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 התאגיד עסקי תיאור
  מקרא

  :בחלק זה להלן תהיינה לקיצורים הבאים המשמעות הרשומה לצידם, למען הנוחות

   .מ"שק בע- פלסטו   -    " החברה"

   "החברות הבנות"

  .ברות הבנות הפעילות של החברהח  -  "ת הקבוצהחברו"או 

  .החברה וחברות הבנות שלה      " הקבוצה"

  .מ"אביב בע-הבורסה לניירות ערך בתל      - "   הבורסה"

  .ב"דולר ארה       - " דולר"

  .1999- ט" התשנ,חוק החברות    -" חוק החברות"

   .1968-ח"התשכ, חוק ניירות ערך     -" חוק ניירות ערך"

  .2012הדוח התקופתי של החברה לשנת   -" הדוח"או " הדוח התקופתי"

  .מ"מור תעשיות פלסטיק בע       -" מור"

  .מ"תעשיות קרטון בע. אי.סי      -" אי.סי"

  .מ"בע) 1991(סיון תעשיות פלסטיק        - " סיון"

  .מ"בע.) ר.ק(סקיי השקעות . ה.ס      -  "סקי"

 .מ"קרגל אריזות גמישות בע      -" ג"קא"

  .מ"בעקרגל     -  " קרגל"

' בIוקרן מנוף ") אIקרן מנוף : "להלן(שותפות מוגבלת ' אIקרן מנוף     -" קרן בראשית"

  .")בIקרן מנוף : "להלן(שותפות מוגבלת 

  .מ"תמה השקעות ומימון בע      -" תמה"

  .2012 בדצמבר 31 ועד ליום 2012 בינואר 1הינה לתקופה שמיום " תקופת הדוח"התייחסות בדוח זה ל
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 תיאור ההתפתחות הכללית של עסקי הקבוצה -' חלק א
 כללי .1

 . כחברה פרטית מוגבלת במניות20.12.1981 התאגדה ביום החברה 1.1

 של פי תשקיף- עלעם רישומם למסחר,  הפכה החברה לחברה ציבורית1994 מרץבחודש  1.2
 .ניירות הערך של החברה בבורסה

 מבנה הקבוצה .2

מניות רגילות  9,761,029 -ב, דוח זהעד נכון למו, המחזיקה, החברה מצויה בשליטה של קרגל 2.1
 מההון המונפק והנפרע של החברה 81.16%-המהוות כ, כל אחת של החברה. נ.ח ע" ש1בנות 

  .1ומזכויות ההצבעה בה

 של  מהונה המונפק והנפרע50.5%-כהמחזיקה ב ,.אי. סיתבשליט הינה תאגיד מדווח קרגל 2.2
 26.3%-המחזיקה בכ, תמהספים בקרגל הינם בעלי מניות נו).  בדילול מלא44.8% –כ (קרגל 

 מהונה 11.9%-סקיי המחזיקה בכ, ) בדילול מלא25.6% - כ(מהונה המונפק והנפרע של קרגל 
 מהונה 7.8% - מחזיקה בכ 2קרן בראשית, ) בדילול מלא10.6% –כ (המונפק והנפרע של קרגל 

 ABND"(3"(מ " השקעות בע.די.אנ.בי.איי, ) בדילול מלא15.8% - כ(המונפק והנפרע של קרגל 
איי .פי.קיוו)  בדילול מלא1.5% –כ (מהונה המונפק והנפרע של קרגל  1.74% –המחזיקה ב 

 בדילול 1.5% –כ (מהונה המונפק והנפרע של קרגל  1.74% – המחזיקה ב 4)"QPI"(מ "בע
 ).מלא

, 25.3.2004ביום , אשר התאגדה בישראל, חברה פרטית ,הינה, בעלת השליטה בקרגל, אי.סי 2.3

מ "פק בע-קוויק; ABND - 30%: בעלי המניות בה הינם, ואשר למיטב ידיעת החברה
 - 7מנחם אהוד רפאל; 7.5% - 6יהושע לוינברג; 7.5% -  5עמירם לוינברג; 15% -) "פק-קוויק"(

 -וזף לשקוביץ 'ג; 0.65% -חיים הרברט לשקוביץ ; 2.5% - 8מ"וסטאר אחזקות בע; 7.5%
 - אנט דייגי ; 7.1% -מייק דייגי ; 2.9% -ורבה 'לינדה מרי צ; 2.9% -ורבה 'אהרון צ; 0.65%
 .6.45% -  10אילן כהן; 6.45% - 9אמיר כהן; 2.9%

קיימים הסכמי בעלי מניות המסדירים את מערכת היחסים ביניהם , אי.בין בעלי המניות בסי 2.4
 מכוח הסכמי בעלי .אי.אי ואת אופן הצבעתם באסיפת בעלי המניות של סי.כבעלי מניות בסי
ככל שמדובר , בעלי השליטה במי מהם, וכן, אי.כל בעלי המניות בסי, המניות האמורים

  .גם בחברה, ובעקיפין, אי.עשויים להיחשב כבעלי השליטה בסי, בתאגיד

. 12.5.1982ביום , אשר התאגדה בישראל, חברה פרטית, הינה, בעלת עניין בחברה, תמה 2.5

                                                 
   מניות 66,495מחזיק , בחברה מבעלי השליטה בעקיפין, ל החברה"ומנכ, ר הדירקטוריון"סגן יו, מר גבריאל נגר, בנוסף   1

   .א של החברה במישרין"נ כ" עח"ש 1בנות 
  ") בIקרן מנוף : "להלן(שותפות מוגבלת ' בIוקרן מנוף ") אI קרן מנוף: "להלן(שותפות מוגבלת ' אIבאמצעות קרן מנוף    2

  .בחלקים שווים
חי -ועמי) ר דירקטוריון החברה"המכהן כיו(ה ניר דור "בשליטת ה,  הינה חברה פרטיתABND, למיטב ידיעת החברה  3

 ). המכהן כדירקטור בחברה(בלנדר 
ר הדירקטוריון "סגן יוהמכהן כ(אה של מר גבריאל נגר המל בשליטתו,  הינה חברה פרטיתQPI, החברהלמיטב ידיעת   4

, QPI-בנוסף ל"). פק-קוויק("מ "פק בע- המניות המונפק והנפרע של קוויק מהון 51%-המחזיקה בכ, )החברהל "מנכוכ
אשר הינו עובד (קה 'חיים קצ, 25%-) המכהן כדירקטור בחברה(ה רן פרידריך "בעלי המניות הנוספים בקוויק פק הינם ה

   .5.3% –לגמן רחל , 4.3%לגמן אבי - ; 9.6% –) ברת האםח
  
  .בחברהמר עמירם לוינברג מכהן כדירקטור    5
  .מר יהושע לוינברג הינו אחיו של מר עמירם לוינברג   6
 .מר מנחם אהוד רפאל מכהן כדירקטור בחברה   7
  . מור ויוסף מורה ישי"בשליטת ה, מ הינה חברה פרטית"וסטאר אחזקות בע, ידיעת החברהלמיטב   8
  .אשר הוקמה לטובת ילדיו, באמצעות קרן נאמנות שבבעלותו, ידיעת החברהלמיטב   9

  .אשר הוקמה לטובת ילדיו, באמצעות קרן נאמנות שבבעלותו, ידיעת החברהלמיטב   10
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, )"לל תעשיותכ"(מ "צויה בבעלות מלאה של כלל תעשיות בעתמה מ, למיטב ידיעת החברה
 שמניותיה רשומות למסחר בבורסה ואשר בעלת השליטה בה הינה , אשר הינה חברה ציבורית

Al Diversified Holdings S.a r.l  שהינה חברה בת בבעלות מלאה של חברתAl European 

Holdings S.a r.l  וקסמבורג ונמצאת בשליטתו שהינה חברה פרטית אשר התאגדה בל
 .של מר לן בלווטניק) בעקיפין(

 אשר Private equityקרן , למיטב ידיעתה של החברה, הינה, בעלת עניין בחברה, קרן סקיי 2.6
המשקיעים . מקבילות מוגבלות מספר שותפויות  ומורכבת2005התאגדה בישראל בשנת 

למיטב , זרים שראליים וחלקםי מרביתם ,ופיננסיים בקרן כוללים בעיקר גופים מוסדיים
, הינה השותף הכללי בסקיי") סקיי אחזקות("מ "סקיי אחזקות בע. ה.ס, ידיעתה של החברה
 .)שהינו דירקטור בחברה ( הינם מר צבי יוכמן ומר ניר דגןהובעלי השליטה ב

אשר הוקמה בשיתוף המדינה וגופים הינה קרן מנוף , בעלת עניין בחברה, קרן בראשית 2.7
ידי  על המנוהלות, מוגבלות שותפויות משתי, החברה ידיעת הקרן מורכבת למיטב. מוסדיים

בשליטת  תאגיד שהינו ,מ"כללי בע שותף בראשית - שלהן המנהל היחיד הכללי השותף
 .פרל וגבריאל ,לביא צוריאל, גרודצקי רן, )דירקטור בחברה (וסרמן עמנואל

בעקבות השקעת קרן בראשית , 14.12.2011תמה וסקיי נחתם ביום , בראשית, אי.בין סי 2.8
עניינים , וכן, קרגלהמסדיר את יחסיהם כבעלי מניות ב,  הסכם בעלי מניות,ותמה בקרגל

הצדדים להסכם בעלי  )."הסכם בעלי המניות"( ולדרך ניהולה קרגלאחרים הנוגעים ל
, רהלתאגיד מתח, להעביר את מניותיהם בחברה או במי מהצדדים, המניות לא יהיו רשאים

 .ובכלל זה לתאגיד המתחרה בחברות הקבוצה

  

 :11להלן מבנה ההחזקות בחברה 2.9
  

 

 

 

                                                 
   מניות 66,495 מחזיק, בחברה מבעלי השליטה בעקיפין, ל החברה"ומנכ, ר הדירקטוריון"סגן יו, מר גבריאל נגר, בנוסף   11

   .א של החברה במישרין"נ כ" עח"ש 1בנות 
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 חברות בנות 6במניותיהן של , במישרין או בעקיפין, מחזיקה החברה, דוח זהנכון למועד  2.10
  : כדלקמן, פעילות

  

        החברה      

                    
  100%      100%      100%     100%12     100%  

קרגל אריזות 
 מ " בעגמישות

  
מור תעשיות 
 מ"פלסטיק בע

  
  

Plasto Sac 
UK Ltd. 

  
  

Plasto Sac 
Mexico SA  

  
  

Plasto Sac 
Iberica SA  

  

      100%                

    

סיון תעשיות 
) 1991(פלסטיק 
  מ"בע

  

            

 

  כללי-תיאור תחומי הפעילות של הקבוצה  .3

 .גמישותתחום האריזות ה :אחד פעילות םלקבוצה תחו 3.1

 שרוולים )א(:  ייצור ושיווק של, בפיתוחעוסקת הקבוצה, במסגרת פעילותה בתחום זה
 על בסיס ,אקסטרוזיה-אקסטרוזיה או קו בתהליך הקרוי יםהמיוצר(ויריעות פוליאתילן 

 ,לתעשיית הגומי וכן, בין היתר,  המשמשים,)בצפיפויות ובהרכבים שונים, פוליאולפינים
 ;בפרט, ולייצור המוצרים המפורטים להלן, בכלל, האריזות הגמישותכחומר גלם לתעשיית 

העשויים מיריעת פוליאתילן , לרבות מודפסים, שקיות ואריזות גמישות אחרות,  שקים)ב(
ואשר משווקים בעיקר למגזר , המוצמדות בתהליך למינציה, אחת או ממספר יריעות שונות

משרדי ממשלה : כגון( וללקוחות אחרים ) והטואלטיקהבעיקר לתעשיית המזון (התעשייתי
  ).חברות הובלת כספים ובלדרות, בנקים, המגזר החקלאי, ורשויות מקומיות

                                                 
  .ידי מור-על, בנאמנות עבור החברה, שק מקסיקו מוחזק-  מהונה המונפק והנפרע של פלסטו50%  12
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   השקעות בהון החברה ועסקאות במניותיהן .4

אשר בוצעו , שנעשו במניות החברה, להלן יפורטו השקעות בהון החברה ועסקאות מהותיות אחרות
   :דוח זהלמועד עד ו 2011ת החל משנידי בעלי עניין בחברה - על

  החברה 4.1

,  תשקיף מדף להנפקת מניות רגילותהחברהפרסמה , 2011מאי בחודש  4.1.1
 וכתבי אופציה למניות שק-פלסטואיגרות חוב להמרה למניות , איגרות חוב

 .  הנפקה על פי תשקיף מדף זהלא בוצעה, נכון למועד הדוח. שק- פלסטו

עם כלל פיננסיים בטוחה  בהסכם עשיית שוק החברה התקשרה 2007בשנת  4.1.2
לפיו תשמש כלל פיננסיים כעושה שוק , ")כלל פיננסים("מ "ניהול השקעות בע
שק בהתאם להוראות הדין ובכלל זה הוראות תקנון הבורסה -במניות פלסטו

 .והנחיותיה לעניין עשיית שוק

,  הודעה מהבורסה לניירות ערך החברההתקבלה אצל, 2010 לנובמבר 2ביום  4.1.3
 באוקטובר 15פי נתוני הסחירות בששה החודשים שהסתיימו ביום על , לפיה
 מועמדות להיכלל ברשימת ניירות הערך דלי שק- פלסטומניות , 2010

בשל העובדה כי במניות , על פי הודעת הבורסה ").הרשימה("הסחירות 
עם . הן לא ייכללו בפועל ברשימה, עושה שוק, לאותו מועדנכון , פועלהחברה 

 ברשימה החברהבפעילותו של עושה שוק תגרום להכללת מניות הפסקה , זאת
לפרטים . במניות החברה פועל עושה שוק, נכון למועד דוח זה. באופן מיידי

  .2010-01-667425מספר אסמכתא , 2.11.2010נוספים ראו דיווח מיידי מיום 

 עניין בעלי ידי על עסקאות בבורסה בוצעו 2012 - ו 2011 השנים במהלך 4.1.4
 .בחברה

 לרכישה תוכנית מסגרת החברה דירקטוריון אישר, 2010 בדצמבר 28ביום  4.1.5
, 2012 בפברואר 29ביום . ")תוכנית הרכישה(" החברה של מניות עצמית

לפרטים נוספים ראו  .החברה על ביטול תוכנית הרכישההחליט דירקטוריון 
 . 2010-01-734922: מספר אסמכתא, 28.12.2010דיווח מיידי של החברה מיום 

  בחברה חלוקת דיבידנדים .5

 . לדוחותיה הכספים של החברה16ראו ביאור , לפרטים אודות דיבידנדים שחילקה החברה 5.1

 רווחים יתרת 5.2

 302 סעיף לפי הרווח מבחן לעניין החברה של" הרווחים "מסתכמים 2012, בדצמבר 31 ליום  

 וככל אם, ברההח ידי-על דיבידנדים חלוקת. 13ח"שאלפי  42,187 -כ ב, החברות לחוק

 ובכפוף החברות חוק להוראות בהתאם תהיה, החברה דירקטוריון ידי-על לגביה שיוחלט

  .דין כל ולהוראות, לחלוקה ביחס בו הקבועים לתנאים

בכפוף להוראות כל דין ולמגבלות כי דירקטוריון החברה החליט , 2010 במרץ 15ביום  5.3
או על ידי גורמים /ידים לה מימון וידי גורמים המעמ- או יוטלו על החברה על/שהוטלו ו

ידי החברה המדרגת של החברה לצורך -או יוטלו על /או מגבלות שהוטלו ו/רגולטוריים ו
 מהרווח הנקי 30%לפחות , תחלק החברה מדי שנה, שמירה על דירוג האשראי של החברה

                                                 
   . הינם ממפעלי מאושרים ויכול שתהיה השפעה על חבות המס במקרה של חלוקת דיבידנדהחברהחלק מרווחי    13
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עלי כדיבידנדים לב, )כפי שיופיע בדוח הכספי השנתי של החברה(של החברה ) לאחר מס(
 החודשים 12- והכל בהתחשב בתזרים המזומנים של החברה ובהשקעות הצפויות ב, מניותיה
 .הקרובים

 )ח"באלפי ש(פעילות של הקבוצה תחום המידע כספי לגבי  .6

  
  2010שנת 

  
 2011שנת 

  
   2012שנת 

      
  

 סך ההכנסות  393,282  408,559  375,697
נן מהוות אשר אימשתנות עלויות   272,362  282,216  257,320

  הכנסות בתחום פעילות אחר
אשר אינן מהוות קבועות עלויות   70,855  69,572  66,223

  הכנסות בתחום פעילות אחר
 סך העלויות המיוחסות  343,217  788,351  323,543
323,543  788,351  343,217  

 עלויות אשר אינן מהוותכ "סה
 הכנסות בתחום פעילות אחר

  הכלסך  343,217  351,788  323,543
 רווח גולמי  50,065  56,771  52,154
מפעולות רגילות המיוחס לבעלי  רווח  8,180  18,499  14,339

  מניות החברה
  
-  

  
-  

-  
מפעולות רגילות המיוחס לבעלי רווח 

  מניות המיעוט
  

504,857  
  

  
504,321  

  
511,442  

 בדצמבר 31 סך נכסים תפעוליים ליום
  

 לדוח הדירקטוריון 1.2ראו סעיף , ונים הכספיים המתוארים לעיללהסברים אודות התפתחויות שחלו בנת
  .המצורף בפרק השני לדוח זה

 סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים על פעילות הקבוצה .7

אשר עשויים , בה פועלת הקבוצה, כלכלית-אירועים והתפתחויות בסביבה המקרו, קיימים מגמות
  : כמפורט להלן, להשפיע על פעילות הקבוצה

 בתחום הן,  פעילות הקבוצה-המצב הכלכלי העולמי והמצב הכלכלי במשק הישראלי 7.1
במשק ו  בעולםמושפעת מהמצב הכלכלי, הקרטון הגלי והן בתחום האריזות הגמישות

עשויים , וברמת הפעילות הכלכלית במשק הישראלישינויים במצב הכלכלי . הישראלי
 אופיינה בהאטה 2012שנת . וצרי הקבוצהאת הביקוש למ, לפי העניין, להגדיל או להקטין

גורמים ). עם נטיה חיובית של שוק ההון(מסוימת בצמיחת המשק עם מגמה מעורבת 
כלכליים גלובאלים עשויים להשפיע אף הם על פעילותה של החברה בין היתר עקב - מאקרו

ל והן עקב פעילות היצוא של לקוחות חברות "פעילות היצוא של חברות הקבוצה לחו
,  ובכללם המחאה החברתית2011הגורמים האמורים וכן מגמות שהחלו בשנת . קבוצהה

 . השפיעו על התפתחות הכלכלה והצריכה המקומית בישראל

הנהלת החברה בוחנת באורח שוטף את ההתפתחויות וההשלכות האפשריות של המצב 
 .הכלכלי בשווקים על עסקיהן של חברות הקבוצה

כל על רמת הפעילות ב, בין היתר,  בישראל קיימת השפעהיטחונ למצב הבי- יהמצב הביטחונ 7.2
בהם פועלים לקוחות הקבוצה , התעשייה ושוק מוצרי הצריכהלרבות , השווקים המקומיים

שיפור במצב , בהתאם. ידה-ואשר אליהם מיועדים חלק ניכר מהמוצרים המשווקים על
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בוצה וכתוצאה מכך לגידול  עשוי להביא לגידול בהיקף פעילותם של לקוחות הקיהביטחונ
 - עלולה להיות השפעה הפוכה יואילו להרעה במצב הביטחונ, בהיקף רכישותיהם מהקבוצה

 לקבוצה יצוין כי. ירידה בהיקפי הפעילות העלולה להביא לירידה בהיקף הרכישות מהקבוצה
 . באזורי עימותמפעל המצוי

יה בשכר ממוצע במשק ועל עליה בשכר ה- עליית השכר הממוצע במשק ושכר המינימום 7.3
עלויותיהם של קבלני בעלויות העסקת העובדים בקבוצה ועשויות להביא לגידול בהמינימום 

  .משנה שונים עמם עובדת הקבוצה

 חומרי הגלם העיקריים המשמשים לייצור מוצרי הקבוצה - שינויים במחירי חומרי הגלם 7.4
מרבית רי מחי. ם מסוגים שונים מסוגים שונים ויריעות עשויות פולימריפולימריםהינם 

נתונים לתנודתיות ו, ) ואירודולר ,רך כללבד (במטבעות זרים נקובים לוחומרי גלם א
משינויים , וכן, רמות הביקוש וההיצע של חומרי גלם אלו בעולםמשינויים בהמושפעת בעיקר 

ור של הייצשינוי במחירי חומרי הגלם האמורים עשוי להשפיע על עלויות  .במחירי הנפט
 . ואף להשפיע על רווחיות חברות הקבוצה, מוצרי הקבוצה

-התאמת היקף מלאי חומרי הגלם המוחזק עלהקבוצה פועלת לצמצום החשיפה באמצעות 
באמצעות הצמדת מחירי , גלםידה לתחזיות בדבר שינויים צפויים במחירי חומרי ה

חלק למחירי , יהןהם מוכרות חברות הקבוצה את מוצריהן לחלק מלקוחותב, המוצרים
במסגרת הסכמיה עם חלק ,  שמירה על זכותהבאמצעותו חומרי הגלם של מוצרים אלהמ

  . 14לעדכן את מחירי המוצרים בהתאם לשינוי במחירי חומר הגלם ,מלקוחותיה

המשמשים את חברות , עיקר חומרי הגלם - שינויים בשערי החליפין של מטבע חוץ 7.5
 כאשר במרבית המקרים, ) ואירודולרבעיקר (רים ידן במטבעות ז-נרכשים על, הקבוצה

 .בשקלים חדשים, בגין רכישותיהם מהקבוצה,  בישראלנקובים המחירים ללקוחות הקבוצה
ובמטבעות בפאונד , ביורובדולר , ל מתבצעות במטבעות זרים"מכירותיה ללקוחותיה בחו

  .אחרים

 וכן השקלים השונים לבין תנודות החלות בשערי ההמרה בין המטבעות הזרה, כתוצאה מכך
להשפיע על עלולות , תנודות החלות בשערי ההמרה של הדולר מול המטבעות הזרים השונים

  . על רווחיותה ,כןעלויות הייצור והוצאות המימון של הקבוצה ו, הכנסות

חלק מפעילות  .הגנות טבעיותמטבעית באמצעות החשיפה ה  פועלת לצמצוםהקבוצהיצוין כי 
 עובדה אשר תורמת ליכולתה של החברה לבצע הגנות טבעיות, יצואי וניה) 35%-כ( הקבוצה

לעתים , בנוסף.  הגלםי ייצוא מוצרים במטבע זהה לזה אשר בו מתבצעת רכישת חומרייד- לע
לשערי , של המחירים בהם היא מוכרת את מוצריה ללקוחות הצמדה הקבוצהמבצעת 
 וחלק מלקוחות החברה משלמים עבור לםשל המטבע בו מתבצעת רכישת חומרי הג החליפין

   .המוצרים במטבע זר

 החברה מזהה מגמה של אימוץ תקני –אימוץ תקנים בינלאומיים על ידי לקוחות הקבוצה  7.6
בעיקר לקוחות בתחום המזון ולקוחות ,  על ידי לקוחות הקבוצהםבינלאומייאיכות 

ות הקבוצה יעמדו  להערכת החברה ככל שהחבר.מייצאים את מוצריהם מחוץ לישראלש
 יכול הדבר לסייע להם בצבירת לקוחות נוספים, בדרישות לקבלת תקנים בינלאומיים

היעדר תקנים כאמור עלול לפגוע ביכולתן של חברות . ובשמירה על הלקוחות הנוכחיים
 . הקבוצה לפנות ללקוחות מסוימים

בחברות ועיים מקצ עובדים גיוס בקושי מזהה החברה -  מקצועיים עובדיםקושי בגיוס 7.7
 עשוי להשפיע על פעילותה של הקושי האמור.  הקבוצהפועלתם בו לרבות בתחו, תעשייתיות
הן בהיבט של עלויות שכר והן בהיבט של היכולת להגדיל את כושר הייצור של , הקבוצה

                                                 
זמן מה לאחר , פי רוב-על, ידי הקבוצה לשינויים במחירי חומרי הגלם מתאפשרת-המיוצרים עלרי המוצרים התאמת מחי   14

  .ומשכך אינה מספקת מענה לשינויים חדים ומהירים במחירי חומרי הגלם,  הגלםחומרישחל השינוי במחיר 
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ת לצמצם " קושי זה גובר עקב מדיניות משרד התמ.מפעליה בשל הקושי בגיוס כח אדם חדש
 .רים לעובדים זרים בתעשיהאת כמות ההית

 פרסם 2010 בחודש יולי - באיגרות חוב לא ממשלתיות גוף מוסדי השקעתחוזר בעניין  7.8
בין , כוללה ")הממונה על שוק ההון("ההון ביטוח וחיסכון במשרד האוצר  שוק הממונה על

 לא חוב גרותיההשקעה בא טרם מוסדי בגוף פנימיים הוראות בעניין תהליכים, היתר
, אחריהן שוטף ולמעקב הןב השקעה מוסדי לבחינת הנחוץ לגוף בעניין המידע, תיותממשל

 להשקעה הנוגעים מסוימים בנושאים גופים מוסדיים בין לשיתוף פעולה בדבר מנגנונים
 כתנאי  כאמורחוב אגרות במסמכי בעניין הוראות שיש לכלול,  כאמורחוב גרותיבא

השקעות  מוסדיים לקבוע מדיניות של גופים ובםבהן ובעניין חי מוסדיים גופים להשקעת
, )הןמיידי שתיכללנה ב לפירעון העמדה לזכויות לרבות ביחס ( לא ממשלתיותבאגרות חוב

מרבית הוראות החוזר נכנסו . המתייחסת למאפייניהם של אגרות החוב והמנפיקים השונים
האופן שבו ייושמו חוזר הממונה ו .2011 או בחודש ינואר 2010לתוקף בחודש אוקטובר 

ידי גופים מוסדיים עשויים להשפיע על אפשרויות גיוס הון מגופים מוסדיים - הוראותיו על
ואופן שבו יישומו , חוזר זה. לרבות התנאים והמחיר לגיוס הון כאמור, באמצעות אגרות חוב

ים הוראותיו על ידי גופים מוסדיים עשויים להשפיע על אפשרויות גיוס הון מגופים מוסדי
 .לרבות התנאים והמחיר לגיוס הון כאמור, באמצעות אגרות חוב לא ממשלתיות

 2006ובפרט מאז פורסמו בחודש דצמבר , בשנים האחרונות - תאגידי ממשל חקיקת 7.9

 בישראל (Corporate Governance)המלצות שונות של הועדה לבחינת קוד ממשל תאגידי 
. ת חקיקתית ענפה בתחומי הממשל התאגידיניכרת בישראל מגמה של התפתחו, )ועדת גושן(

בתקינה או בחוזרים והנחיות של גופי , מרבית המלצות הועדה האמורה יושמו בחקיקה
 :בין היתר, פיקוח או מצויות בשלבים שונים של הליכי יישום כאמור ובכלל זה

-ל"תשה, )דוחות תקופתיים ומיידים(פורסם תיקון לתקנות ניירות ערך , 2009בחודש דצמבר 
מחויבות בחברות ההבקרה הפנימית על הדיווח הכספי והגילוי בענין אפקטיביות , 1970

בקרות ונהלים , האחד: הבקרה הפנימית מורכבת משני נדבכים. בדיווח לפי חוק ניירות ערך
אשר נועדו לספק להנהלת התאגיד בטחון סביר בדבר מהימנות הדיווח הכספי ובדבר הכנת 

בקרות , השני;  בקרה פנימית על הדיווח הכספי-אם להוראות הדין הדוחות הכספיים בהת
, ונהלים שנועדו להבטיח כי מידע שהתאגיד נדרש לגלותו בדוחות תקופתיים ורבעוניים נאסף

- מסוכם ומדווח במועד ובמתכונת הקבועים בדין וכי מידע כאמור מועבר להנהלה על, מעובד
  .  בקרה פנימית על הגילוי- הגילוי מנת לאפשר קבלת החלטות בהתייחס לדרישת 

יישומן המלא של התקנות לעניין אפקטיביות הבקרה הפנימית הינו החל בדוחות 
 הדוח ראו, בקבוצהלפרטים אודות אפקטיביות הבקרה הפנימית . 2010התקופתיים לשנת 

  .לדוח' בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי בחלק ה

, בין היתר, מטרות החוק הן. נכנס לתוקפו חוק האריזות, 2011 במרץ 1ביום  – ותחוק האריז 7.10
בכל , ויצרנים של אריזות שירות, הטלת אחריות מורחבת על יצרנים של מוצרים ארוזים

לרבות קביעת יעדים מחייבים , הנוגע לסימון האריזות ולביצוע מחזור של פסולת האריזות
. שיפעלו בשמם של היצרנים והיבואנים של מוצרים ארוזיםוהסדרת גופים מוכרים , למחזור

יעדים למחזור סוגי , את האחריות למיחזור פסולת האריזות, בין היתר, חוק האריזות קובע
עיצומים כספיים בגין אי עמידה ביעדים והוראות להסדרת הקמת הגוף , פסולת אריזות
ים והיבואנים חברה ללא כוונת הקימו היצרנ, לשם מילוי הוראות החוק. המוכר ופעילותו

חברות הקבוצה התקשרו "). ר.י.מ.ת("רווח שתפעל למחזור האריזות כנגד קבלת דמי טיפול 
תידרש החברה לתשלום דמי טיפול בקשר עם אריזות , החברהלהערכת . בהסכם עם תמיר

אריזות של מוצרי חברות האריזות הגמישות , של חומרי גלם המיובאים על ידי החברה
 דמי הטיפול. מכרות על ידן וכן שקיות שירות הנמכרות על ידי חברות האריזות הגמישותשנ

אינם , 2013 ותידרשנה לשלם בשנת 2012שחברות האריזות הגמישות נדרשו לשלם בשנת 
  .מהותיים
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על רקע , לאור גילויי מחאה חברתית. ")ועדת טרכטנברג("עדה לשינוי חברתי כלכלי והו 7.11
ידי ראש הממשלה הוועדה - מונתה על2011בחודש אוגוסט ,  המחייהמחירי הדיור ויוקר

 הגישה הוועדה 2011בחודש ספטמבר . טרכטנברג' לשינוי חברתי כלכלי בראשות פרופ
עצירת מתווה ההפחתה של שיעור : בין היתר, אשר כללו, האמורה לממשלה את המלצותיה

 והמלצה 2012 החל משנת 25%העלאת מס החברות לשיעור של , מס החברות שנקבע בעבר
המס , ובכלל זה(העלאת המיסוי על רווחי הון ; 2013 בשנת 26%לבחון העלאתו לשיעור של 

וכן חיזוק הכלים ; ביטול והפחתת מכסים; 2012החל משנת ) על ריבית ודיבידנדים
מים בעלי כוח הרגולטוריים העומדים לרשויות השלטוניות בקשר לפיקוח על מונופולים וגור

 הממשלה אימצה את עיקרי המלצות 2011בחודש אוקטובר  .מיםק בענפי משק מסוישו
 . הוועדה והחליטה לפעול ליישומן

-ב"התשע, )תיקוני חקיקה( פורסם חוק לשינוי נטל המס 2011בחודש דצמבר , בעקבות זאת
בית על ריוכן שיעור המס על רווחי הון  2012מתחילת שנת הועלה , בין היתר, במסגרתו, 2011

 25% או 20%של  מכירת מניות שיעור המסרווח הון מביחס ל, כך למשל (5%-ב) דיבידנדעל ו
של שיעור מס ההדרגתית בוטל מתווה ההפחתה , בנוסףו, )בהתאמה, 30%או  25%- להועלה 

הועלה לשיעור של הוא ו, )18% לשיעור של 2016היה צפוי לרדת בהדרגה עד לשנת שהחברות 
25%.   
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 תיאור עסקי הקבוצה -' חלק ב
 פעילות חברות הקבוצהמידע כללי על תחום  .8

 מבנה תחום הפעילות ושינויים החלים בו 8.1

 בשלושה אתרים  ממוקמים האריזות הגמישותמפעלי, נכון למועד הדוח 8.1.1
 ובשדרות ")מפעל יבנה ("ביבנה, )"המפעל משמר השרון"(במשמר השרון 

:  ומפעל שדרות ביחדמפעל יבנה, מפעל משמר השרון (")מפעל שדרות"(
  )." אריזות הגמישותמפעלי"

, חברות הקבוצה ותעוסק, האריזות הגמישות בתחום ןבמסגרת פעילות 8.1.2
המיוצרים ( ויריעות פוליאתילן שרוולים )א(:  ייצור ושיווק של,בפיתוח

,  על בסיס פוליאולפינים,אקסטרוזיה- בתהליך הקרוי אקסטרוזיה או קו
, לתעשיית הגומי וכן ,בין היתר,  המשמשים,)בצפיפויות ובהרכבים שונים

ולייצור המוצרים המפורטים , בכלל,  האריזות הגמישותכחומר גלם לתעשיית
 ואריזות גמישות  שקיות, שקים)ב(; )"יריעות פוליאתילן"(בפרט , הלןל

העשויים מיריעת פוליאתילן אחת או ממספר ,  לרבות מודפסים,אחרות
יריעות , יריעות פוליפרופילן, פוליאתילןיריעות : כגון(יריעות שונות 

 יםאשר משווק, המוצמדות בתהליך למינציה, )יריעות פוליאסטר, אלומיניום
וללקוחות ) בעיקר לתעשיית המזון והטואלטיקה (בעיקר למגזר התעשייתי

, בנקים ,המגזר החקלאי ,משרדי ממשלה ורשויות מקומיות: כגון(אחרים 
 .)"אריזות גמישות" ()לדרותת כספים ובחברות הובל

והן לשווקים מחוץ ) 65%-כ( משווקים הן לשוק המקומי הקבוצהמוצרי  8.1.3
 ). 35%-כ(לישראל 

, מפותחים בשוק האריזות הגמישות מוצרים שונים ,בשנים האחרונות 8.1.4
, דומה לזה של מוצרי אריזה קשיחים מסוימיםמענה פונקציונאלי המספקים 

  .ים זאתזאת כאשר מאפייני המוצר הנארז מאפשר

 חברות הקבוצהתקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום פעילות , מגבלות חקיקה 8.2

 איכות ,כיבוי אש, לדינים הקשורים לבטיחות בעבודה כפופות חברות האריזות הגמישות
חוקי המגן , דינים הקשורים בעבודה על חומרים מסוכנים, 15 ובכלל זה חוק האריזותהסביבה

 .ודיני הצרכנות, 1951 –א "התשי, לל זה לחוק שעות העבודה ומנוחהבתחום דיני העבודה ובכ
  . להלן25.5 וסעיף 24.5לפרטים נוספים ראו סעיף 

  יים בהיקף פעילותן של חברות הקבוצה וברווחיותן שינו 8.3

 לא חל שינוי משמעותי בהיקפי הפעילות בתחום האריזות החברהלהערכת  8.3.1
 .הגמישות בשנים האחרונות

פעלו חברות האריזות הגמישות על מנת למקד את מאמצי , בשנה האחרונה 8.3.2
" מוצרי נישה"השיווק של החברות האריזות הגמישות במוצרים מתוחכמים 
 . אשר בהם צופה החברה כי שיעור הרווחיות יהיה גבוה יחסית

ההתקדמות הטכנולוגית בשנים האחרונות מאפשרת ייעול של תהליכי , כמו כן 8.3.3
אמצעי ייצור ידי רכישת -ך הייצור הקיים ועלידי שיפור הלי-על, הייצור

                                                 

  . לעיל7.10 לפרטים אודות חוק האריזות ראו סעיף  15
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רכש המפעל במשמר השרון מכונת דפוס מתקדמת , 2010שנת  ב.חדשים
 ובשנת שנועדה בין היתר לשפר את איכות ההדפסה וליעל את תהליכי ייצור

 רכש המפעל בשדרות שתי מכונות שיחול חדישות שנועדו לשפר את 2012
ים שלא ניתן היה צור מוצרים ייחודיייהיכולת היצורית של מור ולאפשר 

 .לייצרם קודם לכן

חלה , בשנים האחרונות לאור הגברת התחרות בתחום האריזות הגמישות 8.3.4
שחיקה משמעותית ברווחיות תחום האריזות הגמישות שהובילה בין היתר 

הסדרי חוב ופירוק של מספר חברות בתחום האריזות , לחדלות פירעון
 .2012הגמישות בשנת 

 ויות בשווקים של פעילות חברות הקבוצה ושינויים במאפייני לקוחותיהןהתפתח 8.4

 התפתחויות בתחום הצרכני  8.4.1

 מזון ומשקאות ומוצרים -קרי (בתחום המוצרים הנמכרים לצרכן הסופי  8.4.1.1
זיהתה החברה מגמה של גידול בהשקעה , )שמגיעים לרשתות השיווק
 ולאור ת החייםהיתר לאור העליה ברמבין , בייחודיות ובבידול האריזה

ובהתאם נכונות של . הדמיון ההולך וגובר בין מוצרי הצריכה הנארזים
לקוחות חברות האריזות הגמישות לפיתוח משותף בדרך של ניסויי מוצרים 

 מידע במשק הישראלי מהוות ביחס להתפתחויות החברההערכות . חדשניים
ת מבוססות ההערכות האמורו. כהגדרתו בחוק ניירות ערך, צופה פני עתיד

כי הערכות אלו לא , יתכן.  את השוק נכון למועד הדוחהחברהעל היכרות 
המשבר , במשקעקב שינויים , בין היתר, יתממשו או יתממשו באופן שונה

או / והחברהידי -הכלכלי העולמי או זיהוי מוטעה של המגמה האמורה על
  .שינויים שיחולו בה

, להערכתה, המושפעת, מזוןהחברה מזהה מגמה בתחום מוצרי ה, בנוסף 8.4.1.2
מהמודעות הבריאותית הגוברת של מעבר ממוצרים קפואים ומשומרים 

המחייבת מתן פתרונות אריזתיים מתוחכמים , למוצרים מצוננים וטריים
. שיאפשרו להאריך את חיי המדף של המוצר הנארז תוך שמירה על טריותו

 מהוות מידע ,ןבתחום מוצרי המזוביחס לגבי התפתחויות  החברההערכות 
ההערכות האמורות מבוססות . כהגדרתו בחוק ניירות ערך, צופה פני עתיד

כי הערכות אלו לא , יתכן. את השוק נכון למועד הדוח החברהעל היכרות 
עקב שינויים בשוק האריזות , בין היתר, יתממשו או יתממשו באופן שונה

או שינויים /ו רההחבידי - או זיהוי מוטעה של המגמה האמורה על, הגמישות
 .שיחולו בה

 התפתחות בתחום אחריות סביבתית   8.4.2

. הולכת ומתפתחת האחריות והמחויבות הסביבתית, בשנים האחרונות
עסקים בעולם פועלים כיום למען צמצום לפיה , החברה מזהה מגמה

ידי שימוש מופחת בחומרי - על, בין היתר, ההשלכות השליליות של פעילותם
 י כדוגמת מוצר,ל ידי דרישה למוצרים הניתנים למחזורוכן ע, )דיקוק(גלם 
מגמות אלו משפיעות על  .ם למחזור במלואיאתילן דמויי נייר הניתניםלפו

תחום פעילות של חברות הקבוצה בכך שלקוחות חברות הקבוצה מעדיפים 
תוך שמירה על פונקציונליות , לעתים לרכוש מוצרים דקים יותר מבעבר

  .האריזה

 מידע ת מהוובתחום האחריות הסביבתית לגבי התפתחויות ההחברהערכות 
ההערכות האמורות מבוססות על . כהגדרתו בחוק ניירות ערך, צופה פני עתיד

כי הערכות אלו לא , יתכן.  את השוק נכון למועד הדוחהחברההיכרות 
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עקב שינויים בשוק האריזות , בין היתר, יתממשו או יתממשו באופן שונה
או שינויים / והחברהידי - יהוי מוטעה של המגמה האמורה עלאו ז, הגמישות
 .שיחולו בה

 פעילותן של חברות הקבוצהשינויים טכנולוגיים שיש בהם כדי להשפיע מהותית על תחום  8.5

ההתפתחויות הטכנולוגיות שחלו בשנים האחרונות מאפשרות שיפור וגיוון של  8.5.1
מבחינת , ות הגמישותחברות האריזידי - תכונות וסוגי המוצרים המיוצרים על

 ובכלל זה ליצור מוצרים  שלהםת מבחינת התכונות הפונקציונאליו,מראה
שינויים ושיפורים טכנולוגיים אלה . שתכונותיהם אחידות לאורך זמן

 אריזות דקות יותר, בין היתר,  לייצרחברות האריזות הגמישותמאפשרים ל
 אריזות העשויות ,משמרות את תכונות המוצר אך) המכילות פחות פלסטיק(

, או בשיטות אחרות/ וביולוגית כתוצאה מפעילות מחומרים המתכלים
אריזות  ,ומפולימרים עם תוספים מסוימים המשפרים את האטימה לגזים

הנארז ומאריכות את חיי המאטות את הפעילות הבקטריולוגית של המזון 
המאפשרות לעקוב אחר מצב הטריות של " חכמות"אריזות , המדף שלו

באמצעות טכנולוגיית ,  בין היתר,אריזות המאפשרות פתיחה קלה, המזון
 . אריזות המודפסות באיכות גבוהה יותר, לייזר וכן

קודם ההתפתחויות הטכנולוגיות האמורות מאפשרות אריזת סוגי מוצרים ש 8.5.2
 לושכן אריזות כא, יריעות גמישותלא נארזו באריזות העשויות מלכן 

לדוגמא ,  שלא התאפשרו בעברםות פונקציונאליימסוגלות כיום לתת פתרונ
   .החלפה של קופסאות שימורים במוצרי פוליאתילן

התפתחויות טכנולוגיות והשקעות שבוצעו בציוד חברות האריזות הגמישות  8.5.3
מסייעות לחברות האריזות הגמישות ליצור מוצרים איכותיים , בשנה החולפת

 . ירה לשווקים חדשיםיותר ומאפשרות לחברות האריזות הגמישות חד

 והשינויים החלים בהםפעילותה של חברות הקבוצה גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום  8.6

:  הינם כמפורט להלןפעילותהכי גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום ,  מעריכההחברה
   .לי ערך מוסףבעמגוונים ו, יכולת לפתח ולייצר מוצרים חדשניים: פיתוח

 .כמויות ובמועדי האספקה הנדרשים ללקוחותיכולת לעמוד באספקת : שירות

 .לשביעות רצון לקוחות הקבוצה, עמידה ביעדי איכות ובתקני איכות משתנים: איכות

, יכולת להתאים לאורך זמן את מחירי המכירה לשינויים בתשומות הייצור: תחרותיות
 . זאת לאור התנודתיות במחירי התשומות

לצורך יצירת פתרונות אריזה , וגיות מתקדמותהשקעה שוטפת בטכנול: השקעות הוניות
ולצורך התייעלות התפעול וכניסה , לצורך שיפור איכות הדפוס של מוצריה, חדשניים

 .לנישות שיווקיות נוספות

יכולת רכש חומרי גלם במחירים תחרותיים יותר וכן יכולת לספק ללקוחות : יתרון לגודל
 .לגודל של החברות האריזות הגמישותתוך ניצול היתרון , מגוון פיתרונות אריזה

  פעילות חברות הקבוצהתחום בשינויים במערך הספקים וחומרי הגלם  8.7

  .הלן ל22 סעיף ורא, לפרטים אודות שינויים במערך הספקים וחומרי הגלם

 ושינויים החלים בהםפעילות חברות הקבוצה חסמי הכניסה והיציאה העיקריים של תחום  8.8

 נובעים מהצורך האריזות הגמישותניסה העיקריים בתחום מחסומי הכ, החברהלהערכת 
 ולעמוד מהון ראשוני על מנת להקים את מפעל הייצור, במותג רלבנטי מוכר ומבוסס
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עי ומיומנות ו ומידע מקצומגרעין מקצועי מיומן ומנוסה, בדרישות איכות הסביבה
   .טכנולוגית

מעותיים בתחום האריזות לא קיימים חסמי יציאה מש, החברהלהערכת : חסמי יציאה
 . הגמישות

  ושינויים החלים בהםהקבוצהתחליפים למוצרי  8.9

: כגון, למוצרים מסוימים בתחום פעילותה של חברות האריזות הגמישות קיימים תחליפים
, שקי פוליפרופילן, שקיות בד, שקיות נייר, קופסאות פלסטיק, קופסאות פח, צנצנות זכוכית

  . מקרטון גלי וכדומהואריזות מקרטון ו קופסאות, מיכלי אלומיניום

  ושינויים החלים בופעילות חברות הקבוצההתחרות בתחום מבנה  8.10

  . לדוח15 סעיף ראו, לפרטים אודות מבנה התחרות בתחום הפעילות ושינויים שחלים בו

  מוצרים .9

 :  קבוצות עיקריותלשתי נחלקים חברות הקבוצהמוצרי 

המיוצרים ( זו כוללת שרוולים ויריעות פוליאתילן קבוצת מוצרים -יריעות פוליאתילן  9.1
בצפיפויות ובהרכבים , על בסיס פוליאולפינים, אקסטרוזיה-בתהליך אקסטרוזיה או קו

, כחומר גלם לתעשיית האריזות הגמישות, לתעשיית הגומי וכן, בין היתר, המשמשים, )שונים
 .בפרט, וח זהלד 9.2ולייצור המוצרים המפורטים בסעיף , בכלל

  :בין היתר, כוללתקבוצת מוצרים זו 

 High Anti Slip Heavy Duty Film For Automaticיריעות ושרוולים מסוג  9.1.1

Packaging )FFS( - מוצר המשמש לייצור שקים לאריזה בתהליך אריזה 

   ; ומוצרי דשן לגינותפוספטים ומלחים, ממוכן של כימיקלים

 בעיקר כחומר ים אלו משמשלים ושרוו יריעות- מפוליאתילןושרוולים יריעות  9.1.2
חברות  את יםובכלל זה משמש, גלם לייצור אריזות גמישות מסוגים שונים

שרוולים  יםמשווק, בנוסף.  ליצרנים אחרים בתחוםיםנמכר,  וכןהקבוצה
 ;או רהיטים/ויריעות אלו ככיסוי משטחים ו

שות  המשמ, יריעות פוליאתילן- ) Shrink Film (יםמתכווצ ושרוולים יריעות 9.1.3

יריעות אלו .  וכיסוי של מספר פריטים או פריט בודד מאגדתלאריזה
 לאריזת מוצרי מזון , בדרך כלל,ומשמשות, ונצמדות לפריטבחום מתכווצות 

 ;מוצרים קוסמטייםושתייה בקבוקי ו

המוצמדות לשטח הפנים של ,  יריעות- לתעשיית הגומיוהפרדה  הגנהיריעות  9.1.4
.  במהלך ייצורול נקיונו וטריותו של הגומיהגומי משמשות כחוצץ ושומרות ע

 זיהום שטח הפנים של תמונעו ,היריעה לגומי ת נדבק, הגומיייצורבמהלך 
מוסרת יריעת ההגנה וההפרדה , בגמר תהליך הייצור. הגומי או נזק אחר

 .בצורה שאינה פוגעת בפני השטח של הגומי

ם ולהגנה על  יריעות המשמשות לתהליכי למינציה בחו- יריעות דביקות  9.1.5
  . מוצרים

שקיות ואריזות גמישות , קבוצת מוצרים זו כוללת מגוון רחב של שקים - אריזות גמישות 9.2
: כגון(עשויים מיריעת פוליאתילן אחת או ממספר יריעות שונות , לרבות מודפסים, אחרות

ת יריעו, יריעות פוליאסטר, יריעות אלומיניום, יריעות פוליפרופילן, יריעות פוליאתילן
ואשר משווקים בעיקר ") למינטים("המוצמדות בתהליך למינציה , )פוליאמיד ויריעות נייר

משרדי : כגון(וללקוחות אחרים ) לתעשיית המזון והטואלטיקה, בעיקר(למגזר התעשייתי 
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 ).חברות הובלת כספים ובלדרות, בנקים, המגזר החקלאי ,ממשלה ורשויות מקומיות

  : היתרבין, כוללתקבוצת מוצרים זו 

 ; המיוצרים מפוליאתילן לאחסון מוצרי תעשייה וכימיקליםשקים 9.2.1

 ;  מוצרי צריכהריזתשקיות המיוצרות מפוליאתילן לא 9.2.2

 ,נייר או פוליאסטר, פוליפרופילן, יריעות פוליאתילן - יריעות מודפסות  9.2.3
, בשיטת דפוס פלקסו או שקע, פי דרישות גרפיקה של הלקוח-מודפסות על

 ; גמישהריזה  ליצירת אותהמשמש

שאינו  , מעטפות הנסגרות באמצעות פס דבק מיוחד- מעטפות בטיחות  9.2.4
חברות ,  לבנקים,בין היתר,  המשווקות,קבותעמאפשר פתיחה ללא השארת 

 ;  ובלדרותת כספיםהובל

ת מחומרים בעלי נקודת ות המיוצרו שקי-) Elasto Bags (ניתכותשקיות  9.2.5
 ;גומי שונים בתהליך ייצור ההמשמשות כאריזות לתוספים, היתוך נמוכה

 המשמשות  יריעות-לתעשיית הגומי  )Embossing(יריעות מוטבעות  9.2.6

 .העוברות תהליך הטבעה,  לעיל9.1.4 כמפורט בסעיף, לתעשיית הגומי

 שקיות בעלות כפל -  שקיות גאסט )i(: כגון, מסוגים שוניםלמינציה שקיות  9.2.7

 שקיות - Pillowשקיות  )ii(;  המאפשר התרחבות של נפח השקית,בצידיהן

 שקיות המתאימות - שקיות דויפק )iii(;  שכיבה על המדףצבהמונחות במ

, ) וסליידרזיפר(  שקיות עם פס סוגר רב פעמי )iv(; להעמדה על המדף

 -   שקיות עם פתיחה מהירה)v( ;המיועדות להליך אריזה ידני או חצי ידני
הנעשה ,  של האריזהשקיות הכוללות פס המאפשר פתיחה מהירה ומדויקת

 –שקיות צורניות ) vi ()פס החלשת לייזר(באמצעות שימוש בטכנולוגיית לייזר 

שקיות בעלי תכונות חסמות גבוהה ) vii(; שקיות המשמשות גם לדקורציה
  .משמשות בעיקר כשקיות לאוכל לבעלי חיים

 לאריזת תפוח אדמה -(wicketed bags mesh + PE)שקיות משולבות רשת  9.2.8

 . המורכבות משתי יריעות פוליאתילן וביניהן רשת,ובצל

יבש או , יריעות רב שכבתיות מודפסות המיועדות לאריזה של מוצרי מזון 9.2.9
המיוצרות בתהליך של חיבור רב שכבתי , ולמוצרי היגיינה אישית, רטוב

 ).למינציה(

ת לא קיימים פערים מהותיים בשיעורי הרווחיות של קבוצו, החברהכי להערכת , יצוין
 .חברות הקבוצההמוצרים העיקריות של 

אותו משלב הלקוח בקו הייצור , האריזות הגמישות מועברות ללקוח כשקיות או כגליל רציף 9.3
חצי ידני או , באופן ידני(ממלא אותן בתוצרת שלו , באופן שהלקוח יוצר את השקיות, שלו

 ). Form, Fill & Seal(וסוגר אותן ) ממוכן לחלוטין

שבהליך ייצורו נעשה שימוש בתערובת , ילן הינה מוצר הומוגני באופן יחסייריעת הפוליאת 9.4
משפיעים על , הרכב התערובת ומינונו של כל חומר גלם המרכיב אותה. של מספר חומרי גלם

, את גמישות היריעה, בין היתר, והם שיקבעו, תכונות היריעה שתתקבל בתום הליך הייצור
על אף ההומוגניות . פנים שלה וחוזק ההלחמה שלהמידת חספוס שטח ה, שקיפותה, צבעה

ניתן לייצר יריעות שונות ולהתאים את תכונותיהן לדרישות , היחסית של קבוצת מוצרים זו
  . הלקוחות ולייעודן
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פי המאפיינים -נקבעת על, מהן מורכבים הלמינטים, בחירת השכבות השונות, כמו כן 9.5
ידי הלקוח - כפי שאלה מוצגים על, והתכונות הפונקציונאליות של האריזה הסופית

תכונות ,  וכן ולחותשיעור האטימות למעבר גזים: כגון(ומתחייבים מסוג המוצר הנארז 
תכונותיה של האריזה הסופית ). גוון ואפשרויות הדפסה, ברק,  שקיפות-ויזואליות כדוגמת 

בות את הינן פועל יוצא של שילוב התכונות שמעניקה כל יריעה מבין היריעות המרכי
כך בחירת השכבות המרכיבות אותה , ככל שבאריזה יש תכונות רבות יותר, ככלל. הלמינטים

, שכן במהלך השילוב בין השכבות השונות, ניסיון וידע, הינה מורכבת יותר ודורשת מיומנות
 .עשויה תכונה אחת לפגוע בתכונה אחרת

שהינם , צרים בסיסייםכוללת מו, כל אחת מקבוצות המוצרים העיקריות שפורטו לעיל 9.6
מוצרי ("פשוטים יחסית מבחינה טכנולוגית ואשר ניתן להתאימם למגוון רחב של לקוחות 

שהינם מורכבים יותר מבחינת טכנולוגית וכוללים מרכיבים ייחודיים , ומוצרי נישה, ")בסיס
מוצרים ("או לצרכים הספציפיים של הלקוחות השונים / לצרכי השוק וותאמיםהמ

בין אם הינם מוצרי בסיס ובין אם הינם  (חברות הקבוצהמוצרי , בכל מקרה"). מתוחכמים
מיוצרים תוך התאמה אישית לדרישות ולצרכים הספציפיים של , )מוצרים מתוחכמים

עיצובה הגראפי , סוג הסחורה המאוחסנת באריזות: פי- על, בין היתר, הנקבעים, לקוחותיה
 ".מוצרי מדף"בר ב אין מדו- קרי , של האריזה וכיוצא באלה

גדלה ,  בציוד שבוצעו בחברות האריזות הגמישות רבותלאור השקעות, בשנים האחרונות 9.7
 . חכמים יותרויכולתן של חברות האריזות הגמישות לספק מוצרים מת

, חברות הקבוצה מזהות אצל לקוחותיה את הצורך בשיפור השירות הטכני הנדרש על ידם 9.8
על , רחיבו חברות הקבוצה את הצוות הטכנולוגי שלה ה במהלך השנים האחרונותובהתאם

 .מנת לאפשר ליווי טכנולוגי טוב יותר של לקוחותיהן

 כתוצאה מהמגמות חברות הקבוצהלא צפוי שינוי מהותי בנתח השוק של , החברהלהערכת  9.9
כי היקף המכירות של המוצרים המתוחכמים , החברהמעריכה , עם זאת. המתוארות לעיל
בחלק ממוצרי .  יגדל בהתאם לגידול בשוק מוצרים זהחברות הקבוצהדי י-המיוצרים על

 יתרונות יחסיים העשויים לשמש מנוע צמיחה חברות הקבוצה קיימים לחברות הקבוצה
 .לאותו קהל יעד

 וביחס חברות הקבוצה ביחס להיעדר שינוי מהותי צפוי בנתח השוק של החברההערכות 
. כהגדרתו בחוק ניירות ערך, ות מידע צופה פני עתידלגידול בהיקף המכירות האמורות מהו

 את שוק האריזות הגמישות נכון למועד החברהההערכות האמורות מבוססות על היכרות 
עקב שינויים , בין היתר, כי הערכות אלו לא יתממשו או יתממשו באופן שונה, יתכן. הדוח

הוי מוטעה של המגמה כניסת מתחרים חדשים לשוק זה או זי, בשוק האריזות הגמישות
  .או שינויים שיחולו בה/ והחברהידי -האמורה על
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  פילוח הכנסות ורווחיות המוצרים  .10

אשר ההכנסות ,  הנובעות מכל קבוצת מוצריםחברות הקבוצהלהלן נתונים אודות התפלגות הכנסות 
  :כספיים בדוחות החברות הקבוצה או יותר מסך הכנסות 10%, 2011 - ו 2012 - יםמהם היוו בשנ

2012  2011  
  קבוצות המוצרים

  %-ב  ח"באלפי ש  %-ב  ח"באלפי ש

  27%  109,803  26%  103,323  פוליאתילן יריעות

  73%  298,756  74%  289,959  גמישות אריזות

  100%  408,559  100%  393,282  סך הכל

 אריזות  הן יריעות פוליאתילן והן- קרי  (חברות האריזות הגמישותשיעור הרווח הגולמי שנבע ל
חברות האריזות  סכום הרווח הגולמי של . 13.9% על 2011בשנת  ו12.7% על 2012בשנת עמד ) גמישות
   .ח" אלפי ש56,771 - ב 2011ח ובשנת " אלפי ש50,065  - ב 2012בשנת  הסתכם הגמישות

  מוצרים חדשים .11

יריעות : כגון(שוקדות חברות האריזות הגמישות על פיתוח פתרונות אריזה חדשים , ככלל 11.1
מעטפות בטיחות להטסת , דמויות נייר שמיוצרות בתהליך אקסטרוזיה וניתנות למחזור

יריעות , יריעות מצע לשוק המדבקות, שקיות עומדות דקורטיביות, מוצרים רפואיים
יריעות ניילון המיועדות , יריעות מודפסות שמשמשות לאחסון נוזלים, פוליפרופילן שקופות

אריזות הניתנות , יריעת כיסוי לאריזות חצי גמישות, יזת מוצרים חדיםלהארכת חיי מדף ולאר
זאת הן ביוזמה שלהן והן כדי לספק מענה לצרכים ודרישות ייחודיים של , )למחזור ועוד
 . לקוחותיהן

  . בפיתוח מוצרים והנדסת מוצר, בין היתר, העוסקים,  עובדים11 מועסקים בקבוצה 11.2

  לקוחות  .12

 :כמפורט להלן,  קבוצות עיקריותלשתיתפלגים  מחברות הקבוצהלקוחות  12.1

מזון  : כגון, כולל לקוחות מתחומים שונים של התעשייה-  המגזר התעשייתי 12.1.1
כימיקלים , פוספטים, גומי, פרמצבטיקה, טואלטיקה, קוסמטיקה, ומשקאות

 . ומלחים וכן חברות העוסקות בעיבוד אריזות גמישות

 , הקמעונאי,חות מהמגזר החקלאילקו, בין היתר, קבוצה זו כוללת -  אחרים 12.1.2
 .בלדרותת כספים וחברות הובל, בנקים, משרדי ממשלה ורשויות מקומיות

מתפלגים ללקוחות בשוק המקומי , על סוגיהם השונים, חברות הקבוצהלקוחות , כמו כן 12.2
 גידול בהיקף  מגמה שלבשנים האחרונות המשיכה. וללקוחות בשווקים מחוץ לישראל

חברות ה נובע בעיקר מיישום האסטרטגיה של גידול ז. ברות הקבוצהחהייצוא של מוצרי 
אשר ,  לחדור לשווקים נוספים בחוץ לארץ ולהשקיע בפיתוחם של מוצרים חדשיםהקבוצה

 .חוץ לארץמערך השיווק של חברות הקבוצה ממהרחבת , וכן, יש להם ביקוש בחוץ לארץ
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בחלוקה לפי , 2012 עד 2011 בשנים להלן נתונים אודות התפלגות הכנסות חברות הקבוצה 12.3
 :16בשוק המקומי ובשווקים מחוץ לישראל, סוגי לקוחות

 
  סוג לקוח  2012  2011

  באחוזים  ח"באלפי ש  באחוזים  ח"באלפי ש
    57%  223,966  59%  239,909  תעשייתי 

  שוק מקומי
  8%  31,251  8%  32,680  אחרים

    21%  82,657  19%  79,181  תעשייתי
  14%  55,428  14%  56,789  אחרים  יצוא

  100%  393,282  100%  408,559    סך הכול

מוצרי חברות הקבוצה משווקים ללקוחות הסופיים כחלק מהמוצר הנארז ולכן , ככלל 12.4
 .חברות הקבוצה אינה מוכרת את מוצריה תחת מותג משל עצמה

 . קוחות הקבוצה הינם לקוחות ותיקיםחלק ניכר מל 12.5

בהתאם להזמנות שמעבירים , בדרך כלל, קוחותיה נעשיתאספקת מוצרי חברות הקבוצה לל 12.6
באמצעות אנשי המכירות המבקרים אצלם או באופן ישיר למחלקת , מעת לעת, הלקוחות

פי -או על/פי הצעת מחיר שמקבלים הלקוחות ו- ההזמנות נעשות על, ככלל. 17שירות הלקוחות
. בהסכמים מעין אלוככל שחברות הקבוצה התקשרו עם לקוחות מסוימים , הסכמי מסגרת

בעיקר באספקות ( חודשים ממועד ההזמנה 3מועד אספקת המוצרים נע בין שבוע לבין 
חברות לזמינות חומרי הגלם ולמגבלות הייצור של , ונקבע בהתאם לדרישות הלקוח, )ל"לחו

  . הקבוצה

מוגבלים , )כמותיים בטונות או בסכומיםהסכמים ( קשורות בהסכמי מסגרת הקבוצהחברות  12.7
פי -נעשית על, אספקת המוצרים ללקוחות אלה באופן שוטף. עם מספר לקוחות, בזמן

פי התנאים שסוכמו -ועל, ידי הלקוחות בהתאם לצרכיהם-המוצאות על, הזמנות רכש
  . בהסכמי המסגרת האמורים

אין , כמו כן. אין תלות בלקוח בודד או במספר מצומצם של לקוחות הקבוצהחברות ל 12.8
 מכלל 10%עלו על , 2012 - ו 2011 יםאשר ההכנסות מהם באחת מהשנ, לקוחות עיקריים

  .דוחות הכספייםהתאם לקבוצה בההכנסות 

 שיווק והפצה  .13

התמחות ,  מבוססת על חתירה לבידול מוצריםחברות הקבוצהאסטרטגיית השיווק של  13.1
ים ידי מתן מענה לצרכים ספציפיים של לקוחותיה ופיתוח מוצרים ייחודי-זאת על, וחדשנות

על חדירה , וכן, עבורם אשר מתחרים בענף אינם מסוגלים או מתקשים לייצר ברמה דומה
ידי התקשרות ישירה עם לקוחות בעלי נפח רכישה גבוה ובין - בין על, לשווקים הבינלאומיים

  .או נציגים בחוץ לארץ/ידי התקשרות עם מפיצים ו- על

 . מחוץ לישראלמוצרי חברות הקבוצה משווקים לשוק המקומי ולשווקים  13.2

 :הינן כדלקמן חברות הקבוצהדרכי השיווק וההפצה של  13.3

בשוק המקומי מקיימות חברות הקבוצה פעילות שיווק ישירה מול  13.3.1
או סוכנים / ו אנשי מכירותבאמצעות) השוניםעל סוגיהם (לקוחותיהן 

                                                 
   .הקבוצהממכירות בין קבוצתיות של יריעות פוליאתילן ואריזות גמישות מחברות בטבלה זו נוטרלו סכומים הנובעים   16

  .דוח זה ל13 ראו סעיף, חברות הקבוצהלפרטים נוספים אודות השיווק וההפצה של    17
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המבקרים מעת לעת אצל הלקוחות השונים ואחראים על שימור , מקומיים
 על קבלת הזמנות מהלקוחות והעברתן לחברה ,הקשר עם הלקוחות

תהליכי פיתוח של מוצרים חדשים הנדרשים של על הנעה וקידום , נטיתווהרל
 . על סיוע בגבייה מהלקוחות ועל איתור לקוחות חדשים, ללקוחות הקיימים

, ידי אנשי מכירות- מחוץ לישראל נעשה עלחברות הקבוצההשיווק של מוצרי  13.3.2
, מור, החברה (ישראליות ההאריזות הגמישותות ידי חבר-המועסקים על

ידי חברות הבת -על, )"ישראליות ההאריזות הגמישותחברות ": ג"קאו
 שק-פלסטו ו19 ספרדשק-פלסטו, 18 אנגליהשק-פלסטו :החברההזרות של 

ידי נציג של -על, וכן, )" הזרותהאריזות הגמישותחברות " (20מקסיקו
 על ידי נציגים נוספים )" האמריקאיהנציג"(הפועל בארצות הברית , הקבוצה

 . ל"על ידי חברות הפצה בחוכן  ו")הנציגים הזרים("במדינות שונות בעולם 

מר ,  אנגליהשק-פלסטומנהל המכירות של ל התחייבה להקצות החברה 13.3.3
 מהונה של 20%בשיעור של ,  אנגליהשק- פלסטומניות ב, יימס ווייטהד'ג

שק אנגליה -פלסטו, חתמו החברה, 2012 בחודש ספטמבר . אנגליהשק- פלסטו
על הסכם על פיו חלף ) באמצעות חברה בבעלותו(יימס וייטהד 'ומר ג

הסכם ("למענק שנתי יהיה מר וייטהד זכאי , ההתחייבות להקצאת מניות
יובהר כי תשלום . המבוסס על עמידה ביעדים שנקבעו בהסכם") המענקים

ככל . UKשק - סטוהמענק אינו מותנה בהמשך התקשרות המנהל עם פל
- תהיה פלסטו, עם המנהל תסתיים מכל סיבה שהיאהשוטפת שההתקשרות 

 רשאית לבטל את הסכם המענקים בתמורה לתשלום פיצוי חד אנגליהשק 
 2012סכום המענקים בשנת , פעמי על פי נוסחה שנקבעה בהסכם המענקים

  . הסתכם בסכום שאינו מהותי לחברה

 של הנציג ,הזרותו  הישראליותישותהאריזות הגמפעילותן של חברות  13.3.4
 במדינות חברות הקבוצה כוללת שיווק של מוצרי  והנציגים הזריםהאמריקאי

חברות הקבוצה העברת הזמנות הלקוחות למשרדי , בהן הם פועלים
שחרור , ניהול מחסני המלאי הממוקמים במדינות האמורות, הישראליות

 בנוסף .כן גביה מלקוחות והמוצרים מהמכס והעברתם לאחסון או ללקוחות
ל "עבור לקוחות מסוימים מעמידות חברות האריזות הגמישות מחסנים בחו

  .יםמידה בדרישות הלקוחות לצמצום מלאלצורך שיפור זמינות וע

הן בשוק ,  את מוצריהן הקבוצהלהם משווקות חברות, חלק מן הלקוחות 13.3.5
 של מוצרים אינם המשתמשים הסופיים, המקומי והן בשווקים מחוץ לישראל

העוסקים בעצמם בהפצה ושיווק של אריזות גמישות , גופיםאלא , אלה
נכון , שיעור המכירות לגופים אלו עומד. לצרכנים סופיים במגזרים השונים

הגופים . חברות הקבוצהמכלל מכירות  10% –פחות מ  על, למועד הדוח
 קשרי העבודה וקיום, האמורים מבצעים בעצמם את פעילות השיווק

 . השוטפים עם הצרכנים הסופיים

מודל לקשר של הקבוצה כהאינטרנט חברות הקבוצה עושות שימוש גם באתר  13.3.6
מעת לעת מקיימות חברות הקבוצה ימי לקוחות ללקוחות . עסקי עם לקוחות

 . מוצגים המוצרים המפותחים על ידםםהקבוצה ובה

 

                                                 
  .)אירלנדו סקוטלנד, אנגליה(בריטניה  אנגליה עוסקת בשיווק בשק-פלסטו  18
  .גל ספרד עוסקת בשיווק בספרד ובפורטושק-פלסטו  19

  .מקסיקו עוסקת בעיקר בשיווק במקסיקו שק-פלסטו    20
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 צבר הזמנות  .14

מתייחסות לתקופות אספקה של בין , המתקבלות מלקוחות בשוק המקומי, ההזמנות, ככלל 14.1
לזמינות חומרי הגלם ולמגבלות , לדרישות הלקוח הנקבעות בהתאם,  חודשים3 לבין שבוע

 . חברות הקבוצההייצור של 

מעבירים הזמנות , אשר יש עמם הסכמי מסגרת, חברות הקבוצה לקוחות חלק, עם זאת 14.2
  .בהתאם להסכמי המסגרת, לתקופות ממושכות יותר

לתקופות , פי רוב- על, מתייחסות,  המתקבלות מלקוחות בשווקים מחוץ לישראלההזמנות 14.3
 . חודשים3אספקה של חודש עד 

 - בכ 31.12.2012וליום , ח"  אלפי ש46,981 - הסתכם בכ 31.12.2011צבר ההזמנות הסתכם ליום   14.4
,  לעומת השנה המקבילה אשתקד2012חלק מהגידול בצבר ההזמנות שנת . ח" אלפי ש56,682

 .2012גידול בהסכמי מסגרת שנתיים שנחתמו בסוף שנת 

  :בפילוח לפי תקופת ההכרה בהכנסה הצפויה, חברות הקבוצהלהלן צבר ההזמנות של  14.5

תקופת ההכרה 
  בהכנסה הצפויה 

  31.12.2011ליום 
  

  8.3.2013ליום  31.12.2012ליום 

  43,896 53,205  44,855 רבעון ראשון 

  1,383  רבעון שני 
1,435  
  

10,396  

  479  רבעון שלישי 
1,679 
  

4,657  

  264  רבעון רביעי 
362 
  

1,483  

  60,432  56,682  46,981 סך הכל

. 21חברות הקבוצהל מורכב מתמהיל המוצרים העיקריים הרגיל של "צבר ההזמנות הנ 14.6
 .סופק במלואו, 31.12.2011שהוצג ליום צבר ההזמנות , ידיעת החברהלמיטב 

  תחרות .15

הכולל יצרנים מקומיים , הן בשוק המקומי, הינו תחום תחרותיהגמישות  האריזות תחום 15.1
 .והן בשווקים מחוץ לישראל, ויבואנים

ביבואנים של ,  וכן, יצרנים מקומייםמספר רב שלב חברות הקבוצהבשוק המקומי מתחרות  15.2
כך יש , ככל שהמוצר בתחום האריזות הגמישות פחות מורכב, ככלל. מוצרי אריזות גמישות

 .ר רב יותר של יצרנים קטנים המייצרים אותומספ

וזאת , התחרות העיקרית בתחום האריזות הגמישות הינה מכיוון הייבוא, החברהלהערכת  15.3
 בשוק המקומי חברות הקבוצה ותמתחר, בנוסף. בעיקר בשל מחירי המוצרים המיובאים

תעשיות . פ.ל.צ: ביניהם,  הגמישותבמספר יצרנים מקומיים משמעותיים בתחום האריזות
, מ"חברת פלסטופיל הזורע בע, מ" אקסטרא פלסטיק בע,מ" גלובל רוטו שקע בע,מ"בע

. א.א, מ"גניגר מפעלי פלסטיקה בע, מ"פולישק תעשיות פלסטיקה בע ,מ"ח בע"פלסטניר אגש
מגוון , מ"ארגם אריזות גמישות בע, מ"לנגסם תעשיות בע ,מ"רונופולידן בע, מ"פוליטיב בע

  .ועוד רבים אחרים מ" בעטאשפלס ,מ" בע2006אמיד דוד , מ" בעאריזות גמישות

 הינה אחת משלוש החברות הגדולות בשוק המקומי בתחום הקבוצה, החברהלהערכת  15.4
 .האריזות הגמישות

 הקבוצהחברות מתחרות , חברות הקבוצהבהם פועלות , בשווקים השונים מחוץ לישראל 15.5

                                                 
  .דוח זה ל9 ראו סעיף, חברות הקבוצהלעניין תמהיל המוצרים העיקריים של   21
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הגמישות ככל שהמוצר בתחום האריזות , לככל, גם כאן. מכל העולם יצרנים מספר רב שלב
חלקה של , החברהלהערכת . כך יש מספר רב יותר של יצרנים המייצרים אותו, פחות מורכב

במקומות מסוימים , עם זאת.  בתחום האריזות הגמישות בשוק העולמי הינו זניחהקבוצה
, וכן , כספקית בעלת שםהקבוצהנחשבת , בעולם וביחס למוצרים מתוחכמים מסוימים

אולם ( בשוק העולמי אינו זניח הקבוצה חלקה של הםב, םמי מתוחכקיימים מספר מוצרים
 ).10%-מתחת ל

להערכת , הנובעת,  מגמה של עליה בתחרות בשוק המקומיהחברה מזהה ,בשנים האחרונות 15.6
, מכך שבשנים האחרונות עקב תחזיות לגידול הביקושים בשווקים מחוץ לישראל, החברה

,  התחזיות מלאה שלולאור אי התממשות, ת ישראליות את כושר הייצור שלהןהגדילו חברו
 . התגברה התחרות בשוק המקומי של האריזות הגמישות

חברות  התחרותי של ן המשפיעים או העשויים להשפיע על מעמד,בין הגורמים החיוביים 15.7
הניסיון , מי המקובשוקובעלות מוניטין  כיצרניות גדולות ן ניתן למנות את מעמד,הקבוצה

ה על תהקפד, המתחרים ממוצרי ן לבדל את מוצריהן המאפשרים לה,ןוהידע הנצבר שלה
,  לצורכי השוקןלהתאים את מוצריהות הקבוצה  של חברןיכולת, ןאיכות הייצור של מוצריה

מערך ספקים רחב , יתרון לגודל, מגוון פתרונות האריזה המיוצרים על ידי חברות הקבוצה
 ן לחדור ולהתבסס בשווקים במדינות בהן ההןהמאפשר ל, ה בחוץ לארץמערך הפצ, וכן
 .תופועל

 של חברות הקבוצה בשוק  התחרותיןהעשוי להשפיע על מעמד, הגורם השלילי המשמעותי 15.8
הינו כניסה של אחד או יותר מהיצרנים הבינלאומיים הגדולים לפעילות ייצור , המקומי

 או מיזוג של מספר חברות , בישראלחירי היצףמכירה של יצרנים זרים במ, בשוק המקומי
  .מתחרות

חברות  ותמשקיע, פעילות האריזות הגמישותבכדי להתמודד עם התחרות הרבה בתחום  15.9
 על ידן מאמצים ומשאבים כדי להרחיב את היקף המוצרים המתוחכמים המיוצרים הקבוצה
  .ייעל את התהליכים התפעוליים שלהןועל מנת ל

חברות  ותמקפיד,  בייצור מוצרי הבסיסהןשמר את נתח השוק שלעל מנת ל, זאת ועוד
 באמצעות ניהול ,בין היתר, על ידן על איכותם הגבוהה של המוצרים המיוצרים הקבוצה

   .מערכת בקרת איכות

מנת להרחיב את מערך השיווק - מאמצים ומשאבים עלחברות הקבוצה ותמשקיע, כמו כן 15.10
, ) הזרותהאריזות הגמישותלרבות באמצעות חברות ( בשווקים מחוץ לישראל ןוההפצה שלה

 הורחב 2012 בשנת . בהםן לשווקים אלה ואת ביסוס מעמדןוזאת כדי להגביר את חדירת
מערך השיווק וההפצה של החברה מחוץ לישראל בין היתר בדרך של גיוס אנשי מכירות 

 .ל"וסוכנים בחו

  עונתיות .16

בין בשוק העולמי ובין בשוק , הותי מעונתיותאינן מושפעות באופן מ חברות הקבוצהמכירות 
  .המקומי

 כושר ייצור .17

 . חברות הקבוצה מתבצע במפעלי חברות הקבוצהייצור מוצרי  17.1

במגבלות ניוד המוצרים בין מכונות ,  תלוי ביכולת המכונותחברות הקבוצה הייצור של כושר 17.2
 .ןחליפיות ובכוח האדם העומד לרשות

, נכון למועד הדוח.  נמדד בכמות המיוצרת לשנהבוצהחברות הקכושר הייצור של מפעלי  17.3
 7,  שעות ביממה24, בהנחה של עבודה מלאה,  חברות הקבוצהשלהפוטנציאלי כושר הייצור 
פי התפוקות אותן - האמור חושב על,כושר הייצור.  אלפי טון בשנה32-הינו כ, ימים בשבוע
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מוצריה בתנאי ייצור  בייצור חברות הקבוצהניתן להפיק מהמכונות המשמשות את 
צורך , שעות תחזוקה של מכונות, בשל אילוצים הקשורים לכוח אדם, אולם. אופטימאליים

,  אלפי טון בשנה27-עומד כושר הייצור בפועל על כ, בביצוע כוונון והתאמה של מכונות
 .  מכושר הייצור האופטימאלי85%-המהווים כ

  22 ומתקניםמקרקעין, רכוש קבוע .18

 מערכי , מיכלים,מערבלים: ייצור הינוה בתהליך חברות הקבוצהמשמש את הציוד העיקרי ה 18.1
מכונות , מכונות הדפסה, מכונות מינון, ")מערכי שיחול"בשם הידועים גם (אקסטרוזיה 

  .מכונות שיקוק, וכן, מכונות למינציה, חיתוך

ירו אשר הגב,  רכש המפעל במשמר השרון מכונת דפוס עם יכולות דפוס גבוהות2010בשנת  18.2
מכונת הדפוס החלה לפעול . את יכולת הייצור והדפוס האיכותי של המפעל במשמר השרון

 .2011במחצית השנייה של  שנת 

להרחבת יכולת הייצור של ) אקסטרודרים( מכונות שיחול 2 רכש המפעל בשדרות 2012בשנת  18.3

י נישה וכן על מנת להרחיב את יכולות הייצור של החברה במוצר FFS -הקבוצה בתחום ה 
 ומכונת שיחול אחת החלה לפעול 2012מכונת שיחול אחת החלה לפעול בנובמבר . מתוחכמים

 .2013בינואר 

שק מספר מכונות שיחול ישנות בתמורה לסכומים לא -  מכרה פלסטו2012במהלך שנת  18.4
 .מהותיים

 של  לדוחות הכספיים9אור י בראו, חברות הקבוצהלפרטים נוספים בדבר הרכוש הקבוע של  18.5
 .החברה

 מקרקעין 18.6

הממוקמים באזור , חברות הקבוצהבמפעלי , תו מבוצע,חברות הקבוצהפעילותה של 
, )"המפעל בשדרות"(יה של שדרות י באזור התעש,)"המפעל ביבנה"(יה של יבנה יהתעש

אותם שוכרות או חוכרות , ל מקרקעיןע, )"המפעל במשמר השרון" (ובקיבוץ משמר השרון
 מצויים בשלושת המפעלים , המקומיותחברה והחברות הבנותמשרדי ה. חברות הקבוצה

  .בהתאמה

 מקרקעי המפעל ביבנה 18.6.1

 ועליהם ממוקמים גם משרדי ,עליהם ממוקם המפעל ביבנה, המקרקעין
 מקרקעי ישראל  ממינהלהחברהאותם חוכרת ,  שטחים2 כוללים ,ההנהלה

הסכמים פי ה- על,  מצד שלישיהחברהאותו שוכרת , ושטח נוסף, )"המינהל"(
  : המפורטים להלן

לפיו , )"הסכם החכירה הראשון" (19.5.1996הסכם חכירה מהוון מיום  18.6.2
ה ביבנה יר באזור התעשי" מ6,900-  מהמינהל שטח בן כהחברהחוכרת 

פי הסכם החכירה הראשון - תקופת החכירה על). "הנכס הראשון ביבנה"(
  . 8.6.204123 ועד ליום 9.6.1992החל מיום ,  שנים49הינה בת 

לפיו חוכרת , )"הסכם החכירה השני" (27.6.1999הסכם חכירה מהוון מיום  18.6.3
המצוי בסמיכות לנכס הראשון ביבנה , ר" מ1,537- מהמינהל שטח בן כהחברה

פי הסכם החכירה השני הינה בת -  עלתקופת החכירה). "הנכס השני ביבנה"(

                                                 
, כמו כן. לטובת המדינה,  מוטלים שעבודים שוטפים לטובת הבנקים המממנים את פעילותן וכןעל נכסי חברות הקבוצה  22

  . חלק מהציוד והמכונות שלהן, לטובת הבנקים הממנים את פעילותן, ועיםבשעבודים קב, חברות הקבוצהשעבדו 

מ ולטובת " בנכס הראשון ביבנה משועבדות בשעבוד קבוע לטובת הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בעהחברהזכויות    23
  .מ" לישראל בעבנק לאומי
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  .10.5.204124 ועד ליום 11.5.1999החל מיום ,  שנים42

פי הסכם החכירה - או לשעבד את זכויותיה על/ אינה רשאית להעביר והחברה 18.6.4
 אינה רשאית להחכיר או להשכיר ,ובכלל זה, הראשון והסכם החכירה השני

ללא , את הנכס הראשון ביבנה והנכס השני ביבנה בחכירה או שכירות משנה
  .קבלת הסכמת המינהל מראש ובכתב

