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   תיאור עסקי התאגיד 

  חלק ראשון: תיאור ההתפתחות הכללית של עסקי החברה

ויחד עם חברות בשליטתה  "החברה" -  בפרק זה מובא להלן תיאור עסקי שלמה א. אנג'ל בע"מ (להלן

בהתאם לתוספת  2012והתפתחות עסקיה בשנת  ,)"הקבוצה"ו/או שהינה בעלת מניות בהן, להלן: 

 - להלן ( 1969- ), תשכ"טוצורהמבנה  - וטיוטת התשקיף  הראשונה לתקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף

   ").התקנות"

. 1970- ), התש"לא' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים8נערך בהתאם להוראת תקנה  דוחה

עם זאת, . 2012בדצמבר  31יום הינם נכונים ל) "דוח"ה - זה (להלן  דוחהמופיעים בוהמידע נתונים כל ה

מובאים פרטים הסוקרים אירועים בחיי התאגיד אשר התרחשו לאחר מועד  דוחבמקרים מסוימים ב

מועד פרסום " :(להלןידי דירקטוריון החברה - הוא מועד אישורו על ,2013 מרסב 18 יוםוסמוך ל דוחה

  .דוח"). במקרים שכאלו יצוין הדבר במפורש באמירה כי אלו נמסרים נכון למועד פרסום הדוחה

 פעילות החברה והתפתחות עסקיה .1

 המייצרת ומשווקת מוצרי לחם ועוגות.  תהחברה הינה חברה תעשייתי 1.1

החברה, בעצמה ובאמצעות חברות בנות מייצרת את מוצריה בטכנולוגיות מתקדמות ומשווקת את 

  מוצריה ברחבי ישראל תוך ניצול מערך מכירות והפצה מתקדם בעל פריסה גיאוגרפית רחבה. 

 הינו, כדלקמן:  2012בדצמבר  31מבנה האחזקות של החברה נכון ליום  1.2

  

  

  

  

  

 100%                            100%                                50%                          100%                     8.06%  

  

  

  

             

  

רכש שלמה אנג'ל . בשנה זו 1927לחם החלה על ידי בני משפחת אנג'ל בשנת הפעילות ייצור מוצרי  1.3

קטנה בשכונת בית וגן בירושלים, אשר תופעלה על ידי בני משפחת אנג'ל עד לשנת  מאפייהז"ל 

 , המועד בו התאגדה החברה כחברה פרטית. 1957

- כהגדרת המונח בפקודת החברה [נוסח חדש], התשמ"גהפכה החברה לחברה ציבורית  1984בשנת  1.4

  . )"הבורסה" - (להלן  שמניותיה רשומות למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביבכ ,1983

 המרכזית הלשכה נתוניהמתבססת על אומדני החברה, ובין היתר גם על להערכת החברה,  1.5

הגדולה ביותר בארץ.  מאפייההחברה הינה ה, בישראל לחם מוצרי צריכת לגבי לסטטיסטיקה

במהלך השנים החברה הרחיבה את היקף ייצור מוצריה ואת פריסת המפעלים הגיאוגרפית על ידי 

רכישה ו/או הקמה של מפעלים ומאפיות נוספים. כיום החברה מייצרת את מוצריה במפעלים 

   שלמה א. אנג'ל בע"מ

בל 

  ).(ג.י.י.ר

 בע"מ

  אריעד

  מימון

  והשקעות

  בע"מ

"אורנים" 

 מאפייה

אזורית 

  בע"מ

הוד  -  120עד 

השרון  

שותפות (

  )מוגבלת

  מגדניית

  אנג'ל

 בע"מ
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רץ: בירושלים, בלוד, בנתיבות, בכפר החורש  ובבית שונים הפרוסים גיאוגרפית באזורים שונים בא

 שמש. 

החברה שואפת לשכלל באופן מתמיד את תהליכי הייצור של מוצריה תוך שימוש בטכנולוגיה  1.6

                                                           .מתקדמת. כיום, מרבית הליכי הייצור הינם באוטומציה מלאה

באמצעות מערך ההפצה  חנויות קמעונאיותו מכרים לשוק המוסדי, רשתות השיווקמוצרי החברה נ 1.7

) .רשת החנויות של חברת בל (ג.י.י.ר ,מפעלהוכן ללקוחות פרטיים באמצעות חנויות  של החברה,

היקף המכירות של החברה לחנויות אנג'ל הפועלות בזיכיון. אנג'ל חנויות ובאמצעות  בע"מ

 מסך מכירות החברה. 2% - מהותי ומהווה פחות מהפועלות בזיכיון אינו 

 תחומי הפעילות .2

 28 ביאורלחברה שני תחומי פעילות המדווחים כמגזרים עסקיים בדוחותיה הכספיים (ראה גם 

  ).2012בדצמבר  31לדוחות הכספיים ליום 

בתחום זה החברה מייצרת, מוכרת, משווקת ומפיצה מגוון רחב של מוצרים  - תחום הלחם  2.1

שהעיקריים שבהם: לחם אחיד, לחם לבן, חלות, לחמניות, פיתות, לחמים מיוחדים, וכן מוצרים 

 .")תחום הלחם" :(להלן בדוח זה הנאפים ונמכרים בפינות אפייה ובחנויות הקמעונאיות מיוחדים

עוגיות  ,בתחום זה החברה מייצרת, מוכרת, משווקת ומפיצה מגוון רחב של עוגות -  תחום העוגות 2.2

   .")תחום העוגות" :(להלן בדוח זה המותג "אנג'ל"תחת ומוצרי מאפה 

 השקעות בהון התאגיד ועסקאות במניותיו .3

  בשנתיים האחרונות לא בוצעו השקעות בהון החברה.  3.1

, למעט כמפורט בבורסה או מחוצה לה ןענייבשנתיים האחרונות לא היו עסקאות מהותיות של בעל  3.2

  :להלן

גד אנג'ל וקרובו ") עם שטיבל" :בע"מ (להלןשטיבל התקשרה  ,2011בפברואר  2ביום  3.2.1

פיו בהסכם ל") המוכרים) (להלן: "בחברה בעל ענייןבמועד ההסכם לא הוגדר כ(אשר 

כל אחת ערך נקוב  ש"ח 1.00מניות רגילות בנות  1,300,323 מהמוכריםרכשה שטיבל 

מהונה המונפק  24.26% שיעור של , המהוות")המניות הנרכשות" - (להלן  של החברה

למניות הנרכשות, שילמה שטיבל בתמורה למיטב ידיעת החברה, והנפרע של החברה. 

 . ש"ח 68.94 - כ מחיר למניה בסך של ששיקף ,ש"ח מיליוני 89.6 - כסך של 

הסכם נחתם הסכם אופציה בין ירון אנג'ל לבין שטיבל (להלן: " 2011בפברואר  2ביום 

"). האופציה) (להלן: "PUT"), במסגרתו הקנה ירון אנג'ל לשטיבל אופציה (האופציה

שטיבל לחייב את היתה רשאית  ,בהתאם להסכם האופציה, במהלך תקופת האופציה

ש"ח ע.נ. כל אחת של החברה  1.00מניות רגילות  31,500 ממנהירון אנג'ל לרכוש 

ש"ח בניכוי כל סכומי הדיבידנד (ברוטו)  68.94"), במחיר למניה של מניות האופציה("

שחולקו ו/או שיחולקו בגין מניות האופציה החל ממועד חתימת ההסכם ועד למועד 

עד לתום  שלא תמומש האופציה ככללהסכם האופציה,  בהתאם .מימוש האופציה

  תקופת האופציה, האופציה תפקע ותהא חסרת תוקף. 

  .והפכה לחסרת תוקף מאליה האופציה פקעה 2012 בפברואר 1 ביום
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 ומגבלות על חלוקת דיבידנדים דיבידנדים חלוקת .4

  אין מדיניות חלוקת דיבידנד.  לחברהלמועד הדוח,  נכון 4.1

"ח ש אלפי 5,360 בסך דיבידנד חלוקת על החברה דירקטוריון החליט 2012 באוגוסט 27 ביום 4.2

ש"ח למניה רגילה. הדיבידנד  1 - ), המהווה כש"ח לאחר ניכוי דיבידנד לחברה מאוחדת 5,222,179(

  .בספטמבר 9 ביום החברהלמחזיקים במניות  2012בספטמבר  27שולם ביום 

 פיננסיות מידה אמותהתחייבה כלפי הבנקים שהעמידו לרשותה מימון, כי היא תשמור על  החברה 4.3

)Covenants (ראה סעיף כאלה הנוגעות ליחסי הון עצמי מוחשי ,היתר בין)  להלן). לפיכך,  59.3

 ההון כאמור.  ייחס והחברה יכולה לחלק דיבידנד רק במידה ויישמר

תהיה רשאית לחלק דיבידנד לבעלי  ,")אורנים מאפיית("אזורית בע"מ  מאפייה - מאפיית אורנים  4.4

מהרווח הנקי של החברה לאותה שנה, ובלבד שעד למועד  50%המניות בסכום כולל שלא יעלה על 

 59.3 החברה את כל הסכומים אותם היא חבה לבנק באותה עת (ראה סעיף תפרע התשלום בפועל 

 .להלן)

 - התשנ"טלחוק החברות,  302לפי סעיף יתרת הרווחים הניתנים לחלוקה , 2012בדצמבר  31ליום  4.5

  . מיליוני ש"ח 141- כהינה ") חוק החברות" - (להלן  1999
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  מידע אחר - חלק שני 

 מידע כספי לגבי תחומי הפעילות של התאגיד .5

יצוין, כי . ח"שלהלן נתונים כספיים מאוחדים של הקבוצה, בחלוקה לפי תחומי פעילות באלפי  5.1

כפי ( הינם נתונים חשבונאיים ,כמו יתר הנתונים המאזניים המופיעים בפרק זה נתוני סך הנכסים

 .בדוחותיה הכספיים של החברה) שמפורט

   :2012בדצמבר  31נתונים כספיים מאוחדים של הקבוצה לשנת שנסתיימה ביום  5.1.1

תחום   תחום הלחם  

  העוגות

- התאמות למאוחד

  פעילויות אחרות

  מאוחד

  ח"אלפי ש

  555,585  18,974  53,104  483,507  הכנסות ממכירות לחיצוניים 

  372,863  11,510  42,792  318,561  סה"כ עלות המכר

  182,722  7,464  10,312  164,946  רווח גולמי

  32.89%  39.34%  19.42%  34.11%  שיעור רווח גולמי

סה"כ עלויות מכירה והנהלה 

  וכלליות
162,014  16,256  6,275  184,545  

הכנסות (הוצאות) תפעוליות 

  אחרות
2,102  23  27  2,152  

  329  1,216 )5,921(  5,034  רווח (הפסד) תפעולי

  0.06%  6.40%  )11.15%(  1.04%  שיעור רווח (הפסד) תפעולי

  :2011בדצמבר  31תונים כספיים מאוחדים של הקבוצה לשנת שנסתיימה ביום נ 5.1.2

- התאמות למאוחד  תחום העוגות  תחום הלחם  

  פעילויות אחרות

  מאוחד

  ח"אלפי ש

  539,891  17,719  51,003  471,169  הכנסות ממכירות לחיצוניים 

  369,085  11,151  42,029  315,905  עלות המכר סה"כ

  170,806  6,568  8,974  155,264  רווח גולמי

  31.64%  37.07%  17.59%  32.95%  שיעור רווח גולמי

סה"כ עלויות מכירה והנהלה 

  וכלליות
155,972  15,592  6,478  178,042  

  513  )502(  )38(  1,053הכנסות (הוצאות) תפעוליות 
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  אחרות

  )6,723(  )412( )6,656(  345  תפעולירווח (הפסד) 

  )1.25%(  )2.33%(  )13.05%(  0.07%  שיעור רווח (הפסד) תפעולי

  :2010בדצמבר  31נתונים כספיים מאוחדים של הקבוצה לשנת שנסתיימה ביום  5.1.3

- התאמות למאוחד  תחום העוגות  תחום הלחם  

  פעילויות אחרות

  מאוחד

  ח"אלפי ש

  533,655  17,798  48,569  467,288 הכנסות ממכירות לחיצוניים 

  338,430  9,532  37,672  291,226  סה"כ עלות המכר

  195,225  8,266  10,897  176,062  רווח גולמי

  36.58%  46.44%  22.44%  37.68%  שיעור רווח גולמי

סה"כ עלויות מכירה והנהלה 

  וכלליות
149,291  14,924  6,367  170,582  

הכנסות (הוצאות) תפעוליות 

  אחרות
)1,462(  )31(  )77(  )1,570(  

  23,073  1,822 )4,058(  25,309  רווח (הפסד) תפעולי

  4.32%  10.24%  )8.36%(  5.42%  שיעור רווח (הפסד) תפעולי

כי פילוח עלויות תחום הפעילות לעלויות קבועות ועלויות משתנות כנדרש מהתקנות, סבורה הנהלת החברה 

, אינה מקבלת החלטות על סמך ניתוח ההנהלה אינה בוחנת נתונים אלהאינו רלוונטי לפעילות החברה ולכן 

  אינם זמינים. ונתונים אלה  עלויות קבועות או עלויות משתנות

ישנם מוצרים שאינם רווחיים, אך מתוך הכרח לספק סל מוצרים רחב ומלא לבקשת לקוחותיה ולבקשת 

ות החברה היא על סל מוצרים ולא על מוצר לייצר אותם. הסתכלותמשיך הצרכנים, החברה עדיין ממשיכה 

ספציפי. ייתכן כי עלות מסוימת היא קבועה למוצר אחד ומשתנה למוצר אחר, או קבועה למוצר כאשר 

מייצרים אותו בשעות מסוימות ואילו משתנה כאשר מייצרים אותו בשעות אחרות, והפילוח הנ"ל יכול 

מייצרים אותו בשעות הבוקר לעומת אותו הלחם בהסתכלות על מהות ההוצאות (לחם שעיוות ליצור 

שמייצרים אותו בשעות הלילה). שכר העבודה מהווה מרכיב נכבד בתשומות, לא ניתן לקבוע באופן חד 

משמעי האם מדובר בתשומה קבועה או תשומה משתנה (בפסח לא עובדים אך עדיין משלמים שכר עבודה 

ניסיון לאפיין את שכר העבודה עלול ליצור מצב שהחברה תייצר עם הוצאות קבועות ומלא לעובדים) 

  באחוזים גבוהים שמעוותים את התמונה. 

, לא מוצגים בביאור המגזרים נכסים והתחייבויות לפי לפרק ג' לדוח תקופתי זה ג'2בנוסף, כאמור בביאור 

   .טות התפעוליים הראשיים בקבוצהמגזרים מאחר ומידע זה לא מסופק באופן סדיר למקבלי ההחל

 סביבה כללית והשפעות גורמים חיצוניים על פעילות הקבוצה .6

 1 סעיף ראה החברה פעילות על חיצוניים גורמים והשפעת הכללית בסביבה השינויים בדבר לפירוט

  .זה לדוח המצורף הדירקטוריון בדוח
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  תיאור עסקי התאגיד לפי תחומי פעילות - לק שלישי ח

 : כללי - תחום הלחם  .7

 מבנה תחום הפעילות ושינויים החלים בו  7.1

מורכב בעיקרו משלוש הלחם החברה מייצרת, מוכרת, משווקת ומפיצה לחם ומוצריו. תחום 

  קבוצות של מוצרים מרכזיים: 

לחם לבן, לחם לבן פרוס, לחם אחיד, לחם אחיד פרוס וחלה רגילה  - מוצרי לחם בפיקוח   .א

 -  בהתאמה (להלןירים של משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה נמצאים תחת פיקוח מח

  );""תתמ"- ו "מוצרים בפיקוח"

 ועוד; לחמניות, 100, אנג'ל קללחם עינן, לחם שבעה דגנים  :כגון -  מוצרי לחם לא מפוקחים  .ב

אפויים ופיתות אפויות קפואות הנאפים ונמכרים באזורי אפייה מיוחדים לכך - מוצרים חצי  .ג

 קמעונאיות ובחנויות החברה.בחנויות 

  מגבלות, חקיקה, תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילות 7.2

  43%-38% - . כממוצריהחלק החברה כפופה למערכת רגולציה הקשורה בעיקר לפיקוח על מחירי 

. לפרטים נוספים, ראו תחת פיקוח מחיריםשל מוצרים הן הלחם מכלל מכירות החברה בתחום 

  . להלן 26 סעיף 

 שינויים בהיקף הפעילות בתחום וברווחיו  7.3

מעבר שעיקרה  ,2011והתחזקה במהלך שנת  2010נמשכה המגמה שהחלה בסוף שנת  2012בשנת 

גרם. מגמה זו  500גרם על חשבון לחמים מיוחדים במשקל  750במשקל  לצריכת לחמים מיוחדים

  מאופיינת בירידה בפדיון הממוצע לטון לחמים מיוחדים ובשחיקת הרווח הגולמי של החברה.

 ,התחרות בענף הלחם הולכת ומתעצמת במקביל להתגברות התחרות בשווקים הקמעונאיים

, מעבר צרכנים הורדת מחירים :כגון( 2011-2012 השניםבמהלך וההשלכות שהיו למחאה החברתית 

תרמו אף הם לשחיקת הרווח הגולמי של  והעמקת המבצעים לצרכן) לרכישה ברשתות מוזלות

  החברה.

של לדוח הדירקטוריון  1.2, ראו סעיף 2012לניתוח תוצאותיה הכספיות של הקבוצה במהלך שנת 

  . תקופתי זההמצורף לדוח  2012החברה לשנת 

 בשווקים של תחום הפעילות או שינויים במאפייני הלקוחות שלו התפתחות 7.4

התאפיינה בלחץ מתמשך מצד הקמעונאיים להוזלת מחירים ולשיפור תנאי הסחר.  2012שנת 

הלקוחות הגדולים, בעיקר רשתות השיווק הגדולות, הרחיבו בצורה משמעותית את פעילות 

  שחיקה נוספת ברווחיות החברה. ועקב כך חלה 2011המבצעים בתחום הלחם לעומת שנת 

 שינויים טכנולוגיים שיש בהם כדי להשפיע מהותית על תחום הפעילות  7.5

. החברה עושה שימוש לייצור מוצריה של החברה הטכנולוגיות בענף מסורתיות וידועות ,ככלל

נכון  .ית מוצריה מיוצרים באופן אוטומטיבטכנולוגיות המתקדמות ביותר הנהוגות בענף ומרב

לתקופת הדוח, החברה מעריכה כי לא אירעו שינויים טכנולוגיים שיש בהם כדי להשפיע מהותית 

  על תחום הפעילות.

 גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום הפעילות והשינויים החלים בהם 7.6
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להערכת החברה, גורמי ההצלחה הייחודיים לתחום הלחם, אשר מידת חשיבותם גבוהה לקבוצה, 

  הינם כדלקמן: 

לצד העלאת  והפחתת עלותו השולית ייצור המוצרבחידוש ושיפור טכנולוגי לצורך התייעלות   .א

    ;איכותו והארכת אורך חיי המדף שלו

השקעה במחקר ופיתוח של מוצרים חדשים ויכולת התאמה של מוצרים קיימים למגמות   .ב

   ;הצריכה של מזון בריאות

שינוע הלחם והבאתו אל החנויות ברחבי שכלול ופיתוח המערכת הלוגיסטית המאפשרת את   .ג

   ;הארץ במועד

  העלאת המודעות בקרב הצרכנים למותג החברה ולאיכות מוצריה.   .ד

 שינויים במערך הספקים וחומרי הגלם בתחום הפעילות  7.7

, לא אימצה החברה שינויים מהותיים במערך הספקים וחומרי הגלם בתחום 2012במהלך שנת 

  להלן. 21 סעיף  ורא , רה וחומרי הגלםספקי החבלפרטים בדבר הלחם. 

 חסמי כניסה ויציאה עיקריים של תחום הפעילות והשינויים החלים בהם 7.8

קטנה),  מאפייההקמת מפעל לייצור ולמכירת לחם ומוצריו בפריסה גיאוגרפית רחבה (בניגוד ל

ת השקעה במחקר ופיתוח של מוצרים חדשים כמו כן, נדרשדורש ידע והשקעה הונית גדולה. 

ת במהלך השנים האחרונות. לבסוף, נדרשת השקעה ולמגמות הצריכה של מזון בריאות המתחזק

משמעותית בפיתוח מערכת הפצה יעילה אשר נועדה לאפשר שינוע של לחם טרי אל החנויות ברחבי 

   .כל הארץ

. יחד עם זאת, בתחום הפעילות קיימים לא קיימים חסמי יציאה מיוחדיםלפעילות בתחום הלחם 

חסמי יציאה המאפיינים פעילות של עסק המחזיק מקרקעין, מעסיק עובדים ובעל ציוד ומיכון 

  .לתחום הפעילות םייעודיי

 תחליפים למוצרי תחום הפעילות ושינויים החלים בהם 7.9

. ללא גלוטןומוצרים  קרקרים ,התחליפים למוצרי הלחם של הקבוצה הם בעיקר מוצרי פריכיות

   לא חלו במהלך השנה החולפת שינויים מהותיים בתחום זה., ככל הידוע לקבוצה

 מבנה התחרות בתחום הפעילות ושינויים החלים בו 7.10

. וקטנים בינוניים יצרנים ריבוי וכן גדולות תעשייתיות מאפיות שלוש פועלות, כאמור הלחם בתחום

 לפרטים .המייצר הגוף לגודל קשר ללא היצרנים כלל ידי על מתבצעת הסופי הצרכן מול התחרות

  .להלן 14,  ראו סעיף מבנה התחרות בתחום הלחם ושינויים החלים בובדבר 

 מוצרי החברה  .8

. ניתן לחלק את "אנג'ל"שיווק של מוצרי לחם הנושאים את שם המותג בהקבוצה מתמחה בייצור ו

  להלן: כדעיקר המוצרים של החברה לקבוצות 

(ראה סעיף  1962לפיקוח על מוצרים ושירותים, (לחם) משנת לחמים וחלות הנמצאים תחת צו   .א

גרם), לחם לבן  750גרם), לחם לבן ( 750גרם), לחם אחיד פרוס ( 750לחם אחיד ( -  להלן) 26.1

    ;גרם) 500גרם) וחלות רגילות ( 500פרוס (

מוצרים המגיעים אל  - ושירותים שאינם נמצאים תחת הצו לפיקוח על מחירים חלות לחמים ו  .ב

גרם. המוצרים העיקריים  750גרם, או  500נקודות המכירה כשהם פרוסים וארוזים במשקל 
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דגנים קל גרם) לחם שבעה  750קל ( 100גרם), לחם אנג'ל  750( 100אנג'ל בקבוצה זו הינם: 

   ;גרם 750סדרת לחמי שיפון () וגרם 750גרם), לחם עינן פרוס ( 500(

מוצרים ה -  ולחמניות המשווקות באריזה למכירה בתפזורת ארוזות , לחמניותת ארוזותפיתו  .ג

והלחמנייה להמבורגר המשווקת  לכריכיםהלחמניות הם: ניתן לציין שמרכזיים בקבוצה ה

  ;ישירות אל רשתות המזון המהיר

אפיית סדרת מוצרי לחם המיוצרת בטכנולוגיה ייחודית המאפשרת את  - אפויים - מוצרים חצי  .ד

אפויים, משווקים מדי יום - אפוי בתוך זמן קצר בנקודת המכירה. המוצרים החצי- המוצר החצי

  ;אל נקודות אפייה בשוק הקמעונאי ובשוק ההסעדה

פיתות אפויות קפואות אשר משווקות לפינות אפייה, לשוק ההסעדה  - מוצרים אפויים קפואים   .ה

  ולייצוא.

תחום הפעילות, קרי: שוק מדפי הלחם בחנויות בניתוח השוק העיקרי בו פועלת החברה ב

הקמעונאיות, להערכת החברה לא צפויים שינויים מהותיים הן בחלקה של הקבוצה בשוק העיקרי 

כמו כן, במהלך תקופת הדוח, לא חלו  כאמור והן בהרכב סל המוצרים שלה בתחום הפעילות.

 למוצרי החברה ובהיצעם.הכללי שינויים מהותיים בביקוש 

 ושירותים פילוח הכנסות מוצרים .9

(במאוחד) על פי קבוצות המוצרים העיקריים הקבוצה להלן נתונים אודות התפלגות הכנסות 

. (הנתונים 2012 עד 2010 , או יותר מהכנסות החברה לשנים10%בתחום הלחם אשר מהווים 

  ). קבוצההובאחוז מכלל הכנסות  "חמוצגים באלפי ש

  ח"באלפי ש הכנסות  אחוז מכלל ההכנסות

  קבוצת מוצרים

2010  2011  2012  2010  2011  2012  

35%  35%  35%  186,400  187,139  193,824  
לחמים וחלות הנמצאים 

  תחת צו לפיקוח מחירים 

25%  24%  22%  133,750  128,065  123,896  
חלות מיוחדות ולחם 

  שאינם בפיקוח מחירים

  ופיתותלחמניות   147,289  135,611  130,286  27%  25%  24%

אמצעי הייצור, המכירות  , מהלחמים האחריםהמפוקחים ומהלחמים ביחס לרווחיות החברה 

ם זהים לחלוטין. מרבית ינושאר המוצרים, ה המפוקחיםלחמים הוההפצה המשמשים לייצור 

. לעצם ייצור מחירים לקוחות החברה רוכשים הן מוצרים בפיקוח והן מוצרים שאינם בפיקוח

ושיווק מוצרים שבפיקוח יש משמעות לגבי הנוכחות של החברה אצל מרבית לקוחותיה. כיוון שכך, 

להפריד את המוצרים שבפיקוח מאלה שאינם בפיקוח אלא  סיבה הנראית לעיןהחברה אינה רואה 

להסתכל על סל המוצרים הכללי של החברה כמקשה אחת והיא אף לא בוחנת את רווחיות 

(ייצור, שיווק צרים שבפיקוח בנפרד מהמוצרים שאינם בפיקוח. כמו כן, אותם אמצעים המו

משמשים לשתי קבוצות המוצרים, ולכן לא מתעוררת שאלת הקצאת משאבים. השיקול והפצה) 

   העיקרי בהקצאת משאבים הוא צד הביקושים של הלקוחות.

 



9  

 

 מוצרים חדשים  .10

 שינוי על שוקדת החברה. מועטים החידושים שבו תחום הינו החברה פועלת בו הלחם תחום

 הפחתתמוצרים מקמחים מלאים,  פיתוחקרי:  המודרניות התזונה לדרישות הלחם מוצרי והתאמת

 עסקה 2012קלוריות, הוספת סיבים תזונתיים, מגוון טעמים מעודכן ואריזות חדשניות. בשנת 

"אנג'ל  –" 100בסדרת "אנג'ל  , קרי: מוצר חדש2011שהושק במהלך שנת  המוצר בקידוםהחברה 

 ". שיפון בתוספת קל 100

 לקוחות .11

 לקוחות עיקריים 11.1

הגדולות ם השוק הקמעונאי המאורגן (רשתות השיווק ינהלקוחות העיקריים של הקבוצה ה

ולקוחות  ;); השוק הפרטי (מינימרקטים, חנויות מכולת ושוק ההסעדה)בינוניותהשיווק הות ורשת

 .ורשתות מזון מהיר חברות קייטרינג :כגון ,מוסדיים

  החברה מסווגת את לקוחותיה על פי הסיווג להלן: 

  שוק קמעונאי מאורגן;  .א

 שוק פרטי;   .ב

 מוסדי ומכרזים.    .ג

  בלקוחות תלות 11.2

או יותר מסך מחזור  10%היווה מהם ההכנסות מלקוחות עיקריים שמחזור ההכנסות להלן 

   :2012המכירות של החברה לשנת 

   על פי סיווג 2012פילוח ההכנסות מלקוחות בשנת  11.3

  סיווג הלקוחות לקבוצות  ח"שאלפי   מסך ההכנסות בתחום %

  שוק קמעונאי מאורגן 208,676 43.2%

  שוק פרטי  206,852  42.8%

  מוסדי ומכרזים   67,979  %14

  סך הכל   483,507  100%

  לקוח
אחוז מסך הכנסות 

  בתחום הלחם הקבוצה
  מאפייני התקשרות  ליון ש"חימ

  58.9  12.9%  א'

לביצוע  מסחרימסגרת הסכם 

המסדיר את מערכת  הזמנות

-2012לשנים היחסים בין הצדדים 

, כאשר לא קיימת התחייבות 2014

- לכמויות. ההסכם ניתן לביטול על

   ידי מי מהצדדים בכל עת. 
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לחץ גובר של . הראשונה, 2012בשנת , נמשכו גם 2011את שוק הלחם בשנת  אפיינושמגמות השתי 

גרם גם  750משקל בלחמים סוגי  לצריכת מעברה, י. השניהקמעונאים להוזלת מחירים לצרכן

  .במחירים נמוכים יותר בהשוואה לשנים קודמות

וגרמו להגברה  ,הן בין היצרנים והן בין הקמעונאים ,על התחרות רבותמגמות אלו השפיעו 

התחרות של הקמעונאים  כגון: מבצעים, הנחות, בונוסים ועוד. ,כירהמשמעותית של פעילויות המ

 בינם לבין עצמם מתורגמת מידית ללחץ של הקמעונאים על היצרנים להורדת מחירים.

  מאורגןהקמעונאי השוק ה

ואת  , כדוגמת: "שופרסל" ו"מגה",כולל את רשתות השיווק הגדולותה ,הקמעונאי המאורגןשוק ה

שיווק השקמה", "חצי חינם",  - הבינוניות, כדוגמת: "מיסטר זול", "רמי לוי רשתות השיווק

   עובר בשנים האחרונות שינויים מהותיים. "כמעט חינם", "ויקטורי", "יוחננוף", "ברכל" ועוד,

רסל דיל, מגה בול, מגה (שופרסל שלי, יש, שופ על מגוון הפורמטים "מגה"ורשת  "שופרסל"רשת 

 .במיתוגומכירות ב הארצי, במספר הסניפים, בפיזור הגיאוגרפיאת השוק מובילות בעיר), 

 ,חנויות דיסקאונטלמתכונת של חלק נכבד מהחנויות בשנים האחרונות מסבות  "מגה"ו "שופרסל"

   שופרסל דיל  ומגה בול. :כגון

מאופיינות כרשתות הבינוניות  רשתות השיווק. ו אף הןהתרחב רשתות השיווק הבינוניות ,במקביל

התעצמה  2011-2012 השניםמהלך וכרשתות דיסקאונט. ב מסורתיהפועלות באזור גיאוגרפי 

  המסורתיים.ושל יציאה מהאזורים הגאוגרפים  הרשתות הבינוניותהתרחבות המגמה של 

עקב כך  .עליה מתמדת בפלח השוק של השוק הקמעונאי המאורגןהינו  ,פועל יוצא של האמור לעיל

במחירי המכירה שחיקה ל העל מכירות החברה ומוביל המשפיעשהמסחריים הרעה בתנאים חלה 

  .הגולמיתוברווחיות 

   .הנמצאים תחת הצו לפיקוח מחיריםמוצרים  משלישמורכב  סל המוצרים בשוק זה

  פרטיהשוק ה

מספר בעלי בעלי סופרמרקט אחד או שניים או  :כגון ,הלקוחות הגדולים בשוק הפרטיהתנהלות 

קיימת כלומר  ,כדוגמת רשתות השיווק הבינוניותלקוחות  להתנהלותם של הדומ ,מינימרקטים

להתחרות במחירי הרשתות מצדם סיון ינכן קיים תחרותיות גבוהה מול מתחרים מקומיים ו

במחזור  תמאופיינ ,מכולותוה מינימרקטיםבעלי ה :כגון ,החברה לקוחותשאר התנהלות  הגדולות.

 מבנה סל המוצרים בשוק זהכמחצית מקניות חודשי קטן יותר ובמבנה סל מוצרים נחות יותר. 

  .הנמצאים תחת הצו לפיקוח מחיריםמוצרים  הינה

על השוק הפרטי. בעוד שקניה של  ה רבותוצרים לצרכן בשוק המאורגן משפיעהתחרות במחירי המ

 הינואפשר לרכז לקנייה השבועית בשוק המאורגן, לחם ומוצרי ניקיון קפה  :כגון ,שוניםמוצרים 

  . הקרובה לביתובחנות רוכש אותו הצרכן  אשר אורך חיי המדף שלו קצר ולכן מוצר יומי

מבנה סל המוצרים והלחץ של הקמעונאים הפרטיים להתאים את מחירי המוצרים למחירים של 

ללקוחות  ותשניתנועוד, בצעים, הנחות יעדים מ, כגון: גורם לגידול בהטבות הרשתות הגדולות

  בשוק זה.

  מוסדי ומכרזיםהשוק ה

מוצרים ספציפיים. שוק ב םממוקדיאשר השוק המוסדי והמכרזים מורכב בעיקרו מלקוחות גדולים 

זה מורכב מלקוחות הקונים סל מוגדר של מוצרים בכמויות גדולות ובמחירים נמוכים יחסית. כמו 

 כי יש להעיר. מרשתות מזון מהיר, חברות קייטרינג, מפעלי כריכים וכדומהשוק זה מורכב  כן,
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מבנה  כיו המכירה בשוק זה נמוכים ומבוססים על כמויות, יעילות הפצה ומיקוד במוצרים ימחיר

  .שאינם בפיקוח מחיריםהוא ברובו המכריע מוצרים סל המוצרים בשוק זה 

  על פי מרחב גיאוגרפי 2012פילוח הכנסות מלקוחות בשנת  11.4

  מרחב גיאוגרפי  ח"שאלפי   בתחוםמסך ההכנסות  %

  והסביבה ירושלים 143,788  29.8%

  מרכז 209,970  43.4%

  צפון 42,419  8.8%

  דרום 54,732  11.3%

  רב אזורי לא מחולק 32,599  %6.7

  סך הכל   483,507  100%

 על פי הותק וההתמדה של הלקוחות 2012פילוח הכנסות מלקוחות בשנת  11.5

להערכת  .בתחום פעילות הלחם ותשונ נקודות מכירה 4,000- לחברה יש כנכון למועד הדוח, 

, המוגדרים כלקוחות החברה שהינם בעלי ותק והתמדה לתקופה םהוותיקילקוחותיה החברה, 

   .מכלל לקוחות החברה בתחום פעילות זה 90% - למעלה מהעולה על שנה, מהווים שיעור של 

 שיווק והפצה .12

  כללי 12.1

מוצרי החברה בכלל ומאפים ומוצרי לחם בפרט, הינם מוצרים המתאפיינים באורך חיי מדף קצר 

נצרכים כשהם טריים, כך שעל החברה לייצרם מדי יום ולדאוג ה ,ימים)לחמישה ביותר (בין יום 

לאחר סיום תהליך הייצור. לפיכך החברה אינה מייצרת באופן מידי לאספקתם ללקוחותיה 

  מוצרים למלאי. 

 הפצה 12.2

הפצת מוצרי החברה נעשית על בסיס יומי ובפריסה ארצית. ההפצה נעשית באמצעות משאיות 

החברה מנהלת את מערך הפצת  חלוקה אשר מחלקות את מוצרי החברה בקווי חלוקה קבועים.

המקשרת בין מפעלי החברה השונים. הזמנות מלקוחות מוצריה באמצעות מערכת מחשב מרכזית 

 מתקבלות במערכת המחשב במספר דרכים: 

  הגדרת הזמנות אב קבועות ללקוח;   .א

 הזמנה טלפונית של הלקוח;   .ב

 הזמנות המוזנות על ידי המפיצים העובדים בקווי החלוקה באמצעות מסופון חלוקה.   .ג

במערכת המחשב בשעות אחר הצהריים  ריכוז ההזמנות לצורך ייצור המוצרים נקלט ומתבצע

ואילו ההפצה עצמה מתבצעת בשעות הלילה ובשעות הבוקר המוקדמות, וזאת בכדי  המאוחרות

 שהמוצרים הטריים יגיעו אל הלקוחות בשעות הבוקר המוקדמות לפני פתיחת החנויות. 

ממוחשב אותו מטעינים במידע הדרוש (כמויות מוצרים) לצורך  החלוקה נעשית בעזרת מסופון

חלוקת המוצרים טרם תחילת ההפצה. בסיום ההפצה, מוזנים נתוני החלוקה מהמסופונים אל 

מערכת המחשב המרכזית ובסיום כל תהליך כזה מתבצע חישוב מדויק של היקף מכירות החברה 

 לאותו יום. 



12  

 

ה (נהגים ועוזרי נהגים) ואת משאיות החלוקה לשתי קבוצות ניתן לחלק את העובדים בקווי החלוק

 עיקריות: 

  בבעלות החברה; המבצעים חלוקה במשאיות ששכירים של החברה   .א

 בבעלותם. שקבלני חלוקה עצמאיים אשר החלוקה מתבצעת במשאיות   .ב

 שיווקמכירה ו 12.3

 מנהלימערך המכירות של הקבוצה הכולל  באמצעותמוצרי החברה בתחום הפעילות נעשה שיווק 

פוטנציאליים לקוחות  מקיימים פגישות עםידי החברה, אשר - המועסקים עלמרחביים  מכירות

   . של הקבוצה קיימיםהיה לקוחותעם  סדורותמקיימים פגישות  המכירות מנהלי. כמו כן, חדשים

כנסים וימי עיון מקצועיים החברה משתתפת ומעניקה חסות לתערוכות, בנוסף לאמור לעיל, 

בתחום התזונה. לעתים החברה נותנת חסות לאירועים באופן ספציפי לשם קידום מכירות 

 .תלאוכלוסיית יעד מוגדר

מוצריה  מכירתשיווק ובהקבוצה  המשיכה, 2012בדצמבר  31נכון לתקופה שהסתיימה ביום 

אפיית  תבחוויי, אשר נועדו לשתף את הקונים באמצעות הפעלת פינות אפייה ברשת מזון קמעונאית

פינות האפייה מופעלות על ידי החברה בעוד . הלחם תוך מיתוג של שם החברה ומוצרי החברה

הרשת הקמעונאית מקבלת עמלה חודשית המבוססת על אחוז מהמכירות בפועל בקופות החנויות. 

דרך את  להרחיבהקבוצה מתכננת , 2013במהלך שנת בשם: "אנג'ל אפוי בחום". ממותגת פעילות זו 

  האמורה.הפעילות 

השיווק  ,לא חלו שינויים מהותיים בדרכי ההפצהזה, נכון למועד הדוח,  למעט כאמור בסעיף

  של מוצרי הלחם של החברה.  והמכירות

פינות האפייה  :ביחס לפעילויות השיווק החיצוניות לה (כגוןכה ערינכון למועד הדוח, החברה מ

בדנם ישפיע מהותית לרעה ושאבאופן , אלה שיווקתלות בצינורות  כי אין להוהשתתפות בכנסים), 

  גרם לחברה תוספת עלות מהותית כתוצאה מהצורך להחליפם.יפעילות או שתהעל תחום 

 צבר הזמנות .13

הלחם שמייצרת , וזאת לאור אופיים של מוצרי ככלל, לא נחתמים חוזים ארוכי טווח עם לקוחות

- ספקת מוצרי הלחם המיוצרים עלאלפיכך, עיקר . הקבוצה אשר ככלל הינם בעלי חיי מדף קצרים

ספקה. אהזמנות של לקוחות הקבוצה זמן מועט יחסית לפני מועד ההקבוצה נעשה באמצעות ידי 

ה. , כי לעיתים נחתמים הסכמי מסגרת בין החברה לבין לקוחותיה לתקופות של מעל שניש להעיר

יחד עם זאת, הסכמי מסגרת כאמור אינם כוללים כמויות מינימום להזמנות. נכון למועד הדוח, 

  אינם מהותיים לפעילות החברה. ארוכי טווחהסכמי מסגרת הסכמי החברה עם לקוחותיה שהינם 

  .להלן 66 ראו סעיף  ,בשנה הקרובהבתחום הלחם החברה פעילות לצפי התפתחות 

הנתונים הנוגעים לצפי ההכרה בהכנסה של צבר ההזמנות בשנים הקרובות מהווים מידע צופה 

, לקוחותיהין החברה לבין ב םפני עתיד כהגדרת המונח בחוק ניירות ערך, המבוסס על הסכמי

ים אלו עשויים להשתנות, בין היתר, כתוצאה מביטול או הפרת נ. נתודוחנכון לתאריך ה

פשיטת  (לרבות אך לא רק, כניסתם להליכילקוחות או שינוי במצבם הכלכלי של הו/ םהסכמיה

ורמי מיתר גמבלי לגרוע שינויים בטעמי הצריכה של הצרכנים וזאת רגל, כינוס נכסים וכיו"ב), 

   להלן. 68בסעיף  הסיכון המפורטים
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 תחרות .14

 מבנה התחרות בתחום הלחם 14.1

פועלות שלוש מאפיות תעשייתיות גדולות וכן ריבוי יצרנים בינוניים וקטנים.  הלחם תחוםב

  התחרות מול הצרכן הסופי מתבצעת על ידי כלל היצרנים ללא קשר לגודל הגוף המייצר. 

 ניתן לחלק את המתחרים הפועלים בתחום הלחם, לשלושה: 

למיטב ידיעת הקבוצה, בוצעו בשנים האחרונות רכישות ומיזוגים אשר  - מאפיות תעשייתיות   .א

יצרו שלוש קבוצות מרכזיות בשוק: הקבוצה (אנג'ל), קבוצת ברמן וקבוצת דוידוביץ'. שלוש 

ומתחרות ביניהן בעיקר על רמת  הקבוצות (המאפיות התעשייתיות) פועלות באותו שוק

  המחירים, מגוון המוצרים, טיבם ואיכותם ורמת השירות. 

מאופיין בריבוי יצרנים אשר משווקים את   - שוק בתי המאפה הפרטי והמאפיות השכונתיות   .ב

  מוצריהם בסמוך למיקום הגיאוגרפי בו הם פועלים;

פועלים ארבעה יצרנים גדולים: למיטב ידיעת החברה, בשוק הבצק הקפוא  - שוק הבצק הקפוא   .ג

גידרון (חברת בת של שופרסל), פילסברי, בונז'ור (חברת בת של אסם) והחברה. הפעילות בשוק 

זה מאופיינת באפיית לחם מבצק קפוא בנקודת האפייה (בדרך כלל ברשתות השיווק) ומכירתו 

קים באותן כשהוא טרי במקום. מוצרים אלו מהווים תחרות ישירה למוצרי החברה המשוו

  החנויות.

להלן פירוט המאפיות המוגדרות כתעשייתיות ומרכזי הייצור שלהן (הנתונים לפי מיטב ידיעת 

   ):הקבוצה

מאפיית אנג'ל ירושלים, מאפיית אנג'ל לוד, מאפיית אנג'ל נתיבות, מאפיית  -   קבוצת אנג'ל

  אורנים; 

לרבות  מאפיית ברמן ירושלים (לרבות "לחם הארץ"), מאפיית ודש רמת השרון -  קבוצת ברמן

 ;במותג "לחם חן"

מרחבית קריית שמונה,  מאפיית דוידוביץ' חיפה, מאפיית אחדות חיפה, מאפייה - קבוצת דוידוביץ' 

 בר בקיבוץ עינת, מאפיית אלומות חולון. - מאפיית דגנית עין

 20% - המובילה בתחום הלחם, ונתח השוק שלה מגיע לכ מאפייההקבוצה הינה הלהערכת הקבוצה, 

ובכלל זה מתייחסת בין היתר  ,הערכה זו מבוססת על אומדנים של הקבוצה בלבדמכלל שוק הלחם. 

   .לנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לגבי צריכת מוצרי לחם בישראל

הערכת החברה בדבר נתח השוק שלה בתחום הלחם מהווים מידע צופה פני עתיד כהגדרת המונח 

בחוק ניירות ערך, המבוסס על האומדנים הפנימיים של החברה המפורטים לעיל נכון למועד 

הדוח. הערכת החברה עשויה להשתנות, בין היתר, כתוצאה משינוי באומדנים של החברה ו/או 

  הווים בסיס לאומדנים של החברה. משינוי בנתונים המ

 התמודדות הקבוצה עם התחרות 14.2

  : הפעולות הבאות מתמודדת עם התחרות בעיקר באמצעות קבוצהה

  ;מוצרים איכותיים ייצורלמחויבות  תוך "אנג'ל"המותג של שמירה וטיפוח   .א

  ;התייעלות, הן בייצור והן בדרכי שיווק מוצריהניסיונות   .ב

 ;בהתאם לטעמי השוק פיתוח מוצרים חדשים  .ג

 האפייה בשוק הקמעונאי ושוק ההסעדה; המיועדים לעמדות ייחודייםפיתוח וייצור מוצרים   .ד
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באמצעות פניה לדיאטנים,  פניה לקהלי יעד פוטנציאלים לצריכת מוצרי הקבוצה בתחום הלחם  .ה

 .רופאים וכיו"ב

 הלקוחות אצל המכירות מערך נציגי של ביקורים הכוללת שוטפת יומיומית מכירה פעילות  .ו

 .והשירות ההפצה מערך של מתמיד ושיפור

  עונתיות .15

צריכת מוצרי החברה מתאפיינת בעונתיות קבועה שבאה לידי ביטוי בעיקר בחודשי הקיץ, בזמן 

החופשה מבתי הספר, בה קיימת עליה בהיקף המכירות של לחמניות ולחמניות להמבורגר לעומת 

  ירידה בהיקף המכירות של לחם. 

) קיימת מגמת עלייה בהיקף הצריכה של חלות על "תקופת החגים"בחודשים ספטמבר ואוקטובר (

  סוגיהן השונים.   

בחג הפסח, המאפייה מפסיקה את פעילותה השוטפת כליל ואין כל ייצור או שיווק של מוצרים מכל 

  סוג. הירידה בהיקף המכירות של מוצרי לחם מורגשת עוד לפני תחילת החג. 

  נתונים בדבר התפלגות רבעונית של הכנסות ושיעור ההכנסות ממכירות:להלן 

  שיעור הכנסות מתחום הלחם
  הכנסות

  (באלפי ש"ח)

  

  שנה  2012  2011  2012  2011

26.0%  25.3%  122,918  122,347  
רבעון 

  ראשון

  רבעון שני  108,728  108,821  22.5%  23.1%

25.1%  24.9%  118,048  120,589  
רבעון 

  שלישי

  רבעון רביעי  131,843  121,382  %27.3  %25.8

  סך הכל  483,507  471,169  100%  100%

 כושר ייצור .16

 כושר ייצור פוטנציאלי  16.1

במאפייה בירושלים קיימים תשעה קווי ייצור אוטומטיים וציוד מגוון  - מאפייה בירושלים   .א

במאפייה ניתן . , אשר אינם מיוצרים בקווים האוטומטייםמיוחדים ולחמים לייצור מוצרים

  בשעת תפוקה מלאה.פיתות  4,000 - וכלחמניות  18,000 - כ, לחמים 13,000 - לייצר כ

קווי ייצור באוטומציה מלאה. במאפייה ניתן  שבעהבמאפייה בלוד קיימים  - בלוד  מאפייה  .ב

  בשעת תפוקה מלאה. פיתות  8,000 - וכלחמניות  16,000 - כ, לחמים 12,000  - לייצר כ

קווי ייצור אוטומטיים ובית מאפה שלושה במאפייה בנתיבות קיימים  - מאפייה בנתיבות   .ג

בשעת  לחמניות 5,000 - כו לחמים 5,000 - לייצור מוצרים מיוחדים. במאפייה ניתן לייצר כ

  תפוקה מלאה.
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קווי ייצור אוטומטיים וציוד שמונה במאפייה בכפר החורש קיימים  - מאפיית "אורנים"   .ד

 - וכלחמניות  15,000 - כ ,לחמים 10,000 - מוצרים מיוחדים. במאפייה ניתן לייצר כלייצור 

  בשעת תפוקה מלאה. פיתות  11,000

 כושר ייצור בפועל 16.2

נדרשת לספק כמות שונה  מאפייהשה ןכושר הייצור הפוטנציאלי עולה על כושר הייצור בפועל, כיוו

ד מוצאי שבת אין כלל ייצור). כמו כן, של לחמים בימים שונים במהלך השבוע (מכניסת השבת וע

שבמוצאי שבת המאפייה יכולה להתחיל לייצר רק כשעה לאחר יציאת השבת, הרי שכושר  ןכיוו

 מאפייהעל ידי הבמוצאי שבת הייצור נקבע על פי היקף הייצור במוצאי שבת אשר מנוצל במלואו 

    (כנ"ל לגבי חגי ישראל).

 רכוש קבוע ומתקנים .17

עיקר המקרקעין ושאר הרכוש הקבוע המהותי של הקבוצה המשמש בתחום ייצור  להלן תיאור של

  : הכולל ארבעה אתרים אשר בשימוש החברה לייצור לחם על מוצריו הלחם

 מפעל ייצור באזור התעשייה גבעת שאול בירושלים 17.1

. על המגרש בנויים מספר הנמצא בבעלות החברה מ"ר 18,400המפעל בנוי על מגרש בשטח כולל של 

מ"ר ובהם מתבצעת פעילות  12,346- כ בני קומה אחת, בשטח שלדו קומתיים ומבנים מבנים 

משרדי ההנהלה, הנהלת הכספים, בנוסף הייצור, האחסנה וההפצה של החברה. במבנים נמצאים 

  המכירות והגביה וקיימת גם חנות לממכר מוצרי מאפה ולחם. משרדי 

 באזור התעשייה הצפוני בעיר לודמפעל ייצור  17.2

, בתום התקופה קיימת לחברה 2041בדצמבר  20עד ליום הקרקע בחכירה ממנהל מקרקעי ישראל 

 20,678. המפעל בנוי על שטח מגרש כולל של שנים 49אפשרות להארכת החכירה לתקופה נוספת של 

פעילות הייצור, ות מ"ר. על המגרש בנויים מספר מבנים אשר משמשים לצרכים שונים לרב

בשטח יש גם חנות לממכר מוצרי משרדי הנהלה ומשרדים לשירותים נלווים.  האחסנה וההפצה,

 ,כמו כן .מ"ר 9,305 - מאפה ולחם ובית קפה ומסעדה. סה"כ השטח הבנוי במפעל זה עומד על כ

בשטח כולל  בחלקה הסמוכה לחלקה עליה בנוי מפעל החברהחכירה הזכויות מ 50%רכשה החברה 

ממוכר אשר עובר למכירה האמורה . זכויות החכירה נרכשו ")הקרקעמ"ר (להלן: " 26,371של 

, בחלקים שווים (להלן: שאינו קשור לחברהביחד עם צד שלישי החזיק בזכויות החכירה בקרקע 

נכון למועד הדוח, מחזיקה החברה ביחד עם הצד השלישי בזכויות החכירה . ")הצד השלישי"

  .בין הצדדים הסכם שיתוף מלאחלקים שווים בהתאם לבע בקרק

 מפעל ייצור באזור התעשייה עזתה סמוך לנתיבות 17.3

החברה שוכרת את המבנה ממאפייה אוטומטית בנגב בע"מ לתקופה של חמש עשרה שנים שהחלה 

 - לחברה זכות להאריך את תקופת השכירות בחמש שנים נוספות (להלן. 1999 באוגוסט 1ביום 

 ההשניילהודיע על סיום תקופת השכירות לחברה הזכות יש ), וכן "ההשניי"תקופת השכירות 

החל  לחברה יש אופציה לרכוש את המגרש והבנוי עליובתום שלוש שנים בלבד מתחילתה. בנוסף, 

מתום שבע שנים מתחילת חוזה השכירות, ועד לתום תקופת השכירות, לרבות בתקופת השכירות 

מ"ר ועליו  9,293. המגרש בשטח של  ח"ש 40,851האופציה שילמה החברה סך של  . תמורתההשניי

 . 2023מ"ר. המגרש מוחכר ממנהל מקרקעי ישראל עד שנת  3,925שטח בנוי של 

 בע"מ" ("אורנים") אזורית מאפייהמפעל ייצור בקיבוץ כפר החורש בשם "אורנים  17.4

. על פי הסכם 2001באוגוסט  1חודשים מיום  299המבנה מושכר מקיבוץ כפר החורש לתקופה של 

מ"ר ועליו שטח  15,000השכירות לאורנים יש זכות סירוב ראשונה לרכישת המושכר. שטח המגרש 
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מ"ר. המגרש מוחכר ממנהל מקרקעי ישראל עד  9,352 - של כהמשמש לייצור, אחסנה והפצה בנוי 

 . 2030שנת 

אותה  משמש ואשרהחברה  של בבעלותההינו  ראש, מהותי קבוע רכושלחברה  קייםהאתרים  בכל 17.5

 כלייממכונות וציוד לאפיה,  הינו כאמור הקבוע. עיקר הרכוש הפעילות תחום מוצרילצורך ייצור 

 קירור מערכות, גז מערכות, תרמי שמן דודי, קיטור דודי לרבות אנרגיה מערכות, לקמח חסוןא

 וכיו"ב.

 מחקר ופיתוח .18

בפיתוח מוצרים חדשים והחדרתם לשוק. כמו כן, פועלת החברה באופן החברה עוסקת באופן שוטף 

תמידי בשיפור תהליכי הייצור וייעולם. עבודות פיתוח של מוצרים מבוצעות ביוזמת אנשי השיווק 

של החברה וכן לפי בדיקות הנערכות על ידי צוותים פנימיים וחיצוניים. החברה אינה נוהגת לבצע 

   והן אינן מהותיות לעסקי החברה.הפרדה של עלויות הפיתוח 

 נכסים לא מוחשיים .19

הנכס הבלתי מוחשי המשמעותי ביותר בבעלות החברה הוא המותג "אנג'ל" אשר משויך למוצריה 

אשר בחלקם עושה  מספר סימני מסחר הרשומים בישראל קבוצהלבנוסף,  האיכותיים של החברה.

"אנג'ל   "ג'פתה","לחם עינן", "שבעה דגנים קל",  :כגון שימוש לזיהוי ושיווק מוצריה,החברה 

בלעדית  בבעלות. מרבית סימני המסחר הם ו"אחדות תל אביב""לחם חי"  ,"פיתות שמשון"" 100

של החברה וחלקם האחר נרשם על שם החברה ועל שם מאפיית אורנים במשותף. בחלק מסימני 

: כגון, מוצריה ושיווק לזיהוי שימוש החברה עושהעם החברה,  מזוהים אךרשומים  שאינםהמסחר 

  "בית מאפה לדוגמא".

 הון אנושי .20

  להלן.  56 סעיף לפרטים בדבר הונה האנושי של הקבוצה ראו 

 חומרי גלם וספקים .21

 חומרי הגלם 21.1

. העיקריים הלחם הם חומרי גלם לייצור בצקבתחום חומרי הגלם העיקריים בהם משתמשים 

 קמח, שמרים ומשפרי מאפה.  שבחומרי הגלם הם

ומרי גלם לייצור מארזים. חומרי הגלם העיקריים הם חחומרי גלם נוספים בהם משתמשת החברה 

הינו מארז מעוצב הנושא את לוגו שקיות פוליאתילן, פוליפרופילן, נייר וקרטונים. המארז  הם:

  כי שיווק. משמש גם לצורהחברה ופרטים נוספים אודות המוצר, ו

חומר הגלם העיקרי המשמש את החברה הוא קמח, על סוגיו השונים, שנרכש מטחנות קמח בארץ. 

 - כ, המספקת לחברה שיעור של ")שטיבל(" שטיבל בע"מהינו ספק הקמח העיקרי של הקבוצה 

התקשרות החברה עם שטיבל נעשית באופן ידי הקבוצה. - מסך כמות הקמח הנרכשת על 34.2%

 3.2לפרטים בדבר אחזקותיה של שטיבל בחברה, ראו סעיף ובמחירי שוק. שוטף, ללא הסכם בכתב 

מחומרי הגלם זניח בישראל. חלק שונים החברה מספקים ידי - נרכשים עלחומרי הגלם  יתר. לעיל

  נרכש מספקים בחו"ל. 

הינה יצרן  ). פאקא"פאקא" - (להלן החברה רוכשת שמרים מחברת "פאקא תעשיות בע"מ"

השמרים היחידי בישראל. כמו כן לפאקא יש הכשר בד"צ של העדה החרדית בירושלים, שהיא הגוף 

מסך רכישות  90% - למעלה מהינו מפאקא היקף הרכישות השנתי של שמרים  הנותן הכשר לחברה.

יצרן (בשל היותו  בספק זהמסוימת תלות  קיימת לחברהת החברה, . להערכהשמרים של החברה



17  

 

מוצר תחליפי לייבא שניתן על אף , השמרים היחידי בישראל הפועל בהיתר תואם של בד"צ, כאמור)

 .(שמרים יבשים)

 התקשרויות עם ספקים 21.2

מדיניות החברה היא לפעול, ככל האפשר, על מנת שלא ליצור תלות בספק בודד. בהתאם לכך, 

החברה קשורה עם מספר ספקים לאספקת חומרי הגלם (ולכל הפחות יותר מספק אחד לכל סוג של 

 .)גלםחומר 

ם הסכמי מסגרת וקבועים בהם תנאי ינההסכמים ה. עם ספקיה בהסכמיםהחברה קשורה ככלל, 

ות בין הספק לבין החברה: תנאי האספקה, מועד האספקה ודרך אספקת חומרי הגלם. כל ההתקשר

ההזמנות, מכל ספק שהוא, מתבצעות ומרוכזות במרכז הרכש אשר נמצא במאפייה בלוד. מרכז 

 הרכש מעביר את ההזמנות לספקים השונים והאספקה על ידי הספקים מתבצעת ישירות למאפיות. 

ורה החברה בהסכמים מייצרים את חומר הגלם אותו הם מספקים. מרבית הספקים איתם קש

 תקופת האספקה לגבי מרבית חומרי הגלם הינה קצרה ואינה עולה על שבוע. 

 הון חוזר .22

 מדיניות החזקת מלאי חומרי גלם  22.1

מדיניות החברה בהחזקת מלאי חומרי גלם מושפעת מיכולת האחסנה של חומרי הגלם ומקצב 

ייצור המוצרים על ידי החברה. ככלל, ניתן לומר, כי מהירות תחלופת המלאי הינה עד שבוע. 

  .לפי תקנות משק לשעת חירוםמלאי קמח אשר שייך למדינה, בנוסף, החברה מאחסנת 

 מדיניות החזרת סחורה  22.2

. סחורה שאינה נמכרת בחזרה מהקמעונאייםהתחרות בענף מכתיבה מדיניות של קבלת סחורה 

  ואשר איבדה את טריותה מוחזרת לחברה. 

   .14%-12%נע בין שיעור הסחורה המוחזרת מסך מכירות תחום הלחם 

הסחורה המוחזרת נמכרת כמזון לבעלי חיים (התמורה לחברה ממכירה זו אינה מהותית להכנסות 

  חברה).ה

 ימי מלאי 22.3

משמש את ידי החברה ו- ורוב המלאי הנצרך עלמאחר  םמלאי נאלצת לאגורהחברה אינה ככלל, 

זמין אצל צדדים שלישיים עימם החברה התקשרה  ,לייצור מוצרי תחום הפעילותהחברה 

  בהסכמים.

 מדיניות אשראי ללקוחות ומספקים  22.4

 120מדיניות האשראי הנהוגה על ידי החברה היא מתן אשראי לתקופה של בין   -  אשראי ללקוחות

ובהתאם להיקף הקניות על ידי הלקוח   ,עמויום, וזאת בהתאם לסוג הלקוח וסוג ההתקשרות  0 - 

יום.  88תקופת האשראי הממוצעת עמדה על  2012ולרמת הסיכון של האשראי הניתן לו. בשנת 

  . ח"שמיליון  116.9 - הסתכם ב 2012היקף האשראי הממוצע שניתן ללקוחות החברה בשנת 

 2012יום. בשנת  15 -  135החברה מקבלת אשראי מספקיה לתקופה של בין  -  אשראי מספקים

יום. היקף האשראי הממוצע שניתן  125תקופת האשראי הממוצעת לחברה מספקיה עמדה על 

  . ח"שמיליון  97.6 - הסתכם ב 2012לחברה מספקיה בשנת 

 גירעון בהון החוזר 22.5
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  .להלן 57.2 סעיף ראה  ,הגירעון בהון החוזרלפרטים בדבר 

 מימון .23

  להלן.   59 יתואר ברמת הקבוצה, ראה סעיף 

 מיסוי .24

  להלן.  60 יתואר ברמת הקבוצה, ראה סעיף 

 איכות הסביבה  .25

  להלן.  62ה, ראה סעיף יתואר ברמת הקבוצ

 מגבלות ופיקוח על התאגיד .26

  1962צו לפיקוח על מוצרים ושירותים, (לחם) משנת  26.1

לחם לבן, לחם לבן פרוס, לחם אחיד, לחם אחיד פרוס וחלות רגילות, נמצאים תחת פיקוח מחירים 

תוצאותיה הכספיות של החברה מושפעות משינוי מחיר . ")בפיקוח מוצרים(" של משרד התמ"ת

המכירה של מוצריה לעומת השינוי במחירי התשומות ומרמת המחיר הבסיסית של מחיר המכירה 

 מוצרים של, עדכון מאי או, מעדכון מושפעות החברה של הכספיות תוצאותיהבנוסף, של מוצריה. 

    .התשומות במחירי השינוי מועד לעומת מסוים במועד מחירים פיקוח תחת הנמצאים

מכלל מכירות הקבוצה,  40%-35%בין המחירים המרביים של מוצרי הלחם שבפיקוח, המהווים 

עיל ל: נקבעים ומעודכנים מעת לעת ע"י הגורמים המפקחים (משרד התעשייה המסחר והתעסוקה

). עדכון המחירים המרביים של מוצרי הלחם שבפיקוח מתבצע בשני מסלולים "התמ"ת" - הלן ול

מקבילים: עדכון שוטף, המתבצע בהתאם לשינויים שחלים במחיר סל התשומות המורכב מעלות 

אם עברה שנה ממועד העדכון הקודם או כאשר (שכר העבודה, קמח, אנרגיה ומדד המחירים לצרכן 

לבדיקת  דוחבאמצעות  ; ועדכון בסיסי)לפחות 3%מות הוא שיעור השינוי המצטבר בסל התשו

, המתבצע )("דוח סוארי"רווחיות חברות הנמצאות בפיקוח מחירים לצורך תיקון מחירי בסיס 

 - להלן באופן תקופתי על יסוד דוחות כספיים של מספר מאפיות מייצגות בענף, ובכללן החברה (

   )."מאפיות המדגם"

ברה מושפעות, בין היתר, מעדכון או מאי עדכון מחירי המוצרים תוצאותיה הכספיות של הח

בפיקוח, וכן ממועד עדכון מחירי המוצרים בפיקוח לעומת מועד השינויים במחירי התשומות של 

ינויים במחירי התשומות עשויים להשפיע על תוצאות הפעילות החברה לייצור המוצרים בפיקוח. ש

  ן התאמת המחיר.בעיקר לטווח הקצר עד שיופעל מנגנו

החברה מעריכה, כי עיקר החשיפה מגודר בעדכון המחירים על ידי משרד התמ"ת (יצוין כי העדכון 

 לעיתים אינו מתבצע מידית מסיבות שאינן תלויות בחברה). 

 ממכירות החברה בתחום 43%-38% - מהוות כהנמצאים תחת פיקוח מחירים מכירות מוצרים 

  . הלחם

 הגברת אכיפה")ל("חוק  2011 - חוק להגברת האכיפה על דיני העבודה, התשע"ב 26.2

ואשר מטרתו  2012ביוני  19לתוקפו ביום  נכנספורסם חוק הגברת אכיפה אשר  2011בחודש דצמבר 

תשלום להגביר ולייעל את אכיפתם של דיני העבודה. חוק הגברת אכיפה נועד לאכוף באופן יעיל 

באמצעות הטלת עיצומים כספיים בהליכים מנהליים על כלל נלוות של עובדים שכר וזכויות תנאי 

המעבידים המפרים את חוקי המגן והטלת אחריות אישית על מנכ"לים אשר במסגרת חוק הגברת 

אכיפה מחויבים לפקח ולנקוט בכל האמצעים הסבירים למניעת הפרה של הוראות חוק המנויות 

הגברת אכיפה חובה על מזמין שירות לנקוט אמצעים להחוק  בנוסף, קובע בחוק הגברת אכיפה.
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סבירים כדי למנוע פגיעה בזכויות עובדי קבלן השירות המועסקים אצלו, ודורש ממזמין השירות 

לקבוע דרך יעילה במקום העבודה למסירת הודעה על פגיעה כאמור וליידע את עובדי קבלן השירות 

  ומצם של עובדי קבלן אשר נכנסים לתחולת החוק.בחברה מועסקים מספר מצבדבר דרך זאת. 

 ("חוק האריזות") 2011- חוק להסדרת הטיפול באריזות, התשע"א 26.3

אחריות , מטיל 2011ונכנס לתקפו בחודש יולי  2011חוק האריזות שהתקבל בכנסת בתחילת שנת 

על פי  הםישירה על כלל היצרנים והיבואנים בישראל לאסוף ולמחזר את פסולת האריזות של מוצרי

  "אחריות יצרן מורחבת". –התפישה המכונה 

 חובת החוק מטיל השאר בין. חדשים חובות של שורה בישראל היצרנים בפני מעמיד האריזות חוק

 שירות אריזת, הובלה אריזת, קבוצתית אריזה, מכירה אריזת( הסוגים מכל אריזות של מיחזור

 חובת, רישום חובת), המיחזור ולתאגיד הסביבה להגנת למשרד( דיווח חובת), פעמיות רב ואריזות

לפרטים נוספים אודות חוק האריזות ראה  .מיחזור תאגיד עם ההתקשרות וחובת התהליך מימון

  להלן. 62.2סעיף 

 תקני איכות 26.4

ללחם אשר בו מופיעות דרישות  1241 פרעל מוצרי הלחם של החברה לעמוד בתקן ישראלי מס

לסימון  1145 פרובתקן ישראלי מס; לפירורי לחם 1325  פרישראלי מסבתקן ; איכות, הרכב ומשקל

 מזון ארוז מראש.

 רישיון יצרן 26.5

 לכל מפעל יש רישיון יצרן ממשרד הבריאות ורישיון עסק מהרשות המקומית.  

 ספק מוכר למשרד הביטחון 26.6

שמוציא מכרזים בלהתמודד , ולפיכך לחברה יש אפשרות ספק מוכר למשרד הביטחוןהינה החברה 

 תטחון (תנאי נאותות, רישיונויזאת לאחר עמידה בכל התנאים שהגדיר משרד הב ,ןמשרד הביטחו

  יצור, עמידה בתקני בקרת איכות ועוד).

 בקרת איכות 26.7

לצורך בקרת איכות מפעילה החברה מערכת משולבת לניהול איכות על פי דרישות התקן 

שנתיים   עוברים מבדקי מעקב  . ארבעת מפעליה של החברה2008מהדורת    ISO 9001הבינלאומי 

להתאמת המערכת לתקן הבינלאומי על ידי מכון התקנים הישראלי. בחברה קיימת מחלקת בקרה 

וניהול אשר אמונה על הבטחת אמינות המערכת ותחזוקתה. החברה מקיימת את כל הפעילות 

ים לרבות הדרכת העובדים, רכישות ציוד, בחינה הנדרשת לצורך עמידה בתקני האיכות הנדרש

 ובקרה. 

העוסק בבטיחות ובגהות בעבודה.  18001קיבלה החברה תקן ישראלי (ת"י)  2010בחודש פברואר 

  התקן ניתן לשניים ממפעליה של החברה ע"י מכון התקנים הישראלי. 

 הסכמים מהותיים  .27

  להלן.  62 סעיף  וראלפרטים בדבר הסכמים מהותיים של הקבוצה, 

 הסכמי שיתוף פעולה  .28

  להלן.  63 סעיף  וראלפרטים בדבר הסכמי שיתוף פעולה של הקבוצה, 

 הליכים משפטיים  .29

  להלן. 64 סעיף  וראלפרטים בדבר הליכים משפטיים שהקבוצה צד להם, 



20  

 

 מימון  .30

 להלן. 59 לפרטים בדבר מימון פעילות קבוצה, ראו סעיף 

 יעדים ואסטרטגיה עסקית  .31

  להלן.  65 סעיף  וראליעדי הקבוצה ואסטרטגיה עסקית, 

 צפי להתפתחות בשנה הקרובה  .32

  להלן.  66 סעיף  וראלצפי התפתחות פעילות הקבוצה בשנה הקרובה, 
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 כללי:  - תחום העוגות  .33

 מבנה תחום הפעילות ושינויים החלים בו  33.1

החברה מייצרת ומשווקת דברי מאפה מתוקים ומלוחים המיועדים ללקוחות פרטיים, למוסדות 

בחנויות המפעל, או  ותהנמכרעוגות ם וברובם ולייצוא. החברה מייצרת מגוון רחב של מוצרי

  באמצעות מערכת ההפצה של החברה.

