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פרק א '
תיאור עסקי החברה
מבוא
אליאנס חברה לצמיגים בע " מ ( להלן  " :החברה " ; ב דוח זה  ,אלא אם כן נאמר במפורש אחרת החברה יחד עם כל
החברות הבנות והנכדות שלה  ,במאוחד  ,תכונה  " :הקבוצה ")  ,מתכב דת להגיש בזאת את דוח תיאור עסקי
החברה ליום  31בדצמבר  ( 2111 ,להלן  " :מועד ה דוח ") הסוקר את תיאור החברה והתפתחות עסקיה כפי שחלו
בשנת  ( 2111להלן  " :ה דוח ") .
ה דוח נערך בהתאם להוראת תקנה  8א ' לתקנות ניירות ערך ( דוח ות תקופתיים ומיידיים )  ,התש " ל . 1971 -נתונים
המופיעים ב דוח הינם נכונים למועד ה דוח  .עם זאת  ,במקרים מסוימים ב דוח מובאים פרטים הסוקרים אירועים
בחיי החברה אשר התרחשו לאחר מועד ה דוח וסמוך ל יום  28ב מר ס  , 2112הוא מועד אישורו על -ידי דירקטוריון
החברה ( להלן  " :מועד פרסום ה דוח ") .במקרים שכאלו יצוין הדבר במפורש באמירה כי א לו נמסרים נכון למועד
פרסום ה דוח .
מהותיות המידע הכלול ב דוח זה ובכלל תיאור עסקאות מהותיות  ,נבחנה מנקודת מבטה של החברה  .בחלק
מהמקרים  ,ניתן תיאור נוסף ומפורט בכדי ליתן תמונה מקיפה של הנושא המתואר  ,אשר הינו לטעמה של
החברה מהותי לצורך דוח זה .
.1

תיאור ההתפתחות הכל לית של עסקי החברה
1.1

כללי
החברה התאגדה ביום  27במאי  1992כחברה פרטית  ,בשם " סי  .די  .קיי  .תעשיות בע " מ "  ,ביום 5
בנובמבר  1992שינתה שמה ל אליאנס חברה לצמיגים (  ) 1992בע " מ וביום  17.2.2111שינתה את
שמה לשמה הנוכחי .
החברה הוקמה למטרת רכישה של נכסי החברות אליאנס מפעלי צ מיגים וגומי בע " מ ( בפירוק ) ,
ושמשון חברה לצמיגים ולגומי בע " מ ( בפירוק ) ( להלן  " :החברות בפירוק ")  ,אשר היו פעילות
בתעשיית הצמיגים כ 41 -שנה  ,לצורך הפעלת עסקיהן כ " עסק חי ".
ביום  15ביולי  1992התקשרה החברה עם החברות שבפירוק באמצעות כונס הנכסים הרשמי ,
בתפקידו כמפרקן  ,בהסכם לרכישת מרבית נכסיהן ופעילותן העסקית של החברות בפירוק .
בתמורה התחייבו החברה וסי  .די  .קי מקרקעין (  ) 1992בע " מ ( חברה אשר היתה בשעתו בשליטת
מר אליעזר פישמן ובני משפחתו )  ,לשאת  ,ביחד ולחוד  ,בחלק מהתחייבויותיהן של החברות
בפירוק  .העסקה הושלמה ובוצעה ביום  26ב אוקטובר  , 1992בתוקף מיום  1בינואר . 1992
ביום  14בפברואר  1993הפכה החברה לחברה ציבורית .
עד לשנת  2111הפעילה החברה שני מפעלים לייצור צמיגים  :האחד בקרית אריה פתח -תקווה ,
והשני באזור התעשייה של חדרה  .בשנת  1996החלה החברה ביישום תכנית להרחבת אתר
הייצור בחדרה ור כישת ציוד המיישם טכנולוגיות ייצור חדישות  ,במטרה לשמור על כושר
התחרות שלה  ,באמצעות התייעלות והרחבת פעילותה העסקית  .במחצית השנייה של שנת 2111
הועברו קווי י יצור מפתח תקווה לחדרה ובאתר החברה בפתח תקווה נותרו מרכז שיווק
ומכירות ומחסן לוגיסטי  ,אשר בחודש מאי  2114הועברו אף הם לאתר בחדרה .

 -3ביום  2ביולי  2117הושלמה רכישת כל מניות החברה ע " י וורבורג מיזוגים (  ) 2117בע " מ ( להלן :
" הרוכשת " או " החברה האם " )  ,חברה בשליטת  "( Warburg Pincus LLCקרן פינקוס ")  ,בדרך
של מיזוג משולש הופכי  .עם השלמת המיזוג  ,מניות החברה נמחקו מהמסחר בבו רסה ועל כן
הפכה החברה להיות חברה פרטית ( מדווחת ) .
עם זאת החברה המשיכה להיות " תאגיד מדווח " כמשמעו של מונח זה בחוק ניירות ערך ,
התשכ " ח "( 1968 -חוק ניירות ערך ")  ,שכן אגרות החוב שהנפיקה החברה מוחזקות בידי הציבור .
נכון למועד ה דוח החברה עוסקת בייצור  ,ייבוא  ,שיווק ו מכירה של צמיגים  ,בישראל ובחו " ל ,
והינה היצרן היחיד בישראל של צמיגים  .הצמיגים המיוצרים ע " י החברה הינם בעיקר צמיגים
לכלים המשמשים בחקלאות  ,בתעשייה ובעבודות עפר .
1.2

התפתחות עסקי החברה ואירועים מהותיים בתקופת ה דוח
להלן סקירה קצרה בדבר אירועים מהותיים בתקופת ה דוח הנוגעים להתפתחות עסקי
הקבוצה :
1.2.1

כחלק מ תוכנית ההתייעלות  ,ה חליטה החברה להפסיק לייצר צמיגים קונבנציונליים
אשר תרומתם השולית נמוכה ו הפנתה משאבי ייצור ושיווק  ,לייצור ושיווק צמיגים
טכניים מתוחכמים בעלי תרומה שולית ומיצוב גבוה ים יותר  .הציוד הישן אשר שימש
את החברה ל ייצור הצמיגים הקונבנציונאליים הנ " ל  ,נמכר בהדרגה לATC Tires -
 1)" ATC "( PVT Ltd.כדי להבטיח אספקה סדירה של צמיגים אלה ללקוחות החברה .
במסגרת ההסכמים עם  ATCכאמור  ,הוסכם בין הצדדים כי  ATCתמשיך לייצר ,
לשווק ולמכור את הצמיגים הקונבנציונלים ולצורך כך העניקה לה ה חברה רישיון ,
לא בלעדי ושאינו ניתן להעברה  ,לשימוש  ATCבסימני המסחר של החברה בתמורה
לתמ לוגים וכן התחייבה החברה לספק ל ATC -שירותי שיווק ומכירה  ,כל זאת
כמפורט בהסכמים כאמור .

1.2.2

בחודש דצמבר  , 2119רכשה החברה באמצעות החברה הבת Alliance Tire
 Americas, Inc. Ltd.הפועלת בארה " ב  ,חלק מפעילותה של חברת

GPX

 )" GPX "( International Tire Corporationבארה " ב  ,ובכלל זה נכסים  ,קשרי
לקוחות  ,הזכות לעשות שימוש בין -לאומי בסימני המסחר  Galaxyו , Primex -פעילות
הפצה של צמיגי משא רדיאליים וכן את פעילות  GPXבדרום אפריקה  ,המבוצעת על-
ידי חבר ה בת מקומית בבעלותה של  ( GPXלהלן  " -נכסי  , )" GPXוזאת ב תמורה ל סך
של כ 47.9 -מיליון דו ל ר ארה " ב  .רכישת נכסי  GPXבוצעה במסגרת הליך ארגון מחדש
של  GPXהמבוצע מכוחו של פרק  11ל Bankruptcy Code -האמריקאי כאשר בית
המשפט של פירוק בארה " ב אישר את הצעתה של החברה לרכישת הנכסי ם הנרכשים
במסגרת הליך התמחרות  .לפרטים נוספים ראו סעיף  33להלן וכן דוח מיידי שפרסמה
החברה ביום ( 28.2.2111מס' אסמכתא.)2111-11-397-257 :

1

חברה הנשלטת על ידי בעלת השליטה בחברה .

 -41.2.3

ב רבעון השני של שנת  , 2111החברה סיימה בהצלחה את תהליך ההטמעה
והאינטגרציה של הפעילות שנרכשה מ , GPX -יחד עם הפעילות המסו רתית של
אליאנס בצפון אמריקה  .באופן טבעי  ,המיקוד בהטמעת פעילות  GPXהביא לירידה
זמנית בפעילות המסורתית של מכירת מוצרי אליאנס בארה " ב .

1.2.4

ביום  29באוגוסט  , 2111קיבלה החברה מסמך מהבנקים במסגרתו נקבעו שינויי
אמות המידה הפיננסיות שנקבעו במסגרות ה אשראי לזמן קצר והלוו אות לזמן ארוך
שנ ט לה החברה מהבנקים  ,וזאת נכון לרבעונים השני  ,הש לישי והרביעי של שנת , 2111
ואילך  .נכון ליום  31בדצמבר  2111עמדה החברה באמות המידה הפיננסיות
המתוקנות  .לפרטים נוספים בדבר אמות המידה המתוקנות ראה סעיף  28.1.4להלן
ו ביאור  24ל דוח ות מאוחדים .

1.2.5

ביום  5באוגוסט  , 2111פרסמה החברה הודעה משלימה על פי תשקיף להשלמה
שפורסם ביום  23ביולי  "( 2111התשקיף ") על פיה הנפיקה החברה  135,111,111ש " ח
ע  .נ  .אגרות חוב ( סדרה ב ' ) בדרך של מכרז על שיעור הריבית השנתית שתשאנה אגרות
החוב  .החברה גייסה בגין הנפקת אגרות החוב  135,111אלפ י ש " ח  .אגרות החוב
( סדרה ב ' ) נושאות ריבית שנתית בשיעור של  6.55%ועומדות לפירעון ( קרן ) בארבעה
תשלומים שנתיים שווים ביום  31באוגוסט של כל אחת מהשנים  2113עד 2116
( כולל ) .הריבית בגין אגרות החוב ( סדרה ב ' ) תשולם פעמיים בשנה  ,ביום  28בפברואר
וביום  31באוגוסט של כ ל אחת מהשנים  2111עד  ( 2116כולל ) .כחלק מתנאי שטר
הנאמנות אשר נחתם בקשר עם הנפקת אגרות החוב כאמור התחייבה החברה לעמוד
באמות מידה מסוימות כמפורט בחלק  1.9.8לדוח הדירקטוריון .

1.2.6

ביום  5באוגוסט  2111התקשרה החברה עם בנק לאומי  ,בעסקת הגנה עתידית בהיקף
של  135,111אל פי  ₪בגין אג " ח ( סדרה ב ' ) שהונפקה על ידי החברה  .לפרטים נוספים
ראו סעיף  2.6.5ל דוח דריקטוריון .

1.2.7

כחלק מתוכנית החברה למכור מקרקעין הסמוכים למפעל החברה אשר אינם
משמשים אותה מזה שנים רבות  ,מכרה החברה  ,ביום  15בספטמבר  , 2111את
זכויותיה בשטח מקרקעין המשתרע על פני  7,224מ " ר בחלקו הצפוני של אזור
התעשייה בחדרה בתמורה לסך של  ₪ 15,171,411בצירוף מע " מ כדין  ,וכן מכרה ,
ביום  19בספטמבר  , 2111את זכויותיה במקרקעין המשתרע על פני  8,178מ " ר באזור
התעשייה בחדרה וזאת בתמורה לסך של  ₪ 7,410,000בצירוף מע " מ כדין  .שטחי
המקרקעין הא מורים נמכרו לצדדים שלישיים שאינם קשורי ם לחברה ו  /או לבעלי
העניין בה  .נכו ן למועד פרסום הדוח התקבלה במלו אה התמורה בגין עסקת המכירה
השנייה  ,בעוד טרם הגיע המועד לתשלום התמורה בגין עסקת המכירה הראשונה .
לפרטים נוספים אודות מכירות המקרקעין ראו סעיף  32.8להלן  ,וכן ד י ו ו ח ים מיידי ם
שפרסמה החברה ביום ( 15.9.2111מס' אסמכתא 2111-11-276372 :ו.)2111-11-276375 -

1.2.8

ביום  27לנובמבר  2111אירע פיצוץ במיכל מים חמים בלחץ גבוה במפעל החברה
בחדרה  ,שהשבית את מערך הייצור עד ליום  25לדצמבר  . 2111ברשות החברה
פוליסות ביטוח הן לכיסוי הוצאות השיקום והן לכיסוי או בדן הרווחים וההוצאות
הנוספות ש נ גרמו עקב השבתת המפעל כאמור  ,וזאת בכפוף לסכומי ההשתתפות
העצמית החלות על -פי פוליסות הביטוח  ,בסכומים שאינם מהותיים לחברה  .לפרטים
נוספים ראו ביאור  22ל דוח ות המאוחדים להלן וכן דיווחים מיידים שפרסמה החברה

 -5בימים  27.11.2111ו ( 31.11.2111 -מס ' אסמכתא  2111-11-339222ו2111-11- -
.) 345435
1.3

מבנה ההחזקות של החברה
להלן תיאור קצר של עיסוקה של כל אחת מחברות הקבוצה :
שם

מדינת
התאגדות

אליאנס שיווק
צמיגים מרכז
(  ) 1995בע " מ

ישראל

אליאנס שיווק
ישראל בע " מ

ישראל

Alliance Tire
Americas,
Inc.
דלאוור ,
ארה " ב

Alliance Tire
) (1992גרמניה
GmbH
Alliance Tire
Europe B.V

Alliance Tire

תיאור עיסוק

להלן  " -אליאנס שיווק מרכז " .חברה לא פעיל ה .
להלן  " -אליאנס שיווק ישראל " .בעבר שימשו חברות הבנות
של החברה או אליאנס שיווק ישראל ( לשעבר אליאנס שיווק
צפון (  ) 1992בע " מ ) ואליאנס שיווק צמיגים דרום (  ) 1998בע " מ
כזרועות השיווק וההפצה של החברה בצפון הארץ ובדרומה .
בשלהי שנת  2118רכשה החברה את מניות המיעוט בחברות
הנ " ל ובתחילת שנת  , 2119חברות אלו מוזגו כאשר אליאנס
שיווק ישראל הייתה החברה הקולטת  ,לפי כך  ,נכון לתאריך
ה דוח  ,מרוכזת פעילות השיווק בישראל בידיה .
להלן  " -אליאנס ארה " ב "  -חברה ה משמשת לשיווק והפצה של
מוצרי החברה בצפון אמריקה ( ארה " ב וקנדה )  .החברה
מפעילה משרדים ו מחסן צמיגים בעיר פורטלנד שבמדינת
טנסי  ,בארה " ב  ,וכן משרדים בעיר  Wakefieldשבמדינת
מסצ ' וסט ס  ,וזאת על מנת לשפר את יכולת החברה לתת מענה
לדרישות לקוחותיה בארה " ב באמצעות הספקה מהי רה של
צמיגים בכמויות קטנות  .החל מיום  , 21.12.2119בעקבות
עסקת  , GPXמפעילה אליאנס ארה " ב מספר מחסנים נוספים
המשרתים כ 1,311 -לקוחות נוספים בארה " ב  .החל מיום
 14.11.2111מפעילה אלי א נס מרכז הפצה חדש בעיר פילדלפיה ,
בארה " ב .
חברה בפיר וק מרצון .

הולנד

להלן  " -אליאנס הולנד "  -חברה אשר הוקמה במטרה לשפר
את השירות ללקוחות הקבוצה באירופה וה יא משמשת כזרוע
השיווק של הקבוצה בעיקר במדינות מערב אירופה ואיטליה .
אליאנס הולנד שוכרת מחסנים בעיר  Halsterenשבהולנד
מהם ניתן למכו ר מוצרים של החברה ללקוחות באירופה ,
בכמויות קטנות ובהספקה מהירה  ,שלא במסגרת ההזמנות
המתוכננות  ,וזאת בעיקר על מנת לשפר את רמת השירות
ללקוחותיה במערב אירופה  .לצורך כך גייסה חברה זו עובדים
מקומיים מתעשיית הצמיגים .

איטליה

חברה בפירוק .
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Italy S.R.L
Alliance Tire
)Africa (Pty

דרום
אפריקה

חברה ששיווקה את מוצרי  GPXבדרום אפריקה ונרכשה ע " י
החברה הבת בארה " ב במסגרת רכישת נכסים מסויימים מ-
 . GPXהחברה עוסקת בשיווק כלל מוצרי קבוצת אליאנס
בטריטוריה  .נכון למועד ה דוח  ,היקף פעילותה של חברה זו
אינו מהותי בהשפעתו על תוצאות הכספיות של החברה .

 -7להלן תרשים מבנה הקבוצה וההחזקות במניות החברה: 2

Warburg Pincus

Mahansaria Family

76.96%

21.81%

WP Holdings II B.V.
111%

111%

וורבורג מיזוגים (  ) 2111בע " מ

Turgco Limited
111%
ATC Tires PVT, Ltd.

111%

אליאנס חברה לצמיגים בע"מ
111%

Alliance Tire
Americas, Inc

Alliance tire
)Africa (Pty

2

אליאנס שיווק
ישראל בע"מ

Alliance Tire
Italy S.R.L

אליאנס שיווק
צמיגים מרכז
( )0995בע"מ

Alliance Tire
Europe B.V

יתרת מניותיה של  ) 1.23% ( WP Holdings II B.V.מוחזקות על ידי מספר מנהלים וחברות בנות שונות של קרן
פינקוס .
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תיאור תחום הפעילות של החברה
2.1

כללי
החברה פועלת בייצור  ,ייבוא  ,שיווק ומכירה של צמיגים  ,בישראל ובחו " ל  ,ו נכון לתאריך ה דוח ,
ה י נה היצרן היחיד בישראל של צמיגים  .הצמיגים המיוצרים ע " י החברה ה י נם בעיקר צמיגים
לכלים המשמשים בחקלאות  ,בתעשייה ובעבודות עפר  .צמיגי נוסעים נמכרים על ידי החברה
בישראל בלבד  .צ מיגי משא נמכרים בישראל ובארה " ב  .להערכת החברה  ,נכון לתאריך ה דוח ,
לחברה אחיזה ונתח שוק יציבים בשוק המקומי וזאת בה תבסס על היכרות החברה את ה שוק
ו על היקפי מכירות החברה ללקוחותיה לאורך השנים  .השוק העיקרי של צמיגי חקלאות
ועבודות עפר הוא בחו " ל .
צמיגים המיוצרים על -ידי החברה  ,משווקים ונמכרים לעשרות מדינות ברחבי העולם וחלק קטן
מהם נמכר בישראל  .בשנת  , 2111כ 91.1% -ממכירות החברה היו לחו " ל ( כ 49.3% -לצפון
אמריקה  ,כ 38.4% -מסך מכירות החברה היו לא ירופה והיתרה למדינות אחרות ) וכ8.9% -
לישראל  ,לפרטים נוספים ראו סעיף  1.4.2ל דוח דירקטוריון .
הרוב המכריע של הצמיגים המיוצרים על -ידי החברה נמכרים תחת ש ם ה מותג אליאנס  .מספר
מותגים נוספים נמצאים בב עלות החברה ומשמשים אותה ( כדוגמת "  " Everestואחרים )  ,אולם
החברה מייצרת גם צמיגים תחת שמות מותג שאינם בבעלותה  ,בהתאם להזמנ ו ת מ לקוחותיה .
כמו כן  ,ביום  21בדצמבר  2119רכשה החברה  ,באמצעות חברה בת בארה " ב  ,חלק מנכסי
ופעילות חברת  , GPX International Tire Corporationהפועלת בארה " ב ( להלן .)" GPX" -
במסגרת הרכישה נכללה  ,בין השאר  ,הבעלות על  2מותגים מתחום צמיגים לעבודות עפר
ותשתיות וצמיגי משא ( להלן " PRIMEX " -ו .)" GALAXY" -המותגים שנרכשו מיוצרים ,
בעיקר באמצעות קבלני משנה בסין  .בנוסף  ,החל מדצמבר  , 2119החלה החברה בפעילות של
יי צור צמיגים תחת שמות המותגים הנ " ל גם ב הודו על ידי  ATCוגם בישראל .
החברה  ,בדרך כלל  ,אינה משווקת ואינה מוכרת מוצרים למשתמש הסופי  .לקוחותיה העיקריים
של החברה בחו " ל הינם מפיצים מקומיים גדולים  ,המשווקים את הצמיגים באזורי פעילותם .
לקוחותיה העיקריים של החברה בארץ הינם צמיגיות ( פנצ ' ריות ) וגופים גדולים ( כדוגמת משרד
הביטחון  ,בזק  ,חברת חשמל ועוד ) ( להלן  " -לקוחות מוסדיים ")  .החל מ חודש אפריל , 2119
הפסיקה החברה לייצר צמיגים המשמשים לרכבי נוסעים ולצורך אספקת צמיגים כאמור במשק
הישראלי  ,הגבירה החברה את יבוא צמיגי רכבי נוסעים מ ארה " ב  ,סין וטייוואן והיא עוסקת
בשיווקם ומכירתם בלבד  .נוסף על האמור  ,בשנים  2119-2111מכרה החברה ל ATC -ציוד
מיושן של החברה אשר שימש אותה לייצור צמיגים קונבנציונאליים אשר אינם תחליפיים
לצמיגים המיוצרים על -ידי החברה  .מכירת הציוד נועדה לאפשר לחברה להתמקד בייצו ר
צמיגים טכניים  ,אשר מכירתם מלווה בשולי רווח גבוהים יותר בהשוואה לשולי הרווח מ מכירת
צמיגים קונבציונאליים  ,זאת בין השאר בשל תחרות מועטת יותר מצד יצ ר נים מה מזרח הרחוק
הנובעת ממידת התחכום והטכנולוגיה הנדרשת בייצור צמיגים טכניים כאמור  .יחד עם זאת ,
ועל מנת לשמר את לקוחותיה ממשיכ ה החברה  ,באמצעות ספקי ה ומשווקי ה בחו " ל  ,להציע
ללקוחותיה את כל מגוון הצמיגים  ,לרבות צמיגים קונבנציונליים ה נמכרים ללקוחות בעיקר על
ידי  . ATCהדבר נעשה באמצעות מערך לוגיסטי וניהול הזמנות משותף לשתי החברות ( החברה
ו , ) ATC -המתנהל החל מ תחילת שנת  2119בהודו על ידי מרכז תמיכה לוגיסטי שהוקם ב-
 , ATCוזאת כחלק מהשירותים המוענקים לחברה על ידי  . ATCלצורך תהליך זה  ,התקשרה

 -9החברה עם  ATCבהסכם למתן רישיון לעשות שימוש בסימני המסחר של החברה וכן בהסכם
שירותי שיווק ומכירה כמפורט בסעיף  33.3להלן .
2.2

במהלך שנת  , 2119שונה מערך שיווק המוצרים של החברה ללקוחותיה בחו " ל  ,באופן
שההזמנות מבוצעות דרך מ רכז ההזמנות של החברה בהודו  ,המרכז את ההזמנות מאירופה
ומארה " ב  ,כמפורט בסעיף  14.2להלן  .ככלל  ,עד לשנת  2119ש י ווקה החברה את מוצריה בחו " ל
באמצעות החברות הבנות שלה באופן בו ההזמנות הועברו לחברה ו החברה העבירה את
הצמיגים המוזמנים ל ל קוחות הסופיים ושילמה עמלת שיווק לחברות הבנות המקומיות  .כל
חברה כאמור ניהלה את פעילותה באופן עצמאי מול החברה .
בעקבות תכנית ההתייעלות  ,ורכישת נכסי  , GPXצופה החברה כי במהלך השנים הקרובות
יגדלו הכנסות יה מהפעילו ת בחו " ל  .לפיכך  ,החליטה ה חברה כי אין זה סביר לנהל מערכות
לוגיסטיות לכל חברה בנפרד  ,ולכן הוקם מרכז לוגיסיטי בהודו המרכז את הזמנות המשווקים
בארה " ב ואירופה  ,אשר יוזיל את העלויות האדמיניסטרטיבית וייעל אותה  .מאחר וכאמור
לעיל  ,מוצרי החברה ומוצרי  ATCאינם תחליפיים  ,המרכז הלוגיסיטי ההודי מפ צל את
ההזמנות המתקבלות באופן שככל ו ה מדובר בהזמנת צמיגים טכניים  ,מועברת ההזמנה ל חברה
בישראל  ,ו אילו ההזמנות ל צמיגי ם קונבנציונאליים מועברות למפעל  ATCבהודו  .לפרטים
נוספים בדבר שיווק המוצרים  ,ראו סעיף  14להלן .
המידע דלעיל בדבר צפי הח ברה כי במהלך השנים הקרובות יגדלו הכנסות החברה מהפעילות
בחו " ל הינו מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך  ,המבוסס  ,בין היתר  ,על הערכות
המצויות במועד פרסום ה דוח בידי החברה  .הערכות אלה מבוססות על מצב השווקים
והביקושים במדינות בהן פועלת החברה  ,הצפי מפעילות נכסי  GPXוניסיון העבר העשיר של
החברה בתחום הצמיגים  .צפי זה עלול שלא להתממש  ,או להתממש באופן שונה משנצפה ,
במידה ואיזה מהנחות הבסיס  ,כאמור לעיל  ,לא ת תקיים או ת תקיים באופן שונה או בשל
התממשותם של איזה מגורמי הסיכון המפורטים בסעיף  11ל הלן .

.3

השקעות בהון התאגיד ועסק א ות במניותיו
ביום  2ביולי  2117 ,הושלמה עסקה ל רכישת החברה על ידי החברה האם  ,המצויה בשליטת קרן Warburg
 , Pincusעל ידי מיזוג משולש הופכי  ,אשר כתוצאה ממנו  ,חברה בת בבעלות מלאה של החברה האם -
 , Warburg Mergers and Acquisitions Company Ltd .התמזגה עם ולתוך הח ברה  ,כך שעם השלמת המיזוג
החברה הפכה ל חברה השורדת במיזוג .
עם השלמת המיזוג  ,הפכה החברה לחברה פרטית כך ש מניותיה נמחקו מהמסחר בבורסה ו הן אינן
מוחזקות על ידי הציבור  .עם זאת  ,החברה ממשיכה להיות " תאגיד מדווח " כמשמעות מונח זה בחוק
ניירות ערך  ,שכן אגרות החוב אשר הנ פיקה החברה מוחזקות על ידי הציבור .

.4

חלוקת דיבידנד
במהלך השנתיים האחרונות לא חילקה החברה דיבידנדים  .כמו כן  ,למיטב ידיעת החברה  ,לא קיימות
מגבלות חיצוניות העשויות להשפיע על יכולת החברה לחלק דיבידנד בשנתיים שקדמו למועד ה דוח או
בעתיד  ,למעט המגבלות וההוראות הקבועו ת בדין  ,ו התחייבויות החברה כלפי בנקים  ,כמפורט בסעיף
 28.2להלן  .לחברה אין מדיניות בכל הנוגע לחלוקת דיבידנד .
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מידע כספי לגבי תחום הפעילות של החברה
5.1

להלן יפורטו נתונים כספיים השוואתיים בנוגע לפעילות החברה ( באלפי דולר ארה " ב ) :
נתוני רווח והפסד עיקריים לשנים  2111 , 2119ו: 2111 -

5.1.1

2100

2101

2119

שנה
סך הכנסות

411,442

314,817

168,958

סך עלויות *

365,298

314,827

165,792

רווח ( הפסד ) מפעולות רגילות

36,144

( ) 11

3,166

( המיוחס לבעל שליטה )



5.1.2

5.2

סך הנכסים

291,577

261,451

228,587

סך ההתחייבויות

215,538

197,612

164,959

למועד ה דוח סבורה הנהלת החברה כי פילוח עלויות תחום הפעילות לעלויות קבועות ועלויות
משתנות ( כנדרש מתקנות ניירות ערך ( פרטי התשקיף וטיות תשקיף  -מבנה וצורה )  ,התשכ " ט 0919
על פי נוסחם במועד פרסום ה דוח ) אינו רלבנטי לפעילות החברה ולכן ההנהלה אינה בוחנת נתונים
אלה והם אינ ם זמינים .

הכנסות לפי רבעונים לשנים  2101 , 2119ו ( 2100 -באלפי דולר ) :

רבעון I

רבעון II

רבעון III

רבעון IV

סה " כ

2100

96,711

115,917

111,437

87,397

411,442

2101

71,131

75,416

76,677

82,694

314,817

2119

46,962

41,149

38,533

42,414

168,958

הסברים להתפתחויות שחלו בנתונים הכספיים
להלן הסברים להתפתחויות שח לו בנתונים הכספיים בין שנת  2111לשנת : 2111
ההכנסות בשנת  2111הסתכמו בכ 411,442 -אלפי דולר לעומת  314,817אלפי דולר בתקופה
המקבילה אשתקד  ,גידול של כ. 31.7% -
המכירות בשנת  2111כוללות  153,488אלפי דולר הנובעים מרכיש ת פעילות  GPXעל ידי חברת
הבת בארה " ב  .ללא צמיגי  GPXגדלו המכירות בכ 31.2% -לעומת שנת . 2111
הרווח התפעולי הסתכם בשנת  2111בסך של  36,144אלפי דולר (  ) 9.1%לעומת הפסד בסך של
 11אלפי דולר (  .) 1.1%הרווח התפעולי ברבעון הרביעי הסתכם בסך של  3,912אלפי דולר
(  ) 4.5%לע ומת הפסד של  2,631אלפי דולר  ,ברבעון המקביל אשתקד  .הגידול ברווח התפעולי
בשנת  2111וברבעון הרביעי לעומת התקופות המקבילות אשתקד נבע מכמה גורמים עיקריים :
מדיניות העלאת מחירים אגרסיבית כתגובה ל עליי ה במחירי חומרי הגלם והחלשות שער
החליפין של השקל מול הדולר בשיעור שנתי של כ 2.9% -שגרמה לקיטון בתשומות השקליות
במונחים דולריים .
ביום  27לנובמבר  2111אירע פיצוץ במיכל מים חמים במפעל החברה בחדרה  ,שהשבית את
מערך הייצור עד ליום  25לדצמבר  . 2111ברשות החברה פוליסות ביטוח הן לכיסוי הוצאות
השיקום והן לכיסוי אובדן הרווחים וההוצאו ת הנוספות שייגרמו עקב השבתת המפעל כאמור .

 -11יתרת הכנסות לקבל בספרי החברה נכון ליום  31בדצמבר  2111בגין השיפוי הסתכמה לסך של
 3,914אלפי דולר  ,לאחר קבלת מקדמה מהביטוח בסך של  3,111אלפי דולר  .לפרטים נוספים
ראו ביאור  22א ' לדוחות המאוחדים .
במהלך חודש ספטמבר  2111נמכרו כ 15.2 -דונם קרקע מוחזקת למכירה בישראל  ,רווח ההון
שנבע לחברה מהמ כירה הסתכם לסך של כ 4.7 -מיליון דולר  ,לפרטים נוספים ראו סעיף 1.9.6
ל דוח דירקטוריון .
.6

סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים על פעילות החברה
6.1

כללי
כאמור  ,החברה פועלת בתחום הייצור  ,הייבוא  ,השיוו ק והמכירה של צמיגים  .החברה מייצרת
בעיקר צמיגים המשמשים ל חקלאות ( ה מיועדים ל טרקטורים ומכונות ממוכנות אחרות )
ו לתעשייה ( כדוגמת מלגזות וכלי רכב פנים מפעליים )  .כמו כן  ,החל מחודש דצמבר 2119
ובעקבות רכישת נכסי  , GPXהחלה החברה לייצר  ,באמצעות קבלני משנה בסין  ,צמיגים
המיועדים  ,בעיקר  ,לתחום עבודות עפר תחת שמות מותג אשר היו בבעלות  . GPXהצמיגים
המיוצרים בסין אינם מהווים תחרות למוצרים המיוצרים בחברה .
במסגרת פעילותה  ,מוכרת החברה בישראל גם צמיגים הנרכשים על -ידה מיצרנים אחרים
בחו " ל  ,בעיקר צמיגי נוסעים ומשא אותם הפסיקה החברה לייצר בחודש אפריל . 2119 ,
ה צמיגים המיוצרים על ידי החברה מהווים חלק משוק רחב יותר  ,שהינו שוק הציוד החקלאי
וציוד עבודות עפר המשמשים למגוון רחב של פעולות  .מוצרי החברה הינם רכיב מרכזי בציוד
הנ " ל ועל כן שוק הצמיגים מושפע באופן ישיר ממצבם של שוקי הציוד השונים בא רץ ובעולם .

6.2

מידע כללי על שוק הצמיגים בכללותו
צמיגים נבדלים זה מזה במספר מאפיינים  ,כדוגמת החומר ממנו הם מיוצרים  ,מבנה הצמיג ,
חוזקו  ,מידותיו ( עובי  ,רוחב וגובה )  ,משקלו  ,תצורתו  ,עמידותו בחום ובשחיקה ועוד .
הקריטריונים העיקריים הקובעים את תכונותיהם של צמיגים הינם העומס המיועד שעל הצמיג
לשאת  ,מהירות הנסיעה של כלי הרכב לו מיועד הצמיג  ,ייעודו של כלי הרכב ( סוג הקרקע עליו
הוא עתיד לנסוע ) ו מחזור עבודתו של כלי הרכב ( צפי להיקף שעות העבודה ) .בהינתן נתונים
אלו  ,מתכננת ובונה החברה צמיג אשר עונה לקריטריונים הנ " ל  ,ומתאים למידו ת כלי הרכב לו
מיועד הצמיג  .חומרי הגלם  ,משקלו של הצמיג  ,עמידותו בחום ובשחיקה ותצורתו נובעים
מהקריטריונים האמורים .
ייצור הצמיגים במפעל החברה מתבצע במספר שלבים  ,כמפורט להלן  ( :א ) ערבוב  -ערבוב חומרי
הגלם במיקסרים ייעודיים ; ( ב ) הכנה  -הכנת מרכיבים שונים מהתערוב ות המשמשים בהליך
" הבניה " ; ( ג ) בנייה  -הרכבת המרכיבים ובניית הצמיג בתכונותיו וצורתו הגולמיים ; ( ד ) גיפור -
גיפור הצמיג והבאתו לתכונות ולצורה הסופיים .
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טכנולוגיות לייצור צמיגים
ייצור הצמיג מתבצע בטכנולוגיות דומות  ,הכוללות את הכנת רכיבי צמיג אינדיווידואליים
מח ומרי הגלם בהליך של שילוב בדים  ,מתכות  ,פיח וגומי מסוגים שונים בחום ; בניית הצמיג
משכבות של רכיבים  ,בהתאם לייעודו של הצמיג ; וגיפורו בלחצים גבוהים של קיטור  ,מים
ואוויר .

6.4

התפתחויות בשוק הצמיגים העולמי
שוק הצמיגים קיים החל מסוף המאה ה , 19 -אז החל ייצור מכוניות  ,וה תפתח במקביל לשוק זה
ולשווקים של כל י רכב אחרים  .החל מראשית שנות ה ' 51 -של המאה ה 21 -קיבל השוק תפנית ,
עם התפתחות הטכנולוגיה של ייצור צמיגים רדיאליים , 3והתחלת מעבר של ייצור צמיגי נוסעים
לטכנולוגיה זו  .חדירת השימוש בצמיגים רדיאליים לרכבי נוסעים התרחבה במהלך שנו ת ה' 51 -
וה . ' 61 -החל משנות ה ' 71 -ועד שנות ה ' 91 -של המאה הקודמת החל שילובם של צמיגים
רדיאליים גם ברכבים המיועדים למשא  ,לחקלאות ולעבודות עפר .
במהלך השנים  2112ו 2113 -סבל שוק הצמיגים ממיתון  ,כאשר הביקושים לכלי רכב וכלים
חקלאיים  ,ובעקבות יה ם הביקושים לצמיגים לא גדלו  .מגמה זו ה י יתה חלק מהמגמה העולמית
של האטה כלכלית ואי גידול בצריכה  .השנים  2114עד שלהי הרבעון השלישי של 2118
התאפיינו בגידול בביקושים לכל סוגי הצמיגים  ,אשר הביא עמו לגידול במכירות של תעשיית
הצמיגים העולמית  .גידול זה נבע  ,בין היתר  ,משיפור בכלכלה העולמי ת בכלל  ,ובשווקים בהם
פועלת החברה בפרט .
החל משלהי הרבעון הרביעי של שנת  2118חל בעולם משבר כלכלי  ,כמפורט בסעיף  7להלן ,
אשר יצר האטה עסקית כוללת  ,בחלקה כתוצאה ישירה של המשבר וחלקה עקב המתנה
להתבהרות הערפל שנוצר  .כתוצאה מכך הקטינו מפיצי הצמיגים את היקף הזמנות יהם באופן
חד והדבר גרם לירידה במכירות צמיגים  ,בייחוד לחברות המייצרות כלים חקלאיים  .רק
לקראת תחילת ה רבעון ה ראשון ש ל שנת  2111החלה התאוששות קלה בשוק זה .
החל משנת  2114תעשיית הצמיגים בסין התמקדה יותר מבעבר בייצור לשוק המקומי  .למיטב
הערכת החברה  ,הגידול בביקושי ם לצמיגים בסין  ,בשילוב עלויות גבוהות יחסית של הובלת
צמיגים מסין לאמריקה ולאירופה  ,גרמו לצמצום ייצוא הצמיגים מסין ועקב כך להקטנת היצע
הצמיגים המתחרים מסין  -אשר כעקרון הנם זולים יותר מצמיגים המיוצרים במדינות אחרות
 בשאר שווקי העולם  .עובדה זו שיפרה את יכולת התחרות של יצרני הצמיגים בעולם  ,והחברהביניהם  ,והגדילה את היקף המכירות שלהם בשווקי העולם .
בשנת  2119הטילה ממשלת ארה " ב מיסי היצף על יבוא צמיגים מסין ונכללים בו גם צמיגי
חקלאות ותעשיה  ,עובדה המשפרת את כושר התחרות של החברה בארה " ב .
בשנים האחרונות הציוד החקלאי גדול יותר ומחייב שימוש בצמיגים גדולים יותר הנכללים
במשפחת הצמיגים הטכניים  ,אשר הנם התמחותה של החברה .
כיום  ,מובילות את הפעילות העסקית בענף הצמיגים בעולם שלוש יצרניות עיקריות
 Michelin , Bridgestoneו . Goodyear -היקף המכירו ת השנתי המצרפי של הענף נאמד בכ111 -
מי ליארד דולר  ,מתוכם כ 11 -מיליארד דולר בתחום צמיגי הנוסעים והמשא  ,והיתר בתחומי
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להסבר בדבר מאפייני צמיגים רדיאליים וכן השוואה למאפייני צמיגים די אגונלי ים  ,ראו סעיף  9.1להלן .

 -13החקלאות ועבודות עפר  ,תעבורה ועוד  .שלוש היצרניות העיקריות פרוסות באופן ממצה על
שרשרת הערך בענף כך שפעילותן העסקית כוללת ייצור מגוון רחב של מוצרים במפעלים
הפזורים ברחבי העולם וכן אחי זה ברשתות הפצה ומחסנים .
.7

התפתחויות בסביבה המקרו כלכלית
להלן יפורטו מגמות  ,אירועים והתפתחויות בסביבה המקרו כלכלית של התאגיד  ,שיש להם או צפויה
להיות להם השפעה מהותית על התוצאות העסקיות של התאגיד .
7.1

המשבר הכלכלי העולמי
במהלך חודש ספטמבר  2118החלה טלטלה משמעותית בשווקים הפיננסים הגלובאליים  ,עם
קריסתם של מספר גופים פיננסיים גדולים ביותר בארה " ב ובמדינות נוספות  .המשבר הביא  ,בין
היתר  ,לפגיעה חריפה בשוקי ההון הגלובאליים  ,לירידות ולתנודות משמעותיות ביותר בבורסות
לניירות ערך בישראל ובעולם  ,וכן להחרפת משבר האשראי .
משבר האשראי האמור התפשט גם לתחומים נוספים בארץ ובעולם  ,ובכלל זאת לתחום
התעשייה והחקלאות וחברות שונות נקלעו למשבר .
במהלך שנת  , 2119המשבר השפיע על החברה באופן הבא  :כתוצאה מהמשבר חלה ירידה
משמעותית במכירת ציוד חקלאי וציוד המשמש לעבודות עפר בעולם כולו וכתוצאה מכך א ף
נסגרו מפעלים לייצור ציוד זה או צומצמה ה פעילות באופן משמעותי במפעלים לייצור ה ציוד
בעולם  .ה תוצאות הנ " ל השפ י ע ו לרעה על פעילות החברה  ,שכן  ,כאמור  ,שוק הצמיגים
המיוצרים על ידי החברה מושפע באופן ישיר משוק הציוד החקלאי והציוד המשמש לעבודות
עפר .
השפעה שלילית נוס פת נבעה מהמחסור באשראי שאילץ את לקוחות החברה  ,בשווקי הייצוא ,
לצמצם באופן ניכר את רמות המלאי שלהם  .דבר זה גרם לירידה בביקוש גם למוצרי החברה .
החל מהמחצית השנייה של שנת  2119הורגשה במשק העולמי  ,כמו גם בישראל  ,תחילת מגמה
של התייצבות כלכלית ש התבטא ה בעצירת החרפת המשבר וביחס לחלק מהאינדיקטורים
הכלכליים  ,ניכר ו אף ניצני התאוששות  .הגברת הביקוש למוצרי החברה ובגידול מתמשך בצבר
ההזמנות .
יצויין כי לא ניתן לחזות את המשך התאוששות הכלכלה  ,העולמית והמקומית  ,מהמשבר ואין
וודאות כי לא תהא החרפה חוזרת של המשבר  .בהתאם לכך  ,קיים ק ושי להעריך את ההיקף
הכולל של ההשלכות הכלכליות הישירות והעקי פות  ,בטווח הקצר  ,הבינוני והארוך  ,של המשבר
האמור על החברה  .יחד עם זאת יש לציין כי להערכת החברה הצורך העולמי בתוצרי חקלאות
וכתוצאה מכך ב צמיגים לתחום החקלאי יגרום לכך  ,כי הירידה בביקושים תוגבל לטווח ה קצר
בלבד ולפיכך יתכן ו שיעורי הצמיחה החזויים יצטמצמו בהשוואה לשנים האחרונות אך לא
ייעלמו .
הנהלת החברה בוחנת באורח שוטף את ההתפתחויות והשלכות המשבר על עסקי החברה ,
וכחלק מההתמודדות עם השפעות המשבר  ,נקטה החברה בתוכנית ההתייעלות  ,כמפורט בסעיף
. 24.7
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השפעות בי ן -לאומיות
הח ברה פעילה בעיקר בשווקים הבינלאומיים ומכאן שתוצאותיה העסקיות מושפעות מהמגמות
בכלכלה העולמית  ,משינויים בתנאי הסחר והמימון ומתנודות בשערי החליפין  .המחירים של
רוב חומרי הגלם הנרכשים על ידי החברה מושפעים מתנודות במחירי הנפט  ,כאשר עליה
במחירי הנפט מי יקרת את חומרי הגלם  .חומרים אחרים בהם עושה החברה שימוש נסחרים
בשוק ה ( Commodities -בעיקר גומי טבעי ) .החברה מעלה את מחירי המכירה בהתאם לעליית
מחירי חומרי הגלם  ,ככל שתנאי השוק מאפשרים זאת .
החברה נוקטת פעולות שמטרתן להתאים את מדיניות השיווק והייצור שלה לתנאי ה שוק
העולמי  ,בכללן פיתוח צמיגים חדשים בעלי מאפיינים ייחודיים  ,המתאימים לדרישות השוק או
דרישות של לקוחות ספציפיים  ,וכן ביסוס מעמדה וכניסה לנישות אשר בהן יש לה יתרונות על
פני יצרני הצמיגים האחרים בתחומה  .יתרונותיה של החברה מתבטא ים ברמת ה י דע הגבוהה
שלה  ,ביכולת לפתח במהירות צמיגים חדשים ולייצרם בסדרות קטנות בהתאם לדרישת
הלקוחות  .לפרטים בדבר עלות חומרי הגלם כגורם סיכון ראו סעיף  25.2להלן .
קיימת מגמה בעולם לייצור כלי חקלאות מפותחים וגדולים יותר  ,בעלי הספקים גדולים יותר .
מגמה זו משפיעה על סוגי וגדלי הצמיגים שיצר ני כלי החקלאות מתקינים עליהם  .כלים גדולים
יותר בעלי הספק גבוה דורשים צמיגים מתוחכמים יותר המוגדרים " צמיגים טכניים " .צמיגים
אלה ה י נם צמיגים בעלי רווחיות גבוהה יותר מהצמיגים הקונבנציונליים  ,וזאת משום
שהתחרות בהם נמוכה יותר  .ייצור צמיגים טכניים הנו ליבת הייצו ר של החברה ולכן מגמה זו
עשוייה להשפיע באופן חיובי על התוצאות העסקיות של החברה .
המידע כאמור בדבר השפעת המגמה העולמית של ייצור כלי חקלאות גדולים על שוק הצמיגים
הנו מידע צופה פני עתיד ( כהגדרת המונח בחוק ניירות ערך  ,התשכ " ח , ) 1968 -המבוסס על
הערכות החברה  .שינויי ם ותמורות בשווקים הגיא ו גרפיים בהם פועלת החברה  ,אשר מעצם
טיבם אינם בשליטת החברה  ,ו  /או התממשות איזה מגורמי הסיכון המפורטים בסעיף  38להלן
עלולים לשנות את השפעת המגמה  ,כאמור לעיל .

7.3

השפעת תנודות בשערי מטבע זר
החברה נוקטת במדיניות של הגנה על החשיפות המ טבעיות שלה  ,הן בצד המכירות במט " ח והן
בצד ההתחייבויות נטו במאזן  ,כל זאת בהתאם להנחיות דירקטוריון החברה  ,הכוללות  ,בין
השאר  ,מדיניות גידור  .לפרטים בדבר פעולות הגידור של החברה ראו סעיף  1.9.9ל דוח
הדירקטוריון .
בשנת  2111התחזק האירו לעומת הדולר בכ 4.9% -והחברה ר שמה הוצאות מימון בסך של כ1.8 -
מליון דולר  .בשנת  2111נחלש האירו לעומת הדולר בכ 4.6% -והחברה רשמה הכנסות מימון
בסך של כ 1.5 -מליון דולר  .לפרטים בדבר חשיפה לשינויי שער חליפין כגורם סיכון ראו סעיף
 38.1להלן .

7.4

הוצאות אנרגיה
הוצאות האנרגיה ( מזוט וחשמל ) של החברה מוש פעות בעיקר ממחירי המזוט ומוצרי נפט
אחרים וכן

 -15ממחירי החשמל הנרכש מחברת החשמל  .להלן פירוט הוצאות האנרגיה לשנים 2111 , 2119
ו: 2111 -

7.5

שנה

2100

2101

2119

מזוט

4,454

3,551

3,191

חשמל

2,897

2,847

3,246

סך הוצאות האנרגיה

7,351

6,397

6,336

עלויות הובלה ימית
הח ברה מעבירה את מרב י ת תוצרתה לשווקים בחו " ל באמצעות הובלה ימית  .החל משנת 2114
עלו מחירי ההובלה הימית באופן ניכר  .מאחר ועלויות ההובלה הימית מהוות מרכיב משמעותי
בהוצאות החברה  ,הייתה לעליית מחירי ההובלה הימית השפעה על הוצאות החברה במהלך
השנים  2114ע ד  . 2118החל מ שלהי  2118חלה ירידה חדה בעלויות אלו אשר קיבלו בהתאמה
ביטוי בהוצאות החברה  .המגמה המתוארת נפסקה בשנת  , 2111עם התייקרות מחירי הנפט
בעולם אשר הביאה לעלייה בהוצאות ההובלה הימית .
החל משנת  2111חל ה ירידה במחירי ההובלה הימית אשר בקיזוז עליה במחיר י הדלק קיבלו
ביטו י חלקי .
7.5.1

7.5.2

להלן פירוט עלויות הובלה ימית לשנים : 2118-2111
שנה

עלויות הובלה ימית

2100

6,265

2101

6,428

2119

5,914

2118

9,435

התייקרות מרכיב ההובלה הימית עשויה להביא לגידול ב יכולת התחרות של החברה
בהשוואה לצמיגים שייובאו מהמזרח הרחוק  ,אשר סביר כי יספגו עלייה גבוהה יותר
הנובעת מריחוקם מהשווקים העקריים .
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תקנות וחקיקה
8.1

ביום  23בינואר  2117 ,חוקק חוק לסילוק ולמיחזור צמיגים משומשים  ,התשס " ז . 2117 -הוראות
החוק ותקנות הביצוע נכנסו לתוקפן ביום  31ביולי  . 2117 ,בהתאם להוראות החוק  ,יבואני
הצמיגים והחברה  ,כיצרן צמיגים  ,נושאי ם באחריות לאיסוף  ,הטמנה ומיחזור הצמיגים
המשומשים בישראל  .חובת האיסוף וההטמנה של הצמיגים המשומשים הינה מדורגת מבחינה
כמותית ומתפרסת על -פני מספר שנים  ,כאשר החל בשנה החמישית ממועד כניסתו של החוק
לתוקף יחויבו ספקי הצמיגים לסלק  85%מסך כל משקל הצמיגים ששיווקו ב ישראל במהלך כל
שנה  .יצוין  ,כי החוק מטיל קנסות ועיצומים כספיים על ספקי הצמיגים בגין אי -עמידה ביעדי
ההטמנה והמיחזור הקבועים בחוק  .כן מטיל החוק אחריות אישית על מנהלי התאגידים
לביצוע המטלות הקבועות בחוק כאמור .

8.2

ל מן כניסתו לתוקף של החוק  ,התקשרה החברה עם ספק שירו תים לקבלת שירותי איסוף
ומיחזור של הצמיגים המשומשים שעליה לאסוף ולמחזר מדי שנה .
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הטלת האחריות על יצרני ויבואני הצמיגים לאיסוף הצמיגים  ,פינוים ומיחזורם של הצמיגים
המשומשים מחייבת את החברה בעלויות לא מבוטלות  ,אשר בהעדר פיצוי הולם או מקור מימון
מתאים פוגמת ברו וחיות החברה .
8.3.1

תקנות ותקנים מחמירים בנושא איכות הסביבה

8.3.2

פעילות הייצור של החברה עשויה לגרום למפגעים סביבתיים  ,הן בכל הנוגע לשימוש
בחומרים מסוכנים הדרושים לתהליכי הייצור והן בכל הנוגע לזיהום אוויר  ,פינוי
שפכים  ,אופן סילוק פסולת וכד '  .מטבע הדברים  ,פעילותה של החב רה כפופה לחוקים
ותקנות מתחום דיני איכות הסביבה העוסקים בכל אחד מהנושאים שנזכרו לעיל .
במהלך השנים האחרונות חלה החמרה בדרישות של רשויות איכות הסביבה ובאכיפת
תקני איכות הסביבה ועלות העמידה בהם התייקרה .

8.3.3

בנוסף לעלויות השוטפות הנובעות מקיום הדרישות הסביבתיות  ,נד רשת החברה
לשאת בהוצאות חד -פעמיות על מנת לעמוד בתקנים המשתנים ובדרישות הרשויות
המוסמכות  .אין באפשרות החברה להעריך מראש את העלויות הכרוכות בנושא זה ,
על כן סכומי כסף המוקצים על -ידה או שיוקצו בעתיד לפרויקטים בתחום איכות
הסביבה עשויים להתגלות כלא מספיקים .

8.3.4

העלוי ות הקבועות והמתמשכות הנובעות מקיום הדרישות הסביבתיות  ,יחד עם
ההוצאות החד -פעמיות המוטלות על החברה מעת לעת  ,עלולות להשפיע לרעה על
עסקיה  ,על מצבה הכספי ועל תוצאות פעילותה של החברה  .לפרטים בדבר בעיות
איכות סביבה ראו סעיף  31להלן .
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שינויים טכנולוגיים
הצמיגים נ חלקים לשתי קבוצות עיקריות  :צמיגים דיאגונליים וצמיגים רדיאליים  .צמיגים רדיאליים
הינם מודרניים ומתקדמים יותר והם נבדלים מהצמיגים הדיאגונליים במבנה שלהם  ,בתהליך ייצורם
ובתכונותיהם  .המאפיין העיקרי של הצמיגים הרדיאליים הוא רצועות ( העשויות מניילון  ,פוליאסטר או
פ לדה ) אשר יוצאות מחישוק בצד אחד של הצמיג ומתחברות לחישוק בצד השני ועוברות בדרך הקצרה
ביותר בין שתי נקודות אלו  ,וכן קיומן של חגורות (  ) beltsאשר עוטפות את הצמיג בכוון ההיקפי של
הצמיג ( המצויות בהיקף הבא במגע עם השטח במהלך הנסיעה ) .ב צמיגים דיאגונליים  ,לעומת זאת ,
הרצועות המחברות את חישוקי הצמיג הינן בצורה אלכסונית ( ומכאן השם " דיאגונל ") .חוזקו של הצמיג
נובע ממספר רב של רבדי רצועות המונחות זו על גבי זו  .אופן ייצורו של הצמיג הרדיאלי גורם לכך ששטח
המגע של הצמיג עם שטח הנסיעה גדול יותר ביחס לשטח המגע של צמיג דיאגונלי עם השטח  .כתוצאה ,
הצמיג הרדיאלי מאופיין בנסיעה בטוחה ונוחה יותר וכן אורך החיים שלו גבוה יותר  .בשל הליך ייצורו
ותכונותיו  ,מחירו של הצמיג הרדיאלי יקר ביחס למחיר צמיג דיאגונלי דומה .
לחברה ציוד  ,ניסיון וידע הנדרשים לייצור צמיגים בשתי הטכנולוגיות הנ " ל  .הליך המעב ר מייצור צמיגים
דיאגונליים לייצור צמיגים רדיאליים החל דרכו בענף הצמיגים לרכב נוסעים  .כיום משמשת טכנולוגיית
הייצור של צמיגים רדיאליים גם בשווקי הצמיגים המיועדים לענפים אחרים  ,לרבות ענף החקלאות ,
וישנו ביקוש גובר לצמיגים מסוג זה  .להערכת החברה  ,ניתן לזהות מגמה ברורה ועקבית של מעבר מייצור
צמיגים בטכנולוגיה המיושנת יותר ( צמיגים דיאגונליים ) לייצור צמיגים מודרניים  -הצמיגים
הרדיאל י ים  ,שהינם צמיגים איכותיים יותר .

 -17למועד ה דוח  ,חלקם של הצמיגים הרדיאליים מסך הצמיגים המיוצרים ע ל ידי החברה הינו כ 68% -לעומת
כ 61.3% -ב תקופה המקבילה אשתקד .
החברה רכשה לאחרונה ציוד חדשני לבניית צמיגים ואף מתעניינת ברכישת ציוד נוסף לשיפור איכות
הבניה וטיב הצמיגים מתוצרתה .
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מוצרים ושירותים
11.1

נכון למועד ה דוח מייצרת החברה מגוון רחב של צמיגים מסוגים ודגמים שונים  ,המיועדים
לשימושים שונים  ,כגון  :צמיגים ל ענף החקלאות  ,צמיגים המשמשים לעבודות עפר  ,וכן צמיגים
ל ציוד תעשיה  ,כגון מלגזות  ,עגלות ועוד .

11.2

יצוין כי עד ל חודש אפריל  2119ייצרה החברה גם צמיגים לרכב י נוסעים  .כאמור בסעיף 1.2.1
לעיל  ,החברה חדלה מלייצר צמיגים אלו ו נכון למועד ה דוח מייבאת צמיגי נוסעי ם ל צ ורך
מכירתם בישראל  .כמו כן  ,החל מחודש דצמבר  2119וכתוצאה מרכישת נכסי  , GPXהחלה
החברה בייצור צמיגים המיועדים בעיקר לעבודות עפר באמצעות קבלני משנה בסין  ,תחת
שמות מותג שנרכשו ב מסגרת עסקת רכישת חלק מפעילות . GPX
להלן פירוט בדבר המאפיינים של סוגי המוצרים המיוצרים על ידי החברה :
11.2.1

צמיגים המיועדים לחקלאות  -החברה מייצרת צמיגים רדיאליים ודיאגונליים
המיועדים לציוד חקלאי  .כן מייצרת החברה צמיגי ציפה רדיאליים ודיאגונליים ,
המתאימים במיוחד לנסיעה בשטחי חקלאות רטובים  .ייצור  ,שיווק ומכירה של
צמיגים אלה מהווים נכון למועד ה דוח את עיקר פעילותה של החברה .

11.2.2

צמיגים המיועדים לתעשיה ולעבודות עפר  -החברה מייצרת צמיגים המיועדים
לשימוש בציוד המשמש לעבודות עפר וכן ציוד תעשייתי  .לכל צמיג תכונות ומאפיינים
הנגזרים מייעודו .

11.2.3

החברה עוקבת בהתמדה אחר ההתפתחויות והכיווני הפיתוח בעולם ונשארת צמודה
לחברות המובילות  .במקרים מסויימים ( ראה פרק מחקר ופיתוח )  ,מנסה החברה וגם
מצליחה להוביל מהלכים חדשניים בעולם הצמיגים .
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פילוח הכנסות ורווחיות מוצרים ושירותים
להלן יפורטו הכנסות החברה ( באלפי דולר ) ממכירות החברה בחלוקה על פי קבו צות מוצרים  ,שיעורן
מסך הכנסות התאגיד וכן הרווח הגולמי ( באלפי דולר ) הנובע מקבוצות מוצרים אלו * :
תקופה

הכנסות

תיאור קבוצה

2008

2009

2010

2011

צמיגי רכב חקלאי

161,574

127,057

157,166

204,959

צמיגי נוסעים ומשא קל

14,033

17,310

17,093

20,605

צמיגי משא ועבוד ות עפר

25,997

13,905

74,627

50,297

צמיגי תעשיה ואחרים

24,726

10,686

55,931

125,581

סה " כ

226,330

168,958

304,817

401,442
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אחוז מסך
המכירות

עלות
המכירות

רווח גולמי

רווח גולמי

תיאור קבוצה

2008

2009

2010

2011

צמיגי רכב חקלאי

71.4%

75.2%

51.6%

51.1%

צמיגי נוסעים ומשא קל

6.2%

10.2%

5.6%

5.1%

צמיגי משא ועבודות עפר

11.5%

8.2%

24.5%

12.5%

צמיגי תעשיה ואחרים

10.9%

6.3%

18.3%

31.3%

סה " כ

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

צמיגי רכב חקלאי

124,643

95,798

126,819

158,250

צמיגי נוסעים ומשא קל

12,116

14,384

13,291

15,892

צמיגי משא ועבודות עפר

21,036

11,667

61,959

41,636

צמיגי תעשיה ואחרים

19,356

8,043

49,323

104,444

סה " כ

177,152

129,892

251,392

320,222

צמיגי רכב חקלאי

36,931

31,259

30,347

46,709

צמיגי נוסעים ומשא קל

1,916

2,926

3,802

4,713

צמיגי משא ועבודות עפר

4,961

2,237

12,668

8,661

צמיגי תעשי ה ואחרים

5,370

2,643

6,608

21,137

סה " כ

49,178

39,066

53,425

81,220

צמיגי רכב חקלאי

22.9%

24.6%

19.3%

22.8%

צמיגי נוסעים ומשא קל

13.7%

16.9%

22.2%

22.9%

צמיגי משא ועבודות עפר

19.1%

16.1%

17.0%

17.2%

צמיגי תעשיה ואחרים

21.7%

24.7%

11.8%

18.6%

סה " כ

21.7%

23.1%

17.5%

20.8%

* להסברים בדבר השינויים בהכנסות החברה וברווחיה  ,ראו דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה .

להלן יפורטו הכנסות החברה ( באלפי דולר ) ממכירות החברה בחלוקה לקבוצות מוצרים ו שיעורן מסך
הכנסות התאגיד הנובעות מקבוצות מוצרים אלו  ,ב התפלגות על פי מכירות בחו " ל ו בשוק המקומי :

מרכיב

2009

קבוצת מוצרים
מקומי

הכנסות

2010
יצוא

מקומי

2011
יצוא

מקומי

יצוא

צמיגי רכב חקלאי
צמיגי נוסעים ומשא
קל
צמיגי משא ועבודות
עפר
צמיגי תעשיה
ואחרים

3,421

123,636

2,816

154,350

3,322

201,638

16,687

623

16,281

812

19,850

754

6,477

7,428

8,824

65,803

8,032

42,265

5,643

5,043

5,472

50,459

4,636

120,945

סה"כ

32,228

136,730

33,393

271,459

35,840

365,602
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מרכיב

2009

קבוצת מוצרים
מקומי

אחוז מסך
המכירות

2010
יצוא

מקומי

2011
יצוא

מקומי

יצוא

צמיגי רכב חקלאי
צמיגי נוסעים ומשא
קל
צמיגי משא ועבודות
עפר
צמיגי תעשיה
ואחרים

2.02%

73.18%

0.92%

50.64%

0.83%

50.22%

9.88%

0.37%

5.34%

0.27%

4.94%

0.19%

3.83%

4.37%

2.89%

21.59%

2.00%

11.55%

3.34%

2.99%

1.8%

16.59%

1.15%

30.12%

סה"כ

19.07%

80.93%

10.95%

89.05%

8.93%

91.07%

צמיגים לעבודות עפר  -כאמור לעיל  ,עם רכישת נכסי  GPXהחל ה החברה לייצר  ,בנוסף לאמור  ,צמיגים
המיועדים לתחום עבודות העפר  .רכישת נכסי  GPXהושלמה בתחילת שנת  2111ולפיכך הנתונים דלעיל
אינם כוללים נתונים ביחס לצמיגים המיועדים לעבודות עפר .
. 12

מוצרים חדשים
החברה רואה חשיבות רבה בשמירה על מגוון רחב של צמיגים שתוכל להציע לל קוחותיה  .על כן  ,מפתחת
החברה שורה של דגמים חדשים של צמיגים במסגרת " משפחות הצמיג ים " המיוצרות על -ידה  ,אולם עד
עתה לא היה מדובר בפיתוח של מוצר מהותי חדש או מוצר חדש הכרוך בהוצאות פיתוח משמעותיות
לחברה  ,אל א בפיתוח דגמים חדשים .
במהלך השנים  2111ו 2111 -פיתחה החבר ה  72ו 69 -דגמי צמיגים חדשים  ,בהתאמה ובשנים אלה שיפרה
ושידרגה החברה עשרות דגמי צמיגים קיימים .
תבניות שהובאו מרכישת חברת  GPXהוסיפו גם הן צמיגים להיצע הרחב של החברה .
כיום מציעה החברה ללקוחותיה מעל  1,211מוצרים שונים  ,ובכוונתה להוסיף לסל המוצרים שלה מדי
שנה עשרות מוצרים חדשים  .שאיפתה זו של החברה מחייבת המשך ביצוע השקעות במחקר ופיתוח ,
ומטרתה ליצור לחברה מוניטין רב כיצרן צמיגים מוביל  ,מתוחכם וחדשני  .מוניטין כאמור הינו משמעותי
בתחום ייצור הצמיגים בכלל ובפעילותה של החברה מול לקוחותיה כיצרנית ומשווקת של צמיגים
מתק דמים .
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לקוחות
13.1

כללי
רוב הצמיגים המיוצרים על ידי החברה משווקים מחוץ לישראל  -באירופה  ,ארה " ב  ,דרום
אמריקה  ,אפריקה והמזרח הרחוק  .לקוחות החברה מתפרסים על פני כ 62 -ארצות ברחבי
העולם  .בשנת  2111היוו ה מכירות מחוץ לישראל כ 91.1% -מכלל המכירות השנתיות של החברה
( במונחי ם כספיים )  ,לעומת כ 89.1% -מכלל המכירות במהלך שנת  . 2111לפרטים בדבר התפלגות
מכירות ללקוחות לפי מאפיינים גיאוגרפיים ראה סעיף  37להלן .
במסגרת רכישת חלק מ נכסי  , GPXבחודש דצמבר  , 2119רכשה החברה פעילות הכוללת
כ 1,311 -לקוחות  .שיעור הגידול בהיקף הלקוחות בעקבות רכיש ת הפעילות של  GPXהינו
משמעותי ביותר בהתחשב בכך כי לפני ביצוע הרכישה  ,לאליאנס ארה " ב היו כמה עשרות

 -21לקוחות בודדים  .חלק מהלקוחות הנרכשים הינם יצרני ציוד מכני ראשוני בעלי שם בינלאומי ,
כגון  John-Deereו Caterpillar -והחברה צופה כי באמצעות התקשרויות אלה  ,תגדיל החב רה
את הכנסותיה משיווק ומכירה של מוצרים נוספים  ,ממוצרי החברה  ,ללקוחות אלה .
בחו " ל מבוצעות מכירות החברה בעיקר למפיצים גדולים (  ) D ealersהמוכרים את מוצרי החברה
ליצרני ציוד או לצמיגיות מקומיות  .לחברה מאות לקוחות בארץ ו בחו " ל  .לחברה אין תלות
בלקוח כלשהו  .להתפלגות מכירות החברה לפי אזורים גיאוגרפיים ראו סעיף  37להלן .
עם רוב לקוחותיה של החברה בארץ ובחו " ל אין החברה מתקשרת בהסכמים  ,והתקשרויותיה
מבוססות על הזמנות שוטפות  ,כאשר היקף ההזמנה  ,סוגי הצמיגים ומחירם נקבעים בין
החברה לבין הלקוחות בהתאם לנסיבות והיקף הזמנותיו של הלקוח  [ .ראו הערת מידע צופה פני
עתיד בטיוטה קודמת ]
13.1.1

להלן מידע בקשר עם התפלגות מכירות החברה לפי וותק לקוחות :
וותק
מעל ארבע שנים
בין שנתיים לארבע
שנים
פחות משנתיים
סה " כ

הכנסות החברה בשנת
 ( 2100אלפי דולר
ארה " ב )
121,752

31.1%

121,943

31.1%

159,747
411,442

39.8%
111%

שיעור מהכנסות החברה
בשנת  ( 2100באחוזים )

לפרטים נוספים בדבר אופן פעילות השיווק של מוצרי החברה  ,ראו סעיף  14להלן .
13.2

לקוחות מהותיים
13.2.1

לקוח א '
נכון למועד ה דוח  ,לחברה קיים לקוח אחד אשר הכנסותיה ממנו היוו  11%או יותר
מסך הכנסות החברה בשנת  . 2119בשנים  2111ו 2111 -היקף ההכנסות ממנו ירדו
מתחת ל "( 11% -לקוח א ' ") .להלן נתונים אודות הכנסות החברה מלקוח א ' :
שנה

 %מסך הכנסות החברה

סך הכנסות החברה באלפי דולר

2100

8.4

411,442

2101

9.17

314,817

2119

12.37

168,958

לקוח א ' הינו מפיץ צמיגים גדול אשר מקום מושבו בגרמניה  ,ומשמש כמפיץ ראשי של
צמיגי החברה בגרמניה  ,אוסטריה  ,הונגריה וסלובקיה  .אין לחברה הסכם חתום עם
לקוח א ' והקשרים המסחריים עימו הם ארוכי שנים  .החברה אינה נוהגת לשווק את
מוצריה באזורים האמורים באמצעות מפיצים אחרים ( למעט מכירות ליצרני ציוד
מקור ) וההתקשרות עם לקוח א ' מבוצעת על בסיס הזמנות המתקבלות ממנו מדי
תקופה  .רווחיות החברה ממכירה ללקוח א ' אינה שונה מהותית מהרווחיות
הממוצעת של החברה במכירותיה ללקוחות הפועלים באותו אזור גיאוגרפי  .להערכת
החברה  ,אין לה תלות בלקוח א ' וב מידה וההתקשרות עמו תסתיים היא תוכל
להתקשר עם מפיץ חלופי  .עם זאת  ,אין באפשרותה של החברה להעריך את משך הזמן

 -21שיידרש לאיתור מפיץ חלופי כאמור ואת הירידה בהכנסותיה שתחול עד התקשרות
עם מפיץ חלופי כאמור .
13.2.2

לקוחות ב ' ו -ג '
לקוחות ב ' ו -ג ' הינם מיצרני הצמיגים המובילים ב עולם  .יצוין כי הכנסותיה של
החברה מכל אחד מלקוחות אלה אינה מהו ו ה  11%או יותר מסך הכנסות החברה .
יחד עם זאת רואה החברה חשיבות עסקית בהתקשרות בהסכמים עימם ובמימושם ,
מעבר לפוטנציאל המכירות ללקוחות אלו  ,וזאת בעיקר בגין ההכרה שהדבר מקנה
לחברה כיצרן איכותי ובעל מו ניטין  .לה לן תתואר ההתקשרות עם לקוחות ב ' ו -ג ' :

13.2.3

לקוח ב '
במהלך שנת  , 2113חתמה החברה על הסכם מסגרת לייצור צמיגים עם לקוח שהוא
מיצרני הצמיגים המובילים בעולם (" לקוח ב ' ") .בהתאם להוראות ההסכם  ,התחייב
לקוח ב ' לרכוש והחברה התחייבה לייצר עבורו צמיגים המיועדים לענף החקלאות ,
אשר ייוצרו בתבניות שיסופקו על -ידי הלקוח תחת שם מותג שבבעלותו  .בכפוף
להסכם  ,אחת לתקופה  ,נחתם הסכם תקופתי בין החברה לבין לקוח ב ' הכולל  ,בין
היתר  ,כמויות צפויות להזמנות צמיגים של לקוח ב ' מהחברה  .הצמיגים מסופקים
בהתאם ל הזמנות תקופתיות  ,כאשר הזמנות אלו לא יפחתו מן הכמויות המפורטות
בכל הסכם תקופתי ולא יעלו על כפליים מאותן כמויות  .על פי ההסכם מעניקה
החברה התחייבות ל טיב מוצריה  .כמו כן  ,התחייבה החברה  ,בין היתר  ,לפ צות את
לקוח ב ' בגין כל תביעה  ,נזק או הוצאה שייגרמו ללקוח ב ' בשל פגמי יצור או חומרים
בלתי תקינים ( למעט אם נעשו על פי הוראות לקוח ב ' ) ו  /או בשל תביעה  ,נזק או
הוצאה שמקורה בהפרת פטנט  ,סוד מסחרי או קניין רוחני בהליך היצור מצד החברה .
מנגד  ,התחייב לקוח ב ' לשפות את החברה בגין כל תביעה  ,או נזק שייגרמו לה
כתוצאה מ  ( :א ) הפרת פט נט  ,סוד מסחרי או קניין רוחני שינ בעו מהסתמכות על ידע
שמסר לקוח ב ' לחברה לצורך ייצור צמיגים עבורו ; ( ב ) תביעות של צדדים שלישיים
בגין פגמים בצמיגים הנובעים מכך שהחברה פעלה בהתאם להוראותיו של לקוח ב ',
שמקורם בפעולות שבוצעו ע " י ל קוח ב ' או באופן טיפולו והחזקתו בצמיגים ; ו ( -ג ) נזק
לצד שלישי או פג יעה פיזית שנגרמו כתוצאה מתכנון  ,עיצוב  ,הוראות ושיטות עבודה
המוכתבים על ידי לקוח ב ' וכן פגמים בתבניות יצור הצמיגים שסופקו על ידי לקוח ב '
ובלבד שתוחזקו כראוי על -ידי החברה .

13.2.4

על פי ההסכם  ,מחוייבת החברה לרכוש חזרה מלקוח ב ' צמיגים שסופקו לו על -ידי
החברה ובלבד שמת קיים אחד או יותר מהמקרים הבאים ביחס ל צמיגים שנועדו
להחזרה כאמור לעיל  ( :א ) הם אינם עומדים בקריטריונים מוגדרים של לקוח ב ' כפי
שמוגדרים בהסכם ובכלל זה  ,ספספיקציות טכניות שונות בנושא רוחב הצמיגים ,
עומסים  ,בטיחות ומפרט תנאי הייצור של לקוח ב '; ( ב ) אינם עומדים בד רישות
והסטנדרטים של הרשות הממשלתית הרלוונטית ; או ( ג ) הינם פגומים באופן המשפיע
על בטיחות כלי הרכב  .במקרה כזה תהא החברה מחוייבת לשפות או להעמיד אשראי
ללקוח ב ' בגובה עלות הרכישה בתוספת העלויות אשר לקוח ב ' נשא בהן .
בכל אחת מהשנים  2111ו 2111 -רכש לקוח ב ' מהחברה צמיגים בסך כ ולל של  5.8ו-
 3.1מליון אירו  ,בהתאמה  .היקף הרכישות הנוכחי של לקוח ב ' נמוך מהכמויות

 -22הנקובות בהסכם  .עקב כך  ,קיימה החברה מגעים עם לקוח ב ' ,אשר כתוצאה מהם
תוקן ההסכם  ,ובו סוכם להרחיב את מגוון המוצרים המיוצרים עבור לקוח ב '  ,ו זאת
על מנת להגדיל את היק ף ההזמנות  .נכון למועד פרסום ה דוח ממשיכים הצדדים
לנהוג על פי ההסכם המקורי על אף שתוקפו לא הוארך ו לקוח ב ' ממשיך להזמין
מוצרים מהחברה בהתאם להסכם זה .
13.2.5

לקוח ג '
ביום  1.11.2118חתמה החברה על הסכם מסגרת לייצור צמיגים עם לקוח נוסף שהוא
מיצרני הצמיגים המובילים בעולם (" לקוח ג ' ") .בהתאם להוראות ההסכם האמור ,
הביע לקוח ג ' את כוונתו לרכוש במשך  5שנים צמיגים בהיקף של כ 5.5 -מיליון יורו
לשנה בתבניות שיסופק ו על ידו  .ההסכם היה לתקופה של  3שנים החל מיום
 . 31.4.2118לאחר תקופה זו יתחדש ההסכם לתקופות נוספות לתקופה של  3שנים ,
וזאת ככל שלא בוטל על ידי מי מהצדדים קודם לכן על ידי הודעה מוקדמת בכתב של
 12חודשים לפני מועד החידוש  .למרות האמור לעיל  ,ההסכם ניתן לביטול בהודעה
מוקדמת של  31יום  ( :א ) על ידי כל אחד מהצדדים במקרה והצד השני לא תיקן הפרה
יסודית של ההסכם תוך  31יום מקבלת הודעה על כך או שהצד השני מצוי בהליכי
חדלות פרעון  ( ,ב ) על ידי החברה במידה ולקוח ג ' איח ר בתשלום התמורה על פי
ההסכם  ,ו ( -ג ) על ידי לקוח ג ' ככל שצד ג ' שהינו מתחרה בתחום הצמיגים יהפוך לבעל
היכולת לכוון את פעילות החברה כמפורט בהוראות ההסכ ם .
בשנת  2111ו 2111 -רכש לקוח ג ' צמיג ים בסך של כ 2.9 -ו 3.1 -מיליו אירו  ,בהתאמה .
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שיווק והפצה
14.1

שיווק והפצה ב ישראל
עד לשנת  2119פעלה החברה ב ישראל באמצעות ארבעה מרכזי הפצה  ,אשר שניים מהם  -בחיפה
ובקריית מלאכי הופעלו באמצ ע ות חברות בנות  .ניהול ארבעת מרכזי רווח  ,יצר ריבוי תפקידי
מטה אשר פגע ביעילות הח ברה כמו גם גרם לכרסום ברווח  .נוסף לכך  ,נשאה הקבוצה בעלויות
הפצה וצורכי הון חוזר משמעותיים בשל האמור  .לפיכך ונוכח העובדה שהשוק בישראל איננו
עוד שוק היעד העיקרי של החברה  ,ב שנת  2119מוזגה פעילות שתי החברות הנ " ל לתוך אליאנס
שיווק ישראל  .כיום  ,כל פעילות שיווק ב ישראל מאוחדות תחת כנפי אליאנס שיווק ישראל
בע " מ  .לאליאנס שיווק ישראל בע " מ מטה המכתיב מדיניות אחידה בפעילותה  ,לרבות בכל
הקשור למחירי המכירה  ,הנחות ובקרת אשראי  ,ויש בכך כדי ליצור חסכון כתוצאה מצמצום
הוצאות  ,כאמור לעיל  ,ו יעילות תפעולית המבוססת על צמצום בכמות ה מחסנים ובפעילות
הלוגיסטית בקשר עם שירותי השיווק .
להשלמת סל המוצרים שמציעה החברה ללקוחותיה  ,מייבאת החברה ומפיצה באופן בלעדי
צמיגי חקלאות וצמיגים לרכב י נוסעים מדגמים וגדלים שונים  .בכוונת החברה להגדיל את נפח
מכירות הצמיגים המיובאים  .עם זאת  ,ראוי לציין כי התחר ות הקשה בשוק המקומי מחייבת
את החברה ליזום לעיתים מזומנות מבצעי קידום מכירות המיועדים לעודד את רכישת
הצמיגים ע " י הצמיגיות  ,וכן להשקיע בהתארגנות לוגיסטית על מנת לעמוד בתנאי המכרזים
לאספקת צמיגים המתפרסמים מעת לעת על -ידי גורמים " מוסדיים " בשוק .

 -2314.2

שיווק והפצה ב חו " ל ; המטה בהודו
14.2.1

מוצרי החברה נמכרים בחו " ל ללקוחות רבים ובפיזור על פני מדינות רבות  .עיקר
לקוחות החברה בחו " ל ה ם מפיצים גדולים אשר להם יכולות אחסון והפצה באזורם .
רוב לקוחות החברה בחו " ל הם לקוחות קבועים  ,אשר מייצגים מלבד את החברה גם
יצרני צמיגים נוספים  ,ולעיתי ם אף מתחרים מובהקים של החברה .

14.2.2

חלק מלקוחות החברה בחו " ל הם יצרני ציוד מקור (  ) Original Equipmentאשר קונים
צמיגים ישירות ממפעל החברה לשם התקנה ראשונית על הציוד הנמסר למשתמש .
מכירה ישירה ליצרני הציוד ממצבת את החברה כיצרן איכותי ובעל מוניטין  .החברה
רואה כאחד מי עדיה העיקריים הגדלת מכירות ליצרני ציוד מקור .

14.2.3

ככלל  ,התקשרות החברה עם מפיצים ועם יצרני ציוד מקור נעשית על בסיס כתבי
הזמנה מבלי שקיים הסכם קבוע בין הצדדים  .בכל מקרה  ,לא קיימת התחייבות
ל הזמנת כמויות מינימום והחברה מספקת מוצריה בהתאם להזמנות המתקבלות מעת
לעת ל פי צרכי המפיצים והיצרנים כאמור .

14.2.4

החל מחודש ינואר  , 2119מתבצעות מכירות מוצרי החברה ומוצרי  ( ATCכמוצרים
משלימים ) בחו " ל באמצעות חברות בנות מקומיות  ,כמפורט בסעיף  2.1לעיל ( להלן -
" החברות הבנות המקומיות ")  ,ה מפעילות סוכני מכירות ושיווק  ,וזאת להבדיל
מהתנהלות ישירה של החברה מול לקוחותיה כבעבר .

14.2.5

החברות הבנות המקומיות  ,מעבירות הזמנות למטה ההזמנות של הקבוצה בהודו ,
וזאת בהתאם לדרישת הלקוחות בשווקים הרלוונטיים  .ביחס לשיווק מוצרי החברה
בדרום אמריקה  ,החברה פועלת באמצעות חברה אורוגוואית המתפקדת כקבלן משנה
של החברה לשיווק באז ור זה  .הזמנות מדרום אמריקה מועברות גם הן למטה
ההזמנות בהודו למוצרי החברה ומוצרי  . ATCמאחר וכאמור לעיל  ,מוצרי החברה
ומוצרי  ATCאינם תחליפיים  ,המשווקים וכן המטה ההודי מפנים את ההזמנות
המתקבלות אצלם לחברה  ,באם מדובר בהזמנת ל צמיגים טכניים או ל , ATC -באם
הוזמנו צמיגים קונבנציונאליים .

14.2.6

במסגרת רכישת נכסי  , GPXרכשה החברה באמצעות אליאנס ארה " ב פעילות הכוללת
תבניות ייצור לצמיגים המיוצרים על ידי קבלני משנה בסין תחת מותגים של . GPX
מאחר ותחת מבנה מערך השיווק הקיים  ,העברת הזמנות ממטה ההזמנות בהודו
לאליאנס ארה " ב  ,לצורך ייצור בסין והספקת המוצרים ללקוחות באירופה תהיה
מסורבלת ולא יעילה  ,החליטה החברה כי מערך השיווק בישראל יהיה אחראי גם על
שיווק ומכירת צמיגים אלה באירופה וזאת כנגד תמלוגים שישולמו על ידי החברה
לאליאנס ארה " ב  .במהלך שנת  2111נחתם הסכם בין הצדדים הנ " ל .

14.2.7

הקמת מרכז ההזמ נות בהודו נעשתה  ,בין השאר  ,לאור שיתוף הפעולה עם ATC
למכירת מוצרים משל י מים ללקוחות בחו " ל  ,כפי שתואר לעיל  ,וההרחבה הצפויה של
פעילות החברה בחו " ל  ,בין השאר  ,נוכח רכישת נכסי  GPXכאמור בסעיף  1.2.2לעיל .
בכל הנוגע להסכמי שיווק של הקבוצה עם  ATCראו סעיף  33.4להלן .
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ביחס לכל הזמנה שמתקבלת בחברה  ,כאמור לעיל  ,פרט להזמנות שמתקבלות
מ ה חברה הבת בארה " ב  ,החברה היא זו שמספקת את המוצר המוזמן ללקוח הקצה
במישרין ולא באמצעות הסוכן  /מפיץ והיא גם אחראית כלפיהם  .כך  ,ככל שהמוצר
אשר סיפקה החברה נמצא פגום  ,תפצה החברה את לקוח הקצה בהתאם למדיניות
החברה  .התשלום לחברת השיווק המקומית ( אליאנס ארה " ב או אליאנס הולנד  ,לפי
העניין ) נעשה על בסיס עמלה בשיעור מהכנסות החברה בגין השלמת הזמנה .

14.2.9

עד לחודש יוני  , 2111במקרה בו ההזמנה מתקבלת מ ה חבר ה הבת בארה " ב  ,החברה
למעשה מוכרת לחברה הבת את המוצרים המוזמנים על -ידה ו ה חבר ה הבת מפיצה את
המוצרים המוזמנים ללקוח ות ה קצה  .יחד עם זאת  ,התשלום לחברה מתבצע עם
קבלת התשלום על ידי החברה הבת מהלקוחות ומותנה בקבלת התשלום  ,כך שסיכוני
האשראי בגין מכירות לארה " ב חלים על החברה  ,ומסיבה זו החברה מבטחת את
חובות הלקוחות מארה " ב  .עלות ש ירותי השיווק של החברה הבת בארה " ב מגולמות
בהנחה הניתנת לה בגין המוצרים המוזמנים על ידה  .החל מחודש יוני  2111חברת
הבת הארה " ב מבטחת את חובות הלקוחות מארה " ב .

 14.2.11כדי לשפר את יכולתה של החברה לתת מענה מיידי לדרישת לקוחותיה בחו " ל ,
הקימה החברה מחסנים בחו " ל המנוהלים ע ל -ידי החברות הבנות הרל ב נטיות  ,בהם
באפשרותן לאחסן מלאי צמיגים גדול בקרבה גיאוגרפית ללקוחותיה ן הגדולים  ,ובכך
לשפר את זמן האספקה שלה ן באופן משמעותי  .החברה שכרה באמצעות אליאנס
אירופה ( החברה הבת של החברה בהולנד אשר הוקמה למטרה זו ) מחסן צמיגים בעיר
 Halsterenשבה ולנד  .החל מ חודש נובמבר  2118מפעילה אליאנס ארה " ב ( חברת הבת
האמריקאית של החברה ) מחסנים בעיר  , Portlandבמדינת טנסי  .כמו כן  ,החל מיום
 14באוקטובר  2111מפעילה אליאנס מרכז הפצה חדש בעיר פילדלפיה .
 14.2.11החברה משתתפת מדי שנה במספר תערוכות בין לאומיות מרכזיות ומציגה בהן את
מוצריה  .תערוכות כאלה מתקיימות בכל השווקים בהם פועלת החברה  .החברה
מציגה את מוצריה גם בתערוכות אזוריות קטנות יותר בשיתוף פעולה עם המפיצים
המקומיים .
 14.2.12בנוסף  ,נוטלת החברה חלק במימון הוצאות הפרסום והשיווק של המפיצים בחו " ל ,
במטרה ל חזק את תדמית החברה ואת מותגיה .
14.3

הוצאות השיווק והמכירה של החברה
במהלך השנים  2111ו , 2111 -היו  36,787אלפי דולר ו 36,366 -אלפי דולר  ,אשר היוו  9.1%ו-
 11.9%מסך מכירות החברה  ,בהתאמה  .גידול של כ , 1.1% -כ 38.1% -ו 37.1% -מהוצאות השיווק
והמכירה של החברה בשנים  2111ו 2111 -נבעו בעיקר מהוצאות ההובל ה ( לרבות ביטוח הובלה ) ,
בהתאמה  .העלויות הכרוכות בהובלה תלויות בעלויות ההובלה בשוק העולמי ובהשפעות של
ביקוש והיצע בקו הובלה ספציפי  .על מנת להגן על עצמה מפני שינויים בלתי צפויים במחירי
ההובלה  ,נוהגת החברה לבצע התקשרויות עם מובילים באשר למחירי ההובלה לתקופות ש ל עד
שנה ( ללא התחייבות לבצע הובלה בפועל ) .במקביל  ,ולפי הצורך  ,מנהלת החברה משא ומתן עם
מובילים לביצוע הובלות ספציפיות  .לחברה אין תלות במוביל מסוים לביצוע ההובלה של
מוצריה ללקוחותיה בעולם בכלל או לאזור מסוים בפרט .
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צבר הזמנות
15.1

ל תאריך ה דוח על המצב הכספי  ,ביום  31.12.2111עמד צבר ההזמנות של החברה על כ56.1 -
מיליו ני דולר  ,לעומת צבר הזמנות של כ 33.1 -מיליוני דולר ליום  . 31.12.2111רוב ההזמנות
יסופקו ללקוחותיה במהלך הרבעון הראשון של שנת  . 2112נכון למועד ה דוח עומד הצבר על סך
כ 57.1 -מיליוני דולר .
הגידול בביקושים היה בעי קר בצמיגים טכניים המהווים את ליבת העסקים של החברה .
כתגובה מיידית לגידול בביקושים ובצב ר ההזמנות הגדילה החברה את התפוקה  ,מעבר
למתוכנן  .החברה ממשיכה לעקוב מקרוב אחר המצב בשווקים על מנת לוודא כי התפוקה
והמבנה הארגוני  ,עולים בקנה אחד עם היקף הביקושים  .כתוצאה ממ ימוש התהליך האסטרטגי
של העברה לחו " ל של ייצור צמיגים אשר אין לחברה כדאיות כלכלית בייצורם בישראל  ,נקטה
החברה בפעולות לשינוי המבנה הארגוני התפעולי אשר היו כרוכות בצמצום ניכר במספר
העובדים שהחברה מעסיקה .
תקופת ההכרה בהכנסה הצפויה
רבעון 2112 1
רבעון 2112 2
רבעון 2112 3
רבעון 2112 4
סה " כ

15.2

צבר ההזמנות הצפוי נכון למועד ה דוח ( במליוני דולר )
28
14
11.2
2.8
51.1

ה נתונים הנוגעים לצפי ההכרה בהכנסה של צבר ההזמנות בשנים הקרובות מהווים מידע צופה
פני עתיד ( כהגדרת המונח בחוק ניירות ערך  ,התשכ " ח , ) 1968 -המבוסס על נתוני השו ק וההיקף
הנוכחי של לקוחות החברה  .שינויים ותמורות בשוק תחום פעילותה של החברה ו  /או שינויים
ותמורות בשווקים הגיאגרפיים בהם פועלת החברה אשר מעצם טיבם אינם בשליטת החברה ,
ו  /או התממשות איזה מגורמי הסיכון המפורטים בסעיף  38להלן עלולים לגרום לאי-
התממשות צפי להכרה בהכנסה של צבר הזמנות כאמור לעיל .

15.3

ה זמנות שהתקבלו בחברה בעבר סופקו כמעט במלואן ולא נרשמו שינויים או ביטולים
מהותיים  .ניסיון העבר מלמד  ,כי למעט במקרים חריגים  ,מרבית ההזמנות המתקבלות בחברה
 מתממשות  .יחד עם זאת  ,בעקבות המשבר הכלכלי בשנים  2118ו 2119 -ו כ מחווה ש ל רצ ון טוב ,החברה נע נ ת  ,לעיתים  ,לבקשות של לקוחות שנקלעו לקשיים אשר ביקשו לדחות ואף לבטל
הזמנות  ,וזאת במגמה לשמר מערכת יחסים תקינה בעתיד .
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תחרות
16.1

בשווקים בחו " ל
16.1.1

עיקר מכירות החברה בשווקים בחו " ל הן של צמיגים המיועדים לענפי החקלאות ,
עבודות עפר ותעשיה  ,הנחשבים ל " ש ו וקי נישה "  ,בענף הצמיגים העולמי  .מספר
המתחרים של החברה בחו " ל הוא רב וכולל את מרבית יצרני הצמיגים המובילים
והגדולים בעולם  ,כמו גם יצרנים קטנים יותר המתמחים  ,כמו החברה  ,בייצור
צמיגים המיועדים לענפים מסוימים בלבד  .על המשמעותיים מבי ן המתחרים נמנים -
MICHELIN, GOODYEAR, BRIDGESTON, PIRELLI, CONTINENTAL

 -26ו ( TRELLEBORD -חברות מובילות אשר שיעור חלקן בשוק העולמי עולה לאין
שיעור על חלקה של החברה ) .
16.1.2

לחברה מוניטין בעולם כיצרנית של צמיגי חקלאות  ,עבודות עפר ותעשיה  .חלקה של
החברה ב " שווקי הנישה " בהתאם ל פירסומים מיקצועיים שו נים הינו כ 3.5% -ב שוק
צמיגי החקלאות ו פחות מ 1.1% -בשוק צמיגי עבודות עפר ו ה תעשיה  .על -פי פרסום
מטעם "  , 4" EUROPEAN RUBBERJOURNALבשנת  2111דורגה החברה במקום ה-
 49בדירוג העולמי של יצרני הצמיגים לשנת  . 2119דירוג זה נקבע בהתאם להיקף
המכירות של היצרנים ולפיו נתח השו ק העולמי של החברה מקרב כלל יצרני הצמיגים
זניח  ,שלא כחלקה ב " שווקי הנישה " בהם היא פועלת .

