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מידע צופה פני עתיד
בדוח זה כללה החברה ביחס לעצמה וביחס לתאגידים המוחזקים על ידה
מי דע צופה פני העתיד  ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך  ,תשכ " ח ) 1968 -להלן :
" חוק ניירות ערך "( .מידע זה הינו מידע בלתי וודאי לגבי העתיד  ,המבוסס על
מידע הקיים בחברה במועד הדוח  ,וכן הערכות של החברה לגבי העתיד
לקרות  ,בשוק בו היא פועלת  ,הערכות לגבי ההתפתחות הכלכלית והעסקית
בשווקים בהם פועלת החברה או עתידה לפעול וכוונותיה בהתבסס על
ההערכות האמורות  .ההתפתחויות בפועל  ,וכפועל יוצא מכך  -התוצאות בפועל
שינבעו מפעילות החברה  ,עשויות להיות שונות באופן מהותי מתוצאות
הפעילות המוערכות בהתבסס על המידע הקיים בידי החברה במועד הכנת
הדוח ) לה לן  " :מידע צופה פני עתיד "(.
מידע צופה פני עתיד אינו מהווה עובדה מוכחת  ,והוא מבוסס רק על הערכתה
הסובייקטיבית של הנהלת החברה  ,אשר הסתמכה בהנחותיה  ,בין השאר  ,על
ניתוח מידע כללי  ,שהיה בפניה במועד עריכת דוח זה  ,ובכללו פרסומים
ציבוריים  ,מחקרים וסקרים  ,אשר לא נית נה בהם התחייבות לנכונותו או
שלמותו של המידע הכלול בהם  ,ונכונותו לא נבחנה על ידי הנהלת החברה
באופן עצמאי .
מידע צופה פני עתיד בדוח זה יזוהה באמירה מפורשת המציינת כי מדובר
במידע צופה פני עתיד  ,תוך ציון העובדות והנתונים העיקריים ששימשו
בסיס למידע וכן הגורמים ה עיקריים שלהערכת החברה עשויים להביא לכך
שמידע צופה פני עתיד לא יתממש  .אי התממשות המידע צופה פני עתיד עשוי
לנבוע  ,בין היתר  ,מהתפתחויות בסביבה הכללית ובגורמים החיצוניים
המשפיעים על פעילות החברה  ,או מהתממשות איזה מגורמי הסיכון
המפורטים בסעיף  31בחלק א '  -תיאור עסקי התאגיד  ,בדוח התקופתי ,
ויובהר כי על החברה לא מוטלת חובה לדווח על אי התממשותו של המידע
צופה פני עתיד כאמור .

א

מקרא
למען הנוחות  ,תהיינה בדוח תקופתי זה  ,למונחים המפורטים להלן ,
המשמעויות המפורטות לצידם  ,אלא אם נאמר  ,במפורש  ,אחרת :
" דוח " או " ד וח תקופתי ":

דוח תקופתי זה .

" התאגיד " או " החברה " או
" ויליפוד ":

ויליפוד השקעות בע " מ .

" הקבוצה ":

החברה והחברות המאוחדות שלה .

" הבורסה ":

הבורסה לניירות ערך בת " א בע " מ .

" הרשות ":

רשות ניירות ערך .

" דולר ":

דולר ארה " ב .

" ש " ח ":

שקל חדש .

" חוק החברות ":

חוק החברות  ,ה תשנ " ט . 1999 -

" חוק ניירות ערך ":

חוק ניירות ערך  ,התשכ " ח . 1968 -

" פקודת מס הכנסה ":

פקודת מס הכנסה ) נוסח חדש (  ,התשכ " א
. 1961 -
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חלק א '
ת י אור עסקי התאגיד
 . 1פעילות הקבו צה ותיאור התפתחות עסקיה
 . 1.1וילי -פוד השקעות בע " מ ) להלן  " :החברה "( הינה חברת האם  ,המאגדת בתוכה קבוצת
חברות המאוחדות עם החברה ) להלן  " :הקבוצה "( .פעילות הקבוצה בתחום המזון
מתבצעת על ידי ג  .וילי -פוד אינטרנשיונל בע " מ ) להלן  " :וילי -פוד אינטרנשיונל "(
הנסחרת בבורסת ה NASDAQ -בארה " ב  ,והחברות הבנות שלה  ,ביניהן גולד פרוסט
בע " מ ) להלן  " :גולד פרוסט "(  .החברה התאגדה ביום  27בנובמבר  1992כחברה
פרטית בשם ת  .ק  .ד  .השקעות בע " מ  .בחודש דצמבר  1992החברה שינתה את שמה ל-
ת  .ק  .ד  .אינווסטמנטס בע " מ  .ביום  31בדצמבר  , 1992 ,פרסמה החברה תשקיף הנפקה
לציבור על פיו הונפקו מניות בחודש ינואר  . 1993בסמוך לאחר מכן נרשמו מניות
החברה למסחר בבורסה לניירות ערך בתל  -אביב בע " מ  .ביום  6בינואר  1995 ,שינתה
החברה את שמה לשמה הנוכחי .
נכון למועד הדוח  ,הקבוצה עוסקת בעיקר בייבוא  ,שיווק והפצה של מגוון ) למעלה מ-
 ( 600מוצר י מזון בישראל ומחוץ לה  ,ונמנית על יבואניות המזון המובילות בישראל .
כמו כן  ,ל חברה חנות קמעונאית למכירה של מגוון רחב ממוצרי וילי -פוד
אינטרנשיונל במטרה לקדם את מוצרי וילי -פוד אינטרנשיונל ולשמש כמעין קבוצת
מיקוד לבחינת יבוא מוצרי מזון חדשים ) להלן  " :החנות הקמעו נאית "(  .יובהר  ,כי
החברה מוכרת בחנות הקמעונאית מוצרים נוספים שאינם של וילי -פוד אינטרנשיונל .
לתאריך פרסום דוח זה היקף ההשקעה בפעילות זו אינ ה מהותי ת לפעילות החברה
ולתוצאותיה הכספיות .
עד לתום הרבעון הרביעי של שנת  2011עסקה החברה גם בתחום הייצור  ,על ידי
החזקה של וילי -פוד אינטרנשיונל בכ 51% -ממניות סלטי שמיר )  ( 2006בע " מ ) להלן :
" סלטי שמיר "( .החל מיום  27בדצמבר  2011הופסקה פעילות הייצור  ,לאחר
שהחזקות וילי -פוד אינטרנשיונל בסלטי שמיר נמכרו  .לפרטים נוספים אודות מכירת
החזקות וילי -פוד אינטרנשיונל בסלטי שמיר ראה ביאור  25לדוחות הכספיים
לפרטים אודות התקשרות וילי -פוד אינטרנשיונל בהסכם הלוואה עם ג  .ד -ב  .א
החזקות ) ייעודית ( )  ( 2013בע " מ ) להלן  (" NEWCO " :ולפיו העמידה וילי -פוד
אינטרנשיונל ל , NEWCO -הלוואה המירה בסך של  65מיליון ש " ח ראו סעיף 26.5
להלן .
 . 1.2למוצרי הקבוצה קיימת תחרות מתמד ת ועזה של מוצרים אחרים מתוצרת מקומית
ומייבוא  .לפרטים בדבר תחרות ראה סעיף  10להלן .
מקורות היבוא של הקבוצה מגוונים  ,והיא קשורה למספר רב של ספקים ברחבי
העולם  .לקבוצה לקוחות רבים בישראל  ,עליהם נמנות רשתות שיווק המזון הגדולות ,
וכן לקוחות השוק הפרטי ) רשתות שיווק המזון הפרטיות  ,מינימרקטים  ,סיטונאים ,
לקוחות מוסדיים ויצרנים ( הפזורים ברחבי ישראל  .הקבוצה מוכרת את מוצריה גם
מחוץ לישראל ללקוחות הפזורים ברחבי העולם  ,בעיקר בארה " ב ובאירופה .
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 . 1.3להלן תרשים מבנה אחזקות הקבוצה ליום  31בדצמבר : 2013

החברה

100%

58.17%

100%
צוקטל השקעות
בע " מ ) ( 1

0.99%

ג  .וילי -פוד אינטרנשיונל
בע " מ
100%

100%

ו  .פ  .ד  ) .ייבוא שיווק
ומסחר ( בע " מ
100%

גולד פרוסט
בע " מ
100%

ויליפוד גבינות
איכות בע " מ

100%

גולדפרוסט עולם
הגבינות בע " מ
100%

גבינות הזהב
בע " מ
100%

משק הגבינות בע " מ

ויליפרוסט בע " מ

)  ( 1צוקטל השקעות בע " מ ) להלן  " :צוקטל "( עסקה בפעילות השקעה פיננסית  .עיקר השקעותיה של
צוקטל ה יו באגרות חוב ) סדרה ב ' ( של החברה  .נכון ליום  31בדצמבר  2013אין לצוקטל פעילות
כלשה יא .

לפרטים נוספים אודות חברות הבת והחברות הקשורות של החברה  ,ראה להלן בתקנות
 11-13ב חלק ד ' – פרטים נוספים על התאגיד  ,בדוח התקופתי .
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.2

תחומי פעילות הקבוצה
כאמור לעיל בתקופת הדוח  ,ונכון למועד הדוח  ,הקבוצה פועלת בתחום פעילות אחד
בלבד  ,תחום היבוא  ,השיווק וההפצה של מוצרי מזון .

.3

השקעות בהון החברה ועסקאות במניות החברה
. 3.1

למיטב יד יעת החברה  ,לא בוצעו השקעות בה ו ן החברה בשנתיים האחרונות ,
למעט כמפורט להלן :

תאריך
27/11/13

27/11/13

סוג
העסקה
הקצאה
פרטית

הקצאה
פרטית

כמות וסוג ני " ע
 689,700מניות רגילות
בנות  1ש " ח ע  .נ .

מחיר
 29ש " ח
למניה

 689,700אופצי ות ) סד רה
 ( 3לא רשומות הניתנות
למימוש כ " א למניה
רגילה אחת בת  1ש " ח
ע  .נ  .של החברה

ללא
תמורה

הערות
ראו
בסעיף
3.1.1
להלן
ראו
בסעיף
3.1.1
להלן

 . 3.1.1ביום  25בנובמבר  , 2013 ,התקשרה החברה עם משקיעים מסווגים הנמנים על
המשקיעים המפורטים בתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך  ,התשכ " ח1968 -
) להלן  " :הניצעים "(  ,בהס כם לביצוע הקצאה פרטית מהותית לניצעים של
 689,700מניות רגילות בנות  1ש " ח ע  .נ  .כ " א של החברה ) להלן  " :המניות
המוצעות "( ושל  689,700אופציות לא רשומות למסחר  ,הניתנות למימוש כ " א
למניה רגילה אחת של החברה בת  1ש " ח ע  .נ  ) .להלן  " :האופציות המוצעות "(.
לאחר ביצוע ההקצאה  ,המניות המוצעות היוו נכון לאותו מועד  ,כ5.18% -
מההון המונפק והנפרע של החברה וכ 5.24% -מזכויות ההצבעה בה ) כ4.93% -
מההון המונפק והנפרע של החברה וכ 4.97% -מזכויות ההצבעה בה  ,בדילול
מלא ( .כמו כן  ,לאחר ההקצאה ובהנחה שימומשו האופציות המוצעות  ,היוו
האופציות המוצ עות באותו מועד כ 4.93% -מהון המניות המונפק והנפרע של
החברה וכ 4.97% -מזכויות ההצבעה של החברה ) כ 4.93% -מההון המונפק
והנפרע של החברה וכ 4.97% -מזכויות ההצבעה בה  ,בדילול מלא ( .האופציות
המוצעות תהיינה ניתנות למימוש במשך תקופה בת שנתיים )  2שנים ( מיום 4
בדצמבר  , 2013דהיינו  ,עד ליום  3בדצמבר  ) 2015כולל ( ) להלן  " :תקופת
המימוש "(  ,מחיר המימוש יהיה בסך של  33ש " ח למניה ) להלן  " :מחיר
המימוש "(  ,מותאם דיבידנד ) למעט דיבידנד שהוכרז על ידי החברה ביום 6
בנובמבר  2013ושמועד תשלומו נקבע ליום  17בדצמבר  .( 2013האופציות שלא
ימומשו עד לתום תקופת המימוש  ,תפקענה ולא תקנינה עוד זכויות כלשהן .
לפרטים נוספים אודות הניצעים בהקצאה  ,תנאי האופציות המוצעות ומניעות
או הגבלות ביצוע פעולות בניירות הערך האמורים  ,ראו על דרך ההפניה דיווח
מיידי מיום  25בנובמבר  ) 2013אסמכתא מס ' .( 2013-01-202302 :
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. 3.2

למיטב ידיעת החברה בשנתיים שקדמו למועד דוח זה  ,לא בוצעו עסקאות
מהותיות על ידי בעלי עניין בחברה במניות החברה מחוץ לבורסה  ,למעט
כמפורט בטבלה ש להלן :

תאריך

שם בעל
הענ י ין

12/9/12

צבי ויליגר

24/9/12

צבי ויליגר

2/10/12

צבי ויליגר

3/10/12

צבי ויליגר

4/10/12

צבי ויליגר

סוג העסקה

רכישה מחוץ
לבורסה
רכישה מחוץ
לבורסה
רכישה מחוץ
לבורסה
רכישה מחוץ
לבורסה
רכישה מחוץ
לבורסה

כמות וסוג ני " ע

 49,800מניות רגיל ות
בנות  1ש " ח ע  .נ .
 10,942מניות רגילות
בנות  1ש " ח ע  .נ .
 5,338מניות רגילות
בנות  1ש " ח ע  .נ .
 2,281מ ניות רגילות בת
 1ש"ח ע.נ.
 12,500מניות רגילות
בנות  1ש " ח ע  .נ .

מחיר

 10ש " ח
למניה
 10.47ש " ח
למניה
 10.75ש " ח
למניה
 10.70ש " ח
למניה
 11ש " ח
למניה

 . 3.2.1ביום  2במרץ  , 2014נמסר לחברה מבעלי השליטה בה  ,ה " ה צבי ויליגר ויוסף
ויליגר  ,כי הנ " ל  ,וחברות פרטיות בשליטתם ) להלן בסעיף  3.2.1זה :
" המוכרים "(  ,חתמו על הסכם עם אמבלייז בע " מ ) 1להלן בסעיף  3.2.1זה :
" אמבלייז " ו  /או " הקונה "(  ,במסגרתו עתידה אמבלייז  ,בכפוף לתנאים שנקבעו ,
לרכוש  7,722,297מניות רגילות בנות  1ש " ח ע  .נ  .כ " א של החברה ) להלן בסעיף
 3.2.1זה  " :המניות הנמכרות "(  ,המהוות כ 58.04% -מהון המניות המונפק
והנפרע של החברה וכ 58.62% -מזכוות ההצבעה בה ) כ 55.16% -מזכויות ההון
בחברה  ,בהנלת דילול מלא וכ 55.69% -מזכויות ההצבעה בחברה בהנחת דילול
מלא (  ,בתמורה לסך של כ 268 -מיליון ש " ח ) להלן בסעיף  3.2.1זה :
" התמורה "(  ,המשקף סך של כ 34.71 -ש " ח למניה של הח ברה ) להלן בסעיף
 3.2.1זה  " :מחיר העסקה " ו " -ההסכם "  ,בהתאמה (.
למיטב ידיעת החברה וכפי שנמסר לה מהמוכרים  ,התקשרותה של אמבלייז
בהסכם התאפשרה לאור העובדה שביום  7במרץ  , 2014חילקה זד  .בי  .איי .
בע " מ  ,בעלת השליטה ב -בי  .ג ' י  .איי  , .לבעלי מניותיה  ,כדיבידנד בעין  ,את
החזק ותיה ב -בי  .ג ' י  .איי  , .כך שלאחר ביצוע החלוקה האמורה  ,זד  .בי  .איי  .בע " מ
לא מחזיקה עוד ב -בי  .ג ' י  .איי  .ולמעשה  ,במועד כניסת ההסכם לתוקף  ,ככל
שיכנס לתוקף  ,בי  .ג ' י  .איי  .והחברות בשליטתה  ,תהיה בעלת " חברת שכבה "
אחת  ,כהגדרת המונח בחוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות התשע " ד-
. 2013
 1למיטב ידיעת החברה וכפי שנמסר לה מהמוכרים ,מדובר בחברה ציבורית שמניותיה רשומות למסחר בבורסה לניירות ערך
בלונדון ) (LSEואשר בי.ג'י.איי .השקעות ) (1961בע"מ )להלן" :בי.ג'י.איי ,(".חברה ציבורית שמניותיה נסחרות בבורסה
לניירות ערך בתל אביב בע"מ ,מחזיקה ,יחד עם בעלת השליטה בה) Israel 18 B.V. ,להלן" :ישראל  "18ולשעבר:
ׁ (Chabad 770 B.V.בכ 29.65%-מהונה המונפק והנפרע )בנטרול מניות רדומות( ומזכויות ההצבעה בה )להלן" :הון
אמבלייז"( .כמו כן ,למיטב ידיעת החברה וכפי שנמסר לה מהמוכרים ,לישראל  ,18אופציות  ,Callביחס לכ 14.46%-נוספים
מהון אמבלייז.
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להלן עיקרי ההסכם :
. 3.2.1.1

תנאי מתלה לכניסתו לתוקף של ההסכם :
כניסתו לתוקף של ההסכם כפופה לקבלת אישור הממונה על
ההגבלים העסקיים .

. 3.2.1.2

הפקדת המניות הנמכרות והתמורה בגינן  ,בחשבון נאמנות
למיטב ידיעת החברה  ,ביום  3במרץ  , 2014הורו המוכרים על
הפקדת כלל המניות הנמכרות בחשבון נאמנות ) להלן בסעיף 3.2.1
זה  " :חשבון הנאמנות "( .כמו כן  ,הורתה הקונה על הפקדת סך
השווה לכ 287.6 -מיליון ש " ח  ,הכולל את התמורה ואת התשלום
שי י דרש לה  ,להשלמת הצעת הרכש המיוחדת , 2כאמור בסעיף
 ( 2 ) 3.2.1.3להלן  ,בחשבון הנאמנות .

. 3.2.1.3

מתווה העסקה :
העסקה תבוצע במספר שלבים  ,בכפוף לתנאים המפורטים להלן
כאשר המועד הקובע להשלמתה נקבע למועד הצלחת הצעת הרכש
המיוחדת או  7ימי עסקים לאחר שהצעת הרכש המיוחדת נדחתה ,
ובלבד שלא הופעלה אופציית ביטול ההסכם וחלפו  9ימי עסקים
ממועד דחיית הצעת הרכש ואופציית ה Call -לא מומשה  ,לפי העניין
) להלן בסעיף  3.2.1זה  " :המועד הקובע "( .יובהר כי השלמת
העסקה  ,על כל שלביה  ,תבוצע במועד הקובע  ,בהתאם למקרים
המתוארים להלן :
)  ( 1שלב א ' – רכישת מניות המנה הראשונה
בשלב הראשון  ,לאחר כניסת ההסכם לתוקף  ,תרכוש אמבלייז
 5,928,156מניות של החברה ) להלן בסעיף  3.2.1זה  " :מניו ת המנה
הראשונה "(  ,המהוות  44.99%מזכויות ההצבעה בחברה ) כאשר
השלמת שלב זה בפועל תתבצע  ,ככל שתתבצע  ,במועד הקובע (.
)  ( 2שלב ב '  -הצעת רכש מיוחדת
לאחר כניסת ההסכם לתוקף ולא לפני  3באפריל  , 2014תפרסם
אמבלייז הצעת רכש מיוחדת כהגדרתה בחוק החברות ו כמשמעותה
בתקנות ניירו ת ערך ) הצעת רכש (  ,התש " ס ) 2000 -לעיל ו להלן בסעיף
 3.2.1זה  " :הצעת הרכש המיוחדת "(  ,במסגרת ה תציע החברה
לרכוש  658,684מניות החברה אשר מהוות  5%מזכויות ההצבעה
בחברה  ,במחיר למניה של מחיר העסקה .
במסגרת ההסכם  ,התחייבו המוכרים להיענות להצעת הרכש
המיוחדת בגין מלוא החז קותיהם במניות החברה כפי שתהיינה
לאחר רכישת מניות המנה הראשונה כאמור בסעיף  ( 1 ) 3.2.1.3לעיל .

במידה והצעת הרכש המיוחדת לא תיצלח :
 2תחת הנחה שכלל בעלי מניות החברה )למעט בגין מניות המנה הראשונה( ,יענו להצעת הרכש המיוחדת לרבות המוכרים.
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א  .למוכרים תהא הזכות להביא לביטול ההסכם לרבות ביטול
רכישת מניות המניה הראשונה  ,בתוך  7ימי עסקים מהמועד בו
נודע כי הצעת הרכש המיוחדת לא הצליחה ) לעיל ולהלן בסעיף
 3.2.1זה  " :אופציית ביטול ההסכם "(.
ב  .לאמבלייז אופציה  ,לתקופה בת  9ימי עסקים החל מהמועד בו
נודע כי הצעת הרכש המיוחדת לא הצליחה  ,ככל שלא תצליח ,
ואשר מכוחה תהא רשאית אמבלייז לרכוש מהמוכר ים את
מניות המנה השניה  ,כהגדרתן להלן  ,כמפורט ובכ פוף לאמור
בסעיף  )( 3 ) 3.2.1.3ב ( להלן ) לעיל ו להלן בסעיף  3.2.1זה :
" אופציית ה .(" Call -יובהר כי אופציית ה Call -גוברת על
אופציית ביטול ההסכם .
)  ( 3שלב ג ' – רכישת מניות המנה השנייה
א.

אם וככל שהצעת הרכש המיוחדת תצליח  ,תרכוש אמבלייז את
כמות המניות הנמכרות  ,בניכוי כמות מנ יות המנה הראשונה
ובניכוי כמות מניות המוכרים שתירכשנה על ידי אמבלייז
במסגרת הצעת הרכש המיוחדת  ,היה ותצלח ) להלן בסעיף
 3.2.1זה  " :מניות המנה השנייה "(.

ב.