החברה שוקדת על פיתוח וגיוון של מוצרי עוגות ומאפה נוספים וזאת על מנת להרחיב את נתח 

  . ותיההשוק של החברה וגם כאסטרטגיה להתמודדות עם מתחר

שימוש בהליכי ייצור תחום העוגות מתאפיין כתחום רווי עבודת כפיים. היצרנים הגדולים עושים 

מתועשים ועל ידי כך מוזילים באופן משמעותי את מחירי העוגות. כתוצאה מכך נוצרו למעשה שני 

  תתי שווקים:

שוק העוגות המתועש (בעיקר עוגות בחושות ועוגות שמרים), בו פועלים היצרנים הגדולים בעלי   .א

  ור; אמצעי ייצור ממוכנים ומתקדמים המאפשרים את הוזלת מחיר הייצ

 שוק הקונדיטוריות הפרטיות המייצרות את מוצריהן בעבודת ידיים ובעלות יקרה יחסית.  .ב

החברה מייצרת את מוצרי העוגות באמצעות חברת מגדניית אנג'ל בע"מ, חברה בת בבעלות מלאה 

   להלן. 62.3 נוספים ראה סעיף  לפרטים. הממוקמת באזור התעשייה בית שמש

 מגבלות, חקיקה, תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילות 33.2

כמו כן לחברה רישיון הובלה בקירור ורישיון עסק.  .ISO 9001החברה פועלת תחת תקן בינלאומי 

   .הבריאות משרד מאת 2013לשנת למפעל העוגות רישיון יצרן 

 התפתחויות בשווקים של תחום הפעילות, או שינויים במאפייני הלקוחות 33.3

אשר וגוברת שנים הקרובות יתאפיין השוק בתחרות הולכת וכן ב 2013 בשנתלהערכת החברה, 

תתמקד סביב הרחבת סל המוצרים של היצרנים הגדולים והמתועשים לשוק הקמעונאי. בנוסף, 

  תימשך המגמה של פתיחת רשתות של חנויות המתמחות במוצרים דומים. 

התפתחויות בשווקים של תחום הפעילות, או שינויים במאפייני לבאשר  חברההערכות ה

והיא , 1968- כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח , הינן מידע הצופה פני עתידהלקוחות

המידע  מבוססת, בין היתר על מגמה של פתיחת רשתות של חנויות מתמחות בשנים האחרונות.

לרבות  ,וודאי, שכן הוא מושפע ממכלול גורמים אשר אינם בשליטתה של החברה ואינהאמור 

ונתון בין היתר להשפעת הגורמים המפורטים במסגרת גורמי הסיכון  שינויים בטעמי הצרכנים

   להלן. 68בסעיף  בתחום פעילותה של הקבוצה כמפורט

 גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום הפעילות ושינויים החלים בו 33.4

, גבוהה להערכת החברה, גורמי ההצלחה הייחודיים לתחום העוגות, אשר מידת חשיבותם לקבוצה

  הינם כדלקמן: 

 ; טכנולוגי מפותח השקעות בציוד  .א

ואת אורך  יםחידושים ושיפורים טכנולוגיים בדרכי הייצור על מנת להעלות את איכות המוצר  .ב

  ;ובמקביל צמצום העלות השולית של ייצור המוצרים ,שלהםחיי המדף 

 מערכת הפצה יעילה.  .ג

 שינויים במערך הספקים וחומרי הגלם לתחום הפעילות 33.5



22  

 

, לא בוצעו שינויים מהותיים במערך הספקים וחומרי הגלם בתחום הפעילות. 2012במהלך שנת 

   .להלן 46  בסעיף ראו ,ספקי החברה וחומרי הגלם לפרטים בדבר

 חום הפעילות ושינויים החלים בהםחסמי הכניסה והיציאה של ת 33.6

חסם הכניסה לתחום העוגות אינו משמעותי וכל אופה ביתי יכול להפוך ליצרן בתחום העוגות בשוק 

הפרטי. זאת ועוד, בשנים האחרונות, מספר היצרנים הפרטיים אשר החלו לשווק עוגות, המיוצרות 

הפרטיים מייצרים את העוגות אף  , גדל באופן משמעותי. חלק מן היצרניםותפרטי ותבקונדיטורי

  . בלבד בבית. היצרנים הפרטיים משווקים לרוב לשוק אזורי

על מנת להפוך לקונדיטוריה תעשייתית, בעלת נתח שוק משמעותי ופעילות גיאוגרפית רחבה, 

וחסם הכניסה הופך משמעותיות, הן בציוד טכנולוגי והן במערך הפצה יעיל נדרשות השקעות הון 

  וקשה יותר. למשמעותי 

לפעילות בתחום העוגות לא קיימים חסמי יציאה מיוחדים. יחד עם זאת, בתחום הפעילות קיימים 

חסמי יציאה המאפיינים פעילות של עסק המחזיק מקרקעין, מעסיק עובדים ובעל ציוד ומיכון 

  .לייצור עוגות באופן תעשייתי םייעודיי

 ומבנה התחרות בתחום הפעילות ושינויים החלים ב 33.7

. לפרטים על ידי היצרנים הפרטייםהן היצרנים הגדולים ונה הן מצד היהעוגות התחרות בתחום 

  להלן.  39 סעיף בדבר מבנה התחרות בתחום העוגות, ראו 

 מוצרים .34

 :כגון ,ם, בורקסים ומוצרים עונתייםמוצריה העיקריים של החברה הם עוגות, עוגיות, טורטי

מוצרים פרווה ו הכולל מוצרי החברה מייצרת מגוון מוצרים רחב ביותר זני המן.וסופגניות וא

להערכת סל רחב של מוצרים.  החברה מהצורך להציע ללקוחות מגוון המוצרים הרחב נובעים. חלבי

בפינות אפייה ובחנויות  יםשחלק גדול ממוצרי החברה נמכרלאור העובדה  ותבידבר חשהחברה, ל

הרשת של החברה, אשר שם נמכרים רק מוצרי לחם ועוגות, בשונה ממכירה בסופרמרקט או ברשת. 

רתת לקוחות מוסדיים מסוגים שונים אשר לכל אחד צרכים ייחודיים בתחום כמו כן החברה מש

  העוגות.

 ושירותים פילוח הכנסות מוצרים .35

ההכנסות מתחום פעילות העוגות . ח"שאלפי  53,104 עמד על 2012העוגות לשנת תחום סך מכירות 

  מסך הכנסות הקבוצה. 10%אינן עולות על שיעור של 

  לקוחות .36

או יותר מסך  10%היווה ממנו אין לקבוצה תלות בלקוח שמחזור ההכנסות בתחום הפעילות, 

   .2012לשנת  הכנסות התאגיד

 והפצה שיווק  .37

 ה ושיווקמכיר 37.1

 : חמש דרכים עיקריותבאת מוצריה  מוכרתאת מוצריה באמצעות מערך המכירות ו תמשווקהחברה 

חברת בל (ג.י.י.ר.)  - בת)  הרשת חנויות בבעלות פרטית של החברה (באמצעות חברבאמצעות   .א

  בע"מ;

 רשת חנויות בזיכיון; באמצעות   .ב

גני  לרבות בתי מלון, ;וגם לתחום העוגות לתחום הלחםהמשתייכים גם לקוחות באמצעות   .ג

 ;וחברות קייטרינג םאירועי
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מעדניות, חנויות מאפה רשתות שיווק, מינימרקטים, לקוחות פרטיים לרבות באמצעות   .ד

 וחנויות מתמחות; 

 צרים לייצוא; מו  .ה

שיווק המוצרים לחו"ל מתבצע על ידי סוכן הפצה בחו"ל אשר רוכש את מוצרי החברה בשער  37.2

המפעל ונושא בעלויות הובלת הסחורה. עיקר הייצוא הינו לארצות הברית. ההכנסות מסוכן 

 ההפצה מחו"ל אינן מהותיות לעסקי החברה.

בדנם ישפיע מהותית והחיצונים לה, באופן שאהחברה מעריכה כי אין לה תלות בצינורות השיווק 

 גרם לחברה תוספת עלות מהותית כתוצאה מהצורך להחליפם.ילרעה על תחום הפעילות או שת

 הפצה 37.3

הפצת מוצרי החברה בשוק המקומי מתבצעת  .ארצית ובפריסה יומי בסיס על מתבצעת ההפצה

  באמצעות משאיות חלוקה של החברה אשר בחלקן ארגזי קירור. 

  נכון למועד הדוח, לא חלו שינויים מהותיים בדרכי ההפצה והשיווק של מוצרי העוגות של החברה. 

 צבר הזמנות .38

ידי - חוזים ארוכי טווח עם לקוחות ועיקר הספקת מוצרי העוגות המיוצרים עלקיימים ככלל, לא 

 הקבוצה נעשה באמצעות הזמנות של לקוחות הקבוצה זמן מועט יחסית לפני מועד ההספקה. 

הנתונים הנוגעים לצפי ההכרה בהכנסה של צבר ההזמנות בשנים הקרובות מהווים מידע צופה פני עתיד 

רות ערך, המבוסס על הסכמים בין החברה לבין לקוחותיה, נכון לתאריך הדוח. כהגדרת המונח בחוק ניי

נתונים אלו עשויים להשתנות, בין היתר, כתוצאה מביטול או הפרת ההסכמים ו/או שינוי במצבם הכלכלי 

פשיטת רגל, כינוס נכסים וכיו"ב), מבלי לגרוע מיתר גורמי  של הלקוחות (לרבות אך לא רק, כניסתם להליכי

   להלן. 68בסעיף  הסיכון המפורטים

 תחרות .39

לחברה מתחרים שונים בתחום העוגות. להלן יוצגו בטבלה המתחרים העיקריים של החברה ושמותיהם לכל 

  תחום מוצרים בו פועלת החברה ומאפייני התחרות בכל תחום כאמור, וזאת בהתאם להערכותיה של החברה.

  מוצרים קטגוריית  מתחרים עיקריים  מאפייני המתחרים

למתחרים כושר ייצור גבוה, רמת מיכון 

גבוהה, מערכת הפצה יעילה ביותר וכח רב מול 

  רשתות השיווק. 

כל הגורמים המנויים לעיל מאפשרים 

למתחרים חדירה מסיבית במחירים נמוכים 

  לכל הנקודות הקמעונאיות. 

  עוגות תעשייתיות  , לחמי, עלית, אחווהאסם

  עוגות בחושות 

   ,ברמן עלית, אסם,  היתרונות כאמור לעיל. 

  עיני, אנטקוביץ, לחמי,

  חנויות מתמחות

  עוגות שמרים 

גבוהה ורמת איכותן עוגות הקרם  ן שלזמינות

  .ומחירן משתנה בהתאם לאיכות הקונדיטוריה

  "גדרון" ",קפולסקי"

"נאמן",  קונדיטוריות

"אינגליש קייק", "רולדין", 

  ,"אביב"

  עוגות קרם 
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  מוצרים קטגוריית  מתחרים עיקריים  מאפייני המתחרים

  ונוספים "בן עמי"

אסם ועלית מייצרות מגוון רחב מאד של 

מוצרים, זמינות מוצריהם גבוהה ובדרך כלל 

  מחיר העוגיות זול.

עוגיות איכותיות ויקרות יותר מיוצרות על ידי 

ם הפרטיים הקטנים. עוגיות אלו לחמי והיצרני

נחשבות לבעלות טעם ביתי והן נמכרות בעיקר 

  במעדניות ובחנויות מתמחות. 

קיימים מספר רב של יצרני עוגיות זולות 

  ובאיכות נמוכה.

  אחווה,  ,אסם, עלית

  ,יבוא של עוגיות מחו"ל

  ,לחמי

  יצרנים פרטיים קטנים

  עוגיות 

תאם מגוון, איכות ורמת מחיר משתנים בה

לסוג הקונדיטוריה. קיימים גם מוצרים 

קפואים הנמכרים בשוק הקמעונאי לצורך 

מאפה ביתי. המחיר זול יחסית. דגש על טריות 

  המוצר. 

   ,קונדיטוריות

  מעדניות ופינות אפיה 

  בורקסים 

 . בארץ לחברה אין יכולת להעריך את חלקה בשוק העוגות

המשפיעים על מעמדה התחרותי של החברה בשוק העוגות, ראוי החברה מעריכה כי מבין הגורמים החיוביים 

לציין את מגוון מוצריה, אשר מגדיל את בסיס לקוחותיה ומעניק להם מוצרים משלימים. כמו כן, החברה 

  פועלת רבות ומשקיעה משאבים רבים בבקרה ובשיפור איכות מוצרי העוגות.

 ,יכתו לשוק תחרותי מאוד וכניסת שחקנים קטניםהחברה מעריכה כי ההתפתחויות בשוק העוגות, קרי, הפ

   עוגות, מהוות גורם שלילי המשפיע על מעמדה התחרותי של הקבוצה. בתי קפה המספקים  :כגון

 עונתיות .40

העונתיות בתחום העוגות מושפעת בעיקרה מדפוסי צריכה שונים בתקופות החגים ובחודשי הקיץ לעומת 

חודשי החורף. בחורף קיימת מגמת עלייה של צריכת עוגות לעומת הקיץ בו צרכנים צורכים יותר גלידות 

  ופירות. 

או שיווק של מוצרים מכל סוג. השוטפת ואין כל ייצור פעילותו את  לחלוטין מפסיקמפעל העוגות בחג הפסח, 

  הירידה בהיקף המכירות של מוצרי עוגות מורגשת עוד לפני תחילת החג.
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  שיעור הכנסות מתחום העוגות
  הכנסות

  (באלפי ש"ח)
  

2011  2012  2011  2012    

  רבעון ראשון  13,008  13,177  24.5%  25.8%

  רבעון שני  12,886  13,234  24.3%  26.0%

  רבעון שלישי  12,812  10,628  24.1%  20.8%

  רבעון רביעי  14,398  13,964  %27.1  %27.4

  סך הכל  53,104  51,003  100%  100%

 כושר ייצור .41

כושר הייצור הפוטנציאלי משתנה בהתאם לסוג המוצר: עוגות בחושות, עוגיות, עוגות שמרים, בורקס, רוגלך, 

  מוצרים קפואים, טורטים ועוגות קצפת. 

ניתן לייצר פי שלושה ודש במשמרת יומית אחת. בפוטנציאל טון מאפה בח 250 -כושר הייצור בפועל עומד על כ

 באמצעות עבודה בשלוש משמרות יומיות.

 רכוש קבוע  .42

טוב בבית שמש. לפרטים נוספים בדבר הסכם -ייצור עוגות מתבצע במפעל החברה באזור התעשייה הר

  .לפרק זה 62.2 ראו סעיף  "וירק בע"מהשכירות בין החברה וחברת "פרי 

בתחום זה  בנוסף, לחברה ציוד לייצור עוגות. הציוד לייצור עוגות מהווה את עיקר רכושה הקבוע של החברה

 לרבות קווי ייצור, תנורים, תאי תפיחה, חדרי קירור, פריזרים ומיקסרים.

 מחקר ופיתוח  .43

   .לקבוצה פעילות מחקר ופיתוח בתחום העוגות איןנכון למועד הדוח, 

 נכסים לא מוחשיים .44

 למוצריה משויך אשר"אנג'ל"  המותג הוא החברה בבעלות ביותר המשמעותי מוחשי הבלתי הנכס

  .החברה של האיכותיים

 הון אנושי  .45

  להלן.  56 סעיף לפרטים בדבר הונה האנושי של הקבוצה, ראו 

 חומרי גלם וספקים .46

 חומרי הגלם העיקריים המשמשים את החברה בייצור מוצרי עוגות ומאפה הינם: קמח, מרגרינה, גבינה,

  .       ושמנת אגוזיםקקאו, ד, , שוקולביציםשמרים, שמן, סוכר, 

  לחברה מחסנים בהם מוחזק מלאי המספיק לייצור של שבוע עד שבועיים. 

לקבוצה הסכמי מסגרת עם ספקיה העיקריים. הסכמי מסגרת אלו כוללים הסדרה של מחירי חומרי ככלל 

הסדרה של הגלם אותם רוכשת החברה מכל אחד מספקיה העיקריים. הסכמי מסגרת אלו אינם כוללים 

כמויות רכישת חומרי הגלם מהספק, ובפרט, אינם כוללים כמויות מינימום. הסכמי מסגרת אלו כוללים, בין 

היתר, גם את דרכי ומועדי הספקת חומרי הגלם. הסכמי המסגרת עם ספקי החברה מאפשרים לחברה לסיים 

   .את ההתקשרות בכל עת
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רק  למיטב ידיעת החברה "), אשרתנובה בע"מהחלב ("אין לחברה תלות בספק כלשהו, למעט ספק מוצרי 

  .חמאהכגון: רכת החברה, למספר מוצרים אותם צו(העדה החרדית ירושלים)  הכשר בד"ץלספק זה 

מליון ש"ח מחברת תנובה  2.3 -החברה מוצרי חלב (לרבות חלב, שמנת וחמאה) בסך של כרכשה  2012בשנת 

 .בע"מ

 הון חוזר .47

  חומרי גלםמדיניות החזקת מלאי  47.1

לצורך פעילות הייצור השוטפת, מחזיקה החברה מלאי לתקופה שבין שבוע לשבועיים (בהתאם לחומר הגלם). 

חומרי הגלם העיקריים המוחזקים בחברה כמלאי הם: קמח, ביצים ומוצרי חלב. חומרי גלם אלו מוחזקים 

. עלות מבניהםנמוך ה ,השוקמחיר העלות או מחיר מלאי מוערך לפי לתקופה של בין יומיים לארבעה ימים. ה

  ממוצע נע.נקבעת לפי בסיס המלאי, על כל מרכיביו, 

 הגירעון בהון החוזר 47.2

 להלן.  57.2 סעיף  ורא ,הגירעון בהון החוזרלפרטים בדבר 

 מוגמריםמדיניות החזקת מוצרים  47.3

  מדיניות החזקת מוצרים נגזרת מאורך חיי המדף של המוצר כמפורט להלן: 

  המוצר  כמות ימים במלאי

  עוגיות  עד שבוע

  מוצרים קפואים  עד שבוע

יוצא ראשון)  - (נכנס ראשון   FIFOהגמורים הנהוגה בחברה היא מדיניותמדיניות אספקת המוצרים 

 מוצרים טריים ללקוחות החברה. הספקה של וזאת על מנת להבטיח 

 מדיניות החזרת סחורות  47.4

. סחורה שאינה נמכרת ואשר איבדה את טריותה בחזרההתחרות בענף מכתיבה מדיניות של קבלת סחורה 

  מוחזרת לחברה. 

  .10%-8%נע בין שיעור הסחורה המוחזרת מסך מכירות תחום העוגות 

 הסכמים מהותיים .48

  להלן.  62 לפרטים בדבר הסכמים מהותיים של הקבוצה, ראו סעיף 

 הסכמי שיתוף פעולה  .49

  להלן.  63 לפרטים בדבר הסכמי שיתוף פעולה של הקבוצה, ראו סעיף 

 מימון  .50

 .להלן 59 סעיף לפרטים בדבר מימון פעילות קבוצה, ראו 

 מיסוי .51

  להלן. 60סעיף לפרטים בדבר מיסוי הכנסות הקבוצה, ראו 

 מגבלות ופיקוח על התאגיד  .52

  .  לעיל 33.2סעיף  ורא ,רישיון יצרןלפרטים בדבר 
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 שפטיים הליכים מ .53

  להלן. 64 סעיף  וראלפרטים בדבר הליכים משפטיים שהקבוצה צד להם, 

 יעדים ואסטרטגיה עסקית .54

  להלן.  65 סעיף  ורא, עסקיתליעדיה של הקבוצה ואסטרטגיה 

 צפי להתפתחות בשנה הקרובה  .55

  להלן.  66 סעיף  ןראלצפי התפתחות פעילות הקבוצה בשנה הקרובה, 
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  מספר העובדים
  שם המחלקה

2011  2012  

  ייצור    167  165

  שיווק והפצה   73  79

  כספים וגבייה  2  3

  סך הכל עובדים  242  247

  מצבת עובדים שאינם שייכים לתחום פעילות מוגדר 56.5

העובדים משתייכים . 59ו ינה 2012בדצמבר  31מספר העובדים שאינם שייכים לתחום פעילות מוגדר נכון ליום 

   למחלקות כמפורט להלן: 

  מספר העובדים
  שם המחלקה

2011  2012  

  הנהלת הקבוצה    3  3

  כספים  12  8

  משאבי אנוש  6  5

  פעילויות אחרות  38  44

  סך הכל עובדים  59  60

 הדרכה ואימונים  56.6

לעובדיה. קיימות הדרכות בהתאם לתפקיד  שוטף של הדרכות והכשרותבקיום הקבוצה משקיעה משאבים 

כמו או השתלמויות בהתאם להוראות הדין.  העובד ובהתאם לצרכי הקבוצה, בנוסף קיימות הדרכות כלליות

כן, הקבוצה עורכת הדרכות והרצאות פנימיות לעובדיה ושולחת את עובדיה להשתלמות וסמינרים וזאת על 

  ודה. מנת לשמור על חדשנות ורמת מקצועיות בעב

 תגמול לעובדים תכנית 56.7

חלק מעובדי החברה העוסקים במכירות מקבלים מעת לעת, או על בסיס קבוע עמלות מכירה משתנות בנוסף 

  על שכר הבסיס. 

 חוזי העסקה  56.8

כם קיבוצי כללי (המהווים את מרבית העובדים בה), חל הס בחברהמועסקים ה הכפייםעובדי  על

, אשר מתעדכן מעת לעת. על יתר העובדים, שאינם 1966והקונדיטוריה משנת  בענף האפייהבסיס 

    הכל כמפורט להלן: מועסקים בעבודות כפיים, חלים כתבי העסקה/הסכמי העסקה אישיים,

 הסכמים קיבוציים  .א

(עובדי הכפיים). הסכם  החברהההסכם הקיבוצי הבסיסי בענף האפייה חל על מרבית עובדי 

הארצי של ארגון בעלי המאפיות בישראל לבין ההסתדרות החדשה, זה נחתם בין הועד 

  של עובדי האפייה בישראל.   הסתדרות עובדי המזון והפרמצבטיקה והועדה העליונה



30  

 

ההסכם הקיבוצי קובע את מכלול תנאי ההעסקה של עובדי הכפיים, לרבות דרגות שכר, שעות 

ה, תוספות שכר ותנאים נלווים עבודה ושעות נוספות וכן תשלום עבור עבודה בשעות ליל

מיטיבים לעומת חקיקת המגן הקיימת בדיני עבודה, כגון: ימי הבראה וימי חג מרובים יותר, 

שנות עבודה  5מכסות חופשה מיטיבות, ביטוח מחלה, ביגוד, זכאות לקרן השתלמות לאחר 

לביטוח  ) כמו כן זכאים העובדים2.5%, וחלק העובד 7.5%(חלק המעסיק בהפקדות לקה"ל 

- מנורה"פנסיוני מקיף, לפי בחירתם. מרבית העובדים מבוטחים בביטוח פנסיוני של חברת 

, ומספר קטן יותר של עובדים מבוטחים בביטוחי מנהלים, הכל לפי בחירת "מבטחים

    העובדים. 

ברוב המקרים מתנהל מו"מ לצורך עדכון הסכם השכר הענפי מידי שלוש שנים. המו"מ מתנהל  

הועד הארצי של בעלי המאפיות בישראל, ההסתדרות החדשה, הסתדרות עובדי המזון בין 

  והפרמצבטיקה והועדה העליונה של עובדי המאפייה בישראל.

  .2014עד וכולל  2011נחתם הסכם קיבוצי לשנים  2011בחודש אוגוסט 

הסתדרות העובדים הלאומית הפכה להיות ארגון העובדים היציג בחברה,  2010דצמבר בחודש 

לאחר שעובדים רבים בחרו לוותר על חברותם בהסתדרות הכללית ועברו להיות חברים 

בהסתדרות העובדים הלאומית. היציגות המפעלית נוצרת לאחר שארגון העובדים קולט 

ליהם ההסכם הקיבוצי. המשמעות לשורותיו את מרבית העובדים המאורגנים בחברה שחל ע

המשפטית של מהלך זה הינה שהסתדרות העובדים הלאומית מוסמכת לחתום על הסכם 

    קיבוצי מיוחד, שיחול על עובדי החברה. 

ארגון ", כדלקמן: 1957 - לחוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז  3בהקשר זה קובעת הוראת סעיף 

הוא ארגון העובדים שעם חבריו נמנה המספר קיבוצי מיוחד - ין הסכםייציג של עובדים לענ

ין אותו יהגדול ביותר של עובדים מאורגנים שעליהם יחול ההסכם, או שהוא מייצגם לענ

   ."הסכם, ובלבד שמספר זה אינו פחות משליש כלל העובדים שעליהם יחול ההסכם

 אישיים הסכמי העסקה  .ב

כפיים, מוסדרים בהסכמים  כאמור, תנאי העסקתם של העובדים שאינם מועסקים בעבודות

אישיים. העובדים בדרגים הזוטרים מקבלים כתבי העסקה, המפרטים את תנאי העסקתם, 

ושכרם משולם בד"כ על בסיס שעתי. עובדים בכירים יותר חותמים בד"כ על הסכמי העסקה 

כל העובדים מבוטחים בביטוח פנסיוני   בנוסח מפורט, וחלקם משתכרים שכר חודשי גלובאלי.

      קיף, בחברת ביטוח/קרן פנסיה, לפי בחירת העובד.מ

תנאי ההעסקה האישיים של העובדים, המועסקים  בתפקידים מיוחדים ו/או בכירים, נקבעים 

לאחר מו"מ אישי, לפי מספר פרמטרים לרבות התפקיד, כישורי העובד, היכולת המקצועית 

  שלו ונחיצותו לעבודה. 

 העלאת שכר אישית 56.9

בשכר  העלאהו/או ת שכר ותוספלעובדים מסוימים הראויים לכך נוהגת להעניק מעת לעת  החברה

בהחלטת המנהל  ותתלוי מתן תוספות שכר אישיות ו/או העלאה בדרגהעל בסיס אישי. ו/או בדרגה 

   בעיקר מתפקודו המקצועי של העובד, שינויים בתפקיד ומידת שביעות הרצון מהישגיו.ת וומושפע

 דוםמסלולי קי  56.10

וזאת על ידי מתן הכשרות מקצועיות  החברהמטפחת עובדים אשר לדעתה עשויים לתרום לקידום  החברה

לימודים של מממנת לעובדים מסוימים, מימון מלא או חלקי,  החברהוניהוליות בהתאם לתפקידם בעבודה. 

  והכשרה מקצועית. 
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 נושאי משרה ועובדי הנהלה בכירה 56.11

 כללי  .א

אשר  ה"ה ירון אנג'ל, יגאל חיאט ורות מירון, הנהלת הקבוצה, שלושת חברילפרטים בדבר 

   .לפרק ד' לדוח תקופתי זה 21, ראה תקנה בחברהבכירה הינם נושאי משרה 

 נושאי משרההסכם העסקת   .ב

על פי בחברה  םלפרק ד' בדוח תקופתי זה, מועסקי 21נושאי המשרה שאינם מפורטים בתקנה 

  .תנאים שנקבעו בהסכמים אישיים

 מצבת עובדים להרכב ההנהלה הבכירה ולנושאי המשרה 56.12

  סך הכל כללי
הנהלה ומטה 

  החברה
    תחום הלחם  תחום העוגות

  מנכ"ל  --   --   1  1

  משנה למנכ"ל --  --  1 1

  סמנכ"ל  3  --   3  6

  סך הכל  3  --   5  8

 מוסד בתקופת הדוח המבנה הארגוני שהיה קיים בחברה ,החברה שקיבלה ארגוני לייעוץ בהתאם

 הוחלט 2013בינואר  7 ביום, ובהתאם לכך בחברה הקיימיםכפי שהשתקף מתהליכי העבודה 

  :להלן כמפורט ,לחברה חדשים"לים סמנכ מינוי על בחברה

מינוי מר ניר בן יהודה לסמנכ"ל פיתוח עסקי בחברה (לפרטים נוספים ראו דיווח  56.12.1

 56.12.2;))2013-01-008163(מס' אסמכתא  2013בינואר  8מיידי של החברה מיום 

מינוי מר חסין מרדכי לסמנכ"ל מכירות ארצי בחברה (לפרטים נוספים ראו דיווח   56.12.2

  ;))2013-01-008160(מס' אסמכתא  2013בינואר  8מיידי של החברה מיום 

(לפרטים נוספים ראו בחברה מינוי מר שפיגל ערן לסמנכ"ל שרשרת אספקה ושירות  56.12.3

  ;))2013-01-008166(מס' אסמכתא  2013בינואר  8של החברה מיום  דיווח מיידי

מינוי גב' שלומית רום לסמנכ"ל משאבי אנוש בחברה (לפרטים נוספים ראו דיווח  56.12.4

 .))2013-01-008172(מס' אסמכתא  2013בינואר  8מיידי של החברה מיום 

שור לסמנכ"ל דיווחה החברה על מינויו של מר יונתן  2013בפברואר  3בנוסף, ביום  56.12.5

, 2013בפברואר  3תפעול בחברה. (לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי של החברה מיום 

  ).2013-01-028017מס' אסמכתא 

אליהו צרפתי לממונה על  רו"ח, דיווחה החברה על מינויו של 2012באוגוסט  1ביום  56.12.6

 1האכיפה הפנימית בחברה (לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי של החברה מיום 

 ).2012-01-198939, מס' אסמכתא 2012באוגוסט 

 הון חוזר .57

 47  - ו 22  פיםסעי ולפרטים בדבר הון חוזר לפי תחומי הפעילות, תחום הלחם ותחום העוגות, רא

  בהתאמה. 
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 חובות מסופקים 57.1

ההפרשה לחובות  לקבוע את סכום הנהלת הקבוצה בוחנת באופן שוטף את טיב לקוחותיה על מנת

מיליון  8.9יתרת ההפרשה לחובות מסופקים עומדת על  2012בדצמבר  31מסופקים. נכון ליום 

  . ח"ש

 גירעון בהון החוזר 57.2

להערכת החברה הגירעון בהון  מיליון ש"ח בהון החוזר. 18.3 - לחברה גירעון של כ דוחנכון למועד ה

  החוזר אינו מהותי.

 השקעות .58

  חברות המוחזקות על ידה.הון המניות של ההשקעות בביצעה החברה בשנת הדיווח לא 

  מימון .59

  כללי 59.1

. ח"שמיליון  54.4קף ההלוואות והאשראי בקבוצה עומד על סך יהסך  2012בדצמבר  31 ליום

בנקאי. לפרטים - פעילות הקבוצה ממומנת ממקורות עצמיים, מאשראי בנקאי ומאשראי חוץ

  לדוחות הכספיים. 15 ההלוואות לתאגידים בנקאיים ושעבודים ראה באורנוספים לעניין 

  ואפקטיבית שיעור ריבית ממוצעת 59.2

(הפילוח מתייחס לריבית  2012להלן פירוט שיעור הריבית הממוצעת על הלוואות החברה לשנת 

הממוצעת על אשראי והלוואות שאינן מיועדות לשימוש ייחודי בידי התאגיד, תוך הפרדה לאשראי 

והלוואות לזמן קצר ולהלוואות לזמן ארוך, ממקורות אשראי בנקאיים ומקורות אשראי לא 

  בנקאיים).

  2012שיעור הריבית האפקטיבית לשנת 

לשימוש על הלוואות אשר אינן מיועדות 

  ייחודי

  2012שיעור הריבית הממוצעת לשנת 

על הלוואות אשר אינן מיועדות לשימוש 

  ייחודי

  

שיעור 

  ממוצע

הלוואות 

  לזמן ארוך

אשראי 

והלוואות 

  זמן קצר

שיעור 

  ממוצע

הלוואות 

  לזמן ארוך

אשראי 

והלוואות 

  זמן קצר

  

5.08%  5.87%  3.27%  5.22%  5.66%  4.19%  
מקורות 

  בנקאיים 

6.95%  6.95%   --  6.77%  6.77%   --  

מקורות 

חוץ 

  בנקאיים

5.13%  5.90%  3.27%  5.25%  5.70%  4.19%  
שיעור 

  ממוצע 

 מגבלות על קבלת אשראי  59.3

(למעט המגבלות הנוספות  תאגידים בנקאייםלהלן מגבלות האשראי אשר הוטלו על הקבוצה על ידי 

   להלן): 60.8כמפורט בסעיף 
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 אמות מידה פיננסיות  .א

אשראי מתאגידים בנקאיים על החברה לעמוד במגבלות שונות ובאמות מידה  לצורך קבלת

  :)2012(הנתונים הם בערכים של שנת  כדלקמן ) Covenantsפיננסיות (

מיליון ש"ח (הסכום הנ"ל  56.9שמירה על רמת הון עצמי מוחשי שלא תפחת מסך של  .1

  צמוד למדד המחירים לצרכן);

 ;14.5%של הון עצמי מוחשי מסך המאזן על בסיס מאוחד של  ישמירה על שיעור מינימאל .2

כפי שמוצג בדוחות הכספיים השנתיים על בסיס מאוחד,  - " הון עצמי מוחשילעניין זה, "

לרבות, הון מניות נפרע, עודפים בלתי מחולקים, קרנות וכן יתרת סכומי הלוואות בעלים 

נחתמו כתבי נחיתות, ובניכוי הוצאות נדחות, נכסים בלתי מוחשיים, מניות  הןאשר לגבי

ידי החברה להבטחת גופים - אוצר וחייבים קשורים וכן בניכוי ערבויות שניתנו על

  קשורים. 

 ;20% - מסך האשראי הבנקאי הניתן לחברה  ימינימאל EBITDAשמירה על יחס  .3

וח התפעולי מפעילות שוטפת כי שיעלה הסכום המצטבר של הרו -  "EBITDA"לעניין זה, 

מהדוחות הכספיים השנתיים של החברה בשנת הדיווח הרלוונטית, לפני הוצאות מימון 

כוש (ריבית, הפרשי הצמדה/שער, מטבע ועמלות) ומסים, בתוספת הוצאות פחת בגין ר

קבוע והוצאות הפחתת נכסים בלתי מוחשיים, הכול כפי שיעלה מהדוחות הכספיים של 

  . ברה המפורטים להלן, על בסיס מאוחדהח

  התחייבות לאי ביצוע מיזוג ללא הסכמת התאגידים הבנקאיים; .4

התחייבות שלא להנפיק ניירות ערך למוכ"ז ללא הסכמת התאגידים הבנקאיים בכתב  .5

 ומראש;

כי היחסים הפיננסיים דלעיל מתייחסים לנתוני הדוחות הכספיים המאוחדים של  ןיצוי

  הדוחות הכספיים המאוחדים השנתיים של החברה.החברה והם מחושבים על בסיס 

 25 באורגם , עמדה החברה בתנאים האמורים (ראו 2011 - ו 2012בדצמבר  31לימים נכון 

  ).2012בדצמבר  31ליום  לדוחות הכספיים

 ת הבנק לביצוע פעולות מסוימות על ידי הקבוצההסכמ  .ב

. החברה התחייבה תאגידים בנקאייםלטובת חמישה כללי החברה רשמה שעבוד שוטף  .1

על כל שינוי בבעלות ו/או בהחזקה של מניות על ידי בעלי לתאגידים הבנקאיים להודיע 

על כל תביעה או הליך משפטי נגד לתאגידים הבנקאיים . כמו כן, על החברה להודיע ןעניי

החברה. בנוסף, התחייבה החברה לבטח את כל הנכסים בערך כינון ולשעבד את הביטוח 

 .לתאגידים הבנקאייםעל הנכסים המשועבדים 

ובמסגרות ממניותיה,  50%- במסגרת הסכם לביטול ערבויות של אורנים לקיבוץ המחזיק ב .2

לתאגידים בהם התחייבה  על הסכמיםרנים אואחרות של קבלת אשראי והלוואות, חתמה 

  בנקאיים כדלהלן: 

  על חשבון הלוואות בעלים רק בתנאי שעד  אורנים תהיה רשאית לבצע פירעון

הסכומים המגיעים ממנה למועד ביצוע התשלום בפועל, אורנים תפרע את כל 

  ;לתאגיד הבנקאי באותה עת בגין חוב ההסדר לחברה
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  ניהול שנתיים לבעלי מניותיה בסכום כולל שלא יעלה אורנים רשאית לשלם דמי

המחירים לצרכן שפורסם בחודש דצמבר  מיליון ש"ח לשנה (צמוד למדד 2על 

באותה שנה לא יהיה שלילי כתוצאה של אורנים ), ובלבד שהרווח הנקי 2001

המגיעים  את כל הסכומים בלבד שעד למועד התשלום בפועל תפרע אורניםו ,מכך

 באותה עת; לתאגיד הבנקאי ממנה

  בסכום כולל שלא יעלה על לבעלי מניותיה אורנים תהיה רשאית לחלק דיבידנד

בפועל פרעה החברה ובלבד שעד למועד התשלום  ,מהרווח הנקי לאותה שנה 50%

את כל הסכומים המגיעים לתאגיד הבנקאי באותה עת ובתנאי שההון העצמי 

 שלילי. המוחשי של אורנים לא יעמוד על סכום

  ., עמדה אורנים בתנאים האמורים2011 - ו 2012בדצמבר  31נכון לימים 

 אשראי שנתקבל בתקופה בין תאריך הדוחות הכספיים עד סמוך לתקופת הדוח  59.4

 9.3 - של כ בסךחדשות לזמן ארוך  ותהלוואהתקבלו , 2013במרס  1ועד יום  2012בדצמבר  31מיום 

   .ליון ש"חימ

 מסגרות האשראי 59.5

 - , לקבוצה מסגרות אשראי לזמן קצר בסך של כ2013 מרסב 1וליום  2012בדצמבר  31נכון ליום 

, 2013 מרסב 1וליום  2012בדצמבר  31נכון ליום  מיליון ש"ח, בהתאמה. 49.9 - ו ח"מיליוני ש 49.2

ח, בהתאמה. מסגרות האשראי לזמן קצר הן שקליות "ש ןמיליו 14.1 - ו 13.9 - ניצלה החברה כ

מסגרות האשראי להלוואות לזמן ארוך לא הוגדרו על  5.50% - ל 3.50%ונושאות ריבית בטווח שבין 

  נבחנות לגופן לפי הצורך.התאגידים הבנקאיים והן ידי 

 אשראי בריבית משתנה  59.6

להלן . ח"שמיליון  24.9 - לקבוצה אשראי בריבית משתנה בסך של כ, 2012 בדצמבר 31נכון ליום 

  פירוט האשראי בריבית משתנה שקיבלה הקבוצה: 

  2012טווח ריבית במהלך שנת 

  2013במרס  1ליום ו
  מנגנון השינוי

  פריים  )1.55%(פ +  - ) 0.25%(פ + 

  גיוס ממקורות נוספים 59.7

באם תידרש, על ידי הרחבת האשראי הבנקאי  להערכת הנהלת הקבוצה היא תוכל לגייס מימון,

  הקיים.

 הלוואות מהותיות 59.8

מיליוני ש"ח  7שלוש הלוואות בסך של בישראל , קיבלה החברה מתאגיד בנקאי 2008ביולי  31ביום 

והוצאות נלוות מיליוני ש"ח) לצורך מימון רכישת זכויות במקרקעין  21כל אחת (סך מצטבר של 

כמפורט  בסמוך לחלקת המאפיה באזור התעשייה הצפוני של לוד,הממוקמים לרכישה כאמור, 

  )."ההלוואות"לדוח התקופתי של החברה ( 17.2 בסעיף 

שונות ובאמות מידה פיננסיות  בהתאם להסכמי ההלוואות, על החברה לעמוד במגבלות

)Covenants:כדלהלן ( 

  מיליון ש"ח; 48שמירה על רמת הון עצמי מוחשי שלא תפחת מסך של  .1
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 ;14.5%של הון עצמי מוחשי מסך המאזן על בסיס מאוחד של  ישמירה על שיעור מינימאל .2

הרבעוניים והשנתיים של כפי שמוצג בדוחות הכספיים  - " הון עצמי מוחשילעניין זה, "

על בסיס מאוחד, לרבות, הון מניות נפרע, עודפים בלתי מחולקים, קרנות וכן יתרת החברה 

סכומי הלוואות בעלים אשר לגבי נחתמו כתבי נחיתות, ובניכוי הוצאות נדחות, נכסים בלתי 

ידי החברה להבטחת - מוחשיים, מניות אוצר וחייבים קשורים וכן בניכוי ערבויות שניתנו על

  גופים קשורים. 

 EBITDAעל יחס מקסימאלי בין סך האשראי הבנקאי והחוץ בנקאי של החברה לבין  שמירה .3

 ;5של 

 4הסכום המצטבר של הרווח התפעולי מפעילות שוטפת במהלך  -  "EBITDA"לעניין זה, 

הרבעונים הקודמים למועד הבדיקה הרלוונטי כפי שיעלה מהדוחות הכספיים 

, לפי העניין, לפני הוצאות מימון (ריבית, הרבעוניים/השנתיים של החברה על בסיס מאוחד

הפרשי הצמדה/שער, מטבע ועמלות) ומסים, בתוספת הוצאות פחת בגין רכוש קבוע והוצאות 

  .הפחתת נכסים בלתי מוחשיים

 ; 2 - לבין הוצאות ריבית בפועל לא יפחת בכל עת מ EBITDA - היחס בין ה  .4

 אי;התחייבות לאי ביצוע מיזוג ללא הסכמת התאגיד הבנק .5

 התחייבות שלא להנפיק ניירות ערך למוכ"ז ללא הסכמת התאגיד הבנקאי בכתב ומראש; .6

כי היחסים הפיננסיים דלעיל מתייחסים לנתוני הדוחות הכספיים השנתיים והרבעוניים  ןיצוי

  הרבעונים המצטברים האחרונים. 4המאוחדים של החברה והם מחושבים על בסיס 

לדוחות  25 באור, עמדה החברה בתנאים האמורים (ראו 2012 - ו 2011בדצמבר  31לימים נכון 

). להלן פרטים בדבר עמידת החברה באמות המידה הפיננסיות 2012בדצמבר  31ליום  הכספיים

  כאמור לעיל:

מס' התניה 

   1הפיננסית
  2011בדצמבר  31  2012 דצמברב 31

  מיליון ש"ח 154  מיליון ש"ח 145  .1

2.  40.7%  43%  

3.  3.06  3.57  

4.  5.38  3.29  

לטובת התאגיד נשוא סעיף זה הזכויות במקרקעין  עלמדרגה ראשונה קבוע החברה רשמה שיעבוד 

  הבנקאי.

 מיסוי .60

  דיני המס החלים על הקבוצה 60.1

 ותלדוח 14 ביאור, ראו ושומות המס של הקבוצה לפרטים בדבר דיני המס החלים על הקבוצה

  .2012בדצמבר  31ליום  םייהכספ

  

                                                      
 זה. 59.8 בהתאם למספור התניות הפיננסיות בסעיף  1
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  סיכונים סביבתיים ודרכי ניהולם .61

   כללי 61.1

כרוכים בסיכונים סביבתיים ופוטנציאל השפעות בתחום הלחם והעוגות תהליכי הייצור של הקבוצה 

לרבות בכל הנוגע לפליטות לאוויר, אחסון ושימוש בחומרים מסוכנים, זיהום קרקע  על הסביבה

בתחום איכות הקבוצה לרגולציה  לפיכך כפופהומקורות מים, יצירת שפכים תעשייתיים ועוד. 

  הסביבה.

בארץ במהלך השנים האחרונות חלה החמרה בפיקוח על איכות הסביבה ובאכיפת תקני סביבה 

, ולהערכת החברה, מגמה זו צפויה להימשך בשנים הבאות. לאור זאת משקיעה הקבוצה ובעולם

למנוע או למזער את הסיכונים משאבים בהבטחת מילוי הוראות חוקי הסביבה החלים עליה ופועלת 

הסביבתיים העשויים להתרחש במהלך פעילותה, ולהתאים את פעילותה לשינויים שיחולו בתקנים 

  ובהוראות החוק והנחיות רשויות האכיפה בתחום איכות הסביבה.

 סביבתית רגולציה 61.2

חוק למניעת המצויים, בין היתר, בתחום איכות הסביבה על פעילות החברה  החליםבין החוקים 

וק ח ;1959–; חוק המים, התשי"ט1968- ; חוק רישוי עסקים, התשכ"ח1961- מפגעים התשכ"א

 2011- החוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק, התשע"א; 1993- מסוכנים, התשנ"גהחומרים ה

 חוק"(להלן:  2011- ); החוק להסדרת הטיפול באריזות, התשע"א"האסבסט חוק"(להלן: 

כן כפופה החברה לתנאים הנוגעים להיבטים הסביבתיים של פעילותה . מכוחם והתקנות) "האריזות

  בהיתרים ורישיונות שונים כגון רישיונות עסק, היתרי רעלים והיתרי בניה.

, שונים חקיקה בשלבי הנמצאות סביבתיות ותקנות חוק הצעות מספר קיימותהדו"ח  למועד נכון

, שקובעת 2011- חוק למניעת זיהום קרקע ושיקום קרקעות מזוהמות, התשע"א הצעתובכללם 

 ומחזיקים קרקעות של ומחזיקים בעלים על חובות ומטילה איסור כללי על גרימת זיהום קרקע

  .שזוהמו קרקעות לשיקום ולפעול קרקע זיהום למנוע מסוכנים בחומרים

 בשפכי שוטף טיפול ידי על ומים קרקע, אוויר זיהום למניעת שונים אמצעים נוקטת החברה

  .מסוכנים חומרים ותפעול אחסוןוב לאוויר בפליטות, החברה

נכון למועד הדוח לא ידוע לחברה על סיכון כאמור אשר יש לו, או צפויה להיות לו, השפעה מהותית 

  על התאגיד. 

רים היא החברה מחזיקה ברישיונות הסביבתיים הנדרשים לפעילותה ומקום שהם חסבנוסף, 

פועלת להשגתם. אי עמידה בהוראות החוק הסביבתיות ובתנאי היתרים ורישיונות הניתנים 

לחברה מכוחם עלולה להטיל על החברה חשיפה פלילית ומנהלית, לרבות הטלת קנסות ועיצומים 

  והוצאת צווי סגירה למתקנים וחשיפה להוצאות ניקוי ושיקום נזקים סביבתיים.

  חוק האריזות

יזות מטיל אחריות ישירה על כלל היצרנים והיבואנים בישראל לאסוף ולמחזר את חוק האר

 האריזות חוק". מורחבת יצרן"אחריות  המכונה התפישהפי - פסולת האריזות של מוצריהם על

שהוכר על ידי המשרד להגנת (ת.מ.י.ר.)  מיחזור תאגיד עם בהסכם להתקשר חובה גם כולל

הסביבה וכן עיצומים כספיים שיושתו על יצרנים ויבואנים שלא יעמדו בדרישותיו, בהתאם לכמות 

 האריזות שכל יצרן ויבואן מכניסים לשוק. 
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אלפי ש"ח  425 - כבסכום של (ת.מ.י.ר.)  תאגיד המיחזור שילמה החברה דמי טיפול ל 2012בשנת 

. העלויות המוטלות על החברה מכוח דומהלשלם דמי טיפול בשיעור צפויה החברה  2013ובשנת 

  החוק אינן מהותיות לפעילותה. 

  בשפכים טיפול

אתרי החברה עוברים טיפול במתקני קדם טיפול ומוזרמים למערכת השפכים המיוצרים ב

בצעדים והחברה נוקטת איכות השפכים, ב ות מסוימותחריגהתגלו העירונית. בחלק מהאתרים 

השקעה בתשתית לטיפול  2013באתר בירושלים צפויה במהלך  ., לרבות השקעות בתשתיותלשיפור

. הזרמת שפכים באיכות חריגה עשויה להטיל על החברה חיובים ש"ח אלפי 300- בשפכים בסך של כ

מוגדלים בגין טיפול בשפכים מתאגידי המים והביוב המקומיים באתרים בהם היא פועלת. נכון 

  ח, החברה אינה מעריכה כי הטיפול בנושא יטיל עליה הוצאות מהותיות.למועד הדו"

 האסבסט חוק

 להסרת פועלת החברה. ולגגות לקירוי, היתר בין, המשמש אסבסט מצוי החברה מאתרי בחלק

  . האסבסט חוק פי על כך לשם הנדרשיםקבלת ההיתרים ול, במתקניה המותקן האסבסט

 עם איכות הסביבהאירועים או עניינים מהותיים בקשר  61.3

, למיטב ידיעת החברה היא אינה חשופה לאירועים או עניינים מהותיים בקשר הדו"חנכון למועד 

  .לעיל פורטו אם אלא עם איכות הסביבה

 מהותיים בקשר עם איכות הסביבה הליכים משפטיים או מנהליים 61.4

להליכים משפטיים או מנהליים , למיטב ידיעת החברה היא אינה חשופה הדו"חנכון למועד 

  .לעיל פורטו אם אלא מהותיים בקשר עם איכות הסביבה

 מדיניות התאגיד בניהול סיכונים סביבתיים 61.5

 נוקטים ועובדיה החברה. ממדיניותה אינטגראלי חלק הסביבה איכות על בשמירה רואה החברה

 מהתהליכים הנובעות הסביבתיות ההשפעות למזעור ,סביבתיים מפגעים למניעת הנדרשים בצעדים

  .במפעל

 סביבתיות עלויות 61.6

 קבועות בהשקעות ,עליה החלים הסביבההגנת  חוקי הוראות מילוי בהבטחת משקיעה החברה

 במהלך להתרחש העשויים הסביבתיים הסיכונים את ולמזער למנוע ופועלת שוטפות ובהוצאות

  .פעילותה

 החברה והוצאות השקעותעמידה בחוקים ותקנות ולשם מניעת סיכונים סביבתיים בלבד,  לשם

 הוצאות כוללות העלויות. "חש אלפי 500- כ, הסתכמו בסך של 2012 בשנת הסביבה איכות בנושאי

פליטות : אגרת ביוב, דלקים "נקיים", סילוק שאריות (שומנים ופסולות), ניטור כגון, תפעוליות

 שיפורשל מפגעים סביבתיים, כגון  במניעהויר וכו' וכן השקעות בשדרוג תשתיות לטיפול יעיל ואל

  מערכות לפינוי שמנים, שפכים ותמלחות. 

, הנעשות לשם מניעה או הפחתה של פגיעה בסביבה, נעשות באופן אלה בתחומים החברה השקעות

 כאמור החברה והוצאות השקעות בדבר פרטים להלןשוטף כחלק אינטגרלי בפעילותה של החברה. 

  (הנתונים באלפי ש"ח):
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  250  2012 בשנת השקעות

  400  ).ר.י.מ.(לא כולל דמי טיפול לת 2012 שנתל שוטפות הוצאות

  600  2013 לשנת צפויות השקעות

 .התחרותי מעמדה עלו/או  החברההשפעה מהותית על רווח  איןלעיל,  כאמורהחברה  להשקעות

 ושיקומה לסביבה שנגרמו נזקים תיקון לצורך כספים השקיעה לא הקבוצה, הדוח למועד נכון

  . הדוח במועד שנסתיימו השנים בשלוש

הנוגעים לצפי הקבוצה בדבר העלויות וההשקעות הסביבתיות צפויות מהווים מידע צופה  הנתונים

תונים פני עתיד כהגדרת המונח בחוק ניירות ערך, המבוסס על הערכות הקבוצה, בהתבסס על נ

 רגולטוריורגולציה הנכונים למועד הדוח. נתונים אלו עשויים להשתנות, בין היתר, כתוצאה שינוי 

  .להלן 68 או התפתחות בפעילות החברה, וזאת מבלי לגרוע מיתר גורמי הסיכון המפורטים בסעיף 

  הסכמים מהותיים .62

 ת לתשלום תמלוגים על ידי החברה יוהתקשרו 62.1

בע"מ, התחייבה החברה לשלם  לרכישת ידע ממאפיית חיטין 2005מפברואר במסגרת ההסכם 

מכלל התקבולים שיתקבלו בגין מכירת  2.5%ועד  10% - שנה תמלוגים בשיעור פוחת מ 17במשך 

תישא  בע"מ חיטיןמאפיית , סוכם שהמוצריםהמוצר הקשור בידע שנרכש. במסגרת הרחבת קו 

  בחלק מעלויות תוספת הציוד. 

  הסכמי שכירות 62.2

ת בהסכמי שכירות בחלק מן המבנים והחנויות אשר בשימוש החברה וחברותיה המאוחדות, קשורו

   כמפורט להלן: החברה

מבנה לפרטים בדבר הסכם שכירות בין החברה לבין מאפייה אוטומטית בנגב בע"מ בקשר עם   .א

תמורת שכירות המבנה שילמה  .לעיל17.3 , ראו סעיף באזור תעשייה עזתה הסמוך לנתיבות

  .2012ח בשנת "אלפי ש 933החברה סך של 

חברת השייך ל דונם, 10 - מ"ר הממוקם בשטח של כ 4,000, בשטח של החברה שוכרת מבנה  .ב

לתקופה של המקורי היה באתר בבית שמש. חוזה השכירות ") בעלת הנכס("פרי וירק בע"מ 

לתקופה של עשר שנים  חתמה על חוזה שכירות חדשהחברה . 2002עשר שנים החל מיולי 

, עם אופציה לחברה לשכור את הנכס לחמש שנים נוספות, 2021בדצמבר  31 שתסתיים ביום

, 2017בינואר  1 נכס ביוםתוך עדכון דמי השכירות, וכן ניתנה אופציה לחברה לרכוש את ה

דולר ארה"ב, לפי הגבוה  3,000,000ש"ח צמודים למדד או במחיר של  13,500,000במחיר של 

אלפי  1,260תמורת שכירות המבנה שילמה החברה סך של  במועד המימוש, בתוספת מע"מ.

  .2012בשנת  ח"ש

לעיל. חלקה של החברה  17.4סעיף  ורא ,מאפיית אורניםלפרטים בדבר הסכם שכירות של   .ג

  .ח"שאלפי  1,041 - סך של כב הסתכם  2012בדמי השכירות בשנת 

") מנהלת רשת חנויות למכירת לחם, עוגות ומוצרים בל" - להלן חברת הבת בל (ג.י.י.ר) בע"מ (  .ד

אחרים וקשורה בהסכמי שכירות עם גורמים שונים עסקיים ופרטיים. בחלק מהמרכזים בהם 

 שנתייםיש לבל חנויות, היא קשורה גם בהסכמי ניהול. ההסכמים נחתמו לתקופה של בין 

ווים מרכיב חשוב דמי השכירות והניהול מהבחלקם עם אופציה להארכה.  לעשר שנים
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 - כבסך של  2012הניהול הסתכמו בשנת דמי דמי השכירות ו. בהוצאות התפעול של החנויות

  ש"ח.  אלפי 1,929

  ")ההמגדניית אנג'ל בע"מ ("יהסכם בין החברה לבין מגדני 62.3

"), לפיו ההסכם" -  בסעיף זה להלן( המגדנייהנחתם הסכם בין החברה לבין  2006בדצמבר  31ביום 

 מהחברה את כל הנכסים קיבלה הוהמגדניי למגדנייה העבירההחל מיום חתימת ההסכם החברה 

שמש ת ודברי מאפה שבמפעל החברה בבית הקשורים לפעילות החברה בתחום הייצור של עוגו

שיפורט להלן, וזאת  לרבות הזכות להעסיק עובדים, חוזה השכירות וזכויות השימוש במותגים, כפי

  המניות הרגילות שהוקצו מלכתחילה לחברה במגדנייה.  1,000כנגד 

וההתקשרויות  למגדנייה את כל הנכסים המועברים, ההתחייבויות העבירהלפי ההסכם, החברה 

תביעה וטענה בקשר לטיבם,  על כל ויתרה הוהמגדניי) AS-ISלפי ההסכם על בסיס "מצב קיים" (

  , מצבם והתאמתם של הנכסים המועברים. יםישוו

מהחברה, את הזכות להעסיק עובדים  קיבלהלמגדנייה והמגדנייה  העבירהלפי ההסכם, החברה 

   .בהסכם וכפי שפורטבתנאים 

למגדנייה זכויות לשימוש בשמות המותג ובסימני המסחר של החברה. זכות  העניקההחברה 

 90והחברה יכולה להודיע בכל עת בהודעה מראש בת  השימוש כאמור ניתנה לתקופה בלתי מסוימת

  ימים ובכתב למגדנייה להפסיק להשתמש בשמות המותג ובסימני המסחר של החברה. 

 הסכמי שיתוף פעולה  .63

: ")אורנים"-  לגבי מאפיית אורנים בע"מ (להלן החברההסכם שותפות בין קיבוץ כפר החורש לבין 

לחברה הוקצו מניות באורנים כך שהחברה היא הבעלים  ,2001ביולי  17 לפי ההסכם שנחתם ביום

ממאפיית  50%של מחצית מהון המניות באורנים. הסכם שיתוף הפעולה הסדיר רכישת חלק של 

  לעיל. 59.3 לפרטים נוספים, ראו סעיף  אורנים על ידי החברה.

, בין היתר, לפעול בשיתוף הצדדים הסכימו, 2001באוגוסט  28והתוספת לו מיום  במסגרת ההסכם

מהון המניות  15%הבעלים של כל  ,בהתאם להסכםפעולה למינוי דירקטורים לדירקטוריון אורנים. 

שמונו על  3דירקטורים,  6המונפק של אורנים, זכאי מכוחם למנות דירקטור אחד, ולפיכך, לחברה 

מנכ"ל החברה ימונה על ידי כי  , בין היתר,עוד הוסכם .החברהעל ידי  שמונו 3 - ידי הקיבוץ ו

לסייע התחייבה החברה ות ההסכם, בהתאם להוראבנוסף,  דירקטוריון אורנים, על פי שיקול דעתו.

אורנים התחייבה לנהל את ספריה כספרים המתחייבים של חברה בת של ולאורנים בניהול משותף 

כל מסמך או לחברה כמו כן, התחייבה אורנים למסור  .חברה אשר ניירות הערך שלה הוצעו לציבור

ל לדווח כדין לרשויות שעל חברה בת כאמור למסור לחברה כאמור על מנת שהאחרונה תוכ דוח

  .ולציבור

  הליכים משפטיים .64

ככלל, כל ההליכים המשפטיים המתנהלים נגד החברה הם הליכים שגרתיים במהלך עסקיה הרגיל 

מהותיים לעסקי החברה, מעביד והליכים אלה אינם - של החברה, או כתוצאה מסיום יחסי עובד

 למעט כאמור להלן:

   חקירת הרשות להגבלים עסקיים 64.1

פרסמה הרשות להגבלים עסקיים כי מתנהלת חקירה כנגד החברה וחברות  2010במאי  24ביום 

אחרות בתחומה של החברה, בחשד לעריכת הסדרים כובלים לפי חוק ההגבלים העסקיים, 

. כחלק 1977- , וקבלת דבר במרמה וקבלת דבר בתחבולות לפי חוק העונשין, התשל"ז1988- התשמ"ח
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להגבלים חקרה את מנכ"ל החברה ומנכ"ל חברת הבת ועובדים נוספים מהחקירות הנ"ל הרשות 

  בחברה.

, הודיעה רשות ההגבלים העסקיים לחברה, לאורנים ולנושאי משרה בהן, כי 2011בדצמבר  11ביום 

הפרקליטים המטפלים בתיק ברשות ההגבלים המליצו על העמדתם לדין בגין ביצוע עבירות בשוק 

ועד חודש  2010ידי אנג'ל, אורנים ונציגיהן, בתקופה שמתחילת שנת הלחמים בישראל לרבות על 

. להודעת הרשות צורף פירוט של עיקר העובדות והחשדות כנגד קבוצת אנג'ל וכנגד 2010מאי 

  חשודים נוספים וכן סעיפי העבירות שבגינן שוקלת הרשות להגיש כנגדם כתב אישום. 

 אותם לשכנע בניסיון, ההגבלים רשות נציגי בפניפה - בעל שימוע התקיים 2012 באפריל 17 ביום

 29 ביום. יחסי באיחוד המאוחדת החברה, אורנים"ל מנכ כנגד אישום כתב מהגשת להימנע

") לבית המשפט המחוזי המאשימה" -  זה בסעיף(להלן  ישראל מדינת הגישה, 2012 באוגוסט

 שני נושאי משרה בחברהמנכ"ל החברה,  כנגד החברה, 28192-08-12. בירושלים כתב אישום בת.פ

במאפיית אורנים וכנגד אחרים (להלן  , נושא משרהוכנגד: מאפיית אורנים, מנכ"ל מאפיית אורנים

"). בכתב האישום נטען שכלל הנאשמים היו צדדים להסדר כובל בתקופה הנאשמים" - בסעיף זה 

ועד לסוף חודש מאי   2010ואר שלא ידועה במדויק למאשימה, למן המחצית השנייה של חודש פבר

מנכ"ל מאפיית , עת נפתחה החקירה הגלויה של רשות ההגבלים העסקיים. הנאשמים (מלבד 2010

) מואשמים בכתב האישום בביצוע עבירה של צד להסדר כובל בנסיבות מחמירות, לפי סעיף אורנים

") בצירוף סעיפים ייםהעסק ההגבלים חוק(" 1988 –"ח התשמ) לחוק ההגבלים העסקיים, 1(א)(47

) 2(א)(23) לחוק, ולגבי החברות בצירוף סעיף 3א(47- ) ו1א(47א, 47), 4(- ) ו3(ב)(2), 1(ב)(2(א), 2, 4

לחוק ההגבלים  48מואשם לחילופין בצירוף סעיף  מנכ"ל החברה. 1977 –"ז התשללחוק העונשין, 

בר בני אדם בו נעברה עבירה מואשם בגין היותו מנהל פעיל בח מנכ"ל מאפיית אורניםהעסקיים. 

לחוק ההגבלים העסקיים, בצירוף סעיפים  48לפי חוק ההגבלים העסקיים, עבירה לפי סעיף 

) לחוק. המאשימה הודיעה בכתב 3(א)(47- ) ו1א(47א, 47), 4(ב)(2), 3(ב)(2), 1(ב)(2(א), 2, 4), 1(א)(47

לפרטים נוספים ראו  החברות. לחוק 226האישום כי ישנה אפשרות שהתביעה תעתור להפעלת סעיף 

 11). ביום 2012-01-222951(מס' אסמכתא  2012באוגוסט  29דיווח מיידי של החברה מיום 

 17 ביום הוגשההתקיים דיון והקראה בתיק, ותשובת הנאשמים לכתב האישום  2012בנובמבר 

 . 2013במרס 

 ימצאו הקבוצה  שחברות וככל אם כי הקבוצה כעת מעריכה האמור האישום כתב הגשת בעקבות

 כאשר, קנסות  לתשלום החברות חשופות אזי, כנגדן שהוגשו באישומים אשמות יום של בסופו

 באיחוד המאוחדת החברה ועל החברה על להשית ניתן אותו המכסימלי העונש, הקבוצה להערכת

    .חברה לכל"ח ש אלפי 4,520 -  כ של קנס הנו יחסי

 החיוב מידת את או ההליך תוצאות את זה בשלב להעריך יכולים אינם המשפטיים ויועציה הקבוצה הנהלת

  .הכספיים בדוחות"ל הנ ההליך בגין הפרשה נכללה לא ולכן, בכלל אם, ממנו לנבוע העלול הכספי

  פרידמן נ' שלמה אנג'ל בע"מ ואחרים 11-02-7419ת"צ  64.2

 החברה (ונתבעת אביב כנגד- הוגשה תביעה לבית המשפט המחוזי בתל 2011בפברואר  3ביום 

הצרכן ודיני הנזיקין, בטענה כי משקל הלחם בפיקוח שמוכרת  נוספת), בעילה של הפרת דיני הגנת

החברה הינו נמוך באחוזים משמעותיים ממשקל הלחם הקבוע בצו הפיקוח על המחירים. יחד עם 

  התביעה הוגשה בקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית.

כתובענה ייצוגית,  במידה והתביעה הייתה מאושרת. ח"ש 192.5 יהסכום התביעה האישית ה

  (משתי הנתבעות ביחד). ח"ש 200,000,000עומד על היה הסכום הנתבע 

לבית המבקשת הודיעה בטרם נתקיים דיון בבקשה, החברה הגישה תשובה לבקשת האישור. 

המשפט כי לאחר עיון בתשובת החברה והנתבעת הנוספת היא הגיעה למסקנה שהסיכויים לאישור 

התביעה כייצוגית קלושים וכי החברה והנתבעת הנוספת מייצרות את הלחמים בהתאם להוראות 
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אישר  2012 מרסב 11ביום  . מהתביעה האישית והייצוגית בקשת הסתלקותהדין ובהתאם הגישה 

המחוזי בירושלים את בקשת ההסתלקות מאישור התובענה כייצוגית והורה על  בית המשפט

   מחיקתה ועל מחיקת התובענה האישית. 

 מחוזי ירושלים נוהא פראן נ' שלמה א. אנג'ל בע"מ ואח' 12-08-30745תיק ת"צ  64.3

כנגד החברה וכנגד שתי מאפיות הוגשו לבית המשפט המחוזי בירושלים  2012בספטמבר  30ביום 

וספות (להלן יחד: "המשיבות"), כתב תביעה ובקשה להכיר בתובענה כייצוגית, על סך כולל של נ

מיליון ש"ח, מבלי לפרט את חלוקת הסכום הנתבע בין המשיבות. כתב התביעה הוגש על ידי  100

תובעת יחידה, אשר לטענתה, צרכה את מוצרי המשיבות, שעה שהללו ביצעו לכאורה עבירות לפי 

שהוגשה  לאחר, ובכך נגרמו לה לטענתה נזקים כספיים. 1988 - לים העסקיים, התשמ"חחוק ההגב

ידי החברה בקשה לסילוק התביעה על הסף, החליטה התובעת בהליך זה להסתלק מהתביעה - על

אישר בית  2013במרס  17ביום . 2013בפברואר  25והגישה בקשה להסתלקות לבית המשפט ביום 

ודחה את התביעה כייצוגית המשפט המחוזי בירושלים את בקשת ההסתלקות מאישור התובענה 

-2013מס' אסמכתא ( 2013 במרס 18 מיום החברה של מיידי דיווחלפרטים נוספים ראו  האישית.

01-008227(.  

   שלמה א. אנג'ל בע"מ נ' מדינת ישראל 12-09-25712ת.א.  64.4

הגישה החברה יחד עם מאפיות נוספות, לבית המשפט המחוזי מרכז,  2012בספטמבר  10ביום 

, כתוצאה 2005-2007תביעה כנגד המדינה, בגין נזקים שגרמה להן המדינה במהלך השנים 

 - מעיכובים מתמשכים בעדכון מחיריהם של מוצרי הלחם שבפיקוח. סכום התביעה הכולל הוא כ

 19.6 - בכ(כולל איחוד יחסי של מאפיית אורנים) נאמד כו חלקה של החברה מיליון ש"ח, מתו 47.4

התקיים דיון קדם משפט בתיק, במהלכו הציע השופט לצדדים  2013בפברואר  13ביום מיליון ש"ח. 

ימים יבדקו הצדדים אפשרות להפנות  21לפנות לגישור. בתום הדיון התקבלה החלטה, לפיה בתוך 

ימים יסיימו ביניהם הצדדים את ההליכים המקדמיים. דיון  90את התיק לגישור, וכן כי בתוך 

  .2013ביולי  16נוסף נקבע ליום 

  .)2012-01-235398  אסמכתא(מס'  2012 בספטמבר 11 מיום מיידי דיווחלפרטים נוספים ראו 

 אסתר ציוני נ' אורנים מאפייה אזורית בע"מ 13-02-26689תיק מחוזי תל אביב ח"צ  64.5

"מ כתב תביעה ובקשה לאישור כתב בע אזורית מאפיה לאורנים נמסרו, 2013בפברואר  21 ביום

המחוזי בתל  המשפט בית, אשר הוגשו לש"ח 17,000,000התביעה כתובענה ייצוגית, בסך כולל של 

").  כתב התביעה הוגש על ידי תובעת יחידה, אשר לטענתה צרכה "לחם אחיד התביעה כתבאביב ("

קח שנקבע ללחם אחיד. טענות מלא" המיוצר על ידי אורנים במחיר העולה לכאורה על המחיר המפו

בגין מכירת  1996 –התובעת הן להפרת הוראות חוק הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, תשנ"ו 

מוצר במחיר העולה על מחירו המפוקח, להטעיה בגין סימון המוצר כלחם אחיד וכלחם מלא, 

עקב כך; וכן  , ולהטעיה לכאורה של התובעת1241בניגוד להגדרות של לחם אחיד ומלא בתקן 

. 1981- "אהתשמלהטעיה לכאורה של התובעת בקשר עם מהות המוצר, בהתאם לחוק הגנת הצרכן, 

הסעדים הנתבעים במסגרת כתב התביעה הינם: צו עשה וסעד הצהרתי לחיוב אורנים, למכירת 

לשינוי אריזת המוצר, וכן סעד כספי כאמור בגובה ההפרש  - המוצר במחיר המפוקח ולחילופין

 וצע בין מחיר המוצר ובין מחירו של לחם אחיד בפיקוח.      הממ

-2013-01(מס' אסמכתא  2013 פברוארב 21לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי של החברה מיום 

045156.(  
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לדעת הנהלת החברה ובהסתמך על חוות דעתם של יועציה המשפטיים, אין זה צפוי (דהיינו 

החברה תישא בחיוב כספי מהותי בעקבות הבקשה,  ולכן לא ), כי 50%ההסתברות אינה עולה על 

  .נכללה הפרשה בגין התביעה הנ"ל בדוחות הכספיים

 יעדים ואסטרטגיה עסקית .65

להגדיל את המכירות על בסיס מותגיה הקיימים ולהתרחב אסטרטגיה בה נוקטת הקבוצה נועדה ה

  רות וההפצה שלה. אל שווקים קרובים על בסיס המותג הקיים ומערכות הייצור, המכי

לקבוצה אפשרויות ייצור מגוונות ביותר וידע טכנולוגי רב שנים בתחום מוצרי המאפה. הקבוצה 

בוחנת באופן שוטף הכנסת מוצרים חדשים וטכנולוגיות חדשות לצורך מתן פתרונות ללקוחותיה 

  וצרכיהם המשתנים. 

