טיוטת מס'  1לציבור וטיוטה מס'  3לרשות ניירות ערך ולבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ מיום 12
בפברואר 2019
טרם ניתן היתר רשות ניירות ערך ואישור הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ לתשקיף זה ולהנפקת ניירות
הערך לציבור מכוחו .אין לרכוש או להתחייב לרכוש ניירות ערך על פי טיוטת התשקיף .יתכנו שינויים בפרטים
הנכללים בטיוטת התשקיף ביחס לנוסח התשקיף שיקבל את היתר רשות ניירות ערך והבורסה.

פלציב עין הנצי"ב  -אגודה שיתופית חקלאית בע"מ"( 1החברה")

תשקיף
הנפקה לציבור
של
 6,250,000מניות רגילות ,רשומות על שם ,ללא ערך נקוב של החברה (להלן" :המניות המוצעות") ,אשר יוצעו לציבור על פי תשקיף זה.

הצעה לציבור

מכרז על מחיר יחידת מניה
המניות המוצעות מוצעות לציבור בדרך של הצעה אחידה ,כאמור בתקנות ניירות ערך (אופן הצעת ניירות ערך לציבור) ,התשס"ז2007-
(להלן" :תקנות ההצעה") ,ב _____-יחידות ,במחיר שלא יפחת מ ____-ש"ח ליחידה (להלן" :יחידת מניה") ,בדרך של מכרז על מחיר
היחידה ,כשהרכב ומחיר של כל יחידה הינו כדלקמן:
___ מניות רגילות במחיר של ___ ש"ח למניה
סה"כ מחיר מזערי ליחידת מניה

_____ ש"ח
___ ש"ח

רשימת החתימות לרכישת היחידות תפתח ביום _' __ ,ב____ ( 2019להלן" :יום המכרז" או "יום הגשת הבקשות") ,בשעה 8:30
ותסתיים באותו יום בשעה ( 16:30להלן "מועד סגירת רשימת החתימות") .על אף האמור לעיל יודגש כי התקופה להגשת הזמנות על פי
התשקיף לא תתחיל לפני תום שבע שעות ממועד פרסום התשקיף ומתוכן חמש שעות מסחר לפחות.
מתוך יחידות המניה המוצעות לציבור ,ביחס ל ______-יחידות (המהוות כ %__-מהיחידות המוצעות בהנפקה לציבור על פי תשקיף זה)
ניתנה התחייבות מוקדמת לרכישתן ממשקיעים מסווגים ששמותיהם מפורטים בסעיף  2.4.6לתשקיף.
לפרטים אודות תנאי המניות המוצעות ראו סעיף  4לתשקיף .לפרטים אודות אופן הצעת המניות המוצעות ,המנגנון לקביעת מחיר היחידה
והתקופה להגשת הזמנות ראו סעיף  2.4להלן.

וכן תשקיף מדף
תשקיף זה מהווה גם תשקיף מדף ,אשר מכוחו יכול ויוצעו ,ביחד או לחוד ,ניירות ערך של החברה ,בהתאם להוראות סעיף 23א לחוק
ניירות ערך ,התשכ"ח( 1968-להלן" :חוק ניירות ערך ") ,באמצעות דוחות הצעת מדף אשר בהם יושלמו כל הפרטים המיוחדים לאותה
הצעה ,לרבות פרטי ותנאי ניירות הערך והרכב היחידות המוצעות ,בהתאם להוראות כל דין ובהתאם לתקנון ולהנחיות הבורסה לניירות
ערך בתל אביב בע"מ (להלן" :הבורסה") ,כפי שיהיו באותה עת.
יצוין כי מכח תשקיף מדף זה ,החברה תוכל להנפיק סוגי ניירות ערך שונים ,בהתאם להוראות הדין  -מניות רגילות ,מניות בכורה ,אגרות
חוב שאינן ניתנות להמרה (לרבות בדרך של הרחבת סדרות קיימות של אגרות חוב של החברה כפי שתהיינה מעת לעת) ,אגרות חוב הניתנות
להמרה למניות החברה (לרבות בדרך של הרחבת סדרות קיימות של אגרות חוב הניתנות להמרה למניות הרגילות כפי שתהיינה מעת לעת),
כתבי אופציה הניתנים למימוש למניות הרגילות  ,כתבי אופציה הניתנים למימוש לאגרות חוב ולאגרות חוב הניתנות להמרה למניות
החברה ,ניירות ערך מסחריים וכל נייר ערך אחר שניתן יהיה להנפיק על פי הדין מכח תשקיף מדף במועד הרלוונטי (לעיל ולהלן" :ניירות
הערך").
***
הצעה זו הינה הצעה ראשונה לציבור של ניירות הערך של החברה .ניירות הערך המוצעים על פי תשקיף זה יירשמו למסחר בבורסה לניירות
ערך בתל-אביב בע"מ.
***

1

הערה לטיוטה :בסמוך למועד פרסום התשקיף יושלם הליך הפיכת החברה מאגודה שיתופית חקלאית לחברה פרטית וזאת
בהתאם להוראות סעיף  345לחוק החברות ,התשנ"ט.1999-

לפרטים אודות גורמי הסיכון העיקריים על תחומי הפעילות של החברה ,להערכת הנהלת החברה ,ראו סעיף  6.24לתשקיף .להערכת הנהלת
החברה גורמי הסיכון שהינם בעלי השפעה גדולה על עסקי החברה הינה :מצב כלכלי ובטחוני ושינויים במחירי חומרי גלם.
לא נקבע תיחום פעילות בין בעלי השליטה בחברה לבין החברה.
לפרטים אודות מגבלות שנטלה על עצמה החברה בקשר עם חלוקת דיבידנד ראו סעיף  6.5.2לתשקיף.
סך של  24מיליון ש"ח מתמורת ההנפקה ישמש לפירעון הלוואה שניטלה לצורך חלוקת דיבידנד שבוצעה על ידי החברה טרם הפיכתה
מאגודה שיתופית לחברה .2לפרטים ראו פרק  5להלן.
ההצעה על פי תשקיף זה אינה מובטחת בחיתום .אין חתם מתמחר להצעה על פי תשקיף זה.
סך כל הוצאות ההנפקה מהוות כ %___-מהתמורה המיידית הצפויה עבור כל ניירות הערך המוצעים על פי תשקיף זה .לפרטים אודות סך
כל ההוצאות הכרוכות בתשקיף הכוללות ,בין היתר ,עמלות למפיצים ולרכז ההנפקה ראו פרק  5לתשקיף.
עותק מתשקיף זה עומד לעיון הציבור באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך שכתובתו www.magna.isa.gov.il :ובאתר האינטרנט של
הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שכתובתו.www.maya.tase.co.il :
עותק מתשקיף זה והעתק מההיתר לפרסומו ימסרו לרשם החברות לא יאוחר מיום העסקים הראשון שלאחר תאריך התשקיף.
תאריך התשקיף __ :ב_____ 2019

 2הערה לטיוטה :ביום  24בדצמבר  2018טרם ההפיכה לחברה קיבל הועד המנהל של האגודה החלטה בדבר חלוקת הדיבידנד לחברי
האגודה .נכון למועד זה החלוקה טרם בוצעה ובהתאם טרם ניטלה ההלוואה .החלוקה ונטילת ההלוואה יבוצעו בסמוך לפני מועד הפיכת
האגודה לחברה.
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פלציב עין הנצי"ב  -אגודה שיתופית חקלאית בע"מ

1

(בתשקיף זה" :החברה")
פרק  - 1מבוא
.1.1

כללי

.1.2

החברה התאגדה בישראל ביום  8בינואר  2002כאגודה שיתופית חקלאית בע"מ .ביום ____
הליך הפיכת החברה מאגודה שיתופית חקלאית לחברה פרטית וזאת בהתאם להוראות סעיף 345
לחוק החברות ,התשנ"ט( 1999-להלן" :חוק החברות").
*
הצעת ניירות הערך על פי תשקיף זה הינה הצעת ראשונה של ניירות ערך של החברה לציבור.
*
עם הקצאת ניירות הערך המוצעים על פי תשקיף זה תהפוך החברה לחברה ציבורית כהגדרת המונח
בחוק החברות .כמו כן ,החל מאותו מועד יחולו על החברה הוראות חוק ניירות ערך ,התשכ"ח1968-
(להלן" :חוק ניירות ערך") והתקנו שהותקנו מכוחו.
*
היתרים ואישורים 3לרישום ניירות הערך על פי התשקיף

הושלם2

החברה קיבלה את כל ההיתרים ,האישורים והרשיונות הדרושים על פי כל דין להצעת ניירות הערך
של החברה על פי תשקיף זה (להלן" :התשקיף") ,להנפקתם ולפרסום התשקיף.
*
עותק מתשקיף זה והעתק מההיתר לפרסומו ימסרו לרשם החברות לא יאוחר מיום העסקים הראשון
שלאחר תאריך התשקיף.
*
אין בהיתרה של רשות ניירות ערך לפרסם את התשקיף משום אימות הפרטים המובאים בו או
אישור מהימנותם או שלמותם ואין בו משום הבעת דעה על טיבם של ניירות הערך המוצעים.
*
הבורסה נתנה את אישורה לרישום למסחר של המניות הקיימות בהון החברה (כמפורט בסעיף 3.3
להלן) ושל מניות רגילות של החברה המוצעות לציבור (כמפורט בסעיף  3.3להלן) (להלן" :מניות
החברה"; ולהלן ביחד" :ניירות הערך המוצעים").
רישום ניירות הערך המוצעים לציבור על פי תשקיף זה כפוף לקיום פיזור מזערי של החזקות הציבור
במניות החברה ,לקיום שווי ושיעור מזערי של אחזקות הציבור במניות החברה ושווי מניות החברה,
כנדרש מחברה חדשה מסוגה של החברה ,בהתאם לתקנון הבורסה וההנחיות על פיו כמפורט בסעיף
 2.3להלן.
*
אין לראות באישור הבורסה האמור משום אישור לפרטים המובאים בתשקיף או למהימנותם או
לשלמותם ,ואין בו משום הבעת דעה כלשהי על החברה או על טיבם של ניירות הערך המוצעים
בתשקיף או על המחיר בו הם מוצעים.

1
2
3

למועד הטיוטה החברה הינה אגודה שיתופית חקלאית .בסמוך למועד פרסום התשקיף וטרם רישום למסחר יושלם הליך הפיכת
החברה מאגודה שיתופית חקלאית לחברה פרטית וזאת בהתאם להוראות סעיף  345לחוק החברות ,התשנ"ט.1999-
למועד הטיוטה טרם הושלם הליך הפיכת האגודה לחברה פרטית על פי סעיף  345לחוק החברות.
למועד הטיוטה טרם התקבלו ההיתרים והאישורים הדרושים לפרסום התשקיף.

א1-

היתרים ואישורים 4הנוגעים לתשקיף המדף

.1.3

החברה קיבלה את כל ההיתרים ,האישורים והרשיונות הדרושים על פי כל דין להצעת ניירות הערך
על פי תשקיף מדף זה (להלן" :תשקיף המדף") באמצעות דוחות הצעת מדף ,להנפקתם ולפרסום
תשקיף המדף.
*
אין בהיתרה של רשות ניירות ערך לפרסם את תשקיף המדף משום אימות הפרטים המובאים בו או
אישור מהימנותם או שלמותם ,ואין בו משום הבעת דעה על טיבם של ניירות הערך שיוצעו על פי
תשקיף המדף.
*
הצעת ניירות ערך לציבור על-פי תשקיף המדף כאמור בסעיף 23א(ו) לחוק ניירות ערך תעשה על-פי
דוח הצעת מדף אשר יוגש בהתאם לחוק ניירות ערך ולתקנות ניירות ערך (הצעת מדף של ניירות ערך),
התשס"ו( 2005-להלן" :תקנות הצעת מדף") ואשר בו יושלמו הפרטים המיוחדים לאותה הצעה
(להלן" :דוח הצעת המדף" או "דוח ההצעה").
*
הבורסה נתנה אישור עקרוני המתייחס לרישום למסחר של מניות רגילות ,מניות בכורה ,אגרות חוב
שאינן ניתנות להמרה (לרבות בדרך של הרחבת סדרות קיימות של אגרות חוב של החברה כפי
שתהיינה מעת לעת) ,אגרות חוב הניתנות להמרה למניות החברה (לרבות בדרך של הרחבת סדרות
קיימות של אגרות חוב הניתנות להמרה למניות הרגילות כפי שתהיינה מעת לעת) ,כתבי אופציה
הניתנים למימוש למניות הרגילות ,כתבי אופציה הניתנים למימוש לאגרות חוב ולאגרות חוב הניתנות
להמרה למניות החברה ,ניירות ערך מסחריים וכל נייר ערך אחר שניתן יהיה להנפיק על פי הדין מכח
תשקיף מדף במועד הרלוונטי (ביחד ולהלן" :ניירות הערך") אשר יוצעו על פי תשקיף מדף זה
באמצעות דוחות הצעת מדף (להלן" :האישור העקרוני").
*
אין לראות באישור העקרוני של הבורסה אישור לפרטים המובאים בתשקיף המדף ,למהימנותם או
לשלמותם ,ואין בו משום הבעת דעה על החברה או על טיבם של ניירות הערך אשר יוצעו בתשקיף
המדף באמצעות דוחות הצעת מדף או על המחיר בו הם יוצעו בדוחות הצעת המדף.
*
מתן האישור העקרוני אינו מהווה אישור לרישום ניירות הערך למסחר והרישום למסחר של ניירות
הערך אשר יוצעו על פי תשקיף מדף זה באמצעות דוחות הצעת מדף יהיה כפוף לקבלת אישור לבקשה
לרישום ניירות ערך למסחר על פי דוח הצעת מדף אשר יוגש בהתאם לחוק ניירות ערך ולתקנות
הצעת מדף.
*
אין במתן האישור העקרוני משום התחייבות למתן אישור לרישום ניירות הערך למסחר על פי דוח
הצעת מדף .על אישור בקשה לרישום ניירות ערך למסחר על פי דוח הצעת מדף יחולו הוראות תקנון
הבורסה וההנחיות על פיו כפי שתהיינה בתוקף בעת הגשת הבקשה לרישום על פי דוח הצעת המדף.

4

למועד הטיוטה טרם התקבלו ההיתרים והאישורים הדרושים לפרסום התשקיף.

א2-

.1.4

הון החברה

.1.4.1

הון המניות המונפק והנפרע של החברה נכון למועד פרסום

.1.4.2

התשקיף5

סוג המניות

הון רשום

הון מונפק ונפרע

מניות רגילות ללא ע.נ.

100,000,000

25,000,000

ההון העצמי של החברה ליום  30בספטמבר ( 2018באלפי ש"ח)
הון מניות
קרן הון בגין הפרשי תרגום
קרן הון מעסקה עם בעל שליטה
פרמיה על מניות
יתרת עודפים

200
()11,858
9,066
42,939
71,498

סה"כ הון
111,845
יצוין ,כי ביום  24בדצמבר  2018אישר הועד המנהל של האגודה ,טרם הפיכתה לחברה ,חלוקת
דיבידנד (על פי סעיף  62לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש]) בסך של  24מיליון ש"ח לבעלי מניות
החברה .החלוקה צפויה להתבצע בחודש פברואר ( 2019לפני הפיכת האגודה לחברה) .בעקבות ביצוע
החלוקה יופחת הונה העצמי של החברה בסכום החלוקה.

5

הערה לטיוטה :נכון למועד הטיוטה ההון הרשום והמונפק של החברה מורכב מ 200,000-מניות .במסגרת הפיכת החברה לחברה
פרטית בהתאם לסעיף  345לחוק החברות ,בסמוך לפני פרסום התשקיף יונפקו לבעלי מניות החברה  25,000,000מניות רגילות ללא
ערך נקוב כמפורט בסעיף  3.2להלן.

א3-

פרק  - 2פרטי ההצעה
.2.1

ניירות הערך המוצעים לציבור

.2.1.1

פרטי ניירות הערך המוצעים לציבור בהנפקה הראשונה
 6,250,000מניות רגילות ,רשומות על שם ,ללא ערך נקוב של החברה ,במחיר שלא
יפחת מ ]---[-ש"ח למניה (להלן" :המניות המוצעות" או "ניירות הערך המוצעים")

.2.2

אופן הצעת ניירות הערך לציבור

.2.2.1

המניות המוצעות ,מוצעות לציבור בדרך של הצעה אחידה ,כאמור בתקנות ניירות
ערך (אופן הצעת ניירות ערך לציבור) ,התשס"ז( 2007-להלן" :הצעה אחידה" ו-
"תקנות ההצעה" ,לפי העניין) ,ב ]---[-יחידות (להלן" :יחידות המניה") ,במחיר שלא
יפחת מ[ ]---ש"ח ליחידה (להלן" :מחיר יחידת מניה מינימלי") ,בדרך של מכרז על
מחיר יחידת המניה ,כשהרכב ומחיר כל יחידה הינו כדלקמן:
[ ]---מניות רגילות
סה"כ מחיר מינימלי ליחידת מניה

.2.3

במחיר [ ]---למניה
[ ]---ש"ח

רישום למסחר בבורסה ,פיזור מזערי ,שיעור ושווי החזקות ציבור והון עצמי
הבורסה נתנה את אישורה לרשום בה למסחר את המניות המוצעות והמניות
הקיימות בהון המונפק והנפרע של החברה .תוך  3ימי עסקים לאחר יום המכרז,
תפנה החברה לבורסה בבקשה לרשום בה למסחר את ניירות הערך המפורטים
לעיל בכפוף לעמידה בדרישות הבורסה כמפורט להלן.

.2.3.1

בהתאם להנחיות הבורסה ,רישום למסחר של המניות המוצעות לציבור ושל המניות
הקיימות בהון החברה מותנה בכך ששווי ושיעור החזקות הציבור במניות ,לאחר
הרישום למסחר ,לא יפחת מהקבוע בהנחיות הבורסה לחברה חדשה מסוגה של
החברה הנרשמת בבורסה (לעיל ולהלן" :דרישות שווי ושיעור החזקות הציבור") וכן
בעמידה בהון עצמי מינימלי לאחר ההנפקה כנדרש בתקנון ובהנחיות הבורסה.
רישום למסחר בבורסה של המניות המוצעות מותנה בכך ששווי החזקות הציבור
במניות החברה לאחר הרישום למסחר (לרבות שווי החזקות הציבור הנובע מהנפקת
המניות המוצעות) לא יפחת מ __-מיליון ש"ח; וששיעור החזקות הציבור לאחר
הרישום למסחר יעמוד על לפחות ___ ,%בהנחה של היענות מלאה להצעה.

.2.3.2

לעניין דרישות ההון העצמי של החברה כתנאי לרישומם למסחר של ניירות הערך
המוצעים ,כאמור בסעיף  2.3.1לעיל ,נכון ליום  30בספטמבר  2018ההון העצמי של
החברה (בנטרול זכויות שאינן מקנות שליטה) הסתכם לסך של כ 111,845-אלפי
ש"ח .ביום  24בדצמבר  2018אישר דירקטוריון החברה חלוקת רווחים על פי סעיף
 62לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש] בסך של  24מיליון ש"ח לבעלי מניות החברה
(להלן בסעיף זה" :החלוקה") .החלוקה צפויה להתבצע בחודש פברואר ( 2019לפני
הפיכת האגודה לחברה) .בעקבות ביצוע החלוקה יופחת הונה העצמי של החברה
בסכום החלוקה.
נכון למועד התשקיף החברה עומדת בהון העצמי הנדרש מחברה חדשה מסוגה
כהגדרתו בתקנון הבורסה.

.2.3.3

בהתאם לתקנון הבורסה ,מותנה הרישום למסחר של ניירות הערך המוצעים על פי
תשקיף זה בפיזור מזערי של החזקות הציבור בניירות הערך המוצעים כמפורט
בטבלה זו שלהלן:
ב1-

סוג נייר הערך
מניות

מס' מחזיקים 1מזערי
100

שווי החזקה מזערי למחזיק
16,000

.2.3.4

אם יתברר כי לא התקיימו דרישות הבורסה לרישום למסחר כמפורט בסעיף  2.3זה
לעיל לגבי המניות המוצעות ,אזי תתבטל הנפקת ניירות הערך המוצעים (המניות
המוצעות והקיימות בהון החברה) על פי תשקיף זה ואלו לא יירשמו למסחר
בבורסה ,לא ייגבו כספים מהמזמינים ,ניירות הערך המוצעים לא יוקצו למזמינים
והחברה תודיע על כך בדיווח מיידי.

.2.4

הצעה לציבור

.2.4.1

התקופה להגשת הזמנות ליחידות
רשימת החתימות לרכישת יחידות המניה תפתח ביום [ ]---[ ,]---ב[( 2019 ]---להלן:
"יום המכרז" או "יום הגשת הבקשות") ,בשעה  08:30ותסתיים באותו יום בשעה
( 16:30להלן" :מועד סגירת רשימת החתימות") .על אף האמור לעיל יודגש כי
התקופה להגשת הזמנות על פי התשקיף לא תחל לפני תום שבע שעות ממועד פרסום
התשקיף ומתוכן חמש שעות מסחר לפחות.
בעלי העניין בחברה רשאים להשתתף במכרז ולהגיש הזמנות.

.2.4.2

הגשת בקשות

.2.4.2.1

בקשות לרכישת יחידות במסגרת המכרז תוגשנה לחברה באמצעות בנק מזרחי
טפחות בע"מ ,מרחוב ז'בוטינסקי  ,7רמת גן (להלן :״רכז ההנפקה״) או באמצעות
סניפי בנקים או חברים אחרים בבורסה (להלן :״המורשים לקבלת בקשות״) לא
יאוחר מהשעה  16:30ביום המכרז על גבי טפסים שניתן להשיגם אצל המורשים
לקבלת בקשות.

.2.4.2.2

כל בקשה לרכישת יחידות במכרז שהוגשה למורשה לקבלת בקשות ביום המכרז
תחשב כמוגשת באותו יום אם תתקבל על ידי המורשה לקבלת בקשות עד לשעה
 ,16:30ובתנאי שתועבר על ידי המורשה לקבלת הבקשות לידי רכז ההנפקה ותתקבל
על ידי רכז ההנפקה עד לשעה  17:30ביום המכרז .כל בקשה לרכישת יחידות במכרז
שהוגשה ישירות לרכז ההנפקה תחשב מוגשת באותו יום אם תתקבל על ידי רכז
ההנפקה עד לשעה .16:30

.2.4.2.3

הבקשות תועברנה לרכז ההנפקה על ידי המורשים לקבלת בקשות ביום המכרז ,עד
לשעה  ,17:30במעטפות סגורות אשר תשארנה סגורות עד לחלוף המועד האחרון
להגשת בקשות ,ותוכנסנה על ידי רכז ההנפקה לתיבה סגורה ונעולה ביחד עם
הבקשות אשר הוגשו ישירות לרכז ההנפקה.

.2.4.2.4

המורשים לקבלת בקשות יהיו אחראים וחייבים כלפי החברה וכלפי רכז ההנפקה
לתשלום מלוא התמורה שתגיע לחברה בגין בקשות שהוגשו באמצעותם ואשר נענו,
במלואן או בחלקן.

.2.4.2.5

כל מזמין רשאי להגיש עד שלוש בקשות במחירים שונים ליחידת מניה ,אשר לא
יפחתו מהמחיר המינימלי ובלבד שמרווחי המחיר הנקובים יהיו בסך של  1ש"ח.
דהיינו ,ניתן יהא להגיש בקשות במחיר המינימלי ובמחירים גבוהים ממנו במרווחים
של  1ש"ח .בקשה שתנקוב במחיר שאינו במרווח שנקבע כאמור ,תעוגל למחיר
במרווח הקרוב כלפי מטה .כל מציע יציין בבקשתו את מספר היחידות אשר הוא

1

"מחזיק" לעניין זה משמעו – מחזיק אחד ששוי החזקותיו עולה על שווי אחזקה מזערי למחזיק הנדרש על
פי סעיף זה או מחזיק ביחס עם אחרים ששוי אחזקותיהם במשותף עולה על האחזקה המזערית כאמור.

ב2-

מבקש לרכוש ואת מחיר היחידה המוצע על ידו ,אשר לא יפחת מהמחיר המינימלי
ליחידה .בקשה שהוצע בה מחיר הנמוך מהמחיר המינימלי ליחידה ,יראוה כבקשה
שלא הוגשה.
.2.4.2.6

ניתן להגיש בקשות לרכישת יחידות שלמות בלבד .בקשה שתוגש לגבי חלק כלשהו
של יחידה ,יראו אותה כבקשה המוגשת לגבי מספר היחידות השלמות בלבד הנקוב
בה ,וחלק כלשהו של יחידה הנקוב בה ,יראו אותו כאילו לא נכלל בה מלכתחילה.
בקשה שמספר היחידות הנקוב בה פחות מיחידה אחת ,לא תתקבל.

.2.4.2.7

ההזמנות לרכישת היחידות במכרז הינן בלתי חוזרות .הגשת הבקשות על ידי
המורשים לקבלת בקשות עבור לקוחותיהם תיחשב כהתחייבות בלתי חוזרת מצדם
להיות אחראים לרכוש את ניירות הערך שיוקצו ללקוחותיהם כתוצאה מהיענות
מלאה או חלקית לבקשות שהוגשו באמצעותם בהתאם לתנאי תשקיף זה ,ולשלם
באמצעות רכז ההנפקה את המחיר המלא על פי תנאי תשקיף זה.

.2.4.2.8

״מבקש״ או ״מזמין״ לענין זה  -לרבות בן משפחת הגר עימו וכן משקיע מסווג
המזמין יחידות על פי סעיף  2.4.6לתשקיף.

.2.4.3

הליכי המכרז ,פרסום תוצאותיו ותשלום התמורה

.2.4.3.1

ביום המכרז ,לאחר השעה  ,17:30תיפתח התיבה ותפתחנה המעטפות בנוכחות נציג
החברה ,נציג רכז ההנפקה ורואה חשבון ,אשר יפקחו על קיום נאות של הליכי
המכרז וכן תסוכמנה ותעובדנה תוצאות המכרז ,כמפורט להלן.

.2.4.3.2

ביום המסחר הראשון שלאחר יום המכרז (להלן :״יום הסליקה״) ,עד השעה 10:00
בבוקר ,ימסור רכז ההנפקה למבקשים ,באמצעות המורשים לקבלת בקשות אשר
באמצעותם הוגשו הבקשות ,הודעה על מידת ההיענות לבקשתם .ההודעה תכלול את
מחיר יחידות המניה שנקבע במכרז ,את כמות היחידות שתוקצנה למבקש ואת
התמורה שעליו לשלם עבורן .עם קבלת ההודעה באותו יום ,עד השעה 12:00
בצהריים ,יעבירו המבקשים ,אשר בקשותיהם ליחידות נענו ,כולן או חלקן ,לרכז
ההנפקה ,באמצעות המורשים לקבלת בקשות ,את התמורה שיש לשלמה עבור
היחידות הרלוונטיות שבקשות לגביהן נענו.

.2.4.3.3

ביום המסחר הראשון שלאחר יום המכרז ,תודיע החברה בדו״ח מיידי לרשות ניירות
ערך ולבורסה את תוצאות המכרז.

.2.4.4

קביעת מחיר היחידות והקצאת היחידות

.2.4.4.1

קביעת מחיר היחידות והקצאת היחידות תבוצע כדלקמן:
א .כל יחידות המניה שבקשות לרכישתן תענינה ,תונפקנה במחיר אחיד ליחידת
מניות (להלן בסעיף זה" :מחיר הרכישה שיקבע" או "המחיר האחיד") אשר
יהיה המחיר הגבוה ביותר אשר הבקשות לרכישת יחידת מניות במחיר זה ,ביחד
עם בקשות שהוגשו במחירים גבוהים ממנו ,יספיקו להקצאת כל יחידות המניות
המוצעות לציבור על פי תשקיף זה.
ב .היה והמספר הכולל של יחידות המניה המבוקשות (לרבות יחידות מניה
שבקשות לרכישתן התקבלו ממשקיעים מסווגים ,כאמור בסעיף  2.4.6להלן)
יפחת מהמספר הכולל של יחידות המניה המוצעות לציבור ,תענינה כל הבקשות
במלואן ,בכפוף להתקיימות דרישות תקנון הבורסה הרלוונטיות ,כאמור בסעיף
 2.3לעיל ,ובמקרה כזה ,יהיה מחיר יחידת המניה למבקשים מחיר יחידת מניה
מינימלי ,ויתרת יחידות המניה שלא תתקבלנה בגינן בקשות ,לא תונפקנה.

ב3-

ג .היה והמספר הכולל של יחידות המניה הכלולות בבקשות שתתקבלנה (לרבות
יחידות המניה שבקשות לרכישתן התקבלו ממשקיעים מסווגים ,כאמור בסעיף
 2.4.6להלן) יהיה שווה או יעלה על מספר יחידות המניות המוצעות לציבור ,אזי
הקצאת יחידות המניות תעשה כדלקמן:
 .1בקשות הנוקבות במחיר גבוה מהמחיר האחיד ליחידה  -תענינה במלואן.
 .2בקשות הנוקבות במחיר נמוך מהמחיר האחיד ליחידה  -לא תענינה.
 .3בקשות (לא כולל בקשות שהתקבלו ממשקיעים מסווגים ,בהתאם לסעיף
 2.4.6להלן) הנוקבות במחיר האחיד ליחידה  -תענינה באופן יחסי כך שכל
מבקש יקבל מתוך סך יחידות המניה המוצעות ,שיוותר לחלוקה לאחר
היענות לבקשות הנוקבות במחיר גבוה מהמחיר האחיד ליחידה ולאחר
הענות למשקיעים מסווגים אשר בקשו במחיר האחיד ליחידה ,אם וככל
שיהיו ,חלק השווה ליחס שבין מספר יחידות המניות שהזמין בבקשה שבה
נקב במחיר האחיד ליחידה לבין המספר הכולל של היחידות הכלולות בכל
הבקשות שבהן ננקב המחיר האחיד בניכוי חלקם של המשקיעים המסווגים,
(כאמור בסעיף  2.4.6להלן).
 .4הקצאת יחידות מניות למשקיעים מסווגים ,תיעשה כפי שמפורט בסעיף
 2.4.6להלן.
ד .אם הקצאה כאמור בפסקה ג' לעיל ,לא תביא להתקיימות פיזור במניות
המוצעות כאמור בסעיף  2.3.3לעיל ,אזי תבוטל עדיפות ההקצאה למשקיעים
מסווגים ,וכל הבקשות במכרז תענינה כדלקמן:
 .1בקשות הנוקבות במחיר ליחידת מניה הגבוה מהמחיר האחיד ליחידה -
תענינה במלואן.
 .2בקשות הנוקבות במחיר ליחידת מניה הנמוך מהמחיר האחיד ליחידה  -לא
תענינה.
 .3בקשות (לרבות בקשות שהוגשו על ידי משקיעים מסווגים) הנוקבות במחיר
האחיד ליחידה  -תענינה באופן יחסי כך שכל מבקש יקבל מתוך סך יחידות
המניה המוצעות( ,שיוותר לחלוקה לאחר הענות לבקשות הנוקבות במחיר
גבוה מהמחיר האחיד ליחידה) חלק השווה ליחס שבין מספר יחידות המניה
שהזמין במחיר האחיד לבין המספר הכולל של היחידות הכלולות בכל
הבקשות (כולל בקשות ממשקיעים מסווגים) שבהן ננקב המחיר האחיד.
ה .אם בשל הקצאה כאמור בסעיף ד' לעיל ,לא יביא להתקיימות דרישות הפיזור
המזערי במניות המוצעות ,כאמור בסעיף  2.3.3לעיל ,אזי הבקשות במכרז
תענינה כדלקמן:
 .1בקשות הנוקבות במחיר ליחידת מניות הנמוך מהמחיר האחיד למניה  -לא
תענינה.
 .2בקשות הנוקבות במחיר האחיד ליחידה ו/או במחיר ליחידת מניות הגבוה
מהמחיר האחיד ליחידה (לרבות בקשות שהוגשו על ידי משקיעים מסווגים),
תענינה באופן יחסי ,כך שכל מזמין במחיר האחיד ליחידה ו/או במחיר
ליחידת מניה הגבוה מהמחיר האחיד ליחידה ,יקבל מתוך סך כל יחידות
המניה המוצעות ,מספר השווה ליחס שבין מספר יחידות המניה שהזמין
במחיר האחיד ליחידה ו/או במחיר ליחידת מניה הגבוה ממנו לבין המספר

ב4-

הכולל של יחידות המניה הכלולות בכל הבקשות ,בהן ננקב המחיר האחיד
ליחידה ו/או מחיר ליחידת מניה הגבוה ממנו.
ו .אם כתוצאה מהקצאה כאמור בפסקה ה' לעיל לא תביא להתקיימות דרישות
הפיזור המזערי של המניות המוצעות כהגדרתו בסעיף  2.3.3לעיל ,רכז ההנפקה
יקבע מחיר אחיד ליחידה חדש אשר לא יפחת מהמחיר המינימלי ליחידת מניה
ושיהיה שונה מהמחיר האחיד ליחידה (להלן" :המחיר האחיד ליחידה החדש").
המחיר האחיד ליחידה החדש יהיה המחיר ליחידה הגבוה ביותר שבו ניתן יהיה
להקצות את יחידות המניה באופן שיתקיים הפיזור המזערי ,כהגדרתו בסעיף
 2.3לעיל ,ובלבד שלמבקש לא תוקצנה יחידות במספר גבוה מזה שהזמין או
במחיר ליחידת מניה גבוה מזה שננקב בבקשתו .היה ונקבע מחיר אחיד ליחידה
חדש ,כאמור בפסקה זו ,תעשה ההקצאה בהתאם לאמור בפסקה ה' לעיל,
ובמקום "המחיר האחיד ליחידה" יראו כאילו נאמר "המחיר האחיד ליחידה
החדש".
ז .אם לא ניתן יהיה להשיג פיזור מזערי (כמפורט בסעיף  2.3.3לעיל) גם באופן
ההקצאה המתואר בסעיף ו' לעיל ,לגבי המניות המוצעות על פי תשקיף זה,
תבוטל ההנפקה ,בקשר עם המניות המוצעות כאמור בסעיף  2.2.2לעיל ,לא
תוקצינה המניות המוצעות ולא יגבו כספים מהמבקשים בגינן.
.2.4.4.2

אם בהקצאת המניות המוצעות על פי ההיענות במכרז כאמור לעיל יווצרו שברי
יחידות ,הם יעוגלו ,ככל הניתן ,ליחידה השלמה הקרובה ביותר .עודפים של יחידות
שינבעו כתוצאה מהעיגול כאמור יירכשו על ידי רכז ההנפקה ,במחיר ליחידה שנקבע
על פי תשקיף זה.

.2.4.4.3

כל מבקש ייחשב כאילו התחייב בבקשתו לרכוש את כל היחידות שתוקצינה לו
כתוצאה מהיענות מלאה או חלקית לבקשתו ,לפי הכללים המפורטים לעיל.

.2.4.5

החשבון המיוחד

.2.4.5.1

סמוך לפני יום המכרז יפתח רכז ההנפקה בתאגיד בנקאי חשבון נאמנות מיוחד נושא
פירות ע״ש החברה (להלן :״החשבון המיוחד״) .חשבון זה ינוהל באופן בלעדי על ידי
רכז ההנפקה בשם החברה ועבורה בהתאם להוראות חוק ניירות ערך ,התשכ"ח-
( 1968להלן" :חוק ניירות ערך") .כל הכספים שיתקבלו בגין הבקשות לרכישת
היחידות הכלולות בבקשות שנענו ,יועברו לחשבון המיוחד.

.2.4.5.2

ביום המסחר הראשון שלאחר יום המכרז ,יפקידו המורשים לקבלת בקשות אשר
באמצעותם הגישו המבקשים את בקשותיהם ,עד השעה  12:00בצהריים ,בחשבון
המיוחד ,את מלוא התמורה המגיעה עבור היחידות אשר לגביהן נענתה הבקשה
כאמור בסעיף  2.4.4לתשקיף .הכספים האמורים יושקעו בפיקדונות נזילים שקליים
לא צמודים ונושאי ריבית על בסיס יומי.

.2.4.5.3

תוך שני ימי עסקים לאחר יום המכרז ,בכפוף להתקיימות התנאים המפורטים
בסעיף  2.3לעיל ,יעביר רכז ההנפקה את יתרת הכספים שיוותרו בחשבון המיוחד
לחברה (או על פי הוראתה כאמור להלן) וזאת כנגד קבלת תעודות המניות המוצעות
(להלן :״מועד ההקצאה״).

ב5-

.2.4.6

משקיעים מסווגים

.2.4.6.1

החברה התקשרה בהתקשרות מוקדמת ביחס לחלק מיחידות המניה עם משקיעים
מסווגים ,כהגדרתם בסעיף  1לתקנות ההצעה ,2לפיה התחייבו המשקיעים המסווגים
להגיש בקשות במכרז לרכישת יחידות מניות כמפורט להלן בסעיף זה.
מתוך יחידות המניות המוצעות לציבור במכרז על המחיר שתירכשנה המניות
המוצעות ,ביחס ל ]---[-יחידות מניות (המהוות כ %]---[-מיחידות המניה המוצעות
בהנפקה לציבור על פי תשקיף זה) ניתנה התחייבות מוקדמת לרכישתן ממשקיעים
מסווגים ששמותיהם מפורטים בסעיף זה להלן (להלן בסעיף זה" :המשקיעים
המסווגים") ,לפיה יגישו המשקיעים המסווגים הזמנות ליחידות מניה בכמות שלא
תפחת ובמחיר שלא יפחת ,על המפורט לצד שמם.
מחיר יחידה
[יושלם]

שם המשקיע המסווג
[יושלם]

כמות היחידות
[יושלם]

* משקיעים מסווגים שהינם מפיצים בהנפקה זו או גופים קשורים למפיצים (המפורטים בה"ש 1
בפרק  5שלהלן) .בסך הכל ניתנו התחייבויות מוקדמות על ידי משקיעים מסווגים שהינם
המפיצים או גופים הקשורים למפיצים לרכישת [ ]---יחידות ,המהוות כ %]---[-מהיקף
ההתחייבויות המוקדמות של המשקיעים המסווגים.

.2.4.6.2

בסעיף  2.4.6.2זה:
״חתימת יתר של המניות״  -היחס שבין כמות המניות שהוגשו לגביהן הזמנות
במחיר היחידה שנקבע במכרז ,לבין הכמות שנותרה לחלוקה ,ובלבד שהוא עולה על
אחד.
״כמות המניות שנותרת לחלוקה״  -כמות המניות שהוצעה במכרז ,לאחר שנוכתה
ממנה כמות המניות שהוגשו לגביהן הזמנות במחיר ליחידת מניה הגבוה ממחיר
יחידת המניה שנקבע במכרז.
על פי תקנות אופן הצעה לציבור ,במקרה של חתימת יתר של מניות תהא ההקצאה
למשקיעים מסווגים כדלקמן:
א .לא עלתה חתימת היתר של המניות על פי חמש ,יוקצו לכל משקיע מסווג מאה
אחוזים ( )100%מהכמות שהתחייב לרכוש; עלתה חתימת היתר על פי חמש,
יוקצו לכל משקיע מסווג חמישים אחוזים ( )50%מהכמות שהתחייב לרכוש.
ב .לא הייתה כמות המניות שנותרה לחלוקה מספיקה כאמור בסעיף א' לעיל ,אזי
תוקצה הכמות שנותרה לחלוקה למשקיעי ם המסווגים לפי חלקה היחסי של כל
התחייבות מוקדמת מתוך סך ההתחייבויות המוקדמות שהוגשו באותו מחיר
ליחידת מניה  .הזמנות המשקיעים המסווגים תיחשבנה הזמנות שהוגשו על ידי
הציבור לצורך קביעת המחיר האחיד ליחידת מניה .ההקצאה למשקיעים
המסווגים תהא במחיר האחיד ליחידת מניה ,כפי שנקבע במכרז.
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״משקיע מסווג״  -כל אחד מאלה( :א) מנהל תיקים כמשמעותו בסעיף (8ב) לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות
ובניהול תיקי השקעות ,התשנ"ה 1995-הרוכש לפי שיקול דעתו לחשבון של לקוח; (ב) תאגיד הנמצא בבעלות
מלאה של משקיע מסווג ,אחד או יותר ,הרוכש לעצמו או למשקיע מסווג אחר; (ג) משקיע המנוי בסעיף 15א(ב)()2
לחוק ניירות ערך ,התשכ״ח( 1968-להלן :״חוק ניירות ערך״); (ד) משקיע המנוי בפרטים ( )1עד ( )9או ()11
בתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך ,הרוכש לעצמו .כמו כן יצוין כי על משקיע מסווג להתחייב לרכוש יחידות
מניה מוצעות בהיקף של  800,000ש"ח לפחות.

ב6-

ג .במקרה שלא תתקיים חתימת יתר ,תיחשבנה הזמנות המשקיעים המסווגים
במסגרת המכרז כהזמנות שהוגשו על ידי הציבור לצורך חלוקת המניות
למזמינים.
ד .קבלת התחייבויות מוקדמות מהמשקיעים המסווגים וההיענות להם על פי סעיף
 2.4.6לעיל ערב פרסום תשקיף זה ,תיעשה על פי העקרונות הקבועים בתקנות
אופן ההצעה לציבור.
ה .המשקיעים המסווגים יוכלו להזמין ולרכוש יחידות מניה בכמות העולה על זו
הנקובה בהתחייבותם המוקדמת ואולם יחידות מניה עודפות שתוזמנה ותירכשנה
לא תחשבנה כהזמנות משקיעים מסווגים לעניין התשקיף ,אלא כבקשות שהוגשו
על ידי הציבור לכל דבר ועניין.
ו .התמורה שתשולם על ידי המשקיעים המסווגים תועבר לרכז ההנפקה באמצעות
חברי הבורסה ,יום מסחר אחד לאחר יום המכרז עד השעה  12:00בצהריים,
ותופקד על ידיו בחשבון המיוחד כאמור בסעיף  2.4.5.2לעיל.
ז .החברה תשלם למשקיעים המסווגים עמלת התחייבות מוקדמת בשיעור של [%]--
מהמחיר המינימלי ליחידות מניה שתרכשנה על ידם בפועל שביחס אליהן
התחייבו המשקיעים המסווגים להגיש הזמנות .לפרטים אודות עמלות ההפצה
ראו פרק  5להלן.
ח .משקיע מסווג יהא רשאי ,ביום המכרז ,להעלות את המחיר ליחידה בו נקב
בהתחייבות המוקדמת (במדרגות של  1ש"ח) ,על ידי מסירת הודעה בכתב לרכז
ההנפקה ,אשר תתקבל בידי רכז ההנפקה עד לשעה  17:30ביום המכרז.
.2.4.7

הקצאת ניירות ערך ותעודות ניירות ערך
בכפוף להתקיימות דרישות הפיזור המזערי ,דרישות שווי ושיעור החזקות ציבור
ודרישות הון עצמי מינימלי כאמור בסעיף  2.3לעיל ,במועד ההקצאה וכנגד העברת
הכספים שהופקדו בחשבון המיוחד כאמור בסעיף  2.4.5.2לעיל ,תקצה החברה
למבקשים ,באמצעות [ ]---בע"מ (להלן :״החברה לרישומים״) את המניות הכלולות
ביחידות שהבקשות לרכישתן נענו ,במלואן או בחלקן ,ואשר תמורתן שולמה
במלואה לרכז ההנפקה ,על ידי משלוח תעודות בגין המניות למבקשים (באמצעות
החברה לרישומים).
המניות הקיימות בהון החברה והמניות המוצעות לציבור תירשמנה על שם החברה
לרישומים .תעודות המניות תהיינה ניתנות לפיצול או להעברה או לוויתור לטובת
אחרים בכפוף למילוי כתב העברה או פיצול או ויתור ,לפי העניין ,ומסירתו בצירוף
התעודות ,לחברה ,ובכפוף לתשלום על ידי המבקש של כל מס או היטל או הוצאה
הכרוכים בכך.

.2.5

הימנעות מדילול הון
בתקופה שבין תאריך תשקיף זה ועד הקצאת ניירות הערך המוצעים על פי תשקיף
זה ,לא תעשה החברה כל פעולה ,להוציא ההנפקה לפי תשקיף זה ,שיש בה משום
״דילול הון״ כמשמעותו בתקנה  38לתקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף וטיוטת
התשקיף  -מבנה וצורה) ,התשכ״ט.1969-

.2.6

הימנעות מעשיית הסדרים

.2.6.1

החברה והדירקטורים מתחייבים בחתימתם על תשקיף זה להימנע מלעשות הסדרים
שאינם כתובים בתשקיף בקשר עם הצעת ניירות הערך המוצעים ,הפצתם ופיזורם
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בציבור ומתחייבים להימנע מלהעניק זכות לרוכשי ניירות הערך המוצעים על פי
התשקיף למכור את ניירות הערך המוצעים שרכשו מעבר למפורט בתשקיף.
.2.6.2

החברה והדירקטורים מתחייבים בחתימתם על תשקיף זה להודיע לרשות ניירות
ערך על כל הסדר הידוע להם עם צד שלישי הסותר את ההתחייבות כאמור בסעיף
 2.6.1לתשקיף.

.2.6.3

החברה והדירקטורים מתחייבים בחתימתם על תשקיף זה להימנע מלהתקשר בקשר
לניירות הערך המוצעים על פי תשקיף זה עם צד שלישי כלשהו שלפי מיטב ידיעתם
ובדיקתם ערך הסדרים בניגוד לאמור בסעיף  2.6.1לתשקיף.

.2.6.4

החברה והדירקטורים לא יקבלו הזמנות לניירות הערך המוצעים מהנפקה זו ממפיץ,
שלא התחייב בכתב לנהוג בהתאם להוראות פסקה זו.

.2.7

מיסוי

.2.7.1

מיסוי הכנסות על פי דיני מדינת ישראל
תשקיף זה מתאים לאופי החברה כיום ,ועליו להיבדק כל שנה או עם כל שינוי
חקיקה ,כמוקדם מביניהם .סעיף המס אינו כולל השלכות מס מחוץ למדינת
ישראל .לכל מונח תהא המשמעות הנוגעת לו פקודת מס הכנסה [נוסח חדש],
התשכ"א( 1961 -להלן" :הפקודה").
כמקובל בעת קבלת החלטות על השקעות כספים ,על המשקיע לשקול את השלכות
המס הקשורות בהשקעה בניירות הערך המוצעים .ההוראות הכלולות בתשקיף
בדבר מיסוי ניירות הערך משקפות את הוראות הדין כפי שהינן למועד התשקיף,
ואלה עשויות להשתנות עד למועד הצעתם בפועל של ניירות הערך האמורים על פי
תשקיף זה .כמו כן ,ההוראות אינן מתיימרות להוות פרשנות מוסמכת ו/או מלאה
או תאור ממצה של הוראות החוק הנזכרות בתשקיף ,ואינן כוללות בין היתר ,את
הוראות סעיף 121ב ששולב בהוראות הפקודה ותחילתו ביום  1לינואר  ,2013הקובע,
נכון לשנת המס  2019מס נוסף בשיעור של  3%לבעלי הכנסה שנתית חייבת העולה
על  649,560שקלים חדשים (הסכום מתעדכן בכל שנה בהתאם לשינוי במדד
המחירים לצרכן) ,ואינן באות במקום יעוץ משפטי ומקצועי ,שאותו יש לקבל
בהתאם לנתונים המיוחדים ולנסיבות הייחודיות לכל משקיע.
ביום  25ביולי  2005התקבל בכנסת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' ,)147
התשס״ה( 2005-להלן :״התיקון״) .התיקון משנה באופן ניכר את הוראות הפקודה,
הנוגעת למיסוי ניירות ערך הנסחרים בבורסה .בנוסף ,ביום  29בדצמבר  2008אישרה
הכנסת את תיקון  169לפקודה (להלן" :תיקון  ,)"169אשר פורסם ברשומות ביום 31
בדצמבר ( 2008ונכנס לתוקף ביום  1בינואר  ,)2009וחולל שינויים נוספים ביחס
למיסוי ניירות ערך .כמו כן ,נכון למועד תשקיף זה ,טרם התפרסמו כל התקנות
החדשות הצפויות להתפרסם בעקבות התיקון.
ביום  6בדצמבר  ,2011פורסם ברשומות החוק לשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה)
התשע"ב( 2011-להלן" :החוק לשינוי נטל המס") .בהתאם לחוק לשינוי נטל המס
אשר נכנס לתוקף החל משנת  2012בוטלה המגמה להפחתת שיעורי המס ליחידים
ולחברות ,כפי שנקבע בחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התוכנית
הכלכלית לשנים  )2009-2010התשס"ט 2009-וכן נקבעה העלאת שיעורי המס על
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הכנסות בידי יחידים בגין רווחי הון ,ריבית ודיבידנד מ 20% -ל 25% -ולבעל מניות
מהותי 3מ 25%-ל.30% -
ביום  5באוגוסט  2013פורסם החוק לשינוי סדרי עדיפויות (תיקוני חקיקה להשגת
יעדי התקציב לשנים  2013ו ,)2014-התשע"ג( 2013-להלן" :חוק ההסדרים") ,אשר
כלל תיקונים בנושאים רבים ומגוונים בתחום המיסוי ,לרבות העלאת שיעורי מס
החברות החל משנת  2014לשיעור של  26.5%וכן עדכון מדרגות המס ליחידים.
ביום  4בינואר ,2016 ,אישרה מליאת הכנסת את החוק לתיקון פקודת מס הכנסה,
התשע״ו ,2016-אשר לפיו ,בין היתר ,הופחת שיעור מס החברות החל מיום  1בינואר,
 ,2016משיעור של  26.5%לשיעור של .25%
בחודש דצמבר 2016 ,אושר בכנסת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה
להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב  2017ו ,)2018-התשע"ז( ,2016-להלן" :חוק
ההסדרים  ,)"2017אשר כולל תיקונים בנושאים רבים ומגוונים בתחום המיסוי ,ובין
היתר ,הורדת שיעור מס חברות בהדרגה בשנת  2017לשיעור של  24%ובשנת 2018
לשיעור של  .23%כמו כן ,עודכנו מדרגות המס ליחידים.
יובהר ,שהאמור להלן מתייחס לאופן מיסויים של משקיעים תושבי ישראל .עוד
יצוין כי ביחס ל"יחיד שהיה לתושב ישראל לראשונה" ו"תושב חוזר ותיק"
כהגדרתם בפקודה ,עשויות לחול השלכות מס שונות מאלו המתוארות להלן ומוצע
כי תושבים העונים על ההגדרה האמורה ,יפנו לקבלת ייעוץ פרטני לשם בחינת
זכאותם להטבות מס בישראל .ביחס למשקיעים אשר ייחשבו כ"בעלי שליטה" או
כ"בעלי מניות מהותיים" כהגדרתם בפקודה ,עשויות לחול השלכות מס נוספות על
אלו המתוארות להלן.
כמו כן התייחסות כפי שהיא מובאת להלן לעניין מיסוי חבר בני אדם תושב חוץ,
מסויגת במקרה בו תושבי ישראל הם בעלי השליטה בו ,או הנהנים או הזכאים ל-
 25%או יותר מההכנסות או הרווחים של תושב החוץ ,במישרין או בעקיפין ,בהתאם
להוראות סעיף 68א לפקודה.
לפי הדין הקיים כיום ,לאחר כניסתם לתוקף של התיקונים המפורטים לעיל ,חלים
על ניירות הערך המוצעים על פי תשקיף זה הסדרי המס המתוארים בתמצית להלן:
.2.7.1.1

רווח הון ממכירת ניירות הערך
בהתאם לסעיף  91לפקודה ,רווח ההון ריאלי ממכירת ניירות ערך על-ידי יחיד תושב
ישראל חייב בשיעור המס השולי של היחיד בהתאם לסעיף  121לפקודה ,אך בשיעור
שלא יעלה על  ,25%ויראו את רווח ההון כשלב הגבוה ביותר בסולם הכנסתו
החייבת.זאת ,ובלבד שמכירת ניירות הערך אינה מהווה הכנסה מעסק בידי יחיד
ושלא תבע הוצאות ריבית ראלית והפרשי הצמדה בשל נייר הערך .לגבי מכירת
ניירות ערך על-ידי יחיד שהינו "בעל מניות מהותי" בחברה-קרי ,המחזיק ,במישרין
או בעקיפין ,לבדו או יחד עם אחר ,4ב 10%-לפחות באחד או יותר מסוג כלשהו של
אמצעי השליטה בחברה במועד מכירת ניירות הערך או במועד כלשהו ב 12-החודשים
שקדמו למכירה כאמור ,שיעור המס לגבי רווח הון ריאלי בידיו יהיה בשיעור שלא
יעלה על  .30%על אף האמור לעיל ,רווח הון במכירת אגרת חוב ,שאינה צמודה
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יחיד המחזיק ,במישרין או בעקיפין ,לבדו או ביחד עם אחר (כהגדרת מונח זה בסעיף  88לפקודה) ,ב10% -
לפחות באחד או יותר מסוג כלשהו של אמצעי שליטה (כהגדרת מונח זה בסעיף  88לפקודה) בחברה ,במועד
מכירת נייר הערך או במועד כלשהו ב 12 -החודשים שקדמו למכירה כאמור.
כהגדרת מונח זה בסעיף  88לפקודה.
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למדד 5המחירים לצרכן ,יחויב במס בשיעור שלא יעלה על  ,15%ובידי בעל מניות
מהותי בשיעור שלא יעלה על  ,20%ויראו את כל רווח ההון כרווח הון ריאלי .לעניין
חישוב רווח הון ריאלי בידי יחיד שמקורו בנייר ערך צמוד למטבע חוץ או נקוב
במטבע חוץ ,יראו לצורך חישוב הסכום האינפלציוני את שער מטבע החוץ כמדד .כמו
כן ,לגבי נישום שתבע בניכוי הוצאות ריבית והפרשי הצמדה בשל ניירות הערך יחויב
רווח ההון הריאלי ממכירת ניירות הערך במס בשיעור של  ,30%עד לקביעת הוראות
ותנאים לניכוי הוצאות ריבית ריאלית לפי סעיף 101א (א)( )9לפקודה .שיעור המס
כאמור לא יחול לגבי יחיד שההכנסה בידיו ממכירת ניירות הערך היא בגדר הכנסה
מ"עסק" או "משלח יד" ,בהתאם להוראות סעיף )1(2לפקודה ו/או עונה על המבחנים
שהוגדרו בפסיקת בית המשפט העליון לאימתי הכנסה מפסיקה להחשב כהכנסה
פאסיבית ועולה לכדי הכנסה מ"עסק" שאז יחויב היחיד בשיעור המס השולי הקבוע
בסעיף  121לפקודה (עד  47%נכון לשנת  .)2019בנוסף לאמור לעיל ,על הכנסה בידי
יחיד יוטל מס יסף בשיעור של  3%מסכום ההכנסה החייבת לשנת  ,2019העולה על
 649,560ש"ח (נכון לשנת  - 2019הסכום מתעדכן מידי שנה).
לעניין המונח מדד יצוין כי בהתאם להוראות סעיף  88לפקודה ,מדד הוא מדד
המחירים לצרכן ,ואולם מי שבהיותו תושב חוץ רכש נכס במטבע חוץ כדין ,רשאי
לבקש שיראו את שער המטבע שבו נרכש הנכס כמדד.
.2.7.1.2

חבר בני אדם יהיה חייב במס על רווח הון ריאלי ממכירת ניירות ערך בשיעור הקבוע
בסעיף (126א) לפקודה(  23%בשנת .)2018

.2.7.1.3

קרן נאמנות פטורה וכן קופות גמל וגופים הפטורים ממס לפי סעיף  )2(9לפקודה,
פטורים ממס בגין רווחי הון ממכירת ניירות ערך כאמור בהתקיים התנאים
הקבועים באותו סעיף .על הכנסותיה של קרן נאמנות חייבת ממכירת ניירות ערך
יחול שיעור המס החל על הכנסתו של יחיד ובלבד שההכנסה אינה מהווה בידיו
הכנסה מ"-עסק" או "משלח יד" ,אלא אם נקבע מפורשות אחרת .לא נקבעה
להכנסה שיעור מס מיוחד ,תחויב ההכנסה במס בשיעור המירבי הקבוע בסעיף 121
לפקודה.

.2.7.1.4

לעניין ניכוי המס במקור מרווח ההון הריאלי במכירת ניירות הערך המוצעים,
בהתאם לתקנות מס הכנסה (ניכוי מתמורה ,מתשלום או מרווח הון במכירת נייר
ערך ,במכירת יחידה בקרן נאמנות או בעסקה עתידית) ,התשס"ג( 2002-להלן:
"תקנות הניכוי מרווח ההון") ,חייב (כהגדרת מונח זה בתקנות האמורות) המשלם
למוכר תמורה במכירת ניירות הערך ,ינכה מס בשיעור של  25%מרווח ההון הריאלי
ובנייר ערך שאינו צמוד למדד או למט"ח בשיעור של  15%מרווח ההון כאשר המוכר
הינו יחיד ,ובשיעור של מס חברות ( 23%בשנת  )2018מרווח ההון הריאלי כאשר
המוכר הינו חבר בני אדם .כמו כן ,לא ינוכה מס במקור לקופות גמל ,קרנות נאמנות
וגופים נוספים הפטורים מניכוי מס במקור לפי הדין .שיעורי הניכוי כאמור ייתכן
ויופחתו מקום בו יוצמאו אישורי ניכוי מס במקור תקפים (פטור או שיעור מופחת)
שהופקו על ידי רשות המסים בישראל.

.2.7.1.5

יצוין ,כי באם במועד המכירה לא נוכה מלוא המס במקור מרווח ההון הריאלי ,יחולו
הוראות סעיף (91ד) לפקודה וההוראות מכוחו בדבר דיווח ותשלום מקדמה על ידי
המוכר בגין מכירה כאמור .באם לא נוכה המס במקור מרווח ההון הריאלי ,והמוכר
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כהגדרת מונח זה בסעיף  91לפקודה.
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חייב בהגשת דוח לפי סעיף  131לפקודה ,עליו להגיש דוח על רווח ההון ביום  31ביולי
וביום  31בינואר של כל שנת מס ,בשל מכירת ניירות ערך בששת החודשים שקדמו
לחודש שבו חל יום הדיווח ולשלם מקדמה בסכום המס החל לפי הוראות הפקודה
על רווח ההון בשל המכירה עם הגשת הדוח על רווח ההון.
.2.7.1.6

ככלל ,תושב חוץ (יחיד או חבר בני אדם) פטור ממס על רווחי הון אשר נבע ממכירת
ניירות ערך הנסחרים בבורסה מכח סעיף (97ב )2לפקודה (למעט מק"מ ,אג"ח לטווח
קצר וקרנות להשקעה במקרקעין בהתאם לתיקון  186לפקודה) ,אם רווח ההון אינו
במפעל הקבע שלו בישראל ובהתאם לתנאים והמגבלות של סעיף (97ב )2לפקודה.
היה יום רכישתו של נייר הערך לפני יום רישומו למסחר בבורסה ולא היה זכאי
תושב החוץ לפטור במכירתו כמפורט בסעיף (97ב )3לפקודה ,יחוייב חלק רווח ההון
שהיה נצמח אילו היה נייר הערך נמכר לפני יום רישומו למסחר בבורסה ,בהתאם
לתנאים המפורטים בסעיף (97ב )2לפקודה .האמור לעיל לא יחול לגבי חבר בני אדם
תושב חוץ אם תושבי ישראל הם בעלי שליטה בו ,או הנהנים או הזכאים ל 25%-או
יותר מההכנסות או הרווחים של חבר בני אדם תושב החוץ ,במישרין או בעקיפין,
בהתאם לקבוע בסעיף 68א לפקודה .במקרה שפטור כאמור אינו חל ,יחולו הוראות
אמנת המס (אם קיימת) בין ישראל למדינת התושבות של תושב החוץ .כמו כן ,לא
ינוכה מס במקור על-ידי תאגיד בנקאי או חבר בורסה לתושב חוץ בהתקיים תנאים
מסוימים (יצוין ,כי על מנת להנות מהוראות אמנת מס יידרש המוכר להמציא מראש
אישור לפטור מניכוי מס במקור  /ניכוי מס במקור בשיעור מופחת מרשות המסים).

.2.7.2

קיזוז הפסדים

.2.7.2.1

ככלל ,הפסדים בשנת המס שמקורם במכירת ניירות הערך המוצעים בשנת המס
ושאילו היו רווחי הון היו חייבים במס בישראל בידי מקבלם ,יקוזזו כנגד רווח הון
ראלי ושבח מקרקעין ממכירת כל נכס שהוא בישראל או מחוצה לה (רווח הון
אינפלציוני חייב יקוזז ביחס של  1ל ,)3.5-וכן ,כנגד ריבית ודיבידנד ששולמו בגין
אותו נייר ערך או בגין ניירות ערך אחרים (בתנאי ששיעור המס החל על הריבית או
הדיבידנד כאמור לא עולה על הקבוע בסעיף (126א) לפקודה (בשנת  )23% - 2018ועל
השיעור הקבוע בסעיפים 125ב( )1או 125ג(ב) שהינו  ,25%לפי העניין ,אם הוא יחיד),
באותה שנת מס.

.2.7.2.2

במסגרת תקנות הניכוי מרווח הון ,חישוב רווח ההון לצורך ניכוי המס במקור
ממכירת ניירות ערך נסחרים ,יקזז החייב הפסד הון שנוצר ממכירת ניירות סחירים
ומעסקאות עתידיות בהתאם להוראות סעיף  92לפקודה ,ובלבד שהתקיימו כל אלו:
ההפסד נוצר ממכירת נייר ערך שהיה בניהולו של החייב או מעסקה עתידית
שבניהולו של החייב ,ובכפוף לכך שהרווח נוצר באותה שנת מס שבה נוצר ההפסד,
בין טרם יצירת ההפסד ובין לאחר המועד האמור.

.2.7.2.3

בהתאם להוראות סעיף 94ג לפקודה ,במכירת מניה על ידי חבר בני אדם ,יופחת
מסכום הפסד ההון אשר נוצר ממכירת המניה ,סכום דיבידנד שהתקבל בשל המניה
במשך  24החודשים שקדמו למכירה ,אך לא יותר מסכום ההפסד ,למעט דיבידנד
ששולם עליו מס (למעט מס ששולם מחוץ לישראל) בשיעור של  15%או יותר.

.2.7.2.4

הפסד ממכירת נייר ערך שלא ניתן לקזז בשנת המס כאמור ,יהיה ניתן לקיזוז בשנות
המס הבאות בזו אחר זו לאחר השנה שבה היה ההפסד ,כנגד רווח הון ושבח
מקרקעין כאמור בסעיף ( 92ב) לפקודה ,ובלבד שהוגש לפקיד השומה דוח לשנת המס
בה היה ההפסד.

.2.7.3

שיעור המס שיחול על הכנסות מדיבידנד שמקורו במניות החברה
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.2.7.3.1

דיבידנד שמקורו במניות התאגיד ,ובלבד שאינו דיבידנד שמקורו במפעל מאושר או
מפעל מוטב או מפעל מועדף או מפעל מועדף מיוחד כהגדרתם בחוק לעידוד השקעות
הון ,התשי"ט( 1959-להלן" :החוק לעידוד השקעות הון") ,יהיה חייב ,ככלל ,במס
בידי יחידים תושבי ישראל בשיעור של  ,25%למעט לגבי יחיד שהינו בעל מניות
מהותי בתאגיד במועד קבלת הדיבידנד או במועד כלשהו ב 12-החודשים שקדמו לו,
אשר שיעור המס לגביו יהיה  .30%סעיף (126ב) לפקודה קובע ,כי בחישוב הכנסתו
החייבת של חבר בני אדם (למעט חברה משפחתית) ,לא תיכלל הכנסה מחלוקת
רווחים או מדיבידנד שמקורו בהכנסות שהופקו או שנצמחו בישראל ואשר נתקבלו
במישרין או בעקיפין מחבר בני אדם אחר החייב במס חברות .סעיף (126ג) לפקודה
קובע ,כי דיבידנד שמקורו בהכנסות שהופקו או נצמחו מחוץ לישראל וכן דיבידנד
שמקורו מחוץ לישראל ,יהיה חייב בשיעור מס חברות בכפוף להוראות המנויות
בסעיף (126ג)  .דיבידנד המתקבל בידי חברה משפחתית יחויב בשיעור של  25%למעט
אם "הנישום המייצג" הינו "בעל מניות מהותי" בחברה המחלקת ,שאז הדיבידנד
ימוסה בשיעור של  . 30%דיבידנד בידי תושב חוץ (יחיד או חבר בני אדם) שאינו בעל
מניות מהותי יהיה חייב במס בגין דיבידנדים בשיעור של  ,25%למעט תושב חוץ
שהיה בעל מניות מהותי בחברה ,במועד קבלת הדיבידנד או במועד כלשהו ב12-
חודשים שקדמו לו ,שאז יהא שיעור המס  30%והכל כפוף לאמנות המס עליהן
חתומה מדינת ישראל ,וקבלת אישור מתאים מרשות המסים שיומצא מראש .בנוסף
לאמור לעיל ,על הכנסה בידי יחיד יוטל מס יסף בשיעור של  3%מסכום ההכנסה
החייבת לשנת  ,2019העולה על  649,560ש"ח (נכון לשנת  - 2019הסכום מתעדכן
מידי שנה).
כמו כן ,ובנוסף לאמור לעיל ,לאור העובדה כי החברה זכאית להטבת מס מכוח
היותה בעלת מפעל מועדף ,דיבידנד שמקורו בהכנסות המפעל המועדף כהגדרתו
בחוק לעידוד השקעות הון ,יהיה חייב במס בשיעור  20%בידי יחידים ,חברות
משפחתיות ,בידי מוסד ציבורי או בידי קופ"ג שאינו פטור בידיהם ובידי חבר בני
אדם תושב חוץ כאמור בסעיף 51יח לחוק לעידוד השקעות הון .על דיבידנד שמקורו
בהכנסות המפעל המועדף כהגדרתו בחוק לעידוד השקעות הון בידי חבר בני אדם
(למעט סוגי חבר בני האדם שנזכרו החייבים בשיעור  )20%יחול סעיף (126ב)
לפקודה ,וההכנסה ל תיכלל בהכנסתו החייבת של חבר בני האדם.

.2.7.3.2

דיבידנד המתקבל בידי קרן נאמנות חייבת יחויב במס בהתאם לשיעורי המס החלים
על יחיד שהכנסתו תחשב כהכנסה מ"עסק" או מ"משלח יד" אלא אם כן נקבע
מפורשות אחרת .קרן נאמנות פטורה וכן קופות גמל וגופים אחרים הפטורים ממס
בהתאם לסעיף  )2(9לפקודה ,יהיו פטורים ממס בגין דיבידנד כאמור ,בהתקיים
התנאים הקבועים באותו סעיף.

.2.7.3.3

בהתאם לתקנות מס הכנסה (ניכוי מריבית ,מדיבידנד ומרווחים מסוימים),
התשס"ו( 2005-להלן" :תקנות הניכוי") שיעור המס שיש לנכות במקור על דיבידנד
ליחיד ולתושב חוץ (יחיד או חבר בני אדם) בגין מניות התאגיד ,לרבות בחלוקה לבעל
מניות כאמור שהנו בעל מניות מהותי בתאגיד ,במועד קבלת הדיבידנד או במועד
כלשהו ב 12-החודשים שקדמו לו ואשר מניותיו רשומות ומוחזקות בחברת
הרישומים ,יהיה בשיעור של  .25%לגבי יחיד או תושב חוץ שהנו בעל מניות מהותי
אשר מניותיו אינן רשומות ואינן מוחזקות בחברת הרישומים ינוכה מס במקור בשל
הכנסות מדיבידנד כאמור בשיעור של  .30%מובהר כי שיעור ניכוי המס במקור
לתושב הזר יהיה כפוף להוראות האמנה למניעת כפל מס שנכרתה עם מדינת
תושבותו ,ובכפוף לקבלת אישור מרשות המסים.
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.2.7.3.4

לא ינוכה מס במקור בגין תשלומים לקופות גמל ,קרנות נאמנות וגופים נוספים
הפטורים מניכוי מס במקור לפי הדין ,וזאת לאחר המצאת האישורים המתאימים
מראש על ידם .לתושב חוץ לא ינוכה מס במקור כאמור בהתקיים תנאים מסוימים
הקבועים בתקנות הניכוי.

.2.7.3.5

כמו-כן ,ככל שלגבי הדיבידנד נקבע שיעור מס מוגבל על-פי דין ינוכה מס במקור על-
פי השיעור שנקבע גם אם בעל המניות הנו חבר בני אדם תושב ישראל .לגבי תושב
חוץ שיעור ניכוי במקור יהיה בכפוף גם להוראות האמנה למניעת כפל מס שנכרתה
בין מדינת ישראל למדינת תושבותו של המקבל וקבלת אישור מתאים מרשות
המיסים מראש.

.2.7.3.6

החל מיום  1בינואר  2013ניכוי מס במקור מדיבידנד ששילם חבר בני אדם תושב
ישראל שמניותיו רשומות למסחר בבורסה בשל מניות המוחזקות בחברה
לרישומים ,יהיה באמצעות מוסד כספי.
התיאור הכללי לעיל אינו מהווה תחליף לייעוץ אינדיבידואלי על-ידי מומחים,
בשים לב לנסיבות הייחודיות לכל משקיע .מומלץ לכל המבקש לרכוש ניירות ערך
על-פי תשקיף זה ,לפנות לייעוץ מקצועי על-מנת להבהיר את תוצאות המס אשר
יחולו עליו בשים לב לנסיבותיו הייחודיות.
בשל השינויים המהותיים שחלו במיסוי שוק ההון בעקבות הרפורמה במס הכנסה,
טרם התגבשה הפרקטיקה הנאותה ליישום הוראותיה ,ואף ייתכנו מספר
פרשנויות לגבי אופן יישומן .יתרה מזאת ,ייתכנו שינויים תחיקתיים בהוראות
הרפורמה .מטבע הדברים ,לא ניתן לצפות את תוכנם והשפעתם של השינויים
האמורים ,לרבות לעניין הסדרי המס שקיבלה החברה.
כמקובל בעת קבלת החלטות על השקעות כספים ,יש לשקול את השלכות המס
הקשורות בהשקעה בניירות הערך המוצעים על פי תשקיף זה .מובהר כי האמור
לעיל משקף את הוראות הדין המתוארות בו כפי שהינן למועד התשקיף ,ואלה
עשויות להשתנות ולהוביל לתוצאות שונות .בנוסף יש להדגיש ,כי האמור לעיל אינו
מתיימר להוות פרשנות מוסמכת של הוראות החוק הנזכרות בתשקיף.

.2.8

תנאי המניות המוצעות
הזכויות הנלוות למניות החברה מפורטות בפרק  4בתשקיף זה .המניות המוצעות על
פי תשקיף זה תהיינה שוות זכויות למניות הרגילות הקיימות בהונה של החברה,
ותזכינה את בעליהן במלוא הדיבידנדים במזומנים או במניות הטבה ,ובכל חלוקה
אחרת אשר יוכרז עליה או שתחולק על ידי החברה לאחר רישומן למסחר.

.2.9

הסכם ריכוז והפצה
הנפקת ניירות הערך המוצעים על פי תשקיף זה אינה מובטחת בהתחייבות חיתומית.
לפרטים אודות עמלות ההפצה והריכוז ,ראו פרק  5לתשקיף.

.2.10

הצעת ניירות ערך על פי תשקיף המדף
מכח תשקיף זה ,המהווה גם תשקיף מדף ,תוכל החברה להציע ניירות ערך (מניות
רגילות ,מניות בכורה ,אגרות חוב שאינן ניתנות להמרה (לרבות בדרך של הרחבת
סדרות קיימות של אגרות חוב של החברה כפי שתהיינה מעת לעת) ,אגרות חוב
הניתנות להמרה למניות החברה (לרבות בדרך של הרחבת סדרות קיימות של אגרות
חוב הניתנות להמרה למניות הרגילות כפי שתהיינה מעת לעת) ,כתבי אופציה
הניתנים למימוש למניות הרגילות ,כתבי אופציה הניתנים למימוש לאגרות חוב
ולאגרות חוב הניתנות להמרה למניות החברה ניירות ערך מסחריים ,וכל נייר ערך
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אחר שניתן יהיה להנפיק על פי הדין מכח תשקיף מדף במועד הרלוונטי ,וביחד להלן
בס"ק זה" :ניירות הערך") ,בהתאם להוראות סעיף 23א לחוק ניירות ערך,
באמצעות דוחות הצעת מדף בהם יושלמו כל הפרטים הנדרשים לפי פרק ג' לתקנות
ניירות ערך (פרטי התשקיף וטיוטת תשקיף – מבנה וצורה) ,התשכ"ט ,1969-ביחס
לאותה הצעה ,לרבות פרטי ותנאי ניירות הערך והרכב היחידות המוצעות ,בהתאם
להוראות כל דין ,ובכלל זה בהתאם לתקנון והנחיות הבורסה לניירות ערך בתל אביב
בע"מ ולעמדות סגל רשות ניירות ערך כפי שיהיו באותה העת ,ובהתאם לסוג ניירות
הערך שיוצעו על פי דוח הצעת המדף כאמור.
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פרק  - 3הון החברה והמחזיקים בו
הון המניות של החברה נכון למועד התשקיף

.3.1

סוג המניות
מניות רגילות ללא ערך נקוב1

הון רשום
2100,000,000

.3.2

השינויים שחלו בהון החברה בשלוש השנים האחרונות

.3.2.1

השינויים שחלו בהון הרשום
תאריך

מהות השינוי

יתרה ליום  1בינואר 2016
הפיכה האגודה
__ ב____ 42019
לחברה פרטית
סה"כ לתאריך התשקיף
*

.3.2.2

הון מונפק ונפרע
325,000,000

מניות רגילות בנות 1
ש"ח ע"נ כ"א
200,000

מניות רגילות ללא
ע"נ
---

)(200,000

* 100,000,000

---

100,000,000

הפיכת החברה לחברה פרטית תבוצע בסמוך ולפני פרסום התשקיף ,בטרם הקצאת המניות המוצעות לציבור ולפני
רישומן למסחר .בעת התאגדות החברה יהיה הונה הרשום מורכב מ 100,000,000-מניות רגילות ללא ע"נ ,כמפורט
בטבלה לעיל.

השינויים שחלו בהון המונפק והנפרע
תאריך

מהות השינוי

יתרה ליום  1בינואר 2016
הפיכה האגודה
__ ב____
52019
לחברה פרטית
סה"כ לתאריך התשקיף
*

.3.3

מניות רגילות בנות 1
ש"ח ע"נ כ"א
200,000

מניות רגילות ללא ע"נ
---

התמורה ברוטו שנתקבלה
בגין המניות (ש"ח)
---

)(200,000

* 25,000,000

---

---

25,000,000

---

הפיכת החברה לחברה פרטית תבוצע בסמוך ולפני פרסום התשקיף ,בטרם הקצאת המניות המוצעות לציבור ולפני
רישומן למסחר .בעת התאגדות החברה יהיה הונה המונפק והנפרע מורכב מ 25,000,000-מניות רגילות ללא ע"נ ,כמפורט
בטבלה לעיל.

המחזיקים בהון החברה
החזקות בעלי העניין במניות של החברה בסמוך למועד התשקיף הינן כדלקמן:6
שם בעל המניות (בשרשור סופי)
קיבוץ עין הנצי"ב
אמיליה פיתוח (מ.עו.פ ).בע"מ
סה"כ

1
2

3

4
5
6

מניות רגילות ללא
ערך נקוב
18,750,000
6,250,000
25,000,000

שיעור מההון המונפק והנפרע
ומזכויות ההצבעה
75%
25%
100%

שיעור מההון המונפק והנפרע
ומזכויות ההצבעה בדילול מלא
75%
25%
100%

לעניין זה יצוין כי כל המניות בהון החברה נפרעות במלואן.
הערה לטיוטה :למועד הטיוטה ההון הרשום של האגודה (טרם הפיכתה לחברה) הינו  200,000ש"ח מחולק ל200,000 -
מניות רגילות בנות  1ש"ח ע.נ .כ"א .בסמוך לפני פרסום התשקיף ולפני הרישום למסחר יושלם הליך הפיכת האגודה
לחברה על פי סעיף  345לחוק החברות .בעת התאגדות החברה הונה הרשום יהיה מורכב מ 100,000,000-מניות רגילות
ללא ע"נ כמפורט בסעיף  3.1לעיל.
הערה לטיוטה :למועד הטיוטה ההון המונפק של האגודה (טרם הפיכתה לחברה) הינו  200,000ש"ח מחולק ל200,000 -
מניות רגילות בנות  1ש"ח ע.נ .כ"א .בסמוך לפני פרסום התשקיף ולפני הרישום למסחר יושלם הליך הפיכת האגודה
לחברה על פי סעיף  345לחוק החברות .בעת התאגדות החברה הונה המונפק והנפרע יהיה מורכב מ 25,000,000-מניות
רגילות ללא ע"נ כמפורט בסעיף  3.1לעיל.
ביום __ ב____  2019אישרה האסיפה הכללית של האגודה את הפיכתה לחברה על פי סעיף  345לחוק החברות.
ביום __ ב____  2019אישרה האסיפה הכללית של האגודה את הפיכתה לחברה על פי סעיף  345לחוק החברות.
הערה לטיוטה :למועד הטיוטה קיבוץ עין הנצי"ב מחזיק  150,000מניות רגילות בנות  1ש"ח ע.נ .כ"א ואמיליה פיתוח
(מ.עו.פ ).בע"מ ,מחזיקה באמצעות חברה בבעלותה המלאה ( 50,000 )100%מניות רגילות בנות  1ש"ח ע.נ .כ"א .בסמוך
לפני פרסום התשקיף ולפני הרישום למסחר יושלם הליך הפיכת האגודה לחברה על פי סעיף  345לחוק החברות ויוקצו
לקיבוץ עין הנצי"ב ואמיליה מניות כמפורט בטבלה בסעיף  3.3לעיל.
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החזקות בעלי העניין במניות החברה ,מיד לאחר ההנפקה על פי תשקיף זה ,בהנחה של רכישת מלוא
המניות המוצעות על פי תשקיף זה:
שם בעל המניות
(בשרשור סופי)
קיבוץ עין הנצי"ב5
אמיליה פיתוח (מ.עו.פ ).בע"מ6
סה"כ בעלי שליטה
ציבור
סה"כ

.3.4

שיעור מההון המונפק והנפרע
ומזכויות ההצבעה
60%
20%
80%
20%
100%

מניות
18,750,000
6,250,000
25,000,000
6,250,000
31,250,000

שיעור מההון המונפק והנפרע
ומזכויות ההצבעה בדילול מלא
60%
20%
80%
20%
100%

בעלי השליטה בחברה
(להלן" :עין הנציב" או "הקיבוץ")7

נכון למועד התשקיף בעלי השליטה בחברה הינם קיבוץ עין הנצי"ב
ואמיליה פיתוח (מ.עו.פ ).בע"מ (להלן" :אמיליה") 8המחזיקים בשיעורים של  75%ו 25%-מהון המניות
המונפק והנפרע של החברה ,בהתאמה.
להלן פרטים אודות כל אחד מבעלי השליטה בחברה ,למיטב ידיעת החברה ,נכון למועד התשקיף:

עין הנציב  -הקיבוץ מאוגד כאגודה שיתופית חקלאית אשר נוסדה בשנת  .1939נכון ליום  30בספטמבר
 2018מנה הקיבוץ  188חברים .הקיבוץ רשאי לקבל חברים נוספים ,ללא כל הגבלה על מספרם ,בכפוף
לעמידת המועמדים לחברות בתנאי הכשירות הנדרשים על ידי הקיבוץ ובתנאים ובתהליכים כקבוע
בתקנון האגודה ובנהליה .חברות חבר בקיבוץ יכולה לפקוע בקרות אחד מאלה :במותו ,בעקרו את
מושבו מן הקיבוץ לתקופה של  12חודשים לפחות ללא אישור ועד ההנהלה של האגודה ,בצאתו את
הקיבוץ לאחר מתן הודעה בכתב לוועד ההנהלה ובהתאם לתנאים המפורטים בתקנון האגודה ,במקרה
של פסלות דין לפי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות ,התשכ"ב ,1962-עם הוצאתו מהקיבוץ
בהחלטה של האסיפה הכללית של הקיבוץ שהצביעו בעדה שני שלישים של החברים הנוכחים באסיפה,
ובעילות המפורטות בתקנון הקיבוץ ,ואם הוכרז פושט רגל ,והכל כמפורט בתקנות האגודות
השיתופיות (חברות) ,התשל"ג 1973-ובתקנון האגודה.

.3.4.1

להלן פרטים על דרך קבלת ההחלטות בקיבוץ:
הרשות העליונה של הקיבוץ הינה האסיפה הכללית ,להלן בסעיף  3.4.1זה" ,האסיפה הכללית" ,והיא
רשאית להחליט בכל עניין שהוא בתחום מטרות הקיבוץ וסמכויותיו .האסיפה הכללית דנה בעניינים
שהיא חייבת לדון בהם בהתאם להוראות הדין ולתקנון האגודה ,והכל למעט נושאים שבהם החליטה
האסיפה הכללית להאציל מסמכותה למועצת האגודה .סדר היום של האסיפה נקבע על ידי יו"ר
הקיבוץ ומנהל הקהילה .האסיפה הכללית מתכנסת על ידי ועד ההנהלה או על פי דרישה בכתב של לא
פחות משליש מכלל חברי הקיבוץ ,תוך  21יום מקבלת דרישה כזו ,לשם דיון בעניין שצוין באותה
דרישה .האסיפה הכללית תקוים בתנאי שנכחו בה לפחות מחצית מחברי האגודה ,שאם לא כן תכונס
אסיפה נדחית לא יאוחר מ 30-יום ממועד קיום האסיפה הראשונה ,והחלטותיה תהיינה בעלות תוקף
בכל מספר נוכחים .כל החלטה באסיפה הכללית תתקבל ברוב דעות רגיל של מצביעים בעד ונגד ,אלא
אם על פי התקנון או הדין נדרש רוב גדול יותר .ההצבעה באסיפה הכללית תהיה בהרמת ידיים ,למעט
בהצבעות על קבלת חברים ,אולם אם יידרש הדבר על ידי לפחות עשירית מהחברים הנוכחים ,תהיה
ההצבעה בקלפי .לכל חבר תהיה זכות דעה אחת בלבד בכל צורת הצבעה .נציגי הקיבוץ בועד המנהל
של האגודה נבחרים על ידי המועצה ,מתוך רשימת מומלצים שמגבשת הנהלת אגודת האחזקות
(כהגדרתה להלן).

.3.4.1.1

7
8

למיטב ידיעת החברה ,מניות החברה מוחזקות על ידי הקיבוץ באמצעות אחזקות עין הנציב אגש"ח בע"מ ,אגודה
בשליטה מלאה של הקיבוץ.
למיטב ידיעת החברה ,אמיליה הינה חברת השקעות ציבורית ,אשר מניותיה נסחרות בבורסה .מניות החברה מוחזקות
על ידי אמיליה באמצעות אמיליה החזקות בפלציב בע"מ ,חברה בת בבעלות מלאה של אמיליה.
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.3.4.1.2

לקיבוץ ישנה מועצה ,כהגדרתה בסעיף  20לתקנות האגודות השיתופיות (רשויות האגודה) ,התשל"ה-
 ,1975המונה  27חברים .האסיפה הכללית אצלה למועצה את רוב סמכויותיה ,למעט סמכויות שעל פי
דין או על פי תקנון האגודה הינן בכל מקרה בידי האסיפה.

.3.4.1.3

הניהול השוטף של הקיבוץ נעשה על ידי ועד ההנהלה ,אשר נבחר על ידי האסיפה הכללית לתקופה של
שלוש שנים ,וחבריו יכולים לחזור ולהיבחר .מספר חברי ועד ההנהלה והרכבה יהיה בין שלושה
לתשעה ,כפי שייקבע על ידי האסיפה מפעם לפעם .נכון ליום  30בספטמבר  2018מונה ועד ההנהלה 9
חברים .ועד ההנהלה מתכנס לפי הצורך ,אך לא פחות מפעם בכל  30יום .יו"ר הוועד נבחר על ידי
האסיפה הכללית ,והוא חייב לכנס את הוועד אם קיבל דרישה לכך משניים מחברי הוועד.

.3.4.1.4

במסגרת רה-ארגון של עסקי הקיבוץ ותאגידיו ,זכויות הקיבוץ בחברה הועברו ביום  1בינואר ,2013
לידי אחזקות עין הנציב אגש"ח בע"מ (להלן" :אגודת האחזקות") ,אגודה בשליטה מלאה של הקיבוץ,
שוועד ההנהלה שלה אחראי לניהול כלל הפעילות העסקית של הקיבוץ .ועד ההנהלה של אגודת
האחזקות מונה  7חברים ,הנבחרים על ידי המועצה (וממונים באופן פורמאלי על ידי אסיפת אגודת
האחזקות).

.3.4.2

אמיליה  -אמיליה הינה חברת השקעות ציבורית שמניותיה נסחרות בבורסה .בעל השליטה באמיליה
הינו מר עודד פלר ,המחזיק 9במניות המהוות כ 83.25%-מההון המונפק והנפרע של אמיליה.

.3.5

הסכם בעלי מניות
ביום __ בפברואר  2019התקשרו אמיליה והקיבוץ בהסכם בעלי מניות (להלן בסעיף זה" :ההסכם"
או "הסכם בעלי המניות") וזאת חלף ההסכם הקיים אשר יפקע באותו מועד .להלן יתוארו עיקרי
הסכם בעלי המניות:
תקופת ההסכם

.3.5.1

הסכם בעלי המניות ייכנס לתוקף עם הפיכתה של החברה לחברה ציבורית ויהא בתוקף כל עוד לא הגיע
לידי סיום בהודעה בכתב תוך  30ימים מראש של אחד מהצדדים להסכם (להלן" :הצד המסיים") לצד
האחר (להלן" :הצד האחר") וזאת בקרות אחד או יותר מהאירועים המפורטים להלן )1( :החזקותיו
של צד ג' בהון החברה יעלו על הון הצדדים (במצטבר ,לרבות עם החזקות נעברים מורשים) ,באופן
שהצדדים יחדלו להיות בעלי שליטה אפקטיבית בחברה (קרי ,צד ג' יחזיק בזכויות המקנות לו את
האפשרות למנות את מרבית חברי דירקטוריון החברה); ( )2לניירות הערך של החברה שבידי הצד
האחר מונה כונס נכסים שמינויו לא בוטל בתוך  60ימים מהמועד בו מונה (במקרה כאמור רק הצד
שלא מונה לנכסיו כונס יהא רשאי להודיע על סיום ההסכם); ( )3החזקות מי מהצדדים להסכם (לרבות
הצד המסיים) תהווינה פחות מ 10%-מהון החברה ,שלא בדילול מלא; ( )4החזקות הצד האחר במניות
החברה תועברנה לצד ג' שלא בהתאם להוראות ההסכם (במקרה כאמור רק הצד שלא העביר את
מניותיו בניגוד להוראות ההסכם יהא רשאי להודיע על סיום ההסכם).
אסיפות כלליות ואסיפות מקדימות

.3.5.2

בכל אסיפה כללית של החברה שעל סדר יומה נושאים מיוחדים (כהגדרתם בסעיף זה להלן) ,יצביעו
הצדדים ביחס לנושאים האמורים באופן זהה וכחטיבה אחת מכח כל הון הצדדים כפי שיהיה במועד
האסיפה .לצורך ההצבעה כחטיבה אחת בקשר עם הנושאים המיוחדים ,יכנסו הצדדים אסיפה
מקדימה לפני האסיפה ובה יחליטו על אופן הצבעתם המשותפת באסיפה .ההחלטות באסיפה
המקדימה תתקבלנה ברוב של צד/דים המחזיקים לפחות  50.01%מהון הצדדים ,ואולם כל עוד אמיליה
מחזיקה בלפחות  15%מהון הצדדים ,החלטות תתקבלנה באסיפה המקדימה פה אחד.10
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למיטב ידיעת החברה בהסתמך על דיווחי אמיליה ,ההחזקה הינה ביחד עם בני משפחתו.
קרי 100% ,מהון הצדדים.

ג 3-

"נושאים מיוחדים"  -מינוי יו"ר דירקטוריון .לענין זה הוסכם כי למעט אם יוסכם אחרת בין אמיליה
לקיבוץ ,על מנת להציג מועמדותו של פלוני לתפקיד יו"ר הדירקטוריון ,נדרש כי המועמד יהא בקיא
בתחום פעילותה של החברה ובעל מוניטין וניסיון של לפחות  5שנים בניהול חברות תעשיות ציבוריות
(מנכ"ל או יו"ר חברה ציבורית תעשייתית) או מועמד בעל כישורים אחרים כפי שיוסכם על הצדדים;
אישור תנאי כהונתו של יו"ר הדירקטוריון ,מנכ"ל החברה ונושאי משרה בחברה שימונו מטעם הקיבוץ
(ככל שיידרש לאשרם בהתאם להוראות הדין על ידי האסיפה הכללית של החברה); שינוי ו/או החלפת
תקנון החברה; הגדלת ההון הרשום של החברה; החלטה על נטילת והפעלת סמכויות הדירקטוריון
בהתאם להוראות סעיפים  50ו 52-לחוק החברות; הצעת מועמדותם ואישור מינוים של דירקטורים
לא קשורים (ככל והחלטה כאמור תתקבל על ידי האסיפה הכללית); מינוי רואה החשבון המבקר של
החברה (ובלבד שלמעט אם יוסכם אחרת בין אמיליה לקיבוץ ,כרואה החשבון של החברה ימונה משרד
רואי חשבון הנמנה על  5הפירמות הגדולות בישראל ,ה" ,)"Big 5תנאי העסקתו והפסקת העסקתו,
בהתאם להוראות סעיפים  154-167לחוק החברות; עסקאות עם בעלי עניין ,לרבות הקצאת ניירות ערך
לבעלי ענין ו/או מי מטעמם (לרבות לעובדים/מנהלים מטעם הקיבוץ) ככל שיידרש לאשרן בהתאם
להוראות הדין על ידי האסיפה הכללית של החברה; מיזוג ,פיצול או ארגון מחדש של החברה ,לרבות
כל עסקה מהותית הדומה להם; פירוק מרצון של החברה; הצעה פרטית חריגה של ניירות ערך של
החברה ,ככל שיידרש לאשרה בהתאם להוראות הדין על ידי האסיפה הכללית של החברה; החלטה
אודות שינוי מדיניות הדיבידנד הקיימת של החברה; כל הסדר לפי סעיף  350לחוק החברות.
דירקטוריון החברה

.3.5.3

דירקטוריון החברה ימנה עד  11דירקטורים (מתוכם לפחות  3דירקטורים בלתי קשורים  -לפחות שני
דירקטורים חיצוניים ולפחות דירקטור בלתי תלוי אחד) .במישור מערכת היחסים בין הצדדים ,מוסכם
כי כל צד יהיה זכאי להמליץ על מינויו של דירקטור קשור אחד בגין החזקתו ב 12.5%-מהון הצדדים
(להלן" :מפתח המינוי") .על אף האמור לעיל ,מוסכם כי( :א) כל עוד אמיליה תחזיק ב 15%-מהון
הצדדים ,היא תהיה זכאית להמליץ על מינויים של  2דירקטורים קשורים; (ב) כל עוד מספר
הדירקטורים שימונו בהמלצת אמיליה לא יעלה על  2דירקטורים ,מספר הדירקטורים הקשורים
שימונו בהמלצת הקיבוץ לא יעלה על  5דירקטורים (וזאת גם אם הקיבוץ יחזיק בעת הרלבנטית במניות
המאפשרות לו למנות יותר מ 5-דירקטורים על פי מפתח המינוי).
בכל אסיפה של החברה שעל סדר יומה יהא קבלת החלטות על מינוי דירקטורים בחברה ,יצביע כל אחד
מהצדדים להסכם בעד מינוי הדירקטורים שיומלצו על ידי הצד האחר וזאת בכפוף לזכאותו של הצד
האחר למנות דירקטורים לדירקטוריון החברה כאמור לעיל.
המניין החוקי לפתיחת ישיבת דירקטוריון יהיה רוב חברי הדירקטוריון הזכאים לקבל הודעה ואשר
אין מניעה לפי כל דין להשתתפותם ולהצבעתם בישיבת הדירקטוריון .על אף האמור לעיל( :א) המניין
החוקי לעניין החלטת הדירקטוריון בדבר הפסקת כהונת המבקר הפנימי לא יפחת בכל מקרה מרוב
חברי הדירקטוריון; (ב) המניין החוקי לעניין החלטות הדירקטוריון בנושאים שיפורטו להלן הינו רוב
של  65%מחברי הדירקטוריון הזכאים לקבל הודעה ואשר אין מניעה לפי כל דין להשתתפותם
ולהצבעתם בישיבת הדירקטוריון )1( :הנושאים המיוחדים כהגדרתם לעיל ,ככל שיידונו בדירקטוריון
החברה; ( )2החלטה אודות כניסה לתחום פעילות חדש שאינו בתחום ה )3( ;11Foam-הקצאה פרטית
ו/או הנפקה לציבור של מניות החברה; ( )4אישור תנאי כהונתם של נושאי משרה; ( )5אישור התקציב
השנתי ,לרבות תוכנית ההשקעות; ( )6אישור השקעות ו/או רכישות בסכום בודד העולה על  6מיליון
ש"ח ,צמוד למדד המחירים לצרכן בגין חודש ינואר  )7( ;2019גיוס חוב בהיקף הגורם לכך שסך החוב
של החברה ,במאוחד ,יעלה על  75%מסך המאזן המאוחד שלה ,למעט בנסיבות של החלפת חוב.
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לענין זה תחום ה Foam-משמעו מוצרי פוליאוליפינים מוקצפים ומוצרים סופיים העשויים מהם.

ג 4-

החלטות בדירקטוריון תתקבלנה ברוב רגיל ,אלא אם מדובר באיזה מהנושאים שפורטו בס"ק (3.5.3ב)
לעיל ,שאז החלטות כאמור יתקבלו ברוב של  65%מחברי הדירקטוריון הזכאים לקבל הודעה ואשר
אין מניעה לפי כל דין להשתתפותם ולהצבעתם בישיבת הדירקטוריון.
מגבלות על העברת

.3.5.4

מניות12

העברת מניות כפופה לתנאים שלהלן( :13א) זכות סירוב הדדית ,לקיבוץ ולאמיליה לרכוש את המניות
המוצעות למכירה בתנאים זהים לתנאי הצעה שהתקבלה מצד שלישי לרכישת מניות אלו; (ב) זכות
הצטרפות לאמיליה ,במקרה של מכירה מניות החברה המהוות לפחות  50.01%מהון החברה על ידי
הקיבוץ (כולן או חלקן ,בין בבורסה ובין מחוצה לה) ו/או את מניותיו הנוספות בחברה (שאינן חלק
מהמניות כאמור) בהעברה מחוץ לבורסה בלבד ,בתנאי תשלום זהים לתנאי התשלום שסוכמו בין
הקיבוץ לבין הצד השלישי; (ג) בכל מקרה בו תירכשנה על ידי אחד הצדדים מניות של החברה ,אזי
תהא לצד האחר הזכות להשתתף ברכישת המניות האמורה ,בהיקף אשר ישמר את שיעור החזקות
הצדדים כפי שהיה עובר לרכישה האמורה.
הצדדים יהיו רשאים לשעבד את מניותיהם בחברה ,כולן או מקצתן ,אך ורק למוסד בנקאי ו/או גוף
מוסדי ו/או פיננסי (להלן" :הגורם הפיננסי") ,ובלבד שתתקבל הסכמת הגורם הפיננסי ,כי השעבוד לא
יקנה לו זכות הצבעה באסיפות החברה ,למעט במקרה של מימוש השעבוד ,ושמימוש המשכון על ידו
כפוף לזכויות הסירוב וההצטרפות .יצויין כי נכון למועד התשקיף המניות אינן משועבדות.
הצדדים יממשו את זכויותיהם כבעלי השליטה בחברה על מנת שמדיניות חלוקת הדיבידנד בחברה,
כפי שאושרה ביום  24בדצמבר  2018על ידי דירקטוריון החברה ,תישמר .למעט אם יוסכם אחרת ,בכל
מקרה בו תתקבל בדירקטוריון החברה החלטה בדבר שינוי מדיניות חלוקת הדיבידנד ,הצדדים יפעלו
במשותף כבעלי מניות להעלאת החלטה בעניין זה באסיפה הכללית של החברה.
התחייבות ומגבלות בקשר להנפקה ולקבלת מלווה

.3.6

מסמכי השעבוד השוטף שהחברה חתומה כלפי הבנקים וכלפי מדינת ישראל ,14כוללים ,בין היתר,
שעבוד קבוע ומשכון בדרגה ראשונה על הון המניות שטרם נדרש ו/או שטרם נפרע וכן התחייבות של
החברה לא למכור את הרכוש המשועבד ללא קבלת הסכמת בעל השעבוד לכך.15
בכתבי ההתחייבויות שהחברה חתמה כלפי חלק מהתאגידים בנקאים הממנים את פעילות החברה,
התחייבה החברה ,בין היתר ,כי לא יחול כל שינוי במבנה החברה או ביחס ההחזקה במניות החברה וכן
כי לא יחול שינוי בשליטה בחברה ללא קבלת הסכמת התאגידים הבנקאיים.10
תשלומים המבוססים על שיעור רכוש ,מחזור ,הכנסות או רווח

.3.7

במסגרת הסכמים עם מפיצים ומשווקים שונים שהתקשרו חברות הקבוצה וכן עם יצרן קו המחזור
בישראל (כמפורט בסעיף  6.8.15.2להלן) ועם בעל רישיון לייצור מוצרים בעל תאים פתוחים (כמפורט
בסעיף  6.8.15.1להלן) ,התחייבו חברות הקבוצה ,בין היתר ,לשלם לגורמים אלו עמלה בסך השווה
לשיעור מסוים מההכנסות שיתקבלו בגין פרויקטים שהושגו באמצעות המשווק ,ולגבי יצרן קו המחזור
ובעל הרישיון  -שיעור מסוים מהמכירות או מהרווח הגולמי ,לפי העניין ,בגין מוצרים שיוצרו
באמצעותם .נכון לשנים  2017 ,2016ותשעת החודשים הראשונים של שנת  2018שילמו חברות הקבוצה
סך כולל של כ 3.7-מיליון ש"ח ,כ 4.1-מיליון ש"ח וכ 4-מיליון ש"ח ,בהתאמה ,אשר היוו כ ,1.6%-כ-
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העברת המניות הינה בכפוף לכללי החסימה של הבורסה כמפורט בסעיף  3.9להלן.
המגבלות לא יחולו על העברת מניות לנעבר מורשה ,אשר יצטרף כצד להסכם.
השעבוד השוטף לטובת מדינת ישראל אינו כולל התייחסות לשעבוד הרשום של החברה .בנוסף ,במסגרת מסמכי
השעבוד נקבע כי החברה תהא רשאית לשעבד את נכסיה בשעבוד שוטף או קבוע לטובת תאגיד בנקאי (כהגדרת מונח
זה בחוק הבנקאות ,התשמ"א ,)1981-ללא צורך בקבלת הסכמת מדינת ישראל.
הערה לטיוטה :החברה פנתה לנושים המובטחים הרלוונטים בבקשה לקבלת אישורם להחרגת המניות שיונפקו לציבור
מהשעבוד השוטף רשום לטובתם ולשינוי החזקות הקיבוץ ואמיליה במניות החברה והיא פועלת לקבלת אישורם בכתב.

ג 5-

 1.4%וכ 1.4%-מהכנסות החברה בשנים הנ"ל ,בהתאמה .לפרטים נוספים ראו סעיפים ,6.8.15.1
 6.8.15.2ו 6.10.6.4-להלן.
נתונים בדבר הון עצמי ורווח למניה

.3.8

להלן נתונים בדבר הון עצמי מיוחס לבעלי המניות של החברה ורווח למניה ,על פי דוחותיה הכספיים
המאוחדים של החברה לימים  31בדצמבר של כל אחת מהשנים  2016ו 2017-ו 30-בספטמבר של כל
אחת מהשנים  2017ו:2018-
סה"כ הון עצמי ליום  31בדצמבר
(באלפי ש"ח)
2016
99,014

2017
104,170

סה"כ הון עצמי ליום  30בספטמבר
(באלפי ש"ח)
2017
101,871

.3.9

חסימת ניירות ערך

.3.9.1

הגדרות:

2018
111,845

הון עצמי למניה
ליום  31בדצמבר (בש"ח)

רווח (הפסד) למניה
לתקופה של שנה
שנסתיימה ביום  31בדצמבר
(בש"ח)
2017
2016
84
71

הון עצמי למניה
ליום  30בספטמבר (בש"ח)

רווח (הפסד) למניה
לתקופה של תשעה חודשים
שנסתיימה ביום  30בספטמבר
(בש"ח)
2018
2017
68
57

2017
521

2016
495

2018
559

2017
509

"בעל עניין"  -לרבות מי שמחזיק בניירות ערך המירים או בזכות כלשהי לקבלת מניות אשר בהנחה
שימומשו יהיה המחזיק כאמור בעל ענין.
"מניות שהוקצו לפני הרישום למסחר"  -מניות שהוקצו או שנרכשו מבעל ענין ,בתקופה שתחילתה
שניים-עשר חודשים לפני הגשת הבקשה לרישום למסחר וסופה במועד הרישום למסחר;
למעט:
( )1מניות שהוצעו לציבור על פי תשקיף.
( )2מניות הטבה שהוקצו בתקופה שתחילתה שניים-עשר חודשים לפני הגשת הבקשה לרישום למסחר,
וסופה במועד הרישום למסחר ,בגין מניות שהוקצו לפני התקופה האמורה.
"עסקה" או "פעולה"  -לרבות השאלה ,מתן אופציה על מניות חסומות או קבלתה אף אם מועד
מימושה חל לאחר תום תקופת החסימה ,העברת זכויות הצבעה בשל מניות חסומות או הסכם אחר,
שנכרת ,בין בכתב ובין בעל פה ,בתקופת החסימה של ניירות הערך נשוא ההסכם ,ושיש בו התחייבות
של מחזיק במניות חסומות להפ עיל את אמצעי השליטה שלו בתאגיד בשל אותן מניות בדרך הקבועה
בהסכם.
"מניה"  -לרבות נייר ערך המיר.
על בעלי הענין בחברה במועד הרישום למסחר ,16למעט על מי שנהיה בעל עניין במועד כאמור כתוצאה
מרכישת מניות שיוצעו במסגרת הצעה לציבור על פי תשקיף זה (על פיו תירשם החברה לראשונה
למסחר) ,יחולו כללי החסימה הבאים:

.3.9.2

(א) בשלושת החודשים שתחילתם במועד רישום המניות למסחר ,לא יעשה בעל עניין כל עסקה או
פעולה במניות המוחזקות בידו במועד הרישום למסחר (להלן" :המניות החסומות").
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הוראות סעיף זה יחולו על המניות המוחזקות בידי אמיליה פיתוח (מ.עו.פ ).בע"מ וקיבוץ עין הנצ"יב כמפורט בסעיף
 3.5לעיל.