לפיו שוכרת , )"ירות ביבנההסכם השכ" (17.5.2005הסכם שכירות מיום  18.6.5
לעניין (, או למי מבעלי העניין בה/ולחברה שאינו קשור ,  מצד שלישיהחברה

 1,000-לרבות מבנה בן כ(ר " מ4,976-שטח בן כ, )"המשכיר":  בלבדהזסעיף 
הנכס "(המצוי בסמיכות לנכס הראשון ביבנה , )הבנוי על שטח זה, ר"מ

 . 25)"השלישי ביבנה

החל ,  חודשים120פי הסכם השכירות ביבנה הינה בת - תקופת השכירות על
תקופת השכירות ":  בלבדסעיף זהלעניין  (31.8.2014 ועד ליום 1.9.2004מיום 

  הראשונהמוקנית אופציה להאריך את תקופת השכירותלחברה ). "הראשונה
אלא אם כן , כאשר מימוש האופציה יהיה אוטומטי,  חודשים נוספים120-ב

  . למשכיר כי אין בכוונתה לממש את האופציה האמורה תודיע החברה

,  החברה והמשכירה על תוספת להסכם השכירותוחתמ, 2011 באוגוסט 1ביום 
כך , של החברה עודכנו דמי השכירות החודשיים 2011 ביוני 1על פיו החל מיום 

 .ח" ש30,000 - הינם בסך של כ31.12.2012שדמי השכירות החודשיים נכון ליום 
לשם הבטחת כל , י הסכם השכירות תפקיד החברה בידי המשכירעל פ

  .דולר 45,000שטר חוב בסך של , פי הסכם השכירות ביבנה- התחייבויותיה על

 מקרקעי המפעל בשדרות 18.6.6

אותו חוכרת סיון , כוללים שטח, עליהם ממוקם המפעל בשדרות, המקרקעין
פי - על, םי שלישידיםמצדמור   שוכרתםאות, פים נוסיםושטח, מהמינהל

 : ההסכמים המפורטים להלן

לפיו , )"הסכם החכירה בשדרות" (11.1.1996הסכם חכירה מהוון מיום  18.6.7
). "הנכס הראשון בשדרות"(, ר" מ20,000-חוכרת סיון מהמינהל שטח בן כ

החל מיום ,  שנים49פי הסכם החכירה בשדרות הינה בת -תקופת החכירה על
  .2.4.204326 ועד ליום 3.4.1994

 )17.8.2004 שהחליף הסכם קודם מיום (26.12.2011 שכירות מיוםהסכם  18.6.8
שאינו קשור ,  מצד שלישיהחברהלפיו שוכרת , )"הסכם השכירות בשדרות"(

שטח , )"המשכיר":  בלבדזה סעיףלעניין ( או למי מבעלי העניין בה/לחברה ו
ואשר בו , הממוקם בסמיכות לנכס הראשון בשדרות, ר"מ 2,700-בן כ

תקופת השכירות ). "הנכס השני בשדרות"(מחסני המפעל בשדרות ממוקמים 
פי -על. 15.9.2011החל מיום , שנים 5פי הסכם השכירות בשדרות הינה בת - על

 אופציה להאריך את תקופת חברה ל מוקנית,הסכם השכירות בשדרות
כל אחת  שנים 5תקופות שכירות נוספות בנות שתי האמורה להשכירות 

 ). "תקופות האופציה": בלבד זה סעיףלעניין (

שנתיים בסך של  דמי שכירות החברה תשלם, כל השטח הכוללבגין שכירת 

                                                 
  .מ"נלאומי הראשון לישראל בע בנכס השני ביבנה משועבדות בשעבוד קבוע לטובת הבנק הביהחברהזכויות   24
ראו ,  בגין בניה ללא היתר ושימוש בניגוד למותר בנכס השלישי ביבנההחברהלפרטים אודות כתב אישום שהוגש נגד   25

  . לדוחותיה הכספיים של החברה15ביאור 

מ ולטובת בנק "עזכויות סיון בנכס הראשון בשדרות משועבדות בשעבוד קבוע לטובת הבנק הבינלאומי הראשון לישראל ב  26
  .מ" לישראל בעלאומי
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 בכל 10% - כלדמי השכירות האמורים יתווספו). מ"בצירוף מע(ח " ש336,000
  החברהלהבטחת התחייבויותיה של  .ככל שתמומש, אחת מתקופות האופציה

 המחאות בידי המשכיר ההחברהפקידה , פי הסכם השכירות בשדרות- על
  .ח" ש260,000לביטחון על סך של 

 מקרקעי המפעל במשמר השרון 18.6.9

 19,430-כולל שטח בן כ, עליהם ממוקם המפעל במשמר השרון, המקרקעין 18.6.10
בתמורה . 5.6.2031עד ליום , ג מקיבוץ משמר השרון"אותו שוכרת קא, ר"מ

 חודשים 60 אשר כל 2010צמודים למדד בגין חודש נובמבר  לדמי שכירות
היו ,  דמי השכירות החודשיים2012 בדצמבר 31נכון ליום . 2.5%יתווספו להם 

  . ח" ש343,146בגובה 

ח " ש4,303 בסך של רבעוניים דמי שכירות, מהקיבוץג "קאמקבלת , בנוסף
וולטאית על גג -בגין התקנת מתקן קטן לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו

  .המושכר

 תהא רשאית להודיע למשכיר על ג"קא, ר השרוןפי הסכם השכירות במשמ- על
מבלי שסיום כאמור יזכה את מי מהצדדים לפיצוי כלשהו , סיום ההסכם
ההליכים לקבלת וזאת אם לא יתקבל רישיון עסק ומוצו כל , מהצד האחר

  .הרישיון כאמור

 מחקר ופיתוח .19

כים לקבוצה מחלקת פיתוח העוסקת במחקר ופיתוח מוצרים שמטרתם לתת מענה לצר 19.1
ולהוביל חדשנות בתחום ההתמחות , המשתנים של לקוחות הקבוצה ולקוחות פוטנציאלים

 . של הקבוצה

מחלקת הפיתוח עוקבת אחר התפתחויות טכנולוגיות חדשות בתחומי האריזה ומיישמת  19.2
  .בחברות האריזות הגמישותבמידת האפשר טכנולוגיות אלו 

ולוגיה והפיתוח בשיתוף עם מחלקת מחלקת הטכנידי -פיתוח המוצרים החדשים נעשה על 19.3
המבוצעים , וכולל גם ניסויים, חברות הקבוצה בשיווק והמכירותהת ומחלק והנדסת המוצר

נעשה פיתוח , כמו כן.  התייעצויות עמם לגבי התוצאותאצל לקוחות חברות אלו ועריכת
  .ל"שוטף של מוצרים חדשים בשיתוף פעולה עם מוסדות מחקר חיצוניים בארץ ובחו

אין לקבוצה מדיניות קבועה ביחס להשתתפות או אי השתתפות הלקוחות במימון , ככלל 19.4
מגבשות את , ביחד עם הלקוח הרלוונטי, וחברות הקבוצה, פיתוח המוצרים המיוצרים עבורם

בהתחשב בהיקף הפיתוח הנדרש והיקף , בין היתר, תנאי הפיתוח בכל מקרה ומקרה לגופו
מקרים בהם הלקוח משתתף בעלויות מימון הפיתוח של מוצר ב, לעיתים. השוק החזוי למוצר

  .מוגבלות זכויות חברות הקבוצה בשיווק המוצר הרלוונטי ללקוחות אחרים שלה, כלשהו

  . ביחד להיקף הפעילות של חברות הקבוצההשקעות חברות הקבוצה בפיתוח אינן מהותיות 19.5

רות תעשיות בתחום ט בשיתוף עם מספר חב" למאגד מגנהחברה הצטרפה, 2011בשנת  19.6
, במסגרת זו. הפלסטיק ומספר מוסדות אקדמאיים במטרה לפתח אריזות מתוחכמות

אנטי מיקרובלית ,  שותפה במספר מיזמים שעוסקים בפיתוח אריזה אקטיביתשק- פלסטו
 700 - תקציב של כחברהבמסגרת זו אושר ל. שמטרתה להאריך את חיי המדף של מוצרי מזון

 שולם 2012בשנת . אורך הפרוייקט הינו שלוש שנים. 60% –ק של כ מתוכו מענ, ח"אלפי ש
 .ח"אלפי ש 325 - מענק של כ חברהל

ג פרויקט מדען העוסק בפיתוח אריזה למוצרי מזון משומרים שעברו " אושר לקא2012בשנת  19.7
, ח"  אלפי ש717ג הינו בסך של "התקציב שאושר לקא. תהליכים טרמיים להארכת חיי מדף

ג "קיבלה קא, 2012בגין שנת . אורך חיי הפרוייקט הינו שנה אחת. 50% של מתוכו מענק



 

 26

ג לקבל את "אצפויה ק, 2013ובמהלך שנת , ח" אלפי ש125מקדמה בגין המענק בגובה של 
 .יתרת הסכום

 לפרויקט במימון מדען האירופאי לפיתוח גשש  להצטרף,צפויה החברה 2013בשנת  19.8
 720 לשנה הראשונה הינו בסך של ב שאושר לחברההתקצי. דפוס שקעטמפרטורה מודפס ב

הצטרפות החברה  .אורך חיי הפרויקט הינו שנתיים. 50%מתוכו מענק של , ח"אלפי ש
 .לפרויקט כפופה לקבלת אישורים רגולטורים לאחת החברות האחרות בפרוייקט

  נכסים לא מוחשיים  .20

 פטנטים וסימני מסחר 20.1

 החברהשמה של נרשם , 2009בשנת . ים אינם רשומים כפטנטחברות הקבוצהמוצרי  20.1.1
 . כסימן מסחר

. מים של מוצריהת לרישום פטנטים על פיתוחים מסויהחברה הגישה מספר בקשו 20.1.2
 .טרם נרשם פטנט על שמן של חברות הקבוצה, נכון למועד הדוח

 זכויות שימושרישיונות  20.2

מש המש,  הינה בעלת הזכות לשימוש בלעדי בסרט הדבקה בטיחותי חד צדדיהחברה 20.2.1
 לה הוענקהאשר , )"הסרט":  בלבדסעיף זהלעניין  (אותה בייצור מעטפות בטיחות

פי הסכם -על. עמו פיתחה את הסרט, בלתי קשור, מכוח הסכם בינה לבין צד שלישי
קיבלה את כל הזכויות  כאשר החברה ,פעלו הצדדים לרישום פטנט על הסרט, זה

 לבין החברהכי בין , יצוין. המסחריות בפטנט והצד השני נרשם כממציא הסרט
, 1999 ומשנת 1998קיימים הסכמים לשיתוף פעולה משנת האמור  הפטנט ממציא

 שנה מיום הגשת הבקשה 20-תוקף הפטנט הינו ל. סרטהשעניינם ייצור ורכישת 
החברה נשאה בהוצאות . 1999אשר הוגשה ברוב המדינות בשנת , לרישום הפטנט

תחזוקת הפטנט ונושאת בהוצאות שנתיות בגין הכרוכות ברישום הפטנט על הסרט 
 כתוצאה חברהההשפעה שתיווצר ל, החברהלהערכת . בסכומים לא מהותיים

  .ותיתהאו מאיבוד הזכות האמורה אינה מ/מביטול הפטנט ו

המשמשת אותן בייצור , ברשת) לא בלעדית( ומור הינן בעלות זכות לשימוש החברה 20.2.2
המוצר ": לעניין סעיף זה בלבד) (פוחי אדמהאריזות ת, כדוגמת(מות אריזות מסוי

הן בעל (ידי נציגתו של בעל הפטנט ברשת האמורה - אשר ניתנה להן על, )"המוגמר
בהתאם להסכם שנחתם , )בלתי קשורים, הפטנט והן נציגתו הינם צדדים שלישיים

זכות השימוש האמורה מוגבלת למכירת המוצר המוגמר במדינות המפורטות . עמן
זכות , פי ההסכם האמור- על2010לשנת מור בלבד והיתה בתוקף בהסכם הא

, 2015השימוש האמורה תתחדש לתקופות נוספות בנות שנה כל אחת עד סוף שנת 
של רשתות ) שנקבעה בהסכם האמור( ומור ירכשו כמות מינימלית החברהובלבד ש

 ומור עמדו בכמויות הרכש המינימאליות החברה. שקדמה לשנת החידושבשנה 
המוצר המוגמר אינו  .2013ולכן ההסכם חודש עד סוף  2012שנקבעו בהסכם בשנת 

 להגדיל הןהוא מאפשר ל, יחד עם זאת. חברות הקבוצהמהווה מוצר עיקרי בעבור 
  .את סל המוצרים המתוחכמים שלה

  לדוחות10אור י בראו, חברות הקבוצהשל נכסים בלתי מוחשיים לפרטים נוספים בדבר 
  .החברה של הכספיים



 

 27

  

 הון אנושי .21

  : נכון למועד הדוחחברות הקבוצההמבנה הארגוני של  21.1

      ל"מנכ    

                

                  

שיווק חברות     
  ל"בחו

אתרי ייצור     
  בישראל

מטה   
  הקבוצה

                       

                        

משמר    יבנה    שדרות  ספרד  מקסיקו   אנגליה
  השרון

                 

  

 הינם בסמכות החברהל " והפיקוח על פעילות מנכהחברהל קביעת המדיניות הכללית ש 21.2
 מבוצעים חברות הקבוצההניהול השוטף של ענייני , נכון למועד הדוח. החברהדירקטוריון 

הקבוצה ובהנהלה הבכירה בכל הנעזר לצורך מילוי תפקידיו במטה החברה ל "ידי מנכ- על
ת לפעילות יחידה עסקימונתה מנהלת , 2013 לינואר 1ביום  .אחת מחברות הקבוצה
 .הפוליאתילן של הקבוצה

) ל הכספים והיועצת המשפטית"סמנכ, ל"מנכ, ר הדירקטוריון"הכולל את יו(מטה הקבוצה  21.3
 .הקבוצהכמקבל ההחלטות התפעוליות הראשי של הוגדר , ביחד עם הנהלות חברות הקבוצה

  . הזרות עומד מנהלחברות הקבוצהבראש כל אחת מ 21.4

, ה האסיפה הכללית של החברה את תיקון כתבי השיפוי של החברהאישר, 2011בספטמבר  21.5
 כך שכתבי השיפוי לא יכללו התחייבות לשיפוי נושא משרה בגין חבות כספית שתוטל עליו

ויכללו התחייבות , )לחוק החברות) 4(263בהתאם לסעיף (בשל קנס אזרחי ועיצום כספי 
כאמור בסעיף ,  תשלום לנפגע ההפרהלשיפוי בגין חבות כספית שתוטל על נושא המשרה בשל

בגין הוצאות שיוציא נושא המשרה בקשר עם הליך מינהלי ; לחוק ניירות ערך) א)(1)(א(נד52
בהתאם (ובכלל זה שכר טרחת עורך דין , הוצאות התדיינות סבירות לרבות, שיתנהל בעניינו

 כל חבות או הוצאה ובגין; )לחוק ניירות ערך. ח56בצירוף סעיף  ג לחוק החברות363לסעיף 
  .פי דין לשפות נושא משרה-אחרת אשר בשלהן מותר או יהיה מותר על

הקלות בעסקאות עם בעלי (א לתקנות החברות 1תקנה בהתאם ל, 2008 לאוגוסט 18ביום  21.6
 לאחר קבלת אישור ועדת החברהאישר דירקטוריון , ")תקנות ההקלות ("2000- ס"תש, )ענין

לישיבה לדירקטורים שאינם דירקטורים ול השתתפות מתן גמול שנתי וגמ, הביקורת
או בבעלי הענין של /חיצוניים ושאינם מועסקים בחברה ואינם נושאי משרה בחברה ו

בסכום המזערי הקבוע בתקנות החברות , ")הדירקטורים("כפי שיהיו מעת לעת , החברה
כפי שיהיה ") מולתקנות הג ("2000-ס"התש, )כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני(
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כמפורט בתוספת הראשונה והשנייה , בהתאם להונה העצמי, החברהעל פי דרגת , מעת לעת
מספר , 2008 באוגוסט 18 מיום החברה דיווח מיידי של ראו למידע נוסף .לתקנות הגמול

 .2008-01-239121: אסמכתא

אשר , החברהחברת האם של , קרגללענין הסכם למתן שירותי הניהול בין החברה לבין  21.7
 . הלןל 26.3 סעיף ראו, 2010 ביולי 1נחתם ביום 

 :2012 -  ו 2011מהלך השנים ב שק- פלסטוב המשרה נושאי במצבת שינויים 21.8

  .בחברהוסרמן כדירקטור ) מני( מונה מר עמנואל 2012 בינואר 11ביום  21.8.1

היועצת המשפטית ומזכירת , קוצר- חגית הלר'  מונתה הגב2012 במרץ 1ביום  21.8.2
 .בחברהנושאת משרה החברה ל

  .חברה התפטר מר בעז סימונס מדירקטוריון 2012 ביולי 24ביום  21.8.3

  .בחברה מונה מר גיא רוזן כדירקטור 2012 ביולי 26ביום  21.8.4

אורלי ירקוני כדירקטורית ' אושר מינויה מחדש של הגב, 2012 בספטמבר 23ביום  21.8.5
  .בחברהחיצונית 

  .ל ומנהלת יחידה עסקית"מנככס, סתוית דוד'  מונתה הגב2013 בינואר 1ביום  21.8.6

 מצבת העובדים  21.9

בהתאם למבנה הארגוני שלה , חברות האריזות הגמישותידי - מצבת העובדים המועסקים על
  :31.12.2012 וליום 31.12.2011 ליום  נכון

 27התפקיד
מספר העובדים 

  ליום
31.12.2012  

מספר העובדים 
ליום 

31.12.2011  
  13  13 כספים וכוח אדם

  336  324 ייצור
שיווק ומכירות 

א בחברות "כולל כ(
 )הבנות הזרות

29  
29  

  378  366 סך הכל

 חברות הקבוצההסכמי העסקה של עובדי  21.10

. ג ומור חברות בענף הפלסטיקה של התאחדות התעשיינים"קא, החברה 21.10.1
על עובדי חברות הקבוצה הישראליות חלות הוראות צו ההרחבה , לפיכך

  .לולרבות התיקונים , בתחום הפלסטיקה

ההסכמים הקיבוציים הכלליים  חברות הקבוצה הישראליותחלים על , נוסףב
הסכם קיבוצי כללי בדבר הנהגת : החלים על כלל חברי התאחדות התעשיינים

; )קונים והתוספות שנחתמו לאחר מכןעל התי (1979, פנסיה מקיפה בתעשיה
; 8/2005, טוח פנסיוני מקיף בתעשיההסכם קיבוצי כללי בדבר מסגרת לבי

קיבוציים ההסכמים וה;  הסכם קיבוצי כללי-תקנון העבודה הכללי בתעשיה 
,  עליהם חתומה לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים,ים במשקיכללה

בהם ההסכמים בדבר השתתפות המעביד ו, בהם חברה התאחדות התעשיינים
, תשלום דמי הבראה וקיצור שבוע עבודה, בהוצאות נסיעה לעבודה וממנה

  .צווי ההרחבה הכלליים, כןו

                                                 
 אינו נמנה על שק לבין החברה- שק ששירותיו ניתנים במסגרת הסכם הניהול בין פלסטו-ל פלסטו"מנכ,  נגראלירמר גב  27

  .העובדים האמורים
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תנאי העסקה של עובדי חברות האריזות הגמישות מוסדרים בהסכמים  21.10.2
, בנוסף למשכורתם החודשית, חלק מעובדי המכירות מקבלים. אישיים

עובדי חברות האריזות , בנוסף. על ידםעמלות הנגזרות מהמכירות הנעשות 
עובדי חברות . הגמישות מבוטחים בקרן פנסיה מקיפה או בביטוח מנהלים

 . הקבוצה מבוטחים בקרן פנסיה מקיפה או בביטוח מנהלים

מעביד ביחס לעובדים - בגין סיום יחסי עובדחברות הקבוצההתחייבויות  21.10.3
ידי תשלומים שוטפים לביטוח מנהלים וקרן - בישראל מכוסות בחלקן על

 חברות הקבוצה שביצעוהיתרה מכוסה באמצעות תשלומים . 28פנסיה מקיפה
  .29ת לפיצוייםו מרכזיתולקופ

 על מנת לעמוד בהוראות הדין ובהוראות הסכמי ההעסקה חברות הקבוצהפועלות , ככלל 21.11
בהם ההוראות האמורות אינן מקוימות במלואן או , אולם ייתכנו מקרים, החלים עליהן

כי חשיפתן ,  מעריכהחברות הקבוצההנהלת . מספקמיושמות באופן העלול להיחשב כבלתי 
 .  בשל אותם מקרים אינה מהותיתחברות הקבוצההכספית של 

 הסכמי העסקה עם נושאי המשרה ועובדי ההנהלה הבכירה 21.12

שכרם של נושאי . פי הסכמי עבודה אישיים- עלשרה ועובדי הנהלה בכירה מועסקיםנושאי מ
על פי הסדרים הקיימים , כמו כן. המשרה ועובדי ההנהלה הבכירה נקבע בהתאם לתפקידים

 בעלי תפקידים מסויימים לתגמול בגין עמידה ביעדים על פי קריטריונים כגון בחברה זכאים
 . הוצאות ופחת, רווחיות, מכירות

  תלות בעובדים  21.13

אובדנם , יחד עם זאת.  תלות מהותית בעובד מסויםחברות הקבוצה לאין, החברהלהערכת 
רלוונטית בטווח  עלול להשפיע על ביצועי היחידה ה,של עובדים מקצועיים באופן לא צפוי

 .הקצר

  באימונים והדרכה הקבוצהחברותהשקעות  21.14

חברות הקבוצה השקעות .  הכשרות והדרכות בהתאם לצרכיהןחברות הקבוצה מקיימות
  .בהכשרות והדרכות אלו אינן מהותיות

 תוכניות תגמול לעובדים 21.15

 בהתאם לעמידתם ביעדים של איכות, את עובדיהן , מעת לעת,חברות הקבוצה מתגמלות
לטפח את השאיפה התגמול האמור נועד . ידי החברה מפעם לפעם-הנקבעים על, ותפוקה
  .להישגיות ולתרומה בעבודה, למצוינות

 קוד אתי 21.16

המהווה הצהרה פומבית לגבי כללי ,  קוד אתי אימצה הקבוצה2009 בנובמבר 15ביום 
 החברהאתי של ניתן לעיין בקוד ה. החברהשאומצו על ידי , התנהגות ואמות מידה מוסריות

  .החברהבמשרדי 

 תכנית אכיפה פנימית 21.17

 אימצה תוכנית אכיפה פנימית בתחום ניירות ערך הכוללת בין החברה, 2012 למאי 16ביום 
לשם חיזוק ההקפדה על קיום , נוסף על אלה שהיו קיימים עובר לאימוצה, נהלים, היתר

, לתכנית אכיפה יעילהבהתאם לאמות המידה , וזאת, הערךהוראות הדין בתחום ניירות 
 מינה את החברהדירקטוריון . 2011 באוגוסט 15אשר פורסמו על ידי רשות ניירות ערך ביום 

                                                 
  .ניתן להם ביטוי במאזןלא ולפיכך חברות הקבוצה  של ן ובניהולתןהסכומים שנצברו בקופות האמורות אינם בשליט  28
  . ולפיכך ניתן להם ביטוי במאזןחברות הקבוצה ובניהול של ןהסכומים שנצברו בקופה האמורה נמצאים בשליטת  29
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על פי התכנית וכאחראית לתהליך , כממונה על האכיפה, היועצת המשפטית ומזכירת החברה
 מינה וועדה מטעמו לפקח על החברהדירקטוריון . הפיקוח והעדכון, ההטמעה, ההתאמה

ליישום  פעלה החברה ותמשיך לפעול ,2013 - ו 2012  שנתבמהלך. יך עד להשלמתוהתהל
  .החברהתוכנית האכיפה והנהלים שאומצו על ידי דירקטוריון 

 חומרי גלם וספקים .22

  חומרי גלם עיקריים 22.1

פוליאתילן :  הינםחברות הקבוצה המשמשים את ,חומרי הגלם העיקריים 22.1.1
יריעות פוליאתילן , ספים שוניםחומרי חיזוק ותו, ברמות צפיפות שונות

 ,יריעות פוליפרופילן, )חברות הקבוצהידי חלק מ-על, בין היתר, המיוצרות(
 .מדללים ודבקים, צבעים, יריעות נייר, יריעות אלומיניום, יריעות פוליאסטר
ת את חומרי הגלם האמורים מספקים שונים בישראל ו רוכשחברות הקבוצה

 .חוץ לארץמו

 - קרי  (פוליפרופילן ופוליאסטר, ם מקבוצת הפוליאתילןמחירי חומרי הגל 22.1.2
  ממחירי הנפט, בין היתרמושפעים, וכן הצבעים והמדללים )פולימרים

. ובעיקר בשווקי המזרח הרחוק ומעודפי ביקוש והיצע בשווקים העולמיים
שינויים חדים במחירי הנפט עשויים לגרום לשינויים במחירי חומרי , לפיכך

 .בהתאמה, הגלם האמורים

חלה עליה במחירי האנרגיה ובכלל זה עליה בהוצאות , בשנה האחרונה, בנוסף 22.1.3
. המושפעים בין היתר ממחירי הנפט בעולם, הדלק והחשמל של הקבוצה

 .שינויים אלו משפיעים על עלויות חברות הקבוצה ובכלל זה על רווחיותה
, נות שלהעל מנת להקטין את עלויות האנרגיה של החברה וחברות ב, בהתאם

המקימה , ")דוראד("מ " חשמל מדוראד אנרגיה בעלרכישת התקשרה החברה
 15ספקת חשמל לתקופה של לה, א באשקלון"ם קצאבמתח, תחנת כוח פרטית
 . 201330החל מסוף שנת , שנה לחברה ולמור

 ספקים עיקריים וצורת ההתקשרות עמם 22.2

מספקים   מחומר הגלם מסוג פוליאתילן88% -כת ו רוכשחברות הקבוצה 22.2.1
 היחידי יצרןשהינו ה, מקומייצרן ואת היתרה מ, שונים הנמצאים בחוץ לארץ

הנתון , ובשל כך מהווה מונופול(בישראל של חומר הגלם מסוג פוליאתילן 
 ). לפיקוח ממשלתי

 תלות בספק כלשהו ביחס לחומר הגלם מסוג האין ל, החברהלהערכת 
ת ונוהג, 31חברות הקבוצה של שלפי מדיניות המלאי מכיוון, זאת .פוליאתילן

 לתקופה ן תספיק לההחברה להחזיק מלאי בכמות שלהערכת חברות הקבוצה
  .שתידרש למציאת ספק חלופי במידת הצורך

מחברות   יריעות פוליאתילן המפעל במשמר השרוןרוכש, דוחנכון למועד ה 22.2.2
 מספקים בארץ אלומיניוםו, פוליאסטר, נייר , פוליפרופילןיריעות ,הקבוצה

והנייר , הפוליפרופילן,  ליריעות הפוליאתילן.ומספקים מחוץ לישראל
, )ג"ידי קא-  מעלות חומרי הגלם של המוצרים המיוצרים על80%-המהוות כ(

וספקי חומרי הגלם , הן בישראל והן בחוץ לארץ, קיימים ספקים חלופיים
 . על בסיס תנאים מסחריים כדאייםהאמורים נבחרים

                                                 
  שהינם חלק מקבוצת השליטה , ה רן פרידריך ומנחם רפאל"לאור היותם של ה, דוראד עשויה להיחשב כבעלת ענין בחברה   30

  . בעלי ענין בעקיפין בדוראד, בעקיפין בחברה
  .דוח זה ל23.3 ראו סעיף,  ביחס להחזקת מלאי חומרי גלםחברות הקבוצהאודות מדיניות לפרטים   31
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 דבקים, מדללים, צבעים, קים לחומרי חיזוק קיימים מספר ספבעולם 22.2.3
לגבי ). "חומרי הגלם האחרים"( המשמשים לייצור המוצרים, ותוספים שונים

כשם ו יכולת לרחברות הקבוצהיש ל, כל אחד מחומרי הגלם האחרים
למחירים בהם נרכשים חומרי הגלם דומים במחירים , מספקים חלופיים

 .כיום

מנת -ם מספר ספקים שונים בכל תחום על נוהגות להתקשר עחברות הקבוצה 22.2.4
, עקב תקלות, בין היתר, להקטין את התלות ולפזר את הסיכון לעצירת אספקה

 לחברות, כמו כן. מחסור בחומרי גלם אצל ספקים מסוימים בתקופות מסוימות
 יש אפשרות לרכוש כל אחד מחומרי הגלם המשמשים אותן בייצור הקבוצה

. מחירים דומים למחירים בהם הם נרכשים כיוםב, מוצריהן מספקים חלופיים
  .תלות בספק כלשהוהקבוצה אין לחברות , החברהלהערכת , לפיכך

, שמתקיים מדי תקופה,  במשא ומתן עם הספקיםמחירי חומרי הגלם נקבעים 22.2.5
שוק העולמי הביקושים וההיצעים ב ולמצב חברות הקבוצהבהתאם לצרכי 
  .של חומרי הגלם

,  הסכמים כתוביםלחברות הקבוצה יש ,קריים העימהספקים חלקעם  22.2.6
   .את הסדרי הנחות הכמות, את מנגנוני עדכון המחיר וכן, בין היתר, המפרטים

 משני ספקים חברות האריזות הגמישותלהלן נתונים אודות שיעור רכישות    22.2.7
חברות  מתוך סך רכישות 32חברות האריזות הגמישותשאינם אחת מ, םעיקרי

  : 2012קים בשנת  מספהאריזות הגמישות

  2012  הספק
  'ספק א
  

13.4% 
  'ספק ב
  

10.6% 

 רוכשות חומרי גלם בהתאם לצורך ולמדיניות מלאי חומרי חברות הקבוצה 22.2.8
  .דוח זהל 23.3ף כמפורט בסעי, הגלם שלהן

  :ם עיקריים עם ספקחברות הקבוצהלהלן פרטים בדבר התקשרות  22.2.9

 קבוצהרוכשות חברות  הממנה , חברה אשר מקום מושבה באירופה -'ספק א
 .פוליאתילן

 הקבוצהממנה רוכשות חברות , חברה אשר מקום מושבה בישראל – 'בספק 
 .פוליאתילן

 הון חוזר .23

  אשראי ספקים 23.1

 90 מקבלות אשראי מספקי חומרי הגלם שלהן בישראל לתקופות הנעות בין חברות הקבוצה
ספקי חומרי הגלם הזרים מו,  יום מתום החודש בו סופק חומר הגלם הרלוונטי120לבין 

 מעת לעת מבצעת חברות . יום ממועד שטר המטען120 לבין 90בין בדרך כלל לתקופות הנעות 
  .הקבוצה עסקאות לרכישת חומר גלם בתנאי תשלום גבוהים יותר

                                                 
רכישות  מסך 10%  עלעלה, 2012בשנת ,  ממנוחברות האריזות הגמישות של הרכישות שהיקף ,ספק: "ספק עיקרי"  32

  .חברות האריזות הגמישות באותה שנההכולל של חומרי הגלם 
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 .יום 108 -על כ  2012בשנת , תקופת האשראי הממוצעת מספקים של חברות הקבוצה עמדה
 מיליון 92 -הסתכם בכ  2012מספקים של חברות הקבוצה בשנת ההיקף הממוצע של האשראי 

  .ח"ש

  אשראי לקוחות 23.2

 60חברות הקבוצה נוהגות להעניק ללקוחותיהן אשראי לתקופות הנעות בין  23.2.1
,  יום מתום החודש בו סופקה הסחורה ללקוח או ממועד שטר המטען120-ל

וחותיה  מעת לעת מבצעת החברה עסקאות מכירה של חובות לק.לפי העניין
 תקופת האשראי הממוצעת ללקוחות .ללא זכות חזרה של קונה החוב לחברה

ההיקף הממוצע של האשראי . יום 113 - על כ 2012חברות הקבוצה עמדה בשנת 
  .ח"מיליון ש 124 – הסתכם בכ 2012בשנת , ללקוחות חברות הקבוצה

 ,)מיותבין היתר באמצעות ועדות אשראי פני(נוהגות לבדוק  הקבוצהחברות   23.2.2
ובהתאם ,  ויכולתם לעמוד בון החוב של לקוחותיהרמת את ,מעת לעת

  .ת את מסגרת האשראי שלהםומעדכנ

מקצת הלקוחות  .חות כלשהןובטמרבית הלקוחות אינם נדרשים להעמיד  23.2.3
כפי , בהתאם לרמת סיכון האשראי שלהם, מעמידים בטוחות מסוגים שונים

רבויות אישיות כנגד ע: כגון, מעת לעת, חברות הקבוצהשמעריכות אותו 

 Cash Against Documentsתשלום בתנאי ; המחאות מעותדות; אשראי

)CAD(; וכדומהמלוא התמורה מראשחלק או  תשלום ;.  

  חומרי גלםמדיניות החזקת מלאי  23.3

בהתאם , בדרך כלל, החזקת מלאי חומרי הגלם של חברות הקבוצה נעשית 23.3.1
, ות הצפוי של לקוחותיהןבדבר היקף הרכיש חברות הקבוצהלהערכות 

 נתונים בדבר היקפי הרכישות של לקוחותיהן בשנים בעיקר עלהמבוססות 
או הזמנות מסגרת /או שאינן מחייבות ו/על תחזיות מחייבות ו, וכן, קודמות

או צבר הזמנות המצוי ברשות /אותן מקבלות החברות מחלק מלקוחותיהן ו
עליית מחירים של פות החברות בהן צו, בתקופות מסוימות, עם זאת. החברות

מנת להגן - על, ידן-הן מגדילות את מלאי חומר הגלם המוחזק על, חומרי הגלם
  .על עצמן מפני עליית מחירים כאמור

-חברות הקבוצה מחזיקות מלאי חומרי גלם המספיק לייצור במשך כ, ככלל 23.3.2
 . 33 יום בממוצע92

 מדיניות החזקת מלאי מוצרים גמורים 23.4

הגות לשמור על רמות מלאי מוצרים גמורים נמוכות ככל נו חברות הקבוצה 23.4.1
יהיה מגובה , אותו הן מחזיקות, האפשר ולהקפיד כי מלאי המוצרים הגמורים

  .בהזמנות קיימות מלקוחותיהן

 ןידי לקוחותיה- על חברות הקבוצהת ו נדרש,במקרים מסוימים, כמו כן 23.4.2
נה זכות לקבל כאשר ללקוח נתו, לשמור על מלאי תוצרת גמורה עבור הלקוח

  .את התוצרת לשיעורין

 ובוחנת בו התנועה ומהירות גילו, המלאי היקף את לעת מעת בוחנת החברה 23.4.3
  .המקורית לעלותו ביחס ערך הפחתת ,במידת הצורך ,ביצוע

                                                 
 חברות צע מלאי חומרי גלם לשנה הרלבנטית בצריכת החומרים הכלולה בעלות המכר שלהחישוב בוצע כחלוקה של ממו  33

  . ימים365- באותה שנה מוכפל בהקבוצה
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 החזרת מוצריםמדיניות  23.5

בחזרה מוצרים שנמצאו פגומים לקבל  חברות הקבוצה נוהגות, בשוק המקומי 23.5.1
לגבי מוצרים . מזכות את לקוחותיהןאו וב נוסף ומחליפות אותם ללא חי

 זיכוי חברות הקבוצה מעניקות, ששווקו למדינות בחוץ לארץ ונמצאו פגומים
, החזרה של מוצרים שנמצאו פגומים ממדינות בחוץ לארץ. כספי ללקוח

רק במקרים של יריעות פוליאתילן פגומות ורק בכמויות , בדרך כלל, נעשית
.  וכן על מנת לבדוק את הכשלים בייצור היריעותחזוריוזאת לשם מ, מהותיות

מבוצעים רק לאחר , החזרת הסחורה והחלפתה או מתן זיכויים כאמור
 חברות הקבוצהידי מחלקות בקרת האיכות של -שתלונת הלקוח נבדקה על

  .ונמצאה מוצדקת

 לא היו של חברות האריזות הגמישות  היקפי החזרת הסחורה2012בשנת  23.5.2
  .מהותיים

   יכות הסביבהא .24

 כללי 24.1

למניעת , חברות הקבוצה פועלות לשיפור מתמיד במערכת הניהול הסביבתי 24.1.1
המפעל ביבנה הוסמך לתקן הישראלי . זיהום סביבתי ולעמידה בדרישות כל דין

ISO 14001 – 2013 יוני מערכת ניהול סביבתי שהינו בתוקף עד .  

בתחום החקיקה  חברות הקבוצה מחויבות להוראות כל דין בהתאם לדרישות 24.1.2
  .הרלוונטית לפעילות המפעל, איכות הסביבה

בין , חברות הקבוצה פועלות לפיתוח פתרונות אריזה ירוקים יותר לסביבה 24.1.3
הנותנים מענה למגמות הנובעות , היתר על ידי הובלה ויישם פתרונות אריזה

  ). התכלות ומיחזור, דיקוק: כגון(מהגברת האחריות הסביבתית 

 הסביבהמדיניות איכות  24.2

 . עמידה בחוקים ובתקנות איכות הסביבה על פי הוראות הדין 24.2.1

שאיפה לשיפור מתמיד במערכות ניהול הסביבתי תוך שימוש במדדי איכות  24.2.2
 .מדידים

כפי שמוגדרים בנהלים , מחויבות לקיים את כל התהליכים והפעילויות 24.2.3

 .ISO 14001המותאמים לדרישות , ובהוראות העבודה

ני המפעל הקיימים והעתידיים בטכנולוגיה המאפשרת שאיפה לצייד את מתק 24.2.4
 .שמירה על איכות הסביבה וניטור חריגות

מתן מידע נאות והדרכה בנושאי שמירה על איכות הסביבה לעובדים  24.2.5
 .ולמנהלים

 רגולציה סביבתית 24.3

חוק : בין היתר להוראות הדינים הסביבתיים הבאים, חברות הקבוצה כפופות 24.3.1
חוק , 1968 –ח "התשכ, חוק רישוי עסקים, 1993- ג"התשנ, חומרים מסוכנים
 2011 –א "התשע, חוק הטיפול באריזות, 2008 –ח "התשס, אוויר נקי לישראל

 .ועוד

קיבלו חלק מחברות האריזות הגמישות פניה מהמשרד , 10.1.2012ביום  24.3.2
יתכן והחברות , על פיה, בהתאם להוראות חוק אוויר נקי, להגנת הסביבה
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רק , להערכת החברה. עילותן מחייבת קבלת היתר פליטהשייכות לחברות שפ
, "מקור פליטה טעון היתר"עומד בקריטריונים של , המפעל במשמר השרון

בהתאם הגיש המפעל במשמר . המחייב קבלת היתר פליטה, כמשמעו בחוק
  .2013 במרץ 3השרון בקשה לקבלת היתר פליטה ביום 

-ח"התשכ, ק רישוי עסקיםעל מנת לקבל רישיון עסק בהתאם להוראות חו 24.3.3
 הישראליות לקבל היתר רעלים מכוח חוק חברות הקבוצהנדרשות , 1968

מחזיקות חברות האריזות , בהתאם לכך. 1993-ג"התשנ, החומרים המסוכנים
בתוקף (הגמישות הישראליות בהיתרי רעלים מאת המשרד להגנת הסביבה 

למפעל בשדרות ועד יוני  ביחס 2015מרץ עד ,  ביחס למפעל ביבנה2015יוני עד 
המתיר להן עיסוק והחזקה של הרעלים , ) ביחס למפעל במשמר השרון2015

 .המפורטים בו

 הסיכונים הסביבתיים אשר יש להם או צפויה להיות להם השפעה מהותית על התאגיד 24.4

בפעילותה של החברה עושה החברה שימוש בחומרים מסוכנים ובהתאם מחזיקות חברות 
בהתאם הפגיעות הסביבתיות . לעיל 24.3.3רעלים כמפורט בסעיף הקבוצה בהיתרי 

לאור האמור מצויות . האפשריות של החברה הינם בעיקר זיהום אויר וחומרים מסוכנים
 .המשרד להגנת הסביבה והרשויות העירוניותתחת פיקוח חברות הקבוצה 

 השלכות מהותיות שיש להוראות הדין על התאגיד 24.5

 ,ננקטו במפעל במשמר השרון, הגנת הסביבהבהתאם לדרישות המשרד ל 24.5.1
 הפעלת מתקן לטיפול) א(: ביניהן, מספר פעולות בנושא איכות הסביבה

 לשם , מערכת לניטור רציףהתקנת) ב(. (RTO) ממיסים של רבפליטות לאווי
מערכת הניטור . לאווירממיסים של פיקוח באופן שוטף על רמת פליטות 

ומאפשרת ,  ערים לאיכות הסביבה חדרהלאיגוד "On Line"הרציף מחוברת 

 .לאווירממיסים הפליטות של שיעור מעקב רציף אחר 

הוקם ,  להלן24.6.2כמפורט בסעיף , בהתאם לדרישות המשרד להגנת הסביבה 24.5.2

 .(RTO) ממיסים של ר בפליטות לאווימתקן לטיפולבמפעל ביבנה 

ים מדלללזיקוק מכונה ,  רכש המפעל במשמר השרון2010במהלך שנת  24.5.3
 .שנועדה להפחית את כמות המדללים שהמפעל נדרש לפנות לרמת חובב

שנועדה  מכונה למחזור מדללים,  רכש המפעל בשדרות2011במהלך שנת  24.5.4
 .להפחית את כמות המדללים שהמפעל נדרש לפנות לרמת חובב

הגיש המפעל במשמר השרון בחודש מרץ , בהתאם להוראות חוק אוויר נקי 24.5.5
 .ר פליטהבקשה לקבלת הית, 2013

לשם , 2012השקעות חברות האריזות הגמישות בנושא איכות הסביבה בשנת  24.5.6
וכולם הוצאו לצורך , עמידה בחוקים ותקנות הסתכם בסכומים לא מהותיים

 . מניעה או הפחתה של פגיעה בסביבה

משמעותיות אך צפוי לשאת בעלויות , המפעל במשמר השרון, להערכת החברה 24.5.7
יתר חברות , 2013קשה להיתר פליטה בשנת  לצורך הגשת בלא מהותיות

לא צפויות לשאת בעלויות הסביבתיות מהותיות לצורך , האריזות הגמישות
 . מניעה או הפחתה של פגיעה בסביבה בשנה הקרובה

 הליכים משפטיים ומנהליים 24.6

 עקב אי עמידה בתנאי היתר שהתנהלולפרטים אודות ההליכים המשפטיים  24.6.1
  .הלןל 27.2  ראו סעיף,הרעלים ביחס למפעל ברמלה
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חברות  נערכה ביקורת של המשרד להגנת הסביבה במפעלי 2007בשנת  24.6.2
 במפעל 2007 במפעל ביבנה ובמהלך חודש ספטמבר 18.4.2007ביום  (הקבוצה
 25.11.2007נערכה ביום , שנערכה במפעל ביבנה, בעקבות הביקורת). בשדרות

 החברה נדרשה אשר במסגרתה, ישיבה במשרדי המשרד להגנת הסביבה
במהלך . להתקין במפעל ביבנה מתקן לטיפול בפליטות לאוויר של ממיסים

 לטיפול בפליטות לאוויר של ממיסים  החל מתקן,2009חודש ספטמבר 

)RTO( לפעול בצורה סדירה וזאת בהתאם ללוחות הזמנים שסוכמו עם 

 . המתקן פועל בצורה תקינה, נכון למועד הדוח. המשרד להגנת הסביבה

  חברות הקבוצה פעילותמגבלות ופיקוח על  .25

 רישיונות עסק 25.1

אשר , 2009לצמיתות מחודש דצמבר פי רישיון עסק -על עלוהמפעל ביבנה פ 25.1.1
  .ניתן על ידי עיריית יבנה

אשר ניתן , 13.3.2001פי רישיון עסק לצמיתות מיום - המפעל בשדרות פועל על 25.1.2
  . ידי עיריית שדרות- על

ידי המועצה -י רישיון עסק אשר ניתן עלפ- המפעל במשמר השרון פועל על 25.1.3
 .31.12.2013 בתוקף עד ליוםאשר הינו האזורית עמק חפר ו

 .בטיחות בעבודה 25.2

 .חברות הקבוצה כפופות לחקיקה בנושא בטיחות וגיהות בעבודה

 רישיונות ייצוא 25.3

, בין היתר, אשר, מינהל המכס,  בתעודה מרשות המסים בישראלחברות הקבוצה מחזיקות
בהתאם להסכמי הסחר " יצואן מאושר"ידי מינהל המכס כ-  עלוהוסמכהחברות י כ, מאשרת

בקשר  (1.1.2015ליום התעודות בתוקף עד . עליהם חתומה מדינת ישראל עם מדינות שונות
  .)ג"בקשר עם קא (17.12.2013 ליום ועד ) מורבקשר עם  (4.7.2013עד , )עם החברה

 ספק מוכר למשרד הביטחון 25.4

   .ינה ספק מורשה של משרד הביטחוןה המפעל בשדרות

 תקינה 25.5

מוצרים העומדים , פי דרישה-על, מייצרות, חברות הקבוצה :5113תקן  25.5.1
חומרי פלסטיק ומוצרים ( של מכון התקנים הישראלי 5113בדרישות תקן 

 ).  ומשקאות הבאים במגע עם מזוןומרכיביהם העשויים פלסטיק

 חברות האריזות הגמישות  מערכות ניהול האיכות של:9001:2008ISOתקן  25.5.2

מפעל  ( 9001:2008ISO: עומדות בדרישות התקן הישראלי והתקן הבינלאומי

והמפעל , 2013המפעל בשדרות עד לאוקטובר , 2014משמר השרון עד למרץ 
פי חוק -חברות האריזות הגמישות אינן מחויבות על). 2013ביבנה עד ליוני 

תעשייתי - יכרת בעולם העסקי הנבשל המגמה, אולם, לעמוד בתנאי תקן זה
 ספקים להתקשר עם,  בפרטחברות האריזות הגמישותובקרב לקוחות , בכלל

 ערכו חברות האריזות הגמישות, העומדים בדרישות התקן הבינלאומי
 מדי יש לחדש תקן זה .מנת לעמוד בדרישות תקן זה- התאמות של מפעליהן על

ים תחת פיקוח וליווי  מצויחברות האריזות הגמישותמפעלי . שלוש שנים
 .המבצע בהם מבדקי הסמכה תקופתיים, צמוד של מכון התקנים הישראלי

 הוסמך המפעל במשמר השרון לתקן 25.10.2012 החל מיום :ISO22000תקן  25.5.3
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ISO22000 ,וכולל דרישות ניהוליות , שהינו תקן ניהול מערכות בטיחות מזון
י המזון הנארזים על ותפעוליות מקיפות במטרה להבטיח את בטיחות מוצר

 . 25.10.2013תוקף האישור הינו עד ליום , ג"ידי מוצרי קא

25.5.4 HACCP :שהינה בתוקף עד ליום  מפעל במשמר השרון מחזיק בתעודהה

 HACCP) Hazard Analysisלפיה מערכת ניהול בטיחות המזון , 31.10.2015

Critical Control Point ( כון ידי מ-נבחנה ונסקרה עלשל המפעל האמור

 .עומדת בדרישותהתקנים הישראלי ונמצאה 

25.5.5 BRC/IoP Global Standard - Food Packaging and other 
packaging materials (issuer 2) at Category B: המפעל בשדרות עומד 

שרוולים ושקיות למזון , בתחום ייצור יריעות וגלילים, בדרישות תקן זה
המאשרת כי , תוקף התעודה. 34יםמודפסים ושאינם מודפס, ותעשיות אחרות

מותנה בתחזוקה של מערכת בטיחות , המפעל בשדרות עומד בדרישות התקן
, ידי מכון התקנים הישראלי- בהתאם לדרישות התקן וביצוע פיקוח על, המזון

 BRC- של מערכת הובכלל זה בחינה תקופתית, בהתאם לתקןהכולל בחינה 

 המפעל .12.11.2013תוקף עד א בהותקן זה מתחדש בכל שנה ו. במפעל האמור
 .במשמר השרון נמצא בהליכי אישור מול מכון התקנים הישראלי

25.5.6 ISO 14001:2004 :מערכת הניהול הסביבתי(Environmental 

Management System) של המפעל ביבנה עומדת בדרישות התקן הישראלי 

ן המפעל האמור מצוי תחת פיקוח וליווי צמוד של מכו. והבינלאומי זה
חברות הקבוצה . המבצע בו מבדקי הסמכה תקופתיים, התקנים הישראלי

גדולים לקוחות , אולם. פי חוק לעמוד בדרישות תקן זה- ת עלויבאינה מחו
 מחויבים לעבוד רק עם חברות הקבוצהשל , בארץ ובחוץ לארץ, מסוימים

 .2012תוקפו של תקן זה הינו עד ליוני  .ספקים המחזיקים בתקן זה

 מבצעת בקרת איכות ביחס למוצרים חברות הקבוצה :878- ו821, 556תקנים  25.5.7
העוסקים , 878-  ו821, 556העשויים מפוליאתילן בהתאם לתקנים הישראליים 

. בייצור יריעות פוליאתילן וקובעים שורה של הנחיות למחלקת בקרת האיכות
אישור  קבלת .מחויבת לעמוד בדרישות תקנים אלואינה  חברות הקבוצה

 עמידה בתקנים אלו אינה מצריכה פיקוח כלשהו מצד מכון התקנים בדבר
 .הישראלי

 מקפידות לעמוד בתקני איכות אירופאים חברות הקבוצה REACHתקן  25.5.8

 .REACHהאוסרים שימוש בחומרים מסוכנים כדוגמת תקן 

 .אינן מהותיות, אשר נדרש לחדשם מעת לעת, עלויות חידוש התקנים האמורים לעיל 

 בקרת איכות 25.6

 בבדיקות , נעשית תוך כדי תהליך הייצור וכןחברות הקבוצהבקרת האיכות במפעלי 
 .ת של מוצרים בטרם שילוחם ללקוחותמדגמיו

 תתכונות מכאניוהמצוידות במכשור לבדיקת ,  פועלות מעבדותחברות הקבוצהבמפעלי 
חברות במעבדות ). "חברות הקבוצהמעבדות "( של המוצרים )חוזק, עובי, גמישות: כגון(

כל הבדיקות , איכות בהתאמה לדרישות מפרטי מוצר מבוקריםות בדיקות הקבוצה מתבצע
 בדיקות הבוחנות לרבות,  ונשמרות במאגר נתונים ממוחשבבמהלך כל שלבי הייצורמתועדות 

                                                 
מכון התקנים . עבור יצרני אריזות מזון ותחומים נוספים, ידי איגוד הרשתות הקמעוניות באנגליה-תקן זה נכתב על  34

  . קן זה בכל העולםידי האיגוד האמור לפקח על ת-ההולנדי הוסמך על
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, בחלק מהמקרים מתבצעות הבדיקות בשלב אישור המוצר לייצור. את טיב המוצר המוגמר
 . בפיקוח נציגי הלקוחות

 הסכמים מהותיים .26

 :הינן צד להם, הקבוצהאשר חברות  , להלן תיאור תמציתי של עיקרי ההסכמים המהותיים

בהם ממוקמים ,  לתיאור הסכמי שכירות וחכירה של מקרקעין-הסכמי שכירות וחכירה  26.1
 .עיל ל18.6.5ראו סעיף , מפעלי חברות הקבוצה

 30ראו סעיף ,  המממנים שלהןלהסכמי המימון של חברות האריזות הגמישות עם הבנקים 26.2
 .להלן

 :קרגל לבין החברההסכם ניהול בין  26.3

אשר אושר , קרגל שנים עם 3התקשרה החברה בהסכם ניהול לתקופה של , 2010 ביולי 1ביום 
  .2010 ספטמבר 2על ידי האסיפה הכללית של החברה ביום 

 תפקידים אחרים בבאמצעות נושאי משרה ובעלי , חברה תעניק לקרגל, הסכם הניהולעל פי 
בין , פיתוח עסקי וכן שירותים נוספים, ייעוץ פיננסי, ייעוץ אסטרטגי, שירותי ניהול, קרגל

ר הדירקטוריון ומר גבי נגר "היתר בדרך של העמדתם של מר ניר דור שימשיך לכהן כיו
התמורה בגין מתן . כפי שיהיו עת לעת, קרגלל ובאמצעות עובדי "שימשיך לכהן כמנכ

צמוד למדד , ח לשנה" ש1,400,000ים בהתאם להסכם הניהול הינה בגובה של השירות
   .מ"בתוספת מע, המחירים לצרכן

-2010-01מספר אסמכתא , 27.7.2010 מיום החברהראו דיווח מיידי של , לפרטים נוספים
 ודוח מתקן מיום 2010-01-567069מספר אסמכתא , 27.7.2010 ודוח מתקן מיום 567042

  .2010-01-584610 מספר אסמכתא ,12.8.2010

  הליכים משפטיים .27

 לדוחותיה הכספיים של 15 ראו ביאור, לפרטים בדבר הליכים משפטיים שהחברה צד להם 27.1
  .31.12.2012החברה ליום 

ל החברה "מנכ, ובכללם, ג"וכנגד נושאי משרה של קא, ג"הוגש כנגד קא, 2009בחודש יוני   27.2
שכיהן גם (ל משאבי אנוש לשעבר של קרגל "סמנכ, )ג במועד הרלוונטי"ל קא"שכיהן כמנכ(

ג במועד "ל התפעול של קא"וסמנכ, )במועד הרלוונטי, ג"כמנהל משאבי אנוש של קא
או הפרה של תנאים בהיתר /כתב אישום בגין אי קיום ו) ג כיום"שאינו עובד קא(הרלוונטי 

 בגין הפרת חובת נושא גם, רעלים וכן ניהול עסק ללא רישיון וכנגד נושאי המשרה האמורים
בהתאם להסדר , 2012 בדצמבר 17ביום . משרה בתאגיד למנוע הפרת תנאים בהיתר הרעלים

או הפרת /ג בשתי עבירות של אי קיום ו"הורשעה קא, טיעון שאושר על ידי בית המשפט
-ג"תששנ, לחוק החומרים המסוכנים) 2)(ב(15 -  ו3י סעיפים פעבירות ל, תנאים בהיתר רעלים

 –ח "תשכ,  לחוק רישוי עסקים15-  ו 14, 4עבירות לפי סעיפים ,  וניהול עסק ללא רישיון1993
לצד התחיבות להימנע , 35ח" ש150,000ג קנס כספי בסך של "בהתאם נגזר על קא. 1968

הוסכם כי , בהתאם להסדר הטיעון, בנוסף.  שנים3ח למשך " ש300,000מעבירה בסך של 
 תהיה הודאה ,ל"המנכלענין ו, התפעול ימחקו מכתב האישורל "ל משאבי אנוש וסמנכ"סמנכ

,  לחוק רישוי עסקים14 – ו 4לפי סעיפים , בעבירה של ניהול עסק ללא רישיון, ללא הרשעה
 .ח" ש10,000סך  פיצוי כספי בל"ישלם המנכ, ף לתסקיר שירות מבחןובכפו, 1968- ח"תשכ

  

                                                 
   לשפות קרגלהתחייבה , שק-פלסטוחברה ג ל" בקאקרגלבהתאם להוראות הסכם המיזוג שהסדיר את מכירת החזקות    35

ג שמקורם " לשלם על פי פסק דין בשל הליכים משפטיים שיתנהלו כנגד קאהחברה בגין כל סכום שבו תחוייב החברהאת 
  .קרגלתאם משולם הקנס על ידי או עילתם בתקופה שלפני השלמת העסקה ובה
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 מיסוי .28

 .לדוחות הכספיים של החברה 11 אורראו בי, לענין פרטים בקשר עם מיסוי החברה

 מידע כספי לגבי מגזרים .29

הכנסות הקבוצה מחיצוניים .  של הקבוצה הינם ישראל ומדינות מחוץ לישראלםהמגזרי 29.1
תוך , מחיצוניים הוקצו למגזרים השונים הכנסות. הינן כמפורט להלן 2012 –ו  2011 בשנים

 :הבחנה בין הכנסות מישראל להכנסות מחוץ לישראל

2201  2011 
 מגזר 

 %-ב ח"באלפי ש %-ב  ח"באלפי ש
 67 272,589  65 255,217 ישראל

 33 135,970 35 138,065 מחוץ לישראל

 100 408,559 100 393,282 סך הכל

. הינו כמפורט להלן 31.12.2012וליום  31.12.2011  ליוםכוןסך נכסי הקבוצה של המגזרים הנ 29.2
קצו למגזרים השונים תוך הבחנה בין ישראל לבין מדינות  הו הלא שוטפיםסך נכסי הקבוצה

  :מחוץ לישראל

 31.12.2011ליום   31.12.2012ליום 
 מגזר 

 %-ב  ח"באלפי ש  %-ב  ח"באלפי ש

  99 242,366  99  242,863 ישראל

 1 2,441  1  3,166 מחוץ לישראל

 100 244,807    246,029 סך הכל

אל תורמת לפיזור הסיכון שלה ולהפחתת תלות  מחוץ לישרחברות הקבוצה של פעילותן 29.3
תורמת הפעילות להקטנת החשיפה לסיכונים , בנוסף.  בשוק בישראלחברות הקבוצה

נעשות המכירות לייצוא במטבע זהה , שכן בחלק מן המקרים, בתנודות בשערי החליפין
 . מוצרים המיוצאיםהמשמשים לייצור הלמטבע בו נרכשים חומרי הגלם 

חברות ות הכולל של  מהיקף המכיר35%-ות ללקוחות בחוץ לארץ עומד על כשיעור המכיר 29.4
  .  בחוץ לארץחברות הקבוצהומשכך קיימת תלות בפעילות , הקבוצה
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  מימון .30

 כללי 30.1

, וכןמפעילותן השוטפת מהלוואות מתאגידים בנקאיים  ן את פעילותחברות הקבוצה ממנות 30.2
מענקים בהתאם לחוק לעידוד ו, ץ בנקאיותאשראי והלוואות חו הכולל -מאשראי חוץ בנקאי 

  .כמפורט להלן, מהמדען הראשי, השקעות הון

 ראו, 2012 בדצמבר 31ליום , לפרטים אודות היקף ההלוואות מתאגידים בנקאיים בקבוצה 30.3
 .  לדוחות הכספיים של החברה12ביאור 

   ועל ידי חברות הקבוצהידי החברה -בטחונות שהועמדו על 30.4

, ידי בנק הפועלים-ן האשראים שהועמדו לחברות הקבוצה עללצורך הבטחת פירעו 30.4.1
העמידו חברות , ")הבנקים: "להלן ביחד(ובנק מזרחי , בנק הבינלאומי, בנק לאומי
  . בטחונות שונים לטובת הבנקים האמורים או מי מהם, כולן או חלקן, הקבוצה

מחברות שהעמידו חלק ערבויות , בין היתר ולפי העניין, בטחונות אלה כוללים 30.4.2
לרבות שעבוד קבוע על מוניטין החברות (הן שעבודים שוטפים על כלל נכסי, הקבוצה

שעבודים קבועים , )או שנדרש וטרם נפרע/ועל הון המניות של החברות שטרם נדרש ו
ועל זכויות , על פיקדונות של החברות  בבנקים, על חלק מנכסי החברות האמורות

לצורך הבטחת התשלום . ן שלהן"סי הנדלחלק מחברות האריזות הגמישות על נכ
, המלא והמדויק של הסכומים שניתנו למור ולסיון מכוח החוק לעידוד השקעות הון

ואשר על מור וסיון יהיה להחזירם או לשלמם למדינה שעבדו מור וסיון בשעבוד 
, המתקנים והמקרקעין שלהן, המכשירים, הכלים, הציוד, שוטף את כל המכונות

  . לטובת המדינה, ג שהואמכל מין וסו

, ערבויות ושעבודים, אחריםלפרטים נוספים לענין הלוואות מתאגידים בנקאיים ו 30.4.3
  . לדוחות הכספיים של החברה15אור יוב 12 ביאורראו 

להבטחת פירעון אשראים , שאינן מוגבלות בסכום, העמידה ערבויות, החברה 30.4.4
נכון ליום  .שלהןלחלק מחברות הבנות הפרטיות , שהועמדו על ידי הבנקים

עמדו על סך ,  העמידה החברה ערבויות כאמורןלה, חברות הבנותחובות , 31.12.2012
  .ח" מיליון ש75 -מצטבר של כ 

 תנאים לקבלת אשראי ועילות לפירעון מיידי 30.5

נקבעו הבנקים כלפי , או מי מהן, במסגרת המסמכים עליהם חתמו חברות הקבוצה 30.5.1
החלטות , שינוי שליטה בחברות הקבוצה: בכלל זהעילות לפירעון מיידי המקובלות ו

ומתן הלוואות , פירעון מוקדם של חובות החברה לנושיה האחרים, לשינוי מבנה
  .לבעלי מניות בחברה

או יינתנו לחברות /שניתנו ו, או הטבות המס/במסגרת התנאים לקבלת המענקים ו 30.5.2
ידי מרכז - להמקומיות בהתאם לתוכניות השקעות שאושרו עהאריזות הגמישות 

 או האריזות הגמישותחלות על חברות , פי החוק לעידוד השקעות הון-ההשקעות על
, שינוי מבנה, עסקאות עם בעלי ענין, מגבלות על שינוי בהרכב בעלי המניותמי מהן 

 .מיזוגים וכדומה

 תוכנית רכישה עצמית 30.6

 של מניות צמיתע לרכישה תוכנית מסגרתהחברה  דירקטוריון אישר, 2010 בדצמבר 28ביום 
 על ביטול תוכנית החברההודיעה , 2012 בפברואר 29 ביום .")תוכנית הרכישה ("החברה
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  . לעיל4.1.5לפרטים נוספים ראו סעיף  . הרכישה

  נתונים בדבר מימון הקבוצה 30.7

 שיעור הריבית הממוצעת על הלוואות שאינן מיועדות לשימוש ייחודי בידי הקבוצה   30.7.1

 הממוצעת על הלוואות אשר היו בתוקף במהלך שנת להלן פירוט שיעור הריבית
ושאינן מיועדות לשימוש ייחודי בידי הקבוצה תוך הפרדה בין הלוואות לזמן , 2012

  :קצר והלוואות לזמן ארוך

  הלוואות לזמן ארוך הלוואות לזמן קצר  
שיעור ריבית  

ת ממוצעה
  האפקטיבית

  4.92%  6.93%  4.47%  אשראי בנקאי

  -  -  6.28%  אשראי חוץ בנקאי

 אשראי בריבית משתנה  30.7.2

אשר הינה , בריבית משתנה, נכון למועד הדוח, חלק מהאשראי של הקבוצה מחויב  
 נע שיעור ריבית 2012בשנת . הנהוגה מעת לעת, צמודה לשינויים בריבית הפריים

 3.25% עמד שיעור ריבית הפריים על 2012בדצמבר . 4.25% - ל 3.25% בין -הפריים 
בנוסף מממנות חברות . 3.25% עומד שיעור ריבית הפריים על 2013ץ ובחודש מר

ח החליפין של לירה שטרלינג "משתנה הצמודה לשע בריבית הקבוצה את פעילותן
ט " נע שיעור הליש2012בשנת .  בממוצע3% - כואשר צמודה לריבית הליבור בתוספת 

  .0.5%ח עמד על ט ליבור סמוך למועד הדו"שיעור הליש. 1.3% - ל 1%ליבור בין 

  מסגרות אשראי 30.7.3

 מיליון 151-בכ, 31.12.2012נכון ליום , לקבוצה מסגרות אשראי לזמן קצר שהסתכמו
ח מתוך " מיליון ש107 סך של נטומנצלות חברות הקבוצה , נכון למועד הדוח. ח"ש

היקף מסגרות האשראי הבנקאי , 10.3.2013נכון ליום . מסגרות האשראי האמורות
   .ח" מיליון ש133- הקבוצה מסתכם בסך של כחברות  המנוצלות על ידי נטולזמן קצר 

חברות נקבעות בהסכמה בין , הריביות בגין האשראי המנוצל מתוך מסגרות האשראי
  . במועד לקיחת האשראינותן האשראיהקבוצה לבין 

 הלוואות לזמן ארוך 30.7.4

 31.12.2012יתרת ההלוואות לזמן ארוך שהועמדו לחברות הקבוצה נכון ליום 
מן הסתכמו הלוואות לז 10.3.2013נכון ליום . ח" מיליון ש23 -  כהסתכם בסך של

  .ח" מיליון ש21 - סך של כ ארוך ל

 מועדאשראי שנתקבל או הוחזר בתקופה שמתאריך הדוחות הכספיים עד סמוך ל 30.7.5
  דוחה

פרעו חברות הקבוצה , ועד סמוך למועד הדוחבתקופה שמתאריך הדוחות הכספיים 
בתקופה . ח"ש  מיליון1.2 -שוטפות של הלוואות לזמן ארוך בסך של כחלויות 

כמו . לא התקבלו הלוואות לזמן ארוך, שמתאריך הדוחות הכספיים ועד למועד הדוח
מסגרות אשראי לזמן ( בהיקף האשראי הבנקאי מהותישינוי , לא חל בתקופה זו, כן

  ).קצר
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  לקבוצההערכת החברה בדבר הצורך בגיוס מקורות נוספים  30.8

החברה פועלת מעת לעת לקבלת מסגרות אשראי ואפיקי מימון שונים  30.8.1
  . בהתאם לצרכיה העסקיים והתזרימים

בשנים האחרונות בחרה החברה לפרוע הלוואות לזמן ארוך ואת איגרות החוב  30.8.2
בחודשים האחרונים בוחנת החברה . של החברה באמצעות מימון לזמן קצר
ברה לחוב לזמן ארוך בין בדרך של גיוס להפוך חלק מהחוב לזמן קצר של הח

בין בדרך של גיוס הון פרטי ובין בדרך של גיוס הון , חוב לזמן ארוך מהבנקים
  .ציבורי

החברה . פרסמה החברה תשקיף מדף להנפקת איגרות חוב, 2011בחודש מאי  30.8.3
 בין בדרך ,חברה הון נוסף לאו/ חוב נוסף ואפשרות לגייס, 2013 תבחן במהלך שנת

בין בדרך של ביצוע ו, פקת אילו מניירות הערך הרשומים בתשקיף המדףשל הנ
 .הנפקה פרטית ובין בכל דרך אחרת שתמצא לנכון

 ביטוח 30.9

פוליסת , בין היתר, חברות הקבוצה קשורות בפוליסות ביטוח שונות לצורך פעילותן הכוללות
פוליסת חברות , וטפתפוליסות ביטוח חבויות שונות הנוגעות לפעילותן הש, ביטוח רכוש וציוד

אחריות ', ביטוח צד ג, כספים בקופה, מעילה באמון, פוליסת אחריות מוצר, מעבידים
התקשרויות החברה .  אחריות נושאי משרה ודירקטוריםביטוח נאמנות פוליסת, מעבידים

להערכת . תוך התייעצות עם היועצים הביטוחים של החברה, ככלל, בפוליסות כאמור נעשות
  .חברות הקבוצה אינן בתת ביטוח, תבסס על יועציה הביטוחיםהחברה ובה

 יעדים ואסטרטגיה עסקית .31

והגדלת , ביסוס מעמדה כקבוצה המספקת פתרונות אריזה מגוונים הנם חברות הקבוצהיעדי 
תוך התמקדות בערכים של חדשנות ומתן ערך , היקף המכירות והרווחיות של תחום פעילותה

  :36 לפעול בדרכים הבאותחברות הקבוצהבכוונת , דיהלהשגת יע. יהמוסף ללקוחות

הגדלת מגוון הפתרונות אשר  וות פעילן הן של חברות הקבוצה בשווקים בההרחבת מעורבותן 31.1
או ביצוע מיזוגים עם /לרבות על דרך של רכישת פעילויות ו, ביכולתן לספק ללקוחות

  .יזה ייחודיים ופיתוח פתרונות ארועל דרך של צמיחה פנימית, תאגידים אחרים

 ןתוך עשיית שימוש ביכולותיה , מוצרי חברות הקבוצההגדלת נפחי הייצוא הישיר של 31.2
 .ארץלץ השיווקיות והמסחריות בשווקים בחו

 2בשנים האחרונות השקיעו חברות האריזות הגמישות הון ברכישת ציוד מתקדם ובכלל זה  31.3
ת ובשנים הקרובות מתכוונ, 2011 ומכונת דפוס מתקדמת בשנת 2012מכונות שיחול בשנת 

 .חברות האריזות הגמישות לפעול לביסוס והטמעת ההשקעות האמורות

ביצוע השקעות בפעילויות נוספות הנוגעות , מעת לעת,  לבחוןותחברות הקבוצה ממשיכ 31.4
 לספק ן וכן לצורך הגדלת מגוון הפתרונות אשר ביכולתות פעילןלתחומים בהם ה

 . למידה של המגמות המובילות בשוק האריזות הגלובלי תוך כדי מעקב ו ,ןללקוחותיה

) לזמן קצר ולזמן ארוך (ןת באופן מתמיד את מקורות האשראי שלהובוחנ חברות הקבוצה 31.5
הן , ןתוך בחינת כל האפשרויות העומדות לרשות, ופועלת כדי להביא לגיוון מקורות אלה

  . במערכת הבנקאית והן בשוק ההון

                                                 
  .חברות הקבוצהטרם נקבעה תוכנית מפורטת להשגת יעדיה של , דוח זהנכון למועד ה  36
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 ובה צפי להתפתחויות בשנה הקר .32

בכוונת חברות האריזות הגמישות להתמקד ביצירת קווי מוצרים חדשים , במהלך השנה הקרובה
רכישת  ביצוע שק לבחון אפשרות- פלסטובכוונת , כמו כן . על בסיס המערך הייצורי הקייםנוספים

כחלק מהאסטרטגיה העסקית המתוארת בסעיף , או ביצוע מיזוגים עם תאגידים אחרים/פעילויות ו
  .לדוח זה 31

 דיון בגורמי סיכון .33

 :חולשות וגורמי הסיכון העיקריים הבאים, חשופה לאיומים, בכללותה, הקבוצה

 סיכוני מקרו 33.1

רוכשת הקבוצה את מרבית חומרי הגלם ,  ככלל- שינויים בשערי החליפין 33.1.1
כאשר , )דולר ואירו, בדרך כלל(המשמשים אותה לפעילותה במטבעות זרים 

. נקובים בשקלים חדשים,  ללקוחות הקבוצהבמרבית המקרים המחירים
שחיקה של השקל לעומת , בהתייחס למכירותיה של הקבוצה הנקובות בשקלים

עלולה , בהם עושה הקבוצה שימוש לצורך רכישת חומרי גלם, הדולר והאירו
. ל שלא תתאפשר התאמת מחירי המכירהאם וככ, לפגוע ברווחיות הקבוצה

ושינוי בשער , במטבעות זרים, בוצה נקובותלק ממכירות חברות הקח, בנוסף
 .מטבעות אילו עלול להשפיע על רווחיותן

סיכון שיעור הריבית של הקבוצה נובע מהלוואות  - שינוי בשיעורי הריבית 33.1.2
 .לדוחות הכספיים 4 ראו ביאור, זהעניין ב. לזמן ארוך ומהלוואות לזמן קצר

ה כלכלית עלולה  האט-   והמשבר הכלכלי בישראל ובעולםהאטה כלכלית 33.1.3
 .מוצרי הקבוצהבביקוש לובשל כך לפגיעה במשק להביא לירידה בצריכה 

למצב , בנוסף.  באזורי עימותהמצוייםלקבוצה מפעלים  - יהמצב הביטחונ 33.1.4
על רמת הפעילות וההשקעות , בין היתר,  בישראל קיימת השפעהיהביטחונ

. ות הקבוצהבהם פועלים לקוח, התעשייה והחקלאות, בשוק מוצרי הצריכה
 בין , עלולה להיות השפעה שלילית על עסקי הקבוצהילהרעה במצב הביטחונ

 . לתקופות מסוימות חלק ממפעלי הקבוצה בדרך של סגירת,היתר

  סיכונים ענפיים 33.2

 המשמשים חומרי הגלםעיקר  מחירי -  חשיפה לתנודתיות מחירי חומרי הגלם 33.2.1
תנודות מחירים כלל  נתונים ל,את חברות הקבוצה לצורך ייצור מוצריהן

עלויות הייצור של שינויים בעלויות חומרי הגלם עשויים להשפיע על . עולמיות
   .הרווחיותהקבוצה ועל 

 תחרות מוגברת ממתחרים קיימים וכניסה של מתחרים - חשיפה לתחרות 33.2.2
או לפגוע / להקטין את היקף המכירות של חברות הקבוצה וותעשוי, חדשים
 . מורגשת עליה מסוימת בתחרות האמורהונהבתקופה האחר .ותןברווחי

יה בשכר הממוצע במשק  על- עליית השכר הממוצע במשק ושכר המינימום 33.2.3
ובשכר המינימום עשויות להביא לגידול בעלויות העסקת העובדים בקבוצה 

  . חברות הקבוצהותקשורובעלויותיהם של קבלני משנה שונים עמם 

לם המשמשים את חברות הקבוצה  חלק מהותי מחומרי הג- שביתות בנמלים 33.2.4
אף התוצרת , כמו כן. באמצעות נמלי הים, לייצור מוצריהן מיובא מחוץ לארץ

. פי רוב דרך נמלי הים-משונעת על, קבוצהידי ה- המוגמרת המיוצאת על
חומרי לשביתות בנמלים בארץ ובמדינות מהן מייבאת הקבוצה את , לפיכך

 ותעלול, הקבוצה את תוצרתהואשר אליהן מייצאת הגלם המשמשים אותה 
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 .להיות השפעה לרעה על עסקי הקבוצה ותוצאותיה

  מקצועייםעובדיםקושי בגיוס  מזהה ההחבר -   מקצועייםעובדיםקושי בגיוס  33.2.5
 האמורקושי ה.  הקבוצה פועלתהםם במילרבות בתחו, בחברות תעשייתיות

ן בהיבט הן בהיבט של עלויות שכר וה, הקבוצהעשוי להשפיע על פעילותה של 
 .של היכולת להגדיל את כושר הייצור של מפעליה

 החברה מזהה מגמה של – אימוץ תקנים בינלאומיים על ידי לקוחות הקבוצה 33.2.6
בעיקר לקוחות ,  על ידי לקוחות הקבוצהםאימוץ תקני איכות בינלאומיי

להערכת . מייצאים את מוצריהם מחוץ לישראלבתחום המזון ולקוחות ש
,  הקבוצה יעמדו בדרישות לקבלת תקנים בינלאומייםהחברה ככל שהחברות

היעדר תקנים כאמור עלול . יכול הדבר לסייע להם בצבירת לקוחות נוספים
 .לפגוע ביכולתן של חברות הקבוצה לפנות ללקוחות מסוימים

 דרישות המשרד להגנת הסביבה בקשר עם תחום פעילות –איכות הסביבה  33.2.7
 .אבים כספים בנושא זהמאלצת את החברה להקצות מש, החברה

 בשנים –העתקה של מתקני ייצור חומרי גלם למדינות עויינות לישראל  33.2.8
חלק ממתקני ייצור חומרי הגלם של חברות האריזות הגמישות , האחרונות

דבר שמקשה על יכולות חברות האריזות , מועברים למדינות עויינות לישראל
ת של חברות האריזות הגמישות לרכוש חומרי גלם ופוגעים ביכולת התחרו

 .ל"ל ובחו"הגמישות עם יצרניות אריזות גמישות מחו

 סיכונים מיוחדים לקבוצה 33.3

 מכירות הקבוצה ללקוחותיה מתבצעות ברובן -  ומחנק אשראיאשראיסיכוני  33.3.1
 מובטחשל אשראי זה לא מהותי חלק . תוך הענקת אשראי ללקוחות

 חשופה לסיכוני צההקבו.  לחברות הקבוצה שמעמידים הלקוחותתבביטחונו
אינו אשר ,  הניתן ללקוחותיהאשראיה בקשר עם חלקו האחר של ןפירעו-אי

 .ת בביטחונומובטח

 הקבוצה חשופה לתביעות במקרה של פגמים במוצרים המיוצרים - אחריות מוצר 33.3.2
. לרבות נזקים עקיפים העשויים להיגרם כתוצאה מפגמים אלו, ידה-ומשווקים על

. המכסות חלק מסיכונים אלו,  ביטוח אחריות מוצרלחברות הקבוצה פוליסות
 .פגמים במוצרים עלולים לפגוע במוניטין הקבוצה, בנוסף

.  הקבוצה חשופה לסיכוני רכוש וחבויות שונים- סיכוני רכוש וחבויות 33.3.3
 ,ותחשופהן קבוצה פוליסות ביטוח המכסות חלק מהסיכונים להם חברות הל

אובדן , ביטוחי רכוש שונים: גון כ,תנאי הפוליסותהקבועות בבמגבלות 
 וביטוח ביטוח אחריות מעבידים, ביטוח אחריות כלפי צד שלישי, רווחים

 .ביטוח- הקבוצה אינה מצויה בתת, להערכת החברה .נושאי משרה

 לעסקי הקבוצה תלות במערכות המידע המשמשות אותה - קריסת מערכות מידע 33.3.4
 עלולות  במערכות האמורותבפגיעה בזדון או תקלה בקנה מידה רח. לפעילותה

 .להשפיע לרעה על עסקי הקבוצה ותוצאותיה
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סיכונים ענפיים ,  סיכוני מקרו-פי טיבם - בטבלה הבאה מוצגים גורמי הסיכון שתוארו לעיל על
פי השפעתם על עסקי -על, בהתאם להערכת החברה, הסיכונים דורגו. וסיכונים המיוחדים לקבוצה

 :ןכדלקמ, הקבוצה בכללותה

מידת ההשפעה של גורם הסיכון על פעילות   
  הקבוצה בכללותה

  גדולה  בינונית  קטנה

  

  :סיכוני מקרו      

  שינויים בשערי החליפין     *  

  שינוי בשיעורי הריבית      *

  האטה כלכלית  *    

  המצב הביטחוני    *  

  :סיכונים ענפיים      

  חשיפה לתנודתיות מחירי חומרי הגלם   *  

  רות חשיפה לתח    *  

  עליית השכר הממוצע במשק ושכר המינימום      *

  שביתות בנמלים      *

  איכות הסביבה      *

  תקנים בינלאומיים    *  

*      
העתקה של מתקני ייצור חומרי גלם למדינות 

  עויינות לישראל

  קושי בגיוס עובדים מקצועיים      *

  :סיכונים מיוחדים לקבוצה      

    סיכוני אשראי      *

  מוצראחריות       *

  סיכוני רכוש וחבויות      *

  קריסת מערכות מידע      *
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  2013 במרץ 14:תאריך

  מ"שק בע-פלסטודוח הדירקטוריון על מצב ענייני 

  2012 בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום 

  ציבור בעלי המניות

 לתקופהדוחות הכספיים הדירקטוריון ללהגיש את סקירת מתכבד ) "ברההח"(מ "שק בע-דירקטוריון פלסטו
דוחות ( תקנות ניירות ערך פי-ל כשהיא ערוכה ע,)"הדוחות הכספיים"( 2012 בדצמבר 31  ביוםשהסתיימה

ח ומתייחסים לדוחות "הנתונים הכספיים בסקירה זו הינם באלפי ש .1970-ל"תש, )תקופתיים ומיידיים
פעילותה של החברה מתבצעת באמצעות החברה ובאמצעות . תו המאוחדותרה והחברהמאוחדים של החב

)  או יותר מזכויותיהן50%, במישרין או בעקיפין, אשר החברה מחזיקה בהן, חברות(החברות המאוחדות 
  )."הקבוצה" :יחד, החברה והחברות המאוחדות(

  תאור תמציתי של עסקי התאגיד

) א: (ייצור ושיווק של, בפיתוח, עוסקות חברות הקבוצה, גמישותבמסגרת פעילותן בתחום האריזות ה
על בסיס , אקסטרוזיה-המיוצרים בתהליך הקרוי אקסטרוזיה או קו(שרוולים ויריעות פוליאתילן 

כחומר גלם לתעשיית , לתעשיית הגומי וכן, בין היתר, המשמשים, )בצפיפויות ובהרכבים שונים, פוליאולפינים
, שקים) ב(; ")יריעות פוליאתילן("בפרט , ולייצור המוצרים המפורטים להלן, בכלל, האריזות הגמישות

העשויים מיריעת פוליאתילן אחת או ממספר יריעות שונות , לרבות מודפסים, שקיות ואריזות גמישות אחרות
ת בתהליך המוצמדו, )יריעות פוליאסטר, יריעות אלומיניום, יריעות פוליפרופילן, יריעות פוליאתילן: כגון(