16.1.3

החברה והחברות המתחרות  ,הפועלות בתחום  ,משתמשות בתהליכי י יצור אשר דומים
זה לזה במיכון  ,בטכנולוגיות ובחומרי הגלם  .עם זאת  ,כל אחת מן החברות נהנית
מיתרונות ייחודיים  ,הנובעים מניסיונן והיכרותן עם השווקים בהם הן פועלות ,
שימוש בפטנטים הרשומים על שמן וכיו " ב  .החברה מעריכה כי יתרונותיה ביחס
למתחריה הם בעיקר כדלקמן  ( :א ) התמחות  -התרכזות החברה בפיתוח של צמיגים
המיועדים לתחומים מסוימים  -ענף צמיגי החקלאות  ,עבודות עפר ותעשייה ; ( ב )
החזק תה במגוון רחב של מוצרים לנישות בהן פועלת החברה ; ( ג ) יכולתה המוכחת של
החברה לפתח מוצרים חדשים תוך פרק זמן קצר ביותר ; ו ( -ד ) יכולתה של החברה
לייצר צמיגים בסדרות קטנות  ,דבר המעניק לה גמישות רבה בתהליך הייצור ביחס
למתחרותיה .

16.1.4

מנגד  ,ליצרניות הצמיגים הגדולות יתרונ ות בולטים הנובעים מגודלן  ,לרבות היכולת
להשקיע סכומים גדולים במחקר ובפיתוח  ,בפרסום ובקידום מכירות  ,יתרונות
הנובעים מהקרבה הפיזית לשווקים העיקריים וכן היותן בעלות מוניטין ומותגים
עולמיים .

16.1.5

התחרות בתחום אינה על לקוח הקצה  .מכיוון שעיקר לקוחותיה של החברה בחו " ל
הינם מפיצים גדולים  ,הרי שהתחרות היא על איכות הצמיג ומחירו למפיץ  .מפיץ
המעוניין בצמיג מהסוג ו ה סטנדרט המיוצר על ידי החברה יבצע הזמנה רק לאחר
שתהיה בידו הצעת מחיר המוסכמת עליו  .גם מול יצרני ציוד הרוכשים צמיגים
מהחברה  ,התחרות היא בעיקר על איכות המוצר ומחירו .

16.2

ב שוק המקומי
16.2.1

החברה היא יצרן הצמיגים היחיד בישראל  .מתחריה של החברה בשוק המקומי הם
יבואני הצמיגים  .בישראל פועלים כ 41 -יבואני צמיגים  ,המייבאים כ 81 -מותגים
שונים המיוצרים על -ידי יצרנים מכל רחבי העולם  .מתחריה העיקריים של החברה
בישראל  ,מבין יבואני הצמיגים  ,הם  :חבר ת אוטולוקס בע " מ ( המייבאת את צמיגי
FALCON

ו, ) TOYO -

חברת

מכשירי

תנועה

בע " מ

( המייבאת

את

צמיגי

 , ) BRIDGESTONEחברת קמור בע " מ ( המייבאת את צמיגי  , ) DUNLOPחברת
צמיגי נעמן בע " מ ( המייבאת את צמיגי  ) KUMHOו חברת קוגול בע " מ ( המייבא ת את
צמיגי  KLEBERו.) MICHELIN -
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 -2716.2.2

בהעדר מי דע מדויק  ,החברה מעריכה כי היא מחזיקה בחמישית בקירוב  ,משוק
הצמיגים בישראל .

16.2.3

החברה מעריכה כי יתרונותיה מול מתחריה בשוק המקומי הם בעיקר כדלקמן  ( :א )
לחברה פריסה לוגיסטית רחבה יותר מאשר למרבית ממתחרותיה ; ( ב ) הואיל והחברה
הינה חברה מקומית המייצרת חלק ממוצריה בארץ  ,לקוחותיה נהנים מזמינות
המוצרים ומאספקתם בצורה מהירה ואמינה ; ( ג ) החברה יכולה להציע ללקוחותיה
מגוון רחב של צמיגים  ,לרבות צמיגי ם לשוק ה חקלאות ו ה תעשיה  ,המיוצרים על ידה
וזאת בנוסף לצמיגי נוסעים ומשא מיובאים .

16.2.4

בארץ התחרות אינה על ליבו של לקוח הקצה  .גופים " מוסד יים " הרוכשים צמיגים ,
בוחרים את המוצר בעיקר על פי מחירו  ,באופן שלמשתמש ברכב אין אפשרות
להחליט כי הוא מעדיף צמיג אחר על פני הצמיג עליו הוסכם  .אשר ל צמיגיות  ,אלו
בוחרות צמיגים בעיקר על פי איכותם  ,מחירם והתאמתם לכלי הרכב המקבלים
שירות במקום  .לרוב  ,ללקוח המגיע ל צמיגייה אין העדפה לצמיג של חברה זו או
אחרת והוא יקבל את המלצת איש המקצוע במקום .
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חסמי כניסה לשוק הצמיגים
ניתן להצביע על מספר גורמים המהווים חסמי כניסה בפני תאגידים המעוניינים להשתלב כיצרנים בשוק
הצמיגים העולמי :
17.1

השקעה כספית גבוהה  -הקמת מפעל לייצור צמיגים כרוכה בהשקעה כספית גבוהה הכוללת
רכישה והקמה של מערכי ייצור מורכבים  ,מכונות יקרות ותבניות ( בעלות כוללת של עשרות עד
מאות מ י ליוני דולרים )  ,לרבות מחסנים  ,בתי מלאכה וכד ' ,והכשרת מקרקעין בשטח גדול .

17.2

ידע  -ייצור צמיגים מחייב רכישת ידע מוקדם הנדרש לייצור  ,ידע בהנד סת צמיגים  ,ידע בהכנה
ובשכלול של תערובות החומרים המשמשות בייצור הצמיגים  ,ידע הנחוץ לייצור תבניות
המשמשות לייצור צמיגים  ,תחזוקתן והכנסת שינויים בהן .

17.3

תקינה  -סטנדרטים ותקנים בינלאומיים מחמירים בכל הנוגע לאיכות הצמיגים מחייבים את
יצרן הצמיגים לקיים ולהפעיל מנ גנון בקרת איכות קפדני  .לפרטים לעניין התקינה ראו סעיף
 31.1להלן .

17.4

סל מוצרים  -יכולתו של יצרן הצמיגים להוות שחקן מרכזי בשוק הצמיגים התחרותי מותנית
ביכולתו להציע סל מוצרים מגוון ללקוחותיו  ,על מנת לענות למרב דרישותיהם .
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עונתיות
18.1

ב חינת נתוני המכירות השנתיים של הח ברה מעלה כי לא ניתן לזהות עונתיות בהיקפי המכירות
של החברה  ,הן ברמת האזורים הגיאוגרפיים והן בכל הנוגע להיקף המכירות הכולל של החברה .
יחד עם זאת  ,כפי שמצטייר בשנים האחרונות  ,המכירות ב רבעון השלישי בכל שנה קלנדארית
נמוכות יותר בהשוואה לרבעונים האחרים .

18.2

ל נתונים אודות מכירות החברה בחלוקה עפ " י רבעונים ראה סעיף  1.4.2ל דוח הדירקטוריון .

 -28. 19

כושר הייצור
19.1

כושר הייצור הפוטנציאלי של החברה נמדד בטונות צמיגים ומוערך לשנת  2111בכ 33 -אלף טון
צמיגים בשנה ( תלוי במגוון הצמיגים המיוצרים )  ,לעומת כ 41 -אלף טון בשנ ה קודמת  .בשנת
 2111ניצ לה החברה כ 91.1% -מפוטנציאל הייצור של מפעלה לעומת ניצול של כ 72.5% -בשנת
 . 2111ניצול כושר הייצור של החברה בשנים  2111ו 2111 -חושב על בסי ס ממוצע חודשי  ,כאשר
חשוב להדגיש כי בתקופות בהן קיים גידול ב ביקושים ניצול כושר הייצור עולה לשיעור ים
גבוהים יותר של כ 91% -מפו טנציאל הייצור ( לדוגמה  :כאשר החברה מודיעה מראש על העלאת
מחירים צפויה )  .ניצול כושר הייצור של החברה בשלושת החודשים הראשונים של שנת , 2112
בממוצע  ,עמד על כ. 92.5% -

19.2

ניצול כושר הייצור באגפים השונים דומה  .כושר הייצור של האגפים השונים מושפע בעיקר
מאפיון הצמיגים המו זמנים  .כך למשל  ,הזמנות של צמיגים אשר הליך גיפורם ארוך  ,מגדיל את
הניצול של מכבשי הגיפור ביחס לשאר מכונות הייצור .

19.3

הפחת ב ת הליך ה ייצור ושיעור המוצרים הפגומים הינם בהיקף שאינו מהותי לכושר הייצור של
החברה .

19.4

השקעות החברה במכונות וציוד אמורות להגדיל את כושר הייצור  ,בעיקר ייצור של צמיגים
טכניים  ,בהם שיעור הרווחיות גבוה יותר ו מיוצרים בטכנולוגיה מתקדמת יותר .
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רכוש קבוע  ,מקרקעין ומתקנים
21.1

כללי
מפעל החברה ממוקם באזור התעשייה בחדרה  ,ליד כביש מספר  4ולא רחוק מ " כביש החוף "
חיפה -תל אביב  .אתר המפעל משתרע על כ 221 -דונם  .על הקרקע נבנו מב נים על שטח כולל של
כ 115 -דונם  ,המשמשים את מתקני הייצור השונ ים של המפעל ( המתפרסים על פני כ 65 -דונם )
ואת מתקני העזר ( המתפרסים על פני כ 51 -דונם ) .משרדי החברה  ,המתפרסים על שטח של
כ 725 -מ " ר  ,ממוקמים גם הם בשטח המפעל בחדרה  .רוב המקרקעין המשמשים את מפעל
ה חברה הינם בבעלות החברה ואילו כ 65 -דונם הוחכרו על -ידי החברה ממינהל מקרקעי ישראל .
תקופת החכירה של עיקר המקרקעין החכורים ממינהל מקרקעי ישראל מסתיימת בשנת 2141
( ומיעוטה בשנת  , ) 2119ולחברה יש זכות להאריך את תקופות החכירה ב 49 -שנים נוספות ,
בתנאים שנקבעו בהסכם הח כירה .

21.2

מפעל החברה בחדרה
21.2.1

במפעל החברה בחדרה מיוצרים צמיגים לשימושים שונים  ,כגון  :צמיגים המיועדים
לטרקטורים ולמכונות חקלאיות  ,צמיגים המיועדים לעבודות עפר ויערנות וצמיגים
מיוחדים אחרים  .קווי היצור לכל סוגי הצמיגים משותפים .

21.2.2

ייצור הצמיגים במפעל החברה מתבצע במספר שלבים  ,כמפורט להלן  ( :א ) ערבוב -
ערבוב חומרי הגלם במיקסרים ייעודיים ; ( ב ) הכנה  -הכנת מרכיבים שונים
מהתערובות המשמשים בהליך " ה בניה " ; ( ג ) בנייה  -הרכבת המרכיבים ובניית הצמיג
בתכונותיו וצורתו הגולמיים ; ו ( -ד ) גיפור  -גיפור הצמיג והבאתו לתכונות ולצורה
הסופיים .

 -2921.3

מערך מכונות הייצור
21.3.1

במהלך שנת  2111סיימה החברה את יישום שינוי מערך מכונות הייצור בו הועברו
המכונות מאולם ייצור בן  13,111מ " ר לאולמות ייצור אשר התפנו לאחר מכירת
הציוד לייצור צמיגי נוסעים  .שינוי המערך ייצר ריכוז של מכונות ייצור הצמיגים
בשתי מחלקות דבר ש י אפשר צמצום כוח האדם  ,צמצום הוצאות השינוע ושליטה
טובה ויעילה יותר בתהליך  .מלבד זאת  ,שינוי המערך אפשר קיצור קווי צנרת שרותי
האנרגיה והביא עקב כך לצמצום משמעותי בהוצאות האנרגיה .

21.3.2

21.4

השינוי במערך מכונות הייצור אפשר פינוי של כ 18,111 -מ " ר של אולמות ייצור
וסככות והביא לחי סכון בהוצאות מיסי ארנונה .

חשמל  -תחנת השנאה פרטית
המפעל מוזן במתח עליון של  161,111ק " ו המסופק מחברת החשמל לתחנת השנאה פרטית ,
המורידה את המתח ל 22,111 -ק " ו  ,המחולק בטבעת סגורה לתחנות השנאה במתח גבוה ,
המחלקות ומפחיתות את המתח לפי הצרכים של מתקני הייצור .

21.5

מחסני ם
לחברה מחסנים המשמשים לאחסנת חומרי הגלם והתוצרת הגמורה  .כן מאחסנת החברה את
התוצרת הגמורה גם במחסן המצוי במרכז ההפצה שלה בעיר  Halsterenשבהולנד אשר מצוי
באחריות הזרוע השיווקית של החברה  .החל משנת  2119מפעילה אליאנס ארה " ב מחסן בעיר
 Portlandשבמדינת טנסי  .בעק בות רכישת נכסי  GPXלחברה  2מחסנים נוספים ברחבי ארה " ב
אשר העיקריים שבהם מצויים ביוסטון טקסס ובממפיס טנסי  .מתחילת שנת  , 2111החברה
הפעילה מחסן באיטליה  ,בקרבת העיר מיל אנו  .החל מיום  4באוקטובר  2111הפעילה החברה
בארה " ב מרכז הפצה חדש בעיר פילדלפיה  ,בארה " ב .
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השקעות ברכוש קבוע
21.1

ל פרטים בדבר הרכוש הקבוע המשמש את החברה ועלותו ראו ביאור  11ל דוח ות הכספיים .

21.2

השקעה בהגדלת כושר הייצור
21.2.1

בשנים האחרונות רכשה החברה מכונות וציוד אשר נועדו להגדיל את כושר הייצור
של החברה ( בעיקר מכונות בנייה ומכבשים ) ולצמצם את עלויות הייצור  .המכונות
ו הציוד הנרכשים נועדו בעיקר לשמש בבניית צמיגים גדולים  ,אשר החברה זיהתה
גידול בביקוש להם .

21.2.2

בשנים  2111ו , 2111 -השקיעה החברה סך של כ 6.6 -מיליון דולר וכ 3.2 -מיליון דולר
ברכוש קבוע  ,בהתאמה .
השקעות החברה בשנת  2111יועדו בעיקר להגדלת כושר הייצור בצמיגים הרדיאליים
ו הצמיגים הטכניים .

 -31. 22

מחקר ופיתוח
22.1

מחלקת המחקר והפיתוח בחברה פועלת באופן מתמיד לפיתוח צמיגים חדשים  .כמו כן  ,פועלת
המחלקה לשיפור דגמי צמיגים קיימים במטרה לייעלם ולמנוע תקלות הנובעות מהשימוש בהם .
במסגרת זו נעשתה במהלך השנים האחרונות פעילות לשיפור צמיגי ציפה לחקלא ות  ,צמיגי
עבודות עפר וצמיגים לעבודות חקלאיות שונות  .בנוסף  ,היות ותהליך ייצור הצמיגים ואיכותם
רגישים לשינויים בהרכב ובאיכות חומרי הגלם המשמשים לייצורם  ,בחנה מחלקת המחקר
והפיתוח בשיתוף עם מחלקת הרכש את האפשרות להשתמש בחומרי גלם ממקורות חלופיים
וזולים יותר ( ב עיקר בבדים  ,בחוטי הפלדה  ,סוגי גומי וסוגי פיח )  ,וזאת על מנת להוזיל את
עלויות הייצור של החברה  .בתוך כך נבדקה מידת ההתאמה של החומרים השונים לתהליכי
הייצור במפעל החברה  ,וכאשר נמצא כי הדבר אפשרי  ,הוחלפו חומרי הגלם בחומרי גלם זולים
יותר  .אין באפשרות החברה לכמת א ת החיסכון שנוצר עקב המעבר הנ " ל .
החברה מבצעת שני פרוייקטים שממומנים על ידי המדען הראשי לישראל .
הפרויקטים הינם חדשניים ואליאנס מנסה להתוות סטנדר ט חדש בתחום צמיגי המשא הדו
שימושיים ובתחום צמיגי היערנות .

22.2

צמיגים חדשים
..2.22

כחלק מתהליך החדרת הטכנולוגיה של צמיגים רדיא ליים לתחום צמיגי החקלאות
פותחו במהלך השנים  2113עד  2111כ 171 -מידות או דגמים חדשים של צמיגים ,
ואילו בשנת  2111פותחו כ 69 -צמיגים נוספים .

22.2.2

במהלך שנת  2111נוספו בסך הכל  69צמיגים חדשים למיגוון המשווק על -ידי החברה
לעומת  72צמיגים חדשים בשנת . 2111

22.3

שיפור דגמי צ מיגים קיימים
מחלקת המחקר והפיתוח עוסקת בשיפור דגמי צמיגים קיימים  ,במטרה לייעלם ולמנוע תקלות
הנובעות מהשימוש בהם  ,או כמתן מענה ופתרונות מיוחדים לצורכי לקוחות  .במסגרת זו
נעשתה פעילות לשיפור צמיגי ציפה לחקלאות  ,צמיגי עבודות עפר וצמיגים לעבודות חקלאיות
שונות ו כן בוצעו שינויים מבניים בצמיגים שונים במטרה להוזיל עלויות ייצורם  .פעולת השיפור
והייעול של הצמיגים הקיימים נמשכה באופן שיטתי וביתר שאת גם בשנת . 2111

22.4

החלפת חומרי גלם
תהליכי הייצור של הצמיגים ואיכות הצמיגים רגישים לשינויים בהרכב ובאיכות חומרי הגלם
המשמשים ליי צור הצמיגים  .במהלך שנת  2111המשיכה מחלקת הפיתוח במפעל ( יחד עם
מחלקת הרכש ) בבדיקת האפשרות להשתמש בחומרי גלם ממקורות חלופיים וזולים יותר
( בבדים  ,בחוטי הפלדה  ,סוגי גומי וסוגי פיח ) ובעיקר בבדיקה ואישור של ספקי חומרי גלם
חדשים  ,כדי להוזיל את עלויות הייצור של הח ברה  .החברה אינה יכולה לכמת את החיסכון
בעלויות הייצור עקב החלפת חומרי הגלם כאמור .

 -3122.5

השקעות בפיתוח
22.5.1

במהלך השנים  2111ו 2111 -השקיעה החברה סך של כ ( 2.3 -בניכוי מענק מהמדען
הראשי  1.4מליון דולר ) וכ 2.5 -מיליון דולר בפעולות מחקר ופיתוח באמצעות מחלקת
המחקר ופיתוח של החברה  ,בהתאמה .
פעילות ההשקעה מורכבת בעיקרה משכר עבודה של מחלקת הפיתוח  ,מרכש של
תבניות למוצרים השונים ומרכישה של צמיגי מתחרים שונים לצורך לימוד
תכונותיהם השונות  .התבניות הנרכשות מסווגות לרכוש קבוע בעוד שיתר הסכומים
מסווגים להוצאה שוטפת .

22.5.2

צפי החברה בדבר השקעת ה בפעולות מחקר ופיתוח במהלך שנת  2112הינ ה בגדר
מידע צופה פני עתיד כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך  .צפי זה מבוסס על הערכות
הנהלת החברה ביחס לצורך בהשקעה במחקר ופיתוח נכון למועד פרסום ה דוח ועלול
שלא להתממש  ,בין היתר  ,בשל השפעות והתפתחויות בלתי צפויות וש אינ ן ב שליטת
החברה  ,בתחום פעילותה ובסביבתה העסקית .

. 23

נכסים לא מוחשיים
23.1

בבעלות החברה סימני מסחר רשומים בישראל על שם המותג " אליאנס " ( בעברית ובאנגלית )
בצירוף לוגו החברה  .סימן המסחר "  " ALLIANCEרשום ע " ש החברה גם בארה " ב ובסין .
בבעלות החברה סימן מסחרי רשום בישראל בקהילה הא ירופית ובארה " ב על שם המותג
"  ." EVERESTהחברה פועלת לרישום סימני מסחר שהיא עושה בהם שימוש גם במדינות
נוספות  ,כדוגמת הודו  .החברה מנהלת מעקב אחר תאריכי חידוש התוקף והתפוגה של נכסי
ה קניי ן ה רוחני שלה הרשומים על -שמה ומאריכה את תוקפם מעת לעת .
לפרטים בדבר הסכם למתן רישיון לעשות שימוש לא בלעדי ושאינו ניתן להעברה בסימני
המסחר של החברה לצורך מכירת צמיגים המיוצרים על -ידי  ATCברחבי העולם ראו סעיף
. 33.3.3
לפרטים בדבר נכסי קניין רוחני שהוכרו ב דוח ות הכספיים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים
ראה ביאור  ( 5ב ) וביאור  12ל דוח ות המאוח דים .

 -32. 24

הון אנושי
24.1

המבנה הארגוני של החברה ( נכון למועד פרסום הדוח )
יו " ר מועצת
המנהלים

מנכ " ל

משנה
ל מנכ " ל
וסמנכ " ל
הכספים

רכש
ולוגיסטיקה

רכש

אחסנה
ושילוח
24.2

כספים
ובקרה

מערכות
מידע

מנהל אגף
מ " א ומינהל

הנדסת
צמיגים
תכנון
תבניות

משאבי
אנוש

אבטחת
איכות

משק וביטחון

תפעול

טכנולוגיות
ייצור

כימיה

גלגל מבחן

העברת חלק מסמכויות המנכ " ל ליו " ר הדירקטוריון
ביום  28.3.2112החליט דירקטוריון החברה  ,לאחר קבלת אישורה של ועדת הביקורת  ,ובהתאם
להוראות סעיף  ( 121ד ) לחוק החברות  ,התשנ " ט , 1999 -להסמיך את יו " ר דירקטוריון החברה ,
מר ישראל ( איזיה ) צ ' צ ' יק  ,וזאת לתקופה של שלוש שנים החל ממועד קבלת אישור
הדירקטוריון כאמור  ,להפעיל חלק מסמכויותיו של מנכ " ל החברה  ,וזאת בכל הנוגע לפיקוח על
הניהול השוטף בתחומים הבאים  :כספים ובקרה ; רכש ; לוג יסטיקה ; שיווק ; מחקר ופיתוח; 5
ציות בתחום דיני ניירות הערך ודיני התאגידים  ,פיקוח על פעילותן של החברות הבנות וכן
סמכויות מסוימות בתחום משאבי אנוש ומינהל ( בעיקר בכל בנוגע לתגמול עובדים בחברה ).
בהקשר זה יצוין כי הביצוע והניהול השוטף בתחומים האמורים לעיל ימשיך ל היעשות על ידי
נושאי המשרה ועובדי החברה האחראים על תחומים אלו .
בהתאם לכך  ,וכפועל יוצא מן ההחלטה  ,ידווח המשנה למנכ " ל ( המכהן גם כ סמנכ " ל הכספים
של החברה ) ליו " ר הדירקטוריון בכל הנושאים הנמצאים תחת אחריותו של המשנה למנכ " ל ,
כאשר בכל הנוגע לפיקוח על פעילותן של החב רות הבנות  ,הוחלט כי יו " ר הדירקטוריון ימונה
לשמש כיו " ר הדירקטוריון של כל אחת מהחברות הבנות המהותיות של החברה .

5

בהקשר זה יצוין כי בהתאם למערך ההסכמים הקיים בין החברה ( וחלק מן החברות הבנות ) לבין  , ATCכמפורט
בסעיף  32.5להלן  ,מספקת  ATCלחברה שירותים ייעוץ וניהול בתחומים שונים כגון רכש ולוגיסטיקה  ,ש יווק ומחקר
ופיתוח .

 -33יתר הסמכויות המוקנות על פי כל דין ותקנון החברה למנכ " ל החברה  ,לרבות בכל הנוגע
לפיקוח על הביצוע והניהול השוטף בתחומי התפעול  ,הייצור  ,בטיחות ואיכות סב יבה  ,אבטחת
איכות  ,וכן סמכויות מסוימות בתחום משאבי אנוש ומינהל ( בעיקר בכל הנוגע למשק וביטחון ) ,
נותרו בידי מנכ " ל החברה והוא יהיה אחראי להמשיך ולהפעילן בהתאם להוראות כל דין .
24.3

מספר העובדים המועסקים בישראל ע " י החברה ליום  , 10.02.2119ליום  10.02.2101וליום
 , 10.02.2100בהתאם למבנה הארגוני של החברה :
אגף
הנהלה בכירה
משאבי אנוש
רכש ולוגיסטיקה
כספים בקרה ומערכות מידע
שווק ומכירות *
אבטחת איכות
משק וביטחון
הנדסת צמיגים
תפעול
טכנולוגיות ייצור
סה " כ

ליום 10.02.2119
3
9
36
24
8
36
6
13
587
26
108

ליום 10.02.2101
3
11
36
26
4
35
4
13
615
25
110

ליום 10.02.2100
2
9
33
27
3
28
3
13
614
27
159

* במהלך שנת  2119הועברה ה אחריות לשיווק ומכירה לאזורים השונים בעולם  ,כדלקמן  :ארה " ב
וקנדה  -ל אליאנס ארה " ב  ,אירופה ל אליאנס אירופה  ,השוק מקומי לחברת ה שיווק ה מקומי
ויתר מדינות הע ולם ל . ATC -לאור האמור  ,מחלקת השיווק והמכירות של החברה צומצמה
במהלך שנת . 2119
24.4

אימונים והדרכה
24.4.1

החברה מבצעת הדרכות פנים -מפעליות ( בעיקר "  )" On the job trainingהמיועדות
להכשיר עובדים חדשים במקצועות הייצור התפעוליים והטכניים וכן לשמור על
רמתם המקצועית של עובדיה .

24.4.2

אופי תעשיית הגומי והצמיגים הוא ייחודי  ,שכן רוב המקצועות המשמשים להפעלת
מתקני הייצור במפעל החברה  ,כגון בנאי צמיגים  ,גפרי צמיגים וכן אנשי התחזוקה
של מכונות הייצור דורשים הכשרה ארוכת טווח  .יצוין עוד  ,כי גם לעובדים שעיסוקם
הנדסת צמיגים והנדסת תהליכים נדרשת הכ שרה מקצועית ארוכת -טווח .

24.4.3

עובדי החברה נשלחים להכשרות מקצועיות על מנת לשפר את יכולתם המקצועית ועל
מנת להכשיר דרגי ניהול עתידיים  ,הכול על -פי צרכיה השוטפים של החברה  .כמו כן ,
נשלחים עובדי החברה לסדנאות וימי עיון על -פי תחומי עיסוקם  ,כדי להתעדכן
בחידושים האחרונים בתחומים הרלוונטיים לפעילות החברה .

24.5

הטבות וטיבם של הסכמי העסקה
24.5.1

בנוסף לחקיקת העבודה ולצווי הרחבה  ,מרבית עובדי החברה מועסקים במסגרת
הסכם קיבוצי מיוחד  ,בו התקשרו החברה מצד אחד והסתדרות העובדים הכללית
החדשה  -מרחב שומרון ( חדרה )  ,ונציגות העובדים המשותפת של עובדי החברה
( להלן  ,יחדיו  " :נציגות העובדים ") מצד שני  -בחודש מר ץ  ( 2111להלן  " :ההסכם

 -34הקיבוצי ")  ,אשר חל עד ליום  31במאי  , 2111וכן במסגרת הסכמים קיבוציים
מיוחדים הנחתמים מעת לעת אד הוק  .עם סיום התקופה הנ " ל יתחדש ההסכם
הקיבוצי באופן אוטומטי עד לביטולו על ידי הצדדים .
בהסכם הקיבוצי נקבע בין היתר  ,כי ההסתדרות היא הארגון היציג של כל עובדי
החברה שה ה סכם הקיבוצי חל עליהם  .כמו כן  ,מוסדר בהסכם הקיבוצי נוהל ישוב
חילוקי דעות בין החברה ונציגות העובדים  ,אופן קבלת עובדים לעבודה בחברה ,
לרבות בדיקות רפואיות ותקופת ניסיון וקבלת קביע ות  ,ימי חופשה המגיעים
לעובדים  ,ימי מחלה ותנאים סוציאליים נוספים ושמירה על רמה מקצועית  ,אימונים ,
הדרכה והשתלמויות .
במסגרת ההסכם הקיבוצי  ,נקבע כי החברה רשאית להעביר עובד לעבודה השונה
מעבודתו הרגילה  .באם מעוניינת הנהלת החברה להעביר עובד כאמור לתקופה ארוכה
מת קופה של חודש  ,הדבר ייעשה בהסכמת נציגות העובדים או בהסכמת העובד תוך
יידוע נציגות העובדים  .עובד שהועבר כאמור לעיל  ,אף אם דרגת השכר הצמודה
לתפקידו החדש נמוכה מדרגת תפקידו הקודם  ,יהא זכאי לשמירה של דרגתו הקודמת
כמו גם רמת שכרו .
עוד נקבע ו בהסכם הקיבוצי תנאי התמ לוגים והפנסיה של העובדים  .כך  ,בין היתר ,
נקבעו בהסכם הקיבוצי שיעורי ההפרשה של החברה והעובד לקרן תגמולים  ,קרן
פיצויים ופנסיה  .כמו כן  ,נקבע כי הסכומים שהופרשו עבור העובדים כאמור  ,הנוגעים
לנושא פיצויים יבואו במקום זכות לפיצויי פיטורין וזאת לפי סעיף  14לחוק פיצ ויי
פיטורין  ,התשכ " ג. 1963 -
עובדי החברה הקבועים  ,יבוטחו בביטוח חיים מיוחד אשר יעניק במקרה של מוות ,
מכל סיבה שהיא  ,סכום של  31,111ש " ח ליורשי העובד ( צמוד למ ד ד חודש מאי , ) 1998
כאשר העובד נו שא ב 41% -מגובה הפרמיה והחברה ב. 61% -
בהסכם הקיבוצי נקבע כי החברה לא תפטר עובד קבוע  ,אלא במקרים המנויים
בהסכם כאירועים חריגים  ,או עקב צמצומים  ,שינויים טכנולוגיים  ,ירידה בהיקף
פעילות החברה או במקרה בו עובד שהוכח לגביו כי נכשל בעבודתו לאורך תקופת זמן
ניכרת  .ככל שהחברה החליטה לפטר עובדים ( שיקולי החברה קבועים גם הם
בהסכם )  ,תמציא הח ברה רשימת העובדים המוצעים לפיטורים להסתדרות ולנציגות
העובדים  .לנציגות העובדים סמכות להשמיע השגותיה ביחס לרשימת העובדים
המוצעים לפיטורים .
בקשר עם שכר העבודה  ,נקבע בהסכם הקיבוצי כי ייערך דירוג בין עובדי החברה
ה מתבסס על הערכת עיסוקים המבוצעת ע " י מחלקת הנדסת יצור במפעל  .כמו כן ,
נקבעו תוספות וותק בהתאם לתפקיד בחברה .
במסגרת ההסכם הקיבוצי  ,מוסכם עוד כי לא תוכרז שביתה ולא תקוים שביתה
בחברה  ,או כל הפרעה אחרת למהלך העבודה התקין כל תקופת תוקפו של ההסכם
הקיבוצי  ,אלא אם השביתה אושרה על -ידי ההסתדרות בכפוף לחוק ישוב סכס וכי
עבודה  ,התשי " ז , 1957 -ובהתאם לחוקת ההסתדרות .
יתר עובדי החברה  ,כולל העובדים הבכירים  ,מועסקים בדרך של התקשרות בחוזים
אישיים .

 -3524.5.2

להלן פרטים על העובדים בחברה לפי המועדים  31.12.2111 , 31.12.2119ו-
 31.12.2111בהתפלגות על פי אופי ההתקשרות בינם לבין החברה וסיווגם ל עובדים
קבועים וזמניים :
סיווג העובדים
עובדים קבועים  -הסכם קיבוצי
עובדים זמניים  -הסכם קיבוצי
עובדים זמניים  -חברות כוח אדם
עובדים  -חוזים אישיים
חברי הנהלה  -חוזים אישים
סה " כ

24.6

2119
464
144
12
121
7
108

2101
483
148
16
118
6
110

2100
486
151
3
114
6
159

תלות מהותית בעובד מסוים
להערכת החברה  ,אין לה תלות מהותית בעובד מסוים .

24.7

תכניות התייעלות וקיצוצים
24.7.1

מצבת העובדים ליום  31.12.2111עמדה על  759עובדים לעומת  771עובדים ביום
. 31.12.2111

24.7.2

בשנת  2118אימצה החברה את תוכנית ה התייעלות  ,אשר מטרתה המרכזית הייתה
התאמת הפעילות לתוכנית האסטרטגית של החברה והתמודדות עם המשבר הכלכלי
העולמי  .בהתאם לתוכנית ההתייעלות  ,נקטה החברה בסדרה של פעולות הכוללות
צמצום במצבת העובדים  ,הגברת הפיקוח והבקרה על היקף ההוצאות  ,ההשקעות
ותזרימי המזומנים  .עלות יישום תוכנית ההתייעלות שנכללה ברבעון הרביעי של שנת
 , 2118הסתכמה בסך של  8.1מליון דולר .

24.7.3

במהלך שנת  , 2119המשיכה החברה ביישום תוכנית ההתייעלות  ,כאשר הדגש ניתן
ל התאמת הפעילות לתוכנית האסטרטגית של החברה  .במסגרת התאמת הפעילות
לתוכנית האסטרטגית  ,ניתן לציין ארבעה תהליכים שהתרחשו בחברה במהלך תקופת
ה ד וח אשר הביאו את החברה לצמצם את מצבת עובדיה  ) 1 ( :הפסקת ייצור צמיגים
קונבנציונאליים אשר תרומתם השולית לרווחי החברה נמוכה ו פינוי משאבי ייצור
ושיווק לייצור ושיווק צמיגים טכניים בעלי תרומה שולית ומיצוב גבוהים יותר
( לפרטים ראו סעיף  1.2.1לעיל ) ; (  ) 2הפסקת ייצ ו ר צ מיגים לרכבי נוסעים ( לפרטים
ראו סעיף  1.2.1לעיל ) ; (  ) 3שינוי מערך השיווק של החברה בישראל ובחו " ל ( לפרטים ,
ראו סעיף  14לעיל ) ; ו ) 4 ( -התקשרות עם  ATCבהסכם למתן שירותי אדמיניסטרציה
( "  ) " Back Officeובהסכם למתן שירותי נ יהול ( לפרטים בדבר התקשרות החברה
בהסכם שירותי ניהול ו הסכם אדמיניסטרציה  ,ראו סעיף  33.2.2להלן ) .ארבעת
התהליכים האמורים הביאו את החברה לצמצם את מצבת עובדי החברה ב381 -
עובדים  .כמו כן  ,לאור התאמות החברה לאסטרטגיות כאמור  ,החליטה החברה
בחודש דצמבר  2119לצמצם את מ צבת עובדיה בכ 111 -עובדים נוספים לאורך שנת
 . 2111כמות העובדים הנוכחית משקפת את ציפיות החברה לצרכים הנובעים מהיקף
פעילותה החזוי .

24.7.4

עלות יישום התוכנית לאורך שנת  , 2119הסתכמה בסך של כ 8 -מיליון דולר ארה " ב .

 -3624.7.5

יישום תוכנית ההתייעלות בשנים  2118עד  2111צפוי להניב חסכ ון לחברה של כ14.8 -
מיליון דולר ארה " ב .

24.7.6

מצבת כ ו ח האדם של החברה השתנתה בעקבות תהליכים אלה כ ד להלן :

24.7.7

(א)

 1,141 - 15.11.2118עובדים

(ב)

 916 - 31.12.2118עובדים

(ג)

 748 - 31.12.2119עובדים

(ד)

 771 - 31.12.2111עובדים

(ה)

 759 - 31.12.2111עובדים

התחייבויות החברה לתשלום פיצויי פיטורים מכוסות במלואן על ידי תשלומים
לקרנות פנסיה וביטוחי מנהלים וכן על ידי יתרת התחייבויות בשל סיום יחסי עובד-
מעביד  ,לפרטים רא ו ביאור  17ל דוח ות הכספיים של החברה .
כחלק מהפעולות החברה בקשר עם תוכנית ההתייעלות  ,הופחתה מצבת כוח האדם
של החברה החל מאוקטובר  2118ועד לת ום שנת  2111ב 381 -עובדים בסך הכול  .ראוי
לציין כי גמישות החברה בכל הנוגע ל כושר הייצור של החברה לא נפגע בשל צמצום
כוח האדם האמור  ,וזאת בשל שמירה על עובדים בעלי מומחיות בייצור צמיגים
וצמצום גדול יותר בעובדי הכפיים אשר מידת הכשרתם לתפקידי ייצור בחברה נמוכה
וזמ ינותם גבוהה  .מרבית העובדים שהחברה הפסיקה את עבודתם  ,היו מקרב עובדי
הכפיים .

24.8

נושאי משרה בכירים
ה הנהלה הבכירה של החברה מורכבת מ 6 -עובדים המועסקים במשרדי החברה בחדרה  .נושאי
המשרה ועובדי ההנהלה הבכירה בחברה מועסקים על -פי חוזי העסקה אישיים  ,הכוללים
כיסויים פנסי וניים וביטוחים במסלולים שונים  ,הטבות מקובלות ותמריצים אישיים  .לפרטים
נוספים בדבר הסכמי ההעסקה עם נושאי המשרה הבכירה וחברה וכן בדבר התגמולים ששולמו
ל יו " ר הדירקטוריון  ,מנכ " ל החברה  ,והמשנה למנכ " ל החברה  ,רא ו ביאור  27ל דוח ות הכספיים
ותקנה  21לפרק ד ' להלן .

24.9

תכני ות גמול לעובדים
ביום  31בדצמבר  2111אושר ה העלאת הגמול החודשי המשולם ליו " ר הדירקטוריון מר ישראל
( איזיה ) צ ' צ ' יק  ,ולמשנה למנכ " ל מר טיקו גדות לפרטים נוספים ראו תקנה  21לפרק ד ' להלן .
יו " ר הדירקטוריון  ,מנכ " ל החברה והמשנה למנכ " ל זכאים למענקים הנובעים מתוצאותיה
ה עסקיות של החברה כמפורט בפרק ד ' להלן .

. 25

חומרי גלם וספקים
25.1

אספקת חומרי הגלם
25.1.1

במסג רת פעילות החברה  ,נעשה שימוש בכ 111 -סוגי חומרי גלם שונים  .חומרי הגלם
העיקריים שבשימוש החברה הינם גומי טבעי וגומי סינתטי  ,סוגים שונים של
טקסטיל ( ניילון  ,פוליאסטר ור א יון )  ,פיח  ,כימיק לים וחוטי פלדה  .הגומי הטבעי

 -37מהווה את חומר הגלם העיקרי לייצור מוצרי החברה  ,ומהווה בממוצע מעט פחות
משליש מתוך סך כמות חומרי הגלם הנדרשים לייצור צמיג  .החברה רוכשת את רוב
חומרי הגלם בחו " ל  ,כאשר הספקים העיקריים ממוקמים במזרח הרחוק  .מספקים
אלו החברה רוכשת כ 73% -מחומרי הגלם .
25.1.2

ההתקשרויות עם ספקי חומרי הגלם מבוצעות על פי הזמנות תקופתיות  ,כאשר מחיר
חומרי הגלם נקבע בהתאם לתוצאות משא ומתן המתנהל בין החברה לבין הספק לגבי
אותה תקופה .

25.1.3

במהלך השנים  2111ו , 2111 -היוו חומרי הגלם כ 64.9% -ו כ 61.8% -מ מ חזור המכירות
של החברה  ,בהתאמה  .בתחילת שנת  2118נבלמו חלקית העליות החדות במחירי
חומרי הגלם  ,והחברה הצליחה להדביק את ההפסדים שנגרמו בשנים קודמות ,
באמצעות עליה במחירי המכירה של תוצרתה  .במהלך הרבעון השלישי של שנת , 2118
נקבעו מחירי שיא בחומרי הגלם הנרכשים על ידי החברה ובעלויות האנרגיה  .בשל הי
הרבעון הרביעי של שנת  2118החלה מגמת ירידה במחירי חלק מחומרי הגלם
העיקריים הנרכשים על ידי החברה ובעלות האנרגיה  .בתחילת שנת  2119בעת המשבר
העולמי  ,מחירי חומרי ה גלם ירדו באופן משמעותי עקב ירידה של מחי רי האנרגיה
וירידה בביקוש לחומרי גלם ולצמיגים  .הירידה של מחירי חומרי הגלם נבלמה במהלך
הרבעון השני של שנת  2119ומאז המחירים החלו לעלות בהדרגה .

25.1.4

במהלך שנת  2111חלו עליות חדות במחירי חומרי הגלם אשר השפעתם קוזזה באופן
חלקי בלבד על ידי העלאות המחיר שיזמה החברה .

25.1.5

במהלך שנת  2111חלו עליות חדות במחירי חומרי הגלם אשר השפע תם קוזזה באופן
חלקי בלבד על ידי העלאות המחיר אגרסיבית שיזמה החברה .

25.1.6

להערכת הנהלת החברה  ,לחברה אין תלות בספק חומר גלם מסוים  ,הואיל וחומרי
הגלם העיקריים ניתנים לרכישה ממספר ספקים ולא צפויה להיגרם לחברה תוספת
עלות מהותית כתוצאה מרכישת חומר גלם זה או אחר מספק ח לופי .

25.2

מחירי חומרי גלם
25.2.1

מחירי חומרי הגלם הנרכשים על -ידי החברה מושפעים באופן ישיר או עקיף ממחירי
הנפט העולמי ותוצריו  ,מההיצע והביקוש בשוק חומרי הגלם המשמשים לייצור
צמיגים ומתנודות בשווקים אחרים  .מרבית חומרי הגלם הדרושים לחברה נסחרים
בשוק העולמי ולחברה אין כל יכולת ממשית להשפיע על מחירם .

25.2.2

הגידול בביקושים שתואר לעיל  ,עלול ליצור מחסור נקודתי בחומר מסוים בשוק
העולמי  .למניעת יצירת תלות בספקי חומרי הגלם  ,פועלת החברה באופן תמידי
לאיתור מקורות נוספים וחדשים לאספקת חומרי גלם .

25.2.3

בשנת  2111מחירי חומרי הגלם הגיעו לשיאם  ,בע יקר גומי טבעי .

25.2.4

במהלך שלושת הרבעונים הראשונים של שנת  2111חלה עליה מתמדת במחירי חומרי
הגלם  .במהלך הרבעון הרביעי חלה ירידה דרמטית במחירים הנ " ל  ,אך למרות זאת
ירידה אינה מתקזזת עם העליה בתחילת שנת  . 2111השפעת המחיר מתבטאת בצריכה

 -38ברבעון העוקב  ,ולכן ההשלכות על ה רווח והפסד מקבלות ביטוי חלקי בתקופה שבה
חל השינוי .
25.3

יבוא צמיגים
25.3.1

ההתקשרות עם ספקי הצמיגים מתבצעת על בסיס הזמנות המועברות לספק  ,בהתאם
לתוצאות משא ומתן המתנהל בין החברה לספק לגבי אותה תקופה  .לחברה  5ספקים
של צמיגים  ,מסין  ,הודו  ,טיוואן  ,בריטניה וארצות הברית  .לה ערכת החברה  ,אין לה
תלות בספק צמיגים כלשהו  ,וביכולתה להחליף כל ספק של צמיגים שיחדל לספק לה
צמיגים כ ספק חלופי  ,ללא תוספת מהותית .

25.3.2

במהלך השנים  2111ו , 2111 -היוו הצמיגים המיובאים כ 45.3% -ו 49.2% -ממחזור
המכירות של החברה  ,בהתאמה .

. 26

הון חוזר
26.1

מדיניות החזקת מלאי חומרי גלם
26.1.1

בשל הנטל של עלות חומרי הגלם מתוך הסך הכולל של הוצאות החברה  ,למדיניות
ניהול מלאי חומרי הגלם של החברה השפעה מהותית על תזרים המזומנים שלה .
מדיניות החברה הינה להחזיק מלאי מינימאלי של חומרי גלם בהתחשב בצרכי
התפעול השוטף של החברה  .לצ ורך כך  ,פותחה תוכנת מחשב המחשבת מלאי נדרש
כנגזרת של מלאי קיים  ,צריכה ממוצעת ותנודות צריכה על -פני זמן  ,והמביאה
בחשבון פרמטרים חיצוניים נוספים כגון  :הזמן הנדרש לייצור חומר הגלם  ,הזמן
הנדרש לאספקתו  ,לוח ההפלגות של המובילים הימיים וזמינותם  ,אילוצי רשויות
מכס  ,מזג אוויר בנקודת המוצא ובדרך לארץ  ,חגים וחופשות של הספקים  ,תוקף
החומרים  ,מחיר החומרים וכן אירועים בלתי -צפויים כגון שביתות בנמלים ובקרב
המובילים .

26.1.2

מדיניות החזקת המלאי נקבעת על -ידי הנהלת החברה והיא נבחנת ומתעדכנת על -ידה
מעת לעת  ,בין היתר בהתאם לפרמטרים שנזכרו לעיל  .מרבית חומרי הגלם מיובאים
מחו " ל ונסחרים בשוק ה ( " COMMODITIES " -בעיקר גומי טבעי )  .החברה מתמודדת
עם החשיפה לשינויים מהותיים במחירי חומרי גלם על ידי העלאת מחירי המכירה ,
אולם טרם מצאה דרך לבצע גידור לשינויים במחירי חומרי גלם אלו  .לימים 31
בדצמבר של כל אחת מהשנים  2111ו 2111 -החברה החזיקה בממוצע רמת מלאי
חומרי גלם ממוצעת של  2.1ו 1.46 -חודשי ייצור  ,בהתאמה  .הגידול נובע מ פיצוץ
במיכל מים חמים במפעל החברה בחדרה  ,שהשבית את מערך הייצור לחודש ימים
בקירוב  ,דבר אשר גרם לעליה בכמות המלאי במחסן חומרי גלם .

26.1.3

המדד להשוואת ר מת המלאי של חומרי הגלם בין תקופה לתקופה הינו היחס בין
כמות המלאי במחסן חומרי גלם לכמות חומרי הגלם הנקלטים במתקני הייצור
באותו החודש  .יחס זה מאפשר לחברה לעקוב אחר המלאי המצוי ברשותה ולשמור על
היקף מלאי אשר מחד יהיה בכמות מינימאלית ומאידך יבטיח כי החברה לא ת ידרש
לשנע חומרי גלם או לרכוש חומרי גלם נוספים באופן מיידי ובמחיר יקר יותר .

 -3926.1.4

להלן תרשים המפרט את רמת מלאי חומרי הגלם בממוצע שנתי החל משנת  2111ועד
ליום : 31.12.2111

26.1.5

במהלך שנת  , 2119במסגרת חלוקת תפקידים בין משרדי הרכש של  ATCלבין מחלקת
הרכש בישראל  ,הועברה ה אחריות לניהול מו " מ עם חלק מספקי חומרי הגלם
למחלקת הרכש של  , ATCוזאת בין השאר לאור נסיונה הרב של הנהלת  ATCובעלי
מניותיה בתחום הצמיגים  ,היקף הרכישות הגדול של הקבוצה ויכולתה להשיג תנאים
טובים יותר אל מול ספקי חומרי הגלם הבינלאומיים  .מהלך זה נועד לייעל את הלי כי
הזמנות חומרי הגלם של הקבוצה ולהוזיל את עלויותיה .

26.1.6

נכון למועד ה דוח  ,ניהול משא ומתן עם ספקי גומי טבעי ופיח נעשות על -ידי ATC

וניהול משא ומתן עם ספקי הגומי הסינטטי וטקסטיל נעשה על -ידי החברה  .שאר
הרכש הפרטני של החברה נעשה על -ידה בלבד .
26.2

מדי ניות החזקת מלאי מוצ רים גמורים
26.2.1

שווקים בחו " ל
26.2.1.1

ככלל  ,החברה מייצרת צמיגים המיועדים ליצוא על -פי הזמנות בלבד .
יחד עם זאת  ,על מנת לנצל באופן יעיל את קווי הייצור  ,מייצרת החברה
מלאי צמיגים לגביהם קיימת דרישה גבוהה וקבועה  ,בכפוף לתחזית
המכירות וזמינות קווי הייצור  .במקרים אלו  ,הייצור הנ ו ברמה של
חודש מכירה לכל היותר .

26.2.1.2

בצמיגים המאופיינים בצריכה נמוכה מאד  ,מיוצרת כמות " מיני מום "
לאספקה כנגד הזמנות צפויות בעתיד  .במקרים אלה  ,הייצור אינו חורג
בד " כ מרמה של שלושה חודשי מכירה .

26.2.1.3

בממוצע מחזיקה החברה כ 1,767 -טון של פריטי מלאי מוצרים מוגמרים
שיוצרו להז מנות ( צמיגים מוכנים )  ,ואלה משקפים כ 21 -ימים של
מכירה .

 -4126.3

מדיניות החזרת סחורות
26.3.1

ככלל  ,החברה אינה מאשרת החזרת צמיגים למעט במקרים שבהם נמצאו ליקויים
בצמיגים  ,במידת התאמתם להזמנה או באיכותם  .בשנת ה דוח לא הוחזרו צמיגים
בהיקפים מהותיים .

26.3.2

בשווקים בחו " ל
26.3.2.1

לצמיגים המשווק ים ל לקוחות ב חו " ל מעניקה החברה אחריות בת חמש
שנים  ,שתחילתה במועד רכישת הצמיגים ע " י לקוח הקצה  ,בכפוף
להצגת קבלה המוכיחה זאת  .תנאי נוסף לתוקף האחריות הינו שהצמיג
לא נמכר לצרכן הקצה יותר משלוש שנים לאחר תאריך ייצורו  .אחריות
החברה אינה ניתנת ל ל קוחות הקצה אלא ל מ פיצים  ,ולפיכך לקוחות
הקצה אינם פונים במישרין לחברה לקבלת האחריות האמורה  ,אלא
ל מפיצים עצמם וזאת במהלך תקופה הנעה בין חמש שנים לבין שמונה
שנים ממועד ייצור הצמיגים ( בהתאם למועד רכישתו על ידי לקוח
הקצה ) .אחריות החברה ניתנת בגין פגמים בייצור ובחומרי גלם בלבד .
ל חברה חמישה עובדים ( אחד בארה " ב  ,שני י ם בהולנד  ,אחד באמריקה
הלטינית ואחד באוסטרליה )  ,אשר תפקידם לבחון תלונות של לקוחות
החברה בקשר עם פגמים במוצרים  .כמו כן  ,אליאנס ארה " ב ואליאנס
הולנד מעסיקות במידת הצורך קבלני משנה לביצוע בדיקות כאמור
לעיל .

26.3.2.2

שיטת האחריות היא  , Pro-Rataכאשר הפרמטרים הקובעים את גובה
ההחזר ללקוח הסופי הם עומק החריצים הנותר בצמיג ; או התקופה
במהלכה הורכב הצמיג על כלי הרכב  /מכונה או הזמן שחלף מייצור
הצמיג .

26.3.3

בשוק המקומי
החברה מעניקה אחריות למשך ארבע שנים לצמיגים המיועדים לרכב נוסעים  ,רכבים
מסחריים ומשא קל  ,החל מתאריך ייצורם  .החברה מעניקה אחריות לצמיגי חקלאות
ועבודות עפר למשך שנתיים מרגע קבלת המוצר אצל הלקוח .

26.4

מדיניות האשראי של החברה
26.4.1

אשראי לקוחות
החברה מוכרת את מוצריה בתנאי אשראי משתנים  ,בהתאם לזהות הלקוח ומיקומו
הגיאוגרפי .

26.4.2

אשראי ספקים
החברה רוכשת את מרב ית התשומות הדרושות לה בחו " ל  ,ומבטיחה את
התחייבויותיה לשלם באמצעות מכתב אשראי )  . (Letter of Creditלהלן יפורט שיעור
ימי האשראי הממוצעים של החברה אצל לקוחות וספקים  ,למועדים הרלבנטיים :

 -41 10בדצמבר 2100
22,311

 10בדצמבר 2101
29,558

ימי אשראי ספקים בחו " ל

25

38

ימי אשראי ספקים בארץ

83

75

56,598

61,112

ימי אשראי לקוחות בחו " ל

43

54

ימי אשראי לקוחות בארץ

131

143

היקף אשראי ספקים ( אלפי דולר )

היקף אשראי לקוחות ( אלפי דולר )

26.4.3

החברה פועלת מול לקוחותיה בהתאם לנוהלי מתן אשראי קבועים  .מחלק מהלקוחות
דורשת החברה מכתבי אשראי או אף תשלום מראש  ,וזאת בהתאם למידת הביטחון
באותו הלקוח ( כתלות בגורמים שונים כגון וותק ההתקשרות עמו  ,יציבותו הכלכלית ,
סיכוני השוק ועוד ) .נכון למועד ה דוח מעל  94%מחובות הלקוחות מבוטחים בביטוח
אשראי .

26.5

הון החוזר
26.5.1

לחברה הון חוזר העומד  ,נכון ליום  , 31.12.2111על סך של  51,138אלפי דולרים ,
לעומת הון חוזר בסך של  36,715אלפי דולרים ליום . 31.12.2111

26.5.2

להלן הפעולות העיקריות בהן נוקטת החברה באופן שוטף לניהול ההון החוזר :
26.5.2.1

הגדלת היקף המכירות תוך שמירה על מחיר מכירה ריאלי  -החברה
סבורה כי העלאת המחיר הממוצע לטון מכירה  ,תו ך כדי מיצוי משאבי
הייצור העודפים ( כושר הייצור של החברה ) יביא לשיפור ברמת
הרווחיות של החברה .

26.5.2.2

צמצום עלויות  -במהלך השנתיים האחרונות ביצעה החברה מספר
מהלכים שהביאו לצמצום משמעותי בהוצאותיה  .בנוסף  ,לאורך השנים ,
פועלת החברה לשיפור התנאים המסחריים לרכישת סחורות מספקים
בארץ ובחו " ל וזאת בין היתר על ידי הגדל ת מספר ספקיה המאושרים .

. 27

השקעות
החברה לא ביצעה בתקופה שמאז  2114ועד יום  31.12.2111השקעות מהותיות בחברות מוחזקות ,
שותפויות ומיזמים שאינם חברות -בנות או השקעות מהותיות בפעילויות אחרות  ,למעט עסקת רכישת
נכסי  GPXהמתואר ת בסעיף  33ל הלן .

. 28

מימון
28.1

כללי
28.1.1

מקורות המימון העיקריים של החברה הינם מוסדות בנקאיים ( אשראי זמן קצר וזמן
ארוך )  ,ואשראי חוץ בנקאי ( אגרות חוב לזמן ארוך ) .החברה נוהגת לנצל את מרבית
מסגרות האשראי העומדות לרשותה  .למימון פעילותה העסקית השוטפת משתמשת
החברה בתזרים המזומנים השוטף  ,הנובע מפעילותה העסקית .

 -4228.1.2

להבטחת האשראי לזמן קצר והלוואות לזמן ארוך מבנקים  ,רשמה החברה לטובת
הבנקים שעבוד קבוע ושוטף  ,מדרגה ראשונה  ,על כל נכסיה  .תנאי ההלוואות לזמן
ארוך שקיבלה החברה בשנת  2117מבנקים  ,מטילים מגבלות לגבי השעבוד או
המכירה של נכס ים מסוימים של החברה  .בנוסף מטילים תנאי ההלוואות הגבלות
שונות  ,לרבות דרישה לעמידה באמות מידה פיננסיות ( .) Covenants

28.1.3

ככל שהחברה לא תעמוד באחת או יותר מאותן אמות מידה פיננסיות ו  /או תניות
נוספות הקבועות בהסכמי ההלוואה  ,הבנקים יהיו רשאים להעמיד את יתרת
ההלוואה הבלתי מסולקת לפירעון מיידי  ,בכפוף לזכויות החברה לתקן את ההפרה
כאמור בהסכמי המימון  .התחייבות הבנקים המממנים הייתה להעמיד מסגרות
אשראי עד ליום  31בדצמבר  . 2111עקב פניית החברה לבנקים לצורך התאמת אמות
המידה הפיננסיות לתקני הדיווח החשבונאיים הבינלאומיים (  , ) IFRSהתחייבו
הבנקים להעמיד את מסגרות האשראי לחברה עד ליום  31בדצמבר  , 2112וזאת כל
עוד תעמוד החברה בתנאים מסוימים  ,הכוללים בין היתר עמידה באמות מידה
פיננסיות מותאמות לתקני הדיווח החשבונאיים הבינלאומיים וכן בכפוף לשעבוד
החברה את ההלוואה שניתנה לאליאנס ארה " ב לצור ך רכישת חלק מפעילות . GPX

28.1.4

אמות ה מידה ה פיננסיות כאמור  ,כללו את התנאים העיקריים הבאים :
()1

שמירה על יחס מינימלי בין הון עצמי מוחשי לבין סך הנכסים  ,בשיעור של
 14%בשנת  , 2111שיעלה במהלך השנים  ,במרווחים של  2%לשנה  ,עד . 25%

()2

יחס מקסימלי בין סך ההתחייבויות ל , EBITDA -של  5בשנת  , 2111מ2111 -
ואילך יחס של . 4

()3

יחס מינימלי בין ה EBITDA -לתשלומים המתבצעים בגין התחייבויות
החברה  ,ביחס של  1.2בשנת  , 2111מ 2111 -ואילך יחס של . 1.4

()4

ה EBITDA -של החברה לשנת  2111לא יפחת מ 23 -מיליון דולר ולשנת 2111
לא יפחת מ 25 -מיליון דולר .

()5

שמירה על שי עור רווח תפעולי הגבוה מ 6% -מסך הכנסות ה חברה .

()6

התחייבות שלא יהיו הפסדים נטו בדוחות הכספיים של החברה במשך כל
תקופה של ארבעה רבעונים עוקבים .

()7

ההון העצמי של החברה לא יפחת מ 22% -מסך הנכסים .

()8

התחייבות לבצע השקעות ברכוש קבוע בסכומים מסויימים .

()9

התחייבות לא לבצע חלוקת דיבידנדים לבעלי המניות של החברה .

( ) 11

סך התחייבות החברה הבת בארה " ב יהיה נמוך מ 85% -מיתרת הלקוחות שלה
בתוספת  65%מיתרת המלאי שלה .

( ) 11

התחייבות לא לבצע העברת שליטה ישירה בחברה ללא אישור מראש של
הבנקים  ,למעט העברת שליטה עקיפה לחברות הקשורות לבעל המניות בחברה .

 -43( ) 12

אם החבר ה לא תעמוד באחת מאמות המידה הפיננסיות הנ " ל  ,הבנקים יהיו
רשאים להעמיד את יתרת ההלוואות לפירעון מיידי  ,כפוף לזכויות החברה
לתקן את ההפרה כאמור בהסכמים  .אחת התרופות העומדות בפני החברה
במקרה של הפרה הינה הזרמת הון עצמי .

( ) 13

הבנקים התחייבו להעמיד מסג רות אשראי לחברה עד ל 31 -בדצמבר  , 2112כל
עוד תעמוד החברה בתנאים מסויימים  ,הכוללים בין היתר את ההתחייבויות
הפיננסיות אשר סוכמו עם הבנקים כאמור .

( ) 14

החברה לא תהיה ערבה לחובות של צדדים שלישיים למעט חובות של החברות
הבנות .

( ) 15

החברה לא תנפיק אגרות חוב ללא הסכמת הבנקים מראש .

( ) 16

החברה לא תל ווה לחברות בנות למעט ההלוואה שניתנה לרכישת  GPXויותר
מסכום כולל של  5מיליון דולר .

ביום  29באוגוסט  , 2111קיבלה החברה מסמך מ התאגידים הבנקאיים במסגרתו
נקבעו שינויי אמות המידה הפיננסיות ( להלן  " -אמות המידה הפיננסיות
המתוקנות " )  ,לרבעונים השני  ,השלישי והרביעי ש ל שנת  , 2111כדלקמן :
 ) 1יחס בין סך ההתחייבויות ל EBITDA -וי חס התשלומים המתבצעים בגין
התחייבויות החברה ל : EBITDA -בדיקת סכום ה EBITDA -י ע שה לפי חישוב
אומדן התוצאה השנתית על בסיס ממוצע תוצאות הרבעונים בפועל הסמוכים
למועד הדיווח בשנת . 2111
 ) 2יחס מקסימלי בין סך ההתחי יבויות ל EBITDA -של  , 5.2בכפוף לאמור בסעיף 1
לעיל .
 ) 3יחס מינימלי בין ה EBITDA -לתשלומים המתבצעים בגין התחייבויות החברה
של  , 1.1בכפוף לאמור בסעיף  1לעיל .
 ) 4שמירה על יחס מינימלי בין הון עצמי מוחשי לבין סך הנכסים בשיעור של . 22%
 ) 5שמירה על שיעור הרווח התפעולי המצטבר לתקופת הדיווח בשנת  2111גבוה
מ 5.1% -מסך הכנסות החברה .
 ) 6סכום ה EBITDA -השנתי המחושב על בסיס ה דוח ות המאוחדים על המצב
הכספי לא יפחת מ סך של  25,111אלפי דולר וסכום ה EBITD -על בסיס המידע
הכספי הנפרד לא יפחת מסך של  22,111אלפי דולר .
חישוב אמות המידה יעשה על בסיס המידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה  38ד '
לתקנות ניירות ערך ( דוח ות תקופתיים ומידיים ) התש " ל  , 1971 -למעט האמור בסעיף
 6לעיל .
נכון ליום  31בדצמבר  2111החברה עמדה באמות המידה הפיננסיות המתוקנות .

 -44במסגרת הסכם הלוואה לזמן קצר ומסגרות אשראי שנחתמו עם תאגיד בנקאי
בארה " ב התחייבה החברה הבת בארה " ב לעמוד באמות מידה פיננסיות כמפורט
להלן :
 ) 1יחס מינימלי בין ה EBITDA -לתשלומים המתבצעים בגין התחייבויות החברה
של . 1.2
 ) 2מסגרות האשראי הלא מנוצלות ( ממוצע לתקופה ) לא יפחתו מסך של  1.5מליון
דולר .
נכון ליום  31בדצמבר  2111עומדת החברה הבת בה תניות הנדרשות .
במסגרת הסכם הלוואות ומסגרות אשראי שנחתמו עם תאגיד בנקאי בישראל
התחייבה החברה הבת אליאנס שיווק ישראל בע " מ לעמוד באמות מידה פיננסיות
כמפורט להלן :
 ) 3יתרת הלוואת בעלים שניתנה לחברת הבת לא תפחת מסך של  24מליון . ₪
 ) 4במסגרת הלוואת בעלים זו חברת הבת תו כל לפרוע סכום שנתי אשר לא יעלה על
 8מליון . ₪
נכון ליום  31בדצמבר  2111עומדת החברה הבת בהתניות הנדרשות .
לפרטים נוספים ראו סעיף  1.9.8לדוח דריקטוריון .
28.1.5

לפירוט בדבר שיעורי הריבית הממוצעים על הלוואות בחלוקה לפי תקופות ההלוואות
ומקורות המימ ון רא ו ביאור  14ל דוח ות המאוחדים .

28.2

מסגרות האשראי וניצולן
28.2.1

לחברה ולחברה הבת האמריקאית מסגרות אשראי בנקאי במט " ח ובש " ח  ( :א ) נכון
ליום  31.12.2111בסכום כולל של עד כ 129.3 -מיליון דולר  ,מתוכ ן נוצלו כ86.6 -
מ י ליון דולר ; ו ( -ב ) נכון ליום  31.12.2111עד כ 119.4 -מיליון דולר  ,מתוכן נוצלו
כ 84.6 -מיליון דולר  .נכון למועד הסמוך למועד פרס ום ה דוח  ,יתרת מסגר ות האשראי
הבלתי מנוצלות הינן כ 45.1 -מיליון דולר  ,כאשר סך של כ 41.3 -מיליון דולר עומדים
לטוב ת החברה בבנקים בישראל וסך של כ 4.7 -מיליון דולר עומדים לטובת החברה
הבת בבנק בארה " ב .

28.2.2

תנאי הריבית בגין ניצול המ סגרות נקבעים בנפרד לכל מסגרת ו  /או לכל הלוואה  .נכון
ל יום  31בדצמבר  2111מחזיקה החברה י תרות מזומנים בבנקים בהיקף של כ21.7 -
מליון דולר  .באותו תאריך אשתקד יתרות ה מזומנים בבנקים הסתכמו בסך של כ3.5 -
מליון דולר  .חלק מ יתרות אלו כלולות במסגרת האשראי הלא מנוצלת כלעי ל .

28.2.3

כתוצאה מכך שהרכב המטבעות בהן עומדות לחברה מסגרות האשראי בבנקים
השונים אינו תואם את הרכב המטבעות לפיהם נוטלת החברה הלוואות מהבנקים
לצורך מימון פעילותה השוטפת  ,נוצרו מדי פעם חריגות נקודתיות ולא מהותיות
ממסגרות האשראי המאושרות של החברה  .יתרות המזומנים שהחב רה מחזיקה
בבנקים ואשר נועדו לפעילותה השוטפת  ,מהוות גיבוי לחריגות אלה .

 -4528.2.4

לחברה הלוואות לזמן ארוך בסך  26.4מיליון דולר ( כולל חלויות שוטפות ) שתעמודנה
לפרעון בהתאם לפירוט כלהלן .
להלן פרטים בדבר סכו מי ומועדי ה פירעון של התחייבויות לזמן ארוך החל משנת
 2112עד : 2117
הלוואה מס '  6 , 231 - 1אלפי דולר
2102-2101
חודש
מרס
יוני
ספטמבר
דצמבר

תשלום קרן באלפי דולר
311
311
311
311

2101
חודש
מרס

תשלום קרן באלפי דולר
31

הלוואה מס '  7 , 139 - 2אלפי דולר
2102-2105
חודש
ינואר
אפריל
יולי
אוקטוב ר

תשלום קרן באלפי דולר
357
357
357
357

2101
חודש
ינואר
אפריל
יולי
אוקטובר

תשלום קרן באלפי דולר
357
357
357
253

הלוואה מס '  13 , 143 - 3אלפי דולר
2102-2101
חודש
פברואר
מאי
אוגוסט
נובמבר
2101

תשלום קרן באלפי דולר
571
571
571
571

 -46חודש
פברואר
מאי
אוג וסט
28.2.5

תשלום קרן באלפי דולר
571
571
571

בנוסף  ,לחברה הלוואות לזמן קצר  ,המתחדשות באופן אוטומטי  ,והלוואות ,ON-
 CALLבגין הלוואות אלו יש לחברה מסגרות אשראי אשר תוקפן הוארך לסוף שנת
. 2112

28.3

מקורות המימון ושעורי הריבית
28.3.1

אשראי ממקורות בנקאיים
28.1.0.0
(א)

אשראי בריבית משתנה

להלן פירוט אודות האשראי בריבית משת נה שקיבלה החברה בתקופות
המנויות להלן :

מנגנון השינוי
לייבור דולר
לייבור אירו
(ב)

3.17%

11.8

2.8%-4.4%

הלוואה לזמן ארוך בריבית משתנה כולל חלויות שו טפות :

מטבע
דולר
28.3.1.2

28.3.2

ריבית משוקללת
ליום 10.02.2100
3.53%

סכום האשראי דולר במיליוני
דולר ליום 10.02.2100
49.9

מרווחי
הרבית
2.5%-3.7%

סכום האשראי
במיליוני דולר ליום
10.02.2100
26.4

שיעור הריבית
המשתנה

שיעור הריבית
האפקטיבית

2.475%-3.475%

2.475%-3.475%

שיעור
הריבית
הממוצעת
2.975%

החברה מעריכה כי מסגרות האשראי העומדות לרשותה כיום תספקנה
לפעילות השוטפת ולהשקעות הצפויו ת בשנ ת . 2111

אגרות חוב
28.3.2.1

על פי תשקיף מיום  25באוגוסט  , 2115הנפיקה החברה לציבור  41מיליון
ש " ח ערך נקוב אגרות חו ב ( סדרה א ' )  ,העומדות לפירעון ב 5 -תשלומים
שווים ביום  31בחודש אוגוסט של כל אחת מהשנים  2118עד , 2112
צמודות ( קרן וריבית ) למדד המחירים לצרכן בגין חודש יולי 2115
ונושאות ריבית בשיעור של  6%לשנה אשר משולמת בתשלומים שנתיים
החל מרישום אגרות החוב ( סדרה א ' ) למסחר ועד למ ועד פירעונן  ,ביום
 31באוגוסט של כל אחת מהשנים  2116עד  "( 2112אגרות החוב ( סדרה
א ' ) ").

28.3.2.2

בחודש מאי  2116הקצתה החברה למשקיעים מוסדיים  31מיליון ערך
נקוב אגרות חוב ( סדרה א ' ) בדרך של הרחבת סדרה .

 -4728.3.2.3

במסגרת הנפקת אגרות החוב ( סדרה א ' )  ,התקשרה החברה בשטר
נאמנות  ,בו נקבעו  ,בין היתר  ,עילות לפירעון מיידי של יתרת אגרות
החוב .

28.3.2.4

ביום  5באוגוסט  , 2111פרסמה החברה הודעה משלימה על פי תשקיף
להשלמה שפורסם ביום  23ביולי  "( 2111התשקיף ") על פיה הנפיקה
החברה  135,111,111ש " ח ע  .נ  "( .אגרות חוב ( סדרה ב ' )") בדרך של
מכרז על שיעור הריבית השנתית שתשאנה אגרות החוב  .החברה גייסה
בגין הנפקת אגרות החוב  135,111אלפי ש " ח  .אגרות החוב ( סדרה ב ' )
נושאות ריבית שנתית בשיעור של  6.55%ועומדות לפירעון ( קרן )
בארבעה תשלומים שנתיים שווים ביום  31באוגוסט של כל אחת
מהשנים  2113עד  ( 2116כולל ) .הריבית בגין אגרות החוב ( סדרה ב ' )
תשולם פעמיים בשנה  ,ביום  28בפברואר וביום  31באוגוסט של כל אחת
מהשנים  2111עד  ( 2116כולל ) .כחלק מתנאי שטר הנאמנות אשר נחתם
בקשר עם הנפק ת אגרות החוב כאמור התחייבה החברה לעמוד באמות
מידה מ סוימות כמפורט בסעיפים  2.8.15ו 2.8.29 -לתשקיף  .לפרטים
נוספים בדבר תנאי אגרות החוב ראה פרק ב ' לתשקיף .

28.3.2.5

ביום  5באוגוסט  2111התקשרה החברה עם בנק לאומי  ,בעסקת הגנה
עתידית בהיקף של  135,111אלפי  ₪בגין אג " ח ( סדרה ב ' ) שהונפקה על
ידי החברה  .לפרטים נוספים בדבר פירוט עסקת הגנה עתידית ראו סעיף
 2.6.5ל דוח דירקטוריון .

28.3.3

אגרות חוב לזמן ארוך כולל חלויות שוטפות באשראי ממקורות חוץ בנקאיים :
מטבע
ש " ח  -צמוד
ש"ח
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שיעור הריבית
האפקטיבית

שיעור הריבית
הממוצעת

סכום האשראי
במיליוני ד ולר ליום
1020222100
7.2

שיעור
הריבית
המשתנה
6%

6%

6.3%

6.55%

34.9

6.55%

7.1%

מיסוי
29.1

בשנת  2111רשמה החברה בספריה הוצאות מס בסך של כ 7.7 -מליון דולר לעומת סך של 1.4
מליון דולר בשנת . 2111
הגידול בהוצאות המס  ,שנבעה לחברה בשנת  2111לעומת שנת  2111נבעה כנגד ק יטון בנכסי
המיסים הנדחים  ,בסך של כ 7.7 -מליון דולר הנובעות מרווחים לפני מס בסך של כ 24.3 -מיליון
דולר ומהשפעת החלטת הממשלה בדבר אימוץ עיקרי המלצות ועדת טרכטנברג .
בתקופת הביניים יישמה החברה לראשונה את תקנות מס הכנסה ( כללים בדבר ניהול פנקסי
חשבונות של חברות בה שקעת חוץ ושל שותפויות מסוימות וקביעת הכנסתן החייבת )  ,תשמ " ו-
 ( 1986להלן  " :התקנות הדולריות ")  ,כך שלמעשה בסיס המדידה לצרכי מס הכנסה ולצרכי
ה דוח ות הכספיים  ,החל מיום  1לינואר  , 2111הינו הדולר  .ליישום לראשונה של התקנות
הדולריות לא הייתה השפעה מהותית על הוצאות המס לשנת . 2111

 -48החברה הודיעה על קביעת שנת המס  2116כ " שנת הבחירה "  ,לצורך קבלת הטבות במסגרת
מפעל מוטב  ,כמשמעותו בסעיף  ( 51ד ) לחוק לעידוד השקעות הון  ,תשי " ט. 1959 -
להרחבה בנושא זה לרבות פירוט אודות הפסדים לצרכי מס שטרם נוצלו וזיכויי מס שטרם
נוצלו  ,וסכומי המס הנדח ים שהוכרו בגינם ב דוח ות הכספיים והנימוקים החשבונאיים
ליצירתם ראו ביאור  13ל דוח על מצב הכספי .
ל ע ניין שומות מס סופיות ראו סעיף  13לדוחות מאוחדים .
29.2

חברה בת אמריקאית
שיעור המס החל על חברת הבת בארה " ב הינו  ( 41.27%שיעור המס בארה " ב הינו מס פדרלי
 35%בתוספת מס בגין מדינה .) 9.5%
בהתאם לאמנת המס הקיימת בין מדינת ישראל לארה " ב שיעור המס הצפוי בישראל באם
החברה האמריקאית תחלק דיבידנד הינו . 12.5%

. 31

איכות הסביבה
31.1

סיכונים סביבתיים ודרכי ניהולם
פעילותה היצרנית של החברה  ,טומנת בחובה פוטנציאל לפגיעה בסביבה כהגדרתה בתקנות
ניירות ערך ( פרטי התשקיף וטיוטת תשקיף מבנה וצורה )( תיקון )  ,התש " ע , 2111 -הנובעת בעיקר
משימוש בח ו מרי גלם ומתהליכי הייצור .
31.1.1

חומרים מסוכנים ופסולת חומרים מסוכנים
במסגרת פעילות החברה במפעל בחדרה  ,נעשה שימוש בחומרים המוגדרים כחומרים
מסוכנים על פי חוק החומרים המסוכנים  ,התשנ " ג  1993 -ונוצרת פסולת חומרים
מסוכנים .
לעיסוק בח ו מרים מסוכנים ולפסולת חומרים מסוכנים אשר אינם מטופלים כראוי ,
פוטנציאל לפגיעה בסביבה  ,כגון  :השפעה על הקרקע  ,על מי -התהום ועל איכות
האוויר .
העיסוק בחומרים המסוכנים נעשה בהתאם לתנאי היתר רעלים שניתן לחברה מאת
המש רד להגנת הסביבה ובהתאם לכללי הבטיחות המחויבים .
בשנים האחרונות נקטה החברה בפעולות לצורך מניעת הסיכונים הסביבתיים
הכרוכים בשימוש בחומרים מסוכנים  ,כגון  :אחסון כל החומרים המסוכנים שבמפעל
על גבי מאצרות  ,הפרדה באחסון בין חומרים העלולים להגיב ביניהם באופן שעלול
להוות סיכון לאדם ולסביבה  ,שילוט כדין של כל מיכל ו  /או אזור אחסון של מכלי
חומרים מסוכנים  ,עדכון תיק מפעל ותרגול התרחישים הנמצאים בו ( תרגיל בוצע
בדצמבר  , ) 2111איסוף ואחסון פסולת רעילה בהתאם לדרישות הדין ומשלוח הפסולת
הרעילה לאתר לסילוק פסולת רעילה ברמת חובב  ,אחת לשישה חודשים לכל הפחות .
המפעל בצע מבדק אכיפה ייעודי לקיום תנאי היתר הרעלים ותנאי רישיון העסק
הנוגעים לחומרים מסוכנים  .כמו כן נמצא המפעל לקראת השלמת יישום כל הערות
ודרישות המשרד להגנת הסביבה מביקורו האחרון במפעל אשר עיקרן שדרוג מערך
הפילטרים לסינון פיח  .כמו כן נערך המפעל לחוק אוויר נקי מתוך מטרה לבצע

 -49פעולות ראשונות הקשורות בטיפול בפליטות מוקדיות מהר ככל האפשר  .המפעל
עושה מאמץ מיוחד להוריד השימוש בבנזין נר " מ על מנת שהחברה תסווג ככזו
שהפליטה ממפעלה אינה עולה על ערכי היעד הקיימים בחוק אוויר נקי  ,וכך יימנע
ה צורך בהנפקת היתר פליטה בהתאם להוראות חוק זה ( שימוש בפחות מ 211 -טון
יאפשר יביא לסיווג החברה כחברה שאינה בעלת השפעה סביבתית ניכרת ) .המפעל
עושה מאמץ גדול לצימצום בעבודה עם חומרים פולטי  VOCכגון בנזין וטולואן
ולאחרונה צומצם השי מוש בטולואן מ 2-3 -טון לחודש ל 211 -ליטר כתוצאה ממעבר
לצבע על בסיס מים במקום על בסיס טולואן  ,מה שיביא לפינוי המיכל התת קרקעי
שהכיל טולואן .
31.1.2

שפכים ותשטיפים
כחלק מפעילותו היצרנית של המפעל נוצרים שפכים ותשטיפים אשר עלולים לגרום
לזיהום קרקע ומקורות מים ( נחלים ומערכת הביוב והטיפול בשפכים )  ,אם יגי עו
למקורות אלה בלא שטופלו כנדרש  .החברה פועלת לכך שחלק מהזרמים עוברים קדם
טיפול יעודי אשר אושר על ידי המשרד להגנת הסביבה  ,לפני הזרמה לביוב  ,וחלקם
האחר מוזרמים לבורות או מיכלי אחסון אטומים ומפונים למפעלי מחזור או לאתרי
פינוי פסולת רעילה מורשים .
החברה עורכת מעקב וביקורת בנושא זה  ,על ידי דיגום השפכים באופן ובמועדים
הקבועים בהוראות תנאי המשרד להגנת הסביבה ע " י מערך הדיגום של איגוד ערים
לאיכות הסביבה  -חדרה .

31.1.3

דבקים ודלקים
כחלק מפעילותו היצרנית של המפעל נעשה שימוש בדבקים ודלקים  ,אשר הינם בעלי
פוטנציאל לזיהום קרקע  ,מים ואוויר .
לצורך מניעת זיהום כאמור  ,פועלת החברה בכל הנוגע לשימוש  ,אחסון וסילוק
הדבקים והדלקים בהתאם לתנאי המשרד להגנת הסביבה  ,אשר בין היתר  ,מחילים
על החברה בהקשר זה את תקנות המים ( מניעת זיהום מים ) ( תחנות דלק ) ,
התשנ " ז 1997 -ואת כל החוקים והתקנות הרלוונטיי ם לתחנות תדלוק  .בנוסף מבצע
המפעל בימים אלה סקר פליטות לאוויר  .בעיקבות הגשת התוכנית למניעת פליט ו ת
החליט המשרד להגנת הסביבה לכלול את המפעל במסגרת ההסדרה הסביבתית
המלאה בכל התחומים הסביבתיים בשנת  . 2113המפעל סיפק תוכנית לטיפול
בפליטות מוקדיות של  VOCהמהווה כ 51% -מהפליטות  .כאמור  ,לעיל המפעל מבצע
עבודה יסודית להורדת השימוש בחומרים פולטי  VOCמתוך מטרה להגיע לרמת
שימוש של  181טון  ,דבר שיבטיח אי הכללת המפעל בחוק אוויר נקי .

31.1.4

זיהום קרקע
פעילותו היצרנית של המפעל החלה עוד בשנות ה ' 51 -של המאה הקודמת  ,שעה
שהמודעות לשמירה על הסביבה הייתה נמוכה באופן יחסי להיום  .לפיכך  ,קיים חשש
לקיומה של קרקע מזוהמת בשטחי הפעילות היצרנית של החברה .

 -51בעניין זה פועלת החברה בהתאם לדרישות המשרד להגנת הסביבה  ,ובכלל זה בוצע
סקר קרקע (  ) PHASE 1התואם את דרישות המשרד להגנת הסביבה  .כמו כן  ,כפופה
החברה לתנאים שקבע המשרד להגנת הסביבה ברישיון העסק של החברה בנוגע
לקרקע מזוהמת  ,ובכללם הוראות בדבר פינוי קרקע מזוהמת המפעל עבר בשנה
האחרונה תהליך ארוך ומוצלח של בדיקת השטחים החשודים כנגועים וביצע פינוי
קרקע בפיקוח מלא של המשרד  .בזה למעשה תמו דרישות המשרד להגנת הס ביבה
בנושא זיהום הקרקע שהיה בשטחי המפעל .

 -5131.1.5

איכות אוויר
תהליכי הייצור כורכים עימם פוטנציאל לפליטות חומרים שונים לאוויר  .פליטה
בלתי מבוקרת של חומרים אלה לאורך זמן לאוויר  ,עלולה לגרום לנזקים לאדם
ולסביבה  .החברה פועלת מזה מספר שנים להפחתת הפליטות לאוויר  ,בין ה יתר
באמצעות פעולות אלה :
31.1.5.1

ב שנת  2114עברה החברה להשתמש גם בדלק דל -גופרית להפעלת דודי
הקיטור הפועלים במפעל החברה  ,על מנת להפחית באופן משמעותי את
כמויות הגופרית הנפלטות לאוויר בתהליך שריפת הדלק  .כיום המפעל
נמצא בהליך לקראת חתימה על אספקת חשמל וקיטור ממפעל שייב נה
ע " י יזם חיצוני בשטח שישכור מהמפעל  ,כך שנקבל קיטור וחשמל
מתחנת כח שתפעל על גז ( קוגנרציה ) מה ש יבטל כמעט לחלוטין את
בעיית הזיהום ( הקטנה מאד כיום ) מארובות מרכז האנרגיה .

31.1.5.2

החברה הפסיקה את פעילותם של הדוודים הישנים במפעל  ,אשר נטו
לצבור פיח וחייבו ניקויים בתדיר ות גבוהה  .על מנת להחליף את
הדוודים הישנים  ,רכשה החברה בשנת  2114דוד חדש בעלות כוללת של
כ 451 -אלפי דולר  .דוד זה מצויד במערכת לשימוש בגז ויאפשר לחברה
להסב בעתיד את צריכת האנרגיה שלה מדלק לגז  ,תוך כדי חסכון כספי
ניכר והפחתה משמעותית של הסיכון ה סביבתי .

31.1.5.3

במהלך שנת  2117בוצעו פעולות לשם חסכון באנרגיה תוך הקטנת
צריכת הדלק  ,על ידי בידוד צנרת  ,קיצור צנרת חמה  ,טיפול בנזילות ,
וביטול צנרת מיותרת .

31.1.5.4

31.1.6

על מנת לאפשר מעקב בזמן אמת אחר הרכב הגזים הנפלטים מהארובות
במפעל  ,מופעלת מערכת ניטור גודל חלקיקים הנפלטים לאוויר .

חוק אויר נקי
)1

ביום  31ביולי  2118נחקק חוק אויר נקי  ,תשס " ח ( 2118 -להלן  " :חוק אויר
נקי ") אשר נועד להסדיר את הטיפול והפיקוח על זיהום אויר בישראל  .חלק
ניכר מהוראות החוק מוסדר בתקנות אוויר נקי ( ערכי איכות אוויר ) ( הוראות
שעה )  ,התשע " א ( 2111 -להלן  " :תקנות ערכי אוויר ") ותקנות אויר נקי ( היתרי
פליטה )  ,התש " ע  ( 2111 -להלן ביחד  " :התקנות ").

)2

חוק אויר נקי עוסק  ,בין היתר  ,במקרים נייחים ( הכוללים גם את מפעלי
החברה )  ,הפולטים או עלולים לגרום לפליטת מזהמים לאויר  ,ונועד לשמש
פלטפורמה ליישום דירקטיבת הIntergrated Pollution Prevention ( IPPC -
 , ) Controlשהתקבלה באיחוד האירופי בשנת . 1996
חוק אויר נקי מבחין בין מפעלים שהוגדרו בדירקטיבה כבעלי השפעה
סביבתית ניכרת ( להלן  ":מפעלי  , )" IPPCלבין שאר המפעלים  .על פי חוק אויר
נקי  ,פעילותם של מפעלי  IPPCמותנית בקבלת היתר פליטה בתוקף .

 -52)3

התקנות  ,אשר מרחיבות ומפרטות א ת הוראת חוק אויר נקי קובעות  ,היתר ,
מהם ערכי היעד -ערכים שחריגה מהם מהווה חשש לסיכון או לפגיעה בחיי
אדם  ,בבריאותם או באיכות חייהם של בני אדם  ,בנכסים או בסביבה  ,שיש
לשאוף להשיגם  ,והכל ביחס לחומרים המוגדרים בתקנות כמזהמים :
ערכי הסביבה  -ערכים שחריגה מהם מהווה זיהום אוויר חזק או בלתי סביר ;
ערכי התראה  -ערכים שחריגה מהם  ,בחשיפה לזמן קצר  ,גורמת או עלולה
לגרום לסיכון או לפגיעה בבריאותם של בני אדם  ,ושיש לנקוט אמצאים
מיידים למניעת החריגה ;
כן קובעות התקנות  ,את אופן הגשת בקשה להיתר פליטה  ,המסמכים והמידע
אשר יש לכלול ב ה והכללים ואמות המידה ביחס למתן היתר פליטה כאמור .
החובה בדבר קבלת היתר פליטה תחול באופן מדורג על הסקטורים השונים של
מפעלי  IPPCעד לשנת . 2115
החברה בוחנת האם חל עליה חוק אויר נקי עקב ירידה משמעותית בצריכת
ממיסים אורגנים נדיפים באמצעות מומחים ששכרה  ,כמו כן תחולת החוק על
החברה תהא לא לפני מחצית שנת . 2113

31.1.7

פסולת
תוצר לוואי של פעילות הייצור הינו פסולות מסוגים שונים  ,אשר בהעדר טיפול נכון
הן עלולות לגרום למפגעים סביבתיים כגון  :התלקחות לכדי שריפה שעלולה לגרום
זיהום אוויר  ,לכלוך וזיהום הקרקע וכן זיהום מקורות מים  .פס ולת חומרים מסוכנים
מטופלת כמפורט בפרק ' חומרים מסוכנים ' לעיל  .פסולת צמיגים מועברת לקבלן
מיחזור המאושר על ידי המשרד להגנת הסביבה  .פינוי שמנים דלקים ואמולסיות
נעשה בהתאם להוראות הדין החלות בעניינם  ,לרבות תנאים ברישיון העסק שנקבעו
על ידי המשרד להגנת הסביבה  .שמ ן משומש ומסננים משומשים נאספים ומפונים
בהתאם להוראות תקנות מניעת מפגעים ( שמן משומש )  ,התשנ " ג . 1993 -פינוי שמנים
דלקים ואמולסיות ( אמולסיות מקו העירבוב חוזרות בחזרה לתהליך בשיטה מיוחדת
שפותחה במפעל ) ותכולת בורות האיסוף נעשה אל אתר טיפול ומחזור או לאתר
פסולת ר עילה המאושרים על ידי המשרד להגנת הסביבה  .כל יתר הפסולות  ,מפונות
לאתר סילוק או לאתר טיפול בפסולת מאושרים על פי דין .

31.2

השלכות מהותיות שיש להוראות הדין על התאגיד
הוראות הדין אשר במועד ה דוח הינן בעלות השלכות מהותיות על החברה ובכלל זה על
ההשקעות ההוניות  ,הרווח  ,ו המעמד התחרותי שלה :
31.2.1

רישוי עסקים  -רישיון העסק של מפעל החברה בחדר ה מותנה בתנאים שקבע המשרד
להגנת הסביבה  ,מכוח סמכותו בחוק רישוי עסקים  ,תשכ " ח , 1968 -ואשר תכליתם
הגנה על הסביבה ומניעת מטרדים .
רישיון העסק של מפעל החברה פקע ביום  , 6.12.2111שלא מחמת אי -עמידה בתנ אים
הנוספים שקבע המשרד להגנת הסביבה .
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חומרים מסוכנים  -החברה עוסקת בח ו מרים מסוכנים בהתאם לשורה של הוראות
החלות עליה :
31.2.2.1

החברה עוסקת בחמרים מסוכנים בהתאם להיתר רעלים שניתן לה על פי
חוק הח ו מרים המסוכנים  ,התשנ " ג . 1993 -היתר הרעלים מחודש מדי
שנה  ,והחברה פועלת בהתא ם לתנאים המפורטים בהיתר .

31.2.2.2

על החברה חלה החובה לעדכן מדי שנה את תיק המפעל  ,בהתאם לאמור
בתקנות רישוי עסקים ( מפעלים מסוכנים )  ,תשנ " ג , 1993 -ולפעול בהתאם
לאמור בו  .החברה מקפידה על קיום חובותיה אלה .