יחסיים של מערך ההפצה שלה האסטרטגיה של הקבוצה מתבססת בין היתר על ניצול היתרונות ה

נקודות מכירה קבועות  4,000 - שהוא מן הגדולים בארץ ומהבודדים שפוקדים כמות של למעלה מ

  עובדה הממקמת את הקבוצה בין המובילות באספקת מוצרי מזון טריים בארץ.  ,מדי יום

מרמת  הבנוסף, הקבוצה בעלת אסטרטגיה לפיה הקבוצה תיתפס כספק של פתרונות בתחום האפיי

  הלקוח הבודד דרך שווקי נישה ועד רמת כלל השוק הקמעונאי. 

החברה משלימה מהלך של כינוס רוב מוצריה תחת המותג "מאפיות אנג'ל" בו היא תומכת 

  באמצעים שונים שאינם מבוססי מדיה. 

הערכות הקבוצה לגבי היעדים המפורטים בסעיף זה לעיל כוללות מידע צופה פני עתיד כהגדרתו 

בחוק ניירות ערך. עמידת הקבוצה ביעדים שלעיל ככלל, ועמידתה ביעדים אלו במסגרת המועדים 

לוחות זמנים  :המצוינים בסעיף זה בפרט, תלויים בחלקם בגורמים שאינם בשליטת הקבוצה, כגון

של קבלני משנה, גופים חיצוניים, אישור של רשויות רגולטוריות וכן מהמצב הכלכלי העולמי 

  ולפיכך עלולים שלא להתקיים, להתקיים באופן חלקי או להתקיים במועדים מאוחרים יותר.

 צפי להתפתחות בשנה הקרובה .66

יה העסקית שלה כפי החברה מתכננת להתמקד בשנה הקרובה בפעילויות על בסיס האסטרטג

בשל ההאטה  ,יתכן ולא תמשיך מגמת הגידול במכירותלעיל. להערכת החברה  65 שפורטה בסעיף 

. הערכת החברה מבוססת על בחינת נתח השוק של נמוך יותר בפדיוןבמשק וגידול יחסי של מוצרים 

  החברה במוצרים אלה. 

בשל המצב הכלכלי וההאטה המתמשכת בשוק, הקבוצה בוחנת אפשרויות שונות לפעולה בתחום 

 העוגות. בכללן מיקוד מוצרים, שינויים תפעוליים ובחינת המשך הפעילות במתכונת הנוכחית.

    .ימיים שערכה החברההערכה מבוססת על ניתוחים כלכליים פנ

הצפי להתפתחות בשנה הקרובה המתואר בסעיף זה לעיל הינו בגדר מידע צופה פני עתיד 

כמשמעותו בחוק ניירות ערך, ואשר התממשותו במלואה או בחלקה אינה ודאית, וזאת בין היתר 

מאחר והצפי להתפתחות בשנה הקרובה מבוסס על תכניותיה העסקיות של הקבוצה כפי שהן 

יימות נכון למועד הדוח, ואשר עשויות להשתנות, בין היתר בשל גורמים אשר אינם בהכרח ק

בשליטת הקבוצה. המידע מבוסס על אינפורמציה הקיימת בקבוצה נכון למועד הדוח וכן כוללת 

  הערכות, אומדנים ותחזיות של הקבוצה.

                              מידע כספי לגבי מגזרים גיאוגרפיים .67

 - עמד על פחות מ 2011 - ו 2012הקבוצה משווקת את מוצריה בעיקר בישראל. שיעור הייצוא בשנים 

מסך המכירות ואינו מהותי לפעילות הקבוצה. להערכת החברה, פעילות הייצוא אינה חושפת  1%

 את החברה מהותית לסיכון מכל סוג שהוא. 
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 גורמי סיכון .68

 :הקבוצה במסגרת פעילותה להלן סקירה של גורמי הסיכון איתם מתמודדת

  סיכוני מאקרו 68.1

 במדד המחירים לצרכןחשיפה לשינויים   .א

המחירים לצרכן צמודות למדד ואחרים לתאגידים בנקאים  הקבוצההתחייבויות חלק מ

מיליון ש"ח. החברה  6.7 - כבסך של סה"כ ההתחייבויות הצמודות למדד הנן  החברה.

  בין בסיסי ההצמדה.מתמודדת עם החשיפה ע"י פיזור ההתחייבויות 

 סיכוני ריבית  .ב

- כשל  סכום .לתאגידים בנקאים חשופים לשינויים בשיעור הריבית הקבוצההתחייבויות חלק מ

  . משתנים מיידית בחודש שבו שונתה הריבית המתייחסת מיליון ש"ח 24.9

 יערך נכסים דלא נייד  .ג

שבבעלותה, לאור שינויים בהיצע ובביקוש  מקרקעיןה חשופה לשינויים בערך נכסי קבוצהה

תושפענה במקרה בו הקבוצה תוצאותיה הכספיות של  .למקרקעין תעשייתיים ו/או מסחריים

יחד עם זאת, להערכת החברה השפעה שכזו יירד ערכם של נכסי המקרקעין שבבעלות הקבוצה. 

   מהותית.  אעל תוצאותיה הכספיות של החברה לא תה

בדוח הדירקטוריון המצורף כפרק ב' לדוח  2בדבר סיכוני מקרו ראו סעיף לפרטים נוספים 

  תקופתי זה.

  סיכונים ענפיים 68.2

 חשיפה בגין שינויים במחירי התשומות  .א

תוצאותיה הכספיות של החברה מושפעות משינוי מחיר המכירה של מוצריה לעומת השינוי 

צריה. המחירים המרביים במחירי התשומות ומרמת המחיר הבסיסית של מחיר המכירה של מו

מכלל מכירות הקבוצה, נקבעים ומעודכנים  40%-35%  של מוצרי הלחם שבפיקוח, המהווים בין

בדוח  2מעת לעת ע"י הגורמים המפקחים. לפרטים נוספים בדבר סיכוני מקרו ראו סעיף 

  הדירקטוריון המצורף כפרק ב' לדוח תקופתי זה.

 שביתות והשבתות במשק הישראלי  .ב

החברה תלויה בפעילותה באספקת חומרי גלם ובעיקר קמח. השבתה של טחנות הקמח בישראל 

לעיל)  22.1עשויה להשבית את פעילות החברה. מלאי הקמח ומלאי החירום הקיים (ראה סעיף 

  יכול להספיק למספר ימים בכפוף לאישור הממשלה לצורך שימוש במלאי. 

בדוח הדירקטוריון המצורף כפרק ב' לדוח  2ראו סעיף לפרטים נוספים בדבר סיכונים ענפיים 

  תקופתי זה.

  סיכונים ייחודיים לקבוצה 68.3

 אובדן לקוח מרכזי  .א

ההכנסות מן  12.9%  - כ מהוותאשר הכנסות החברה ממנו אחד לקוח מרכזי קיים לחברה 

עשויה להשפיע אחרים, לקוחות מסוימים לקוח זה ו/או . אולם חדלות פירעון של בתחום הלחם

על פעילות החברה בטווח הקצר. לצורך כך, החברה בוחנת את סיכוני האשראי של גם היא 

  לקוחותיה טרם התקשרותה איתם.
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 חשיפה בגין התחייבות החברה לתאגידים בנקאיים  .ב

חשיפה לגובה ושיעור ההתחייבות לתאגידים בנקאיים. מדיניות החברה באשר להתחייבויותיה 

כך שהחברה נוהגת לפזר את התחייבויותיה בין בסיסי  מבוססת על שיקולים ארוכי טווח

  הצמדה שונים על מנת להקטין את סיכון האשראי שלה. 

 חשיפה בגין ספק בודד  .ג

לעיל. להערכת החברה, במקרה של בעיה אצל יצרן השמרים ניתן יהיה  22.1 סעיף ראו 

להשתמש במלאי חרום הקיים בחברה למספר ימים. כמו כן קיים מלאי חרום ממשלתי וניתן 

  להיערך ליבוא של שמרים יבשים בתוך מספר ימים.

 ג החברהפגיעה במות  .ד

מותג החברה בעל מוניטין רב ובין השאר מעמד החברה בשוק תלוי במוניטין זה, כך שפגיעה 

  במותג החברה תשפיע על מעמד החברה.

בדוח הדירקטוריון המצורף  2לפרטים נוספים בדבר סיכונים ייחודיים לקבוצה ראו סעיף 

  כפרק ב' לדוח תקופתי זה.

 טבלת גורמי סיכון 68.4

פי טיבם, אשר דורגו בהתאם להערכת - מוצגים גורמי הסיכון שתוארו לעיל עלבטבלה הבאה 

   פי השפעתם על עסקי הקבוצה בכללותם:- החברה, על לההנהלה ש

  מידת ההשפעה על עסקי החברה
  גורמי הסיכון

  השפעה גדולה  השפעה בינונית  השפעה קטנה

  סיכוני מאקרו      

  שינויים בשערי מטבע      +

  נכסים דלא ניידיירידת ערך       +

  שינויים בשיעורי ריבית      +

  שינויים ברמת החיים    +  

  +    
שינויים בשכר מינימום ובדיני 

  עבודה

  סיכונים ענפיים      

  שינויים במחירי התשומות     +  

  שביתות והשבתות במשק הישראלי    +  

   םסיכונים ייחודיי      

  אובדן לקוח מרכזי    +  

  +    
לתאגידים התחייבות החברה 

  בנקאיים

  ספק בודד      +
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  פגיעה במותג החברה  +    

  

הערכת הקבוצה בדבר גורמי הסיכון דלעיל ובכלל זה מידת ההשפעה של גורמי הסיכון על הקבוצה, הינה 

בגדר מידע צופה פני עתיד כמשמעותו בחוק ניירות ערך, המבוססת על המידע הקיים בקבוצה נכון למועד 

הערכות וניתוח של הקבוצה. השפעת התממשותו של גורם סיכון מסוים עשויה להשתנות הדוח וכן כוללת 

מהערכותיה של הקבוצה, בין היתר בשל גורמים אשר אינם בהכרח בשליטת הקבוצה. כמו כן, הקבוצה 

עלולה להיות חשופה בעתיד לגורמי סיכון נוספים והשפעתו של כל גורם סיכון, אם יתממש, עשויה להיות 

  .מהערכותיה של הקבוצה שונה

  

  

  דוד שביט

  יו"ר הדירקטוריון

  ירון אנג'ל  

  דירקטורומנכ"ל 

  

 2013במרס  18 תאריך: 
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החברה והחברות דוח הדירקטוריון על מצב ענייני את  להגיש ,מתכבד בזאת דירקטוריון החברה

  )."תקופת הדוח"( 2012בדצמבר  31לשנה שנסתיימה ביום  ")הקבוצה(יחדיו: " המאוחדות שלה

 ותוצאות פעילותה החברהעסקי מצב הסברי הדירקטוריון ל .1

 תיאור עסקי החברהנתונים עיקריים מתוך  .1.1

מגזרי הפעילות המדווחים כמגזרים עסקיים בדוחותיה הכספיים הקבוצה ותמציתי של אור ית .1.1.1

 המאוחדים של החברה

המייצרת  ת") הינה חברה תעשייתיהחברה": (להלן שלמה א. אנג'ל בע"מ .1.1.1.1

 :בעצמה ובאמצעות חברות בנות (להלןומשווקת מוצרי לחם ועוגות. החברה, 

"), מייצרת את מוצריה בטכנולוגיות מתקדמות ומשווקת את מוצריה הקבוצה"

ברחבי ישראל תוך ניצול של מערך מכירות והפצה מתקדם בעל פריסה גיאוגרפית 

  רחבה. 

לחברה שני תחומי פעילות המדווחים כמגזרים עסקיים בדוחותיה הכספיים של 

  ).לפרק ג' לדוח תקופתי זה 28החברה (ראה ביאור 

בתחום זה החברה מייצרת, מוכרת, משווקת ומפיצה מגוון רחב של  - תחום הלחם

מוצרים ממותגים שהעיקריים שבהם: לחם אחיד, לחם לבן, חלות, לחמניות, 

הנאפים ונמכרים בפינות אפייה מיוחדים ים מיוחדים, וכן מוצרים פיתות, לחמ

  .")הלחם תחום(להלן: " ובחנויות הקמעונאיות

בתחום זה החברה מייצרת, מוכרת, משווקת ומפיצה מגוון רחב של  - תחום העוגות

  ").העוגות תחום(להלן: " ל"'"אנג המותגתחת ומוצרי מאפה עוגיות , עוגות

הקבוצה הינה המאפיה המובילה בתחום הלחם ונתח השוק שלה הקבוצה,  להערכת .1.1.1.2

 מכלל שוק הלחם. הערכה זו מבוססת על אומדנים של הקבוצה 20% -מגיע לכ

, ובכלל זה מתייחסת בין היתר לנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לגבי בלבד

  .צריכת מוצרי לחם בישראל

ואת פריסת המפעלים  במהלך השנים החברה הרחיבה את היקף ייצור מוצריה .1.1.1.3

הגיאוגרפית על ידי רכישה ו/או הקמה של מפעלים ומאפיות. כיום החברה מייצרת 

את מוצריה במפעלים שונים הפרוסים גיאוגרפית ברחבי הארץ בירושלים, בלוד, 

 בנתיבות, בכפר החורש ובבית שמש. 

") אורנים " :(להלן "אורנים מאפייה אזורית בע"מ") בחברת 50%החברה שותפה (

שממוקמת בקיבוץ כפר החורש. מאפיית אורנים מייצרת ומחלקת לחם לצפון 

תוצאות הפעילות של הארץ ומהווה גם זרוע שיווקית למוצרי החברה בצפון. 

  בדוחות הכספיים לפי שיטת האיחוד היחסי. ותמאוחד מאפיית אורנים

רשת חנויות , המתפעלת "בל (ג.י.י.ר.) בע"מ"חברת בת בבעלות מלאה לחברה 

סניפים באזור ירושלים והסביבה. חלק מהחנויות  10לממכר לחם ועוגות, אשר לה 

  פועלות גם כבתי קפה.
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, הממוקמת באזור "מגדניית אנג'ל בע"מ"לחברה חברת בת בבעלות מלאה 

התעשייה הר טוב סמוך לבית שמש, המייצרת ומשווקת דברי מאפה מתוקים 

 קוחות פרטיים, למוסדות ולייצוא.ומלוחים לרשת חנויות החברה, לל

  .הוד השרון" -120"עד ) בשותפות מוגבלת 8.06%(החברה שותפה מוגבלת 

 הסביבה העסקית והשפעתה על פעילות הקבוצה .1.1.2

, מושפעת החברה, ועוגות לחם מוצרי ומשווקת מייצרתה תעשייתית חברה בהיותה .1.1.2.1

 בקיטוןכלכלית במשק הישראלי, אשר באה לידי ביטוי  מהאטהעל פי ניסיון העבר, 

בצריכת מוצרי החברה שאינם מוצרי לחם בסיסי ומעבר לצריכה של מוצרי לחם 

בסיסיים הנתונים לפיקוח מחירים. בנוסף בתקופות של האטה כלכלית ירידת 

 הצריכה מורגשת גם בתחום העוגות. 

אחיד פרוס וחלה רגילה (להלן:  לחם לבן, לחם לבן פרוס, לחם אחיד, לחםבנוסף,  .1.1.2.2

"), נמצאים תחת פיקוח מחירים של משרד התעשייה, המסחר בפיקוח מוצרים"

 40%-35%"). מכירות המוצרים שבפיקוח מהוות בין "תתמ" -והתעסוקה (להלן 

מכלל מכירות הקבוצה. תוצאותיה הכספיות של החברה מושפעות, בין היתר, 

רים בפיקוח, וכן ממועד עדכון מחירי המוצרים מעדכון או מאי עדכון מחירי המוצ

בפיקוח לעומת מועד השינויים במחירי התשומות של החברה לייצור המוצרים 

שינויים במחירי התשומות עשויים להשפיע על תוצאות הפעילות בעיקר בפיקוח. 

   לטווח הקצר עד שיופעל מנגנון התאמת המחיר.

עה שלילית על מכירות החברה, למצב הביטחוני ולאירועי טרור קיימת השפ .1.1.2.3

המתבטאת בקיטון במכירות הקבוצה, ובפרט, בקיטון במכירות הקבוצה 

מלונות) ושוק ההסעדה,  :ללקוחותיה העוסקים בתחום התיירות והאירוח (כגון

 עקב צמצום בתיירות פנים וחוץ. 

") אל מול השקל עשויות הדולרתנודות בשערי החליפין של הדולר ארה"ב (" .1.1.2.4

על חלק ממחירי תשומות הייצור של הקבוצה, ובעיקר על מחיר הקמח,  להשפיע

, הוצא מסל התשומות הנמצא תחת פיקוח 2004אשר החל מהרבעון השני לשנת 

מחירים של התמ"ת. תנודות בשער החליפין של  הדולר לעומת השקל, עשויות 

  להביא לשיפור או לשחיקת רווחיות הקבוצה. 

על עלות ליות במחירי החיטה ישנה השפעה ישירה לתנודות מאקרו כלכ בנוסף, .1.1.2.5

החיטה היא התשומה המרכזית לייצור הקמח, המהווה את  , שכןייצור לחם

 2012במהלך שנת  התשומה העיקרית מבין חומרי הגלם המשמשים לייצור לחם.

 .2011בממוצע ביחס למחיריהם  בשנת  20% -האמירו מחירי הקמח בכ

עשוי להיות מושפע משינויים בשכר מינימום חלק משכרם של עובדי החברה  .1.1.2.6

עובדים  235הועסקו בחברה  2012בדצמבר  31ידי הממשלה. ביום -המוכתב על

, הועלה שכר 1987-בשכר מינימום. על פי תיקון לחוק שכר מינימום, התשמ"ז

ש"ח  210בסך של  2011ביולי  1המינימום החודשי למשרה מלאה, החל מיום 

ש"ח  200בסך נוסף של  2012באוקטובר  1) והחל מיום ש"ח 4,100(לסכום של 

את הוצאות החברה  הגדילהש"ח). העלאת שכר המינימום  4,300(לסכום של 

  ואילך. 2012מהותי משנת  לאבתשלומי שכר עבודה בהתאם, בהיקף 
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 עיקרית בעלות ייצור הלחם. התשומה את התשומת השכר מהווה 

יצוין, כי כל הגורמים המצוינים לעיל, עשויים להשפיע גם בעתיד על הפעילות  .1.1.2.7

העסקית של הקבוצה ועל תוצאותיה הכספיות של הקבוצה, לחיוב או לשלילה, 

כאשר מידת ההשפעה וכיוונה (לחיוב או לשלילה) תלויה, בין השאר, בעוצמת 

  להתמודד אתו. האירוע, היקף האירוע, משך זמן התמשכותו וביכולת הקבוצה 

אירועים הלא אמדה או כימתה את השפעתם של  חברההבהקשר זה ראוי לציין, כי  .1.1.2.8

  .עיל, שכן השפעתם משתנה מעת לעתתפתחויות המפורטים להוה

קרו אבאשר למגמות, האירועים וההתפתחויות בסביבה המ הקבוצההערכות 

ה על פעילותה השפע  תה להם, או צפויה להיות להם,י, אשר היקבוצהכלכלית של ה

ועל תוצאותיה העסקיות הינן מידע הצופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך, 

"), אשר אינו וודאי, שכן הוא מושפע ממכלול ערך ניירות("חוק  1968-"חהתשכ

גורמים אשר אינם בשליטתה של החברה ונתון בין היתר להשפעת הגורמים 

כמפורט  הקבוצהפעילותה של  המפורטים לעיל ובמסגרת גורמי הסיכון בתחום

  תקופתי זה.  לדוח המצורף' א בפרק

 בתקופת הדוח מהותייםאירועים  .1.1.3

המשפט  ") לביתהמאשימה" :, הגישה מדינת ישראל (להלן בסעיף זה2012באוגוסט  29ביום  .1.1.3.1

, כנגד שני כנגד החברה, מנכ"ל החברה 28192-08-12המחוזי בירושלים כתב אישום בת.פ. 

במאפיית נושא משרה  וכנגד: מאפיית אורנים, מנכ"ל מאפיית אורנים, בחברהנושאי משרה 

חקירת רשות לפרטים נוספים אודות "). הנאשמים" -אורנים, וכנגד אחרים (להלן בסעיף זה 

, לפרק א' המצורף לדוח תקופתי 65.1שהוגש, ראו סעיף  כתב האישוםההגבלים העסקיים ו

   זה.

 הקבוצה ר מעריכה כעת הקבוצה כי אם וככל שחברותהגשת כתב האישום האמו בעקבות

 אזי חשופות החברות ,בסופו של יום אשמות באישומים שהוגשו כנגדן ימצאו

 החברה על להשית ניתן אותו המכסימלי הקבוצה, העונש קנסות, כאשר להערכת תשלוםל

    אלפי ש"ח לכל חברה. 4,520 -החברה המאוחדת באיחוד יחסי הנו קנס של כ  ועל

הנהלת הקבוצה ויועציה המשפטיים אינם יכולים להעריך בשלב זה את תוצאות ההליך או 

את מידת החיוב הכספי העלול לנבוע ממנו, אם בכלל, ולכן לא נכללה הפרשה בגין ההליך 

  הנ"ל בדוחות הכספיים.

  

האסיפה הכללית של החברה את תיקון הוראות תקנון  אישרה 2012 בינואר 12 ביום .1.1.3.2

 45ומתיקון מס'  1999-"ט התשנלחוק החברות  16תיקון מס' מנבע בעיקרו אשר החברה, 

(במסגרת חוק ייעול הליכי אכיפה ברשות ניירות ערך  1968-"ח התשכלחוק ניירות ערך 

סכום השיפוי  אתהחברה,  בתקנוןכן אושר לעגן  כמו .)2011-"אהתשע(תיקוני חקיקה) 

לפרטים  .המשרה בה על פי כתב השיפוינושאי המרבי שמתחייבת החברה לשלם לכל 

-2012-01 אסמכתא(מספר  2012 בינואר 11 ביום החברה שפרסמה מיידי דוח ראונוספים 

  .לפרק ד' לדוח תקופתי זה 28ותקנה ), 013023

, החברה תקנון הוראות תיקון את החברה של הכללית האסיפה אישרה 2012ביולי  8 ביום .1.1.3.3

 חוק להוראות שיותאמו כך, משרה נושאי ושיפוי לביטוח המתייחסים סעיפים למעט
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 8 מיום מיידי דיווח ראו, המעודכן החברה תקנון של המלא לנוסח. 1999-"טהתשנ, החברות

  .לפרק ד' בדוח תקופתי זה 28ותקנה  )2012-01-179022( אסמכתא(מספר  2012 ביולי

אלפי  5,360בסך החליט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד  2012באוגוסט  27ביום  .1.1.3.4

ש"ח למניה  1 -אלפי ש"ח לאחר ניכוי דיבידנד לחברה מאוחדת), המהווה כ 5,222ש"ח (

. 2012בספטמבר  9למחזיקים במניות ביום  2012בספטמבר  27רגילה. הדיבידנד שולם ביום 

  ).2012-01-220608(מס' אסמכתא  2012באוגוסט  27לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי מיום 

 המחוזי המשפט לבית, נוספות מאפיות עם יחד החברה הגישה 2012 בספטמבר 10 ביום .1.1.3.5

, 2005-2007 השנים במהלך המדינה להן שגרמה נזקים בגין, המדינה כנגד תביעה, מרכז

 התביעה סכום. שבפיקוח הלחם מוצרי של מחיריהם בעדכון מתמשכים מעיכובים כתוצאה

 מאפיית של יחסי איחוד כולל( החברה של חלקה מתוכו"ח, ש מיליון 47.4 -כ הוא הכולל

ימים יבדקו הצדדים אפשרות להפנות  21לפיה בתוך מיליון ש"ח.  19.6 -בכ נאמד) אורנים

ימים יסיימו ביניהם הצדדים את ההליכים המקדמיים.  90את התיק לגישור, וכן כי בתוך 

 בספטמבר 11 מיום מיידי דיווחנוספים ראו  לפרטים .2013ביולי  16דיון נוסף נקבע ליום 

  . המצורף לדוח תקופתי זהלפרק א'  65.4וכן סעיף  )2012-01-235398  אסמכתא(מס'  2012

כנגד החברה וכנגד שתי הוגשו לבית המשפט המחוזי בירושלים  2012 באוגוסט 30ביום  .1.1.3.6

מאפיות נוספות (להלן יחד: "המשיבות"), כתב תביעה ובקשה להכיר בתובענה כייצוגית, על 

מיליון ש"ח, מבלי לפרט את חלוקת הסכום הנתבע בין המשיבות. כתב  100סך כולל של 

התביעה הוגש על ידי תובעת יחידה, אשר לטענתה, צרכה את מוצרי המשיבות, שעה שהללו 

, ובכך נגרמו לה 1988 -עו לכאורה עבירות לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"חביצ

ף, סידי החברה בקשה לסילוק התביעה על ה-לאחר שהוגשה עללטענתה נזקים כספיים. 

בהליך זה להסתלק מהתביעה והגישה בקשה להסתלקות לבית המשפט החליטה התובעת 

ר בית המשפט המחוזי בירושלים את איש 2013במרס  17ביום . 2013בפברואר  25ביום 

לפרטים נוספים  האישית.ה עודחה את התביבקשת ההסתלקות מאישור התובענה כייצוגית 

 .)2013-01-008227(מס' אסמכתא  2013 במרס 18 מיום החברה של מיידי דיווחראו 

 תחת הנמצאים הלחם מוצרי מחירי העלאת את הממשלה אישרה 2012 באוגוסט 14 ביום .1.1.3.7

 וזאת שוטף מחירים מעדכון נובע המחיר עדכון. 6.53% -ב"ת התמ משרד של מחירים פיקוח

 .אוגוסט חודש בראשית שחלה, ואנרגיה קמח בעיקר, התשומות במחירי חדה עלייה בשל

  והמצב הכספי ניתוח תוצאות הפעילות .1.2

  2011לעומת שנת  2012ניתוח תוצאות שנת  .1.2.1

לעומת התקופה המקבילה אשתקד, והסתכמו  2.9% -כב גדלו 2012 בשנתהמכירות  .1.2.1.1

עיקר  .אשתקד המקבילה בתקופה חש" מיליון 539.9לעומת  ח"ש מיליון 555.6 -ב

  .2012הגידול נובע מעליות המחיר שהיו במחצית השנייה של שנת 

מהמכירות),  32.9% -ח (כ"ש מיליון 182.7 -בכ הסתכם 2012 בשנתהגולמי  הרווח .1.2.1.2

מהמכירות).  31.6% -ח בתקופה המקבילה אשתקד (כ"ש מיליון 170.8 - לעומת כ

מעליות המחיר שהיו במחצית השנייה של שנת  בשיעור הרווח הגולמי נובע השיפור

  ואנרגיה. חומרי גלם (בעיקר קמח), כגון: עליה בתשומות שונותוזאת על אף  2012

 27.5% -מיליון ש"ח (כ 153 -עומדות על כ 2012בשנת  מכירה ושיווקהוצאות  .1.2.1.3

מהמכירות)  בתקופה  27.5% -מיליון ש"ח (כ 148.6 -מהמכירות), בהשוואה לכ
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מיליון ש"ח שנרשמה  3.3 - המקבילה אשתקד. הגידול נובע בעיקר מעליה של כ

 מיליון ש"ח שנרשמה בסעיף הובלה ומשלוח. 1.1 -ומעלייה של כ בסעיף שכר עבודה

 5.7% -ח (כ"מיליון ש 31.6 -עומדות על כ  2012בשנת  הנהלה וכלליותהוצאות  .1.2.1.4

מהמכירות) בתקופה  5.5% -ח (כ"מיליון ש 29.4 -מהמכירות), בהשוואה לכ

הוצאות חובות מסופקים ואבודים  נרשם בסעיף הגידולעיקר המקבילה אשתקד. 

 מיליון ש"ח). 0.6 - מיליון ש"ח) ובסעיף מסים ואגרות (כ 1.4 -(כ

מיליון ש"ח, בהשוואה  2.2 -עומדות על סך של כ 2012בשנת  אחרות הכנסות .1.2.1.5

מיליון ש"ח שנרשמו בתקופה המקבילה אשתקד. עיקר  0.5 -אחרות של כ להכנסות

מיליון ש"ח. כמו כן בשנה שעברה נרשמה  0.6 - בסך של כ מעמלת תיווךע בוהשינוי נ

לעומת מיליון ש"ח (נכסים בלתי מוחשיים ונדל"ן להשקעה),  1.4ירידת ערך בסך 

 השנה (נדל"ן להשקעה).שנרשמה מיליון ש"ח  0.2 -עליית ערך של כ

בשנת  מהמכירות) 0.1%-ח (כ"שמיליון  0.3 - כהסתכם בסך של  מפעולות הרווח .1.2.1.6

מהמכירות)  1.3% -(כמיליון  ש"ח  6.7 - של כבסך מפעולות  הפסדלעומת  2012

  . בתקופה המקבילה אשתקד

מהמכירות)  0.7% -(כמיליון ש"ח  4 -הסתכמו בכ 2012בשנת הוצאות מימון  .1.2.1.7

 מהמכירות) בתקופה המקבילה אשתקד. 1% -מיליון ש"ח (כ 5.3 -בהשוואה לכ

 0.7% -(כ מיליון 3.8 - של כבסך  הכולל לשנה ההפסד הסתכם 2012בשנת  .1.2.1.8

מהמכירות) בתקופה  2.1% -(כש"ח  מיליון 11.1 -מהמכירות), לעומת סך של כ

  .המקבילה אשתקד

 2010לעומת שנת  2011ניתוח תוצאות שנת  .1.2.2

מיליון  539.9 -, והסתכמו ב2010שנת לעומת  1% -כב גדלו 2011 בשנתהמכירות  .1.2.2.1

   .2010בשנת ח "מיליון ש 533.7ח  לעומת "ש

מהמכירות),  31.6% -ח (כ"מיליון ש 170.8 -הסתכם בכ 2011בשנת הרווח הגולמי  .1.2.2.2

מהמכירות). השחיקה בשיעור  36.6% -(כ 2010בשנת ח "ש מיליון 195.2 -לעומת כ

, כגון: הרווח הגולמי נובעת משחיקה במחירי המוצרים וכן מעליה בתשומות שונות

  חומרי גלם (בעיקר קמח), שכר עבודה ואנרגיה.

 27.5% -מיליון ש"ח (כ 148.6 -עומדות על כ 2011בשנת  מכירה ושיווקהוצאות  .1.2.2.3

. 2010בשנת מהמכירות)   26.6% -ש"ח (כמיליון  141.9 -מהמכירות), בהשוואה לכ

  מיליון ש"ח שנרשמה בסעיף שכר עבודה. 4.8 -הגידול נובע בעיקר מעליה של כ

 5.5% -ח (כ"מיליון ש 29.4 -עומדות על כ 2011בשנת  הנהלה וכלליותהוצאות  .1.2.2.4

 . 2010בשנת מהמכירות)  5.4% -ח (כ"מיליון ש 28.7 -מהמכירות), בהשוואה לכ

מיליון ש"ח, בהשוואה  0.5 -של כ סךעומדות על  2011בשנת  אחרותהכנסות  .1.2.2.5

בע ו. עיקר השינוי נ2010בשנת מיליון ש"ח שנרשמו  1.6 -להוצאות אחרות של כ

בגין בעל עניין שסיים את העסקתו  2010פעמית שנרשמה בשנת -מהוצאה חד

 .מיליון ש"ח) 2.7 -(כ 2011במרס  22בחברה ביום 
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בשנת  מהמכירות) 1.2%-ח (כ"שמיליון  6.7 -כם בסך של הסתכ ההפסד מפעולות .1.2.2.6

בשנת מהמכירות)  4.3% -(כמיליון  ש"ח  23.1 -של כמפעולות רווח לעומת  2011

2010 .  

מהמכירות)  1% -(כמיליון ש"ח  5.3 -הסתכמו בכ 2011בשנת הוצאות מימון  .1.2.2.7

 .2010בשנת מהמכירות)  0.9% -מיליון ש"ח (כ 4.9 -בהשוואה לכ

 2% -(כמיליון  11.1 -של כבסך  הכולל לשנהההפסד  הסתכם 2011בשנת  .1.2.2.8

 2.6% -(כש"ח מיליון  13.7 -בסך של כ כולל לשנהמהמכירות), לעומת רווח 

  .2010בשנת מהמכירות) 

  2012לשנת  םרבעוני לפידוחות רווח והפסד  .1.2.3

 2012תמצית דוחות רווח והפסד רבעוניים לשנת 

 שנתי 4רבעון  3רבעון  2רבעון  1רבעון    
 אלפי ש"ח   

            

 555,585 150,851 138,497 126,928 139,309 מכירות

 372,863 97,921 94,694 86,738 93,510 עלות המכירות

 182,722 52,930 43,803 40,190 45,799 רווח גולמי

 152,964 39,980 38,051 36,499 38,434 הוצאות מכירה ושיווק

 31,581 7,676 7,610 8,559 7,736 הוצאות הנהלה וכלליות

 )2,152( )380( )204( )1,065( )503( הכנסות אחרות

 329 5,654 )1,654( )3,803( 132 רווח (הפסד) מפעולות

 4,036 835 1,122 1,034 1,045 הוצאות מימון, נטו

 )3,707( 4,819 )2,776( )4,837( )913( רווח (הפסד) לפני מסים על הכנסה

 )131( )1,200( 279 827 )37( (מסים על הכנסה)הטבת מס 

 )3,838( 3,619 )2,497( )4,010( )950( רווח נקי (הפסד) לתקופה

  

  2011בדצמבר  31לעומת  2012בדצמבר  31ליום  הכספיניתוח המצב  .1.2.4

 363.8 -בכ 2012בדצמבר  31סך הנכסים המוצגים במאזן המאוחד של החברה הסתכמו ביום 

. להלן השינויים העיקריים 2011בדצמבר  31ח ביום "מיליון ש 362 -ח לעומת כ"מיליון ש

  :2011בדצמבר  31לעומת  2012בדצמבר  31בסעיפי המאזן נכון ליום 

  נכסים שוטפים .1.2.4.1

ח לעומת "מיליון ש 155.7 -הסתכמו הנכסים השוטפים בכ 2012בדצמבר  31ליום 

ינויים העיקריים שהיו בסעיפי . הש2011ח  בסוף שנת "מיליון ש 149.5 -סך של כ

מיליון ש"ח בסעיף לקוחות (בשל עליות  9.8 -גידול של כהנכסים השוטפים נבעו מ

מיליון ש"ח בסעיף  1.6 -) ומגידול של כ2012המחיר שהיו במחצית השנייה של שנת 

 - קיטון של כ . מנגד חלחייבים ויתרות חובה אחרים (בעיקר בשל מקדמות לספקים)

  סעיף מסי הכנסה לקבל.מיליון ש"ח ב 4.4
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  נכסים שאינם שוטפים .1.2.4.2

ח "מיליון ש 208.1 -הסתכמו הנכסים שאינם שוטפים בכ 2012בדצמבר  31ליום 

. השינויים העיקריים שהיו בסעיפי 2011ח בסוף שנת "מיליון ש 212.4 -לעומת כ

קבוע רכוש מיליון ש"ח בסעיף  1.9 -הנכסים שאינם שוטפים נבעו מקיטון של כ

  מיליון ש"ח בסעיף מסי הכנסה נדחים. 1 -ומקיטון של כ

  התחייבויות שוטפות .1.2.4.3

ח , "מיליון ש 174 -הסתכם סעיף ההתחייבויות השוטפות בכ 2012בדצמבר  31ליום 

. השינויים העיקריים שהיו 2011ח  בסוף שנת "מיליון ש 154.7לעומת סך של 

מיליון ש"ח בסעיף  10.7- של כ למגידובסעיפי ההתחייבויות השוטפות נבעו בעיקר 

מיליון ש"ח בסעיף ספקים  7.1 -ומגידול בסך של כ אשראי והלוואות לזמן קצר

   ונותני שירותים (בעיקר בשל עליות מחירי חומרי הגלם והאנרגיה).

  התחייבויות שאינן שוטפות .1.2.4.4

מיליון  37.8 -בכ שאינן שוטפותהסתכם סעיף ההתחייבויות  2012בדצמבר  31ליום 

השינוי העיקרי שחל . 2011ח  בסוף שנת "מיליון ש 46.2ח , לעומת סך של "ש

סעיף מיליון ש"ח ב 7.5 -בסעיפי ההתחייבויות שאינן שוטפות היה  קיטון של כ

  ארוך. הלוואות והתחייבויות לזמן

  הון עצמי .1.2.4.5

ח לעומת "מיליון ש 152 -, הסתכם ההון העצמי בכ2012בדצמבר  31נכון ליום 

מיליון  9.1 -. הקיטון בהון העצמי בסך של כ2011ח  בסוף שנת "ן שמיליו 161.1

מיליון ש"ח ומדיבידנד  3.8 -בסך של כ לתקופה הכולל לשנהח נובע מההפסד "ש

  . מיליון ש"ח שחולק במהלך חודש ספטמבר 5.2בסך 

  מקורות המימוןנזילות ו .1.3

 2011לעומת שנת  2012ניתוח תוצאות שנת  -תזרים מזומנים .1.3.1

  מזומנים מפעילות שוטפתתזרימי  .1.3.1.1

 16 -לסך של כ 2012 בשנתתזרימי המזומנים שנבעו מפעילות שוטפת הסתכמו 

 15.1 -ח, לעומת תזרימי המזומנים שנבעו מפעילות שוטפת בסך של כ"מיליון ש

 3.7הירידה בהפסד לפני מסים על הכנסה בין התקופות ( .2011בשנת ח "מיליון ש

בשינויים יון ש"ח אשתקד), קוזזה כמעט במלואה מיל 12מיליון ש"ח השנה לעומת 

  שחלו בסעיפי הרכוש וההתחייבויות (בעיקר עקב גידול בסעיף לקוחות).

  תזרימי מזומנים מפעילות השקעה .1.3.1.2

מיליון  14.1 -הסתכם בכ 2012תזרים המזומנים ששימש לפעילות השקעה בשנת 

מיליון  20.8 -כ ח בהשוואה לתזרים המזומנים ששימש לפעילות השקעה בסך של"ש

. היקף ההשקעה ברכוש קבוע נטו (בניכוי התמורה ממכירת רכוש 2011ח בשנת "ש

ח בשנת "מיליון ש 20 -ח בהשוואה ל"מיליון ש 14.8 -הסתכם בכ 2012קבוע) בשנת 

2011.  
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  תזרימי מזומנים מפעילות מימון .1.3.1.3

ליון מי 2.2 -הסתכמו בכ 2012 בשנתתזרימי המזומנים ששימשו לפעילות מימון 

ח אשתקד. תזרים המזומנים ששימש לפעילות "מיליון ש 20.1 -ח בהשוואה לכ"ש

ח ומנגד קבלת "מיליון ש 17.6 -פירעון אשראי בהיקף של כ 2012 בשנתמימון כלל 

מיליון ש"ח  29ח, לעומת פירעון אשראי בהיקף של "מיליון ש 20.6אשראי בסך 

וסף כלל התזרים מפעילות מימון בנ .2011 בשנתמיליון ש"ח  9וקבלת אשראי בסך 

  מיליון ש"ח. 5.2השנה חלוקת דיבידנד בסך 

 2010לעומת שנת  2011ניתוח תוצאות שנת  -תזרים מזומנים .1.3.2

  מזומנים מפעילות שוטפת תזרימי .1.3.2.1

 15.1 -לסך של כ 2011 בשנתתזרימי המזומנים שנבעו מפעילות שוטפת הסתכמו 

 37.9 -מפעילות שוטפת בסך של כ ח, לעומת תזרימי המזומנים שנבעו"מיליון ש

בע והקיטון בתזרימי המזומנים שנבעו מפעילות שוטפת נ .2010בשנת ח "מיליון ש

, 2011בשנת מיליון ש"ח  12 - בעיקר ממעבר להפסד לפני מסים על הכנסה של כ

. מנגד 2010בשנת מיליון ש"ח  18.1 -לעומת רווח לפני מסים על הכנסה בסך של כ

מיליון  9 -מיליון ש"ח במסי הכנסה ששולמו בין התקופות (כ 7 -חל קיטון של כ

). השינויים בסעיפי הרכוש 2011מיליון ש"ח בשנת  2לעומת  2010ש"ח בשנת 

מיליון  8.5 -מיליון ש"ח בין התקופות (כ 2.5 -וההתחייבויות התפעוליים ירדו בכ

  ).2011מיליון ש"ח בשנת  6לעומת  2010ש"ח בשנת 

  מפעילות השקעה מזומנים תזרימי .1.3.2.2

מיליון  20.8 -הסתכם בכ 2011 בשנתתזרים המזומנים ששימש לפעילות השקעה 

מיליון  20.4 -ח בהשוואה לתזרים המזומנים ששימש לפעילות השקעה בסך של כ"ש

. היקף ההשקעה ברכוש קבוע נטו (בניכוי התמורה ממכירת רכוש 2010בשנת ח "ש

 -ח בהשוואה ל"מיליון ש 20.2 -הסתכם בכ 2011בשנת קבוע) ובנכסים לא מוחשיים 

  .2010בשנת ח "מיליון ש 20.7

  מזומנים מפעילות מימון תזרימי .1.3.2.3

מיליון  20.1 -הסתכמו בכ 2011 בשנתתזרימי המזומנים ששימשו לפעילות מימון 

. תזרים המזומנים ששימש לפעילות 2010בשנת ח "מיליון ש 8.9 -ח בהשוואה לכ"ש

ח ומנגד קבלת "מיליון ש 29.1 -ירעון אשראי בהיקף של כפ 2011 בשנתמימון כלל 

מיליון ש"ח וקבלת  20ח, לעומת פירעון אשראי בהיקף של "מיליון ש 9אשראי בסך 

   .2010 בשנתמיליון ש"ח  11.1אשראי בסך 

 מקורות מימון  .1.3.3

 61ראו סעיף  להסברים בדבר מקורות המימון של החברה, לרבות עלותם והשינויים שחלו בהם,

  לחלק א' לדוח תקופתי זה. 

 מיליון ש"ח 7.5 -(בניכוי חלויות שוטפות) של כ הלוואות לזמן ארוךחל קיטון ב ,בתקופת הדוח

לסוף התקופה מסתכם ח. "מיליון ש 10.7 -בכ גדל םאייבנקתאגידים האשראי לזמן קצר מומנגד 
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שנת לסוף ח "יליון שמ 51.2לעומת ח, "ש ןמיליו 54.4 -בכואחרים  תאגידים בנקאייםהאשראי מ

2011.  

 אשראי בנקאי לזמן קצר .1.3.3.1

  :(אלפי ש"ח) כדלקמןלזמן קצר שקליות לקבוצה מסגרות אשראי 

  2013 מרסב 1ליום   2012בדצמבר  31ליום   

  48,940  49,190  מסגרות אשראי

  14,123  13,913  ניצול בפועל

 

 אשראי בנקאי לזמן ארוך  .1.3.3.2

 התאגידים הבנקאייםמסגרות האשראי להלוואות לזמן ארוך לא הוגדרו על ידי 

באשראי בנקאי  ונבחנות לגופן לפי הצורך. להערכת החברה, היא תוכל לגייס מימון

  , באם תידרש, על ידי הרחבת האשראי הבנקאי הקיים.לזמן ארוך

 אשראי ספקים .1.3.3.3

 112 -2011( מיליון ש"ח 112.6 -כעומד על סך של  2012 שנתלאשראי ספקים ממוצע 

על  2012עמד בשנת מספקיה השונים ימי האשראי שמקבלת החברה  .מיליון ש"ח)

 .ימים) 124.5 -2011( ימים בממוצע 123 -כ

  אשראי לקוחות .1.3.3.4

 130 -2011( ש"חמיליון  131.8 -כעומד על  2012אשראי ממוצע ללקוחות בשנת 

 - על כ 2012ימי האשראי שמעניקה החברה ללקוחותיה עמד בשנת . מיליון ש"ח)

  ימים). 88 -2011( ימים בממוצע 86.5

נותנת השונים וימי האשראי שמספקיה מקבלת החברה הפער בין ימי האשראי ש

   .ימים בממוצע) 36.5 -2011( ימים בממוצע 36.5 -עומד על כהחברה ללקוחותיה 

  חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם .2

 בחברה לניהול סיכוני שוק תהאחראי .2.1

לפרטים נוספים בקשר עם רות מירון, לרבות  .סיכוני שוק בחברה היא רות מירון האחראית על ניהול

  א לפרק ד' לדוח תקופתי זה.26, ראו תקנה והשכלתהניסיונה המקצועי 

 אור סיכוני השוק ית .2.2

  שינויים בסביבה הכלכלית .2.2.1

 לחם מוצרי שאינם החברה מוצרי בצריכת בקיטון מתבטאת הישראלי במשק כלכלית האטה

לצריכה של מוצרי לחם בסיסיים הנתונים לפיקוח מחירים. בנוסף בתקופות אלו  ומעבר בסיסי

 ירידת הצריכה מורגשת גם בתחום העוגות. 
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הכלכלי העולמי ובעיקר בגוש האירו גורם לחוסר יציבות ולתנודות משמעותיים בשווקים  המצב

  שערי מטבעות ובמחירי חומרי הגלם.יים, במחירי ניירות הערך, בשערי איגרות חוב, בהפיננס

 של והעקיפות הישירות הכלכליות ההשפעות את במלואן להעריך ניתן לא הדוח למועד נכון

   .החברה על"ל הנ הגורמים

 סיכוני מדד המחירים לצרכן .2.2.2

המחירים לצרכן דד למצמודות ואחרים לתאגידים בנקאים  הקבוצההתחייבויות חלק מ

ש"ח. החברה מתמודדת  מיליון 6.7 -כבסך של סה"כ ההתחייבויות הצמודות למדד הנן  החברה.

  עם החשיפה ע"י פיזור ההתחייבויות בין בסיסי ההצמדה.

 סיכוני ריבית .2.2.3

- כשל  סכום .חשופים לשינויים בשיעור הריביתלתאגידים בנקאים  הקבוצההתחייבויות חלק מ

   .משתנים מיידית בחודש שבו שונתה הריבית המתייחסת מיליון ש"ח 24.9

  ומחירים אחרים ומרי גלםמחירי מכירה, מחירי תשומות וח .2.2.4

תוצאותיה הכספיות של החברה מושפעות משינוי מחיר המכירה של מוצריה לעומת השינוי 

במחירי התשומות ומרמת המחיר הבסיסית של מחיר המכירה של מוצריה. המחירים המרביים 

מכלל מכירות הקבוצה, נקבעים ומעודכנים  40%-35%  ביןשל מוצרי הלחם שבפיקוח, המהווים 

"). התמ"תלהלן " -קחים (משרד התעשייה המסחר והתעסוקהמעת לעת ע"י הגורמים המפ

עדכון המחירים המרביים של מוצרי הלחם שבפיקוח מתבצע בשני מסלולים מקבילים: עדכון 

שוטף, המתבצע בהתאם לשינויים שחלים במחיר סל התשומות המורכב מעלות שכר עבודה, 

כון הקודם או כאשר שיעור קמח, אנרגיה ומדד המחירים לצרכן, אם עברה שנה ממועד העד

לבדיקת רווחיות  דוחועדכון בסיסי באמצעות לפחות;  3%השינוי המצטבר בסל התשומות הוא 

המתבצע באופן , )("דוח סוארי"חברות הנמצאות בפיקוח מחירים לצורך תיקון מחירי בסיס 

אפיות מתקופתי על יסוד דוחות כספיים של מספר מאפיות מייצגות בענף, ובכללן החברה ("

"). שינויים במחירי התשומות עשויים להשפיע על תוצאות הפעילות בעיקר לטווח הקצר המדגם

החברה מעריכה, כי עיקר החשיפה מגודר בעדכון המחירים    עד שיופעל מנגנון התאמת המחיר.

יצוין כי העדכון לעיתים אינו מתבצע מידית מסיבות שאינן תלויות . על ידי משרד התמ"ת

קבות אירועי המחאה החברתית משרד התמ"ת נמנע מלעדכן את העליות . בעבחברה

  . המתבקשות במוצרים המפוקחים במועדן

  עדכון מחירי המוצרים שאינם בפיקוח מחירים נעשה לפי תנאי השוק והתחרות השוררת בענף.

  סיכוני שוק אחרים .2.2.5

  ש"ח.  מיליון 8.9 -כ הינהלחובות מסופקים יתרת ההפרשה  .2.2.5.1

קיימת לחברה להשקעה בגין החזקה במקרקעין ובנדל"ן  - ערך נכסי דלא ניידי  .2.2.5.2

   חשיפה כלכלית לשינויי ערך.

מותג החברה בעל מוניטין רב ובין השאר מעמד החברה  - פגיעה במותג החברה .2.2.5.3

  בשוק תלוי במוניטין זה, כך שפגיעה במותג החברה תשפיע על מעמד החברה. 
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 שוק בניהול סיכוני החברהמדיניות  .2.3

מדיניות החברה מבוססת על שיקולי הטווח הארוך. יחד עם זאת, החברה עוקבת בדריכות וברמה שוטפת 

 .אחר ההתפתחויות בשווקי הכספים וההון

בעיקר באפיקים שקליים קצרי טווח, וכן  , במידה וקיימים,החברה נוהגת להשקיע את עודפי הנזילות

ידיות (אג"ח ממשלתי וקונצרני בעל דרוג גבוה), בהתאם בתיקי השקעות מנוהלים הכוללים השקעות סול

  להחלטת הדירקטוריון. החברה מנהלת את עודפי הנזילות באמצעות מנהלי תיקים בעלי ניסיון וידע בענף.

 החברה בניהול סיכוני שוק ואופן מימושההפיקוח על מדיניות ניהול  .2.4

. פעולות , בהתאם לצורךהגנה מעת לעתדירקטוריון החברה הסמיך את הנהלת החברה לביצוע פעולות 

 כדי שינוי מהותי במבנה האשראי של החברה דורשות אישור דירקטוריון החברה. ןמהותיות שיש בה

דירקטוריון החברה דן מעת לעת בחשיפות החברה לסיכוני שוק ומקבל דיווחים שוטפים על הפעולות 

  .הננקטות

ות אלו נעשות עם תאגידים בנקאיים אחוץ. עסקשימוש בנגזרים במטבע  בעת הצורך,החברה עושה 

בישראל. להערכת החברה, סיכון האשראי הגלום בפעילות זו חסר משמעות. במהלך תקופת הדיווח לא 

  חריגה בין מדיניות הדיווח של החברה לבין המדיניות שננקטה בפועל. ההיית
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 (אלפי ש"ח) 2012בדצמבר  31ליום  דוח בסיסי הצמדה .2.5

 
  במטבע חוץ 

בהצמדה 
 מדדל

 לא צמוד
יתרות לא 
 כספיות

 סה"כ

 נכסים שוטפים

 1,112 - 1,112 - - מזומנים ושווי מזומנים

 140,282 - 139,676 - 606 לקוחות

 4,512 1,343 3,169 - - חייבים אחרים

 3,258 - - 3,258 - מסי הכנסה לקבל

 6,566 6,566 - - - מלאי

 155,730 7,909 143,957 6063,258 נכסים שוטפים סה"כ

 נכסים שאינם שוטפים

 194,189 194,189 - - - רכוש קבוע בניכוי פחת נצבר

 3,531 3,531 - - - נדל"ן להשקעה בניכוי הפחתה שנצברה

 6,695 6,695 - - - נכסים בלתי מוחשיים בניכוי הפחתה שנצברה

 2,882 2,882 - - - מסי הכנסה נדחים

נכסי תוכנית פיצויים, לאחר ניכוי התח' בשל סיום 
 813 - 813 - - יחסי עובד מעביד

 208,110 207,297 813 - -  סה"כ נכסים שאינם שוטפים

 363,840 215,206 144,770 3,258 606  סה"כ נכסים

 התחייבויות שוטפות

 13,913 - 13,913 - - בנקאיים ואחריםאשראי והלוואות מתאגידים 

 117,740 - 117,740 - - ספקים ונותני שירותים

 27,259 7,526 19,733 - - זכאים אחרים

 550 - 550 - - הפרשות בגין התחייבויות אחרות

 159,462 7,526 151,936 - - סה"כ התחייבויות שוטפות

 התחייבויות שאינן שוטפות

 40,473 - 33,764 6,709 - והתחייבויות מתאגידים בנקאיים ואחריםהלוואות 

 8,100 8,100 - - - מסי הכנסה נדחים

 3,767 - 3,767 - - מעביד, נטו-התחייבות בשל סיום יחסי עובד

 52,340 8,100 37,531 6,709 - סה"כ התחייבויות שאינן שוטפות

 211,802 15,626 189,467 6,709 - סה"כ התחייבויות

 152,038 199,580 (44,697) (3,451) 606 עודף (גרעון) נכסים על התחייבויות
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 (אלפי ש"ח) 2011בדצמבר  31דוח בסיסי הצמדה ליום  .2.6

 
  במטבע חוץ 

בהצמדה 
 מדדל

 לא צמוד
יתרות לא 
 כספיות

 סה"כ

 נכסים שוטפים

 1,384 - 1,384 - - מזומנים ושווי מזומנים

 130,498 - 129,898 - 600 לקוחות

 2,933 928 2,005 - - חייבים אחרים

 7,703 - - 7,703 - מסי הכנסה לקבל

 7,018 7,018 - - - מלאי

 149,536 7,946 133,287 7,703 600 סה"כ נכסים שוטפים

 נכסים שאינם שוטפים

 196,086 196,086 - - - רכוש קבוע בניכוי פחת נצבר

 3,531 3,531 - - - נדל"ן להשקעה בניכוי הפחתה שנצברה

 7,080 7,080 - - - נכסים בלתי מוחשיים בניכוי הפחתה שנצברה

 492 - 492 - - השקעות ויתרות חובה לזמן ארוך

 3,882 3,882 - - - מסי הכנסה נדחים

נכסי תוכנית פיצויים, לאחר ניכוי התח' בשל סיום 
 1,374 - 1,374 - - יחסי עובד מעביד

 212,445 210,579 1,866 - -  סה"כ נכסים שאינם שוטפים

 361,981 218,525 135,153 7,703 600  סה"כ נכסים

 התחייבויות שוטפות

 744 - 744 - - אשראי והלוואות מתאגידים בנקאיים ואחרים

 110,682 - 110,682 - - ספקים ונותני שירותים

 25,699 7,195 18,504 - - אחריםזכאים 

 550 - 550 - - הפרשות בגין התחייבויות אחרות

 137,675 7,195 130,480 - - סה"כ התחייבויות שוטפות

 התחייבויות שאינן שוטפות

הלוואות והתחייבויות מתאגידים בנקאיים 
 50,480 - 41,308 9,172 - ואחרים

 8,906 8,906 - - - מסי הכנסה נדחים

 3,822 - 3,822 - - מעביד, נטו-התחייבות בשל סיום יחסי עובד

 63,208 8,906 45,130 9,172 - סה"כ התחייבויות שאינן שוטפות

 200,883 16,101 175,610 9,172 - סה"כ התחייבויות

 161,098 202,424 (40,457) (1,469) 600 עודף (גרעון) נכסים על התחייבויות
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  (אלפי ש"ח) 2012בדצמבר  31מבחני רגישות למכשירים פיננסיים ליום  .2.7

  רגישות לשינויים בשער החליפין דולר/שקל .2.7.1

 רווח (הפסד) מהשינויים שווי הוגן רווח (הפסד) מהשינויים

10% 5% 3.733 -5% -10% 

 (55) (27) 546 27 55 לקוחות

 12 6 (124) (6) (12)  הזמנות פתוחות לספקים

 23 47 (467) (23) (47) שכירות - איתנותת יוהתקשרו

 4 2 (45) (2) (4) סה"כ 
  

 .חשיפת החברה הבסיסית היא חשיפה לעליית שער הדולר/שקל  

 .לחברה הזמנות פתוחות מספקים במט"ח אשר רגישות לשינויים בשער החליפין דולר/שקל  

 לשינויים בשער החליפין דולר/שקל.  ותלחברה התקשרויות איתנות (חוזי שכירות) אשר רגיש  
  

 רגישות לשינויים בשער החליפין אירו/שקל .2.7.2

 רווח (הפסד) מהשינויים שווי הוגן רווח (הפסד) מהשינויים

10% 5% 4.9206 -5% -10% 

 (6) (3) 60 3 6  לקוחות

 (6) (3) 60 3 6  סה"כ 
 

 .חשיפת החברה הבסיסית היא חשיפה לירידת שער האירו/שקל  

 .לחברה יתרת לקוחות במטבע האירו, אשר רגישה לשינויים בשער החליפין אירו/שקל 
  

 נומינלית שקליתרגישות לשינויים בריבית  .2.7.3

 רווח (הפסד) מהשינוייםשווי הוגן רווח (הפסד) מהשינויים

  16% 10% 5%   -5% -10% -16% 

 (320) (199) (99) (23,159) 98 195 311לא צמודות - שקליותהלוואות 

 (62) (39) (19) (3,997) 19 38 60 שכירות - התקשרות איתנה

 (382) (238) (118) (27,156) 117 233 371 סה"כ 
  

 ) למטה)  16%-למעלה ו 16%ניתוח הרגישות של הריבית השקלית הנומינלית כולל תרחיש נוסף
  הבוחן את השינוי היומי הקיצוני ביותר שאירע בעשר השנים האחרונות.

  לחברה הלוואות שקליות נומינליות המושפעות משינוי בריבית השקלית הנומינלית, כאשר השווי
 ההוגן של הלוואות אלו חושב על ידי היוון התזרים העתידי.

  

  ריאלית שקליתרגישות לשינויים בריבית  .2.7.4

 רווח (הפסד) מהשינויים שווי הוגן רווח (הפסד) מהשינויים

  16% 10% 5%   -5% -10% -16% 

 (72) (45) (22) (7,231) 22 44 70 מדדלהלוואות צמודות 

 (520) (324) (161) (32,955) 160 319 508 שכירות - התקשרות איתנה

 (592) (369)(183) (40,186) 182 363 578 סה"כ 
  

 ) למטה)  16%-למעלה ו 16%ניתוח הרגישות של הריבית השקלית הריאלית כולל תרחיש נוסף
  השינוי היומי הקיצוני ביותר שאירע בעשר השנים האחרונות.הבוחן את 
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  ,לחברה הלוואות צמודות למדד המחירים לצרכן המושפעות משינוי בריבית השקלית הריאלית
  כאשר השווי ההוגן שלהן חושב על ידי היוון התזרים העתידי.

  רגישות לשינויים בריבית הדולרית .2.7.5

 (הפסד) מהשינויים רווחשווי הוגן רווח (הפסד) מהשינויים

  16% 10%5%   -5% -10% -16% 

 (8) (3) (2) (467) 2 3 8 שכירות - ותות איתנויהתקשר

 (8) (3) (2) (467) 2 3 8 סה"כ 
  

 ) למטה) הבוחן את  16%-למעלה ו 16%ניתוח הרגישות של הריבית הדולרית כולל תרחיש נוסף
  האחרונות.השינוי היומי הקיצוני ביותר שאירע בעשר השנים 

 .לחברה התקשרות איתנה (שכירות) אשר רגישה לשינויים בריבית הדולרית  
  רגישות לשינויים במדד המחירים לצרכן .2.7.6

 רווח (הפסד) מהשינוייםשווי הוגן רווח (הפסד) מהשינויים  

  1.5% 0.2% 0.1%   -0.1% -0.2% -1.5% 

 (49) (7) (3) 3,258 3 7 49 מסי הכנסה לקבל

 7 1 0 (496) (0) (1) (7) ליסינג  - ותאיתנת יוהתקשרו

 494 66 33 (32,955) (33) (66) (494)שכירות - ותת איתניוהתקשרו

 452 60 30 (30,193) (30) (60) (452) סה"כ 
  

  .בטבלה מוצגים הפריטים הרגישים לשינויים במדד המחירים לצרכן  

  לשנה,  2%הערכת אינפלציה של (למעלה ולמטה) בוצע על  10%- ו 5%ניתוח הרגישות של
  המבוססת על מרכז יעד האינפלציה של בנק ישראל.

  השנים האחרונות.  10-(למעלה ולמטה) וזאת על פי בדיקה היסטורית ב 1.5%תרחיש קיצון של  

 .לחברה התקשרויות איתנות (ליסינג ושכירות) אשר רגישות לשינויים במדד המחירים לצרכן  

  המוכרים במאזן ואלה שאינם מוכרים אך שכנגדם קיימת התקשרות השווי ההוגן של הרכיבים
. שווי זה חשוף לשינויים במדד 2012בדצמבר  31ש"ח נכון ליום  אלפי )30,193(-איתנה נאמד בכ

גידול בהתחייבויות  -באופן שעליית מדד המחירים מעלה את השווי ההוגן (בערך מוחלט) 
  הצמודות למדד של החברה, ולהפך במקרה של ירידת מדד המחירים לצרכן. 

 .חשיפת החברה הינה חשיפה לעליית מדד המחירים לצרכן 
  

 תאגידיהממשל היבטי ה .3

  במתן תרומותמדיניות החברה  .3.1

ככלל, מדיניות החברה בעניין  , כאשרהחברה רואה בתרומה לקהילה חלק בלתי נפרד מפעילות הקבוצה

ח, הן בכסף "אלפי ש 647בתקופת הדוח תרמה החברה תרומות בסך  היא לבחון כל תרומה ותרומה לגופה.

  .בעתיד אין התחייבויות מהותיות למתן תרומות חברהל והן במוצרים.

  דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית .3.2

המספר המזערי של דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית הראוי לחברה, נקבע לשני דירקטורים, 

וזאת בהתחשב באופי הסוגיות החשבונאיות וסוגיות הבקרה החשבונאית המתעוררת בהכנת דוחותיה 

החברה ולסדר הגודל והמורכבות של החברה, וכן הכספיים של החברה, לאור תחומי פעילותה של 

בהתחשב בהרכב דירקטוריון החברה בכללותו הכולל אנשים בעלי ניסיון עסקי, ניהולי ומקצועי המאפשר 

שלושה כיום מכהנים בדירקטוריון  להם להתמודד עם מטלות ניהול החברה לרבות מטלות הדיווח.
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זאב וגב' אורלי -אבנר לושי, מר שאול בן מרכדלקמן:  ,דירקטורים בעלי מיומנות חשבונאית ופיננסית

  בפרק ד' לדוח תקופתי זה.  26נוספים באשר לדירקטורים אלו, ראו תקנה  לפרטיםזילברמן. 

 דירקטורים בלתי תלויים .3.3

 מפורט, החברה לא אימצה בתקנונה הוראה בדבר שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים כדוחלתאריך ה

נכון למועד הדוח, בדירקטוריון החברה מכהנים נוסף על שני  החברות.לחוק בתוספת הראשונה 

  .זילברמןאורלי ישעיהו אלטוביה והדירקטורים החיצוניים, שני דירקטורים בלתי תלויים נוספים, ה"ה 

  בחברהגילוי בדבר המבקר הפנימי  .3.4

 זהות המבקר הפנימי .3.4.1

תואר "בוגר" במדעי המדינה  המבקר הפנימי הינו מר יורם לביטוב. המבקר הפנימי הינו בעל

ומבקר מערכות מידע .C.I.A) ומינהל ציבורי (אוניברסיטת בר אילן), מבקר פנימי מוסמך (

)C.I.S.A..בעשור האחרון שימש ומשמש כמנהל משרד לביקורת פנים .(  

 ודרך מינוי המבקר הפנימי תאריך תחילת כהונה .3.4.2

ומינויו אושר על ידי ועדת הביקורת  2007באוקטובר  1מונה ביום  ,המבקר הפנימי, מר לביטוב

מינויו אושר לאחר בחינה מעמיקה של השכלתו וניסיונו רב השנים  .החברה דירקטוריוןהו

ולאחר פגישות שנערכו עימו והתרשמות בלתי אמצעית ממנו על ידי הנהלת החברה וועדת 

בקר הפנימי של החברה, בין היתר, הביקורת. מר יורם לביטוב נמצא מתאים לכהן כמ

  בהתחשב בהיקף פעילותה ומורכבותה של החברה.

 עמידת המבקר הפנימי בדרישות חוקיות .3.4.3

למיטב ידיעת הנהלת החברה, בהתאם להצהרת המבקר הפנימי, המבקר הפנימי עומד 

 ,לחוק הביקורת הפנימית 8 -(א) ו3 סעיפים(ב) לחוק החברות, ובהוראות 146בדרישות סעיף 

בעל עניין בחברה ואינו קרוב מבקר הפנים אינו למיטב ידיעת החברה, כמו כן,  .1992 -התשנ"ב

של בעל עניין או נושא משרה בחברה, ואינו מכהן כרואה החשבון המבקר של החברה או מי 

 המחזיק בניירות ערך של החברה או של גוף הקשור אלימטעמו. כמו כן המבקר הפנימי אינו 

עם החברה ולא ממלא בה כל או קשרים מהותיים אחרים קשרים עסקיים  וכן, אינו בעל

  תפקיד אחר.

 הפנימיעל המבקר הארגוני זהות הממונה  .3.4.4

  הממונה על המבקר הפנימי הוא מנכ"ל החברה, ירון אנג'ל.

 קשרי המבקר הפנימי עם החברה או גוף הקשור אליה .3.4.5

מטעם משרדו  לחברהאלא מעניק שירותי ביקורת פנים  החברההמבקר הפנימי אינו עובד 

  ואין בפעילותו דבר כדי ליצור ניגוד עניינים עם תפקידו כמבקר.   כגורם חיצוני

 והשיקולים בקביעתה תכנית העבודה .3.4.6

וכנית העבודה השנתית מוגשת על ידי המבקר הפנימי ומאושרת על ידי ועדת הביקורת של ת

נימי נפגש עם ההנהלה הבכירה של החברה, הציג בפניהם את החברה, וזאת לאחר שהמבקר הפ
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נגזרה מסקר  2013הנושאים העומדים על הפרק וקיבל את הערותיהם. תוכנית העבודה לשנת 

  . 2011סיכונים שנערך בחברה בסוף שנת 

למבקר הפנימי ניתן שיקול דעת בבחירת סדר נושאי הביקורת בתוך התוכנית ובהרחבת 

  ש, לאחר אישור ועדת הביקורת.הביקורת ככל שנדר

 בחו"ל או של תאגידים מוחזקים ביקורת .3.4.7

  .החברההביקורת הפנימית מתייחסת גם לתאגידים המהווים החזקות מהותיות של 

 היקף העסקה .3.4.8

לא חל שינוי  שעות בשנה). 540שעות בחודש ( 45בהיקף של  2012המבקר הפנימי הועסק בשנת 

  .2012בהיקף העסקתו של המבקר הפנימי בשנת 

 התקנים המקצועיים על פיהם עורך המבקר הפנימי את הביקורת .3.4.9

המבקר פועל על פי תקנים מקצועיים המקובלים, כאמור בהתאם להודעת המבקר הפנימי, 

שנקבעו  , ועל פי תקנים והנחיות מקצועיים1992-(ב) לחוק הביקורת הפנימית, התשנ"ב4בסעיף 

על ידי לשכת המבקרים  הפנימיים הבינלאומית, ושאומצו על ידי לשכת המבקרים הפנימיים 

הדירקטוריון הסתמך על דיווחיו של המבקר הפנימי בדבר עמידתו בדרישות התקנים  בישראל.

  המקצועיים האמורים, לפיהם הוא עורך את הביקורת 

 גישה למידע .3.4.10

כאמור  ובלתי אמצעית מתמדת ,ניתנת גישה חופשית מבקר הפנימיצורך ביצוע תפקידו, לל

, לרבות נתונים כספיים, החברההמידע של לחוק הביקורת הפנימית, למערכות  9בסעיף 

  מסמכים וכל אתרי הפעילות של החברה.

 דין וחשבון המבקר הפנימי .3.4.11

, הביקורתלמנכ"ל החברה וליו"ר ועדת בכתב דוחות הביקורת נדונים בהנהלת החברה ומוגשים 

  ונדונים בועדת הביקורת.

  דוחות ביקורת, ונדונו בישיבות ועדת הביקורת שנקבעה לצורך  חמישההוגשו  2012בשנת 

  כדלקמן: הדיון בהם

  תאריך הדיון בוועדת הביקורת  תאריך הגשת הדוח להנהלת החברה  דוח מספר

1.  05.03.2012  11.03.2012  

2.  06.06.2012  19.06.2012  

3+4.  04.10.2012  14.10.2012  

5.  12.12.2012  23.12.2012  
 

  הערכת הדירקטוריון את פעילות המבקר הפנימי .3.4.12

לדעת הדירקטוריון, היקף תכנית הביקורת השנתית, רמת הפירוט בדוחות, רציפות פעילות 

כדי  םהביקורת הפנימית בחברה, היכרותו וניסיונו של מבקר הפנים בפעילות החברה, יש בה

 .את מטרות הביקורת הפנימית  להגשים
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 התגמול למבקר .3.4.13

מורכב מתשלום חודשי קבוע, ואיננו משתנה בהתאם לתוצאות  2012ששולם בשנת  התגמול

עמד  2012הביקורת ולפיכך איננו משפיע על תוצאות הביקורת. התגמול למבקר הפנימי בשנת 

לדעת הדירקטוריון, תגמול המבקר הפנימי אינו משפיע על שיקול דעתו  אלפי ש"ח. 97.2על 

 המקצועי.