ג 6-

(ב) החל מתחילת החודש הרביעי שלאחר מועד הרישום למסחר ועד תום החודש השמונה עשר שלאחר
מועד הרישום ,רשאי בעל עניין לבצע כל עסקה או פעולה במניות החסומות בשיעור שאינו עולה על
 2.5%מכמות המניות החסומות מדי חודש .חישוב כמות המניות החסומות לצורך פיסקה זו יעשה
על בסיס מצטבר.
(ג) בתום שמונה עשר חודשים שלאחר מועד הרישום למסחר לא תהיה עוד מניעה לביצוע כל עסקה
או פעולה במניות החסומות.
.3.9.3

על מחזיק במניות בחברה חדשה ,שאינו בעל עניין במועד הרישום למסחר ועל מחזיק במניות שנהיה
בעל עניין כתוצאה מרכישת מניות שהוצעו במסגרת ההצעה לציבור על פי תשקיף זה ,לפיו נרשמת
החברה לראשונה למסחר ,יחולו תנאי החסימה הבאים:
(א) בשלושת החודשים שתחילתם במועד רישום המניות למסחר ,לא יעשה המחזיק במניות כל עסקה
או פעולה במניות שהוקצו לפני הרישום למסחר (להלן" :המניות החסומות").
(ב) החל מתחילת החודש הרביעי שלאחר מועד הרישום למסחר ,ועד לתום החודש התשיעי שלאחר
מועד הרישום ,רשאי מחזיק במניות החסומות לבצע כל עסקה או פעולה במניות החסומות בשיעור
שאינו עולה על  12.5%מכמות המניות החסומות ,מידי חודש .חישוב כמות המניות החסומות
לצורך פיסקה זו יעשה על בסיס מצטבר.
(ג) בתום תשעה חודשים שלאחר מועד הרישום למסחר לא תהיה עוד מניעה לביצוע עסקה או פעולה
במניות החסומות.

.3.9.4

למרות האמור בסעיף  3.9זה לעיל ,ניתן לבצע עסקה או פעולה במניות החסומות במקרים ובתנאים
המפורטים להלן:
(א) ניתן להציע לציבור בהצעת מכר מניות חסומות.
(ב) החל מתום ששה חודשים ממועד הרישום למסחר ניתן להעביר מניות חסומות ,בעסקה מחוץ
לבורסה ,ובלבד שמקבל המניות יתחייב כי על המניות שקיבל ימשיכו לחול תנאי החסימה כאמור
בסעיף  3.9זה לעיל.
(ג) מנכ"ל הבורסה ,או מי שהוסמך על ידו ,רשאי לשחרר מחסימה מניות חסומות וזאת לשם העברתן
לעושה שוק לצורך עשיית שוק בהתאם לאמור בחלק השלישי לתקנון הבורסה ובהנחיות על פיו.
(ד) ניתן להעמיד את המניות החסומות כמשכון ובלבד שמימוש המשכון יהיה רק לאחר תום תקופת
המניעה של כל עסקה או פעולה כאמור בסעיף  3.9זה לעיל ,שנקבעה בהנחיות הבורסה.
(ה) ניתן להעביר מניות חסומות ממחזיק במניות חסומות ,לתאגיד בבעלותו המלאה או לתאגיד
המחזיק במלוא הבעלות בו ,בתנאי שמקבל המניות יתחייב כי על המניות שקיבל ימשיכו לחול
תנאי החסימה שחלו במועד הרישום למסחר כאמור בסעיף  3.9זה לעיל.
(ו) ניתן לבצע כל עסקה או פעולה במניות החסומות בהתקיים התנאים הבאים:
()1

במקום המניות מושא העסקה או הפעולה יחסמו מניות אחרות המוחזקות על ידי תאגיד
בבעלותו המלאה של המחזיק במניות החסומות או על ידי המחזיק במלוא הבעלות
במחזיק המניות החסומות.

()2

המניות שיחסמו יהיו מסוג ובכמות הזהים למניות החסומות מושא העסקה או הפעולה,
והמחזיק בהן יתחייב כי יחולו עליהם תנאי החסימה שחלו על המניות החסומות מושא
העסקה או הפעולה כאמור בסעיף  3.9זה לעיל ,למשך תקופת החסימה שנותרה.

(ז) נחסמו ניירות ערך כאמור בסעיפים (ה) או (ו) לעיל על ידי תאגיד בבעלותו המלאה של המחזיק
במניות החסומות ,לא יחול שינוי בבעלות בתאגיד כאמור עד לתום תקופת החסימה.
לעניין סעיף קטן זה:
ג 7-

"מחזיק במניות חסומות"  -בין אם המחזיק הוא בעל עניין ובין אם לא.
"מלוא הבעלות" או "בבעלותו המלאה"  -בין במישרין ובין בעקיפין.
.3.9.5

הוראות סעיפים  3.9.2לעיל לא יחולו על מניות שהוצעו במסגרת ההצעה לציבור על פי תשקיף זה ,לפיו
נרשמת החברה לראשונה למסחר ,ונרכשו לפני הרישום למסחר.

.3.9.6

הוראות כלליות
(א) לפני רישום מניות החברה למסחר בבורסה ,המניות החסומות יופקדו בידי שמעונוב נאמנויות
בע"מ ,שהינה חברה לנאמנות של משרד עורכי הדין שמעונוב ושות' (להלן בסעיף זה:
במשך תקופת החסימה ,באופן שהמניות החסומות הרשומות בספרי החברה על שם החברה
לרישומים תוחזקנה אצל חבר בורסה בפיקדון המתנהל על שם הנאמן ,כאשר רק לנאמן תהיה
זכות חתימה בפיקדון.

"הנאמן")17

(ב) נחסמו מניות על פי הוראות דלעיל ,תחול החסימה על מניות הטבה שיחולקו בגין המניות החסומות
ועל זכויות שחולקו בגינן ללא תמורה.
(ג) נחסמו מניות על פי הוראות דלעיל והוצעו בגין המניות החסומות מניות בדרך של זכויות בתמורה,
ינהג המחזיק במניות החסומות על פי אחת הדרכים שלהלן:
()1

ימכור בבורסה את הזכויות בגין המניות החסומות ובתמורה שיקבל מהמכירה ירכוש
ניירות ערך הזהים למניות החסומות ועליהם יחולו הוראות החסימה החלות על המניות
החסומות המוחזקות בידו.

()2

ינצל את הזכויות בגין המניות החסומות.

על המניות שתנבענה מניצול הזכויות ,למעט אותה כמות של מניות ששוויה על פי מחיר ה"אקס
זכויות" כשווי השקעתו בגין ניצול הזכויות  -יחולו הוראות החסימה החלות על המניות החסומות
המוחזקות בידו.
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בהתאם להנחיות על פי החלק השני לתקנון הבורסה" ,נאמן" לעניין סעיף זה הינו ,חברה לנאמנות שבנק או חבר בורסה
הוא החברה האם שלה או החברה אחות שלה; עורך דין או חברה לנאמנות של עורכי דין; רואה חשבון או חברה
לנאמנות של רואי חשבון; חברה אשר אושרה על י די יושב ראש רשות ניירות ערך לשמש כנאמן לפי סעיף  9לחוק
השקעות משותפות בנאמנות ,התשנ"ד 1994-או חברה אשר אושרה על ידי פקיד השומה לשמש כנאמן על פי סעיף
(3א)( )1לכללי מס הכנסה (הקלות מס בהקצאת מניות לעובדים) ,התשס"ג .2003-ככל שתבקש החברה לשנות את הנאמן
לאחר פרסום תשקיף זה ,במסגרתו יוצעו מניות החברה לציבור ,תפרסם על כך הודעה לציבור ,עם פרטים אודות הנאמן
החדש ובלבד שהינו עומד בתנאים האמורים לעיל.

ג 8-

פרק  - 4הזכויות הנלוות למניות החברה
הזכויות הנלוות למניות החברה מעוגנות בתקנון החברה ,כפי שמפורסם על ידי החברה במקביל
לפרסום התשקיף ,באתר המגנ"א של רשות נירות ערך בכתובת( www.magna.isa.gov.il :להלן:
"התקנון").
להלן תובא תמצית הפרטים מתקנון החברה אודות הזכויות הנלוות למניות החברה:
( )1הון המניות הרשום של החברה הינו  100,000,000מניות רגילות ,רשומות על שם ,ללא ערך
נקוב (להלן" :המניות").
( )2כל המניות הרגילות תהיינה שוות זכויות ביניהן לכל דבר ועניין ,וכל מניה רגילה ,שכל
דרישות התשלום בגינה נפרעו במלואן ,תקנה למחזיקה בה זכות להיות מוזמן ולהשתתף בכל
האסיפות הכלליות של החברה וזכות לקול אחד בגין כל מניה רגילה שברשותו ,בכל הצבעה,
בכל אסיפה כללית של החברה בה השתתף; זכות לקבל דיבידנדים ,אם וכאשר יחולקו ,וזכות
לקבלת מניות הטבה ,אם יחולקו; וכן זכות להשתתף בחלוקת עודף נכסי החברה בעת
פירוקה.
( )3להלן ריכוז הוראות התקנון המשקפות את עיקרי הזכויות הנלוות למניות החברה:1
ההוראות
שינוי זכויות של מניות החברה
שינוי התקנון וההון
העברת מניות החברה
ניירות ערך הניתנים לפדיון2
אסיפות כלליות של בעלי המניות
זכויות ההצבעה
דיונים וקבלת החלטות באסיפות הכלליות
חלוקת דיבידנד ומניות הטבה
זכויות בפירוק החברה
הזכות למינוי דירקטורים

הסעיף/ים בתקנון
13-19
(81 ,53-54א)157 ,
41-49
50-52
56-63
64-74
75-83
129-137
149
ראה פרק  7להלן

יצוין כי החברה כללה בתקנונה הוראות בהתאם לסעיפים  222 ,107 ,81 ,59 ,50ו259-
לחוק החברות ,התשנ"ט .1999-להלן נוסחם:
נטילת סמכות (סעיף  50לחוק החברות)
".62

האסיפה הכללית רשאית ליטול סמכויות הנתונות לאורגן אחר לענין מסוים או
לפרק זמן מסוים שלא יעלה על פרק הזמן הנדרש בנסיבות הענין .נטלה האסיפה
הכללית סמכויות הנתונות לפי החוק לדירקטוריון ,יחולו על בעלי המניות
החובות הזכויות והאחריות החלות על דירקטורים לעניין הפעלת אותן סמכויות,
בשינויים המחויבים ,ובכלל זה יחולו עליהם ,בשים לב להחזקותיהם בחברה,
להשתתפותם באסיפה ולאופן הצבעתם ,הוראות הפרקים השלישי ,הרביעי
והחמישי של החלק השישי לחוק החברות.

"( .95א)

הדירקטוריון רשאי ליטול סמכויות הנתונות למנהל הכללי ,לעניין מסוים או
לפרק זמן מסוים ,שלא יעלה על פרק הזמן הנדרש בנסיבות העניין ,והכל על
פי שיקול דעת הדירקטוריון ,בהחלטה שתתקבל ברוב קולות הדירקטורים".

____________________________
1
הוראות התקנון המתוארות בפרק זה תכנסנה לתוקף באופן אוטומטי ,בכפוף להצלחת ההנפקה לפי
התשקיף ,לפני הרישום למסחר של ניירות הערך החברה ,עם היוודע תוצאות המכרז לציבור לפיו התקיימו
דרישות הבורסה לרישום למסחר כאמור בסעיף  2.3בפרק  2לתשקיף.
2
על פי סעיף 46ב לחוק ניירות ערך תנאי לרישום מניות החברה הוא שבהון החברה יהיה סוג מניות אחד
בלבד ,המקנה זכויות הצבעה שוות ביחס לערכן הנקוב .אין בהוראה כאמור כדי למנוע מהחברה מלהנפיק
מניות בכורה ,ובלבד שחלפה שנה מיום שמניותיה נרשמו לראשונה למסחר.

ד1-

מינוי דירקטורים (סעיף  59לחוק החברות)
"84

.85

.86

מספר חברי הדירקטוריון ייקבע מידי פעם בפעם על-ידי האסיפה הכללית ברוב
רגיל של בעלי המניות ,ובלבד שלא יפחת מחמישה חברים ולא יעלה על שנים עשר,
ובכללם הדירקטורים החיצוניים .כדירקטור בחברה יכול להתמנות יחיד בלבד ולא
תאגיד.
( א)

הדירקטורים ייבחרו בהחלטה ברוב רגיל של בעלי המניות שתתקבל באסיפה
השנתית או בכל אסיפה כללית אחרת .כל דירקטור שנבחר יכהן עד לאסיפה
השנתית הבאה .אולם ,אם לא מונו דירקטורים באסיפה השנתית ימשיכו
בכהונתם הדירקטורים המכהנים בחברה ערב כינוס האסיפה.

(ב)

כהונתו של דירקטור תחל במועד מינויו על-ידי האסיפה כאמור ,אך האסיפה
יכולה לקבוע מועד מינוי המאוחר ממועד האסיפה.

(ג)

האסיפה הכללית רשאית בכל עת לפטר דירקטור ,ברוב רגיל של בעלי
המניות ,והיא רשאית להחליט אותה עת למנות במקומו אדם (שאינו תאגיד)
אחר כדירקטור בחברה .לדירקטור שפיטוריו על סדר היום תינתן הזדמנות
סבירה להביא את עמדתו לפני האסיפה הכללית.

(א)

דירקטור זכאי בכל עת למנות אדם (שאינו תאגיד) לשמש כדירקטור ממלא
מקומו בדירקטוריון ("דירקטור חליף") .לא ימונה כדירקטור חליף מי שאינו
כשיר להתמנות כדירקטור וכן מי שמכהן כדירקטור או כדירקטור חליף אלא
אם כן יותר הדבר על פי דין .ניתן למנות דירקטור חליף לחבר ועדת
דירקטוריון ,את מי שמכהן כדירקטור ,ובלבד שהמועמד להתמנות
כדירקטור חליף לחבר הועדה ,אינו מכהן באותה ועדת דירקטוריון ואם הוא
דירקטור חליף לדירקטור חיצוני ,יהא המועמד דירקטור חיצוני .אולם לא
ימונה דירקטור חליף לדירקטור חיצוני אלא על פי סעיף קטן (א) זה בלבד,
למעט אם נקבע אחרת בחוק.

(ב)

כל עוד מינוי הדירקטור החליף בתוקף ,יהא הוא זכאי לקבל הזמנות לכל
ישיבת דירקטוריון (בלא שלילת זכותו של הדירקטור הממנה לקבל הזמנות)
ולהשתתף ולהצביע בכל ישיבת דירקטוריון ממנה נעדר הדירקטור הממנה.

(ג)

לדירקטור החליף תהיינה ,כפוף להוראות כתב-המינוי שלפיו נתמנה ,כל
הסמכויות שישנן לדירקטור שהוא משמש ממלא מקומו ,ודינו כדין
דירקטור.

( ד)

דירקטור שמינה דירקטור חליף יהא זכאי בכל עת לבטל המינוי .כהונתו של
דירקטור חליף תיפסק אם הדירקטור שמינהו (לעיל ולהלן" :הדירקטור
הממנה") הודיע לחברה בכתב על ביטול המינוי כאמור או על התפטרותו ,או
אם כהונתו של הדירקטור הממנה כדירקטור נפסקה בדרך אחרת.

(ה)

כל מינוי של דירקטור חליף וביטול מינויו ייעשו בהודעה בכתב לחברה.

.87

דירקטור שחדל לכהן במשרתו יוכל להתמנות מחדש ,בכפוף להיותו כשיר לכהן
כדירקטור בחברה.

.90

הדירקטורים רשאים למנות באופן מיידי או למועד עתידי דירקטור או דירקטורים
נוספים אשר יכהנו עד לאסיפה השנתית הבאה ,ובלבד שהמספר הכולל של חברי
הדירקטוריון לא יעלה על  12חברים .דירקטור שמונה כאמור יכהן עד לתום
האסיפה הכללית שתתקיים לראשונה לאחר מועד הבחירה כאמור".

ד2-

מניין חוקי באסיפות ומינוי יו"ר באסיפות (סעיף  81לחוק החברות)
".75

אין לפתוח בשום דיון באסיפה כללית אלא אם כן יהיה נוכח מניין חוקי תוך
מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחתה .להוציא מקרים בהם מותנה אחרת
בחוק החברות או בתקנון זה ,יתהווה מניין חוקי בשעה שיהיו נוכחים ,בעצמם
או על-ידי באי-כוח ,בעל/י מניות (אחד או יותר) המחזיקים ביחד לפחות 25%
מזכויות ההצבעה בחברה.

.76

אם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא יימצא המניין החוקי,
היא תידחה לאותו יום בשבוע הבא ,באותה שעה ובאותו מקום ,או לכל מועד
אחר ,אם צוין בהודעה על האסיפה ובאסיפה הנדחית ידונו העניינים שלשמם
נקראה האסיפה הראשונה .החברה תפרסם דיווח מיידי לרשות לניירות ערך
ולבורסה בדבר כינוס אסיפה נדחית כאמור ,לפי כל דין .אם באסיפה הנדחית לא
יימצא מניין חוקי כעבור מחצית השעה מהמועד הקבוע לאסיפה ,כי אז תתקיים
האסיפה הנדחית בכל מספר משתתפים שהוא.
אם כונסה האסיפה הכללית על-פי דרישת בעלי מניות ,תתקיים האסיפה הנדחית
רק אם נכחו בה לפחות בעל מניה ,אחד או יותר ,שלו לפחות חמישה אחוזים
( )5%מההון המונפק ואחוז אחד ( )1%לפחות מזכויות ההצבעה בחברה ,או בעל
מניה ,אחד או יותר ,שלו לפחות חמישה אחוזים ( )5%מזכויות ההצבעה בחברה.
יו"ר הדירקטוריון או מי שדירקטוריון החברה יסמיכו יכהן כיו"ר האסיפה .לא
נכח יו"ר הדירקטוריון באסיפה (או מי שהוסמך ע"י הדירקטוריון) ,תבחר
האסיפה יו"ר והבחירה תעשה בתחילת הדיון באסיפה ,שתפתח ,בכפוף לקיום
מנין חוקי ,על ידי מזכיר החברה או על ידי בעל מניות שמזכיר החברה הסמיך
לעניין זה".

.77

קבלת החלטות בדירקטוריון (סעיף  107לחוק החברות)
" .102החלטות בדירקטוריון יתקבלו ברוב רגיל .בהצבעה בדירקטוריון יהיה קול אחד
לכל דירקטור .ליושב ראש הדירקטוריון לא יהיה קול נוסף או מכריע .על אף
האמור החלטות בדירקטוריון באיזה מהנושאים שפורטו בסעיף 100א לעיל
יתקבלו ברוב של  65%מחברי הדירקטוריון הזכאים לקבל הודעה ואשר אין
מניעה לפי כל דין להשתתפותם ולהצבעתם בישיבת הדירקטוריון".
תקופת כהונה של דירקטורים שמונו על ידי האסיפה (סעיף  222לחוק החברות)
"85

(א)

הדירקטורים ייבחרו בהחלטה ברוב רגיל של בעלי המניות שתתקבל באסיפה
השנתית או בכל אסיפה כללית אחרת .כל דירקטור שנבחר יכהן עד לאסיפה
השנתית הבאה .אולם ,אם לא מונו דירקטורים באסיפה השנתית ימשיכו
בכהונתם הדירקטורים המכהנים בחברה ערב כינוס האסיפה.

(ב)

כהונתו של דירקטור תחל במועד מינויו על-ידי האסיפה כאמור ,אך האסיפה
יכולה לקבוע מועד מינוי המאוחר ממועד האסיפה.

(ג)

האסיפה הכללית רשאית בכל עת לפטר דירקטור ,ברוב רגיל של בעלי
המניות ,והיא רשאית להחליט אותה עת למנות במקומו אדם (שאינו תאגיד)
אחר כדירקטור בחברה .לדירקטור שפיטוריו על סדר היום תינתן הזדמנות
סבירה להביא את עמדתו לפני האסיפה הכללית".

 .86משרת דירקטור תתפנה מאליה בכל אחד מהמקרים הבאים:
(א)

אם התפטר או פוטר ממשרתו כאמור בסעיפים  229-231לחוק החברות.

ד3-

(ב)

אם הורשע בעבירה כאמור בסעיף  232לחוק החברות.

(ג )

במועד מתן הודעה על הטלת אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 232א לחוק
החברות.

(ד)

אם בית המשפט החליט להורות על פקיעת כהונתו כאמור בסעיף  233לחוק
החברות.

(ה)

אם הוכרז פושט רגל ואם הוא תאגיד החליט על פירוקו מרצון או ניתן לגביו
צו פירוק.

(ו)

במותו.

(ז)

אם נעשה פסול דין.

(ח)

במועד מתן הודעה לפי סעיף 227א או 245א לחוק החברות".

הסמכה למתן פטור (סעיף  259לחוק החברות)
" .150בכפוף להוראות כל דין ,החברה רשאית לפטור ובכלל זה להעניק פטור מראש
ובדיעבד לנושא משרה בה מאחריותו ,כולה או מקצתה ,בשל נזק עקב הפרת
חובת הזהירות כלפיה ,למעט עקב הפרת חובת הזהירות בחלוקה ,כמשמעותה
בחוק החברות .האמור לעיל יחול גם ביחס לפטור של נושא משה בחברה בקשר
עם היותו נושא משרה ו/או מועסק בחברה ו/או בחברות בנות ו/או קשורות של
החברה ,כפי שתהיינה מעת לעת".

ד4-

פרק  - 5תמורת ההצעה
.5.1

תמורת ההנפקה
התמורה הצפויה (ברוטו) מהנפקת ניירות הערך המוצעים על פי תשקיף זה הינה כדלקמן (באלפי ש"ח):
____ אלפי ש"ח
תמורת ההנפקה ברוטו
3
2
1
כ ____-אלפי ש"ח
בניכוי עמלות הפצה ויעוץ  ,התחייבות מוקדמת וריכוז
כ ____-אלפי ש"ח
בניכוי הוצאות אחרות
כ ____-אלפי ש"ח
התמורה המיידית הצפויה נטו

.5.2

יעוד תמורת ההנפקה

 .5.2.1תמורת ההנפקה מיועדת לפירעון אשראי לרבות האשראי שנטלה החברה לצורך חלוקת דיבידנד (על פי
סעיף  62לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש]) לחברי האגודה ערב הפיכתה לחברה ,4להקמת קווי ייצור
נוספים ,אשר יגדילו את כושר הייצור של הקבוצה ויאפשרו את הגדלת היקפי המכירה של החברה ,וכן
למימון פיתוח מוצרים חדשים ופיתוח עסקי של המוצרים המצויים בשלבי פיתוח מתקדמים.
יודגש ,כי הערכות החברה בדבר הגידול בכושר היצור של החברה ובדבר הגדלת היקפי מכירותיה הינו
מידע צופה פני עתיד כהגדרת המונח בחוק ניירות ערך ,המבוסס על המידע שבידי החברה במועד תשקיף
זה ועל הערכותיה של החברה בהתבסס על מידע זה .הערכות אלו של החברה עשויות שלא להתגשם בשל
אירועים שונים אשר אין לחברה שליטה עליהם ובכללם ירידה בביקוש למוצרי החברה ,קשיים בהגדלת
כושר הייצור ,שינוי בשערי החליפין ,שינויים פוליטיים ,שינויים במדיניות הטלת מיסים ומכסים,
שינויים במבנה התחרות בתחומי פעילות החברה ,שינויים בעלויות הייצור ,קשיים תפעוליים ,הוצאות
בלתי צפויות ,וכיו"ב.
כמפורט בסעיפים  6.22.8ו 6.22.6-להלן ,נכון למועד התשקיף החברה בוחנת אפשרות של הקמת קווי ייצור
של מוצרי פלפום במקסיקו והקמת אתר ייצור של מוצרי גלפום באירופה .להערכת החברה נכון למועד זה,
העלות הראשונית של הקמת קווי ייצור מוצרי הפלפום במקסיקו מוערכת בכ 12-מיליון ש"ח והעלות
הראשונית של הקמת אתר ייצור מוצרי הגלפום באירופה מוערכת בכ 25-מיליון ש"ח .יודגש ,כי נכון למועד
התשקיף טרם התקבלה החלטה סופית בדבר הקמת קווי הייצור במקסיקו ו/או הקמת אתר הייצור
באירופה .בהתאם ,אין כל וודאות בדבר קבלת החלטה מחייבת להקמת קווים אלו ו/או ביצועם בפועל.
יודגש ,כי הערכות החברה בנוגע לעלויות הקמת קוו הייצור במקסיקו ואתר הייצור באירופה הינו מידע
צופה פני עתיד ,כהגדרת המונח בחוק ניירות ערך ,המבוסס על המידע שבידי החברה במועד דוח זה ועל
הערכותיה של החברה בהתבסס על מידע זה .הערכות אלו של החברה עשויות שלא להתגשם בשל
אירועים שונים אשר אין לחברה שליטה עליהם ובכללם שינוי בשערי החליפין ,שינויים פוליטיים,
שינויים בעלויות הקמת אתר הפעילות ,שינוי בעלויות קווי הייצור ,שינוי בעלויות העסקת עובדים,
שינויים במדיניות הטלת מיסים ומכסים ,שינויים במבנה התחרות בתחומי פעילות החברה ,שינויים
בעלויות הייצור ,קשיים תפעוליים ,הוצאות בלתי צפויות ,וכיו"ב.

1
2
3
4

________ (להלן ביחד" :המפיצים")  -ישמשו כמפיצים לעניין הצעת ניירות הערך המוצעים על-פי התשקיף._______ .
לפרטים אודות עמלת התחייבות מוקדמת ראו בסעיף __ לעיל.
רכז ההנפקה זכאי לעמלת ריכוז מן החברה בסך של __ אלפי ש"ח.
הערה לטיוטה :נכון למועד זה טרם בוצעה החלוקה וטרם נלקח האשראי .כמפורט בפרק  1לעיל ,ביום  24בדצמבר  2018התקבלה
החלטה בדבר חלקת הרווחים לחברי האגודה .החלוקה בפועל תבוצע בסמוך למועד הפיכת האגודה לחברה בחודשים ינואר -
פברואר .2019

ה1-

כמפורט בסעיפים  6.8.14ו 6.10.11.2-להלן ,נכון למועד התשקיף החברה עוסקת בפיתוח חומרי גלם
חדשים ,פיתוח מוצרים חדשים ופיתוח טכנולוגיות לצורך שיפור תהליכי הייצור .בכוונת החברה לעשות
בשנים  2019ו 2020-שימוש בסך מוערך של כ 3.5-מיליון ש"ח מתוך תמורת ההנפקה לצורך פיתוח חומרי
גלם ומוצרים חדשים ,ובסך מוערך של כ 6-מיליון ש"ח מתוך תמורת ההנפקה לפיתוח תהליכי הייצור
ורכישת ציוד שישמש לייצור מוצרים שפותחו על ידי החברה.
יודגש ,כי הערכות החברה בנוגע להוצאות הפיתוח הצפויות הינו מידע צופה פני עתיד ,כהגדרת המונח
בחוק ניירות ערך ,המבוסס הערכות החברה אודות עלויות המחקר והפיתוח של המוצרים וטכנולוגיות
הייצור ועל ניסיון העבר .הערכת החברה אודות הפיתוחים כאמור ועלותם עשויה שלא להתממש ,או
להתממש באופן שונה מהותית מהערכותיה ,וזאת בין היתר ,עקב שינויים בביקוש לקוחות ,שינויים
תנאי שוק ,שינויים בשערי החליפין ,שינויים בעלויות ייצור ועלויות חומרי גלם ,שינויים בעלויות פיתוח,
קשיים בפיתוח ,הוצאות שאינן צפויות ועוד.
בנוסף ,בכוונת החברה לעשות שימוש בתמורת ההנפקה למימון פעילותה השוטפת של החברה ועל פי
החלטותיה ,כפי שתהיינה מעת לעת ובכלל זה להקטנה ו/או פירעון ו/או מחזור חוב ו/או אשראי קיים של
החברה ,הכל בהתאם ליעדים ולאסטרטגיה של החברה כפי שיקבע על ידי הנהלת החברה מעת לעת.
עד לשימוש בתמורת ההנפקה ,כאמור לעיל ,החברה תעשה שימוש תמורת ההנפקה לפירעון הלוואות
קיימות ו/או תשקיע את תמורת ההנפקה באפיקים סולידיים כגון פיקדונות במט"ח או בשקלים ,אג"ח
ממשלתיות ו/או קונצרניות בעלות דירוג אשראי (לפחות  ,)-Aמק"מ וכד' ,כפי שיקבע על ידי הנהלת
החברה מעת לעת .לצורך האמור לעיל ,לא תיחשב כהשקעה באפיקים סולידיים ,השקעה בנגזרים (מעוף
ו /או מט"ח) ו/או במניות ו/או מכשירים נוספים ,אשר נכס הבסיס שלהן הינו מניות או מדדי מניות או
אופציות במעוף או רכישת או כתיבת פוזיציות בנגזרים (למעט אם הדבר יעשה לצורך הגנה על נכסי
החברה).
 .5.2.2בנוגע לתשקיף המדף ,במידה ויוצעו בעתיד ניירות ערך על פי תשקיף מדף זה ועל פי דוחות הצעת מדף,
תמורת ההנפקה שתתקבל תשמש למימון פעילותה העסקית והשקעותיה של החברה ,על פי החלטות
דירקטוריון החברה כפי שיתקבלו מעת לעת .היה ויקבע ייעוד ספציפי לתמורת ניירות הערך על פי דוח
הצעת מדף שתפרסם החברה ,הוא יפורט בדוח הצעת המדף.
.5.3

חיתום
הנפקת ניירות הערך המוצעים על פי תשקיף זה אינה מובטחת בהתחייבות חיתומית.

.5.4

סכום מינימלי
לא נקבע סכום מינימלי להנפקה.
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פרק  - 6תיאור עסקי החברה
בהתאם להוראות תקנה (1א) בתוספת הראשונה לתקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף וטיוטת
תשקיף  -מבנה וצורה) ,התשכ"ט ,1969-התיאור בפרק זה מובא לתקופה שתחילתה שנתיים לפני
יום  1בינואר של השנה שבה מוגש התשקיף (קרי ,יום  1בינואר  )2016וסיומה סמוך למועד הגשת
תשקיף זה.

חלק ראשון  -תיאור ההתפתחות הכללית של עסקי החברה
.6.1

הגדרות
לשם הנוחות ,להלן הגדרות מונחים מרכזיים המופיעים בפרק זה:
"חוק החברות"

חוק החברות ,התשנ"ט.1999-

"החברה" או "פלציב"

פלציב עין הנציב אגודה שיתופית חקלאית בע"מ,1
לרבות החברה וכל החברות המוחזקות על ידה
( ,)100%לפי העניין.

"האגודה" או "האגש"ח"

פלציב עין הנציב אגודה שיתופית חקלאית בע"מ,
טרם השלמת הליך הפיכתה לחברה.

"אמיליה"

אמיליה פיתוח (מ.עו.פ) בע"מ .למיטב ידיעת החברה
אמיליה הינה חברה ציבורית ,אשר ניירות הערך שלה
רשומות למסחר בבורסה.

"עין הנציב" או "הקיבוץ"

עין הנציב קבוצת הפועל המזרחי להתיישבות
שיתופית בע"מ.

"בעלי השליטה"

הקיבוץ ואמיליה.

"חברות הקבוצה" או "הקבוצה"

החברה והחברות המוחזקות על ידה.

"הבורסה"

הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ.

"פלציב
""PNA

1

צפון

אמריקה"

או  ,Palziv North America Inc.חברה המאוגדת במדינת
דלאוור ,כ C-Corporation-ונמצאת בבעלות מלאה
( )100%של החברה.

הערה לטיוטה :למועד הטיוטה שם החברה הינו פלציב עין הנציב אגש"ח בע"מ .בסמוך לפני פרסום התשקיף
יושלם הליך הפיכת האגודה לחברה על פי סעיף  345לחוק החברות .בעת הקמת החברה ישונה שם החברה
לפלציב עין הנציב בע"מ ,או כל שם אחר שיאושר על ידי רשם החברות.
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"פומוטיב"

פומוטיב בע"מ ,חברה ישראלית בבעלות מלאה
( )100%של פומוטיב אינטרנשיונל.

"פומוטיב אינטרנשיונל"

פומוטיב אינטרנשיונל ( )2004בע"מ ,חברה ישראלית
בבעלות מלאה ( )100%של החברה .פומוטיב
אינטרנשיונל משמשת כחברת החזקות בלבד.

"פומוטיב רומניה"

 ,Foamotive SRLחברה המאוגדת ברומניה כחברה
מוגבלת באחריות ,ונמצאת בבעלות מלאה ( )100%של
פומוטיב אינטרנשיונל.

"פומוטיב מקסיקו"

 ,Foamotive MEX S.A DE CVחברה המאוגדת
במקסיקו ,ונמצאת בבעלות של החברה ( )99.99%ושל
פומוטיב (.)0.01%

" פלציב מקסיקו"

 ,Palziv MEX S.A DE CVחברה המאוגדת
במקסיקו ,ונמצאת בבעלות של החברה ( )99.99%ושל
פומוטיב מקסיקו (.)0.01%

"פלציב אנגליה"

 ,Palziv UK Limitedחברה המאוגדת בבריטניה,
ונמצאת בבעלות מלאה ( )100%של החברה.

"טרופל"

 ,Tropal Romania SRLחברה המאוגדת ברומניה
כחברה מוגבלת באחריות ,ונמצאת בבעלות מלאה
( )100%של החברה.

" "PXLאו "פלציב קנדה"

 ,PXL Cross Linked Foam Corporationתאגיד
המאוגד בקנדה ,ונמצא בבעלות מלאה ( )100%של
החברה.

""PZ

 ,PZ Associates Inc.תאגיד אמריקאי המאוגד בצפון
קרולינה ,ונמצא בבעלות מלאה ( )100%של פלציב
צפון אמריקה.
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.6.2

פעילות החברה ותיאור התפתחות עסקיה

.6.2.1

שנת ההתאגדות וצורת ההתאגדות
החברה התאגדה בישראל ביום  8בינואר  2002כאגודה שיתופית חקלאית בע"מ ,שנקראה
באותה עת שם פלציב אגש"ח בע"מ .ביום ____ הושלם 2הליך הפיכת החברה מאגודה
שיתופית חקלאית לחברה פרטית וזאת בהתאם להוראות סעיף  345לחוק החברות,
התשנ"ט( 1999-להלן" :חוק החברות").

.6.2.2

תיאור כללי של פעילות הקבוצה
פעילות הקבוצה החלה בשנת  1973באמצעות שותפות רשומה שנקראה בשם עין הנצי"ב
פלציב ,בקיבוץ עין הנציב ,אשר בעמק בית שאן (כ 3-ק"מ דרומית לעיר בית שאן) .במהלך
השנים התרחבה פעילות המפעל והתפתחה התמחותו בפיתוח ,ייצור ועיבוד פוליאתילן
מוקצף ומצולב בעל תאים סגורים ובייצור מוצרים בשלבי עיבוד וגימור שונים.
בחודש ינואר  2002בוצע רה-ארגון של תאגידי הקיבוץ ,במסגרתו ,בין היתר ,הוקמה
פלציב עין הנציב אגודה שיתופית חקלאית בע"מ (להלן" :האגש"ח") ,ופעילות המפעל
הועברה מהשותפות אליה .בחודש ___  2019הושלם הליך הפיכת האגש"ח לחברה.
עד לתחילת שנת  2008הייתה פלציב בבעלות בלעדית של הקיבוץ ,בין ישירות ובין
באמצעות גורמים שבאחזקתו .ביום  8בינואר  2008התקשרה אמיליה ,3בהסכם השקעה
עם האגש"ח ועם הקיבוץ ,לרכישת  25%ממניות האגש"ח .נכון למועד התשקיף ,מניות
החברה מוחזקת על ידי הקיבוץ ( 4)75%ועל ידי אמיליה ( .5)25%לפרטים נוספים אודות
הסכם ההשקעה של אמיליה באגש"ח ,ראו סעיף  6.18.1להלן.
עד לשנת  1996כל מוצרי החברה נמכרו ללקוחות בישראל .בשנת  1996החלה פעילות
שיווק מוצרי החברה בחו"ל ונכון ליום  30בספטמבר  2018כ 76%-ממוצרי הקבוצה
נמכרים ללקוחות מחוץ לישראל.
בשנת  2003החלה פעילות הייצור של טרופל ברומניה ו PXL-בקנדה .בשנת  2004הוקמה
פומוטיב רומניה והחלה פעילות ייצור החלקים בתחום הרכב .בשנת  2004הוקמה פלציב
אנגליה ,אשר משווקת את מוצרי החברה באנגליה .בשנת  2006רכשה החברה את
החזקות השותף שלה ב ,PXL-והחל מאותו מועד היא מחזיקה במלוא הון המניות של
 .PXLבשנת  2009רכשה החברה את החזקות השותף שלה בטרופל והחל מאותו מועד
היא מחזיקה במלוא הון המניות של טרופל .בשנת  2011החלה פעילות ייצור חומרי הגלם
של פלציב צפון אמריקה .בשנת  2012בוצעה הפרדה מבנית בין פעילות ייצור חומרי הגלם
לפעילות ייצור האריזות בישראל .בשנת  2016נפתח מפעל פומוטיב במקסיקו ובחודש
אוקטובר  2018הוקמה פלציב מקסיקו אשר בכוונת הקבוצה להפעילה כחברת סחר
בפלפום .6במהלך שנת  2017הועבר אתר היצור מ PXL-לצפון קרוליינה ,הועבר קו ייצור
פלטות מישראל לרומניה ,וכן הועברה פעילות העיבוד בישראל תחת פעילות האריזה .נכון
למועד תשקיף זה לחברה ארבעה אתרי ייצור (ישראל ,רומניה ,מקסיקו וצפון קרוליינה),
בהם מבוצעות פעילויות ייצור וסחר ושני אתרים בהם מבוצעת פעילות סחר בלבד (קנדה
ואנגליה).

2
3
4
5
6

למועד הטיוטה טרם הושלם הליך הפיכת האגודה לחברה פרטית על פי סעיף  345לחוק החברות.
למיטב ידיעת החברה אמיליה הינה חברה ציבורית ,אשר ניירות הערך שלה רשומים למסחר בבורסה.
למיטב ידיעת החברה הקיבוץ מחזיק במניות החברה באמצעות 'אחזקות עין הנציב  -אגודה שיתופית
חקלאית בע"מ'.
למיטב ידיעת החברה אמיליה מחזיקה במניות החברה באמצעות אמיליה אחזקות בפלציב בע"מ ,חברה בת
בבעלות מלאה ( )100%של אמיליה.
פלפום הינו אחד מחומרי הגלם המיוצרים על ידי החברה .לפרטים ראו סעיף  6.8.2.2להלן.
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.6.2.3

לקבוצת פלציב שלושה תחומי פעילות ,במסגרתם היא עוסקת בייצור מגוון רחב של
מוצרים מפוליאתילן מוקצף ומצולב ,כמפורט בפרק זה להלן.
תרשים מבנה החזקות של הקבוצה
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תחומי הפעילות של החברה

.6.3

נכון ליום  30בספטמבר  2018ולמועד פרסום התשקיף ,הקבוצה עוסקת בשלושה תחומי
פעילות:
א .תחום חומרי הגלם  -במסגרתו הקבוצה עוסקת בייצור חומרים מוקצפים
מפוליאתילן מוקצף מצולב בעל תאים סגורים ,7המשמשים את לקוחות הקבוצה
כחומרי גלם לשם ייצור מוצרים סופיים על ידם ,וכן עוסקת בייצור מוצרים סופיים
הדורשים עיבוד רציף נוסף הכולל למינציות ,8פיצול ,חיתוך וגלילה .פעילות זו
מבוצעת באמצעות החברה ,פלציב אנגליה ,פלציב צפון אמריקה ,PXL ,וטרופל.
לפרטים נוספים אודות תחום חומרי הגלם ראו בסעיף  6.8להלן.
ב.

תחום העיבוד והאריזה  -במסגרתו החברה (סולו) עוסקת בייצור ושיווק אריזות
מפוליאתילן מוקצף ,מצולב בעל תאים סגורים וכן עוסקת בייצור מוצרים סופיים
מפוליאתילן מוקצף מצולב ובעל תאים סגורים אשר הליך ייצורם כולל עיבוד
גיאומטרי מורכב או מדוייק .פעילות זו מבוצעת במפעל החברה בישראל .לפרטים
נוספים אודות תחום העיבוד והאריזה ראה בסעיף  6.9להלן.

ג.

תחום הרכב  -במסגרתו הקבוצה עוסקת באמצעות פומוטיב ,פומוטיב רומניה
ופומוטיב מקסיקו ,בתכנון ,פיתוח ,ייצור ,עיבוד ,שיווק ומכירה של חלקים לרכב
המיוצרים באמצעות פוליאתילן מוקצף ,מצולב ,בשיטת עיצוב טרמי
( ,)Thermoformingהמשמשים לבידוד חלקי הרכב השונים מפני מזג אוויר קיצוני
(חום או קור) ,רעידות ברכב ,שיפור האקוסטיקה ברכב ,בידוד רעשי המנוע וחומו
ומילוי חללים בכלי רכב .לפרטים נוספים אודות תחום הרכב ראה בסעיף  6.10להלן.

השקעות בהון החברה ועסקאות במניותיה

.6.4

במהלך השנתיים שקדמו למועד התשקיף לא בוצעו השקעות בהון החברה ועסקאות
במניותיה.9
.6.5

חלוקת דיבידנדים

.6.5.1

להלן פרטים בדבר חלוקת דיבידנד שבוצעו על ידי החברה בשנתיים האחרונות:

מועד החלטת
הדירקטוריון

סכום
הדיבידנד
ששולם
בש"ח

 10במרץ 2016

9,000,000

 27באפריל 2017

7,000,000

 19במרץ 2018

8,500,000

 24דצמבר 2018

24,000,000

מועד ביצוע החלוקה

האם החלוקה הצריכה אישור
בית משפט

פרטים נוספים בדבר החלוקה

לא

---

לא

---

לא

---

לא

למועד הטיוטה הדיבידנד טרם שולם.

 28במרץ  2016ו 28-ביוני
2016
 27באפריל  2017ו 5-ביוני
2017
 1באפריל  2018ו 2-ביולי
2018
פברואר 2019

נכון ליום  30בספטמבר  2018לחברה יתרת רווחים הניתנים לחלוקה בסך של 71,498
אלפי ש"ח.

7
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קרי ,תאים בהם כלוא אויר.
תהליך הלמינציה כולל הדבקת חומר גלם רציף (גלפום) באמצעות חום ולחץ.
יצויין כי בשנת  2017היוונה החברה סך של  880אלף ש"ח מעודפים לפרמיה ,במסגרת תוכנית מענקים
שאושרה לחברה על ידי מרכז השקעות.
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.6.5.2

מגבלות על חלוקת דיבידנד
לפירוט בדבר התחייבויות שנטלו חברות הקבוצה ,אשר עלולות להשפיע על יכולת החברה
לחלק דיבידנד ראו ביאור  14לדוחות הכספיים וכן סעיף  6.16.6.1להלן .יצוין כי בשים לב
לפערים בין אמות המידה הפיננסיות שהחברה ופלציב צפון אמריקה התחייבו לעמוד בהן
לבין יחסים אלו על פי הדוחות הכספיים של החברה ליום  30בספטמבר  ,2018נכון למועד
דוח זה מדובר במגבלות תיאורטיות בלבד.

.6.5.3

מדיניות חלוקת דיבידנד
לחברה מדיניות חלוקת דיבידנד שנקבעה במסגרת הסכם ההשקעה של אמיליה ,לפיה
החברה תחלק מידי שנה דיבידנד בסך השווה ל 50% -לפחות מהרווחים הראויים לחלוקה
או סך השווה לסכומי המס אותם נדרשים חברי האגש"ח לשלם בגין פעילות החברה ,לפי
הגבוה ,אלא אם החברה לא תעמוד במבחני החלוקה ו/או שהחלוקה תעמוד בסתירה
להתחייבות החברה לעמידה באמות מידה פיננסיות.
ביום  24בדצמבר  2018החליט דירקטוריון החברה לעדכן את מדיניות חלוקת הדיבידנד
של החברה ,באופן שהחל ממועד הנפקת מניות החברה לציבור בישראל ורישומן למסחר
בבורסה ,ובכפוף להתקיימות התנאים שלהלן ,החברה תחלק מידי שנה דיבידנד בסך
השווה לעד  50%מהרווח הנקי של החברה.
חלוקת הדיבידנד בפועל וסכום הדיבידנד שיחולק כפופים לקבלת החלטה בדירקטוריון
החברה בכפוף להערכתו בדבר עמידת החברה במבחני החלוקה הקבועים בדין ,עמידת
החברה בהתחייבויותיה הקיימות והצפויות ובשם לב לתזרים המזומנים הצפוי של
החברה ,תוכניותיה ,צרכי המימון שלה ,מצבה הכספי ,מגבלות והתחייבויות לעמידה
בהתניות פיננסיות שיחולו על החברה מעת לעת.
מובהר כי אין באמור לעיל כדי להגביל את שיקול דעתו של דירקטוריון החברה בנוגע
להחלטתו בדבר חלוקת הדיבידנד וכי בכפוף לעמידת החברה במבחני החלוקה,
דירקטוריון החברה יהא סוברני להחליט על חלוקת סכומים גבוהים או נמוכים ממדיניות
חלוקת הדיבידנד של החברה.
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חלק שני  -מידע אחר
.6.6

מידע כספי לגבי תחומי הפעילות
להלן נתונים כספיים מאוחדים של החברה בחלוקה לתחומי פעילות נכון ליום  30בספטמבר לשנים  2018ו 2017-וליום  31בדצמבר של השנים  2017ו2016-
(כל הנתונים מובאים באלפי ש"ח)*:**/
ליום  30בספטמבר 2017

ליום  30בספטמבר 2018
תחום רכב

התאמות
למאוחד
--()20,437
()20,437

הכנסות מחיצוניים
הכנסות בין מגזרים
סה"כ הכנסות
עלויות משתנות
המהוות הכנסות של
תחום פעילות אחר
עלויות משתנות
אחרות
עלויות קבועות10

תחום חומרי
גלם
167,359
20,058
187,417

תחום העיבוד
והאריזה
35,264
379
35,643

233,096
--233,096

30,473
--30,473

---

2,751

2,715

10,457

7,265

)(20,437

112,358

13,288

119,777

13,571

10,520

---

143,868

9,228

11,305

47,773

9,926

13,252

---

70,951

48,662

28,642

()16,692

סה"כ עלויות

170,265

33,954

31,037

)(20,437

214,819

163,771

31,537

718

---

רווח (הפסד)
מפעולות רגילות

17,152

1,689

()564

---

18,277

13,651

1,675

מאוחד

 10עלויות קבועות שאינן מיוחסות לתחום פעילות מסויים.
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תחום רכב

התאמות
למאוחד
--()16,692
()16,692

תחום חומרי
גלם
165,864
10,877
177,422

תחום העיבוד
והאריזה
27,397
5,815
33,212

222,621
--222,621

29,360
--29,360

---

9,021

5,601

()16,692

11,736

---

137,382

---

69,195
206,577
16,044

מאוחד

ליום  31בדצמבר 2016

ליום  31בדצמבר 2017
תחום רכב

התאמות
למאוחד
--()43,360
()43,360

הכנסות מחיצוניים
הכנסות בין מגזרים
סה"כ הכנסות
עלויות משתנות
המהוות הכנסות של
תחום פעילות אחר
עלויות משתנות
אחרות
עלויות קבועות11

תחום חומרי
גלם
222,852
34,831
257,683

תחום העיבוד
והאריזה
36,542
8,529
45,071

298,306
--298,306

38,912
--38,912

---

12,644

22,836

12,812

7,712

()43,360

155,900

12,551

69,525

8,845

148,676

16,697

15,113

---

180,486

66,681

12,412

15,389

---

94,482

31,168

29,264

סה"כ עלויות

238,193

41,921

38,214

()43,360

274,968

238,069

1,777

2,133

רווח (הפסד)
מפעולות רגילות

19,490

3,150

698

---

23,338

17,157

מאוחד

תחום רכב

התאמות
למאוחד
--()28,657
()28,657

תחום חומרי
גלם
226,569
28,657
255,226

תחום העיבוד
והאריזה
32,945
--32,945

290,911
--290,911

31,397
--31,397

---

9,772

6,241

()28,657

12,087

---

180,538

10,936

---

89,306

()28,657

269,844

---

21,067

מאוחד

*

לא ניתן ליחס את נכסי והתחייבויות החברה לתחום פעילות מסויים.

**

עד שנת  2016פעילות הקבוצה נחלקה לשני תחומי פעילות :תחום הפוליאתילן ותחום הרכב .בעקבות גידול בהיקפי פעילות הקבוצה והתמקדותה
בייצור ,מכירה ופיתוח של שלושה סוגי מוצרים עיקריים (חומרי גלם  ,FOAM -חלקים לכלי רכב ותחום העיבוד והאריזה) ,חל שינוי באופן סקירת
התוצאות התפעוליות על ידי מקבל ההחלטות התפעולי הראשי של החברה ( .)CODMבהתאם ,החל מהדוחות הכספיים של החברה לשנת 2017
תוצאות הקבוצה מחולקת לשלושה תחומי פעילות עיקריים :תחום חומרי הגלם  ,FOAM -תחום כלי הרכב ותחום העיבוד והאריזה.

להסברי הדירקטוריון להתפתחויות שחלו בתוצאות פעילות החברה ונתוניה הכספיים של החברה ראו סעיף  6.26לתשקיף.

 11עלויות קבועות שאינן מיוחסות לתחום פעילות מסויים.
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.6.7

סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים על פעילות החברה
להלן פירוט גורמים ,מגמות ,אירועים והתפתחויות בסביבתה הכללית של הקבוצה שיש
להם או עלולה להיות להם השפעה מהותית על הקבוצה בתחומי פעילותה:

.6.7.1

שינויים במחירי חומרי הגלם  -בחלק ממוצרי הקבוצה עלות חומרי הגלם מהווה רכיב
מהותי (כ )40%-ממחיר המוצרים .כמו כן ,המרווח בין מחיר המכירה לעלות חומרי הגלם
מהווה מרכיב ברווחיותה של הקבוצה .הקבוצה חשופה לתנודתיות במחירי חומרי הגלם.
כתוצאה מכך ,לעיתים נוצרת אי התאמה זמנית בין מחיר המכירה לבין שינויים במחירי
חומרי הגלם ,הנובעת מהפרשי עיתוי .על מנת לצמצם את החשיפה של החברה לשינויים
אלו ,מבצעת החברה מעקב שוטף אחר מחירי חומרי גלם בשווקי העולם ,וככל הניתן ,גם
מבצעת התאמה של מחירי המכירה .לפרטים נוספים ראו סעיפים  6.8.13ו 6.24.2-להלן.

.6.7.2

שינויים במחירי הנפט  -חומרי הגלם העיקריים המשמשים את הקבוצה הינם תוצרים
של נפט ,ועל כן מחירם מושפע גם ממחיר הנפט .על בסיס ניסיון העבר ,שינויים חדים
במחירי הנפט עלולים להשפיע על מחירי חומרי הגלם העיקריים של הקבוצה ועל
רווחיותה.

.6.7.3

מכסי מגן במדינות זרות  -חלק מהותי ממכירות הקבוצה מבוצע מחוץ לישראל .נכון
למועד התשקיף ,מרבית מכירות הקבוצה מבוצעת למדינות בהן לא קיימים מכסי מגן.
במדינות בהן קיימים מכסי מגן על ייבוא וקיים ייצור מקומי ,נפגעת יכולת הקבוצה
להתחרות בשוק מול יצרנים מקומיים .ביטול או הפחתה של מכסים אלה יאפשרו
לקבוצה להרחיב את פעילותה גם למדינות בהן קיימים מכסי מגן .מנגד ,העלאת שיעורי
מכסי המגן אלו או דרישה לתשלום מכסי מגן תקטין את המכירות והרווחיות במדינות
אלו.

.6.7.4

הסכמי סחר בינלאומיים  -הסכמי הסחר החופשי בין ישראל לארה"ב ולמדינות האיחוד
האירופאי ,מאפשרים לקבוצה להתחרות מול היצרנים המקומיים באזורים אלה.
שינויים בהסכמי סחר אלה עלולים להשפיע על המכירות ועל הרווחיות של הקבוצה
במכירת מוצרים לאזורים אלה .כמו כן ,הטלת מכסים על ידי המשטר הפדראלי בארה"ב
בגין מוצרים המיובאים ממקסיקו עלולה ,מחד לגרום להעלאת מחירי המוצרים
המיובאים מארה"ב למקסיקו וממקסיקו ארה"ב (בהקשר זה יצויין כי פומוטיב מקסיקו
עושה שימוש בחומרי גלם המיוצרים ע"י פלציב צפון אמריקה ומוכרת את מוצריה ליצרני
כלי רכב בארה"ב ,כך שהטלת מכסים עלולה לגרום לייקור מוצריה) .מנגד הטלת מכסים
כאמור עשויה להאיץ את יצרני כלי רכב (לרבות הקבוצה) להקים מפעלי ייצור במקסיקו.

.6.7.5

שינויים בשערי המטבעות  -הקבוצה חשופה לשלושה סוגים של סיכונים כתוצאה
משינויי שער חליפין :הראשון  -חשיפת מט"ח מאזנית ,הנובעת מהעובדה שלעתים סך
הנכסים הדולריים  /אירו  /ליש"ט שונה מסך ההתחייבות במטבעות אלו  -ההפרש בין
הנכסים לבין ההתחייבויות בכל אחד מהמטבעות משפיע על הוצאות המימון של
הקבוצה; השני  -חלק ממכירות הקבוצה (ישראל ,רומניה ,קנדה ומקסיקו) מבוצעות
במטבע חוץ בעוד שלחברות אלו הוצאות במטבע מקומי .לכן לשינוי שערי החליפין קיימת
השפעה גם על הרווח התפעולי (הפער בין ההכנסות להוצאות) .על מנת לצמצם חשיפה זו
חברות אלו פועלות ,ככל הניתן ,להתאמת המטבע בו מבוצעות רכישות חומרי הגלם על
ידן לחשיפה שלהן לשינוי במטבע המכירות; השלישי  -הפרשי תרגום הנובעים מאיחוד
חברות הבנות בחו"ל (אשר דוחותיהם הכספיים נערכים בדולר ,ליי רומני ,דולר קנדי,
פסו מקסיקאי וליש"ט) בגין חשיפות אלו נרשמים הפרשי תרגום המשפיעים ישירות על
ההון העצמי של החברה .לפרטים נוספים בדבר פעולות שנוקטת החברה לצמצום
החשיפה ראו סעיף  6.24.1להלן.
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.6.7.6

מצב כלכלי  -הביקוש למוצרי הקבוצה אינו קשיח .בהתאם ,בעת משבר עולמי (כדוגמת
המשבר העולמי בשנת  ,)2008מכירות החברה עלולות לקטון ולהשפיע לרעה על מצבה של
החברה.

.6.7.7

תעריפי הובלה  -נכון למועד התשקיף ,כ 18%-ממכירות הקבוצה מיוצרות בישראל
ומיוצאות לאירופה בהובלה ימית .בהתאם ,עליה בעלויות ההובלה עלולה לשחוק את
רווחיות החברה.

.6.7.8

לפרטים בדבר סביבה כללית וגורמים חיצוניים המשפיעים על תחומי הפעילות של
החברה ,ראו התיאור בכל אחד מתחומי הפעילות להלן .לפרטים נוספים בדבר גורמי
הסיכון של החברה ראו סעיף  6.24להלן.
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חלק שלישי  -תיאור עסקי התאגיד לפי תחומי פעילות
.6.8

תחום פעילות חומרי הגלם

.6.8.1

כללי
החברה פועלת ,בעצמה ובאמצעות פלציב צפון אמריקה ,פלציב אנגליה וטרופל בתחום
חומרי הגלם .במסגרת תחום פעילות זה ,הקבוצה מייצרת חומרים מוקצפים מפוליאתילן
מוקצף ומצולב בעל תאים סגורים ,12המשמשים הן את לקוחות הקבוצה והן את חברות
הקבוצה כחומרי גלם לשם ייצור מוצרים סופיים על ידם (להלן" :מוצרי ביניים").
בנוסף ,הקבוצה מייצרת בתחום פעילות זה מוצרים סופיים ,אשר מיוצרים בקווי הייצור
בצפון אמריקה ובישראל והדורשים עיבוד רציף נוסף של מוצרי הביניים ,הכולל
למינציות( 13כולל הוספת ניילון ,דבק ובדים) ,פיצול ,חיתוך וגלילה( 14להלן" :מוצרים
סופיים") .המוצרים הסופיים משמשים לתחומי הספורט ,הפנאי והבניה .לפרטים
נוספים אודות מוצרי הביניים והמוצרים הסופיים אותם מייצרת הקבוצה ,ראו סעיפים
 6.8.2.2 ,6.8.2.1ו 6.8.2.3-להלן.
לקבוצה ותק של שנים רבות בתחום הפעילות ,ולהערכת החברה היא ידועה כבעלת יכולת,
ידע וניסיון לספק פתרונות מותאמים ללקוחותיה בתחום מוצרי הביניים והמוצרים
הסופיים .החברה רואה ביכולות הפיתוח וההנדסה שלה כאחד מאבני היסוד ומנועי
הצמיחה העתידיים של תחום הפעילות.15

.6.8.2

מידע כללי על תחום פעילות חומרי הגלם
מוצרי ביניים

 6.8.2.1כללי  -מוצרי הביניים
הקבוצה מייצרת בתחום הפעילות מוצרים העשויים מפוליאתילן מוקצף ומצולב בעל
תאים סגורים המשמשים כחומרי גלם הן את לקוחותיה והן את חברות הקבוצה בתחום
העיבוד והאריזה ובתחום הרכב .חומרי הגלם המיוצרים על ידי הקבוצה הינם משלושה
סוגים עיקריים:
 .1מוצרי קו הכבישה  -פלטות ,המיוצרות בכבישה המכונות בשם "פלפום".
 .2מוצרי קו רציף  -גלילים ,המיוצרים באקסטרוזיה המכונים בשם "גלפום".
 .3יריעות  -פלטות (פלפום) או גלילים (גלפום) אשר מעובדים ליריעות .מדובר בגלילי
גלפום אשר עוברים תהליך לימינציה וחיתוך לפי מידות או פלטות פלפום שעוברות
תהליך פיצול.16
בנוסף ,החברה מייצרת חומר המכונה בשם  3RFoamאו  ,SYREXהמיוצר באמצעות
מיחזור פסולת הנוצרת בתהליכי הייצור של מוצרי הפלפום ,הגלפום והיריעות.
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קרי ,תאים בהם כלוא אויר.
תהליך הלמינציה כולל הדבקת חומר גלם רציף (גלפום) באמצעות חום ולחץ.
יצוין כי מוצרים סופיים אשר הליך ייצורם כולל עיבוד גיאומטרי מורכב או מדוייק הינם חלק מתחום פעילות
העיבוד והאריזה .לפרטים אודות התחום האמור ,ראו סעיף  6.9להלן.
לפרטים אודות פעילות מחקר ופיתוח בתחום הפעילות ,ראו סעיף  6.8.14להלן.
תהליך פיצול הינו חיתוך עובי הפלטות.
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 6.8.2.2תהליך יצור מוצרי הביניים
מוצרי קו הכבישה (פלפום)
מוצרי קו הכבישה הינם פלטות קשיחות מפוליאתילן
מוקצף ומצולב המיוצרות בתהליך מנתי (להבדיל מתהליך
רציף )Batch Process ,של כבישה בתנור .הפלטות הינן
בעלות יציבות מכנית ואלסטית ,עמידות לאורך זמן,
עמידות בטווח טמפרטורות רחב (בין  -600Cועד )+1000C
והינן נוחות לעיבוד.
הפלטות מיוצרות במגוון גדלים ,עוביים ,מידות וצפיפויות ,המשפיעים גם על משקלם.
המאפיינים משתנים בהתאם לדרישות הלקוחות ,למקובל בשווקי היעד ולמגבלות פיזיות
של קווי הייצור.
הפלטות משמשות לייצור מגוון מוצרים על ידי לקוחות הקבוצה ,בעיקר לתחום הרכב,
אטמים ,אריזה ,ואורטופדיה .למועד התשקיף ,פלטות הפלפום מיוצרות במפעלי החברה
בישראל (עבור השוק המקומי והאירופי) ,ברומניה ובצפון אמריקה.
מוצרי הקו הרציף (גלפום)
מוצרי הקו הרציף הינם יריעות מפוליאתילן מוקצף מצולב
בגלילים ,המיוצרות בתהליך רציף של אקסטרוזיה ,תנור
וגלילה.
המוצרים נמכרים כגלילים או כיריעות חתוכות לגדלים
שונים.
מוצרים אלו מאופיינים ביציבות מכנית ואלסטית ,עמידות לאורך זמן ,עמידות בטווח
טמפרטורות רחב (בין  -600Cועד  )+800Cוהינם נוחים לעיבוד.
מרבית מוצרי הקו הרציף הינם ברוחב של עד שני ( )2מטרים ,ובעלי אורך ,עובי ,משקל,
צבע וצפיפות המשתנים בהתאם לסוגי הגלילים השונים .גלילי הגלפום ניתנים להלחמה
(לקבלת עובי שונה) ולעיבוד לצורות שונות על פי דרישות הלקוח.
גלילי הגלפום משמשים את לקוחות הקבוצה לייצור מגוון מוצרים ,בעיקר לתחום הבניה,
הבידוד והרכב .למועד התשקיף גלילי הגלפום מיוצרים במפעלי החברה בישראל (עבור
השוק המקומי והאירופי) ובצפון אמריקה.
יריעות
יריעות הגלפום והפלפום משמשות לייצור מגוון מוצרים על ידי לקוחות הקבוצה ,בעיקר
לתחום הבידוד והבניה ,האריזה ,הפנאי והספורט ,הציפה והרכב.
היריעות מיוצרות במפעלי החברה בישראל (עבור השוק המקומי והאירופי) ובצפון
אמריקה.
משטחי 3RFoam
 3RFoamהינו חומר העשוי מעיבוד והלחמה של פסולת
הפוליאתילן המוקצף מצולב אשר נוצרת במפעל החברה
בישראל ובצפון אמריקה במהלך תהליכי הייצור והעיבוד
של הפלפום ,הגלפום והיריעות.
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משטחי ה 3RFoam-מיועדים להתקנה חיצונית במגרשי ספורט ,מגרשי משחקים
וכיוצ"ב ,וכן משמשים תשתית לבידוד והפרדה .משטחי ה 3RFoam-הינם קלי משקל,
ידידותיים לסביבה ,סופגי מכות ונפילות ואינם סופחים נוזלים.
משטחי ה 3RFoam-מיוצרים במפעלי החברה בישראל ובצפון אמריקה .יצור משטחי ה-
 3RFoamבמפעל החברה בישראל מבוצע באופן רציף מכוח הסכם רישיון שנחתם עם צד
שלישי כמפורט בסעיף  6.8.15.2להלן וייצור משטחי ה 3RFoam-מבוצע במפעל בצפון
אמריקה באופן מנתי (.17)Batch Process
מוצרים סופיים
 6.8.2.3כללי  -מוצרים סופיים
מוצריה הסופיים של הקבוצה בתחום הפעילות הינם מוצרי הביניים לאחר ביצוע עיבוד
רציף.
ייצור המוצרים הסופיים מתבצע הן במפעל החברה בישראל והן במפעל בצפון אמריקה.
הייצור כולל עיבוד רציף נוסף של מוצרי הביניים ,הכולל למינציות (כולל הוספת ניילון,
דבק ובדים) ,פיצול ,חיתוך וגלילה והתאמת המוצר לדרישות המדויקות של לקוחות
החברה.
נכון למועד התשקיף המוצרים הסופיים כוללים ,מוצרי בידוד (המונחים מתחת לשטיחים
( )UNDERLAYולפרקטים) וגלילים דביקים ( )PSAלתעשיות מיזוג האוויר והבנייה.
לפרטים נוספים אודות מוצרי החברה בתחום הפעילות ,לרבות התפתחויות בתחום
הפעילות ,ראו סעיף  6.8.4להלן.
 6.8.2.4מבנה תחום הפעילות
נכון ליום  30בספטמבר  ,2018כ 89%-ממוצרי תחום הפעילות (מוצרי ביניים ומוצרים
סופיים) נמכרים ללקוחות מחוץ לישראל .שווקי היעד העיקרים של הקבוצה בתחום
הפעילות הינם השווקים בישראל ,צפון אמריקה ,האיחוד האירופי ואנגליה .להערכת
החברה ,בהתבסס על שיחות עם לקוחותיה ומידע המפורסם על ידי מתחרים שהינם
חברות הנסחרות בבורסות בחו"ל ,ההיקף הכולל של שוק מוצרי הפוליאתילן המוקצף
המצולב באזורים בהם פועלת הקבוצה (ישראל ,האיחוד האירופי ,אנגליה וצפון אמריקה)
מוערך בכ 600-מיליון דולר בשנה.
למיטב ידיעת החברה ,שוק מוצרי הפוליאתילן המוקצף מצולב מתאפיין בשנים
האחרונות במגמת צמיחה .להערכת החברה ,מגמת הצמיחה נובעת הן מעליה בביקוש
לייצור מוצרים מפוליאתילן מוקצף ומצולב אשר יוצרו בעבר מחומרים אחרים ,לאור
היתרונות הרבים המאפיינים את מוצרי הפוליאתילן המוקצף ומצולב (כדוגמת איכות,
משקל ועמידות) בהשוואה לשימוש בחומרי גלם תחליפיים ,והן מעליה בביקוש מצד
לקוחות קיימים ולרכישת כמויות גדולות יותר של מוצרי ביניים.
מחיר הפוליאתילן ,חומר הגלם העיקרי המשמש את הקבוצה ביצור מוצריה ,מאופיין
בתנודתיות ,הנובעת בעיקר מהשינוי בהיצע ובביקוש לפוליאתילן וכן מתנודות חדות
(כאשר מתקיימות) במחירי הנפט (חומר הגלם העיקרי של הפוליאתילן) .לתנודתיות
במחיר הפוליאתילן השפעה על רווחת הקבוצה .לפרטים נוספים ראו סעיף  6.8.13להלן.
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לפרטים נוספים ראו סעיף  6.8.7.2להלן.
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.6.8.3

מגבלות ,חקיקה ,תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילות
פעילות הקבוצה בתחום ,קרי ייצור ושיווק מוצרי הביניים ומוצרים הסופיים ,אינה
מוסדרת בחקיקה ,למעט חקיקה פיסקאלית (מסי קניה ,מכסים וכיו"ב) וחקיקה הנוגעת
לשימוש בחומרים מסוכנים .יחד עם זאת ,במדינות שונות קיימים תקנים רשמיים
המסדירים את השימוש במוצרים סופיים אשר מוצרי תחום הפעילות משמשים כחומר
גלם שלהם .מרבית התקנים הרשמיים נוגעים למגבלות הקשורות לאש ולסכנות הנובעות
מכך .בהתאם ,בעת ייצור ופיתוח מוצרים על ידי הקבוצה ,הקבוצה פועלת להתאמה ,ככל
הנדרש ,של מאפייני מוצריה למגבלות אלו.
יצויין כי בשנים האחרונות מתקיימים דיונים באיחוד האירופי בדבר הכללת חומרים
מקציפים המשמשים את הקבוצה ברשימת חומרי ה .SVHC-לפרטים ראו סעיף 6.24.2
להלן.

 6.8.3.1שינויים בהיקף תחום הפעילות וברווחיות
השנים האחרונות מאופיינות ,מחד ,במגמת שחיקה ברווחיות מוצרים קיימים ומאידך
בפיתוח מוצרים חדשים וכניסה לשווקים חדשים המאופיינים בשיעורי רווחיות גבוהים
יותר.
כמו כן ,כאמור לעיל ,רווחיות תחום הפעילות מושפעת משינויים במחירי חומרי הגלם
המשמשים את הקבוצה .בנוסף ,וכמקובל בחברות תעשיתיות ,רווחיות תחום הפעילות
מושפעת מעלויות שכר עובדים.
 6.8.3.2התפתחויות בשווקים של תחום הפעילות או שינויים במאפייני הלקוחות
בעקבות הגידול בביקוש למוצרי פוליאתילן מוקצף ומצולב ,בשנים האחרונות חלה עלייה
הן במספר לקוחות הקבוצה שהינן חברות גדולות ,הן בהיקפי המכירות ללקוחות אלו והן
בשיעור המכירות ללקוחות אלו מתוך כלל מכירות הקבוצה ,בהשוואה לתקופות קודמות
אשר בהן עיקר המכירות בוצעו ללקוחות שהינן חברות משפחתיות-פרטיות .שינוי
מאפייני הלקוחות משפיע גם על אופן ההתקשרות של הקבוצה עם הלקוחות כאמור (לרוב
התקשרויות עם לקוחות משפחתיים-פרטיים מבוססות על קשרים אישיים ,לעומת
התקשרויות עם חברות גדולות ,המוסדרות בהסכמי מסגרת וכיוצ"ב).
 6.8.3.3שינויים טכנולוגיים שיש בהם כדי להשפיע מהותית על תחום הפעילות
פיתוח חומרי גלם תחליפיים לפוליאתילן מוקצף ומצולב ,לרבות הרכבי חומרי גלם
חדשים אשר ישפרו את איכות המוצר ויכולותיו הפיזיקליות ,ואשר עלות ייצורם תהיה
זולה מעלות ייצור מוצרי הפוליאתילן המוקצף ,עלול להשפיע על תחום הפעילות ועל
הביקוש למוצרי הקבוצה.
יצויין כי הקבוצה משקיעה משאבים בפיתוח ושיפור תהליכי הייצור ותכונות מוצרי תחום
הפעילות .הליכי הפיתוח הינם מאבני היסוד של מפעל החברה בישראל .לפרטים אודות
מחקר ופיתוח בתחום הפעילות ,ראו סעיף  6.8.14להלן.
 6.8.3.4גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום הפעילות והשינויים החלים בהם
להערכת החברה גורמים ההצלחה הקריטים בתחום הפעילות הינם כדלקמן:
 .6.8.3.4.1קרבה ללקוחות  -עקב התחרות המאפיינת את תחום הפעילות והעובדה שמוצרי הקבוצה
הינם מוצרים נפחיים ,להערכת החברה הקירבה ללקוחות מהווה מרכיב משמעותי
להצלחה בתחום .בהתאם ,החברה פועלת להרחבת הנוכחות המקומית שלה בשווקי היעד
בחו"ל .להערכת החברה מדובר במנוע צמיחה פוטנציאלי .הרחבת הנוכחות הבינלאומית
של החברה מתבטאת בין היתר ,בהקמת קווי ייצור ברומניה (למוצרי פלפום) ,קווי ייצור
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בצפון אמריקה (למוצרי גלפום ופלפום) והקמת מחסן מרכזי באנגליה המסייע לחברה
לפעול מול מספר רב של לקוחות בהיקף קטן יחסית באנגליה .לפרטים בדבר תוכניות
החברה להרחבת פעילותה ראו סעיפים  6.22ו 6.23-להלן.
.6.8.3.4.2חדשנות  -להערכת החברה מרכיב החדשנות ,הבא לידי ביטוי בפיתוח מוצרים חדשים
ותחליפיים למוצרים המיוצרים כיום בטכנולוגיות שונות מאלו של הקבוצה ,מהווה גורם
משמעותי להצלחה .לאורך השנים ,הקבוצה פיתחה (וממשיכה לפתח) תוספים ותהליכי
ייצור אשר אפשרו לה להרחיב את היכולות והתכונות הבסיסיות של מוצרי הביניים (כגון
צפיפות גבוהה במיוחד ,אנטיסטטיות ,מוליכות ,אלסטיות ,עיכוב בעירה ,עמידות בקרינת
 UVועוד).
 .6.8.3.4.3מוניטין  -להערכת החברה למוניטין חיובי של היצרן השפעה קריטית לצורך הצלחה
בתחום הפעילות.
 .6.8.3.4.4קשרים ישירים עם לקוחות  -להערכת החברה ,הקמת ערוצי שיווק ישירים בין הקבוצה
ללקוחותיה הסופיים ,מהווה גורם משמעותי להצלחה .בהתאם להערכה זו חברות
הקבוצה פועלות ליצירת קשרים ישירים ואישיים עם לקוחותיהן ולהגדלת היקפי
פעילותן מול לקוחות סופיים.
.6.8.3.4.5איכות וניסיון בייצור  -להערכת החברה ,הידע והניסיון בייצור מוצרי פוליאתילן מוקצף
מצולב מאפשר ייצור מוצרים איכותיים .כמו כן ,להערכת החברה ,איכות המוצרים
והדיוק בביצוע ובאספקתם מהווים גורם קריטי להצלחה בתחום הפעילות .לצורך כך
הקבוצה מפעילה מערכת בקרת איכות ,וכן היא מקפידה ,ככל הניתן ,על אספקת מוצרים
במועדים המסוכמים עם לקוחותיה.
 .6.8.3.4.6התאמה לדרישות הלקוח  -הקבוצה פועלת להתאמת מוצרי הביניים והמוצרים הסופיים
לדרישות לקוחותיה ,בשים לב להערכתה כי התאמת המוצרים כאמור מהווה מרכיב
קריטי להצלחה בתחום הפעילות.
 6.8.3.5שינויים במערך הספקים וחומרי הגלם לתחום הפעילות
ראו סעיף  6.8.13להלן.
 6.8.3.6חסמי הכניסה והיציאה העיקריים
להערכת החברה חסמי הכניסה והיציאה העיקריים של תחום הפעילות הינם כדלקמן:
חסמי כניסה:
 .6.8.3.6.1ידע טכנולוגי ומקצועי  -פעילותה של הקבוצה נשענת על ידע שנצבר במשך עשרות שנות
פעילותה בכל הקשור לתהליך ייצור המוצרים .למבקשים להיכנס לתחום נדרש ידע
וניסיון בהקמת קווי ייצור מוצרי פוליאתילן מוקצף מצולב ,בייצור המוצרים ובהתאמתם
לדרישות הלקוח.
 .6.8.3.6.2השקעות בהקמת מפעל ייצור  -הקמת תשתיות ייצור ואחסון מוצרים דומות לאלו של
הקבוצה מחייבת השקעות ניכרות בהון.
 .6.8.3.6.3מותג מבוסס ומוכר.
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חסמי יציאה:
להערכת החברה ,ככלל לא קיימים חסמי יציאה בתחום הפעילות .עם זאת ,במקרה של
הפסקת פעילות ,ההשקעות ההוניות ברכוש קבוע יצרני אשר בוצעו על ידי החברה בעבר,
לרבות קווי ייצור ורכוש אחר (הוצאות נדחות בגין פיתוח פרויקטים) ,עלולות לרדת
לטמיון ,לאור הצורך בהתאמת רכוש הקבוצה לפעילותה והקושי במכירת ציוד כאמור
ליצרנים אחרים .כמו כן ,התקשרויות הקבוצה למכירת מוצרי ביניים ללקוחות בתחום
הרכב מאופיינות בתקופות הסכם ארוכות יחסית ( 5עד  7שנים) עם התחייבות לשמירת
יכולת ייצור לתקופות ארוכות יותר (לפרטים נוספים בדבר מאפייני ההתקשרויות בתחום
הרכב ראו סעיף  6.10.5להלן).
 6.8.3.7תחליפים למוצרי תחום הפעילות ושינויים החלים בהם
התחליפים למוצרי פוליאתילן מוקצף ומצולב הינם מוצרים מבוססים יריעות גומי
מוקצפות ,פוליאוריטן מוקצף ,פוליאתילן מוקצף (שאינו מצולב) PVC ,מוקצףEPS ,
(כדוגמת קלקר) ,EPP ,פוליאסטר מוקצף וצמר סלעים ,אשר משמשים ליצירת מוצרים
סופגי אנרגיה ו/או איטום ו/או בידוד ו/או מוצרים גמישים.
 6.8.3.8מבנה התחרות בתחום הפעילות ושינויים החלים בו
ראו סעיף  6.8.10להלן.
.6.8.4

מוצרים ושירותים

 6.8.4.1מוצרי ביניים  -הקבוצה מייצרת למעלה מ 100-סוגים של מוצרי ביניים ,בחלוקה לפי
מוצרי הפלפום ,מוצרי הגלפום ,יריעות ,מוצרי ה 3RFoam -והמוצרים הסופיים.
מוצרי הביניים משווקים על ידי הקבוצה ללקוחות בארץ ובחו"ל (בעיקר בצפון אמריקה
ובאירופה) בתחומי התעשיה השונים כמפורט להלן ומשמשים את הלקוחות כחומר גלם
לייצור מוצרים סופיים על ידם .בנוסף נכון לתשעת החודשים הראשונים של שנת ,2018
כ 13% -ממוצרי הביניים משמשים כחומר גלם לחברות הקבוצה לתחום העיבוד והאריזה
ולתחום הרכב.
מוצרי הפלפום (פלטות) והיריעות נמכרים בעיקר ללקוחות בתחומי האריזה ,רכב ,עיבוד,
אטמים ,אורטופדיה (לייצור מדרסים ותותבים); מוצרי הגלפום נמכרים בעיקר ללקוחות
בתחומי הבניה ,מיזוג אויר ,אריזה ,פנאי וספורט ,בידוד וציפה (כדוגמת מצופים
למיניהם); ומוצרי ה 3RFoam-נמכרים בעיקר ליצרני ומתקיני מגרשי ספורט ,מגרשי
משחקים ודשא סינטטי .לפרטים נוספים בדבר מאפייני כל אחד מהמוצרים הנ"ל ראו
סעיף  6.8.2לעיל.
 6.8.4.2מוצרים סופיים  -כמפורט לעיל ,במסגרת תחום הפעילות הקבוצה מייצרת ,בין היתר,
מוצרים סופיים ,הדורשים עיבוד רציף ,ללקוחותיה השונים בישראל ובצפון אמריקה.
מוצרים אלו כוללים מוצרי בידוד (המונחים מתחת לשטיחים ( (UNDERLAYולפרקטים)
וגלילים דביקים ( )PSAלתעשיות מיזוג האויר והבנייה.
נכון למועד התשקיף ,מוצרי הגלילים הדביקים נמכרים בעיקר ללקוחות בישראל ,וזאת
לנוכח העובדה כי חלק ממוצרי הביניים הנמכרים ללקוחות מחוץ לישראל משמשים
לקוחות אלו ,בין היתר ,להכנת מוצרים סופיים הכוללים גלילים דביקים.
מוצרי הבידוד (המונחים מתחת לשטיחים ( (UNDERLAYולפרקטים) נמכרים בצפון
אמריקה (ארה"ב וקנדה) ,בעיקר ,באמצעות רשת  .The Home Depotבתשעת החודשים
הראשונים של שנת  2018הסתכמו מכירות מוצרי הבידוד בסך של כ 16-מיליון ש"ח,
כאשר הקבוצה פועלת להגדלת היקפי המכירות של מוצרים אלו .יודגש ,כי נכון למועד
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התשקיף אין כל וודאות כי אכן יחול גידול בהיקפי מכירות מוצרי הבידוד.
.6.8.5

פילוח הכנסות מוצרים ושירותים
להלן פירוט הכנסות הקבוצה הנובעות מקבוצת מוצרים או שירותים דומים ,אשר שיעורן
מהווה  10%או יותר מסך הכנסות הקבוצה:
1-9/2018

קבוצות מוצרים
מוצרי פלפום
מוצרי גלפום
אחר
סה"כ מוצרי תחום
הפעילות

.6.8.6

2016

2017

אלפי ש"ח

%

אלפי ש"ח

%

אלפי ש"ח

%

85,680
59,762
25,657

50%
35%
15%

112,933
81,232
28,687

51%
36%
13%

117,261
82,638
26,670

52%
36%
12%

171,098

100%

222,852

100%

226,569

100%

מוצרים חדשים
ראו סעיף  6.8.14להלן.

.6.8.7

לקוחות
נכון ליום  30בספטמבר  ,2018לקבוצה למעלה מ 600-לקוחות הרוכשים ממנה את מוצרי
תחום הפעילות .לקוחות הקבוצה בתחום הפעילות כוללים לקוחות בישראל ולקוחות
מחוץ לישראל (בעיקר בצפון אמריקה ,אירופה ואנגליה) ומחולקים למספר קבוצות
עיקריות כדלקמן:

6.8.7.1

לקוחות תעשייתים הרוכשים את מוצרי תחום הפעילות מהקבוצה כחומר גלם המשמש
לייצור המוצרים על ידם.

6.8.7.2

רשתות קמעונאיות הרוכשות מוצרים סופיים ,כדוגמת תחתית לשטיחים ופרקטים,
המיוצרים במסגרת תחום הפעילות (כגון רשת .)The Home Depot
להלן התפלגות הכנסות תחום הפעילות בחתך לפי סוגי לקוחות:
לתשעה חודשים שהסתיימו ביום 30
בספטמבר
2017
2017
2018
שיעור מסך הכנסות תחום הפעילות
93%
94%
92%
7%
6%
8%
100%
100%
100%

לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר

לקוחות תעשייתים
רשתות קמעונאיות
סה"כ

2016
94%
6%
100%

להלן התפלגות הכנסות תחום הפעילות בחתך לפי שיוך גיאוגרפי:
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר

ישראל
אירופה
צפון אמריקה
סה"כ

לתשעה חודשים שהסתיימו ביום 30
בספטמבר
2017
2017
2018
שיעור מסך הכנסות תחום הפעילות
16%
16%
15%
23%
23%
23%
61%
61%
62%
100%
100%
100%

2016
16%
23%
61%
100%

בשנים  2016עד  2018לא היה לקבוצה לקוח אשר מחזור המכירות ממנו היווה  10%או
יותר מסך מחזור המכירות של הקבוצה ,ואין לקבוצה תלות בלקוח כלשהו או לקוח בודד
אשר אובדנו ישפיע באופן מהותי על תחום הפעילות .עם זאת ,ככלל ,מכירות תחום
הפעילות אינן מתחלקות באופן שווה בין הלקוחות השונים .נכון לשנת  2017ולתקופה של
תשעה חודשים שהסתיימה ביום  30בספטמבר  2018כ 64%-וכ 71%-מהכנסות תחום
הפעילות ,בהתאמה ,התקבלו מכ 9%-וכ 8%-מלקוחות תחום הפעילות ,בהתאמה.
לפרטים נוספים ראו הטבלה שלהלן.
ו 17 -

מבלי לגרוע מהאמור לעיל יצויין כי כל מכירות מוצרי ה 3RFoam-המיוצרים בצפון
אמריקה נמכרים ללקוח אחד המשמש כמפיץ של מוצרי ה 3RFoam-ללקוחות בקנדה
וצפון אמריקה (להלן" :המפיץ") וזאת מכוח הסכם שנחתם בין  PNAלמפיץ .ההסכם
הינו לתקופה של  3שנים מיום  1בינואר  182018והוא מתחדש אוטומטית בכל שנה ,בכפוף
לזכות כל אחד מהצדדים להודיע על סיומו בהודעה בת  90יום .במסגרת ההסכם התחייב
המפיץ לרכוש מ PNA-מוצרי  3RFoamבכמויות מינימאלית ובתמורה כמפורט בהסכם
(להלן" :התמורה הבסיסית") .בנוסף ,לתמורה הבסיסית זכאית  PNAלתמורה נוספת
בסך השווה ל 50%-מההפרש בין התמורה הבסיסית לתמורה שיקבל המפיץ מלקוחותיו.
סך הכנסות הקבוצה מכוח ההסכם עם המפיץ בתקופה של תשעת החודשים שהסתיימו
ביום  30בספטמבר  2018הסתכמה בכ 2.1 -מיליון ש"ח.
תנאי התקשרות עיקריים
התקשרות הקבוצה עם מרבית הלקוחות בתחום הפעילות מבוצעת מכוח הצעת מחיר או
הזמנות רכש פרטניות (להלן ביחד ולחוד" :ההזמנות") ,הכוללות ,לרוב ,פירוט של
הנושאים שלהלן :המוצר הנרכש ,מחיר ,תנאי תשלום ,לוחות זמנים לאספקת המוצר
וכיוצ"ב .כמו כן ,עם חלק מהלקוחות הקבוצה הסדירה תנאים למתן הנחות במטרה
לעודד את הלקוחות להגדיל את כמות המוצרים הנרכשים מאת הקבוצה.
חלק מהתקשרויות הקבוצה עם לקוחותיה בתחום הפעילות  -בעיקר ההתקשרויות עם
לקוחות בעלי היקף הזמנות גדול יחסית  -מוסדרות בהסכמי מסגרת (להלן" :הסכמי
המסגרת") .הסכמי המסגרת מסדירים את תנאי ההתקשרות ביחס לאספקת מוצרים
מסויימים ,אשר מסופקים על ידי הקבוצה על פי הזמנות המועברות לקבוצה מעת לעת
על ידי הלקוח .הסכמי המסגרת הינם לתקופות מוגדרות הניתנות להארכה ,והם כוללים,
בין היתר :19פירוט המוצר או השירות נשוא ההסכם ,התמורה (לרבות מנגנונים לקביעת
התמורה בהתאם לכמות המוצרים הנמכרים והנחות כמות) ,תקופת ההסכם ,לוחות
זמנים ,אומדני כמויות ,התחייבות לשמירת מלאי ביטחון ,אחריות הקבוצה לאיכות
המוצרים ,20ביטוח ,זכות קיזוז של הלקוח ,הוראות בדבר קונסיגנציה וכיוצ"ב.
חלק מהסכמי המסגרת עם לקוחות מחוץ לישראל גם כוללים התחייבות של החברה
המתקשרת לבלעדיות ללקוח ביחס לסוג המוצר המסופק 21ומנגד התחייבות של הלקוח
לרכישת כמות מינימאלית של מוצרים מאותה חברה .כמו כן ,חלק מההסכמים כוללים
התחייבות של החברה המתקשרת למכירת המוצרים ללקוח במחיר הטוב ביותר.
מרבית לקוחות הקבוצה הינם לקוחות חוזרים ,עימם מקיימת הקבוצה קשרים עסקיים
במשך שנים רבות מכוח הזמנות (כהגדרתן לעיל) ושלא מכוח הסכם מסגרת.

18
19
20

21

למיטב ידיעת החברה במהלך שנת  2018הועברה השליטה במפיץ .נכון למועד התשקיף החברה מנהלת משא
ומתן להתקשרות בהסכם חדש אשר יחליף את ההסכם הקיים עם המפיץ.
מרבית ההסכמים כוללים רק חלק מההוראות הנ"ל.
במרבית ההסכמים האחריות הינה לייצור המוצרים בהתאם לדרישות הלקוח (מפרט המוצר ,סחורה שאינה
פגומה וכיוצ"ב) .בשנת  2017ובתשעת החודשים הראשונים של  2018הוצאות החברה בגין החלפת מוצרים
עקב אי-התאמה לדרישות הלקוחות הסתכמו לסכומים לא מהותיים.
ההסכמים הכוללים בלעדיות הינם מתייחסים לטריטוריות מסויימות ולמוצרים מסוגים מסוימים.
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להלן התפלגות הכנסות תחום הפעילות בחלוקה לפי וותק פעילות ולפי היקפי מכירות
ללקוחות:
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר

וותק פעילות
עד שנה
שנה עד שלוש שנים
מעל שלוש שנים

היקפי מכירות ללקוח

מעל  3מיליון ש"ח
בין  2מיליון ש"ח ל 3-מיליון ש"ח
בין מיליון ש"ח ל 2-מיליון ש"ח
בין חצי מיליון ש"ח למיליון ש"ח
בין  100אלפי ש"ח לחצי מיליון
ש"ח
מתחת ל 100-אלפי ש"ח

לתשעה חודשים שהסתיימו ביום 30
בספטמבר
2017
2017
2018
שיעור מסך הכנסות תחום הפעילות
4%
3%
1%
11%
11%
11%
85%
86%
88%

לתשעה חודשים שהסתיימו ביום 30
בספטמבר
2017
2018

2016
2%
15
97%

לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2016

2017

מס'
לקוחות

%
ממכירות
תחום
הפעילות

מס'
לקוחות

%
ממכירות
תחום
הפעילות

מס'
לקוחות

%
ממכירות
תחום
הפעילות

מס'
לקוחות

%
ממכירות
תחום
הפעילות

15
8
24
46

39%
11%
14%
15%

16
5
30
37

35%
12%
16%
14%

15
7
32
40

43%
8%
20%
12%

16
8
29
43

43%
9%
17%
14%

123

17%

122

18%

115

13%

123

13%

321

4%

380

5%

394

4%

398

4%

.6.8.8

שיווק והפצה

6.8.8.1

פעילות שיווק ,הפצה ומכירה בחו"ל  -פעילות השיווק וההפצה של מוצרי תחום הפעילות
מחוץ לישראל מתבצעת באמצעות מחלקת השיווק של הקבוצה (באמצעות עובדי
הקבוצה) ,סוכנים ומפיצים כדלקמן:
מחלקת השיווק :מחלקת השיווק של הקבוצה כוללת  20עובדים (מתוכם  5עובדים
בישראל 10 ,עובדים בצפון אמריקה 3 ,עובדים באנגליה ו 2-עובדים באירופה) ,האחראים
על שיווק מוצרי קבוצה בתחום הפעילות ואיתור סוכנים ומפיצים באזורים שונים ברחבי
העולם.
שיווק המוצרים ללקוחות בצפון אמריקה ואירופה מבוצע מהמפעלים בצפון אמריקה,
ישראל ורומניה .שיווק המוצרים באנגליה מבוצע ממחסן הקבוצה באנגליה (אליו
מועברים חומרי גלם המיוצרים במפעל בישראל) באמצעות עובדי שיווק של פלציב
אנגליה.
סוכנים :חלק משמעותי משיווק מוצרי תחום הפעילות מחוץ לישראל מתבצע באמצעות
סוכני מכירות בטריטוריה מסויימת ,האחראים על קידום המכירות ושיווק המוצרים
ללקוחות קיימים ופוטנציאליים.
ההתקשרויות עם סוכני המכירות מוסדרת בהסכמי מסגרת ,המסדירים את התחיייבות
הסוכן לפעול לשיווק מוצרי תחום הפעילות (או מוצרים מסויים) בטריטוריות כמפורט
בהסכם עימם .סוכני המכירות אינם נדרשים לרכוש את מוצרי הקבוצה ,כך שאספקת
המוצרים ללקוחות המאותרים על ידי הסוכנים מבוצעת ישירות על ידי הקבוצה .כנגד
פעילות השיווק זכאים הסוכנים לעמלות בשיעור של בין  0.5%ל 5%-מהסכום שמתקבל
בקבוצה בגין מכירות המוצרים על ידם .שיעור העמלה משתנה בהתאם לסוג הלקוח
והמוצר הנמכר .כמו כן ,חלק מהסוכנים זכאים גם לתשלום חודשי קבוע .ההסכמים
כאמור הינם לתקופות המתחדשות באופן אוטומטי ,ניתנים לביטול בהודעה מוקדמת
וכוללים בין היתר תניית אי תחרות מקובלת לתקופה של שנה או שנתיים מסיום
ההתקשרות וכן הוראות בדבר זכאות המפיץ לתשלום בגין מכירות מוצרים שבוצעו על
ידו לאחר סיום ההסכם.
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הקבוצה נוהגת לסייע לסוכנים עימם היא מתקשרת באמצעות הפקת אמצעי פרסום
ושיווק ,קטלוגים ,השתתפות בתערוכות וכיוצ"ב.
מפיצים :חלק ממכירות מוצרי הקבוצה מבוצע באמצעות מפיצים ,הרוכשים מהקבוצה
מוצרים מסויימים ומוכרים אותם לצדדים שלישים .מכירות הקבוצה למפיצים בשנים
 2017 ,2016ובתקופה של תשעה חודשים שהסתיימה ביום  30בספטמבר  2018הסתכמו
בסכומים לא מהותיים .לפרטים בדבר ההסכם עם מפיץ מוצרים ה 3RFoam-ראו סעיף
 6.8.7.2לעיל.
להערכת הנהלת החברה ,אין לה תלות במי מגורמי השיווק שלה ,באופן שאובדנו עלול
להשפיע לרעה ,באופן מהותי ,על תוצאות תחום הפעילות ,או לגרום לקבוצה תוספת עלות
מהותית כתוצאה מהצורך להחליפו .עם זאת ,יתכן ובטווח הקצר (עד כשנה)  -עד לאיתור
סוכן חלופי  -תיגרם ירידה בהכנסות בטריטוריה בה פעל הסוכן.
סך הוצאות השיווק ששילמה הקבוצה לסוכנים בשנים  2017 ,2016ובתקופה של תשעה
חודשים שהסתיימה ביום  30בספטמבר  2018הסתכמו בכ 2,595-אלפי ש"ח 3,066 ,אלפי
ש"ח ו 2,675-אלפי ש"ח בהתאמה.
בנוסף משתמשת הקבוצה באמצעי שיווק והפצה נוספים כדוגמת תפעול אתר אינטרנט
פעיל ,הכולל פירוט של המוצרים והשירותים המוצעים על ידי הקבוצה ,סימון חלק
ממוצרי הקבוצה במותג 'פלציב' וכיוצ"ב.
לפרטים בדבר המחסנים הקדמיים של הקבוצה בחו"ל ,ראו סעיף  6.14.2.1להלן.
6.8.8.2

פעולות שיווק ,הפצה ומכירה בישראל  -מכירות הקבוצה בישראל מבוצעות בעיקר
באמצעות מחלקת השיווק והמכירה של החברה בישראל ,האחראית על איתור לקוחות
ומוצרים פטנציאלים ,התקשרות בהסכמים/הזמנות עם לקוחות ואספקת המוצרים
ללקוחות.
כמו כן ,לחברה שני סוכנים הרוכשים מהחברה מוצרים שונים ומשווקים אותם לצדדים
שלישים בישראל .22היקף המכירות לסוכנים בישראל בשנים  2017 ,2016ובתקופה של
תשעה חודשים שהסתיימה ביום  30בספטמבר  2018הסתכמו בסכום לא מהותי.
בנוסף ,נוקטת החברה פעילויות שיווק נוספות הכוללות השתתפות בתערוכות וסמינרים
ענפיים ,ייזום והעברה של השתלמויות בנושאים הקשורים לתחום פעילותה.
סה"כ הוצאות פרסום וקידום מכירות של החברה בתחום הפעילות בשנים 2017 ,2016
ובתקופה של תשעה חודשים שהסתיימה ביום  30בספטמבר  2018הסתכמו בסך של כ-
 180אלפי ש"ח ,כ 137-אלפי ש"ח וכ 163-אלפי ש"ח ,בהתאמה.