וללקוחות אחרים ) בעיקר לתעשיית המזון והטואלטיקה(אשר משווקים בעיקר למגזר התעשייתי , למינציה
אריזות ) ("חברות הובלת כספים ובלדרות, בנקים, המגזר החקלאי ,משרדי ממשלה ורשויות מקומיות: כגון(

 ").גמישות

  ).35%-כ(ם מחוץ לישראל והן לשווקי) 65%-כ(מוצרי הקבוצה משווקים הן לשוק המקומי 

 :2012 בדצמבר 31למצב ענייני הקבוצה ליום  הדירקטוריון הסברי .1

   כספיההמצב   1.1

 סך המאזן  1.1.1

אלפי  504,321ח לעומת "אלפי ש 511,442-הסתכם ב 2012 בדצמבר 31מאזן הקבוצה ליום 
  .2011 בדצמבר 31ח ליום "ש

מעליה  נובע בעיקר 2011 בדצמבר 31 לעומת 2012 בדצמבר 31בסך המאזן ליום  הגידול
  .שוטפותלא בהתחייבויות הירידה שוטפות אל מול ה ובהתחייבויות בנכסים השוטפים

  נכסים שוטפים  1.1.2

- כהמהווים ח"אלפי ש  265,413 -  במו הסתכ2012 בדצמבר 31יום ל הנכסים השוטפים
 מסך 51.5% -שהיוו כ 2011 בדצמבר 31יום ח ל"אלפי ש 259,514לעומת מסך המאזן  51.9%
   .המאזן

נובעת  2011 בדצמבר 31לעומת  2012 בדצמבר 31ביתרת הנכסים השוטפים ליום העליה 
  .וחייבים אחרים אל מול ירידה בלקוחות, המלאי, המזומניםת וביתרמגידול בעיקר 

 129,667לעומת , ח"אלפי ש 110,447 -הסתכמה ב 2012 בדצמבר 31יתרת הלקוחות ליום 
 2012 בדצמבר 31בהיקף הלקוחות ליום  הקיטון עיקר .2011 בדצמבר 31ח ליום "שאלפי 

 ,הפעילותמירידה בהיקף  נבע בעיקרו ,2011 בדצמבר 31בהשוואה ליתרת הלקוחות ליום 
 וממכירת חוב לקוחות ללא ללקוחות אשראי ימיב מירידה ,בעיקר ברבעון הרביעי של השנה

  .חזרהזכות 
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אלפי  98,100לעומת , ח"אלפי ש 110,061 -הסתכמה ב 2012דצמבר  ב31יתרת המלאי ליום 
בהשוואה ליתרת  2012 בדצמבר 31ביתרת המלאי ליום הגידול  .2011 בדצמבר 31ח ליום "ש

הצטיידות במלאי , מעליית מחירי חומרי הגלם נבע בעיקר 2011 בדצמבר 31המלאי ליום 
  .יבודמלאי תוצרת גמורה ומלאי בעבחומרי גלם  ומגידול 

אלפי  5,851לעומת , ח"אלפי ש 10,534 - הסתכמה ב2012 בדצמבר 31יתרת החייבים ליום 
 נובעת בעיקרה 2011 בדצמבר 31ביתרת החייבים לעומת  העליה .2011 בדצמבר 31ח ליום "ש

  .כנסות לקבלוב, לספקיםבמקדמות מגידול 
  

  רכוש קבוע  1.1.3

    לעומת ח "אלפי ש 178,922- במההסתכ 2012 בדצמבר 31יום ליתרת הרכוש הקבוע נטו 
  .2011 בדצמבר 31יום לח "אלפי ש 177,030

  ברכוש קבוע בתקופת הדוח בסך נטוהעליה ביתרת הרכוש הקבוע נובעת בעיקר מהשקעות
אלפי  21,234 אל מול הוצאות פחת בסך של במכונות וציודח שעיקרן "אלפי ש 23,847    של 
  .ח"ש

   שייםנכסים בלתי מוח  1.1.4

 65,565ח לעומת "אלפי ש 65,181 הסתכמו ב 2012 בדצמבר 31הנכסים הבלתי מוחשיים ליום 
 ההפחתמביתרת הנכסים הבלתי מוחשיים נובעת  הירידה. 2011 בדצמבר 31ח ליום "אלפי ש

   .קשרי לקוחותשוטפת של 

  יתרות חובה לזמן ארוך  1.1.5

 1,625לעומת ח "אלפי ש 1,125-כמו ב הסת2012 בדצמבר 31יתרות חובה לזמן ארוך ליום 
  . 2011 בדצמבר 31יום לח "אלפי ש

  התחייבויות שוטפות  1.1.6

המהווים ח "אלפי ש 268,930-הסתכמו ב 2012 בדצמבר 31יום לההתחייבויות השוטפות 
 מסך 47.4%שהיוו  2011בדצמבר  31יום לח "אלפי ש 238,854 לעומת מסך המאזן 52.6%

  .המאזן במועד האמור

 נובעת 2011 בדצמבר 31 לעומת 2012 בדצמבר 31העליה ביתרת ההתחייבויות השוטפות ליום 
ביתרת הספקים אל מול ירידה   ואחריםמתאגידים בנקאייםבעיקר מעליה ביתרת האשראי 

  .ונותני שירותים

) כולל חלויות שוטפות בגין הלוואות לזמן ארוך(  ואחרים מתאגידים בנקאייםיתרת האשראי 
מתאגידים בנקאיים לעומת האשראי , ח"אלפי ש 155,396 -בהסתכם  2012 בדצמבר 31ליום 
  . ח"אלפי ש 122,630 -  בםשהסתכ 2011 בדצמבר 31ליום 

נבעה בעיקרה  2011 בדצמבר 31לעומת  2012 בדצמבר 31באשראי לזמן קצר ליום  העליה
  .הלוואות לזמן ארוךפרעון ו ,מגידול בהון החוזר של הקבוצה

, ח"אלפי ש 100,204-הסתכמה ב 2012 בדצמבר 31 הספקים ונותני שירותים ליום יתרת
 103,822שעמדה על סך של  2011 בדצמבר 31יתרת הספקים ונותני שירותים ליום לעומת 
 לעומת המועד המקביל אשתקד נבעה 2012 בדצמבר 31בספקים ליום הירידה . ח"אלפי ש
  .הקיימים חומרי גלם ת לאור היקפי מלאיבהיקף הרכש בסמוך למועד הדוחו מירידה 

לעומת יתרת , ח"אלפי ש 13,330 -בהסתכמה  2012 בדצמבר 31יתרת הזכאים האחרים ליום 
בזכאים ליום העליה . ח"אלפי ש 11,720עמדה על ש 2011 בדצמבר 31הזכאים האחרים ליום 

במקדמות  ,שלםבהוצאות ל מעליה ה בעיקרהנבע, 2011 בדצמבר 31לעומת  2012 בדצמבר 31
  .מוסדות ורשויותועליה ביתרות לשלם ל מלקוחות
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  התחייבויות שאינן שוטפות  1.1.7

לעומת ח "אלפי ש 31,885 -הסתכמו ב 2012 בדצמבר 31יום ל שאינן שוטפותההתחייבויות 
  .2011 בדצמבר 31ליום ח "אלפי ש 35,174

 2012 בדצמבר 31 ליום ותבניכוי חלויות שוטפ, תאגידים בנקאייםמ לזמן ארוך ההלוואות
 בנקאיים בניכוי תאגידיםמ לזמן ארוך ההלוואותלעומת , ח"אלפי ש 7,748 - בוהסתכמ

  . ח"אלפי ש 17,564לסך של  2011 בדצמבר 31 אשר הסתכמו ביום חלויות שוטפות

 בדצמבר 31 ליום  בניכוי חלויות שוטפותהירידה בהלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים
 נבעה בעיקרו מפרעון שוטף של הלוואות בתקופה האמורה, 2011 בדצמבר 31ת לעומ 2012

  .ח" אלפי ש5,000אל מול קבלת הלוואה בסך של 

לעומת מסים , ח"אלפי ש 16,837 -הסתכמה ב 2012 בדצמבר 31יתרת המסים הנדחים ליום 
 הנדחים הקיטון במיסים. ח"אלפי ש 17,610סך של ב 2011 בדצמבר 31הסתכמו ביום שנדחים 

  .הופחת במלואו לצרכי מסבגין שנים קודמות שנבע בעיקרו ממענק השקעה 

לעומת היעדר , ח"שאלפי  5,620- הסתכמה ב2012בדצמבר  31הספקים לזמן ארוך ליום יתרת 
   . השנה יתרת הספקים לזמן ארוך נובעת מרכישת מכונה.יתרת ספקים זו בשנה קודמת

ההתחייבות . ח" אלפי ש1,680-הסתכמה ב 2012צמבר בד 31ההתחייבות האחרת ליום יתרת 
  . שליטהמבעלי זכויות שאינן מקנותנובעת מרכישת אופציה 

  הון עצמי  1.1.8

 מסך 41.2% המהווים ,ח"אלפי ש 210,627-הסתכם ב 2012 בדצמבר 31יום לההון העצמי 
 באותו אזן מסך המ45.7%שהיוו , 2011 בדצמבר 31ליום ח "אלפי ש 230,293לעומת  ,המאזן
  .מועד

 בסך דיבידנד עקב חלוקת  בעיקרח "שאלפי  19,666 ההון העצמי בסך של קטן בתקופת הדוח
רכישת אופציה מבעלי ו ח"אלפי ש 1,986כולל לתקופה בסך מהפסד ח ו" אלפי ש16,000

  .ח" אלפי ש1,680  שליטה זכויות שאינן מקנות
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  של הקבוצהתוצאות הפעילות   1.2 
    ח"באלפי ש 2012שנת ל –ווח והפסד רבעוניים מאוחדים תמצית דוחות ר

  
        

    
  שלושה
  חודשים

  שלושה
  חודשים

  שלושה 
  חודשים

  שלושה
  חודשים 

  
  שנה

   12 /3-1  12  /6-4  12 /7-9    12 /12-10   12 /12-1  
            
            

  393,282  94,304  98,732  101,866  98,380  מכירותמ  הכנסות
            

  343,217  81,557  86,304  90,165  85,191  מכירותהעלות 
            

  50,065  12,747  12,428  11,701  13,189  רווח גולמי
            
            

  31,271  8,609  7,909  7,728  7,025   ושיווקהוצאות מכירה
            

  236,10  112,2  2,841  2,431  2,852   הוצאות הנהלה וכלליות
            

  8,558  2,026  1,678  1,542  3,312  לפני הפסדים אחרים, רווח מפעולות
            

  )378(  )175(  )189(  )8(  )6(  נטו-הפסדים אחרים
            

  8,180  1,851  1,489  1,534  3,306   מפעולות רווח
            

  8,762  3,961  1,176  2,071  1,554    נטו,  הוצאות מימון
            

  )258(  )102,1(  313  )537(  1,752  לפני מיסים על ההכנסה) הפסד( רווח
            

  )852(  )618(  108  )579(  237  )הטבת מס (מיסים על ההכנסה
            

  270  )1,492(  205  42  1,515  לתקופה) הפסד(נקי  רווח
            

  )2,256(  )779(  )306(  )522(  )649(   הפסד כולל אחר
       

 (1,986) (2,271) (101) (480) 866   לתקופהכולל) הפסד (רווחסך 
  

  

  כירותמ  1.2.1

ח בתקופה "אלפי ש 408,559ח לעומת "אלפי ש 393,282-בתקופת הדוח הסתכמו בהמכירות 
  .המקבילה אשתקד

 ח לעומת מכירות בסך "אלפי ש 94,305-הסתכמו ב 2012ברבעון הרביעי של שנת המכירות 
  .ח בתקופה המקבילה אשתקד"אלפי ש 104,858של 

בהיקף  קיטוןמ תנובעילות אשתקד מכירות לעומת התקופות המקבמחזור הב ירידהה
   .הפעילות

  רווח גולמי  1.2.2

,  מהמכירות12.7% השהיו, ח"אלפי ש 50,065-בתקופת הדוח הסתכם בהרווח הגולמי 
 בתקופה המקבילה  מהמכירות13.9%- כהשהיו ,ח"אלפי ש 56,771  רווח גולמי שללעומת
  .אשתקד
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 13.5%-שהיוו כ, ח"אלפי ש 12,747-בהסתכם  2012ברבעון הרביעי של שנת הרווח הגולמי 
 שהיוו, ח בתקופה המקבילה אשתקד"אלפי ש 13,324לעומת רווח גולמי בסך של , מהמכירות

  . מהמכירות בתקופה האמורה12.7%-כ

נובעת בעיקר , אשתקד ותהמקביל ותהתקופברווח הגולמי בתקופת הדוח לעומת  ירידהה
ועליה , מול עליית מחירי חומרי הגלם אל משחיקת מחירי המכירה, במכירותירידה מ

  .בשיעור החומרים מהמכירות

  הוצאות מכירה ושיווק  1.2.3

 7.9%- כשהיוו ,ח"אלפי ש 31,271-בתקופת הדוח הסתכמו ב ושיווק הוצאות מכירה
  .  בתקופה המקבילה אשתקד6.8%-שהיוו כ, ח"אלפי ש 27,968לעומת  ,מהמכירות

- כשהיוו ,ח"אלפי ש 8,609-הסתכמו ב 2012עי של שנת  ושיווק ברבעון הרביהוצאות מכירה
 בתקופה ח"אלפי ש 8,023לעומת הוצאות מכירה ושיווק בסך של  , מהמכירות9.1%

  . באותה תקופהמהמכירות 7.6%- כשהיוו ,המקבילה אשתקד

  . והוצאות שכרהיצוא הגידול בהוצאות מכירה ושיווק נובע בעיקר מגידול בעלויות 

 נהלה וכלליותהוצאות ה  1.2.4

 אלפי 10,285לעומת  ,ח"אלפי ש 10,236-בתקופת הדוח בהוצאות הנהלה וכלליות הסתכמו 
   .ח בתקופה המקבילה אשתקד"ש

לעומת  ,ח" שאלפי 2,112 -בהסתכמו  2012 ברבעון הרביעי של שנת ה וכלליותהוצאות הנהל
   .תקדבתקופה המקבילה אשח "אלפי ש 2,646הוצאות הנהלה וכלליות בסך של 

  נטו-הפסדים אחרים   1.2.5

ח בתקופה "שאלפי  19ח לעומת "אלפי ש 378- ב2012ההפסדים אחרים נטו הסתכמו בשנת 
  . המקבילה אשתקד

  הוצאות מימון  1.2.6

ח "אלפי ש 8,627לעומת  ,ח"אלפי ש 8,762- הסתכמו בנטו בתקופת הדוחהוצאות המימון 
  . תקופה המקבילה אשתקדב

לעומת  ,ח"אלפי ש 3,961-הסתכמו ב 2012ו ברבעון הרביעי של שנת נטהוצאות המימון 
  .תקופה המקבילה אשתקדח ב"אלפי ש 2,405של  הוצאות מימון נטו בסך

, לעומת הרבעון המקביל אשתקד, העלייה בהוצאות המימון ברבעון הרביעי של השנה
  .הושפעה בעיקר משחיקת שערי החליפין של הדולר והאירו ברבעון זה

  נטו של הקבוצה מושפעות בעיקר מהיקף האשראי מתאגידים בנקאיים-ות המימון הוצא
ומשער ריבית הפריים , ט"האירו והליש, משער החליפין של השקל מול הדולר, ואחרים
  .והליבור

  מסים על ההכנסה  1.2.7

 4,209 של נטו ,מסהטבת לעומת , ח"אלפי ש 852בסך  הסתכמה 2012בשנת  נטו ,הטבת המס
  . ח בתקופה המקבילה אשתקד"שאלפי 

לעומת  ,ח"אלפי ש 618  שלבסך ההסתכמ 2012ברבעון הרביעי של שנת , הטבת המס נטו
  .ח בתקופה המקבילה אשתקד"אלפי ש 4,791של  נטו ,מסהטבת 
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 ותתקופובנבעה בעיקרה מההפסד לפני מיסים על הכנסה  בתקופות הדוח  המסהטבת
 כמפורט .המס בחוק עידוד השקעות הוןשיעורי ון מעדכ בעיקרהנבעה ,  אשתקדותהמקביל

  . להלן1.3בסעיף 

  רווח נקי  1.2.8

אלפי  14,081 נקי בסךרווח  לעומת ,ח"אלפי ש 270- הסתכם בבתקופת הדוחהנקי  הרווח
  .ח בתקופה המקבילה אשתקד"ש

נקי רווח לעומת  ,ח"אלפי ש 1,492-הסתכם ב 2012ברבעון הרביעי של שנת הנקי  הפסדה
  .תקופה המקבילה אשתקדח ב"אלפי ש 5,041 של בסך

 אשתקד נובעת בעיקר ה המקבילהברווח הנקי בתקופת הדוח לעומת התקופ ירידהה
ראה סעיף ( בהוצאות מכירה ושיווק עליהמ ,) לעיל1.2.2ראה סעיף (ברווח הגולמי  ירידהמ

  ). לעיל1.2.7ראה סעיף (בהטבת המס מירידה ו ) לעיל1.2.3

 ירידהמהנקי ברבעון הרביעי לעומת התקופה המקבילה אשתקד נובעת ברווח  הירידה
 )לעיל 1.2.6ראה סעיף ( נטו -בהוצאות המימון  עליהו ) לעיל1.2.2ראה סעיף (ברווח הגולמי 

  .) לעיל1.2.7ראה סעיף (בהטבת המס וירידה 

  רווח כולל   1.2.9

 11,411 כולל בסךוח רו לעומת ,ח"אלפי ש 1,986-הכולל בתקופת הדוח הסתכם בההפסד 
   .ח בתקופה המקבילה"אלפי ש

בסך רווח ח לעומת "אלפי ש 2,271 -הסתכם ב 2012הכולל ברבעון הרביעי של שנת ההפסד 
  .בתקופה המקבילה אשתקדח "אלפי ש 4,068

לעיל  1.2.8בסעיף כמפורט ברווח הנקי מהירידה ת  הכולל בתקופת הדוח נובעברווחהירידה 
המהווה את השינוי היחידי בין הרווח הנקי ( מהפרשי תרגום רוך הקרןהוצאות שיעבתוספת 

מהפרשי תרגום הוצאות שיערוך הקרן ח וזאת בהשוואה ל"שאלפי  2,256 בסך )לרווח הכולל
   .ח"אלפי ש  2,670הנקי בתקופה המקבילה אשתקד בסך שקוזזה מהרווח 

מירידה אשתקד נובעת ברווח הכולל ברבעון הרביעי לעומת התקופה המקבילה הירידה 
מהפרשי תרגום בסך  שיערוך הקרןהוצאות בתוספת לעיל  1.2.8בסעיף ברווח הנקי כמפורט 

מהפרשי תרגום בתקופה המקבילה  שיערוך הקרןלהוצאות ח וזאת בהשוואה "אלפי ש 779
  .ח"אלפי ש 973אשתקד בסך 

   נזילות ומקורות מימון

 תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת  1.2.10

 ח"אלפי ש 16,119-בתקופת הדוח בפעילות שוטפת הסתכמו מ נבעושנטו ימי המזומנים תזר
  .מפעילות שוטפת בתקופה המקבילה אשתקדשנבעו ח "אלפי ש 20,120לעומת 

מהרווחיות התזרימית  הושפעו בעיקר המזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת בתקופת הדוח
   .השקעה בהון החוזרשל הקבוצה אל מול  

 בעיקראף הם מנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת בתקופה המקבילה אשתקד הושפעו המזו
  .מהרווחיות התזרימית של הקבוצה אל מול השקעה בהון החוזר

 תזרימי מזומנים מפעילות השקעה  1.2.11

אלפי  15,362-בבתקופת הדוח פעילות השקעה הסתכמו ששימשו ל  נטותזרימי המזומנים
 בניכוי מענק השקעה ח"אלפי ש 20,451ישת רכוש קבוע בסך אשר עיקרם שימש לרכ ,ח"ש

 פעילות השקעהששימשו ל המזומנים תזרימיעומת ל ,ח" אלפי ש4,762שהתקבל בסך של 
 אשר עיקרם שימש לרכישת רכוש ח"אלפי ש 20,308 בתקופה המקבילה אשתקד בסך של
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  .ח"אלפי ש 19,917קבוע בסך 

 ןתזרימי מזומנים מפעילות מימו  1.2.12

, ח"שאלפי  6,950-בבתקופת הדוח  מומימון הסתכ מפעילותשנבעו נטו תזרימי המזומנים 
  .מימון בתקופה המקבילה אשתקד לפעילותששמשו ח "אלפי ש 1,619לעומת 

מקבלת אשראי  בעיקרנבעו הדוח מימון בתקופת שנבעו מפעילות תזרימי המזומנים נטו 
הלוואה לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים בסך  וקבלת  ואחריםלזמן קצר מתאגידים בנקאיים

 19,683  לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים בסך שלפירעון הלוואותאל מול ח "ש אלפי 5,000
  .ח" אלפי ש16,000ותשלום דיבידנד בסך , ח"אלפי ש

נבעו בעיקר  ,המקבילה אשתקדבתקופה  פעילות מימוןשנבעו מתזרימי המזומנים נטו 
וקבלת הלוואה לזמן ח "אלפי ש 32,349 מתאגידים בנקאיים בסך מקבלת אשראי לזמן קצר

 אל מול פירעון הלוואות לזמן ארוך ח" אלפי ש7,500ארוך מתאגידים בנקאיים בסך 
ח "אלפי ש 11,958פירעון איגרות חוב בסך , ח"אלפי ש 18,510 מתאגידים בנקאיים בסך של 

 .ח" אלפי ש11,000ותשלום דיבידנד בסך 

   מזומנים שווי מזומנים תיתר   1.2.13

ח "אלפי ש 33,318 -הסתכמה ב 2012 בדצמבר 31יתרת המזומנים ושווי המזומנים נכון ליום 
 -אשר הסתכמה ב, 2011 בדצמבר 31לעומת יתרת המזומנים ושווי המזומנים נכון ליום 

  .  ח"אלפי ש 25,611

  מקורות המימון  1.2.14

 ,בנקאייםת לזמן ארוך מתאגידים ונם הלווא העיקריים בתקופת הדוח הימקורות המימון
  . ואחרים ואשראי ספקיםדים בנקאייםימתאג הלוואת לזמן קצר

  :  ח"להלן ההיקפים הממוצעים במיליוני ש

  :אשראי מתאגידים בנקאיים ואחרים    

   116        אשראי ממוצע לזמן קצר

   28        אשראי ממוצע לזמן ארוך

   144    כ אשראי פיננסי ממוצע"סה

   96             אשראי ספקים ממוצע    
  

   240כ ממוצע מקורות מימון   "סה    
  

  .ח"ש מיליוני 126אשראי הלקוחות הממוצע אותו נותנת הקבוצה ללקוחותיה עומד על בנוסף   
  

  1959-ט"התשי, תיקון החוק לעידוד השקעות הון  1.3

, )תיקוני חקיקה (2012 - ו2011לשנים  אושר בכנסת חוק המדיניות הכלכלית 2010בחודש דצמבר 
 -להלן  (1959 -ט"התשי, תיקונים בחוק לעידוד השקעות הון, בין היתר, אשר קובע, 2011-א"התשע
התיקון משנה את מסלולי ההטבות שבחוק ומחיל . 2011,  בינואר1תחולת התיקון היא מיום ). החוק

ללא אפשרות לחזור (חברה רשאית לבחור ה. שיעור מס אחיד על כלל ההכנסות המועדפות של החברה
, אם להיכנס לתחולת התיקון ומאותה עת ואילך יחולו עליה שיעורי המס המתוקני) בה מבחירתה

באיזור  (12.5% 2014 - ו2013בשנים , )10% -' באיזור פיתוח א (15% 2012- ו2011בשנים : שהם
החברה וחברות בנות שלה בישראל ). 6% -' באזור פיתוח א (12% ואילך 2015ובשנת , )7% -' פיתוח א

 ולהחיל על עצמן את הטבות המס במסלול של 2011בחרו להכנס לתחולת התיקון לחוק החל משנת 
  ".מפעל מועדף"
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 רכטנברגטועדת   1.4

, 2011 –ב "התשע, )תיקוני חקיקה( פורסם ברשומות החוק לשינוי נטל המס 2011 בדצמבר 6ביום 
שר קבע עצירה של מתווה הפחתת שיעור מס החברות שנקבע במסגרת תיקון א) 2011 תיקון -להלן (

  . ואילך2012 החל משנת 25% כאמור לעיל והעלאת שיעור מס החברות לשיעור של 2009
  

  מצב הכלכלה ושוק ההון    1.5

שינויים במצב הכלכלי וברמת . מושפעת מהמצב הכלכלי בעולם ובמשק הישראלי, פעילות הקבוצה
את הביקוש למוצרי , לפי העניין, עשויים להגדיל או להקטין, לכלית במשק הישראליהפעילות הכ

עם נטיה חיובית ( אופיינה בהאטה מסוימת בצמיחת המשק עם מגמה מעורבת 2012שנת . הקבוצה
כלכליים גלובאלים עשויים להשפיע אף הם על פעילותה של החברה -גורמים מאקרו). של שוק ההון

ל והן עקב פעילות היצוא של לקוחות חברות "ות היצוא של חברות הקבוצה לחובין היתר עקב פעיל
השפיעו על ,  ובכללם המחאה החברתית2011הגורמים האמורים וכן מגמות שהחלו בשנת . הקבוצה

 . ת הכלכלה והצריכה המקומית בישראליוחותהתפ

המצב הכלכלי הנהלת החברה בוחנת באורח שוטף את ההתפתחויות וההשלכות האפשריות של 
  .בשווקים על עסקיהן של חברות הקבוצה

  תגמולים שניתנו לנושאי משרה בכירה 1.6

א 118בהתאם להוראות סעיף ,  מינה הדירקטורין את ועדת התגמול של החברה20.11.2012 ביום
אורלי ירקוני , )צ"דח(דוד בן זאב : ואשר הרכבה") חוק החברות ("1999-ט"התשנ, לחוק החברות

החברה פועלת לגיבוש מדיניות תגמול לנושאי משרה ). דירקטור בלתי תלוי(טא טיקסל ויוס) צ"דח(
  .נכון למועד הדוח טרם גובשה מדיניות תגמול. בחברה אשר תומלץ על ידי ועדת התגמול לדירקטוריון

דן דירקטוריון החברה לגבי כל אחד , 2013 במרץ 14במסגרת ישיבת הדירקטוריון שהתקיימה ביום 
פרטים  (2012של הדוח התקופתי לשנת '  לחלק ד21המשרה של החברה המנויים בתקנה מנושאי 

 לתרומתו של 2012בקשר בין התגמול שקיבל כל אחד מנושאי המשרה בשנת , )נוספים על התאגיד
  .נושא המשרה באותה השנה

דוח ל'  לחלק ד21בתקנה מכלול התגמולים למנהלים כמפורט בתקנה החברה להערכת דירקטוריון 
כל . משקף את תרומת נושאי המשרה האמורים לחברה והינו הוגן וסביר,  פרטים נוספים-התקופתי 

היה ,  פרטים נוספים-לדוח התקופתי '  לחלק ד21אחד מנושאי המשרה הבכירה המנויים בתקנה 
התגמולים .  והווה חלק מההנהלה הבכירה של הקבוצהחברה נושא משרה מהותי בבתקופת הדוח

  . כל נושא משרה בכירהילאנקבעו בהתחשב במורכבות התפקיד שמ, םהאמורי

, הנתונים הרלוונטים לגבי כל נושא משרה, מבעוד מועד, הובאו בפני חברי הדירקטוריון, לצורך הדיון
  . וכן הובאו נתונים על תגמול נושאי משרה בחברות דומות במשק

  אופיר בן יעקב

 תוך ,של הקבוצההבנות  החברה והן כדירקטור בחברות ל הכספים של"מר בן יעקב מכהן הן כסמנכ
, במסגרת תפקידו כאחראי על מערך הכספים של הקבוצה. מעורבות בפעילותן התפעולית והפיננסית
 גם עם 2012 התמודד מר בן יעקב בשנת ,הפיננסי והחשבונאי, לרבות ניהול הבקרה והדיווח העיסקי

עסקאות בבחינת , בין היתרבאה לידי ביטוי   בן יעקבמרמעורבותו של . והטמעתו SOX –תהליך ה 
תיאום ,  הכנת דוחות כספיים של החברה,ובתחום הפיתוח העסקי בקבוצה כולה מהותיות של החברה

 וליווי ניהול מערכת הכספים של החברה, של החברההבנות מחלקות החשבות של חברות ופיקוח על 
 מחייבת אותו למקצועיות החברהת הכספים של  מערכ. ושוק ההוןהחברה מול המערכת הבנקאית

  .הבנקיםרואי החשבון ולמגע הדוק עם , רבה בכל הקשור לניהול מערך הכספים
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 ועל הדיון שקיים הדירקטוריון בענין בפני הדירקטוריוןבהתבסס על מכלול המידע והנתונים שהוצגו 
וכן בשים לב במצב של , פקידו במסגרת תו לחברה ולפעילות של מר בן יעקבובשים לב לתרומתו, זה

הדירקטוריון סבור כי תנאי העסקתו של מר בן , יעדיה והאתגרים הנוספים הניצבים בפניה, החברה
  .יעקב בחברה תואמים את תרומתו לפעילות החברה וכי הינם הוגנים וסבירים

  קוצר-חגית הלר

קוצר מכהנת כיועצת המשפטית ומזכירת החברה ואחראית על הפעילות המשפטית של -ד הלר"עו
, בהתנהלות מסחרית מול לקוחות וספקים, הלר מעורבת במשאים ומתנים של החברה'  הגב.החברה

הלר להטמעת ' בנוסף פועלת הגב. SOX - ותהליכי יישום ה ובהליכים משפטיים שהחברה צד להם
הלר ' הגב, בנוסף. ונוהלים בחברה ומכהנת גם כאחראית על האכיפה המנהליתתהליכי עבודה 

  . אחראית על מזכירות החברה

בהתבסס על מכלול המידע והנתונים שהוצגו בפני הדירקטוריון ועל הדיון שקיים הדירקטוריון בענין 
ב במצב של וכן בשים ל, הלר לחברה ולפעילותה במסגרת תפקידה' ובשים לב לתרומתה של הגב, זה

' הדירקטוריון סבור כי תנאי העסקתה של הגב, יעדיה והאתגרים הנוספים הניצבים בפניה, החברה
  .הלר בחברה תואמים את תרומתה לפעילות החברה וכי הינם הוגנים וסבירים

  תגמולים לבעל ענין  1.7

לדעת . גר לחברהה ניר דור וגבי נ"תרומת הגם ונסקרה , נסקר, הסכם הניהול בין החברה לבין קרגל
 ר הדירקטוריון" המכהן כיובגין שירותי ניר דורהחברה הדירקטוריון התגמול הקבוע אותו מקבלת 

הינו , ובגין בעלי תפקידים אחרים בקרגל בהתאם להסכם הניהולל החברה "המכהן כמנכוגבי נגר 
  .2012הוגן וסביר ותואם את תרומתם לניהול החברה בשנת 

הגמול הוא בסכומים , מול ההשתתפות המשולם ליתר חברי הדירקטוריוןלענין הגמול השנתי וג
-ס"התש, )כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני(המזעריים המותרים לפי תקנות החברות 

  . יש לראות בגמול כהוגן וסביר קבע הדירקטוריון כיולפיכך, 2000

  חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם  .2

  שינויים במטבעות חוץ על התאגידחשיפה להשפעת ה  2.1

 על שליליות להיות השפעות המטבעות עלולות בשערי והתנודתיות הכלכלית בפעילות האטהל
 אמות המידה הפיננסיות, עסקיה מצב, נכסיה שווי, נזילותה על, הקבוצה של העסקיות התוצאות

ככל , לפעילותה מוןמי לגייס יכולתה ועל, דיבידנדים לחלק יכולתה, שלה האשראי דירוג, שלה
  .שלה המימון תנאי על גם כמו, לכך שתידרש

 הצמדה הקבוצה מבצעת. הקבוצה מצמצמת חשיפה מטבעית באמצעות הגנות טבעיות, בנוסף על כך
של המטבע בו מתבצעת רכישת  לשערי החליפין, המחירים בהם היא מוכרת את מוצריה ללקוחותשל 

 אשר תורמת ליכולתה של עובדה, יצואי וניה) 35%-כ ( וצה חלק מפעילות הקב, כמו כן.חומרי הגלם
י ייצוא מוצרים במטבע זהה לזה אשר בו מתבצעת רכישת חומרי יד-לע החברה לבצע הגנות טבעיות

  .הגלם

  חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולםדיווח איכותי בדבר   2.2

  האחראי על ניהול סיכוני שוק בקבוצה  2.2.1

כישוריו , לפרטים בדבר השכלתו. גבי נגרמר , חברהל ה"השוק הינו מנכאחראי לעניין סיכוני ה
  ).פרטים נוספים על התאגיד(לדוח התקופתי ' א בחלק ד26ראה גם תקנה , ונסיונו העסקי

  תיאור סיכוני השוק להם חשופה הקבוצה  2.2.2

ראה סעיף (ת האטה כלכלי: וביניהם, הקבוצה חשופה למגוון סיכוני שוק במהלך העסקים הרגיל שלה
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, ) לדוח התקופתי33.1.1ראו סעיף (שינויים בשערי החליפין , )33.1.4סעיף (המצב הביטחוני , )33.1.3
ראו (שינוי בשיעורי הריבית , ) לדוח התקופתי33.2.1ראו סעיף (חשיפה לתנודתיות מחירי חומרי הגלם 

 תקנים בינלאומייםו)  התקופתי לדוח33.2.2ראו סעיף (חשיפה לתחרות , ) לדוח התקופתי33.1.2סעיף 
  . לדוח התקופתי33.2.6ראו סעיף (

  

 מדיניות הקבוצה בניהול סיכוני שוק  2.2.3

  .מדיניות הקבוצה הינה לנסות ולהקטין את הסיכונים למינימום האפשרי

את החשיפה שיש לחברה בגין סיכוני , פי הצורך-מעת לעת ועל, האחראי לסיכוני השוק בחברה בוחן
פועלת לשמירה על סכום דומה בקירוב של נכסים והתחייבויות החשופים  הקבוצה ,ין היתרוב, השוק

  .לשינויים בשער החליפין

ידה -הקבוצה פועלת לצמצום החשיפה באמצעות התאמת היקף מלאי חומרי הגלם המוחזק על
 בהם, באמצעות הצמדת מחירי המוצרים, לתחזיות בדבר שינויים צפויים במחירי חומרי הגלם

למחירי חומרי הגלם של מוצרים אלה , מוכרות חברות הקבוצה את מוצריהן לחלק מלקוחותיהן
לעדכן את מחירי המוצרים , במסגרת הסכמיה עם חלק מלקוחותיה, ובאמצעות שמירה על זכותה

  . בהתאם לשינוי במחירי חומר הגלם

  הפיקוח על מדיניות ניהול סיכוני שוק ואופן מימושה  2.2.4

 ביצוע המדיניות בחברה ומתן תגובה להתפתחויות בשווקים השונים נתון בידי האחראי על הפיקוח על
הפיקוח על קיום מדיניות החברה נעשה באמצעות דיווח של האחראי על . ניהול הסיכונים בחברה

   .מקבל דיווח אחת לרבעון ודן בנושאה, הסיכונים לדירקטוריון החברה

 :שערי חליפיןמבחני רגישות  לשינויים ב    2.2.5

 רגישות לשינוי בשער האירו

 מהשינויים) הפסד(רווח   מהשינויים) הפסד(רווח  
עליה של   

ח " שע10%
  של האירו

 5%עליה של 
ח של "בשע

  האירו

  שווי 
     הוגן

-ח יציג"שע(
4.92(  

ירידה של 
ח " בשע5%

  של האירו

 10%ירידה של 
ח של "בשע

  האירו

  )392(  )196(  3,916  196  392  מזומנים

  )707(  )354(  7,075  354  707  לקוחות

  )13(  )7(  132  7  13חייבים אחרים

  1006  503 10,056  )503( )1,006(  ספקים

ספקים לזמן 
  ארוך

)562(  )281(  5,620  281  562  

  455  228    )228(  )455(  כ"סה

  

  רגישות לשינוי במדד המחירים לצרכן
  

 ייםמהשינו) הפסד(רווח   מהשינויים) הפסד(רווח  
 10%עליה של   

במדד המחירים 
  לצרכן

 5%עליה של 
במדד המחירים 

  לצרכן

  שווי 
  הוגן

 5%ירידה של 
במדד המחירים 

  לצרכן

 10%ירידה של 
במדד המחירים 

  לצרכן

מס הכנסה 
  לקבל

105  53  1,052 )53(  )105(  

  )105(  )53(  1,052  53  105  כ"סה
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  רגישות לשינוי בשער הדולר

  
 מהשינויים) הפסד(רווח   נוייםמהשי) הפסד(רווח  

 10%עליה של   
ח של "שע

  הדולר

 5%עליה של 
 ח של הדולר"בשע

  שווי 
   הוגן

ח "שע (
)3.73-יציג

 5%ירידה של 
ח של "בשע

  הדולר

 10%ירידה של 
ח של "בשע

  הדולר

  )1,595(  )797( 15,948  797  1,595  מזומנים

  )2,226(  )1,113( 22,262  1,113  2,226  לקוחות

  )2(  )1(  25  1  2  יםחייב

  2,524  1,262 25,237  )1,262(  )2,524(  ספקים

  34  17  337  )17(  )34(  זכאים

  )1,266(  )633(    633  1,266  כ"סה
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  ט"רגישות לשינוי בשער הליש
  

 מהשינויים) הפסד(רווח   מהשינויים) הפסד(רווח  
 10%עליה של   

ח של "שע
  ט"הליש

 5%עליה של 
ח של "בשע

  ט"הליש

שווי 
  -וגןה

שער יציג 
6.036  

 5%ירידה של 
ח של "בשע

  ט"הליש

ירידה של 
ח " בשע10%

  ט"של הליש

  )1,149(  )575(11,492  575  1,149  מזומנים 

  )1,498(  )749(14,984  749  1,498  לקוחות

  )63(  )31( 628  31  63  חייבים

אשראי 
מתאגידים 
 בנקאיים
  ואחרים

)423(  )212(  4,234 212  423  

  1,045  10,452523  )523(  )1045(  ספקים

  182  91 1,820  )91(  )182(  זכאים

התחייבויות 
  לזמן ארוך

)168(  )84(  1,680 84  168  

  )892(  )446(    446  892  כ"סה

             
  )במונחים שנתיים(רגישות לשינוי בשיעור הריבית השקלית 

  
  מהשינויים) הפסד(רווח     מהשינויים) הפסד(רווח   
תרחיש   

קיצון 
יה עלי
 2%של 

  בריבית

עלייה 
בשיעור

של 
10% 

 בריבית

עלייה 
של בשיעור 

   בריבית5%

ירידה    שווי הוגן
של בשיעור 

  בריבית5%

ירידה 
בשיעור 

 10%של 
  בריבית

תרחיש 
קיצון 

ירידה של 
2% 

  בריבית
אשראי והלוואות 

רגישות (לזמן קצר 
  )תזרימית 

)2,727( )648(  )324(  136,353  324  648  2,727  

 מתאגידים הלוואות
בנקאיים לזמן ארוך 

כולל חלויות (
רגישות ) (שוטפות

  )לשווי הוגן

451    157  78  22,557  )78(  )157(  )451(  

  )2,276( )491(  )246(    246  491  2,276  

  

 בריבית וזאת על בסיס בדיקה של 2%החברה בחרה בתרחישי קיצון של עליה וירידה אבסולוטית של   
 2% שנים האחרונות לפיה עולה כי לא היה שינוי יומי  העולה על 10 - בשינויים אבסולוטיים בריבית

  .בתקופה המדוברת
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  :  מאוחד-ח "דוח בסיסי הצמדה באלפי ש  2.3

  :2012 בדצמבר 31ההרכב ליום 

  

  

  
צמוד 
  ח"צמוד מט  מדד

  
לא   מודצלא 

  כ"סה  כספי
        אירו ט"ליש  דולר    

                : שוטפיםנכסים

  33,318  -  1,962  3,916 11,492  15,948  -  מניםמזו מזומנים ושווי
  110,447  -  66,126  7,075 14,984  22,262  -  לקוחות

  1,052  -  -  -  -  -  1,052  מסי הכנסה לקבל
  10,534  4,531  5,218  132  628  25  -  חייבים ויתרות חובה

  110,061 110,061  -  -  -  -  -  מלאי
  265,412 114,592  73,306  11,123 27,104  38,235  1,052  כ נכסים שוטפים"סה

  
  :נכסים שאינם שוטפים

              

  178,922 178,922  -  -  -  -  -  רכוש קבוע
  65,181 65,181  -  -  -  -  -  נכסים בלתי מוחשיים
  1,125  -  1,125  -  -  -  -  יתרות חובה לזמן ארוך

יעודה בשל סיום יחסי עובד 
  נטו, מעביד

  
-  

  
-  

  
-  

  
-  

  
801  

  
-  

  
801  

  246,029 244,103  1,926  -  -  -  - ם שוטפיםכ נכסים שאינ"סה

  511,442 359,628  75,232  27,104711,123  38,235  1,052  רכושכ "סה

                
                :התחייבויות שוטפות
 בנקאיים אשראי מתאגידים

  140,586  -  136,352  -  4,234  -  -  ואחרים
  100,204  -  54,459  10,056 10,452  25,237  -  רותיםיש ספקים ונותני

  -  -  -      -  -  מסי הכנסה לשלם
  13,330  4,415  6,758  -  1,820  337  -  זכאים ויתרות זכות

  254,120  4,415  197,569  10,056 16,506  25,574  -  כ התחייבויות שוטפות"סה

               :התחייבויות שאינן שוטפות
  16,837 16,837  -  -  -  -  -  מסי הכנסה נדחים
 בנקאיים הלוואות מתאגידים

 22,557  - 22,557  -  -  -  -שוטפות  כולל חלויות (ים אחר

 5,620     5,620        ספקים לזמן ארוך

  1,680        1,680      התחייבויות לזמן ארוך

כ התחייבויות שאינן "סה
  46,694 16,837   22,557 5,620  1,680  -  -  וטפותש

  300,814 21,252  220,126  18,18615,676  25,574  -  כ התחייבויות"סה

  210,628 337,444 )144,895( )4,552( 8,918  12,661  1,052  נטו, תרה מאזניתי

  גמול דירקטורים  3.1

, הדירקטורים החיצוניים בחברה והדירקטור הבלתי תלוי זכאים לגמול דירקטורים זהה
כללים בדבר גמול (שנקבע בהתאם להוראות תקנות החברות , שאינו חורג מהמקובל

בהתאם לדרגתה של החברה והינו בשיעור , 2000 -ס "התש, )יהוצאות לדירקטור חיצונ
  . המזערי על פי התקנות
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 2012תרומות בשנת   3.2

 מדיניות תרומות על פיה הנהלת החברה רשאית לתרום סך החברהאימצה , 2012בשנת   
אישור קבלת תחייב , ח"ש 10,000 -תרומה של מעל ל . 2012 בשנת ח" ש100,000של עד 

ל "אישור של מנכקבלת כל תרומה תחייב . ל החברה" הדירקטוריון ומנכר"בכתב של יו
לא תותר תרומה לארגונים . תרומות יוענקו רק לעמותות המוכרות לצרכי מס. החברה

  .2013 החברה אישרה תקציב תרומות דומה גם לשנת .פוליטיים

. ח" ש אלפי31 - כ למוסדות ולנזקקים סך של וחברות הבנותהחברה תרמה 2012בשנת 
  .לקבוצה אין התחייבויות למתן תרומות בעתיד

  גילוי בדבר דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית  3.2

כישוריהם וידיעותיהם של חברי הדירקטוריון בנושאים , ניסיונם , הערכת השכלתםלאור
חברי הדירקטוריון של החברה אותם רואה , חשבונאיים ודוחות כספיים-עסקיים

, גיא רוזן, גונן ביבר, ה ניר דור"ון כבעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית הינם ההדירקטורי
  .אורלי ירקוני, ניר דגן

 26ראו תקנה ,  הדירקטורים האמורים ניסיונם והשכלתם שללפרטים נוספים אודות  
   .לדוח התקופתי) פרטים נוספים אודות התאגיד(' לחלק ד

 דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית לפרטים נוספים אודות המספר המזערי של  
  .לדוח התקופתי' ראה שאלון ממשל תאגידי המצורף בחלק ה, ופיננסית הראוי לחברה

   תהליך אישור הדוחות הכספיים  3.3

 תאגידי ממשל שאלון ראה ,החברה של הכספיים הדוחות אישור הליך אופן אודות לפרטים  
  .התקופתי לדוח 'ה בחלק המצורף

  בר המבקר הפנימי בתאגידגילוי בד  3.4

 מינוי המבקר הפנימי התקבל בהמלצת ועדת הביקורת .און-ח יצחק בר"רו: שם המבקר
  . על מנת לרענן את התפקיד27.3.2005בדירקטוריון החברה ביום 

המבקר הפנימי עומד בהוראות , ידי המבקר הפנימי- וכפי שנמסר לה עללמיטב ידיעת החברה
  .1992-ב"התשנ,  לחוק הביקורת הפנימית8ובהוראות סעיף לחוק החברות ) ב(146סעיף 

המבקר הפנימי אינו מחזיק , ידי המבקר הפנימי- וכפי שנמסר לה עללמיטב ידיעת החברה
ואין לו קשרים עסקיים מהותיים עם , יירות ערך של החברה או של גופים הקשורים אליהבנ

  .החברה או עם גוף קשור אליה

 של התאגיד והוא מעניק שירותי ביקורת פנימית כנותן שירותים המבקר הפנימי אינו עובד
  .כדוגמת אנשי ביקורת ומחשב, נעזר מבקר הפנים בעובדי משרדו, בביקורתו. חיצוני

ידי ועדת הביקורת והדירקטוריון של החברה בסמוך לפני -מינוי המבקר הפנימי אושר על
 הרב של המבקר ו כישוריו וניסיונ,השכלתו: הנימוקים לאישור מינויובין . מועד מינויו

  .הפנימי בביקורת פנימית

  . ר הדירקטוריון"תוך תיאום עם יו, ל החברה"ממונה הארגוני על המבקר הפנימי הוא מנכ

לפי הנושאים המהותיים , בדרך כלל, התוכנית נקבעת, תוכנית הביקורת הינה שנתית
אשר , נושאים, כמו כן. אהבחברה ובחברות המאוחדות שבבעלותה המל) מבחינה כספית(

תוכנית הביקורת . ידי המבקר הפנימי-נבדקים אף הם על, דרושים להם בקרות רבות
  . ידי ועדת הביקורת של החברה-השנתית מאושרת על
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בהתאם לצרכי החברה ולפי אישור ועדת הביקורת של היקף העסקת המבקר הפנימי הינו 
ח " ש37,000 -לעומת סך של כ , ח"  ש28,000 – הסתכם בכ 2012שכר המבקר לשנת  .החברה
אין , להערכת הדירקטוריון.  ניירות ערך כחלק מתנאי העסקתולא ניתנו למבקר .2011בשנת 

  .המקצועילתגמול למבקר הפנים השפעה על שיקול דעתו 

בביקורת בתאגיד ותאגידים בבעלות מלאה בארץ , 2012שעות ביקורת שהושקעו בשנת 
על ידי , 2012בשנת  בנוסף נערך 2011 בשנת 182לעומת  ביקורתשעות  132–הסתכמה ב 

 ועדת הביקורת ובוצע כבסיס ואושר על ידיסקר סיכונים שהוגש , משרד רואה חשבון חיצוני
 לא נערכה ביקורת של תאגידים 2011-2012בשנים . לבניית תוכנית ביקורת רב שנתית לחברה

 :ל"בבעלות מלאה בחו

  שעות  הגוף המבוקר

  132  גיד ותאגידים בבעלות מלאה בארץהתא

הביקורת נערכת בהתאם לתקני הביקורת הפנימית המקובלים , פי הודעת המבקר הפנימי-על
כולל תקנים של , בארץ ובעולם ובהתאם להנחיות מקצועיות בתחום הביקורת הפנימית

-ב"התשנ, ובהתאם לחוק הביקורת הפנימית) CIA(ב "לשכת המבקרים הפנימיים בארה
  .וחוק החברות, 1992

בלתי מוגבלת ובלתי אמצעית למערכות המידע ולנתונים כספיים , למבקר הפנימי גישה מלאה
  .1992-ב"התשנ,  לחוק הביקורת הפנימית9פי סעיף -של הקבוצה לצורך הביקורת על

בהם הוגש דין וחשבון על ממצאי  ,המועדים. דוחות הביקורת הפנימית מוגשים בכתב
ישיבות . ל החברה ולחברי ועדת הביקורת"מנכ, ליושב ראש הדירקטוריוןהמבקר הפנימי 

 ,31.10.2012 ,7.8.2012 ,16.4.2012, 27.2.2012 :ועדות ביקורת התקיימו בתאריכים הבאים
18.11.2012 ,27.12.2012.  

היקף אופי ורציפות , כישורי המבקר הפנימי וצוותו, הדירקטוריון וועדת הביקורת לדעת
הינם נאותים בנסיבות העניין ויש בהם כדי , וכנית העבודה של המבקר הפנימיהפעילות ות

  . להגשים את מטרות הביקורת הפנימית בחברה

אופי ורציפות הפעילות ותכנית העבודה של המבקר הפנימי הינם סבירים בנסיבות , היקף
ש פעולה למבקר הפנים ניתן חופ. העניין ויש בהם כדי ליישם את מטרת הביקורת הפנימית

מתמיד ובלתי אמצעי לכל מערכות המידע של החברה לרבות גישה לנתונים הכספיים של 
  . החברה

 גילוי בדבר רואה חשבון מבקר  3.5

  פרטי השכר ושעות העבודה

) למעט חברות הבנות באנגליה ומקסיקו, ובכלל זה של חברות הבנות(רואי החשבון של הקבוצה 
להלן פירוט השכר לו זכאים רואי החשבון המבקרים של  .הינם קסלמן וקסלמן רואי חשבון

  :הקבוצה בשנת הדיווח ובשנה שקדמה לה

 2012 2011 
 שעות ₪שכר באלפי  שעות ₪שכר באלפי  

 2,200 300 2,225 300  ביקורת ומס

 417 74 478 100.1 מקסיקו ואנגליה

 200 35 20 10  שונות

 2,817 409 2,723 410.1 כ"סה
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 י בדבר שיעור הדירקטורים הבלתי תלוייםגילו  3.6

החברה בחרה לא לאמץ בתקנונה את ההוראה אותה היתה רשאית לאמץ בהתאם לסעיף   
  .עור הדירקטורים הבלתי תלוייםיבדבר ש. 1999 –ט "התשנ, לחוק החברות) ה (219

  אמות מידה וקווים מנחים לסיווגן של עסקה חריגה  3.7

נוהל שמטרתו קביעת אמות מידה וקווים מנחים  אימצהועדת הביקורת של החברה 
נושא משרה יש בהן /נושא משרה או שלבעל שליטה/לסיווגן של עסקאות עם בעל שליטה

שאינן חריגות ולסיווגן /כעסקאות חריגות") עסקה"או " עסקת בעל עניין("עניין אישי 
. ן מהותיותשאינ/כפעולות מהותיות, לחוק החברות) א(254של פעולות המנויות בסעיף 

הסיווג כאמור ישמש הן בסוגיית הליכי האישור המיוחדים העשויים להידרש לעסקאות 
ועדת ,  אחת לשנה.והן בסוגיית דרישות הדיווח על עסקאות ופעולות כאמור, או לפעולות

  .הביקורת של החברה מאשרת מחדש את הנוהל ומתאימה אותו לשינויים ככל שקיימים

  זניחות עסקאות  3.8

קיימה ועדת הביקורת בדיקה , אם לנוהל זניחות שאומץ על ידי דירקטוריון החברהבהת
 אשר אינן חריגות ושסווגו כעסקאות זניחות 2012של עסקאות בעלי עניין בחברה בשנת 

-ידיה במישרין ולפיכך לא היה צורך בבחינתם מחדש על-למעט עסקאות שכבר אושרו על(
ורת קיבלה טרם הבדיקה רשימה של אותן ועדת הביק). ידי ועדת הביקורת עצמה

, הגורם המאשר, זהות בעל העניין הרלוונטי, אשר פירטה את מהות העסקה, עסקאות
והבדיקות שבוצעו על מנת לוודא כי העסקה הינה בתנאי שוק וכי היא אינה מהותית 

ועדת ). כי העסקאות כולן הינן במהלך העסקים הרגיל של החברה, יצוין(לחברה 
ת בחנה את הנתונים המקדמיים שהועברו עליה וקבעה כי אכן העסקאות הינן הביקור

  .וכי הליך האישור שהתקיים לגביהן היה תקין וראוי, בתנאי שוק ואינן מהותיות לחברה

  אכיפה מנהלית   3.9

ובפרט , כחלק מהיערכות החברה לחידושי החקיקה האמורים בתחום הממשל התאגידי
אישרה האסיפה הכללית של החברה , 16לית ותיקון מספר לתחולתם של חוק אכיפה מנה

 בהתאם לאישור ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה את תיקון 2011בחודש דצמבר 
כך שיותאם להוראות חוק אכיפה מנהלית , בין היתר, תקנון ההתאגדות של החברה

, 2011בהתאם להנחיית רשות ניירות ערך מחודש אוגוסט , כמו כן. 16ותיקון מספר 
החברה אימצה תוכנית אכיפה פנימית בתחום ניירות ערך וכן נהלים פנימיים מעודכנים 
אשר מטרתם הטמעת נורמות ציות לחוק החברות ולדיני ניירות ערך על ידי הקבוצה 

  .מנהליה ועובדיה להליך ואמצעי האכיפה המנהלית, וצמצום חשיפת הקבוצה

, היועצת המשפטית ומזכירת החברה, קוצר-רחגית הל' דירקטוריון החברה מינה את הגב
  .להיות הממונה על האכיפה בחברה

  הוראות גילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי של התאגיד  .4

  אומדנים חשבונאיים קריטיים  4.1

הכנת הדוחות הכספיים על פי עקרונות חשבונאיים מקובלים מחייבת את הנהלת החברה   
, התחייבויות, ערכים המדווחים של הנכסיםהערכות ואומדנים המשפיעים על הלבצע 

  .   בקשר לנכסים מותניםהכנסות והוצאות וכן
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ומבוססים על ניסיון העבר ועל גורמים , נבחנים באופן מתמיד, אומדנים ושיקולי דעת  
לאור הנסיבות , שנחשבות לסבירות, לרבות ציפיות ביחס לאירועים עתידיים, נוספים

  .הקיימות

נדיר שהאומדנים , מעצם טבעם. דנים והנחות בנוגע לעתידהקבוצה מגבשת אומ  
, האומדנים וההנחות. החשבונאיים המתקבלים יהיו זהים לתוצאות המתייחסות בפועל

שבגינם ישנו סיכון משמעותי לביצוע התאמות מהותיות בערכם בספרים של נכסים 
  . מפורטים להלן, והתחייבויות במהלך שנת הכספים הבאה

  .לדוחות הכספיים של החברה 3ם ראו ביאור לפרטים נוספי

 אומדנים ותחזיות שהונחו בבסיס השווי, פערים ביחס להנחות  4.2

    הערכת שווי קרגל אריזות גמישות  

שערכה קרגל מהותית מאד לדוחות הכספיים השנתיים של החברה מצורפת הערכת שווי   
הכספיים השנתיים חברה מאוחדת של החברה לצורך הדוחות , מ"אריזות גמישות בע

הערכת שווי ("של החברה  לדוחות הכספיים 10 - ו 3לפרטים ראו ביאורים . 2012לשנת 
המהותיים שהונחו בבסיס  מדנים והתחזיותוהא, בין ההנחות, הפערים"). 2012 ג"קא

שהונחו בבסיס  המהותיים מדנים והתחזיותו הא לבין ההנחות2012ג " קאהערכת שווי
   .2012ג "מתוארים בנספח להערכת שווי קא, ג"בוצעה לקא קודמת שהערכת שווי

לתקנות ניירות ערך . ב8להלן נתונים הנדרשים עם הערכת שווי מהותית מאד לפי סעיף 
  .1970 –ל "התש, )דוחות תקופתיים ומידיים(

 מ"פעילות חברת קרגל אריזות גמישות בע זיהוי נושא ההערכה
 2012 בדצמבר 31 עיתוי ההערכה

נושא ההערכה סמוך לפני מועד שווי 
אילו כללי החשבונאות , ההערכה

לא , לרבות פחת והפחתות, המקובלים
היו מחייבים את שינוי ערכו בהתאם 

 :להערכת השווי

 133.5-כ: מ"ערך פנקסני בספרי קרגל אריזות גמישות בע
  .מיליון שקלים חדשים

  . מיליון שקלים חדשים135-כ: ערך פנקסני בספרי החברה
 

ווי נושא ההערכה שנקבע בהתאם ש
 להערכה

  . מיליון שקלים חדשים148.4 -כ
 

  זיהוי המעריך ואפיוניו
    .מ"בע) 2009(אס יעוץ והשקעות .אפ.אי שם המעריך

  
 M.B.Aתואר שני ,  בחשבונאות וכלכלהBAבעל תואר ראשון  השכלה

בנקאות ומערכות מידע , במנהל עסקים עם התמחות במימון
 . בלימודי משפטM.Aותואר שני 

 שנים בתחום הערכות השווי והייעוץ 11-בעל ניסיון של מעל ל ניסיון בביצוע
של (הכולל ביצוע של מאות הערכות שווי , הכלכלי והמימוני

ועבודות ) ב"חברות ועסקים וכיו, אופציות ונגזרים אחרים
ציבוריות ומשרדי , כלכליות במגוון תחומים לחברות פרטיות

 .ממשלה
מעריך השווי מקבל . אין תלות בין החברה לבין מעריך השווי ת במזמין ההערכהתלו

 .את שכרו ללא התניה בתוצאות הערכת השווי
 .כמפורט בהערכת השווי הסכמי שיפוי עם מעריך השווי

  DCF (Discounted Cash Flow) מודל ההערכה שמעריך השווי פעל לפיו
ההנחות שלפיהן ביצע מעריך השווי את 

 ההערכה
 

  .) לפני מס11.7% -כ WACC:( 10.7%)או (שיעור ההיוון 
  

  .  לטווח ארוך1.5% :שיעור הצמיחה
 .מסך השווי 56% אחוז ערך הגרט מסך השווי שנקבע 
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 ):Terminal(בהערכה 
 .לא רלוונטי  :מספר בסיסי להשוואה

 

                 רווח והפסדגילוי בנוגע להתחייבויות פיננסיות המיועדות כשווי הוגן דרך   .4.3

לא קיימות התחייבויות פיננסיות המיועדות כשווי הוגן דרך רווח , נכון למועד הדוח  
  .והפסד

  רכישות עצמיות  .  5

 של מניות עצמית לרכישה תוכנית מסגרת החברה דירקטוריון אישר, 2010 בדצמבר 28 ביום
שה מניות בהתאם לתוכנית הרכישה החברה לא רכל ידי החברהע, ")תוכנית הרכישה"(החברה 
  . ביטלה החברה את תוכנית הרכישה2012 בפברואר 29 ביום .האמורה

  

  

  
  
  

  ל"מנכ, גבי נגר     הדירקטוריוןר"יו, ניר דור

  

  2013 במרץ 14
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  מ"פלסטו שק בע

  

  2012דוח שנתי 

  
  
  

  תוכן העניינים
  

  

 עמוד 

 2-3 דוחות רואה החשבון המבקר
  ):ח"ש( בשקלים חדשים -הדוחות הכספיים המאוחדים 

 4-5 מאזנים
 6 דוחות רווח והפסד

 7 הכולל) הפסד(דוחות על הרווח 
 8 חות על השינויים בהוןדו

 9-10 דוחות על תזרימי המזומנים
 63-11 ביאורים לדוחות הכספיים

 64  פרטים על חברות מאוחדות- נספח
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   המבקר החשבון רואה דוח
   של המניות לבעלי

  מ"בע שק פלסטו
  

 ואת 2011-ו 2012 בדצמבר 31 לימים) החברה - להלן (מ"בע שק פלסטו של המצורפים המאוחדים המאזנים את ביקרנו
 השנים משלוש אחת לכל המזומנים ותזרימי בהון השינויים, הכולל) הפסד (הרווח, והפסד רווח על המאוחדים הדוחות
. החברה של וההנהלה הדירקטוריון באחריות הינם אלה כספיים דוחות. 2012 בדצמבר 31 ביום שהסתיימה בתקופה
  .ביקורתנו על בהתבסס אלה כספיים דוחות על דעה לחוות היא אחריותנו

  
 הנכסים מכלל 7%-וכ 7%-כ מהווים באיחוד הכלולים נכסיהן אשר שאוחדו חברות של הכספיים הדוחות את ביקרנו לא

 11%-וכ 12%-כ 15%-כ מהוות באיחוד הכלולות והכנסותיהן, בהתאמה, 2011-ו 2012 בדצמבר 31 לימים המאוחדים
 הדוחות. בהתאמה, 2010-ו 2011, 2012 בדצמבר 31 בימים שהסתיימו השנים שלשלו המאוחדות ההכנסות מכלל

 שהיא ככל, דעתנו וחוות לנו הומצאו שדוחותיהם אחרים חשבון רואי ידי על בוקרו ל"הנ המאוחדות החברות של הכספיים
  .האחרים החשבון רואי דוחות על מבוססת, חברות אותן בגין שנכללו לסכומים מתייחסת

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

 התומכות ראיות של מדגמית בדיקה וללתכ ביקורת. מהותית מוטעית הצגה הכספיים בדוחות שאין ביטחון של סבירה
 האומדנים ושל שיושמו החשבונאות כללי של בחינה גם כוללת ביקורת. הכספיים שבדוחות ובמידע בסכומים

. בכללותה הכספיים בדוחות ההצגה נאותות הערכת וכן החברה של וההנהלה הדירקטוריון ידי על שנעשו המשמעותיים
  .דעתנו לחוות נאות בסיס מספקים האחרים החשבון ואיר ודוחות שביקורתנו סבורים אנו

  
 מכל, נאות באופן משקפים ל"הנ הכספיים הדוחות, האחרים החשבון רואי של הדוחות ועל ביקורתנו על בהתבסס, לדעתנו
 ואת 2011-ו 2012 בדצמבר 31 לימים שלה המאוחדות והחברות החברה של הכספי המצב את, המהותיות הבחינות
  ביום שהסתיימה בתקופה השנים משלוש אחת לכל שלהן המזומנים ותזרימי בהון השינויים, ולותיהןפע תוצאות

, )שנתיים כספיים דוחות (ערך ניירות תקנות והוראות) IFRS (בינלאומיים כספי דיווח לתקני בהתאם, 2012 בדצמבר 31
  .2010-ע"התש

  
, "כספי דיווח על פנימית בקרה רכיבי של ביקורת "בישראל חשבון רואי לשכת של 104 ביקורת לתקן בהתאם, גם ביקרנו
 חוות כלל 2013 במרס 14 מיום שלנו והדוח, 2012 בדצמבר 31 ליום החברה של כספי דיווח על פנימית בקרה רכיבי
  .אפקטיבי באופן רכיבים אותם של קיומם על מסוייגת בלתי דעת

  
  
  
  
  
  
  , קסלמן וקסלמן  ,אביב-תל
  חשבוןרואי   2013 במרס 14

   PricewaterhouseCoopers International Limited -פירמה חברה ב  
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   המבקר החשבון רואה דוח
   של המניות לבעלי

  מ"בע שק פלסטו
  

  כספי דיווח על פנימית בקרה רכיבי של ביקורת בדבר
  ערך ניירות בתקנות) ג (ב9 לסעיף בהתאם

  1970-ל"התש, )ומיידיים תקופתיים דוחות(
  

 בדצמבר 31 ליום) החברה - להלן (שלה בנות וחברות מ"בע שק פלסטו של כספי דיווח על פנימית בקרה יבירכ ביקרנו
 פנימית בקרה לקיום אחראים החברה של וההנהלה הדירקטוריון. הבאה בפיסקה כמוסבר נקבעו אלה בקרה רכיבי. 2012

 התקופתי לדוח המצורפת כספי דיווח על ימיתפנ בקרה רכיבי של האפקטיביות את ולהערכתם כספי דיווח על אפקטיבית
  .ביקורתנו על בהתבסס החברה של כספי דיווח על פנימית בקרה רכיבי על דעה לחוות היא אחריותנו. ל"הנ לתאריך

  
 בישראל חשבון רואי לשכת של 104 ביקורת לתקן בהתאם נקבעו ידינו על שבוקרו כספי דיווח על פנימית בקרה רכיבי

 ברמת בקרות) 1: (הינם אלה רכיבים"). 104 ביקורת תקן "- להלן" (כספי דיווח על פנימית בקרה יבירכ של ביקורת"
 על בקרות) 2(; מידע מערכות של כלליות ובקרות כספי דיווח של והסגירה העריכה תהליך על בקרות לרבות, הארגון
 להלן מכונים יחד אלה כל (המוניטין חינתב תהליך על בקרות) 4(; המכירות תהליך על בקרות) 3(; ומלאי רכש תהליך

  ").המבוקרים הבקרה רכיבי"
  

 לזהות במטרה ולבצעה הביקורת את לתכנן מאיתנו נדרש זה תקן פי-על. 104 ביקורת לתקן בהתאם ביקורתנו את ערכנו
 הבחינות מכל אפקטיבי באופן קויימו אלה בקרה רכיבי אם ביטחון של סבירה מידה ולהשיג המבוקרים הבקרה רכיבי את

 הערכת, המבוקרים הבקרה רכיבי זיהוי, כספי דיווח על פנימית בקרה לגבי הבנה השגת כללה ביקורתנו. המהותיות
 אותם של והתפעול התכנון אפקטיביות של והערכה בחינה וכן, המבוקרים הבקרה ברכיבי מהותית חולשה שקיימת הסיכון
 כאלה אחרים נהלים ביצוע גם כללה, בקרה רכיבי אותם לגבי, רתנוביקו. שהוערך הסיכון על בהתבסס בקרה רכיבי

 כלל על פנימית מבקרה להבדיל, המבוקרים הבקרה לרכיבי רק התייחסה ביקורתנו. לנסיבות בהתאם כנחוצים שחשבנו
, כן כמו. בלבד המבוקרים הבקרה לרכיבי מתייחסת דעתנו חוות ולפיכך, הכספי הדיווח עם בקשר המהותיים התהליכים
 דעתנו חוות, ולפיכך מבוקרים שאינם כאלה לבין המבוקרים הבקרה רכיבי בין הדדיות להשפעות התייחסה לא ביקורתנו

 בהקשר דעתנו לחוות נאות בסיס מספקת שביקורתנו סבורים אנו. כאלה אפשריות השפעות בחשבון מביאה אינה
  .לעיל המתואר

  
 הצגה לגלות או למנוע שלא עשויים, בפרט מתוכה ורכיבים, בכלל כספי דיווח על פנימית בקרה, מובנות מגבלות בשל

 שבקרות לסיכון חשופה כלשהי נוכחית אפקטיביות הערכת בסיס על העתיד לגבי מסקנות הסקת, כן כמו. מוטעית
  .לרעה תשתנה הנהלים או המדיניות של הקיום שמידת או בנסיבות שינויים בגלל מתאימות לבלתי תהפוכנה

  
  .2012 בדצמבר 31 ליום המבוקרים הבקרה רכיבי את, המהותיות הבחינות מכל, אפקטיבי באופן קיימה החברה, ולדעתנ

  
 בדצמבר 31 לימים החברה של המאוחדים הכספיים הדוחות את, בישראל מקובלים ביקורת לתקני בהתאם, גם ביקרנו
 במרס 14 מיום שלנו והדוח, 2012 מברבדצ 31 ביום שהסתיימה בתקופה השנים משלוש אחת ולכל 2011-ו 2012
  .כספיים דוחות אותם על מסויגת בלתי דעת חוות כלל 2013

  
  
  
  
  , קסלמן וקסלמן  ,אביב-תל
  רואי חשבון  2013 במרס 14

   PricewaterhouseCoopers International Limited -פירמה חברה ב  
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  מ"פלסטו שק בע

  מאזנים מאוחדים

  
  

    בדצמבר31
2011 2012   

ש י  פ ל   ביאור  ח"א
  

 ר  כ  ו  ש   
 :נכסים שוטפים   

 מזומנים ושווי מזומנים 5',יב2 33,318 25,611
 מסי הכנסה לקבל  1,053 285

 :חייבים ויתרות חובה 6  
    לקוחות  110,447 129,667

    אחרים  10,534 5,851
 מלאי  110,061 98,100

259,514 265,413   
    
 :ם שאינם שוטפיםנכסי   

 בניכוי פחת שנצבר, רכוש קבוע 9 178,922 177,030
 נצברהלאחר הפחתה ש, שיים מוחבלתי נכסים 10 65,181 65,565

 לאחר ניכוי התחייבות, יעודה בקופות פיצויים   
 מעביד-    בשל סיום יחסי עובד 14 801 587

 יתרות חובה לזמן ארוך  1,125 1,625
244,807 246,029   
 סך נכסים  511,442 504,321

    
  
  
  
  
  
  
  
  

     
 אופיר בן יעקב  גבריאל נגר  ניר דור

 ל כספים"סמנכ  ל"דירקטור ומנכ  ר הדירקטוריון "יו
  
  
  
  

  .2013 במרס 14: ידי דירקטוריון החברה-תאריך אישור הדוחות הכספיים על
  

  
  .יים אלההביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מדוחות כספ
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  מ"פלסטו שק בע

  מאזנים מאוחדים

  

    בדצמבר31
2011 2012   

ש י  פ ל   ביאור  ח"א
  

 התחייבויות והון   
 :התחייבויות שוטפות   
 אשראי והלוואות לזמן קצר וחלויות שוטפות של   
   הלוואות לזמן ארוך 12 155,396 122,630 
 מסי הכנסה לשלם  - 682 

 : זכותזכאים ויתרות 13  
 ספקים ונותני שירותים  100,204 103,822 
 אחרים  13,330 11,720 
 238,854 268,930   

 :התחייבויות שאינן שוטפות   
 בניכוי חלויות, הלוואות מתאגידים בנקאיים   
        שוטפות 12 7,748 17,564 
    מסי הכנסה נדחים 'ד11 16,837 17,610 
 זמן ארוךספקים ל 'ו9 5,620 - 
 התחייבות אחרת )5('א15 1,680 - 
 35,174 31,885   

    
 סך התחייבויות  300,815 274,028 

    
 :סעיפי ההון 16  
 הון המניות  14,922 14,922 
 פרמיה על המניות וקרנות הון  162,171 163,851 
 קרן הון מהפרשי תרגום  )8,653( )6,397(
 רווח שלא יועדיתרת ה  42,187 57,917 
 סך ההון      210,627 230,293 
 סך ההתחייבויות וההון      511,442 504,321 

    
  
  
  
  
  
  
  
  

  .הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מדוחות כספיים אלה
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  מ"פלסטו שק בע

  דוחות רווח והפסד מאוחדים

  

  

 הכנסות ממכירות 'א17 393,282  408,559  375,697 
 עלות המכירות  'ב17 343,217 351,788  323,543 
 רווח גולמי  50,065 56,771  52,154 
 הוצאות מכירה ושיווק 'ג17 31,271 27,968  24,533 
 הוצאות הנהלה וכלליות 'ג17 10,236 10,285  10,378 

 נטו -לפני הפסדים אחרים , רווח מפעולות  8,558 18,518  17,243 
  נטו- הפסדים אחרים 'ד17 378 19  2,904 
 רווח מפעולות  8,180 18,499  14,339 
 הכנסות מימון 'ה17 1,304 834  536 
 הוצאות מימון 'ה17 10,066 9,461  9,640 
  נטו- הוצאות מימון  8,762 8,627  9,104 
 לפני מסים על ההכנסה) הפסד(רווח   )582( 9,872  5,235 
 הטבת מס 'ה11 852 4,209  7,674 
 רווח נקי לשנה  270 14,081  12,909 

     
ח"ש   

 : בסיסי ובדילול מלא-רווח למניה  0.02 1.17  1.07 
  
  
  
 
  

  
  

  .הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מדוחות כספיים אלה

    בדצמבר31השנה שהסתיימה ביום 
  ביאור 2012 2011 2010

שא י  פ    ח"ל
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  מ"פלסטו שק בע

  הכולל) הפסד(וחדים על הרווח דוחות מא

 
 
 

   בדצמבר31השנה שהסתיימה ביום 
2010 2011 2012  

ש י  פ ל א   ח" 
 

 רווח לשנה 270 14,081 12,909 

    

 -הפסד כולל אחר    
    קרן מהפרשי תרגום )2,256( )2,670( )650(

    
 כולל לשנה) הפסד(סך רווח  )1,986( 11,411  12,259 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מדוחות כספיים אלה
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  מ"פלסטו שק בע

  דוחות מאוחדים על השינויים בהון
  
  

 סך הכל

  יתרת
הרווח 
 שלא יועד

קרן הון 
מהפרשי 
 תרגום

  פרמיה
  על 

המניות 
וקרנות 

 הון 
  הון 
  המניות

ש י  פ ל   ח"א
  

 2012 בינואר 1ום יתרה לי 14,922 163,851 )6,397( 57,917 230,293
 :2012תנועה בשנת      
 :רווח כולל     

 רווח לשנה    270 270
  קרן הון מהפרשי תרגום -הפסד כולל אחר    )2,256(  )2,256(
 כולל לשנה) הפסד(סך רווח  -;- -;- )2,256( 270 )1,986(

 :עסקות עם בעלים     

)1,680(   )1,680(  
  ות שאינן מקנותרכישת אופציה מבעלי זכוי

   שליטה  
 דיבידנד ששולם    )16,000( )16,000(
 סך הכל עסקות עם בעלים -;- )1,680( -;- )16,000( )17,680(

 2012 בדצמבר 31יתרה ליום  14,922 162,171 )8,653( 42,187 210,627
      

229,882  54,836 )3,727(  163,851  14,922 
  

 2011 בינואר 1יתרה ליום 
 :2011תנועה בשנת      
 :רווח כולל     
 רווח לשנה    14,081  14,081 
  קרן הון מהפרשי תרגום -הפסד כולל אחר    )2,670(  )2,670(
 כולל לשנה) הפסד(סך רווח  -,- -;- )2,670( 14,081  11,411 

 - עסקות עם בעלים     
 דיבידנד ששולם    )11,000( )11,000(
 סך הכל עסקות עם בעלים -;- -;- -;- )11,000( )11,000(
 2011 בדצמבר 31יתרה ליום  14,922  163,851  )6,397( 57,917  230,293 

      

     
  

 2010 בינואר 1יתרה ליום 
 :2010תנועה בשנת  14,922  163,955  )3,077( 47,927  223,727 

 :רווח כולל     
 רווח לשנה    12,909  12,909 
  קרן הון מהפרשי תרגום -הפסד כולל אחר    )650(  )650(
 כולל לשנה) הפסד(סך רווח  -,-   -,-   )650( 12,909  12,259 

 :עסקות עם בעלים     
 ביטול הטבה בגין אופציות לעובדים  )104(   )104(
 דיבידנד ששולם    )6,000( )6,000(
  עסקות עם בעליםסך הכל -,-    )104( -,-    )6,000( )6,104(
 2010 בדצמבר 31יתרה ליום  14,922  163,851  )3,727( 54,836  229,882 

  
  

  .הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מדוחות כספיים אלה
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  1 -) המשך( 

  מ"פלסטו שק בע

  דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים
  
  

  בדצמבר31השנה שהסתיימה ביום  
 2012 2011 2010 
ש  י  פ ל  ח"א

  

 :תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת   
 ) 'ראה נספח א(   מזומנים נטו שנבעו מפעולות  25,683 28,706  25,257 
    ריבית ששולמה )8,394( )8,773( )7,480(
 נטו, )ששולמו(   מסי הכנסה שהתקבלו  )1,170( 187  )2,421(
 עילות שוטפת מזומנים נטו שנבעו מפ 16,119  20,120  15,356 

    
 :תזרימי מזומנים מפעילות השקעה   
    רכישת רכוש קבוע )20,451( )19,917( )15,260(
 מענקי השקעה שנתקבלו 4,762  518 

 רכישת נכסים בלתי מוחשיים )279( )391( 
 תמורה ממכירת רכוש קבוע 606  625 
 ות השקעהמזומנים נטו ששימשו לפעיל )15,362( )20,308( )14,117(

    
 :תזרימי מזומנים מפעילות מימון   
    פירעון איגרות חוב  )11,958( )11,547(
    פירעון הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים )19,683( )18,510( )16,801(

 קבלת הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים 5,000 7,500  
 לם דיבידנד ששו )16,000( )11,000( )6,000(
 נטו,    אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים ואחרים 37,633 32,349  35,735 

 1,387 )1,619( 6,950 
ששימשו לפעילות (   מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון 

 )מימון
    
 ביתרת מזומנים ושווי מזומנים) קיטון(גידול  7,707 )1,807( 2,626 
 נים ושווי מזומנים לתחילת השנהיתרת מזומ 25,611 27,418  24,792 
 יתרת מזומנים ושווי מזומנים לגמר השנה 33,318 25,611  27,418 
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  2 - ) סיום(
  מ"פלסטו שק בע

  דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים
  
  
  

  בדצמבר31השנה שהסתיימה ביום  
 2012 2011 2010 
ש  י  פ ל  ח"א

  

 תזרימי המזומנים שנבעו מפעולות)  א(   
 ):ששימשו לפעולות(   
 לפני מסים על ההכנסה) הפסד(רווח  )582( 9,872  5,235 

 :התאמות בגין   

   
הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בזרימת 

 :מזומנים

 139  147 )214( 
, מעביד-התחייבות בשל סיום יחסי עובד

 נטו
 פחת והפחתות  21,719 21,165  19,949 

 הפחתת יתרות חובה לזמן ארוך 500 375  
 נטו, הפסד הון ממכירת רכוש קבוע 115  677 
 ביטול הטבה בגין אופציות לעובדים   )104(
 הצמדה בגין איגרות חוב לזמן ארוך  153  470 
 ריבית ששולמה 8,394 8,773  7,480 
 28,611  30,613 30,514  

 :  שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות תפעוליים   
 :בחייבים ויתרות חובה) גידול(קיטון    
 לקוחות       19,620 9,815  )10,382(
 אחרים       )4,660( 853  )2,728(

 :בזכאים ויתרות זכות) קיטון(גידול    
 ספקים ונותני שירותים   )6,185( )6,545( 32,221 
 אחרים       1,558 )1,898( 2,295 
               גידול במלאי )14,582( )12,004( )29,995(

               גידול ביתרות חובה לזמן ארוך  )2,000( 
)8,589( )11,779( )4,249(  
 מפעולות         מזומנים נטו שנבעו 25,683 28,706  25,257 

  
  

  
 מי מידע בדבר פעילויות שאינן כרוכות בתזרי)  ב(

 :מזומנים
  

 240   1,880 9,860 
          רכישת רכוש קבוע ונכסים בלתי מוחשיים

            באשראי לספקים
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11  

  כללי  - 1ביאור 
  

 -להלן ביחד (והחברות המאוחדות שלה )  החברה-להלן (מ "חברת פלסטו שק בע
ייצור ושיווק של יריעות פלסטיק על בסיס פוליאולפינים , עוסקות בפיתוח) צההקבו

המשמשים לתעשיית , ופוליאתילן המיוצרים בתהליך הידוע בשם אקסטרוזיה בניפוח
וכן בפיתוח ייצור , שרותי שיגור ובלדרות ומוצרי אריזה גמישים, הגומי, הלמינציה

העשויים מיריעת , לרבות מודפסים, ותשקיות ואריזות גמישות אחר, ושיווק של שקים
אשר משווקים , המוצמדות בתהליך למינציה, פוליאתילן אחת או ממספר יריעות שונות
חלק מהחברות המאוחדות משווקות את . בעיקר למגזר התעשייתי וללקוחות אחרים

  . מוצרי הקבוצה באירופה ובאמריקה
  .החברה התאגדה בישראל והינה תושבת בה

  .אביב-  נסחרות בבורסה לניירות ערך בתלמניות החברה
  
  

  : עיקרי המדיניות החשבונאית- 2ביאור 
  
  :בסיס ההצגה של הדוחות הכספיים  .א

  
 ולכל 2011 בדצמבר 31 - ו2012 בדצמבר 31הדוחות הכספיים של הקבוצה לימים 

מצייתים , 2012 בדצמבר 31אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום 
 International Financial Reporting(פי הבינלאומיים לתקני הדיווח הכס