31.2.2.3

סילוק פסולת חומרים מסוכנים נעשה בהתאם להוראות תקנות רישוי
עסקים ( סילוק פסולת חומרים מסוכנים ) התשנ " א. 1991 -

31.2.2.4

החברה פועלת בהתאם להוראות המשרד להגנת הסביבה בתנאים
הנוספים ברישיון העסק  ,הנוגעות לחומרים מסוכנים ולפסולת מסוכנת .

31.2.3

שפכים ותשטיפים  -אופן הטיפול בשפכים ובתשטיפים מוסדר ונעשה בהתאם
לתנאים נוספים ברישיון העסק של החברה  ,אשר נקבעו על ידי המשרד להגנת
הסביבה  .תנאים אלה קובעים  ,בין היתר  ,את איכויות השפכים המוזרמים למערכת
הביוב הציבורית ומחילים על מפעל החברה שורה של תקנות המסדירות את הנושא ,
ובכללן  :תקנות רישוי עסקים ( ריכוזי מלחים בשפכים תעשייתיים )  ,התשס " ג; 2113 -
תקנות המים ( מ ניעת זיהום מים ) ( מתכות ומזהמים אחרים )  ,התשס " א ; 2111 -תקנות
המים ( מניעת זיהום מים ) ( ערכי הגבה של שפכי תעשייה )  ,התשס " ד . 2113 -לאחרונה
נכנסו לתוקף תקנות בריאות העם ( תקני איכות מי קולחין וכללים לטיהור שפכים ) ,
התש " ע 2111 -אשר כוללות אף הן ערכים וכללים החלים על טיפ ול בשפכים
ובתשטיפים .

31.2.4

סילוק ומיחזור צמיגים משומשים  -בהתאם להוראות חוק לסילוק ולמיחזור צמיגים
משומשים  ,התשס " ז , 2117 -החברה  ,כיצרן צמיגים  ,נושא ת באחריות ל סילוק צמיגים
משומשים אשר שווקו על ידה בישראל  .חובת הסילוק הינה מדורגת מבחינה כמותית
ומתפרסת על -פני מספר שנים  ,כאשר החל לתוקף מהשנה הקרובה תחויב החברה
ל העביר למיחזור  85%מסך כל משקל הצמיגים ששיווק ה בישראל במהלך כל שנה .
החוק מטיל קנסות ועיצומים כספיים על ספקי הצמיגים בגין אי -עמידה ביעדי
ההטמנה והמיחזור הקבועים בחוק  .כן מטיל החוק אחריות אישית על מנהלי
התאגידים לביצוע המטלות הקבועות בחוק כאמור  .לאור כניסתו לתוקף של החוק ,
התקשרה החברה עם ספק שירותים לקבלת שירותי איסוף ומיחזור של הצמיגים
המשומשים שעליה לאסוף ולמחזר מדי שנה  .עד כה אושרו כל דווחי החברה לממונה
על החוק במשרד להגנת הסביבה .

31.3

הליך משפטי או מנהלי מהותי הקש ור עם איכות הסביבה
לאור האמור לעיל ובין השאר  ,נוכח העובדה שהחברה אינה נדרשת לבצע השקעות בסכומים
מהותיים לצורך ביצוע התיקונים אותם נדרשה החברה לבצע לשם עמידה בדרישות המשרד
להגנת הסביבה  ,כמו גם חוסר היכולת לכמת את החשיפה התיאורתית של נושאי המשרה

 -54בחברה  ,החברה אינה רואה חשיפה מהותית בהקשר זה ולפיכך לא בוצעו הפרשות בהקשר לכך
ב דוח ות הכספיים .
31.4

מדיניות התאגיד בניהול סיכונים סביבתיים
החברה מצויה בשלבים ראשונים של גיבוש מדיניותה בנוגע לניהול הסיכונים הסביבתיים .
במהלך שנת  2111שכרה החברה  ,כאמור לעיל  ,שירותי יועץ מומחה בתחום איכות הסביבה ,
אשר ערך סקר פערים ( .) GAP ANALYSIS
לאור ממצאי הסקר פועלת החברה לצמצום פערים עליהם הצביע הסקר  .כמו -כן  ,ישמש סקר
זה כשלב ראשון לצורך גיבוש וקידום מדיניות החברה בניהול סיכוניה הסביבתיים .

31.5

עלויות סביבתיות
החברה משקיעה משאבים רבים  ,אשר מטרת ם להבטיח  ,כי היא מקיימת אחר כל הוראות
החלות עליה .
במהלך השנים האחרונות השקיעה החברה כספים במספר פעולות שתכליתן הבטחת עמידה בכל
ההוראות החלות עליה בנושאי איכות הסביבה .
בנוסף  ,השקיעה החברה סך של כ 923 -אלפי דולר ארה " ב במהלך שנת  2111בפעולות שונות
הנוגעות לאי כות הסביבה  ,כגון פעולות מניעה ופינוי חומרים מסוכנים  ,מהם כ 511 -אלפי דולר
עבור סילוק צמיגים משומשים בהתאם לחוק לסילוק ולמחזור צמיגים משומשים  ,התשס " ז-
 , 2117וכן כ 111 -אלפי דולר לתיקון נזקים שנגרמו לסביבה .
החברה צופה כי בשנת  2112סך ההשקעות והעלויות הסביבתיות  ,הן השוטפות הצפויות במהלך
העסקים הרגיל של ה חברה ( כגון  :פעולות מניעה  ,פינוי חומרים מסוכנים וסילוק צמיגים
משומשים ) והן הנוגעות לתיקון נזקים יהיה כ 1 -מיליון דולר .
המידע בדבר ההשקעות והעלויות הסביבתיות הצפויות הינו מידע צופה פני עתיד כהגדרתו
בחוק ניירות ערך ומהווה תחזיות והערכות בלבד של החברה והמבוססות על הערכות החברה
נכון למועד ה דוח ועל אינפורמציה הקיימת בחברה נכון למועד ה דוח  .התחזיות והערכות
החברה עלולות להיות שונות מההערכות והתחזיות הנוכחיות בשל גורמים שונים  ,כגון
התפתחות ושינויים ברגולציה בתחום איכות הסבי בה וצורך בהשקעות נוספות .

. 31

מגבלות ופיקוח על פעילות התאגיד
להלן יפורטו מגבלות על -פי דין או הסדרים חוקיים הרלוונטיים לפעילות העסקית של החברה :
31.1

רישיונות
החברה מחזיקה ברישיונות הבאים הניתנים על -ידי משרד התחבורה מכוח צו הפיקוח על
מצרכים ושירותים ( י יצור מוצרי תעב ורה והסחר בהם )  ,תשמ " ג: 1983 -
רישיון לייצור מוצרי תעבורה  ,שתוקפו עד ליום  31בדצמבר . 2111
רישיון לסחר במוצרי תעבורה  ,שתוקפו עד ליום  31בדצמבר . 2111
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ה יתרים מהמשרד לאיכות הסביבה
החברה קיבלה מהמשרד לאיכות הסביבה את ההיתרים הבאים :
31.2.1

" היתר רעלים " מכוח חוק החומרים המסוכנים  ,תשנ " ג , 1993 -המאפשר לחברה
להחזיק ולעשות שימוש בחומרים מסוכנים  .תוקף ההיתר עד ליום  1ביוני . 2112

31.2.2

היתר עיסוק במתקן ובמכשיר קרינת רנטגן ( החברה משתמשת במכשירים אלה
לבדיקת איכות הצמיגים המיוצרים על -ידה ) .תוקף ההיתר עד ליום  15באוקטובר
. 2112

31.2.3

31.3

היתר לעיסו ק בחומר רדיואקטיבי או במוצר המכיל חומר רדיואקטיבי  .תוקף ההיתר
עד  15באוקטובר . 2112

רישיון עסק
31.3.1

רישיון העסק הזמני של החברה פג ביום  6.12.2111ו החברה פועלת לקבלת רישיון
עסק חדש  .חידוש רישיון העסק של החברה מותנה בהשלמת כל הדרישות נציבות
כבאות אש  ,ולהערכת החברה  ,נוכח הפעילות הרבה שנעשתה בתחום וסיום כל
דרישות רשויות הכיבוי לשנת  2111אין מניעה מהותית לקבלת רישיון העסק  .יחד עם
זאת  ,כל עוד החברה אינה מחזיקה ברישיון עסק כדין  ,קיימת חשיפה להליכים
משפטיים נגד החברה ונושאי המשרה בה בגין ניהול עסק ללא רישיון  .לפרטים בדבר
היעדר רישיו ן העסק כגורם סיכון  ,ראו סעיף  38.15להלן .

31.3.2

ערכת החברה בדבר היעדר מניעה מהותית לקבלת רישיון העסק הינ ה מידע צופה פני
עתיד כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך  .הערכה זו מבוסס ת על דיונים עם הגורמים
הרלבנטיים ברשויות הכיבוי והערכות הנהלת החברה ועלולה שלא להתממש  ,בין
היתר  ,לאור העובדה כי הדבר תלוי בהחלטת רשויות הכיבוי ו אינ ה בשליטת החברה .

31.4

רישיונות ייצוא
31.4.1

החברה מחזיקה ב " אישור יצואן מוסמך " אשר ניתן לה מטעם המדינה  ,וזאת ביחס
להסכם הסחר ישראל  -הקהילה האירופאית .

31.5

ספק מורשה למשרד הביטחון
החברה מוכרת כספק מורש ה של משרד הביטחון .

31.6

תקינה
הצמיגים המיוצרים ומשווקים ע " י החברה נדרשים לעמוד בתקנים בינלאומיים  ,כמפורט להלן :
31.6.1

תקן אמריקאי DOT (Department Of Transportation ) -
קיימים שני תקנים  ,האחד לצמיגי נוסעים והשני לצמיגי משא  .התקנים מגדירים
שיטות לבדיקת איכות הצמיג ויכול ותיו וקובעים ערכים מינימאליים שהצמיג חייב
לעמוד בהם .

 -56לכל מפעל צמיגים העומד בדרישות התקן מוענק קוד  DOTאשר מוטבע על דופן
הצמיג  ,ומעיד על כך שהצמיג עומד בדרישות התקן האמריקאי .
צמיגי נוסעים ומשא המיוצרים על -ידי החברה נבדקים במעבדות החברה על מנת
לוודא התאמתם ל דרישות התקן האמריקאי  .כן נבדקים הצמיגים המיוצאים
לארה " ב במעבדות מוסמכות מטעם הרשויות בארה " ב .
31.6.2

תקן אירופאי ECE -
תקן זה מחייב במדינות השוק המשותף  ,ו אף הוא כולל שני תקנים  ,האחד לצמיגי
נוסעים והשני לצמיגי משא  .התקנים מגדירים שיטות לבדיקת איכות הצמיג
ויכולותיו וקובעים ערכים מינימאליים שהצמיג חייב לעמוד בהם .
צמיגים מדגמים שונים המיוצרים ע " י החברה עברו בדיקות ע " י מעבדות מוכרות
במדינות השוק המשותף  ,על מנת לוודא התאמתם לדרישות התקן האירופאי  .החברה
שולחת מפעם לפעם צמיגים למעבדות אלה במהלך פיתוח דגמים חדשים של צמיגים ,
לצורך אבחון ופתרון בעיות ופגמים המתגלים במהלך פיתוח הצמיג .

31.6.3

דרישות התקינה בישראל
כל הצמיגים המיוצרים על -ידי החברה נבדקים באופן שוטף במפעל החברה לאחר
השלמת ייצורם  ,על מנת לוודא התאמתם לדרישות כל התקנים הבינלאומיים ,
כמפורט לעיל  .כמו כן  ,החברה נעזרת  ,בהתאם ל צורך  ,במעבדות חוץ ( באירופה
בעיקר ) על מנת לבצע בדיקות איכות בצמיגים שלא ניתן לבצען במעבדות החברה
בישראל .
על פי הוראות משרד התחבורה  ,צמיגים המיובאים לישראל נדרשים לעמוד באחד
משני התקנים האמורים לעיל ( האמריקאי או האירופאי ) .החל מאפריל  , 2119עת
הפסקת ייצור צמ יגים לרכבי נוסעים במפעל י החברה  ,הפסיקה החברה לסמן
הצמיגים בתו התקן והיא מייבאת את הצמיגים בהתאם לתקן  DOTהאמר י קאי .

31.6.4

בקרת איכות
 ) 1מערכות הניהול והייצור במפעל החברה מאושרות לפי התקן הבינלאומי

ISO

 . 9001:2008אישור הסמכה מקורי בדבר עמידת מפעל החברה בתקן ניתן ביום
 7.11.1994ותוקפו הוארך ביום  21.13.2111עד ליום  . 11.16.2113מערכות הניהול
והייצור במפעל נתונות למבדקי מכון התקנים הישראלי  ,המתבצעים פעמיים
בשנה  .בדיקת איכות המוצרים נעשית בכל שלבי הייצור  ,והפיתוח החל מרכש
חומרי גלם ועד בדיקת המוצר המוגמר  .בקרת האיכות של של בי הייצור נעשית
באופן מובנה ומתועד  ,באחריות עובדי הייצור  .כל הצמיגים המוגמרים נבדקים
ע " י מבקרים מוסמכים .
 ) 2מערכת ניהול האיכות בחברה  ,שוקדת כל העת  ,תוך שיתוף מערך התפעול
וההנדסה על שיפור תהליכי היצור ליצירת איכות בתהליך  ,זאת כדי לסלק סיבות
וגורמים לאי התאמות פוטנציאליות ( כלומר  ,תהליך שיבטיח יצור איכותי -
פעולה מונעת ) .בנוסף  ,מתבצעת עבודה יומיומית לסילוק אי התאמות ומניעת
הישנותן ( פעולה מתקנת ).
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הסכמים מהותיים
להלן תיאור תמציתי של ההסכמים המהותיים  ,שלא במהלך העסקים הרגיל  ,שהחברה צד להם :
32.1

התקשרות החברה עם לקוח א ' ( אחת מיצרניות הצמיגים הגדולות בעולם )  .ראו האמור בסעיף
 13.2.1לעיל .

32.2

התקשרות החברה עם לקוח ות ב ' ו -ג ' ( יצר ני צמיגים מהגדולים בעולם ) .רא ו האמור בסעיף
 13.2.2לעיל .

32.3

שטר נאמנות עם הרמטיק נאמנות (  ) 1975בע " מ מיום  , 24.8.2115בקשר להנפקת אגרות חוב
( סדרה א ' ) של החברה .

32.4

שטר נאמנות עם כלל פיננסים נאמנויות  2117בע " מ מיום  , 5.8.2111בקשר להנפקת אגרות חוב
( סדרה ב ' ) של הח ברה .

32.5

מערך הסכמים עם ATC
32.5.1

הסכם ייעוץ
ביום  17.9.2118התקשרה החברה עם  ATCבהסכם ייעוץ וניהול לפיו התחייבה ATC
להעניק לחברה שירותי ייעוץ וניהול וכן להעמיד לרשות ה חברה ידע טכני ועסקי
ביחס לייצור ופיתוח של צמיגים  ,ייעוץ בעניינים פיננסיים  ,פיתוח עסקי  ,לרבות ייעוץ
אסטרטגי וכן סיוע בפרויקטים חדשים ובפיתוח מוצרים ( להלן בס " ק זה :
" השירותים ") וזאת לתקופה של  18חודשים החל מיום  1.11.2117נכון למועד ה דוח
הוארך ההסכם על ידי הצד דים עד ליום . 31.3.2111
על פי ההסכם ת ספק  ATCאת השירותים לחברה מהודו  .יחד עם זאת  ,הוסכם כי
השירותים או כל חלק מהם יסופקו בישראל ככל שיהיה צורך בכך או על פי דרישת
החברה  .השירותים ינתנו לחברה על ידי עובדים ואנשים מטעמה של . ATC
בתמורה לשירותים אלה משלמת החבר ה ל ATC -אחת לרבעון  ,דמי ייעוץ חודשי ים
בגובה עלויות  ATCהישירות והעקיפות בביצוע השירותים בתוספת  . 35%הצדדים
העריכו כי העלויות הנ " ל לא יעלו על  71,111דולר ארה " ב לחודש עם סטייה של עד
 ( 5%להלן בס " ק זה  " :התשלום החודשי ") .ככל שהתשלום החודשי צפוי לחרוג
מהסטייה הנ " ל  ,אזי התחייבה  ATCלהגיש תקציב רבעוני לאישורה של החברה
ולספק את השירותים לחברה לאחר אישור התקציב כאמור על ידי החברה .
באפשרות החברה לבטל את ההסכם מכל סיבה בהודעה מוקדמת של  14יום  .בנוסף ,
יכולה החברה לבטל את ההסכם לאלתר במקרים כגון מרמה  ,הפרה יסודית של
ההס כם והפרת חובות אמון או נאמנות כלפי החברה על ידי  ATCאו מי מטעמה .
בנוסף כולל ההסכם הוראות לעניין זכויות החברה בהמצאות שהומצאו במהלך
ההסכם על ידי  , ATCוכן שמירה על זכויות הקניין הרוחני של החברה .

 -5832.5.2

הסכ מי שיווק
לתיאור הסכ מי השיווק בין החברה ל בין  , ATCראו סעי ף . 33.4

32.5.3

הסכם למכירת ציוד ישן והסכם רישיון
בחודש מאי  , 2119התקשרה החברה בהסכם  , ATCלפיו תמכור החברה ל ATC -ציוד
ישן  ,אשר שימש את החברה לייצור צמיגים קונבנציונאליים תמורת סך של
 1,151,111דולר ארה " ב כולל עלויות פירוק והובלה .
יצוין כי בחודש פברואר  2111אישר דירקט וריון החברה מכירה של ציוד ישן נוסף
לחברת  , ATCבסכום כולל של  617,114דולר  .כן אישר דירקטוריון החברה מכירה
עתידית של ציוד ישן נוסף ל ATC -בסכום כולל של עד  311,111דולר ארה " ב  ,בהתאם
לשיקול הדעת של הנהלת החברה ובכפוף לחוות דעת שמאית מתאימה .

. 33

ההסכמים בקשר עם רכי שת פעילות GPX
 GPXהיתה יצרן וספק מוכר ובעל מוניטין של צמיגים  ,לרבות צמיגי עבודות עפר וצמיגי משא  ,עם
התמחות מיוחדת בתחום הצמיגים המשמשים לבנייה ולהובלת עפר .
ביום  7בדצמבר  2119בחר בית המשפט לעניני פירוק בארה " ב את הצעתה של אליאנס כהצעה הזוכה
בהתמחרות שנערכה על רכישת נכסי  [ GPXבמסגרת הליך של פירוק של  , GPXאשר בוצע מכוחו של פרק
 ) Chapter 11 ( 11ב Bankruptcy Code -האמריקאי ] ובעקבות זאת  ,ביום  21בדצמבר  2119עם מתן
אישורו הפורמאלי של בית המשפט  ,הושלמה רכישת  GPXעל -ידי החברה .
תמורת רכישת נכסי  GPXשילמה החברה מחיר רכי שה אפקטיבי במזומן של כ 47.9 -מיליון דולר ארה " ב
( לא כולל הוצאות רכישה בסך של כ 2.4 -מיליון דולר ארה " ב ) ונטלה על ע צמה התחייבויות בסכום כולל
של כ 12.3 -מיליון דולר ארה " ב ( 6להלן בס " ק זה  " :ההתחייב ו יות הנרכשות " ו " -התמורה ").
מימון העסקה ( לרבות ההוצאות שהיו כרוכות ב השלמתה ) בוצע באופן הבא :
(א)

כ 13 -מיליון דולר ארה " ב התקבלו על ידי החברה הבת כהלוואת הון חוזר ממוסד בנקאי
אמריקאי וזאת כנגד שעבוד שוטף על כל נכסי החברה הבת  .לצורך כך  ,התחייבה החברה לעמוד
באמות מידה פיננסיות  .נכון ליום  31בדצמבר  , 2111עומדת החברה בהתניות הנדרשות .

(ב)

כ 32.25 -מיליון דולר ארה " ב התקבלו כהלוואה בי ן חברתית שהעמידה החברה לחברה הבת
לצורך ביצוע העסקה  .ההלוואה האמורה מורכבת מארבע הלוואות שונות  ,כמפורט להלן :
סכום ההלוואה ( מיליון
דולר ארה " ב )
11.25
11
11
1

6

ריבית

מועד אחרון לפרעון קרן וריבית

ליבור 5.7% +
ליבור 5.5% +
ליבור 5.3% +
הלוואת ". "On Call

כגון תשלומים לספקים  ,התחייבויות הנובעות מאחריות למוצרים והפרשות לפיצויי פיטורין .

21.12.2118
21.12.2117
21.12.2116

 -59יצוין  ,כי מתוך הסך האמור נתקבל בחברה  ,לצורך העמדה כהלוואה לחברה הבת  ,סך של
כ 22.75 -מיליון דולר ארה " ב מבעלת המניות היחידה בחברה  -וורבורג מיזוגים (  ) 2117בע " מ ,
כהשקעה הונית נוספת במנ יות החברה  .בגין השקעה זו הקצתה החברה לבעלת המניות האמורה
מניות נוספות  .דיווחים אודות הקצאה זו נמסרו לבורסה ולרשות ניירות ערך ביום . 9.2.2111
מאחר והרכישה האמורה נעשתה במסגרת הליך ארגון מחדש של  GPXהמבוצע מכוחו של פרק
 11ל Bankruptcy Code -האמריקאי  ,ובניהולו של בית המשפט של פירוק בארה " ב  ,נכסי GPX
נרכשו כשהם נקיים וחופשיים מכל שעבוד  ,תביעה  ,ו  /או התחייבות כלפי צדדים שלישיים ,
למעט ההתחייבויות הנרכשות ( כהגדרתן לעיל ) .
כאמור לעיל  GPX ,עוסקת בהפצה של צמיגים ייחודיים המיועדים למגזרים שונים  -חקלאות ,
עבו ד ות עפר  ,תשתיו ת  ,תעשיה ומשא  .צמיגים אלה פותחו על -ידי מחלקת הפיתוח של GPX
והועברו לייצור על -ידי מספר קבלני משנה בסין .
הצמיגים מתוצרת  GPXאשר נשאו את שמות המותג "  " Primex " , " Galaxyו" Aeolus " -
נמכרו בעיקר בצפון אמריקה באמצעות רשת הפצה שפיתחה  GPXבמשך שנים ארוכות וכן
באמצעו ת מפיצים וספקים שונים  .באירופה הופצו הצמיגים בעבר באמצעות זכיין  ,אשר עם
רכישת הפעילות ע " י החברה הבת הוחלף ברשת ההפצה של החברה .
אליאנס ארה " ב העניקה לצד שלישי זכויות שיווק בלעדיות למשך  11שנים  ,לשיווק של
מוצרים מסוימים בקנדה מקרב אותם מותגים שרכשה החברה ("  " Galaxyו.)" Primex " -
ההסכם לפיו הוענקו הזכויות הנ " ל מתחדש אוטומטית למשך תקופה נוספת של  5שנים בכפוף
לביטולו במקרים כגון הפרה  ,פשיטת רגל של הצד השלישי וירידה בכמות הזמנות מוצרים על
ידי הצד השלישי .
במסגרת העסקה רכשה אליאנס ארה " ב את הזכות לעשות שימוש בלעדי ובל תי מוגבל בסימני
המסחר "  " Galaxyו " Primex " -במדינות בהן נרשמו סימני מסחר אלה .
פעילותה המסורתית של אליאנס ארה " ב בצפון אמריקה היתה מול עשרות בודדות של לקוחות .
במסגרת העסקה  ,רכשה אליאנס ארה " ב נגישות ליותר מאלף לקוחות חדשים  ,ביניהם יצרני
ציוד מקור (  ) OEMמהגדולי ם והחשובים בתחום ציוד חקלאי וציוד לתעשיה אליהם לא
הצליחה החברה להגיע בעבר .
בכוונת אליאנס ארה " ב לשווק ללקוחות אלו  ,בנוסף למותגים שרכשה  ,גם את מותגי החברה
הקיימים .
בנוסף  ,בכוונת אליאנס ארה " ב להמשיך ולהעסיק את צוות הפיתוח של  GPXאשר עסק בפיתוח
המוצרים אשר נ רכשו על -ידי אליאנס ארה " ב ולהשתמש בידע הצבור על מנת לפתח מוצרים
חדשים ולחזק את יכולת הפיתוח באגף המו " פ של החברה בישראל .
כמו כן  ,בכוונת החברה להמשיך ולהשקיע בהון חוזר ונכסים אחרים הרלבנטיים לצמיחת נכסי
. GPX
ביצוע העסקה יאפשר לחברה להאיץ ולקדם מספר תחומי מפ תח באסטרטגיה שלה  ,כדלקמן :
( א ) הגברת הנוכחות המתרחבת של החברה בשוק צמיגי השטח והצמיגים החקלאיים בארה " ב
ויצירת טביעת רגל מבוססת של החברה באזור זה  ,ובכלל זה נגישות ליותר מאלף לקוחות

 -61חדשים  ( ,ב ) שילוב כישורי המו " פ המתקדמים של הקבוצה עם מותג ים אמריקאי ם מוביל ים  ( ,ג )
הרחבה ניכרת של מגוון הצמיגים האיכותיים של החברה וחיזוק ההיצע שלה לשוק העולמי ,
ו ( -ד ) כניסה לשווקים בדרא " פ .
יצויין כי  ,למרות ה משבר אליו נקלעה  , GPXפעלה  GPXבאופן סדיר  ,יחסית  ,וזאת על מנת
לשמר את לקוחותיה ואת פעילותה לקראת ביצוע מכירת הפעילות לצד שלישי  ,כ ל זאת למיטב
ידיעת החברה ועל פי בדיקות שערכה  .למעשה  ,ניתן לאמר  ,כי הליכי פשיטת הרגל אשר ננקטו
על ידי  GPXנעשו על מנת לבצע את מכירת הפעילות באופן יעיל ו מהיר .
לפרטים נוספים בדבר העסקה לרכישת נכסי  GPXראו דיווח מיידי שפרסמה החברה ביום
 ( 28.2.2111מס ' אסמכתא  ) 2111-11-397257 :וכן התיקון לו מיום  ( 22.3.2111מס ' אסמכתא :
 ) 2111-11-424467אשר נכלל ים בזאת על דרך ההפניה .
33.1

הסכמי מקרקעין
33.1.1

ביום  19בספטמבר  2111התקשרה החברה בהסכם מכר  ,במסגרתו מכרה את
זכויותיה במקרקעין בשטח מקרקעין המשתרע על פני  8,178מ " ר לצד שלישי שאינו
קשור לחברה  /ולבעלי עניין בה תמורת הסך של  ₪ 7,411,111בצירוף מע " מ כדין
( להלן  " :תמורת העסקה א ' ").
בהתאם לתנאי ההסכם  31% ,מתמורת העסקה א ' שולמו במעמד חתימת ההסכם
(  ₪ 2,221,111בצירוף מע " מ כדין ) בהמחאות בנקאיות לפקודת חשבונות החברה
ב בנק לאומי לישראל בע " מ  ,ב בנק הפועל ים בע " מ ו ב בנק דיסקונט לישראל בע״מ
( להלן  " :הבנקים ") וחלק זה שימש כמקדמה על חשבון הסרת השעבודים הרובצים על
המקרקעין א ' לטובת הבנקים  .עם השלמת מלוא תשלום התמורה בגין המקרקעין
בחודש ינואר  2112הועברו המקרקעין א ' ל רוכש נקיים מכל שעבוד ו  /או זכות של צד
שלישי .
בנו סף לתמורת העסקה א ' ,הועמדה ערבות ע " ס  ₪ 511,111להבטחת פירעון היטל
השבחה שעל הרוכש לשלם .
לחברה הייתה צפויה חבות במס בגין מכירת המקרקעין א ' אך זו התאפסה נוכח
קיומם של הפסדים משנים קודמות ו  /או מקדמות על הוצאות עודפות .
ערכם של המקרקעין א ' ב דוח ות הכספיים של החב רה  ,עמד נכון ליום  31.6.2111על
. ₪ 3,147,665
הרווח שנבע מעסקה זו הינו בסכום של  ₪ 4,352,335אשר הוכר ב דוח ות הכספיים של
הרבעון השלישי לשנת . 2111
תמורת העסקה א ' הניבה לחברה תזרים מזומנים בסך של . ₪ 5,921,111 -
לפרטים נוספים בדבר עסקה זו ראו ה דוח התקופתי לרבעון ה שלישי לשנת  2111מיום
 23.11.2111וכן דיווח מיידי שפרסמה החברה ביום  ( 15.9.2111מס ' אסמכתא 2111- :
.) 11-276372

33.1.2

ביום  15בספטמבר  2111 ,התקשרה החברה בהסכם מכר  ,במסגרתו מכרה את
זכויותיה בשטח מקרקעין המשתרע על פני  7,224מ " ר  ,בחלקו הצפוני של אזור

 -61התעשייה בחדרה ( להלן  " :המקרקעין ב ' ") לצד שלישי שאינו קשור לחברה  /ולבעלי
עניין בה בסכום של  ₪ 15,171,411בתוספת מע " מ כדין ( להלן  " :תמורת העסקה ב ' ").
ההסכם הותנה באישור המכירה על -ידי הבנקים ובקבלת מכתב כוונות  ,לפיו  ,כנגד
קבלת סך שלא יעלה על  81%מתמורת העסקה ב ' יסכימו הבנקים להחריג ולצמצם
את השעבודים של החברה לטובתם  ,כך שלא יחולו על המקרקעין ב ' ( להלן  " :מכתב
ההחרגה ").
בהתאם לתנאי ההסכם  31% ,מתמורת העסקה ב ' שולמה במועד חתימתו ( 4,551,121
 ₪בצירוף מע " מ כדין ) בהמחאה בנקאית לפקודת בא כוח החברה בנאמנות .
יתרת התמורה בסך של  ₪ 11,619,281טרם שולמה לחברה ותשולם כנגד ובמעמד
מסירת החזקה  ,וזאת לאחר העברת מכתב ההחרגה חתום בידי הבנקים לידי סיטי
סנטר  [ .לעדכן ככל ונדרש  .האם העסקה הושלמה ? ]
לחברה הייתה צפויה חבות במס בגין מכירת המקרקעין ב ' אך זו התאפסה נוכח
קיומם של הפסדים משנים קודמות ו  /או מקדמות על הו צאות עודפות .
ערכם של המקרקעין ב ' ב דוח ות הכספיים של החברה  ,עמד נכון ליום  31.6.2111על
. ₪ 2,752,141
הרווח הנובע מהעסקה אשר הוכר ב דוח ות הכספיים ברבעון השלישי לשנת  2111עומד
על . ₪ 12,418,359
תמורת העסקה הניב ה לחברה תזרים מזומנים בסך של כ. ₪ 12,136,321 -
לפרטים נוספים בדבר עסקה זו ראו ה דוח התקופתי לרבעון השלישי לשנת  2111מיום
 23.11.2111וכן דיווח מיידי שפרסמה החברה ביום  ( 15.9.2111מס ' אסמכתא 2111- :
.) 11-276375
33.2

הסכמים למתן שירותי לוגיסטיקה  ,רכש ושירותים נלווים
הסכמי הלוגיסטיקה דלהלן שנערכו בשנה החולפת  ,תכליתם  ,בין ה יתר  ,היא  ,לרכז את
השירותים הלוגיסטיים השונים במוקד אחד  ,ולצמצם את היקף המטה הלוגיסטי בכל אחת
מחברות הקבוצה .
33.2.1

הסכם בין  ATAלבין חברת הבת של החברה בסין Alliance tire (Qingdao) Co.
 ( Ltdלהלן  )" QINGDAO " :למתן שירותי רכש ולוגיסטיקה מיום 31.5.2111
לפי הוראות הה סכם  QINGDAO ,תעניק ל ATA -שירותים שונים בתחומי הרכש
והלוגיסטיקה  ,תמורת הסך השווה לכל העלויות שבהן תישא  QINGDAOבמסגרת
הענקת השירותים הנ " ל בתוספת  ( 5%להלן  " :התמורה ") .סיומ ו של ההסכם ייעשה
בהודעה של מי מהצדדים למשנהו .
להסכם זה מטרה נוספת ועיקרית  ,והיא לעבות א ת התמיכה הלוגיסטית מול יצרני
וקבלני המשנה הסיניים המייצרים את צמיגי  . GPXהגב ר ת הקשר והתיאום בין
גורמים שונים בקבוצה לגורמים הרלוונטיים בסין הינו צעד חיוני לפעילות החברה ,
הואיל ובסין מרוכזת פעילות ייצור משמעותית של הקבוצה כולה .

 -62ההסכם ניתן לביטול על ידי כל אחד מהצדדים  ,מכל סיבה  ,בהודעה מוקדמת של 91
יום מראש או  31יום מראש במקרים כגון הפרה יסודית של ההסכם וחדלות פ י רעון
של מי מהצדדים .
לפרטים נוספים בדבר עסקה זו ראו דיווח מיידי שפרסמה החברה ביום 31.5.2111
( אסמכתא מס ' .) 2111-11-169323
33.2.2

הסכם למתן שירותי לוגיסטיקה ושירותים נלווים בין החברה לבין  ATCמיום
23.3.2111
הסכם שירותים  ,לפיו  ATCמעניקה לחברה שירותי לוגיסטיקה שונים ובכלל זה ,
שירותי  , Back Officeשיסייעו לפעילותה של החברה בחו " ל ובישראל  .לפי תנאי
ההסכם  ,החברה משלמת ל ATC -סך השווה ל 117.5% -מסך העלויות בהן
נושאת  ATCעקב הענקת השירותים המנויים בהסכם  ,תוך כך שהסכום המקסימאלי
המשולם ל ATC -עבור שנת  2111אינו עולה על  882,111דולר ארה " ב  .תקופת ההסכם
לא הוגבלה בזמן .
ההסכם ניתן לביטול על ידי כל אחד מהצדדים  ,מכל סיבה  ,בהודעה מוקדמת של 91
יום מראש או  31יום מראש במקרים כגון הפרה  5יסודית של ההסכם וחדלות פ י רעון
של מי מהצדדים .

33.2.3

ה סכם למתן שירותי לוגיסטיקה ושירותים נלווים בין  ATCלבין  AT Aמיום
23.3.2111
הסכם שירותים  ,לפיו  ATCמעניקה ל ATA -שירותים לוגיסטיים שונים  ,ובכלל זה
שירותי  , Back Officeשיסייעו לפעילותה של  ATAבצפון אמריקה  ,מרכז אמריקה
והקריביים  .לפי תנאי ההסכם  ATA ,משלמת ל ATC -סך השווה ל 117.5% -מסך
העלויות בהן נושאת  ATCעקב הענקת השירותים המנויים בהסכם  ,תוך כך שהסכום
המקסימאלי המשולם ל ATC -עבור שנת  2111אינו עולה על  1,611,111דולר ארה " ב .
תקופת ההסכם לא הוגבלה בזמן .
ההסכם נית ן לביטול על ידי כל אחד מהצדדים  ,מכל סיבה  ,בהודעה מוקדמת של 91
יום מראש או  31יום מראש במקרים כגון הפרה יסודית של ההסכם וחדלות פ י רעון
של מי מהצדדים  .תקופת ההסכם לא הוגבלה בזמן .
ההסכם ניתן לביטול על ידי כל אחד מהצדדים  ,מכל סיבה  ,בהודעה מוקדמת של 91
יום מראש או  31יום מראש במקרים כגון הפרה יסודית של ההסכם וחדלות פ י רעון
של מי מהצדדים .
לפרטים נוספים בדבר עסקה זו ראו דיווח מיידי שפרסמה החברה ביום 24.3.2111
( אסמכתא מס ' .) 2111-11-191681
ב התאם לאישור ועדת הביקורת של החברה והדירקטוריון מיום  , 28.3.2112עדכנו
הצדדים  ,ב התאם להוראות ההסכם  ,את התמורה המקסימאלית שעשויה החברה
לשלם ל ATC -בגין קבלת השירותים לסכום שלא יעלה על  1,911,111דולר ארה " ב .

 -6333.3

הסכמי הרשאת שימוש בזכויות קניין רוחני
הסכמי הרשאת השימוש בקניין רוחני דלהלן נערכו  ,בעיקר  ,בכדי לאפשר לחברות ה קבוצה
להגדיל את היקף המ כירות וכן לטפח את מותגי הצמיגים השונים  ,ובייחוד את המותגים
הנושאים את סימני המסחר שנרכשו מחברת  GPXעל -ידי  , ATAברחבי העולם .
33.3.1

הסכם בין  ATCלבין  ATAלמתן הרשאת שימוש בזכויות קניין רוחני מיום
23.3.2111
הסכם למתן הרשאת שימוש בזכויות קניין רוחני  ,לפיו  ATAמעניק ה ל ATC -זכות
לעשיית שימוש בסימני המסחר שבבעלותה ( להלן בס " ק  " : 1.6.3סימני , )" ATA
לצורך ייצור והפצה של מוצרים הנושאים את סימני  , ATAברחבי ארה " ב  .לפי תנאי
ההסכם  ATC ,משלמת ל ATA -סך חודשי השווה ל 1.17% -ממחזור המכירות
הישירות לצדדים שלישיים  ,של מוצרים הנושאים א ת סימני  , ATAאשר נמכרים על-
ידי  ATCבארה " ב  .ההסכם הינו לתקופה של חמש שנים  ,לאחריה יתחדש ההסכם
אוטומטית מידי שנה .
ההסכם ניתן לביטול על ידי כל אחד מהצדדים  ,מכל סיבה  ,בהודעה מוקדמת של 91
יום מראש או  31יום מראש במקרים כגון הפרה יסודית של ההסכם וחדלות פ י רעון
ש ל מי מהצדדים .
לפרטים נוספים בדבר עסקה זו ראו דיווח מיידי שפרסמה החברה ביום 24.3.2111
( אסמכתא מס ' .) 2111-11-191681

33.3.2

ה סכם בין החברה לבין  ATAלמתן הרשאה לשימוש בזכויות קניין רוחני מיום
23.3.2111
הסכם למתן הרשאה לשימוש בזכויות קניין רוחני  ,לפיו  ATAמעניקה לחברה זכות
לעשות שימוש בסימני  , ATAלצורך ייצור והפצה של מוצרים הנושאים את סימני
 ATAבאירופה  .לפי תנאי ההסכם  ,החברה משלמת ל ATA -תשלום חודשי השווה
ל 1.17% -ממחזור המכירות הישירות לצדדים שלישיים  ,של המוצרים הנושאים את
סימני  , ATAאשר נמכרים על -ידי החברה באירופה  .ההס כם הינו לתקופה של חמש
שנים  ,לאחריה יתחדש ההסכם אוטומטית מידי שנה .
ההסכם ניתן לביטול על ידי כל אחד מהצדדים  ,מכל סיבה  ,בהודעה מוקדמת של 91
יום מראש או  31יום מראש במקרים כגון הפרה יסודית של ההסכם וחדלות פ י רעון
של מי מהצדדים .
לפרטים נוספים בדבר עסקה זו ראו די ווח מיידי שפרסמה החברה ביום 24.3.2111
( אסמכתא מס ' .) 2111-11-191681

33.3.3

הסכם בין החברה לבין  ATCלמתן הרשאה לשימוש בזכויות קניין רוחני מיום
31.8.2119
הסכם למתן הרשאה לשימוש בזכויות קניין רוחני  ,לפיו החברה מ עניקה לATC -
רישיון  ,לא בלעדי ושאינו ניתן להעברה  ,לשימוש בסימני המסחר של החברה לצורך

 -64מכירת צמיגים המיוצרים על ידי  ATCברחבי העולם  .לפי תנאי ההסכם ATC ,
משלמת לחברה תשלום חודשי השווה ל 1.17% -מסך התקבולים שיתקבלו בידי ATC
ממכירת צמיגים הנושאים את סימני המסחר של החברה .
הסכם זה אינו תחום בזמן  ,והוא ניתן לביטול על יד י כל אחד מהצדדים בהודעה
מוקדם של  31יום מראש במקרים כגון הפרה יסודית של ההסכם וחדלות פ י רעון של
מי מהצדדים .
לפרטים נוספים בדבר עסקה זו ראו דיווח מיידי שפרסמה החברה ביום 19.8.2119
( אסמכתא מס ' .) 2119-11-212911
33.4

הסכמי שיווק
הסכמי השיווק המפורטים ל הלן נערכו  ,בע יקר  ,בכדי לאפשר לחברות הקבוצה לעשות שימוש
בזרועות ה שיווק ה מיומנות של חברות אחרות בקבוצה  ,ובכך לייצר הכנסות נוספות  ,תוך
הוזלת עלויות .
33.4.1

הסכם שיווק בין החברה לבין  ATCמיום 23.3.2111
הסכם שיווק  ,לפיו  ATCמ עניק ה לחברה שירותי שיווק ומכירה  ,לרבות קידום
מכירות ויצ ירת זהות מותגית לדגמי החברה  ,המסייעים לשיווק מוצרי החברה ברחבי
העולם  ,למעט  ,ישראל  ,צפון אמריקה  ,דרום אמריקה ואירופה ( להלן בס " ק 32.11.1.1
זה  " :האזור ") .הסכם זה אינו מוגבל בזמן  .לפי תנאי ההסכם  ,החברה משלמת
ל ATC -תשלומים כדלקמן :
)3

בגין עסקאות ש ATC -שותפה ביצירת ן  ,אך מוצרי החברה נשלחו על -ידה
ונמכרו במישרין ללקוחותיה  -משלמת החברה ל ATC -סך השווה ל 4% -מסך
אותן עסקאות הנערכות במוצרי החברה באזור .

)4

עסקאות ש ATC -שותפה ביצירתן  ,החברה ביצעה את שילוח הסחורה  ,וATC -
היא שרכשה את המוצרים נשוא העסקה כדי למוכרם ללקוח קצה  -התמ ורה
תגולם בהנחה בגובה  4%ממחיר המוצרים שתעניק החברה ל ATC -בגין כל
עסקה כאמור  .החברה מפחיתה  4%מהסך הנקוב בחשבונית ש מנפיקה ATC
ללקוח הקצה .

)5

עסקאות למכירת מוצרי החברה למלאי של  , ATCאשר נמכרים ללקוחות קצה
שונים באזור -התמורה משולמת בהתאם לרשימת מחירים  ,עליה הסכימו
הצדדים מבעוד מועד .

ההסכם ניתן לביטול על ידי כל אחד מהצדדים  ,מכל סיבה  ,בהודעה מוקדמת של 91
יום מראש או  31יום מראש במקרים כגון הפרה יסודית של ההסכם וחדלות פ י רעון
של מי מהצדדים .
לפרטים נוספים בדבר עסקה זו ראו דיווח מיידי שפרסמה החברה ביום 24.3.2111
( אסמכתא מס ' .) 2111-11-191681

 -65בנוסף נושאת החברה בהוצאות הנסיעה של סוכני  ATCלצורך מתן השירותים .
בתחילת כל שנה על  ATCלהציג לחברה תחזית הוצאות פרסום וקידום מכירות ביחס
לשנה הקרובה  ,אשר כפופה לאישור מראש ובכתב של החברה .
33.4.2

הסכם שיווק בין  ATAלבין  ATCמיום 23.3.2 111
הסכם שיווק  ,לפיו  ATCמ עניק ה ל ATA -שירותי שיווק ומכירה  ,לרבות קידום
מכירות ויצירת זהות מותגית לדגמי החברה  ,המסייעים לשיווק מוצרי ATA
באפריקה  ,אוסטרליה ואסיה ( למעט ישראל ) ( להלן בס " ק  32.11.2.1זה  " :האזור ").
הסכם זה אינו מוגבל בזמן  .לפי תנאי ההסכם  ATA ,משל מת ל ATC -תשלומים
כדלקמן :
)1

בגין עסקאות ש ATC -שותפה ביצירתן  ,אך מוצרי

 ATAנשלחו על -ידה

ונמכרו במישרין ללקוחותיה  -משלמת  ATAהחברה ל ATC -סך השווה ל4% -
מסך אותן עסקאות הנערכות במוצרי  ATAבאזור .
)2

עסקאות ש ATC -שותפה ביצירתן  ATA ,ביצעה את שילוח הסחורה  ,וATC -
היא שרכשה את המוצרים נשוא העסקה כדי למוכרם ללקוח קצה  -התמורה
תגולם בהנחה בגובה  4%ממחיר המוצרים שתעניק  ATAל ATC -בגין כל
עסקה כאמור  ATA .מפחיתה  4%מהסך הנקוב בחשבונית שמנפיקה ATC
ללקוח הקצה .

)3

עסקאות למכירת מוצרי  ATAלמלאי של  , ATCאשר נמכרים ללקוחות קצה
שונים באזור -התמורה משולמת בהתאם לרשימת מחירים  ,עליה הסכימו
הצדדים מבעוד מועד .

ההסכם ניתן לביטול על ידי כל אחד מהצדדים  ,מכל סיבה  ,בהודעה מוקדמת של 91
יום מראש או  31יום מראש במקרים כגון הפרה יסודית של ההסכם וחדלות פ י רעון
של מי מהצדדים .
לפרטים נוספים בדבר עסקה ז ו ראו דיווח מיידי שפרסמה החברה ביום 24.3.2111
( אסמכתא מס ' .) 2111-11-191681
33.4.3

הסכם שיווק בין  ATCלבין חברת הבת באירופה  ( Alliance Tire Europe B.Vלהלן
בסעיף זה  )" A lliance Europe " :מיום 23.3.2111
הסכם שיווק  ,לפיו  Alliance Europeמ עניק ה ל ATC -שירותי שיווק ומכירה  ,לרבות
קידום מכירות ויצירת זהות מותגית לדגמי  , ATCהמסייעים לשיווק מוצרי ATC
באירופה ( להלן בס " ק  32.8.5.4.3זה  " :האזור ") .הסכם זה אינו מוגבל בזמן  .לפי
תנאי ההסכם  ATC ,משלמת ל Alliance Europe -תשלומים כדלקמן :
)1

בגין עסקאות ש Alliance Europe -שותפה ביצירתן  ,אך מו צרי  ATCנשלחו
על -ידה ונמכרו במישרין ללקוחותיה  ATC -משלמת ל Alliance Europe -סך
השווה ל 4% -מסך אותן עסקאות שנערכו במוצרי  ATCבאזור .

 -66)2

עסקאות ש Alliance Europe -שותפה ביצירתן  ATC ,ביצעה את שילוח
הסחורה  ,ו Alliance Europe -רכשה את המוצרים נשוא העסקה כדי למוכרם
ללקוח קצה  -התמורה תגולם בהנחה בגובה של  4%שמעניקה ATC
ל Alliance Europe -בגין כל עסקה כאמור  ATC .מפחיתה  4%מהסך הנקוב
בחשבונית שמנפיקה  Alliance Europeללקוח הקצה .

)3

עסקאות למכירת מוצרי  ATCלמלאי של  , Alliance Europeאשר נמכרים
ללקוחות קצה שונים באזור  -התמו רה תמשולמת בהתאם לרשימת מחירים ,
עליה הסכימו הצדדים מבעוד מועד .

ההסכם ניתן לביטול על ידי כל אחד מהצדדים  ,מכל סיבה  ,בהודעה מוקדמת של 91
יום מראש או  31יום מראש במקרים כגון הפרה יסודית של ההסכם וחדלות פ י רעון
של מי מהצדדים .
לפרטים נוספים בדבר עסקה זו ראו דיוו ח מיידי שפרסמה החברה ביום 24.3.2111
( אסמכתא מס ' .) 2111-11-191681
הסכם זה בוטל ביום  , 28.3.2112לאור חתימת הצדדים על הסכם שיווק חדש ,
כמפורט בסעיף  32.11.4להלן .
33.4.4

הסכם שיווק בין  ATCלבין  Alliance Europeמיום 28.3.2112
ביום  28.3.2112אישרו ועדת הביקורת ודירקטור יון החברה התקשרות חדשה  ,לפי ה
 Alliance Europeמ עניק ה ל ATC -ולחברה שירותי שיווק ומכירה  ,המסייעים
לשיווק מוצרי  ATCומוצרי החברה באירופה  .הסכם זה אינו מוגבל בזמן  .לפי תנאי
ההסכם  ATC ,משלמת ל Alliance Europe -תשלומים כדלקמן :
)1

בגין עסקאות ש Alliance Europe -שותפה ב יצירתן  ,אך מוצרי  ATCאו מוצרי
החברה נשלחו על -יד ן ונמכרו במישרין ללקוחותיה ן  ATC -משלמת
ל Alliance Europe -סך השווה ל הוצאות בפועל בהן נשאה Alliance Europe
לשם מתן שירותי השיווק ל ATC -ולחברה  ,בתוספת . 5%

)2

עסקאות למכירת מוצרי  ATCלמלאי של  , Alliance Europeאשר נ מכרים
ללקוחות קצה שונים באזור  -התמורה תשולם בהתאם לרשימת מחירים  ,עליה
הסכימו הצדדים מבעוד מועד .

ההסכם ניתן לביטול על ידי כל אחד מהצדדים  ,מכל סיבה  ,בהודעה מוקדמת של 91
יום מראש או  31יום מראש במקרים כגון הפרה יסודית של ההסכם וחדלות פ י רעון
של מי מהצדדים .
ל פרטים נוספים בדבר עסקה זו ראו דיווח מיידי שפרסמה החברה ביום 28.3.2112
( אסמכתא מס ' . ) 2012-01-083520

 -6733.4.5

הסכם שיווק בין החברה לבין  A lliance Europeמיום 23.3.2111
הסכם שיווק  ,לפיו  Alliance Europeמעניקה לחברה שירותי שיווק ומכירה  ,קידום
מכירות ויצירת זהות מותגי ת לדגמי החברה  ,המסייעים לשיווק מוצרי החברה
באירופה ( להלן בס " ק  32.8.5.5.3זה  " :האזור ") .הסכם זה אינו מוגבל בזמן  .לפי
תנאי ההסכם  ,החברה משלמת ל Alliance Europe -תשלומים כדלקמן :
)1

בגין עסקאות ש Alliance Europe -שותפה ביצירתן  ,אך מוצרי החברה נשלחו
על -ידה ונמכרו במ ישרין ללקוחותיה  -החברה משלמת לAlliance Europe -
סך השווה ל 4% -מסך אותן עסקאות שנערכו במוצרי החברה באזור .

)2

עסקאות ש Alliance Europe -שותפה ביצירתן  ,החברה ביצעה את שילוח
הסחורה  ,ו Alliance Europe -רכשה את המוצרים נשוא העסקה כדי למוכרם
ללקוח קצה  -התמורה תגולם בהנחה בגובה של  4%ש מעניקה החברה
ל Alliance Europe -בגין כל עסקה כאמור  .החברה מפחיתה  4%מהסך הנקוב
בחשבונית ש מנפיקה  Alliance Europeללקוח הקצה .

)3

עסקאות למכירת מוצרי החברה למלאי של  , Alliance Europeאשר ימכרו
לל קוחות קצה שונים באזור  -התמורה משולמת בהתאם לרשי מת מחירים ,
עליה הסכימו הצדדים מבעוד מועד .

ההסכם ניתן לביטול על ידי כל אחד מהצדדים  ,מכל סיבה  ,בהודעה מוקדמת של 91
יום מראש או  31יום מראש במקרים כגון הפרה יסודית של ההסכם וחדלות פ י רעון
של מי מהצדדים .
לפרטים נוספים בדבר עסקה זו ראו דיווח מיידי שפרסמה החברה ביום 24.3.2111
( אסמכתא מס ' .) 2111-11-191681
הסכם זה בוטל ביום  28.3.2112בעקבות החתימה על הסכם שיווק חדש בין החברה
לבין  , ATCכמפורט בסעיף  32.11.6להלן .
33.4.6

הסכם שיווק בין החברה לבין  ATCמיום 28.3.2112
הסכם שיווק  ,לפיו  ATCמעניקה לחברה שירותי שיווק ומכירה  ,קידום מכירות
ויצירת זהות מותגית לדגמי החברה  ,המסייעים לשיווק מוצרי החברה באירופה .
הסכם זה אינו מוגבל בזמן  .לפי תנאי ההסכם  ,החברה משלמת ל ATC -סך השווה
ל 3% -מסך אותן עסקאות שנערכו במוצרי החברה בא ירופה .
ההסכם ניתן לביטול על ידי כל אחד מהצדדים  ,מכל סיבה  ,בהודעה מו קדמת של 91
יום מראש או  31יום מראש במקרים כגון הפרה יסודית של ההסכם וחדלות פ י רעון
של מי מהצדדים .
לפרטים נוספים בדבר עסקה זו ראו דיווח מיידי שפרסמה החברה ביום 28.3.2112
( אסמכתא מס ' .) 2112-11-183521

 -68. 34

הליכים משפטיים
להלן פירוט התביעות המהותיות בהן מעורבת הח ברה :
34.1

הליך כנגד Pneumaticos Altiplano SL
 ( Pneumaticos Altiplano SLלהלן  " :פניאומטיקוס ")  ,הינה חברה ספרדית אשר לא עמדה
בתשלומים בגין צמיגים אשר סופקו לה על -ידי החברה בסך כולל של  292,282אירו ( להלן
בסעיף קטן זה  " :סך החוב ") .בחודש אוגוסט  , 2118הצדדים הגיעו לה סדר תשלומים ( להלן :
" ההסדר ") בו פניאומטיקוס הכירה במלוא סך החוב וכן בעל השליטה בה נתן ערבות אישית
לקיום התחייבויותיה של פניאומטיקוס לפי ההסדר  .על אף האמור  ,פניאומטיקוס לא עמדה
בהתחייבויותיה לפי ההסדר .
ביום  3באפריל  2119הגישה החברה תביעה אזרחית כנגד פניאומט יקוס ובעל השליטה בה בבית
משפט בספרד  .בעל השליטה לא הגיש כל תגובה לבקשת החברה  .בית המשפט קבע כי התביעה
האמורה תידון ביום  6במאי . 2111
לקראת סוף חודש אפריל  , 2119נפתחו כנגד פניאומטיקוס הליכי חדלות פירעון בספרד  .לנושי
פניאומטיקוס ניתנה תקופה של  31ימים להמציא למפרק מידע בקשר עם חובה של
פניאומטיקוס כלפיהם  .לאור האמור  ,החברה תוכל להיפרע מפניאומטיקוס רק במסגרת הליכי
חדלות הפירעון  .לפיכך  ,וויתרה החברה על זכותה לפעול כלפי פניאומטיקוס וזאת על מנת
שתוכל להמשיך את ההליכים כנגד בעל השליטה ומכוח ערבותו האישית לחיוביה כא מור .
לאחר מאמצים מרובים נתפס בעל השליטה על -ידי משטרת ספרד והתביעה האישית נגדו
הומצאה כדין  .ביום  11.2.2111התקיים דיון בהעדרו של הנתבע  ,וביום  18.2.2111ניתן כנגדו
פסק דין  .בית המשפט חייב את בעל השליטה לשלם לחברה את מלוא סכום התביעה  ,על סך של
 361,216אירו בת וספת ריבית והוצאות משפט  .בכוונת החברה לפעול למימוש פסק הדין .
להערכת עורכי הדין בספרד  ,לא ניתן להעריך בשלב זה את הסיכויים לגבות את החוב הנ " ל
מבעל השליטה .

34.2

תביעה בגין הפרת הסכם הפצה ברומניה
מדובר בתביעה על סך של כ 1.2 -מיליון  ₪שהוגשה לבית משפט השלום בחיפה ביום 1.11.2111
על -ידי חברת  ( SOMIL PRODIMPEXלהלן  " :סומיל ")  ,בגין הפרה לכאורה של תניית
בלעדיות בהסכם הפצה  .סלע המחלוקת בין הצדדים נוגע לטענת סומיל  ,כאילו ההתקשרות
משנת  2114בינה לבין החברה בהסכם הפצה בשוק הרומני  ,מעידה על מתן זכות להפצה
בלעדית בשוק זה  .לפיכ ך  ,טוענת סומיל כי התקשרות החברה עם מפיץ רומני נוסף בשנת , 2119
עולה כדי הפרת חוזה ומזכה אותה בפיצויים הנתבעים .
ביום  7.12.2111הגישה החברה כתב הגנה מטעמה וביום  1.1.2112התקיימה ישיבת קדם
משפט  .בעקבות
ישיבה זו ובהמלצת בית המשפט  ,הצדדים מנהלים ביניהם משא ומתן במטרה להביא לסיום
המחלוקת מחוץ לכתלי בית המשפט  ,בהתבסס על זיכויים בשווי של עשרות אלפי ש " ח  ,שהגיעו
לסומיל  ,ושלטענתה טרם שולמו לה  .ישיבת קדם משפט נוספת קבועה ליום ה. 12.4.2112 -

 -69להערכת עורך הדין המטפל בתביעה  ,הסיכויים כי תביעה זו תסתיים בפשרה לפי המתווה
האמור גבוהים מ , 51% -ואילו סיכויי התביעה גופא להתקבל  ,ככל שתידון  ,נמוכים מ. 51% -
34.3

להלן פירוט ההליכים המוניציפאליים המתנהלים :
34.3.1

רישיון עסק -עד לנובמבר  2119החזיקה החברה ברישיון עסק שנופק כדין על -ידי
עיריית חדרה ( להלן  " :העירייה ") .בחודש דצמבר  2119הודיעה העירייה לחב רה כי
לא תחדש את רישיון העסק  ,נוכח האמור במכתב שהועבר לה על -ידי המשרד להגנת
הסביבה  ,לפיו החברה אינה עומדת בדרישות הסביבתיות המנויות בתנאי הרישיון .
בינואר  2111ניתן לחברה רישיון עסק זמני עד ליום ה . 6.12.2111 -נכון להיום ,
החברה אינה מחזיקה ברישיון עסק תקף מחמ ת אי השלמת דרישות רשויות כיבוי
האש .

34.3.2

מיסוי מוניציפאלי  -ביום ה 31.1.2111 -קיבלה החברה דרישה לתשלום נוסף של
ארנונה לשנת  2111בסך של  ( ₪ 1,934,891להלן  " :דרישת החיוב הנוסף ") .דרישה זו
ניתנה נוכח סיום תוקפו של ההסכם שנחתם בין העירייה לחברה ביולי  . 2112במסגרת
הסכ ם זה  ,הסכימו הצדדים על גודל השטח שיחויב בתשלום ארנונה  ,וקבעו כי שטח
ה " קרקע התפוסה " לצורך החיוב יעמוד על  31,111מ " ר  .דרישת החיוב הנוסף נובעת
מקביעתה של העירייה  ,כי ישנו שטח נוסף בר חיוב  ,המשתרע על פני  73,318מ " ר .
לאחר משא ומתן ממושך  ,חתמו הצדדים על הסכם פשר ה  ,לתקופה של  11שנים  ,לפיו
נקבע חיוב הארנונה של החברה לשנת  2111לסך של  . ₪ 15,335,191מסכום זה הופחת
סך של כ , ₪ 731,111 -בגין שנת  2111בלבד  ,בגין מבנים ריקים שפינתה החברה
במהלך שנת  , 2111במסגרת רה -ארגון שביצעה החברה במהלך שנה זו .

34.4

להלן פירוט הליכים אשר בבתי ה דין לעבודה
כנגד החברה הוגשה תביעה להכרה ביחסי עובד מעביד בין קבלן עצמאי אשר עבד עם חברה
במשך כ 41 -שנים לבין החברה על סך של  874,111ש " ח בתוספת מרכיבי פנסיה  .בהתאם לפסק
דין מיום  9.9.2111קיבל בית המשפט את התביעה במלואה וחייב את החברה לשלם לתובע סך
של  1.1מלי ון  . ₪החברה הגישה ערעור על פסק הדין  .להערכת עורך הדין המטפל בתיק סיכויי
הערעור  ,ככל שהם נוגעים לקביעה בדבר קיומם של יחסי עובד -מעביד  ,נמוכים מ 51% -ואילו
סיכויי הערעור בכל הנוגע לסכום בו חויבה החברה  -שקולים .

. 35

יעדים ואסטרטגיה עסקית
להלן תפורט האסטרטגיה העסקית של החברה ויעדיה העיקריים :
35.1

הגדלת היקף המכירות
בראש ובראשונה  ,החברה שואפת להגדיל את היקף מכירותיה בעולם  .לשם כך  ,מבצעת החברה ,
בין היתר  ,את הפעולות הבאות :
35.1.1

חדירה לטריטוריות חדשות  ,כגון מזרח אירופה ודרום אמריקה באמצעות פעילויות
שיווק  ,פיתוח שוק והתקשרות עם יצ רני ציוד מקור הפועלים באזורים אלו  .בנוסף ,
מתכננת הנהלת החברה להמשיך להרחיב ולהעמיק את פעילות החברה בשווקים
שבהם היא פעילה  ,בעיקר באמצעות פיתוח מוצרים חדשים והתאמתם לצורכי
הלקוחות ולתנאי השטח לו הם מיועדים  .בהקשר לכך  ,השלימה החברה בחודש

 -71דצמבר  2119את רכישת חלק מפעילותה של חברת  , GPXכמתואר בסעיף  33לעיל ,
ובכך  ,בין היתר  ,הרחיבה את מאגר לקוחותיה בארה " ב  ,רכשה מותגים חדשים  ,החלה
לפ ע ול בדרא " פ והחלה לשלב את כישורי המו " פ שלה עם מותג ים אמריקאי ם
מוביל ים .
35.1.2

הגדלת היקף מכירת הצמיגים ישירות ליצרני ציוד חקלאי  .החברה רואה חש יבות
רבה במכירת צמיגים ישירות ליצרני הציוד החקלאי  ,שכן פעולה זו מביאה לגידול
בעקיפין של מכירות החברה עקב רכישה חוזרת של צמיגי החברה ע " י רוכשי הציוד
החקלאי ( לקוחות המחליפים צמיגים נוטים לרכוש צמיגים מתוצרת היצרן שייצר את
הצמיגים המקוריים המ ורכבים על הציוד  ,תוך שמירה על אחידות יצרן ל כל הצמיגים
המורכבים על הציוד ).

35.1.3

פיתוח ומכירה של דגמי צמיגים חדשים  .פיתוח דגמים חדשים של צמיגים יאפשר
לחברה להיכנס ו  /או להגדיל חלקה ב תחומים חדשים כגון  :יערנות  ,צמיגי מ י כרות ,
עבודות עפר  ,תעשיה וני ש ות נוספות ובכך להגדיל את מגוון הצמי גים שמוכרת החברה
ולהרחיב את נוכחותה על מדפי הלקוחות השונים .

35.1.4

מיקוד בפיתוח וייצור של צמיגים טכניים שלייצורם נדרשת רמה טכנולוגית גבוהה ,
ובהם הרווחיות גבוהה .

35.1.5

ייצור צמיגים ש בהם ה רווחיות נמוכה במפעל של  ATCבהודו תחת שמות המותגים
שבבעלות החברה  ,דבר אשר עשוי ל חזק את מעמדה של חברה בקרב לקוחותיה
ויאפשר לה לייצר צמיגים טכניים רבים יותר .

35.1.6

ביצוע הפעולות האמורות עשוי לאפשר לחברה להגדיל את היקף המכירות שלה  ,תוך
כדי ניצול אפקטיבי יותר של משאבי הייצור של החברה  ,שיפור הרווחיות עלויות
כמפורט להלן .

35.2

הפחתת עלויות
על מנת לשפר את הרווחיות פועלת החברה להקטנת הוצאותיה בתחומים שונים  ,כמפורט
להלן :
35.2.1

הקטנת עלויות חומרי גלם על ידי הגברת השימוש בגומי סינטטי חלף גומי טבעי ,
היקר יותר  ,וזאת ללא פגיעה באיכות המוצר .

35.2.2

שיפור וייעול תהליכי הייצור  .במסגרת זו מתכוונת החברה לה ט מיע מערכת דיווח
ממוחשב ת לתהליך הייצור על מנת ל שלוט ולפקח טוב יותר על השלבים השונים
בתהליך  ,שיפור ניהול רמות המלאי בתהליך  ,זיהוי וטיפול בצווארי בקבוק ואיתור
תקלות מבעוד מועד .

35.2.3

הגברת ניצולת משאבי הייצור על -ידי הקטנת מספרי המעברים בין מוצרים שונים
לצורך אופטימיזציה של הייצור והקטנת הפחת בייצור .

35.2.4

הקטנת פחת חומר ים בתהליך הייצור על -ידי הגברת הבקרה על התהליך .
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הקטנת מספר הצמיגים הפגומים בתהליך הייצור באמצעות שיפור בקרת האיכות
השוטפת והקפדה על עבודה לפי נהלי עבודה מדויקים ומפורטים .

35.2.6

מעבר משימוש במזוט כבד לגז טבעי אשר צפוי לה וזיל משמעותית את עלויות החברה
בגין הוצאות האנרגיה הנדרשת בהליך הייצור .

35.2.7

הקטנת שטחי הייצור  -במסגרת זו פינתה החברה במהלך השנה מחלקות ייצור של
צמיגים דיאגונאליים שהתפנה ולכן פינתה שטחים כתוצאה מהפסקת ייצור צמיגי
נוסעים ומשא ובכך חוסכת הוצאות קבועות כגון ארנונה  ,אנרגיה ועובד ים עקיפים .
החסכון השנתי כת וצאה ממהלך הנ " ל צפוי להסתכם בכ 1.8 -מליון דולר לשנה .

35.2.8

ביצוע הפעולות האמורות יאפשר לחברה להגדיל את התפוקה תוך כדי חסכון
משמעותי בתשומות  ,וזאת על בסיס אותם משאבי ייצור  .בכך צפוי היחס של עלות
לטון ייצור להשתפר  ,דבר אשר עשוי לתרום לרווח יותה של החברה .

35.2.9

עם פינוי שטחי הייצור תוכל החברה למכור או להשכיר את השטחים המתפנים
ולייצור הכנסה נוס פת  ,בדומה לעסקאות למכירת המקרקעין כמפורט בסעיף 33.1
לעיל .

35.3

שיפור תזרים המזומנים
35.3.1

שיפור בתנאי הסחר עם הספקים באמצעות חיזוק אמונם באיתנותה הפיננסית של
החברה  .להשג ת מטרה זו מבצעת החברה פעולות שמטרתן להבטיח התחייבויותיה
כלפי הספקים במועד  ,ובמקרים מסוימים אף להקדים להם תשלומים  .יעד החברה
הוא שיפור אמונם של ספקיה  ,על מנת לאפשר את הארכת ימי אשראי הספקים
לחברה .

35.3.2

שיפור עקבי ברווחיות החברה לצד הגברת היקף המכירות ישפרו את ת זרים
המזומנים של החברה לאורך זמן ויקטינו את התחייבויותיה כלפי המוסדות
הבנקאיים .

35.3.3

החברה פועלת למיצובה כיצרן איכותי המפתח צמיגים באופן שוטף על מנת לענות
לצורכי השוק בכלל ולקוחותי ה בפרט  .החברה פועלת באופן שמאפשר לה לספק
ללקוחותיה סל מוצרים רחב ומגוון  ,תוך מתן שרות הדרכה ללקוחות הקצה  .מיצובה
של החברה כאמור נעשה  ,בין היתר  ,על ידי גמישות גבוהה במעבר ייצור בין דגמים
שונים וייצור במנות קטנות  ,לפי צורכי הלקוח .

היעדים והכוונות הנזכרים בסעיף זה לעיל הינם מידע צופה פני עתיד כהגדרת מונח זה בחוק
ניירות ערך  .יעדים וכוונות אלה מבוססים במידה מהותית על ציפיות והערכות לגבי
התפתחויות כלכליות ( ענפיות וכלליות )  ,טכנולוגיות  ,מדיניות ואחרות ועל השתלבותן אלה
באלה  .שינוי בגורמים המצוינים לעיל ו  2או חלקם  ,כמו גם שינויים עולמיים בתחום פעילותה
של החברה ושינויים הכרוכים במקומות פעילותה של ה חברה ( לרבות ישראל ) עלולים לגרום
לאי -התממשות או ביצוע היעדים והכוונות הנ " ל  .כיוון שהתממשותם של התפתחויות אלו
תלויה בגורמים רבים אשר מעצם טיבם אינם בשליטת החברה  ,אין לחברה כל וודאות לגבי
יכולתה לממש ולהשיג את היעדים ו  2או לבצע את הכוונות שהחברה הציבה לעצמה .
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צפי להתפתחות בשנה הקרובה
החברה מתכוונת להעביר את האחריות על שיווק ומכירת צמיגים תחת מותגי  GPXבאירופה  ,המיוצרים
על ידי קבלני משנה בסין  ,מ מטה ההזמנות בהודו לחברה וזאת כמפורט בסעיף  32.11לעיל  .בנוסף ,
החברה צופה המשך גידול בהכנסות בעקבות רכישת נכסי  GPXכמפו רט בסעיף  32.7לעיל .
הערכות וכוונות החברה כמפורט בסעיף זה לעיל הינן בגדר מידע צופה פני עתיד  ,כהגדרת מונח זה
בחוק ניירות ערך  ,ומהווה תחזיות והערכות בלבד של החברה והמבוססות על הערכות החברה של שוק
הצמיגים העולמי והצריכה הצפויה בשוק זה נכון למועד הדוח ועל אינפ ורמציה הקיימת בחברה על
בסיס היכרותה את השוק וניסיונה  ,כל זאת נכון למועד הדוח  .התחזיות והערכות החברה עלולות להיות
שונות מההערכות והת חזיות הנוכחיות בשל גורמים שונים אשר חלקם חיצוניים לחברה ואינם
בשליטתה  ,ובכלל זה התפתחות שונה של שוק הצמיגים  ,כניסת מתחרים לשו ק עליה במחירי חומרים
הגלם ותשומות הייצור וכן בשל התממשות איזה מבין גורמי הסיכון המפורטים בסעיף  18להלן .

. 37

מידע כספי לגבי אזורים גיאוגרפיים
37.1

החברה משווקת ומוכרת את מוצריה במספר אזורים גיאוגרפיים  ,בהתאם לחלוקה שלהלן :
צפון אמריקה  ,דרום אמריקה  ,אירופה  ,ישראל ושאר העולם  .להלן יפורטו נתונים הקשורים
בפעילות החברה  ,בחלוקה לתחומים גיאוגרפיים :

37.2

התפלגות מכירות ללקוחות לפי תחומים גיאוגרפיים ( הכנסות מלקוחות חיצוניים באלפי דולר )
ושיעורם מכלל מכירות החברה :
שנת 2100
צפון אמריקה

שנת 2119

שנת 2101

מכירות

אחוז

מכירות

אחוז

מכירות

אחוז

38,319

9.8

28,125

9.2

28,928

17.1

( אליאנס )
צפון אמריקה

159,356

39.6

117,936

38.7

-

-

( ) GPX
197,665

סה " כ צפון

49.4

145,961

47.9

28,928

17.1

אמריקה
5,555

1.4

7,189

2.3

4,516

2.7

דרום אמריקה

155,733

38.6

119,198

35.8

95,141

56.3

שא ר העולם

6,649

1.7

9,276

3.1

8,156

4.8

ישראל

35,841

8.9

33,393

11.9

32,228

19.1

סה " כ

010,002

011.1

110,801

011.1

018,958

011.1

אירופה *

*

עיקר מכירות החברה באירופה הן למדינות המצויות במערב אירופה .
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יתרות חוב לקוחות לפי תחומים גיאוגרפיים ( סך הנכסים באלפי דולרים ) :
ליום 10.02.2100

ליום 10.02.2101

אמריקה הצפונית

26,184

23,283

אמריקה הדרומית

1,172

1,316

אירופה

14,828

19,297

778

827

ישראל

15,278

16,751

סה " כ

58,001

10,011

שאר העולם

37.4

פעילותה של החברה בחו " ל חושפת אותה לסיכונים שונים  ,כגון חשיפה לשינויי שער חליפין ;
חוסר יציבות כלכלית בשווקים המתעוררים עמם סוחרת החברה ; קיומם של מכסי מגן ;
ושיבושים אפשריים באספקת חומרי גלם או בייצוא סחורות ללקוחות החברה  ,כתוצאה
משביתות ועיצומים בנמלים  ,בישראל ובעולם הרחב  .לפרטים נוספים בדבר חשיפת החברה
לסיכונים ראו סעיף  38להלן .

37.5

הכנסו ת החברה בשנת  2111הסתכמו בסך של כ 411,442 -אלפי דולר ארה " ב לעומת הכנסות של
כ 314,817 -אלפי דולר ארה " ב בשנת  , 2111גידול של כ . 31.7% -ההכנסות באירופה בשנת 2111
הסתכמו בסך של כ 154,316 -אלפי דולר ארה " ב לעומת  119,198אלפי דולר ארה " ב בשנת
 , 2111גידול של כ . 41.5% -הגי דול בהכנסות נובע מ גידול ב ביקושים למוצרי החברה  ,וכן עקב
הפצת צמיגים ממותג י  GPXעל ידי חברת הבת בהולנד והרחבת פעילות החברה במזרח
אירופה  .ההכנסות באמריקה הצפונית בשנת  2111הסתכמו בסך של כ 197,663 -אלפי דולר
ארה " ב  ,הכוללים  153,488אלפי דולר מוצרי  , GPXלעומת סך של כ 145,961 -אלפי דולר ארה " ב
בשנת  , 2119גידול של כ . 35.4% -המכירות לאמריקה הדרומית בשנת  2111הסתכמו לסך של
כ 5,555 -אלפי דולר ארה " ב  ,לעומת כ 7,189 -אלפי דולר ארה " ב בתקופה המקבילה אשתקד ,
קיטון של כ. 21.6% -
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דיון בגורמי סיכון
להלן יפורטו גורמי הסיכון הכרוכים בפע ילותה העסקית של החברה :
גורמי סיכון מקרו -כלכליים
38.1

חשיפה לשינויי שער חליפין
תוצאות הפעילות העסקית של החברה ומעמדה התחרותי מושפעים מחוזק המטבעות שבהם
החברה רוכשת חומרי גלם ותשומות  ,ביחס לחוזקם של המטבעות בהם מוכרת החברה את
מוצריה  .אם ערכו של מטבע בו החברה נושא ת בהוצאות מתחזק ביחס לערכו של המטבע בו
היא מוכרת את מוצריה  ,יפגעו תוצאות הפעילות שלה .

38.2

חוסר יציבות כלכלית בשווקים המתעוררים של דרום אמריקה ומזרח אירופה
פעילות החברה בדרום אמריקה ( בעיקר בברזיל ) ובמדינות מזרח אירופה חשופה לסיכונים
הנובעים מאפשרות לחוסר יציבו ת כלכלית במדינות אלה  ,כגון  :שינויי שער החליפין  ,שיעורי
אינפלציה וריבית גבוהים  ,שינויי חקיקה כלכלית וכד '  .שינויים אלה עשויים להשפיע על רמת
הביקוש למוצרי החברה ועל המחיר הריאלי של המוצרים הנקוב בדולר .
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חשיפה לשינוי שערי ריבית
סיכון שיעור הריבית של הקבוצה נובע מאשראי מתאגידים בנקאיים ומוסדות כספיים ,
והלוואות לזמן ארוך  .הלוואות הנושאות שיעורי ריבית משתנים חושפות את הקבוצה לסיכון
תזרימי מזומנים ואילו הלוואות הנושאות שיעורי ריבית קבועים חושפות את הקבוצה לסיכון
שיעור ריבית בגין שווי הוגן  .מדיניות הקבוצה היא ליטול ה תחייבויות לזמן ארוך ואשראי
מתאגידים בנקאיים באמצעות מכשירים הנושאים ריבית משתנה  .אגרות החוב לזמן ארוך
שהנפיקה החברה נושאות ריבית קבועה .

38.4

עלות חומרי גלם
המחירים של רוב חומרי הגלם הנרכשים על -ידי החברה מושפעים מתנודות במחירי הנפט .
עלייה במחיר הנפט מייקרת את חו מרי הגלם ופוגעת ברווחיות החברה  ,במיוחד לאור העובדה
שהחברה אינה יכולה לייקר בכל עת שתחפוץ את מחירי המוצרים הנמכרים על -ידה  .עלויות
חומרי הגלם אשר ככלל חשופה החברה אליהן במסגרת פעילותה  ,כוללת את עלויות גומי טבעי ,
גומי סינטטי  ,פיח  ,בדים ומתכו ת  .עלויות חומרי הג לם השנתיות הינן בשיעור של כ57.3% -
מתוך סך הוצאות החברה השנתיות  .כ 51.9% -מתוך חומרי הגלם בהם עושה שימוש החברה
במסגרת תהליכי הייצור הינם תוצרי נפט גולמי  ,אשר מושפעים במידה זו או אחרת ממחירי
הנפט העולמיי ם .

38.5

מכסי מגן
בחלק מהמדינות אליהן מכוונת החברה את מאמצי ה חדירה נהוגים מכסי מגן בשיעור גבוה .
העלאה אפשרית בשיעור המכסים תפגע בכושר התחרות של החברה .

גורמי סיכון ענפיים
38.6

תחרות ושחיקת מחירים
התחרות בשוק הצמיגים העולמי והמקומי עלולה להביא לשחיקת מחירים .
בשוק הבינלאומי מתמודדת החברה מול חברות רב -לאומיות גדולות ומבוססות  ,המחזיקות
בנתח משמעותי משוק הצמיגים העולמי  .בנוסף לחברות אלה  ,קיימות בשוק מספר חברות
קטנות יותר המתחרות בחברה באופן ישיר רק בתחום צמיגי החקלאות  .בנוסף  ,בשנים
האחרונות ניכרת מגמה של שיפור באיכות הצמיגים המיוצרים בסין ובהודו  ,אשר יחד עם
מחירם הנמוך  ,משפרים את יכולת התחרות של יצרנים ממדינות אלה  .בשלב זה  ,עיקר תוצרתם
של היצרנים הסיניים וההודים מופנית לשווקים המקומיים שלהם  ,אולם עם צמיחתם
והתרחבותם עשויים היצרנים הללו להוות איום ממשי על יצרני הצמיגים משאר העולם ,
והחברה בכללם .
בשוק המקומי מתמודדת החברה מול יבוא נרחב של עשרות מותגים של צמיגים  ,המיובאים
לישראל על -ידי עשרות יבואנים  .חלק ניכר מהצמיגים המיובאים לישראל הם צמיגים זולים
באיכות נמוכה  ,הגורמים לשחיקת מחירי הצמיגים הנמכרים בישראל  .יחד עם זאת יצוין כי
ביחס לצמיגי נוסעים  ,עם הפסקת ייצור ם על ידי החברה  ,הקטינה החברה את חשיפתה לתחרות
בתחום זה .
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ירידה בביקוש לצמיגים המיועדים לחקלאות המיוצרים ע " י החברה
חלק ניכר מהצמיגים הנמכרים על -ידי החברה בחו " ל הם צמיגים המיועדים לשימוש בציוד
המשמש בחקלאות  .הביקוש לצמיגים מסוג זה תלוי במידה רבה במספר גורמים משתנים  ,כגון
מחירי התו צרת החלקאות  ,כמות המשקעים שירדו בעונת החורף  ,תנאי מזג אוויר חריגים ,
מדיניות ממשלתית חקלאית וכד '  .נתונים אלה עשויים להשפיע לרעה על היקף מכירות החברה .

38.8

תקנות ותקנים  -כללי
הטלת האחריות על יצרני ויבואני הצמיגים לאיסוף הצמיגים  ,פינו י ים ומיחזורם של הצמיגים
המשומ שים מחייבת את החברה בעלויות לא מבוטלות  ,אשר בהעדר פיצוי הולם או מקור מימון
מתאים פוגעת ברווחיות החברה .

38.9

תקנות ותקנים מחמירים בנושא איכות הסביבה
פעילות הייצור של החברה עשויה לגרום למפגעים סביבתיים  ,הן בכל הנוגע לשימוש בחומרים
מסוכנים הדרושים לתהליכי הייצור ו הן בכל הנוגע לזיהום אוויר  ,פינוי שפכים  ,אופן סילוק
פסולת וכד '  .מטבע הדברים  ,פעילותה של החברה כפופה לחוקים ותקנות מתחום דיני איכות
הסביבה העוסקים בכל אחד מהנושאים שנזכרו לעיל  .במהלך השנים האחרונות חלה החמרה
בדרישות של רשויות איכות הסביבה ובאכיפת תקני איכות הסביבה ועלות העמידה בהם
התייקרה .
בנוסף לעלויות השוטפות הנובעות מקיום הדרישות הסביבתיות  ,נדרשת החברה לשאת
בהוצאות חד -פעמיות על מנת לעמוד בתקנים המשתנים ובדרישות הרשויות המוסמכות  .אין
באפשרות החברה להעריך מראש את העלויות הכרוכות בנושא זה  ,על כן סכומי כסף המו קצים
על -ידה או שיוקצו בעתיד לפרויקטים בתחום איכות הסביבה עשויים להתגלות כלא מספיקים .
העלויות הקבועות והמתמשכות הנובעות מקיום הדרישות הסביבתיות  ,יחד עם ההוצאות החד-
פעמיות המוטלות על החברה מעת לעת  ,עלולות להשפיע לרעה על עסקיה  ,על מצבה הכספי ועל
תוצאות פעילות ה של החברה  .לפרטים בדבר בעיות איכות סביבה ראו סעיף  31לעיל .

גורמי סיכון ייחודיים
38.11

עמידה באמות מידה פיננסיות
החברה מחזיקה ביתרות נזילות בהיקף מהותי ואינה מנצלת חלק מ מסגרות האשראי
המאושרות  .מסגרות האשראי האמורות משמ ש ות את החברה בעיקר למימון צרכי הון חוזר .
מס גרות האשראי הבנקאיות של החברה מתחדשות מעת לעת ו הינן בתוקף כל עוד עומדת
החברה באמות מידה פיננסיות כאמור בסעיף  25.1.4לעיל  .ככל שלא תעמוד החברה באמות
המי דה ה פיננסיות ולא תתקן זאת תוך מספר חודשים העומדים לרשותה לצורך כך  ,תעמוד
לתאגידים הבנקאיים המעמידים אשראי כאמור זכות להעמדת חובות החברה כלפם לפירעון
מיידי .
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שיבושים באספקת חומרי הגלם או בייצוא המוצרים ללקוחות
החברה מייבאת חומרי גלם הדרושים להפעלתו של מפעל החברה בחדרה  .מוצריה המוגמרים
של החברה משווקים ללקוחותיה בחו " ל באמצעות נמלי הים של ישראל  .שיבושים ממושכים
בנמלים כתוצאה  ,למשל  ,משביתות עובדים  ,עשויים להעמיד את החברה בפני קשיים
משמעותיים בהשגת חומרי הגלם הדרושים לה לייצור מוצריה או שהיא עשויה להתחייב
בהוצאות גבוהות ולא כלכליות לשם השגת חומרי הגלם  .בנוסף שיבוש במועדי האספקה
שהחברה התחייבה בהם כלפי לקוחותיה  ,תו צאה שעלולה לגרום לחברה נזק בלתי -הפיך .
שיבושים ממושכים בנמלי הים ( ו  /או האוויר ) של ישראל עשויים להשפיע לרעה על החברה  ,על
מצבה הכספי ועל תוצאות הפעילות שלה .

38.12

שיבושים בתהליך הייצור
החברה מייצרת את כל מוצריה באתר ייצור אחד בעיר חדרה  .שביתה ממושכת של עובדי
המפעל לא תאפשר לחברה לייצר ותמנע ממנה את היכולת לעמוד במועדי האספקה להם
התחייבה כלפי לקוחותיה  .במצב דברים כזה יפגעו תוצאות פעולותיה של החברה .

38.13

ריכוז הייצור באתר אחד
ריכוז הייצור באתר אחד חושף את החברה לסיכונים עקב נזקי טבע  ,נזקי טרור או כל נזק
מהותי אחר העלול לפג וע באופן מהותי בפעילות הסדירה של החברה לאורך זמן .

38.14

הון חוזר
במהלך העסקים הרגיל של החברה קיים קושי רב ליצור הלימה בתנאי הסחר והאשראי של
החברה עם לקוחותיה מחד גיסא  ,וספקי חומרי הגלם מאידך גיסא  .מצב דברים זה יוצר לחץ
על תזרים המזומנים השוטף של החברה ומחייב את החברה  ,בטווח הקצר  ,להרחיב את מקורות
המימון העומדים לרשותה .

38.15

היעדר רשיון עסק
חוק רישוי עסקים  ,התשכ " ח ( 1968 -להלן  " :חוק רישוי עסקים ")  ,קובע כי לא יעסוק אדם
בעסק טעון רישוי  ,אלא אם יש בידו רישיון או היתר זמני לפי חוק רישוי עסקים ובהתאם
לתנאיו  .פעילות החברה במפ עליה הממוקמים בחדרה מבוצעת החל מחודש נובמבר  2119ללא
רישיון עסק תקף  .מצב דברים זה עלול ליצור חשיפה של החברה לעיצומים כספיים ובמקרים
חריגים  ,אף לסגירה זמנית של המפעל  ,מלאה או חלקית  .כן יש במצב דברים זה כדי ליצור
חשיפה פלילית אישית של נושאי המשרה בחברה .

38.16

בטבל ה שלהלן תוצג הערכת החברה לגבי מידת ההשפעה של גורמי הסיכון המפורטים לעיל
על החברה  ,במידה ויתממשו  .יצוין כי הערכה זו להלן משקפת את מידת ההשפעה של גורם
הסיכון על החברה בהנחת התממשות גורם הסיכון  ,ותוך מתן משקל לסיכויי התממשות גורם
הסיכון  .כמו כן  ,אין בסדר הופע ת גורמי הסיכון כדי להעיד על מידת הסיכון הגלום בכל גורם
סיכון או הסתברות התרחשותו :

 -77מידת ההשפעה של התממשות גורם
גורם סיכון

הסיכון על פעילות החברה בכללותה
גדולה

בינונית

קטנה

גורמי סיכון מקרו כלכליים
חשיפה לשינויי שער חליפין

+

חוסר יציבות כלכלית בשו וקים המתעוררים

+

חשיפה לשינויי שערי ריבית

+

עלות חומרי הגלם

+
+

מכסי מגן
גורמי סיכון ענפיים
תחרות ושחיקת מחירים

+

ירידה בביקוש לצמיגי חקלאות

+

תקנות ותקנים
תקנות ותקנים מחמירים בנושא איכות הסביבה

+
+

גורמי סיכון ייחודיים
+

ע מידה באמות מידה פיננסיות
שיבושים באספקת חומרי גלם ובייצוא מוצרים

+

שיבושים בתהליך הייצור

+

ריכוז הייצור באתר אחד

+

הון חוזר

+

היעדר רשיון עסק

+

תאריך  28 :במרס 2112 ,
שמות החותמים ותפקידם :
איזיה צ ' צ ' יק  -יו " ר הדירקטוריון _____________
אוזקן דמירבס  -מנכ " ל ____ __ ________

1

אליאנס חברה לצמיגים בע " מ
דין וחשבון הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד
לשנה שנסתיימה ביו ם  13בדצמבר 1133
הננו מתכבדים בזאת להגיש את דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד המצורף לדוחות הכספיים המאוחדים של
אליאנס חברה לצמיגים בע"מ (להלן " -החברה") לשנה שנסתיימה ביום  11בדצמבר  .1111הדוח נערך בהתאם
לתקנות ני"ע (דוחות תקופתיים ומיידים) ,התש"ל( 1791-להלן" -תקנות הדיווח").
הנתונים להלן מוצגים בדולרים של ארה"ב (להלן " -דולר") ומתייחסים לדוחות הכספיים המאוחדים.
.1

הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד  ,תוצאות פע ולותיו  ,ה ונו העצמי ותזרימי המזומנים שלו
1.1

תיאור תמציתי של החברה וסב יבתה העסקית
החברה פועלת בייצ ור  ,ייבוא  ,שיווק ומכירה של צמיגים פניאומאטיים  ,בישראל ובחו " ל ,
ונכון לתאריך הדוח  ,הינה היצרן היחיד בישראל של צמיגים  .הצמיגים המיוצרים ע " י
החברה הינם בעיקר צמיגים לכלים המשמש ים בחקלאות  ,בתעשייה ובעבודות עפר .
צמיגי נוסעים נמכרים על ידי חברת הבת בישראל בלבד  .צמיגי משא נמכרים בישראל
ו בארה " ב .
צמיגים המיוצרים על -ידי החברה משווקים ונמכרים לעשרות מד ינות ברחבי העולם
וחלק קטן מהם נמכר בישראל  .הרוב המכריע של הצמיגים ה מיוצרים על -ידי החב רה
נמכרים תחת שם המותג אליאנס  .מספר מותגים נוס פים נמצאים בבעלות החב רה
ומ שמשים אותה ( כדוגמת "  " Everestואחרים )  ,אולם החברה מי יצרת גם צמיגים תחת
שמות מותג ש אינם בבעלותה  ,בהתאם להזמנות מלקוחותיה .
ביום  11בדצמבר  1117רכשה החברה  ,באמצעות חברה בת בארה " ב  ,חלק מנכס י ופעילות
חברת  , GPX International Tire Corporationהפועלת בארה " ב ( להלן .)" GPX" -
במסגרת הר כישה נכללה  ,בין השאר  ,הבעלות על  1מותגים מתחום צמיגים לעבודות עפר
ותשתיות וצמיגי משא ( להלן  " PRIMEX " -ו .)" GALAXY" -המותגים שנרכשו
מיוצרים  ,ב עיקר באמצעות קבלני משנה בס ין  ,לפרטים נוספים ראה ביאור  1בדוח על
המצב הכספי .