אם וככל שהצעת הרכש המיוחדת לא תיצלח  ,לאמבלייז
שמורה הזכות לממש את אופציית ה Call -ובמסגרתה  ,לרכוש
את מניות המ נה השנייה כאשר במקרה כאמור  ,כל עוד הן
תוחזקנה על ידי אמבלייז  ,מניות המנה השנייה תהיינה
רדומות כאמור בסעיף  333לחוק החברות וכך גם חלק ממניות
המנה הראשונה  ,כך שזכויות ההצבעה של אמבלייז בחברה ,
תעמודנה על . 44.99%

)  ( 4אם וככל שהצעת הרכש המיוחדת לא הצליחה  ,אופציית ב יטול
ההסכם לא מומשה ואופציית ה Call -פקעה  ,תבוצע רכישת
מניות המנה הראשונה בלבד .
)  ( 5אם וככל שהצעת הרכש המיוחדת לא הצליחה  ,אופציית ביטול
ההסכם מומשה על ידי המוכרים ואופציית ה Call -פקעה  ,יבוטל
ההסכם מבלי שיושלם אף אחד משלביו .
. 3.2.1.4

אופציות : Put
)  ( 1במסגרת ההסכם  ,העניקה א מבלייז לכל אחד מהמוכרים ,
אופציית  , Putאשר תכנס לתוקפה בקרות האמור בסעיף
 ( 4 ) 3.2.1.3לעיל  ,למכור לה את מניות המנה השניה  ,כולן או
חלקן  ,במחיר העסקה  ,במשך תקופה שתחילתה במועד הקובע
וסיומה  5שנים לאחר המועד הקובע ) להלן בסעיף ( 1 ) 3.2.1.4
זה  " :תקופת המימוש "( וזאת בכפוף לכך שבמועד מימוש
האופציה האמורה  ,לא יחולו על אמבלייז מגבלות ביחס לרכישת
מניות נוספות של החברה  ,מכח סעיף  328לחוק החברות או מכח
כל דין ) להלן בסעיף  3.2.1זה  " :אופציית יתרת ההחזקות "(.
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)  ( 2בנוסף  ,העניקה אמבלייז לכל אחד מהמוכרים  ,אופציית Put

בלתי מותנית למכור לה את מניותיהם  ,כולן או חלקן  ,בוילי -פוד
אינטרנשיונל במחיר של  ) $ 12שניים עשר דולר ארה " ב ( למניה
במשך תקופה שתחילתה לאחר שנה ממועד החתימה על ההסכם
וסיומה חמש שנים לאחר חתימת ההסכם ) להלן בסעיף 3.2.1
זה  " :אופציית ה " PUT -ולהלן בסעיף  ( 2 ) 3.2.1.4זה  " :תקופת
המימו ש " בהתאמה ( .אופציית ה Put -ניתנת להסבה לחברה ,
כפוף לאישורים על פי דין .
)  ( 3הן ביחס לאופציית יתרת ההחזקות והן ביחס לאופציית הPut -

) להלן ביחד בסעיף  3.2.1זה  " :האופציות "(  ,התחייב כל אחד
מהמוכרים להעניק לאמבלייז יפוי כח  ,למכירת המניות נשוא כל
אחת מהאופציות במהלך תק ופת המימוש  ,במחיר שלא יהא
נמוך ממחיר המימוש שנקבע ביחס לכל אחת מהאופציות  ,בכפוף
לכל דין  .היה ויבקשו המוכרים לבטל איזה מיפויי הכח
האמורים  ,תפקע האופציה בהתאמה  ,ביחס למניות שיפויי הכח
ניתנו בגינן .
)  ( 4האופציות כפופות להתאמות מקובלות עקב חלוקת מניות
הטבה  ,הנפקת זכויות  ,חלוקת דיבידנד ומיזוג .
 . 3.2.1.5במועד הקובע  ,למעט אם חל האמור בסעיף  ( 5 ) 3.2.1.3לעיל  ,תכונס
ישיבת דירקטוריון של החברה  ,שעל סדר יו מה  ,בין היתר  ,מינוי
דירקטורים מטעם אמבלייז אשר מועמדותם תוגש לדירקטוריון
החברה ואשר לאחר מינויים  ,יהוו רוב בדירקטוריון החברה ) ובסמ וך
לאחר מכן  ,תכונס גם ישיבת דירקטוריון של וילי -פוד אינטרנשיונל
שעל סדר יומה  ,מינוי דירקטורים מטעם אמבלייז אשר לאחר מינויים ,
יהוו רוב בדירקטוריון וילי -פוד אינטרנשיונל ( .הובהר בהסכם כי אין
באמור בכדי לפגוע בהמשך כהונתם של הדירקטורים החיצוניים
בחברה ובוילי -פו ד אינטרנשיונל .
 . 3.2.1.6המשך הענקת שירותי ניהול על ידי ה " ה צבי ויליגר ויוסף ויליגר ,
לקבוצה
)  ( 1במסגרת ההסכם  ,התחייבו ה " ה צבי ויליגר ויוסף ויליגר להעניק
לוילי -פוד אינטרנשיונל שירותי ניהול בתפקיד יו " ר הדירקטוריון
ונשיא ) בהתאמה (  ,או כמנכ " לים משותפים  ,בכפוף לאמור בסעיף
 ( 5 ) 3.2.1.6להלן  ,לתקופה של שלוש שנים מהמועד הקובע ) להלן
בסעיף  3.2.1זה  " :תקופת ההתחייבות "(  ,וזאת בדמי ניהול שאינם
פחותים מדמי הניהול להם זכאי כל אחד מהם בהתאם להסכם
שירותי הניהול שלו עם וילי -פוד אינטרנשיונל והחברות הבנות שלה
נכון למועד חתימת ההסכם ) להלן בסעיף  3.2.1זה  " :הסכמי
הניהול "( והכל בכפוף לאישורם על ידי מוסדות וילי -פוד
אינטרנשיונל כנדרש על פי דין  .יובהר כי יכול וה " ה צבי ויליגר
ויוסף ויליגר ימשיכו לנהל את הפעילות העסקית הקיימת ,
כהגדרתה להלן  ,גם מעבר לתקופת ההתחייבות  ,בהתאם לרצון
הצדדים ובכפוף לאישורים הנ דרשים לכך על פי דין .
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)  ( 2היה ולא תאושר הארכת הסכמי הניהול עד ליום  30באוגוסט , 2014
על ידי מוסדות וילי -פוד אינטרנשיונל  ,מכל סיבה שהיא  ,אזי ה " ה
צבי ויליגר ויוסף ויליגר מתחייבים להודיע לוילי -פוד אינטרנשיונל ,
על הבאת הסכמי הניהול לידי סיום ) להלן בסעיף  3.2.1זה  " :מ תן
ההודעה "( וכן  ,מתחייבים הם להמשיך להעניק את שירותי הניהול
לוילי -פוד אינטרנשיונל גם במהלך תקופת ההודעה המוקדמת
ותקופת ההסתגלות קרי  18 ,חודשים ממועד מתן ההודעה .
)  ( 3כל עוד יעניקו צבי ויליגר ו  /או יוסף ויליגר שירותי ניהול לחברה ,
לוילי -פוד אינטרנשיונל ו  /או לכל ח ברה בת ו  /או חברה מוחזקת
שלהן  ,כפי שתהיינה מעת לעת ) לעיל ולהלן ביחד בסעיף  3.2.1זה :
" הקבוצה "(  ,הם יכהנו גם כדירקטורים בחברה ובוילי -פוד
אינטרנשיונל  ,בכפוף לאישור מינויים מחדש על ידי האסיפה
הכללית של החברה ושל וילי -פוד אינטרנשיונל .
)  ( 4במסגרת ההסכם התחייבו ה " ה צ בי ויליגר ויוסף ויליגר לתקופת אי
תחרות  ,למעט ב מקרים המפורטים בסעיף  ( 5 ) 3.2.1.6להלן ,
שתחילתה בתום תקופת ההתחייבות וסיומה  ,בחלוף  6שנים
מהמועד הקובע כאשר בגין כל שנה ממועד סיום שירותי הניהול
מה " ה צבי ויליגר ו  /או יוסף ויליגר ) להלן בסעיף  3.2.1זה  " :ויליגר
הפור ש "  ,לפי העניין (  ,לקבוצה ועד לחלוף  6שנים מהמועד הקובע
) להלן בסעיף  3.2.1זה  " :תקופת אי התחרות "(  ,ישולם לויליגר
הפורש מראש  ,בין על ידי אמבלייז ובין על ידי הקבוצה  ,סך של 1.5
מיליון ש " ח  ,בתוספת מע " מ ככל שיחול וכנגד חשבונית מס כדין ,
בגין כל שנה מתקופת אי התחרות ) להלן בסעיף  3.2.1זה  " :תשלום
בגין אי תחרות "( .יובהר כי במקרה בו יסתיימו שירותי הניהול הן
של צבי ויליגר והן של יוסף ויליגר לקבוצה  ,התשלום בגין אי
תחרות ישולם לכל אחד מהם .
)  ( 5במסגרת ההסכם נקבע כי היה וה " ה צבי ויליגר ו  /או יוסף ויליגר
יפרו את התחייבותם להעניק לו ילי -פוד אינטרנשיונל שירותי ניהול
כאמור בס " ק  ( 1 ) 3.2.1.6לעיל  ,ללא " סיבה "  ,אזי צבי ויליגר ו  /או
יוסף ויליגר ) לפי העניין ( יהיו כפופים לסעדים שיקבעו על ידי בורר
שיקבע על ידי הצדדים בהתאם לקבוע בהסכם ; לעניין סעיף  6זה ,
" סיבה " משמעה  :א ( הערת " עסק חי " כתוצאה מפעילו ת שאינה
בתחום הפעילות העסקית של הקבוצה בתחום היבוא  ,השיווק
וההפצה של מוצרי מזון ) לעיל ו להלן בסעיף  3.2.1זה  " :הפעילות
העסקית הקיימת "( ; ב ( דירקטוריון החברה ו  /או דירקטוריון וילי-
פוד אינטרנשיונל ו  /או מי ממוסדות הקבוצה  ,מנטרל ו  /או משבש
מהותית את יכולת פעילותם ש ל צבי ויליגר ו  /או יוסף ויליגר בתחום
הפעילות העסקית הקיימת ; ג ( צבי ויליגר ו  /או יוסף ויליגר לא מונו
מחדש כדירקטורים בחברה ו  /או בוילי -פוד אינטרנשיונל  ,בתקופה
בה הם מעניקים שירותי ניהול לקבוצה ; ד ( החברה ו  /או אמבלייז ,
לפי העניין  ,לא הצביעו  ,בגין החזקותיהן בוילי -פוד אינטרנשיונל ,
ככל שתהיינה  ,בעד הארכת הסכמי הניהול  ,באסיפת בעלי מניות של
וילי -פוד אינטרנשיונל ; ה ( החברה ו  /או וילי -פוד אינטרנשיונל
הודיעה מסיבות לא סבירות על רצונה בסיום קבלת שירותי הניהול
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ממי מה " ה צבי ויליגר ו  /או יוסף ויליגר ; ו ( מכירת השליטה
בפעילות העס קית הקיימת לצד ג ' ו  /או מכירת השליטה בחברה ו  /או
בוילי -פוד אינטרנשיונל לצד ג '; ז ( הכנסת צד ג ' כשותף לשליטה
בפעילות העסקית הקיימת ו  /או לשליטה בחברה ו  /או בוילי -פוד
אינטרנשיונל ללא קבלת הסכמת המוכרים מראש ובכתב שלא
תסורב מסיבה לא עניינית ; ח ( אבדן כושר עבודה של מי מה " ה צבי
ויליגר ו  /או יוסף ויליגר  .במקרים כאמור  ,למעט המקרה המתואר
בס " ק ח ' לעיל  ,לא תחול חובת אי התחרות על ויליגר הפורש .
 . 3.2.1.7יפוי כח לאמבלייז להצבעה בוילי -פוד אינטרנשיונל
במסגרת ההסכם ה תחייב כל אחד מהמוכרים להפקיד אצל אמבלייז
יפוי כח בלתי חוזר להצביע באסיפו ת הכלליות של בעלי המניות של
וילי -פוד אינטרנשיונל  ,כל אחד מכח אחזקותיו בוילי -פוד
אינטרנשיונל  .יפויי הכח האמורים יוותרו בתוקפם כל עוד מי
מהמוכרים ) לפי העניין ( מחזיק במניות וילי -פוד אינטרנשיונל ועד תום
חמש שנים מהמועד הקובע .
מובהר  ,כי ההסכם האמור עדיין לא הוש לם וכי הוא כפוף לתנאים מתלים
כמפורט לעיל .
 . 4חלוקת דיבידנדים
 . 4.1מיום  1בינואר  2011ועד למועד הדוח חילקה החברה  ,בהתאם למדיניות חלוקת
הדיבידנד של החברה כאמור בסעיף  4.2להלן  ,דיבידנד במזומן לבעלי מניותיה
כדלקמן :

סוג דיבידנד

סכום החלוקה
) סך למניה
נכון ליום
ההחלטה (

יום קובע ויום האקס

יום
התשלום

הפניה לדיווח מיידי

דיבידנד
 19דיווח מיידי מיום 29
מ י ליון היום הקובע נקבע ל 6 -ביום
3.5
מס '
, 2012
בנובמבר
ביניים במזומן ש " ח ) כ 0.27 -בדצמבר  , 2012יום האקס בדצמבר
אסמכתא . 2012-01-296424 :
. 2012
ל 7 -בדצמבר 2012
בגין שנת  2012ש " ח למניה (
 17דיווח מיידי מיום  18במרץ
מ י ליון היום הקובע נקבע ל 3 -ביום
דיבידנד סופי 6.9
 , 2013מס ' אסמכתא 2013- :
במזומן בגין ש " ח ) כ 0.55 -באפריל  , 2013יום האקס באפריל
. 01-009358
. 2013
ל 4 -באפריל 2013
ש " ח למניה (
שנת 2012
 17דיווח מיידי מיום  3בדצמבר
מיליון היום הקובע ויום האקס ביום
דיבידנד
10
 , 2013מס ' אסמכתא 2013- :
ביניים במזומן ש " ח ) כ 0.75 -נקבע ו ל 3 -בדצמבר  2013בדצמבר
. 01-212502
2013
בגין שנת  2013ש " ח למניה (
 . 4.2מדיניות חלוקת הדיבידנד של החברה  ,כפי שנקבעה ביום  4באוגוסט  2004הינה
כדלקמן :
החברה תשאף לחלק דיב ידנד בשיעור של  33%לפחות מרווחיה השנתיים לאחר מס ,
החל מרווחי שנת  2004ואילך ) אך למען הסר ספק שלא בגין הרווחים הראויים
לחלוקה שנצברו עד לתום שנת  , ( 2003וזאת בכפוף לתנאים הבאים :
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א  .דירקטוריון החברה הוא שיחליט מעת לעת על חלוקת דיבידנד והחלטתו
תתקבל בהתאם להוראות הדין .
ב  .החלטת הדירקטוריון בדבר סכום החלוקה תהיה בהתחשב בצרכי המימון של
החברה  ,התחייבויותיה  ,נזילותה ותכניות ההשקעה שלה .
ג  .החלטת הדירקטוריון בדבר סכום החלוקה תהיה בהתחשב בכך שחלוקת
הדיבידנד כאמור לא תפגע בהתחייבותה של החברה כלפי מחזיקי האג " ח
והבנקים .
ד  .החלטת הדי רקטוריון בדבר סכום החלוקה תהיה בהתחשב בכך שההון העצמי
של החברה לא יפחת מ 55% -מסך המאזן לאחר חלוקת הדיבידנד .
 . 4.3נכון ליום  31.12.2013יתרת הרווחים ראויים לחלוקה  ,הסתכמה בסך של כ121,572 -
אלפי ש " ח .
מגבלות על חלוקת דיבידנד
למיטב ידיעת החברה  ,למעט המגבלות האמורות להלן ולמעט מגבלות הקבועות בדין  ,לא
חלות על החברה מגבלות  ,אשר השפיעו או עשויות להשפיע על יכולת החברה לחלק
דיבידנדים בחברה :
 . 4.4שטר הנאמנות לאגרות החוב ) סדרה ד ' ( של החברה קובע כי החברה לא תבצע חלוקת
דיבידנד בסכום העולה על שליש מהרווח השנתי של החברה לאחר מס  ,ובכ ל מקרה
לא תבצע חלוקה כאמור באם עקב החלוקה האמורה ) ועקב החלוקה בלבד ( ההון
העצמי של החברה לאחר החלוקה יפחת מ 45% -מסך המאזן  .חלוקות הדיבידנד
המתוארות לעיל עמדו בתנאי האמור .
 . 4.5המגבלות העיקריות העשויות להשפיע על יכולת החברה לחלק דיבידנד בעתיד
כוללות  ,בין היתר  ,את צרכי המימון והנזילות של החברה כמו גם ההתחייבות של
החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב שלה .
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מידע כספי לגבי תחומי הפעילות של הקבוצה
להלן נתונים כספיים מאוחדים באלפי ש " ח של הקבוצה לשנים  2011עד : 2013
שנת 2013
תחום
היבוא
סך ההכנסות
מחיצוניים
מתחומי פעילות אחרים

336,726
336,726

סך הכל
סך העלויות המיוחסות
עלויות מיוחסות לתחום פעילות מסוים ,
אשר אינן מהוות הכנסות בתחום פעילות
אחר
עלויות המהוות הכנסות של תחומי
פעילות אחרים
סך הכל עלויות מיוחסות

308,071

רווח תפעולי לתחום הפעילות

28,655

מסים על הכנסה

10,077

רווח לאחר מסים על הכנסה

54,145

סך נכסים שהוקצו לתחומי הפעילות
נכסים שלא הוקצו לתחומי הפעילות
סך נכסים לקבוצה

480,887
480,887

סך התחייבויות שהוקצו לתחומי
הפעילות
התחייבויות שלא הוקצו לתחומי
הפעילות
סך התחייבויות לקבו צה

55,328

חלק המיעוט בהכנסות תחום הפעילות
מחיצוניים
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308,071
-

55,328
140,852

שנת 2012
תחום
היבוא
סך ההכנסות
מחיצוניים
מתחומי פעילות אחרים

286,827
286,827

סך הכל
סך העלויות המיוחסות
עלויות מיוחסות לתחום פעילות מסוים ,
אשר אינן מהוות הכנסות בתחום פעילות
אחר
עלויות המהוות הכנסות של תחומי
פעילות אחרים
סך הכל עלויות מיוחסות

263,858

רווח תפעולי לתחום הפעילות

22,969

מסים על הכנסה

7,757

רווח לאחר מסים על הכנסה

31,422

סך נכסים שהוקצו לתחומי הפעילות
נכסים שלא הוקצו לתחומי הפעילות
סך נכסים לקבוצה

481,883
481,883

סך התחייבויות שהוקצו לתחומי
הפעילות
התחייבויות שלא הוקצו לתחומי
הפעילות
סך התחייבויות לקבוצה

113,097

חלק המיעוט בהכנסות תחום הפעילות
מחיצוניים
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263,858
-

113,097
124,087

שנת 2011
תחום
היבוא
סך ההכנסות
מחיצוניים
מ תחומי פעילות אחרים

264,399
264,399

סך הכל
סך העלויות המיוחסות
עלויות מיוחסות לתחום פעילות מסוים ,
אשר אינן מהוות הכנסות בתחום פעילות
אחר
עלויות המהוות הכנסות של תחומי
פעילות אחרים
סך הכל עלויות מיוחסות

247,790

רווח תפעולי לתחום הפעילות
רווח מפעילות מופסקת

16,609
4,173

מסים על הכנסה

3,906

רווח לאחר מסים על הכנסה

3,217

247,790
-

סך נכסים שהוקצו לתחומי הפעילות
נכסים שלא הוקצו לתחומי הפעילות
סך נכסים לקבוצה

430,480
430,480

סך התחייבויות שהוקצו לתחומי
הפעילות
התחייבויות שלא הוקצו לתחו מי
הפעילות
סך התחייבויות לקבוצה

88,579

חלק המיעוט בהכנסות תחום הפעילות
מחיצוניים

88,579
118,768

להסברים אודות תוצאות הפעילות החברה  ,ראה להלן ב חלק ב '  -דוח הדירקטוריון ,
בדוח התקופתי .
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סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים על פעילות הקבוצה
להלן גורמים בסביב ה המאקרו כלכלית של הקבוצה  ,אשר עשויים להשפיע על פעילות
הקבוצה בכללותה :
 6.1כללי
פעילות ה קבוצה מושפעת מגורמים מאקרו -כלכליים שונים ובהם  ,שיעור צמיחת
המשק ומצב הכלכלה המקומית  ,שי ע ור האינפלציה  ,צמיחת שוק המזון  ,הצריכה
הפרטית לנפש ) לרבות ההכנסה הפנויה לנפש ( ועוד .
ש נת  2013אופיינה בצמיחה דומה לש נ ת  2012וכן ב מגמה חיובית בשוק ההון  ,כפי
שהייתה במחצית השניה של שנת . 2012
לפי תחזיות מטעם גורמים מאקרו כלכליים  ,צופים הגורמים כאמור שיעורי צמיחה
נמוכים במשק בשנת  2014של כ 2.5% -בלבד .
נכון למועד הדוח  ,לא ניתן לחזות את משך הזמן שבו תשרור האווירה הנוכחית
במצב המאקרו  -כלכלי העולמי והמקומי  .בהתאם לכך  ,קיים קושי להעריך את
ההיקף הכולל של ההשלכות הכלכליות הישירות והעקיפות  ,בטווח הקצר  ,הבינוני
והארוך  ,של המצב האמור על הקבוצה  ,שווי נכסיה  ,תוצאותיה  ,מצב עסקיה  ,הונה
העצמי ויכולתה לממש את נכ סיה .
הנהלת הקבוצה בוחנת באורח שוטף את ההתפתחויות וההשלכות האפשריות של
המצב הכלכלי בשווקים על עסקי הקבוצה .
 6.2המחאה החברתית בישראל
בסוף הרבעון השני של שנת  2011החלו גילויי מחאה חברתית בישראל על רקע
מחירי הדיור הגבוהים ויוקר המחיה  .גילויי המחאה החברתית קיבלו א ת ביטויים
בדרכים שונות ובין היתר  ,בדרך של הפעלת לחץ צרכני קבוצתי על יצרני וספקי
מזון ורשתות השיווק השונות בשוק הקמעונאי על -ידי קבוצות מחאה באינטרנט
ומחוצה לו  ,הפגנות רחוב המוניות ועוד  .המחאה החברתית השפיעה לרעה על
תוצאות הקבוצה לשנת  2011ול מחצית הראשונה של שנת  . 2012לאור עוצמת גילויי
המחאה מינה ראש הממשלה בחודש אוגוסט  2011את ה ועדה לשינוי חברתי כלכלי
בראשות פרופ ' טרכטנברג ) ראה להלן (.
ב מהלך המחצית השניה של שנת  2012ובמהלך שנת  , 2013נראה כי פחתו גילויי
המחאה החברתית אך אותותיה של המחאה עדיין ניכרים בתחום קמעו נאות המזון .
ה תעוררות מחודשת של המחאה החברתית עלול ה להשפיע לרעה על תוצאותיה
העסקיות של ה קבוצה וזאת  ,עקב הלחץ הצרכני הרב המופעל על ה קבוצה מ צד
רשתות השיווק להוזלת המוצרים הנמכרים על -ידה  .ה קבוצה פועלת להתמודדות
עם השלכות המחאה החברתית באמצעים שונים לרבות באמצע ות כניסה לתחומי
מוצרים חדשים .
 6.3הועדה לשינוי חברתי כלכלי בישראל
בעקבות המחאה החברתית אשר התרחשה על רקע מחירי הדיור ויוקר המחיה בסוף
הרבעון השני של שנת  , 2011מינה ראש הממשלה בחודש אוגוסט  2011את הועדה
לשינוי חברתי כלכלי בראשות פרופ ' טרכטנברג )" ועדת טרכטנברג "( .
בחודש דצמבר  , 2011בעקבות המלצותיה של ועדת טרכטנברג מחודש ספטמבר
 , 2011פורסם החוק לשינוי נטל המס ) תיקוני חקיקה (  ,התשע " ב , 2011 -שעניינו
שינויים בנטל המיסוי ובין היתר הועלה מתחילת שנת  2012שיעור המס על רווחי
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הון וכן על ריבית ועל דיבידנד ( ב ) 5% -כך למשל  ,ביח ס לרווח הון ממכירת מניות
שיעור המס של  20%או  25%הועלה ל 25% -או  , 30%בהתאמה (  ,העלאת מס
החברות החל על תאגידים בשנת  2012לשיעור של  25%וביטול מתווה ההפחתה
ההדרגתי של שיעור מס החברות  .בשל האמור לעיל  ,רשמה הקבוצה בשנ ים  2012ו-
 2013בדוחותיה הכספיים הוצאות מיס ים גדולות יותר  .עם זאת  ,לא צפויות
השפעות מהותיות נוספות על תוצאותיה הכספיות של הקבוצה .
ביום  5באוגוסט  2013עבר בכנסת החוק לשינוי סדרי עדיפות לאומיים ) תיקוני
חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים  2013ו , ( 2014 -התשע " ג  , 2013אשר קבע בין
היתר העלאת שיעור מס החברות  ,החל משנת  2014ואילך בשיעור של  1.5%כך
שיעמוד על . 26.5%
לפרטים ראה גם ב י אור ים  ) 14ה ( )  ( 4ו ) 14 -ה ( )  ( 5לדוחות הכספיים .
 6.4הצעת חוק קידום התחרות בענף המזון  ,התשע " ג – 2012
על רקע המחאה הציבורית שהתעוררה במהלך הרבעון השני של שנת  , 2011מונה
בחודש יוני  2011על -ידי שר הת מ " ת ושר האוצר צוות בין משרדי  ,בראשות מר
שרון קדמי  ,מנכ " ל משרד התמ " ת  ,לבחון את רמת התחרותיות והמחירים בתחום
מוצרי המזון והצריכה )" ועדת קדמי "( .המנדט אותו קיבלה ועדת קדמי עסק בין
היתר בנושאים הבאים  :בחינת שוק מוצרי המזון  ,חסמי היבוא  ,ההפצה והשיווק
לצרכן ; איתור כשלי שוק המונעים הגברת תחרות וירידת מחירים בשווקי
המוצרים  ,לרבות חסמים להגברת היבוא ; הפחתת מכסים ; הגברת הרגולציה על
קשרי ספק – קמעונאי ; התמקדות פרטנית בתחום משק החלב ומוצריו וגיבוש
המלצות להגברת התחרות לשם רווחת הצרכנים .
על בסיס המלצות ועדת קדמי הת קבלה בחודש אוקטובר  2012החלטת ממשלה
ליישם את המלצות ועדת קדמי  ,שבעקבותיה פורסם בחודש נובמבר  2012תזכיר
חוק קידום התחרות בענף המזון  ,התשע " ג ") 2012 -התזכיר "( .בתזכיר נקבעו
הוראות שמטרתן הסדרת הפעילות של ספקים ושל קמעונאים  ,הסדרים שמטרתם
קידום והבטחת התחרות בש יווק הקמעונאי ברמה האזורית והוראות המסדירות
שקיפות מחירים  .ביום  11ביוני  2013פורסמה ברשומות הצעת חוק קידום התחרות
ב ענף המזון  ,התשע " ג  ") 2012 -הצעת החוק "( .ביום  9בדצמבר  2013החלו דיונים
בועדה המשותפת לועדת הכלכלה ולועדת הכספים של הכנסת )" הועדה המשותפת " (
א שר הסתיימו ביום  5במרס  2014עת אישרה הועדה המשותפת את הצעת החוק
לקריאה שניה ושלישית .
מטרת הצעת החוק היא קידום והגברת התחרותיות בענף המזון ומוצרי הצריכה ,
לשם הפחתת מחירי המצרכים לצרכן  .הצעת החוק כוללת שלושה פרקים עיקריים :
.1

הגברת שקיפות המחירים ברשתות המזון – החוק מחייב את רשתות המזון
לפרסם את המחירים העדכניים בכל סניף ברשת האינטרנט  .צעד זה יאפשר
פיתוח אתרים להשוואת מחירים של סל הצריכה האישי של הצרכן בין חנויות
המזון שבסביבת מגוריו .