Standards ( שהם תקנים ופרשנויות אשר פורסמו על ידי המוסד הבינלאומי
 תקני -להלן ) (International Accounting Standard Board(לתקינה בחשבונאות 

דוחות (וכוללים את הגילוי הנוסף הנדרש לפי תקנות ניירות ערך ) IFRS-ה
  .2010 -ע "התש, )יים שנתייםכספ

  
יושמו באופן עקבי ביחס לכל , המתוארים להלן, עיקרי המדיניות החשבונאית

  . אלא אם צוין אחרת, השנים המוצגות
  

, הדוחות הכספיים המאוחדים נערכו בהתאם למוסכמת העלות ההיסטורית
וכן המוצגים בשווי הוגן , בכפוף להתאמות בגין שערוך נכסי יעודה לפיצויים

  .אינפלציונית בישראל-בכפוף לאמור להלן לגבי התקופה בה שררה כלכלה היפר
  

 31,  של המוסד הישראלי לתקינה2006בהתאם להחלטה מחודש דצמבר 
 הינו התאריך הקובע להפסקת היותה של הכלכלה בישראל כלכלה 2003בדצמבר 

 29י מספר כמשמעותו של מונח זה בתקן חשבונאות בינלאומ, אינפלציונית-היפר
כנדרש , ולפיכך, )IAS 29 -להלן " (אינפלציוניות-דיווח כספי בכלכלות היפר "-

יש )  התאריך הקובע- להלן  (2003 בדצמבר 31החל מיום , IAS 29 -בהתאם ל
להפסיק את ההתאמה של פריטים לא כספיים בדוחות כספיים של ישויות 

יית מדד המחירים ופעילויות שמטבע הפעילות שלהן הינו השקל החדש לעל
  . לצרכן בישראל

  
הסכומים בדוחות הכספיים המאוחדים הנובעים מחברות הקבוצה , בהתאם לכך

המתייחסים לנכסים לא כספיים , שמטבע הפעילות שלהן הינו השקל החדש
, או פריטי ההון/השקעות בחברות כלולות ו) לרבות פחת והפחתות בגינם(

 על הנתונים המותאמים לאינפלציה מבוססים, שמקורם לפני התאריך הקובע
כל הסכומים בדוחות הכספיים . כפי שדווחו בעבר, )2003על בסיס מדד דצמבר (

המאוחדים הנובעים מחברות הקבוצה שמטבע הפעילות שלהן הינו השקל החדש 
שמקורם בתקופה שלאחר התאריך הקובע כלולים בדוחות כספיים אלו בערכים 

  . נומינליים
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  :)המשך(קרי המדיניות החשבונאית  עי- 2ביאור 
  
  ):המשך (בסיס ההצגה של הדוחות הכספיים  .א

  
דורשת שימוש באומדנים , IFRS-עריכת דוחות כספיים בהתאם לתקני ה  

היא מחייבת את הנהלת הקבוצה , כמו כן.  חשבונאיים מסוימים מהותיים
 .להפעיל שיקול דעת בתהליך יישום מדיניותה החשבונאית של הקבוצה

 ניתן גילוי לתחומים בהם מעורבת מידה רבה של שיקול דעת או 3בביאור 
או תחומים בהם יש להנחות ולאומדנים השפעה מהותית על , מורכבות

התוצאות בפועל עשויות להיות שונות . הדוחות הכספיים המאוחדים
  . מהותית מהאומדנים וההנחות ששימשו את הנהלת הקבוצה

  

  . חודשים12 הקבוצה הינה תקופת המחזור התפעולי של
  

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

  
  חברות בנות-דוחות כספיים מאוחדים   .ב
  

שבהן יש לקבוצה ) לרבות ישויות למטרות מיוחדות(חברות בנות הן ישויות 
הכרוכה לרוב בהחזקה ביותר ממחצית , והתפעוליתשליטה על המדיניות הכספית 

כאשר בוחנים האם הקבוצה שולטת בישות אחרת נלקחים . זכויות ההצבעה
הניתנות למימוש או , בחשבון קיומן והשפעתן של זכויות הצבעה פוטנציאליות

חברות בנות נכללות באיחוד באופן מלא החל מהמועד שבו . להמרה באופן מיידי
  .איחודן מופסק במועד שבו מפסיקה השליטה. הן לקבוצהמושגת השליטה ב

  
  .  יתרות ורווחים שטרם מומשו בעסקות בין חברות הקבוצה בוטלו, עסקות

  
על מנת , המדיניות החשבונאית המיושמת בחברות הבנות שונתה לפי הצורך

  .ידי הקבוצה-להבטיח עקביות עם המדיניות החשבונאית שאומצה על
  

  דיווח מגזרי  .ג
  

גזרי פעילות מדווחים לפי אותו בסיס המשמש לצרכי דיווח פנימיים המוגש למקבל מ
אשר אחראי על הקצאת משאבים למגזרי , ההחלטות התפעוליות הראשי בקבוצה

הכולל (החברה הגדירה את מטה הקבוצה . הפעילות של הקבוצה והערכת הביצועים שלהם
ביחד עם ) ים והיועצת המשפטיתל הכספ"סמנכ, ל החברה"מנכ, ר הדירקטוריון"את יו

  . כמקבל ההחלטות התפעוליות הראשי, הנהלת חברות הקבוצה
  

  :תרגום יתרות ועסקות במטבע חוץ  .ד
  
  מטבע הפעילות ומטבע ההצגה  )1

  
פריטים הנכללים בדוחות הכספיים של כל אחת מחברות הקבוצה נמדדים 

 מטבע -להלן (במטבע של הסביבה הכלכלית העיקרית בה פועלת אותה ישות 
הדוחות הכספיים המאוחדים מוצגים בשקל חדש שהוא מטבע ). הפעילות

  .הפעילות ומטבע ההצגה של החברה
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  :)המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית - 2ביאור 

  
  ):המשך (תרגום יתרות ועסקות במטבע חוץ  .ד

  
ב "להלן השינויים שחלו בתקופות המדווחות בשער החליפין של הדולר של ארה

בשער החליפין של הלירה שטרלינג , בשער החליפין של האירו, ) הדולר-להלן (
  ): המדד-להלן (ובמדד המחירים לצרכן ) ט" ליש-להלן (

  

  

 המדד
שער החליפין 

 ט" הליש1של 
שער החליפין 

  האירו1של 
  שער החליפין

   הדולר1של 
% % % %  
 שנה שהסתיימה ביום    
 : בדצמבר31      
1.6 2.4 )0.4( )2.3( 2012 
2.2 7.3 4.2 7.7 2011 
2.7 )10.1( 5.4 )6.0( 2010 

  
  .ח" ש3.733= $ 1:  הינו2012 בדצמבר 31שער החליפין של הדולר ליום 
  .ח" ש4.920=  אירו 1:  הינו2012 בדצמבר 31שער החליפין של האירו ליום 

  .ח" ש6.036 = ט" ליש1:  הינו2012 בדצמבר 31ט ליום "שער החליפין של הליש
  

  עסקות ויתרות  )2
  

מתורגמות  ) מטבע חוץ-להלן (עסקאות במטבע השונה ממטבע הפעילות 
למטבע הפעילות באמצעות שימוש בשערי החליפין שבתוקף למועדי 

הנובעים מיישוב עסקות כאמור ומתרגום נכסים , הפרשי שער. העסקות
ליפין לתום והתחייבויות כספיים הנקובים במטבע חוץ לפי שערי הח

רווחים והפסדים הנובעים משינוי בשערי . נזקפים לרווח או הפסד, התקופה
הוצאות "או " הכנסות מימון"חליפין מוצגים בדוח רווח והפסד במסגרת 

  ".מימון
  
  תרגום דוחות כספיים של חברות הקבוצה  )3

  
אשר מטבע הפעילות של אף (התוצאות והמצב הכספי של כל חברות הקבוצה 

אשר מטבע הפעילות , )אינפלציונית-הן אינו מטבע של כלכלה היפראחת מ
  :מתורגמים למטבע ההצגה כדלקמן, שלהן שונה ממטבע ההצגה

  
נכסים והתחייבויות לכל מאזן מוצג מתורגמים לפי שער הסגירה במועד אותו   )א

  ;מאזן
  
הכנסות והוצאות לכל דוח רווח והפסד מתורגמים לפי שערי החליפין   )ב

 אלא אם ממוצע זה אינו קירוב סביר של ההשפעה(עים לתקופה הממוצ
במקרה זה מתורגמות . המצטברת של שערי החליפין במועדי העסקות

  ; )ההכנסות וההוצאות לפי שער החליפין במועדי העסקות
  

  .כל הפרשי השער הנוצרים מוכרים במסגרת רווח כולל אחר  )ג
  

כולל אחר הפרשי שער נזקפים לרווח , בעת איחוד הדוחות הכספיים
כאשר פעילות חוץ . הנובעים מתרגום ההשקעה נטו בפעילויות חוץ

הפרשי השער שנזקפו לרווח כולל אחר מוכרים בדוח , ממומשת במלואה
  .רווח והפסד כחלק מהרווח או ההפסד הנובעים מהמכירה
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  :)המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית - 2ביאור 

  
  רכוש קבוע  .ה

  
. בניכוי מענקים ממשלתיים מיוחסים,  נמדד לראשונה לפי עלות הרכישההרכוש הקבוע

בהתאם , עלויות עוקבות נכללות בערכו של הנכס בספרים או מוכרות כנכס נפרד
רק כאשר צפוי כי ההטבות הכלכליות העתידיות המיוחסות לפריט יזרמו , למקרה
ר עלויות התיקונים כל שא. וכן ניתן למדוד את עלות הפריט באופן מהימן, לקבוצה

  .ועבודות האחזקה נזקפות לדוח רווח והפסד במהלך תקופת הדיווח בה נבעו
  

. הרכוש הקבוע נמדד בעלות בניכוי פחת שנצבר והפסדים מירידת ערך שנצברו
  .העלות כוללת עלויות המיוחסות ישירות לרכישת הפריטים

  
  .פסדפחת וירידות ערך בגין הרכוש הקבוע נזקפות לדוח רווח וה

  

כדי להפחית את עלותם לערך , הפחת על הנכסים מחושב לפי שיטת הקו הישר
  :כדלהלן, פני אומדן אורך החיים השימושיים שלהם- השייר שלהם על

  
 קרקע ומבנים  שנים50 
 מכונות וציוד  שנים10-25 

 כלי רכב  שנים7 
 ריהוט וציוד משרדי  שנים3-15 ) שנים15בעיקר (

  
על פני תקופת חוזה השכירות ,  מופחתים לפי שיטת הקו הישרשיפורים במושכר

, או אומדן אורך החיים השימושיים המשוער של השיפורים) כולל אופציות להארכה(
  . לפי הקצר מביניהם

  

אורך החיים השימושיים שלהם ושיטת הפחת נסקרים , ערכי השייר של הנכסים
  .לפחות אחת לשנה, ומעודכנים בהתאם למקרה

  

במידה שערכו , ה בערך בספרים של נכס לסכום בר השבה שלו מוכרת מיידיתיריד
  ).להלן' ראה ז(בספרים של הנכס גדול מאומדן הסכום בר ההשבה 

  

רווחים או הפסדים בגין מימוש רכוש קבוע נקבעים על ידי השוואת התמורה שהתקבלה 
  .והפסדבדוח רווח "  נטו-הפסדים אחרים "ומוכרים במסגרת , לערך בספרים
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  נכסים בלתי מוחשיים   .ו
  

 להלן .לקוחות חוזיים מוניטין וקשרי כוללים של הקבוצה מוחשים בלתי נכסים
 בדוחות הקיימות מוחשים בלתי נכסים של בפריטים הפרטני החשבונאי הטיפול

 :הקבוצה של הכספיים
 
  מוניטין  )1
  

הסכום , את עודף התמורה שהועברה בגין רכישת חברה בתמוניטין מייצג 
של זכויות כלשהן שאינן מקנות שליטה בחברה הבת הנרכשת והשווי ההוגן 
ליום הרכישה של כל זכות הונית בחברה הבת הנרכשת שהוחזקה קודם לכן 
על ידי הקבוצה על הסכום נטו למועד הרכישה של הנכסים הניתנים לזיהוי 

. לעיל' שנמדדים כולם כאמור בסעיף ב, ייבויות שניטלושנרכשו ושל ההתח
אחת לשנה בוחנת ". נכסים בלתי מוחשיים"המוניטין נכלל במסגרת הסעיף 

בניכוי , המוניטין מוצג בעלות. הקבוצה באם חלה ירידת ערך של המוניטין
הפסדים מירידות ערך מוניטין . ככל שהיו, הפסדים שנצברו בגין ירידות ערך

  .טלים בעת עליות ערך שנובעות לאחר מכןאינם מבו
  

. המוניטין מיוחס ליחידות מניבות מזומנים לצורך בחינת ירידת ערך
ההקצאה מתבצעת עבור כל יחידה מניבת מזומנים או קבוצה של יחידות 

מניבות מזומנים הצפויות להפיק הנאה כלכלית מצירוף העסקים ממנו נבע 
  ).להלן' ראה גם סעיף ז(ת המוניטין שאינה גדולה ממגזר פעילו

  

   קשרי לקוחות חוזיים )2
  

קשרי הלקוחות . קשרי לקוחות חוזיים מוכרים בשווים ההוגן במועד הרכישה
ונמדדים בעלות בניכוי , החוזיים הינם בעלי אורך חיים שימושיים מוגדר

פני אורך -ההפחתה מחושבת על בסיס שיטת הקו הישר על. הפחתה שנצברה
ערכי השייר של ).  שנים10(הצפוי של קשרי הלקוחות החיים השימושיים 

אורך החיים השימושיים שלהם ושיטת הפחת נסקרים ומעודכנים , הנכסים
  .לפחות אחת לשנה, בהתאם למקרה

  
  כספיים-ירידת ערך של נכסים לא  .ז

  
, אינם מופחתים, כדוגמת מוניטין, מוגדר-נכסים בעלי אורך חיים שימושיים בלתי

  .   נבחנת אחת לשנהוירידה בערכם
במידה שחלו אירועים או שינויים , פחת נבחנת-ירידה בערכם של נכסים בני

סכום ההפסד . המצביעים על כך שערכם בספרים לא יהיה בר השבה, בנסיבות
המוכר בגין ירידת ערך שווה לסכום בו עולה ערכו של נכס בספרים על הסכום בר 

בניכוי , גבוה מבין שוויו ההוגן של הנכססכום בר השבה של נכס הוא ה. השבה שלו
מחולקים , לצורך בחינת ירידת ערך. לבין שווי השימוש שלו, עלויות מכירה

בגינן קיימים תזרימי מזומנים חיוביים מזוהים , הנכסים לרמות הנמוכות ביותר
אשר חלה , למעט מוניטין, כספיים-נכסים לא). יחידות מניבות מזומנים(נפרדים 

נבחנים לצורך זיהוי ביטול אפשרי של ירידת הערך שהוכרה בגינם , כםירידה בער
  . בכל תאריך מאזן

  
  מענקים ממשלתיים   .ח

 
כאשר קיים ביטחון סביר כי המענק , מענקים ממשלתיים מוכרים בשוויים ההוגן

  .וכי הקבוצה תציית לכל התנאים הנלווים אליו, יתקבל
  

 נכללים כניכוי מערכם בספרים של מענקים ממשלתיים המתייחסים לרכוש קבוע
, ונזקפים לדוח רווח והפסד באמצעות זקיפת פחת מוקטנת, הנכסים המתייחסים

  .במקביל לקצב הפחת של הנכסים המתייחסים
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  :נכסים פיננסיים  .ט
  
  סיווג  )1
  

". הלוואות וחייבים"הקבוצה מסווגת את נכסיה הפיננסיים לקטגוריית 
הנהלת . הסיווג נקבע בהתאם למטרה שלשמה נרכשו הנכסים הפיננסיים

  .הקבוצה קובעת את סיווג הנכסים הפיננסיים בעת ההכרה בהם לראשונה
  

עם תשלומים , הלוואות וחייבים הינם נכסים פיננסיים שאינם נגזרים
 נכסים אלה .ואשר אינם מצוטטים בשוק פעיל, קבועים או ניתנים לקביעה

 חודשים לאחר 12-פרט לחלויות לתקופה של יותר מ, נכללים כרכוש שוטף
ההלוואות והחייבים . אשר מסווגות כנכסים שאינם שוטפים, תאריך המאזן

חייבים ", " לקוחות-חייבים ויתרות חובה : "של הקבוצה כלולים בסעיפים
ת חובה לזמן יתרו"- ו" מזומנים ושווי מזומנים", " אחרים-ויתרות חובה 

  ).ב להלן" י-א ו"ראה גם סעיפים י(המופיעים במאזן " ארוך
  

  הכרה ומדידה  )2
  

רכישות ומכירות רגילות של נכסים פיננסיים נרשמות בספרי הקבוצה במועד 
שהינו המועד בו הנכס נמסר לקבוצה או נמסר על ידי , סליקת העסקה

.  ת עלויות עסקהההשקעות מוכרות לראשונה בשווי הוגן בתוספ. הקבוצה
נכסים פיננסיים נגרעים כאשר הזכויות לקבלת תזרימי מזומנים מההשקעות 

והקבוצה העבירה במהות את כל הסיכונים והתשואות בגין , פקעו או הועברו
על , הלוואות וחייבים מוצגים לפי עלות מופחתת. הבעלות על נכסים אלה

  .בסיס שיטת הריבית האפקטיבית
  

   פיננסייםקיזוז מכשירים  )3
  

נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות מקוזזים והסכומים נטו מוצגים 
במאזנים כאשר קיימת זכות משפטית ניתנת לאכיפה לקזז את הסכומים 

וכן קיימת כוונה לסלק את הנכסים הפיננסיים וההתחייבויות , שהוכרו
-הפיננסיות על בסיס נטו או לממש את הנכס ולסלק את ההתחייבות בו

  .זמנית
  

  ירידת ערך נכסים פיננסיים המוצגים בעלות מופחתת  )4
  

הקבוצה בוחנת בכל תאריך מאזן האם קיימת ראייה אובייקטיבית לירידת 
ערכו של נכס פיננסי או .  ערך של נכס פיננסי או של קבוצת נכסים פיננסיים

ערכה של קבוצת נכסים פיננסיים נפגם והפסדים מירידת ערך מתהווים רק 
ם קיימת ראייה אובייקטיבית לירידת ערך כתוצאה מאירוע אחד או יותר א

ולאירוע ההפסד ") אירוע הפסד("שהתרחשו לאחר ההכרה לראשונה בנכס 
יש השפעה על אומדן תזרימי המזומנים ) או לאירועי ההפסד(האמור 

העתידיים של הנכס הפיננסי או של קבוצת הנכסים הפיננסיים שניתן לאמוד 
  .ופן מהימןאותה בא

  
הקריטריונים בהם הקבוצה עושה שימוש כדי לקבוע באם קיימת ראייה 

  :אובייקטיבית לירידת ערך כוללים
  

 קשיים פיננסיים משמעותיים של החייב; 
 עמידה בתנאים - כמו אי, הפרת חוזה)default ( או פיגור בתשלומי ריבית

 או, או קרן
 ון מחדש פיננסי אחרצפוי כי הלווה יכנס להליך פשיטת רגל או לארג. 
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  ):המשך(נכסים פיננסיים   .ט

  
  .הקבוצה בוחנת תחילה אם קיימת ראייה אובייקטיבית לירידת ערך

סכום ההפסד מירידת ערך שמוכר בדוחות , במידה שקיימת ראייה כאמור
לבין הערך הנוכחי של הכספיים נמדד כהפרש בין הערך בספרים של הנכס 

למעט הפסדי אשראי (אומדן תזרימי המזומנים העתידיים לנבוע ממנו 
המהוונים בשיעור הריבית האפקטיבי המקורי של ) עתידיים שטרם התהוו
כלומר שיעור הריבית האפקטיבי שחושב לגביו בעת (הנכס הפיננסי האמור 

נכס מופחת הערך בספרים של ה). ההכרה בו לראשונה בדוחות הכספיים
אם הלוואה נושאת שיעור ריבית . וסכום ההפסד מוכר בדוח רווח והפסד

שיעור ההיוון בו ייעשה שימוש למדידת הפסד מירידת ערך כלשהו , משתנה
  .  הינו שיעור הריבית האפקטיבי הנוכחי שנקבע בהתאם לחוזה

  
וניתן לייחס את , בתקופה עוקבת הסכום של הפסד מירידת הערך קטן, אם
קיטון באופן אובייקטיבי לאירוע שהתרחש לאחר שהוכרה ירידת הערך ה
שהוכר , ביטול ההפסד מירידת ערך, )כמו שיפור בדירוג האשראי של הלווה(

  .קודם לכן יוכר ברווח או הפסד
  
  מלאי  .י

  
עלות המלאי כוללת . כנמוך שבהם, המלאי מוערך לפי העלות או שווי מימוש נטו

עלויות ההמרה ועלויות אחרות שהתהוו בהבאת המלאי , את כל עלויות הרכישה
הקבוצה מקצה עלויות תקורה קבועות בייצור למלאי . למיקומו ולמצבו הנוכחיים

  .של מתקני היצור שלה) normal capacity(בהתבסס על קיבולת נורמלית 
בניכוי , שווי מימוש נטו הינו אומדן מחיר המכירה במהלך העסקים הרגיל

  . משתנות מתייחסותהוצאות מכירה
  

  :  עלות המלאי נקבעת לפי הבסיסים כדלקמן
  

  . על בסיס ממוצע נע- חומרי גלם ועזר 
  :תוצרת בעיבוד ותוצרת גמורה

  ; על בסיס ממוצע נע- מרכיב חומרי גלם ועזר 
  . על בסיס הוצאות הייצור-מרכיב עבודה והוצאות עקיפות 
  

  לקוחות   .יא
  

סות לסכומים לקבל מלקוחותיה של הקבוצה יתרות הלקוחות החייבים מתייח
כאשר גביית סכומים אלו צפויה . עבור סחורות שנמכרו במהלך העסקים הרגיל

, הם מסווגים במסגרת הנכסים השוטפים, להתרחש תוך שנה אחת או פחות
  .הם מוצגים במסגרת הנכסים שאינם שוטפים, אחרת

  
, לאחר מכן בעלות מופחתתונמדדים , לקוחות מוכרים לראשונה בשוויים ההוגן

 -להלן (בניכוי הפרשה לחובות מסופקים , על בסיס שיטת הריבית האפקטיבית
באשר לאופן קביעת "). הפרשה לחובות מסופקים"או " הפרשה לירידת ערך"

  .לעיל) 4('ראה ט, ההפרשה לירידת ערך והטיפול העוקב בה
  
  מזומנים ושווי מזומנים  .יב

  
פיקדונות בתאגידים בנקאיים , כוללים מזומנים בקופהמזומנים ושווי מזומנים 

אשר תקופת ההפקדה , לזמן קצר והשקעות אחרות לזמן קצר שנזילותן גבוהה
  . חודשים3שלהן לא עולה על 
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  הון המניות  .יג
  

  .מניות רגילות של החברה מסווגות כהון מניות
יות המיוחסות במישרין להנפקת מניות או אופציות חדשות מוצגות עלויות תוספת
  .מתקבולי ההנפקה, נטו ממס, בהון כניכוי

  
 ספקים   .יד

 
יתרות הספקים כוללות התחייבויות של הקבוצה לשלם עבור טובין או שירותים 

יתרות הספקים מסווגות כהתחייבויות . שנרכשו מספקים במהלך העסקים הרגיל
אחרת הן מוצגות , התשלום אמור להתבצע תוך שנה אחת או פחותשוטפות כאשר 
  .שוטפות-כהתחייבויות לא

 
, ולאחר מכן נמדדות בעלות מופחתת, יתרות ספקים מוכרות לראשונה בשווי הוגן

  .על בסיס שיטת הריבית האפקטיבית
  

  הלוואות  .טו
  

תקופות ב. בניכוי עלויות עסקה, הלוואות מוכרות לראשונה לפי שוויין ההוגן
בניכוי עלויות (כל הפרש בין התמורה ; עוקבות ההלוואות נמדדות בעלות מופחתת

בהתאם , לבין ערך הפדיון מוכר בדוח רווח והפסד על פני תקופת ההלוואה) עסקה
  .לשיטת הריבית האפקטיבית

  
אלא אם לקבוצה ישנה זכות בלתי , הלוואות מסווגות כהתחייבויות שוטפות

 חודשים לפחות לאחר תאריך 12ילוק ההתחייבות למשך מותנית לדחות את ס
  .ואז הן מוצגות כהתחייבויות שאינן שוטפות, המאזן

  
  מסים שוטפים ונדחים  .טז

  
המסים . הוצאת המס לשנים המדווחות כוללות מסים שוטפים ומסים נדחים

  . מוכרים בדוח רווח והפסד
  

או , שנחקקוהסכום הנזקף כמסים שוטפים מחושב על בסיס חוקי המס 
במדינות בהן חברות הקבוצה , שחקיקתם הושלמה למעשה לתאריך המאזן

הנהלת הקבוצה בוחנת מדי תקופה את היבטי . פועלות ומפיקות הכנסה חייבת
, בהתאם לדיני המס הרלבנטיים, המס החלים על הכנסתה החייבת לצרכי מס

  .ויוצרת הפרשות בהתאם לצורך
  

בגין , על בסיס שיטת ההתחייבות, ופן מלאהקבוצה מכירה במסים נדחים בא
הכלולים בדוחות , הפרשים זמניים בין הסכומים של הנכסים וההתחייבויות

מסים נדחים אינם , עם זאת. לבין הסכומים שיובאו בחשבון לצרכי מס, הכספיים
אם ההפרשים הזמניים נוצרים בעת ההכרה הראשונית בנכס או , מוכרים

אשר במועד העסקה אין להם כל , צירוף עסקיםשלא במסגרת , בהתחייבות
מסים .   בין אם החשבונאי או זה המדווח לצרכי מס- השפעה על דוח רווח והפסד 

או שחקיקתם הושלמה , נדחים נקבעים לפי שיעורי המס וחוקי המס שנחקקו
למעשה לתאריך המאזן וצפויים לחול בעת מימוש נכס המס הנדחה או יישוב 

  .חההתחייבות המס הנד
  

ההכרה בנכסי מסים נדחים נעשית בגין הפרשים זמניים הניתנים לניכוי לצרכי 
שצפוי כי ניתן יהיה לנצלם בעתיד הנראה לעין כנגד , בגבולות סכום הפרשים, מס

  .הכנסות חייבות במס
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  :)המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית - 2ביאור 

  
  ):המשך (מסים שוטפים ונדחים  .טז

  
הנובעים מהשקעות , מסי הכנסה נדחים בגין הפרשים זמנייםהקבוצה זוקפת 
וצפוי שלא , אלא אם עיתוי היפוך ההפרשים הוא בשליטת הקבוצה, בחברות בנות

  .יחול היפוך בהפרשים הזמניים בעתיד הנראה לעין
  

  :נכסי מסים נדחים והתחייבויות מסים נדחים מקוזזים אם ורק אם
  
 לקיזוז נכסי מסים שוטפים כנגד קיימת זכות משפטית ניתנת לאכיפה -

 וכן; התחייבויות מסים שוטפים
  

נכסי המסים הנדחים והתחייבויות המסים הנדחים מתייחסים למסים על  -
הכנסה המוטלים על ידי אותה רשות מס על אותה ישות חייבת או על ישויות 

  . שונות החייבות במס אשר מתכוונות לסלק את היתרות על בסיס נטו
  

  : עובדיםהטבות  .יז
  

  התחייבות לפיצויי פרישה ולפנסיה  )1
  

- התוכניות ממומנות בדרך. חברות הקבוצה מפעילות מספר תוכניות פנסיה
המועברים לחברות ביטוח או לקרנות פנסיה , כלל באמצעות תשלומים

תוכניות אלה מהוות תוכניות להפקדה מוגדרת מאחר . המנוהלות בנאמנות
. תלויה-ת קבועות לישות נפרדת ובלתישחברות הקבוצה מבצעות הפקדו

לבצע הפקדות נוספות , משפטית או משתמעת, לקבוצה אין כל מחוייבות
במצב שבו לא יהיה די בנכסי הקרן כדי לשלם לכל העובדים את ההטבות 

 .בגין שירותי העבודה בתקופה השוטפת ובתקופות קודמות
 

לנוהג של חברות בהתאם לחוקי העבודה ולהסכמי העבודה בישראל ובהתאם 
חייבות חברות הקבוצה בתשלום פיצויי פרישה לעובדים שיפוטרו , הקבוצה

התחייבות חברות הקבוצה . או שיפרשו מעבודתם בנסיבות מסויימות
ולגבי חלק , לתשלום פיצויי פרישה מטופלת כתוכנית להטבה מוגדרת

  .מהעובדים מטופלת כתוכנית להפקדה מוגדרת
  

ת הקבוצה לעובדים שלגביהם קיימת תוכנית בהתאם להתחייבות חברו
סכומי ההטבות שיקבל העובד הזכאי לפיצויים בעת , המהווה הטבה מוגדרת

  .מתבססות על מספר שנות הוותק ומשכורתו האחרונה, פרישה
   

התחייבות חברות הקבוצה לגבי יתר העובדים שהינם במסגרת תוכנית 
, ות נפרדת ובלתי תלויהלהפקדה מוגדרת הינה לבצע הפקדות קבועות ליש

כאשר לחברות הקבוצה אין כל מחוייבות משפטית או משתמעת לבצע 
במצב שבו לא יהיה די בנכסי הקרן כדי לשלם לכל העובדים , הפקדות נוספות

  . את ההטבות בגין שירותי העבודה בתקופה השוטפת ובתקופות קודמות
  

ערך הנוכחי של יעודה המוצגת במאזן הנה ה/ההתחייבות לפיצויי פרישה
בניכוי השווי ההוגן של נכסי , ההתחייבות להטבה מוגדרת לתאריך המאזן

על ידי , ההתחייבות להטבה מוגדרת נמדדת על בסיס שנתי. התכנית
  .Projected Unit Credit method -על בסיס שיטת ה, אקטוארים בלתי תלויים

  

המזומנים הערך הנוכחי של ההתחייבות נקבע באמצעות היוון תזרימי 
על , )לאחר שנלקח בחשבון שיעור צפוי של עליית שכר(העתידיים הצפויים 

הנקובות במטבע שבו , בסיס שיעורי הריבית של אגרות חוב ממשלתיות
ואשר תקופתן עד לפירעון קרובה לתקופת ההתחייבויות , ישולמו ההטבות

  . המתייחסות לפיצויי הפרישה
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  :)המשך(נאית  עיקרי המדיניות החשבו- 2ביאור 

  
  ):המשך (הטבות עובדים  .יז

  

  ):המשך(התחייבות לפיצויי פרישה ולפנסיה   )1
  

) IAS 19 -להלן " (הטבות עובד "-  19בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי  
שיעור ההיוון שבו יעשה שימוש לחישובי המחויבות האקטוארית יקבע על 

ב קונצרניות באיכות ידי שימוש בתשואות שוק בתאריך המאזן על אגרות חו
כי במדינות בהן אין שוק בו מתקיימת , IAS 19מציין , עם זאת. גבוהה

יש להשתמש בתשואות , באגרות חוב כאלה) Deep market(סחירות גבוהה 
  .השוק בתאריך המאזן על אגרות חוב ממשלתיות

  

שיעור הריבית ששימש את החברה להיוון תזרימי המזומנים , כאמור
ויים לשם חישובי המחויבות האקטוארית נקבע בהתבסס על העתידיים הצפ

זאת מכיוון , שיעורי הריבית של אגרות חוב ממשלתיות שקליות בדירוג גבוה
שלדעת הנהלת החברה אין בישראל שוק בו מתקיימת סחירות גבוהה 

  .באגרות חוב קונצרניות
  

ה אשר נוצרו לה כתוצא, הקבוצה זוקפת רווחים או הפסדים אקטואריים
משינויים בהערכות אקטואריות וכתוצאה מהשוני בין הנחות שהונחו בעבר 

  .בתקופה בה נבעו, לדוח רווח והפסד, לבין התוצאות בפועל
  

היעודות האמורות מהוות . היעודות לפיצויים נמדדות לפי שוויין ההוגן
ועל כן קוזזו מיתרת ההתחייבות בגין , IAS 19 -כהגדרתם ב" נכסי תכנית"

  .  מעביד לצרכי ההצגה המאזנית- ובד יחסי ע
  

הקבוצה רוכשת פוליסות ביטוח , במסגרת התוכניות להפקדה מוגדרת
ומבצעת הפקדות בקופות פנסיה ופיצויים כנגד התחייבותה לתשלום פנסיה 

ההפקדות מוכרות כהוצאות בגין הטבות עובד כאשר קמה . ופיצויי פרישה
במידה ביתר , ש מוכרות כנכסהפקדות מרא. לקבוצה המחוייבות לביצוען

  .שהקבוצה זכאית להחזר במזומן או הפחתה בתשלומים העתידיים
  

  דמי חופשה והבראה  )2
  

כאשר שניהם , זכאי כל עובד לימי חופשה ודמי הבראה, במסגרת החוק
. הזכאות מתבססת על משך תקופת ההעסקה. מחושבים על בסיס שנתי

בהתבסס על , י חופשה והבראההקבוצה זוקפת התחייבות והוצאה בגין דמ
  .ההטבה שנצברה עבור כל עובד

  
  תוכניות בונוסים  )3

  
בהתבסס על נוסחה , הקבוצה מכירה בהתחייבות ובהוצאה בגין בונוסים

הקבוצה מכירה בהתחייבות כאמור . מסויימת ולאחר התאמות מסוימות
ת כאשר קיימת מחוייבות חוזית או כאשר הנוהג בעבר יצר מחויבות משתמע

  :לפחות אחד מהתנאים הבאים התקיים, לבצע תשלומים כאלה וכן
 ;התנאים הפורמליים של התוכנית כוללים נוסחה לקביעת סכום ההטבה  )א(
הקבוצה קבעה את הסכומים שישולמו לפני שהדוחות הכספיים אושרו   )ב(

 או; לפרסום
דפוס פעילות מהעבר מספק ראייה ברורה לסכום המחויבות המשתמעת   )ג(

  .של הקבוצה
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  :)המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית - 2ביאור 

  
  הכרה בהכנסות  .יח

  
הכנסות הקבוצה נמדדות לפי השווי ההוגן של התמורה שהתקבלה או התמורה 

שהקבוצה זכאית לקבל בגין מכירות שסופקו במהלך העסקים הרגיל של פעילות 
לאחר ביטול זיכויים והנחות ו, החזרות, מ"ההכנסות מוצגות בניכוי מע. הקבוצה

  .הכנסות בין חברות הקבוצה
  

צפוי , כאשר סכום ההכנסה ניתן למדידה באופן מהימן, הקבוצה מכירה בהכנסה
סכום ההכנסה אינו נחשב כניתן . כי ההטבות הכלכליות העתידיות יזרמו לישות

הקבוצה . עד שכל ההתניות המתייחסות למכירה יושבו, למדידה באופן מהימן
סוג העסקה , בהתחשב בסוג הלקוח,  על ניסיון העברמבססת את אומדניה

  .והפרטים המיוחדים לכל הסדר
  

  :              הכנסות ממכירת סחורות מוכרות כאשר מתקיימים כל התנאים הבאים  
הסיכונים והתשואות המשמעותיים הנגזרים מהבעלות על הסחורות ) א(  

יבית על הסחורות הקבוצה אינה משמרת שליטה אפקט)  ב(, הועברו לקונה
סכום ) ג(, או מעורבות ניהולית נמשכת ברמה המאפיינת בעלות עליהן

צפוי שההטבות הכלכליות ) ד(, ההכנסות ניתן למדידה באופן מהימן
העלויות שהתהוו או שיתהוו בגין ) ה(וכן , הקשורות לעסקה יזרמו לקבוצה

  .העסקה ניתנות למדידה באופן מהימן
  

  חכירות  .יט
  

בהן הועברו , חכירות רכוש קבוע.  פריטי רכוש קבוע מסוימיםהקבוצה חוכרת
מסווגות כחכירות , לקבוצה באופן מהותי כל הסיכונים וההטבות הנלווים לבעלות

חכירות מימוניות מוכרות כנכס והתחייבות בתחילת תקופת החכירה . מימוניות
ומי בסכום הנמוך מבין שוויו ההוגן של הנכס החכור והערך הנוכחי של תשל

  .החכירה המינימליים
  

רכוש קבוע שנרכש במסגרת חכירות מימונית מופחת על פני התקופה הקצרה מבין 
  .אורך החיים השימושיים של הנכס או תקופת החכירה

  
הסכמי חכירה שבמסגרתם חלק מהותי של הסיכונים והתשואות של הבעלות 

ם המבוצעים תשלומי. נשמרים בידי המחכיר מסווגים כחוזי חכירה תפעולית
במסגרת חכירה תפעולית נזקפים לדוח רווח והפסד על בסיס שיטת הקו הישר על 

  .פני תקופת החכירה
  



  מ"פלסטו שק בע

  )המשך(ביאורים לתמצית הדוחות הכספיים 

  

22  

 
  :)המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית - 2ביאור 

  
  

  רווח למניה  .כ
  

 בממוצע הניתן לחלוקה הרווח על, ככלל מבוסס למניה הבסיסי חישוב הרווח
  .השנה במהלך במחזור תהקיימו המניות מספר של המשוקלל
, הרגילות המניות לממוצע מתווסף, למניה המדולל ההפסד או הרווח בחישוב
 ,שיונפקו המניות מספר של המשוקלל הממוצע גם, הבסיסי לחישוב ששימש
המניות . למניות יומרו המדללות הפוטנציאליות המניות שכל בהנחה

כלומר (מדללת  הינה השפעתן כאשר כאמור רק בחשבון מובאות הפוטנציאליות
  ).למניה או מגדילה את ההפסד למניה הרווח מקטינה את

  
  

תיקונים ופרשנויות לתקנים קיימים אשר עדיין אינם בתוקף ואשר , תקנים  .כא
  :הקבוצה לא בחרה באימוצם המוקדם

  
 IAS 19 - להלן" (עובד הטבות) "2011 מתוקן (19 בינלאומי חשבונאות תקן  )א

 )המתוקן

IAS 19 של והמדידה ההכרה לאופן מהותיים שינויים כולל קןהמתו 
 הנדרשים הגילויים לגבי וכן פיטורין בגין והטבות מוגדרת להטבה תוכניות

 שינויים תמצית להלן. IAS 19 במסגרת הנדונות העובד הטבות סוגי כל בגין
  :במסגרתו הנכללים עיקריים

  

 מחדש דותמדי "במונח הוחלף" אקטואריים והפסדים רווחים "המונח 
 " מוגדרת להטבה התוכנית בגין נטו) נכס (ההתחייבות של

)Remeasurements of the net defined benefit liability 
(asset) ;והפסדים לרווחים בנוסף, הכולל) מחדש מדידות - להלן 

 מדידות. המתוקן IAS 19-ב המוגדרים מסוימים רכיבים, האקטואריים
 ברווחים להכרה האפשרות בוטלה בכך. אחר כולל ברווח יוכרו מחדש

 האפשרות בוטלה וכן הפסד או הרווח במסגרת אקטואריים והפסדים
 ".המסדרון "בשיטת שימוש לעשות

 
 ולא בתוכנית השינוי חל בה בתקופה מיידית תוכר עבר שירותי עלות 

 .להבשלתה עד העתידית השירות תקופת פני על תיפרס
 

 הכנסות / הוצאות יוכרו, תוכנית נכסי קיימים שבגינן הטבה בתוכניות 
, נטו עובד להטבת התחייבות או הנכס יתרת על המחושבות, נטו ריבית
 הנוכחית במתכונתו IAS 19 במסגרת המשמש ההיוון בשיעור שימוש תוך

 את יחליף זה חשבונאי טיפול. מוגדרת הטבה בגין ההתחייבות למדידת
-ב הקיימים" תוכנית נכסי על חזויה תשואה"וב" ריבית עלות"ב השימוש
IAS 19 הנוכחית במתכונתו. 

 
 בדוחות מדידתן לשם, ארוך או קצר לטווח עובד הטבות בין ההבחנה 

 התשלום בו המועד על ולא התשלום צפוי בו המועד על תתבסס, הכספיים
 .להידרש עשוי
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    תיקונים ופרשנויות לתקנים קיימים אשר עדיין אינם בתוקף ואשר, תקנים.  כא

  ):המשך(הקבוצה לא בחרה באימוצם המוקדם 
 

 IAS 19 - להלן" (עובד הטבות) "2011 מתוקן (19 בינלאומי חשבונאות תקן  )א
 ):המשך) (המתוקן

 
 בגין הטבה תהווה לא עתידי לשירות במחויבות הכרוכה הטבה כל 

 כאשר תוכר פיטורין בגין להטבות המתייחסת ההתחייבות. פיטורין
 או פיטורין בגין ההטבה של מההצעה בה לחזור עוד יכולה אינה הישות
 .מתייחסות מחדש ארגון בעלויות מכירה הישות כאשר

 
 ב הקיימות אלו לעומת הגילוי דרישות הורחבו-IAS 19 במתכונתו 

 .הנוכחית
  

IAS 19 השנתית התקופה לגבי הקבוצה ידי על לראשונה ייושם המתוקן 
 רטרוספקטיבי באופן ייושם מתוקןה IAS 19. 2013 בינואר 1 ביום המתחילה

  :למעט
  
, )IAS 19 בתחולת שאינם (נכסים של בספרים בערך שינויים לגבי -

 בספרים הערך במסגרת שנכללו עובד הטבות בעלויות לשינויים בהתייחס
 שתוצג ביותר המוקדמת התקופה תחילת לפני האמורים הנכסים של

 IAS 19 את תאמץ הקבוצה שבהם הראשונים הכספיים בדוחות
 .המתוקן

 
 לא הקבוצה, 2014 בינואר 1 לפני המתחילות לתקופות כספיים בדוחות -

 IAS 19-ב הנדרשים מסוימים גילויים לגבי השוואתי מידע להציג תידרש
 .מוגדרת להטבה המחויבות לרגישות בהתייחס המתוקן

  

 או רווחים לזקוף הינה, הקבוצה של הנוכחית החשבונאית מדיניותה
 אקטואריות בהנחות משינויים כתוצאה נבעו אשר, וארייםאקט הפסדים
 רווח לדוח, בפועל התוצאות לבין בעבר שהונחו הנחות בין מהשוני וכתוצאה
  .נבעו בה בתקופה, והפסד
 פי על שיחושבו כפי, "מחדש מדידות", המתוקן IAS 19 יישום לאחר

  .אחר כולל לרווח ייזקפו, החדשות ההוראות
  

 על מהותית השפעה להיות צפויה לא המתוקן IAS 19 לש לראשונה ליישומו
  .הקבוצה של המאוחדים הכספיים הדוחות
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  תיקונים ופרשנויות לתקנים קיימים אשר עדיין אינם בתוקף ואשר  , תקנים.  כא

  ):המשך(הקבוצה לא בחרה באימוצם המוקדם 
 

 -ל תיקוןה -  להלן" (כספיים דוחות הצגת "1 בינלאומי חשבונאות לתקן תיקון  )ב
IAS 1( 

 
 במסגרת אחר כולל רווח פריטי של הגילוי אופן את משנה IAS 1 - ל התיקון
  :IAS 1 - ל התיקון עיקרי תמצית להלן. הכולל הרווח על הדוח

  

 קבוצות לשתי אחר כולל ברווח המוצגים הפריטים את להפריד יש ,
 בעתיד מחדש מסווגים להיות עשויים הם באם הבחינה על בהתבסס

 מסווגים להיות עשויים שלא פריטים, בהתאם. שלא או, הפסד או חלרוו
 להיות עשויים שכן מפריטים בנפרד יוצגו הפסד או לרווח בעתיד מחדש

 .הפסד או לרווח בעתיד מחדש מסווגים
 

 המתייחס המס לפני אחר כולל רווח פריטי להציג הבוחרות ישויות 
 הקבוצות משתי אחת לכל המתייחסת המס השפעת את להציג תידרשנה
 .בנפרד, האמורות

 
 ורווח הפסד או רווח על דוח"ל שונה הכולל הרווח על הדוח של כינויו 

 בכינויים שימוש לעשות לישויות מתיר IAS 1, זאת עם". אחר כולל
 .אחרים

  

 השנתית התקופה לגבי IAS 1-ל התיקון את לראשונה תיישם הקבוצה
 רטרוספקטיבי באופן ייושם מורהא התיקון. 2013 בינואר 1 ביום המתחילה

  . המדווחות התקופות לכל
  

) תרגום הפרשי כגון (הקבוצה של האחר הכולל הרווח מפריטי שחלק מאחר
 רווח פריטי ואילו, הפסד או לרווח בעתיד מחדש מסווגים להיות עשויים
 בגין אקטואריים) הפסדים (רווחים כגון (הקבוצה של אחרים אחר כולל

 או לרווח בעתיד מחדש מסווגים להיות עשויים לא) ההעסק לאחר הטבות
 על בדוח בנפרד להציג הקבוצה תידרש התיקון יישום שבעקבות הרי, הפסד
  .כאמור הפריטים מקבוצות אחת כל הכולל הרווח
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   אומדנים חשבונאיים מהותיים- 3ביאור 

  
ועל גורמים ומבוססים על ניסיון העבר , אומדנים ושיקולי דעת נבחנים באופן מתמיד

לאור הנסיבות , שנחשבות לסבירות, לרבות ציפיות ביחס לאירועים עתידיים, נוספים
  .הקיימות

  
נדיר שהאומדנים , מעצם טבעם. הקבוצה מגבשת אומדנים והנחות בנוגע לעתיד

  . החשבונאיים המתקבלים יהיו זהים לתוצאות המתייחסות בפועל
  

ים המשמשים בהכנת הדוחות הכספיים להלן תיאור האומדנים החשבונאיים המהותי
אשר בעת גיבושם נדרשה החברה להניח הנחות באשר לנסיבות ולאירועים הכרוכים 

, בהפעלת שיקול דעתה לצורך קביעת האומדנים החשבונאיים. באי וודאות משמעותית
השפעת , ניסיון העבר, את העובדות הרלוונטיות, לפי העניין, לוקחת החברה בחשבון

  .יצוניים והנחות סבירות בהתאם לנסיבותגורמים ח
  

  מוניטין  .א
  

בהתאם , האם קיימת ירידת ערך של מוניטין, הקבוצה בוחנת על בסיס שנתי
סכומים בני השבה של יחידות ). 1('ו2למדיניות החשבונאית המוצגת בביאור 

חישובים אלה מחייבים . מניבות מזומנים נקבעו על בסיס חישובי שווי שימוש
  .באומדניםשימוש 

  
מזומנים קרגל אריזות - נבחנה ירידת ערך ביחידה המניבה2012במהלך שנת 
 אלפי 58,129הכוללת מוניטין בסכום פנקסני של , )ג" קא-להלן (מ "גמישות בע

  . ההשבה שלה עלה על ערכה הפנקסני-על פיה הסכום בר, )'ה10ראה ביאור (ח "ש
  

התחזיות המשמשים בחישוב שווי בהתאם לתקציבים ו, אם שיעור הרווח הגולמי
היה ) המהווה חלק ממגזר ישראל(ג "מזומנים קא-השימוש של היחידה המניבה

הייתה הקבוצה , )14.2% במקום 13.5%למשל ( מאומדני ההנהלה 5%- נמוך ב
  .ח" אלפי ש2,156בסך  נדרשת להכיר בירידת ערך של מוניטין

  
-ן תזרימי מזומנים היה גבוה בהמשמש להיוו, אם אומדן שיעור הניכיון לפני מס

הייתה הקבוצה , )11.7% במקום 12.2%למשל ( בהשוואה לאומדני ההנהלה 0.5%
  .ח" אלפי ש2,127  בסך נדרשת להכיר בירידת ערך של מוניטין

  
 בהשוואה 0.5%- היה נמוך ב, אם אומדן שיעור הצמיחה הקבוע לשנה המייצגת

יתה הקבוצה נדרשת להכיר בירידת הי, )1.5% במקום 1%למשל (לאומדני ההנהלה 
  .ח" אלפי ש226בסך  ערך של מוניטין

  
  רכוש קבוע   .ב
  

הוצאות הפחת בגין רכוש קבוע מחושבות בהתאם לשיטת הקו הישר על בסיס 
בוחנת , בנוסף). אורך חיים שימושי(אומדן תקופת הזמן שבה ישמש את הקבוצה 

 בו היא מוצאת שיש סממן הקבוצה את הצורך בהפחתה בגין ירידת ערך בכל עת
  .המצביע על כך שתיתכן ירידת ערך

הפחתה נוספת בערך בספרים של הרכוש הקבוע נרשמת עד גובה הקבוצה הסכום 
  .באם סכום זה גבוה מהערך בספרים של הרכוש הקבוע, בר השבה

  
  מלאי  .ג
  

, מת או איטי מלאי הפחתת לצורך חודשי בסיס על אומדנים עורכת הקבוצה
 תחזית והערכת מתקופות קודמות שנותרו מלאי יתרות, העבר ניסיוןל בהתאם
 .המכירות

 



  מ"פלסטו שק בע

  )המשך(ביאורים לתמצית הדוחות הכספיים 

  

26  

  

  :מכשירים פיננסיים וניהול סיכונים פיננסיים - 4ביאור 
  

  :ניהול סיכונים פיננסיים  .א
  

  גורמי סיכון פיננסיים  )1
  

סיכוני שוק : פעילויות הקבוצה חושפות אותה למגוון סיכונים פיננסיים
סיכון תזרימי , סיכון שווי הוגן בגין שיעור ריבית, טבעלרבות סיכוני מ(

תוכניתה הכוללת . סיכוני אשראי וסיכוני נזילות, )מזומנים בגין שיעור ריבית
של הקבוצה לניהול סיכונים מתמקדת בכך כי לא ניתן לצפות את התנהגות 

השווקים הפיננסיים ובניסיון למזער השפעות שליליות אפשריות על ביצועיה 
  . ספיים של הקבוצההכ

  
סיכוני , סיכוני שיעור ריבית, ניהול הסיכונים ובכללם סיכונים בגין שערי חליפין

ידי -מתבצע על, שימוש במכשירים פיננסיים והשקעת עודפי כספים, אשראי
ידי מועצת -מחלקת הכספים של הקבוצה בהתאם למדיניות המאושרת על

עריכה ומגדרת את הסיכונים מ, מחלקת הכספים של הקבוצה מזהה. המנהלים
  . הכספיים תוך שיתוף פעולה צמוד עם יחידותיה התפעוליות של הקבוצה

  
  :סיכוני שוק  )א

  
  סיכוני שער חליפין   )1(

  
רוכשת הקבוצה את מרבית חומרי הגלם המשמשים אותה , ככלל

בדרך (במטבעות חוץ ) הכוללים פולימרים מסוגים שונים(לפעילותה 
כאשר במרבית המקרים המחירים ללקוחות , )דולר ואירו, כלל

וביתר (נקובים בשקלים חדשים , בגין רכישותיהם מהקבוצה, הקבוצה
בהתייחס למכירותיה של הקבוצה ).  בעיקר בדולר או באירו-המקרים 

הנקובות בשקלים חדשים שחיקה של השקל החדש לעומת המטבעות 
עלולה ,  גלםבהם עושה הקבוצה שימוש לצורך רכישת חומרי, הזרים

אם וככל שלא תתאפשר התאמת מחירי , לפגוע ברווחיות הקבוצה
חלק ממכירות חברות הקבוצה , בנוסף. המכירה בטווח הקצר בהתאם

ושינוי בשער מטבעות , ט"ובליש, באירו, בעיקר בדולר, כאמור, נקובות
הקבוצה פועלת לצמצום , עם זאת. אילו עלול להשפיע על רווחיותן

לעתים הקבוצה , בנוסף. ית באמצעות הגנות טבעיותהחשיפה המטבע
, מבצעת הצמדה של המחירים בהם היא מוכרת את מוצריה ללקוחות

, כמו כן. לשערי החליפין של המטבע בו מתבצעת רכישת חומרי הגלם
עובדה אשר תורמת , הינו ייצוא) 30%- כ(חלק מפעילות הקבוצה 

י ייצוא מוצרים יד-ליכולתה של הקבוצה לבצע הגנות טבעיות על
 .במטבע זהה לזה אשר בו מתבצעת רכישת חומרי הגלם

  
התחזק מטבע הפעילות של /אילו נחלש, 2012 בדצמבר 31ביום 

, ואילו כל יתר המשתנים נותרו קבועים,  מול הדולר10%- הקבוצה ב
 31(ח " אלפי ש1,266 -נמוך בכ/היה ההפסד לפני מס לשנה גבוה

הפסדים /בעיקר כתוצאה מרווחים, )ח" אלפי ש126 – 2011בדצמבר 
  .משינויי שער חליפין בגין תרגום יתרות חייבים וזכאים

  
התחזק מטבע הפעילות של /אילו נחלש, 2012 בדצמבר 31- נכון ל

ואילו כל יתר המשתנים נותרו , ט" מול הליש10% - הקבוצה ב
 31(ח " אלפי ש892 - נמוך ב/היה ההפסד לפני מס לשנה גבוה, קבועים
הפסדים /בעיקר כתוצאה מרווחים ,)ח" אלפי ש1,297 – 2011בר בדצמ

  .משינויי שער חליפין בגין תרגום יתרות חייבים וזכאים
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  ):המשך (מכשירים פיננסיים וניהול סיכונים פיננסיים - 4ביאור 
  
  ):המשך (ניהול סיכונים פיננסיים  .א

  
  ):המשך(גורמי סיכון פיננסיים   )1

  
  ):ךהמש(סיכוני שוק   )א

  
  ):המשך(סיכוני שער חליפין   )1(

  
התחזק מטבע הפעילות של /אילו נחלש, 2012 בדצמבר 31- נכון ל

, ואילו כל יתר המשתנים נותרו קבועים,  מול האירו10% - הקבוצה ב
 בדצמבר 31(ח " אלפי ש455 -גבוה ב/היה ההפסד לפני מס לשנה נמוך

הפסדים משינויי /בעיקר כתוצאה מרווחים, )ח" אלפי ש1,436 – 2011
 .שער חליפין בגין תרגום יתרות חייבים וזכאים

  
  סיכון תזרימי מזומנים ושווי הוגן בגין שיעור ריבית  )2(
  

הכנסות הקבוצה , כיוון שאין לקבוצה נכסים משמעותיים נושאי ריבית  
ותזרימי המזומנים התפעוליים שלה אינם מושפעים באופן מהותי משינויים 

  .וקבשיעורי ריבית הש
  .סיכון שיעור הריבית של הקבוצה נובע מהלוואות בריבית משתנה  
הלוואות הנושאות שיעורי ריבית משתנים חושפות את הקבוצה לסיכון   

תזרימי מזומנים ואילו הלוואות הנושאות שיעורי ריבית קבועים חושפות 
  .את הקבוצה לסיכון בגין שווי הוגן שיעור ריבית

    
טול ההלוואות באמצעות מכשירים הנושאים ריבית מדיניות הקבוצה היא לי  

  .קבועה וריבית משתנה
      
 31אילו שיעורי הריבית על הלוואות ואשראי הנקובים בשקלים ליום   

בהינתן שכל שאר המשתנים נותרו , 1%- היו גבוהים ב2012בדצמבר 
הרווח לפני : 2011(ח " אלפי ש1,364 -ההפסד לפני מס היה גבוה ב, קבועים
בעיקר עקב עלייה בהוצאות הריבית בגין , )ח" אלפי ש925 -יה נמוך במס ה

  .  נטילת הלוואות ואשראי
  

ט ליום "אילו שיעורי הריבית על הלוואות ואשראי הנקובים בליש  
בהינתן שכל שאר המשתנים נותרו , 1%- היו גבוהים ב2012בדצמבר  31

הרווח : 2011 (ח" אלפי ש42 - ההפסד לפני מס לשנה היה גבוה ב, קבועים
בעיקר עקב עלייה בהוצאות הריבית בגין ) ח" אלפי ש51- לפני מס היה נמוך ב

  .נטילת הלוואות ואשראי
  

  סיכוני אשראי  )ב
  

סיכוני אשראי הנובעים ממזומנים . סיכוני האשראי מטופלים ברמת הקבוצה
לרבות יתרות חובה שטרם , ושווי מזומנים וכן חשיפות אשראי ביחס ללקוחות

רובם המוחלט ). committed transactions(רעו ועסקות שהקבוצה מחויבת בהן נפ
של המזומנים ושווי המזומנים מופקדים בבנקים ומוסדות פיננסיים שדורגו 

  . לפחות AAתלוי בדירוג- באופן בלתי
ההחלטה אם , תלוי-ידי גורם בלתי-כאשר אלו מדורגים על, באשר ללקוחות

) risk limits(מגבלות סיכון . סת על אותם דירוגיםלהתקשר עם לקוחות אלו מתבס
  . בהתבסס על דירוגים פנימיים וחיצוניים, פרטניות נקבעות לכל לקוח ולקוח

  .בשיקים ובהעברות בנקאיות, המכירות ללקוחות מסולקות במזומן
כמו . במהלך התקופה המדווחת לא נרשמו חריגות ממגבלות האשראי

הפסדים מהותיים כתוצאה מאי תשלום הנהלת קבוצה אינה צופה , כן
  .מצד גורמים אלו
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  ):המשך(מכשירים פיננסיים וניהול סיכונים פיננסיים  - 4ביאור 
  

  ):המשך (ניהול סיכונים פיננסיים  .א
  

  ):המשך(גורמי סיכון פיננסיים   )1
  
  סיכון נזילות   )ג

  
ת ניהול זהיר של סיכוני נזילות מחייב קיום מספק של מזומנים ומסגרו

לאור אופייה הדינמי של פעילותה . אשראי זמינות למימון הפעילות
הקבוצה שומרת על גמישות מימונית באמצעות הקפדה על , העסקית

  .קיום מסגרות אשראי זמינות
  

 הנזילות עודפי בנושא תחזיות שוטף באופן הקבוצה בוחנת הנהלת
. יםמזומנ ושווי מנוצלות וממזומנים לא אשראי ממסגרות המורכבים
 כלל בדרך ומתבצעת ,הצפויים המזומנים תזרימי על מבוססת הבחינה
 שנקבעו ולהגבלות לנהלים בהתאם ,בקבוצה הפעילות החברות ברמת
 לקחת במטרה למדינה ממדינה שונות אלו הגבלות .הקבוצה ידי- על

  .פועלת הישות בה בכלכלה הנזילות רמת את בחשבון
  

כשהן , ויותיה הפיננסיותהטבלה שלהלן מציגה ניתוח של התחייב
פי התקופה הנותרת למועד -על, מסווגות לקבוצות חלות רלוונטיות

הסכומים המוצגים . פירעונן החוזי נכון לתאריך הדוח על המצב הכספי
  .בטבלה הנם תזרימי מזומנים חוזיים בלתי מהוונים

  
 

 משנה פחות
 שנה בין

 לשנתיים
  שנתיים בין
 שנים 3-ל

 3-מ יותר
 שנים

 ח"ש יאלפ 
     :2012 בדצמבר 31 ליום יתרה

 2,770 2,876 2,888 155,396  והלוואות אשראי
 2,741 1,479 1,532 113,534 אחרות זכות ויתרות ספקים     

 268,930 4,420 4,355 5,511 

     
     :2011 בדצמבר 31 ליום יתרה

 2,157 1,726 14,602 124,725  והלוואות אשראי
    114,644 אחרות זכות ויתרות ספקים     

 239,369 14,602 1,726 2,157 
  

  ניהול סיכוני הון  )2
  

יעדי ניהול סיכוני ההון של הקבוצה הם לשמר את יכולתה של הקבוצה 
להמשיך ולפעול כעסק חי במטרה להעניק לבעלי המניות תשואה על 

במטרה ולקיים מבנה הון מיטבי , והטבות לבעלי עניין אחרים, השקעתם
  .להפחית את עלויות ההון

  
הקבוצה עשויה לנקוט בצעדים שונים במטרה לשמר או להתאים את מבנה 

החזר , לרבות שינוי סכומי הדיבידנדים המשולמים לבעלי המניות, ההון שלה
הנפקת מניות חדשות או מכירת נכסים לצורך פירעון , הון לבעלי המניות

  .חובות
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  ):המשך(ם וניהול סיכונים פיננסיים מכשירים פיננסיי - 4ביאור 

  

  :מכשירים פיננסיים  .ב
  

  מכשירים פיננסיים לפי קבוצות  )1
  

המדיניות החשבונאית לטיפול במכשירים פיננסיים יושמה עבור הפריטים   
  :הבאים

  בדצמבר31 
 2012 2011 
הלוואות  

 כ"וחייבים וסה
הלוואות 
 כ"וחייבים וסה

 ח"אלפי ש 
 25,611 33,318 זומניםמזומנים ושווי מ

  למעט הוצאות (לקוחות וחייבים אחרים 
 133,062 116,449 )  מראש ומקדמות לספקים
 1,625 1,125 יתרות חובה לזמן ארוך

 150,892 160,298 
  

  בדצמבר31 
 2012 2011 
התחייבויות  

פיננסיות 
 כ"אחרות וסה

התחייבויות 
פיננסיות 
 כ"אחרות וסה

 ח"אלפי ש 
 102,953 140,587  מתאגידים בנקאיים ואחריםאשראי

  למעט מקדמות (ספקים וזכאים אחרים 
 114,644 117,530 )   מלקוחות

  כולל (הלוואות מתאגידים בנקאיים 
 37,241 22,557 )   חלויות שוטפות
 - 1,680 התחייבות אחרת

 282,354 254,838 
  
  איכות האשראי של נכסים פיננסיים  )2

  
שזמן פירעונם טרם הגיע , ך את איכות האשראי של נכסים פיננסייםניתן להערי

על ידי הסתמכות על דירוגי אשראי חיצוניים , ושטרם הוכרה בגינם ירידת ערך
  :או על נתוני עבר בנוגע למקרי חדלות פירעון של הצד שכנגד) אם זמינים(
  

  בדצמבר31 
 2012 2011 

 ח"אלפי ש 
   ):ביהלא כולל המחאות לג(לקוחות 

 A 14,526 16,629: לקוחות בעלי דירוג אשראי חיצוני  
   :לקוחות ללא דירוג אשראי חיצוני

 97,213 84,297 לקוחות ללא עבר של פיגורים בתשלום
 6,041 3,355 (*)לקוחות עם עבר של פיגורים בתשלום 

 87,652 103,254 
 102,178 119,883 

  
  .ל החובות נפרעובכל מקרי העבר רובם ככולם ש(*) 
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  ):המשך(מכשירים פיננסיים וניהול סיכונים פיננסיים  - 4ביאור 

  

  ):המשך(מכשירים פיננסיים   .ב
  

  ריכוז סיכוני אשראי  )3
  

הכולל מספר רב של , ל נעשות בעיקר לשוק הפרטי"המכירות בישראל ובחו
עותי יתרות הלקוחות של הקבוצה אינן מייצגות ריכוז משמ, לכך- אי. לקוחות

  .2011 - ו2012 בדצמבר 31של סיכון אשראי לימים 
  

  : מזומנים ושווי מזומנים- 5ביאור 
  

  . הינן מזומנים בבנקים ובקופות2011- ו2012 בדצמבר 31היתרות לימים   .א
  
  :המטבעות בהם נקובים או אליהם צמודים המזומנים ושווי מזומנים הינם  .ב
  

  בדצמבר31 
 2012 2011 
 ח " א ל פ י  ש 

 

 627 1,962 ח לא צמוד"ש
 9,319 15,948 דולר
 7,400 3,916 אירו
 8,265 11,492 ט"ליש

 33,318 25,611 
  

השווי ההוגן של הפיקדונות הבנקאיים לזמן קצר קרוב או שווה לערך בו הם מוצגים .    ג
 .בספרים

  
  : חייבים ויתרות חובה- 6ביאור 

  
  לקוחות  .א

  בדצמבר31 
 2012 2011 
 ח"אלפי ש 

   : מורכבת כדלקמן-יתרת לקוחות
 120,260 102,789 חובות פתוחים
 9,784 8,269 המחאות לגבייה

 111,058 130,044 
 )377( )611(  הפרשה לחובות מסופקים-בניכוי 

 110,447 129,667 
  



  מ"פלסטו שק בע

  )המשך(ביאורים לתמצית הדוחות הכספיים 

  

31  

  

  ):המשך( חייבים ויתרות חובה - 6ביאור 
  

 חודשים מהווים 4חובות בפיגור של מעל , 2011- ו2012 בדצמבר 31נכון לימים 
הקבוצה לא ביצעה בגינם . סכום שאינו מהותי ביחס ליתרת הלקוחות לימים אלה

יתרות אלו קשורות למספר לקוחות . פרט לאמור להלן, הפרשה לחובות מסופקים
 בכל מקרי העבר ,ועל פי ניסיונה של הקבוצה מהשנים האחרונות, תלויים-בלתי

   .ל החובות נפרעורובם ככולם ש
  

קיימת הפרשה לחובות מסופקים בגין חובות בסך , 2012 בדצמבר 31נכון ליום 
 31-גובה ההפרשה נכון ל).  ח" אלפי ש377: 2011(ח " אלפי ש611כולל של 
גיול חובות ). ח" אלפי ש377: 2011(ח " אלפי ש611 עמד על סך של 2012בדצמבר 

  . חודשים4אלה הינו מעל 
  

  :פרשה לחובות מסופקים שביצעה הקבוצה הנה כדלקמןהתנועה בה
  
  בדצמבר31השנה שהסתיימה ביום  
 2012 2011 2010 
 ח"אלפי ש 

 1,643 302 377 יתרה לתחילת השנה
 )1,115( )69( )44( חובות אבודים שנמחקו

 )226( 144 278 הפרשה לחובות מסופקים
 302 377 611 יתרה לגמר השנה

  
 להפרשה לחובות מסופקים או משוחררים ממנה נכללו סכומים הנזקפים

הסכומים הנזקפים . בדוח רווח והפסד" הוצאות הנהלה וכלליות"במסגרת סעיף 
  .להפרשה לחובות מסופקים נמחקים כאשר לא צפוי לגבות מזומנים נוספים

  
  .'ב19 ראה ביאור - באשר ליתרות עם בעלי עניין 

  
  :אחרים  .ב

  בדצמבר31 
 2012 2011 
 ח" א ל פ י  ש  

 418 378 עובדים
 322 1,336 מוסדות

 955 857 הוצאות מראש 
 556 1,582 הכנסות לקבל

 1,501 3,675 מקדמות לספקים
 1,396 1,396 החברה האם

 703 1,310 שונים
 10,534 5,851 

  
בגין פריטים כספיים אינן כוללות "  אחרים-חייבים "היתרות הכלולות במסגרת 

  . מסופקים ואינן כוללות סכומים שעבר מועד פרעונםחובות
  

  .'ב19 ראה ביאור - באשר ליתרות עם בעלי עניין 
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  ):המשך( חייבים ויתרות חובה - 6ביאור 
  
ערכיהם בספרים של הפריטים הכספיים הכלולים בחייבים ויתרות החובה   .ג

  :נקובים במטבעות הבאים
 2012 בדצמבר 31 
 

ח "ש
לא 
 צמוד

צמוד 
ולר לד

או 
נקוב 
 בדולר

צמוד 
לאירו 

או 
נקוב 
 באירו

צמוד 
ט "לליש

או נקוב 
כ"סה ט"בליש  

 ח"אלפי ש 

      
      :לקוחות

 102,789 14,984 7,075 22,262 58,468    חובות פתוחים
 8,269    8,269    המחאות לגביה

 66,737 22,262 7,075 14,984 111,058 
   הפרשה לחובות -בניכוי 
 )611(    )611( ופקים  מס

 66,126 22,262 7,075 14,984 110,447 
חייבים ויתרות חובה 

      :אחרים
 378 53   325 עובדים
 1,336    1,336 מוסדות

 1,582    1,582 הכנסות לקבל
 1,396    1,396 החברה האם

 1,310 574 132 25 579 שונים
 5,218 25 132 627 6,002 

  
 2011 בדצמבר 31 
 

ח "ש
לא 
 צמוד

צמוד 
לדולר 

או 
נקוב 
 בדולר

צמוד 
לאירו 

או 
נקוב 
 באירו

צמוד 
ט "לליש

או נקוב 
כ"סה ט"בליש  

 ח"אלפי ש 

      
      :לקוחות

 120,260 16,569 9,802 26,205 67,684    חובות פתוחים
 9,784    9,784    המחאות לגביה

 77,468 26,205 9,802 16,569 130,044 
   הפרשה לחובות -כוי בני

 )377(    )377(   מסופקים
 77,091 26,205 9,802 16,569 129,667 

  חייבים ויתרות חובה   
      :   אחרים
 418 169   249 עובדים
 322  157 18 147 מוסדות

 556    556 הכנסות לקבל
 1,396    1,396 החברה האם

 703 14  88 601 שונים
 2,949 106 157 183 3,395 
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  ):המשך( חייבים ויתרות חובה - 6ביאור 
  
השווי ההוגן של הפריטים הכספיים הכלולים בחייבים ויתרות חובה קרוב או .    ד

 .שווה לערך בו הם מוצגים בספרים
  

בגין יתרות החייבים , 2012 בדצמבר 31החשיפה המרבית לסיכוני אשראי ליום 
כל קבוצת החייבים ויתרות החובה כאמור הנה שווייה ההוגן של , ויתרות חובה

, )הנובעות מהוצאות מראש ומקדמות לספקים(לעיל בניכוי היתרות הלא כספיות 
  .דהיינו ערכם בספרים

  
  

  : מלאי- 7ביאור 

  :הרכב המלאי
  בדצמבר31 
 2012 2011 
 ח"אלפי ש 

 57,562 59,048 חומרי גלם ועזר 
 8,201 10,329 תוצרת בעיבוד

 32,337 40,684 ורהתוצרת גמ
 98,100 110,061 כ"סה

  
  .'ב17ראה ביאור , באשר לעלות המלאי שהוכרה בעלות המכירות

  
 מיליון 1- הינה כ2011-  ו2012 בדצמבר 31יתרת ההפרשה למלאי איטי לימים 

  .בהתאמה, ח" מיליון ש0.9- ח וכ"ש
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   פרטים נוספים לגבי השקעות בחברות מוחזקות- 8ביאור 
  
  :2012 בדצמבר 31טים על החברות המוחזקות של החברה ליום להלן פר

  
  

 שם החברה המוחזקת ומדינת התאגדותה
זכויות החברה          

 בחברה המוחזקת
היקף ההשקעה 
 בחברה המוחזקת

  
  ,מ"מור תעשיות פלסטיק בע

 חברה פרטית המאוגדת בישראל

  
  100% :זכויות בהון) 1
  100%: זכויות הצבעה) 2
) 39,810: (בוןיתרת חש) 3

  ח "אלפי ש
החברה ערבה להלוואות ) 4

שלקחה מור תעשיות 
מ מתאגידים "פלסטיק בע
סכום ההלוואות . בנקאיים

האמורות לתאריך 
 -  מסתכם ל 31.12.2012

  .ח" אלפי ש55,092
 

  
 ח" אלפי ש132,235

  , מ"קרגל אריזות גמישות בע
 חברה פרטית המאוגדת בישראל

  100% :זכויות בהון) 1
  100%:  זכויות הצבעה)2
 20,593: יתרת חשבון) 3

  ח"אלפי ש
החברה ערבה להלוואות ) 4

שלקחה קרגל אריזות 
מ מתאגידים "גמישות בע
סכום ההלוואות . בנקאיים

האמורות לתאריך 
- מסתכם ל31.12.2012

  ח"  אלפי ש20,355
 

 ח" אלפי ש95,489

PLASTO SAC (UK) LTD ,  
 חברה פרטית המאוגדת באנגליה

  100%:  זכויות בהון)1
  100%: זכויות הצבעה) 2
  17,452: יתרת חשבון) 3

  ח"אלפי ש
 

 ח"אלפי ש) 1,640(

PLASTO SAC IBERICA LTD ,  
  חברה פרטית המאוגדת בספרד

 

  100% :זכויות בהון) 1
  100%: זכויות הצבעה) 2
 אלפי 934: יתרת חשבון) 3
  ח"ש
 

 ח" אלפי ש400

PLASTO SAC MEXICO S.A.,  
 ה פרטית המאוגדת במקסיקוחבר

  100%: זכויות בהון) 1
  100%: זכויות הצבעה) 2
 3,048: יתרת חשבון) 3

  ח"אלפי ש
  
 

 ח"אלפי ש) 1,046(
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  ):המשך ( פרטים נוספים לגבי השקעות בחברות מוחזקות- 8ביאור 
  

  :2011 בדצמבר 31להלן פרטים על החברות המוחזקות של החברה ליום 
  
  

 ת ומדינת התאגדותהשם החברה המוחזק
זכויות החברה          

 בחברה המוחזקת
היקף ההשקעה 
 בחברה המוחזקת

  
  ,מ"מור תעשיות פלסטיק בע

 חברה פרטית המאוגדת בישראל

  
  100% :זכויות בהון) 1
  100%: זכויות הצבעה) 2
) 6,564: (יתרת חשבון) 3

  ח "אלפי ש
החברה ערבה להלוואות ) 4

שלקחה מור תעשיות 
מ מתאגידים "בעפלסטיק 
סכום ההלוואות . בנקאיים

האמורות לתאריך 
 -  מסתכם ל 31.12.2011

  .ח" אלפי ש33,027
 

  
 ח" אלפי ש119,915

  , מ"קרגל אריזות גמישות בע
 חברה פרטית המאוגדת בישראל

  100% :זכויות בהון) 1
  100%: זכויות הצבעה) 2
 7,646: יתרת חשבון) 3

  ח"אלפי ש
ת החברה ערבה להלוואו) 4

שלקחה קרגל אריזות 
מ מתאגידים "גמישות בע
סכום ההלוואות . בנקאיים

האמורות לתאריך 
- מסתכם ל31.12.2011

  ח" אלפי ש32,390
 

 ח" אלפי ש96,435

PLASTO SAC (UK) LTD ,  
 חברה פרטית המאוגדת באנגליה

  100%: זכויות בהון) 1
  100%: זכויות הצבעה) 2
 12,300: יתרת חשבון) 3

  ח"אלפי ש
 

 ח" אלפי ש541

PLASTO SAC IBERICA LTD ,  
  חברה פרטית המאוגדת בספרד

 

  100% :זכויות בהון) 1
  100%: זכויות הצבעה) 2
 1,131: יתרת חשבון) 3

  ח"אלפי ש
 

 ח" אלפי ש301

PLASTO SAC MEXICO S.A.,  
 חברה פרטית המאוגדת במקסיקו

  100%: זכויות בהון) 1
  100%: זכויות הצבעה) 2
 3,865: שבוןיתרת ח) 3

  ח"אלפי ש
  
 

 ח"אלפי ש) 1,442(
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  : רכוש קבוע- 9ביאור 
  
  :הינם, 2012והתנועה בהם בשנת , לפי קבוצות עיקריות, הרכב הרכוש והפחת וההפחתות שנצברו בגינו  .א

  
ת  פחת שנצבר  ו ל ע   ה

  יתרה תוספות גריעות יתרה  יתרה תוספות גריעות יתרה יתרה מופחתת
לתחילת  במשך משךב לגמר  בדצמבר31   לתחילת במשך במשך לגמר 

  השנה השנה השנה השנה השנה השנה השנה השנה 2012 2011
 ח"אלפי ש  ח"אלפי ש ח"אלפי ש

 קרקע ומבנים 37,482 89  37,571  15,342 1,222  16,564 21,007 22,140
 מכונות וציוד 313,309 22,326 2,267 333,368  167,096 17,964 1,546 183,514 149,854 146,213

 כלי רכב  633   633  528 28  556 77 105
 ריהוט וציוד משרדי 12,642 821  13,463  10,338 879  11,217 2,246 2,304
 שיפורים במושכר 10,850 611  11,461  4,582 1,142  5,724 5,738 6,268

177,030 178,922 217,574 1,546 21,234 197,886  396,496 2,267 23,847 374,916  
            

  
  :הינם, 2011והתנועה בהם בשנת , לפי קבוצות עיקריות, הרכב הרכוש והפחת וההפחתות שנצברו בגינו  .ב

  
ת  פחת שנצבר  ו ל ע   ה

  יתרה תוספות גריעות יתרה  יתרה תוספות גריעות יתרה יתרה מופחתת
לתחילת  במשך במשך לגמר  בדצמבר31   לתחילת במשך במשך לגמר 

  השנה השנה השנה השנה השנה השנה השנה השנה 2011 2010
 ח"אלפי ש  ח"אלפי ש ח"אלפי ש

 קרקע ומבנים 37,400 82  37,482  14,069 1,273  15,342 22,140 23,331
 מכונות וציוד 293,974 19,335  313,309  149,797 17,299  167,096 146,213 144,177

 כלי רכב  633   633  434 94  528 105 199
 ריהוט וציוד משרדי 12,103 539  12,642  9,318 1,020  10,338 2,304 2,785
 שיפורים במושכר 9,506 1,344  10,850  3,535 1,047  4,582 6,268 5,971

176,463 177,030 197,886 -,- 20,733 177,153  374,916 -,- 21,300 353,616  
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  ):המשך( רכוש קבוע - 9ור ביא
  
  :הינם, 2010והתנועה בהם בשנת , לפי קבוצות עיקריות, הרכב הרכוש והפחת וההפחתות שנצברו בגינו  .ג

  
ת  פחת שנצבר  ו ל ע   ה

  יתרה תוספות גריעות יתרה  יתרה תוספות גריעות יתרה יתרה מופחתת
לתחילת  במשך במשך לגמר  בדצמבר31   תלתחיל במשך במשך לגמר 

  השנה השנה השנה השנה השנה השנה השנה השנה 2010 2009
 ח"אלפי ש  ח"אלפי ש ח"אלפי ש
 קרקע ומבנים 37,400   37,400  12,903 1,166  14,069 23,331 24,497 
 מכונות וציוד 282,395 13,667 2,088 293,974  134,432 16,432 1,067 149,797 144,177 147,963 
 כלי רכב  1,176  543 633  534 162 262 434 199 642 
 ריהוט וציוד משרדי 11,280 823  12,103  8,258 1,060  9,318 2,785 3,022 
 שיפורים במושכר 9,347 159  9,506  2,812 723  3,535 5,971 6,535 
 182,659 176,463 177,153 1,329 19,543 158,939  353,616 2,631 14,649 341,598  

            
  

, ח" אלפי ש43,264-ח ו"  אלפי ש48,026בסך של ,  הינה לאחר ניכוי מענקי השקעה שהתקבלו2011- ו2012 בדצמבר 31עלות הרכוש הקבוע לימים   .ד
  .בהתאמה

  
תוך אפשרות , 2043-2041 שנים המסתיימות בשנים 49-42זכויות החכירה הן לתקופות של . לקבוצה קיימות זכויות בחכירה ממנהל מקרקעי ישראל  .ה

- ו2012 בדצמבר 31עלות הרכוש הקבוע לימים . סכומים אלו מופחתים על פני תקופת החכירה הראשונה. שנים נוספות 49-להארכת תקופות החכירה ב
 בדצמבר 31ם היתרה המופחתת של הנכסים שנחכרו בחכירה מימונית לימי. ח" אלפי ש4,426 כוללת נכסים שנחכרו בחכירה מימונית בסך של 2011
  .בהתאמה, ח" אלפי ש2,743- ח ו" אלפי ש2,650 הינה בסך של 2011-  ו2012

  
 31 ליום ארוך לזמן הספקים יתרת .4.4%של  שנתית ריבית והנושא לאירו צמוד, ארוך לזמן ספקים באשראי וציוד מכונות רכשה מאוחדת חברה  .ו

  .בספרים מוצגת היא בו לערך קרובה האמורה ייבותההתח של ההוגן השווי. ח" אלפי ש5,620 הינה 2012 בדצמבר
  
  ).4('ב15 ראה ביאור - באשר לשעבודים על הנכסים   .ז
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  :  נכסים בלתי מוחשיים- 10ביאור 
  

, לפי קבוצות עיקריות, הרכב הנכסים הבלתי מוחשיים וההפחתה שנצברה בגינם. א
  :הינם, 2012והתנועה בהם בשנת 

  
  נצברו  הפחתה וירידת ערך ש העלות 

 יתרה מופחתת 
  בדצמבר31 
 

יתרה 
לתחילת 
 שנה

תוספות 
במשך 
 השנה

  יתרה
  לגמר
 שנה

יתרה 
לתחילת 
 השנה

  תוספות
  במשך
 השנה

  יתרה
  לגמר
 2011 2012 שנה

 ח" אלפי ש ח"אלפי ש ח"אלפי ש 
 2,510 2,134 5,024 477 4,547 7,158 101 7,057 קשרי לקוחות