1.1

עיקרי השינויים שחלו בתקופת הדוח
בשנת  1111הסתכמו המכירות ב כ 111.1 -מיליון דולר בהשוואה ל כ 111.3 -מיליון דולר
בשנת  , 1111גידול של  71.1% . 11.9%ממכירות החברה היו מחוץ לישראל והסתכמו ל סך
של כ 163.6 -מיליון דולר  ,לעומת  191.1מיליון דולר אשתקד  .הגידול נבע בעיקר מגידול
בפעילות שנרכשה מחברת  GPXבארה " ב  ,מהתחזקות שער החליפין של הא ירו אל מול
הדולר ומהעלאות המחיר שביצעה החברה כתגובה לעליית מחירי חומרי הגלם  .בשוק
המקומי הסתכמו המכירות ב כ 13.3 -מיליון דולר לעומת כ 11.1 -מיליו ן דולר אשתק ד .
ביום  11בדצמבר  1111עמד צבר ההזמנות לייצור במפעל בחדרה על סך של כ36.1 -
מיליון דולר  ,לעומת כ 11.1 -מיליון דולר ביום  11בדצמבר  . 1111הגידול נבע מגידול
בביקושים אצל המפי צים  .הגידול בביקושים היה בעיקר בצמיגים טכניים המהווים את
ליבת העסקים של ה חבר ה  .כתגובה מיידית לגידול בביקושים ובצבר ההזמנות הגדילה

1
החברה את התפוקה  ,מעבר למתוכנן  .החברה ממשיכה לעקוב מקרוב אחר המצב
בשווקים על מנת לוודא כי התפוקה והמבנה הארג וני  ,עולים בקנה אחד עם היקף
הביקושים .
הרווח התפעולי בשנת  1111ב סך של כ 16.1 -מיליון דולר  ,המהווה שיעור של כ7.1% -
מהמכירות  ,לעומת הפסד תפעולי בסך של כ 1.7 -מיליון דולר בנטרו ל השפעת השינוי
המבני המהווה שיעור של כ 1.1% -מהמכירות בשנת  . 1111הגידול ברווח התפעולי כאמור
נבע ממספ ר גורמים כדלקמן  ( :א ) מ מדיניות העלאת מחירים בה נקטה החברה כמענה
ל עלייה החדה במחירי חומרי הגלם  ,ובעיקר במחירי הגומי הטבעי ; ( ב ) מגידול במכיר ות
מוצרי  , GPXאשר נבע מההצלח ה של תהליך ההטמעה והאינטגרציה של הפעילות
שנרכשה מ ( ; GPX -ג ) מהתחזקות שער החליפין של האירו אל מול הד ולר בקיזוז השפעת
התחזקות שער החליפין של השקל אל מול הדולר ; ( ד ) ירידה בשיעור הוצאות המכירה ,
ההנהלה והכלליות מסך המכירות כתוצאה ממאמצי התייעלות שיושמו בחבר ה ; ו כן ( ה )
במהלך חודש ספטמבר  , 1111כתוצאה ממכירת קרקע שסווגה מוחזקת למכירה  ,הכירה
החברה ברווח הון של כ 1.9 -מיליון דולר  ,לפירוט ראו סעיף  1.7.6להלן .
הנהלת החברה דואגת לשמור באופן תמידי על היקף התפוקה כך שיית ן מענה להיקפי
הביקושים  .התפוקה בשנת  1111הסתכמה לסך  13,131טון לעומת  19,137טון בשנת
 , 1111דהיינו  ,גידול בשיעור של  . 1.6%התפוקה ברבעון הרביעי של שנת  1111הסתכמה
לסך  3,137טון לעומת  9,711טון ברבעון המקביל אשתקד דהיינו  ,קיטון בשי עור של 11%
שנבע בעקבות איר ו ע פיצוץ במיכל מים חמים במפעל החברה בחדרה  ,ביום  19לנובמבר
 , 1111שהשבית את מערך הייצור עד ליום  13לדצמבר  , 1111כמפורט בסעיף  1.7.1להלן .
ביום  11במרס  1111אושרה על ידי דירקטוריון החברה תוכנית למכירת חלק מהקרקע
ש היא בעלת זכויות ה בע ל ות או החכירה לדורות ב ה  .ממועד הישיבה  ,כאמור  ,ועד למועד
הדוח נקטה החברה בפעולות לאיתור קונ ים ולהשלמת התכנון למכירת חלק מה קרקע .
בהתאם לכך שונה סיווג חלק מהקרקע על ידי ה חברה מסעיף " קרקע " במסגרת סעיף
" הרכוש הקבוע " לס עיף " קרקע מוחזקת למכירה " במסגרת סעיף " הרכוש השוטף " .נכון
ליום  11בדצמבר  1111סיווגה החברה כ 11.6 -דונם קרקע מוחזקת למכירה בישר אל
ואשר נכלל ה בדוחות הכספיים בעלות היסטורית  ,בסך של כ 1.1 -מיליון דולר  .יצוין כי
מתוך הקרקע ה מוחזקת למכירה כאמור  ,נמכרו כ 13.1 -דונם במהלך חודש ספטמבר
 . 1111רווח ההון שנבע לחברה מהמכירה הסתכם לסך של כ 1.9 -מ יליון דולר  .במהלך
חודש יולי  1111חתמה החברה על מכתב כוונות עם הבנקים שהם בעלי שעבודים על
המקרקעין לפיו עיקר התמורה ה צפויה ממכירת הקרקע ה מוחזקת למכירה תשמש
לפירעון הלוואות לזמן ארוך  .נכון ליום  11בדצמבר  , 1111במהלך שנת  , 1111בהת אם
למכתב הכוונות האמור  ,פרעה החברה סך של כ 1.1 -מליון דולר מיתרת ההלוואות לזמן
ארוך  .לפירוט ראו סעיף  1.7.6להלן .
ביום  17באוגוסט  , 1111קיבלה החברה מסמך מהבנקים המעמידים לה אשראי ובו
נקבעו שינויי אמות המידה הפיננסיות  ,ש בהם התחייבה החברה לעמוד  ( ,להלן  " -אמות
המידה הפיננסית המתוקנות ") לרבעונים השני  ,הש לישי והרביעי של שנת  , 1111ואילך .
ליום  11בדצמבר  1111עמדה החברה באמות המידה הפיננסיות המתוקנות  .לפירוט ראו
סעיף  1.7.3להלן .

1
החל מחודש ספטמבר  , 1111יישמה החברה ל ראשונה " חשבונאות גידור "  ,לפ ירוט ראו
סעיף  1.7.7להלן .
בחודש ספטמבר  1111קיבלה החברה אישור על השתתפות לשכת המדען הראשי במשרד
התעשייה  ,המסחר והתעסוקה בהוצאות פיתוח של מספר פרויקטים שהחברה מבצעת
בשנת  . 1111היקף הפרויקטים המאושרים מסתכם בסך של כ 1.3 -מיליון דולר אשר
בגינם צפוי המדען הראשי להשתתף בסך של כ 1.1 -מיל יון דולר .
לפרטים בדבר המשבר ה פיננסי העולמי והשפעתו על החברה ראו סעיף  1.7.1.1להלן .
ביום  11באוקטובר  1111קיבלה ממשלת ישראל החלטה בדבר אימוץ עיקרי ההמלצות
המופיעות בפרק המסים של דוח הוועדה לשינוי כלכלי חברתי ( ה ידועה בכינויה  " -ועדת
טרכטנברג ")  ,אשר הוגש ו למ משלה ביום  16בספטמבר  ( 1111להלן  " -החלטת
הממשלה ") .לפר טים בדבר החלטת אימוץ עיקרי ההמלצות והשפעתה על החברה לפירוט
ראו סעיף  1.7.1.1להלן .
ביום  19לנובמבר  1111אירע פיצוץ במיכל מים חמים במפעל החברה בחדרה  ,שהשבית
את מערך הייצור עד ליום  13לדצמבר  . 1111ל חברה פו ליסות ביטוח לכיסוי הוצאות
השיקום ולכיסוי אובדן הרווחים וההוצאות הנוספות ש נ גרמו עקב השבתת המפעל
כאמור  .נכון למועד הדוח החברה רשמה יתרת הכנסות לקבל בספרי החברה  .נכון ליום
 11בדצמבר  1111רשמה החברה הכנסות לקבל בגין השיפוי לסך של  1.7מיליון דולר ,
לאחר קבלת מקד מה מהביטוח בסך של  1.1מיליון דולר  .לפירוט ראו סעיף  1.7.1להלן .
1.1

מצב כספ י
1.1.1

להלן תמצית הדוח על המצב הכספי של החברה ליום  11בדצמבר  1111וליום
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1
1.1.1

להלן תמצית הדוח על המצב הכספי של החברה ליום  11בדצמבר  1111וליום
 11בדצמב ר : 1111

1.1.1

דוח על המצב הכספי
ה דוח על המצב הכספי ליום  11בדצמבר  1111הסתכם ב כ 171.6 -מיליון דולר
לעומת כ 161.3 -מיליון דולר ליום  11בדצמבר  . 1111הגידול בסך של כ17.1 -
מיליון דולר ליום  11בדצמבר  1111לעומת התקופה המקב ילה אשתקד  ,נבע
בעיקר מהגידול בהיקף ההון החוזר  ,לפירוט ראו סעיף  1.1להלן .

1.1.1

רכוש שוטף
יתרת הרכוש השוטף ל יום  11בדצמבר  1111הסתכמה ב כ 116.1 -מיליון דולר
לע ומת כ 137.6 -מיליון דולר ב יום  11בדצמבר . 1111
יתרת המלאי ליום  11בדצמבר  1111הסתכמה ב כ 117.9 -מיליון דולר לעומת כ-
 31.1מיליון דולר ב יום  11בדצמבר  . 1111הג ידול ביתרת במלאי בסך של כ-
 13.3מיליון ליום  11בדצמבר  1111לעומת התקופה המקבילה אשתקד  ,נבע
בעיקר מהגידול במלאי תוצרת גמורה בחברת הבת בארה " ב .
הגידול בסך של כ 16.1 -מיליון דולר ביתרת הרכוש השוט ף ליום  11בדצמבר
 1111לעומת התקופה המקבילה אשתקד  ,נבע בעיקר מהגידול בהיקף ההון
החוזר  ,מגידול בהיקף הפעילות  ,גידול בפעילות שנרכשה מ GPX -ומהעלייה
במח ירי המכירה וחו מרי הגלם  ,אשר גרמו לגידול ביתרות הלקוחות והמלאי ,
ב התאמה .

1.1.3

רכוש ק בוע
הרכוש הקבוע נטו של החברה ליום  11בדצמבר  1111הסתכם ב כ 63.3 -מיליון
דולר לעומת כ 91.1 -מיליון דולר ליום  11בדצמבר  . 1111הקיטון בסך של כ3.3 -
מיליון דולר ביתרת הרכוש הקבוע נטו לעומת התקופה המקבילה אשתקד נובע
בעיקר מסיווג קרקע מוחזקת למכירה  ,אשר יתרתה נכון ליום  11לדצמבר
 1111סך של כ 1.1 -מיליון דולר  .לפירוט ראו סעיף  1.3.6להלן  .בשנת 1111
השקיעה החברה סך ש ל כ 1.1 -מיליון דולר ברכוש קבוע ( סך של כ 3.7 -מיליון
דולר השקעה ברכוש קבוע בניכוי סך של כ 1.9 -מיליון דולר תמורה ממכירת
רכוש קבוע )  ,לעומת השקעה ב סך של כ 6.6 -מיליון דולר ברכוש קבוע ( 9.9
מיליון דולר השקעה ברכוש קבוע בניכוי  1.1מיליון דולר תמורה ממכירת רכוש
קבוע )  ,בשנת  . 1111מרבית ההשקעה הייתה בהתקנת ציוד  ,שדרוג ציוד קיים
ובפיתוח צמיגים חדשים  .ההשקעות נועדו להביא לשיפור בתמהיל המוצרים
הנמכרים על ידי החברה ולשיפור באיכות והגדלת כושר הייצור של צמיגים
טכניים  ,אשר תרומתם השולית גבוהה יחסית .

3
1.1.6

מכשירים פיננסיים נגזרים
להלן פירוט המכשירים הפיננסיים הנגזרים נכון ליום  11.11.1111ו ליום
 ( 11.11.1111במיליוני דולר ):
 13בדצמבר 1133

 13בדצמבר 1131

7.7

1.3

-

1.1

סה " כ

.9.

29.

בהתחייבויות שוטפות

1.1

1.9

בהתחייבויות שאינן שוטפות

1.1

-

סה " כ נט ו

291

291

בנכסים שוטפים
בנכסים שאינם שוטפים

השינוי בסך המכשירים הפיננסיים ( נטו ) נבע  ,בעיקר משני גורמים  :האחד ,
גידול ב שווי ההוגן של עסקאות מטבע שנבע מעלייה בהיקף ע סקאות המטבע
שעשתה החברה וירידה בשער חליפין ש ל האירו מול השער נקוב במכשיר
הפיננסי  ,והשני  ,קיטון בשווי הוגן של ה SWAP -לאור השפעת החלשות השקל
מול הדולר ומימוש עסקאות  SWAPכתוצאה מפירעו ן האג " ח .
1.1.9

התחייבויות שוטפות
ההתחייב ויות השוטפות ליום  11בדצמבר  1111הסתכמו ב כ 116.1 -מיליון דול ר
לעומת כ 111.7 -מיליון דולר ליום  11בדצמבר  . 1111הגידול נבע בעיקר עקב
העלייה באשראי הבנקאי לזמן קצר ששימש למי מון גידו ל בהון החוזר  .לפירוט
ר או סעיף  1.1להלן .

1.1.3

התחייבויות לז מן ארוך
לתום שנת  1111יתרת ה התחייבויות לזמן ארוך של החברה ע מדה על כ1.1 -
מיליון דולר לעומת כ 1.1 -מיליון דולר בשנת  . 1111הגידול נבע כתוצאה מעליה
בהפרשה להחזרות בקיזוז קיטון התחייבויות בשל סיום יחסי עובד מעביד ,
נטו .

1.1.7

הון חוזר
ההון החוזר המאוחד ליום  11בדצמבר  1111הסתכם ב כ 61.1 -מליון דולר
לעומת הון חוזר של כ 16.9 -מליון דולר ליום  11בדצמבר  . 1111הגידול בהון
החוזר ליום  11בדצמבר  1111לעומת התקופה המקבילה אשתקד נבע מגידול
בפעילות  ,בעקבות גידול בפעילות  GPXוהעלייה במחירי המכירה וחומרי
הגלם  ,אשר גרמו לגידול בי תרות הלקוחות והמלאי  ,בהתאמה .

1.1.11

הון עצמי
סך הה ון העצמי ליום  11בדצמבר  1111הסתכם ב כ 33.1 -מיליון דולר לעומת כ-
 61.7מיליון דולר ב 11 -בדצמבר  . 1111הגידול ליום  11בדצמב ר  1111לעומת
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התקופה המקבילה אשתקד נבע בעי קר מגידול ברווח הכולל לשנת . 1111
לפירוט ראו סעיף  1.1להלן .
תוצאות הפעילות העסקית

1.1

1.1.1

להלן נתוני רווח והפסד עיקריים לשנים ו לתקופות של שלושה חודשים
שהסתיימו בימים  11בדצמבר  1111ו: 1111 -

סעיף

1133

1131

שינוי

 %שינוי

Q4 -

Q4 -

2011

2010

שינוי

 %שינוי

במיליוני דו לר
מכירות

111.1

304.8

76.6

11.9%

39.1

82.7

1.6

3.6%

עלות המכירות

111.1

251.4

63.3

19.1%

91.1

70.2

1.1

3.9%

רווח גולמי

31.1

53.4

19.3

31.1%

11.1

12.5

1.6

1.3%

 %רווח גולמי

11.1%

19.3%

1.9%

13.1%

13.1%

13.1%

) 1.1 ( %

) 1.6 ( %

הוצאות מכירה
והנהל ה

31.3

54.0

( ) 1.1

) 1.1 ( %

13.2

15.7

( ) 1.3

) 13.7 ( %

הכנסות אחרות

( ) 3.9

)(0.6

( ) 3.1

1,131.1%

)(4.0

)(0.6

( ) 1.1

366.9%

רווח תפעולי

16.1

0.0

16.1

-

3.9

)(2.6

6.3

) 131 ( %

 %רווח תפעולי

7.1%

1.1%

7.1%

-

1.3%

) 1.1 ( %

9.6%

) 113.1 ( %

הוצאות ( הכנסות )
מימון  ,נטו

11.3

1.1

7.9

331.3%

3.3

0.1

1.1

1,111.1%

( מס חברות ) /הטבת
( ) 9.7

מס

0.4

( ) 3.1

) 1,193.1 ( %

)(1.3

1.0

( ) 1.1

) 111.1 ( %

רווח כולל אחר
הגנת תזרים
מזומנים

1.3

0.0

1.3

-

3.3

-

3.3

-

קרן מהפרשי תרגום

*

*

*

*

*

*

*

*

רווח  (/הפסד ) לאחר
מיסים

1391

)(0.7

139.

) 1,31592 ( %

2.6

)(1.7

4.3

) 1219. ( %

(*) -מ ייצג סכום הנמוך מ 1 -אלפי דולר .

להלן נתוני רווח והפסד עיקריים לשנים  1111לעומת  1111ולתקופות של שלושה חודשים
ש הסתיימו בימים  11בדצמבר  1111ו , 1111 -בחלוקה לפעילות שנרכשה מGPX -
והפעילות המסורתית של החברה :
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סעיף

1133
סה " כ
מאוחד

GPX

11 31
ללא
GPX

סה " כ
מאוחד

ללא
GPX

GPX

שינוי

%
השינוי

ללא
GPX

ללא
GPX

במיליוני דולרים
מכירות

111.1

137.1

111.1

111.3

119.7

136.7

33.1

17.3%

עלות
המכירות

111.1

111.1

137.3

251.4

97.3

154.1

13.9

11.1%

רווח גולמי

31.1

13.7

31.1

31.1

11.6

11.3

17.3

37.3%

11.1%

13.1%

11.6%

19.3%

19.3
%

19.3%

1.1%

11.1%

 %רווח גולמי

31 - 31 11133

סעיף

שינוי

31 - 31 11131

%
השינוי

סה " כ

ללא

סה " כ

GPX

מאוחד

GPX

מאוחד

ללא

ללא

ללא

GPX

GPX

GPX

GPX

במיליוני דולרים
מכירות

39.1

37.7

17.6

82.7

32.4

50.3

( ) 1.9

) 1.1 ( %

על ות המכירות

91.1

31.3

11.7

70.2

27.2

43.0

( ) 1.1

) 1.1 ( %

רווח גולמי

11.1

6.4

6.9

12.5

5.2

7.3

( ) 1.6

) 3.1 ( %

13.1

19.1

%

%

 %רווח גולמי

1.1.1

1.1 ( %
13.1%

11.3%

11.3%

16.1%

) 9.1 ( %

)

להלן נתוני רווח והפסד רבעוני ים לשנת : 1111
סעיף

Q1

Q3

Q2

סה " כ

Q4

במיל יוני דולר
מכירות

76.9

113.7

111.3

39.1

111.1

עלות המכירות

91.3

31.3

33.9

91.1

111.1

רווח גולמי

11.7

11.1

11.3

11.1

31.1

 %רווח גולמי

11.6%

11.1%

11.1%

13.1%

11.1%

הוצאות מכירה והנהלה

11.1

11.3

11.1

11.1

31.3

הכנסות אח רות

-

-

( ) 1.9

( ) 1.1

( ) 3.9

רווח תפעול י

3.7

7.7

11.1

1.7

16.1

 %רווח תפעולי

7.1%

7.1%

11%

1.3%

7.1%

הוצאות ( הכנסות ) מימון  ,נטו

3.7

1.1

( ) 1.6

1.1

11.3

3
סעיף

Q1

Q3

Q2

סה " כ

Q4

במיל יוני דולר
מס חברות

1.1

1.7

1.9

1.1

9.7

רווח כולל אחר
הגנת ת זרים מזומנים

-

-

1.3

1.1

1.3

קרן מהפרשי תרגום

*

*

*

*

*

רווח  (/הפסד ) כולל לאחר מיסים

191

295

3395

192

1391

להלן נתוני מכירות על -פי חלוקה לאזורים גיאוגרפיים לשנים  1111ו1111 -
ולתקופות של שלושה חודשים שהסתיימו בימים  11בדצמבר  1111ו: 1111 -
1133

שינוי

1131

31 - 31 11133

31 - 31 11131

סכום

אזור
סכום

%

סכום

%

שינוי
סכום

סכום

%

סכום

%

במיליוני דולר
אירופה

131.1

13.1%

117.1

13.3%

13.1

11.6

16.9%

28.5

11.3%

1.1

ישראל

13.9

3.7%

11.1

11.1%

1.1

3.7

11.1%

7.1

11.1%

( ) 1.1

צפון אמריקה
( ל לא ) GPX

13.1

7.6%

13.1

7.1%

11.1

3.1

3.7%

7.1

11.7%

( ) 1.9

צפון אמריקה
( ) GPX

137.1

17.9%

119.7

13.9%

11.1

19.9

11.1%

11.1

17.1%

3.1

סה " כ צפון
179.9

17.1%

116

19.7%

31.9

11.1

13.1%

11.1

31.1%

1.6

אמריקה
דרום אמריקה

3.6

1.1%

9.1

1.1%

( ) 1.3

1.9

1.7%

1.7

1.1%

( ) 1.1

שאר העולם

3.1

1.1%

7.1

1.1%

( ) 1.1

1.1

1.1%

1.3

1.1%

( ) 1.6

111.1

111.1%

111.3

111.1%

76.6

39.1

111.1%

31.9

111.1%

1.6

סה " כ

1.1.1

תוצאות הפעילות לשנת 1111
1.1.1.1

מכירות
המכירות הסתכמו ב כ 111.1 -מיליון דולר  ,בהשוואה לסך של כ-
 111.3מיליון בתקופה המקבילה אשתקד  ,גידול של כ. 11.9% -
הגידול במכירות נבע בעיקר מגידול במכירות מוצרי  , GPXאשר
נבע מסיום תהליך ההטמ עה והאינטגרציה בהצלחה  ,מהתחזקות
שער החליפין של ה אירו אל מול הדולר אשר גרמה לעלייה
במכירות במונחים דולריים וממדיניות העלאת
אגרסיבית כתגובה לעלייה במחירי חומרי הגלם .

מחירים
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1.1.1.1

רווח גולמי
הרווח הגולמי הסתכ ם בסך של כ 31.1 -מיליון דולר  ,בהשוואה
לסך של כ 31.1 -מילי ון בתקו פה ה מקבילה אשתקד  ,גידול של כ-
. 31.1%
חלק מהגידול ברווח הגולמי נבע מפעילות  . GPXהרווח הגולמי
ש מיוחס לפעילו ת  GPXהסתכם בשנת  1111לסך של כ13.7 -
מיליון דולר לעומת סך של כ 11.6 -בתקופה המקבילה אשתקד .
הרווח הגולמי  ,ל לא  , GPXבשנת  1111הסתכם בסך של כ31.1 -
מי ליון דולר המהוו ים כ 11.6 % -מה מכירות  ,לעומת  11.3מיליון
דולר בתקופה המקבילה אשתקד  ,אשר היוו כ 19.3% -מהמכירות .
הגידול האמור ברווח הגולמי נבע מפירות הגדלת הפעיל ות
שנרכשה מ , GPX -מהתחזקות שער החליפין של האירו אל מול
הדולר שקוזזה באופן חלקי על ידי התחזקות שער הח ליפין של
השקל אל מול הדולר ומ העלאות מחיר ים שביצעה החברה בשל
עליית מחירי חומרי הגלם .

1.1.1.1

הוצאות מכירה  ,שיווק  ,הנהלה וכלליות ו הכנסות אחרות
1.1.1.1.1

הוצאות מכ ירה ושיווק
הוצאות מכירה ושיווק הסתכמו בשנת  1111ב כ-
 16.3מיליון דולר לעומת סך של כ 16.1 -מיליון
דולר בתקופה המקבילה אשתקד .

1.1.1.1.1

הוצאות הנהלה וכלליות
הוצאות ההנהלה הסתכמו בשנת  1111ב כ19.1 -
מיליון דולר  ,לעומת כ 19.9 -מיליון דולר בתקופה
המקבי לה אשתקד .

1.1.1.1.1

הכנסות א חרות
בשנת  1111רשמה החברה הכנסות בסך של כ1.1 -
מיליון דולר משיפוי הביטוח בעקבות אירוע
פיצוץ במיכל מים חמים במפעל החברה בח דרה ,
ביום  19לנובמבר  , 1111שהשבית את מערך
הייצור עד ליום  13לדצמבר  , 1111לפירוט ראו
סעיף  1.7.1להלן  .בנוסף מכרה החברה קרקע
שסווגה כ מוחזקת למכירה ברווח הון שהסתכם
ב כ 1.9 -מיליון דולר ונכלל במסגרת סעיף הכנסות
אחרות  ,לפירוט ראו סעיף  1.7.6להלן  .בהשוואה
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לתקופה המקבילה אשתקד  ,בה נרשמו הכנסות
בסך של כ 1.7 -מיליון דולר .
1.1.1.1

רווח תפעולי
הרווח התפעולי הסתכם בשנת  1111ב כ 16.1 -מיליון דולר המהווה
שיעור של כ 7.1% -מהמכירות לעומת הפסד תפעולי בסך של כ1.7 -
מיליון דולר  ,בנטרול השפעת השינוי המבני המהווה שיעור של כ-
 1.1%מהמכירות  ,ב שנת  . 1111הגידול ברווח התפעולי כאמור נבע
ממספר גור מים כדלקמן  ( :א ) ממדיניות העלאת מחירים בה נקטה
החברה כמענה ל עלייה החדה במחירי חומרי הגלם ובפרט מחירי
הגומי הטבעי ; ( ב ) מגידול במכירות מ וצרי  GPXאשר נבע
מההצלח ה של תהליך ההטמעה והאינטגרציה של הפעילות
שנרכשה מ ( ; GPX -ג ) מהתחז קות שער החליפין של האירו אל מול
הדולר בקיזוז השפעת התח זקות שער החליפין של השקל אל מול
הדולר ; ( ד ) ירידה בשיעור הוצאות המכירה  ,ההנהלה והכלליות
מסך המכירות כתוצאה ממאמצי התייעלות בחברה ; וכן ( ה )
ב מהלך חודש ספט מבר  , 1111כתוצאה ממכירת קרקע שסווגה
מ וחזקת למכירה  ,הכירה החברה ברווח הון שהסתכם לסך של כ-
 1.9מיליון דולר  ,לפירוט ראו סעיף  1.7.6להלן .

1.1.1.3

הוצאות מימ ון
הוצאות המימון נטו הסתכמו בשנת  1111ב כ 11.3 -מיליון דולר
לעומת הוצאות של כ 1.1 -מיליון דולר בתקופה המקבילה
אשתקד  .הגידול בהוצאות המי מון נטו נבע בעיק ר מהפסדים
מעסקאות מטבע להגנה כלכלית ושינויים ב שערי חל יפין .
הוצאות מימון האשראי מבנקים ומאחרים הסתכמו ב שנת 1111
ב כ 9.9 -מיליון דולר לעומת סך של כ 3.7 -מיליון דולר בתקופה
המקבילה אשתקד  .הגידול בהוצאות מימון א שראי מבנקים
ומאחרים נבע בעיקר מהנפקת אגרת חוב ( סדרה ב ' ) במהלך חודש
אוגוסט . 1111
הכנסות מהפרשי שער הסתכמו ב כ 1.1 -מיליון דולר  ,לעומת
הוצאות בסך של כ 1.7 -מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד .
הפסדים מעסק אות מטבע  , Swap ,ומדד הסתכמו בסך של כ1.6 -
מיליון דולר לעומת רווחים ב סך של כ 6.3 -מיליון דולר בתקופה
המקבילה

אשתק ד .

עיקר

ה הפסד

נבע

מיישום

לראשונה

" חשבונאות גידור "  ,כאשר התנועה בקרנות הגידור נזקפה לרוו ח
כולל אחר בסך  1.3מיליון דולר  ,לפירוט ראו סעיף  1.7.7להלן .
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1.1.1.6

הוצאות מסים
בשנת  1111רשמה החברה בספריה הוצאות מס  ,כנגד קיטון
בנכסי המיסים הנדחים  ,בסך של כ 9.7 -מליון דולר ה נובעות
מרווחים לפני מס בסך של כ 13.1 -מיליון דולר ומהשפעת החלטת
הממשלה בדבר אימוץ עיקרי המלצות ועדת טרכטנברג  ,לפירוט
ראו סעיף  1.7.1.1להלן  ,לעומת ה טבת מס בסך של כ 1.1 -מליון
דולר הנובעת מהפסדים לפני מס בסך של כ 1.1 -מילי ון דולר
בתקופה ה מקבילה אשתקד .

1.1.1

תוצאות הפ עילות לשלושה חוד שים שנסתיימו ביום  11בדצמבר : 1111
1.1.1.1

מכירות
המכירות ברבעון הרביעי של  1111הסתכמו ב כ 39.1 -מיליון דולר ,
לעומת כ 31.9 -מיליון דולר ברבעון המקביל אשת קד  ,גידול של כ-
. 3.6%
הגידול במכירות נבע בעיקר מגידול במכירות מוצרי  , GPXאשר
נבע מסיום תהליך ההטמ עה והאינטגרציה בהצלחה  ,מגידול
כמותי במכירות וממדיניות העלאת מחירים אגרסיבית כתגובה
לעלייה במחירי חומרי הגלם ו בקיזוז החלשות שער החליפין של
האירו אל מול הדולר .

1.1.1.1

רווח גולמי
הרווח הגולמי ברבעון הרביעי של  1111הסתכם ב כ 11.1 -מיליון
דולר  ,לעומת סך של כ 11.3 -מיליון דולר ב רבעון ה מקביל אשתקד ,
גידול של כ. 1.3% -
חלק מהגידול ברווח הגולמי נבע מפעילות  . GPXהרווח הגולמי
ש מיוחס לפעילות  GPXהסתכם ברבעון הרביעי של שנת 1111
לסך של כ 6.1 -מיליון דולר לעומת סך של כ 3.1 -מיליון דולר
ב רבעון המקביל אשתקד .
הרווח הגולמי  ,ללא  , GPXברבעון הרביעי של  1111הסתכם ב כ-
 6.9מיליון דולר המהווים כ 11.3% -מהמכיר ות  ,לעומת  9.1מיליון
דולר בתקופה המקבילה אשתקד  ,אשר היוו כ 11.1% -מהמכירו ת .
הגידול האמור ברווח הגולמי נבע מהגידול בפעילות שנרכשה מ-
 , GPXמ החלשות שער החליפין של השקל אל מול הדולר שקוזזה
באופן חלק י על ידי החלשות שער החליפ ין של האירו אל מול
הדולר ומהעלאות מחיר ים שביצעה ה חברה שנעשו כתגובה
לעליית מחירי חומרי הגלם .
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1.1.1.1

הוצאות מכירה  ,שיווק  ,הנהלה וכלליות
1.1.1.1.1

הוצאות מכירה ושיווק
הוצאות מכירה ושיווק הסתכמו ב רבעון הרביעי
ב כ 3.3 -מליון דולר לעומת סך של כ 7.6 -מיליו ן
דולר בתקופה המקבילה אשתקד .

1.1.1.1.1

הוצאות הנהלה וכלליות
הוצאות ההנהלה הסתכמו ברבעון הרביעי ב כ1.1 -
מיליון דולר  ,לעומת כ 6.1 -מיליון דולר בתקופה
המקבילה אשתקד  .עיקר הקיטון נובע כתוצאה
ממאמצי התייעלות בחברה .

1.1.1.1.1

הכנסות ארגון מחדש
בשנת  1111לא רשמה החברה הכנסות ארגון
מ חדש  ,בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד  ,בה
נרשמו הכנסות בסך של כ 1.7 -מיליון דולר .

1.1.1.1

רווח והפסד תפעולי
הרווח התפעולי הס תכם ברבעון הרביעי של  1111ב כ 1.7 -מיליון
דולר (  ) 1.3%לעומת הפסד של כ 1.6 -מיליון דולר (  ) 1.1%בתקופה
המקבילה אשתקד  .הגידול ברווח התפעולי כאמור נבע ממספר
גורמים כדלקמן  ( :א ) ממדיניות העלאת מחירים אגרסיבית על
מנת לפצות על העלייה החדה במחירי חומ רי הגלם ; ( ב ) מגידול
במכירות מוצרי  ( ; GPXג ) מהחלשות שער החליפין של השקל אל
מול הדולר שקוזזה באופן חלקי על ידי התחזקות שער החליפין
של האירו א ל מול הדולר ; ( ד ) ירידה בשיעור הוצאות המכירה ,
ההנהלה והכלליות מסך המכירות כתוצאה ממאמצי התייעלות
בחברה ; ( ה ) הכרה בהכנסה בסך של כ 1.1 -מיליון דולר משיפוי
הביטוח בעקבות אירוע פיצוץ במיכל מים חמים במפעל החברה ,
לפירוט ראו ס עיף  1.3.1להלן וכן ( ו ) במהלך חודש ספט מבר , 1111
כתוצאה ממכיר ת קר קע שסווגה מוחזקת למכירה  ,הכירה החברה
ברווח הון שהסתכם לסך של כ 1.9 -מיליון דולר  ,לפירוט ראו
ס עיף  1.7.6להלן .

1.1.1.3

הוצאות מימון
הוצאות המימון נטו הסתכמו ברבעון הרביעי ב כ 1.1 -מיליון דולר
לעומת הוצאות של כ 1.1 -מיליון דו לר בתקופה המקבילה
אשתקד  .ה גידול בהוצאות המימו ן נבע בעיקר מהפס דים
מ עסקאות מטבע להגנה כלכלית ושינויים בשערי חליפין .
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הוצאות מימון האשראי מבנקים ומאחרים ברבעון הרביעי
הסתכמו בסך של כ 1.1 -מיליון דולר לעומת סך של כ 1.6 -מיליון
דולר בתקופה המקבילה אשתקד .
החברה רשמה הפסדים מהפרשי שער ב סך של כ 1.3 -מיליון דולר ,
בתקופה המקבילה אשתקד .
הפסדים מעסקאות מטבע  , Swap ,ומדד הסתכמו בסך של כ1.7 -
מיליון דולר לעומת רווחים של כ 1.3 -מיליון דולר בתקופה
המקבילה אשתקד  .עיקר הקיטון נבע ברבעון הרביעי של , 1111
מיישום לראשונה " חשבונאות גידור "  ,כאשר התנועה בקרנות
הגידור נזקפה לרוו ח כ ולל אחר בסך  1.3מיליון דולר  ,לפירוט ראו
סעיף  1.7.7להלן  ,ומהשפעות שערי חליפין לפרטים סעיף 1.1.1
לעיל .
1.1.1.6

הוצאות מסים
ברבעון הרביעי של  1111רשמה החברה בספריה הוצאות מס ,
כנגד קיטו ן בנכסי המיסים הנדחים  ,בסך של כ 1.1 -מיליון דולר ,
הנובעות מרווחים לפני מס בסך של כ 1.6 -מיליון דולר ומהשפעת
החלטת הממשלה בדבר אימוץ עיקרי המל צות ועדת טרכטנברג ,
לפירוט ראו סעיף  1.7.1.1להלן  ,לעומת ה טבת מס בסך של כ1.1 -
מליון דולר הנובעת מהפסדים לפנ י מס בסך של כ 1.9 -מיליון
דולר ברבעון המקביל אשתקד .

1.3

תוצאות ע סקיות
הרווח הכולל לשנת  1111הסתכם ב כ 11.1 -מליון דולר לעומ ת הפסד כולל של כ1.9 -
מ יליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד .
הגידול ברווח הכולל כאמור לעיל מיוחס בעיקר לעלייה ברווח התפעולי  ,אשר השפעתה
על הרווח הכולל קוזזה במעט עקב הפסדים מעסקאות מטבע לעומת רווחים מעסקאות
מטבע שנרשמו בתקופה המקבילה אשתקד .
כן יצוין כי במהלך שנת  , 1111יישמה החברה לראשונה " חשבונאות גידור "  ,כאשר
התנועה בקרנות הגידור נזקפה לרווח כולל אחר בסך  1.3מיליון דולר  .לפירוט ראו סעיף
 1.7.7להלן .
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1.6

נזילות
להלן המרכיבים העיקריים של תזרימי המזומנים ושימושם

שנת 1133

שנת 1131

1.7

1.1

( ) 1.1

( ) 6.6

-

( ) 1.3

קבלת ( פירעון ) אשראי לזמן קצר מבנקים

11.6

( ) 17 .3

פירעון אגרות חוב

( ) 9.9

( ) 9.1

פירעון אשראי לזמן ארוך מבנקים

( ) 9.1

( ) 1.1

1.1

-

תקבולים מהנפקת אגרות חוב

-

13.1

הקצאת מניות

-

1.7

795

197

( במיליוני דול ר ):
מזומנים שנבעו מפעילות שוטפת
מזומנים נ טו ששימשו להשקעה ברכוש קבוע  ,נטו
רכישת פעילות זרה באר ה " ב ( ) GPX

תקבולים מעסקת  SWAPעל אגרות חוב

גידול ( קיטון ) במזומנים בתקופה

בשנת  1111תזרים המזומנים שנבע מפעילות שוטפת הסתכם ל סך של כ 1.7 -מיליון דולר
לעומת תזרים המזומנים שנבע מ פעילות שוטפת בסך של כ 1.1 -מיליון דולר בתקופה
המקב ילה אשתקד  .למרות הגידול ברווחיות לא חל גידול בתזרים המזומנים בעקבות
הגידול בהון החוזר בעקבות הגידול בפעילות .
בשנת  1111השקיעה החברה כ 1.1 -מיליון ד ולר ברכוש קבוע (  3.7מיליון דולר השקעה
ברכוש קבו ע בניכוי  1.9מיליון דולר תמורה מכיר ת רכוש קבוע )  ,לעומת כ 6.6 -מיליון
דולר השקעה ברכוש קבוע בתקו פה המקבילה אשתקד  ,הקיטון בסך של כ 3.3 -מיליון
דולר ביתרת הרכוש הקבוע נטו לעומת התקופה המקבילה אשתקד נובע בעיקר מסיווג
קרקע מוחזקת למכירה  ,אשר יתרתה נכון ליום  11לדצמבר  1111סך של כ 1.1 -מיליון
דולר  .מרבית ההשקעה היית ה בהתקנת ציוד  ,שדרוג ציוד קיים ובפיתוח צמיגים חדש ים .
ההשקעות נו עדו להביא לשיפור בתמהיל המוצרים הנמכרים על ידי החברה  ,לשיפור
באיכות והגדלת כושר הייצור של צ מיגים טכניים וזאת לאור תוכנית ההתיי עלות של
החברה הכו ללת  ,בין השאר  ,החלטה על הפסקת ייצ ור צמיגים אשר תרומתם השולית
נמוכה .
בשנת  1111תזרים המזומנים שנבע מ פעילות מימון הסתכמו לסך של כ 9.3 -מילי ון דולר
לעומת תזרים המזומנים שנבעו מפעילות מימון בסך של כ 3.7 -מיליון דולר בתקופה
המקבילה אשתקד .
בחודש אוגוסט  1111הנפיקה החברה אגרות חוב סדרה ב ' וגייסה סכום נטו של כ13.1 -
מיליון דולר ( בניכוי הוצאות הנפקה בסך של כ 1.6 -מיליון דולר ) .תמורת ההנפקה
שימשה לפירעון אשראי בנקאי לזמן קצר וארוך ואגרות חוב בסך של כ 19.7 -מיליון דולר
בשנת  . 1111מנגד  ,בשנת  1111חל גידול בתזרים המזומנים ששימשו ל פעילות מימון ,
בעיקר עקב ה עלייה באשראי הבנקאי לזמן קצר לצורך מימון הגידול בהון החוזר ,
לפ ירוט ראו סעיף  1.1לעיל .
לפרטים נוספים רא ה דוח מאוחד על תזרימי המזומנים  ,המצורף לדוחות הכספיים לשנת
. 1111
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1.9

סימני אזהרה
נכון למועד הדו " ח  ,לא מתקיים בחברה אף אחד מאר בעת סימני האזהרה המפורטים
בתקנה  ( 11ב )  11לתקנות ניירות ערך ( דוחות תקופתיים ומיידיים )  ,תש " ל . 1791 -

1.3

מקורות מימון
האשראי מתאגידים בנקאיים וממוסדות כספיים לזמן קצר ( לא כולל חלויות שוטפות )
ליום  11בדצמ בר  1111עמד על סך של כ 67.6 -מיליון דולר לעומת סך של כ 19.1 -מיליון
דולר ביום  11בדצמבר  . 1111ה גידול ביתרת האשראי לי ום  11בדצמבר  1111בהשוואה
ליום  11בדצמבר  1111בסך של כ 11.6 -מיליון דולר נבע מהצורך במימון הגידול בהון
החוזר  ,לפ ירוט ראו סעיף  1.1לעיל .
להלן פירוט מקורות המימון העומדים לחברה נכון למועד הדו " ח :
1.3.1

מסגרות האשראי וניצולן
לחברה ולחברה הבת האמ ריקאית מסגרות אשראי בנקאי במט " ח וב ש " ח ,
כדלקמן :
(א)

נכון ליום  11בדצמבר  1111בסכום כולל של עד כ 117.1-מיליון דולר ,מתוכן
נוצלו סך של כ 36.6-מיליון דולר.

(ב)

נכון ליום  11בדצמבר  1111בסכום כולל של עד כ 117.1-מיליון דולר ,מתוכן
נוצלו סך של כ 31.6-מיליון דולר.

(ג)

נכון למועד הסמוך למועד פרסום הדוח בסכום כולל של עד כ 111.1-מיליון
דולר ,מתוכן נוצלו סך של כ 73.1-מיליון דולר.

נכון ליום  11בדצמבר  , 1111יתרת מסגרות האשראי הבלת י מנוצלות הינה כ-
 11.9מיליון דולר  ,כאשר סך של כ 13.3 -מיליון דולר עומדים לטוב ת החברה
בבנקים בישראל וס ך של כ 1.1 -מיליון דולר עומדים לטובת החברה הבת בבנק
בארה " ב .
נכון למועד הסמוך למועד פרס ום הדוח  ,יתרת מסגרות האשראי הבלתי
מנוצלות הינן כ 13.1 -מיליון דולר  ,כאשר סך של כ 11.1 -מיליון דולר עומדים
לטובת החברה בבנקים בישראל וסך של כ 1.9 -מיליון דולר עומדים לטובת
החב רה הבת בבנק בארה " ב .
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1.3.1

אשראי מתאגידים בנקאיים ומוסדות כספיים לזמן קצר ( לא כולל חלויות
שוטפות )
1313111131

1313111133
מטבע

מיליוני
דולרים

שיעורי
ריבי ת
( אחוזים )

מיליוני
דולרים

שיעורי ריבית
( אחוזים )

אירו

7.1

1.1-9.1

11.9

1.9-1.1

דולר ארה " ב

61.1

1.1-6.1

11.1

1.1-1.6

שקלים חדשים

( ) 1.1

1.1

1.1

1.6

לא כספי

( ) 1.1

( ) 1.1

סה " כ אשראי בנקאי

67.3

19.1

1.3.1

אשראי בנקאי ל זמן ארוך ( כולל חלויות שוטפות )

1313111133
מטבע

1313111131

מיליוני
דולרים

שיעורי ר יבית
( אחוזים )

מיליוני
דולרים

שיעורי ריבית
( אחוזים )

דולר ארה " ב

16.1

1.3-1.1

11.1

1.9-1.1

שקלים חדשים

1.1

1.1

1.1

1.6

1.3.1

אגרות חוב  -אשראי ממקורות חוץ בנקאיים

מטבע

במיליוני דולר
ליום 1313111133

במיליוני דולר
ליום
1313111131
9.3

9.1
11.7
11.1

9.3
19.3
31.3

ש " ח – צמוד – זמן ארוך (*)
ש " ח  -צמוד – חלות
שוטפת (*)
ש " ח לא צמוד לזמן ארוך (**)
סה " כ

-

שיעור הריבית
( קבועה )
6%
6%
6.33%

(*)

נכון למועד הדוח ביצעה החברה עסקת  SWAPלהגנה על כ 93% -מחשיפה זו .

(**)

נכון למועד הדוח ביצעה החברה עסקת  SWAPלהגנה על מלוא ה חשיפה זו .

1.3.3

אירוע אשראי בר דיווח
לפרטים בדבר עדכון אמות מידה פיננסי ות בהן מחויבת החברה לעמוד מכוח
הסכמים עם בנקים מלווים  ,ופירוט בדבר תוצאות חישוב עמידת החברה בהן
בתאריכים הרלוונטיים ראו ס עיף  1.7.3להלן .

1.3.6

אשראי ספקים
ימי האשראי ליום  11ב דצמבר  : 1111ספקי חו " ל  11 -ימי אשראי בממוצע ,
ספקים בארץ  31 -ימי אשראי ב ממוצע וזאת בהשו ואה ל 11 -יום ו 31 -יום ,
בהתאמה  ,ליום  11בדצמבר . 1111
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1.3.9

אשראי לקוחות
ימי האשראי ליום  11בדצמבר  : 1111ללקוחות בחו " ל  11 -ימי אשראי
בממוצע  ,ללקוחות בארץ  111 -ימי אשראי וזאת בהשוואה ל 31 -יום ו111 -
יום  ,בהתאמה  ,בי ום  11דצמבר . 1111
הפער בין ימי האשראי שנותנת החב רה ללקוחותיה וימי האשראי שמקבלת
מהספקים השונים נוב ע מאופי השווקים העולמיים בהם מנהלת החברה את
ע סקיה  .מרבית הוצאות החברה ברכישת חומרי גלם מתבצעות באשראי
מינימאלי  ,כפי שנהוג בתחום זה  .החברה פועלת להקטנת ימי האשראי
הניתנים ללקוחותיה  ,אך  ,הנורמות הקיימות בשוק העולמי  ,בו החברה פועלת ,
אינן מאפשרות הקטנה משמעותית .

1.7

נתונים עיקריים מתוך תיאור עסקי התאגיד
1.7.1

תחום הפעילות
החברה פועלת בתחום הייצור  ,הייבוא  ,השיווק והמכירה של צמיגים  .החברה
מייצרת צמיגים המשמשים לחקלאות ( טרקטורים ומכונות ממוכנות אחרות ) ,
לעבודות עפר ותע שייה  .כמו כן  ,החל מחודש דצמבר  1117ובעקבות רכישת
חלק מפעילות  , GPXהחלה החברה לייצר  ,באמצעות קבלני משנה בסי ן ,
צמיגים המיועדים בעיקר לתחום עבודות עפר תחת שמות מותג אשר ה יו
בבעלות  . GPXהצמיגים המיוצרים בסין אינם מהווים תחרות למוצרים
המיוצ רים בחברה  .במסגרת פעילותה  ,מוכ רת החברה ב ישראל גם צמיגים
הנרכשים על -ידה מיצ רנים אחרים בחו " ל  ,בעיקר צמיג י נוסעים אותם הפסיקה
החברה ליי צר בחודש אפריל . 1117
להרחבה בעניין תיאור תחום הפעילות של החברה ראו סעיף  1לחלק א ' לדוח
התקופתי .
בשוק המקומי רוב המכירות הינן של צמיגי נוסעים ומשא  .בש וק המקומי
הסתכמו המכירות במהלך שנת  1111ב כ 13.3 -מיליון דולר לעומת כ11.1 -
מיליון דולר אשתק ד  .גידול של כ . 9.1% -הגידול במכירות נובע בחלקו הן
מהגידול בביקושים והן מהתחזקות שער החליפין של השקל מול הדולר .

1.7.1

סביבה עסקית
1.7.1.1

במהלך שנת  1113החל משבר המשכנתאות בארה " ב ( הס אב
פריים )  ,אשר התפשט גם לתחומים נוספים בארץ ובעולם ,
בעקבותיו קרסו בנקים ומוסדות פ יננסיים מהמובילים בעולם
ונוצרה מפולת בשווקי ההון הגלובליי ם  .המשבר גרם לירידה
בביקושים ולפגיעה בפעילות העסקית של החברה בשנת . 1117
כתוצאה מהמשבר העולמי והקיטון בביקושים  ,נקטה הח ברה
בתוכניות התייעלות .
החל מהמחצית השנייה של שנת  1117ו במהלך שנת , 1111
הסתמנה מגמה עולמית של התאוששות מסוימת של שווקי ההון ,
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שבאה לידי ביטוי בעליות בשערי ניירות הערך הסחירים ,
התאוששות בשוק החוב וכן הת חדשות גיוס כספים בשוק ההון
על -ידי המגזר העסקי  .ברבעון השנ י של שנת  1111חלה האטה
בקצב ההתאוששות של הכלכלה העולמית שבאה לידי ביטוי
בעיקר בארה " ב ובאירופה  ,ובפרט בכל הנוגע לחששות באשר
ליכולת הפירעון של ממשלות ( משבר החוב הממשלתי )  .ב3 -
באוגוסט  1111הודיעה חברת דירוג האשראי S & P

על הורדת

דירוג האשראי של ארה " ב מ ) AAA ( -ל , ) AA+ ( -דבר שהוביל
לטלטלה בשווקי ההון ברחבי העולם  .בהמשך לכך הורד דירוג
האשראי הבינלאומי של מספר לא מבוטל של מדינות בגוש האירו ,
ובהן צרפת  ,ספרד  ,איטליה ויוון  .המשבר האמור מלווה אף
בחילוקי דעות פוליטיים ביחס לצעדים שיש לנקוט  ,ובפרט נכונים
הדברים ביחס לגוש ה אירו .
למשבר האמור עלולות להיות השלכות על פעילותה של החברה
ועל הכנסותיה מלקוחות בשווקים בהם היא פועלת  ,בפרט
בארה " ב ובאירופה  ,ובהמשך לכך על תוצאותיה העסקיות  .עם
זאת  ,נכון למועד הדוח  ,אין ביכולתה של החברה להעריך את
היקף השלכותיו הכלכליות הישירות והעקיפות של ה משבר
הפיננסי בעולם ובארץ  ,ומ ה יהיו משכן ועוצמת השפעתן של
השלכות אלה על החברה  ,א ם בכלל .
1.7.1.1

ביום  11באוקטובר  , 1111החליטה ממשלת ישראל לאמץ את
עיקרי ההמלצות המופיעות בפרק המסים של דוח הוועדה לשינוי
כלכלי חברתי ( הידועה בכינויה – " ועדת טרכטנברג ") אשר הוגש ו
לממשלה ביום  16בספטמבר  ( 1111להלן  " -החלטת הממשלה " ).
במסגרת זאת החליטה הממשלה  ,בין היתר  ,כי שיעור מס
החברות החל על תא גידים יעמוד הח ל משנת  1111על שיעו ר קבוע
של  , 13%במקום שיעור מס חברות של  11%בשנת  1111המופחת
בהדרגה עד לשיעור של  13%בשנת  1116בהתאם לחקיקה
הקיי מת כיום  .המשך מתווה ההפחתה של שיעור מס חברות
יישקל מחדש לא יאוחר משנת  1111בשים לב לתנאים הכלכליים
והפיסקאליים של המשק הישראלי ולמצב השווקים הגלובאליים
באותה תקופה .
לפירוט ראו ביאור  11לדוחות כספיים מאוחדים .

1.7.1

אישור תיקון  19לחוק החברות ( ממשל תאגידי בחברות א גרות חוב )  ,התשע " א-
1111
ביום  19באוגוסט  1111פורסם ברשומות תיקון  19לחוק החברות ( ממשל
תאגידי בח ברות אגרות חוב )  ,התשע " א , 1111 -אשר עיקריו נכנסו לתוקף ביום
 19בפברואר  ( 1111להלן – " תיקון מס '  . )" 37תיקון מס '  19מטיל על " חברות
אגרות חוב "  ,כדוגמת החברה  ,את החובה  ,בין היתר  ,למנות דירקטורים
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חיצוניים ,

העומדים

בכלל

הקריטריונים

ותנאי

הכשירות

הנדרשים

מדירקטורים חיצוניים המכהנים בחברות ציבוריות  ,וקובע הסדרי ם המיועדים
להגביר את הבקרה על הליכי אישור הדוחות הכספיים ועל עסקאות בעלי
שליטה .
בהתאם לאמור בתיקון מס '  , 19מינתה החב רה שני דירקטורים חיצוניים .
לפרטים נוספים ראו סעיף  1.1להלן .
1.7.1

תקלה במפעל החברה בחדרה
ביום  19לנובמבר  1111אירע פיצוץ במיכל מים חמים במפעל החברה בחדרה ,
שהשבית את מערך הייצור עד ליום  13לדצמבר  . 1111ל חברה יש פוליסות
ביטוח לכיסוי הוצאות השיקום כאמור וכן לכיסוי אובדן הרווחים וההוצאות
הנוספות ש נ גרמו עקב השבתת המפעל כאמור  .נכון ליום  11בדצמבר 1111
רשמה החברה הכנסות לקבל בגין השיפוי לסך של  1.7מיליון דולר  ,לאחר
קבלת מקדמה מהביטוח בסך של  1.1מיליון דולר .

1.7.3

מערך השיווק
לפרטים בד בר מערך השיווק של החברה בישראל וב חו " ל  ,רא ו סעיף  11לחלק
א ' לדוח תקופתי זה  .החברות הבנות של החברה מוחזקות בשיעור של 111%
ולפיכך נכללות בדוחות הכספיים המאוחדים של החברה .

1.7.6

סיווג קרקע מוחזקת למכירה
לחברה קרקע ומבנים בבעלו תה אשר משמשים אותה בפעילותה ואשר
ממוקמים בישראל .
במסגרת תוכנית ההתייעלות שהחלה בש להי  1113הפסיקה החברה לייצר
צמיגי נוסעים וצמיגים קונבנציונאליים אשר תרומתם השולית נמוכה  .כחלק
מתוכנית זו פינתה החברה במהלך השנים  1111 , 1111 , 1117ועד סמוך למועד
פרסום הדוח שטחי ייצור ששימשו לפעילויות כאמור .
ביום  11במרס  1111אושרה על ידי דירקטוריון החברה תוכנית למכירת חלק
מהקרקע שבבעלותה  .ממועד הישיבה כאמור ועד למועד הדוח נקטה החברה
בפעולות לאיתור קונ ים ולהשלמת הת כנון למכ ירת הקרקע  .בהתאם לכך שונה
סיווג חלק מהקר קע על ידי ה חברה מסעיף " קרקע " במסגרת סעיף " הרכוש
הקבוע " לסעיף " קרקע מוחזקת למכ ירה " במסגרת סעיף " ה ר כוש השוטף ".
בהתאם  ,נכון ליום  11ב יוני  1111סיווגה החברה כ 11.1 -דונם כקרקע מוחזקת
למכירה בישראל אשר נכלל ה בדוחות הכספיים בעלות היסטורית  ,בסך של כ1 -
מיליון דולר  .יצוין כי מתוך הקרקע מוחזקת למכירה כאמור  ,נמכרו כ13.1 -
דונם במהלך חודש ספטמבר  . 1111רווח ההון שנ בע לחברה מהמ כירה הסתכם
לסך של כ 1.9 -מיליון דולר  .המכירה נעשתה בשתי עסקאות נפרדות אשר עד
מועד פרסום הדוח התקבלה התמורה בגין עסקה אחת בעוד שלגבי העסקה
השנייה טרם בשל מועד התשלום .
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ביולי  1111חתמה החברה על מכתב כוונות מעודכן עם הבנקים שהעמידו לה
אשראי לפיו עיק ר התמורה הצפויה ממכירת הקרקע מוחזקת למכירה תשמש
לפירעון הלוואות לזמן ארוך  .במהלך שנת  , 1111בהתאם למכתב הכוונות
האמור  ,פרעה החברה סך של  1מליון דולר מיתרת ההלוואות לזמן ארוך .
נכון ליום  11בדצמבר  , 1111סיווגה החברה כ 6.1 -דונם נוס פים כקרקע
מוחזקת למכירה בישרא ל ואשר נכללה בדוחות הכס פיים בעלות היסטורית ,
בסך של כ 1.6 -מיליו ן דולר .
הקרקע מ סווגת מוחזקת למכירה במצב ה הנוכחי והחברה מחויב ת ועושה
מאמצים לאיתור קונים  .להערכת החברה  ,מימוש יתרת הקרקע צפוי להי עשות
במהלך השנה הקרובה  ,כאשר שווי המימוש בניכו י עלויות המימוש של י תרת
קרקע זו עולה על עלותה בדוחות ה כספיים .
לפירוט ראו ביאור  11לדוח ות כספי ם מאוחד ים .
1.7.9

העברת חלק מסמכויות המנכ " ל ליו " ר הדירקטוריון
לפרטים בדבר החלטת דירקטוריון החברה  ,לאחר תאריך הדוח  ,על העברת
חלק מסמכויות המנכ " ל ליו " ר הדירקטוריון  ,ראו סעיף  1.9להלן .

1.7.3

התחייב ויות מובטחות בשעבודים  ,מגבלות שהוטלו בקשר להתחייבויות ואמות
מידה פיננסיות
1.7.3.1

להבטחת אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים והלוואות לזמן
ארוך  ,רשמה החברה לטובת הבנקים שעבוד קבוע ושוטף  ,מדרגה
ראשונה על כל נכסיה  ,אשראי ממוסדות כספיים מובטח בחובות
לקוחות .

1.7.3.1

במסגרת הסכמי הלוואות לזמן ארוך ומסגרות אשראי שנחתמו
עם התאגידים הבנקאיים בשנת  1119הוטלו הגבלות לגבי
השיעבוד או המכירה של נכסים מסויימים של החברה  .בנוסף ,
מטילים תנאי ההלוואה הגבלות שונות  ,לרבות דרישה באמות
מידה פיננסיות (  ) Covenantsכמפורט להלן :
1.7.3.1.1

שמירה על יחס מינימלי בי ן הון עצמי מוחשי
לבין סך הנכסים  ,בשיעור של  11%בשנת , 1111
שיעלה במהלך השנים  ,במרווחים של  1%לשנה ,
עד . 13%

1.7.3.1.1

יחס מקסימלי בין סך ההתחייבויות לEBITDA -
של  3בשנת  , 1111מ 1111 -ואילך יחס של . 1

1.7.3.1.1

יחס

מינימלי

בין

הEBITDA -

לתשלומים

המתבצעים בגין התחייבויות החברה  ,ביחס של
 1.1בשנת  , 1111מ 1111 -ואילך יחס של . 1.1
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1.7.3.1.1

ה EBITDA -של החברה לשנת  1111לא יפחת מ-
 11מיליון דולר ולשנת  1111לא יפחת מ13 -
מיליון דולר .

1.7.3.1.3

שמירה על שיעור רווח תפעולי הגבוה מ 6% -מסך
הכנסות החברה .

1.7.3.1.6

התחייבות שלא יהיו הפסדים נטו בדוחות
הכספיים של החברה במשך כל תקופ ה של ארבעה
רבעונים עוקבים .

1.7.3.1.9

ההון העצמי של החברה לא יפחת מ 11% -מסך
הנכסים .

1.7.3.1.3

התחייבות לבצע השקעות ברכוש קבוע בסכומים
מסויימים .

1.7.3.1.7

התחייבות לא לבצע חלוקת דיבידנדים לבעלי
המניות של החברה .

1.7.3.1.11

סך התחייבות החברה הב ת בארה " ב יהיה נמוך
מ 33% -מיתרת הלקוחות שלה בתוספת 63%
מית רת המלאי שלה .

1.7.3.1.11

התחייבות לא לבצע העברת שליטה ישירה
בחברה ללא אישור מראש של הבנקים  ,למעט
העברת שליטה עקיפה לחברות הקשורות לבעל
המניות בחברה .

1.7.3.1.11

אם החברה לא תעמוד באחת מאמות המידה
הפיננסיות הנ " ל  ,הבנקים יהיו רשאים להעמיד
את יתרת ההלוואות לפירעון מיידי  ,כפוף
לזכוי ות החברה לתקן את ההפרה כאמור
בהסכמים  .אחת התרופות העומדות בפני החברה
במקרה של הפרה הינה הזרמת הון עצמי .

1.7.3.1.11

הבנקים

התחייבו

להעמיד

מסגרות

אשראי

לחברה עד ל 11 -בדצמבר  , 1111כל עוד תעמוד
החברה בתנאים מסויימים  ,הכוללים בין היתר
את ההתחייבויות הפיננסיות אשר סוכמו עם
הבנקים כאמור .
1.7.3.1.11

החברה לא תהיה ערבה לחובות של צדדים
שלישיים למעט חובות של החברות הבנות .
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1.7.3.1.13

החברה לא תנפיק אגרות חוב ללא הסכמת
הבנקים מראש .

1.7.3.1.16

החברה לא תלווה לחברות בנות למעט ההלוואה
שניתנה לרכישת  GPXויותר מסכום כולל של 3
מיליון דולר .

1.7.3.1

ביום  17באוגוסט  , 1111קיבלה החברה מסמך מהבנקים
במסגרתו נקבעו שינויי אמות המידה פיננסיות ( להלן  " -אמות
המידה הפיננסיות המתוקנות ")  ,לרבעונים השני  ,שלישי והרביעי
של שנת  , 1111כדלקמן :
1.7.3.1.1

יחס בין סך ההתחייבויות ל EBITDA -ויחס
התשלומים המתבצעים בגין התחייבויות החברה
ל : EBITDA -בדיקת סכום ה EBITDA -יעשה
לפי חישוב אומדן התוצאה השנתית על בסיס
ממוצע תוצאות הרבעונים בפועל הסמוכים
למועד הדיווח בשנת . 1111

1.7.3.1.1

יחס מקסימלי בין סך ההתחייבויות לEBITDA -
של  , 3.1בכפוף לאמור בסעיף  1.7.3.1.1לעיל .

1.7.3.1.1

יחס

מינימלי

בין

הEBITDA -

לתשלומים

המתבצעים בגין התחייבויות החברה של , 1.1
בכפוף לאמור בסעיף  1.7.3.1.1לעיל .
1.7.3.1.1

שמירה על יחס מינימלי בין הון עצמי מוחשי
לבין סך הנכסים בשיעור של . 11%

1.7.3.1.3

שמירה על שיעור הרווח התפעולי המצטבר
לתקופת הדיווח בשנת  1111גבוה מ 3.1% -מסך
הכנסות החברה .

1.7.3.1.6

סכום ה EBITDA -השנתי המחושב על בסיס
הדוחות המאוחדים על המצב הכספי לא יפחת
מסך של  13מיליון דולר וסכום ה EBITDA -על
בסיס המידע הכספי הנפרד לא יפחת מסך של 11
מיליון דולר .

1.7.3.1.9

חישוב אמות המידה יעשה על בסיס המידע
הכספי הנפרד המובא לפי תקנה  13ד ' ל תקנות
ניירות ערך ( דוחות תקופתיים ומידיים ) התש " ל -
 , 1791למעט האמור בסעיף  1.7.3.1.6לעיל .

11
להלן פרטים בדבר עמידת החברה באמות המידה הפיננסיות
לימים  11בדצמבר  1111ו 11 -במרץ  11 , 1111ביוני 1111,11
בספטמבר  1111ו 11 -בדצמבר : 1111
מס ' התניה
פיננסית כמפורט
לעיל

 13בדצמבר
) 3 ( 1131

 13במרץ
) 1 ( 1133

 11ביוני
) 1 ( 1133

11
בספטמבר
) 2 ( 1133

13
בדצמבר
) 2 ( 1133

, 1.7.3.1.1
1.7.3.1.1

17.3%

11.1%

19.1%

13.1%

11.9%

, 1.7.3.1.1
1.7.3.1.1

3.1

7.3

1.9

1.7

1.3

1.7.3.1.1

1.1

1.7

1.3

1.1

1.3

, 1.7.3.1.3
1.7.3.1.3

( ) 3%

11.1%

13.1%

16.3%

11.1%

1.7.3.1.9

17.3%

17.1%

11.1%

11.1%

16.3%

()1

ליום  11בדצמבר  1111לא עמדה החברה בחלק מאמות המידה הפיננסיות
לתאגידים בנקאיים ,כדלקמן )1( :היחס בין סך ההתחייבויות ל ,EBITDA-עמד
על  3.1לעומת יחס מקסימלי נדרש של  )1( ;3יחס מינימלי בין EBITDA
לתשלומים המתבצעים בגין ההתחייבויות השוטפות ,עמד על  1.1לעומת יחס
מינימלי נדרש של  )1( .1.1שמירה על שיעור רווח תיפעולי הגבוה מ 6%-מכלל
ההכנסות בחברה .ההסכם עם הבנקים מאפשר לחברה לתקן את היחס האמור
עד  11ימים ממועד הגשת הדוח הרבעוני העוקב (לא יאוחר מיום  11ביוני ,)1111
מטעמי שמרנות פנתה החברה לבנקים וקיבלה מכתב ויתור במסגרתו הודיעו
הבנקים כי לא ינקטו צעדים כלשהם נגד החברה.

()1

ליום  11במרס  1111לא עמדה החברה בחלק מאמות המידה הפיננסיות החלות
עליה מכוח הסכמיה עם הבנקים ,כדלקמן )1( :היחס בין סך ההתחייבויות ל-
 ,EBITDAעמד על  7.3לעומת היחס המקסימלי הנדרש של  )1( ;1היחס
המינימלי בין  EBITDAלתשלומים המתבצעים בגין ההתחייבויות השוטפות,
עמד על  1.7לעומת היחס המינימלי הנדרש של  ;1.1וכן  )1( -היחס המינימלי בין
הון עצמי מוחשי לסך הנכסים ,עמד על  11%לעומת היחס המינימלי הנדרש של
 .16%ההסכמים עם התאגידים הבנקאיים כוללים אפשרות של החברה לתקן
את אי העמידה ביחסים האמורים בתוך  11ימים ממועד הגשת הדוח הרבעוני
העוקב (קרי ,לא יאוחר מיום  11בספטמבר  .)1111מטעמי שמרנות ,פנתה
החברה לבנקים וקיבלה מכתב ויתור במסגרתו הודיעו הבנקים כי לא ינקטו
צעדים כלשהם כנגד החברה בגין אי העמידה באמות המידה הפיננסיות כמפורט
לעיל.

()1

ליום  11ביוני  1111לא עמדה החברה בחלק מאמות המידה הפיננסיות אשר חלו
עליה מכוח הסכמיה עם הבנקים .ההסכמים עם הבנקים כוללים אפשרות של
החברה לתקן את אי העמידה ביחסים האמורים בתוך  11ימים ממועד הגשת
הדוח הרבעוני העוקב (קרי ,לא יאוחר מיום  11בדצמבר  .)1111יחד עם זאת,
פנתה החברה לבנקים לשינוי אמות המידה הפיננסיות .ביום  17באוגוסט ,1111

11
קיבלה החברה מסמך מהבנקים במסגרתו נקבעו שינויים באמות המידה
הפיננסיות (להלן " -אמות המידה הפיננסיות המתוקנות") ,לרבעונים השני
השלישי והרביעי של שנת  ,1111לפרוט ראו לעיל.
()1

נכון לימים  11בספטמבר  1111ו 11-בדצמבר  ,1111החברה עמדה באמות
המידה הפיננסיות המתוקנות .לפרוט ראו לעיל.

מועדי אמות מידה הנבדקות על הבנקים תואמת למועדים שצויונו לעיל .
1.7.3.1

במסגרת הסכם הלוואה לזמן קצר ומסגר ות אשראי שנחתמו עם
תאגיד בנקאי בארה " ב התחייבה החברה הבת בארה " ב לעמוד
ב אמות מידה פיננסיות כמפורט להלן :
1.7.3.1.1

יחס

מינימלי

בין

הEBITDA -

לתשלומים

המתבצעים בגין תחייבויות החברה  ,של . 1.1
1.7.3.1.1

מסגרות האשראי הלא מנוצלות ( ממוצע לתקופה )
לא יפחתו מסך של  1.3מיליון דולר .
נכון ליום  11בדצמבר  1111עומדת החברה הבת
בהתניות הנדרשות .

1.7.3.3

במסגרת הסכם הלו ואה לזמן קצר ומסגרות אשראי שנחתמו עם
תאגיד בנקאי בארה " ב התחייבה החברה הבת בארה " ב לעמוד
באמות מידה פיננסיות כמפורט להלן :
()1

יחס מינימלי בין ה EBITDA-לתשלומים המתבצעים בגין
התחייבויות החברה של .1.1

()1

מסגרות האשראי הלא מנוצלות (ממוצע לתקופה) לא יפחתו מסך
של  1.3מליון דולר.

נכון ליום  11בדצמבר  1111עומדת החברה הבת בהתניות
הנדרשות .

13
להלן פרטים בדבר עמידת החברה באמות המידה הפיננסיות כמפורט להלן :
מס ' התניה
פיננסית כמפורט
לעיל

13
בדצמבר
1131

 13במרץ
1133

 11ביוני
1133

 11בספטמבר
1133

 13בדצמבר
1133

1.7.3.1.1

1.1

1.9

1.1

3.1

3.9

1.7.3.1.1

 3.6מיליון
דולר

 9.1מיליון
דולר

 1.7מיליון
דולר

 1.7מיליון דולר

 1.1מיליון
דולר

1.7.7

חשבונאות גידור
החל מחודש ספטמבר  , 1111יישמה החברה לראשונה " חשבונאות גידור ".
החברה מייעדת מכשירים נגזרים מסוימים לגידור סיכון ספציפי המי וחס ל נכס
או התחייבות שהוכרו או לעסקה חזויה שצפויה ברמה גבוהה .
החברה מתעדת במועד יצי רת הגידור את הקשר בין מכשירים מגנים לבין
פריטים מוגנים  ,כמו גם את מטרות ניהול הסיכונים והאסטרטגיה ביחס
לביצוע עס קות גידור שונות  .בנוסף  ,מתעדת ה חברה את הערכותיה  ,הן במ ועד
יצי רת הגידור והן על בסיס מתמשך  ,בדבר היותם של המכשירים הנגזרים ,
המשמשים בעסקות גידור  ,בעלי אפקטיביות גבוהה בהשגת שינויים מקזזים
בשווי ההוג ן או בתזרימי המזומנים של פריטים מוג נים .
לפירוט נוסף בדבר ח שבונאות גידור ר או ביאור  ( 1יא ) לדוח כספי מאוחד .

1.7.11

תביעות משפטיות
ביום  11בספטמבר  1111קיבל בית הדין האזורי לעבודה תביעתו של קבלן
עצמא י אשר עבד עם החברה במשך כ 11 -שנים בסכום של  1.1מיליון דולר
להכיר ביחסיו עם החברה כיחסי עוב ד -מעביד  .הפרשה  ,שנכללה בספרי
החברה  ,בקשר לתביעה זאת  ,נזקפה בהתאם לדוח רווח והפסד וכלולה
במסג רת סע יף הוצאות הנהלה וכלליות .
החברה החליטה להגיש ערעור לבית הדין הארצי לעבודה על פסק הדין .
להערכת עורך הדין המטפל סיכויי הערעו ר שקולים .

1.7.11

עסקה חריגה של החברה עם נושא משרה בה
ביום  11במאי  1111חתמה החברה הבת בארה " ב (  ) ATAעל הסכם לקבלת
שירותי רכש ולוגיסטיקה מ  QINGDAO-שהיא חברה בת בסין של תאגיד
הנמצא בשליטת מר  , Yogesh Mahansariaהמכהן כדירקטור בחברה והינו
נחשב ל בעל שליטה ( בעק יפין ) בשתי החברות .
להלן תיאור ה התקשרות בין  ATAל  ( QINGDAOלהלן  " -הסכם השירותים ").
לפי הוראות ההסכם  QINGDAOתעניק ל ATA -שירותים שונים בתחום
הרכ ש והלוגיסטיקה תמור ת ה סך השווה לכל העלוי ות שבהן תשא QINGDAO
במסגרת הענקת השירותים הנ " ל בתוספת . 3%

16
הסכם השירותים יאפשר לקבוצת  ATGלשמר ולהעמיק את קשריה העסקים
בקרב ספקי הצמיגים מסין  .הגברת הקשר והתיאום בין גורמים שונים בקבוצה
לגורמים הרלוונטיים בסין הינו צע ד ח יוני לפעילות החברה  ,הואי ל ובסין
מרוכזת פעילות ייצור משמעותית של הקבוצה כולה .
1.7.11

הליך לגיבוש ואימוץ תוכנית אכיפה פנימית
במהלך תקופת הדוח החלה החברה בהליך לגיבוש ואימוץ תוכנית אכיפה
פנימית בתחום דיני ניירות ערך ודיני תאגידים  ,הכוללת מתווה לפעולת מערך
האכיפה הפנימית בחברה ונהלים מרכזיים  ,לרבות בנושא דיווחים תקופתיים
ומיידיים  ,עסקאות עם צדדים קשורים ואיסור שימוש במידע פנים .

.1

חשיפה לסיכוני שוק ודרכי נ יהולם
1.1

האחראי על סיכוני השוק
האחראי על נ יהול סיכוני שוק בתאגיד הנו סמנכ " ל הכספים ו ה משנה למנכ " ל של
החברה  ,מר טיקו ג דות  .לפרטים נוספים בדבר השכלתו  ,כישוריו וניסיונו העסקי ראו
תקנה  16א ' בחלק ד ' לדוח תקופתי זה .

1.1

תיאור ס יכוני שוק
להלן תיאור סיכוני השוק החלים על פעילות החברה :
1.1.1

סיכוני שערי החליפי ן
כמפורט בביאור  13לדוחות הכספיים לשנת  1111משווקת החברה את תוצרתה
ברחבי העולם ( בשנת  1111ל 61 -מדינות ) .יחד עם זאת  ,המכי רות מתבצעות
בשלושה מטבעות בלבד  -אירו  ,דולר וש " ח  .לפיכך  ,קיימת לחברה חשיפה
בעיקר לשינ ויים בשערי החליפין של האירו והש " ח .
מדיניות החברה בניהול סיכוני מטבע ובניהול נגזרים היא לפעול להגנה על
חשיפות המטבע של החברה הן בצד המכיר ות במט " ח ( אירו ) והן בגין שכר
עבודה בש " ח  .החברה עושה שימוש במכשירים פיננסי ים לצרכי הגנה  ,לפי
שיקול דעתה והנ חיית דירקטוריון החברה  .כתוצאה מכך רשמה החברה רווח
משערוך ע סקאות גידור שנועדו להגן על פעילותה העתידית  ,בהתאם לשוויין
ההוגן  ,בסך של כ 1.3 -מיליון דו לר .
החברה מעסיקה את חברת " חיסונים -פיננסיים " כיוע צים חיצוניי ם העומדים
בקשר שוטף עם סמנכ " ל הכספים של החברה  .אחת לרבעון מתקיימת פגישה
בין סמנכ " ל הכספים ליועצים החיצוניים במסגרתה דנים בהרחבה בניהול
סיכוני המטבע בחברה  .יחד  ,מה ווים סמנכ " ל הכספים והיועצים  ,צוות ניהול
הסיכונים ש ל החברה  .במסגרת ההתקשרות עם היועצים  ,הוגשו בשנת , 1117
שני דוחות המגדירים את מדיניות ניהול הסיכונים  ,החשיפות המטבעיות
והכלים האפשריים לגידור חשיפות אלו  .עובדות אלו הוצגו בפני דירקטוריון
החברה .
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החל מחודש ספטמבר  1111החלה החברה ליישם " חשבונאות גידור " במסגרתה
הוגש דוח נוסף המגדיר את מדיניות ניהול הסיכונים  ,החשיפות המטבעיות
והכלים האפשריים לגידור חשיפות אלו  .עובדות אלו הוצגו בפני דירקטוריון
החברה .
קיים הפר ש עיתוי בין מועד עליית מחירי חומרי הגלם הנרכשים על ידי החברה
למועד עדכון מחירי המכירה של הצמ יגים הנמכרים על ידי החברה  .על מנת
להקטין חשיפה זו נוהגת החברה מעת לעת להקדים רכישות של חלק מחומרי
הגלם .
תנאי השוק מאפשרים העלא ת מחירי המכירה  ,כתגובה להתייקרות חומרי
הגלם ומאפשרים לחברה לא להגן על עליית מחירי חומרי גלם  .העל את
המחירים האמורה  ,אינה מיידית וקי ים הפרש עיתוי בין מועד התייקרות
חומרי הגלם למועד מימו שה  ,אשר עלול לגרום לפגיעה ברווחיות בטווח הקצר .
1.1.1.1

להלן התפלגות המכירות לפי סוגי מטבעות ( באלפי דולרים ):
1131

1133
מטבע

מיליוני דולרים

%

מיליוני דולרים

%

אירו

131.1

13.1%

111.9

19.1%

דולר ארה " ב

111.6

31.9%

133.3

31.1%

שקל חדש

13.3

3.7%

11.1

11.7%

סך הכ ול

111.1

111.1%

111.3

111.1%

1.1.1.1

להלן פר טים בדבר פוזיציות בנגזרים בשנים  1133ו: 1131 -
(א)

הערך הגבוה של פוזיציות בנגזרים בשנים  1111ו - 1111-במיליוני
דולרים:
1133

סוג העסקה

מטבע

פור וורדים למטרות הגנה –
אינם מוכרים חש בונאית

אירו  /דולר

פורוורד למטרת הגנה –
אינם מוכרים חשבונאית

דולר  /שקל

אופציות מכר למטרות הגנה
– אינם מוכרים חשבונאית

דולר  /שקל

אופציות מכר למטרות הגנה
– אינם מוכרים חשבונאית

אירו  /דולר

Long

2010

Short

Long

77
11
11
11

Short
69

11
7
11

13
אופצי ות רכש למטרות הגנה
– אינם מוכרים חשבונאית

דולר  /שקל

סוואפ  -עסקה מאזנית -
למטרות הגנה -מוכר
חשבונאית

דולר -מדד

11

6

17

(*) יתרות ב LONG -ו ב SHORT -מתייחסות למטבע נגדי לדולר .
1.1.1.1

עסקאות להגנה על שינויים בשערי החליפין על תזרים
המזומנים  ,מאזן  -במיליוני דולר– נכון ליום 9 1393191133
מטבע

סוג העסקה

ערך הוגן

ערך נקוב

Short Long Short Long
פורוורדים למטרות הגנה
פורוורדים למטרות הגנה  -שמוכרים חשבונאית

דולר  /שקל

3.13

( ) 1.1

פורוורדים למטרות הגנה  -שמוכרים חשבונאית

אירו  /דולר

91.77

1.17

פורוורדים למטרות הגנה  -שאינם מוכרים חשבונאית

דולר  /שקל

1.13

( ) 1.11

פורוורדים למטרות הגנה  -שאינם מוכרים חשבונאית

אירו  /דולר

13.96

17.7

( ) 1.11

1.11

אופציות למטרות הגנה
אופציות רכש למטרות הגנה -אינן מוכרות חשבונאית

דולר  /שקל

אופציות מ כר למטרות הגנה -אינן מוכרות חשבונאית

דולר  /שקל

אופציות רכש למטרות הגנה -אינן מוכרות חשבונאית

אירו  /דולר

אופציות מכר למטרות הגנה -אינן מוכרות חשבונאית

אירו  /דולר

למטרות הגנה – לא מוכר חשבונאית – סוואפ – עסקה מאזנית

1.1.1.1

11.13
13.11

( ) 1.19
1.11
( ) 1.11

7.63
11.16

1.13

31.1

1.91

עסקאות להגנה על שינויים בשערי החליפין על תזרים
המזומנים  ,מאזן -במיליוני דולר -נכון ליום 1393191131
מטבע

סוג העסקה

ערך נקוב

ערך הוגן

Short Long Short Long
פורוורדים למטרות הגנה
פורוורדים למטרות הגנה  -שאינם מוכרים חשבונאית

דולר  /שקל

1.11

1.136

פורוורדים למטרות הגנה  -שאינם מוכרים חשבונאית

אירו  /דולר

69.37

-1.191

פורוורדים למטרות הגנה  -שאינם מוכרים חשבונאית

אירו  /דולר

-1.119

1.13

אופציות למטרות הגנה
אופציות רכש למטרות הגנה -אינן מוכרות חשבונאית

דולר  /שקל

אופציות מכר למטרות הגנה -אינן מוכרות חשבונאית

דולר  /שקל

אופציות רכש למטרות הגנה -אינן מוכרות חשבונאית

אירו  /דולר

אופציות מכר למטרות הגנה -אינן מוכרות חשבונאית

אירו  /דולר

למטרות הגנה – לא מוכר חשבונאית – סוואפ – עסקה מאזנית

1.13
1.13

-1.111
1.111
-1.173

11.91
11.91

1.111

11.6

1.637

(*) יתרות ב  LONGו ב SHORT -מתייחסות למטבע נגדי לדולר .
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1.1.1

סיכוני אשראי
לדעת החברה  ,פיזור המכירות למספר רב של לקוחות בארץ ובעולם מקטינה
את סיכוני האשראי בקשר לחייבים  -לקוחו ת  .מרבית לקוחות החברה בחו " ל
מבו טחים בביטוח סיכוני א שראי .

1.1.1

סיכוני מחירים  -מחירי מכ ירה של מוצרים ומחירי תשומות שונות
החברה רוכשת את חומרי הגלם מספקים במגוון ארצות  ,במטבעות שונים ,
ב הזמנות לתקופות בינוניות  .היות וחלק מחומרי הגלם נסחרים בשוק
ה ( Commodities -בעיק ר גומי טבעי )  ,קיימת חשיפה לשינויי מחירים בשוק
וזאת בנוסף לת נודות בשערי החליפין של המטבעות בהן מבוצ עות העסקאות ,
רא ו גם סעיף  13.1בחלק א ' ל דוח תקופתי זה .
החברה העלתה את מחירי המכירה  ,כתגו בה להתייקרות חומ רי הגלם  ,ככל
שתנאי השוק אפשרו לה  .להערכת החברה  ,ביכולת ה להעלות את מחירי
המכירה בגובה התייקר ות חומרי הגלם  ,אולם לעיתים קיים הפרש עיתוי בין
מועד התייקרות חומרי הגלם לביצוע העלאות מחירי המכירה .
התשומות המקומיות כוללות בעיקר שכר עבודה ושירותי ם הנקובים בשקלים
חדשים  ,ואף כאן חשופה החברה לשינויים בשער השקל לעומת הדו לר .

1.1.1

סיכוני מדד המחירים לצרכ ן
בעקבות הנפקת אגרות חו ב צמודות למדד החברה חשופה לעלייה במדד
המחירים לצרכן  .עלייה של  1%תגדיל את הוצאות המימון השנתיות בגין
איגרות חוב אלו בסך של כ 1.11 -מיליוני דולר  .יתרת אגרות החוב ליום
 11.11.1111עומדת על ס ך של כ 9.1 -מי ליון ד ולר .
נכון למועד הדוח בחר ה החברה להג ן על כ 93% -מחשי פה זו ( כ 3.1 -מיליון
דול ר ).

1.1.3

סיכוני ריבית
סיכון שיעור הר יבית של הקבוצה נובע מאשראי מתאגידים בנקאיים ומוסדות
כספיי ם  ,והלוואות לזמ ן ארוך  .הלוואות הנושאות שיעורי ריבית משתנים
חושפות את הקבוצה לסיכון תזרימי מזומ נים ואילו הלוואות הנושאות שיעורי
ריבית קבועים חושפות את הקבוצה לסיכון שיעור ריבי ת בגין שווי הוגן .
מדיניות הקבוצה היא ליטול התחייבויות לזמן ארוך ואשראי מתאגידים
בנקאיים באמצעות מכשירים הנושאים ריבית משתנ ה .
אגרות החוב לזמן ארוך שהנפיקה החברה נו שאות ריבית קבו עה .
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1.1.6

סיכון נזילות
החברה שומרת על ר מה מספקת של מזומנים וכן על זמינ ותם של קו וי אשראי
מיועדים  ,על מנת למזער א ת סיכון הנזילות אליו הי א חשופה  .לפרטים נוספים
ראה סעיף  1.3לעיל .

1.1

מדיניות התאגיד בניהול סי כוני שוק
הנהלת החברה בוחנת באופן שוטף את מידת החשיפה לסיכוני השוק ומחליטה בהתאם
האם יש מקום לשינויים במדיניות ניהול הסיכ ונים ועל צעדי ההגנה הדרושים .
דירקטוריון החברה מקבל דיווח שוטף על סיכוני השוק להם עתידה להיות החברה
חשופה וכן קובע באופן פעיל את אופן ניהולם של סיכונ ים אלה עם ביצוע ההשקעות
בפועל  .באשר לסיכוני השוק הקיימים כיום  ,הנהלת החברה בוחנת באופן שוטף  ,באילו
צעדים  ,אם בכלל  ,עליה לנקוט בשלב זה להקטנת הסיכונים  ,תוך בחינת העלויות
הכרוכות בכ ך  .דירקטוריון החברה לא קבע קריטריונים ומגבלות כמותיים להיקפי
החשיפ ה השונים .

1.1

הפיקוח על מדיניות ניהול סיכוני שוק ואופן מימושה
ה פיקוח על מדיניות החברה בניהול סיכוני שוק מבוצע ה ן ע " י הנהלת החברה באופן
שוטף והן על -ידי דירקטוריו ן החברה  .נושאים הקשורים לתהליך זה מובאים לדיון בפני
הנהלת החברה ומועברים לאישור דירקטוריון החברה .

1.3

דוח בסיסי הצמדה
1.3.1

סעיפי המאזן

להלן דוח בסיס הצמדה ליום  11בדצמבר  ( 1111בא לפ י דולר ארה " ב ) :
יתרות לא
כספיות

מדד המחירים
ל צרכן (*)
ש"ח

מטבע

לש " ח

לאירו

סה " כ

לדולר

נכסים
מזומנים ושוו י
מזומ נים

11

1,173

11,131

11,611

לקוחות

11,761

11,971

16,313

36,131

7,667

1,161

1,131

16,119

131

3,911

חייבים ויתרות חובה

1,311
776

מכש ירים פיננסיים
נגזרים לזמן קצר

7,711

מלאי

117,916

117,916

קרקע מוחזקת
למכי רה

1,111

1,111

רכוש קבוע

63,131

63,131

נכסים בל תי מוחשיים

16,191

16,191

11
מיסים נדחים

1,163

1,163

הוצאות מימון נדחות

166

166

לקוחות לזמן ארוך

113

113

התחייבויות
אשראי לזמן קצר
מתאגידים בנקאיים
וחלויות שוטפות של
הלוואות לזמן ארוך

( ) 166

חלויות שוטפות של
אגרות חוב

3,113

9,171

ספקים ונותני
שירותים
זכאים ויתרות זכ ות

316

9,171
3,671

3,111

3,136

11,111

3,919

1,169

19,611

16,311

1,196

1,711

הפרשות בגין
התחייבויות אחרות
לזמן ארוך

319

מכשירים פיננסיים
נגזרים ל זמן קצר

311

הלוואות לזמן ארוך
מתאגידים בנקאיים
ואחרים ( לאחר ניכוי
חלויות שוטפות )

111

מיסים נדחים

11,963

33,311

91,961

1,163

1,119
11,113

1,313

11,193

1,313

אגרות חוב לזמן
א רוך

11,379

11,379

מכשירים פיננ סיים
נגזרים לזמן ארוך

191

191

התחייבויות בשל
סיום יחסי עובד
מעביד  ,נטו

111

111

הפרשה להחזרות
הון עצמי

713
52,11.

713
52,11.
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1.3.1
סעיפי המאזן

להלן דוח בסיס הצמדה ליום  11בדצמבר  ( 1111ב אלפי דולר א רה " ב ) :
יתרות
לא
כספיות

נכסים
מזומנים ושווי
מזומנים
לקוחות
חייבים ויתרות חובה
מכשירים פיננסיי ם
נגזרים לזמן קצר
מלאי
רכוש קבוע
מכשירים פיננסיים
נגזרים לזמן ארוך
נכסים בלתי מוחשיים
מיסים נדחים
הוצאות מימון נדחות
יתרות חובה לזמן
ארוך
התחייבויות
אשראי לזמן קצר
מתאגידים בנקאיים
וחלויות שוטפות של
הלוואות לזמן ארוך
חלויות שוטפות של
אגרות חוב
ספקים ונותני
שירותים
זכאים ויתרות זכות
הפרשות בגין
התחייבויות אחרות
לזמן קצר
מכשירים פיננסיים
נגזרים לזמן קצר
הלוואות לזמן ארוך
מתאגידים בנקאיים
ואחרים ( לאחר ניכוי
חלויות שוטפות )
אגרות חוב לזמן
אר וך
התחייבויות בשל
סיום יחסי עובד
מעביד  ,נטו
הפרשה להחזרות
הון עצמי

מדד
המחירים
לצרכן (*)
ש"ח

1,111
1,196

סה " כ

מטבע
לש " ח

לאירו

לדולר

117

1,111

1,111

1,331

16,193
1,336
131

17,117
391
993

13,113
1,119

61,111
9,711
1,313

31,133
91,111
1,191

31,133
91,111
1,111

1,117

16,791
7,931
111
191

16,791
7,931
111
191
1,111

( ) 166

11,699

19,313

9,311

111

9,311
7,111

1,911

16,911

17,371

3,999
1,111

161

17,111
1,136

13,791
1,613

1

1,633
116

9,311

31,191

1,637
13,111

13,333

19,136

11,776

739

739
113

21,51.

113
21,51.