.6.8.9

צבר הזמנות
אופי הפעילות בתחום חומרי הגלם מאופיין בהזמנות לאספקה בפרק זמן שנע בין שבוע
לשישה שבועות .בהתאם ,צבר ההזמנות בקבוצה משקף פעילות ממוצעת של כשלושה
שבועות.
להערכת החברה ,המבוססת על הניסיון אשר נצבר בקבוצה בשנים האחרונות ,העובדה
כי אין בתחום הפעילות צבר הזמנות מהותי אינה ייחודית לקבוצה ,אלא נובעת מאופי
תחום הפעילות ,בו הלקוחות מבצעים הזמנות מוצרים לאספקה מיידית.
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זאת להבדיל משיווק באמצעות סוכנים אשר אינם נדרשים לרכוש את מוצרי החברה.
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להלן פירוט צבר ההזמנות של מוצרי הקבוצה בתחום הפעילות לימים  30בספטמבר ,2018
 30בספטמבר  2017וסמוך למועד התשקיף (באלפי ש"ח).
חברה
פלציב ישראל
PNA

טרופל
פלציב אנגליה

סה"כ

06.02.19
9,614
11,585
953
3,054
25,206

30.9.2018
7,985
12,239
1,180
953
22,357

30.9.2017
6,039
16,206
2,300
1,134
25,679

לא חלו שינוים מהותיים בין צבר ההזמנות ביחס ליום  30בספטמבר  2017להזמנות
שסופקו בפועל.
תמהיל צבר ההזמנות של הקבוצה אינו שונה מהותית מתמהיל מכירותיה בשנת 2017
ובתקופה של תשעה חודשים שהסתיימה ביום  30בספטמבר  .2018לפרטים ראו סעיף
 6.8.5לעיל.
 .6.8.10תחרות
 6.8.10.1להערכת החברה ,שוק מוצרי הפוליאתילן המוקצף מצולב בשווקי היעד של הקבוצה
(ישראל ,האיחוד האירופי ,אנגליה וצפון אמריקה) מוערך בכ 600-מיליון דולר בשנה.
כאמור לעיל ,היקף הפעילות בתחום מוצרי הפוליאתילן המוקצף מצולב מתאפיין בשנים
האחרונות בצמיחה מתמדת ,בעיקר לאור עלייה בביקוש למוצרים אלו ,הנובעת ,בין
היתר ,מתכונות ומאפייני הפוליאתילן המוקצף מוצלב כמו גם יתרונות השימוש בו על
פני שימוש בחומרים תחליפיים.
למיטב ידיעת החברה ,בשוקי היעד של הקבוצה קיימים כ 20-מתחרים (בנוסף לקבוצה)
המייצרים מוצרי פוליאתילן מוקצף מצולב ,מתוכם מספר יצרנים מרכזיים מאוד
המחזיקים בנתח עיקרי מהשוק :קבוצות  OK Espana ,UFM ,Trocellen ,Alveoו-
 Zotefoamsבאירופה וקבוצות  World Wide Foam ,Zotefoams ,VoltekוArmacell-
בארה"ב .יתר המתחרים הינם יצרנים קטנים המחזיקים בנתחים מזעריים מהשוק.
התחרות של הקבוצה בישראל הינה מול יבואני פוליאתילן מוקצף מצולב מאירופה
ומטורקיה ומול יצרנים בישראל המיצרים מוצרים מחומרים תחליפיים לפוליאתילן
המוקצף מצולב (פוליביד המייצרת  ,EPSסיילדאייר המייצרת פוליאתילן לא מצולב
וענביד המייצרת גומי מוקצף).
בשים לב לנתונים הנ"ל ,להערכת החברה חלקה של הקבוצה בשוק המוצרים המוקצפים
והמצולבים באירופה וארה"ב הינו כ 10%-וחלקה בשוק בישראל הינו למעלה מ.50%-
כאמור לעיל ,על אף המיעוט היחסי במתחרים ,שוק המוצרים המוקצפים ,בכלל ,ושוק
מוצרי הפוליאתילן המוקצף מצולב ,בפרט ,מאופיינים בתחרותיות רבה ,הנובעת בעיקר
מקיומם של מוצרים תחליפיים רבים .התחרותיות המאפיינת את תחום הפעילות יוצרת
קושי עבור הקבוצה בעדכון מחירי מוצריה בתקופות בהן עולה מחיר חומר הגלם.
 6.8.10.2השיטות העיקריות של הקבוצה בהתמודדות עם מתחריה והגורמים החיוביים
המשפיעים על מעמדה התחרותי של הקבוצה כוללים:
אמינות ,בידול וחדשנות  -כחלק מהתמודדותה עם התחרות ,מייחסת הקבוצה חשיבות
רבה לאמינות ,לבידול ולחדשנות .מרכיב החדשנות בא לידי ביטוי ,בין היתר ,בפיתוח
מוצרים חדשים ,המהווים תחליפים למוצרים המיוצרים כיום מחומרי גלם חלופיים,
בטכנולוגיות שונות או עונים על דרישות שונות וחדשות של לקוחות הקבוצה.
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מתן מענה כולל לדרישות הלקוחות  -במסגרת תחום הפעילות הקבוצה מציעה
ללקוחותיה מגוון רחב של מוצרים המותאמים לדרישות הספציפיות של הלקוחות ,לרבות
בקשר עם תכונות מוצרי הביניים ומגוון השימושים האפשריים במוצרים אלו על ידי
לקוחות הקבוצה.
פיתוח מוצרים חדשים  -קיומו של צוות פיתוח הפועל לאיתור ופיתוח מוצרים חדשים
המאפשר לקבוצה להגדיל את היקף מוצריה ומכירותיה ולבסס את מעמדה בתחום
הפעילות ,תוך שמירה על יתרונות תחרותיים.
התמחות ומוניטין  -במהלך שנות קיומה צברה הקבוצה מוניטין חיובי רב בתחום
הפעילות ,אשר מאפשר לה להתחרות ולחדור ללקוחות חדשים.
גמישות  -הקבוצה מאפשרת ללקוחותיה גמישות בביצוע הזמנות הן בהיבט של היקפי
המוצרים ,הן בהיבט של תמהיל המוצרים והן בהיבט של לוחות הזמנים הקצרים
לאספקת המוצרים.
אספקת מוצרים איכותיים  -הקבוצה שמה דגש על איכות מוצריה ,על מנת להבטיח ,ככל
הניתן אספקת של מוצרים באיכות טובה.
צמצום עלויות  -הקבוצה פועלת באופן שוטף לייעול והוזלת הליכי הייצור וצמצום עלויות
ההובלה.
 6.8.10.3להערכת החברה ,המרחק בין מפעלי הייצור של הקבוצה ללקוחות עלול לפגוע בביקוש
למוצרי החברה .בהתאם ,פעלה החברה בשנים האחרונות (וממשיכה לפעול) להקמת קווי
ייצור והרחבתם ברחבי העולם ,בסמוך ללקוחות .לפרטים ראו סעיפים  6.22ו 6.23-להלן.
 .6.8.11עונתיות
תחום הפעילות אינו מאופיין בעונתיות.
 .6.8.12כושר ייצור
כושר הייצור של הקבוצה בתחום הפעילות נגזר ממספר המכונות לסוגיהן וניצולת כל
מכונה ,אשר נמדדת לפי אפקטיביות ויעילות תפעולית (.)OEE
ככלל ,הקבוצה שואפת ,במידת האפשר ,לרכז ייצור של הזמנות זהות ,על מנת לאפשר
עבודה רציפה ,לייצר סדרות ארוכות יותר ולהפחית את מספר העצירות ( ,)Set upהזמן
והפסולת הנוצרת בעת מעבר בין סדרת ייצור אחת לאחרת .עם זאת ,בשל הנפח המאפיין
את מוצרי הקבוצה ,מגבלת אחסון ומועדי האספקה הקצרים שמאפיינים את פעילות
הקבוצה ,אתרי הייצור בישראל ואירופה מייצרים על פי הזמנות בלבד ,דבר המקשה על
תכנון עבודה רציפה ארוכת טווח.
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להלן פירוט של כושר הייצור הפוטנציאלי (בשעות עבודה) במפעלי הקבוצה בתחום
הפעילות ושיעור הניצול בפועל (בשעות עבודה) .כושר הייצור הפוטנציאלי מחושב בהנחה
של  6,250שעות ייצור שנתיות על ידי כל מכונה.
אתר ייצור

סוג המכונה

מס' קווים

כושר ייצור
פוטנציאלי
(שעות)

ישראל

גלפום
פלפום

2
3
1
3
6
1
3

12,500
18,750
6,000
2318,750
37,500
6,000
18,750

3RFoam

גלפום
פלפום

PNA

3RFoam

רומניה

פלפום

שיעור ניצול כושר ייצור ()%
תשעה חודשים
שהסתיימו
2017
2016
ביום 30
בספטמבר2018
83%
89%
84%
83%
83%
76%
55%
45%
40%
63%
86%
86%
83%
75%
69%
60%
45%
--81%
87%
84%

 .6.8.13חומרי גלם וספקים
 6.8.13.1חומרי הגלם העיקריים המשמשים את הקבוצה בתחום הפעילות הינם פוליאתילן ברמות
צפיפויות שונות .בנוסף ,עושה הקבוצה שימוש בחומרי ניפוח ,חומרים מצליבים ,צבעים
ותוספים שונים .רכישת חומרי הגלם מבוצעת מספקים שונים ברחבי העולם.
להלן פרטים בדבר מקורם הגיאוגרפי של ספקי חומרי הגלם:
מיקום רכישה
ישראל
אירופה
ארה"ב
מזרח רחוק
סה"כ

1-9/2018
59%
16%
16%
9%
100%

שיעור רכישות מסך חומרי הגלם
2017
51%
22%
15%
12%
100%

2016
50%
18%
24%
8%
100%

 6.8.13.2כאמור לעיל ,חומר הגלם העיקרי המשמש את תחום הפעילות (כ 62%-מהיקף רכישות
חומרי הגלם בתשעת החודשים הראשונים של שנת  )2018הינו פוליאתילן ברמות צפיפות
שונות ,אשר נקבע בהתאם לייעודו של כל מוצר .ככלל ,מחירי הפוליאתילן הם עולמיים,
נקבעים בהתאם לביקוש ולהיצע העולמי (;ICIS Ethylene Europe contract price FD NWE
להלן )"ICIS" :בתוספת סכום מוסכם ,ונתונים לתנודות מהותית בשוק העולמי ,וזאת
למעט בשווקים בארה"ב וקנדה ,בהם המחיר נקבע בהתאם לביקוש ולהיצע המקומי.
להלן דיאגרמה המתארת את השינויים במחירי הפוליאתילן על פי ה ICIS-בתקופה
שראשיתה ביום  1בינואר  2016וסיומה ביום  30בספטמבר :2018
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עד לשנת  2018פעלו ב 2 PNA-קווי גלפום ,אשר ייצרו בכושר ייצור פוטנציאלי של  12,500שעות .שיעור
הניצול בשנים  2016ו 2017-הינם ביחס לכושר הייצור של  2קווי הייצור.
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 6.8.13.3מדיניות הקבוצה הינה ,ככל הניתן ,לעדכן את מחירי המוצרים בהתאם לשינויים במחירי
חומרי הגלם המשמשים לייצורם .עם זאת ,במרבית המקרים ,תנאי התחרות אינם
מאפשרים לקבוצה לבצע עדכון מחירים אשר תואם את השינוי במחירי חומרי הגלם.
בהתאם ,לתנודות במחיר הפוליאתילן עלולה להיות השפעה מהותית על רווחיות
הקבוצה .כמו כן ,מטבע הדברים ,קיים פער זמנים בין מועד עדכון מחירי חומרי הגלם
לבין מועד עדכון מחירי מוצרי תחום הפעילות.
 6.8.13.4רכישת הפוליאתילן מבוצעת מכרמל אוליפינים בע"מ (להלן" :כרמל אוליפינים") ,מספק
נוסף באירופה וכן ממספר ספקים בצפון אמריקה ,כמפורט להלן:
(א) נכון לתשעת החודשים הראשונים של שנת  ,2018כ 70%-מרכש הפוליאתילן של
הקבוצה מבוצע מכרמל אולפינים .למיטב ידיעת החברה בהתבסס על דיווחי בתי
זיקוק לנפט בע"מ (המחזיקה בכרמל אולפינים) ,כרמל אולפינים הינה יצרנית יחידה
בישראל של פוליפרופילן ופוליאתילן ואף הוכרזה כמונפול בתחום הפוליאתילן
בצפיפות נמוכה .רכישת הפוליאתילן מכרמל אולפינים מבוצעת מכוח הזמנות
שוטפות שהקבוצה מבצעת .מחיר הפוליאתילן נקבע בהתאם למחיר האתילן כפי
שמפורסם על ידי  ICISובתוספת סכום המסוכם בין הצדדים .אספקת הפוליאתילן
לחברה בארץ מבוצעת בתוך שבוע ממועד קליטת ההזמנה במפעל כרמל אולפינים
ותנאי התשלום הינם שוטף  75 +יום ממועד ביצוע האספקה.
רכישת המוצרים מכרמל אולפינים מבוצעת באמצעות תואם יבוא ויצוא אגש"ח
בע"מ (להלן" :תואם") 24אשר גובה מהחברה את התשלום המגיע לכרמל אולפינים
ומשלמת אותו לכרמל אולפינים בתנאי  .Back to Backנכון למועד התשקיף קיימות
חלופות לרכישת חומר הגלם מכרמל אולפינים (וכמפורט להלן החברה רוכשת חלק
מהפוליאתילן מספקים אחרים) .עם זאת ,להערכת החברה ,סיום ההתקשרות עם
כרמל אולפינים יהיה כרוך ,בטווח הקצר לפחות ,בתוספת עלות לקבוצה.
(ב) נכון לתשעת החודשים הראשונים של שנת  ,2018כ 15%-מרכש הפוליאתילן בוצע
מספק באירופה .רכישת הפוליאתילן מהספק באירופה נעשית על ידי טרופל מכוח
הסכם מסגרת המסדיר את תנאי הרכש (לרבות אופן קביעת המחיר באופן שבועי),
מועדי משלוח ההזמנות ואספקת המוצרים ,ביצוע תשלום מראש ,איכות החומרים,
הנחות כמות בכפוף לרכישת פוליאתילן בכמויות מינימלית כמפורט בהסכם וכיוצ"ב.
(ג) נכון לתשעת החודשים הראשונים של שנת  2018רכישת יתר הפוליאתילן בוצעה
מספקים בצפון אמריקה.
 6.8.13.5מדיניות הרכש של הקבוצה ביחס ליתר חומרי הגלם הינה ,ככל הניתן ,לרכוש את חומרי
הגלם משני ספקים לפחות ,וזאת על מנת לפעול לצמצום תלות ,ככל שקיימת ,בספקיה,
ולאפשר לקבוצה לנהל משא ומתן פרטני מול כל אחד מהספקים ביחס למחירי חומרי
הגלם ותנאי אספקתם .בהתאם ,להערכת החברה ,אין לה תלות בספקי חומרי גלם
נוספים.
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לפרטים בדבר ההסכם עם תואם ראו סעיף  6.14.2להלן .יצויין כי החברה אינה מחוייבת לבצע את רכישת
חומרי הגלם באמצעות תואם .רכישת חומרי הגלם באמצעות תואם מבוצעת מטעמי נוחות ופוטרת את
החברה מהעמדת בטוחות להבטחת קיום התחייבויותיה לכרמל אולפינים.
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 6.8.13.6להלן פרטים אודות רכישות הקבוצה מספקיה העיקריים:
תקופה של תשעה
חודשים
שהסתיימה ביום 30
בספטמבר 2018
באלפי
באחוזים
ש"ח

ספק

חומר נרכש

כרמל אוליפינים

פוליאתילן

ספק א'

מקציף

3,716

ספק ב'

פוליאתילן

4,044

ספק ג'
ספק ד'
ספק ה'
ספק ו'

מקציף
פוליאתילן
ספוג
תרכיזים

2,063
724
2,103
444

2016

2017

צורת התקשרות
באלפי
ש"ח

באחוזים

באלפי
ש"ח

באחוזים

26,660

49%

31,861

37%

34,000

40%

7%

4,754

6%

6,000

7%

7%

9,354

11%

4,800

6%

5%
1%
4%
1%

6,090
2,448
3,878
500

7%
3%
5%
1%

5,010
2,120
2,927
1,024

6%
3%
4%
1%

ראו סעיף
(6.8.13.4א) לעיל
הזמנות
ראו סעיף
(6.8.13.4ב) לעיל
הזמנות
הזמנות
הזמנות
הזמנות

יצויין כי ,במסגרת פעילותה השוטפת ,נוהגת הקבוצה לבצע בדיקות מעבדה מדגמיות
למשלוחי הפוליאתילן ,ובדיקות דפים טכניים לחומרי גלם אחרים ,וזאת על מנת לאמת
את איכות מוצרי חומרי הגלם ,אשר משליכה גם על איכות המוצרים המיוצרים על ידי
הקבוצה מחומרי הגלם הנ"ל.
לפרטים אודות מדיניות החזקת מלאי של הקבוצה ראו סעיף  6.14.2.1להלן.
 .6.8.14מחקר ופיתוח
במפעל החברה בישראל פועלת מחלקת פיתוח האחראית על פיתוח חומרי גלם חדשים,
פיתוח מוצרים חדשים ,פיתוח חומרי גלם על פי דרישות הלקוח ,שיפור וייעול תהליכי
הייצור ושיפור תכונות המוצרים וחומרי הגלם המשמשים לייצור מוצרי תחום הפעילות.
 6.8.14.1פיתוח חומרי גלם חדשים  -מחלקת הפיתוח עוסקת באופן שוטף בפיתוח חומרים
מוקצפים חדשים ,בעיקר לפי דרישות השוק .במרבית המקרים היוזמה לפיתוח החומרים
החדשים מגיעה ממחלקת השיווק.
חומרי גלם עם תאים פתוחים ( - )open cellכמפורט לעיל ,נכון למועד התשקיף ,החברה
עוסקת בייצור מוצרים עשויים מפוליאתילן מוקצף מצולב בעל תאים סגורים (קרי ,תאים
בהם כלוא אוויר) .בשנת  2017החברה התקשרה עם צד שלישי ,אשר למיטב ידיעת החברה
הינו בעל יידע בייצור מוצרים מפוליאוליפין מוקצף מצולב בעל תאים פתוחים המשמש
לספיגת שמן ממים מזוהמים .25נכון למועד התשקיף מחלקת הפיתוח עוסקת ,בין היתר,
בפיתוח מוצרים בעלי תאים פתוחים בקווי ייצור מנתיים (בפלטות) ובקווי ייצור רציפים
(אוטומטים או חצי אוטומטיים) .במסגרת הליכי הפיתוח החברה פיתחה טכנולוגיה
יחודית לייצור חומרים בעלי תאים פתוחים בקו רציף .למיטב ידיעת החברה טכנולוגיה
זו הינה ייחודית לקבוצה .הייחוד של חומר בעל תאים פתוחים המיוצר על ידי החברה
הינו כי במקרה של שריפה הוא אינו פולט גזים רעילים .נכון למועד התשקיף המוצר מצוי
בשלבי בדיקה שונים על ידי מעבדות העוסקות בתחום זיהום מים ואצל מספר לקוחות
פוטנציאלים .במקביל ,החברה פועלת לרישום פטנט על שמה בארה"ב ,בגין טכנולוגיית
ייצור חומרים בעלי תאים פתוחים בקו רציף.
להערכת החברה חומר בעל תאים פתוחים עשוי לשמש לבליעה אקוסטית בתחום הרכב,
ספיגת שמנים וטיהור זיהומים במים ,חומרי מילוי למזרונים וכיוצ"ב ,ובכך לסייע
בהרחבת היצע המוצרים של הקבוצה ומגוון לקוחותיה.
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לפרטים אודות ההסכם כאמור ,ראו סעיף  6.8.15.1להלן.
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עד ליום  30בספטמבר  2018הושקעו בפיתוח החומר בעל תאים פתוחים סך כולל של כ-
 500אלפי ש"ח (בעיקר עבור שכר ובדיקות מעבדה במעבדות בינלאומית בחו"ל) ,מתוכו
סך של כ 185-אלפי ש"ח נרשם ,בדוחותיה הכספיים של החברה ,כהשקעה בציוד ייצור
והיתרה כהוצאה.
אין ביכולת החברה להעריך את סיכויי פיתוח מוצרים בעלי התאים הפתוחים ,הביקוש
למוצרים אלו ,עלות הפיתוח או פרק הזמן שיידרש לצורך פיתוחם .יצוין כי במסגרת
תכנית של הרשות לחדשנות אושר לחברה מענק של  60%מהיקף ההשקעה של החברה
במוצר בתקופה של כשנה מחודש דצמבר ( 2017אשר הוארכה בשלושה חודשים עד לחודש
פברואר  ,)2019בסכום שלא יעלה על כ 500-אלפי ש"ח עבור פיתוח מוצר זה.
 6.8.14.2פיתוח מוצרים חדשים  -מעת לעת מחלקת השיווק של הקבוצה מזהה ביקוש למוצרים
סופיים חדשים המבוססים על פוליאתילן מוקצף מצולב.
 - UNDERLAYבשנים האחרונות עסקה מחלקת הפיתוח בפיתוח מוצר לבידוד אקוסטי
המותקן מתחת לשטיחים ופרקטים לשוק האמריקאי והקנדי ( .)UNDERLAYלמועד
התשקיף מוצרים אלו משווקים בארה"ב וקנדה באמצעות רשת .The Home Depot
במקביל מחלקת השיווק של הקבוצה עוסקת בפיתוח סל מוצרים נוסף המיועד להתקנה
מתחת לשטיחים ופרקטים עבור רשת  .The Home Depotאין ביכולת החברה להעריך את
סיכויי פיתוח סל המוצרים ,הביקוש למוצרים אלו ,עלות הפיתוח או פרק הזמן שיידרש
לצורך פיתוחם.
מוצרי הפאנלופום  -לפירוט בדבר פיתוח תהליכי ייצור של מוצרי הפאנלופום ראו סעיף
 6.9.4להלן.
 - Shock Padבשנים האחרונות החברה פיתחה מוצר המשמש לשיכוך וניקוז מים ,המיועד
להתקנה מתחת למגרשי ספורט העשויים מדשא סינטטי .במהלך השנים  2016ו2017-
הקבוצה פעלה בשיתוף פעולה עם חברה בלגית העוסקת באספקת דשא סינטטי למגרשי
ספורט ,להתקנת המוצר בשלושה מגרשים ,וזאת על מנת לבחון את היתכנות השימוש
במוצר זה .במהלך המחצית השניה של  2018הקבוצה הזמינה ציוד ייצור ייעודי לעיבוד
המוצר באופן מתועש .אין ביכולת החברה להעריך את סיכויי פיתוח ה,Shock Pad-
הביקוש למוצר זה ,עלות הפיתוח או פרק הזמן שיידרש לצורך השלמת פיתוחו.
חיפוי בריכות  -הקבוצה התקשרה עם מספר גורמי שיווק בתחום חיפוי בריכות שחיה.
נכון למועד התשקיף החברה עוסקת בפיתוח חיפוי צף על המים השומר על טמפרטורת
המים ומגן מפני טביעות ,אשר נועד להחליף מוצרים קיימים בשוק שהינם נחותים
בתכונותיהם ובאורך חייהם .מוצר זה מיועד בעיקר לייצוא לאירופה וארה"ב .למועד
התשקיף החברה עוסקה בפיתוח ההרכב הסופי של המוצר במקביל לפיתוח הליכי
הייצור .אין ביכולת החברה להעריך את סיכויי פיתוח המוצר ,הביקוש למוצר זה ,עלות
הפיתוח או פרק הזמן שיידרש לצורך השלמת פיתוחו.
 6.8.14.3פיתוח תהליכי הייצור  -מחלקת הפיתוח אחראית באופן שוטף לפיתוח ושיפור תהליכי
הייצור .פעולות אלו כוללות ,בין היתר ,פיתוח חומרים ,פיתוח תהליכי ייצור ושיפור
הגהות במפעל.
 - Masterbatchהליך הכנת הפוליאתילן המוקצף המצולב כולל ,בין היתר ,הקצפה כימית
של הפוליאתילן .לצורך הקצפת הפוליאתילן הקבוצה עושה שימוש במקציף כימי הנקרא
( Azodicarbonomideהידוע בשם  ,)ADCAאשר הינו חומר מקציף בתצורת אבקה רחיפה
(המאופיין בתפזרות חלקיקים באוויר וכרוך בסיכון של שאיפת האבקה וכיוצ"ב) .במטרה
לשפר את איכות האוויר ,הבטיחות והגהות של העובדים במחלקות הייצור השונות,
ולנוכח דרישות ( OSHAמנהל בטיחות וגהות בעבודה) בארה"ב ו( CE-הנציבות
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האירופאית) באירופה בנוגע לאופן השימוש בחומר זה ותקני בטיחות וגהות ,החליטה
הקבוצה לפעול לגרעון החומר וסיום הייצור באמצעות אבקות .נכון למועד התשקיף,
מחלקת המחקר והפיתוח של החברה פועלת לפיתוח חומר מקציף בתצורת גרגירים,
המכונה בשם  .Masterbatchלשימוש בחומר בתצורת גרגרים (תחליף לשימוש באבקה)
יתרונות רבים ,וביניהם בטיחות ושמירה על בריאות העובדים מנזק של נשימת האבקה,
עמידה בתקני בטיחות וגהות ,ניקיון האתר וכיוצ"ב.
נכון למועד התשקיף פיתוח ה Masterbatch-והתקנת הציוד הראשוני הדרוש לייצור ה-
 Masterbatchבמפעל בישראל הסתיים ,והקבוצה מצויה בשלב ביצוע בדיקות הרצה של
ציוד ייצור ה Masterbatch-עבור קווי הייצור בישראל .ככל שהמעבר לשימוש ב-
Masterbatchיסתיים בהצלחה ,החברה תבחן הרחבה של קווי הייצור על מנת שיספקו את
הצריכה הנדרשת לכל אתרי הקבוצה .עד ליום  30בספטמבר  2018הושקעו בפיתוח ה-
 Masterbatchסך כולל של כ 2-מיליון ש"ח (בעיקר עבור רכישת הציוד והקמת תשתיות)
אשר נרשמו כהשקעה בדוחותיה הכספיים של החברה.
להלן פירוט בדבר סך הוצאות הפיתוח שהוצאו על ידי הקבוצה בשנים  2016ו2017-
ובתקופה של תשעה חודשים שהסתיימה ביום  30בספטמבר ( 2018באלפי ש"ח):

הוצאות מחקר ופיתוח
מענקי מחקר ופיתוח
הוצאות מחקר ופיתוח נטו
סכומי הוצאות הפיתוח שהוכרו
כנכס בלתי מוחשי

תקופה של תשעה חודשים
שהסתיימה ביום 30
בספטמבר 2018
2,286
196
2,090

שנת 2017

שנת 2016

2,739
0
2,739

2,057
0
2,057

0

0

0

להערכת החברה ,הוצאות המחקר והפיתוח הצפויות בתקופה של  12חודשים ממועד
פרסום התשקיף מוערכות בכ 3,500-אלפי ש"ח.
תיאור פעילות המחקר והפיתוח והערכות החברה בנוגע להוצאות הפיתוח הצפויות הינו
מידע צופה פני עתיד ,כהגדרת המונח בחוק ניירות ערך ,המבוסס הערכות החברה אודות
עלויות המחקר והפיתוח של המוצרים בתחום הפעילות ועל ניסיון העבר .הערכת החברה
אודות פיתוח המוצרים כאמור ועלותם עשויה שלא להתממש ,או להתממש באופן שונה
מהותית מהערכותיה ,וזאת בין היתר ,עקב שינויים בביקושי לקוחות ,תנאי שוק ,עלויות
ייצור ועלויות חומרי גלם ,עלויות פיתוח ,קשיים בפיתוח ,הוצאות שאינן צפויות ועוד.
 .6.8.15הסכמים מהותיים 26והסכמי שיתוף פעולה
 6.8.15.1הסכם לייצור מוצרים עם תאים פתוחים ( - )Open Cellביום  23בפברואר  2017התקשרה
פלציב צפון אמריקה בהסכם (אשר תוקן בימים  21ביולי  2017ו 26-בנובמבר  )2018עם
צד שלישי ,בעל ידע בייצור מוצרים מפוליאוליפין מוקצף מצולב בעל תאים פתוחים
בתחום הסינון והטיפול במים (להלן בסעיף זה" :בעל הרישיון") .במסגרת ההסכם נקבע
כי פלציב צפון אמריקה תייצר ,באופן בלעדי ,27עבור בעל הרישיון מוצרים העשויים
מפולימר ,קופולימר EBA ,EMA ,או  EEAבעל תאים פתוחים המשמשים לטיפול וטיהור
במים (להלן" :המוצרים") ,כאשר בכפוף לרכישת מוצרים מפלציב צפון אמריקה בתמורה
מינימאלית של  250אלף דולר החל משנת  ,2020בעל הרישיון ישמש כמפיץ בלעדי של
המוצרים עבור פלציב צפון אמריקה .עם זאת ,פלציב צפון אמריקה תהא רשאית למכור
את המוצרים לצדדים שלישים בכפוף לקבלת אישור בעל הרישיון ותשלום תמלוגים

26
27

לרבות הסכמים אשר נכון למועד התשקיף אינם בסכומים המהותיים לחברה אך בהתאם לתנאיהם עשויים
להניב סכומים מהותיים בעתיד.
בין הצדדים לא נקבע מגבלה גיאוגרפית לבלעדיות כאמור.

ו 27 -

בסכומים כמפורט להלן וכן תהיה רשאית למכור מוצרים שאינם בתחום המים לצדדים
שלישים בכפוף לתשלום תמלוגים כמפורט להלן.
התמורה בגין מכירת המוצרים לבעל הרישיון תיקבע בהסכמה בין הצדדים בהתאם
לעלות ייצור המוצרים.
פלציב צפון אמריקה התחייבה כי במקרה של מכירת מוצרים לצדדים שלישים היא
תשלם לבעל הרישיון תמלוגים שיחושבו כדלקמן :עד לשיעור רווח גולמי של  - 40%סך
השווה ל 6%-מהתמורה שתתקבל בגין מכירות בשער המפעל ( ;)ex-works priceבגין
רווח גולמי הגבוה מ - 40%-סכום כמפורט לעיל בתוספת מחצית מהרווח הגולמי מעל
 ;40%במקרה של מכירות מוצרים שאינם בתחום המים  -סך השווה ל 6%-מהתמורה
שתתקבל בגין מכירות בשער המפעל (.)ex-works price
בעל הרישיון יהיה רשאי להעניק לצדדים שלישים זכות לעשות שימוש בקניינו הרוחני,
בתנאי שהרישיון לא ייתייחס לייצר פולימר מוקצף וכי צד שלישי שיקבל את הרישיון
יתחייב לרכוש פולימר מוקצף מפלציב צפון אמריקה.
כל אחד מהצדדים ישאר הבעלים של הקניין הרוחני שהיה לו במועד ההתקשרות בהסכם.
כמו כן ,שיפורים של המוצרים שיפותחו ע"י פלציב צפון אמריקה יהיו בבעלותה.
לאור עיכובים בפיתוח המוצר ,פלציב צפון אמריקה התחייבה לשלם לבעל הרישיון סך
כולל של  250אלף דולר ,מתוכו שולם עד למועד התשקיף סך של  270אלפי דולר .ככל
שההסכם לא יניב עד ליום  1באוקטובר  2019מכירות לפלציב צפון אמריקה המשקפות
תמלוגים בסך של  250אלפי דולר ,פלציב צפון אמריקה תהא רשאית להודיע על סיום
ההסכם ובמקרה כאמור תהא מחוייבת לשלם לבעל הרישיון סך השווה ל 3%-מהתמורה
שתתקבל בגין מכירות בשער המפעל ( )ex-works priceעד לפקיעת תוקף הפטנט או
להמשיך את ההסכם ובמקרה כאמור הפער בין הסכומים ששולמו ע"י פלציב צפון
אמריקה לסכומים שהיתה אמורה לשלם ע"פ המכירות בפועל יחשבו כהלוואה של פלציב
צפון אמריקה לבעל הרישיון ויקוזזו מהתשלומים שבעל הרישיון יהיה זכאי לקבל
מפלציב צפון אמריקה.
ההסכם הינו לתקופה של חמש שנים שראשיתה ביום  1בינואר  .2019בתום תקופת
ההסכם ,כל אחד מהצדדים יהיה רשאי להודיע על ביטול ההסכם בהודעה בת  90יום.
במקרה כאמור ,הצד שהודיע על סיום ההסכם ימשיך לשלם לצד השני תמלוגים לתקופה
בת  3שנים מתום תקופת ההסכם .ככל שפלציב צפון אמריקה תודיע על סיום ההסכם
היא תהא מחוייבת להמשיך ספק את המוצרים לבעל הרישיון במשך שלוש שנים תמורת
סך השווה לעלות המכר בתוספת ( 45%לאחר תקופה זו המחיר יסוכם בין הצדדים) .ככל
שבעל הרישיון יודיע על סיום ההסכם ,פלציב צפון אמריקה תהיה זכאית לתמלוגים בסך
השווה ל 3%-מהמכירות של בעל הרישיון בגין מכירות בשער המפעל ()ex-works price
עד לפקיעת תוקף הפטנט של בעל הרישיון .כמפורט בסעיף  6.8.14.1נכון למועד התשקיף
הושלם הליך פיתוח המוצר והמוצר מצוי בשלבי בדיקה שונים על ידי מעבדות העוסקות
בתחום זיהום מים ואצל מספר לקוחות פוטנציאלים .במקביל ,החברה פועלת לרישום
פטנט על שמה בארה"ב ,בגין טכנולוגיית ייצור חומרים בעלי תאים פתוחים בקו רציף.28

28

יצויין כי ההתקשרות בהסכם העניקה לחברה מידע וקשרים שלא היו ברשותה בקשר לטיהור מים וייצור
חומרי גלם בעלי תאים פתוחים בפלטות ,אשר היוו את הבסיס לפיתוח מוצרים עשויים מפוליאתילן מוקצף
מצולב בעל תאים פתוחים.

ו 28 -

 6.8.15.2הסכם לרכישת קו היצור של משטחי ה - 3RFoam-ביום  27בדצמבר  2007התקשרה
החברה בהסכם עם צד שלישי לרכישת קווים לייצור משטחי  3RFoamבאופן רציף (להלן:
"קווי המחזור") .במסגרת ההסכם ניתן לחברה רישיון בלעדי לייצר ,לשווק ולמכור
בישראל את המוצרים שייוצרו באמצעות קו המחזור בישראל ,כנגד תשלום תמלוגים
בסך השווה ל 3% -מסך התקבולים שיתקבלו ממכירות תוצרי המחזור בישראל.29
התגמולים ששילמה החברה מכוח הסכם זה בשנים  2017 ,2016ובתקופה של תשעה
חודשים שהסתיימה ביום  30בספטמבר  2018הסתכמו בסכום לא מהותי לחברה .יצוין
כי קו המחזור של החברה בצפון אמריקה הינו קו מנתי המבוסס על טכנולוגיית ייצור
שונה ובהתאם אינו כפוף להסכם זה.
 6.8.15.3הסכם למכירת מוצרי  3RFoamבצפון אמריקה למפיץ  -לפרטים אודות ההסכם האמור,
ראו סעיף  6.8.7.2לעיל.
 6.8.15.4הסכם לרכישת פוליאתילן מכרמל אולפינים  -לפרטים אודות ההסכם האמור ,ראו סעיף
(6.8.13.4א) לעיל.
 6.8.15.5הסכם לרכישת פוליאתילן מספק באירופה  -לפרטים אודות ההסכם האמור ,ראו סעיף
(6.8.13.4ב) לעיל.

29

ההסכם כולל תנאים נוספים דומים למכירה מחוץ לישראל של תוצרי המחזור מהמפעל בישראל .כאשר
בשנתיים שקדמו למועד התשקיף ונכון למועד התשקיף מוצרי המחזור מהקו בישראל נמכרו אך ורק
ללקוחות בישראל (למעט מכירות מחוץ לישראל בסכום זניח).
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.6.9

תחום פעילות העיבוד והאריזה

.6.9.1

מידע כללי על תחום הפעילות

6.9.1.1

מבנה תחום הפעילות והשינויים החלים בו
במסגרת תחום הפעילות ,הקבוצה עוסקת ,ממפעלה בישראל ,בייצור ושיווק אריזות
מפוליאתילן מוקצף מצולב ,בעל תאים סגורים ( cross-linked, closed-cell
 )polyethylene foamsוייצור מוצרים סופיים מפוליאתילן מוקצף מצולב ,בעל תאים
סגורים אשר הליך ייצורם כולל עיבוד גיאומטרי מורכב או מדוייק.
פעילות ייצור האריזות כוללת תכנון מוצר המבוסס על שימוש בחומרי הגלם המיוצרים
במסגרת תחום פעילות חומרי הגלם ,חיתוכם 30והרכבתם לאריזות שונות ,בשילוב עם
חומרי מתכת ,פלסטיק ,עץ ,קרטון וחומרי פנים מעובדים המותאמים לצרכי האריזה
ומאפיינה ,הכל בהתאם למפרטי האריזות ומאפייניהן.
האריזות המיוצרות במסגרת תחום הפעילות הינן בעלות תכונות ייחודיות המאפיינות
את חומרי הגלם המיוצרים על ידי החברה (בידוד תרמי ,בידוד אקוסטי ,עמידות בתנאי
אקלים קשים ,עמידות בפני כימיקלים ונוזלים ,בלימה וספיגת זעזועים ורעידות ,משקל
קל ,נוחות ,קלות בעיבוד ומגע נעים ורך) והן משמשות לקוחות תעשייתיים במגוון
תחומים כגון :האופטיקה ,ההיי-טק ,המדיקל ,האלקטרוניקה ,המחשוב הרפואי,
התעשיה הביטחונית ויצרני מוצרי יוקרה ייחודיים ,הזקוקים לאריזות ייחודיות המגינות
מפני נפילות ,שברים ,זעזועים ,חבלות ,אבק ,לחות ותנאי אקלים קיצוניים.
במסגרת תחום פעילות זה הקבוצה מספקת ללקוחותיה מכלול שירותים מגוונים
ומודלריים בתחום האריזה המשווקים כ׳חבילה׳ או כשירות יחידני .שירותים אלו
כוללים :תכנון ,עיצוב ושרטוט האריזה על ידי מחלקה ההנדסה של החברה; תכנון וייצור
מעטפת חיצונית של אריזות (מקרטון פשוט ,קרטון כבד ,פלסטיק ,מתכת או עץ); תכנון
וייצור פנים האריזה (מפוליאתלין מוקצף בצפיפויות שונות); עיבוד והרכבת האריזות
והמארזים; ומתן פתרון כולל במתכונת ( Turn Key Projectהכולל את תכנון האריזה
משלב הגדרת הצרכים וגיבוש הרעיון ,דרך אפיון הפתרון ותכנון האריזה בפועל על ידי
מחלקת ההנדסה ,עובר לביצוע האריזה (דגם וייצור המוני) ,הרכבת האריזה ועד משלוח
המוצר המוגמר אל הלקוח).
במהלך השנים  2016עד  2018חל גידול במכירות מוצרי האריזה מסך של כ 33 -מיליון
ש"ח (אשר היוו כ 11.5%-ממכירות הקבוצה) בשנת  ,2016סך של כ 50 -מיליון ש"ח (אשר
היוו כ 15%-ממכירות הקבוצה) בשנת  2017לסך של כ 35.5 -מיליון ש"ח (אשר היוו כ-
 15%ממכירות הקבוצה) בתשעת החודשים הראשונים של שנת  ,2018וזאת בהתאם
לתוכניות הקבוצה להרחבת היקפי פעילותה בתחום זה.
בנוסף ,הקבוצה מייצרת בתחום הפעילות מוצרים סופיים אשר הליך ייצורם כולל עיבוד
גיאומטרי מורכב או מדוייק ללקוחותיה השונים בעיקר בישראל 31המשמשים למגוון
תחומים :בניה ,מיזוג אוויר ,איטום ,אורתופדיה ורפואה ,ספורט ,קמפינג ופנאי ,צעצועים
ומלאכת יד ,מערכות ציפה ,בידוד תרמי ,בידוד אקוסטי ועוד (להלן" :מוצרים סופיים
בעיבוד") .לפרטים נוספים אודות המוצרים הסופיים אותם מייצרת הקבוצה ,ראו סעיף
 6.9.2.2להלן.

30
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חיתוך המוצרים מבוצע באמצעות ניסור ,כבישה ,כבישה כפולה ,כרסום וחיתוך במים.
כאמור לעיל מוצרים סופיים אשר דורשים עיבוד פשוט ללקוחות החברה השונים בישראל ומחוץ לישראל
הינם חלק מתחום פעילות חומרי הגלם .לפרטים אודות התחום האמור ,ראו סעיף  6.8לעיל.
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6.9.1.2

מגבלות ,חקיקה ,תקינה ,ואילוצים מיוחדים החלים בתחום הפעילות
הפעילות בתחום זה כוללת ,בעיקר ,תכנון ,חיתוך והרכבה של האריזות השונות ,תוך
שימוש בחומרי הגלם המיוצרים במסגרת תחום פעילות חומרי הגלם .בהתאם ,לא ידוע
לחברה על מגבלות או אילוצים מיוחדים החלים ביחס לתחום הפעילות .לפרטים בדבר
מגבלות ,חקיקה ,תקינה ואילוצים מיוחדים המאפיינים את ייצור חומרי הגלם ראו סעיף
 6.8.3לעיל.

6.9.1.3

שינויים בהיקף הפעילות בתחום וברווחיותו
השנים האחרונות מאופיינות ,מחד ,בהתגברות התחרות בתחום ומאידך ,בשינוי תמהיל
המוצרים שנמכרו (גידול במוצרים סופיים בעיבוד ומוצרי  .)Turn-keyשינויים אלו
משפיעים על היקפי המכירות בתחום הפעילות ורווחיותו .לפרטים ראו ביאור  23לדוחות
הכספיים.

6.9.1.4

התפתחויות בשווקים של תחום הפעילות או שינויים במאפייני הלקוחות שלו
לפרטים אודות השוק בו פועלת הקבוצה בתחום הפעילות ומאפייני הלקוחות ראו סעיף
 6.9.9להלן.

6.9.1.5

שינויים טכנולוגיים שיש בהם כדי להשפיע מהותית על תחום הפעילות
ראו סעיף  6.8.3.3לעיל.
יצוין כי בחברה מחלקת הנדסה ופיתוח העוסקת באיתור ולימוד שיטות ייצור חדשות
והכנסת מכונות מתקדמות שמזרזות את זמני הייצור ומשפרות את איכות האריזות.

6.9.1.6

גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום הפעילות והשינויים החלים בהם
להערכת הקבוצה ,גורמי ההצלחה הקריטיים העיקריים בתחום הפעילות הינם:
יצירתיות  -לניסיון וליצירתיות של כוח האדם יש חשיבות גדולה בתעשייה .לקבוצה
מחלקת פיתוח והנדסה בעלת יכולת הנדסית גבוהה המספקת מענה מהיר ויעיל לתכנון
מוצרים על פי דרישת הלקוחות .כמו כן ,היצירתיות המאפיינת את מחלקות הפיתוח
והתכנון של הקבוצה מאפשרות לקבוצה לפתח מוצרים חדשים שיהוו תחליף למוצרים
המיוצרים מחומרי גלם אחרים והמגדילים את היצע המוצרים המוצעים על ידי החברה.
גמישות  -בתחום הפעילות קיימת חשיבות לגמישות העבודה מול לקוחות ומתן מענה
בהתאם לדרישות הלקוח ,הן מבחינת היקף ייצור המוצרים המוזמנים והן מבחינת סוגי
הפתרונות המוצעים ללקוחות בקשר עם המוצרים המיוצרים .לאור מומחיות הקבוצה,
ניסיונה ויעילותה בתחום הפעילות ,היא מספקת ללקוחותיה מוצרים בהיקפי ייצור
קטנים יחסית בהשוואה להיקפים המינימליים אותם דורשים מתחריה.
שירות וזמינות  -בתחום הפעילות קיימת חשיבות למתן מענה מהיר ללקוחות ,ולייצור
ואספקת המוצרים ללקוחות בלוחות זמנים קצרים יחסית .בהתאם ,הקבוצה מעניקה
חבילת שירות איכותית ומתוזמנת בלוחות קצרים ומהירים (בין  3ל 30-ימים ממועד
ההזמנה).
שליטה בחומרי גלם  -חומרי הגלם העיקריים המשמשים לייצור מוצרי תחום הפעילות
הינם מוצרי פוליאתלין מוקצף מצולב .מדובר בחומר גלם בעל נפח משמעותי ,הכרוך
בעלויות הובלה ואחסנה לא מבוטלות .להערכת החברה ,שליטה בחומר הגלם באופן
המאפשר ייצור ואספקה מיידית בלוחות הזמנים הדרושים לייצור המוצרים הינו גורם
הצלחה משמעותי בתחום הפעילות.
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איכות  -לאור השימושים של האריזות המיוצרות בתחום הפעילות (כגון :למערכת
הביטחון ,ציוד אלקטרוני רגיש וכיו"ב) קיימת חשיבות לנושא האיכות ,הן לצורך קבלת
הזמנות נוספות מלקוחות והן לצורך צמצום הוצאות מכוח אחריות הניתנת ללקוחות.
ידע טכנולוגי  -להערכת החברה ,שילוב בין ידע טכנולוגי והנדסי בתחום הפוליאתילן
המוקצף ביחד עם חדשנות טכנולוגית הינם גורמי הצלחה קריטיים לתחום הפעילות.
להערכת החברה ,הניסיון רב השנים של הקבוצה מאפשר לה לתת מענה לצרכי הלקוחות,
לסייע בבניית מפרט האריזות ולייצרם ,בהתאם לדרישות הלקוחות ,מבנה המוצר
ותכונותיו.
מוניטין  -ראו סעיף  6.8.3.4.3לעיל .יצויין כי למיטב ידיעת החברה ,חטיבת העיבוד
והאריזה של הקבוצה מוכרת בשוק המקומי כספק מוביל ואמין המייצר מוצרים
איכותיים.
יעילות  -הלקוחות בתחום הפעילות מצפים מספקיהם להציע להם מוצר במחיר הנמוך
ביותר .בהתאם קיימת חשיבות לשמירה על מבנה הוצאות רזה ויעילות גבוהה בתהליכי
העבודה (תקורה נמוכה) .הקבוצה פועלת לאורך השנים לשיפור תהליכי העבודה וייעולם
באמצעות רכישת מכונות מתקדמות מבוססות טכנולוגיות חדשות ,בעיקר כתחליף
לעבודה ידנית ,אשר מאפשר לקבוצה בין היתר לספק ללקוחותיה מוצרים באיכות גבוהה
יותר מבעבר (לדוג' ,רכישת מסור מים ,מכונות  CNCוכיו"ב).
תשתית מכירה והפצה ללקוחות  -בתחום הפעילות קיימת חשיבות לבניית מערך שיווק
טוב שיאפשר חדירה ללקוחות ושווקים חדשים ,במקביל למתן תמיכה ושירות ללקוחות
הקיימים.
6.9.1.7

שינויים במערך הספקים וחומרי הגלם לתחום הפעילות
כאמור לעיל ,חומרי הגלם העיקרים המשמשים לתחום הפעילות הינם חומרי הגלם
המיוצרים על ידי הקבוצה במסגרת תחום חומרי הגלם .לפרטים בדבר שינויים במערך
הספקים ובחומרי הגלם של תחום פעילות חומרי הגלם ראו סעיף  6.8.13לעיל.

6.9.1.8

חסמי הכניסה והיציאה העיקריים לשוק
להערכת החברה ,חסמי הכניסה העיקריים של תחום הפעילות הינם כדלקמן:
זמינות בחומרי גלם  -חלק משמעותי מהמוצרים נשוא תחום הפעילות מיוצר ,בעיקר,
מפוליאתילן מוקצף מצולב .לצורך ייצור מוצרי תחום הפעילות נדרשת גישה ליצרן חומר
הגלם.
ידע  -פעילות הקבוצה מבוססת על ידע הנדסי ,אשר נצבר בקבוצה במהלך שנות פעילותה
הרבות .ידע זה מאפשר לקבוצה להציע פתרונות אריזה ומוצרים שונים העונים על
דרישות הלקוחות ,באיכות גבוהה ובפרק זמן קצר יחסית .כמו כן ,ביכולת הקבוצה לבצע
בדיקות מעבדה שונות המאששות את עמידת המוצרים בדרישות הלקוח (עמידות
ברעידות ,הפלה ,בידוד וכיו"ב).
תקינה ועמידה בדרישות התקנים המחייבים את הלקוחות  -חלק ממוצרי תחום
הפעילות נדרשים לעמוד בדרישות תקינה מסוימות .לחברה תקן איכות הסביבה ISO
 14001ו ISO 9000-2015 -וחלק ממוצריה גם עומדים בדרישות תקינה נוספות.
מוניטין  -מוניטין מוכח הינו כמעט תמיד תנאי הכרחי לקבלת הזמנות למוצרים .לקבוצה
היכרות רבת השנים ולהערכתה גם מוניטין חיובי בקרב לקוחותיה.
הון  -הקמת פעילות מתחרה הכוללת מכונות עיבוד כרוכה בעלויות.
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להערכת החברה ,לא קיים חסם יציאה מהותי לתחום הפעילות.
6.9.1.9

תחליפים למוצרי תחום הפעילות
מרבית מוצרי תחום הפעילות אינם מוצרי מדף אלא מוצרים ייחודים המוזמנים על פי
דרישות ספציפיות של הלקוחות .עם זאת ,ניתן לייצר מוצרים אלו באמצעות חומרי גלם
תחליפיים שאינם פוליאתילן מוקצף ומצולב ,כגון :קרטון ,קלקר ,פוליאתילן מוקצף
(שאינו מצולב) ופוליאוריתן .כמו כן ,קיימים מתחרים המייצרים מוצרים דומים למוצרי
תחום הפעילות באמצעות פוליאתילן מוקצף מצולב אשר נרכש מהקבוצה או מיצרני
פוליאתילן מוקצף בחו"ל.

 6.9.1.10מבנה התחרות בתחום הפעילות ושינויים החלים בו
ראו סעיף  6.9.9להלן.
.6.9.2

מוצרים

6.9.2.1

מוצרי אריזה
כאמור לעיל ,במסגרת תחום הפעילות הקבוצה מייצרת ומשווקת אריזות מפוליאתילן
מוקצף מצולב ,בעל תאים סגורים (,)cross-linked, closed-cell polyethylene foams
בשילוב עם חומרי מתכת ,פלסטיק ,עץ וקרטון וחומרי פנים מעובדים המותאמים לצרכי
האריזה ומאפיינה.
המוצרים הנמכרים במסגרת תחום הפעילות כוללים :אריזות למוצרי האופטיקה
(לתעשיה האזרחית והצבאית) המסוגלות לספוג חבלות ומכות תוך שמירה על שלמות
המוצר והמערכות הפנימיות שלו; אריזות לכרטיסים אלקטרוניים ולמכשירים
המשמשים לקריאה ועיבוד נתונים ,המשלבים ,לרוב ,חומרים אנטי-סטטיים או מוליכים
למחצה המונעים הצטברות של חשמל סטטי העלול לפגום בכרטיסים ובמכשירים;
אריזות המיועדות לתעשייה המסורתית אשר נועדו להגן על מוצרים מפני שפשופים,
שריטות וחבלות בשעת השינוע וההובלה ,בין היתר ,באמצעות שימוש בציפוי פנימי
וריפוד; אריזות מגן רב-פעמיות המיועדות לשינוע בטוח של מיכון רפואי וחלקי חילוף
לציוד רפואי וקוסמטי; אריזות לחומרי נפץ ,טילים ושלל מוצרים רגישים לרעידות,
נפילות וחבלות; ואריזות לאקדחים.
כאמור לעיל ,נכון למועד התשקיף כל מוצרי האריזות נמכרים ללקוחות בישראל בהתאם
להזמנות שמתקבלות מאת הלקוחות.

6.9.2.2

מוצרים בעיבוד
בנוסף ,הקבוצה מייצרת במסגרת תחום הפעילות מוצרים הכרוכים בעיבוד .מוצרים אלו
כוללים בעיקר )1( :מוצרי פנאי ,ספורט ומשחקים כגון מוצרי מחנאות ומזרוני קמפינג,
מלאכת יד ,עבודות יצירה ,צעצועים ,מוצרי שחיה ,התעמלות וכיו"ב; ( )2מוצרים
לתעשיית הבניה ומיזוג האוויר ,אשר משמשים לבידוד אקוסטי ותרמי ,מקטינים
השפעות רעש של תעשיות אלו ,מגדילים את עמידות מוצרי הבניה ומיזוג האוויר
ומקטינים את הפגיעות שלהם מגורמים חיצוניים; ( )3חלקי מכונות ,אשר משמשים
לקיבוע ותמיכה של אביזרים בעת ביצוע צילומים ובדיקות רפואיות אחרות; ( )4מוצרים
המיועדים להגנה על הגוף בעת אימוני קרב מגע וכיוצ"ב; ( )5חלקים למכונות ניקוי כלי
רכב אוטומטיות.
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ייצור המוצרים בעיבוד מבוצע במפעל החברה בישראל .הייצור כולל עיבוד של מוצרי
תחום חומרי הגלם הכולל ניסור ,חיתוך במכבש ,עיבוד וכרסום ( ,)CNCלמינציה (בד
וניילון) ,הדבקה ,הלחמה והטבעה ,ואקום ותרמו פורמינג ,32כבישה חמה ,הרכבה ,הוספת
מוצרים נלווים ועוד.
.6.9.3

פילוח הכנסות מוצרים
בשנים  2017 ,2016ובתשעת החודשים הראשונים של שנת  2018לא היו לקבוצה הכנסות
מקבוצת מוצרים או שירותים דומים ,אשר שיעורן היווה  10%או יותר מסך הכנסות
הקבוצה באותה תקופה.

.6.9.4

מוצרים חדשים
מרבית המוצרים והשירותים המסופקים על ידי הקבוצה במסגרת תחום הפעילות אינם
מוצרי מדף ,אלא מיוצרים בהתאם להזמנות המתקבלות מלקוחות הקבוצה ובהתאם
משתנים ומתחדשים מעת לעת.
בנוסף ,לצד פעילותה השוטפת של הקבוצה בתכנון וייצור אריזות ,הקבוצה פועלת גם על
פיתוח מוצרים וחומרים חדשניים ,אשר יאפשרו לקבוצה להרחיב את היקף מכירותיה,
שווקי היעד והיצע לקוחותיה.
במסגרת פעילות הפיתוח ,פיתחה החברה חומר חדש המכונה בשם "פאנלופום" בגינו
נרשמו שני פטנטים בארה"ב ,אירופה ,סין וישראל (פטנט על שיטת חיבור מהיר של
המוצרים ופטנט על החומר עצמו) .מדובר בחומר המורכב משלוש שכבות :שתי שכבות
חיצוניות מסוגים שונים של פלסטיק קשיח בעובי כ 1-מ"מ ,ושכבת סנדוויץ' מפוליאתילן
מוקצף ,מצולב ובעל תאים סגורים בעובי  10מ"מ או יותר .החומר המתקבל מצירוף
שלושת השכבות הנ"ל הינו קשיח וחזק ,ויחד עם זאת גמיש וניתן לקיפול ,הינו קל משקל
אך חזק דיו כדי לשאת עליו משקל לא מבוטל ביחס למשקלו .בנוסף ,מדובר בחומר לא
שביר ,עמיד למים ,ניתן לניקוי בקלות ,מבודד תרמי ,עמיד בטמפרטורה של עד 100
מעלות ,ניתן לייצור בצבעים ועוביים שונים וניתן לפירוק והרכבה.
החל משנת  2018הקבוצה מוכרת מטרות ירי (המחליפות את השימוש במטרות ירי
מקרטון) ,מבנים מודולריים הניתנים לפירוק והרכבה והמשמשים לאימון לוחמה בשטח
בנוי (לשבי"ה) וכן מוצרים המשמשים ללוחמה בשטח בנוי והמדמים את פנים המבנה
(שולחנות ,ארונות וכיו"ב).33
בנוסף ,נכון למועד תשקיף זה ,החברה עוסקת בתכנון מספר מוצרי מדף מפאנלופום כגון:
סוכות נצח ,מארז לתפילין ,שולחנות פיקניק ,קופסאות אחסון ,מעמד לעיתונים וכיוצ"ב.
החברה השלימה את שלב העיצוב של חלק מהמוצרים וייצור דגמים ראשוניים והיא
נערכת לייצור מסחרי של חלק ממוצרים אלו .נכון למועד זה אין ביכולת החברה להעריך
את סיכויי הצלחת שיווק מוצרים אלו .ככל שיגדל הביקוש למוצרים אלו בכוונת הקבוצה
לשקול רכישת ציוד עיבוד אוטומטי ייעודי להדבקה וחיתוך החומר.

32
33

טרמו פורמינג הינה טכנולוגיה המבוססת על עיצוב בחום.
לפרטים בדבר תביעה שהוגשה כנגד החברה בקשר עם הפאנלופום ראו סעיף  6.21להלן.
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.6.9.5

לקוחות
נכון למועד תשקיף זה ,לקבוצה כ 270-לקוחות הפועלים ,בעיקר ,בתחום הביטחוני
והצבאי ,היי-טק ,המיכון הרפואי ,האופטיקה והתעשיה המסורתית.
להלן התפלגות הכנסות הקבוצה בתחום הפעילות בשנים  2017 ,2016ובתשעת החודשים
הראשונים של שנת  ,2018בחלוקה לפי תחומי פעילות של לקוחות הקבוצה בתחום
הפעילות:
תחומי פעילות הלקוחות

תעשייה ביטחונית
תעשיית היי-טק
אחרים

.6.9.6

שיעור מהכנסות תחום הפעילות
2017
1-9/2018
47%
22%
31%

55%
24%
21%

2016
50%
23%
27%

לקוחות מהותיים
לקבוצה לא היה לקוח אשר מחזור המכירות ממנו היווה  10%או יותר מסך מחזור
המכירות של הקבוצהבכל אחת מהשנים  2017 ,2016ותשעת החודשים הראשונים של
שנת .2018
עם זאת לקבוצה לקוח אחד אשר מכירותיה אליו בשנים  2017 ,2016ובתשעת החודשים
הראשונים של שנת  2018היוו בין  10%ל 20%-מכלל מכירותיה בתחום הפעילות .34בשים
לב להיקפי המכירות ,לתחום הפעילות עלול להיות תלות בלקוח זה .בנוסף ,ככלל מכירות
תחום הפעילות אינן מתחלקות באופן שווה בין הלקוחות השונים ,כך שנכון לשנים ,2016
 2017ולתשעת החודשים הראשונים של שנת  2018כ 89%-ממוצרי תחום הפעילות נמכרו
לכ 20%-מלקוחות תחום הפעילות.
להלן התפלגות מכירות הקבוצה בתחום הפעילות בחלוקה לפי היקפי המכירות ללקוחות:
היקפי מכירות ללקוח

מעל  3מיליון ש"ח
בין  2מיליון ש"ח ל 3-מיליון ש"ח
בין מיליון ש"ח לשני מיליון ש"ח
בין חצי מיליון ש"ח למיליון ש"ח
בין מאה אלף ש"ח לחצי מיליון ש"ח
מתחת ל 100-אלף ש"ח

1-9/2018
%
מכירות
מס'
מתחום
לקוחות
הפעילות
21%
2
10%
2
18%
5
13%
8
27%
43
11%
203

2017
%
מכירות
מס'
מתחום
לקוחות
הפעילות
9%
1
17%
3
24%
8
13%
8
26%
46
11%
252

2016
%
מכירות
מס'
מתחום
לקוחות
הפעילות
9%
1
14%
2
19%
5
15%
6
33%
46
10%
292

מרבית לקוחות הקבוצה בתחום הפעילות הינם לקוחות וותיקים הרוכשים מהקבוצה
מוצרים מעל  10שנים.
יצוין כי למיטב ידיעת החברה ,בעקבות התחייבות עם ממשלת הודו לביצוע רכש חליפין,
נבחנת אפשרות של לקוחות בתחום הביטחוני לרכוש מוצרי אריזה מאת יצרנים בהודו.
בהתאם ,החברה התקשרה בהסכם לשיתוף פעולה עם יצרן מקומי בהודו ,במסגרתו
החברה תהיה אחראית על ההנדסה ועיצוב המוצר ,אשר בשלב ראשון ייוצר על ידי היצרן
המקומי תוך שימוש בחומרי גלם (פוליאתילן מוקצף ומצולב) של הקבוצה (ובשלב
מאוחר ,להעברת הפעילות לשותפות אשר תחוזק על ידי החברה והיצרן המקומי).
לפרטים נוספים ראו סעיף  6.9.13להלן.
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המכירות ללקוח מבוצעות מכוח מכרזים ,בקשות להצעת מחיר או הזמנות המבוצעים על ידי הלקוח
והמסדירים את תנאי ההתקשרות.
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6.9.6.1

תנאי ההתקשרות
התקשרויות הקבוצה עם מרבית לקוחותיה בתחום הפעילות מבוצעות מכוח הצעת מחיר,
הזמנות רכש פרטניות וחשבוניות מס שמונפקות על ידי הקבוצה (להלן ביחד ולחוד:
"ההזמנות") .ההזמנות כוללות ,לרוב ,פירוט של הנושאים שלהלן :אפיון המוצר או
השירות הנרכש ,מחיר ,תנאי תשלום ,לוחות זמנים לאספקת המוצר או השירות ,מועד
העברת הבעלות במוצר ללקוח וכיו"ב .כמו כן ,לעיתים כוללות ההזמנות גם פירוט בדבר
אחריות הקבוצה והתחייבות לשיפוי הלקוח בגין הוצאות ונזקים.35
חלק מההתקשרויות עם הלקוחות (בעיקר חברות וגופים ממשלתיים או חברות בתחום
הביטחוני) הינן מכוח מכרזים שמבוצעים על ידי הלקוחות ,בקשות לקבלת הצעות מחיר
או הסכמי מסגרת ,המסדירים את התנאים הכללים החלים על מכירת מוצרים לאותו
לקוח.
מרבית הלקוחות הינם לקוחות חוזרים ,עימם מקיימת הקבוצה קשרים עסקיים שנים
רבות שלא מכוח הסכם מסגרת.
מרבית ההתקשרויות עם הלקוח המהותי בתחום הפעילות הינן מכוח מכרזים או בקשות
לקבלת הצעות מחיר הכוללים את תנאי ההתקשרות החלים בין הצדדים .מסמכים אלו
כוללים פירוט של המוצר המבוקש ,הוראות בדבר תנאי התשלום ,אחריות הקבוצה
לאיכות המוצרים 33ולקבל אישור הלקוח לשלבי התכנון והייצור השונים ,מגבלות בדבר
רכישת חומרי גלם ושימוש בקבלני משנה ,תנאי תשלום ,התחייבות הקבוצה לשמירת
סודיות ,זכות הלקוח לפקח על תהליכי הייצור ,עמידה בדרישות איכות וכיוצ"ב.

.6.9.7

שיווק והפצה
שיווק מוצרי תחום הפעילות מבוצע על ידי מחלקת השיווק של הקבוצה בישראל
האחראית על שיווק מוצרי תחום הפעילות ,המונה ,נכון למועד התשקיף ,שמונה עובדים,
והפועלת בשיתוף עם מחלקת ההנדסה.
האסטרטגיה השיווקית של הקבוצה מבוססת על חתירה לבידול מוצרים איכותיים
וייחודיים ,מתן מענה לצרכים ספציפיים של לקוחותיה ,ופיתוח נאמנות מצד הלקוחות.
בהתאם לאסטרטגיה זו ,מחלקת השיווק פועלת בשיתוף פעולה עם מחלקת ההנדסה
בקבוצה בתהליך השיווק והמכירה ,החל ממועד יצירת הקשר הראשוני עם הלקוח ועד
לייצור המוצרים .מחלקות אלו אחריות על פנייה יזומה ללקוחות קיימים או חדשים,
הגדרת צרכי האריזה של הלקוח ,בחינת יכולות הייצור של הקבוצה והתאמתן לדרישות
הלקוח ,הכנת הצעת מחיר וניהול משא ומתן עם הלקוח.
בנוסף עושה הקבוצה שימוש באמצעי שיווק והפצה נוספים כדוגמת תפעול אתר אינטרנט
פעיל הכולל פירוט של המוצרים והשירותים המוצעים על ידי הקבוצה ,סימון כל מוצרי
הקבוצה במותג 'פלציב' המשמש אות לאיכותם הגבוהה של המוצרים ועריכת סמינרים
מקצועיים והדרכות בתחום תכנון ויצור מארזים ,במטרה לעדכן את אנשי התכנון,
מהנדסי המוצרים ומעצבים תעשייתיים שונים בשיטות תכנון ,חומרי גלם ,שיטות עיבוד
שונות והשילוב ביניהם שמשמש את הקבוצה.
להערכת הנהלת החברה ,לתחום הפעילות אין תלות במי מגורמי השיווק של הקבוצה,
באופן שאובדנו עלול להשפיע לרעה ,באופן מהותי ,על תוצאות תחום הפעילות ,או לגרום
לקבוצה תוספת עלות מהותית כתוצאה מהצורך להחליפו.

35

יצויין כי ההתחייבות הקבוצה לשיפוי לקוחות בתחום הביטחוני הינה התחייבות רחבה לכל נזק שייגרם
ללקוח .עם זאת ,ממועד הקמתה הקבוצה לא היתה מעורבת באירוע בגינו נדרשה לשלם פיצוי בגין נזק בהיקף
משמעותי.

ו 36 -

.6.9.8

צבר הזמנות
אופי הפעילות בתחום הפעילות מאופיין בהזמנות לאספקה בתוך ארבעה שבועות.
בהתאם ,צבר ההזמנות של תחום הפעילות משקף פעילות של כחודש.
להערכת החברה ,המבוססת על הניסיון אשר נצבר בקבוצה בשנים האחרונות ,העובדה
כי אין בתחום הפעילות צבר הזמנות מהותי אינה ייחודית לקבוצה אלא נובעת מאופי
תחום הפעילות ,בו הלקוחות מבצעים הזמנות מוצרים לאספקה מיידית.
להלן פירוט צבר ההזמנות של מוצרי האריזה לימים  30בספטמבר  30 ,2018בספטמבר
 2017וסמוך למועד התשקיף (באלפי ש"ח).
04.02.19
10,665

30.9.2018
10,835

30.9.2017
10,408

נכון למועד התשקיף כ 65%-מההזמנות הינן עבור מוצרי אריזה והיתר עבור מוצרים
בעיבוד .בשנת  2017כ 75%-מההזמנות היו עבור מוצרי אריזה והיתר עבור מוצרים
בעיבוד .לא חלו שינוים מהותיים בין צבר ההזמנות ביחס ליום  30בספטמבר 2017
להזמנות שסופקו בפועל.
.6.9.9

תחרות
בתקופה של תשעה חודשים שהסתיימה ביום  30בספטמבר  2018כ 87%-ממכירות תחום
הפעילות מבוצעות ללקוחות בישראל 8% ,מהמכירות מבוצעות ליצרן מכונות ניקוי כלי
רכב אוטומטיות מחוץ לישראל והיתרה ( )5%למספר לקוחות מחוץ לישראל.
למיטב ידיעת החברה ,תחום האריזות בישראל מאופיין בסביבה תחרותית ,המחייבת את
הקבוצה ,לפעול לבידול מוצריה וצמצום הוצאותיה .להערכת החברה ,נכון למועד
התשקיף ,מתחריה העיקריים כוללים יבואני אריזות ,מעבדים מקומיים ויצרני קרטונים
ומארזים .מרבית המתחרים בתחום הפעילות רוכשים מהקבוצה את פנים האריזות
(חלקם כמוצרים מוגמרים וחלקם כחומר גלם אשר מעובד על ידם).
מתחריה העיקריים של הקבוצה בתחום הפעילות כוללים את פוליקרט ,תלתון ,גלובוס,
 ,TGMטריפלקס ,טימנט וארגזי נשיאה.
לנוכח העובדה שמתחרי הקבוצה בתחום הפעילות הינם חברות פרטיות ,אשר אינן
מפרסמות נתונים בנוגע להיקף מכירותיהן ,אין ביכולת הקבוצה להעריך את חלקה
בתחום האריזות המורכבות.
השיטות העיקריות של הקבוצה בהתמודדות עם מתחריה והגורמים החיוביים
המשפיעים על מעמדה התחרותי של הקבוצה כוללים:
איכות  -הקבוצה שמה דגש על איכות מוצריה ,על מנת להבטיח ,ככל הניתן ,אספקת של
מוצרים באיכות טובה .להערכת החברה ,דגש זה תורם לבידול משמעותי של מוצרי
האריזה הנמכרים על ידי הקבוצה לעומת המוצרים המתחרים.
מתן מענה כולל לדרישות הלקוחות  -במסגרת תחום הפעילות הקבוצה מציעה
ללקוחותיה סל שירותים ייחודי והרחב מסוגו בישראל ,באופן המאפשר ללקוחות לרכז
את כלל פעילות רכש האריזות תחת קורת גג אחת .שירותים אלו כוללים ,בין היתר :תכנון
המוצר ,ייצור דגמים ,אספקת שירותי מעבדה מתקדמים הכוללים בדיקות איכות שונות
והיתכנות לאריזות שתוכננו במחלקות הנדסה חיצוניות ,סמינרים מקצועיים ,ייצור
אריזות ,יצור המעטפת החיצונית של האריזות ,ייצור פנים האריזות מפוליאתילן מוקצף
ומצולב ועוד.
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מוניטין  -במהלך שנות קיומה צברה הקבוצה מוניטין חיובי רב בתחום האריזות ,אשר
מאפשר לה להתחרות ולחדור ללקוחות חדשים.
גמישות  -הקבוצה מאפשרת ללקוחותיה גמישות בביצוע הזמנות הן בהיבט היקפים
המוצרים ,הן בהיבט תמהיל המוצרים והן בהיבט לוחות הזמנים הקצרים לאספקת
המוצרים.
התאמה פרטנית לדרישות הלקוח  -הקבוצה מעניקה ללקוחותיה בתחום האריזות ייעוץ
כולל ,ניתוח מקצועי והתאמה של האריזות ותכונותיהן לדרישות וצרכי הלקוח .דרך זו
מאפשרת לקבוצה ליצור קשר מתמשך ובלתי אמצעי עם הלקוחות.
חדשנות בייצור  -ייצור באמצעות קווים וחומרי גלם המאפשרים לקבוצה להציג ולשווק
מוצרים ייחודים ,בעלי תכונות פונקציונאליות ,ויתרונות יחסיים על פני מוצרים
מתחרים.
להערכת החברה ,היקף העלויות הקבועות של הקבוצה ,הגבוה בהשוואה לעלויות
הקבועות של מתחרים קטנים ,עלול להקשות על הקבוצה בהתמודדותה עם התחרות מול
מתחרים אלו .כמו כן ,להערכת החברה ,היקף פעילות הקבוצה בשוק האריזות ובשוק
הפוליאתילן המוקצף מצולב עלול להשפיע על מעמדה התחרותי.
 .6.9.10עונתיות
תחום הפעילות אינו מאופיין בעונתיות.
 .6.9.11כושר ייצור
גורמי הייצור המרכזיים בתחום הפעילות כוללים מכבשים ,מכונות כרסום (,)CNC
מכונות חיתוך (אוטומטיות וחצי אוטומטיות) ,מכונות הדבקת עובי ,תבניות סדרתיות
וציוד גימורים.
 6.9.11.1לפירוט בדבר כושר הייצור של מכונות הגלפום ופלפום ראו סעיף  6.8.12לעיל.
 6.9.11.2להלן תיאור כושר הייצור במכונות החיתוך המרכזיות המשמשות את תחום הפעילות
(כושר הייצור הפוטנציאלי חושב על פי  6,200שעות ייצור בשנה):
סוג מכונה

מס' מכונות

מכונות ניסור
מכונות כבישה
מכונות כרסום
מכונת חיתוך במים
מכונות חיתוך אוטומטיות36

3
4
3
1
1

כושר ייצור
פוטנציאלי (שעות
לשנה)
18,800
25,000
18,800
6,200
6,200

 %ניצולת
1-9/2018
75%
54%
82%
74%
24%

2017
72%
56%
78%
68%
---

2016
70%
55%
80%
62%
---

 .6.9.12חומרי גלם וספקים
חומרי הגלם העיקריים המשמשים את תחום הפעילות הינם הפוליאתלין המוקצף
המצולב בעל תאים סגורים (גלפום ,פלפום ופאנלופום) המיוצרים על ידי הקבוצה
במסגרת תחום חומרי הגלם.

36

המכונה החלה לפעול במהלך החציון השני של שנת .2018
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בנוסף למוצרים המיוצרים בתחום חומרי הגלם ,הקבוצה עושה שימוש בחומרי מתכת,
פלסטיק ,עץ וקרטון אותם היא רוכשת בעיקר מספקים שונים בארץ ובחו"ל .מרבית
התקשרויות של הקבוצה עם ספקי חומרי הגלם (שאינם פוליאתילן מוקצף מצולב) הינן
מכוח הזמנות רכש המבוצעות ,אד הוק ,על בסיס חודשי .הקבוצה נוהגות לבצע הזמנות
של חומרי גלם ,בין היתר ,על בסיס חיזוי צרכי לקוחותיה בהתאם לניסיון העבר ,הזמנות
שהתקבלו אצלה ,זמינות חומרי הגלם האמורים ,פרק הזמן הדרוש לאספקתם,
והתחייבות הקבוצה במסגרת הסכמים פרטניים עם לקוחות מסויימים לשמירת מלאי
חומרי גלם בהיקפים מוסכמים במחסניה.
מרבית חומרי הגלם הנ"ל ניתנים לרכישה ממגוון ספקים .לפירוט בדבר מדיניות הרכש
של הקבוצה ראו סעיף  6.8.13.5לעיל .להערכת החברה תחום הפעילות אינו תלוי במי
מספקי חומר הגלם הנ"ל ואין חומר גלם כאמור שלגביו קיימת לקבוצה תלות בספקיה.
בנוסף לחומרי הגלם ,הקבוצה רוכשת שירותי הרכבה מצדדים שלישים.
להלן פירוט אודות שיעור רכישות הקבוצה מהספקים העיקריים של תחום הפעילות
מתוך היקף הרכישות בתחום הפעילות:
ספק

מהות המוצר המסופק

ספק א'
ספק ב'
ספק ג'
ספק ד'

מזוודות
מארזים (וקום פורמינג)
קרטון תלת גלי
עץ

שיעור מתוך רכישות תחום הפעילות
2017
1-9/2018
11%
10%
1.7%
1%

9.5%
9%
2.4%
1.1%

2016
5%
9%
2.6%
1%

 .6.9.13הסכמים מהותיים 37והסכמי שיתוף פעולה
בחודש פברואר  2016התקשרה החברה בהסכם (שעודכן בחודש פברואר  )2017לשיתוף
פעולה עם יצרן מקומי בהודו (להלן בהתאמה" :היצרן המקומי" ו"-ההסכם" או "הסכם
שיתוף הפעולה") ,לייצור משותף של אריזות ובפרט אריזות לשימושיים צבאייים אשר
ישווק בהודו ושכנותיה.
במסגרת ההסכם נקבע כי החברה תהיה אחראית על ההנדסה ועיצוב המוצר ואילו הייצרן
המקומי יהיה אחראי על ייצור האריזות .כן הוסכם כי בשלב ראשון הייצור יתבצע תוך
שימוש בחומרי גלם אשר ייוצר על ידי החברה .כן נקבע במסגרת ההסכם כי החברה
זכאית לסך השווה ל 6%-מהכנסות הפעילות ברוטו בתוספת סך השווה לפי ארבע משווי
חומרי הגלם והיצרן המקומי יהא זכאי לעלות הייצור בתוספת  .)Cost+25%( 25%יתרת
רווחי הפעילות תתחלק בין החברה ליצרן המקומי (בחלקים שווים).
ככל שמחזור הפעילות השנתי יעמוד על סך של  1.5מיליון דולר תבוצע הפעילות באמצעות
שותפות אשר תוחזק בחלקים שווים על ידי החברה והיצרן המקומי .במקרה כאמור
החברה תהא זכאית לסך השווה ל 6%-ממחזור המכירות של השותפות בגין מתן שירותי
עיצוב והנדסה לשותפות .ככל שהיקף המכירות השנתי של הפעילות יהיה בהיקף של 25
אלפי פלטות ומעלה ,38יוקם על ידי השותפות (בהשקעה משותפת של הצדדים) מפעל
מקומי בהודו אשר יוחזק על ידי שותפות בבעלות משותפת ובחלקים שווים של הצדדים,
אשר ייצר חומר גלם כחלק מהליך הייצור הכולל של האריזות .כן הוסכם ,כי הצדדים
יבחנו במסגרת השותפות ייצור ושיווק של מוצרים עבור תעשיית הרכב ,בתנאי שלא תהיה
בפעילות כל פגיעה במהלך עסקיה של פומוטיב העוסקת בתחום זה.
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לרבות הסכמים אשר נכון למועד התשקיף אינם בסכומים המהותיים לחברה אך בהתאם לתנאיהם עשויים
להניב סכומים מהותיים בעתיד.
נכון למועד התשקיף היקף המכירות השנתי של הפעילות הינו כ 4-אלפי פלטות.
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הצדדים הסכימו כי הסכם השותפות ביניהם (ככל שייחתם לאחר הגעה לשלב השני)
יכלול הוראות מקובלות לרבות :החלטות הכפופות להסכמה פה אחד של השותפים;
החלטות הכפופות להסכמה פה אחד של דירקטוריון השותפות בנושאי מימון ,הוצאות
בהיקף שנקבע בהסכם ושינוי עסקי השותפות; מדיניות חלוקת דיבידנד בשיעור של 50%
מהרווח הנקי מדי שנה (בכפוף לכך שהסכום כאמור לא יעלה על  50%מהתזרים מפעילות
שוטפת באותה השנה) לאחר החזר הלוואות בעלים; מגבלה על העברת מניות לתקופה של
חמש שנים ממועד הקמת השותפות; זכות סירוב ראשונה; זכות הצטרפות; מנגנון במבי
( ;)BMBYמתן אופציה לרכישת החזקות היצרן המקומי בעת שינוי שליטה בו; וכן
הוראות בקשר לשינוי מהותי בזכויות ההחזקה בשותפים.
יצויין כי נכון למועד התשקיף שיתוף הפעולה כולל ייצור אריזות על ידי היצרן המקומי
באמצעות חומרי גלם המיוצרים על ידי הקבוצה .היקף הכנסות החברה מכוח הסכם זה
בשנת  2017ובתשעת החודשים הראשונים של שנת  2018הסתכמו בכ 1.1-מיליון ש"ח וכ-
 0.65מליון ש"ח בהתאמה.
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.6.10

תחום פעילות הרכב

 .6.10.1מידע כללי על תחום הפעילות
 6.10.1.1מבנה תחום הפעילות ושינויים החלים בו
במסגרת תחום הפעילות ,הקבוצה עוסקת ,באמצעות פומוטיב אינטרנשיונל ( )2004בע"מ
וחברות בנות בשליטתה המלאה ( - )100%פומוטיב ישראל ,פומוטיב רומניה ופומוטיב
מקסיקו (להלן ביחד" :פומוטיב") ,בתכנון ,פיתוח ,ייצור ,עיבוד ,שיווק ומכירה של
חלקים לרכב המיוצרים באמצעות פוליאתילן מוקצף מוצלב ,בשיטת עיצוב טרמי
( ,39)Thermoformingהמשמשים לבידוד חלקי הרכב השונים מפני מזג אוויר קיצוני
(חום או קור) ,רעידות ברכב ,שיפור האקוסטיקה ברכב ,בידוד רעשי המנוע וחומו ומילוי
חללים בכלי רכב.
המוצרים המיוצרים על ידי פומוטיב נמכרים בעיקר ליצרני כלי רכב אירופאיים
המייצרים רכבים ברמה בינונית וגבוהה כדוגמת פולקסווגן ,אודי ,סיאט ,סקודה ,פורשה
וולוו .מוצרים אלו מותקנים בחלקים שונים של כלי הרכב (חלקי המנוע ,פנים הרכב,
מראות חיצוניות ,גגונים ,בית הגלגל ,בית ההגה ומערכות השמע) ,ומחליפים מוצרים
שיוצרו בעבר באמצעות פוליאוריתן או גומי ,אשר הינם בעלי משקל עצמי גדול יותר
ממשקל הפוליאתילן המוקצף.
לשימוש בפוליאתילן מוקצף מוצלב המיוצר על ידי הקבוצה בכלי רכב מספר יתרונות.
היתרונות המרכזיים הינם משקלו הקל של הפוליאתילן המוקצף ,יכולת הבידוד התרמי
ואקוסטי ,היותו מעכב בעירה ,40חומר שאינו רעיל וחומר עמיד לאורך זמן רב (בין היתר
בשל עמידתו למים וחומרים כימיים).
שוק הרכב
למיטב ידיעת הקבוצה ,שוק הרכב הינו שוק צרכני בעיקרו ועל כן מושפע באופן ישיר
מעליות וירידות בביקושי הצרכנים .הביקוש לכלי רכב ,בכלל ,ולרכבי יוקרה ,בפרט ,אינו
נחשב קשיח אלא מושפע ממצב השוק .עם זאת ,מאז תקופת המשבר הכלכלי העולמי
בשנת  2008קיימת מגמת צמיחה עקבית בשוק הרכב.41
בנוסף ,קיימים שני כוחות משמעותיים הפועלים בשוק הרכב :הראשון ,הינו לחץ מתמיד
מצד היצרנים להתייעלות ולהורדת מחירים; והשני ,העלאה מתמדת ברמת הדרישות של
הלקוחות בנושא זמינות ואיכות .כוחות אלו מייצרים לחץ עקבי ורציף בשוק הספקים
להתייעלות ולהורדת מחירים .תהליכים אלו מובילים לשחיקה מתמדת ברווחיות
שרשרת הספקים בשוק הרכב ,כאשר הספקים שלא מצליחים להתאים עצמם לסביבה
התחרותית בהתייעלות מתמדת או שאינם מצליחים לבדל את מוצריהם ,נאלצים לפרוש
או להתמזג עם ספקים גדולים הפועלים בשוק הרכב.
המבנה ההיררכי המסורתי של תעשיית הרכב הוא כמעין פירמידה שבראשה יצרני הרכב
( ,)42OEMמתחתם ממוקמים ספקי המערכות ,המספקים מערכות מורכבות ושלמות ל-
 ,)System supplier-Tier 1( OEMמתחתם ,מדורגים ספקי חלקים ,המספקים חלקים
ישירות לקווי הרכבת הרכב ( ,)Part supplier-Tier 1מתחתם ספקי מכלולים ותת
מכלולים המספקים לספקי המערכות ,שהם ספקים מדרגה  ,)Tier-2( 2מתחתם ספקי
39

עיצוב טרמי הינו תהליך חימום וקירור של גלמים מפוליאתילן מוקצף ומצולב באמצעות תבניות ייעודיות.
מוצרי פומוטיב כוללים תוסף מעכב בעירה ( )FRשאינו רעיל ,המונע בעירה של המוצר במקרה של שריפת
הרכב.

41

ראו/https://www.statista.com/statistics/200002/international-car-sales-since-1990 :
 )Original Equipment Manufacturer( OEMהינם יצרני כלי הרכב כדוגמת פולקסווגן VOLVO ,GM ,אאודי
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וכיו"ב.

ו 41 -

חלקים בודדים לספקי המערכות או לספקי המכלולים ותת המכלולים (Tier-2 or Tier-
 )3ובבסיס הפירמידה ספקי חומרי הגלם.
פומוטיב הינה ספק מדרגה ראשונה ( )Tier - 1או ספק מדרגה שניה ( .)Tier - 2עיקר
מכירות פומוטיב (למעלה מ 65%-ממכירותיה) הינן ליצרני כלי הרכב ( .)OEMבנוסף,
פומוטיב מוכרת מוצרים ליצרני מראות הצד ,הגגונים ומערכות השמע ,אשר הינם ספקים
מדרגה .)Tier - 1( 1
לפרטים נוספים בדבר המוצרים המיוצרים בתחום הפעילות ראו סעיף  6.10.2להלן.
 6.10.1.2מגמות ושינויים בסביבה העסקית בעלות השפעה על תחום הפעילות ,היקפו ורווחיותו
מכירות כלי רכב חדשים
כאמור לעיל ,שוק היעד הפוטנציאלי של תחום הפעילות הינו שוק כלי הרכב ,המושפע
מהיקפי הייצור של כלי רכב חדשים .להלן גרפים המציגים את תחזית הצמיחה של שוק
כלי הרכב בשנים הקרובות (המספרים בגרפים מתייחסים לכמות המכוניות שצפויות
להימכר ,במיליוני כלי רכב):43

מהטבלה עולה כי על פי ההערכות ,שוק כלי הרכב העולמי עמד על כ 95 -מיליון כלי רכב
בשנת  2017וצפוי לעלות עד לכ 112 -מיליון כלי רכב בשנת .2023
יודגש ,כי הערכות בדבר העליה בכמות כלי הרכב ,הינו מידע צופה פני עתיד ,כהגדרת
מונח זה בחוק ניירות ערך ,אשר עלול שלא להתממש ,כולו או חלקו ,או להתממש באופן
שונה ,לרבות מהותית ,מהצפוי ,בשל גורמים שאינם בשליטת הקבוצה ,לרבות כתוצאה
ממשבר עולמי ,משבר בשוק הרכב וכיו"ב.

43

מתוך אתר "Global light vehicle production forecast from 2015 to 2023 (in million units)" ,statista
https://www.statista.com/statistics/266813/growth-of-the-global-vehicle-production-sinceבכתובת:
/2009
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כלי רכב חשמליים וכלי רכב אוטונומיים
בהתאם לפרסומים בתקשורת במהלך התקופה האחרונה 44פועלים יצרני כלי הרכב
( )OEMלפיתוח ושיפור תכונותיהם של כלי רכב חשמליים ואוטונומיים .הייחוד של כלי
רכב אלו הוא כי הינם קלי משקל ,הפועלים על מנוע חשמלי ,שהינו שקט יותר ממנוע
הפועל על דיזל ובנזין .בנוסף ,העובדה כי מדובר בכלי רכב המונעים על חשמל (שהיקף
נסיעתם מוגבל נכון למועד זה ביחס למנועי בעירה מקובלים) ,מחייבת את יצרני כלי הרכב
לפעול להפחתת משקל הרכב על מנת להגדיל את טווח הנסיעה שלהם.
להערכת החברה ,שימוש במנוע חשמלי צפוי להשפיע באופן חיובי על הביקוש של יצרני
כלי הרכב למוצרים נוספים המיוצרים באמצעות פוליאתילן מוקצף .הערכה זו מבוססת
על העובדה כי משקלו של הפוליאתילן המוקצף מהווה כ 30%-ממשקל הפוליאוריתן וכ-
 25%ממשקל הגומי ,כמו גם על העובדה כי מנוע חשמלי הינו שקט יותר ממנוע מבוסס
בעירה .לכן בעקבות המעבר לשימוש במנוע חשמלי יחשפו רעשים נוספים שאינם נשמעים
כיום ברכבים הפועלים על מנועי בעירה ,דבר שלהערכת החברה עשוי להאיץ את יצרני
כלי הרכב למציאת פתרונות המשמשים לבידוד רעשים ,כדוגמת המוצרים המיוצרים על
ידי פומוטיב.
יודגש ,כי הערכות החברה בדבר השפעת ייצור כלי רכב חשמליים ואוטונומיים על
הביקוש למוצריה ,הינן מידע צופה פני עתיד ,כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך ,אשר
עלול שלא להתממש ,כולו או חלקו ,או להתממש באופן שונה ,לרבות מהותית ,מהצפוי,
בשל גורמים שאינם בשליטת הקבוצה ,לרבות כתוצאה פיתוח חומר גלם חלופי
לפוליאתילן מוקצף ,ייצור מוצרים הכוללים פתרונות אקוסטיים וכיו"ב.
איכות הסביבה
בשנים האחרונות הקבוצה עדה למגמה הולכת וגוברת של חקיקת תקינה המיועדת להגן
על איכות הסביבה .במסגרת תקינה זו נדרשים ,בין היתר ,יצרני כלי הרכב לפעול להקטנת
הפגיעה באיכות הסביבה באמצעות צמצום פליטת גזי החממה ( )CO2וכמות החלקיקים
הרעילים של  HCו (LEV 2+3) NOX -הנפלטים לאוויר ,ולייצור חלקי רכב מחומרים
ידידותיים לסביבה .45בנוסף למיטב ידיעת הקבוצה ,בשנים האחרונות פועלים
הרגולטורים להפחתת התלות בנפט ,צמצום עומסי התנועה והגברת הבטיחות בתנועה.
כפועל יוצא מכך ,גדלים הביקושים מצד יצרני כלי הרכב לפתרונות שיאפשרו ,בין היתר,
את הפחתת משקל הרכב.
בהתאם למגמה זו ,בשנים האחרונות פועלים יצרני הרכב ,בין היתר ,לייצור רכבים
קטנים ,קלים וזולים יותר הצורכים פחות דלק ונחשבים כ"ידידותיים יותר לסביבה"
ומבקשים מספקיהם למצוא פתרונות לייצור חלקים קלים יותר שיחליפו את חלקי הרכב
שמיוצרים ממתכת או פלסטיק  -דבר שיתרום להקטנת משקלו הכללי של הרכב ,לחיסכון
באנרגיה ולהפחתת זיהום.
מגמות אלו באות לידי ביטוי ,בין היתר ,בעליה בביקוש למוצרים המיוצרים באמצעות
חומרי גלם קלי משקל כדוגמת הפלסטיק והפוליאתילן המוקצף.

44

ראו לדוגמאhttps://autovistagroup.com/news-and-insights/global-electric-vehicle-sales-grow-rapidly- :
 2020וhttps://autovistagroup.com/news-and-insights/ds-will-move-electric-and-hybrid-only-vehicles- -
2025
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למיטב ידיעת החברה אי-עמידה בדרישות עלולה לגרום לקנסות .כמו כן ,בחלק מהמדינות נאסר על שימוש
בכלי רכב שאינם עומדים בתקנות.
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להערכת הקבוצה ,המשך המגמה של דרישה לצמצום פליטת גזי החממה והפחתת
משקלם של כלי הרכב צפוי להשפיע באופן חיובי על הביקוש למוצרי תחומי הפעילות,
וזאת לנוכח יתרונות השימוש בפוליאתילן המוקצף ,תכונותיו ומשקלו הקל.
יודגש ,כי הערכות החברה בדבר השינוי בביקוש למוצרי הקבוצה ,הינן מידע צופה פני
עתיד ,כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך ,אשר עלול שלא להתממש ,כולו או חלקו ,או
להתממש באופן שונה ,לרבות מהותית ,מהצפוי ,בשל גורמים שאינם בשליטת הקבוצה
לרבות כתוצאה פיתוח חומר גלם חלופי לפוליאתילן מוקצף ,שינוי בדרישות הרגולטורים
וכיו"ב.
בטיחות
למיטב ידיעת הקבוצה ,חברות הרכב רואות עצמן מחויבות להוביל פתרונות בנושא
בטיחות הרכב ,דבר שבא לידי ביטוי בפיתוח אביזרי בטיחות ,כגון :חגורות בטיחות
אקטיביות ,כריות אוויר ,מערכות למניעת נעילת גלגלים ,חיישני קירבה ,חלקים שנועדו
לרכך את הפגיעה במקרה של תאונה וכיו"ב .לאור כך ,חלק בלתי נפרד מתהליך
הוולידציה (הכנה) של כל מוצר ופרויקט ,כולל בדיקה ובחינה ביחס להיבטים
הבטיחותיים של המוצר.
הקבוצה פועלת על מנת שהמוצרים המיוצרים על ידה ייוצרו באופן שיבטיח את עמידתם
בדרישות הבטיחות של יצרני הרכב .בהתאם ,מוצרי פומוטיב כוללים חומר מעכב בעירה
ואינם פולטים גזים רעילים במקרה של שריפה (זאת בניגוד לחלק מהחומרים התחליפיים
למוצרי פומוטיב הפולטים גזים רעילים במקרה של שריפה).
שיפור תכונות כלי הרכב
למיטב ידיעת הקבוצה ,במהלך השנים האחרונות פועלים יצרני כלי הרכב (בעיקר בשוק
רכבי היוקרה) ,לטיוב ולשיפור תכונות כלי הרכב השונים במטרה ליצור בידול של דגמים
חדשים של כלי רכב בהשוואה לדגמים ישנים ודגמים של מתחרים .הבידול כאמור
מתבטא בפניית יצרני הרכב לספקיהם בבקשה לפיתוח או תכנון של מוצרים שונים
ולהפחתת משקלם .כך לדוגמא ,מייצרת פומוטיב מוצרים מחומר בעל תא סגור (אשר
מונע ספיגת מים) המיועדים לאזור גלגלי הרכב ,אשר נועדו להחליף מוצרים אחרים
שיוצרו מחומרים בעלי תאים פתוחים שסופגים לתוכם מים ובוץ (ובכך מפחית חלודה
למרכב והדבקות מים ובוץ).
איכות
למיטב ידיעת הקבוצה ,נושא האיכות הוא קריטי בחשיבותו בתעשיית הרכב.
בהתאם ,מערכות האיכות של פומוטיב בישראל ,רומניה ומקסיקו מוסמכות לתקן ניהול
האיכות הנדרש בתעשיית הרכב ( .)IATF ISO 16949כמו כן ,בעקבות העלייה
המשמעותית בהכרה בחשיבותם של הנושאים הסביבתיים על ידי הרגולטורים ולאור
דרישות יצרני כלי הרכב ,הוסמכו אתרי פומוטיב גם לתקן הניהול סביבתי .ISO 14001
אחת לשנה מבוצעים בפומוטיב מבדקי התאמה לתקני אבטחת האיכות ואיכות הסביבה.
המבדקים נערכים על ידי גופים המוסמכים לכך ,בשיתוף ובהתאמה לדרישות איגוד
תעשיית הרכב העולמי .IATF
בנוסף ,משאבים רבים מוקדשים על ידי פומוטיב לאבטחת האיכות של המוצר והתהליך.
כל המוצרים המיוצרים על ידי פומוטיב עוברים תהליך אישור לפני תחילת האספקה ,לפי
תקנים מקובלים בתעשיית הרכב ועל-פי דרישות הלקוחות.
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פרשת פולקסווגן
במהלך שנת  , 2015התפרסמו גילויים בדבר חריגות בנתוני הזיהום של רכבי פולקסווגן,
דבר שהביא לפגיעה משמעותית בחברת פולקסווגן ,שבאה לידי ביטוי ,בין היתר ,בירידה
במכירותיה ובשווי מניותיה .כתוצאה מכך ,האיחוד האירופאי קבע סטנדרטים מחמירים
לכמות הפליטות המותרת מכלי רכב והחל מהמחצית השניה של שנת  2018חלה ירידה
משמעותית נוספת בכמות כלי הרכב המיוצרים על ידי קבוצת פולקסווגן .46כמפורט
בסעיף  6.10.5.3להלן ,למעלה מ 65%-ממוצרי תחום הפעילות נמכרים ליצרני כלי רכב
מקבוצת פולקסווגן או לספקים המוכרים את המערכות המיוצרות על ידם ליצרני כלי
הרכב מקבוצת פולקסווגן .בהתאם ,לירידה בכמות כלי הרכב המיוצרים על ידי פולקסווגן
השפעה על היקפי המכירות בתחום הפעילות ורווחיותו.
 6.10.1.3מגבלות ,חקיקה תקינה ואילוצים מיוחדים החלים בתחום הפעילות
איכות
כאמור בסעיף  6.10.1.2לעיל ,בשוק הרכב ,אשר הינו שוק היעד של פומוטיב ,קיימת
חשיבות רבה לאיכות המוצרים .על מנת להבטיח את עמידת מוצרי פומוטיב בדרישות
האיכות של יצרני כלי הרכב ,פומוטיב קבעה לעצמה מספר כללי יסוד בתחום הפעילות:
(א)

פומוטיב משתמשת בחומרי הגלם המתאימים ביותר ,בכפוף ולאחר אישור
הלקוחות לשימוש בחומרי הגלם הנ"ל.

(ב)

פומוטיב בודקת את עמידת המוצר בדרישות השרטוט ובשאר דרישות הלקוח ,על
פי אמות מידה שנקבעות על ידי צוות האיכות שלה .כמו כן ,כדי להבטיח גם את
תפקודן התקין של מכונות הייצור ,מתבצעות בדיקות מדגמיות של המוצרים
במהלך הייצור.

(ג)

ביחס לכל מוצר שעבר בדיקה ונמצא תקין ,קיימת עקיבות 47מלאה ביחס למועד
היצור ,והרכיבים מהם הורכב .המידע מגובה ונשמר על פי דרישות הלקוח ,במשך
 15שנה.

(ד)

כל מוצרי פומוטיב מיוצרים בהתאם לתקן איכות .IATF ISO 16949

לפרטים בדבר התקינה הדרושה לפעילות פומוטיב ראה סעיף  6.10.1.2לעיל.
אחריות למוצרים
ספקים בתעשיית הרכב ,ובכללם פומוטיב ,נדרשים על ידי יצרני כלי הרכב לספק אחריות
כוללת מסוג ביטחון ( )assuranceעל תפקוד תקין של המוצר למשך  10עד  15שנה ,ולכך
שמוצר יענה על כל דרישותיהם הספציפיות של המזמין ויצרן הרכב .יש לציין כי ברוב
המקרים לא נעשה שימוש באחריות הנ"ל  .עם זאת ,יצרני הרכב קושרים עקרונית את
כלל שרשרת האספקה לאחריות כלפי המשתמש הסופי ,בעל הרכב .בפועל ,שרשרת
הספקים נדרשת להגיב כל הזמן למקרים של כשל ,כאשר כל כשל נקודתי נבחן ,מאופיין
ונקבעות לו דרכים למניעת הישנותו.
בנוסף ,ספקים בתעשיית הרכב ,ובכללם פומוטיב ,מתחייבים כלפי לקוחותיהם לאספקת
חלקי חילוף למשך תקופה של כ 15-שנים לאחר סיום הייצור של המוצרים וכן מתחייבים
לשפות את לקוחותיהם בגין כל תביעה שתוגש כנגדם על ידי צד ג' ביחס למוצרים
המיוצרים על ידם ,לרבות תביעות בגין הפרת קניין רוחני ,או בקשר לביצוע או הפרה של
46
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https://www.autovistagroup.com/index.php/news-and-insights/vw-suggests-massiveראו:
.production-delays-could-result-wltp
העקיבות מאפשרת לפומוטיב לעקוב אחר מועד ייצור הרכיב ,חומר הגלם ששימש לייצורו וכיו"ב.
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הוראות ההזמנה .בנוסף ,מתחייבים הספקים בתעשיית הרכב (לרבות פומוטיב) לשאת
בכל הנזקים ,לרבות נזקים עקיפים ,תוצאתיים ומיוחדים שייגרמו ,בעקיפין או במישרין,
למזמין או ללקוח הסופי כתוצאה מאספקת מוצרים שאינם תואמים את הנחיותיהם ו/או
דרישותיהם.
על מנת לעמוד באחריות הנדרשת ,פומוטיב מחויבת לשמר יכולת ייצור לאורך כל תקופת
ההתחייבות לייצר מוצרים .שימור יכולת היצור נעשה בדרך של שמירת התבנית והמכונה
אשר שימשו ליצור ,ושימור התיעוד הנלווה לייצור .יצוין כי ממועד הקמתה ,פומוטיב לא
היתה מעורבת בתביעה או  .Recallעם זאת ,לעיתים נדרשת פומוטיב על ידי יצרני הרכב,
במהלך עבודתה השוטפת ,לבצע החלפה של מוצרים לא תקינים .החל משנת  2016ועד
מועד התשקיף ההוצאות של פומוטיב בגין ההחלפות כאמור היו בסכומים זניחים.
לפרטים בדבר ביטוח חבות מוצרי הקבוצה ראו סעיף  6.15להלן.
 6.10.1.4התפתחויות בשווקים של תחום הפעילות או שינויים במאפייני לקוחות
ראו סעיפים  6.10.1.1לעיל ו 6.10.5 -להלן.
 6.10.1.5שינויים טכנולוגיים שיש בהם כדי להשפיע מהותית על תחום הפעילות
נכון למועד התשקיף ,פעילות פומוטיב מאופיינת בעבודה ידנית משמעותית .כתוצאה
מכך ,כ 26%-מעלויות ייצור מוצרי פומוטיב הינן בגין שכר עבודה .פיתוח מערכות
אוטומטיות שיחליפו את כוח האדם הדרוש לייצור מוצרי פומוטיב עשוי לתרום לצמצום
עלויות הייצור של פומוטיב.48
כמו כן ,שינוי טכנולוגי באופן הייצור של מתחרי פומוטיב עלול להשפיע על יכולת התחרות
של פומוטיב .שינויים אלו עלולים לחייב את פומוטיב לבצע השקעות אשר עלולות להגיע
לסכומים מהותיים (לרבות רכישת מכונות ותשתיות נלוות) ,וזאת על מנת לשמור על
מחירים תחרותיים.
בנוסף ,להערכת החברה פיתוח חומרים בעלי תכונות דומות לתכונות הפוליאתילן
המוקצף אשר עלות ייצורם תהיה נמוכה בהשוואה לייצור מוצרים מפוליאתילן מוקצף,
עלול להשפיע על הביקוש למוצרי תחום הפעילות .במקרה כאמור קיימת היתכנות כי
פומוטיב תידרש להשתמש בחומר הגלם החדש כאמור חלף פוליאתילן מוקצף ,דבר עלול
להתבטא בין היתר בצורך להתאמת קווי הייצור של פומוטיב לחומר הגלם החלופי.
 6.10.1.6שינויים במערך הספקים וחומרי הגלם המשמשים לתחום הפעילות
ראה סעיף  6.10.12להלן.
 6.10.1.7גורמי הצלחה קריטיים
להערכת החברה ,גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום הפעילות הינם כדלקמן:
שירות וזמינות  -הלקוחות בשוק הרכב דורשים מהספק לעמוד לרשותם בסד זמנים קצר.
פומוטיב מעניקה חבילת שירות איכותית ומתוזמנת משלב התכנון ,דרך הייצור ועד
לאספקה השוטפת ,התמיכה והאחריות למוצריה.

48

יצויין כי פיתוח תהליכי היצור כולל ,בין היתר ,ניסינות לצמצום העבודה הידנית הדרושות לייצור מוצרי
תחום הפעילות .לפרטים ראו סעיף  6.10.11.2להלן.