.2

התמודדות עם ריכוזיות אזורית של קמעונאי המזון – הענף מתאפיין
בריכוזיות גבוהה ש ל רשתות מזון באזור גיאוגרפי אחד  .רשתות אלה דוחקות
את המתחרות מאותו אזור ומגבילות את התחרות  .הצעת החוק אוסרת על
רשתות מזון השולטות באזור מסוים לפתוח סניפים נוספים באותו אזור ללא
אישור הממונה על ההגבלים העסקיים  .בנוסף  ,בית הדין להגבלים עסקיים
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רשאי לחייב רשתו ת אלה למכור סניפים באזורים הסובלים מריכוזיות והיעדר
תחרות .
.3

קידום התחרות באמצעות ספקים קטנים והסדרת תחרות הוגנת בתחום
קמעונאות המזון – ענף המזון מאופיין במספר קטן של ספקים דומיננטיים
שחלקם אף הוכרזו כמונופול  .בנוסף  ,בענף התקבעו הסדרים אנטי תחרותיים
שמטרתם ל דחוק ספקים בינוניים ו קטנים מהמדפים ולפגוע בתחרות ובצרכן .
הצעת החוק אוסרת על קיום הסדרים אנטי תחרותיים אלה במטרה להגביר
את התחרות ולקדם ספקים בינוניים ו קטנים .

בנוסף  ,צוות הועדה המשותפת מצא כי שוק מוצרי המזון והצריכה נשלט בידי
מספר מצומצם של ספקים בעלי נתח ש וק גדול ולפיכך החליטה הועדה המשותפת
להגביל בהוראת שעה את שטח המדף של הקמעונאים הגדולים מאוד שמחזור
המכירות שלהם גבוה ממיליארד שקלים חדשים ל . 50% -המטרה היא לאפשר
לספקים קטנים ובינוניים  ,דוגמת החברה  ,לתפוס שטחי מכירה ברשתות המזון
הגדולות ובכך להגביר את התחר ותיות ולהוריד את רמת המחירים לצרכן הסופי .
החברה צופה כי אישור הצעת החוק בקריאה שניה ושלישית עשוי להשפיע לטובה
על תוצאות הקבוצה  .למועד הדוח  ,לא ניתן להעריך את מידת ההשפעה של האמור
על עסקיה של ה קבוצה .
 6.5חוק הריכוזיות
ביום  11בדצמבר  2013פורסם ברשומות החוק לקיד ום התחרות ולצמצום
הריכוזיות  ,התשע " ד ) 2013 -בפסקה זו  " :החוק "( .ככלל  ,נועד החוק לסייע להגברת
התחרותיות במשק הישראלי  ,להבטיח שוק תחרותי ויעיל ולהגן על ציבור
המשקיעים  .החוק כולל מספר תיקונים עקיפים ובניהם תיקון לחוק החברות ולפיו
תדרש ועדת ביקורת של חברה ציבורית לקבוע לגבי עסקה עם בעל השליטה בחברה ,
או עסקה עם אחר שלבעל השליטה יש בה עניין אישי  ,חובה לקיים הליך תחרותי
תחת פיקוחה ולפי אמות מידה שייקבעו  .בנוסף  ,לפי הוראות החוק  ,מבנה
פירמידלי של שליטה ב " תאגידים מדווחים " ) ככלל – תאגידים שניירות ערך שלהם
מוחזקים בידי ה ציבור ( מוגבל ל 2 -שכבות של תאגידים מדווחים ) כאשר חברה
בשכבה ראשונה לא תכלול תאגיד מדווח שאין לו בעל שליטה ( .לעניין זה  ,החברה
נחשבת לחברת שכבה ראשונה .
 6.6מצב ביטחוני – פוליטי
החמרה במצב הביטחוני -פוליטי במזרח התיכון  ,נוכח הזעזועים הפוליטיים באזור
זה ) בפרט במצר ים  ,תוניסיה  ,סוריה  ,לוב ו אירן (  ,והשפעתם האפשרית על השווקים
הפיננסיים ומחיר הסחורות ומשאבי הטבע בעולם  ,עלולה להשפיע לרעה על המצב
הכלכלי בארץ  ,ובכך על תוצאות פעילותה של החברה  ,בין היתר בשל ההתייקרות
האפשרית במחירי הובלת הסחורות בדרכים ימיות  ,והעלייה האפשרית במחירי
הנפט והגז  .החמרה במצב הביטחוני כאמור  ,עלולה לגרום בין היתר להשפיע
בעקיפין על מחירי רכישת מוצריה של ה קבוצה .
לפרטים אודות השלכות האמור על הקבוצה  ,ראו גם ב חלק ב ' – דוח הדירקטוריון ,
ב דוח התקופתי .
 6.7תנודות בשערי מטבע חוץ
רוב רכישות הקבוצה מספקיה מתבצעות ב מטבע חוץ ) בד " כ דולר ואירו (  ,בעוד
שרוב מכירותיה מתבצעות בשקלים חדשים  .על כן חשופה פעילותה של הקבוצה
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לשינויים בשיעורי החליפין של המטבעות  ,בהן הקבוצה מייבאת  ,בהשוואה
לשקלים חדשים .
 6.8עליית מחירי חומרי גלם ומוצרים
מחירי חומרי גלם מושפעים בעיקר מתנודות קיצוניות ב מזג האויר אשר משפיע על
היבולים החקלאיים  ,ממחירי הנפט הגולמי  ,מהצמיחה המואצת ומגידול ביקושים
בסין ובהודו המשפיעים על הצריכה בעולם  ,מעליית רמת החיים בעיקר בארצות
המתפתחות  ,וכן ממעורבות גורמים ספקולטיביים בשווקי הסחורות  .התייקרות
אפשרית בחומרי הגלם עשויה לגרו ם להעלאת מחירי מוצרים על ידי ספקים .
ליכולתה של הקבוצה להעלות את מ חירי המוצרים הנמכרים על ידה ללקוחותיה
עשויה להיות השפעה על תוצאותיה העסקיות של הקבוצה .
 6.9תחרות גוברת
במהלך השנים האחרונות חל גידול במספר חנויות רשתות שיווק המזון הפרטיות
שנפתחו בישראל ) להבדיל מהרשתות הגדולות  ,או השוק המאורגן  – ,שופרסל
ו הריבוע הכחול וקו -אופ ישראל  ,המהוות את השוק המאורגן (  ,ותחרות המחירים
בתחום גברה  .בשנים האחרונות חל שינוי  ,אשר התבטא במעבר מתמשך של לקוחות
מרכישות בחנויות מכולת מקומיות לרכישה ברשתות השיווק – הן בשוק המאורגן
והן בר שתות המזון הפרטיות  ,דבר שחיזק את כוחן של רשתות השיווק  .בנוסף ,
במהלך השנים האחרונות ניכרת התחזקות של מותגים פרטיים המשווקים על ידי
רשתות השוק המאורגן  .שיווק המותגים הפרטיים כאמור מגביר את התחרות אך
מאידך מאפשר לקבוצה להשתלב גם בשוק זה  ,דרך יבוא מותגים פרטיי ם לשוק
המאורגן  .לפרטים נוספים ולפירוט אודות ההתמודדות הקבוצה עם התחרות
הגוברת  ,ראה סעי ף  10להלן .
 6.10התפתחות רגולטורית
שינויים העלולים לחול בדרישות הרגולטוריות בארץ ובחו " ל  ,הקשורים לתחום
פעילותה של הקבוצה  ,עשויים ל השפיע על היקף המכירות ורמת החשיפה של
החברה .
יצוין  ,כי גם בעתיד עשויים הגורמים הנ " ל להשפיע על הפעילות העסקית ועל
תוצאותיה הכספיות של החברה  ,לחיוב או לשלילה  ,בהתאם למגמתם  .מידת ההשפעה ,
אם בכלל  ,תלויה  ,בין היתר  ,בעוצמת האירועים  ,היקפם  ,משך התרחשותם וביכולת
ה חברה להתמודד עמם .
המידע האמור לעיל בדבר הסביבה הכללית והשפעת גורמים חיצוניים על פעילות
הקבוצה  ,כולל מידע צופה פני עתיד  ,מבוסס על הערכות החברה ובהתבסס על המידע
הידוע לה  ,נכון למועד דוח זה  ,ועשויים להשתנות או שלא להתקיים כפי שצפתה
החברה  ,בשל גורמים שאינם בשל יטת החברה  ,ואשר לכולם עשויה להיות השפעה
מהותית על פעילות החברה .
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.7

תיאור עסקי הקבוצה בתחום ה י יבוא  ,השיווק וההפצה
 . 7.1מבנה הפעילות והשינויים שחלו בו
תחום ה יבוא  ,השיווק וההפצה הינו רחב ומגוון  .בישראל פועלים גופים רבים
העוסקים ביבוא מזון בהיקפים שונים  ,החל ביבואני ם קטנים העוסקים ביבוא
מספר קטן של מוצרים  ,או בייבוא מוצרים ייחודיים או בייבוא בהיקף קטן  ,וכלה
ביבואנים גדולים  ,אשר מייבאים מוצרי מזון בהיקף נרחב .
הקבוצה מייבאת  ,משווקת ומפיצה מעל  600מוצרים  ,והיא פועלת להרחיב את
מגוון המוצרים המיובאים  ,משווקים ומופצים על ידה  .כך לדוגמא החל ה הקבוצה
בשנת  2010לייבא  ,לשווק ולהפיץ שוקולדים משוויץ  ,קינוחים  ,פסטות פרמיום
באריזות קרטון מאיטליה  ,רטבי עגבניות ועגבניות חתוכות ומרוסקות מאיטליה ,
דברי מאפה שונים  ,שמני מאכל מועשרים ועוד ; בשנת  2011השיק ה הקבוצה את
המותג " דל מונטה " – מות ג שימורי הפירות המוביל בעולם  ,סדרה של פיצות
קפואות מאיטליה  ,סדרה של יוגורטים מיוון  ,סדרה של גבינות קשות איכותיות
למעדנייה ) כדוגמת  :גאודה  ,הווארטי  ,אמנטל  ,אדם  ,מנצ ' גו  ,אובריקו ועוד ( וכן את
המותג " תפארת " ובו קו שלם של מוצרים בהשגחת בד " ץ עדה חרדית ; בשנת 2012
החל ה לייבא גבינת עיזים  ,גבינת מוצרלה  ,גבינות גאודה ואמנטל באריזות אישיות
במותג  , SAY CHEESEסדרה של מאפים קפואים מיוון במותג " המאפ יי ה של
יאניס "  ,קנלוני  ,חטיפי בייגלה  ,שומשום לתעשייה  ,קפה נמס מיובש בהקפאה ,
חטיף שוקולד קרי ס פ י  , 3ביסקוויט סנדוויץ בטעמים  ,משמשי ם מיובשים לחים ,
זיתים ממולאים ושימורי מקרל  ,ובשנת  2013החלה לייבא גלידות מתוצרת ספרד
במותגים  Ichocו , Gelato -מיונז אמיתי מהולנד  ,פלפלים וזיתים ממולאים בגבינת
שמנת  ,ארוחת פסטה מוכנה במגוון טעמים במותג  , Pasta Miaגרנולה במבחר
טעמים  ,בורגול  ,זיתים ממולאים ) ב לימון ותפוז  ,בפלפל  ,בצ ' ילי ובאנשובי (  ,חטיפי
שומשום  ,סדרה של סוגי חלבה מיוון  ,פתי בר  ,סדרה של רחת לוקום מטורקיה
וערמונים אורגניים  .לפרטים נוספים אודות מוצרי הקבוצה  ,ראה סעיף  8להלן .
מקורות היבוא של הקבוצה מגווני ם  ,והיא קשורה למספר רב של ספקים ברחבי
העולם – לפרטים נוספים אודות ספקי הקבוצה  ,ראה סעיף  13להלן  .לקבוצה
לקוחות רבים בישראל  ,עליהם נמנות רשתות שיווק המזון הגדולות ) השוק
המאורגן והפרטיות (  ,וכן סיטונאים  ,לקוחות מוס דיים  ,גופים ממשלתיים  ,יצרנים
ומשווקים הפזורים ברחבי ישראל  ,וכן לקוחות בחו " ל – לפרטים נוספים אודות
לקוחות הקבוצה  ,ראה סעיף  14להלן .
 . 7.2מגבלות  ,חקיקה  ,תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על הקבוצה
יבוא  ,אחסון  ,שיווק  ,אריזה וסימון מוצרי מזון כפופים לחקיקה נרחבת  ,תקנות ,
צווים וחובת קבלת היתרים מרשויות המדינה השונות  ,ובעיקר ממשרד ה כלכלה
) לשעבר משרד התעשייה והמסחר ( וממשרד הבריאות .
מכח התוספת השניה לצו יבוא חופשי  ,תשל " ח  , 1978חלה חובה לקבלת אישור
מקדמי ממשרד הבריאות  -שירות המ זון ו  /או משרד החקלאות  -השירות
הווטרינרי ו  /או הגנת הצומח ליבוא מוצרי מזון לישראל  .אישורים אלו מוצאים
בהסתמך על דוחות אנליזה מעבדתיות ונתונים אחרים  ,כגון עמידת היצרנים בתקני
בקרת איכות בינלאומיים )  Free Sale Certificate , ISOוכו ' (.
להערכת הנהלת התאגיד עומד ת הקבוצה למועד הדוח בדרישות המהותיות
הנדרשות ממנה כאמור לעיל .
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למדיניות ממשלת ישראל באשר ליבוא מוצרי מזון והגנה או חשיפת השוק
הישראלי בפני יבוא  ,יש השפעה על עסקי הקבוצה  .מדיניות זו באה לידי ביטוי  ,בין
השאר  ,בקביעת שעורי מכסים  ,קביעת סוגי מוצרים אשר יבואם ל ישראל פטור
ממכס וקביעת גבולות ניוד לשערי חליפין .
המוצרים המיובאים על ידי הקבוצה אושרו ככשרים ו  /או מצויים תחת השגחה של
מוסדות כשרות שונים  ,למעט אותם מוצרים ספציפיים  ,המיועדים לשוק
הערבי  /הרוסי  .לפרטים נוספים ראה סעיף  25.5להלן .
 . 7.3שינויים בהיקף וברווחי הקבוצה
בשנת  2013חל גידול של כ 17.5% -במחזור המכירות של הקבוצה ושל כ23.9% -
ברווח התפעולי של הקבוצה לעומת שנת  . 2012החברה מעריכה כי ה גידול האמור
נבע בעיקר משינוי בהעדפת הצרכנים שהפכו להיות מודעים יותר לשילוב של מחיר
ואיכות  ,והסיטו את צריכת המותגים המובילים בקטגו ריות המזון השונות לצריכת
מוצרים כדוגמת המוצרים שהחברה משווקת  -מוצרי מזון איכותיים שהינם
באותה האיכות של המותגים המובילים ובמחירים זולים משמעותית ו מהשקת
מוצרים חדשים ואיכותיים במחירים תחרותיים .
 . 7.4התפתחויות או שינויים במאפייני לקוחות הקבוצה
בשנים האחרונות ני כרת מגמה של התחזקות משמעותית של רשתות שיווק המזון
על חשבון מינימרקטים  ,מכולות וסופרים מקומיים שאינם נמנים על רשתות שיווק
המזון  ,מחד גיסא  ,ועצירת מגמת ההתחזקות של רשתות שיווק המזון הגדולות
כתוצאה מהתפתחותן של רשתות שיווק מזון עצמאיות )" הרשת הרביעית "(  ,מאידך
גיסא  .בין לקוחות הרשת הרביעית נמנים  ,בין היתר  ,כלבו חצי חינם  ,רמי לוי
שיווק השקמה  ,יינות ביתן שרכשה את ע  .ר  .צים )" מחסני כמעט חינם "( בתחילת
שנת  , 2013ויקטורי  ,יוחננוף  ,סופר דוש  ,בר כל  ,אושר עד  ,מחסני השוק  ,פרש
מרקט  ,טיב טעם וכו ' .
למיטב ידיעת החברה קיימות בי שראל שתי רשתות שיווק מזון גדולות – שופרסל
ומגה קמעונאות ) שתיהן מהשוק המאורגן (  ,אשר נתח השוק שלהן יחד הוא כ32% -
מסך שוק המזון הקמעונאי  .אחת מההשפעות של התחזקות רשתות שיווק המזון
הגדולות הייתה עלייה בנתח השוק של מוצרי ה " מותג הפרטי " המשווקים תחת
מותגים בבעלו ת אותן רשתות  .וילי -פוד אינטרנשיונל פועלת להרחבת מגוון מוצרי
המזון אותם היא משווקת לרשתות שיווק המזון הגדולות תחת המותג הפרטי של
אותן רשתות .
במהלך השנים האחרונות הרחיב ה ה חברה את פעילות השיווק והמכירה של ה ברוב
קטגוריות המזון בהן ה י א פעיל ה  .כפועל יוצא חל גיד ול מתמשך במחזור המכירות ,
גידול אשר נעצר כאמור בשנת  2011בעקבות המחאה החברתית ו אשר המשי ך ,
בעיקר במחצית השנ י יה של שנת  , 2012כאמור בסעיף  7.3לעיל  .לאור נתוני שנת
 2013ולאור הסביבה הכלכלית בה החברה פועלת כאמור  ,אין כל וודאות כי מגמה
זו של גידול במחזור המכירות תימשך גם בעתיד ) מגמה זו עשויה גם שלא להימשך ,
בין היתר  ,במקרה של ירידה במחירי מכירה של המוצרים ללקוחות ו  /או במקרה
של הפסקת ההתקשרות עם לקוחות מסוימים (.
הערכת החברה כאמור הינה מידע צופה פני עתיד  .מגמת גידול במחזור המכירות
של החברה עשויה להיות שונה באופן מהות י מזה שנחזה לעיל  ,כתוצאה מגורמים
שונים  ,בין היתר התחרות העזה בתחום  ,התנהגות הצרכן הסופי  ,והשפעת גורמי
הסיכון כמתואר בסעיף  31להלן .
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 . 7.5שינויים טכנולוגיים המשפיעים על הקבוצה
השינויים הטכנולוגיים המשפיעים על הקבוצה הינם מינוריים יחסית  .להערכת
הנהלת התאגיד  ,אין ב שינויים אלו כדי להשפיע בצורה מהותית על פעילותה .
 . 7.6גורמי ההצלחה הקריטיים והשינויים החלים בהם
 . 7.6.1חדירה לקטגוריות מזון חדשות בהן הקבוצה פועלת וניצול הידע שנצבר
בקבוצה .
 . 7.6.2העלאת מודעות הצרכנים לאיכות של מוצרי המזון של החברה .
 . 7.6.3יכולתה של החברה להציע ללקוחותיה מגוון מוצר ים רחב במחירים
תחרותיים .
 . 7.6.4הגדלת ושיפור היצע מוצרים תוך התאמה לדרישות השוק ולטעמי הצרכנים .
 . 7.6.5ניצול נכון של תנודות בשער י מט " ח לשם הגדלת מלאי וחסכון בעלויות .
 . 7.7שינויים במערך הספקים
הקבוצה רוכשת את מוצרי ה מלמעלה מ 150 -ספקים מכל רחבי העולם  .הקבוצה
נוהג ת לגוון את מקורות ההספקה  ,מהם ה י א רוכש ת את מוצרי ה  ,בהתאם למחירים
המוצעים על ידי הספקים  ,איכות המוצרים וזמינותם  .לפרטים אודות ספקי
הקבוצה  ,ראה סעיף  13להלן .
 . 7.8מחסומי הכניסה והיציאה העיקריים ושינויים החלים בהם
 . 7.8.1להערכת הנהלת ה חברה  ,סף הכניסה ליבוא מזון בישראל הינו נמוך יחסית ,
ועל כן נוספים מעת לעת מתחרים פוטנציאלים חדשים .
 . 7.8.2להערכת הנהלת ה חברה  ,אין מחסום יציאה מיבוא מזון בישראל .
 . 7.9תחליפים למוצרי הקבוצה ושינויים החלים בהם
 . 7.9.1למוצרי הקבוצה קיימים מוצרים תחליפיים  ,חלקם זהים למוצרים אותם
מ ייבאת ה קבוצה  ,אך מיוצרים במדינות שונות או על ידי יצרנים שונים ) כגון
שימורי ירקות  ,שמני מאכל וכיו " ב (  ,וחלקם דומים למוצרי ה קבוצה  ,אך
נבדלים מהם בסוג המזון המדויק  ,רמת מיתוגם  ,רמת מחירם וכיו " ב .
 . 7.9.2אין ודאות  ,כי הקבוצה תוכל לרכוש את המוצרים התחליפיים באופן מיידי ,
וכי תנאי הרכישה יהיו דומים לתנאי הרכישה הנוכחיים  .להערכת הנהלת
ה חברה  ,לא יהיה בשינויים שכאלו כדי להשפיע באופן שלילי מהותי על
פעילות הקבוצה או תוצאותיה .
 . 7.10מבנה התחרות ושינויים החלים בו
למוצרי הקבוצה קיימת תחרות מתמדת ועזה של מוצרים אחרים מתוצרת מקומית
ומיי בוא  .בחלק מהקטגוריות התחרות הינה עם מספר יצרנים מקומיים גדולים ,
אשר אינם חשופים לסיכון הכלכלי הכרוך ביבוא מוצרים מחו " ל  ,ובחלק
מהקטגוריות התחרות הינה עם מספר יבואנים גדולים .
הנהלת התאגיד סבורה  ,כי בשל מחסומי הכניסה הנמוכים יחסית נוספים לשוק
מעת לעת מתחרים ח דשים  ,ומתחרים קיימים מרחיבים את פעילותם לקטגוריות
מזון חדשות  ,בהן לא היו פעילים  .כניסה של מתחרים חדשים עלולה להשפיע באופן
שלילי מהותי על פעילותה של הקבוצה או תוצאותיה  .לפרטים נוספים אודות
התמודדות החברה עם התחרות  ,ראה סעיף  10.7להלן .
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.8