(*) החשיפה המאזנית בגין התחייבויות שקליות צמודות למדד המחירים לצרכן מוצגות
לאחר שהובאה בחשב ון עסקת סוואפ להחלפת מדד דולר .
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1.6

ניתוח רגישות
רגישות לשינויים בשע " ח דולר  /שקל

1.6.1

שינויים בשווי ההוגן

שווי הוגן

שינויים בשווי ההוגן

10%

5%

3.8210

-5%

-10%

)(3

)(1

31

1

3

)(1,501

)(751

15,013

751

1,501

חייבים ויתרות חובה

)(803

)(402

8,034

402

803

יתרו ת אחרות לזמן ארוך

)(32

)(16

315

16

32

אשראי בנקאי ( ללא חלות שוטפת של אג '' ח )

534

267

)(5,344

)(267

)(534

ספקים

871

435

)(8,709

)(435

)(871

זכאים ויתרות זכות

416

208

)(4,163

)(208

)(416

הפרשות בגין התחייבויות אחרות לזמן קצר

55

27

)(547

)(27

)(55

מזומנים ושווי מזומנים
לקוחות

הלוואו ת לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים ואחרים
( לאחר ניכוי חלויות שוטפות )

24

12

)(240

)(12

)(24

התחייבויות לסיום יחסי עובד מעביד

48

24

)(481

)(24

)(48

אג " ח א '

738

369

)(7,383

)(369

)(738

אג '' ח ב '

3,219

1,610

)(32,183

)(1,610

)(3,219

96

48

)(965

)(48

)(96

התקשרות איתנה -ליסינג רכבים
מכשירים למטרות הגנה שמוכרים חשבונאית
קניית אופציות מכר דולר  /שקל

)(87

)(69

107

234

821

מכירת אופציות רכש דולר  /שקל

)(991

)(453

)(371

252

346

עסקת אקדמה למכירת דולר  /שקל

)(540

)(270

)(98

270

540

מכשירים למטרות הגנה שאינם מוכ רים חשבונאית
עסקאות Swap

)(17,732

)(8,866

2,772

8,866

17,732

אופציות ונילה
מכירת אופציות רכש דולר  /שקל

)(640

)(293

)(239

163

223

קניית אופציות מכר דולר  /שקל

)(63

)(50

78

170

597

מכשירים למטרות הגנה שאינם מוכרים חשבונאית
עס קת אקדמה למכירת דולר  /שקל
סה " כ

)(734

)(367

)(133

367

734

)(17,125

)(8,538

)(34,506

8,492

17,331

השווי ההוגן של הרכי בים המוכרים במאזן ואלה שא ינם מוכרים במא זן נאמד ב ) 11,316 ( -אלפי דולר נכון
ל. 11/11/1111 -
החברה ביצעה צילינדרים דולר  /שקל ( קניית אופציית מכר  ,מכירת אופציית רכש ).
לחברה עסקאות אקדמה למכירת דולר כנגד שקל לתאריכי ערך ינואר  1111עד ינואר  , 1111שינוי בשע " ח
דולר  /שקל משפיע על השווי ההוגן .
לחברה התקשרות איתנה הנקובה בשק ל ( ליסינג רכבים  ,הזמנות פתוחות ) .התקשר ות זו רגישות לשינויים
בשער החלי פין דולר  /שקל .
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1.6.1

רגישות ל שינויים בשע " ח אירו  /דולר
שינויים בשווי ההוגן

שווי הוגן

10%

5%

1.2961

-5%

150

75

1,493

)(75

)(150

1,486

743

14,860

)(743

)(1,486

127

63

1,267

)(63

)(127

)(1,077

)(538

)(10,768

538

1,077

ספקים

)(512

)(256

)(5,119

256

512

זכאים ויתרות זכות

)(216

)(108

)(2,163

108

216

התקשרות איתנה -הזמנות פתוחות

)(7

)(3

)(66

3

7

התקשרות איתנה -ליסינג מלגזות אירו

)(1

0

)(7

0

1

3,773

1,886

37,730

)(1,886

)(3,773

מזומן
לקוחות
חייבים ויתרות חובה
אשראי בנקאי

התקשרות איתנה -צבר הזמנות

שינויים בשווי ההוגן
-10%

מכשירים למטרות הגנה שמוכרים חשבונאית
עסקאות אקדמה למכירת אירו  /דולר

)(2,897

)(5,794

4,492

2,897

5,794

מכשירים למטרות הגנה שאינם מוכרים חשבונאית
עסקאות אקדמה לרכישת אירו  /דולר

3,644

1,822

)(2,427

)(1,822

)(3,644

עסקאות אקדמה למכירת איר ו  /דולר

)(5,455

)(2,728

4,229

2,728

5,455

)(3,882

)(1,941

43,523

1,941

3,882

סה " כ

לחברה התקשרויות איתנות הנקובות באירו ( הזמנות פתוחות  ,צבר הזמנות וליסינג מלגזות ).
התקשרויות אלו רגישות לשינויים בשער החליפין אירו  /דולר .
לחברה עסקאות אקדמה לרכישת ומכירת אי רו כנגד דולר לתאריכי ערך ינואר עד נובמבר  , 1111ש ינוי
בש ע " ח אירו \ דולר משפיע על השווי ההוגן .
1.6.1

רגישות לשינויים בריבית האירו
שינויים בשווי
שווי הוגן

ההוגן
10%

5%

שינויים בשווי ההוגן
-5%

-10%

באלפי דולר
התקשרות איתנה -הזמנות פתוחות
התקשר ות איתנה -צבר הזמנות
התקשרות איתנה -ליסינג מלגזות אירו

0

0

)(66

0

0

)(15

)(8

37,730

8

15

0

0

)(7

0

0

מכשירים למטרות הגנה שמוכרים חשבונאית
עסקאות אקדמה למכירת אירו  /דולר

2

1

4,492

)(1

)(2

מכשירים למטרות הגנה שאינם מוכרים חשבונאית
עסקת אקדמה לרכיש ת אירו  /דולר

)(1

)(1

)(2,427

1

1

עסקת אקדמה למכירת אירו  /דולר

2

1

4,229

)(1

)(2

)(12

)(7

43,951

7

12

סה " כ

שינוי בריבית האירו יוביל לשינוי בשווי ההוגן  ,בשל ה תרחבות או צמ צום פער הריביות בין הריבית
הדולרית לריבית האירו .

13
לחברה התקשרויות איתנות הנקובות באירו ( לקוחות  ,ליסינג מלגזות ) .התקשרויות אלו רגישות
לשינויים בריבית האירו .
 1.6.1רגישות לשינויים בריבית ה שקלית הנומינלית
שינויים בשווי ההוגן

שווי הוגן

16%

10%

5%

1,373

869

439

שינויים בשווי ההוגן
-10%

-5%

-16%

באלפי דולר
אג '' ח ב '

)(449

)(32,183

)(907

)(1,875

אופציות ונילה
מכירת אופציות רכש דולר  /שקל

)(8

)(5

)(3

)(610

2

5

8

קניית אופציות מכר דולר  /שקל

)(4

)(2

)(1

184

1

2

4

מכשירים למטרות הגנה שאינם מוכרים חשבונאית
עסקאות Swap

)(1,082

)(675

)(335

)(1,040

350

694

1,109

)(13

)(8

)(4

)(231

4

8

13

266

179

96

)(33,880

)(92

)(198

)(741

עסקת אקדמ ה למכירת דולר  /שקל
סה " כ

ניתוח הרגישות של הריבית השקלית הנומינלית כולל תרחיש נוסף (  16%למעלה ו 16% -למטה ) הב וחן את
השינ וי היומי הקיצוני ביותר שאירע בעשר השנים האחרו נות 9
 1.6.3רגישות לשינויים בריבי ת הדולרית
שווי הוגן

שינויים בשווי ההוגן

שינויים בשווי ההוגן

26%

10%

5%

התקשרות איתנה -ליסינג מלגזות דולר

0

0

0

)(7

התקשרות איתנה -הזמנות פתוחות

0

0

0

)(239

0

)(10

)(4

)(2

18,096

2

התקשרות איתנה -צבר הזמנות

-5%

-10%

-26%

0

0

0

0

0

4

10

מכשירים למ טרות הגנה שמוכרים חשבונאית
קניית אופציות מכר דולר  /שקל

2

1

1

107

)(1

)(1

)(2

מכירת אופציות רכש דולר  /שקל

4

2

1

)(371

)(1

)(2

)(5

עסקת אקדמה למכירת דולר  /שקל

5

0

0

)(98

0

0

)(5

)(24

)(9

)(5

4,492

5

9

24

עסקאות אקדמה למכירת אירו  /דולר
מכשירים

למטרות

הגנה

שאינם

מוכרים

חשבונאית
עסקאות Swap

444

222

2,772

)(223

)(446

אופציות ונילה
מכירת אופציות רכש דולר  /שקל

3

1

1

)(239

)(1

)(1

)(3

קניית אופציות מכר דולר  /שקל

1

1

0

78

0

)(1

)(1

מכשירים

למטרות

הגנה

שאינם

מוכרים

חש בונאית
עסקת אקדמה למכירת דולר  /שקל

7

3

1

)(133

)(1

)(3

)(7

עסקאות אקדמה לרכישת אירו  /דולר

8

3

2

)(2,427

)(2

)(3

)(8

)(22

)(9

)(4

4,229

4

9

22

)(26

432

217

26,260

)(218

)(434

25

עסקת אקדמה למכירת אירו  /דולר
סה " כ
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ניתוח הרגישות של הריבית הדו לרית כולל תרחיש נוסף (  16%למעלה ו 16% -למטה ) הבוחן את השינוי
היומי הקיצוני ביותר שאירע בעשר השנים האחרונות .
החברה ביצעה שלוש עסקאות  , Swapעסקאות להחלפת ריביות  ,בבנק הפועלים  ,בבנק דיסקונט ובבנק
לאומי .
עסקת ה SWAP -בבנק דיסקונט הינה להגנה על אגרת חוב שהנפיק ה החברה  .בעסקה זו החברה מקבלת
ריבית קבועה צמודת מדד של  6%ומשל מת ריבית דולרית קבועה של . 9.33%
עסקת ה SWAP -בבנק פועלים הינה להגנה על אגרת חוב שהנפיקה החברה  .בעסקה זו החברה מקבלת
ריבית קבועה צמודת מדד של  , 6%ומשלמת ריבית דולרית קבועה של . 9.73% --
עסקת ה SWAP -בבנק לאומי הינה להגנ ה על אגרת חוב שהנפיקה החברה  .בעסקה זו החברה מקבלת
ריבית קבועה של  , 6.33%ומשל מת ריבית דולרית קבועה של . 3.37% --

 1.6.6רגישות לשינויים בריבית השקלית הריאלית

שינויים בשווי ההוגן
16%

10%

5%

38

24

12

שווי הוגן

שינויים בשווי ההוגן
-5%

-16%

-10%

ב אלפי דולר
אג " ח א '

)(7,383

)(12

)(38

)(24

מכשירים למטרות הגנה שאינם מוכרים חשבונאית
עסקאות Swap
סה " כ

)(19

)(12

)(6

3,804

6

12

19

19

12

6

)(3,579

)(6

)(12

)(19

החברה הנפיקה אגרת חוב סידרה א ' צמודת מדד בריבית קבועה  ,השווי ההוגן הוא ש ווי שוק בתאריך
 . 11/11/1111בתאריך הנ " ל האיגרת נסחרה במחיר של  111.93ובתשואה לפדיון של  , 3.19%ההון הרשום
למסחר הינו  11,136א ' שקל  .אגרת חוב זו רגישה לשינויים בריבית השקלית הריאלית .
ניתוח הרגישות של הריבית השקלית הריאלית כולל תרחיש נוסף (  16%למעלה ו 16% -למטה ) הבוחן את
השינוי היומי הקיצוני ביותר שאירע בעשר השנים האחרונות .
 1.6.9רגישות לשינויים במדד המחירים לצרכ ן

שינויים בשווי ההוגן

שווי הוגן

שינויים בשווי ההוגן

באלפי דולר
1.5%

0.2%

0.1%

התקשרות איתנה  -ליסינג רכבים

)(14

)(2

)(1

)(965

זכאים ויתרות זכות

)(12

)(2

)(1

)(795

-0.1%

-0.2%

-1.5%

1

2

14

1

2

12

מכשירים למטרות הגנה שאינם מוכרים חשבונאית
עסקאות Swap
סה " כ

318

42

21

3,804

)(21

)(42

)(318

292

38

19

2,044

)(19

)(38

)(292

19
לחברה התקשרות איתנה -ליסינג רכבים צמוד מדד לתקופות שונות  ,השווי הה וגן הינו היוו ן התזרים
העתידי של התקשרויות אלו .
ניתוח הרגישות של  3%ו ( 11% -למעלה ולמטה ) בוצע על הערכת אינפלציה של  1%לשנה  ,המבוססת על
מ רכז יעד האינפלציה של בנק ישראל .
החברה ביצעה שתי עסקאות להחלפת ריביות  ,כאשר לפי תנאי העסקה החברה מקבלת ריבית של 6%
צ מודת מדד  .שינוי במ דד המחירים לצרכן משפיע על השווי ההוגן של עסקאות אלה .
 1.6.3רגישות לשינויים במחירי סחורות

שינויים בשווי ההוגן
10%

5%

שווי הוגן

שינויים בשווי ההוגן
-5%

-10%

באלפי דולר
מלאי גומי טבעיTSR 20 -
סה " כ

197

98

1,967

)(98

)(197

197

98

1,967

)(98

)(197

לחברה מלאי סחורות אשר נסחרות בבורסה ולהן מחיר שוק  .שינוי במחיר הסחורה משפיע על השווי
ההוגן .
 1.6.7רגישות לשינויים בסטיית התקן

שינויים בשווי ההוגן
10%

שווי הוגן

5%

שינויים בשווי ההוגן
-5%

-10%

מכשירים למטרות הגנה שמוכרים חשבונאית
מכירת אופציות רכש דולר  /שקל

)(38

)(19

)(371

19

38

קניית אופציות מכר דולר  /שקל

22

11

107

)(10

)(20

מכשירים למטרות הגנה שאינם מוכרים חשבונאית
אופציות ונילה
מכירת אופציות רכש דולר  /שקל

)(24

)(12

)(239

12

24

קניית אופציות מכר דולר  /שקל

16

8

78

)(8

)(15

)(24

)(12

)(425

13

27

סה " כ

חישוב השווי ההוגן של עסקאות האקדמה נעש ה ע " י ההפרש בין המח יר שנקבע ביו ם המדידה לעסקאות
אקדמה לאותו תאריך עתידי לבין המחיר בעסקה עליו חתמה החברה  ,מוכפל בערך הנומינלי של
העסקה .
הריביות ששימ שו לחישוב השווי ההוגן הן ריביות חסרות סיכון לתקופה הרלוונטית ( ריבית דולרית ,
ריבית שקלית  ,רי בית אירו ).
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.1

היבטי ממשל תאגידי
1.1

תרומות
לתאגיד אין מדיניות קבועה בנושא מתן תרומות  .פניות למתן תרומה נשקלות לגופו של
עני י ן ע " י הנהלת החברה  .עד לתאריך הדוח לא ניתנו תרומות על ידי התאגיד ונכ ון
לתאריך הדוח אין לתאגיד התחייבויות למתן תרומות ב תקופות עתידיות .

1.1

דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית ודירקטורים בלתי תלויים
בהתאם לסעיף  ( 71א )(  ) 11לחוק החברות  ,תשנ " ט  ( 1777 -לעיל ולהלן  " -חוק החברות ")
קבעה החברה כי המספר המזערי של ד ירקטורים בעלי מיומנ ות חשבונ אית ופיננסית
הראוי לחברה  ,כהגדרת מונח זה בתקנות החברות ( תנאים ומבחנים לדירקטור בעל
מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית )  ,התשס " ו ( 1113 -להלן
 " תקנות מומחיות חשבונאית ופיננסית ")  ,יעמוד על שני דירקטורים וזאת בהתחשבבאופי הסוגיות החש בונאיות והפיננסיות המתעוררות בהכנת דוחות יה הכספיי ם של
החברה  ,לאור פעילותה של החברה  ,וכן בהתחשב בהרכב דירקטור יון החברה בכללותו ,
הכולל א נשים בעלי ניסיון עסקי  ,ניהולי ומקצועי המאפשר להם להתמודד עם מטלות
ניהו ל החברה  ,לרבות מטלות הדיווח .
רב חברי הדירקטוריון של החברה ( ה " ה איזיה צ ' צ ' יק Yogesh , Vishal Mahadevia ,
 , Mahansariaטל י י רון -אלדר  ,ורביב צולר ) הינם בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית .
למידע בדבר השכלתם וכישוריהם והעובדות שמכוחן יש לראותם כבעלי מומחיות
חשבונאית ופיננסית  ,ראו תקנה  16בחלק ד ' ל דוח תקופתי זה .
מינוי ד ירקטורים חיצוניים
ביום  16לפברואר  , 1111ובהתאם להוראות תיקון מס '  , 19מינתה האסיפה הכללית את
טלי ירון -אלדר ו יעקוב אנוך כדירקטורים חיצוניים  .כמפורט לעיל  ,טלי ירון -אלדר הינ ה
בעל ת מומחיות חשבונאית ופיננסית  ,ויעקוב אנוך הינו בעל כשירות מקצועית  .למידע
בדבר השכלת ם וכישור יה ם של הדירקטורים החיצוניים  ,ראו תקנה  16בחלק ד ' לדוח
תקופתי זה  .החברה לא כללה בתקנונה הוראה בדבר שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים .

1.1

פרטים בדבר המבקר הפנימי של התאגיד
1.1.1

כללי ; דרך המינוי
החל מיום  19באוגוסט  1113ועד ליום  13.1.1111כיהן רו " ח עופ ר אורליצקי
כמבקר הפנימי של החברה  .מינויו של רו " ח עופ ר אורליצקי אושר על -ידי ועדת
הביקורת ש ל החברה ודירקטוריון החברה ביום  19באוגוסט  . 1113בין
הנימוקים לאישור מינויו  ,ראוי לציין את השכלתו  ,כישוריו ונ יסיונו של
המבקר הפני מי  ,כלדקמן  :ותק של  19שנה בראיית חשבון  .שותף בכיר במשרד
רואי חשבון ליאון אורליצקי ושות ' ,העוסק בתחומים רבים כגון  :ביקורת
פנים  ,ביק ורת חיצונית  ,כינו סים  /פירוקים  ,הערכות שווי ול יוויים מסוגים
שונים  ,חקירות חשבונאיות ומיוחדות  .המבקר הפנימי הינו רו " ח מוסמך בעל
תואר  B . Aבכלכלה וחשבונאות ובעל תואר  M . B . Aבמנהל עס קים  .רו " ח עופר
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אורליצקי נמצא מתאים לכהן כמבקר הפנימי של החברה  ,בין היתר  ,בהתחשב
בהיקף פעילותה ומורכבותה של החברה  .בביצוע ביקור ות פנים בהתחשב
בהיקף פעילות החברה  ,נקבעו הסמכויות והמטלות לתקופה הנ " ל כמוגדר
בחוקים ובתקנות הרלוו נטיים ולרבות תקני הביקורת המ קובלי ם .
רו " ח עופר אורליצקי אינו עובד החברה ו ה עניק שירותי ביקורת פנים כגורם
חיצוני  ,על ידי פירמת רואי החשבון שבה הוא שותף ובאמצעות עובדי משרדו .
למיטב ידיעת החברה  ,בכל תפקידיו באמצעות משרדו  ,אין המבקר משמש
בתפקידים אשר היו עלולים ליצור ניגוד עניינים לחברה  .למיטב ידיעת החברה ,
רו " ח עופר אורליצקי לא החזיק בניירות ערך של החברה או של גוף הקשור
אלי ה וכן אינו בעל קשרים עסקיים עם החברה ולא מילא ב ה כל תפקיד אחר .
ביום  13.1.1111החליט דירקטוריון החברה  ,לאחר שקיבל את עמדת ועדת
הביקורת  ,על סיום כהונתו של רו " ח עופר אורליצקי כ מבקר הפנימי של
החברה  ,וזאת ולאחר שניתנה למבקר הפנימי הזדמנות סבירה להשמיע את
עמדתו בפני הדירקטוריון ובפני ועד ת הביקורת .
בהתאם לכך  ,החליט דירקטוריון החברה ( ביום  , ) 13.1.1111על פי הצעתה של
ועדת הביקורת  ,על מינויו של רו " ח אורן גרופי כמבקר הפנימי של החברה  .בין
הנימוקים לאישור מינויו  ,ראוי לציין את השכלתו  ,כישוריו ונ יסיונו של
המבקר הפני מי  ,כדלקמן  :ותק של  11שנה בראיית חשבון ; רו " ח אורן גרופי
הינו שותף במחלקת ביקורת וניהול סיכונים בסומך חייקין והינו רו " ח מוסמך
בעל תואר מוסמך במשפטים ובעל תואר  M . B . Aבמנהל עסקים  .רו " ח אורן
גרופי נמצא מתאים לכהן כמבקר הפנימי של החברה  ,בין היתר  ,בהתחשב
בהיקף פעילותה ומורכבותה של החברה  .בביצוע ביקור ות פנים בהתחשב
בהיקף פעילות החברה  ,נקבעו הסמכויות והמטלות לתקופה הנ " ל כמוגדר
בחוקים ובתקנות הרלוו נטיים ולרבות תקני הביקורת המ קובלים .
רו " ח או רן גרופי אינו עובד החברה ויעניק לחברה שירותי ביקורת פנים כגורם
חיצוני  ,על ידי פירמת רואי החשבון שבה הוא שותף ובאמצעות עובדי משרדו .
למיטב ידיעת החברה  ,בכל תפקידיו באמצעות משרדו  ,אין המבקר משמש
בתפקידים אשר עלולים ליצור ניגוד עניינים לחברה  .למיטב ידיעת החברה ,
רו " ח אורן גרופי אינו מחזיק בניירות ערך של החברה או של גוף הקשור אלי ה
וכן אינו בעל קשרים עסקיים עם החברה ו אינו ממלא ב ה כל תפקיד אחר .] .
למיטב ידיעת החברה  ,המבקר הפנימי ( הן היוצא  ,רו " ח עופר אורליצקי  ,והן
הנכנס  ,רו " ח אורן גרופי ) עומד בתנאים הק בועים ב סעיף  ( 1א ) ובסעיף  3לחוק
הביקורת הפ נימית  ,התש נ " ב ( 1771 -להלן  " -חוק הביקורת הפנימית " ) וכן
בסעיף  ( 116ב ) לחוק החברות . .
1.1.1

זהות הממונה על המבקר הפנימי
הממונה על המבקר הפנימי בחברה הינ ו יו " ר הדירקטו ריון  ,כמתחייב מסעיף
 113לחוק החברות .
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1.1.1

תכנית העבודה
תכנית הביקורת הפני מית הינה שנתית .
תקינות פעילות החברה נבחנת בהיבטים של  . 1 :עמידה בהוראות דין ( חוקים ,
הוראות  ,נהלי חברה ) . 1 .שמירה על טוהר המידות  . 1 .חיסכון ויעילות .
דרך קביעת תוכן תוכ נית העבודה  :בהתבסס על סיכונים תפעוליים  ,כספיים
ואחרים  ,נב חרים נושאי הביקור ת בתוכנית העבודה וזאת תוך התייחסות
לדגשים של הנהלת החברה מתוך היכרותם את החברה .
הגורם המקבל את תכנית הביקורת ומאשר אותה  ,הינה ועדת הביקורת של
הדירקטוריון כמתחייב מסעיף  117לחוק החברות .
תכנית העבודה מאפשרת למבקר הפנימי לס טות ממנה ככ ל שנדרש בהתבסס על
מידע ספציפי לבדיקות אד ה וק והן בהפעל ת שיקול דעת תוך עדכון ה גורמים
הרלוונטיים  ,במקרים בהם עולה חשד להתנהלות שאינה בהתאם לכללי מינהל
תקין  ,כמתואר לעיל .
תוכנית העבודה על פיה פעל המבקר הפנימי היוצא במהלך שנת  1111נקבעה
ואושרה על ידי ועדת הביקורת של החברה  .במסגרת ישיבת ועדת הביקורת
ש נערכה ביום  11במארס  1111נדונה ואושרה הצעתו של המבקר הפנימי
לתוכנית הביקורת לשנת . 1111

1.1.1

ביקורת חו " ל
תוכנית הביקורת של המבקר הפנימי ( רו " ח עופר אורליצקי ) התייחסה לפעילות
בישראל בלבד ו אינה מתייחסת לתאגידים מוחזקים מהותיים של החברה .
בהתאם לכך  ,ביום  11בנובמבר  1111הסמיך הדירקטוריון את מר Anthony
 , Crastoאשר משמש כ שותף מנהל ב KPMG India -החל משנת  , 1111לתפקיד
מבקר פנימי בחברת הבת בארה " ב .

1.1.3

היקף ה עסקה
היקף העסקת הביקורת הפנימית נקבע בתחילת השנה במסגרת אישור תכנית
הביקורת  .בשנת  - 1111בוצעו  163שעות ביקורת וזאת ב התחשב במורכבות
החברה ופעילותה בשנה זו  .היקף הביקורת או שינוי סדר העדיפויות עשויים
להשתנות בכל עת במידה והחברה  ,הדירקטוריון  ,או המבקר הפנימי מוצאים
לנכון לעשות כן  ,וזאת בכפוף להחלט ת וועדת הב יקורת של החברה .
להלן פ ילוח שעות הפעילות של המב קר הפנימי בחברה ובחב רות המוחזקות
לשנת : 1111
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שעות פעילות

1.1.6

עסקאות עם בעלי עניין

63

שכר ומשכורת

131

אחזקה

131

סה " כ

222

עריכת הביקורת
על פי הודעת המבקר הפנימי  ,התקנים המקצועיים המקובלים על פיהם עו רך
המבקר הפנימי את עבודת הביקורת כאמור בסעיף  ( 1ב ) לחוק הביקורת
הפנימית הם כפי שנקבעו על ידי לשכת ה מבקרים הפנימיים בישראל וכפי
שעולה מחוקים ותקנות כגון  :חוק הביקורת הפנימית  ,ח וק החברות  ,חוקים
ספציפיים כגון חוקי הביטוח  ,תקנות והנחיות המפקח על הביטוח  ,חוק ניירות
ערך  ,צווים וחוקים רלוונטיים אחרים  -מס הכנסה  ,מ ע " מ וכו '  .הנ " ל תוך
שימ וש בתקנים  ,הנחיות וגילויי דעת של לשכת רואי החשבון  ,ככל שהם
רלוונטיים וכן נוהלי החברה .
המבקר הפנימי ( רו " ח עופר אורליצקי ) הניח את דעתם של חברי הדירקטוריון
שהוא עומד בכל הדרישו ת שנקבעו בתקנ ים בא מצעות סקירת התקנים  ,חוקים
תקנות ו אחרים ככל שחל בהם שינוי וכן בשי ם לב למקצועיותו של המבקר
הפנימי  ,כישוריו  ,ניסיונו  ,היכרותו עם החברה והאופן בו הוא עורך  ,מגיש
ומציג את ממצאי הביקורת הנערכים על ידו .

1.1.9

גישה למידע
למבקר הפנימי הוצגו כל המסמכים הרלוונטיים אשר נדרשו  ,לרבות גישה
מתמדת ובלתי אמצעית למערכות המידע של החברה ולכל מי דע אחר ולרבות
לנתונים כספיים לצורך הביקורת לפי סעיף  7לחוק הביקורת הפנימית .

1.1.3

דין וחשבון המבקר הפנימי
ככלל  ,דוחות הביקורת הפנימית מוגשים בכתב ונידונים באופן שוטף עם
הנהלת החברה והמנכ " ל  .ו ועדת הביקורת התכנסה עם הגשת ו של הדוח ודנה
בממצאי ו  .במסגרת דוחות ביקורת הפנים לשנת  1111בחן המבקר הפנימי
היוצא ( רו " ח עופר אורליצקי ) גם את העסקאות המהותיות שביצעה החברה
בשנת  ( 1111כהגדרת מונח זה בתוספת השביעית לתקנות ניירות ערך ( דוחות
תקופתיים ומיידיים )  ,התש " ל.) 1791 -

1.1.7

הערכת הדירקטוריון את פעילות המבקר הפנימי
להערכת דירקטוריון ה חברה וועדת הביקורת  ,כישורי המבקר הפנימי  ,היקף ,
אופי ורציפות הפעילות ותכנית העבודה של המבקר הפנימי  ,הינם סבירים
בנסיבות העניין ויש בהם כדי להגש ים את מטרות הביקורת הפנימית של
החברה  .כמו כן  ,היקף עבודתו של מבקר הפנים במהלך תקופת הדיווח לא
צומצם ביחס לתקופת הד יווח הקודמת .
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1.1.11

תגמול
תגמול המבקר הפנימי מבוסס על שעות עבודה בפועל  .בשנת  1111הסתכמה
עלות העסקת המבקר הפנימי לסך של  111,111ש " ח בתוספת מע " מ כדין .
למבקר הפנימי לא ניתנו ניירות ערך כחלק מתנאי העסקתו  .להערכת
דירקטוריון החברה  ,אין בתגמול המבקר הפנימי בכדי להשפיע או לפגוע
בהפעלת שיקול דעתו המקצועי של המבקר הפנימי בבואו לבקר את החברה .

1.1

תגמול עובדים בכירים
1.1.1

בישיבת דירקטוריון החברה שהתקיימה ביום  13במרס  , 1111קיים
דירקטוריון החברה דיון ב תנאי הכהונה והתגמול של נושאי המשרה הבכירה
ובעלי העניין בחברה  ,המפורט ים במסגרת התיאו ר בפרק ד ' לדוח התקופתי ,
בהתאם להוראות תקנה  11לתקנות ניירות ערך ( דוחות תקופתיים ומידיים ) ,
התש " ל ( 1791 -להלן  " :תקנות הדיווח ") .הדירקטוריון ערך דיון באשר לקשר
שבין סכומי התגמולים ששולמו בשנת  1111לכל אחד מנושאי המשרה הבכירה
לבין פעילותו ותרומתו של כ ל נוש א משר ה כאמור לחברה במהלך שנה זו  ,כמו
גם באשר לסבירותם והוגנותם של ת גמולים אלה לכשעצמם .

1.1.1

להערכת דירקטוריון החברה  ,שכרם של נושאי המשרה בחברה  ,בה תחשב
בהיקף העסקים ובמורכבותם  ,בהיקף אחריותם של נושאי המשרה ובשכר
הנ יתן לנושאי משרה בעלי תפקידים דומים בחברות דומות במשק  ,מהווה
תרומה הוגנת וסבירה  ,לרבות בהתחשב במצב השוק ובמצב העסקי של החברה .

1.1.1

עובר לקיום הישיבה האמורה  ,הועברו לעיונם של חברי הדירקטוריון בי חס
לתגמולים המשולמים לכל אחד מנושאי המשרה הבכירה ובעלי העניין
הנבחנים על -ידי הדירק טוריון ולתרומה של כל נושא משרה ב כירה לפע ילות של
החברה .

1.1.1

בהתאם להחלטת הדירקטוריון נקבע  ,כי התגמולים המשולמים לכל אחד מבין
נושאי המשרה הבכירה בקבוצה ובעלי העניין בחברה  ,ייבחנו  ,בין היתר ,
בהתאם לקריטריונים ואמות המידה הב אים  :נתונים מאקרו כלכ ליים במשק
הישראלי ; היקף הפעילות העולמית בתחום הצמיגים ; מבח ני הכנסה ו-
 EBITDAשל החברה ; עמידה במחויבויות חוזי ות והשגת יעדים אישיים ;
כישורים ייחודיים  ,השכלה וניסיון רלוו נטי לתחום העיסוק ; תרומה
להת ממשות האסטרטגיה העסקית של החברה  :נתונ ים השוואתיים של השכר
המקובל והנהוג לשלם לעובדים במעמדו ובחברות מסדר גודל דומה ו  /או
בחברות אחרות בקבוצה ; וכן  ,התרשמות הכללית של דירקטוריון החברה .

1.1.3

לשם קבלת החלטתו  ,בחן הדירקטוריון נתוני השוואה בעזרת נתונים שפורסמו
לציבור על -ידי חברות העוסקות בתחומי פעילות דומים לא לו של החברה ביחס
לתגמול לנושאי משרה בכירה ( יו " ר דירקטוריון  ,מנכ " ל  ,סמנכ " ל וכ ד ' ) .כן
הועברו לחברי הדירקטוריון  ,עובר למועד הישיבה בה נידונו התגמולים לנושאי
המשרה הבכירה בקבוצה  ,הפרטים הנדרשים מכוח תקנה  11לפרק ד ' לדוח
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התקופתי  ,לרבות עיקרי הסכמי ההעסקה והניהול של נושאי המשרה הבכירה
ובעלי העניין בחברה .
1.1.6

במסגרת ישיבת הדירקטוריון בה ניד ונו הוגנותם וסבירותם של התגמולים
המשולמים לנושאי המשרה הבכירה הרלוונטיים  ,נסקרו והוצגו  ,באופן פרטני ,
תפקודם של כל אחד מבין נושאי המשרה  ,היקף אחריותם ועיקרי ההסכמים
עמם והשירותים שהוענקו על ידם לחברה  ,ותרומתם לחברה במהלך תקופת
הדוח .

1.1.9

להערכת הדירקט וריון  ,סך התגמול המשולם לכ ל אחד מנושאי המשרה
הבכירה ובעלי העניין כמפורט בתקנה  11לפרק ד ' לדו " ח התקופתי  ,משקף את
תרומתו של כל נושא משרה כאמור לקבוצה  ,והינו הוגן ו סביר  ,כמפורט להלן :
1.1.9.1

ישראל ( איזיה ) צ ' צ ' יק – יו " ר דירקטוריון החברה ודירקטור
בחברת הבת ב ארה " ב
במסגרת בחינת ה גמולים בגין שנת  1111למר צ ' צ ' יק  ,ציין
הד ירקטוריון את ה ישגיו בשנה החולפת  ,ובכלל זה  ,מעורבותו
הגוברת והחיובית בכל תחומ י פעילותה של החברה ( החל משנת
 1111גדל היקף משרתו  ,בהתאם להחלטת דירקטוריון החברה  ,ל-
 ) 61%ותרומתו להשאת רווחיה ; ה יותו נציג משמעותי של החברה
בה נהלת הקבוצה כולה ; תפקידו כיו " ר אליאנס שווק ישראל
בע " מ וכדירקטור בחברת הבת בארה " ב ; וניסיונו המקצועי
העשיר .
לדעת הדירקטוריון  ,סכום התגמול ששולם למר צ ' צ ' יק בגין השנה
 1111תואם את תרו מתו הרבה ל חברה  ,והינו סביר והוגן בנסיבות
העניין  ,בהתח שב בהיקף פעילותה של החב רה ותוצאותיה
העסקיות  ,מורכבות תפקידו ובהתחשב בנתוני ההשוואה שהוצגו
לדירקטוריון .

1.1.9.1

טיקו גדות  -סמנכ " ל הכספים ומשנה למנכ " ל החברה
במסגרת בחינת הגמולים בגין שנת  1111למר גדות  ,ציין
הדירקטוריון את הישגיו הבולטים במה לך השנה החולפת  ,ובכלל
זה  ,עריכת הסדרים מקיפ ים מו ל הבנקים שהטיבו עם החברה
והקלו על התנהלותה ה תזרימית ו מכירת מקרקעין של החברה .
הדירקטוריון קבע כי מר גדות עמד בתנאי ההסכם עימו
ובדרישות תפקידו במקצועיות  ,ביסודיות ובאחריות .
הדירקטוריון מצא לנכון לאזכר את שביעות רצונו והתוצאות
החיוביות שהניבה פעילות ו של מר ג דות בשנת  1111וזאת על רקע
הרחבת אחריותו ותפקידיו .
לדעת הדירקט וריון  ,סכום התגמול ששולם למר גדות בגין השנה
 1111תואם בהחלט את תרומתו לחברה  ,והינו סביר והוגן

11
בנסיבות

העניין ,

בהתחשב

בהיקף

פעילותה

של

החברה

ותוצאותיה העסקיות  ,מורכבות תפקידו ובהתחשב בנתוני
ההשווא ה שהוצגו לדירקטוריון .
1.1.9.1

 - Ozcan Demirbasמנכ " ל החברה
במסגרת בחינת הגמולים בגין שנת  1111למר  , Demirbasציין
הדירקטוריון את הישגיו הבולטים במהלך השנה החולפת  ,ובכלל
זה  ,ייעול ושיפור הליכי הייצור בחברה  ,הטמעת הליכי ייצור
חדשניים בתחום צמיגי החקלאות  ,וכן תרומתו ל הוזלת עלויות
ייצור .
הדירקטוריון מצא לנכון לאזכר  ,כי נוכח שביעות רצונו
והתוצאות החיוביות שהניבה פעילותו של מר  Demirbasכמנכ " ל
החברה .
לדעת הדירקטוריון  ,סכום התגמול ששולם למר  Demirbasבגין
השנה  1111תואם בהח לט את תרומתו לחברה  ,והינו סביר והוגן
בנסיבות

הענ יין ,

בהתחשב

בהיקף

פ עילותה

של

החברה

ותוצאותיה העסקיות  ,מורכבות תפקידו ובהתחשב בנתוני
ההשוואה שהוצגו לדירקטוריון .
1.1.9.1

 -Manny Ciceroמנכ " ל חברת הבת בארה " ב
במסגרת בחינת הגמולים בגין שנת  1111למר  , Ciceroציין
הדירקטוריון את הישגיו הבולטים במהלך השנה החולפת בחברת
ה בת בארה " ב .
הדירקטוריון מצא לנכון לאזכר  ,כי נוכח שביעות רצונו
והתוצאות החיוביות שהניבה פעילותו של מר  Ciceroכ מנכ " ל
חברת הבת בארה " ב .
לדעת הדירקטוריון  ,סכום התגמול ששולם למר  Ciceroבגין
השנה  1111תואם בהח לט את תרומתו לחברה  ,והינו סביר והוגן
בנסיבות העניין  ,בהתחשב בהיקף פ עילותה של החברה הבת
ותוצאותיה העסקיות  ,מורכבות תפקידו והיכרותם של חברי
הדירקטוריון את תנאי השוק בארה " ב .

1.1.9.3

 – Robert William Arnoldסגן נשיא בחבר ה הבת בארה " ב
במסגרת בחינת הגמולים בגין שנת  1111למר  , Arnoldציין
הדירקטוריון את הישגיו הבולטים במהלך השנה החולפת בחברת
הבת בארה " ב .
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הדירקטוריון מצא לנכון לאזכר  ,כי נוכח שביעות רצונו
והתוצאות החיוביות שהניבה פעילותו של מר  Arnoldכ סגן נשיא
בחבר ה הבת בארה " ב .
לדעת הדירקטוריון  ,סכום התגמול ששולם למר  Arnoldבגין
השנה  1111תואם בהח לט את תרומתו לחברה  ,והינו סבי ר והוגן
בנסיבות העניין  ,בהתחשב בהיקף פ עילותה של החברה הבת
ותוצאותיה העסקיות  ,מורכבות תפקידו והיכרותם של חברי
הדירקטוריון את תנאי השוק בארה " ב .
1.3

פרטים בד בר מבקר התאגיד ( רו " ח )
רואי החשבון המבקרים של החברה ושל החברות הבנו ת ( למעט חברות הבנות ב איטליה ,
בהולנד

ו בד רא " פ )

הינם

ממשרד

קסלמן

וקסלמן ,

ה חבר

בפירמ ה-

 . PriceWaterhouseCoopers International Limitedסך התשלומים ששולמו ל רואי
החשבון ה מבקרים בגין שירותי ביקורת  ,מיסוי ושירותי ם אחרים ( למעט אישורים
מיוחדים ) בגין שנת  1111עמדו על כ 111 -אלפי דולר  .במהלך שנת  , 1111סה " כ שע ות
שהושקעו על ידי מבקרים הסתכמו בכ 6,911 -שעות *  .סך התשלומים ששולמו למבקרים
בגין שירותי ביקורת  ,מיסוי ושירותי ם אחרים בגין שנת  1111עמדו על כ 176 -אלפי דולר .
במהלך שנת  , 1111סה " כ שעות שהושקעו על ידי מבקרים הסתכמו בכ 3,731 -שעות. 1
מאחר והשכר בגין שירותי מס אינו עולה על שיעור של  13%מסך השכר ששולם
למבקרים בגין שירותיהם  ,לא צוינו שעות העבודה שהושקעו על -ידי המבקרים בגין
שירותי מס והתשלום בגינן .
השכר המשולם לרואי החשבון המב קרים נקבע על י די הנהלת החברה בהתייחס לשכר
שהיה נהוג בשנים הקודמות וכן בהתייחס להיקף עבודת פעיל ות הבי קורת הצפויה בשנת
הדוח .
1.6

הליך אישור ה דוחות הכספיים
בהתאם לתקנות החברות ( הוראות ותנאים לעניין הליך אישור הדוחות הכספיים ) ,
התש " ע ( 1111 -להלן  " -תקנות הליך אישור הדוחות הכספיים ")  ,כפי שתוקנו ביום 16
בפברואר  1111כך שיחולו גם על חברות אגרות חוב  ,ביום  16לפ ברואר  1111הסמיך
דירקטוריון החברה את חברי הדירקטוריון הבאים  ,המכהנים גם כחברי ועדת הביקורת
של החברה  ,ל כהן כ חברי ה וועד ה לבחינת הדוחות הכספיים  ) 1 ( :הגב ' טלי ירון אלדר ,
יו " ר הוועדה  ,אשר הינה דירקטורית חיצונית ; (  ) 1מר יעקב אנוך  ,המכהן כדירקטור
חיצוני בחברה ; ו ) 1 ( -מר רביב צולר  .רוב חברי הועדה הינם בעלת מומחיות חשבונאית
ופיננסית  ,כהגדרת מונח זה בתקנות מומחיות חשבונאית ופיננסית .
כל חברי הועדה חתמו על הצהרה לפי תקנות הליך אישור דוחות כספיים עובר למינויים
לוועדה  .לפירוט כישוריהם  ,השכלתם  ,ניסיונם והידע של חברי הועדה שבהסתמך עליהם
החברה רואה אותם כבעלי היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים  ,ראה תקנה  16לפרק
ד ' לדוח תקופתי זה .

1

כולל ביקורת אפקטיב יות הב קרה הפנימי ת ). (ISOX
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לצורך גיבוש המלצות לדירקטוריון  ,התכנסה הועדה ביום  11במרס  , 1111בהרכב מלא .
בישיבה האמורה השתתפו גם נציגי רואי החשבון המבקרים של החברה  ,וכן המשנה-
למנכ " ל ו סמנכ " ל הכספים מר טיקו גדות  ,מזכיר החברה וה CAO -מר יריב מדר  ,המבקר
הפנימי של החברה מר עופר אורליצקי  ,ויועציה המשפטיים החיצוניים של החברה .
בישיבתה זו דנה הועדה בסוגיות המהותיות בדוחות הכספיים ובגיבוש המלצותיה
לדירקטוריון החברה בעניין אישור הדוחות הכספיי ם  .במהלך הישיבה סקר המשנה-
למנכ " ל ו סמנכ " ל הכספים של החברה מר טיקו גדות  ,באופן מפורט את עיקרי הדוחות
הכספיים וכן את הסוגיות המהותיות בדיווח הכספי לרבות הערכות מהותיות ואומדנים
שנעשו במסגרת הדוחות הכספיים ; הבקרות הפנימיות הקשורות בדיווח הכספי ; שלמות
ונאותות ה גילוי בדוחות הכספיים ; המדיניות החשבונאית שאומצה והטיפול החשבונאי
שיושם בעניינים מהותיים של הקבוצה ; וכן הערכות שווי  ,לרבות ההנחות והאומדנים
שבבסיסן  ,שעליהן נסמכים נתונים בדוחות הכספיים  .חברי הועדה קיימו דיון בממצאי
הדוחות הכספיים ובסוגיות המהותיות לחברה תוך הצגת שאלות והבהרות לסמנכ " ל
הכספים של החברה ולרואי החשבון המבקרים  .בנוסף  ,נתקיים דיון ונבחנו תהליכים
ואפקטיביות הבקרה הפנימית הקיימים והצפויים להתקיים בחברה  .בסיום הדיון
בנתונים שהוצגו גיבשה הועדה את המלצותיה לדירקטוריון החברה בנוגע לאישור
הדוחות הכספיים  .ההמלצות האמורות הועברו אל חברי הדירקטוריון  1ימים לפני
המועד שהיה קבוע לדיון ואישור הדוחות הכספיים .
הגוף המופקד על בקרת העל בח ברה הוא דירקטוריון החברה  ,אשר דן בדוחות הכספיים
ומאשר אותם  .חברי הדירקטוריון למועד אישור הדוחות הכספיים הינם ה " ה ישראל
( איזי ה ) צ ' צ ' יק  -יו " ר הדירקטוריון  , Vishal Mahadevia , Yogesh Mahansaria ,טלי
ירון אלדר  ,יעקב אנוך ורביב צולר  .רוב חברי הד ירקטוריון הינם בעלי מיומנות
חשבונאי ת ופיננסית כ משמעות מונח זה בתקנות מומחיות חשבונאית ופיננסית .
טיוטת הדוחות הכספיים  ,כו לל ניתוחים כלכליים מפורטים ע ל ביצועי החברה  ,וכן
המלצות הועדה לבחינת הדוחות הכספיים נשלח ו מראש לעיו ן חברי הדירקטוריון .
הדירקטוריון מתכנס אחת לרבעון  ,לדיון נרחב ומעמיק בטיוטת הדוחות הכספיים
בנוכח ות רואי החשבון המבקר ים והיועצים המשפטיים של החברה  .מנכ " ל החברה
וסמנכ " ל הכספים של החברה  ,מצ יגים בפני הנוכחים את ההערכות המהותיות האומדנים
הקריטיים שיושמו בדוחות הכספיים והמדיניות החשבונאית שיושמה  ,וכ ן את יישום
עיקרון הגילוי הנאות בדוחות  ,והיבטים שונים של הבקרה וניהול הסיכונים .
במקרים בהם קיי מות סוגיו ת מהותיות בדיווח הכספי  ,מתכנסת ישיבת דירקטורי ון לפני
המועד שנקבע לאישור הדוחות הכספיים  .בישיבה זו דן הדירקטוריון בסוגיות  ,ומנחה
את הנהלת החברה ב דבר המדיניות החשבונאית המומלצת  .בדיון לאישור הדוחות
הכספיים משתתפים גם נציגים של רואה החשבון המבקר  .נציגי רואה החשבון המבקר
נשאלים לגבי סוגיות בקשר לדוחות הכ ספיים או בקשר לנוש אים אחרים שברצונם
להעלות בפני דירקטוריון החברה .
בדיון המתנהל מתבקשים היועצים ה משפטיים של החברה להציג בפני הדירקטור יון את
הערותיהם  ,במידה וקיימות  ,לרבות סוגיות משפטיות שעלו בתקופת הדוח .
בתום הדי ון מאשר הדירקטוריון את הדוחות הכספ יים .
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הליך אישור הדוחות ליום  11בדצמבר : 1111
טיוטת הדוחות הכספיים ליום  11בדצמבר  1111וטי וטת דוח דירקטוריון זה הועברו
לחברי הדירקטוריון מספר ימים ט רם ישיבת הדירקטוריון שנקבעה ליום  13ב מרץ 1111
לצורך אישור הדוחות .
כמו כן  ,וכמפורט לעיל  ,הועברו המלצות הועדה לבחינת הדו חות הכספיים אל חברי
הדירקטוריון  1ימים לפני המועד שהיה קבוע לדיון ואישור הדוחות הכספיים .
דירקטוריון החברה בדעה כי המלצות הועדה הועברו לידו זמן סביר  ,לפני הדיון
בדירקטוריון וזאת ב התחשב בהיקף ומורכבות הנושאים המפורטים בהמלצות .
דירקטוריון החברה קיבל את המלצות הועדה לבחינת הדוחות הכספיים  .הדירקטוריון
קבע כי פרק הזמן הסביר להעברת המלצות הועדה לדירקטוריון תלוי בהיקף ובמורכבות
ההמלצות ובכל מקרה לא יפחת משני (  ) 1ימי עסקים .
ביום  13במרץ  1111נתקיים דיון בדירקטוריון בדבר המלצות הועדה ובדוחות הכספיים
לשנת  . 1111בדיון נכחו חברי הדירקטוריון בהרכב מלא  .במהלך ישיבת הדירקטוריון בה
נידונו ואושרו הדוחות הכספיים  ,כמו גם המלצות הועדה  ,סקר ו סמנכ " ל הכספים
ומנכ " ל החברה את עיקרי הדוחות הכספיים ופעילותה השוטפת של החברה  .לאחר מכן
התקיים דיון במהלכו השיבה הנהלת החברה לשאלות הדירקטורי ם ונציגי רואה החשבון
המבקר הוסיפו התייחסויות כשנדרשו לכך  ,באשר לדוחות הכספיים  ,ועמדו לרשות חברי
הדירקטוריון בשאלות והבהרות בקשר לדוחות טרם אישורם  .לבסוף  ,סקר יו " ר הועדה
לבחינת הדוחות הכספיים את עיקרי המלצות הועדה .
בתום הדיון כאמור  ,דירקטוריון החברה החליט לקבל את כל המלצות הועדה ולאשר פה
אחד את הדוחות הכספיים של החברה לשנת . 1111
1.9

העברת חלק מסמכויות המנכ " ל ליו " ר הדירקטוריון
ביום  13.1.1111החליט דירקטוריון החברה  ,לאחר קבלת אישורה של ועדת הביקורת ,
ובהתאם להוראות סעיף  ( 111ד ) לחוק החברות  ,להסמיך את יו " ר דירקטוריו ן החברה ,
מר ישראל ( איזיה ) צ ' ציק  ,וזאת לתקופה של שלוש שנים החל ממועד קבלת אישור
הדירקטוריון כאמור  ,להפעיל חלק מסמכויותיו של מנכ " ל החברה  ,וזאת בכל הנוגע
לפיקוח על הניהול השוטף בתחומים הבאים  :כספים ובקרה ; רכש ולוגיסטיקה ; שיווק ;
מחקר ופיתוח ; 2ציות בתחום דיני נ יירות הערך ודיני התאגידים  ,פיקוח על פעילותן של
החברות הבנות וכן סמכויות מסוימות בתחום משאבי אנוש ומנהל ( בעיקר בכל בנוגע
לתגמול עובדים בחברה ) .בהקשר זה יצוין כי הביצוע והניהול השוטף בתחומים
האמורים לעיל ימשיך להיעשות על ידי נושאי המשרה ועובדי החברה האחראים על
תחומים אלו .
בהתאם לכך  ,וכפועל יוצא מן ההחלטה  ,ידווח המשנה למנכ " ל  ,המכהן גם כסמנכ " ל
הכספים של החברה  ,ליו " ר הדירקטוריון בכל הנושאים הנמצאים תחת אחריותו של
המשנה למנכ " ל  ,כאשר בכל הנוגע לפיקוח על פעילותן של החברות הבנות  ,הוחלט כי

2

בהקשר זה יצוין כי בהתאם למערך ההסכמים הקיים בין החברה ( וחלק מן החברות הבנות ) לבין ATC Tires
 , PVT Ltd.חברה אחות של החברה ("  , )" ATCמספקת  ATCלחברה שירותים ייעוץ וניהול בתחומים שונים
כגון רכש ולוגיסטיקה  ,שיווק ומחקר ופיתוח .

13
יו " ר הדירקטוריון ימונה לשמ ש כיו " ר הדירקטוריון של כל אחת מהחברות הבנות
המהותיות של החברה .
יתר הסמכויות המוקנות על פי כל דין ותקנון החברה למנכ " ל החברה  ,לרבות בכל הנוגע
לפיקוח על הביצוע והניהול השוטף בתחומי התפעול  ,הייצור  ,בטיחות ואיכות סביבה ,
אבטחת איכות  ,וכן סמכויות מסוימות בתחום מש אבי אנוש ומנהל ( בעיקר בכל הנוגע
למשק וביטחון )  ,נותרו בידי מנכ " ל החברה והוא יהיה אחראי להמשיך ולהפעילן בהתאם
להוראות כל די ן 9
ראה גם סעיף  11.1לחלק א ' לדוח התקופתי וכן דיווח מיידי של החברה מיום 13.1.1111
( מס ' אסמכתא  , ) 1111-11-131137 :הנכלל בדוח זה על דרך ההפ ניה .
.1

הוראות גילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי של התאגיד
1.1

גילוי בדבר אירועים לאחר הדוח על המצב הכספי
1.1.1

דרישת עיצום כספי
לפרטים בדבר דרישת עיצום כספי שקיבלה החברה מרשות ניירות ערך ביום
 1.1.1111ראו דיווח מיידי של החברה מיום  ( 3.1.1111מס ' אסמכתא 1111- :
 , ) 11-116317הנ כלל בדוח זה על דרך ההפניה .

1.1.1

תיקון תקנון החברה ; ביטוח ושיפוי
לפרטים בדבר תיקון תקנון החברה  ,פוליסת הביטוח של החברה וכתבי השיפוי
הקיימים לדירקטורים ונושאי המשרה בחברה  ,כך שיתאימו להוראות חוק
ייעול האכיפה ברשות ניירות ערך ( תיקוני חקיקה )  ,התשע " א , 1111 -ראו
דיווח ים מיידיים של החברה מי ו ם  ( 13.1.1111מספרי אסמכתאות 1111-11- :
 , ) 1111-11-116111 , 1111-11-113771 , 113711הנכללים בדוח זה על דרך
ההפניה .

1.1.1

מינוי דירקטורים חיצוניים
לפרטים בדבר מינויים של הגב ' טלי ירון -אלדר ומר יעקוב אנוך לדירקטורים
חיצוניים בחברה  ,ראו סעיף  1.1ל עיל .

1.1.1

העברת חלק מסמכויות המנכ " ל ליו " ר הדירקטוריון
לפרטים בדבר העברת חלק מסמכויותיו של המנכ " ל ליו " ר הדירקטוריון ,
בהתאם להחלטת דירקטוריון החברה מיום  , 13.1.1111ראו סעיף  1.9לעיל .

1.1.3

מערך הסכמים עם ATC
לפרטים בדבר שינוים ב מערך הסכמים עם  , ATCראו סעיף  11.1לפרק א
לדוח התקופתי וכן דיווח מיידי מיום  ( 13.1.1111מספר אסמכתא 1111-11-
) 131311
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1.1.6

סיום כהונתו של המבקר הפנימי ומינוי מבקר פנימי חדש
לפרטים בדבר סיום כהונתו של המבקר הפנימי של החברה  ,מר עופר
אורליצקי  ,ביום  , 13.1.1111ומינויו של מר אורן גרופי למבקר הפנימי החדש
של החברה  ,ראו סעיף  1.1.1לעיל וכן דיווח מיידיים מיום  ( 13.1.1111מספרי
אסמכתאות  1111-11-131113 :ו , ) 1111-11-131191 -הנכללים בדוח זה על דרך
ההפניה .

1.1.9

מינויו של מהנדס ראשי חדש
לפרטים בדבר מינויו של יצחק רופא לתפקיד של מהנדס ראשי בחברה  ,החל
מיום  , 1.1.1111ראו דיווח מיידי של החברה מיום  ( 13.1.1111מס ' אסמכתא :
 , ) 1111-11-131131הנכלל בדוח זה על דרך ההפניה .

1.1.3

מתן בונוסים ליו " ר הדירקטוריון ומנכ " ל החברה
לפרטים בדבר מתן בונוסים ליו " ר הדירקטוריון ומנכ " ל החברה  ,ראו דיווח
מיידי של החברה מיום  ( 13.1.1111מס ' אסמכתא  1111-11-131139 :ו 1111-11-
 , ) 131313הנכלל בדוח זה על דרך ההפניה .

1.1

גילוי בדבר אומדנים חשבונאיים קריטיים  -ראה ביאור  1לדוחות הכספיים לשנת 9 1111

.6

גילוי ייעודי למחזיקי אגרות חוב
להלן ריכוז פרטים בדבר תעודות ההתחייבות שבמחזור:
דירוג
מועד
הנפקה

סדרה

א'
ב'

שם
חברה
מדרגת

בהנפק
ה

13.3.1113

---

---

3.3.1111

מדרוג
בע " מ

A3

דצמבר
1131

A3
אופק
שלילי
A3
אופק
שלילי

ולמועד
הדוח
A3
אופק
יציב
A3
אופק
יציב

סך שו וי
נק וב
במועד
הה נפקה
( במיליוני
ש"ח)

סוג
ריב ית

ריבית
נק ובה

ריבית
אפקטי
בית
ליום
ההנפק
ה

רישום
למסחר
בבורסה
( כן  1לא )

מועד
תשלו
ם
ריבית

ע9נ9
נומינלי
ליום
139319
33
( במ ילי
וני
ש"ח)

ע9נ9
משוערך
ליום
13931933
( במ יליוני
ש"ח)

ערך בספרים
של יתרות
האג " ח ליום
13931933
( במ יליוני
ש"ח)

ערך בספרים
של ריבית
לשלם ליום
13931933
( במ יליוני
ש"ח)

שווי
שוק
ליום
13931933
( במ יליונ
י ש"ח)

116.3

קבוע
ה

6%

6.1%

כן

11/13

11.1

19.3

19.3

1.6

13.1

113.1

קבוע
ה

6.33
%

9.1%

כן

13/11
ו-
11/13

113.1

113.1

111.1

1.1

111.1

מידע נוסף לגבי סדרות אג"ח א' ו-ב
.1

הקרן והרבית השנתית של אג " ח סדרה א ' צמודות למדד המחירים לצרכן שפורסם בגין חודש יולי . 1113

.1

יתרת קרן אג " ח סדרה א ' עומדת לפירעון בתשלום אחד ביום  11באוגוסט . 1111
קרן אג " ח סדרה ב ' עומדת לפי רעון ב 1 -תש לומים שווים ביום  11באוגוסט של כל אחת מהשנ ים  ( 1111-1116כולל ).
הר יבית בגין אג " ח סדרה א ' תשולם ביו ם  11לאוגוסט . 1111
הריבית בגין אג " ח סדרה ב ' תשולם בימים  13ב פברואר ו 11 -באוגוסט של כל אחת מהשנים  1111עד  ( 1116כולל ).

.1

אגרות החוב סדרה א ' ו -ב ' אינן מובטחות בבטוחה כלשהי .

.1

הנאמן של אגרות ה חוב סדרה א ' הינו הרמטיק נאמנות (  ) 1793בע " מ  ,האחראי על הסדרה אצל הנאמן הינו מר דן אבנון  .דרכי התקשרות  :טלפון ; 11-3191369 :
פקס  ; 11-3191916 :דוא " ל  ; hermetic@hermetic.co.il :כתובת למשלוח דואר  :רחוב הירקון  , 111תל -אביב . 61391
הנאמן של אגרות החוב ס דרה ב ' הינו כלל פינ נסים נאמנויות  1119בע " מ  ,האחראי על הסדרה אצל הנאמן הינו עו " ד יניב גאם  .דרכי התקשרות  :טלפון :
 ; 11-6191319פקס  ; 11-6191317 :דוא " ל  ; trustees@clal-fin.co.il :כתובת למשלוח דואר  :בית רובינשטיין  ,קומה  , 3דרך מנחם בגין  , 19תל -אביב . 63111

.3

במהלך תקופת הדוח ו למועד הדוח החברה עמדה בכל התנאים וההתחייבויות מכ וח שטרי הנאמנות ולא התקיימו תנ אים המקיימים עילה להעמדת האג " ח
לפי רעון מיידי .

אוזקן דמירבס
מנכ " ל

 13במרס 1111

איזיה צ ' צ ' יק
יו " ר הדירקטוריון

אליאנס חברה לצמיגים בע"מ

דוח שנתי 1122

אליאנס חברה לצמיגים בע"מ
דוח שנתי 1122

תוכן העניינים
עמוד
דוח רואה החשבון המבקר
דוח רואה החשבון המבקר  -בקרה פנימית על דיווח כספי

2
3

הדוחות הכספיים  -המאוחדים  -בדולרים של ארה"ב:
4-5
6
7-9
11-12
13-74
75

דוחות על המצב הכספי
דוחות על הרווח (ההפסד) הכולל
דוחות על השינויים בהון
דוחות על תזרימי המזומנים
ביאורים לדוחות הכספיים
נספח  -א

-1-

דוח רואה החשבון המבקר
לבעלי המניות של
אליאנס חברה לצמיגים בע"מ

ביקרנו את הדוחות על המצב הכספי המאוחדים של אליאנס חברה לצמיגים בע"מ (להלן  -החברה) לימים  13בדצמבר
 1133ו 1131 -ואת הדוחות המאוחדים על הרווח (ההפסד) הכולל ,הדוחות המאוחדים על השינויים בהון והדוחות
המאוחדים על תזרימי המזומנים לכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום  13בדצמבר  .1133דוחות כספיים
אלה הינם באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה .אחריותנו היא לחוות דעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על
ביקורתנו.
לא ביקרנו את הדוחות הכספיים של חברות שאוחדו מסוימות אשר נכסיהן הכלולים באיחוד מהווים כ 3.4% -וכ3.5% -
מכלל הנכסים המאוחדים לימים  13בדצמבר  1133ו 1131 -והכנסותיהן הכלולות באיחוד מהוות כ ,3.5% -כ3.5% -
וכ ,1%-מכלל ההכנסות המאוחדות לכל אחת משלוש השנים בתקופה שהתסיימה ביום  13בדצמבר  ,1133בהתאמה.
הדוחות הכספיים של החברות המאוחדות הנ"ל בוקרו על ידי רואי חשבון אחרים שדוחותיהן הומצאו לנו וחוות דעתנו ,ככל
שהיא מתייחסת לסכומים שנכללו בגין אותן חברות ,מבוססת על דוחות רואי החשבון האחרים.
ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ,לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון (דרך פעולתו
של רואה חשבון) ,התשל"ג .3791 -על-פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה
סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית .ביקורת כוללת בדיקה מידגמית של ראיות התומכות
בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים .ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים
המשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה.
אנו סבורים שביקורתנו ודוחות רואי החשבון האחרים מספקים בסיס נאות לחוות דעתנו.
לדעתנו ,בהתבסס על ביקורתנו ועל הדוחות של רואי החשבון האחרים ,הדוחות הכספיים הנ"ל משקפים באופן נאות ,מכל
הבחינות המהותיות ,את המצב הכספי של החברה והחברות המאוחדות שלה לימים  13בדצמבר  1133ו 1131 -ואת
תוצאות פעולותיהן ,השינויים בהון ותזרימי המזומנים שלהן לכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום
 13בדצמבר  ,1133בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים ( )IFRSוהוראות תקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים),
התש"ע.1131-
ביקרנו גם ,בהתאם לתקן ביקורת  314של לשכת רואי חשבון בישראל " ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי",
רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי של החברה ליום  13בדצמבר  ,1133והדוח שלנו מיום  12במרס  1131כלל חוות
דעת בלתי מסויגת על קיומם של אותם רכיבים באופן אפקטיבי.

תל-אביב,
 12במרס 1131

קסלמן וקסלמן,
רואי חשבון
פירמה חברה בPricewaterhouseCoopers International Limited -

קסלמן וקסלמן ,מגדל הסחר ,רחוב המרד  ,52תל-אביב  ,52152ישראל ,ת.ד  225תל-אביב 51116
טלפון ,+972-3-7954555 :פקסwww.pwc.co.il ,+972-3-7954556 :

דוח רואה החשבון המבקר
לבעלי המניות של
אליאנס חברה לצמיגים בע"מ

בדבר ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי
בהתאם לסעיף 9ב (ג) בתקנות ניירות ערך
(דוחות תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל0991-
ביקרנו רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי של אליאנס חברה לצמיגים בע"מ והחברות הבנות שלה (להלן ביחד החברה)
ליום  10בדצמבר  .1100רכיבי בקרה אלה נקבעו כמוסבר בפסקה הבאה .הדירקטוריון וההנהלה של החברה אחראים
לקיום בקרה פנימית אפקטיבית על דיווח כספי ולהערכתם את האפקטיביות של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי
המצורפת לדוח התקופתי לתאריך הנ"ל .אחריותנו היא לחוות דעה על רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי של החברה
בהתבסס על ביקורתנו.
רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי שבוקרו על ידינו נקבעו בהתאם לתקן ביקורת  011של לשכת רואי חשבון בישראל
"ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי" (להלן-תקן ביקורת  .)011רכיבים אלה הינם )0( :בקרות ברמת הארגון,
לרבות בקרות על תהליך העריכה והסגירה של דיווח כספי ובקרות כלליות של מערכות מידע; ( )1בקרות על תהליך
ההכנסות  -לקוחות; ( )1בקרות על תהליך הרכש  -מלאי (כל אלה יחד מכונים להלן-רכיבי הבקרה המבוקרים).
ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקן ביקורת  .011על-פי תקן זה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה לזהות
את רכיבי הבקרה המבוקרים ולהשיג מידה סבירה של ביטחון אם רכיבי בקרה אלה קוימו באופן אפקטיבי מכל הבחינות
המהותיות .ביקורתנו כללה השגת הבנה לגבי בקרה פנימית על דיווח כספי ,זיהוי רכיבי הבקרה המבוקרים ,הערכת
הסיכון שקיימת חולשה מהותית ברכיבי הבקרה המבוקרים ,וכן בחינה והערכה של אפקטיביות התכנון והתפעול של אותם
רכיבי בקרה בהתבסס על הסיכון שהוערך .ביקורתנו ,לגבי אותם רכיבי בקרה ,כללה גם ביצוע נהלים אחרים כאלה
שחשבנו כנחוצים בהתאם לנסיבות .ביקורתנו התייחסה רק לרכיבי הבקרה המבוקרים ,להבדיל מבקרה פנימית על כלל
התהליכים המהותיים בקשר עם הדיווח הכספי ,ולפיכך חוות דעתנו מתייחסת לרכיבי הבקרה המבוקרים בלבד .כמו כן,
ביקורתנו לא התייחסה להשפעות הדדיו ת בין רכיבי הבקרה המבוקרים לבין כאלה שאינם מבוקרים ולפיכך ,חוות דעתנו
אינה מביאה בחשבון השפעות אפשריות כאלה .אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו בהקשר
המתואר לעיל.
בשל מגבלות מובנות ,בקרה פנימית על דיווח כספי בכלל ,ורכיבים מתוכה בפרט ,עשויים שלא למנוע או לגלות הצגה
מוטעית .כמו כן ,הסקת מסקנות לגבי העתיד על בסיס הערכת אפקטיביות נוכחית כלשהי חשופה לסיכון שבקרות
תהפוכנה לבלתי מתאימות בגלל שינויים בנסיבות או שמידת הקיום של המדיניות או הנהלים תשתנה לרעה.
לדעתנו ,החברה קיימה באופן אפקטיבי ,מכל הבחינות המהותיות ,את רכיבי הבקרה המבוקרים ליום  10בדצמבר .2011
ביקרנו גם ,בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ,את הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה לימים  10בדצמבר
 2011ו 2010-ולכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום  10בדצמבר  2011והדוח שלנו ,מיום  12במרס
 , 1101כלל חוות דעת בלתי מסויגת על אותם דוחות כספיים.
תל-אביב,
 12במרס 1101

קסלמן וקסלמן,
רואי חשבון
פירמה חברה בPricewaterhouseCoopers International Limited -

קסלמן וקסלמן ,מגדל הסחר ,רחוב המרד  ,52תל-אביב  ,52152ישראל ,ת.ד  225תל-אביב 51660
טלפון ,+972-3-7954555 :פקסwww.pwc.co.il ,+972-3-7954556 :

אליאנס חברה לצמיגים בע"מ
דוחות מאוחדים על המצב הכספי

ביאור

 12בדצמבר
1121
1122
אלפי דולרים (ראה ביאור 1ד')

רכוש
נכסים שוטפים:
מזומנים ושווי מזומנים
מכשירים פיננסים נגזרים
חייבים ויתרות חובה:
לקוחות
אחרים
מלאי
קרקע מוחזקת למכירה

116611
96911

36852
26518

9
11

566283
166227
1196726
26231
2156977

616112
76921
846185
1596568

נכסים שאינם שוטפים:
מכשירים פיננסים נגזרים
הוצאות מימון נדחות
רכוש קבוע
נכסים בלתי מוחשיים
לקוחות לזמן ארוך
מסי הכנסה נדחים

7
(14א)(()1א)
11
12
8
13

166
656481
166274
315
26365
846611

36413
333
716111
166973
371
96783
1116883

2916577

2616451

6
7
8

סך נכסים

) איזיה צ'צ'יק ,יו"ר הדירקטוריון
)
) אוזקן דמירבס ,מנכ"ל
)
) טיקו גדות ,משנה למנכ"ל וסמנכ"ל כספים
)

תאריך אישור הדוחות הכספיים על ידי דירקטוריון החברה 28 :במרס .2112
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אליאנס חברה לצמיגים בע"מ
דוחות מאוחדים על המצב הכספי

ביאור

 12בדצמבר
1121
1122
אלפי דולרים (ראה ביאור 1ד')

התחייבויות והון
התחייבויות שוטפות:
אשראי 6הלוואות לזמן קצר וחלויות שוטפות
של התחייבויות לזמן ארוך
זכאים ויתרות זכות:
ספקים ונותני שירותים
אחרים
הפרשות בגין התחייבויות אחרות
מכשירים פיננסים נגזרים

14
15
16
7

התחייבויות לזמן ארוך:
הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים
(בניכוי חלויות שוטפות)
איגרות חוב (בניכוי חלות שוטפת)
התחייבויות בשל סיום יחסי עובד מעביד 6נטו
הפרשה להחזרות
מכשירים פיננסים נגזרים
מסי הכנסה נדחים

14
14
17
7
13

התקשרויות

816951

596712

226311
366524
16923
36268
1456976

296894
286971
26618
16659
1226853

216478
346897
444
948
271
16525
596562

286558
446996
987
218
746759

18

סך התחייבויות
19

הון
הון מניות רגילות
פרמיה על מניות
תקבולים על חשבון מניות
קרנות הון אחרות
יתרת רווח (הפסד)
סך ההון
סך ההתחייבויות וההון

2156538

1976612

*
596769
136252
126118
856139
2916577

*
596769
96431
()56361
636839
2616451

* מייצג סכום הנמוך מ  1 -אלפי דולר.

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
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אליאנס חברה לצמיגים בע"מ
דוחות מאוחדים על הרווח (ההפסד) הכולל

ביאור
הכנסות
עלות המכר
רווח גולמי

השנה שהסתיימה ב 12 -בדצמבר
1112
1121
1122
אלפי דולרים (ראה ביאור 1ד')
3146817
2516392
536425

1686958
1296892
396166

(21628א) 4116442
3216222
(21ב)
816221

הוצאות מכירה ושיווק
הוצאות הנהלה וכלליות
הוצאות (הכנסות) ארגון מחדש
הוצאות (הכנסות) אחרות
רווח (הפסד) מפעולות

21
21
16
22

366787
166998
()86719
366144

366366
176681
()871
259
()11

216869
66115
86126
36166

הכנסות מימון
הוצאות מימון
הוצאות מימון  -נטו

23
23

16281
126163
116783

66725
76814
16179

16754
66248
46494

256361
()76983
176378

()16189
419
()681

()16328
16665
337

36832
()11
36822
216211

*
*
()681

*
*
337

רווח (הפסד) לפני מסים על ההכנסה
הטבת מס (מסים על ההכנסה)
רווח (הפסד) לשנה

13

רווח כולל אחר-
הגנת תזרים מזומנים 6נטו ממס
קרן מהפרשי תרגום
רווח כולל אחר לשנה 6נטו ממס
סך רווח (הפסד) כולל לשנה

* מייצג סכום הנמוך מ  1 -אלפי דולר.

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
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אליאנס חברה לצמיגים בע"מ
דוחות מאוחדים על השינויים בהון
מניות

פרמיה

תקבולים על

קרנות הון

רגילות

על מניות

חשבון מניות

אחרות

עודפים

סך ההון

אלפי דולרים (ראה ביאור  1ד')

יתרה ליום  2בינואר 1112
רווח לשנה
קרן מהפרשי תרגום
סך הרווח הכולל לשנה
תקבולים על חשבון מניות
יתרה ליום  12בדצמבר 1112

* מייצג סכום הנמוך מ  1 -אלפי דולר.

-

96431

366128

*
-

-

-

-

-

-

-

*

-

-

-

*

-

366128

*

226751
226751

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
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96431

()56117

416541

337

337

-

*

337

337

()46681

226751
636628

אליאנס חברה לצמיגים בע"מ
דוחות מאוחדים על השינויים בהון

מניות

פרמיה

תקבולים על

קרנות הון

רגילות

על מניות

חשבון מניות

אחרות

עודפים

סך ההון

אלפי דולרים (ראה ביאור  1ד')

יתרה ליום  2בינואר 1121
הפסד לשנה
קרן מהפרשי תרגום
סך ההפסד הכולל לשנה
הקצאת מניות
יתרה ליום  12בדצמבר 1121

366128

*

226751

96431

-

-

-

-

-

-

*

-

-

-

*

*

236641

*

596769

()226751
-

* מייצג סכום הנמוך מ  1 -אלפי דולר.
הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
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-

96431

()46681

636628

()681

()681

()681
()56361

*
()681
891
636839

אליאנס חברה לצמיגים בע"מ
דוחות מאוחדים על השינויים בהון
מניות

פרמיה

קרנות הון

רגילות

על מניות

אחרות

עודפים

סך ההון

אלפי דולרים (ראה ביאור  1ד')

יתרה ליום  2בינואר 1122

596769

*

96431

()56361

636839

רווח כולל -
רווח לשנה

-

-

-

176378

176378

רווח כולל אחר ,נטו ממס:
36832

הגנת תזרים מזומנים
קרן מהפרשי תרגום

-

-

()11

סך הרווח הכולל לשנה

-

-

יתרה ליום  12בדצמבר 1122

596769

*

-

()11

36822

176378

216211

136252

126118

856139

* מייצג סכום הנמוך מ  1 -אלפי דולר.
הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
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36832

(המשך) 1 -

אליאנס חברה לצמיגים בע"מ
דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים

שנה שהסתיימה ביום  12בדצמבר
1112
1121
1122
אלפי דולרים (ראה ביאור 1ד')
תזרימי מזומנים מפעילויות שוטפות:
מזומנים נטו שנבעו מפעולות (ראה נספח (א))
מיסי הכנסה ששולמו במזומן
ריבית ששולמה
מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת

76891
()166
()56813
16912

76513
()43
()46345
36115

366382
()46591
316791

תזרימי מזומנים מפעילויות השקעה:
רכישת פעילות (ראה נספח (ג))
רכישת רכוש קבוע
תמורה ממכירת רכוש קבוע
מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה

()56941
26711
()36229

()26751
()76698
16174
()96374

()456119
()76142
646
()516615

613
891
-

226751

()16644
()196346
356365
()66948
86931
26672
16181
36852

()851
36894

תזרימי מזומנים מפעילויות מימון:
קבלת הלוואות לזמן ארוך
הקצאת מניות
תקבולים על חשבון מניות
רכישת מניות של חברות בנות מבעלי זכויות שאינן מקנות
שליטה
פירעון הלוואות לזמן ארוך
אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים ומוסדות כספיים
הנפקת אגרות חוב (בניכוי הוצאות הנפקה)
פירעון אגרות חוב
תקבולים מעסקת  SWAPעל אגרות חוב
מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון
גידול (קיטון) במזומנים ושווי מזומנים
יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה
יתרת מזומנים ושווי מזומנים לגמר השנה

()76199
226561
()76711
16323
96175
76758
36852
116611

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
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()66817
186977
()837
26117
16181

(המשך) 2 -

אליאנס חברה לצמיגים בע"מ
דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים

שנה שהסתיימה ביום  12בדצמבר
1112
1121
1122
אלפי דולרים (ראה ביאור 1ד')
(א) נספח לדוחות מאוחדים על תזרימי מזומנים שנבעו מפעולות:
רווח (הפסד) לפני מסים על הכנסה
התאמות בגין:
ריבית ששולמה
הפסד (רווח) משינוי בשווי ההוגן של מכשירים פיננסים
נגזרים
פחת
הפחתות
ירידת ערך נכסים
התחייבויות בשל סיום יחסי עובד-מעביד  -נטו
רווח הון ממכירת רכוש קבוע
הפרשי שער בגין אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים
הפרשי שער וריבית בגין אגרות חוב  -נטו
שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות תפעוליים:
קיטון (גידול) בחייבים ויתרות חובה:
לקוחות
אחרים
קיטון (גידול) במלאי
גידול (קיטון) בזכאים ויתרות זכות:
ספקים ונותני שירותים
אחרים
מזומנים נטו שנבעו מפעולות

256361

()16189

()16328

56813

46345

46591

16686
76138
699
()848
()46619
213
()26739
326614

()16111
76849
722
259
()832
()279
26311
36351
156516

26762
76961
16645
()646
126
16131
166241

46875
()46216
()256541

()136411
26137
()186162

216442
()26178
66945

()76583
76742
()246723
76891

76778
136544
()86113
76513

()46715
()16353
216141
366382

(ב) פעילות השקעה שאינה כרוכה בתזרימי מזומנים:
במהלך שנת  62111מכרה החברה קרקע מוחזקת למכירה תמורת סך כולל של  666125מתוכם סך של
 46117אלפי דולר טרם שולם .כמו כן רכוש קבוע 6תמורת סך כולל של  686אלפי דולר 6מתוכם סך של
 571אלפי דולר טרם שולם.
בשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר  62111מכרה החברה רכוש קבוע תמורת סך כולל של  16719אלפי
דולר 6מתוכם סך של כ 587 -אלפי דולר 6התקבל במהלך שנת .2111

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
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(סיום) 3 -

אליאנס חברה לצמיגים בע"מ
דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים

(ג) להלן פירוט הנכסים וההתחייבויות של חברה שאוחדה לראשונה בשנת :1112
לקוחות
חייבים ויתרות חובה
מלאי
ספקים
נכסים קבועים
מוניטין
סימנים מסחריים
קשרי לקוחות
זכאים ויתרות זכות
התחייבויות לזמן ארוך
תמורה ששולמה במזומן במהלך שנת  2119ושנת 2111

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
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126324
16914
226435
()36174
46271
86441
66664
16151
()56764
()412
476859

אליאנס חברה לצמיגים בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים

ביאור  - 2כללי:
אליאנס חברה לצמיגים בע"מ החליפה את שמה ביום ( 17.2.2111להלן" -החברה" או
"החברה האם").
חברת האם והחברות הבנות שלה (להלן " -הקבוצה") עוסקות בייצור 6ייבוא 6שיווק ומכירה
של צמיגים למגוון רחב של שימושים.

פעילות הייצור מתבצעת בישראל 6על ידי קבלני משנה בסין וחברה קשורה ( ATCלהלן -
"חברה קשורה") 6בהודו .פעילות השיווק מתבצעת על ידי החברות הבנות בישראל ומחוץ
לישראל .לפרטים נוספים למידע לפי מגזרים 6ראה ביאור .28
החברה הינה "תאגיד מדווח" 6כמשמעות מונח זה בחוק ניירות ערך 6אשר התאגדה בישראל
והינה תושבת בה .כתובת משרדה הרשום של החברה הינו ברחוב פרידלנדר  61חדרה.
הבורסה 6בה נסחרות אגרות החוב של החברה היא הבורסה לניירות ערך בתל אביב.
ביאור  - 1עיקרי המדיניות החשבונאית:
א.

בסיס הצגה של הדוחות הכספיים:
)1

הדוחות הכספיים של הקבוצה לימים  31בדצמבר  2111ו 31-בדצמבר  2111ולכל אחת
משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום  31בדצמבר  62111מצייתים לתקני הדיווח
הכספי הבינלאומיים ( )International Financial Reporting Standardsשהם תקנים
ופרשנויות אשר פורסמו על ידי המוסד הבינלאומי לתקינה בחשבונאות ( International
( )Accounting Standard Boardלהלן  -תקני ה )IFRS-וכוללים את הגילוי הנוסף הנדרש
לפי תקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים) 6התש"ע .2111 -
עיקרי המדיניות החשבונאית 6המתוארים להלן 6יושמו באופן עקבי ביחס לכל השנים
המוצגות 6אלא אם צוין אחרת.
הדוחות הכספיים המאוחדים נערכו בהתאם למוסכמת העלות ההיסטורית 6בכפוף
להתאמות בגין שערוך נכסי יעודה לפיצויים ומדידת הקרקע בשווי הוגן כ"עלות
נחשבת" ביום המעבר ל IFRS -בהתאם להקלה שאומצה על ידי החברה כמתאפשר
בתקן דיווח בינלאומי מספר  .1נכסים פיננסים נגזרים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד6
המוצגים בשווי הוגן.
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אליאנס חברה לצמיגים בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים (המשך)
ביאור  - 1עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך):
עריכת דוחות כספיים בהתאם לתקני ה 6IFRS-דורשת שימוש באומדנים חשבונאיים
מסוימים מהותיים .כמו כן 6היא מחייבת את הנהלת הקבוצה להפעיל שיקול דעת
בתהליך יישום מדיניותה החשבונאית של הקבוצה .בביאור  3ניתן גילוי לתחומים
בהם מעורבת מידה רבה של שיקול דעת או מורכבות 6או תחומים בהם יש להנחות
ולאומדנים השפעה מהותית על הדוחות הכספיים המאוחדים .התוצאות בפועל
עשויות להיות שונות מהותית מהאומדנים וההנחות ששימשו את הנהלת הקבוצה.

ב.

)2

תקופת המחזור התפעולי של הקבוצה הינה  12חודשים.

)3

הקבוצה מנתחת את ההוצאות שהוכרו בדוח רווח או הפסד לפי שיטת סיווג
המבוססת על מאפיין הפעילות של ההוצאות.

דוחות כספיים מאוחדים:
חברות בנות
חברות בנות הן ישויות (לרבות ישויות למטרות מיוחדות) שבהן יש לקבוצה שליטה
על המדיניות הכספית והתפעולית 6הכרוכה לרוב בהחזקה ביותר ממחצית זכויות
ההצבעה.
חברות בנות נכללות באיחוד באופן מלא החל מהמועד שבו מושגת השליטה בהן
לקבוצה .איחודן מופסק במועד שבו מפסיקה השליטה.
הטיפול החשבונאי של הקבוצה בצירופי עסקים מתבצע תוך שימוש בשיטת הרכישה.
התמורה שמועברת בגין רכישת חברה בת (להלן -החברה הנרכשת) 6מחושבת כסיכום
של ערכי השווי ההוגן של הנכסים שמועברים על ידי הקבוצה 6ההתחייבויות
שמתהוות לקבוצה מול הבעלים הקודמים של החברה הנרכשת והזכויות ההוניות
שמונפקות על ידי הקבוצה .התמורה שמועברת כוללת את השווי ההוגן של כל נכס או
התחייבות 6שנובעים כתוצאה מהסדר תמורה מותנית .החל מצירופי עסקים לאחר
 1.1.2111עלויות הקשורות לרכישה מוכרות ברווח או הפסד עם התהוותן .נכסים
מזוהים שנרכשים וכן התחייבויות והתחייבויות תלויות שנוטלת הקבוצה על עצמה
במסגרת צירוף עסקים (למעט חריגים מסוימים המפורטים בתקן דיווח כספי
בינלאומי "- 3צירופי עסקים" (מתוקן); להלן  )IFRS 3R-נמדדים לראשונה בשווים
ההוגן במועד הרכישה .במסגרת כל עסקת צירוף עסקים 6קובעת הקבוצה באם להכיר
בזכויות שאינן מקנות שליטה בחברה הנרכשת לפי שוויין ההוגן או לפי החלק היחסי
של הזכויות שאינן מקנות שליטה בשווי ההוגן של הנכסים המזוהים נטו של החברה
הנרכשת .קביעה זו נעשית לגבי כל עסקה ועסקה בנפרד.
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אליאנס חברה לצמיגים בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים (המשך)
ביאור  - 1עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך):
יתרות ועסקות תוך קבוצתיות 6כולל הכנסות 6הוצאות ודיבידנדים בגין עסקות בין
חברות הקבוצה בוטלו .רווחים והפסדים 6הנובעים מעסקות תוך קבוצתיות 6ואשר
הוכרו בנכסים (כגון מלאי ורכוש קבוע) בוטלו אף הם .הפסדים תוך קבוצתיים כאמור
עשויים להצביע על ירידת ערך נכסים אשר נבחנת ומטופלת כמפורט ב-ז' להלן.
המדיניות החשבונאית המיושמת בחברות הבנות שונתה לפי הצורך 6על מנת להבטיח
עקביות עם המדיניות החשבונאית שאומצה על-ידי הקבוצה.
ג.

דיווח מגזרי:
מגזרי פעילות מדווחים לפי אותו בסיס המשמש לצרכי דיווח פנימיים המוגש למקבל
ההחלטות התפעוליות הראשי בקבוצה אשר אחראי על הקצאת משאבים למגזרי הפעילות
של הקבוצה והערכת הביצועים שלהם.

ד.

תרגום יתרות ועסקות במטבע חוץ:
)1

מטבע הפעילות ומטבע ההצגה
פריטים הנכללים בדוחות הכספיים של כל אחת מחברות הקבוצה נמדדים במטבע של
הסביבה הכלכלית העיקרית בה פועלת אותה ישות (להלן  -מטבע הפעילות) .הדוחות
הכספיים המאוחדים מוצגים בדולר של ארה"ב (להלן הדולר) 6שהוא מטבע הפעילות
ומטבע ההצגה של הקבוצה .מטבע הפעילות של חלק מחברות הקבוצה אינו דולר.
נכון ליום  31בדצמבר  2111כתוצאה מהשינויים בסביבה הכלכלית העיקרית בה
פועלת ( Alliance Tire Africa (Pty) Ltd.להלן " -החברה המאוחדת של חברת הבת
האמריקנית") שונה מטבע הפעילות לדולר.
להלן השינויים שחלו בתקופות המדווחות בשערי החליפין של השקל והאירו לעומת
הדולר ובמדד המחירים לצרכן:

שנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר 2111
שנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר 2111
שנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר 2119

שער
החליפין
של השקל
%
7.7
()6.1
()1.7

שער
החליפין
של האירו
%
3.3
8.1
()3.3

שער החליפין של הדולר ליום  31בדצמבר  2111הינו 3.821 = $1 :ש"ח.
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מדד
המחירים
לצרכן
%
2.2
2.7
3.9

אליאנס חברה לצמיגים בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים (המשך)
ביאור  - 1עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך):
)2

עסקות ויתרות
עסקות במטבע השונה ממטבע הפעילות (להלן -מטבע חוץ) מתורגמות למטבע
הפעילות באמצעות שימוש בשערי החליפין שבתוקף למועדי העסקות או הערכות
מחדש כאשר הפריטים נמדדים מחדש .הפרשי שער 6הנובעים מיישוב עסקות כאמור
ומתרגום נכסים והתחייבויות כספיים הנקובים במטבע חוץ לפי שערי החליפין לתום
השנה 6נזקפים לרווח או הפסד 6למעט כאשר הם נזקפים לרווח כולל אחר כגידור
תזרים מזומנים.
רווחים והפסדים הנובעים משינוי בשערי חליפין מוצגים בדוח רווח והפסד במסגרת
"הכנסות (הוצאות) מימון".

)3

תרגום דוחות כספיים של חברות הקבוצה
התוצאות והמצב הכספי של כל חברות הקבוצה (אשר מטבע הפעילות של אף אחת
מהן אינו מטבע של כלכלה היפר-אינפלציונית) 6אשר מטבע הפעילות שלהן שונה
ממטבע ההצגה 6מתורגמים למטבע ההצגה כדלקמן:
א) נכסים והתחייבויות לכל דוח על המצב הכספי מוצג מתורגמים לפי שער הסגירה
במועד אותו דוח על המצב הכספי;
ב) הכנסות והוצאות לכל דוח רווח והפסד מתורגמים לפי שערי החליפין הממוצעים
לתקופה (אלא אם ממוצע זה אינו קירוב סביר של ההשפעה המצטברת של שערי
החליפין במועדי העסקות .במקרה זה מתורגמות ההכנסות וההוצאות לפי שער
החליפין במועדי העסקות);
ג) כל הפרשי השער הנוצרים מוכרים במסגרת רווח כולל אחר.
בעת איחוד הדוחות הכספיים 6נזקפים לרווח כולל אחר הפרשי שער הנובעים מתרגום
ההשקעה נטו בפעילויות חוץ ומהלוואות ומכשירי מטבע אחרים 6המיועדים
כמכשירים המגדרים השקעות אלו .כאשר פעילות חוץ ממומשת או נמכרת בחלקה6
הפרשי השער שנזקפו לרווח כולל אחר מוכרים בדוח רווח והפסד כחלק מהרווח או
ההפסד הנובעים מהמימוש או מכירה.
מוניטין ותיאומי שווי ההוגן 6הנובעים מרכישת ישות זרה 6מטופלים כנכסים
והתחייבויות של הישות הזרה ומתורגמים לפי שער הסגירה .הפרשי שער בגין התרגום
כאמור נזקפים לרווח כולל אחר.
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אליאנס חברה לצמיגים בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים (המשך)
ביאור  - 1עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך):
ה.

רכוש קבוע:
 )1העלות של פריט רכוש קבוע מוכרת כנכס אם ורק אם( :א) צפוי ( )probableשהטבות
כלכליות עתידיות המיוחסות לפריט יזרמו אל הקבוצה; וכן (ב) העלות של הפריט
ניתנת למדידה באופן מהימן.
הרכוש הקבוע נכלל לראשונה לפי עלות הרכישה (למעט מדידת הקרקע בשווי הוגן
כ"עלות נחשבת" ליום המעבר ל 6IFRS-ראה א' 2לעיל) .עלויות עוקבות נכללות בעת
התהוותן בערכו של הנכס בספרים או מוכרות כנכס נפרד 6בהתאם למקרה 6רק כאשר
מתקיימים לגביהן שני הקריטריונים להכרה כנכס האמורים לעיל.
כאשר מוחלף חלק מפריט רכוש הקבוע 6ערכו נגרע מהספרים .כל שאר עלויות
התיקונים ועבודות האחזקה נזקפות לדוח רווח והפסד במהלך תקופת הדיווח בה נבעו.
עלות פריט רכוש קבוע כוללת את:
(א) מחיר רכישתו 6כולל מסי יבוא ומסי רכישה שאינם מוחזרים 6בניכוי הנחות
מסחריות (.)trade discounts and rebates
(ב) עלויות כלשהן שניתן לייחס במישרין להבאת הנכס למיקום ולמצב הדרושים לכך
שהוא יוכל לפעול באופן שהתכוונה ההנהלה.
(ג) האומדן הראשוני של העלויות לפירוק ופינוי של הפריט 6ושיקום האתר בו הוא
ממוקם 6אשר בגינם מתהווה לקבוצה מחויבות כאשר הפריט נרכש או כתוצאה
משימוש בפריט במשך תקופה מסוימת 6שלא לצורך ייצור מלאי במהלך אותה
תקופה.
 )2הרכוש הקבוע מוצג בעלות בניכוי פחת שנצבר והפסדים מירידת ערך שנצברו .העלות
ההיסטורית כוללת עלויות המיוחסות ישירות לרכישת הפריטים.
הפחתות וירידות ערך בגין הרכוש הקבוע שמוצג בעלות נזקפות לדוח על הרווח הכולל.
קרקע אינה מופחתת .הפחת על נכסים אחרים מחושב לפי שיטת הקו הישר6
כדי להפחית את עלותם או את ערכם המשוערך לערך השייר שלהם על-פני
אומדן אורך החיים השימושיים שלהם 6כדלהלן:
 21שנים
בניינים
 11שנים
מכונות וציוד
 5-7שנים
כלי רכב
 5שנים
מחשבים
 11שנים
ריהוט וציוד משרדי
עלויות של שיפוצים כלליים משמעותיים ( )overhaulמופחתות על-פני אורך החיים
השימושיים הנותר של הנכס המתייחס 6או עד למועד השיפוץ הכללי הבא 6לפי
המוקדם מביניהם.
ערכי השייר של הנכסים 6אורך החיים השימושיים שלהם ושיטת הפחת נסקרים6
ומעודכנים בהתאם למקרה 6לפחות אחת לשנה.
רווחים או הפסדים בגין מימוש רכוש קבוע נקבעים על ידי השוואת התמורה נטו
שהתקבלה לערך בספרים 6ומוכרים במסגרת "הכנסות אחרות" בדוח על הרווח הכולל.
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אליאנס חברה לצמיגים בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים (המשך)
ביאור  - 1עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך):
)3

ו.