ו 46 -

חומר הגלם  -לפומוטיב יתרון בכך שחומר הגלם המשמש אותה (פוליאתילן מוקצף
מצולב) מיוצר על ידי הקבוצה וכי מפעלי הייצור של חומרי הגלם נמצאים בקרבת מפעלי
פומוטיב .שיתוף הפעולה הצמוד עם ספק חומר הגלם (הקבוצה) מאפשר למהנדסי
פומוטיב להציע פתרונות טובים ויעילים ללקוח.
מהירות  -הזמן הוא גורם מכריע בתעשיית הרכב .הלקוח מצפה מהספק לפעול במהירות
בכל משימה שיידרש .הנוכחות הגלובלית של פומוטיב מאפשרת זמן תגובה מהיר יחסית
באירופה ובאמריקה.
יצירתיות ,גמישות והשגיות בתכנון  -לניסיון וליצירתיות של כוח האדם וכן לגמישות
הספק בהתאמת המוצרים לדרישות הלקוחות יש חשיבות גדולה בתעשייה .להערכת
פומוטיב ,מחלקת התכנון שלה הינה בעלת יכולת גבוהה המספקת מענה מהיר ויעיל
יחסית לתכנון מוצרים על פי דרישת הלקוחות.
איכות  -להערכת הקבוצה נושא האיכות הוא קריטי בחשיבותו בתעשיית הרכב .כפועל
יוצא מכך ,על היצרן לשמור על מוניטין חיובי ביחס לאיכות מוצריו ,הן לצורך מניעת
הוצאות מצד הלקוחות והן לצורך קבלת הזמנות נוספות מהלקוחות .לפרטים בדבר
מערכות האיכות של פומוטיב ראו סעיף  6.10.1.3לעיל.
תקינה  -תחום הפעילות דורש הסמכה ועמידה בתקנים מחמירים וכן בדרישות תפקוד
מצד הלקוחות אשר נעשות מחמירות עם הזמן .לפרטים בדבר אסמכות התקינה של
פומוטיב ראו סעיף  6.10.1.2לעיל.
נוכחות גלובלית  -לקבוצת פעילות יצרנית ברומניה ומקסיקו (בנוסף לפעילות בישראל),
וכן מחסנים קדמיים באירופה ובארה"ב המצויים בסמוך לקווי ההרכבה של הלקוחות,
דבר המסייע במתן תמיכה ללקוחות הפזורים על פני יבשות אלו ,ולהערכת החברה
מאפשר עמידה בדרישות הזמינות ,מאפשר שמירה על גובה מלאי אופטימלי ומצמצם את
הוצאות ההובלה.
מוניטין  -לצורך קבלת הזמנות מלקוחות הספקים בתחום הפעילות נדרשים להוכיח
מוניטין בנוגע למוצרים ואיכותם .פומוטיב מדורגת כספק  49Aאצל אחת החברות
בקבוצת פולקסווגן שהינה לקוח מהותי של פומוטיב.
יעילות ומבנה הוצאות 'רזה' ( - )Leanהלקוחות בתחום הרכב דורשים מהספק להציע
להם מוצר במחיר הנמוך ביותר .לצורך הגדלת סיכויי זכייה בפרויקטים ,מחד ,ושמירה
על רמת רווחיות מתאימה ,מאידך ,ספקים בתעשיית הרכב חייבים לשמור על מבנה
הוצאות רזה ויעילות גבוהה בתהליכי העבודה וברכש חומרי גלם ומכונות שיתרמו
להפחתת התקורות .בהמשך להטמעת ה Lean-במפעל פומוטיב ישראל ,בחודש ספטמבר
 2018החלה פומוטיב בהטמעת ה Lean-במפעלה ברומניה.
 6.10.1.8חסמי כניסה עיקריים
להערכת החברה ,חסמי הכניסה העיקריים בתחום הפעילות הינם כדלקמן:
הון  -ההון הנדרש להקמת פעילות מתחרה הינו רב ונובע בעיקר מכך שבתקופה הארוכה
בה מבוצעת ההשקעה הראשונית בפעילות הפיתוח אין כל הכנסה ,משולם שכר עבודה
גבוה של מהנדסים ונדרשת השקעה גבוהה בציוד ייצור.
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מדובר בדירוג פנימי שקבוצת פולקסווגן מבצעת לספקיה בקשר לאיכות המוצרים ,השירות ,הפיתוח וכיו"ב.
ככלל ,ככל שדירוג הספק הינו גבוה יותר קבוצת פולקסווגן נותנת עדיפות לעבודה עם אותו ספק (בכפוף למתן
הצעת מחיר תחרותית ,הצלחת פיתוח וכיו"ב)
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ידע  -פעילות פומוטיב מבוססת על ידע ייחודי ,שאינו זמין בשוק .עיקר הידע המשמש את
פומוטיב בתחום הפעילות הוא ידע שנוצר ונצבר בקבוצה במשך עשרות שנים.
מוניטין  -מוניטין מוכח הינו כמעט תמיד תנאי הכרחי לקבלת פרויקטים מה OEM -וה-
.Tier 1
 6.10.1.9חסמי יציאה עיקריים
להערכת החברה חסמי היציאה העיקריים מתחום הפעילות הינם המחויבות ארוכת
הטווח שנוטלת על עצמה פומוטיב במסגרת הסכמי האספקה עם לקוחותיה ,לרבות
תקופת האחריות הארוכה לגבי המוצרים החלות על יצרני ויבואני הרכבים בעולם
(לפרטים אודות האחריות הניתנת למוצרים ראה סעיף  6.10.1.3לעיל) .כמו כן ,במקרה
של הפסקת פעילות ,ההשקעות ההוניות ברכוש קבוע יצרני ,לרבות מתקנים ותבניות וכן
רכוש אחר ,אשר בוצעו על ידי פומוטיב יוכלו להימכר רק ליצרנים אחרים בתחום.
 6.10.1.10מוצרים תחליפיים
מוצרי פומוטיב הינם מוצרים ייעודיים המוזמנים על פי דרישות מוגדרות מהלקוח .משכך
לא קיימים כיום ,למיטב ידיעת החברה ,מוצרי מדף תחליפיים למוצרים אלו .עם זאת,
כאמור לעיל ,ניתן לייצר מוצרים דומים למוצרים הנמכרים בתחום הפעילות באמצעות
חומרי גלם אחרים כדוגמת הפוליאוריתן והגומי.
כמו כן ,חלק מהמתחרים של הקבוצה בתחום הפעילות מוכרים מוצרים דומים למוצרים
הנמכרים על ידי הקבוצה המיוצרים ,גם הם ,באמצעות פוליאתילן מוקצף.
 6.10.1.11מבנה התחרות בתחום הפעילות ושינויים החלים בו
ראו סעיף  6.10.8להלן.
 .6.10.2מוצרים ושירותים
נכון למועד התשקיף ,פומוטיב מייצרת למעלה מ 150-מוצרים המיועדים להרכבה
בחלקים שונים של כלי רכב (בעיקר בחלל המנוע ,דפנות ,דלתות ,מראות וגגונים) .כל
החלקים המיוצרים על ידי פומוטיב מיוצרים מפוליאתילן מוקצף מצולב.
להלן תיאור קבוצות המוצרים העיקריים בתחום הפעילות:
חלקים למנוע  -חלקים המשמשים לבידוד ואיטום בין המנוע לפנים הרכב ולבידוד בין
חלקי המנוע הפולטים אוויר החם (הנפלט מהמנוע) לחלקים המעבירים אוויר קר לפנים
הרכב.
חלקים לפנים הרכב  -חלקים המיועדים להתקנה בגג הרכב ,דלתות כלי הרכב ,סביב
מערכת המיזוג וברצפת כלי הרכב ,המשמשים למניעת רעידות ,חיכוך ורעשים ,שיפור
ביצועי המערכות ,בידוד מפני מזג אוויר קיצוני ומילוי חללים בחלקי הרכב.
חלקים למראות  -חלקים המותקנים בבסיס המראות החיצוניות של כלי הרכב ,המונעים
רעידות בין המראה לדלת ,כניסה של לחות ומשמשים לבידוד רעשים הנובעים מנסיעה
מהירה של כלי הרכב.
חלקים לגגונים  -חלקים המותקנים בחלל הגגונים ,מונעים חדירת מים ואוטמים את
הגגון לכניסת רוח במרווח שבין הגגון לגג הרכב.
חלקים לבית הגלגל  -חלקים המשמשים לבידוד אקוסטי של פנים הרכב מרעשים וכן
חציצה ומניעת הידבקות של מים ובוץ לרכב.
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קיר אקוסטי לרמקולים  -חלקים למיקום ועיגון הרמקולים ברכב שתפקידם לבודד את
אזור הרעש לכיוון פנים הרכב.
תבניות  -ייצור רכיבי פוליאתילן מוקצף מחייב בניית תבנית לצורך ייצור כל מוצר.
פומוטיב מתכננת ומייצרת ,באמצעות קבלני משנה ,תבניות לשם ייצור החלקים .ביחס
למרבית הפריטים ,אופי ההתקשרות של הקבוצה מול לקוחותיה כולל מכירה של תבניות
הנדרשות לפרויקט ,לפיו מחויב הלקוח לרכוש את התבניות המשמשות לייצור החלק
עבורו ,וזאת על מנת לייחד את השימוש בתבניות אלו עבור אותם לקוחות .במקרים אלו
משלמים הלקוחות לקבוצה את מלוא התמורה עבור התבניות והתבניות הן רכושם.
בשנים האחרונות פומוטיב פועלת להרחבת סל המוצרים שלה וכן לשיווק מוצריה
ללקוחות חדשים בדגש על יצרני כלי רכב ( .)OEMכך לדוגמא ,בשנת  2018החלה פומוטיב
לעבוד עם קבוצת .VOLVO
לעניין הערכות החברה בדבר השינויים הצפויים בביקוש למוצרי פומוטיב ראה סעיף
 6.10.1.1לעיל.
 .6.10.3פילוח הכנסות ורווחיות מוצרים ושירותים
בשנים  2017 ,2016ובתקופה של תשעה חודשים שהסתיימה ביום  30בספטמבר  2018לא
הייתה קבוצת מוצרים אשר הכנסות פומוטיב ממנה היוו  10%או יותר מסך הכנסות
הקבוצה.
 .6.10.4מוצרים חדשים
כל פיתוח מודל חדש של כלי רכב על ידי יצרן כלי הרכב ( )OEMכולל ,בין היתר ,פניה של
יצרן כלי הרכב לספקיו בבקשה לקבל הצעות לפיתוח מוצרים חדשים המותאמים למודל
המפותח על ידם .פומוטיב פועלת באופן שוטף במהלך עסקיה הרגיל למתן הצעות לייצור
חלקים לכל פלטפורמה חדשה של כלי רכב חדש.
לפרטים אודות פיתוח מוצרים בתחום הפעילות ,ראו סעיף  6.10.11להלן.
 .6.10.5לקוחות
 6.10.5.1לקוחות פומוטיב הינם בעיקר יצרני כלי רכב ( )OEMומקצתם יצרני המראות ,הגגונים
ומערכות האטימה לדלתות ,אשר הינם ספקים מדרגה ראשונה (.)Tier-1
 6.10.5.2נכון לשנים  2017 ,2016ולתשעת החודשים הראשונים של  2018למעלה מ 65%-ממוצרי
תחום הפעילות נמכרו ליצרני כלי רכב מקבוצת פולקסווגן (פולקסווגן ,אאודי ,סיאט,
פורשה ,בנטלי ,סקודה ,למבורגיני ובוגאטי) או לספקים מדרגה ראשונה ()Tier 1
המוכרים את המערכות המיוצרות על ידם ליצרני כלי הרכב מקבוצת פולקסווגן .בהתאם,
להערכת פומוטיב לתחום הפעילות קיימת תלות בקבוצת פולקסווגן.
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 6.10.5.3להלן היקף מכירות הקבוצה לכל אחד מלקוחותיה בתחום הפעילות אשר הכנסות
הקבוצה ממנו בשנים  2017 ,2016ובתקופה של תשעה חודשים שהסתיימה ביום 30
בספטמבר  ,2018היוו  10%או יותר מסך הכנסות החברה:
לקוח

1-9/2018
אחוזים
אלפי
מסך
ש"ח
המכירות

קבוצת פולקסווגן
אחרים50
סך הכנסות

20,573
11,583
32,156

2017
אחוזים
מסך
אלפי ש"ח
המכירות
66%
25,852
34%
13,060
100%
38,912

64%
36%
100%

2016
אחוזים
מסך
אלפי ש"ח
המכירות
61%
19,041
39%
12,356
100%
31,397

ברבעון השלישי של שנת  2018חלה ירידה בהיקפי המכירות ביחס להיקפי המכירות
המחצית הראשונה של שנת  2018כתוצאה מירידה בכמות כלי הרכב המיוצרים על ידי
פולקסווגן כמפורט בסעיף  6.10.1.2לעיל .להלן היקפי מכירות פומוטיב ברבעון השלישי
של השנים  2017 ,2016ו:512018-
הרבעון השלישי של שנת
2018
אחוזים
מסך
אלפי ש"ח
המכירות
קבוצת
פולקסווגן
אחרים52
סה"כ

הרבעון השלישי של שנת
2017
אחוזים
מסך
אלפי ש"ח
המכירות

הרבעון השלישי של שנת
2016
אחוזים
מסך
אלפי ש"ח
המכירות

6,128

66%

6,266

64%

4,441

61%

3,106
9,234

34%
100%

3,510
9,776

36%
100%

2,859
7,300

39%
100%

 6.10.5.4מבנה הלקוחות העיקריים בתחום הפעילות
למרבית לקוחות התחום מאפיינים משותפים המשפיעים על פומוטיב בתחום הפעילות:

50
51
52

(א)

גודל :לקוחות פומוטיב הינן חברות גדולות מאד ,בעלות פריסה עולמית (נוכחות
הנדסית ,שיווקית ויצרנית באירופה ואמריקה).

(ב)

פיתוחים טכנולוגים :יצרני הרכב מחפשים פיתוחים טכנולוגיים לדרישות השוק,
תוך כדי ניסיון ליצור יתרון יחסי (טכנולוגי או כלכלי) ,אצל יצרן הרכב.

(ג)

מיקום גיאוגרפי :ללקוחות תחום הפעילות שלושה מרכזי פעילות עיקריים:
אירופה ,אמריקה והמזרח רחוק .מכיוון שלכל הלקוחות מרכזי פעילות שונים,
אחד המרכזים הינו 'המרכז המוביל' האחראי לעדכן את שאר מרכזי הפעילות של
אותו לקוח במידע לגבי ספקים ,מוצרים חדשים ומוצרים קיימים שניתן להשתמש
בהם תוך העברה בין פרויקטים ותוך חיסכון בזמן ובעלות השקעות (Carry Over
).Parts

כולל ספקים מדרגה  )Tier 1( 1המוכרים את המוצר לקבוצת פולקסווגן.
לפרטים בדבר מכירות תחום הפעילות בשנים  2017 ,2016ותשעת החודשים הראשונים של שנת  2018בחלוקה
לפי רבעונים ראו סעיף  6.10.9להלן.
כולל ספקים מדרגה  )Tier 1( 1המוכרים את המוצר לקבוצת פולקסווגן.
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מאפיינים משותפים נוספים ללקוחות העיקריים בתחום הפעילות:
(א)

מרבית לקוחות התחום פועלים על פי ספר נהלים ,עליו מתחייבת החברה
הרלוונטית בקבוצה ,הכולל נהלים בקשר עם שיטות עבודה ,איכות נדרשת וכללי
התנהגות מחייבים (לדוגמא :שמירה על סודיות ,מניעת שוחד ,העסקת עובדים על
פי החוק וכיוצ"ב).

(ב)

לקוחות פומוטיב שהינם ספקים מדרגה ראשונה ( )Tier 1נדרשים לקבל אישור
מיצרני כלי הרכב ( )OEMלעבודה עם פומוטיב כחלק מהליך מקובל בתעשיית כלי
הרכב.

 6.10.5.5הסכמי מסגרת שאינם מהווים הזמנות מחייבות
הפרויקטים בתעשיית הרכב נמשכים בדרך כלל כ 5-עד  10שנים .כפי שיפורט להלן,
פומוטיב נוהגת להתקשר במכתבי כוונות ( )Letter of Intentאו כתבי מינוי ( Nomination
 )Letterהמגדירים את התנאים הבסיסים להתקשרות הצדדים בפרויקט ,מסגרת
ההשקעות באמצעי ייצור ,המחירים (כולל הנחות ככל שקיימות) ,תנאי התשלום
והכמויות השנתיות החזויות לאורך חיי הפרויקט .בנוסף ,פומוטיב מתבקשת לחתום
כלפי כל לקוח על תנאי התקשרות כלליים ( )Terms & Conditionsהמסדרים את היחסים
המסחריים הכלליים בין הלקוח לקבוצה (מכתבי הכוונות ,כתבי המינוי ותנאי
ההתקשרות הכללים יקראו לעיל ולהלן ביחד" :הסכמי המסגרת") .במרבית המקרים
הסכמי המסגרת נחתמים כשנה עד שנתיים טרם התחלת הייצור המסחרי והם משקפים
פעילות צפויה במהלך של כ 6-עד  7שנים נוספות.
הסכמי המסגרת אינם מהווים הזמנות מחייבות והמזמין רשאי להזמין בפועל בהיקף
נמוך מזה שנחתם בהסכמי המסגרת או לבטלם מבלי שלפומוטיב תהא עילה כנגדו (למעט
מקרים בהם ההתקשרות מחייבת את הלקוח בהשקעות מצדו כפי שהוגדרו בהסכמי
המסגרת) .לעומת זאת ,הסכמי המסגרת מחייבים את פומוטיב מבחינת היערכות ליצור
של הכמויות הדרושות .יצוין כי מתחילת פעילות הקבוצה בתחום הפעילות ,הקבוצה
היתה מעורבת בפרויקט אחד בו יצרן רכב הודיע על סיום מוקדם של הסכם המסגרת
וזאת עקב הפסקת ייצור של הדגם נשוא הפרויקט .בעקבות הודעה זו הופסק הייצור של
חלקי פומוטיב לפרויקט זה.
על פי ניסיון העבר של פומוטיב ,ככלל ,כמות המוצרים המסופקים בפועל על ידי פומוטיב
והיקפם הכספי אינם תואמים במדויק את התחזיות הכלולות בהסכמי המסגרת .עם
זאת ,למעט במקרים של משברים כלכליים ו/או הפסקת ייצור הדגם נשוא הפרויקט,
כמות המוצרים המסופקים בפועל קרובה לתחזיות הכלולות בהסכמי המסגרת (למרות
שכאמור לעיל אין התחייבות של הלקוח לכך) .עוד יצוין ,כי להערכת החברה ,הסבירות
להפסקת הסכם המסגרת על ידי המזמין במהלך ההתקשרות עם פומוטיב נמוכה ,וזאת
בשל העלות הכרוכה במעבר לספק חלופי (בניית תבניות חדשות ותהליך אישור המוצר
מחדש עם הספק החלופי).
להלן היקפי הסכמי המסגרת בתחום הפעילות נכון ליום  30בספטמבר  2018וסמוך למועד
התשקיף* (הנתונים הינם באלפי ש"ח):
 26בדצמבר 2018
30.9.2018

2018
0
11,050

2019
45,300
44,100

2020
49,200
48,200

 2021ואילך
54,300
53,100

* הנתונים המפורטים בטבלה שלעיל כוללים מכירות מוצרים ותבניות.

לדעת הנהלת החברה קיים חוסר וודאות בנוגע להזמנות מחייבות שיתקבלו בפועל אצל
פומוטיב בהתאם להסכמי המסגרת ,הן לשנה הקרובה והן לשנים שלאחר מכן.
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סעיף זה לעיל ,לרבות הערכות החברה המפורטות בו ,כולל מידע צופה פני עתיד,
כהגדרת המונח בחוק ניירות ערך ,המבוסס על תחזיות שנמסרו על ידי הלקוחות
בהסכמי המסגרת אשר כאמור לעיל אינן מחייבות את הלקוחות ,על הערכות פומוטיב
בלבד על סמך ניסיון העבר בהתקשרות עם לקוחותיה ועל סמך משך ההתקשרויות מול
לקוחותיהן .התוצאות בפועל עלולות להיות שונות באופן מהותי .הגורמים העיקריים
שעשויים להביא לכך הם כדלקמן:
(א) פרויקטים במסגרת הסכמי המסגרת לא יצאו לפועל ,יבוטלו ,יידחו או יצומצמו
או שצרכי הלקוח בפועל יהיו שונים באופן מהותי מהתחזית;
(ב) הלקוח לא יזמין מוצרים מהקבוצה על פי צפי ההזמנות בהסכמי המסגרת;
(ג) לקוח מהותי של הקבוצה יקרוס;
(ד) הסכם המסגרת יבוטל;
(ה) יחול שינוי בביקושים לכלי רכב.
לנוכח חוסר הודאות בנוגע להסכמי המסגרת ,מדי שנה בעת בניית התקציב לשנה
הקרובה ,פומוטיב נוהגת לפנות ללקוחותיה בבקשה לקבל הערכות בדבר היקף הרכישות
לשנה הקרובה ,וככל שלא מתקבלות הערכות כאמור ,פומוטיב נערכת לייצור בהתאם
להיקפי הייצור בשנה קודמת והערכותיה לשנה הקרובה.
להלן יתוארו תנאי ההתקשרות העיקריים בהסכמי המסגרת שבין פומוטיב לבין
לקוחותיה העיקריים:
א.

תנאי ההתקשרות ,לרבות מחירי המוצרים ,תנאי התשלום ,אמצעי הייצור
וההנחות החלות עליהם ,מחייבים את הצדדים לכל אורך הפרויקט ,כל זאת
בכפוף לתנאים הספציפיים של כל הזמנה.

ב.

בחלק מהמקרים מצוין במפורש כי ניתן יהיה לערוך שינויים בתמחור המוצרים
במקרים של שינויים מהותיים בעיצוב או בפונקציונאליות ,בכפוף לדיווח באופן
מיידי על שינוי המחירים בכתב למזמין וקבלת אישור המזמין לכך בכתב.

ג.

הסכם המסגרת אינו מהווה התחייבות לביצוע הזמנות בפועל או אישור
לפומוטיב להתחיל בייצור המוצרים ,אלא רק קובע את המחויבות של פומוטיב
כלפי הלקוח ואת העקרונות הבסיסיים להתקשרות בין הצדדים ,וכפוף לביצוע
הזמנות בפועל של הלקוח מפומוטיב.

ד.

הסכם המסגרת מציין במפורש כי התחייבויות המזמין כפופות להחלטות יצרן
הרכב בפרויקט או לקשיים בהם ייתקל הפרויקט שאינם באחריות המזמין וכי
במקרים בהם יחליט יצרן הרכב לבטל את ההתקשרות עם המזמין או במידה
והפרויקט ייקלע לקשיים שלא באחריות המזמין ,המזמין יהיה משוחרר מכל
התחייבות כלפי פומוטיב .כן קובע הסכם המסגרת כי פומוטיב תישא לבדה
בעלות של כל פעולה שתתבצע על ידה בטרם נתקבלה אצלה הזמנת רכש או
אישור להתחיל בייצור מאת המזמין.
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ה.

הסכם המסגרת כולל התחייבויות שונות של פומוטיב כגון התחייבות לספק את
המוצרים ללקוח במועד ולשפות את הלקוח בגין נזקים שיגרמו לו עקב איחורים
באספקה; התחייבות לא לשנות את מקום ייצור המוצרים ללא אישור המזמין;
התחייבות לאי-הפרת זכויות יוצרים וזכויות קנייניות ולפיצוי הלקוח במקרה של
טענה כי פומוטיב ביצעה הפרה כאמור; התחייבות לייצור המוצרים על פי
דרישות האיכות ותקני הבטיחות המקובלים בתעשיית הרכב; התחייבות לשיפוי
הלקוח בגין כל נזק שייגרם ללקוח עקב פגמים במוצרים שייוצרו על ידי פומוטיב;
התחייבות לפעול בהתאם להוראות הדין (לרבות דינים הנוגעים להגבלים
עסקיים ,הגנת הסביבה ,מכס ,סחר חוץ ,זכויות עובדים וכיו"ב) ולמאבק
בשחיתות; איסור שימוש בקוד פתוח או תוכניות חינמיות ללא אישור הלקוח;
התחייבות להעסיק את עובדים בתנאים נאותים ובהתאם להוראות הדין; זכות
הלקוח לבטל את ההסכם במקרה של חדלות פירעון של הצד השני; התחייבות
לשמירת סודיות ,זכות הלקוח לביצוע קיזוז וכיוצ"ב.

ו.

הזמנות רכש ( - )purchase ordersהזמנת רכש שמתקבלת על ידי הקבוצה מאת
המזמין מחייבת את הצדדים ומהווה חלק מהסכם המסגרת שנחתם מול הלקוח.
תנאי ההזמנה כפופים ל"תנאי הרכישה הכלליים" של המזמין ,כאשר לעיתים
מתווספים גם תנאים מסחריים נוספים כגון :אחריות פומוטיב על הוצאות בגין
תחזוקה ,תיקון ,החלפה ,ביטוח וכד'; אחריות הקבוצה בהוצאות שיחולו
כתוצאה מאי עמידתה בתנאי ההסכם וכיו"ב.

ז.

"התנאים הכלליים" החלים על מרבית הזמנות הרכש כוללים את הנושאים
העיקריים שלהלן:
(א)

שינויים בתנאי ההזמנה  -המזמין רשאי לבצע שינויים בתנאי ההזמנה
(כגון :שינויים בכמויות ,ביעד או בתאריך המשלוח ,במפרט הטכני או
בעיצוב המוצר וכו' ואף להשהות את המשלוח) בהודעה בכתב לפומוטיב.
בדרך כלל ,אם השינויים הנדרשים על ידי המזמין כאמור עשויים להשפיע
על לוחות הזמנים או המחירים שנקבעו מול פומוטיב ,פומוטיב תורשה
לפנות בכתב למזמין בבקשה לשינוי תנאים אלו .אם ברצון פומוטיב לבצע
שינויים כלשהם בתנאי ההזמנה (כגון :בעיצוב ,אריזה ,סימון ,משלוח וכד'
של המוצר) עליה לקבל את הסכמת המזמין בכתב.

(ב )

הוראות בנוגע לאחריות המוצרים כמפורט בסעיף  6.10.1.3לעיל.

(ג)

ביטול הזמנות על ידי המזמין  -בדרך כלל המזמין רשאי לבטל כל הזמנה,
באופן חלקי או מלא ,בכל עת ,בהודעה בכתב לפומוטיב .במקרה כזה
מחויב המזמין לשלם לפומוטיב עבור כל מה שיוצר או סופק בהתאם
להזמנה ,לרבות ההוצאות הסבירות של פומוטיב בגין העבודה והפעולות
בהן התבקשה לנקוט בהתאם להוראות המזמין בעקבות ביטול ההזמנה.
התשלום לפומוטיב כאמור לא יחול במקרים של ביטול ההזמנה על ידי
המזמין עקב הפרה של פומוטיב ,לרבות מכירת הנכסים המהותיים של
פומוטיב הנדרשים לייצור המוצרים עבור המזמין או שינוי שליטה
בפומוטיב ,וכן במקרים בהם החברה המתקשרת תיכנס להליכי חדלות
פירעון ,פשיטת רגל וכד'.

(ד)

התייעלות  -בדרך כלל הקבוצה נדרשת להכנת תכנית התייעלות שנתית,
שמטרתה ,בין היתר ,להפחית את מחיר מוצריה באמצעות הפחתת עלויות
הייצור ,וכן לשפר את איכות המוצרים ואת אופן ביצוע המשלוחים
למזמין.
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 .6.10.6שיווק והפצה
 6.10.6.1האסטרטגיה השיווקית של פומוטיב מבוססת על חתירה לבידול מוצרים וטיפוח נאמנות
הלקוחות באמצעות ייצור מוצרים באיכות גבוהה ומתן מענה מהיר ואיכותי לצרכים
ספציפיים של לקוחותיה.
 6.10.6.2שיווק מוצרי תחום הפעילות מבוצע על ידי מחלקת השיווק של הקבוצה ,בשיתוף עם
מחלקת ההנדסה ,אשר אחראיות על הנושאים שלהלן:
א.

זיהוי ביקושים לפלטפורמות רכב חדשות ,מקום הייצור שלהן ,כמותן ומחזורי
החיים שלהן; זיהוי טכנולוגיות שמפתחים הלקוחות וייזום הצעה ללקוח; זיהוי
ביקושים לפיתוח מוצרים שנדרשים בשוק ואשר לדעת מחלקת השיווק יש טעם
לבחון פעילות בהם; זיהוי צורך בהתקשרות עם סוכנים; ייזום פגישות עם
לקוחות קיימים ולקוחות פוטנציאלים ובחינת אפשרויות להעברת עבודות
נוספות ע"י הלקוחות לפומוטיב.

ב.

להוות קשר עם הלקוחות לצורך קבלה ,מעת לעת ,של בקשות לקבלת הצעות
למתן פתרונות לפלטפורמות חדשות של כלי רכב;

ג.

להוות מוקד למתן מענה לכל צרכי הלקוח;

ד.

בתום הליך תכנון המוצר מתקשר הלקוח עם פומוטיב בהסכם מסגרת ,כמפורט
בסעיף  6.10.5.5לעיל.

 6.10.6.3חברות הקבוצה בתחום הפעילות מספקות את מוצריהן מאתר הייצור המוסכם עם
הלקוח באופן עצמאי.
 6.10.6.4בנוסף ,פומוטיב מתקשרת בהסכמים עם משווקים ,הפועלים בשיתוף פעולה עם הקבוצה,
לשיווק מוצרי הקבוצה בטריטוריות מסוימות ומסייעים לפומוטיב בחדירה ללקוחות
הפועלות באזורים אלו.
א.

הסכם עם משווק בדרום גרמניה  -בחודש יוני  2009התקשרה פומוטיב בהסכם
עקרונות עם צד שלישי (להלן בסעיף זה" :המשווק") ,לפיו יפעל המשווק לשיווק
של מוצרי פומוטיב ללקוחות בתחום הרכב בדרום גרמניה ,בתיאום ושיתוף
פעולה עם פומוטיב .בתמורה למתן השירותים התחייבה פומוטיב לשלם למשווק
סך השווה לגבוה מבין  600אירו לחודש או  2.5%מהתמורה שתקבל פומוטיב
ממכירת מוצרים שיימכרו ללקוחות חדשים שיאותרו על ידי המשווק בשער
המפעל (להלן בסעיף זה" :התמורה לחישוב עמלת המשווק") .במקרה של סיום
ההתקשרות התחייבה פומוטיב להמשיך ולשלם למשווק במשך  12חודשים
ממועד סיום ההתקשרות סך השווה ל 2.5% -מהתמורה לחישוב עמלת המשווק
ובמשך  12חודשים לאחר מכן סך השווה ל 1.25%-התמורה לחישוב עמלת
המשווק .בשנים  2017 ,2016ובתקופה של תשעה חודשים שהסתיימה ביום 30
בספטמבר  2018שילמה פומוטיב למשווק סכומים לא מהותיים.

ב.

הסכם עם משווק במקסיקו  -בחודש מרץ  2015התקשרה פומוטיב בהסכם עם
צד שלישי (להלן בסעיף זה" :המשווק") ,לפיו יפעל המשווק לשיווק לא בלעדי
של מוצרי פומוטיב במקסיקו .ההסכם הינו לתקופה של שנה החל מיום  31במרץ
 ,2015ומתחדש אוטומטית מידי שנה לשנה נוספת כל פעם .לכל אחד מהצדדים
זכות לסיום מוקדם של ההסכם מכל סיבה שהיא במתן הודעה מראש בת 90
ימים ובמקרה של פשיטת רגל ,חדלות פירעון ,הפסקת פעילות או הפרת ההסכם,
במתן הודעה בת  30ימים .בתמורה למתן השירותים ,המשווק זכאי לקבל עמלה
חודשית בסך השווה לגבוה מבין  2,600דולר ארה"ב או  2%מהתמורה ששולמה
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לפומוטיב בגין מוצרים ששווקו על ידי המשווק (להלן בסעיף זה" :התמורה
לחישוב עמלת המשווק") .ככל שבסיום ההתקשרות פומוטיב תהא מעוניינת כי
הסוכן ימנע מתחרות בפומוטיב היא תידרש להמשיך ולשלם למשווק במשך 12
חודשים ממועד סיום ההתקשרות סך השווה ל 2%-מהתמורה לחישוב עמלת
המשווק .ההסכם כולל הוראות בדבר שמירת סודיות ,זכויות החברה בקניין
הרוחני וכיו"ב .בשנים  2017 ,2016ובתקופה של תשעה חודשים שהסתיימה ביום
 30בספטמבר  2018שילמה פומוטיב למשווק סכומים לא מהותיים.
יצוין כי לנוכח היחסים העסקיים שהתפתחו בין פומוטיב ללקוחותיה ,להערכת
החברה ,אין לפומוטיב תלות במשווקים עימם התקשרה ,כך שסיום ההתקשרות
עם מי מהם לא ישפיע על פעילות פומוטיב או היקפה ולא יהיה כרוך בתוספת
עלות מהותית כתוצאה מהצורך להחליפם.
 .6.10.7צבר הזמנות
כמפורט בסעיף  6.10.5.5לעיל ,פומוטיב מתקשרת עם לקוחותיה ,בהסכמי מסגרת
לתקופה של שש עד שבע שנים .מכוח הסכמי מסגרת אלו פומוטיב מקבלת מלקוחותיה
הזמנות מחייבות  4עד  12שבועות בלבד לפני מועד אספקת המוצרים ללקוח .בהתאם,
צבר ההזמנות של תחום הפעילות הינו לתקופה של עד  12שבועות בלבד.
נכון לימים  30בספטמבר  30 ,2017בספטמבר  2018וסמוך למועד התשקיף ,צבר ההזמנות
של תחום הפעילות הסתכם בכ 9.2-מיליון ש"ח ,כ 10.5-מיליון ש"ח וכ 21.7-מיליון ש"ח
בהתאמה.
הואיל ומוצרי פומוטיב נמכרים לאורך כל השנה ופעילותה אינה מאופיינת בעונתיות,
תמהיל צבר ההזמנות של פומוטיב דומה לתמהיל הכנסות פומוטיב ממוצריה השונים.
תמהיל צבר ההכנסות כולל בעיקר חלקי מנוע ,חלקי פנים לרכב וחלקים למראות (כ62%-
בשנת  ,2016כ 65%-בשנת  2017וכ 70%-בתשעת החודשים הראשונים של שנת .)2018
יצוין כי בשנים  2017ו 2018-לא היו שינויים מהותיים בין צבר ההזמנות לבין המכירות
בפועל.
 .6.10.8תחרות
נכון למועד התשקיף פעולות השיווק של פומוטיב מתמקדות בשיווק מוצרים ליצרני כלי
רכב אירופאיים .החלטה זו התקבלה בשים לב לעובדה כי חלק משמעותי מספקי חומרי
הפוליאתילן המוקצף של יצרני כלי הרכב ביבשת אמריקה הינם לקוחות של הקבוצה
בתחום חומרי הגלם (בהתאם הוחלט כי משיקולי עלות-תועלת נכון ,בשלב זה ,לא
להתחרות בספקים אלו) ומדרישות שמציבים יצרני כלי הרכב במזרח הרחוק לייצור
מוצרים בעלי מקדם התנדפות נמוך ולהיעדר ריח במוצרים הנרכשים על ידם (דרישות
אשר הפוליאתילן המוקצף אינו עומד בהם) .בהתאם ,שוק היעד העיקרי של פומוטיב הינו
שוק יצרני כלי הרכב באירופה 53ומתחריה העיקריים של פומוטיב הינם יצרני החלקים
מפוליאתילן המוקצף המוכרים את מוצריהם ליצרני כלי הרכב האירופאיים.
 6.10.8.1למיטב ידיעת החברה ,שוק ייצור חלקי פוליאתילן מוקצף לכלי הרכב הינו שוק המאפיין
במספר מועט של ספקים .למיטב ידיעת החברה ,קיימים שלושה מתחרים מובילים
לייצור מוצרים מפוליאתילן מוקצף ללקוחות בתעשיית הרכב באירופהOdenwald :
 Junkerwerk & Linde ,Chemieו.Modisprem-
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לפומוטיב מכירות בצפון אמריקה אולם מכירות אלו הינן ליצרנים אירופאים ( VW, VOLVOוכיו"ב)
המייצרים בצפון אמריקה.
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למיטב ידיעת החברה ,שלושת מתחריה העיקרים של פומוטיב הינן חברות המייצרות
מוצרים הן מפוליאתילן מוקצף והן מחומרים נוספים כדוגמת הפוליאוריתןPUR ,
(פוליאוריתן מוקצף קשיח)( EPP ,פוליפרופילן מוקצף) וכיו"ב .שימוש בחומרי גלם אלו,
מאפשר למתחרי פומוטיב להציע מגוון רחב יותר של מוצרים לעומת המגוון המוצע על
ידי פומוטיב.
בנוסף ,קיימים מתחרים נוספים כדוגמא Avon Group ,Carbody ,ו.Borscheid+Wenig-
עם זאת ,למיטב ידיעת החברה מדובר בחברות בעלות נתח שוק שאינו משמעותי.
לאור העובדה שמתחרי פומוטיב הינם חברות פרטיות אשר המידע לגביהן אינו זמין ,כמו
גם העובדה שלא ניתן להקיש מכמות כלי הרכב המיוצרים בשנה לגבי חלקי הפוליאתילן
המוקצף המותקנות בהם ,קשה לאמוד את גודל השוק הפוטנציאלי ואת חלקה של
פומוטיב בשוק זה.
 6.10.8.2הקבוצה מתמודדת עם התחרות הנ"ל במספר אופנים כמפורט להלן:
א.

פומוטיב מייחסת חשיבות לאמינות ,לבידול ולחדשנות מוצריה .מרכיב החדשנות
בא לידי ביטוי בפיתוח מוצרים חדשים ,המהווים תחליפים למוצרים המיוצרים
כיום בטכנולוגיות שונות.

ב.

אנשי הפיתוח והמכירות בתחום הפעילות מצויים בקשר ישיר עם הלקוחות בכל
שלבי ייצור המוצרים ,החל משלב התכנון והפיתוח ועד לשלב הייצור הסדרתי.

ג.

פומוטיב מספקת ללקוחותיה שירות איכותי ומהיר ,על מנת לענות על כל דרישות
וצרכי הלקוחות ,ובכלל זה מגלה גמישות מירבית לצרכי הלקוחות.

ד.

פומוטיב מציעה ללקוחותיה מגוון רחב של מוצרים ושירותים ,הכולל תכנון
ופיתוח ,אחריות על הזמנת תבניות הכנת והרכבת המוצרים.

ה.

פומוטיב פועלת על פי כללי איכות מחמירים שקבעה על עצמה על מנת להתאים
את איכות מוצריה לדרישת הלקוחות.

ו.

פומוטיב פועלת באופן תדיר לייעול תהליכי הייצור והוזלתם ולצמצום עלויות
ההובלה והאחסון.

להערכת החברה ,הרחבת הפריסה הגיאוגרפית של הקבוצה (הקמת קווי הייצור
במקסיקו וברומניה ,אשר החליפו את הייצור של פומוטיב בישראל ,והפעלת המחסנים
הקדמיים בסמוך ללקוחות) ,כמו גם הניסיון והידע של מחלקות ההנדסה והשיווק
בפומוטיב והעובדה כי מרבית אתרי הייצור של פומוטיב מצויים בשטחי הקבוצה אשר
הינה ספק חומרי הגלם העיקריים של פומוטיב ,משפיעים לחיוב על מעמדה התחרותי של
פומוטיב .מנגד ,עליה בשכר עבודה משפיעה על יכולת פומוטיב להגיש הצעות מחיר
נמוכות ובהתאם ,משפיעה על מעמדה התחרותי .כמו כן ,מקדם הנדיפות הגבוה של מוצרי
פומוטיב (כמפורט לעיל) מקשה על שיווק מוצריה ללקוחות במזרח הרחוק.
 .6.10.9עונתיות
בחודשים יולי ,אוגוסט ודצמבר חלק מיצרני כלי הרכב פועלים במתכונת מצומצמת ,אשר
משפיע על היקף המכירות בחודשים אלו.
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להלן טבלה המפרטת את היקפי מכירות תחום הפעילות (באלפי ש"ח) בשנים 2017 ,2016
ובתשעת החודשים הראשונים של שנת  2018בחלוקה לפי רבעונים:
רבעון 1
7,956
9,757
10,708

2016
2017
1-9/2018

רבעון 2
8,593
9,445
12,172

רבעון 3
7,300
9,776
9,276

רבעון 4
7,548
9,934
---

 .6.10.10כושר ייצור
גורמי הייצור המרכזיים של פומוטיב בתחום הפעילות כוללים  114מכונות טרמו
קומפרשיון ותשתיות אנרגיה נלוות (הכוללות מכונות חימום בקיטור וצינון מים)
המשמשות ליצור מוצרים מוגמרים לתחום הפעילות ,וכן  4מכבשים וציוד נלווה (הכולל
מכונות חיתוך ,מכונות עיבוד וכיוצ"ב).
להלן תיאור כושר הייצור של המכונות הטרמו קומפרשיון .כושר הייצור נמדד לפי 5,500
שעות ייצור בשנה:
מס' מכונות
108
118
114

2016
2017
1-9/2018

כושר ייצור פוטנציאלי
(אלפי בשעות)
528
649
627

 %ניצולת
52%
50%
44%

 .6.10.11מחקר ופיתוח
פעילות הפיתוח בתחום הפעילות כוללת בעיקר פעילות הנדסה והיא נחלקת לשתי קבוצות
עיקריות  -פעילות פיתוח מוצרים על פי בקשת לקוח ,ופעילות פיתוח טכנולוגיות
להתייעלות בייצור.
 6.10.11.1פיתוח על פי בקשת לקוח:
פעילות זו מהווה את עיקר פעילות הפיתוח בתחום הפעילות ,והינה כוללת פיתוח של
חלקים לפלטפורמות רכב עתידיות ,אשר תצאנה לשוק כשנה עד שלוש שנים מיום תחילת
פיתוחן .הפיתוח מוזמן על ידי הלקוח ומתנהל על פי תהליך כמפורט להלן:
שלב
בקשת לקוח

שלבי
הפיתוח

הסגירה

קבלת דרישה לייצור של מוצר
תלת מימדי מחומר פלציב
אופטימיזציה וסגירת מודל
החלק
ייצור דוגמאות ראשונות
ודוגמאות איכות ללקוח
הערכות לייצור סדרתי

תוכן
ביצוע הערכות הנדסיות של המוצר המבוקש לטובת
הצעת מחיר מפורטת ללקוח שכוללת מחיר חלק,
מחיר כלים ותנאי תשלום
ביצוע תהליך אופטימיזציה מול הלקוח להצעת
מוצר העונה על דרישות הלקוח בתהליכי הייצור של
פומוטיב
אספקת דוגמאות ראשונות להרכבה ולבדיקות
איכות לבחינת הלקוח ,והמשך שיפור מאפייני
המוצר בהתאם לדרישות הלקוח
"הקפאת" התכנון (השרטוטים) ,גמר מו"מ מסחרי,
והערכות לקבלת הזמנת לקוח

משך ממוצע
כשלושה חודשים

כשבועיים
כשלושה חודשים
כשנה

 6.10.11.2פיתוח טכנולוגיות להתייעלות בייצור:
בשנת  2018החלה פומוטיב בפיתוח טכנולוגיות אשר מטרתן לשפר את יכולות מכונות
הייצור ובכך לייעל את תהליך הייצור של המוצרים המוגמרים .במסגרת זו פועלת
פומוטיב על מנת לשפר את משך זמן העבודה הדרוש לייצור מוצרים מוגמרים ואת
האנרגיה המושקעת בתהליך .נכון למועד התשקיף ,הסכומים שהושקעו בפיתוח כאמור
אינם מהותיים.
אין באפשרות פומוטיב להעריך את סיכוי ההצלחה של הפיתוחים המפורטים לעיל את
ההיקף ההשקעות אשר יידרשו להמשך הפיתוחים ,פרק הזמן שיידרש להשלמת
הפיתוחים והכדאיות הכלכלית של הייצור לאחר השלמת הפיתוחים.
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פסקה זו כוללת מידע צופה פני עתיד ,כהגדרת המונח בחוק ניירות ערך ,המבוסס על
המידע שבידי הקבוצה במועד דוח זה ועל הערכותיה של הקבוצה בהתבסס על מידע זה.
הערכות אלו של הקבוצה עשויות שלא להתגשם בשל אירועים שונים אשר אין לקבוצה
שליטה עליהם ובכללם אי הצלחה בפיתוח הטכנולוגיות וכיו"ב.
 6.10.11.3בשנים  2017 ,2016ובתשעת החודשים הראשונים של  2018הוצאות ההנדסה והפיתוח
של פומוטיב הסתכמו בכ 1.7 -מיליון ש"ח ,כ 2-מיליון ש"ח וכ 1.4-מיליון ש"ח בהתאמה.
סכומים אלו נרשמו כהוצאות בדוחות הכספיים של החברה.
להערכת החברה ,בתקופה של  12חודשים ממועד פרסום התשקיף סכומי הוצאות
ההנדסה והפיתוח של פומוטיב יסתכמו בכ 2-מיליון ש"ח.
פסקה זו כוללת מידע הצופה פני עתיד ,כהגדרת המונח בחוק ניירות ערך ,המבוסס על
המידע שבידי הקבוצה והיכרותה את העלות המוערכת של ההנדסה ופיתוח מוצרים
בתחום הפעילות .הערכות הקבוצה עשויות שלא להתגשם בשל מספר אירועים ובכללם
שינוי בתנאי השוק ,שינוי בעלויות חומרי הגלם ,קשיים בפיתוח ,הוצאות הנדסה
ופיתוח בלתי צפויות ,הפסקת פיתוח מוצרים ,קשיים בשיווק המוצרים וכיו"ב.
 .6.10.12חומרי גלם וספקים
חומרי הגלם העיקריים המשמשים את תחום הפעילות הינם הפוליאתלין המוקצף מצולב
בעל תאים סגורים (גלפום ,פלפום ופאנלופום) המיוצרים על ידי הקבוצה במסגרת תחום
חומרי הגלם.
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חלק רביעי  -עניינים הנוגעים לפעילות התאגיד בכללותו
.6.11

רכוש קבוע ,מקרקעין ומתקנים

 .6.11.1מקרקעין
נכון למועד התשקיף עיקר פעילות הקבוצה מתבצעת במפעלים כמפורט להלן:
 6.11.1.1ישראל  -פעילות החברה בישראל מבוצעת מאתר בשטח של כ 35-דונם המצוי בקיבוץ,
אשר החברה שוכרת מהקיבוץ מכוח הסכם שכירות מיום  8בינואר  ,2008אשר הוחלף
בהסכם שכירות מיום _____ לתקופה של  9שנים .לפרטים נוספים בדבר הסכם השכירות
ראו סעיף  8.2בפרק  8לתשקיף.
 6.11.1.2ארה"ב  -מפעלה של פלציב צפון אמריקה ממוקם במבנה בגודל של  210,000רגל רבוע
בלואיסברג ,צפון קרוליינה ,ארה"ב .המבנה נרכש על ידי  PZבחודש דצמבר  ,2009תמורת
סך של כ 1.2-מיליון דולר ארה"ב .במבנה בוצעו שיפורים והתאמות (כולל בניית מחסן,
המהווה חלק מהמבנה ,בגודל  60,000רגל רבוע) בסך כולל של  5.3מיליון דולר ארה"ב.
נכון ליום  30בספטמבר  2018שווי הנכס (כולל פחת ,שיפורים והתאמות במושכר) מוצג
בדוחות הכספיים של החברה בכ 21-מיליון ש"ח .החל מחודש דצמבר  2010המבנה
מושכר לפלציב צפון אמריקה ומשמש לפעילות החברה בארה"ב.
בנוסף ,שוכרת פלציב צפון אמריקה מצד שלישי מחסן בשטח כולל של  55,600רגל רבוע
הנמצא בסמוך למפעל פלציב צפון אמריקה ,תמורת דמי שכירות חודשיים בסך של
 11,583דולר ארה"ב בתוספת מע"מ (כ 42,000-ש"ח לחודש ,נכון ליום  30בספטמבר
 .)2018בהתאם להסכם השכירות ,דמי השכירות עולים בינואר  2019ו 2020-בשיעור של
 10%ו ,8%-בהתאמה .הסכם השכירות הינו לתקופה של ארבע שנים עד ליום  31בדצמבר
.2022
 6.11.1.3קנדה  PXL -פועלת ממחסן בשטח של  5,514רגל רבוע הממוקם באונטריו קנדה אותו
שוכרת  PXLמצד שלישי ,תמורת דמי שכירות בסך של כ 3,000-דולר ארה"ב לחודש ,צמוד
למדד המחירים לצרכן הקנדי (כ 8,000,-ש"ח לחודש ,נכון ליום  30בספטמבר .)2018
הסכם השכירות הינו לתקופה של שנה החל מיום  2בינואר .2018
 6.11.1.4רומניה  -מפעלי פומוטיב וטרופל ממוקמים במבנה מסחרי בשטח של  7,342מ"ר
הממוקם בסמוך לעיר טימישוארה ברומניה ,אותו שוכרת פומוטיב רומניה מצד שלישי
(להלן בסעיף זה" :המשכיר") תמורת דמי שכירות חודשיים בסך של  18,750אירו
בתוספת מע"מ (כ 79,000-ש"ח לחודש ,נכון ליום  30בספטמבר  .)2018הסכם השכירות
הינו לתקופה של חמש שנים החל מיום  1ביוני  2018וניתן להארכה לתקופה אחת של
חמש שנים נוספות .בתקופת ההארכה למשכיר זכות לסיים את הסכם השכירות במתן
הודעה מוקדמת בת שנה.
 6.11.1.5מקסיקו  -מפעל פומוטיב מקסיקו ממוקם בסאן לואיז פוטוסי שבמקסיקו ,בשטח של כ-
 2,250מ"ר אותו שוכרת פומוטיב מקסיקו מצד שלישי (להלן בסעיף זה" :המושכר") .דמי
השכירות החודשיים בגין שטח של כ 1,500-מ"ר מהמושכר הינו  4,500דולר ארה"ב (צמוד
למדד המחירים לצרכן המקסיקני) ודמי השכירות החודשיים בגין שטח של כ 750 -מ"ר
מהמושכר הינו  26,000פסו (סה"כ כ 21,000 -ש"ח לחודש ,נכון ליום  30בספטמבר .)2018
החברה ערבה לקיום התחייבויות פומוטיב מקסיקו על פי הסכם השכירות .הסכם
השכירות הינו לתקופה של שנתיים החל מיום  1בינואר  2016וניתן להארכה בהודעה של
פומוטיב מקסיקו לחמש תקופות של שנה כל אחת .לפומוטיב מקסיקו זכות לסיים את
הסכם השכירות במתן הודעה מוקדמת בת  6חודשים.
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 6.11.1.6אנגליה  -מפעל פלציב אנגליה ממוקם בשני מתחמים בווסט מידלנד בשטח של כולל של
כ 1,858-מ"ר אותם שוכרת פלציב אנגליה מצד שלישי (להלן בסעיף זה" :המושכר") .דמי
השכירות השנתיים בגין המושכר הינם  68,666ליש"ט ,בתוספת תשלום בגין דמי ניהול
ומיסים בשיעור של בין  5%ל 15%-מדמי השכירות (סה"כ כ 27,000-ש"ח לחודש ,נכון
ליום  30בספטמבר  .)2018הסכם השכירות הינו לתקופה של שש שנים החל מיום  21ביולי
 2014ועד ליום  21ביולי  .2020לפלציב אנגליה זכות לסיים את הסכם השכירות במתן
הודעה מוקדמת בת שנה בכפוף לתשלום פיצוי מוסכם בסך של  34,376ליש"ט בגין אחד
המתחמים ו 33,917-ליש"ט בגין המתחם השני.
 .6.11.2מכונות ומתקנים
עלותם המופחתת של המכונות ,התשתיות והמתקנים (הכוללים את קווי הגלפום ,קווי
הפלפום ,קווי הלמינטור ,מכונות העיבוד והחיתוך ,המכונות הטרמו קומפרשיון וקווי
המחזור) (בניכוי מענקי השקעה) של הקבוצה נכון לימים  30בספטמבר  31 ,2018בדצמבר
 2017ו 31-בדצמבר  2016הינה כ 125-מיליון ש"ח ,כ 120-מיליון ש"ח וכ 111-מיליון ש"ח,
בהתאמה .לפרטים נוספים ראו סעיף  6.10.10לעיל .השקעות החברה במכונות תשתיות
ומתקנים בשנים  2017 ,2016ובתשעת החודשים הראשונים של שנת  2018הסתכמו בכ-
 27מיליון ש"ח ,כ 26-מיליון ש"ח וכ 13 -מיליון ש"ח.
 .6.11.3תבניות ייצור סדרתיות
חברות הקבוצה עושות שימוש בתבניות ייצור סדרתיות המשמשות אותן בייצור
המוצרים .כמפורט בסעיף  6.10.2לעיל ,חלק מהתבניות ממומנות על ידי לקוחות והינן
בבעלות אותם לקוחות ,וחלקן ממומנות באופן עצמי ע"י קבוצה (ואז הן מהוות חלק
מרכושה של הקבוצה ,ומופחתות בספריה) .עלותן המופחתת של התבניות שבבעלות
הקבוצה (בניכוי מענקי השקעה) ,נכון לימים  30בספטמבר  31 ,2018בדצמבר  2017ו31-
בדצמבר  2016הינה כ 77-אלפי ש"ח ,כ 12-אלפי ש"ח וכ 34-אלפי ש"ח ,בהתאמה.
 .6.11.4ציוד פיתוח ומעבדה
מפעל החברה בישראל כולל ציוד מעבדה ,קווי פיילוט גלילים ופלטות (המשמשים
לניסיונות של מוצרים חדשים) ,ומכונות שונות המשמשות לבדיקת תפקוד ותכונות
המוצרים .סך העלות המופחתת של ציוד הפיתוח והמעבדה (בניכוי מענקי השקעה)
בקבוצה נכון לימים  30בספטמבר  31 ,2018בדצמבר  2017ו 31-בדצמבר  2016הינה כ-
 869אלפי ש"ח ,כ 1,019-אלפי ש"ח וכ 1,239-אלפי ש"ח ,בהתאמה.
 .6.11.5שעבודים
כל נכסי החברה ,נכסי פלציב צפון אמריקה ונכסי פלציב קנדה משועבדים בשעבודים
שוטפים לטובת תאגידים בנקאיים .בנוסף ,החברה יצרה לטובת מדינת ישראל שעבוד
שוטף על כלל נכסיה להבטחת מענקים שהתקבלו ממרכז השקעות.54
.6.12

נכסים לא מוחשיים

 .6.12.1פטנטים וסימני מסחר
נכון למועד התשקיף ,רשומים על שם הקבוצה  9פטנטים בישראל ,ארה"ב ,קנדה האיחוד
האירופאי והודו ,ו 8-סימני מסחר בישראל ,בארה"ב ובקנדה המשמשים לפעילותה.
להלן פרטים בדבר הפטנטים וסימני המסחר המהותיים המשמשים את הקבוצה:
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לפרטים בדבר תנאי התוכנית ראו סעיף  6.16.9להלן.
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תיאור הפטנט/סימן
המסחר
Cross linked polyolefin
foams comprising cork
particles
Compressible vertical
connector
Compressible vertical
connector
Multilayer Material
and Manufacturing
Method
Multilayer Material
and Manufacturing
Method
POLYMER FOAM
SHEET AND
BARRIER LAYER
COMPOSITE
POLYMER FOAM
SHEET AND
BARRIER LAYER
COMPOSITE
POLYMER FOAM
SHEET AND
BARRIER LAYER
COMPOSITE
(PCT) Continuous
Open Cell Foam
Manufacturing and
Product
GALFOAM,
PALFOAM
ECO FOAM
ECO CORK FOAM
ECF & DESIGN
HQ LIVING
ECF & DESIGN , ECO
CORK FOAM
FUZION & VIZION
REUZE

פטנט/סימן
המסחר

ארצות רישום

מועד פקיעה

פטנט

קנדה  ,אירופה
וארה"ב

07.04.2029

פטנט

ישראל ואירופה

17.04.2034

פטנט

ארה"ב

06.01.2036

פטנט

ארה"ב

05.01.2038

פטנט

אירופה והודו

17.01.2037

פטנט

אירופה

21.12.2034

פטנט

ארה"ב

21.06.2037

פטנט

קנדה

( 21.12.2034בתהליך
רישום)

פטנט

ארה"ב

בתהליך רישום

סימן מסחרי

ישראל

28.01.2027

סימן מסחרי
סימן מסחרי
סימן מסחרי
סימן מסחרי

קנדה
קנדה
קנדה
קנדה וארה"ב

סימן מסחרי

ארה"ב

14.10.2023
12.09.2028
25.08.2034
בתהליך רישום
09.04.2035

סימן מסחרי
סימן מסחרי

ארה"ב
ארה"ב

16.04.2030
09.01.2037

 .6.12.2רשיונות ייצור
ייצור מוצרי הבי יים בפלטות מתבצע על בסיס רישיון בלתי מוגבל בזמן לשימוש
בטכ ולוגיה אשר רכש בש ת  1988מצד שלישי לא קשור .יצויין כי למיטב ידיעת החברה,
נכון למועד התשקיף ,המידע נשוא הסכם הרישיון הינו מידע פומבי ובהתאם ,הקבוצה
אינה מחוייבת בביצוע תשלומים מכוח הסכם זה.
לפרטים בדבר הסכם רישיון עם  Syrexבנוגע לייצור מוצרי ה 3RFoam-בישראל ראו סעיף
 6.8.15.2לעיל.

ו 61 -

.6.13

הון אנושי

 .6.13.1מבנה ארגוני
להלן תרשים המבנה הארגוני בקבוצה:

 .6.13.2נכון למועד פרסום התשקיף ,מועסקים בקבוצה  651עובדים ,מתוכם  252עובדים
בישראל 165 ,ברומניה 183 ,בארה"ב 9 ,באנגליה 2 ,בקנדה ו 40 -במקסיקו.
להלן התפלגות מספר העובדים בחברות הקבוצה נכון ליום  30בספטמבר  2018וליום 31
בדצמבר של כל אחת מהשנים  2016ו 2017-בחלוקה לפי תחומי פעילות:55
מחלקה
הנהלה ומנהלה
ייצור ותפעול
שיווק ומכירות
כספים ומערכות
מידע
פיתוח
איכות
משאבי אנוש
סה"כ
סה"כ בקבוצה

 30בספטמבר 2018
חומרי אריזות רכב
גלם
3
1
7
206
41
287
3
8
18

כללי
8
25
0

 31בדצמבר 2017
חומרי אריזות רכב
גלם
3
1
6
171
54
288
3
8
17

כללי
8
26
0

 31בדצמבר 2016
חומרי אריזות רכב
גלם
1
2
8
131
55
255
2
7
16

כללי
8
24
0

6

0

1

11

6

0

1

11

6

0

1

9

8
8
3
337

0
3
0
53

0
5
0
218

0
0
2
46

9
9
2
337

0
2
0
65

0
6
0
184

0
0
0
45

8
9
1
303

0
3
0
67

0
5
0
140

0
0
0
41

631

654

551

במהלך השנתיים שקדמו למועד התשקיף חל גידול של כ 120-עובדים במצבת עובדי
הקבוצה .עיקר הגידול הינו בעובדי מחלקות היצור בפומוטיב רומניה ,פומוטיב מקסיקו
ופלציב צפון אמריקה הנובע מגידול בהיקפי פעילותן.
 .6.13.3להערכת הנהלת החברה ,אין לקבוצה תלות במי מעובדיה לצורך המשך פעילותה
השוטפת .עם זאת ,בפרק הזמן הקצר ,יכולת הרחבת אתרי הפעילות מחוץ לישראל
והקמת אתרי פעילות חדשים תלויה בהמשך העסקתם של מנכ"ל החברה וסמנכ"ל
הטכנולוגיות של החברה .יצויין כי הקבוצה פועלת להכשרת עובדים נוספים בקבוצה אשר
יהיו בעלי הידע הנדרש להרחבת והקמת אתרי הפעילות על מנת לצמצם ולאיין את התלות
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הנתונים בטבלה כוללים ,בין היתר ,חברי קיבוץ עין הנציב המוצבים לעבודה בחברה מכוח הסכם שירותי
הצבת כוח אדם עם עין הנציב .הנתונים אינם כוללים עובדים באמצעות קבלני המשנה.
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בעובדים אלו.
 .6.13.4עובדים בישראל
 6.13.4.1כאמור לעיל ,נכון למועד התשקיף מועסקים בישראל  252עובדים ,מתוכם  85עובדים
שכירים המועסקים מכח הסכמי העסקה אישיים או הודעה בכתב על תנאי העסקה130 ,
עובדים אשר הינם חברי התסדרות העובדים וחל עליהם הסכם עבודה קיבוצי ,ו33-
עובדים אשר הינם חברי קיבוץ עין הנציב המועסקים מכוח הסכם הצבת כוח האדם בין
קיבוץ עין הנציב לחברה.
 6.13.4.2עובדים חברי קיבוץ עין הנציב
לפירוט בדבר הסכם שירותים להצבת חברי קיבוץ עין הנציב שנחתם בין החברה לקיבוץ
עין הנציב בנוגע להסדרת תנאי העסקה של חברי הקיבוץ בקבוצה ראו סעיף  8.2להלן.
יצוין כי הקבוצה נוהגת במדיניות אחידה לגבי כלל עובדיה ,אלה שהינם חברי הקיבוץ
ואלה שאינם חברי הקיבוץ .מדיניות זו באה לכלל ביטוי בכל הקשור לתנאי העסקה,
לרבות הענקת מענקים על פי קריטריונים זהים ,ובכך שהתמורה המשולמת בגין כל חבר
קיבוץ מחושבת על פי תפקידו וכישוריו.
 6.13.4.3עובדים שאינם חברי קיבוץ
עם כל עובד שכיר בישראל נחתם חוזה אישי או נמסרת לו הודעה בכתב על תנאי העסקתו
וחלים עליו יחסי עבודה על פי דין .בנוסף ,חל על חלק מהעובדים הסכם קיבוצי המפורט
בסעיף  6.13.4.4להלן.
נכון ליום  30בספטמבר  2018ולמועד פרסום תשקיף זה ,לקבוצה התחייבויות בסך של כ-
 3מיליון ש"ח בשל סיום יחסי עובד-מעביד.
יצויין כי למיטב ידיעת החברה מלוא התחייבויות הקבוצה לעובדיה בגין העסקתם וסיום
העסקתם בקבוצה מכוסות באמצעות הפקדה לקופות או הפרשה בשל סיום יחסי עובד-
ממעביר כאמור לעיל.
 6.13.4.4השוואה בין עובדים שהינם חברי קיבוץ לעובדים שאינם חברי קיבוץ
להלן טבלה המפרטת את התשלומים המשולמים לעין הנציב בגין הצבת חברים לעבודה
בחברה בהשוואה לשכר המשולם לעובדים בישראל שאינם חברי קיבוץ ,לתקופה של
תשעה חודשים שהסתיימה ביום  30בספטמבר :2018
חברי קיבוץ
מחלקה

שכירים

מספר משרות ממוצע

הנהלה
מחלקה טכנית ואחזקה
שיווק ומכירות
כספים ,מנהלה משאבי
אנוש ומערכות מידע
פיתוח והנדסה
פחות מ 50%-משרה
איכות

עלות חודשית
ממוצעת בש"ח
46,942
17,621
17,124

מספר משרות
ממוצע
4
11
10

עלות חודשית ממוצעת
בש"ח
46,918
18,883
19,639

8

16,511

15

15,196

4
3
1

19,149
3,033
27,048

9
5

19,134
14,763

סה"כ

33

19,930

54

19,736

4
5
8

הפערים בטבלה שלעיל ,ככל שישנם ,נובעים מהשוני בתפקידים השונים במחלקות
השונות של החברה.
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 6.13.4.5הסכם קיבוצי
למיטב ידיעת החברה ,כ 130-מעובדי הקבוצה בישראל הינם חברי הסתדרות העובדים.
ביום  6בנובמבר  2016נחתם הסכם קיבוצי מיוחד בין החברה לבין האגף לאיגוד מקצועי
של הסתדרות העובדים הלאומית ,וועד העובדים ,שהינו בתוקף עד ליום  31בדצמבר
 ,2019ואשר מוארך אוטומטית לתקופות נוספות של שנה כל אחת .ההסכם ניתן לביטול
על ידי מי מהצדדים בהודעה מראש בסמוך למועד ההארכה .ההסכם מסדיר את תנאי
העסקת העובדים המועסקים בהסכם קיבוצי ,קובע הוראות לגבי זהות העובדים בחברה
שיועסקו על פי ההסכם הקיבוצי (כאשר חברי הקיבוץ ועובדים בתפקידים חיוניים
ותפקידי ניהול מוחרגים מהסכם הקיבוצי) וכן מסדיר תנאי העסקה של העובדים עליהם
חל ההסכם הקיבוצי.
ההסכם הקיבוצי מסדיר ,בין היתר ,סדרי עבודה ,תנאי עבודה לרבות תשלומים ומענקים
שונים ,הפרשות וניכויים ,חופשה ומחלה ,הליכי פיטורים ופרישה ,זכויות וחובות
בסיסיות וטיפול בעבירות משמעת.
 6.13.4.6חברות הקבוצה בחו"ל נוהגות להתקשר עם עובדיהם בהסכמי העסקה אישיים .הסכמי
העסקה הינם סטנדרטיים בעיקרם וכולל את התנאים המקובלים והנדרשים בהתאם
לחוקי העבודה המקומיים.
 6.13.4.7קרנות פנסיה וביטוח מנהלים
הקבוצה מבטחת את עובדיה השכירים בישראל בביטוח מנהלים או בקרנות פנסיה .כ-
 93%מהעובדים השכירים של הקבוצה בישראל חתומים על סעיף 14א לחוק פיצויי
פיטורין ,התשכ"ג .1963-הקבוצה מתחילה להפריש לקופות העובדים בישראל בגין רכיב
הפיצויים בדרך כלל החל מהחודש הראשון לתחילת עבודתם בחברה.
הפרשות לפנסיה וביטוח מנהלים בחברות הבנות בחו"ל מבוצעות בהתאם להוראות הדין
בכל אחת מהמדינות הנ"ל.
 6.13.4.8קרן השתלמות
חלק מהעובדים השכירים בחברה בישראל ,זכאים גם לקרן השתלמות (חלקם רק החל
משנת העבודה השניה בחברה).
 .6.13.5מענקים
לפרטים בדבר מדיניות התגמול של החברה ראו סעיף  8.1.4לתשקיף .יצויין כי לעיתים
הקבוצה מעניקה לעובדיה בישראל מענק שנתי ,המותנה ברווחי הקבוצה ומשולם
בהתאם לשכרו ולוותק של כל עובד .המענק השנתית ששולם לכלל עובדי הקבוצה
בישראל בגין שנת  2017היה בסכום לא מהותי.
כמו כן ,חלק מהמנהלים בחברות הבנות בחו"ל זכאים לקבלת בונוס המחושב בהתאם
לעמידה ביעדים שנקבעו בתוכניות עבודה ושיקול דעת המנהלים.
 .6.13.6העסקת עובדים במיקור חוץ
החברה התקשרה בהסכם עם חברת כוח אדם ,בדבר הצבת עובדים המועסקים בחברות
כוח האדם ,במפעל הקבוצה בישראל .בהתאם להוראות ההסכם ,חברת כוח האדם
רשאים להציב עובדים מטעמה במפעל הקבוצה בישראל לתקופה של עד  9חודשים .בנוסף
התחייבה חברת כוח האדם כי תנאי העסקתם של עובדים אלו לא יפחתו מהוראות
ההסכם הקיבוצי שחל על עובדי החברה או ההסכם הקיבוצי שחל על עובדי כוח אדם.
נכון לימים  30בספטמבר  2018וסמוך למועד התשקיף הוצבו לעבודה בקבוצה בישראל 6
עובדים מכוח הסכם זה.
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.6.14

הון חוזר

 .6.14.1ההון החוזר של הקבוצה מורכב מנכסים שוטפים בניכוי התחייבויות שוטפות ,כמפורט
להלן .הנכסים השוטפים כוללים בעיקר מזומנים ושווי מזומנים ,לקוחות ,מלאי וחייבים.
יתרת הנכסים השוטפים של הקבוצה נכון ליום  30בספטמבר  2018מסתכמת בכ153-
מיליון ש"ח.
ההתחייבויות השוטפות של הקבוצה כוללות בעיקר חלויות שוטפות בגין הלוואות
מתאגידים בנקאיים ,אשראי מתאגידים בנקאיים ,ספקים ,זכאים ויתרות זכות .יתרת
ההתחייבויות השוטפות של הקבוצה נכון ליום  30בספטמבר  2018מסתכמת בכ95-
מיליון ש"ח.
 .6.14.2מרכיבי ההון החוזר של החברה:
 6.14.2.1מלאי
מדיניות החזקת המלאי של הקבוצה נקבעת מעת לעת ,בהתחשב ,בין היתר ,בהערכות
צרכי לקוחות הקבוצה בהתאם לניסיון העבר ,הזמנות שהתקבלו בחברות הקבוצה,
זמינות חומרי הגלם ותדירות השימוש בהם ,התחייבות כלפי לקוחות לשמירת מלאים
בכמויות מסויימות ,פרק הזמן הדרוש לאספקת חומרי הגלם והמוצרים תוך ניסיון
לצמצם פגיעה אפשרית במקרה של שביתות בנמלים והערכות בדבר שינויים צפויים
במחירי חומרי הגלם.
מדיניות החזקת המלאי של הקבוצה משתנה בהתאם לסוגי המלאי ,כמפורט להלן:
 .1מדיניות החזקת מלאי חומרי גלם ופריטי רכש
החזקת מלאי חומרי גלם הנרכשים מספקים במדינה בה פועל קו הייצור הינה בהיקף
שצפוי להספיק לתקופה של חודש; החזקת מלאי חומרי גלם הנרכשים מספקים
שאינם במדינה בה פועל קו הייצור הינה בהיקף שצפוי להספיק לתקופה של בין
חודשיים לשלושה חודשים.
 .2מדיניות החזקת מלאי מוצרים בתהליך ומלאי מוצרים גמורים
מדיניות החזקת מלאי תוצר ביניים בתהליך עיבוד הינה בהיקף שצפוי להספיק
לתקופה של בין שבועיים לשישה שבועות.
מלאי המוצרים הגמורים מאוחסן במחסני הקבוצה המצויים בשטח המפעלים
בישראל ,רומניה ,מקסיקו ,צפון אמריקה וקנדה ,במרכז החלוקה באנגליה וב5-
מחסנים קדמיים (כמפורט להלן).
בתחום חומרי הגלם הקבוצה נוהגת להחזיק מלאי מוצרים מוגמרים בהיקף שצפוי
להחזיק עד שבועיים.
בתחום האריזה במרבית המקרים לא קיימת החזקה של מוצרים מוגמרים .ייצור
המלאי נעשה על פי הזמנות מלקוחות ,כאשר הקבוצה עושה שימוש במלאי תוצרי
הביניים.
בתחום הרכב פומוטיב נדרשת על ידי מרבית לקוחותיה ,להחזיק מלאי בשיעור שנע
בין חודש לחודשיים צריכה אצל או ליד הלקוח .לצורך עמידה בהתחייבות זו ,בדרך
כלל מתקשרת פומוטיב בהסכמים לאחסנת מלאי במחסנים קדמיים המצויים
בסמוך למפעלי הלקוח .על פי הסכם זה מלאי המוצרים נותר בבעלות פומוטיב עד
לשימוש בפועל על ידי הלקוח .מדי חודש הלקוח שולח דיווח בכתב בגין כמות
הסחורה שהוצאה מהמחסן .עם זאת ,במידה ומסיבה כלשהי ,אשר מקורה בהחלטת
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הלקוח ,מפסיקות ההזמנות מאותו מוצר על ידו ,הוא מחויב לרכוש את כל יתרת
המלאי שמאוחסן במחסניו הקדמיים .המלאים מבוטחים על ידי הקבוצה ועל ידי
הבעלים או המפעיל (לפי העניין) של המחסן הקדמי.
לפרטים בדבר שווי המלאי המוחזק על ידי חברות הקבוצה ראו ביאור  3לדוחות
הכספיים.
המלאי מוערך בהתאם לעלות או מחירי השוק ,לפי הנמוך מביניהם .עלות המלאי של
חומרי הגלם נקבעת בשיטת  ,FIFOועלות מלאי מוצרים סופיים נקבעת לפי עלות ממוצעת
של חומרים ,עבודה וחרושת.
ככלל ,בתנאי אחסנה נאותה אורך חיי המדף של מוצרי הקבוצה עולה על  10שנים.
להערכת החברה ,החשיפה בגין שינויים במחירי חומרי הגלם עלולה להיות מהותית
לתוצאות פעילות הקבוצה .לתיאור השינוים שחלו במחירי פוליאתילן החל משנת 2016
ראו סעיף  6.8.13.2לעיל.
 6.14.2.2אשראי לקוחות ואשראי ספקים
אשראי לקוחות
נכון לימים  30בספטמבר  31 ,2018בדצמבר  2017ו 31-בדצמבר  2016האשראי שהעמידה
הקבוצה ללקוחותיה הסתכם בכ 63.9-מיליון ש"ח ,כ 62.7-מיליון ש"ח וכ 57.9-מיליון
ש"ח בהתאמה.
מוצרי הקבוצה נמכרים ללקוחות בתנאי אשראי אשר נעים בין מזומן לבין שוטף פלוס
 ,120תלוי בשוק ובמדינת הלקוח .מדיניות הקבוצה הינה לבטח את אשראי הלקוח
בביטוח אשראי (בכפוף לאישור המבטח) .לקבוצה פוליסת ביטוח סיכוני לקוחות כוללת.
דמי ההשתתפות העצמית בפוליסה הינם בדרך כלל בין  10%ל 15%-מהיקף התביעה בגין
חוב הלקוח ומשתנה בהתאם למדינת הלקוח וכן קיימת השתתפות עצמית שנתית
מצטברת כוללת בסך של עד  70אלפי דולר .נכון ליום  30בספטמבר  2018כ 85%-מיתרת
הלקוחות מבוטחים.
הפרשה לחובות מסופקים במאזן הקבוצה נכון לימים  30בספטמבר  31 ,2018בדצמבר
 2017ו 31-בדצמבר  2016הסתכמה בסך של כ 1.8-מיליון ש"ח ,כ 2.2-מיליון ש"ח וכ2.1-
מיליון ש"ח בהתאמה.
אשראי ספקים
נכון לימים  30בספטמבר  31 ,2018בדצמבר  2017ו 31-בדצמבר  2016אשראי ספקים של
הקבוצה הסתכם בסך של כ 33.4-מיליון ש"ח ,כ 26.2-מיליון ש"ח וכ 27.5-מיליון ש"ח
בהתאמה.
תקופת האשראי הניתנת לקבוצה על ידי ספקים הינה בדרך כלל בין מזומן לבין שוטף
פלוס  105ימים.
יבוא חומרי הגלם מהמזרח הרחוק מבוצע באמצעות תואם 56המבצעת את שירותי
הייבוא והייצוא עבור התעשייה הקיבוצית .התשלום מבוצע באופן שבו תואם מבצעת את
התשלום לספק ומחייבת את הקבוצה ( )Back to Backבסכום זהה ,כאשר הקבוצה
מחויבת בריבית במקרה של תשלום לתואם אשר מבוצע לאחר מועד התשלום לספק.
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למיטב ידיעת החברה ,תואם הינו ארגון כלכלי הקשור לתנועה הקיבוצית והוא ,בין היתר ,מרכז את רכישת
חומרי הגלם של תעשיית הפלסטיק ,הבניין ותחומים אחרים עבור חברות המוחזקות על ידי קיבוצים.
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להלן פירוט ימי מלאים ,לקוחות וספקים ממוצעים של הקבוצה לשנים  2016ו,2017-
ולתקופה של תשעה חודשים שהסתיימה ביום  30בספטמבר :2018
תשעה חודשים שהסתיימו
ביום  30בספטמבר 2018
104
77
76

ימי מלאים
ימי לקוחות
ימי ספקים

.6.15

2017

2016

88
77
64

101
73
69

ביטוח
לקבוצה פוליסות ביטוח הכוללות ביטוח רכוש (כל הסיכונים)(כולל ביטוח מבנה) ואובדן
רווחים; ביטוח סיכוני לקוחות; ביטוח אחריות כלפי צד שלישי; ביטוח סחורה בהעברה;
ביטוח אחריות מוביל; ביטוח חבות המוצר; ביטוח אחריות מוצר ו Recall-בתחום
פעילות הרכב ,ביטוח חבות מעבידים; ביטוח כספים; ביטוח נסיעות לחו"ל ,ביטוח
דירקטורים ונושאי משרה וביטוח אחריות מקצועית למנהל בטיחות וממונה גז .להערכת
החברה סכומי הביטוח הינם נאותים.

.6.16

מימון

57

 .6.16.1הקבוצה מממנת את פעילותה באמצעות הונה העצמי והלוואות מתאגידים בנקאיים,
מעודפי תזרים מזומנים חיובי של פעילותה בתחומים השונים וכן ממענקים שניתנו
לחברה על ידי מדינת ישראל בהתאם לחוק לעידוד השקעות הון ומרשות החדשנות.
מרבית ההלוואות שהועמדו לקבוצה מובטחות בשעבודים ו/או ערבויות ומותנות בעמידה
באמות מידה פיננסיות ,אשר נכון ליום  30בספטמבר  2018חברות הקבוצה עומדות בהן
(לפרטים ראו סעיף  6.16.6להלן).
 .6.16.2שיעורי ריבית
להלן נתונים בדבר הלוואות שניטלו על ידי חברות הקבוצה ושיעורי הריבית הממוצעת
והאפקטיבית בגין הלוואות נכון ליום  30בספטמבר :2018
מטבע

ממקורות בנקאיים

ש"ח
דולר
ליש"ט

ממקורות בנקאיים

ש"ח
דולר
ליש"ט
יורו
דולר קנדי

יתרה ליום 30
בספטמבר 2018
(באלפי ש"ח)
הלוואות לזמן ארוך
52,486
35,620
7,913
הלוואות לזמן קצר
10,055
2,129
1,689
1,203
90

ריבית ממוצעת
(משוקללת)

ריבית אפקטיבית

1.95%
4.50%
2.95%

1.97%
4.59%
2.99%

1.6%
3.87%
2.25%
1.05%
3.00%

1.61%
3.94%
2.27%
1.06%
3.04%

 .6.16.3בתקופה שמתאריך הדוחות הכספיים ליום  30בספטמבר  2018ועד סמוך למועד התשקיף,
חלו שינויים בהיקפי מסגרות האשראי המנוצלות של החברה ,וכן החברה נטלה הלוואות
נוספות לזמן ארוך אשר שמשו לפירעון אשראי לזמן קצר ,בסך כולל של  18מיליון ש"ח.
 .6.16.4אשראי בריבית משתנה
נכון ליום  30בספטמבר  ,2018הקבוצה נטלה אשראי בריבית משתנה בשיעור העולה על
 5%מסך הנכסים בדוח על המצב הכספי .להלן פרטים אודות אשראי בריבית משתנה:
מנגנון השינוי
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לתקופה של תשעה חודשים

2017

2016

שיעור ריבית

למעט ביחס לנתונים הנכונים סמוך למועד התשקיף ,שער ההמרה שעל פיו חושבו היתרות בסעיף זה להלן
הינו על פי השער היציג ליום  30בספטמבר .2018
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שהסתיימה ביום 30
בספטמבר 2018
סכום
האשראי
טווח
ליום 30
הריבית
בספטמבר
לתקופה
2018
(אלפי ש"ח)
 Liborבתוספת
 1.5%עד 2.35%
פריים בתוספת 0%
עד 0.35%

ממוצע בסמוך
למועד התשקיף
טווח
הריבית
לתקופה

סכום
האשראי
ליום 31
בדצמבר
2017
(אלפי ש"ח)

טווח
הריבית
לתקופה

סכום האשראי
ליום 31
בדצמבר 2016
(אלפי ש"ח)

4.5%-1.1%

62,542

3.9-1.1%

40,402

3%-1.1%

25,555

1.9%

- 1.6%
1.95%

48,645

-1.6%
1.95%

68,948

-1.6%
1.95%

86,870

4.1%

 .6.16.5מסגרות אשראי וניצולן
לקבוצה מסגרות אשראי (לזמן קצר ולזמן ארוך) כמפורט להלן:
יום  30בספטמבר 2018
אשראי מנוצל
אשראי העומד
בפועל
לרשות החברה
(אלפי ש"ח)
(אלפי ש"ח)
מסגרות אשראי
(בש"ח)
מסגרות אשראי
(במט"ח)

סמוך למועד התשקיף
אשראי מנוצל
אשראי העומד
בפועל
לרשות החברה
(אלפי ש"ח)
(אלפי ש"ח)

77,126

62,542

85,838

75,287

95,682

48,645

84,579

44,621

 .6.16.6להלן תיאור עיקרי ההתחייבויות הפיננסיות של חברות קבוצה כלפי בנקים הממנים את
פעילותן:58
 6.16.6.1החברה התחייבה כי ( )1סך ההון העצמי המתואם של החברה (היינו  -הון החברה בצירוף
הלוואות שהתקבלו מצדדים קשורים ובניכוי הלוואות שניתנו לצדדים קשורים) לא יפחת
מ 11,277-אלפי ש"ח (צמוד למדד דצמבר  )2001ולא יפחת מ 25% -מהמאזן המאוחד ו-
 30%מהמאזן סולו (נכון ליום  30בספטמבר  2018הההון העצמי המתואם הינו כ112-
מיליון ש"ח ושיעורו הינו כ 40%-מהמאזן המאוחד ו 50%-מהמאזן סולו); ( )2ההון
העצמי המוחשי של החברה לא יפחת מ 23%-מסך המאזן המאוחד של החברה (נכון ליום
 30בספטמבר  2018השיעור הינו כ )3( ;)40%-ההון העצמי המוחשי של החברה לא יפחת
מ 28%-מסך המאזן סולו של החברה (נכון ליום  30בספטמבר  2018השיעור הינו כ;)50%-
( )4שלא לשלם לבעלי מניותיה ולבעלי עניין בחברה דיבידנד ,ריביות ,דמי ניהול ,דמי ייעוץ
סכומים על חשבון שטרי הון ,הלוואות או פירעון הלוואות אם התשלום כאמור יגרום
להפרת התחייבות החברה לעמידה אמות המידה הפיננסיות; ( )5כי לא יחול שינוי
בהחזקות בעלי השליטה בחברה לעומת המצב במועד ההתחייבות כלפי הבנק ללא אישור
הבנק )6( ;59לא ליסד ול א להיות בעלי מניות של חברות בנות ו/או חברות קשורות ללא
אישור הבנק.
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התיאור שלהלן כולל את התניות העיקריות שהתחייבו חברות בקבוצה כלפי תאגידים מממנים .למען הנוחות
ועל מנת למנוע כפילויות התיאור ניתן במשותף .בהתאם ,חלק מהתניות ניטלו על ידי החברות בקבוצה כלפי חלק
מהגורמים המממנים .כמו כן ,במקרה שבו נקבעו שיעורים שונים על ידי מלווים שונים ,התיאור שלהלן כולל
תיאור של התניה המחמירה יותר מבחינת הקבוצה.
הערה לטיוטה  :החברה פנתה לבנקים הרלוונטים הממנים את פעילותה בבקשה לקבלת אישורם לשינוי שיעור
החזקות הקיבוץ ואמיליה במניות החברה עקב ביצוע ההנפקה לציבור .נכון למועד הטיוטה התקבל אישר במכתב
מאחד הבנקים והחברה ממתינה לקבלת אישורים בכתב גם מיתר הבנקים שאישורם נדרש.
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 PNA 6.16.6.2התחייבה כי ( )1ההון העצמי המוחשי של  PNAלא יפחת מ 25%-מסך המאזן (נכון
ליום  30בספטמבר  2018השיעור הינו  )2( ;)56%ההון העצמי של  PNAלא יפחת מ25%-
מסך המאזן (נכון ליום  30בספטמבר  2018השיעור הינו  )3( ;)56%היחס בין ההלוואות
לזמן ארוך ל 60EBITDA-לא יעלה על ( 4נכון ליום  30בספטמבר  2018היחס הינו )3( ;)0.6
לא לפרוע הלוואות לבעלי מניותיה אם התשלום כאמור יגרום להפרת התחייבות PNA
לעמידה אמות המידה הפיננסיות.
 6.16.6.3החברה נוהגות להעמיד ערבויות לטובת בנקים ו/או צדדים שלישיים להבטחת
התחייבויות חברות הקבוצה .נכון למועד התשקיף החברה ערבה לחובות  PNAופומוטיב
לבנקים וכן לחובות חברות בנות נוספות כלפי צדדים שלישים ופלציב אנגליה ערבה
לחובות החברה לאחד התאגידים הבנקאיים בישראל .61נכון ליום  30בספטמבר 2018
וסמוך למועד התשקיף סך החשיפה של החברה בגין הערבויות כאמור הסתכמה בכ6.1-
מיליון ש"ח.
 .6.16.7להלן יפורטו הלוואות מהותיות שנטלה החברה ו/או חברות הקבוצה שהיקפן או יתרתן
בדוחות הכספיים המאוחדים מהווים חמישה אחוזים או יותר מסך נכסי החברה וכן
מהווים עשרה אחוזים או יותר מסך הלוואות החברה או מסך הלוואות כלל חברות
הקבוצה ,לפי העניין ,כפי שהן מוצגות בדוחות הכספיים של החברה נכון ליום 30
בספטמבר :622018
המלווה /הגוף הלווה

תאגיד בנקאי א'

63

חברה
תאגיד בנקאי ב'

60
61
62

63
64

מס'
הלוואה

מטבע
ההלוואה

יתרת החוב
ליום 30
בספטמבר
 2018באלפי
ש"ח

1

שקל

49,486

2

דולר

1,813

3

חח"ד
מט"ח

1,957

4

שקל

3,000

64

5

דולר

10,790

6

ליש"ט

7,913

תנאי
ריבית

תנאי ההלוואה
מועד
שיעור
פירעון
ריבית
הקרן

מועד
פירעון
הריבית

הערות /תנאים
מהותיים נוספים

בין
פריים
מינוס
0.5%
לפריים
+
0.5%
ליבור
 +בין
 2%ל-
2.5%

בין
1.1%
ל-
2.1%

חודשי

חודשי

מספר הלוואות;
מועד הפירעון
האחרון הינו
בספטמבר 2023

בין
3.87%
ל-
4.87%

רבעוני

רבעוני

ההלוואה הינה עד
לנובמבר 2019

ליבור
 +בין
 1%ל-
2%

בין
1.1%
ל-
4.1%

מסגרת
אשראי
לשנה

רבעוני

מסגרות אשראי
בהיקף כולל של 7.2
מיליון ש"ח,
המורכבת מ3-
מסגרות אשראי
במטבעות האירו,
דולר וליש"ט

בין
1.1%
ל-
2.1%

חודשי

בין
פריים
מינוס
0.5%
לפריים
+
0.5%
ליבור
 +בין
1.5%
ל-
2.5%
ליבור

חודשי

ההלוואה הינה עד
למרץ 2021

בין
3.87%
ל-
4.87%

חודשי

חודשי

מספר הלוואות;
מועד הפירעון
האחרון הינו מרץ
2022

בין

חודשי

חודשי

מספר הלוואות;

 EBITDAמשמעו  EBITDAבתוספת תשלומים ששולמו על ידי  PNAלחברה בתקופה הנבחנת.
במסמגת המסמכים שחתמה פלציב אנגליה כלפי התאגיד הבנקאי התחייבה פליב אנגליה לא לשעבד את נכסיה
לצד שלישי ולא לבצע עסקאות נכיון של חשבונות לקוחות.
בנוסף לסכומים המפורטים בטבלה ,חברות הקבוצה נטלו אשראים נוספים מתאגידים בנקאיים נוספים כמפורט
בסעיף  6.16.2לעיל .כמו כן לחברה מסגרות אשראי ואון-קול מתאגיד בנקאי נוסף בהיקף כולל של כ 34-מיליון
ש"ח ול PNA-מסגרות אשראי משני תאגידים בנקאיים נוספים בהיקף של  3מיליון דולר ו 5-מיליון דולר .הואיל
וניצול האשראי בתאגידים בנקאיים אלו נכון ליום  30בספטמבר  2018אינו עולה כדי אשראי מהותי בר דיווח,
הם אינם כלולים בטבלה.
בנוסף קיימת מסגרת חח"ד בסך של  500אלפי ש"ח.
בנוסף קיימת מסגרת חח"ד בסך של  140אלפי ש"ח.
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המלווה /הגוף הלווה

מס'
הלוואה

מטבע
ההלוואה

יתרת החוב
ליום 30
בספטמבר
 2018באלפי
ש"ח

7

חח"ד
מט"ח

727

8

דולר

14,145

PNA

תאגיד בנקאי בחו"ל א'
9

מס'
הלוואה

אמות מידה
פיננסיות ופירוט
החישוב למועד
התשקיף

1-7

ראו סעיף 6.16.6.1

8-9

ראו סעיף 6.16.6.2

חח"ד
דולר

3

חדלות פירעון צולבת
– cross default
ותנאים מהותיים
נוספים
לא קיימת

לא

65

קיימת59

תנאי
ריבית

תנאי ההלוואה
מועד
שיעור
פירעון
ריבית
הקרן

מועד
פירעון
הריבית

 +בין
1.5%
ל-
2.5%

2.25%
ל-
3.25%

ליבור
 +בין
 1%ל-
2%

בין
1.1%
ל-
4.1%

מסגרת
אשראי
לשנה

ליבור
 +בין
1.5%
ל-
2.5%
ליבור
 +בין
 1%ל-
2%

בין
3.87%
ל-
4.87%

חודשי

חודשי

בין
3.22%
ל-
4.22%

מסגרת
אשראי
לשנה

רבעוני

הערות /תנאים
מהותיים נוספים
מועד הפירעון
האחרון הינו מרץ
2023

רבעוני

מסגרות אשראי
בהיקף כולל של 2.3
מיליון ש"ח,
המורכבת מ2-
מסגרות אשראי
במטבעות דולר
וליש"ט
שתי הלוואות; מועד
הפירעון האחרון יוני
2022
מסגרת אשראי
בהיקף  3.6מיליון
ש"ח

תיאור בטחונות ,שעבודים
וערבויות בגין ההלוואה
וערכם בדוחות הכספיים

זכות חזרה /ללא
זכות חזרה ללווה
Recourse /
non-recourse

שעבוד שוטף על כלל נכסי
החברה ,שעבוד קבוע על שטרות
ומסמכים שהופקדו בידי הבנק
וערבות פלציב אנגליה
ערבות של החברה ושעבוד
שוטף על כלל נכסי החברה

Recourse

מידע נוסף

Recourse

 .6.16.8להערכת החברה ,היא תנצל מסגרות אשראי קיימות למימון חלוקת הרווחים כמפורט
בסעיף  6.1.5לעיל .כמו כן ,להערכת החברה במהלך השנה הקרובה היא תידרש ליטול
הלוואות חדשות חלף הלוואות שיפרעו במהלך התקופה הנ"ל .בנוסף ,ככל שיוחלט על
הקמת מפעלים חדשים באירופה ובמקסיקו כמפורט בסעיף  6.23להלן ,הקבוצה תידרש
ליטול אשראים נוספים למימון הקמת המפעלים הנ"ל.
 .6.16.9הטבות ממפעלים מאושרים
ביום  2באוגוסט  2015קיבלה החברה את אישור מרכז ההשקעות במשרד הכלכלה
לתוכנית השקעות (על פי החוק לעידוד השקעות הון ,התשי"ט )1959-בהיקף של 24.5
מיליון ש"ח ,לצורך הרחבת המפעל של החברה בקיבוץ .66בהתאם להוראות התוכנית
החברה זכאית ,בכפוף לעמידה בתנאי התוכנית 67למענק בשיעור של  20%מההשקעה
ברכוש קבוע ,כאשר  65%מסך המענק ישולמו במקביל לביצוע ,ויתרת המענק תשולם
לאחר הגשת דוח ביצוע סופי ובכפוף לשיקול דעת מרכז ההשקעות באשר לעמידה ביעדי
התוכנית המאושרת .עד למועד התשקיף התקבלו בחברה מענקים בהיקף כולל של כ917-
אלפי ש"ח מהווים כ 19%-מהיקף המענק המירבי שהחברה זכאית לקבל על פי התוכנית.

65
66
67

למיטב ידיעת החברה מסמכי המימון מול התאגידים הבנקאיים כוללים הוראות בדבר Cross Acceleration
במקרה של העמדה לפירעון מיידי של הלוואה אחרת שניתנה לחברה (לרבות על ידי תאגיד בנקאי אחר).
התוכנית כוללת רכישה של ציוד חדש למפעל (לרבות תנורים ,מלגזות ,מכונות תעשייתיות וכיו"ב) ,שיפור
תשתיות ,שיפורים במבנים ורכישת ציוד מחשוב.
התוכנית מותנית בתנאים שעיקרם הינם כדלקמן( :א) מימון לפחות  24%מההשקעות בהון מניות; (ב) מתן
דיווחים שוטפים לרבות הודעות על כל שינוי שעלול להשפיע באופן מהותי על ביצוע התוכנית או על המשך פעילות
החברה; (ג) שינוי בהרכב בעלי מניות טעון אישור מרכז ההשקעות ,למעט הנפקה לציבור של מניות בשיעור של
עד  49%מהון החברה הכרוכה במתן הודעה בלבד (למעט מכירת מניות המוחזקות על ידי בעל שליטה כמשמעותו
בסעיף (3ט)(()1ג) לפקודת מס הכנסה); (ד) יצירת שעבוד שוטף על כלל נכסי החברה ,לטובת מדינת ישראל ,אשר
יהיה בתוקף עד לקבלת אישור ביצוע סופי לתוכנית .והתחייבות שלא ליצור שעבוד על הרכוש המשועבד ללא
הסכמת המדינה מראש ובכתב ,למעט שעבוד לטובת תאגיד בנקאי .יצויין כי החברה פנתה למרכז ההשקעות
בבקשה לקבלת אישורו לשינוי התאגדות החברה מאגודה לחברה.
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החברה קיבלה אישור מאת מרכז השקעות להארכת תקופת התוכנית עד חודש אוגוסט
 .2018בנוסף ,החברה הגישה בקשה להארכת תקופת התוכנית עד חודש אוגוסט .2019
נכון למועד התשקיף לא התקבל אישור מרכז השקעות להארכת תקופת התוכנית.
 .6.16.10שעבודים
ראו ביאור  14.1ו 14.3-לדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר .2017
.6.17

מיסוי
לפרטים אודות המיסוי החל על הקבוצה ראו באור  22לדוחות הכספיים המצורפים
לתשקיף זה בפרק  9להלן.
ההכנסה החייבת של האגודה הינה "הכנסה מועדפת" לעניין חוק עידוד השקעות הון
התשי״ט( 1959-להלן" :חוק עידוד השקעות") .החברה מחשבת את שיעור המס
המופחתים על פי חוק עידוד השקעות על כלל הכנסותיה ,לרבות הכנסה מתמלוגים
מחברות מוחזקות ,כדלקמן 9% :בשנות המס  2015ו 2016 -ו 7.5%-לשנת המס 2017
ואילך .למיטב ידיעת החברה נכון למועד התשקיף הינה עומדת בתנאי חוק עידוד
השקעות הון.
בעניין שומות סופיות ,לאגודה ולפומוטיב בע"מ שומות מס הנחשבות לסופיות עד וכולל
שנת .2013
החברות הבנות בארה"ב כפופות לחוקי המס בארה"ב .החל משנת  ,2018במסגרת
רפורמה מקיפה שנחתמה ביום  22בדצמבר  ,2017ירד שיעור המס הפדרלי ל( .21% -עד
שנת  2017כולל עמד על  .)35%בנוסף החברה משלמת מיסי מדינה במדינות בה היא
פועלת .עיקר פעילות החברה מתבצעת במדינת צפון קרולינה ולכן חייבת בשיעור מס
מדינה של ( 3%המהווה הוצאה מוכרת לצורך חישוב המס הפדרלי) .ליום  31בדצמבר
 2017לחברה הפסדים מועברים לצרכי מס פדרלי בסכום של כ 600 -אלף דולר ,עקב הכרה
בפחת מואץ בגין השקעות ניכרות שהחברה ביצעה .בשם לב לתוצאות החברה בתשעת
חודשים הראשונים של  ,2018להערכת החברה ככל שלא יחול שינוי מהותי בתוצאות
החברה ברבעון הרביעי של שנת  ,2018היא תגיע לחבות במס הכנסה עבור הכנסותיה
בשנת .2018
בפלציב צפון אמריקה השומות עד לשנת  2014נחשבות לסופיות .עם זאת ,ככל שבביקורת
מס שתיערך לפלציב צפון אמריקה תתגלה סטיה של  25%או יותר מדיווח המס ,ניתן
יהיה לפתוח גם את השומות לשנים  2012עד .2014
החברות הבנות ברומניה חייבות בשיעור מס של  16%על הרווח .אין הפסדים מועברים.
החברות נהנות מזיכויי מס הקשורים לרכישת ציוד ומכונות .תמלוגים שמשלמות חברות
בנות ברומניה לישראל מחויב בניכוי מס במקור של עד .10%
החברה לא צופה משיכת דיבידנד מחברות בנות ובהתאם לא הופרשו עתודות למס על
דיבידנד.
על פי סעיף  62לפקודת מס הכנסה ,דינה של אגודה שיתופית חקלאית לצורכי מס כדין
שותפות ,אם תבעה זאת האגודה בשנת מס כלשהי .סעיף זה מאפשר לאגודה לבחור האם
להיות נישומה לצורכי מס או להעביר את הכנסתה החייבת במס לבעליה .בהתאם
להחלטת האגודה (טרם הפיכתה לחברה) ,מאז הקמתה הועברה הכנסתה החייבת לבעל
שליטה בהתאם לסעיף זה .הסדר זה לא יהיה בתוקף החל ממועד הפיכתה של האגודה
השיתופית לחברה .במקרה כאמור ייתכן ויחול סעיף  23לחוק עידוד התעשייה (מיסים),
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התשכ"ט .1969-למיטב ידיעת החברה ,להפיכת האגודה לחברה לא צפויה להיות השפעה
מהותית על הדוחות הכספיים של החברה.
"חברה תעשייתית" בהתאם לחוק עידוד התעשייה (מיסים) ,התשכ"ט 1969-זכאית
להטבות מסוימות הכוללות ,בין השאר ,זכות להפחתת ציוד ומבנים בשיעורי פחת
מוגדלים ,הפחתת ידע ופטנט והתרת הוצאות רישום מניות למסחר בבורסה.
.6.18

הסכמים מהותייים

 .6.18.1הסכם השקעת אמיליה בחברה
ביום  8בינואר  2008התקשרו אמיליה ,הקיבוץ והחברה בהסכם במסגרתו הקצתה
החברה לאמיליה מניות אשר היוו באותו המועד  25%ממניות החברה (אשר היתה באותה
עת אגודה שיתופית) ,והוסדרו זכויות אמיליה והקיבוץ בחברה .התמורה ששילמה
אמיליה במסגרת העסקה נחלקה לתמורה מיידית במזומן ( 27מיליון ש"ח) אשר חלקה
יועד לפירעון חלק מהלוואת הבעלים של הקיבוץ לחברה ( 6.5מיליון ש"ח) וסכום (של 1
מיליון ש"ח) אשר הועבר כהלוואת בעלים של אמיליה לחברה.68
במסגרת ההסכם האמור הוסדרו בנוסף יחסי הקיבוץ ואמיליה כבעלי מניות בחברה.
ההסכם כולל הוראות בדבר אופן ניהול האסיפות וישיבות הועד המנהל של האגודה;69
ייצוג בועד המנהל של האגודהה ;70זכויות וטו שניתנו לאמיליה ביחס לנושאים מסוימים
כל עוד תחזיק אמיליה במניות המהוות  15%מהון האגודה ;71מתן זכות סירוב )הדדית)
וזכות הצטרפות (לאמיליה בלבד) ביחס למכירת החזקות הקיבוץ באגודה; עיגון תנאי
שירותי הניהול שיעניקו אמיליה ועין הנציב לאגודה ;72הוראות הנוגעות לאי תחרות
וסודיות ,מגבלות על שעבוד מניות האגודה (למעט לטובת תאגידים פיננסיים אשר יעמידו
אשראי למשעבד ,אשר בכל מקרה יהיה כפוף לזכות הסירוב הראשונה); מדיניות חלוקת
דיבידנד בשיעור של  50%לפחות מהרווחים הראויים לחלוקה ,בכפוף להתניות וסייגים.
כמו כן ,עד הנפקה לראשונה של מניות האגודה לציבור  -לאמיליה ניתנה זכות לרכוש
מהקיבוץ החזקות המשלימות ל( 20%-בדילול מלא) את החזקותיה באגודה במקרה של
הקצאת מניות האגודה לצדדים שלישיים שמדללת את את החזקותיה של אמיליה
לאגודה אל מתחת ל 20%-במחיר ההקצאה או בהנחה של  10%ממחיר המניה האפקטיבי
המשוקלל הנגזר מהנפקה במקרה של הנפקה לציבור .במסגרת ההסכם נקבעו הגבלות
לגבי שיעורי ההחזקה בהון האגודה על ידי הצדדים במסגרתן אמיליה לא תוכל לממש
את האופציה האמורה במקרה בו היא תחזיק ב 33%-או יותר (בדילול מלא) מההחזקות
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כך  ,שעם השלמת העסקה חלקן של אמיליה ושל הקיבוץ בהלוואות הבעלים הקיימות בחברה שיקף את יחס
ההחזקות של כל אחת מהן בחברה.
המניין החוקי לקיום אסיפות חברים הינו בעלי מניות המחזיקים לפחות  85%מסך קולות ההצבעה באגודה.
נקבע כי בועד המנהל של האגודה יהיו  8חברים ,כאשר החזקה של  12.5%מהון האגודה תקנה את הזכות
למנות חבר ועד מנהל ,וכי כל עוד אמיליה תמשיך להחזיק בלפחות  15%מהון האגודה היא תהא זכאית
למנות  2חברי ועד ,וכל עוד הקיבוץ בלפחות  67%מהון האגודה הוא יהיה זכאי למנות  6חברי ועד.
החלטה בנושאים המפורטים להלן בועד המנהל או באסיפה הכללית של האגודה כפופה להסכמה של 85%
מסך קולות חברי החברה או להסכמת חברי הועד המנהל שמונו מטעם אמיליה :שינוי תקנון; עסקאות בעלי
עניין (למעט עדכון שכר עובדי הקיבוץ לפי תנאי שוק ובשיעור שלא יעלה על  ;)3%מינוי ופיטורין של מנכ"ל
וסמנכ"ל הכספים של האגודה ואישור תנאי כהונתם; אישור תקציב שנתי ותוכנית השקעות; השקעות ו/או
רכישות בודדות בסכום העולה על  6מיליון ש"ח (בצמוד למדד המחירים לצרכן); כניסה לתחומי פעילות
חדשים שאינם בתחום ייצור מוצרי פוליאוליפינים מוקצפים ומוצרים סופיים העשויים מהם; שינוי במבנה
האגודה  -מיזוג ו/או מכירת נכס שערכו לפחות  3%מסך נכסי האגודה ו/או פירוק אך למעט הפיכת האגודה
לחברה בע"מ; הנפקה של ני"ע נוספים ו/או הכנסת חבר נוסף לאגודה ,לרבות הענקת אופציות לעובדים; גיוס
חוב בהיקף הגורם לכך שסך החוב של החברה יעלה על  75%מסך המאזן (המאוחד) של האגודה; שינוי
מדיניות חלוקת דיבידנד; הסדר לפי סעיף  350לחוק החברות ,התשנ"ט ;1999-הוצאה של חבר מהאגודה.
בהסכם נקבע כי בכל שנה תשלם האגודה לאמיליה ולקיבוץ סך כולל של  800אלף ש"ח (צמוד למדד ובתוספת
מע"מ) ,בתמורה לשירותי הייעוץ וניהול שתקבל האגודה באמצעות חברי הועד המנהל שימנה כל אחד
מהחברים .הסכום יתחלק בין אמיליה לקיבוץ בהתאם לשיעור החזקותיהם באגודה במועד כל תשלום.
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באגודה ,או אם לפני מימוש כאמור או כתוצאה ממנו ירדו החזקות הקיבוץ באגודה אל
מתחת ל 50.1% -מהון האגודה (בדילול מלא).
עובר לפרסום התשקיף בכוונת אמיליה והקיבוץ להתקשר בהסכם בעלי מניות חדש
המותאם לחברה ציבורית (להלן" :ההסכם החדש") .ההסכם החדש ייכנס לתוקף במועד
הפיכת החברה לחברה ציבורית וזאת חלף הסכם בעלי המניות הקיים אשר יפקע באותו
מועד .לפרטים אודות ההסכם החדש ,ראו פרק  3לתשקיף.
 .6.18.2הסכם להקמת מערכת אנרגיה המופעלת באמצעות גז טבעי
בימים  19בדצמבר  2013ו 26-באפריל  2015התקשרה החברה בהסכמים עם צדדים
שלישיים ,שאינם קשורים לחברה או לבעלי השליטה בה ,העוסקים בשיווק גז טבעי
(להלן" :חברת השיווק") ובחלוקת גז טבעי (להלן" :חברת החלוקה") ,המסדירים את
הסבת מפעל החברה הממוקם בקיבוץ (להלן בסעיף זה" :המפעל") לגז טבעי בשיטת ה-
" ,"Turn Keyהקמת רשת הובלה של גז טבעי ,הכנת נקודה לחיבור המפעל לרשת ואספקת
גז טבעי למפעל (להלן ביחד" :ההסכמים").
על פי ההסכמים חברת השיווק תבצע ,עבור החברה ,פרויקט הסבה של מערכת האנרגיה
הקיימת במפעל המבוססת על גז פחממתי מעובה (גפ"מ) למערכת הפועלת באמצעות גז
טבעי (המוזרם באמצעות רשת ההולכה או באמצעות מיכלים ניידים שיובלו על ידי חברה
השיווק) ,כאשר מערכת האנרגיה הקיימת תעבור לשמש כמערכת גיבוי בלבד ,בתמורה
לסך כולל של כ 4-מיליון ש"ח .כמו כן ,חברת החלוקה ,התחייבה להעמיד נקודת חיבור
למערכת החלוקה בכניסה למפעל החברה (תמורת תשלום בסך של כ 600-אלפי ש"ח ,אשר
להבטחתו נדרשה החברה להעמיד לחברת החלוקה ולחברת השיווק ערבויות ערבות
בנקאית) ולבצע התקנה של רשת חלוקה באזור בו ממוקם המפעל עד להעמדת נקודה
לאספקת גז טבעי בשערי המפעל (להלן" :צינור הגז") ,והכל עד ליום  31בדצמבר .2017
למועד התשקיף הושלם פרויקט ההסבה כך שאספקת הגז הטבעי .עם זאת ,טרם בוצעה
התקנת רשת החלוקה באזור המפעל ,טרם חובר צינור הגז למפעל ולא ברור האם ומתי
יושלמו ההתקנה וחיבור המפעל לרשת .בהתאם ,נכון למועד התשקיף אספקת הגז הטבעי
למפעל החברה מבוצעת באמצעות מיכלים ניידים והחברה לא נדרשה להעמיד את
הערבות הבנקאית.
 .6.18.3להסכמים מהותיים בתחום חומרי הגלם ,ראו סעיף  6.8.15לתשקיף.
 .6.18.4להסכמים מהותיים בתחום האריזה ,ראו סעיף  6.9.13לתשקיף.
 .6.18.5להסכמים מהותיים בתחום הרכב ,ראו סעיף  6.10.6.4לתשקיף.
.6.19

סיכונים סביבתיים ודרכי ניהולם

 .6.19.1הסיכונים הסביבתיים אשר יש להם או צפויה להיות להם השפעה מהותית על פעילות
החברה:
החברה חשופה לסיכונים סביבתיים שונים כתוצאה מפעילותה ,לרבות בכל הנוגע
לפליטות לאוויר ,אחסון ושימוש בחומרים מסוכנים ,זיהום קרקע ומקורות מים ,פליטת
פסולת תעשיתית ועוד .סיכונים סביבתיים עלולים להיגרם ,בעיקר ,כתוצאה מתקלה
פתאומית או כשל מתמשך בתפעול הנכסים השונים.
לפיכך ,כפופה פעילות החברה לרגולציה נרחבת בתחום איכות הסביבה .במהלך השנים
האחרונות חלה החמרה בדרישות הדין הסביבתיות החלות (או שמצויות בהליכי חקיקה)
על פעילותה של החברה ,וכן בפיקוח ובאכיפה של דרישות אלה.
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למיטב ידיעת החברה ,היא מחזיקה ,כנדרש על פי דין ,בהיתרים ורישיונות שונים כגון
רישיון עסק והיתר רעלים .למיטב ידיעת החברה ,למועד התשקיף ,כל ההיתרים
והרישיונות בהם היא מחויבת על פי הדין בנושאי איכות הסביבה תקפים.
 .6.19.2ההוראות הנוגעות לאיכות הסביבה שיש להן השלכות מהותיות על החברה:
 6.19.2.1איכות אוויר
מפעל הקבוצה בישראל כפופים לרגולציה בנוגע לפליטות לאוויר ,בין אם על פי תנאים
הקבועים ברישיון עסק ובין אם מכוח חוק אוויר נקי ,התשס"ח( 2008-להלן" :חוק אוויר
נקי") במסגרת פעילות החברה .כמו כן ,הוראות חוק אוויר נקי מקנות סמכויות להטלת
עיצומים כספיים עונשי מאסר וקנסות כסנקציה בגין הפרת החוק האמור.
בנוסף ,רישיון העסק של מפעל הקבוצה בישראל מותנה בעמידה בתנאים הנוגעים
לפליטת מזהמים ממערכות אנרגיה .במהלך השנים האחרונות הקבוצה ביצעה מספר
דגימות של פליטות הארובות במפעלה ,על פי דרישת המשרד להגנת הסביבה .למעט
חריגה שהתגלתה בפליטת מזהמים ממתקן שקילת אבקה מסויימת ,למיטב ידיעת
החברה ,יתר הארובות עומדות בדרישות המשרד הגנת הסביבה.73
 6.19.2.2קרקע ומים
במפעלי הקבוצה מאוחסנים חומרים מסוכנים אשר חילחולם בקרקע עלול לגרום
לזיהומה.
נכון למועד התשקיף קיימת חקיקה המעגנת סמכויות פיקוח בנושאי קרקעות ומקורות
מים ובכלל זה חוק שמירת הניקיון ,התשמ"ד ,1984-חוק המים ,התשי"ט 1959-וכיוצ"ב.
בנוסף המשרד להגנת הסביבה מקדם עקרונות לטיפול בקרקעות מזוהמות.
הקבוצה שומרת חומרים אלו באופן שנועד למנוע זיהום קרקע ומים מחומרים אלה.
 6.19.2.3חומרים מסוכנים וחומרים מזהמים
פעילותה של החברה כוללת בין היתר עיסוק בחומרים מסוכנים כהגדרתם בחוק
החומרים המסוכנים ,התשנ"ג( 1993-להלן" :חוק החומרים המסוכנים") .כשל בהחזקה
או בטיפול בחומרים אלה עלול לגרום לפגיעה בחיי אדם או לסביבה בה פועלת החברה.
לפי חוק החומרים המסוכנים נדרשת החברה לקבל היתר רעלים מהמשרד להגנת
הסביבה .היתר רעלים מונפק על פי סיווג המפעל לפי רמת הסיכון הגלומה בפעילותו (לפי
דירוג .)A, B, C :למועד התשקיף ,לחברה היתר רעלים מסוג  Bבתוקף.
חוק הגנת הסביבה (פליטות והעברות לסביבה  -חובות דיווח ומרשם) ,התשע"ב,2012-
מחייב את החברה לדווח על כמויות שנתיות של מזהמים הנפלטים ממפעליה לאוויר,
למקורות המים ,לקרקע ואל הים ,וכן לדווח על העברת פסולת ממפעליה לצורך טיפול
מחוץ למפעל .החברה מגישה למשרד להגנת הסביבה דיווחים על המידע הסביבתי ,על פי
הדין .יצוין כי למיטב ידיעת החברה קיימת חריגה מסויימת בכמות המלחים במים
הנפלטים כתוצאה מתהליך ריכוך מים הנדרש לצורך ביצוע תהליכי יצור מוצריה .בכוונת
החברה לשנות את שיטת ריכוך המים במהלך השנה הקרובה מתוך מטרה שבעקבות שינוי
השיטה החברה תמנע לחלוטין פליטת המלחים לסביבה.להערכת החברה החריגה כאמור
אינה כרוכה בחשיפה מהותית לחברה.
 6.19.2.4פקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש] ,התש"ל 1970-והתקנות מכוחה
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להערכת החברה ,פליטת המזהמים שהתגלתה ממתקן שקילת האבקה אינה כרוכה בחשיפה מהותית לקבוצה.
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פקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש] ,התש"ל( 1970-להלן" :פקודת הבטיחות בעבודה")
קובעת הוראות לגבי תנאי בטיחות וגהות נדרשים בעבודה ,בעיקר בנושאי בריאות,
בטיחות ורווחת עובדים .כמו כן ,מכוח פקודת הבטיחות בעבודה ,הותקנו תקנות
המסדירות את אופן שמירת הבטיחות והגהות כאמור .אי-עמידה בהוראות פקודת
הבטיחות בעבודה ו/או התקנות שהותקנו מכוחה עלולה לחשוף את חברות החברה
ומנהליהן להליכים משפטיים שונים ,קנסות וביטול ההיתרים הדרושים לפעילותן.
למפעל החברה סיכוני שריפה ,הן באופן כללי והן בהיבט הסביבתי (לאור פליטת חומרים
רעילים כתוצאה משריפה) ,אשר דורשים אמצעי מיגון ובטיחות לאורך קו הייצור על מנת
לצמצם את החשיפות לסיכונים כאמור.
 6.19.2.5רישוי עסקים
לחברה רישיון עסק על פי חוק רישוי עסקים ,התשכ"ח ,1968-הכולל בין היתר תנאים
סביבתיים הנדרשים על ידי המשרד להגנת הסביבה .למיטב ידיעת החברה ,היא עומדת
בתנאים האמורים.
 .6.19.3מדיניות התאגיד בניהול סיכונים סביבתיים אשר יש או צפויה להיות להם השפעה
מהותית על החברה:
הקבוצה פועלת לצמצום ההשפעות הסביבתיות של פעילותה ,מעקב אחר מקורות פליטה
מרכזיים במפעליה ,ביצוע מבדקים תקופתיים (פנימיים וחיצוניים) של השפעות אלו,
אימוץ והטמעת תקנים שנועדו לצמצם את הפגיעה בסביבה ,והכל במטרה למנוע
ולצמצם ,בהתמדה ,את הסיכונים ,המפגעים והחשיפות הכרוכים בפעילותה.
להלן מפורטות עיקרי הפעולות אותן נקטה הקבוצה בשנים האחרונות על מנת לצמצם
את היקף החשיפות של הקבוצה לסיכונים סביבתיים:
-

במסגרת פעילות הקבוצה לצמצום הפגיעה בסביבה ועמידתה בהוראות חוק אוויר
נקי ,החברה פועלת להתקנת מסננים על הארובות של התנורים אשר משמשים לייצור
מוצרי החברה בקו הייצור הרציף בישראל (בדומה למסננים הקיימים במפעל החברה
בצפון אמריקה) ,אשר צפויים להקטין את פליטת המזהמים לאוויר .להערכת החברה
הוספת המסננים כאמור תסתיים עד סוף שנת .2019

-

במהלך שנת  2016עברה החברה לשימוש בגז טבעי בתנורים המשמשים לייצור חומרי
הגלם (וזאת חלף שימוש במזוט ובגפ"ם בהם נעשה שימוש בעבר) .המעבר לשימוש
בגז טבעי הוביל לתרומה לנושא איכות הסביבה והפחית את פליטת המזהמים לאוויר
אשר נטפלו כתוצאה משריפת מזוט וגפ"ם.