  גילוי בדבר שכר רואי החשבון המבקרים .3.5

להלן נתונים בדבר שכר הטרחה ששולם לרואי החשבון המבקרים והיקף השעות העבודה בגין החברה 

)PWC) החברות הבנות ,(PWC) וחברה המאוחדת באיחוד יחסי (EY:(  

 
שרותי 

 ביקורת ומס

שירותים 

  אחרים
 סה"כ

  אלפי ש"ח  

2012 673 -  673 

2011 643 22  665 
  

  שעות בגין שירותים שוטפים הקשורים לביקורת ושירותי מס. 3,400 -הושקעו כ 2012בשנת 

  שעות בגין שירותים שוטפים הקשורים לביקורת ושירותי המס. 3,250 –הושקעו כ 2011בשנת 

בעקרונות לקביעת שכר הטרחה, ולא בוצעו הפחתת שכר טרחה או שעות עבודה  2012לא חל שינוי בשנת 

  ידי החברה.-באופן יזום על 2011לעומת שנת 

בנובמבר  28נדון בישיבת הדירקטוריון שנערכה ביום  2012שכר טרחתו של רואה החשבון המבקר לשנת 

לקבוע את שכרו של רואה החשבון על ידי האסיפה הכללית, בדצמבר הוסמך הדירקטוריון  24, וביום 2012

  המבקר בהתאם לתקנון החברה.

 בחברה אישור הדוחות הכספיים תהליך .3.6

ואת מנכ"ל החברה. זהות החברה  דירקטוריוןהאורגנים בחברה המופקדים על בקרת העל, כוללים את 

 פתי זה.לפרק ד' לדוח תקו 26האורגנים מפורטת בדוח התקופתי במסגרת תקנה 

לאחר השלמת עבודת הסקירה או הביקורת על הדוחות הכספיים ע"י רואי החשבון המבקרים, לפי העניין, 

הכספים, ונערך דיון מקיף על הדוחות הכספיים.  וסמנכ"למתכנסת הנהלת החברה בראשות המנכ"ל 

וחות הכספיים לישיבה הנ"ל מוזמנים גם רואי החשבון המבקרים. בתום הישיבה מאשרת ההנהלה את הד

 או"הועדה"  -והדוחות הכספיים נשלחים לוועדה לבחינת הדוחות הכספיים של החברה (להלן בסעיף זה

  )."ועדת המאזן"

. בהתאם להוראות הועדה לבחינת הדוחות הכספיים של החברה זהה בהרכבה לועדת הביקורת של החברה

, הועדה מורכבת 2010 - תקנות החברות (הוראות ותנאים לעניין הליך אישור הדוחות הכספיים), התש"ע

 משלושה חברים:

 דירקטור חיצוני ויו"ר הועדה. -מר שאול בן זאב  

 דירקטור חיצוני. -מר אבנר לושי  

 בלתי תלוידירקטור  -מר ישעיהו אלטוביה. 
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ה"ה שאול בן זאב ואבנר לושי הינם בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית, כל חברי הועדה הצהירו שיש להם 

את היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים. לפרטים בדבר מומחיותם החשבונאית והפיננסית של חברי 

  לפרק ד' לדוח תקופתי זה.  26הועדה, ראו תקנה 

ם, נערכת ישיבת דירקטוריון שעניינה אישור הדוחות הכספיים, לאחר אישור הועדה את הדוחות הכספיי

בעלי תפקידים נוספים ממחלקת הכספים,  סמנכ"לובה נוכחים כל חברי הדירקטוריון, מנכ"ל החברה, 

  ורואי החשבון המבקרים.  הכספים

  :2012בדצמבר  31להלן פרוט התהליכים אשר ננקטו טרם אישור הדוחות ליום 

 פיים נשלחה לעיונם של חברי הועדה מספר ימים לפני מועד ישיבת הועדה;טיוטת הדוחות הכס  )א(

חברי הועדה מוזמנים לפנות בכל עת למנהלת הכספים של החברה בכל שאלה או הבהרה הנדרשת,   )ב(

 בטרם התכנסות הישיבה;

הועדה נסקרו התוצאות הכספיות של הקבוצה, הוצגו השוואות בין התקופה  תבמהלך ישיב  )ג(

 יות מקבילות, פורטו שינויים שחלו בעקבות יישום תקנים חדשים, על ידי רואהמדווחת לתקופ

 של החברה; יםהחשבון המבקר

, 2012במסגרת ישיבתה בחנה הועדה את ההערכות והאומדנים שנעשו בקשר עם הדוח הכספי לשנת   )ד(

ול , את המדיניות החשבונאית שאומצה והטיפ2012את שלמות ונאותות הגילוי בדוח הכספי לשנת 

 החשבונאי שיושם בעניינים המהותיים של החברה;

במהלך הדיון הציגו רואי החשבון המבקרים לועדה סוגיות עקרוניות שהתעוררו במהלך עבודת   )ה(

  הביקורת;

הועדה דנה באפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי בחברה ובחנה בין היתר,   )ו(

הבקרה הפנימית הנדרשים לצורך בחינת אפקטיביות  את תהליך הערכות החברה בעניין תהליכי

הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי, לרבות תהליך זיהוי וקביעת התהליכים המהותיים 

בדוחות הכספיים, שהתבסס על מיפוי איכותי וכמותי, זאת באופן של הצגה מפורטת על ידי 

 החברה;

הכספיים משקפים בצורה נאותה את מצב עסקיה ותוצאות בתום הדיון ולאחר שהובהר כי הדוחות   )ז(

פעילותה של החברה המליצה הועדה לדירקטוריון לאשר את הדוחות הכספיים בכפוף להערות 

 שעלו במהלך הישיבה;

 .2013במרס   14המלצות הועדה הועברו בכתב לחברי הדירקטוריון ביום   )ח(

להנחת  .2013במרס  18דירקטוריון מיום דירקטוריון החברה דן בהמלצות הועדה במסגרת ישיבת ה  )ט(

הדירקטוריון המלצות הועדה הועברו זמן סביר לפני הדיון בדירקטוריון בהתחשב בהיקף ומורכבות 

החברה קבע כי הזמן הדרוש להעברת המלצות ועדת המאזן  וריוןדירקט ,זה בהקשר ההמלצות.

ל מקרה לא יפחת משני ימי לחברי דירקטוריון החברה תלוי במורכבות ובהיקף ההמלצות ובכ

 ;עסקים

 .בישיבת הדירקטוריון האמורה השתתפו כל חברי הדירקטוריון  )י(

 נושאי משרה בכירה בעלי עניין ותגמולים ל .3.7

, ערך דירקטוריון החברה דיון רחב ונפרד ביחס לתנאי 2012במסגרת הליך אישור הדוחות הכספיים לשנת 

 21ההעסקה והתגמול של כל אחד מנושאי המשרה ובעלי העניין בחברה, המפורטים במסגרת תקנה 

נושאי " -" ותקנות דוחות תקופתיים ומיידיים(" 1970 –לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים, התש"ל 

לכל אחד  2012", בהתאמה). הדירקטוריון דן, בין היתר, בקשר בין סכומי התגמולים שניתנו בשנת המשרה

מנושאי המשרה כאמור לבין תרומתו לחברה בתקופת הדוח וכן בפועלו של כל אחד מהם במהלך שנת 
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אחד  . לצורך הדיון הובאו בפני חברי הדירקטוריון, מבעוד מועד, הנתונים הרלוונטיים לגבי כל2012

לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים והתוספת השישית  22-ו 21מנושאי משרה, על פי הוראות תקנה 

לתקנות אלה לצורך קביעת הקריטריונים המהווים את הבסיס לבחינת תנאי התגמול של כל אחד מנושא 

  המשרה. 

אי המשרה, מעמדו בפני חברי הדירקטוריון נסקרו באופן פרטני עיקר תנאי העסקתו של כל אחד מנוש

ותפקידו של כל נושא משרה בחברה ונתונים ביחס לתוצאות פעילותה של החברה בהיבטים שונים 

  הקשורים לתחומי אחריותו ופעילותו של כל נושא משרה בחברה. 

בקובעו את סבירותם של התגמולים אשר ניתנו לנושאי המשרה, התחשב הדירקטוריון בקריטריונים 

  הבאים:

 ל נושא משרה בכירה בחברה, היקף העסקתו ומידת האחריות המוטלת עליו;תפקידו של כ  .א

 פועלו האישי של כל נושא משרה ותרומתו להצלחת החברה ולפעילותה בתקופת הדוח;  .ב

 הצורך של החברה לשמר את נושא המשרה וזאת לאור כישוריו  וניסיונו;   .ג

של החברה ומורכבותם תגמול כל נושא משרה בהתחשב בתוצאות הכספיות ובהיקף העסקים   .ד

 ובהתייחס לתנאי השוק והענף בו פועלת החברה.

הדיון נערך בהתחשב, בין היתר, בתנאי השוק שחלו בתקופת הדוח, תוך בחינת נתונים השוואתיים ביחס 

לתגמול של כל אחד מנושאי משרה ביחס לתנאי תגמול של נושאי משרה בעלי תפקידים דומים (או 

רות ציבוריות בישראל שפעילותן דומה לפעילות החברה ובעלות היקפי פעילות תפקידים ברמה דומה) בחב

בסדרי גודל דומים לאלו של החברה, בשינויים בשוק בו פועלת החברה ובשינויים מקרו כלכליים, בארץ 

, וזאת בשים לב לכך, כי שכרם של שלושה נושאי משרה בכירה (ה"ה ירון אנג'ל ויגאל חיאט וגב' ובעולם

על ידי אסיפת בעלי המניות של החברה, לאחר שנדון בועדת הביקורת  2012, אושר בחודש ינואר )רוןרות מי

  .ובדירקטוריון החברה

לאור האמור לעיל ובהתאם לקריטריונים שנבחנו על ידי דירקטוריון החברה, להערכת דירקטוריון החברה, 

נושאי המשרה האמורים לחברה, תגמול נושאי המשרה בגין שנה זו משקף את תרומתו של כל אחד מ

בפרק ד' לדוח זה, הינם ראויים, הוגנים  21והתגמולים הניתנים לכל אחד מנושאי המשרה כמפורט בתקנה 

וסבירים בשים לב לגודלה של החברה, היקף ומורכבות פעילותה ועסקיה, למטלות ולהיקף האחריות של 

ענייניה של החברה ותרומתם להתפתחות  נושאי המשרה המקדישים ממיטב מרצם וזמנם לטובת קידום

  .עסקיה של החברה

 ירון אנג'לתגמול למנכ"ל החברה, מר  .3.7.1

ל מנכ"תנאי ההעסקה והתגמול של ערך דיון נפרד כאמור גם ביחס לדירקטוריון החברה 

שניתנו בשנת  סכומי התגמול הדירקטוריון דן, בין היתר, בקשר בין  החברה, מר ירון אנג'ל.

. לצורך 2012לבין תרומתו לחברה בתקופת הדוח וכן בפועלו במהלך שנת מנכ"ל החברה ל 2012

כל מנכ"ל החברה והדיון הובאו בפני חברי הדירקטוריון, מבעוד מועד, הנתונים הרלוונטיים 

אחד מנושאי משרה, לצורך קביעת הקריטריונים המהווים את הבסיס לבחינת תנאי התגמול 

  מנושא המשרה.  כל אחדמנכ"ל החברה ושל 

, ונתונים מנכ"ל החברהבפני חברי הדירקטוריון נסקרו באופן פרטני עיקר תנאי העסקתו של 

 טים שונים הקשורים לתחומי אחריות ופעילותביחס לתוצאות פעילותה של החברה בהיב

   המנכ"ל.

, התחשב הדירקטוריון בקריטריונים ניתן למנכ"ל החברהאשר  התגמול בקובעו את סבירות

  הבאים:

 ומידת האחריות המוטלת עליו; של מנכ"ל החברה היקף העסקתו  .א
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 פועלו האישי ותרומתו להצלחת החברה ולפעילותה בתקופת הדוח;  .ב

 וזאת לאור כישוריו  וניסיונו; מנכ"ל החברה הצורך של החברה לשמר את   .ג

בהתחשב בתוצאות הכספיות ובהיקף העסקים של החברה המנכ"ל תגמול   .ד

 יחס לתנאי השוק והענף בו פועלת החברה.ומורכבותם ובהתי

בחינת נתונים  לאחרהדיון נערך בהתחשב, בין היתר, בתנאי השוק שחלו בתקופת הדוח, 

בחברות ציבוריות בישראל שפעילותן דומה לפעילות החברה מנכ"ל השוואתיים ביחס לתגמול 

ק בו פועלת החברה ובעלות היקפי פעילות בסדרי גודל דומים לאלו של החברה, בשינויים בשו

ו של מנכ"ל החברה, , וזאת בשים לב לכך, כי שכרובשינויים מקרו כלכליים, בארץ ובעולם

על ידי אסיפת בעלי המניות של החברה, לאחר שנדון בועדת הביקורת  2012אושר בחודש ינואר 

  .ובדירקטוריון החברה

לאור האמור לעיל ובהתאם לקריטריונים שנבחנו על ידי דירקטוריון החברה, להערכת 

והתגמול בגין שנה זו משקף את תרומתו לחברה, מנכ"ל החברה דירקטוריון החברה, תגמול 

בשים לב לגודלה של החברה, היקף ומורכבות פעילותה ועסקיה, הוגן וסביר , שניתן לו ראוי

ת קידום לטוב ווזמנ וממיטב מרצמנכ"ל החברה המקדיש ל למטלות ולהיקף האחריות ש

  .להתפתחות עסקיה של החברה וענייניה של החברה ותרומת

לפרק ד' לדוח  21, ראה תקנה 2012לפרטים בדבר התגמול שניתן למר ירון אנג'ל בגין שנת 

  תקופתי זה.

'ל משמש גם ירון אנג .2005ומשמש כמנכ"ל משנת  1987ירון אנג'ל מועסק בחברה משנת 

  .נוסף כדירקטור בחברה ובחברות הבת ויו"ר דירקטוריון מאפית אורנים בע"מ ללא תגמול

ירון אנג'ל מכהן גם כמנהל השיווק וההפצה בחברה (הכולל את המכירות, ההפצה, מערך 

כן אחראי ירון אנג'ל גם על תחום הלחם, סמנכ"ל תחום העוגות, . ובטיחות הרכב)הגבייה 

  יות של החברה.  ו, משאבי אנוש ורשת החנמנהלת הכספים

  .ממניות החברה 22.61%-ירון אנג'ל מחזיק ב

כי התגמול  הדירקטוריוןבין היתר כמפורט לעיל, מצא  הדירקטוריון םלדיון שקיי בהתאם

   .בנסיבות העניין הינו הוגן וסביר 2012בגין שנת  לירון אנג'ל שניתן הכולל

  מורשי חתימה בחברה .3.8

  (ד) לחוק ניירות ערך.37דוח זה, אין בחברה מורשי חתימה עצמאיים, כהגדרתם בסעיף נכון למועד 

 וועדותיו דירקטוריוןעבודת ה .3.9

  אכיפה פנימית בחברה תכנית .3.9.1

החברה תכנית אכיפה פנימית בחברה והיא נמצאת בשלבים מתקדמים  אימצהלמועד פרסום הדוח, 

השלימה בתקופת הדוח את הליך אימוץ תכנית  החברהשל הטמעה ויישום תכנית האכיפה בחברה. 

, אישר דירקטוריון החברה מתווה אכיפה 2012 יוליהאכיפה בחברה על נדבכיה. כך, במהלך חודש 

 נהלי את החברה דירקטוריון אישר, כן כמוהמותאם למבנה הייחודי של החברה ולתחום פעילותה. 

 של והתאמה גיבוש, בחברה הרלוונטיים הגורמים של פנימיות הערות סבב לאחר, האכיפה תכנית

 אליהו מרשל  ואישר דירקטוריון החברה את מינוי בנוסף. ולצרכיה החברה של למאפייניה הנהלים

ועדה ייעודית לציות כהביקורת  ועדתמינויה של  אתצרפתי כממונה על האכיפה הפנימית בחברה וכן 

ידי דירקטוריון החברה, התקשרה החברה עם גורם חיצוני -שאומצו נהלי האכיפה על לאחרואכיפה. 

לענייני ציות ואכיפה  בועדהלביצוע סקר ציות בחברה. בהתאם לממצאי סקר הציות, כפי שנדונו 

 החברה השלימהלמועד פרסום דוח  נכון. בשיתוף הממונה על האכיפה, עודכנו נהלי האכיפה בחברה
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 בוצעו. כמו כן, בחברה הדרכות מערך בניית באמצעות בחברה ציות עקרונות הטמעת של הליך

 לכך הרלוונטיים לעובדים ואכיפה ציות היבטיובפועל בקשר עם נהלי האכיפה בחברה  הדרכות

  .בחברה

  של החברהפיננסי הדיווח הגילוי בקשר עם ההוראות  .4

 על המצב הכספיאירועים לאחר תאריך הדוח  .4.1

"מ כתב תביעה ובקשה לאישור כתב בע אזורית מאפיה לאורנים נמסרו, 2013בפברואר  21 ביום .4.1.1

המחוזי בתל  המשפט בית"ח, אשר הוגשו לש 17,000,000התביעה כתובענה ייצוגית, בסך כולל של 

"). כתב התביעה הוגש על ידי תובעת יחידה, אשר לטענתה צרכה "לחם אחיד התביעה כתבאביב ("

 לפרטיםעל ידי אורנים במחיר העולה לכאורה על המחיר המפוקח שנקבע ללחם אחיד. מלא" המיוצר 

 ראו וכן) 2013-01-045156 אסמכתא(מס'  2013 בפברואר 21 מיום החברה של מיידי דיווח ראו נוספים

  .זה תקופתי לדוח המצורף' א לפרק 65.5 סעיף

(דהיינו  צפוי זה אין, המשפטיים יועציה של דעתם חוות על ובהסתמך החברה הנהלת לדעת

 לא ולכן,  הבקשה בעקבות מהותי כספי בחיוב תישא החברה כי), 50% על עולה אינה ההסתברות

 .הכספיים בדוחות"ל הנ התביעה בגין הפרשה נכללה

  אומדנים חשבונאיים קריטיים גילוי בדבר .4.2

לחול  או שינוי סביר היכולו/ ריטיים אשר השימוש בהםשימוש באומדנים חשבונאים ק ההחברה אינה עוש

תוצאות  אום להשפיע מהותית על המצב הכספי ו/בהם או תוצאה של שימוש באומדן חלופי סביר, עשויי

  .הפעולות של החברה

  רכישות עצמיות .4.3

החברה לא דיווחה בתקופת הדוח אודות תכניות רכישת ניירות ערך של החברה וכן לא קיימות תכניות 

  רכישה עצמית כאמור שהן בתוקף במועד הדוח. 

  

  

  

  

  

  .התקופה במהלך ועל המאמץ שהשקיע יםהנהלת החברה מודה לצוות העובדים המסור
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  שלמה א. אנג'ל בע"מ
  דוחות מאוחדים על המצב הכספי

  
  
  
  

 בדצמבר 31    
    2012 2011  
ח  ביאור   " ש י  פ ל  א

ם י   ס   כ         נ  
      נכסים שוטפים:

 1,384  1,112   6  מזומנים ושווי מזומנים
    7  חייבים ויתרות חובה:

 130,498  140,282     לקוחות
 2,933  4,512     אחרים

 7,703  3,258     מסי הכנסה לקבל
 7,018  6,566   8  מלאי 

     155,730  149,536 

      נכסים שאינם שוטפים:
 196,086  194,189   10  רכוש קבוע

 3,531  3,531   11  נדל"ן להשקעה
 7,080  6,695   12  נכסים בלתי מוחשיים

 492    13  הלוואות ויתרות חובה לזמן ארוך 
 3,882  2,882   14  מסי הכנסה נדחים

נכסי תוכנית פיצויים, לאחר ניכוי התחייבויות בשל סיום 
  1,374   813   18  מעביד -יחסי עובד

     208,110  212,445 

 361,981  363,840     סך נכסים
  

  
  
  
  
  

  
  

        
  רות מירון,    ירון אנג'ל,    דוד שביט,

וחבר מנכ"ל     הדירקטוריון יו"ר
   הדירקטוריון

וחברת הכספים  סמנכ"ל  
   הדירקטוריון

  
  

  .2013 במרס 18תאריך אישור הדוחות הכספיים על ידי דירקטוריון החברה: 
  
  
  

  הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מדוחות כספיים אלה.
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  הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מדוחות כספיים אלה.

 בדצמבר 31    
    2012 2011  
ח  ביאור   " ש י  פ ל  א
       

      התחייבויות והון
      התחייבויות שוטפות:

      אשראי והלוואות לזמן קצר וחלויות שוטפות של 
 17,762  28,474   15  הלוואות לזמן ארוך

    16  זכאים ויתרות זכות:
 110,682  117,740     ספקים ונותני שירותים

 25,699  27,259     אחרים
 550  550   17  הפרשות בגין התחייבויות אחרות

   174,023  154,693 
      התחייבויות שאינן שוטפות:

      הלוואות והתחייבויות אחרות לזמן ארוך, בניכוי 
 33,462  25,912   15  חלויות שוטפות
 8,906  8,100   14  מסי הכנסה נדחים

 3,822  3,767   18   מעביד, נטו - התחייבות בשל סיום יחסי עובד 

     37,779  46,190 

      19  התקשרויות והתחייבויות תלויות

 200,883  211,802     ס ך התחייבויות 
      

    20  מיוחס לבעלים של החברה: -  הון
 8,308  8,308   הון מניות רגילות
 3,536  3,536   פרמיה על מניות

 150,039  140,979     עודפים
      המוחזקות בידי חברהעלות מניות החברה 

 )785( )785(  מאוחדת

 161,098  152,038     סך הון

 361,981  363,840   סך התחייבויות וההון



 

6 
 

  אנג'ל בע"מ שלמה א.
  הכוללרווח מאוחדים על הדוחות 

  
  

 

  בדצמבר  31 - השנה שהסתיימה ב    
    2012 2011 2010 
ח  ביאור   " ש י  פ ל  א

                                                                         

 533,655  539,891  21555,585 נטו -מכירות 

  338,430   369,085   372,863  21  עלות המכירות

 195,225  170,806  182,722    רווח גולמי

 141,879  148,600  152,964  22 הוצאות מכירה ושיווק

 28,703  29,442  2231,581 הוצאות הנהלה וכלליות

 1,570  )513( )2,152(23נטו-הוצאות (הכנסות) אחרות
 23,073  )6,723(329    רווח (הפסד) מפעולות

    

 68 180 24169 הכנסות מימון

 )5,016( )5,481( )4,205( 24 הוצאות מימון 

 )4,948( )5,301( )4,036( נטו -הוצאות מימון 

  

 18,125  )12,024( )3,707(    רווח (הפסד) לפני מסים על ההכנסה

  )4,406(  907  )131(14הטבת מס (מסים על ההכנסה)
מיוחס לבעלי מניות-(הפסד) כולל לשנהרווח

 13,719  )11,117( )3,838( החברה
    

רווח (הפסד) בסיסי למניה המיוחס לבעלי
  2.63  )2.13( )0.73(   (ש"ח)מניות החברה 

       
 5,222,179  5,222,179 5,222,179   מספר המניות ששימש לחישוב הרווח למניה 

  
  
  
  
  
  

  מהווים חלק בלתי נפרד מתמצית דוחות כספיים אלה.הביאורים המצורפים 
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  שלמה א. אנג'ל בע"מ
  דוחות מאוחדים על השינויים בהון

  
  

          עלות מניות  
          החברה  
    הון  פרמיה על    המוחזקות בידי  

    המניות  מניות  עודפים  חברה מאוחדת  סך הכל
ח " ש י  פ ל   א

  
  2010 בינואר 1יתרה ליום   8,308   3,536   147,437   )785(  158,496 

            
  תנועה במהלך השנה שהסתיימה ביום            
  - 2010 בדצמבר 31            
  רווח כולל לשנה      13,719     13,719 
  2010בדצמבר  31יתרה ליום   8,308   3,536   161,156   )785(  172,215 

              
  תנועה במהלך השנה שהסתיימה ביום             
  - 2011בדצמבר  31            
  כולל לשנה הפסד      )11,117(    )11,117(
   2011בדצמבר  31יתרה ליום    8,308  3,536  150,039  )785( 161,098 

            
  תנועה במהלך השנה שהסתיימה ביום             
  :2012בדצמבר  31            
  הפסד כולל לשנה               )3,838(    )3,838(
  דיבידנד ששולם*   )5,222(  )5,222(
   2012בדצמבר  31יתרה ליום    8,308  3,536  140,979  )785( 152,038 

  
  

  .ב'20ראה ביאור  -*בניכוי חלקה של חברה מאוחדת 
  
  
  
  
  

  כספיים אלה.הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מדוחות 
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  שלמה א. אנג'ל בע"מ
  דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים

  
 

    
  שנה שהסתיימה

  בדצמבר 31ביום 
    2012  2011  2010  
ח  ביאור   " ש י  פ ל   א

           תזרימי מזומנים מפעילויות שוטפות:
 50,704  21,419  14,841     מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת (א)

 )3,861( )4,360( )3,301(    ריבית ששולמה
 )8,981( )1,945( 4,508     נטו -  )שולמוהוחזרו (שמסי הכנסה ש

  37,862   15,114   16,048     מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת 
          

          תזרימי מזומנים מפעילויות השקעה:
 )20,587( )20,504( )15,710(  10  רכישת רכוש קבוע

 173  540  942     תמורה ממכירת רכוש קבוע
 )266( )276(   12  רכישת נכסים בלתי מוחשיים

  )650(   13 מתן הלוואות לזמן ארוך
 321  82  650   13 גביית הלוואות לזמן ארוך

  )20,359(  )20,808(  )14,118(    מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה 
          

          מזומנים מפעילויות מימון:תזרימי 
  11,089   8,997   7,460   15 קבלת הלוואות והתחייבויות אחרות לזמן ארוך
  )18,669(  )16,850(  )17,609(  15 פירעון הלוואות והתחייבויות אחרות לזמן ארוך

      )5,222(    דיבידנד ששולם
 - אשראי והלוואות לזמן קצר מתאגידים בנקאיים  ואחרים 

  )1,283(  )12,204(  13,169   15 נטו

  )8,863(  )20,057(  )2,202(    מזומנים נטו ששימשו לפעילות מימון 
          

  8,640   )25,751(  )272(    גידול (קיטון) במזומנים ושווי מזומנים 
  18,495   27,135   1,384   6  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה

  27,135   1,384   1,112   6  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לגמר השנה
  

  
  
  

  הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מתמצית דוחות כספיים אלה.
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  שלמה א. אנג'ל בע"מ
  דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים

  

 
  שנה שהסתיימה

 בדצמבר 31ביום 
 20122011 2010 
ח   " ש י  פ ל  א

       המזומנים מפעילות שוטפת:(א)  תזרימי
  18,125   )12,024( )3,707( רווח (הפסד) לפני מסים על הכנסה

  168   )757(    נטו-מכירת (רכישת) מכשירים פיננסיים בשווי הוגן כנגד רווח או הפסד
  3,861   4,360  3,301   ריבית ששולמה
        התאמות בגין:

       בזרימת מזומנים:הכנסות והוצאות שאינן כרוכות
הפסד (רווח) משינוי בשווי הוגן של מכשירים פיננסיים בשווי הוגן דרך 

  )168(  757     רווח והפסד
  19,006   19,689   17,641   פחת והפחתות

  2   1,450   506  נטו-מעביד-התחייבויות בשל סיום יחסי עובד
  )133(  295  )112(  נטו-מוחשייםהפסדי (רווחי) הון ממכירת רכוש קבוע ונכסים בלתי

  1,023   1,387  )203( בהפרשות לירידת ערך(קיטון) גידול 
הפרשי שער והצמדה בגין קרן הלוואות והתחייבויות אחרות לזמן ארוך 

  277   281   142   נטו - 
   17,568   15,438   42,161  

       שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות תפעוליים:
  )6,948(  111  )9,784( קיטון (גידול) בלקוחות 

  940   533  )2,274( קיטון (גידול) בחייבים ויתרות חובה אחרים
  78   78   537  קיטון ביתרות חובה לזמן ארוך

  13,256   5,207  6,782  בספקים ונותני שירותיםגידול 
  2,222   510  1,560  אחרים-גידול בזכאים ויתרות זכות

  )1,000(  )450(   בהפרשות בגין התחייבויות אחרותקיטון 
  )5(  )8(  452   קיטון (גידול) במלאי

 )2,727(  5,981   8,543  

  50,704   21,419   14,841  מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת
       

       (ב)   פעילויות השקעה ומימון שאינן כרוכות בתזרים מזומנים:
  1,833   743   1,019  קבועאשראי ספקים שוטף לרכישת רכוש 

  90      אשראי ספקים שוטף לרכישת נכסים בלתי מוחשיים

    147    הקטנת התחייבות בגין תמורה מותנית כנגד נכסים בלתי מוחשיים
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  שלמה א. אנג'ל בע"מ
  ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים

  
  כללי - 1ביאור 

  
) שבבעלותן "הקבוצה" - "החברה"), והחברות המאוחדות שלה (להלן יחד  -  שלמה א. אנג'ל בע"מ (להלן

להלן  -מאפיות בירושלים, בלוד, בנתיבות, בקיבוץ כפר החורש (באמצעות חברת אורנים מאפיה איזורית בע"מ 
מצעות חברת מגדניית אנג'ל בע"מ, "אורנים", חברה מאוחדת באיחוד יחסי) וקונדיטוריה בבית שמש (בא - 

"מגדניית אנג'ל"), עוסקות בייצור ובשיווק לחם לסוגיו ומוצרי  -בהחזקה ושליטה מלאה של החברה; להלן 
"בל")  - מאפה אחרים. החברה המאוחדת בל (ג.י.י.ר) בע"מ (בהחזקה ובשליטה מלאה של החברה; להלן

  ).28יות ובתי קפה (לגבי מידע לפי מגזרים ראה באור ופיתוח של רשת חנו עוסקת ברכישה, הקמה, ניהול
. 1984והנה תושבת בה. החברה הפכה לחברה ציבורית בשנת  1957החברה התאגדה בישראל בשנת 

  .9134102, ירושלים, 34243כתובת משרדה הרשום של החברה הינה ת.ד 
  .בע"מ אביבהבורסה בה רשומות למסחר מניות החברה היא הבורסה לניירות ערך בתל 

  
  עיקרי המדיניות החשבונאית: - 2ביאור 

  
  בסיס ההצגה של הדוחות הכספיים:  א.

  
ולכל אחת משלוש  2011בדצמבר  31 - ו 2012בדצמבר  31הדוחות הכספיים של הקבוצה לימים   )1

הדיווח הכספי , נערכו בהתאם לתקני 2012בדצמבר  31השנים בתקופה שהסתיימה ביום 
ים ופרשנויות אשר נ) שהם תקInternational Financial Reporting Standardsהבינלאומיים (

 International Accounting Standard)פורסמו על ידי המוסד הבינלאומי לתקינה בחשבונאות 
Board) , תקני ה(להלן-IFRS(  דוחות) וכוללים את הגילוי הנוסף הנדרש לפי תקנות ניירות ערך

  .2010 -התש"ע כספיים שנתיים), 
  

עיקרי המדיניות החשבונאית, המתוארים להלן, יושמו באופן עקבי ביחס לכל השנים המוצגות,   
  אלא אם צוין אחרת. 

  
, בכפוף להתאמות בגין ההיסטוריתהדוחות הכספיים המאוחדים נערכו בהתאם למוסכמת העלות 

, ווח או הפסד, המוצגים בשווי הוגןנכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך ר ,שערוך נכסי יעודה לפיצויים
  אינפלציונית בישראל. -כלכלה היפר וכן בכפוף לאמור להלן לגבי התקופה בה שררה

  
בדצמבר  31, בחשבונאות של המוסד הישראלי לתקינה 2006בהתאם להחלטה מחודש דצמבר 

אינפלציונית, -הינו התאריך הקובע להפסקת היותה של הכלכלה בישראל כלכלה היפר 2003
- "דיווח כספי בכלכלות היפר - 29כמשמעותו של מונח זה בתקן חשבונאות בינלאומי מספר 

בדצמבר  31, החל מיום IAS 29 - ), ולפיכך, כנדרש בהתאם לIAS 29 -אינפלציוניות" (להלן 
התאריך הקובע) יש להפסיק את ההתאמה של פריטים לא כספיים בדוחות כספיים  -לן (לה 2003

של ישויות ופעילויות שמטבע הפעילות שלהן הינו השקל החדש לעליית מדד המחירים לצרכן 
  בישראל. 

  
פיים (לרבות מתייחסים לנכסים לא כסבהתאם לכך, הסכומים בדוחות הכספיים המאוחדים ה  

שמקורם לפני התאריך הקובע, מבוססים על הנתונים ופריטי ההון, פחת והפחתות בגינם) 
), כפי שדווחו בעבר. כל הסכומים בדוחות 2003המותאמים לאינפלציה (על בסיס מדד דצמבר 

שמקורם בתקופה שלאחר התאריך הקובע כלולים בדוחות כספיים אלו , הכספיים המאוחדים
  נליים.בערכים נומי

  
, דורשת שימוש באומדנים חשבונאיים מסוימים IFRS-עריכת דוחות כספיים בהתאם לתקני ה     

מהותיים. כמו כן, היא מחייבת את הנהלת הקבוצה להפעיל שיקול דעת בתהליך יישום מדיניותה 
ניתן גילוי לתחומים בהם מעורבת מידה רבה של שיקול דעת  3החשבונאית של הקבוצה. בביאור 

ו מורכבות, או תחומים בהם יש להנחות ולאומדנים השפעה מהותית על הדוחות הכספיים א
המאוחדים. התוצאות בפועל עשויות להיות שונות מהותית מהאומדנים וההנחות ששימשו את 

  הנהלת הקבוצה. 
  
  חודשים. 12תקופת המחזור התפעולי של הקבוצה הינה   )2

  
בדוח על הרווח הכולל לפי שיטת סיווג המבוססת על הקבוצה מנתחת את ההוצאות שהוכרו   ) 3

  מאפיין הפעילות של ההוצאות.  
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  שלמה א. אנג'ל בע"מ
  ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים (המשך)

  
  (המשך):עיקרי המדיניות החשבונאית  - 2ביאור 

  
  דוחות כספיים מאוחדים:  ב.

  
  בנותחברות   )1
  

הן ישויות בהן יש לקבוצה שליטה על המדיניות הכספית והתפעולית, הכרוכה לרוב בנות חברות   
בהחזקה ביותר ממחצית זכויות ההצבעה. כאשר בוחנים האם הקבוצה שולטת בישות אחרת 
נלקחים בחשבון קיומן והשפעתן של זכויות הצבעה פוטנציאליות, הניתנות למימוש או להמרה 

  ן מיידי. באופ
  

נכללות באיחוד באופן מלא החל מהמועד שבו מושגת השליטה בהן לקבוצה. איחודן בנות חברות 
  מופסק במועד שבו מסתיימת השליטה.

  
התמורה מתבצע תוך שימוש בשיטת הרכישה.  של הקבוצה בצירופי עסקיםהטיפול החשבונאי 

החברה הנרכשת), מחושבת כסיכום של ערכי השווי  -שמועברת בגין רכישת חברה בת (להלן 
ההוגן של הנכסים שמועברים על ידי הקבוצה, ההתחייבויות שמתהוות לקבוצה מול הבעלים 
הקודמים של החברה הנרכשת והזכויות ההוניות שמונפקות על ידי הקבוצה במסגרת עסקת 

יות תלויות שנוטלת הקבוצה על נכסים מזוהים שנרכשים וכן התחייבויות והתחייבו צירוף העסקים.
 -  3עצמה במסגרת צירוף עסקים (למעט חריגים מסוימים המפורטים בתקן דיווח כספי בינלאומי 

. ) נמדדים לראשונה בשווים ההוגן במועד הרכישהIFRS 3Rעסקים" (מתוקן) ; להלן  פי"צירו
מקנות שליטה  במסגרת כל עסקת צירוף עסקים, קובעת הקבוצה באם להכיר בזכויות שאינן

בחברה הנרכשת לפי שווין ההוגן או לפי החלק היחסי של הזכויות שאינן מקנות שליטה בשווי 
לגבי כל עסקה ועסקה ההוגן של הנכסים המזוהים נטו של החברה הנרכשת. קביעה זו נעשית 

   בנפרד.
  

חברה התמורה המועברת, סכום זכויות כלשהן שאינן מקנות שליטה בהסכום הכולל של עודף 
הנרכשת, והשווי ההוגן ליום הרכישה של זכויות קודמות כלשהן בהון החברה הנרכשת, מעל 
לסכום נטו, למועד הרכישה, של הנכסים הניתנים לזיהוי שנרכשו ושל ההתחייבויות שניטלו, 

    שנמדדים כולם כאמור לעיל, מוכר כמוניטין.
  
  עסקות, יתרות ורווחים שטרם מומשו בעסקות בין חברות הקבוצה בוטלו.   

  
המדיניות החשבונאית המיושמת בחברות המאוחדות שונתה לפי הצורך, על מנת להבטיח   

  ידי הקבוצה.-עקביות עם המדיניות החשבונאית שאומצה על
  
  חברה בשליטה משותפת  )2

  
בחברה בשליטה משותפת קיימת הסכמה חוזית בין החברה לבין בעלי המניות הנוספים לשליטה 
משותפת בה. זכויות החברה בחברה בשליטה משותפת מטופלות בדרך של איחוד יחסי. הקבוצה 
משלבת את חלקה בהכנסות, בהוצאות, בנכסים, בהתחייבויות ובתזרימי המזומנים של החברה 

פריטים דומים, בכל סעיף וסעיף, בדוחותיה הכספיים של הקבוצה. שבשליטה משותפת עם 
הקבוצה מכירה בחלק מהרווחים או מההפסדים, הנובעים ממכירה של נכסים על ידי הקבוצה 
לחברה בשליטה משותפת, המיוחס לזכויות של השותפים האחרים. הקבוצה אינה מכירה בחלקה 

, הנובעים מרכישת נכסים על ידי הקבוצה ברווחים או בהפסדים של החברה בשליטה משותפת
  מהחברה בשליטה משותפת, עד אשר היא מוכרת את הנכסים האמורים לצד בלתי תלוי. 

  

  דיווח מגזרי  ג.
  

מגזרי פעילות מדווחים לפי אותו בסיס המשמש לצרכי דיווח פנימיים המוגש למקבלי ההחלטות 
משאבים למגזרי הפעילות של הקבוצה התפעוליות הראשיים בקבוצה אשר אחראים על הקצאת 

  והערכת הביצועים שלהם.
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  שלמה א. אנג'ל בע"מ
  ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים (המשך)

  
  (המשך):עיקרי המדיניות החשבונאית  - 2ביאור 

  
  תרגום יתרות ועסקות במטבע חוץ:  ד.

  
  ומטבע ההצגה מטבע הפעילות  )1

  
פריטים הנכללים בדוחות הכספיים של כל אחת מחברות הקבוצה נמדדים במטבע של הסביבה 

מטבע הפעילות). הדוחות הכספיים המאוחדים  - הכלכלית העיקרית בה פועלת אותה ישות (להלן 
מוצגים בשקל חדש (ש"ח), שהוא מטבע הפעילות ומטבע ההצגה של החברה ושל כל החברות 

  בקבוצה.
  

הדולר)   -להלן השינויים שחלו בתקופות המדווחות בשער החליפין של הדולר של ארה"ב (להלן 
    ובמדד המחירים לצרכן:

  שער החליפין  
  של הדולר

 מדד המחירים 
  לצרכן

  %  %  
     עליה (ירידה) בשנה שהסתיימה ביום:

  1.63 )2.30( 2012בדצמבר31
  2.17  7.66 2011בדצמבר31
  2.66 )5.99(  2010בדצמבר  31

      
  .ש"ח $3.733 = 1הינו:  2012בדצמבר  31שער החליפין של הדולר ליום 

  
  עסקות ויתרות  )2

  
מתורגמות למטבע הפעילות  מטבע חוץ) -עסקות במטבע השונה ממטבע הפעילות (להלן 

באמצעות שימוש בשערי החליפין שבתוקף למועדי העסקות. הפרשי שער, הנובעים מיישוב 
עסקות כאמור ומתרגום נכסים והתחייבויות כספיים הנקובים במטבע חוץ לפי שערי החליפין לתום 

  התקופה, נזקפים לדוח על הרווח הכולל.
  

רווחים והפסדים הנובעים משינויים בשערי חליפין הקשורים לאשראי ולמזומנים ושווי מזומנים 
מימון". כל שאר הרווחים וההפסדים  מוצגים בדוח על הרווח הכולל במסגרת "הכנסות (הוצאות)

 -עקב שינוי בשערי החליפין מוצגים בדוח על הרווח הכולל במסגרת "הוצאות (הכנסות) אחרות  
  נטו".

  
  רכוש קבוע  ה.

  
) שהטבות כלכליות עתידיות probableהעלות של פריט רכוש קבוע מוכרת כנכס אם ורק אם: (א) צפוי (

 וכן (ב) העלות של הפריט ניתנת למדידה באופן מהימן. ;ההמיוחסות לפריט יזרמו אל הקבוצ
  

הרכוש הקבוע נכלל לראשונה לפי עלות הרכישה. עלויות עוקבות נכללות בערכו של הנכס בספרים או 
מוכרות כנכס נפרד, בהתאם למקרה, רק כאשר מתקיימים לגביהן שני הקריטריונים להכרה כנכס 

  האמורים לעיל. 
  

יט רכוש קבוע, ערכו נגרע מהספרים. כל שאר עלויות התיקונים ועבודות כאשר מוחלף חלק מפר
  האחזקה נזקפות לדוח על הרווח הכולל במהלך תקופת הדיווח בה נבעו.

  
  עלות פריט רכוש קבוע כוללת את:

  
 מחיר רכישתו, כולל מסי ייבוא ומסי רכישה שאינם מוחזרים, בניכוי הנחות מסחריות.  .א
לייחס במישרים להבאת הנכס למיקום ולמצב הדרושים לכך שיוכל לפעול עלויות כלשהן שניתן   .ב

 באופן שהתכוונה ההנהלה.
  

  הרכוש הקבוע מוצג בעלות היסטורית בניכוי פחת שנצבר והפסדים מירידת ערך שנצברו.
  הפחתות וירידות ערך בגין הרכוש הקבוע נזקפים לדוח על הרווח הכולל. 
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  שלמה א. אנג'ל בע"מ
  ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים (המשך)

  
  (המשך):עיקרי המדיניות החשבונאית  - 2ביאור 

  
, למעט קרקעות בחכירה ממינהל מקרקעי ישראל המופחתות על פני תקופת קרקע אינה מופחתת

שיטת הקו הישר, כדי להפחית את עלותם  . הפחת על נכסים אחרים מחושב לפישנים) 49(עד  החכירה
  פני אומדן אורך החיים השימושיים שלהם, כדלהלן:- לערך השייר שלהם על

  
  שנים 50-25   בניינים

  שנים 15-5  מכונות וציוד
  שנים 10-3  כלי רכב
  שנים 5-3  מחשבים

      שנים 15-7  ריהוט וציוד משרדי
פני אורך החיים השימושיים הנותר -) מופחתות עלoverhaulעלויות של שיפוצים כלליים משמעותיים (

  של הנכס המתייחס, או עד למועד השיפוץ הכללי הבא, לפי המוקדם מביניהם.
  

, על פני תקופת חוזה השכירות או אורך החיים הקו הישרשיפורים במושכר מופחתים לפי שיטת 
  המשוער של השיפורים, לפי הקצר מביניהם. 

  
ואורך החיים השימושיים שלהם נסקרים, ומעודכנים בהתאם  , שיטת הפחתהנכסיםערכי השייר של 

  למקרה, מדי שנה.
  

ירידת ערך בספרים של נכס לסכום בר השבה שלו מוכרת מיידית, במידה שערכו בספרים של הנכס 
  גדול מאומדן הסכום בר ההשבה (ראה סעיף ח' להלן).

על ידי השוואת התמורה שהתקבלה לערך בספרים,  רווחים או הפסדים בגין מימוש נכסים נקבעים
  .על הרווח הכולל" בדוח נטו -  אחרות )הכנסותהוצאות (ומוכרים במסגרת "

  
  נדל"ן להשקעה   ו.

  
ובחכירה ממינהל  נדל"ן להשקעה, המורכב מחנות להשכרה וממקרקעין שונים בבעלות הקבוצה

טווח מדמי שכירות ומעליית ערך המקרקעין, ואינו - , מוחזק לצורך הפקת תשואה ארוכתמקרקעי ישראל
  משמש את הקבוצה. 

  
) שהטבות כלכליות עתידיות המיוחסות לפרטי probableנדל"ן להשקעה מוכר אם ורק אם: (א) צפוי (

 וכן (ב) העלות של הפריט ניתנת למדידה באופן מהימן. ;יזרמו אל הקבוצה
  

שקעה נמדד לראשונה לפי העלות. עלויות עסקה נכללות במדידה לראשונה זו. העלות של נדל"ן לה
שניתן לייחס במישרין, לרבות שכר  הוצאהנדל"ן להשקעה שנרכש כוללת את מחיר רכישתו, וכן כל 

  טרחה של יועצים מקצועיים עבור שירותים משפטיים, מסי רכישה של נדל"ן ועלויות עסקה אחרות.
  

ה לראשונה, מודדת הקבוצה את הנדל"ן להשקעה שלה בעלות היסטורית בניכוי פחת לאחר ההכר
  שנצבר וירידות ערך שנצברו תוך יישום מודל העלות (ראה ה. לעיל).

  
, על פני אורך החיים הקו הישרחנות להשכרה מופחתת לפי שיטת מקרקעין בבעלות אינם מופחתים. 

רקעי ישראל שסווגה כנדל"ן ממנהל מקמימונית ירה קרקע בחכשנים.  25השימושיים שלה, שהינו 
  , מופחתת לפי שיטת הקו הישר, על פני תקופת החכירה.להשקעה

  
ירידת ערך בספרים של נדל"ן להשקעה לסכום בר השבה שלו מוכרת מיידית בדוח על הרווח הכולל, 

מאומדן הסכום בר נטו", במידה שערכו בספרים של הנכס גדול  -בסעיף "הוצאות (הכנסות) אחרות 
  ההשבה (ראה סעיף ח' להלן).
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  שלמה א. אנג'ל בע"מ
  ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים (המשך)

  
  (המשך):עיקרי המדיניות החשבונאית  - 2ביאור 

  
  נכסים בלתי מוחשיים:  ז.

  
  מוניטין  )1
  

ים ההוגן של חלק הקבוצה בנכסים המזוהים נטו של ימוניטין מייצג את עודף עלות הרכישה על שוו
החברה המאוחדת באיחוד יחסי ושל פעילויות שנרכשו למועד הרכישה. מוניטין זה נכלל במסגרת 

 ונמדדהסעיף "נכסים בלתי מוחשיים". מוניטין נבחן לצורך הכרה בירידת ערך אחת לשנה, 
בעלות, בניכוי 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.
  

לצורך בחינת ירידת הערך. ההקצאה מתבצעת עבור כל המוניטין מיוחס ליחידות מניבות מזומנים 
יחידה מניבת מזומנים או קבוצה של יחידות מניבות מזומנים הצפויות להפיק הנאה כלכלית 

   .(ראה ח' להלן) שאינה גדולה ממגזר פעילות  מצירוף העסקים ממנו נבע המוניטין
  
  )    ידע שיווקי וסימנים מסחריים2
  

ידע שיווקי וסימנים מסחריים שנרכשו במסגרת צירוף עסקים מוכרים בשווים ההוגן במועד 
בעלות  ונמדדיםהרכישה. ידע שיווקי וסימנים מסחריים הינם בעלי אורך חיים שימושיים מוגדר 

בניכוי הפחתה שנצברה. ההפחתה מחושבת על בסיס שיטת הקו הישר על פני אורך החיים 
  שנים).  8-10השימושיים הצפוי (

  
  )    תוכנות מחשב3
  

רישיונות לשימוש בתוכנות מחשב שנרכשו מהוונים על בסיס העלויות שנוצרו בעת רכישתה 
והכנתה לשימוש של התוכנה הספציפית. עלויות אלו מופחתות על בסיס הקו הישר על פני אומדן 

 נות מחשב מוכרותשורות באחזקת תוכשנים). עלויות הק 3-5אורך החיים השימושיים שלהן (
  הוצאה עם התהוותן.כ

  
  )    קשרי לקוחות4
  

קשרי לקוחות הנרכשים במסגרת עסקת צירוף עסקים מוכרים בשווים ההוגן במועד הרכישה. 
בעלות בניכוי הפחתה שנצברה.  ומוצגיםקשרי הלקוחות הינם בעלי אורך חיים שימושיים מוגדר 

ההפחתה מחושבת על בסיס שיטת הקו הישר על פני אורך החיים השימושיים הצפוי של קשרי 
  שנים).  10הלקוחות (

  
ירידת ערך בספרים של נכס בלתי מוחשי לסכום בר השבה שלו מוכרת מיידית בדוח על הרווח הכולל, 

שערכו בספרים של הנכס גדול מאומדן הסכום בר  נטו", במידה -בסעיף "הוצאות (הכנסות) אחרות 
  ההשבה (ראה סעיף ח' להלן).

  
  כספיים- ירידת ערך של נכסים לא  ח.
  

מוגדר, כדוגמת מוניטין, אינם מופחתים, וירידה בערכם נבחנת - נכסים בעלי אורך חיים שימושיים בלתי
פחת ושל מקרקעין נבחנת, במידה שחלו אירועים או שינויים -ינאחת לשנה. ירידה בערכם של נכסים ב

בנסיבות, המצביעים על כך שערכם בספרים לא יהיה בר השבה. סכום ההפסד המוכר בגין ירידת ערך 
שווה לסכום בו עולה ערכו של נכס בספרים על הסכום בר השבה שלו. סכום בר השבה של נכס הוא 

בניכוי עלויות מכירה, לבין שווי השימוש שלו. לצורך בחינת ירידת  הגבוה מבין שוויו ההוגן של הנכס,
ערך, מחולקים הנכסים לרמות הנמוכות ביותר, בגינן קיימים תזרימי מזומנים מזוהים נפרדים (יחידות 

כספיים, למעט מוניטין, אשר חלה ירידה בערכם, נבחנים לצורך זיהוי -מניבות מזומנים). נכסים לא
  . דוח על המצב הכספיירידת הערך שהוכרה בגינם בכל תאריך ביטול אפשרי של 
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  שלמה א. אנג'ל בע"מ
  ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים (המשך)

  
  (המשך):עיקרי המדיניות החשבונאית  - 2ביאור 

  
  עלויות אשראי  ט.

  
של נכס כשיר (נכס שנדרש פרק זמן  עלויות אשראי המיוחסות במישרין לרכישה, להקמה או לייצור

מהותי כדי להכין אותו לשימוש המיועד שלו או למכירתו) מהוונות ונכללות כחלק מעלות הנכס, במהלך 
  התקופה הנדרשת להשלמתו ולהכנתו של הנכס לשימוש לו יועד או למכירתו.

  
עלויות האשראי שניתן לייחסן במישרין לרכישה, להקמה או לייצור של נכס כשיר הן אותן עלויות אשראי 

  מבוצעת.   הייתהאשר היו נמנעות אילו היציאה בגין הנכס הכשיר לא 
  .על הרווח הכוללעלויות אשראי אחרות נזקפות כהוצאה בדוחות 

  
  נכסים פיננסיים:  .י

  סיווג  )1
  

נכסיה הפיננסיים לנכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד ולהלוואות הקבוצה מסווגת את 
וחייבים. הסיווג נקבע בהתאם למטרה שלשמה נרכשו הנכסים הפיננסיים. הנהלת הקבוצה 

  קובעת את סיווג הנכסים הפיננסיים בעת ההכרה בהם לראשונה.
  

  נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד  א)
  

זאת כוללת שתי קטגוריות משנה: נכסים פיננסיים המוחזקים למטרות מסחר  קטגוריה
ונכסים פיננסיים המיועדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד. נכס פיננסי מסווג לקטגוריה זו אם 

  נרכש בעיקר לצורך מכירתו בטווח הקצר, או אם הוא מיועד לקטגוריה על ידי ההנהלה.  
ווגים אף הם כמוחזקים למסחר. נכסים בקטגוריה זו מסווגים מכשירים פיננסיים נגזרים מס

כנכסים שוטפים, אם הם מוחזקים למטרות מסחר, או צפויים להיות ממומשים בטווח של 
  שנה מתאריך הדוח על המצב הכספי. 

  
  הלוואות וחייבים  ב)

  
ניתנים הלוואות וחייבים הינם נכסים פיננסיים שאינם נגזרים, עם תשלומים קבועים או 

לקביעה, ואשר אינם מצוטטים בשוק פעיל. נכסים אלה נכללים כרכוש שוטף, פרט לחלויות 
חודשים לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי. חלויות אלו מסווגות  12- לתקופה של יותר מ

כנכסים שאינם שוטפים. ההלוואות והחייבים של הקבוצה כלולים בסעיפים "מזומנים ושווי 
ים ויתרות חובה" ו"הלוואות ויתרות חובה לזמן ארוך" המופיעים בדוח על מזומנים", "חייב

  המצב הכספי.
  

  הכרה ומדידה  )2
  

רכישות ומכירות רגילות של נכסים פיננסיים נרשמות בספרי הקבוצה במועד סליקת העסקה, 
שהינו המועד בו הנכס נמסר לקבוצה או נמסר על ידי הקבוצה. נכסים פיננסיים המוצגים בשווי 

על הרווח הוגן דרך רווח או הפסד מוכרים לראשונה בשווי הוגן, והוצאות העסקה נזקפות לדוח 
סים פיננסיים נגרעים כאשר הזכויות לקבלת תזרימי מזומנים מההשקעות פקעו או . נכהכולל

הועברו, והקבוצה העבירה את כל הסיכונים והתשואות בגין הבעלות על נכסים אלה. נכסים 
בתקופות עוקבות בשווי הוגן. הלוואות וחייבים  נמדדיםפיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד 

הלוואות וחייבים  נמדדים. בתקופות העוקבות, ם ההוגןישווילראשונה לפי מוכרים במועד ההכרה 
  לפי עלותם המופחתת, על בסיס שיטת הריבית האפקטיבית.

  
רווחים או הפסדים, הנובעים משינויים בשוויים ההוגן של נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או 

נטו" בתקופה בה  -אחרות  )כנסותההוצאות (במסגרת " על הרווח הכוללהפסד מוצגים בדוח 
  נבעו. 

  
  .4ר ובאשר לאופן מדידת השווי ההוגן של הנכסים הפיננסיים של הקבוצה, ראה ביא
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  שלמה א. אנג'ל בע"מ
  ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים (המשך)

  
  (המשך):עיקרי המדיניות החשבונאית  - 2ביאור 

  
  מכשירים פיננסייםקיזוז   ) 3
  

נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות מקוזזים והסכומים נטו מוצגים בדוח על המצב הכספי 
כאשר קיימת זכות משפטית ניתנת לאכיפה לקזז את הסכומים שהוכרו, וכן קיימת כוונה לסלק 

לק את את הנכסים הפיננסיים וההתחייבויות הפיננסיות על בסיס נטו או לממש את הנכס ולס
  זמנית.- ההתחייבות בו

  
    נכסים פיננסיים המסווגים בהלוואות וחייביםירידת ערך  )4
  

  ' להלן.בבאשר לירידת ערך לקוחות ראה י
   

  מלאי  .אי
  

המלאי נמדד לפי העלות או שווי מימוש נטו, כנמוך שבהם. עלות המלאי, על כל מרכיביו, נקבעת לפי 
בסיס ממוצע משוקלל. עלות מוצרים קנויים ותוצרת בעיבוד כוללת עלויות חומרי גלם, עבודה ישירה 

בניכוי  ועלויות ישירות אחרות. שווי מימוש נטו הינו אומדן מחיר המכירה במהלך העסקים הרגיל,
  הוצאות מכירה משתנות מתייחסות. 

  
  לקוחות   .בי

  
יתרות הלקוחות מתייחסות לסכומים המתקבלים מלקוחותיה של הקבוצה עבור סחורות שנמכרו 
במהלך העסקים הרגיל. כאשר גביית סכומים אלו צפויה להתרחש תוך שנה אחת או פחות, הם מסווגים 

  ם במסגרת הנכסים שאינם שוטפים.במסגרת הנכסים השוטפים, אחרת, הם מוצגי
  

נוצרת, כאשר בניכוי הפרשה לחובות מסופקים. הפרשה לחובות מסופקים יתרות הלקוחות מוצגות 
פי -קיימות ראיות אובייקטיביות לכך שאין ביכולתה של הקבוצה לגבות את כל הסכומים המגיעים לה על

של הלקוח, סבירות שהוא יפשוט רגל או התנאים המקוריים של יתרות החוב. קשיים כספיים מהותיים 
ארגון כלכלי וחדלות פירעון או פיגור בתשלומים (מעבר לאשראי שאושר לכל לקוח) נחשבים -יעבור רה

ירידה בערך יתרת החייב. ערכו בספרים של החוב מוקטן באמצעות חשבון  סממנים לכך שחלה
במסגרת הוצאות הנהלה  הכולל על הרווח, וסכום ההפסד מוכר בדוח לחובות מסופקים ההפרשה
  וכלליות. 

  
כאשר חוב לקוח אינו ניתן לגבייה, הוא נמחק כנגד חשבון ההפרשה לחובות מסופקים. החזרה של 

  .על הרווח הכוללסכומים שנמחקו בעבר בתקופות עוקבות נזקפת כנגד הוצאות הנהלה וכלליות בדוח 
  

  מזומנים ושווי מזומנים  .גי
  

פיקדונות בתאגידים יתרות עו"ש בתאגידים בנקאיים ומזומנים ושווי מזומנים כוללים מזומנים בקופה, 
  .חודשים שלושהתקופת ההפקדה שלהן לא עולה על שבנקאיים לזמן קצר 

   



 

17 
 

  שלמה א. אנג'ל בע"מ
  ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים (המשך)

  
  (המשך):עיקרי המדיניות החשבונאית  - 2ביאור 

  
  הון המניות  .יד

  
  המניות הרגילות של החברה מסווגות כהון מניות.  

  
  מתקבולי ההנפקה. , נטו ממס,עלויות תוספתיות המיוחסות במישרין להנפקת מניות מוצגות כניכוי

  
מנוכה התמורה המשולמת, כאשר אחת מחברות הקבוצה רוכשת מניות של החברה (מניות באוצר), 

מההון המיוחס לבעלים (בניכוי השפעת מסים)  וספתיות המיוחסות במישרין לרכישהלרבות עלויות ת
  .של החברה האם, עד אשר המניות מבוטלות או מונפקות מחדש

  
  ספקים   .וט

 
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 

  שוטפות.שאינן תוך שנה אחת או פחות, אחרת הן מוצגות כהתחייבויות 
  

בשווי הוגן, ולאחר מכן נמדדות בעלות מופחתת, על בסיס שיטת יתרות ספקים מוכרות לראשונה 
  הריבית האפקטיבית.

  
  הלוואות  .טז

  
הלוואות מוכרות לראשונה לפי שוויין ההוגן, בניכוי עלויות עסקה. בתקופות עוקבות ההלוואות מוצגות 

על הרווח דוח בעלות מופחתת; כל הפרש בין התמורה (בניכוי עלויות עסקה) לבין ערך הפדיון מוכר ב
  על פני תקופת ההלוואה, בהתאם לשיטת הריבית האפקטיבית. הכולל

  
הלוואות מסווגות כהתחייבויות שוטפות, אלא אם לקבוצה ישנה זכות בלתי מותנית לדחות את סילוק 

, אז הן מסווגות כהתחייבויות בלתי חודשים לפחות לאחר תום תקופת הדיווח 12ההתחייבות למשך 
  שוטפות.

  
  מסים שוטפים ונדחים  .זי

  
הוצאות המס לשנים המדווחות כוללות מסים שוטפים ומסים נדחים. המסים מוכרים בדוח על הרווח 

  ., בסעיף מסים על הכנסההכולל
  

הסכום שנזקף כמסים שוטפים מחושב על בסיס חוקי המס שנחקקו, או שחקיקתם הושלמה למעשה 
בוחנת מדי תקופה את היבטי המס החלים על לתאריך הדוח על המצב הכספי. הנהלת הקבוצה 

  הכנסתה החייבת לצרכי מס, בהתאם לדיני המס הרלבנטיים, ויוצרת הפרשות בהתאם לצורך.
  

הקבוצה מכירה במסים נדחים, על בסיס שיטת ההתחייבות, בגין הפרשים זמניים בין הסכומים של 
ם שיובאו בחשבון לצרכי מס. עם זאת, הנכסים וההתחייבויות הכלולים בדוחות הכספיים, לבין הסכומי

מסים נדחים אינם מוכרים, אם ההפרשים הזמניים נוצרים בעת ההכרה הראשונית בנכס או 
בהתחייבויות, שלא במסגרת צירוף עסקים, אשר במועד העסקה אין להם כל השפעה על הרווח או 

ם נקבע לפי שיעורי המס סכום המסים הנדחיהחשבונאי או זה המדווח לצרכי מס. בין אם  - ההפסד 
וחוקי המס שנחקקו, או שחקיקתם הושלמה למעשה לתאריך הדוח על המצב הכספי, והצפויים לחול 

  בעת מימוש נכס המס הנדחה או יישוב התחייבות המס הנדחה.
  

ההכרה בנכסי מסים נדחים נעשית בגין הפרשים זמניים הניתנים לניכוי לצרכי מס, בגבולות סכום 
  וי כי ניתן יהיה לנצלם בעתיד כנגד הכנסות חייבות במס. הפרשים, שצפ

  
הבנות זוקפת מסי הכנסה נדחים בגין הפרשים זמניים, הנובעים מהשקעות בחברות אינה הקבוצה 

ידי הקבוצה וצפוי שלא -עיתוי היפוך ההפרשים הזמניים נשלט עלמאחר ו ,ובחברה בשליטה משותפת
   נראה לעין.יחול היפוך בהפרשים הזמניים בעתיד ה
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  שלמה א. אנג'ל בע"מ
  ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים (המשך)

  
  (המשך):עיקרי המדיניות החשבונאית  - 2ביאור 

  
  מקוזזים אם ורק אם: נדחיםנכסי מסים נדחים והתחייבויות מסים 

  
כנגד התחייבויות מסים שוטפים;  קיימת זכות משפטית ניתנת לאכיפה לקיזוז נכסי מסים שוטפים -

  וכן
נכסי המסים הנדחים והתחייבויות המסים הנדחים מתייחסים למסים על הכנסה המוטלים על ידי  -

אותה רשות מס על אותה ישות חייבת או על ישויות שונות החייבות במס אשר מתכוונות לסלק את 
 היתרות על בסיס נטו.

  
  הטבות עובד:  .חי

  
  י פרישה ופנסיההתחייבות לפיצוי  )1

  
כלל באמצעות  חברות הקבוצה מפעילות מספר תוכניות פנסיה. התוכניות ממומנות בדרך

תשלומים, המועברים לחברות ביטוח או לקרנות פנסיה המנוהלות בנאמנות. תוכניות אלה מהוות 
תוכניות להפקדה מוגדרת מאחר שחברות הקבוצה מבצעות הפקדות קבועות לישות נפרדת 

  תלויה. - ובלתי
  

ייבות בהתאם לחוקי העבודה ולהסכמי העבודה בישראל ובהתאם לנוהג של חברות הקבוצה, ח
חברות הקבוצה בתשלום פיצויי פרישה לעובדים שיפוטרו או שיפרשו מעבודתם בנסיבות 
מסוימות. חלק מהתחייבות חברות הקבוצה לתשלום פיצויי פרישה מטופלת כתוכנית להטבה 

(ולעובדים מסוימים, כל ההתחייבות) מטופלת כתוכנית להפקדה  מוגדרת וחלק מההתחייבות
  מוגדרת.

  
ההתחייבות של חברות הקבוצה לעובדים שלגביהם קיימת תוכנית המהווה הטבה בהתאם לחלק 

מוגדרת, סכומי ההטבות שיקבל העובד הזכאי לפיצויים בעת פרישה, מתבססות על מספר שנות 
חלק התחייבות הקבוצה לגבי עובדים שהינם במסגרת תוכנית  הוותק ומשכורתו האחרונה.

ועות לישות נפרדת ובלתי תלויה, כאשר לחברות להפקדה מוגדרת הינה לבצע הפקדות קב
הקבוצה אין כל מחוייבות משפטית או משתמעת לבצע הפקדות נוספות, במצב שבו לא יהיה די 
בנכסי הקרן כדי לשלם לכל העובדים את ההטבות בגין שירותי העבודה בתקופה השוטפת 

  ובתקופות קודמות.
  

הנה הערך הנוכחי של ההתחייבות  צב הכספידוח על המההתחייבות לפיצויי פרישה המוצגת ב
, בניכוי השווי ההוגן של נכסי התכנית. דוח על המצב הכספילהטבה מוגדרת לתאריך ה

ההתחייבות להטבה מוגדרת נמדדת על בסיס שנתי, על ידי אקטואר בלתי תלוי, על בסיס שיטת 
  .Projected Unit Credit Method-ה
  

באמצעות היוון תזרימי המזומנים העתידיים הצפויים (לאחר  הערך הנוכחי של ההתחייבות נקבע
שנלקח בחשבון שיעור צפוי של עליית שכר), על בסיס שיעורי הריבית של אגרות חוב ממשלתיות, 
הנקובות בש"ח (המטבע שבו ישולמו ההטבות), ואשר תקופתן עד לפירעון קרובה לתקופת 

  ההתחייבויות המתייחסות לפיצויי הפרישה. 
) שיעור ההיוון שבו יעשה שימוש IAS 19 - "הטבות עובד" (להלן  - 19בהתאם לתקן בינלאומי 

דוח על המצב לחישובי המחויבות האקטוארית יקבע על ידי שימוש בתשואות שוק בתאריך ה
, כי במדינות בהן אין שוק IAS 19על אגרות חוב קונצרניות באיכות גבוהה. עם זאת, מציין  הכספי

) באגרות חוב כאלה, יש להשתמש בתשואות השוק Deep marketת סחירות גבוהה (בו מתקיימ
  על אגרות חוב ממשלתיות. דוח על המצב הכספיבתאריך ה

  
כאמור, שיעור הריבית ששימש את הקבוצה להיוון תזרימי המזומנים העתידיים הצפויים לשם 

אגרות חוב ממשלתיות,  חישובי המחויבות האקטוארית נקבע בהתבסס על שיעורי הריבית של
זאת מכיוון שלדעת הנהלת החברה אין בישראל שוק בו מתקיימת סחירות גבוהה באגרות חוב 

  קונצרניות.
  

הקבוצה זוקפת רווחים או הפסדים אקטואריים, אשר נוצרו לה כתוצאה משינויים בהערכות 
, לרווח או הפסד אקטואריות וכתוצאה מהשוני בין הנחות שהונחו בעבר לבין התוצאות בפועל,

  בתקופה בה נבעו. 
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  שלמה א. אנג'ל בע"מ
  ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים (המשך)

  
  (המשך):עיקרי המדיניות החשבונאית  - 2ביאור 

  
היעודות לפיצויים נמדדות לפי שוויין ההוגן. היעודות האמורות מהוות "נכסי תכנית" כהגדרתה ב 

IAS 19 מעביד לצרכי ההצגה בדוח על המצב  - , ועל כן קוזזו מיתרת ההתחייבות בגין יחסי עובד
  הכספי. 

  
כאמור לעיל, הקבוצה רוכשת פוליסות ביטוח ומבצעת הפקדות בקופות פנסיה  ופיצויים כנגד חלק 
מהתחייבותה לתשלום פנסיה ופיצויי פרישה. עם ביצוע ההפקדות, היא איננה מחויבת בתשלום 

כהוצאות בגין הטבות עובד כאשר קמה ההתחייבות  סף בגין אותו חלק. ההפקדות מוכרותנו
  . לבצען, במקביל לקבלת השירות על ידי העובד

  
  דמי חופשה והבראה  )2

  
במסגרת החוק, זכאי כל עובד לימי חופשה ודמי הבראה, כאשר שניהם מחושבים על בסיס שנתי. 

הקבוצה זוקפת התחייבות והוצאה בגין דמי חופשה  הזכאות מתבססת על משך תקופת ההעסקה.
  והבראה, בהתבסס על ההטבה שנצברה עבור כל עובד.

  
  הפרשות  .יט

  
קיימת,  הפרשות בגין תביעות משפטיות או בגין דרישות אחרות מוכרות, כאשר לקבוצה מחוייבות

משפטית או משתמעת, כתוצאה מאירועים מהעבר; צפוי כי יידרש תזרים שלילי של משאבים לצורך 
  סילוק המחוייבות; וכן ניתן לערוך אומדן מהימן של סכום המחוייבות.