מוצרי הקבוצה
הקבוצה מייבאת  ,משווקת  ,מפיצה ומוכרת מגוון רחב של למעלה מ 600 -מוצרים  ,אשר
להם " חיי מדף " ארוכים יחסית ) בד " כ בין חצי שנה לכ 4 -שנים ( .הקבוצה פועלת
להרחבת מגוון המוצרים המיובאים על ידה  .מעת לעת מפסיקה הקבוצה יבוא של
מוצרי ם מסוימים משיקולים מסחריים .
 . 8.1להלן פירוט קטגוריות המוצרים העיקריות הנמכרות על ידי הקבוצה :
 8.1.1שימורי ירקות וחמוצים
פטריות שמפיניון ) שלמות וחתוכות (  ,תחתיות ארטישוק ) משומרות וקפואות ( ,
שעועית  ,אספרגוס  ,גרעיני תירס  ,תירס גמדי  ,לבבות דקל  ,עלי גפן ועלי גפן
ממולאים באו רז  ,צלפים  ,מלפפונים חמוצים  ,ירקות מעורבים כבושים  ,פלפלים
כבושים ו  /או קלויים  ,חצילים קלויים  ,ממרח חצילים ופלפלים קלויים  ,זיתים
וזיתים ממולאים  ,עגבניות מקולפות וחתוכות או מרוסקות  ,עגבניות מיובשות ,
במיה  ,אספרגוס  ,שיני שום במי מלח  ,חציל קלוי וכן שימורי ירקות נ וספים .
מוצרים אלו מיובאים בעיקר מסין  ,יוון  ,תאילנד  ,טורקיה  ,הודו והולנד .
 8.1.2שימורי פירות
אננס ) פלחים או חתיכות ( ומיץ אננס טבעי  ,אפרסקים  ,מנדרינות  ,קוקטיל
פירות וטרופי  ,משמש  ,אגסים  ,דובדבנים  ,מנגו וליצ ' י  .מוצרים אלו מיובאים
בעיקר מסין  ,תאילנד  ,הפיליפינים  ,מונק ו ו יוון .
 8.1.3שימורי דגים
טונה ) בשמן או במים (  ,סרדינים  ,מקרלים  ,אנשובי  ,כבד דגים מעושן  ,אלתית ,
שפרוטים  ,ממרחי דגים  ,קילקה והרינג  .מוצרים אלו מיובאים בעיקר
מתאילנד  ,הפיליפינים  ,יוון  ,פורטוגל  ,ליטא  ,גרמניה ושבדיה .
 8.1.4שמני מאכל
שמן חמניות  ,שמן סויה  ,שמן תירס  ,שמן קנ ולה ושמן זית  .מוצרים אלו
מיובאים בעיקר מאיטליה  ,ספרד  ,טורקיה  ,בלגיה והולנד .
 8.1.5פירות יבשים ופיצוחים
ערמונים וערמונים אורגניים  ,משמשים מיובשים לחים ומשמשים אורגניים ,
תאנים מיובשות  ,גרעיני חמניות  ,צנוברים  ,אגוזי מלך  ,אגוזי קשיו  ,תערובות
אגוזים  ,בוטנים  ,בננה צ ' יפס  ,שזיפים מיובשים  ,קוקוס טחון  ,שומשום
ופיסטוק  .מוצרים אלו מיובאים בעיקר מיוון  ,טורקיה  ,הודו  ,סין  ,אתיופיה ,
תאילנד וארה " ב .
 8.1.6מוצרי חלב ותחליפיו
גאודה  ,פרמז ' נו  ,אמנטל  ,אדם  ,קשקבל  ,ברי  ,האוורטי  ,קממבר  ,פקורינו  ,גרנה
פדנה  ,דאנבלו  ,מסדם  ,רוסייסקי  ,מנצ ' גו  ,רקלט  ,גרוייר  ,פטה  ,פטינה וממרחי
פטינה  ,איבריקו  ,ה בולגריה  ,גבינת עיזים  ,מוצרלה  ,פרמז ' נו רג ' יאנו  ,פוק ,
גבינת שמנת  ,חמאה  ,ממרחי חמאה  ,מרגרינה  ,חלב מרוכז  ,מלבין קפה ועוד .
מוצרים אלו מיובאים בעיקר מ דנמרק  ,יוון  ,צרפת  ,גרמניה  ,ספרד  ,הולנד ,
בולגריה  ,איטליה ול יטא .
 8.1.7מוצרי ם אחרים
כגון טבלאות שוקולד  ,פסטה ופסטה אורגנית  ,פתיתים  ,עלי לזניה  ,קנלוני  ,עלי
טורטיה  ,קנלוני  ,תפוחונים  ,קריספונים  ,קפה נמס מיובש בהקפאה  ,בייגלה ,
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חומץ בלסמי  /בן יין  ,דברי מאפה מתוקים ומלוחים  ,קינוחים קפואים ) כגון :
טירמיסו  ,טרטופו ופרופיטרולים (  ,צנימים  ,עו גות ועוגיות  ,פתי בר  ,רחת
לוקום  ,חלבה  ,בישקוטים וביסקוויטים  ,גליליות  ,רטבים ) צ ' ילי מתוק וחריף ,
רימונים (  ,בצקים ומאפים קפואים  ,חטיפי דגנים  ,גרנולה  ,קמח תירס  ,דגני
בוקר  ,אורז ) בסמטי  ,יסמין ופרסי (  ,מקלוני אורז  ,קוסקוס  ,נודלס  ,ניוקי  ,מנת
השף  ,ארוחות פסטה מוכנות  ,פיצות מסוגים שונים  ,פלפלים וזיתים ממולאים
בגבינת שמנת  ,גלידות בטעמים שונים  ,ממרחי שוקולד  ,פולי סויה קפואים
) מאנצ ' ו (  ,גריסיני  ,מיונז  ,משקאות חריפים וקלים  ,מיץ לימון  ,תה ועוד .
מוצרים אלו מיובאים בעיקר מהולנד  ,בולגריה  ,איטליה  ,יוון  ,בלגיה  ,שוויץ ,
ארה " ב  ,ארצ ות סקנדינביה  ,גרמניה  ,פורטוגל  ,ספרד  ,הולנד  ,סין  ,תאילנד ,
טורקיה  ,הודו וארגנטינה .
 . 8.2יצוין  ,כי המוצרים המיובאים ע " י הקבוצה נמכרים על ידי וילי -פוד אינטרנשיונל .
היבוא של חלק מהמוצרים נעשה על ידי גולד פרוסט וחברות הבת שלה  ,שמשווק ו ת
אותם באמצעות וילי -פוד אינטרנשיו נל  .לעיתים מייבאת חברת הבת של וילי -פוד
אינטרנשיונל ) ו  .פ  .ד  (.מוצרים  ,ומוכרת אותם לוילי -פוד אינטרנשיונל  .יבוא שכזה
אינו בהיקף מהותי  .בשנת  2013ייבאה החברה עצמה כמות זניחה של מוצרים ,
ומכרה אותם לוילי -פוד אינטרנשיונל .
 . 8.3מוצרי הקבוצה נמכרים במגוון אריזות  ,כגון ק ופסאות שימורים  ,צנצנות זכוכית ,
מיכלים בגדלים שונים  ,אריזות פלסטיק  ,אריזות קרטון  ,אריזות אטומות ) ואקום ( ,
אריזות אירוסול  ,ובמגוון גדלים  ,הכל על פי דרישות לקוחותיה של הקבוצה ,
הנגזרות מצרכי הצרכן הסופי  -יחידים  ,מוסדות  ,יצרנים וכו ' .
 . 8.4מוצרי הקבוצה נמכרים בישראל הן ללקוחות השוק המאורגן ) שופרסל  ,מגה
קמעונאות וקואופ ישראל (  ,והן ללקוחות השוק הפרטי ) רשתות שיווק המזון
הפרטיות  ,מינימרקטים  ,סיטונאים  ,לקוחות מוסדיים  ,ממשלתיים ויצרנים (.
ההבחנה העיקרית בין מוצרים  ,הנמכרים ללקוחות מוסדיים  ,יצרנים ומשווקים ,
לבין מוצרים הנמכרי ם לשאר לקוחות הקבוצה ) השוק המאורגן  ,סיטונאים
ומינימרקטים ( היא בגודל אריזת המוצרים או בסוג אריזת המוצרים  ,אך בד " כ לא
בסוג המוצרים עצמם .
 . 8.5מוצרי הקבוצה
הפלשתינאית .

נמכרים

בהיקף

שאינו

מהותי

לשטחים

בשליטת

הרשות

 . 8.6מוצרי הקבוצה נמכרים גם בהיקף שאינו מהותי ללקוחות מ חוץ לישראל  ,בעיקר
ללקוחות בארה " ב וב אירופה .
 . 8.7בשנת  2004בוטל המכס על מוצרי פסטה ואורז  .כתוצאה מביטול זה הפכו מחירי
מוצרי הפסטה והאורז המיובאים להיות תחרותיים יותר  ,ו הקבוצה הצליח ה להגדיל
את מכירות מוצרי הפסטה ) תחת שמות מותג שונים ותחת אריזות שונות ( .החל
משנת  2010בוצעו שינויים מהותיים נוספים במכסים המוטלים על מוצרי היבוא
מאירופה ) לדוגמא מוצרי מאפה מתוקים  ,קורנפלקס  ,שימורי דגים  ,שימורי ירקות ( ,
שינויים שאפשרו חדירת הקבוצה למוצרי מזון חדשים  .בשלהי שנת  , 2011ועקב
המחאה החברתית ודוח טרכטנברג ) ראה סעיף  6לעיל ( ניתנו ע " י משרד התמ " ת
רישיונות יבוא גבינות קשות במכס מופחת  .הקבוצה ייבאה גבינות קשות במסגרת
רישיונות אלו בין השנים  . 2011-2013בחודש יולי  2012ובהתאם להמלצות ועדת
קדמי  ,חתם שר האוצר על צווים המפחיתים את המכס החל ביבוא מוצרי מזון שאת
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חלקם הקבוצה מייבאת ) כדוגמת שימו רי פירות  ,שימורי דגים וכו ' ( וזאת במהלך
השנים  2012עד  . 2015בחודש ספטמבר  2013חתם שר האוצר על צו המפחית
הדרגתית את המכס החל ביבוא שימורי טונה וזאת במהלך השנים . 2014-2016
להערכת החברה  ,השפעת ההפחת ות האמור ות על הקבוצה בשנת  2014לא תהיה
מהותית .
 . 8.8שוק המזון הינו שוק תחרותי ביותר  ,המתאפיין ברגישות גבוהה למחיר  .על כן  ,אין
בידי הקבוצה להעריך אם צפוי לחול שינוי מהותי בחלק ה בקטגוריות השונות בהן
ה י א מוכר ת מוצרים  .לעניין מידע צופה פני עתיד ראה בפרק הכללי לעיל  .לפרטים
נוספים ראה סעיף  10להלן .
.9

פילוח הכנסות ורווחיות מוצרים
להלן נתונים אודות התפלגות הכנסות ורווח גולמי בקבוצה  ,על פי קבוצות המוצרים
) כמתואר בסעיף  8.1לעיל ( המהוות  10%או יותר מהכנסות הקבוצה ) בשנת 2011
חישוב הכנסות הקבוצה כולל ות גם את פעילות תחום הייצור שנמכר ביום  27בדצמבר
 – 2011לפרטים ראה סעיף  1.1לעיל (  ,מאז שנת : 2011
שנת 2013

שנת 2012

שנת 2011

הכנסות

הכנסות

הכנסות

באלפי
ש"ח

ב-
%

באלפי
ש"ח

ב-
%

באלפי
ש"ח

ב% -

שימורי ירקות

60,783

18

58,076

20

56,543

16

מוצרי חלב ותחליפיו

86,862

26

74,824

26

70,317

21

פחות מ10% -

28,324

10

שמני מאכל

פחות מ10% -

כאמור לעיל  ,קיימת קטגוריה של " מוצרים אחרים "  ,שאין ביניהם מכנה משותף  ,ושיש
להם מאפייני רווחיות שונים זה מזה  .היקף הכנסות הקבוצה ממוצרי קטגוריה זו עולה
על  10%מהכנסות הקבוצה  ,אבל בגלל השונות והעדר ההומוגניות של המוצרים
הנ כללים בקטגוריה זו  ,לא פורטו נתוני קטגוריה זו בטבלה שלעיל  .לגבי הקטגוריות
" שימורי פירות "  " ,שימורי דגים " ו " פירות יבשים ופיצוחים "  ,היקף ההכנסות אינו
עולה על  10%מהכנסות הקבוצה בכל אחת מהתקופות המדווחות ולכן אינו מפורט
בטבלאות שלעיל .
להלן נתונים על סכום ושיעור הרווח הגולמי ביחס לרווח הגולמי של הקבוצה ) בשנת
 2011ס כום הרווח הגולמי של הקבוצה כולל גם את פעילות תחום הייצור שנמכר ביום
 27בדצמבר  – 2011לפרטים ראה סעיף  1.1לעיל ( :
שנת 2013

. 10

שנת 2011

שנת 2012

באלפי ש " ח

ב% -

באלפי ש " ח

ב% -

באלפי ש " ח

ב% -

83,901

100

69,273

100

61,711

73

תחרות

 . 10.1למוצרי הקבוצה קיימת תחרות מתמדת ועזה של מוצרים אחרים מתוצרת מקומית
ומייבוא  .בחלק מהקטגוריות התחרות הינה עם מספר יצרנים מקומיים גדולים
ובחלק מהתחומים התחרות הינה עם מספר יבואנים גדולים  .שוק המזון מאופיין
ברגישות גבוהה למחירים .
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 . 10.2הנהל ת ה חברה מעריכה  ,כי מספר המתחרים בסך כל קטגוריות המזון  ,בתחו מים
ב הם מתעסקת הקבוצה  ,הינו מספר עשרות  ,כאשר בכל קטגוריה קיימים מספר
מתחרים ) חלקם יבואנים וחלקם יצרנים מקומיים ( .להערכת הנהלת ה חברה  ,סף
הכניסה ליבוא מוצרי מזון ל ישראל הינו נמוך יחסית  ,ועל כן נוספים מעת לעת
מתחרים פוטנציאלים חדשים .
 . 10.3מספר מוצרים המיובאים על ידי הקבוצה מחו " ל  ,כגון מוצרים שונים בקטגוריות
מוצרי חלב ותחליפיו  ,שימורי דגים  ,שמני מאכל  ,שימורי ירקות ו חמוצים וכן
בקטגוריית המוצרים האחרים מיוצרים בישראל על ידי יצרנים מקומיים  ,אשר
אינם חשופים לסי כון הכלכלי הכרוך ביבוא מוצרים מחו " ל  .למדיניות ממשלת
ישראל באשר ליבוא מוצרי מזון והגנה או חשיפת השוק הישראלי בפני יבוא יש
השפעה על עסקי הקבוצה  .מדיניות זו באה לידי ביטוי  ,בין השאר  ,בקביעת שעורי
מכסים  ,קביעת סוגי מוצרים אשר יבואם לישראל פטור ממכס וקביעת גבול ות ניוד
לשערי חליפין  .לשינויים במדיניות זאת עלולה להיות השפעה שלילית על פעילות
הקבוצה או תוצאותיה העסקיות .
 . 10.4למיטב ידיעת הנהלת ה חברה  ,מתחריה העיקריים ) יצרנים ויבואנים ( הם כדלקמן :
 10.4.1ב קטגוריות שימורי הירקות ושימורי הפירות
ויטה פרי גליל החדשה  ,יכין -זן לכל ו ויליג ר מקבוצת נטו .
 10.4.2בקטגורית שימורי הדגים
פודור ) סטארקיסט  ,יונה ונון (  ,נטו ) פוסידון וויליגר (  ,פילטונה  ,ויטה פרי גליל
החדשה ושסטוביץ ) ריו -מרה ( .
 10.4.3בתחום שמני המאכל
שמן  ,סולבר  ,טעמן ו י  .ט  .ב תעשיות מזון ) זיתא ( ;
 10.4.4בתחום מוצרי החלב ותחליפיו
תנובה  ,טרה  ,שטראוס  ,סיימן  ,מחלב ות גד ומשק צוריאל .
 10.4.5בתחום הפסטה
אסם  ,ברילה  ,ויטה פרי גליל החדשה  ,ויליגר מקבוצת נטו  ,טעמן ותומר ;
 10.4.6בתחום הפירות היבשים והפיצוחים
חממה מאיר סחר ודין שיווק .
 10.4.7בתחום הגלידות
גלידות שטראוס  ,גלידות נסטלה  ,מוצרי איכות אמריקאים ) בן & ג ' ריס (  ,ג ' נרל
מילס ) האגן דאז ( וגלידות פלדמן ;
 . 10.5להערכת הנהלת ה חברה חלק ממתחריה נהנ ים באופן מהותי מחוסן כלכלי  ,כ ו ח
אדם  ,יכולת שיווק ומשאבים נוספים הגדולים יותר מאלו של הקבוצה  .הפחתת
מחירים מהותית על ידי מתחרים אלו תביא את הקבוצה להפחתה במחירים ,
העלולים להשפיע באופן שלילי על תוצאות פעילות ה .
 . 10.6להנהלת ה חברה אין מידע מדויק באשר להיקפי שוק המזון המיובא לישראל  .עם
זאת הנהלת התאגיד מעריכה  ,כי הקבוצה היא אחת מעשרת הגורמים המובילים
בישראל ביבוא מוצרי המזון בהם הקבוצה פועלת .
א 24 -

 . 10.7השיטה העיקרית של החברה להתמודד עם התחרות היא מחד גיסא מעקב שוטף
באשר לזמינות מוצרים  ,מחירי מוצרים  ,הצעות לביצוע עסקאות  ,הזדמנויות
עסקיות  ,תוך גיוון מקורות האספקה של המוצרים  ,ומאידך גיסא – מעקב שוטף
אחר מחירי המכירה של מוצרים מתחרים  ,וקביעת מחירי המכירה של מוצרי
הקבוצה בהתאם לתנאי השוק .
 . 10.8שוק המזון הינו שוק תחרותי ביותר  ,המתאפיין ברגישות גבוה ה למחיר  .על כן  ,אין
בידי הקבוצה להעריך אם צפוי לחול שינוי מהותי בחלק ה של הקבוצה בקטגוריות
השונות בהן ה י א מוכר ת מוצרים  .לעניין מידע צופה פני עתיד ראה בפרק הכללי
לעיל .
. 11

מוצרים חדשים
ראה סעיף  7.1לעיל .

. 12

עונתיות
לקראת חגי ישראל מגדיל ה ה קבוצה את היקף המלאי שברשו ת ה  ,במטרה לאפשר
יכולת תגובה מהירה לצורכי השוק  .על פי רוב חל גידול בהיקף מכירות הקבוצה
לקראת החגים ראש השנה ופסח  .עם זאת  ,להערכת הנהלת ה חברה  ,לא ניתן להצביע
על התפלגות אחידה באופן מהותי ורצוף של מכירות הקבוצה על פני רבעונים
קלנדרים  .להלן התפלגות שיעור מכירו ת הקבוצה  ,על פי רבעונים  ,ביחס לכלל המכירות
של הקבוצה באותה השנה :
רבעון I
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רבעון II

רבעון III

באלפי
ש"ח

שנה

באלפי
ש"ח

ב-
%

באלפי
ש"ח

ב-
%

2013

90,695

27

84,655

25

79,132

2012

73,651

26

66,333

23

70,256

רבעון IV

ב-
%

באלפי
ש"ח

ב-
%

24

82,244

24

24

76,587

27

חומרי גלם וספקים

 . 13.1ל קבוצה אי ן פעילות ייצור מהותית  ,מלבד פעילות של חיתוך  ,גירוד ואירוז גבינות ,
ועל כן ככלל אינ ה רוכש ת חומרי גלם  ,אלא מוצרים מוגמרים בלבד .
 . 13.2הקבוצה רוכש ת את מוצרי ה מכ 150 -ספקים מכל רחבי העולם  ,לרבות המזרח
הרחוק ) סין  ,הודו  ,הפיליפינים ותאילנד (  ,מזרח אפריקה ) אתיופיה (  ,מזרח אירופה
) פולין  ,בולגריה ול יטא (  ,דרום אמריקה ) אקוודור וקוסטה ריקה (  ,קנדה  ,מערב
ומרכז אירופה ) יוון  ,הולנד  ,איטליה  ,צרפת  ,מונקו  ,בלגיה  ,פורטוגל  ,ספרד ,
פורטוגל  ,גרמניה  ,שוויץ  ,טורקיה (  ,צפון אירופה ) דנמרק  ,שבדיה (  ,ארה " ב וישראל .
 . 13.3מחלק ת הרכש של הקבוצה שומרת על קשרים עסקיים עם כ 150 -ספקים נוספים
מרחבי העולם  ,אשר הינם ספקים פוטנציאלים ומבקרת באופן תדיר בתערוכות
מזון ברחבי העולם  .בדרכים אלו מתעדכנת הקבוצה ומקבלת מידע באשר לזמינות
מוצרים  ,מחירי מוצרים  ,הצעות לביצוע עסקאות  ,הזדמנויות עסקיות  ,עדכון שוטף
בנושאים הרלוונטיים לעסקיה של הקבוצה ובחינת כדאיות יבוא מוצרים בעלי
פוטנציאל שיווקי ומכירתי בארץ וכיו " ב .
 . 13.4ה קבוצה נוהג ת לגוון את מקורות ההספקה מהם ה י א רוכש ת את מוצרי ה  ,בהתאם
למחירים המוצעים על ידי הספקים  ,איכות המוצרים וזמינותם .
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 . 13.5ל הלן שיעור רכישות הקבוצה מספקי ה העיקריים ) ספקים שהיקף הרכישות מהם
עלה על  10%מכלל רכישות הקבוצה ( מאז שנת  ) 2011בשנת  2011חישוב רכישות
הקבוצה כוללות גם את פעילות תחום הייצור שנמכר ביום  27בדצמבר – 2011
לפרטים ראה סעיף  1.1לעיל ( :
ספק
ארלה