חלקי חילוף מוערכים על בסיס ממוצע נע .הכללתם במסגרת הרכוש הקבוע נובעת מכך
שהשימוש בהם נעשה בדרך כלל לאחר תקופה ארוכה יחסית (מעל שנה) .חלקי החילוף
נזקפים להוצאות או לרכוש הקבוע 6לפי העניין.

נכסים בלתי מוחשיים:
)1

מוניטין
מוניטין מייצג את עודף עלות הרכישה על שוויו ההוגן של חלק הקבוצה בנכסים
המזוהים נטו של החברה הבת שנרכשה או הפעילות שנרכשה 6למועד הרכישה .מוניטין
המוכר בנפרד נבחן לצורך הכרה בירידת ערך אחת לשנה 6ומוצג בעלות 6בניכוי הפסדים
שנצברו בגין ירידת ערך .הפסדים מירידת ערך בגין מוניטין אינם מבוטלים בעת עליות
ערך שנובעות לאחר מכן .רווחים או הפסדים כתוצאה ממימוש ישות מוחזקת כוללים
את הערך בספרים של המוניטין בגין החברה הנמכרת.
המוניטין מיוחס ליחידות מניבות מזומנים לצורך בחינת ירידת הערך .ההקצאה
מתבצעת עבור כל יחידה מניבת מזומנים או קבוצה של יחידות מניבות מזומנים
הצפויות להפיק הנאה כלכלית מצירוף העסקים ממנו נבע המוניטין ומזוהה בהתאם
ליחידה מניבת מזומנים (ראה סעיף ז' להלן).

)2

סימנים מסחריים
סימנים מסחריים שנרכשו במסגרת שילוב עסקי מוכרים בשוויים ההוגן במועד
הרכישה .סימנים מסחריים הינם בעלי אורך חיים שימושיים מוגדר 6ומוצגים בעלות
בניכוי הפחתה שנצברה .ההפחתה מחושבת על בסיס שיטת הקו הישר על פני אורך
החיים השימושיים הצפוי ( 12שנים) ומוצגת במסגרת סעיף "הוצאות מכירה ושיווק"
(ראה ביאור .)21

)3

קשרי לקוחות
קשרי לקוחות הנרכשים במסגרת עסקת צירוף עסקים מוכרים בשווים ההוגן במועד
הרכישה .קשרי הלקוחות הינם בעלי אורך חיים שימושיים מוגדר 6ומוצגים בעלות
בניכוי הפחתה שנצברה .ההפחתה מחושבת על בסיס שיטת הקו הישר על-פני אורך
החיים השימושיים הצפוי של קשרי הלקוחות ( 8שנים) ומוצגת במסגרת סעיף
"הוצאות מכירה ושיווק" (ראה ביאור .)21

ז.

ירידת ערך של נכסים לא-כספיים:
נכסים בעלי אורך חיים שימושיים בלתי-מוגדר 6כדוגמת מוניטין 6אינם מופחתים 6וירידה
בערכם נבחנת אחת לשנה.
ירידה בערכם של נכסים בני-פחת נבחנת 6במידה שחלו אירועים או שינויים בנסיבות6
המצביעים על כך שערכם בספרים לא יהיה בר השבה .סכום ההפסד המוכר בגין ירידת ערך
שווה לסכום בו עולה ערכו בספרים של נכס על הסכום בר השבה שלו .סכום בר השבה של
נכס הוא הגבוה מבין שוויו ההוגן של הנכס 6בניכוי עלויות מכירה 6לבין שווי השימוש שלו.
לצורך בחינת ירידת ערך 6מחולקים הנכסים לרמות הנמוכות ביותר 6בגינן קיימים תזרימי
מזומנים מזוהים נפרדים (יחידות מניבות מזומנים) .נכסים לא-כספיים 6למעט מוניטין6
אשר חלה ירידה בערכם 6נבחנים לצורך זיהוי ביטול אפשרי של ירידת הערך שהוכרה בגינם
בכל תאריך דוח על המצב הכספי.
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אליאנס חברה לצמיגים בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים (המשך)
ביאור  - 1עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך):
ח .עלויות אשראי:
עלויות בגין אשראי ספציפי וכללי הניתנות לייחוס במישרין לרכישה 6להקמה או לייצור של
נכס כשיר (נכס שנדרש פרק זמן מהותי כדי להכין אותו לשמוש המיועד שלו או למכירתו)
מהוונות כחלק מעלות הנכס 6במהלך התקופה החל מהמועד בו מתקיימים לראשונה כל
התנאים הבאים( :א) מתהוות לקבוצה יציאות בגין הנכס; (ב) מתהוות לקבוצה עלויות
אשראי; וכן (ג) היא מבצעת פעילויות הנדרשות לשם הכנת הנכס לשימושו המיועד או
למכירתו .היוון עלויות האשראי כאמור מופסק כאשר 6באופן מהותי 6הושלמו כל
הפעילויות הנדרשות לשם הכנת הנכס הכשיר לשימושו המיועד או למכירתו.
הקבוצה משעה היוון עלויות אשראי במהלך תקופות ממושכות בהן היא משעה את הפיתוח
הפעיל של נכס כשיר.
עלויות האשראי שניתן לייחסן במישרין לרכישה 6להקמה או לייצור של נכס כשיר הן אותן
עלויות אשראי אשר היו נמנעות אילו היציאה בגין הנכס הכשיר לא הייתה מבוצעת.
עלויות אשראי אחרות נזקפות כהוצאה ברווח או הפסד.
ט .נכסים פיננסיים:
)1

סיווג
החברה מסווגת את נכסיה הפיננסיים 6פרט למכשיר מגדר מיועד ואפקטיבי6
לקטגוריות הבאות :נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד 6הלוואות וחייבים.
הסיווג נקבע בהתאם למטרה שלשמה נרכשו הנכסים הפיננסיים .הנהלת החברה
קובעת את סיווג הנכסים הפיננסיים בעת ההכרה בהם לראשונה.
א)

נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד
קטגוריה זו כוללת מכשירים פיננסיים נגזרים 6נכסים אלו מסווגים כנכסים
שוטפים 6אם הם מוחזקים למטרות מסחר 6או צפויים להיות ממומשים בטווח של
שנה מתאריך הדוח על המצב הכספי .אחרת 6הם מסווגים כנכסים לא שוטפים.

ב)

)2

הלוואות וחייבים
הלוואות וחייבים הינם נכסים פיננסיים שאינם נגזרים 6עם תשלומים קבועים או
ניתנים לקביעה 6ואשר אינם מצוטטים בשוק פעיל .נכסים אלה נכללים כרכוש
שוטף 6פרט לחלויות לתקופה מעל  12חודשיים.
החייבים של הקבוצה כלולים בסעיפים "מזומנים ושווי מזומנים" " -חייבים
ויתרות חובה" בדוח על המצב הכספי.

הכרה ומדידה
רכישות ומכירות רגילות של נכסים פיננסיים נרשמות בספרי הקבוצה במועד העסקה6
שהינו המועד בו הקבוצה מתחייבת לרכוש או למכור את הנכס .נכסים פיננסיים
המוצגים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד מוכרים לראשונה בשווי הוגן 6והוצאות
העסקה נזקפות לדוח על הרווח הכולל .נכסים פיננסיים נגרעים כאשר הזכויות לקבלת
תזרימי מזומנים מההשקעות פקעו או הועברו 6והקבוצה העבירה את כל הסיכונים
והתשואות בגין הבעלות על נכסים אלה .נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או
הפסד מוצגים בתקופות עוקבות בשווי הוגן.
רווחים או הפסדים 6הנובעים משינויים בשוויים ההוגן של נכסים פיננסיים בשווי הוגן
דרך רווח והפסד מוצגים בדוח על הרווח הכולל במסגרת סעיפי מימון בתקופה בה
נבעו.
באשר לאופן מדידת השווי ההוגן של המכשירים הפיננסים של הקבוצה ראה ביאור .4
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אליאנס חברה לצמיגים בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים (המשך)
ביאור  - 1עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך):
)3

קיזוז מכשירים פיננסיים
נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות מקוזזים והסכומים נטו מוצגים בדוח על
המצב הכספי כאשר קיימת זכות משפטית ניתנת לאכיפה לקזז את הסכומים שהוכרו6
וכן קיימת כוונה לסלק את הנכסים הפיננסיים וההתחייבויות הפיננסיות על בסיס נטו
או לממש את הנכס ולסלק את ההתחייבות בו-זמנית.

)4

ירידת ערך נכסים פיננסיים
הקבוצה בוחנת בכל תאריך דוח על המצב הכספי האם קיימת ראייה אובייקטיבית
לירידת ערך של נכס פיננסי או של קבוצת נכסים פיננסיים .ערכו של נכס פיננסי או
ערכה של קבוצת נכסים פיננסיים נפגם והפסדים מירידת ערך מתהווים רק אם קיימת
ראייה אובייקטיבית לירידת ערך כתוצאה מאירוע אחד או יותר שהתרחשו לאחר
ההכרה לראשונה בנכס ("אירוע הפסד") ולאירוע ההפסד האמור (או לאירועי ההפסד)
יש השפעה על אומדן תזרימי המזומנים העתידיים של הנכס הפיננסי או של קבוצת
הנכסים הפיננסיים שניתן לאמוד אותה באופן מהימן.
במידה שקיימת ראייה אובייקטיבית לירידת ערך 6סכום ההפסד מירידת ערך נמדד
כהפרש בין הערך בספרים של הנכס הפיננסי לבין הערך הנוכחי של אומדן תזרימי
המזומנים העתידיים לנבוע ממנו (למעט הפסדי אשראי עתידיים שטרם התהוו)
המהוונים בשיעור הריבית האפקטיבי המקורי של הנכס הפיננסי האמור (כלומר שיעור
הריבית האפקטיבי שחושב לגביו בעת ההכרה בו לראשונה בדוחות הכספיים) .הערך
בספרים של הנכס מופחת וסכום ההפסד מוכר בדוח רווח והפסד .אם הנכס הפיננסי
נושא שיעור ריבית משתנה 6שיעור ההיוון בו ייעשה שימוש למדידת הפסד מירידת ערך
כלשהו הינו שיעור הריבית האפקטיבי הנוכחי שנקבע בהתאם לחוזה .כאמצעי פרקטי6
החברה/הקבוצה עשויה למדוד ירידת ערך בהתבסס על שוויו ההוגן של המכשיר תוך
שימוש במחיר שוק ניתן לצפייה.
אם בתקופה עוקבת הסכום של הפסד מירידת הערך קטן 6וניתן לייחס את הקיטון
באופן אובייקטיבי לאירוע שהתרחש לאחר שהוכרה ירידת הערך (כמו שיפור בדירוג
האשראי של הלווה) 6ביטול ההפסד מירידת ערך שהוכר קודם לכן מוכר ברווח או
הפסד.

י.

מכשירים פיננסיים נגזרים ופעילויות גידור:
מכשירים פיננסיים נגזרים מוכרים לראשונה בשווי הוגן במועד ההתקשרות בחוזה הנגזר6
ונמדדים מחדש בתקופות עוקבות בשוויים ההוגן.
שיטת ההכרה ברווח או הפסד 6הנובעים משינויים בשווי ההוגן 6תלויה בשאלה האם
המכשיר הנגזר מיועד כמכשיר מגדר 6ובמקרה שכן 6בטבעו של הפריט המוגן .שינויים בשווי
ההוגן של מכשירים פיננסיים נגזרים שאינם כשירים לגידור נזקפים לרווח או הפסד.
הקבוצה מייעדת מכשירים נגזרים מסוימים לגידור החשיפה להשתנות של תזרימי מזומנים
שניתן לייחס לסיכון ספציפי המיוחס לנכס או התחייבות שהוכרו או לעסקה חזויה שצפויה
ברמה גבוהה וכן שיכולה להשפיע על רווח או הפסד (להלן  -גידור תזרים מזומנים).
הקבוצה מתעדת במועד יצירת הגידור את הקשר בין מכשירים מגדרים לבין פריטים
מגודרים 6כמו גם את מטרות ניהול הסיכונים והאסטרטגיה ביחס לביצוע עסקות גידור
שונות .בנוסף 6מתעדת הקבוצה את הערכותיה 6הן במועד יצירת הגידור והן על בסיס
מתמשך 6בדבר היותם של המכשירים הנגזרים 6המשמשים בעסקות גידור 6בעלי אפקטיביות
גבוהה בהשגת שינויים מקזזים בשווי ההוגן או בתזרימי המזומנים של פריטים מגודרים.
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אליאנס חברה לצמיגים בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים (המשך)
ביאור  - 1עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך):
שוויים ההוגן של מכשירים נגזרים המשמשים למטרות גידור מפורט בביאור  .7תנועות
בקרנות הגידור נזקפות לרווח כולל אחר ומוצגות במסגרת הדוח על השינויים בהון .השווי
ההוגן המלא של מכשיר נגזר מגדר מסווג כנכס או כהתחייבות שאינם שוטפים 6כאשר הזמן
הנותר עד לפדיון הפריט המגודר הינו יותר מ 12-חודשים לאחר תאריך הדוח על המצב
הכספי 6או כנכס או התחייבויות שוטפים 6כאשר הזמן הנותר עד לפדיון הפריט המגודר הינו
פחות מ 12-חודשים לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי .מכשירים נגזרים המוחזקים
למטרות מסחר מסווגים כנכסים או כהתחייבויות שוטפים.
גידור תזרים מזומנים
החלק האפקטיבי של שינויים בשווי ההוגן של מכשירים נגזרים 6המיועדים וכשירים לשמש
כגידור תזרים מזומנים 6מוכר ברווח כולל אחר .הרווח או ההפסד הקשור לחלק הלא
אפקטיבי מוכר באופן מיידי בדוח רווח והפסד במסגרת "הוצאות (הכנסות) מימון -נטו".
סכומים שנצברו בהון מסווגים מחדש לדוח רווח והפסד בתקופות במהלכן הפריט המגודר
משפיע על הרווח או ההפסד (לדוגמא 6כאשר מכירה חזויה 6שהינה מגודרת 6מתרחשת).
הרווח או ההפסד המיוחס לחלק הלא אפקטיבי מוכר בדוח רווח והפסד במסגרת "הוצאות
(הכנסות) מימון -נטו".
עם זאת 6כאשר עסקה חזויה שהינה מגודרת מביאה להכרה בנכס לא פיננסי (לדוגמא
מלאי) 6הרווחים וההפסדים 6שנדחו בעבר במסגרת ההון 6מועברים מההון ונכללים במדידה
לראשונה של עלות הנכס .הסכומים הנדחים מוכרים 6בסופו של דבר 6בסעיף עלות המכר-
במקרה של מלאי.
כאשר מכשיר מגדר פוקע או נמכר 6או כאשר הגידור אינו מקיים עוד את הקריטריונים
לחשבונאות גידור 6הרווח או ההפסד שנצבר בהון לאותו מועד 6נשאר מוכר בהון 6ויוכר בדוח
רווח והפסד כאשר העסקה החזויה עצמה מוכרת בסופו של דבר בדוח רווח והפסד .כאשר
העסקה החזויה אינה חזויה עוד להתרחש 6הרווח או ההפסד שנצבר במסגרת ההון 6מועבר
באופן מיידי לדוח רווח והפסד 6במסגרת "הוצאות (הכנסות) מימון -נטו".
יא .מלאי:
המלאי מוערך לפי העלות או שווי מימוש נטו 6כנמוך שבהם.
עלות המלאי נקבעת על בסיס "נכנס ראשון  -יוצא ראשון".
מרכיב הוצאות עקיפות ועבודה  -על בסיס ממוצע ההוצאות בפועל בשלושת החודשים
האחרונים של כל תקופת דיווח( .בהתבסס על קיבולת נורמלית ( )Normal capacityשל
מתקני היצור).
שווי מימוש נטו הינו אומדן מחיר המכירה במהלך העסקים הרגיל 6בניכוי הוצאות מכירה
משתנות מתייחסות.
יב .לקוחות:
יתרות הלקוחות החייבים מתייחסות לסכומים המתקבלים מלקוחותיה של הקבוצה עבור
סחורות שנמכרו במהלך העסקים הרגיל .כאשר גביית סכומים אלו צפויה להתרחש תוך
שנה אחת או פחות 6הם מסווגים במסגרת הנכסים השוטפים 6אחרת 6הם מוצגים במסגרת
הנכסים שאינם שוטפים.
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אליאנס חברה לצמיגים בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים (המשך)
ביאור  - 1עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך):
לקוחות מוכרים לראשונה בשוויים ההוגן 6ונמדדים לאחר מכן בעלות מופחתת 6על בסיס
שיטת הריבית האפקטיבית 6בניכוי הפרשה לחובות מסופקים (להלן " -הפרשה לחובות
מסופקים").
יג .מזומנים ושווי מזומנים:
מזומנים ושווי מזומנים כוללים מזומנים בקופה 6פיקדונות בתאגידים בנקאיים לזמן קצר6
השקעות אחרות לזמן קצר שנזילותן גבוהה ותקופת ההפקדה שלהן לא עולה על  3חודשים.
יד .הון מניות:
מניות רגילות של החברה מסווגות כהון מניות.
עלויות תוספתיות המיוחסות במישרין להנפקת מניות חדשות מוצגות בהון כניכוי 6נטו
ממס 6מתקבולי ההנפקה.
טו .ספקים:
יתרות הספקים כוללות התחייבויות של הקבוצה לשלם עבור טובין או שירותים שנרכשו
מספקים במהלך העסקים הרגיל .יתרות הספקים מסווגות כהתחייבויות שוטפות כאשר
התשלום אמור להתבצע תוך שנה אחת או פחות 6אחרת הן מוצגות כהתחייבויות
שאינןשוטפות.
יתרות ספקים מוכרות לראשונה בשווי הוגן 6ולאחר מכן נמדדות בעלות מופחתת 6על בסיס
שיטת הריבית האפקטיבית.
טז .הלוואות:
הלוואות מוכרות לראשונה לפי שוויין ההוגן 6בניכוי עלויות עסקה .בתקופות עוקבות
ההלוואות מוצגות בעלות מופחתת; כל הפרש בין התמורה (בניכוי עלויות עסקה) לבין ערך
הפדיון מוכר בדוח על הרווח הכולל על פני תקופת ההלוואה 6בהתאם לשיטת הריבית
האפקטיבית.
עמלות המשולמות בגין קבלת מסגרת הלוואה מוכרות כעלויות עסקה המיוחסות להלוואה
הרלבנטית 6וזאת במידה שצפוי ( )probableכי חלק או כל מסגרת ההלוואה תנוצל .במקרה
כזה 6ההכרה בעמלה נדחית עד לביצוע משיכת הכספים בפועל ממסגרת ההלוואה .במידה
שאין ראיה לכך שצפוי שחלק או כל מסגרת ההלוואה תנוצל 6העמלה מהוונת כתשלום
מראש בגין שירותי מימון 6ומופחתת על-פני תקופת מסגרת ההלוואה המתייחסת.
הלוואות מסווגות כהתחייבויות שוטפות 6אלא אם לקבוצה ישנה זכות בלתי מותנית לדחות
את סילוק ההתחייבות למשך  12חודשים לפחות לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי6שאז
הן מסווגות כהתחייבויות בלתי שוטפות.
יז .מסים שוטפים ונדחים:
הוצאות המס לשנים המדווחות כוללות מסים שוטפים ומסים נדחים .המסים מוכרים בדוח
על הרווח הכולל 6למעט מסים הקשורים בפריטים שנזקפו לרווח כולל אחר או ישירות להון6
אשר מוכרים גם הם ברווח כולל אחר או בהון 6בהתאמה 6יחד עם הפריט בגינו נוצרו.
הסכום שנזקף כמסים שוטפים מחושב על בסיס חוקי המס שנחקקו 6או שחקיקתם
הושלמה למעשה לתאריך הדוח על המצב הכספי 6במדינות בהן החברה וחברות הבנות של
החברה פועלות ומפיקות הכנסה חייבת .הנהלת הקבוצה בוחנת מדי תקופה את היבטי המס
החלים על הכנסתה החייבת לצרכי מס 6בהתאם לדיני המס הרלבנטיים 6ויוצרת הפרשות
בהתאם לצורך.
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אליאנס חברה לצמיגים בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים (המשך)
ביאור  - 1עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך):
הקבוצה מכירה במסים נדחים באופן מלא 6על בסיס שיטת ההתחייבות 6בגין הפרשים
זמניים בין הסכומים של הנכסים וההתחייבויות 6הכלולים בדוחות הכספיים המאוחדים6
לבין הסכומים שיובאו בחשבון לצרכי מס .עם זאת 6מסים נדחים אינם מוכרים 6אם
ההפרשים הזמניים נוצרים בעת ההכרה הראשונית בנכס או בהתחייבויות 6שלא במסגרת
צירוף עסקים 6אשר במועד העסקה אין להם כל השפעה על הרווח או ההפסד  -בין אם
החשבונאי או זה המדווח לצרכי מס .סכום המסים הנדחים על ההכנסה נקבע בהתאם
לשיעורי המס (וחוקי המס) שנחקקו או שחקיקתם הושלמה למעשה נכון לתאריך הדוח על
המצב הכספי וצפויים לחול כאשר נכסי המס ימומשו או שהתחייבויות המס הנדחות
ייושבו.
ההכרה בנכסי מסים נדחים נעשית בגין הפרשים זמניים הניתנים לניכוי לצרכי מס 6בגבולות
סכום הפרשים 6שצפוי כי ניתן יהיה לנצלם בעתיד כנגד הכנסות חייבות במס.
הקבוצה אינה זוקפת מסי הכנסה נדחים בגין הפרשים זמניים 6הנובעים מהשקעות בחברות
בנות מאחר ועיתוי היפוך ההפרשים הזמניים נשלט על-ידי הקבוצה וצפוי שלא יחול היפוך
בהפרשים הזמניים בעתיד הנראה לעין.
נכסי מסים נדחים והתחייבויות מסים נדחות מקוזזים אם ורק אם:
 קיימת זכות משפטית ניתנת לאכיפה לקיזוז נכסי מסים שוטפים כנגד התחייבויותמסים שוטפים; וכן
 נכסי המסים הנדחים והתחייבויות המסים הנדחים מתייחסים למסים על הכנסההמוטלים על ידי אותה רשות מס על אותה ישות חייבת או על ישויות שונות החייבות
במס אשר מתכוונות לסלק את היתרות על בסיס נטו.
יח .הטבות עובד:
 )1התחייבות לפיצויי פרישה ופנסיה
חברות הקבוצה בישראל מפעילות מספר תוכניות פנסיה .התוכניות ממומנות בדרך-
כלל באמצעות תשלומים 6המועברים לחברות ביטוח או לקרנות פנסיה המנוהלות
בנאמנות .תוכנית אלה מהוות תוכניות להפקדה מוגדרת מאחר שהחברה מבצעת
הפקדות קבועות לישות נפרדת ובלתי-תלויה .לקבוצה אין כל מחויבות 6משפטית או
משתמעת 6לבצע הפקדות נוספות 6במצב שבו לא יהיה די בנכסי הקרן כדי לשלם לכל
העובדים את ההטבות בגין שירותי העבודה בתקופה השוטפת ובתקופות קודמות.
בהתאם לחוקי העבודה ולהסכמי העבודה בישראל ובהתאם לנוהג של הקבוצה 6חייבת
הקבוצה בתשלום פיצויי פרישה לעובדים שיפוטרו או שיפרשו מעבודתם בנסיבות
מסוימות .התחייבות הקבוצה לתשלום פיצויי פרישה מטופלת כתוכנית להטבה
מוגדרת ולגבי חלק מהעובדים מטופלת כתוכנית להפקדה מוגדרת.
בהתאם להתחייבות חברות הקבוצה לעובדים שלגביהם קיימת תוכנית המהווה
תוכנית להטבה מוגדרת 6סכומי ההטבות שיקבל העובד הזכאי לפיצויים בעת פרישה6
מתבססות על מספר שנות הוותק ומשכורתו האחרונה.
התחייבות הקבוצה לגבי יתר העובדים שהינם במסגרת תוכנית להפקדה מוגדרת הינה
לבצע הפקדות קבועות לישות נפרדת ובלתי תלויה 6כאשר לקבוצה אין כל מחויבות
משפטית או משתמעת לבצע הפקדות נוספות 6במצב שבו לא יהיה די בנכסי הקרן כדי
לשלם לכל העובדים את ההטבות בגין שירותי העבודה בתקופה השוטפת ובתקופות
קודמות.
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אליאנס חברה לצמיגים בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים (המשך)
ביאור  - 1עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך):
ההתחייבות לפיצויי פרישה המוצגת בדוח על המצב הכספי הינה הערך הנוכחי של
ההתחייבות להטבה מוגדרת לתאריך הדוח על המצב הכספי 6בניכוי השווי ההוגן של
נכסי התוכנית .ההתחייבות להטבה מוגדרת נמדדת על בסיס שנתי על ידי אקטואר.
הערך הנוכחי של ההתחייבות נקבע באמצעות היוון תזרימי המזומנים העתידיים
הצפויים (לאחר שנלקח בחשבון שיעור צפוי של עליית שכר) 6על בסיס שיעורי הריבית
של אגרות חוב ממשלתיות 6הנקובות במטבע שבו ישולמו ההטבות 6ואשר תקופתן עד
לפירעון קרובה לתקופת ההתחייבויות המתייחסות לפיצויי הפרישה.
בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי " - 19הטבות עובד" (להלן  )IAS 19 -שיעור ההיוון
שבו יעשה שימוש לחישובי המחויבות האקטוארית יקבע על ידי שימוש בתשואות שוק
בתאריך הדוח על המצב הכספי על אגרות חוב קונצרניות באיכות גבוהה .עם זאת6
מציין  6IAS 19כי במדינות בהן אין שוק בו מתקיימת סחירות גבוהה ()Deep market
באגרות חוב כאלה 6יש להשתמש בתשואות השוק בתאריך הדוח על המצב הכספי על
אגרות חוב ממשלתיות.
כאמור 6שיעור הריבית ששימש את החברה להיוון תזרימי המזומנים העתידיים
הצפויים לשם חישובי המחויבות האקטוארית נקבע בהתבסס על שיעורי הריבית של
אגרות חוב ממשלתיות בדירוג גבוה 6זאת מכיוון שלדעת הנהלת החברה אין בישראל
שוק בו מתקיימת סחירות גבוהה באגרות חוב קונצרניות.
הקבוצה זוקפת רווחים או הפסדים אקטואריים 6אשר נבעו כתוצאה משינויים
בהערכות אקטואריות וכתוצאה מהשוני בין הנחות שהונחו בעבר לבין התוצאות
בפועל 6לדוח על הרווח הכולל 6בתקופה בה נבעו.
היעודות לפיצויים נמדדות לפי שוויין ההוגן .היעודות האמורות מהוות "נכסי תכנית"
כהגדרתה ב 6IAS 19 -ועל כן קוזזו מיתרת ההתחייבות בגין יחסי עובד  -מעביד לצרכי
ההצגה בדוח על המצב הכספי.
כאמור לעיל 6הקבוצה רוכשת פוליסות ביטוח ומבצעת הפקדות בקופות פנסיה
ופיצויים כנגד התחייבותה לתשלום פנסיה ופיצויי פרישה המהוות תכנית להפקדה
מוגדרת .עם ביצוע ההפקדות 6היא איננה מחויבת בתשלום נוסף .ההפקדות מוכרות
כהוצאות בגין הטבות עובד כאשר הן מבוצעות .הפקדות מראש מוכרות כנכס 6במידה
שניתן החזר הוצאות במזומן או ניתנת הפחתה בתשלומים העתידיים.
 )2דמי חופשה והבראה
במסגרת החוק 6זכאי כל עובד לימי חופשה ודמי הבראה 6כאשר שניהם מחושבים על
בסיס שנתי .הזכאות מתבססת על משך תקופת ההעסקה .הקבוצה זוקפת התחייבות
והוצאה בגין דמי חופשה והבראה 6בהתבסס על ההטבה שנצברה עבור כל עובד.
 )3תכניות בונוסים
הקבוצה מכירה בהתחייבות ובהוצאה בגין מענקים ושיתוף עובדים ברווחים 6בהתבסס
על נוסחה הלוקחת בחשבון את הרווח המיוחס לבעלי המניות של החברה 6לאחר
התאמות מסוימות .הקבוצה מכירה בהפרשה כאמור כאשר קיימת מחוייבות משפטית
או כאשר הנוהג בעבר יצר מחויבות משתמעת לבצע תשלומים כאלה וכן 6לפחות אחד
מהתנאים הבאים התקיים:
(א) התנאים הפורמליים של התוכנית כוללים נוסחה לקביעת סכום ההטבה;
(ב) הקבוצה קבעה את הסכומים שישולמו לפני שהדוחות הכספיים אושרו לפרסום.
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אליאנס חברה לצמיגים בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים (המשך)
ביאור  - 1עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך):
יט.

הפרשות:
הפרשות בגין שיקום סביבתי 6עלויות לשינוי מבני ותביעות משפטיות מוכרות 6כאשר
לקבוצה מחוייבות קיימת 6משפטית או משתמעת 6כתוצאה מאירועים מהעבר; צפוי כי
יידרש תזרים שלילי של משאבים לצורך סילוק המחוייבות; וכן ניתן לערוך אומדן מהימן
של סכום המחוייבות .הפרשות בגין עלויות לשינוי מבני כוללות קנסות עקב סיום מוקדם
של חוזי שכירות ופיצויי פיטורין לעובדים .הקבוצה אינה מכירה בהפרשות בגין הפסדים
תפעוליים עתידיים.
כאשר קיימות מספר מחויבויות דומות 6הסבירות שידרש תזרים שלילי לצורך סילוקן
נקבעת על ידי בחינת סוג המחוייבויות בכללותן .הפרשה מוכרת אף אם הסבירות של
תזרים שלילי לצורך סילוק כל אחד מהפריטים הנכללים באותו סוג מחויבויות הנה
נמוכה.
הפרשות נמדדות בהתאם לערך הנוכחי של תזרימי המזומנים החזויים שידרשו ליישוב
המחוייבות 6המחושב באמצעות שימוש בשיעור היוון לפני מס 6המשקף הערכות שוק
שוטפות לגבי ערך הזמן של הכסף והסיכונים הספציפיים למחויבות .הגידול בהפרשה עקב
חלוף הזמן מוכר כהוצאת ריבית.

כ.

הכרה בהכנסות:
הכנסות הקבוצה נמדדות לפי השווי ההוגן של התמורה שהתקבלה או התמורה שהקבוצה
זכאית לקבל בגין מכירות במהלך העסקים הרגיל של פעילות הקבוצה .ההכנסות מוצגות
נטו ממע"מ 6החזרות 6זיכויים והנחות ולאחר ביטול הכנסות בין חברות הקבוצה.
הכנסות ממכירת סחורות
הכנסות ממכירת סחורות מוכרות על ידי הקבוצה כאשר כל התנאים הבאים מתקיימים:
הקבוצה העבירה לקונה את הסיכונים וההטבות המשמעותיים הנובעים מהבעלות על
הסחורות;
הקבוצה אינה שומרת ( )retainsמעורבות ניהולית נמשכת ברמה המיוחסת 6בדרך כלל6
לבעלות ואינה שומרת את השליטה האפקטיבית על הסחורות שנמכרו;
סכום ההכנסות ניתן למדידה באופן מהימן;
צפוי שההטבות הכלכליות המיוחסות לעסקה יזרמו לקבוצה; וכן
העלויות שהתהוו או שיתהוו בגין העסקה ניתנות למדידה באופן מהימן.
סכום ההכנסה אינו נחשב כניתן למדידה באופן מהימן 6עד שכל ההתניות המתייחסות
לעסקה יושבו .הקבוצה מבססת את אומדניה על ניסיון העבר 6בהתחשב בסוג הלקוח 6סוג
העסקה והפרטים המיוחדים לכל הסדר.
להלן עניינים ספציפיים הנבחנים בהקשר לאמור לעיל על ידי הקבוצה לשם הכרה בהכנסה
בגין כל אחת מפעילויות הקבוצה:
)1

מכירת סחורות  -בסיטונאות
הקבוצה עוסקת ביצור 6שיווק ומכירה של צמיגים למגוון רחב של שימושים .מכירת
סחורות 6מוכרת כאשר הקבוצה מסרה מוצרים ולא קיימת מחויבות שלא קוימה6
שיכולה להשפיע על קבלת המוצרים על ידי הלקוח .מסירת הסחורות אינה נחשבת
כמתקיימת 6עד אשר הועברו סיכוני התיישנות ואובדן ללקוח.

)2

הכנסות מתמלוגים
הכנסות מתמלוגים מוכרות על בסיס צבירה 6בהתאם למהות ההסכמים המתייחסים.
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אליאנס חברה לצמיגים בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים (המשך)
ביאור  - 1עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך):
כא .חכירות:
הקבוצה קשורה בחוזה חכירת קרקע עם מנהל מקרקעי ישראל .לחכירה זו מסווגת
בדוחות הכספיים כחכירה מימונית מאחר והועברו לקבוצה באופן מהותי כל הסיכונים
וההטבות הנלווים לבעלות.
חכירות מימוניות מהוונות ומוכרות כנכס והתחייבות בתחילת תקופת החכירה בסכום
הנמוך מבין שוויו ההוגן של הנכס החכור והערך הנוכחי של תשלומי החכירה
המינימליים.
רכוש קבוע שנרכש במסגרת חכירות מימוניות מופחת על פני התקופה הקצרה מבין אורך
החיים השימושיים של הנכס או תקופת החכירה.
כב .נכסים לא שוטפים המוחזקים למכירה:
נכסים לא-שוטפים מסווגים כנכסים המוחזקים למכירה כאשר ערכם בספרים יושב בעיקר
באמצעות עסקת מכירה 6וההערכה היא כי עסקת המכירה צפויה ברמה גבוהה (" highly
 .) "probableנכסים אלו נמדדים על פי הנמוך מבין ערכם בספרים לבין שוויים ההוגן בניכוי
עלויות מכירה .נכסים לא שוטפים המסווגים כמוחזקים למכירה מוצגים בנפרד מנכסים
אחרים בדוח על המצב הכספי.
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אליאנס חברה לצמיגים בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים (המשך)
ביאור  - 1עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך):
כג .תקני דיווח כספי בינלאומיים חדשים ,תיקונים לתקנים ופרשנויות חדשות:
תקנים 6תיקונים ופרשנויות לתקנים קיימים אשר עדיין אינם בתוקף ואשר הקבוצה לא
בחרה באימוצם המוקדם:
א) תקן דיווח כספי בינלאומי " - 9מכשירים פיננסיים" (להלן .)IFRS 9 -
חלקו הראשון של  IFRS 9העוסק בסיווג ומדידה של נכסים פיננסיים 6פורסם
בנובמבר  2119ואילו חלקו השני של  6IFRS 9הכולל הנחיות לגבי התחייבויות
פיננסיות ולגבי גריעת מכשירים פיננסיים 6פורסם באוקטובר  IFRS 9 .2111מחליף
חלקים מסוימים בתקן חשבונאות בינלאומי " - 39מכשירים פיננסיים :הכרה
ומדידה" (להלן  )IAS 39 -המתייחסים לסיווג ומדידת מכשירים פיננסייםIFRS 9 .
דורש כי נכסים פיננסיים יסווגו על פי אחת משתי הקטגוריות הבאות :נכסים
פיננסיים הנמדדים לאחר ההכרה לראשונה בשווי הוגן ונכסים פיננסיים הנמדדים
לאחר ההכרה לראשונה בעלות מופחתת .ההחלטה לאיזו קטגוריה יש לסווג נכס
פיננסי מבוצעת ביום ההכרה לראשונה .הסיווג מבוסס על האופן שבו הישות מנהלת
את מכשיריה הפיננסיים (המודל העסקי שלה) והמאפיינים של תזרימי המזומנים
החוזיים של המכשיר .לגבי התחייבויות פיננסיות IFRS 9 6מותיר על כנן את מרבית
ההנחיות האמורות ב IAS 39-כאשר השינוי העיקרי הינו שבמקרים בהם לישות יש
התחייבות פיננסית שיועדה לשווי הוגן דרך רווח או הפסד 6היא תכיר בשינויים בשווי
ההוגן של התחייבות כאמור 6הנובעים משינויים בסיכון האשראי המתייחס
להתחייבות (סיכון האשראי של הישות עצמה) 6ישירות במסגרת רווח כולל אחר חלף
ההכרה בהם במסגרת רווח או הפסד 6אלא אם כן טיפול זה יוצר אי התאמה
חשבונאית ( .)an accounting mismatchלגבי סכומים שיוכרו כאמור ברווח כולל
אחר לא יבוצע בהמשך סיווג מחדש ( )Recyclingלרווח או הפסד .עם זאת 6ניתן
לבצע העברות של רווחים או הפסדים נצברים בין סעיפי ההון.
בחודש דצמבר  2111פורסם תיקון ל IFRS 9-ולתקן דיווח כספי בינלאומי - 7
"מכשירים פיננסיים :גילויים" (להלן -התיקון) .התיקון תיקן את מועד היישום
המחייב של  IFRS 9ואת הוראות המעבר ליישומו והוסיף דרישות גילוי מסוימות
בגין המעבר (להלן -הגילויים הנוספים).
בהתאם ל IFRS 9-לאחר תיקונו כאמור 6שני החלקים של  IFRS 9יחולו לגבי
תקופות שנתיות המתחילות ביום  1בינואר  2115או לאחריו .ישויות יכולות לבחור
ליישם את  IFRS 9ביישום מוקדם 6אולם אין זה אפשרי לבצע יישום מוקדם של
החלק השני של  IFRS 9מבלי ליישם באותו מועד את החלק הראשון של .IFRS 9
מנגד 6ניתן לבצע יישום מוקדם של החלק הראשון של  IFRS 9מבלי להידרש ליישם
באותו מועד את החלק השני של .IFRS 9
ישויות אשר תיישמנה את  IFRS 9לגבי תקופות דיווח:
 .1המתחילות לפני  1בינואר  - 2112לא תידרשנה לתקן את מספרי ההשוואה שלהן
בעת היישום לראשונה ולא תידרשנה לספק את הגילויים הנוספים.
 .2המתחילות ביום  1בינואר  2112או לאחריו ולפני  1בינואר - 2113תידרשנה לבחור
או לתקן את מספרי ההשוואה שלהן או לספק את הגילויים הנוספים.
 .3המתחילות ביום  1בינואר  2113או לאחריו -לא תידרשנה לתקן את מספרי
ההשוואה שלהן אך תידרשנה לספק את הגילויים הנוספים.
הקבוצה בוחנת את השפעתו הצפויה של  IFRS 9על דוחותיה הכספיים ואת עיתוי
יישומו.
ב)

תקן דיווח כספי בינלאומי " - 11דוחות כספיים מאוחדים" (להלן .)IFRS 10 -
 IFRS 10מחליף את כל ההנחיות הקיימות לגבי שליטה ואיחוד דוחות כספיים
במסגרת תקן חשבונאות בינלאומי " - 27דוחות כספיים מאוחדים ונפרדים" (להלן -
 )IAS 27ובמסגרת פרשנות מספר  12של הוועדה המתמדת לפרשנויות " -איחוד -
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אליאנס חברה לצמיגים בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים (המשך)
ביאור  - 1עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך):
ישויות למטרות מיוחדות" IFRS 10 .משנה את הגדרת "שליטה" .ההגדרה החדשה
מתמקדת בדרישה לקיומם של "כוח" ( )powerותשואות משתנות ( variable
 )returnsעל מנת שתתקיים שליטה" .כוח" הינו היכולת בהווה לכוון את הפעילויות
שמשפיעות באופן משמעותי על התשואות IFRS 10 .כולל 6בין היתר 6הנחיות
המתייחסות להבחנה בין זכויות משתתפות ( )participating rightsלזכויות מגינות
( )protective rightsוכן הנחיות המתייחסות למקרים בהם משקיע פועל בשם ישות
אחרת או בשם קבוצת ישויות ( .)agent/principal relationshipsעיקרון הליבה
לפיו ישות מאוחדת מציגה חברה אם וחברות בנות שלה כאילו הן ישות אחת 6נותר על
כנו 6כמו גם טכניקת האיחוד .יש ליישם את  IFRS 10לגבי תקופות שנתיות
המתחילות ביום  1בינואר  2113או לאחר מכן .יישום מוקדם אפשרי .ישות שתבחר
ביישום מוקדם תידרש לגלות זאת וליישם מוקדם 6באותו מועד 6גם את תקן דיווח
כספי בינלאומי  " - 11הסדרים משותפים" (להלן  6)IFRS 11 -תקן דיווח כספי
בינלאומי  " - 12גילויים באשר לזכויות בישויות אחרות" (להלן  6)IFRS 12 -תקן
חשבונאות בינלאומי מתוקן  " - 27דוחות כספיים נפרדים" (להלן  )IAS 27R -ו -תקן
חשבונאות בינלאומי מתוקן  " - 28חברות כלולות ועסקות משותפות" (להלן IAS -
 .)28Rהקבוצה בוחנת את השפעתו הצפויה של  IFRS 10על דוחותיה הכספיים ואת
עיתוי יישומו.
ג)

IFRS 12
 IFRS 12קובע את דרישות הגילוי המתייחסות לנושאים החשבונאיים המטופלים
בהתאם ל IFRS 10-ו IFRS 11-ומחליף את דרישות הגילוי הקיימות כיום במסגרת
 .IAS 28דרישות הגילוי האמורות ב IFRS 12-הינן בנוגע לנושאים הבאים :שיקולי
דעת והנחות משמעותיים; זכויות בחברות בנות; זכויות בהסדרים משותפים
ובחברות כלולות; וזכויות בישויות מובנות שלא אוחדו במסגרת הדוחות הכספיים.
יש ליישם את  IFRS 12לגבי תקופות שנתיות המתחילות ביום  1בינואר  2113או
לאחר מכן .יישום מוקדם אפשרי .ישות תוכל לספק את חלק או כל דרישות הגילוי
האמורות ב IFRS 12-בתקופות שלפני יישומו לראשונה 6מבלי שתידרש ליישם באותו
מועד את  IFRS 12במלואו או את  IAS 27R 6IFRS 11 6IFRS 10ו.IAS 28R -
ההקבוצה בוחנת את השפעתו הצפויה של  IFRS 12על דוחותיה הכספיים ואת עיתוי
יישומו.

ד)

תקן דיווח כספי בינלאומי  " - 13מדידת שווי הוגן" (להלן .)IFRS 13 -
 IFRS 13מתמקד בשיפור העקביות והקטנת המורכבות לגבי מדידת שווי הוגן וזאת
תוך מתן הגדרה מדויקת למונח "שווי הוגן" ואספקת מקור יחיד להנחיות לגבי אופן
מדידת שווי הוגן ודרישות הגילוי המתייחסות אליו לשימוש במסגרת כלל תקני ה-
 IFRSהשונים .הדרישות האמורות ב 6IFRS 13-אינן מרחיבות את השימוש
בחשבונאות שווי הוגן אולם מספקות הנחיות כיצד יש ליישמה במקרים בהם השימוש
בה נדרש או מותר במסגרת תקני  IFRSאחרים .יש ליישם את  IFRS 13לגבי
תקופות שנתיות המתחילות ביום  1בינואר  2113או לאחר מכן .יישום מוקדם אפשרי
תוך מתן גילוי לעובדה זו IFRS 13 .ייושם באופן פרוספקטיבי ("מכאן ואילך") החל
מתחילת התקופה השנתית שבה הוא מיושם לראשונה .דרישות הגילוי האמורות ב-
 IFRS 13לא נדרשות להיות מיושמות לגבי מספרי ההשוואה המתייחסים לתקופות
שלפני מועד היישום לראשונה שלו .הקבוצה בוחנת את השפעתו הצפויה של IFRS
 12על דוחותיה הכספיים ואת עיתוי יישומו.
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אליאנס חברה לצמיגים בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים (המשך)
ביאור  - 1עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך):
ה) תיקון לתקן חשבונאות בינלאומי " - 19הטבות עובד" (להלן  -התיקון ל.)IAS 19 -
התיקון ל IAS 19-כולל שינויים מהותיים לאופן ההכרה והמדידה של תוכניות להטבה
מוגדרת והטבות בגין פיטורין וכן לגבי הגילויים הנדרשים בגין כל סוגי הטבות העובד
הנדונות במסגרת  .IAS 19להלן תמצית שינויים עיקריים הנכללים במסגרתו:
 המינוח "רווחים והפסדים אקטואריים" הוחלף במונח "מדידות מחדש"
( .)remeasurementsמדידות מחדש יוכרו מיידית ב .OCI -בכך בוטלה האפשרות
להכרה בהן במסגרת הרווח או הפסד וכן האפשרות לעשות שימוש בשיטת
"המסדרון".
 עלות שירותי עבר תוכר מיידית בתקופה בה חל השינוי בתוכנית ולא תיפרס על פני
תקופת השירות העתידית עד להבשלתה.
 בתוכניות הטבה שבגינן קיימים נכסי תוכנית 6יוכרו הוצאות/הכנסות ריבית נטו6
המחושבות על יתרת הנכס או התחייבות להטבת עובד נטו 6תוך שימוש בשיעור
ההיוון המשמש במסגרת  IAS 19במתכונתו הנוכחית למדידת ההתחייבות בגין
הטבה מוגדרת .טיפול חשבונאי זה יחליף את השימוש ב"עלות ריבית" וב"תשואה
חזויה על נכסי תוכנית" הקיימים ב IAS 19-במתכונתו הנוכחית.
 ההבחנה בין הטבות עובד לטווח קצר או ארוך 6לשם מדידתן בדוחות הכספיים6
תתבסס על המועד בו צפוי התשלום ולא על המועד בו התשלום עשוי להידרש.
 כל הטבה הכרוכה במחויבות לשירות עתידי לא תהווה הטבה בגין פיטורין.
ההתחייבות המתייחסת להטבות בגין פיטורין תוכר כאשר הישות אינה יכולה עוד
לחזור בה מההצעה של ההטבה בגין פיטורין או כאשר הישות מכירה בעלויות ארגון
מחדש מתייחסות.
 הורחבו דרישות הגילוי לעומת אלו הקיימות ב IAS 19-במתכונתו הנוכחית.
התיקון ל IAS 19-ייושם לגבי תקופות שנתיות המתחילות ביום  1בינואר  2113או
לאחריו .יישום מוקדם אפשרי .התיקון האמור ייושם באופן רטרוספקטיבי למעט:
 לגבי שינויים בערך בספרים של נכסים (שאינם בתחולת  6)IAS 19בהתייחסלשינויים בעלויות הטבות עובד שנכללו במסגרת הערך בספרים של הנכסים
האמורים לפני תחילת התקופה המוקדמת ביותר המוצגת בדוחות הכספיים
הראשונים שבהם הישות מאמצת את התיקון ל.IAS 19-
 בדוחות כספיים לתקופות המתחילות לפני  1בינואר  62114ישות לא תידרש להציגמידע השוואתי לגבי גילויים מסוימים הנדרשים בתיקון ל IAS 19-בהתייחס
לרגישות המחויבות להטבה מוגדרת.
הקבוצה בוחנת את השפעתו הצפויה של התיקון ל IAS 19-על דוחותיה הכספיים ואת
עיתוי יישומו.

- 29 -

אליאנס חברה לצמיגים בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים (המשך)
ביאור  - 1עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך):
ו) תיקון לתקן חשבונאות בינלאומי " - 1הצגת דוחות כספיים" (להלן  -התיקון ל.)IAS 1 -
התיקון ל IAS 1 -משנה את אופן הגילוי של פריטי רווח כולל אחר (להלן )OCI-
במסגרת הדוח על הרווח הכולל.
להלן תמצית עיקרי התיקון ל:IAS 1 -
 יש להפריד את הפריטים המוצגים ב OCI -לשתי קבוצות 6בהתבסס על הבחינה
באם הם עשויים להיות "ממוחזרים" בעתיד לרווח או הפסד 6או שלא.
בהתאם 6פריטים שלא עשויים להיות ממוחזרים בעתיד לרווח או הפסד יוצגו
בנפרד מפריטים שכן עשויים להיות ממוחזרים בעתיד לרווח או הפסד.
 ישויות הבוחרות להציג פריטי  OCIלפני המס המתייחס תידרשנה להציג את
השפעת המס המתייחסת לכל אחת משתי הקבוצות האמורות 6בנפרד.
 כינויו של הדוח על הרווח הכולל שונה ל" -דוח על הרווח או הפסד ורווח כולל
אחר" .עם זאת IAS 1 6מתיר לישויות לעשות שימוש בכינויים אחרים.
התיקון ל IAS 1-ייושם לגבי תקופות שנתיות המתחילות ביום  1ביולי  2112או לאחר
מכן .יישום מוקדם אפשרי .התיקון האמור ייושם באופן רטרוספקטיבי לכל התקופות
המדווחות .הקבוצה בוחנת את עיתוי יישומו של התיקון ל .IAS 1-עם זאת 6להערכת
הנהלת הקבוצה 6ליישומו לראשונה לא צפויה להיות השפעה מהותית על הדוחות
הכספיים של הקבוצה.
ז)

תיקון לתקן דיווח כספי בינלאומי מספר " - 7מכשירים פיננסיים :גילויים" (להלן -
התיקון ל )IFRS 7 -אשר פורסם באוקטובר  .2111התיקון ל IFRS 7 -מרחיב את
דרישות הגילוי לגבי נכסים פיננסיים שהועברו לצד אחר 6ולמרות זאת ממשיכים להיכלל
בדוח על המצב הכספי של החברה וכן לגבי התחייבויות פיננסיות קשורות 6לרבות הקשר
בין הנכסים להתחייבויות הנ"ל .בנוסף 6התיקון ל IFRS 7-מרחיב את דרישות הגילוי
לגבי נכסים פיננסיים אשר נגרעו 6אך נותרה בגינם חשיפה לסיכונים ותשואות מסוימים
הקשורים בנכס המועבר .התיקון ל IFRS 7-ייושם לגבי תקופות דיווח שנתיות
המתחילות ביום  1ביולי  2111או לאחריו .יישום מוקדם אפשרי.
בכוונת החברה/הקבוצה ליישם את התיקון ל IFRS 7 -החל מ 1-בינואר  62112וליישומו
לראשונה לא צפויה להיות השפעה מהותית על הדוחות הכספיים של הקבוצה.

ח) תיקון לתקן חשבונאות בינלאומי " - 32קיזוז נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות"
(להלן -התיקון ל )IAS 32-ותיקון לתקן דיווח כספי בינלאומי מספר " - 7גילויים -קיזוז
נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות" (להלן -התיקון ל )IFRS 7 -אשר פורסמו
בדצמבר  .2111התיקון ל IAS 32-אינו משנה את המודל הקיים במסגרת תקן
חשבונאות בינלאומי "- 32מכשירים פיננסיים :הצגה" לגבי קיזוז נכסים פיננסיים
והתחייבויות פיננסיות (להלן -קיזוז) אך מבהיר שעל מנת שיתקיימו הקריטריונים
לקיזוז בדוחות הכספיים 6נדרש 6בין היתר 6שהזכות המשפטית לקיזוז תהיה קיימת
בהווה כלומר שהיא לא תותנה באירוע עתידי כלשהו 6ובנוסף 6נדרש שזכות הקיזוז תהיה
ניתנת לאכיפה מבחינה משפטית 6בכל אחד מהמצבים הבאים :במהלך העסקים הרגיל;
במקרה של  ;defaultובמקרה של פשיטת רגל או חדלות פירעון של הישות ושל כל אחד
מהצדדים האחרים .התיקון ל IAS 32 -גם מבהיר את המקרים בהם זכות קיזוז
באמצעות סילוק ברוטו ( )gross settlement mechanismsתעמוד בקריטריון לזכות
קיזוז באמצעות סילוק נטו.
התיקון ל IFRS 7-מוסיף דרישות גילוי חדשות המתמקדות במידע כמותי לגבי
מכשירים פיננסיים שהוכרו וקוזזו במסגרת הדוח על המצב הכספי 6וכן לגבי מכשירים
פיננסיים שהוכרו ושהינם כפופים להסדרי קיזוז מסוימים (בין אם קוזזו במסגרת
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אליאנס חברה לצמיגים בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים (המשך)
ביאור  - 1עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך):
הדוח על המצב הכספי ובין אם לאו).
התיקון ל IAS 32-ייושם באופן רטרוספקטיבי לגבי תקופות שנתיות המתחילות ביום
 1בינואר  2114או לאחריו .יישום מוקדם אפשרי.
התיקון ל IFRS 7-ייושם באופן רטרוספקטיבי לגבי תקופות דיווח שנתיות
המתחילות ביום  1בינואר  2113או לאחריו ולגבי תקופות דיווח ביניים בתוך תקופות
הדיווח השנתיות האמורות.
ביאור  - 1אומדנים ושיקולי דעת חשבונאיים מהותיים:
אומדנים ושיקולי דעת 6נבחנים באופן מתמיד 6ומבוססים על ניסיון העבר ועל גורמים נוספים6
לרבות ציפיות ביחס לאירועים עתידיים 6שנחשבות לסבירות 6לאור הנסיבות הקיימות.
הקבוצה מגבשת אומדנים והנחות בנוגע לעתיד .מעצם טבעם 6נדיר שהאומדנים החשבונאיים
המתקבלים יהיו זהים לתוצאות המתייחסות בפועל .האומדנים וההנחות 6שבגינם ישנו סיכון
משמעותי לביצוע התאמות מהותיות בערכם בספרים של נכסים והתחייבויות במהלך שנת
הכספים הבאה 6מפורט להלן:
אומדן ירידת ערך מוניטין
הקבוצה בוחנת על בסיס שנתי 6האם קיימת ירידת ערך של מוניטין 6בהתאם למדיניות
החשבונאית המוצגת בביאור  .12סכומים ברי השבה של יחידות מניבות מזומנים נקבעו על
בסיס חישובי שווי שימוש .חישובים אלה מחייב שימוש באומדנים .במידה ויהיה שינוי סביר
בהנחות 6עדיין לא יהיה צורך בירידת ערך.
מסים נדחים
הקבוצה מכירה בנכסי מסים נדחים ובהתחייבויות מסים נדחים על בסיס ההפרשים בין
הסכומים בספרים של הנכסים וההתחייבויות לבין סכומם המובא בחשבון לצורכי מס .הקבוצה
בוחנת באופן שוטף את יכולת ההשבה של נכסי המס הנדחים הנכללים בחשבונותיה 6על בסיס
הכנסות חייבות היסטוריות 6הכנסות חייבות חזויות 6עיתוי היפוכם הצפוי של הפרשים זמניים
ויישומן של אסטרטגיות תכנון מס .אם אין ביכולתה של החברה להפיק הכנסות חייבות
עתידיות בסכום מספיק 6או במקרה של שינוי מהותי בשיעורי המס האפקטיביים בתקופה6
שבמהלכה ההפרשים הזמניים המתייחסים הופכים לחייבים במס או ניתנים לניכוי 6הקבוצה
עשויה להידרש לבטל חלק מנכסי המסים הנדחים או להגדיל את התחייבויות המסים הנדחים6
דבר אשר עלול להגדיל את שיעור המס האפקטיבי שלה ולהשפיע לרעה על תוצאות פעילותה.
ביאור  - 4מכשירים פיננסיים וניהול סיכונים פיננסיים:
א .ניהול סיכונים פיננסיים
 )2גורמי סיכון פיננסיים
פעילויות הקבוצה חושפות אותה למגוון סיכונים פיננסיים :סיכוני שוק (לרבות סיכוני
שערי חליפין וסיכון תזרים מזומנים ושווי הוגן בגין שיעורי ריבית) 6סיכוני אשראי
וסיכוני נזילות .תוכניתה הכוללת של הקבוצה לניהול סיכונים מתמקדת בכך כי לא
ניתן לצפות את התנהגות השווקים הפיננסיים ובניסיון למזער השפעות שליליות
אפשריות על ביצועיה הכספיים של הקבוצה .הקבוצה משתמשת במכשירים פיננסיים
נגזרים על מנת להגן על עצמה בפני חלק מהחשיפות לסיכונים כאמור.
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אליאנס חברה לצמיגים בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים (המשך)
ביאור  - 4מכשירים פיננסיים וניהול סיכונים פיננסיים (המשך):
החברה מעסיקה יועצים חיצוניים העומדים בקשר שוטף עם מנהל הכספים של
החברה .אחת לרבעון מתקיימת פגישה בין מנהל הכספים ליועצים החיצוניים
במסגרתה דנים בהרחבה בניהול סיכוני השוק בקבוצה .יחד 6מהווים מנהל הכספים
והיועצים 6צוות ניהול סיכוני השוק של הקבוצה.
ניהול הסיכונים מתבצע על-ידי מנהל הכספים ובנושא הסיכונים הפיננסים על ידי צוות
ניהול הסיכונים הפיננסים של הקבוצה בהתאם למדיניות המאושרת על-ידי מועצת
המנהלים .מנהל הכספים וצוות ניהול הסיכונים של הקבוצה מזהים 6מעריכים
ומגדרים את הסיכונים תוך שיתוף פעולה צמוד עם יחידותיה התפעוליות של הקבוצה.
מועצת המנהלים מספקת עקרונות לניהולם הכולל של הסיכונים 6כמו גם מדיניות
המטפלת בתחומים ממוקדים יותר 6כגון סיכונים בגין שערי חליפין 6סיכוני שיעור
ריבית 6סיכוני אשראי 6שימוש במכשירים פיננסיים נגזרים ולא-נגזרים והשקעת עודפי
כספים.
א) סיכוני שוק:
( )1סיכוני שער חליפין
פעילות הקבוצה היא בינלאומית והיא חשופה לסיכוני שער חליפין
הנובעים מחשיפות למטבעות שונים 6בעיקר לאירו ולש"ח .סיכון שער חליפין
נובע מעסקות מסחריות עתידיות 6נכסים או התחייבויות הנקובים במטבע
השונה ממטבע הפעילות של הקבוצה.
במהלך חודש ספטמבר  2111יישמה החברה לראשונה חשבונאות גידור.
הנהלת הקבוצה קבעה מדיניות המחייבת את חברות הקבוצה לנהל את
סיכון שער החליפין כנגד מטבע הפעילות שלהן .במטרה לנהל את סיכון שער
החליפין בגין עסקות מסחריות עתידיות 6ונכסים והתחייבויות שהוכרו6
משתמשות הישויות בקבוצה בעסקות אקדמה ואופציות על שערי חליפין.
סיכון שער חליפין קיים כאשר עסקות מסחריות עתידיות או נכסים
והתחייבויות המוכרים בדוחות הכספיים נקובים במטבע שאינו מטבע
הפעילות של הישות.
מדיניות ניהול הסיכונים של הקבוצה היא לגדר את תזרימי המזומנים
הצפויים מעסקאות חזויות (בעיקר מכירות באירו ושכר עבודה בשקל) ב12-
החודשים הבאים.
ביום  31בדצמבר  62111אילו התחזק מטבע הפעילות של הקבוצה ב 11%-מול
האירו 6ואילו כל יתר המשתנים נותרו קבועים 6היה הרווח הכולל לשנה נמוך
ב 26951 -אלפי דולר (ב 2111-היה ההפסד הכולל לשנה גבוה ב 36472-אלפי
דולר וב 2119 -היה הרווח הכולל לשנה נמוך ב 36724 -אלפי דולר 6בהתאמה)6
בעיקר כתוצאה מרווחים/הפסדים משינויי שער חליפין בגין תרגום יתרות
לקוחות וספקים ומרווחים/הפסדים משינויי שער חליפין  6אשראי מתאגידים
בנקאיים הנקובים באירו.
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אליאנס חברה לצמיגים בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים (המשך)
ביאור  - 4מכשירים פיננסיים וניהול סיכונים פיננסיים (המשך):
ביום  31בדצמבר  62111אילו נחלש מטבע הפעילות של הקבוצה ב 11%-מול
האירו 6ואילו כל יתר המשתנים נותרו קבועים 6היה הרווח הכולל לשנה גבוה
ב 26951 -אלפי דולר (ב 2111-היה ההפסד הכולל לשנה נמוך ב 36332-אלפי
דולר וב 2119-היה הרווח הכולל לשנה גבוה ב 36724 -אלפי דולר 6בהתאמה)6
בעיקר כתוצאה מרווחים/הפסדים משינויי שער חליפין בגין תרגום יתרות
לקוחות וספקים ומרווחים/הפסדים משינויי שער חליפין  6אשראי מתאגידים
בנקאיים הנקובים באירו.
נכון ל 31 -בדצמבר  62111אילו התחזק מטבע הפעילות של הקבוצה ב11% -
מול השקל 6ואילו כל יתר המשתנים נותרו קבועים 6היה הרווח הכולל לשנה
נמוך ב 136115 -אלפי דולר (ב 2111-היה ההפסד הכולל לשנה נמוך ב248 -
אלפי דולר וב 2119-היה הרווח הכולל לשנה גבוה ב 98 -אלפי דולר 6בהתאמה)6
בעיקר כתוצאה מרווחים/הפסדים משינויי שער חליפין בגין תרגום יתרות
חייבים 6נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד 6מרווחים/הפסדים
משינויי שער חליפין בגין התחייבויות הנקובות בשקלים.
נכון ל 31 -בדצמבר  62111אילו נחלש מטבע הפעילות של הקבוצה ב 11% -מול
השקל 6ואילו כל יתר המשתנים נותרו קבועים 6היה הרווח הכולל לשנה
גבוה ב 136172 -אלפי דולר (ב 2111-היה ההפסד הכולל לשנה גבוה ב153 -
אלפי דולר וב 2119 -היה הרווח הכולל לשנה גבוה ב 31 -אלפי דולר) 6בעיקר
כתוצאה מרווחים/הפסדים משינויי שער חליפין בגין תרגום יתרות חייבים6
נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד 6מרווחים/הפסדים משינויי
שער חליפין בגין התחייבויות הנקובות בשקלים.
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אליאנס חברה לצמיגים בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים (המשך)
ביאור  - 4מכשירים פיננסיים וניהול סיכונים פיננסיים (המשך):
( )2סיכון תזרים מזומנים ושווי הוגן בגין שיעור ריבית
סיכון שיעור הריבית של הקבוצה נובע מאשראי מתאגידים בנקאיים ומוסדות
כספיים 6הלוואות לזמן ארוך ואגרות חוב.
כיוון שלקבוצה אין נכסים משמעותיים נושאי ריבית 6הכנסות הקבוצה
ותזרימי המזומנים התפעוליים שלה אינם מושפעים מריבית השוק.
הלוואות הנושאות שיעורי ריבית משתנים חושפות את הקבוצה לסיכון
תזרימי מזומנים ואילו הלוואות הנושאות שיעורי ריבית קבועים חושפות את
הקבוצה לסיכון שיעור ריבית בגין שווי הוגן.
מדיניות הקבוצה היא ליטול התחייבויות לזמן ארוך ואשראי מתאגידים
בנקאיים באמצעות מכשירים הנושאים ריבית משתנה .אגרות החוב לזמן
ארוך שהנפיקה החברה נושאות ריבית קבועה.
בהתבסס על התרחישים הנערכים 6ההשפעה על הרווח והפסד לאחר מס6
בהינתן תזוזה של  5%בשיעור הריבית תתבטא בעלייה של  273אלפי דולר
( 46 - 2111אלפי דולר 128 - 2119 6אלפי דולר) או בירידה של  271אלפי דולר
( 46 - 2119אלפי דולר 128 - 2119 6אלפי דולר) 6בהתאמה.
ב)

סיכוני אשראי
סיכוני האשראי מטופלים ברמת הקבוצה .סיכוני אשראי נובעים ממזומנים ושווי
מזומנים 6מכשירים פיננסיים נגזרים 6פיקדונות בבנקים וכן חשיפות אשראי ביחס
ללקוחות 6לרבות יתרות חובה שטרם נפרעו ועסקות שהקבוצה מחויבת בהן
( .)committed transactionsבאשר ללקוחות קמעונאיים 6כאשר אלו מדורגים
על-ידי גורם בלתי-תלוי 6ההחלטה אם להתקשר עם לקוחות אלו מתבססת על
אותם דירוגים .מנגד 6כאשר לקוחות אלו אינם מדורגים על-ידי גורם בלתי-תלוי6
מחלקת הכספים סוקרת את איכות האשראי של הלקוח 6תוך התחשבות במצבו
הפיננסי 6בניסיון העבר עמו ובגורמים נוספים .מגבלות סיכון ()risk limits
פרטניות נקבעות לכל לקוח ולקוח 6בהתבסס על דירוגים פנימיים וחיצוניים6
ובהתאם למגבלות שנקבעו על-ידי מועצת המנהלים .השימוש במגבלות הסיכון
נבחן באופן שוטף.
הקבוצה מחזיקה בביטוח בגין יתרות חובה.
ראה ביאור 4ב'( )2להלן לגבי מידע נוסף המתייחס לאיכות האשראי של נכסים
פיננסים.

ג)

סיכון נזילות
ניהול זהיר של סיכוני נזילות מחייב קיום מספק של מזומנים וניירות ערך סחירים
מסגרות אשראי זמינות למימון הפעילות .לאור אופייה הדינמי של פעילותה
העסקית 6הקבוצה שומרת על גמישות מימונית באמצעות הקפדה על קיום
מסגרות אשראי זמינות.
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אליאנס חברה לצמיגים בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים (המשך)
ביאור  - 4מכשירים פיננסיים וניהול סיכונים פיננסיים (המשך):
הנהלת הקבוצה בוחנת באופן שוטף תחזיות בנושא עודפי הנזילות המורכבים
ממסגרות אשראי לא מנוצלות וממזומנים ושווי מזומנים .הבחינה מבוססת על
תזרימי המזומנים הצפויים 6ומתבצעת בדרך כלל ברמת הקבוצה 6בהתאם
לנהלים ולהגבלות שנקבעו על-ידי הקבוצה .בנוסף 6המדיניות לניהול סיכון
הנזילות של הקבוצה עוסקת בחיזוי תזרימי מזומנים במטבעות עיקריים 6בהגדרת
רמות הנכסים הנזילים הדרושים כדי לעמוד בתזרימי מזומנים אלו 6בהשוואה בין
יחסי הנזילות המאזניים לבין דרישות גורמי פיקוח חיצוניים ובקיום תוכניות
למימון באמצעות חוב (ראה ביאור  .)23נכון ליום  31לדצמבר  2111ו2111 -
לקבוצה קווי אשראי בלתי מנוצלים בסך  42.7מיליון דולר ובסך  34.8מיליון
דולר 6בהתאמה.
הטבלה שלהלן מציגה ניתוח של התחייבויותיה הפיננסיות שאינן נגזרות של
הקבוצה ושל ההתחייבויות הפיננסיות הנגזרות המסולקות בנטו 6כשהן מסווגות
לקבוצות פירעון רלוונטיות 6על-פי התקופה הנותרת למועד פירעונן החוזי נכון
לתאריך  31בדצמבר  .2111התחייבויות פיננסיות נגזרות נכללות בניתוח אם
מועדי הפירעון החוזיים שלהם חיוניים להבנת עיתוי תזרימי המזומנים .הסכומים
המוצגים בטבלה הנם תזרימי מזומנים חוזיים בלתי מהוונים.
שנה
ראשונה
יתרה ליום  12בדצמבר 1122
אשראי 6הלוואות ואגרות חוב
מכשירים פיננסים נגזרים
ספקים 6זכאים אחרים
והתחייבויות אחרות
יתרה ליום  12בדצמבר 1121
אשראי 6הלוואות ואגרות חוב
מכשירים פיננסים נגזרים
ספקים 6זכאים אחרים
והתחייבויות אחרות

שנה שלישית
שנה שניה עד חמישית
אלפי דולרים

שנה
שישית
ואילך

846484
36268

166224
68

446721
212

16681
-

566213
1436965

166292

446922

16681

636287
16659

156615
-

496119
-

186615
-

586131
1226977

156615

496119

186615

 )1ניהול סיכוני הון:
יעדי ניהול סיכוני ההון של הקבוצה הם לשמר את יכולתה של הקבוצה להמשיך
ולפעול כעסק חי במטרה להעניק לבעלי המניות תשואה על השקעתם 6והטבות לבעלי
עניין אחרים 6ולקיים מבנה הון מיטבי במטרה להפחית את עלויות ההון.
הקבוצה עשויה לנקוט בצעדים שונים במטרה לשמר או להתאים את מבנה ההון שלה6
לרבות שינוי סכומי הדיבידנדים המשולמים לבעלי המניות 6החזר הון לבעלי המניות6
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אליאנס חברה לצמיגים בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים (המשך)
ביאור  - 4מכשירים פיננסיים וניהול סיכונים פיננסיים (המשך):
הנפקת מניות חדשות או מכירת נכסים לצורך פירעון חובות .באשר לדרישות עמידה
באמות מידה פיננסית 6ראה ביאור .24
 )1אומדני שווי הוגן:
להלן הניתוח של המכשירים הפיננסים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד לפי
שיטת הערכה 6הרמות השונות הוגדרו כדלקמן:
* מחירים מצוטטים (בלתי-מותאמים) בשווקים פעילים בהם נסחרים נכסים או
התחייבויות זהים (רמה .)1
* נתונים שאינם מחירים מצוטטים 6שנכללו ברמה  61אשר ניתנים לצפיה לגבי הנכס
או ההתחייבות 6בין אם במישרין (כלומר כמחירים) ובין אם בעקיפין (כלומר נגזרים
מהמחירים) (רמה .)2
* נתונים לגבי הנכס או ההתחייבות שאינם מבוססים על מידע שוק ניתן לצפיה
(נתונים שאינם ניתנים לצפיה) (( )unobservable inputsרמה .)3
הנכסים וההתחייבויות של הקבוצה הנמדדים בשווי הוגן כוללים רק מכשירים
פיננסיים נגזרים השייכים לרמה ( 2ראה ביאור )7
שוויים ההוגן של המכשירים הפיננסיים של החברה הנמדדים בשווי הוגן שאינם
נסחרים בשווקים פעילים נקבע באמצעות שיטות הערכת שווי .שיטות אלו מתבססות
עד כמה שניתן על נתוני שוק נצפים 6אם הם זמינים 6ומסתמכות כמה שפחות על
הערכות של הישות עצמה .אם כל הנתונים המשמעותיים הנדרשים לביצוע הערכות
שווי הוגן ניתנים לצפייה 6מכשירים אלו נכללים ברמה .2
שוויים ההוגן של יתרות חייבים וזכאים נקבע על בסיס ערכם בספרים בניכוי הפרשה
לחובות מסופקים.
שוויין ההוגן של התחייבויות פיננסיות לצורכי דיווח כספי נאמד על-ידי היוון תזרימי
המזומנים החוזיים העתידיים תוך שימוש בשיעור הריבית המקובל הזמין לקבוצה
בשוק הכללי בגין מכשירים פיננסיים דומים.

- 36 -

אליאנס חברה לצמיגים בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים (המשך)
ביאור  - 4מכשירים פיננסיים וניהול סיכונים פיננסיים (המשך):
ערכם בספרים של מכשירים פיננסים לזמן קצר מהווה קירוב סביר לשוויון ההוגן
מאחר והשפעת ההיוון אינה מהותית.
ב.

מכשירים פיננסיים:
 )2מכשירים פיננסיים לפי קבוצות:
המדיניות החשבונאית לטיפול במכשירים פיננסיים יושמה עבור הפריטים הבאים:
 12בדצמבר :1122
מכשירים
נגזרים
נכסים
בשווי הוגן המשמשים
למטרות
דרך רווח
הלוואות
גידור
או הפסד
וחייבים
אלפי דולרים
נכסים
מזומנים ושווי
מזומנים
מכשירים פיננסים
נגזרים
חייבים ויתרות חובה
סה"כ

סה"כ

116611

-

-

116611

716981
826591

56312
56312

46599
46599

96911
716981
926492

מכשירים התחייבויות
פיננסיות
נגזרים
התחייבויות
אחרות
בשווי הוגן המשמשים
בעלות
למטרות
דרך רווח
מופחתת
גידור
או הפסד
אלפי דולרים
התחייבויות
הלוואות ואגרות חוב -
זכאים ויתרות זכות -
מכשירים פיננסיים
36169
נגזרים
36169
סה"כ
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סה"כ

-

1386325
566213

1386325
566213

469
469

1946538

36538
1986176

אליאנס חברה לצמיגים בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים (המשך)
ביאור  - 4מכשירים פיננסיים וניהול סיכונים פיננסיים (המשך):
 12בדצמבר :1121
נכסים
בשווי הוגן
דרך רווח
הלוואות
סה"כ
או הפסד
וחייבים
אלפי דולרים
נכסים
מזומנים ושווי מזומנים
מכשירים פיננסים נגזרים
חייבים ויתרות חובה
סה"כ

36852
676899
716751

56921
56921

36852
56921
676899
776672

התחייבויות
התחייבויות
פיננסיות
בשווי הוגן
אחרות
דרך רווח
בעלות מופחתת
או הפסד
אלפי דולרים
התחייבויות
הלוואות ואגרות חוב
זכאים ויתרות זכות
מכשירים פיננסיים נגזרים
סה"כ

16659
16659
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1336266
556413
1886679

סה"כ
1336266
556413
16659
1916338

אליאנס חברה לצמיגים בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים (המשך)
ביאור  - 4מכשירים פיננסיים וניהול סיכונים פיננסיים (המשך):
 )1איכות האשראי של נכסים פיננסיים:
ניתן להעריך את איכות האשראי של נכסים פיננסיים 6שזמן פירעונם טרם הגיע ושטרם
הוכרה בגינם ירידת ערך 6על ידי התייחסות לדירוג אשראי חיצוניים (אם זמינים) או על
ידי הסתמכות על נתוני עבר בנוגע למקרי חדלות פירעון של הצד שכנגד.
דירוג מוסדות פיננסיים בישראל מבוסס על מודלים של חברת
.STANDARD & POOR'S Maalot
דירוג מוסדות פיננסיים מחוץ לישראל מבוסס על מודלים של חברת
.STANDARD & POOR'S
 12בדצמבר
1121
1122
אלפי דולרים
לקוחות  -ללא דירוג אשראי חיצוני
קבוצה א'
קבוצה ב'
קבוצה ג'
מזומנים בבנק ופיקדונות לזמן קצר
AA+
AA
AAAקופות קטנות  -ללא דירוג אשראי חיצוני
נכסים פיננסיים נגזרים
AA+
AA
AA-

16143
556113
352
566598

26191
586824
459
616473

16
219
16114
116277
4
116611

111
111
16295
26333
3
36852

56649
856
36396
96911

36511
126
26294
56921

קבוצה א'  -לקוחות חדשים (פחות מ 6-חודשים).
קבוצה ב'  -לקוחות קיימים (יותר מ 6-חודשים) ללא עבר של פיגורים בתשלום.
קבוצה ג'  -לקוחות קיימים (יותר מ 6-חודשים) עם עבר של פיגורים בתשלום.
 )1ריכוז סיכוני אשראי:
רוב מכירות הקבוצה מתבצעות בעיקר בארה"ב ואירופה 6למספר רב של לקוחות.
לפיכך 6החשיפה לריכוז סיכון אשראי בקשר לחייבים  -לקוחות הינה מוגבלת .החברה
בוחנת באופן שוטף את טיב הלקוחות ובדרך כלל אינה דורשת ביטחונות .יחד עם זאת6
מבטחת החברה את מרבית חובות הלקוחות בחו"ל.
בחשבונות נכללת הפרשה מתאימה בגין חובות מסופקים.
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אליאנס חברה לצמיגים בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים (המשך)
ביאור  - 5רכישת פעילות ע"י חברה בת:
בחודש דצמבר  62119רכשה החברה באמצעות החברה הבת הפועלת בארה"ב6
( Alliance Tire Americas, Inc.להלן " -החברה הבת") 6חלק מפעילותה של חברת GPX
בארה"ב 6ובכלל זה נכסים 6קשרי לקוחות 6הזכות לעשות שימוש בין-לאומי בסימני המסחר
 Galaxyו 6Primex -פעילות הפצה של צמיגי משא רדיאליים בגודל בינוני וכן את פעילות GPX
בדרום אפריקה 6המבוצעת על-ידי חברה בת מקומית (הפעילות הנרכשת) .ביום  24במאי 62111
נקבעה התמורה הסופית עבור רכישת פעילות  GPXוהסתכמה לסך של  476859אלפי דולר
לאחר קביעה סופית של ההון החוזר בהתאם למנגנון שנקבע ברכישה 6כתוצאה מכך המוניטין
גדל ב 26411-אלפי דולר .רכישת הפעילות בוצעה במסגרת הליך ארגון מחדש של  GPXהמבוצע
מכוחו של פרק  11ל Bankruptcy Code -האמריקאי כאשר בית המשפט של פירוק בארה"ב
אישר את הצעתה של החברה לרכישת הנכסים הנרכשים במסגרת הליך התמחרות.
עלות הרכישה יוחסה לנכסים מוחשיים ובלתי מוחשיים (לרבות מוניטין) ולהתחייבויות אשר
נרכשו 6בהתבסס על שווים ההוגן בעת הרכישה.
עודף עלות הרכישה על שווים ההוגן של הנכסים נטו 6בסך  166255אלפי דולר 6שנרכש על ידי
החברה נזקף לסעיף "נכסים בלתי מוחשיים" 6כדלקמן:
א .קשרי לקוחות בסך  16151אלפי דולר  -פעילותה המסורתית של החברה הבת בצפון
אמריקה הייתה מול לקוחות בודדים .במסגרת העסקה 6רכשה החברה הבת נגישות ליותר
מאלף לקוחות חדשים 6ביניהם יצרני ציוד מקור ( )OEמהגדולים והחשובים בתחום ציוד
חקלאי וציוד לתעשייה אליהם לא הצליחה החברה להגיע בעבר .בכוונת החברה הבת
לשווק ללקוחות אלו 6בנוסף למותגים שרכשה 6גם את מותגי החברה הקיימים.
ב.

סימנים מסחריים רשומים בסך  66664אלפי דולר  -במסגרת העסקה רכשה החברה את
הזכות לעשות שימוש בלעדי ובלתי מוגבל בסימני המסחר " "Galaxyו"Primex" -
במדינות בהן נרשמו סימני מסחר אלה.

ג.

עודף עלות הרכישה על השווי ההוגן של הנכסים המזוהים נטו 6בסך של  86441אלפי דולר6
נזקף לסעיף המוניטין.
קשרי הלקוחות והסימנים המסחריים מופחתים על פני אורך חיים כלכלי של  8ו12 -
שנים 6בהתאמה .למוניטין אורך חיים בלתי מוגדר ובהתאם לכך 6הוא אינו מופחת 6אך
נבחן על בסיס שנתי לירידת ערך.

להלן פרטים על הנכסים נטו שנרכשו והמוניטין:
אלפי דולר
תמורת הרכישה:
מזומנים ששולמו
עלויות ישירות הקשורות ברכישה ששולמו במזומן
סה"כ תמורת הרכישה
שוויים ההוגן של נכסים 6נטו שנרכשו
סכום המיוחס לנכסים בלתי מוחשיים

436181
46779
476859
316614
166255

לפירוט הנכסים וההתחייבויות 6נכון ליום  31בדצמבר  2119הנובעים מהרכישה ראה נספח ג'
בדוחות על תזרימי המזומנים.
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אליאנס חברה לצמיגים בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים (המשך)
ביאור  - 6מזומנים ושווי מזומנים:
הרכב המזומנים ושווי המזומנים כוללים מזומנים בבנק ובקופה ( )on handליום  31בדצמבר
 2111ו.2111 -
המטבעות בהם נקובים או אליהם צמודים המזומנים ושווי המזומנים הינם:
 12בדצמבר
1121
1122
אלפי דולרים
129
31
ש"ח
26311
116184
דולר
16413
16495
אירו
36852
116611
ביאור  - 7מכשירים פיננסים נגזרים:
מועד
מימוש חזוי
עסקת  SWAPעל דולר  -מדד
עסקת  SWAPעל דולר  -שקל
אופציות על שער חליפין -
מוחזקים למסחר
חוזי אקדמה על שער חליפין -
מוחזקים למסחר
אופציות על שער חליפין -
גידור תזרים מזומנים
חוזי אקדמה על שער חליפין -
גידור תזרים מזומנים
סה"כ
בניכוי הלא שוטף:
עסקת  SWAPעל דולר  -שקל
החלק השוטף

2112
2113-2116

 12בדצמבר
1121
1122
נכסים התחייבויות נכסים התחייבויות
אלפי דולרים
26551
996
26138
271
-

2112

77

239

454

1

2112

46229

26561

778

16658

2112

117

371

-

-

2112

46492
96911

98
36538

56921

16659

2113-2116

96911

271
36268

36413
26518

16659

א .הסכום הרעיוני בגין עסקת  SWAPעל דולר  -מדד הפתוחה ליום  31בדצמבר  2111עומד
על כ 4 -מיליון דולר ( 31בדצמבר  2111כ 9 -מיליון דולר).
ב.

הסכום הרעיוני בגין עסקת  SWAPעל דולר  -שקל 6הפתוחה ליום  31בדצמבר  2111עומד
על כ  36 -מיליון דולר ( 31בדצמבר  2111כ 36 -מיליון דולר).

ג.

הסכום הרעיוני בגין עסקה להחלפת תזרימי מזומנים  -אופציות על שער חליפין הפתוחה
ליום  31בדצמבר  2111עומד על כ 25 -מיליון דולר ( 31בדצמבר  2111כ 9 -מיליון דולר).

ד.

הסכום הרעיוני בגין חוזי אקדמה על שער חליפין הפתוחים ליום  31בדצמבר  2111עומד
על כ 95 -מיליון דולר ( 31בדצמבר  2111כ 75 -מיליון דולר).
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אליאנס חברה לצמיגים בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים (המשך)
ביאור  - 8חייבים ויתרות חובה:
א .לקוחות:
דולר
יתרת לקוחות  -מורכבת כדלקמן:
חובות פתוחים
המחאות לגבייה *
בניכוי  -הפרשה לחובות מסופקים
יתרת לקוחות  -נטו

276124
()496
266528

ליום  12בדצמבר 1122
שקל חדש
אירו
לא צמוד
אלפי דולרים
156276
()485
146791

156361
36553
()36951
146964

סך הכל
576661
36553
()46931
566283

(*) נכון ליום  31בדצמבר  2111במסגרת סעיף לקוחות לזמן ארוך נכלל סך של כ 315 -אלפי
דולר בגין המחאות לגבייה לזמן ארוך ( 371 :2111אלפי דולר).

דולר
יתרת לקוחות  -מורכבת כדלקמן:
חובות פתוחים
המחאות לגבייה
בניכוי  -הפרשה לחובות מסופקים
יתרת לקוחות  -נטו

256791
()486
256315

ליום  12בדצמבר 1121
שקל חדש
אירו
לא צמוד
אלפי דולרים
196919
()511
196419

166574
36951
()46147
166378

סך הכל
626284
36951
()56133
616112

נכון ליום  31בדצמבר  62111יתרות חובה בסך של כ 66419 -אלפי דולר ( 56754 :2111אלפי
דולר) חורגות ממועד התשלום החוזי אך החברה לא ביצעה בגינן הפרשה לחובות
מסופקים .יתרות אלו קשורות למספר לקוחות בלתי-תלויים ועל פי ניסיונה של החברה
מהשנים האחרונות 6פרעו לקוחות אלו את חובותיהם במלואם .גיול הפיגור בחובות אלו
הנו כדלקמן:
1121
1122
אלפי דולרים
56532
66163
134
219
88
37
56754
66419

עד  3חודשים
 3עד  6חודשים
יותר מ  6 -חודשים

נכון ליום  31בדצמבר  62111בוצעה הפרשה לחובות מסופקים בגין חובות בסך של 46931
אלפי דולר ונכון ל 31-בדצמבר  2111עמד על סך של כ 56133 -אלפי דולר .החובות
המסופקים קשורים בעיקר ללקוחות סיטונאים 6המתמודדים עם קשיים כלכליים בלתי
צפויים .ההערכה היא כי חלק מיתרת חובות אלה צפויה להיפרע .גיול יתרת חובות אלה
הנו כדלקמן:
1121
1122
אלפי דולרים
444
97
46592
46931
56133
46931

עד  3חודשים
 3עד  6חודשים
יותר משנה
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אליאנס חברה לצמיגים בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים (המשך)
ביאור  - 8חייבים ויתרות חובה (המשך):
התנועה בהפרשה לחובות מסופקים שביצעה החברה הנה כדלקמן:
1112
1121
1122
אלפי דולרים
46319
46118
56133
יתרה לתחילת השנה
146
513
134
הפרשה לחובות מסופקים
יתרות חובה שנמחקו במהלך השנה
()111
()26
כחובות אבודים
הפרשי שער
()347
612
()311
46118
56133
46931
יתרה לגמר השנה
סכומים הנזקפים להפרשה לחובות מסופקים נכללו במסגרת סעיף "הוצאות הנהלה
וכלליות" בדוח על הרווח הכולל (ראה ביאור  .)21סכומים הנזקפים להפרשה נמחקים
בדרך  -כלל כאשר לא צפוי לגבות מזומנים נוספים .לא נזקפו להפרשה לחובות מסופקים
רוב יתרות החובה בעלות כיסוי ביטוחי.
ב.

אחרים:
לא
כספי
מוסדות
הוצאות מראש
צדדים קשורים
פקדון בנאמנות ממכירת קרקע*
הכנסות לקבל ממכירת קרקע
הכנסות לקבל בגין שיפוי**
שונים

16844
16844

ליום  12בדצמבר 1122
שקל חדש
אירו
דולר
לא צמוד
אלפי דולרים
641
581
118
16341

353
887
36914
621
56774

26249
16191
26926
913
76269

סך הכל
36243
16844
16468
16191
26926
36914
16641
166227

* מוחזק בחשבון נאמנות אצל עורך-דין החברה.
לפרטים נוספים בדבר מכירת הקרקע ראה ביאור .11
** לפרטים נוספים ראה ביאור .22

לא כספי
מוסדות
הוצאות מראש
צדדים קשורים
שונים

16124
16124
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ליום  12בדצמבר 1121
שקל חדש
אירו
דולר
לא צמוד
אלפי דולרים
943
16394
26337

739
88
47
874

26815
771
36586

סך הכל
36554
16124
16131
26212
76921

אליאנס חברה לצמיגים בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים (המשך)
ביאור  - 8חייבים ויתרות חובה (המשך):
החשיפה המרבית לסיכוני אשראי לתאריך הדוח על המצב הכספי 6בגין יתרות החייבים
ויתרות חובה 6הנה שווייה ההוגן של כל קבוצת החייבים ויתרות החובה כאמור לעיל
בניכוי היתרות הלא כספיות (הנובעות מהוצאות מראש) 6דהיינו סך של  716981אלפי דולר.
הקבוצה מחזיקה בביטוח בגין יתרות חובה אלו.
ביאור  - 2מלאי:
הרכב המלאי:
 12בדצמבר
1121
1122
אלפי דולרים
חומרי גלם ועזר
מלאי בתהליך
תוצרת גמורה*
מלאי בדרך**
סה"כ
*
**

176588
66119
546552
316477
1196726

96718
46723
416692
296152
846185

ליום  31בדצמבר  2111מלאי התוצרת הגמורה כולל סך של  26117אלפי דולר בגין מלאי
המוצג בשווי מימוש בניכוי עלויות מכירה ( 334 -2111אלפי דולר).
ליום  31בדצמבר  2111ו 2111 -בעיקר מלאי תוצרת גמורה בדרך.

באשר לשעבודים על המלאי  -ראה ביאור .24
ביאור  - 21קרקע מוחזקת למכירה:
א.

לחברה קרקע ומבנים בבעלותה אשר משמשים אותה בפעילותה ואשר ממוקמים
בישראל.
במסגרת תוכנית ההתייעלות שהחלה בשלהי  2118הפסיקה החברה לייצר צמיגי נוסעים
וצמיגים קונבנציונאליים אשר תרומתם השולית נמוכה .כחלק מתוכנית זו פינתה החברה
במהלך השנים  2119ו 2111 -שטחי ייצור ששימשו לפעילויות כאמור.
ביום  23במרס  2111אושרה על ידי דירקטוריון החברה תוכנית למכירת חלק מהקרקע
שבבעלותה .ממועד הישיבה כאמור ועד למועד הדוח נקטה החברה בפעולות לאיתור קונה
ולהשלמת התיכנון למכירת הקרקע .בהתאם לכך שונה סיווג חלק מהקרקע על ידי
החברה מסעיף "קרקע" במסגרת סעיף "הרכוש קבוע" לסעיף "קרקע מוחזקת למכירה"
במסגרת סעיף "הרכוש השוטף".