-

הקבוצה פועלת למחזור מרבית פסולת הפעילות שלה למוצרי ( 3RFoamכמתואר
בסעיף  6.8.15.2לתשקיף) ,כך שמרבית הפסולת הנוצרת בתהליך הייצור במפעלי
החברה בישראל ובצפון אמריקה נותרת במפעלי הקבוצה ומהווה חומר הגלם לייצור
מוצרי ה. 3RFoam-

-

כמפורט בסעיף  6.8.14.3לעיל ,הקבוצה משתמשת בהליך ייצור הפוליאתילן המוקצף
מצולב במקציף בצורת אבקה ,אשר דורש יישום אמצעי בטיחות בקווי הייצור של
הקבוצה על מנת לצמצם את האפשרות למפגע בטיחותי ופליטת חומרים רעילים.
לפרטים בדבר השלב בו מצויים הליכי הפיתוח ראו סעיף  6.8.14.3לעיל.

-

מפעלי הקבוצה בישראל ואתרי הייצור של פומוטיב עומדים בדרישות תקן איכות
הסביבה .ISO14001

-

הקבוצה פועלת באופן מתמיד להתייעלות בשימוש באנרגיה .פעולות אלו כוללות
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החלפת ציוד לציוד יעיל אנרגטי ,בידוד צנרת ,בידוד של אוויר וכיוצ"ב.
-

החברה מבצעת סקרי שימוש באנרגיה בהתאם לדרישות משרד האנרגיה.

להלן טבלה המפרטת את העלויות הסביבתיות המהותיות הכוללות שבהן נשאה הקבוצה
בתקופה של תשעה חודשים שהסתיימה ביום  30בספטמבר  ,2018ובשנים  2017ו2016-
(באלפי ש"ח):
תקופה

סכומים שהוצאו לצורך מניעה או הפחתה של
פגיעה בסביבה או עמידה בדרישות רגולטוריות

סכומים שהוצאו
לצורך תיקון נזקים

סך הכל

תשעה חודשים שהסתיימו
ביום  30בספטמבר 2018
2017
2016

1,023

---

1,023

461
5,007

-----

461
5,007

להערכת החברה פרויקט התקנת המסננים על ארובות החברה בישראל וכן טיפול בנושא
תמלחת המים צפוי להסתכם בכ 1.5 -מיליון ש"ח.
הערכות החברה לגבי ההשקעות וההוצאות הצפויות ,מהוות מידע צופה פני עתיד,
כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך .הערכות אלה מבוססות על החקיקה והתקינה
הקיימת כיום ועל דרישות הרשויות הידועות כיום לחברה ,בשים לב להשקעות שבוצעו
על ידי הקבוצה עד למועד התשקיף .התממשותן של הערכות אלו אינה ודאית ואינה
בשליטת הקבוצה בלבד .כל שינוי בהנחות הנ"ל ו/או בקרות אירוע שיגרום לנזק סביבתי
ו/או תקלה או נזק מהותי במערכות ובמתקנים שנועדו למנוע פגיעה בסביבה ו/או שינוי
בדרישות הרשויות או בהוראות הדין ,עשויים להביא לידי כך שהערכות החברה
תמומשנה באופן חלקי בלבד או לתוצאות שונות באופן מהותי מהאמור לעיל.
.6.20

מגבלות ופיקוח על פעילות התאגיד

 .6.20.1רישיון עסק
למפעל החברה בקיבוץ עין הנציב רישיון עסק לצמיתות .לפרטים בדבר רישיון העסק של
החברה ובדבר מגבלות החלות על החברה מכוח חוק אוויר נקי ראו סעיפים  6.19.1ו-
 6.19.2לעיל .לחברה אישור מהרשות הארצית לכבאות והצלה שהינו בתוקף עד לחודש
ינואר  2019להוצאת רישיון עסק.
 .6.20.2מכון התקנים
חלק ממוצרי הקבוצה נדרשים לעמוד בתקנים הנקבעים על ידי מכון התקנים הישראלי
בהתאם להוראות חוק התקנים ,התשי"ג 1953-ותקנות מכוחו וכן על ידי מוסדות תקינה
דומים בחו"ל .כאמור לעיל ,הקבוצה מייצרת את מוצריה באופן שיעמדו בדרישות תקינה
נדרשות.
 .6.20.3בקרת איכות
הקבוצה רואה באיכות מוצריה יעד בעל חשיבות גבוהה המיועד להבטיח מילוי צרכי
לקוחותיה בארץ ובעולם .מערכת האיכות של הקבוצה מופעלת ומיושמת בשילוב של כל
מנהלי החברה ועובדיה הפועלים על פי עקרונות הבקרה העצמית .כל זאת תוך חתירה
לשיפור תהליכי הליבה והייצור.
מערכת האיכות מנוהלת ומתוחזקת באופן שוטף על בסיס דרישות התקן הבינלאומי
למערכות ניהול איכות  ISO 9001:2015ולמערכת ניהול סביבתי .ISO 14001:2015
מערכת האיכות של תחום הרכב מתאימה לדרישות תקן .TS16949
 .6.20.4חומרים מסוכנים
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חלק מן החומרים בהם משתמשת הקבוצה הינם חומרים מסוכנים ,כמשמעות מונח זה
בחוק חומרים מסוכנים .לפרטים ראו סעיף  6.19.2.3לעיל.
 .6.20.5הגבלים עסקיים
בדומה לכל חברה ישראלית ,החברה כפופה לחוק ההגבלים העסקיים ,תשע"ח1988-
ולתקנות שהותקנו מכוחו .במהלך השנים שקדמו לתשקיף התקבלו בחברה מספר פניות
מרשות הגבלים עסקיים בבקשה לקבלת מידע ומסמכים .למועד התשקיף לא הוטלו על
החברה מגבלות מיוחדות מכח הדין.
 .6.20.6ספק מוכר למשרד הביטחון
למיטב ידיעת החברה הינה ספק מוכר למשרד הביטחון.
 .6.20.7לפרטים בדבר מגבלות ופיקוח החלים על החברה ועל התאגידים המוחזקים במסגרת
תחומי פעילותה השונים ראה פירוט בכל אחד מתחומי הפעילות.
.6.21

הליכים משפטיים
נכון למועד התשקיף חברות הקבוצה אינן מעורבות בהליכים משפטיים שהסכום הנתבע
בהם עולה על  10%מהרכוש השוטף של החברה.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל יצויין כי בחודש ינואר  2019הוגשה כנגד החברה תביעה על סך
של כ 2.5-מיליון ש"ח בקשר עם מוצרי הפנאלופום ,בטענה כי החברה גזלה מהתובע רעיון
חדשני לגבי שימוש בחומר הגלם המיוצר על ידי החברה על מנת לייצור עבור השוק
הביטחוני מוצרים חדשניים .74בהתאם להערכת החברה בדבר החשיפה המירבית בגין
תביעה זו וסיכויי קבלתה ,הדוחות הכספיים של החברה ליום  31בדצמבר  2018יכללו
הפרשה בגין תביעה זו בסך של  200אלף ש"ח.

.6.22

יעדים ואסטרטגיה עסקית

 .6.22.1נכון למועד התשקיף ,האסטרטגיה של הקבוצה הינה להמשיך ולבסס את מעמדה כיצרן
ומשווק של מוצריה בארץ ובעולם ,במקביל להרחבת היקפי מכירות ומגוון המוצרים
המשווקים על ידי חברות הקבוצה.
 .6.22.2הרחבת כושר הייצור של הקבוצה  -בהתאם לאסטרטגיה זו פעלה הקבוצה במהלך
השנים האחרונות להגדלה ופיתוח כושר הייצור של הקבוצה ברחבי העולם .פעולות אלו
כללו:

74

-

הקמת קווי ייצור גלפום ,פלפום ומיחזור בפלציב צפון אמריקה;

-

הגדלת יכולת יצור הפלפום ברומניה באמצעות טרופל;

-

הרחבת שטח ויכולת היצור של פומוטיב ברומניה;

-

הקמת אתר פומוטיב במקסיקו;

-

הרחבת ושיפור יכולות העיבוד בישראל;

-

ומעבר לשימוש בגז טבעי.

בנוסף לכתב התביעה ,החבר ה קיבלה מכתב התראה מצד שלישי ,אשר הינו נתבע נוסף בתביעה לצד החברה ,לפיו
לצד השלישי זכויות יוצרים במוצרים נשוא עבודה משותפת של החברה והצד השלישי.
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ההשקעות אותן ביצעה הקבוצה נעשו תוך התמקדות בשווקים ומוצרים אשר להערכת
הקבוצה הינם בעלי פוטנציאל הצמיחה המשמעותי ביותר ,מתוך מטרה לשפר את יעילות
הייצור הן במשאבי האנרגיה והן במשאבי העבודה.
 .6.22.3שיווק  -בתחום השיווק הקבוצה פועלת לשמירה על נתחי השוק שלה בשווקים בהן היא
מובילה ולחיזוק והרחבת הנוכחות של הקבוצה בשווקים בצפון אמריקה ,אירופה,
אנגליה וישראל.
במקביל הקבוצה בוחנת אפשרויות לשיתופי פעולה עם יצרנים או משווקים אחרים
הפועלים במדינות בעלות פוטנציאל עיסקי רלוונטי לתחומי פעילותה ,הן לצורך הגדלת
כושר היצור ,הן לצורך ביסוס מעמדה השיווקי באיזורים אחרים בעולם והן לצורך חדירה
לשווקים נוספים בהם היא אינה פעילה .פעולות אלו כלללות ,בין היתר ,בחינת אפשרויות
להתקשרות עם גורמים שיווקיים שונים.
 .6.22.4מוצרים מפוליאתילן מוקצף מצולב בעל תאים פתוחים ( - )Open Cellכמפורט בסעיף
 6.8.14.1לעיל ,בשנים האחרונים פעלה הקבוצה לפיתוח מוצרים מפוליאתילן מוקצף
ומצולב בעל תאים פתוחים .מוצרים אלו הינם בעלי כושר ספיגת שומנים ורעשים ומנגד
דוחים מים .להערכת החברה פיתוח מוצרים בעלי תאים פתוחים יאפשר לקבוצה לחדור
גם לשווקים העוסקים בבידוד אקוסטי ובספיגת שומנים מתוך מים .יצויין כי מבדיקה
ראשונית שערכה החברה עלה כי עיקר הביקוש למוצרים אלו עשוי להיות מצד לקוחות
בתחום הרכב ,איכות הסביבה ,הכימיקלים והנפט.
 .6.22.5מוצרי הפנאלופום  -בהמשך לפיתוח מוצרי הפנאלופום אשר בוצע על ידי החברה ,כמפורט
בסעיף  6.9.4לעיל ,בכוונת הקבוצה להמשיך לפעול לשיווק מוצרים אלו .נכון למועד
התשקיף הקבוצה בוחנת חלופות לשיווק מוצרים אלו ,בין היתר ,באמצעות התקשרות
עם חברה המתמחה בתחום הביטחון וההגנה על מנת שתסיע בשיווק מוצרי הפנאלופום
ללקוחות בארץ ובחו"ל .נכון למועד התשקיף הקבוצה מנהלת משא ומתן עם חברה
כאמור.
 .6.22.6הרחבת הפעילות במקסיקו  -למיטב ידיעת החברה במהלך השנים האחרונות חלק
משמעותי מלקוחות פלציב צפון אמריקה פתחו שלוחות ייצור במקסיקו .על מנת להמשיך
ולשרת לקוחות אלו ,הקבוצה החליטה לפתוח ,בשלב ראשון ,מחסן הפצה המצוי בסמוך
למפעל פומוטיב במקסיקו .נכון למועד התשקיף הקבוצה הקימה חברה בת במקסיקו,
אשר פועלת להקמת המחסן במקסיקו .נכון למועד התשקיף ,המחסן צפוי להתחיל לפעול
במחצית הראשונה של שנת  .2019ככל שהביקושים למוצרי החברה במקסיקו יגדלו,
הקבוצה תבחן אפשרות גם של פתיחת קווי ייצור פלפום במקסיקו .להערכת החברה
להקמת קוו יצור במקסיקו תהיה השפעה חיובית הן על כושר הייצור של הקבוצה והן על
עלויות ייצור פומוטיב מקסיקו ,וזאת בין היתר לנוכח העובדה כי קוו הייצור כאמור עשוי
לחסוך את עלויות שינוע מוצרי הפלפום מישראל וצפון אמריקה למקסיקו.
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 .6.22.7השוק בהודו  -בהתאם לאסטרטגיה של הקבוצה להרחב היקפי פעילותה ברחבי העולם,
הקבוצה פועלת לשיווק מוצריה בשוק ההודי .בשם לב לגודל השוק הפוטנציאלי ולחובת
ביצוע רכש גומלין של חברות ישראליות עם יצרנים בשוק ההודי ,להערכת החברה מדובר
בשוק בעל פוטנציאל משמעותי .בשנת  2017החברה התקשרה בהסכם שיתוף פעולה עם
יצרן הודי ,העוסק ,בין היתר ,בעיבוד מוצרים מפוליאתילן מוקצף מצולב .מטרת שיתוף
הפעולה הינה ,בשלב ראשון ,להרחיב את היקפי מכירות המוצרים ללקוחות בתחום
הביטחון ,תוך ניצול המחוייבות של הלקוחות אשר מוכרים מוצרים בהודו לביצוע רכש
גומלין בהודו ,וזאת באמצעות מכירת חומרי גלם ליצרן ההודי .בשלב השני ,בכוונת
הקבוצה והיצרן ההודי לבחון הקמה של חברה יעודית אשר תתמחה בייצור ומכירה של
מוצרים המיוצרים על ידי הקבוצה .לפרטים נוספים ראו סעיף  6.9.13לעיל.
 .6.22.8הרחבת הפעילות באירופה  -כמפורט לעיל ,בשנת  2003החברה הקימה את טרופל ,מתוך
מטרה להגדיל את היקפי מכירותיה ללקוחות בשוק האירופאי .נכון למועד זה טרופל
עוסק בייצור מוצרי פלפום בלבד .לאור הערכת הקבוצה כי חלק משמעותי מהלקוחות
באירופה מעוניין ברכישת מוצרים המיוצרים באירופה בלבד ,הקבוצה בוחנת אפשרות
של הקמת קווי ייצור גלפום באירופה .להערכת החברה הקמת קווי ייצור כאמור עשויים
לסייע בהרחבת את היקפי מכירות הקבוצה ומגוון לקוחותיה.
 .6.22.9מוצרי  - UNDERLAYכמפורט בסעיפים  6.8.7.2ו 6.8.14.2-לעיל ,נכון למועד התשקיף
הקבוצה מוכרת לרשת  The Home Depotמוצרי בידוד המותקנים מתחת לשטחים
ופרקטים .נכון למועד התשקיף מוצרי הקבוצה נמכרים בכ 950-חנויות של The Home
( Depotמתוכם  750בארה"ב ו 200-בקנדה) .בכוונת הקבוצה לפעול לשיווק מוצרים
דומים גם ללקוחות נוספים ,תוך כדי הרחבת מגוון המוצרים מסוג זה.
 - Shock Pad .6.22.10כמפורט בסעיף  6.8.14.2לעיל ,בשנים האחרונות הקבוצה פיתחה מוצר
המשמש לשיכוך וניקוז מים ,המיועד להתקנה מתחת למגרשי ספורט העשויים מדשא
סינטטי .במהלך השנים  2016ו 2017-הקבוצה פעלה בשיתוף פעולה עם חברה בלגית,
העוסקת באספקת דשא סינטטי למגרשי ספורט ,להתקנת המוצר בשלושה מגרשים,
וזאת על מנת לבחון את היתכנות השימוש במוצר זה .במהלך המחצית השניה של שנת
 2018הקבוצה הזמינה ציוד ייצור ייעודי לעיבוד המוצר באופן מתועש .כמו כן ,בכוונת
הקבוצה לפעול לאיתור יצרני דשא סיננטי באירופה ולעניין אותם בשיתוף פעולה למכירה
של המוצר כחלק מפתרון כולל ללקוח.
 .6.22.11איכות הסביבה  -כמפורט בסעיף  6.19לעיל ,הקבוצה פועלת למזער את הפגיעה באיכות
הסביבה ולשפר את הסביבה הגיהותית של עובדיה .פעולות אלו כללו הקמת קווים
למחזור פסולת שנועד לצמצם את כמות הפסולת הנטמנת ,מעבר לשימוש בגז טבעי
במפעל החברה בישראל ,הקמת קוו לייצור מקציף בתצורה של  ,Masterbatchשנועד
למזער את כמות החלקיקים באוויר בסביבת העובד ,עמידה בתקן  ISO14001במפעלי
הקבוצה בישראל וברומניה וכיו"ב .נכון למועד התשקיף בקוו הגלילים בצפון אמריקה
מותקנת מערכת לסינון גזי הפליטה אשר נועדה לצמצם את הפגיעה בסביבה .בכוונת
הקבוצה לבחון יישום טכנולוגיה דומה גם באתר בישראל.
 .6.22.12שמירה על הוצאות  -במקביל לפעולות ולידעים המפורטים לעיל ,הקבוצה שמה לה
למטרה לפעול לצמצום ,ככל הניתן ,של עלויות הייצור ולשמירה על היקף ההוצאות
הקבועות ,במקביל לגידול בהיקפי הפעילות .הקבוצה מעריכה כי בדרך זו היא תוכל לשפר
את תוצאות פעילותה.
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היעדים בסעיף זה לעיל בדבר אסטרטגיות הפעולה של הקבוצה הינם מידע צופה פני
עתיד כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך .נתונים אלו עשויים שלא להתממש או
להתממש באופן שונה (לרבות מהותית ההערכות המפורטות לעיל) ,בשל השפעת
גורמים שבשליטת הקבוצה והשפעת גורמים שאינם בשליטת הקבוצה ,כגון :שינויים
מהותיים בזמינות ומחירי חומרי גלם ,שינויים בשערי חליפין ,שינויים פוליטיים,
שינויים בביקוש למוצרי הקבוצה ,שינויים במדיניות הטלת מיסים ומכסים ,שינויים
במבנה התחרות בתחומי פעילות הקבוצה ,שינויים בעלויות הייצור ,קשיים תפעוליים,
הוצאות בלתי צפויות ,סיום התקשרות עם מספר מפיצים או סוכנים ,קושי באיתור
שותפים ומשווקים ,קושי בחדירה לשווקים חדשים ,קושי בהגדלת היקפי המכירות
של הקבוצה בשווקים שונים ,קושי בפיתוח מוצרים ,קושי בהקמת קווי ייצור ,קושי
באיתור מקורות מימון ,משבר כלכלי במדינות בהן הקבוצה פעילה וכיוצ"ב.
.6.23

צפי להתפתחות בשנה הקרובה
בהמשך לאמור בסעיף  6.8.14.1לעיל ,בכוונת הקבוצה להתחיל במהלך שנת  2019בשיווק
המוצרים בעלי התאים הפתוחים ,וככל שהשיווק יישא פרי גם בייצור מסחרי של מוצרים
אלו.
במהלך שנת  2018קיבלה הנהלת החברה החלטה עקרונית לפעול להקמת קווי גלפום
באירופה .בהתאם להחלטת הנהלת החברה ,בכוונת הקבוצה לבחון אפשרות (וככל הניתן
גם להגיש בקשה) לקבלת מענקים מהמדינה בו יוקם קו הייצור ,אשר ישמשו למימון
רכישת והקמת קווי ייצור אלו.
בשנים האחרונות הקבוצה השקיעה בהקמת קווי ייצור חדשים באתרים בחו"ל .בכוונת
הקבוצה לפעול להגדיל היקפי המכירות ,במטרה כי גידול המכירות יאשר מיצוי כושר
הייצור הנובע מהגדלת הקווים כאמור.
כאמור בסעיף  5.2לעיל ,חלק מתמורת ההנפקה מיועדת להקמת קווי גלפום באירופה וקו
הפלפום במקסיקו .ככל שההנפקה תושלם בכוונת הקבוצה להתחיל לפעול בשנה
הקרובה ,בין היתר ,להקמת הקווים כאמור .יצויין כי ניסיון העבר של החברה מלמד כי
הקמת אתרי ייצור חדשים אורכת בין שנה לשנתיים ,וכי לאחר הקמת קווי הייצור ,נדרש
פרק זמן של מספר שנים ,לאיתור לקוחות שירכשו את המוצרים שייוצרו בקווי הייצור
החדשים.
הצפי והיעדים האמורים לעיל הינם מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך,
המבוסס במידה מהותית על ציפיות והערכות לגבי התפתחויות כלכליות ,ענפיות
ואחרות ועל השתלבותן אלה באלה .יעדים אלה יכולים שלא להתממש או להתממש
באופן שונה מהותית מכפי שנחזה ,בין היתר בשל גורמים שאינם בשליטת הקבוצה,
כגון :שינויים מהותיים בזמינות ומחירי חומרי גלם ,שינויים בשערי חליפין ,שינויים
פוליטיים ,שינויים בביקוש למוצרי הקבוצה ,שינויים במדיניות הטלת מיסים ומכסים,
שינויים במבנה התחרות בתחומי פעילות הקבוצה ,שינויים בעלויות הייצור ,קשיים
תפעוליים ,הוצאות בלתי צפויות ,סיום התקשרות עם מספר מפיצים או סוכנים ,קושי
באיתור שותפים ומשווקים ,קושי בחדירה לשווקים חדשים ,קושי בהגדלת היקפי
המכירות של הקבוצה בשווקים שונים ,קושי בפיתוח מוצרים ,קושי בהקמת קווי ייצור,
קושי באיתור מקורות מימון ,משבר כלכלי במדינות בהן הקבוצה פעילה וכיוצ"ב.
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.6.24

דיון בגורמי סיכון

 .6.24.1סיכונים מאקרו כלכליים
שינוי שערי חליפין  -כמפורט בסעיף  6.7.5לעיל ,הקבוצה חשופה לסיכונים בשינוי שער
חליפין .בהתאם ,שינוי בשערי החליפין של המטבעות באזורים בהן פועלת הקבוצה עלול
להביא לשחיקה בתוצאות הפעילות של הקבוצה .מדיניות הקבוצה להגן מפני חשיפה
בתנודות שער החליפין הינה בעיקר באמצעות נטילת הלוואות במטבעות הרלוונטיים
ותשלום לספקי חומרי גלם וציוד במטבע חוץ.
שינוי שערי ריבית  -הקבוצה מממנת חלק ניכר מפעילותה באמצעות הלוואות מתאגידים
בנקאיים ולפיכך חשופה לשינויים בשערי הריבית ,הן לגבי שינוי בריבית הפריים בישראל
והן לגבי שינויים הלייבור .שינוי בשיעורי ריביות הנ"ל עלול להשפיע מהותית על הוצאות
המימון של הקבוצה.
מצב כלכלי ובטחוני  -חוסר יציבות כלכלית ופוליטית בארץ ובעולם עשוי להשפיע על
היקף המכירות ורמת החשיפה הפיננסית של הקבוצה.
שינויים במחירי הנפט  -חומרי הגלם הפלסטיים ,שמשמשים את הקבוצה ,הינם בעיקר
תוצרים של נפט .לפיכך ,שינויים חדים במחירי הנפט עלולים לגרום לשינויים במחירי
חומרי גלם המשמשים את הקבוצה ובהתאם לפגיעה בתוצאות פעילות הקבוצה.
שינוי בתנאי סחר עולמיים  -בשל חלקן הגבוה של מכירות הקבוצה לחו"ל מושפעת
הקבוצה מהסכמים בינלאומיים בנושאי סחר חופשי ,מכסים ומיסים המגנים על תוצרת
מקומית מפני יבוא .שינוי בגובה המכסים ו/או המיסים המגנים עלול לגרום לעליה
במחירי מוצרי הקבוצה במדינות השונות ובהתאם לירידה בביקוש למוצרי הקבוצה.
לחילופין ,שינוי בגובה המכסים ו/או המיסים המגנים עלול לחייב את הקבוצה להוריד
את מחירי מוצרים ובהתאם לפגוע בשיעורי רווחיות החברה.
 .6.24.2סיכונים ענפיים
שינויים במחירי חומרי גלם  -מחיר הפוליאתילן ,חומר הגלם העיקרי המשמש את
הקבוצה ביצור מוצריה ,חשוף לתנודתיות רבה .כפועל יוצא מהשינויים במחירי
הפוליאתילן ,מעדכנת הקבוצה את מחירי מוצריה ,אך לא תמיד במלוא שיעור השינוי.
כמו כן קיים פער עיתוי בין מועד שינוי מחיר חומרי הגלם לבין מועד עדכון מחיר המכירה
ללקוחות ,באופן השוחק את שיעורי הרווחיות .בנוסף ,הסכמי המסגרת עם לקוחות
בתחום הרכב אינם מאפשרים לקבוצה לעדכן את מחירי המוצרים במקרה של שינויים
במחירי חומרי הגלם.
תקינה אירופאית בתחום הכימיקלים ( - )REACHבשנים האחרונות מתקיימים דיונים
באיחוד האירופי בדבר הכללת חומרים מקציפים המשמשים את הקבוצה
( ,Azodicarbonomideהידועים בשם  )ADCAברשימת חומרי ה ,SVHC-וזאת לאור
הסיכון העלול להיות כרוך בשימוש במוצרים אלו .במהלך שנת  2018פורסמה טיוטת
הצעת חוק הכוללת את מוצרים ה ADCA-ברשימת חומרי ה .SVHC-ככל שחומר ה-
 ADCAיכללו ברשימת חומרי ה ,SVHC-המשמעות הינה כי לא ניתן יהיה לעשות שימוש
באבקת  ADCAבאירופה .עם זאת ,להערכת החברה קיימת סבירות גבוהה כי ניתן יהיה
להמשיך ולשווק באירופה מוצרים הכוללים אבקת  ADCAאשר ייוצרו מחוץ לאירופה.
נכון למועד התשקיף הקבוצה בוחנת האם השימוש ב Masterbatch-חלף השימוש ב-
ADCAיספק מענה ויעמוד בדרישות החוק .לנוכח העובדה כי למיטב ידיעת הקבוצה לא
קיימים חומרים תחליפיים לחומרי ה ,ADCA-השימוש שנעשה בחומר זה על ידי מפעלים
אחרים ברחבי אירופה והחשש כי איסור השימוש ב ADCA-יגרום לסגירת מפעלים
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קיימים ,להערכת החברה קיימת סבירות כי בסיום התהליך לא יאכף איסור השימוש
בחומרי  ADCAבתצורת גרעינים (להבדיל משימוש בתצורת אבקשה ,אשר קיים סיכוי
כי יאכף) .יודגש כי אין ביכולת הקבוצה להעריך את השפעת אישור החוק באיחוד
האירופי על יתר השווקים בהם פועלת הקבוצה ,ובפרט האם יאומצו חוקים דומים על
ידי מחוקקים נוספים ברחבי העולם.
תחרותיות  -פעילותה של הקבוצה בתחומי הפעילות השונים מאופיינת בתחרות .על מנת
להתמודד עם התחרות הקבוצה שואפת לייעול הליכי הייצור והלוגיסטיקה ,במטרה
ולהביא להוזלתם ,ולשמר את יתרונה היחסי על ידי הקפדה על אמינות ושירות ללקוח.
כן פועלת הקבוצה לייצור מוצרים חדשים ומוצרי נישה .התגברות התחרות וכניסה של
מתחרים חדשים עלולה לצמצם את רווחיות הקבוצה ולשחוק את היתרון הקיים
למוצריה.
שינוי טכנולוגי שיפגע בביקוש למוצרי הקבוצה  -קיים סיכון כי פיתוח מוצרים חדשים
תחליפיים למוצרים המיוצרים על ידי הקבוצה יפגע בביקוש למוצרי הקבוצה.
אשראי לקוחות  -כמקובל בתחום פעילות הקבוצה ,התמורה המשולמת לחברות הקבוצה
בגין אספקת מוצרים ושירותים על ידן משולמת בתנאי תשלום של בין מזומן לשוטף +
 .120בהתאם ,קיים חשש כי לקוחות הקבוצה לא ישלמו את מלוא התמורה שהם
מחויבים לשלם לאחר שיסופקו להם המוצרים או שירותים .כ 85%-מסך חובות
הלקוחות מבוטחים בביטוח אשראי .בשים לב לביטוח כאמור ,ההיכרות רבת השנים עם
מרבית הלקוחות ,ומעקב שוטף אחר המידע הקיים בשוק בדבר מצב הלקוחות ,החברה
סבורה כי החשיפה בגין אשראי הלקוחות אינה משמעותית.
 .6.24.3סיכונים ייחודיים
נזקי גוף  -הפעילות המבוצעת בקבוצה כרוכה בהפעלת ציוד כבד ועבודה עם חומרים
בטמפרטורות גבוהות במיוחד .הקבוצה נוקטת באמצעי הבטיחות הנדרשים למניעת
תאונות עבודה .לקבוצה פוליסת ביטוח המכסה תביעות בגין נזקי גוף .במקרה בו פוליסת
הביטוח לא תכסה את אותם נזקים כולם או חלקם עשויה הקבוצה לשלם לנפגעים
סכומים מהותיים ,אשר עלולים לפגוע בתוצאות פעילותה .כמו כן ,אירוע ביטוחי עלול
לגרום לקושי במציאת כוח אדם.
לקוחות מהותיים  -לתחום פעילת הרכב קיימת תלות בקבוצת פולקסווגן ולתחום
האריזה עלול להיות תלות באחד מלקוחותיו .שינוי משמעותי בהיקף המוצרים אותם
רוכשים הלקוחות כאמור מהקבוצה ,עלול להשפיע לרעה על פעילות הקבוצה.
גניבת ידע  -אחת הסיבות למכירות מוצרי הקבוצה הינה ייחודיות מוצרים אלו
והתאמתם לדרישות הלקוחות .ייצור המוצרים על ידי חברות הקבוצה מבוצע תוך שימוש
ביידע ייחודי שנצבר בקבוצה במהלך שנות פעילותה .זליגת הידע כאמור למתחרים עלולה
לפגוע בביקוש למוצרי הקבוצה ולהקשות על חברות הקבוצה בהתמודדותן עם התחרות.
שביתות בנמלי הים  -כ 18%-ממכירות הקבוצה הינם של מוצרים המיוצרים בישראל
ונמכרים ללקוחות מחוץ לישראל .בנוסף ,חלק מחומרי הגלם המשמשים את חברות
הקבוצה בישראל מיובאים מחוץ לישראל .שביתות בנמלי הים של ישראל עשויות לשבש
ולעכב את משלוח המוצרים לחו"ל ובשל כך לגרום להוצאות ונזקים .כמו כן ,עליה
בעלויות ההובלה עלולה לשחוק את רווחיות הקבוצה.
תלות בספקים  -כמפורט בסעיף  6.8.13.4לעיל ,לקבוצה תלות באחד מספקי חומרי הגלם
שלה .בהתאם ,סיום ההתקשרות עימו ,עלול להיות כרוך ,בטווח הקצר לפחות ,בתוספת
עלות לקבוצה ואף לפגוע ביכולת הייצור של הקבוצה.
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עליה בשכר עובדים  -חלק משמעותי מעובדי הקבוצה הינם עובדי ייצור .עליה בשכר
המינימום וכן עליה בשכר העבודה באזורים בהם ממוקמים אתרי הקבוצה עלולה
להשפיע על עלות השכר של העובדים (לרבות עובדים שאינם עובדי ייצור) ולגרום לשחיקה
ברווחיות הקבוצה.
סכסוך עבודה  -כמפורט בסעיף  6.13.4.4לעיל ,כ 130-עובדים מתוך עובדי הקבוצה
בישראל חברים בהסתדרות העובדים הלאומית והוראות ההסכם הקיבוצי חלים עליהם.
קיים סיכוי כי במקרה של סכסוך עבודה ,תיפגע הפעילות השוטפת באתר בישראל.
אחריות מוצר  -כמפורט בסעיף  6.10.1.3לעיל ,לקוחות פומוטיב דורשים מספקיהם
אחריות מוצר לתקופה ארוכה .פומוטיב מבטחת את מוצריה בהתאם לדרישות של
הלקוחות .ידוע לחברה כי במקרים של תקלה ברכב המחייבת קריאה לכלל הלקוחות
לבוא ולתקן ( ,)Recallהעלויות הכרוכות בכך גבוהות מאד ביחס לערכם של המוצרים של
תחום הפעילות המשולבים בכלי הרכב.
עצירת קו ייצור של לקוח  -פומוטיב מחויבות לאספקת מוצריה במועד (.)Just In Time
אי אספקה בזמן עלולה לגרום לעצירת קו ההרכבה של הלקוח ובכך לגרום לנזק משמעותי
ללקוח ,להטלת קנסות כבדים על פומוטיב ,לפגיעה במערכת היחסים עם הלקוח
ולסיכויים לקבל הזמנות חדשות.
שוק כלי הרכב  -כל מוצרי פומוטיב מופנים לשוק כלי הרכב וכן חלק ממוצרי תחום חומרי
הגלם נמכרים לספקים המיצרים חלקים ליצרני כלי רכב .לכן ירידה בכמות כלי הרכב
החדשים עלולה לגרום לצמצום מכירות הקבוצה.
סיכון תזרימי  -המשך פיתוח הקבוצה והקמת קווי ייצור חדשים מצריך אשראי למימון
השקעות ברכוש קבוע וגידול בהון חוזר .קיים חשש כי במקרה של קושי באיתור מקורות
מימון ,הקבוצה תתקשה להקים קווי ייצור חדשים ,דבר שיקשה על המשך התפתחות
החברה.
רעידות אדמה  -מפעל הקבוצה בישראל והמטה שלה ממוקם בעמק בית שאן ,שהינו
באזור השבר הסורי-אפריקאי הנחשב כאזור מועד לרעידות אדמה .קיים חשש כי רעידת
אדמה בעוצמה גבוהה תפגע ,בין היתר ,באתר הפעילות של הקבוצה בישראל וביכולת
הייצור שלה.
סיכוני סייבר  -חברות הקבוצה עושות שימוש במערכות  ERPומערכת simplicity

המשמשות לניהול מערכות הייצור .בהתאם קיים סיכון לתקיפת סייבר .נכון למועד
התשקיף מערכות הקבוצה לא היו מעורבות בתקיפות סייבר .למרות זאת ,החברה ביצעה
סקר סיכוני סייבר וערכה תוכנית לשיפור ההגנה של הרשת .עם זאת ,מטבע הדברים קיים
סיכון לתקיפות סייבר .תקיפות כאמור עלולות לפגוע בפעילות השוטפת של הקבוצה.
הגבלים עסקיים  -כמפורט לעיל להערכת החברה ,נתח השוק של הקבוצה ביחס לחלק
מהמוצרים הנמכרים על ידה בישראל הינו גבוה .בהתאם קיים חשש להטלת מגבלות על
החברה מכוח חוק ההגבלים העסקיים .יודגש ,כי למיטב ידיעת החברה ,נכון למועד
התשקיף הינה עומדת בכל הוראות חוק ההגבלים העסקיים החלות עליה.
תלות בעובדים  -כמפורט בסעיף  6.13.3לעיל ,להערכת החברה בפרק הזמן הקצר ,יכולת
הרחבת אתרי הפעילות מחוץ לישראל והקמת אתרי פעילות חדשים תלויה בהמשך
העסקתם של מנכ"ל החברה וסמנכ"ל הטכנולוגיות של החברה .הקבוצה פועלת להכשרת
עובדים נוספים בקבוצה אשר יהיו בעלי הידע הנדרש להרחבת והקמת אתרי הפעילות על
מנת לצמצם ולאיין את התלות בעובדים אלו.
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להלן הערכות החברה לגבי סוגם ומידת השפעתה של גורמי הסיכון האמורים על החברה:
מידת ההשפעה של גורם הסיכון
השפעה גדולה השפעה בינונית השפעה קטנה
סיכוני מאקרו כלכליים
שינוי שערי חליפין
שינוי שערי ריבית
מצב כלכלי ובטחוני
שינויים במחירי הנפט
שינוי בתנאי סחר עולמיים
סיכונים ענפיים
שינויים במחירי חומרי גלם
תקינה אירופאית בתחום הכימיקלים ()REACH
תחרותיות
שינוי טכנולוגי שיפגע בביקוש למוצרי פלציב
אשראי לקוחות
סיכונים ייחודיים
נזקי גוף
לקוחות מהותיים
גניבת ידע
שביתות בנמלי הים
תלות בספקים
עליה בשכר עובדים
סכסוך עבודה
אחריות מוצר
עצירת קו ייצור של לקוח
שוק כלי הרכב
סיכון תזרימי
רעידות אדמה
סיכוני סייבר
הגבלים עסקיים
תלות בעובדים

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

המידע בדבר גורמי הסיכון שלעיל והשפעתם על הקבוצה הינו מידע צופה פני עתיד ,כהגדרתו
בחוק ניירות ערך .מידע זה נסמך ,בין היתר ,על הערכות הקבוצה המבוססות על ניסיון העבר
והיכרות את השווקים הרלבנטיים לתחומי פעילותה ומידע בנושא התפתחויות רגולטוריות
הרלוונטיות לתחומי הפעילות של הקבוצה .הקבוצה עשויה להיות חשופה בעתיד לגורמי סיכון
נוספים והשפעתו של כל גורם סיכון ,היה ויתממש ,עשויה להיות שונה מהערכות החברה .כאמור
מידע צופה פני עתיד הוא מידע המבוסס על מידע הקיים בחברה בתאריך התשקיף .התוצאות
בפועל עשויות להיות שונות באופן מהותי מן התוצאות המוערכות או משתמעות ממידע זה.

ו 84 -

.6.25

חברות בנות וקשורות

 .6.25.1להלן פרטים אודות תאגידים וחברות בנות ו/או חברות כלולות מהותיות בהן מחזיקה החברה נכון למועד תשקיף זה:

מס'

שם החברה

.1

פומוטיב בע"מ
פומוטיב
אינטרנשיונל
( )2004בע"מ

.3
.4

Foamotive Srl
Palziv UK
PXL Cross
Linked Foam
Corporation
Tropal
Romania Srl
Palziv North
America
PZ Associates
Foamotive
Mex S.A DE
CV
Palziv Mex SA
DE CV

.2

.5
.6
.7
.8
.9
.10

חברה מאוחדת/
חברה בשליטה
משותפת /חברה
כלולה

מדינת
התאגדות

זכויות החברה
(בשרשור סופי) בהון
המונפק והנפרע של
החברה הבת/הקשורה

זכויות החברה
(בשרשור סופי)
בהצבעה של החברה
הבת/הקשורה

היקף ההשקעה בחברה
הבת/הקשורה נכון
ליום 30.09.2018
(באלפי ש"ח)

סכומי ההלוואות
והערבויות שהועמדו
לחברה הבת/הקשורה
נכון ליום 30.09.2018
(באלפי ש"ח)

סכום המוניטין
שנבע מרכישת
החברה

מאוחד

ישראל

100%

100%

()4,403

8,071

---

מאוחד

ישראל

100%

100%

---

---

---

מאוחד
מאוחד

רומניה
אנגליה

100%
100%

100%
100%

12,475
1,643

-----

-----

מאוחד

קנדה

100%

100%

11,347

---

165

מאוחד

רומניה

100%

100%

11,140

---

---

מאוחד
מאוחד

ארה"ב
ארה"ב

100%
100%

100%
100%

38,536

39,052

---

499

3,634

---

מאוחד

מקסיקו

100%

100%

14,490

6,201

---

מאוחד

מקסיקו

100%

100%

הוקמה לאחר תאריך
המאזן

---

----
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 .6.25.2להלן פרטים אודות חברות בנות/קשורות מהותיות של החברה נכון למועד התשקיף (באלפי ש"ח):
תחום עיסוק
שם החברה

פומוטיב
בע"מ
פומוטיב
אינטרנשיונל
( )2004בע"מ
Foamotive
Srl
Foamotive
Mex S.A
DE CV
Palziv UK
PXL Cross
Linked
Foam
Corporation
Tropal
Romania Srl
Palziv North
America
PZ
Associates

תחום הרכב

תחום חומרי הגלם

לתקופה של תשעה חודשים שהסתיימה ביום  30בספטמבר
2018
רווח
רווח
הוצאות
דמי
(הפסד) (הפסד)
ריבית
דיבידנד
)
הכנסות
(
ניהול
אחרי
לפני
ריבית
מס
מס

שנת 2016

שנת 2017
רווח
(הפסד)
לפני
מס

רווח
(הפסד)
אחרי
מס

הוצאות
(הכנסות)
ריבית

דיבידנד

ריבית

דמי
ניהול

רווח
(הפסד)
לפני
מס

רווח
(הפסד)
אחרי
מס

הוצאות
(הכנסות)
ריבית

דיבידנד

ריבית

דמי
ניהול

)(591

)(591

205

---

---

108

1,416

1,416

208

---

---

123

)(174

)(174

370

---

---

132

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

2,047

1,821

)(66

---

---

368

4,289

3,588

)(423

---

---

446

5,071

4,285

)(150

---

---

450

)(495

)(495

57

---

---

---

)(432

)(439

)(1,153

---

---

---

)(654

)(654

)(56

---

---

---

192

192

8

---

---

---

183

149

3

---

---

---

167

133

13

---

---

---

)(688

)(495

)(669

---

---

---

977

807

516

---

---

---

3,631

2,684

452

---

---

---

1,606

1,378

60

---

---

173

1,534

1,325

)(20

---

---

244

2,086

1,756

34

1,925

---

203

7,631

5,794

895

---

---

---

5,595

3,706

1,535

---

---

---

1,240

919

1,164

---

---

---

101

74

108

---

---

---

164

99

125

---

---

---

196

117

127

---

---

---
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.6.26

הסברי הדירקטוריון
דירקטוריון החברה מתכבד להגיש את דוח הדירקטוריון של פלציב עין הנצי"ב  -אגודה
שיתופית חקלאית בע"מ (להלן" :החברה") לתקופות של תשעה ושלושה חודשים שהסתיימו
ביום  30בספטמבר  2018ולשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר  ,2017בהתאם לתקנות ניירות
ערך (דוחות תקופתיים ומידיים) ,התש"ל( 1970-להלן" :תקנות דוחות תקופתיים
ומיידיים").

חלק ראשון  -הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד ,תוצאות פעולותיו,
הונו העצמי ותזרימי המזומנים שלו
 .6.26.1כללי
החברה הינה אגודה שיתופית חקלאית שהתאגדה בישראל ביום  8בינואר  2002בהתאם
לפקודת האגודות השיתופיות .ביום __ הושלם הליך הפיכת החברה מאגודה שיתופית
חקלאית לחברה פרטית בהתאם לסעיף  345לחוק החברות ,התשנ"ט( 1999-להלן" :חוק
החברות").
נכון למועד התשקיף החברה עוסקת ,בעצמה ובאמצעות חברות בשליטתה ,בייצור חומרים
מוקצפים מפוליאתילן מוקצף מצולב בעל תאים סגורים ,75המשמשים כחומרי גלם (להלן:
"תחום חומרי הגלם") ,ייצור ושיווק אריזות ומוצרים סופיים מפוליאתילן מוקצף מצולב
(להלן" :תחום האריזות") ותכנון ,פיתוח ,ייצור ,עיבוד ,שיווק ומכירה של חלקים לרכב
המיוצרים מפוליאתילן מוקצף מצולב ,בשיטת עיצוב טרמי ( ,)Thermoformingהמשמשים
לבידוד חלקי הרכב השונים (להלן" :תחום הרכב").
 .6.26.2תחומי פעילות
לפרטים אודות תחומי הפעילות של החברה נכון למועד התשקיף ראו סעיף  6.3לעיל וכן ביאור
 23לדוחות הכספיים של החברה ליום  31בדצמבר  2017המצורפים בפרק  9לתשקיף.
 .6.26.3המבנה החזקות של הקבוצה
לפרטים בדבר מבנה ההחזקות של הקבוצה ,ראו סעיף  6.2.3לעיל.
 .6.26.4הסביבה העסקית
לפירוט בדבר הסביבה העסקית של הקבוצה ראו סעיפים  6.8.1 ,6.7 ,6.2.2עד  6.9.1 ,6.8.3ו-
 6.10.1לעיל.

75

קרי ,תאים בהם כלוא אויר.
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 .6.26.5סקירת התפתחות החברה:
להלן גרף המייצג את ההכנסות וה EBITDA-של החברה החל משנת ( 2008במיליוני ש"ח):
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להלן גרף המייצג את הכנסות החברה בחלוקה גיאוגרפית החל משנת ( 2008במיליוני ש"ח):

350
300
250
140

140

126
97

92

86

83

92

93

83

75

200

90
62

150

53
32

75

67

56

72

68

69

63

67

66

51

46

40

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

100
50
0

צפון אמריקה

אירופה

ו 88 -

שוק מקומי

להלן גרף המפרט יכולת ייצור פוטנציאלית בהשוואה ליכולת ייצור בפועל בקבוצה החל משנת
( 2008בטון):

טון ייצור – יכולת ייצור מול ייצור בפועל
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פוטנציאל ייצור

להלן גרף המפרט את תזרים המזומנים מפעילות שוטפת בחברה החל משנת ( 2008במיליוני
ש"ח):
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מחזוריות בתזרים נובעת מצרכי הון חוזר.
התזרים השלילי בשנת  2011נובע מהרצת המפעל בצפון אמריקה.
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2008
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להלן גרף המפרט השקעות במכונות וציוד בקבוצה החל משנת ( 2008במיליוני ש"ח):
40

35
12

30

7
25
11

6
20

10
1

5
15

5
24
17

4

19

9
15

10

14
12

9

9

5

6

5

0
2015
2016
2017
השקעות ישראל ואירופה

2012
2013
2014
השקעות בפומוטיב מקסיקו

2011

2008
2009
2010
השקעות בצפון אמריקה

להלן גרף המפרט השקעות מצרפיות בשנים  2008עד ( 2017במיליוני ש"ח):

השקעות
ישראל
ואירופה
74

השקעות
בצפון
אמריקה
115

השקעות
בפומוטיב
מקסיקו
11
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להלן גרף המפרט את השינויים בהון העצמי של החברה החל משנת ( 2008במיליוני ש"ח):
121

111

108

104

98

86

דיבידנד
*
**

78

72

66

56

50

הון עצמי

בשנים  2010-2011נפרעה הלוואת בעלים בסכום כולל של כ 4-מיליון ש"ח.
לא כולל דיבידנד של  24מיליון ש"ח שהוכרז ביום  24בדצמבר .2018

 .6.26.6מצב כספי:
סעיף

30.09.2018

ליום
31.12.2017
30.09.2017
באלפי ש"ח

31.12.2016
הסבר

סכום

 %מסך
הנכסים

סכום

 %מסך
הנכסים

סכום

 %מסך
הנכסים

סכום

 %מסך
הנכסים

נכסים
שוטפים

153,019

55%

141,887

53%

136,054

53%

139,050

54%

נכסים לא
שוטפים

126,862

45%

124,856

47%

122,429

47%

120,420

46%

התחייבויות
שוטפות

94,798

34%

98,057

37%

86,993

34%

117,946

45%

השינויים בנכסים השוטפים בין יום 30
בספטמבר  2018ליום  30בספטמבר 2017
נובעים ,בעיקר ,מגידול במלאי בסך של כ-
 13.5מיליון ש"ח ומקיטון בלקוחות בסך
של כ 3.9-מיליוני ש"ח.
השינויים בנכסים השוטפים בין יום 31
בדצמבר  2017ליום  31בדצמבר 2016
נובעים ,בעיקר ,מקיטון במלאי בסך של כ-
 6.9מיליוני ש"ח וקיטון במזומנים בסך
של כמיליון ש"ח ,לעומת גידול בלקוחות
בסך של כ 4.8-מיליוני ש"ח.
השינויים בתקופה נובעים ,בעיקר,
מרכישת נכסים ששימשו לתחום פעילות
חומרי הגלם (קווי גלפום והמחזור ב-
 )PNAותחום פעילות העיבוד האריזה
(מכונת חיתוך אוטומטית) בניכוי פחת
שנצבר בתקופה.
השינויים בהתחייבויות השוטפות בין יום
 30בספטמבר  2018ליום  30בספטמבר
 2017נובעים ,בעיקר ,מפירעון הלוואות
לז"ק בסך של כ 8.1-מיליוני ש"ח (אשר
נפרעו באמצעות הלוואות לז"א) ומגידול
בספקים בסך של כ 2.8-מיליוני ש"ח.
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השינויים בהתחייבויות השוטפות בין יום
 31בדצמבר  2017ליום  31בדצמבר 2016
נובעים ,בעיקר ,מפרעון הלוואות לז"ק
בסך של כ 25.7-מיליוני ש"ח (אשר נפרעו
הלוואות לז"א) וקיטון
באמצעות
באשראי שניתן על ידי ספקי רכוש קבוע
בסך של כ 3.8-מיליוני ש"ח.

140
120
100
80
60
40
20
0

סעיף

30.09.2018

ליום
31.12.2017
30.09.2017
באלפי ש"ח

31.12.2016
הסבר

סכום

 %מסך
הנכסים

סכום

 %מסך
הנכסים

סכום

 %מסך
הנכסים

סכום

 %מסך
הנכסים

התחייבויות
לא שוטפות

73,238

26%

66,815

25%

67,320

26%

42,510

16%

הון עצמי

111,845

40%

101,871

38%

104,170

40%

99,014

38%

השינויים בהתחייבויות הלא שוטפות בין
יום  30בספטמבר  2018ליום  30בספטמבר
 ,2017נובעים בעיקר ,מנטילת הלוואות
לז"א מבנקים בסך של כ 4.7-מיליוני ש"ח
נטו ,אשר שימשו לפירעון אשראי לז"ק
ומגידול במיסים נדחים בסך של כ1.5-
מיליוני ש"ח.
השינויים בהתחייבויות הלא שוטפות בין
יום  31בדצמבר  2017ליום  31בדצמבר
 ,2016נובעים ,בעיקר ,מנטילת הלוואות
לז"א מבנקים בסך של כ 22.7-מיליוני
ש"ח נטו ,אשר שימשו לפירעון אשראי
לז"ק.
השינויים בהון בין יום  30בספטמבר 2018
ליום  30בספטמבר  2017נובעים ,בעיקר,
מרווח נקי בסך של כ 19-מיליוני ש"ח
בתקופה ,בניכוי דיבידנד שחולק בסך של
כ 8.5-מיליוני ש"ח.
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השינויים בהון בין יום  31בדצמבר 2017
ליום  31בדצמבר  2016נובעים ,בעיקר,
מרווח נקי בסך של כ 16.8-מיליוני ש"ח,
בניכוי דיבידנד שחולק בסך של כ7-
מיליוני ש"ח וקיטון בקרן מהפרשי תרגום
בסך של כ 4.3-מיליוני ש"ח.

 .6.26.7תוצאות הפעילות:
להלן תמצית תוצאות הפעילות:

לתקופה של תשעה חודשים שהסתיימה ביום  30בספטמבר
2018

לתקופה של
שלושה חודשים
שהסתיימה ביום
 30בספטמבר

לתקופה של שנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר

2017

2016

2017

סעיף
אלפי ש"ח
חומרי
גלם

רכב

עיבוד
ואריזה

סה"כ

חומרי
גלם

רכב

עיבוד
ואריזה

סה"כ

חומרי
גלם

רכב

עיבוד
ואריזה

סה"כ

חומרי
גלם

רכב

עיבוד
ואריזה

סה"כ

2018

2017

הכנסות

187,417

30,473

35,643

233,096

176,741

29,360

33,212

222,621

257,683

38,912

45,071

298,306

255,226

31,397

32,945

290,911

76,211

73,202

הסברים

העליה בהכנסות בשנת  2018נובעת בעיקר מגידול במכירות מוצרי תחום חומרי הגלם והעיבוד האריזה .העליה בהכנסות בשנת  2017נובעת בעיקר מעליה במכירות תחום הרכב .בין שנת  2016לשנת 2017
עברה יחידת עיבוד שנוהלה תחת מגזר חומר הגלם לניהול מגזר העיבוד ואריזה .בהתאם גדלה פעילות העיבוד ואריזה ביחס לפעילות מגזר חומר גלם.

הוצאות
שיווק

24,717

24,705

33,640

32,070

7,982

8,121

 %הוצאות
שיווק
מהמכירות

11%

11%

11%

11%

10%

11%

הסברים
הוצאות
הנהלה
וכלליות

העליה בהוצאות מכירה ושיווק בנובעת בעיקר מגידול בהוצאות הובלה ,שכר ונלוות ,עקב גידול בהיקפי מכירות החברה.

14,882

19,597

14,607
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19,320

4,736

4,905

לתקופה של תשעה חודשים שהסתיימה ביום  30בספטמבר
2018

לתקופה של
שלושה חודשים
שהסתיימה ביום
 30בספטמבר

לתקופה של שנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר

2017

2016

2017

סעיף
אלפי ש"ח
חומרי
גלם

רכב

הוצאות
מחקר
ופיתוח

הסברים

עיבוד
ואריזה

רכב

1,963

רכב

2,057

2,739

762

902

העליה בהוצאות מחקר ופיתוח נובעת מגידול במספר עובדי המחקר ופיתוח .הוצאות מחקר ופיתוח קטנו ברבעון האחרון ביחס לתקופה מקבילה אשתקד ,מכיוון שהוצאוות אלו קשורות לפיתוח מוצרים
סופיים שפותחו בשנה קודמת.

28

63

71

-

141

141

נובע בעיקר ממכירות רכוש קבוע (רכבים) ,סכום לא מהותי.

הכנסות
אחרות
הסברים

רכב

2,286

הוצאות
אחרות
הסברים

סה"כ

חומרי
גלם

עיבוד
ואריזה

סה"כ

חומרי
גלם

עיבוד
ואריזה

סה"כ

חומרי
גלם

עיבוד
ואריזה

סה"כ

2018

2017

114

139

44

35

-

138

נובע בעיקר ממכירות רכוש קבוע (רכבים) ,סכום לא מהותי.

סה"כ
עלויות
תפעול

170,265

31,037

33,954

214,819

163,090

28,642

31,537

206,577

238,193

38,214

41,921

274,968

238,069

29,264

31,168

269,844

71,155

69,487

 %עלויות
תפעול
מהכנסות

91%

102%

95%

92%

92%

98%

95%

93%

92%

98%

93%

92%

93%

93%

95%

93%

93%

95%

רווח
מפעולות
תפעול

17,152

()564

1,689

18,277

13,651

718

1,675

16,044

19,490

698

3,150

23,338

17,157

2,133

1,777

21,067

5,056

3,715

 %רווח
מפעולות
תפעול

9%

2%-

5%

8%

8%

2%

5%

7%

8%

2%

7%

8%

7%

7%

5%

7%

7%

5%

הסברים

העליה בעלויות התפעוליות נובעת בעיקר מהוצאות במגזר הרכב הנובעות מהקמת אתר במקסיקו שהחל את הייצור בשנת  2017וכן מעליית שכר באתר ברומניה.
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לתקופה של תשעה חודשים שהסתיימה ביום  30בספטמבר
2018

לתקופה של
שלושה חודשים
שהסתיימה ביום
 30בספטמבר

לתקופה של שנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר

2017

2016

2017

סעיף
אלפי ש"ח
חומרי
גלם

עיבוד
ואריזה

רכב

הכנסות
(הוצאות)
מימון

()2,730

הכנסות
(הוצאות)
מהפרשי
שער

1,089

הסברים

סה"כ

חומרי
גלם

עיבוד
ואריזה

רכב

סה"כ

חומרי
גלם

()2,580

עיבוד
ואריזה

רכב

()3,666

1,045

744

סה"כ

חומרי
גלם

עיבוד
ואריזה

רכב

סה"כ

()2,816

()106

2018

2017

()980

()900

206

()312

הוצאות המימון גדלו עקב נטילת הלוואות לטווח ארוך בריבית גבוהה יותר ועליה בריבית דולרית .מנגד ,חלה עליה בהכנסות מהפרשי אשר קיזזה את העליה בהוצאות המימון.

רווח
(הפסד)
לפני
מיסים על
הכנסה

16,636

20,717

14,208

18,145

4,282

2,503

 %רווח
(הפסד)
לפני
מיסים
מהכנסות

7%

6%

7%

6%

6%

3%

הוצאות
מיסים

2,998

2,756

3,900

3,887

735

334

הסברים
רווח
לתקופה

השינוי בהוצאות המיסים נובע בעיקר מהשינוי ברווח
13,638

16,817

11,452
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14,258

3,547

2,169

לתקופה של תשעה חודשים שהסתיימה ביום  30בספטמבר
2018

לתקופה של
שלושה חודשים
שהסתיימה ביום
 30בספטמבר

לתקופה של שנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר

2017

2016

2017

סעיף
אלפי ש"ח
חומרי
גלם

עיבוד
ואריזה

 %רווח
לתקופה
מהכנסות

6%

5%

6%

5%

5%

3%

התאמות
מתרגום
דוחות

2,537

()1,595

()4,282

()2,218

()636

1,890

הסברים

רכב

סה"כ

חומרי
גלם

עיבוד
ואריזה

רכב

סה"כ

חומרי
גלם

עיבוד
ואריזה

רכב

סה"כ

חומרי
גלם

עיבוד
ואריזה

2018

2017

רכב

סה"כ

התנודות בהתאמות מתרגום דוחות כספיים נובעות בעיקר משינוי בשע"ח של הדולר ,בגין ההשקעה בחברת הבת בארה"ב.

מדידות
מחדש של
תוכניות
להטבה
מוגדרת

-

סה"כ
רווח
(הפסד)
כולל
לתקופה

16,175

()379

-

12,156

9,857

()93

11,947

-

2,911

-

4,059

 %רווח
(הפסד)
כולל
מהמכירות

7%

4%

4%

4%

4%

6%

EBITDA

32,040

27,847

39,260

36,401

9,844

7,432
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 .6.26.8נזילות

סעיף

לתקופה של תשעה
חודשים שהסתיימו
ביום  30בספטמבר
2018

2017

לתקופה של שלושה
חודשים שהסתיימו
ביום  30בספטמבר
2018

2017

לשנה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר
2017

2016

הסברי החברה ליתרות ולשינויים
המהותיים

אלפי ש"ח

תזרים
מזומנים נטו
מפעילות
שוטפת

תזרים
מזומנים נטו
ששימש
לפעילות
השקעה

תזרים
מזומנים נטו
שנבעו
(שימשו)
לפעילות
מימון

השינויים במזומנים שנבעו מפעילות
שוטפת בתקופה של תשעה חודשים
שהסתיימה ביום  31בספטמבר 2018
לעומת התקופה המקבילה אשתקד,
נבעו ,בעיקר ,מגידול ברווח בסך של
כ 2.2-מיליוני ש"ח ,בניכוי ירידה
בהון חוזר בסך של כ 1.1-מיליוני
ש"ח.
21,452

()12,707

()9,815

20,033

()21,741

()407

7,229

()4,864

()4,935

9,000

()7,872

()4,962

33,240

()28,961

()5,254
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17,512

()31,306

5,230

השינויים במזומנים שנבעו מפעילות
שוטפת בשנת  2017לעומת שנת 2016
נבעו ,בעיקר ,מגידול ברווח בסך של
כ 2.6 -מיליוני ש"ח ,עלייה בהתאמות
לרווח בסך של כ 3.5-מיליוני ש"ח
ועלייה בהון החוזר בסך של כ9.6-
מיליוני ש"ח ,שנבעה בעיקר מעליה
במלאי ,בעקבות גידול בהיקפי
פעילות הקבוצה.
העליה במזומנים ששימשו לפעילות
השקעה נובעת מהשקעות ברכוש
קבוע שבוצעו ע"י הקבוצה ,בעיקר
באתרי החברה בצפון אמריקה,
לצורך הגדלת כושר הייצור של
הקבוצה.
עיקר ההשקעה ברכוש קבוע היתה
בתחום חומרי הגלם .לפרטים נוספים
בדבר שינויים בכושר הייצור של
הקבוצה ראו סעיפים 6.9.11 ,6.8.12
ו 6.10.10-לעיל.
העליה במזומנים שנבעו מפעילות
מימון נובעת מהלוואות שניטלו ע"י
הקבוצה למימון ההשקעות ברכוש
קבוע וחלוקת דיבידנד לבעלי מניות
החברה (בסך של  7מיליון ש"ח בשנת
 2017ו 8.5-מיליון ש"ח בתשעת
החודשים הראשונים של .)2018

 .6.26.9מקורות מימון
הקבוצה מממנת את פעילותה ,בעיקר ,מרווחים שוטפים ,אשראי מתאגידים בנקאיים
ואשראי מספקים ,כמפורט להלן:
 6.26.9.1הלוואות לזמן ארוך (כולל חלויות שוטפות)  -ממוצע האשראי לזמן ארוך במהלך תקופה של
תשעה חודשים שהסתיימה ביום  30בספטמבר  2018עמד על כ 94 -מיליוני ש"ח ,בהשוואה
לכ 75-מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד ,כ 87-מיליוני ש"ח בשנת  2017וכ 58 -מיליוני
ש"ח בשנת .2016
השיעור הממוצע של עלות האשראי לזמן ארוך בתקופה של תשעה חודשים שהסתיימה ביום
 31בספטמבר  2018עמד על כ ,2.1% -בהשוואה לכ 2.3%-בתקופה המקבילה אשתקד ,כ2.3%-
בשנת  2017וכ 2.9%-בשנת .2016
 6.26.9.2אשראי לזמן קצר  -ממוצע האשראי לזמן קצר במהלך תקופה של תשעה חודשים שהסתיימה
ביום  31בספטמבר  2018עמד על כ 17 -מיליוני ש"ח ,בהשוואה לסך של כ 41-מיליוני ש"ח
בתקופה המקבילה אשתקד ,סך של כ 22-מיליוני ש"ח בשנת  2017וסך של כ 54-מיליוני ש"ח
בשנת .2016
השיעור הממוצע של עלות האשראי לזמן קצר בתקופה של תשעה חודשים שהסתיימה ביום
 31בספטמבר  2018עמד על כ 1.8% -בהשוואה לכ 2%-לתקופה המקבילה אשתקד ,כ2%-
בשנת  2017וכ 2.6%-בשנת .2016
 6.26.9.3ספקים  -האשראי הניתן לקבוצה על ידי ספקים נע בין מזומן לשוטף  120+יום .ימי ספקים
ממוצעים במהלך תקופה של תשעה חודשים שהסתיימה ביום  31בספטמבר  2018הסתכמו
ב 81 -ימים בהשוואה ל 70 -ימים בתקופה המקבילה אשתקד 64 ,ימים בשנת  2017ו 74-ימים
בשנת .2016
יתרת האשראי הממוצעת של הספקים בתקופה של תשעה חודשים שהסתיימה ביום 31
בספטמבר  2018הסתכמה בסך של כ 32 -מיליוני ש"ח ,בהשוואה לסך של כ 29 -מיליוני ש"ח
בתקופה המקבילה אשתקד ,סך של כ 26-מיליוני ש"ח בשנת  2017וסך של כ 27-מיליוני ש"ח
בשנת .2016
 6.26.9.4לקוחות  -האשראי הניתן על ידי הקבוצה ללקוחות נע בין מזומן לשוטף  120+יום .ימי
לקוחות ממוצעים במהלך תקופה של תשעה חודשים שהסתיימה ביום  31בספטמבר 2018
הסתכמו ב 79 -ימים בהשוואה ל 79 -ימים בתקופה המקבילה אשתקד 77 ,ימים בשנת 2017
ו 73-ימים בשנת .2016
יתרת האשראי הממוצעת של הלקוחות בתקופה של תשעה חודשים שהסתיימה ביום 31
בספטמבר  2018הסתכמה בסך של כ 67-מיליוני ש"ח בהשוואה לסך של כ 64 -מיליוני ש"ח
בתקופה המקבילה אשתקד ,סך של כ 63-מיליוני ש"ח בשנת  2017וסך של כ 58-מיליוני ש"ח
בשנת .2016
לפרטים נוספים בדבר מקורות המימון של הקבוצה ראו סעיף  6.16לעיל.
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 .6.26.10סיכוני שוק ודרכי ניהולם
נכון למועד התשקיף לחברה לא קיימת פעילות פיננסית מהותית ודוחותיה הכספיים של
החברה אינם כוללים מגזר בר דיווח הכולל פעילות פיננסית .בהתאם ,דוח הדירקטוריון אינו
כולל גילוי בדבר סיכוני שוק ודרכי ניהולם .לפרטים בדבר הסיכונים המאפיינים את פעילות
הקבוצה ראו סעיף  6.24לעיל.

חלק שני  -היבטי ממשל תאגידי
 .6.26.11תרומות
בהתאם להחלטת דירקטוריון החברה מיום  24בדצמבר  ,2018דירקטוריון החברה יאשר
מידי שנה תקציב תרומות לשנה הקרובה .תקציב התרומות ינוהל על ידי וועדת צדקה
שתמונה על ידי הנהלת החברה .סכומי התרומות ישמשו לצרכים רפואיים וסוציאליים של
עובדי החברה ולצרכי קהילה בסביבה.
בשנים  2017 ,2016ובתקופה של תשעה חודשים שהסתיימה ביום  31בספטמבר  2018תרמה
החברה סך של כ 46,201-ש"ח ,כ 44,250-ש"ח וכ 52,238-ש"ח בהתאמה.
 .6.26.12דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית
בישיבת הדירקטוריון מיום  24בדצמבר  2018החליט הדירקטוריון ,לפי סעיף (92א)( )12לחוק
החברות ,כי המספר המזערי הראוי של דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית,
לרבות הדח"צים (שימונו בהתאם להוראות חוק החברות בכפוף להפיכת החברה לחברה
ציבורית או תאגיד מדווח ,לפי העניין) ,הוא שניים (כולל דח"צים) (להלן" :המספר המזערי
הראוי").
המספר המזערי הראוי נקבע בהתחשב ,בין השאר ,בגודל החברה ,תחומי פעילותה וטיב
הסוגיות החשבונאיות והפיננסיות המתעוררות בבדיקת מצבה הכספי של החברה ,עריכת
דוחותיה הכספיים ואישורם.
להערכת דירקטוריון החברה ,מספר זה מאפשר לדירקטוריון החברה לעמוד בחובות
המוטלות עליו בהתאם להוראות הדין ולמסמכי ההתאגדות של החברה ,ובמיוחד בכל הנוגע
לאחריות הדירקטוריון ,למעקב אחר מצבה הכספי של החברה ועריכת דוחותיה הכספיים,
וזאת בשם לב גם לליווי שניתן על ידי רואי החשבון של החברה ,לרבות השתתפותם בישיבות
הדירקטוריון בהן נדונות סוגיות חשבונאיות וזמינותם לשאלות מצד חברי הדירקטוריון.
להערכת דירקטוריון החברה ,לאחר שהובאו בפניו תצהירי הדירקטורים ,במסגרתם פירטו
את השכלתם וניסיונם העסקי בהתאם לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל
מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית) תשס"ו ,2005-חברי
דירקטוריון החברה שהינם בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית הינם אמנון ברודי ,יגאל
סלהוב ,מוטי הרשקו ,ידידיה צור ויהודה אביישר .לפירוט בדבר השכלתם כישוריהם ,ניסיונם
והידע שלהם שבהסתמך עליהם החברה רואה אותם כבעלי מומחיות חשבונאית פיננסית ראו
סעיף  7.1להלן.
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 .6.26.13דירקטורים בלתי תלויים
נכון למועד תשקיף זה ,החברה לא אימצה בתקנונה הוראה בדבר שיעור הדירקטורים הבלתי
תלויים ,כהגדרת המונחים בחוק החברות ולא מכהנים בחברה דירקטורים בלתי תלויים,
כהגדרת מונח זה בחוק החברות.
בהתאם להוראות חוק החברות ,לאחר הפיכת החברה לחברה ציבורית החברה תפעל לכינוס
אסיפה כללית של בעלי מניותיה שעל סדר יומה מינוי דירקטורים חיצוניים לחברה.
 .6.26.14פרטים בדבר המבקר של התאגיד
רואי החשבון המבקרים של החברה הינם משרד  BDOזיו האפט.
להלן נתונים לגבי שכר טרחת רואה החשבון המבקר ,והיקף השעות שבוצעו בחברה:
שם המשרד
המבקר

סוג השרות
החברה

עזרא שמש
פומוטיב וPNA
החברה
 BDOזיו האפט
פומוטיב וPNA-
Chartered
Professional
Accountants Acc
LLP MNP

PXL

Jose de Jesus
Velasco
Castaneda, C.P.

פומוטיב מקסיקו

Chartwells
Accountants
Limited

בשעות

בש"ח

בשעות

בש"ח

בשעות

בש"ח

ביקורת

-

-

155

47,000

580

138,000

שירותים אחרים

-

-

110

25,000

388

75,000

ביקורת

-

-

30

11,000

105

25,000

שירותים אחרים

-

-

20

6,000

62

15,000

ביקורת

921

98,001

941

94,500

-

-

שירותים אחרים

142

80,750

86

21,250

-

-

ביקורת

990

137,329

789

106,557

-

-

שירותים אחרים

-

-

-

-

-

-

Accounting

114

51,547

223

82,579

328

82,698

-

-

-

-

-

-

services Other
Accounting

220

services Other
Accounting

Todoruţ Lucia
B &Elena- B
Audit Srl

30.09.2018

פומוטיב רומניה

services Other
Accounting

פלציב אנגליה

שנת 2017

שנת 2016

services Other

23,559

240

25,700

200

21,417

-

-

-

-

-

-

290

36,360

465

48,479

440

35,411

-

-

-

-

-

-

143

33,942

159

37,671

152

36,013

-

-

-

-

-

-

עד ליום  5במרץ  2017כיהן רו"ח עזרא שמש כרואה החשבון המבקר של החברה .במסגרת
היערכות החברה להנפקת מניותיה לציבור ,הוחלף רואה החשבון המבקר של החברה לBDO-
זיו האפט.
שכר הטרחה של רואי החשבון המבקרים מובא לאישור דירקטוריון החברה בראשית כל שנה.
גובה שכר הטרחה של משרד רואי החשבון  BDOנקבע לפי היקף שעות הביקורת הצפוי .לדעת
דירקטוריון החברה שכר הטרחה ששלום למשרד רואה החשבון המבקר הינו סביר ומקובל
בהתאם לאופי החברה ולהיקף הפעילות שלה.

ו 100 -

 .6.26.15מורשי חתימה עצמאיים
נכון למועד התשקיף אין בחברה או בחברות בשליטתה מורשי חתימה עצמאיים.
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 .6.26.16מבקר פנימי
שם המבקר:

גיל רוגוזינסקי ת.ז 24572059

תאריך תחילת כהונה:

21.8.2016

עמידה בהוראות הדין:

למיטב ידיעת החברה וכפי שנמסר לה על ידי המבקר ,המבקר הפנימי עומד בתנאים
הקבועים בסעיפים (3א) ו 8-לחוק הביקורת הפנימית ,התשנ"ב( 1992 -להלן" :חוק
הביקורת הפנימית") ,וכן בתנאים הקבועים בסעיף (146ב) לחוק החברות .המבקר
הפנימי אינו ממלא כל תפקיד נוסף בתאגיד מעבר לכהונתו כמבקר פנים.

החזקה בניירות ערך של למיטב ידיעת החברה וכפי שנמסר לה על ידי המבקר ,המבקר הפנימי אינו מחזיק
בניירות ערך של התאגיד או של גוף הקשור לתאגיד ,כהגדרת מונח זה בתוספת הרביעית
התאגיד:
לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל( 1970-להלן" :התוספת
הרביעית").
קשרים עסקיים/
מהותיים עם התאגיד:

אין למבקר הפנימי קשרים עסקיים מהותיים או קשרים מהותיים אחרים עם החברה
או עם גוף קשור לחברה ,כהגדרת מונח זה בתוספת הרביעית לתקנות דוחות תקופתיים
ומיידיים .עם זאת ,המבקר הפנימי משמש גם כמבקר פנימי של אימיליה פיתוח (מ.עו.פ)
בע"מ ,אחת מבעלות השליטה בחברה (להלן" :אמיליה") וכן כמבקר פנימי של מנדלסון
תשתיות בע"מ ,חברה בת של אמיליה.
המבקר הפנימי מעניק את שירותי הביקורת הפנימית כנותן שירותים חיצוני .המבקר
הפנימי אינו בעל עניין בחברה ,אינו נושא משרה בחברה ואינו קרוב של כל אחד מאלה.
בהתאם למידע סנמר לחברה מאת המבקר הפנימי ,המבקר הפנימי אינו ממלא תפקיד
מחוץ לחברה היוצר או העלול ליצור ניגוד עניינים עם תפקידו כמבקר הפנים בחברה
ותפקידו היחיד בחברה הינו מבקר הפנים של החברה.
שירותי הביקורת ניתנים על ידי המבקר הפנימי ,אשר הינו בעל משרד רואי חשבון
המתמחה בביקורת פנים ועובדים נוספים מטעמו המועסקים במשרד.

מינוי המבקר הפנימי:

מינוי המבקר הפנימי אושר ביום  21באוגוסט  2016על ידי דירקטוריון החברה בהסתמך
על ניסיונו המקצועי העשיר ורב השנים של המבקר הפנימי בתחום הביקורת הפנימית
ועוד.
מינויו של המבקר הפנימי אושר לאחר בחינת השכלתו וניסיונו :המבקר הפנימי הינו
שותף במשרד  ,Focusהמתמחה בביצוע ביקורת פנימית וביקורת מערכות מידע .המבקר
הפנימי הינו רואה חשבון מוסמך (ארה"ב) בעל השכלה כבוגר במנהל עסקים עם
התמחות ראשית בחשבונאות והתמחות משנית במימון ,מהמכללה למנהל ,בעל הסמכה
כמבקר פנימי ומוסמך ובעל הסמכה כמנהל סיכונים מוסמך.

הממונה
המבקר:

הארגוני

תכנית הביקורת:

על הממונה הארגוני על המבקר הפנימי הינו יו"ר דירקטוריון החברה.

תוכנית הביקורת של החברה נקבעת מידי שנה בהתאם להמלצות המבקר הפנימי
ועבודת הביקורת שבוצעה בשנים קודמות.
תוכנית הביקורת לשנת  2018אושרה על ידי ועדת הביקורת של החברה וכללה ביקורת
בנושאי חדירות וחוסן (סייבר) ,רכש והתקשרויות ,עסקאות מהותיות ומעקב יישום
המלצות הדירקטוריון.
כלל ,תוכנית הביקורת אינה מאפשרת למבקר הפנימי לסטות ממנה.
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התייחסות לתאגידים
מוחזקים:

תוכנית הביקורת כוללת גם נושאים המשליכים באופן גורף על כלל התאגידים שבשליטת
החברה ,כדוגמת :רכש והתקשרויות ,סייבר ועוד .כמו כן תוכנית העבודה כוללת מעת
לעת ביקורת בתאגידים בחו"ל.

היקף העסקת מבקר בשנת  2018צפוי המבקר הפנימי להשקיע כ 340-בגין עבודות ביקורת בישראל בלבד,
והתגמול לעומת  300שעות בשנת  . 2017בשנה זו צפוי התגמול של המבקר הפנימי להסתכם לסך
הפנים
של כ 64.6 -אלפי ש"ח .התגמול של המבקר הפנימי נקבע בהתאם לשעות הביקורת
המשולם לו:
המבוצעות על ידו ,באופן שבגין כל שעות ביקורת משולם לו  200ש"ח.
להערכת דירקטוריון החברה אין בתגמול המשולם למבקר הפנימי כדי להשפיע על שיקול
דעתו המקצועי.
תקנים מקצועיים:

כפי שנמסר לחברה על ידי המבקר הפנימי ,עבודת הביקורת הפנימית נערכת על פי תקנים
מקצועיים מקובלים לביקורת פנימית ,כאמור בסעיף (4ב) לחוק הביקורת הפנימית,
הנחיות מקצועיות ותדריכים כפי שאושרו ופורסמו על ידי לשכת המבקרים הפנימיים.
להערכת דירקטוריון החברה ,בהתבסס על דברי מבקר הפנים ,כאמור לעיל ,עבודת
הביקורת הפנימית נערכת בהתאם לתקנים מקצועיים מקובלים לביקורת פנימית.

גישה למידע:

למבקר הפנימי ניתנת גישה חופשית כאמור בסעיף  9לחוק הביקורת הפנימית ,ובכלל זה
גישה מתמדת ובלתי אמצעית למערכות המידע של התאגיד ,לרבות נתונים כספיים.

דוח המבקר
הפנימי:

בשנת  2018הוגשו שני דוחות ביקורת בכתב (בנושאי חדירות וחוסן ורכש והתקשרויות).
דוחות אלו הוגשו לועדת ביקורת ביום  17.12.18ונדונו בישיבת ועדת ביקורת ביום
 17.12.18בנוסף ,המבקר הפנימי בחן גם עסקאות מהותיות ומעקב יישום המלצות בסוף
חודש דצמבר  ,2018אולם דוחות בנושאים אלו טרם הוגשו לחברי ועדת הביקורת.

דירקטוריון לדעת דירקטוריון החברה ,היקף ,אופי ורציפות הפעילות ותכנית העבודה של המבקר
הערכת
החברה את פעילות הפנימי הינם סבירים בנסיבות העניין ויש בהם כדי להגשים את מטרות הביקורת
הפנימית בחברה.
המבקר הפנימי:

 .6.26.17אירועים לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי
לאחר תאריך המאזן בוצעו ו/או התקבלו בחברה הפעולות  /החלטות כדלקמן:
-

ביום  24בדצמבר  2018החליט דירקטוריון החברה לחלק לחברי האגודה דיבידנד בסך
של  24מיליוני ש"ח .חלוקת הדיבידנד בפועל בתוצע בחודשים ינואר עד פברואר ,2018
בסמוך לפני הפיכת האגודה לחברה.
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חלק שלישי  -הוראות גילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי של התאגיד

 .6.26.18מצבת התחייבויות התאגיד
לפרטים אודות מצבת התחייבויות של תאגיד לפי מועדי פירעון ,ראו נספח א' לדוח הסברי
הדירקטוריון.

מאיר לנגר ,מנכ"ל

אמנון ברודי ,יו"ר דירקטוריון

תאריך 11 :בפברואר 2019
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נספח א'
מצבת התחייבויות של תאגיד לפי מועדי פירעון
להלן פירוט מצבת התחייבויות של התאגיד לפי מועדי פרעון ,נכון ליום  30בספטמבר :2018
אשראי בנקאי מבנקים בישראל  -על בסיס נתוני דוחות כספיים נפרדים של התאגיד (דוחות "סולו") (באלפי ש"ח)
תקופה
שנה ראשונה
שנה שניה
שנה שלישית
שנה רביעית
שנה חמישית ואילך
סה"כ

שקלי צמוד
-

שקלי לא צמוד
24,581
13,300
11,700
8,983
3,900
62,464

תשלומי קרן
דולר
7,212
3,536
2,539
1,088
14,376

יורו
-

אחר
4,331
2,085
1,374
1,137
569
9,496

ריבית ברוטו

סה"כ

1,459
903
511
209
36
3,119

37,583
19,825
16,124
11,418
4,505
89,455

סך יתרות האשראי הבנקאי ,אשראי חוץ בנקאי והאג"ח של כלל החברות המאוחדות ,למעט נתוני החברה (באלפי ש"ח)
תקופה
שנה ראשונה
שנה שניה
שנה שלישית
שנה רביעית
שנה חמישית ואילך
סה"כ

שקלי צמוד
-

שקלי לא צמוד
5
5

תשלומי קרן
דולר
8,565
6,529
5,985
3,264
24,342
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יורו
1,203
1,203

אחר
240
240

ריבית ברוטו

סה"כ

747
492
242
52
1,533

10,760
7,020
6,226
3,317
27,323

פרק  - 7ניהול החברה
.7.1

דירקטוריון החברה
שם:
תפקיד:
מספר זיהוי:
תאריך לידה:
מען להמצאת
כתבי
בי-דין:
נתינות:
תחילת כהונה:
חברות בוועדת
דירקטוריון:
הינו
האם
דירקטור בלתי
או
תלוי
דירקטור
חיצוני:
הינו
האם
דירקטור
חיצוני מומחה:
האם החברה
רואה בו כבעל
מומחיות
חשבונאית
ופיננסית או
בעל כשירות
מקצועית:
האם
הדירקטור
הינו עובד של
התאגיד ,של
חברה בת או
חברה קשורה
שלו או של בעל
עניין בו:

אמנון ברודי
יו"ר דירקטוריון

יגאל סלהוב
דירקטור

מוטי הרשקו
דירקטור

ידידיה צור
דירקטור

אמיר שפירא
דירקטור

אליעזר ריבלין
דירקטור

יהודה אביישר
דירקטור

050649383
27.03.1951

058314436
18.08.1963

068847920
24.05.1950

051384030
31.08.1952

022841563
11.12.1966

000958868
15.02.1945

057684045
08.11.1963

משק משואות יצחק

מנחם בגין  ,11רמת גן

מאוריציו ויטלה ,3/23
תל אביב

עין הנצי"ב,1080500 ,
ד.נ עמק בית שאן

עין הנצי"ב,1080500 ,
ד.נ עמק בית שאן

עין הנצי"ב,1080500 ,
ד.נ עמק בית שאן

עין הנצי"ב,1080500 ,
ד.נ עמק בית שאן

ישראלית
01.08.2005

ישראלית
08.01.2017

ישראלית
01.02.2008

ישראלית
01.01.2008

ישראלית
01.06.2017

ישראלית
01.01.2017

ישראלית
01.03.2018

לא

לא

לא

לא

לא

לא

לא

לא

לא

לא

לא

לא

לא

לא

לא

לא

לא

לא

לא

לא

לא

כן

כן

כן

לא

לא

לא

כן

לא

סמנכ"ל כספים של
אמיליה פיתוח
(מ.עו.פ) בע"מ

לא

יו"ר קיבוץ עין
הנצי"ב ,יו"ר העסקים
של קיבוץ עין הנצי"ב
וחבר קיבוץ עין
הנצי"ב

חבר קיבוץ עין הנצי"ב
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חבר קיבוץ עין הנצי"ב

חברת קיבוץ עין
הנצי"ב ועובד פעם
בחודש משמרת אחת
במחלקת פלפום
במפעל החברה
בקיבוץ עין הנצי"ב

שם:

השכלה:

עיסוק
השנים
האחרונות:

ב5 -

אמנון ברודי

יגאל סלהוב

מוטי הרשקו

בוגר כלכלה ומנהל
עסקים ,אוניברסיטת
בר אילן;
מוסמך מנהל עסקים,
האוניברסיטה
העברית.

בוגר  B.Aבכלכלה
וחשבונאות,
אוניברסיטת חיפה;
מוסמך M.B.A
במנהל עסקים,
אוניברסיטת תל
אביב; רואה חשבון
מוסמך – מועצת רואי
החשבון בישראל

השכלה תיכונית

יו"ר על-בד משואות
יצחק בע"מ ודירקטור
בחברות נוספות

סמנכ"ל כספים
באמיליה פיתוח
(מ.עו.פ) בע"מ.
כיהן כממלא מקום
מנכ"ל אמיליה פיתוח
(מ.עו.פ) בע"מ
לתקופה של חצי שנה
בשנת .2017
סמנכ"ל כספים
אידיבי חברה לפתוח
בע"מ.

בניהול ,תפעול ,שיווק
ופיתוח מוצרי
פוליאתילן לאריזה

סמנכ"ל לפרויקטים
מיוחדים  -בתי זיקוק
לנפט בע"מ.

ידידיה צור

אמיר שפירא

בוגר בכלכלה ומדעי
המחשב ,אוניברסיטת
בר אילן;
מוסמך במינהל
עסקים ,במגמת
מימון ,אוניברסיטת
בר אילן; קורס
דירקטורים וקורס
דירקטורים מתקדם
של איגוד התעשיה
הקיבוצית

בוגר במנהל עסקים
והנדסאי תעשיה
וניהול ממכללת רופין

יו"ר מפעל מזון ויו"ר
בית מלון של קיבוץ
עין הנצי"ב.
גזבר קיבוץ עין
הנצי"ב ,מנהל
העסקים של קיבוץ;
מנהל הכספים של
הקיבוץ הדתי עד שנת
2017

סמנכ"ל כספים  -בתי
זיקוק לנפט בע"מ.
חברות בנות של
אמיליה פיתוח.
תאגידים בהם
משמש
כדירקטור:

על-בד משואות יצחק
בע"מ ,גן שמואל מזון
בע"מ ,פוליביד
תעשיות  -אגודה
שיתופית חקלאית
בע"מ ,דולב-דביר להב
מוצרי פלסטיק.

מנדלסון תעשיות
ותשתיות בע"מ (חברה
בת ציבורית של
אמיליה פיתוח).

אין

צמח תערובות; קופת
גמל שיבולת

אוברסיז קומרס
בע"מ (חברה ציבורית
שהינה חברה נכדה של
אמיליה פיתוח).
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מרכז משק קיבוץ עין
הנצי"ב .עד ליום 1
ביוני  2017שימש
כמנהל רפת קיבוץ עין
הנצי"ב

אחזקות עין הנצי"ב;
חקלאות עין הנצי"ב;
עין הנציב אלקטריק;
עין הנציב אנרגיה
מתחדרשת;
מעיינגו אגודה
שיתופית חקלאית
בע"מ

אליעזר ריבלין
בוגר מדעי הרוח,
אוניברסיטת בר אילן;
בוגר עבודה
סוציאלית,
אוניברסיטת חיפה;
קורס דירקטורים,
איגוד התעשייה
הקיבוצית; יעוץ
אקדמי ,המכללה
למנהל; אימון ניהול
ארגוני ,המכללה
למנהל

מנהל מחלקת משאבי
אנוש של החברה עד
שנת 2015

אחזקות עין הנצי"ב

יהודה אביישר

בוגר ( )BAכלכלה
ומנהל עסקים של
המשק הקיבוצי,
המרכז אקדמי רופין;
רואה חשבון מוסמך –
מועצת רואי החשבון
בישראל
חשב ומנהל כספים
במשק בית שאן,
אגודה שיתופית
מרכזית לחקלאות;
יו"ר ועדה כספית של
קיבוץ עין הנצי"ב;
חשב ומנהל כספים
של ארדון מגדלי דגים
בישראל ,אגודה
חקלאית שיתופית
ארצית; חשב ומנהל
כספים של עמק
הגלבוע ,אגודה
שיתופית חקלאית;
עובד פעם בחודש
משמרת אחת
במחלקת פלפום
במפעל החברה
בקיבוץ עין הנצי"ב

אחזקות עין הנצי"ב

שם:
קרבה
משפחתית
לבעל עניין אחר
בחברה:
הינו
האם
דירקטור
שהחברה רואה
כבעל מומחיות
חשבונאית
ופיננסית
לעניין המספר
המזערי:
הינו
האם
מורשה חתימה
עצמאי:

אמנון ברודי

יגאל סלהוב

מוטי הרשקו

ידידיה צור

אמיר שפירא

אליעזר ריבלין

יהודה אביישר

אין

אין

אין

אין

נשוי למנהלת אבטחת
איכות של החברה
(ענת שפירא)

בנו (יצחק ריבלין)
משמש כסמנכ"ל
תפעול.

אין

כן

כן

כן

לא

לא

לא

לא

לא

לא

לא

לא

לא

לא

לא
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.7.2

נושאי משרה בכירה

שם:

מאיר לנגר,
מנכ"ל

יונתן לוי,
סמנכ"ל
כספים

יצחק
ריבלין,
סמנכ"ל
תפעול

ברוך צור,
סמנכ"ל
טכנולוגיות

ליאורה
פאונטיין,
סמנכ"ל
משאבי
אנוש

שי קליין,
מנהל תחום
חומרי גלם
ישראל
ואירופה

רפאל
חלמיש,
מנהל
תחום
פומוטיב

יוסי בן
שלום,
מנהל תחום
עיבוד
ואריזה

פול
רוברטסון,
מנהל אתר
פלציב צפון
אמריקה

קארין
אוליבר,
חשבת
תאגידית

גיל רוז'ינסקי,
מבקר פנימי

מספר
זיהוי:
תאריך
לידה:
תאריך
תחילת
כהונה:

011892924

023797335

022844898

051375400

055969174

032388217

009207374

055417992

563304865

036180032

24572059

29.03.1960

13.12.1968

17.02.1967

16.04.1952

18.09.1959

26.11.1975

24.02.1945

25.11.1958

14.12.1967

06.03.1979

18.01.1970

01.10.2003

20.12.2005

01.01.2016

01.08.2002

12.04.2015

01.04.2017

01.01.2005

01.01.2012

01.04.2010

16.10.2017

01.05.2016

סמנכ"ל כספים
בחברה;
סמנכ"ל כספים
ומורשה
חתימה
בחברות הבנות
של החברה,
,PXL ,PNA
טרופל
ופומוטיב;
אדמיניסטרטור
בחברת טרופל

סמנכ"ל
תפעול

התפקיד
שהוא
ממלא
בתאגיד,
בחברה בת
שלו,
בחברה
קשורה
שלו או
בבעל עניין
בו:

מנכ"ל

האם הוא
בעל ענין
בתאגיד או
בן משפחה
של נושא
משרה
בכירה
אחר או של
בעל ענין
בתאגיד:

חבר קיבוץ עין
הנצי"ב

לא

בנו של מר
אליעזר
ריבלין,
המכהן
כדירקטור
בחברה

סמנכ"ל
טכנולוגיות

לא

סמנכ"ל
משאבי
אנוש

לא

מנהל תחום
חומרי גלם
ישראל
ואירופה

מנהל
תחום
פומוטיב

מנהל תחום
עיבוד
ואריזה

נשוי לביתו
של מר רפאל
חלמיש,
המכהן כמנהל
תחום
פומוטיב;
חבר קיבוץ
עין הנצי"ב

ביתו
נשואה
למר שי
קליין,
המכהן
כמנהל
תחום
חומרי גלם
ישראל
ואירופה;
חבר קיבוץ
עין הנצי"ב

חבר קיבוץ
עין הנצי"ב
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מנהל אתר
פלציב צפון
אמריקה

לא

חשבת
כספים
תאגידית

לא

מבקר פנימי

לא

ליאורה
פאונטיין,
סמנכ"ל
משאבי
אנוש

שי קליין,
מנהל תחום
חומרי גלם
ישראל
ואירופה

רפאל
חלמיש,
מנהל
תחום
פומוטיב

תואר ראשון
במנהל
עסקים
מאוניברסיטת
בר אילן;
תואר שני
במנהל
עסקים
מהמרכז
ללימודים
אקדמיים -
מל"א

הנדסאי
מכונות
ותעשיה,
מדרשת
רופין

שם:

מאיר לנגר,
מנכ"ל

יונתן לוי,
סמנכ"ל
כספים

יצחק
ריבלין,
סמנכ"ל
תפעול

ברוך צור,
סמנכ"ל
טכנולוגיות

השכלה:

בוגר מנהל
עסקיםTHE ,
COLLEGE
OF
,INSURANCE
;NEW YORK
מוסמך ,MBA
הטכניון

בוגר בכלכלה
וחשבונאות,
מדרשת רופין;
רואה חשבון
מוסמך –
מועצת רואי
החשבון
בישראל

מהנדס
מחשבים,
המכון
הגבוה
לטכנולוגיה
(מכון לב),
ירושלים;
– MA
הנדסת
מערכות,
הטכניון

בוגר
בכלכלה
ומנהל
עסקים,
המרכז
האקדמי
רופין

בוגרת BA
ייעוץ
וספרות
אנגלית
אוניברסיטת
חיפה

עיסוק ב5-
השנים
האחרונות:

מנכ"ל החברה

סמנכ"ל כספים
של החברה

מנהל
מערכות
מידע של
החברה

סמנכ"ל
טכנולוגיות,
פלציב;
הקמת
מפעל
פלציב
בצפון
אמריקה

סמנכ"ל
משאבי
אנוש של
החברה

מנהל עסקים
 קיבוץ עיןהנצי"ב

האם הינו
מורשה
חתימה
עצמאי:

לא

לא

לא

לא

לא

לא
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יוסי בן
שלום,
מנהל תחום
עיבוד
ואריזה
הנדסאי
מים וקרקע,
מדרשת
רופין;
קורס
משאבי
אנוש,
מדרשת
רופין;
קורס
דירקטורים,
איגוד
התעשייה
הקיבוצית

פול
רוברטסון,
מנהל אתר
פלציב צפון
אמריקה

קארין
אוליבר,
חשבת
תאגידית

גיל רוז'ינסקי,
מבקר פנימי

בוגר Bs.c
בניהול תפעול
תעשייתי,
אוניברסיטת
אובורן,
אלבמה

בוגרת
כלכלה
וחשבונאות,
מדרשת
רופין;
רואה
חשבון
מוסמך –
מועצת
רואי
החשבון
בישראל

בוגר במנהל
עסקים
וחשבונאות,
המכללה
למנהל; מבקר
פנימי מוסמך
 ;CIAרו"ח
(ארה"ב),
 ;CPAמנהל
סיכונים מוסמך
CRMA

מנהל
פומוטיב

מנכ"ל
פלציב
אריזה

מנהל יצור ב-
,HTPG
האנטסוויל,
אלבמה מנהל
תפעול ראשי
בפלציב צפון
אמריקה

חשבת
כספים
תאגידית
בחברה;
חשבת
כספים,
זוקו
שילובים
בע"מ.