2013
פחות מ10% -

2012
13%

2011
פחות מ10% -

 . 13.6על פי רוב  ,רוכשת הקבוצה כל אחד ממוצריה ממספר ספקים במקביל  ,וזאת בכדי
למנוע  ,ככל שמתאפשר  ,קיומה של תלות בספק אחד  .יחד עם זאת  ,לגבי חלק ניכר
ממוצרי קבוצת מוצרי החלב ותחליפיו לקבוצה יש תלות בספק אחד – ארלה פודס
אמבה מדנמרק ) לעיל ו להלן  " :ארלה "( .לקב וצה הסכם עם ארלה  ,לפיו הקבוצה
הינה סוכן ו  /או מפיץ בלעדי שלו בישראל בקשר למוצרים מסוימים  ,לתקופה של
עשר שנים  ,המוארכת מאליה באופן אוטומטי  .על הקבוצה לעמוד במכסות רכיש ו ת
מארלה  ,אשר היא עומדת בהן  .יצוין  ,כי הסכם הבלעדיות האמור לעיל נחתם
בחודש מרץ  , 2005כאשר ע ד לאותו המועד הייתה ארלה ספק של הקבוצה  ,אך
לקבוצה לא היה עימה הסכם בכתב והיא לא נתנה אישור בכתב על בלעדיות
לקבוצה  .סיום ההתקשרות עם ארלה או שינוי מהותי בתנאי ההתקשרות שבהם
רוכש ת הקבוצה את אותם מוצרים מארלה עשוי להשפיע באופן שלילי מהותי על
תוצאות פעילות החב רה .
 . 13.7כמו כן  ,קיימים מספר מוצרים נוספים הנרכשים מספק בודד שאינו ארלה ) דהיינו ,
המוצרים אינם נרכשים ממספר ספקים בו זמנית (  ,וזאת בשל היתרון לגודל ,
יעילות תפעולית ונוחיות  .הקבוצה אינ ה תלוי ה בספקים אלו  .יצוין  ,כי מאז שנת
 2011לא נ רכש מוצר בודד מספק אחד בלבד ) במקו ם ממספר ספקים במקביל (
בהיקף שעלה על  10%מכלל רכישות הקבוצה  .בנוסף לאמור לעיל  ,ה קבוצה רוכשת
מוצרים המשווקים תחת מותגים בינלאומיים  ,כאמור בסעיף  18.1להלן  .מטבע
הדברים  ,רכישות אלו נעשות מהספקים בעלי המותגים הנ " ל .
 . 13.8סיום ההתקשרות של ה קבוצה עם ספקי ה האחרים  ,או שינוי מהותי בתנאי
ההתקשרות שבהם רוכש ת ה קבוצה את אותם מוצרים מאותם ספקים  ,עלול
להשפיע באופן שלילי על תוצאות פעילות ה חברה  .הנהלת ה חברה סבורה  ,כי
קיימים ספקים חלופיים לרכישת מוצרים אלו  ,אולם אין ודאות  ,כי מוצרי
הספק ים החלופיים יהיו זמינים מיידית וכי תנאי הרכישה יהיו דומים לתנאי
הרכישה הנוכחיים .
 . 13.9ה קבוצה אינ ה מתקשר ת בהסכמי סוכנות בכתב או הסכמים כתובים אחרים עם
רובם של ספקי ה  .ההתקשרות נעשית בדרך כלל על דרך של הזמנה אד -הוק
מהספקים  ,ומבלי שקיים הסכם מסגרת בין הקבוצה לספקים  .ההזמנה מתבצעת על
פי רוב בדרך של פתיחת מכתבי אשראי בנקאיים לתקופות שונות ו  /או דוקומנטים
לגוביינא  .זמן האספקה הינו פועל יוצא של כושר היצור של הספק  ,זמינות המוצר
אצל הספק  ,זמן ההובלה ובקשות הקבוצה  .בשל מורכבות מרכיבים אלו לא ניתן
להצביע על זמן אספקה קבוע  ,ו הוא נע בין יום -יומיים ) מישראל (  ,כשבוע -שבועיים
ממדינות שכנות ) מדינות אגן הים התיכון ( ועד לכשלושה חודשים ממדינות רחוקות
) מדינות דרום אמריקה והמזרח הרחוק (.
 . 13.10כמו כן  ,ל קבוצה קיימים אישורים בכתב מאת  24ספקים זרים המאשרים  ,כי
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הקבוצה הינה סוכן ו  /או מפיץ בלעדי בישר אל של אותו ספק בקשר למוצר מסוים
או לעיתים לקו מוצרים המיוצרים על ידו  .על פי רוב בלעדיות זו ניתנה לתקופה של
 12-36חודשים  ,המוארכת ברוב המקרים מאליה באופן אוטומטי  .במספר מקרים
על הקבוצה לעמוד במכסות של רכישות מינימום  ,כדי שתקופת הבלעדיות תוארך
מאליה  .במספר מ צומצם של מקרים לא עמד ה הקבוצה במכסות המינימום  ,אולם ,
בפועל לא הופסקה פעילות ה מול אותם ספקים  .להערכת הנהלת התאגיד אין
באמור כדי ליצור חשיפה לקבוצה  .רכישות הקבוצה אינן מונעות מרצונ ה לעמוד
במכסות מינימום והשיקולים ברכישת מוצרים מהספקים האמורים זהים
לשיקולים ב רכישת מוצרים מספקים אחרים .
 . 13.11רכישות הקבוצה מספקים  ,אשר אישרו בכתב את היות הקבוצה סוכן ו  /או מפיץ
בלעדי בישראל של מוצריהם  ,היוו כ 38% , 27% -ו 32% -מכלל רכישות הקבוצה
בשנים  2012 , 2013ו , 2011 -בהתאמה  ,כאשר בשנת  2011חישוב רכישות הקבוצה
כוללות גם את פעילות תחום הייצור שנמכר ביום  27בדצמבר  – 2011לפרטים ראה
סעיף  1.1לעיל .
 . 13.12מוצרים מסוימים אותם מייבא ת ה קבוצה הינם שימורים של מוצרי חקלאות
עונתיים  ,לדוגמא  :ארטישוק  ,דובדבנים  ,פטריות ואפרסקים  .בכדי להבטיח אספקה
שוטפת של מוצרים עונתיים אלה במשך כל השנה  ,נוהג ת ה קבוצה להגיע להסדרי
אספקה ורכישה עם היצרנים של מוצרים אלו כבר בתחילת עונת ייצורם  ,ביחס לכל
השנה .
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לקוחות

 . 14.1מוצרי הקבוצה נמכרים לכ 1,500 -לקוחות ברחבי ישראל  ,בשטחי יהודה ושומרון
המצויים תחת מנהל ישראלי  ,ומכירות  ,בהיקף שאינו מהותי  ,לשטחים בשליטת
הרשות הפלסטינית ול לקוחות בר חבי העולם  ,לרבות מאירופה ו ארה " ב .
 . 14.2לקוחות הקבוצה נחלקים לשני סוגים עיקריים  :האחד  -השוק המאורגן  ,הכולל את
רשתות השיווק הקמעונאיות הגדולות ) שופרסל מגה קמעונאות וקואופ ישראל ( ;
השני – השוק הפרטי  ,הכולל את רשתות שיווק המזון הפרטיות  ,מינימרקטים ,
סיטונאים  ,לקוחות מוסדיים  ,ממשלתיים ויצרנים .
 . 14.3לקוחות השוק המאורגן  -בין לקוחות הקבוצה נמנות רשתות שיווק המזון
הקמעונאיות הגדולות  :שופרסל בע " מ ) הכוללת  ,בין היתר  ,את שופרסל דיל ,
שופרסל דיל אקסטרה  ,שופרסל אקספרס  ,שופרסל שלי  ,יש חסד  ,י ש בשכונה
וקטיף ( מגה קמעונאות בע " מ ) הכוללת  ,בין היתר  ,את מגה בול  ,מגה בעיר YOU ,
ו זול ב שפע ( ; וקו -אופ ישראל ) הכוללת  ,בין היתר  ,את קו -אופ ירושלים  ,קואופ שופ ,
קואופ שופ בכפר  ,קואופ שופ אקסטרא וקואופ .( STOP
 . 14.4לקוחות השוק הפרטי  -בין לקוחותיה האחרים של הקבוצה נמנים סיטונאי מזון ,
רשתות שיווק מזון פרטיות ) כול ל " הרשת הרביעית "(  ,מינימרקטים  ,משרדי
ממשלה ) כגון  :משרד הבטחון  ,משרד התמ " ת ועוד ( ולקוחות מוסדיים כגון חברות
לאספקת שירותי הסעדה  ,קיבוצים  ,בתי מלון  ,בתי חולים  ,יצרניות מזון ועוד .
 . 14.5עקרונות תנאי ההתקשרות עם לקוחות השוק המאורגן – הקבוצה מתחייבת כלפי
לקוחות השוק המאורגן לתשלום תמריץ במקרה של הגדלת היקף המכירות מעבר
להיקף עליו הוסכם בין הצדדים ו  /או תמריץ רבעוני  /סוף שנה בגובה אחוז קבוע
מהמחזור  .הקבוצה מתחייבת כלפי לקוחות השוק המאורגן להנחות החדרה
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למוצרים חדשים וכן הנחות  ,לתקופה מוגבלת  ,לחנויות חדשות שהן פותחות .
הק בוצה מתחייבת כלפי לקוחות השוק המאורגן לתשלום דמי השתתפות בפרסומי
הלקוחות  ,בשיעורים שנקבעים במו " מ בין הצדדים ובכפוף לביצוע בפועל של
הפרסומים בכלי התקשורת  ,בעיתונות הכתובה ובפרסום ספציפי בחנויות
הלקוחות  .תנאי התמריצים האמורים לעיל  ,כולל השתתפות בפרסום הלקוחו ת ,
כמו גם מספר ימי האשראי שיוענקו לאותו הלקוח  ,נקבעים מול הנהלת לקוחות
השוק המאורגן  ,והם מועלים  ,בד " כ  ,על הכתב  ,בהסכם מסגרת שנתי  .הקבוצה
אינה מקבלת בטחונות מלקוחות השוק המאורגן .
לאחר קביעת תנאי הסכם המסגרת כאמור לעיל נעשית התקשרות הקבוצה עם
לקוחות השוק המ אורגן מול הקניינים היושבים במשרד הראשי של הרשת – לצורך
הכנסת המוצר ל " גיוון " המוצרים של הרשת ולצורך קביעת המחיר בו יימכר המוצר
לסניפי הרשת  .מחירי המכירה לסניפי הרשת נקבעים במו " מ עם הקניינים במשרד
הראשי  ,המתקיים לעיתים תכופות  ,ובד " כ מדי חודש  ,בשל העדר אחידות בתנאי
רכישת המוצרים השונים מהספקים השונים  ,ובשל תנאי השוק המשתנים  .הקבוצה
אינה נוהגת לקבוע מחירים קבועים אלא קובעת מחיר אד -הוק לעסקה או למספר
עסקאות  .יצוין  ,כי במקביל לסגירת מחירי המכירה כאמור לעיל מול הקניינים
היושבים במשרד הראשי של הרשתות  ,נקבעת הכמות ש תסופק לסניפים על בסיס
שוטף ישירות מול הסניפים .
התמריצים האמורים לעיל  ,כולל השתתפות בפרסום ומבצעים משולמים לעיתים
בתחילת כל רבעון בהתאם למחזור הקניות של הלקוח ברבעון הקודם או בתחילת
כל שנה בהתאם למחזור הקניות של הלקוח בשנה הקודמת .
 . 14.6עקרונות תנאי ההתקשר ות עם לקוחות השוק הפרטי – התקשרות הקבוצה עם
לקוחות השוק הפרטי אינה קובעת בלעדיות או משך פעילות מחייב  ,ואין היא
נעשית על דרך של חתימת הסכם מסגרת  .לפני תחילת ההתקשרות בוחנת הקבוצה
את היציבות הפיננסית של הלקוחות  ,וקובעת את היקף האשראי ומספר ימי
האשראי שיוענקו לאותו הלקוח  ,ואת הביטחונות שתקבל מהלקוחות הנ " ל .
לקוחות השוק הפרטי מתבקשים על פי רוב להמציא המחאות דחויות כבטוחות ,
וחלקם מתבקשים להמציא בטחונות אחרים ובכלל זה שטרי חוב  ,ערבויות אישיות
וערבויות בנקאיות .
מחירי המכירה ללקוחות השוק הפרטי נקבעים במו " מ  ,המתקיים לעיתים תכופות ,
ובד " כ מדי חודש  ,עם הלקוח  ,בשל העדר אחידות בתנאי רכישת המוצרים השונים
מהספקים השונים  ,ובשל תנאי השוק המשתנים  .הקבוצה אינה נוהגת לקבוע
מחירים קבועים אלא קובעת מחיר אד -הוק לעסקה או למספר עסקאות .
הקבוצה מתחייבת כלפי חלק מלקוחות השוק הפרטי לתשלום תמריץ קבוע
באחוזים מהמכירות אל הלקוח הספציפי ו  /או תמריץ במקרה של הגדלת היקף
המכירות מעבר להיקף עליו הוסכם בין הצדדים  .הקבוצה מתחייבת כלפי חלק קטן
מלקוחות השוק הפרטי להנחות החדרה למוצרים חדשים וכן הנחות  ,לתקופה
מוגבלת  ,לחנויות חדשות שהם פותחים  .כמו כן  ,הקב וצה מתחייבת כלפי חלק קטן
מלקוחות השוק הפרטי לתשלום דמי השתתפות בפרסומי הלקוחות  ,בשיעורים
שנקבעים במו " מ בין הצדדים ובכפוף לביצוע בפועל של הפרסומים בכלי התקשורת ,
בעיתונות הכתובה ובפרסום ספציפי בחנויות הלקוחות  .תנאי התמריצים האמורים
לעיל מותנים בעמידת הלקוחות ביעדים שנקבעו להם .
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 . 14.7התמריצים האמורים לעיל  ,כולל השתתפות בפרסום ומבצעים משולמים על פי רוב
בתחילת כל שנה בהתאם למחזור הקניות של הלקוח בשנה הקודמת .
 . 14.8להלן פילוח מחזור המכירות של הקבוצה בין לקוחות השוק המאורגן ולקוחות
השוק הפרטי לשנים : 2012-2013
שיעור המכ ירות מכלל המכירות
שנת 2012
שנת 2013
33%
33%
67%
67%

לקוחות השוק המאורגן
לקוחות השוק הפרטי

 . 14.9ההכנסות מלקוחות עיקריים  ,שהכנסות הקבוצה מהם מהוות  10%או יותר מסך
הכנסות התאגיד  ,לשנים  ) 2011-2013בשנת  2011חישוב הכנסות הקבוצה כוללות
גם את פעילות תחום הייצו ר שנמכר ביום  27בדצמבר  – 2011לפרטים ראה סעיף
 1.1לעיל (  ,הינם כדלקמן :

לקוח א '
לקוח ב '

2013
אלפי ש " ח
40,099
64,817

%
12
19

2012
אלפי ש " ח
42,325
49,446

%
15
17

2011
אלפי ש " ח
39,779
48,424

%
12
14

הלקוחות העיקריים של הקבוצה  ,כ אמור לעיל  ,נמנים על לקוחו ת השוק המאורגן .
לפרטים אודות עקרונות ההתקשרות עם לקוחות השוק המאורגן  ,ראה סעיף 14.5
לעיל .
 . 14.10אובדן של הלקוחות העיקריים של הקבוצה  ,כ מפורט בסעיף  14.9לעיל  ,עשוי
להשפיע באופן שלילי מהותי על תוצאות פעילותה של הקבוצה  .אשר לסיכוני
האשראי בגין הלקוחות האמורים  ,ראה סעיף  31.2להלן .
 . 14.11הקבוצה עושה שימוש  ,מעת לעת  ,בביטחונות שנמסרו לה על ידי לקוחות השוק
הפרטי כאמור לעיל  ,כדי שחובות אלו לא יהפכו לחובות מסופקים  .מאז שנת 2011
ועד למועד ה דוח  ,לא היה השימוש כאמור בהיקף מהותי  .לעניין הפרשות לחובות
מסופקים ולרישום הוצאות בגין חובות אבודים  ,ראה סעיף  20.4.3להלן .
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שיווק והפצה

 . 15.1תהליך השיווק של מוצרי הקבוצה ללקוחות השונים נעשה  ,ברוב רובם של
המקרים  ,באופן עצמאי  ,על ידי הקבוצה  .הקבוצה משווקת את מוצרי ה באמצעות
סוכני מכירות פנימיים שלה  .תהליך ההפצה של מוצרי הקבוצה ללקוחות השונים
נעשה באמצעות משאיות אורגניות של הקבוצה  ,משאיות חיצוניות ובאמצעות
מפיצים  ,עימם קשורה הקבוצה בהסכמי הפצה לא -בלעדיים  .לקבוצה אין תלות
במפיצים חיצוניים  .לפרטים אודות הרכוש הקבוע של החברה ראה סעיף 17.3
להלן .
 . 15.2הקבוצה משתתפת במבצעי מכירות מגוונים  ,הנערכים ברשתות השיווק  ,במטרה
להגביר את היקף המכירות  .במבצעים אלו מיובאים מוצרי מזון ממדינה או מאזור
מסוים  ,נערך מסע פרסום וקידום מכירות נרחב והמוצ רים הנכללים במבצע
המכירות זוכים לשטחי מדף מועדפים אצל רשתות השיווק  .מדי שנה משתתפת
הקבוצה במגוון מבצעי מכירות כאלה  ,שבמימונם נוטלות חלק רשתות השיווק כמו
א 29 -

גם הקבוצה  .לגבי השתתפות בפרסום ראה בסעי פים  14.5ו 14.6 -לעיל .
 . 15.3מכירת מוצרים והפצתם ללקוחות  -מכירות מוצרי הקבוצה ) למעט חלק ממכירות
מוצרי החלב ותחליפיו (  ,לרבות המכירות השוטפות לסניפי רשתות השוק המאורגן ,
מתבצעות בדרך של קבלת הזמנות במשרדי הקבוצה ישירות מאת הלקוחות
) באמצ עות משלוח פקסים  ,שיחות טלפון וכו ' ( או דרך אנשי מכירות של הקבוצה
הפוקדים את הלקוחות מעת לעת  ,באמצעות מסופונים  .ההזמנות מועברות למרכז
הלוגיסטי של הקבוצה  ,לשם הכנתם והובלתם ללקוחות  .הובלת ההזמנות ללקוחות
מתבצעת  ,על פי רוב  ,באמצעות מערך ההובלה של הקבוצה הכולל משאיות רגילות ,
משאיות קירור ומשאיות משולבות  ,המצויות בבעלות הקבוצה  .בנוסף  ,נעזרת
הקבוצה בשירותי מובילים עצמאיים  ,אשר הקבוצה שוכרת את שירותיהם לצורך
הובלות חד פעמיות  .לעיתים מועברים המוצרים הישר מנמל הגעתם לישראל אל
הלקוחות באמצעות מובילים עצמאיים  .מוצרים מ סוימים מובלים על ידי הקבוצה
למרכז לוגיסטי ראשי של הרשתות  ,והרשתות מעבירות  ,בתמורה לתשלום עמלה ,
את המוצרים מהמרכז הלוגיסטי הראשי שלהן לסניפיהן .
 . 15.4מכירת חלק ממוצרי החלב ותחליפיו  ,מתבצעת דרך אנשי מכירות של הקבוצה ו דרך
מפיצים עצמאיים בשיטת  , Van-Saleבאמצעות מסופ ונים  ,ותוך אספקת המוצרים
הנ " ל באופן מיידי  ,מתוך מלאי המוצרים שנמצא במשאית הקירור בה נוסעים אנשי
המכירות  .בד " כ  ,מחירי המכירה בשיטה זו נקבעים מראש  ,ולא מתנהל מו " מ בעת
ביצוע המכירות בפועל .
 . 15.5שיווק והפצה ללקוחות המוסדיים שבשוק הפרטי – השיווק וההפצה מתבצעים
לחלקם בדרך של השתתפות וזכיה במכרזים  ,לחלקם באמצעות התקשרות והפצה
ישירה ע " י הקבוצה שלא באמצעות זכיה במכרזים  ,וביחס לאחרים באמצעות
הסיטונאים השונים  ,כאשר התקשרות הקבוצה עם אותם סיטונאים הינה בדומה
ליתר לקוחות השוק הפרטי  ,כאמור בסעיף  14.6לעיל .
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צבר הזמנות
על פי רוב  ,ההזמנות המתקבלות בידי הקבוצה הינן לאספקה תוך מספר ימים ולפיכך
לקבוצה אין צבר הזמנות מהותי .
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רכוש קבוע ומתקנים

 . 17.1החל מהרבעון השני של שנת  2007החלה וילי -פוד אינטרנשיונל לפעול ממרכז
לוגיסטי חדש בבעלותה  ,הכולל אחסנה יבשה  ,בקירור ובהקפאה  ,המצוי באזור
התעשי י ה הצפוני ביבנה  ,שהוקם על מגרש אותו רכשה וילי -פוד אינטרנשיונל
בחודש אוגוסט  , 2005ו בחודש יוני  2009הושלם רישום העברת הזכויות על שמה .
שטח המגרש כ 19 -דונם ושטח המרכז הלוגיסטי החדש  8,600מ " ר .
לציין כי לוילי -פוד אינטרנש יונל עתודות קרקע בלתי מבונות של כ 5 -דונם מתוך
המגרש האמור  ,אשר  ,בהתאם לצורך  ,מהוות עתודה להרחבה עתידית של המרכז
הלוגיסטי .
המרכז הלוגיסטי החדש  ,החליף את המרכז הלוגיסטי הקודם של וילי -פוד
אינטרנשיונל  ,אותו שכרה וילי -פוד אינטרנשיונל  .המרכז הלוגיסטי החדש הוקם
במטרה לחסוך לוילי -פוד אינטרנשיונל את הצורך להשתמש בשירותי אחסנה
במחסנים חופשיים ולייעל את התפעול של וילי -פוד אינטרנשיונל  .יתר על כן ,
המרכז הלוגיסטי החדש מתאים בצורה טובה יותר לצרכיה התפעוליים של וילי -פוד
א 30 -

אינטרנשיונל ולהתפתחות העתידית שלה .
סך ההשקעה ) לפני פ חת ( במגרש ובבניית המרכז הלוגיסטי החדש  ,נכון ליום 31
בדצמבר  , 2013מסתכם בסך של כ 46,646 -אלפי ש " ח .
 . 17.2הקבוצה מקבלת שירותי אחסנה ממספר מחסנים חופשיים  .התשלום בגין שירותי
האחסנה הינו רק בגין אחסנה בפועל ובהתאם לכמויות המוצרים המאוחסנים
ואינו כולל כל תשלום קבוע .
 . 17.3הקבוצה הינה הבעלים של  5משאיות קירור ) בעלות קיבולת של בין  7.5טון ל12 -
טון (  ,של  2משאיות הקפאה ) בעלות קיבולת של  12טון (  ,של  3משאיות רגילות
) בעלות קיבולת של בין  15טון ל 27 -טון (  ,ושל  9משאיות משולבות ) קירור ויבש (
) בעלות קיבולת של בין  12טון ל 27 -טון (.
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נכסים לא מוחשיים
" וילי פוד " .הסימן
הקבוצה משווקת את מרבית מוצריה תחת הסימן המסחרי
המסחרי " וילי פוד " נרשם בחודש מאי  1997לשימושים שונים בתעשיית המזון .
הקבוצה משווקת חלק ממוצרי המזון המצוננים והקפואים תחת הסימן המסחרי
" גולד פרוסט " .הסימן המסחרי " גולד פרוסט " נרשם בחודש
פברואר  2002לשימושים שונים בתעשיית המזון .
הקבוצה משווקת חלק ממוצרי המזון המיובאים על ידה תחת הסימן המסחרי
" גולד פוד " .הסימן המסחרי " גולד פוד " נרשם בשנת  2002לשימושים שונים
בתעשיית המזון .
הקבוצה משווקת פסטות ורטבים תחת הסימן המסחרי "  ." Donna Rozzaהסימן
המסחרי "  " Donna Rozzaנרשם בחודש אוגוסט  2005לשימושים שונים בתעשיית
המזון .
הקבוצה משווקת חלק ממוצרי הגבינה ותחליפיה תחת הסימנים המסחריים " פיצה
"  . " EMMAהסימן המסחרי
טופ "  " ,בלוז "  " ,הבולגריה "  " SAY CHEESE " ,ו-
" פיצה טופ " נרשם בחודש ספטמבר  2002לשימושים שונים בתעשיית המזון  .הסימן
המסחרי " בלוז " נרשם בחודש אוקטובר  2007לשימושים שונים בתעשיית המזון .
הסימן המסחרי " הבולגריה " נרשם בחודש פברואר  2009לשימושים שונים
בתעשיית המזון  .הסימן המסחרי "  " SAY CHEESEנרשם בחודש יולי 2012
לשימושים שונים בתעשיית המזון  .הסימן המסחרי "  " EMMAהוגש לרישום בחודש
מאי  2013לשימושים שונים בתעשיית המזון .
הקבוצה משווקת דגני בוקר תחת הסימן המסחרי " באבלס " .הסימן המסחרי
" באבלס " נרשם בחודש דצמבר  2006לשימושים שונים בתעשיית המזון .
הקבוצה משווקת חטיפים תחת הסימן המסחרי " קריספונים " .הסימן המסחרי
" קריספונים " נרשם בחודש ינואר  2007לשימושים שונים בתעשיית המזון .
הקבוצה משווקת פולי סויה קפואים תחת הסימן המסחרי " מאנצ ' ו " .הסימן
המסחרי " מאנצ ' ו " נרשם בחודש יוני  2007לשימושים שונים בתעשיית המזון .
הקבוצה משווקת מוצרים שונים תחת הסימן המסחרי
" תפארת – מסורת
של כשרות " .הסימן המסחרי " תפארת – מסורת של כשרות " נרשם בחודש ספטמבר
 2010לשימושים שונים בתעשיית המזון .
א 31 -