 63,015 63,015 25,867  25,867 88,882  88,882 מוניטין
 40 32 16  8 8 48  48 אחר

 95,987 101 96,088 30,422 485 30,907 65,181 65,565 
  
, לפי קבוצות עיקריות, הרכב הנכסים הבלתי מוחשיים וההפחתה שנצברה בגינם. ב

  :הינם, 2011והתנועה בהם בשנת 
  

    הפחתה וירידת ערך שנצברו העלות 
 יתרה מופחתת 
  בדצמבר31 
 

ה יתר
לתחילת 
 שנה

תוספות 
במשך 
 השנה

  יתרה
  לגמר
 שנה

יתרה 
לתחילת 
 השנה

  תוספות
  במשך
 השנה

  יתרה
  לגמר
 2010 2011 שנה

 ח" אלפי ש ח"אלפי ש ח"אלפי ש 
 2,234 2,510 4,547 424 4,123 7,057 700 6,357 קשרי לקוחות

 63,015 63,015 25,867  25,867 88,882  88,882 מוניטין
  40 8 8  48 48  אחר

 95,239 748 95,987 29,990 432 30,422 65,565 65,249 
  

, לפי קבוצות עיקריות, הרכב הנכסים הבלתי מוחשיים וההפחתה שנצברה בגינם. ג
  :הינם, 2010והתנועה בהם בשנת 

  
    הפחתה וירידת ערך שנצברו העלות 

 יתרה מופחתת 
  בדצמבר31 
 

  יתרה
  לתחילת
 שנה

  יתרה
  לגמר
 שנה

יתרה 
לתחילת 
 השנה

  תוספות
  במשך
 השנה

  יתרה
  לגמר
 2009 2010 שנה

 ח" אלפי ש ח"אלפי ש ח"אלפי ש 
 2,640 2,234 4,123 406 3,717 6,357 6,357 קשרי לקוחות

 63,015 63,015 25,867  25,867 88,882 88,882 מוניטין
 95,239 95,239 29,584 406 29,990 65,249 65,655 

  
 בסך 2010- ו2011, 2012   ההפחתה השוטפת של הנכסים הבלתי מוחשיים לשנים .ד

 נזקפה להוצאות, בהתאמה, ח" אלפי ש406- ו, ח" אלפי ש432, ח" אלפי ש485של 
  .מכירה ושיווק
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   ):המשך( נכסים בלתי מוחשיים - 10ביאור 
  

  וניטיןמבחן לקביעת ירידת ערך מ    .ה
  

  .המוניטין מוקצה בין יחידות מניבות המזומנים של הקבוצה
  

  :יתרת המוניטין בספרי הקבוצה הינה כדלקמן
  

  בדצמבר31 
 2012 2011 
 ח"אלפי ש 

 58,129 58,129 מ"קרגל אריזות גמישות בע
 4,886 4,886 מ"מור תעשיות פלסטיק בע

 63,015 63,015 
  

.  יבת מזומנים מבוסס על חישובי שווי השימושהסכום בר ההשבה של יחידה מנ
בביצוע חישובים אלו משתמשים בתזרימי המזומנים החזויים לפני מס בהתבסס על 

תזרימי .  שנים5ידי ההנהלה לאורך תקופה בת - תקציבים פיננסיים שאושרו על
  . השנים נאמדים לאור שיעורי הצמיחה הצפויים שלהלן5המזומנים החזויים לאחר 

  
  :ות העיקריות ששימשו בחישוב שווי השימוש הן כדלקמןההנח
  

קרגל אריזות  
 מ"גמישות בע

מור תעשיות 
 מ"פלסטיק בע

 11.2% 14.2% שיעור רווח גולמי
 1.5% 1.5% שיעור צמיחה

 11.7% 11.7% )לפני מס(שיעור היוון 
  

הנהלת הקבוצה קבעה את שיעור הרווח הגולמי בהתאם לתקציבים בהתבסס על 
  .   וההתפתחויות שהיא צופה בשוקועי עברביצ

והם לוקחים בחשבון סיכונים ספציפיים , שיעורי ההיוון ששימשו הינם לפני מס
  .הקשורים לפעילות הרלוונטית
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  : מסים על ההכנסה- 11ביאור 
  

  :מסוי החברות בישראל  .א
  

 ואילך נמדדות תוצאותיהן של החברה והחברות 2008החל משנת המס   )1
עד לתום שנת המס . בערכים נומינליים, לצרכי מס,  בישראלהבנות שלה

 נמדדו התוצאות לצורכי מס של החברה והחברות הבנות שלה בישראל 2007
, )תיאומים בשל אינפלציה(בהתאם לחוק מס הכנסה , בהתחשב בשינוי במדד

  ). חוק התיאומים-להלן  (1985 -ה"התשמ
  

 שיעורי המס  )2
  

מפעלים "למעט הכנסות מ(ות שלה בישראל החברה והחברות הבנהכנסות 
חייבות במס חברות בשיעור , )להלן' ראה ב, "מפעלים מוטבים"- ו" מאושרים

  .רגיל
  

מחודש , )2005- ה"התשס(בהתאם להוראות החוק לתיקון פקודת מס הכנסה 
תיקוני חקיקה ליישום (והוראות חוק ההתייעלות הכלכלית , 2005אוגוסט 

, 2009מחודש יולי , 2009-ט"התשס, )2010-  ו2009התכנית הכלכלית לשנים 
לפיה שיעור מס , נקבעה הפחתה הדרגתית בשיעורי מס החברות בישראל

 24% -  2011, 25% -  2010:  ואילך הינו כדלקמן2010החברות החל משנת המס 
  .18% - ואילך 2016- ו20% - 2015 , 21% - 2014 , 22% - 2013, 23% - 2012, 
  

תיקוני (פורסם ברשומות החוק לשינוי נטל המס , 2011  בדצמבר6ביום 
אשר קבע עצירה של מתווה הפחתת שיעור מס , 2011- ב"התשע, )חקיקה

 25%החברות שנקבע כאמור לעיל והעלאת שיעור מס החברות לשיעור של 
  . ואילך2012החל משנת 

  
 חל גידול בהתחייבויות למסים, כתוצאה מהתיקון בשיעורי המס כאמור לעיל

ח אשר נזקף " אלפי ש415 בסך 2011 בדצמבר 31נדחים של הקבוצה ליום 
  .2011כהוצאה לדוח רווח והפסד בשנת 

  
רווחי הון בידי החברה והחברות הבנות בישראל חייבים במס לפי שיעור מס 

  . החברות הרגיל החל בשנת המס
  

  מיסוי החברות הבנות מחוץ לישראל  .ב
  

נישומות לפי חוקי המס ,  הינו מחוץ לישראלהחברות המאוחדות שמקום איגודן
  : שיעורי המס החלים על החברות הבנות מחוץ לישראל הינם. בארצות מושבן

  
  .25% שיעור מס של -חברה המאוגדת בספרד 

  .20% שיעור מס של - חברה המאוגדת באנגליה 
  .30% שיעור מס של - חברה המאוגדת במקסיקו 

  
רות הקבוצה בישראל לחברות הבנות מחוץ עסקאות בינחברתיות בין חב, ככלל

, )קביעת תנאי שוק(לישראל כפופות להוראות ודיווח על פי תקנות מס הכנסה 
  .2006 -ז "התשס
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  ):המשך ( מסים על ההכנסה- 11ביאור 
  

  

  :חוקי עידוד בישראל  .ג
  

  
  ) החוק- להלן  (1959- ט"תשי, הטבות במס מתוקף החוק לעידוד השקעות הון  )1

  
 כללי  )א

  
במסגרת החוק לעידוד השקעות הון נקבעו מספר מסלולי הטבות לפיהם 

או " מפעל מאושר"זכאיות חברות להטבות מס שונות בתוקף המעמד של 
  ".מפעל מוטב"
  

, )תיקוני חקיקה (2012- ו2011במסגרת חוק המדיניות הכלכלית לשנים 
תוקן גם החוק , 2010 בדצמבר 29שאושר בכנסת ביום , 2011-א"התשע

תחולת התיקון לחוק הינה ).  התיקון לחוק- להלן (עידוד השקעות הון ל
  . 2011 בינואר 1מיום 

  
חלף המסלולים , במסגרת התיקון לחוק נקבעו מסלולי הטבות חדשים

מסלול מענקים : כדלהלן, הקיימים בחוק לעידוד השקעות הון לפני תיקונו
" מפעל מועדף ("ושני מסלולי הטבות מס חדשים' למפעלים באזור פיתוח א

שעיקרם החלת שיעור מס אחיד על כלל ההכנסות , ")מפעל מועדף מיוחד"ו
  .המועדפות של החברה כהגדרתן בתיקון לחוק

  
יכולה חברה הזכאית להטבות על פי , בהתאם למתווה הקיים בתיקון לחוק

החוק לעידוד השקעות הון לפני תיקונו לבחור להכנס לתחולת התיקון 
וליהנות החל , )2011שנת (החל מהשנה הראשונה לתחולתו , לחוק בכל שנה

בחירת . מאותה שנה מהטבות המס על פי המסלולים שנקבעו בתיקון לחוק
והחל מאותה , החברה להכנס לתחולת התיקון לחוק הינה ללא זכות חזרה

שנה היא לא תהיה זכאית יותר להטבות המס שהוקנו לה בהתאם 
חברה . עידוד השקעות הון לפני תיקונולמסלולי ההטבות שנקבעו בחוק ל

שלא בוחרת להכנס לתחולת התיקון לחוק תמשיך ליהנות מהטבות המס 
וזאת עד לתום תקופת , במסגרת החוק לעידוד השקעות הון לפני תיקונו

  .ההטבות כמשמעותה בחוק
  
 הטבות המס  )ב

  
החברה וחברות בנות שלה בישראל בחרו להכנס לתחולת התיקון לחוק 

מפעל " ולהחיל על עצמן את הטבות המס במסלול של 2011ת החל משנ
החל משנה זו חלים על ההכנסות המועדפות של , בהתאם". מועדף

שיעורי מס מופחתים ' שמפעליהן מצויים באזור פיתוח א, החברות
 2015 ובשנת 7% - 2014- ו2013בשנים , 10% - 2012- ו2011: כדלקמן

   .6% -ואילך 
  

חל קיטון , עם אישור התיקון לחוק בכנסת, 2010- ו 2011בשנים , בהתאם
 8,893- ח ו" אלפי ש4,837בהתחייבויות מסים נדחים של הקבוצה בסך של 

  .כנגד הקטנת הוצאות המסים על ההכנסה, בהתאמה, ח"אלפי ש
  

נהנו החברה וחברות בנות שלה בישראל הבנות מהטבות מס , 2010עד שנת 
  :כדלקמן,  תיקונולפי החוק לעידוד השקעות הון לפני
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  ):המשך ( מסים על ההכנסה- 11ביאור 
  

  

  :חוקי עידוד בישראל  .ג
  

)  החוק- להלן  (1959- ט"תשי, הטבות במס מתוקף החוק לעידוד השקעות הון  )1
  ):המשך(
  
 ):המשך(הטבות המס )    ב
  
   שיעורי מס מופחתים )1(
  

  שבע או עשר שנים לפי העניין החל מהשנה שבה-  בתקופת ההטבות
מפעל "או ה" המפעל המאושר"היתה לראשונה הכנסה חייבת מ

 חל על ההכנסה - ) ובתנאי שטרם חלפו תקופות מגבלה" (המוטב
או שקיים פטור , המיוחסת למפעלים אלה מס בשיעורים מופחתים

  : כדלקמן, ממס בגין הכנסה זו
  
מפעלים "או " מפעלים מאושרים"מס חברות על הכנסה מ   )א(

שיעור הנמוך משיעור מס החברות  (25%בשיעור של " מוטבים
  ).2009הרגיל עד שנת 

מפעלים "או " מפעלים מאושרים"פטור ממס על הכנסה מ  )ב(
כאשר לאחר מכן , מסוימים לתקופה של שנתיים" מוטבים

 25%תהיה ההכנסה ממפעלים אלה חייבת במס בשיעור של 
  ). 2009שיעור הנמוך משיעור מס החברות הרגיל עד שנת (

  
כאי להטבות בשיעורי המס כאמור לעיל מבוסס על היחס החלק הז

לכלל " מפעל המוטב"או ה" מפעל המאושר"שבין המחזור המיוחס ל
  . המחזור של המפעל

  
" מפעלים המוטבים"וה" מפעלים המאושרים"תקופת ההטבות לגבי ה

ערב , 2010של החברה והחברות הבנות שלה בישראל הסתיימה בשנת 
  .  לחוקהכניסה לתחולת התיקון

  
במקרה של חלוקת דיבידנד במזומן מתוך הכנסה שחל לגביה פטור 

תהיינה החברות חייבות בתשלום מס על הסכום , כאמור לעיל
בהתאם לשיעור המס שהיה חל על ההכנסות בשנה בה נצברו , המגולם

  .בגין הסכום שיחולק, אלמלא הפטור
  

השקעות הון פורסם ברשומות החוק לעידוד , 2012 בנובמבר 12ביום 
 חוק הרווחים - להלן  (2012- ג"התשע, ) והוראת שעה69' תיקון מס(

הקובע הקלות לעניין מיסוי הכנסות שחל לגביהן פטור , )הכלואים
באשר . כאמור לעיל כתמריץ חיובי להקדים את תשלום המס בגינם

  .להלן) ג( ראה -להקלות שניתנו במסגרת חוק הרווחים הכלואים 
  

  פחת מואץ  )2(
  

מכונות וציוד המשמשים את המפעל המאושר זכאיות , בגין בניינים
החברה והחברות המאוחדות בישראל לניכוי פחת מואץ בהתאם להוראות 

  .החל בשנת ההפעלה של כל נכס, החוק
  

  תנאים לתחולת ההטבות  )3(
  

בתקנות שהותקנו , ההטבות כדלעיל מותנות בקיום תנאים שנקבעו בחוק
. ור שלפיהם בוצעו ההשקעות במפעלים המאושריםעל פיו ובכתבי האיש

, כולן או מקצתן, עמידה בתנאים עלולה לגרום לביטול ההטבות-אי
  . ולהחזר סכומי ההטבות בתוספת ריבית פיגורים
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  ):המשך ( מסים על ההכנסה- 11ביאור 
  

  

  :חוקי עידוד בישראל  .ג
  

)  החוק- להלן ( 1959- ט"תשי, הטבות במס מתוקף החוק לעידוד השקעות הון  )1
  ):המשך(

  
 הכלואים הרווחים חוק מתוקף ההקלות לאור פטורות הכנסות מיסוי  )א

  

 הקלות הקובע הכלואים הרווחים חוק ברשומות פורסם, 2012 בנובמבר 12 ביום
 החוק להוראות בהתאם, ממס פטור בעבר לגביהן שחל הכנסות מיסוי לעניין
 ליום עד נצברו אשר, לעיל) 1)(ב (ףבסעי כאמור, תיקונו לפני הון השקעות לעידוד

 חיובי כתמריץ וזאת, )הצבורה הפטורה ההכנסה - להלן (2011 בדצמבר 31
  :עיקריו להלן. בגינן המס תשלום את להקדים

  
, הכלואים הרווחים חוק הוראות לפי חברות מס לשלם רשאית תהיה חברה )1

 .לבחירתה בהתאם, חלקה או הצבורה הפטורה הכנסתה מלוא בשל
 

 נוסחה לפי יקבע ששיעורו, החברה ידי על כאמור שישולם החברות סמ )2
 בו מהמס 70% לבין 40% בין יהיה, הכלואים הרווחים בחוק שפורטה
 ובלבד, הכלואים הרווחים חוק הוראות אילולא החברה חייבת הייתה
 .6%-מ יפחת לא המס ששיעור

 
 ואיםהכל הרווחים לחוק בהתאם מופחת מס לשלם לבחור רשאית חברה )3

 רשות למנהל כך על הודעה מתן באמצעות, פרסומו מיום שנה בתוך
 .המיסים

 
 תוכל לא הכלואים הרווחים חוק במסגרת מס לשלם בחרה אשר חברה )4

 ממועד יום 30 בתוך המס את לשלם עליה ויהיה, מבחירתה בה לחזור
 .המיסים לרשות ההודעה

  
, חלקה או רההצבו הפטורה הכנסתה בשל חברות מס לשלם שבחרה חברה )5

 שבה המס בשנת שתחילתן השנים בחמש תעשייתי במפעל להשקיע תתחייב
 רכישת) 1: (מאלה יותר או באחד המיסים רשות למנהל ההודעה נמסרה
) 3 (בישראל ופיתוח במחקר השקעה) 2 (בניינים למעט, יצרניים נכסים
 הכולל ההשקעה סכום, ככלל. במפעל חדשים לעובדים עבודה שכר תשלום

 מס שיעור, שנבחרה הצבורה הפטורה ההכנסה של פונקציה הינו נדרשה
 ההכנסה בין והיחס הכלואים הרווחים חוק אילולא חל שהיה החברות
 עמידה אי. הצבורה הפטורה ההכנסה סך לבין שנבחרה הצבורה הפטורה
 מס תשלום תגרור, הנדרשת התקופה תום עד האמורים ההשקעה בתנאי
 . בפועל ההשקעה לבין הנדרשת ההשקעה בין פרשכה המחושב נוסף חברות

 
 במס חייב יהיה הצבורה הפטורה מההכנסה שמקורו דיבידנד המקבל אדם )6

 מס כפל למניעת לאמנה בהתאם יותר נמוך שיעור או (15% של בשיעור
 הודיעה אשר ישראל תושבת חברה על תחול לא זו הוראה אולם, )רלוונטית

 .  2015 ביוני 30 ליום עד מועדף למפעל מעבר על
  

 או הצבורה הפטורה ההכנסה בגין, החוק הוראות פי על המס תשלום כי יצוין
 לבעלי כדיבידנד הכנסה אותה את בפועל לחלק החברה את מחייב אינו, חלקה

  .מניותיה
  

. ח"ש מיליון 39- כ של כולל בסך, כאמור צבורה פטורה הכנסה לחברה
 הרווחים בחוק האמורות בהקלות להשתמש האם החליטה טרם החברה

  .חלקה או הצבורה הפטורה ההכנסה בגין חברות מס ולשלם הכלואים
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  ):המשך ( מסים על ההכנסה- 11ביאור 
  
  ):המשך (חוקי עידוד בישראל  .ג

  
  :1969 - ט"תשכ, )מיסים(  חוק עידוד התעשיה  )  2  

  
ן כמשמעות" חברות תעשייתיות"החברה והחברות הבנות שלה בישראל הן   )א

בתוקף מעמד זה זכאיות החברות לתבוע ואף תבעו פחת . ל"בחוק הנ
כפי שנקבע , בשיעורים מוגדלים לגבי ציוד המשמש בפעילות תעשייה

  . בתקנות מכוח חוק התיאומים
         
המפעלים התעשייתיים שבבעלות החברה ושלוש חברות מאוחדות שלה   )ב

) 1991(שיות פלסטיק חברת סיון תע, מ"חברת מור תעשיות פלסטיק בע(
הם בני קו ייצור אחד ובתוקף ) מ"מ וחברת קרגל אריזות גמישות בע"בע
 לחוק עידוד 23מגישות ארבע חברות אלה דוח מס מאוחד לפי סעיף , זה

חברת מור ,  הגישו החברה2011עד לשנת  (2012התעשייה בשנת המס 
מ דוח "בע) 1991(מ וחברת סיון תעשיות פלסטיק "תעשיות פלסטיק בע

מקוזזים , בהתאם לכך).  לחוק עידוד התעשייה23מס מאוחד לפי סעיף 
הפסדים של חברות מפסידות מרווחיהן של חברות מרוויחות לצורכי מס 

  .הכנסה
  

  :מסי הכנסה נדחים  .ד
  
הסכומים של נכסי מסים נדחים והתחייבויות מסים נדחים המוצגים בקיזוז   )1

  :הנם כדלקמן
  

  בדצמבר31 
 2012 2011 
 ח" א ל פ י  ש  

 
   -נכסי מסים נדחים 

   12נכסי מסים נדחים שהשבתם צפויה בתוך 
 816 574 חודשים מתאריך המאזן

   -התחייבויות מסים נדחים 
   התחייבויות מסים נדחים שסילוקן צפוי 

 חודשים מתאריך 12 -לאחר יותר מ
 18,426 17,411 המאזן

 17,610 16,837 טונ, התחייבויות מסים נדחים
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  ):המשך(מסי הכנסה נדחים   .ד

  
  :הינם, הרכב המסים הנדחים לתאריכי המאזנים והתנועה בהם באותן שנים  )2

 
 

 
  הפרשות לזכויות

     עובדים

 
רכוש 
 קבוע

פיצויי  
 פרישה

דמי 
חופשה 
 אחרים מוניטין והבראה

בגין 
הפסדים 
להעברה 

 סך הכל צורכי מסל
 ח"אלפי ש 

 )30,437( 2,537  39  )3,539( 544  )200( )29,818( 1.1.10-יתרה ל
        :2010שינויים בשנת 

  השפעת שינוי בשיעורי המס על יתרת המסים  
 8,893   )50(  )229( 88  9,084   נזקף לרווח והפסד-        הנדחים 

 )1,009( )1,966( )31( )1,064( 27  55  1,970  זקיפה שוטפת לדוח רווח והפסד
 )22,553( 571  )42( )4,603( 342  )57( )18,764( 31.12.2010-יתרה ל

        :2011שינויים בשנת 
  השפעת התיקון לחוק עידוד על יתרת המסים  

 4,422  )88(  1,889  )49( )3( 2,673   נזקף לרווח והפסד-        הנדחים 
 521  18  27  )1,064( 37  15  1,488   לדוח רווח והפסדזקיפה שוטפת 

 )17,610( 501  )15( )3,778( 330  )45( )14,603(  31.12.2011 -יתרה ל
        :2012שינויים בשנת 

 773 )278( 64 )710( )29( )10( 1,736  זקיפה שוטפת לדוח רווח והפסד
 )16,837( 223 49 )4,488( 301 )55( )12,867(  31.12.2012 -יתרה ל

  
  
- בעיקר כ (6%-25% – 2011 בדצמבר 31; )9%-בעיקר כ (25% -  6% מחושבים לפי שיעורי מס של 2012 בדצמבר 31המסים הנדחים ליום   )3

11%.(  
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  :)המשך( מסים על ההכנסה - 11ביאור 
  

  :הכלולים בדוחות רווח והפסד) הטבת מס(מסים על ההכנסה   .ה
  
  :כדלקמן  )1

   בדצמבר31תיימה ביום השנה הס
2010 2011 2012  

  ח"אלפי ש
 :בגין השנה המדווחת   
 שוטפים   491 750  206 
 נדחים   )773( )4,943( )7,884(
)7,678( )4,193( )282(  
 בגין שנים קודמות )570( )16( 4 
)7,674( )4,209( )852(  

  
מפעלים "-רו כחלק מהכנסות הקבוצה נובעות מתוכניות השקעה אשר אוש

מפעלים "- או מחברות המוגדרות כ" מפעלים מוטבים"או " מאושרים
על רווחיה מחשבת הקבוצה מסים על ההכנסה לפי שיעורי מס ". מועדפים

  .שונים בהתאם להכנסותיה החייבות מהמפעלים השונים
  
שהיה חל אילו כל , "התיאורטי"להלן מובאת התאמה בין סכום המס   )2

ייבות במס לפי השיעורים הרגילים החלים על חברות ההכנסות היו מתח
לבין סכום המס , )לעיל' ראה ב(ומחוץ לישראל ) לעיל) 2('א ראה(בישראל 

  :שנזקף בדוחות רווח והפסד לשנה המדווחת
  

   בדצמבר31השנה הסתיימה ביום 
2010 2011 2012  

  ח"אלפי ש
 כמדווח, לפני מסים על ההכנסה) הפסד(רווח    
 בדוחות רווח והפסד   )582( 9,872  5,235 

    
 המס התיאורטי בגין רווח זה )145( 2,369  1,309 

  הטבה במס בתוקף המעמד של -בניכוי    
 מפעלים מאושרים או מפעלים מועדפים   )352( )1,027( )97(
 נטו, הוצאות שאינן מוכרות לצורכי מס 53 79  85 

  לקרן הוןהכנסות פטורות והפרשה )170(  
קיטון בעתודה למסים נדחים כתוצאה מהשינוי    

)8,893( )4,422(  
        בשיעורי המס והתיקון לחוק עידוד אשר   

       יחולו בשנים הבאות
 במסים הנובע ממסים נדחים ) קיטון(גידול    

 )1,209( 326 
שחושבו לפי שיעור שונה משיעור המס 

 התיאורטי  
 בגין שנים קודמות )570( )16( 4 
 אחרות 6 17  )82(
  בגין השנה המדווחת-הטבת מס  )852( )4,209( )7,674(

 
  שומות מס  .ו

  
 הבנות והחברות החברה ידי על שהוגשו עצמיות שומות, הדין הוראות פי על, ככלל
 וקביעת הדוחות הגשת למועדי בכפוף (כסופיות נחשבות 2008 שנת עד בישראל שלה

  ).דין פי על ההתיישנות תקופת
   

  .ל טרם נישומו לצורכי מס מאז היווסדן"החברות בחו
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  :)המשך( מסים על ההכנסה - 11ביאור 
 
  הפסדים לצורכי מס להעברה לשנים הבאות.   ז

  
הפסדים לצורכי מס של חברה מאוחדת של החברה המועברים לשנים הבאות 

, ח" מיליון ש3.3- ח ו" מיליון ש1.9 מגיעים לכדי 2011- ו2012 בדצמבר 31לימים 
  .הקבוצה זקפה מסים נדחים בגין ההפסדים המועברים האמורים. בהתאמה

  

  בישראל על חבות המס IFRS -השפעת אימוץ תקני ה  .ח
  

-ה תקני לפי, 2008 בינואר 1 מיום החל, הכספיים דוחותיה את עורכת החברה
IFRS.  

  
 עריכת, לכך אםובהת, בישראל מקובלים חשבונאות מכללי שונים IFRS תקני
 ותזרימי פעולות תוצאות, כספי מצב לשקף עשויה IFRS תקני לפי כספיים דוחות

 מקובלים חשבונאות כללי לפי המוצגים מאלה מהותית שונים שהינם מזומנים
  .בישראל

  
 המס שנות לגבי שעה הוראת - 174' מס (הכנסה מס פקודת לתיקון לחוק בהתאם

 וכן, 2010 בפברואר 4 ביום ברשומות שפורסם, 2010-ע"התש, )2009-ו 2008, 2007
 ברשומות שפורסם, 2012-ב"התשע, )188' מס( הכנסה מס פקודת לתיקון החוק
 ההכנסה בקביעת, )השעה הוראת - להלן יחד יקראו שניהם (2012 בינואר 12 ביום

 מספר חשבונאות תקן יחול לא, 2011 עד 2007 המס שנות לגבי מס לצורכי החייבת
 לגבי הכספיים בדוחות הוחל אם אף, בחשבונאות לתקינה הישראלי המוסד של 29

 יחולו לא IFRS-ה שתקני היא השעה הוראת משמעות. האמורות המס שנות
  .  האמורות המס שנות בגין מס לצורכי המדווח הרווח חישוב בעת למעשה הלכה

  
 - להלן (הכנסה מס פקודת לתיקון חוק תזכיר פורסם, 2011 באוקטובר 31 ביום
 מאמץ החוק תזכיר. הכספיים בדוחות IFRS-ה תקני מיישום הנובע) החוק תזכיר
 מספר הוצעו החוק לתזכיר בהתאם, זאת עם יחד. IFRS-ה תקני את ככלל

 חישוב אופן את ולקבוע להבהיר בהם יהא אשר, הכנסה מס לפקודת תיקונים
 אינם IFRS- ה ניותק בהירות אי שקיימת במקרים מס לצורכי החייבת ההכנסה
 מאמץ החוק תזכיר, במקביל. בישראל המס שיטת עקרונות עם אחד בקנה עולים
 וספק הושלמו טרם החוק תזכיר בעניין החקיקה הליכי. IFRS-ה תקני את ככלל
  . הקרוב בעתיד יסתיימו אם

  
 כי החברה הנהלת מעריכה, החוק תזכיר בעניין החקיקה הליכי השלמת אי עקב
 בשל. 2012 לשנת גם תוארך 2011 עד 2007 לשנים שנקבעה השעה שהוראת ייתכן
 וההיתכנות לעיל כאמור 2011 עד 2007 המס שנות על השעה הוראת תחולת

 לא החדשה החקיקה כי זה בשלב החברה הנהלת צופה, 2012 לשנת להארכתה
  .2013 המס לשנת שקודמות המס שנות על תחול

  
 על הוצאות המסים המדווחות בדוחות לתיקון לפקודה לא היתה השפעה מהותית

 .כספיים אלה
  

   מס ערך מוסף  .ט
  

החברה רשומה לצרכי מס ערך מוסף כעוסק מורשה משותף יחד עם חלק 
  .מהחברות הבנות שלה
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  :הלוואות ואגרות חוב,  אשראי- 12ביאור 
  

  :ההרכב.     א
  בדצמבר31 
 2012 2011 
 ח"אלפי ש 

 
   :התחייבויות שוטפות

 102,953 140,587 ראי מתאגידים בנקאיים ואחריםאש
חלויות שוטפות בגין הלוואות מתאגידים 

 19,677 14,809 בנקאיים
 122,630 155,396 כ התחייבויות שוטפות"סה

   :התחייבויות שאינן שוטפות
 17,564 7,748 הלוואות מתאגידים בנקאיים

 140,194 163,144 כ אשראי והלוואות"סה
  

  
  : וג ופירוט ההתחייבויות לפי שיעורי ריבית ובסיסי הצמדהסיו  .ב

  
עומדות ההלוואות לזמן ארוך  , או בהצמדה להם, מבחינת המטבעות בהם  )1

לפני ניכוי חלויות (ניתן לסווג את סכומן הכולל , לפירעון ושיעורי הריבית
  : כדלקמן) שוטפות

  
  בדצמבר31 
 2012 2012 2011 
  שיעורי ריבית 
ם קלליםמשו  ו כ  ס
 ח"אלפי ש % 
    ):בריבית קבועה(ח "בש

 37,241 22,557 6.56%  הלוואות-    ללא הצמדה 
  
  

בסיס ההצמדה ושיעורי הריבית ניתן לסווג את סכומי , מבחינת המטבעות  )2
, )לא כולל חלויות שוטפות של הלוואות לזמן ארוך(האשראי לזמן קצר 

  :כדלקמן

  בדצמבר31 
 2012 2012 2011 

 
שיעורי 
  ריבית

ם משוקללים  ו כ  ס
 ח "אלפי ש % 

אשראי מתאגידים בנקאיים ואחרים 
 ):בריבית משתנה(

   

 4,175 4,234 3.92% ט או בהצמדה לו"בליש
 98,778 136,353 4.47% ללא הצמדה, ח"בש

  140,587 102,953 
  

ומועד שינוי הריבית , סכומי האשראי שנטלה הקבוצה חשופים לשינויים בשיעור הריבית
  .בהתאם לחוזי האשראי הינו חודש



  מ"פלסטו שק בע

  )המשך(ביאורים לתמצית הדוחות הכספיים 

  

  49

 
  :הלוואות ואגרות חוב,  אשראי- 12ביאור 

  
ערכן בספרים ושוויין ההוגן של ההתחייבויות לזמן ארוך כולל החלויות השוטפות   .ג

  :שלהן הינו כדלקמן
 שווי הוגן ערך בספרים 
  בדצמבר31  בדצמבר31 
 2012 2011 2012 2011 

 ח"אלפי ש ח"שאלפי  
 38,021 22,734 37,241 22,557 הלוואות מתאגידים בנקאיים

  
כיוון שהשפעת , שוויין ההוגן של ההתחייבויות השוטפות שווה לערכן בספרים

  .  ההיוון ושינויי ריבית השוק אינה מהותית
  

 מבוססים על תזרימי מזומנים 2012 בדצמבר 31חישובי השווי ההוגן ליום 
  ).4.8% - כ-2011 בדצמבר 31 (5% -שיעור ריבית של כמהוונים לפי 

  
עומדות לפירעון בשנים ) לאחר ניכוי חלויות שוטפות(ההתחייבויות לזמן ארוך   .ד

  : הבאות לאחר תאריכי המאזנים
  בדצמבר31 
 2012 2011 
 ח"אלפי ש 

 13,943 2,498 שנה שנייה
 1,558 2,642 שנה שלישית
 1,646 2,608 שנה  רביעית
 417  שנה חמישית

 7,748 17,564 
  

 ראה -באשר לשעבודים להבטחת ההתחייבויות והגבלות שהוטלו בקשר אליהן   .ה
  ).4('ב15ביאור 
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  : זכאים ויתרות זכות- 13ביאור 
  

   בדצמבר31
2011 2012  

  ח"אלפי ש
  

 :ספקים ונותני שירותים  .א  
 חובות פתוחים 86,649 78,040
 שטרות והמחאות לפירעון 13,555 25,782

103,822 100,204  
 :אחרים  .ב  

 שכר עובדים והוצאות נלוות 4,213 4,384
 חופשה והבראה 2,791 2,618

 מוסדות 317 443
 הוצאות לשלם 4,268 3,367

 מקדמות מלקוחות 1,624 898
 שונים 119 10

11,720 13,330  
  

 הכלולים בזכאים ויתרות זכות ערכיהם בספרים של הפריטים הכספיים.     ג
  :נקובים במטבעות הבאים

  
 2012 בדצמבר 31 

 
ח לא "ש

 צמוד

צמוד 
לדולר 

או נקוב 
 בדולר

צמוד 
לאירו או 

נקוב 
 באירו

צמוד 
ט "לליש

או נקוב 
 סך הכל ט"בליש

 ח"אלפי ש 
      :ספקים ונותני שירותים

 86,649 10,452 10,056 25,237 40,904    חובות פתוחים
 13,555    13,555    שטרות והמחאות לפירעון

 54,459 25,237 10,056 10,452 100,204 
      :זכאים ויתרות זכות אחרים

 4,213    4,213 שכר עובדים והוצאות נלוות
 317 133  184  מוסדות

 4,268 1,687   2,581 הוצאות לשלם
 119   119  שונים

 6,794 303 -;- 1,820 8,917 
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  ):המשך( זכאים ויתרות זכות - 13ביאור 
  
ערכיהם בספרים של הפריטים הכספיים הכלולים בזכאים ויתרות זכות .     ג

  ):המשך(נקובים במטבעות הבאים 
  

 2011 בדצמבר 31 

 
ח לא "ש

 צמוד

צמוד 
לדולר 

או נקוב 
 בדולר

צמוד 
לאירו או 

נקוב 
 באירו

צמוד 
ט "לליש

או נקוב 
 סך הכל ט"בליש

 ח"י שאלפ 
      :ספקים ונותני שירותים

 78,040 6,152 2,997 34,348 34,543    חובות פתוחים
 25,782    25,782    שטרות והמחאות לפירעון

 60,325 34,348 2,997 6,152 103,822 
      :זכאים ויתרות זכות אחרים

 4,384    4,384 שכר עובדים והוצאות נלוות
 443 443    מוסדות

 3,367 1,275  26 2,066 וצאות לשלםה
 10    10 שונים

 6,460 26 -,- 1,718 8,204 
  

השווי ההוגן של הפריטים הכספיים הכלולים בזכאים ויתרות זכות קרוב או שווה 
  .מאחר והשפעת ההיוון אינה מהותית, םלערך בו הם מוצגים בספרי

  
  .19 ראה ביאור –באשר ליתרות עם בעלי עניין   .ד

  
  
  :מעביד-לאחר ניכוי התחייבות בשל סיום יחסי עובד,  יעודה בקופות פיצויים- 14יאור ב
  

חייבות חברות הקבוצה , בהתאם לחוקי העבודה ולהסכמי העבודה בתוקף בארץ  .א
בישראל בתשלום פיצויי פרישה ופנסיה לעובדים שיפוטרו או יפרשו מעבודתם 

  . בנסיבות מסוימות
  

צה בישראל לתשלומי פנסיה וכן התחייבות החברה התחייבות חברות הקבו  .ב
לתשלומי פיצויים בגין עובדים בישראל שלגביהם המחויבות האמורה הינה לפי 

 לחוק פיצויי פיטורים מכוסה על ידי הפקדות שוטפות בתוכניות הפקדה 14סעיף 
   .הסכומים שהופקדו כאמור אינם כלולים במאזנים. מוגדרות

 2010- ו2011, 2012ן תוכניות הפקדה מוגדרת בשנים הסכום שנזקף כהוצאה בגי
  .בהתאמה, ח" אלפי ש1,821-ח ו" אלפי ש1,848, ח" אלפי ש2,074הינו

  
לחברות הקבוצה בישראל התחייבות לתשלומי פיצויים לעובדיהן המהוות   .ג

בגין התחייבות זו קיימות יעודות לפיצויים וביטוחי . תוכניות הטבה מוגדרת
, סכום היעודה לפיצויים. קידות חברות הקבוצה בישראל כספיםמנהלים בהם מפ

הכלול במאזן משקף את הפער שבין ההתחייבות בגין פיצויי פרישה לבין נכסי , נטו
  .להלן' ד-כמפורט ב, תכנית הפיצויים
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  ):המשך (מעביד-לאחר ניכוי התחייבות בשל סיום יחסי עובד,  יעודה בקופות פיצויים- 14ביאור 
  

  :חייבות בגין פיצויי פרישה במסגרת תוכנית הטבה מוגדרתהת  .ד
 

  :הסכומים המוצגים במאזן נקבעו כדלקמן
  

  בדצמבר31 
 2012 2011 

 ח" א ל פ י   ש  
 5,950 5,819 הערך הנוכחי של התחייבויות שנעשו בגינן הפקדות

 6,537 6,620 השווי ההוגן של נכסי התוכנית
 587 801 ייבויותעודף נכסי התוכנית על ההתח

  
  

מעביד המהווה תוכנית הטבה מוגדרת - התנועה בהתחייבות בשל סיום יחסי עובד
  :במהלך התקופות המוצגות הנה כדלקמן

  בדצמבר31שנה שהסתיימה ביום  
 2012 2011 2010 
 ח" א ל פ י   ש  

 5,719  5,301  5,950 יתרה לתחילת השנה
 483  468  437 עלות שירות שוטף

 299  241  258 וצאות ריביתה
 149  72  371 הפסדים אקטואריים

 )1,349( )132( )350( הטבות ששולמו
 - - )847( מעבר לתכנית הפקדה מוגדרת 

 5,301  5,950  5,819 יתרה לגמר השנה
  

  :התנועה בשוויים ההוגן של נכסי התוכנית במהלך התקופות המוצגות הנה כדלקמן
  

  בדצמבר31 שנה שהסתיימה ביום 
 2012 2011 2010 

 ח" א ל פ י   ש  
 6,592  6,035  6,537 יתרה לתחילת השנה

 314  256  291 תשואה צפויה על נכסי התוכנית
 )117( )201( 459 אקטואריים) הפסדים(רווחים 

 570  505  370 הפקדות מעסיק
 )1,324( )58( )267( הטבות ששולמו

 - - )770( מעבר לתכנית הפקדה מוגדרת
 6,035  6,537  6,620 יתרה לגמר השנה
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  ):המשך(מעביד -לאחר ניכוי התחייבות בשל סיום יחסי עובד,  יעודה בקופות פיצויים- 14ביאור 
  
  ):המשך (התחייבות בגין פיצויי פרישה במסגרת תוכנית הטבה מוגדרת  .ד
  

  :נכסי התכנית מורכבים כדלקמן
 2011 בדצמבר 31 2012 בדצמבר 31 
 % ח"אלפי ש % ח"אלפי ש 
 21% 1,398 21% 1,380 מכשירים הוניים

 70% 4,581 70% 4,654 מכשירי חוב
 9% 558 9% 586 אחרים

 6,620 100% 6,537 100% 
  

 :הסכומים שנזקפו בדוח רווח והפסד לתקופות האמורות הנם כדלקמן
  

  בדצמבר31שנה שהסתיימה ביום  
 2012 2011 2010 

 ח"  י   ש א ל פ 
 483  468  437 עלויות שירות שוטף

 299  241  258 הוצאות ריבית
 )314( )256( )291( תשואה צפויה על נכסי התוכנית

 266  273  )88( אקטואריים נטו שהוכרו במהלך השנה) רווחים(הפסדים 
 - - )77( רווח ממעבר לתוכנית הטבה מוגדרות

 734  726  239 כ נכלל בדוח רווח והפסד"סה
  

ח בשנה " אלפי ש14סכום של , מתוך סך הסכום שנכלל ברווח והפסד במסגרת הוצאות השכר
נכלל במסגרת ) ח" אלפי ש261 - 2010, ח" אלפי ש291 -  2011 (2012 בדצמבר 31-שהסתיימה ב
, ח" אלפי ש97 -2011 (2012 בדצמבר 31-ח בשנה שהסתיימה ב" אלפי ש3סכום של , עלות המכר

ח בשנה " אלפי ש2סכום של , נכלל במסגרת הוצאות מכירה ושיוק) ח" אלפי ש87 - 2010
נכלל במסגרת ) ח" אלפי ש87 - 2010, ח" אלפי ש97 -  2011 (2012 בדצמבר 31-שהסתיימה ב

 . הוצאות הנהלה וכלליות
 

- ו2011, 2012 בדצמבר 31- התשואה בפועל על נכסי התוכנית הסתכמו בשנים שהסתיימו ב 
 אלפי 197ח ורווח בסך של " אלפי ש55רווח בסך של , ח" אלפי ש750לרווח בסך של  2010
  . בהתאמה, ח"ש
  

  :להלן ההנחות האקטואריות העיקריות שהובאו בחשבון בגין תכניות הטבה מוגדרת
  

  בדצמבר31 
 2012 2011 

 4.5% 3.87% שיעור ההיוון
 2.5% 2.5% שיעור עליית המדד

 4.8% 4.38%  התוכניתתשואה צפויה על נכסי
 36.1%-7.7% 36.1%-7.7% )בהתאם לתקופת הותק(שיעור פרישה צפוי 

 2.5% 2.67% עליות עתידיות בשכר
  

התשואה החזויה על נכסי התכנית נקבעת בהתחשב בתשואות החזויות הזמינות בנוגע 
  . לנכסים שבבסיס מדיניות ההשקעה הנוכחית

 נקבעות בהתאם לסטטיסטיקות שפורסמו והניסיון הנחות ביחס לשיעורי תמותה עתידיים
  .שנצבר בנושא זה בישראל

  
 2013 בדצמבר 31 -הפקדות חזויות לתכניות הטבה לאחר פרישה לשנה שמסתיימת ב

  . ח" אלפי ש390 -עומדות על סך של כ
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  :התקשרויות והתחייבויות תלויות - 15ביאור 
  

  : התקשרויות  .א
  

, ל החברה"כמנכר הדירקטוריון  מכהן "יול החברה שהינו גם סגן "מנכ )1
  . 2010החל מינואר 

ל "באשר לסכומים שמשלמת החברה לחברת האם בגין העסקתו של המנכ
  .'א19 ראה ביאור –
  

חברה בת קשורה בהסכם שכירות בלתי מוגנת בגין מבנה בשדרות אשר  )2
 . בשימושה

  
יום החל מ,  שנים5פי הסכם השכירות הינה בת - תקופת השכירות על

פי הסכם השכירות מוקנית לחברה אופציה להאריך את -על. 15.9.2011
 שנים כל 5תקופת השכירות האמורה לשתי תקופות שכירות נוספות בנות 

  .ר" מ2,700 -סך השטח המושכר הינו כ. אחת
, מ"בצירוף מע(ח " ש אלפי335 - כדמי שכירות השנתיים הינם בסך של

 10% -  השכירות האמורים יתווספו כלדמי). צמוד למדד המחירים לצרכן
  . ככל שתמומש, בכל אחת מתקופות האופציה

החברה קשורה בהסכם שכירות בלתי מוגנת בגין המבנה ביבנה אשר  )3
עם אופציה להארכה , 2014תוקף ההסכם יפוג בחודש אוגוסט . בשימושה

 . חודשים120-ב
  

או /והתחייבה החברה לבנות מבנה מתועש , במסגרת הסכם השכירות
. 2009 במאי 16עד ליום , או מבנה קשיח בשטח המושכר/סככה סגורה ו

סיכמו הצדדים כי , כאמור לעיל, לאור אי היכולת לבנות את המבנה הנוסף
דמי שכירות נוספים בסך של , עד לתום תקופת ההסכם החברה תשלם 

  . ח לחודש" ש4,000
-ף למחושבים לפי דמי השכירות בתוק, דמי השכירות השנתיים

    .ח"אלפי ש 370 -הינם כ, 31.12.2012
  

נקבע כי דמי  במסגרת הסכם השכירות של חברה בת במשמר השרון )4
השכירות השנתיים הבסיסיים בגין שכירת הנכס במשמר השרון יהיו בסך 

צמודים למדד המחירים לצרכן בגין , )מ"בצירוף מע(ח " אלפי ש3,876של 
 של תוקפו .2.5%יתווספו להם  חודשים 60 אשר כל 2010חודש נובמבר 

 -  כ דמי השכירות הינם, 31.12.2012נכון ליום . 2031בשנת  יפוג ההסכם
 .לשנה) מ"בצירוף מע(ח " ש אלפי4,000

  
שק אנגליה על הסכם עם - חתמו החברה ופלסטו, 2012בחודש ספטמבר  )5

אשר ביטל הסכם קודם שהקנה למנהל זכות , שק אנגליה-מנהל פלסטו
בתמורה למענק , שק אנגליה-ון המניות של חברת פלסטו מה20%לקבלת 

. המבוסס על עמידה ביעדים שנקבעו בהסכם") הסכם המענקים("שנתי 
- יובהר כי תשלום המענק אינו מותנה בהמשך התקשרות המנהל עם פלסטו

ככל שההתקשרות השוטפת עם המנהל תסתיים מכל סיבה . שק אנגליה
ת לבטל את הסכם המענקים שק אנגליה רשאי- תהיה פלסטו, שהיא

. בתמורה לתשלום פיצוי חד פעמי על פי נוסחה שנקבעה בהסכם המענקים
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  ):המשך( התקשרויות והתחייבויות תלויות - 15ביאור 

  
  :התחייבויות תלויות    .ב

  
חברות בנות בישראל קיבלו מענקי השקעה ממדינת ישראל בהתאם לחוק   )1

אם לא ). 'ג11-ו' ד9 גם באורים ראה (1959-ט"תשי, עידוד השקעות הון
יהיה , תעמודנה החברות המאוחדות בתנאים הקשורים בקבלת המענקים

בצירוף ריבית מיום , כולם או מקצתם, עליהן להחזיר את סכומי המענקים
  . קבלתם

  
הוגש ביוני , שונים סביבה איכות בתקני חברה מאוחדת עמידת אי עקב  )2

, נושאי משרה של חברה מאוחדתוכנגד , כנגד חברה מאוחדת, 2009
במועד  ל החברה המאוחדת"שכיהן כמנכ, (ל החברה "מנכ, ובכללם
כמנהל  שכיהן( של חברת האם  לשעברל משאבי אנוש"סמנכ, )הרלוונטי

ל התפעול "וסמנכ, )במועד הרלוונטי משאבי אנוש של החברה המאוחדת
אי קיום במועד הרלוונטי כתב אישום בגין  של החברה המאוחדתלשעבר 

או הפרה של תנאים בהיתר רעלים וכן ניהול עסק ללא רישיון וכנגד /ו
גם בגין הפרת חובת נושא משרה בתאגיד למנוע , נושאי המשרה האמורים

בהתאם להסדר , 2012 בדצמבר 17ביום . הפרת תנאים בהיתר הרעלים
הורשעה החברה המאוחדת בשתי , טיעון שאושר על ידי בית המשפט

עבירות וניהול עסק , או הפרת תנאים בהיתר רעלים/אי קיום ועבירות של 
 150,000בהתאם נגזר על החברה המאוחדת קנס כספי בסך של . ללא רישיון

.  שנים3ח למשך " ש300,000לצד התחיבות להימנע מעבירה בסך של , ח"ש
ל החברה תהיה "הוסכם כי לענין מנכ, בהתאם להסדר הטיעון, בנוסף

ובכפוף לתסקיר , בעבירה של ניהול עסק ללא רישיון, הודאה ללא הרשעה
יתר  .ח" ש10,000ל החברה פיצוי כספי בגובה של "ישלם מנכ, שירות מבחן

בהתאם להוראות הסכם המיזוג . נושאי המשרה נמחקו מכתב האישום
, מ בחברה המאוחדת לחברה"שהסדיר את מכירת החזקות קרגל בע

 בגין כל סכום שבו תחויב החברה מ לשפות את החברה"התחייבה קרגל בע
לשלם על פי פסק דין בשל הליכים משפטיים שיתנהלו כנגד החברה 

המאוחדת שמקורם או עילתם בתקופה שלפני השלמת העסקה ובהתאם 
  .משולם הקנס על ידי קרגל

 
הוגשה תביעה כנגד החברה וכנגד צד שלישי ממנו שוכרת , 2007בחודש יולי )      3

בגין בניה ללא היתר , ")המשכירה("ש לאחד ממפעליה החברה שטח המשמ
עוד נטען . ושימוש בניגוד לשימוש המותר במקרקעין הממוקמים בשטח זה

אולם טרם , כי הנתבעים נדרשו להרוס את אשר בנו ללא היתר, בתביעה
הודתה החברה בחלק מהסעיפים בכתב , 2009 במרס 8ביום . עשו כן
, המשכירה ונציגי המדינה, ן החברהבהתאם להסדר טיעון בי. האישום

נגד החברה . א: נקבע כי, 2009שאושר על ידי בית המשפט בחודש אוקטובר 
שיבוצע עד , ר" מ275-והמשכירה ניתן צו הריסה של סככות בשטח של כ

ביום . ככל שעד למועד זה לא יושג היתר בניה כדין, 25.10.2011ליום 
 להסדרת היתר הבניה עד ליום  האריך בית המשפט את המועד14.10.2011

כדין החברה מצויה בהליכים להארכת המועד להסדרת היתר . 24.4.2013
החברה והמשכירה התחייבו . ג; קנס בסכום שאינו מהותי. ב; הבניה

להימנע מעבירה על חוק התכנון והבניה למשך שנתיים ממועד מתן גזר 
 . הדין
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  ):המשך( יותהתקשרויות והתחייבויות תלו - 15ביאור 
  

  ):המשך(התחייבויות תלויות     .ב
  

  :שעבודים וערבויות)   4
  

להבטחת התחייבויות הקבוצה לתאגידים בנקאיים ולהבטחת קיום   )א
רשמו חברות הקבוצה , התנאים הקשורים בקבלת מענקי השקעה

  :שעבודים כמפורט להלן
  

 לרבות משכון ראשון ומשכונים אחרים ללא, שעבודים קבועים  )1(
, כל הרכוש הקבוע, ן"נדל, הגבלת סכום על כל המפעלים

  .המוניטין והון המניות, זכויות מכל סוג, ממסרים
  

הציוד , שעבודים שוטפים ללא הגבלת סכום על כל המכונות)   2(
  .והרכוש מכל סוג שהוא

  

להבטחת פירעון אשראים ,שאינן מוגבלות בסכום, החברה העמידה ערבויות) 5 
 .לחברות הבנות המוחזקות על ידה, י הבנקיםשהועמדו על יד

 
ערבויות ואשראים דוקומנטריים אשר ניתנו על ידי תאגידים בנקאיים במהלך )  6

 5 - על סך של כ 2012 בדצמבר 31העסקים הרגיל של הקבוצה עומדים ליום 
  . ח"מיליון ש

  
  :קרנות ויתרת הרווח,  הון- 16ביאור 

  
  :הון המניות  .א
  

  :כדלקמן, ח ערך נקוב" ש1 מורכב ממניות רגילות בנות הון המניות  )1
  

  מספר המניות
   בדצמבר 31

2011 2012  
    רשום 30,000,000 30,000,000 
    מונפק ונפרע 12,027,169 12,027,169 

  
ח למניה רגילה בת " ש6.5המניות נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב לפי 

  .31.12.2012ח ליום " ש1
  

, התקבלה אצל החברה הודעה מהבורסה לניירות ערך, 2010 לנובמבר 2ביום 
 באוקטובר 15על פי נתוני הסחירות בששה החודשים שהסתיימו ביום , לפיה
מניות החברה מועמדות להיכלל ברשימת ניירות הערך דלי הסחירות , 2010

נכון , עלבשל העובדה כי במניות החברה פו, על פי הודעת הבורסה"). הרשימה("
הפסקה , עם זאת. הן לא ייכללו בפועל ברשימה, עושה שוק, לאותו מועד

  . בפעילותו של עושה שוק תגרום להכללת מניות החברה ברשימה באופן מיידי
  

המניות הרגילות מקנות לבעליהן זכות הצבעה והשתתפות באסיפות בעלי   )2
 בעת פירוק זכות לקבלת רווחים וזכות להשתתף בעודפי הרכוש, המניות
  .החברה

 
איגרות , פרסמה החברה תשקיף מדף להנפקת מניות רגילות, 2011בחודש מאי   )3

נכון . איגרות חוב להמרה למניות החברה וכתבי אופציה למניות החברה, חוב
. לא בוצעה הנפקה על פי תשקיף מדף זה, למועד אישור הדוחות הכספיים

  .מותוקף תשקיף המדף הינו שנתיים ממועד פרסו
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  ):המשך(קרנות ויתרת הרווח ,  הון- 16ביאור 

  
  : עודפים וחלוקת דיבידנדים  .א

  
 4,000 חילקה החברה לבעלי מניותיה דיבידנד במזומן בסך של 8.4.2010ביום  )1

. ח ערך נקוב של הון מניות נפרע" ש1ח לכל " ש0.332ח המהווה "אלפי ש
 .משפט-לת אישור ביתקב הצריכה ולא במזומן בוצעה לעיל המפורטת החלוקה

  
 2,000חילקה החברה לבעלי מניותיה דיבידנד במזומן בסך של , 26.7.2010ביום  )2

. ח ערך נקוב של הון מניות נפרע" ש1ח לכל " ש0.166ח המהווה "אלפי ש
 .משפט-קבלת אישור בית הצריכה ולא במזומן בוצעה לעיל המפורטת החלוקה

  

 11,000תיה דיבידנד במזומן בסך של  חילקה החברה לבעלי מניו3.5.2011ביום  )3
. ח ערך נקוב של הון מניות נפרע" ש1ח לכל " ש0.915ח המהווה "אלפי ש
 .משפט-קבלת אישור בית הצריכה ולא במזומן בוצעה לעיל המפורטת החלוקה

  
 16,000חילקה החברה על חלוקת דיבידנד במזומן בסך של , 14.6.2012ביום  )4

 . ערך נקוב של הון מניות נפרע1לכל ח " ש1.330המהווה , ח"אלפי ש
 .בוצעה במזומן ולא הצריכה קבלת אישור בית משפט, החלוקה המפורטת לעיל
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  : פירוטים נוספים לדוחות הכספיים- 17ביאור 

  
  :דוחות רווח והפסד

2010 2011 2012  
  ח"אלפי ש

  
 :הכנסות ממכירות  .א   
 בישראל 255,217 272,589  266,487 
 ל"בחו 138,065 135,970  109,210 
 375,697  408,559 393,282  

 :עלות המכירות  .ב   
 שימוש בחומרים 254,831 258,340  234,206 
 שכר והוצאות בקשר לעובדים, משכורת 47,663 48,900  46,925 
 עבודות חוץ 1,870 2,723  3,521 
 פחת 21,087 20,603  19,209 
 הוצאות ייצור אחרות  28,241 26,437  25,789 

 :גידול במלאי   
 תוצרת גמורה )8,347( )3,593( )2,947(
 תוצרת בעיבוד )2,128( )1,622( )3,160(
 323,543  351,788 343,217  
 :הנהלה וכלליות, הוצאות מכירה ושיווק  .ג   
    
 :מכירה ושיווק  ) 1   
 יםמשכורת והוצאות בקשר לעובד 9,810 7,880  7,763 
 הוצאות יצוא 10,163 8,660  7,513 
 עמלת מכירות 4,858 4,433  2,874 
 הובלה יבשתית  5,232 5,593  5,300 
 ל"נסיעות לחו 254 337  280 
 פרסום והשתתפות בתערוכות 29 248  101 
 הפחתות 485 432  406 
 אחרות 440 385  296 
 24,533  27,968 31,271  

 :ליותהנהלה וכל  ) 2   
 *משכורת והוצאות בקשר לעובדים 4,878 4,724  4,358 
 פחת 147 130  334 
 שכר דירקטורים וביטוח נושאי משרה 166 239  241 
 שירותים מקצועיים 987 1,222  2,052 
 חובות מסופקים 278 144  )226(
 אחזקת משרד ומשרדיות 2,066 2,300  1,663 
 אחזקת רכב 346 241  427 
 תקשורת 716 690  859 
 אחרות 652 595  670 
 10,378  10,285 10,236  

  
  .19ראה ביאור , כולל דמי ניהול לחברה האם* 
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  :)המשך( פירוטים נוספים לדוחות הכספיים - 17ביאור 
 

   בדצמבר31-שנה שהסתיימה ב
2010 2011 2012  

  ח"אלפי ש
 

    :נטו, הפסדים אחרים    .ד
 677  115 נטו- ממכירת רכוש קבועהפסד הון 

 1,884   להלן) 1(ראה , הוצאות בגין הסדר פשרה
  ) 2(ראה , הפסד מנזקי גניבת חומרי גלם

 186       להלן
 157 19 263 שונים

378 19 2,904 
 

בגובה של , שק אנגליה תביעה על ידי לקוח-הוגשה כנגד פלסטו, 2010 ביוני 8ביום  )1(
ן נזקים שנגרמו לו לטענתו עקב אספקת תוצרת פגומה בגי, ט" אלפי ליש895

שק אנגליה את כתב - הגישה פלסטו, 2010 ביולי 9ביום . 2006 - 2005בשנים 
ההגנה וכן תביעה שכנגד בגין הסחורה שסופקה ולא התקבלה תמורה בגינה 

שק -נחתם בין פלסטו, 2011בחודש פברואר . ט" אלפי ליש167 -בגובה של כ 
שק אנגליה ללקוח סך של -הלקוח הסכם פשרה על פיו תשלם פלסטו אנגליה לבין

ט בגין הוצאות משפטיות " ליש90,000ט בגין תביעתו וכן סך של " ליש150,000
  .שהוצאו על ידי הלקוח

  
חברה בת , ")מור("מ " הגישה מור תעשיות פלסטיק בע2010 באוקטובר 13ביום  )2(

בקשר עם חשד לגניבה תלונה למשטרת ישראל , בבעלות מלאה של החברה
בה , מתמשכת של חומרי גלם שבוצעה במחסן חומרי הגלם של מור בשדרות

ח חוקר על מנת לבדוק "מור מינתה רו. מעורבים עובדים ממור וצדדים שלישיים
 - 2009סכום הנזק שנגרם למור במהלך השנים , להערכת החברה. את היקף הגניבה

  .  ח" מיליון ש3.4 מסתכם בסך של 2010
פוליסת , לחברה ובכלל זה לחברות בנות שלה(מור דיווחה על המקרה למבטחיה 

  ). ב" אלף דולר ארה500 -ביטוח נאמנות עובדים בגבול כיסוי בסך של כ
 .ח" מיליון ש1.4 - נרשמו הפסדים אחרים בגין נזקי הגניבה בסך של כ2009בשנת 
, ח" מיליון ש2 - כ נרשמו הפסדים אחרים בגין נזקי הגניבה בסך של2010בשנת 

 בגין התביעה ממבטחיה בסך 2010אשר קוזזו מהחזר שקיבלה מור בחודש דצמבר 
  .ח" מיליון ש1.8-של כ
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  :)המשך( פירוטים נוספים לדוחות הכספיים - 17ביאור 

  
   בדצמבר31-שנה שהסתיימה ב

2010 2011 2012  
  ח"אלפי ש

 
 :מימון    .ה   
 :הוצאות   

4,229 3,308 1,886 
בגין הלוואות לזמן ארוך מתאגידים 

 בנקאיים
 בגין איגרות חוב  184 1,284
 בגין אשראי לזמן קצר 6,969 4,630 2,390
 בגין הפרשי שער   1,205

 )כולל בגין תוכנית הטבה מוגדרת(אחרות  1,211 1,339 532
9,640 9,461 10,066      

 :הכנסות   
 שי שערבגין הפר 1,290 300 

 אחרות 14 534 536
536 834 1,304      

9,104 8,627 8,762        
  
  

   הוצאות בגין הטבות לעובדים-  18ביאור 
   בדצמבר31-שנה שהסתיימה ב

2010 2011 2012  
  ח"אלפי ש

 
 53,038  56,307 57,157  שכר ומשכורת
 2,141  2,286 2,465  ביטוח לאומי

 3,536  2,426 2,671 וכניות להפקדה מוגדרת ת- עלויות הוצאות פנסיה 
 435  485 58  תוכניות להטבה מוגדרת- הוצאות פנסיה 

 )104( -  - 'ב16ראה ביאור ,  תשלום מבוסס מניות
 62,351 61,504  59,046 

 376  378 335  מספר העובדים 
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  עסקות ויתרות עם בעלי עניין וצדדים קשורים - 19ביאור 
  

 31אשר נכון ליום , )המאוגדת בישראל(מ "ידי חברת קרגל בע-ת עלהחברה נשלט
  .   ממניות החברה81.16%- בבעלותה כ, 2012בדצמבר 

  
ע "התש, )חות כספיים שנתיים"דו(בתקנות ניירות ערך " בעלי עניין" כהגדרת -" בעלי עניין"
- 2010.  
 -  )IAS 24 -להלן ) (קןמתו(זה בתקן חשבונאות בינלאומי  כהגדרת מונח - " צדדים קשורים"
  ". בהקשר לצד קשורגילויים"

יחד ,  הנכללים-  Key management personnel( אנשי המפתח הניהוליים של החברה
כוללים את חברי ) IAS 24 -האמורה ב" צדדים קשורים"בהגדרת , עם גורמים אחרים
  . ל"הדירקטוריון והמנכ

  
  :עסקות עם בעלי עניין  .א

  מבר בדצ31-שנה שהסתיימה ב
2010 2011 2012  

  ח"אלפי ש
 

    :הטבות לבעלי עניין  ) 1(
    :בעלי עניין המועסקים בחברה

 288 -;- -;- ח" הסכום באלפי ש-הוצאות שכר 
מספר האנשים שאליהם מתייחסות 

 1 -;- -;- תההטבו
    -דירקטורים שאינם מועסקים 

 241 239 166 ח"הסכום באלפי ש
  יהם מתייחסות   מספר האנשים שאל

 4 3 3    ההטבות
 700 1,427 1,463 דמי ניהול לחברה האם

  
  מכירות וקניות עם בעלי עניין  ) 2(
  

,  ח"אלפי ש 11,222 הינן בסך של 2010- ו2011, 2012מכירות הקבוצה לבעלי עניין בשנים 
  .בהתאמה, ח" אלפי ש11,165-ח ו" אלפי ש11,940

  , ח" אלפי ש838 הינן בסך של 2010-  ו2011, 2012ים קניות הקבוצה מבעלי עניין בשנ
  .בהתאמה, ח" אלפי ש763-ח ו" אלפי ש936

 
  :יתרות עם בעלי עניין   .ב

   בדצמבר31
2011 2012  

  ח"אלפי ש
 

 לקוחות 4,081 6,273
 )החברה האם(חייבים ויתרות חובה  1,396 1,396

 ספקים ונותני שירותים 1,575 62
 )החברה האם(יתרות זכות זכאים ו 168 13
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  ):המשך (עסקות ויתרות עם בעלי עניין וצדדים קשורים - 19ביאור 
  
אישרה האסיפה הכללית של החברה הוצאת כתבי שיפוי , 2008 בדצמבר 22ביום   .ג

לנושאי המשרה של החברה בתנאים המפורטים בכתבי השיפוי ובלבד שסכום 
 מההון העצמי של החברה לפי 20%-השיפוי לא יעלה על סכום מצטבר השוה ל

 .דוחותיה הכספיים האחרונים שפורסמו לפני תשלום השיפוי בפועל
  
אישרה האסיפה הכללית של החברה את תיקון כתבי השיפוי של , 2011בספטמבר   .ד

כך שכתבי השיפוי לא יכללו התחייבות לשיפוי נושא משרה בגין חבות , החברה
לחוק ) 4(263בהתאם לסעיף ( ועיצום כספי כספית שתוטל עליו בשל קנס אזרחי

ויכללו התחייבות לשיפוי בגין חבות כספית שתוטל על נושא המשרה , )החברות
בגין ; לחוק ניירות ערך) א)(1)(א(נד52כאמור בסעיף , בשל תשלום לנפגע ההפרה

לרבות , הוצאות שיוציא נושא המשרה בקשר עם הליך מינהלי שיתנהל בעניינו
ג 363בהתאם לסעיף (ובכלל זה שכר טרחת עורך דין , נות סבירותהוצאות התדיי

ובגין כל חבות או הוצאה ; )לחוק ניירות ערך. ח56לחוק החברות בצירוף סעיף 
  .פי דין לשפות נושא משרה-אחרת אשר בשלהן מותר או יהיה מותר על

  
אישרה האסיפה הכללית של החברה את התקשרות , 2010 בספטמבר 2ביום   .ה

בהסכם למתן שירותי ניהול , בעלת השליטה בחברה, מ"ה עם קרגל בעהחבר
 1.4בתמורה שנתית של , 2010 ביולי 1 שנים החל מיום 3לחברה לתקופה של 

 . ח צמודה למדד"מיליון ש
  
אישרה האסיפה הכללית את התקשרויות החברה בפוליסות , 2011בספטמבר   .ו

  בינואר1וש שנים החל מיום למספר תקופות שלא יעלו במצטבר על של, ביטוח
לרבות , בחברה ובחברות קשורות, שבמסגרתן תבוטח אחריות נושאי משרה, 2012

או שלבעלי שליטה עניין /או קרוביהם בעלי שליטה בחברה ו/נושאי משרה שהם ו
, כפי שיהיו מעת לעת, ")נושאי משרה מקרב בעלי השליטה("אישי במינויים 

כאשר התקשרות כאמור יכול שתיעשה , י משרהולרבות מי שכיהנו בעבר כנושא
, תוך שינוי בתנאיה, חידושה או החלפתה, גם בדרך של הארכת פוליסה מסתיימת

 . ובלבד שההתקשרויות תהיינה על בסיס עיקרי ההתקשרות שפורטו בסעיף זה
  

   מידע מגזרי- 20ביאור 
  

ים המוגש למקבל מגזרי פעילות מדווחים לפי אותו בסיס המשמש לצרכי דיווח פנימי
אשר אחראי על הקצאת משאבים למגזרי , ההחלטות התפעוליות הראשי בקבוצה

החברה הגדירה את מטה הקבוצה , הפעילות של הקבוצה והערכת הביצועים שלהם
) ל הכספים והיועצת המשפטית"סמנכ, ל החברה"מנכ, ר הדירקטוריון"הכולל את יו(

  . לטות אסטרטגיותכמקבל ההח, ביחד עם הנהלת חברות הקבוצה
  

בפני מטה הקבוצה והנהלת הקבוצה נסקרים הדיווחים הפנימיים של הקבוצה בהתאם 
מטה הקבוצה . לתחומי הפעילות הרלוונטיים לשם הערכת ביצועים והקצאת משאבים

  .קבע את מגזרי הפעילות בהתבסס על דיווחים אלו
  

סקית על פי ההיבט מקבלי ההחלטות התפעוליות הראשיים בוחנים את הפעילות הע
  .מעריך מטה הקבוצה את ביצועי הקבוצה, בהיבט זה. של השונות בתחומי הפעילות

מקבלי ההחלטות התפעוליות הראשיים בוחנים את ביצועי מגזרי הפעילות על בסיס 
הכנסות והוצאות מימון אינן .  נטו-הרווח מפעולות לפני הפסד הפסדים אחרים 

הנבחנים על ידי מקבלי ההחלטות , י הפעילותנכללות בתוצאות כל אחד ממגזר
, מידע נוסף המסופק למקבלי ההחלטות התפעוליות הראשיים. התפעוליות הראשיים

  .נמדד באופן התואם את שיטת המדידה בדוחות הכספיים
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  ):המשך ( מידע מגזרי- 20ביאור 
  

  :מידע בקשר למגזרים

  ישראל מחוץ לישראל סך הכל
2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012  

 ח"אלפי ש ח"אלפי ש ח"אלפי ש
  

 :מידע על הרווח וההפסד         
 :הכנסות ממכירות         
    הכנסות המגזר 287,077 304,814  294,423  138,065 135,970 109,210  425,142 440,784  403,633 
 הכנסות בין מגזרי פעילות )31,860(  )32,225( )27,936(    )31,860( )32,225( )27,936(
 )הכנסות במאוחד( הכנסות מלקוחות חיצוניים  255,217 272,589  266,487  138,065 135,970 109,210  393,282 408,559  375,697 

 17,243  18,518 8,558  9,847 10,685 6,139  7,396  7,833 2,419 
  

 ריםאח) הפסדים(לפני רווחים , רווח מפעולות
  נטו-הפסדים אחרים  )378( )19( )964(   )1,940( )378( )19( )2,904(
 רווח מפעולות 2,041 7,814  6,432  6,139 10,685 7,907  8,180 18,499  14,339 
 הוצאות מימון       10,066 9,461  9,640 
 הכנסות מימון        1,304 834  536 
 מסהטבת        852 )4,209( )7,674(
 רווח נקי לשנה       270 14,081  12,909 

 19,949  21,165 21,719  382 840 1,365  19,567  20,325 20,354 
  

 פחת והפחתות
  

  מידע לגבי איזורים גאוגרפיים
  

  אלפי 272,589: 2011(ח "אלפי ש 255,217 עומדות על 2012הכנסותיה של הקבוצה מלקוחות חיצוניים בישראל בשנת . החברה הינה תושבת ישראל
 38,380: 2011(ח "אלפי ש 41,015 עומדות על 2012סך ההכנסות של הקבוצה מלקוחות חיצוניים באמריקה בשנת , )ח" אלפי ש266,487: 2010, ח"ש

: 2011(ח " שאלפי 84,497 עומדות על 2012סך ההכנסות של הקבוצה מלקוחות חיצוניים באירופה בשנת , )ח" אלפי ש31,220: 2010, ח"אלפי ש
ח "אלפי ש 12,555 באפריקה עומדות על 2012וסך ההכנסות של הקבוצה מלקוחות חיצוניים בשנת , )ח" אלפי ש67,239: 2010, ח"אלפי ש 85,840

).ח" אלפי ש10,751: 2010, ח"אלפי ש 11,750: 2011(
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  נספח 

  
  מ"פלסטו שק בע

  פרטים על חברות מאוחדות 

  2011- ו2012 בדצמבר 31לימים 

  
שיעור החזקה במניות 
המקנות זכויות הצבעה 

 וחלק ברווחים
  

 ש  ם   ה  ח  ב ר  ה
  

100% Plasto Sac Iberica S.L   
 

100% Plasto Sac (U.K) Ltd 
 

100% Plasto Sac Mexico S.A 
 

  מ " בע1998פלסטו שק החזקות  100%
 

  מ"מור תעשיות פלסטיק בע 100%
 

   (*)מ"בע) 1991(סיון תעשיות פלסטיק  100%
 

 מ"קרגל אריזות גמישות בע 100%
  

  
  .מ"ידי מור תעשיות פלסטיק בע- מוחזקת על  (*) 
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  'ג9מידע כספי נפרד המובא לפי תקנה 

  , )דוחות תקופתיים ומיידיים( לתקנות ניירות ערך 

  1970 -ל "התש

 



  

1 
 

 

  
  
  

  

  

  

  

  

 מ"פלסטו שק בע
  'ג9מידע כספי נפרד המובא לפי תקנה 

  , )דוחות תקופתיים ומיידיים( לתקנות ניירות ערך 

  1970 -ל "התש

  
  
  

  תוכן העניינים
  

  
 ודעמ 

  2  דוח רואה החשבון המבקר

   ):ח"ש(נתונים כספיים בשקלים חדשים 

נכסים והתחייבויות הכלולים בדוחות הכספיים המאוחדים המיוחסים לחברה 
  עצמה כחברה אם

  

3-4 

הכנסות והוצאות הכלולות בדוחות הכספיים המאוחדים המיוחסות לחברה עצמה 
   :כחברה אם

  5        רווח או הפסד

  6   כולל אחר)הפסד ( רווח     

תזרימי מזומנים הכלולים בדוחות הכספיים המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה 
  כחברה אם

  

7-8  

 9-17   לנתונים הכספייםביאורים ומידע נוסף
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  לכבוד

  בעלי המניות של 
  מ"פלסטו שק בע

  
  ,.נ.ג.א
  

  ערך ניירות לתקנות' ג9 תקנה ילפ נפרד כספי מידע על המבקר החשבון רואה של מיוחד דוח: הנדון
  1970-ל"התש, )ומיידיים תקופתיים דוחות(
  
  

 1970-ל"התש, )ומיידיים תקופתיים דוחות (ערך ניירות לתקנות' ג9 תקנה לפי המובא הנפרד הכספי המידע את ביקרנו
 שבהן שהאחרונה השנים משלוש אחת ולכל 2011 -ו 2012 בדצמבר 31 לימים") החברה "- להלן (מ"בע שק פלסטו של

 באחריות הינו הנפרד הכספי המידע. החברה של התקופתי בדוח נכלל ואשר 2012 בדצמבר 31 ביום הסתיימה
  .ביקורתנו על בהתבסס הנפרד הכספי המידע על דיעה לחוות היא אחריותנו. החברה של וההנהלה הדירקטוריון

  
 בגין הנכסים סך בניכוי ההתחייבויות לסך תייחסהמ האם החברה של לבעלים המיוחס הכספי המידע את ביקרנו לא

, בהתאמה, 2011-ו 2012 בדצמבר 31 בימים ח"ש אלפי 901-וכ ח"ש אלפי 2,686 -כ לסך הסתכם אשר מוחזקות חברות
-כ, ח"ש אלפי )25 (-כ של לסך הסתכם אלו מוחזקות חברות) הפסדי (ברווחי האם החברה של המניות בעלי חלק ואשר

 הדוחות. בהתאמה, 2010-ו, 2011, 2012 בדצמבר 31 בימים שהסתיימו לשנים ח"ש אלפי 737-וכ ח"ש אלפי) 302(
 מתייחסת שהיא ככל, דעתנו וחוות לנו הומצאו שדוחותיהם אחרים חשבון רואי ידי על בוקרו חברות אותן של הכספיים
  .האחרים החשבון רואי דוחות על מבוססת, חברות אותן בגין שנכללו לסכומים

  
 הביקורת את לתכנן מאיתנו נדרש אלה תקנים פי על. בישראל מקובלים ביקורת לתקני בהתאם ביקורתנו את ערכנו

 כוללת ביקורת. מהותית מוטעית הצגה הנפרד הכספי במידע שאין ביטחון של סבירה מידה להשיג במטרה ולבצעה
 של בחינה גם כוללת ביקורת. הנפרד ספיהכ במידע הכלולים ובפרטים בסכומים התומכות ראיות של מדגמית בדיקה
 הדירקטוריון ידי על שנעשו המשמעותיים האומדנים ושל הנפרד הכספי המידע בעריכת שיושמו החשבונאיים הכללים

 נאות בסיס מספקת שביקורתנו סבורים אנו. הנפרד הכספי המידע של ההצגה נאותות הערכת וכן החברה של וההנהלה
  .דעתנו לחוות

  
 הבחינות מכל, ערוך הנפרד הכספי המידע, האחרים החשבון רואי של הדוחות ועל ביקורתנו על בהתבסס, לדעתנו

  .1970-ל"התש, )ומיידיים תקופתיים דוחות (ערך ניירות לתקנות' ג9 תקנה להוראות בהתאם, המהותיות
  
  
  
  
  
  , קסלמן וקסלמן  ,אביב-תל
  רואי חשבון  2013 במרס 14

   PricewaterhouseCoopers International Limited -פירמה חברה ב  
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  מ"פלסטו שק בע
  

  1970 -ל "התש, )דוחות תקופתיים ומיידיים(לתקנות ניירות ערך ' ג9מידע כספי נפרד המובא לפי תקנה 

 נכסים והתחייבויות הכלולים בדוחות הכספיים המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם

 

 

  בדצמבר31    
    2012 2011 
ש  ביאור   י  פ ל  ח"א

  
ם י   ס   כ        נ  

     :נכסים שוטפים
 7,092  13,893 3  מזומנים ושווי מזומנים

  501  4  מס הכנסה לקבל
   4  :חייבים ויתרות חובה

 48,337  53,025   לקוחות
  1,719  3,597   אחרים

 33,915  36,936   מלאי 
   107,952  91,063 

     :נכסים שאינם שוטפים
 40,779  37,065   בוע קרכוש
 717   639    ברהלאחר הפחתה שנצ,  בלתי מוחשייםנכסים
 1,625  1,125 4   ארוךזמן חובה ליתרות
 בשל סיום ייבות ניכוי התחאחרל, ויים פיצות בקופיעודה

 170  183   יחסי עובד מעביד
   39,012  43,291 

, של סך הנכסים, סכום נטו המיוחס לבעלים של החברה האם
המציגים בדוחות הכספיים , ניכוי סך ההתחייבויותב

, התמציתיים המאוחדים מידע כספי בגין חברות מוחזקות
 216,053  225,677   לרבות מוניטין

        

 350,407  372,641   סך הכל נכסים המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם
  
 

  
  
  
  
  
  

          
  אופיר בן יעקב    גבריאל נגר    ניר דור

  ל כספים"סמנכ    ל"דירקטור ומנכ    יון ר הדירקטור"יו
  
  
  

  .2013 במרס 14: תאריך אישור הנתונים הכספיים על ידי דירקטוריון החברה
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  מ"פלסטו שק בע

  
  1970 -ל "התש, )דוחות תקופתיים ומיידיים(לתקנות ניירות ערך ' ג9מידע כספי נפרד המובא לפי תקנה 

 המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה כחברה אםנכסים והתחייבויות הכלולים בדוחות הכספיים 

  )המשך(
  
  

  בדצמבר31    
    2012 2011 
ש  ביאור   י  פ ל  ח" א

  

     ה  ת  ח  י   ב  ו  י  ו  ת 

     :התחייבויות שוטפות
 לזמן לוואות וחלויות שוטפות של ה ואחריםקאיים בנמתאגידים אשראי
 60,140  87,697 'א5  ארוך

 860   'ב5  שלם הכנסה למסי
   'ב5  : ויתרות זכותזכאים

 47,621  64,008   שירותים ונותני ספקים
 4,598   7,482    אחרים

  159,187  113,219 

     :התחייבויות שאינן שוטפות
 4,000   'א5   שוטפותלויותבניכוי ח, קאיים ארוך מתאגידים בנלזמן הלוואות

 2,895  2,827 'ג7  ם נדחיסה הכנמסי

   2,827  6,895 

        

 120,114  162,014   סך הכל התחייבויות המיוחסות לחברה עצמה כחברה אם

     
 230,293  210,627   הון עצמי המיוחס לבעלים של החברה האם

        

   372,641  350,407 

     
  
  

  
  

  .הביאורים והמידע הנוסף המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מנתונים כספיים אלה
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  מ "פלסטו שק בע
  

  1970 -ל "התש, )דוחות תקופתיים ומיידיים(לתקנות ניירות ערך ' ג9מידע כספי נפרד המובא לפי תקנה 

  הכנסות והוצאות הכלולות בדוחות הכספיים המאוחדים המיוחסות לחברה עצמה כחברה אם
  
 

   בדצמבר 31 -השנה שהסתיימה ב    

  2010 2011 2012  ביאור  

ש     י  פ ל  ח "א
  

 142,543  158,992  147,513  הכנסות
 127,919  145,183  136,820   עלות המכר
 14,624  13,809  10,693   רווח גולמי

 10,137  11,149  11,019  הוצאות מכירה ושיווק
 6,214  5,840  5,983  הוצאות הנהלה וכלליות

 )1,727( )3,180( )6,309(    נטו, הפסד מפעולות לפני הפסדים אחרים
 51   )153(  נטו, אחרים) םהפסדי(רווחים 

 )1,676( )3,180( )6,462(   הפסד מפעולות
      

 839  24    הכנסות מימון 
 4,261  5,811  8,400  הוצאות מימון 

 3,422  5,787  8,400   נטו- הוצאות מימון 
  )5,098( )8,967( )14,862(   הפסד לפני מסים על ההכנסה

 )2,639( )910( )2,248( 'ד7 הטבת מס

 )2,459( )8,057( )12,614(  הפסד לתקופה המיוחס לחברה עצמה כחברה אם
של סך , המיוחס לבעלים של החברה האם, סכום נטו