שותף במשרד
 Focusהנותן
שירותי ביקורת
פנימית

לא

לא

לא

לא

לא

מורשי חתימה עצמאיים

.7.3

נכון למועד התשקיף ,אין בחברה מורשי חתימה עצמאיים.
הוראות תקנון החברה המתייחסות למינוי ,כהונה ומילוי מקום של

.7.4

דירקטורים1

תקנון ההתאגדות של החברה כולל ,בין היתר ,את ההוראות הבאות ביחס לחברי הדירקטוריון:
הסעיפים בתקנון

הנושא
מספר חברי הדירקטוריון ,דרכי מינויים ,משך כהונתם ,מילוי מיקומם ,שכרם
וסיום כהונתם
דירקטורים חליפיים
דירקטורים חיצוניים
סמכויות הדירקטוריון
פעולות הדירקטורים לרבות ,אופן זימון ישיבות הדירקטוריון ,דרכי כינוסן,
המניין החוקי לפתיחת הישיבה ,דרכי ניהולה ואופן קבלת ההחלטות בה,
הקמת ועדות הדירקטוריון ,סמכויותיהן ואופן פעולתן
מתן פטור מאחריות מראש לנושאי משרה בחברה ,ביטוח אחריות נושא משרה,
שיפוי בדיעבד של נושאי משרה בשל חבות או הוצאה כמפורט בתקנון
והתחייבות מראש לשפות נושא משרה

87-91 ,84-85
86
92
93-95
96-111
150-155

החברה מפרסמת את תקנון החברה במקביל לפרסום התשקיף.
פרטים נוספים

.7.5

1

 7.5.1המשרד הרשום של החברה

-

קיבוץ עין הנצי"ב
טלפון04-6062999 :
פקס04-6062958 :
כתובת דוא"לcontact@palziv.com :

 7.5.2עורכי הדין של החברה להנפקה
זו

-

שמעונוב ושות' – עורכי דין
רחוב הארבעה  ,30מגדל דרומי
קומה  ,34תל אביב

 7.5.3רואי החשבון של החברה

-

זיו האפט ()BDO
דרך מנחם בגין  ,48תל-אביב

הנושאים המפורטים בסעיף  7.4זה להלן לקוחים מתקנון החברה ,ניתן לעיין בנוסח מלא של תקנון החברה כפי
שמפורסם על ידי החברה במקביל לפרסום התשקיף ,באתר המגנ"א של רשות ניירות ערך בכתובת:
.www.magna.isa.gov.il

ז6-

פרק  - 8בעלי עניין בחברה
.8.1

תגמולים לבעלי עניין ונושאי משרה בכירה

.8.1.1

להלן פירוט אודות התגמולים שניתנו בגין השנים  2016ו ,2017-ובין התקופה של תשעה חודשים שהסתיימה ביום  30בספטמבר ( :2018א) לכל אחד מחמשת
בעלי התגמולים הגבוהים ביותר מבין נושאי המשרה הבכירה בחברה או בתאגיד בשליטתה ,שניתנו להם בקשר עם כהונתם בה או בתאגיד בשליטתה; (ב) לכל
אחד משלושת נושאי המשרה הבכירה בעלי התגמולים הגבוהים ביותר בחברה שהתגמולים ניתנו לו בקשר עם כהונתו בחברה עצמה (אם לא נמנה בס"ק (א)
לעיל) וכן (ג) לבעלי עניין בחברה:
התקופה של תשעה חודשים שהסתיימה ביום  30בספטמבר :2018
פרטי מקבל התגמולים

1

654
442
438

83
45
---

-------

-------

-------

-------

51
44
44

100%

---

466

---

---

---

---

113

40

619

100%
20%

-----

392
---

118
---

-----

--234

-----

-----

-----

510
234

---

75%

---

---

---

675

---

---

---

675

---

25%

---

---

---

225

---

---

---

225

שם
מאיר לנגר
יונתן לוי
ברוך צור1

מנכ"ל
סמנכ"ל כספים
סמנכ"ל פיתוח
סמנכ"ל שיווק מוצרים
צפון אמריקה
מנהל אתר ארה"ב
יו"ד הועד המנהל
תשלום בגין שירותי
ניהול
תשלום בגין שירותי
ניהול

100%
100%
100%

אמיליה

שכר

בונוס

דמי ניהול

דמי יעוץ

עמלה

אחר

תפקיד

מישל למורי

שיעור
החזקות
בהון
התאגיד
-------

תשלום
מבוסס
מניות

היקף
משרה

פול רוברטסון
אמנון ברודי
קיבוץ עין
הנציב2

2

תגמולים בעבור שירותים (באלפי ש"ח)
סה"כ (באלפי ש"ח)
787
531
482

עד סוף שנת  2017מר צור עבד בארה"ב והחל מאותו המועד חזר מר צור לעבוד במפעל החברה בישראל.
הסכומים אינם כוללים תשלומים לקיבוץ מכוח הסכם שירותי כוח האדם והסכמים שנוספים שנחתמו עם הקיבוץ .לפרטים בדבר תשלומים נוספים ששולמו לקיבוץ ראו סעיף  8.2להלן.

ח1-

שנת :2017
פרטי מקבל התגמולים
שיעור
החזקות בהון
התאגיד
-------

שכר

בונוס

892
561
752

----53

100%

---

638

---

---

100%
20%
-----

----75%
25%

479
-------

79
-------

---------

שם

תפקיד

היקף
משרה

מאיר לנגר
יונתן לוי
ברוך צור

מנכ"ל
סמנכ"ל כספים
סמנכ"ל פיתוח
סמנכ"ל שיווק מוצרים
צפון אמריקה
מנהל אתר ארה"ב
יו"ד הועד המנהל
תשלום בגין שירותי ניהול
תשלום בגין שירותי ניהול

100%
100%
100%

מישל למורי
פול רוברטסון
אמנון ברודי
קיבוץ עין הנציב
אמיליה

תגמולים בעבור שירותים (באלפי ש"ח)
תשלום
דמי יעוץ
דמי ניהול
מבוסס
מניות
-------------------

סה"כ (באלפי ש"ח)

עמלה

אחר

-------

50
64
65

942
625
870

---

---

103

41

782

--312
900
300

---------

---------

---------

558
312
900
300

שנת :2016
תגמולים בעבור שירותים (באלפי ש"ח)

פרטי מקבל התגמולים
שיעור
החזקות
בהון
התאגיד
-----

שכר

בונוס

תשלום
מבוסס
מניות

דמי ניהול

דמי יעוץ

עמלה

אחר

866
541

124
5

-----

-----

-----

-----

48
65

1,038
611

596

32

---

---

---

---

66

694

---

---

---

---

81

44

763

---

---

---

---

---

525

258

---

---

---

258

---

---

---

900

---

---

---

300

שם

תפקיד

היקף
משרה

מאיר לנגר
יונתן לוי

מנכ"ל
סמנכ"ל כספים

100%
100%

ברוך צור

100%

---

638

פול רוברטסון

סמנכ"ל פיתוח
סמנכ"ל שיווק מוצרים צפון
אמריקה
מנהל אתר ארה"ב

100%

---

100%

---

479

47

אמנון ברודי

יו"ד הועד המנהל

20%

---

---

---

---

קיבוץ עין הנציב

תשלום בגין שירותי ניהול

---

75%

---

---

---

900

אמיליה

תשלום בגין שירותי ניהול

---

25%

---

---

---

300

מישל למורי

ח2-

סה"כ (באלפי ש"ח)

תיאור הסכמי העסקת נושאי המשרה המפורטים לעיל
.8.1.2

מר מאיר לנגר
מר מאיר לנגר מוצב לעבודה בחברה מכח הסכם הצבת כוח אדם בין החברה לקיבוץ .בתמורה
לכהונתו של מר מאיר לנגר כמנכ"ל החברה משלמת החברה לקיבוץ סך של  58,000ש"ח לחודש
(בסיס ברוטו ,כאשר בנוסף לסכום האמור מתווספות עלויות סוציאליות ועלויות מעביד לרבות קרן
השתלמות אשר מועברות לקיבוץ) .כמו כן ,זכאי מר לנגר לרכב צמוד ומכשיר טלפון נייד ,שבמלוא
עלויות החזקתם נושאת החברה.
בנוסף ,זכאי מאיר לנגר למענק שנתי אשר יחושב כדלקמן :אחת לשנה ,לאחר אישור הדו"חות
השנתיים המבוקרים של החברה תיערך השוואה בין הרווח השנתי לפני מס של השנה הקלנדארית
(ע"פ דוחותיה הכספיים המאוחדים של החברה) לבין הרווח השנתי לפני מס של השנה הקלנדארית
הקודמת (ע"פ דוחותיה הכספיים המאוחדים של החברה) (הלן" :רווח השנה הקודמת") :בגין רווח
שנתי לפני מס בשיעור של עד  90%מרווח השנה הקודמת  -לא ישולם מענק עמידה ביעד הרווח; בגין
רווח שנתי לפני מס בסך המהווה בין  90%לבין  100%מרווח השנה הקודמת  -ישולם מענק עמידה
ביעד הרווח בסך השווה לעד  1.5משכורות חודשיות על בסיס ברוטו (סכום המענק הנ"ל יחושב באופן
ליניארי); בגין רווח השנתי לפני מס בסך המהווה בין  100%ל 110%-מרווח השנה הקודמת  -ישולם
מענק נוסף בסך השווה לעד  1.5משכורות חודשיות על בסיס ברוטו (סכום המענק הנ"ל יחושב באופן
ליניארי); בגין רווח השנתי לפני מס בסך המהווה בין  110%ל 130%-מרווח השנה הקודמת  -ישולם
מענק נוסף בסך השווה לעד  2משכורות חודשיות על בסיס ברוטו (סכום המענק הנ"ל יחושב באופן
ליניארי)  -סה"כ  5משכורות חודשיות .סכום המענק לא יעלה על  300אלפי ש"ח ..לפרטים אודות
הסכם הצבת כוח האדם בין החברה לקיבוץ ראו סעיף  8.2.1להלן.
תנאי העסקתו של מר מאיר לנגר הינם בהתאם למדיניות התגמול של החברה המצורפת כנספח א'
לפרק  8זה (להלן" :מדיניות התגמול").

.8.1.3

מר יונתן לוי
בהתאם להסכם שנחתם בין הצדדים ביום  23באוקטובר ( 2005כפי שעודכן מעת לעת) ,בתמורה
לכהונתו כסמנכ"ל כספים ,זכאי מר לוי ,לשכר חודשי בסך  39,000ש"ח (ברוטו) ,ממנו נוכו כל
התשלומים הנדרשים על פי דין .בנוסף ,זכאי מר לוי לתנאים כדלקמן( :א) חופשה שנתית בת  26ימים
בשנה; (ב) דמי הבראה וימי מחלה; (ג) רכב צמוד ומכשיר טלפון נייד ,שבמלוא עלויות החזקתם
נושאת החברה (למעט כמפורט בהסכם); (ד) הפרשה (בגובה  7.5%משכרו של מר לוי) לקרן
השתלמות; (ה) הפרשה לקרן פנסיה .כן כולל ההסכם התחייבות לשמירת סודיות.
בנוסף ,זכאי מר לוי למענק שנתי אשר יחושב כדלקמן :אחת לשנה ,לאחר אישור הדו"חות השנתיים
המבוקרים של החברה תיערך השוואה בין הרווח השנתי לפני מס של השנה הקלנדארית (ע"פ
דוחותיה הכספיים המאוחדים של החברה) לבין הרווח השנתי לפני מס של השנה הקלנדארית
הקודמת (ע"פ דוחותיה הכספיים המאוחדים של החברה) (הלן" :רווח השנה הקודמת") :בגין רווח
שנתי לפני מס בשיעור של עד  90%מרווח השנה הקודמת  -לא ישולם מענק עמידה ביעד הרווח; בגין
רווח שנתי לפני מס המהווה בין  90%לבין  100%מרווח השנה הקודמת  -ישולם מענק עמידה ביעד
הרווח בסך השווה לעד משכורת חודשיות אחת על בסיס ברוטו (סכום המענק הנ"ל יחושב באופן
ליניארי); בגין רווח השנתי לפני מס המהווה בין  100%ל 110%-מרווח השנה הקודמת  -ישולם מענק
נוסף בסך השווה לעד משכורת חודשית על בסיס ברוטו (סכום המענק הנ"ל יחושב באופן ליניארי);
בגין רווח השנתי לפני מס בסך המהווה בין  110%ל 130%-מרווח השנה הקודמת  -ישולם מענק נוסף
בסך השווה לעד משכורת חודשית על בסיס ברוטו (סכום המענק הנ"ל יחושב באופן ליניארי)  -סה"כ
 3משכורות חודשיות .סכום המענק לא יעלה על  150אלפי ש"ח.
תנאי העסקתו של מר יונתן לוי הינם בהתאם למדיניות התגמול.

.8.1.4

מר ברוך צור
בהתאם להסכם שנחתם בין הצדדים ביום  28ביוני ( 2002כפי שעודכן מעת לעת) ,בתמורה לכהונתו
כסמנכ"ל פיתוח ,זכאי מר צור ,לשכר חודשי בסך  37,000ש"ח (ברוטו) ,ממנו נוכו כל התשלומים
הנדרשים על פי דין .בנוסף ,זכאי מר צור לתנאים כדלקמן( :א) חופשה שנתית בת  26ימים בשנה; (ב)
דמי הבראה וימי מחלה; (ג) רכב צמוד ומכשיר טלפון נייד ,שבמלוא עלויות החזקתם נושאת החברה
(למעט כמפורט בהסכם); (ד) הפרשה (בגובה  7.5%משכרו של מר צור) לקרן השתלמות; (ה) הפרשה
לקרן פנסיה .כן כולל ההסכם התחייבות לשמירת סודיות וכן התחייבות לאי תחרות לתקופה בת
שנתיים ממועד סיום העסקתו של מר צור בחברה .בנוסף ,זכאי מר צור למענק שנתי אשר יחושב
כדלקמן :אחת לשנה ,לאחר אישור הדו"חות השנתיים המבוקרים של החברה תיערך השוואה בין
הרווח השנתי לפני מס של השנה הקלנדארית (ע"פ דוחותיה הכספיים המאוחדים של החברה) לבין
הרווח השנתי לפני מס של השנה הקלנדארית הקודמת (ע"פ דוחותיה הכספיים המאוחדים של
ח3-

החברה) (הלן" :רווח השנה הקודמת") :בגין רווח שנתי לפני מס בשיעור של עד  90%מרווח השנה
הקודמת  -לא ישולם מענק עמידה ביעד הרווח; בגין רווח שנתי לפני מס המהווה בין  90%לבין 100%
מרווח השנה הקודמת  -ישולם מענק עמידה ביעד הרווח בסך השווה לעד משכורת חודשית אחת על
בסיס ברוטו (סכום המענק הנ"ל יחושב באופן ליניארי); בגין רווח שנתי לפני מס המהווה בין 100%
ל 110%-מרווח השנה הקודמת  -ישולם מענק נוסף בסך השווה לעד משכורת חודשית נוספות על
בסיס ברוטו (סכום המענק הנ"ל יחושב באופן ליניארי); בגין רווח שנתי לפני מס המהווה בין 110%
ל 130%-מרווח השנה הקודמת  -ישולם מענק נוסף בסך השווה לעד משכורת חודשית על בסיס ברוטו
(סכום המענק הנ"ל יחושב באופן ליניארי)  -סה"כ  3משכורות חודשיות .סכום המענק לא יעלה על
 150אלפי ש"ח.
תנאי העסקתו של מר ברוך צור הינם בהתאם למדיניות התגמול.
.8.1.5

גב' מישל למורי
בהתאם להסכם שנחתם בין הצדדים ביום  6בינואר ( 2014כפי שעודכן מעת לעת) ,בתמורה לכהונתה
כסמנכ"ל שיווק מוצרים צפון אמריקה ,זכאית גב' למורי ,לשכר שנתי בסך  150,000דולר ,וכן לעמלות
הנגזרות מהיקף מכירות מוצרי ה UNDERLAY-בשיעורים של  0.5% ,1.5%ו 0.25%-בהתאם למנגנון
שנקבע בהסכם כתלות בהיקף המכירות .בשנת  2017ובתקופה של תשעה חודשים שהסתיימה ביום
 30בספטמבר  2018היתה זכאית גב' למורי לסך של  28אלפי דולר ו 30-אלפי דולר ,בהתאמה ,בגין
העמלות כאמור .בנוסף ,זכאית גב' למורי לתנאים כדלקמן( :א) חופשה שנתית בת שישה שבועות
בשנה; (ב)  3ימי מחלה בשנה; (ג) רכב צמוד ומכשיר טלפון נייד והחזר הוצאות סבירות שהוצאו
במסגרת התפקיד ,שבמלוא עלויות החזקתם נושאת החברה; (ד) ביטוח רפואי שירכש על ידי פלציב
צפון אמריקה לעובדיה .כן כולל ההסכם התחייבות לשמירת סודיות וכן התחייבות לאי תחרות
לתקופה בת  12חודשים ממועד סיום העסקתה של גב' למורי בחברה או  24חודשים בגינם ישולם לה
סך השווה ל 3%-מהמכירות נטו של מוצרי ה UNDERLAY-בתקופה כאמור.
תנאי העסקתה של גב' מישל למורי אינם כפופים למדיניות התגמול ,עם זאת למעט העובדה כי
הינה זכאית לתגמול משתנה בהתאם לקריטריונים ברורים ,תנאי כהונתה כאמור תואמים את
מדיניות התגמול.

.8.1.6

מר פול רוברטסון
בהתאם להסכם שנחתם בין הצדדים ביום  2בדצמבר ( 2014כפי שעודכן מעת לעת) ,בתמורה לכהונתו
כמנהל אתר ארה"ב ,זכאי מר רוברטסון ,לשכר שנתי בסך  120,000דולר ולבונוסים מוגבל בסך של
 27,500דולר בשנה מותנה בעמידה ביעדים שנקבעים מידי שנה (בעיקר יעדים תפעוליים וניהוליים).
בנוסף ,זכאי מר רוברטסון לתנאים כדלקמן( :א) חופשה שנתית בת שלושה שבועות בשנה ו 10-ימי
חופשה מרוכזים; (ב) מחשב ,טלפון נייד; (ג) ביטוח בריאות ,הפרשות לתכנית .401k
למעט העובדה כי הקריטריונים שנקבעו לפול לתשלום המענק המשתנה שונים מהקריטריונים
שנקבעו לנושאי המשרה בחברה ,תנאי כהונתו כאמור תואמים את מדיניות התגמול.

.8.1.7

מר אמנון ברודי
מר אמנון ברודי מכהן כיו"ר דירקטוריון החברה .בגין כהונתו זכאי מר ברודי לדמי ניהול חודשיים
בסך של  26אלפי ש"ח בחודש .בגין שנת  2018וההנפקה מר ברודי זכאי למענק שלא יעלה על 200
אלפי ש"ח (בהתאם לביצועי החברה והצלחת ההנפקה) .החל משנת  2019זכאי מר ברודי למענק
בגובה  80%מהמענק שישולם למנכ"ל החברה מידי שנה.

.8.1.8

קיבוץ עין הנציב ואמיליה
לפרטים אודות דמי הניהול ששולמו לקיבוץ עין הנציב ולאמיליה בתקופות כאמור בהתאם להסכם
בעלי המניות ,ראו סעיף  3.5לפרק  3לתשקיף .החל ממועד הרישום למסחר של מניות החברה
בבורסה ,קיבוץ עין הנציב ואמיליה לא יהיו זכאים לקבלת דמי הניהול ובמקומם יקבלו גמול
דירקטורים כמפורט להלן.

.8.1.9

גמול לדירקטורים
נכון ליום  30בספטמבר  ,2018התגמול בגין הדירקטורים שאינם יו"ר הדירקטוריון משולם כחלק
מדמי הניהול לקיבוץ ולאמיליה .החל ממועד רישום מניות החברה למסחר בבורסה הדירקטורים
בחברה יהיו זכאים לתגמול בסך השווה לגמול בסכומים הקבועים המפורטים בתקנות החברות
(כללים בדבר גמול והוצאות דירקטור חיצוני) ,התש"ס.2000-
ח4-

.8.1.10

מדיניות תגמול
מדיניות התגמול לנושאי המשרה בחברה ,בהתאם להוראות הפרק הרביעי א' לחוק החברות אושרה
על ידי דירקטוריון החברה והאסיפה הכללית של החברה ביום ____ והינה מצורפת כנספח א' לפרק
 8זה להלן.

ח5-

.8.2

עסקאות עם בעל השליטה

.8.2.1

להלן פרטים ,למיטב ידיעת החברה ,ביחס לכל עסקה עם בעל השליטה בחברה או עסקאות שלבעל השליטה בחברה יש עניין אישי באישורן ,שהחברה התקשרה בהן
בשנתיים שקדמו למועד התשקיף ,או שהינן בתוקף במועד התשקיף:
יצוין כי לקיבוץ ,שהינו מבעלי השליטה בחברה ,עניין אישי בעסקאות המפורטות להלן וכי עניינו של הקיבוץ ,בעסקאות אלו נובע מהיותו או מהיות תאגיד בשליטתו
צד להן.
סוג
ההסכם

הצדדים להסכם
ומועד
ההתקשרות

תיאור השירותים
שמוענקים במסגרת
ההסכם

הסכם
השירותים
החדש1

ביום __ ב____
 2019התקשרו
החברה ,פומוטיב
ביחד
(להלן
זו:
בשורה
"פלציב") וקיבוץ
עין הנציב בהסכם
שירותים
מתן
כמפורט להלן.

הסכם
במסגרת
יעמיד
השירותים,
הקיבוץ לחברה את
שלהלן:
השירותים
שירותי שמירה; שירותי
מרפאה; שירותי מים
מספק
(המתקבלים
חיצוני לפי שימוש)
"שירותים
(להלן:
חיצוני");
מספק
ושירותי הסעדה בחדר
האוכל של הקיבוץ
"שירותי
(להלן:
ההסעדה"); קצין רכב;
שירותי דואר (טיפול
ובשילוח
בהפצה
באמצעות משרד הדואר
של הקיבוץ); ושירותי
אחסון (שטחי אחסון
שיעמיד הקיבוץ לפלציב
כפי שיהיו מעת לעת)
יחד:
(להלן
"השירותים").

סיום מוקדם של ההסכם
ההסכם הינו לתקופה של
ממועד
שנים
7
ההתקשרות ,קרי עד ליום
_______ .בתום התקופה
כאמור ,ההסכם יתחדש
לתקופה נוספת של  3שנים
לאישורים
(בכפוף
הנדרשים לפי דין) ,אלא
אם הודיעה פלציב לקיבוץ
 90יום לפני תום ההסכם
כי היא איננה מעוניינת
בחידוש ההסכם כאמור.
כל אחד מהצדדים זכאי
להודיע לצד השני על רצונו
להפסיק שירות כלשהו
מהשירותים וזאת בהודעה
מראש של  90ימים ולאחר
אותם  90ימים הקיבוץ
יפסיק לספק לפלציב את
השירות הרלבנטי ופלציב
תפסיק לשלם לקיבוץ את
התשלום עבור השירות
הרלבנטי .על אף האמור,
השירותים
הפסקת
המתקבלים מספק חיצוני
לפי שימוש ואספקת

התמורה

תנאים עיקריים נוספים

תמורת שירותי קצין רכב ,שירותי שמירה ושירותי
דואר ומרפאה תשלם פלציב סכום חודשי בסך של
 4אלפי ש"ח 6 ,אלפי ש"ח ו 2-אלפי ש"ח,
בהתאמה.
תמורת השירותים מספק חיצוני תשלם פלציב
לקיבוץ סכום זהה לסכום אותו משלם הקיבוץ
לספק החיצוני בגין אותו שירות ,על פי קריאות
מונה.
בגין שירותי הסעדה תשלם פלציב לקיבוץ תשלום
בהתאם למחירון חדר האוכל של הקיבוץ
לאורחים חיצוניים ובלבד שהתמורה הכוללת בגין
שירותי ההסעדה לא תעלה על  1.5מיליון ש"ח
לשנה.

---

תמורת שירותי האחסון תשלם פלציב לקיבוץ סך
של  17ש"ח למ"ר לאחסון על פי השימוש בפועל.
דמי השירותים יהיו צמודים למדד המחירים
לצרכן בגין חודש אפריל ( 2018להלן" :המדד
הבסיסי") והם יעודכנו אחת לשנה קלנדרית
בשיעור עליית המדד האחרון אשר יהיה ידוע
בתום כל שנה לעומת המדד הבסיסי.

 1הערה לטיוטה :נכון למועד זה ההסכמים טרם נחתמו והצדדים פועלים מכוח ההסכם הקודם המפורט בפרק זה להלן .בשם לב למהות השירותים נשוא ההסכם והתמורה המשולמת בגינם ,ככל
שבמועד הארכת תוקף ההסכם קיבוץ עין הנצי"ב יהיה בעל שליטה בחברה  ,הארכת תקופת ההסכם תהיה כפופה לקבלת האישורים הנדרשים לאישור עסקה שאינה חריגה (דהיינו  -אישור ועדת הביקורת
ודירקטוריון החברה).

ח6-

תיאור השירותים
שמוענקים במסגרת
ההסכם

סוג
ההסכם

הצדדים להסכם
ומועד
ההתקשרות

הסכם
השירותים
הקודם

ביום  8בינואר
 2008התקשרו
החברה1
ופומוטיב בע"מ
(להלן יחד בסעיף
זה" :החברה")
בהסכם שירותים
עם הקיבוץ ,אשר
עודכן ביום 1
2015
בנובמבר
(להלן יחד בסעיף
זה" :ההסכם"
"הסכם
או
השירותים").

במסגרת
הוסדרו
שלהלן:
טיפול ואחזקת מערכות
מים וביוב ,שירותים
שירותי
רפואיים,
מחשוב ,שירותי דואר,
שירותי שמירה ,ושירותי
ניהול צי רכב (להלן יחד:
"השירותים הקבועים")
צריכת מים ,דלק ורכב,
שירותי הסעדה ושירותי
בעלי מקצוע (להלן יחד:
לפי
"שירותים
שימוש") (השירותים
הקבועים והשירותים
לפי שימוש יוגדרו יחד
להלן" :השירותים").

הסכם
השכירות
החדש2

ביום __ ב____
 2019התקשרו
החברה וקיבוץ
עין הנציב בהסכם
שכירות לשכירת
המבנים ושטחי
האספלט (להלן:
"המושכר"),
כמפורט להלן.

הסכם
במסגרת
ישכיר
השכירות,
הקיבוץ לחברה את
המושכר שהינו אתר
הכולל  13,733מ"ר של
מבנים ,הבנויים על שטח
של  34דו ם ,וכן שטחים
נוספים המצויים בקיבוץ
שאינם חלק מהמתחם
האמור ,המשמשים את
החברה לצרכי אחסון

התמורה

סיום מוקדם של ההסכם

תנאים עיקריים נוספים

שירותי הסעדה תעשה
בהודעה של  360ימים
מראש.

ההסכם
השירותים

הסכם השירותים הקודם
בהסכמת
הסתיים
הצדדים ביום ______.

ההסכם הינו לתקופה של
ממועד
שנים
9
ההתקשרות ,קרי עד ליום
_______.
על אף האמור לעיל,
החברה תהיה רשאית
לסיים את ההסכם ,על פי
שיקול דעתה הבלעדי ומכל
סיבה ,בכל עת במהלך
השכירות,
תקופת

במסגרת ההסכם התחייבה החברה לשלם לקיבוץ
סך של  18,000ש"ח לחודש (צמוד למדד דצמבר
 )2007בגין השירותים הקבועים ,וכן תשלום
המחושב בהתאם לצריכה בפועל בגין השירותים
לפי שימוש ,אשר יחושב כדלקמן :בגין צריכת
המים  -תשלום על פי תעריף רשות המים; בגין
רכישת דלק  -מחיר רכישת הדלק בתוספת  15אג'
לכל ליטר דלק; בגין שירותי ההסעדה ושירותי
בעלי המקצוע  -תמורה שחושבה לפי תעריף
השירות של נותני המלאכה או לפי מחיר השוק,
לפי הנמוך; בגין שימוש ברכבים  -קיים הסדר
הדדי בין החברה לבין הקיבוץ ,לפיו הצד שעושה
שימוש ברכב שבבעלות הצד השני ישלם סך של בין
 1.65ל 2.15 -ש"ח בגין כל  1ק"מ (בהתאם לגודל
הרכב).
בגין הסכם השירותים שילמה החברה לקיבוץ
בשנים  2017 ,2016ובתשעת החודשים הראשונים
של שנת  2018סך של כ 796-אלפי ש"ח ,כ823-
אלפי ש"ח וכ 484 -אלפי ש"ח ,בהתאמה.
דמי השכירות הינם כדלקמן 292 :אלפי ש"ח
לחודש.
דמי השכירות יקבעו בהתאם לשמאות שתיערך
מדי שלוש שנים על ידי שמאי מוסכם על החברה
ועל הקיבוץ ,אשר יקבע את דמי השכירות
הראויים לפי גישת ההשוואה בהתבסס על מחירי
השוק ,סוג שטחי מושכר (משרדים /מבנים /שטח
פתוח וכיו"ב) ובהתבסס על ההנחה כי החברה
הינה שוכר ארוך טווח ,והוצאות הביטוח ואחזקת
המושכר חלות על החברה .כן נקבע כי שכר טרחת
השמאי יחול על הקיבוץ וישולם על ידו .זהות

---

החברה תישא במיסים ,אגרות והתשלומים החלים ביחס
לשטחי המושכר על מחזיק (כגון ארנונה ,מים ,ביוב ,חשמל
וכיו"ב ) וכן תישא בהוצאות ביטוח על מבני ותכולת המושכר.
הקיבוץ יישא במיסים ,אגרות ,ותשלומים החלים על בעלים
או חוכר לדורות.
האחריות לאחזקה ולתיקון של מבני המושכר חלה על החברה,
למעט אחריות בגין אחזקת ותיקון גגות ,קירות חיצוניים,
כבישים ורחבות מצופות בטון ,שחלה על הקיבוץ .כמו כן,
החברה תהיה אחראית לכל נזק שייגרם כתוצאה ממעשה או
מחדל שלה ו/או של מי מעובדיה והקיבוץ אחראי לכל נזק

 1בעת ביצוע ההתקשרות הנ"ל ,החברה הייתה מאוגדת כאגודה חקלאית שיתופית בע"מ.
 2הערה לטיוטה :נכון למועד זה ההסכמים טרם נחתמו והצדדים פועלים מכוח ההסכם הקודם המפורט בפרק זה להלן .ככל שבמועד הארכת תוקף ההסכם קיבוץ עין הנצי"ב יהיה בעל שליטה בחברה
הארכת תוקף הסכם השכירות תהיה כפופה לקבלת האישורים הנדרשים לאישור עסקה חריגה בין חברה לבעל שליטה.

ח7-

סוג
ההסכם

הצדדים להסכם
ומועד
ההתקשרות

תיאור השירותים
שמוענקים במסגרת
ההסכם
וחניה.

סיום מוקדם של ההסכם

התמורה

בכפיפות למתן הודעה
מוקדמת בכתב לקיבוץ 36
חודשים מראש .כמו כן,
החברה תהיה רשאית
לסיים את ההסכם לגבי
חלק מהמבנים שדמי
השכירות בגינם אינם
עולים על שיעור של 20%
מדמי השכירות על פי
ההסכם ,בכפיפות למתן
הודעה מוקדמת בכתב
לקיבוץ של שנה אחת
מראש.

השמאי מטעם החברה תיקבע על ידי ועדת
הביקורת של החברה .ככל שהחברה והקיבוץ לא
יגיעו להסכמה בדבר זהות שמאי מוסכם ,כל אחד
מהצדדים ימנה שמאי מטעמו (ולגבי החברה זהות
השמאי תיקבע על ידי ועדת הביקורת של החברה).
במקרה כאמור השמאי מטעם החברה והשמאי
מטעם הקיבוץ יגיעו להסכמה בדבר דמי השכירות
הראויים על פי גישת ההשוואה בהתבסס על
ההנחות המפורטות לעיל .ככל שהשמאים לא יגיעו
להסכמה בדבר די השכירות הרואיים הם ימנו
שמאי שלישי שיקבע את דמי השכירות הראויים
על פי גישת ההשוואה בהתבסס על ההנחות
המפורטות לעיל .שדמי השכירות שיקבעו על ידי
השמאים על פי אחד המנגנונים לעיל יהיו בסכום:
(א) הגבוה בעד עשרה אחוזים ( )10%מדמי
השכירות שקדמו להכרעת השמאי ,יהיו דמי
השכירות האמורים כפופים לאישור ועדת
הביקורת ודירקטוריון החברה ,או ( )2הגבוה
ביותר מעשרה אחוזים ( )10%מדמי השכירות
שקדמו להכרעת השמאי ,יהיו דמי השכירות
האמורים כפופים לאישור האסיפה הכללית של
החברה .בכל מקרה דמי השכירות לא יפחתו
מהסכומים ששילמה החברה ערב קביעת דמי
השכירות על ידי השמאי.
דמי השכירות יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן
בגין חודש אפריל ( 2018להלן" :המדד הבסיסי")
והם יעודכנו אחת לרבעון בשיעור השינוי של המדד
האחרון אשר יהיה ידוע בתום כל רבעון (להלן:
"המדד החדש") לעומת המדד הבסיסי .אם המדד
החדש יהיה נמוך מהמדד הבסיסי דמי השכירות
לא יופחתו.

ח8-

תנאים עיקריים נוספים
שייגרם כתוצאה ישירה מהמבנים.
הסכם השכירות מסדיר את זכותה של החברה לבצע שינויים
ותוספות בשטחי המושכר ,על חשבונה וכן הוראות בדבר
הרחבת מבנים קיימים או הקמת מבנים חדשים (להלן ביחד:
"הבניה הנוספת") ,שעיקרן כדלקמן:
הקיבוץ יבצע על אחריותו ועל חשבונו בלבד את הבניה החדשה
ויעמיד אותה לרשות החברה ,אשר דמי השכירות בגינה יהיו
כפופים למנגנון עדכון כמפורט לעיל.
במקרה בו הקיבוץ לא יוכל או לא ירצה ,לפי שיקול דעתו
הבלעדי ,לבצע על אחריותו ועל חשבונו בלבד את הבניה
הנוספת ,החברה תהיה רשאית לבצע את הבניה הנוספת על
אחריותה ועל חשבונה בלבד ובמקרה כאמור יחולו ההוראות
שלהלן:
-

שטח הבניה הנוספת לא יעלה על  5,000מ"ר;

-

עלות בניית הבניה הנוספת לא תעלה על  4,000ש"ח
למ"ר;

-

וכל הוצאות ועלויות הבניה החדשה בהן תישא
החברה ,יהוו וייחשבו כהלוואה של החברה לקיבוץ,
אשר תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן ותישא
ריבית בשיעור זהה לשיעור הריבית שתשלם החברה
בגין הלוואה שתיקח לצורך מימון הבנייה החדשה
האמורה בתוספת פרמיה של  1.5%לשנה עד
לפירעונה המלא של ההלוואה.

-

ההלוואה תפרע על ידי הקיבוץ ,החל מתקופת
השימוש של החברה בשטחי הבנייה החדשה וזאת
בתשלום חודשי בסכום השווה לדמי השכירות
החודשיים בגין הבניה החדשה (אשר יחושב בהתאם
לפרמטרים שתוארו לעיל).

-

הקיבוץ יהיה זכאי לפרוע את ההלוואה ואת הריבית
בגינה בכל עת לפי שיקול דעתו הבלעדי ,כפוף למתן
הודעה מוקדמת בכתב לחברה  30יום מראש.

-

ככל שהחברה תודיע על סיום תקופת השכירות של
הבניה הנוספת טרם פירעון מלוא ההלוואה ,יתרת
החוב של הקיבוץ לחברה יפרע בתשלומים רבעוניים
שווים ,כך שמלוא ההלוואה והריבית בגינה יפרעו

סוג
ההסכם

הצדדים להסכם
ומועד
ההתקשרות

תיאור השירותים
שמוענקים במסגרת
ההסכם

התמורה

סיום מוקדם של ההסכם

תנאים עיקריים נוספים
עד לתום  15שנים ממועד הקמת הבניה הנוספת.
בנוסף נקבע במסגרת ההסכם כי בכפוף לקבלת האישורים
הנדרשים על פי דין ,החברה תהא רשאית להקים בשטח
המושכר תחנת כוח קוגנרציה אשר תספק את צרכי האנרגיה
של החברה.

הסכם
השכירות
הקודם

ינואר
בחודש
 2008התקשרה
החברה 1בהסכם
עם
שכירות
(להלן
הקיבוץ
זה:
בסעיף
או
"ההסכם"
"הסכם
השכירות").

ההסכם מסדיר את תנאי
שכירת מבנים ושטחי
אספלט בהיקף של כ-
 17.5אלפי מ"ר מאת
הקיבוץ (להלן" :שטחי
ו-
המושכר"
תקופת
"המושכר").
השכירות הינה ל24 -
שנים ,קרי עד ליום 31
בדצמבר .2031

ביום _______ הסתיים
הסכם השכירות בהסכמת
הצדדים.

דמי השכירות נקבעים בהתאם לשמאות שנערכת
מדי שלוש שנים על ידי שמאי המוסכם על החברה
ועל הקיבוץ ,אשר קובע את דמי השכירות
הראויים בהתבסס על מחירי השוק ,סוג שטחי
מושכר (משרדים /מבנים /שטח פתוח וכיו"ב)
ובהתבסס על ההנחה כי הוצאות הביטוח ואחזקת
המושכר חלות על החברה (להלן" :השמאות").
בהתבסס על השמאות האחרונה שנערכה בחודש
ספטמבר  ,2015כי דמי השכירות החודשיים בגין
שטחי המושכר הינם בטווח שבין  2.7ש"ח למ"ר
ל 24 -ש"ח למ"ר ,בהתאם לסוג השטח המושכר
(שטח פתוח  /אחסנה מקורה  /מבנה  /משרדים
וכיו"ב) ובסה"כ כ 260 -אלפי ש"ח (בתוספת
הצמדה למדד המחירים לצרכן הידוע ביום 1
בספטמבר .)2015
בגין הסכם השכירות שילמה החברה לקיבוץ
בשנים  2017 ,2016ותשעת החודשים הראשונים
של שנת  2018סך של כ 2,795-אלפי ש"ח ,כ3,374-
אלפי ש"ח וכ 2,465 -אלפי ש"ח ,בהתאמה.

הסכם
השכירות
הקודם
בקשר עם
שטחים
נוספים

ביום  22בפברואר
 2016התקשרו
החברה 1והקיבוץ
בהסכם לשכירות
שטחים נוספים
המצויים בשטחי
ואשר
הקיבוץ
אינם ממוקמים
החברה
באתר
(להלן בהתאמה:

במסגרת הסכם שכירות
הנוספים
השטחים
החברה שכרה מהקיבוץ
שטח של  84מ"ר
לאחסון
המשמשים
חומרי גלם.

הסכם שכירות השטחים
הסתיים
הנוספים
בהסכמת הצדדים ביום
_______.

דמי השכירות החודשיים המשולמים בגין שטחי
המושכר הנוספים תואמים את סכומי דמי
השכירות שנקבעו בהסכם השכירות (דמי שכירות
בסך של  2.7ש"ח למ"ר עד  17.5ש"ח למ"ר,
בהתאם לסוג השטח המושכר  -שטחים פתוחים/
אחסנה מקורה  /אולם ייצור) ,והם מתעדכנים
בהתאם לשמאות המעודכנת ,כפי שתהיה מעת
לעת .נכון ליום  30בספטמבר  2018דמי השכירות
החודשיים בגין שטחי המושכר הנוספים הסתכמו
בסך של כ 12,420 -ש"ח (צמוד למדד הידוע ביום 1

ח9-

החברה נושאת במיסים ,אגרות והתשלומים החלים ביחס
לשטחי המושכר על מחזיק (כגון ארנונה ,מים ,ביוב ,חשמל
וכ"ו) וכן נושאת בהוצאות ביטוח על מבני ותכולת המושכר.
הקיבוץ נושא במיסים ,אגרות ,ותשלומים החלים על בעלים
או חוכר לדורות .האחריות לאחזקה ולתיקון של מבני
המושכר חלה על החברה ,למעט אחריות בגין אחזקת ותיקון
גגות ,קירות חיצוניים ,כבישים ורחבות מצופות בטון ,שחלה
על הקיבוץ .כמו כן ,החברה אחראית לכל נזק שייגרם כתוצאה
ממעשה או מחדל שלה ו/או של מי מעובדיה והקיבוץ אחראי
לכל נזק שייגרם כתוצאה ישירה מהמבנים ולכל נזק שייגרם
למבנים כתוצאה מפעולות מלחמה ,נזקי טבע ,או ליקויים
בניה במבני המושכר.
הסכם השכירות מסדיר את זכותה של החברה לבצע שינויים
ותוספות בשטחי המושכר ,על חשבונה וכן הוראות בדבר
הרחבת מבנים קיימים או הקמת מבנים חדשים.

---

סוג
ההסכם

הסכם
רכישת
החשמל
החדש1

הצדדים להסכם
ומועד
ההתקשרות
"הסכם שכירות
השטחים
ו-
הנוספים"
"שטחי המושכר
הנוספים").

ביום __ ב____
 2019התקשרו
עין
החברה,
הנצי"ב אלקטריק
שהינה
בע"מ,
בת
חברת
בבעלותו המלאה
הקיבוץ,
של
מחלק
שהינה
של
החשמל
הקיבוץ (להלן:
"אלקטריק")
עין
וקיבוץ
הנצי"ב בהסכם
לרכישת חשמל,
כמפורט להלן.

תיאור השירותים
שמוענקים במסגרת
ההסכם

התמורה

סיום מוקדם של ההסכם

תנאים עיקריים נוספים

בספטמבר .)2015
בגין שכירות השטחים הנוספים שילמה החברה
לקיבוץ בשנים  2017 ,2016ובתשעת החודשים עד
ספטמבר  ,2018סך של  132אלפי ש"ח 130 ,אלפי
ש"ח ,ו 17-אלפי ש"ח ,בהתאמה.
להסכם,
בהתאם
הקיבוץ יספק לחברה,
אלקטריק,
באמצעות
חשמל במתח גבוה
"החשמל")
(להלן:
מתחנת כוח שהקיבוץ
הקים בשטח החברה
(להלן" :תחנת הכח")
וחשמל אשר הקיבוץ
באמצעות
רוכש
אלקטריק מיצרן חשמל
פרטי ולגביו קיבלה
אלקטריק רישיון חלוקה
"החשמל
(להלן:
מהיצרן הפרטי").
ההסכם,
במסגרת
הקיבוץ התחייב להפעיל
את תחנת הכוח על
חשבונו ,לדאוג לתפעולה
ולתחזוקתה השוטפת,
ולספק לחברה חשמל
מתחנת הכוח לתוספת
חשמל ולגיבוי בשעת
הצורך .כן התחייב
הקיבוץ להפעיל את
תחנת הכוח בשעות

ההסכם הינו לתקופה של
ממועד
שנים
8
ההתקשרות.
בכל מקרה שבו הקיבוץ
מפסיק להיות מחלק
חשמל ו/או בכל מקרה של
סיום ההסכם עם היצרן
הפרטי ,יהיו הקיבוץ ו/או
אלקטריק רשאים לסיים
את ההסכם בהודעה
מוקדמת בכתב לחברה על
כך  180ימים מראש.
רשאי
יהיה
הקיבוץ
להפסיק את הפעלת תחנת
הכוח בכפוף למתן הודעה
מוקדמת בכתב לחברה בת
 180ימים מראש.

בגין רכישת החשמל מתחנת הכוח בשעות ההפעלה
הקבועות ,תשלם החברה לאלקטריק את תעריף
חברת החשמל בגין מתח גבוה בניכוי .5%
בגין רכישת חשמל המסופק בשעות הפעלה
מיוחדות תשלם החברה לאלקטריק סך השווה
לסכום של מחיר העלות של  200ליטר סולר לכל
שעת הפעלה של גנרטור אחד.
בגין רכישת החשמל מהיצרן הפרטי ,אשר מסופק
לחברה על ידי הקיבוץ באמצעות אלקטריק,
תשלם החברה לאלקטריק את התמורה שמשלם
הקיבוץ באמצעות אלקטריק ליצרן החשמל הפרטי
(למעט הנחת מחלק החשמל בשיעור של  3%לה
זכאית אלקטריק בהתקשרות מול יצרן החשמל
הפרטי).

הקיבוץ ו/או אלקטריק אינם אחראים כלפי החברה ביחס
לנזקים שייגרמו לה בשל הפסקות חשמל או שיבושים אחרים
בזרם החשמל שמקורם בחברת החשמל .בנוסף ,הקיבוץ ו/או
אלקטריק אינם אחראים כלפי החברה בגין נזקים עקיפים
ו/או תוצאתיים.
הקיבוץ ואלקטריק אחראים לתחזוקת קווי החשמל עד
לנקודת המיתוג אשר נמצאת בכניסת החשמל לקיבוץ ולקו
המתח הגבוה מחוץ לשטח החברה ואחראים להבטיח אספקה
סדירה של חשמל במתח גבוה לחברה .החברה אחראית על
תחזוקת קווי החשמל המצויים בשטח מפעלה (החל מנקודת
המיתוג).
החברה תכלול את תחנת הכח בביטוחי הרכוש של החברה,
והקיבוץ ישלם לחברה את עלות הכללת תחנת הכוח בביטוחי
החברה.

 1הערה לטיוטה :נכון למועד זה ההסכמים טרם נחתמו והצדדים פועלים מכוח ההסכם הקודם המפורט בפרק זה להלן .בשם לב למהות השירותים נשוא ההסכם ולתמורה המשולמת בגינם ,ככל
שבמועד הארכת תוקף ההסכם קיבוץ עין הנצי"ב יהיה בעל שליטה בחברה ,הארכת תקופת ההסכם תהיה כפופה לקבלת האישורים הנדרשים לאישור עסקה שאינה חריגה (דהיינו  -אישור ועדת הביקורת
ודירקטוריון החברה).

ח10-

סוג
ההסכם

הצדדים להסכם
ומועד
ההתקשרות

הסכם
רכישת
החשמל
הקודם

ביום  5במאי
 2008התקשרו
הקיבוץ והחברה1
בהסכם המסדיר
אספקת חשמל
לחברה מתחנת
הכוח שבבעלות
ובשליטת הקיבוץ
(להלן" :תחנת
הכוח") וביום 1
2015
בנובמבר
נחתמה תוספת
בין
להסכם
החברה ,הקיבוץ,
ואלקטריק (להלן
יחד בסעיף זה:
או
"ההסכם"
"הסכם רכישת
החשמל").

תיאור השירותים
שמוענקים במסגרת
ההסכם
קבועות ,ובמקרה של
שיבושים או הפסקת
החשמל
אספקת
מחברת
הסדירה
החשמל ,להפעיל את
תחנת הכוח ,לבקשת
מעבר
גם
החברה,
ההפעלה
לשעות
הקבועות (להלן" :שעות
ההפעלה המיוחדות").
ההסכם
במסגרת
הקיבוץ התחייב להפעיל
את תחנת הכוח על
חשבונו ,לדאוג לתפעולה
ולתחזוקתה השוטפת,
ולספק לחברה חשמל
מתחנת הכוח לתוספת
חשמל ולגיבוי בשעת
הצורך .כן התחייב
הקיבוץ להפעיל את
תחנת הכוח בשעות
קבועות ,ובמקרה של
שיבושים או הפסקת
החשמל
אספקת
מחברת
הסדירה
החשמל ,להפעיל את
תחנת הכוח ,לבקשת
מעבר
גם
החברה,
ההפעלה
לשעות
הקבועות (להלן" :שעות
ההפעלה המיוחדות").

סיום מוקדם של ההסכם

ההסכם בא לסיומו ביום
_____ בהסכמת הצדדים.

התמורה

בעבור אספקת החשמל על ידי הקיבוץ ,התחייבה
החברה לשלם :בגין רכישת חשמל בשעות ההפעלה
הקבועות את תעריף חברת החשמל בגין מתח גבוה
בניכוי  :5%בגין רכישת חשמל המסופק בשעות
הפעלה מיוחדות סך השווה לסכום של מחיר
העלות של  200ליטר סולר לכל שעת הפעלה של
גנרטור אחד; בגין רכישת חשמל המיוצר על ידי
יצרן חשמל פרטי ונמכר לקיבוץ את התמורה
שמשלם הקיבוץ ליצרן החשמל הפרטי.
בגין הסכם רכישת החשמל שילמה החברה לקיבוץ
בשנים  2017 ,2016ובתשעת החודשים הראשונים
של שנת  2018סך של  2268אלפי ש"ח 2349 ,אלפי
ש"ח ו 1,689-אלפי ש"ח ,בהתאמה.
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תנאים עיקריים נוספים

הקיבוץ אינו אחראי כלפי החברה ביחס לנזקים שייגרמו לה
בשל הפסקות חשמל או שיבושים אחרים בזרם החשמל
שמקורם בחברת החשמל .בנוסף ,הקיבוץ אינו אחראי כלפי
החברה בגין נזקים עקיפים ו/או תוצאתיים.
בנוס ף ,החברה אחראית על הציוד ותחזוקת קו המתח הגבוה,
שממוקם באתר החברה.

סוג
ההסכם

הצדדים להסכם
ומועד
ההתקשרות

הסכם כוח
האדם
החדש1

ביום __ ב___
 2018התקשרו
החברה והקיבוץ
למתן
בהסכם
שירותי כוח אדם,
המסדיר את תנאי
הצבתם של חברי
הקיבוץ לעבודה
ואת
בחברה
מערכת היחסים
בין הקיבוץ לבין
החברה בכל הנוגע
חברי
בהצבת
לעבודה
קיבוץ
בחברה.

תיאור השירותים
שמוענקים במסגרת
ההסכם
הקיבוץ יעניק לחברה
שירותים כוח אדם
באמצעות חברי הקיבוץ
וזאת מבלי שיתקיימו
בין החברה לבין עובדים
אלה יחסי עובד-מעביד.
שתשולם
התמורה
חברי
בגין
לקיבוץ
הקיבוץ פורטה בנספח
להסכם.
בכפוף להוראות כל דין,
החברה תיתן עדיפות
לקבלת שירותים מחברי
קיבוץ על פני העסקת
עובדים שכירים ,בכפוף
שהכישורים
לכך
חבר
של
והיכולת
הרלוונטי
הקיבוץ
לשירות הנדרש שווים
או עדיפים על עובד שכיר
המועמד לאותו תפקיד
והתמורה שתשולם בגין
חבר קיבוץ לא תעלה על
עלות העסקת עובד שכיר
שאינו חבר קיבוץ באותו
תפקיד.
עובדי קיבוץ הנותנים
שירותים לחברה יעבדו
בתנאים ,בהיקף ומסגרת
עבודה (ימי עבודה ,שעות
עבודה ,משמרות וכיו"ב)
דומים לאלה של עובדים
המועסקים
שכירים
בתפקידים דומים.

סיום מוקדם של ההסכם

התמורה

תנאים עיקריים נוספים

ההסכם הינו לתקופה של
ממועד
שנים
חמש
ההתקשרות .בתום תקופת
ההסכם הוא יתחדש
לתקופות נוספות של חמש
שנים בכל פעם.

בעבור הצבת חברי הקיבוץ לעבודה בחברה,
משלמת החברה לקיבוץ תמורה חודשית המשקפת
את השכר ברוטו של חברי הקיבוץ המוצבים
בחברה ,בתוספת רכיבי עלות מעביד ,בהתאם
לסכומים המפורטים בנספח שצורף להסכם.
אחת לשנתיים נערכים דיונים פרטניים בנוגע
לעדכון שכר חברי הקיבוץ המוצבים ,בדומה לנוהג
החל על שאר עובדי החברה.

הקיבוץ נושא באחריות מלאה לתשלום מלוא זכויותיהם
הסוציאליות של חברי הקיבוץ המוצבים לעבודה בחברה ,וכן
מחויב לשאת בתשלומי המס החלים בגין התמורה המשולמת
לו מהחברה.

החברה תהיה רשאית על
פי שיקול דעתה הבלעדי
בכל עת ולאחר מתן הודעה
בכתב לקיבוץ ולעובד
קיבוץ על פי נוהל הפסקת
עבודת עובד קיבוץ שנקבע
בין הצדדים להפסיק את
השירותים
קבלת
באמצעות עובד קיבוץ
מסוים.
החברה תהיה רשאית בכל
עת על פי שיקול דעתה
הבלעדי ומטעמים סבירים
לסרב לקבל שירותים
באמצעות חבר קיבוץ
מסוים.
כל צד יהיה רשאי לסיים
את ההסכם על פי שיקול
דעתו הבלעדי ומכל סיבה
בתום תקופת ההסכם או
בכל עת לאחר תום תקופת
ההסכם ,ובלבד שייתן על
כך לצד האחר הודעה
מוקדמת בכתב  90יום
מראש.
הקיבוץ יהיה זכאי לסיים
את ההסכם בכל עת על פי

הנהלת החברה תהא רשאית להמליץ על העלאת
השכר שישולם לחברי הקיבוץ המוצבים בעבודה
(או למי מהם) ,אשר לדעת ההנהלה ,ועל פי שיקול
דעתה הבלעדי ,הינם ראויים להעלאת שכר וזאת
בכפוף לכך שהתקיימו התנאים המצטברים
הבאים )1( :העלות החודשית של חברי הקיבוץ
לאחר העלאה לא יעלה על העלות החודשית
המפורטת בטבלה שלהלן; ( )2ועדת הביקורת
(וביחס לנושאי המשרה  -ועדת תגמול) ,לאחר
בחינה ,אישרה כי ניתן לאפשר העלאת שכר למי
מחברי הקיבוץ הנ"ל; ( )3דירקטוריון החברה
אישר כי ניתן לאפשר העלאת שכר כאמור למי
מחברי הקיבוץ הנ"ל; ( )4בכל מקרה שיעור
העלאת השכר עבור כלל חברי הקיבוץ המוצבים
אשר הומלץ להעניק להם העלאה ,לא יעלה על 5%
מסך התשלום השנתי המשולם לקיבוץ על ידי
החברה מכוח הסכם כוח האדם החדש.
ככל שהנהלת החברה תמליץ על שיעור העלאת
שכר עבור כלל חברי הקיבוץ המוצבים אשר
הומלץ להעניק להם העלאה ,אשר הינו גבוה מ5%-
מסך התשלום השנתי המשולם לקיבוץ על ידי
החברה מכוח הסכם שירותי כוח האדם ,אזי
העלאה כאמור תהיה כפופה בנוסף לכל האמור
לעיל גם לאישורים הנדרשים על פי דין לאישור
עסקה חריגה של בעל שליטה (דהיינו  -אישור
ועדת הביקורת או התגמול (לפי העניין),
הדירקטוריון והאסיפה הכללית של בעלי מניות

הקיבוץ התחייב לפצות ולשפות את החברה או מי מטעמה מיד
עם דרישתה הראשונה בגין כל הפסד ,נזק ,חבות ,או הוצאה,
לרבות שכ"ט עו"ד והוצאות משפטיות שיגרמו לחברה (או מי
מטעמה לפי העניין) בגין טענה לקיום יחסי עובד-מעביד בין
חברי קיבוץ לבין החברה ,בין שהטענה הועלתה על ידי הקיבוץ
בין שהועלתה על ידי עובד קיבוץ ובין שהועלתה על ידי צד
שלישי כלשהו ,ובלבד שניתן פסק דין חלוט או נחתם הסכם
פשרה או ניתנה הסכמת החברה לפיהם תחוייב החברה (או מי
מטעמה לפי העניין) לשלם סכום כלשהו .האמור יחול גם ביחס
לקבלת שירותים מעובדי הקיבוץ על ידי החברה בתקופה
הקודמת ליום חתימת ההסכם.
הקיבוץ התחייב לפצות ולשפות את החברה או מי מטעמה מיד
עם דרישתה הראשונה בכל מקרה בו יוטלו על החברה מיסים,
היטלים או תשלומי חובה כלשהם בגין ו/או בקשר עם קבלת
שירותים מאת עובד קיבוץ.
החבות לשיפוי כפופה למתן הודעה לקיבוץ ומתן זכות לקיבוץ
לנהל את ההליך כנגד החברה בשם החברה .חבות השיפוי
תחול גם במקרה של סיום ההסכם או העסקת חבר קיבוץ
באופן ישיר על ידי החברה ,לפי העניין ,רק לגבי התקופה שבה
התמורה בגינו שולמה לקיבוץ.
ההסכם כולל מנגנון בוררות במקרה של אי-הסכמה בין
הצדדים.
החברה התחייבה לכלול את הקיבוץ כמבוטח בפוליסת ביטוח
חבות מעבידים של החברה ביחס לחברי הקיבוץ המוצבים
לעבודה בחברה.
בכל מקרה בו תתקבל בחברה פניה מעובד קיבוץ בבקשה
לעבור לסטטוס של עובד שכיר של החברה ,החברה תהא

 1הערה לטיוטה :נכון למועד זה ההסכמים טרם נחתמו והצדדים פועלים מכוח ההסכם הקודם המפורט בפרק זה להלן .בשם לב למהות השירותים נשוא ההסכם ,ככל שבמועד הארכת תוקף ההסכם
קיבוץ עין הנצי"ב יהיה בעל שליטה בחברה  ,הארכת תקופת ההסכם תהיה כפופה לקבלת האישורים הנדרשים לאישור עסקה שאינה חריגה (דהיינו  -אישור ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה).
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סוג
ההסכם

הצדדים להסכם
ומועד
ההתקשרות

תיאור השירותים
שמוענקים במסגרת
ההסכם
אחוז חברי הקיבוץ
שירותים
הנותנים
לחברה לא יעלה ,בכל
עת ,על הגבוה מבין( :א)
עובדי
מכלל
10%
ונותני
הקבוצה
השירותים לקבוצה ,או
(ב)  50עובדים ונותני
שירותים.

סיום מוקדם של ההסכם
שיקול דעתו הבלעדי,
בכפיפות למתן הודעה
מוקדמת בכתב לחברה של
 180יום לפחות .חבות
השיפוי תישאר בתוקף גם
במקרה של סיום ההסכם.

תנאים עיקריים נוספים

התמורה
החברה ,ברוב כאמור בסעיף  275לחוק החברות.
להלן טבלה המפרטת את העלות החודשית
המרבית שניתן לשלם לחברי קיבוץ המוצבים
לעבודה בחברה בחלוקה לפי תפקידים /
מחלקות:1
תפקיד/מחלקה
מנכ"ל
סמנכ"ל  /מנהל
מחלקה טכנית
ואחזקה
שיווק ומכירות
כספים ,מנהלה,
משאבי אנוש ומערכות
מידע
פיתוח והנדסה
איכות
משרה חלקית
אתר2

חודשית
עלות
מקסימלית (בש"ח)
75,000
50,000
35,000
34,000

רשאית לפנות לקיבוץ בבקשה להעבירו לסטטוס של עובד
שכיר כאמור .העברה לסטטוס כאמור תהא כפופה לתנאים
שלהלן( :א) תתקבל הסכמת הקיבוץ להעברת חבר קיבוץ
לעובד של החברה .הקיבוץ לא יסרב אלא מטעמים סבירים
(שחלקם פורטו בהסכם); (ב) ייחתם חוזה עבודה אישי בין
החבר לחברה; ו(-ג) החבר יחתום על כתב ויתור לשביעות
רצונה של החברה .לאחר שינוי הסטטוס לעובד שכיר של
החברה ,יפסיקו לחול על העובד האמור הוראות ההסכם.
הפך עובד הקיבוץ לעובד שכיר של החברה ,אזי תחול חובת
השיפוי של הקיבוץ רק בגין הסכומים והזכויות אשר עילתם
בתקופה שלפני שינוי הסטטוס כאמור ,לרבות בגין פיצויי
הפיטורים על פי משכורתו האחרונה של העובד במועד סיום
העסקתו בחברה (אם יגיעו בגין התקופה האמורה).

33,000
38,000
40,000
7,000

קבלת שירותים על פי הסכם זה מחברי קיבוץ
נוספים תהיה כפופה לתנאים שלהלן )1( :התמורה
שתשולם בעבור הצבת חבר קיבוץ נוסף תהיה
בהתאם לתנאי השכר המקובלים המשולמים
לעובדים שכירים בתפקידים דומים שאינם חברי
קיבוץ ולא תעלה על הסכומים המפורטים בטבלה
שלעיל; ( )2יתקבל אישור ועדת הביקורת (וביחס
לנושאי המשרה  -ועדת תגמול) ,לאחר בחינה,
לתמורה שתשולם בגין חבר הקיבוץ הנ"ל; ()3
יתקבל אישור דירקטוריון החברה לאחר בחינה,
לתמורה שתשולם בגין חבר הקיבוץ הנ"ל; ( )4ככל
שמדובר בנושא משרה חדש – יתקבל אישר
האסיפה הכללית למינויו כנושה משרה; ()5
תוספת התמורה שתשולם לקיבוץ עבור כלל חברי
הקיבוץ (לרבות עקב העלאת שכר חברי קיבוץ
1
2

לפירוט בדבר התפקידים או המחלקות של חברי הקיבוץ המוצבים נכון ליום  30בספטמבר  2018לעבודה בחברה ,והתמורה המשולמת בגינם ראו סעיף  6.13.4.4לעיל.
נכון למועד התשקיף שלושה נושאי משרה הכפיפים למנכ"ל החברה מוצבים לעבודה בחברה מכוח הסכם שירותי כוח האדם :מנהל תחום חומרי גלם ישראל ואירופה ,מנהל תחום פומוטיב
ומנהל תחום עיבוד ואריזה .בין הצבתם לעבודה בחברה משולמת שכר ברוטו בסך של  27,000ש"ח 28,000 ,ש"ח ו 26,000-ש"ח (בסיס ברוטו ,כאשר בנוסף לסכום האמור מתווספות עלויות
סוציאליות ועלויות מעביד לרבות קרן השתלמות אשר מועברות לקיבוץ) ,וכן רכב צמוד ומכשיר טלפון נייד ,שבמלוא עלויות החזקתם נושאת החברה.
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סוג
ההסכם

הצדדים להסכם
ומועד
ההתקשרות

תיאור השירותים
שמוענקים במסגרת
ההסכם

התמורה

סיום מוקדם של ההסכם

כאמור לעיל) לא תעלה על  10%מסך התשלום
השנתי ששולם לקיבוץ על ידי החברה בשנה
הקלנדארית הקודמת מכוח הסכם כוח האדם
החדש.
בנוסף ,הקיבוץ יהיה זכאי לקבלת מענק שנתי,
אשר יחושב כדלקמן:
-

מנכ"ל החברה  -בגין כהונתו של מנכ"ל
החברה ישולם מענק שנתי אשר יחושב
כמפורט בסעיף  8.1.2לעיל.

-

נושאי משרה ומנהלי אתרים  -בגין כהונת כל
אחד מנושאי משרה ומנהל אתר ישולם מענק
אשר יחושב כדלקמן :אחת לשנה ,לאחר
אישור הדו"חות השנתיים המבוקרים של
החברה תיערך השוואה בין הרווח השנתי
לפני מס של השנה הקלנדארית (ע"פ דוחותיה
הכספיים המאוחדים של החברה) לבין הרווח
השנתי לפני מס של השנה הקלנדארית
הקודמת (ע"פ דוחותיה הכספיים המאוחדים
של החברה) (הלן" :רווח השנה הקודמת"):
בגין רווח שנתי לפני מס בשיעור של עד 90%
מרווח השנה הקודמת  -לא ישולם מענק
עמידה ביעד הרווח; בגין רווח שנתי לפני בסך
המהווה בין  90%לבין  100%מרווח השנה
הקודמת  -ישולם מענק עמידה ביעד הרווח
בסך השווה לעד משכורת חודשיות אחת על
בסיס ברוטו (סכום המענק הנ"ל יחושב
באופן ליניארי); בגין רווח השנתי לפני מס
בסך המהווה בין  100%ל 110%-מרווח השנה
הקודמת  -ישולם מענק בסך השווה לעד
משכורת חודשית נוספות על בסיס ברוטו
(סכום המענק הנ"ל יחושב באופן ליניארי);
בגין רווח השנתי לפני מס בסך המהווה בין
 110%ל 130%-מרווח השנה הקודמת -
ישולם מענק בסך השווה לעד משכורת
חודשית נוספות על בסיס ברוטו (סכום
המענק הנ"ל יחושב באופן ליניארי)  -סה"כ 3
משכורות חודשיות .סכום המענק לחבר
קיבוץ לא יעלה על  150אלפי ש"ח.

-

בגין עובדים שאינם נושאי משרה ישולם
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תנאים עיקריים נוספים
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סיום מוקדם של ההסכם

הסכם כוח
האדם
הקודם

ביום  8בינואר
נחתם
2008
למתן
הסכם
שירותי כוח אדם
בין החברה 1לבין
אשר
הקיבוץ,
תוקן ביום 23
במאי ( 2013להלן
יחד בסעיף זה:
או
"ההסכם"
כוח
"הסכם
האדם"),
המסדיר את תנאי

הקיבוץ יעמיד לרשות
החברה חברי קיבוץ
בעלי יכולת וכישורים
לעבודה
מתאימים
בחברה .החברה רשאית,
בהתאם לשיקול דעתה
הבלעדי ,להודיע לקיבוץ
על הפסקת הצבת חבר
קיבוץ לעבודה בחברה,
בהתאם לנוהל הפסקת
עבודת עובד קיבוץ
המצורף כנספח להסכם.

הסכם כוח האדם הסתיים
בהסכמת הצדדים ביום
______ .2018

התמורה

תנאים עיקריים נוספים

מענק בסך שלא יעלה על משכורת חודשית
אחת (ברוטו) לעובד .סכום המענק יחושב על
פי מנגנון קביעת המענקים שיחול ביחס
ליתר העובדים בחברה (נכון למועד זה סכום
המענק מחודש בהתאם לוותק של העובדים
ביחס לוותק של כלל עובדי החברה ולשכר
העובד ביחס לשכר של כלל עובדי החברה).
כמו כן סכום המענק השנתי לעובדים חברי
הקיבוץ לא יעלה על  2.5%מהרווח הנקי
השנתי של החברה.
התשלום המענקים לקיבוץ ישולם במועד בו
ישולמו המענקים לעובדים שכירים בחברה.
כאמור לעיל ,מנגנון קביעת הבונוס והקריטריונים
לחלוקתו לחברי הקיבוץ (לרבות לחברי קיבוץ
שהינם נושאי משרה) זהה למנגנון קביעת
הבונוסים והקריטריונים לעובדים שכירים שאינם
חברי קיבוץ.
השכר ,התוספות וכן תשלום הבונוס ,אם וכאשר
הקיבוץ יהיה זכאי לקבלו ,יהוו את התמורה
המלאה והסופית בגין קבלת שירותים מעובדי
קיבוץ אשר תשולם לקיבוץ במונחי עלות מעביד.
סך הסכומים שישולמו לקיבוץ מכח הסכם זה לא
יעלה על  15מיליון ש"ח בשנה.
בעבור הצבת חברי הקיבוץ לעבודה בחברה ,שלמה
החברה לקיבוץ תמורה חודשית המשקפת את
השכר ברוטו של חברי הקיבוץ שהוצבו בחברה,
בתוספת רכיבי עלות מעביד ,בהתאם לסכומים
המפורטים בנספח שצורף להסכם .מדי שנה נערכו
דיונים פרטניים בנוגע לעדכון שכר חברי הקיבוץ
המוצבים ,בדומה לנוהג החל על שאר עובדי
החברה .בנוסף ,הקיבוץ זכאי לקבלת תשלומי
בונוס ,בגין זכאותם של חברי הקיבוץ (ככל ותקום)
לקבלת בונוסים.
בגין הסכם כוח האדם שילמה החברה לקיבוץ
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הקיבוץ נושא באחריות מלאה לתשלום מלוא זכויותיהם
הסוציאליות של חברי הקיבוץ המוצבים לעבודה בחברה .כמו
כן ,הקיבוץ התחייב לפצות ו/או לשפות את החברה וכל מי
מטעמה בגין כל הפסד ונזק שייגרמו לחברה בגין טענה לקיום
יחסי עובד-מעביד בין החברה לבין חברי הקיבוץ ,בכפוף
לקבלת פסק דין או התקשרות בהסכם פשרה מכוחו תידרש
החברה לשלם סכום כלשהו ,בגין מיסים או תשלומי חובה
כלשהם ,ככל ויוטלו על החברה שינבעו מהחלטה ,ככל
שתתקבל ,של ערכאות או על רשות מוסמכת אחרת כי נוצרו
יחסי עובד-מעביד בין החברה לבין מי מחברי הקיבוץ
המוצבים בחברה (להלן יחד" :החבות לשיפוי") .החבות
לשיפוי כפופה למתן הודעה לקיבוץ ומתן זכות לקיבוץ לנהל
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הצדדים להסכם
ומועד
ההתקשרות
הצבתם של חברי
הקיבוץ לעבודה
ואת
בחברה
מערכת היחסים
בין הקיבוץ לבין
החברה בכל הנוגע
חברי
בהצבת
לעבודה
קיבוץ
בחברה.

תיאור השירותים
שמוענקים במסגרת
ההסכם

התמורה

סיום מוקדם של ההסכם

בשנים  2017 ,2016ובתשעת החודשים הראשונים
של שנת  2018סך של כ 7,613-אלפי ש"ח ,כ7,998-
אלפי ש"ח ו 6,109-אלפי ש"ח ,בהתאמה.
בנוסף ,בגין עבודתם של נושאי משרה חברי
הקיבוץ שהוצבו לעבודה בחברה בשנת 2018
ישולם לקיבוץ תשלום בסך של  130אלפי ש"ח.

ח16-

תנאים עיקריים נוספים
את ההליך כנגד החברה בשם החברה.

.8.3

פטור שיפוי וביטוח

.8.3.1

עניינם האישי של בעלי השליטה בכל אחת מההתקשרויות שיוצגו להלן ,נובע מן העובדה שחברי
קיבוץ ונושאי משרה באמיליה הינם מוטבים בהתקשרויות אלו.
התקשרות בפוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה בחברה
לחברה פוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה ,הכוללת ,בין היתר ,נושאי משרה שהינם חברי
קיבוץ ונשאי משרה שהינם עובדים ו/או נושאי משרה ו/או מעניקים שירותים למי מבעלי השליטה.

.8.3.1.1

גבולות האחריות של פוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי המשרה הינה  5מיליון דולר ארה"ב למקרה
ולתקופה ונכללים בה (בכפוף לאישורו הפרטני של כל אחד ממוטבי הפוליסה) כל הדירקטורים ונושאי
המשרה בחברה וכן נושאי משרה שיכהנו מטעמה של החברה בחברות בנות ו/או קשורות של החברה.
פוליסת הביטוח הינה לתקופה בת  12חודשים והיא על בסיס מועד הגשת התביעה ( claims
 .)madeהפרמיה השנתית בה נושאת החברה בגין הפוליסה מסתכמת לסך של  5.8אלפי דולר ארה"ב.
ההשתתפות העצמית לחברה הינה 5 :אלפי דולר ארה"ב לתביעות שיוגשו בכל העולם למעט בארה"ב
ובקנדה ו 35 -אלפי דולר לתביעות שתוגשנה בארה"ב ובקנדה .כמו כן ,הפוליסה כוללת הוצאות הגנה
משפטית בהליך חקירה של רשות מוסמכת ,וכן בקשר עם הליך אכיפה מנהלית.

.8.3.2

מתן התחייבות לפטור
ביום __ ב_____  2018אישרו דירקטוריון החברה והאסיפה ,מתן פטור לנושאי המשרה המכהנים
וכן לנושאי משרה בחברות מוחזקות של החברה (להלן" :כתב הפטור") .במסגרת כתב הפטור
התחייבה החברה ,בכפוף להוראות סעיפים  1259ו 2263-לחוק החברות וכל הוראת דין שתבוא
במקומם ,לפטור את נושאי המשרה המכהנים מראש מכל אחריות כלפיה בלבד בשל כל נזק שייגרם
לה ו/או שנגרם לה ,בין במישרין ובין בעקיפין ,בשל הפרת חובת הזהירות כלפיה (למעט בשל הפרת
חובת זהירות בחלוקה ,כהגדרת המונח בחוק החברות) בפעולות שיבוצעו בתום לב ובתוקף היותם
נושאי משרה ו/או מועסקים בחברה ו/או בחברות בנות ו/או קשורות של החברה ,כפי שתהיינה מעת
לעת.
מתן התחייבות לשיפוי

.8.3.3

ביום __ ב_____  2018אישרו דירקטוריון החברה והאסיפה ,מתן התחייבות לשיפוי (להלן" :כתב
השיפוי") לנושאי המשרה המכהנים וכן לנושאי משרה בחברות מוחזקות של החברה .במסגרת כתב
השיפוי ,החברה התחייבה ,בכפוף להוראות הדין ,לשפות את נושאי המשרה בשל כל חבות או הוצאה
כמפורט בכתב השיפוי ,שתוטל עליהם עקב אחת או יותר מאלה (להלן" :ההתחייבות לשיפוי"):
פעולות ו/או נגזרת שלהן בתוקף היותם נושאי משרה ו/או מועסקים בחברה ו/או בחברות
(א)
בנות ו/או קשורות של החברה כפי שתהיינה בעתיד מעת לעת;
פעולות ו/או נגזרת שלהן בתוקף היותם נושאי משרה ,עובדים או שלוחים של החברה
(ב)
בתאגיד אחר כלשהו בו תחזיק החברה בניירות ערך במישרין ו/או בעקיפין.
בכל הנוגע לחבויות כספיות שתוטלנה על נושאי המשרה לטובת אדם אחר על פי פסק דין (לרבות פסק
דין שניתן בפשרה או פסק בורר שאושר על ידי בית משפט) (להלן" :חבויות כספיות") ,ההתחייבות
לשיפוי מוגבלת לאירועים ולסכומים כמפורט בכתב השיפוי.
יצוין ,כי סכום השיפוי הכולל שתשלם החברה לכל נושאי המשרה בחברה ,במצטבר ,על פי כל כתבי
1

2

סעיף  259לחוק החברות קובע:
"(א) חברה רשאית לפטור ,מראש ,נושא משרה בה מאחריותו ,כולה או מקצתה ,בשל נזק עקב הפרת חובת הזהירות כלפיה ,אם
נקבעה הוראה לכך בתקנון.
(ב) על אף הוראות סעיף קטן (א) ,חברה אינה רשאית לפטור מראש דירקטור מאחריותו כלפיה עקב הפרת חובת הזהירות
בחלוקה".
סעיף  263לחוק החברות קובע:
"לא יהיה תוקף להוראה בתקנון ,המתירה לחברה להתקשר בחוזה לביטוח אחריותו של נושא משרה בה ,להוראה בתקנון או
להחלטת דירקטוריון המתירה לשפות נושא משרה ,או להוראה בתקנון הפוטרת נושא משרה מאחריות כלפי החברה ,בשל כל אחד
מאלה:
( )1הפרת חובת אמונים ,למעט לענין שיפוי וביטוח בשל הפרת חובת אמונים כאמור בסעיף [ )2(261לחוק החברות];
( )2הפרת חובת זהירות שנעשתה בכוונה או בפזיזות ,למעט אם נעשתה ברשלנות בלבד;
( )3פעולה מתוך כוונה להפיק רווח אישי שלא כדין;
( )4קנס או כופר שהוטל עליו".

ח17-

השיפוי שהוצאו ויוצאו להם על ידי החברה ,לא יעלה על סכום השווה ל 25%-מההון העצמי של
החברה לפי דוחותיה הכספיים המאוחדים האחרונים של החברה כפי שיהיו נכון למועד תשלום
השיפוי או  10מיליון ש"ח לפי הגובה (וזאת מבלי לגרוע מזכותם של הדירקטורים ונושאי המשרה
לסכומים שיתקבלו מחברת ביטוח ,אם יתקבלו ,במסגרת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה
בחברה שרכשה ו/או תרכוש החברה מעת לעת) .עם זאת ,החברה לא תידרש לשלם לנושא משרה
סכומים כלשהם מכוח כתב השיפוי אם וככל שסכומים כאמור שולמו לו או עבורו או במקומו בכל
דרך שהיא ,לרבות במסגרת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה או במסגרת של קבלת שיפוי
מצד שלישי כלשהו זולת החברה.
בהתאם להוראת סעיף  152לתקנון החברה ,כתב השיפוי כולל התחייבות לשיפוי גם בגין הוצאות
שהוציא נושא המשרה בקשר עם הליך ,כהגדרתו להלן ,שהתנהל בעניינו ,לרבות הוצאות התדיינות
סבירות ,ובכלל זה שכר טרחת עורך דין וכן תשלום לנפגע ההפרה כאמור בסעיף 52נד(א)(()1א) לחוק
ניירות ערך לפי פרק ח' 4לחוק ניירות ערך (הטלת אמצעי אכיפה מנהליים בידי ועדת האכיפה
המנהלית).
"הליך" לעניין סעיף זה  -הליך לפי פרקים ח' ,3ח' 4ו-ט' 1לחוק ניירות ערך ,הליך לפי סימן ד' לפרק
הרביעי בחלק התשיעי לחוק החברות והליך לפי פרק ז' 1לחוק ההגבלים העסקיים ,התשמ"ח.1988-
.8.4

עסקאות שאינן חריגות עם בעלי השליטה

.8.4.1

רכישת שירותי הובלה מכימוטל בע"מ  -החברה נוהגת ,במהלך העסקים הרגיל לרכוש שירותי הובלה
של חומרים מסוכנים מאת כימוטל בע"מ ,חברה המוחזקת בשרשור ( )100%על ידי אמיליה (להלן:
"כימוטל") .רכישת שירותי ההובלה מבוצעת מכוח הצעות מחיר שכימוטל מנפיקה לחברה על פי
בקשתה הכוללים את עלות השירות ,פטור לכימוטל מאחריות לנזקים עקיפים או תוצאתיים ככל
שיגרמו ולעיכובים בנסיבות שאינן בשליטת כימוטל.
בשנים  2017 ,2016ובתשעת החודשים הראשונים של שנת  2018שילמה החברה לכימוטל סך של כ-
 161אלפי ש"ח ,כ 213-אלפי ש"ח וכ 169-אלפי ש"ח ,בהתאמה.
לנוכח הסכומים נשוא ההתקשרויות בין החברה לכימוטל והעובדה שמדובר בתנאים התואמים את
המקובל בשוק (בהתבסס על הצעות מחיר אשר מתקבלות מצדדים שלישיים במהלך העסקים הרגיל
של החברה) ,להערכת החברה מדובר בעסקה שאינה חריגה .בעלת השליטה שיש לה עניין אישי
בעסקה הינה אמיליה.
רכישת חומר גלם מדיפוכם-עמגל (יצור כימקלים) בע"מ  -החברה נוהגת ,במהלך העסקים הרגיל
לרכוש חומרי גלם מסוג תוספים מאת דיפוכם-עמגל (יצור כימקלים) בע"מ ,חברה המוחזקת בשרשור
( )100%על ידי אמיליה (להלן" :דיפוכם") .רכישת חומרי הגלם מבוצעת מכוח הזמנות שנשלחות מעת
לעת לדיפוכם .בשנים  2017 ,2016ובתשעת החודשים הראשונים של שנת  2018שילמה החברה
לדיפוכם סך של כ 17-אלפי ש"ח ,כ 51-אלפי ש"ח וכ 33-אלפי ש"ח ,בהתאמה.
לנוכח הסכומים נשו א ההתקשרויות בין החברה לדיפוכם והעובדה שמדובר בתנאים התואמים את
המקובל בשוק (בהתבסס על הצעות מחיר אשר מתקבלות מצדדים שלישיים במהלך העסקים הרגיל
של החברה) ,להערכת החברה מדובר בעסקה שאינה חריגה .בעלת השליטה שיש לה עניין אישי
בעסקה הינה אמיליה.
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החזקת ניירות ערך על ידי בעלי עניין

.8.5

להלן טבלה המרכזת ,למיטב ידיעת החברה והדירקטורים שלה ,את החזקות בעלי העניין בניירות
הערך של החברה ,סמוך למועד פרסום התשקיף 1ובמועד שקדם ב 12-חודשים למועד האמור:

שם בעל המניות
(בשרשור סופי)
קיבוץ עין הנצי"ב
אמיליה פיתוח
(מ.עו.פ ).בע"מ
סה"כ

1

 12חודשים לפני מועד התשקיף
שיעור מההון
שיעור מההון
המונפק
המונפק
מניות רגילות
והנפרע
והנפרע
בנות  1ש"ח
ומזכויות
ומזכויות
ע.נ.
ההצבעה
ההצבעה
בדילול מלא
75%
75%
150,000

בסמוך למועד התשקיף
מניות רגילות
ללא ערך נקוב

שיעור מההון
המונפק
והנפרע
ומזכויות
ההצבעה

18,750,000

75%

שיעור מההון
המונפק
והנפרע
ומזכויות
ההצבעה
בדילול מלא
75%

50,000

25%

25%

6,250,000

25%

25%

200,000

100%

100%

25,000,000

100%

100%

הערה לטיוטה :למועד הטיוטה קיבוץ עין הנצי"ב מחזיק  150,000מניות רגילות בנות  1ש"ח ע.נ .כ"א ואמיליה פיתוח
(מ.עו.פ ).בע"מ ,מחזיקה באמצעות חברה בבעלותה המלאה ( 50,000 )100%מניות רגילות בנות  1ש"ח ע.נ .כ"א.
בסמוך לפני פרסום התשקיף יושלם הליך הפיכת האגודה לחברה על פי סעיף  345לחוק החברות ויוקצו לקיבוץ עין
הנצי"ב ואמיליה מניות כמפורט בטבלה בסעיף  3.3לעיל.
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מבוא
מטרת מסמך זה הינה לתאר ולפרט את מדיניות החברה בנוגע לתגמול נושאי המשרה של חברת פלציב (להלן:
"החברה") ,מרכיביו ואופן קביעתו ,בין היתר ,בהתאם לחוק החברות (תיקון מס'  ,)20התשע"ג ( 2012-להלן" :תיקון
 )"20ובהתאם לתוכניות העבודה של החברה ומדיניותה בראיה ארוכת טווח ,להגביר שקיפות ביחס לתגמול נושאי
המשרה בחברה וכן להבנות את שיקול הדעת של האורגנים הרלוונטיים בחברה בבואם לקבוע ולאשר את תנאי
כהונתם והעסקתם של נושאי המשרה בחברה.
מדיניות התגמול הינה כלי בידי החברה אשר במסגרתה תוכל במידת הצורך לתמרץ ולתגמל את נושאי המשרה .רכיבי
התגמול להם יהיו זכאים נושאי המשרה יהיו אך ורק אלו שאושרו לגביהם באופן פרטני על ידי האורגנים המוסמכים
לכך בחברה ובכפוף להוראות כל דין.1

תוקפה של מדיניות התגמול
מדיניות התגמול תהיה בתוקף למשך  5שנים ממועד ההנפקה ,או תקופה ארוכה יותר ,ככל שתיקבע בתקנות שיצאו
לחוק החברות ,התשנ"ט 1999-וכפי שיעודכנו מעת לעת (להלן" :חוק החברות").
וועדת התגמול תבחן את מדיניות התגמול ועדכניותה כפי שיידרש מעת לעת ולפחות בתום  5השנים ותמליץ
לדירקטוריון החברה על עדכון או הארכת תוקפה וכן תבחן את יישומה.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,החברה תשאף במסגרת כריתת הסכמי עבודה ו/או הסכמי ניהול חדשים/חידוש הסכמים
קיימים  ,להטמיע וליישם את עקרונות מדיניות התגמול הנכללים להלן ,בכפוף לאפשרותה של החברה לחרוג
ממדיניות תגמול זו ,ככל שיידרש ובכפוף להוראות הדין.

הסכם הניהול  -עין הנציב
בכל הנוגע לנושאי משרה הנכללים בגדר מדיניות התגמול כמפורט במסמך זה ,אשר הינם חברי קיבוץ עין הנציב (בעל
השליטה בחברה)(להלן" :הקיבוץ") ,אשר למועד אישור מדיניות התגמול ,כוללים את מנכ"ל החברה וכן נושאי משרה
אחרים .מובהר ,כי כל עוד כהונתם של נושאי המשרה חברי הקיבוץ תוסדר בהסכם שירותי כוח אדם בין החברה לבין
הקיבוץ ,יחולו לגבי אותם נושאי משרה התנאים שנקבעו בהסכמים שבין בעל השליטה לחברה כפי שאושרו בידי
אסיפת בעלי המניות של החברה  .בכל מקרה של תיקון ההסכמים שבין בעל השליטה לחברה לעניין תנאי העסקתם
של נושאי משרה שהם חברי הקיבוץ ,יובאו בחשבון עקרונות מדיניות התגמול כמפורט במסמך זה להלן.

אורגנים מוסמכים לאישור תנאי התגמול בחברה
אישור תנאי העסקה ושינויים בתוכניות התגמול של נושאי המשרה במסגרת המדיניות ידונו ויאושרו על ידי
האורגנים המוסמכים של החברה בהתאם להוראות כל דין.

 1אימוץ מדיניות התגמול על ידי החברה אינו מקנה כל זכות לנושאי המשרה בה.
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עקרונות מנחים בעת בניית מדיניות התגמול
 .1מדיניות התגמול מנסה ככל הניתן לשקף יצירת תמריצים ראויים ומאוזנים לנושאי המשרה בחברה
בהתחשב בין השאר במדיניות ניהול הסיכונים בחברה .מדיניות התגמול מגדירה מבנה תגמול אשר מטרתו
לתמרץ את נושאי המשרה לפעול להשגת יעדים אשר יקדמו את מטרות החברה ,תוכנית העבודה שלה הן
בטווח המיידי והן בראיה ארוכת טווח ובכלל זה את היחס הראוי בין הרכיבים המשתנים לקבועים מסך
חבילת התגמול ,וזאת בין היתר על מנת שלא לעודד את נושא המשרה הרלוונטי ללקיחת סיכונים שאינן
בהתאם למדיניות החברה לעניין זה תוך מתן דגש לאיזון הצורך בשימור נושאי המשרה הבכירים בחברה.
 .2גיוס ושימור מנהלים איכותיים מצטיינים המהווים את הבסיס האיתן לניהול החברה ,בין היתר ,לאור מבנה
כוח האדם המצומצם של החברה ומעמדם ותפקידם הבכיר של נושאי המשרה ,המשך פיתוח החברה
והצלחתה לאורך זמן.
 .3בקביעת רכיבים משתנים בתנאי כהונה והעסקת נושאי המשרה במדיניות התגמול באה לידי ביטוי תרומתו
של נושא המשרה להשגת יעדי החברה ולהשאת רווחיה ,בין היתר ,בראיה ארוכת טווח ובהתאם לתפקידו של
נושא המשרה.
 .4מדיניות התגמול משקפת התייחסות לגודל החברה ואופי ומורכבות פעילותה.
 .5המדיניות תחול על כלל נושאי המשרה בחברה כהגדרתם בחוק החברות.

מדיניות התגמול
כללי
ככלל ,תוכניות התגמול לנושאי משרה מותאמות לתפקידם ולתחומי אחריותם בחברה וליעדים הניתנים להשגה
המוצבים להם במסגרת מילוי תפקידם לצורך קידום מטרות החברה ,תכנית העבודה שלה ומדיניותה בראיה ארוכת
טווח.
מטרות מדיניות התגמול
א .קידום מטרות החברה ,תכניות העבודה שלה ומדיניותה ,בראייה ארוכת טווח;
ב .יצירת תמריצים ראויים לנושאי המשרה ,בהתחשב ,בין השאר ,במדיניות ניהול הסיכונים של החברה;
ג .גיוס ושימור מנהלים איכותיים מצטיינים המהווים את הבסיס האיתן לניהול החברה ,המשך פיתוחה והצלחתה
לאורך זמן;
ד .הגברת תחושת ההזדהות של נושאי המשרה עם החברה ופעילותה;
ה .לפעול למען שיקולים עסקיים ולטובת החברה;
ו .יצירת זהות אינטרסים בין נושאי המשרה של החברה לבעלי מניותיה ,בכפוף לטובת החברה;
ז .יצירת מסגרת כללית אחידה וברורה לקביעת תכנית תגמול אישית לכל אחד מנושאי המשרה ,על בסיס עקרונות
המשותפים לכולם ותוך התאמה לניסיונו ,מאפייני התפקיד של נושא המשרה וביצוע התפקיד על ידו.
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שיקולים בעת קביעת תנאי כהונה והעסקה לנושאי משרה:
א.

התחשבות ב השכלתו ,כישוריו ,מומחיותו ,ניסיונו המקצועי והישגיו של המועמד לכהונה או נושא המשרה
המכהן;

ב.

התחשבות בתפקיד ,בתחומי אחריות ,התקופת ההעסקה ובהסכמים קודמים עם נושא המשרה (ככל שלא
מדובר בנושא משרה חדש);

ג.

גודל החברה ואופי פעילותה;

ד.

המלצת הממונה של נושא המשרה;

ה.

תרומתו של נושא המשרה להשגת יעדי החברה ולהשאת רווחיה ,והכל בראייה ארוכת טווח ובהתאם לתפקידו
של נושא המשרה (לעניין רכיבי תגמול משתנים);

ו.

יחס לרמת ההשתכרות של עובדי החברה ומנהליה– בעת אישור תגמול לנושא משרה ,יוצגו נתונים אודות)1( :
התגמול של נושאי משרה ברמה דומה בחברה (ככל שרלבנטי וקיים מידע זמין בעניינו); ( )2השכר של נושא
המשרה הקודם באותו תפקיד (ככל שרלבנטי) ( )3השכר הממוצע והשכר החציוני של עובדי החברה ועובדי
הקבלן המועסקים אצל החברה והיחס בין כל אחד מאלה לבין התגמול שמוצע לאשר לנושא המשרה  -בהקשר
זה תיבחן השפעת הפער בין תנאי הכהונה של נושאי המשרה לבין תנאי השכר של שאר העובדים החברה ,על
יחסי העבודה בחברה.

ז.

השוואה לרמת ההשתכרות של נושאי משרה בתפקידים דומים בחברות דומות (ככל שקיים מידע כאמור).
חברות דומות לעניין זה יהיו חברות הדומות לחברה מבחינת אופי וענף הפעילות ונתונים כספיים רלוונטיים
כגון שווי שוק ,סך מאזן ,הכנסות ו/או מכלול פרמטרים אלו בהתאם לאופי ,גודל החברה וסוג הפעילות שלה.
כמו כן ,לכל פרמטר יוגדר טווח מקסימלי ביחס לחברה עצמה ,כך שבקבוצת ההשוואה לא יכללו חברות בהן
פרמטרים אלו חורגים מהטווח הנ"ל .בנוסף ,החברה תשאף לכך שמספר החברות בקבוצת ההשוואה שלה לא
יפחת מ 10-חברות.

ח.

מצבה הכספי של החברה.
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להלן יפורטו קווים מנחים של מדיניות התגמול בחברה כפי שאושרה על ידי וועדת התגמול והדירקטוריון ,בכל
הנוגע לרכיבי חבילות התגמול.
 .1רכיבי שכר קבוע
שכר קבוע  -נועד לתגמל את נושא המשרה עבור הזמן אותו הוא משקיע בביצוע תפקידו בחברה באופן שוטף.
שכר קבוע משקף הן את כישוריו ונסיונו המקצועי של נושא המשרה והן את הגדרת תפקידו ורמת תפקידו
בחברה ,לרבות הסמכות והאחריות הנובעות ממנה.
להלן תקרות השכר החודשי הנכללות במסגרת הרכיב הקבוע (במונחי ברוטו ,ללא נלוות וסוציאליות):
נושא משרה

תקרה

יו"ר הדירקטוריון

 35,000ש"ח

מנכ"ל

 75,000ש"ח

סמנכ"לים

 50,000ש"ח

מנהלי אתרים ארה"ב

15,000$

מנהלי אתרים אירופה

15,000€

(למשרה חלקית במונחי עלות מעביד)

החברה רשאית להחליט כי השכר החודשי של נושאי המשרה יוצמד למדד המחירים לצרכן או לכל מדד אחר
שיקבע על ידה.
החברה רשאית לקבוע את היקף ההעסקה של כל נושא משרה בהתאם לצרכיה .בשל היות נושא המשרה בעל
תפקיד ניהולי בכיר הדורש מידה מיוחדת של אמון ,כמשמעותו בחוק שעות עבודה ומנוחה ,התשי"א,1951 -
לא יחול חוק זה על נושאי המשרה .לפיכך נושאי משרה בחברה לא יהיו זכאים לתגמול עבור עבודה בשעות
נוספות או בזמן המנוחה השבועית.
החברה רשאית ,להעסיק נושאי משרה בתקופה מוגבלת וכן ,היא רשאית להביא לסיומם של הסכמי
העסקה ,מכל סיבה שהיא ,תוך מתן הודעה מראש אשר תוגדר בהסכם ההעסקה ובהתאם למדיניות
התגמול.
תנאים נלווים  -במסגרת תנאי כהונה והעסקה של נושאי המשרה ,נכללים תנאים נלווים והפרשות
סוציאליות בהתאם לחוק ולנהוג בחברה.
תנאים נלווים כוללים בין היתר חופשה ,הבראה ,הפרשות לתגמולים ,לפיצויים ,אובדן כושר עבודה
והפרשה לקרן השתלמות.
החברה רשאית להעמיד לזכות נושא המשרה ,לצורך מילוי תפקידו ו/או לשאת בהוצאות שלהלן כולן או
חלקן :רכב (או הוצאות החזקת רכב) ,טלפון ,טלפון נייד ,מחשב נישא ,אינטרנט ,לינה (בארץ ומחוצה לה),
אש"ל ,אירוח ,הוצאות נסיעה וטיסה בארץ ובחו"ל ,מגורים ,עיתונים ,ספרות מקצועית ,ביטוח רפואי,
לימודים ,דמי חברות בארגון מקצועי וכיו"ב ,כפי שתקבע הנהלת החברה .החברה רשאית לקבוע כי היא
תישא בכל ההוצאות הכרוכות בתנאים נלווים אלה ,לרבות גילום המס בגינם .החברה רשאית לקבוע
בהתקשרותה עם נושא המשרה כי היא תישא בחלק או בכל הוצאות נושא המשרה אשר נעשו לצורך מילוי
תפקידו.
נושאי משרה המספקים לחברה שירותים במסגרת הסכם שירותים עם חברה בשליטתם ,התשלום מבוצע
בחשבונית ומכיל בתוכו את השכר הקבוע ואת כלל התנאים הנלווים וההטבות (למעט החזר הוצאות ורכב,
ככל שיחליט לקבל מהחברה).
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שינויים בתנאים הנלווים ייבחנו כחלק מסך הרכיב הקבוע בהתייחס ליחסים שהגדירה החברה בין רכיבים
משתנים לקבועים בחבילת התגמול .התנאים הנלווים ייבחנו ע"י וועדת התגמול והדירקטוריון במסגרת
בחינה תקופתית לסך היקף ההוצאות ויעודכנו במידת הצורך.
בחינת שכר תקופתית  -בכדי לאפשר לשמר את נושאי המשרה בתפקידיהם לאורך זמן ,תדון ועדת התגמול,
אחת לשנתיים ,בגובה שכרם הקבוע של כל אחד מנושאי המשרה בחברה בנפרד למול השוק הרלוונטי לבעלי
תפקידים דומים בחברות בהיקפים דומים ובמורכבות דומה ולמול מצבה העסקי של החברה ובהתאם
לשיקולים המנויים לעיל ,תמליץ לדירקטוריון האם לאשר עדכון של השכר ובמידה וכן ,מה גובה העדכון .בכל
מקרה ,גובה העדכון אחת לשנתיים לא יעלה על .15%
 .2תגמול משתנה  -מענק מבוסס יעדים
תכולה
החברה תהא רשאית להעניק ליו"ר ,למנכ"ל החברה ,לסמנכ"לים ולמנהלי אתרים תגמול משתנה אשר יקבע
על פי העקרונות המפורטים במדינות תגמול זו להלן.
סמנכ"לים ומנהלי אתרים אחרים  -היה ותחליט החברה על תגמול באמצעות מרכיב משתנה לנושאי המשרה
הנ"ל  -הדבר ייעשה בהתאם לעקרונות במסמך זה .ככל שיוחלט על הכללת רכיב משתנה בתגמול של נושאי
משרה אלו הוא ישקף את תרומתו של נושא המשרה להשגת יעדי החברה ולהשאת רווחיה ,בראיה ארוכת
טווח ,על פי קריטריונים הניתנים למדידה .הרכיב המשתנה יקבע בהלימה לביצועי החברה וביצועיו האישיים
של נושא המשרה אל מול היעדים שהוגדרו לו במסגרת מילוי תפקידו על פי תחומי אחריותו.
מדיניות התגמול של החברה כפי שנקבעת במסמך זה הינה כי בקביעת התגמול המשתנה ניתן משקל גם
לעמידה ביעדים ,הנגזרים מתכנית העבודה השנתית והרב שנתית של החברה ו/או מהתוכנית האסטרטגית
של החברה .יעדי החברה מבטאים את הצלחת החברה בכללותה לעמוד ביעדיה ,את תרומתם הכללית של
נושאי המשרה להצלחת החברה ואת רצון החברה לתגמל נושאי משרה על עמידה ביעדים אלו.
במניין היעדים יכללו יעדים מדידים המשקפים את מטרות החברה והאסטרטגיה שלה בטווח הקצר והארוך
כפי שנגזרים מתוכניות העבודה השנתית והרב שנתית על מנת ליצור זהות אינטרסים בין החברה לבין נושא
המשרה בקידום מטרות החברה והאסטרטגיה שלה כאמור.
האורגנים המוסמכים בחברה יקבעו את מבנה המענק לנושא משרה ואת גובהו .המענק המבוסס על
קריטריונים הניתנים למדידה יחושב על בסיס היעדים המדידים אך לא יעלה על תקרות המענק המפורטות
להלן.
הרכיב המשתנה ,במידה ויוחלט על הענקתו ,יכול שיכלול שלושה מרכיבים:
 .1יעדי החברה  -הרווח השנתי המבוקר לפני מס (להלן "רווח לפני מס");
 .2יעדים אישיים;
 .3מרכיב שיקול דעת  -הערכת מנהל (שיקול דעת).
יעד החברה  -יעד הרווח לפני מס.
היעדים האישיים ייקבעו מדי שנה במסגרת תוכנית העבודה השנתית של החברה אשר מאושרת בחודש
דצמבר מדי שנה .היעדים האישיים כוללים מכלול פרמטרים כגון :תקציב רווח אתר ,עמידה בתקציב
מכירות ,עמידה בלוחות זמנים ,חסכון בהוצאות תפעול ,גידול במספר לקוחות אסטרטגיים ,הגדלת היקף
מכירות ללקוחות קיימים בהשוואה לשנה קודמת וכיו"ב.
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היעדים האישיים ,ככל שיקבעו לנושא משרה ,ישקפו את הביצועים לפי תחום האחריות של נושא המשרה.
במידה ובשנה מסוימת לא יקבעו לנושא משרה משרה יעדים אישיים יכול שהמנגנון התגמול המשתנה שלו,
יכלול רק יעד חברה ומרכיב שיקול הדעת.
מרכיב שיקול הדעת
המנכ"ל יכול שיהיה זכאי למענק שנתי בגובה של עד פי שלוש משכרו החודשי ברוטו על פי שיקול דעת ועדת
התגמול והדירקטוריון ובלבד שהמענק השנתי למנכ"ל (לרבות המענק שיחושב על פי עמידה ביעדים מדידים
כאמור) לא יעלה על המענק המקסימאלי.
רכיב המשולם בגין שיקול הדעת לנושא משרה כפוף למנכ"ל יהווה בין  0%ל 100%-מסך המענק המשולם
לנושא משרה .מנכ"ל החברה ימליץ לאשר תשלום מענק שנתי לנושאי המשרה הכפופים למנכ"ל לפי שיקול
דעתו בהתאם לתרומה לחברה של כל אחד מהם וזאת חלף או בנוסף למענק המחושב לפי תכנית המענקים
השנתית ,כמפורט לעיל ,ובלבד שסך המענק לכל אחד מנושאי המשרה לא יעלה על תקרת המענק השנתי
כמפורט להלן ובכפוף לאישור ועדת התגמול והדירקטוריון.
לדירקטוריון החברה תהיה סמכות להפחתת גובהו של המענק המחושב לנושא משרה מסוים ,רק במידה
ותבוצע הפחתה של חלק או כלל המענק של יתר נושאי המשרה .לדירקטוריון החברה שקול דעת להפחתת
גובה המענק בין היתר תוך התייחסות מועד הצטרפות נושא המשרה לחברה ו/או היעדרות שאינה מוצדקת
וכן לתרומתו האישית להשגת היעדים כפי שהוגדרו.
תנאי הסף להענקת תגמול משתנה מבוסס יעדים
עמידה ב 90% -יעד חברה .ככל שלא יתקיימו תנאי הסף לקבלת המענק ,ועדת התגמול תהא רשאית לאשר
מענק בשיקול דעת בגובה של עד משכורת חודשית אחת.
מנגנון התגמול המשתנה
תקרות המענקים
נושאי המשרה עשויים להיות זכאים לתגמול משתנה שלא יעלה על  5תמורות חודשיות (במונחי עלות מעביד)
ליו"ר ולמנכ"ל החברה 3 ,משכורות בסיס ברוטו למנהלי אתרים ו 3-משכורות בסיס ברוטו לסמנכ"לים.
משקלות רכיבי מנגנון המענק השנתי
נושא משרה

יעדי חברה

יעדים אישיים

מענק בשיקול דעת

סה"כ

תקרת מענק משתנה
(במונחי ברוטו)

יו"ר דירקטוריון
מנכ"ל החברה
סמנכ"לים
מנהלי אתרים

0%-100%
0%-100%
0%-100%
0%-100%

0%-100%
0%-100%

0%-25%
0%-25%
0%-100%
0%-100%

100%
100%
100%
100%

 80%מהבונוס למנכ"ל
 5משכורות
 3משכורות
 3משכורות

ככל שיוחלט על הענקת מענק ,הוא יחושב על בסיס עמידה ביעדי החברה לעיל בכפוף לתקרת המענק.
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מנכ"ל  -אחת לשנה ולאחר אישור הדו"חות השנתיים המבוקרים של החברה תיערך השוואה בין הרווח
השנתי לפני מס של השנה הקלנדארית (ע"פ דוחותיה הכספיים המאוחדים של החברה) לבין הרווח השנתי
לפני מס של השנה הקלנדארית הקודמת (ע"פ דוחותיה הכספיים המאוחדים של החברה) (להלן" :רווח השנה
הקודמת") ובהתאם יהיה זכאי המנהל למענק בגין עמידה ביעד הרווח כדלקמן:
בגין רווח שנתי לפני מס בשיעור של עד  90%מרווח השנה הקודמת  -לא ישולם מענק עמידה ביעד הרווח.
בגין רווח שנתי לפני מס בשיעור שבין  90%לבין  100%מרווח השנה הקודמת  -ישולם מענק עמידה ביעד
הרווח בסך השווה לעד  1.5משכורות חודשיות על בסיס ברוטו (סכום המענק הנ"ל יחושב באופן ליניארי).
בגין רווח שנתי לפני מס בשיעור שבין  100%לבין  110%מרווח השנה הקודמת  -ישולם מענק עמידה ביעד
הרווח בסך נוסף השווה לעד  1.5משכורות חודשיות על בסיס ברוטו (סכום המענק הנ"ל יחושב באופן
ליניארי).
בגין רווח השנתי לפני מס בסך המהווה בין  110%ל 130%-מרווח השנה הקודמת  -ישולם מענק בסך נוסף
השווה לעד  2משכורות חודשיות על בסיס ברוטו (סכום המענק הנ"ל יחושב באופן ליניארי)  -סה"כ 5
משכורות חודשיות.
רכיב שיקול הדעת  -יכול שיהיה עד שלוש משכורות מסך המענק וזאת בכפוף לתקרת המענק המשתנה
שנקבעה ( 5משכורות).
יו"ר דירקטוריון  -אחת לשנה ולאחר אישור הדו"חות השנתיים המבוקרים של החברה תיערך השוואה בין
הרווח השנתי המבוקר לפני מס של השנה הקלנדארית (ע"פ דוחותיה הכספיים המאוחדים של החברה) לבין
הרווח השנתי לפני מס של השנה הקלנדארית הקודמת (ע"פ דוחותיה הכספיים המאוחדים של החברה)
ובהתאם יהיה זכאי יו"ר הדירקטוריון למענק בגין עמידה ביעד הרווח .סכום המענק שישולם ליו"ר
הדירקטוריון בגין העמידה ביעד הרווח יהיה בגובה  80%מסכום המענק שישולם למנכ"ל החברה.
סמנכ"לים ומנהלי אתרים  -החברה תהא רשאית לקבוע מנגנון לתגמול נושאי משרה בהתבסס על עמידה
ביעד החברה וכן תהא רשאית לקבוע מנגנון לגמול נושאי משרה בהתבסס על יעדים איכותיים שיקבעו מראש
ויותאמו בכל שנה באופן אישי לכל נושא משרה ובתוספת של רכיב שיקול הדעת.
רכיב שיקול הדעת  -יכול שיהיה עד  100%מסך המענק לנושא משרה כפוף למנכ"ל וזאת בכפוף לתקרת המענק
המשתנה שנקבעה ( 3משכורות).
מענק מיוחד למנכ"ל ויו"ר הדירקטוריון
לדירקטוריון החברה הסמכות להעניק למנכ"ל או ליו"ר הדירקטוריון מענק בגין מאמץ חריג ויוצא דופן עד
לגובה של משכורת בסיס ברוטו אחת (מענק מיוחד בשיקול דעת בלבד) .מענק זה יחשב כשינוי לא מהותי,
יהיה בכפוף לתקרה שהוגדרה לנושא משרה (ראה פרק תקרות מענקים) ,ובכל מקרה לא יהיה כפוף לעמידה
בתנאי הסף להענקת המענקים .תשלום המענק יהיה כפוף לאישורים שידרשו באותה עת להענקת מענק
בשיקול דעת למנכ"ל או ליו"ר ,לפי העניין.
 .3רכיב הוני
למועד אישור מסמך מדיניות זה לא קיימת לחברה תוכניות פרטניות באשר לתוכנית אופציות ,וכן אין כוונה
לכלול רכיב זה במדיניות החברה.
 .4מענק פרישה
נושאי המשרה בחברה יהיו זכאים להודעה מוקדמת שאינה עולה על  2-3חודשים ולפיצויים בהתאם
להסכמי העסקתם ועד ל ,100% -דהיינו חודש אחד של שכר לכל שנת עבודה בחברה .יובהר ,כי במהלך
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תקופת ההודעה המוקדמת יידרש נושא המשרה להמשיך ולמלא את תפקידו ,אלא אם יוחלט אחרת על ידי
החברה .למועד אישור מדיניות התגמול אין לנושאי משרה מענקי פרישה בהסכמי העסקתם.
 .5יחס בין רכיבים משתנים וקבועים בחבילת התגמול
יו"ר  /מנכ"ל :רכיב התגמול המשתנה לא יעלה על  30%מסך חבילת התגמול (מונחי עלות).
מנהלי אתרים וסמנכ"לים :רכיב התגמול המשתנה לא יעלה על  20%מסך חבילת התגמול (מונחי עלות).
 .6השבת תגמול משתנה במקרה של טעות
ככל שיסתבר כי מענק שנתי או חלק ממנו ששולם לנושא משרה חושב על בסיס נתונים שהתבררו לאחר מכן
כמוטעים ,תוך פרק זמן של שלוש שנים ממועד תשלום המענק השנתי הרלוונטי ,ישיב נושא המשרה לחברה,
או תשלם החברה לנושא המשרה ,לפי העניין ,את ההפרש בין סכום המענק שקבל לזה שהיה זכאי לו עקב
התיקון האמור (תוך שקלול הפרשים ,ככל שקיימים ,בתשלומים וחבויות מס החלים על נושא משרה ו/או
ששולמו על ידיו) .לא תחול על נושא משרה חובת השבת סכומים והחברה לא תשלם לנושא משרה תשלום
כלשהו ,כאמור בסעיף זה לעיל ,במקרה בו המענק לו היה זכאי נושא המשרה לאחר תיקון הדוחות הכספיים
נמוך או גבוה (לפי העניין) בעד  10%מהמענק ששולם לנושא המשרה בפועל בגין אותה שנה .כמו כן ,השבה
כאמור לא תחול במקרה של עדכון או תיקון הדוחות הכספיים כתוצאה משינוי בתקינה החשבונאית או
בכללי הדיווח ,או במקרה בו ועדת התגמול והדירקטוריון קבעו ,בנסיבות מיוחדות ,כי השבת המענק (או
חלקו) הינה בלתי אפשרית או בלתי ישימה מבחינה מסחרית ,משפטית ,או מכל בחינה אחרת.
השבת הסכומים הנ"ל ע"י נושאי המשרה תוכל להתבצע גם בדרך של קיזוז מהמענק השנתי בשנה העוקבת
ובמידה ותהיה יתרה ,החברה תהא רשאית ,לפרוס אותה במסגרת השכר החודשי.
 .7היחס בין תנאי העסקתו של נושא המשרה לתנאי העסקתם של עובדי החברה
ועדת התגמול ודירקטוריון החברה בעת אישור /קביעת תנאי כהונה והעסקה לנושאי משרה יבחנו את היחס
בין תנאי הכהונה וההעסקה של נושאי המשרה בחברה לתנאי העסקה של שאר עובדי החברה( 2לרבות עובדי
קבלן) ובפרט היחס לשכר הממוצע והחציוני של העובדים כאמור ויחוו דעתם על השפעת יחסים אלו על יחסי
העבודה בחברה ,סבירותו של שכר נושאי המשרה בחברה לאור סוג החברה ,גודלה ותמהיל מצבת העובדים
שלה.
נכון למועד אישור מדיניות התגמול בחברה ,היחס בין עלות שכרם של המנכ"ל ,מנהל אתר והסמנכ"לים בה
לעלות שכר ממוצעת בחברה הינו  2.7 ,3.6 ,5.8בהתאמה והיחס בין עלות שכרם של המנכ"ל ,מנהל אתר
והסמנכ"לים בה לעלות שכר החציונית בחברה הינו  4.5 ,3.5 ,7.4בהתאמה.
 .8גמול דירקטורים
דירקטורים ,למעט יו"ר דירקטוריון ,יהיו זכאים לתגמול שלא יעלה על הגמול המקסימלי על פי תקנות
החברות (כללים בדבר גמול והוצאות דירקטור חיצוני) ,התש"ס( 2000-להלן" :תקנות הגמול").
יו"ר הדירקטוריון  -התגמול הניתן ליו"ר הינו במסגרת הסכם ניהול מול חברת פלציב במיקרה של תחלופת
נושאי המשרה וביניהם יו"ר הדירקטוריון ,התגמול שינתן לנושאי משרה החדשים יהיה במסגרת הכללים
במדיניות זו .השכר שיקבע ליו"ר הדירקטוריון ,יהיה בהתאם להגדרת תפקידו ,אחריותו והיקף המשרה שלו
וכלל הפרמטרים שצוינו במדיניות התגמול.