- 44 -

אליאנס חברה לצמיגים בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים (המשך)
ביאור  - 21קרקע מוחזקת למכירה (המשך):
במהלך שנת  2111סיווגה החברה כ 39.8 -דונם כקרקע מוחזקת למכירה בישראל ואשר
נכללה בדוחות הכספיים בעלות היסטורית 6בסך של כ 36614 -אלפי דולר .יצוין כי מתוך
הקרקע הזמינה למכירה כאמור 6נמכרו כ 15.2 -דונם במהלך חודש ספטמבר  .2111רווח
ההון שנבע לחברה מהמכירה הסתכם לסך של כ 46741-אלפי דולר .לפרטים נוספים ראה
סעיף ב' להלן.
נכון ליום  31בדצמבר  2111נותרה קרקע המסווגת כמוחזקת למכירה בישראל בהיקף של
 24.6דונם ואשר נכללת בדוחות הכספיים בעלות היסטורית 6בסך של כ 26231 -אלפי דולר.
במהלך חודש יולי  2111חתמה החברה על מכתב כוונות מעודכן עם תאגידים בנקאיים לפיו
עיקר התמורה הצפויה ממכירת הקרקע הזמינה למכירה תשמש לפירעון הלוואות לזמן
ארוך .במהלך המחצית השנייה של שנת  62111בהתאם להסכם האמור 6פרעה החברה סך
של  16989אלפי דולר מיתרת ההלוואות לזמן ארוך.
הקרקע מסווגת כזמינה למכירה במצבה הנוכחי והחברה מחויבת ועושה מאמצים לאיתור
קונה.
להערכת החברה 6מימוש יתרת הקרקע צפוי להיעשות במהלך השנה הקרובה 6כאשר שווי
המימוש בניכוי עלויות המימוש של יתרת קרקע זו עולה על עלותה בדוחות הכספיים.
ב .מכירת קרקעות שסווגו כמוחזקות למכירה:
 )1ביום  14בספטמבר  2111חתמה החברה עם חברה פרטית על הסכם למכירת
קרקע של כ 7.2 -דונם בבעלותה ואשר ממוקמת בישראל .התמורה שנקבעה על
פי ההסכם הינה  46117אלפי דולר.
רווח ההון שנבע לחברה מהמכירה הסתכם בכ 36461 -אלפי דולר ונכלל
במסגרת סעיף הכנסות אחרות.
 )2ביום  19בספטמבר  2111חתמה החברה על הסכם עם חברה פרטית למכירת קרקע
של כ 8 -דונם בבעלותה ואשר ממוקמת בישראל .התמורה שנקבעה על פי ההסכם
הינה  26118אלפי דולר.
רווח ההון שנבע לחברה מהמכירה הסתכם בכ 16281 -אלפי דולר ונכלל
במסגרת סעיף הכנסות אחרות.
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אליאנס חברה לצמיגים בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים (המשך)

ביאור  - 22רכוש קבוע:
א .הרכב הרכוש והפחת שנצברו בגינו לפי קבוצות עיקריות והתנועה בהם בשנת  ,1122הינם:
העלות
אלפי דולרים

קרקע****
בניינים על הקרקע הנ"ל
מכונות וציוד*
כלי רכב
רהיטים וציוד משרדי (כולל מחשבים)
חלקי חילוף**
תשלומים על חשבון רכישת
מכונות וציוד***

יתרה
לתחילת
השנה

תוספות
במשך
השנה

גריעות
במשך
השנה

יתרה מופחתת

פחת

העברה
לקבוצת
מימוש
המסווגת
כזמינה
למכירה

יתרה
לגמר
השנה

יתרה
לתחילת
השנה

פחת
במשך
השנה

גריעות
במשך
השנה

יתרה
לגמר
השנה

 12בדצמבר
1121
1122

126162
236281
1376114
16822
86866
56431
1886565

111
76113
244
16329
()739
76948

1
56128
218
111
56347

36614
36614

86448
236391
1396179
16858
116185
46691
1876552

268
86817
1156925
941
66811
1226751

14
874
56111
279
771
76138

1
46381
99
48
46529

282
96691
1166645
16121
76522
1256261

86166
136711
326434
737
26563
46691
626292

116794
146464
316179
881
26166
56431
656814

56196
1936761

()26118
56941

56347

36614

36188
1916741

1226751

76138

46529

1256261

36188
656481

56196
716111

הרכב הרכוש והפחת שנצברו בגינו לפי קבוצות עיקריות והתנועה בהם בשנת  ,1121הינם:
ה ע ל ו ת

יתרה מופחתת

פ ח ת
אלפי דולרים

קרקע
בניינים על הקרקע הנ"ל
מכונות וציוד*
כלי רכב
רהיטים וציוד משרדי (כולל
מחשבים)
חלקי חילוף**
תשלומים על חשבון רכישת
מכונות וציוד***

יתרה
לתחילת
השנה

תוספות
במשך
השנה

גריעות
במשך
השנה

יתרה
לגמר
השנה

יתרה
לתחילת
השנה

פחת
במשך
השנה

הפסדים מירידת
ערך שהוכרו
ברווח או הפסד

גריעות
במשך
השנה

יתרה
לגמר
השנה

 12בדצמבר
1112
1121

126162
226774
1286728
16558

513
116362
471

6
16986
216

126162
236281
1376114
16822

254
76966
1116445
767

14
852
66117
274

259
-

1
796
111

268
86817
1156925
941

116794
146464
316179
881

116818
146818
286283
791

86181

981

194

86866

66173

692

-

65

66811

26166

16917

56319
1786521

111
126436

26392

56431
1886565

1156615

76849

259

962

1226751

56431
656814

56319
626916

96934
1886455

()46738
76698

26392

56196
1936761

1156615

76849

259

962

1226751

56196
716111

96934
726851
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אליאנס חברה לצמיגים בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים (המשך)
ביאור  - 22רכוש קבוע (המשך):
הרכב הרכוש והפחת שנצברו בגינו לפי קבוצות עיקריות והתנועה בהם בשנת  ,1112הינם:
ה ע ל ו ת

יתרה מופחתת

פ ח ת
אלפי דולרים

יתרה
לתחילת
השנה

126162
קרקע
226542
בניינים על הקרקע הנ"ל
1216561
מכונות וציוד*
16142
כלי רכב
רהיטים וציוד משרדי (כולל מחשבים) 66534
חלקי חילוף**
56399
1696141
תשלומים על חשבון רכישת
מכונות וציוד***
86112
1776242

תוספות
במשך
השנה

גריעות
במשך
השנה

כניסה
לאיחוד

יתרה
לגמר
השנה

יתרה
לתחילת
השנה

תוספות
פחת
במשך
השנה

גריעות
במשך
השנה

יתרה
לגמר
השנה

 12בדצמבר
1118
1112

111
46213
511
566
()81
56311

()211
()211

122
36154
15
981
46271

126162
226774
1286728
16558
86181
56319
1786521

241
76143
946111
641
56821
1176844

14
823
66645
127
352
76961

()211
()211

116818
254
146818
76966
286283 1116445
791
767
16917
66173
56319
626916 1156615

**116822
156399
276561
412
713
56399
616296

16832
76142

()211

46271

96934
1886455

1176844

76961

()211

96934
726851 1156615

86112
696398

*

כולל היוון עלויות אשראי לפרויקטים בהקמה שמוינו למכונות וציוד.

**

הסעיף מייצג חלקי חילוף שנועדו בעיקר למכונות וציוד .התנועה בסעיף זה מייצגת קניית חלקי חילוף במשך השנה בניכוי חלקי חילוף לתחילת
השנה שהועברו במשך השנה למסגרת סעיפי הרכוש הקבוע המתאימים.

***

התנועה בסעיף זה מייצגת תשלומים שנעשו במשך השנה על חשבון רכישת רכוש קבוע 6בניכוי רכוש קבוע שסווג במשך השנה לסעיפי הרכוש הקבוע
המתאימים.

**** מתוך היתרה שסווגה למכירה סך של  16384נמכר כבר במהלך שנת  .2111לפירוט נוסף ראה ביאור  11לעיל.
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אליאנס חברה לצמיגים בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים (המשך)
ביאור  - 22רכוש קבוע (המשך):
הסכום המקורי
 12בדצמבר
1121
1122
אלפי דולרים
הסעיף כולל עלויות אשראי שהוונו -
למכונות וציוד

26556

26811

יתרה מופחתת
 12בדצמבר
1121
1122
אלפי דולרים
78

81

ב.

זכויות הקבוצה בקרקעות בעלות כוללת של  86448אלפי דולר הכלולות בסעיף "קרקע"
במסגרת הרכוש הקבוע 6הנן זכויות בעלות המוקנות לחברה.
כמו כן 6כולל הרכוש הקבוע במסגרת סעיף "קרקע" זכויות בקרקע בחכירה ממנהל
מקרקעי ישראל בעלות כוללת של  677אלפי דולר ופחת שנצבר כולל בסך של  282אלפי
דולר ( 268 -2111אלפי דולר;  254 -2119אלפי דולר) .זכויות החכירה האמורות הן לתקופה
של  49שנים המסתיימת בשנים  2119ו 62141-תוך אפשרות להארכת תקופת החכירה ב49 -
שנים נוספות.
עיקר המקרקעין רשומים על שם הקבוצה בפנקסי במקרקעין .הקבוצה פועלת לרישום
היתרה שטרם נרשמה.

ג.

באשר לשעבודים על הנכסים ( -ראה ביאור .)24

ביאור  - 21נכסים בלתי מוחשיים:
א .מוניטין
 )1בחודש נובמבר  2118רכשה החברה מניות של חברות המאוחדות בישראל מבעלי זכויות
המיעוט .ההפרש בין התמורה לבין החלק המתייחס לערכם בספרים של הנכסים נטו של
החברה המאוחדת בסך של כ 16441 -אלפי דולר 6שנרכש על-ידי החברה נזקף לסעיף
"נכסים בלתי מוחשיים" .חברות אלה מוזגו בתחילת שנת .2119
מוניטין הינו נכס בעל אורך חיים שימושי בלתי מוגדר .החברה בוחנת ירידת ערך של
המוניטין אחת לשנה 6כתוצאה מבחינה זו נמצא כי לא חלה ירידת ערך מוניטין ליום 31
בדצמבר  .2111המוניטין מוצג במסגרת דיווח מגזרי תחת מגזר ישראל 6ראה ביאור 28
להלן.
 )2בחודש דצמבר  2119במסגרת רכישת פעילות ע"י החברה הבת 6עודף עלות הרכישה על
שוויון ההוגן של הנכסים נטו בסך  86441אלפי דולר 6שנרכש על ידי החברה נזקף לסעיף
"נכסים בלתי מוחשיים" .לפירוט בדבר המוניטין שנוצר במסגרת הרכישה 6ראה ביאור
 .5המוניטין מוצג במסגרת דיווח מגזרי תחת מגזר צפון אמריקה 6ראה ביאור  28להלן.
הקבוצה בחנה נכון ליום  31בדצמבר  2111את הצורך בירידת ערך מוניטין לגבי הפעילות
שנרכשה בארה"ב .החישוב מבוסס על תזרימי המזומנים החזויים בהתבסס על
תקציבים פיננסיים שאושרו ע"י ההנהלה לאורך תקופה בת  5שנים.
ההנחות העיקריות ששימשו בחישוב הינן :שיעור צמיחה לזמן ארוך  62.5%שיעור
צמיחה ממוצע לחמש שנים  7.5%ושיעור היוון (לפני מס)  621%שיעור צמיחה לזמן ארוך
 62.5%שיעור צמיחה ממוצע לחמש שנים  19%ושיעור היוון (לפני מס)  19.6%לימים 31
בדצמבר  2111ו  2111 -בהתאמה.
כתוצאה מבחינה זו נמצא כי לא חלה ירידת ערך מוניטין לימים  31בדצמבר  2111ו-
.2111
ב.

ליום  31בדצמבר  62111יתרת קשרי לקוחות וסמני מסחר הינה סך של  858אלפי דולר וסך
של  656535בהתאמה ( 16112 :2111אלפי דולר וסך של  666191בהתאמה) .הפחתת נכסים
אלו מוצגת במסגרת סעיף "הוצאות מכירה ושיווק" (ראה ביאור  .)21לפרטים נוספים
ראה ביאור  5לעיל.
- 48 -

אליאנס חברה לצמיגים בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים (המשך)
ביאור  - 21מסים על ההכנסה:
א .מסוי החברות בישראל:
 )1החל משנת המס  2118ואילך נמדדות תוצאותיהן של החברה והחברות הבנות שלה
בישראל 6לצרכי מס 6בערכים נומינליים .עד לתום שנת המס  2117נמדדו התוצאות
לצורכי מס של החברה והחברות הבנות בשינוי במדד 6בהתאם לחוק מס הכנסה
(תיאומים בשל אינפלציה) בישראל 6התשמ"ה( 1985 -להלן  -חוק התיאומים).
החל מיום  1לינואר  62111יישמה החברה לראשונה את תקנות מס הכנסה (כללים
בדבר ניהול פנקסי חשבונות של חברות בהשקעת חוץ ושל שותפויות מסוימות וקביעת
הכנסתן החייבת) 6תשמ"ו( 1986-להלן" :התקנות הדולריות") 6כך שלמעשה בסיס
המדידה לצרכי מס הכנסה ולצרכי הדוחות הכספיים הינו הדולר.
 )2שיעורי המס:
הכנסות החברה והחברות הבנות בישראל (למעט הכנסות מ "מפעלים מוטבים")6
חייבות במס חברות בשיעור רגיל; בהתאם להוראות החוק לתיקון פקודת מס הכנסה
(התשס"ה  )2115 -מחודש אוגוסט  62115נקבעה הפחתה הדרגתית בשיעורי מס
החברות 6וכתוצאה מתיקון זה שיעורי מס החברות החלים בשנות המס  2119ואילך
הינם 2111 626% - 2119 :ואילך .25% -
ביום  14ביולי  2119אושר בכנסת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום
התכנית הכלכלית לשנים  2119ו  6)2111 -התשס"ט ( 62119 -להלן  -תיקון  )2119אשר
קבע 6בין היתר 6הפחתה הדרגתית נוספת בשיעור מס החברות בשנות המס  2111ואילך
כדלקמן 21% - 2115 6 21% - 2114 6 22% - 2113 623% - 2112 6 24% - 2111 :ו 2116 -
ואילך .18% -
כתוצאה מתיקון  62119חל גידול בהוצאות המסים על ההכנסה 6בסך  16331אלפי דולר6
אשר ניזקף לדוח על הרווח הכולל בשנת .2119
ביום  6בדצמבר  2111פורסם ברשומות החוק לשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה)6
התשע"ב ( 62111-להלן  -תיקון  )2111אשר קבע עצירה של מתווה הפחתת שיעור מס
החברות שנקבע במסגרת תיקון  2119כאמור לעיל והעלאת שיעור מס החברות לשיעור
של  25%החל משנת  2112ואילך.
כתוצאה מתיקון  62111חל גידול בהוצאות המסים על ההכנסה 6בסך  16277אלפי דולר6
אשר ניזקף לדוח על הרווח הכולל בשנת .2111
ב.

חברות בנות מחוץ לישראל:
החברות הבנות שמקום איגודן הינו מחוץ לישראל 6נישומות לפי חוקי המס בארצות
מושבן 6למעט חברות המוגדרות כ"חברה נשלטת זרה" על פי פקודת מס הכנסה.
שיעורי המס העיקריים החלים על החברות הבנות העיקריות מחוץ לישראל הינם:
חברה המאוגדת בארה"ב  -שיעור מס של .36.8%
חברה המאוגדת בהולנד  -שיעור מס של .25%
ככלל 6עסקות בינחברתיות בין החברה לחברות הבנות מחוץ לישראל כפופות להוראות
הדיווח על פי תקנות מס הכנסה (קביעת תנאי שוק) 6התשס"ז .2116 -
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אליאנס חברה לצמיגים בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים (המשך)
ביאור  - 21מסים על ההכנסה (המשך):
ג.

חוקי עידוד בישראל:
 )2הטבות במס בתוקף החוק לעידוד השקעות הון ,תשי"ט( 2252-להלן  -החוק)
א) שיעורי מס מופחתים
החברה הודיעה על שנת המס  2116כ"שנת בחירה" לצורך קבלת הטבות במסגרת
מפעל מוטב.
על פי החוק 6לרבות תיקון מס'  61לחוק שפורסם באפריל  62115זכאית החברה
בתוקף המעמד של "מפעל מוטב" להטבות שעיקרן שיעורי מס מופחתים על חלק
מהכנסתה החייבת העתידית המפעל המוטב כנקבע בחוק.
ב)

פחת מואץ
בגין בניינים 6מכונות וציוד המשמשים את המפעל המוטב 6זכאית החברה לתבוע
פחת מואץ במשך חמש שנות מס החל משנת ההפעלה של כל נכס.

ג)

תנאים לתחולת ההטבות
ההטבות כדלעיל מותנות בקיום תנאים שנקבעו בחוק ובתקנות שהותקנו על פיו.
אי-עמידה בתנאים עלולה לגרום לביטול ההטבות 6כולן או מקצתן.

ד)

תיקון החוק לעידוד השקעות הון 6תשי"ט1959 -
במסגרת חוק המדיניות הכלכלית לשנים  2111ו( 2112 -תיקוני חקיקה) 6התשע"א
  62111שאושר בכנסת ב  29-בדצמבר  62111תוקן גם החוק לעידוד השקעות הון6תשי"ט ( 1959 -להלן  -התיקון) .תחולת התיקון הינה מה  1 -בינואר .2111
במסגרת התיקון נקבעו מסלולי הטבות 6חלף המסלולים הקיימים בחוק לעידוד
השקעות הון 6תשי"ט – ( 1959להלן – החוק) 6עובר לתיקונו 6כדלהלן :מסלול
מענקים למפעלים באזור פיתוח א' ושני מסלולי הטבות מס חדשים (מפעל מועדף
ומפעל מועדף מיוחד) 6שעיקרם תחולת שיעור מס אחיד על כלל ההכנסות
המועדפות של החברה 6כהגדרתן בתיקון.
שיעורי המס במישור החברה בהתאם לחוק:
שנים
"מפעל מועדף"
2111-2112
2113-2114
 2115ואילך
"מפעל מועדף מיוחד"
החל משנת 2111

אזור פיתוח א'

שאר חלקי הארץ

11%
7%
6%

15%
12.5%
12%

5%

8%

נכון למועד פירסום הדוח החברה טרם אימצה את הוראות החוק החדש.
 )1חוק עידוד התעשיה (מיסים) ,תשכ"ט:2262-
החברה הינה "חברה תעשייתית" כמשמעותה בחוק הנ"ל .בתוקף מעמד זה זכאית
החברה לתבוע פחת בשיעורים מוגדלים 6כפי שנקבע בתקנות מכוח חוק התיאומים.
ד.

הפסדים לצורכי מס להעברה לשנים הבאות:
נכסי מסים נדחים בגין הפסדים לצורכי מס להעברה לשנים הבאות 6מוכרים במידה
שמימוש הטבת המס המתייחסת באמצעות קיומה של הכנסה חייבת עתידית הינו צפוי.
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אליאנס חברה לצמיגים בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים (המשך)
ביאור  - 21מסים על ההכנסה (המשך):
הפסדים המועברים לשנים הבאות מגיעים לכדי  396961אלפי דולר ו 626743 -אלפי דולר
לימים  31בדצמבר  2111ו 62111 -בהתאמה( 6מתוכם לימים  31בדצמבר  2111ו 2111 -סך
של  56256אלפי דולר וסך של  116281אלפי דולר בגין הפסדים מועברים חברות בנות).
הקבוצה יצרה מסים נדחים על כל יתרת הפסדים להעברה.
ה.

מסי הכנסה נדחים:
 )1ניתוח נכסי והתחייבויות מסים נדחים הינו כדלקמן:

נכסי מסים נדחים:
נכסי מסים נדחים שהשבתם צפויה לאחר יותר מ12-
חודשים מתאריך הדוח על המצב הכספי
נכסי מסים נדחים שהשבתם צפויה בתוך 12
חודשים מתאריך הדוח על המצב הכספי
התחייבויות מסים נדחים:
התחייבויות מסים נדחים שסילוקן צפוי לאחר יותר מ12-
חודשים מתאריך הדוח על המצב הכספי
התחייבויות מסים נדחים שסילוקן צפוי בתוך 12
חודשים מתאריך הדוח על המצב הכספי
נכסי מסים נדחים (נטו)
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 12בדצמבר
1121
1122
א ל פ י דולר
96921

166111

36282
136212

16114
176125

116184

76342

16278
126362
841

76342
96783

אליאנס חברה לצמיגים בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים (המשך)
ביאור  - 21מסים על ההכנסה (המשך):
 )2הרכב המסים הנדחים לתאריכי הדוחות על המצב הכספי והתנועה בהם באותן שנים הינם כדלקמן:
הפרשות לזכויות
עובדים
בגין הפסדים
להעברה לצורך
מס (ראה ד'
לעיל)

סך הכל

()86477

()366

124

711

638

331

-

()26419

176161

76611

26314
()66163

581
215

351
475

()171
541

66
714

561
891

-

721
()16698

()26759
146311

16665
96266

()79
(*)66242

()215
-

()147
328

62
613

119
*813

16169
*26161

-

()16698

(*)382
*136919

517
96783

רכוש
קבוע בר
פחת
יתרה ל1.1.2119 -
שינויים בשנת - 2119
זקיפה לדוח רווח והפסד
יתרה ל31.12.2119-
שינויים בשנת - 2111
זקיפה לדוח רווח והפסד
יתרה ל31.12.2111 -
שינויים בשנת - 2111
זקיפה לדוח רווח והפסד
זקיפה לדוח על הרווח הכולל
יתרה ל31.12.2111-

()26598
()86841

מלאי

-

פיצויי
פרישה

דמי
חופשה
והבראה

()73
255

()116
487

הפרשות
לחובות
מכשירים
מסופקים אחרים פיננסים
אלפי דולרים

313
16116

()381
16679

()16278
()16278

קרקע

()546
()26244

()46254
96665

הקבוצה בוחנת בכל תאריך דוח על המצב הכספי את אפשרות יצירת נכסי מסים נדחים בגין הפסדים להעברה לצרכי מס 6בהתבסס על הערכת
מכלול הראיות החיוביות והשליליות לסבירות קיומה של הכנסה חייבת במס בעתיד.
המסים הנדחים ליום  31.12.11מחושבים לפי שיעור מס של .25%-36.8%
*

סווג מחדש.
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()76665
()16278
841

אליאנס חברה לצמיגים בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים (המשך)

ביאור  - 21מסים על ההכנסה (המשך):
ו.

מסים על ההכנסה הכלולים בדוחות על הרווח הכולל:
 )1כדלקמן:
1122
מיסים שוטפים בגין רווחי
השנה המדווחת
מיסים נדחים:
מיסים נדחים בגין שנים קודמות
יצירה והיפוך של מיסים נדחים
השפעת השינוי בשיעורי המס
הטבת מס (מיסים על הכנסה)
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1121
אלפי דולרים

()318

()118

()35
()66353
()16277
()76983

()97
614
419

1112
51
285
16331
16665

אליאנס חברה לצמיגים בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים (המשך)
ביאור  - 21מסים על ההכנסה (המשך):
)2

להלן מובאת התאמה בין סכום המס "התיאורטי" שהיה חל אילו כל ההכנסות היו מתחייבות במס לפי השיעורים הרגילים החלים על חברות בישראל (ראה
א( )2לעיל) 6לבין סכום המס שנזקף בדוחות על הרווח הכולל לשנה המדווחת:
1122
אלפי
%
דולרים
רווח (הפסד) לפני מסים על ההכנסה 6כמדווח בדוחות על הרווח הכולל
המס (חסכון המס) "התיאורטי" בגין רווח זה
גידול (קיטון) במיסים הנובע משיעורי מס שונים בחברה הבת
גידול במסים הנובע מהפרשים תמידיים  -השפעת המס:
הוצאות שאינן מוכרות לצורכי מס
הפרשים בין בסיס המדידה של ההכנסה כמדווח לצרכי מס בין בסיס
המדידה של ההכנסה כמדווח בדוחות הכספיים  -נטו
גידול במיסים נדחים המחושבים בשיעורי מס שונה משיעורי המס התאורטי
גידול במיסים נדחים כתוצאה מהשינוי משיעורי המס
מיסים בגין שנים קודמות
מסים על ההכנסה (הטבת מס)  -בגין השנה המדווחת

)3

1121
אלפי
%
דולרים

1112
אלפי
%
דולרים

111.1
24.1
2.1

256361
66187
537

111.1
25.1
53.8

()16189
()272
()586

111.1
26.1
-

()16328
()345
-

1.2

47

()4.8

53

()6.6

91

5.1
1.1
31.4

16277
35
76983

2.7
()29.9
()8.9
37.9

()31
329
97
()419

9.6
111.1
()3.8
125.3

()131
()16331
51
()16665

בשל ניצול הפסדים מועברים לצורכי מס משנים קודמות לא נשאה החברה בחבות מס שוטפת בשנים  2111 62111ו.2119-
לחברה נוצרה חבות למס שבח בגין רווח הון ממכירת קרקע 6לפרטים ראה ביאור 11ב' להלן.
בשל העובדה כי לחברה הפסדים מועברים לצרכי מס ומקדמות על הוצאות עודפות שטרם נוצלו לא נשאה החברה בחבות מס שבח בגין רווח ההון כאמור
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אליאנס חברה לצמיגים בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים (המשך)
ביאור  - 21מסים על ההכנסה (המשך):
ז.

שומות מס:
שומות מס סופיות התקבלו על ידי החברה עד וכולל שנת .2116
ככלל 6על פי הוראות הדין 6שומות עצמיות שהוגשו על ידי החברה עד וכולל שנת המס
 2116נחשבות כסופיות (בכפוף למועדי הגשת הדוחות והארכת תקופת ההתיישנות על פי
דין).

ח .השפעת אימוץ תקני ה IFRS -בישראל על חבות המס:
הקבוצה עורכת אתדוחותיה הכספיים 6החל מיום  1בינואר  62118לפי תקני ה.IFRS -
תקני  IFRSשונים מתקני חשבונאות מקובלים בישראל 6ובהתאם לכך 6עריכת דוחות
כספיים לפי תקני  IFRSעשויה לשקף מצב כספי 6תוצאות פעולות ותזרימי מזומנים
שהינם שונים מהותית מאלה המוצגים לפי תקני חשבונאות מקובלים בישראל.
בהתאם לחוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס'  - 174הוראת שעה לגבי שנות המס 62117
 2118ו  6)2119 -התש"ע  2111 -שהתקבל בכנסת ביום  25בינואר  2111ופורסם ברשומות
ביום  4בפברואר  62111וכן החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס'  6)188התשע"ב2112-
שהתקבל בכנסת ביום  9בינואר  2112ופורסם ברשומות ביום  12בינואר ( 2112שניהם
יקראו יחד להלן  -הוראת השעה) 6בקביעת ההכנסה החייבת לצרכי מס לגבי שנות המס
 62111 - 2117לא יחול תקן חשבונאות מס'  29שקבע המוסד הישראלי לתקינה
בחשבונאות 6אף אם הוחל בדוחות הכספיים לגבי שנות המס האמורות .משמעות הוראת
השעה היא שתקני ה IFRS-לא יחולו הלכה למעשה בעת חישוב הרווח המדווח לצרכי מס
בגין שנות המס האמורות.
ביום  31באוקטובר  2111פורסם תזכיר חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (להלן – תזכיר
החוק) הנובע מיישום תקני ה IFRS -בדוחות הכספיים .ככלל תזכיר החוק מאמץ ככלל
את תקני ה .IFRS -יחד עם זאת 6בהתאם לתזכיר החוק הוצעו מספר תיקונים לפקודת
מס הכנסה 6אשר יהא בהם להבהיר ולקבוע את אופן חישוב ההכנסה החייבת לצרכי מס
במקרים שקיימת אי בהירות ותקני ה IFRS -אינם עולים בקנה אחד עם עקרונות שיטת
המס בישראל .במקביל תזכיר החוק מאמץ ככלל את תקני ה .IFRS -בשל תחולת הוראת
השעה על שנות המס  2117-2111כאמור לעיל 6צופה הנהלת החברה/הקבוצה בשלב זה כי
החקיקה החדשה לא תחול על שנות המס שקודמות לשנת המס .2112
הנהלת החברה חישבה את הכנסתה החייבת לצרכי מס לשנות המס  2111-בהתבסס על
התקינה החשבונאית הישראלית שהייתה קיימת ערב אימוץ תקני ה IFRS-בישראל6
בכפוף להתאמות מסוימות ועל כן להוראת השעה לא הייתה כל השפעה על חישוב המסים
השוטפים והנדחים המתייחסים לשנות מס אלה בדוחות הכספיים.
ט .מס ערך מוסף
החברה רשומה לצרכי מס ערך מוסף כעוסק מורשה.
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אליאנס חברה לצמיגים בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים (המשך)
ביאור  -24אשראי ,הלוואות לזמן קצר וחלויות שוטפות של התחייבויות לזמן ארוך:
א .ההרכב:
 )1אשראי 6הלוואות וחלויות שוטפות של התחייבויות לזמן ארוך:
דולר

ליום  12בדצמבר 1122
שקל חדש
אירו
צמוד מדד
אלפי דולרים

שקל חדש
לא צמוד

סך הכל

התחייבויות שוטפות:
אשראי מתאגידים בנקאיים (ראה סעיף (א))
אשראי ממוסדות כספיים (ראה סעיף (ב))
חלויות שוטפות בגין איגרות חוב והלוואות
נוספות (ראה סעיף (ג))
סה"כ התחייבויות שוטפות
התחייבויות לזמן ארוך:
הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים
(בניכוי חלות שוטפת)
איגרות חוב (בניכוי חלות שוטפת)
סה"כ התחייבויות לזמן ארוך
סה"כ אשראי 6הלוואות וחלויות שוטפות של
התחייבויות לזמן ארוך

()166
-

586248
-

96118
-

-

26447

676211
26447

()166

46954
636212

96118

76191
76191

159
26616

126313
816951

-

216238
216238

-

-

241
346897
356137

216478
346897
566375

()166

846441

96118

76191

376743

1386325

שיעורי ריבית משוקללים

1%

1.54%

4.25%

6%

6.55%

לא כספי

דולר

ליום  12בדצמבר 1121
שקל חדש
אירו
צמוד מדד
אלפי דולרים

שקל חדש
לא צמוד

סך הכל

התחייבויות שוטפות:
אשראי מתאגידים בנקאיים (ראה סעיף (א))
אשראי ממוסדות כספיים (ראה סעיף (ב))
חלויות שוטפות בגין איגרות חוב והלוואות
נוספות (ראה סעיף (ג))
סה"כ התחייבויות שוטפות
התחייבויות לזמן ארוך:
הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים
(בניכוי חלות שוטפת)
איגרות חוב (בניכוי חלות שוטפת)
סה"כ התחייבויות לזמן ארוך
סה"כ אשראי 6הלוואות וחלויות שוטפות של
התחייבויות לזמן ארוך

()166
-

326377
-

116677
-

-

16655
26478

446543
26478

()166

46954
376331

116677

76541
76541

197
46331

126691
596712

-

286142
286142

-

76541
76541

416
376456
376872

286558
446996
736554

()166

656473

116677

156181

426212

1336266

שיעורי ריבית משוקללים

1%

1.81%

1.17%

6%

6.55%

לא כספי

(א) הוצאות מימון נדחות
נכון ליום  31בדצמבר  62111כחלק מהסדר המימון לרכישת פעילות  GPXשילמה
החברה הבת בארה"ב סך של כ 332 -אלפי דולר עבור הקצאת מסגרות אשראי
מבנק אמריקאי לתקופה של  2שנים (להלן " -התקופה").
הוצאות מימון נדחות יופחתו בקו ישר על פני התקופה.
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אליאנס חברה לצמיגים בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים (המשך)

ביאור  -24אשראי ,הלוואות לזמן קצר וחלויות שוטפות של התחייבויות לזמן ארוך (המשך):
סך ההוצאות האמורות מוצגות בדוחות הכספיים כדלקמן:

הוצאות מימון נדחות המוצגות במסגרת הנכסים שאינם שוטפים
הוצאות מימון נדחות המוצגות במסגרת אשראי מתאגידים בנקאיים

ליום  12בדצמבר
1121
1122
אלפי דולרים
333
166
166
166
499
332

(ב) ניכיון לקוחות
הקבוצה התקשרה בהסכם ניכיון אשר במסגרתו מוכרת החברה חלק מחובות
הלקוחות שלה בשוק המקומי למוסד פיננסי.
עסקת ניכיון חובות הלקוחות שביצעה הקבוצה אינה עומדת בתנאים לגריעה של
נכסים פיננסיים שנקבעו במסגרת תקן בינלאומי  IAS39בדבר מכשירים פיננסיים
 הכרה ומדידה מאחר שהקבוצה נותרה באופן מהותי עם כל הסיכונים וההטבותלרבות סיכוני האשראי הנובעים מהלקוחות .לפיכך נזקפו בקבוצה בדוח על המצב
הכספי לקוחות אשר נכללו בעסקת הנכיון 6מנגד מוצגים התקבולים שנתקבלו
מהחברה הרוכשת בהתחייבות פיננסית במסגרת אשראי ממוסדות פיננסיים ולא
בקיזוז מיתרת הלקוחות.
אשראי ממוסדות כספיים 6שיתרתו ליום  31בדצמבר  2111וליום  31בדצמבר 2111
כ 26446-אלפי דולר ו 26478 -אלפי דולר 6בהתאמה מובטח בחוב לקוח.
(ג) איגרות החוב (סדרה א')
ביום  25באוגוסט 62115 6הנפיקה החברה סך של  1166811אלפי ש"ח ע.נ .איגרות
החוב (סדרה א') של החברה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל-אביב 6צמודות
למדד 6נושאות ריבית בשיעור שנתי של  6 %ועומדות לפרעון ב 4 -תשלומים שווים
ביום  31באוגוסט של כל אחת מהשנים  2119ועד "( 2112אגרות החוב (סדרה א')").
הפער בין התמורה שיוחסה בהנפקה לרכיב ההתחייבות 6לאחר ניכוי הוצאות
הנפקה 6לבין הערך הנקוב שהונפק 6המשקף ניכיון 6מופחת על פני תקופת איגרות
החוב בשיטת הריבית האפקטיבית .הוצאות ההנפקה בגין אגרות החוב (סדרה א')
הסתכמו לסך של  381אלפי דולר.
שיעור הריבית האפקטיבית על איגרות החוב 6בהתחשב בניכוי הוצאות ההנפקה
דלעיל 6מגיע לשיעור שנתי של .6.3 %
איגרות החוב (סדרה א') אינן מובטחות בשעבוד כלשהו.
איגרות החוב (סדרה ב')
ביום  4באוגוסט 62111 6הנפיקה החברה סך של  1356111אלפי ש"ח ע.נ .איגרות
חוב (סדרה ב') 6העומדות לפירעון (קרן) בארבעה תשלומים שווים ביום 31
באוגוסט של כל אחת מהשנים  2113עד "( 2116אגרות החוב (סדרה ב')") .שיעור
הריבית השנתית שתשאנה אגרות החוב (סדרה ב') הינו  .6.55%הריבית תשולם
בימים  28בפברואר ו 31-באוגוסט של כל אחת מהשנים  2111עד .2116
הפער בין התמורה שהתקבלה נטו 6לאחר ניכוי הוצאות הנפקה 6לבין הערך הנקוב
שהונפק 6מופחת על פני תקופת אגרות החוב בשיטת הריבית האפקטיבית.
התמורה הכוללת מההנפקה הסתכמה בסך של  356365אלפי דולר (לאחר ניכוי
הוצאות הנפקה בסך של  577אלפי דולר).
שיעור הריבית האפקטיבית על איגרות החוב 6בהתחשב בניכוי הוצאות ההנפקה
דלעיל 6מגיע לשיעור שנתי של .7.11%
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אליאנס חברה לצמיגים בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים (המשך)
ביאור  -24אשראי ,הלוואות לזמן קצר וחלויות שוטפות של התחייבויות לזמן ארוך (המשך):
(ד) להבטחת אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים והלוואות לזמן ארוך 6שיתרתם
ליום  31בדצמבר  2111כ 726314 -אלפי דולר וכ 216478 -אלפי דולר בהתאמה
(לשנת  2111יתרת ההלוואות לזמן קצר ולזמן ארוך היא כ 446543 -אלפי דולר וכ-
 286558אלפי דולר בהתאמה) 6רשמה החברה לטובת הבנקים שעבוד קבוע ושוטף6
מדרגה ראשונה על כל נכסיה.
לגבי רובן של הלוואות אלה נקבעת הריבית על בסיס ה LIBOR -בתוספת מרווח שבין
 1.9%לבין ( 2.9%שיעור ה LIBOR -ליום  31.12.2111הוא  6)1.575%המרווח כלול
בשיעור הריבית הנ"ל.
ב .סכומי האשראי שנטלה החברה בריבית לייבור לשלושה חודשים 6המשתנה כל שלושה
חודשים אשר חושפים את החברה לסיכון תזרים מזומנים 6הסתכמו בסך של כ 936791 -וכ-
 786252אלפי דולר 6לימים  31בדצמבר  2111ו 31 -בדצמבר  2111בהתאמה.
ג.

ערכן בספרים ושוויין ההוגן של ההתחייבויות לזמן ארוך הנו כדלקמן:
שווי הוגן
ערך בספרים
 12בדצמבר
 12בדצמבר
1121
1122
1121
1122
אלפי דולרים
אלפי דולרים
336719
266591
336719
266591
הלוואות מתאגידים בנקאיים
546784
396567
526536
426187
אגרות חוב
()126691
()126313
בניכוי חלויות שוטפות
()136155
()126497
756338
536661
736554
566375
חישוב השווי ההוגן של אגרות החוב מבוסס על שווי מצוטט של האגרות הנסחרות בשוק
פעיל .השווי ההוגן מבוסס על ריבית שוק ליום  31בדצמבר .2111

ד.

באשר לשעבודים להבטחת ההתחייבויות והגבלות שהוטלו בקשר אליהן  -ראה ביאור .24
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אליאנס חברה לצמיגים בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים (המשך)
ביאור  - 25זכאים ויתרות זכות:
א .ספקים ונותני שירות:
דולר
86486
86486

חובות פתוחים
שטרות והמחאות לפרעון

דולר
166723
166723

חובות פתוחים
שטרות והמחאות לפרעון
ב .זכאים ויתרות זכות  -אחרים:
דולר
שכר עובדים והוצאות נלוות 6לרבות
ביטוח לאומי ומסים נוספים
הפרשות לפיצויי פרישה -
החלק השוטף
הוצאות לשלם
חופשה והבראה
צדדים קשורים
הפרשות שונות

)1

ליום  12בדצמבר 1121
שקל חדש
אירו
סך הכל
לא צמוד
אלפי דולרים
296558
96195
36741
336
336
296894
96431
36741

ליום  12בדצמבר 1122
שקל חדש שקל חדש
אירו
צמוד מדד לא צמוד
אלפי דולרים

סך
הכל

241

371

-

26423

36134

156783
116139
92
276154

16919
33
26323

144
144

552
16891
26137
66913

552
196737
26171
116139
92
366524

דולר
שכר עובדים והוצאות נלוות 6לרבות
ביטוח לאומי ומסים נוספים
הפרשות לפיצויי פרישה -
החלק השוטף
הוצאות לשלם
צדדים קשורים
חופשה והבראה
הפרשות שונות

ליום  12בדצמבר 1122
שקל חדש
אירו
סך הכל
לא צמוד
אלפי דולרים
226181
86462
56133
231
231
226311
86692
56133

ליום  12בדצמבר 1121
שקל חדש שקל חדש
אירו
צמוד מדד לא צמוד
אלפי דולרים

סך
הכל

239

89

-

36113

36341

116252
76939
196431

338
33
461

313
313

857
16981
254
26561
111
86777

857
136874
86193
26594
111
286971

ביום  23בינואר  2117חוקק חוק לסילוק ולמיחזור צמיגים התשס"ז .2117-הוראות החוק
ותקנות הביצוע על פיו נכנסו לתוקף ביום  31ביולי  2117בהתאם להוראות החוק 6יבואנים
ויצרנים של צמיגים 6וביניהם החברה 6נושאים באחריות בלעדית לאיסוף 6הטמנה ומחזור
הצמיגים המשומשים בשיעורים  -כמפורט בחוק  -מסך משקלם של כל הצמיגים ששיווקו
בישראל .החוק קובע גם קנסות ועיצומים כספיים בגין אי עמידה ביעדי ההטמנה והמחזור
כאמור .לדעת החברה 6נכללה בדוחות כספיים אלה הפרשה מתאימה.
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אליאנס חברה לצמיגים בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים (המשך)
ביאור  - 25זכאים ויתרות זכות (המשך):
)2

כחלק מהפעילות במתקני הייצור של מפעל החברה 6נעשה שימוש בחומרים
המוגדרים כחומרים מסוכנים 6בהתאם להוראות חוק החומרים המסוכנים 6תשנ"ג-
 .1993בנוסף לכך 6פעילותם של דודי הקיטור 6המהווים חלק בלתי נפרד ממתקני
הייצור 6מביאה לפליטה של גזים שונים מארובות המפעל לחלל האוויר .פעילותה
היצרנית של החברה והשפעותיה הסביבתיות מחילות על החברה רגולציה בכל הנוגע
לאחסון 6טיפול 6שינוע ושימוש בחומרים מסוכנים ותוצריהם 6וכן בכל הנוגע למניעת
זיהום אוויר .לאור זאת משקיעה החברה משאבים רבים 6אשר מטרתם להבטיח 6כי
היא מקיימת אחר הוראות החלות עליה.
בהקשר זה 6ביום  22באוקטובר  62119נערך סיור של נציגי המשרד לאיכות הסביבה
במפעל החברה בחדרה .בסיום הסיור הועברו לחברה דרישות מטעם המשרד לאיכות
הסביבה אשר החברה נדרשת לבצע .בין יתר דרישות המשרד לאיכות הסביבה 6על
החברה להגיש תוכנית למניעת פליטת פיח לסביבה 6אכסון פיח 6מערך השינוע
ומתהליך הייצור .כמו כן 6על החברה להגיש פיתרון טכני של קיום הדרישות 6דרך
חברת ייעוץ המתמחה בנושא איכות הסביבה .החברה פועלת ליישום הדרישות
כאמור וכן על הכנת סקר קרקע לשטחי המפעל בחדרה .בנוסף 6החברה פועלת על
מנת לבנות תוכנית עבודה לתיקון כל הליקויים שנמצאו על-ידי המשרד לאיכות
הסביבה הכוללת לוחות זמנים ויעדים כפי שיוסכם עם נציגי המשרד לאיכות
הסביבה.

ביאור  - 26הפרשות בגין התחייבויות אחרות:
התנועה בהפרשות הנה כדלקמן:
ארגון
מחדש (*)
יתרה ליום  2בינואר 1122
תנועה במהלך השנה שהסתיימה ב 12-בדצמבר :1122
זקיפה לדוח על הרווח הכולל:
הפרשות נוספות
התאמות לתשלומים במהלך השנה
סכומים ששולמו במהלך השנה
הפרשי שער
יתרה ליום  12בדצמבר 1122
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16181
()651
()23
416

סה"כ

בונוסים
אלפי דולרים
26618
16538
16313
()16224
()111
16517

16313
()16875
()133
16923

אליאנס חברה לצמיגים בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים (המשך)
ביאור  - 26הפרשות בגין התחייבויות אחרות (המשך):
סך ההפרשות האמורות מוצגות בדוחות הכספיים כדלקמן:

הפרשות המוצגות במסגרת התחייבויות שוטפות

 12בדצמבר
1121
1122
א ל פ י דולרים
26618
16923

(*) ארגון מחדש
בשנת  62118יישמה החברה תכנית התייעלות אשר מטרתה המרכזית היא התאמת
הפעילות לתוכנית האסטרטגית של החברה והתמודדות עם המשבר הכלכלי העולמי.
במסגרת התוכנית 6הפסיקה החברה בהדרגתיות 6במהלך שנת  2119לייצר צמיגים אשר
תרומתם השולית נמוכה הפנתה משאבי ייצור ושיווק לייצור ושיווק צמיגים בעלי תרומה
שולית ומיצוב גבוה יותר.
נוכח הירידה בביקושים בשנת  2119נקטה החברה בפעולות נוספות במהלך הרבעון
הראשון והרביעי של שנת  2119שמטרתן התאמת פעילותה למציאות הכלכלית (להלן -
"תוכניות ב' וג'").
במסגרת פעולות אלו נקטה החברה בין השאר בצמצום כמות העובדים 6הגברת הפיקוח
והבקרה על היקף ההוצאות 6ההשקעות ותזרימי המזומנים.
עלויות פיצויים מוגדלים לעובדים ותוכניות פנסיה בגין תוכניות ב' וג' שנכללו בשנת 62119
הסתכמו לסך של כ 86126 -אלפי דולר.
ביאור  - 27התחייבות בשל סיום יחסי עובד  -מעביד:
א .בהתאם לחוקי העבודה ולהסכמי העבודה בתוקף בארץ 6חייבת הקבוצה בתשלום פיצויי
פרישה ופנסיה לעובדים שיפוטרו או יפרשו מעבודתם בנסיבות מסוימות.
ב.

התחייבות הקבוצה בישראל לתשלומי פנסיה מוקדמת והתחייבות הקבוצה לתשלומי
פיצויים בגין עובדים בישראל שלגביהם המחויבות האמורה הינה לפי סעיף  14לחוק
פיצויי פיטורים מכוסה על ידי הפקדות שוטפות בתוכניות הפקדה מוגדרות .הסכומים
שהופקדו כאמור אינם כלולים בדוחות על המצב הכספי .הסכום שנזקף כהוצאה בגין
תוכניות הפקדה מוגדרות בשנים  21116 2111ו 2119 -הינו  26963אלפי דולר 26721 6אלפי
דולר ו 26667-אלפי דולר 6בהתאמה.

ג.

לקבוצה בישראל התחייבות לתשלומי פיצויים לעובדיהן המהוות תוכניות הטבה מוגדרת.
בגין התחייבות זו קיימים יעודות לפיצויים וביטוחי מנהלים בהם מפקידות החברות
הבנות כספים .סכום ההתחייבויות לפיצויים 6נטו 6הכלולות בדוחות על המצב הכספי
לימים  31בדצמבר  2111ו 31 -בדצמבר  2111משקפות את הפער שבין ההתחייבות בגין
פיצויי פרישה לבין נכסי תכנית הפיצויים 6כמפורט ב-ד' להלן.
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אליאנס חברה לצמיגים בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים (המשך)
ביאור  - 27התחייבות בשל סיום יחסי עובד  -מעביד (המשך):
ד.

התחייבות בגין פיצויי פרישה במסגרת תוכנית הטבה מוגדרת:
הסכומים המוצגים בדוח על המצב הכספי נקבעו כדלקמן:
 12בדצמבר
1121
1122
א ל פ י דולרים
הערך הנוכחי של ההתחייבויות שנעשו בגינן
הפקדות בניכוי השווי ההוגן של נכסי התוכנית

()21

22

התחייבויות לפנסיה ופרישה מוקדמת

464

965

יתרת ההתחייבות בדוח על המצב הכספי

444

987

התנועה בהתחייבות בשל סיום יחסי עובד-מעביד המהווה תוכנית הטבה מוגדרת במהלך
התקופות המוצגות הנה כדלקמן:
שנה שהסתיימה ביום  12בדצמבר
1112
1121
1122
אלפי דולרים
26354
67
91
()71
()549
()224
16668

יתרה לתחילת השנה
עלות שירות שוטף
הוצאות ריבית
הפסדים (רווחים) אקטואריים
הטבות ששולמו
הפרשי שער
יתרה לגמר השנה

26519
67
115
434
()938
167
26354

16814
26212
131
()631
()16176
179
26519

התנועה בשוויים ההוגן של נכסי התוכנית במהלך התקופות המוצגות הנה כדלקמן:
שנה שהסתיימה ביום  12בדצמבר
1112
1121
1122
אלפי דולרים
יתרה לתחילת השנה
תשואה צפויה על נכסי התוכנית
רווחים (הפסדים) אקטואריים
הפרשי שער
הפקדות מעסיק
הטבות ששולמו
תשואה ריאלית שהועברה מסעיף
הפיצויים לסעיף התגמולים
יתרה לגמר השנה
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16367
61
()116
()91
63
()42

739
39
486
47
89
-

16189
34
()559
7
154
()86

()18
16224

()33
16367

739

אליאנס חברה לצמיגים בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים (המשך)
ביאור - 27התחייבות בשל סיום יחסי עובד  -מעביד (המשך):
הסכומים שנזקפו בדוח על הרווח הכולל לתקופות האמורות הנם כדלקמן:
השנה שהסתיימה ביום
 12בדצמבר
1112
1121
1122
אלפי דולרים
26212
67
67
עלויות שירות שוטף
131
138
118
הוצאות ריבית*
()34
()39
()61
תשואה צפויה על נכסי התוכנית
הפסדים (רווחים) אקטואריים נטו שהוכרו
()72
()51
46
במהלך השנה
26227
115
161
סה"כ נכלל בהוצאות שכר
* הפרשי שער נכללו בהוצאות מימון.
התשואה בפועל על נכסי התוכנית הסתכמה בשנים שהסתיימו ב  31-בדצמבר 31 62111
בדצמבר  2111ו 31 -בדצמבר  2119לסך של ( )56אלפי דולר 525 6אלפי דולר ו )525( -אלפי
דולר 6בהתאמה.
להלן ההנחות האקטואריות העיקריות שהובאו בחשבון בגין תכניות הטבה מוגדרת:
 12בדצמבר
1121
1122
3.3%-4.9%
3%-4.7%
שיעור ההיוון
2.9%-3.1%
2.3%-2.4%
שיעור עליית המדד
3%
3%
עליות עתידיות בשכר
4.9%
4.7%
שיעור תשואה צפויה על נכסי התוכנית
11%
11%
שיעור פרישה צפוי
הפקדות חזויות לתכניות הטבה לאחר פרישה לשנה שמסתיימת ב 31 -בדצמבר 2111
עומדות על סך של כ  65 -אלפי דולר.
ביאור  - 28התקשרויות:
נכון לתאריך הדוח על המצב הכספי קיימות מחויבויות חוזיות לרכישת רכוש קבוע בסך
של כ 715 -אלפי דולר.
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אליאנס חברה לצמיגים בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים (המשך)
ביאור  - 22הון ,קרנות ועודפים:
א .הון המניות:
ההרכב:

מניות רגילות
בנות  1ש"ח

מספר המניות
מונפק ונפרע
רשום
 12בדצמבר
 12בדצמבר
1121
 1122ו1122 1121 -
16111

151

151

הסכום בדולרים
מונפק ונפרע
רשום
 12בדצמבר
 12בדצמבר
1121
1122
1121
1122
281.8

281.8

42.3

42.3

המניות הרגילות מקנות לבעליהן זכות הצבעה והשתתפות באסיפות בעלי המניות 6זכות
לקבלת רווחים וזכות להשתתף בעודפי הרכוש בעת פירוק החברה.
ב .בחודש דצמבר  62119רכשה החברה באמצעות חברה הבת הפועלת בארה"ב 6חלק
מפעילותה ונכסיה של חברת  GPXבארה"ב 6לפרטים נוספים ראה ביאור  5לעיל .לצורך
מימון העסקה קיבלה החברה מבעלת המניות היחידה בחברה 6וורבורג מיזוגים ()2117
בע"מ 6סך של כ 226751 -אלפי דולר כתקבולים על חשבון מניות ותקבול נוסף בסך 891
אלפי דולר .בתמורה להשקעות אלו הקצתה החברה לבעלת המניות האמורה ביום 11
בפברואר  51 62111מניות רגילות בנות  1ש"ח ערך נקוב.
ביאור  - 11הכנסות ועלות המכירות:
השנה שהסתיימה ביום  12בדצמבר
1112
1121
1122
אלפי דולרים
א .הכנסות ממכירות:
בישראל
מחוץ לישראל

ב.

עלות מכירת מוצרים:
שימוש בחומרים
משכורת 6שכר והוצאות בקשר לעובדים
פחת
הוצאות ייצור אחרות
קיטון (גידול) במלאי:
תוצרת גמורה
תוצרת בעיבוד
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356841
3656612
4116442

336393
2716424
3146817

326228
1366731
1686958

2466669
296234
56643
216984

1986472
276327
66211
216224

696985
256512
76399
196315

156316
16386
3216222

()932
91
2516392

66333
16358
1296892

אליאנס חברה לצמיגים בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים (המשך)
ביאור  - 12הוצאות מכירה ושיווק ,הנהלה וכלליות:
השנה שהסתיימה ביום  12בדצמבר
1112
1121
1122
אלפי דולרים
מכירה ושיווק:
משכורת והוצאות בקשר לעובדים
אריזה 6הובלה ומשלוח
פרסום
עמלות
פחת והפחתות
ביטוחים
יעוץ מחברה קשורה
אחרות
הנהלה וכלליות:
משכורת והוצאות בקשר לעובדים
אש"ל 6כיבודים ונסיעות
צורכי משרד והדפסות
דואר וטלפון
שכר מקצועי
פחת
הפרשה לחובות מסופקים וחובות אבודים
ייעוץ מחברה קשורה
הפסד (רווח) הון
אחרות

116713
136161
16624
16596
16718
243
76752
366787

116963
136467
16859
445
16917
317
244
76164
366366

56261
76823
16942
16413
416
314
173
46548
216869

96626
293
25
381
16329
386
152
882
132
36792
166998

116458
411
26
495
16571
454
821
882
()279
26844
176681

36188
95
23
23
754
142
146
16189
()646
16191
66115

ביאור  -11הכנסות אחרות:
א.

ביום  27לנובמבר  2111אירע פיצוץ במיכל מים חמים במפעל החברה בחדרה 6שהשבית
את מערך הייצור עד ליום  25לדצמבר  .2111ברשות החברה פוליסות ביטוח הן לכיסוי
הוצאות השיקום והן לכיסוי אובדן הרווחים וההוצאות הנוספות שייגרמו עקב השבתת
המפעל כאמור.
יתרת הכנסות לקבל בספרי החברה נכון ליום  31בדצמבר  2111בגין השיפוי הסתכמה
לסך של  36914אלפי דולר 6לאחר קבלת מקדמה מהביטוח בסך של  36111אלפי דולר.
ההכנסות מחברת הביטוח 6הן החלק שהתקבל והן החלק שטרם התקבל 6קיבלו ביטוי
בספרי החברה במסגרת הסעיפים הבאים :סך של  16946אלפי דולר נרשם במסגרת
הוצאות שכר 6סך של  16111אלפי דולר נרשם במסגרת שינויים במלאי והיתרה בסך של
 36968אלפי דולר אשר מייצגת את השיפוי על חשבון אובדן רווחים ושיפוי לצורך רכישת
ציוד המחליף את הציוד שניזוק נרשמה כהכנסות אחרות.
עלותו המופחתת של הציוד שניזוק בספרי החברה ליום הפיצוץ היתה זניחה ולפיכך לא
נרשם הפסד מירידת ערך בגינו.

ב.

רווח הון ממכירת קרקע ראה ביאור 11ב'.
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אליאנס חברה לצמיגים בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים (המשך)
ביאור  - 11הוצאות מימון-נטו:
השנה שהסתיימה ביום  12בדצמבר
1112
1121
1122
אלפי דולרים
הוצאות מימון:
אשראי מתאגידים בנקאיים ומוסדות כספיים
אגרות חוב
אחרות נטו
בניכוי  -עלויות אשראי שהוונו כחלק
מעלות הרכוש הקבוע *
הפרשי שער 6נטו
שינויים בשווים ההוגן של מכשירים
פיננסיים נגזרים
סך הוצאות מימון
הכנסות מימון:
הפרשי שער 6נטו
הכנסות ריבית  -אחרות נטו
שינויים בשווים ההוגן של מכשירים
פיננסיים נגזרים
סך הכנסות מימון
סך הוצאות מימון  -נטו

46281
36393
-

36711
26171
66

36233
16512
148

178
-

217
26175

215
16581

46567
126163

76814

66248

16112
178

16

131

16281
116783

66719
66725
16179

16624
16754
46494

*שיעור ההיוון ששימש בחישוב עלויות
אשראי לא ספציפי

1.82%

1.22%

1.21%

ביאור  - 14התחייבויות מובטחות בשעבודים ,מגבלות שהוטלו בקשר להתחייבויות ואמות מידה
פיננסיות:
לתאריכי הדוחות על המצב הכספי 6יתרות ההתחייבויות המובטחות של הקבוצה הן כדלקמן:
 12בדצמבר
1121
1122
אלפי דולרים
אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים
וחלויות שוטפות של הלוואות לז"א
אשראי ממוסדות כספיים
הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאים
בניכוי חלות שוטפת

726314
26446

496694
26478

216478

286558

א .להבטחת אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים והלוואות לזמן ארוך 6רשמה החברה
לטובת הבנקים שעבוד קבוע ושוטף 6מדרגה ראשונה על כל נכסיה 6אשראי ממוסדות
כספיים מובטח בחובות לקוחות.
ב .במסגרת הסכמי הלוואות לזמן ארוך ומסגרות אשראי שנחתמו עם התאגידים
הבנקאיים בשנת  2117הוטלו הגבלות לגבי השיעבוד או המכירה של נכסים מסויימים
של החברה .בנוסף 6מטילים תנאי ההלוואה הגבלות שונות 6לרבות דרישה באמות מידה
פיננסיות ( )Covenantsכמפורט להלן:
א) שמירה על יחס מינימלי בין הון עצמי מוחשי לבין סך הנכסים 6בשיעור של
 16%בשנת  62111שיעלה במהלך השנים עד .25%
ב)

יחס מקסימלי בין סך ההתחייבויות ל 6EBITDA -של  4בשנת  2111ואילך.
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אליאנס חברה לצמיגים בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים (המשך)
ביאור  - 14התחייבויות מובטחות בשעבודים ,מגבלות שהוטלו בקשר להתחייבויות ואמות מידה
פיננסיות (המשך):
ג)

יחס מינימלי בין ה EBITDA -לתשלומים המתבצעים בגין התחייבויות
החברה 6כאמור לעיל 6ביחס של  1.4בשנת  2111ואילך .

ד)

ה EBITDA -של החברה לשנת  2111לא יפחת מ 25 -מיליון דולר.

ה) שמירה על שיעור רווח תפעולי הגבוה מ 6% -מסך הכנסות החברה.
ו)

התחייבות שלא יהיו הפסדים נטו בדוחות הכספיים של החברה במשך כל
תקופה של ארבעה רבעונים עוקבים.

ז)

ההון העצמי של החברה לא יפחת מ 22% -מסך הנכסים.

ח) התחייבות לבצע השקעות ברכוש קבוע בסכומים מסויימים.
ט) התחייבות לא לבצע חלוקת דיבידנדים לבעלי המניות של החברה.
י)

סך התחייבות החברה הבת בארה"ב יהיה נמוך מ 85% -מיתרת
הלקוחות שלה בתוספת  65%מיתרת המלאי שלה.

יא) התחייבות לא לבצע העברת שליטה ישירה בחברה ללא אישור מראש של
הבנקים 6למעט העברת שליטה עקיפה לחברות הקשורות לבעל המניות
בחברה.
יב) אם החברה לא תעמוד באחת מאמות המידה הפיננסיות הנ"ל 6הבנקים יהיו
רשאים להעמיד את יתרת ההלוואות לפירעון מיידי 6כפוף לזכויות החברה
לתקן את ההפרה כאמור בהסכמים.
אחת התרופות העומדות בפני החברה במקרה של הפרה הינה הזרמת הון
עצמי.
יג) הבנקים התחייבו להעמיד מסגרות אשראי לחברה עד ליום  31בדצמבר 62112
כל עוד תעמוד החברה בתנאים מסויימים 6הכוללים בין היתר את
ההתחייבויות הפיננסיות אשר סוכמו עם הבנקים כאמור.
יד) החברה לא תהיה ערבה לחובות של צדדים שלישיים למעט חובות של החברות
הבנות.
טו) החברה לא תנפיק אגרות חוב ללא הסכמת הבנקים מראש.
טז) החברה לא תלווה לחברות בנות למעט ההלוואה שניתנה לרכישת ( GPXראה
ביאור  5לעיל) ויותר מסכום כולל של  5מיליון דולר.
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אליאנס חברה לצמיגים בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים (המשך)
ביאור  - 14התחייבויות מובטחות בשעבודים ,מגבלות שהוטלו בקשר להתחייבויות ואמות מידה
פיננסיות (המשך):
ביום  29באוגוסט  62111קיבלה החברה מסמך מהתאגידים הבנקאיים במסגרתו
נקבעו שינויי אמות המידה הפיננסיות (להלן " -אמות המידה הפיננסיות
המתוקנות")6לשנת  62111כדלקמן:
)1

)2
)3
)4
)5

יחס בין סך ההתחייבויות ל EBITDA -ויחס התשלומים המתבצעים בגין
התחייבויות החברה ל :EBITDA -בדיקת סכום ה EBITDA -עשה לפי
חישוב אומדן התוצאה השנתית על בסיס ממוצע תוצאות הרבעונים בפועל
הסמוכים למועד הדיווח בשנת .2111
יחס מקסימלי בין סך ההתחייבויות ל EBITDA-של  65.2בכפוף לאמור
בסעיף  1לעיל.
יחס מינימלי בין ה EBITDA -לתשלומים המתבצעים בגין התחייבויות
החברה של  61.1בכפוף לאמור בסעיף  1לעיל.
שמירה על יחס מינימלי בין הון עצמי מוחשי לבין סך הנכסים בשיעור של
.22%
שמירה על שיעור הרווח התפעולי המצטבר לתקופת הדיווח בשנת 2111
גבוה מ 5.1% -מסך הכנסות החברה.

 )6סכום ה EBITDA -השנתי המחושב על בסיס הדוחות המאוחדים על המצב
הכספי לא יפחת מסך של  256111אלפי דולר וסכום ה EBITD -על בסיס
המידע הכספי הנפרד לא יפחת מסך של  226111אלפי דולר.
חישוב אמות המידה יעשה על בסיס המידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנות 9ג'
ו38-ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים) התש"ל  61971-למעט
האמור בסעיף  6לעיל.
נכון ליום  31בדצמבר  2111החברה עמדה באמות המידה הפיננסיות המתוקנות.
ג .במסגרת הסכם הלוואה לזמן קצר ומסגרות אשראי שנחתמו עם תאגיד בנקאי בארה"ב
התחייבה החברה הבת בארה"ב לעמוד באמות מידה פיננסיות כמפורט להלן:
 )1יחס מינימלי בין ה EBITDA-לתשלומים המתבצעים בגין התחייבויות החברה של .1.2
 )2מסגרות האשראי הלא מנוצלות (ממוצע לתקופה) לא יפחתו מסך של  1.5מליון דולר.
נכון ליום  31בדצמבר  2111עומדת החברה הבת בהתניות הנדרשות.
ד .במסגרת הסכם הלוואות ומסגרות אשראי שנחתמו עם תאגיד בנקאי בישראל התחייבה החברה
הבת אליאנס שיווק ישראל בע"מ לעמוד באמות מידה פיננסיות כמפורט להלן:
 )1יתרת הלוואת בעלים שניתנה לחברת הבת לא תפחת מסך של  24מליון .₪
 )2במסגרת הלוואת בעלים זו חברת הבת תוכל לפרוע סכום שנתי אשר לא יעלה על  8מליון .₪
נכון ליום  31בדצמבר  2111עומדת החברה הבת בהתניות הנדרשות.
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אליאנס חברה לצמיגים בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים (המשך)
ביאור  - 15הוצאות בגין הטבות לעובדים:
השנה שהסתיימה ביום  12בדצמבר
1112
1121
1122
אלפי דולרים
שכר ומשכורת 6לרבות עלויות (הכנסות) ארגון
מחדש ( )871( :2111אלפי דולר 86126 :2119
אלפי דולר)
ביטוח לאומי
תוכנית להטבה מוגדרת
תוכניות להפקדה מוגדרת

446933
16516
161
26963
496563
886

מספר העובדים ממוצע

436512
16541
115
26721
476879
894

356738
16344
26227
26667
416976
824

ביאור  - 16קרנות הון אחרות:
גידור
יתרה ליום  12בדצמבר 1121
גידור תזרימי מזומנים:
רווח מעלייה בשווי ההוגן
מרכיב המס על רווחים מעלייה בשווי ההוגן
(ראה ביאור )13
הפרשי תרגום  -הקבוצה
יתרה ליום  12בדצמבר 1122
מייצג סכום הנמוך מ  1 -אלפי דולר.
*

-

הפרשי
שיפוי
תרגום
מבעל עניין
אלפי דולרים
*
96431

סה"כ
96431

56111

-

-

56111

()16278
36832

96431

()11
()11

()16278
()11
136252

ביאור  - 17עסקות ויתרות עם בעלי עניין וצדדים קשורים:
החברה נשלטת בשיעור  111%על ידי  6 WP Holdings II B.V.Netherrlandsהרשומה
בהולנד .החברה מוחזקת על ידי קרן וורבורג פינקוס ומשפחת מהנסרייה .מר יוגש מהנסריה
ונציג מקרן וורבורג פינקוס מכהנים כדירקטורים בחברה.
"בעלי עניין"  -כהגדרת "בעלי עניין" בתקנות ניירות ערך (עריכת דוחות כספיים שנתיים)6
התש"ע .2111 -
"צד קשור"  -כהגדרת מונח זה בתקן חשבונאות בינלאומי " - 24גילויים בהקשר לצד קשור"
(להלן .)IAS24 -
אנשי המפתח הניהוליים של החברה ( - Key management personnelהנכללים 6יחד עם
גורמים אחרים 6בהגדרת "צדדים קשורים" האמורה ב  )IAS 24כוללים את :חברי
הדירקטוריון ומנכ"ל החברה.
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אליאנס חברה לצמיגים בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים (המשך)
ביאור  - 17עסקות ויתרות עם בעלי עניין וצדדים קשורים (המשך):
א.

עסקות עם בעלי עניין וצדדים קשורים :
 )1תגמול לבעלי עניין

מכירות (()2ב)
עסקאות לרכישת צמיגים (()2ה)
הכנסות מתמלוגים (()2ג)
רווח הון (()2א)
הטבות לבעלי עניין :
שכר ומשכורת והטבות עובד אחרות
לזמן קצר:
דמי ניהול (יעוץ) (( )2ד)
למנכ"ל החברה לשעבר (א)
למנכ"ל החברה המכהן (ב)
למשנה למנכ"ל (ד)
ליו"ר הדירקטוריון שמועסק בחברה (ג)
לדירקטורים שאינם מועסקים בחברה*
* מספר מקבלי ההטבה

השנה שהסתיימה ביום  12בדצמבר
1112
1121
1122
אלפי דולרים
16524
446672
16121
318

819
86124
331
371

26185
646

882
466
361
412
35
2

16126
16318
241
33
2

16262
717
261
52
2

א) ביום  31לדצמבר  2111סיים מר יוסי אנגליסטר להלן "-המנכ"ל לשעבר" את
תפקידו כמנכ"ל החברה .סיום הכהונה נבע מצמצום תפקיד המנכ"ל על רקע
שינוי במבנה הניהולי של הקבוצה שחל כתוצאה מיישום מדיניות ההתרחבות
של החברה לחו"ל 6בעיקר לארה"ב ואירופה.
התגמול למנכ"ל החברה לשעבר בשנת  2111היה מורכב כלהלן:
עלות שכר בסך של  381אלפי דולר 6מענק פרישה בסך של  395אלפי דולר6
בונוס שנתי בסך של  533אלפי דולר.
ב)

כמחליפו של מנכ"ל החברה 6מר יוסי אנגליסטר 6הודיע החברה על מינוי
סמנכ"ל התפעול של החברה מר אוזקן דמיברס לתפקיד מנכ"ל החברה.
החברה החליטה על מינויו של מר דמיברס נוכח ניסיונו עתיר השנים בתחום
עיסוקה וכן לאור הישגיו המרשימים 6במסגרת עבודתו עבור החברה בשנה
החולפת.
תנאי העסקתו של המנכ"ל יהיו זהים לתנאים לפיהם הועסק עד כה כסמנכ"ל
תפעול .החל מיום  1בינואר  2111עלות השכר השנתית של המנכ"ל הינה בסך
של  365אלפי דולר.
המנכ"ל זכאי לבונוס שנתי (להלן" :הבונוס השנתי") בהתאם להסכם
ההעסקה .סכום הבונוס השנתי ייקבע בסוף כל שנה ולא יאוחר מסוף חודש
מרס בשנה העוקבת .הזכאות לבונוס שנתי בשנה מסוימת 6מותנית בכך
שהמנכ"ל יוותר בתפקידו עד לסוף הרבעון של השנה העוקבת .הזכאות לבונוס
שנתי מתבססת על קריטריונים שנקבעו על-ידי הדירקטוריון ויפורטו להלן.
עמד המנכ"ל ביעדים שיפורטו להלן (ולכל הפחות ב 85 -אחוז מהיעדים) יזכה
לבונוס בסך של  46111אירו (במונחי נטו) 6עלו התוצאות העסקיות על היעדים
ב 21% -או יותר 6יגדל הבונוס לכדי הסך המקסימאלי של  46811אירו.
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אליאנס חברה לצמיגים בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים (המשך)
ביאור  - 17עסקות ויתרות עם בעלי עניין וצדדים קשורים (המשך):
עמידתו של המנכ"ל ביעדים (לצורך קביעת גובה הבונוס השנתי) תושפע
מארבעה מרכיבים עיקריים )1( :היקף המכירות של החברה ( )2הרווח הנקי
של החברה ( )3עמידה במטרות שהוצגו בתוכנית העסקית השנתית של החברה
( )4הערכת הדירקטוריון את עבודת המנכ"ל.
לאור הישגיו יוצאי הדופן של המנכ"ל ותוצאות החברה בשנת  2111הוחלט
להעניק לו בונוס בסך של  111אלפי דולר.
ג) ביום  31בדצמבר  2111אושרה העלאת הגמול החודשי המשולם ליו"ר
הדירקטוריון מר איזיה צ'צ'יק 6כך שהחל מיום  1לינואר  2111משולם ליו"ר
תשלום חודשי בסך  756111ש"ח .בהמשך להחלטה מיום  18לאוגוסט 62111
בדבר שינוי מנגנון חישוב הבונוס לו יהיה זכאי היו"ר 6הוחלט כי יו"ר
הדירקטוריון זכאי לבונוס שנתי בסך מקסימלי של שש משכורות 6בהתאם
להחלטת דירקטוריון החברה ועל פי שיקול דעתו .ביתר תנאי ההתקשרות לא
חל כל שינוי.
שכרו של יו"ר הדירקטוריון עד ליום  31דצמבר  2111חושב כשיעור קבוע של
 61%משכר המנכ"ל המכהן כולל הבונוס השנתי ולא כולל הבונוס המיוחד
כאמור בסעיף ב' לעיל.
לאור פעילותו יוצאת הדופן של היו"ר במהלך שנת  2111הוחלט להגדיל את
המענק השנתי לשנה זו לסך של  511אלפי ש"ח.
ד) ביום  31בדצמבר  2111הודיעה החברה על הרחבת היקף האחריות של סמנכ"ל
הכספים של החברה מר טיקו גדות ועל מינויו למשנה למנכ"ל החברה 6נוסף על
תפקידיו הקיימים.
עלות השכר השנתית של המשנה למנכ"ל הסתכמה לסך של  273אלפי דולר.
על רקע עמידה ביעדים ניתן למשנה למנכ"ל בונוס בסך של  88אלפי דולר6
בהתאם לתקרה הנקובה בהסכם העסקתו.
)2

עסקות אחרות עם בעלי עניין וצדדים קשורים:
עסקות עם צד קשור בחברה
א) לתקופות שהסתיימו ב 31 -בדצמבר  2111וב 31 -בדצמבר  62111מכרה
החברה לחברה קשורה מכונות וציוד תמורת סך של  634אלפי דולר ו16121-
אלפי דולר בהתאמה אשר הניבו רווח הון בסך של  318אלפי דולר ו 371-אלפי
דולר בהתאמה.
רווח ההון האמור נכלל במסגרת הוצאות הנהלה וכלליות.
ב)

החברה מתקשרת בעסקאות מכירת תערובות וחומרי גלם עם חברה קשורה.
העסקאות מתבצעות בדרך העסקים הרגיל ובהתאם למחירים ותנאי אשראי
אשר אינם חורגים מאלה המקובלים בשוק .סכומי העסקאות בשנת 2111
הסתכמו לסך של  891אלפי דולר(שנת  819 - 2111אלפי דולר).

ג)

לתקופה שנסתיימה ב 31 -בדצמבר  62111לחברה הכנסות מתמלוגים מחברה
קשורה 6עבור שימוש בסימני מסחר 6בסך של  16121אלפי דולר
(שנת  331 - 2111אלפי דולר).

ד)

לחברה הוצאות בגין ייעוץ המתקבל מחברה קשורה בסך של  882אלפי דולר
בשנת ( 2111שנת  16126 – 2111אלפי דולר).
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אליאנס חברה לצמיגים בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים (המשך)
ביאור  - 17עסקות ויתרות עם בעלי עניין וצדדים קשורים (המשך):
ה) חברות השיווק של הקבוצה מתקשרות בעסקאות לרכישת צמיגים מחברה
קשורה .סכומי העסקאות בשנת  2111הסתכמו לסך של  446672אלפי דולר.
(שנת  86124 - 2111אלפי דולר).

ב.

יתרות עם בעלי עניין וצדדים קשורים:
 12בדצמבר
1121
1122
אלפי דולרים
מוצגות בדוחות על המצב הכספי במסגרת
"יתרות חייבים וזכאים":
יתרות חייבים
יתרות זכאים

16468
116139

16131
86193

ביאור  - 18דיווח מגזרי:
כללי:
א.
)1

מגזרי פעילות מדווחים לפי אותו בסיס המשמש לצרכי דיווח פנימיים המוגש
למקבל ההחלטות התפעוליות הראשי בקבוצה .מקבל ההחלטות התפעוליות
הראשי 6אשר אחראי על הקצאת משאבים למגזרי הפעילות של הקבוצה והערכת
הביצועים שלהם 6זוהה כוועדת ההיגוי האסטרטגי 6אשר מקבלת החלטות
אסטרטגיות על בסיס הרווח התפעולי.
מקום מושבה של החברה הוא מדינת ישראל .הקבוצה פועלת בחמישה אזורים
גיאוגרפיים עיקריים בעולם .בישראל מתבצעת פעילות הייצור וכן מרבית פעילות
השיווק .מרבית המוצרים נמכרים מחוץ לישראל .בנוסף לחברה שתי חברות בנות
העוסקות בשיווק והפצה 6בעיקר בהולנד ובארה"ב .תחומי פעילות אלו מהווים
את הבסיס שלפיו מדווחת הקבוצה על מידע בדבר המגזרים התפעוליים העיקריים.

)2

נכסי המגזר והתחייבויותיו
נכסי המגזר כוללים את כל הנכסים התפעוליים הניתנים לייחוס המשמשים את
המגזר ומורכבים מלקוחות ונכסים בלתי מוחשיים .שאר הנכסים לא יוחסו בין
המגזרים.
התחייבויות החברה אינן נכללות בדיווח למקבל ההחלטות התפעולי הראשי.
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אליאנס חברה לצמיגים בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים (המשך)
ביאור  - 18דיווח מגזרי (המשך):
ב .מידע בקשר למגזרים תפעוליים:
המידע המגזרי לשנה שהסתיימה ב 31 -בדצמבר  2111הינו כדלקמן:
שאר
צפון
דרום
העולם
ישראל
אמריקה אמריקה
אירופה
א ל פ י ד ו ל רים
מידע על הרווח וההפסד:
86173
356734
1976663
56555
1546317
הכנסות מלקוחות חיצוניים
רווחי המגזר מפעולות

166435

495

116113

76119

16112

רווח לשנה

סך הכל
מאוחד
4116442
366144
176378

מידע נוסף:
לקוחות ולקוחות לזמן ארוך
נכסים בלתי מוחשיים
סך נכסי המגזר
נכסים משותפים שלא יוחסו בין
המגזרים
סך הנכסים במאוחד

146756
-

16172
-

246713
146834

156278
16441

779
-

566598
166274

146756

16172

396547

166718

779

726872
2176715
2916577

המידע המגזרי לשנה שהסתיימה ב 31 -בדצמבר  2111הינו כדלקמן:
אירופה

צפון
דרום
ישראל
אמריקה אמריקה
א ל פ י ד ו ל רים

שאר
העולם

סך הכל
מאוחד

מידע על הרווח וההפסד:
הכנסות מלקוחות חיצוניים

1196198

76189

1456961

336393

96276

3146817

רווחי המגזר מפעולות

()26537

98

111

16186

262

))881

הוצאות כלליות
משותפות שלא יוחסו בין
המגזרים  -שינוי מבני
הפסד מפעולות
הפסד לשנה
מידע נוסף:
לקוחות ולקוחות לזמן ארוך
נכסים בלתי מוחשיים
סך נכסי המגזר
נכסים משותפים שלא יוחסו בין
המגזרים
סך הנכסים במאוחד

871
()11
()681
196297
-

16316
-

236283
156533

166751
16441

827
-

616473
166973

196297

16316

386816

186191

827

786446
1836115
2616451
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אליאנס חברה לצמיגים בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים (המשך)
ביאור  - 18דיווח מגזרי (המשך):
המידע המגזרי לשנה שהסתיימה ב 31 -בדצמבר  2119הינו כדלקמן:
אירופה

צפון
דרום
ישראל
אמריקה אמריקה
א ל פ י ד ו ל רים

שאר
העולם

סך הכל
מאוחד

מידע על הרווח וההפסד:
הכנסות מלקוחות חיצוניים

956141

46516

286928

326228

86155

1686958

רווחי המגזר מפעולות

86387

375

57

26275

98

116192

הוצאות כלליות
משותפות שלא יוחסו בין
המגזרים  -שינוי מבני
רווח מפעולות
רווח לשנה
מידע נוסף:
לקוחות
נכסים בלתי מוחשיים
סך נכסי המגזר
נכסים משותפים שלא יוחסו בין
המגזרים
סך הנכסים במאוחד

()86126
36166
337

166122
166122

16564
16564

156215
166255
316471

146662
16441
166112

511
511

486163
176695
656758
1626829
2286587
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נספח  -א

אליאנס חברה לצמיגים בע"מ
פרטים על השקעות בחברות המוחזקות במאזן המאוחד ליום  31בדצמבר :2111
שיעור הבעלות
סך ההשקעה
והשליטה ליום
בחברה המוחזקת
ליום  12בדצמבר
1121
1122
אלפי
אלפי
דולרים
דולרים
%
%
חברות הרשומות בחוץ לארץ:
Alliance Tire Americas, Inc.
Alliance Tire Europe B.V.
)2( Alliance Tire (1992) GmbH
Alliance Tire Italy S.R.L
חברות הרשומות בישראל (להלן  -החברות המאוחדות
הישראליות):
אליאנס שיווק ישראל בע"מ
אליאנס שיווק צמיגים  -מרכז ( )1995בע"מ ()1

342
()16621
-

111
111
111

()16959
()16996
()149
-

111
111
111
111

16193
()16581
()16765

111
111

16768
()16581
()36916

111
111

( )1במהלך שנת  2113הופסקה פעילותה של החברה הנ"ל.
( )2ביום  27ליוני  62111החליטה החברה לפרק מרצון את חברת הבת בגרמניהAlliance Tire (1992) 6
 GMBHאשר הפסיקה את פעילותה במהלך שנת .2112
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אליאנס חברה לצמיגים בע"מ
מידע כספי נפרד המובא לפי תקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים),
התש"ל 0991 -

אליאנס חברה לצמיגים בע"מ
מידע כספי נפרד המובא לפי תקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים),
התש"ל 0991 -

תוכן העניינים

עמוד
2

דוח רואה החשבון המבקר
נתונים כספיים בדולרים של ארה"ב:
נכסים והתחייבויות הכלולים בדוחות הכספיים המאוחדים המיוחסים לחברה
עצמה כחברה אם
הכנסות והוצאות הכלולות בדוחות הכספיים המאוחדים המיוחסות לחברה עצמה
כחברה אם:
דוחות על הרווח (ההפסד) הכולל
תזרימי מזומנים הכלולים בדוחות הכספיים המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה
כחברה אם
ביאורים ומידע נוסף לנתונים הכספיים

1

3-4

5
6-7
8-11

לכבוד
בעלי המניות של
אליאנס חברה לצמיגים בע"מ

א.ג.נ,.
הנידון:

דוח מיוחד של רואי החשבון המבקר על מידע כספי נפרד לפי תקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך
(דוחות תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל 0991 -

ביקרנו את המידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל 0991 -
של אליאנס חברה לצמיגים בע"מ (להלן " -החברה") לימים  10בדצמבר  1100ו 1101 -ולכל אחת משלוש השנים
בתקופה שהסתיימה ביום  10בדצמבר  1100ואשר נכלל בדוח התקופתי של החברה .המידע הכספי הנפרד הינו
באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה .אחריותנו היא לחוות דיעה על המידע הכספי הנפרד בהתבסס על ביקורתנו.
ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל .על פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת
ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין במידע הכספי הנפרד הצגה מוטעית מהותית .ביקורת כוללת
בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובפרטים הכלולים במידע הכספי הנפרד .ביקורת כוללת גם בחינה של
הכללים החשבונאיים שיושמו בעריכת המידע הכ ספי הנפרד ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון
וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה של המידע הכספי הנפרד .אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות
לחוות דעתנו.
לדעתנו ,המידע הכספי הנפרד ערוך ,מכל הבחינות המהותיות ,בהתאם להוראות תקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות
תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל  0991 -ובכפוף להנחיות ב"הבהרה בקשר עם דוח כספי נפרד של התאגיד" ,שפורסמה
באתר רשות ניירות ערך ביום  12בינואר  1101המתייחסת לאופן יישום ההנחיה האמורה.

תל-אביב,
 12במרס 1101

קסלמן וקסלמן,
רואי חשבון
פירמה חברה בPricewaterhouseCoopers International Limited -

קסלמן וקסלמן ,מגדל הסחר ,רחוב המרד  ,52תל-אביב  ,52152ישראל ,ת.ד  225תל-אביב 51116
טלפון ,+972-3-7954555 :פקסwww.pwc.co.il ,+972-3-7954556 :

אליאנס חברה לצמיגים בע"מ
מידע כספי נפרד המובא לפי תקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל 0991 -
נכסים והתחייבויות הכלולים בדוחות הכספיים המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם

ביאור

 10בדצמבר
1101
1100
אלפי דולרים

נ כ ס י ם
נכסים שוטפים:
מזומנים ושווי מזומנים
מכשירים פיננסיים נגזרים
חייבים ויתרות חובה:
לקוחות
אחרים
מלאי
קרקע מוחזקת למכירה

3
5
4

נכסים שאינם שוטפים:
מכשירים פיננסיים נגזרים
שטרי הון 4הלוואות וחובות לזמן ארוך לחברות מתאחדות
רכוש קבוע
מסי הכנסה נדחים
סך הכל נכסים המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם

איזיה צ'ציק
יו"ר הדירקטוריון

אוזקן דמירבס
מנכ"ל

5
11
8

114411
14111

24446
24518

314313
134112
354151
24231
1124176

414172
54178
314817
114111

444137
614578
1154715
2184611

טיקו גדות
משנה למנכ"ל
וסמנכ"ל כספים

תאריך אישור הנתונים הכספיים על ידי דירקטוריון החברה 28 :במרס .2112

3

34413
464681
664478
64557
1234121
2144231

אליאנס חברה לצמיגים בע"מ
מידע כספי נפרד המובא לפי תקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל 0991 -
נכסים והתחייבויות הכלולים בדוחות הכספיים המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם

ביאור
ה ת ח י י ב ו י ו ת והון עצמי
התחייבויות שוטפות:
אשראי 4הלוואות לזמן קצר וחלויות שוטפות של התחייבויות
לזמן ארוך
זכאים ויתרות זכות:
ספקים ונותני שירותים
אחרים
הפרשות בגין התחייבויות אחרות
מכשירים פיננסיים נגזרים

התחייבויות שאינן שוטפות:
הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים (בניכוי חלויות
שוטפות)
אגרות חוב (בניכוי חלויות שוטפות)
התחייבות בשל סיום יחסי עובד  -מעביד 4נטו
מכשירים פיננסיים נגזרים
הפרשות בגין התחייבויות אחרות
מסי הכנסה נדחים

647

 10בדצמבר
1101
1100
אלפי דולרים
374271

364113

134151
84316
858
34268

234165
14454
24121
14651

624843

724421

647

5

647

214238

284142

647

344817
421
271
613
14525
514144
14765

444116
117
744155
34116

סך הכל התחייבויות המיוחסות לחברה עצמה כחברה אם
הון עצמי המיוחס לבעלים של החברה האם

1234652

1514311

854131

634831

סך הכל התחייבויות והון המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם

2184611

2144231

סכום נטו המיוחס לבעלים של החברה האם ,של סך
ההתחייבויות ,בניכוי סך הנכסים ,המציגים בדוחות
הכספיים המאוחדים מידע כספי בגין חברות מוחזקות,
לרבות מוניטין

5
8

הביאורים והמידע הנוסף המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מנתונים כספיים אלה.
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אליאנס חברה לצמיגים בע"מ
מידע כספי נפרד המובא לפי תקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל 0991 -
הכנסות והוצאות הכלולות בדוחות הכספיים המאוחדים המיוחסות לחברה עצמה כחברה אם

ביאור

השנה שהסתיימה ב 10 -בדצמבר
1119
1101
1100
א ל פ י ד ו ל ר י ם

רווח או הפסד:
הכנסות
עלות המכר
רווח גולמי

1114124
1514153
314171

1544513
1324117
224416

1514247
1164115
344342

הוצאות מכירה ושיווק
הוצאות הנהלה וכלליות
הוצאות (הכנסות) ארגון מחדש
הכנסות אחרות
רווח מפעולות

154272
64112
84711
274216

154182
64822
()871
14362

174261
44668
84126
44387

הכנסות מימון
הוצאות מימון
הוצאות (הכנסות) מימון  -נטו

54461
114744
54275

14412
64144
()24458

24262
64181
34811

רווח לפני מסים על ההכנסה
מסים על ההכנסה (הטבת מס)
סך הכל רווח לשנה המיוחס לבעלים של החברה האם
סכום נטו ,המיוחס לבעלים של החברה האם,
של סך ההכנסות בניכוי סך ההוצאות ,המציגים
בדוחות הכספיים המאוחדים ,תוצאות פעילות
בגין חברות מוחזקות
סך הכל רווח (הפסד) לשנה המיוחס לבעלים
של החברה האם
רווח כולל אחר-
הגנת תזרים מזומנים
רווח כולל אחר לשנה 4נטו ממס
סך רווח (הפסד) כולל לשנה

224121
64814
154217

34821
14313
24517

568
()181
14541

24151

()34117

()14212

174368

()681

337

34832
34832
214211

()681
()681

337
337

1

8

הביאורים והמידע הנוסף המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מנתונים כספיים אלה.
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אליאנס חברה לצמיגים בע"מ
מידע כספי נפרד המובא לפי תקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל 0991 -
תזרימי מזומנים הכלולים בדוחות הכספיים המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם
השנה שהסתיימה
ביום  10בדצמבר
1119
1101
1100
א ל פ י ד ו ל ר י ם
תזרימי מזומנים מפעילויות שוטפות:
מזומנים נטו שנבעו מפעולות (ראה נספח (א))
ריבית ששולמה
תזרימי מזומנים נטו מפעילות שוטפת בגין עסקות עם חברות
מאוחדות
מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת

114514
()44541

284328
()34461

414721
()44578

114116
174161

()174118
64151

44738
414881

תזרימי מזומנים מפעילויות השקעה:
רכישת רכוש קבוע
תמורה ממכירת רכוש קבוע
תזרימי מזומנים נטו מפעילות השקעה בגין עסקות עם חברות
מאוחדות
מזומנים נטו שנבעו מפעילות השקעה (ששימשו לפעילות השקעה)

()44161
24118

()64381
781

()64228
646

44863
24112

()14323
()64122

()414662
()464244

תזרימי מזומנים מפעילויות מימון:
הקצאת מניות
תקבולים על חשבון מניות
אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים נטו
רכישת מניות של חברות בנות מבעלי זכויות המקנות שליטה
פירעון הלוואות לזמן ארוך
פירעון אגרות חוב
הנפקת אגרות חוב
תקבולים מעסקת  SWAPעל אגרות חוב
מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון (ששימשו לפעילות מימון)

14314
()64144
()74711
14323
()124117

811
()254515
()14644
()64148
354365
24161

224751
()14547
()851
()64817
54536

גידול (קיטון) במזומנים ,שווי מזומנים
יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה
יתרת מזומנים ושווי מזומנים לגמר השנה

84144
24446
114411

24116
341
24446

172
168
341

6

אליאנס חברה לצמיגים בע"מ
מידע כספי נפרד המובא לפי תקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל 0991 -
תזרימי מזומנים הכלולים בדוחות הכספיים המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם
(המשך)
השנה שהסתיימה
ביום  10בדצמבר
1119
1101
1100
א ל פ י ד ו ל ר י ם
(א) מזומנים נטו שנבעו מפעולות (ששימשו לפעולות) המיוחסים
לחברה עצמה כחברה אם:
רווח המיוחס לחברה עצמה כחברה אם לפני מסים על ההכנסה
התאמות בגין:
ריבית ששולמה
הפסד (רווח) משינוי בשווי ההוגן של מכשירים פיננסיים נגזרים
התחייבות בשל סיום יחסי עובד-מעביד  -נטו
פחת
ריבית ושיערוך הלוואות ויתרות חובה לזמן ארוך מחברות
מתאחדות
רווח הון בגין מימוש רכוש קבוע
הפרשי שער בגין אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים
הפרשי שער וניכיון בגין אגרות חוב נטו
הפסד הון ממחילת חוב גרמניה

224121

34821

568

44541
14686
()811
54131

34461
()14111
()811
64511

44578
24762
14651
74721

()24513
()44545
234
()24731
274

()14648
()81
14451
34352
-

()783
()646
134
14131
-

244118

144153

174114

שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות תפעוליים:
קיטון (גידול) בחייבים ויתרות חובה:
לקוחות
אחרים
גידול (קיטון) בזכאים ויתרות זכות:
ספקים ונותני שירותים
אחרים
קיטון (גידול) במלאי

64873
()44768

()311
24852

224725
()34171

()114115
()14331
()34253

54744
14117
34183

()64715
()14132
124671

מזומנים נטו שנבעו מפעולות המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם

()124414
114514

134375
284328

234616
414721

(ב) פעילות השקעה שאינה כרוכה בתזרימי מזומנים
במהלך שנת  42111מכרה החברה קרקע מוחזקת למכירה תמורת סך כולל של  464125מתוכם סך של
 44117אלפי דולר טרם שולם .כמו כן רכוש קבוע 4תמורת סך כולל של  121אלפי דולר שטרם שולמו.
בשנת  2111מכרה החברה רכוש קבוע 4מתוכם סך של כ 111 -אלפי דולר 4שולם במהלך שנת .2111

הביאורים והמידע הנוסף המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מנתונים כספיים אלה.