  
הפרשות נמדדות בהתאם לערך הנוכחי של תזרימי המזומנים החזויים שידרשו ליישוב המחוייבות, 

מוש בשיעור היוון לפני מס, המשקף הערכות שוק שוטפות לגבי ערך הזמן של המחושב באמצעות שי
  הכסף והסיכונים הספציפיים למחויבות. 

  
  הכרה בהכנסות  .כ

  
הכנסות הקבוצה נמדדות לפי השווי ההוגן של התמורה שהתקבלה או התמורה שהקבוצה זכאית לקבל 

פעילות הקבוצה. ההכנסות מוצגות בניכוי בגין מכירות ושירותים שסופקו במהלך העסקים הרגיל של 
  מע"מ, החזרות, זיכויים והנחות ולאחר ביטול הכנסות בין חברות הקבוצה.

  
הקבוצה מכירה בהכנסה, כאשר סכום ההכנסה ניתן למדידה באופן מהימן, צפוי כי ההטבות הכלכליות 

עילויות הקבוצה, כמתואר העתידיות יזרמו לישות, ובהתקיים קריטריונים ספציפיים בגין כל אחת מפ
להלן. סכום ההכנסה אינו נחשב כניתן למדידה באופן מהימן, עד שכל ההתניות המתייחסות למכירה 
יושבו. הקבוצה מבססת את אומדניה על ניסיון העבר, בהתחשב בסוג הלקוח, סוג העסקה והפרטים 

  המיוחדים לכל הסדר.
  
  בסיטונאות - מכירת סחורות   )1
  

ומוכרת מגוון לחמים ומוצרי מאפה שונים. מכירת סחורות מוכרת כאשר ישות הקבוצה מייצרת 
השייכת לקבוצה מסרה מוצרים לסיטונאי, כאשר לסיטונאי שיקול דעת מלא בנוגע לערוץ המכירה 
ומחיר המכירה של המוצרים, ולא קיימת מחויבות שלא קוימה, שיכולה להשפיע על קבלת 

הסחורות אינה נחשבת כמתקיימת, עד אשר המוצרים נשלחו  ידי הסיטונאי. מסירת- המוצרים על
למיקום המוגדר, סיכוני התיישנות ואובדן הועברו לסיטונאי, והסיטונאי קיבל את המוצרים בהתאם 

תנאי הקבלה פקעו או שלקבוצה ראיות אובייקטיביות שכל הקריטריונים לקבלה לחוזה המכירה, 
  מולאו.

שלא נמכרו; המכירות מוכרות על בסיס  מוצריםהחזרת  בענף קיים נוהג המאפשר ללקוחות
הכמויות ומחירי המכירה, בניכוי אומדני הנחות כמות והחזרות למועד המכירה. ניסיון העבר 
שנצבר משמש לביצוע אומדנים והפרשות בגין ההנחות וההחזרות. המכירות אינן כוללות מרכיב 

  יום הנחשבת עקבית עם הנהוג בשוק.   90עד  מימוני, מכיוון שהן מתבצעות עם תקופת אשראי של
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  שלמה א. אנג'ל בע"מ
  ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים (המשך)

  
  (המשך):עיקרי המדיניות החשבונאית  - 2ביאור 

  
  מכירה קמעונאית - מכירת סחורות   )2
  

הקבוצה מפעילה רשת חנויות ובתי קפה קמעונאיות המוכרות בעיקר את מוצרי החברה. מכירת 
קמעונאיות מוצר ללקוח. מכירות מוסרת את ההסחורות מוכרת כאשר אחת מהישויות בקבוצה 

  כלל במזומן או באמצעות כרטיסי אשראי.- מתבצעות בדרך
  
  )    הכנסות ריבית3
  

  תקופתי בהתאם לשיטת הריבית האפקטיבית. הכנסות ריבית נזקפות על בסיס 
  

  חכירות  .אכ
 

, בהן הועברו לקבוצה באופן אלהמסוימים. חכירות ונדל"ן להשקעה הקבוצה חוכרת פריטי רכוש קבוע 
מהותי כל הסיכונים וההטבות הנלווים לבעלות, מסווגות כחכירות מימוניות. חכירות מימוניות מהוונות 

בתחילת תקופת החכירה בסכום הנמוך מבין שוויו ההוגן של הנכס החכור ומוכרות כנכס והתחייבות 
  והערך הנוכחי של תשלומי החכירה המינימליים.

  
. התחייבויות השכירות ת מימוןכל תשלום דמי חכירה מיוחס בין החזר התחייבות לבין הוצאו

, למעט אחרות לזמן ארוךהמתייחסות, בניכוי מרכיב המימון, נכללות במסגרת הלוואות והתחייבויות 
חודשים לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי המסווגים  12סכומים שצפויים לחול בתקופה של עד 

רה באופן . עלויות המימון מוקצות לכל אחת מהתקופות במהלך תקופת החכיבהתחייבויות שוטפות
  .ששיעור הריבית התקופתי בגין יתרת ההתחייבות הנותרת בכל תקופה הוא קבוע

  
מימונית מופחת על פני התקופה הקצרה מבין אורך החיים  הרכוש קבוע שנרכש במסגרת חכיר

  השימושיים של הנכס או תקופת החכירה.
  

הסכמי חכירה שבמסגרתם שיעור מהותי של הסיכונים והתשואות של הבעלות נשמרים בידי המחכיר 
על הרווח ה תפעולית נזקפים לדוח מסווגים כחוזי חכירה תפעולית. תשלומים המבוצעים במסגרת חכיר

  על בסיס שיטת הקו הישר על פני תקופת החכירה. הכולל
  

דוח על המצב במסגרת חכירה תפעולית, הם נכללים בעל ידי הקבוצה לאחרים כאשר נכסים מוחכרים 
בהתאם למהותם, ומופחתים על פני אורך החיים השימושיים הצפוי שלהם, באופן עקבי לנכסים  הכספי
  הקבוצה.  בשימושדומים 

  
  פני תקופת החכירה לפי שיטת הקו הישר.-הכנסות שכירות מוכרות על

  
  חלוקת דיבידנד  .בכ

  
הקבוצה בתקופה בה חלוקת דיבידנד לבעלי מניות החברה מוכרת כהתחייבות בדוחות הכספיים של 

  על ידי דירקטוריון החברה. לחלוקה אושרו הדיבידנדים
  

  רווח למניה  .גכ
  

 הרגילות, לבעלי המניות לחלוקה הניתן הרווח על ככלל, מבוסס למניה הבסיסיאו ההפסד  חישוב הרווח
, בניכוי התקופה במהלך במחזור הרגילות הקיימות המניות מספר של המשוקלל בממוצע המחולק

  מניות החברה המוחזקות על ידי חברה בת.
 

 מניות פוטנציאליות מדללות. קיימותרווח מדולל למניה לא מוצג בדוחות הכספיים מאחר ובחברה לא 
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  שלמה א. אנג'ל בע"מ
  ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים (המשך)

  
  (המשך):עיקרי המדיניות החשבונאית  - 2ביאור 

  
  תקני דיווח כספי בינלאומיים חדשים, תיקונים לתקנים ופרשנויות חדשות:  .דכ

  
 1 - תקנים ותיקונים לתקנים קיימים אשר נכנסו לתוקף ומחייבים עבור תקופות דיווח המתחילות ב )1

 -2012בינואר 
  

תקנים, תיקונים ופרשנויות לתקנים קיימים נכנסו לתוקף ומחייבים עבור תקופות חשבונאיות 
הדוחות , אולם ליישומם לראשונה אין השפעה מהותית על 2012בינואר  1 -המתחילות ב

 (לרבות מספרי השוואה) של הקבוצה.הכספיים  המאוחדים 
  

תקנים, תיקונים ופרשנויות לתקנים קיימים אשר עדיין אינם בתוקף ואשר הקבוצה לא בחרה  )2
 ביישומם המוקדם: 

 
 )IFRS 10 -"דוחות כספיים מאוחדים" (להלן  10תקן דיווח כספי בינלאומי   )א

  
IFRS 10  מחליף את כל ההנחיות הקיימות לגבי שליטה ואיחוד דוחות כספיים במסגרת תקן

) ובמסגרת IAS 27 -"דוחות כספיים מאוחדים ונפרדים" (להלן  27חשבונאות בינלאומי 
ישויות למטרות מיוחדות".  -של הוועדה המתמדת לפרשנויות "איחוד  12פרשנות מספר 

IFRS 10 דרה החדשה מתמקדת בדרישה לקיומם של משנה את הגדרת "שליטה". ההג
) על מנת שתתקיים שליטה. "כוח" variable returns) ותשואות משתנות (power"כוח" (

 IFRS 10הינו היכולת בהווה לכוון את הפעילויות שמשפיעות באופן משמעותי על התשואות. 
) participating rightsכולל, בין היתר, הנחיות המתייחסות להבחנה בין זכויות משתתפות (

) וכן הנחיות המתייחסות למקרים בהם משקיע פועל protective rightsלזכויות מגינות (
). עיקרון הליבה agent/principal relationshipsבשם ישות אחרת או בשם קבוצת ישויות (

לפיו ישות מאוחדת מציגה חברה אם וחברות בנות שלה כאילו הן ישות אחת, נותר על כנו, 
 גם טכניקת האיחוד.  כמו

  
בינואר  1לגבי התקופה השנתית המתחילה ביום  IFRS 10תיישם לראשונה את  הקבוצה

לא צפויה להיות השפעה מהותית על הדוחות הכספיים  IFRS 10. ליישומו של 2013
  .הקבוצההמאוחדים של 

  
 )IFRS 11 - "הסדרים משותפים" (להלן  11תקן דיווח כספי בינלאומי   )ב

  
IFRS 11  זכויות בעסקות משותפות" (להלן  31מחליף את תקן חשבונאות בינלאומי"- IAS 

 -של הוועדה המתמדת לפרשנויות "ישויות בשליטה משותפת  13) ואת פרשנות מספר 31
 jointמסווג "הסדרים משותפים" ( IFRS 11השקעות לא כספיות על ידי המשתתפים". 

arrangements :פעילויות משותפות" () לשתי קטגוריות בלבד"joint operations ו"עסקות (
 jointly), כאשר, הקטגוריה של "נכסים בשליטה משותפת" (joint venturesמשותפות" (

controlled assets הקיימת כיום במסגרת (IAS 31 מוזגה לתוך קטגורית "פעילויות ,
תף, מתמקדות לגבי קביעת סוג ההסדר המשו IFRS 11משותפות". ההנחיות שבמסגרת 

- באופן בו הזכויות והמחויבויות של הצדדים להסדר המשותף מתחלקות ביניהם. בהתאם ל
IFRS 11 פעילות משותפת" הינה הסדר משותף שבמסגרתו לצדדים, שהינם בעלי שליטה" ,

משותפת בהסדר, יש זכויות בנכסים, ומחויבויות בגין ההתחייבויות, המתייחסים להסדר 
"). "עסקה משותפת" הינה הסדר משותף joint operatorsה מכונים "המשותף (צדדים אל

שבמסגרתו לצדדים, שהינם בעלי שליטה משותפת בהסדר, יש זכויות בנכסים נטו של 
 ). "joint venturers"ההסדר המשותף (צדדים אלה מכונים 
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  שלמה א. אנג'ל בע"מ
  אוחדים (המשך)ביאורים לדוחות הכספיים המ

  
  (המשך):עיקרי המדיניות החשבונאית  - 2ביאור 

  
IFRS 11  מבטל את אפשרות הבחירה במדיניות חשבונאית של איחוד יחסי, הקיימת כיום

יהיו  joint venturers, לגבי ישויות בשליטה משותפת. במקום זאת, IAS 31במסגרת 
מחויבים ליישם לגבי השקעותיהם בעסקות המשותפות את שיטת השווי המאזני. מאידך, 

joint operators  יישמו טיפול חשבונאי דומה לזה הקיים כיום, במסגרתIAS 31 לגבי ,
יכיר בזכויותיו   joint operator-"נכסים בשליטה משותפת" ו"פעילויות בשליטה משותפת". ה

ות, בהכנסות ובהוצאות בהתבסס על מידת מעורבותו בפעילות בנכסים, בהתחייבוי
המשותפת (כלומר, בהתבסס על זכויותיו ומחויבויותיו הישירות בנכסים, בהתחייבויות, 
בהכנסות ובהוצאות של הפעילות המשותפת) ולא על בסיס זכויות ההשתתפות שיש לו 

קרים בהם לחלק מהצדדים כולל, בין היתר, גם הנחיות לגבי מ IFRS 11בהסדר המשותף. 
 המשתתפים בהסדר משותף אין שליטה משותפת. 

  
בינואר  1לגבי התקופה השנתית המתחילה ביום  IFRS 11תיישם לראשונה את  הקבוצה

2013.  
  

, יטופלו זכויותיה 2013, החל מהרבעון הראשון של שנת IFRS 11עם יישומו לראשונה של 
), זאת מאחר שלקבוצה יש joint ventureכעסקה משותפת ( "אורנים"של הקבוצה בחברת 

, אשר טופלה קודם ליישומו של אורנים. לפיכך, ההשקעה ב"אורנים"זכויות בנכסים נטו של 
IFRS 11  לפי שיטת האיחוד היחסי, תטופל החל ממועד יישומו שלIFRS 11  לפי שיטת השווי
  המאזני.

  
ה להיות השפעה על עמידת חברות הקבוצה באמות לשינוי הטיפול החשבונאי האמור לא צפוי

  מידה פיננסיות כלשהן.
   

על נתוני הדוח על מצב הכספי  IFRS 11להלן ההשפעה החזויה של היישום לראשונה של 
זרימי תעל הרווח הכולל ועל  יםהמאוחד ותעל נתוני הדוח, ו2012בדצמבר  31 המאוחד ליום

  (אשר יוצגו כמספרי השוואה בשנת הדיווח הבאה): 2012לשנת המזומנים 

  

כמדווח  
בדוחות 

 כספיים אלה

השפעה חזויה 
של היישום 
 לראשונה של

IFRS 11 

כפי שחזוי 
להיות מדווח 
לאחר יישום 

IFRS 11 

ח   " ש י  פ ל  א
    

ההשפעה על הדוח המאוחד על הרווח  )1
 :2012לשנת  הכולל

   

 515,862  )39,723( 555,585 נטו-מכירות    
 347,747  )25,116( 372,863 המכירותעלות   
 168,115   182,722 רווח גולמי   
       
 142,241  )10,723( 152,964 הוצאות מכירה ושיווק   
 30,265  )1,316( 31,581 הוצאות הנהלה וכלליות   
 )2,195( )43( )2,152( נטו-הכנסות אחרות   
 )2,196(  329 מפעולות(הפסד)רווח   

       
 100  )69( 169 הכנסות מימון   
 )3,641( 564  )4,205( הוצאות מימון   
  )3,541(    )4,036( נטו-הוצאות מימון   

      
 1,491  1,491   חברה כלולהחלק ברווחי   
 )4,246(  )3,707( לפני מסים על הכנסההפסד   
 408  539  )131( ההכנסה)הטבת מס (מסים על   

מיוחס לבעלי-כולל לשנההפסד 
 )3,838(  )3,838( מניות החברה
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  שלמה א. אנג'ל בע"מ
  ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים (המשך)

  
  (המשך):עיקרי המדיניות החשבונאית  - 2ביאור 

  

 כמדווח
 בדוחות
 אלה כספיים

ה חזויה השפע
 היישום של

 של לראשונה
IFRS 11 

חזוי ש כפי
 דווחלהיות מ
 יישום לאחר

IFRS 11 
  ח"ש אלפי  

 עלהמאוחד  הדוחנתוני  על השפעה )2
 :2012בדצמבר  31ליום  הכספי המצב

      

       :נכסים
  140,144   )15,586(  155,730   שוטפים נכסים
  200,548   )7,562(  208,110   שוטפים שאינם נכסים

  340,692     363,840   הנכסים סך
        

        :והון התחייבויות
  156,716   )17,307(  174,023   שוטפות התחייבויות
  31,938   )5,841(  37,779   שוטפות שאינן התחייבויות

  188,654     211,802   התחיייבויות סך
        

  152,038     152,038   האם החברה של לבעלים המיוחס הון
  340,692     363,840   והון התחיייבויות סך 

  
המאוחד על  הדוחנתוני  על השפעה )3

בדצמבר  31תזרימי המזומנים ליום 
2012:  

      

        
        -תזרימי מזומנים מפעילויות

  13,068   )2,980(  16,048  מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת 
        

        - תזרימי מזומנים מפעילויות השקעה 
  )11,587(  2,531   )14,118( השקעהמזומנים נטו ששימשו לפעילות 

        
        -תזרימי מזומנים מפעילויות מימון 

  )2,133(  69   )2,202(  מזומנים נטו ששימשו לפעילות מימון
        

  )652(    )272( שווי מזומנים וגידול (קיטון) במזומנים 
לתחילת  יתרת מזומנים ושווי מזומנים

  1,312     1,384  השנה
שווי מזומנים לגמר ו יתרת מזומנים

  660     1,112  השנה
  

שהינה תקופת ההשוואה הקודמת  2011החברה בוחנת את יישום הוראות התקן לגבי שנת 
  התקן.לתקופת ההשוואה השנתית האחרונה שתחול עם אימוץ 

  
  )IAS 28R -(מתוקן) "השקעות בחברות כלולות" (להלן  28תקן חשבונאות בינלאומי   )ג
  

IAS 28R  השקעות בחברות כלולות", במתכונתו  28מחליף את תקן חשבונאות בינלאומי"
נוגעים  IAS 28לעומת  IAS 28R-). השינויים העיקריים שנכללו בIAS 28 - הקודמת (להלן 

להוספת התייחסויות מפורשות לטיפול החשבונאי בשיטת השווי המאזני בהשקעות בעסקות 
  . IFRS 11אמורות במסגרת משותפות, כתוצאה מההנחיות החדשות ה

  
בינואר  1לגבי התקופה השנתית המתחילה ביום  IAS 28Rהקבוצה תיישם לראשונה את 

 -המאוחדים  על הדוחות הכספיים IAS 28R. באשר להשפעת היישום לראשונה של 2013
  ראה (ג) לעיל.
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  שלמה א. אנג'ל בע"מ
  המאוחדים (המשך)ביאורים לדוחות הכספיים 

  
  (המשך):עיקרי המדיניות החשבונאית  - 2ביאור 

  
  )IFRS 12 -"גילויים באשר לזכויות בישויות אחרות" (להלן  12תקן דיווח כספי בינלאומי   )ד
  

IFRS 12 קובע את דרישות הגילוי המתייחסות לנושאים החשבונאיים המטופלים בהתאם ל -
IFRS 10 ו-IFRS 11 ילוי הקיימות כיום במסגרת ומחליף את דרישות הגIAS 28 דרישות .

הינן בנוגע לנושאים הבאים: שיקולי דעת והנחות משמעותיים;  IFRS 12-הגילוי האמורות ב
זכויות בחברות בנות; זכויות בהסדרים משותפים ובחברות כלולות; וזכויות בישויות מובנות 

  שלא אוחדו במסגרת הדוחות הכספיים. 
  

בינואר  1לגבי התקופה השנתית המתחילה ביום  IFRS 12ה את הקבוצה תיישם לראשונ
חזוי להביא להרחבה מסוימת של הגילויים המפורטים  IFRS 12. יישומו לראשונה של  2013

  בדוחות הכספיים המאוחדים של הקבוצה לגבי זכויותיה בישויות אחרות. 
  
  )IFRS 13 - "מדידת שווי הוגן" (להלן  13תקן דיווח כספי בינלאומי   )ה
  

IFRS 13  מתמקד 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 

השונים. הדרישות  IFRS-ודרישות הגילוי המתייחסות אליו לשימוש במסגרת כלל תקני ה
, אינן מרחיבות את השימוש בחשבונאות שווי הוגן אולם מספקות IFRS 13-האמורות ב

 IFRSהנחיות כיצד יש ליישמה במקרים בהם השימוש בה נדרש או מותר במסגרת תקני 
  אחרים. 

  
בינואר  1לגבי התקופה השנתית המתחילה ביום  IFRS 13הקבוצה תיישם לראשונה את 

2013 .IFRS 13 אן ואילך") החל מתחילת התקופה השנתית ייושם באופן פרוספקטיבי ("מכ
לא נדרשות להיות מיושמות לגבי מספרי  IFRS 13 - האמורה. דרישות הגילוי האמורות ב

ההשוואה המתייחסים לתקופות שלפני מועד היישום לראשונה שלו. ליישומו לראשונה של  
IFRS 13 קבוצה.המאוחדים של ה לא צפויה להיות השפעה מהותית על הדוחות הכספיים  

  
  המתוקן) IAS 19 - ) "הטבות עובד" (להלן 2011(מתוקן  19תקן חשבונאות בינלאומי   )ו

  
IAS 19  המתוקן כולל שינויים מהותיים לאופן ההכרה והמדידה של תוכניות להטבה מוגדרת

והטבות בגין פיטורין וכן לגבי הגילויים הנדרשים בגין כל סוגי הטבות העובד הנדונות 
  להלן תמצית שינויים עיקריים הנכללים במסגרתו:. IAS 19במסגרת 

  
המונח "רווחים והפסדים אקטואריים" הוחלף במונח "מדידות מחדש של ההתחייבות (נכס)  •

 Remeasurements of the net defined benefitנטו בגין התוכנית להטבה מוגדרת " (
liability (asset ים והפסדים האקטואריים, מדידות מחדש) הכולל, בנוסף לרווח -); להלן

המתוקן. מדידות מחדש יוכרו ברווח כולל אחר. בכך  IAS 19-רכיבים מסוימים המוגדרים ב
האפשרות להכרה ברווחים והפסדים אקטואריים במסגרת הרווח או הפסד וכן  בוטלה

  בוטלה האפשרות לעשות שימוש בשיטת "המסדרון".
  
חל השינוי בתוכנית ולא תיפרס על פני תקופת  עלות שירותי עבר תוכר מיידית בתקופה בה •

  השירות העתידית עד להבשלתה.
  
בתוכניות הטבה שבגינן קיימים נכסי תוכנית, יוכרו הוצאות / הכנסות ריבית נטו, המחושבות  •

על יתרת הנכס או התחייבות להטבת עובד נטו, תוך שימוש בשיעור ההיוון המשמש 
במתכונתו הנוכחית למדידת ההתחייבות בגין הטבה מוגדרת. טיפול  IAS 19במסגרת 

חשבונאי זה יחליף את השימוש ב"עלות ריבית" וב"תשואה חזויה על נכסי תוכנית" הקיימים 
  במתכונתו הנוכחית. IAS 19-ב

  
ההבחנה בין הטבות עובד לטווח קצר או ארוך, לשם מדידתן בדוחות הכספיים, תתבסס על  •

  צפוי התשלום ולא על המועד בו התשלום עשוי להידרש.המועד בו 
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  שלמה א. אנג'ל בע"מ
  ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים (המשך)

  
  (המשך):עיקרי המדיניות החשבונאית  - 2ביאור 

  
 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.

  
  במתכונתו הנוכחית. IAS 19- הורחבו דרישות הגילוי לעומת אלו הקיימות ב •
  

IAS 19  1לגבי התקופה השנתית המתחילה ביום  הקבוצההמתוקן ייושם לראשונה על ידי 
  המתוקן ייושם באופן רטרוספקטיבי למעט: IAS 19. 2013בינואר 

  
), בהתייחס לשינויים IAS 19לגבי שינויים בערך בספרים של נכסים (שאינם בתחולת   - 

בעלויות הטבות עובד שנכללו במסגרת הערך בספרים של הנכסים האמורים לפני תחילת 
התקופה המוקדמת ביותר שתוצג בדוחות הכספיים הראשונים שבהם החברה תאמץ את 

IAS 19 המתוקן.  
  
 דע, החברה לא תידרש להציג מי2014בינואר  1בדוחות כספיים לתקופות המתחילות לפני   - 

המתוקן בהתייחס לרגישות המחויבות  IAS 19-השוואתי לגבי גילויים מסוימים הנדרשים ב
  .להטבה מוגדרת

  
רווחים או הפסדים אקטואריים, , הינה לזקוף הקבוצהמדיניותה החשבונאית הנוכחית של 

אשר נבעו כתוצאה משינויים בהנחות אקטואריות וכתוצאה מהשוני בין הנחות שהונחו בעבר 
  התוצאות בפועל, לדוח רווח והפסד, בתקופה בה נבעו. לבין

המתוקן, "מדידות מחדש", כפי שיחושבו על פי ההוראות החדשות,  IAS 19לאחר יישום 
  ייזקפו לרווח כולל אחר.

  
על הדוחות המאוחדים המתוקן על נתוני  IAS 19ההשפעה החזויה של היישום לראשונה של 

הבאה), אשר יוצגו כמספרי השוואה בשנת הדיווח ( 2011- ו 2012הרווח הכולל לשנים 
  מתבטאת ב:

  

 2012 2011 

ח   " ש י  פ ל  א

   
 )268( 226  המכירות עלות (הגדלת) הקטנת 

 )264( 254  הוצאות מכירה ושיווק(הגדלת) הקטנת 

 )45( 84  הוצאות הנהלה וכלליות(הגדלת) הגדלת 

  144   )141(  הוצאות מסים על הכנסה(הגדלת) הקטנת 
     

רווחים (הפסדים) -כולל אחר(הפסד)רווח
אקטוארים בגין התחייבויות בשל סיום יחסי 

  )433(  423  עובד מעביד

    

  -,-     -,-     סך הרווח הכולל 
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  שלמה א. אנג'ל בע"מ
  ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים (המשך)

  
  (המשך):עיקרי המדיניות החשבונאית  - 2ביאור 

  
  )IFRS 9 - "מכשירים פיננסיים" (להלן  9תקן דיווח כספי בינלאומי   )ז

  
העוסק בסיווג ומדידה של נכסים פיננסיים, פורסם בחודש נובמבר  IFRS 9חלקו הראשון של 

, הכולל הנחיות לגבי התחייבויות פיננסיות ולגבי גריעת IFRS 9ואילו חלקו השני של  2009
מחליף חלקים מסוימים בתקן  IFRS 9. 2010מכשירים פיננסיים, פורסם בחודש אוקטובר 

) המתייחסים IAS 39 -"מכשירים פיננסיים: הכרה ומדידה" (להלן  39חשבונאות בינלאומי 
סים פיננסיים יסווגו על פי אחת משתי דורש כי נכ IFRS 9לסיווג ומדידת מכשירים פיננסיים. 

הקטגוריות הבאות: נכסים פיננסיים הנמדדים לאחר ההכרה לראשונה בשווי הוגן ונכסים 
פיננסיים הנמדדים לאחר ההכרה לראשונה בעלות מופחתת. ההחלטה לאיזו קטגוריה יש 

הישות לסווג נכס פיננסי מבוצעת ביום ההכרה לראשונה. הסיווג מבוסס על האופן שבו 
מנהלת את מכשיריה הפיננסיים (המודל העסקי שלה) והמאפיינים של תזרימי המזומנים 

מותיר על כנן את מרבית ההנחיות  IFRS 9החוזיים של המכשיר. לגבי התחייבויות פיננסיות, 
כאשר השינוי העיקרי הינו שבמקרים בהם לישות יש התחייבות פיננסית  IAS 39-האמורות ב

וגן דרך רווח או הפסד, היא תכיר בשינויים בשווי ההוגן של התחייבות כאמור, שיועדה לשווי ה
הנובעים משינויים בסיכון האשראי המתייחס להתחייבות (סיכון האשראי של הישות עצמה), 
ישירות במסגרת רווח כולל אחר חלף ההכרה בהם במסגרת רווח או הפסד, אלא אם כן 

). לגבי סכומים שיוכרו an accounting mismatchטיפול זה יוצר אי התאמה חשבונאית (
) לרווח או הפסד. עם Recyclingכאמור ברווח כולל אחר לא יבוצע בהמשך סיווג מחדש (

  זאת, ניתן לבצע העברות של רווחים או הפסדים נצברים בין סעיפי ההון.
שירים "מכ 7ולתקן דיווח כספי בינלאומי  IFRS 9-, פורסם תיקון ל2011בחודש דצמבר 

ואת  IFRS 9התיקון). התיקון תיקן את מועד היישום המחייב של  - פיננסיים: גילויים" (להלן 
הגילויים  -הוראות המעבר ליישומו והוסיף דרישות גילוי מסוימות בגין המעבר (להלן 

  הנוספים).
  

יחולו לגבי תקופות  IFRS 9לאחר תיקונו כאמור, שני החלקים של  IFRS 9-בהתאם ל
 IFRS 9או לאחריו. ישויות יכולות לבחור ליישם את  2015בינואר  1ת המתחילות ביום שנתיו

מבלי  IFRS 9ביישום מוקדם, אולם אין זה אפשרי לבצע יישום מוקדם של החלק השני של 
. מנגד, ניתן לבצע יישום מוקדם של החלק IFRS 9ליישם באותו מועד את החלק הראשון של 

  .IFRS 9הידרש ליישם באותו מועד את החלק השני של מבלי ל IFRS 9הראשון של 
   

טרם ביצעה יישום מוקדם שלו  הקבוצה, ומאחר שIFRS 9בהתאם להוראות המעבר של 
בעתיד  IFRS 9, עם יישומו של 2012בדצמבר  31לגבי התקופה השנתית שהסתיימה ביום 

  ילויים הנוספים.לא תידרש לתקן את מספרי ההשוואה שלה אך תידרש לספק את הג הקבוצה
  

  על דוחותיה הכספיים ואת עיתוי יישומו.  IFRS 9הקבוצה בוחנת את השפעתו הצפויה של 
 

  אומדנים והנחות חשבונאיים מהותיים - 3ביאור 
  

אומדנים ושיקולי דעת, נבחנים באופן מתמיד, ומבוססים על ניסיון העבר ועל גורמים נוספים, לרבות ציפיות 
  עתידיים, שנחשבות לסבירות, לאור הנסיבות הקיימות.ביחס לאירועים 

  
הקבוצה מגבשת אומדנים והנחות בנוגע לעתיד. מעצם טבעם, נדיר שהאומדנים החשבונאיים המתקבלים יהיו 
זהים לתוצאות המתייחסות בפועל. האומדנים וההנחות, שבגינם ישנו סיכון משמעותי לביצוע התאמות מהותיות 

  ים והתחייבויות במהלך שנת הכספים הבאה, מפורטים להלן:בערכם בספרים של נכס
  

  מסים נדחים  א.
  

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 

נכסי המס הנדחים הנכללים בחשבונותיה, על בסיס הכנסות חייבות היסטוריות, הכנסות  ההשבה של
  חייבות חזויות, עיתוי היפוכם הצפוי של הפרשים זמניים ויישומן של אסטרטגיות תכנון מס.
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  שלמה א. אנג'ל בע"מ
  ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים (המשך)

  
  (המשך): אומדנים והנחות חשבונאיים מהותיים - 3ביאור 

  
אם אין ביכולתה של הקבוצה להפיק הכנסות חייבות עתידיות בסכום מספיק, או במקרה של שינוי מהותי 
בשיעורי המס האפקטיביים בתקופה שבמהלכה ההפרשים הזמניים המתייחסים הופכים לחייבים במס או 

הנדחים או להגדיל את התחייבויות  לבטל חלק מנכסי המסיםניתנים לניכוי, הקבוצה עשויה להידרש 
המסים הנדחים, דבר אשר עלול להגדיל את שיעור המס האפקטיבי שלה ולהשפיע לרעה על תוצאות 

  פעילותה.
  

מאחר שלא היה צפוי  ,לו הייתה הקבוצה נדרשת לבטל את נכסי המסים הנדחים של חברה בת שלה
יתן יהיה לנצל את ההפרש הזמני הניתן לניכוי, הייתה נזקפת לדוח על שתהיה לה הכנסה חייבת שכנגדה נ

  אלפי ש"ח. 2,882הרווח הכולל הוצאת מסים על ההכנסה כנגד ביטול נכס המסים הנדחים בסך של 
  

  הפרשות בגין תביעות משפטיות ואחרות  ב.
  

ל הנהלת הקבוצה הפרשות בגין תביעות משפטיות או אחרות מוכרות בספרים, בהתאם לשיקול הדעת ש
לגבי הסבירות לכך שתזרימי מזומנים אכן יופנו לסילוק ההתחייבויות, ועל בסיס האומדן שנקבע על ידי 

  ההנהלה בגין הערך הנוכחי של תזרימי המזומנים, הצפויים כי יידרשו לסילוק המחויבויות הקיימות.
  

  פיצויי פרישה ופנסיה  ג.
  

הערך הנוכחי של התחייבויות הקבוצה בגין תשלום פיצויי פרישה ופנסיה תלוי במספר גורמים אשר 
נטו בגין  ההתחייבותנקבעים על בסיס אקטוארי, בהתאם להנחות שונות. ההנחות המשמשות בחישוב 

מתייחסות פיצויי פרישה ופנסיה כוללות, בין היתר, את שיעור התשואה ארוך הטווח על יעודות הפיצויים ה
ואת שיעור ההיוון. שינויים בהנחות אלה ישפיעו על הערך בספרים של הנכסים וההתחייבויות בגין פיצויי 

  הפרישה.
  

התשואה הצפויה על היעודות לפיצויי הפרישה נקבעת באופן אחיד, בהתאם לתשואות היסטוריות ארוכות 
  טווח.

  
ן זה ישמש בקביעת הערך הנוכחי של אומדני שיעור ההיוון המתאים נקבע בסוף כל שנה. שיעור היוו

תזרימי המזומנים העתידיים, הצפויים להידרש לצורך כיסוי ההתחייבויות לפיצויי פרישה. לדעת הנהלת 
הקבוצה, שוק אגרות החוב הקונצרניות בישראל בעלות דירוג גבוה אינו נזיל דיו על מנת לשמש בקביעת 

וון הנדרש, הקבוצה מתבססת על תשואות השוק על אגרות חוב שיעור ההיוון. לכן, בקביעת שיעור ההי
ממשלתיות, הנקובות במטבע שבו ישולמו ההטבות, ואשר התקופה עד לפירעונן דומה לתקופה של 

  ההתחייבות המתייחסת.
הנחות מפתח נוספות ביחס להתחייבות בגין פיצויי פרישה ופנסיה, כגון העלאות שכר עתידיות שיעורי 

רי תמותה, מבוססות בחלקן על תנאי השוק השוררים באותה עת ועל ניסיון העבר.  מידע פרישה ושיעו
  .18נוסף בנושא זה מופיע בביאור 

  
לעומת  3.57%( בהשוואה לאומדני ההנהלה 10%- ב נמוךהיה  2012בדצמבר  31ליום אם שיעור ההיוון 

אלפי ש"ח ואילו אם שיעור  606 -גבוה ב, הערך בספרים של ההתחייבות בגין פיצויי פרישה היה )3.97%
), הערך בספרים של 3.97%לעומת  4.36%בהשוואה לאומדני ההנהלה ( 10%- ההיוון היה גבוה ב

  בקירוב. אלפי ש"ח 593 -נמוך בההתחייבות בגין פיצויי פרישה היה 
  

  מכשירים פיננסיים וניהול סיכונים פיננסיים: - 4ביאור 
  

  ם:ניהול סיכונים פיננסיי  א.
  

  גורמי סיכון פיננסיים  )1
  

פעילויות הקבוצה חושפות אותה למגוון סיכונים פיננסיים: סיכוני שוק (לרבות סיכוני מטבע, סיכון   
מחיר, סיכון שווי הוגן וסיכוני תזרימי מזומנים בגין שיעור ריבית), סיכוני אשראי וסיכוני נזילות. 

נהגות תוכניתה הכוללת של הקבוצה לניהול סיכונים מתמקדת בכך כי לא ניתן לצפות את הת
השווקים הפיננסיים ובניסיון למזער השפעות שליליות אפשריות על ביצועיה הכספיים של 

  הקבוצה. 
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  שלמה א. אנג'ל בע"מ
  ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים (המשך)

  
  :(המשך) מכשירים פיננסיים וניהול סיכונים פיננסיים - 4ביאור 

  
- ידי מחלקת הכספים של הקבוצה, בהתאם למדיניות המאושרת על- מתבצע עלניהול הסיכונים   

ידי הדירקטוריון של החברה. מחלקת הכספים של הקבוצה מזהה, מעריכה ומגדרת את 
הסיכונים הכספיים. דירקטוריון החברה מספק עקרונות לניהולם הכולל של הסיכונים, כמו גם 

ון סיכונים בגין שערי חליפין, סיכוני שיעור ריבית, מדיניות המטפלת בתחומים ממוקדים יותר, כג
  נגזרים והשקעת עודפי כספים.-סיכוני אשראי, שימוש במכשירים פיננסיים נגזרים ולא

  
  סיכוני שוק:  א)

  
  סיכוני שער חליפין   )1(
  

פעילות הקבוצה היא בישראל אך היא חשופה לסיכוני שער חליפין הנובעים מחשיפות   
חייבים בעיקר לדולר של ארה"ב. סיכון שער חליפין נובע בעיקר מלמטבעות שונים, 

  התחייבויות הנקובות במטבע חוץ.ו
  

להערכת הנהלת הקבוצה, החשיפה של החברות בקבוצה לסיכון שערי חליפין הינו   
  נמוך מאחר ויתרות ההלוואות והחייבים הנקובים במטבע חוץ אינן משמעותיות.

  
  סיכון מחיר  )2(
  

נוהגת מפעם לפעם להשקיע את עודפי המזומנים באגרות חוב ממשלתיות  הקבוצה  
וקונצרניות. הקבוצה חשופה לסיכון בגין החזקותיה באגרות חוב אלו. גיוון תיק 

. הדירקטוריון של החברהידי -האחזקות מתבצע בהתאם להגבלות שנקבעו על
קבוצה סיכון השקעות הקבוצה נעשות באגרות חוב מדירוג גבוה ולהערכת הנהלת ה

  המחיר בגין השקעות אלו הינו נמוך.
  
  סיכון בגין מדד המחירים לצרכן   )3(

  
ות בש"ח וצמודות לשינויים בלקבוצה הלוואות מתאגידים בנקאיים ומאחרים הנקו  

 6,709 -במדד המחירים לצרכן בישראל. סך ההלוואות הצמודות למדד מסתכם ל
  אלפי ש"ח). 9,172 -2011בדצמבר  31( 2012בדצמבר  31אלפי ש"ח נכון ליום 

  
, בהינתן 1%היה גבוה בשיעור של  2012בדצמבר  31אילו מדד המחירים לצרכן ליום 

אלפי ש"ח  50 - שכל שאר המשתנים נותרו קבועים, הרווח לאחר מס היה נמוך בכ
אלפי ש"ח), בעיקר כתוצאה מהוצאות מימון  86 - : כ2010אלפי ש"ח;  69: 2011(

  גבוהות יותר בגין נטילת הלוואות ואשראי צמודי מדד.
  
  סיכון תזרימי מזומנים ושווי הוגן בגין שיעורי ריבית הנובע מהלוואות לטווח ארוך.  )4(
  

הלוואות הנושאות שיעורי ריבית משתנים חושפות את הקבוצה לסיכון תזרימי 
אות הנושאות שיעורי ריבית קבועים חושפות את הקבוצה לסיכון מזומנים ואילו הלוו

  בגין שווי הוגן.  
  

בוצה בריבית קבועה ומשתנה , היו נקובות הלוואות הק2011-ו 2012במהלך השנים 
  ).15(ראה ביאור  בשקלים

  
הקבוצה מנתחת באופן שוטף את החשיפה לשינויים בשיעורי הריבית לצורך קבלת 

  ות חדשות שמתקבלות.החלטות לגבי הלווא
  

  הקבוצה אינה נוהגת לבצע עסקות להחלפת שיעורי הריבית.
  

 2012בדצמבר  31אילו שיעורי הריבית על הלוואות ואשראי הנקובים בשקלים ליום 
, בהינתן שכל שאר המשתנים נותרו קבועים, הרווח לאחר מס היה 1%-היו גבוהים ב

אלפי ש"ח), בעיקר  158 -2010אלפי ש"ח;  119 - 2011אלפי ש"ח ( 155 - נמוך ב
  כתוצאה מהוצאות ריבית גבוהות יותר בגין נטילת הלוואות ואשראי בריבית משתנה.
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  שלמה א. אנג'ל בע"מ
  ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים (המשך)

  
  :(המשך) מכשירים פיננסיים וניהול סיכונים פיננסיים - 4ביאור 

  
  סיכוני אשראי  ב)

  
סיכוני האשראי מטופלים ברמת הקבוצה. סיכוני אשראי הנובעים ממזומנים ושווי מזומנים, 
פיקדונות בבנקים ובמוסדות פיננסיים אחרים וכן חשיפות אשראי ביחס ללקוחות סיטונאיים 
וקמעונאיים, לרבות יתרות חובה שטרם נפרעו ועסקות שהקבוצה מחויבת בהן 

)committed transactions הקבוצה מתקשרת רק עם בנקים ומוסדות פיננסיים שדורגו .(
  לפחות. AAבאופן בלתי תלוי בדרוג 

  
באשר ללקוחות קמעונאיים, מחלקת הכספיים ואחראי הגבייה סוקרים את איכות האשראי 
של הלקוח, תוך התחשבות במצבו הפיננסי, בניסיון העבר עמו ובגורמים נוספים. מגבלות 

) פרטניות נקבעות לכל לקוח ולקוח, בהתבסס על דירוגים פנימיים, risk limits( סיכון
ידי ההנהלה. בהתאם למגבלות אלו, מוגדרים ימי האשראי - ובהתאם להגדרות שנקבעו על

   ותקרת האשראי לכל לקוח. השימוש במגבלות הסיכון נבחן באופן שוטף. 
    

  ב' להלן.4ביאור לגבי מידע נוסף המתייחס לסיכוני אשראי, ראה 
  

א'. 7ראה ביאור  - במהלך התקופה המדווחת נרשמו מספר חריגות ממגבלות האשראי 
  כתוצאה מאי תשלום מצד גורמים אלו.מהותיים הנהלת הקבוצה אינה צופה הפסדים 

  
  סיכון נזילות  ג)

  
מסגרות ניהול זהיר של סיכוני נזילות מחייב קיום מספק של מזומנים וניירות ערך סחירים, 

אשראי זמינות למימון הפעילות ויכולת למכור פעילויות. לאור אופייה הדינמי של פעילותה 
העסקית, הקבוצה שומרת על גמישות מימונית באמצעות הקפדה על קיום מסגרות אשראי 

  זמינות.
 המורכבים ממסגרות הנזילות עודפי בנושא תחזיות שוטף באופן בוחנת הקבוצה הנהלת
 המזומנים על תזרימי מבוססת מזומנים. הבחינה ושווי מנוצלות וממזומנים לא אשראי

הפעילות בקבוצה, בהתאם לנהלים  החברות ברמת כלל ומתבצעת בדרך הצפויים,
 הנהלת הקבוצה. ידי- ולהגבלות שנקבעו על

  

הטבלה שלהלן מציגה את התחייבויותיה הפיננסיות של הקבוצה כשהן מסווגות לקבוצות 
פי התקופה הנותרת למועד פירעונם נכון לתאריך הדוח על המצב -ונטיות, עלפירעון רלו

הכספי. הסכומים המוצגים בטבלה הנם תזרימי מזומנים חוזיים בלתי מהוונים. יתרות 
חודשים אינן שונות משוויין בספרים כיוון שהשפעת ההיוון בטווח  12שיעמדו לפירעון בתוך 

  זמן שכזה אינה מהותית.
 
 
 

          2012בדצמבר  31יתרה ליום 
  6,872   11,782   10,392   30,851   אשראי והלוואות 

       137,773   ספקים ויתרות זכות אחרות
   168,624  10,392   11,782   6,872  

 

          2011בדצמבר  31יתרה ליום 
  8,930   13,588   15,225   20,240   אשראי והלוואות 

       129,186   ספקים ויתרות זכות אחרות
   149,426  15,225   13,588   8,930  

  ניהול הון  )2
  

יעדי ניהול ההון של הקבוצה הם לשמר את יכולתה של הקבוצה להמשיך ולפעול כעסק חי 
במטרה להפחית  במטרה להעניק לבעלי המניות תשואה על השקעתם ולקיים מבנה הון מיטבי

  את עלויות ההון.
   

פחות   
  משנה

 1-2בין 
  שנים

 2-4בין 
  שנים

 4-יותר מ
  שנים

  אלפי ש"ח  
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  שלמה א. אנג'ל בע"מ
  ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים (המשך)

  
  :(המשך) מכשירים פיננסיים וניהול סיכונים פיננסיים - 4ביאור 

  
הקבוצה עשויה לנקוט בצעדים שונים במטרה לשמר או להתאים את מבנה ההון שלה, לרבות 
שינוי סכומי הדיבידנדים המשולמים לבעלי המניות, החזר הון לבעלי המניות, הנפקת מניות 
חדשות או מכירת נכסים לצורך פירעון חובות. בנוסף, כחלק מאמות מידה פיננסיות אשר נקבעו 

ויחסי הון מסוימים (ראה  מינימאליים, נדרשת החברה לשמור על הון עצמי איעל ידי תאגידים בנק
  ).25ביאור 

  
הקבוצה עוקבת אחר מצב ההון תוך שימוש ביחס המינוף שלה. יחס זה מחושב באמצעות חלוקת 
- גובה החוב נטו בסך ההון. גובה החוב נטו מחושב כסך האשראי (לרבות "אשראי שוטף ובלתי

שוטף" המופיע בדוח המאוחד על המצב הכספי), בניכוי מזומנים ושווי מזומנים. סך ההון הכולל 
  כגובה ההון המופיע בדוחות על המצב הכספי  המאוחדים בתוספת החוב נטו. מחושב

  
  היו כדלקמן: 2011- ו 2012בדצמבר  31יחסי המינוף נכון לימים 

  
  2012  2011  
  אלפי ש"ח  

      
  51,224   54,386   )15סך חוב (ראה ביאור 

  1,384   1,112   )6בניכוי: מזומנים ושווי מזומנים (ראה ביאור 
  49,840   53,274   זר נטוהון 

  161,098   152,038   סך ההון
  210,938   205,312   סך ההון הכולל
  24%  26%  יחס המינוף

  
  אומדני שווי הוגן  )3

  
שוויים ההוגן של מכשירים פיננסיים הנסחרים בשווקים פעילים (כגון ניירות ערך המוחזקים 

הדוח על המצב הכספי. מחיר השוק של למסחר) מבוסס על מחיר השוק המצוטט נכון לתאריך 
  .נכסים פיננסיים המוחזקים על ידי הקבוצה הוא המחיר המצוטט ליום הדוח על המצב הכספי

  
נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח  קבוצה, אין ל2011בדצמבר  31 - ו 2012בדצמבר  31לימים 

  או הפסד.
  

  מכשירים פיננסיים:  ב.
  

  קבוצותמכשירים פיננסיים לפי   )1
  

  המדיניות החשבונאית לטיפול במכשירים פיננסיים יושמה עבור הפריטים הבאים:  
  

  בדצמבר  31  
 2012  2011  
  אלפי ש"ח 
  הלוואות וחייבים  

      :נכסים
לקוחות וחייבים אחרים (למעט הוצאות מראש   

  132,435   141,001   ומקדמות לספקים)  
  1,384   1,112  מזומנים ושווי מזומנים  

  133,819   142,113   סה"כ  
  

  התחייבויות פיננסיות אחרות  
     :התחייבויות

  51,224   54,386  הלוואות ואשראי
  129,186   137,773  ספקים וזכאים אחרים 

  180,410   192,159   סה"כ
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  שלמה א. אנג'ל בע"מ
  ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים (המשך)

  
  :(המשך) מכשירים פיננסיים וניהול סיכונים פיננסיים - 4ביאור 

  
  איכות האשראי של נכסים פיננסיים  )2

  
הוכרה בגינם ירידת ערך, על ידי איכות האשראי של נכסים פיננסיים שלא ניתן להעריך את 

  צד:הסתמכות על  נתוני עבר בנוגע למקרי חדלות פירעון של הצד שכנגד ובנוגע לוותק של אותו 
  

  בדצמבר 31  
  2012  2011  
  אלפי ש"ח  

         לקוחות:
  1,647   1,194  קבוצה א'
  76,987   89,983  קבוצה ב'
  2,637   1,330  קבוצה ג'

  49,227   47,775   המחאות לגביה וכרטיסי אשראי
   140,282   130,498  

  
  בדצמבר 31  
  2012  2011  
  אלפי ש"ח  

ניכוי חלויות יתרות חובה לזמן ארוך (לפני 
  שוטפות):

    

   
  650   100   קבוצה ב'
  637     קבוצה ג'

   100   1,287  
  

  חודשים). 6-לקוחות חדשים (פחות מ -קבוצה א' 
  חודשים) ללא פיגורים בתשלום. 6-(יותר מ לוויםלקוחות קיימים/ - קבוצה ב' 
  חודשים) עם פיגורים בתשלום.  6-(יותר מ /לוויםלקוחות קיימים -קבוצה ג' 

  
חודשת של מקביעה  ה, לא בוצע2011בדצמבר  31 - ו  2012בדצמבר  31- בשנים שהסתיימו ב

 התנאים בגין אף נכס פיננסי מהנכסים הפיננסיים שאינם בפיגור.
  

  ריכוז סיכוני אשראי   ) 3
  

מוסדות ממשלתיים,  גםרוב מכירות הקבוצה מבוצעות בישראל למספר רב של לקוחות, הכוללים 
רשתות שיווק גדולות וחנויות מכירה קטנות. אי לכך, יתרות הלקוחות אינן מייצגות ריכוז 

  . 2011-ו 2012בדצמבר  31משמעותי של סיכון אשראי לימים 
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  בע"מ שלמה א. אנג'ל
  ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים (המשך)

  
  

  :בשליטה משותפת המטופלת בדרך של איחוד יחסיחברה  - 5ביאור 
  
. קיימת הסכמה חוזית, בין החברה לבין שאר בעלי 50%החברה מחזיקה בחברת אורנים בשיעור של   .א

כמוסבר בביאור  היחסי,המניות באורנים, לשליטה משותפת. בהתאם, היא טופלה לפי שיטת האיחוד 
 ).2ב'(2 

 
כפי שנכללו בדוחות הכספיים  -) 50%על בסיס שיעור החזקתה של החברה בה ( -להלן נתוני אורנים   .ב

  המאוחדים של החברה:
  

  :מתוך הדוחות על המצב הכספינתונים   )1
  בדצמבר 31  
  2012  2011  
  אלפי ש"ח   
      נכסים: 

  13,725   16,907   נכסים שוטפים    
  13,717   14,554   נכסים בלתי שוטפים    
      

      התחייבויות:
  )16,620(  )18,630( התחייבויות שוטפות    
  )5,322(  )5,840(  התחייבויות שאינן שוטפות    

  5,500   6,991   נכסים נטו
  

  נתונים תוצאתיים:  )2
  2012  2011  2010  
  אלפי ש"ח   

  47,735   51,585   55,460   הכנסות
  46,481   51,619   53,969   הוצאות

  1,254   )34(  1,491   רווח (הפסד) כולל
  
  

  מזומנים ושווי מזומנים:  - 6ביאור 
  

  בדצמבר 31  
  2012  2011  
  אלפי ש"ח   
      :בש"ח ללא הצמדה

  1,384  862   מזומנים בבנק ובקופה
    250   פיקדונות בנקאיים לזמן קצר 

   1,112  1,384  
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  שלמה א. אנג'ל בע"מ
  ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים (המשך)

  
  חייבים ויתרות חובה: - 7ביאור 

  
 לקוחות:  .א

  
  בדצמבר 31  
  2012  2011  
  אלפי ש"ח   

    מורכבת כדלקמן: -יתרת לקוחות
  92,479   101,457   חובות פתוחים

  49,227   47,775   המחאות לגבייה וכרטיסי אשראי
  )11,208(  )8,950(  הפרשה לחובות מסופקים -בניכוי 

  130,498   140,282   נטו - יתרת לקוחות 

  
אלפי ש"ח  606הינה בש"ח ללא הצמדה, למעט יתרות בסך  2012בדצמבר  31יתרת הלקוחות ליום 

  אלפי ש"ח).  600 - 2011בדצמבר  31שנקובות במט"ח (בעיקר דולר ארה"ב) (
  

אלפי ש"ח) חורגות  2,637 -2011ש"ח ( אלפי  1,330, יתרות חובה בסך 2012בדצמבר  31נכון ליום 
ממועד התשלום החוזי אך הקבוצה לא ביצעה בגינן הפרשה לחובות מסופקים. יתרות אלו קשורות 

 תלויים, ועל פי ניסיונה של קבוצה מהשנים האחרונות, יפרעו לקוחות אלו את- למספר לקוחות בלתי
  חובותיהם במלואם. גיול יתרת לקוחות אלו הנו כדלקמן:

  בדצמבר 31 
 2012  2011  
  אלפי ש"ח  

    
  2,458   827 חודשים 6עד 

  179   503 חודשים6מעל 
  1,330   2,637  

  
, בוצעה הפרשה לחובות מסופקים בגין חובות בסך 2012בדצמבר  31נכון לשנה שהסתיימה ביום 

 2012בדצמבר  31-גובה ההפרשה נכון ל .אלפי ש"ח) 11,274 -2011אלפי ש"ח ( 9,042כולל של 
אלפי ש"ח). ההערכה היא כי חלק מיתרת חובות  11,208 - 2011אלפי ש"ח ( 8,950עמד על סך של 

מורכבת בעיקרה  2011 - ו 2012בדצמבר  31אלה צפויה להיפרע. ההפרשה לחובות מסופקים לימים 
  מחובות אשר עומדים מעל לשנה.

 
  התנועה בהפרשה לחובות מסופקים שביצעה הקבוצה הנה כדלקמן:

  
 2012 2011  2010  
 ש " ח  א ל פ י  

       
  20,058  11,867  11,208 יתרה לתחילת השנה

  1,252  653  2,282 הפרשה לחובות מסופקים
יתרות חובה שנמחקו במהלך

  )8,225(  )1,112( )4,119( כחובות אבודיםהשנה
  )1,218(  )200( )421( סכומים שהופרשו בעבר ולא נוצלו

  11,867  11,208  8,950 יתרה לגמר השנה
  

סכומים הנזקפים להפרשה לחובות מסופקים או משוחררים ממנה נכללו במסגרת סעיף "הוצאות 
- ). סכומים הנזקפים להפרשה נמחקים בדרך22הנהלה וכלליות" בדוח על הרווח הכולל (ראה ביאור 

  כלל כאשר לא צפוי לגבות מזומנים נוספים.
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  שלמה א. אנג'ל בע"מ
  ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים (המשך)

  
  :(המשך) חייבים ויתרות חובה - 7ביאור 

  
  אחרים:  ב.

  
   בדצמבר 31  
  2012  2011  
  אלפי ש"ח   
    

 226 369  עובדים
 928 1,343  הוצאות מראש

 560 2,450  מקדמות לספקים
  795 100  חלויות שוטפות של הלוואות שניתנו

 424 250  שונים 

   4,512  2,933 
  

  .בש"ח ללא הצמדההינם החייבים ויתרות החובה האחרים 
  

אחרים" בגין פריטים כספיים אינן כוללות חובות  - ויתרות חובה היתרות הכלולות במסגרת "חייבים 
  . פירעונםמסופקים ואינן כוללות סכומים שעבר מועד 

  
  השווי ההוגן של החייבים ויתרות החובה האחרות קרוב לערך בו הם מוצגים בספרים.  .ג

  
הנה , בגין יתרות החייבים ויתרות חובה, 2012בדצמבר  31החשיפה המרבית לסיכוני אשראי ליום    .ד

שווייה ההוגן של קבוצת החייבים ויתרות החובה כאמור לעיל בניכוי היתרות הלא כספיות (הנובעות 
  דמות לספקים), דהיינו ערכם בספרים.מהוצאות מראש ומק

  
  מלאי: - 8ביאור 

  
  מורכב כדלקמן:

  בדצמבר 31  
  2012  2011  
  אלפי ש"ח  
  

  2,557   2,507   קמח וחומרי עזר 
  3,415   2,977   חומרי אריזה
  505   635   דלק ושמנים
  541   447   מלאי מוצרים

  7,018   6,566   סה"כ
  

אלפי ש"ח נזקפה כהוצאה בסעיף עלות המכר בדוח  7,018בסך  2011בדצמבר  31יתרת המלאי ליום 
  אלפי ש"ח). 7,005 -  2010אלפי ש"ח;  7,010 - 2011( 2012בשנת  על הרווח הכולל
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  שלמה א. אנג'ל בע"מ
  ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים (המשך)

  
  :ישירות פרטים לגבי השקעות בחברות מוחזקות - 9ביאור 

  
  זכויות החברה בחברה המוחזקת  

  שם החברה המוחזקת
בהון 

  יתרות חובה לזמן ארוך  שטר הון הצבעהוב
היקף ההשקעה בחברה 

  המוחזקת 
  בדצמבר 31  בדצמבר 31  בדצמבר 31    
    2012  2011  2012  2011  2012  2011  
   ח " ש   י פ ל א    
                :חברות בנות    א.  

  785   785          100%  אריעד מימון והשקעות בע"מ
  )12,208(  )14,048(    706  15,604   15,604  100%  )5) (3( בל (ג.י.י.ר) בע"מ

  )13,145(  )18,085(  4,636  4,614  8,278   12,914  100%  )4מגדניית אנג'ל בע"מ (
  חברה בשליטה משותפת  ב. 

  5,500   6,991            50%  אורנים מאפייה אזורית בע"מ
  

  פרטים נוספים:
  

  .חברות פרטיותינן העלות בישראל וכל החברות המוחזקות מאוגדות ופו) 1
  
וכרזו או , לא ה2011בדצמבר  31ם ובי היימתשהסה בשנאלפי ש"ח.  138עות בע"מ בסך קהתקבל דיבידנד מחברת אריעד מימון והש 2012בדצמבר  31בשנה שהסתיימה ביום ) 2

  .קבלו דיבידנדים מהחברות המוחזקותתה
  
  אינם צמודים ואינם נושאים ריבית. - יתרת חובה לזמן ארוך ושטר הון) 3
  
  ריבית. יםנושא םואינ יםצמוד םאינ - ושטר הוןיתרת חובה לזמן ארוך ) 4
  
.לצורך מתן מסגרת אשראי לבל (ג.י.י.ר) בע"מ אלפי ש"ח 1,000) החברה ערבה לתאגיד בנקאי בגין חברת בל (ג.י.י.ר) בע"מ עד לגובה של 5
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  שלמה א. אנג'ל בע"מ
  ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים (המשך)

    רכוש קבוע: -  10ביאור 
  , הינם:2012הרכב הרכוש והפחת והפחתות שנצברו בגינו, לפי קבוצות עיקריות, והתנועה בהם בשנת   א.

  ה  ע  ל  ו  ת פ  ח  ת    ו  ה  פ  ח  ת  ו  ת    ש  נ  צ  ב  ר  ו 
   יתרה תוספות  גריעות יתרה יתרה תוספות  גריעות  יתרה  יתרה מופחתת

   לתחילת במשך  במשך לגמר לתחילת במשך  במשך  לגמר  בדצמבר 31
   השנה השנה  השנה השנה השנה השנה  השנה  השנה 2012  2011
א ל פ י   ש " ח א ל פ י   ש " ח   א ל פ י   ש " ח

              
 קרקעות ומבנים  159,720   1,452   161,172 47,128 3,127   50,255   110,917  112,592 
 מכונות וציוד  195,296   8,862   31,274 172,884 131,868 9,667  31,254  110,281  62,603  63,428 
 כלי רכב  35,018   4,490   3,493 36,015 20,809 2,743  2,683  20,869  15,146  14,209 
 מחשבים, ריהוט וציוד משרדי  7,204   790   354 7,640 4,312 842 354  4,800  2,840  2,892 
 שיפורים במושכר  9,326   392   4,948   4,770   6,361   674   4,948   2,087   2,683   2,965 
 196,086   194,189   188,292   39,239   17,053   210,478   382,481   40,069   15,986   406,564    

  

    , הינם:2011בגינו, לפי קבוצות עיקריות, והתנועה בהם בשנת הרכב הרכוש והפחת והפחתות שנצברו   .ב
  ה  ע  ל  ו  ת פ  ח  ת    ו  ה  פ  ח  ת  ו  ת    ש  נ  צ  ב  ר  ו 

   יתרה תוספות  גריעות יתרה יתרה תוספות  גריעות  יתרה  יתרה מופחתת
   לתחילת במשך  במשך לגמר לתחילת במשך  במשך  לגמר  בדצמבר 31

   השנה השנה  השנה השנה השנה השנה  השנה  השנה 2011  2010
א ל פ י   ש " ח א ל פ י   ש " ח   א ל פ י   ש " ח

              
 קרקעות ומבנים  158,791   929     159,720 44,031 3,097     47,128   112,592  114,760 
 מכונות וציוד  198,026   11,855   14,585 195,296 134,280 11,868  14,280  131,868  63,428  63,746 
 כלי רכב  30,711   5,567   1,260 35,018 19,637 2,203  1,031  20,809  14,209  11,074 
 מחשבים, ריהוט וציוד משרדי  7,114   524   434 7,204 3,962 783 433  4,312  2,892  3,152 
 שיפורים במושכר  9,147   539   360   9,326   5,897   824   360   6,361   2,965  3,250 

 195,982  196,086   210,478   16,104   18,775   207,807   406,564   16,639   19,414   403,789    

  

  , הינם:2010. הרכב הרכוש והפחת והפחתות שנצברו בגינו, לפי קבוצות עיקריות, והתנועה בהם בשנת ג
ה  ע  ל  ו  ת ב  ר  ופ  ח  ת    ו  ה  פ  ח  ת  ו  ת    ש  נ  צ     

   יתרה תוספות  גריעות יתרה יתרה תוספות  גריעות  יתרה  יתרה מופחתת
   לתחילת במשך  במשך לגמר לתחילת במשך  במשך  לגמר  בדצמבר31

   השנה השנה  השנה השנה השנה השנה  השנה  השנה 2010  2009
א ל פ י   ש " ח א ל פ י   ש " ח   א ל פ י   ש " ח

                
 קרקעות ומבנים   158,172   619       158,791   40,852   3,179        44,031   114,760   117,320 
 מכונות וציוד   186,613   14,651   3,238   198,026   126,359   11,155   3,234   134,280   63,746   60,254 
 כלי רכב   26,941   4,684   914   30,711   18,766   1,747   876   19,637   11,074   8,175 
 מחשבים, ריהוט וציוד משרדי   7,026   577   489   7,114   3,673   780   491   3,962   3,152   3,353 
 שיפורים במושכר   8,794   534   181   9,147   5,187   891   181   5,897   3,250   3,607 

 192,709   195,982   207,807   4,782   17,752   194,837   403,789   4,822   21,065   387,546    
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  שלמה א. אנג'ל בע"מ
  ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים (המשך)

  
  :(המשך)רכוש קבוע  -  10ביאור 

  
  יתרה מופחתת  הסכום המקורי  
  בדצמבר 31  בדצמבר 31  
  2012  2011  2012  2011  
  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח   

כולל עלויות אשראי שהוונו  הסעיף
  790   761   1,259   1,259   למבנים בסך

  
 לקבוצהזכויות בעלות המוקנות נובעות מזכויות הקבוצה במקרקעין המוצגות במסגרת הרכוש הקבוע,   .ד

 יםשנים המסתיימות בשנ 49של  ישראל. זכויות החכירה הן לתקופה זכויות בחכירה ממנהל מקרקעיו
על  ותאלו מופחתזכויות שנים נוספות.  49 -, תוך אפשרות להארכת תקופת החכירה ב2056 -ו 2041

הן  ש"ח אלפי 80,967 הינה 2012בדצמבר  31ליום  המופחתת שעלותןזכויות  פני תקופת החכירה.
הן  ש"חאלפי  29,950 הינה 2012בדצמבר  31ליום שעלותן המופחתת וזכויות  הקבוצהבבעלות 
  ממנהל מקרקעי ישראל. בחכירה

  
 :כולל את הפריטים הבאים סעיף "כלי רכב"    .ה

  בדצמבר 31  
  2012  2011  
      

  6,396   7,883   חוזי חכירה מימונית  -העלות 
  1,478   2,057   פחת שנצבר

  4,918   5,826   עלות מופחתת בספרים
  

חכירה מימונית, שאינם ניתנים הקבוצה כלי רכב שונים במסגרת הסכמי , חוכרת 2009החל משנת 
  שנים בהתחשב בערך שייר. 3כלי רכב אלו מופחתים על פני  שנים. 3לביטול. תקופת החכירה הינה 

  
 .25ראה ביאור  - לשעבודים על הנכסים באשר . ו

  
  נדל"ן להשקעה: -  11ביאור 

  
  הינם: בהםשנצברו בגינו, והתנועה בגין ירידת ערך  הפחת והפחתות, הנדל"ן להשקעה  א.

  
  2012  2011  2010  
  אלפי ש"ח  
        

  9,362   9,362   9,362  -העלות
        

        פחת וירידות ערך שנצברו:
  4,821   5,323   5,831  יתרה לתחילת השנה

        תוספות (גריעות) במהלך השנה:
  214   208   203   פחת

  288   300   )203(  הפסדים מירידת ערך שהוכרו (שבוטלו)
  5,323   5,831   5,831   הפחת וירידות ערך שנצברו לתום השנהיתרת 

        
  4,541   4,039   3,531   יתרת העלות המופחתת לתחילת השנה

  4,039   3,531   3,531   יתרת העלות המופחתת לתום השנה
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  שלמה א. אנג'ל בע"מ
  המאוחדים (המשך)ביאורים לדוחות הכספיים 

  
  (המשך):נדל"ן להשקעה  - 11ביאור 

  

נן זכויות בעלות המוקנות יזכויות הקבוצה במקרקעין המוצגות במסגרת הנדל"ן להשקעה, החלק מ  ב.
 של הלקבוצה. כמו כן, קימות לקבוצה זכויות בחכירה ממנהל מקרקעי ישראל. זכויות החכירה הן לתקופ

אלפי ש"ח הן  1,881 הינה 2012בדצמבר  31ליום בספרים  ןשעלותבמקרקעין זכויות שנים.  999
ש"ח הן בחכירה ממינהל  אלפי 1,650 מופחתת בספרים הינהה ןשעלותוזכויות  הקבוצהבבעלות 

  .מקרקעי ישראל
  

  בשנים המדווחות: על הרווח הכוללהסכומים שהוכרו בדוחות   ג.
  

  2012  2011  2010  
  א ל פ י  ש " ח  
        

  297   -,-      -,-      שכירות מנדל"ן להשקעההכנסות 
הוצאות תפעוליות ישירות הנובעות מנדל"ן 

  212   208   203   להשקעה שהפיק הכנסת שכירות
  

  השווי ההוגן של הנדל"ן להשקעה:  ד.
 