2

עובדים המועסקים בישראל .נתונים במונחי עלות העסקה חודשיים בתוספת חלקיות תשלומים המשולמים אחת לתקופה
(הבראה ,מענקים וכד').
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 .9פטור ,שיפוי וביטוח
בכפוף לאישור הארגנים המוסמכים של החברה ,החברה תהא רשאית להעניק לנושאי המשרה בחברה
(לרבות דירקטורים) ,בנוסף לחבילת התגמול כאמור במדיניות תגמול זו ,כתבי פטור ושיפוי בגין אחריותם
כנושאי משרה ,והכל כפוף להוראות כל דין.
בנוסף ,נושאי המשרה בחברה ייכללו בכיסוי של פוליסת ביטוח נושאי המשרה של החברה ,כפי שתהא מעת
לעת.
החברה תהא רשאית לרכוש מידי שנה ,באישור ועדת התגמול בלבד ,פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים
ונושאי משרה ,ולכלל את נושאי המשרה בפוליסה זו ובלבד ש( :א) הפרמיה השנתית לא תעלה על סך של
 7,000דולר ארה"ב בתוספת  25%לשנה ובמצטבר ב( ;70% -ב) היקף הכיסוי לא יעלה על שיעור של 50%
ביחס להיקף הכיסוי הנקוב הקיים במועד זה ( 5מיליון דולר ארה"ב למקרה ולתקופת ביטוח); (ד) סכום
ההשתתפות העצמית לא יעלה על  100אלפי דולר; ו( -ד) ההתקשרות היא בתנאי שוק ואינה עשויה להשפיע
באופן מהותי על רווחיות החברה ,רכושה או התחייבויותיה .פוליסה זו תחול ,בין היתר ,ביחס לכל נושאי
המשרה בחברה.
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פרק  - 9דוחות כספיים

ט1-

 11בפברואר 2019

לכבוד
הדירקטוריון של פלציב עין הנצי"ב אגש"ח בע"מ
ג.א.נ,.

הנדון :טיוטת תשקיף של פלציב עין הנצי"ב אגש"ח בע"מ המיועד להתפרסם בפברואר 2019

הנני להודיעכם כי אנו מסכימים להכללה (לרבות בדרך של הפנייה) בטיוטת התשקיף שבנדון של הדוחות
שלנו המפורטים להלן:
(א) דוח רואי החשבון המבקרים מיום  15בנובמבר  2018על הדוחות הכספיים המאוחדים של
האגודה ליום  30בספטמבר  2018ולתקופה של תשעה ושלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריך.
(ב) דוח רואי החשבון המבקרים מיום  19במרץ  2018על הדוחות הכספיים המאוחדים של האגודה
ליום  31בדצמבר  2017ולכל אחת משלוש השנים שהסתיימו באותם תאריכים.
(ג) דוח סקירה מיוחד של רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של האגודה על מידע כספי ביניים
נפרד לפי תקנה 38ד לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל 1970-מיום 27
בדצמבר  2018על הדוחות הכספיים של האגודה ליום  30בספטמבר  2018ולתקופה של תשעה
ושלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריך.
(ד) דוח מיוחד של רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של האגודה על מידע כספי נפרד לפי תקנה 9ג
לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים) ,התש"ל 1970-מיום  27בדצמבר  2018על הדוחות
הכספיים של האגודה ליום  31בדצמבר  2017ולכל אחת משלוש השנים שהסתיימו באותם
תאריכים.

בכבוד רב,
זיו האפט
רואה חשבון

פלציב עין הנצי"ב  -אגודה שיתופית חקלאית בע"מ
דוחות כספיים ליום  31בדצמבר 2017

פלציב עין הנצי"ב  -אגודה שיתופית חקלאית בע"מ
דוחות כספיים ליום  31בדצמבר 2017

תוכן העניינים
עמוד
דוח רואה החשבון המבקר
דוחות מאוחדים על המצב הכספי
דוחות מאוחדים על רווח או הפסד
דוחות מאוחדים על הרווח הכולל
דוחות מאוחדים על השינויים בהון
דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים
ביאורים לדוחות הכספיים

___________________________
_________________
_____

1
2-3
4
5
6
7-8
9-46

דוח רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של פלציב עין הנציב אגודה שיתופית חקלאית בע"מ
ביקרנו את הדוחות המאוחדים על המצב הכספי המצורפים של פלציב עין הנציב אגודה שיתופית חקלאית בע"מ )להלן:
"האגודה"( ליום  31בדצמבר  2017ואת הדוחות המאוחדים על רווח או הפסד ורווח כולל אחר ,השינויים בהון ותזרימי
המזומנים לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר  .2017דוחות כספיים אלה הינם באחריות הדירקטוריון וההנהלה של
החברה .אחריותנו היא לחוות דיעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו.
הדוחות הכספיים של האגודה ליום  31בדצמבר  2016ו 2015-ולשתי השנים שהסתיימו באותו תאריך בוקרו על ידי רואה
חשבון מבקר קודם אחר אשר הדוח שלו עליהם מיום  5במרץ  2017כלל חוות דעת בלתי מסוייגת.
לא ביקרנו את הדוחות הכספיים של חברות בנות שאוחדו אשר נכסיהן הכלולים באיחוד מהווים כ,26.99%-
מכלל הנכסים המאוחדים ליום  31בדצמבר  ,2017בהתאמה ,והכנסותיהן הכלולות באיחוד מהוות כ ,27.73%-מכלל
ההכנסות המאוחדות לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר  ,2017בהתאמה .הדוחות הכספיים של אותן חברות בוקרו על
ידי רואי חשבון אחרים שדוחותיהם הומצאו לנו וחוות דעתנו ,ככל שהיא מתייחסת לסכומים שנכללו בגין אותן חברות,
מבוססת על דוחות רואי החשבון האחרים.
ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ,לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון )דרך פעולתו
של רואה חשבון( ,התשל"ג .1973-על-פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה
סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית .ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות
בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים .ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים
המשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה.
אנו סבורים שביקורתנו ודוחות רואי החשבון האחרים מספקים בסיס נאות לחוות דעתנו.
לדעתנו ,בהתבסס על ביקורתנו ועל הדוחות של רואי חשבון אחרים ,הדוחות הכספיים המאוחדים הנ"ל משקפים באופן
נאות ,מכל הבחינות המהותיות ,את המצב הכספי של האגודה והחברות המאוחדות שלה ליום  31בדצמבר  2017ואת
תוצאות פעולותיהן ,השינויים בהון ותזרימי המזומנים שלהן לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר  2017בהתאם לתקני
דיווח כספי בינלאומיים ) (IFRSוהוראות תקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים( ,התש"ע.2010-
תל אביב 19 ,במרץ 2018
בכבוד רב,
זיו האפט
רואי חשבון
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פלציב עין הנצי"ב  -אגודה שיתופית חקלאית בע"מ
דוחות מאוחדים על המצב הכספי )באלפי ש"ח(

ביאור
נכסים
נכסים שוטפים:
מזומנים ושווי מזומנים
לקוחות
חייבים ויתרות-חובה
נכס מיסים שוטפים מבעל שליטה
מלאי

3
4
5
25
6

נכסים לא שוטפים:
הלוואות לזמן ארוך
רכוש קבוע
רכוש אחר

7
8
9

* התאמה לא מהותית של מספרי השוואה  -ראה ביאור )2כז(

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
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31.12.2017

31.12.2016

11,976
62,686
8,454
69

12,978
57,912
8,436
-

52,869
136,054

59,724
139,050

867
121,182

961
*118,792

380
122,429

*667
120,420

258,483

259,470

פלציב עין הנצי"ב  -אגודה שיתופית חקלאית בע"מ
דוחות מאוחדים על המצב הכספי )באלפי ש"ח(
ביאור

31.12.2017

31.12.2016

התחייבויות והון
התחייבויות שוטפות:
אשראי לזמן קצר
ספקים ונותני שירותים
זכאים ויתרות זכות
התחייבות מיסים שוטפים לבעל שליטה

10
11
12
25

התחייבויות לא שוטפות:
הלוואות לזמן ארוך
התחייבויות בשל מסים נדחים
הטבות לעובדים

10
22
13

הון:
הון מניות
קרן הון בגין הפרשי תרגום
קרן הון מעסקה עם בעל שליטה
פרמיה על מניות
יתרת עודפים

15

48,508
26,217
12,268
-

74,249
*27,472
*16,102
*123

86,993

117,946

60,842
3,370

38,176
1,690

3,108
67,320

2,644
42,510

200
)(14,395
9,066
42,939

200
)(10,113
9,066
*42,059

66,360
104,170

*57,802
99,014

258,483

259,470

* התאמה לא מהותית של מספרי השוואה  -ראה ביאור )2כז(
 19במרץ2018 ,
תאריך אישור הדוחות הכספיים

אמנון ברודי
יו"ר הדירקטוריון

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
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מאיר לנגר
מנכ"ל

יונתן לוי
סמנכ"ל כספים

פלציב עין הנצי"ב  -אגודה שיתופית חקלאית בע"מ
דוחות מאוחדים על רווח או הפסד )באלפי ש"ח(

ביאור
הכנסות:
ממכירות בישראל
ממכירות בחו"ל
16

עלות המכירות והעיבוד
רווח גולמי
הוצאות מכירה ושיווק
הוצאות הנהלה וכללית
הוצאות מחקר ופיתוח
הוצאות )הכנסות( אחרות ,נטו

17
18
19
21

רווח מפעולות רגילות
הוצאות מימון
הפסדים )רווחים( מהפרשי שער ,נטו
עלויות מימון ,נטו

20
20

רווח לפני מיסים על ההכנסה
מיסים על ההכנסה
רווח נקי לשנה

22

* התאמה לא מהותית של מספרי השוואה  -ראה ביאור )2כז(

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
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לשנה שהסתיימה ביום
31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017

71,703

68,392

68,785

226,603
298,306
219,068

222,519
*290,911
216,256

217,707
*286,492
207,576

79,238

74,655

78,916

33,640
19,597
2,739

32,070
19,320
2,057

33,148
*19,582
1,970

)(76

*141

*403

23,338
3,666

21,067
*2,816

23,813
*2,014

)(1,045
2,621

*106
2,922

)*(196
1,818

20,717

18,145

21,995

3,900
16,817

3,887
14,258

3,907
18,088

פלציב עין הנצי"ב  -אגודה שיתופית חקלאית בע"מ
דוחות מאוחדים על הרווח הכולל )באלפי ש"ח(

לשנה שהסתיימה ביום
31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017
רווח נקי לשנה

16,817

14,258

18,088

פריטים שייתכן ויסווגו מחדש לאחר מכן לרווח או הפסד:
התאמות מתרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץ

)(4,282

)(2,218

)(4,278

סך הכל הפסד כולל אחר שלאחר ההכרה לראשונה במסגרת
הרווח הכולל הועברו או יועברו לרווח והפסד ,נטו ממס

)(4,282

)(2,218

)(4,278

פריטים שלא יסווגו מחדש לאחר מכן לרווח או הפסד:
מדידות מחדש של תוכניות להטבה מוגדרת

)(379

)(93

114

סך הכל רווח )הפסד( כולל אחר שלא יועבר לרווח והפסד ,נטו

)(379

)(93

114

12,156

11,947

13,924

סך הכל רווח כולל לשנה

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
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פלציב עין הנצי"ב  -אגודה שיתופית חקלאית בע"מ
דוחות מאוחדים על השינויים בהון )באלפי ש"ח(
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר 2017

יתרה ליום  1בינואר 2017
חלוקת רווחים
רווח לשנה
היוון רווחים
הפסד כולל אחר לתקופה ,נטו ממס
יתרה ליום  31בדצמבר 2017

הון
המניות

התאמות
הנובעות
מתרגום
דוחות
כספיים

קרן הון
מעסקה
עם בעל
שליטה

פרמיה על
מניות

עודפים

סך-הכל

200
-

)(10,113
-

9,066
-

*42,059
880

*57,802
)(7,000
16,817
)(880

99,014
)(7,000
16,817
-

200

)(4,282
)(14,395

9,066

42,939

)(379
66,360

)(4,661
104,170

לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר 2016

יתרה ליום  1בינואר 2016
חלוקת רווחים
רווח לשנה
הפסד כולל אחר לתקופה ,נטו ממס
יתרה ליום  31בדצמבר 2016

הון
המניות

התאמות
הנובעות
מתרגום
דוחות
כספיים

קרן הון
מעסקה
עם בעל
שליטה

פרמיה על
מניות

עודפים

סך-הכל

200
-

)(7,895
-

9,066
-

*42,059
-

*52,637
)(9,000
14,258

96,067
)(9,000
14,258

200

)(2,218
)(10,113

9,066

*42,059

)(93
*57,802

)(2,311
99,014

הון
המניות

התאמות
הנובעות
מתרגום
דוחות
כספיים

קרן הון
מעסקה
עם בעל
שליטה

200
-

)(3,617
-

9,066
-

לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר 2015

יתרה ליום  1בינואר 2015
חלוקת רווחים
היוון רווחים
רווח לשנה
)(4,278
הפסד כולל אחר לתקופה ,נטו ממס -
יתרה ליום  31בדצמבר 2015
9,066
)(7,895
200
* התאמה לא מהותית של מספרי השוואה  -ראה ביאור )2כז(
הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
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פרמיה על
מניות

עודפים

סך-הכל

37,059
5,000
-

47,435
)(8,000
)(5,000
18,088

90,143
)(8,000
18,088

*42,059

114
*52,637

)(4,164
96,067

פלציב עין הנצי"ב  -אגודה שיתופית חקלאית בע"מ
דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים )באלפי ש"ח(

לשנה שהסתיימה ביום
31.12.2015
31.12.2016
31.12.2017
תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת:
רווח נקי לשנה
התאמות בגין:
פחת והפחתות
תנועה במיסים נדחים
שינוי בהתחייבויות בשל סיום יחסי עובד-מעביד
הוצאות מימון ושינוי בהלוואות לזמן ארוך

16,817

14,258

18,088

15,999
1,873
464
1,294

14,894
)(295
243
*1,201

12,848
100
330
*1,548

הפסד )רווח( הון ממימוש רכוש קבוע
שינויים בנכסים ובהתחייבויות:
עלייה בלקוחות
ירידה )עלייה( בחייבים ויתרות חובה
ירידה )עלייה( במלאי
עלייה )ירידה( בספקים ונותני שירותים
עלייה )ירידה( בזכאים ויתרות זכות

63

126

)(20

)(5,780
)(319
4,011
)(648

)(2,846
)(1,446
)(7,729
)*(1,432

)(3,829
1,303
2,254
*4,414

)(534

538

1,314

מזומנים נטו מפעילות שוטפת

33,240

17,512

38,350

תזרימי מזומנים לפעילות השקעה:
רכישת רכוש קבוע
מענק השקעה
תמורה ממימוש רכוש קבוע

)(29,398
437

)*(32,940
928
*706

)*(39,264
1,982
*947

מזומנים נטו מפעילות השקעה

)(28,961

)(31,306

)(36,335

* התאמה לא מהותית של מספרי השוואה  -ראה ביאור )2כז(

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
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פלציב עין הנצי"ב  -אגודה שיתופית חקלאית בע"מ
דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים )באלפי ש"ח(
לשנה שהסתיימה ביום
31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017
תזרימי מזומנים מפעילות מימון:
קבלת הלוואות לזמן ארוך מבנקים
פירעון הלוואות לזמן ארוך מבנקים
חלוקת רווחים
אשראי לזמן קצר מבנקים נטו

57,349
)(24,567
)(7,000
)(28,398

29,914
)(25,886
)(9,000
12,753

13,323
)(17,854
)(8,000
21,067

ריבית ששולמה

)(2,638

)*(2,551

)*(1,631

מזומנים נטו מפעילות מימון

)(5,254

5,230

6,905

גידול )קיטון( במזומנים ושווי מזומנים
הפרשי תרגום בגין יתרות מזומנים ושווי מזומנים

)(975
)(27

)(8,564

8,920

)*(1,164

)*(3,866

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה
יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתום השנה

12,978
11,976

22,706
12,978

17,652
22,706

נספח  -מידע נוסף על תזרימי המזומנים:
לשנה שהסתיימה ביום
31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017
עסקאות שלא במזומן:
329

רכישת רכוש קבוע

* התאמה לא מהותית של מספרי השוואה  -ראה ביאור )2כז(

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
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3,068

2,395

פלציב עין הנצי"ב  -אגודה שיתופית חקלאית בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר ) 2017באלפי ש"ח(
ביאור  - 1כללי:
א .הישות המדווחת:
פלציב עין הנצי״ב  -אגודה שיתופית חקלאית )להלן " -האגודה"( הינה אגודה תושבת ישראל .הדוחות הכספיים
המאוחדים של הקבוצה ליום  31בדצמבר  ,2017כוללים את אלה של האגודה ושל החברות הבנות שלה )להלן יחד -
"הקבוצה"( .האגודה הינה בבעלות של קבוץ עין הנצי״ב בשיעור של  75%ושל אמיליה פיתוח )מ.עו.פ( בע"מ בשיעור
של  .25%האגודה עוסקת בתחום שיווק ,יצור ועיבוד פוליאתילן מוקצף ומצולב בעל תאים סגורים.
ב .הגדרות:
בדוחות כספיים אלה:
האגודה
הקבוצה

 פלציב עין הנצי"ב  -אגודה שיתופית חקלאית בע"מ. -האגודה והחברות המאוחדות שלה.

ביאור  - 2עיקרי המדיניות החשבונאית:
א .ציות לתקני הדיווח הכספי הבינלאומיים:
הדוחות הכספיים מצייתים להוראות תקני הדיווח הכספי הבינלאומיים ).(IFRS
ב.

עקרונות עריכת הדוחות הכספיים:
הדוחות הכספיים נערכו תוך יישום עיקרון העלות ,למעט הטבות לעובדים ,ראה ביאור ) 2כג'(.

ג.

יישום לראשונה של תקנים חדשים:
להלן מידע לגבי תקני דיווח כספי בינלאומיים ,תיקונים לתקנים ופרשנויות ,שהאגודה יישמה לראשונה החל מיום
 1בינואר .2017
תיקונים לתקן חשבונאות בינלאומי " 7דוח על תזרימי מזומנים"  -יוזמת הגילויים )להלן" :תיקונים ל:("IAS 7-
בהתאם לתיקונים ל ,IAS 7-שפורסמו בינואר  ,2016ישות נדרשת לספק גילויים שיאפשרו למשתמשי הדוחות
הכספיים להעריך את השינויים בהתחייבויות הנובעות מפעילויות מימון של הישות ,הן שינויים שנבעו מתזרימי
מזומנים והן שינויים שאינם במזומן .התחייבויות הנובעות מפעילויות מימון הן התחייבויות שתזרימי המזומנים
בגינן סווגו או שתזרימי המזומנים העתידיים בגינן יסווגו בדוח על תזרימי המזומנים כתזרימי מזומנים מפעילות
מימון .דרך אפשרית לקיום דרישת הגילוי החדשה היא באמצעות התאמה בין יתרת הפתיחה לבין יתרת הסגירה
בדוח על המצב הכספי של ההתחייבויות הנובעות מפעילויות מימון.
הקבוצה אינה נדרשת להציג מידע השוואתי לתקופות קודמות בתקופת היישום לראשונה.
לגילויים בדבר השינויים בהתחייבויות הנובעות מפעילויות מימון של הקבוצה ,ראה ביאור .27
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פלציב עין הנצי"ב  -אגודה שיתופית חקלאית בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר ) 2017באלפי ש"ח(
ביאור  - 2עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(:
ד .גורמים לחוסר ודאות באומדנים מהותיים:
הכנת הדוחות הכספיים של הקבוצה בהתאם ל IFRS-דורשת מהנהלת הקבוצה לערוך אומדנים ולהניח הנחות
לגבי העתיד .הנהלת הקבוצה בוחנת את האומדנים על בסיס מתמשך בהתבסס על ניסיון העבר ועל גומרים נוספים,
כגון הנחות סבירות בהתאם לנסיבות לגבי אירועים שיתרחשו בעתיד .התוצאות בפועל עשויות להיות שונות
מאומדני ההנהלה .השפעה של שינוי באומדן מוכרת בדרך של מכאן ולהבא בתקופת השינוי ,אם השינוי משפיע על
תקופה זו בלבד ,או בתקופת השינוי ובתקופות עתידיות ,אם השינוי משפיע גם עליהן.
להלן תיאור של הנחות לגבי העתיד ושל גורמים אחרים לחוסר ודאות באומדנים בסוף תקופת הדיווח ,שקיים
סיכון משמעותי שתוצאתם תהיה תיאום מהותי לערכים בספרים של נכסים ושל התחייבויות במהלך תקופת
הדיווח הבאה.
אורך חיים שימושי של רכוש קבוע  -אורך חיים שימושי מבוסס על הערכות ההנהלה לתקופה שבה הנכסים יפיקו
הכנסות ,אשר נבחנות מדי תקופה לצורך בחינת נאותות אומדנים אלה .שינויים בהערכות ההנהלה עשויים להוביל
לשינויים מהותיים בהוצאות הפחת המוכרות ברווח או הפסד.
מלאי  -שווי מימוש נטו של המלאי נסקר בסוף כל תקופת דיווח .גורמים העשויים להשפיע על מחירי מכירה
כוללים את הדרישה הקיימת בשוק למלאי הקבוצה ,פעילות של המתחרים בשוק ,טכנולוגיה עדיפה בשוק ,מחירי
חומרי גלם ופשיטת רגל של לקוחות ושל ספקים.
התחייבות בגין הטבות לעובדים  -העלויות ,הנכסים וההתחייבויות בגין תוכניות להטבה מוגדרת נקבעים בהתאם
לשיטת יחידת הזכאות החזויה אשר לוקחת בחשבון הערכות בדבר עליות שכר עתידיות ,שיעור היוון וכדומה .שינוי
במשתנים אלה עשוי לגרום לשינוי משמעותי בשווי של הנכסים ושל ההתחייבויות ובמדידות מחדש שבהם האגודה
מכירה .לפרטים נוספים  -ראה ביאור .13
מסים על ההכנסה  -המסים הנדחים מחושבים לפי שיעורי המס הצפויים במועד מימושם של ההפרשים הזמניים.
שיעור המס הצפוי במועד המימוש של הפרשים זמניים המיוחסים למפעלים מוטבים מבוסס על תחזית ההכנסות
העתידיות אשר תנבענה למפעלים המוטבים ביחס לכלל המחזור של הקבוצה .שינויים בהנחות אלו עשויים להביא
לשינויים מהותיים בערכם בספרים של המסים הנדחים ובהוצאות המס.
כמו כן ,חישוב חבות המס של האגודה ושל החברות הבנות שלה כרוך בשיקול דעת ,במיוחד במצבים שבהם חוקי
המס שחלים נתונים לפרשנות.
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פלציב עין הנצי"ב  -אגודה שיתופית חקלאית בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר ) 2017באלפי ש"ח(
ביאור  - 2עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(:
ה .שווי הוגן:
מדידת שווי הוגן:
לצורכי גילוי ,הקבוצה מסווגת מדידות שווי הוגן לאחת מהרמות במדרג השווי ההוגן המשקף את משמעותיות
הנתונים ששימשו בעת ביצוע המדידות .מדרג השווי ההוגן הוא:
רמה  - 1מחירים מצוטטים )לא מתואמים( בשווקים פעילים עבור נכסים זהים או התחייבויות זהות.
רמה  - 2נתונים שאינם מחירים מצוטטים הכלולים ברמה  ,1אשר ניתנים לצפייה לגבי הנכס או ההתחייבות,
במישרין או בעקיפין.
רמה  - 3נתונים שאינם ניתנים לצפייה עבור הנכס או ההתחייבות.
כאשר הנתונים ששימשו למדידת שווי הוגן מסווגים לרמות שונות במדרג השווי ההוגן ,הקבוצה מסווגת את
מדידת השווי ההוגן בכללותה לרמה הנמוכה ביותר של הנתון שהוא משמעותי למדידה בכללותה .הקבוצה מפעילה
שיקול דעת בהערכת המשמעותיות של נתון מסוים למדידה בכללותה תוך הבאה בחשבון של גורמים ספציפיים
לנכס או להתחייבות.
ו.

דוחות כספיים מאוחדים:
חברות בנות:
כאשר האגודה חשופה ,או בעלת זכויות ,לתשואות משתנות ממעורבותה בישות מושקעת ויש לה את היכולת
להשפיע על תשואות אלו באמצעות כוח ההשפעה שלה ,האגודה שולטת באותה ישות אשר מסווגת כחברה בת.
האגודה מעריכה מחדש את שליטתה בחברה בת כאשר העובדות והנסיבות משתנות.
הדוחות הכספיים המאוחדים מציגים את הדוחות הכספיים של האגודה והחברות הבנות שלה כדוחות כספיים של
ישות כלכלית אחת החל מהמועד שבו מושגת שליטה ועד למועד שבו האגודה מאבדת שליטה .לפיכך ,יתרות
הדדיות ,הכנסות והוצאות ,רווחים והפסדים אשר הוכרו בנכסים ותזרימי מזומנים ,הנובעים מעסקאות תוך
קבוצתיות בין הישויות של הקבוצה ,בוטלו במלואם.
כמו כן ,הדוחות הכספיים של החברות הבנות הוכנו תוך שימוש במדיניות חשבונאית אחידה עם האגודה לגבי
עסקאות ואירועים דומים בנסיבות דומות.

ז.

פעילויות חוץ:
הדוחות הכספיים של פעילויות החוץ תורגמו למטבע ההצגה של האגודה תוך שימוש בנהלים הבאים:
 .1נכסים והתחייבויות לכל דוח על מצב כספי תורגמו לפי שער החליפין המידי בסוף אותה תקופת דיווח.
 .2הכנסות והוצאות לכל דוח על רווח או הפסד ורווח כולל אחר תורגמו לפי שערי החליפין ממוצעים.
 .3הון מניות ,קרנות הון ותנועות הוניות אחרות תורגמו לפי שערי החליפין בסוף תקופת הדיווח.
 .4יתרת העודפים מבוססת על יתרת הפתיחה לתחילת תקופת הדיווח בתוספת תנועות שתורגמו כאמור
בסעיפים  2ו 3-לעיל.
 .5הפרשי השער שנוצרו הוכרו ברווח כולל אחר ונצברו בהון.
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פלציב עין הנצי"ב  -אגודה שיתופית חקלאית בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר ) 2017באלפי ש"ח(
ביאור  - 2עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(:
ז .פעילויות חוץ )המשך(:
מוניטין ותיאומי שווי הוגן לערכים בספרים של נכסים ושל התחייבויות הנובעים מרכישת פעילות חוץ מטופלים
כנכסים וכהתחייבויות של פעילות החוץ .לפיכך ,הם בוטאו במטבע הפעילות של אותה פעילות החוץ ותורגמו לפי
שער החליפין המידי בסוף תקופת הדיווח כאמור לעיל.
הלוואות ויתרות כספיות אחרות של הקבוצה למול פעילות החוץ ,שסילוקן אינו מתוכנן ואשר לא סביר שתסולקנה
בעתיד הנראה לעין ,מהוות למעשה חלק מההשקעה נטו של האגודה בפעילות החוץ .הפרשי השער שנבעו מפריטים
אלה הוכרו ברווח כולל אחר ונצברו בהון ,כאמור לעיל.
בעת מימוש פעילות חוץ  ,הסכום המצטבר של הפרשי השער ,המתייחסים לאותה פעילות חוץ ,אשר הוכרו ברווח
כולל אחר ונצברו כרכיב נפרד בהון סווג מחדש לרווח או הפסד באותה תקופה שבה הוכר הרווח או ההפסד
ממימוש פעילות החוץ.
ח .עסקאות במטבע חוץ:
עסקה הנקובה במטבע חוץ נרשמה בעת ההכרה לראשונה במטבע הפעילות תוך שימוש בשער החליפין המידי בין
מטבע הפעילות לבין מטבע החוץ במועד העסקה.
בסוף כל תקופת דיווח:
–

פריטים כספיים במטבע חוץ תורגמו תוך שימוש בשער החליפין המידי בסוף תקופת הדיווח.

– פריטים לא כספיים שנמדדים במונחי עלות היסטורית במטבע חוץ תורגמו תוך שימוש בשער החליפין במועד
העסקה.
הפרשי שער שנבעו מסילוק של פריטים כספיים או שנבעו מתרגום של פריטים כספיים לפי שערי חליפין שונים
מאלה ששימשו לתרגום בעת ההכרה לראשונה במהלך התקופה או מאלה ששימשו לתרגום בדוחות כספיים
קודמים הוכרו ברווח או הפסד בתקופה שבה נבעו ,למעט הפרשי שער בגין פריט כספי ,שמהווה חלק מהשקעה נטו
בפעילות חוץ ,שהוכרו ברווח כולל אחר ויסווגו מחדש לרווח או הפסד בעת מימוש ההשקעה נטו כאמור בביאור
)2ז( לעיל.
ט.

שווי מזומנים:
כשווי מזומנים נחשבות השקעות לזמן קצר ברמת נזילות גבוהה ,שניתנות להמרה בנקל לסכומים ידועים של
מזומנים ושחשופות לסיכון בלתי משמעותי של שינויים בשווי ,כאשר התקופה לפירעון היא עד  3חודשים ממועד
הרכישה.
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פלציב עין הנצי"ב  -אגודה שיתופית חקלאית בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר ) 2017באלפי ש"ח(
ביאור  - 2עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(:
י .מכשירים פיננסיים:
 .1נכסים פיננסיים:
הנכסים הפיננסיים של הקבוצה הם מקבוצת הלוואות וחייבים ומטופלים כך:
נכסים פיננסיים ,שאינם נגזרים ,בעלי תשלומים קבועים או שניתנים לקביעה ושאינם מצוטטים בשוק פעיל
נמדדו לראשונה בשווי הוגן בתוספת עלויות עסקה שניתן ליחסה במישרין .לאחר ההכרה לראשונה ,נכסים
אלה נמדדו בעלות מופחתת בהתאם לשיטת הריבית האפקטיבית בניכוי הפרשות לירידת ערך.
.2

התחייבויות פיננסיות:
התחייבות פיננסית הוכרה כאשר החברה הפכה לצד להוראות החוזיות של המכשיר .התחייבות פיננסית
מסווגת לאחת מהקבוצות הבאות:
א(

התחייבויות פיננסיות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד:

התחייבויות פיננסיות מוחזקות למסחר ,התחייבויות פיננסיות מהסדרי תמורה מותנית של רוכש בצירוף
עסקים והתחייבויות פיננסיות שיועדו בעת ההכרה לראשונה בהן כשווי הוגן דרך רווח או הפסד נמדדו בשווי
הוגן כאשר השינויים בשווי ההוגן הוכרו ברווח או הפסד .עלויות עסקה המיוחסות להתחייבויות אלו הוכרו
ברווח או הפסד בעת התהוותן.
ב(

התחייבויות פיננסיות הנמדדות בעלות מופחתת:

התחייבויות פיננסיות בקבוצה זו ,כדוגמת הלוואות מבנקים ,נמדדו לראשונה בשווי הוגן בניכוי עלויות עסקה
שניתן לייחסן במישרין .לאחר ההכרה לראשונה ,התחייבויות אלו נמדדו בעלותן המופחתת בהתאם לשיטת
הריבית האפקטיבית.
.3

ירידת ערך נכסים פיננסיים וביטולה:
הקבוצה מבצעת בחינה ספציפית לירידת ערך בגין כל הלקוחות .בגין לקוחות שלגביהם הקבוצה קבעה שלא
קיימת ראיה אובייקטיבית לירידת ערך ,הקבוצה מבצעת בחינה קבוצתית לירידת ערך בהתבסס על מאפייני
סיכון אשראי דומים.

יא .מלאי:
המלאי הוערך לפי עלות )עלויות רכישה ,עלויות המרה כאשר עלויות תקורה קבועות בייצור מבוססות על קיבולת
נורמלית של מתקני הייצור ועלויות אחרות שהתהוו בהבאת המלאי למיקומו ולמצבו הנוכחי( או לפי שווי מימוש
נטו )אומדן מחיר המכירה במהלך העסקים הרגיל בניכוי אומדן העלויות להשלמה ואומדן העלויות הדרוש לביצוע
המכירה( ,כנמוך שבהם .
להלן נוסחאות העלות של מרכיבי המלאי:
חומרי גלם ועזר

-

מוצרים בתהליך ותוצרת גמורה -

על בסיס "נכנס ראשון  -יוצא ראשון".
על בסיס עלות ממוצעת הכוללות חומרים ,עבודה והוצאות יצור ישירות
ועקיפות אחרות.
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פלציב עין הנצי"ב  -אגודה שיתופית חקלאית בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר ) 2017באלפי ש"ח(
ביאור  - 2עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(:
יב .רכוש קבוע:
.1

הכרה ומדידה:
רכוש קבוע הוכר לראשונה לפי עלות ,לרבות עלויות שניתן ליחסן במישרין לרכישת רכוש קבוע ולהבאתו
למיקום ולמצב הדרושים לצורך פעולתו .העלות של פריט רכוש קבוע היא הסכום שווה הערך למחיר במזומן
במועד ההכרה.
בתקופות שלאחר ההכרה לראשונה ,הרכוש הקבוע מוצג לפי עלות בניכוי פחת נצבר ובניכוי הפסדים מירידת
ערך שנצברו ,אם קיימים.

.2

תקופת הפחת ושיטת פחת:
הקבוצה הפחיתה בנפרד כל חלק של רכוש קבוע עם עלות שהיא משמעותית ביחס לסך העלות של הפריט.
הוצאות הפחת לכל תקופה הוכרו ברווח או הפסד.
להקצאה באופן שיטתי של הסכום בר הפחת של הרכוש קבוע על פני אורך החיים השימושיים שלו ,הקבוצה
השתמשה בשיטת פחת אשר משקפת את התבנית שבה היא חזויה לצרוך את ההטבות הכלכליות העתידיות
של הנכס .בקביעת אורך החיים השימושיים של שיפורים במושכר ,נבחנו גם מועדי פקיעת החכירות
הקשורות.
הקבוצה סוקרת את ערך השייר ,את אורך החיים השימושיים ואת שיטת הפחת לפחות כל סוף שנת כספים.
שינויים מטופלים כשינוי אומדן חשבונאי.

.3

עלויות עוקבות:
הקבוצה לא הכירה בערך בספרים של פריט רכוש קבוע עלויות תחזוקה שוטפות של הפריט .עלויות אלו הוכרו
ברווח או הפסד בעת התהוותן.
הקבוצה הכירה בעלות של החלפת חלקים של פריטי רכוש קבוע מסוימים כחלק מהערך בספרים של פריט
רכוש קבוע ,כאשר צפוי שתתקבלנה הטבות כלכליות עתידיות מאותו הפריט וכן הערך בספרים של הפריט
המוחלף נגרע.

.4

מידע נוסף:
נכסים אשר הוכר מענק השקעות בגינם )ראה ביאור )2יג( להלן( מוצגים בניכוי סכום המענק שהתקבל או
שעתיד להתקבל עבורם.
מענק השקעות שנוצרה חובה להחזירו טופל כשינוי אומדן חשבונאי על ידי הגדלת הערך בספרים של הנכס
בסכום שנדרש להחזיר .הפחת המצטבר הנוסף שהיה מוכר עד לאותו מועד ללא המענק הוכר מידית ברווח או
הפסד.
לעניין היוון עלויות אשראי לרכוש קבוע  -ראה ביאור )2טז( להלן .לעניין ירידת ערך  -ראה ביאור )2כב( להלן.
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פלציב עין הנצי"ב  -אגודה שיתופית חקלאית בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר ) 2017באלפי ש"ח(
ביאור  - 2עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(:
יג .מענקי ממשלה )למעט מענקי מדען(:
מענקים ממשלתיים לא הוכרו לפני שהיה קיים ביטחון סביר שהקבוצה תציית לתנאים שנלווים אליהם
ושהמענקים יתקבלו .ראה ביאור .14
מענקים בגין ההשקעות ברכוש קבוע הוכרו ברווח או הפסד על פני התקופות ובשיעורים שבהן הוכרו הוצאות
הפחת בגין הרכוש הקבוע.
יד .מענקי מדען:
מענק מדען שהתקבל לפעילות מחקר ופיתוח ,טופל כקיטון הוצאות.
טו .חכירות:
הקבוצה כחוכר בחכירה תפעולית:
הקבוצה הכירה בתשלומי חכירה בגין חכירה תפעולית כהוצאה על בסיס קו ישר לאורך תקופת החכירה )הכוללת
את תקופת האופציה הקיימת לחוכר שבמועד ההתקשרות בחכירה ודאי באופן סביר שתמומש(.
טז .עלויות אשראי:
החברה הכירה בעלויות אשראי כהוצאה בתקופת התהוותן ,למעט במקרים שבהם ניתן לייחסן ישירות לרכישה,
להקמה או לייצור של נכסים כשירים ,אז עלויות אלו הוונו כחלק מהעלות של אותם נכסים.
יז .הפרשות:
הקבוצה הכירה בהפרשות בדוחות הכספיים כאשר קיימת לקבוצה מחויבות בהווה )משפטית או משתמעת(
כתוצאה מאירועי העבר ,צפוי שיידרש תזרים שלילי של משאבים המגלמים הטבות כלכליות כדי לסלקה וכן ניתן
לערוך אומדן מהימן של סכומה .הסכום שהוכר כהפרשה הוא האומדן הטוב ביותר של הוצאה הנדרשת לסילוק
המחויבות בהווה בסוף תקופת הדיווח .כאשר ההשפעה של ערך הזמן היא מהותית ,סכום ההפרשה נמדד לפי
הערך הנוכחי של ההוצאות החזויות שתידרשנה לסילוק המחויבות.
יח .הכרה בהכנסה:
הכנסות הקבוצה כוללות רק תזרים חיובי ברוטו של הטבות כלכליות שמקבלת הקבוצה ו/או זכאית לקבל בעבור
עצמה ,לכן סכומים שגבתה הקבוצה עבור צד שלישי אינם מהווים הכנסה של הקבוצה.
ההכנסה נמדדה לפי שוויה ההוגן של התמורה שהתקבלה או התמורה שהקבוצה זכאית לקבל.
כאשר הקבוצה פועלת כספק עיקרי ונושאת בסיכונים ובתשואות הנגזרים מהעסקה ,מכירה הקבוצה בהכנסותיה
על בסיס ברוטו.
הכנסה ממכירת סחורות:
הוכרה במועד העברת הסיכונים וההטבות המשמעותיים על הסחורה ,עם מסירת הסחורה ללקוח.
יט .זיכויים ללקוחות והחזרות מלקוחות:
הקבוצה הכירה בהפרשה בגין זיכויים והחזרות סחורה בהתאם להערכת הנהלת הקבוצה ,בהתבסס על ניסיון
העבר.
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פלציב עין הנצי"ב  -אגודה שיתופית חקלאית בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר ) 2017באלפי ש"ח(
ביאור  - 2עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(:
כ .הוצאות מחקר ופיתוח:
הוצאות מחקר ,בניכוי השתתפות רשות החדשנות )בעבר :המדען הראשי(  ,והוצאות בגין פעילויות פיתוח שאינן
מקיימות את התנאים להכרה כנכס הוכרו כהוצאה ברווח או הפסד בעת התהוותן.
כא .הנחות מספקים:
הנחות שוטפות מספקים מוכרות בדוחות הכספיים עם קבלתן.
הנחות המתקבלות מספקים בתום השנה אשר לגביהן לא מחויבת הקבוצה לעמוד ביעדים מסוימים הוכרו בדוחות
הכספיים עם ביצוע הרכישות היחסיות המזכות את הקבוצה בהנחות האמורות.
הנחות מספקים שהזכות לקבלתן מותנית בעמידת הקבוצה ביעדים מסוימים כגון עמידה בהיקף רכישות שנתי
)כמותי או כספי( מינימלי ,גידול בהיקף הרכישות לעומת תקופות קודמות ועוד ,מוכרות בדוחות הכספיים ,באופן
יחסי ,בהתאם להיקף הרכישות שביצעה הקבוצה מהספקים בתקופה המדווחת המקדמות את הקבוצה לקראת
העמידה ביעדים ,וזאת רק כאשר צפוי שהיעדים יושגו וניתן לאמוד את סכומי ההנחות באופן סביר .אומדן
העמידה ביעדים מבוסס ,בין היתר ,על ניסיון העבר ומערכות היחסים של הקבוצה עם הספקים ועל היקף הרכישות
החזוי מהספקים ביתרת התקופה.
כב .ירידת ערך:
הקבוצה בוחנת בסוף כל תקופת דיווח אם קיימים סימנים המצביעים על ירידת ערך של נכסים לא כספיים )למעט
מלאי ,ונכסי מסים נדחים( ,המחייבים בחינה לירידת ערך .לצורך בחינה לירידת ערך של נכס שאינו מוניטין,
חישבה הקבוצה את הסכום בר ההשבה של הנכס .כאשר הסכום בר ההשבה נמוך מהערך בספרים של הנכס,
מכירה הקבוצה בהפסד מירידת ערך ומפחיתה את הערך בספרים של הנכס לסכום בר ההשבה שלו.
החברה מעריכה בסוף כל תקופת דיווח אם קיימים סימנים המצביעים על כך שהפסד מירידת ערך של נכס ,למעט
מוניטין ,שהוכר בתקופות דיווח קודמות ,אינו קיים עוד או הוקטן .כאשר קיימים סימנים כאמור ,החברה מחשבת
את סכום בר ההשבה של הנכס .החברה ביטלה הפסד מירידת ערך של נכס ,למעט מוניטין ,רק אם חלו שינויים
באומדנים ששימשו בחישוב הסכום בר ההשבה של הנכס מהמועד שבו הוכר לאחרונה ההפסד מירידת ערך .ביטול
ההפסד מירידת ערך הגדיל את הערך בספרים של הנכס לסכום הנמוך מבין הסכום בר ההשבה שלו לבין הערך
בספרים שהיה נקבע )בניכוי פחת או הפחתה( אילו לא הוכר הפסד מירידת ערך בתקופות דיווח קודמות .ביטול
הפסד מירידת ערך של יחידה מניבה מזומנים הוקצה לנכסי היחידה ,פרט למוניטין ,באופן יחסי לערכם בספרים
וטופל באופן דומה .הפסד בגין ירידת ערך מוניטין לא מבוטל בתקופות מאוחרות יותר.
בתקופות הדיווח המוצגות לא הוכרו הפסדים לירידת ערך.
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פלציב עין הנצי"ב  -אגודה שיתופית חקלאית בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר ) 2017באלפי ש"ח(
ביאור  - 2עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(:
כג .הטבות לעובדים:
 .1הטבות עובדים לטווח קצר:
הקבוצה סיווגה הטבה כהטבת עובד לטווח הקצר כאשר ההטבה חזויה להיות מסולקת במלואה לפני 12
חודשים מתום תקופת הדיווח השנתית שבה העובדים מספקים את השירות המתייחס .הטבות עובד לטווח
קצר כוללות משכורות ,דמי הבראה ,ימי מחלה וחופשה והפקדות לביטוח לאומי.
עלות הטבת עובד לטווח קצר הוכרה כהוצאה ,אלא אם היא נכללה בעלות של נכס ,עם קבלת השירותים
מהעובד .כשלקבוצה קמה מחויבות משפטית או משתמעת שניתנת לאמידה מהימנה למתן מענקים לעובדים,
הקבוצה מכירה בהתחייבות זו במועד שבו קמה המחויבות.
.2

הטבות עובדים לאחר סיום העסקה:
בהתאם לחוקי העבודה ולהסכמי העבודה בישראל ובהתאם לנוהג הקבוצה ,חייבות חברות הקבוצה בתשלום
פיצויים לעובדים שיפוטרו ,ובתנאים מסוימים לעובדים שיתפטרו או יפרשו מעבודתם.
התחייבויות הקבוצה לתשלום פיצויים לעובדי הקבוצה בהתאם לסעיף  14לחוק פיצויי פיטורין מטופלות
כתוכנית להפקדה מוגדרת .הקבוצה הכירה בעלות ההטבה כהוצאה ,אלא אם היא נכללה בעלות של נכס ,לפי
הסכום שיש להפקיד במקביל לקבלת שירותי העבודה מהעובד.
התחייבויות הקבוצה לתשלום פיצויים לעובדי הקבוצה ,שאינם בהתאם לסעיף  14לחוק פיצויי פיטורין,
מטופלות כתוכנית להטבה מוגדרת .ההתחייבות )הנכס( נטו בגין הטבה מוגדרת המוצגת בדוח על המצב
הכספי היא הערך הנוכחי של המחויבות בגין ההטבה המוגדרת לסוף תקופת הדיווח ,בניכוי השווי ההוגן
בסוף תקופת הדיווח של נכסי התוכנית שמהם המחויבות תסולק במישרין .מחויבות ההטבה נמדדת בשיטות
אקטואריות על בסיס שיטת יחידת הזכאות החזויה.

.2

הטבות עובדים לאחר סיום העסקה )המשך(:
עלות שירות שוטף וריבית נטו על ההתחייבות )הנכס( נטו בגין הטבה מוגדרת הוכרו ברווח או הפסד  .מדידות
מחדש של ההתחייבות )הנכס( נטו בגין הטבה מוגדרת ,אשר מוכרות ברווח כולל אחר ,כוללות רווחים,
הפסדים אקטואריים ותשואה על נכסי תוכנית )למעט סכומים שנכללו בריבית נטו על ההתחייבות )הנכס( נטו
בגין הטבה מוגדרת(.
מדידות מחדש של ההתחייבות )הנכס( נטו בגין הטבה מוגדרת שהוכרו ברווח כולל אחר אינן מסווגות מחדש
לרווח או הפסד בתקופה עוקבת.
נכסי התוכנית הם כספים שהקבוצה מפקידה בגופים מסוימים בגין התחייבויותיה לתשלום פיצויים לחלק
מעובדיה באופן שוטף כדוגמת קרנות פנסיה ופוליסות ביטוח כשירות.
כאשר לקבוצה יש עודף בתוכנית להטבה מוגדרת )כלומר ,נכס נטו( ,היא מודדת את הנכס נטו בגין ההטבה
המוגדרת ,לפי הנמוך מבין העודף בתוכנית להטבה מוגדרת לבין תקרת הנכס.
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פלציב עין הנצי"ב  -אגודה שיתופית חקלאית בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר ) 2017באלפי ש"ח(
ביאור  - 2עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(:
כג .הטבות לעובדים )המשך(:
 .3הטבות בגין פיטורין:
התחייבות בגין פיטורין הוכרה כמוקדם מבין המועד שבו הקבוצה אינה יכולה עוד לבטל את ההצעה של אותן
הטבות בגין פיטורין לבין המועד שבו הקבוצה מכירה בעלויות בגין שינוי מבני )ראה ביאור )2כו( לעיל( הכולל
תשלום של הטבות בגין פיטורין.
כד .מסים על ההכנסה:
הקבוצה מכירה במסים נדחים בגין הפרשים זמניים בין הדיווח הכספי לבין הדיווח לצורכי מס הכנסה ובגין
העברה קדימה של הפסדים לצורכי מס .הפרשים אלה נובעים בעיקר מהפרשים בין היתרה המופחתת של פריטים
בדוחות
הכספיים לבין הסכומים שיותרו בעתיד כפחת לצורכי מס הכנסה ,מהפרשים בין הערך בספרים של פריטים
בדוחות הכספיים לבין בסיס המס שלהם שנמדד בסכומים מתואמים )עד ליום  31.12.2007או עד לסוף תקופת
הדיווח ,לפי העניין( ,מפריטים מסוימים אשר נמדדים בשווי הוגן בדוחות הכספיים ללא תיאום מקביל לצורכי מס
ומפער בעיתוי בהכרה בהוצאות ובהכנסות מסוימות.
הקבוצה מדדה נכסי מסים נדחים והתחייבויות מסים נדחים לפי שיעורי המס החזויים לחול על התקופה שבה
ימומש הנכס או תסולק ההתחייבות ,בהתבסס על שיעורי המס ועל חוקי המס אשר נחקקו או אשר חקיקתם
הושלמה למעשה עד לסוף תקופת הדיווח .כמו כן ,המדידה שיקפה את השלכות המס שתנבענה מהאופן שבו
הקבוצה מצפה להשיב או לסלק את הערך בספרים של נכסיה ושל התחייבויותיה.
הקבוצה הכירה בנכס מסים נדחים בגין כל ההפרשים הזמניים הניתנים לניכוי ,במידה שצפוי שתהיה הכנסה
חייבת מהסוג המתאים שכנגדה ניתן יהיה לנצל את ההפרשים הזמניים הניתנים לניכוי ,אלא אם נכס המסים
הנדחים נובע מההכרה לראשונה בנכס או בהתחייבות בעסקה שאינה צירוף עסקים ושאינה רכישת זכות בפעילות
משותפת שפעילותה מהווה עסק ואשר במועד העסקה אינה משפיעה על הרווח החשבונאי או על ההכנסה החייבת
)ההפסד לצורך מס(.
למרות האמור לעיל ,הקבוצה הכירה בנכס מסים נדחים בגין הפרשים זמניים הניתנים לניכוי ,שנבעו מהשקעות
בחברות מוחזקות ,רק כאשר היפוך ההפרש הזמני צפוי בעתיד הנראה לעין וצפויה הכנסה חייבת מהסוג המתאים
שכנגדה ניתן יהיה לנצל את ההפרשים הזמניים.
הקבוצה הכירה בהתחייבות מסים נדחים בגין כל ההפרשים הזמניים החייבים במס )למעט כאמור בהמשך לגבי
חברות מוחזקות( ,אלא אם התחייבות המסים הנדחים נובעת מהכרה לראשונה במוניטין או מהכרה לראשונה
בנכס או בהתחייבות בעסקה שאינה צירוף עסקים ושאינה רכישת זכות בפעילות משותפת שפעילותה מהווה עסק
ואשר במועד העסקה אינה משפיעה על הרווח החשבונאי או על ההכנסה החייבת )ההפסד לצורך מס(.
הקבוצה אינה מכירה בהתחייבות מסים נדחים בגין הפרשים זמניים חייבים במס שמיוחסים להשקעות בחברות
מוחזקות ,כאשר הקבוצה שולטת בעיתוי ההיפוך של ההפרש הזמני וצפוי שההפרש הזמני לא יתהפך בעתיד הנראה
לעין .מצב זה מתקיים כאשר אין בכוונת הקבוצה לממש את ההשקעה בקבוצה המוחזקת ,ובמקרים שבהם חלוקת
דיבידנדים על ידי הקבוצה המוחזקת כרוכה בתשלום מס נוסף ,גם כאשר קבעה הקבוצה כי בעתיד הנראה לעין לא
יחולקו דיבידנדים כאמור.
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פלציב עין הנצי"ב  -אגודה שיתופית חקלאית בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר ) 2017באלפי ש"ח(
ביאור  - 2עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(:
כד .מסים על ההכנסה )המשך(:
הקבוצה הכירה במסים שוטפים ובמסים נדחים ברווח או הפסד ,למעט אם הם נבעו מעסקה או מאירוע אשר
הוכרו ,באותה תקופה או בתקופה אחרת ,מחוץ לרווח או הפסד או נבעו מצירוף עסקים.
הקבוצה מדדה מסים נדחים בגין הפרשים זמניים ,המתייחסים לרווחים ולהפסדים בלתי ממומשים אשר נוצרו
במסגרת עסקאות בין הישויות של הקבוצה ,לפי שיעורי המס החלים על הישות המחזיקה בנכס לאחר ביצוע
העסקה.
כה .שינויים חשבונאיים:
התאמה לא מהותית של מספרי השוואה:
הקבוצה תיאמה את מספרי ההשוואה לשנה שהסתיימה ביום  31.12.2016ולשנה שהסתיימה ביום  31.12.2015על
מנת לשקף בהם התאמה לא מהותית של מספרי השוואה הנובעת ממיונים של סעיפים בדוחות.
להשפעת ההתאמה על הדוחות הכספיים  -ראה ביאור )2כז( להלן.
כו .תקנים חדשים בתקופה שלפני יישומם:
להלן מידע לגבי תקני דיווח כספי בינלאומיים ,תיקונים לתקנים ופרשנויות שפורסמו אך טרם נכנסו לתוקף,
שעשויים להשפיע על הדוחות הכספיים של הקבוצה בעת יישומם לראשונה .למעט אם נאמר אחרת ,כל תקן ,תיקון
או פרשנות שצוינו להלן ניתנים ליישום מוקדם ,תוך מתן גילוי לכך ,והקבוצה מתכננת לאמצם לראשונה במועד
התחילה המחייב שלהם.
.1

תקן דיווח כספי בינלאומי " 9מכשירים פיננסיים" )להלן:("IFRS 9" :
 ,IFRS 9שפורסם ביולי  ,2014משנה את הטיפול החשבונאי במכשירים פיננסיים בשלושה נושאים עיקריים:
סיווג ומדידה ,ירידת ערך נכסים פיננסיים וחשבונאות גידור )הטיפול החשבונאי בהכרה ובגריעה נותר ללא
שינוי( IFRS 9 .מבטל את תקן חשבונאות בינלאומי " 39מכשירים פיננסיים :הכרה ומדידה" ואת פרשנות
מספר  9של הוועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי "בחינה מחדש של נגזרים משובצים".
 IFRS 9חל מתקופות שנתיות המתחילות ביום  1בינואר  2018או לאחר מכן .להלן סקירה של עיקרי הטיפול
החשבונאי שנקבע ב IFRS 9-וההשפעה הצפויה בעת היישום לראשונה:
א(

סיווג ומדידה  -התחייבויות פיננסיות:

הטיפול החשבונאי אינו שונה מהותית מזה שנקבע בתקן חשבונאות בינלאומי  ,39למעט הדרישה כי הסכום
של שינוי בשווי ההוגן של התחייבויות פיננסיות שיועדו למדידה בשווי הוגן דרך רווח או הפסד )למעט
מחויבויות למתן הלוואות וחוזי ערבות פיננסית( ,המתייחס לשינוי בסיכון האשראי של ההתחייבות ,יוצג
ברווח כולל אחר ,אלא אם הדבר ייצור או יגדיל חוסר הקבלה חשבונאית ברווח או הפסד .סכומים כאמור
שהוכרו ברווח כולל אחר לא יסווגו מחדש לרווח או הפסד לאחר מכן.
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פלציב עין הנצי"ב  -אגודה שיתופית חקלאית בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר ) 2017באלפי ש"ח(
ביאור  - 2עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(:
כו .תקנים חדשים בתקופה שלפני יישומם )המשך(:
.1

תקן דיווח כספי בינלאומי " 9מכשירים פיננסיים" )להלן) ("IFRS 9" :המשך(:
א(

סיווג ומדידה  -התחייבויות פיננסיות )המשך(:

בנוסף ,בבסיס למסקנות של  IFRS 9הובהר כי שינוי תנאים או החלפה של התחייבות פיננסית ,שאינם
מטופלים כגריעה ,יטופלו בדומה לטיפול בעדכון אומדנים לגבי תשלומים של התחייבות פיננסית ,כלומר
חישוב מחדש של העלות המופחתת של ההתחייבות על ידי היוון תזרימי המזומנים המעודכנים בריבית
האפקטיבית המקורית ,כאשר הפער בין העלות המופחתת המעודכנת ובין הערך בספרים טרם השינוי יוכר
באופן מיידי ברווח או הפסד .זאת בשונה מהמדיניות החשבונאית שיושמה עד כה ,לפיה הפער בין הערך
הנוכחי של תזרימי המזומנים לפני השינוי ולאחריו מופחת לאורך התקופה שנותרה להתחייבות המתוקנת על
ידי חישוב ריבית אפקטיבית חדשה להתחייבות בכללותה .הטיפול בעלויות ובעמלות שהתהוו במישרין
כתוצאה משינוי התנאים או ההחלפה נותר ללא שינוי.
ב(

ירידת ערך נכסים פיננסיים:

המודל החדש קובע כי יוכר הפסד מירידת ערך ,אשר יחושב בהתאם לתוחלת הפסדי האשראי ,וזאת ללא
תלות בהתקיימותו של אירוע הפסד .כבר במועד ההכרה לראשונה בנכס הפיננסי ,וכן בסוף כל תקופת דיווח,
יש להכיר בהפסד מירידת ערך ,כאשר השינוי בסך ירידת הערך והכנסות המימון מהנכס הפיננסי תלויים
במידת ההידרדרות של סיכון האשראי ביחס למצב ששרר בעת ההכרה לראשונה בנכס הפיננסי.
הקבוצה מתכוונת ליישם את הוראות  IFRS 9למפרע ללא הצגה מחדש של תקופות קודמות  .לא צפויה
השפעה מהותית על הדוחות.
.2

תקן דיווח כספי בינלאומי " 16חכירות" )להלן:("IFRS 16" :
 ,IFRS 16שפורסם בינואר  ,2016מחליף את תקן חשבונאות בינלאומי " 17חכירות" ואת הפרשנויות מטעמו.
 IFRS 16משנה את הטיפול החשבונאי בחכירות מצד החוכר בעוד שהטיפול החשבונאי מצד המחכיר נשאר
ברובו ללא שינוי.
 IFRS 16מבטל את הסיווג של חכירות כמימוניות או כתפעוליות על ידי החוכר ,וקובע כי חוכר יכיר בדוח על
המצב הכספי בנכס זכות שימוש ובהתחייבות חכירה בגין כל החכירות למעט חכירות שתקופתן אינה עולה על
 12חודשים וחכירות שבהן נכסי הבסיס הם בעלי שווי נמוך )לגביהן ניתנה הקלה לפיה חוכר רשאי ליישם
טיפול חשבונאי שדומה לטיפול החשבונאי הנוכחי בחכירות תפעוליות(.
התחייבות חכירה תימדד במועד ההכרה לראשונה לפי הערך הנוכחי של תשלומי החכירה שאינם משולמים
במועד תחילת החכירה ,מהוונים בשיעור הריבית הגלום החכירה ,אלא אם שיעור זה לא ניתן לקביעה בנקל
ואז היא תימדד לפי שיעור הריבית התוספתי של החוכר .נכס זכות שימוש יימדד במועד ההכרה לראשונה לפי
סכום התחייבות החכירה ,בתוספת תשלומי חכירה כלשהם ששולמו למחכיר במועד תחילת החכירה או לפניו
)בניכוי תמריצי חכירה כלשהם מהמחכיר(; עלויות ישירות ראשוניות המיוחסות להתקשרות בחכירה; וכן
אומדן העלויות לפירוק ושיקום על ידי החוכר.
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פלציב עין הנצי"ב  -אגודה שיתופית חקלאית בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר ) 2017באלפי ש"ח(
ביאור  - 2עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(:
כו .תקנים חדשים בתקופה שלפני יישומם )המשך(:
.2

תקן דיווח כספי בינלאומי " 16חכירות" )להלן) ("IFRS 16" :המשך(:
בדוח על המצב הכספי נכסי זכות שימוש ,אם אינם מוצגים בנפרד ,יוצגו בסעיף שבו היו מוצגים נכסי הבסיס
אילו היו בבעלות החוכר .התחייבויות חכירה תוצגנה בהתאם להוראות תקן חשבונאות בינלאומי " 1הצגת
דוחות כספיים" ,לרבות ההפרדה בין שוטף ובין לא שוטף .ברווח או הפסד תוכרנה הוצאות הפחתה של נכס
זכות השימוש והוצאות ריבית בגין התחייבות החכירה .בדוח על תזרימי המזומנים ,תשלומים בגין חלק הקרן
של התחייבות החכירה יסווגו כפעילות מימון ותשלומים בגין חלק הריבית על התחייבות החכירה יסווגו
בהתאם למדיניות הקבוצה בדבר סיווג תשלומי ריבית )כפעילות שוטפת או כפעילות מימון(.
 IFRS 16גם מגדיר מהו שינוי בתנאי חכירה וקובע מתי הוא יטופל כחכירה חדשה ונפרדת ,וכן מוסיף
הוראות חדשות בדבר הטיפול החשבונאי בעסקאות מכירה וחכירה בחזרה.
 IFRS 16ייושם לגבי דוחות כספיים לתקופות שנתיות המתחילות ביום  1בינואר  2019או לאחר מכן .יישום
מוקדם אפשרי ,ובתנאי שהישות מיישמת את תקן דיווח כספי בינלאומי " 15הכנסות מחוזים עם לקוחות".
הטיפול החשבונאי בהתאם ל IFRS 16-ביחס לחוכרים ייושם בדרך של יישום למפרע באחת משתי הדרכים
הבאות:


הצגה מחדש של תקופות קודמות; או



הכרה בהשפעה המצטברת של היישום למפרע כתיאום ליתרת הפתיחה של העודפים )או של רכיב אחר
של ההון ,כפי שמתאים( לתקופה שבה מיושם התקן לראשונה ,בכפוף לדרישות מסוימות ולהקלות
שנקבעו בתקן.

ליום  ,31.12.2017לקבוצה תשלומי חכירה מינימליים עתידיים )בלתי מהוונים( בגין חכירות תפעוליות שאינן
ניתנות לביטול) .ראה ביאור ) .2 .14א(( הכולל פירוט של הסכמי שכירות .הקבוצה צופה כי ליישום של IFRS
 16תהיה השפעה מהותית על המצב הכספי של הקבוצה.
יחד עם זאת ,ההשפעה בפועל שתהיה ליישום  IFRS 16תלויה בגורמים עתידיים ,לרבות שיעור הריבית
התוספתי של הקבוצה במועד היישום לראשונה וציפיות ההנהלה באותו מועד לגבי מימוש אופציות להאריך
או לבטל חכירות .כמו כן ,הקבוצה עדיין בוחנת את הוראות המעבר של  ,IFRS 16לרבות הקלות שניתנו.
מסיבה זו ,בשלב זה אין ביכולת הקבוצה לאמוד את ההשפעה של  IFRS 16על הדוחות הכספיים.
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פלציב עין הנצי"ב  -אגודה שיתופית חקלאית בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר ) 2017באלפי ש"ח(
ביאור  - 2עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(:
כז .התאמה לא מהותית של מספרי השוואה:
הקבוצה ביצעה התאמה לא מהותית של מספרי השוואה המתייחסים לתקופות קודמות .להלן ההשפעה על
הדוחות הכספיים של הקבוצה:
ליום  31בדצמבר 2016
כפי שמדווח כעת
התאמה
כפי שדווח בעבר
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
בדוח על רווח או הפסד
290,911
)(18
290,929
מכירות
141
)(18
159
הוצאות )הכנסות( אחרות ,נטו
2,816
)(106
2,922
הוצאות מימון
106
106
הפסדים )רווחים( מהפרשי שער
בדוח על המצב הכספי
רכוש קבוע ,נטו
רכוש אחר
ספקים
זכאים
מס הכנסה לשלם
פרמיה על מניות
יתרת עודפים

111,861
7,598
30,540
13,157
37,059
62,802

בדוח על תזרימי המזומנים
עליית הלוואות לזמן ארוך
ירידה בספקים ונותני שירותים
ריבית שהתקבלה
בעלי מניות
ריבית ששולמה
רכישת רכוש קבוע
רכישת נכסים בלתי מוחשיים

2,922
)(1,462
)(822
30
)(3,450
)(28,736
)(4,204

6,931
)(6,931
)(3,068
2,945
123
5,000
)(5,000
)(1,721
30
822
)(30
899
)(4,204
4,204
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118,792
667
27,472
16,102
123
42,059
57,802
1,201
)(1,432
)(2,551
)(32,940
-

פלציב עין הנצי"ב  -אגודה שיתופית חקלאית בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר ) 2017באלפי ש"ח(
ביאור  - 2עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(:
כז .התאמה לא מהותית של מספרי השוואה:
כפי שדווח בעבר
אלפי ש"ח

ליום  31בדצמבר 2015
התאמה
אלפי ש"ח

כפי שמדווח כעת
אלפי ש"ח

בדוח על רווח או הפסד
מכירות
הוצאות הנהלה וכלליות
הוצאות )הכנסות( אחרות ,נטו
הוצאות מימון
הפסדים )רווחים( מהפרשי שער

286,557
19,491
559
1,818
-

)(65
91
)(156
196
)(196

286,492
19,582
403
2,014
)(196

בדוח על המצב הכספי
פרמיה על מניות
יתרת עודפים

37,059
57,637

5,000
)(5,000

42,059
52,637

בדוח על תזרימי המזומנים
עליית הלוואות לזמן ארוך
ירידה בספקים ונותני שירותים
ריבית שהתקבלה
בעלי מניות
ריבית ששולמה
רכישת רכוש קבוע
רכישת נכסים בלתי מוחשיים

1,818
4,459
)(166
)(45
)(1,735
)(37,516
)(1,748

)(270
)(45
166
45
104
)(1,748
1,748

1,548
4,414
)(1,631
)(39,264
-
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פלציב עין הנצי"ב  -אגודה שיתופית חקלאית בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר ) 2017באלפי ש"ח(
ביאור  - 3מזומנים ושווי מזומנים:
הרכב:
31.12.2017
מזומנים ופיקדונות במטבע חוץ
מזומנים בקופה ובבנקים
סך-הכל

31.12.2016

11,751

12,964

225
11,976

14
12,978

ביאור  - 4לקוחות:
הרכב:
31.12.2017
לקוחות בארץ בש"ח
לקוחות במטבע חוץ
המחאות לגביה
הפרשה לחובות מסופקים
סך-הכל

31.12.2016

30,534
32,027

*26,922
30,913

2,292
64,853

2,158
59,993

2,167
62,686

*2,081
57,912

ביאור  - 5חייבים ויתרות-חובה:
הרכב:
31.12.2017
הוצאות מראש
מוסדות
עובדים
אחרים
סך-הכל

31.12.2016

4,490
3,260
79

4,562
2,897
223

625
8,454

754
8,436

ביאור  - 6מלאי:
הרכב:
31.12.2017
חומרי גלם
תוצרת בעיבוד
מוצרים גמורים
מלאי בדרך
סך-הכל

- 24 -

31.12.2016

26,236
3,707
19,898

32,494
3,014
20,659

3,028
52,869

3,557
59,724

פלציב עין הנצי"ב  -אגודה שיתופית חקלאית בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר ) 2017באלפי ש"ח(
ביאור  - 7הלוואות לזמן ארוך:
הרכב:
31.12.2017
הלוואה ללקוח שניתנה בדולר ארה"ב

31.12.2016
961

867

ההלוואה ניתנה על ידי חברה בת בחו"ל והיא נושאת ריבית ליבור.
ביאור  - 8רכוש קבוע:
א.

הרכב ותנועה במהלך התקופה:

מבנים
ומקרקעין

מכונות ,ציוד
ומכשירים

2017
ציוד משרדי
וריהוט
משרדי
כלי רכב

התקנות
ושיפורים
במושכר*

סה"כ

עלות
יתרה ליום  1בינואר
רכישות
מימושים
התאמות מתרגום דוחות
כספיים של פעילויות חוץ
יתרה ליום  31בדצמבר
פחת שנצבר
יתרה ליום  1בינואר

28,111
762
)(4,450

197,760
23,624
)(9,352

5,127
249
)(919

11,461
1,170
)(319

*8,750
854
)(57

*251,209
26,659
)(15,097

)(2,445
21,978

)(8,602
203,430

)(3
4,454

)(142
12,170

)(169
9,378

)(11,361
251,410

פחת
מימושים
התאמות מתרגום דוחות
כספיים של פעילויות חוץ
יתרה ליום  31בדצמבר

6,301
437
)(4,450

112,986
12,394
)(9,383

2,254
859
)(445

9,057
1,087
)(319

*1,819
935
)(1

*132,417
15,712
)(14,598

)(298
1,990

)(2,915
113,082

)(2
2,666

)(62
9,763

)(26
2,727

)(3,303
130,228

עלות מופחתת ליום  31דצמבר

19,988

90,348

1,788

2,407

6,651

121,182

2%

10%

20%

10-33%

10%

שיעור הפחת לתקופה )ב(%-
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פלציב עין הנצי"ב  -אגודה שיתופית חקלאית בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר ) 2017באלפי ש"ח(
ביאור  - 8רכוש קבוע )המשך(:
א .הרכב ותנועה במהלך התקופה )המשך(:
2016
מבנים
ומקרקעין
עלות
יתרה ליום  1בינואר
רכישות
מימושים
התאמות מתרגום דוחות כספיים
של פעילויות חוץ
יתרה ליום  31בדצמבר

מכונות ,ציוד
ומכשירים

כלי רכב

ציוד משרדי
וריהוט
משרדי

התקנות
ושיפורים
במושכר*

סה"כ*

27,251
1,157
-

179,414
20,186
)(337

5,757
883
)(1,475

10,345
1,169
-

4,529
4,231
-

227,296
27,626
)(1,812

)(297
28,111

)(1,503
197,760

)(38
5,127

)(53
11,461

)(10
8,751

)(1,901
251,210

פחת שנצבר
יתרה ליום  1בינואר
פחת
מימושים
התאמות מתרגום דוחות כספיים
של פעילויות חוץ
יתרה ליום  31בדצמבר

5,753
522
-

102,553
11,441
)(335

1,936
1,001
)(645

7,978
1,110
-

1,269
552
-

119,489
14,626
)(980

26
6,301

)(673
112,986

)(38
2,254

)(31
9,057

)(1
1,820

)(717
132,418

עלות מופחתת ליום  31דצמבר )*(

21,810

84,774

2,873

2,404

6,931

118,792

2%

10%

20%

10-33%

10%

שיעור הפחת לתקופה )ב(%-

* התאמה לא מהותית של מספרי השוואה  -ראה ביאור )2כז(
ב.

ג.
ד.

מענקי השקעה ל״מפעל מאושר":
בהתאם לחוק עידוד השקעות הון תשי״ט  1959על תיקוניו ,זכאית הקבוצה לקבל מענקי השקעה ממדינת ישראל
בגין תוכניות השקעה שקיבלו מעמד של "מפעל מאושר" .ההטבות והמענקים עפ"י החוק מותנים בביצוע מלוא
התוכניות המאושרות ,ובקיום התנאים שנקבעו בכתב האישור.
בהתאם לחוק עידוד השקעות הון ,רשאית מנהלת מרכז ההשקעות להחליט על ביטול המענק כולו או מקצתו ,באם
לא יקוים תנאי מתנאי כתב האישור שניתן על ידה .במקרה כזה יהיה על האגודה להחזיר את המענקים שקיבלה
בתוספת ריבית מיום קבלתם.
סכום מענקי ההשקעה שהתקבל במצטבר הינו 17,559 ,אלפי ש״ח )בשנת הדיווח לא התקבלו מענקים( .המענקים
מוצגים כניכוי מעלות הרכוש הקבוע.
מענקי השקעה בחו״ל:
הרכוש הקבוע מוצג בניכוי מענקי השקעה שקיבלה חברה בת בצפון אמריקה ,ראה להלן ביאור  14.2ג'.
לגבי שעבודים ,ראה ביאור  14.3להלן.
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פלציב עין הנצי"ב  -אגודה שיתופית חקלאית בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר ) 2017באלפי ש"ח(
ביאור  - 9רכוש אחר:
הרכב:
31.12.2016

31.12.2017
רכוש בלתי מוחשי אחר
סך-הכל

667
*667

380
380

* התאמה לא מהותית של מספרי השוואה  -ראה ביאור )2כז(
ביאור  - 10התחייבויות פיננסיות לבנקים:
א .הרכב:
התחייבויות שוטפות
31.12.2016
31.12.2017
מסגרת אשראי ומשיכות יתר
חלויות שוטפות
הלוואות מתאגידים בנקאיים:
לא צמודות
במט"ח
הלוואות מאחרים
סה"כ

התחייבויות לא שוטפות
31.12.2016
31.12.2017

9,328
26,088

21,368
19,811

-

-

2,200
10,734
158
48,508

1,400
30,760
910
74,249

27,233
33,609
60,842

5,100
33,076
38,176

ב .לגבי התחייבויות לבנק בגין אשראי שהועמד על ידו ,ראה ביאור .1 14
ביאור  - 11ספקים ונותני שירותים:
הרכב:
ספקים בש"ח
ספקים במטבע חוץ
המחאות לפירעון
קיבוץ עין הנצי"ב
סך-הכל

31.12.2017

31.12.2016

12,773
12,075
-

*9,109
15,637
290

1,625

2,436
27,472

26,217

* התאמה לא מהותית של מספרי השוואה  -ראה ביאור )2כז(
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פלציב עין הנצי"ב  -אגודה שיתופית חקלאית בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר ) 2017באלפי ש"ח(
ביאור  - 12זכאים ויתרות-זכות:
הרכב:
31.12.2017
עובדים והתחייבויות בשל שכר ומשכורת
מוסדות
הוצאות לשלם
זכאים בגין רכישת רכוש קבוע
אחרים
סך-הכל

31.12.2016

6,727
52
4,658
329

7,695
531
4,232
*3,068

502
12,268

576
16,102

* התאמה לא מהותית של מספרי השוואה  -ראה ביאור )2כז(

ביאור  - 13הטבות לעובדים:
א .הרכב:
31.12.2017

31.12.2016

התחייבות נטו בגין הטבה מוגדרת:
ערך נוכחי של המחויבות להטבה מוגדרת )ג(
שווי הוגן של נכסי התוכנית )ד()ו(

6,394
)(3,286

6,130
)(3,487

3,108

2,644

הצגה בדוח על המצב הכספי:
התחייבויות:

ב.

זכאים ויתרות זכות

6,727

7,695

התחייבויות בגין הטבות לעובדים ,נטו

3,108

2,644

9,835

10,339

פרטים נוספים:
 .1התחייבויות לפיצויי פיטורין ,פרישה ופנסיה:
התחייבויות האגודה והחברות הבנות לפיצויי פיטורין ,פרישה ופנסיה לעובדיה ,אשר חושבו על בסיס חוקי
העבודה והסכמי העבודה הקיימים ,מכוסות במלואן :בחלקן על ידי הפקדות שוטפות וסכומים שנצברו
בקופות פנסיה ,קופות לפיצויים ופוליסות לביטוח מנהלים )נכסי תוכנית( ויתרתן על ידי ההתחייבות הכלולה
בדוחות הכספיים.
התוכניות להטבה מוגדרת של הקבוצה חושפות אותה לסיכונים אקטואריים )כגון :סיכון אורך חיים ,סיכון
ריבית ,סיכון שערי חליפין ,סיכון בגין אינפלציה ,סיכון בגין שינויים בשכר( וכן סיכון שוק בגין נכסי תוכנית.
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פלציב עין הנצי"ב  -אגודה שיתופית חקלאית בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר ) 2017באלפי ש"ח(
ביאור  - 13הטבות לעובדים )המשך(:
ב .פרטים נוספים )המשך(:
ההתחייבות נמדדת לפי שיעור תשואת השוק על איגרות חוב קונצרניות צמודות מדד באיכות גבוהה שהמטבע
שלהן הוא הש"ח בסוף תקופת הדיווח .שינויים בשיעורי התשואה ובשווי ההוגן של נכסי התוכנית עשויים
לחשוף את הקבוצה לשינויים עתידיים בגובה ההתחייבות נטו.
.2

התחייבות בגין חופשה:
התחייבות הקבוצה בגין חופשה לעובדים מחושבת על בסיס שכר אחרון מוכפל בימי החופשה הצבורים.

ג.

התנועה בערך הנוכחי של המחויבות להטבה מוגדרת:

יתרה ליום  1בינואר
עלות שירות שוטף
עלות שירות עבר ורווחים והפסדים הנובעים מסילוקים
הוצאות ריבית

2017

*2016

6,130

5,525

451

490

3

-

201

175

מדידות מחדש  -רווחים והפסדים אקטואריים הנובעים:
משינויים בהנחות דמוגרפיות

6

-

משינויים בהנחות פיננסיות

260

)(24

מהבדלים בין ההנחות האקטואריות הקודמות לבין מה שהתרחש בפועל

109

101

הטבות ששולמו:
בגין סילוקים

)(749

)(115

אחרות

)(17

)(22

6,394

6,130

יתרה ליום  31בדצמבר
* סווג מחדש
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פלציב עין הנצי"ב  -אגודה שיתופית חקלאית בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר ) 2017באלפי ש"ח(
ביאור  - 13הטבות לעובדים )המשך(:
ד .התנועה בשווי ההוגן של נכסי התוכנית:
2017

2016

3,486

3,217

הכנסות ריבית

118

107

מדידות מחדש  -תשואה על נכסי תוכנית למעט הכנסות ריבית

)(20

)(38

העברת תשואה ריאלית מרכיב הפיצויים לרכיב התגמולים בפוליסות ביטוח

)(47

)(46

יתרה ליום  1בינואר

הפקדות לתוכנית:
על ידי הקבוצה

246

232

הטבות ששולמו:

ה.

בגין סילוקים

)(483

-

יתרה ליום  31בדצמבר

3,286

3,486

הנחות אקטואריות משמעותיות ששימשו לקביעת הערך הנוכחי של המחויבות להטבה מוגדרת:
31.12.2017
%

31.12.2016
%

2.7%
3.5%
13%

3.5%
3.5%
13%

שיעור היוון של המחויבות
שיעור גידול חזוי בשכר
שיעור תחלופת עובדים
ו.

סכום ,עיתוי וחוסר ודאות של תזרימי מזומנים עתידיים:
 .1ניתוח רגישות לכל הנחה אקטוארית משמעותית )ראה סעיף ה' לעיל( לסוף תקופת הדיווח וההשפעה על
המחויבות להטבה מוגדרת:

שינוי
בהנחה
%
שיעור היוון של המחויבות
שיעור גידול חזוי בשכר
שיעור תחלופת עובדים

1%
1%
2%

31.12.2017
השפעה של
קיטון
גידול
בהנחה
בהנחה

)(332
359
)(162
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374
)(312
203

שינוי
בהנחה
%
1%
1%
2%

31.12.2016
השפעה של
קיטון
גידול
בהנחה
בהנחה

)(293
336
)(115

342
)(276
143

פלציב עין הנצי"ב  -אגודה שיתופית חקלאית בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר ) 2017באלפי ש"ח(
ביאור  - 13הטבות לעובדים )המשך(:
ו .סכום ,עיתוי וחוסר ודאות של תזרימי מזומנים עתידיים )המשך(:
שיטת החישוב ששימשה לניתוח הרגישות מבוססת על שיטת יחידת הזכאות החזויה באותו אופן כפי
שחושבה המחויבות להטבה מוגדרת לצורך הכרה בדוח על המצב הכספי .החישוב מציג את ההשפעה הכספית
על המחויבות להטבה מוגדרת בהנחה כי שאר המשתנים נשארים קבועים .במציאות הנחה זו פעמים רבות
אינה מתקיימת ועשויה להיות קורלציה בין ההנחות.
ז.

תוכניות להפקדה מוגדרת:
לשנה שהסתיימה ביום
31.12.2015
31.12.2016
31.12.2017
הסכום שהוכר כהוצאה בגין תוכניות להפקדה מוגדרת

85

335

15

ביאור  - 14שעבודים ,התחייבויות תלויות ערבויות והתקשרויות:
 .1ערבויות ובטחונות לבנקים
א.

במסגרת קבלת אשראי מבנק ,התחייבה האגודה כלפי הבנק ,כי כל עוד לא סולק לבנק האשראי במלואו ,לא
יפחת ההון העצמי של האגודה משיעור של  25%מסך המאזן המאוחד ומשיעור של  30%מסך המאזן של
האגודה .כמו כן התחייבה האגודה למסור לבנק דיווחים שונים .הפרת ההתחייבויות הנ״ל תזכה את הבנק
בזכות לכל הסעדים להם הוא זכאי על פי כל דין או הסכם כנגד האגודה ,לרבות הזכות להעמיד לפירעון מידי
כל אשראי שהאגודה קיבלה ו/או תקבל מהבנק גם לפני מועד פירעונו המוסכם ,וכן בזכות לאכוף ולממש כל
בטוחה או ערבות שניתנה או תינתן לבנק להבטחת האשראי.
נכון ליום  31בדצמבר  2017עומדת האגודה בכל אמות המידה הפיננסיות המנויות לעיל.

ב.

במסגרת קבלת אשראי מבנקים נוספים ,התחייבה האגודה כלפי הבנק ,כי כל עוד לא סולק לבנקים האשראי
במלואו ,לא יפחת ההון העצמי המוחשי של האגודה ,על בסיס מאוחד ,משיעור של  23%מסך המאזן המאוחד
ומשיעור של  28%מסך המאזן של האגודה .כמו כן התחייבה האגודה למסור לבנקים דיווחים שונים .הפרת
ההתחייבויות הנ״ל תזכה את הבנקים בזכות לכל הסעדים להם הם זכאים על פי כל דין או הסכם כנגד
האגודה ,לרבות הזכות להעמיד לפירעון מידי כל אשראי שהאגודה קיבלה ו/או תקבל מהבנקים גם לפני מועד
פירעונו המוסכם ,וכן בזכות לאכוף ולממש כל בטוחה או ערבות שניתנה או תינתן לבנקים להבטחת האשראי.
נכון ליום  31בדצמבר  2017עומדת האגודה בכל אמות המידה הפיננסיות המנויות לעיל.

ג.

חברה בת בחו״ל קיבלה הלוואות לזמן ארוך ואשראי מבנקים שיתרתם ליום המאזן מסתכמת בסך כולל של
כ 11.7 -מיליון דולר .במסגרת קבלת ההלוואות והאשראי נתנו האגודה והחברה הבת בטחונות שונים
לבנקים:
.1

החברה הבת שיעבדה את כל רכושה ,להוציא נדל״ן ,להבטחת ההלוואות.

.2

החברה הבת התחייבה לאמות מידה פיננסיות ואחרות  :הון החברה ,כולל הלוואות בעלים לא יפחת מ
 25%מסך המאזן .סך ההלוואות זמן ארוך של החברה יהיה קטן מ  EBITDAשל החברה כפול .4

.3

האגודה ערבה לחובות החברה הבת לבנק.

נכון ליום  31בדצמבר  2017עומדת החברה הבת בכל אמות המידה המנויות לעיל.
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פלציב עין הנצי"ב  -אגודה שיתופית חקלאית בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר ) 2017באלפי ש"ח(
ביאור  - 14התחייבויות תלויות )המשך(:
 .1ערבויות ובטחונות לבנקים )המשך(:
ד .האגודה העמידה לטובת חברה בת בישראל )בבעלות מלאה( ערבות כספית בסך של  4.5מיליון  ₪להבטחת
אשראי.

.2

ה .האגודה ערבה לטובת חברה בת בישראל )בבעלות מלאה( ערבות כספית בסך של  5.8מיליון  ₪להבטחת
הלוואה שלקחה מחברה בת )בבעלות מלאה( ברומניה.
התחייבויות תלויות והתקשרויות
א .סך תשלומי חכירה מינימליים עתידיים בגין חכירות תפעוליות שאינו ניתן לביטול הינו כדלקמן:
אלפי ש"ח
4,931
שנה ראשונה
15,301
שנה 2-5
28,657
מעל  5שנים
בחלק מהסכמי השכירות חתמה האגודה יחד עם החברות הבנות על הסכמי השכירות.

.3

ב.

האגודה וחברה בת חתמו על הסכם שכירות עם קיבוץ עין הנצי״ב לגבי המבנים המשמשים את מפעלי
החברות בישראל .הסכמי השכירות הינם לתקופה של  24שנים .דמי השכירות השנתיים מסתכמים בסך של
כ 4.3-מיליון  . ₪האגודה והחברה הבת יכולות לסיים את ההסכמים בהודעה מראש של שלש שנים .הקיבוץ
רשאי לסיים את ההסכם לאחר  12שנים בהודעה מראש של שלוש שנים.

ג.

חברה בת בארצות הברית חתמה על שני הסכמי קבלת מענקים עם לשכת המסחר של צפון קרולינה וגורם
נוסף המסתכמים בכ  525 -אלף דולר כאשר המענקים יועברו לחברה בתוך שנתיים או קודם לכן ,בהתמלא
דרישות מסוימות .לפי ההסכמים ,כל המענקים יוחזרו למדינה אם החברה לא תעמוד בקריטריונים שנקבעו
בהסכם.
לתאריך המאזן קיבלה החברה  510אלף דולר.
במסגרת ההסכמים התחייבה החברה להעסיק לפחות  40עובדים במשרה מלאה בתוך שנתיים החל מאפריל
 ,2015עם שכר שבועי ממוצע לפחות ,כאמור בהסכם .נכון לתאריך המאזן החברה עומדת בהתחייבויות
הקשורות לקבלת המענק.

שעבודים
א.

התחייבויות האגודה לבנקים מובטחות בשעבוד צף על כל נכסי האגודה ,לרבות הזכויות והפירות הנובעים
מהנכסים ,שעבוד קבוע על הון האגודה והמוניטין ,זכויות בקשר עם יצוא וביטוח.
האגודה התחייבה לבנק לא לשעבד לא למכור ולא לערוך פעולות נוספות לגבי הרכוש המשועבד מבלי לקבל
את הסכמת הבנק לכך מראש ובכתב.

ב.

כמו כן ,קיימת אגרת חוב ,לטובת מדינת ישראל ,להבטחת קיום תנאי כתב האישור והמקדמות על חשבון
המענקים  -ראה ביאור  8ב .התחייבות האגודה למדינת ישראל מובטחת בשעבוד צף על כל הרכוש ,בזכויות
הלווה במקרקעין ,במיטלטלין ובכללם מכונות ,ציוד ,כלים ,מתקנים ,כספים ,זכויות המצויות אצל צדדים
שלישיים וכן כל זכות קניינית ו/או כספית ו/רעיונית מכל מין וסוג שהוא ,כפי שהם בהווה וכפי שיהיו בעתיד.

ג.

לגבי שעבוד רכוש חברה בת בחו״ל כנגד קבלת הלוואות ,ר' ביאור .14.1ד' לעיל.
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פלציב עין הנצי"ב  -אגודה שיתופית חקלאית בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר ) 2017באלפי ש"ח(
ביאור  - 15הון:
קרנות הון אחרות:
בשנת  2007העבירה האגודה סך של  9,066אלף שח מעודפים לקרן הון עם בעלי שליטה .הסכום משקף את הסכום
הוצאות המיסים המצטברות לאגודה מיום הקמתה ועד שנה זו .לפני שנת  2007לא נרשמו באגודה הוצאות מס.

ביאור  - 16עלות המכירות והעיבוד:
הרכב:
לשנה שהסתיימה ביום
31.12.2015 31.12.2016
31.12.2017
חומרים שנצרכו
שכר עבודה ונלוות לשכר
עבודה ע"י גורמי חוץ
הוצאות חרושת
פחת
סך-הכל הוצאות היצור
שינויים במלאי  -ירידה )עליה(
סך-הכל

109,296
62,502
2,224
32,004

108,831
*62,277
2,125
33,480

104,841
*51,509
2,298
31,842

14,578

13,147

11,115

220,604

219,860

201,605

)(1,536
219,068

)(3,604
216,256

5,971
207,576

* סווג מחדש

ביאור  - 17הוצאות מכירה:
הרכב:
לשנה שהסתיימה ביום
31.12.2015 31.12.2016
31.12.2017
שכר עבודה ונלוות לשכר
פרסום וקידום מכירות
עמלות משווקים וגורמי חוץ
הובלה ומשלוח
אחרות
פחת
סך-הכל
* סווג מחדש
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9,343
2,070
4,105
16,807
943

*8,723
2,301
3,962
15,669
924

*8,987
2,401
4,037
16,509
743

372
33,640

491
32,070

471
33,148

פלציב עין הנצי"ב  -אגודה שיתופית חקלאית בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר ) 2017באלפי ש"ח(
ביאור  - 18הוצאות הנהלה וכלליות:
הרכב:
לשנה שהסתיימה ביום
31.12.2015 31.12.2016
31.12.2017
שכר עבודה ונלוות לשכר
אחזקת משרד
שירותים מקצועיים
אחרות
פחת
חובות מסופקים
סך-הכל

10,742
2,453
4,053
1,282
981

*9,446
2,968
4,773
655
1,478

*9,150
2,657
5,035
1,393
1,256

86
19,597

19,320

*91
19,582

* סווג מחדש

ביאור  - 19הוצאות מחקר ופיתוח:
הרכב:
לשנה שהסתיימה ביום
31.12.2015 31.12.2016
31.12.2017
הוצאות מחקר ופיתוח
שכר עבודה ונלוות לשכר
סך-הכל

985

621

622

1,754
2,739

*1,436
2,057

*1,348
1,970

* סווג מחדש

ביאור  - 20הוצאות מימון ,נטו:
הרכב:
לשנה שהסתיימה ביום
31.12.2015 31.12.2016
31.12.2017
הוצאות מימון בגין הלוואות לזמן ארוך
הוצאות מימון בגין הלוואות לזמן קצר
סך-הכל הוצאות מימון
הפסדים )רווחים( מהפרשי שער ,נטו
סך-הכל
* סווג מחדש

- 34 -

2,458

1,825

1,526

1,208
3,666
)(1,045
2,621

991
2,816
106
2,922

488
2,014
)(196
1,818

פלציב עין הנצי"ב  -אגודה שיתופית חקלאית בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר ) 2017באלפי ש"ח(
ביאור  - 21אחרות ,נטו:
הרכב:
לשנה שהסתיימה ביום
31.12.2015 31.12.2016
31.12.2017
הוצאות )הכנסות( אחרות
הפסד )רווח( הון ממימוש נכסים
שונות
סה"כ

63

126

)(20

)(139
)(76

15
*141

423
*403

* סווג מחדש

ביאור  - 22מסים על ההכנסה:
א .הרכב המסים הנדחים:

יתרה ליום  1בינואר 2016
שינויים בשנת הדיווח
יתרה ליום  31בדצמבר
2016
שינויים בשנת הדיווח
יתרה ליום  31בדצמבר
2017
ב.

בגין רכוש
קבוע

בגין
הפסדים

בגין מלאי

בגין נלוות
לשכר

בגין חובות
מסופקים

סך-הכל

4,058

)(1,526

)(88

)(298

)(161

1,985

)(1,125

715

61

13

41

)(295

2,933
933

)(811
811

)(27
)(68

)(285
4

)(120
-

1,690
1,680

3,866

-

)(95

)(281

)(120

3,370

הרכב הוצאות מסים על ההכנסה:
לשנה שהסתיימה ביום
31.12.2015
31.12.2016
31.12.2017
מסים שוטפים
מסים נדחים
סה"כ
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2,050
1,850

4,182
)(295

3,807
100

3,900

3,887

3,907

פלציב עין הנצי"ב  -אגודה שיתופית חקלאית בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר ) 2017באלפי ש"ח(
ביאור  - 22מסים על ההכנסה )המשך(:
ג .מס תיאורטי:
להלן התאמה בין סכום המס התיאורטי לבין סכום המסים על ההכנסה שהוכר ברווח או הפסד:
לשנה שהסתיימה ביום
31.12.2017
31.12.2015
31.12.2016
רווח לפני ניכוי מסים על ההכנסה
שיעור מס חברות שחל על האגודה
המס התיאורטי
תוספת במס בגין:
שיעורי מס שונים של חברות בנות זרות בחו"ל
שינוי בשיעורי המס
הוצאות לא מוכרות
הפרשים זמנים והפסדים לצורכי מס שבגינם לא הוכרו מסים
נדחים בתקופה
הטבה מתקופה קודמת שלא הוכרה בעבר ששימשה להקטנת
הוצאות מסים נדחים
הפרשים אחרים
סה"כ מסים על ההכנסה
ד.

20,716
7.5%
1,554

18,145
9%
1,633

21,995
9%
1,980

2,384
)(282
34

1,650
)(113
32

1,727
9

398

356

259

)(63
)(125
3,900

)(20
349
3,887

)(68
3,907

פריטים שבגינם לא הוכרו נכסי מסים נדחים:

הפסדים עסקיים לצורכי מס
ה.

31.12.2017

31.12.2016

4,425

5,271

שיעורי המס ושינויים בשיעורי המס החלים על האגודה:
שיעורי המס שחלו על האגודה הם שיעורי מס לפי החוק לעידוד השקעות הון .שיעור המס לשנת  2015ו  2016הינו
 .9%שיעור המס בשנת  2017הינו .7.5%
האגודה מעבירה את חבות המס לבעלי מניותיה בהתאם לסעיף  62לפקודת מ"ה.
חברת בת הכירה בהוצאות מסים נדחים בהתאם לשינוי החקיקה בארה"ב.
בחודש דצמבר  2016פורסם חוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2017
ו ,(2018-התשע"ז .2016-החוק קבע כי יופחת שיעור מס החברות בשנת  2017ב 1%-והחל משנת  2018ואילך ב,2%-
כך שהוא יעמוד בשנת  2017על  24%והחל משנת  2018על  ,23%במקום שיעור של  25%כיום ,וכן כי יופחת שיעור
מס החברות על הכנסה מועדפת של מפעל מועדף באזור פיתוח א' מ 9%-ל 7.5%-החל משנת .2017
כתוצאה מהפחתת שיעורי המס בהתאם לתיקוני החקיקה שלעיל ,החברה הכירה בתקופת הדיווח בקיטון של
ובקיטון של  220אלפי ש"ח בהתחייבויות המסים הנדחים .סכום השינוי נטו בסך  220אלפי ש"ח הוכר כהכנסות
מס ברווח או הפסד.
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פלציב עין הנצי"ב  -אגודה שיתופית חקלאית בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר ) 2017באלפי ש"ח(
ביאור  - 22מסים על ההכנסה )המשך(:
ו.

החוק לעידוד השקעות הון:
בחודש ינואר  2011נכנס לתוקף תיקון מס'  68לחוק לעידוד השקעות הון ,במסגרתו בוטלו כל מסלולי המס שהיו
קיימים טרם התיקון לחוק ובמקומם נקבע מס אחיד מופחת לחברות בעלות מפעלים תעשייתיים העומדים בתנאי
הייצוא על כלל רווחיהן מפעילות ייצור )"מפעלים מועדפים"( וכן נקבע פטור על חלוקת דיבידנד בין-חברתי
לחברות ישראליות שמקורו ברווחי הפעילות ייצור של מפעלים מועדפים .שיעור מס החברות שחל על מפעלים
מועדפים :באזור פיתוח א'  9% -בשנים  2016-2015ו 7.5%-בשנת .2017
הוראות תיקון מס'  68לחוק לעידוד השקעות הון חלות על האגודה.

ז.

"חברות תעשייתיות":
האגודה וחלק מהחברות הבנות הן חברות תעשייתיות כמשמעותן בחוק עידוד התעשייה )מסים( ,התשכ"ט.1969-
חברות אלו זכאיות ,מתוקף החוק האמור ,להטבות מסוימות אשר העיקריות שבהן הן פחת בשיעורים מוגדלים,
הפחתת ידע ופטנט )רק הפחתת עלויות שהושקעו ברכישת ידע או פטנט(.