הקבוצה משווקת פיצות קפואות תחת הסימן המסחרי "  ." NAPOPIZZAהסימן
המסחרי "  " NAPOPIZZAנרשם בחודש יוני  2011לשימושים שונים בתעשיית המזון .
להערכת הקבוצה  ,היא איננה צופה בעיות בחידוש סימני המסחר שבתוקף .
הערכת הקבוצה באשר לחידוש סימני המסחר שבתוקף מהווה מידע צופה פני
עתיד  ,ולחברה אין ודאות באשר לחידוש האמור  ,בין היתר לאור השפעת גורמים
שאינם בשליטתה .
 . 18.1בנוסף למוצרים המשווקים תחת סימני המסחר הרשומים על שם הקבוצה  ,משווקת
הקבוצה מוצרים תחת מותגים בינלאומיים  ,הרשומים על שם היצרנים  .סימני
המסחר הנ " ל הינם Arla, Lurpak, Del Monte, Sera, Daawat, Completa, Raskas, :
 , Ichoc, Ferro, Hahne, Danesita, Gelato, , Castello , Zanettiהמאפייה של יאניס ו-
. Nobeleza Gaucha
 . 18.2הקבו צה מייבאת מספר מוצרים עבור שופרסל תחת שם המותג " שופרסל "  ,אשר
הינו מותג פרטי של הרשת  .בין המוצרים המיובאים על ידי הקבוצה עבור שופרסל
תחת שם מותג זה מצויים גם המוצרים הבאים  :קפה נמס מיובש בהקפאה  ,שימורי
פירות  ,שימורי ירקות  ,פסטה  ,סרדינים ומרגרינה .
 . 18.3הקבוצה מי יבאת מספר מוצרים עבור מגה קמעונאות תחת שם המותג " מגה "  ,אשר
הינו מותג פרטי של הרשת  .בין המוצרים המיובאים על ידי הקבוצה עבור מגה
קמעונאות תחת שם מותג זה מצויים גם המוצרים הבאים  :קפה נמס מיובש
בהקפאה  ,שימורי ירקות  ,שימורי פירות  ,אורז  ,ארוחת אטריות להכנה מהירה ,
פולי סויה  ,עוגיות  ,טבלאות שוקולד  ,דגני בוקר ו גבינות .
 . 18.4הקבוצה מייבאת עוד מספר רב של מוצרים תחת שמות מותג פרטיים שונים ,
לדרישת לקוחות בישראל ובעולם .
 . 18.5הקבוצה הינה הבעלים של חמישה סימני מסחר ) בנוסף לסימני המסחר המפורטים
בסעיף  0לעיל (  ,בהם נעשה בעבר שימוש  ,ונכון למועד הדוח תקופתי אין הקבוצה
עושה בהם שימוש .
 . 18.6יודגש  ,כי אין כל ודאות  ,כי עצם רישומם של סימני המסחר המפורטים לעיל יקנה
הגנה מלאה או חלקית לקבוצה מפני מוצרים חקיינים  .לא ידוע לקבוצה על הפרות
של סימני מסחר למועד דוח התקופתי .
 . 18.7השקעות הקבוצה ברישומם של סימני המסחר המפורטים לעיל הסתכמו בסכומים
זניחים .
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הון אנושי

 . 19.1נכון למועד הדוח תקופתי החברה מעסיקה  3עובדים זוטרים במסגרת החנות
הקמעונאית .
 . 19.2בחברות הבנות של החברה מועסקים נכון ליום  31בדצמבר  133 , 2013עובדים ,
מתוכם  105עוב דים בוילי -פוד אינטרנשיונל ו 28 -עובדים בגולד פרוסט .

א 32 -

 . 19.3להלן פרטים בדבר התפלגות מצבת כ ו ח האדם בקבוצה לשנים  2013ו: 2012 -

שם המחלקה  /תפקיד
הנהלה
יבוא  ,הנהלת חשבונות ומנהלה
מערך מכירות ) אנשי שיווק  /מכירות (
מערך ו לוגיסטיקה ) עובדי מחסן  /נהגים (

מספר עובדים
31.12.12
31.12.13
5
25
39
67

5
20
36
63

בנוסף לעו בדים הקבועים דלעיל  ,מעסיקה הקבוצה עובדים לא -קבועים במשרה
חלקית בתפקידי סדרנים ודיילים ) במערכי המכירות ו הלוגיסטיקה ( שמספרם
הסתכם בסוף שנת  2013ל 7 -ובסוף שנת  2012ל. 10 -
 . 19.4לקבוצה אין תלות בעובד מסוים  .י חד עם זאת  ,ה " ה צבי ויליגר ויוסף ויליגר נושאי
משרה בחברה ובעלי השליטה בה נכון למועד דוח זה  ,המספקים לוילי -פוד
אינטרנשיונל שירותי ניהול באמצעות חברות פרטיות בשליטתם המלאה ) לפירוט
ראה תקנה  22ל חלק ד ' – פרטים נוספים על התאגיד  ,ב דוח התקופתי (  ,הינם אנשי
מפתח  ,אש ר הפסקת פעילותם עלולה להשפיע באופן שלילי מהותי על פעילותה של
הקבוצה ותוצאותיה העסקיות  .לפרטים אודות הסכם התחייבות ה " ה צבי ויליגר
ויוסף ויליגר למתן שירותי ניהול לוילי -פוד אינטרנשיונל  ,ראו סעיף 3.2.1.6
לעיל .
 . 19.5השקעות הקבוצה באימונים ובהדרכת עובדי הקבוצה מסתכמו ת בסכומים זניחים .
 . 19.6לעובדי הקבוצה שאינם עובדים זמניים הסכמי העסקה בכתב המסדירים את תנאי
העסקתם  .הקבוצה רכשה לכ 91 -מעובדיה פוליסות ביטוח מנהלים ו  /או קרנות
פנסיה .
 . 19.7בונוסים לעובדים  -הקבוצה משלמת מעת לעת לפי החלטת ההנהלה בונוסים
בהיקפים לא מהותיים לעובדים מסוימ ים שלה בגין ביצועים חריגים  .בונוסים
לנושאי משרה יכולים להיות משולמים רק בהתאם למדיניות תגמול שאומצה ע " י
וילי -פוד אינטרנשיונל ביום  . 28.11.2013לפרטים נוספים ראה סעיף  19.12להלן .
 . 19.8תכניות אופציות לעובדים – 2008
ביום  2בינואר  2008אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריו ן החברה תוכנית אופציות
) להלן בסעיף זה  " :התכנית "( במסגרתה תקצה החברה  ,בהתאם להוראות סעיף 102
לפקודת מס הכנסה במסלול הכנסת עבודה ) להלן בסעיף זה  " :סעיף , (" 102
 100,000כתבי אופציה בלתי סחירות של החברה לנושאי משרה ולעובדים של
החברות הבנות ) להלן בסעיף זה  " :העובד ים הניצעים "( .כל כתב אופציה נית ן
למימוש למניה רגילה אחת בת  1ש " ח ע  .נ  .כ " א של החברה  .הקצאת כתבי האופציה
קיבלה  ,ביום  6בינואר  , 2009את אישור הבורסה לרישום למסחר של מניות
המימוש בגין כתבי האופציה הנ " ל  ,ובחודש ינואר  2009קיבלה את אישור נציבות
מס הכנסה  ,לפיו יח ולו על הקצאת כתבי האופציה לעובדים הניצעים ומימושם ,
ההסדרים לפי סעיף  102לפקודה .
בהתאם לתכנית  ,כתבי האופציה הוקצו לעובדים הניצעים ללא תמורה  .מחיר
המימוש של כל מנית מימוש  ,נשוא כתבי האופציה  ,היה  19ש " ח  ,צמוד למדד
א 33 -

המחירים לצרכן ממועד ההקצאה  ,בכפוף להתאמות שו נות כגון במקרים של חלוקת
מניות הטבה  ,הנפקת זכויות  ,חלוקת דיבידנד וכו ' .
בהתאם לתכנית  ,כל אחד מהעובדים הניצעים זכאי לממש  ,תמורת תשלום מחיר
המימוש האמור לעיל את האופציות לשיעורין  ,בשלוש מנות שוות  ,כדלקמן :
) א ( שליש )  - ( 1/3החל מתום  12חודשים ממועד הקצאת כתבי האופציה ) להלן
בסעיף זה  " :המועד הקובע "( ועד לתום  36חודשים מהמועד הקובע .
) ב ( שליש )  - ( 1/3החל מתום  24חודשים מהמועד הקובע ועד לתום  48חודשים
מהמועד הקובע .
) ג ( שליש )  - ( 1/3החל מתום  36חודשים מהמועד הקובע ועד לתום  60חודשים
מהמועד הקובע .
זכותם של העובדים הני צעים לממש את כתבי האופציה ולקבל את מניות המימוש
במועדי הזכאות האמורים לעיל מותנית בכך  ,כי במועדי הזכאות הרלבנטיים יהיו
העובדים הניצעים עובדים של וילי -פוד אינטרנשיונל וגולד פרוסט  ,והכל בהתאם
לאמור בתכנית  .כתבי אופציה שלא מומשו עד למועד האחרון של כל מנה – יפ קעו .
ביום  12במרץ  2009החליטו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה כי החברה תפעל
לצורך שינוי תנאי כתבי האופצ יה של התוכנית  ,באופן שבו מחיר המימוש של כל
מנית מימוש  ,נשוא כתבי האופציה לא יהיה  19ש " ח  ,צמוד למדד המחירים לצרכן ,
כפי שנקבע במקור בתוכנית  ,אלא ייקבע מחיר מימוש חדש נומינלי של  11.5ש " ח ,
לא צמוד למדד המחירים לצרכן  ,וכן כמות כתבי האופציה תגדל מ 100,000 -ל-
. 200,000
ביום  4באוגוסט  2009הודיעה החברה כי בוצעו התיקונים לתכנית כאמור לעיל
והתקבלו כל האישורים הנדרשים  .באותו היום הוקצו  135,000כתבי אופציה ל17 -
עובד ים .
ביום  21ביוני  , 2010בעקבות חלוקת דיבידנד  ,הותאם מחיר המימוש הנומינלי של
כתבי ה אופצי ה נשוא התוכנית ל  10.61242 -ש " ח .
ביום  13ב אפריל  , 2011בעקבות חלוקת דיבידנד  ,הותאם מחיר המימוש הנומינלי
של כתבי ה אופצי ה נשוא התוכנית ל  10.1388 -ש " ח .
ביום  29ביוני  2011הוקצתה יתרת כתבי האופציה שעדיין לא הוקצו בגין התכנית
לנושא משרה בחברה ולשניים מעובדי וילי -פוד אינטרנשיונל .
ביום  13ב אפריל  , 2011בעקבות חלוקת דיבידנד  ,הותאם מחיר המימוש הנומינלי
של כתבי ה אופצי ה נשוא התוכנית ל  10.1388 -ש " ח .
ביום  6ב דצמבר  , 2012בעקבות חלוקת דיבידנד  ,הותאם מחיר המימוש הנומינלי
של כתבי ה אופצי ה נשוא התוכנית ל  9.9429 -ש " ח .
ביום  17ב אפריל  , 2013בעקבות חלוקת דיבידנד  ,הותאם מחיר המימוש הנ ו מינלי
של כתבי האופציה נשוא התוכנית ל 9.6207 -ש " ח .
ביום  17ב דצמבר  , 2013בעקבות חלוקת דיבידנד  ,הותאם מחיר המימו ש הנ ו מינלי
של כתבי האופציה נשוא התוכנית ל 9.3584 -ש " ח .
במהלך תקופת הדוח לא נרשמו כתבי אופצי ה שפקעו .
במהלך תקופת הדוח מומשו  58,000כתבי אופצי ה נשוא התכנית  ,ונותרו 3,334
כתבי אופצי ה שטרם מומשו .
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 . 19.9תכנית אופציות עובדים  2013של וילי -פוד אינטרנשיונל
ביום  28בנוב מבר  , 2013אישרה האסיפה הכללית של וילי -פוד אינטרנשיונל  ,לאחר
קבלת אישור ועדת התגמול ודירקטוריון וילי -פוד אינטרנשיונל  ,תכנית אופציות
עובדים ) להלן בסעיף זה  " :התכנית "( במסגרתה תקצה וילי -פוד אינטרנשיונל ,
בהתאם להוראות סעיף  102לפקודת מס הכנסה במסלול הכנסת עבודה 100,000 ,
כתבי אופציה בלתי סחירות של החברה לנושאי משרה של וילי -פוד אינטרנשיונל
ולעובדים של החברות הבנות ) להלן בסעיף זה  " :העובדים הניצעים "( .כל כתב
אופציה נית ן למימוש למניה רגילה אחת בת  0.1ש " ח ע  .נ  .כ " א של וילי -פוד
אינטרנשיונל .
בהתאם לתכנית  ,כתבי האופציה י וקצו לעובדים הניצעים ללא תמורה  .מחיר
המימוש של כל מנית מימוש  ,נשוא כתבי האופציה  ,הי נו  6.5דולר ארה " ב  ,בכפוף
להתאמות שונות כגון במקרים של חלוקת מניות הטבה  ,הנפקת זכויות  ,חלוקת
דיבידנד וכו ' .
בהתאם לתכנית  ,כל אחד מהעובדים הניצעים זכאי לממש  ,תמורת תשלום מחיר
המימוש האמור לעיל את האופציות לשיעורין  ,בשלוש מנות שוות  ,כדלקמן :
) א ( שליש )  - ( 1/3החל מתום  12חודשים ממועד הקצאת כתבי האופציה ) להלן
בסעיף זה  " :המועד הקובע "( ועד לתום  36חודשים מהמועד הקובע .
) ב ( שליש )  - ( 1/3החל מתום  24חודשים מהמועד הקובע ועד לתום  48חודשי ם
מהמועד הקובע .
) ג ( שליש )  - ( 1/3החל מתום  36חודשים מהמועד הקובע ועד לתום  60חודשים
מהמועד הקובע .
זכותם של העובדים הניצעים לממש את כתבי האופציה ולקבל את מניות המימוש
במועדי הזכאות האמורים לעיל מותנית בכך  ,כי במועדי הזכאות הרלבנטיים יהיו
מועסקים בחברה הרלוו נטית  ,והכל בהתאם לאמור בתכנית  .כתבי אופציה שלא
מומשו עד למועד האחרון של כל מנה – יפקעו .
לעניין הקצאת כתבי אופצי ה בתכנית  2013לה " ה צבי ויליגר ויוסף ויליגר ראה
תקנה  22לחלק ד ' – פרטים נוספים על התאגיד  ,בדוח התקופתי .
 . 19.10לפרטים אודות אישור האסיפה הכללית של וילי -פוד אינטרנשיונל את הענקתן של
אופציות ל מר גיל הוכבוים  ,למר צבי ויליגר ול מר יוסף ויליגר  ,ראו תקנ ות  21ו22 -
בפרק ד ' לדוח תקופתי זה  ,בהתאמה .
 . 19.11מדיניות תגמול לדירקטורים ולנושאי משרה בחברה
ביום  12בינואר  , 2014אישר דירקטוריון החברה  ,לאחר קבלת המלצת ועדת
התגמול מאו תו היום  ,מדיניות תגמול לנושאי המשרה בחברה בהתאם ל חוק
החברות ) תיקון מס '  , ( 20תשע " ג ) 2012 -להלן  " :תיקון  . 3(" 20מדיניות התגמול
אושרה כמדיניות פטורה מאישור האסיפה הכללית בהתאם להוראות תקנות
החברות ) הקלות לעניין החובה לקבוע מדיניות תגמול (  ,התשע " ג . 2013 -עיקרי
מדי ניות התגמול הינם כדלקמן :
תשלום גמול והחזר הוצאות לדירקטור אשר אינם עולים על הסכום המרבי לפי
 3ביום  28בנובמבר  ,2012מינה דירקטוריון החברה ועדת תגמול שעל חבריה נמנים מר ישראל אדלר )דח"צ ויו"ר ועדת
התגמול( ,הגב' שלומית פן )דח"צ( ומר שמואל מסנברג )דירקטור בלתי תלוי( )להלן" :ועדת התגמול"( ,אשר תנאי כהונתם
והעסקתם הינם בהתאם לסעיף  244לחוק החברות.
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תקנות החברות ) כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני (  ,התש " ס, 2000 -
תשלומים מכח הסכם שרותי מנהלה עם וילי -פוד אינטרנשיונל ) ראה סעיף 9.3
לתקנה  22לפרק ד ' לדוח התקופתי להלן (  ,וזכאות נושאי משרה להסדרי ביטוח ,
פטור ושיפוי כמקובל בחברה ) ראה תקנה  29א ' לפרק ד ' לדוח זה להלן ( .
לפרטים נוספים על דרך ההפניה  ,ראו דיווח מיידי מ יום  13בינואר 2014 ,
) אסמכתא מס ' . ( 2014-01-013150 :
 . 19.12מדיניות תגמול לדירקטורים ונושאי משרה ב וילי -פוד אינטרנשיונ ל
ביום  28בנובמבר  , 2013אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות בוילי -פוד
אינטרנשיונל מדיניות תגמול לנושאי המשרה בחברה בהתאם לתיקון  , 20ו זאת
לאחר קבלת המלצת ועדת התגמול ואישור דירקטוריון וילי -פוד אינטרנשיונל .
דירקטוריון וילי -פוד אינטרנשיונל התייחס לכל ל העניינים שחובה להתייחס
אליהם במדיניות התגמול  ,בהתאם לסעיף  267ב ' לחוק החברות  .מדיניות התגמול
תהא תקפה ל 36 -חודשים מיום אישור המדיניות על ידי האסיפה הכללית  .עיקרי
מדיניות התגמול הינם כדלקמן :
ליו " ר

דירקטוריון

וילי -פוד

אינטרנשיונל

ולנשיא

וילי -פוד

א  .שכר בסיס
אינטרנשיונל :
עלות השכר החודשית  /דמי הניהול החודשיים של יו " ר דירקטוריון וילי -פוד
אינטרנשיונל ונשיא וילי -פוד אינטרנשיונל ) לרבות תנאים נלווים ולמעט בונוסים
ותגמול הוני ( לא יעל ו על סך של  140אלפי ש " ח בחודש ) צמוד למדד חודש
אוקטובר  ( 2013עבור  100%משרה .
ב  .שכר בסיס למנכ " ל וי לי -פוד אינטרנשיונל :
עלות השכר החודשית  /דמי הניהול החודשיים של מנכ " ל וילי -פוד אינטרנשיונל
) לרבות משכורת  13ו תנאים נלווים ולמעט בונוסים ותגמול הוני ( לא יעלו על סך
של  80אלפי ש " ח עבור  100%משרה ) צמוד למדד אוקטובר .( 2013
ג  .שכר בסיס ל משנה מנכ " ל וילי -פוד אינטרנשי ונל :
עלות השכר החודשית  /דמי הניהול החודשיים של משנה למנכ " ל וילי -פוד
אינטרנשיונל ) לרבות משכורת  13ו תנאים נלווים ולמעט בונוסים ותגמול הוני (
לא יעלו על סך של  70אלפי ש " ח עבור  100%משרה ) צמוד למדד אוקטובר
.( 2013
ד  .שכר בסיס ל נושאי משרה נוספים שאינם דירקטורים  ,מנ כ " ל ומשנה למנכ " ל של
וילי -פוד אינטרנשיונל ) להלן  " :נושאי המשרה הנוספים "( :
עלות השכר החודשית  /דמי הניהול החודשיים של נושאי ה משרה ה נוספים
) לרבות משכורת  13ו תנאים נלווים ולמעט בונוסים ותגמול הוני ( לא יעלו על 60
אלפי ש " ח עבור  100%משרה ) צמוד למדד אוקטובר .( 2013
ה  .תנאים נלווים
נושאי המשרה בוילי -פוד אינטרנשיונל יהיו זכאים להפרשות סוציאליות
כמקובל בחוק  .כמו כן  ,חבילת השכר לנושא משרה יכולה לכלול תנאים נוספים ,
כגון רכב ) לרבות גילום המס בגינו (  ,חופשה שנתית מעבר לימי החופש ה על פי
החוק  ,ביטוח בריאות וכו ' .
בנוסף לתנאים הנל ווים  ,נושאי המשרה יהיו זכאים להחזר הוצאות סבירות
שיוצאו במסגרת התפקיד ) כגון טלפון נייד ואש " ל (  ,בסכום שנתי שלא יעלה על
א 36 -

 60אלפי ש " ח ליו " ר הדירקטוריון ונשיא החברה ) כל אחד (  ,ובסכום שנתי שלא
יעלה על  12אלפי ש " ח לכל אחד מנושאי המשרה הנוספים ולמשנה למנכ " ל .
ו  .הודעה מוקדמת
תקופת ההודעה המוקדמת לסיום ההעסקה תיקבע באופן אינדיבידואלי עם כל
נושא משרה בוילי -פוד אינטרנשיונל .
לנושאי המשרה המכהנים בוילי -פוד אינטרנשיונל במועד אישור מדיניות
התגמול  ,אשר הסכמי ההעסקה האישיים שלהם כוללים התייחסות לתקופת
הודעה מוקדמת  ,לא תשתנה תקופ ה זו ביחס לקבוע בהסכמי ההעסקה שלהם .
בכל מקרה  ,תקופת ההודעה המוקדמת של כל נושא משרה  ,תוגבל בהתאם
לתקרות הבאות :
דרג

תקרה במונחי זמן

הערות

יו " ר דירקטוריון
וילי -פוד
אינטרנשיונל

עד  6חודשים
במקרה של
התפטרות  /עד 18
חודשים במקרה של
פיטורים

תקופה זו נקבעה בתיקון
להסכם מתן שירותים
שאושר באוקטובר 2011

מנכ " ל וילי -פוד
אינטרנשיונל

עד  4חודשים

נושאי המשרה
הנוספים

עד  4חודשים

נשיא וילי -פוד
אינטרנשיונל

ז  .מענקי פרישה
דירקטוריון וילי -פוד אינטרנשיונל יהיה רשאי לאשר מענקי פרישה כאמור
להלן .
הזכאות למענק הפרישה  ,במונחי מ שכורות חודשיות של נושא המשרה  ,לא
תעלה על המגבלות המוצגות בטבלה להלן :
תקופת העסקה
נמוכה מ 5 -ש נים

דרג
יו " ר דירקטוריון וילי-
פוד אינטרנשיונל

תקופת העסקה
גבוהה מ 5 -שנים

 100%מגובה דמי הניהול השנתיים  .בנוסף  ,נושאי
משרה אלו יהיו זכאים לבונוסים בגין תוצאות פעיל ות
וילי -פוד אינטרנשיונל במהלך שנה ממועד הפרישה .
יובהר כי הזכאות למענק פרישה ובונוסים כאמור לעיל
הינה במקרה של התפטרות בלבד .