המציגים בדוחות , ההכנסות בניכוי סך ההוצאות
הכספיים התמציתיים המאוחדים תוצאות פעילות 

לרבות ירידת ערך מוניטין או , בגין חברות מוחזקות
  15,368   22,138  12,884    ביטולה

סך הכל רווח לתקופה המיוחס לבעלים של החברה 
  12,909   14,081  270   האם

        
  

  
  

  .הביאורים והמידע הנוסף המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מנתונים כספיים אלה
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  מ"פלסטו שק בע
   

  1970 -ל "התש, ) ומיידייםדוחות תקופתיים(לתקנות ניירות ערך ' ג9מידע כספי נפרד המובא לפי תקנה 

   הכנסות והוצאות הכלולות בדוחות הכספיים המאוחדים המיוחסות לחברה עצמה כחברה אם
 ) המשך(

  
  
  

  בדצמבר 31השנה שהסתיימה ביום   
  2012  2011 2010  
  ח "אלפי ש  

  
 12,909  14,081  270  רווח לשנה המיוחס לבעלים של החברה האם

     -הפסד כולל אחר 
 )650( )2,670( )2,256(   מהפרשי תרגום קרן

המיוחס לבעלים של החברה ,  כולל לשנה)הפסד (סך הכל רווח
 12,259  11,411  )1,986(  האם

  
 
 
 
 
 

  .הביאורים והמידע הנוסף המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מנתונים כספיים אלה
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  מ"פלסטו שק בע  
   

  1970 -ל "התש, )דוחות תקופתיים ומיידיים( ניירות ערך לתקנות' ג9מידע כספי נפרד המובא לפי תקנה 
   תזרימי מזומנים הכלולים בדוחות הכספיים המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם

  
  

  
  

שנה שהסתיימה              
   בדצמבר31ביום 

  2012  2011  2010  

ש   י  פ ל   ח"א
  

        :תזרימי מזומנים מפעילויות שוטפות
 9,079  33,736   7,793  )'ראה נספח א(ו שנבעו מפעולות מזומנים נט

 )3,835( )5,396(  )4,014(  ריבית ששולמה
 )2,235( 175  )940(  )ששולמו(מסי הכנסה שהתקבלו 

  3,009   28,515   2,839  מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת
        

        :תזרימי מזומנים מפעילויות השקעה
 )3,710( )2,622(  )3,417(  רכישת רכוש קבוע

     )391( )178(  רכישת נכסים בלתי מוחשיים

  372      תמורה ממכירת רכוש קבוע

  )3,338(  )3,013( )3,595(  מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה
        

        :תזרימי מזומנים מפעילויות מימון
  )11,547(  )11,958(    פירעון איגרות חוב

  )4,000(  )4,000(  )4,000(  ים בנקאייםפירעון הלוואות לזמן ארוך מתאגיד
  )6,000(  )11,000(  )16,000(  דיבידנד ששולם

  30,003   )6,011(  27,557  נטו, אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים

  8,456   )32,969(  7,557  )ששימשו לפעילות מימון(מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון 
        

  8,127   )7,467(  )6,801(  ם במזומנים ושווי מזומני) קיטון(גידול 
  6,432   14,559   7,092  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה

  14,559   7,092   13,893  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לגמר השנה
        

  
  



  

8 
 

 

  מ"פלסטו שק בע
  

  1970 -ל "התש, )דוחות תקופתיים ומיידיים(לתקנות ניירות ערך ' ג9מידע כספי נפרד המובא לפי תקנה 
   תזרימי מזומנים הכלולים בדוחות הכספיים המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם

  
  ) המשך(

  
  

 בדצמבר 31שנה שהסתיימה ביום   
  2012  2011 2010  
  ח "אלפי ש  

  
  
     :מזומנים נטו שנבעו מפעולות  )א(

 )5,098( )8,967( )14,862(  הפסד המיוחס לחברה עצמה כחברה אם לפני מסים על ההכנסה
     :התאמות בגין

        :הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים
  )51(    )110(   נטו–רווח הון ממכירת רכוש קבוע 

  )104(      ביטול הטבה בגין אופציות לעובדים
  3,835   5,396   4,014  ריבית ששולמה

  142   71   )13(  נטו–מעביד -התחייבות בשל סיום יחסי עובד
    375   500  פחתת יתרות חובה לזמן ארוךה

  4,626   4,549   4,471  פחת והפחתות
  476   141     ארוךהפרשי שער והצמדה בגין איגרות חוב לזמן

       
        ): הון חוזר תפעולי(שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות תפעוליים 

        :בחייבים ויתרות חובה) גידול(קיטון 
  1,404   )89(  )1,783(  לקוחות

  1,145   40,648   20,263  תזרימי מזומנים נטו מפעילות שוטפת בגין עסקות עם חברות בנות
  )717(  )529(  )1,878(  אחרים

        :בזכאים ויתרות זכות) קיטון(גידול 
  19,193   )5,668(  )2,672(  ספקים ונותני שירותים

  )1,278(  )447(  2,884  אחרים
  )14,494(  256   )3,021(  במלאי) גידול(קיטון 

    )2,000(    גידול ביתרות חובה לזמן ארוך

  9,079   33,736   7,793 מזומנים נטו שנבעו מפעולות המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם
  
 
 
, מידע בדבר פעילויות הכלולות בדוחות התזרים המאוחדים והמתייחסות לחברה עצמה כחברה אם) ב(

  :שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים
  

  בדצמבר 31תיימה ביום שנה שהס  
  2012  2011 2010  
  ח "אלפי ש  

רכישת רכוש קבוע ונכסים בלתי מוחשיים באשראי 
 157 513  507  ספקים

  
  
  
  
  

  .הביאורים והמידע הנוסף המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מנתונים כספיים אלה
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  מ"פלסטו שק בע
  

דוחות תקופתיים (לתקנות ניירות ערך ' ג9קנה ביאורים ומידע נוסף למידע הכספי הנפרד המובא לפי ת
  1970 -ל "התש, )ומיידיים

  
דוחות (לתקנות ניירות ערך ' ג9מידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה  אופן עריכת ה- 1ביאור 

  1970 -ל "התש, )תקופתיים ומיידיים
  
  הגדרות  .א
  

  .מ" פלסטו שק בע–" החברה"
  
לתקנות ניירות ' ג9ד המובא לפי תקנה  מידע כספי נפר–" המידע הכספי הנפרד"

  .1970 –ל "התש, )דוחות תקופתיים ומיידיים(ערך 
  

כל המונחים המובאים במסגרת המידע הכספי הנפרד , למעט אם נאמר אחרת
הינם כהגדרתם של מונחים אלה במסגרת הדוחות הכספיים המאוחדים של 

  ). הדוחות המאוחדים–להלן ( 2012החברה לשנת 
  
  .חברה בשליטה משותפת/ חברה בת או חברה כלולה או ישות–" חזקתחברה מו"
  
 חברה בת או חברה בשליטה משותפת המטופלת בשיטת -" חברה מאוחדת"

  .האיחוד היחסי
  
 עסקות של החברה עם חברות בנות או עם חברות –" עסקות בינחברתיות"

  .בשליטה משותפת המטופלות בשיטת האיחוד היחסי
  
תזרימי מזומנים ", "הכנסות והוצאות בינחברתיות", "תיתרות בינחברתיו"

, בהתאם לעניין, ותזרימי מזומנים, הכנסות או הוצאות,  יתרות–" בינחברתיים
  .אשר בוטלו במסגרת הדוחות המאוחדים, הנובעים מעסקות בינחברתיות

  
  להלן עיקרי אופן עריכת המידע הכספי הנפרד  .ב
  

דוחות (ג לתקנות ניירות ערך 9תקנה נערך בהתאם ל, המידע הכספי הנפרד
לרבות הפרטים האמורים ) 'ג9 תקנה –להלן  (1970 –ל "התש) תקופתיים ומיידיים

ובכפוף להבהרות , ) התוספת–להלן (בתוספת העשירית לתקנות האמורות 
שפורסמה באתר " הבהרה בקשר עם דוח כספי נפרד של התאגיד"האמורות ב

 המתייחסת לאופן יישום התקנה והתוספת 2010 בינואר 24- רשות ניירות ערך ב
  ). הבהרת סגל הרשות–להלן (האמורות 

  
, לרבות דוחות כספיים נפרדים, המידע הכספי הנפרד אינו מהווה דוחות כספיים

 - תקני ה–להלן (הערוכים והמוצגים בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים 
IFRS (דוחות כספיים מאוחדים  "– 27והוראות תקן חשבונאות בינלאומי , בכלל

 לדוחות 2המדיניות החשבונאית שפורטה בביאור , עם זאת. בפרט" ונפרדים
והאופן בו סווגו הנתונים , בדבר עיקרי המדיניות החשבונאית, המאוחדים

, יושמו לצורך הצגת המידע הכספי הנפרד, הכספיים במסגרת הדוחות המאוחדים
  .לןוזאת בשינויים המתחייבים מהאמור לה

  
גילויים בנוגע למידע מהותי , במסגרת הביאורים שיובאו להלן נכללים בנוסף

וכמפורט בתוספת ובכפוף ' ג9בהתאם לדרישות הגילוי האמורות בתקנה , נוסף
ככל שמידע כאמור לא נכלל בדוחות המאוחדים באופן , להבהרת סגל הרשות

  .המתייחס במפורש לחברה עצמה כחברה אם
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  מ"פלסטו שק בע
  

דוחות תקופתיים (לתקנות ניירות ערך ' ג9ביאורים ומידע נוסף למידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה 
  )המשך (1970 -ל "התש, )ומיידיים

  
דוחות (לתקנות ניירות ערך ' ג9מידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה  אופן עריכת ה- 1ביאור 

  ):המשך (1970 -ל "התש, )תקופתיים ומיידיים
  
  ):המשך(להלן עיקרי אופן עריכת המידע הכספי הנפרד   .ב
  

נכסים והתחייבויות הכלולים בדוחות המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה  .1
 כחברה אם

  
לאחר , מוצגים סכומי הנכסים וההתחייבויות הכלולים במאזנים המאוחדים

, ניטרול ביטול יתרות בינחברתיות שבוטלו במסגרת הדוחות המאוחדים
חברה עצמה כחברה אם ומפורטים לפי סוגי הנכסים המיוחסים ל

. נתונים אלו סווגו באותו אופן בו סווגו במאזנים המאוחדים. וההתחייבויות
סכומי הנכסים וההתחייבויות האמורים משקפים את הנכסים 

למעט סכומי הנכסים , וההתחייבויות הכלולים במאזנים המאוחדים
של , בהתאם לעניין, תוספת או בניכויוב, וההתחייבויות בגין חברות מוחזקות

  .יתרות בינחברתיות שבוטלו במסגרת הדוחות המאוחדים
  

המיוחס לבעלים , בהתבסס על המאזנים המאוחדים, מוצג סכום נטו, בנוסף
המציגים , בניכוי סך ההתחייבויות, של סך הנכסים, של החברה האם

  .ות מוניטיןלרב, במאזנים המאוחדים מידע כספי בגין חברות מוחזקות
  

, ההצגה כאמור מביאה לכך שההון העצמי המיוחס לבעלים של החברה האם
הינו זהה להון העצמי של החברה כפי שנגזר , על בסיס הדוחות המאוחדים

  .מהמידע הכספי הנפרד
  
הכנסות והוצאות הכלולות בדוחות המאוחדים המיוחסות לחברה עצמה  .2

 כחברה אם
  

בפילוח , ות הכלולים בדוחות המאוחדיםמוצגים סכומי ההכנסות וההוצא
לאחר ניטרול ביטול הכנסות והוצאות , בגין רווח או הפסד ורווח כולל אחר

המיוחסים לחברה עצמה , בינחברתיות שבוטלו במסגרת הדוחות המאוחדים
  .ובפירוט לפי סוגי ההכנסות וההוצאות, כחברה אם

וח והפסד המאוחדים נתונים אלו סווגו באותו אופן בו סווגו בדוחות הרו
סכומי ההכנסות וההוצאות האמורים . ובדוחות המאוחדים על הרווח הכולל

משקפים את ההכנסות וההוצאות הכלולות בדוחות הרווח והפסד 
למעט סכומי הכנסות , המאוחדים ובדוחות המאוחדים על הרווח הכולל

 של ,בהתאם לעניין, ובתוספת או בניכוי, והוצאות בגין חברות מוחזקות
  .הכנסות והוצאות בינחברתיות שבוטלו במסגרת הדוחות המאוחדים

  
המיוחס לבעלים , בהתבסס על הדוחות המאוחדים, מוצג סכום נטו, בנוסף

המציגים בדוחות , של סך ההכנסות בניכוי סך ההוצאות, של החברה האם
לרבות ירידת ערך מוניטין , המאוחדים תוצאות פעילות בגין חברות מוחזקות

נתונים אלה מוצגים תוך פילוח בין רווח או הפסד לבין רווח כולל .  ביטולהאו
  .אחר

  
ההצגה כאמור מביאה לכך שסך כל הרווח לשנה המיוחס לבעלים של החברה 

על בסיס , האם וסך כל הרווח הכולל לשנה המיוחס לבעלים של החברה האם
לים של הינו זהה לסך כל הרווח לשנה המיוחס לבע, הדוחות המאוחדים

, החברה האם וסך כל הרווח הכולל לשנה המיוחס לבעלים של החברה האם
  .כפי שנגזרים מהמידע הכספי הנפרד, בהתאמה
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  מ"פלסטו שק בע
  

דוחות תקופתיים (לתקנות ניירות ערך ' ג9ביאורים ומידע נוסף למידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה 
  )המשך (1970 -ל "התש, )ומיידיים

  
דוחות (לתקנות ניירות ערך ' ג9מידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה  אופן עריכת ה- 1ביאור 

  ):המשך (1970 -ל "התש, )תקופתיים ומיידיים
  
  ):המשך(להלן עיקרי אופן עריכת המידע הכספי הנפרד   .ב

  
תזרימי מזומנים הכלולים בדוחות המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה  .3

   כחברה אם
  

המיוחסים , י המזומנים הכלולים בדוחות המאוחדיםמוצגים סכומי תזרימ
כשהם לקוחים מתוך הדוחות המאוחדים על , לחברה עצמה כחברה אם

יתרות הסכומים לאחר שבוטלו תזרימי , דהיינו(תזרימי המזומנים 
בפילוח לפי תזרים , )מזומנים בינחברתיים במסגרת הדוחות המאוחדים

ותזרים מפעילות מימון ותוך תזרים מפעילות השקעה , מפעילות שוטפת
מוצגים , במסגרת כל אחת מהפעילויות האמורות, בנוסף. פירוט מרכיביהם

  .בנפרד תזרימי המזומנים הבינחברתיים נטו
  . נתונים אלו סווגו באותו אופן בו סווגו בדוחות המאוחדים

, סכומים אלו משקפים את תזרימי המזומנים הכלולים בדוחות המאוחדים
 . תזרימי המזומנים בגין חברות מוחזקותלמעט סכומי

  
מכשירים      "- 39סיווג של מכשירים לפי קבוצות בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי  - 2ביאור 

  "הכרה ומדידה: פיננסיים
  

  :המדיניות החשבונאית לטיפול במכשירים פיננסיים יושמה עבור הפריטים הבאים
  .חייבים אחריםמזומנים ושווי מזומנים ולקוחות ו: נכסים  
  .אגרות חוב וספקים וזכאים אחרים, הלוואות, אשראי לזמן קצר: התחייבויות  
כל הנכסים הפיננסיים סווגו לקטגוריית , 2011 בדצמבר 31- ו2012 בדצמבר 31לימים   

התחייבויות "וכל ההתחייבויות הפיננסיות סווגו לקטגוריית " הלוואות וחייבים"
  ".פיננסיות אחרות

  
  :  מזומנים ושווי מזומנים - 3ביאור 

    
 . הינם מזומנים בבנקים ובקופות2011 - ו2012 בדצמבר 31היתרות לימים   .א
  
  :המטבעות בהם נקובים או אליהם צמודים המזומנים ושווי מזומנים הינם  .ב

  
  

   בדצמבר31  
  2012  2011  

  ח" א ל פ י  ש   
  231  913  ח"ש

  3,641  1,143  אירו
  1,838  9,542  דולר
  1,382  2,295  ט"ליש

  13,893  7,092  
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  מ"פלסטו שק בע
  

דוחות תקופתיים (לתקנות ניירות ערך ' ג9ביאורים ומידע נוסף למידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה 
  )המשך (1970 -ל "התש, )ומיידיים

  
  

הכלולים בדוחות המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה  נכסים פיננסיים אחרים - 4ביאור 
  :כחברה אם

  
  :מסי הכנסה לקבל ויתרות חובה לזמן ארוך מורכבים כדלקמן, ייבים ויתרות חובהח

  
 2012 בדצמבר 31  
  

  
  פריט
לא 
  כספי

שקל 
חדש 
  צמוד

שקל 
חדש 
לא 
  צמוד

צמוד 
לדולר 

או 
נקוב 
 בדולר

צמוד 
לאירו 

או 
נקוב 
 באירו

צמוד 
ח "למט

אחר או 
נקוב 
ח "במט
  אחר

סך 
 הכל

  ח"אלפי ש  
               

 53,025 17,482 4,511 12,116 18,916     לקוחות
 501     501   מס הכנסה לקבל

  חייבים ויתרות חובה 
         :   אחרים
 358    358     מוסדות

 444      444  הוצאות מראש
 290    290     הכנסות לקבל

 1,950      1,950  מקדמות לספקים
 555    555     שונים

  1,125     1,125     יתרות חובה לזמן ארוך
  2,394 501  21,244 12,116 4,511  17,482 58,248 

  
  

 2011 בדצמבר 31  
  

  
  פריט
לא 
  כספי

שקל 
חדש 
  צמוד

שקל 
חדש 
לא 
  צמוד

צמוד 
לדולר 

או 
נקוב 
 בדולר

צמוד 
לאירו 

או 
נקוב 
 באירו

צמוד 
ח "למט

אחר או 
נקוב 
ח "במט
  אחר

סך 
 הכל

  ח"אלפי ש  
               

 48,337 12,300 4,740 10,953 20,344     לקוחות
  חייבים ויתרות חובה     

         :   אחרים
 12    12     מוסדות

 438      438  הוצאות מראש
 379    379     הכנסות לקבל

 352      352  מקדמות לספקים
 538    538     שונים

  1,625     1,625     יתרות חובה לזמן ארוך
  790 -;-  22,898 10,953 4,740 12,300 51,681 
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  מ"פלסטו שק בע
  

דוחות תקופתיים (לתקנות ניירות ערך ' ג9ביאורים ומידע נוסף למידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה 
  )המשך (1970 -ל "התש, )ומיידיים

  
הכלולות בדוחות המאוחדים המיוחסות לחברה עצמה  הרכב התחייבויות פיננסיות - 5ביאור 

  :כחברה אם
  
  : הלוואותואשראי   .א

  2012 בדצמבר 31  
שקל   

חדש 
לא 
  צמוד

צמוד או 
נקוב 

במטבעות 
 סך הכל  אחרים

 ח"אלפי ש  
     :התחייבויות שוטפות

 83,697 4,234 79,463  . ואחריםאשראי מתאגידים בנקאיים
 4,000  4,000  חלויות שוטפות של הלוואות לזמן ארוך

  83,463 4,234 87,697 
  
  

  
  2011 בדצמבר 31

שקל   
חדש 
לא 
  מודצ

צמוד או 
נקוב 

במטבעות 
 סך הכל  אחרים

 ח"אלפי ש  
     :התחייבויות שוטפות

 56,140 4,175 51,965  אשראי מתאגידים בנקאיים
 4,000  4,000  חלויות שוטפות של הלוואות לזמן ארוך

  55,965 4,175 60,140 
     :התחייבויות שאינן שוטפות

 4,000 -;- 4,000  הלוואות לזמן ארוך
     
     
 64,140 4,175 59,965  כ אשראי והלוואות "סה

  
  . אין לחברה אשראי לזמן ארוך31.12.2012ליום 

  
 ראה –באשר לשיעובדים להבטחת ההתחייבויות והגבלות שהוטלו בקשר אליהן 

  .לדוחות הכספיים המאוחדים) 4('ב15ביאור 
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  מ"פלסטו שק בע
  
דוחות תקופתיים (לתקנות ניירות ערך ' ג9 לפי תקנה ביאורים ומידע נוסף למידע הכספי הנפרד המובא

  )המשך (1970 -ל "התש, )ומיידיים
  

הכלולות בדוחות המאוחדים המיוחסות לחברה עצמה  הרכב התחייבויות פיננסיות - 5ביאור 
  ):המשך( כחברה אם

  
  זכאים ויתרות זכות ומסי הכנסה לשלם  .ב

  
  : כדלקמןזכאים ויתרות זכות ומסי הכנסה לשלם מורכבים

  
  2012 בדצמבר 31  

  

  פריט
לא 
  כספי

שקל 
חדש 
  צמוד

שקל חדש 
  לא צמוד

צמוד לדולר 
או נקוב 
 בדולר

 צמוד או נקוב
במטבעות 
 סך הכל אחרים

  ח"אלפי ש  

 64,008 1,978 23,363  38,667      ספקים ונותני שירותים
        מסי הכנסה לשלם

        :זכאים ויתרות זכות אחרות
 2,657   1,432  1,225   והוצאות נלוותשכר עובדים

 2,282   2,282    הוצאות לשלם
 1,799        1,799  מקדמות מלקוחות

 744   744    שונים
  3,024    43,125  23,363 1,978 71,490 

  
  

  2011 בדצמבר 31  

  

  פריט
לא 
  כספי

שקל 
חדש 
  צמוד

שקל חדש 
  לא צמוד

צמוד לדולר 
או נקוב 
 בדולר

 צמוד או נקוב
בעות במט

 סך הכל אחרים
  ח"אלפי ש  

 47,621 1,183 31,021  15,417      ספקים ונותני שירותים
 860    860   מסי הכנסה לשלם

        :זכאים ויתרות זכות אחרות
 2,530   1,503  1,027  שכר עובדים והוצאות נלוות

 1,239   1,239    הוצאות לשלם
 12        12  מקדמות מלקוחות

 817   817    שונים
  1,039  860  18,976  31,021 1,183 53,079 

  
  

 גילוי אודות סיכון הנזילות הנובע מההתחייבויות הפיננסיות המיוחסות לחברה עצמה - 6ביאור 
  כחברה אם

  
ניהול זהיר של סיכוני נזילות מחייב קיום מספק של מזומנים ומסגרות אשראי זמינות 

החברה שומרת על גמישות , פעילותה העסקיתלאור אופייה הדינמי של . למימון הפעילות
  .מימונית באמצעות הקפדה על קיום מסגרות אשראי זמינות

  
אגף הכספים של . ידי אגף הכספים של החברה-תחזית תזרימי המזומנים מבוצעת על

החברה בוחן תחזיות שוטפות של דרישות נזילות בחברה כדי לוודא שקיימים די מזומנים 
כך , תוך הקפדה שבכל עת יהיו מספיק מסגרות אשראי לא מנוצלות, לצרכים התפעוליים

תחזיות . שהחברה לא תאלץ לחרוג ממסגרות האשראי בגין איזו ממסגרות האשראי שלה
אלו מביאות בחשבון מספר גורמים כגון תוכניות החברה להשתמש בחוב לצורך מימון 

  . שיגיחסי נזילות מסוימים שהחברה שמה לעצמה מטרה לה, פעילותה
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  מ"פלסטו שק בע
דוחות תקופתיים (לתקנות ניירות ערך ' ג9ביאורים ומידע נוסף למידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה 

  )המשך (1970 -ל "התש, )ומיידיים
  

  :מסים על ההכנסה - 7ביאור 
  

חוקי עידוד החלים על החברה ושומות מס , שיעורי המס, מסוי החברה בישראל  .א
  שלה

  
ים בדבר אופן מדידת תוצאות החברה בישראל לצרכי מס ובדבר באשר לפירוט

וכן בדבר שומות , שיעורי המס החלים על הכנסותיה וחוקי העידוד החלים עליה
  . לדוחות המאוחדים11ראה ביאור , מס של החברה

  
מסי הכנסה נדחים הכלולים בדוחות המאוחדים והמיוחסים לחברה עצמה   .ב

  : כחברה אם
  

 והתחייבויות המסים הנדחים הכלולים בדוחות המאוחדים ניתוח נכסי  )1
  :והמיוחסים לחברה עצמה כחברה אם הינו כדלקמן

  
   בדצמבר31  
  2012  2011  
  ח" א ל פ י  ש   

      -נכסי מסים נדחים 
       12נכסי מסים נדחים שהשבתם צפויה בתוך 

  277   252  חודשים מתאריך המאזן
      -התחייבויות מסים נדחים 

      חייבויות מסים נדחים שסילוקן צפוי הת
  )3,172(  )3,079(   חודשים מתאריך המאזן12 -לאחר יותר מ

      
  )2,895(  )2,827(  )נטו(התחייבויות מסים נדחים 
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  מ"פלסטו שק בע
  

  )המשך (1970 -ל " התש,)דוחות תקופתיים ומיידיים(לתקנות ניירות ערך ' ג9ביאורים ומידע נוסף למידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה 
  

  ):המשך(מסים על ההכנסה  - 7ביאור 
  

  ):המשך(מסי הכנסה נדחים הכלולים בדוחות המאוחדים והמיוחסים לחברה עצמה כחברה אם   .ג
  

 הנדחים הכלולים בדוחות המאוחדים לתאריכי המאזנים והמיוחסים לחברה עצמה כחברה אם והתנועה בהם באותן המסיםהרכב  )2
 :לקמןשנים הינם כד

      בגין סעיפים מאזניים  
    

  
  הפרשות לזכויות

  עובדים
      

  
רכוש 
  קבוע 

פיצויי  
  פרישה

דמי 
חופשה 
  אחרים  והבראה

בגין הפסדים 
להעברה 
  סך הכל  לצורכי מס

  )2,785(  1,900   199   203   )103(  )4,984(  1.1.2010-יתרה ל
              - 2010שינויים בשנת 

  1,677     )50(  )86(  18   1,795   תרת המסים הנדחיםהשפעת שינוי בשיעורי המס על י
  )1,541(  )1,554(  )73(  13   56   17    זקיפה שוטפת לדוח רווח והפסד

  )2,649(  346   76   130   )29(  )3,172(  31.12.2010-יתרה ל
              :2011שינויים בשנת 

  )246(  )346(  47   24   8   21    זקיפה שוטפת לדוח רווח והפסד
  )2,895(  -;-  123   154   )21(  )3,151(   31.12.2011 -יתרה ל

              :2011שינויים בשנת 
  68    )24(  )1(  )1(  94   זקיפה שוטפת לדוח רווח והפסד

  )2,827( -;-  99  153  )22(  )3,057(   31.12.2012 -יתרה ל
  
בעיקר  (15%-12% – 2011 בדצמבר 31; )12% בעיקר( 12.5% -  12% מחושבים לפי שיעורי מס של 2012 בדצמבר 31המסים הנדחים ליום   )3

12%.(  
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  מ"פלסטו שק בע
  

דוחות תקופתיים (לתקנות ניירות ערך ' ג9ביאורים ומידע נוסף למידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה 
  )המשך (1970 -ל "התש, )ומיידיים

  
  ):המשך(מסים על ההכנסה  - 7ביאור 

  
חות רווח והפסד והמיוחסים לחברה הכלולים בדו) הטבת מס(מסים על ההכנסה   .ד

  :עצמה כחברה אם לתקופות המוצגות
  

  :  כדלקמן
2010  2011  2012    

    ח "אלפי ש
 

  :בגין השנה המדווחת      
  נדחים    )1,678(  )902(  )2,582(
)2,582(  )902(  )1,678(    
   שוטפים- בגין שנים קודמות   )570(  )8(  )57(
)2,639(  )910(  )2,248(    

  
החברה בחרה שלא לכלול הסבר לגבי , התאם להבהרת סגל הרשותכמתאפשר ב

ביאור מס ("לבין הרווח החשבונאי ) הכנסת מסים(הקשר בין הוצאת מסים 
  ").תיאורטי

  
  

השקעות ועסקאות מהותיות בין החברה לחברות , הלוואות, התקשרויות, קשרים - 8ביאור 
  :הבנות שלה

  
ההשקעות והעסקות המהותיות , תההתקשרויו, מידע נוסף על מכלול הקשרים

  :הקיימים בין החברה לבין החברות הבנות שלה
  

 השקעות ושיעורי החזקה בחברות בנות )1
  

באשר לפרטים בדבר היקפי ההשקעות ושיעורי ההחזקה בחברות בנות ראה 
  . לדוחות המאוחדים8באור 

  
  :עסקות עם החברות הבנות )2

  
להלן סכומי .  הבנות שלהבשנים המדווחות בצעה החברה עסקות עם החברות

  :2010-2012העסקות עם החברות הבנות בשנים 
  

2010  2011  2012    
    ח "אלפי ש

 
  הכנסות ממכירות  116,055  130,330  117,692

        
  קניות  41,537  35,030  33,468

        
 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  ח תקופתי "דו
  

  2012לשנת 

  

  

  'חלק ד

  פרטים נוספים על החברה
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  מ"שק בע-פלסטו

  2011  לשנתפרטים נוספים

  1970-ל"תש, )דוחות תקופתיים ומיידים(בהתאם לתקנות ניירות ערך 

  

      מ"שק בע-פלסטו       :שם החברה

    52-004116-1     :חברה ברשם' מס

  727  : בורסהחברה ב' מס

  )א25תקנה (                      יבנה,  הצפוני. ת.א,  שידלובסקי' רח      :רשוםמען 

  )א25תקנה (                            08 - 9420175        :טלפון

  )א25תקנה (                            08 - 9420185      :פקסימיליה

  )א25תקנה (                        amit@plasto-sac.co.il    :דואר אלקטרוני

  31.12.2012     :תאריך המאזן

  14.3.2013      :דוחתאריך ה

  31.12.2012 - 1.1.2012      :שנת הדיווח

כולל , ועל מנת להבטיח את שלמות הדיווח והצגה מלאה ככל האפשר של מצב החברה לשם הזהירות בלבד(

  ).רועים שאירעו אחרי תום שנת הדיווחיהדוח גם א
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   הערכת שווי–ב 8תקנה 
ערכת שווי מהותית מאד של מוניטין קרגל אריזות מצורפת ה, 2012 בדצמבר 31לדוחות הכספיים ליום 

  . לדוחות הכספיים של החברה'ה10לפרטים ראו דוח דירקטוריון החברה וכן ביאור . גמישות
  

  ח" באלפי ש2012לשנת  –תמצית דוחות רווח והפסד רבעוניים מאוחדים א 10תקנה 
    

  שלושה            
  חודשים

  שלושה
  חודשים

        שלושה
  שיםחוד

  שלושה
  חודשים

  
  שנה

   12/ 3-1  12 / 6-4  12/ 7-9    12 /12-10   12/ 12-1  
            
            

  393,282  94,304  98,732  101,866  98,380  מכירותמ  הכנסות
            

  343,217  81,557  86,304  90,165  85,191  מכירותהעלות 
            

  50,065  12,747  12,428  11,701  13,189  רווח גולמי
            
            

  31,271  8,609  7,909  7,728  7,025   ושיווקהוצאות מכירה
            

  10,236  2,112  2,841  2,431  2,852   הוצאות הנהלה וכלליות
            

לפני הפסדים אחרים, רווח מפעולות  
3,312  1,542  1,678  

2,026  
8,558  

            
  )378(  )175(  )189(  )8(  )6(  נטו-הפסדים אחרים

            
  8,180  1,851  1,489  1,534  3,306  מפעולות  רווח

            
            

  8,762  3,961  1,176  2,071  1,554    נטו,  הוצאות מימון
            

  )582(  )2,110(  313  )537(  1,752  לפני מיסים על ההכנסה רווח
            

  )852(  )618(  108  )579(  237  )הטבת מס (מיסים על ההכנסה
            

  270  )1,492(  205  42  151,5  נקי לתקופה רווח
            

  )2,256(  )779(  )306(  )522(  )649(   הפסד כולל אחר
       

 (1,986) (2,271) (101) (480) 866   לתקופהכולל) הפסד (רווחסך 
  

  דוח על המצב הכספי  לתאריך ה מהותיות בת ובחברות קשורות-רשימת השקעות בחברות   :11תקנה 

  ספרמ  סוג המניה  )*( שם החברה  

  מניות

עלות   נ"כ ע"סה
מותאמת 
 ח"אלפי ש

  ערך מאזני 
  מותאם

 ח"אלפי ש

1.  .LTD SAC (U.K)  PLASTO 1,640(  1  100  100  רגילה(  

  132,235  65,086  11,510,000 11,510,000  רגילה  מ"מור תעשיות פלסטיק בע  .2

  95,489  82,287  213  213  רגילה מ"קרגל אריזות גמישות בע  .3

מ "בע) 1991(ות פלסטיק סיון תעשי  
(***) 

  17,415  17,710  6,027,151  6,027,151  רגילה
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  .     כל החברות הינן חברות פרטיות(*) 

  מ" על ידי מור תעשיות פלסטיק בע100%מוחזקת בשיעור של (***)  

  ש י ע ו ר     ה ה ח ז ק ה

    

  

  שם החברה

   

  נייר   
  הערך 

  

    

  בהון   

  

  

  בהצבעה

בסמכות 
 למנות

 דירקטורים

   

  שער בבורסה 

  לתאריך המאזן 

              

3.  PLASTO SAC (U.K) LTD.אין  100%  100%  100%  ר"מ  

  אין  100%  100%  100%  ר"מ  מ"קרגל אריזות גמישות בע .4

  אין  100%  100%  100%  ר"מ מ"מור תעשיות פלסטיק בע  .5

  

  

  .אין  -  הדוח שינויים בהשקעות בחברות בת ובחברות קשורות בתקופת:12תקנה 
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  והכנסות התאגיד מהן לתאריך המאזןמהותיות הכנסות של חברות בנות וקשורות  :13תקנה 

  

 )הפסד(רווח     
  לפני מס

 )הפסד(רווח 
  אחרי מס

הכנסות        דמי ניהול  דיבידנד
) הוצאות(

  ריבית

  

באלפי   ח"שבאלפי     ח"שבאלפי    שם החברה                  
  ח"ש

  ח"לפי שבא  ח"באלפי ש

              

1. PLASTO SAC IBERICA LTD.  102  102  -  -  -  

  -  -  -  )381(  )528(  סיוון תעשיות פלסטיק .2

3. PLASTO SAC (U.K) LTD.  )589(  )496(  -  -  -  

  )591(  -  -  12,796  14,164 מ"מור תעשיות פלסטיק בע .4

  249  -  -  )765(  )785( .מ"קרגל אריזות גמישות בע .5

  אם מתן הלוואות היה אחד מעיסוקיו של התאגיד,  שימת קבוצות של יתרות הלוואות שניתנו לתאריך המאזןר : 14תקנה 

  .אין

   מועדי וסיבות הפסקת מסחר–ע שנרשמו למסחר " ני-מסחר בבורסה   :20תקנה 
תל אביב חלה הפסקת מסחר קצובה במסחר במניות הרגילות של החברה בבורסה לניירות ערך ב, 2012 במאי 16ביום 

  .2012 למרץ 31עקב דיווח של החברה אודות פרסום מאזן רבעוני של החברה ליום , ")הבורסה("

חלה הפסקת מסחר קצובה במסחר במניות הרגילות של החברה בבורסה לניירות ערך בתל אביב , 2012 ביוני 17ביום 

  . עקב דיווח של החברה אודות הודעת החברה, )"הבורסה("

חלה הפסקת מסחר קצובה במסחר במניות הרגילות של החברה בבורסה לניירות ערך בתל אביב , 2012 באוגוסט 9ביום 

  .2012 ליוני 30עקב דיווח של החברה אודות פרסום מאזן רבעוני של החברה ליום , ")הבורסה("

 ערך בתל אביב חלה הפסקת מסחר קצובה במסחר במניות הרגילות של החברה בבורסה לניירות, 2012 בנובמבר 20ביום 

  .2012 לספטמבר 30עקב דיווח של החברה אודות פרסום מאזן רבעוני של החברה ליום , ")הבורסה("

 למעט הפסקת מסחר קצובה עקב בעיה טכנית או במקרה של הפסקה כללית של כל, הפסקת מסחר בבורסה, לעניין זה
  .המסחר בבורסה עקב כל סיבה שהיא
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  הלנושאי משרה בכיר עניין ולבעליים גמולת   :21תקנה 

 כפי לתגמולים החברה של התחייבויותיה לרבות, הדיווח לשנת הכספיים בדוחות שהוכרו כפי שניתנו תגמולים (התגמולים של החשבונאית העלות פירוט להלן
  :החברה של הבכירה המשרה נושאי מבין ביותר הגבוהים התגמולים בעלי לחמשת) הדיווח לשנת הכספיים בדוחות שהוכרו

  

  ח" באלפי ש)במונחי עלות לחברה(תגמולים עבור שירותים   פרטי מקבל התגמולים
במונחי עלות (תגמולים אחרים 
  )לחברה

   כ"סה

  ח"באלפי ש

  תפקיד  שם
היקף 
  משרה

שיעור 
החזקה 

בהון 
  התאגיד

  מענק  שכר
תשלום 
מבוסס 
  מניות

דמי 
  ניהול

דמי 
  ייעוץ

  ריבית  אחר  עמלה
דמי 
  שכירות

    אחר

יר בן אופ
  יעקב

ל "סמנכ
  )1(כספים 

48) 2(  -  חלקית  -  -  -  -  -  -  -  -  -  48  

    -  -  -  -  -  -  )3( -  - -  )3(  חלקית  )3 (ר"יו  ניר דור 

    -  -  -  -  -  -  )3( -  - -  )3(  חלקית  )3 (ל"מנכ  גבי נגר

חגית הלר 
  קוצר

יועצת 
 משפטית
ומזכירת 

  )4(חברה 

204 )5(  -  חלקית  -  -  -  -  -  -  -  -  -  204  
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ל הכספים של "מר בן יעקב מכהן גם כסמנכ. 15.3.2010 החל מיום, ל הכספים של החברה"מר אופיר בן יעקב מכהן כסמנכ) 1( 
חדל בן יעקב לקבל שכר , 31.3.2012 ביום .הינה לתקופה בלתי מוגבלת,  העסקתו של בן יעקב בחברה.חברת האם של החברה

כמפורט בתקנה , גרת שירותים הניהול הניתנים לחברה על ידי חברת האםבמס, מהחברה וכל שכרו משולם על ידי חברת האם
  .להלן) 2(21

  . חודשים3 – למשרה חלקית ל כוללים משכורת בסיס, רכיבי השכר הנקוב לעיל) 2(

בהתאם להסכם , מעניקים שירותים לחברה, ל החברה"המכהן כמנכ, ר הדירקטוריון ומר גבי נגר"המכהן כיו,  מר ניר דור)3(
לפרטים נוספים ראו , ה ניר דור וגבי נגר הינם חלק מקבוצת השליטה בעקיפין בחברה"ה  .להלן) 2 (21יהול כמפורט בתקנה נ

  .  מהון המונפק של החברה0.55%בנוסף מר גבי נגר מחזיק . א להלן21תקנה 

 משרה בכירה תוכנושא, 1.7.2008 החל מיום  בחצי משרהקוצר מכהנת כיועצת המשפטית ומזכירת החברה-חגית הלר'  הגב)4(
הלר מכהנת גם כיועצת ' הגב. שכרה המפורט להלן הינה שכרה מאז מינויה לנושאת משרה בחברה. 1.3.2012החל מיום 

  .הלר בחברה הינה לתקופה בלתי מוגבלת' העסקתה של הגב. המשפטית ומזכירת החברה של חברת האם של החברה

 עבור עשרה חודשים שבהם מכהנת כנושאת משרה  משרה50% עבור ורת בסיסרכיבי השכר הנקוב לעיל כוללים משכ) 5(
  .בחברה
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 : תגמולים לבעלי עניין

במונחי עלות (תגמולים אחרים  ח"באלפי ש) במונחי עלות לחברה(תגמולים עבור שי רותים  פרטי מקבל התגמולים
 )לחברה

  כ "סה
 ח"באלפי ש

היקף  תפקיד שם
 משרה

שיעור 
החזקה 

בהון 
 תאגידה

 מענק שכר
תשלום 
מבוסס 
 מניות

דמי 
 ניהול

דמי 
דמי  ריבית אחר עמלה ייעוץ

  אחר שכירות

 1,463 - - - - - - 1,463 - - -  הסכם ניהול )1(קרגל 
  

לאחר ( האסיפה הכללית של החברה אישרה, 2010 בספטמבר 2ביום . הסכם למתן שירותי ניהול, בעלת השליטה בחברה,  נחתם בין החברה לבין קרגל2010 ביולי 1ביום ) 1(
 בהתאם .מ"ד המחירים לצרכן בתוספת מעצמוד למד, ח לשנה" ש1,400,000בתמורה לסך של ,  שנים3את ההתקשרות לתקופה של , )אישור ועדת הביקורת והדירקטוריון

מעמידה , ר דירקטוריון פעיל של החברה בהיקף של שליש עד חצי משרה"יואת שירותיו של מר ניר דור לרשות החברה על מנת שימשיך ויכהן כ, מעמידה קרגל, להסכם הניהול
ל החברה בהיקף של שליש עד חצי משרה בנוסף מעמידה החברה במסגרת הסכם הניהול את שירותיהם "את שירותיו של מר גבי נגר לרשות החברה על מנת שימשיך ויכהן כמנכ

דוח מתקן , )2010-01-567042: אסמכתא( 27.7.2010ראו דוח מיידי שפרסמה החברה ביום , וספים בדבר הסכם הניהוללפרטים נ. של נושאי משרה נוספים ועובדים של קרגל
ודוח מיידי ) 2010-01-584610: אסמכתא (12.8.2010דוח משלים שפרסמה החברה ביום , )2010-01-567069: אסמכתא (27.7.2010לדוח זימון אסיפה שפרסמה החברה ביום 

  ).2010-01-612081: אסמכתא (5.9.2010שפרסמה החברה ביום , ת האסיפה הכלליתבדבר תוצאו

ניר דור ועמי בלנדר  ה"בשליטת ה מ חברה"בע השקעות .די.אנ.בי.על פי הסכם ניהול עם איי, קרגל, ר דירקטוריון חברת האם" וכיור דירקטוריון"יוכמר ניר דור מכהן 
")ABND .("חודשים מן המועד בו ימסור מי מהצדדים למשנהו הודעה בכתב בדבר רצונו לסיים את ההתקשרות שעל פי הסכם 3עבור ההתקשרות בין הצדדים תסתיים כ 

לאחר שנתקבל לכך אישור דירקטוריון וועדת הביקורת של קרגל להאריך את תקופת ההתקשרות של קרגל , אישרה האסיפה הכללית של קרגל, 2012 באוגוסט 13ביום . ההעסקה
, ר דירקטוריון קרגל והחברות הבנות שלה לתקופה נוספת של חמש שנים"על מנת שיכהן כיו, מבעלי השליטה בחברה,  הקובע את העמדת שרותי מר דור ABNDיעוץ עם בהסכם י

  . ם למעט הוספת מנגנוני תגמול נוסףבאותם תנאי, 31.7.2017קרי עד ליום 

דמי ניהול והחזר (ח " אלפי ש1,584סך של , 2012 עבור העמדת ניר דור בשנת ABNDקיבלה , ABND בהתאם להסכם . אך ורק על ידי קרגלABND –דמי הניהול משולמים ל 
  . נ של קרגל"ח ע" ש1 מניות רגילות בנות 477,448,  הוקצוABND –ל ). הוצאות חודשי קבוע בגין רכב וטלפון

ההתקשרות בין הצדדים . נגר גבריאל מר של חברה בשליטתו, ")QPI("מ "איי בע.פי.פי הסכם ניהול עם קיועל , קרגל, ל חברת האם"וכמנכ, ל החברה"מר גבריאל נגר מכהן כמנכ
אישרה , 2012 באוגוסט 13ביום .  חודשים מן המועד בו ימסור מי מהצדדים למשנהו הודעה בכתב בדבר רצונו לסיים את ההתקשרות שעל פי הסכם ההעסקה3תסתיים כעבור 

 הקובע את העמדת  QPIלאחר שנתקבל לכך אישור דירקטוריון וועדת הביקורת של קרגל להאריך את תקופת ההתקשרות של קרגל בהסכם ייעוץ עם  , קרגלהאסיפה הכללית של 
  . וספת מנגנוני תגמול נוסף למעט הבאותם תנאים, 31.7.2017קרי עד ליום , ל קרגל לתקופה נוספת של חמש שנים"על מנת שיכהן כמנכ, מבעלי השליטה בחברה, שרותי מר נגר

דמי ניהול והחזר הוצאות (ח " אלפי ש1,584סך של , 2012 עבור העמדת גבי נגר בשנת QPIקיבלה , QPIבהתאם להסכם .  אך ורק על ידי קרגלQPI –מי הניהול משולמים ל ד
  . ל קרגלנ ש"ח ע" ש1 מניות רגילות בנות 477,448,  הוקצוQPI –ל ). חודשי קבוע בגין רכב וטלפון

  
כללים בדבר גמול ( לתקנות החברות 7הינו הסכום המינימלי הקבוע לפי תקנה )  דירקטורים חיצונים ודירקטור בלתי תלוי2(הגמול הניתן לחלק מדירקטורים בחברה ) 2

  .יתר הדירקטורים אינם מקבלים שכר מהחברה. ח"פי ש אל208 בסך של 2012עלות כהונתם של חברי הדירקטוריון הסתכמה בשנת . 2000-ס"התש, )והוצאות לדירקטור חיצוני
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  שם בעל השליטה בתאגיד  . א21תקנה 

קרגל הינה חברה  . מההון המונפק של החברה81.16% –המחזיקה בכ , ")קרגל ("מ"בעל השליטה בתאגיד הינה חברת קרגל בע
 50.5%-מ מחזיקה ב"תעשיות קרטון בע. יא.סי, בעלת השליטה בקרגל הינה. אשר איגרות החוב שלה נסחרות בבורסה, פרטית

. די.אנ.בי.איי: בעלי המניות בה הינם, ואשר למיטב ידיעת החברה, אי הינה חברה פרטית.סי. מהונה המונפק והנפרע של קרגל
המצויה בשליטתו של מר גבי  QPI  בשליטת(מ "פק בע-קוויק; 30% -)  חי בלנדר-ה ניר דור ועמי"בשליטת ה(מ "השקעות בע

חיים ; 2.5% - 1מ"וסטאר אחזקות בע; 7.5% -מנחם אהוד רפאל ; 7.5% -יהושע לוינברג ; 7.5% -עמירם לוינברג ; 15% -)  רנג
אנט ; 7.1% -מייק דייגי ; 2.9% -ורבה ' צלינדה מרי; 2.9% -ורבה 'אהרון צ; 0.65% -וזף לשקוביץ 'ג; 0.65% -הרברט לשקוביץ 

  .6.45% - 3אילן כהן; 6.45% - 2אמיר כהן; 2.9% -דייגי 

 .לפרק תיאור עסקי התאגיד 2לפרטים נוספים ראו סעיף 

   או שלבעל השליטה יש בהן ענין אישיעסקאות עם בעל שליטה  :22תקנה 

 אישי עניין יש בחברה השליטה שלבעל או בחברה השליטה בעל עם עסקה כל בדבר, החברה ידיעת למיטב, פרטים להלן
 בשנת בה התקשרו") הקבוצה ("שלה קשורות וחברות בשליטתה חברות ,החברה אשר, ")יטהעסקה עם בעל של ("באישורה

  :הדוח במועד בתוקף עדיין שהיא או ,זה דוח הגשת למועד ועד הדוח שנת לסוף מאוחר במועד או הדוח

  

  1999 –ט "התשנ, לחוק החברות) 4(270עסקאות המנויות בסעיף   .2

 אישרה –ובהתאם , אסיפה הכללית של החברה עדכון של החלטת השיפוי בחברההאישרה , 2011 בספטמבר 21ביום   2.1
לרבות נושאי , כפי שיהיו מעת לעת, את עדכון כתבי השיפוי לנושאי משרה בחברה ונושאי משרה בחברות קשורות

וטל כך שכתבי השיפוי לא יכללו התחייבות לשיפוי נושא משרה בגין חבות כספית שת, משרה מקרב בעלי השליטה
ויכללו התחייבות לשיפוי בגין חבות , )לחוק החברות) 4 (263בהתאם לסעיף (עליו בשל קנס אזרחי ועיצום כספי 

בגין ; לחוק ניירות ערך) א)(1)(א(נד52כאמור בסעיף , כספית שתוטל על נושא המשרה בשל תשלום לנפגע ההפרה
ובכלל זה , לרבות הוצאות התדיינות סבירות, ינוהוצאות שיוציא נושא המשרה בקשר עם הליך מינהלי שיתנהל בעני

ובגין כל חבות או ; )לחוק ניירות ערך. ח56ג לחוק החברות בצירוף סעיף 363בהתאם לסעיף (שכר טרחת עורך דין 
  .;פי דין לשפות נושא משרה-הוצאה אחרת אשר בשלהן מותר או יהיה מותר על

מבוטחים בפוליסה , רה אשר הינם חלק מקבוצת השליטה בחברהובכלל זה נושאי המש, כל נושאי המשרה בחברה  .2.2
בכפוף להשתתפות ,  אלפי דולר לתביעה ובמצטבר8,000לבטוח אחריות נושאי משרה עד לגבול אחריות בסך של 

בגינה חלה השתתפות , ב או בקנדה"פרט לתביעה המוגשת בארה,  אלפי דולר בגין כל תביעה10עצמית בסך של 
  . אלפי דולר9 -החברה נושאת בפרמיה שנתית בגין הפוליסה כאמור בסך של כ.  אלפי דולר35עצמית בסך של 

, אשר מראש התקשרויות החברה בפוליסות ביטוחל, אישרה האסיפה הכללית של החברה, 2011 בספטמבר 21ביום 
ריות נושאי שבמסגרתן תבוטח אח, 2012 בינואר 1למספר תקופות שלא יעלו במצטבר על שלוש שנים החל מיום 

או שלבעלי שליטה /או קרוביהם בעלי שליטה בחברה ו/לרבות נושאי משרה שהם ו, בחברה ובחברות קשורות, משרה
ולרבות מי שכיהנו בעבר כנושאי , כפי שיהיו מעת לעת, ")נושאי משרה מקרב בעלי השליטה("עניין אישי במינויים 

תוך , חידושה או החלפתה,  הארכת פוליסה מסתיימתכאשר התקשרות כאמור יכול שתיעשה גם בדרך של, משרה
  .ובלבד שההתקשרויות תהיינה על בסיס עיקרי ההתקשרות שפורטו בסעיף זה, שינוי בתנאיה

, )לאחר אישור ועדת הביקורת והדירקטוריון(אישרה האסיפה הכללית של החברה , 2010 בספטמבר 2ביום   2.3
בתמורה לסך של ,  שנים3לתקופה של  .בעלת השליטה בחברה, התקשרות של החברה בהסכם ניהול עם קרגל

את שירותיו של מר ניר דור לרשות החברה על מנת , מעמידה קרגל, בהתאם להסכם הניהול.  לשנהח"ש 1,400,000
מעמידה את שירותיו של מר גבי , ר דירקטוריון פעיל של החברה בהיקף של שליש עד חצי משרה"שימשיך ויכהן כיו

ל החברה בהיקף של שליש עד חצי משרה וכן בדרך של העמדה של " החברה על מנת שימשיך ויכהן כמנכנגר לרשות
 . נושאי משרה נוספים ועובדים של קרגל לרשות החברה

  במהלך העסקים הרגיל של החברה שאינן עסקאות זניחות, עם בעלי השליטהעסקאות . 3

 מנחים וכללים לסיווגה של עסקה של החברה עם בעל ענין בה קווים, אימץ דירקטוריון החברה, 2009 במרץ 15ביום 
, )עריכת דוחות כספיים שנתיים(לתקנות ניירות ערך ) 1)(ד)(3(64כעסקה זניחה כקבוע בתקנה ") עסקת בעל ענין("

בעלי השליטה לא היו לחברה עסקאות עם , 2012במהלך שנת . 2010ההחלטה תוקנה בחודש מאי . 1993 –ג "התשנ
  . שהינן עסקאות לא זניחותהעסקים הרגיל של החברהבמהלך 

אישר דירקטוריון החברה לאחר קבלת אישור ועדת הביקורת של החברה את התקשרות החברה , 2013 למרץ 14ביום 
החל ,  שנה לחברה ולחברה בת של החברה15לרכישת חשמל לתקופה של ") דוראד("מ "בהסכם עם דוראד אנרגיה בע

ה "ה, בנוסף. מכהן כדירקטור בדוראד, דירקטור בחברה ומבעלי השליטה בחברה, מנחם רפאלמר . 2013מסוף שנת 
 החברה צופה .בדוראד, בעקיפיןהינם בעלי ענין  ,שהינם חלק מקבוצת השליטה של החברהמנחם רפאל ורן פרידריך 

. ות מדוראד יהיו בסכומים שאינם זניחים ולכן אושרה ההתקשרות בהתאם לנוהל זההיקף הרכיש, 2014שבשנת 
 .14.3.2013לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי של החברה מיום 

                                                           
  .ה ישי מור ויוסף מור"בשליטת ה, ה חברה פרטיתמ הינ"וסטאר אחזקות בע, ידיעת החברהלמיטב   1
  .אשר הוקמה לטובת ילדיו, באמצעות קרן נאמנות שבבעלותו, ידיעת החברהלמיטב   2

  .אשר הוקמה לטובת ילדיו, באמצעות קרן נאמנות שבבעלותו, ידיעת החברהלמיטב   3
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 העסקים הרגיל במהלך עניין עם בעל לא חריגות, עסקאות לבצע עשויות או מבצעות, שלה מאוחדות וחברות החברה
, שירותי פיננסים וכדומה, יזות גמישות ורכישה של חומרי גלם ושירותי תקשורתלרבות עסקאות למכירה של אר, שלהן

  .לדוחות הכספיים של החברה 19לפרטים ראו ביאור 

  בחברה בת או בחברה קשורה , י בעלי עניין בתאגיד"ע המירים המוחזקים ע" מניות וני:24תקנה 

 דיווח מיידי ראו, למועד הדוח, יירות ערך של התאגידלפרטים אודות מצבת החזקות בעלי ענין ונושאי משרה בכירה בנ
  .2013-01-053340מספר אסמכתא , 4.3.2013מיום 

 :הון רשום :מונפק וניירות ערך המירים, הון רשום:   'א24תקנה  )1(
  .כל אחת. נ.ח ע" ש1 מניות רגילות בנות 30,000,000-ח מחולק ל" ש30,000,000

  :הון מונפק )2(

  .כל אחת. נ.ח ע" ש1 מניות רגילות בנות 12,027,169-ח מחולק ל " ש12,027,169

 :הון מונפק בניכוי מניות רדומות )3(
  .כל אחת. נ.ח ע" ש1 מניות רגילות בנות 12,027,168-ח מחולק ל " ש12,027,168

  :ניירות ערך המירים )4(

  .אין

  מרשם בעלי מניות  -ב 24תקנה 

  

 מספר המניות הסידורי 
)אם סומן(  

 שם בעל המניות
מספר זהות 

מספר / 
 תאגיד

 מען

סוג מניות 
 1.00בנות 
 .נ. עח"ש

א"כ  

כמות מניות 
 מצטברת

כמות מניות 
בגין כל 

 תעודת מניה
 מספר תעודה

  ממספר
עד מספר 

  )כולל(

חברה לרישומים 
 פועליםשל בנק ה

מ"בע
510356603 

יהודה הלוי 
תל אביב, 62  7,134,731 18 36 7,134,714 12,027,152 רגילות 

    21,875 37 7,134,732 7,156,606 

    850 38 7,156,607 7,157,456 

    158,400 39 7,157,457 7,315,856 

    315,660 40 7,315,857 7,631,516 

    4,395,653 41 7,631,517 12,027,169 

 02576650אירית הרשקו
שאול אביגור 

  תל אביב9
 1 1 1 1 12,027,153 רגילות

שאול אביגור  033433483הרשקוצבי 
 2 2 2 1 12,027,154 רגילות  תל אביב9

 063157655צילה הרשקו
שאול אביגור 

 רגילות  תל אביב9
12,027,155 

1 3 3 3 

 068847920מאוריס הרשקו
שאול אביגור 

  תל אביב9
 רגילות

12,027,156 
1 4 4 4 

בעלי מניות 
אחרים

 רגילות  
12,027,168 

12 6 5 16 

 שק –לסטו פ
מ"בע

520041161 
 175. ד.ת

81101יבנה   
 רגילות

12,027,169 1 8 18 18 

כ"סה    12,027,169 12,027,169    

  הדירקטורים של התאגיד  :26תקנה 
  

  בלנדר-עמי חי  רן פרידריך  גונן ביבר  גבי נגר  ניר דור  שם
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  053561668  51666071  55962856  056644404  058409947  מספר זיהוי
  1955  15.4.1953  21.8.1959  16.10.1960  27.10.1963  ריך לידהתא

מען להמצאת 
  כתבי בית דין

 הוד 60בן גוריון   כפר הס
  השרון

מרכז עזריאלי 
מגדל משולש קומה 

אצל כלל (א " ת45
  )מ"תעשיות בע

   הרצליה508. ד.ת   רמת גן51ר "שז

  וצרפתיתישראלית   ישראלית  ישראלית וגרמנית  ישראלית  ישראלית  נתינות
חברות בוועדות 
  דירקטוריון

חבר ועדת השקעות 
  ובועדת אכיפה

  לא  לא  לא חבר ועדת השקעות

  לא  לא  לא  לא  לא  דירקטור חיצוני
דירקטור בלתי 

  תלוי
  לא  לא  לא  לא  לא

ת של /עובד
חברה , התאגיד
חברה , בת

קשורה או של 
  בעל עניין

ר דירקטוריון של "יו
ושל קרגל , החברה
ר "יו, מ"בע

אי .רקטוריון סידי
תעשיות קרטון 

ודירקטור 
די .אנד.בי.באי

  מ"השקעות בע

, ל החברה"מנכ
ל "מנכ, ל קרגל"מנכ
ר קרגל אריזות "ויו

, מ"גמישות בע
מיכלי , פי.אר.פי

) 2003(טריפלקס 
מור תעשיות , מ"בע

ר "יו, מ"פלסטיק בע
-דירקטוריון קוויק

מ "פק בע
מ "איי בע.פי.קיוו
ר דירקטוריון " יו.וס

אי תעשיות .סי
  מ"קרטון בע

, דירקטור בחברה
דירקטור בקרגל 

ל "סמנכ, מ"בע
כספים כלל 
, מ"תעשיות בע

ל ומנהל "סמנכ
כספים באי די בי 
מ "חברה לפתוח בע

ומנהל כספים באי 
די בי חברה 
  מ"לאחזקות בע

, דירקטור בחברה
דירקטור בקרגל 

דירקטור , מ"בע
אי תעשיות .בסי

  מ"קרטון בע

, דירקטור בחברה
רקטור בקרגל די
דירקטור , מ"בע
אי תעשיות .בסי

, מ"קרטון בע
דירקטור 

די . אנד.בי.באיי
נותן , מ"השקעות בע

שירותי ייעוץ לקרגל 
  .מ"בע

תאריך תחילת 
  כהונתו

27.6.2007  27.6.2007  27.6.2007  27.6.2007  27.6.2007  

, בוגר בחשבונאות  השכלה
המכללה למינהל 

  א"ת

, בוגר כלכלה וניהול  
מינהל מוסמך 

, עסקים
  א" תאוניברסיטת

    תיכונית

בעל מומחיות 
חשבונאית 
  ופיננסית

  לא  לא  כן  לא  כן

עיסוק בחמש 
  שנים האחרונות

ר דירקטוריון "יו
ר "יו, החברה

, דירקטוריון קרגל
ר דירקטוריון "יו

אי תעשיות .סי
  מ"קרטון בע

ר "סגן יו
ל "דירקטוריון ומנכ

ל "מנכ, החברה
ייעוץ לחברות , קרגל
באמצעות (ון קרט

ל "מנכ, )קפקוויק 
, מ"אי בע.קיו פי
  פקל קוויק "מנכ

ל כספים "סמנכ
בכלל תעשיות 

ל "סמנכ, מ"בע
ומנהל כספים באי 
די בי חברה לפתוח 
ומנהל כספים באי 

די בי חברה 
  מ"לאחזקות בע

 -מנהל השקעות ב
Cristal Fundו - 

CEO  באלומיי
  .מ"קפיטל בע

די .אנד.בי.מנהל באיי
  מ"בע

דים נוספים תאגי
בהם הוא  מכהן 
  כדירקטור

ר דירקטוריון "יו
אי .מ וסי"קרגל בע

תעשיות קרטון 
מ וכן  דירקטור "בע

די .אנד.בי.באיי
  מ"השקעות בע

ר דירקטוריון "יו
קרגל  אריזות 

, מ"גמישות בע
מור , .פי.אר.פי

תעשיות פלסטיק 
, פקקוויק , מ"בע
, מ"איי בע.פי.קיו

מיכלי טריפלקס 
סגן , מ"בע) 2003(
ר דירקטוריון "יו

אי תעשיות .סי
  מ"קרטון בע

, מ"קרגל בע
תשלובת כיתן 

כיתן , מ"בע
תעשיות טקסטיל 

קבוצת גולף , מ"בע
כללקום , מ"ק בע.א

ובחברות , מ"בע
נוספות בקבוצת אי 
 .די בי וכלל תעשיות

אי .סי, מ"קרגל בע
תעשיות קרטון 

.) פ.מ(אדר , מ"בע
מכשירים 
מ "פיננסיים בע

. פ.מטעם אדר מ(
, מ"ניהול בע

Ellomay 
Capital, Oristan 

Irland)  חברה
  )ציבורית

אי .סי, מ"קרגל בע
תעשיות קרטון 

די .אנד.בי.איי, מ"בע
  מ"השקעות בע

בת משפחה / בן 
  של בעל העניין

  לא  לא  לא  לא  לא

  
  
  

  אורלי ירקוני  דוד בן זאב  יוסטא טיקסל  עמנואל וסרמן  ניר דגן  גיא רוזן  שם
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  053664535  050552199  015523087  022613640  027112077  022105944  מספר זיהוי
  18.1.1956  18.4.1951  11.7.1961  26.9.1966  4.1.1974  15.12.1965  תאריך לידה

מען להמצאת 
  כתבי בית דין

עזראלי מגדל 
 א"תמשולש 

 כלל 45קומה 
  מ"תעשיות בע

, א" ת2וייצמן  א" ת20לינקולן 
משרדי קרן 
  בראשית

 15שוהם 
  יסריהק

 22יצחק הנשיא 
  הרצליה

א " ת2דב הוז 
63564  

, ישראלית  ישראלית  ישראלית  ישראלית  נתינות
  שוודית ודנית

  ישראלית  ישראלית

חברות בוועדות 
  דירקטוריון

חבר ועדת מאזן   לא
ר ועדת "ויו

  השקעות

חבר ועדת מאזן 
וחבר ועדת 
  השקעות

, חבר ועדת מאזן
, ועדת ביקורת
,  ועדת השקעות

גמול ועדת ת
  וועדת אכיפה

ר ועדת "יו
ועדת , ביקורת

תגמול וועדת 
חבר  אכיפה

, ועדת מאזן
בועדת ו

  השקעות

ר ועדת "יו
חבר , מאזן

בועדת ביקורת 
  וועדת תגמול

  כן  כן  לא  לא  לא  לא דירקטור חיצוני
דירקטור בלתי 

  תלוי
  כן  כן  כן  לא  לא  לא

ת של /עובד
חברה , התאגיד
חברה , בת

קשורה או של 
  ןבעל עניי

דירקטור 
בקרגל ו, בחברה
ל בכיר "וסמנכ

בכלל תעשיות 
  מ"בע

דירקטור  
קרגל חברה ובב

ל קרן "ומנכ
 .SKYהשקעות 

דירקטור 
בקרגל ו, בחברה
ל קרן "ומנכ

  בראשית

דירקטור 
  .בחברה

דירקטור 
  .בחברה

דירקטור 
  .בחברה

תאריך תחילת 
  כהונתו

26.7.2012  2.4.2008  11.1.2012  18.8.2008  2.9.2010  23.9.2009  

בוגר במשפטים   השכלה
באוניברסיטת 

א ומוסמך "ת
במנהל עסקים 

מהמרכז 
הבינתחומי 
  בהרצליה

בוגר כלכלה 
וחשבונאות 

אוניברסיטת 
מוסמך , א"ת

פילוסופיה 
אוניברסיטת 

  א"ת

בוגר הנדסת 
תעשיה וניהול 
אוניברסיטת 

בוגר , א"ת
, משפטים
מוסמך 
ר "וד, במשפטים

 –במשפטים 
אוניברסיטת 

  א"ת

 יחסים בין בוגר
לאומיים 

אוניברסיטת 
George 

Washington 
University 

ומוסמך במנהל 
עסקים 

אוניברסיטת 
Insead Franch 

 משפטים בוגר
אוניברסיטה 

העברית 
  ירושלים

בוגר 
במתמטיקה 
אוניברסיטה 

העברית 
, ירושלים

לימודי תעודה 
  באקטואריה

בעל מומחיות 
חשבונאית 
  ופיננסית

  כן  לא  לא  לא  כן  כן

יסוק בחמש ע
שנים 

  האחרונות

ל בכיר "סמנכ
בכלל תעשיות 

ר "בעבר יו, מ"בע
, קבוצת ישראייר

ר אי "משנה ליו
, די בי תיירות
, אופן סקאי

, מ"ן בע'נטוויז
אפלסוניקס 

ואביב , מ"בע
אביב יעל (שיגור 

דרומה 
  ).ר"יו)(מ"בע

ל "מייסד ומנכ
קרן השקעות 

SKY , שותף
 .יוכמן-בסוארי

מנהל משותף 
של קרן 

ל "מנכ, בראשית
קפיטל -מגנה
  מ"בע

ר "ל  ויו"מנכ
דירקטוריון 
, מ"אלהינה בע

ר פולירז "יו
תעשיות 

אבדת , פלסטיק
מוצרי פלסטיק 

מ  "ח בע"אגש
ותעמל מזרע 

תעשיות מוצרי 
דירקטור , לחץ

ומזכיר תעמל 
מזרע אלקטרה 

  מ"ח בע"אגש

דירקטור חיצוני 
במודלים קרנות 

, מ"נאמנות בע
בקדרון 
אחזקות 

, מ"ות בעתעשי
מרצה מן החוץ 

בפקולטה 
למשפטים 

באוניברסיטה 
העברית 
ר "יו, בירושלים

הוועד המנהל 
של האגודה 

למען בית זינגר 
  )ר"ע(

ל ישיר "מנכ
איי .די.באיי

, חברה לביטוח
חברת מליאת 
רשות ניירות 

  ערך

תאגידים 
נוספים בהם 
הוא  מכהן 
  כדירקטור

קרן , קרגל
אינפיניטי 

כלל , סין-ישראל
, מ"רס בעמוטו

רס 'מעיין וונצ
אי , )ר"יו(מ "בע

די בי תיירות 

סקיולייף , קרגל
אינטרנשיונל 

סקיולייף , מ"בע
, מ"ישראל בע

סקיולייף נוחות 
סקיולייף , מ"בע

, מ"בע) 04(

בראשית , קרגל
שותף כללי 

 גלעם, מ"בע
ווק ניהול ושי

, מ"בעח "אגש
ימוטק זאנ
אן .אם, מ"בע

ר אלהינה " יו
תעמל , מ"בע

מזרע אלקטרה 
, מ"ח בע"אגש

בסונפלאור 
השקעות 
, מ"מתחדשות בע

מנורה מבטחים   -
, מ"ביטוח בע

מנורה מבטחים 
, מ"ת בעהחזקו

פנינסולה 
, מ"פיננסיים בע

מעיינות עדן 
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ישראייר , מ"בע
תעופה ותיירות 

גיזמוקס , מ"בע
מנועי בית , מ"בע

שמש אחזקות 
, מ"בע) 1997(

כיתן תעשיות 
מ "טקסטיל בע

תעבורה ) ר"יו(
, מ"אחזקות בע

עי קבוצת .בי.קי
, מ"בוני ערים בע

 1סי .מד אי
, מ"בע) 1991(

מסר ובחברות 
ות נוספ

המוחזקות על 
  .ידי כלל תעשיות

חבר אגודת 
הידידים 

 גשר –פ "בגלאו
לאהבה 
חבר , ולפתיחות

אגודת הידידים 
  .בבית הגלגלים

) 08(סקיולייף 
נטלי , מ"בע
החברה (

לשירותי רפואה 
) ה בישראלדחופ
נטלי , מ"בע

סקיולייף 
, מ"החזקות בע

אדם מילא 
, מ"בע
סקיי .ה.ס

, מ"אחזקות בע
סקיי .ה.ס

שירותי ניהול 
, מ"בע

 2סקיי .ה.ס
, מ"אחזקות בע

סקיי ניהול .ה.ס
, מ"השקעות בע

סוארי יוכמן 
, מ"בע

קמפואראדו 
מ והמשביר "בע

  מ"לחקלאי בע

, מ"וסרמן בע
אירונאוטיקס 

קונטרופ , מ"בע
זוהר , מ"בע

מ "דליה בע
  ).ר"יו(

ר דירקטוריון "יו
  מ"ריזולט בע

אמות , מ"בע
מ "השקעות בע

 .וביוקנסל אינק

בת משפחה / בן 
 של בעל העניין

  לא  לא  לא  לא  לא  לא

 
  

  
  
  

  :ח"ח ובתקופה שלאחריה עד למועד הדו"דירקטורים שסיימו את כהונתם במהלך תקופת הדו
  

  בעז סימונס   :שם
  022017990    :ז.ת

  27.6.2007 :תחילת כהונה
  25.7.2012  סיום כהונה
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  נושאי משרה בכירה של התאגיד: 'א26תקנה 
  

  ןאו-יצחק בר  דודי וייסמן  סתוית רחל דוד  קוצר-חגית הלר  אופיר בן יעקב  שם
  045533130  24822488  033222613  038440509  27843226  מספר זיהוי
  22.1.1950  10.5.1970  25.10.1976  26.2.1976  7.11.1970  תאריך לידה

תאריך תחילת 
  כהונה

15.3.2010  1.3.2012  1.1.2013  5.10.2010  27.3.2005  

התפקיד שהוא 
  ממלא בחברה

יועצת משפטית   ל כספים"סמנכ
  ומזכירת החברה

ל ומנהלת "סמנכ
  פעילות עסקית

  מבקר פנים  חשב

התפקיד שהוא 
ממלא בחברת בת 

, של החברה
  בחברה קשורה או

  בעל עניין

ספים ל כ"סמנכ
ופיתוח עסקי של 

, מ"קרגל בע
פי .אר.דירקטור בפי

דפוס מקדים 
, מ"לקרטון גלי בע

דירקטור בקרגל 
אריזות גמישות 

דירקטור , מ"בע
במור תעשיות 
מ "פלסטיק בע

ודירקטור במיכלי 
) 2003(טריפלקס 
  מ"בע

יועצת משפטית 
ומזכירת החברה 

  .מ"בקרגל בע

  לא  לא  לא

בת משפחה /בן
  של

   בעל העניין

  לא  לא  לא  לא  אל

, בוגר בחשבונאות  השכלה
המסלול האקדמי 

של המכללה 
בוגר , למינהל

, מינהל עסקים
המסלול האקדמי 

של המכללה 
מוסמך , למינהל

, במינהל עסקים
המסלול האקדמי 

של המכללה 
  .למינהל

 משפטים בוגר
וניהול 

-מאוניברסיטת תל
 מוסמך, אביב

במינהל עסקים 
התמחות ב מימון 

- תלמאוניברסיטת
  אביב

תעשייה בוגר 
וניהול עם 

התמחות במערכות 
  מידע

 בכלכלה בוגר
וחשבונאות 

באוניברסיטת בר 
  אילן

רואה חשבון 
בוגר , מוסמך

, כלכלה וחשבונאות
-אוניברסיטת תל

  אביב

עיסוק בחמש 
 השנים האחרונות

ל כספים של "סמנכ
ל "החברה וסמנכ

כספים ופיתוח 
עסקי ומזכיר 

החברה בקרגל 
  מ"בע

 משפטית יועצת
ומזכירת חברה 
, בקרגל ופלסטו שק

עורכת דין במחלקה 
כלל המשפטית 

תעשיות והשקעות 
מזכירת , מ"בע
כלל תעשיות , חברה

 מ"ביוטכנולוגיה בע

, מנהלת רכש
מנהלת שיווק 

ומכירות ישראל 
 מ"בפלסטו שק בע

חשב במונדי נייר 
  חדרה

שותף במשרד רואי 
און -חשבון בר
  ח"רו' ושות
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  מורשה חתימה של התאגיד: 'ב26נה תק

  .אין מורשי חתימה עצמאייםלחברה      

  רואה חשבון של התאגיד  :27תקנה 

   .תל אביב, 25רחוב המרד , קסלמן וקסלמן רואי חשבון

רואה החשבון או שותפו אינו בעל ענין או בן משפחה של בעל ענין או של נושא משרה בכירה , למיטב ידיעת החברה
  .בחברה

  שינוי בתזכיר או בתקנון :28נה תק

  . לא חלו שינויים בתזכיר או בתקנון החברה2012בשנת 

  המלצות והחלטות הדירקטורים :29תקנה 

 :והחלטותיהם שאינן טעונות אישור האסיפה הכללית בדבר, המלצות הדירקטורים בפני האסיפה הכללית  .א
  :כהגדרתה בחוק החברות, תשלום דיבידנד או ביצוע חלוקה  )1(

. ח" ש16,000,000 דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד בסך של החליט 2012 מאיב 15 ביום -          
  .2012 ליוני 14  חולק ביוםדהדיבידנ

  .אין –שינוי ההון הרשום או המונפק של החברה   )2(

  .אין –שינוי תזכיר או תקנון של החברה   )3(

  . אין-פדיון מניות   )4(

  . אין-של איגרות חוב וקדם מפדיון   )5(

  . אין –בין החברה ובעל עניין בה , עיסקה שאינה בהתאם לתנאי השוק   )6(

: החלטות האסיפה הכללית שהתקבלו שלא בהתאם להמלצות הדירקטוריון בעניינים המפורטים לעיל  .ב
 .אין

 :  שהתקבלו בשנת הדוחהחלטות אסיפה כללית מיוחדת  .ג

אורלי ירקוני ' ה כללית של החברה ובה אושר מינוי מחדש של הגבהתקיימה אסיפ, 2012 לספטמבר 19ביום 
-2012-01 מספר אסמכתא 9.8.2012לפרטים נוספים ראו דיווח מידי מיום . כדירקטורית חיצונית בחברה

 .2012-01-240780מספר אסמכתא , 20.9.2012 ודיווח מידי מיום 206649

   החלטות החברה:'א29תקנה 

  . אין:  לחוק החברות255סעיף אישור פעולות לפי   )1( 

  .אין: לחוק החברות אשר לא אושרה) א(254פעולה לפי סעיף   )2 (

, ובלבד שהמדובר בעסקה חריגה, לחוק החברות) 1(270עסקאות הטעונות אישורים מיוחדים לפי סעיף   )3 (
  .אין :  כהגדרתה בחוק החברות

   :שבתוקף בתאריך הדוח, דרתו בחוק החברותלנושא משרה כהג, ביטוח או התחייבות לשיפוי, פטור  )4(

  , ידי החברה-אסיפה הכללית של החברה מתן התחייבות מראש לשיפוי עלה אישרה  22.12.2008 ביום.    1
 לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי של החברה מיום  .לדירקטורים ולנושאי משרה אחרים של החברה

  .2008-01-364659מספר אסמכתא , 23.12.2008

לנושאי משרה בחברה , תיקון של כתבי השיפוי, אישרה האסיפה הכללית של החברה, 21.9.2011ביום   .2
כך , לרבות נושאי משרה מקרב בעלי השליטה, כפי שיהיו מעת לעת, ונושאי משרה בחברות קשורות

 שכתבי השיפוי לא יכללו התחייבות לשיפוי נושא משרה בגין חבות כספית שתוטל עליו בשל קנס
ויכללו התחייבות לשיפוי בגין חבות , )לחוק החברות) 4(263בהתאם לסעיף (אזרחי ועיצום כספי 

לחוק ניירות ) א)(1)(א(נד52כאמור בסעיף , כספית שתוטל על נושא המשרה בשל תשלום לנפגע ההפרה
 לרבות הוצאות, בגין הוצאות שיוציא נושא המשרה בקשר עם הליך מינהלי שיתנהל בעניינו; ערך

ג לחוק החברות בצירוף סעיף 363בהתאם לסעיף (ובכלל זה שכר טרחת עורך דין , התדיינות סבירות
פי דין -ובגין כל חבות או הוצאה אחרת אשר בשלהן מותר או יהיה מותר על; )לחוק ניירות ערך. ח56

ורף שצ, וכן תיקונים נוספים כמסומן בנוסח המתוקן המוצע של כתבי השיפוי; לשפות נושא משרה
 .לדוח בקשר עם זימון האסיפה

כל נושאי המשרה בחברה מבוטחים בפוליסה לבטוח אחריות נושאי משרה עד לגבול אחריות בסך של   .3
,  אלפי דולר בגין כל תביעה10בכפוף להשתתפות עצמית בסך של ,  אלפי דולר לתביעה ובמצטבר8,000
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.  אלפי דולר35ות עצמית בסך של בגינה חלה השתתפ, ב או בקנדה"פרט לתביעה המוגשת בארה
  .  אלפי דולר9 -החברה נושאת בפרמיה שנתית בגין הפוליסה כאמור בסך של כ

אישור מראש להתקשרות החברה בפוליסת  , אישרה האסיפה הכללית של החברה, 21.9.2011ביום 
רתן שבמסג, 2012 בינואר 1ביטוח למספר תקופות שלא יעלו במצטבר על שלוש שנים החל מיום 

או קרוביהם /לרבות נושאי משרה שהם ו, בחברה ובחברות קשורות, תבוטח אחריות נושאי משרה
נושאי משרה מקרב בעלי ("או שלבעלי שליטה עניין אישי במינויים /בעלי שליטה בחברה ו

כאשר התקשרות כאמור , ולרבות מי שכיהנו בעבר כנושאי משרה, כפי שיהיו מעת לעת, ")השליטה
, תוך שינוי בתנאיה, חידושה או החלפתה, ה גם בדרך של הארכת פוליסה מסתיימתיכול שתיעש

לפרטים נוספים ראו . ובלבד שההתקשרויות תהיינה על בסיס עיקרי ההתקשרות שפורטו בסעיף זה
 .2011-01-241623מספר אסמכתא , 15.8.2011דיווח מיידי של החברה מיום 
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  תפקידם    :שמות החותמים  

  ר הדירקטוריון "יו  ________________________  ניר דור .1

  ודירקטורל "מנכ  ________________________  גבי נגר .2

  ל כספים"סמנכ  ________________________  יעקב-אופיר בן .3
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  שאלון ממשל תאגידי –' פרק ה
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  תאגידי ממשל שאלון

  - כי לב תשומת זה שאלון במסגרת

 לא "ותשובה √– באמצעות הרלוונטית במשבצת תסומן" נכון "תשובה. ולהיפך, תקין תאגידי ממשל של לקיומו חיובית אינדיקציה מהווה השאלות מן אחת כל לגבי" נכון "תשובה שבה במתכונת ערוך השאלון )1(

 יש, )העניין ולפי (נוסף מידע קבלת לצורך; בלבד היבטים במספר עוסק אלא, לתאגיד הרלוונטיים התאגידי הממשל היבטי כל את למצות בא אינו השאלון כי יובהר ספק הסר למען; X -באמצעות תסומן" נכון

 .התאגיד של השוטפים בדיווחים לעיין

 מיום) הפחות לכל (תהיה מוקדם ביישום השאלון את ליישם הבוחר תאגיד לגבי" הדיווח שנת", האמור אף על ;התקופתי הדוח פרסום למועד שקדמו. xx.31.12 ליום ועד xx .1.1מיום משמעה" הדיווח שנת" )2(

, לפחות מלאה אחת שנה תהיה" הדיווח שנת", )121 -ת פסטו ג"ע (מיידי דוח במסגרת השאלון את ליישם שבוחר תאגיד לגבי). 30.9.12 ליום רבעוני בדוח מוקדם יישום לגבי (30.9.12 ליום ועד 1.10.11

  ;השאלון פרסום למועד סמוך שתסתיים

 ;במפורש הדבר מצוין חובה להוראת מתייחסת שהשאלה במקרה. הנורמטיבית המסגרת מצוינת שאלה כל לצד )3(

  .   הרלוונטית השאלה מן הפניה תוך, לשאלון סיום הערות במסגרת כן לעשות יוכל ,בשאלון תשובותיו עם בקשר סביר למשקיע חשוב להיות העשוי מידע להוסיף מבקש שתאגיד במקרה )4(

  הדירקטוריון עצמאות

   
 נכון 

  
 נכון לא

  
 נורמטיבית מסגרת

 .יותר או חיצוניים דירקטורים שני בתאגיד כיהנו הדיווח שנת בכל  .1
  

 כאמור, ימים 90 על עולה אינה חיצוניים טוריםדירק שני כיהנו לא בה הזמן תקופת אם "נכון "לענות ניתן זו בשאלה
 כיהנו לא בה) בימים (הזמן תקופת תצוין) נכון לא/נכון (שהיא תשובה בכל ואולם, החברות לחוק) 10()ב(.א363 בסעיף
 בין הפרדה תוך, בדיעבד שאושרה כהונה תתקופ גם זה ובכלל (הדיווח בשנת יותר או חיצוניים דירקטורים שני בתאגיד
  ): השונים החיצונים קטוריםהדיר

  
  .אורלי ירקוני:  'א דירקטור

  
  .דוד בן זאב:  'ב דירקטור

  
 .2 :זה שאלון פרסום למועד נכון בתאגיד המכהנים החיצוניים הדירקטורים מספר

X  

  חובה הוראת
  

 החברות לחוק 239 סעיף
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 .א
  

 _____ _____ .3:  זה שאלון םפרסו למועד נכון בתאגיד המכהנים תלויים הבלתי הדירקטורים מספר

 .ב
  

  -זה שאלון פרסום למועד נכון
  

 ןמבי שליש  -) שליטה בעל -  זה בסעיף (שליטה בדבוקת שמחזיק מי או שליטה בעל בו שיש בתאגיד -
  .תלויים בלתי, לפחות, הדירקטוריון חברי

  
  .תלויים בלתי הדירקטוריון חברי רוב  -שליטה בעל בו שאין בתאגיד -

  
 

 
X 

2. 