ביאור  - 23מידע בדבר מגזרים עסקיים:
א .כללי:
חברות הקבוצה עוסקות בשלושה תחומי פעילות עיקריים:
 .1תחום יצור פוליאתילן )" - ("FOAMייצור עיבוד ושיווק מוצרי פוליאתילן מוקצף ומוצלב.
 .2תחום הרכב  -יצור עיבוד ושיווק חלקים מפוליאתילן מוקצף ומוצלב לתעשיית הרכב.
 .3תחום העיבוד והאריזה -יצור עיבוד ושיווק חלקים מפוליאתילן מוקצף ומוצלב וחומרים נוספים לשוק האריזה
ושווקים נוספים.
פעילויות הקבוצה מתבצעות בעיקר בישראל אירופה וצפון אמריקה )ארה״ב וקנדה(.
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פלציב עין הנצי"ב  -אגודה שיתופית חקלאית בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר ) 2017באלפי ש"ח(
ביאור  - 23מידע בדבר מגזרים עסקיים )המשך(:
ב .מידע לגבי רווח או הפסד:

FOAM

הכנסות המגזר
עלויות המגזר
סה"כ רווח מגזרי

257,683
238,193

45,071
41,921

38,912
38,214

341,666
318,328

19,490

3,150

698

23,338

FOAM
הכנסות המגזר
עלויות המגזר
סה"כ רווח מגזרי

סה"כ רווח מגזרי

)(43,360
)(43,360
-

סה"כ
298,306
274,968
23,338

לשנה שהסתיימה ביום 31.12.2016
תחום
עיבוד
בין מגזרי
הרכב
ואריזה
סה"כ

סה"כ

255,226
238,069

32,945
31,168

31,397
29,264

319,568
298,501

)(28,657
)(28,657

290,911
269,844

17,157

1,777

2,133

21,067

-

21,067

FOAM
הכנסות המגזר
עלויות המגזר

לשנה שהסתיימה ביום 31.12.2017
תחום
עיבוד
בין מגזרי
הרכב
ואריזה
סה"כ

לשנה שהסתיימה ביום 31.12.2015
תחום
עיבוד
בין מגזרי
סה"כ
הרכב
ואריזה

סה"כ

252,539
233,811

32,260
30,301

29,522
26,396

314,321
290,508

)(27,829
)(27,829

286,492
262,679

18,728

1,959

3,126

23,813

-

23,813

ג .התאמות:
.1

הכנסות:
לשנה שהסתיימה ביום
31.12.2016
31.12.2017

סה"כ הכנסות של מגזרים בני דיווח
ביטול הכנסות בין מגזריות
סה"כ הכנסות במאוחד

- 38 -

31.12.2015

341,666
)(43,360

319,568
)(28,657

314,321
)(27,829

298,306

290,911

286,492

פלציב עין הנצי"ב  -אגודה שיתופית חקלאית בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר ) 2017באלפי ש"ח(
ביאור  - 23מידע בדבר מגזרים עסקיים )המשך(:
ג .התאמות )המשך(:
רווח או הפסד:
.2
לשנה שהסתיימה ביום
31.12.2016
31.12.2017
סה"כ רווח )הפסד( של מגזרים בני דיווח

23,338

סכומים לא מוקצים:
הוצאות מימון ,נטו
מיסים על ההכנסה
סה"כ רווח במאוחד

21,067

31.12.2015
23,813

2,621
3,900

2,922
3,887

1,818
3,907

16,817

14,258

18,088

ד .מידע לגבי אזורים גאוגרפיים:
מקום מושבה של האגודה הוא ישראל והכנסותיה מופקות בעיקר במדינות ישראל ,אמריקה ואירופה.
 .1הכנסות מלקוחות חיצוניים מיוחסות למדינות לפי המיקום הגיאוגרפי של הלקוח:
לשנה שהסתיימה ביום
*31.12.2016
31.12.2017
אירופה
אמריקה
ישראל
סה"כ הכנסות במאוחד

*31.12.2015

85,884
139,607
72,815

84,364
139,637
66,910

86,736
131,608
68,148

298,306

290,911

286,492

* סווג מחדש
.2

נכסים לא שוטפים:
31.12.2017
ישראל
אירופה
אמריקה
סה"כ נכסים לא שוטפים במאוחד

* סווג מחדש
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*31.12.2016

33,062
3,783
84,337

36,703
1,040
81,049

121,182

118,792

פלציב עין הנצי"ב  -אגודה שיתופית חקלאית בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר ) 2017באלפי ש"ח(
ביאור  - 24הון עצמי:
הון המניות  -הרכב:
יתרה ליום  31בדצמבר  2017ו2016-

רשום

מונפק ונפרע

200,000

200,000

ביאור  - 25עסקאות עם צדדים קשורים בדוחות המאוחדים:
א .יתרות עם צדדים קשורים  -הרכב:
31.12.2017

31.12.2016

ספקים ונותני שירותים

1,698

2,468

התחייבות מיסים שוטפים לבעל שליטה

-

123

נכס מיסים שוטפים מבעל שליטה

69

-

ב .עסקאות עם בעלי עניין הכלולות בדוחות רווח או הפסד המאוחד:
31.12.2017

31.12.2016

31.12.2015

קבוץ עין הנצי"ב והתאגידים שבבעלותו  -בעל שליטה
עבודת חברי הקיבוץ

7,998

7,613

7,534

דמי ניהול

900

900

750

שירותי משק ואחרות

823

796

693

החזר הוצאות

2,604

2,719

2,877

תמורה ממכירת רכוש קבוע

77

96

30

הפסד הון ממכירת רכוש קבוע

)(102

)(183

)(7

שכר דירה )(1

3,374

2,795

2,992

אמיליה פיתוח )מ.עו.פ( בע"מ
דמי ניהול

300

) (1לגבי הסכם שכר דירה ,ראה ביאור 2.14ב'.
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300

250

פלציב עין הנצי"ב  -אגודה שיתופית חקלאית בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר ) 2017באלפי ש"ח(
ביאור  - 26מכשירים פיננסיים וניהול סיכונים:
לקבוצה קיימת חשיפה במהלך העסקים הרגיל לסיכוני שוק ,אשראי ונזילות.
א .מדיניות ניהול סיכונים:
פעילויות הקבוצה חושפות אותה לסיכונים פיננסיים שונים ,כגון :סיכון שוק )לרבות סיכון מטבע ,סיכון ריבית
וסיכון מחיר אחר( ,סיכון אשראי וסיכון נזילות .תוכנית ניהול הסיכונים הכוללת של הקבוצה מתמקדת בפעולות
לצמצום מינימלי של השפעות שליליות אפשריות על הביצועים הפיננסיים של הקבוצה.
ניהול הסיכונים מבוצע על ידי בהתאם למדיניות שאושרה על ידי דירקטוריון הקבוצה.
סיכוני שוק:

ב.

.1

סיכון מטבע:
הקבוצה חשופה לסיכון מטבע כאשר חברות הקבוצה מתקשרות בעסקאות במטבע שאינו מטבע הפעילות
שלהן .החשיפות העיקריות של הקבוצה נובעות מלקוחות במטבע חוץ.
להלן ניתוח רגישות לשינוי של  1%לסוף תקופת הדיווח בשערי החליפין של מטבעות חוץ שאליהן חשופה
הקבוצה אל מול מטבע הפעילות ,כאשר שאר המשתנים נשארים קבועים ,והשפעתם על הרווח או ההפסד
לפני מס או על ההון:
דולר

שיעור השינוי
+1%
2017
2016

רווח או
הפסד
40
15

הון

לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
מטבע אחר
ליש"ט
רווח או
רווח או
הון
הפסד
הון
הפסד
162
153

305
233

15
15

128
190

494
432

מטבע אחר -רון רומני ,דולר קנדי ופסו מקסיקני.
הקבוצה חשופה לסיכונים המתייחסים לתנודות בשערי החליפין של המט"ח .חלק ניכר ממכירות הקבוצה הינן
במטבעות זרים שונים באירופה וצפון אמריקה .מדיניות הקבוצה להגן מפני חשיפה בתנודות שער החליפין הינה
בעיקר ניהול מאזן חשיפה באופן שוטף והקטנת חשיפה זו באמצעות לקיחות הלוואות במטבעות הרלוונטיים .הגנה
מפני חשיפה תזרימית מבוצעת באמצעות תשלום לספקי חומרי גלם וציוד במט"ח .נכון ליום  31בדצמבר  2017לא
היו לקבוצה עסקאות במכשירים פיננסים נגזרים.
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פלציב עין הנצי"ב  -אגודה שיתופית חקלאית בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר ) 2017באלפי ש"ח(
ביאור  - 26מכשירים פיננסיים וניהול סיכונים )המשך(:
ב .סיכוני שוק )המשך(:
תנאי הצמדה של נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות:
.2
צמוד
לדולר של
ארה"ב
רכוש
רכוש שוטף:
מזומנים ושווי מזומנים
לקוחות
חייבים ויתרות חובה
השקעות
סך-הכל רכוש שוטף

696
15,711
1,428
867
18,702

צמוד
לאירו

6,320
9,739
16,059

31.12.2017
צמוד
למטבע
חוץ אחר

4,535
7,291
4,137
15,963

ללא
הצמדה

סך-הכל

425
29,945
2,888
-

11,976
62,686
8,453
867

33,258

83,982

התחייבויות
התחייבויות שוטפות:
אשראי לזמן קצר מבנקים )ללא חלויות(
ספקים ונותני שירותים
זכאים ויתרות זכות
התחייבויות לא שוטפות
הלוואות לזמן ארוך מבנקים

13,234
7,323
2,708

74
1,887
-

5,923
1,713
1,226

3,189
15,550
8,008

22,420
26,473
11,942

45,941

-

3,956

37,033

86,930

סה"כ חשיפה בדוח על המצב הכספי ,נטו

69,206

12,818

63,780

147,765

1,961
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פלציב עין הנצי"ב  -אגודה שיתופית חקלאית בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר ) 2017באלפי ש"ח(
ביאור  - 26מכשירים פיננסיים וניהול סיכונים )המשך(:
ב .סיכוני שוק )המשך(:
תנאי הצמדה של נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות )המשך(:
.2
צמוד
לדולר של
ארה"ב
רכוש
רכוש שוטף:
מזומנים ושווי מזומנים
לקוחות
חייבים ויתרות חובה
השקעות

983
13,666
1,207
961

סך-הכל רכוש

16,817

התחייבויות
התחייבויות שוטפות:
אשראי לזמן קצר מבנקים )ללא חלויות(
אשראי לזמן קצר מאחרים
ספקים ונותני שירותים
זכאים ויתרות זכות
התחייבויות לזמן ארוך
הלוואות לזמן ארוך מבנקים

32,138

סה"כ חשיפה בדוח על המצב הכספי ,נטו

90,650

44,600
10,766
3,146

צמוד
לאירו

9,157
8,305
82
17,544

113
3,005
34
3,152

* סווג מחדש
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*31.12.2016
צמוד
למטבע
חוץ אחר

2,823
8,131
2,420
13,374

ללא
הצמדה

סך-הכל

15
27,810
4,727
-

12,978
57,912
8,436
961

32,552

80,287

3,510
2,028
2,684

5,305
910
14,741
7,293

53,528
910
30,540
13,157

5,599

20,250

57,987

13,821

48,499

156,122

פלציב עין הנצי"ב  -אגודה שיתופית חקלאית בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר ) 2017באלפי ש"ח(
ביאור  - 26מכשירים פיננסיים וניהול סיכונים )המשך(:
ג .סיכון אשראי :
סיכון האשראי של הקבוצה נובע בעיקרו מלקוחותיה.
 .1לקוחות:
מכירות הקבוצה נעשות בעיקר למספר רב של לקוחות בישראל ,אירופה וצפון אמריקה .אין לקוחות שמהווים
יותר מ  % 5ממכירות הקבוצה .הקבוצה מבטחת את רוב חשיפת הלקוחות בביטוח אשראי .בדוחות הכספיים
נכללות הפרשות לחובות מסופקים המשקפות בצורה נאותה  ,לפי הערכת ההנהלה ,את ההפסד הגלום בחובות
שגבייתם מוטלת בספק ,ואשר אינם מבוטחים בביטוח אשראי .סכומי ההפרשה לחובות מסופקים מופיעים
בביאור לקוחות.
 .2ניהול הון:
הקבוצה כוללת כהון את הון מניות רגילות ,פרמיה ועודפים.
מטרתה העיקרית של הקבוצה בניהול ההון היא להבטיח את היכולת לספק באופן קבוע תשואה לבעלי
המניות בדרך של גידול בהון או של חלוקות .על מנת לעמוד במטרה זו ,שואפת הקבוצה לשמור על יחס מינוף
שמאזן בין הסיכונים והתשואות ברמה סבירה ,ותוך שמירה על בסיס מימון שיאפשר לקבוצה לענות על צרכי
ההשקעה וההון החוזר שלה .בקבלת ההחלטות על שינויים במבנה ההון של הקבוצה על מנת להשיג את
המטרות לעיל ,בין אם על ידי שינוי מדיניות חלוקת דיבידנדים ,הנפקות הון חדשות ,או הפחתת חוב הקבוצה,
הקבוצה אינה שוקלת רק את מצבה לזמן הקצר אלא גם את מטרותיה לזמן הארוך.
הקבוצה מגדירה את יחס המינוף כיחס בין הון הקבוצה כאמור לעיל ,לבין סך הכול מאזן .מדיניות הקבוצה
היא לשמור את יחס המינוף בטווח שבין  30%ל .40%
 .3נכסים פיננסיים שערכם נפגם:
להלן ניתוח ההפרשה בגין חובות מסופקים:
31.12.2016

31.12.2017

לקוחות
סה"כ
אירופה
ישראל
סה"כ

סכום
בספרים

סכום
ברוטו

הפרשה

סכום
בספרים

סכום
ברוטו

הפרשה

613

)(613

-

138

)(138

-

613

)(613

-

138

)(138

-

60
553

)(60
)(553

-

138

)(138

-

613

)(613

-

138

)(138

-

הגורמים העיקריים ששימשו בהערכת ירידת ערך הלקוחות הם גיל היתרה ,קיום ביטוח אשראי לקוחות וכן
הנסיבות הספציפיות לכל לקוח.
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פלציב עין הנצי"ב  -אגודה שיתופית חקלאית בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר ) 2017באלפי ש"ח(
ביאור  - 26מכשירים פיננסיים וניהול סיכונים )המשך(:
ד.

סיכון נזילות:
ניתוח מועדי הפירעון החוזיים של התחייבויות פיננסיות בהתבסס ,היכן שרלוונטי ,על ערכים נקובים לסילוק
שיעורי הריבית ושערי החליפין לסוף תקופת הדיווח:
31.12.2017

שנה שנייה
שנה שלישית
שנה רביעית
שנה חמישית ואילך
סך-הכל

31.12.2016

23,810
19,075
13,897

17,094
11,860
7,440

5,879
62,661

2,464
38,858

ביאור  - 27שינויים בהתחייבויות הנובעות מפעילויות מימון:
להלן התאמה בין יתרות הפתיחה ובין יתרות הסגירה של התחייבויות שתזרימי המזומנים בגינן סווגו או יסווגו בעתיד
כתזרימי מזומנים מפעילות מימון בדוח על תזרימי המזומנים.
הלוואות
מתאגידים
בנקאיים
ומאחרים
יתרה ליום  1בינואר
דיבידנדים ששולמו
קבלת הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים ומאחרים
פירעון הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים ומאחרים
אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים ומאחרים ,נטו
סה"כ שינויים מתזרימי מזומנים מפעילות מימון
דיבידנדים שהוכרזו וטרם שולמו
שחיקת הלוואות לזמן ארוך
התאמות מתרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץ

112,425
57,349
)(24,567
)(29,519
3,263
)(1,517
)(4,821
109,350

יתרה ליום  31בדצמבר
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פלציב עין הנצי"ב  -אגודה שיתופית חקלאית בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר ) 2017באלפי ש"ח(
ביאור  - 28ישויות הקבוצה:
מדינת
ההתאגדות
חברות מאוחדות
פומוטיב בע"מ
פומוטיב אינטרנשיונל ) (2004בע"מ
FOAMOTIVE SRL
PALZIV UK
PXL CROSS LINKED FOAM CORPORATION
TROPAL ROMANIA SRL
PALZIV NORTH AMERICA
PZ ASSOCIATES
FOAMOTIVE MEX S.A DE CV

ישראל
ישראל
רומניה
בריטניה
קנדה
רומניה
ארה"ב
ארה"ב
מקסיקו
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31.12.2017
שיעור
שיעור
הצבעה
הבעלות

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

31.12.2016
שיעור
שיעור
הצבעה
הבעלות

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

פלציב עין הנצי"ב  -אגודה שיתופית חקלאית בע"מ
מידע כספי נפרד ליום  31בדצמבר 2017

 -ו– 1.

פלציב עין הנצי"ב  -אגודה שיתופית חקלאית בע"מ
מידע כספי נפרד ליום  31בדצמבר 2017
לפי תקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( ,התש"ל1970-

תוכן העניינים

עמוד
דוח מיוחד של רואה החשבון המבקר על מידע כספי נפרד ..............................................................

ו3.

סכומי הנכסים ,ההתחייבויות וההון המיוחסים לאגודה עצמה כחברה אם ............................................

ו4.

סכומי הכנסות והוצאות המיוחסים לאגודה עצמה כחברה אם ...........................................................

ו6.

סכומי תזרימי המזומנים המיוחסים לאגודה עצמה כחברה אם ..........................................................

ו7.

מידע מהותי נוסף המתייחס לאגודה עצמה כחברה אם:
.1

פרטים על המידע הכספי הנפרד .................................................................................

ו10.

.2

מזומנים ושווי מזומנים ...............................................................................................

ו11.

.3

נכסים פיננסיים ........................................................................................................

ו11.

.4

התחייבויות פיננסיות .................................................................................................

ו12.

.5

מסים על ההכנסה ....................................................................................................

ו14.

.6

התקשרויות ועסקאות מהותיות עם חברות בנות ............................................................

ו15.

___________________________
_________________
_______

 -ו– 2.

מידע כספי נפרד
שיתופית חקלאית בע"מ על מ
לציב עין הנצי""ב  -אגודה ש
אה החשבון ה מבקר לבעלי המניות של פל
דוח מיוחד של רוא
197
ם( ,התש"ל70-
קנות ניירות עררך )דוחות תקופתיים ומיידים
לפי תקנה 9ג לתק
 19של פלציב עין
קנות ניירות עררך )דוחות תקופתיים ומיידים(( ,התש"ל970-
רנו את המידע הכספי הנפרדד המובא לפי תקנה 9ג לתק
ביקר
לן" :האגודה"( לימים  31בדצצמבר  2017ו 2016-ולכל א
שיתופית חקלאיית בע"מ )להל
הנציי"ב  -אגודה ש
אחת משלוש השנים שהאחרוונה
של האגודה .אחריותנו היא לחוות
דע הכספי הנפרד הינו באחרייות הדירקטוריון וההנהלה ל
הן הסתיימה בייום  31בדצמבבר  .2017המיד
שבה
קורתנו.
דיעה על המידע הככספי הנפרד ב התבסס על ביק
ה
ולרווח )הפסד( בגין חברות בנות ,נטו ,מבוססים על
ח
בגין חברות בנ ות ,נטו,
במידע הכספי הנפרד והמתייחסים ליתרה ב
תונים הכלולים ב
הנת
ן
חשבון אחרים.
דוחות כספיים שחללקם בוקרו על ידי רואי
אל .על-פי תקניים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה
קובלים בישרא
ערכנו את ביקורתננו בהתאם לתקקני ביקורת מק
רת כוללת בדיק
מהותית .ביקור
הצגה מוטעית מ
כספי הנפרד ה
שאין במידע הכ
שיג מידה סבירה של ביטחון ש
להש
קה מדגמית שלל ראיות התומככות
ספי
פרד .ביקורת ככוללת גם בחיננה של הכללים החשבונאיים שיושמו בעריככת המידע הכס
בסככומים ובפרטים הכלולים במידדע הכספי הנפ
ספי
של המידע הכס
תיים שנעשו על ידי הדירקטווריון וההנהלה של האגודה וכן הערכת נאותות ההצגה ש
דנים המשמעות
הנפרד ושל האומד
תנו.
אות לחוות דעת
מספקת בסיס נא
סבורים שביקורתנו מ
ם
הנפרד .אנו
תיות ,בהתאם להוראות תקנה 9ג לתקנות ניירות ערך ))דוחות תקופתיים
בחינות המהות
הכספי הנפרד ערוך ,מכל הב
לדעתנו ,המידע ה
.1970
דים( ,התש"ל0-
ומייד
מבר 2018
אביב 27 ,בדצמ
תל א
זיו האפט
רואי חש
שבון

 -ו– 3.

פלציב עין הנצי"ב  -אגודה שיתופית חקלאית בע"מ
סכומי הנכסים ,ההתחייבויות וההון המיוחסים לאגודה עצמה כחברה אם )באלפי ש"ח(
31.12.2017
נכסים
נכסים שוטפים:
מזומנים ושווי מזומנים
לקוחות
חייבים ויתרות חובה
נכס מיסים שוטפים מבעל שליטה
מלאי
סה"כ נכסים שוטפים

469
48,075
2,081
69
18,334
69,028

נכסים לא שוטפים:
יתרה בגין חברות בנות ,נטו
רכוש קבוע
סה"כ נכסים לא שוטפים

95,934
31,598
127,532
196,560

המידע המהותי הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהמידע הכספי הנפרד.

 -ו– 4.

31.12.2016

64
40,385
1,933
17,907
60,289

88,779
35,455
124,234
184,523

פלציב עין הנצי"ב  -אגודה שיתופית חקלאית בע"מ
סכומי הנכסים ,ההתחייבויות וההון המיוחסים לאגודה עצמה כחברה אם )באלפי ש"ח(
31.12.2017

31.12.2016

התחייבויות והון
התחייבויות שוטפות:
אשראי זמן קצר
ספקים ונותני שירותים
זכאים ויתרות זכות
התחייבות מיסים שוטפים לבעל שליטה
סה"כ התחייבויות שוטפות

25,750
15,771
6,435
47,956

32,675
17,853
6,123
123
56,774

התחייבויות לא שוטפות:
הלוואות לזמן ארוך
התחייבויות בגין הטבות לעובדים ,נטו
התחייבות בשל מסים נדחים
סה"כ התחייבויות לא שוטפות
סה"כ התחייבויות

41,077
2,656
701
44,434
92,390

25,675
2,494
566
28,735
85,509

הון המיוחס לאגודה עצמה כחברה אם:
הון מניות נפרע וקרנות הון
עודפים
סה"כ הון המיוחס לאגודה עצמה כחברה אם

37,810
66,360

41,212
57,802

104,170

99,014

196,560

184,523

המידע המהותי הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהמידע הכספי הנפרד.
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תאריך אישור
המידע הכספי הנפרד
לפרסום

אמנון ברודי
יו"ר הדירקטוריון
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מאיר לנגר
מנכ"ל

יונתן לוי
נושא המשרה הבכיר ביותר
בתחום הכספים

פלציב עין הנצי"ב  -אגודה שיתופית חקלאית בע"מ
סכומי הכנסות והוצאות המיוחסים לאגודה עצמה כחברה אם )באלפי ש"ח(
לשנה שהסתיימה ביום
31.12.2015
31.12.2016
31.12.2017
הכנסות
עלות ההכנסות
רווח גולמי
הוצאות מחקר ופיתוח
הוצאות מכירה ושיווק
הוצאות הנהלה וכלליות
הכנסות )הוצאות( אחרות  ,נטו
רווח )הפסד( מפעולות רגילות
הוצאות מימון  ,נטו
רווח בגין חברות בנות ,נטו
רווח )הפסד( לפני ניכוי מסים על ההכנסה
מסים על ההכנסה
רווח )הפסד( לתקופה המיוחס לאגודה עצמה כחברה אם

127,767
86,468
41,299
2,739
17,102
9,829
35
11,664
1,182
7,300
17,782
965
16,817

רווח )הפסד( כולל אחר לאחר מסים בגין:
פריטים שלא יסווגו מחדש לאחר מכן לרווח או הפסד:
מדידות מחדש של תוכניות להטבה מוגדרת

)(379

פריטים שייתכן ויסווגו מחדש לאחר מכן לרווח או הפסד:
התאמות מתרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץ
סך רווח )הפסד( כולל אחר לתקופה
סה"כ רווח כולל לתקופה המיוחס לאגודה עצמה
כחברה אם

)(93

114

)(4,282

)(2,218

)(4,278

)(4,661

)(2,311

)(4,164

12,156

11,947

13,924

המידע המהותי הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהמידע הכספי הנפרד.
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121,173
83,475
37,698
2,058
16,078
9,792
)(2
9,768
577
6,310
15,501
1,243
14,258

125,700
85,231
40,469
1,970
16,728
10,615
)(290
10,866
942
9,066
18,990
902
18,088

פלציב עין הנצי"ב  -אגודה שיתופית חקלאית בע"מ
סכומי תזרימי המזומנים המיוחסים לאגודה עצמה כחברה אם )באלפי ש"ח(
לשנה שהסתיימה ביום
31.12.2015
31.12.2016
31.12.2017
תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
רווח לתקופה המיוחס לאגודה עצמה כחברה אם
התאמות בגין:
רווח בגין חברות בנות ,נטו
פחת והפחתות
מסים על ההכנסה ברווח או הפסד
הפסד )רווח( ממימוש רכוש קבוע
סכומים שהוכרו ברווח או הפסד בגין הטבות לעובדים
הוצאות מימון ,נטו
שינויים בנכסים ובהתחייבויות:
ירידה )עלייה( בלקוחות
ירידה )עלייה( בחייבים ויתרות חובה
ירידה )עלייה( במלאי
עלייה )ירידה( בספקים ונותני שירותים
עלייה בזכאים ויתרות זכות
מזומנים נטו מפעילות שוטפת

16,817

14,258

18,088

)(7,300
6,127
135
97
162
1,191

)(6,310
6,972
)(76
97
286
950

)(9,066
6,070
83
)(19
166
795

)(7,690
)(217
)(427
)(2,082
189
7,002

3,017
)(41
399
)(1,693
181
18,040

)(3,420
798
)(521
3,498
178
16,650

המידע המהותי הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהמידע הכספי הנפרד.
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פלציב עין הנצי"ב  -אגודה שיתופית חקלאית בע"מ
סכומי תזרימי המזומנים המיוחסים לאגודה עצמה כחברה אם )באלפי ש"ח(
לשנה שהסתיימה ביום
31.12.2015
31.12.2016
31.12.2017
תזרימי מזומנים מפעילות השקעה

רכישת רכוש קבוע
תמורה ממימוש רכוש קבוע
דיבידנדים שהתקבלו מחברות בנות
הלוואות לחברות בנות ,נטו
מזומנים נטו מפעילות השקעה

)(4,188
1,821
)(4,516
)(6,883

המידע המהותי הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהמידע הכספי הנפרד.
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)(8,602
847
1,924
)(10,187
)(16,018

)(14,567
832
2,859
)(10,876

פלציב עין הנצי"ב  -אגודה שיתופית חקלאית בע"מ
סכומי תזרימי המזומנים המיוחסים לאגודה עצמה כחברה אם )באלפי ש"ח(
לשנה שהסתיימה ביום
31.12.2015
31.12.2016
31.12.2017
תזרימי מזומנים מפעילות מימון
דיבידנדים ששולמו
קבלת הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים ומאחרים
פירעון הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים ומאחרים
אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים ומאחרים ,נטו
מזומנים נטו מפעילות מימון

)(7,000
35,845
)(18,214
)(10,345
286

עלייה )ירידה( במזומנים ושווי מזומנים
יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה
יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה

405
64
469

)(9,000
16,687
)(14,092
4,384
)(2,021

)(8,000
14,835
)(12,929
)(127
)(6,221

1
63
64

)(447
510
63

נספח  -מידע נוסף על תזרימי המזומנים:
לשנה שהסתיימה ביום
31.12.2015
31.12.2016
31.12.2017
עסקאות שלא במזומן
רכוש קבוע באשראי ספקים

329
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3,068

2,395

פלציב עין הנצי"ב  -אגודה שיתופית חקלאית בע"מ
מידע מהותי נוסף המתייחס לאגודה עצמה כחברה אם ליום  31בדצמבר 2017
ביאור  - 1פרטים על המידע הכספי הנפרד:
א.

עקרונות עריכת המידע הכספי הנפרד:

המידע הכספי הנפרד של פלציב עין הנצי"ב  -אגודה שיתופית חקלאית בע"מ )להלן" :האגודה"( כולל נתונים כספיים
מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים של האגודה ,המיוחסים לאגודה עצמה כחברה אם ,וערוך בהתאם לנדרש בתקנה
9ג ולתוספת העשירית לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( ,התש"ל.1970-
המדיניות החשבונאית שיושמה במידע הכספי הנפרד זהה למדיניות החשבונאית המפורטת בביאור  2לדוחות
הכספיים המאוחדים של האגודה ליום  31בדצמבר  2017בכפוף לאמור לעיל בסעיף זה ולמפורט בסעיף ב' להלן.
ב.

הטיפול בעסקאות בין-חברתיות:

במידע הכספי הנפרד הוכרו ונמדדו עסקאות בין האגודה לבין חברות מאוחדות ,אשר בוטלו בדוחות המאוחדים.
ההכרה והמדידה נעשתה בהתאם לעקרונות ההכרה והמדידה שנקבעו בתקני דיווח כספי בינלאומיים כך שעסקאות
אלו טופלו כעסקאות שבוצעו מול צדדים שלישיים.
בדוחות הכלולים במידע הכספי הנפרד הוצגו יתרות בין-חברתיות והכנסות והוצאות בגין עסקאות בין-חברתיות,
שבוטלו במסגרת הדוחות הכספיים המאוחדים ,בנפרד מה"יתרה בגין חברות בנות ,נטו" ,מה"רווח )הפסד( בגין חברות
בנות ,נטו" ,ומה"רווח )הפסד( כולל אחר בגין חברות בנות ,נטו" כך שההון המיוחס לבעלים של החברה האם ,שהרווח
)ההפסד( לתקופה המיוחס לבעלים של החברה האם וסה"כ רווח )הפסד( כולל לתקופה המיוחס לבעלים של החברה
האם על בסיס הדוחות המאוחדים של האגודה ,הם זהים להון המיוחס לאגודה עצמה כחברה אם ,לרווח )להפסד(
לתקופה המיוחס לאגודה עצמה כחברה אם ולסה"כ רווח )הפסד( כולל לתקופה המיוחס לאגודה עצמה כחברה אם,
בהתאמה ,על בסיס המידע הכספי הנפרד של האגודה.
במסגרת סכומי תזרימי המזומנים המיוחסים לאגודה עצמה כחברה אם מוצגים תזרימי המזומנים ,נטו ,בגין עסקאות
עם חברות מאוחדות במסגרת פעילות שוטפת ,פעילות השקעה או פעילות מימון ,בהתאם לרלוונטיות.
האמור לעיל לא חל על עסקאות שביצעה האגודה עם צדדים שלישיים בהקשר עם חברות מאוחדות.
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פלציב עין הנצי"ב  -אגודה שיתופית חקלאית בע"מ
מידע מהותי נוסף המתייחס לאגודה עצמה כחברה אם ליום  31בדצמבר ) 2017באלפי ש"ח(
ביאור  - 2מזומנים ושווי מזומנים:
31.12.2017
בש"ח
במט"ח
סה"כ

221
248
469

31.12.2016
55
9
64

ביאור  - 3נכסים פיננסיים:
להלן פרטים על השקעות האגודה בחברות בנות:


פירוט ההשקעות בחברות בנות לסוף תקופת הדיווח:

מניות ופרמיה
רווחים צבורים
הלוואות שניתנו
סה"כ השקעות בחברות בנות



31.12.2017

31.12.2016

21,104
46,663
28,167
95,934

13,862
42,278
32,639
88,779

פירוט ההכנסות והרווחים )ההפסדים( מההשקעות בחברות בנות בתקופת הדיווח:
לשנה שהסתיימה ביום
31.12.2015
31.12.2016
31.12.2017
-

דיבידנדים
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1,924

-

פלציב עין הנצי"ב  -אגודה שיתופית חקלאית בע"מ
מידע מהותי נוסף המתייחס לאגודה עצמה כחברה אם ליום  31בדצמבר ) 2017באלפי ש"ח(
ביאור  - 4התחייבויות פיננסיות:
א.

תנאי הצמדה של התחייבויות פיננסיות:
31.12.2017
לא
צמוד

התחייבויות שוטפות:
הלוואות מתאגידים בנקאיים
ומאחרים
זכאים ויתרות זכות
ספקים ונותני שירותים
התחייבויות לא שוטפות:
הלוואות מתאגידים בנקאיים
ומאחרים
התחייבויות בגין הטבות
לעובדים ,נטו
התחייבויות בשל מיסים נדחים

3,145
6,435
13,551
23,131

מדד
המחירים
לצרכן

-

דולר

1,184
664
1,848

אירו

1,358
1,358

אחר

5,560
198
5,758

סה"כ

9,889
6,435
15,771
32,095

37,033

-

15,948

-

3,956

56,937

2,656

-

-

-

-

2,656

701
40,390
63,521

-

15,948
17,796

1,358

3,956
9,714

701
60,294
92,389

31.12.2016
לא
צמוד
התחייבויות שוטפות:
הלוואות מתאגידים בנקאיים
ומאחרים
זכאים ויתרות זכות
ספקים ונותני שירותים
התחייבויות לא שוטפות:
הלוואות מתאגידים בנקאיים
ומאחרים
התחייבויות בגין הטבות
לעובדים ,נטו
התחייבויות בשל מיסים נדחים

2,776
6,246
13,005
22,027

מדד
המחירים
לצרכן

-

דולר

13,837
1,985
15,822

אירו

112
2,717
2,829

אחר

3,510
146
3,656

סה"כ

20,235
6,246
17,853
44,334

20,250

-

12,266

-

5,599

38,115

2,494

-

-

-

-

2,494

566
23,310
45,337

-

12,266
28,088

2,829

5,599
9,255

566
41,175
85,509
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פלציב עין הנצי"ב  -אגודה שיתופית חקלאית בע"מ
מידע מהותי נוסף המתייחס לאגודה עצמה כחברה אם ליום  31בדצמבר ) 2017באלפי ש"ח(
ביאור  - 4התחייבויות פיננסיות )המשך(:
ב.

סיכון נזילות:

סיכוני נזילות נובעים מניהול ההון החוזר של האגודה וכן מהוצאות המימון והחזרי הקרן של הלוואות זמן ארוך של
האגודה .מדיניות האגודה היא להבטיח כי מסגרות האשראי הבנקאי לזמן קצר יספיק תמיד לכיסוי ההתחייבויות במועד
פירעונן .על מנת להשיג מטרה זו האגודה שואפת להחזיק קווי אשראי מתאימים ,על מנת לענות על הדרישות החזויות,
לתקופה של לפחות  90ימים.
דירקטוריון האגודה בוחן תחזיות תזרימי מזומנים על בסיס רבעוני ,וכן מידע בדבר יתרות המזומנים והאשראי על בסיס
חודשי .בסוף תקופת הדיווח ,תחזיות אלו מצביעות כי לאגודה צפויים מקורות נזילים מספיקים לכיסוי כל מחויבויותיה
תחת הנחות סבירות  .האגודה משתמשת באשראי זמן קצר לגישור תזמון בין תקבולים ותשלומים שוטפים.
להלן ניתוח מועדי הפירעון החוזיים של התחייבויות פיננסיות בהתבסס ,היכן שרלוונטי ,על ערכים נקובים לסילוק
שיעורי הריבית ושערי החליפין לסוף תקופת הדיווח:
תקופת פירעון
שנה שניה
שנה שלישית
שנה רביעית
שנה חמישית

31.12.2016
17,718
16,919
12,425
9,875
56,937

31.12.2017
12,917
10,010
9,372
5,816
38,115
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פלציב עין הנצי"ב  -אגודה שיתופית חקלאית בע"מ
מידע מהותי נוסף המתייחס לאגודה עצמה כחברה אם ליום  31בדצמבר ) 2017באלפי ש"ח(

ביאור  - 5מסים על ההכנסה:
א.

הרכב המסים הנדחים:
לשנה
שהסתיימה
ביום
31.12.2017

31.12.2017
מסים נדחים בגין:
רכוש קבוע
הטבות לעובדים
חובות מסופקים

1,099
)(278
)(120
701

הצגה בנכסים ובהתחייבויות המיוחסים לאגודה עצמה כחברה אם:
נכסי מסים נדחים
התחייבויות מסים נדחים

ב.

תנועה שהוכרה
ברווח או הפסד
128
7
135

398
1,099
701

31.12.2016
971
)(285
)(120
566

405
971
566

הרכב הוצאות/הכנסות מסים על ההכנסה:
לשנה שהסתיימה ביום
31.12.2015
31.12.2016
31.12.2017

מסים שוטפים
התאמת מסים נדחים עקב שינויים בשיעורי המס
אחר
סה"כ

831
134
965
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1,319
)(76
1,243

819
83
902

פלציב עין הנצי"ב  -אגודה שיתופית חקלאית בע"מ
מידע מהותי נוסף המתייחס לאגודה עצמה כחברה אם ליום  31בדצמבר ) 2017באלפי ש"ח(

ביאור  - 5מסים על ההכנסה )המשך(:
ג.

פריטים שבגינם לא הוכרו נכסי מסים נדחים:
31.12.2017
97

הפסדי הון )לרבות מניירות ערך סחירים(
ד.

31.12.2016
3

שינויים בשיעורי המס החלים על האגודה:

לפרטים בדבר שיעורי המס ושינויים בשיעורי המס החלים על האגודה ,ראה ביאור )22ה( לדוחות הכספיים המאוחדים.
ה.

שומות מס:

ההכנסה החייבת של האגודה הינה "הכנסה מועדפת" לעניין חוק עידוד השקעות הון תשי״ט  ,1959כולל הכנסה
מתמלוגים מחברות מוחזקות ולכן זכאית לשיעורי מס מופחתים של  9%בשנות המס  2015ו 2016 -ושיעור מס
של  7.5%לשנת המס  2017ואילך.
בעניין שומות סופיות ,לאגודה שומות מס הנחשבות לסופיות עד וכולל שנת .2013
על פי סעיף  62לפקודת מס הכנסה ,דינה של אגודה שיתופית חקלאית לצורכי מס כדין שותפות ,אם תבעה זאת
האגודה בשנת מס כלשהי .סעיף זה מאפשר לאגודה לבחור האם להיות נישומה לצורכי מס או להעביר את
הכנסתה החייבת במס לבעליה .בהתאם להחלטת האגודה )טרם הפיכתה לחברה( ,מאז הקמתה הועברה
הכנסתה החייבת לבעל שליטה בהתאם לסעיף זה .הסדר זה לא יהיה בתוקף החל ממועד הפיכתה של האגודה
השיתופית לחברה .במקרה כאמור ייתכן ויחול סעיף  23לחוק עידוד התעשייה )מיסים( ,התשכ"ט.1969-
החברה זכאית להגיש בקשה לנציבות מס הכנסה ,לאפשר לה הגשת דוח מס מאוחד על פי חוק עידוד התעשייה
)מסים( ,התשכ"ט ,1969-יחד עם בעל שליטה )ראה להלן( .הגשת בקשה כאמור על ידי החברה כפופה לקבלת
האישורים הנדרשים על פי דין לגבי עסקה שבין חברה לבין בעל שליטה בה.
"חברה תעשייתית" בהתאם לחוק עידוד התעשייה )מיסים( ,התשכ"ט 1969-זכאית להטבות מסוימות הכוללות,
בין השאר ,זכות להפחתת ציוד ומבנים בשיעורי פחת מוגדלים ,הפחתת ידע ופטנט והתרת הוצאות רישום מניות
למסחר בבורסה .בהתאם לחוק האמור ,יכולה החברה להגיש דוח מאוחד לצרכי מס יחד עם בעלי שליטה.

ביאור  - 6התקשרויות ועסקאות מהותיות עם חברות בנות:

האגודה השקיעה בהון של חברה בת –  2 PALZIV NORTH AMERICAמיליון דולר .ההשקעה שימשה
להגדלת יכולות היצור והרחבת הפעילות בארה"ב.
האגודה השקיעה כ  50מיליון פזו באמצעות שטר הון בחברת בת .FOAMOTIVE MEX SA DE CV
חברת הבת משווקת ומייצרת מוצרים מפוליאתילן מוקצף מצולב לשוק הרכב .חברת הבת החלה את
פעילות השיווק והיצור בשנת .2017שטר ההון לא יכול להיפרע בחמש שנים הקרובות ואינו נושא ריבית.
כמו כן ,האגודה העמידה ערבויות ללא הגבלת סכום להבטחת התחייבויות חברות פומוטיב בע"מ ופלציב צפון אמריקה
לבנקים.
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שיתופית חקלאית בעע"מ
ת
החשבון המבקר לחבברי פלציב עי ן הנצי"ב אגוודה
ן
סקירה של ררואה
דוח ס

מבוא
ת בנות )להללן:
שיתופית חקלאית בבע"מ וחברות
ת
סקררנו את המיידע הכספי ההמצורף של פלציב עין הנצי"ב אגודדה
ספטמבר  2018ואת הדוחוות התמציתיים
המצב הכספיי ליום  30בס
המאוחד על ה
קבוצה"( ,הכוולל את הדוחח התמציתי ה
"הק
שלושה חודשים
אוחדים על ררווח או הפסדד ,הרווח הכולל ,השינויים בהון ותזררימי המזומניים לתקופות של תשעה וש
המא
אם
ה ולהצגה של מידע כספי ללתקופת ביניים אלה בהתא
ההנהלה אחרראים לעריכה
תו תאריך .הדדירקטוריון וה
סתיימו באות
שהס
ספי
תנו היא להבביע מסקנה על מידע כס
חשבונאות בינלאומי " IAS 344דיווח כספי ללתקופות בינייים" .אחריות
ת
קן
לתק
תנו.
סס על סקירת
קופות ביניים אלה בהתבס
לתק
הכלולים באייחוד מהווים כ-
אשר נכסיהן ה
ציתי של חברוות שאוחדו א
ביניים התמצ
לא סקרנו את המידע הכספי לתקופות הב
חוד מהוות כ 25.74% -ווכ-
הכלולות באיח
הכנסותיהן ה
ליום  30בספטמבבר  ,2018וה
אוחדים ם
הנכסים המא
 23.881%מכלל ה
ספי
אותו תאריך .המידע הכס
שהסתיימו בא
ה חודשים ש
תשעה ושלושה
מאוחדות לתקופות של ת
ההכנסות המ
 ,22.884%מכלל ה
הם הומצאו ללנו
הסקירה שלה
ברות נסקר עעל ידי רואי חשבון אחריים שדוחות ה
קופות הבינייים התמציתי של אותן חב
לתק
מבוססת על דוחות הסקירה שלל רואי החשבבון
ת
בגין אותן חברוות,
ן
למידע הכספי
ע
סקנתנו ,ככל שהיא מתיייחסת
ומס
חרים.
האח

היקף הסקירה
מידע כספי לתקופות ביניים
לשכת רואי חשבוון בישראל ""סקירה של מ
ת
סקירה  1של
ה
ערככנו את סקירתנו בהתאם לתקן
ביניים מורכבת מבבירורים ,בעיק
ם
קופות
של הישות" .סקירה של מידדע כספי לתק
הנעערכת על ידי ררואה החשבוון המבקר ל
קר
קירה אנליטייים ואחרים ..סקירה היינה
שום נהלי סק
איים ,ומייש
חראים לענייינים הכספייים והחשבונא
עם אנשים האח
אם לתקני בביקורת מקובבלים בישראלל ולפיכך איינה
מאשר ביקורת הננערכת בהתא
ר
קפה במידה נניכרת
מצוומצמת בהיק
אין
התאם לכך ,א
היות מזוהים בביקורת .בה
היו יכולים לה
שמעותיים שה
העניינים המש
שניודע לכל ה
מאפפשרת לנו להשיג ביטחון ש
קורת.
חוות דעת של ביק
אנו מחווים ת

מסקנה
שבון אחרים ,לא בא לתשוומת ליבנו דבר הגורם לנו ללסבור שהמידע
הסקירה של רואי חש
ה
תבסס על סקירתנו ועל דוחחות
בהת
.IA
שבונאות בינללאומי AS 34
תאם לתקן חש
הותיות ,בהת
ספי הנ"ל אינו ערוך ,מכל ההבחינות המה
הכס
מת
של רואי חשבבון אחרים ,ללא בא לתשומ
ת הסקירה ש
תנו ועל דוחות
סף לאמור בפפיסקה הקודדמת ,בהתבסס על סקירת
בנוס
אחר הוראות הגילוי לפי פרק ד'
מהותיות ,ר
ספי הנ"ל אינו ממלא ,מכל הבחינות המ
שהמידע הכס
הגורם לנו לסבור ש
ם
ליבננו דבר
תש"ל.1970 -
ת תקופתיים וומידיים( ,הת
ניירות ערך )דוחות
ת
של תקנות

אביב 15 ,בנוובמבר 2018
תל א
בכבוד רב,
ד
אפט
זיו הא
רואי חשבון
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פלציב עין הנצי"ב  -אגודה שיתופית חקלאית בע"מ
דוחות תמציתיים מאוחדים על המצב הכספי )באלפי ש"ח(

30.9.2017
30.9.2018
בלתי מבוקרים
נכסים
נכסים שוטפים:
מזומנים ושווי מזומנים
לקוחות
חייבים ויתרות-חובה
נכס מיסים שוטפים מבעל שליטה
מלאי
נכסים לא שוטפים:
הלוואות לזמן ארוך
רכוש קבוע ,נטו
רכוש אחר

11,178
63,929
12,237
165

11,092
67,855
10,878
-

11,976
62,686
8,454
69

65,510
153,019

52,062
141,887

52,869
136,054

907
125,790

882
123,517

867
121,182

165
126,862

457
124,856

380
122,429

279,881

266,743

258,483

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים התמציתיים ביניים.
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31.12.2017

פלציב עין הנצי"ב  -אגודה שיתופית חקלאית בע"מ
דוחות תמציתיים מאוחדים על המצב הכספי )באלפי ש"ח(
30.9.2018

30.9.2017

31.12.2017

בלתי מבוקרים
התחייבויות והון
התחייבויות שוטפות:
אשראי לזמן קצר
ספקים ונותני שירותים
זכאים ויתרות זכות
מס הכנסה לשלם

46,677
33,385
13,635

54,803
30,593
*12,497

48,508
26,217
*12,257

1,101

*164

*11

94,798

98,057

86,993

התחייבויות לא שוטפות:
הלוואות לזמן ארוך
התחייבויות בגין הטבות לעובדים ,נטו

65,989

61,329

60,842

3,048

2,830

3,108

התחייבויות בשל מסים נדחים ,נטו

4,201

2,656

3,370

73,238

66,815

67,320

הון:
הון מניות
קרן הון בגין הפרשי תרגום
קרן הון מעסקה עם בעל שליטה
פרמיה על מניות
יתרת עודפים

 15בנובמבר2018 ,
תאריך אישור הדוחות הכספיים

אמנון ברודי
יו"ר הדירקטוריון

200
)(11,858
9,066
42,939

200
)(11,708
9,066
42,939

200
)(14,395
9,066
42,939

71,498
111,845

61,374
101,871

66,360
104,170

279,881

266,743

258,483

מאיר לנגר
מנכ"ל

* מויין מחדש
הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים התמציתיים ביניים.
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יונתן לוי
סמנכ"ל כספים

פלציב עין הנצי"ב  -אגודה שיתופית חקלאית בע"מ
דוחות תמציתיים מאוחדים על רווח או הפסד )באלפי ש"ח(

לתקופה של
תשעה חודשים
שהסתיימה ביום
30.9.2017 30.9.2018
בלתי מבוקרים

לתקופה של
שלושה חודשים
שהסתיימה ביום
30.9.2017 30.9.2018
בלתי מבוקרים

לשנה
שהסתיימה
ביום
31.12.2017

הכנסות:
הכנסות
עלות ההכנסות

233,096

222,621

76,211

73,202

298,306

173,020

165,275

57,710

55,556

219,068

רווח גולמי

60,076

57,346

18,501

17,646

79,238

הוצאות מכירה ושיווק
הוצאות הנהלה וכללית
הוצאות מחקר ופיתוח
הוצאות אחרות
הכנסות אחרות
רווח מפעולות רגילות

24,717
14,882
2,286
28
)(114
18,277

24,705
14,607
1,963
71
)(44
16,044

7,982
4,736
762
)(35
5,056

8,121
4,905
902
141
)(138
3,715

33,640
19,597
2,739
63
)(139
23,338

הוצאות מימון
הפסדים )רווחים( מהפרשי שער ,נטו
רווח לפני מיסים על ההכנסה
מיסים על ההכנסה
רווח נקי לתקופה

2,730

2,580

980

900

3,666

)(1,089
16,636

)(744
14,208

)(206
4,282

312
2,503

)(1,045
20,717

2,998
13,638

2,756
11,452

735
3,547

334
2,169

3,900
16,817

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים התמציתיים ביניים.
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פלציב עין הנצי"ב  -אגודה שיתופית חקלאית בע"מ
דוחות תמציתיים מאוחדים על הרווח הכולל )באלפי ש"ח(

לתקופה של
תשעה חודשים
שהסתיימה ביום
30.9.2017 30.9.2018
בלתי מבוקרים
רווח נקי לתקופה

13,638

11,452

לתקופה של
שלושה חודשים
שהסתיימה ביום
30.9.2017 30.9.2018
בלתי מבוקרים
3,547

2,169

לשנה
שהסתיימה
ביום
31.12.2017
16,817

פריטים שייתכן ויסווגו מחדש לרווח או
הפסד:
התאמות הנובעות מתרגום הדוחות הכספיים

2,537

)(1,595

)(636

1,890

)(4,282

סך הכל פריטים שייתכן ויסווגו מחדש לרווח
או הפסד

2,537

)(1,595

)(636

1,890

)(4,282

פריטי הפסד כולל אחר שלא יסווגו מחדש
לרווח או הפסד:
מדידות מחדש של תוכניות להטבה מוגדרת

-

-

-

-

)(379

סך הכל הפסד כולל אחר שלא יועבר לרווח
או הפסד

-

-

-

-

)(379

סך הכל רווח )הפסד( כולל אחר לתקופה ,נטו

2,537

)(1,595

)(636

1,890

)(4,661

16,175

9,857

2,911

4,059

12,156

סך הכל רווח כולל לתקופה

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים התמציתיים ביניים.
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פלציב עין הנצי"ב  -אגודה שיתופית חקלאית בע"מ
דוחות תמציתיים מאוחדים על השינויים בהון )באלפי ש"ח(
לתקופה של תשעה חודשים שהסתיימה ביום 30.9.2018

הון
המניות
יתרה ליום  1בינואר 2018

200

התאמות
הנובעות
מתרגום
הדוחות
הכספיים
)(14,395

קרן הון
מעסקאות
פרמיה על
עם בעל
מניות
שליטה
בלתי מבוקר
9,066

42,939

יתרת עודפים
66,360

סך-הכל
104,170

שינויים בתקופה של תשעה
חודשים שהסתיימה ביום
 30בספטמבר :2018
רווח לתקופה

-

-

-

-

13,638

13,638

רווח כולל אחר לתקופה
סה"כ רווח כולל

-

2,537
2,537

-

-

13,638

2,537
16,175

חלוקת רווחים
יתרה ליום  30בספטמבר 2018

200

)(11,858

9,066

42,939

)(8,500
71,498

)(8,500
111,845

לתקופה של תשעה חודשים שהסתיימה ביום 30.9.2017

הון
המניות
יתרה ליום  1בינואר 2017

200

התאמות
הנובעות
מתרגום
הדוחות
הכספיים
)(10,113

קרן הון
מעסקאות
פרמיה על
עם בעל
מניות
שליטה
בלתי מבוקר
9,066

42,059

יתרת עודפים
57,802

סך-הכל
99,014

שינויים בתקופה של תשעה
חודשים שהסתיימה ביום
 30בספטמבר :2017
רווח לתקופה

-

-

-

-

11,452

11,452

הפסד כולל אחר לתקופה
סה"כ רווח )הפסד( כולל
היוון רווחים

-

)(1,595
)(1,595
-

-

880

11,452
)(880

)(1,595
9,857
-

חלוקת רווחים
יתרה ליום  30בספטמבר 2017

200

)(11,708

9,066

42,939

)(7,000
61,374

)(7,000
101,871

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים התמציתיים ביניים.
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פלציב עין הנצי"ב  -אגודה שיתופית חקלאית בע"מ
דוחות תמציתיים מאוחדים על השינויים בהון )באלפי ש"ח(
לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 30.9.2018

יתרה ליום  1ביולי 2018

הון
המניות

התאמות
הנובעות
מתרגום
הדוחות
הכספיים

200

)(11,222

קרן הון
מעסקאות
פרמיה על
עם בעל
מניות
שליטה
בלתי מבוקר
9,066

42,939

יתרת עודפים
67,951

סך-הכל
108,934

שינויים בתקופה של שלושה
חודשים שהסתיימה ביום
 30בספטמבר :2018
רווח לתקופה

-

-

-

-

3,547

3,547

הפסד כולל אחר לתקופה
סה"כ רווח )הפסד( כולל

-

)(636
)(636

-

-

3,547

)(636
2,911

200

)(11,858

9,066

42,939

71,498

111,845

יתרה ליום  30בספטמבר 2018

לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 30.9.2017

יתרה ליום  1ביולי 2017

הון
המניות

התאמות
הנובעות
מתרגום
הדוחות
הכספיים

200

)(13,598

קרן הון
מעסקאות
פרמיה על
עם בעל
מניות
שליטה
בלתי מבוקר
9,066

42,939

יתרת עודפים
59,205

סך-הכל
97,812

שינויים בתקופה של שלושה
חודשים שהסתיימה ביום
 30בספטמבר :2017
רווח לתקופה

-

-

-

-

2,169

2,169

רווח כולל אחר לתקופה
סה"כ רווח כולל

-

1,890
1,890

-

-

2,169

1,890
4,059

200

)(11,708

9,066

42,939

61,374

101,871

יתרה ליום  30בספטמבר 2017

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים התמציתיים ביניים.
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פלציב עין הנצי"ב  -אגודה שיתופית חקלאית בע"מ
דוחות תמציתיים מאוחדים על השינויים בהון )באלפי ש"ח(
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר 2017

הון
המניות
יתרה ליום  1בינואר 2017

200

התאמות
הנובעות
מתרגום
הדוחות
הכספיים
)(10,113

קרן הון
מעסקאות
עם בעל
שליטה

פרמיה על
מניות

יתרת עודפים

9,066

42,059

57,802

סך-הכל
99,014

שינויים בשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר :2017
רווח לתקופה

-

-

-

-

16,817

16,817

הפסד כולל אחר לתקופה
סה"כ רווח )הפסד( כולל
היוון רווחים

-

)(4,282
)(4,282
-

-

880

)(379
16,488
)(880

)(4,661
12,156
-

חלוקת רווחים
יתרה ליום  31בדצמבר 2017

200

)(14,395

9,066

42,939

)(7,000
66,360

)(7,000
104,170

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים התמציתיים ביניים.
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פלציב עין הנצי"ב  -אגודה שיתופית חקלאית בע"מ
דוחות תמציתיים מאוחדים על תזרימי המזומנים )באלפי ש"ח(

לתקופה של
תשעה חודשים
שהסתיימה ביום
30.9.2017 30.9.2018
בלתי מבוקרים

לתקופה של
שלושה חודשים
שהסתיימה ביום
30.9.2017 30.9.2018
בלתי מבוקרים

לשנה
שהסתיימה
ביום
31.12.2017

תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת:
רווח לתקופה
התאמות בגין:
פחת והפחתות
עליה )ירידה( בהתחייבות בשל מיסים
__נדחים ,נטו
סכומים שהוכרו ברווח או הפסד בגין

13,638

11,452

3,547

2,169

16,817

13,761
673

11,452
1,095

4,786
)(107

3,714
176

15,999
1,873

)(60

186

)(24

63

464

__הטבות לעובדים ,נטו
עלויות מימון ,נטו

1,537

2,832

586

2,124

1,294

הפסד הון ממימוש רכוש קבוע
שינויים בנכסים ובהתחייבויות:

28

31

8

-

63

ירידה )עלייה( בלקוחות
עלייה בחייבים ויתרות חובה
ירידה )עלייה( במלאי
עלייה )ירידה( בספקים ונותני שירותים
עלייה )ירידה( בזכאים ויתרות זכות כולל
מס הכנסה לשלם
מזומנים נטו מפעילות שוטפת

)(512
)(4,463
)(11,158
5,729

)(11,035
)(2,428
5,475
1,211

3,411
)(2,633
)(2,295
1,832

)(2,507
)(345
1,007
3,371

)(5,780
)(319
4,011
)(648

2,279

)(238

)(1,882

)(772

)(534

21,452

20,033

7,229

9,000

33,240

תזרימי מזומנים לפעילות השקעה:
השקעה ברכוש קבוע

)(12,827

)(21,985

)(4,903

)(7,872

)(29,398

תמורה ממימוש רכוש קבוע
מזומנים נטו מפעילות השקעה

120
)(12,707

244
)(21,741

39
)(4,864

)(7,872

437
)(28,961

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים התמציתיים ביניים.
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פלציב עין הנצי"ב  -אגודה שיתופית חקלאית בע"מ
דוחות תמציתיים מאוחדים על תזרימי המזומנים )באלפי ש"ח(
לתקופה של
תשעה חודשים
שהסתיימה ביום
30.9.2017 30.9.2018
בלתי מבוקרים

לתקופה של
שלושה חודשים
שהסתיימה ביום
30.9.2017 30.9.2018
בלתי מבוקרים

לשנה
שהסתיימה
ביום
31.12.2017

תזרימי מזומנים מפעילות מימון:
קבלת הלוואות לזמן ארוך מבנקים
פירעון הלוואות לזמן ארוך מבנקים
חלוקת רווחים
אשראי לזמן קצר מבנקים ומוסדות
_כספיים ,נטו

29,894
)(22,566
)(8,500
)(6,072

51,349
)(17,935
)(7,000
)(24,502

12,000
)(8,114
)(4,250
)(3,778

23,866
)(6,541
)(21,834

57,349
)(24,567
)(7,000
)(28,398

ריבית ששולמה
מזומנים נטו מפעילות מימון

)(2,571
)(9,815

)(2,319
)(407

)(793
)(4,935

)(453
)(4,962

)(2,638
)(5,254

גידול )קיטון( במזומנים ושווי מזומנים
הפרשי תרגום בגין יתרות מזומנים ושווי
מזומנים
יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת
התקופה
יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתום
התקופה

)(1,070

)(2,115

)(2,570

)(3,834

)(975

272

229

)(47

514

)(27

11,976

12,978

13,795

14,412

12,978

11,178

11,092

11,178

11,092

11,976

נספח – עסקאות השקעה שאינן במזומן:
לתקופה של
תשעה חודשים
שהסתיימה ביום
30.9.2017 30.9.2018

רכוש קבוע באשראי ספקים

1,251

484

לתקופה של
שלושה חודשים
שהסתיימה ביום
30.9.2017 30.9.2018

1,251

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים התמציתיים ביניים.
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484

לשנה
שהסתיימה
ביום
31.12.2017

329

פלציב עין הנצי"ב  -אגודה שיתופית חקלאית בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים ביניים ליום  30בספטמבר 2018
ביאור  - 1כללי:
א .פלציב עין הנצי"ב אגודה שיתופית חקלאית בע"מ )להלן  -האגודה( התאגדה בישראל .הדוחות הכספיים
המאוחדים של הקבוצה ליום  30בספטמבר  ,2018כוללים את אלה של האגודה ושל חברות הבנות שלה )להלן יחד -
"הקבוצה"( .האגודה הינה בבעלות של קיבוץ עין הנצי"ב בשיעור של  75%ושל אמיליה פיתוח )מ.עו.פ( בע"מ
בשיעור של  .25%האגודה עוסקת בתחום השיווק ,ייצור ועיבוד פוליאתילן מוקצף ומצולב בעל תאים סגורים.
ב.

יש לעיין בדוחות הכספיים התמציתיים ביניים של האגודה יחד עם הדוחות הכספיים השנתיים של האגודה ליום 31
בדצמבר  2017והביאורים המצורפים להם .לכן ,לא הובאו במסגרת דוחות כספיים תמציתיים ביניים אלה ביאורים
בדבר עדכונים בלתי משמעותיים יחסית למידע שכבר דווח בביאורים לדוחות הכספיים השנתיים האחרונים של
האגודה.

ביאור  - 2עיקרי המדיניות החשבונאית:
א.

הדוחות הכספיים התמציתיים ביניים מצייתים להוראות תקן חשבונאות בינלאומי  34בדבר דיווח כספי לתקופות
ביניים.
כמו כן ,הדוחות התמציתיים ביניים מקיימים את הוראות הגילוי לפי פרק ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות
תקופתיים ומיידיים( ,התש"ל.1970-
הדוחות הכספיים התמציתיים ביניים נערכו לפי אותה מדיניות חשבונאית ושיטות החישוב שיושמו בדוחות
הכספיים השנתיים של האגודה ליום  31בדצמבר  ,2017למעט כאמור בביאור ) 2ב( ו) 2 -ג(.

ב.

תקן דיווח כספי בינלאומי " 9מכשירים פיננסיים" )להלן:("IFRS 9" :
הקבוצה מיישמת את  IFRS 9החל מה 1-בינואר  IFRS 9 .2018משנה את הטיפול החשבונאי במכשירים
פיננסיים בנושאים הבאים :סיווג ומדידה ,ירידת ערך נכסים פיננסיים .התקן מבטל את תקן חשבונאות בינלאומי
" 39מכשירים פיננסיים :הכרה ומדידה" ואת פרשנות מספר  9של הוועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי
"בחינה מחדש של נגזרים משובצים".
הקבוצה מסווגת נכסים פיננסיים על בסיס המודל העסקי של הקבוצה לניהול הנכסים הפיננסיים ועל בסיס
מאפייני תזרים המזומנים החוזי של הנכס הפיננסי .הסיווג הוא לנכס הפיננסי בשלמותו ,ללא הפרדה של נגזרים
משובצים.
מכשירי חוב בעלות מופחתת:
מכשירי חוב ,שמוחזקים בהתאם למודל עסקי שמטרתו החזקה על מנת לגבות את תזרימי המזומנים החוזיים
ושהתנאים החוזיים שלהם מספקים זכאות במועדים מוגדרים לתזרימי מזומנים שהם תשלומי קרן וריבית בלבד,
נמדדו לראשונה בשווי הוגן בתוספת עלויות עסקה שיוחסו במישרין ,למעט לקוחות שנמדדו לראשונה במחיר
העסקה שלהם .לאחר ההכרה לראשונה ,נכסים אלה נמדדו בעלות מופחתת .הכנסות ריבית לפי שיטת הריבית
האפקטיבית הוכרו לפי הערך בספרים ברוטו של הנכס הפיננסי )כלומר לפני ניכוי ההפרשה לירידת ערך( ,למעט
עבור נכסים פיננסיים פגומים עקב סיכון אשראי ,לגביהם הכנסות ריבית הוכרו לפי העלות המופחתת של הנכס
הפיננסי )כלומר לאחר ניכוי ההפרשה לירידת ערך(.
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פלציב עין הנצי"ב  -אגודה שיתופית חקלאית בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים ביניים ליום  30בספטמבר 2018

ביאור  - 2עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(:
ב.

תקן דיווח כספי בינלאומי " 9מכשירים פיננסיים" )להלן) ("IFRS 9" :המשך(:

לגבי התחייבויות פיננסיות ,הטיפול החשבונאי אינו שונה מהותית מזה שיושם עד ליום  31בדצמבר .2017
הקבוצה הכירה בהפרשה לירידת ערך בגין הפסדי אשראי חזויים על מכשירי חוב בעלות מופחתת .הפסדי אשראי
חזויים הם הממוצע המשוקלל של הפסדי אשראי משוקללים לפי הסיכונים להתרחשות כשל.
ההפרשה לירידת ערך מפחיתה את הערך בספרים של הנכס.
הקבוצה מוחקת את הערך בספרים ברוטו של נכס פיננסי ,בשלמותו או בחלקו ,כאשר לקבוצה אין ציפייה סבירה
להשבה של הנכס.
הקבוצה מודדת את הפסדי האשראי החזויים כך שישקפו :סכום בלתי מוטה ומשוקלל הסתברות ,שנקבע על ידי
הערכת טווח של תוצאות אפשריות; את ערך הזמן של הכסף )בהתאם לריבית האפקטיבית של המכשיר(; וכן מידע
סביר וניתן לביסוס שניתן להשגה ללא עלות או מאמץ מופרזים על אירועי העבר ,על תנאים נוכחיים ועל תחזיות
של תנאים כלכליים עתידיים .הקבוצה מעדכנת את ההפרשה לירידת ערך בסוף כל תקופת דיווח ,והשינוי בהפרשה
מוכר כרווח או הפסד מירידת ערך ברווח או הפסד.
הקבוצה מדדה הפסדי אשראי בסכום הפסדי האשראי החזויים לאורך כל חיי המכשיר בגין לקוחות .הפסדי
אשראי חזויים לאורך כל חיי המכשיר הם הפסדי האשראי החזויים הנובעים מכל אירועי הכשל האפשריים במהלך
אורך החיים החזוי של המכשיר.
הקבוצה מקבצת לקוחות לפי מאפייני סיכון האשראי המשותפים הבאים :מיקום גיאוגרפי ,ענף ותקופת הפיגור.
בסוף כל תקופת דיווח הקבוצה מעריכה אם סיכון האשראי של מכשיר פיננסי עלה באופן משמעותי ממועד ההכרה
לראשונה על ידי השוואת הסיכון להתרחשות כשל במועד הדיווח לסיכון להתרחשות כשל במועד ההכרה לראשונה.
הקבוצה מחשיבה אירוע כשל כמתרחש כאשר קיימת הפרה של אמות מידה פיננסיות או כאשר צפוי שהחייב לא
ישלם את מלוא החוב לקבוצה .לשם הערכה כאמור ,הקבוצה מביאה בחשבון מידע )כמותי ואיכותי( סביר וניתן
לביסוס ,לרבות ניסיון עבר ומידע צופה פני עתיד שניתן להשגה ללא עלות או מאמץ מופרזים.
בין היתר ,הקבוצה מתחשבת במידע להלן:
-

דירוגי אשראי פנימיים המבוססים על ביטוח אשראי של לקוחות הקבוצה.

-

שינויים משמעותיים במדדי שוק חיצוניים של סיכון אשראי )כגון מרווחי אשראי( ,בגין מכשיר פיננסי מסוים
או בגין מכשירים פיננסיים דומים עם אותו אורך חיים חזוי.

-

שינויים בפועל או חזויים בעלי השפעה שלילית על התנאים העסקיים ,הפיננסיים או הכלכליים )כגון עלייה
בשיעורי הריבית ( אשר חזויים לגרום לשינוי משמעותי ביכולת של החייב לקיים את מחויבויות החוב שלו.

הקבוצה יישמה את דרישות הסיווג והמדידה וירידת הערך של  IFRS 9למפרע על בסיס העובדות והנסיבות שהיו
קיימות ליום  1בינואר  2018ללא הצגה מחדש של תקופות קודמות .ליישום זה לא הייתה השפעה מהותית על
הדוחות הכספיים.
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ביאור  - 2עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(:
ג .תקן דיווח כספי בינלאומי " 15הכנסות מחוזים עם לקוחות" )להלן:("IFRS 15" :
בהתאם להוראות  ,IFRS 15הקבוצה מכירה בהכנסה מחוזים עם לקוחות במועד העברת השליטה על סחורה או
על שירות ללקוח ומודדת את ההכנסה בסכום המייצג את התמורה שהחברה מצפה להיות זכאית לה עבור אותה
סחורה או אותו שירות .מועד העברת השליטה על הסחורה בישראל ובאירופה הוא לרוב בעת מסירת המוצר
ללקוח ,בצפון אמריקה הוא לרוב בעת היציאה משער המפעל.
הקבוצה מעניקה הנחות כמות )החזר כספי( למספר לקוחות עיקריים שלה לאחר עמידה בהיקף רכישות מינימלי.
הקבוצה מכירה בהכנסה לפי המחיר לאחר ההנחה ,אלא אם צפוי ברמה גבוהה שהלקוח לא יעמוד באותם יעדים.
הקבוצה אומדת את סכום ההנחה על בסיס ניסיון העבר לפי שיטת הסכום הסביר ביותר.
הקבוצה מציגה מקדמות שהתקבלו מלקוחות בסעיף זכאים.
הקבוצה מכירה בעלויות תוספתיות להשגת חוזה כהוצאה בעת התהוותן ,אם תקופת ההפחתה של הנכס שהיה
מוכר אילולא כן היא שנה או פחות.
תנאי התשלום הטיפוסיים של לקוחות הקבוצה הם בהתאם לתנאי אשראי מקובלים בענף .כהקלה מעשית הקבוצה
אינה מתאימה את התמורה בגין השפעות של רכיב מימון משמעותי ,מכיוון שהתקופה ממועד קבלת התמורה ועד
המועד שבו הקבוצה מספקת את השרות קצרה משנה.
הקבוצה יישמה לראשונה את  IFRS 15למפרע ללא הצגה מחדש של תקופות קודמות .ליישום זה לא הייתה
השפעה מהותית על הדוחות הכספיים.
ד .תקנים חדשים בתקופה שלפני יישומם:
תקן דיווח כספי בינלאומי " 16חכירות" )להלן:("IFRS 16" :
 IFRS 16ייושם לגבי דוחות כספיים לתקופות שנתיות המתחילות ביום  1בינואר  .2019התקן מבטל את הסיווג
של חכירות כמימוניות או כתפעוליות על ידי החוכר ,וקובע כי חוכר יכיר בדוח על המצב הכספי בנכס זכות שימוש
ובהתחייבות חכירה בגין כל החכירות למעט חכירות שתקופתן אינה עולה על  12חודשים וחכירות שבהן נכסי
הבסיס הם בעלי שווי נמוך )לגביהן ניתנה הקלה לפיה חוכר רשאי ליישם טיפול חשבונאי שדומה לטיפול החשבונאי
הנוכחי בחכירות תפעוליות(.
התחייבות חכירה תימדד במועד ההכרה לראשונה לפי הערך הנוכחי של תשלומי החכירה שאינם משולמים במועד
תחילת החכירה ,מהוונים בשיעור הריבית הגלום החכירה ,אלא אם שיעור זה לא ניתן לקביעה בנקל ואז היא
תימדד לפי שיעור הריבית התוספתי של החוכר .נכס זכות שימוש יימדד במועד ההכרה לראשונה לפי סכום
התחייבות החכירה ,בתוספת תשלומי חכירה כלשהם ששולמו למחכיר במועד תחילת החכירה או לפניו )בניכוי
תמריצי חכירה כלשהם מהמחכיר(; עלויות ישירות ראשוניות המיוחסות להתקשרות בחכירה; וכן אומדן העלויות
לפירוק ושיקום על ידי החוכר.
הקבוצה צופה ליישם את התקן בדרך של יישום למפרע תוך הכרה בהשפעה המצטברת של היישום למפרע כתיאום
ליתרת הפתיחה של העודפים ליום  1בינואר .2019
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ביאור  - 2עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(:
ד .תקנים חדשים בתקופה שלפני יישומם )המשך(:
תקן דיווח כספי בינלאומי " 16חכירות" )להלן) ("IFRS 16" :המשך(:
הקבוצה בחרה למדוד את נכס זכות השימוש במועד היישום לראשונה בסכום השווה להתחייבות החכירה מותאם
בגין הסכום של תשלומי חכירה כלשהם ששולמו מראש או שנצברו המתייחסים לחכירה זו ,שהוכרו בדוח על
המצב הכספי מיד לפני מועד היישום לראשונה ,לאור זאת לא צפויה להיות השפעה על יתרת העודפים.
השפעות הצפויות של היישום לראשונה של  IFRS 16בשנת  2019הינן ,יצירת נכסי זכות שימוש בסך כ45-
מיליוני ש"ח ,והתחייבות בגין חכירה בסך כ 45-מיליון ש"ח .ההשפעה על הרווח השנתי לפני מס ,צפויה להיות
קיטון בסך כ 0.7-מיליון ש"ח .כמו כן ,ה EBITDAיגדל בכ 5.3 -מיליון ש"ח .טווח שיעור הריבית התוספתי
ששימש למדידת ההתחייבות בגין חכירה הצפויה למועד המעבר הוא  .2.5% - 6.7%יישום התקן לא צפוי להשפיע
על עמידה בקובננטים של הקבוצה מול הבנקים.
ההשפעה של יישום התקן חושבה בהתאם למצבת החכירות הקיימת נכון ל 30-בספטמבר  2018וכן בהתאם
לשיעור הריבית התוספתי של החברה בגין החכירות במועד זה .ההשפעה בפועל עשוה להיות שונה כתלות במצבת
החכירות ושיעור הריבית התוספתי במועד היישום לראשונה .יחד עם זאת ,החברה לא צופה כי יחולו שינויים
משמעותיים בנתונים אלו.
הקבוצה בחרה בהקלה מעשית לא להעריך מחדש חוזים שזוהו כחכירות בהתאם להוראות הקיימות.

ביאור  – 3מגזרי פעילות
א .כללי :
חברות הקבוצה עוסקות בשלושה תחומי פעילות עיקריים :
 .1תחום ייצור פוליאתילן )  – (FOAMייצור עיבוד ושיווק מוצרי פוליאתילן מוקצף ומוצלב .
 .2תחום הרכב – ייצור עיבוד ושיווק חלקים מפוליאתילן מוקצף ומוצלב לתעשיית הרכב .
 .3תחום העיבוד והאריזה – ייצור עיבוד ושיווק חלקים מפוליאתילן מוקצף ומוצלב וחומרים נוספים לשוק
האריזה ושווקים נוספים .
פעילויות הקבוצה מתבצעות בעיקר בישראל אירופה וצפון אמריקה .
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ביאור  – 3מגזרי פעילות ) המשך ( :
ב .מידע לגביי רווח והפסד :
לתקופה של תשעה חודשים שהסתיימה ביום 30.09.2018
FOAM

עיבוד ואריזה

תחום הרכב

סה"כ

בין מגזרי

סה"כ

הכנסות המגזר

187,417

35,643

30,473

253,533

)(20,437

233,096

סה"כ רווח
)הפסד( מגזרי

17,152

1,689

)(564

18,277

-

18,277

לתקופה של תשעה חודשים שהסתיימה ביום 30.09.2017
FOAM

עיבוד ואריזה

תחום הרכב

סה"כ

בין מגזרי

סה"כ

הכנסות המגזר

176,741

33,212

29,360

239,313

)(16,692

222,621

סה"כ רווח מגזרי

13,651

1,675

718

16,044

-

16,044

לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 30.09.2018
FOAM

עיבוד ואריזה

תחום הרכב

סה"כ

בין מגזרי

סה"כ

הכנסות המגזר

58,406

10,325

9,234

77,965

)(1,754

76,211

סה"כ רווח
)הפסד( מגזרי

5,446

271

)(661

5,056

-

5,056

לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 30.09.17
FOAM

עיבוד ואריזה

תחום הרכב

סה"כ

בין מגזרי

סה"כ

הכנסות המגזר

58,759

12,400

9,776

80,935

)(7,733

73,202

סה"כ רווח מגזרי

3,287

362

66

3,715

-

3,715

לשנה שהסתיימה ביום 31.12.2017
FOAM

עיבוד ואריזה

תחום הרכב

סה"כ

בין מגזרי

סה"כ

הכנסות המגזר

257,683

45,071

38,912

341,666

)(43,360

298,306

סה"כ רווח מגזרי

19,490

3,150

698

23,338

-

23,338
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ביאור  – 3מגזרי פעילות ) המשך ( :
ג .מידע לגביי אזורים גיאוגרפיים :
מקום מושבה של האגודה הוא ישראל והכנסותיה מופקות בעיקר במדינות ישראל אמריקה ואירופה ,
הכנסות מלקוחות חיצוניים מיוחסות למדינות לפי המיקום הגיאוגרפי של הלקוח :
לתקופה שהסתיימה ביום :
30.09.2018
31.12.2017
30.09.2017
85,884
65,849
67,346
139,607
103,871
113,594
52,156
72,815
52,901
298,306
222,621
233,096

אירופה
צפון אמריקה
ישראל
סה"כ הכנסות במאוחד

ד .התאמה בין סך הרווח של המגזרים בני דיווח לבין הרווח לפני הוצאות מסים על הכנסה ופעילויות שהופסקו:

לשלושה חודשים
לתשעה חודשים
שהסתיימו ביום
שהסתיימו ביום
 30בספטמבר
 30בספטמבר
2017
2018
2017
2018
בלתי מבוקר
סה"כ רווח של מגזרים בני דיווח
התאמות:
הוצאות מימון
הפסדים )רווחים( מהפרשי שער ,נטו
רווח לפני מסים על ההכנסה ופעילויות
שהופסקו

לשנה
שהסתיימה
ביום
 31בדצמבר
2017

18,277

16,044

5,056

3,715

23,338

2,730
)(1,089

2,580
)(744

980
)(206

900
312

3,666
)(1,045

16,636

14,208

4,282

2,503

20,717
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פלציב עין הנצי"ב  -אגודה שיתופית חקלאית בע"מ
מידע כספי ביניים נפרד ליום  30בספטמבר 2018
בלתי מבוקרים

-ד-1.

פלציב עין הנצי"ב
אגודה שיתופית חקלאית בע"מ
מידע כספי ביניים נפרד ליום  30בספטמבר 2018
לפי תקנה 38ד לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( ,התש"ל1970-
)בלתי מבוקר(

תוכן העניינים
עמוד

דוח סקירה מיוחד של רואה החשבון המבקר על מידע כספי ביניים נפרד..................

ד3.

סכומי הנכסים ,ההתחייבויות וההון המיוחסים לאגודה עצמה כחברה אם .................

ד4.

סכומי הכנסות והוצאות המיוחסים לאגודה עצמה כחברה אם..............................

ד6.

סכומי תזרימי המזומנים המיוחסים לאגודה עצמה כחברה אם.............................

ד8.

מידע מהותי נוסף המתייחס לאגודה עצמה כחברה אם:
 .1פרטים על המידע הכספי ביניים הנפרד................................................

ד10.

.2

התקשרויות ועסקאות מהותיות עם חברות בנות.................................

ד10.

.3

אירועים לאחר תאריך המאזן...........................................................

ד10.

-ד-2.

אית בע"מ על
שיתופית חקלא
צי"ב אגודה ש
פלציב עין הנצ
המבקר לבעלי המניות של פ
אה החשבון ה
דוח סקירה מיוחד של רוא
מיידיים( ,התש""ל1970-
ת תקופתיים ומ
ניירות ערך )דוחות
ת
פי תקנה 38ד לתקנות
ביניים נפרד לפ
מידע כספי ב
מבוא
קופתיים ומיידייים( ,התש"ל-
ערך )דוחות תק
תקנות ניירות ע
הנפרד המובא לפי תקנה 38ד לת
ד
הביניים
המידע הכספי ה
סקרנו את ה
פטמבר 2018
ת בע"מ )להלןן" :האגודה"( ,ליום  30בספ
צי"ב אגודה שייתופית חקלאית
 1970של אגודה מדווחת פלציב עין הנצ
ם
שהסתיימו באותו תאריך .הדדירקטוריון וההנהלה
ולתקופות של תשעה ושלוושה חודשים ש
אחראים לעריכה ולהצצגה של מידע
אחריותנו היא
תש"ל .1970-א
תקופתיים ומיידיים( ,הת
ם
חות
38ד לתקנות ניירות ערך )דוח
תאם לתקנה 8
כספי ביניים נפרד זה בהת
סקירתנו.
הכספי הביניים הנפרד לתקופות ביניים אלה בהתבסס על ס
להביע מסקננה על המידע ה
היקף הסקירה
ם לתקן סקירה  1של לשכת רואי חשבון ביש
של מידע כספי ללתקופות ביניים
שראל "סקירה ש
קירתנו בהתאם
ערכנו את סק
ם הנערכת על
קר עם אנשים
מבירורים ,בעיק
דע כספי נפרדד לתקופות ביניים מורכבת מ
סקירה של מיד
חשבון המבקר של הישות" .ס
ידי רואה הח
היקפה במידה
הלי סקירה אנלליטיים ואחרים .סקירה הינה מצומצמת בה
עניינים הכספייים והחשבונאיים ,ומיישום נה
האחראים לע
לנו להשיג ביטחון שניוודע לכל
אינה מאפשרת ו
אל ולפיכך ה
מקובלים בישרא
מאשר ביקורת הנעררכת בהתאם לתקני ביקורת מ
ר
ניכרת
דעת של ביקורת.
חווים חוות ת
להיות מזוהים בביקוורת .בהתאם ללכך ,אין אנו מח
ת
העניינים המשמעותיים שה יו יכולים
מסקנה
סבור שהמידע
מת ליבנו דבר הגורם לנו לס
רה של רואי חשבון אחרים ,לא בא לתשומ
על סקירתנו ועלל דוחות הסקיר
בהתבסס ל
להוראות תקנה 38ד לתקנות ניירות
ת
הכספי הבינייים הנפרד הנ""ל אינו ערוך ,מכל הבחינות המהותיות ,בה
ת ערך )דוחות
התאם
מיידיים( ,התש""ל.1970-
תקופתיים ומ

תל אביב 27 ,בדצמבר 20 18

ט
זיו האפט
רואי חשב
בון

-ד-3.

פלציב עין הנצי"ב  -אגודה שיתופית חקלאית בע"מ
סכומי הנכסים ,ההתחייבויות וההון המיוחסים לאגודה עצמה כחברת אם )באלפי ש"ח(

 30בספטמבר
2017
2018
בלתי מבוקר

 31בדצמבר
2017

נכסים
נכסים שוטפים:
מזומנים ושווי מזומנים

138

602

469

לקוחות

44,514

48,069

48,075

חייבים ויתרות-חובה

3,172

2,842

2,081

נכס מיסים שוטפים מבעל שליטה

-

-

69

מלאי

18,694

17,288

18,334

66,518

68,801

69,028

סה"כ נכסים שוטפים:

נכסים לא שוטפים:
יתרה בגין חברות בנות ,נטו

127,224

95,844

95,934

רכוש קבוע

32,494

32,020

31,598

159,718

127,864

127,532

226,236

196,665

196,560

סה"כ נכסים לא שוטפים:

המידע המהותי הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהמידע כספי ביניים נפרד.
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פלציב עין הנצי"ב  -אגודה שיתופית חקלאית בע"מ
סכומי הנכסים ,ההתחייבויות וההון המיוחסים לאגודה עצמה כחברה אם )באלפי ש"ח(

 30בספטמבר
2018
2017
בלתי מבוקר

 31בדצמבר
2017

התחייבויות והון
התחייבויות שוטפות:
הלוואות מתאגידים בנקאיים ומאחרים

36,664

28,983

25,750

ספקים ונותני שירותים

17,081

18,160

15,771

זכאים ויתרות-זכות

7,095

5,404

6,435

60,840

52,547

47,956

סה"כ התחייבויות שוטפות

התחייבויות לא שוטפות:
הלוואות מתאגידים בנקאיים ומאחרים

50,211

39,167

41,077

התחייבויות בגין הטבות לעובדים ,נטו

2,602

2,513

2,656

מסים נדחים

738

567

701

סה"כ התחייבויות לא שוטפות

53,551

42,247

44,434

סה"כ התחייבויות

114,391

94,794

92,390

הון המיוחס לאגודה עצמה כחברה אם:
הון מניות נפרע וקרנות הון
עודפים
סה"כ הון המיוחס לאגודה עצמה כחברה אם:

40,347
71,498

40,497
61,374

37,810
66,360

111,845

101,871

104,170

226,236

196,665

196,560

המידע המהותי הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהמידע כספי ביניים נפרד.
 27בדצמבר2018 ,
תאריך אישור הדוחות הכספיים

אמנון ברודי
יו"ר הדירקטוריון
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מאיר לנגר
מנכ"ל

יונתן לוי
סמנכ"ל כספים

פלציב עין הנצי"ב  -אגודה שיתופית חקלאית בע"מ
סכומי הכנסות והוצאות המיוחסים לאגודה עצמה כחברה אם )באלפי ש"ח(

לתשעה חודשים
לשלושה חודשים
שהסתיימו ביום 30
שהסתיימו ביום 30
בספטמבר
בספטמבר
2017
2017
2018
2018
בלתי מבוקר

לשנה
שהסתימה
ביום 31
בדצמבר
2017

הכנסות:

94,614

94,424

30,847

31,575

127,767

עלות ההכנסות

64,938

65,651

21,836

22,531

86,468

רווח גולמי

29,676

28,773

9,011

9,044

41,299

הוצאות מחקר ופיתוח

2,286

1,963

762

902

2,739

הוצאות מכירה ושיווק

11,414

12,513

3,398

4,005

17,102

הוצאות הנהלה וכללית

7,806

7,225

2,456

1,929

9,829

הכנסות )הוצאות( אחרות ,נטו
רווח מפעולות רגילות

)(23
8,147

423
7,495

)(82
2,313

241
2,449

35
11,664

הוצאות )הכנסות( מימון ,נטו

)(181

976

)(192

266

1,182

רווח בגין חברות בנות ,נטו

6,071

5,543

1,188

159

7,300

14,399

12,062

3,693

2,342

17,782

761
13,638

610
11,452

146
3,547

173
2,169

965
16,817

רווח לפני ניכוי מיסים על ההכנסה
מיסים על ההכנסה
רווח לתקופה המיוחס לאגודה עצמה
כחברה אם

המידע המהותי הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהמידע כספי ביניים נפרד.
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פלציב עין הנצי"ב  -אגודה שיתופית חקלאית בע"מ
סכומי הכנסות והוצאות המיוחסים לאגודה עצמה כחברה אם )באלפי ש"ח(

לתשעה חודשים
לשלושה חודשים
שהסתיימו ביום 30
שהסתיימו ביום 30
בספטמבר
בספטמבר
2017
2018
2017
2018
בלתי מבוקר

לשנה
שהסתיימה
ביום 31
בדצמבר
2017

רווח כולל אחר לאחר מיסים בגין:
פריטים שלא יסווגו מחדש לאחר מכן לרווח
או הפסד:
מדידות מחדש של תוכניות להטבה מוגדרת

-

-

-

-

)(379
)(379

פריטים שייתכן ויסווגו מחדש לאחר מכן
לרווח או הפסד:
התאמות מתרגום דוחות כספיים של פעילות
חוץ
סה"כ פריטים שייתכן ויסווגו מחדש לרווח או
הפסד

2,537

)(1,595

)(636

1,890

)(4,282

2,537

)(1,595

)(636

1,890

)(4,282

סך רווח )הפסד( כולל אחר לתקופה

2,537

)(1,595

)(636

1,890

)(4,661

סה"כ רווח כולל לתקופה המיוחס לאגודה
עצמה כחברה אם

16,175

9,857

2,911

4,059

12,156

המידע המהותי הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהמידע כספי ביניים נפרד.
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פלציב עין הנצי"ב  -אגודה שיתופית חקלאית בע"מ
סכומי תזרימי המזומנים המיוחסים לאגודה עצמה כחברה אם )באלפי ש"ח(

לתשעה חודשים
שהסתיימו ביום
 30בספטמבר
2018

לשלושה חודשים
שהסתיימו ביום
 30בספטמבר

2017

2017

2018

לשנה
שהסתיי
מה ביום
31
בדצמבר
2017

בלתי מבוקר
תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
רווח לתקופה המיוחס לאגודה עצמה כחברה
אם

13,638

11,452

3,547

2,169

16,817

התאמות בגין:
רווח בגין חברות בנות ,נטו

)( 6,071

)( 5,543

)( 1,188

)(159

)( 7,300

פחת והפחתות

4,583

4,655

1,556

1,510

6,127

מיסים על הכנסה ברווח או הפסד

37

1

-

1

135

הפסד )רווח( ממימוש רכוש קבוע

22

)( 1,013

6

)(735

97

סכומים שהוכרו ברווח או הפסד בגין הטבות
לעובדים

)(54

19

)(21

60

162

הוצאות )הכנסות( מימון ,נטו

1,191

843

446

309

1,191

שינויים בנכסים ובהתחייבות:
ירידה )עלייה( בלקוחות

3,561

)(7,684

905

)(4,139

)(7,690

ירידה )עלייה( בחייבים ויתרות חובה

)( 1,022

)(909

)(838

24

)(217

ירידה )עלייה( במלאי

)(360

619

451

128

)(427

עלייה )ירידה( בספקים ונותני שירותים

1,310

307

909

1,887

)(2,082

עלייה )ירידה( בזכאים ויתרות זכות

660

)(842

)(6,007

)(108

189

17,495

1,905

)(234

947

7,002

מזומנים נטו מפעילות שוטפת
תזרימי מזומנים מפעילות השקעה
רכישת רכוש קבוע
תמורה ממימוש רכוש קבוע
הלוואות לחברות בנות ,נטו
מזומנים נטו מפעילות השקעה

)( 5,583
82

)( 2,025
1,818

)( 1,667
39

)(216
-

)( 4,188
1,821

)( 22,682

)( 3,117

)( 1,186

)( 2,287

)( 4,516

)(28,183

)(3,324

)(2,814

)(2,503

)(6,883

המידע המהותי הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהמידע כספי ביניים נפרד.
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פלציב עין הנצי"ב  -אגודה שיתופית חקלאית בע"מ
סכומי תזרימי המזומנים המיוחסים לאגודה עצמה כחברה אם )באלפי ש"ח(

לשלושה חודשים
לתשעה חודשים
שהסתיימו ביום
שהסתיימו ביום
 30בספטמבר
 30בספטמבר
2017
2018
2017
2018
בלתי מבוקר
תזרימי מזומנים מפעילות מימון
דיבידנדים ששולמו

לשנה
שהסתיי
מה ביום
31
בדצמבר
2017

)(8,500

)(7,000

-

-

)(7,000

קבלת הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים

29,894

29,845

12,000

12,736

35,845

פירעון הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים

)(15,023

)(13,559

)(6,059

)(3,165

)(18,214

אשראי מתאגידים בנקאיים ומאחרים לזמן
קצר ,נטו
מזומנים נטו מפעילות מימון

3,986

)(7,329

)(4,108

)(7,468

)(10,345

10,357

1,957

1,833

2,103

286

עלייה )ירידה( במזומנים ושווי מזומנים

)(331

538

)(1,215

547

405

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה

469
138

64
602

1,353
138

55
602

64
469

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה

נספח  -מידע נוסף על תזרים המזומנים:
לשלושה חודשים
לתשעה חודשים
שהסתיימו ביום
שהסתיימו ביום
 30בספטמבר
 30בספטמבר
2017
2018
2017
2018
בלתי מבוקר
רכוש קבוע באשראי ספקים

1,251

484

המידע המהותי הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהמידע כספי ביניים נפרד.
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1,251

484

לשנה
שהסתיי
מה ביום
31
בדצמבר
2017

329

פלציב עין הנצי"ב  -אגודה שיתופית חקלאית בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים ביניים ליום  30בספטמבר ) 2018באלפי ש"ח(
ביאור  - 1פרטים על המידע הכספי ביניים הנפרד:
המידע הכספי ביניים הנפרד של פלציב עין הנצי"ב אגש"לח בע"מ)להלן" :האגודה"( כולל נתונים כספיים מתוך
הדוחות הכספיים התמציתיים ביניים של האגודה ,המיוחסים לאגודה עצמה כחברה אם ,וערוך בהתאם לנדרש
בתקנה 38ד לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( ,התש"ל.1970-
המדיניות החשבונאית שיושמה במידע הכספי ביניים הנפרד זהה למדיניות החשבונאית המפורטת בביאור 2
לדוחות הכספיים התמציתיים ביניים של האגודה ליום  30בספטמבר  2018בכפוף לאמור לעיל ולמפורט במידע
הכספי הנפרד של האגודה ליום  31בדצמבר  2017בדבר הטיפול בעסקאות בין חברתיות.
יש לעיין במידע הכספי ביניים הנפרד יחד עם המידע הכספי הנפרד של האגדוה ליום  31בדצמבר  2017והמידע
המהותי הנוסף המצורף אליו.

ביאור  - 2התקשרויות ועסקאות מהותיות עם חברות בנות:
האגודה נתנה הלוואה לחברת בת  PALZIV NORTH AMERICAבסך  4,680אלפי דולר.
האגודה נתנה הלוואה לחברת בת  FOAMOTIVE MEX SA DE CVהלוואה בסך  700אלפי דולר.
האגודה נתנה הלוואה לחברת בת פומוטיב בע"מ בסך  2,800אלפי ש"ח.

לשלושה חודשים שהסתיימו
לתשעה חודשים שהסתיימו
ביום
ביום
 30בספטמבר
 30בספטמבר
2017
2018
2017
2018
בלתי מבוקר

לשנה
שהסתיימה
ביום
 31בדצמבר
2017

דמי ניהול

675

675

225

225

900

שירותי משק ואחרות

447

530

140

157

708

החזר הוצאות

1,387

1,828

461

752

2,441

הלוואות לחברות בנות
שטר הון לחברות
בנות

41,497

23,431

-

-

19,346

9,840

9,840

-

-

9,840

ביאור  – 3אירועים לאחר תאריך המאזן:
ביום  24בדצמבר  2018החליט דירקטוריון האגודה על חלוקת דיבידנד בסך של  24מיליון ש"ח לחברי האגודה לצורך
תשלום רווח האגודה על פי סעיף  62לפקודת מס הכנסה )נוסח חדש( .חלוקת הדיבידנד תבוצע בפועל בחודשים
ינואר -פברואר .2019
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לכבוד
הדירקטוריון של פלציב עין הנצי"ב אגודה שיתופית חקלאית בע"מ

ג.א.נ,.

הנדון :טיוטת תשקיף של פלציב עין הנצי"ב אגודה שיתופית חקלאית בע"מ
המיועד להתפרסם בחודש פברואר 2019
הנני להודיעכם כי אני מסכים להכללה (לרבות בדרך של הפנייה) בטיוטת התשקיף שבנדון של הדוחות
שלי המפורטים להלן:
דוח רואה החשבון המבקר מיום  5במרץ  2017על הדוחות הכספיים המאוחדים של פלציב עין הנצי"ב
אגש"ח בע"מ לימים  31בדצמבר  2016ו 2015 -ולכל אחת משתי השנים בתקופה שהסתיימה ביום 31
בדצמבר .2016

בכבוד רב,

עזרא שמש ,רואה חשבון

עזרא שמש

)EZRA SHEMESH c.p.a (Isr.

רואה חשבון

3 Brasil Street, Tel-Aviv 69052
P.O.B. 48002, Tel-Aviv 69364
Tel: 03-6416155
Fax: 03-6415417
E-Mail: ez-sh@zahav.net.il

רחוב ברזיל  ,3תל אביב 69052
ת.ד ,48002 .תל אביב 69364
טל'03-6416155 :
פקס03-6415417 :
דואר אלקטרוניez-sh@zahav.net.il :

דין וחשבון המבקר לבעלי המניות
של
פלציב עין הנצי"ב – אגודה שיתופית חקלאית בע"מ
ביקרתי את הדוחות על המצב הכספי המאוחדים המצורפים של פלציב עין הנציב אגודה שיתופית
חקלאית בע"מ )להלן" :האגודה"( ליום  31בדצמבר  2016ואת הדוחות המאוחדים על רווח והפסד
הדוחות על הרווח הכולל ,השינויים בהון ותזרימי המזומנים לכל אחת משתי השנים שהאחרונה שבהן
הסתיימה ביום  31בדצמבר  .2016דוחות כספיים אלה הינם באחריות הדירקטוריון וההנהלה של
האגודה .אחריותי היא לחוות דיעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתי.
לא ביקרתי את הדוחות הכספיים של חברות שאוחדו אשר נכסיהן הכלולים באיחוד מהווים כ 59% -
מכלל הנכסים המאוחדים ליום  31בדצמבר  ,2016והכנסותיהן הכלולות באיחוד מהוות כ –  64%וכ –
 62%מכלל ההכנסות המאוחדות לשנים שהסתיימו בימים  31בדצמבר  2016ו ,2015-בהתאמה .הדוחות
הכספיים של אותן חברות בוקרו על ידי רואי חשבון אחרים שדוחותיהם הומצאו לי וחוות דעתי ,ככל
שהיא מתייחסת לסכומים שנכללו בגין אותן חברות ,מבוססת על דוחות רואי החשבון האחרים.
ערכתי את ביקורתי בהתאם לתקני ביקורת מקובלים ,לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון )דרך
פעולתו של רואה חשבון( ,התשל"ג .1973-על-פי תקנים אלה נדרש ממני לתכנן את הביקורת ולבצעה
במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית .ביקורת כוללת
בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים .ביקורת כוללת גם בחינה של
כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה של
האגודה וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה .אני סבור שביקורתי ודוחות רואי
החשבון האחרים מספקים בסיס נאות לחוות דעתי.
לדעתי ,בהתבסס על ביקורתי ועל הדוחות של רואי חשבון אחרים ,הדוחות הכספיים הנ"ל משקפים
באופן נאות ,מכל הבחינות המהותיות ,את המצב הכספי של האגודה וחברות בנות שלה ליום 31
בדצמבר  2016ואת תוצאות פעולותיהן ,השינויים בהון ותזרימי המזומנים שלהן לכל אחת משתי
השנים שהאחרונה שבהן הסתיימה ביום  31בדצמבר  2016בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים
) (IFRSוהוראות תקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים( ,התש"ע.2010-
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עזרא שמש
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דוח אירועים
בהתאם לתקנה 60ב(ב) לתקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף וטיוטת התשקיף  -מבנה וצורה),
התשכ"ט1969-
להלן גילוי בדבר אירועים מהותיים שאירעו ממועד חתימת הדוחות כספיים של החברה ליום 30
בספטמבר ( 2018קרי  -יום  15בנובמבר  )2018ועד למועד טיוטת התשקיף:
-

ביום  24בדצמבר  2018החליט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד בסך של  24מיליון ש"ח
לחברי האגודה לצורך תשלום רווחי החברה על פי סעיף  62לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש].
חלוקת הדיבידנד תבוצע בפועל בחודשים ינואר-פברואר  ,2019סמוך למועד הפיכת האגודה
לחברה בהתאם לסעיף  34לחוק החברות ,התשנ"ט.1999-

אמנון ברודי ,יו"ר
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מאיר לנגר ,מנכ"ל

יונתן לוי ,סמנכ"ל כספים
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חוות דעת עורך דין
החברה קיבלה את חוות הדעת המשפטית הבאה:
Israel Shimonov
Amir Bartov
Dudi Berland
Nir Cohen Sasson
Oren Elkabetz
Jonathan Robinson
Ayana Wechsler
Corinne Bitton
Liron Azriel
Shimrit Melman
Ran Felder
Ayelet Berkovits
Benjamin Ben Zimra
Nimrod Zohar
Ben Peleg
Ido Lachman
Yonatan Gelbach
David Mizrahi
Matan Hayouka
Yitamar Navott

ישראל שמעונוב
אמיר ברטוב
דודי ברלנד
ניר כהן ששון
אורן אלקבץ
יונתן רובינזון
עיינה וקסלר
קורין ביטון
לירון עזריאל
שמרית מלמן
רן פלדר
איילת ברקוביץ
בנימין בן זמרה
נמרוד זוהר
בן פלג
עידו לכמן
יונתן גלבך
דוד מזרחי
מתן חיוקה
איתמר נבות
-------איגור כץ,

--------

Igor Katz,

Head of Professional Dept.

מנהל מחלקה מקצועית
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מספרנו:
לכבוד
פלציב עין הנצ"יב  -אגודה שיתופית חקלאית בע"מ
קיבוץ עין הנצי"ב

ג.א.נ,.
הנדון :טיוטת תשקיף הנפקה וכן טיוטת תשקיף מדף של פלציב עין הנצ"יב  -אגודה שיתופית
חקלאית בע"מ (להלן" :טיוטת התשקיף" ו"-החברה" ,בהתאמה)
לבקשתכם ,הרינו לאשר בזאת כי:
א .הזכויות הנלוות למניות הקיימות בהון החברה תוארו נכונה בטיוטת התשקיף על פיו בכוונת
החברה להציע מניות;
ב .החברה מוסמכת להנפיק את המניות באופן המתואר בטיוטת התשקיף;
ג .הדירקטורים (חברי הועד המנהל) של החברה נתמנו כדין ושמם נכלל בטיוטת התשקיף.
הרינו מסכימים כי חוות דעתנו זו תיכלל בטיוטת התשקיף.

בכבוד רב,
רן פלדר ,עו"ד
עיינה וקסלר ,עו"ד
שמעונוב ושות' ,עורכי דין

י 1-

 .10.2הוצאות ההנפקה
 .10.2.1הסכום המשוער של כל ההוצאות הקשורות בהצעת ניירות הערך המוצעים על פי תשקיף
זה והנפקתם הינו כ ___-אלפי ש"ח.
 .10.2.2סך כל הוצאות ההנפקה מהוות כ ___-מהתמורה המיידית הצפויה עבור כל ניירות הערך
המוצעים על פי תשקיף זה.

 .10.3דמי עמלות בקשר לניירות ערך המוצעים וניירות ערך אחרים
 .10.3.1לפרטים אודות עמלת התחייבות מוקדמת למשקיעים מסווגים ראו בסעיף  2.4.6לעיל.
 .10.3.2לפרטים אודות עמלות למפיצים ראו בסעיף  5.1לעיל.
 .10.3.3החברה לא שילמה או התחייבה לשלם בשנתיים האחרונות דמי עמילות בקשר לחתימה או
החתמה על ניירות ערך שהנפיקה.

 .10.4הקצאת ניירות ערך של החברה שלא בתמורה מלאה במזומנים
בשנתיים שקדמו לתאריך התשקיף ,החברה לא הקצתה ולא התחייבה להקצות ניירות ערך
שלא בתמורה למזומנים.

 .10.5עיון במסמכים
עותק מהתשקיף וכן מכל חוות דעת הנזכרת בתשקיף וכן תקנון ההתאגדות של החברה
ניתנים לעיון באתר ההפצה של רשות ניירות ערך  www.magna.isa.gov.ilובמשרדי החברה
בקיבוץ עין הנצי"ב ,בשעות העבודה המקובלות.
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