  בדצמבר 31  
  2012  2011  2010  
  א ל פ י  ש " ח  
        

   9,810   9,590   9,920  

  
על ידי  מעריכי שווי חיצוניים  נמדד ,המוצג בספרים לפי שיטת העלות ,להשקעהההוגן של הנדל"ן  השווי

 בשוק שוטפים מחירים מוסמכים בלתי תלויים החברים בלשכת שמאי מקרקעין בישראל בהתבסס על
   דומים. אחרים ובאותו מצב, הכפוף לחכירה ולחוזים דומה, באותו מיקום ן"לנדל פעיל

  
  .25ראה ביאור  - להשקעה באשר לשעבודים על נדל"ן  .ה
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  שלמה א. אנג'ל בע"מ
  ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים (המשך)

  נכסים בלתי מוחשיים: -  12ביאור 
  

  הינם:, 2012הרכב הנכסים הבלתי מוחשיים וההפחתה שנצברה בגינם, לפי קבוצות עיקריות, והתנועה בהם בשנת   א.
 ה  ע  ל  ו  ת פ  ח  ת    ו  י ר י ד ו ת   ע ר ך    ש  נ  צ  ב  ר  ו 

  יתרה  גריעות יתרה יתרה תוספות  גריעות יתרה  יתרה מופחתת
  לתחילת  במשך לגמר לתחילת במשך  במשך לגמר  בדצמבר31

   השנה  השנה השנה השנה השנה  השנה השנה  2012  2011
 א ל פ י   ש " ח ש " חא ל פ י   א ל פ י   ש " ח

                    

  ידע שיווקי וסימנים מסחריים  8,783     8,783   7,785   173     7,958   825   998 
  תוכנות מחשב  1,027   367   660   567   212   367   412   248   460 
  מוניטין  5,622     5,622           5,622   5,622 
 7,080   6,695   8,370   367   385   8,352   15,065   367   15,432    

      

  , הינם:2011הרכב הנכסים הבלתי מוחשיים וההפחתה שנצברה בגינם, לפי קבוצות עיקריות, והתנועה בהם בשנת   .ב
 ה  ע  ל  ו  ת פ  ח  ת    ו  י ר י ד ו ת   ע ר ך    ש  נ  צ  ב  ר  ו 

  יתרה תוספות  גריעות שינויים יתרה יתרה תוספות גריעות  ירידות  יתרה  יתרה מופחתת
  לתחילת במשך  במשך אחרים לגמר לתחילת במשך במשך  ערך  לגמר  בדצמבר31

   השנה השנה  השנה השנה* השנה השנה השנה השנה  שהוכרו השנה  2011  2010
 א ל פ י   ש " ח א ל פ י   ש " ח א ל פ י   ש " ח

                          

 ידע שיווקי וסימנים מסחריים  9,670     740   )147(  8,783   6,732   406   440   1,087   7,785   998   2,938
 קשרי לקוחות  824       824        824      824           

 תוכנות מחשב  1,310   186   469     1,027   736   300   469     567   460   574
 מוניטין  5,622           5,622             5,622   5,622
9,134   7,080   8,352   1,087   1,733   706   8,292   15,432  )147(   2,033   186   17,426    

  

  , הינם:2010הרכב הנכסים הבלתי מוחשיים וההפחתה שנצברה בגינם, לפי קבוצות עיקריות, והתנועה בהם בשנת   .ג
  ה  ע  ל  ו  ת פ  ח  ת    ו  י ר י ד ו ת   ע ר ך    ש  נ  צ  ב  ר  ו 

    יתרה  תוספות  גריעות  יתרה  יתרה תוספות  גריעות  ת ויריד  יתרה  יתרה מופחתת
    לתחילת  במשך  במשך  לגמר לתחילת  במשך  במשך  ערך   לגמר  בדצמבר 31

    השנה  השנה  השנה  השנה  השנה  השנה  השנה  שהוכרו  השנה  2010  2009
  א ל פ י   ש " ח א ל פ י   ש " ח א ל פ י   ש " ח

                        

  ידע שיווקי וסימנים מסחריים  12,557     2,887   9,670   8,253   712   2,887   654   6,732   2,938  4,304 
  קשרי לקוחות  824         824   729   14     81   824     95 
  תוכנות מחשב  1,339   356   385   1,310   807   314   385     736   574  532 
  מוניטין  5,622         5,622             5,622  5,622 
 10,553  9,134   8,292   735   3,272   1,040   9,789   17,426   3,272   356   20,342    

  

  .ר* נובע מהקטנת התחייבות מותנית, שנוצרה במסגרת רכישת פעילות, כנגד הנכסים הבלתי מוחשיים, כתוצאה מעדכון צפי התמלוגים שישולמו למוכ
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  שלמה א. אנג'ל בע"מ
  לדוחות הכספיים המאוחדים (המשך)ביאורים 

  
  :(המשך)נכסים בלתי מוחשיים  -  12ביאור 

  
אלפי ש"ח נזקפה להוצאות מכירה ושיווק  173בסך  2012הפחתת נכסים בלתי מוחשיים לשנת    .ד

אלפי ש"ח נזקפה להוצאות  212אלפי ש"ח), הפחתה בסך  726 - 2010אלפי ש"ח;  406 -2011(
  .אלפי ש"ח) 314 -2010אלפי ש"ח;  300 -2011הנהלה וכלליות (

  
ביצעה החברה הערכת שווי לנכסים  הנרכשים וביניהם גם  2007בשנת "לחם חי" בעת רכישת פעילות   .ה

, גילתה החברה כי צפי המכירות ששימש להערכת הידע 2010 - ו 2011בשנים סימנים מסחריים וידע. 
סכום בר ל 2011בדצמבר  31יום הערכה לוהסימנים המסחריים לא התממש ולפיכך בצעה החברה 

  נכסים אלו המבוססת על הערכת מכירות מעודכנת. ה ההשבה של
  הסכום בר ההשבה של הנכסים הנ"ל נקבע על בסיס שווי השימוש שלהם.

של  י מהנכסים הינו שיעור היוון שנתיששימש את החברה בהוון תזרים המזומנים החזו ההיווןשיעור   
כירות מותגי ההערכה נערכה לפי שיטת "הימנעות מתמלוגים" והתבססה על צפי מ(לפני מס).  15%

בחברה. בעקבות ההערכה,  בעתיד.  ההערכה בוצעה על ידי מעריך שווי שהינו בלתי תלוי "לחם חי"
  אלפי ש"ח. 998 -הוערך הסכום בר השבה של הנכסים ב

 אלפי ש"ח 1,087ערך בסך של  הפסד מירידת 2011כתוצאה מהאמור לעיל, רשמה החברה בשנת 
  .)23ראה ביאור (בסעיף "הכנסות (הוצאות) אחרות, נטו"  הכלול "ח)לפי שא 735 -2010(

  
  מבחן לקביעת ירידת ערך מוניטין  .ו

  
מוקצה  ,ניטין, הנובע מרכישת החברה המאוחדת באיחוד יחסי ומרכישת פעילויות בתחום הלחםהמו

ברכישות אלו וניצול הרכישות לקידום כל מגזר הלחם  ההסינרגיה שנוצרכולו למגזר הלחם וזאת עקב 
בעקבות זאת, זיהתה החברה את מגזר הלחם בכללותו כיחידה מניבת המזומנים אליה יש  של הקבוצה.

  לשייך את כל מוניטין החברה.
  

על ידי אמידת הסכום בר , 2012בדצמבר  31ליום מוניטין ההחברה ביצעה בחינה לירידת ערך 
היחידה מניבת ההוגן של  הכה החברה את שווי. לצורך כך, העריהיחידה מניבת המזומניםההשבה של 

  . המזומנים שזוהתה כמגזר הלחם
  

הסכום בר ההשבה של מגזר הלחם מבוסס על חישובי שווי השימוש. בביצוע חישובים אלו משתמשים 
ידי ההנהלה לאורך - התבסס על תקציבים פיננסיים שאושרו עלבתזרימי המזומנים החזויים לפני מס ב

שנים מחושבים לאור אומדן  5שנים. תזרימי המזומנים החזויים לאחר התקופה של  5תקופה בת 
  שיעורי הצמיחה שלהלן.

  
וון תזרים המזומנים החזוי ממגזר הלחם הינו שיעור היוון שנתי יששימש את החברה בה ההיווןשיעור 

שיעורי ההיוון ששימשו הנם  לשנה. 2%החזוי הינו הפרמננטי (לפני מס), ושיעור הצמיחה  15.4%של 
  לפני מס, והם לוקחים בחשבון סיכונים ספציפיים הקשורים למגזר הפעילות הרלוונטי.

  
לשם חישוב שווי והרווח התפעולי כמו כן, הקבוצה עושה שימוש בהנחות לגבי שיעור הרווח הגולמי 

הרווח בהתאם לתקציבים בהתבסס על ביצועי עבר  ית הקבוצה קבעה את שיעורהשימוש. הנהל
  וההתפתחויות שהיא צופה בשוק. 

  
מגזר הלחם גבוה  בהתאם לממצאי הבדיקה, השווי ההוגן של היחידה מניבת המזומנים המהווה את

יכך, לא עלה מערכם בספרים של הנכסים נטו (כולל מוניטין) של היחידה מניבת המזומנים האמורה. לפ
 מוניטין. הצורך ברישום ירידת ערך
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  שלמה א. אנג'ל בע"מ
  ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים (המשך)

  
  ויתרות חובה לזמן ארוך: הלוואות -  13ביאור 

  
  ההרכב:א. 

  
  בדצמבר 31  
  2012  2011  
  אלפי ש"ח   

 
בש"ח ללא הצמדה  -חובות בלתי שוטפים של לקוחות 

  637   37   8.7%-ל 8.0%ריבית של בין ונושאות 
בש"ח ללא הצמדה ונושאת  - הלוואה לתאגיד מחזור 

  400     3.3%ריבית של 
בש"ח ללא הצמדה ונושאת ריבית של  -לוואה לאחרים ה

8.0%   63   250  
   100   1,287  
  795   100   חלויות שוטפות -בניכוי    
      -,-   492  

  
קרוב לערכן בספרים מאחר והשפעת ההיוון אינה השווי ההוגן של ההלוואות ויתרות החובה לזמן ארוך  .ב

    מהותית.
  
  בספרים.   הערכ ההחשיפה המרבית בגין סיכון האשראי של יתרות החובה לזמן ארוך הינ .ג

  

  מסים על ההכנסה: -  14ביאור 
  

  בישראל:מיסוי חברות   א.
  

ואילך נמדדות תוצאותיהן של החברה והחברות הבנות שלה בישראל,  2008החל משנת המס   )   1
נמדדו התוצאות לצורכי מס של החברה  2007עד לתום שנת המס  לצרכי מס, בערכים נומינליים.

ומים בשל אינפלציה), והחברות הבנות בהתחשב בשינוי במדד, בהתאם לחוק מס הכנסה (תיא
  .חוק התיאומים) - (להלן  1985 - ההתשמ"

  

  )    שיעורי המס2
  

  .אל חייבות במס חברות בשיעור רגילבישר הבנותהכנסות החברה והחברות 
  

, 2005), מחודש אוגוסט 2005-בהתאם להוראות החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (התשס"ה
-ו 2009לשנים והוראות חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית 

, נקבעה הפחתה הדרגתית בשיעורי מס החברות 2009, מחודש יולי 2009-), התשס"ט2010
, 25% -  2010ואילך הינו כדלקמן:  2010בישראל, לפיה שיעור מס החברות החל משנת המס 

 - ואילך  2016-ו 20% -  2015,  21% - 2014,  22% -  2013, 23% -  2012,  24% -  2011
18%.  

  
 ,2011-פורסם ברשומות החוק לשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה), התשע"ב ,2011בדצמבר  6ביום 

והעלאת שיעור מס  כאמור לעילאשר קבע עצירה של מתווה הפחתת שיעור מס החברות שנקבע 
  ואילך. 2012החל משנת  25%החברות לשיעור של 

  
מסים נדחים, נטו של הקבוצה חל גידול בהתחייבויות ל מתיקון שיעורי המס כאמור לעיל,כתוצאה 

אלפי ש"ח אשר נזקפו כהוצאה בדוח על הרווח הכולל בשנת  2,149בסך  2011בדצמבר  31ליום 
2011.  

  
  רווחי הון בידי החברה חייבים במס לפי שיעור מס החברות החל בשנת המס. 
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  שלמה א. אנג'ל בע"מ
  לדוחות הכספיים המאוחדים (המשך)ביאורים 

  
  :(המשך) מסים על ההכנסה -  14ביאור 

  
 :1969- חוק עידוד התעשייה (מסים), תשכ"ט  .ב

  
הן "חברות תעשייתיות" כמשמעותן בחוק הנ"ל. בתוקף מעמד זה  החברה, מגדניית אנג'ל ואורנים )1

הן זכאיות לתבוע, ואף תבעו, פחת בשיעורים מוגדלים לגבי ציוד המשמש בפעילות תעשייה, כפי 
  שנקבע בתקנות מכוח חוק התיאומים.

  
עידוד התעשייה; בהתאם לכך,  לחוק 23לפי סעיף החברה ומגדניית אנג'ל מגישות דוח מס מאוחד  )2

זכאית כל אחת מהחברות האמורות, לקזז את הפסדיה לצורכי מס מההכנסה החייבת של החברה 
 השנייה, בכפוף למגבלות מסוימות.

  
יתרת הפסדי מגדניית אנג'ל מועברים ע"פ חוק זה לחברה ובהתאם לכך חויבה החברה בחשבון 

  , שנבעה מהפסדים אלה.שהועברה אליה השוטף מול מגדניית אנג'ל, בגין הטבת המס
  

 הפסדים לצורכי מס להעברה לשנים הבאות  .ג
  

נכסי מסים נדחים בגין הפסדים לצורכי מס להעברה לשנים הבאות, מוכרים במידה שמימוש הטבת 
  המס המתייחסת באמצעות קיומה של הכנסה חייבת עתידית הינו צפוי. 

  
 אלפי ש"ח 23,704 -אלפי ש"ח ו 35,520הפסדים לצורכי מס המועברים לשנים הבאות מגיעים לכדי 

    בהתאמה., 2011בדצמבר  31 - ו 2012בדצמבר  31לימים 
  

 31ם ואלפי ש"ח לי 5,076לכדי להעברה שבגינן לא נזקפו מסים נדחים מגיעות הפסדים יתרות 
בגין יתרת הפסדים אלה מאחר וניצולם אינו צפוי בטווח החברה לא זקפה מסים נדחים  .2012בדצמבר 

  הנראה לעין. ניצולם של כל ההפסדים המועברים לצרכי מס אינו מוגבל בזמן.
  

  מסי הכנסה נדחים:  ד.
  

  ניתוח נכסי והתחייבויות מסים נדחים הנו כדלקמן:  )1
  

  בדצמבר 31  
  2012  2011  
  אלפי ש"ח  
  

      נכסי מסים נדחים:
 12 -נדחים שהשבתם צפויה לאחר יותר מ נכסי מסים

  6,805   5,419  חודשים מתאריך הדוח על המצב הכספי
      

חודשים  12נכסי מסים נדחים שהשבתם צפויה בתוך 
  5,676   8,039  מתאריך הדוח על המצב הכספי

  13,458   12,481  
      -  התחייבויות מסים נדחים

 12 -יותר מהתחייבויות מסים נדחים שסילוקן צפוי לאחר 
  17,505   18,675  חודשים מתאריך הדוח על המצב הכספי

  5,024   5,217  התחייבויות מסים נדחים (נטו)
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  שלמה א. אנג'ל בע"מ
  ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים (המשך)

  
  (המשך):מסים על ההכנסה  -  14ביאור 

 
והתנועה בהם באותן  דוחות על המצב הכספי הנדחים לתאריכי ה המסיםהתחייבות  הרכב  )2

  שנים הינם כדלקמן:
  

הפרשות לזכויות         
  עובדים

    

            הפסדים    
      דמי    הפרשה  להעברה    
    נכסים  חופשה  פיצויי  לחובות  לצורכי מס,    

    קבועים  והבראה פרישה   מסופקים  ראה ג' לעיל  אחרים  סך הכל
   ל פ י    ש " חא 

   
  1.1.2010י ת ר ה  ליום   )13,338(  1,656   179   4,824   2,233   -,-      )4,446(

  - 2010שינויים בשנת               

)1,550(     226  )2,031(   1  )33(   287  
זקיפה לדוח על הרווח  

  הכולל
  31.12.2010י ת ר ה  ליום    )13,051(  1,623   180   2,793   2,459   -,-      )5,996(

  - 2011שינויים בשנת               

 972   183   3,467   6   432   176  )3,292(  
זקיפה לדוח על הרווח 

  הכולל
  31.12.2011י ת ר ה  ליום    )16,343(  1,799   612   2,799   5,926   183   )5,024(

  - 2012שינויים בשנת               

)193(  )158(  1,685  )564(  117   94  )1,367(  
לדוח על הרווח זקיפה 
  הכולל

  31.12.2012י ת ר ה  ליום    )17,710(  1,893   729  2,235   7,611  25   )5,217(

 
  .25%מס של  רמחושבים לפי שיעו 2011 - ו 2012בדצמבר  31 לימיםהמסים הנדחים   )3
  

  מסים על ההכנסה (הטבת מס) הכלולים בדוחות על הרווח הכולל לתקופות המוצגות:  ה.
  

  :כדלקמןמורכבים   )1
  2012  2011  2010  
ח    " ש י  פ ל  א

      מסים שוטפים:
  3,129   298   208 בגין רווחי השנה המדווחת
  )272(  )233(  )270( התאמות בגין שנים קודמות

  )62(   65   2,857  
      מסים נדחים:

  1,549   )3,121(  193 יצירה והיפוך של מסים נדחים
    2,149   השפעת השינוי בשיעורי המס

  193  )972(   1,549  

  4,406   )907(  131  הוצאות מסים על ההכנסה (הטבת מס)
  

  ).25% -  2010, 24% -2011( 25%חושבו לפי שיעור מס  2012המסים השוטפים בשנת 
  

להלן מובאת התאמה בין סכום המס "התיאורטי", שהיה חל אילו כל ההכנסות היו מתחייבות במס לפי   )2
החלים על חברות בישראל (ראה א' לעיל), לבין סכום המס שנזקף בדוחות על הרווח השיעורים הרגילים 

  הכולל בגין השנים המדווחות:
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  שלמה א. אנג'ל בע"מ
  ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים (המשך)

  

  (המשך):מסים על ההכנסה  -  14ביאור 
  

2010  2011  2012   
    אלפי  ש"ח

 לפני מסים על ההכנסה,(הפסד)רווח        
 כמדווח בדוחות על הרווח הכולל  )3,707(  )12,024(  18,125 

 4,531  )2,886(  )927( 
ה"תיאורטי" בגין רווח זה, לפי שיעור המס  המס  (הטבת מס)

 הסטטוטורי (ראה א' לעיל)

 182  )201(    
המחושבים לפי שיעור שונה גידול במסים הנובע ממסים נדחים

 משיעור המס התיאורטי
  השפעת המס: -גידול במסים הנובע מהפרשים תמידיים      
 הוצאות אחרות שאינן מותרות בניכוי לצורכי מס 107   245   203 

 הפרש בין בסיס המדידה של ההכנסה      
 כמדווח לצורכי מס לבין בסיס המדידה של      
 כמדווח בדוחות הכספיים ואחרים, נטוההכנסה )48(  )49(  )305(

   2,149    
גידול (קיטון) בהתחייבות מסים נדחים כתוצאה משינוי בשיעורי 

 המס אשר יחול בשנים הבאות
 גידול (קיטון) במסים הנובע מהפסדים (רווחים)      
 לצורכי מס שנוצרו בשנה המדווחת ושבגינם      
 לא נזקפו מסים נדחים  1,269   68   67 
 בגין השנה המדווחת-מסים על ההכנסה 401   )674(  4,678 
 בגין שנים קודמות-מסים על הכנסה )270(  )233(  )272(
 4,406  )907(   131   

  
  שומות מס  ו. 

  

ועל ידי אורנים עד וכולל שנת המס  2006שומות סופיות התקבלו על ידי החברה עד וכולל שנת המס 
עד , אריעד ומגדניית אנג'ל בל החברה, ושומות עצמיות שהגיש. בהתאם לפקודת מס הכנסה 2009

  , נחשבות כסופיות.2008וכולל שנת המס 
  

  מס ערך מוסף  ז.
  

  לצרכי מס ערך מוסף כעוסק מורשה. רשומותהחברה וחברות הקבוצה 
  

  הצמדת מסי הכנסה   .ח
  

אלפי  7,703 - 2011אלפי ש"ח ( 3,258, יתרות מסי ההכנסה לקבל בסך של 2012בדצמבר  31ליום 
  ש"ח) של הקבוצה הן מול רשויות המס בישראל והינן בש"ח צמודות למדד.

  
  בישראל על חבות המס IFRS -השפעת אימוץ תקני ה  .ט

  
  .IFRS -, לפי תקני ה2008בינואר  1הקבוצה עורכת את דוחותיה הכספיים, החל מיום 

  
לכך, עריכת דוחות כספיים לפי תקני  ובהתאםשונים מתקני חשבונאות מקובלים בישראל,  IFRSתקני 
IFRS  עשויה לשקף מצב כספי, תוצאות פעולות ותזרימי מזומנים שהינם שונים מהותית מאלה

  .המוצגים לפי תקני חשבונאות מקובלים בישראל
  

  -ו 2008, 2007הוראת שעה לגבי שנות המס  - 174בהתאם לחוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 
בפברואר  4ופורסם ברשומות ביום  2010בינואר  25שהתקבל בכנסת ביום  2010 -"ע ), התש2009
 9שהתקבל בכנסת ביום  2012-), התשע"ב188, וכן החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס'  2010

הוראת השעה),  -(שניהם יקראו יחד להלן  2012בינואר  12ופורסם ברשומות ביום  2012בינואר 
 29, לא יחול תקן חשבונאות מס' 2011עד  2007בת לצרכי מס לגבי שנות המס בקביעת ההכנסה החיי

שקבע המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות, אף אם הוחל בדוחות הכספיים לגבי שנות המס 
לא יחולו הלכה למעשה בעת חישוב הרווח  IFRS-האמורות. משמעות הוראת השעה היא שתקני ה

  אמורות.  המדווח לצרכי מס בגין שנות המס ה
תזכיר החוק) הנובע  - , פורסם תזכיר חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (להלן 2011באוקטובר  31ביום 

. יחד עם זאת, IFRS-בדוחות הכספיים. תזכיר החוק מאמץ ככלל את תקני ה IFRS- מיישום תקני ה
ולקבוע את בהתאם לתזכיר החוק הוצעו מספר תיקונים לפקודת מס הכנסה, אשר יהא בהם להבהיר 

אינם עולים בקנה  IFRS-אופן חישוב ההכנסה החייבת לצורכי מס במקרים שקיימת אי בהירות ותקני ה
. הליכי IFRS-אחד עם עקרונות שיטת המס בישראל. במקביל, תזכיר החוק מאמץ ככלל את תקני ה

  החקיקה בעניין תזכיר החוק טרם הושלמו וספק אם יסתיימו בעתיד הקרוב.
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  שלמה א. אנג'ל בע"מ
  ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים (המשך)

  

  (המשך):מסים על ההכנסה  -  14ביאור 
  

עקב אי השלמת הליכי החקיקה בעניין תזכיר החוק, מעריכה הנהלת החברה כי ייתכן שהוראת השעה 
. בשל תחולת הוראת השעה על שנות המס 2012תוארך גם לשנת  2011עד  2007שנקבעה לשנים 

, צופה הנהלת החברה בשלב זה כי 2012כאמור לעיל וההיתכנות להארכתה לשנת  2011עד  2007
   .2013החקיקה החדשה לא תחול על שנות המס שקודמות לשנת המס 

  

גבי ההיתכנות ובהערכת החברה ל 2011עד  2007בהתחשב בהוראת השעה החלה על שנות המס 
, כאמור לעיל, חישבה החברה את הכנסתה החייבת לצורכי מס לשנות 2012להארכתה לגבי שנת 

בהתבסס על התקינה החשבונאית הישראלית שהייתה קיימת ערב אימוץ תקני  2012עד  2007המס 
  .לבישרא IFRS-ה

  

  אשראי, הלוואות והתחייבויות אחרות: -  15ביאור 
  

  א. ההרכב:
  בדצמבר  31  
  2012  2011  
  אלפי ש"ח  

     התחייבויות שוטפות:
  244  608  משיכת יתר בתאגידים בנקאיים

  500   13,305  אשראי מתאגידים בנקאיים
  14,447   12,249  חלויות שוטפות בגין הלוואות מתאגידים בנקאיים
  903  660  חלויות שוטפות בגין הלוואות מתאגידים אחרים

  1,668   1,652  השוטף של התחייבות בגין חכירה מימוניתהחלק
  17,762   28,474  סה"כ התחייבויות שוטפות

      
     התחייבויות לזמן ארוך:

  29,705   22,261  הלוואות מתאגידים בנקאיים
  1,052  407  הלוואות מתאגידים אחרים

  2,705   3,244  התחייבות בגין חכירה מימונית
  33,462   25,912  התחייבויות לזמן ארוךסה"כ 

  51,224   54,386   סה"כ אשראי, הלוואות והתחייבויות אחרות
  

  סיווג ופירוט ההתחייבויות לפי שיעורי ריבית ובסיסי הצמדה:   ב.
  

מבחינת המטבעות בהם, או בהצמדה להם, עומדות ההתחייבויות לזמן ארוך לפירעון ושיעורי   )1
  : פני ניכוי חלויות שוטפות) כדלקמןאת סכומן הכולל (ל הריבית, ניתן לסווג

  
  בדצמבר 31 
 2012 2011 

      שיעורי  
  ס כ ו ם  ריבית  
   משוקללים 

  אלפי ש"ח   %  
        בש"ח:

  9,172   6,709   5.73%  בהצמדה למדד
  41,308   33,764   5.77%  )3ללא הצמדה (

     40,473   50,480  
  

כל האשראי וההלוואות לזמן קצר (לא כולל חלויות שוטפות , 2011 -ו 2012בדצמבר  31לימים   )2
של הלוואות לזמן ארוך) שנטלה הקבוצה הינו בש"ח ללא הצמדה. אחוז הריבית המשוקלל של 

  .4.16%הינו  2012בדצמבר  31אשראי והלוואות אלו ליום 
  

 24,906כום כולל של סכומי האשראי שנטלה הקבוצה החשופים לשינויים בשיעור הריבית, בס  )3
אלפי ש"ח) משתנים מיידית בחודש שבו שונתה הריבית  15,898 - 2011אלפי ש"ח (

  המתייחסת.
  

   



 

46 
 

  שלמה א. אנג'ל בע"מ
  ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים (המשך)

  
  :(המשך)אשראי, הלוואות והתחייבויות אחרות  -  15ביאור 

  
  הנו כדלקמן: שאינן שוטפותערכן בספרים ושוויין ההוגן של ההתחייבויות   ג.
  

  שווי הוגן  ערך בספרים  
  בדצמבר 31  בדצמבר 31  
  2012  2011  2012  2011  

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  
          

  45,338   35,852   44,152   34,510   אשראי והלוואות מתאגידים בנקאיים
  2,041   1,110   1,955   1,067   אשראי והלוואות מתאגידים אחרים

  4,388   4,920   4,373   4,896   התחייבות בגין חכירה מימונית
   40,473   50,480   41,882   51,767  

  
ערכן בספרים של ההתחייבויות השוטפות מהווה קירוב סביר לשוויין ההוגן, כיוון שהשפעת ההיוון אינה 

  מהותית.  
  

 5.81%-ל 2.02%חישובי השווי ההוגן מבוססים על תזרימי מזומנים מהוונים לפי שיעורי ריבית שבין 
  ) כפי שנקבעו ספציפית לכל הלוואה.5.90%-ל 3.52%בין  -  2011(

  
 התחייבויות בגין חכירה מימונית . ד
 

למחכיר במקרה של התחייבויות בגין הסכמי חכירה מובטחות למעשה, כיון שהזכויות על המוחכר יחזרו 
  אי עמידה בתשלומי החכירה.

  בדצמבר 31  
  2012  2011  
  אלפי ש"ח  

   -ההתחייבויות ברוטו בגין חכירה מימונית 
      דמי חכירה מינימליים:  

  1,881  1,895  עד שנה  
  2,842  3,414  שנים 3משנה עד   

  5,309  4,723  
הוצאות מימון עתידיות בגין חכירות  - בניכוי  

  350  413  מימוניות
הערך הנוכחי של התחייבויות בגין חכירות 

  4,373  4,896  מימוניות
  

  .25ביאור  ראה - באשר לשעבודים להבטחת ההתחייבויות והגבלות שהוטלו בקשר אליהן  . ה
  

  זכאים ויתרות זכות: -  16ביאור 
  

 שירותים:ספקים ונותני   א.
  

  בדצמבר 31  
  2012  2011  
  אלפי ש"ח  
      

  75,412  83,144  חובות פתוחים
  35,270  34,596  שטרות והמחאות לפירעון

  117,740  110,682  
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  שלמה א. אנג'ל בע"מ
  ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים (המשך)

  
  :(המשך)זכאים ויתרות זכות  -  16ביאור 

  
  אחרים:  ב.

  
  בדצמבר 31  
  2012  2011  
  אלפי ש"ח  

      ביטוחשכר עובדים והוצאות נלוות, לרבות 
  12,943  13,865  לאומי ומסים נוספים

  7,195  7,526  הפרשה לחופשה והבראה
  2,518  2,833  מס ערך מוסף

  555  175  בעלי עניין 
  329  250  ריבית לשלם

  2,159  2,610  אחרים
  27,259  25,699  

  
  יתרת הזכאים ויתרות הזכות הינה בשקלים חדשים ללא הצמדה.

  
ערכם בספרים של הזכאים ויתרות הזכות מהווה קירוב סביר לשוויים ההוגן מאחר שהשפעת ההיוון 

  .אינה מהותית
  
  

  הפרשות בגין התחייבויות אחרות: -  17ביאור 
  
  הנה כדלקמן:(ראה ג' להלן)  2012בשנת  בגין מסים עירונייםבהפרשות  תנועהא. ה

  
  אלפי ש"ח  
    

  550   יתרה לתחילת שנה 
  -,-     זקיפה לדוח על הרווח הכולל

  550   יתרה לגמר השנה

  
לא כללה נגדן תביעות משפטיות. הקבוצה כבמהלך העסקים הרגיל של חברות הקבוצה, מוגשות   .ב

 ).19באור גם (ראה בגין התביעות הנ"ל הפרשה בדוחות הכספיים 
  

 אחד נמצא ת שבשטחהמרשות עירוני ת חיוב שהתקבלהנובעת מדריש בגין מסים עירוניים הההפרש  .ג
הינה , 2012בדצמבר  31ליום ההפרשה הכלולה בדוחות הכספיים  הקבוצה. לדעת צהופעלי הקבממ

 .נאותה לכיסוי החיוב הנ"ל
 

  הקבוצה.במסגרת ההתחייבויות השוטפות של דוחות על המצב הכספי ב הכלול הפרשהה  .ד
  

  מעביד: - התחייבות בשל סיום יחסי עובד  -  18ביאור 
  

בהתאם לחוקי העבודה ולהסכמי העבודה בתוקף בארץ, חייבות החברה והחברות בקבוצה בתשלום   א.
  פיצויי פרישה ו/או פנסיה לעובדים שיפוטרו או יפרשו מעבודתם בנסיבות מסוימות. 

  
פנסיה, וכן חלק מהתחייבות הקבוצה לתשלומי פיצויים בגין חלק מהתחייבות חברות הקבוצה לתשלומי   ב.

לחוק פיצויי פיטורים מכוסה על ידי  14עובדים בישראל שלגביהן המחויבות האמורה הינה לפי סעיף 
הפקדות שוטפות בתוכניות הפקדה מוגדרות. הסכומים שהופקדו כאמור אינם כלולים בדוחות על המצב 

  הכספי .
  

אלפי  14,979הינו  2010-ו 2011, 2012בגין תוכניות הפקדה מוגדרות בשנים  הסכום שנזקף כהוצאה  
   אלפי ש"ח, בהתאמה.  11,717 - אלפי ש"ח ו 14,453ש"ח, 
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  שלמה א. אנג'ל בע"מ
  ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים (המשך)

  
  :(המשך) מעביד - התחייבות בשל סיום יחסי עובד  -  18ביאור 

  
חלק מהתחייבות חברות הקבוצה לתשלומי פנסיה או פיצויים לעובדיהן מהוות תוכניות הטבה מוגדרת.   ג. 

בגין התחייבות זו קיימות יעודות לפיצויים וביטוחי מנהלים בהם מפקידות החברות כספים. סכום 
הפער שבין התחייבות ההתחייבות לפיצויים ופנסיה, נטו, הכלולה בדוח על המצב הכספי משקפת את 
ד' להלן. באשר לזכויות -בגין פיצויי פרישה ופנסיה לבין נכסי תכנית הפיצויים והפנסיה, כמפורט ב

  ג'.27נוספות בעת פרישה לבעלי עניין המועסקים בחברה, ראה ביאור 
  

  התחייבות בגין פיצויי פרישה במסגרת תוכנית הטבה מוגדרת:  ד.
 

  נקבעו כדלקמן: מצב הכספי דוחות על ההסכומים המוצגים ב
  

  בדצמבר 31  
  2012  2011  

  א ל פ י   ש " ח   
 

הערך הנוכחי של ההתחייבויות הנובעות מתכניות
  14,659   16,319 הממומנות במלואן או בחלקן
  16,033   16,512 השווי ההוגן של נכסי התוכנית

  1,374   193 עודף בתכניות ממומנות
    

ההתחייבויות הנובעות מתכניותהערך הנוכחי של
  )3,822(  )3,147(  *שאינן ממומנות כלל

 )2,448( )2,954(  נטו -יתרת ההתחייבות 
  

 2011בדצמבר  31אלפי ש"ח ( 1,132יתרה בגין מענק הסתגלות בסך  2012בדצמבר  31* כולל ליום 
  )אלפי ש"ח 1,064 - 
  

תוכנית הטבה מוגדרת במהלך התקופות מעביד המהווה -התנועה בהתחייבות בשל סיום יחסי עובד
  המוצגות הנה כדלקמן:

  
  2012  2011  2010  
  א ל פ י   ש " ח  

        
  16,590   17,714   18,481   יתרה לתחילת השנה

  1,466   1,403   1,449  עלות שירות שוטף
  836   856   846  הוצאות ריבית

  )38(  85   98  הפסדים (רווחים) אקטואריים
  )1,140(  )1,577(  )1,408( הטבות ששולמו

 17,714  18,481  19,466   יתרה לגמר השנה
  

  התנועה בשוויים ההוגן של נכסי התוכנית במהלך התקופות המוצגות הנה כדלקמן:
  

 2012  2011  2010  
  א ל פ י   ש " ח 

       
  15,594   16,716   16,033 יתרה לתחילת השנה

  784   792   708 תשואה צפויה על נכסי התוכנית
  172   )492(  662 רווחים (הפסדים) אקטואריים

  479     הפקדות מעסיק
  )313(  )983(  )891( הטבות ששולמו

 16,716  16,033  16,512 יתרה לגמר השנה
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  שלמה א. אנג'ל בע"מ
  ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים (המשך)

  
  (המשך): מעביד - התחייבות בשל סיום יחסי עובד  -  18ביאור 

  
  נכסי התכנית מורכבים כדלקמן:

  
  2011בדצמבר  31  2012בדצמבר 31 
  %  סכום  % סכום 

        
  98.7  15,825  93.1 15,373 מכשירי חוב (לרבות יתרות כספיות)

  1.3  208  6.9 1,139 מניות
  16,512100.0  16,033 100.0  

  
 לתקופות האמורות הנם כדלקמן: על הרווח הכוללהסכומים שנזקפו בדוח 

  
  2012  2011  2010  

  א ל פ י   ש " ח  
        

  1,466   1,403   1,449   עלויות שירות שוטף
  836   856   846   הוצאות ריבית

  )784(  )792(  )708(  תשואה צפויה על נכסי התוכנית
 הפסדים (רווחים) אקטואריים נטו שהוכרו

  )210(  577   )564(  במהלך השנה
 1,308  2,044  1,023   סה"כ נכלל בהוצאות שכר

  
בדצמבר  31 -אלפי ש"ח בשנה שהסתיימה ב  410מתוך סך הסכום שנכלל בהוצאות השכר, סכום של 

 461אלפי ש"ח), סכום של  683 - 2010אלפי ש"ח;   948 -  2011נכלל במסגרת עלות המכר ( 2012
אלפי ש"ח) ואילו  519 - 2010אלפי ש"ח;  937 - 2011אלפי ש"ח נכלל במסגרת הוצאות מכירה ושיווק (

 106 -  2010אלפי ש"ח ;  159 - 2011( נכלל במסגרת הוצאות הנהלה וכלליות אלפי ש"ח 152סכום של 
   ).הוצאת שכרהקטנת כ אלפי ש"ח

  
 2010 - ו 2011, 2012בדצמבר  31- ב  ושהסתיימ בשניםהתשואה בפועל על נכסי התוכנית הסתכמה 

  בהתאמה.  ,אלפי ש"ח 956 -ו אלפי ש"ח 300 אלפי ש"ח, 1,370 לרווח בסך
  

  להלן ההנחות האקטואריות העיקריות שהובאו בחשבון בגין תכניות הטבה מוגדרת:
  

  בדצמבר 31  
  2012  2011  2010  

        
  4.86%  4.53%  3.97%  שיעור ההיוון

  2.79%  2.45%  2.64%  עליית המדדשיעור 
  4.99%  4.86%  4.53%  תשואה צפויה על נכסי התוכנית

  2.79%  3.45%  3.64%  עליות עתידיות בשכר
  

לעובדים בשנתם הראשונה עד  45%שיעור הפרישה הצפוי משתנה בהתחשב בותק העובדים ונע בין 
  לעובדים משנתם העשירית ואילך. 7%

  
התכנית נקבעת בהתחשב בתשואות החזויות הזמינות בנוגע לנכסים שבבסיס התשואה החזויה על נכסי 

מדיניות ההשקעה הנוכחית. הנחות ביחס לשיעורי תמותה עתידיים נקבעות בהתאם לסטטיסטיקות 
  שפורסמו וניסיון שנצבר בנושא זה בישראל.

  
  לא צפויות הפקדות חזויות לתוכניות הטבה מוגדרת לאחר פרישה בשנים הבאות.



 

50 
 

  שלמה א. אנג'ל בע"מ
  ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים (המשך)

  

  התקשרויות והתחייבויות תלויות: -  19ביאור 
  

  התקשרויות:  א.
  

  הקבוצה כחוכרת - התקשרויות בחכירה תפעולית   )1
  

א)  החברה והחברות המוחזקות קשורות בהסכמי שכירות בגין חלק מהמבנים והחנויות 
. דמי השכירות הצפויים, המחושבים לפי 2026שבשימושן שהאחרון בהם מסתיים בשנת 

  הינם כדלקמן: 2012בדצמבר  31 - דמי השכירות בתוקף ל
  

  אלפי ש"ח   
    

2013   4,952  
2014   4,393  
2015   3,636  
2016   3,415  
2017    3,021  
  22,405   ואילך 2018

   41,822  

  
התקשרה בהסכמי שכירות תפעוליים בגין חלק מכלי הרכב אשר בשימושה. תוקף  קבוצהה  ב)

מחושבים לפי דמי . דמי השכירות הצפויים, ה2015 - 2013ההסכמים יפוג בין השנים 
  , הינם כדלקמן:2012בדצמבר  31- השכירות בתוקף ל

  
  אלפי ש"ח   
    

2013   545  
2014   203  
2015   54  

   802  
  

  בגין תמלוגים  )2
  
. 2003התחייבות לתשלום תמלוגים למאפיה בגין ידע שנרכש מאותה מאפיה בשנת  קבוצהל
-ועד ל 10%- שנים, תמלוגים בשיעורים פוחתים מ 17התחייבה לשלם למאפיה במשך  קבוצהה

  מכלל התקבולים שינבעו ממכירת המוצרים הקשורים בידע שנרכש. 2.5%
  

  התחייבויות תלויות:  .ב
  
הוגש כתב אישום לבית המשפט המחוזי בירושלים, כנגד החברה,  2012באוגוסט  29ביום  )1

עבירת צד  בגין עבירות לכאורה הכוללות  נושאי משרה בהןהחברה המואחדת באיחוד יחסי ו
), 3(ב)(2), 1(ב)(2(א), 2, 4), בצירוף סעיפים 1(א)(47להסדר כובל בנסיבות מחמירות, לפי סעיף 

, ובצירוף סעיף 1988 -) לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח3(א)(47 - ) ו1א(47), 4(ב)(2
  .1977 - ) לחוק העונשין, התשל"ז2(א)(23

  
(לאחר תאריך המאזן)  2013במרס  17וביום  התקיים דיון והקראה בתיק 2012בנובמבר  11ביום 

הוגשו תשובות הנאשמים, בהן הכחישו החברה והחברה המאוחדת באיחוד את המיוחס להן בכתב 
  האישום.
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  שלמה א. אנג'ל בע"מ
  (המשך)ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים 

  
  (המשך):התקשרויות והתחייבויות תלויות  -  19ביאור 

  
  

בעקבות הגשת כתב האישום האמור מעריכה הקבוצה כי אם וככל שחברות הקבוצה ימצאו בסופו 
של יום אשמות באישומים שהוגשו כנגדן אזי חשופות החברות לתשלום קנסות, כאשר להערכת 
הקבוצה, העונש המכסימלי אותו ניתן להשית על החברה ועל החברה המאוחדת באיחוד יחסי הנו 

  אלפי ש"ח לכל חברה.  4,520 - קנס של כ 
  

הנהלת הקבוצה ויועציה המשפטיים אינם יכולים להעריך בשלב זה את תוצאות ההליך או את 
מידת החיוב הכספי העלול לנבוע ממנו, אם בכלל, ולכן לא נכללה הפרשה בגין ההליך הנ"ל 

  .בדוחות הכספיים
 
 

שוכן אשר בשטחה  מקומית מתאגיד מים של רשותקיבלה החברה דרישה  2011בינואר  23ביום  )2
 מיליון ש"ח. 2-כ על סךהיטלים שונים תשלום בגין ל, הקבוצהאחד ממפעלי 

 
), כי החברה תישא 50%לדעת הנהלת החברה אין זה צפוי (דהיינו ההסתברות אינה עולה על 

, ולכן לא נכללה הפרשה בגין התביעה הנ"ל בדוחות הדרישהבחיוב כספי מהותי בעקבות 
  .הכספיים

  
  

כנגד החברה וכנגד שתי מאפיות הוגש לבית המשפט המחוזי בירושלים  2012באוגוסט  30ביום  )3
"המשיבות"), כתב תביעה ובקשה להכיר בתובענה כייצוגית, על סך כולל של  -  נוספות (להלן יחד

מיליון ש"ח, מבלי לפרט את חלוקת הסכום הנתבע בין המשיבות. כתב התביעה הוגש על ידי  100
תובעת יחידה, אשר לטענתה, צרכה את מוצרי המשיבות, שעה שהללו ביצעו לכאורה עבירות לפי 

 .כספיים , ובכך נגרמו לה לטענתה נזקים1988 - מ"חחוק ההגבלים העסקיים, התש
  

חתומה  להסתלקות(לאחר תאריך המאזן) הוגשה לבית המשפט בקשה  2013בפברואר  25ביום 
מהתובענה  את בקשת ההסתלקותבית המשפט אישר  2013במרס  17ביום על ידי שני הצדדים. 

  .הייצוגית ודחה את התובענה האישית
  
  

כתב תביעה ובקשה לאישור כתב  לחברה המאוחדת באיחוד יחסי נמסרו, 2013בפברואר  21 ביום )4
המחוזי בתל  המשפט בית, אשר הוגשו למליון ש"ח 17התביעה כתובענה ייצוגית, בסך כולל של 

").  כתב התביעה הוגש על ידי תובעת יחידה, אשר לטענתה צרכה התביעה כתב" - להלן אביב (
"לחם אחיד מלא" המיוצר על ידי אורנים במחיר העולה לכאורה על המחיר המפוקח שנקבע ללחם 

 –אחיד. טענות התובעת הן להפרת הוראות חוק הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, תשנ"ו 
חירו המפוקח, להטעיה בגין סימון המוצר כלחם אחיד בגין מכירת מוצר במחיר העולה על מ 1996

, ולהטעיה לכאורה של התובעת 1241וכלחם מלא, בניגוד להגדרות של לחם אחיד ומלא בתקן 
עקב כך; וכן להטעיה לכאורה של התובעת בקשר עם מהות המוצר, בהתאם לחוק הגנת הצרכן, 

צו עשה וסעד הצהרתי לחיוב  . הסעדים הנתבעים במסגרת כתב התביעה הינם:1981-"אהתשמ
לשינוי אריזת המוצר, וכן סעד כספי כאמור  -אורנים, למכירת המוצר במחיר המפוקח ולחילופין

 בגובה ההפרש הממוצע בין מחיר המוצר ובין מחירו של לחם אחיד בפיקוח.      
 

ינו לדעת הנהלת החברה ובהסתמך על חוות דעתם של יועציה המשפטיים, אין זה צפוי (דהי
), כי החברה תישא בחיוב כספי מהותי בעקבות הבקשה,  ולכן לא 50%ההסתברות אינה עולה על 

  .נכללה הפרשה בגין התביעה הנ"ל בדוחות הכספיים
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  שלמה א. אנג'ל בע"מ
  ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים (המשך)

  
  הון, קרנות ועודפים: -  20ביאור 

  
  המניות: הון  א.

  
ש"ח ערך נקוב,  1ממניות רגילות בנות  2011 -ו 2012בדצמבר  31הון המניות מורכב לימים   )1

  כדלקמן:
מספר המניות 

  ש"ח-והסכום ב
  

  
  רשום  5,555,555

  מונפק ונפרע  5,360,000
  מניות המוחזקות בידי חברה -ב נ י כ ו י   

  )2מאוחדת (  137,821
5,222,179    

  
בדצמבר  31"ח למניה ליום ש 30.16אביב לפי - המניות נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל

  .ש"ח למניה) 47.37 -  2011בדצמבר  31( 2012
  
בבעלות ובשליטה  - )אריעד -  לחברה השקעה בחברת אריעד מימון והשקעות בע"מ (להלן  )2

של החברה אשר כל אמצעיה מושקעים במניות החברה. עלות מניות החברה שבידי   מלאה
, מוצגת בדוחות הכספיים של החברה, כהפחתה מההון  אלפי ש"ח 785אריעד, בסכום של 

  .העצמי בסעיף "עלות מניות החברה המוחזקות בידי חברה מאוחדת"
  

לבעליהן זכות הצבעה והשתתפות באסיפות בעלי המניות, זכות לקבלת המניות הרגילות מקנות   )3
  רווחים וזכות להשתתף בעודפי הרכוש בעת פירוק החברה.

 
  ב.   עודפים

  
אלפי ש"ח  5,222 - , הסתכמו ב2012 בשנתלבעלי המניות ושולמו הדיבידנדים שהוכרו כחלוקות   )1

  .ש"ח למניה 1  - (לאחר ניכוי חלקה של חברה מאוחדת)
  

    
בקביעת הסכומים הניתנים לחלוקה כדיבידנדים, על פי חוק החברות, יש להפחית מסכום   )2

העודפים המוצג במסגרת ההון של החברה, את עלות המניות של החברה שנרכשו על ידי חברה 
  מאוחדת (המוצג בסעיף נפרד במסגרת ההון).

    
  הכנסות ועלות המכירות: -  21ביאור 

  
  2012  2011  2010  
  אלפי ש"ח  
         - מכירות   א.

  59,505   60,928   58,945   בסך מכירות ללקוח עיקרי ותכוללהמכירות 
        

        עלות המכירות:   ב. 
  184,924   203,448   205,549   שימוש בחומרים

        משכורת, שכר והוצאות בקשר
  90,595   99,050   99,531   לעובדים

  13,998   14,501   12,341   פחת והפחתות
  48,913   52,086   55,442   הוצאות ייצור אחרות

  338,430   369,085   372,863   סה"כ עלות המכירות      
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  שלמה א. אנג'ל בע"מ
  ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים (המשך)

  
  וכלליות:הוצאות מכירה ושיווק, הנהלה  -  22ביאור 

  2012  2011  2010  
  אלפי ש"ח  

      מכירה ושיווק:  .א
  67,225   72,070   75,322 משכורת והוצאות בקשר לעובדים

  14,864   15,600   16,672 אריזה, הובלה ומשלוח
  45,302   45,649   45,499  עמלות

  3,459   3,649   3,749 פחת והפחתות
  11,029   11,632   11,722  אחרות

  152,964   148,600   141,879  
      הנהלה וכלליות:  .ב

  12,729   12,863   12,830 משכורת והוצאות בקשר לעובדים
  3,579   3,524   4,136 מסים ואגרות
  6,834   6,859   6,781 שכר מקצועי

  868  861  877 פחת והפחתות
  34  453   1,861 הפרשה לחובות מסופקים וחובות אבודים

  4,659   4,882   5,096  אחרות

  31,581   29,442   28,703  

  
  נטו: - הוצאות (הכנסות) אחרות  -  23ביאור 

  2012  2011  2010  
  אלפי ש"ח  

הפסדי (רווחי) הון ממכירת רכוש קבוע ונכסים
  )133( 295   )112( נטו-בלתי מוחשיים

  1,023   1,387   )203( ירידות ערךעדכוןבגין(רווחים) הפסדים
רווחים מנכסים פיננסים בשווי הוגן דרך רווח או

  )1,038( )478(  נטו, כולל ריביות שהתקבלו - הפסד
  )1,124( )957(  )1,238( הכנסות דמי שכירות

  44  )415(  )272( ריבית והצמדה למס הכנסה (ממס הכנסה)
  2,700     פיצוי מוסכם לבעל עניין

  681  676  674  פחת
      )627( עמלת תיווך

  )121( )714(  )161( חלוקת רווחים משותפות
  )462( )307(  )213(  נטו  - אחרות 

  )2,152(  )513(  1,570  

  
  הכנסות (הוצאות) מימון: -  24ביאור 

  2012  2011  2010  
  אלפי ש"ח 

       הוצאות מימון:
  652   1,143  647 בגין אשראי מתאגידים בנקאיים

  3,524   3,527   2,899 לזמן ארוךבגין הלוואות והתחייבויות אחרות
  840  811  659  אחרות
  5,016   5,481   4,205 סך הוצאות מימון  

       
       :הכנסות מימון

  68  180  169 הכנסות ריבית מפיקדונות בנקאיים לזמן קצר
  4,948   5,301   4,036 הוצאות מימון, נטו
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  ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים (המשך)

  
  התחייבויות מובטחות בשעבודים, מגבלות שהוטלו בקשר להתחייבויות ואמות מידה פיננסיות:  -  25ביאור 

  
וחברות , יתרות ההתחייבויות והערבויות המובטחות של החברה דוחות על המצב הכספילתאריכי ה  א.

  מאוחדות מסוימות הן כדלקמן:
  בדצמבר 31  
  2012  2011  
  אלפי ש"ח   

      התחייבויות:
  744  13,913   אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים

הלוואות והתחייבויות אחרות לזמן ארוך (כולל 
  44,152  34,510   חלויות שוטפות)

  42  571   ערבויות 
  

והאשראי וההלוואות לזמן קצר מתאגידים בנקאיים רשמו החברה להבטחת ההלוואות לזמן ארוך   ב.
על הון המניות ועל , על הרכוש הקבוע, נדל"ן להשקעה על  והחברות המוחזקות שעבודים קבועים

  זכויות ביטוח, וכן שעבודים שוטפים על הנכסים.
  

דרישה לעמידה תנאי האשראי שקבלה החברה מתאגידים בנקאיים, מטילים הגבלות שונות, לרבות   ג.
בכתבי התניות כלפי  2005במהלך שנת ). החברה התחייבה Covenantsבאמות מידה פיננסיות (

  הינם כדלקמן: 2012בדצמבר  31הרלוונטיים ליום אשר תנאיהם  תאגידים בנקאיים,
  

 - מ -ואילך  2007בשנת  שמירה על רמת הון עצמי מוחשי (כפי שהוגדר בהסכם) שלא תפחת  )1
  הנ"ל צמוד למדד). מיליון ש"ח (הסכום 56.9

 2007בשנת  דוח על המצב הכספישל הון עצמי מוחשי מסך ה מינימאלישמירה על שיעור   )1
  .14.5% -ואילך 

מסך האשראי  מינימאלי) EBITDAשמירה על יחס רווח תפעולי בתוספת פחת והפחתות (  )3
  .20% -ואילך  2007הבנקאי בשנת 

  מיזוג ללא הסכמת התאגידים הבנקאיים.התחייבות לאי ביצוע   )4
  התחייבות שלא להנפיק ניירות ערך למוכ"ז ללא הסכמת התאגידים הבנקאיים.  )5

  
ליום  ,כלפי אחד התאגידים הבנקאיים שיתרת האשראי בגינוהתחייבה החברה  2008במהלך שנת 

חדש המחליף את כתב ההתניות הנזכר בכתב התניות  ,לפי ש"חא 20,992הינה  2012בדצמבר  31
תוקן כתב ההתניות בשנית. להלן התנאים להם התחייבה החברה כלפי  2009לעיל. בחודש דצמבר 

  :2012בדצמבר  31התאגיד הבנקאי הנ"ל, נכון ליום 
    

  מיליון ש"ח. 48 -שמירה על רמת הון עצמי מוחשי (כפי שהוגדר בהסכם) שלא תפחת מ  א)
  .14.5% - מינימלי של הון עצמי מוחשי מסך הדוח על המצב הכספי  שמירה על שיעור  ב)
שמירה על יחס סך האשראי הבנקאי והאשראי החוץ בנקאי לרווח תפעולי בתוספת פחת   ג)

  .5) שלא יעלה על EBITDAוהפחתות (
  התחייבות לאי ביצוע מיזוג ללא הסכמת התאגיד הבנקאי.  ד)
  וכ"ז ללא הסכמת התאגיד הבנקאי.התחייבות שלא להנפיק ניירות ערך למ  ה)
לא ש ,להוצאות ריבית בפועל )EBITDA( שמירה על יחס רווח תפעולי בתוספת פחת והפחתות  ו) 

  .2 - יפחת בכל עת מ
  

יציין כי היחסים הפיננסיים דלעיל מתייחסים לנתוני הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה והם 
  .האחרוניםהרבעונים המצטברים  4מחושבים על בסיס 

  
  , עמדה החברה בכל התנאים האמורים.2012בדצמבר  31ליום 
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  שלמה א. אנג'ל בע"מ
  ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים (המשך)

  
  (המשך):התחייבויות מובטחות בשעבודים, מגבלות שהוטלו בקשר להתחייבויות ואמות מידה פיננסיות   -  25ביאור 

  
ממניותיה, "אורנים" התחייבה  50%- במסגרת הסכם לביטול ערבויות של "אורנים" לקיבוץ המחזיק ב  ד.

  לתאגידים בנקאיים כדלהלן:
  
בתנאי שעד למועד ביצוע התשלום  )  פירעון תשלומים על חשבון הלוואות בעלים יתאפשר רק1

  בפועל, "אורנים" תפרע את כל התחייבויותיה לתאגידים הבנקאיים המתייחסות להגבלות הללו.
מיליון  2"אורנים" רשאית לשלם דמי ניהול שנתיים לבעלי מניותיה בסכום כולל שלא יעלה על   ) 2

שלילי כתוצאה מכך  ש"ח לשנה (צמוד למדד), ובלבד שהרווח הנקי באותה שנה לא יהיה
  ושנפרעו בפועל כל התחייבויותיה לתאגידים הבנקאיים באותה עת.

מהרווח הנקי לאותה שנה  50%"אורנים" תהיה רשאית לחלק דיבידנד בסכום כולל שלא יעלה על   )  3
, ובתנאי ובלבד שעד למועד התשלום נפרעו התחייבויותיה לתאגידים הבנקאיים באותה עת

  .ילשי (כפי שהוגדר בהתחייבות לבנק) לא יעמוד על סכום שלישההון העצמי המוח

  , עמדה "אורנים" בתנאים האמורים.2012בדצמבר  31ליום 
  
  

  הוצאות בגין הטבות לעובדים -  26ביאור 
  

  2012  2011  2010  
  אלפי ש"ח  

        
  151,399   161,175   165,234   שכר ומשכורת
  6,125   6,311   6,447   ביטוח לאומי

  11,717   14,453   14,979   תוכניות להפקדה מוגדרת  -עלויות הוצאות פנסיה 
  1,308   2,044   1,023   הוצאות בגין תוכניות להטבה מוגדרת 

   187,683   183,983   170,549  

  
  

  עסקות ויתרות עם בעלי עניין וצדדים קשורים -  27ביאור 
  

  .2010 -  התש"עכהגדרת "בעלי עניין" בתקנות ניירות ערך (עריכת דוחות כספיים שנתיים),  - "בעלי עניין" 
  

  "גילויים בהקשר לצד קשור". - IAS 24כהגדרת מונח זה ב  -"צדדים קשורים" 
  

הנכללים, יחד עם גורמים אחרים,  -  Key management personnelאנשי המפתח הניהוליים של החברה (
) כוללים את חברי ההנהלה הבכירה (שהינם גם בעלי עניין) IAS 24בהגדרת "צדדים קשורים" האמורה ב 

  וחברי הדירקטוריון.
  

החברה גם לפני והיה ספק חומרי  גלם של  2011שנת עסקאות עם בעל עניין, אשר הפך לבעל עניין במהלך 
  ממועד הפיכתו לבעל עניין כאמור.בביאור זה צגות , מוהפיכתו לבעל עניין
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  (המשך): עסקות ויתרות עם בעלי עניין וצדדים קשורים -  27ביאור 
   

  עסקות עם בעלי עניין וצדדים קשורים :   א.
  

  הכנסות (הוצאות): 
  2012  2011  2010  
  אלפי ש"ח  
        

  3,988   4,530   4,444   מכירות*

  )7,827(  )38,165(  )49,877(  קניות*

  15   10     הכנסות מימון*

  90   80   75   הכנסות מתמלוגים*

        הטבות לבעלי עניין המועסקים בחברה:
 -  2010-ו 2011(בשנים  לשלושהשכר ומשכורת 

  )5,230(  )4,480(  )4,103(  בעלי עניין ארבעה) 
  )2,700(      פיצוי מוסכם לבעל עניין (ראה ד' להלן)

פרישה של בעלי העניין התאמת הפרשה לזכויות 
  )49(  176   )68(  הנ"ל

  )4,171(  )4,304(  )7,979(  
ארבעה)  - 2012- ו 2011(בשנים  לחמישהדמי ניהול 

  )220(  )318(  )438(   דירקטורים שאינם עובדים בחברה
        

  
מתבצעות בדרך העסקים הרגילה, בהתאם עניין  ילבין בעלשבין חברות הקבוצה  העסקאות* 

   למחירי שוק ובתנאי אשראי מקובלים.
 מסך העסקה, המבטא 50%לפי עסקאות עם החברה המאוחדת באיחוד יחסי מוצגות בביאור 

יחסי שלא מתבטל במסגרת  המאוחדת באיחודבחברה  האחריםשל בעלי המניות את חלקם 
  הדוחות המאוחדים של הקבוצה.

 
  יתרות עם בעלי עניין וצדדים קשורים:  .ב

  בדצמבר 31  
  2012  2011  
  אלפי ש"ח   
מוצגים בדוחות על המצב הכספי  -חובות שוטפים  )1

  9   21  לקוחות"-בסעיף "חייבים ויתרות חובה
המצב הכספי  מוצגות בדוחות על-התחייבויות שוטפות  )2

  16,565   21,948   *ספקים ונותני שירותים"-בסעיף "זכאים ויתרות זכות
מוצגות -התחייבויות שוטפות (כולל הפרשה לחופשה)) 3

 -בדוחות על המצב הכספי  בסעיף "זכאים ויתרות זכות 
  756   473  אחרים"

מוצגות בדוחות על המצב הכספי  -התחייבויות לזמן ארוך  ) 4
  1,064   1,132   "התחייבויות בשל סיום יחסי עובד מעביד"בסעיף

  
מסך היתרה, המבטא  50%יתרות מול החברה המאוחדת באיחוד יחסי מוצגות בביאור לפי   * 

את חלקם של בעלי המניות האחרים בחברה המאוחדת באיחוד יחסי שלא מתבטל במסגרת 
  הדוחות המאוחדים של הקבוצה.
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  ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים (המשך)

  
  (המשך): עסקות ויתרות עם בעלי עניין וצדדים קשורים -  27ביאור 

  
 במסגרת הסכמי העסקה הטבות לבעלי עניין  .ג
  

לקבל חברי ההנהלה הבכירה שהינם גם בעלי עניין, זכאים המנהלים  3-הסכמים בין החברה ל על פי
בוצה כללה מעביד כאמור בהסכם. הק- חודשיות, בכפוף למועד סיום יחסי עובדמשכורות  6מענק בגובה 

  בגין מחוייבות זו בסעיף "התחייבות בשל סיום יחסי עובד מעביד".התחייבות 
  
 ברהלשעבר שהועסק בחשל בעל עניין סיום העסקה   .ד

  
 לסיוםעם החברה על הסכם כסמנכ"ל בחברה  שהועסקבעל עניין  חתם, 2011בפברואר  2ביום 

. , כך שחדל להיות בעל עניין בחברהבחברה לצד שלישי אחזקותיועיקר במקביל למכירת תפקידו, 
אלפי ש"ח, בנוסף לזכויות להם הוא  2,700וענק לסמנכ"ל פיצוי מיוחד בסך העזיבתו, במסגרת הסכם 

 תביעותיו וכל טענותיו כנגד החברהבתמורה לויתור מוחלט על כל  ,וזכאי במסגרת הסכם העסקתהיה 
בסעיף  2010בדצמבר  31. החברה כללה הוצאה בגין הפיצוי המיוחד ליום וכנגד נושאי משרה בה

, 2011במרס  22ביום   ."אחרים - זכאים ויתרות זכות ", כנגד יתרת "נטו -הוצאות (הכנסות) אחרות "
ששולם לו  את הפיצוי המיוחדואישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות את ההסכם עם בעל העניין 

  .2011בשנת 
  

  מידע מגזרי: -  28ביאור 
  

  כללי:  א.
  

), המשנה למנכ"ל וסמנכ"ל הכספים(הכוללת את מנכ"ל החברה,  הקבוצההגדירה את הנהלת  הקבוצה
  התפעוליות הראשיים של כל תחומי הפעילות בקבוצה.כמקבלי ההחלטות 

סוקרת את הדיווחים הפנימיים של הקבוצה המשמשים לשם הערכת ביצועים והקצאת  הקבוצההנהלת 
  דיווחים אלו.את מגזרי הפעילות על בסיס  משאבים ולשם קבלת החלטות אסטרטגיות וקבעה

  
מקבלי ההחלטות התפעוליות הראשיים בוחנים את הפעילות העסקית על פי ההיבט של השונות 

את הביצועים של תחום הלחם ותחום בעיקר בתחומי הפעילות. בהיבט זה, מעריך מטה הקבוצה 
  העוגות.

  
מקבלי ההחלטות התפעוליות הראשיים בוחנים את ביצועי מגזרי הפעילות על בסיס הרווח התפעולי של 
כל מגזר. הכנסות והוצאות ריבית אינן נכללות בתוצאות כל אחד ממגזרי הפעילות, הנבחנים על ידי 

  מקבלי ההחלטות התפעוליות הראשיים. 
  

מאחר והדיווחים הניתנים למקבלי ההחלטות התפעוליות הראשיים לא כוללים נכסים והתחייבויות של 
  המגזרים, לא מובאים נתונים אלו בביאור זה.

  
נכסי   ב הכנסות הקבוצה מופקות ממכירות בישראל.ופעילות הקבוצה בכל המגזרים נעשית בישראל ור

  הקבוצה ממוקמים אף הם בישראל.
  

  א'.21, ראה ביאור 10%באשר למכירות ללקוח שהמכירות אליו היו מעל 
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  שלמה א. אנג'ל בע"מ
  לדוחות הכספיים המאוחדים (המשך)ביאורים 

  
  (המשך):מידע מגזרי  -  28ביאור 

  
  מידע בקשר למגזרים עסקיים:  ב.

  
    מגזר הלחם  מגזר העוגות  פעילויות אחרות  סך הכל מאוחד

2010  2011  2012 2010  2011  2012 2010 2011 2012 2010  2011 2012   
ח " ש י  פ ל א  

  
  מידע על הרווח וההפסד:                                                                                                                   
 נטו -מכירות ללקוחות חיצוניים  483,507 471,169 467,288 53,104  51,003 48,569 18,974  17,719  17,798  555,585 539,891 533,655 
  רווחי (הפסדי) המגזר 5,034 345  25,309 )5,921( )6,656( )4,058( 1,216  )412(  1,822  329  )6,723(  23,073 
  הכנסות מימון             169  180  68 
  הוצאות מימון                     )4,205(  )5,481(  )5,016(
  מסים על ההכנסה             )131(  907  )4,406(
  נקי (הפסד)רווח             )3,838( )11,117(  13,719 

                          
                  
  מידע נוסף:                
  פחת והפחתות  15,423 18,458  16,018 1,785  2,053 2,026 231 565  281      
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  שלמה א. אנג'ל בע"מ
  ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים (המשך)

  
  ארוע לאחר תאריך המאזן -  29ביאור 

  
באשר לתביעה ייצוגית אשר הוגשה לאחר תאריך המאזן כנגד החברה המאוחדת באיחוד יחסי, ראה ביאור 

  ).4ב'(19
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  

 
 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  שלמה א. אנג'ל בע"מ
  

  ג' לתקנות ניירות ערך9מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה 

  1970 -התש"ל  (דוחות תקופתיים ומיידיים), 

  2012בדצמבר  31ליום 
    



  
  
  
  
  

  שלמה א. אנג'ל בע"מ 
  

  ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), 9מידע כספי נפרד המובא לפי תקנה 
  1970 - התש"ל 

  
  

  תוכן העניינים
  

  
 עמוד 

    דוח רואה החשבון המבקר

   ):ש"ח( בשקלים חדשיםנתונים כספיים 

לחברה עצמה  נכסים והתחייבויות הכלולים בדוחות הכספיים המאוחדים המיוחסים
  4-3  כחברה אם

עצמה כחברה  המאוחדים המיוחסות לחברההכספיים בדוחות הכנסות והוצאות הכלולות 
  רווח כולל - אם

  

5 

מאוחדים המיוחסים לחברה עצמה כחברה כספיים ההכלולים בדוחות ה תזרימי מזומנים
  אם

  

7-6 

  15-8  כספייםהלנתונים  מידע נוסףביאורים ו
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  שלמה א. אנג'ל בע"מ 

  
  ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), 9א לפי תקנה במידע כספי נפרד המו

  1970 - התש"ל 
  

  המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה כחברה אםהכספיים נכסים והתחייבויות הכלולים בדוחות 
 

  בדצמבר 31    
    2012 2011 
ח  ביאור   " ש י  פ ל   א

ם י   ס   כ         נ  
      נכסים שוטפים:

 928  439   3  מזומנים 
    2,4  חייבים ויתרות חובה:

 115,468  122,148     לקוחות
 2,636  4,177     אחרים

 7,193  2,872     מסי הכנסה לקבל
 4,646  4,331     מלאי    

     133,967  130,871 

      נכסים שאינם שוטפים:
 178,845  176,855     רכוש קבוע

 1,881  1,881     נדל"ן להשקעה
 3,275  2,914     נכסים בלתי מוחשיים

 454    2,5  הלוואות ויתרות חובה לזמן ארוך 
 - נכסי תוכנית פיצויים, לאחר ניכוי התחייבויות בשל סיום יחסי עובד

 2,436  1,958     מעביד

     183,608  186,891 

     317,575   317,762  

נטו המיוחס לבעלים של החברה האם, של סך הנכסים, בניכוי סך  סכום
ההתחייבויות, המציגים בדוחות הכספיים המאוחדים מידע כספי 

 8,387  8,696     בגין חברות מוחזקות, לרבות מוניטין

 326,149  326,271     סך הכל נכסים המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם
  
  
  

        
  רות מירון,    ירון אנג'ל,    דוד שביט,

וחבר מנכ"ל     יו"ר הדירקטוריון
   הדירקטוריון

וחברת  סמנכ"ל כספים  
   הדירקטוריון

  
  

  .2013 במרס 18הכספיים על ידי דירקטוריון החברה: הנתונים תאריך אישור 
  
  

  הביאורים והמידע הנוסף המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מנתונים כספיים אלה.
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  שלמה א. אנג'ל בע"מ 
  

  ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), 9מידע כספי נפרד המובא לפי תקנה 
  1970 - התש"ל 

  
  
  
  

  בדצמבר 31    
    2012 2011 
ח  ביאור   " ש י  פ ל   א

      ע צ מ י   ה  ת  ח  י  י  ב  ו  י  ו  ת    ו ה ו ן
      התחייבויות שוטפות:

  14,030   24,249   6  אשראי והלוואות לזמן קצר וחלויות שוטפות של הלוואות לזמן ארוך 
    2,6  זכאים ויתרות זכות:

 89,920  96,754     ספקים ונותני שירותים
 21,102  22,134     אחרים

 550  550     הפרשות בגין התחייבויות אחרות

   143,687  125,602 
      התחייבויות שאינן שוטפות:

  28,355   20,878   6  הלוואות והתחייבויות אחרות לזמן ארוך, בניכוי חלויות שוטפות
  7,856   6,521   8  מסי הכנסה נדחים

  3,238   3,147     מעביד, נטו-התחייבות בשל סיום יחסי עובד

     30,546  39,449 

 165,051  174,233    כחברה אםסך הכל התחייבויות המיוחסות לחברה עצמה     
        

  161,098   152,038     הון עצמי המיוחס לבעלים של החברה האם

     326,271   326,149  
        

  
  
  
  
  

  אלה. מנתונים כספייםהמצורפים מהווים חלק בלתי נפרד והמידע הנוסף הביאורים 
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   שלמה א. אנג'ל בע"מ 
  

  ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), 9א לפי תקנה בנפרד המומידע כספי 
  1970 - התש"ל 

   לחברה עצמה כחברה אם ותבדוחות הכספיים המאוחדים המיוחס ותהכנסות והוצאות הכלול
 

  בדצמבר  31 - שנה שהסתיימה ב    
    2012 2011 2010  
י   ביאור   פ ל חא "   ש

     

 465,818  470,874 486,227   נטו -מכירות 

 294,055  322,690  328,077    עלות המכירות

 171,763  148,184 158,150    רווח גולמי

 118,441  124,352 129,296  הוצאות מכירה ושיווק

 23,755  24,335  26,010  הוצאות הנהלה וכלליות

  1,048   )1,120(  )2,144(  נטו - הוצאות (הכנסות) אחרות 

 28,519  617  4,988    מפעולותרווח 

 12  170  100  הכנסות מימון 

 )4,166( )4,645( )3,402( הוצאות מימון 

 )4,154( )4,475( )3,302( נטו -הוצאות מימון 

  רווח (הפסד) לפני מסים על ההכנסה
 

 1,686 )3,858(  24,365 

 )5,906( )1,612( )235(8 מסים על ההכנסה
כולל לשנה המיוחס לחברה עצמהרווח (הפסד) 
  18,459   )5,470(  1,451   כחברה אם

  סכום נטו, המיוחס לבעלים של החברה האם, 
של סך ההכנסות בניכוי סך ההוצאות,   המציגים 

בדוחות הכספיים המאוחדים תוצאות פעילות 
 בגין חברות מוחזקות

 

)5,289( )5,647( )4,740( 

המיוחס לבעלים סך הכל רווח כולל (הפסד) לשנה 
  13,719   )11,117(  )3,838( של החברה האם

  
  

  

  הביאורים והמידע הנוסף המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מנתונים כספיים אלה.
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  בע"מ שלמה א. אנג'ל
  

  ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), 9מידע כספי נפרד המובא לפי תקנה 
  1970 - התש"ל 

  
   תזרימי מזומנים הכלולים בדוחות הכספיים המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם

  
  
  

  בדצמבר 31שנה שהסתיימה ביום     
    2012  2011  2010  
י      פ ל חא "   ש

          מפעילויות שוטפות:תזרימי מזומנים 
 52,364  21,357  18,694     מזומנים נטו שנבעו מפעולות (א)

 )3,308( )3,801( )2,819(    ריבית ששולמה
 )8,703( )1,349( 4,294     נטו - ) שולמוהתקבלו (שמסי הכנסה ש

  40,353   16,207   20,169     מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת
          

          מפעילויות השקעה :תזרימי מזומנים 
 )17,198( )17,310( )12,243(    רכישת רכוש קבוע

 124  506  690     תמורה ממכירת רכוש קבוע 
 )266( )276(     רכישת נכסים בלתי מוחשיים

   650     גביית הלוואות לזמן ארוך
  )650(     מתן הלוואות לזמן ארוך

עסקאות עם חברות תזרים מזומנים נטו בגין פעילות השקעה  בגין 
  מוחזקות

  
)7,141( )5,779( )6,304( 

  )23,644(  )23,509(  )18,044(    מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה 
          

          :תזרימי מזומנים מפעילויות מימון
  7,669   7,450   4,261     קבלת הלוואות והתחייבויות אחרות לזמן ארוך

  )15,535(  )13,559(  )14,279(    לזמן ארוךפירעון הלוואות והתחייבויות אחרות 
      )5,222(    דיבידנד ששולם

  )203(  )12,483(  12,626     נטו - אשראי והלוואות לזמן קצר מתאגידים בנקאיים ואחרים 

  )8,069(  )18,592(  )2,614(    מזומנים נטו ששימשו לפעילות מימון
          

  8,640   )25,894(  )489(    גידול (קיטון) במזומנים ושווי מזומנים 
  18,182   26,822   928     יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה

  26,822   928   439     יתרת מזומנים ושווי מזומנים לגמר השנה
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  בע"מ שלמה א. אנג'ל
  
  

  ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), 9מידע כספי נפרד המובא לפי תקנה 
  1970 - התש"ל 

  
    תזרימי מזומנים הכלולים בדוחות הכספיים המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם

  
  (המשך) 

  בדצמבר  31שנה שהסתיימה ביום   
  2012  2011 2010  
   ש"חאלפי   
     

     :המיוחסים לחברה עצמה כחברה אםמזומנים נטו שנבעו מפעולות (א) 
 24,365  )3,858( 1,686   רווח (הפסד) המיוחס לחברה עצמה כחברה אם לפני מסים על ההכנסה

 168  )757(   נטו -מכירת מכשירים פיננסיים בשווי הוגן כנגד רווח או הפסד
 3,308  3,801  2,819   ריבית ששולמה

     בגין:התאמות 
     הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בזרימת מזומנים:

הפסד (רווח) משינוי בשווי ההוגן של מכשירים פיננסים בשווי הוגן דרך רווח 
  )168(  757    או הפסד

  14,218   14,816   13,832   פחת והפחתות
  142   1,360   387   נטו - מעביד -התחייבות בשל סיום יחסי עובד

  )88(  310   20   נטו -הון ממכירת רכוש קבוע )רווחהפסד (
  735   1,087     הפרשה לירידת ערך נכסים לא מוחשיים

  221   264   134   נטו -הפרשי שער והצמדה בגין קרן הלוואות והתחייבויות אחרות לזמן ארוך

   18,878   17,780   42,901  
        שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות תפעוליים:

  )5,678(  )77(  )6,680(  בלקוחותגידול 
  1,007   353   )2,224(  קיטון (גידול) בחייבים ויתרות חובה אחרים

  26   28   487   קיטון ביתרות חובה לזמן ארוך
  12,616   3,399   6,886   גידול בספקים ונותני שירותים

  2,425   367   1,032   אחרים -גידול בזכאים ויתרות זכות
  )1,000(  )450(    התחייבויות אחרותקיטון בהפרשות בגין 
  67   )43(  315   קיטון (גידול) במלאי

  )184(   3,577   9,463  

  52,364   21,357   18,694  מזומנים נטו שנבעו מפעולות המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם                         
  

        (ב)   פעילויות השקעה ומימון שאינן כרוכות בתזרים מזומנים:

  1,607   657   605  אשראי ספקים שוטף לרכישת רכוש קבוע

  90      אשראי ספקים שוטף לרכישת נכסים בלתי מוחשיים

    147    הקטנת התחייבות בגין תמורה מותנית כנגד נכסים בלתי מוחשיים

        
  

  
  
  

  הביאורים והמידע הנוסף המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מנתונים כספיים אלה.
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  שלמה א. אנג'ל בע"מ 
  

 - ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), התש"ל 9למידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה ביאורים ומידע נוסף 
1970  
  

תקופתיים ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות כספיים 9המידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה עריכת  אופן - 1ביאור 
  :1970 –ומיידים), התש"ל 

  
  א. הגדרות

  
  מ.שלמה א. אנג'ל בע" -"החברה" 

  
ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות 9מידע כספי נפרד המובא לפי תקנה  -"המידע הכספי הנפרד" 

  .1970 - תקופתיים ומיידיים), התש"ל 
  

למעט אם נאמר אחרת, כל המונחים המובאים במסגרת המידע הכספי הנפרד הינם כהגדרתם של 
הדוחות  - (להלן  2012מונחים אלה במסגרת הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה לשנת 

  המאוחדים).
  