 .ג
  . תלויים בלתי דירקטורים של מינימאלי מספר/ 1שיעור בו יכהן כי בתקנון קבע התאגיד

  
   - יצוין "נכון "הינה תשובתכם אם

  
  .ֹֹ ֹ:בתקנון שנקבע ייםתלו הבלתי הדירקטורים מספר/שיעור

  
  :)תלויים בלתי דירקטורים כהונת לענין (הדיווח בשנת התקנון בהוראת בפועל עמד התאגיד

 כן  

 לא  

 ).המתאימה במשבצת   x לסמן יש(

 
X 

  

 1 סעיף - החברות חוק
 הוראות (הראשונה  לתוספת
, )מומלצות תאגידי ממשל
) א9)(ג(48-ו) א9)(ב(10 ותקנה

 הדוחות לתקנות

 בשנת קיימו הם כי ונמצא) תלויים הבלתי והדירקטורים (החיצוניים הדירקטורים עם בדיקה נערכה הדיווח בשנת .3
) תלויים והבלתי( החיצוניים הדירקטורים של זיקה היעדר לעניין החברות לחוק) ו(- ו) ב(240 סעיף הוראת את חהדיוו

  . )תלוי בלתי או (חיצוני כדירקטור לכהונה הנדרשים התנאים בהם מתקיימים וכן בתאגיד המכהנים
  

  .קורת והיועץ המשפטי ומזכיר החברהועדת הבי:  האמורה הבדיקה את שערך הגורם יצוין - "נכון "הינה תשובתכם אם

X    

. א245,  241, )ב(240 סעיפים
 החברות לחוק 246 -ו

                                                                 
   . 1/3 יצוין תלויים בלתי דירקטורים שליש של שיעור נקבע בו בתאגיד, לדוגמה ,כך. הדירקטורים כל מתוך מסוים מספר -"שיעור "זה בשאלון 1
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 למעט (בעקיפין או במישרין, הכללי למנהל 2כפופים אינם, הדיווח שנת במהלך בתאגיד כיהנו אשר הדירקטורים כל .4
  ).לעובדים נציגות בתאגיד קיימת אם, עובדים נציג שהוא דירקטור

  
  עמדו שלא הדירקטורים מספר יצוין  -  )כאמור הכללי למנהל כפוף הדירקטור, קרי" (נכון לא "הינה תכםתשוב אם

 . _____:האמורה במגבלה

X  3 סעיף - החברות חוק 
 הוראות (הראשונה  לתוספת
  ) מומלצות תאגידי ממשל

 

 לגבי גילוי, כאמור בהצבעה או/ו בדיון המשתתפים הדירקטורים מכל התאגיד ביקש דירקטוריון ישיבת כל התחלת טרם .5
  3.העניין לפי, הישיבה של יומה סדר שעל  נושאב שלהם עניינים ניגוד או/ו אישי עניין של קיומו

  
 כאמור בהצבעה או/ו בדיון השתתפו, עניינים ניגוד או/ו אישי ענין של קיומו על שהודיעו דירקטורים האם יצוין, בנוסף

  :)החברות לחוק) ב(278 בסעיף כאמור אישי עניין היה הדירקטוריון לרובש הצבעה או/ו דיון למעט(
  
   ._____:  בהצבעה או/ו בדיון שהשתתפו כאמור הדירקטורים שיעור. כן �
  
  .)הדיווח בשנת שהיו הצבעות/הדיונים מספר לפי נוספות שורות להוסיף יש(

  
  . לא �
 

    
 278 -ו 269, 255 סעיפים

 החברות לחוק

 לפי דירקטור לבקשת בהתאם, התאגיד חשבון על מקצועי ייעוץ שירותי דילהעמ הדירקטוריון סירב לא, הדיווח בשנת .6
  . לכך שנתבקש ככל, החברות לחוק) א(266 סעיף

 
 ונימוקי לבקשה הדירקטור נימוקי יפורטו –) כאמור סירב הדירקטוריון, קרי" (נכון לא "הינה תשובתכם אם

  ._____: לאמור גילוי ניתן בו המיידי לדיווח הפנייה תינתן לחלופין או, לבקשה היענות-לאי הדירקטוריון

X   כאמור נתבקש לא הדירקטוריון (רלוונטי לא.( 

    

 החברות לחוק) א(266 סעיף

                                                                 
2

 . זו שאלה לעניין "כפיפות"כ ייחשב לא ,מוחזק בתאגיד כדירקטור כהונה עצם 
3

 . זו שאלה על לענות שלא רשאי תאגיד, לראשונה היישום בשנת 
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 בישיבות נכח לא, בתאגיד אחר בכירה משרה נושא או דירקטור שאינו, )מטעמו מי או/ו קרובו לרבות (השליטה בעל .7
  . הדיווח בשנת שהתקיימו טוריוןהדירק

  
 משרה נושא או/ו דירקטוריון חבר שאינו מטעמו מי או/ו קרובו או/ו שליטה בעל, קרי" (נכון לא "הינה תשובתכם אם

 בישיבות נוסףה האדם נוכחות לגבי הבאים הפרטים יצוינו –) כאמור הדירקטוריון בישיבות נכח בתאגיד בכירה
  :כאמור הדירקטוריון

  
  ._____ :זהות

  
  ._____: תפקיד

  
  ._____ ):עצמו השליטה בעל אינו שנכח מי אם (השליטה לבעל הזיקה פירוט

  לא    כן : מסוים נושא הצגת לשם זה היה האם

  )המתאימה במשבצת   x לסמן יש(
  

  ._____: הדיווח בשנת שהתקיימו הדירקטוריון בישיבות נוכחותו שיעור
  
 שליטה בעל אין בתאגיד (רלוונטי לא.(  
 

X    

  החברות לחוק 106 סעיף

  

 

 
 

  הדירקטורים וכישורי כשירות

   
 נכון

  
 נכון לא

  
 תנורמטיבי מסגרת

, בתאגיד הדירקטורים כלל של כהונתם את מיידית לסיים האפשרות את המגבילה הוראה קיימת לא התאגיד בתקנון  .8
   ).מגבלה נחשבת אינה רגיל ברוב קביעה – זה לעניין (חיצוניים דירקטורים שאינם

   – יצוין) כאמור מגבלה קיימת, קרי" (נכון לא "הינה תשובתכם אם

 

X  
 לחוק 222 - ו 85 פיםסעי

 לחוק. ב46 סעיף, החברות
  ערך ניירות
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 . _____:דירקטור לכהונת בתקנון שנקבע הזמן פרק .א

  
 

  
 ._____: הדירקטורים של כהונתם לסיום בתקנון שנקבע הדרוש הרוב .ב

  
 

  
 ._____: הדירקטורים של כהונתם סיום לשם הכללית באסיפה בתקנון שנקבע חוקי מנין .ג

  
 

  
 ._____: בתקנון אלו הוראות לשינוי הדרוש הרוב .ד

  
 

 היה יומה סדר שעל הכללית אסיפהה זימון למועד עובר הצהירו הדיווח שנת במהלך בתאגיד שכיהנו הדירקטורים כל .9
 לא וכי תפקידם ביצוע לשם הראוי הזמן את להקדיש והיכולת) פירוטם תוך (הדרושים הכישורים להם יש כי, מינוים

 בהם מתקיים תלוי בלתי דירקטור ולעניין, החברות לחוק 227 -ו 226 בסעיפים האמורות ההגבלות לגביהם מתקיימות
  . החברות לחוק 1 שבסעיף" תלוי בלתי דירקטור "להגדרה) 2(-ו) 1 (בפסקאות האמור גם

 ._____: לגביהם האמור התקיים שלא הדירקטורים שמות יצוינו  -  "נכון לא "הינה תשובתכם אם

X  
  חובה הוראת

. ב224 -ו.א224 סעיפים
 החברות לחוק

, והדירקטורים התאגיד על החל הדין ובתחום התאגיד עסקי בתחום, חדשים לדירקטורים הכשרה תוכנית יש לתאגיד .10
  . בתאגיד ממלא שהדירקטור לתפקיד, השאר בין, תהמותאמ, מכהנים דירקטורים הכשרתל המשך תכנית וכן

  :הדיווח בשנת הופעלה התוכנית האם יצוין -"נכון "הינה תשובתכם אם

X כן   

 לא  

 )המתאימה במשבצת   x לסמן יש(

X  

) א (4 סעיף - החברות חוק
 הוראות (הראשונה לתוספת
 )תמומלצו תאגידי ממשל

,  התאגיד על החלות התאגידי הממשל הוראות הטמעת על אחראי) הדירקטוריון שמינה אחר אדם או (הדירקטוריון ר"יו .11
  . הדיווח שנת במהלך תאגידי בממשל הקשורים בנושאים הדירקטורים לעדכון ופעל

 חגית הלר :ותפקידו שמו את ציינו נא, )הדירקטוריון ר"יו חלף (האחראי לתפקיד אחר אדם מינה הדירקטוריון אם
  .היועצת המשפטית ומזכירת החברה, קוצר

X  
) ב (4 סעיף - החברות חוק

 הוראות (הראשונה לתוספת
 ) מומלצות תאגידי ממשל
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 .א
 חשבונאית מומחיות בעלי להיות שעליהם בדירקטוריון דירקטורים של נדרש מזערי מספר נקבע בתאגיד
  . ופיננסית

 .1: שנקבע המזערי המספר יצוין - "נכון "נההי תשובתכם אם
X 

  חובה הוראת 

 לחוק) 12)(א(92 סעיף
 החברות

 .ב
 דירקטורים, ופיננסית החשבונאית המומחיות בעל החיצוני לדירקטור בנוסף, בתאגיד כיהנו הדיווח שנת בכל

  .הדירקטוריון קבע שאותו במספר ופיננסית חשבונאית מומחיות בעלי נוספים

 חשבונאית מומחיות בעלי נוספים דירקטורים כיהנו לא בה הזמן תקופת אם" נכון "לענות ניתן זו בשאלה
 לא בה) בימים (הזמן תקופת תצוין) נכון לא/נכון (שהיא תשובה בכל ואולם, ימים 60 על עולה אינה ופיננסית
 ._____: כאמור דירקטורים בתאגיד כיהנו

X 
 

  חובה הוראת

 ותהחבר לחוק) ד(219 סעיף

12. 

 .ג
  :הדיווח שנת במהלך בתאגיד שכיהנו הדירקטורים מספר

  . 5: ופיננסית חשבונאית כשירות בעלי

  .2: מקצועית כשירות בעלי

 למעט (ביותר הנמוך המספר של הנתון יינתן, הדיווח בשנת כאמור הדירקטורים במספר שינויים שהיו במקרה
 .הדיווח בשנת שכיהנו סוג מכל יםדירקטור של) השינוי מקרות ימים 60 של זמן בתקופת

_____ _____ 

  

, )ד(219, )12)(א(92 סעיפים
, החברות לחוק) 1א(240
) 9)(ג(48-ו) א)(9)(ב(10 תקנה

  הדוחות לתקנות

 

 .א
 הרכב גיוון לענין החברות לחוק) ד(239 סעיף הוראת קוימה, הדיווח בשנת חיצוני דירקטור מינוי במועד

  . ניםהמי משני הדירקטוריון

  הדיווח בשנת חיצוני דירקטור מונה לא (רלוונטי לא( 

X 
   

  חובה הוראת

 החברות לחוק) ד(239 סעיף

 .ב
  .המינים משני חברים הדירקטוריון הרכב כלל הדיווח שנת בכל

  ._____: האמור התקיים לא בו) בימים (הזמן פרק יצוין - " נכון לא "הינה תשובתכם אם

, ימים 60 על עולה אינה המינים משני דירקטורים כיהנו לא בה הזמן תקופת אם" נכון "לענות ניתן זו בשאלה
 משני דירקטורים בתאגיד כיהנו לא בה) בימים (הזמן תקופת תצוין) נכון לא/נכון (שהיא תשובה בכל ואולם
 ._____: המינים

X 
 

13. 

 .ג
  : זה שאלון פרסום למועד נכון התאגיד בדירקטוריון המכהנים מין מכל הדירקטורים מספר

 .1: נשים,  10: גברים
_____ _____ 

  

 2 סעיף - החברות חוק
 הוראות (הראשונה לתוספת
  )מומלצות תאגידי ממשל
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  )כללית אסיפה וכינוס (הדירקטוריון ישיבות

   
 נכון

  
 נכון לא

  
 תנורמטיבי מסגרת

 .א
  : הדיווח תבשנ רבעון כל במהלך שהתקיימו הדירקטוריון ישיבות מספר

  
  .2   ): 2012  שנת (ראשון רבעון
  .3                            : שני רבעון
  .4                       : שלישי רבעון
 .1                         :רביעי רבעון

_____ 
  

_____ 

 בישיבות השתתפותו שיעור יצוין, הדיווח שנת במהלך תאגידב שכיהנו הדירקטורים משמות אחד כל לצד
 במהלך שהתקיימו) להלן וכמצוין, חבר הוא בהן הדירקטוריון ועדות ישיבות לרבות -  זה ק"בס (הדירקטוריון

  ): כהונתו לתקופת ובהתייחס (הדיווח שנת

 ).הדירקטורים מספר לפי נוספות שורות להוסיף יש(

 שיעור רקטורהדי שם
 השתתפותו
 בישיבות

  הדירקטוריון

 

 שיעור
 השתתפותו

 ועדת בישיבות
 לגבי (ביקורת
 חברה דירקטור

 )זו וועדהב

 עורשי
 השתתפותו

 הועדה בישיבות
 הדוחות לבחינת
 לגבי( כספיים
 חברה דירקטור

 )זו וועדהב

 בישיבות השתתפותו שיעור
 בהן נוספות דירקטוריון ועדות
 )הועדה שם ציון תוך (חבר הוא

14.  

לא התקיימו ישיבות של ועדת  - - 100% ניר דור
 השקעות

_____ _____ 

  

 גבי נגר

לא התקיימו ישיבות של ועדת  - - 100%
 השקעות

  

 .ב

  

 רן פרידריך

80% - - - 

 
 

  
. א224 -ו 98 , 97 סעיפים

 החברות לחוק
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  נדרעמי בל

  

100% - - - 

  עמנואל וסרמן

  

לא התקיימו ישיבות של ועדת  - - 70%
 השקעות

   ביברגונן

  

80% - - - 

מונה  (גיא רוזן
ביום 

26.7.2012(  

  

75% - - - 

  ניר דגן

  

לא התקיימו ישיבות של ועדת  100% - 90%
 השקעות

  אורלי ירקוני

  

  בועדת תגמול100% 75% 85% 100%

  דוד בן זאב

  

  בועדת תגמול100% 100% 100% 90%

  יוסטא טיקסל

  

  בועדת תגמול100% 100% 100% 100%

15. 
 המשרה ונושאי הכללי המנהל בידי התאגיד עסקי ניהול לעניין לפחות אחד דיון הדירקטוריון קיים הדיווח בשנת

 . עמדתם את להביע הזדמנות להם שניתנה לאחר, נוכחותם בלא, לו הכפופים

X  5 סעיף - החברות חוק 
 הוראות (הראשונה לתוספת
 )מומלצות תאגידי ממשל

16. 
 ).האחרונה השנתית האסיפה לאחר חודשים עשר חמישה מתום יאוחר ולא (שנתית אסיפה כונסה הדיווח בשנת

X  חובה הוראת  

 החברות לחוק 60 סעיף  
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  הדירקטוריון ראש ויושב הכללי המנהל תפקידי בין הפרדה

   
 נכון

  
 נכון לא

  
 תנורמטיבי מסגרת

17.  
  .דירקטוריון ר"יו בתאגיד הןכי הדיווח שנת בכל

 כאמור ימים 60 על עולה אינה דירקטוריון ר"יו בתאגיד כיהן לא בה הזמן תקופת אם" נכון "לענות ניתן זו בשאלה
 כיהן לא בה) בימים (הזמן תקופת תצוין) נכון לא/נכון (שהיא תשובה בכל ואולם, )החברות לחוק) 2.(א363 בסעיף
  ._____: ורכאמ דירקטוריון ר"יו בתאגיד

 

X  

  חובה הוראת
  

 החברות לחוק) א(94  סעיף

18.  
  .כללי מנהל בתאגיד כיהן הדיווח שנת לכב

 בסעיף כאמור ימים 90 על עולה אינה ל"מנכ בתאגיד כיהן לא בה הזמן תקופת אם" נכון "לענות ניתן זו בשאלה
 בתאגיד כיהן לא בה) בימים (הזמן תקופת תצוין) נכון לא/נכון (שהיא תשובה בכל ואולם, החברות לחוק) 6.(א363
  ._____: כאמור ל"מנכ

 

X  

  חובה הוראת
  

 החברות לחוק 119 סעיף

 בהתאם אושר הכהונה כפל, סמכויותיו את מפעיל או/ו התאגיד ל"כמנכ גם הדירקטוריון ר"יו מכהן בו בתאגיד  .19
  .החברות לחוק) ג(121 סעיף הוראותל

 או/ו הכהונה כפל את אישרה אשר הכללית האסיפה אודות המיידי לדיווח הפנו אנ - "נכון "הינה תשובתכם אם
  ._____: כאמור הסמכויות הפעלת

X כאמור כהונה כפל בתאגיד מתקיים שלא ככל (רלוונטי לא.( 

  

  חובה הוראת

 לחוק 121 - ו 95 סעיפים
 החברות

  . הדירקטוריון ר"יו של קרוב אינו ל"המנכ

  –) הדירקטוריון ר"יו של קרוב הנו ל"המנכ, קרי ("נכון לא" הינה תשובתכם אם
X  

 _____ _____ ._____: הצדדים בין המשפחתית הקרבה תצוין .א

20.  

 .ב
     :החברות לחוק) ג(121 לסעיף בהתאם אושרה כהונהה

_____ _____ 

 לחוק 121 - ו 95 סעיפים
 החברות
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  כן  

 לא  

 )המתאימה במשבצת   x לסמן יש(

21.  
  . כדירקטור למעט, בתאגיד בכירה משרה כנושא או ל"כמנכ מכהן אינו קרובו או שליטה בעל

  .מר גבי נגר הינו מבעלי השליטה בעקיפין בחברה, ל החברה"מנכ

 שליטה בעל אין בתאגיד (רלוונטי לא.( 

 X  

  החברות לחוק 106 סעיף

 

  

  הביקורת ועדת 

   
 נכון

  
 נכון לא

  
 תנורמטיבי מסגרת

22.  
 . הדיווח שנת במהלך הביקורת בועדת חברים היו החיצוניים הדירקטורים כל

X  חובה הוראת  
  

 החברות לחוק 115 סעיף
23.  

 .חיצוני דירקטור הוא הביקורת ועדת ר"יו
X  חובה הוראת  

  
 החברות לחוק 115 סעיף

 - הדיווח בשנת כיהן לא הביקורת בועדת
  חובה הוראת _____ _____

  
 החברות לחוק 115 יףסע

24.  

 X  .קרובו או השליטה בעל .א
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 שליטה בעל אין בתאגיד (רלוונטי לא.( 

 X .הדירקטוריון ר"יו .ב
 

 X .בשליטתו תאגיד בידי או בתאגיד השליטה בעל ידי על או התאגיד ידי על המועסק דירקטור .ג
 

 X .קבע דרך שירותים בשליטתו תאגיד או בתאגיד השליטה לבעל או לתאגיד הנותן דירקטור .ד
 

 

  .השליטה בעל על פרנסתו שעיקר דירקטור .ה

 שליטה בעל אין בתאגיד (רלוונטי לא.( 

X 
 

25.  
 בישיבות הדיווח בשנת נכח לא, קרובו או שליטה בעל זה ובכלל, ביקורת בוועדת חבר להיות רשאי שאינו מי

 . החברות לחוק) ה(115 ףסעי להוראות בהתאם למעט, הביקורת ועדת

X  חובה הוראת  
  

 החברות לחוק) ה (115 סעיף

 חברי של רוב היה הדיווח בשנת שהתקיימו הביקורת ועדת ישיבות בכל החלטות ולקבלת לדיון חוקי מנין  .26
  . חיצוני דירקטור היה לפחות מהם ואחד תלויים בלתי דירקטורים היו הנוכחים רוב כאשר, הועדה

 ._____:  כאמור הדרישה התקיימה לא בהן הישיבות שיעור יצוין  - " נכון לא "הינה תשובתכם אם

X  חובה הוראת  

 החברות לחוק. א116 סעיף

27. 
, העניין לפי, המבקר החשבון ורואה הפנימי המבקר בנוכחות לפחות אחת ישיבה הדיווח בשנת קיימה הביקורת ועדת
 .התאגיד של העסקי בניהול ליקויים לעניין, הוועדה חברי שאינם בתאגיד משרה נושאי של נוכחות ובלא

X  חובה הוראת  

, החברות לחוק) 1(117 סעיף
 6 סעיף - החברות חוק
 הוראות (הראשונה  לתוספת
 )מומלצות תאגידי ממשל

28. 
 הועדה קשתלב או/ו הועדה ר"יו באישור זה היה, הועדה חבר להיות רשאי שאינו מי נכח בה הביקורת ועדת ישיבות בכל

  . )קרובו או שליטה בעל שאינו התאגיד ומזכיר המשפטי היועץ לגבי(

 

X  חובה הוראת  

 החברות לחוק) ה (115 סעיף
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29. 
 לליקויים בקשר התאגיד עובדי של בתלונות הטיפול אופן לגבי הביקורת ועדת שקבעה הסדרים בתוקף היו הדיווח בשנת
 .כאמור שהתלוננו יםלעובד שתינתן ההגנה ולגבי עסקיו בניהול

X  חובה הוראת   

 החברות לחוק) 6(117 סעיף

  

  

(הכספיים הדוחות לבחינת הועדה תפקידי  הכספיים הדוחות לאישור המקדימה בעבודתה) הועדה -  להלן 

 

   
 נכון

  
 נכון לא

  
 תנורמטיבי מסגרת

 לפני סביר זמן הדירקטוריון בפני הובאו הדיווח בשנת שהוגשו הכספיים לדוחות בנוגע הועדה של המלצותיה .א
 . הבחינה במהלך שהתגלו בעיה או ליקוי כל על לו ודיווחה, בדירקטוריון הדיון

X  

 הדירקטוריון ישיבת לקראת המלצות להעברת סביר כזמן הדירקטוריון קבע אותו) בימים (הזמן פרק יצוין .ב
  . ימי עסקים2: הרבעוניים או התקופתיים הדוחות יאושרו בה

_____ _____ 

30. 

  

 .ג

  : הכספיים הדוחות אישור למועד לדירקטוריון ההמלצות העברת מועד בין בפועל שחלפו הימים מספר

  .הישיבהטרם ) ימי עסקים 2מתוכם ( ימים 4):   2012 שנת (ראשון רבעון דוח
  . ימי עסקים טרם הישיבה2:                             שני רבעון דוח
  .טרם הישיבה)  ימי עסקים2מתוכם ( ימים 4:                        שלישי רבעון דוח
 . ימי עסקים טרם הישיבה3:                                   שנתי דוח

  

_____ 

  
  

_____ 

  
  חובה הוראת

  

 הדוחות אישור לתקנות) 3(2 תקנה
 בעניין גילוי והנחיית ,הכספיים

  . הכספיים הדוחות אישור הליך

 

 קיום על הודעות קיבל הפנימי והמבקר, הדירקטוריוןו הועדה ותישיב לכל הוזמן התאגיד של המבקר החשבון רואה .31
 .הדיווח שנתב הנכללות לתקופות המתייחסים התאגיד של הכספיים הדוחות נדונו בה, כאמור הישיבות

X  חובה הוראת  
  

 תקנה, החברות לחוק 168 סעיף
 הדוחות אישור  לתקנות) 2(2

 .הכספיים
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 _____ _____ :להלן המפורטים התנאים כל, הדיווח שנת בכל התקיימו הבועד .32

 
 .)כאמור הדוחות ואישור בועדה  הדיון במועד (משלושה פחת לא חבריה מספר .א

X  

 
 .ב

  

 ).ביקורת ועדת חברי כהונת לענין (החברות לחוק) ג(-ו) ב(115 בסעיף הקבועים התנאים כל בה התקיימו
X  

 
 .חיצוני דירקטור הוא הועדה ר"יו .ג

X  

 
 . תלויים בלתי דירקטורים חבריה ורוב דירקטורים חבריה כל .ד

X  

 בעל הוא תלויים הבלתי מהדירקטורים אחד ולפחות כספיים דוחות ולהבין לקרוא היכולת חבריה לכל .ה 
 .  ופיננסית שבונאיתח מומחיות

X  

 
 .למינוים עובר הצהרה נתנו הוועדה חברי .ו

X  

 
 .ז

 בלתי דירקטורים היו הנוכחים שרוב ובלבד חבריה רוב היה בוועדה החלטות ולקבלת לדיון החוקי המניין
 .לפחות אחד חיצוני דירקטור ובהם תלויים

X  

 לא כאמור מהתנאים אילו יפורט, זו שאלה של המשנה יפימסע יותר או אחד לגבי" נכון לא "הנה תשובתכם אם 
 _____ _____ ._____: התקיים

  חובה הוראת
  

 הדוחות אישור לתקנות 3 תקנה
 .הכספיים

  

   מבקר חשבון רואה

 
  
 נכון

  
 נכון לא

  
 תנורמטיבי מסגרת
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33. 
 בגין המבקר החשבון רואה של עבודתו היקף כי דעתה את הניחה )הכספיים הדוחות לבחינת הועדה או/ו (הביקורת ועדת

 עבודת ביצוע לשם נאותים הינם, הדיווח בשנת הביקורת שעות להיקף ביחס טרחתו ושכר הדיווח בשנת ביקורת שירותי
 .ראויה ביקורת

X  
 החברות לחוק) 5(117 סעיף

34. 
  המלצותיה את) הכספיים הדוחות לבחינת הועדה או/ו (הביקורת ועדת העבירה, המבקר החשבון רואה של מינויו טרם

  .המבקר החשבון רואה של ושכרו עבודתו היקף עם בקשר, דבתאגי הרלוונטי לאורגן

X מבקר חשבון רואה מונה לא הדיווח בשנת (רלוונטי לא.(  

 לבחינת הועדה או/ו (הביקורת ועדת המלצות פי על פעל בתאגיד הרלוונטי האורגן האם יצוין -  "נכון "הינה תשובתכם אם
  :)הכספיים הדוחות

 כן  

 דעתו הניח) זהותו ציון תוך( הרלוונטי האורגן כיצד זה לשאלון סיום בהערות פרטו נא, "לא" היא שהתשובה במקרה( לא 

  ).המבקר החשבון רואה של ושכרו עבודתו היקף עם בקשר

  ).המתאימה במשבצת   x לסמן יש(

 

 החברות לחוק) 5(117 סעיף  

35. 
 החשבון רואה עבודת על מגבלה היתה לא כי ווחהדי בשנת בחנה )הכספיים הדוחות לבחינת הועדה או/ו (הביקורת ועדת

 .המבקר
X  ותקנותיו ערך ניירות חוק 

 מבוקרים דוחות "לעניין(
 ")כדין

36. 
  

 הביקורת בממצאי המבקר החשבון רואה עם הדיווח בשנת דנה) הכספיים הדוחות לבחינת הועדה או/ו( הביקורת ועדת
 .והשלכותיהם

X  אישור לתקנות 2 תקנה 
 חוק, ספייםהכ הדוחות
 לתוספת 6 סעיף - החברות
 ממשל הוראות (הראשונה
 ) מומלצות תאגידי

37. 
 בדבר, המבקר החשבון רואה של מינויו טרם, דעתה את הניחה )הכספיים הדוחות לבחינת הועדה או/ו (הביקורת ועדת

  .ומורכבותו התאגיד פעילות אופי לאור וזאת בתאגיד ביקורת לביצוע כשירותו התאמת

X מבקר חשבון רואה מונה לא הדיווח בשנת (רלוונטי אל.(    

 ותקנותיו ערך ניירות חוק  
 מבוקרים דוחות "לעניין(

 ")כדין

38. 
  

 מבקר חשבון כרואה (בתפקידו המבקר החשבון רואה במשרד המטפל השותף מכהן בהם השנים מספר את פרטו נא

  
_____ 

  
_____ 

 ותקנותיו ערך ניירות חוק
 מבוקרים דוחות "לעניין(

 ")כדין
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 .7): בתאגיד

39. 
  

 .הוזמן ןאליה הכספיים הדוחות לבחינת הועדה ישיבות בכל הדיווח בשנת השתתף המבקר החשבון רואה
X  החברות לחוק) ב (168 סעיף ,

 אישור  לתקנות 2 תקנה
   הכספיים הדוחות

 

  עניין בעלי עם עסקאות

 
  
 נכון

  
 נכון לא

  
 תנורמטיבי מסגרת

40. 
  

 יאושרו כאמור עסקאות כי להבטיח מנת על עניין בעלי עסקאות שעניינו, ביקורת ועדת בידי שאושר, נוהל אימץ התאגיד
 . כדין

X    

,          255, 253, 117 סעיפים
 החברות לחוק 270-278

41. 

 

  

 .ניהול שירותי לו ותןנ או התאגיד ידי- על מועסק אינו) שבשליטתו חברה לרבות (קרובו או השליטה בעל

   – יצוין) ניהול שירותי לו נותן או התאגיד ידי על מועסק קרובו או השליטה בעל, קרי" (נכון לא "הינה תשובתכם אם

ראה הערה בסוף  (3): שבשליטתם חברות לרבות (קרובו או/ו בו השליטה בעל מקרב התאגיד ידי-על המועסקים מספר  -
 .  )השאלון

  : בדין הקבועים האורגים בידי אושרו כאמור הניהול שירותי או/ו קההעס הסכמי האם  -

X כן  

 לא  

 X 
  

 החברות לחוק) 4(270 סעיף
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  )המתאימה במשבצת   x לסמן יש(

 שליטה בעל אין בתאגיד (רלוונטי לא .(_____. 

42. 
  .)יותר או אחד םבתחו (התאגיד של פעילותו בתחום נוספים עסקים אין השליטה לבעל ,התאגיד ידיעת למיטב

 :בו השליטה ובעל התאגיד בין פעילויות לתיחום הסדר נקבע האם יצוין –" נכון לא  "הינה תשובתכם אם

  כן   

  לא  

  )המתאימה במשבצת   x לסמן יש(

 שליטה בעל אין בתאגיד (רלוונטי לא.( 

X    

 סעיף, החברות לחוק 254 סעיף
 פרט (ערך ניירות לחוק 36

 )בירהס למשקיע חשוב

, ל החברה"מנכ, מר גבי נגר. מ"נותן לחברה שירותים במסגרת הסכם ניהול בין החברה לבין קרגל בע, שהינו מבעלי השליטה בעקיפין בחברה, ר הדירקטוריון"יו, מר ניר דור, 41לענין שאלה 
נותן שירותי ייעוץ לחברת , מבעלי השליטה בעקיפין בחברה, מר עמי בלנדר. מ"ין קרגל בענותן לחברה שירותים במסגרת הסכם ניהול בין החברה לב, שהינו מבעלי השליטה בעקיפין בחברה

, במסגרת שירותים שניתנים על ידי קרגל לחברה, במסגרת תפקידיו ניתנים שירותי ייעוץ גם לחברה. מ לבין חברה בשליטת מר עמי בלנדר"במסגרת הסכם ניהול בין קרגל בע, האם של החברה
  .פרטים נוספים על התאגיד' לפרטים נוספים ראו פרק ד.  ניהול בין החברה לבין קרגלכמפורט בהסכם

  

  

  _______: הכספיים הדוחות לבחינת הועדה ר"יו       __________:הביקורת ועדת ר"יו  ________: הדירקטוריון ר"וי

  אורלי ירקוני              דוד בן זאב              ניר דור

  

  14.3.2013 :החתימה תאריך

  



  ' ופרק 

  

   על הפנימית הבקרה אפקטיביות בדבר דוח

  הגילוי ועל הכספי הדיווח



  תוספת תשיעית

  )ג38-ב ו9תקנות (

  ):א(ב9 דוח שנתי בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי לפי תקנה  )ב(

ביעתה והתקיימותה של אחראית לק, ) התאגיד–להלן (מ "שק בע-בפיקוח הדירקטוריון של פלסטו, ההנהלה

  .בקרה פנימית נאותה על הדיווח הכספי ועל הגילוי בתאגיד

  :חברי ההנהלה הם, לעניין זה

  .מנהל כללי, גבי נגר  .1

  :שאר חברי ההנהלה  .2

  .ל הכספים"סמנכ, יעקב-       אופיר בן

  .מנהלת יחידה עסקית ומנהלת שיווק שוק מקומי , ל"סמנכ,        סתוית דוד

  .מנהל התפעול, יועד דותן       

  .מנהלת משאבי אנוש,        יודפת קרמאייר

  .חשב,        דוד ויסמן

  .מנהל הפיתוח,        גל שגב

  .מנהל מכירות יצוא,        נמרוד בן נעים

  .מנהל אתר משמר השרון,         יריב פלמון

  .יועצת משפטית ומזכירת חברה, קוצר-חגית הלר  

אשר תוכננו בידי המנהל הכללי ונושא , יווח הכספי ועל הגילוי כוללת בקרות ונהלים הקיימים בתאגידבקרה פנימית על הד

בפיקוח , או בידי מי שמבצע בפועל את התפקידים האמורים, המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים או תחת פיקוחם

נות הדיווח הכספי ולהכנת הדוחות בהתאם דירקטוריון התאגיד ואשר נועדו לספק מידה סבירה של ביטחון בהתייחס למהימ

מסוכם , מעובד, ולהבטיח כי מידע שהתאגיד נדרש לגלות בדוחות שהוא מפרסם על פי הוראות הדין נאסף, להוראות הדין

  .ומדווח במועד ובמתכונת הקבועים בדין

נצבר ומועבר ,  לגלותו כאמורבקרות ונהלים שתוכננו להבטיח כי מידע שהתאגיד נדרש, בין השאר, הבקרה הפנימית כוללת

לרבות למנהל הכללי ולנושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים או למי שמבצע בפועל את התפקידים , להנהלת התאגיד

  .בהתייחס לדרישות הגילוי, וזאת כדי לאפשר קבלת החלטות במועד המתאים, האמורים

ועל הגילוי אינה מיועדת לספק ביטחון מוחלט שהצגה מוטעית בקרה פנימית על הדיווח הכספי , בשל המגבלות המבניות שלה

  .או השמטת מידע בדוחות תימנע או תתגלה

ביצעה בדיקה והערכה של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי בתאגיד , בפיקוח הדירקטוריון, ההנהלה

לוי שביצעה ההנהלה בפיקוח הדירקטוריון הערכת אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי והגי; והאפקטיביות שלה

בחינת . מיפוי וזיהוי החשבונות והתהליכים העסקיים אשר החברה רואה אותם כמהותיים מאד לדיווח הכספי והגילוי; כללה

עריכה , רכיבי הבקרה הפנימית כללו בקרות על תהליכי סגירת תקופה חשבונאית. בקרות מפתח ובדיקת אפקטיביות הבקרות

: ובקרות בתהליכים עסקיים, בקרות כלליות על מערכות המידע, בקרות ברמת הארגון, דוחות הכספיים והגילוייםוהכנת ה

  .מלאי ובחינת מונטיןרכש ו, הכנסות: ליכים שנבחרו הינםהתה. מכירות וגביה ומלאי

תה ובהתאם להגדרות בחנה החברה את ביצוע הבקרות שהוגדרו וכן את רמת התיעוד הנדשת היתה נאו, 2012במהלך שנת 

ליקויים , עדכנה החברה את ועדת הביקורת מספר פעמים לגבי התקדמות ביצוע העבודה, 2012במהלך שנת . שהוגדרו על ידה

 .שנתגלו במידה ונמצאו ואופן הטיפול בהם

 אגיד הגיעוהדירקטוריון והנהלת הת, בהתבסס על הערכת האפקטיביות שביצעה ההנהלה בפיקוח הדירקטוריון כמפורט לעיל



  . הינה אפקטיבית31.12.2012כי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי בתאגיד ליום , למסקנה



  ):1)(ד(ב9הצהרת מנהל כללי לפי תקנה 

  

  הצהרת מנהלים

  הצהרת מנהל כללי

  :מצהיר כי, גבי נגר, אני

  ;)  הדוחות–להלן ( 2012לשנת )  התאגיד–להלן (מ " בעפלסטו שקבחנתי את הדוח התקופתי של  )1(

הדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי , לפי ידיעתי  )2(
  ;לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות, לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, שהמצגים שנכללו בהם

את המצב , מכל הבחינות המהותיות, כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאותהדוחות הכספיים ומידע , לפי ידיעתי  )3(
  תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של התאגיד לתאריכים ולתקופות , הכספי

  ;       שאליהם מתייחסים הדוחות

חות הכספיים של לדירקטוריון ולוועדת הביקורת ולועדה לבחינת הדו, גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד  )4(
  :בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית של הדיווח הכספי ועל הגילוי, דירקטוריון התאגיד

 בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות  )א(
לסכם או לדווח על מידע כספי , לעבד, פיע לרעה על יכולתו של התאגיד לאסוףועל הגילוי העלולים באופן סביר להש

  –וכן ; באופן שיש בו להטיל ספק במהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין

רבים עובדים במישרין או מעו שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו, בין מהותית ובין שאינה מהותית, כל תרמית  )ב(
  ;אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי

  :לבד או יחד עם אחרים בתאגיד, אני  )5(

המיועדים להבטיח שמידע מהותי , או וידאתי קביעתם וקיומם תחת פיקוחי של בקרות ונהלים, קבעתי בקרות ונהלים  )א(
, 2010-ע"התש, )דוחות כספיים שנתיים(ות שלו כהגדרתן בתקנות ניירות ערך לרבות חברות מאוחד, המתייחס לתאגיד

  –וכן ; בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות, מובא לידיעתי על ידי אחרים בתאגיד ובחברות המאוחדות

 סביר המיועדים להבטיח באופן, או וידאתי קביעתם וקיומם תחת פיקוחי של בקרות ונהלים, קבעתי בקרות ונהלים  )ב(
לרבות בהתאם לכללי חשבונאות , את מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין

  .מקובלים

והצגתי בדוח זה את מסקנות , הערכתי את האפקטיביות של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי  )ג(
  .אמור למועד הדוחותהדירקטוריון וההנהלה לגבי האפקטיביות של הבקרה הפנימית כ

  

  .על פי כל דין, אין באמור לכיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר

  

  _______________________  14.3.2013 תאריך

ל"מנכ,                              גבי נגר



  ):2)(ד(ב9הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים לפי תקנה 

  

  ת מנהליםהצהר

  הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים

  

  : מצהיר כיאופיר בן יעקב, אני

לשנת )  התאגיד–להלן  (מ" בעפלסטו שק בחנתי את הדוחות הכספיים ביניים ואת המידע הכספי האחר הכלול בדוחות של  )1(
  ;")הדוחות "–להלן  (2012

האחר הכלול בדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא הדוחות הכספיים והמידע הכספי , לפי ידיעתי  )2(
לא יהיו , לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, חסר בהם מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם

  ;מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות

את המצב , מכל הבחינות המהותיות, שקפים באופן נאותהדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות מ, לפי ידיעתי  )3(
  תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של התאגיד לתאריכים ולתקופות , הכספי

  ;       שאליהם מתייחסים הדוחות

לדירקטוריון ולוועדת הביקורת ולועדה לבחינת הדוחות הכספיים של , גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד  )4(
  :בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית של  הדיווח הכספי ועל הגילוי, ון התאגידדירקטורי

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי   )א(
לסכם או לדווח על מידע כספי , לעבד, ףועל הגילוי העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על יכולתו של התאגיד לאסו

  –וכן ; באופן שיש בו להטיל ספק במהימנות  הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין

שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו במישרין או מעורבים עובדים , בין מהותית ובין שאינה מהותית, כל תרמית  )ב(
  ;משמעותי בבקרה הפנימית על הדיווח  הכספי ועל הגילויאחרים שיש להם תפקיד 

  :לבד או יחד עם אחרים בתאגיד, אני  )5(

המיועדים להבטיח שמידע מהותי , או וידאתי קביעתם וקיומם תחת פיקוחי של בקרות ונהלים, קבעתי בקרות ונהלים  )א(
, 2010-ע"התש, )דוחות כספיים שנתיים(ך לרבות חברות מאוחדות שלו כהגדרתן בתקנות ניירות ער, המתייחס לתאגיד

  –וכן ; בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות, מובא לידיעתי על ידי אחרים בתאגיד ובחברות המאוחדות

המיועדים להבטיח באופן סביר , או וידאתי קביעתם וקיומם תחת פיקוחי של בקרות ונהלים, קבעתי בקרות ונהלים  )ב(
לרבות בהתאם לכללי חשבונאות , הכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדיןאת מהימנות הדיווח הכספי ו

  .מקובלים

ככל שהיא מתייחסת לדוחות הכספיים , הערכתי את האפקטיביות של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי  )ג(
לפני הדירקטוריון מסקנותיי לגבי הערכתי כאמור הובאו ; ולמידע הכספי האחר הכלול בדוחות למועד הדוחות

  וההנהלה ומשולבות בדוח זה

  

  .על פי כל דין, אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר

  

  ____________________  14.3.2013 תאריך

  ל הכספים"סמנכ, אופיר בן יעקב  
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  2013, במרץ 07

  :לכבוד

  CFO, אופיר בן יעקבמר 

   מ"שק בע- פלסטו

  נכסים ערך ירידת, 361' מס לאומי-בין תקן הוראות יישום במסגרת ערך ירידת בחינת: הנדון

 מ"קרגל אריזות גמישות בע חברת של שווי הערכת לבצע") שק- פלסטו: "להלן( מ"בע שק- פלסטו, ידיכם על נתבקשה") IFS: "להלן( מ"בע והשקעות ייעוץ אס.אפ.אי

 מועד(" 2012 בדצמבר 31 ליום, שק-פלסטו בספרי הרשומה בחברה ההשקעה של ערך ירידת קיימת אם לבחון במטרה") החברה" או/ו" קרגל אריזות: "להלן(

  ").התקן" להלן( 36' מס לאומיים- בין חשבונאות תקני יישום במסגרת וזאת, ")ההערכה

 ההתקשרות בהסכם המפורטים לתנאים בהתאם נערכה זו עבודה. ההערכה למועד כאמור ערך ירידת בחינת בביצוע שק- פלסטו להנהלת לסייע הינה זו עבודה מטרת

  .4.2.2013מיום  IFS לבין שק- פלסטו בין

 תאוזכר או/ו תיכלל זו דעת חוות כי מסכימים אנו, כן כמו. שלה המבקרים החשבון ורואיחברת האם  ,שק- פלסטו של הבלעדי לשימושה מיועדת זאת שווי הערכת

  .פיו על והתקנות ערך ניירות חוק פי על, ומיידיים תקופתיים דיווחים לרבות, לציבור שק-פלסטו של ובפרסומים הכספיים בדוחות

-בר הסכום את לאמוד ניתן ולא במידה. שלו ההשבה-בר הסכום על עולה בספרים הנכס של שערכו, עת בכל נכס של ערך מירידת בהפסד הכרה מחייב 36 תקן

 הקבוצה היא נכס של מזומנים מניבה יחידה. הנכס שייך אליה, מזומנים – מניבה היחידה של ההשבה-בר הסכום את לחשב החברה על, הבודד הנכס של ההשבה

                                                        
1 International Accounting Standards 36, Impairment of Assets 
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 מנכסים החיוביים המזומנים בתזרימי תלויים בלתי שהינם מתמשך משימוש חיוביים מזומנים תזרימי והמניבה, הנכס את המכילה, נכסים של ביותר הקטנה

  .החברה של אחרות נכסים מקבוצות או, אחרים

  

  השבה-בר סכום

  ".בו השימוש שווי לבין מזומנים מניבה יחידה או נכס של מכירה עלויות בניכוי ההוגן השווי מבין גבוה" השבה-בר סכום מגדיר 36 לתקן 18 סעיף

 על עולה אלה הסכומים מבין אחד אם. שלו השימוש השווי את והן, הנכס של מכירה עלויות בניכוי ההוגן השווי את הן לקבוע הכרחי תמיד לא" כי קובע 19 סעיף

  ".האחר הסכום את לאמוד צורך ואין הנכס בערך ירידה חלה לא, הנכס של בספרים הערך

 את לקבוע אפשרי זה אין לעיתים, אולם. פעיל בשוק נסחר אינו הנכס אם גם, מכירה עלויות בניכוי ההוגן השווי את לקבוע אפשרות להיות עשויה כי מגדיר 20 סעיף

 בין מיוחדים מיחסים מושפעת שאינה בעסקה הנכס ממכירת שתתקבל התמורה של מהימן לאומדן בסיס קיים שלא מכיוון, למכירה עלויות בניכוי ההוגן השווי

  . שלו ההשבה-בר כסכום הנכס של השימוש בשווי להשתמש עשויה הישות, זה במקרה. מושכלת בצורה הפועלים, מרצון למוכר מרצון קונה בין הצדדים

  

  אחריות הגבלת

 העבודה בגוף המפורטות הנחות בסיס על, ההשקעה בקרגל אריזות של 36 תקן פי על ערך לירידת בחינה בביצוע החברה להנהלת לסייע הינה זו עבודה מטרת

 על הסתמכנו. וניסיונה ידיעתה מיטב בסיס על לנו ניתנו אשר, החברה הנהלת ידי על לנו סופקו אשר נתונים על התבססנו, דעתנו חוות גיבוש לצורך. בלבד זו ולמטרה

 שקיבלנו המידע של תלויה בלתי עצמאית בחינה או בדיקה ערכנו ולא ביקורת פעולת כל ביצענו לא אולם ועדכניים שלמים, כאמינים לנו הנראים מידע מקורות

 בעבודתנו לראות אין, לפיכך. זו דעת חוות את לשנות עשוי בנתונים או במידע שינוי כל. בעבודתנו ששימשו הנתונים נאותות אודות דעה כל מחווים איננו ולפיכך

  .הנתונים של לדיוקם או לשלמותם, לנכונותם כלשהוא אימות משום

 תחזיות כן ועל, התחזית תקופת פני על להשתנות עשויות אלו הנחות. התחזית ליום סבירות הנחות על ומתבססות עתידיים למאורעות מתייחסות תחזיות, ככלל

 שנערכו לתחזיות להתייחס ניתן לא, כן על. יותר מאוחר במועד שתעשנה מהערכות או/ו בפועל הפיננסיות מהתוצאות להיבדל עשויות ההערכה לימי נערכו אשר

 .מבוקרים כספיים דוחות לנתוני המיוחסת הביטחון ברמת
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 זו דעת שחוות סבורים אנו. השווי מעריך של הסובייקטיבי הדעת בשיקול רבים במקרים תלויות ומסקנותיהן מדויק מדע להיות מתיימרות אינן כלכליות הערכות

  .שונה לתוצאה להגיע היה עשוי אחר שווי מעריך וכי, לנו שסופק המידע על בהתבסס סבירה הינה

 של מכירה או/ו השקעה המלצת לרבות, כלשהיא לפעולה המלצה משום בה ואין בלבד השווי בקביעת הקשורים הכלכליים ההיבטים למכלול מתייחסת עבודתנו

 המופיע המידע. זו דעת חוות לצורכי ורק אך נעשה, עיינו שבהם, שונים מסמכים פירוש. משפטית דעת חוות או ייעוץ משום דעתנו בחוות אין. כלשהם ערך ניירות

. כלשהוא למשקיע כלשהוא נכס או החטיבות שווי את להעריך מיועד ואינו פוטנציאלי משקיע לדרוש שעשוי האינפורמציה כל את לכלול מתיימר אינו בעבודתנו

 הרלבנטיות העובדות אודות ידע של סבירה מידה הצדדים לשני כאשר, מרצון למוכר מרצון קונה בין, ידיים נכס יחליף שבו כמחיר מוגדר" הוגן שווי" המושג

  .לעסקה

 שימשו אשר וההנחות המתודולוגיה תיאור את כוללת דעתנו חוות. השיטה ישימות למידת ובכפוף לדעתנו המתאימות ההערכה בשיטות נקטנו ,השווי הערכת לצורך

  . שבהם לעיקריים מתייחס אלא, יישמנו אשר הנהלים כלל של ומפורט מלא תיאור להיות אמור אינו בה הכולל התיאור. השווי להערכת

  .הדעת חוות בתוצאות מותנה אינו טרחתנו שכר וכן, שק-ופלסטו החברה במניות אישי עניין לנו אין כי להצהיר הרינו

 מלא ואינו נכון שאינו מידע מסירת, הטעיה, שווא מצג, הונאה ממעשי ח"חו ודרך אופן בכל יגרמו אשר הוצאה או עלות, נזק לכל מקרה בשום אחראים נהיה לא אנו

  .כאמור המידע על אחרת התבססות כל או, מטעמה מי או/ו החברה מצד מידע מניעת או

 מזמיני, משפטי בהליך נחויב בו במקרה. זו עבודה בגין לנו המשולמת התמורה כל מסך מקרה בשום תחרוג לא השווי הערכת מביצוע נובעת שהינה ככל אחריותנו

  .מצדנו זדון או רבתי רשלנות של במקרה )לרבות פלסטו שק( למעט והכל, בהתאם כך על אותנו ישפו הדעת חוות

  .אחרת צוין כן אם אלא, שוטפים בערכים ומוצגים ח"ש באלפי הינם, זו בעבודה הנתונים כל
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 :השווי מעריכת החברה מטעם האחראי של וניסיוני השכלתו פרטי

, במימון התמחות( עסקים במנהל שני תואר, וכלכלה בחשבונאות ראשון תואר בעל. מ"בע) 2009( והשקעות יעוץ אס.אפ.אי חברת של ומנהל בעלים, שלוש בן שגיא

  . 2בישראל חשבון רואי בלשכת וחבר חשבון לראיית רישיון בעל. משפט בלימודי שני ותואר) מידע ומערכות בנקאות

  073-2903330 או 052-4760011' בטל, ח"רו, שלוש בן שגיא לפנות ניתן, ועניין שאלה בכל

  

  

  

                                                        
 .לעבודתנו 'אראו נספח , לפרטים נוספים 2
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קרגל ההשקעה בחברת  של ערך לירידת בחינה הנה העבודה מטרת •

 .31.12.2012 אריזות ליום

 בערכים ומוצגים בשקלים חדשים הינם, זו בעבודה הנתונים כל •

 .אחרת צוין כן אם אלא, שוטפים

 חוות במסגרת שימוש בהם נעשה אשר מונחים רשימת מוצגת להלן •

 :זו דעת

  מ"קרגל אריזות גמישות בע  – קרגל אריזות/החברה

  מ"פלסטו שק בע  - שק- פלסטו

IFS –  מ"בע) 2009( והשקעות ייעוץ אס.אפ.אי  

  ח"אלפי ש -ח"אש

  31.12.2012  –מועד ההערכה 

 :הבאים והמצגים הנתונים על הסתמכנו עבודתנו לצורך •

 לגבי החברה מהנהלת התקבל אשר ותפעולי עסקי, פיננסי מידע −

 ;פיננסיות תחזיות לרבות, החברה פעילות

 ח"ודו 2009-2011 לשנים החברה של מבוקרים כספיים דוחות −

 ;30.09.2012 ליום סקור

 ;2012לא מבוקר של החברה לשנת כספי ח "דו −

 ;2013 לשנת תקציב −

חיצוני ליום בחינה לירידת ערך אשר בוצעה לחברה על ידי מעריך  −

31.12.2011; 

 ;האינטרנט באתרי המתפרסם ורלוונטי גלוי מידע −

ואנשי הכספים  אתרמנהל הקיימנו סיור באתר החברה ונפגשנו עם  −

 .בחברה
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  2 פרק

  החברה תיאור
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  כללי 2.1

אשר התאגדה בישראל בשנת , מ הינה חברה פרטית"קרגל אריזות גמישות בע

 28מ החל מיום "ומוחזקת בבעלות מלאה על ידי חברת פלסטו שק בע 1958

ייצור ושיווק של שקיות ואריזות , החברה עוסקת בפיתוח. 2008בפברואר 

העשויות מיריעת פוליאתילן אחת , לרבות אריזות מודפסות, גמישות אחרות

מוצרי החברה . המוצמדות בתהליך למינציה, או ממספר יריעות שונות

בעיקר לתחום המזון , משווקים הן לשוק המקומי והן לשווקים מחוץ לישראל

  . והטואלטיקה

בוצע רה ארגון בחברה  2012במחצית השנה השנייה של  -רה ארגון בחברה

  :אשר במסגרתו

 .בייצורחדש והוחלפו מנהלי מחלקות  אתרמונה מנהל  �

החברה מיפתה לקוחות שאינם רווחיים והחלה להתמקד בלקוחות  �

 .גבוהים יותר ווחהצורכים מוצרים ייחודיים בעלי שולי ר

 סבלה, 7/2011-ב כבר שנרכשה, F&K של החדישה הדפוס מכונת �

 בגינו אשר דבר, לקויה התקנה וכן לקויה הפעלה עקב רבות מתקלות

 נציגי של בארץ האחרון ביקורם לאחר נפתר הדבר ".לימוד שכר" שולם

F&K תחזוקה של והן הפעלה של הן, נהלים על מכן לאחר והקפדה 

  .שוטפת

 .שיפור הסכמי הרכש מול ספקים קיימים וספקים חדשים �

 .שק- פלסטושל קבוצת  ERPהחלפת מערכת המחשוב בחברה למערכת  �

, סגירת קווי יצור עקב מעבר לקו ייצור חדש שיפור תהליך הייצור הכולל �

חיסכון בעלויות , שנוצר במחלקת החיתוך" צוואר בקבוק"טיפול ב

 .יותר גיוס עובדים חדשים בעלי מוטיבציה ובשכר נמוך, חרושת

 

 החברה מוצרי 2.2

, שקיות ואריזות גמישות אחרות, מוצרי החברה כוללים  מגוון רחב של שקים

עשויים יריעת פוליאתילן אחת או ממספר יריעות , לרבות אריזות מודפסות

יריעות , ניוםייריעות אלומ, יריעות פוליפרופילן, כגון יריעות פוליאתילן, שונות

 .המוצמדות בתהליך למינציה, יריעות פוליאמיד ויריעות נייר, פוליאסטר

  :בין היתר, קבוצת מוצרים זו כוללת

 ;צריכהשקיות המיוצרות מפוליאתילן לאריזת מוצרי  •

, פוליאסטר או נייר, פוליפרופילן, יריעות פוליאתילן -יריעות מודפסות  •

בשיטת דפוס פלקסו או , מודפסות על פי דרישות גרפיקה של הלקוח

 ;המשמשות ליצירת אריזה גמישה, שקע

שקיות המיוצרות מחומרים בעלי  - (Elasto Bags) ניתכותשקיות  •

לתוספים שונים בתהליך המשמשות כאריזות , נקודת היתוך נמוכה

 ;ייצור הגומי

יריעות המשמשות  - לתעשיית הגומי  - Embossing)(יריעות מוטבעות  •

 ;העוברות תהליך הטבעה, לתעשיית הגומי

שקיות בעלות  -שקיות גאסט ) 1( ׁ שקיות למינציה מסוגים שונים כגון •

- Pillowשקיות ) 2( ;המאפשר התרחבות של נפח השקית, כפל בצידיהן

שקיות  -שקיות דויפק ) 3(; שקיות המונחות במצב שכיבה על המדף
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, שקיות עם פס סוגר רב פעמי) 4(; המתאימות להעמדה על המדף

שקיות עם פתיחה מהירה ) 5(; המיועדות להליך אריזה ידני או חצי ידני

, שקיות הכוללות פס המאפשר פתיחה מהירה ומדויקת של האריזה -

שקיות ; )פס החלשת לייזר(הנעשה באמצעות שימוש בטכנולוגיות לייזר 

שקיות בעלי תכונות חסמות ) 6(; המשמשות גם לדקורציה, צורניות

 .למזוןהמשמשות בעיקר כשקיות , גבוהה

יבש , מוצרי מזוןיריעות רב שכבתיות מודפסות המיועדות לאריזה של  •

המיוצרות בתהליך של חיבור רב , ולמוצרי היגיינה אישית, או רטוב

 ). למינציה(שכבתי 

 

 והפצה שיווק, לקוחות 2.3

  :לקוחות החברה מתפלגים לשתי קבוצות עיקריות והן

: כגון, הכולל לקוחות מתחומים שונים של התעשייה -המגזר התעשייתי  •

, פוספטים, גומי, פרמצבטיקה ,טואלטיקה, קוסמטיקה, מזון ומשקאות

 .כימיקלים ומלחים וכן חברות העוסקות בעיבוד אריזות גמישות

, לקוחות מהמגזר החקלאי, בין היתר, קבוצה הכוללת - אחרים  •

חברות הובלת , בנקים, משרדי ממשלה ורשויות מקומיות, הקמעונאי

 . כספים ובלדרות

מתפלגים לקוחות החברה ללקוחות בשוק המקומי וללקוחות , כמו כן

בשנים האחרונות המשיכה מגמה של עלייה בהיקף . בשווקים מחוץ לישראל

הנובע בעיקר מיישום האסטרטגיה של חדירה , הייצוא של מוצרי החברה

אשר , לשווקים נוספים בחוץ לארץ והשקעה בפיתוחם של מוצרים חדשים

  . וכן מהרחבת מערך השיווק של החברה מחוץ לארץ, ץ לארץלהם ביקוש בחו

, אסטרטגיית השיווק של החברה מבוססת על חתירה לבידול המוצרים

זאת על ידי מתן מענה לצרכים ספציפיים של לקוחותיה , התמחות וחדשנות

ופיתוח מוצרים ייחודיים עבורם אשר מתחרים בענף אינם מסוגלים או 

בין על ידי , וכן חדירה לשווקים הבינלאומיים, מהמתקשים לייצור ברמה דו

התקשרות ישירה עם לקוחות בעלי נפח רכישה גבוה ובין על ידי התקשרות עם 

  .או נציגים בחוץ לארץ/מפיצים ו

על , פעילות שיווק ישירה מול לקוחותיה מקיימת החברהבשוק המקומי 

  .או סוכנים מקומיים/באמצעות אנשי מכירות ו, סוגיהם השונים

על ידי , השיווק של מוצרי החברה מחוץ לישראל נעשה על ידי אנשי מכירות

על ידי נציגים נוספים במדינות שונות בעולם , ב"נציג של החברה הפועל בארה

   .ל"וכן על ידי חברות הפצה בחו

. שק- פלסטו, האם חברת של השיווק מערכי דרך מוצריה את משווקת החברה

 מוצרי את גם משווקים שלה המכירות ואנשי בינלאומית פריסה שק- לפלסטו

 מחוץ הקבוצה חברות מוצרי של השיווק. למינציה מוצרי בעיקר ,החברה

 האריזות חברות ידי-על המועסקים, מכירות אנשי ידי- על נעשה לישראל

 הזרות הבת חברות ידי-על, )מור והחברה, שק- פלסטו( הישראליות הגמישות

, מקסיקו שק- ופלסטו ספרד שק- פלסטו, אנגליה שק- פלסטו: פלסטו שק של

 נוספים נציגים ידי על ,הברית בארצות הפועל, הקבוצה של נציג ידי- על, וכן

  .ל"בחו הפצה חברות ידי על וכן בעולם שונות במדינות
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 ומתקניםרכוש קבוע  2.4

 .הממוקם בקיבוץ משמר השרון החברה מתבצע במפעל החברהייצור מוצרי 

, הכולל בין היתר, המשמש אותה לצורך הפעילות, ות החברה רכוש קבועבבעל

הציוד העיקרי המשמש את החברה בתהליך הייצור . מכונות מסוגים שונים

  . ות שיקוקמכונות למינציה וכן מכונ, מכונות חיתוך, מכונות הדפסה: הינו

עם יכולות דפוס ) שיטת הפלקסוב(רכשה החברה מכונת דפוס  2010בשנת 

מכונת הדפוס . הדפוסושיפור איכות  הלהגברת יכולת הייצור של, גבוהות

אך רק לאחר כשנה וחצי הצליחה  2011ל שנת החלה לפעול במחצית השנייה ש

  .החברה להתגבר על התקלות ולהתמקצע במכונה זו

 19,430 - כולל שטח בן כ, ליהם ממוקם המפעל במשמר השרוןע, המקרקעין

בהתאם להסכם השכירות , ג מקיבוץ משמר השרון"אותו שוכרת קא, ר"מ

  . 2031ביוני  5והינו בתוקף עד ליום 

ראה (שקע ודפוס פלקסו  סדפו, כיום ניתן להדפיס בשתי טכנולוגיות עיקריות

בבעלות החברה מספר קווי דפוס שקע ). בהמשך הסבר בגין טכנולוגיות אלו

בהשוואה לטכנולוגיה החדישה  ,עלות הדפסה בשיטת השקע). flexo(ופלקסו 

ייצור (קיימת השקעה ראשונית יקרה , הנה גבוהה יותר, של דפוס הפלקסו

טכנולוגיית ההדפסה בשיטת , לעומת זאת. והתחרות הנה גבוהה) צלינדרים

חברה מכונה חדישה בבעלות ה, הפלקסו השתפרה מאוד וכפי שצויין לעיל

המייצרת מוצרים ברמת איכות ויעילות גבוהות ועלויות , וייחודית בארץ

  .נמוכות יותר

 שיטה, הבלט דפוס התפתחות של תוצר הינה זו דפוס שיטת -  FLEXO דפוס

 להדפיסם אפשרות אין אשר מוצרים בהדפסת לצורך למעשה הותאמה זו

 הרב הלחץ בגלל, מדפיסים אותם החומרים עדינות בגלל אחרות שיטות בעזרת

 ידי על נעשית עצמה ההדפסה. המודפס המוצר על ההדפסה בזמן שמופעל

 הפלקסוגרפיה דפוס שיטת. פשוטה משרד חותמת בסיס על, פולימרית גלופה

 ההדפסה שטח מודפס הב, שירההי ההדפסה עיקרון על הדפסה שיטת הינה

 גלופת גמישות מתכונת נגזר פלקסוגרפיה המושג. מגלופה ישירה בצורה

  . הפולימר

 מוצרים על הדפסה מאפשרת בפלקסוגרפיה הפולימר גלופת של הגמישות

 ההדפסה. גמיש חומר: כלומר, משתנה או שונה מרקם ובעלי עדינים

 למשטח עצמו להתאים הפולימר של ויכולתו הפולימר תכונות בגלל מתאפשרת

 ניתן הפלקסוגרפיה בשיטת. בלט בדפוס קשה לגלופה בניגוד. מדפיסים עליו

 שקיות, סופר שקיות, עדין פלסטיק סוגי, גלי קרטון: כגון מוצרים על להדפיס

  .ועוד מלט

 על התמונה את חורטים שבו הדפסה תהליך הוא )Gravure( שקע דפוס

 מוליך, ההדפסה במשך .זעירים תאים אלפי היוצרדבר  ,נחושת מצופה צילינדר

 את ממלא הדיו, מסתובב התמונה כשמוליך. נוזלי בדיו מוטבל התמונה

 מנוגב הצילינדר משטח. הצילינדר של השטח פני את ומכסה הזעירים התאים

 התאים בתוך נשאר שהדיו בעוד נקי כעת תמונה- ללא שהאזור כך ,מגב בעזרת

  .השקועים

, קרטון קופסאות, תוויות, קטלוגים, מגזינים, לפרסומים משמש שקע דפוס

  .Precision Coating אפליקציות של ומגוון, אחסון קופסאות
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 עוזר לצילינדר- מחשב טכנולוגיית באמצעות שקע דפוס של הצילינדרים ייצור

 שקע דפוס, לפיכך. הצילינדרים ייצור עלות את ולהקטין התהליך את לזרז

  .מכנית- אלקטרו מחריטה יותר ומהירה תחרותית מאוד לשיטה הפך

 חומרי גלם וספקים 2.5

, יריעות פוליאתילן םהעיקריים המשמשים את החברה הינחומרי הגלם 

, יריעות נייר, יריעות אלומיניום, יריעות פוליאסטר, יריעות פוליפרופילן

החברה רוכשת את חומרי הגלם האמורים מספקים . מדללים ודבקים, צבעים

  . ל"שונים בישראל ובחו

פוליפרופילן ופוליאסטר וכן , מחירי חומרי הגלם מקבוצת הפוליאתילן

והיצע ממחירי הנפט ומעודפי ביקוש , בין היתר, יםמושפע, הצבעים והמדללים

שינויים חדים , לפיכך. בשווקים העולמיים ובעיקר בשווקי המזרח הרחוק

, במחירי הנפט עשויים לגרום לשינויים במחירי חומרי הגלם האמורים

  . בהתאמה

מפעל החברה במשמר השרון רוכש יריעות פוליאתילן מחברות בנות נוספות 

ונייר מספקים בארץ ומספקים מחוץ , יריעות פוליפרופילן ,של פלסטו שק

, ליריעות הפוליאתילן. ואלומיניום מיצרנים מחוץ לארץ, פוליאסטר, לישראל

מעלות חומרי הגלם של המוצרים  80% - המהוות כ(והנייר , הפוליפרופילן

הן בישראל והן בחוץ , קיימים ספקים חלופיים, )המיוצרים על ידי החברה

ספקי חומרי הגלם האמורים נבחרים על בסיס תנאים מסחריים ו, לארץ

  . כדאיים

דבקים , מדללים, צבעים, בעולם קיימים מספר ספקים לחומרי חיזוק

  . המשמשים לייצור המוצרים, ותוספים שונים

החברה נוהגת להתקשר עם מספר ספקים שונים בכל תחום להקטנת התלות 

עקב תקלות ומחסור בחומרי גלם , תרבין הי, ופיזור הסיכון לעצירת אספקה

לחברה אפשרות לרכוש כל , כמו כן. אצל ספקים מסוימים בתקופות מסוימות

, אחד מחומרי הגלם המשמשים אותה בייצור מוצריהן מספקים חלופיים

אין לחברה תלות בספק , לפיכך. במחירים דומים למחירים בהם נרכשים כיום

  . כלשהו
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  3 פרק

  תאור הסביבה העסקית
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  3כלכלית בישראל-הסביבה המאקרו 3.1

בחודש . ב שהתפשט מאז ברחבי העולם"פרץ משבר פיננסי בארה 2007בקיץ 

-ביןהמשבר עם התמוטטותם של מספר גופים פיננסיים  החריף 2008ספטמבר 

 2008התגלגל במהלך , הפיננסי שהחל בסקטור, המשבר. לאומיים גדולים

התוצר  בירידה בנתוני צמיחת, בין השאר, דבר שהתבטא, לכלכלה הריאלית

כתוצאה מן המשבר נכנסו . בסחר העולמי ובנתוני האבטלה, ברחבי העולם

קרב וב 2008למיתון בחצי השני של , ובהן ישראל, המפותחות מרבית המדינות

  .ניכרת בקצב הצמיחה המדינות המתפתחות נרשמת האטה

נמשכה ההתאוששות של המשק  2010מתחילת שנת , על פי נתוני בנק ישראל

עם זאת ניכרת התמתנות . במקביל להתאוששות הכלכלה הגלובלית, הישראלי

מסוימת של קצב הצמיחה ביחס למגמת העלייה ששררה במשק בסוף שנת 

התאוששות הפעילות  הנמשכ 2011של  הראשונהבמחצית השנה . 2009

הצמיחה נשענה על עלייה בהשקעות . הריאלית וירידת שיעור האבטלה

במחצית השנה השנייה , כמו כן. שהושפעה מהתרחבות הסחר העולמי, וביצוא

בקצב  אך, הפעילות העסקית המקומית המשיכה במגמת ההתרחבות 2011של 

 2011הצמיחה בשנת  4וני בנק ישראלעל פי נת. מאשר בקודמו מתון יותר

ובשנת  2012בשנת  3.8% -ובכ 3.3% -ואמורה להסתכם בכ 4.8%- הסתכמה ב

משקפת  2012ההתמתנות של קצב צמיחת המשק בשנת . בהתאמה, 2013

אשר צפויה לצמוח בשנה זו , התמתנות של קצב גידול הצריכה הפרטית

. יכת מוצרים בני קיימאכתוצאה מירידה צפויה בצר, 3.0%בשיעור מתון של 

שיעור האבטלה במשק המשיך במגמת הירידה אשר אפיינה אותו בשנים 

                                                        
 .ס"בנק ישראל והלמ: מקור 3
 .2012דצמבר  -תחזית מאקרו כלכלית חטיבת המחקר : מקור 4

כמו . 2011בשנת  7.1%לשיעור של  2010בשנת  8.4%משיעור של , האחרונות

בשנת  7.1% -ובכ 2012בשנת  6.8% -צפוי שיעור האבטלה להסתכם בכ, כן

2013 .  

העלאת הריבית אשר החלה בנק ישראל המשיך במגמת  2010במהלך שנת 

 2011במחצית השנה הראשונה של שנת . 2%-ל 1%משיעור של , 2009בשנת 

, ולאחר מכן הפחית 3.25%- עד ל החיש בנק ישראל את קצב העלאת הריבית

המשיך  2012בשנת . 2011בחודש דצמבר  2.75%- עד ל, החל מחודש ספטמבר

לחודש ינואר . ם שנה זובתו 2.00%בנק ישראל בהורדת הריבית עד לשיעור של 

 יעור האינפלציהש. 1.75% - צפויה ריבית בנק ישראל לעמוד על כ 2013

  1.8%-וצפוי לעמוד על כ 1.6% -ב 2012ובשנת  2.5%-ב 2011בשנת הסתכם 

   .2013בשנת 

  5בישראל האריזות הגמישות שוק 3.2

 תחרות 3.2.1

הכולל , הן בשוק המקומי, תחום האריזות הגמישות הינו תחום תחרותי

בשוק המקומי . והן בשווקים בחוץ לישראל, אניםיצרנים מקומיים ויבו

בואנים של בי, וכן, מתחרות חברות הקבוצה במספר רב של  יצרנים מקומיים

התחרות העיקרית בתחום האריזות הגמישות הינה . מוצרי אריזות גמישות

מתחרות , בנוסף. המיובאיםוזאת בעיקר בשל מחירי המוצרים , מכיוון היבוא

בשוק המקומי במספר יצרנים מקומיים משמעותיים בתחום החברות 

, מ"גלובל רוטו שקע בע, מ"פ תעשיות בע.ל.ביניהם צ, האריזות הגמישות

ח "פלסטניר אגש, מ"חברת פלסטופיל הזורע בע, מ"אקסטרא פלסטיק בע

                                                        
 . 2011דוח תקופתי של פלסטו שק לשנת , תיאור עסקי התאגיד: מקור 5
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, מ"לידן בערונופו, מ"פוליטיב בע, מ"גניגר מפעלי פלסטיקה בע, מ"בע

מתחרות , בשווקים השונים מחוץ לישראל. רבים אחרים מ ועוד"אשפלסט בע

ככל שהמוצר בתחום , ככלל. החברות במספר רב של יצרנים מכל העולם

כך יש מספר רב יותר של יצרנים המייצרים , האריזות הגמישות פחות מורכב

  .אותו

ובעת מכך שבשנים הנ, בשנים האחרונות קיימת עלייה בתחרות בשוק המקומי

הגדילו , האחרונות עקב תחזיות לגידול הביקושים בשווקים מחוץ לישראל

ולאור אי התממשות מלאה של , חברות ישראליות את כושר הייצור שלהן

  . התגברה התחרות בשוק המקומי של האריזות הגמישות, התחזיות

, וםגורמים חיוביים העשויים להשפיע על מעמדן התחרותי של חברות התח

הניסיון , כוללים את מעמדן כיצרניות והמוניטין הקיים להן בשוק המקומי

, המאפשרים את בידול המוצרים ממוצרי המתחרים, והידע הנצבר שלהן

, יכולת התאמה של המוצרים לצרכי השוק, הקפדה על איכות ייצור המוצרים

 המאפשר, וכן מערך ההפצה, פתרונות האריזה המיוצרים על ידי החברות

  . חדירה והתבססות בשווקים במדינות בהן מתבצעת פעילות

 בתחום האריזות הגמישותהתפתחויות  3.2.2

מזון ומשקאות  -קרי (בתחום המוצרים הנמכרים לצרכן הסופי קיימת מגמה 

של עלייה בהשקעה בייחודיות ובבידול , )ומוצרים המגיעים לרשתות השיווק

הדמיון בין מוצרי הצריכה לאור עלייה ברמת החיים ו, בין היתר, האריזה

נכונות לקוחות החברות לפיתוח משותף בדרך של ניסוי בובהתאם , הנארזים

עלייה במודעות הבריאותית של מעבר ממוצרים  ,בנוסף. מוצרים חדשניים

 המתן פתרונות אריזשל קיימת מגמה , קפואים למוצרים מצוננים וטריים

המאפשרים הארכת חיי המדף של המוצר הנארז תוך שמירה על , מתוחכמים

  . טריותו

, הולכת ומתפתחת האחריות והמחויבות הסביבתית, בשנים האחרונות, כמו כן

ודרישה למוצרים הניתנים ) דיקוק(אשר מובילה לשימוש מופחת בחומרי גלם 

לשם , זור במלואםכדוגמת מוצרי פוליאתילן דמויי נייר הניתנים למח, למחזור

מגמה זו מובילה לקוחות  .צמצום השלכות שליליות של הפעילות העסקית

תוך שמירה על פונקציונאליות , מוצרים דקים יותר מבעברלהעדפת רכישת 

  . האריזה

מאפשרות ה, שונותהתפתחויות טכנולוגיות בשנים האחרונות חלו , בנוסף

מבחינת , על ידי החברות שיפור וגיוון תכונות וסוגי המוצרים המיוצרים

מבחינת התכונות הפונקציונאליות שלהם ובכלל זה ליצור מוצרים , מראה

שינויים ושיפורים טכנולוגיים אלו מאפשרים . בעלי תכונות אחידות לאורך זמן

אך ) המכילות פחות פלסטיק(אריזות דקות יותר , בין היתר, לחברות לייצר

ויות מחומרים המתכלים כתוצאה אריזות העש, משמרות את תכונות המוצר

ומפולימרים עם תוספים מסוימים , או בשיטות אחרות/מפעילות ביולוגית ו

אריזות המאטות את הפעילות הבקטריולוגית , המשפרים את האטימה לגזים

המאפשרות " חכמות"אריזות , של המזון הנארז ומאריכות את חיי המדף שלו

בין , ות המאפשרות פתיחה קלהאריז, לעקוב אחר מצב הטריות של המזון

  . באמצעות טכנולוגיית לייזר וכן אריזות המודפסות באיכות גבוהה יותר, היתר
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 האריזות הגמישותגורמי הצלחה קריטיים בתחום  3.2.3

, האריזות הגמישותניתן להצביע על מספר גורמי הצלחה קריטיים בתחום 

  :והם

 .בעלי ערך מוסףאו /או לייצר מוצרים חדשניים ו/יכולת לפתח ו •

הנותנים מענה למגמות הנובעות , יכולת להוביל וליישם פתרונות אריזה •

יכולת ). התכלות ומחזור, דיקוק: כגון(מהגברת האחריות הסביבתית 

זיהוי חומרי גלם שיתמכו במגמות העולמיות של אחריות סביבתית 

 .שיפור במדדים תפעוליים ותכונות המוצר, )דיקוק ומיחזור(

 .יכולת לעמוד בכמויות ובמועדי אספקה הנדרשים ללקוחות: שירות •

יכולת לעמוד בדרישות האיכות ובתקני איכות משתנים של : איכות •

 .הלקוחות

, השקעה שוטפת בפיתוח של מוצרים חדשים ופתרונות אריזה חדשים •

תוך ניצול ההתפתחויות , תוך ניצול הידע והניסיון הנצבר וכן

 .ום וכן ניצול יתרונות טכנולוגיים יחסייםהטכנולוגיות הרלוונטיות לתח

לצורך יצירת פתרונות אריזה , השקעה שוטפת בטכנולוגיות מתקדמות •

ולצורך התייעלות , לצורך שיפור איכות הדפוס של המוצרים ,חדשניים

 .התפעול וכניסה לנישות שיווקיות נוספות

זאת בשל , יכולת התאמת מחירי מכירה לשינויים בתשומות הייצור •

 .תנודתיות במחירי התשומותה

 .תוך ניצול היתרון לגודל, יכולת לספק ללקוחות מגוון פתרונות אריזה •

 . היערכות המפעלים לצורך עמידה בתקני איכות בינלאומיים •

 

 חסמי כניסה ויציאה 3.2.4

  :חסמי הכניסה העיקריים בתחום הפעילות הינם

כוח אדם , הפעילות בתחום האריזות הגמישות דורשת ידע מקצועי -ידע  •

הן לעניין הקמת קווי הייצור , ניסיון ומיומנות טכנולוגית, מקצועי ומיומן

 .והן לעניין הפעלתם

, לאקסטרוזיה וללמינציה, קווי הייצור לדפוס -השקעה במיכון  •

ת מצריכים ביצוע השקעו, המשמשים לייצר חלק מהאריזות הגמישות

 . במיכון ובכוח אדם מקצועי

הפעילות בתחום האריזות  - השקעות הנובעות מדרישות חוקיות •

, הגמישות מחייבת השקעה במערכות הנדרשות על ידי הרשויות השונות

 . לרבות המשרד להגנת הסביבה

חסמי יציאה משמעותיים בתחום האריזות  לא קיימים, מבחינת חסמי יציאה

  . הגמישות

 חומרי גלם 3.2.5

חומרי הגלם העיקריים המשמשים את החברות הפועלות בתחום הינם 

מחירי הפולימרים מאופיינים בתנודתיות רבה . פולימרים ובפרט הפוליאתילן

, ומושפעים בין היתר ממחירי הנפט ומעודפי ביקוש והיצע בשווקים העולמיים

 לאחר שיא שנרשם במחירי הפולימרים ברבעון השלישי. בעיקר במזרח הרחוק

בפרק זמן של  50% - חלה ירידה חדה במחיריהם בשיעור של כ, 2008של שנת 

. 40% -חלה עלייה במחיריהם בשיעור של כ 2009אולם במהלך שנת . כחודשיים

להלן התפתחות מחירי . 2010מגמה זו נמשכה באופן מתון יותר במהלך שנת 
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ניארית פוליאתילן בצפיפות נמוכה לי,  (LDPE)פוליאתילן בצפיפות נמוכה

)(LLDPE ,פוליאתילן בצפיפות גבוהה וכן  חומר המקנה חוזק ליריעה)HDPE( 

  :2010-20126בשנים  ,המשמש לייצור יריעות  למאגרים

  

  

  

  

  

                                                        
.בלומברג: מקור 6  

 

  10 9 8 7 השוק העולמי של אריזות גמישות 3.3

-כ 2011של שוק האריזות הגמישות הסתכם בשנת העולמי מחזור המכירות 

אשר , 2010בהשוואה לשנת  5%-עלייה של כהמהווה , מיליארד דולר 70.6

שוק אריזות הגמישות העולמי  2006משנת  .מיליארד דולר 67.2- הסתכמה בכ

, 5%- שיעור צמיחה שנתי של כ, בממוצע, המשקף, מיליארד דולר 15- בכצמח 

תעשיית האריזות הגמישות , בנוסף .6%-של כ 11CAGRתוך כדי הצגת שיעור 

מסך מחזור המכירות של שוק אריזות המזון  30%-כ 2011היוותה בשנת 

  .  מיליארד דולר 202- בכ 2011אשר הסתכם בשנת , העולמי

תחומי פעילות  מספרניתן לחלק את שוק האריזות הגמישות העולמי ל

אריזות : לרבות, בהתאם להיקף הביקושים באותם התחומים, עיקריים

מוצרי , (Dried Processed Food)אריזות למוצרי מזון מיובשים , לממתקים

  .   (Retail Hygiene)מוצרי מאפה ואריזות למוצרים היגייניים , חלב 

                                                        
7 
http://www.pcifilms.com/main.asp?selection=News&marker=227&subsel=$70.6
%20bn%20Global%20Converted%20Flexible%20Packaging%20Market%20to%
20Increase%20in%20Excess%20of%2020%%20by%202016 
8 http://www.convertingquarterly.com/industry-news/articles/id/4600/global-
flexible-packaging-market-to-reach-90-billion-in-2016.aspx 
9 http://www.packworld.com/package-design/structural/higher-barrier-plastics-
will-help-grow-flexible-packaging-market 
10 http://www.worldpackaging.org/uploads/paperpublished/2_pdf.pdf 
 
11 Compounded Annual Growth rate 
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ת גמישות עם אסיה היוותה הצרכנית הגדולה ביותר של אריזו 2011בשנת 

מסך  45%-כשהודו וסין מהוות כ, מיליארד דולר 20.6-היקף צריכה של כ

, בממוצע, יש לציין כי בשנים האחרונות שיעור הצמיחה. הצריכה האסיאתית

, 22%- וכ 12%-על כ עומד ,בסין והודו, בהיקף הביקושים לאריזות גמישות

הודו וסין צפויות  ,2016ום שנת תעד , Smithers Pira13על פי . 12בהתאמה

בעקבות שיעורי , מסך הצריכה העולמית 55%-לתפוס יחדיו נתח שוק של כ

מיליארד דולר  19-עם היקף צריכה של כ, במקום השני. גידול גבוהים

כשאחריה ממוקמת צפון אמריקה עם היקף צריכה , ממוקמת מערב אירופה

  .מיליארד דולר 15-של כ

                                                        
12 http://www.convertingquarterly.com/industry-news/articles/id/4457/global-
flexible-packaging-market-to-reach-85-billion-in-2016.aspx 
13 https://www.smitherspira.com/versatility-and-innovation-to-drive-global-
flexible-packaging-market.aspx 

  

 16 15 14 תהשוק האירופאי של אריזות גמישו 3.4

מיליארד  23.8- השוק האירופאי צרך אריזות גמישות בהיקף של כ 2011בשנת 

אשר  2010בהשוואה למחזור המכירות בשנת , 5%- המהווה עלייה של כ, דולר

מערב אירופה צרכה אריזות גמישות בהיקף . מיליארד דולר 22.6-הסתכם בכ

עלייה של , )מסך הצריכה האירופאית 80%- כ(ב "מיליארד דולר ארה 19-של כ

מחזור . דולרמיליארד  18.4-אשר הסתכמה בכ, 2010בהשוואה לשנת  4%- כ

- כ(מיליארד דולר  4.6-בכ 2011המכירות של מזרח אירופה הסתכם בשנת 

ביחס למכירות  8%-המהווה עלייה של כ, )מסך הצריכה האירופאית 20%

                                                        
14 
https://www.flexpack.org/MEMONL/mo_presentations/2012_am/Ken_Brooks.pd
f 
15 http://www.plasticstoday.com/articles/European-flexible-packaging-industry-
grew-5.1-percent-in-2011-120420121 
16 http://www.convertingquarterly.com/industry-news/articles/id/3305/european-
flexible-packaging-market-at-123-billion-in-2010.aspx 

  

7%, ממתקים

מוצרי מזון  
10%, מעובדים/מיובשים

23%, מוצרי חלב

17%, מוצרי מאפה

12%, מוצרים היגיינים

31%, אחרים
29.1%, אסיה

27.2%, מערב אירופה

6.5%, מזרח אירופה

20.7%, צפון אמריקה

4.2%, דרום אמריקה

12.3%, שאר העולם
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, PCI Films Consultingעל פי .  מיליארד דולר 4.2-סתכמו בכאשר ה, 2010

המשקף , מיליארד דולר 27.7-בכ 2016השוק האירופאי צפוי להסתכם בשנת 

במונחים של טכנולוגיה אירופה מהווה האזור . 4.3%- של כ CAGRשיעור 

קטן יחסית לשאר הה דלאף על פי גו, המתקדם והמתוחכם ביותר בעולם כיום

  . 17לםיבשות העו

גרמניה היוותה הצרכנית המובילה באירופה בשנת , במונחי צריכה לפי מדינות

, מיליארד דולר 2.4- של כ (Consumption) עם היקף צריכה, 2011בשנת , 2011

 1.5-וכ 1.95- עם היקף צריכה של כ, כשאחריה ממוקמות צרפת ואנגליה

האריזות  להלן תרשים המציג את התפלגות שוק. בהתאמה, מיליארד דולר

  :18)ב"במיליוני דולר ארה(הגמישות האירופאי בהתאם לצרכניות המובילות 

                                                        
17 
https://www.flexpack.org/MEMONL/mo_presentations/2012_am/Jan_Homan.pdf 
18 http://www.packprintworld.com/news/news/higher-selling-prices-drive-
european-flexible-packaging-industry-growth 

  

  

צמיחה המדינות האירופאיות בעלות שיעור ה יורוסיה וטורקיה ה 2011בשנת 

 9%-כשהיקף הצריכה ברוסיה צמח בכ ,הגבוה ביותר במונחי צריכה

פורטוגל וספרד , ביניהן יוון, מספר מדינות, לעומת זאת. 7%- ובטורקיה בכ

  . 1-3%בשיעורים הנעים בין , הראו סימני ירידה בהיקף הצריכה

על ידי שחקן אחד , בעיקר, כיום שוק האריזות הגמישות האירופאי נשלט

כשאחריו ממוקמים , 25%-כ המחזיק בנתח שוק של, Amcorחברת , מרכזי

Constantia ו-Sealed Air Cryovac ,14%- המחזיקים יחדיו בנתח שוק של כ .