7

אליאנס חברה לצמיגים בע"מ
ביאורים ומידע נוסף למידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים
ומיידיים) ,התש"ל 0991 -

ביאור  - 0אופן עריכת המידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות
תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל 0991 -
א .הגדרות:
"החברה"  -אליאנס חברה לצמיגים בע"מ.
"המידע הכספי הנפרד"  -מידע כספי נפרד המובא לפי תקנה 1ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות
תקופתיים ומיידיים) 4התש"ל .1171 -
למעט אם נאמר אחרת 4כל המונחים המובאים במסגרת המידע הכספי הנפרד הינם
כהגדרתם של מונחים אלה במסגרת הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה לשנת 2111
(להלן  -הדוחות המאוחדים).
"חברה מוחזקת"  -חברה בת או חברה כלולה או ישות/חברה בשליטה משותפת.
"חברה מאוחדת"  -חברה בת או חברה בשליטה משותפת המטופלת בשיטת האיחוד
היחסי.
"עסקות בינחברתיות"  -עסקות של החברה עם חברות בנות או עם חברות בשליטה
משותפת המטופלות בשיטת האיחוד היחסי.
"יתרות בינחברתיות"" 4הכנסות והוצאות בינחברתיות"" 4תזרימי מזומנים בינחברתיים" -
יתרות 4הכנסות או הוצאות 4ותזרימי מזומנים 4בהתאם לעניין 4הנובעים מעסקות
בינחברתיות 4אשר בוטלו במסגרת הדוחות המאוחדים.
ב .להלן עיקרי אופן עריכת המידע הכספי הנפרד:
המידע הכספי הנפרד 4נערך בהתאם לתקנה 1ג לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים
ומיידיים) התש"ל ( 1171 -להלן  -תקנה 1ג') לרבות הפרטים האמורים בתוספת העשירית
לתקנות האמורות (להלן  -התוספת) 4ובכפוף להבהרות האמורות ב"הבהרה בקשר עם דוח
כספי נפרד של התאגיד" שפורסמה באתר רשות ניירות ערך ב 21-במרץ  2112המתייחסת
לאופן יישום התקנה והתוספת האמורות (להלן  -הבהרת סגל הרשות).
המידע הכספי הנפרד אינו מהווה דוחות כספיים 4לרבות דוחות כספיים נפרדים 4הערוכים
והמוצגים בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים (להלן  -תקני ה )IFRS -בכלל 4והוראות
תקן חשבונאות בינלאומי " - 27דוחות כספיים מאוחדים ונפרדים" בפרט .עם זאת4
המדיניות החשבונאית שפורטה בביאור  2לדוחות המאוחדים 4בדבר עיקרי המדיניות
החשבונאית 4והאופן בו סווגו הנתונים הכספיים במסגרת הדוחות המאוחדים 4יושמו
לצורך הצגת המידע הכספי הנפרד 4וזאת בשינויים המתחייבים מהאמור להלן.
במסגרת הביאורים שיובאו להלן נכללים בנוסף 4גילויים בנוגע למידע מהותי נוסף 4בהתאם
לדרישות הגילוי האמורות בתקנה 1ג' וכמפורט בתוספת ובכפוף להבהרת סגל הרשות 4ככל
שמידע כאמור לא נכלל בדוחות המאוחדים באופן המתייחס במפורש לחברה עצמה כחברה
אם.
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אליאנס חברה לצמיגים בע"מ
ביאורים ומידע נוסף למידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים
ומיידיים) ,התש"ל ( 0991 -המשך)
)0

נכסים והתחייבויות הכלולים בדוחות המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה כחברה
אם
מוצגים סכומי הנכסים וההתחייבויות הכלולים בדוחות המאוחדים על המצב הכספי4
לאחר ניטרול ביטול יתרות בינחברתיות שבוטלו במסגרת הדוחות המאוחדים4
המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם ומפורטים לפי סוגי הנכסים וההתחייבויות.
נתונים אלו סווגו באותו אופן בו סווגו בדוחות המאוחדים על המצב הכספי .סכומי
הנכסים וההתחייבויות האמורים משקפים את הנכסים וההתחייבויות הכלולים
בדוחות המאוחדים על המצב הכספי4למעט סכומי הנכסים וההתחייבויות בגין חברות
מוחזקות 4ובתוספת או בניכוי 4בהתאם לעניין 4של יתרות בינחברתיות שבוטלו
במסגרת הדוחות המאוחדים.
בנוסף 4מוצג סכום נטו 4בהתבסס על הדוחות המאוחדים על המצב הכספי 4המיוחס
לבעלים של החברה האם 4של סך הנכסים 4בניכוי סך ההתחייבויות 4המציגים בדוחות
המאוחדים על המצב הכספי מידע כספי בגין חברות מוחזקות 4לרבות מוניטין.
ההצגה כאמור מביאה לכך שההון העצמי המיוחס לבעלים של החברה האם 4על בסיס
הדוחות המאוחדים 4הינו זהה להון העצמי של החברה כפי שנגזר מהמידע הכספי
הנפרד.

)1

הכנסות והוצאות הכלולות בדוחות המאוחדים המיוחסות לחברה עצמה כחברה אם
מוצגים סכומי ההכנסות וההוצאות הכלולים בדוחות המאוחדים 4בפילוח בגין רווח או
הפסד ורווח כולל אחר 4לאחר ניטרול ביטול הכנסות והוצאות בינחברתיות שבוטלו
במסגרת הדוחות המאוחדים 4המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם 4ובפירוט לפי סוגי
ההכנסות וההוצאות.
נתונים אלו סווגו באותו אופן בו סווגו בדוחות המאוחדים על הרווח הכולל .סכומי
ההכנסות וההוצאות האמורים משקפים את ההכנסות וההוצאות הכלולות בדוחות
המאוחדים על הרווח הכולל 4למעט סכומי הכנסות והוצאות בגין חברות מוחזקות4
ובתוספת או בניכוי 4בהתאם לעניין 4של הכנסות והוצאות בינחברתיות שבוטלו
במסגרת הדוחות המאוחדים.
בנוסף 4מוצג סכום נטו 4בהתבסס על הדוחות המאוחדים 4המיוחס לבעלים של החברה
האם 4של סך ההכנסות בניכוי סך ההוצאות 4המציגים בדוחות המאוחדים תוצאות
פעילות בגין חברות מוחזקות 4לרבות ירידת ערך מוניטין או ביטולה .נתונים אלה
מוצגים תוך פילוח בין רווח או הפסד לבין רווח כולל אחר.
ההצגה כאמור מביאה לכך שסך כל הרווח לשנה המיוחס לבעלים של החברה האם וסך
כל הרווח הכולל לשנה המיוחס לבעלים של החברה האם 4על בסיס הדוחות
המאוחדים 4הינו זהה לסך כל הרווח לשנה המיוחס לבעלים של החברה האם וסך כל
הרווח הכולל לשנה המיוחס לבעלים של החברה האם 4בהתאמה 4כפי שנגזרים מהמידע
הכספי הנפרד.
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אליאנס חברה לצמיגים בע"מ
ביאורים ומידע נוסף למידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים
ומיידיים) ,התש"ל ( 0991 -המשך)
)1

תזרימי מזומנים הכלולים בדוחות המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם
מוצגים סכומי תזרימי המזומנים הכלולים בדוחות המאוחדים 4המיוחסים לחברה
עצמה כחברה אם 4כשהם לקוחים מתוך הדוחות המאוחדים על תזרימי המזומנים
(דהיינו 4יתרות הסכומים לאחר שבוטלו תזרימי מזומנים בינחברתיים במסגרת
הדוחות המאוחדים) 4בפילוח לפי תזרים מפעילות שוטפת 4תזרים מפעילות השקעה
ותזרים מפעילות מימון ותוך פירוט מרכיביהם .בנוסף 4במסגרת כל אחת מהפעילויות
האמורות 4מוצגים בנפרד תזרימי המזומנים הבינחברתיים נטו.
נתונים אלו סווגו באותו אופן בו סווגו בדוחות המאוחדים.
סכומים אלו משקפים את תזרימי המזומנים הכלולים בדוחות המאוחדים 4למעט
סכומי תזרימי המזומנים בגין חברות מוחזקות.

ביאור  - 1סיווג של מכשירים לפי קבוצות בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי " 19מכשירים
פיננסיים :הכרה ומדידה"
המדיניות החשבונאית לטיפול במכשירים פיננסיים יושמה עבור הלוואות 4חייבים ונכסים
בשווי הוגן דרך רווח או הפסד .ראה באור (4ב)( )1לדוחות המאוחדים.
ביאור  - 1מזומנים ושווי מזומנים הכלולים בדוחות המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם
המטבעות בהם נקובים או שאליהם צמודים המזומנים ושווי המזומנים הכלולים בדוחות
המאוחדים והמיוחסים לחברה עצמה כחברה אם הינם כדקלמן:

דולר ארה"ב (מטבע הפעילות של החברה)
אירו
שקל חדש  -לא צמוד

 10בדצמבר
1101
1100
אלפי דולרים
14461
14541
168
126
18
15
24446
114411

הרכב המזומנים ושווי המזומנים הכלולים בדוחות המאוחדים והמיוחסים לחברה עצמה
כחברה אם כולל מזומנים בבנק ובקופה ) (on handליום  31בדצמבר  2111ו.2111 -
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אליאנס חברה לצמיגים בע"מ
ביאורים ומידע נוסף למידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים
ומיידיים) ,התש"ל ( 0991 -המשך)

ביאור  - 4נכסים פיננסיים אחרים הכלולים בדוחות המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם
חייבים ויתרות חובה:
לקוחות וחייבים ויתרות חובה אחרים מורכבים כדלקמן:

לקוחות
לקוחות-חברות בנות
חייבים ויתרות חובה אחרים:
מוסדות
הוצאות מראש
צדדים קשורים
הכנסות לקבל ממכירת קרקע
פקדון בנאמנות ממכירת קרקע*
הכנסות לקבל בגין שיפוי**
שונים

ליום  10בדצמבר 1100
פריט
שקל חדש
אירו
דולר
לא כספי
לא צמוד
אלפי דולרים
14126
114515
14744
54881
44513
74454
366
887
34114
222
144587

653
653

1
581
63
154743

24243
24126
14111
855
144222

סך הכל
134375
174128
24611
653
14468
24126
14111
34114
14141
454215

* מוחזק בחשבון נאמנות אצל עורך-דין החברה.
לפרטים נוספים בדבר מכירת הקרקע ראה ביאור  11לדוחות המאוחדים.
** לפרטים נוספים ראה ביאור  22לדוחות המאוחדים.

לקוחות
לקוחות-חברות בנות
חייבים ויתרות חובה אחרים:
מוסדות
הוצאות מראש
צדדים קשורים
שונים

ליום  10בדצמבר 1101
פריט
שקל חדש
אירו
דולר
לא כספי
לא צמוד
אלפי דולרים
14214
174141
24227
74171
54582
164141
143
527
114737

516
516

88
38
224757

24557
411
114241

סך הכל
214481
284612
24557
516
14131
174
544251

כל יתרות החובה שאינן שוטפות צפויות להיפרע בתוך חמש שנים מתאריך הדוח על המצב
הכספי.
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אליאנס חברה לצמיגים בע"מ
ביאורים ומידע נוסף למידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים
ומיידיים) ,התש"ל ( 0991 -המשך)

ביאור  - 5מכשירים פיננסיים נגזרים הכלולים בדוחות המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם
ראה באור  7לדוחות המאוחדים.

ביאור  - 6הרכב התחייבויות פיננסיות הכלולות בדוחות המאוחדים המיוחסות לחברה עצמה כחברה אם
(למעט מכשירים פיננסיים נגזרים)
כמתאפשר בהוראות הבהרת סגל הרשות 4בחרה החברה בחלופה האמורה בהבהרת סגל הרשות
למתן הגילוי בגין התחייבויות פיננסיות המוצגות במסגרת סכומי הנכסים והההתחייבויות
הכלולים בדוחות המאוחדים והמיוחסים לחברה עצמה כחברה אם 4כמפורט להלן 4חלף הגילוי
הנדרש על פי סעיף (4ג) לתוספת 4וזאת לשם שמירה על הקבלה נאותה בין היקף הגילוי אודות
נכסים פיננסיים (בהתאם לסעיף (4ב) לתוספת) והתחייבויות פיננסיות:
( )1גילוי אודות סיכון הנזילות הנובע מההתחייבויות הפיננסיות שגילוין נדרש לפי סעיף (1א)
לתוספת 4וזאת במתכונת הגילוי הנדרשת בהתאם לתקני ה.IFRS-
( )2סיווג ופירוט קבוצות ההתחייבויות הפיננסיות לפי סוגי מטבע ולפי אופן הצמדה 4וככל
שרלוונטי בנסיבות העניין 4תוך התאמה לסיווג ופירוט קבוצות הנכסים הפיננסיים.
הגילויים כאמור מפורטים במסגרת ביאור זה וביאור  7להלן.
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אליאנס חברה לצמיגים בע"מ
ביאורים ומידע נוסף למידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים
ומיידיים) ,התש"ל ( 0991 -המשך)

ביאור  - 6הרכב התחייבויות פיננסיות הכלולות בדוחות המאוחדים המיוחסות לחברה עצמה כחברה
אם (המשך):
א .אשראי ,הלוואות ,חלויות שוטפות של התחייבויות לזמן ארוך ותקבולים על חשבון מניות:
 )0ההרכב:
א .אשראי 4הלוואות וחלויות שוטפות לזמן ארוך

דולר
התחייבויות שוטפות:
אשראי מתאגידים בנקאיים
חלויות שוטפות בגין איגרות
חוב והלוואות לזמן ארוך
מתאגידים בנקאיים
סה"כ התחייבויות שוטפות
התחייבויות לזמן ארוך:
הלוואות לזמן ארוך
מתאגידים בנקאיים
(בניכוי חלות שוטפת)
איגרות חוב (בניכוי חלות
שוטפת)
סה"כ התחייבויות לזמן ארוך
סה"כ אשראי ,הלוואות
והתחייבויות אחרות

אירו

התחייבויות לזמן ארוך:
הלוואות לזמן ארוך
מתאגידים בנקאיים
(בניכוי חלות שוטפת)
איגרות חוב (בניכוי חלות
שוטפת)
סה"כ התחייבויות לזמן ארוך
סה"כ אשראי ,הלוואות
והתחייבויות אחרות

סך הכל

164111

14118

-

-

254127

44154
214163

14118

74111
74111

-

124144
374271

214238

-

-

-

214238

214238

-

-

344817
344817

344817
564135

424211

14118

74111

344817

134416

דולר
התחייבויות שוטפות:
אשראי מתאגידים בנקאיים
חלויות שוטפות בגין איגרות
חוב והלוואות לזמן ארוך
מתאגידים בנקאיים
סה"כ התחייבויות שוטפות

ליום  10בדצמבר 1100
שקל חדש לא
שקל חדש
צמוד
צמוד מדד
אלפי דולרים

אירו

ליום  10בדצמבר 1101
שקל חדש לא
שקל חדש
צמוד
צמוד מדד
אלפי דולרים

סך הכל

124142

114677

-

-

234611

44154
174816

114677

74541
74541

-

124414
364113

284142

-

-

-

284142

284142

-

74541
74541

374456
374456

444116
734138

464138

114677

154181

374456

1114251

לפרטים בדבר אשראי 4הלוואות לזמן קצר וחלויות שוטפות של התחייבויות לזמן ארוך 4ראה ביאור
 14לדוחות המאוחדים.
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אליאנס חברה לצמיגים בע"מ
ביאורים ומידע נוסף למידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים
ומיידיים) ,התש"ל ( 0991 -המשך)

ביאור  - 6הרכב התחייבויות פיננסיות הכלולות בדוחות המאוחדים המיוחסות לחברה עצמה כחברה
אם (המשך):
 )1באשר לשעבודים להבטחת ההתחייבויות והגבלות שהוטלו בקשר אליהן  -ראה ביאור
 24לדוחות המאוחדים.
ב .זכאים ויתרות זכות:
ספקים וזכאים ויתרות זכות  -אחרים מורכבים כדלקמן:

דולר
ספקים
זכאים ויתרות זכות אחרים:
שכר עובדים והוצאות נלוות 4לרבות
ביטוח לאומי ומסים נוספים
הפרשה לפיצויים  -החלק השוטף
הוצאות לשלם
חופשה והבראה
סכומים המגיעים לצדדים קשורים
הפרשות שונות

סך הכל

54138

317

-

64715

134151

811
512
13
74423

67
464

144
144

24334
552
14883
14131
134415

24334
552
24184
14131
512
13
214446

דולר
ספקים
זכאים ויתרות זכות אחרים:
שכר עובדים והוצאות נלוות 4לרבות
ביטוח לאומי ומסים נוספים
הפרשה לפיצויים  -החלק השוטף
הוצאות לשלם
חופשה והבראה
סכומים המגיעים לצדדים קשורים
הפרשות שונות

אירו

ליום  10בדצמבר 1100
שקל חדש
שקל חדש
לא צמוד
צמוד מדד
אלפי דולרים

אירו

ליום  10בדצמבר 1101
שקל חדש
שקל חדש
לא צמוד
צמוד מדד
אלפי דולרים

סך הכל

134472

24652

-

64141

234165

123
144315

83
24735

313
313

24641
857
14888
24478
254
11
154186

24641
857
34117
24478
254
11
324511

ג .תקבולים על חשבון מניות:
באשר לפרטים בדבר תקבולים על חשבון מניות ראה ביאור 11ב' לדוחות המאוחדים.
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אליאנס חברה לצמיגים בע"מ
ביאורים ומידע נוסף למידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים
ומיידיים) ,התש"ל ( 0991 -המשך)

ביאור  - 9גילוי אודות סיכון הנזילות הנובע מההתחייבויות הפיננסיות המיוחסות לחברה עצמה כחברה
אם
תחזית תזרימי המזומנים מבוצעת על-ידי אגף הכספים של החברה .אגף הכספים של החברה
בוחן תחזיות שוטפות של דרישות נזילות בחברה כדי לוודא שקיימים די מזומנים לצרכים
התפעוליים 4תוך הקפדה שבכל עת יהיו מספיק מסגרות אשראי לא מנוצלות (ביאור 4א'(()1ג)
בדוחות המאוחדים) 4כך שהחברה לא תאלץ לחרוג ממסגרות האשראי בגין איזו ממסגרות
האשראי שלה .תחזיות אלו מביאות בחשבון מספר גורמים כגון תוכניות החברה להשתמש
בחוב לצורך מימון פעילותה 4הדרישות השונות במסגרת אמות מידה פיננסיות המחייבות את
החברה.
הטבלה שלהלן מציגה ניתוח של התחייבויותיה הפיננסיות שאינן נגזרות של החברה ושל
ההתחייבויות הפיננסיות הנגזרות המסולקות בנטו 4כשהן מסווגות לקבוצות פירעון רלוונטיות4
על-פי התקופה הנותרת למועד פירעונן החוזי נכון לתאריך  31בדצמבר  .2111התחייבויות
פיננסיות נגזרות נכללות בניתוח אם מועדי הפירעון החוזיים שלהם חיוניים להבנת עיתוי
תזרימי המזומנים .הסכומים המוצגים בטבלה הנם תזרימי מזומנים חוזיים בלתי מהוונים.
מספרי השוואה מוצגים מחדש 4כמתאפשר מהתיקונים שנעשו בתקן דיווח כספי בינלאומי - 7
"מכשירים פיננסיים :גילויים" (להלן  )IFRS 7 -ביחס לגילוי בדבר סיכוני נזילות.
שנה
שלישית
עד
שנה
חמישית
שניה
אלפי דולרים

שנה
ראשונה

שנה
שישית
ואילך

יתרה ליום  10בדצמבר 1100
אשראי מתאגידים בנקאיים 4מוסדות כספיים
וחלויות שוטפות בגין אגרות חוב והלוואות
לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים
ספקים 4זכאים אחרים והתחייבויות אחרות
מכשירים פיננסיים נגזרים
הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים
ואגרות חוב
יתרה ליום  10בדצמבר 1101
אשראי מתאגידים בנקאיים 4מוסדות כספיים
וחלויות שוטפות בגין אגרות חוב והלוואות
לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים
ספקים 4זכאים אחרים והתחייבויות אחרות
מכשירים פיננסיים נגזרים
הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים
ואגרות חוב
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314815
184163
34268

-

-

-

624136

164171
164171

444738
444738

14681
14681

314681
314313
14651

-

-

-

724661

154421
154421

484887
484887

184615
184615

אליאנס חברה לצמיגים בע"מ
ביאורים ומידע נוסף למידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים
ומיידיים) ,התש"ל ( 0991 -המשך)
ביאור  - 8מסים על ההכנסה
א.

מסוי החברה בישראל ,שיעורי המס ,חוקי עידוד החלים על החברה ושומות מס שלה
באשר לפירוטים בדבר אופן מדידת תוצאות החברה בישראל לצרכי מס ובדבר שיעורי
המס החלים על הכנסותיה וחוקי העידוד החלים עליה 4וכן בדבר שומות מס של החברה4
ראה ביאור  13לדוחות המאוחדים.

ב.

הפסדים לצורכי מס של החברה עצמה להעברה לשנים הבאות
נכסי מסים נדחים בגין הפסדים לצורכי מס של החברה להעברה לשנים הבאות 4מוכרים
במידה שמימוש הטבת המס המתייחסת באמצעות קיומה של הכנסה חייבת עתידית
הינו צפוי.
הפסדים לצורכי מס של החברה המועברים לשנים הבאות מגיעים לכדי  344715אלפי
דולר ו 514462 -אלפי דולר לימים  31בדצמבר  2111ו 42111 -בהתאמה.

ג.

מסי הכנסה נדחים הכלולים בדוחות המאוחדים והמיוחסים לחברה עצמה כחברה אם:
 )1ניתוח נכסי והתחייבויות המסים הנדחים הכלולים בדוחות המאוחדים והמיוחסים
לחברה עצמה כחברה אם הינו כדלקמן:
 10בדצמבר
1101
1100
אלפי דולרים
נכסי מסים נדחים:
נכסי מסים נדחים שהשבתם צפויה לאחר
יותר מ 12 -חודשים מתאריך הדוח על המצב הכספי
נכסי מסים נדחים שהשבתם צפויה בתוך 12
חודשים מתאריך הדוח על המצב הכספי
התחייבויות מסים נדחים:
התחייבויות מסים נדחים שסילוקן צפוי
לאחר יותר מ 12 -חודשים מתאריך הדוח על המצב
הכספי
התחייבויות מסים נדחים שסילוקן צפוי בתוך 12
חודשים מתאריך הדוח על המצב הכספי
נכסי (התחייבויות) מסים נדחים (נטו)
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84836

124713

14146
14182

14116
134811

114221

74342

14278
114517
()14525

74342
64557

אליאנס חברה לצמיגים בע"מ
ביאורים ומידע נוסף למידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל ( 0991 -המשך)
ביאור  - 8מסים על ההכנסה (המשך):
)2

הרכב המסים הנדחים הכלולים בדוחות המאוחדים לתאריכי הדוחות על המצב הכספי והמיוחסים לחברה עצמה כחברה אם והתנועה בהם
באותן שנים הינם כדלקמן:
הפרשות לזכויות
עובדים
הפרשות
לחובות
מסופקים אחרים
אלפי דולר
331
638

בגין הפסדים
להעברה לצורך
מס (ראה ב'
לעיל)

סך הכל

()24411

164338

64871

24314
()64163

581
215

341
464

()181
531

()161
478

561
811

-

721
()14618

()34115
134143

181
74861

511
()54644

()215
-

()144
321

65
515

143
621

()381
511

-

()14618

()14211
114852

()14313
64557

()24341
()74185

-

()74
246

()131
464

61
682

()511
-

()14278
()14278

()546
()24244

()34262
84511

()64814
()14278
()14525

רכוש
קבוע בר
פחת
יתרה ל1.1.2111 -
שינויים בשנת - 2111
זקיפה לדוח על הרווח הכולל
יתרה ל31.12.2111-
שינויים בשנת - 2111
זקיפה לדוח על הרווח הכולל
יתרה ל31.12.2111 -
שינויים בשנת - 2111
זקיפה לרווח והפסד
זקיפה לרווח כולל אחר
יתרה ל31.12.2111-

פיצויי
פרישה

דמי
חופשה
והבראה

()84477

()366

124

711

מלאי

17

מכשירים
פיננסים

קרקע

אליאנס חברה לצמיגים בע"מ
ביאורים ומידע נוסף למידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים
ומיידיים) ,התש"ל ( 0991 -המשך)
ביאור  - 8מסים על ההכנסה (המשך):
מסים על ההכנסה הכלולים בדוחות רווח והפסד והמיוחסים לחברה עצמה כחברה אם
לתקופות המוצגות:

ד.

כדלקמן:

1119
1101
1100
אלפי דולרים

מסים נדחים:
מיסים בגין שנים קודמות
יצירה והיפוך של מסים נדחים
השפעת השינוי בשיעורי המס
הטבת מס (מיסים על הכנסה)

()35
()54412
()14277
()64814

()14313
()14313

()341
14331
181

כמתאפשר בהתאם להבהרת סגל הרשות 4החברה בחרה שלא לכלול הסבר לגבי הקשר
בין הוצאת מסים (הכנסת מסים) לבין הרווח החשבונאי ("ביאור מס תיאורטי").
ביאור  - 9הכנסות אחרות
ראה באור  22לדוחות המאוחדים.
ביאור  - 01מידע נוסף על מכלול הקשרים ,ההתקשרויות ,ההלוואות ,ההשקעות והעסקות המהותיות
הקיימים בין החברה לבין החברות המוחזקות על ידיה
)1

השקעות ושיעורי החזקה בחברות מוחזקות .

באשר לפרטים בדבר היקפי ההשקעות ושיעורי ההחזקה בחברות מוחזקות ראה נספח
א' לדוחות המאוחדים.
 )2באשר לפרטים בדבר עסקות ויתרות עם בעלי עניין וצדדים קשורים ראה ביאור 27
לדוחות המאוחדים.
 )3חלק מפעילות השיווק של החברה מתבצע באמצעות חברות בנות .לצורך כך מוכרת
החברה מוצרים לחברות הבנות אשר פועלות בשיווקם והפצתם .העסקאות מתבצעות
בדרך העסקים הרגילה בהתאם למחירי שוק ובתנאי אשראי מקובלים.
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אליאנס חברה לצמיגים בע"מ
ביאורים ומידע נוסף למידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים
ומיידיים) ,התש"ל ( 0991 -המשך)
ביאור  - 01מידע נוסף על מכלול הקשרים ,ההתקשרויות ,ההלוואות ,ההשקעות והעסקות המהותיות
הקיימים בין החברה לבין החברות המוחזקות על ידיה (המשך):
 )4הלוואות לחברות מוחזקות:

מטבע

ריבית

מועד אחרון
לפירעון קרן
וריבית

ההלוואה ליום ההלוואה ליום
 10בדצמבר
 10בדצמבר
1101
1100

)1( Alliance Tire Americas, Inc

דולר
דולר
דולר

L+5.7%
L+5.5%
L+5.3%

21.12.2018
21.12.2017
21.12.2016

114162
114611
114144
334617

114138
10,592
10,571
33,101

אליאנס שיווק ישראל בע"מ ()1

ש"ח

P+3%

ללא מועד
פירעון

84141

14337

)2( Alliance Tire (1992) GMBH

אירו

ללא
ריבית

ללא מועד
פירעון

-

274

)3( Alliance Tire Europe B.V.

אירו

6%

ללא מועד
פירעון

-

24381

אליאנס שיווק צמיגים מרכז ()1115
בע"מ ()4
סה"כ

ש"ח

ללא
ריבית

ללא מועד
פירעון

()1
()2
()3
()4

14581
44,019

14581
46,680

יתרת ההלוואה כוללת ריבית שנצברה.
ביום  27ליוני  42111החליטה החברה לפרק מרצון את חברת הבת
בגרמניה( Alliance Tire (1992) GMBH 4להלן " -חברה הבת הגרמנית") 4אשר
הפסיקה את פעילותה במהלך שנת .2112
הלוואה נפרעה במלואה במהלך שנת .2111
שטר הון שקלי ללא הצמדה וריבית שמועד פירעונו טרם נקבע.

ההלוואות לא תיפרענה במהלך השנה הקרובה.
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1

חלק ד '  -פרטים נוספים על החברה
תקנה  - 9דוחות כספיים
הדוחות הכספיים המבוקרים לשנת  2011בצרוף חוות דעת רואה החשבון מהווים חלק בלתי נפרד מדוח
זה ) ראה חלק ג ' (.
תקנה  9ב '  -דוח שנתי בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית
דוח שנתי בדבר הערכת הדירקטוריון וההנהלה את א פקטיביות הבקרה הפנימית ליום  31.12.2011מהווה
חלק בלתי נפרד מדוח זה ) ראה חלק ה ' (.
תקנה  9ג '  :נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה
דוחות כספיים ובהם נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה  ,המיוחסים לחברה
כחברת אם ) להל ן  " :הדוח הכספי הנפרד "(  ,בצרוף חוות דעת רואה החשבון מהווים חלק בלתי נפרד
מדוח זה .
תקנה  9ד '  -דוח מצבת התחייבויות לפי מועדי פירעון
דוח מצבת ההתחייבויות של החברה והחברות המאוחדות בדוחותיה הכספיים של החברה  ,הנכלל בדוח
זה על דרך ההפניה  ,מפורסם בד בבד עם פרסום דוח זה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו .
תקנה  - 10דוח הדירקטוריון על מצב עניני התאגיד
דוח הדירקטוריון על מצב עניני התאגיד לשנת  2011מהווה חלק בלתי נפרד מדוח זה ) רא ו חלק ב ' (.
תקנה  10א ' -תמצית דוחות על ה רווח הכולל לכל אחד מה רבעונים של שנת  201 1באלפי דולרים מדו וחים :
רבעון 1

רבעון 2

רבעון 3

רבעון 4

)*(

סה " כ

מכירות נטו

96,701

105,907

111,438

87,396

401,442

עלות המכירות

74,267

81,965

88,060

73,652

317,944

רווח גולמי

22,434

23,942

23,378

13,744

83,498

הוצאות מכירה ושווק
הוצא ות הנהלה וכלליות
שינוי מבני והוצאות אחרות

8,920
4,063
563

9,359
4,109
545

9,673
) ( 237
521

8,835
356
226

36,787
8,291
1,855

רווח ) הפסד ( מפעולות רגילות

8,888

9,929

13,419

4,329

36,565

הכנסות ) הוצאות ( מימון  ,נטו

5,877

3,264

) ( 1,579

3,214

10,776

3,011

6,665

14,998

1,115

25,789

950

1,924

3,725

1,335

7,934

2,061

4,741

11,274

) ( 221

17,855

527

3,339

3,874

רווח
הכנסה

) הפסד ( לפני מסים על

מסים על הכנסה ) הטבת מס (
רווח ) הפסד ( לאחר מיסים
רווח כולל אחר

8

21,729
3,118
11,801
4,741
2,069
רווח כולל לתקופה
)*( בתאריך  27/11/2011הושבת המפעל עקב נזק שנגרם במרכז האנרגיה ) כמפורט בדוח הדירקטוריון
סעיף . ( 1.8.4

2
תקנה  10ג '  -שימוש בתמורת ניירות הערך תוך התייחסות ליעדי התמורה על פי התשקיף
במסגרת תשקיף הנפקה של אגרות החוב ) סדר ה ב ' ( של החברה  ,גייסה החברה סך של  135,000אלפי ₪
) ברוטו (  ,אשר שימשו למחזור חוב בנקאי של החברה לבנק הפועלים בע " מ  ,לבנק לאומי לישראל בע " מ
ולבנק דיסקונט בע " מ כפי שהי ה ב סמוך לאחר ההנפק ה האמור ה .

3
תקנה  - 11רשימת השקעות בחברות בת ובחברות קשורות לתאריך הדוח על ה מצב הכספי
שיעור החזקה
מספר

סה " כ ערך

ערך נקוב מוחזק על

מנית

נקוב

ידי חברת האם

אליאנס שיווק ישר אל בע " מ

רגילות

100

₪ 100

אליאנס שיווק צמיגים מרכז )  ( 1995בע " מ

רגילות

100

₪ 100

ALLIANCE TIRE ITALY S.R.L

רגילות

10,000

EUR 10,000

**ALLIANCE TIRE AMERICAS, INC

רגילות

1,000

$1

ALLIANCE TIRE EUROPE B.V

רגילות

18,000

EUR 18,000

₪ 100
₪ 100
EUR 10,000
$1
EUR 18,000

חברה

סוג מניות

ערך בדוח הכספי
הנפרד של התאגיד
כמשמעותו בתקנה  9ג

ערך מאזני

יתרת

בנייר

דולר

הלוואות

ערך

בהון

בהצבעה

בסמכות
למנות
דירקטור

באלפי
דולר

*** )ALLIANCE TIRE AFRICA (PTY

0

34

) ( 274,339

7,856

100%

100%

100%

100%

34

) ( 1,709,946

* 1,730

100%

100%

100%

100%

13,768

-

100%

100%

100%

100%

1,000

918,315

33,870

100%

100%

100%

100%

15,679

) ( 1,609,026

0

100%

100%

100%

100%

0

0

0

100%

100%

100%

100%

) *( שטר הון
)**( לשעבר ALLIANCE TIRE CO. (1992) USA LTD.

)* * *( חברת בת של  ALLIANCE TIRE AMERICAS, INCשנרכשה במסגרת רכישת חלק מפעילות חברת  , GPXלשעבר ). GPX TIRE SOUTH AFRICA (PTY

4
תקנה  - 12שינויים בהשקעות בחברות בת ובחברות הקשורות בתקופת הדו ח

ביום  27ליוני  , 2011החליטה החברה לפרק מרצון את חברת הבת בגרמניה Alliance Tire ,
 (1992) GMBHאשר הפסיקה את פעילותה במהלך שנת  . 2002נכון למועד זה טרם הושלם
הליך הפירוק .

תקנה  - 13הרווח הכולל של חברות בת  ,חברות קשורות והכנסות התאגיד מהן לתאריך הדוח
על המצ ב הכספי

שם החברה
אליאנס שיווק ישראל בע " מ
אליאנס שיווק צמיגים מרכז )  ( 1995בע " מ
ALLIANCE TIRE AMERICAS INC
ALLIANCE TIRE EUROPE B.V
)ALLIANCE TIRE AFRICA (PTY

רווח ) הפסד ( בדולרים
לפני
מס 100%
80,376
130,970
4,136,124
699,338
0

רווח ) הפסד (
בדולרים אחרי מס
100%
30,623
130,970
2,535,567
538,477
0

תקנה  - 14רשימת הלוואות
מתן הלוואות אינו אחד מעיסוקיה העיקריים של החברה .
תקנה  - 20מסחר בבורסה
בתקופת הדוח לא נרשמו ני " ע למסחר ולא חלה הפסקת מסחר בנייר ות ערך .

דיבידנד

דמי
ניהול

ריבית

-

-

-

5
תקנה  -21תגמולים לבעלי עניין ולנושאי משרה בכירה
להלן פירוט התגמולים שניתנו בשנת  2011לכל אחד מ חמש ת בעלי התגמולים הגבוהים מבין
נושאי המשרה הבכירה בחברה או בתאגידים שבשליטתה  ,ואשר ניתנו לו בקשר עם כהונתו
בחברה או בתאגיד שבשליטתה  ,בתקופת הדוח  ,וכן תג מולים בגין שנת הדוח  ,שהוענקו לו
בתקופה שבין תום שנת הדוח לתאריך החתימה על הדוחות ) ואשר הוכרו בדוחות הכספיים
לשנת  ) . ( 2011הנתונים להלן מבטאים עלות מעביד (:

פרטי מקבל התגמולים
תפקיד

שם

תגמולים בעבור שירותים

היקף

שיעור

משרה

החזקה

שכר

בונוס שנתי

בהון

ישראל

יו " ר

60%

0

תשלום

דמי

דמי

דמי שכירות /

מבוסס

ניהול

ייעוץ

אחר

מניות

התאג יד

תגמולים
אחרים

סה " כ

עמלה
אחר

281,288

130,842

412,130

) איז ' יה (

דירקטוריון

דולר

דולר

דולר

צ ' צ ' יק

החברה

ארה " ב

ארה " ב

ארה " ב

ודירקטור
בחברה הבת
בארה " ב
מנכ " ל

Ozcan

100%

0

1

דולר

דולר

דולר

ארה " ב

ארה " ב

ארה " ב

275,206

175,000

450,206

הבת

דולר

דולר

דולר

בארה " ב

ארה " ב

ארה " ב

ארה " ב

272,835

88,083

360,918

למנכ " ל

דולר

דולר

דולר

וסמנכ " ל

ארה " ב

ארה " ב

ארה " ב

Demirbas

2

מנכ " ל חברת

Manny
Cicero

טיקו גדות

3

365,511

100,000

465,511

משנה

100%

100%

0

0

הכספים
100%

0

225,432

120,000

345,432

Robert

סמנכ " ל

דולר

דולר

William

שיווק

דולר

ארה " ב

ארה " ב

Arnold

בחברה הבת

ארה " ב

בארה " ב

1

מר  Demirbasכיהן כסמנכ " ל התפעול של החברה ומונה למנכ " ל החברה בתחילת שנת  , 2011תנאי

העס קתו נותרו ללא שינוי .
2

כל רכיבי התגמול המרכיבים את עלות העסקתם הכוללת של נושאי המשרה בחברת הבת בארה " ב

ומרבית רכיבי עלות העסקתם של נושאי המשרה בחברה מבוטאים בדולר ארה " ב  .אי לכך  ,לא ניתן
לעמוד במדויק ע ל עלות שכרם של נושאי משרה אלה בש " ח  ,הואיל ותחשיב זה נת ון לשינויים בשערי
המטבע  .לצורך עריכת אומדן תחשיב העלות הכוללת השקלית נבחר השער של  , 3.5781בהיותו שע " ח
הממוצע לשנת . 2011
3

בתחילת  2011נחתם עם מר גדות הסכם העסקה חדש ובמסגרתו מונה מר גדות גם למשנה למנכ " ל

החברה  .תנאי ההסכם משנת  2010נותרו ללא שינוי  ,למעט גידול של  ₪ 5,000בשכרו החודשי .

6
א  .ישראל ) איזיה צ ' צ ' יק (  -יו " ר דירקטוריון החברה ודירקטור בחבר ה הבת בארה " ב: 4
בתחילת שנת  2011נחתם עם מר צ ' צ ' יק הסכם העסקה חדש לתקופה בלתי מוגבלת ,
בעקבות הגידול שחל בהיקף משרתו ) מ 40% -ל 60% -משרה ( .בהסכם זה נקבעו התנאים
כדלקמן  ) :א ( שכר חודשי ) ברוטו ( בסך של  75,000ש " ח צמוד למדד המחירים לצרכן ,
ותנאים נלווים כמקובל בחברה  .משכורתו ברוטו של מר צ ' צ ' יק בחודש דצמבר  2011עמדה
על  ) ; ₪ 79,207ב ( זכאות לבונוס שנתי של עד שש משכורות חודשיות  .על פי הסכם העסקה ,
אשר מרבית תנאיו  ,למעט היקף משרה וגובה השכר  ,זהים להסכם ההעסקה הקודם של מר
צ ' ציק  .יחד עם זאת  ,כולל ההסכם מספר מקרים אשר בקרותם רשאית החברה לסיים את
ההסכם לאלתר  ,בין היתר  ,הפרת חובת אמונים  ,ביצוע מעשה העולה כדי עבירה פלילית
וכדומה  .סך עלות העסקתו של מר צ ' צ ' יק בשנת  2011הסתכמה ב 412,130 -דולר ארה " ב .
ביום  28.3.2012נערכה בחינה נוספת של תנאי העסקתו של מר צ ' צ ' יק במהלך שנת . 2011
ד ירקטוריון החברה ציין את ה ישגיו בשנה החולפת  ,ובכלל זה  ,מעורבותו הגוברת
והחיובית בכל תחומ י פעילותה של החברה ) החל משנת  2011גדל היקף משרתו  ,בהתאם
להחלטת דירקטוריון החברה  ,ל ( 60% -ותרומתו להשאת רווחיה ; ה יותו נציג משמעותי של
החברה בהנהלת הקבוצה כולה ; תפקידו כיו " ר אליאנס שווק ישראל בע " מ וכדירקטור
בחברת הבת בארה " ב ; וניסיונו המקצועי העשיר  .על רקע תרומתו זו לתוצאות הכספיות
של החברה  ,נתקבלה החלטה בדירקטוריון החברה ובאסיפת בעלי המניות  ,אשר קדמה לה
אישורה של ועדת הביקורת של החברה  ,להעניק למר צ ' צ ' יק בונוס שנתי בסך , ₪ 500,000
המהוו ה תוספת של  ₪ 39,347מעבר לתקרה הנקובה בה סכם העסקתו  .לפרטים נוספים
ראו דיווח מיידי של החברה מיום  ) 28/03/2012מס ' אסמכתא  ( 2012-01-083487 :הנכלל
בדוח זה על דרך ההפניה  .כמפורט בסעיף  3.4.8לדוח הדירקטוריון  ,דירקטוריון החברה
סבר כי התשלומים ששולמו למר צ ' צ ' יק הולמים את תרומתו לחברה והינם הוגנים
וסבירי ם לכשעצמם .
ב.

 - O zcan Demirbasמנכ " ל החברה  -על פי הסכם העסקה בין החברה לבין מר
 , Demirbasשכרו בחודש דצמבר 2011

) ברוטו ( של מר  Demirbasהינו  85,217ש " ח .

בתחילת שנת  2011נחתם עימו הסכם העסקה חדש לתקופה בלתי מוגבלת  ,בעקבות מינויו
לתפק יד מנכ " ל החברה  ,לרבות התנא ים הנלווים כדלקמן  ) :א ( זכאות להחזר הוצאות
טיסה ונסיעה ; ) ב ( זכאות לרכב מנהלים מסוג סיטרואן  , 5לטלפון סלולארי ול מחשב נייד ;
) ג ( תשלומי ביטוח לאומ י ותשלומי ביטוח בריאות לו ולמשפחתו ; ) ד ( תשלום דמי שכירות
עבור מקום מגוריו בישראל ; ) ה ( תשלום שכר לימוד לילדיו ; ) ו ( בונוס שנתי בסך של עד
 4,000אירו ) במונחי נטו לעובד (.
עלות העסקתו של מר  Demirbasלחברה בשנת  2011הסתכמה ב 465,511 -דולרים של
ארה " ב  .על -פי הסכם העסקה  ,מר  Demirbasחב בחובות סודיות ואי תחרות בחברה
) למשך  12חודשים (  ,וכן זכאי להודעה מוקדמת בת ארבעה חודשים  .יחד ע ם זאת כולל
ההסכם מספר מקרים אשר בקרותם רשאית החברה לסיים את ההסכם לאלתר  ,בין היתר ,
הפרת חובת אמונים  ,ביצוע מעשה העולה כדי עבירה פלילית וכדומה .
דירקטוריון החברה ציין את הישגיו הבולטים במהלך השנה החולפת  ,ובכלל זה  ,ייעול
ושיפור הליכי הייצור בחברה  ,הטמעת ה ליכי ייצור חדשניים בתחום צמיגי החקלאות  ,וכן

4

כמפורט בסעיף  3.7לדוח הדירקטוריון  ,ביום  28.3.2012החליט דירקטוריון החברה  ,לאחר קבלת

אישורה של ועדת הביקורת  ,להסמיך את יו " ר דירקטוריון החברה  ,לתקופה של שלוש שנים החל ממועד
מתן האישור האמור  ,להפעיל חלק מסמכויותיו של המנכ " ל  ,הכל כמפורט בסעיף האמור .

7
תרומתו ל הוזלת עלויות ייצור  .ביום  28.3.2012נערכה בחינה נוספת של תנאי העסקתו של
מר  . Demirbasכאמור לעיל  .נוכח שביעות ה רצו ן של הדירקטוריון מפעילותו של המנכ " ל
והתוצאות החיוביות שהניבה פעילותו של מר

 Demirbasכמנכ " ל החברה  ,החליט

דירקטוריון החברה  ,לאחר קבלת אישורה של ועדת הביקורת  ,להעניק למר Demirbas
בונוס שנתי בסך  100,000דולר ארה " ב  ,המהווה תוספת של  90,000דולר ארה " ב מעבר
לתקרה הנקובה בהסכם העסקתו  .כן הוחלט להגדיל את סכום ההשתתפות של החברה
במימון שכר הדירה של המנכ " ל ו להעמידו על סכום של  $ 3,000לחודש ) בניגוד לסכום
הקודם שעמד על  .( $ 1,500לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי של החברה מיום 28/03/2012
) מס ' אסמכתא  , ( 2012-01-083505 :הנכלל בדוח זה על דרך ההפניה .
דירקטוריון החברה סבר כי התשלומים ששולמו למר  , Demirbasכאמור לעיל  ,הולמי ם
את תרומתו לחברה והינם הוגנים וסבירים לכשעצמם .
ג.

טיקו גדות -משנה למנכ " ל החברה ו סמנכ " ל הכספים  :בתחילת שנת  2011נחתם עם מר
גדות הסכם העסקה חדש לתקופה בלתי מוגבלת  ,וזאת בעקבות מינויו של מר גדות
לתפקיד המשנה למנכ " ל החברה ) נוסף על תפקידו הקיים כסמנכ " ל כספים ( .אי ל כך ,
הוסכם על גידול של  ₪ 5,000בשכרו החודשי של מר גדות  ,כאשר שאר תנאי העסקתו
נותרו ללא שינוי  .משכורתו ברוטו בחודש דצמבר  2011עמדה על  . ₪ 64,269מר גדות זכאי
לרכב צמוד מסוג סיטרואן  . C5בנוסף שולם למר גדות בונוס שנתי בסך של  88,083דולר
ארה " ב בגין שנת  . 2011יובהר כי על -פי תנאי ההסכם הנוכחי ) והקודם (  ,מקום בו החזקות
החברה בחברת הבת  ,אליאנס שיווק ישראל בע " מ  ,תפחתנה מ 50% -מכל סיבה שהיא
) וזאת עד לסוף שנת  , ( 2012מר גדות יהא זכאי לתשלום בונוס חד פעמי בסך השווה ל-
 1.8%מסך התמורה ששולמה לחברה עבור מכירת מניות אליאנס שיווק ישראל בע " מ  ,או
 1.8%מההכנסות שתתקבלנה עקב הנפקת ניירות ערך של אליאנס שיווק ישראל בע " מ
לציבור  .עלות העסקתו של מר גדות לחברה בשנת  2011הסתכמה לסך  360,918דולר
ארה " ב  .על -פי הסכם העסקה  ,מר גדות חב בחובות סודיות ואי תחרות בחברה ) למשך 12
חודשים (  ,וכן זכאי להודעה מוקדמת בת ארבעה חודשים  .יחד עם זאת כולל ההסכם מספר
מקרים אשר בקרותם רשאית החברה לסיים את ההסכם לאלתר  ,בין היתר  ,הפרת חובת
אמונים  ,ביצוע מעשה העולה כדי עבירה פלילית וכדומה  .ביום  28.3.2012נערכה בחינה
נוספת של תנאי העסקתו של מר גדות .

כמפורט בסעיף  3.4.9לדוח הדירקטוריון ,

דירקטוריון החברה סבר כי התשלומים ששולמו למר גדות הולמים את תרומתו לחברה
והינם הוגנים וסבירים לכשעצמם .
ד.

 -Manny Ciceroמנכ " ל חברת הבת בארה " ב  :על -פי הסכם העסקה בין חברת הבת
בארה " ב לבין מר  , Ciceroשכרו החודשי ) ברוטו ( עומד על  20,920דולר אר ה " ב  .בנוסף
שולם למר  Ciceroבונוס שנתי בסך של  175,000דולר ארה " ב  .עלות העסקתו הכוללת ב-
 2011הסתכמה ב 450,206 -דולר ארה " ב .
ב יום  28.3.2012נערכה בחינה נוספת של תנאי העסקתו של מר  . Ciceroכמפורט בסעיף
 3.4.11לדוח הדירקטוריון  ,דירקטוריון החברה סבר כי התשלומים שש ולמו למר Cicero
הולמים את תרומתו לחברה והינם הוגנים וסבירים לכשעצמם .

ה  - Robert William Arnold .סגן נשיא בחבר ה הבת בארה " ב  :על -פי הסכם העסקה בין
חברת הבת בארה " ב לבין מר  , Arnoldשכרו החודשי ) ברוטו ( עומד על  16,666דולר
ארה " ב  .עלות העסקתו לשנת  2011הסתכמה ב 345,432 -דולר ארה " ב  .ביום 28.3.2012
נערכה בחינה נוספת של תנאי העסקתו של מר  , Arnoldכמפורט בסעיף  3.4.12לדוח
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הדירקטוריון  .דירקטוריון החברה סבר כי התשלומים ששולמו למר  Arnoldהולמים את
תרומתו לחברה והינם הוגנים וסבירים לכשעצמם .

תקנה  2 1א  -בעל השליטה בחברה
בעלי הש ליטה בחברה נכון למועד פרסום הדוח  ,הינ ם כדלקמן :
 . 1חברת וורבורג מיזוגים )  ( 2007בע " מ  ,המחזיקה במלוא הון מניות החברה ) להלן  " :וורבורג
מיזוגים "(.
 , WP Holdings II B.V.Netherlands . 2הרשומה בהולנד  ,והמחזיקה במלוא הון מניותיה
של וורבורג מיזוגים ) להלן . (" WP II " :

 , WP IX Holdings B.V.המחזיקה ב 76.96% -מהון המניות המונפק של WP II

.3

5

) להלן  .(" WP IX " :למיטב ידיעת החברה  WP IX ,הינה חברה בת של מספר קרנות
המנוהלות על ידי  ) Warburg Pincus LLCלהלן  " :הקרן "(.
 . 4מר  Charles A. Kayeומר  , Joseph P. Landyאשר למיטב ידיעת החברה הינם מנהליה
ק רן  ,וכמנהלי הקרן הינם בעלי היכולת לכוון את פעילותה של הקרן ולפיכך נחשבים לבעלי
שליטה בחברה .
 . 5משפחת מהנסרייה  ,ה " ה  ) Yogesh Mahansariaהמכהן כדירקטור בחברה (  ,ואביו ,
 , Ashok Mahansariaאשר למיטב ידיעת החברה מחזיקה במישרין ובעקיפין בכ21.81% -
מהון המניות המונפק של  , WP IIוזאת מכוח היותם צד להסכם בעלי מניות עם . WP IX

תקנה  - 22עסקאות עם בעל שליטה
לפרטים בדבר עסקאות בין החברה לבין  ) ATCחברה אחות של החברה (  ,ראו סעיף  32.4לחלק
א ' לדוח תקופתי זה .

תקנה  - 24החזקות בעלי עניין
להלן פירוט החזקות בעלי עניין ונושאי מ שרה בכירה בחברה נכון ליום : 28.3.2012
ח"צ  /ת"ז

שם
הנייר

ע  .נ  .המוחזק בתאריך
הדוח 29.03.2011

שעור אחזקה בהון

בעל העניין
וורבורג מיזוגים )  ( 2007בע " מ

513953570

מ"ר

150

100%

איזיה צ ' צ ' יק

006801930

אג " ח א '

(*) 783,226.76

איזיה צ ' צ ' יק

006801930

אג " ח ב '

(*) 3,264,378.00

)*( כפי שנמסר לחברה על ידי מר צ ' ציק  ,בבדיקה נוספת שנערכה על ידו בסמוך למועד פרסום
הדוח עולה כי אפשר ו קיימת אי התאמה בין כמות אג " ח א ' ואג " ח ב ' המוחזקים על ידו בפועל
5

היתרה מוחזקת על ידי משפחת מהנסרייה )  ( 21.81%וכן על ידי מספר מנהלים וחברות בנות שונות של

הקרן .

9
לבין הכמות המפורטת לעיל  ,בהיקף שאינו מהותי  .נכון למועד פרסום הדוח נבחנת הסוגיה על
ידי מר צ ' ציק והחברה .
מעבר למפורט לעיל התאגיד לא התחייב למכור לבעלי עניין מניות נוספות .

תקנה  24א  -הון המניות הרשום  ,הון המניות המונפק וניירות ערך המירים למועד פרסום הדו " ח
ההון הרשום :

 1,000מניות רגילות בנות  ₪ 1ע  .נ  .כ " א .

ההון המונפק :

 150מניות רגילות בנות  ₪ 1ע  .נ כ " א .

תקנה  24ב  -מ רשם בעלי המניות
שם בעל המניות

ח"פ

כתובת

וורבורג מיזוגים )  ( 2007בע " מ

513953570

ויצמן  , 2תל -אביב

מספר מניות

תאריך

ממניה

עד

האם

האם

בנות  ₪ 1ע " נ

ההוצאה

מספר

מניה

המניות

מוחזקות

מספר

רדומות

בנאמנות

150

2007

1

תקנה  25א  -מען רשום
כתובת :

רחוב פרידלנד ר  1אזור התעש י יה  ,חדרה 3850001

טלפון :

04-6240550

פקס :

04-6212399

כתובת הדואר האלקטרוני :

contact@alliance.co.il

150

לא

לא

10

תקנה  - 26הדירקטורים של התאגיד
6

שם

ישראל ) איזיה ( צ ' צ ' יק  -יו " ר הדירקטוריון

מס פר זיהוי

006801930

שנת לידה

1939

מען להמצאת כתבי בי ת -דין

רח ' אופנה י ימר  , 16תל -אביב 69395

נתינות

ישראלית

חברותו בוועדה או וועדות של הדירקטוריון

אין

האם חבר דירקטוריון זה הנו דירקטור חיצוני

לא

הדירקטור הנו עובד של התאגיד  ,של חברה בת או חברה
קשורה שלו או של בעל עניין בו

כן

תחילת כהונה

2002

השכלה ועיסוק ב 5 -השנים האחרונות

 -B.Aכלכלה וסטטיסטיקה  -האוניברסיטה העברית
בירושלים .
 - B.Aפסיכולוגיה  -אוניברסיטת תל -אביב .
 - M.Scתעשיה וניהול  -הטכניון  ,חיפה .
 , INSEAD - MBAפונטנבלו  ,צרפת .
יו " ר אליאנס שיווק ישראל בע " מ
משמש כדירקטור ב-
Alliance Tire Americas, Inc, USA
הוט  -מערכות תקשורת בע " מ
דלק רכב בע " מ
נקסטקום בע " מ
לא

משמש כדירקטור בחברות הב אות

קרבה משפחתית לבעל עניין אחר בחברה
האם בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות
מקצועית

6

מומחיות חשבונאית ופיננסית

לפרטים בדבר החלטת דירקטוריון החברה מיום  , 28.3.2012לאחר קבלת אישורה של ועדת הביקורת

להסמיך את יו " ר ד ירקטוריון החברה  ,לתקופה של שלוש שנים החל ממועד מתן האישור האמור  ,להפעיל
חלק מסמכויותיו של המנכ " ל  ,ראו סעיף  3.7לדוח הדירקטוריון .

11
7

שם
מספר זיהוי

Yogesh Mahansaria
דרכון הודי מספר Z 2197095 :

שנת לידה

1975

מען להמצאת כתבי בי ת -דין

Bhulabhai Desai Rd,
Mumbai 400 026, INDIA
הודית

חברותו בוועדה או וועדות של הדירקטוריון

לא

האם חבר דירקטוריון זה הנו דירקטור חיצוני

לא

הדירקטור הנו עובד של התאגיד  ,של חברה בת
או חברה קשורה שלו או של בעל עניין בו

מנכ " ל חברה קשורה ATC Tires PVT India

תחילת כהונה

02/07/2007

השכלה ועיסוק ב 5 -השנים האחרונות

השכלה תיכונית .
שימש כ מנכ " ל וכדירקטור ב חברת Balkrishna Industries
Ltd.
החל מיולי  2007משמש מנכ " ל ודירקטור
בקבוצת אליאנס ATC Tires PVT. Ltd.
)a
Yogesh Agencies & Investments Ltd, India
)b
Acumen Trading & Investments Ltd., India
)c
Sujata Textile Mills Pvt.Ltd, India
)d
ATC Tires Pvt.Ltd., India
)e
Warburg Mergers (2007) Ltd. Israel
)f
Alliance Tires Co. Ltd., Israel
)g
Alliance Tire Americas, Inc, USA
)h
Qingdao Alliance Tire Co. Ltd, China
)i
Cohore Investments Ltd, Cyprus

קרבה משפחתית לבעל עניין א חר בחברה

כן  ,בנו של  Ashok Mahansariaאשר נחשב לבעל שליטה
בחברה  ,כמפורט בתקנה  21א לעיל .

האם בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או
כשירות מקצועית

מומחיות חשבונאית ופיננסית

נתינות

משמש כדירקטור בחברות הבאות

7

נחשב לבעל שליטה בחברה  .לפרטים נוספים ראו תקנה  21א לעיל .

Apartment,

Tirupati

B202

12
שם
מספר זיהוי

Mahadevia Vishal Kashyap
דרכון אמריקאי מס פר 113549532 :

שנת לידה

1972

מען להמצאת כתבי בי ת -דין

Landmark 81 Carmichael Road, Mumbai 400 026, India

נתינות

ארה " ב

חברותו בוועדה או וועדות של הדירקטוריון

לא

האם חבר דירקטוריון זה הנו דירקטור חיצוני

לא

הדירקטור הנו עובד של התאגיד  ,של חברה בת
או חברה קשורה שלו או של בעל עניין בו

לא

תחילת כהונה

10/02/2010

השכלה ועיסוק ב 5 -השנים האחרונות

בוגר הנדסה וכלכלה בUniversity of Pennsylvania, -
. Philadelphia
תפקיד  Managing DirectorבWarburg Pincus India Pvt -
.
Gangavaram Port Ltd. since 30-June-2007
ATC Tire PVT Limited since 29-Aug.-2007
Warburg Pincus India PVT Ltd. since 1-Jan--2009
IMC Limited since 11-Oct-2010
QuEST Global Services Pte. Ltd. Since 22-Nov-2010
AU Financiers Pvt. Ltd. since March 10, 2012.
אין
מומחיות חשבונאית ופיננסית

משמש כדירקטור בחברות הבאות

קרבה משפחתית לבעל עניין אחר בחברה
האם בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או
כשירות מקצועית
שם
מספר זיהוי

רביב צולר
58415092

שנת לידה

1964

מען להמצאת כתבי בי ת -דין

רח ' אלמוג  , 21רמת אפעל

נתינות

ישראלית

חברותו בוועדה או וועדות של הדירקטוריון

חבר ב וועדת ביקורת
חבר בווע דה לאישור הדוחות הכספיים
לא

האם חבר דירקטוריון זה הנו דירקטור חיצוני
הדירקטור הנו עובד של התאגיד  ,של חברה בת או
חברה קשורה שלו או של בעל עניין בו

לא

תחילת כהונה

27/11/2007

השכלה ועיסוק ב 5 -השנים האחרונות

בוגר כלכלה וחשבונאות באוניברסיטת תל -אביב .
רואה חשבון  .מנכ " ל חברת איי  .דיי  .איי חברה לביטוח בע " מ .
יו " ר חברת פח וצבע בע " מ  ,מנכ " ל נס טכנולוג ' יס אינק .
וחברות הבת שלה בעולם  ,מנכ " ל ארטמיס השקעות בע " מ .
Valor Computerized Syatems Ltd

קרבה משפחתית לבעל עניין אחר בחברה

אין

האם בעל מומ חיות חשבונאית ופיננסית או
כשירות מקצועית

מומחיות חשבונאית ופיננסית

משמש כדירקטור בחברות הבאות
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שם
מספר תעודת זהות
שנת לידה
מען להמצאת כתבי בי ת -דין
נתינות
חברותו בוועדה או וועדות של הדירקטוריון
תחילת כהונה
דירקטור ית חיצוני ת כהגדרתו בחוק החברות
האם ה ינה עובד ת של התאגיד  ,חברה בת  ,חברה קשורה
או של בעל עני י ן
השכל ה ) תוך פירוט התואר  ,התחום והמוסד האקדמי (

ניסיון עסקי בחמש השנים האחרונות ) תוך פירוט תפקיד
שמילא  ,מקום עבודה ומשך הזמן שמילא באותו תפקיד (
פ י רוט תאגידים שבהם משמש ת כדירקטור ית

האם בן משפחה של בעל ענין אחר בתאגיד
האם בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות
מקצועית

שם
מספר תעו דת זהות
שנת לידה
מען להמצאת כתבי בי -דין
נתינות
דירקטור חיצוני כהגדרתו בחוק החברות
חברותו בוועדה או וועדות של הדירקטוריון
תחילת כהונה
האם ה ינו עובד של התאגיד  ,חברה בת  ,חברה קשורה או
של בעל עני י ן
השכל ה ) תוך פירוט התואר  ,התחום והמוסד האקדמי (

ניסיון עסקי בחמש השנים האחרונות ) תוך פי רוט תפקיד
שמילא  ,מקום עבודה ומשך הזמן שמילא באותו תפקיד (
פ י רוט תאגידים שבהם משמש כדירקטור
האם הוא בן משפחה של בעל ענין אחר בת אגיד
האם בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות
מקצועית

טל י ירון -אלדר
058422734
1963
הרטגלס  , 3תל -אביב .
ישראלית .
יו " ר הוועדה לאישור הדוחות הכספיים
חברה בוועדת ביקורת
16/02/2012
כן .
לא .
בוגר בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל -אביב .
מוסמך ב מנהל עסקים ) מימון ( באוניברסיטת תל-
אביב .
מנכ " לית חברת ארזים בע " מ )  3שנים (
שותפה במשרד עו " ד דוד תדמור )  5שנים (
גו ' נו קפיטל בע " מ ; רוזטה ג ' ינומיקס בע " מ ; ווקלטק
מג ' יקג ' ק בע " מ ; חברת ועד מנהל באגודת הכורמים ;
דירקטורית בחברות פרטיות .
לא .
מומחיות חשבונאית ופיננסית

יעקב ) יקי ( אנוך
004655973
1949
רחוב שמואל שניצר  , 4תל -אביב 69583
ישראלית .
כן .
יו " ר וועדת ביקורת
חבר בוועדה לאישור הדוחות הכספיים
16/02/2012
לא .
בוגר הנדסת מכונות באוניברסיטת תל -אביב .
מוסמך במנהל עסקים ) מימון ( באוניברסיטה
העברית בירושלים .
נשיא איגוד יבואני הרכב משנת 2008
מנכ " ל סוכנות מכוניות לים התיכון משנת  1998ועד
שנת . 2007
וולקן חברה למצברים בע " מ ; יקב צרעה בע " מ .
לא .
כשירות מקצועית
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שם

ז ' ול מיכאל פולק )*(

מספר זיהוי

026059444

תאריך לידה

1946

מען להמצאת כתבי בי ת -דין

רח ' קרייתי  , 4רמת -גן 52223

נתינות

הולנדית

חברותו בוועדה או וועדות של הדירקטוריון

ועד ת הביקורת

האם חבר דירקטוריון זה הנו דירקטור חיצוני

לא

הדירקטור הנו עובד של התאגיד  ,של חברה בת או חברה
קשורה שלו או של בעל עניין בו

לא

תחילת כהונה

27/11/2007

השכלה ועיסוק ב 5 -השנים האחרונות

רואה חשבון  ,בוגר חשבונאות  ,אוניברסיטת ת " א .
מוסמך במינהל עסקים  ,האוניברסיטה העברית
ירושלים .
מנכ " ל חברת ז ' ול מיכאל פולק ניהול עסקי בע " מ .
קבוצת בני משה קרסו

קרבה משפחתית לבעל עניין אחר בחברה

לא

משמש כדירקטור בחברות הבאות

האם בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית מומחיות חשבונאית ופיננסית
)*( מר פולק סיים את תפקידו בדירקטוריון החברה בתאריך  . 15/03/2012לפרטים נוספים ראו
דיווח מיידי שפרסמה החברה ביום  ) 14/3/2012מס ' אסמכתא  , ( 2012-01 -067770 :הנכלל בדוח
זה על דרך ההפניה .

15
תקנה  26א '  -נושאי משרה בכירה

שם

Ozcan Demirbas

8

מס זיהוי

דרכון טורקי מס פר TRP 592621 :

שנת לידה

1965

תאריך תחילת כהונה
התפקיד שממלא בתאגיד  ,חברה בת שלו  ,חברה קשורה
שלו או בבעל ענין בו
האם בעל עניין או בן משפחה של נושא משרה בכירה או
בעל עניין בתאגיד
השכלה

01/01/2011
מנכ " ל

עיסוקו בחמש השנים האחרונות

9

לא
בוגר הנדסת מטוסים בפקולטה להנדסת מטוסים
באוניברסיט ה הטכנולו גית באיסטנבול .
סמנכ " ל תפעול באליאנס  -שנה אחת ;
מנהל תפעול במפעל  PIRELLIבמצרים

שם

טיקו גדות

מספר זיהוי

055105811

שנת לידה

1958

תאריך תחילת כהונה

10

2004

התפקיד שממלא בתאגיד  ,חברה בת שלו  ,חברה קשורה
שלו או בבע ל ענין בו

משנה למנכ " ל ו סמנכ " ל כספים  ,אחראי על ניהול
סיכוני שוק בתאגיד .
מכהן כדירקטור בתאגידים הבאים :
אליאנס שיווק צמיגים מרכז )  ( 1995בע " מ ,
 ALLIANCE TIRE (1992) GMBHאליאנס שיווק
ישראל בע " מ
ALLIANCE TIRE EOUROPE B.V
לא

השכלה

תואר ראשון ב חשבונאות וכלכלה  ,האוניברסיטה
העברית  ,ירושלים  .מוסמך למנהל עסקים ,
אוניברסיטת בן -גוריון  ,באר -שבע  .בעל רישיון ראית
חשבון בישראל .

האם בעל עניין או בן משפחה של נושא משר ה בכירה או
בעל עניין בתאגיד

ניסיון עסקי -סמנכ " ל כספים וראש תחום חשבות
ומ י סוי  ,נטפים ) אגש " ח ( בע " מ
עיסוקו בחמ ש השנים האחרונות

8

דירקטור ב אליאנס שיווק ישראל בע " מ

לפרטים בדבר החלטת דירקטוריון החברה מיום  , 28.3.2012לאחר קבלת אישו רה של ועדת הביקורת

להסמיך את יו " ר דירקטוריון החברה  ,לתקופה של שלוש שנים החל ממועד מתן האישור האמור  ,להפעיל
חלק מסמכויותיו של המנכ " ל  ,ראו סעיף  3.7לדוח הדירקטוריון .
9

כיהן קודם לכן כסמנכ " ל תפעול בחברה ) החל מתחילת שנת .( 2010

10

במקור מונה ביום  23.11.2004אולם הואיל ובאותה עת ועדת הביקורת שהמליצה לדירקטוריון על
המינוי כללה בפועל דירקטור חיצוני אחד  ,מונה שוב בתאריך דלעיל .

16
שם

מתתיהו הס

מס זיהוי

009778382

שנת לידה

1943

תאריך תחילת כהונה
התפקיד שממלא בתאגיד  ,חברה בת שלו  ,חברה קשורה
שלו או בבעל ענין בו
האם בעל עניין או בן משפחה של נושא משרה בכירה או
בעל עניין בתאגיד
השכלה

2008
מנהל הנדסה
לא
לימודי הנדסאי מכונות מהטכניון בחיפה  .תואר שני
במנהל עסקים ממכללת רופין .

עיסוקו בחמש השנים האחרונות

מנהל אחז ק ה מפעלי באליאנס .

שם

דני פיינברג

מס זיהוי

022975213

שנת לידה

1967

תאריך תחילת כהונה

06.05.2010

התפקיד שממלא בתאגיד  ,חברה בת שלו  ,חברה קשורה

מנהל רכש ולוגיסטיקה

שלו או בבעל ענין בו
האם בעל עניין או בן משפחה של נושא משרה בכירה או

לא

בעל עניין בתאגיד
השכלה

תואר ראשון בכלכלה ומנהל עסקים מאוניברסיטת
בן -גוריון ;
מוסמך מנהל עסקים באוניברסיטת בן גוריון

עיסוקו בחמש השנים האחרו נות

מנהל רכש בקבוצת יהודה פלדות  ,יהודה רשתות

שם

ד " ר ג ' ורג ' רונאי

מס זיהוי

310417142

שנת לידה

1947

תאריך תחילת כהונה
התפקיד שממלא בתאגיד  ,חברה בת שלו  ,חברה קשורה
שלו או בבעל ענין בו
האם בעל עניין או בן משפחה של נושא משרה בכ ירה או
בעל עניין בתאגיד
השכלה

2009
מנהל הנדסת צמיגים
לא
תואר ראשון ותואר שני בהנדסת מכונות ממכללת
נוביסט ביוגוסלביה ;
דוקטורט ופוסט דורקטורט מאוניברסיטת Auburn
בארה " ב .

עיסוקו בחמש השנים האחרונות

מנהל טכנולוגי בשיווק  ,אליאנס בע " מ

17

שם

Suresh Damodaran

מס זיהוי

דרכון הודי מספר Z 1114571 :

שנת לידה

1960

תאריך תחילת כהונה
התפקיד שממלא בתאגיד  ,חברה בת שלו  ,חברה קשורה
שלו או בבעל ענין בו
האם בעל עניין או בן משפחה של נושא משרה בכירה או
בעל עניין בתאגיד
השכלה

2010
מנהל טכנולוגיה ותהליכי ייצור
לא
תואר ראשון בלימודי טכנולוגיה מאוניברסיטת
 COCHINבהודו .
תואר שני בשיווק מאוניברסיטת  COCHINבהודו .

עיסוקו בחמש השנים האחרונות

שנתיים מנהל טכנולוגי ב CEAT TIRES -בהודו .
מנהל טכנולוגי בMEGASAFE TIERS -
באינדונזיה .
שנתיים מנהל טכנולוגיה ותהליכי ייצור באליאנס .

שם

ישראל גולדשטיין

מס זיהוי

026777458

שנת לידה

1954

תאריך תחילת כהונה
התפקיד שממלא בתאגיד  ,חברה בת שלו  ,חברה קשורה
שלו או בבעל ענין בו
האם בעל עניין או בן משפחה של נושא משרה בכירה או
בעל עניין בתאגיד
השכלה

10/2008
סמנכ " ל משאבי אנוש

עיסוקו בחמש השנים האחרונות

לא
 בוגר הנדסאים תעשיה וניהול בטכניון
 בוג ר לימודים מתקדמים בניהול מש " א -
בי " ס רקנאטי באוניברסיטת תל אביב .
 בוגר התכנית ה 3 -שנתית בכלכלה ומנהל
עסקים באוניברסיטת חיפה
מנהל משאבי אנוש ביונילוור ישראל

18

11

שם

עופר אורליצק י

מספר זיהוי

054566252

שנת לידה

1956

תאריך תחילת כ הונה

2008

התפקיד שממלאת בתאגיד  ,חברה בת שלו  ,חברה קשורה
שלו או בבעל ענין בו

מבקר פנימי

האם בעל עניין או בן משפחה של נושא משרה בכירה או
בעל עניין בתאגיד

לא

השכלה

תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות  ,תואר שני במנהל
עסקים .
רואה חשבון .
מ בקר פנימי של החברה משנת  . 2008שותף במשרד
רואי חשבון ליאון אורליצקי ושות '  ,אינו עובד של
החברה .

עיסוק ו בחמש השנים האחרונות

יריב מדר

שם
מס זיהוי

0294402120

שנת לידה

1972

תאריך תחילת כהונה

31/05/2011

התפקיד שממלא בתאגיד  ,חברה בת שלו  ,חברה קשורה
שלו או בבעל ענין בו

מזכיר החברה וCAO -

האם הוא בעל עניין או בן משפחה של נושא משרה בכירה
או בעל עניין בתאגיד

לא

השכלה

בוגר מנהל עסקים וחשבונאות – המכללה למנהל

עיסוקו בחמש השנים האחרונות

חשב באליאנס חברה לצמיגים בע " מ

שם

Anthony Crasto

מס זיהוי

דרכון מספר H1585263 :

שנת לידה

1974

תארי ך תחילת כהונה

23/11/2011

התפקיד שממלא בתאגיד  ,חברה בת שלו  ,חברה קשורה
שלו או בבעל ענין בו

מבקר פנימי בחברה הבת Alliance Tire Americas

האם הוא בעל עניין או בן משפחה של נושא משרה בכירה
או בעל עניין בתאגיד

לא

השכלה

בוגר ראיית חשבון University of Mumbai
בוג ר College of Arts & Commerce, Thane

עיסוקו בחמש השנים האחרונות

11

Executive Director - KPMG India

סיים את כהונתו כמבקר הפנימי של החברה ביום . 28.3.2012

19
שם

Craig A. Steinke

מס זיהוי

דרכון מספר 420667030 :

שנת לידה
תאריך תחילת כהונה

1956
24/02/2011

התפקיד שממלא בתאגיד  ,חברה בת שלו  ,חברה קשורה

דירקטור בחברה הבת Alliance Tire Americas

שלו או בבעל עני ן בו
האם הוא בעל עניין או בן משפחה של נושא משרה בכירה

לא

או בעל עניין בתאגיד
השכלה

Bussines

in

Science

of

Bachelor

Administration, Major in Finance
California State University Long Beach
עיסוקו בחמש השנים האחרונו ת

נשיא ומנכ " ל בGPX International Tires -

שם

אורן גרופי

מספר זיהוי
שנת לידה

024120735
1969

תאריך תחילת כהונה

28/03/2012

התפקיד שממלאת בתאגיד  ,חברה בת שלו  ,חברה קשורה
שלו או בבעל ענין בו

מבקר פנימי

האם בעל עניין או בן משפחה של נושא משרה בכירה או
בעל עניין בתאגיד

לא

השכלה

בוגר מנהל עסקים – המכללה למנהל
מוסמך משפטים – אונ ' בר אילן

עיסוק ו בחמש השנים האחרונות

שותף במח ' ביקורת פנים וניהול סיכונים KPMG -
סומך חייקין

שם

איציק רופא

מס זיהוי

056661176

שנת לידה

1960
1/4/2012

תאריך תחילת כהונה

12

התפקי ד שממלא בתאגיד  ,חברה בת שלו  ,חברה קשורה
שלו או בבעל ענין בו

מהנדס ראשי

האם הוא בעל עניין או בן משפחה של נושא משרה בכירה
או בעל עניין בתאגיד

לא

השכלה

הנדסת חשמל ומחשבים אונ ' בן גוריון

עיסוקו בחמש השנים האחרונות

ייעוץ ותכנון בהנדסת חשמל ובקרה וניהול פרויק טים

12

מונה לתפקיד ביום . 28.3.2012

20
תקנה  2 6ב -מספר מורשי החתימה העצמאיים
נכון למועד הדוח  ,אין בחברה מורשי חתימה עצמאיים  ,כהגדרת המונח בסעיף  ) 37ד ( לחוק
ניירות ערך  ,התשכ " ח ") 1968 -חוק ניירות ערך "(.
תקנה  - 27רואה החשבון של התאגיד
רואי החשבון של החברה הם קסלמן וקסלמן רואי חשבון  ,רחוב המרד  , 25תל -אביב .
תקנה  - 28שינוי בתזכיר או בתקנון
במ הלך שנת הדוח לא חלו שינויים בתזכיר ו  /או בתקנון ההתאגדות של החברה .
לפרטים בדבר ת יקון תקנון החברה  ,בהתאם להחלטת האסיפה הכללית מיום  15בינואר , 2012 ,
לשם התאמת ו לשינויים שחלו בחוק ניירות ערך  ,בנושא האכיפה המנהלי ת  ,לרבות הנימוקים
בקשר עם תיקון התקנון כאמור  ,ראו דיווחים מיידיים של החברה מיום  15בינואר 2012 ,
) מס פרי אסמכתא ות  2012-01-015924 :ו , 2012-02-015993 -בהתאמה (.
תקנה  - 29המלצות והחלטות הדירקטורים
תקנה  ) 29א (  -אין .
תקנה  ) 29ב (  -אין .
תקנה  ) 29ג (  -החלטות שנתקב לו באסיפות כלליות מיוחדות  :אין .

תקנה  29א  -החלטות החברה
)  ( 1לפרטים בדבר עסקה חריגה עם נושא משרה  ,בהתאם לסעיפים  ( 1 ) 270ו 273 -לחוק החברות ,
התשנ " ט ") 1999 -חוק החברות "(  ,מיום  , 23.3.2011ראו דיווח מיידי של החברה מיום 24.3.2011
) מס ' אסמכתא  , ( 2011-01-91680 :הנכל ל בדוח זה על דרך ההפניה .
)  ( 2לפרטים בדבר עסקה חריגה עם נושא משרה  ,בהתאם לסעיפים  ( 1 ) 270ו 273 -לחוק החברות ,
מיום  , 30.5.2011ראו דיווח מיידי של החברה מיום  ) 31.5.2011מס ' אסמכתא 2011-01- :
 , ( 169323הנכלל בדוח זה על דרך ההפניה .
)  ( 3לפרטים בדבר התקשרות בפוליסת בי טוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה ,
ולהרחבתה של הפוליסה כאמור בהתאם להוראות חוק ייעול הליכי האכיפה ברשות ניירות ערך ,
התשע " א ") 2011 -חוק ייעול האכיפה "(  ,ראו דיווחים מיידים של החברה מימים  ) 23.3.2011מס '
אסמכתא  ( 2011-01-090660 :ו ) 15.1.2012 -מס ' אסמכתא  , ( 2011-01-016011 :בהתאמה ,
הנכללים בדוח זה על דרך ההפניה .
)  ( 4לפרטים בדבר מתן כתבי שיפוי לדירקטורים ולנושאי המשרה בחברה  ,ולעדכון כתבי השיפוי
האמורים בהתאם להוראות חוק ייעול האכיפה  ,ראו דיווחים מיידים של החברה מימים
 ) 23.3.2011מס ' אסמכתא  ( 2011-01-090354 :ו ) 15.1.2012 -מס ' אסמכתא , ( 2011-01-015924 :
בהתאמה  ,הנכללים בדוח זה על דרך ההפניה .

תאריך  28 :במרץ 2012 ,

אוזקן דמירבס

ישראל ) איזיה ( צ ' צ ' יק

מנכ " ל

יו " ר הדירקטוריון

אליאנס חברה לצמיגים בע"מ ("החברה")

פרק ה' :דוח בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית
על הדיווח הכספי ועל הגילוי

דוח בדבר בקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי
 .1דוח שנתי בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי לפי תקנה 9ב(א):
הנהלת אליאנס חברה לצמיגים בע״מ (״החברה״) ,בפיקוח הדירקטוריון של החברה ,אחראית לקביעתה
והתקיימותה של בקרה פנימית נאותה על הדיווח הכספי ועל הגילוי בחברה.
לעניין זה ,חברי ההנהלה הינם:
 .1מר אוזקן דמירבס ,מנכ"ל
 .2מר טיקו גדות ,משנה למנכ"ל וסמנכ"ל כספים
בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי כוללת בקרות ונהלים הקיימים בחברה ,אשר תוכננו בידי
המנכ״ל ומנהל הכספים או תחת פיקוחם ,בפיקוח דירקטוריון החברה ,אשר נועדו לספק מידה סבירה של
ביטחון בהתייחס למהימנות הדיווח הכספי ולהכנת הדוחות בהתאם להוראות הדין ,ולהבטיח כי מידע
שהחברה נדרשת לגלות בדוחות שהיא מפרסמת על פי הוראות הדין נאסף ,מעובד ,מסוכם ומדווח במועד
ובמתכונת הקבועים בדין.
הבקרה הפנימית כוללת ,בין השאר ,בקרות ונהלים שתוכננו להבטיח כי מידע שהחברה נדרשת לכלול
כאמור ,נצבר ומועבר לדירקטוריון החברה ,לרבות למנהל הכללי ולנושא המשרה הבכיר ביותר בתחום
הכספים ,וזאת כדי לאפשר קבלת החלטות במועד המתאים ,בהתייחס לדרישת הגילוי.
בשל המגבלות המבניות שלה ,בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי אינה מיועדת לספק ביטחון
מוחלט שהצגה מוטעית או השמטת מידע בדוחות תימנע או תתגלה.
ההנהלה ,בפיקוח הדירקטוריון ,ביצעה בדיקה והערכה של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי
בתאגיד והאפקטיביות שלה; הערכת אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי והגילוי שביצעה
ההנהלה בפיקוח הדירקטוריון כללה :הערכת סיכוני הדיווח והגילוי וקביעה מהם התהליכים המהותיים
מאוד לדיווח הכספי והגילוי ומהן היחידות העסקיות הרלוונטיות להערכת האפקטיביות של הבקרה
הפנימית ,מיפוי ותיעוד הבקרות הקיימות בחברה ,הערכת אפקטיביות התכנון של הבקרות ,ניתוח פערי
הבקרה הקיימים ,הערכת אפקטיביות התפעול של הבקרות ,הערכה כוללת של של אפקטיביות הבקרה
הפנימית (לרבות באמצעות טסטים שבוצעו הן על ידי החברה (באמצעות יועצים חיצוניים) והן על ידי
רואה החשבון המבקר) ,לרבות רכיבי המעטפת ,בקרות ברמות הארגון ( ,)Entity Level Controlsתהליך
עריכה וסגירת הדוחות הכספיים ,בקרות כלליות על מערכות המידע ( )ITGCותהליכים אשר זוהו על ידי
ההנהלה כתהליכים מהותיים מאוד לדיווח הכספי והגילוי ,שהינם מכירות ,רכש ומלאי.
בהתבסס על הערכת האפקטיביות שביצעה ההנהלה בפיקוח הדירקטוריון כמפורט לעיל ,הדירקטוריון
והנהלת התאגיד הגיעו למסקנה ,כי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי בתאגיד ליום 11
לדצמבר  ,2111הינה אפקטיבית.
חולשות מהותיות אשר תוקנו במהלך שנת הדוח :בדוח השנתי בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על
הדיווח הכספי והגילוי ליום  11לדצמבר  ,2111הגיעו הדירקטוריון והנהלת החברה למסקנה כי הבקרה
הפנימית ליום  11בדצמבר  ,2111ככל שמתייחסת לפעילותה של החברה הבת בארה"ב ,אינה אפקטיבית
ולאור כך ,מהווה חולשה מהותית בבקרה על הדיווח הכספי.
במהלך שנת  ,2111השקיעה החברה מאמצים רבים לתיקון החולשה המהותית בארה"ב .החברה החלה
ביישום תכנית ההיערכות לדרישת התקנות לעיל בחברה הבת בארה"ב ,כפי שגובשה על ידי הנהלת החברה
ואושרה על ידי הדירקטוריון בישיבה מיום  11במאי  .2111כמפורט לעיל ,לאור הצעדים שננקטו,

הדירקטוריון והנהלת החברה הגיעו למסקנה כי החולשה המהותית האמורה לעיל תוקנה ,וכי הבקרה
הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי בחברה ליום  11בדצמבר היא אפקטיבית.

 .2הצהרת מנהלים
א .הצהרת מנהל כללי לפי תקנה 9ב(ד)()1
אני מר אוזקן דמירבס ,המכהן כמנכ"ל החברה ,מצהיר כי:
( )1בחנתי את הדוח התקופתי של אליאנס חברה לצמיגים בע״מ (להלן :״החברה״) ל שנת ( 2111להלן:
״הדוחות״).

( )2לפי ידיעתי ,הדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה
מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם ,לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים ,לא יהיו מטעים
בהתייחס לתקופת הדוחות;
( )1לפי ידיעתי ,הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות ,מכל הבחינות
המהותיות ,את המצב הכספי ,תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של החברה לתאריכים ולתקופות
שאליהם מתייחסים הדוחות;
( )4גיליתי לרואה החשבון המבקר של החברה ,לדירקטוריון ולוועדות הביקורת והכספים של החברה,
בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי:
א) את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית
על הדיווח הכספי ועל הגילוי העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על יכולתה של החברה לאסוף,
לעבד ,לסכם או לדווח על מידע כספי באופן שיש בו להטיל ספק במהימנות הדיווח הכספי והכנת
הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין; וכן -
ב) כל תרמית ,בין מהותית ובין שאינה מהותית ,שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו במישרין
או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל
הגילוי;

( )5אני ,לבד או יחד עם אחרים בחברה:

א)

קבעתי בקרות ונהלים ,או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחי,
המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס לחברה ,לרבות חברות מאוחדות שלו כהגדרתן
בתקנות ניירות ערך (עריכת דוחות כספיים שנתיים) ,התש"ע ,2111-מובא לידיעתי על ידי אחרים
בחברה ובחברות המאוחדות ,בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות; וכן-

ב)

קבעתי בקרות ונהלים ,או וידאתי קביעתם וקיומם תחת פיקוחי של בקרות ונהלים ,המיועדים
להבטיח באופן סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות
הדין ,לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים.

ג)

הערכתי את האפקטיביות של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי ,ככל שהיא מתייחסת
לדוחות הכספיים ולמידע הכספי האחר הכלול בדוחות למועד הדוחות .מסקנותיי לגבי הערכתי
כאמור הובאו לפני הדירקטוריון וההנהלה ומשולבות בדוח זה.

אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר ,על פי כל דין.
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שם :אוזקן דמירבס
תפקיד :מנכ"ל החברה

ב.

הצהרת כספים נושא משרה הבכיר ביותר בתחום הכספים לפי תקנה 9ב(ד)()2
אני ,טיקו גדות ,המכהן כמשנה למנכ"ל וסמנכ"ל כספים בחברה ,מצהיר כי:

( )1בחנתי את הדוח התקופתי של אליאנס חברה לצמיגים בע״מ (להלן :״החברה״) ל שנת ( 2111להלן:
״הדוחות״).

( )2לפי ידיעתי ,הדוחות הכספיים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של
עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם ,לאור
הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים ,לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות;
( )1לפי ידיעתי ,הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות ,מכל הבחינות
המהותיות ,את המצב הכספי ,תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של החברה לתאריכים ולתקופות
שאליהם מתייחסים הדוחות;
( )4גיליתי לרואה החשבון המבקר של החברה ,לדירקטוריון ולוועדות הביקורת והכספים של החברה,
בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי:
א)

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה
הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי ככל שהיא מתייחסת לדוחות הכספיים ולמידע הכספי
האחר הכלול בדוחות ,העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על יכולתה של החברה לאסוף ,לעבד,
לסכם או לדווח על מידע כספי באופן שיש בו להטיל ספק במהימנות הדיווח הכספי והכנת
הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין; וכן -

ב) כל תרמית ,בין מהותית ובין שאינה מהותית ,שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו במישרין
או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל
הגילוי;
( )5אני ,לבד או יחד עם אחרים בחברה:
א)

קבעתי בקרות ונהלים ,או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחי ,המיועדים
להבטיח שמידע מהותי המתייחס לחברה ,לרבות חברות מאוחדות שלה כהגדרתן בתקנות ניירות
ערך (עריכת דוחות כספיים שנתיים) ,התש"ע ,2111-ככל שהוא רלוונטי לדוחות הכספיים ולמידע
כספי אחר הכלול בדוחות ,מובא לידיעתי על ידי אחרים בחברה ובחברות המאוחדות ,בפרט
במהלך תקופת ההכנה של הדוחות; וכן -

ב)

קבעתי בקרות ונהלים ,או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחנו ,המיועדים
להבטיח באופן סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות
הדין ,לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים;

ג)

הערכתי את האפקטיביות של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי ,ככל שהיא
מתייחסת לדוחות הכספיים ולמידע הכספי האחר הכלול בדוחות למועד הדוחות .מסקנותיי לגבי
הערכתי כאמור הובאו לפני הדירקטוריון וההנהלה ומשולבות בדוח זה.

אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר ,על פי כל דין.
תאריך 22 :במארס 2112

שם :טיקו גדות
תפקיד :משנה למנכ"ל וסמנכ"ל כספים