נשיא
אינטרנשיונל

וילי -פוד

מנכ " ל
אינטרנשיונל

וילי -פוד

 2משכורות חודשיות

נושאי המשרה הנוספים

 2משכורות חודשיות

4

 3משכורות חודשיות
 3משכורות חודשיות

" 4משכורת חודשית" לעניין נושא משרה שעובד בחברה הינה שכר בסיס ברוטו ללא גילומים ,מענקים ,תנאים סוציאליים ו/או נלווים או
כל מענק/תשלום אחר ,ולעניין נושא משרה המעניק שירותים לוילי-פוד אינטרנשיונל כנגד דמי ניהול  70% -מהתשלום החודשי המשולם
לאותו נושא משרה כנגד חשבונית ,לפי העניין.
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מענקי פרישה יידונו על ידי ועדת התגמול שתמליץ לדירקטוריון  ,תחת עמידה
בתנאים המצטברים הבאים :
 נושא המשרה היה מועסק על ידי וילי -פוד אינטרנשיונל במשך שנתיים
לפחות .
 במהלך תקופת העסקתו תרם נושא המשרה תרומה מהותית לקידום עסקי
וילי -פוד אינטרנשיונ ל .
 עזיבתו של נושא המשרה אינה כרוכה בנסיבות המצדיקות  ,על פי שיקול
דעת ועדת התגמול  ,שלילת פיצויי פיטורין .
 נשיא ומנכ " ל וילי -פוד אינטרנשיונל ) או יו " ר הדירקטוריון במקרה של
מנכ " ל פורש ( המליצו על תשלום מענק פרישה .
ח  .בונוס מדיד שנתי ליו " ר דירקטוריון וילי -פוד אינטרנש יונל ולנשיא וילי -פוד
אינטרנשיונל
יו " ר דירקטוריון ונשיא וילי -פוד אינטרנשיונל יהיו זכאים לבונוס שנתי הנגזר
משיעור מהרווח המאוחד לפני מס ולפני מענקים של וילי -פוד אינטרנשיונל
) להלן  " :הרווח הקובע "(.
הבונוס השנתי של נושאי משרה אלו יעמוד על שיעור של  3%מתוך הרווח
הקובע  ,ועל שיעור של  5%מתוך הרווח הקובע במידה ורווח זה יהיה גבוה מ3 -
מיליון ש " ח .
תקרת הבונוס המדיד השנתי לא תעלה על  200%מדמי הניהול השנתיים של
נושאי משרה אלו .
ט  .בונוס מדיד שנתי למנכ " ל וילי -פוד אינטרנשיונל
הבונוס המדיד השנתי למנכ " ל לא יעלה על  8משכורות חוד שיות .
מנגנון הבונוס :
 בתחילת כל שנה יקבע יעד רווח תפעולי לפני מענקים ובניכוי הוצאות מימון
תפעוליות של וילי -פוד אינטרנשיונל ) להלן  " :יעד הרווח "( .יעד הרווח יקבע
בתחילת כל שנה ויאושר על ידי ועדת התגמול .
 עמידה ביעד הרווח תזכה את המנכ " ל בבונוס בשיעור שבין 0.25%-0.50%
מסכום יעד הרווח .
 בנוסף  ,במידה והרווח בפועל יהיה גבוה מיעד הרווח  ,יהיה זכאי המנכ " ל
לבונוס נוסף בשיעור שבין  0.5%-1%מההפרש שבין הרווח בפועל ליעד הרווח .
 בכל מקרה ועניין  ,במקרה בו הרווח בפועל יהיה נמוך מ 18 -מיליון ש " ח  ,לא
ישולם בונוס מדיד למנכ " ל .
פריס ת הבונוס :
במידה שהבונוס המדיד יעלה על  6.5משכורות  ,אזי הבונוס מעבר ל6.5 -
משכורות יידחה וישולם לאחר פרסום הדוחות של השנה העוקבת  .יתרת הבונוס
כאמור תשולם לפי החישוב כדלקמן :
 יבוצע חישוב של הבונוס בגין השנה הקודמת מחדש  ,כאשר מהרווח של השנה
הקודמת יקוזז הפרש ש לילי בלבד בגין השנה העוקבת  .הפרש שלילי יתקיים
כאשר  60%מיעד הרווח בשנה העוקבת או  18מיליון ש " ח ) כגבוה מביניהם ( ,

א 38 -

הינו גבוה מהרווח בפועל בשנה העוקבת ויהיה שווה להפרש ביניהם  .חישוב
זה יניב תוצאה מעודכנת של רווח בגין השנה הקודמת וממנו ייגזר מחדש
מספר משכורות ה בונוס בגין השנה הקודמת ) להלן  " :בונוס בגין השנה
הקודמת המעודכן "(.
 ככל שמספר משכורות הבונוס בתחשיב הבונוס בגין השנה הקודמת המעודכן
יהיה עדיין גבוה ממספר המשכורות שחושבו למנכ " ל בשנה הקודמת  ,יתרה זו
תשולם למנכ " ל  .אם תחשיב הבונוס בגין השנה הקודמת המעודכן יהיה נ מוך
ממספר המשכורות שחושבו למנכ " ל בשנה הקודמת  ,יתרת הבונוס לא תשולם
למנכ " ל .
י  .בונוס מדיד למשנה למנכ " ל וילי -פוד אינטרנשיונל ולנושאי המשרה הנוספים
הבונוס המדיד למשנה למנכ " ל ולנושאי המשרה הנוספים לא יעלה על  4ו2 -
משכורות חודשיות  ,בהתאמה .
מנגנון הבונוס :
יעד הרוו ח לנושאי משרה אלו יהיה זהה ליעד הרווח של המנכ " ל  ,כאשר הבונוס
יחושב על פי שיעור העמידה ביעד הרווח .
 עמידה ביעד הרווח תזכה את המשנה למנכ " ל ונושאי המשרה הנוספים בבונוס
בשיעור של עד  0.15%ו 0.1% -בהתאמה מסכום יעד הרווח .
 בנוסף  ,במידה והרווח בפועל יהיה גבוה מיעד הרווח  ,יהיו זכאים המשנה
למנכ " ל ונושאי המשרה הנוספים לבונוס נוסף של עד  0.4%ו 0.2% -בהתאמה
מההפרש שבין הרווח בפועל ליעד הרווח .
 בכל מקרה ועניין  ,במקרה בו הרווח בפועל יהיה נמוך מ 18 -מיליון ש " ח  ,לא
ישולם בונוס מדיד לנושאי משרה אלו .
יא  .מענק בגין רכיב שיקול דעת
המנכ " ל  ,המשנה למנכ " ל ונושאי המשרה הנוספים של וילי -פוד אינטרנשיונל
יהיו זכאים לבונוס שנתי שיקבע על ידי ועדת התגמול  ,תוך שקילת ביצועי נושא
המשרה באותה שנה  .הקריטריונים אשר ישמשו לקביעת הזכאות למענק בגין
רכיב זה יכללו  ,בין היתר :
 הערכת הגורם הממונה את תרומתו ה אישית של נושא המשרה לביצועי וילי-
פוד אינטרנשיונל  ,השגת יעדיה  ,השאת רווחיה והצלחתה .
 הערכת הגורם הממונה על נושא המשרה את איכות תפקודו .
 שינוי מהותי בתפקידו של נושא המשרה .
 הצורך של וילי -פוד אינטרנשיונל לשמר נושא משרה בעל כישורים  ,ידע או
מומחיות ייחודיים .
 עמיד ה בנהלים פנימיים  ,יעדים משפטיים ו  /או רגולטורים .
 מידת האחריות המוטלת על נושא המשרה .
ההערכה האיכותית תבוצע על ידי הגורם הממונה על נושא המשרה  .לעניין זה ,
ההערכה האיכותית של המנכ " ל תבוצע על ידי דירקטוריון וילי -פוד
אינטרנשיונל ו  /או ועדת התגמול .
היקף הבונוס בגי ן רכיב זה לא יעלה על  2משכורות חודשיות למנכ " ל ומשכורת
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חודשית אחת למשנה למנכ " ל ולנושאי המשרה הנוספים של וילי -פוד
אינטרנשיונל .
 . 19.13לפרטים אודות התקשרות הקבוצה עם ה " ה צבי ויליגר ויוסף ויליגר  ,בנוגע
לפעילותם עבור הקבוצה  ,ראה להלן תקנה  22ל חלק ד ' – פרטים נוספים על
התאגיד  ,בדוח התקופתי .
 . 19.14ליתר נושאי המשרה  /עובדי ההנהלה הבכירה הסכמי העסקה בכתב המסדירים את
תנאי העסקתם  .בהסכמי ההעסקה של חלק ממנהלי המכירות נקבע בונוס המחושב
כשיעור מסוים מהגידול במכירות וב רווחיות  .לפרטים אודות נושאי המשרה
הבכירה בחברה  ,לרבות בדבר הסכמי הע סקה – ראה להלן תקנות  21ו 26 -א ' ל חלק
ד ' – פרטים נוספים על התאגיד  ,בדוח תקופתי זה .
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הון חוזר  ,מדיניות מלאי והחזרות

 . 20.1מדיניות החזקת מלאי
מדיניות החזקת המלאי של הקבוצה הינה בהתאם לתחזית המכירות של המוצרים ,
המבוססת על נ י סיון העבר של הקבוצה  ,בהתאם לדרישות המגיעות מלקוחות
הקבוצה ובהתאם להזדמנויות עסקיות  ,אשר נקרות בדרכה של הקבוצה  ,לרכוש
היקף גדול יחסית של מוצרים בתנאים אטרקטיביים  .טווח הפעילות לו מספיק
מלאי המוצרים המוחזק על ידי הקבוצה משתנה ממוצר למוצר  .המוצרים
המשווקים על ידי הקבוצה זמינים  ,על פי רוב  ,בכל ימות הש נה ולהערכת הנהלת
ה חברה תוצאותיה העסקיות של הקבוצה אינן מושפעות מזמינות עונתית של
מוצרים מסוימים  .מחזור המלאי הממוצע של הקבוצה בשנת  2013הינו בממוצע כ-
 67ימים .
הקבוצה בוחנת מדי רבעון את המלאי הקיים ברשותה ובמידת הצורך מבצעת
הפרשות בספריה באשר למלאי איטי  ,ש לדעתה ישנו סיכוי כי לא י י מכר או שי י מכר
במחיר נמוך ממחיר העלות .
 . 20.2מדיניות החזרת סחורות
על פי רוב מאפשרת הקבוצה ללקוחות ספציפיים להחזיר מוצרים אשר לא נמכרו
על ידם  ,וזאת למרות שאין כל הסכם בין הצדדים בנוגע ל החזרות אלו  .חלק מן
המוצרים המוחזרים לקבוצה נמכר על ידה לאחר מכן  ,והחלק הנותר מושמד .
היקף המוצרים המושמדים על ידי הקבוצה  ,בגין החזרות סחורה כאמור  ,הסתכם
בשנים  2012ו , 2013 -בכ 1% -ו 1.1% -בהתאמה  ,מכלל הכנסות הקבוצה .
 . 20.3מדיניות מתן אחריות למוצרים
הקבוצה אחראית למוצריה בהתאם להוראות חוק האחריות למוצרים פגומים ,
התש " ם . 1980 -לפרטים נוספים ראה סעיף  25.1להלן .
לצורך הקטנת החשיפה בגין אחריות למוצרים פגומים רוכשת הקבוצה פוליסת
ביטוח אחריות המוצר  .לקבוצה קיימת פוליסות ביטוח בהיקף של עד כ10,000 -
אלפי ש " ח לא י רוע וכ 10,000 -אלפי ש " ח לכל תקופת הביטוח השנתית .
 . 20.4מדיניות אשראי
 . 20.4.1אשראי לקוחות :

תנאי האשראי אשר מאפשרת הקבוצה ללקוחותיה הינם על פי רוב כ60-90 -
ימים מתום החודש בו סיפקה הקבוצה את המוצרים ללקוחות ) שוטף 60- +
 .( 90ברוב רובם של המקרים  ,הקבוצה אינה מבקשת מלקוחותיה בשוק
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המאורגן להעמיד בטחונות להבטחת ביצוע התשלומים בגין המוצרים שנרכשו
על ידם  .לקוחות השוק הפרטי של הקבוצה מתבקשים על פי רוב להמציא
המחאות דחויות  ,וחלקם מתבקשים להמציא בטחונות אחרים ובכלל זה שטרי
חוב  ,ערבויות אישיות וערבויות בנקאיות  .הקבוצה עושה שימוש  ,מעת לעת ,
בב י טחונות שנמסר ו לה על ידי לקוחותיה כאמור לעיל  ,כדי שחובות אלו לא
יהפכו לחובות מסופקים  .מאז שנת  2012ועד למועד דוח זה  ,לא היה השימוש
כאמור בהיקף מהותי  .החל ממחצית שנת  2012מבטחת הקבוצה בביטוח
אשראי חלק ניכר מ כירותיה לשוק הפרטי וכן חלק ממכירותיה ל רשתות
ה שיווק .
להלן פרטים אודות מספר ימי אשראי הלקוחות הממוצע והיקף אשראי
הלקוחות הממוצע לשנים  ) 2011-2013בשנת  2011חישוב ימי האשראי
הממוצעים והיקף אשראי לקוחות הקבוצה כוללות גם את פעילות תחום
הייצור שנמכר ביום  27בדצמבר  – 2011לפרטים ראה סעיף  1.1לעיל ( :

מספר ימי א שראי
לקוחות ממוצע
היקף אשראי לקוחות
ממוצע ) באלפי ש " ח (

2013
74

2012
72

2011
78

80,269

66,002

86,319

 . 20.4.2אשראי ספקים :
על פי רוב  ,רכישת המוצרים על ידי הקבוצה מתבצעת כנגד מכתבי אשראי
לתקופה של עד  90יום מתאריך שטר המטען או בתנאי Cash Against ) CAD
 ( Documentו  /או  ,במקרים של רכישות בישראל  ,כנגד חשבונית מס בתנאי
אשראי  .יחד עם זאת  ,מספר ספקי ם מ חו " ל מספקים מוצרים לקבוצה גם
ללא קבלת מכתבי אשראי בנקאיים .
להלן פרטים אודות מספר ימי אשראי הספקים הממוצע והיקף אשראי
הספקים הממוצע לשנים  ) 2011-2013ב שנת  2011חישוב ימי אשראי ספקים
והיקף אש ראי ספקים ממוצע כוללות גם את פעילות תחום הייצור שנמכר
ביום  27בדצמבר  – 2011לפרטים ראה סעיף  1.1לעיל ( :

מספר ימי אשראי ספקים
ממוצע
היקף אשראי ספקים
ממוצע ) באלפי ש " ח (

2013
30

2012
45

2011
59

22,003

26,236

38,147

 . 20.4.3חובות מסופקים וחובות אבודים
הנהלת הקבוצה בוחנת באופן שוטף את טיב הלקוחות  ,על מנת לקבוע את
סכום ההפרשה הדרושה לחובות מסופקים  .להקטנת סך החובות האבודים
נוהגת הקבוצה לדרוש ביטחונות מלקוחות כמפורט בסעיף  20.4.1לעיל .
בנוסף  ,מתקשרת הקבוצה עם חברות להספקת מידע עסקי ומנהלת מעקב
אחר פרסומים שלילים אודות לקוחותיה או אינדיקציות אחרות המלמדות
על קשיים כלכליים של לקוחותיה  .בשנ ים  2013ו 2011 -רשמה הקבוצה
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הוצאות בגין חובות מסופקים בסך של כ 340 -אלפי ש " ח ו 203 -אלפי ש " ח
בהתאמה  ,ו בשנ ת  2012רשמה הקבוצה הכנסות בגין חובות מסופקים בסך
של כ –  11אלפי ש " ח ) בשנ ת  2011ההוצ אות בגין חובות מסופקים ואבודים
כוללים גם את פעילות תחום הייצור שנמכר ביום  27בדצמבר – 2011
לפרטים ראה סעיף  1.1לעיל ( .
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השקעות מהותיות
בשנים  2011ו עד  2013לא ביצעה הקבוצה פע ו לות השקעה מהותיות מלבד מתן הלוואה
ל NEWCO -בסך  65מיליון ש " ח כאמור בסעיף  26.5להלן  ,מלבד רכישת מניות וילי -פוד
אינטרנשיונל הנסחרת בבורסת הנאסד " ק ע " י החברה ומלבד רכישה עצמית של מניות
וילי -פוד אינטרנשיונל ע " י וילי -פוד אינטרנשיונל  -לפרטים ראה סעיף  22.5להלן .
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מימון
 . 22.1שיעור הריבית הממוצעת
הקבוצה מממנת את פעילותה מאמצעיה העצמאיים  ,מתמורת הנפקת אגרות חוב
) סדרה ד ' (  ,מאשראי ספקים  ,מאשראי בנקאי בש " ח לזמן קצר ו מאשראי בנקאי
במט " ח לזמן קצר ) בשל פתיחתם של מכתבי אשראי בנקאיים  ,ולעיתים גם בשל
יתרות חובה במט " ח  ,הנובעות מציפייה של ירידת שערי המטבע ( .בגין פתיחתם של
מכתבי האשראי הבנקאי אין הקבוצה משלמת ריבית ובגין אשראי ספקים אין
הקבוצה משלמת ריבית  .לפרטים בדבר אגרות החוב ) סדרה ד ' ( של החברה – ראה
סעיף  12ל חלק ב ' – דוח הדירקטוריון  ,לדוח התקופתי .
להלן פירוט שיעור הריבית הממוצעת  ,לשנים  2012 , 2013ו , 2011 -להלוואות  ,אשר
אינן מיועדות לשימוש ייחודי בידי הקבוצה  ,בפי לוח לפי אשראי בנקאי לזמן קצר
ואשראי לזמן ארוך הנובע מהנפקת אגרות החוב ) סדרה ד ' ( של החברה :
סוג האשראי
אשראי בנקאי במט " ח
לז " ק
אשראי בנקאי בש " ח
לז " ק
אשראי חוץ -בנקאי לז " א
– אגרות חוב ) סדרה ד ' (

שנת 2013

שנת 2012

שנת 2011

 Libor + 0/9%Libor + 1.85%

 Libor + 0.9%Libor + 1.8%
P -0.5%

Libor +
0.9%

---

4.50%

5.39%

5.80%

P-0.5%

 . 22.2מגבלות אשראי
חברות ה קבוצה אינן נוטלות אשראי בנקאי לז " א ולכן לא מוטלות עלי הן מגבלות
אשראי ביחס לבנקים  .יחד עם זאת  ,האשראי הבנקאי לז " ק מובטח בשיעבודים
צפים וקבועים ) ללא הגבלה בסכו ם ( על נכסים שונים של וילי -פוד אינטרנשיונל ,
כגון  :כלל רכוש וילי -פוד אינטרנשיונל  ,הון המניות  ,מוניטין ונכסים אחרים  ,וכן
בשעבוד קבוע ראשון בדרגה על ני " ע ) לרבות התמורה הכספית שתנבע ממימושם ,
מכירתם ופירותיהם ( ופקדונות כספיים שתפקיד החברה בחשבון החברה בבנק נותן
האשראי  .בכל תקופת הדוח החברה עמדה בכל המגבלות החלות עליה כאמור בס " ק
זה .
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 . 22.3מסגרות אשראי
לקבוצה מסגרות אשראי מאושרות ) שברובן לא מנוצלות (  ,שהסתכמו  ,נכון לתאריך
הדוח התקופתי בכ 102 -מיליון ש " ח .
נכון ליום  31בדצמבר  2013ה שימוש של הקבוצה במסגרות האשראי המאושרות
הנ " ל  ,היה כדלקמן :
 פתיחת כתבי אשראי דוקומנטרי לספקי הקבוצה והוצאת ערבויות בנקאיות
במסגרת פעילות הקבוצה  ,בהיקף מצטבר של כ 14 -מיליון ש " ח ) בגין אופני
שימוש אלו אין החברה משלמת ריבית אלא עמלות (.
 יתרות חובה במט " ח ב חברה  ,ב וילי -פוד אינטרנשיונל ובגולדפרוסט בסך ש ל כ-
 254אלפי ש " ח ה נושאות ריבית שנתית של . Libor + 0.9% - Libor+1.85%
 . 22.4דירוג אשראי
בחודש דצמבר  2009דורגו אגרות החוב ) סדרה ד ' ( שהנפיקה החברה בחודש ינואר
 2010בדירוג  A3על ידי מידרוג ) להלן  " :דוח הדירוג "( .דרוג זה אושרר ביום 18
בפברואר  2013וביום  8בדצמבר  . 2013לפרטים נוספים ראה דוח הדירוג המצורף
כנספח א ' לדוח התקופתי .
 . 22.5גיוס מקורות נוספים ע " י החברה
אגרות חוב ) סדרה ב ' (  ,אגרות חוב ) סדרה ג ' (  ,אופציה ) סדרה  ( 2ואופציה ) סדרה ( 3
ביום  13באפריל  , 2005פרסמה החברה תשקיף לציבור ) להלן  " :תשקיף , (" 2005
לפיו הנפיקה החברה  42,000,000ש״ח ע  .נ  .אגרות חוב ) סדרה ב ' (  ,נושאות ריבית
בשיעור של  3.25%לשנה  ,צמודות ) קרן וריבית ( למדד המחירים לצרכן שפורסם
בגין חודש אפריל . 2005
בנוסף הנפיקה החברה על בסיס תשקיף  25,500,000 , 2005ש״ח ע  .נ  .אגרות חוב
) סדרה ג ' (  ,נושאות ריבית בשיעור של  3.25%לשנה  ,צמודות ) קרן וריבית ( למדד
המחירים לצרכן שפורסם בגין חודש אפריל  . 2005אגרות החוב ) סדרה ג ' ( ניתנו
להמרה למניות רגילות בנות  1ש״ח ע  .נ  .כ״א של החברה בשער המרה של  22ש״ח
ע  .נ  .אגרות חוב ) סדרה ג ' ( למניה רגילה אחת של החברה .
בנוסף הנפיקה החברה על בסיס תשקיף  750,000 , 2005כתבי אופציה ) סדרה , ( 2
רשומים על שם  ,ניתנים למימוש ל 750,000 -מניות רגילות בנות  1ש״ח ע  .נ  .כ״א
של החברה  ,כנגד תשלום במזומן של  11.5ש " ח לכל כתב אופציה ( .בנוסף הנפיקה
החברה על בסיס תשקיף  200,000 , 2005כתבי אופציה ) סדרה  , ( 3אשר היו ניתנים
למימוש ל 20,000,000 -אגרות חוב ) סדרה ב ' ( של החברה .
בסך הכל מומשו למניות רגילות של החברה סך  544,683ש " ח ע  .נ  .אגרות החוב
) סדרה ג ' ( בתמורה לסך של  11,182אלפי ש " ח .
ביום  1במאי  , 2011נפרעו במלואן אגרות החוב ) סדרה ב ' ( ו -איגרות החוב ) סדרה
ג ' ( של החברה .
עד ליום  19באפריל  2012מומשו  740,697כתבי אופציה ) סדרה  ( 2למניות רגילות
של החברה  ,בתמורה לסך של  7,595אלפי ש " ח  .יתרת  9,303כתבי האופציה ) סדרה
 ( 2של החברה שלא מומשו פקעו ביום  19באפריל . 2012
איגרות חוב ) סדרה ד ' (
ביום  3בינואר  , 2010פרסמה החברה דוח הצעת מדף ) להלן  " :דוח הצעת המדף "( ,
על פי תשקיף מדף שפרסמה החברה ביום  29בנובמבר  ) 2009להלן  " :תשקיף
המדף "(  ,לפיו הנפיקה החברה לציבור  65,100,000ערך נקוב אגרות חוב ) סדרה ד ' ( ,
בתמורה לערכן הנקוב  .לפרטים בדבר אגרות חוב ) סדרה ד ' ( ראה סעיף  4ל חלק ב ' -
דוח הדירקטוריון  ,בדוח התקופתי .
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בישיבת דירק טוריון וילי -פוד אינטרנשיונל מיום  31באוגוסט  , 2011הוחלט על
תכנית רכישה עצמית  ,שתוקפה עד לחודש אוגוסט  , 2012בה הוסמכה הנהלת וילי-
פוד אינטרנשיונל לרכוש מניות וילי -פוד אינטרנשיונל בסך מצטבר של עד  5מ י ליון
דולר ארה " ב  .בהתאם לתכנית זו רכשה וילי -פוד אינטרנשיונל מניות וילי -פוד
אינטרנשיונל בסך כולל של כ 2.9 -מ י ליון דולר ארה " ב .
הקצאה פרטית מהותית
לפרטים אודות הקצאה פרטית מהותית שביצעה החברה בשנת הדוח ראו סעיף 3.1
לעיל .
 . 22.6בנוסף לפעילות בתחום המזון עוסקות חברות בקבוצה גם בהשקעת יתרות
המזומנים שלהן  ,המושקעים בפקדונות שקל יים לזמן קצר  ,במטבע חוץ  ,במלוות
קצרי מועד  ,באגרות חוב ממשלתיות וקונצרניות הנסחרות בישראל ובחו " ל ,
בקרנות נאמנות המשקיעות באגרות חוב ובמניות .
. 23

מיסוי
לפרטים ראה ביאור  14לחלק ג ' – דוחות כספיים המצורפים ל דוח תקופתי זה .