  .חברה בת או חברה בשליטה משותפת המטופלת בשיטת האיחוד היחסי -" מאוחדת/"חברה מוחזקת
  

  .מוחזקותעסקות של החברה עם חברות  - "עסקות בינחברתיות" 
  

יתרות,  - "יתרות בינחברתיות", "הכנסות והוצאות בינחברתיות", "תזרימי מזומנים בינחברתיים" 
הכנסות או הוצאות, ותזרימי מזומנים, בהתאם לעניין, הנובעים מעסקות בינחברתיות, אשר בוטלו 

  במסגרת הדוחות המאוחדים.
  

  להלן עיקרי אופן עריכת המידע הכספי הנפרד: ב. 
  

ג לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) 9המידע הכספי הנפרד, נערך בהתאם לתקנה 
ג') לרבות הפרטים האמורים בתוספת העשירית לתקנות האמורות 9תקנה  - (להלן  1970 - התש"ל 

קשר עם דוח כספי נפרד של התאגיד" התוספת), ובכפוף להבהרות האמורות ב"הבהרה ב -(להלן 
המתייחסת לאופן יישום התקנה והתוספת  2010בינואר  24-שפורסמה באתר רשות ניירות ערך ב

  הבהרת סגל הרשות). - האמורות (להלן 
המידע הכספי הנפרד אינו מהווה דוחות כספיים, לרבות דוחות כספיים נפרדים, הערוכים והמוצגים 

) בכלל, והוראות תקן חשבונאות IFRS -תקני ה -בינלאומיים (להלן  בהתאם לתקני דיווח כספי
"דוחות כספיים מאוחדים ונפרדים" בפרט. עם זאת, המדיניות החשבונאית שפורטה  - 27בינלאומי 

לדוחות המאוחדים, בדבר עיקרי המדיניות החשבונאית, והאופן בו סווגו הנתונים הכספיים  2בביאור 
ם, יושמו לצורך הצגת המידע הכספי הנפרד, וזאת בשינויים המתחייבים במסגרת הדוחות המאוחדי

  מהאמור להלן.
במסגרת הביאורים שיובאו להלן נכללים בנוסף, גילויים בנוגע למידע מהותי נוסף, בהתאם לדרישות 

ג' וכמפורט בתוספת ובכפוף להבהרת סגל הרשות, ככל שמידע כאמור לא 9הגילוי האמורות בתקנה 
  בדוחות המאוחדים באופן המתייחס במפורש לחברה עצמה כחברה אם.נכלל 

  
 נכסים והתחייבויות הכלולים בדוחות המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם .1
  

סכומי הנכסים וההתחייבויות הכלולים בדוחות המאוחדים על המצב הכספי, לאחר ניטרול  מוצגים
ביטול יתרות בינחברתיות שבוטלו במסגרת הדוחות המאוחדים, המיוחסים לחברה עצמה 
כחברה אם ומפורטים לפי סוגי הנכסים וההתחייבויות. נתונים אלו סווגו באותו אופן בו סווגו 

המצב הכספי. סכומי הנכסים וההתחייבויות האמורים משקפים את בדוחות המאוחדים על 
הנכסים וההתחייבויות הכלולים בדוחות המאוחדים על המצב הכספי, למעט סכומי הנכסים 
וההתחייבויות בגין חברות מוחזקות, ובתוספת או בניכוי, בהתאם לעניין, של יתרות בינחברתיות 

  שבוטלו במסגרת הדוחות המאוחדים.
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  שלמה א. אנג'ל בע"מ 
  

 - ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), התש"ל 9ביאורים ומידע נוסף למידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה 
1970  

  
ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות כספיים תקופתיים 9אופן עריכת המידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה  - 1ביאור 

  :(המשך) 1970 - ומיידים), התש"ל 
  

בנוסף, מוצג סכום נטו, בהתבסס על הדוחות המאוחדים על המצב הכספי, המיוחס לבעלים של 
ההתחייבויות, המציגים בדוחות המאוחדים על המצב החברה האם, של סך הנכסים, בניכוי סך 

  הכספי מידע כספי בגין חברות מוחזקות, לרבות מוניטין.
  

ההצגה כאמור מביאה לכך שההון העצמי המיוחס לבעלים של החברה האם, על בסיס הדוחות 
  המאוחדים, זהה להון העצמי של החברה כפי שנגזר מהמידע הכספי הנפרד.

  
 לחברה עצמה כחברה אם ותבדוחות המאוחדים המיוחס ותהכלולהכנסות והוצאות  .2
  

סכומי ההכנסות וההוצאות הכלולים בדוחות המאוחדים, לאחר ניטרול ביטול הכנסות  מוצגים
והוצאות בינחברתיות שבוטלו במסגרת הדוחות המאוחדים,  המיוחסים לחברה עצמה כחברה 

  אם, ובפירוט לפי סוגי ההכנסות וההוצאות.
. סכומי ההכנסות המאוחדים על הרווח הכוללבדוחות  אלו סווגו באותו אופן בו סווגו נתונים

על הרווח  וההוצאות האמורים משקפים את ההכנסות וההוצאות הכלולות בדוחות המאוחדים
, למעט סכומי הכנסות והוצאות בגין חברות מוחזקות, ובתוספת או בניכוי, בהתאם לעניין, הכולל

  ת בינחברתיות שבוטלו במסגרת הדוחות המאוחדים.של הכנסות והוצאו
  

בנוסף, מוצג סכום נטו, בהתבסס על הדוחות המאוחדים, המיוחס לבעלים של החברה האם, של 
סך ההכנסות בניכוי סך ההוצאות, המציגים בדוחות המאוחדים תוצאות פעילות בגין חברות 

  .על הרווח הכולל בדוחלה מוצגים מוחזקות, לרבות ירידת ערך מוניטין או ביטולה. נתונים א
  

ההצגה כאמור מביאה לכך שסך כל הרווח לשנה המיוחס לבעלים של החברה האם, על בסיס 
הדוחות המאוחדים, הינו זהה לסך כל הרווח לשנה המיוחס לבעלים של החברה האם, כפי 

  שנגזרים מהמידע הכספי הנפרד.
  
   המיוחסים לחברה עצמה כחברה אםתזרימי מזומנים הכלולים בדוחות המאוחדים  .3
  

מוצגים סכומי תזרימי המזומנים הכלולים בדוחות המאוחדים, המיוחסים לחברה עצמה כחברה 
אם, כשהם לקוחים מתוך הדוחות המאוחדים על תזרימי המזומנים (דהיינו, יתרות הסכומים 

לוח לפי תזרים לאחר שבוטלו תזרימי מזומנים בינחברתיים במסגרת הדוחות המאוחדים), בפי
מפעילות שוטפת, תזרים מפעילות השקעה ותזרים מפעילות מימון ותוך פירוט מרכיביהם. 
בנוסף, במסגרת כל אחת מהפעילויות האמורות, מוצגים בנפרד תזרימי המזומנים הבינחברתיים 

  נטו.
  

  נתונים אלו סווגו באותו אופן בו סווגו בדוחות המאוחדים. 
  

תזרימי המזומנים הכלולים בדוחות המאוחדים, למעט סכומי תזרימי סכומים אלו משקפים את 
  המזומנים בגין חברות מוחזקות.

  
  



 

- 10  - 

  שלמה א. אנג'ל בע"מ 
  

 - ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), התש"ל 9ביאורים ומידע נוסף למידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה 
1970  

  
"מכשירים פיננסים: הכרה  39סיווג של מכשירים לפי קבוצות בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי  - 2ביאור 

  ומדידה"
  

לעתים  סווגו לקטגוריה של הלוואות וחייבים.הפיננסיים כל הנכסים , 2011- ו 2012בדצמבר  31לימים 
  רווח או הפסד.רוכשת החברה במהלך השנה ניירות ערך סחירים הנמדדים בשווי הוגן דרך 

                  
  אחרות.פיננסיות סווגו לקטגוריה של התחייבויות הפיננסיות כל ההתחייבויות 

  
  הכלולים בדוחות המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם מזומנים - 3ביאור 
  

- ו 2012בדצמבר  31לימים עצמה כחברה אם  בדוחות המאוחדים והמיוחסים לחברההמזומנים הכלולים 
  מורכבים כולם ממזומנים בקופה ובבנקים, בש"ח ללא הצמדה. 2011

  
  חייבים ויתרות חובה: - 4ביאור 
  

 לקוחות:  )א
  

  בדצמבר 31  
  2012  2011  
  א ל פ י  ש " ח  

      יתרת לקוחות מורכבת כדלקמן:
  83,343   88,634   חובות פתוחים

  42,621   41,756   המחאות לגבייה
  )10,496(  )8,242(  לחובות מסופקיםהפרשה  -בניכוי 

  115,468   122,148   נטו - יתרת לקוחות 
  

 -  2011(אלפי ש"ח  606כל לקוחות החברה הם בש"ח ללא הצמדה, למעט לקוחות בסך 
  במט"ח (בעיקר דולר ארה"ב).אלפי ש"ח) הנקובים  600

  
  אחרים:  )ב

  
  בדצמבר 31  
  2012  2011  
  א ל פ י  ש " ח  
      

  154   256   עובדים
  802   1,222   הוצאות מראש

  558   2,445   מקדמות לספקים
  745   63   חלויות שוטפות של יתרות חובה לזמן ארוך

  377   191   שונים
   4,177   2,636  

  
שוטפות של החלויות הכל החייבים ויתרות החובה האחרים הם בש"ח ללא הצמדה, למעט 

   למדד.הצמודה הלוואה לחברה מוחזקת 
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  שלמה א. אנג'ל בע"מ 
  

 - ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), התש"ל 9ביאורים ומידע נוסף למידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה 
1970  

  
  :הלוואות ויתרות חובה לזמן ארוך - 5ביאור 
  

  ההרכב:
  בדצמבר 31  
  2012  2011  
  אלפי ש"ח   

 
ללא הצמדה בש"ח  -חובות בלתי שוטפים של לקוחות 

  549     8.7%ונושאות ריבית של 
ללא הצמדה ונושאת ריבית של  -הלוואה לתאגיד מיחזור 

3.3%     400  
  250   63   8.0%ללא הצמדה ונושאת ריבית של  -הלוואה לאחרים 

   63   1,199  
  745   63   חלויות שוטפות -בניכוי    
      -,-   454  

  
   הכלולות בדוחות המאוחדים המיוחסות לחברה עצמה כחברה אם התחייבויות פיננסיותהרכב  - 6ביאור 
  

כמתאפשר בהוראות הבהרת סגל הרשות, בחרה החברה בחלופה האמורה בהבהרת סגל הרשות למתן 
בדוחות הגילוי בגין התחייבויות פיננסיות המוצגות במסגרת סכומי הנכסים והההתחייבויות הכלולים 

(ג) 4המאוחדים והמיוחסים לחברה עצמה כחברה אם, כמפורט להלן, חלף הגילוי הנדרש על פי סעיף 
לתוספת, וזאת לשם שמירה על הקבלה נאותה בין היקף הגילוי אודות נכסים פיננסיים (בהתאם לסעיף 

  (ב) לתוספת) והתחייבויות פיננסיות:4
  

(א) לתוספת, 1מההתחייבויות הפיננסיות שגילוין נדרש לפי סעיף גילוי אודות סיכון הנזילות הנובע  )1(
 .IFRS-וזאת במתכונת הגילוי הנדרשת בהתאם לתקני ה

  
סיווג ופירוט קבוצות ההתחייבויות הפיננסיות לפי סוגי מטבע ולפי אופן הצמדה, וככל שרלוונטי  )2(

 .בנסיבות העניין, תוך התאמה לסיווג ופירוט קבוצות הנכסים הפיננסיים
  

  להלן. 7- ו 6הגילויים כאמור מפורטים במסגרת ביאורים 
  

  אשראי, הלוואות והתחייבויות אחרות, מורכבות כדלקמן:   א.
  

  בדצמבר 31  

  2012  2011  

  אלפי ש"ח  
      התחייבויות שוטפות:

  242   64   משיכת יתר בתאגידים בנקאיים
     12,804   אשראי מתאגידים בנקאיים ואחרים

  1,542   1,599   של התחייבויות בגין חכירה מימוניתהחלק השוטף 
  12,246   9,782   חלויות שוטפות בגין הלוואות

  14,030   24,249   סה"כ התחייבויות שוטפות  

      התחייבויות לזמן ארוך:
  37,996   27,641   אשראי לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים ואחרים

  4,147   4,618   התחייבות בגין חכירה מימונית
  )13,788(  )11,381(  בניכוי חלויות שוטפות

  28,355   20,878   סה"כ התחייבויות לזמן ארוך  

  42,385   45,127   סה"כ אשראי הלוואות והתחייבויות אחרות  
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  שלמה א. אנג'ל בע"מ 
  

 - ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), התש"ל ג' לתקנות 9ביאורים ומידע נוסף למידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה 
1970  

  
  :(המשך)הרכב התחייבויות פיננסיות הכלולות בדוחות המאוחדים המיוחסות לחברה עצמה כחברה אם  - 6ביאור 

  
  לפי שיעורי ריבית ובסיסי הצמדה: לזמן ארוך סיווג ופירוט ההתחייבויות   ב.
  

  בדצמבר 31 
 2012 2011 

      שיעורי  
  ס כ ו ם  ריבית  
   משוקללים 

  אלפי ש"ח   %  
                       

  7,743   6,130   5.85%  בהצמדה למדד
  34,400   26,129   6.09%  ללא הצמדה

     32,259   42,143  
  

, כל האשראי וההלוואות לזמן קצר (לא כולל חלויות שוטפות של 2011 - ו 2012בדצמבר  31לימים 
  .החברה הינן בש"ח ללא הצמדה הלוואות לזמן ארוך) שנטלה

  
בדוחות  25ביאור  ראה - באשר לשעבודים להבטחת ההתחייבויות והגבלות שהוטלו בקשר אליהן    ג. 

  המאוחדים.
  

 ספקים ונותני שירותים:  ד.
  

  בדצמבר 31  
  2012  2011  
  אלפי ש"ח  
      

  60,191   69,126   חובות פתוחים
  29,729   27,628   שטרות והמחאות לפירעון

   96,754   89,920  
  

  אחרים: -ה. הרכב זכאים ויתרות זכות 
  

  בדצמבר 31  
  2012  2011  
  אלפי ש"ח  

ביטוח לאומי ומסים שכר עובדים והוצאות נלוות, לרבות 
  10,427   11,175   נוספים

  6,211   6,556   הפרשה לחופשה והבראה
  2,090   2,335   מס ערך מוסף 

  555   175   בעלי עניין 
  329   249   ריבית לשלם

  1,490   1,644   אחרים

   22,134   21,102  
  

  ללא הצמדה. בש"חיתרת הזכאים ויתרות הזכות הינה 
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  שלמה א. אנג'ל בע"מ 
  

 - ומיידים), התש"ל ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים 9ביאורים ומידע נוסף למידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה 
1970  

      
  גילוי אודות סיכון הנזילות הנובע מההתחייבויות הפיננסיות המיוחסות לחברה עצמה כחברה אם - 7ביאור 

  
 )ג'1א( 4סיכון הנזילות וכן סיכונים אחרים מנוהלים בחברה בדומה למדיניות המתוארת בסעיף 

  דוחות המאוחדים.ל
  

כשהן מסווגות לקבוצות פירעון  החברההטבלה שלהלן מציגה את התחייבויותיה הפיננסיות של 
. הסכומים המוצגים בטבלה הנם תזרימי מזומנים הנותרת למועד פירעונם התקופהפי -רלוונטיות, על

 חודשים אינן שונות משוויין בספרים כיוון 12חוזיים בלתי מהוונים. יתרות שיעמדו לפירעון בתוך 
  שהשפעת ההיוון בטווח זמן שכזה אינה מהותית.

  
  

 פחות משנה
 1-2בין 

  שנים
 2-4בין 

  שנים
 4-יותר מ
  שנים

  אלפי ש"ח  
          :2012בדצמבר  31יתרה ליום 

  5,492  9,755  8,229  26,253   אשראי והלוואות 
        112,332   ספקים ויתרות זכות אחרות

   138,585  8,229  9,755  5,492  
          

          :2011דצמבר ב 31יתרה ליום 
  8,638   11,475   12,190   16,156   אשראי והלוואות 

        104,811   ספקים ויתרות זכות אחרות
   120,967   12,190   11,475   8,638  
          

  
  :מסים על ההכנסה - 8ביאור 

  
  שלהמסוי החברה בישראל, שיעורי המס, חוקי עידוד החלים על החברה ושומות מס   א.

  
באשר לפירוטים בדבר אופן מדידת תוצאות החברה בישראל לצרכי מס ובדבר שיעורי המס 
החלים על הכנסותיה וחוקי העידוד החלים עליה, וכן בדבר שומות מס של החברה, ראה ביאור 

  לדוחות המאוחדים. 14
  

  הפסדים לצורכי מס של החברה עצמה להעברה לשנים הבאות  ב. 
  

מוכרים  בגין הפסדים לצורכי מס של החברה להעברה לשנים הבאות,נכסי מסים נדחים 
הינו  עתידית חייבת הכנסה של קיומה באמצעות המתייחסת המס הטבת שמימוש במידה
 .צפוי

  
אלפי ש"ח  19,768לכדי  מגיעים הבאות לשנים המועברים החברה של מס לצורכי הפסדים

 אלפי ש"ח). 9,024 -31.12.2011( 2012בדצמבר  31ליום 
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  שלמה א. אנג'ל בע"מ 
  

 - ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), התש"ל 9ביאורים ומידע נוסף למידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה 
1970  

  
  :(המשך)מסים על ההכנסה  - 8ביאור 

  
  מסי הכנסה נדחים הכלולים בדוחות המאוחדים והמיוחסים לחברה עצמה כחברה אם:   ג.
  

ניתוח נכסי והתחייבויות המסים הנדחים הכלולים בדוחות המאוחדים והמיוחסים לחברה   )1
  עצמה כחברה אם הינו כדלקמן:

  
  בדצמבר 31  
  2012  2011  
  א ל פ י  ש " ח  

      נכסי מסים נדחים:
 12 -שהשבתם צפויה לאחר יותר מ נכסי מסים נדחים

  2,712   7,611   חודשים מתאריך הדוח על המצב הכספי
      

חודשים  12נכסי מסים נדחים שהשבתם צפויה בתוך 
  5,254   2,305   מתאריך הדוח על המצב הכספי

   9,916   7,966  
      -  התחייבויות מסים נדחים

 12 -מהתחייבויות מסים נדחים שסילוקן צפוי לאחר יותר 
  15,822   16,437   חודשים מתאריך הדוח על המצב הכספי

  7,856   6,521   התחייבויות מסים נדחים (נטו)

  
לתאריכי הדוחות על המצב הכספי  הכלולים בדוחות המאוחדים הנדחים המסיםהרכב   )2

  :והתנועה בהם באותן שנים הינם כדלקמןוהמיוחסים לחברה עצמה כחברה אם 
 

  לזכויות עובדיםהפרשות     
הפרשה 
לחובות 
  מסופקים

הפסדים 
להעברה 

לצרכי מס, 
 ראה ג' לעיל

    

  
נכסים 
  קבועים

פיצויי 
  סך הכל  אחרים דמי חופשה  פרישה

  א ל פ י  ש " ח  
 

  )5,801(  -,-        -,-        4,499   1,401   )126( )11,575(  1.1.2010 - יתרה ל

  -2010שינויים בשנת 
          

  
  

  )1,723(      )1,883(  1   26   133   על הרווח הכולל זקיפה לדוח
  )7,524(  -,-        -,-        2,616   1,402   )100( )11,442(  31.12.2010 - יתרה ל

  :2011שינויים בשנת 
          

  
  

  1,583     1,583           הפסד מועבר מחברה מאוחדת
  )1,915(  183   673   8   151   300   )3,230(  זקיפה לדוח על הרווח הכולל

  )7,856(  183   2,256   2,624   1,553   200  )14,672(  31.12.2011 - יתרה ל

  :2012שינויים בשנת 
          

  
  

  1,543     1,543           הפסד מועבר מחברה מאוחדת
  )208(  )158(  1,143   )564(  86   97   )812(  זקיפה לדוח על הרווח הכולל

  )6,521(  25   4,942   2,060   1,639   297  )15,484(  31.12.2012 - יתרה ל
  
  .25%שיעור מס של המסים הנדחים מחושבים לפי   )3
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  שלמה א. אנג'ל בע"מ 
  

 - ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), התש"ל 9ביאורים ומידע נוסף למידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה 
1970  

  
  

  :(המשך)מסים על ההכנסה  - 8ביאור 
  
והמיוחסים לחברה עצמה הכלולים בדוחות רווח והפסד (הטבת מס) מסים על ההכנסה   .ד

  לתקופות המוצגות:כחברה אם 
  

  :כדלקמןמורכבים 
  2012  2011  2010  
י    פ ל חא "  ש

       מסים שוטפים:
  4,450      בגין רווחי השנה המדווחת  
  )267(  )303(  27  התאמות בגין שנים קודמות  
   27  )303(   4,183  

        מסים נדחים:
  1,723   )1,006(  208   יצירה והיפוך של מסים נדחים     
    2,921    השפעת השינוי בשיעורי המס  

   208   1,915   1,723  

  5,906   1,612   235   הוצאות מסים על ההכנסה
  

הסבר לגבי הקשר בין כמתאפשר בהתאם להבהרת סגל הרשות, החברה בחרה שלא לכלול 
  הוצאת מסים לבין הרווח החשבונאי ("ביאור מס תיאורטי").

 
  התחייבויות תלויות -   9ביאור 

  
ראה ביאור  -כנגד החברה וחברה מוחזקת  להגשת כתב אישוםבאשר להתחייבות תלויה בקשר 

לדעת הנהלת החברה ובהסתמך על חוות דעתם של יועציה  ) לדוחות המאוחדים.1ב'(19
המשפטיים, לא ניתן בשלב זה להעריך את תוצאות ההליך או את מידת החיוב הכספי העלול לנבוע 

  ממנו ולכן לא נכללה הפרשה בגין ההליך הנ"ל בדוחות הכספיים.
  

מידע נוסף על מכלול הקשרים, ההתקשרויות, ההלוואות, ההשקעות והעסקות המהותיות  -  10ביאור 
  :החברות המוחזקות על ידיההקיימים בין החברה לבין 

  
 השקעות ושיעורי החזקה בחברות מוחזקות  א.

  
ושיעורי ההחזקה בחברות מוחזקות  , הלוואות, ערבויותבאשר לפרטים בדבר היקפי ההשקעות

  לדוחות המאוחדים. 9ראה ביאור 
  

 עסקות מכירה ורכישה מהותיות עם החברות המאוחדות   ב.
  

בשנים המדווחות ביצעה החברה עסקאות מכירה ורכישה עם החברות המאוחדות שלה בתנאי 
. סכומי המכירות והרכישות שבוצעו עם החברות המאוחדות 60תשלום רגילים שהינם שוטף + 

  הינם: 
  2012 2011 2010  
ח   " ש י  פ ל   א

     
 13,595  14,062  13,237  עסקאות מכירה לחברות המאוחדות

  34,031   40,705   47,964  רכישה מהחברות המאוחדותעסקאות
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    

  
  

  
  
  
  
  
  

  פרק ד'
  
  

  פרטים נוספים על התאגיד 
  
  
  

 2012 בדצמבר 31
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   )ח"ש באלפי( 2012 שנת של מהרבעונים אחד לכל הכולל הרווח על דוחות תמצית -  א10 תקנה

  
  
  

 2012תמצית דוחות רווח והפסד רבעוניים לשנת 

 שנתי 4רבעון  3רבעון  2רבעון  1רבעון    
 אלפי ש"ח   

            

 555,585 150,851 138,497 126,928 139,309 מכירות

 372,863 97,921 94,694 86,738 93,510 המכירותעלות 

 182,722 52,930 43,803 40,190 45,799 רווח גולמי

 152,964 39,980 38,051 36,499 38,434 הוצאות מכירה ושיווק

 31,581 7,676 7,610 8,559 7,736 הוצאות הנהלה וכלליות

 )2,152( )380( )204( )1,065( )503( הכנסות אחרות

 329 5,654 )1,654( )3,803( 132 רווח (הפסד) מפעולות

 4,036 835 1,122 1,034 1,045 הוצאות מימון, נטו

 )3,707( 4,819 )2,776( )4,837( )913( רווח (הפסד) לפני מסים על הכנסה

 )131( )1,200( 279 827 )37( הטבת מס (מסים על הכנסה)

 )3,838( 3,619 )2,497( )4,010( )950( רווח נקי (הפסד) לתקופה

  

  

  

  תשקיף פי על התמורה ליעדי התייחסות תוך הערך ניירות בתמורת שימוש -' ג10 תקנה

  .תשקיף באמצעות לציבור ערך ניירות הציעה לא החברהבתקופת הדוח, 



  רשימת השקעות בחברות בת ובחברות קשורות לתאריך המאזן  - 11תקנה 

בדוח הכספי הנפרד של החברה  ערכן, הנקוב שוויין, סוגיהן, המוחזקות המניות מספר בציון, 2012 בדצמבר 31 ליום נכון, החברה ידי על המוחזקות הקשורות והחברות הבת חברות תפורטנה להלן

   :החברה בידי המוחזק ,מנהליה למנות ומהסמכות ההצבעה מכוח, המונפק המניות מהון והשיעור )זה תקופתילדוח  ג' כפרק המצורף(

  

   הדוח בתקופת קשורותה ובחברות בת בחברות בהשקעות שינויים - 12 תקנה

  .הדוח לא היו שינויים בקשר להשקעות החברה בחברות בנות ו/או בחברות קשורות בתקופת

מועד   מדינה  שם חברה
  התאגדות

סוג 
  מניה

מספר 
  מניות

סה"כ 
ערך נקוב 

  (ש"ח)

  עלות 
  אלפי(

  )ש"ח

עלות 
  מתואמת

  )אלפי ש"ח(

ערך מאזני 
(אלפי 
  )ש"ח

  יתרת חו"ז לא שוטף
  (אלפי ש"ח)

  שטר הון
  (אלפי ש"ח)

  יתרת הלוואות
  (אלפי ש"ח)

שיעור ההחזקה (בהון, 
בהצבעה ובסמכות 
  למנות דירקטורים)

אריעד מימון 

  והשקעות בע"מ

במרץ  23  ישראל

1986  

  רגילה

 הנהלה

50  

10  

50  

10  
188  785  _ _ _  _ _ _  _ _ _  _ _ _  100%  

בפברואר  24  ישראל  בל (ג.י.י.ר.) בע"מ

  551,000  551,000  רגילה  1992
551  1,095  )14,047(  706  15,603  _ _ _  100%  

אורנים מאפייה 

  אזורית בע"מ

בדצמבר  11  ישראל

  0.011  11  רגילה  1980
6,624  6,848  6,991   _ __  _ _ _  _ _ _  50%  

מגדניית אנג'ל 

  בע"מ

במאי  23  ישראל

  1,000  1,000  רגילה  2006
817,9  817,9  )085,18(  144,6  12,914  _ _ _  100%  

    _ _ _  28,517  5,320  )25,141(  18,545  17,180            סה"כ



  (באלפי ש"ח) קשורות והכנסות התאגיד מהן לתאריך המאזןחברות הכנסות של חברות בנות ו - 13תקנה 

   ן:וחברות קשורות והכנסות החברה מה (ההפסד) הכולל של חברות בנות הרווחטבלה המפרטת את  להלן

  

  שם חברה

  

רווח 
(הפסד) 
  כולל

  

  דמי ניהול*

  

  ריבית והפרשי הצמדה  

  

  דיבידנד

שנת 
2012  

01/01/2013-
15/03/2013  

שנת 
2012  

01/01/2013-
15/03/2013  

  שנת 

2012  

01/01/2013
-

28/03/2013 

 בע"מ אריעד מימון והשקעות
_ _ _  _ _ _  _ _ _  _ _ _   _ __  138  _ _ _  

  _ _ _  _ _ _  _ _ _  _ _ _  30  144  )1,840(  בל (ג.י.י.ר.) בע"מ

  _ _ _  _ _ _  _ _ _  _ _ _  _ _ _  _ _ _  1,491 אורנים מאפייה אזורית בע"מ

  _ _ _  _ _ _  _ _ _  _ _ _  250  1,200  )4,940(  מגדניית אנג'ל בע"מ

  

  

  רשימת הלוואות - 14תקנה 

  .החברההעיקריים של מעיסוקיה מתן הלוואות אינו אחד 

  מסחר בבורסה - 20תקנה 

 החברה הבתקופת הדוח לא נרשמו למסחר ניירות ערך שהנפיק. 

  נרשמו כעשר הפסקות מסחר שנבעו ממיתון תנודה בשער המניהבתקופת הדוח .  
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   2012משרה בכירה בשנת  נושאיו עניין לבעלי תגמולים - 21 תקנה
לכל אחד מחמשת בעלי התגמולים הגבוהים ביותר מבין נושאי המשרה  , כפי שהוכרו בדוחות הכספיים לשנת הדיווח,הלן פירוט התגמולים שניתנו בשנת הדיווחל  )א

  :בש"ח ,השבשליטתבחברה או בחברה הבכירה 
    

   *אחרים תגמולים *תגמולים בעבור שירותים פרטי מקבל התגמולים

 תפקיד שם
היקף 
משרה

אחוז 
החזקה 
 בהון
(%) 

שכר 
(עלות 
 מענק מעביד)

תשלום 
מבוסס 
 מניות

דמי 
ניהול

דמי 
ריביתאחרעמלהייעוץ

דמי 
 סה"כ אחרשכירות

 1,346,382 - - - - - -  - 70,917 1,275,465 22.61 100% דירקטור ומנכ"ל )1( ירון אנג'ל

 )2( יגאל חיאט
ומשנה דירקטור 
 1,371,388 - - - - - - - - 70,917 1,300,471 10.78 100% למנכ"ל

 )3( רות מירון
דירקטורית 

 1,081,834 - - - - - - - - 60,989 1,020,845 6.81 82% כספים וסמנכ"ל 

 574,196 - - - - - - - - - 574,196 - 100%פיתוח עסקי סמנכ"ל )4( ניר בן יהודה

  )5( אורי בן יהודה
 מנכ"ל חברת אורנים

 490,076 - - - - - - - - - 490,076 ‐ 100%  (חברת בת)
      

  * במונחי עלות לתאגיד.
  

אשר תוקן והוארך ") ההעסקה הסכם(" 2001משנת העסקהתנאי העסקתו נקבעו בהסכם  ")ירון"(להלן בסעיף זה:  2005ירון אנג'ל משמש כמנכ"ל משנת  )1
, שניתן לאחר אישור ועדת הביקורת 2012בינואר  12יום מלאחר אישור האסיפה הכללית של בעלי המניות בחברה , 2012בינואר  12לשלוש שנים מיום 

") המשכורת("ש"ח  55,000. השכר המופיע בטבלה מורכב משכר חודשי בסך ")ההעסקה להסכם התיקון(" 2011באוקטובר  10ודירקטוריון החברה מיום 
כאשר המשכורת  ,)"חש 71,256, שכר זה עמד על סך של 2012 דצמבר לחודש נכון( ,2000ינואר  מדד הינו בסיסמדד הכאשר  ,לצרכןהמחירים צמוד למדד 

", שאינה מותנית בעמידה בהתקיימותם של תנאים 13בנוסף, ירון זכאי לקבל "משכורת תעודכן פעמיים בשנה בהתאם לשיעור עליית המדד באותה השנה. 
והוצאות נלוות (דמי הבראה, ת המשתלמות בחודשים מרץ וספטמבר בכל שנה, אשר תשולם בשני חלקים שווים במשכורוכלשהם, בסך משכורת נוספת 

 בהתאם להסכם  .)ביטוח מנהלים, קרן השתלמות, דמי מחלה והוצאות רפואיותהחזר אחזקת טלפון, החזר הוצאות אש"ל, , מגולם רכבשווי חופשה שנתית, 
משכורות חודשיות, בכפוף למועד סיום יחסי עובד מעביד, כתוצאה מפרישתו, או מכל סיבה של סיום  6לקבל  גם מענק בגובה זכאי מר ירון אנג'ל   העסקהה

 מענקמעביד, למעט פרישה במקרה של הפרת חובת האמון, אשר אינו מותנה בעמידה בהתקיימותם של תנאים כלשהם (להלן בסעיף זה: "-יחסי עובד
זכאי לפדיון של כספי פיצויי הפיטורין והגמל שהצטברו כדין לזכותו עד  מר אנג'לידי החברה או ביוזמתו, יהיה -עבודתו של ירון על "). אם תופסקהפרישה

משכורת חודשיות כאמור לעיל, כאשר גיל הפרישה הינו גיל פרישת חובה  6יום הפסקת יחסי העבודה, בנוסף למענק הפרישה. מענק הפרישה הינו בסכום של 
ישמש כמנהל בחברה במשרה מלאה, וכל הפחתה בהיקף המשרה טעונה אישור דירקטוריון החברה וגוררת  ירון .2004 -פי חוק גיל פרישה, התשס"ד -על

 עוד כלבהתאם לתיקון להסכם ההעסקה הפחתת שכר בשיעור זהה לשיעור הפחתת המשרה וכן את הזכאות להפרשות הנגזרות מהיקף המשרה, באותו יחס. 
 מדד מעליית כתוצאה בשנה פעמיים המשכורת עדכון למנגנון בהתאם, המלאה למשכורתו זכאי יהיה ירון, פרישה לגיל הגעתו לאחר בחברה מועסק ירון

בהתאם  .הדין להוראות ובכפוף החברה ודירקטוריון ביקורת ועדת לאישור בכפוף, 70 לגיל מעבר גם בתפקידו ולעבוד להמשיך יוכל ירון. לצרכן המחירים
להוראות התיקון להסכם ההעסקה לבקשת ירון בכתב, החברה תסכים להסב את התקשרותו של ירון בהסכם ההעסקה להתקשרות במעמד של קבלן עצמאי 
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המקובל בין החברה מצד אחד לבין ירון ו/או לחברה בשליטתו מצד שני, ובלבד שטרם תחילת התקשרות מעין זו ייחתם בין הצדדים הסכם שירותים בנוסח 
להסכם בחברה וכן ירון יחתום על כתב התחייבות וויתור כלפי החברה. עלות ההתקשרות עם ירון כקבלן עצמאי תהא שקולה לעלות העסקתו כעובד בהתאם 

 ההעסקה.
תוקן והוארך  אשר") ההעסקה הסכם(" 2001 משנת עבודה בהסכם נקבעו העסקתו תנאי. ")יגאל(להלן בסעיף זה: " 2005 משנת"ל כסמנכ משמש חיאט יגאל )2

 הביקורת ועדת אישור לאחר שניתן, 2012 בינואר 12 מיוםאישור האסיפה הכללית של בעלי המניות בחברה  לאחר, 2012בינואר  12שנים מיום  לשלוש
") המשכורת"ח ("ש 55,000ך מורכב משכר חודשי בס בטבלה המופיע השכר"). עסקההה להסכם התיקון(" 2011 באוקטובר 10 מיום החברה ודירקטוריון

המשכורת  כאשר ש"ח) 71,256, שכר זה עמד על סך של 2012 דצמבר לחודש נכון, (2000 ינואר מדד הינו הבסיס מדד כאשר, לצרכן המחיריםלמדד  צמוד
", שאינה מותנית בעמידה בהתקיימותם של תנאים 13זכאי לקבל "משכורת  יגאלתעודכן פעמיים בשנה בהתאם לשיעור עליית המדד באותה השנה. בנוסף, 

, הבראה דמי( נלוות והוצאותכלשהם, בסך משכורת נוספת בכל שנה, אשר תשולם בשני חלקים שווים במשכורות המשתלמות בחודשים מרץ וספטמבר 
). בהתאם להסכם רפואיות והוצאות מחלה דמי, השתלמות קרן, מנהלים וחביטהחזר הוצאות אש"ל,  ,טלפון אחזקת החזר, שווי רכב מגולם, שנתית חופשה

 סיום של סיבה מכל או, מפרישתו כתוצאה, מעביד עובד יחסי סיום למועד בכפוף, חודשיות משכורות 6 בגובה מענק גם לקבל זכאיחיאט  יגאלמר העבודה 
 מענק: "זה בסעיף(להלן  כלשהם תנאים של בהתקיימותם בעמידה מותנה אינו אשר, האמון חובת הפרת של במקרה פרישה למעטמעביד, -עובד יחסי

 יום עד לזכותו כדין שהצטברו והגמל הפיטורין פיצויי כספי של לפדיון זכאי יגאל יהיה, ביוזמתו או החברהידי -על יגאל של עבודתו תופסק אם"). הפרישה
-על חובה פרישת גיל הינו הפרישה גיל כאשר, לעיל כאמור חודשיות משכורת 6 של בסכום הינו הפרישה מענק. הפרישה למענק בנוסף, העבודה יחסי הפסקת

יגאל ישמש כסמנכ"ל בחברה במשרה מלאה, וכל הפחתה בהיקף המשרה טעונה אישור דירקטוריון החברה וגוררת  .2004 -"ד התשס, פרישה גיל חוקפי 
כל עוד בהתאם לתיקון להסכם ההעסקה הזכאות להפרשות הנגזרות מהיקף המשרה, באותו יחס. הפחתת שכר בשיעור זהה לשיעור הפחתת המשרה וכן את 

מדד יגאל מועסק בחברה לאחר הגעתו לגיל פרישה, יגאל יהיה זכאי למשכורתו המלאה, בהתאם למנגנון עדכון המשכורת פעמיים בשנה כתוצאה מעליית 
, בכפוף לאישור ועדת ביקורת ודירקטוריון החברה ובכפוף להוראות הדין. בהתאם 70גם מעבר לגיל המחירים לצרכן. יגאל יוכל להמשיך ולעבוד בתפקידו 

לבקשת יגאל בכתב, החברה תסכים להסב את התקשרותו של יגאל בהסכם ההעסקה להתקשרות במעמד של קבלן להוראות התיקון להסכם ההעסקה 
בשליטתו מצד שני, ובלבד שטרם תחילת התקשרות מעין זו ייחתם בין הצדדים הסכם שירותים בנוסח עצמאי בין החברה מצד אחד לבין יגאל ו/או לחברה 

 המקובל בחברה וכן יגאל יחתום על כתב התחייבות וויתור כלפי החברה. עלות ההתקשרות עם יגאל כקבלן עצמאי תהא שקולה לעלות העסקתו כעובד
 בהתאם להסכם ההעסקה.

 אשר") ההעסקה הסכם(" 2001 משנת עבודה בהסכם נקבעו העסקתה תנאי. ")רותי(להלן בסעיף זה: " 1995משנת  כספיםה כמנהלת משמשת מירון רות )3
 ועדת אישור לאחר שניתן, 2012 בינואר 12 ביום בחברה המניות בעלי של הכללית האסיפה אישור לאחר, 2012בינואר  12שנים מיום  לשלושתוקן והוארך 

להוראות הסכם ההעסקה רות משמשת כמנהלת כספים  בהתאם"). ההעסקה להסכם התיקון(" 2011 באוקטובר 10 מיום החברה ודירקטוריון הביקורת
 הבסיס מדד כאשרהמחירים לצרכן,  למדד צמוד") המשכורת"ח ("ש 47,300המופיע בטבלה מורכב משכר חודשי בסך  השכר. 82%בחברה במשרה בהיקף של 

המשכורת תעודכן פעמיים בשנה בהתאם לשיעור עליית המדד באותה  כאשר ),חש" 61,280, שכר זה עמד על סך של 2012לדצמבר  נכון( 2000 ינואר מדד הינו
", שאינה מותנית בעמידה בהתקיימותם של תנאים כלשהם, בסך משכורת נוספת בכל שנה, אשר תשולם בשני 13לקבל "משכורת  תזכאי רותהשנה. בנוסף, 

 החזר, טלפון אחזקת החזרמגולם,  רכב שווינלוות (דמי הבראה, חופשה שנתית,  והוצאותות המשתלמות בחודשים מרץ וספטמבר חלקים שווים במשכור
אושרה על ידי האסיפה הכללית של בעלי המניות של  2012בינואר  12 ביוםמנהלים, קרן השתלמות, דמי מחלה והוצאות רפואיות).  ביטוח"ל, אש הוצאות

' רות מירון, המכהנת כמנהלת כספים של לגב, השלמת שכר 2011באוקטובר  10לת אישור ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה מיום החברה, לאחר קב
 532,427של  כולל ובסך השנתי שכרה מעלות(מחצית  2012 בינואר 12 ביום, האסיפה אישור למועד ועד 2010 נובמבר בחודש שתחילתההחברה, לתקופה 

 העבודה הסכם להוראות בהתאם האחרונה מהמשכורת 50%-ל שכרה הופחת, 2010 נובמבר בחודש פרישה לגיל מירון' גב ומשהגיעה הואיל וזאתש"ח) 
 לגיל הגעתה טרם משרתה להיקף זהה משרה בהיקף כספים כמנהלת בתפקידה בחברה לעבוד מירון' גב המשיכה, החברה צרכי שלאורפי -על אף, האישי
משכורות חודשיות,  6רות זכאית גם לקבל מענק בגובה  .")השכר השלמת(" עבודתה בגין מלאה תמורה לקבל מבלי וזאת) 82% של בהיקף(קרי,  פרישה

מעביד, למעט פרישה במקרה של הפרת חובת האמון, אשר אינו -בכפוף למועד סיום יחסי עובד מעביד, כתוצאה מפרישתה, או מכל סיבה של סיום יחסי עובד
ידי החברה או ביוזמתה, תהיה רות -"). אם תופסק עבודתה של רות עלהפרישה מענקתקיימותם של תנאים כלשהם (להלן בסעיף זה: "מותנה בעמידה בה
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 6בסכום של  זכאית לפדיון של כספי פיצויי הפיטורין והגמל שהצטברו כדין לזכותה עד יום הפסקת יחסי העבודה, בנוסף למענק הפרישה. מענק הפרישה הינו
קה כל עוד רות מועסקת בחברה לאחר הגעתה לגיל פרישה, רות תהיה זכאית משכורת חודשיות כאמור לעיל. בהתאם להוראות התיקון להסכם ההעס

בר למשכורתה המלאה, בהתאם למנגנון עדכון המשכורת פעמיים בשנה כתוצאה מעליית מדד המחירים לצרכן. רות תוכל להמשיך ולעבוד בתפקידה גם מע
לבקשת רות בכתב, החברה בהתאם להוראות התיקון להסכם ההעסקה אות הדין. , בכפוף לאישור ועדת ביקורת ודירקטוריון החברה ובכפוף להור70לגיל 

תסכים להסב את התקשרותה של רות בהסכם ההעסקה להתקשרות במעמד של קבלן עצמאי בין החברה מצד אחד לבין רות ו/או לחברה בשליטתה מצד 
בנוסח המקובל בחברה וכן רות תחתום על כתב התחייבות וויתור כלפי שני, ובלבד שטרם תחילת התקשרות מעין זו ייחתם בין הצדדים הסכם שירותים 

 החברה. עלות ההתקשרות עם רות כקבלן עצמאי תהא שקולה לעלות העסקתה כעובדת בהתאם להסכם ההעסקה.
צאות נלוות (דמי הבראה, ש"ח והו 34,000. השכר המופיע בטבלה מורכב משכר חודשי בסך 2005בחברה משנת  כמנהל פיתוח עסקימשמש  בן יהודה ניר )4

  ביטוח מנהלים, קרן פנסיה, קרן השתלמות ודמי מחלה). , שווי רכב מגולם,חופשה שנתית
נלוות (דמי הבראה,  ש"ח והוצאות 28,500השכר המופיע בטבלה מורכב משכר חודשי בסך  .1998משנת  ,אורניםהבת כמנכ"ל חברת משמש  אורי בן יהודה )5

  ביטוח מנהלים, קרן פנסיה, קרן השתלמות ודמי מחלה). חופשה שנתית, 
  

התאגיד החברה בקשר עם שירותים שנתן כבעל על ידי בחברה לכל בעל עניין , כפי שהוכרו בדוחות הכספיים לשנת הדיווח, וחיולהלן פירוט התגמולים שניתנו בשנת הד  )ב
 :תפקיד בחברה

 

   *תגמולים אחרים  *תגמולים בעבור שירותים פרטי מקבל התגמולים

 תפקיד שם
היקף 
 משרה

אחוז 
החזקה 
 בהון

שכר 
(עלות 
מענקמעביד)

תשלום 
מבוסס 
 מניות

דמי 
 ניהול

דמי 
ריביתאחרעמלהייעוץ

דמי 
 סה"כאחרשכירות

 75,720 - - - - - - 75,720 - - - - -  יו"ר הדירקטוריון דוד שביט
 98,170 - - - - - - 98,170 - - - - - דירקטור חיצוני שאול בן זאב
 94,435 - - - - - - 94,435 - - - - - דירקטור חיצוני אבנר לושי

 98,170 - - - - - - 98,170 - - - - - בלתי תלוידירקטור  ישעיהו אלטוביה
 71,986 - - - - - - 71,986 - - - - -  דירקטורית בלתי תלויה  אורלי זילברמן

  
  * במונחי עלות לתאגיד

  
 3הוחלט בישיבת דירקטוריון החברה מיום  ,")תקנות הגמול(" 2008-תשס"ח (תיקון), התיקון לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני)עקבות ב  )ג

סכום ל" יקבע בהתאם ירקטורים החיצונייםהד לשבאופן בו הגמול השנתי וגמול ההשתתפות  ,בחברהירקטורים החיצוניים הדשל לאשר עדכון גמול  2008באוגוסט 
בהתאם לדרגה שבה תסווג  בנוסחן לאחר התיקון וכפי שיהיו מעת לעת ,גמוללתקנות ה לפי העניין, בתוספת השנייה ובתוספת השלישית,כפי שזה מופיע  ",הקבוע

ואשר  2009ביולי  9- וב 2008בדצמבר  18-בהודעות הזימון לאסיפות הכלליות של החברה שהתקיימו ב .")הסכום הקבוע(" פי תקנות הגמול-על החברה במועד הרלוונטי
לפי הסכום המרבי  על סדר יומן עמד מינוי דירקטורים חיצוניים פורסם בטעות כי הגמול השנתי וגמול ההשתתפות אשר ישולמו לדירקטורים החיצוניים בחברה יהיה

לדירקטורים המכהנים ו(שהינו גבוה יותר ממה שאושר ומשולם בפועל). מובהר, כי החברה משלמת לדירקטורים החיצוניים שלה  כפי שזה מופיע בתקנות הגמול
, כפי שיעודכן מעת לעת ובהתאם לדרגה שבה תסווג החברה במועד גמול שנתי וגמול השתתפות בסכום הקבוע בלבדבחברה, אשר אינם דירקטורים חיצוניים, 

 .2012בנובמבר  28מיום ודירקטוריון החברה  2012בנובמבר  25של החברה מיום בהתאם לאישור ועדת הביקורת וזאת  רט בתקנות הגמול,הרלוונטי כמפו
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  בעל שליטה - א 21תקנה 

מזכויות ההצבעה  40%-) בכ1968-תשכ"חירון אנג'ל, מר יגאל חיאט וגב' רות מירון "מחזיקים ביחד" (בהתאם להגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, מועד הדוח, מר ל 

  .בחברה ולפיכך הינם בעלי שליטה בחברה

  שליטה בעל עם עסקאות - 22 תקנה

הדיווח או במועד להלן פירוט, לפי מיטב ידיעת החברה, בדבר כל עסקה עם בעל השליטה או שלבעל השליטה יש עניין אישי באישורה, אשר החברה התקשרה בה בשנת 

  הדיווח ועד למועד הגשת הדוח או שהיא עדיין בתוקף במועד הדוח.מאוחר לסוף שנת 

  ) לחוק החברות4(270עסקאות המנויות בסעיף         

 אישור המשך התקשרות החברה בהסכם עבודה אישי עם מר ירון אנג'ל, כמנכ"ל החברה  .א

תיקון  2011 באוקטובר 10 מיום החברה ודירקטוריון הביקורת ועדת אישור קבלת לאחראישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה,  2012בינואר  12 ביום 

) לחוק החברות, תוקפה של 1)(1(א275לחוק החברות והוספת סעיף  16לאור הוראות תיקון . )2001והארכת הסכם ההעסקה עם מר ירון אנג'ל (שנחתם בשנת 

  לעיל. 21. לפרטים נוספים ראו תקנה 2012בינואר  12אישור האסיפה הכללית, ביום ההתקשרות בהסכם ההעסקה הינו לתקופה של שלוש שנים, החל ממועד 

 אישור המשך התקשרות החברה בהסכם עבודה אישי עם מר יגאל חיאט, כסמנכ"ל החברה  .ב

תיקון  2011באוקטובר  10ברה מיום קבלת אישור ועדת הביקורת ודירקטוריון הח לאחראישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה,  2012בינואר  12ביום  

 של תוקפה, החברות לחוק) 1)(1(א275 סעיף והוספת החברות לחוק 16 תיקון הוראות לאור). 2001 בשנת(שנחתם יגאל חיאט והארכת הסכם ההעסקה עם מר 

 .לעיל 21 תקנה ראו נוספים לפרטים.  2012 בינואר 12 ביום, הכללית האסיפה אישור ממועד החל, שנים שלוש של לתקופה הינו ההעסקה בהסכם ההתקשרות

 כספים בחברה כמנהלתאישור המשך התקשרות החברה בהסכם עבודה אישי עם גב' רות מירון,   .ג

תיקון  2011באוקטובר  10אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה, לאחר קבלת אישור ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה מיום  2012בינואר  12ביום  

) לחוק החברות, תוקפה של 1)(1(א275לחוק החברות והוספת סעיף  16). לאור הוראות תיקון 2001והארכת הסכם ההעסקה עם גב' רות מירון (שנחתם בשנת 

  לעיל. 21ים ראו תקנה .  לפרטים נוספ2012בינואר  12ההתקשרות בהסכם ההעסקה הינו לתקופה של שלוש שנים, החל ממועד אישור האסיפה הכללית, ביום 

 השלמת שכר בגין עבודתה של גב' רות מירוןאישור    .ד

, 2011באוקטובר  10אושרה על ידי האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה, לאחר קבלת אישור ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה מיום  2012בינואר  12ביום 

  , מחצית מעלות 2012בינואר  12ועד למועד אישור האסיפה ביום  2010ה, לתקופה שתחילתה בחודש נובמבר השלמת שכר לגב' רות מירון, כמנהלת הכספים של החבר
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 .לעיל 21 תקנה ראו נוספים לפרטים. ש"ח 532,427שכרה השנתי ובסך כולל של 

 )4(270 סעיף משרה נושאי וביטוח שיפוי  .ה

א 29-ו 28, ראו תקנות בחברה משרה לנושאי שיפוי כתבי והענקת החברה תקנון תיקון בדבר לפרטים

  להלן.

 נוהל עסקאות זניחות  .ו

, החליט דירקטוריון החברה על אימוץ קווים מנחים וכללים לסיווגה של עסקה 2012במארס  28 ביום

ת ) לתקנו6(א)(41של החברה או חברות בנות שלה עם בעל עניין בה כעסקה זניחה, כקבוע בתקנה 

 החברה דירקטוריון"). כספיים דוחות תקנות(" 2010-"עהתשניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים), 

(לרבות  ובתשקיף התקופתי בדוח הגילוי היקף לבחינת גם ישמשו אלו מנחים וקווים כללים כי, קבע

 שלבעל או שליטה בעל עם שלה הבנות חברות של או החברה של עסקה לגבי) מדף הצעת בדוחות

ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים),  קנותתל 22 בתקנה כקבועה באישור אישי עניין יש השליטה

 –לתקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף וטיוטת התשקיף  54ה נקתבו") ת הדיווחונקת(" 1970-"להתש

 יןבג דיימי דיווח במסירת הצורך לבחינת וכן"), תשקיף פרטי תקנות(" 1969-"טהתשכ), וצורה הנבמ

ת הדיווח. סוגי העסקאות הקבועים בתקנות ונלתק) 6א(37 בתקנהבוע כק, החברה של כאמור עסקה

 עסקאותדוחות כספיים, בתקנות הדיווח ובתקנות פרטי תשקיף הנזכרים לעיל, יקראו להלן יחד: "

  ". עניין בעל

 בעלי עסקאות עלבצ עשויות או מבצעות ,שלה הבנות וחברות החברה, ןהעסקים הרגיל שלה במהלך

 עסקאות, מקרקעין או מיטלטלין, טובין שכירת או רכישה, שירותים רכישת מסוג בעיקר ,עניין

 החברה מוצרי של הייצור תהליכי במסגרת המשמשים, גלם חומרי, מוצרים של והפצה רכישה, שיווק

, התקשרות עם ספקים וייצור 1שונים וייעוץ ניהול שירותי של וקבלה מתן עסקאות, פעילותה בתחום

 עבור מהותיות שאינן של החברה וכדומה. מדובר בעסקאות פעילותהחומרים ומוצרים בתחום 

 דומים ובתנאים שוק בתנאי לרוב נעשות והן איכותית מבחינה והן כמותית מבחינה הן ,החברה

ון החברה כי עסקת לפיכך, קבע דירקטורי .שלישיים צדדים מול הנעשות אחרות עסקאות של לתנאיהן

 היא אם זניחה כעסקה תיחשב), 2בעל עניין שאינה עסקה חריגה (כהגדרת המונח בחוק החברות

, מהותה והשפעתה על החברה אינה אופייה מבחינת אם: איכותי מבחןשלבי: - דו במבחן עומדת

מהותית לחברה ולא קיימים שיקולים מיוחדים העולים מכלל נסיבות העניין המעידים על מהותיות 

 העולים מיוחדים איכותיים שיקולים בהעדר כי: דירקטוריון החברה קבע, כמותי מבחןהעסקה; 

 המחושבת הרלבנטית המידה תאמ אם זניחה כעסקה תיחשב, עניין בעל עסקת, העניין נסיבות מכלל

(למעט ביחס לאמת המידה של  0.1% מ פחות של בשיעור הינה) להלן כאמור, יותר או(אחת  לעסקה

עסקה תחשב זניחה אם אמת המידה הרלבנטית הינה בשיעור של פחות מ  פיה עליחס עלות מכירות, 

  "ח. ש 500,000שהיקף העסקה השנתי אינו עולה על  ובלבד) 0.2%

בכל עסקת בעל עניין שנבחן סיווגה כעסקה זניחה תחושב אחת או יותר מאמות המידה הרלבנטיות 

יחס לעסקה המסוימת על בסיס הדוחות הכספיים המאוחדים השנתיים האחרונים של החברה: 

: עלות יחס עלות מכירות: סך המכירות נשוא עסקת בעל העניין חלקי סך המכירות השנתי; מכירות

: הרווח או ההפסד בפועל או החזוי יחס רווחיםעניין חלקי סך עלות המכירות השנתית; עסקת בעל ה

המשויך לעסקת בעל העניין חלקי הרווח או ההפסד השנתי הממוצע בשלוש השנים האחרונות, מחושב 

יחס הרבעונים האחרונים שפורסמו לגביהם דוחות כספיים סקורים או מבוקרים;  12על בסיס 

: ההתחייבות יחס התחייבויותחלקי סך הנכסים;  הענייןכסים נשוא עסקת בעלי : היקף הננכסים

: היקף ההוצאה נשוא עסקת יחס הוצאות תפעוליותחלקי סך ההתחייבויות;  הענייןנשוא עסקת בעל 

  בעל העניין חלקי סך ההוצאות התפעוליות השנתי. 

                                                 
בלבד שעסקאות אלה אינן מהוות התקשרות של החברה עם בעל השליטה או עם קרובו, באשר לתנאי כהונתו, ו 1

  ) לחוק החברות.4(270כמפורט בסעיף 
2

מובהר כי עסקה שאינה במהלך העסקים הרגיל של החברה, או שאינה בתנאי שוק, או העשויה להשפיע באופן  
 מהותי על רווחיות החברה, רכושה, או התחייבויותיה, לא תסווג כעסקה זניחה. 
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נזכרות לעיל אינן רלבנטיות במקרים בהם, לפי שיקול דעת החברה, כל אמות המידה הכמותיות ה

לבחינת זניחותה של עסקת בעל עניין, תיחשב העסקה כזניחה, בהתאם לאמת מידה רלבנטית אחרת, 

שתיקבע על ידי החברה, ובלבד שאמת המידה הרלבנטית המחושבת לעסקה תהיה בשיעור של פחות 

ות על בסיס שנתי. לעסקאות רב שנתיות, יחושב היקף העסקה לצרכי בחינת הזניח ביחס. 0.1%מ

לדוגמא: בעסקת ביטוח למספר שנים, כהיקף העסקה ייחשבו דמי הביטוח השנתיים המשולמים או 

 אם זניחה תיחשב לא, שלעיל הכמותי במבחן עניין בעל עסקת עמדה אם גםהנגבים. יצוין, כי 

 גילוייה חשיבות בשל או החברה על השפעתה מבחינת אם, מהותיותה על מעידים איכותיים שיקולים

 מאותה חלק נןהי לועשבפ כך, תלות ביניהן מתקיימת אשר נפרדות תעסקאו .המשקיעים לציבור

 . אחת הקכעס ייבחנו), קאותל העסמכלו לגבי מרוכז ומתן משא ניהול(לדוגמא  התקשרות

- על זה נוהל הוראות יישום אופן את הביקורת ועדת תסקור שנה מדי כי, החליט החברה דירקטוריון

 הוראותפי -על זניחות כעסקאות סווגו אשר עסקאות של מדגמית בחינה תערוך וכן, החברהידי 

 דרכי את היתר בין הביקורת ועדת תבחן, כאמור עסקאות של המדגמית הבחינה במסגרת. הנוהל

 העסקי מצבה על העסקה השפעת את ותבחן, העניין נסיבות לפי, העסקה תנאי ויתר המחירים קביעת

  . פעולותיה תוצאות ועל החברה של

   בתאגידונושאי משרה בכירה בעלי עניין  החזקות  - 24תקנה 

הינם כמפורט  2013 במרס 18 לתאריךמשרה בכירה  ונושאיעניין  בעלי החזקותידיעת החברה,  למיטב

   להלן: 

 מספר המניות וע"נ מס' ת.ז./מס' חברה שם בעל העניין
שעור החזקה מסך 

 %3 - הון המניות ב
  (הון והצבעה)

  22.61  1,211,641.49  56055577  4ירון אנג'ל 

  24.26 1,300,323  510109705 שטיבל בע"מ 

  10.78 578,074 01023076   5יגאל חיאט

  6.81 364,867 00485052  6רות מירון

  5.49  294,297.10  02217602           יצחק סלע

 אריעד מימון
  7 והשקעות בע"מ

511112245 137,821 2.57  

 72.52 3,887,023.59  סה"כ

  
  וניירות ערך המירים מונפקהון הון רשום,  -א24תקנה 

 1.00 בנות מניות רגילות 5,555,555 -ש"ח המחולק ל 5,555,555 הינו למועד הדוח ההון הרשום של החברה

  .ש"ח ע.נ. כ"א

 1.00בנות רגילות  מניות 5,360,000 - ש"ח המחולק ל 5,360,000 הינולמועד הדוח ההון המונפק של החברה 

  .ש"ח ע.נ. כ"א

   חברה ניירות ערך המירים.בהונה של האין נכון למועד הדוח, 

                                                 
3

  . מלא דילול וללא מלא בדילול הינם האחוזים ולפיכך, המירים ערך ניירות הנפיקה לא החברה 
4

)  א: (כולל כאמור האחזקות סך. החברה ל"ומנכ דירקטור הינו, בחברה השליטה מבעלי אחד, ל'אנג ירון מר 
 של רגילות מניות 1,072,000) ב; (ל'אנג ירון מר ידי- על במישרין המוחזקות החברה של רגילות מניות 127,642
 ירון מר של המלאה בבעלותו חברה, מ"בע ל'אנג. י.א.ג באמצעות, ל'אנג ירון מר ידי- על בעקיפין המוחזקות החברה

 שלמה נכסי באמצעות, ל'אנג ירון מר ידי-על בעקיפין המוחזקות החברה של רגילות מניות  12,000) ג( וכן; ל'אנג
 ל'אנג אבה יורשי, ל"ז הדר רחלה יורשי, ל'אנג עדה, ניימן סטלה, ז"ל טאחי אוהיורשי  בבעלות חברה, מ"בע ובניו

   .ל'אנג וירון מירון רות, ל"ז
5

)  א: (כולל כאמור האחזקות סך. חברהה ומשנה למנכ"ל דירקטור הינו, בחברה השליטה מבעלי אחד, חיאט יגאל מר 
 של רגילות מניות 535,000) ב( וכן; חיאט יגאל מר ידי-על במישרין המוחזקות החברה של רגילות מניות 43,074
   .חיאט יגאל מר של המלאה בבעלותו חברה, מ"בע. ח.א.מ.א באמצעות, חיאט יגאל מר ידי- על המוחזקות החברה

: כולל כאמור האחזקות סך .בחברה כספים וסמנכ"ל דירקטורית הינה, בחברה השליטה מבעלי אחת, מירון רות' גב 6
 של רגילות מניות  2,000) ב( וכן; מירון רות' גב ידי- על במישרין המוחזקות החברה של רגילות מניות 362,867)  א(

 אוהיורשי  בבעלות חברה, מ"בע ובניו שלמה נכסי באמצעות, מירון רות' גב ידי- על בעקיפין המוחזקות החברה
  .ל'אנג וירון מירון רות, ל"ז ל'אנג אבה יורשי, ל"ז הדר רחלה יורשי, ל'אנג עדה, ניימן סטלה, ז"ל טאחי

 .החברה של מלאה בבעלות בת חברה 7
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  המניות בעלי מרשם - ב24 תקנה

 נייר סוג

 נייר' מס

 ערך

  בבורסה

  המחזיק שם
מס' ת.ז./מס' 

  חברה
  כמות

מניה 

  רגילה
180018  

  306  58296203  גד אנג'ל

  86,830  56055577  ירון אנג'ל

  32,074  1023076  יגאל חיאט

  260,230  485052  רות מירון

  178,780  56352826  יעל מוזס

  134,430  53350740  גדעון ניימן

  112,480  54338835  דפנה אלכסנדרוני

  72,000  510160351  נכסי שלמה ובניו בע"מ

  342  4523338  אלי ברנשטיין

  40  1022854  סטלה ניימן

  20  8332884  דוד נוימן

  20  2869733  ז"לעפרה רייזמן 

  10  64837123  יהודה ברלב

  346,560  513154997  א.מ.א.ח. בע"מ

  536,000  513153254  ג.א.י. אנג'ל בע"מ

  102,429  513155022  ט.ר.ע.ל. בע"מ

  532,754  510109705  שטיבל בע"מ

  1  1023050  ז"ל חיאטאוה 

  5,129  31285190  אפרת גולדברג

  163,249  2047538  דב הדר

  2,796,316    מזרחי טפחות חברה לרישומים בע"מ

  5,360,000    כ"סה

  

  מען רשום, טלפון, פקס ודואר אלקטרוני -  א25תקנה 

  9134102ירושלים  34243ת.ד., 1רחוב כנפי נשרים כיכר אנג'ל,     המען הרשום של התאגיד:
  02-6580555      מספר טלפון: 

  02-6511238    מספר פקסימיליה:
 ruti@angel.co.il      דואר אלקטרוני:

 www.angel.co.il      אתר אינטרנט:
  

  הדירקטורים של התאגיד - 26תקנה 

  . לדוח זה מצ"בא' פירוט לגבי הדירקטורים ראה נספח 
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  נושאי משרה בכירה -  א26תקנה 

נושאי לעיל. לפירוט בדבר  26לפרטים בדבר נושאי המשרה הבכירה אשר הינם חברי דירקטוריון ראו תקנה 

  לדוח זה.מצ"ב נספח ב'  המשרה הבכירה של התאגיד ראה

  מורשי חתימה עצמאיים - ב26תקנה 

הדוח, אין בחברה מורשי חתימה אשר בכוחם לחייב את התאגיד, בלא צורך בחתימתו של גורם  למועד
  נוסף בתאגיד, לעניין פעולה מסוימת.