, Clondalkin Group: כגון, קיימים שחקנים נוספים בעלי שם עולמי, כמו כן

- 500 1,000 1,500 2,000 2,500 

גרמניה

צרפת

אנגליה

איטליה

רוסיה

בלגיה והולנד

ספרד

טורקיה

פולין

אוקריאנה

שוויץ

אוסטריה

דנמרק

שוודיה

יה'צכ

יוון

פינלנד
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WIPAK ,Mondi Packaging ו-Huhtamaki19 . בסך הכל עשרת השחקנים

מחזיקים יחדיו בנתח שוק של המובילים בשוק האריזות הגמישות האירופאי 

  .מיליארד דולר 12- המשקפים מחזור מכירות של כ, 53%- כ

: ןביניה, מספר רב של תעשיות צורכות אריזות גמישות עבור פעילותן השוטפת

תעשיית הבשר ודגים , תעשיית הדגנים, תעשיית הקפה, תעשיית הממתקים

ופאי בהתאם להלן תרשים המציג את התפלגות שוק האריזות האיר. ועוד

  :201120לתעשיות העיקריות לשנת 

  

                                                        
19 
https://www.flexpack.org/MEMONL/mo_presentations/2012_am/Jan_Homan.pdf 
20 
https://www.flexpack.org/MEMONL/mo_presentations/2012_am/Jan_Homan.pdf 
 

  

  

  

  

  

  

 

 

12%, ממתקים

12%, בשר ודגים

7%, גבינה ומוצרי חלב נלווים

2%, קפה

, גלידות ומוצרים קפואים נלווים
7%

4%, בוטנים ואגוזים

11%, דגנים

13%, לחם וביסקווטים

3%, פירות וירקות

2%, סיגריות וטבק

4%, מוצרים רפואיים

5%, מוצרי היגיינייה

7%, מזון לבעלי חיים

11%, אחרים
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  4 פרק

  תמצית דוחות כספיים
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  רווח והפסד 4.1

 E2009-201221בטבלה שלהלן מוצגת תמצית דוחות רווח והפסד לשנים . הנתונים הכספיים של החברה נבחנו לצורך ניתוח הביצועים והמגמות ההיסטוריים שלה

  ): ח וכאחוז מסך ההכנסות"שאים בגנתונים מוצ(

  

                                                        
  .2012ח לא מבוקר לשנת "ודו 2011-ו 2009מבוקר לשנים ח "מתבסס על דו 21

20092010201120122009201020112012

105,061111,626115,272107,701100.0%100.0%100.0%100.0%הכנסות 

92,711100,549104,61398,46388.2%90.1%90.8%91.4%עלות מכר 

12,35011,07710,6599,23811.8%9.9%9.2%8.6%רווח גולמי 

4,8174,8815,8856,2554.6%4.4%5.1%5.8%הוצאות תפעוליות 

7,5336,1964,7742,9837.2%5.6%4.1%2.8%רווח תפעולי 

4,6334,2823,3643,7674.4%3.8%2.9%3.5%הוצאות מימון 

6980.6%הוצאות אחרות 

0.7%-2.8%1.1%1.2%(784)2,9001,2161,410רווח  (הפסד)  לפני מיסים 

4.3%0.0%-2.9%0.0%-(21)(4,995)7(3,066)הוצאות ( הכנסות )  מס 

0.7%-5.7%1.1%5.6%(763)5,9661,2096,405רווח  (הפסד)  נקי 

כאחוז מסה " כ ההכנסות דוח רווח והפסד באש ''ח
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  :הנבחנתח רווח והפסד של החברה לתקופה "להלן ניתוח דו

 -הכנסות   .א

מוצג ( 2009-2012לשנים הכנסות החברה הרכב להלן טבלה המציגה את 

  ):ח"באש

 

מוצרי אריזה גמישים לשוק המקומי הכנסות החברה נובעות כאמור ממכירת 

ואילו  20%-קטנו הכנסות החברה בכ) 2008לשנת  סביח( 2009בשנת  .ל"ולחו

. בהתאמה, 3.3%-ובכ 6.2% -צמחו הכנסות החברה בכ 2011-ו 2010בשנים 

 2012-ו 2011בשנים ניתן לראות ש .6.6%- קטנו הכנסות החברה בכ 2012בשנת 

ואילו בשוק  ,)בשנה 30%- כ(ל בשיעורים גבוהים "צמחו ההכנסות מלקוחות חו

על פי החברה הסיבה לירידה  .2012בשנת  11.1%-המקומי קיימת ירידה של כ

  :זו נובעת מכמה גורמים

i. יחד, החדש אתרה מנהל. 2012 בסוף הבכירה ההנהלה מהחלפת כתוצאה 

 העבודה ובנהלי א"בכ שינויים ביצעו, חדשים מחלקות מנהלי עם

" לפתוח"ו עומסים להפחית כך ידי ועל יעילות להגביר מנת על השוטפים

 בעלייה מתבטא אשר דבר, השונים הייצור בשלבי בקבוק צווארי

  .1/2013- ב כבר בתפוקות משמעותית

ii. של החדישה הדפוס מכונת F&K ,סבלה, 7/2011- ב כבר שנרכשה 

 שכר" שולם בגינו אשר דבר, ותלקוי הפעלההתקנה ו עקב רבות מתקלות

  .הכולל עיכוב בהספקת הזמנות "לימוד

iii. ארגון בחברה-עקב הרה 2012ברבעון האחרון של שנת , כפי שפורט לעיל ,

, כתוצאה מכך). אגף החיתוך(בסוף תהליך הייצור " צוואר בקבוק"נוצר 

, 10-12/2012הזמנות אשר היו אמורות להיות מסופקות בחודשים 

ניתן לראות זאת ביתרות המלאי . 1-3/2013נדחתה אספקתם לחודשים 

לעומת  ח"מיליון ש 3.5 -בחברה אשר הנן גבוהות בכ )ג ובתהליך"תוצ(

מלאי זה מיוצר על פי הזמנות מראש ובמקום , כידוע. תקופה מקבילה

מבחינה , קרי. 2013יסופק בתחילת שנת  2012להיות מסופק בשנת 

 .ח"מיליון ש 3.5- גבוהות בכ 2012כלכלית סך המכירות בשנת 

iv. ומיים והחלה להתמקד החברה ביצעה אפיון מחדש של לקוחותיה המק

 . ל"בלקוחות רווחיים יותר וכן התמקדות במכירות לחו

 

  

  

  

  

  

2009201020112012

     90,438  101,736  101,562    93,278הכנסות שוק מקומי 

NA8.9%0.2%-11.1%% הצמיחה

%88.8%91.0%88.3%84.0% מסה" כ הכנסות 

     17,263    13,536    10,064    11,783הכנסות חו" ל

NA-14.6%34.5%27.5%% הצמיחה
%11.2%9.0%11.7%16.0% מסה" כ הכנסות 

   107,701  115,272  111,626  105,061סה" כ הכנסות

6.6%-19.9%6.2%3.3%-% הצמיחה 

בפועל



 

 IFS Consulting & Investments  הערכת שווי פעילות קרגל אריזות גמישות|   25

 

 -רווח גולמי   .ב

 2009-2012להלן טבלה המציגה את הרכב עלות המכר של החברה לשנים 

  ):ח וכאחוז מסך ההכנסות"מוצג באש(

 

לרמה  88.2%מרמה של , המכרעלות שיעור עלייה בנרשמה  2009-2012בשנים 

הנו די יציב ועמד בממוצע על  2010-2011שיעור עלות המכר בשנים  .91.4%של 

מגידול בהוצאות  ,בעיקר ,בעקיים גידול בשיעור זה הנו 2012בשנת  .90.5%- כ

- מ, בשיעור הקניות ןואילו מנגד קיים קיטו ,השכר ונלוות והוצאות הפחת

  .58.5%-ל 61%

 נוספים ועובדים הייצור מנהלי מרבית החלפתמ הגידול בהוצאות השכר נובע

 פעמיות חד הוצאות לחברה אשר זקפו )8-11/2012בחודשים ( בייצור

זמן ו למידה תקופת, מוקדמת הודעה תתקופ, חפיפה תקופת: הכוללות

  .ח"ש מיליון 1- בכ נאמד -התמקצעות 

-מ( ל"חולהקיטון בשיעור הקניות מסך ההכנסות נובע מגידול בנתח המכירות 

   . יותר הגבוה אשר הרווחיות בגינן הנה) 12%ל 9%

נזקפו לחברה הוצאות חד פעמיות לצורך  2012בשנת  ,לגבי הוצאות אחרות

  .פינוי בוצה משערי המפעל

להלן טבלה המציגה את הרווח הגולמי של החברה , בהתאמה לאמור לעיל

  ):ח וכאחוז מסך ההכנסות"מוצג באש( 2009-2012לשנים 

  

 - תפעוליותהוצאות   .ג

לשנים הוצאות המכירה והשיווק של החברה הרכב להלן טבלה המציגה את 

  ):ח וכאחוז מסך ההכנסות"מוצג באש( 2009-2012

2009201020112012

     63,037     70,604    67,776    62,071קניות

%59.1%60.7%61.2%58.5%  מסה"כ ההכנסות

     16,617     15,729    15,528    13,583משכורות ונלוות

%12.9%13.9%13.6%15.4%  מסה"כ ההכנסות

       1,809       1,915      2,063      1,781עבודות חוץ

%1.7%1.8%1.7%1.7%  מסה"כ ההכנסות

       8,001       7,655      7,267      7,293אחרות

%6.9%6.5%6.6%7.4%  מסה"כ ההכנסות

       8,999       8,710      7,915      7,983פחת

%7.6%7.1%7.6%8.4%  מסה"כ ההכנסות

     98,463  104,613  100,549    92,711סה" כ 

%88.2%90.1%90.8%91.4%  מסה" כ ההכנסות

2009201020112012

       9,238     10,659    11,077    12,350רווח גולמי 

%11.8%9.9%9.2%8.6%  מסה" כ ההכנסות 
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גדלו הן מבחינה אבסולוטית והן מבחינת  ,2010-2012בשנים , התפעולהוצאות 

הגידול בהוצאות אלו נובע בעיקר , )5.8%- לכ 4.4%-מ(שיעורן מסך ההכנסות 

  :הבאותמהסיבות 

נתח המכירות לשווקי  תגידול בהוצאות הובלה ומשלוחים עקב הגדל •

 .ל"חו

 2באופן מהותי כתוצאה מהוספת  2012הוצאות השכר גדלו בשנת  •

 ).ל ולשוק מקומי"לשוק חו(אנשי מכירות במשרה מלאה 

  

  

  

  

 -רווח תפעולי   .ד

-2009לשנים של החברה  הרווח התפעולי מוצגהלן ל, בהתאמה לאמור לעיל

  ):ח וכאחוז מסך ההכנסות"מוצג באש( 2012

  

2009201020112012

       2,405       1,964      1,233      1,196משכורות ונלוות 

%1.1%1.1%1.7%2.2%  מסה" כ ההכנסות 

       2,010       1,858      1,499      1,430הובלה ומשלוחים 

%1.4%1.3%1.6%1.9%  מסה" כ ההכנסות 

          128          285         417         427אחזקה ומחשבים 

%0.4%0.4%0.2%0.1%  מסה" כ ההכנסות 

          273          139         215         468עמלות שיווק 

%0.4%0.2%0.1%0.3%  מסה" כ ההכנסות 

       1,033       1,232      1,111         890אחרות 

%0.8%1.0%1.1%1.0%  מסה" כ ההכנסות 

          406          407         406         406פחת נ . בלתי מוחשי 

%0.4%0.4%0.4%0.4%  מסה" כ ההכנסות 

       6,255      5,885      4,881      4,817סה " כ

%4.6%4.4%5.1%5.8%  מסה "כ ההכנסות 

4.8%5.4%בנטרול פחת 

2009201020112012

       2,983       4,774      6,196      7,533רווח תפעולי 

%7.2%5.6%4.1%2.8%  מסה" כ ההכנסות 
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 מאזנים 4.2

  ):ח וכאחוז מסך המאזן"שאלפי נתונים מוצגים ב( 2010-2012מהשנים  תבדצמבר של כל אח 31החברה ליום  22להלן תמצית מאזני

  

  

                                                        
  .2012ח לא מבוקר לשנת "ודו 2010-2011חות כספיים מבוקרים לשנים "דו: מקור 22

כאחוז מסה" כ התחייבויותמאזן באש''חכאחוז מסה" כ נכסים מאזן באש''ח

201220112010201220112010201220112010201220112010

פאסיב אקטיב 

התחייבויות שוטפותרכוש שוטף 

16,72621,35516,3139.1%10.9%8.2%אשראי מתאגידים בנקאיים 3.1%1.3%0.8%      1,504      2,519      5,748מזומנים 

32,66944,76244,65317.7%22.9%22.3%ספקים ונותני שרות28,34540,95953,42715.4%21.0%26.7%לקוחות

28,31411,95513,76615.3%6.1%6.9%זכאים ויתרות זכות2,7635,8692,5041.5%3.0%1.3%חייבים    

77,70978,07274,73242.1%39.9%37.4%סה"כ 26,67619,64019,35314.4%10.0%9.7%מלאי

63,53268,98776,78834.4%35.3%38.4%סה"כ 

התחייבויות לזמן ארוך 

3,63013,55122,7282.0%6.9%11.4%הלוואות לזמן ארוך 

9,1938,95513,9505.0%4.6%7.0%מסי הכנסה נדחים 

5252520.0%0.0%0.0%התחייבות לסיום יחסי עובד מעביד 

12,87522,55836,7307.0%11.5%18.4%סה"כ 

הון  עצמי61,42766,48262,70133.3%34.0%31.4%רכוש קבוע  

94,03194,79588,39050.9%48.5%44.2%הון מניות+  עודפים 59,65659,95660,36332.3%30.7%30.2%נכס בלתי מוחשי

94,03194,79588,39050.9%48.5%44.2%סה"כ 

184,615195,425199,852100.0%100.0%100.0%סה" כ פאסיב 184,615195,425199,852100.0%100.0%100.0%סה" כ אקטיב 
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  ניתוח תחזית מול ביצוע 4.3

בהשוואה  2012שנת רווחיות החברה לשנת  תחזית את להלן טבלה המציגה

 ):                           ח"באשמוצג (לתוצאות בפועל 

  

  :מהניתוח לעיל עולה כי

 6.6% -לעומת התחזית ובכ 11% -ירדו בכ 2012הכנסות החברה לשנת  •

 :על פי החברה אי העמידה בתחזית הנה כתוצאה. 2011לעומת שנת 

o 2012בחציון השני של שנת  אתרהחלפת כל מנהלי הייצור ומנהל ה .

  .תהליך זה פגע בתפעול החברה ובהתאמה גם בהכנסותיה

o של החדישה הדפוס מכונת F&K ,סבלה, 7/2011-ב כבר שנרכשה 

 בגינו אשר דבר, לקויה התקנה וכן לקויה הפעלה עקב רבות מתקלות

שכר לימוד זה כולל גם פגיעה בהכנסות החברה  ".לימוד שכר" שולם

החל קו יצור זה לעבוד  11-12.2012 יםדשוהחל מח. 2012בשנת 

 .באופן שוטף

o  החברה ביצעה אפיון מחדש של לקוחותיה והחלה להתמקד

בלקוחות רווחיים יותר ולנצל את כושר הייצור ללקוחות אלו ולצורך 

 . ל"התמקדות במכירות לחו

o ארגון- הרה עקב ,2012 שנת של האחרון ברבעון, לעיל שפורט כפי 

). החיתוך אגף( הייצור תהליך בסוף" בקבוק צוואר" נוצר, בחברה

 בחודשים מסופקות להיות אמורות היו אשר הזמנות, מכך כתוצאה

 זאת לראות ניתן. 1-3/2013 לחודשים ןאספקת נדחתה 10-12/2012

 3.5 - בכ גבוהות הנן אשר בחברה) ובתהליך ג"תוצ( המלאי ביתרות

 הזמנות פי על מיוצר זה מלאי. מקבילה תקופה לעומת ח"ש מיליון

. 2013 שנת בתחילת יסופק 2012 בשנת מסופק להיות ובמקום מראש

 3.5-בכ גבוהות 2012 בשנת המכירות סך כלכלית מבחינה, קרי

 .ח"ש מיליון

שיעור הרווח . בהכנסות קטן גם סך הרווח הגולמיהתאמה לקיטון ב •

היה אמור כאשר על פי התחזית  ,8.6%- ירד ל ,ביחס להכנסות ,הגולמי

 :הסיבה לקיטון בשיעור רווח זה נובעת מ. 9.7%-כ לעמוד על

o  עקב החלפת רוב מנהלי הייצור ועובדים נוספים בייצור נזקפו לחברה

תקופה הודעה , חפיפהתקופת : הוצאות חד פעמיות הכוללות

 .ח"מיליון ש 1- נאמד בכ -'תקופת למידה והתמקצעות וכד, מוקדמת

o הסתיים תהליך הלמידה  2012רק בסוף שנת , כפי שצוין לעיל

מן הסתם התמקצעות זו השפיעה . וההתמקצעות בקו הייצור החדש

 .לרעה על הרווחיות הגולמית

o  באופן מלא חלק מההוצאות הנו בעל מרכיב קבוע ואינו מותאם

, חרושת, ד בייצור"שכ: לדוגמא, לשיעור הקיטון בהכנסות) 100%(

 .מנהלי ייצור ועוד

ב - % הפרשביצוע תחזית

11.0%-(13,299)121,000107,701הכנסות

6.6%-%5.0% צמיחה

9.9%-(10,837)109,30098,463עלות מכר

%90.3%91.4% מסה" כ ההכנסות 

21.0%-(2,462)11,7009,238רווח גולמי 

%9.7%8.6% מסה "כ ההכנסות 

6,0006,2552554.3%הוצאות תפעוליות

%5.0%5.8% מסה" כ ההכנסות 

47.7%-(2,717)5,7002,983רווח תפעולי 

%4.7%2.8% מסה "כ ההכנסות 



 

 IFS Consulting & Investments  הערכת שווי פעילות קרגל אריזות גמישות|   29

 

ח בהשוואה "אש 255- ההוצאות התפעוליות בפועל הנן גבוהות בכ •

שוק (הסיבה העיקרית לכך הנה תוספת של שני אנשי מכירות . לתחזית

  .2012החל מתחילת שנת ) מקומי ויצוא

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ההשבה -הערכת הסכום בר  5  פרק
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 כללי 5.1

 השווי ההוגן בניכוי עלויות מכירהמגדיר סכום בר השבה כגבוה מבין  36תקן 

כאשר אחד מבין סכומים אלו עולה , עם זאת. של הנכס לבין שווי השימוש בו

לא חלה ירידה בערך הנכס ואין צורך לאמוד את , על הערך בספרים של הנכס

לעיתים אין זה אפשרי לקבוע את מחיר המכירה , זאת ועוד. הסכום האחר

ירת מכיוון שלא קיים בסיס לאומדן מהימן של התמורה שתתקבל ממכ, נטו

הפועלים בצורה , הנכס בעסקה בתום לב בין קונה מרצון למוכר ברצון

  .ההשבה של הנכס יהיה שווי השימוש שלו-במקרה זה הסכום בר. מושכלת

פעילות היא /של נכס לשווי ההוגן בניכוי עלויות מכירההראיה הטובה ביותר 

וכר המחיר שנקבע בהסכם מכירה מחייב בעסקה בתום לב בין קונה מרצון ומ

בניכוי עלויות תוספתיות שייוחסו ישירות , הפועלים בצורה מושכלת, ברצון

, אך הנכס נסחר בשוק פעיל, כאשר אין הסכם מכירה מחייב. למימוש הנכס

יהיה מחיר השוק של הנכס בניכוי עלויות  השווי ההוגן בניכוי עלויות מכירה

השווי ההוגן , כאשר אין הסכם מכירה מחייב או שוק פעיל לנכס. המימוש

יתבסס על המידע הזמין הטוב ביותר על מנת לשקף את  בניכוי עלויות מכירה

תמורת מימוש הנכס בעסקה , בתאריך המאזן, הסכום שהתאגיד יכול לקבל

לאחר ניכוי , הפועלים בצורה מושכלת, בתום לב בין קונה מרצון ומוכר ברצון

  . עלויות מימוש

וכחי של אומדן תזרימי המזומנים שווי השימוש של הנכס הוא הערך הנ

הצפויים לנבוע משימוש מתמשך בנכס וממימושו בתום החיים , העתידיים

  .השימושיים שלו

אלא אם הנכס אינו מניב תזרימי , השבה ייקבע לגבי כל נכס בנפרד-סכום בר

שהם בלתי תלויים בעיקרם בתזרימי , מזומנים חיוביים משימוש מתמשך

אם זה . או מקבוצות נכסים אחרות, ם אחריםמזומנים חיוביים מנכסי

מזומנים אליה שייך -ההשבה ייקבע לגבי היחידה מניבה-הסכום בר, המקרה

  . הנכס

מייצג תשלום שביצע הרוכש מתוך ציפיות , הנובע מרכישה, מוניטין, כאמור

מוניטין אינו מניב תזרימי מזומנים באופן בלתי . להטבות כלכליות עתידיות

לא ניתן לקבוע את , ועל כן, או מקבוצות נכסים אחרות, אחריםתלוי מנכסים 

אם קיימים סימנים לירידת , אי לכך. ההשבה של מוניטין כנכס נפרד-סכום בר

מזומנים אליה - ההשבה ייקבע ליחידה מניבה- הסכום בר, ערך של המוניטין

מזומנים זו -סכום זה יושווה לערך בספרים של יחידה מניבה. שייך המוניטין

ההשבה שלה נמוך - והפסד כלשהו מירידת ערך יוכר אם ורק אם הסכום בר

  .מערכה בספרים

מזומנים הקטנה ביותר אליה - היות ופעילות החברה זוהתה כיחידה מניבה

ניתן להקצות את המוניטין הנובע מהעסקה והיות ולא קיימת סחירות גבוהה 

תתקבל לא קיים בסיס לאומדן מהימן של התמורה ש, במניות החברה

הפועלים בצורה , ממכירתה בעסקה בתום לב בין קונה מרצון למוכר מרצון

אי לכך לא ניתן לקבוע את השווי ההוגן בניכוי עלויות מכירה של . מושכלת

  .ההשבה שלה יהיה שווי השימוש שלה-הסכום בר, לפיכך, פעילות החברה

  : הבאיםמזומנים כוללת את השלבים - אמידת שווי השימוש של יחידה מניבה

, הן החיוביים והן השליליים, אמידת תזרימי המזומנים העתידיים  )א(

, מזומנים וממימושה הסופי-שינבעו משימוש מתמשך ביחידה מניבה

   ,וכן

  . יישום שיעור ניכיון מתאים לתזרימי מזומנים עתידיים אלו  )ב(
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  : במדידת שווי השימוש יושמו הוראות התקן הבאות

, סו על הנחות סבירות ומבוססותתחזיות תזרימי המזומנים התבס  )א(

המייצגות את האומדן הטוב ביותר של ההנהלה לגבי התנאים 

שישררו במהלך יתרת החיים השימושיים של היחידה , הכלכליים

  . מזומנים - מניבה

מזומנים התבססו על -תחזיות תזרימי המזומנים של היחידה מניבה  )ב(

, ת החברהתחזיות כספיות העדכניות ביותר שאושרו על ידי הנהל

  .לתקופה של חמש שנים

תחזיות תזרימי המזומנים עד לתום תקופת החיים השימושיים של   )ג(

נאמדו על , מעבר לחמש השנים הראשונות, מזומנים-היחידה מניבה

  . ידי אקסטרפולציה של תחזיות החברה לתקופה של חמש שנים

  :תחזיות תזרימי המזומנים העתידיים כוללות

חיוביים מהשימוש המתמשך ביחידה  תחזיות תזרימי מזומנים  )א(

  ;מזומנים- מניבה

על מנת לייצר , הנגרמים בהכרח, תחזיות תזרימי מזומנים שליליים  )ב(

- את תזרימי המזומנים החיוביים מהשימוש המתמשך ביחידה מניבה

או להקצותם באופן סביר , ואשר ניתן לייחסן במישרין, מזומנים

  וכן, מזומנים - ליחידה מניבה, ועקבי

-שיתקבלו או ישולמו במימוש היחידה מניבה, מי מזומנים נטותזרי  )ג(

  .מזומנים בתום תקופת החיים השימושיים שלה

- תזרימי המזומנים העתידיים יאמדו לגבי היחידה, בהתאם להוראות התקן

אומדני תזרימי המזומנים העתידיים , ולפיכך, מזומנים במצבה הנוכחי- מניבה

ים חיוביים או שליליים הצפויים לנבוע אינם כוללים אומדני תזרימי מזומנ

או מיציאה הונית עתידית , משינוי מבני עתידי שהחברה טרם התקשרה לגביו

Future capital expenditure) ( שתשפר או תגדיל את רמת הביצועים של

  .מזומנים מעבר לזו שהוערכה לפני אותה יציאה הונית- היחידה מניבה

העתידיים אינם כוללים תזרימי מזומנים  אומדני תזרימי המזומנים, כמו כן

  .חיוביים או שליליים מפעילות מימון

לתום  החברהוכן הוון שווי , לשנות התחזיתנחזו והוונו  זרמי המזומנים

גם  הבפעילות תמשיךוכי , "עסק חי" ההינ שהחברהכיוון שהונח . התקופה

כערך  ,בתום התקופה השוויי, בהתאם, אמדנ, לאחר תום התקופה האמורה

תוך , על בסיס תזרים מייצג לתקופה, עד לאינסוףהנוכחי של זרמי המזומנים 

  .בתזרים זה 1.5%של  תריאליהנחה כי תתקיים צמיחה 

מזומנים נעשה שימוש -לצורך היוון תזרימי המזומנים של היחידה מניבה

המשקף הערכות שוק של ערך הזמן של הכסף ואת , בשיעור ניכיון לאחר מס

שיעור זה נאמד על פי . מזומנים - הספציפיים של כל יחידה מניבה הסיכונים

של ) Weighted Average Cost of Capital(ממוצע משוקלל של עלות ההון 

נקבע  לפיו הוונו זרמי המזומנים התפעולייםאחרי מס  שיעור הניכיון. החברה

  .10.7%23 -ל

  

                                                        
  .להלן 5.4לפירוט ראה סעיף  23
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 שיטת ההערכה 5.2

  :בחינת שווי השימוש נקטנו בשיטת היוון זרמי המזומנים לצורך

שיטת היוון זרמי המזומנים מבוססת על הערכת יכולתו של העסק להפיק 

, מוערך שווי העסק באמצעות היוון זרמי המזומנים ,בהתאם לכך. מזומנים

העתידיים מהוונים במחיר הון  זרמי המזומנים. אשר צפוי כי יפיק בעתיד

משקיע  ומבטא את התשואה אשר, כון הגלום בפעילות העסקהמשקף את הסי

  .היה מצפה לקבל מעסק בעל סיכון דומה

שיטת היוון זרמי המזומנים הינה השיטה המקובלת ובעלת הבסיס התיאורטי 

אשר יחזה את , שימוש בשיטה זו יש לבנות מודל פיננסי לצורך. המוצק ביותר

, המסים וההשקעות, המכירהו הוצאות ההנהלה, עלות המכירות, המכירות

יתרונה העיקרי של השיטה נובע  .וזאת לצורך גזירת תזרים המזומנים החזוי

נשוא  מהתאמתה לעסק הספציפי והתייחסותה לגורמים ייחודיים בעסק

 חסרונותיה של השיטה .מאפיין זה מביא לרמת דיוק גבוהה יחסית. ההערכה

 השקעות העתידיותההוצאות וה, טמונים בקושי לחזות את ההכנסות

  .ולקבוע את מחיר ההון המתאים, הרלבנטיות

  עקרונות ההערכה 5.3

  :להלן שלבי ההערכה

o ניתוח שווקי המכירות של החברה; 

o חיזוי ההכנסות; 

o וחיזוי ההוצאות הנדרשות להשגת ההכנסות, ניתוח מבנה ההוצאות; 

o חיזוי ההשקעות הנדרשות בתקופת הבדיקה; 

o  דוחות מאזן ותזרימי , דוחות רווח והפסד(בניית דוחות כספיים חזויים

  ;)מזומנים

o  חישוב השווי הכלכלי של פעילות החברה על ידי היוון תזרים המזומנים

תוך , ותזרים ההשקעות) לאחר נטרול שינוי בהון חוזר תפעולי(התפעולי 

שימוש במחיר הון משוקלל המותאם לסיכון העסקי והפיננסי הכרוך 

 .בפעילותה

  שיעור ההיוון  5.4

בעבודתנו ולשם הערכת שיעור התשואה לנכסים המוערכים בעבודה זו נלקח 

שיעור זה נאמד על פי הממוצע המשוקלל של מחיר . מחיר ההון המשוקלל

על פי הנוסחא ) WACC - Weighted Average Cost of Capital(ההון 

  :כמפורט להלן

WACC = Kd * D/(E+D) * (1-T) + Ke * E/(E+D) 

  :כאשר

-WACC  שיעור התשואה המשוקלל הנדרש על ידי בעלי המניות;  

Kd -  שיעור התשואה על החוב;  

D/(E+D) -  שיעור החוב מסך הנכסים;  

Ke-  שיעור התשואה על ההון העצמי;  

E/(E+D) -  שיעור ההון העצמי מסך הנכסים;  

  



 

 IFS Consulting & Investments  הערכת שווי פעילות קרגל אריזות גמישות|   34

 

 יישום תוך נקבע, העצמי ההון על הנדרשת התשואה או, העצמי ההון מחיר

 מודל לפי העצמי ההון מחיר). CAPM)Capital Asset Pricing Model מודל 

 בתוספת ,טווח ארוכות אגרות חוב זה מורכב משער ריבית חסר סיכון על

 היחסי של הסיכון במקדם המניות של שוק הממוצעת הסיכון פרמיית מכפלת

 ההון לתנודות בשוק השקעה שווי של הרגישות את המשקף, ביטא ,החברה

  :הבאה לנוסחא בהתאם, ספת פרמייה ספציפיתבכללותו ובתו

 + RS )Rf  - Rm*(β +fR=Ke   

  :כאשר

Rf -  ריבית זו נקבעה על בסיס התשואה של. ריבית חסרת סיכון   

 10-מ של כ"של ממשלת ישראל בעלות מח צמודות מדדח "אג

  .1.4%24 - בכשנים ושיעורה נאמד 

Rm-Rf)(-  בין משקיע ידי על הנדרשת, בשוק הממוצעת פרמיית הסיכון-

  .7.1%25- ונאמדת בכ הפועל בישראל לאומי

β -  היחסי הסיכון את משקף זה מקדם. היחסי הסיכון מקדם 

 תשואת בין המתאם על רמת בהשקעה מסוימת ומבוסס הכרוך

  .ההון כולו שוק תשואת עם ההשקעה

  

                                                        
  .5904גליל , אתר הבורסה: מקור 24
 Aswath Damodaran: מקור 25

נוטה להיות גבוהה יותר ככל שרמת המינוף הפיננסי של  β- ה

בעזרת השוואה  26β- בזמן אמידת ה. החברה גבוה יותר

והתאמתה לרמת המינוף  β- יש לתקנן את ה, לחברות אחרות

דבר זה נעשה על ידי ניכוי השפעת המנוף . הפיננסי של החברה

 β"- כלומר חישוב ה, בשלב הראשון β- הפיננסי של ה

בשלב , וחישוב דרגת המנוף הספציפית של החברה ,"התפעולית

הכוללת את השפעת  β- ל" התפעולית β"-הקשר בין ה. השני

שווי  -Eכאשר  βI=βU[1+(1-T)(D/E)]: המנוף הפיננסי הוא

" התפעולית βU - "β, שיעור המס -T, שווי ההון הזר- D, החברה

. 27הכוללת את השפעת המינוף הפיננסי βI- הנה ה βIואילו 

הלא ממונפת  βלקחנו את ממוצע , והחברה אינה נסחרתהיות 

 דומות הנסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביבחברות  7של 

 אקוויטי β- על בסיס זה חישבנו את ה. 0.48-שהינה כ ל"ובחו

  .0.76של החברה אשר הנה 

  

  

  

                                                        
 שבועימחושבת על פי רגרסיות של חברות ציבוריות מול תשואת תיק השוק בחישוב  β-ה 26

  .שנים שקדמו למועד עבודתנו 2-בביחס לשערי המניות 
  ).18פרק (, "שוק ההון וניירות הערך"לפירוט ראה משה בן חורין  27
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RS-  המיוחס למניית החברה ומשקף סיכונים , שיעור תשואה נוסף

נתונים . 'חברה קטנה וכד, ספציפיים כגון העדר סחירות

ומחקרים אמפיריים מראים כי משקיעים דורשים פרמיית 

סיכון נוספת בגין השקעתם בחברות המבטאת את הפרמטרים 

פרמיה בגין חברה קטנה נאמדה על ידינו . השונים של השקעתם

בהתחשב בגודל חברות , בין היתר, 7.5%28- יעור של כבש

  .המדגם

  :להלן טבלה המציגה את חברות המדגם

  

  

  

  

                                                        
   - ו) 1פרק " (שוק ההון וניירות הערך", משה בן חורין על בסיס 28

   Ibbotson Associates, Inc. [2012] Valuation Edition Yearbook .  

פורט כמ 10.7%נו הי) לאחר מס(בהתאם לפרמטרים אלו מחיר ההון שנקבע 

  :)29מוצגת השוואה לאשתקד( בטבלה הבאה

  31.12.2012 31.12.2011 

 2.2% 1.4%  שיעור ריבית חסרת סיכון בישראל

β 0.61 0.76  תפעולית 

 6.3% 7.1%  פרמיית השוק

 7.2% 7.5%  פרמיית סיכון נוספת

 Ke(  14.2% 13.3%(מחיר ההון 

 33.2% 40%  30שיעור החוב

 12% 12%  שיעור מגן המס לטווח ארוך

 6% 6%  31מחיר החוב המייצג

 WACC(  10.7% 10.6%(מחיר ההון המשוקלל 

  

.11.7%הנו  לפני מסמחיר ההון של החברה 

                                                        
  .הערכת שווי שבוצעה לחברה על ידי מעריך חיצוני 29
  .על פי חברות ההשוואה ובדומה לרמת המינוף הקיימת של החברה 30
מפאת . צמוד 4-6%-האשראי הבנקאי לזמן ארוך המוצע לה הנו כ, על פי הנהלת החברה 31

 .6%נלקח מחיר חוב של השמרנות 

שם החברה
ביתא  
שבועי 

שווי שוק  
( במיליונים ) 

סך  
החוב

D/(D+E)
ביתא לא  
ממונפת

0.727815867%0.28פלסטו שק 

0.05733029%0.04פלסטופיל הזורע 

0.6813523764%0.29גניגר מפעלי פלסטיקה 

British Polythene industries0.141022419%0.12

Spartech corporation1.6127913432%1.25

Intertape Polymer0.7247316225%0.57

AEP Industries Inc.1.1232821540%0.81

0.7240%0.48ממוצע
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  6 פרק

הערכת השווי בשיטת היוון תזרימי 
  המזומנים
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  כללי 6.1

החברה יושמה על פעילות הערכת השווי של 

לשם . בסיס היוון זרמי המזומנים העתידי שלה

-2013בנינו תרחיש הכנסות והוצאות לשנים , כך

  . ולשנה מייצגת 2017

 החברה ביצעה 8-11/2012 החודשים במהלך

 מצמצום: משמעותיים התייעלות מהלכי מספר

 וכלה, ספקים מול חדשים הסכמים דרך, בתקנים

  .הבכירה ההנהלה בשינוי

 במלואם יתבטאו ל"הנ המהלכים וצאותת

 והן, בעלויות בצמצום הן, 2013 שנת במהלך

  .התפוקות בהגדלת

  

  

  

  תחזית רווח והפסד 6.2

יחד עם נתוני , ולשנה המייצגת 2013-2017להלן מוצגת תחזית דוחות הרווח וההפסד של החברה לשנים 

  :)ח וכאחוז מסך ההכנסות"מוצג באש( 2011-2012

  

  

  

  

  

  

שנה מייצגת 200920102011201220132014201520162017

       145,260  143,113  139,870  135,311  128,355  120,100  107,701 115,272 111,626 105,061הכנסות 

6.6%11.5%6.9%5.4%3.4%2.3%1.5%-19.9%6.2%3.3%-%  הצמיחה 

       124,616  123,715  121,187  117,919  113,201  107,673    98,463 104,613 100,549   92,711עלות מכר 

%88.2%90.1%90.8%91.4%89.7%88.2%87.1%86.6%86.4%85.8%  מסה " כ ההכנסות 

         20,644    19,398    18,682    17,392    15,154    12,35011,07710,6599,23812,427רווח גולמי 

%11.8%9.9%9.2%8.6%10.3%11.8%12.9%13.4%13.6%14.2%  מסה " כ ההכנסות 

           6,360      6,276      6,352      6,376      6,101      5,773     6,255     5,885     4,881     4,817הוצאות תפעוליות 

%4.6%4.4%5.1%5.8%4.8%4.8%4.7%4.5%4.4%4.4%  מסה " כ ההכנסות 

7,5336,1964,7742,9836,6549,05311,01612,33013,12214,284רווח תפעולי 

%7.2%5.6%4.1%2.8%5.5%7.1%8.1%8.8%9.2%9.8%  מסה " כ ההכנסות 

               -          -          -          -          -          -     3,767     3,364     4,282     4,633הוצאות מימון 

               -          -          -          -          -          -         -         -        698         -הוצאות  ( הכנסות )   אחרות 

           1,714      1,575         760         602         382           82(21)(4,995)7(3,066)הוצאות  ( הכנסות )   מס 

4.3%0.0%0.1%0.3%0.4%0.5%1.1%1.2%-2.9%0.0%-%  מסה " כ ההכנסות 

         12,570    11,548    11,571    10,414      8,671      6,572(763)     6,405     1,209     5,966רווח נקי 

0.7%5.5%6.8%7.7%8.3%8.1%8.7%-%5.7%1.1%5.6%  מסה " כ ההכנסות 

EBITDA15,922   14,517   13,891   12,388    16,004    17,391    18,572    19,354    19,913    20,284         

%15.2%13.0%12.1%11.5%13.3%13.5%13.7%13.8%13.9%14.0%  מסה " כ ההכנסות 

תחזית בפועל 
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  תחזית הכנסות 6.3

יחד עם נתוני , 2013-2017להלן מוצגת תחזית ההכנסות של החברה לשנים 

  ):ח"מוצג באש( 2009-2012השנים 

  

בשל העובדה כי מדובר בהערכת שווי לצרכי חשבונאות אשר על בסיסה אנו 

לעומת הנחות בחרנו בהנחות שמרניות , בוחנים האם קיימת ירידת ערך

שווי הפעילות הינו  וגם על בסיס הנחות שמרניות אלוהיות , הנהלת החברה

להלן התייחסות פרטנית לתחזית ההכנסות של  .מהערך בספריםגבוה 

  :החברה

, החדש אתרה מנהל. 2012 בסוף הבכירה ההנהלה מהחלפת כתוצאה  .א

 העבודה ובנהלי א"בכ שינויים ביצעו, חדשים מחלקות מנהלי עם יחד

" לפתוח"ו עומסים להפחית כך ידי ועל יעילות להגביר מנת על השוטפים

 בעלייה מתבטא אשר דבר, השונים הייצור בשלבי בקבוק צווארי

  .1/2013- ב כבר בתפוקות משמעותית

 סבלה, 7/2011-ב כבר שנרכשה, F&K של החדישה הדפוס מכונת  .ב

 שולם בגינו אשר דבר, ותלקוי הפעלההתקנה ו עקב רבות מתקלות

 F&K נציגי של בארץ האחרון ביקורם לאחר נפתר הדבר ".לימוד שכר"

 .שוטפת תחזוקה של והן הפעלה של הן, נהלים על מכן לאחר והקפדה

 ומאפשרות מבעבר גדולות ל"הנ מהמכונה כיום התפוקות, על פי החברה

 .המתחרים לעומת אף, ללקוחות האספקה זמני קיצור

 :ח כדלקמן"מיליון ש 120-נאמדות בכ 2013ההכנסות החזויות לשנת   .ג

ארגון -עקב הרה 2012ברבעון האחרון של שנת , כפי שפורט לעיל −

 אגף(בסוף תהליך הייצור " צוואר בקבוק"נוצר , בחברה

הזמנות אשר היו אמורות להיות , כתוצאה מכך). החיתוך

-1לחודשים  םנדחתה אספקת ,10-12/2012מסופקות בחודשים 

) ג ובתהליך"תוצ(ניתן לראות זאת ביתרות המלאי . 3/2013

לעומת תקופה  ח"מיליון ש 3.5 - בחברה אשר הנן גבוהות בכ

ום מלאי זה מיוצר על פי הזמנות מראש ובמק, כידוע. מקבילה

, קרי. 2013יסופק בתחילת שנת  2012להיות מסופק בשנת 

מיליון  3.5- גבוהות בכ 2012מבחינה כלכלית סך המכירות בשנת 

 .ח"ש

החברה ביצעה אפיון מחדש של לקוחותיה המקומיים והחלה  −

להתמקד בלקוחות רווחיים יותר וכן התמקדות במכירות 

 . ל"לחו

קו הייצור תקלות בותיקון ההשלמת התמקצעות , כמפורט לעיל −

קו יצור זה הנו . 2012 במחצית השניה שלהחדש התבצע רק 

מסוגו בארץ וייתן מענה ללקוחות והזמנות מיוחדות  המתקדם

 .אשר עד עתה לחברה לא היה פיתרון הולם

200920102011201220132014201520162017

  108,745  107,138  105,554  102,480    97,600    90,438 101,736 101,562   93,278הכנסות שוק מקומי 

NA8.9%0.2%-11.1%7.9%5.0%3.0%1.5%1.5%% הצמיחה

%88.8%91.0%88.3%84.0%81.3%79.8%78.0%76.6%76.0% מסה" כ הכנסות 

    34,368    32,732    29,756    25,875    22,500    17,263   13,536   10,064   11,783הכנסות חו" ל

NA-14.6%34.5%27.5%30.3%15.0%15.0%10.0%5.0%% הצמיחה

%11.2%9.0%11.7%16.0%18.7%20.2%22.0%23.4%24.0% מסה" כ הכנסות 

  143,113  139,870  135,311  128,355  120,100  107,701 115,272 111,626 105,061סה" כ הכנסות

6.6%11.5%6.9%5.4%3.4%2.3%-19.9%6.2%3.3%-% הצמיחה 

  153,592  145,131  137,438  130,420  124,000תחזית החברה

  10,479-    5,262-    2,127-    2,065-    3,900-הפרש 

תחזיתבפועל
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רק  ולראיה ,הנחת החברה לגבי השוק המקומי הנה שמרנית −

 ,יחזור לרמתו בשנה זוסך ההכנסות הנומינאלי  2014בשנת 

 .2010-2011ם ישנבדומה ל

וניתן , החברה ממשיכה להתמקד בשוק זה -ל"לגבי מכירות לחו −

. 2012-ו 2011בשנים , בשנה 30%- בצמיחה של כ לראות זאת

 :מהסיבות הבאות, בין היתר, שוק זה ימשיך לצמוח

i. מוצרים ופיתוח שהושקעו רבים שיווקיים מאמצים עקב 

 גידול צפוי, )הראשי המדען י"ע מומן חלקם אשר( חדשים

 .ל"לחו ביצוא מהותי

ii.  ל"גייסה החברה איש מכירות נוסף לשוק חו 2012בשנת . 

iii. חברת של השיווק מערכי דרך מוצריה את משווקת החברה 

 הקבוצה חברות מוצרי של השיווק. שק-פלסטו, האם

-על המועסקים, מכירות אנשי ידי-על נעשה לישראל מחוץ

, שק-פלסטו( הישראליות הגמישות האריזות חברות ידי

: שק פלסטו של הזרות הבת חברות ידי-על, )והחברה מור

 שק- ופלסטו ספרד שק-פלסטו, אנגליה שק- פלסטו

 בארצות הפועל, הקבוצה של נציג ידי- על, וכן, מקסיקו

 וכן בעולם שונות במדינות נוספים נציגים ידי על, הברית

החדש ייתן מענה קו הייצור  .ל"בחו הפצה חברות ידי על

 .ל"נוסף לדרישות לקוחות חו

iv.  עם  התקשרה החברה 2013ובתחילת שנת  2012בסוף שנת

נכון לכתיבת  .ב"ובארה באירופהחדשים לקוחות  מספר

 .חלקםשורות אלו כבר בוצעו מספר הזמנות חדשות מ

v. לייצר מוצרים חדשים המיועדים  לאחרונה החברה החלה

שקיות עמידות בחום , כגון )גם לשוק המקומי(ל "לשוווקי חו

 .כיסוי לקפסולות קפה ועוד, לשימוש במיקרוגל

   :ואילך 2014ההכנסות החזויות משוק מקומי לשנת   .ד

עקב השמרנות הנחנו ששיעורי הצמיחה של ההכנסות בשוק המקומי 

. בשנה 1.5%- כעל  2016והחל משנת  2014-2015בשנים  3-5%יעמדו על 

שיעור צמיחה זה הנו . מהערכת ההנהלהצמיחה זו הנה מתונה יותר 

 .ג"נמוך משיעור הצמיחה הטבעי של האוכלוסייה והתמ

 :ואילך 2014לשנת  ל"חו יוקוההכנסות החזויות מש  .ה

בניגוד (הנחנו  2011-2013למרות הצמיחה הגבוהה בהכנסות אלו בשנים 

בשנים  15% -ששיעור הצמיחה יתמתן לכ) להערכת הנהלת החברה

הנחנו  2018והחל משנת  2017בשנת  5%, 2016בשנת  10%, 2014-2015

 . בשנה 1.5%- שיעור צמיחה מתון של כ

שיעורי הצמיחה בהערכת שווי זו הנם , כפי שעולה מהניתוח לעיל  .ו

 .מתונים יותר משיעורי הצמיחה של הנהלת החברה
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  תחזית רווח גולמי ועלות מכר 6.4

, 2013-2017לשנים  להלן מוצגת תחזית עלות המכר ושיעורה מסך ההכנסות

  ):ח וכאחוז מסך ההכנסות"מוצג באש( 2011-2012יחד עם נתוני 

  

  :להלן הפרמטרים אשר על בסיסם נבנתה תחזית עלות המכר

להלן . מתבססת על הנהלת החברה 2013תחזית עלות המכר לשנת   .א

 :עיקרי הנחות החברה

i.  בהשוואה  2012השיפור בשיעור הקניות מסך ההכנסות בשנת

ים ומעבר ימזניחת לקוחות לא רווח) אהנו כתוצאה  2011לשנת 

 ל הנה גבוהה יותר"הרווחיות לשוק חו) ב, ללקוחות רווחיים יותר

, למרות שיפור זה. התייעלות ביצור וברכש) ג, מהשוק המקומי

הנה שמרנית יותר ושיעור הקניות מהווה  2013התחזית לשנת 

 .2012בשנת  58.6%לעומת  60.7%

ii. אארגון שבוצע בחברה -כפי שפורט לעיל עקב הרה -שכר ונלוות (

אשר הביא לעלויות דבר  ,מנהלי המחלקות בייצור מרביתהוחלפו 

גויסו עובדים חדשים בעלות שכר נמוכה ) ב, 2012חד פעמיות בשנת 

 צומצמהעקב ההתמקצעות בהפעלת קו הייצור החדש ) ג, יותר

 שכר תקני 6לחברה חוסכת  אשריצור  יווק 2הפעילות של 

 ).משמרות(

iii.  נדרשה החברה , עקב דרישות איכות הסביבה, 2012- ו 2011בשנים

 .לשאת בעלויות חד פעמיות לצורך פינוי בוצה מהמפעל

iv.  התייעלה החברה במספר פרמטרים נוספים 2012בשנת: 

   ח"שא  
הנחות מספק 

 חומרים

 חומריםהסכם ארוך טווח עם ספק  700

 .הביא לירידה משמעותית במחיר

חסכון בשכר 

 עובדים

תקנים במחלקות  6של צמצום  600

 .שונות

חסכון בחשמל 

 ובגז

נורות (פרויקטים לחסכון בחשמל  500

מדחסים קטנים , חסכוניות

ניהול יעיל של ו) המותאמים למכונות

 .RTO-צריכת הגז במערכת ה

 .כתוצאה מצמצום תקנים 200 חסכון ברכבים

כ "סה   2,000   
 

v.  עקב הפסקת פעילותו של מפעל פוליאון ברקאי החלה חברת האם

עקב כך השתפרו תנאי הרכש . לייצר את המוצרים באופן עצמאי

  . החברה אינה נדרשת להעמיד מלאי עודף ,ויתרה מכך ,של החברה

2011201220132014201520162017

    86,927    84,957    82,188    77,963    72,949   63,037   70,604קניות 

%61.2%58.5%60.7%60.7%60.7%60.7%60.7%  מסה" כ ההכנסות 

    17,816    17,472    16,985    16,237    15,341   16,617   15,729משכורות ונלוות 

%13.6%15.4%12.8%12.7%12.6%12.5%12.4%  מסה" כ ההכנסות 

      2,282      2,230      2,157      2,046      1,915     1,809     1,915עבודות חוץ 

%1.7%1.7%1.6%1.6%1.6%1.6%1.6%  מסה" כ ההכנסות 

      9,899      9,708      9,438      9,022      8,524     8,001     7,655אחרות 

%6.6%7.4%7.1%7.0%7.0%6.9%6.9%  מסה" כ ההכנסות 

      6,790      6,820      7,151      7,932      8,944     8,999     8,710פחת 

%7.6%8.4%7.4%6.2%5.3%4.9%4.7%  מסה" כ ההכנסות 

  123,715  121,187  117,919  113,201  107,673   98,463 104,613סה " כ

%90.8%91.4%89.7%88.2%87.1%86.6%86.4%  מסה "כ ההכנסות 

תחזית בפועל 
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מספר סוגי הוצאות אשר  עלות המכר כוללת, ואילך 2014לגבי שנת   .ב

כל . הוצאות משתנות או הוצאות מעורבות, מוגדרות כהוצאות קבועות

מה שיעור התאמתו לגידול סוג הוצאה נבחן בהסתמך על הרכבו ונקבע 

  :כדלקמן, )2014שנת בסיס הינה (בהכנסות 

i. משיעור  100%התאמנו הוצאה זו בשיעור של  -קניות ועבודות חוץ

 .השינוי בהכנסות

ii. השינוי משיעור  85%התאמנו הוצאה זו בשיעור של  -ואחרות שכר

 .בהכנסות

iii. להלן 6.9ראה סעיף  - פחת. 

יחד עם , 2013-2017להלן מוצגת תחזית הרווח הגולמי של החברה לשנים 

  :)ח וכאחוז מסך ההכנסות"מוצג באש( 2011-2012השנים נתוני 

  

  תפעוליותהוצאות  6.5

, 2013-2017והשיווק של החברה לשנים להלן מוצגת תחזית הוצאות המכירה 

  ):ח וכאחוז מסך ההכנסות"מוצג באש( 2011-2012נתוני  יחד עם

 

  :להלן הפרמטרים אשר על בסיסם נבנתה תחזית עלות המכר

ן להל. ת החברהמתבססת על הנהל 2013לשנת  הוצאות התפעולתחזית   .א

 :עיקרי הנחות החברה

i. החלפה - שבהם העיקרי( התייעלות מהלכי מספר לאחר 

 תמיכה הסכם ביטול ולכן, במפעל אחת מחשוב למערכת

בעלות של  חיצוני מתכנת וביטול בשנה ח"אש 60בעלות של 

 נמוך הוצאות היקף על התייצבה החברה )בשנה ח"אש 192

 לידי יבואו 2013 בשנת). קבועות הוצאות בגין רובו אשר(

  .המערכת מהחלפת כתוצאה החסכונות כלל ביטוי

ii. בשנה ח"אש 60-כ של נוסף לחסכון יוביל רכב תקן ביטול. 

iii.  גייסה החברה עובדים חדשים בעלויות שכר  2012בשנת

 .נמוכות יותר מהעובדים הקודמים

2011201220132014201520162017

    19,398    18,682    17,392    15,154    12,427     9,238   10,659רווח גולמי 

%9.2%8.6%10.3%11.8%12.9%13.4%13.6%  מסה" כ ההכנסות 

תחזית בפועל 

2011201220132014201520162017

      2,152      2,113      2,057      1,972      1,869     2,405     1,964משכורות ונלוות 

%1.7%2.2%1.6%1.5%1.5%1.5%1.5%  מסה" כ ההכנסות 

      2,481      2,425      2,346      2,226      2,082     2,010     1,858הובלה ומשלוחים 

%1.6%1.9%1.7%1.7%1.7%1.7%1.7%  מסה" כ ההכנסות 

         104         102           99           95           90        128        285אחזקה ומחשבים 

%0.2%0.1%0.1%0.1%0.1%0.1%0.1%  מסה" כ ההכנסות 

         376         368         356         337         316        273        139עמלות שיווק 

%0.1%0.3%0.3%0.3%0.3%0.3%0.3%  מסה" כ ההכנסות 

      1,163      1,142      1,112      1,066      1,010     1,033     1,232אחרות 

%1.1%1.0%0.8%0.8%0.8%0.8%0.8%  מסה" כ ההכנסות 

          -         203         406         406         406        406        407פחת נ . בלתי מוחשי 

%0.4%0.4%0.3%0.3%0.3%0.1%0.0%  מסה" כ ההכנסות 

      6,276      6,352      6,376      6,101      5,773     6,255     5,885סה " כ

%5.1%5.8%4.8%4.8%4.7%4.5%4.4%  מסה "כ ההכנסות 

4.8%5.4%4.5%4.4%4.4%4.4%4.4%בנטרול פחת 

תחזית בפועל 
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iv.  ייעול והחלפת חלק מאנשי המכירות והשיווק אשר יביא

 .ח בשנה"אש 550-לחיסכון של כ

v. תחזית החברה הנה שסך . לגבי הוצאות הובלה ומשלוחים

בשנת  ח"מיליון ש 1.9- על כ 2013בשנת  יעמוד הוצאות אלו

ח "מיליון ש 2.1-סך זה לכ הגדלנומפאת השמרנות . 2013

 ).מסך ההכנסות 1.7%

מספר סוגי הוצאות אשר מוגדרות  ותכולל התפעוליותהוצאות ה  .ב

כל סוג . הוצאות משתנות או הוצאות מעורבות, כהוצאות קבועות

שיעור התאמתו לגידול  מההוצאה נבחן בהסתמך על הרכבו ונקבע 

  :כדלקמן, )2014שנת בסיס הינה (בהכנסות 

i. התאמנו הוצאה  - אחזקת מחשבים ואחרות, משכורות ונלוות

 .משיעור השינוי בהכנסות 80%זו בשיעור של 

ii. התאמנו הוצאה זו בשיעור  - הובלה ומשלוחים ועמלות שיווק

 ).100%(מלא משיעור השינוי בהכנסות 

iii. ההפחתה הנה עד ליום  -יםפחת נכסים בלתי מוחשי

30.6.2016. 

  רווח תפעולי 6.6

של החברה לשנים הרווח התפעולי ת תחזית להלן מוצג, לעיל למפורט םבהתא

  ):ח וכאחוז מסך ההכנסות"מוצג באש( 2011-2012יחד עם נתוני , 2013-2017

  

 הוצאות מימון 6.7

היות והערכת השווי חושבה בהסתמך על שיטת היוון זרמי המזומנים אין אנו 

. מפעילות מימון, בין אם חיוביים ובין אם שליליים, כוללים תזרימי מזומנים

) ערך הזמן של הכסף(חישוב הערך הנוכחי מביא בחשבון את מרכיב המימון 

  . ובכך אף מנטרל את השפעת דרך המימון

  מיסים על הכנסה 6.8

כמשמעותו בחוק עידוד התעשייה " חברה תעשייתית"מעמד של  חברהל

בהתאם למעמד זה ומכוח תקנות שפורסמו זכאית . 1969-ט"התשכ, )מסים(

ניכוי פחת בשיעורים מוגדלים לציוד המשמש , ואף תבעה, לתבוע חברהה

  .כפי שנקבע בתקנות, בפעילות תעשייה

נחשבת  1959- ט"התשי, מכח תיקונים בחוק לעידוד השקעות הון, בנוסף

: כחברה מועדפת בעלת מפעל מועדף ושיעורי המס שיחולו עליה הינם החברה

ואילך  2015ובשנת  12.5% 2014-ו 2013בשנים , 15% 2012-ו 2011בשנים 

12%.  

בעת חישוב הוצאות המס החזויות של החברה התייחסנו גם למגן המס הנובע 

  . 2013-2016כתוצאה מהפחתת מוניטין לצרכי מס בשנים 

2011201220132014201520162017

4,7742,9836,6549,05311,01612,33013,122רווח תפעולי 

%4.1%2.8%5.5%7.1%8.1%8.8%9.2%  מסה" כ ההכנסות 

EBITDA13,891   12,388   16,004    17,391    18,572    19,354    19,913    

%12.1%11.5%13.3%13.5%13.7%13.8%13.9%  מסה" כ ההכנסות 

תחזית בפועל 
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 לא החברה אם רק צבורים בהפסדים להתחשב ניתן IAS36 תקן פי על, בנוסף

 התייחסנו לא, השמרנות ומפאת, זו שווי בהערכת. נדחים מיסים בגינם יצרה

  .אלו צבורים להפסדים

 השקעות 6.9

  השקעה ברכוש קבוע

להלן מוצגים סך . להיותלהמשיך עתידה וינה עתירה ברכוש קבוע ההחברה 

בגין רכוש קבוע ובגין נכסים בלתי (הפחת הוצאות ההשקעה ברכוש קבוע ו

יחד עם נתוני השנים ובשנה המייצגת  2013-2017 בשנות התחזית) מוחשיים

  ):ח"באשמוצג ( 2009-2012

  

  תחזית הוצאות הפחת

 של רכישת פעילות( 2006- ו 2005 בשנים נרכשה החברה פעילות, לעיל כמפורט

הפחת . בחברה הקבוע הרכוש, היתר בין, נרכש רכישות אלו בעת). חברות שתי

ואילך הנו ברובו בגין רכישה זו ועתיד להסתיים בשנים  2008המוצג בשנים 

" מנופח"הפחת בספרי החברה בשנים אלו הנו , קרי. )2020עד לשנת ( הבאות

ח "מיליון ש 6- וצפוי לקטון בשנים הבאות עד לרמה של כביחס לנורמטיביות 

   . בשנה

תחזית הוצאות פחת רכוש קבוע מתבססת על הפחתת הרכוש הקיים בחברה 

  .וכן על הפחתת ההשקעות שיבוצעו בשנות התחזית

  . 30.6.2016-ההפחתה עתידה להסתיים ב, לגבי פחת נכסים בלתי מוחשיים

הוצאות הפחת לכל אחת משנות התחזית  להלן טבלה המציגה את אופן חישוב

  :ח"מוצג באש, )10%- ל 4.4%שיעורי הפחת הנם בין (

  

הנורמטיבית ובגובה סך  ןישרו הוצאות הפחת לרמתיתיבשנה המייצגת  -

  .ההשקעות החזויות באותה שנה

  השקעות ברכוש קבועתחזית 

תחזית ההשקעות ברכוש קבוע מתבססת על הנהלת החברה ועל הפרמטרים 

  :הבאים

ביצעה החברה השקעה מהותית ורכשה מכונת  2011- ו 2010בשנים  -

עקב השקעה זו גדל באופן מהותי כושר הייצור של . הדפסה חדשה

אשר , הפעלתן של שתי מכונות ישנות צומצמההחברה וכראיה לכך 

כיום מכונה זו עובדת בתפוקה  .בתקופות לחוצות, במידת הצורך, יופעלו

 .ייצור שלהמכח ה 50%-כ, חלקית

ש .מייצגת 2008200920102011201220132014201520162017

       6,000  4,500  3,500  2,500  2,500  2,500  3,944  12,491 8,496 2,127 2,703השקעות , נטו 

           -     -     NA406    406    407       406     406     406     406     203פחת בלתי מוחשיים 

       NA7,983 7,915 8,710    8,999  8,944  7,932  7,151  6,820  6,790  6,000פחת רכוש קבוע 

תחזית בפועל 

שנה 
פחת רכוש  

השקעות קיים 
פחת בגין  

רכוש חדש 
סה " כ  

פחת 

20128,997          -           -             -      

20138,769          2,500       175             8,944  

20147,582          2,500       350             7,932  

20156,626          2,500       525             7,151  

20166,050          3,500       770             6,820  

20175,705          4,500       1,085          6,790  

  6,000          1,000       6,000          5,000שנה מייצגת 
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 -ההשקעה השוטפת של החברה לצורך שמירה על הקיים מוערכת בכ -

כידוע עלויות תחזוקה שוטפות מקבלות ביטוי . ח"מיליון ש 2.5

 .בהוצאות החרושת

תגדל ההשקעה ברכוש קבוע  2016מפאת השמרנות הנחנו שהחל משנת  -

סך השקעה זו הנו גבוה מתחזית . ח בשנה"מיליון ש 6- עד לרמה של כ

  .ההשקעה הנורמטיבית של החברה

  השקעה בהון חוזר תפעולי

ערכנו תחזית פרטנית , לשם חישוב ההשקעה הצפויה בהון חוזר תפעולי

ההשקעה השנתית בהון . ספקים וזכאים, מלאי, חייבים, לסעיפי הלקוחות

. חוזר חושבה על בסיס מדיניות האשראי של החברה בעבר ותחזיותיה לעתיד

חות אשר שימשו בבסיס התחזית לסעיפי ההון החוזר מפורטות להלן ההנ

  :התפעולי

ימי הלקוחות חושבו ביחס למחזור ההכנסות של  -ימי לקוחות  .א

ל הנו נמוך באופן מהותי מימי "ימי לקוחות חו, על פי החברה. החברה

ל הנה על בסיס "לקוחות בשוק המקומי היות והמכירה ללקוחות חו

. 'וכד CADאו  LCבתנאי הנם  ,יותרתנאי אשראי נוקשים , מקדמות

. החברה שיפרה את מערך הגבייה ותנאי האשראי ללקוחותיה, בנוסף

ימים  175- עמדו על כ 2010כפי שניתן לראות ימי הלקוחות בשנת 

על פי החברה מגמה זו אמורה . 2012ימים בשנת  96-ופחתו לכ

עם  ל יגדל"להישאר ואף להשתפר היות ושיעור המכירות ללקוחות חו

מפאת השמרנות הנחנו שימי ). 24%לרמה של  16%מרמה (השנים 

ואילך  2014ימים ובשנת  105על  2013אשראי הלקוחות יעמדו בשנת 

 .ימים 110- על כ

כפי שניתן לראות . ימי המלאי חושבו ביחס לעלות המכר -ימי מלאי  .ב

שנוצר כתוצאה מרה ארגון " צוואר הבקבוק"עקב , ואף פורט לעיל

ח בהשוואה "מיליון ש 3.5-ג ומלא בתהליך בכ"ות מלאי תוצגדלו יתר

ח לעומת "מיליון ש 27- הנה כ 31.12.12יתרת המלאי ליום (לאשתקד 

ירדו בשנים הנחנו כי ימי המלאי  ,לכן). ח אשתקד"מיליון ש 20- כ

 .2009-2012עד לרמתם הממוצעת בשנים  2014- ו 2013

ימי הספקים  ממוצע. ימי הספקים חושבו ביחס לקניות -ימי הספקים  .ג

ימי הספקים  2014הונח שהחל משנת . 217-הנו כ 2009-2012בשנים 

 .יעמדו על רמתם הממוצעת

, םימי 21-ו 12- הנחנו כי ימים אלו יעמדו על כ -32ימי חייבים וזכאים  .ד

-2009בדומה לממוצע השנים , לאורך כל שנות התחזית, בהתאמה

2012.  

-2011אשר נלקחו בתחשיב לשנים  את ימי האשראי ותהמציג אותלהלן טבל

   :2010-2015וכן את יתרות ההון החוזר לשנים  ,ולשנות התחזית 2012

  

                                                        
 .ז בין חברתי המשקף התחייבות פיננסית"ימי הזכאים הנם בנטרול חו 32

שנה מייצגת2011201220132014201520162017

                110        110        110        110        110       105         96       130ימי לקוחות  

                  12          12          12          12          12         12           9         19ימי חייבים 

                  79          79          79          79          79         85       109         75ימי מלאי

                217        217        217        217        217       200       189       231ימי ספקים 

                  21          21          21          21          21         21         15         27ימי זכאים 

14,59421,38615,77613,32614,01614,46714,78714,999הון חוזר נטו  (אש" ח)

690451320212(2,449)(5,610)6,792(2,271)שינוי בהון חוזר 

תחזיתבפועל
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 תחזית דוחות על תזרימי המזומנים 6.10

ולשנה  2013-2017להלן מוצגת תחזית הדוחות על תזרימי המזומנים לשנים 

  ):ח"באשמוצג ( מייצגת

  

בתוספת , עד לאינסוף, היוון תזרים המזומנים בטווח הארוך-ערך שייר*

  .2018במונחי שנת  1.5%צמיחה שנתית של 

הוון תזרים המזומנים החופשי בתקופת , החברהלצורך הערכת שווי פעילות 

, )31.12.12(למועד ההערכה , וכן ערך השייר בתום תקופת התחזית, התחזית

  .תפלגים באופן שווה על פני השנהמתוך הנחה שזרמי המזומנים השנתיים מ

המשקף את הסיכון של לפני מס תזרים המזומנים החופשי הוון במחיר הון 

   .ח"מיליון ש 148 -והינו כ 11.7%-ב, שנאמד כאמור לעיל, החברה

אשר בוצעה על ידי מעריך  ,36מתוקף תקן , בהערכת שווי של פעילות החברה

  .ח"מיליון ש 157.2שווי הפעילות הנגזר הנו  ,31.12.2011אחר ליום 

  ניתוח רגישות 6.11

מוצג ניתוח רגישות של שווי הפעילות של החברה על פי שיטת , בטבלה שלהלן

ביחס לשיעור ההיוון ולשיעור הצמיחה , היוון זרמי המזומנים החופשיים

  ):ח"באלפי ש(לטווח ארוך 

  

201020112012201320142015

53,42740,95928,34534,54938,68240,779לקוחות 

2,5045,8692,7633,9254,1954,422חייבים 

19,35319,64026,67622,99222,82924,021מלאי 

(48,791)(46,283)(39,972)(32,669)(44,762)(44,653)ספקים ונותני שרות 

(6,416)(6,097)(5,718)(3,729)(7,112)(13,766)זכאים ויתרות זכות 

16,86514,59421,38615,77613,32614,016סה " כ הון חוזר

20132014201520162017
שנה  

מייצגת 

6,6549,05311,01612,33013,12214,284רווח תפעולי לפני מיסים 

9,3508,3387,5577,0236,7906,000בתוספת פחת והפחתות 

(212)(320)(451)(690)5,6102,449קיטון ( גידול )  בהון חוזר 

21,61419,84017,88318,90319,59220,072תזרים מפעילות שוטפת 

(6,000)(4,500)(3,500)(2,500)(2,500)(2,500)השקעות ברכוש קבוע 

19,11417,34015,38315,40315,09214,072תזרים מזומנים 

140,030ערך שייר * 

11.7%18,08514,68811,66510,4579,17383,852תזרים מהוון 

NPV  , 147,921שווי פעילות החברה

147,9210.5%1.0%1.5%2.0%2.5%3.0%

9.70%161,195166,715172,869179,774187,575196,461206,672

10.20%154,079158,974164,401170,452177,241184,912193,648

10.70%147,621151,984156,798162,134168,085174,760182,303

11.20%141,733145,641149,932154,666159,914165,765172,330

11.70%136,343139,858143,701147,921152,577157,738163,492

12.20%131,389134,563138,020141,800145,951150,529155,605

12.70%126,820129,696132,818136,218139,936144,019148,522

13.20%122,593125,207128,036131,107134,452138,109142,125

13.70%118,669121,053123,625126,408129,429132,720136,318

שיעור צמיחה לאינסוף 

היוון 
עור 

שי
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  7 פרק

ההשבה-סיכום הערכת הסכום בר  
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י הערכת שווי השימוש של "ההשבה נעשתה ע-הערכת סכום בר, כאמור

  .2012 בדצמבר 31פעילות החברה ליום 

  :הערכת שווי השימוש התבססה על, כאמור

תחזיות של תזרימי מזומנים על בסיס הנחות סבירות ומבוססות אשר  .1

וכן מייצגות , משקפות את מצבה הנוכחי של היחידה מניבת המזומנים

שישררו , את האומדן הטוב ביותר של ההנהלה לגבי התנאים הכלכליים

  וכן , במהלך אורך חייה השימושיים של היחידה מניבת המזומנים

המשקף הערכות שוק שוטפות של ערך הזמן , שיעור ניכיון לאחר מס .2

שיעור . של הכסף ואת הסיכונים הספציפיים ליחידה מניבת המזומנים

שתזרימי המזומנים העתידיים כבר הותאמו , הניכיון לא ישקף סיכונים

 .בגינם

וכן הוון שווי , ולשנה מייצגת 2013 - 2017 לשניםנחזו והוונו  זרמי המזומנים

 תמשיךוכי , "עסק חי" ההינ שהחברהכיוון שהונח . לתום התקופה החברה

בתום  השוויי, בהתאם, אמדנ, גם לאחר תום התקופה האמורה הבפעילות

על בסיס תזרים , עד לאינסוףכערך הנוכחי של זרמי המזומנים  ,התקופה

  .בתזרים זה 1.5%של ריאלית תוך הנחה כי תתקיים צמיחה , מייצג לתקופה

המשקף , לפיו הוונו זרמי המזומנים התפעולייםמס  פניל הניכיוןשיעור 

הערכות שוק של ערך הזמן של הכסף ואת הסיכונים הספציפיים של היחידה 

  .11.7% -לנקבע , המזומנים-מניבת

בדצמבר  31מאחר וערכם הפנקסני של נכסי היחידה המניבה מזומנים ליום 

ח וכן מאחר וסכום זה אינו עולה על "מיליון ש 144 -מסתכמים לכ, 2012

ערכו  לא נפגםאנו סבורים כי , סכום בר ההשבה של היחידה מניבה מזומנים

-הטבלה הבאה מציגה את הסכום בר. המוניטין המופיע במאזני החברהשל 

  ):ח"אלפי ש( 33ההשבה המוערך ואת ערכה בספרים של פעילות החברה

 

    

                                                        
 . הנהלת החברה: מקור 33

באש " ח

     28,345לקוחות 

       2,763חייבים   

     26,676מלאי 

     61,427רכוש קבוע 

     59,656נכס בלתי מוחשי 

   178,867סה " כ נכסים בחברה 

     32,669ספקים ונותני שרות 

       3,729זכאים ויתרות זכות ( 1) 

     36,398סה " כ התח'  תפעוליות 

   142,469נכסים נטו בחברה 

       1,458עודף עלות בפלסטו -שק 

   143,927סה " כ עלות בספרים 

   147,921סכום בר השבה 

( 1)  בנטרול יתרות חו " ז מול חברת האם המשקפות התחייבות פיננסית . 
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  אודות מעריכי השוויפרטים נוספים  -' נספח א

  פרטי החברה המעריכה

מתמחה במתן ייעוץ כלכלי , מ"בע) 2009(אס יעוץ והשקעות .אפ.חברת אי

על פי כללי חשבונאות בין , ומימוני והערכות שווי מקצועיות בלתי תלויות

לצורכי דיווח כספי וכחוות דעת מומחה , ותקינה ישראלית IFRSלאומית 

בין לקוחות החברה נמנות עשרות חברות ציבוריות הנסחרות . לבתי משפט

  .ל וחברות פרטיות"בארץ ובחו

  תחומי ידע ופעילות

 ;ליווי חברות בתהליכי הנפקה ראשונה לציבור �

 ;חוות דעת מומחה בלתי תלוי בהליכים משפטיים �

 ;כלכלי וחשבונאינס 'דיליג-דיו �

 ;הערכת שווי חברות ועסקים �

 ;בדיקת כדאיות כלכלית �

 ;הכנת תוכניות עסקיות �

 ;ליווי חברות מול המערכת הבנקאית �

 ;ליווי חברות בתהליכי מיזוג ורכישה �

 ;הערכת שווי של נכסים בלתי מוחשיים �

 ;ערבויות והלוואות, הערכת שווי התחייבויות תלויות �

 .פיננסים ונגזריםהערכת שווי של מכשירים  �

 

  ח"רו, שגיא בן שלוש, פרטי עורך חוות הדעת

 ".אס יעוץ והשקעות.אפ.אי"ל חברת הייעוץ "מנכ •

במנהל  M.B.Aתואר שני , בחשבונאות וכלכלה BAבעל תואר ראשון  •

בנקאות ומערכות מידע ותואר שני , עסקים עם התמחות במימון

M.A בלימודי משפט. 

 .ראל וחבר בלשכת רואי חשבון בישראלבעל רישיון ראיית חשבון ביש •

שנים בתחום הערכות השווי והייעוץ הכלכלי  11-בעל ניסיון של מעל ל •

של אופציות ונגזרים (הכולל ביצוע של מאות הערכות שווי , והמימוני

ועבודות כלכליות במגוון תחומים ) ב"חברות ועסקים וכיו, אחרים

 . ציבוריות ומשרדי ממשלה, לחברות פרטיות

מנהל , שעבר מנהל המחלקה הכלכלית בחברת חיסונים פיננסיםל •

ח בכיר במחלקה הכלכלית בפירמת "רו, כספים של מספר חברות

BDO זיו האפט ומתמחה במשרד לייעוץ כלכלי עובד גובי ושות'. 

מרצה במוסדות אקדמאיים בנושא הערכות שווי וניתוח דוחות  •

 .כספיים

 :שווי למעריכי בינלאומיים גופים/ארגונים בשני (Member) חבר •

o Member in the Institute of Business Appraisers - IBA 

o Member in the International Association of 

Consultants, Valuators and Analysts - IACVA 
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