  רואי החשבון של התאגיד - 27תקנה 

  , ירושלים.19קסלמן וקסלמן, רח' הרטום 

  התאגדותהשינויים בתזכיר או בתקנון  - 28תקנה 

 תקנוןאת הוראות  לתקןאישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה,  ,2012בינואר  12 ביום

לחוק החברות  16תיקון מס' מתקנון ההתאגדות של החברה נבע בעיקרו  תיקון. החברה של ההתאגדות

(במסגרת חוק ייעול הליכי אכיפה  1968-"ח התשכלחוק ניירות ערך  45ומתיקון מס'  1999-"ט התשנ

אכיפה מנהלית מאפשר  חוק"). חוק אכיפה מנהלית) ("2011- "אהתשע(תיקוני חקיקה)  ברשות ניירות ערך

לחברה לשפות ולבטח נושאי משרה בחברה בגין הוצאות שהוציאו בקשר עם הליכים לפי חוק אכיפה 

 בתקנוןכן אושר לעגן  כמומנהלית, בכפוף לכך שקיים סעיף בתקנון החברה המאפשר שיפוי וביטוח כאמור. 

סכום השיפוי המרבי שמתחייבת החברה לשלם לכל נושאי המשרה בה על פי כתב השיפוי, כך  את, החברה

מהונה העצמי של  25% -שסכום השיפוי הכולל לא יעלה (במצטבר, לכל נושאי המשרה) על סכום השווה ל

 תקנוןה לנוסחהחברה לפי דוחותיה הכספיים המאוחדים האחרונים של החברה כפי שיהיו במועד השיפוי. 

 אסמכתא(מספר  2012 בינואר 11 ביום החברה שפרסמה מיידי דוח ראולאחר התיקונים כאמור לעיל, 

  ), הנכלל בדוח זה על דרך ההפניה.2012-01-013023

 תקנון הוראות את לתקן, החברה של המניות בעלי של הכללית האסיפה אישרה, 2012ביולי  5 ביום

 לחברה הפכה החברהההתאגדות של החברה נבע בעיקרו מכך ש. תיקון תקנון החברה של ההתאגדות

להוראות פקודת החברות (למעט סעיפי  מותאם היהשינויו  טרםב תקנוןה נוסחו 1984 בשנת ציבורית

 נושאי ושיפוי לביטוח המתייחסים סעיפים למעט, החברה תקנוןתוקנו הוראות  לפיכךהביטוח והשיפוי). 

 להוראות שתותאמנה כךכאמור לעיל,  2012 בינואר 12 ביום הכללית האסיפהידי -על אושרו אשר משרה

הון  :עיקרי השינויים שנעשו בתקנון כאמור הינם ).החברות לחוק 16' מס לתיקון בות(לר החברות חוק

ב לחוק ניירות ערך, הקובע, כי בהון החברה שמניותיה 46במפורש אזכור לסעיף  הוסף -מניות החברה 

נרשמות לראשונה למסחר בבורסה יהיה סוג מניות אחד וזאת בקשר עם יכולת החברה להנפיק מניות 

 סמכויות בדבר ההוראות -  המניות בעלי אסיפות; טרם התיקוןמסוגים שונים, כמותר על פי התקנון 

 להוראות הותאמו ההצבעה ואופן חוקי מניין, מוקדמת הודעה, כינוס מועדי, היום סדר, הכללית האסיפה

, כהונתם והפסקת בחירתם אופן, הדירקטורים מספר בדבר ההוראות -; דירקטוריון החברה החברות חוק

 התייחסות וכן הדירקטוריון פעולות, דירקטוריון ועדות מינוי, ותפקידיו הדירקטוריון סמכויות

 על ההחלטה המתוקן לתקנון בהתאם - דיבידנדים; החברות חוק להוראות הותאמו חיצוניים לדירקטורים

 האסיפה נטלה אם(אלא  בלבד הדירקטוריון בסמכות תהא הטבה מניות וחלוקת ותנאיו דיבידנד חלוקת

 לתקנון בהתאם -); מבקר פנימי החברות לחוק 52 בסעיף כאמור הדירקטוריון סמכויות את הכללית

 להחלטת בהתאם"ל, למנכ או הדירקטוריון"ר ליו כפוף יהיה אשר פנימי מבקר הדירקטוריון ימנה המתוקן

בהתאם לתקנון המתוקן החברה תהא רשאית לתרום תרומות אף אם התרומה  - תרומות; הדירקטוריון

 רשאית תהא רההחב המתוקן לתקנון בהתאם -אינה במסגרת שיקוליה העסקיים; תיקון הוראות התקנון 

לא תוציא  המתוקן לתקנון בהתאם; רגיל ברוב הכללית האסיפה בהחלטת מהוראותיו הוראה לתקן

 החברה שטר מניה למוכ"ז.

(מספר  2012 וליבי 8לנוסח התקנון לאחר התיקונים כאמור לעיל, ראו דוח מיידי שפרסמה החברה ביום 

  ), הנכלל בדוח זה על דרך ההפניה. 2012-01-179022אסמכתא 
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  המלצות והחלטות הדירקטורים  - 29 תקנה

(תקנה  והחלטותיהם שאינן טעונות אישור אסיפה כללית  המלצות הדירקטורים בפני האסיפה הכללית

  )(א)29

המליץ דירקטוריון החברה לאסיפה הכללית, לאחר קבלת אישור ועדת  2011באוקטובר  10ביום   .א

, על תיקון תקנון החברה. לפרטים בדבר תיקון תקנון ההתאגדות 2011באוקטובר  10מיום  הביקורת

 לעיל. 28של החברה ראו תקנה 

, הביקורת ועדת אישור קבלת לאחרהמליץ דירקטוריון החברה לאסיפה הכללית,  2012 במאי 15 ביום  .ב

 לעיל. 28ראו תקנה על תיקון תקנון החברה. לפרטים בדבר תיקון תקנון ההתאגדות של החברה 

, ש"ח 5,360,000בסך כולל של החליט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד  2012באוגוסט  27ביום   .ג

. לפרטים נוספים אודות חלוקת הדיבידנד ונימוקי הדירקטוריון 2012בספטמבר  27אשר בוצעה ביום 

הנכלל ) 2012-01-20608א (מס' אסמכת 2012באוגוסט  27לחלוקה ראו דיווח מיידי של החברה מיום 

  יה.בדוח זה על דרך ההפנ

  )(ג)29(תקנה  החלטות אסיפה כללית מיוחדת

   אישרה האסיפה הכללית של החברה את ההחלטות הבאות: 2012בינואר  12ביום   .א

. לפרטים בדבר ותיקון הסכמי ההעסקה עימם אישור המשך התקשרות עם נושאי משרה בחברה )1

 .לעיל 21תקנה תנאי העסקתם של נושאי המשרה בחברה ראו 

 לעיל. 21אישור השלמת שכר בגין עבודתה של גב' רות מירון. לפרטים נוספים ראו תקנה  )2

 לעיל. 28ראו תקנה  נוספיםתיקון תקנון החברה. לפרטים  )3

 להלן. 29תקנה ראו נוספים אישור הענקת כתבי שיפוי לנושאי המשרה בחברה. לפרטים  )4

 אישרה האסיפה הכללית של החברה את ההחלטות הבאות:  2012 וליבי 5ביום   .ב

 לעיל. 28תיקון תקנון החברה. לפרטים נוספים ראו תקנה  )1

 לפרטים. שנים שלוש בת בחברה נוספת כהונה לתקופת חיצוני כדירקטור, לושי אבנר מר מינוי )2

  .לעיל 26 תקנה ראו לושי מר אודות נוספים

  החלטות החברה -  א29תקנה 

    ))4א(29פטור, ביטוח או התחייבות לשיפוי, לנושא משרה שבתוקף בתאריך הדוח (תקנה 

  ביטוח אחריות נושאי משרה  .א

בתקנון ההתאגדות כך שהחברה רשאית להתקשר בחוזה לביטוח  155הוחלף ותוקן סעיף  2004בשנת 

נושא משרה בה בשל חבות שתוטל עליו עקב פעולה שעשה בתוקף היות נושא משרה בה. כן תהיה 

או הוצאה שתוטל עליו עקב פעולה שעשה בתוקף החברה רשאית לשפות נושא משרה בה בגין חבות 

   משרה. היותו נושא

) 5ב(1סעיף בהתאם ל החברה באמצעות ועדת ביקורת והדירקטוריוןאישרה  2010בנובמבר  23ביום 

מנורה התקשרות עם חברת ביטוח  2000-לתקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי עניין), התש"ס

מבטחים ביטוח בע"מ, בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה, אשר תחול לגבי 

רים ונושאי דירקטורים ונושאי משרה שמכהנים בחברה ו/או שיכהנו בחברה מעת לעת (לרבות דירקטו

 לחוק 268 בסעיףמכורח הנסיבות, כ"בעלי שליטה" בחברה, כהגדרת המונח משרה העשויים להיחשב, 

 2011 בספטמבר 30 ליום ועד 2010, באוקטובר 1 מיום החל חודשים 12 של לתקופה וזאת), החברות

בדיווח  כמפורטמיליון דולר ארה"ב למקרה ולתקופה,  5"), בגבולות אחריות של הביטוח פוליסת("

) הנכלל בדוח זה על דרך 2010-01-690756(מס' אסמכתא  2012 בנובמבר 23 מיוםהמיידי של החברה 

 ידי על לרבות, לעת מעת, לעיל כמתואר הביטוח פוליסת חידוש את לאשרהחליטה  החברה. ההפנייה

 עד של נוספות לתקופות, שלהן הביטוח תקופות תום עם חליפית ביטוח פוליסת רכישת/או ו הארכתה
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 הפוליסה: (א) ש ובלבד, החברה לבחירת ביטוח חברות באמצעות, הראשון ההארכה ממועד שנים 5

; (ב) לעיל המפורטים מהתנאים לחברה יותר טובים או דומים בעיקרם שיהיו תנאים תכיל כאמור

, לה שקדמה השנה בגין ששולמה הפרמיה על תעלה לא הביטוח לחברת שתשולם השנתית הפרמיה

 כאמור הפוליסה לחידוש החברה ודירקטוריון ביקורת ועדת אישור יתקבל(ג)  -ו; 15% של בתוספת

 24נוספים אודות פוליסת הביטוח והליך האישור ראו דיווח מיידי של החברה מיום  לפרטים .לעיל

 הביקורת ועדת ואישר 2012 בינואר 30 ביום). 2010-01-692415(מס' אסמכתא  2010בנובמבר 

 2010 בנובמבר 23 מיום החברה ודירקטוריון הביקורת ועדת להחלטות בהתאם, החברה דירקטוריוןו

את חידוש פוליסת הביטוח,  לאשר, 2010 בדצמבר 29 מיום הכללית האסיפה לאישור ובהתאם

לדירקטורים ונושאי משרה בחברה, המכהנים בחברה ו/או שיכהנו בחברה מעת לעת, לרבות אלו 

ורות מירון), כאשר תנאי פוליסת  חיאטהנמנים עם בעלי השליטה בחברה (ה"ה ירון אנג'ל, יגאל 

ורות מירון,  חיאטהביטוח, לרבות הפרמיה בגינה והיקף הכיסוי הביטוחי לגבי ה"ה ירון אנג'ל, יגאל 

הינם זהים לתנאי ההתקשרות לגבי יתר הדירקטורים ונושאי המשרה בפוליסת הביטוח המוצעת 

, 2012 ספטמברב 30ועד ליום  2011באוקטובר  1חודשים החל מיום  12בחברה, זאת לתקופה של 

מיליון דולר ארה"ב, בהיקף כיסוי ביטוחי זהה לפוליסת הביטוח הקודמת,  5בגבולות אחריות של 

   הנוכחית). ביחס לפוליסת הביטוח $10% (המהווה הוזלה של 9,180בפרמיה שנתית של 

(בהתאמה),  החברה ןודירקטוריו הביקורת ועדת אישרו 2012בנובמבר  6 -ו 2012 נובמברב 4 בימים

 לאישור ובהתאם 2010 בנובמבר 23 מיום החברה ודירקטוריון הביקורת ועדת להחלטות בהתאם

, את חידוש פוליסת הביטוח, לדירקטורים ונושאי משרה 2010 בדצמבר 29 מיום הכללית האסיפה

בחברה, המכהנים בחברה ו/או שיכהנו בחברה מעת לעת, לרבות אלו הנמנים עם בעלי השליטה 

ורות מירון), כאשר תנאי פוליסת הביטוח, לרבות הפרמיה בגינה  חיאטבחברה (ה"ה ירון אנג'ל, יגאל 

ורות מירון, הינם זהים לתנאי ההתקשרות  חיאטון אנג'ל, יגאל והיקף הכיסוי הביטוחי לגבי ה"ה יר

חודשים  12בחברה, לתקופה של  החדשהלגבי יתר הדירקטורים ונושאי המשרה בפוליסת הביטוח 

מיליון דולר  5, בגבולות אחריות של 2013בספטמבר  30ועד ליום  2012באוקטובר  1 מיוםהחל מיום 

ששולמה  לפרמיהבלבד ביחס  10% -(המהווה עלייה של כ 10,000$ארה"ב, בפרמיה שנתית של 

ובתנאים בהיקף כיסוי ביטוחי זהה לפוליסת הביטוח הקודמת הביטוח) בגין פוליסת  קדאשת

  .הקודמת ביחס לפוליסת הביטוח משופרים

 פוי נושאי משרהיש  .ב

לאחר קבלת אישור ועדת הביקורת  ,אישרה האסיפה הכללית של החברה 2012בינואר  12ביום 

מתן התחייבות מראש ובדיעבד לשיפוי של נושאי , 2011באוקטובר  10ודירקטוריון החברה מיום 

ו/או בחברות בנות ו/או המשרה המכהנים ו/או שכיהנו ו/או שיכהנו כנושאי משרה בחברה מעת לעת 

רה בניירות ערך במישרין ו/או ו/או בתאגיד אחר כלשהו בו מחזיקה החבבחברות קשורות של החברה 

בינואר  12, נכון למועד האסיפה הכללית של החברה ביום לרבות נושאי המשרה הנמנים, בעקיפין

,  בשל כל חבות או הוצאה, כמפורט בכתב השיפוי, ו/או הוצאות בחברה עם בעלי השליטה ,2012

התדיינות סבירות, לרבות בקשר עם הליכים לפי חוק אכיפה מנהלית, ככל שהדבר מותר על פי דין. 

 למתן התייחסות הסרת גםלל ובהתאם לתיקון בחוק האכיפה המנהלית וכ עודכן השיפוי כתבנוסח 

י המרבי שמתחייבת החברה לשלם לכל נושאי המשרה בה על פי עדכון של סכום השיפוו פטור הסדר

 11ראו דוח עסקה של החברה מיום לאחר התיקונים כאמור לעיל, לנוסח כתב השיפוי,  .שיפויהכתב 

   הנכלל בדוח זה על דרך ההפניה.  ,)2012-01-013023(מספר אסמכתא  2012בינואר 

  

  ירון אנג'ל

  ודירקטור מנכ"ל
  

  דוד שביט

  הדירקטוריוןיו"ר 

  
  

  2013 במרס 18
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   )26 תקנה לפי(רשימת דירקטורים בתאגיד  - א'  נספח

 

שם 
דירקטור

מספר 
תעודת זהות

 תאריך 
  לידה
 

 כתובת
חבר בועדת 
 דירקטוריון

  

דירקטור 
בלתי תלוי 

או 
דירקטור 

  חיצוני 

מועד 
תחילת 
  כהונה

תפקיד 
בתאגיד 
ובחברות 

 הבת 

 נתינות השכלה ותעסוקה

בן משפחה 
של בעל 

עניין אחר 
 בחברה

תאגידים בהם 
משמש כדירקטור

יגאל 
 חיאט

01023076 31/05/1948 
השיזף 

 שורש 84
-  -  24/12/1984 

משנה 
, למנכ"ל

דירקטור 
בתאגיד 

ודירקטור 
בחברות 
   .הבת
 

  השכלה תיכונית,
, דירקטור בחברה

דירקטור בא.מ.א.ח 
אחזקות בע"מ, 

דירקטור באורנים 
מאפיה אזורית בע"מ 

 ומשנה למנכ"ל
 .החברה

 לא ישראלית

א.מ.א.ח. אחזקות 
אורנים  ;בע"מ

מאפיה אזורית 
 .בע"מ

רות 
 מירון

00485052 12/11/1943 
אליעזר 
 8 הגדול
 ם-י

-  -  24/12/1984 

סמנכ"ל 
כספים, 
מזכירת 
התאגיד, 

דירקטורית 
בחברה 

ודירקטורית 
בחברות 
  .הבת

  
תואר ראשון בכלכלה 

וסטטיסטיקה 
מהאוניברסיטה 

העברית בירושלים, 
, דירקטורית בחברה

דירקטורית באורנים 
מאפיה אזורית בע"מ 

כספים  סמנכ"ל
   .ומזכירת החברה

 

 לא ישראלית

אורנים מאפיה 
 ;אזורית בע"מ

נכסי שלמה ובניו 
 .בע"מ

ירון 
  אנג'ל

הגיחון  15/10/1959 05605577
 ם-י 11

-  -  28/09/1987 

מנכ"ל, יו"ר 
דירקטוריון 
 ,אורנים

דירקטור 
בחברה 

ובחברות 
  .הבת

תואר ראשון בכלכלה 
ומנהל עסקים 

מהאוניברסיטה 
 העברית בירושלים, 
 ,דירקטור בחברה

דירקטור באורנים 
מאפיה אזורית בע"מ 

   .ומנכ"ל החברה
 

 לא ישראלית

אורנים מאפיה 
 ;בע"מאזורית 

ג.א.י. אנג'ל 
 .אחזקות בע"מ



 16 שם 
דירקטור

מספר תעודת 
 זהות

 תאריך
 לידה

 כתובת
חבר בועדת 
 דירקטוריון

  

דירקטור 
בלתי תלוי 

או 
דירקטור 
  חיצוני

מועד 
תחילת 
  כהונה 

תפקיד 
בתאגיד 
ובחברות 

  הבת 

 נתינות השכלה ותעסוקה

בן משפחה 
של בעל 

עניין אחר 
 בחברה

תאגידים בהם משמש 
 כדירקטור

שאול בן 
 זאב

06347702 
03/09/194

6 
 50ארז 
 עומר

חבר בועדת 
ביקורת,  ה

ועדה יו"ר ה
לבחינת 
הדוחות 

הכספיים, 
חבר בועדת 

תגמול, 
חבר בועדת 

ציות 
  .ואכיפה

דירקטור 
  חיצוני

18/12/200
8  

דירקטור 
בעל , בתאגיד

 מומחיות
חשבונאית 

 .פיננסיתו

בעל תואר שני 
במנהל עסקים 

מאוניברסיטת ניו 
  יורק.

עסקים ראשי  מנהל
באברהם לבנת 
בע"מ, חברת 
 .אחזקות

 לא ישראלית

) 1999המשביר אחזקות (
אייץ' אנד או  ;בע"מ

מגדלי  ;אופנה בע"מ
 ;הערבה ליצוא בע"מ

שיווק בוטנים וכותנה 
תנובות שדה  ;בע"מ

אהבה  ;ומטע בע"מ
; אהבה אחזקות בע"מ
אקויטל  מעבדות בע"מ;

יואל ירושלים  ;בע"מ
אויל אקספלורשיין 

נפטא חברה  ;בע"מ
 ;ישראלית לנפט בע"מ

תקשובים מרכז 
 ;תקשורת עסקי בע"מ
 ;מישר עומר בע"מ

 Grand auto  ;סמפאל
d.o.o Grand; 

automotive llp; 
תנובות שדה שיווק 

תנובות טנא  ;בע"מ
 Field Produce ;בע"מ

lnt.BV;   דלתא גליל
  .תעשיות בע"מ
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שם 
דירקטור

מספר 
תעודת זהות

 תאריך
 לידה

 כתובת
חבר בועדת 
 דירקטוריון

  

דירקטור 
בלתי תלוי 

או 
דירקטור 
  חיצוני

מועד תחילת 
  כהונה 

תפקיד בתאגיד 
 ובחברות הבת 

 נתינות השכלה ותעסוקה

בן 
משפחה 
של בעל 

עניין 
אחר 
 בחברה

תאגידים בהם 
 משמש כדירקטור

08/02/1933 041631557 דוד שביט

מושב 
חניאל, 
(עמק 
  חפר)

-  -  01/01/1994  
יו"ר 

  .יוןדירקטורה
  

בוגר כלכלה ומנהל 
עסקים מאוניברסיטת 

  בר אילן
לשעבר יו"ר החברה 
להובלת דלק בע"מ 
ודירקטור בעילית 
  .החברה לביטוח

  

  לא  ישראלית

יו"ר דירקטוריון 
 ;צומת מחניים בע"מ

יו"ר דירקטוריון דוד 
שביט ייזום 
ש.  ;והשקעות בע"מ

אורנה ארגון וניהול 
  השקעות בע"מ.

אבנר 
  לושי

022840607  22/11/1966
, 36סמדר 
  גן-רמת

ועדת יו"ר 
ביקורת, ה

חבר בועדה 
לבחינת 
הדוחות 

הכספיים, 
ועדת  יו"ר

תגמול, 
ועדת  יו"ר

ציות 
  .ואכיפה

דירקטור 
  חיצוני

09/07/2009  

דירקטור 
בעל , בתאגיד

מומחיות 
חשבונאית 
  ופיננסית.

תואר ראשון 
בכלכלה ובמשפטים 

מאוניברסיטת חיפה; 
תואר שני במשפטים 

מהאוניברסיטה 
 ןרישיוהעברית; בעל 
  דין-לעריכת

בקרן הון סיכון   מנהל
Israel Health Care 

Ventures. 
  

  לא ישראלית

חברת פלסטופיל 
הזורע בע"מ; פלרם 

) 1990תעשיות (
גן -רתדי ;בע"מ

(מוצרים מדויקים) 
-E ;בע"מ 1993

Ceuticals ltd; 
Easy-Glide Ltd; 
Easy-Lap Ltd; 

ליזה מדיקל  מונה
 .עוזבר בע"מ ;בע"מ

ישעיהו 
  אלטוביה

06718423  13/08/1937 
רשב"א 

13,  
  ירושלים

חבר בועדת 
ביקורת, 

חבר בועדה 
לבחינת 
הדוחות 
, הכספיים

 בועדת חבר
 ציות
  .ואכיפה

דירקטור 
  בלתי תלוי

27/07/2010  

דירקטור 
  בתאגיד,

בעל כשירות 
  .מקצועית

חבר ועד הפועל של 
התאחדות התעשיינים 

  בירושלים.
בוגר תואר ראשון 

דעי בכלכלה ומ
המדינה 

מהאוניברסיטה 
  ירושלים.העברית ב

ביקורת ה ועדתחבר ב
במכללה האקדמית 

גן החיות וב ירושלים
 בירושלים. "יהתנכ

  

  לא  ישראלית
 סיטון סטאל חברת

  בע"מ

אורלי 
  זילברמן

056037807  30/07/1959
הנשיא 

161 ,
  הרצליה

 חברה
 בועדת
  תגמול

דירקטורית 
בלתי 
   תלויה

09/10/2011  

דירקטורית 
בעלת  ,בתאגיד

 מומחיות
חשבונאית 
  .ופיננסית

בוגרת כלכלה 
וחשבונאות 

 מאוניברסיטת תל
אביב, בעלת רישיון 
 לראיית חשבון

מכהנת כדירקטורית 
במספר חברות 

 ציבוריות.
  

  לא  ישראלית

בע"מ;  אוריין ש.מ.
ר.ה. טכנולוגיות 

 אדוונטק ;בע"מ
טכנולוגיות (א.ט.) 

  .בע"מ
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  )א26(לפי תקנה  נושאי המשרה הבכירה בתאגידרשימת  -נספח ב' 
  

 הפרטים לגבי נושאי המשרה הבכירה בחברה: יפורטו להלן לעיל.  26לפרטים בדבר נושאי המשרה הבכירה בחברה אשר  הינם חברי דירקטוריון, ראו תקנה   

  

מספר תעודת זהות נושא המשרהשם 
  תאריך  לידה

 
 תחילת תאריך

 הכהונה

התפקיד שהוא ממלא 
בתאגיד, בחברת בת 
שלו, בחברה קשורה 
  שלו או בבעל עניין בו

 

 עניין בעל הוא האם
 משפחה בן או בחברה

 בכירה משרה נושא של
בחברה עניין בעל של או

השכלה וניסיון עסקי בחמש 
 השנים האחרונות

 01/10/2007 09/04/1967 059734269 יורם לביטוב
מבקר הפנים של 

  .החברה
 לא

תואר ראשון במדעי המדינה 
ומנהל ציבורי מטעם 
 אוניברסיטת בר אילן

עומד בראש משרד עצמאי 
 לשירותי ביקורת פנים

 01/08/2012 15/01/1977 033510900 אליהו צרפתי
ממונה על האכיפה ה

 .בחברה הפנימית
 לא

תואר ראשון בחשבונאות 
וכלכלה מהאוניברסיטה 

העברית, תואר שני במנהל 
אוניברסיטה העסקים מ

העברית. בעל רישיון לראיית 
 חשבון.

.רואה חשבון פנימי בחברה  

 07/01/2013 17/10/1959 056118680 ניר בן יהודה
פיתוח עסקי  סמנכ"ל

 .בחברה
 

 לא

תואר ראשון ושני במנהל 
עסקים מאוניברסיטת דרבי, 

 הנדסאי תעשיה וניהול.
 .מנהל פיתוח עסקי בחברה

 

  07/01/2013 01/08/1976 033225137  ערן שפיגל
 שרשרת"ל  סמנכ

 ושירות אספקה
  .בחברה

  לא

תואר ראשון במנהל עסקים 
המרכז הבינלאומי הרצליה.מ  

מנהל מכירות מרחב מרכז 
 .בחברה
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מספר תעודת זהות שם נושא המשרה
  תאריך  לידה

 
 תחילת תאריך

 הכהונה

התפקיד שהוא ממלא 
בתאגיד, בחברת בת 
שלו, בחברה קשורה 
  שלו או בבעל עניין בו

 

 עניין בעל הוא האם
 משפחה בן או בחברה

 בכירה משרה נושא של
בחברה עניין בעל של או

השכלה וניסיון עסקי בחמש 
 השנים האחרונות

  לא  סמנכ"ל  מכירות   07/01/2013 12/11/1971 02879431  מרדכי חסין

 .תיכונית השכלה
 לתואר לימודים במהלך
 וניהול בכלכלה ראשון

  .הפתוחה באוניברסיטה
 דרום מרחב מכירות מנהל

 .בחברה וירושלים
 

  לא  סמנכ"ל משאבי אנוש  07/01/2013 14/07/1969 024266553  שלומית רום

ראשון במדעי  תואר
ההתנהגות מאוניברסיטת בן 

 שני תואר, גוריון
 חברתית בפסיכולוגיה
  .העברית מהאוניברסיטה

חטיבת השמה בחברת  מנהלת
פילת, סמנכ"ל משאבי אנוש 

 פליינגחברת שילוח מקבוצת 
 קרגו.
  

  לא  סמנכ"ל תפעול  03/02/2013 09/03/1965 059566356  יונתן שור

 תואר ראשון בהנדסת מכונות
  מהטכניון.

מנהל תפעול בטמפו משקאות 
 .בע"מ
  

  



 

  תאגידי ממשל שאלון

  -במסגרת שאלון זה תשומת לב כי 

ותשובה "לא  √–ולהיפך. תשובה "נכון" תסומן במשבצת הרלוונטית באמצעות , תקין תאגידי ממשל של לקיומו חיובית אינדיקציה מהווה השאלות מן אחת כל לגבי" נכון" תשובה שבה במתכונת ערוך השאלון )1(

בא למצות את כל היבטי הממשל התאגידי הרלוונטיים לתאגיד, אלא עוסק במספר היבטים בלבד; לצורך קבלת מידע נוסף (ולפי העניין), יש  אינוספק יובהר כי השאלון  ; למען הסרX - נכון" תסומן באמצעות

 לעיין בדיווחים השוטפים של התאגיד.

על אף האמור, "שנת הדיווח" לגבי תאגיד הבוחר ליישם את השאלון ביישום מוקדם תהיה (לכל הפחות) מיום  קופתי;. שקדמו למועד פרסום הדוח התxx.31.12ועד ליום  xx .1.1"שנת הדיווח" משמעה מיום )2(

ה שנה אחת מלאה לפחות, ), "שנת הדיווח" תהי121 -). לגבי תאגיד שבוחר ליישם את השאלון במסגרת דוח מיידי (ע"ג טופס ת30.9.12(לגבי יישום מוקדם בדוח רבעוני ליום  30.9.12ועד ליום  1.10.11

  שתסתיים סמוך למועד פרסום השאלון;

 לצד כל שאלה מצוינת המסגרת הנורמטיבית. במקרה שהשאלה מתייחסת להוראת חובה מצוין הדבר במפורש; )3(

   .  הרלוונטית השאלה מן הפניה תוך לשאלון, סיום הערות במקרה שתאגיד מבקש להוסיף מידע העשוי להיות חשוב למשקיע סביר בקשר עם תשובותיו בשאלון, יוכל לעשות כן במסגרת )4(

   הדירקטוריון עצמאות

  
  נכון 

  
 נכון לא

  
  מסגרת נורמטיבית

 יותר. או חיצוניים דירקטורים שני בתאגיד כיהנו הדיווח שנת בכל  .1
  

 , כאמורימים 90אם תקופת הזמן בה לא כיהנו שני דירקטורים חיצוניים אינה עולה על  בשאלה זו ניתן לענות "נכון"
 כיהנו לא (בימים) בה הזמן תקופתתצוין (נכון/לא נכון)  שהיא תשובהכל בואולם ) לחוק החברות, 10((ב)א.363בסעיף 

בדיעבד, תוך הפרדה בין  שאושרה ת כהונהתקופ גם זה ובכלל(הדיווח  בשנת יותר או חיצוניים דירקטורים שניבתאגיד 
   :הדירקטורים החיצונים השונים)

  
  .ימים 0, שאול בן זאבירקטור א':  ד
  

  ימים. 0, אבנר לושידירקטור ב':  
  

.2 :שאלון זה פרסום למועד נכוןהמכהנים בתאגיד  החיצוניים הדירקטורים מספר

√ 

  הוראת חובה
  

 רותבהח לחוק 239 סעיף

2.  
  א.

  
   _____ _____  (בנוסף על הדח"צים). 2:  שאלון זה פרסום למועד נכון מספר הדירקטורים הבלתי תלויים המכהנים בתאגיד

 1סעיף  -חוק החברות 



 

  ב.
  

  -שאלון זה פרסום למועד נכון
  

ש מבין שלי  - )בעל שליטה - או מי שמחזיק בדבוקת שליטה (בסעיף זה  בתאגיד שיש בו בעל שליטה -
  .ירקטוריון, לפחות, בלתי תלוייםחברי הד

  
  רוב חברי הדירקטוריון בלתי תלויים.  -בתאגיד שאין בו בעל שליטה -

  
  

√  
(הוראות  לתוספת  הראשונה  

, ממשל תאגידי מומלצות)
א) 9(ג)(48-א) ו9(ב)(10תקנה ו

 לתקנות הדוחות

  ג.
   תלויים. בלתי דירקטוריםלי של אמינימ/מספר  1שיעור בו יכהן בתקנון כי התאגיד קבע

  
   - יצוין "נכון" הינה אם תשובתכם

  
  _____. : בתקנון שנקבע תלויים יהבלת הדירקטורים מספר/שיעור

  
  :הדיווח (לענין כהונת דירקטורים בלתי תלויים) בשנת התקנון עמד בפועל בהוראת התאגיד

  כן �

  לא �

  במשבצת המתאימה).   x (יש לסמן

  
X 

נת הם קיימו בשונמצא כי  (והדירקטורים הבלתי תלויים) עם הדירקטורים החיצוניים בשנת הדיווח נערכה בדיקה .3
(והבלתי תלויים)  החיצוניים הדירקטורים של זיקה היעדר לעניין החברות לחוק (ו)- ו )ב(240 סעיף את הוראתהדיווח 

   .(או בלתי תלוי) וכן מתקיימים בהם התנאים הנדרשים לכהונה כדירקטור חיצוני המכהנים בתאגיד
  

הכספים של  כסמנכ"לזכירת החברה המשמשת גם מ שערך את הבדיקה האמורה: גורםיצוין ה - הינה "נכון" אם תשובתכם
החברה.

√   

א. 245  ,241 ,(ב)240 פיםיסע
 לחוק החברות 246 -ו

למנהל הכללי, במישרין או בעקיפין (למעט  2כפופים אינם הדיווח, שנת במהלך בתאגיד כיהנו אשר הדירקטורים כל .4
  ים).דירקטור שהוא נציג עובדים, אם קיימת בתאגיד נציגות לעובד

  
  עמדו שלא הדירקטוריםמספר  יצוין  -  )כפוף למנהל הכללי כאמור (קרי, הדירקטור "לא נכון" הינה אם תשובתכם

 .2 האמורה: במגבלה
  

X  3סעיף  -חוק החברות 
לתוספת  הראשונה (הוראות 

  ממשל תאגידי מומלצות) 

 

                                                                 
   . 1/3, בתאגיד בו נקבע שיעור של שליש דירקטורים בלתי תלויים יצוין לדוגמה ,. כךהדירקטורים מספר מסוים מתוך כל -"שיעורבשאלון זה " 1
2

  לעניין שאלה זו.  "כפיפות"לא ייחשב כ ,עצם כהונה כדירקטור בתאגיד מוחזק 



 

לגבי גילוי המשתתפים בדיון ו/או בהצבעה כאמור,  התאגיד מכל הדירקטורים ביקשדירקטוריון ישיבת טרם התחלת כל  .5
  3., לפי הענייןנושא  שעל סדר יומה של הישיבהב ו/או ניגוד עניינים שלהם אישי ענייןקיומו של 

  
האם דירקטורים שהודיעו על קיומו של ענין אישי ו/או ניגוד עניינים, השתתפו בדיון ו/או בהצבעה כאמור יצוין בנוסף, 
  :(ב) לחוק החברות)278לרוב הדירקטוריון היה עניין אישי כאמור בסעיף או הצבעה שדיון ו/(למעט 

  
   . _____כן. שיעור הדירקטורים כאמור שהשתתפו בדיון ו/או בהצבעה:   �
  

  .(יש להוסיף שורות נוספות לפי מספר הדיונים/הצבעות שהיו בשנת הדיווח)
  
   לא. �
 

   
 278 -ו 269, 255פים סעי

 רותבהח לחוק

 לפי דירקטור לבקשת בהתאם, התאגיד חשבון על מקצועי ייעוץ שירותי דילהעמ הדירקטוריון סירב לא הדיווח, בשנת .6
   החברות, ככל שנתבקש לכך. לחוק) א(266 סעיף

 
 ונימוקי לבקשה הדירקטור יפורטו נימוקי –"לא נכון" (קרי, הדירקטוריון סירב כאמור)  הינה אם תשובתכם
  ._____לאמור:  גילוי ניתן בו המיידי תינתן הפנייה לדיווח לחלופין לבקשה, או היענות-לאי הדירקטוריון

x   .(הדירקטוריון לא נתבקש כאמור) לא רלוונטי 

   

 החברות לחוק) א(266 סעיף

שיבות בי נכח לא, משרה בכירה אחר בתאגיד או נושא דירקטור שאינו, מטעמו) מי ו/או השליטה (לרבות קרובו בעל  .7
  שהתקיימו בשנת הדיווח.  הדירקטוריון

  
משרה  ו/או נושא דירקטוריון אם תשובתכם הינה "לא נכון" (קרי, בעל שליטה ו/או קרובו ו/או מי מטעמו שאינו חבר

יצוינו הפרטים הבאים לגבי נוכחות האדם הנוסף בישיבות  – בכירה בתאגיד נכח בישיבות הדירקטוריון כאמור)
  מור:הדירקטוריון כא

  ._____זהות: 
  ._____תפקיד: 

  
  ._____פירוט הזיקה לבעל השליטה (אם מי שנכח אינו בעל השליטה עצמו): 

  לא �כן    �האם היה זה לשם הצגת נושא מסוים: 

  במשבצת המתאימה)   x(יש לסמן 
  

  ._____שיעור נוכחותו בישיבות הדירקטוריון שהתקיימו בשנת הדיווח: 
  
x ) השליטה הם דירקטורים ונושאי משרה בכירה בתאגידבעלי לא רלוונטי.(  

  

_____ _____   

  לחוק החברות 106סעיף 

  

 

                                                                 
3

  תאגיד רשאי שלא לענות על שאלה זו. בשנת היישום לראשונה,  



 

   הדירקטורים וכישורי שירותכ

  
 נכון

  
  נכון לא

  
  תנורמטיבימסגרת 

, בתאגידכהונתם של כלל הדירקטורים לסיים מיידית את אפשרות ההמגבילה את קיימת הוראה  לאבתקנון התאגיד   .8
   נחשבת מגבלה). אינהקביעה ברוב רגיל  –(לעניין זה  רקטורים חיצונייםשאינם די

   –יצוין (קרי, קיימת מגבלה כאמור)  תשובתכם הינה "לא נכון" אם

 

√ 
לחוק  222 - ו 85פים סעי

ב. לחוק 46, סעיף החברות
 ניירות ערך 

     . פרק הזמן שנקבע בתקנון לכהונת דירקטור:  א.   

     .בע בתקנון לסיום כהונתם של הדירקטורים:הרוב הדרוש שנק  ב.   

     סיום כהונתם של הדירקטורים: לשם הכללית אסיפה במנין חוקי שנקבע בתקנון   ג.   

     תקנון: ב ות אלוהרוב הדרוש לשינוי הורא  ד.   

היה  יומה סדר עלש הכללית אסיפהה זימון למועד עובר הצהירושכיהנו בתאגיד במהלך שנת הדיווח  הדירקטורים כל .9
וכי לא  תפקידם ביצוע לשם הראוי הזמן את להקדיש (תוך פירוטם) והיכולת הדרושים הכישורים להם יש כי ,מינוים

לחוק החברות, ולעניין דירקטור בלתי תלוי מתקיים בהם  227 -ו 226מתקיימות לגביהם ההגבלות האמורות בסעיפים 
   .לחוק החברות 1קטור בלתי תלוי" שבסעיף ) להגדרה "דיר2(-) ו1גם האמור בפסקאות (

 : _____.לגביהם האמור התקיים שלא הדירקטורים יצוינו שמות  -  "לא נכון" הינה אם תשובתכם

√ 
  הוראת חובה

ב. 224 -וא.224 פיםסעי
 לחוק החברות

אגיד והדירקטורים, החל על הת חדשים, בתחום עסקי התאגיד ובתחום הדין לדירקטורים הכשרה לתאגיד יש תוכנית .10
   , בין השאר, לתפקיד שהדירקטור ממלא בתאגיד.תמכהנים, המותאמ דירקטוריםהכשרת המשך ל תכנית וכן

  הדיווח: בשנת הופעלה התוכנית יצוין האם -אם תשובתכם הינה "נכון"

 xכן   

  לא �

 במשבצת המתאימה)   x(יש לסמן 

√ 

(א)  4סעיף  -חוק החברות 
אות (הור לתוספת הראשונה

 ממשל תאגידי מומלצות)

 , החלות על התאגיד התאגידי הממשל הטמעת הוראות על אחראי) הדירקטוריון אדם אחר שמינה או( הדירקטוריון ר"יו .11
   הדיווח. שנת במהלך תאגידי בממשל הקשורים בנושאים הדירקטורים לעדכון ופעל

אלי צרפתי, ותפקידו:  נא ציינו את שמו, הדירקטוריון)האחראי (חלף יו"ר  לתפקיד אחר אדם מינה הדירקטוריון אם
  .רו"ח פנימי בחברה וממונה על האכיפה הפנימית בחברה

√ 
(ב)  4סעיף  - חוק החברות

(הוראות  לתוספת הראשונה
  ממשל תאגידי מומלצות)



 

12. 
 א.

חשבונאיתיותמומחבעלילהיותשעליהםבדירקטוריון דירקטורים שלנדרש מזערימספרבתאגיד נקבע
  ופיננסית. 

 .2יצוין המספר המזערי שנקבע:  - אם תשובתכם הינה "נכון"
√ 

  הוראת חובה 

) לחוק 12(א)(92סעיף 
 החברות

  ב.
 דירקטורים, ופיננסית החשבונאית המומחיות בעל החיצוני לדירקטור בנוסף ,כל שנת הדיווח כיהנו בתאגידב

  הדירקטוריון. קבע שאותו במספר תופיננסי חשבונאית מומחיות בעלי נוספים

בשאלה זו ניתן לענות "נכון" אם תקופת הזמן בה לא כיהנו דירקטורים נוספים בעלי מומחיות חשבונאית 
 לא (בימים) בה הזמן , ואולם בכל תשובה שהיא (נכון/לא נכון) תצוין תקופתימים 60ופיננסית אינה עולה על 

  ._____ :בתאגיד דירקטורים כאמור כיהנו

√  
 

  הוראת חובה

 (ד) לחוק החברות219סעיף 

  ג.
  הדיווח: שנת במהלך בתאגיד מספר הדירקטורים שכיהנו

   .3ופיננסית:  חשבונאית כשירות בעלי

  .1מקצועית:  כשירות בעלי

שהיו שינויים במספר הדירקטורים כאמור בשנת הדיווח, יינתן הנתון של המספר הנמוך ביותר (למעט  במקרה
  מקרות השינוי) של דירקטורים מכל סוג שכיהנו בשנת הדיווח. ימים 60ן של בתקופת זמ

_____ _____ 

  

 ,(ד)219), 12(א)(92סעיפים 
) לחוק החברות, 1(א240

) 9(ג)(48-)(א) ו9(ב)(10תקנה 
  לתקנות הדוחות

 

13. 
  א.

לענין גיוון הרכב (ד) לחוק החברות 239חיצוני בשנת הדיווח, קוימה הוראת סעיף דירקטורמינויבמועד
  . משני המינים הדירקטוריון

  רלוונטי (לא מונה דירקטור חיצוני בשנת הדיווח) לא  �

√  
   

  הוראת חובה

 (ד) לחוק החברות239סעיף 

  ב.
  חברים משני המינים. הדירקטוריון כלל הרכב הדיווח שנת בכל

  ._____ם האמור: יצוין פרק הזמן (בימים) בו לא התקיי - אם תשובתכם הינה "לא נכון" 

, ימים 60בשאלה זו ניתן לענות "נכון" אם תקופת הזמן בה לא כיהנו דירקטורים משני המינים אינה עולה על 
משני  דירקטורים בתאגיד כיהנו לא (בימים) בה הזמן ואולם בכל תשובה שהיא (נכון/לא נכון) תצוין תקופת

  ._____ :המינים

√  
 

  

 2סעיף  -חוק החברות 
(הוראות  אשונהלתוספת הר

  ממשל תאגידי מומלצות)

  
  .ג

  מספר הדירקטורים מכל מין המכהנים בדירקטוריון התאגיד נכון למועד פרסום שאלון זה: 

  2נשים:   6גברים: 
_____ _____ 

  

  



 

אסיפה כללית) הדירקטוריון ישיבות    (וכינוס 

  
 נכון

  
 נכון לא

  
  תנורמטיבימסגרת 

14.   
  א.

  : )2012( הדיווח בשנת כל רבעון במהלך שהתקיימו קטוריוןהדיר ישיבות מספר
  

  .3     רבעון ראשון  
  .1 ון שני:         רבע
  .2ן שלישי:     רבעו
  .3   ון רביעי:    רבע

_____  
  

_____ 
  

א. 224 -ו 98 , 97סעיפים 
 לחוק החברות

  .ב
יצוין שיעור השתתפותו בישיבות לצד כל אחד משמות הדירקטורים שכיהנו בתאגיד במהלך שנת הדיווח, 

במהלך  לרבות ישיבות ועדות הדירקטוריון בהן הוא חבר, וכמצוין להלן) שהתקיימו -בס"ק זה הדירקטוריון (
   הדיווח (ובהתייחס לתקופת כהונתו): שנת

  (יש להוסיף שורות נוספות לפי מספר הדירקטורים).

_____  _____ 

שיעור   שם הדירקטור
השתתפותו 

יבות ביש
  הדירקטוריון

  

שיעור 
השתתפותו 

בישיבות ועדת 
לגבי ביקורת (
חבר דירקטור ה

  וועדה זו)ב

עור שי
השתתפותו 

ה ועדהבישיבות 
דוחות לבחינת ה
לגבי ( כספיים

חבר דירקטור ה
  וועדה זו)ב

שיעור השתתפותו בישיבות 
ועדות דירקטוריון נוספות בהן 

  (תוך ציון שם הועדה) הוא חבר

  ועדת ציות ואכיפה

  דוד שביט

  שאול בן זאב

  אבנר לושי 

  ישעיהו אלטוביה

  אורלי זילברמן

  ירון אנג'ל

  רות מירון

  יגאל חיאט

100%  

100%  

80%  

90%  

100%  

100%  

80%  

90%  

  

  

100%  

100%  

  

100%  

100%  

  

100%  

100%  

100%  



 

15. 
 המשרה ונושאי הכללי עסקי התאגיד בידי המנהל דיון אחד לפחות לעניין ניהול הדירקטוריון קיים הדיווח בשנת

  עמדתם. את להביע הזדמנות להם שניתנה נוכחותם, לאחר בלא, לו הכפופים

X  5סעיף  -חוק החברות 
(הוראות  לתוספת הראשונה

 ממשל תאגידי מומלצות)

16.  

  השנתית האחרונה). בשנת הדיווח כונסה אסיפה שנתית (ולא יאוחר מתום חמישה עשר חודשים לאחר האסיפה
  הוראת חובה √

  לחוק החברות 60סעיף   

  

   הדירקטוריון ראש ויושב הכללי המנהל תפקידי בין הפרדה

  
 נכון

  
 נכון לא

  
  תנורמטיבימסגרת 

17.  
  .דירקטוריון ר"יו בתאגיד ןכיה הדיווח שנת בכל

כאמור ימים  60ר דירקטוריון אינה עולה על יו"ן בתאגיד אם תקופת הזמן בה לא כיה בשאלה זו ניתן לענות "נכון"
כיהן  לא (בימים) בה הזמן תצוין תקופתבכל תשובה שהיא (נכון/לא נכון) , ואולם )) לחוק החברות2א.(363בסעיף 

  ._____ :בתאגיד יו"ר דירקטוריון כאמור
 

√ 

  הוראת חובה
  

 לחוק החברות(א) 94  סעיף

18.   
  כללי.מנהל  בתאגיד כיהן הדיווח שנת לכב

בסעיף  כאמור ימים 90מנכ"ל אינה עולה על  בתאגיד "נכון" אם תקופת הזמן בה לא כיהןבשאלה זו ניתן לענות 
כיהן בתאגיד  לא (בימים) בה הזמן תצוין תקופתבכל תשובה שהיא (נכון/לא נכון) אולם ) לחוק החברות, ו6א.(363

   :מנכ"ל כאמור
  

√ 

  הוראת חובה
  

  לחוק החברות 119סעיף 

בתאגיד בו מכהן יו"ר הדירקטוריון גם כמנכ"ל התאגיד ו/או מפעיל את סמכויותיו, כפל הכהונה אושר בהתאם  .19
  (ג) לחוק החברות.121סעיף הוראות ל

 ו/או כפל הכהונה את אישרה אשר הכללית אודות האסיפה נא הפנו לדיווח המיידי - אם תשובתכם הינה "נכון"
  הפעלת הסמכויות כאמור: 

x (ככל שלא מתקיים בתאגיד כפל כהונה כאמור). לא רלוונטי 

 

  הוראת חובה

לחוק  121 - ו 95פים סעי
 החברות



 

   הדירקטוריון. ר"יו של קרוב אינו ל"המנכ .20

  –(קרי, המנכ"ל הנו קרוב של יו"ר הדירקטוריון)  לא נכון"אם תשובתכם הינה "
√ 

לחוק  121 - ו 95סעיפים 
 החברות

 _____ _____  ._____קרבה המשפחתית בין הצדדים: תצוין ה  א.

  ב.
     (ג) לחוק החברות:121בהתאם לסעיף  כהונה אושרהה

  כן � 

  לא �

  במשבצת המתאימה)   x(יש לסמן 

__________ 

21.  
   .למעט כדירקטור ,בתאגידבכירה  כנושא משרה מכהן כמנכ"ל או אינובעל שליטה או קרובו 

  גיד אין בעל שליטה).לא רלוונטי (בתא �

X  לחוק החברות 106סעיף  

 

  

  הביקורת ועדת 

  
נכון

  
 נכון לא

  
  תנורמטיבימסגרת 

22. 
  הדיווח. שנת במהלך הביקורת בועדת היו חברים החיצוניים הדירקטורים כל

  הוראת חובה √
  

 לחוק החברות 115סעיף 
23.  

  חיצוני. דירקטור הוא הביקורת ועדת ר"יו
  את חובההור √

  
 לחוק החברות 115סעיף 

24. 
 - בשנת הדיווח כיהן לא הביקורת בועדת

  הוראת חובה __________
  

 לחוק החברות 115סעיף 

  √  קרובו. או השליטה בעל  א.
  



 

  לא רלוונטי (בתאגיד אין בעל שליטה). �

  √  הדירקטוריון. ר"יו  ב.
 

  √  בשליטתו. תאגיד בתאגיד או בידי השליטה בעל ייד על או התאגיד ידי על המועסק דירקטור  ג.
 

  √   קבע. דרך שירותים בשליטתו תאגיד בתאגיד או השליטה לבעל או לתאגיד הנותן דירקטור  ד.
 

  השליטה. בעל על דירקטור שעיקר פרנסתו  ה.

  לא רלוונטי (בתאגיד אין בעל שליטה). �

√  
 

25.  
בשנת הדיווח בישיבות  לא נכחיקורת, ובכלל זה בעל שליטה או קרובו, מי שאינו רשאי להיות חבר בוועדת ב

   .(ה) לחוק החברות115בהתאם להוראות סעיף ועדת הביקורת, למעט 

  הוראת חובה √
  

 (ה) לחוק החברות 115סעיף 

רי חב של שהתקיימו בשנת הדיווח היה רוב הביקורת ולקבלת החלטות בכל ישיבות ועדת לדיון חוקי מנין .26
   ואחד מהם לפחות היה דירקטור חיצוני. בלתי תלויים רוב הנוכחים היו דירקטוריםכאשר הועדה, 

 ._____: הישיבות בהן לא התקיימה הדרישה כאמור  שיעוריצוין   - אם תשובתכם הינה "לא נכון" 

  הוראת חובה √

 א. לחוק החברות116סעיף 

27. 
לפי העניין, , המבקר החשבון ורואה הפנימי לפחות בנוכחות המבקר תאח ישיבה הדיווח בשנת קיימה הביקורת ועדת

 לעניין ליקויים בניהול העסקי של התאגיד., של נושאי משרה בתאגיד שאינם חברי הוועדה ובלא נוכחות
  הוראת חובה √

 החברות,) לחוק 1(117סעיף 
 6סעיף  -חוק החברות 

(הוראות לתוספת  הראשונה 
 ממשל תאגידי מומלצות)

28. 
הועדה ו/או לבקשת הועדה  ר"יו הועדה, היה זה באישור חבר להיות רשאי שאינו מי נכח בה הביקורת ועדת ישיבות בכל

  . (לגבי היועץ המשפטי ומזכיר התאגיד שאינו בעל שליטה או קרובו)

  

  הוראת חובה √

 (ה) לחוק החברות 115סעיף 

29. 
 לליקויים בקשר התאגיד עובדי של בתלונות הטיפול אופן ביקורת לגביבשנת הדיווח היו בתוקף הסדרים שקבעה ועדת ה

  כאמור. שהתלוננו לעובדים שתינתן ההגנה ולגבי עסקיו בניהול
  הוראת חובה  √

 ) לחוק החברות6(117סעיף 

  



 

( תפקידי הכספיים  הדוחות  לבחינת  בעבודתה - להלן הועדה     הכספיים הדוחות לאישור המקדימה הועדה) 

  
נכון

  
 נכון לא

  
  תנורמטיבימסגרת 

לפני  סביר זמן הדירקטוריון בפני שהוגשו בשנת הדיווח הובאו הכספיים לדוחות בנוגע הועדה של המלצותיה  א.  .30
   ., ודיווחה לו על כל ליקוי או בעיה שהתגלו במהלך הבחינההדיון בדירקטוריון

√   
  הוראת חובה

  

דוחות אישור ה) לתקנות 3(2תקנה 
והנחיית גילוי בעניין  ,כספייםה

  הליך אישור הדוחות הכספיים. 

  לקראת ישיבת הדירקטוריון  המלצותיצוין פרק הזמן (בימים) אותו קבע הדירקטוריון כזמן סביר להעברת   ב.
  .זמן שלא יפחת משני ימי עסקיםהרבעוניים:  או התקופתיים הדוחות בה יאושרו

__________ 

  

  ג.

  : בין מועד העברת ההמלצות לדירקטוריון למועד אישור הדוחות הכספייםועל בפמספר הימים שחלפו 

  ימי עסקים. 4 :דוח רבעון ראשון
  ימי עסקים 3 :דוח רבעון שני

  ימי עסקים. 2: דוח רבעון שלישי
  ימי עסקים. 2 :דוח שנתי

  

_____  

  
  

_____ 

, והמבקר הפנימי קיבל הודעות על קיום טוריוןהדירקהועדה וות ישיב לכל הוזמן התאגיד של המבקר החשבון רואה  .31
  הדיווח. שנתתקופות הנכללות בהמתייחסים ל התאגיד של הכספיים הדוחות נדונו בההישיבות כאמור, 

  הוראת חובה   √
  

תקנה , לחוק החברות 168סעיף 
דוחות אישור ה ) לתקנות 2(2

 .כספייםה
 _____  _____  להלן: רטיםהמפו התנאים התקיימו בכל שנת הדיווח, כל הבועד  .32

  הוראת חובה
  

דוחות אישור הלתקנות  3תקנה 
  .כספייםה

  
  .ואישור הדוחות כאמור)בועדה  (במועד הדיון  מספר חבריה לא פחת משלושה  א.

√   

  
  ב.

  

  כהונת חברי ועדת ביקורת). (ג) לחוק החברות (לענין-) וב(115בה כל התנאים הקבועים בסעיף  התקיימו

√   

  
  "ר הועדה הוא דירקטור חיצוני.יו  ג.

√   



 

  
  כל חבריה דירקטורים ורוב חבריה דירקטורים בלתי תלויים.   ד.

√   

לכל חבריה היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים ולפחות אחד מהדירקטורים הבלתי תלויים הוא בעל   ה.  
  מומחיות חשבונאית ופיננסית.  

√   

  
  ינוים.חברי הוועדה נתנו הצהרה עובר למ  ו.

√   

  
  ז.

המניין החוקי לדיון ולקבלת החלטות בוועדה היה רוב חבריה ובלבד שרוב הנוכחים היו דירקטורים בלתי 
  תלויים ובהם דירקטור חיצוני אחד לפחות.

√   

כאמור לא אם תשובתכם הנה "לא נכון" לגבי אחד או יותר מסעיפי המשנה של שאלה זו, יפורט אילו מהתנאים   
 _____ _____  ._____: התקיים

  

  מבקר  חשבון רואה

 
  
 נכון

  
 לא נכון

  
  תנורמטיבימסגרת 

33. 
 הניחה את דעתה כי היקף עבודתו של רואה החשבון המבקר בגין)ה לבחינת הדוחות הכספייםועדההביקורת (ו/או ועדת

הינם נאותים לשם ביצוע עבודת  ,הדיווח בשנת הביקורת שעות להיקף ושכר טרחתו ביחס בשנת הדיווח שירותי ביקורת
 .ביקורת ראויה

√    
  ) לחוק החברות5(117סעיף 

34. 
  יההמלצות את(ו/או הועדה לבחינת הדוחות הכספיים) העבירה ועדת הביקורת טרם מינויו של רואה החשבון המבקר, 

  .המבקר חשבוןה רואה שלושכרו היקף עבודתו  עם בקשרלאורגן הרלוונטי בתאגיד, 

  .(בשנת הדיווח לא מונה רואה חשבון מבקר) ונטילא רלו �

ועדת הביקורת (ו/או הועדה לבחינת  האורגן הרלוונטי בתאגיד פעל על פי המלצותיצוין האם  -  אם תשובתכם הינה "נכון"
  :הדוחות הכספיים)

X כן  

הניח זהותו)  ציון וך(ת האורגן הרלוונטיהתשובה היא "לא", נא פרטו בהערות סיום לשאלון זה כיצד במקרה ש(לא  �

  ) לחוק החברות5(117סעיף    √



 

  ).עם היקף עבודתו ושכרו של רואה החשבון המבקרדעתו בקשר 

  במשבצת המתאימה).   x(יש לסמן 

  

35. 
החשבוןרואהעבודתכי לא היתה מגבלה עלבשנת הדיווח בחנה )לבחינת הדוחות הכספיים הועדההביקורת (ו/או ועדת

  המבקר.
 ירות ערך ותקנותיוחוק ני    √

(לעניין "דוחות מבוקרים 
  כדין")

36. 
  

 הביקורת בממצאי המבקר החשבון רואה עםבשנת הדיווח  דנה )ה לבחינת הדוחות הכספייםועדה (ו/או הביקורת ועדת
  והשלכותיהם.

אישור לתקנות  2תקנה     √
, חוק כספייםהדוחות ה

לתוספת  6סעיף  -החברות 
הראשונה (הוראות ממשל 

  ידי מומלצות) תאג

37. 
בדבר טרם מינויו של רואה החשבון המבקר,  ,הניחה את דעתה )לבחינת הדוחות הכספיים הועדה(ו/או  הביקורת ועדת

  ומורכבותו. התאגיד פעילות אופי לאור וזאת ביקורת בתאגיד לביצוע והתאמת כשירות

     ).רואה חשבון מבקר לא מונה(בשנת הדיווח  לא רלוונטי �

 ניירות ערך ותקנותיו חוק    √
(לעניין "דוחות מבוקרים 

  כדין")

38. 
  

בתפקידו (כרואה חשבון מבקר המטפל במשרד רואה החשבון המבקר  נא פרטו את מספר השנים בהם מכהן השותף
   חצי שנים.ו 3  בתאגיד):

  
_____  

  
_____  

 חוק ניירות ערך ותקנותיו
(לעניין "דוחות מבוקרים 

  כדין")

39. 
  

  הוזמן. ןלבחינת הדוחות הכספיים אליה הועדהבשנת הדיווח בכל ישיבות השתתף בון המבקר רואה החש

(ב) לחוק החברות,  168סעיף     √
אישור  לתקנות  2תקנה 
    כספייםהדוחות ה

  

  עניין בעלי עם עסקאות

 
  
 נכון

  
 לא נכון

  
  תנורמטיבימסגרת 

40. 
  

עניינו עסקאות בעלי עניין על מנת להבטיח כי עסקאות כאמור יאושרו התאגיד אימץ נוהל, שאושר בידי ועדת ביקורת, ש

√   

         ,255, 253, 117סעיפים 



 

 לחוק החברות 270-278 כדין.

41. 

 

  

 ידי התאגיד או נותן לו שירותי ניהול.- מועסק על אינו) בשליטתושלרבות חברה ( בעל השליטה או קרובו

   – יצוין" (קרי, בעל השליטה או קרובו מועסק על ידי התאגיד או נותן לו שירותי ניהול) אם תשובתכם הינה "לא נכון
   .3: ו (לרבות חברות שבשליטתם)קרובבעל השליטה בו ו/או התאגיד מקרב  ידי-על המועסקים מספר  -
   :דיןידי האורגים הקבועים בבאושרו הסכמי העסקה ו/או שירותי הניהול כאמור האם   -

X כן  

  לא �

  במשבצת המתאימה)   x(יש לסמן 

 ._____לא רלוונטי (בתאגיד אין בעל שליטה).  �

 X 
  

 ) לחוק החברות4(270סעיף 

42. 
  תחום אחד או יותרב( התאגיד של פעילותו בתחום נוספים עסקים אין השליטה לבעללמיטב ידיעת התאגיד, 

 :השליטה בו ובעל התאגיד פעילויות בין םלתיחו יצוין האם נקבע הסדר –נכון" לא  תשובתכם הינה " אם

                  כן  �

  לא  �

  במשבצת המתאימה)   x(יש לסמן 

  לא רלוונטי (בתאגיד אין בעל שליטה). �

√   

סעיף , לחוק החברות 254סעיף 
פרט לחוק ניירות ערך ( 36

 )חשוב למשקיע הסביר

  

  

  : ___________הועדה לבחינת הדוחות הכספייםו"ר שאול בן זאב, י    : ___________הביקורת ועדת ריו"אבנר לושי, : ___________        הדירקטוריון ר"וידוד שביט, 
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  פרק ה'

  

בדבר אפקטיביות שנתי דוח 

הבקרה הפנימית על הדיווח 

  הכספי ועל הגילוי

  

  



  

 

  

 

   בע"מ שלמה א. אנג'ל

  ב(א)9לפי תקנה  הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילויאפקטיביות בדבר שנתי דוח 

  
  כללי .1

), בפיקוח הדירקטוריון של החברה, אחראית לקביעתה והתקיימותה של "החברה"( אנג'ל בע"משלמה א. הנהלת 

   בקרה פנימית נאותה על הדיווח הכספי ועל הגילוי בחברה. 

  ם:ינלעניין זה, חברי ההנהלה ה

 ירון אנג'ל, מנכ"ל; .1.1

 ;משנה למנכ"ליגאל חיאט,  .1.2

 כספים. סמנכ"לרות מירון,  .1.3

 

  הבקרה הפנימית .2

אשר תוכננו בידי המנהל הכללי  חברה,בבקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי כוללת בקרות ונהלים הקיימים 

או בידי מי שמבצע בפועל את התפקידים האמורים,  ,ונושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים או תחת פיקוחם

בהתייחס למהימנות הדיווח הכספי ולהכנת  מידה סבירה של בטחוןואשר נועדו לספק  חברההבפיקוח דירקטוריון 

על פי הוראות  מתא מפרסילגלות בדוחות שה תנדרש חברהשההדוחות בהתאם להוראות הדין, ולהבטיח כי מידע 

  הדין נאסף, מעובד, מסוכם ומדווח במועד ובמתכונת הקבועים בדין.

לגלותו כאמור, נצבר  תנדרש חברהדע שההבקרה הפנימית כוללת, בין השאר, בקרות ונהלים שתוכננו להבטיח כי מי

, לרבות למנהל הכללי ולנושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים או למי שמבצע בפועל חברהומועבר להנהלת ה

  את התפקידים האמורים, וזאת כדי לאפשר קבלת החלטות במועד המתאים, בהתייחס לדרישות הגילוי.

הדיווח הכספי ועל הגילוי אינה מיועדת לספק ביטחון מוחלט שהצגה  בשל המגבלות המבניות שלה, בקרה פנימית על

  מוטעית או השמטת מידע בדוחות תימנע או תתגלה.

ההנהלה, בפיקוח הדירקטוריון, ביצעה בדיקה והערכה של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי בחברה 

הדיווח הכספי והגילוי שביצעה ההנהלה בפיקוח והאפקטיביות שלה. הערכת אפקטיביות הבקרה הפנימית על 

  הדירקטוריון כללה:

מיפוי וזיהוי החשבונות והתהליכים העסקיים אשר החברה רואה אותם כמהותיים מאוד לדיווח הכספי והגילוי.  

בחינת בקרות מפתח ובדיקת אפקטיביות הבקרות. רכיבי הבקרה הפנימית כללו בקרות על תהליכי סגירת תקופה 

נאית, עריכה והכנת דוחות הכספיים והגילויים, בקרות ברמת הארגון, בקרות כלליות על מערכות המידע ובקרות חשבו

  בתהליכים עסקיים: מכירות, רכש ושכר.

הדירקטוריון והנהלת , שביצעה ההנהלה בפיקוח הדירקטוריון כמפורט לעילבהתבסס על הערכת האפקטיביות 

היא  2012בדצמבר  31הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי בחברה ליום החברה הגיעו למסקנה כי הבקרה 

   .אפקטיבית



  

 

  

 

  הצהרות מנהלים .3

 )1ב(ד)(9מנהל כללי לפי תקנה הצהרת  .3.1

  כי: , מצהיר ירון אנג'ל, אני

   ;)"הדוחות"( 2012שנת ל) "החברה"( שלמה א. אנג'ל בע"משל  התקופתיבחנתי את הדוח  )1(

כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של לפי ידיעתי, הדוחות אינם  )2(

עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם, לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, 

  לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות;

לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות, מכל  )3(

חברה הות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של הבחינ

  לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;

הדוחות ות הביקורת ולוועדו, , לדירקטוריוןחברההגיליתי לרואה החשבון המבקר של  )4(

בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על הדיווח  ,חברההכספיים של ה

  :הכספי ועל הגילוי

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית   )א(

לאסוף,  חברההשל  העל הדיווח הכספי ועל הגילוי העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על יכולת

לעבד, לסכם או לדווח על מידע כספי באופן שיש בו להטיל ספק במהימנות הדיווח הכספי והכנת 

  -הכספיים בהתאם להוראות הדין; וכןהדוחות 

במישרין או  או מי שכפוף לו מית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל הכללירכל ת  )ב(

  מעותי בבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי;מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד מש

  :חברהבאני, לבד או יחד עם אחרים  )5(

קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם תחת פיקוחי של בקרות ונהלים, המיועדים   )א(

בתקנות ניירות כהגדרתן  ה, לרבות חברות מאוחדות שלחברהללהבטיח שמידע מהותי המתייחס 

ובחברות  חברהב, מובא לידיעתי על ידי אחרים 2010-"עכספיים שנתיים), התשערך (דוחות 

  -כןהמאוחדות, בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות; ו

קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם תחת פיקוחי של בקרות ונהלים, המיועדים   )ב(

פיים בהתאם להוראות הדין, להבטיח באופן סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכס

  לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים.

הערכתי את האפקטיביות של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי, והצגתי בדוח זה את   )ג(

  .מסקנות הדירקטוריון וההנהלה לגבי האפקטיביות של הבקרה הפנימית כאמור למועד הדוחות

  מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין.יל כדי לגרוע עאין באמור ל
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  )2ב(ד)(9נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים לפי תקנה הצהרת  .3.2

  כי: ה, מצהיררות מירון, אני

 שלמה א. אנג'ל בע"ממידע כספי אחר הכלול בדוחות של ובחנתי את הדוחות הכספיים  )1(

  ").הדוחות"( 2012שנת ל) "החברה"(

לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות אינם כוללים כל מצג לא  )2(

נכון של עובדה מהותית, ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו 

  דוחות;הבהם, לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת 

משקפים באופן נאות, מכל חר הכלול בדוחות הכספיים והמידע הכספי האלפי ידיעתי, הדוחות  )3(

 חברההבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של ה

  לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;

הכספיים הדוחות ו ת הביקורתולוועדו , לדירקטוריוןחברהגיליתי לרואה החשבון המבקר של ה )4(

בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל  ,חברהשל ה

  :הגילוי

את כל הליקויים המשמעותייים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית   )א(

כלול על הדיווח הכספי ועל הגילוי, ככל שהיא מתייחסת לדוחות הכספיים ולמידע הכספי האחר ה

לאסוף, לעבד, לסכם או לדווח  חברהשל ה הבדוחות, העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על יכולת

על מידע כספי באופן שיש בו להטיל ספק במהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם 

  -להוראות הדין; וכן

במישרין או  ואו מי שכפוף לכל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל הכללי   )ב(

  מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי.

  :חברהבאני, לבד או יחד עם אחרים  )5(

, המיועדים  יתחת פיקוחשל בקרות ונהלים או וידאתי קביעתם וקיומם קבעתי בקרות ונהלים,   )א(

בתקנות ניירות כהגדרתן  ה, לרבות חברות מאוחדות שלחברהללהבטיח שמידע מהותי המתייחס 

ובחברות  חברה, מובא לידיעתי על ידי אחרים ב2010-"עערך (דוחות כספיים שנתיים), התש

  -המאוחדות, בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות; וכן

המיועדים , יפיקוחתחת של בקרות ונהלים קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם   )ב(

להבטיח באופן סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין, 

  לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים;

הערכתי את האפקטיביות של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי, ככל שהיא מתייחסת   )ג(

למועד הדוחות; מסקנותיי לגבי הערכתי  לדוחות הכספיים ולמידע הכספי האחר הכלול בדוחות

  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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