. 24

סיכונים סביבתיים ודרכי ניהולם
למיטב ידיע ת החברה  ,הקבוצה עומדת בתקנים ובדרישות הרשויות בנוגע לאיכות
הסביבה ובמקרה הצורך היא פועלת לעמוד בדרישות אלה  .לדעת הנהלת החברה ,
להוראות הנוגעות לאיכות הסביבה  ,כגון הוראות חוק הפיקדון על מכלי משקה ,
התשנ " ט , 1999 -אין השפעה מהותית על פעילות הקבוצה .
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מגבלות ופיקו ח על פעילות הקבוצה
להלן פירוט תמציתי של מגבלות על פי דין או הסדרים חוקיים הנוגעים לחלק מהותי
בפעילות החברה והמשפיעים עליה באופן מהותי  ,בכלל זה  ,יבוא  ,אחסון  ,שיווק וסימון
מוצרי מזון כפופים לחקיקה נרחבת  ,תקנות  ,צווים וחובת קבלת היתרים מרשויות
המדינה השונות  ,ובעיקר ממשרד התעשייה והמסחר וממשרד הבריאות .
 . 25.1כפיפות הפעילות לחוקים ספציפיים
בדומה לחברות מזון אחרות  ,חלים בקשר עם מוצרי הקבוצה דינים והוראות
שונים  ,החלים בקשר עם מזון ) ובכלל זה עם יבוא  ,אחסון  ,ייצור  ,שיווק
וסימון מוצרי מזון (  ,וביניהם ההוראות הבאות :


פקודת בריאות הציבור ) מזון ( ] נוסח חדש [  ,תשמ " ג – 1983 -פקודה זו
והתקנות שהותקנו מכוחה מקנות סמכויות לנקוט אמצעים למניעת סכנה
לבריאות הציבור מיבוא  ,אחסנה והפצה של מזון שנועד למכירה למאכל
אדם  ,וכן למניעת סימון כוזב של מזון .



חוק הגנת הצרכן  ,תשמ " א – 1981 -חוק זה קובע שו רה של חובות
ואיסורים על העוסקים  ,היצרנים  ,היבואנים  ,הסוחרים ונותני
השירותים  ,אשר מטרתם הכוללת היא למנוע את הטעיית הצרכן  ,להביא
לידיעתו מידע מלא ככל האפשר על טיב העסקה שהוא עומד לעשות ,
ולתת לו כלים לממש את זכויותיו בדרך של הגשת תובענה לפיצויים
במקרה של נזק שנגרם לו עקב הפרת ההוראות  .מכוח חוק הגנת הצרכן
הוצאו  ,מעת לעת  ,שורה של תקנות וצווים בנושאים שונים  ,ובכלל זה
א 44 -

לעניין סימון טובין  ,עילות לביטול מכר  ,סימון ואריזה של מוצרי מזון
ועוד .


חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים  ,תשי " ח – 1957 -חוק זה מסמיך שרים
להסדיר ייצור של מצרכים  ,שמירתם  ,אחסנתם  ,הובלתם  ,הפצתם
ומכירתם  ,לרבות הטלת איסורים  ,הגבלות  ,פיקוח ותנאים  ,כולל תנאים
לקבלת רישיון  .מכוחו של חוק זה הוצאות תקנות וצווים בנושאים
שונים  ,ובכלל זה לעניין איכות המזון  ,הסחר בו  ,ייצורו ואחסנתו ועוד .



חוק הפיקוח על מחירי מצרכים ושיר ותים  ,תשנ " ו – 1996 -חוק זה
מאפשר לשר הממונה  ,בין היתר  ,להחיל את הוראות חוק זה  ,בצו  ,על
מצרך או שירות מסוים  ,שמתקיימים בו העילות  ,אשר נקבעו בחוק
כמצדיקות פיקוח על מחירים ) בין היתר  ,מצרך או שירות שהוא חיוני
ויש צורך בפיקוח על מחירו משיקולים של טובת הציבור ( .מ שהוחל החוק
בצו על מצרך או שירות מסוים  ,מאפשר החוק למנות מפקח על מחירי
אותו מצרך או שירות  ,וכן לקבוע בצו  ,לאחר התייעצות עם ועדת
המחירים  ,כהגדרתה בחוק  ,מחיר  ,מחיר מרבי או מחיר מזערי בעבור
המצרך או השירות .



חוק התקנים  ,תשי " ג – 1953 -מכוחו של חוק התקנים מוצאים מ עת לעת
תקנים שונים  ,המפרטים דרישות טכניות החלות על מוצרים שונים  ,וכן
תכונות שונות של מוצרים אלו לעני י ן תהליך יצור  ,תפעול  ,סימון  ,אריזה
וכדומה ) לדוגמא – תקן סימון מזון ארוז מראש – ת " י .( 1145



חוק האחריות למוצרים פגומים  ,תש " ם – 1980 -החוק קובע  ,כי יצרן ,
לרבות יבואן שייבא לישראל למטרות מסחריות מוצר שיוצר בחוץ לארץ ,
חייב לפצות את מי שנגרם לו נזק גוף כתוצאה מפגם במוצר שיוצר  ,ואין
נפקא מינה אם היה או לא היה אשם מצד היצרן ) והיבואן ( .חוק זה לא
יחול על  ( 1 ) :בהמות  ,עופות ודגים חיים ; )  ( 2תוצרת חקלאית אחרת
שאינה מעובדת ) לעניין זה ניקוי  ,בירור  ,הבחלה  ,אריזה  ,אחסנה וקירור
לא ייחשבו כעיבוד ( ; )  ( 3נזק שנגרם מחוץ לישראל .



צו יבוא חופשי  ,תשל " ח – 1978 -צו זה פטר את יבוא מרבית מוצרי מזון
) למעט אלו הנכללים בתוספת הראשונה לצו היבוא החופשי ( מן הצורך
בקבלת ר י שיון יבוא  .עם זאת חלה חובה ) מכ ו ח התוספת השני י ה לצו
היבוא החופשי ( לקבלת אישור מקדמי ממשרד הבריאות  -שירות המזון
ו  /או משרד החקלאות  -השירות הו ו טרינרי ו  /או הגנת הצומח ליבוא
מוצרי מזון לישראל  .אישורים מקדמיים מאת משרד הבריאות ו  /או
משרד החקלאות מונפקים בהסתמך על דוחות אנליזות מעבד ת יות
ונת ונים נוספים  ,הנמסרים על ידי הקבוצה טרם יבוא המוצרים לארץ .



פקודת המכס ] נוסח חדש [ – על יבוא חלק ממוצרי הקבוצה מוטלים
מכסים שונים  ,כנקוב בתעריף המכס ומס קנייה  .בהתאם להסכמי הסחר
הבינלאומיים של מדינת ישראל  ,קיימים פטורים מסוימים ממכסים  ,לפי
כמויות  ,על יבוא מוצ רים מסוימים  .בהקשר זה יצוין עוד  ,כי משרד
ה כלכלה ) לשעבר משרד ה תעש י ה והמסחר ( ומשרד החקלאות מקיימים
מעת לעת הגרלות ליבוא מוצרים תוך תשלום שעורי מכס מופחתים
) ולעיתים ללא תשלום מכס כלל (  ,בהתאם למכסות אשר נקבעו מכוח
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הסכמי הסחר הבינלאומיים של מדינת ישראל  .היקף המ וצרים
המיובאים  ,תוך תשלום שיעורי מכס מופחתים  ,נמצא במגמת עליה  ,אם
כי הוא אינו מהותי ביחס לכלל פעילות הקבוצה .


חוק מס ערך מוסף  ,התשל " ו ) 1975 -להלן  " :חוק מע " מ "(  -הקבוצה
משלמת לרשות המסים  ,בהתאם לחוק המע " מ  ,מס ערך מוסף בגין יבוא
מוצרי מזון לישראל  ,וגובה מס ערך מוסף  ,בהתאם לחוק המע " מ  ,בגין
מכירת מוצרי הקבוצה בישראל ללקוחות השונים  .הקבוצה מנכה מתוך
מס ערך מוסף שגבתה בגין מכירותיה מס תשומות  ,בגין מס ערך מוסף
ששילמה לרשות המסים בעת רכישת מוצרי היבוא וכן מס תשומות שוטף
בגין רכישותיה מספקים בארץ .



חוק הפיקדון על מכלי משקה  ,התשנ " ט – 1999 -החוק קובע  ,כי כל יצרן
או יבואן של מיכלי משקה בנפח של מתחת לליטר וחצי  ,חייב להטביע
עליהם סימן מיוחד  ,חייב לגבות פיקדון מצרכני מיכלי משקה  ,לקבל
חזרה מלקוחותיו את מיכלי המשקה המשומשים ולמחזר מיכלי משקה ,
בין היתר על ידי תאגיד המ י חזור .



חוק ל הסדרת הטיפול באריזות  ,תשע " א – 2011 -ה חוק להסדרת הטיפול
באריזות קובע הסדרים לעניין ייצור אריזות וטיפול בפסולת אריזות ,
שנועדו לצמצם את כמות פסולת האריזות  ,למנוע את הטמנתה ולעודד
שימוש חוזר באריזות  ,לשם הקטנת ההשפעה השלילית הסביבתית של
אריזות ופסולת אריזות  .הח וק קובע  ,בין השאר  ,כי חלה על כל יצרן
ויבואן חובת מחזור פסולת אריזות ) בשיעורים מסוימים ( .בנוסף  ,חלות
על כל יצרן ויבואן חובות רישום ודיווח מסוימות וחובות בקשר לסימון
אריזות .



הפעילות היצרנית בה עוסקת הקבוצה ) דהיינו  -גירוד  ,פריסה ואריזת
גבינות (  ,מחייבת עמידה בתקנים שונים וב ד רישות אבטחת איכות שונות
לגבי פעולות יצרניות  .הקבוצה מקפידה כי המוצרים המיוצרים על ידה
יעמדו בכל הדרישות על פי הדין והתקנים .

למיטב ידיעת הנהלת ה חברה עומדת הקבוצה בהוראות המהותיות של
דרישות הדין המפורטות לעיל  .הוצאות הקבוצה לצורך עמידתה בהורא ות
הדין המסדירות את אופן פעילותה כאמור לעיל אינן מהותיות  ,למעט ביחס
לתשלומי מכס על פי פקודת המכס ] נוסח חדש [.
 . 25.2ר י שיונות עסק
וילי -פוד אינטרנשיונל קיבלה ביום  27במרץ  2000ר י שיון עסק להפעלת
מחסן שיווק והפצה של מוצרי מזון  ,שתוקפו מיום  27במרץ  2000ולצמיתות .
בעקב ות המעבר למרכז הלוגיסטי החדש הכולל אחסון בק י רור נתקבל ביום
 22בינואר  2008ולצמיתות ר י שיון עסק חדש להפעלת מחסן לאחסון והפצת
מוצרי מזון יבשים  ,מקוררים וקפואים .
וילי -פוד אינטרנשיונל קיבלה ביום  1בינואר  2008ר י שיון יצרן למרכז
הלוגיסטי החדש שתוקפו  ,נכון למועד ד וח תקופתי זה  31 ,בדצמבר 2014
) אישור המתחדש מדי שנה (.
 . 25.3ספק מוכר למשרד הביטחון
הקבוצה הוכרה כספק מוכר של משרד הביטחון .
א 46 -

 . 25.4תקינה ובקרת איכות
לצורך קבלת אישורים מקדמיים ליבוא מוצרי מזון מאת משרד הבריאות
ו  /או משרד החקלאות נדרשת הקבוצה להמציא דוחות אנליזות מעבדתיות
ואישורים של היצרנים על עמידתם בתקני בינלאומיים כדוגמת תקני ISO
למיניהם  .מוצרי מזון המיובאים לישראל משוחררים לשיווק לאחר אישור
תחנת ההסגר בנמל  .לעיתים מבצעת תחנת ההסגר בדיקות מעבדתיות
מדגמיות של מוצרים אלה  ,כדי לוודא עמידתם באישור המקדמי ליבוא ו  /או
בתקנים השונים  ,טרם שחרורם .
 . 25.5כשרות
מרבית המוצרים המיובאים על ידי הקבוצה וכלל המוצרים הנארזים על ידי
הקבוצה אושרו ככשרים ו  /או מצויים תחת השגחה של מוסדות כשרות
שונים  .בין המוסדות אשר אישרו את כשרות המוצרים  ,המיובאים על ידי
הקבוצה  ,נמנים הרבנות הראשית לישראל  ,חוג חתם סופר  ,בד " ץ העדה
החרדית  ,איחוד הקהילות האורתודוקסיות בארה " ב )  O-K , ( O.Uארה " ב ,
סירקל  , Kטרייאנגל  , Kבד " צ איגוד הרבנים מנצ ' סטר  ,ורבנים ורבנויות
מקומיים בחו " ל  .לא כל המוצרים הכשרים המיובאים על ידי הקבוצה אושרו
על ידי הרבנות הראשית לישראל או מי שהוסמך על ידה  ,א ם כי הם אושרו
על ידי רבנים אורתודוקסים או גופים אורתודוקסים מאשרי כשרות  ,ועל כן
הם נושאים תוויות המסמנות את המוצרים ככשרים והכוללות את שם
מאשר הכשרות .
הוצאות הקבוצה לצורך קבלת אישורי הכשרות כאמור לעיל אינן מהותיות .
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הסכמים מהותיים
 . 26.1הסכם בין חברות הקבוצה
בין חלק מחברות הקבוצה ) לרבות החברה ( לבין חברות אחרות בקבוצה קיימים
הסכמים בדבר מתן שירותי מכירה  ,שיווק והפצה של מוצרים  ,או בדבר העמדת
משרדים ושירותי חשבות ו הנהלת חשבונות .
 . 26.2הסכמי ניהול
לפרטים ראה תקנה  22ל חלק ד ' – פרטים נוספים על התאגיד  ,בדוח תקופתי זה .
 . 26.3הענקת ז כות סירוב לפעילות בתחום המזון
החברה התקשרה ביום  1באפריל  1997בהסכם עם וילי -פוד אינטרנשיונל  ,על פיו
העניקה החברה לוילי -פוד אינטרנשיונל זכות סירוב ראשונה בקשר עם
הזדמנויות עסקיות בתחום המזון  .על פי הוראות ההסכם וילי -פוד אינטרנשיונל
תודיע לחברה  ,תוך  21ימים ממועד הצגת ההזדמנות העסקית בפניה  ,אם היא
מעוניינת בניצולה אם לאו  .לא מסרה וילי -פוד אינטרנשיונל הודעה  ,כי היא
מעוניינת בעסקה בתוך  21יום  ,או הודיעה כי היא אינה מעוניינת בעסקה  ,תהא
החברה חופשית לנצל הזדמנות עסקית זו על פי שיקול דעתה הבלעדי .
 . 26.4הסכם מכירת אחזקו ת וילי -פוד אינטרנשיונל ב סלטי שמיר
לפרטים אודות הסכם למכירת מלוא אחזקותיה של וילי -פוד אינטרנשיונל
ב סלטי שמיר ראה ביאור  25לדוחות הכספיים .
 . 26.5הסכם הלוואה המירה
ביום  28בנובמבר  , 2013דיווחה החברה בדיווח מיידי ) מס ' אסמכתא 2013-01- :
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 ) ( 206745מי דע זה מהווה הכללה ע ל דרך הפניה ( כי ביום  27בנובמבר , 2013
התקשרה וילי -פוד אינטרנשיונל  ,בהסכם הלוואה עם  ) 5NEWCOלהלן  " :הסכם
ההלוואה "( ולפיו תעמיד וילי -פוד אינטרנשיונל ל NEWCO -הלוואה המירה בסך
של  65מיליון ש " ח ) להלן  " :ההלוואה ההמירה "(  ,שתופקד בהתאם להסכם
נאמנות בין וילי -פוד אי נטרנשיונל לבין נאמן  ) NEWCOלהלן  " :נאמן
המשקיעים "(  ,ו אשר ניתנת להמרה במלואה למניות אי  .די  .בי חברה ל אחזקות
בע " מ ) להלן  " :אי  .די  .בי אחזקות "( או למניות אי  .די  .בי חברה ל פתוח בע " מ
) להלן  " :מניות ההמרה "(  ,שתוחזקנה על ידי  NEWCOביחס של סכום ההלוואה
ההמירה לסכום ההזרמה של  NEWCOבמסגרת תכנית ההסדר 6אשר הוגשה
לבית המשפט לפי סעיף  350לחוק החברות  ,בין אי  .די  .בי אחזקות לבין נושיה
) להלן  " :תכנית ההסדר "(.
על פי הסכם ההלוואה  ,ההלוואה ההמירה הינה " בולט " ) קרן  ,הפרשי הצמדה
וריבית ( ותועמד לתקופה של שנה ממועד ההפקדה או לתקופה של ששה ח ודשים
ממועד ההשלמה שנקבע על פי תכנית ההסדר  ,לפי המוקדם מביניהם ) להלן :
" מועד הפירעון המקורי "(  .ההלוואה ההמירה תהא צ מודה למדד המחירים
לצרכן כפי שפורסם ביום  15בנובמבר  2013ותישא ריבית שנתית בשיעור של 5%
המחושבת על בסיס ריבית דריבית  ,החל ממועד ההפקדה ועד למוע ד הפירעון
הרלוונטי  7.בהתאם לתנאי הסכם ההלוואה  ,היה ותכנית ההסדר לא תאושר על
ידי בית המשפט  ,או במקרה בו לא התקיימו התנאים המתלים לכניסתה לתוקף
כמפורט בתכנית ההסדר  ,ההלוואה ההמירה תיפרע ותוחזר לוילי -פוד
אינטרנשיונל לפני מועד הפרעון המקורי בצירוף הפרשי הצמדה וריבית .
על פי הסכם ההלוואה  ,במידה ווילי -פוד אינטרנשיונל הייתה ממ מ שת את זכותה
להמיר את ההלוואה ההמירה למני ות אי  .די  .ב י אחזקות  ,הייתה וילי -פוד
אינטרנשיונל מתקשרת בהסכם בעלי מניות עם יתר בעלי המניות ב, NEWCO -
כמפורט בדיווח המיידי האמור  .כמו כן  ,במסגרת הסכם ההלו ואה  ,ניתנה לוילי-
פוד אינטרנשיונל  ,אופציית  PUTלמכור ל NEWCO -את מניות ההמרה  ,בתנאים
המפורטים בדיווח המיידי האמור .
ל אור החלטת בית המשפט המחוזי בתל -אביב מיום  17בדצמבר  2013בקשר עם
אישור הסדר הנושים של אי  .די  .בי אחזקות ) להלן  " :החלטת בית המשפט "( ,
פנתה וילי -פו ד אינטרנשיונל לנאמן המשקיעים בדרישה להעביר לידיה את קרן
ההלוואה ההמירה בהתאם להסכם הנאמנות והחלטת בית המשפט .
ביום  12בינואר  , 2014נתקבלה חזרה בוילי -פוד אינטרנשיונל קרן ההלוואה .
ביום  14בינואר  , 2014קיבלה וילי -פוד אינטרנשיונל מ NEWCO -את ה ריבית בגין
ההלוואה הנ " ל בסך של כ 410 -אלפי ש " ח .
לפרטים נוספים רא ו על דרך ההפניה דיווחים מיידים מיום  1בינואר  ) 2014מס '
אסמכתאות  2014-01-00232 :ו ( 2014-01-000592 -ודי ו וח מיידי מיום  13בינואר
 ) 2014מס ' אסמכתא ( 2014-01-013117 :

 5לפרטים נוספים אודות  ,NEWCOראו בדיווח המיידי האמור.
 6לפרטים נוספים אודות תכנית ההסדר ,ראו בדיווח המיידי האמור.
 7לפרטים אודות ריבית פיגורים בהתאם להסכם ההלוואה ,ראו בדיווח המיידי האמור.
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הליכים משפטיים
להלן פירוט ההליכים המשפטיים המהו תיים התלויים ועומדים כנגד מי מהחברות
הכלולות בקבוצה לתאריך דוח התקופתי ו  /או שהיו תלויים ועומדים בשנת , 2013
לרבות הליכים משפטיים שהיה בהם כדי לחלוק על בעלות בעלי השליטה בחברה
במניות החברה :
 . 27.1ביום  31באוגוסט  2008נחתמו הסכמי הלוואה ואופציה בין מר ארקדי גאידמק
) להלן  " :הלווה " ו  /או " גאידמק "(  ,שהיה באותו המועד בעל השליטה בחברה  ,לבין
חברות בשליטת צבי ויליגר ויוסף ויליגר  ,בעלי השליטה בחברה נכון למועד הדוח
) להלן  " :המלווים "( במסגרתו המלווים העניקו ללווה הלוואה  ,אשר להבטחת
החזרתה שועבדו לטובת המלווים בשעבוד רשום מדרגה ראשונה  ,בין היתר ,
 4,119,077מניות של החברה שהיוו את כלל אחזקותיו של הלווה במניות החברה
וכן  300,000כתבי אופציה ) סדרה  ( 2של החברה שהיוו את כלל אחזקותיו של
הלווה בכתבי האופציה ) סדרה  ) ( 2להלן  " :ניירות הערך הממושכנים "(.
בהסכמי ההלוואה נקבע ביו היתר  ,כי למשך שנ ה מקרות הראשון מבין " אירועי
הפרה " מסוימים שנקבעו ופורטו בהסכמי ההלוואה  ,נתונה למלווים זכות רכישה
)  ( CALLלרכוש את כל ניירות הערך הממושכנים או חלקם  ,לפי בחירת המלווים ,
בתמורה להפחתת סכום ההלוואה הבלתי -נפרע בגובה מחיר המימוש שנקבע
בהסכם ) להלן  " :האופציה "(.
ביו ם  24בספטמבר  , 2008הודיעו המלווים כי מימשו כל אחד מהם את האופציה
וכי בהתאם דרשו להעביר על שמן ו  /או לידיהן ) כל אחת בנפרד (  ,את כל
הביטחונות אשר שועבדו לטובתן להבטחת החזר ההלוואות האמורות  ,לרבות כל
המניות וכל כתבי האופציה של החברה  ,אשר בבעלותו של הלווה  .בהתאם לכך ,
ביום  25בספטמבר  , 2008חדל גאידמק להיות בעל השליטה בחברה  ,מר צבי ויליגר
עלה בשיעור אחזקותיו  ,בין היתר – באמצעות חברות בשליטתו  ,ל 33% -בהון ול-
 33.47%בזכויות ההצבעה ומר יוסף ויליגר עלה בשיעור אחזקותיו  ,בין היתר
באמצעות חברות בשליטתו  ,ל 24.08% -בהון ול 24.42% -בזכויות ההצבעה  .למען
הסר ספק יובהר  ,כי ה " ה צבי ויליגר ויוסף ויליגר  ,לא חדלו מכהונתם כנושאי
משרה בחברה  ,בשל רכישת השליטה על ידי ארקדי גאידמק .
למיטב ידיעת החברה  ,ביום  29בספטמבר  , 2009הגיש גאידמק כתב תביעה כנגד
צבי ויליגר ויוסף ויליגר ואחרים ) להלן  " :הנתבעים "( .עניינה של התביעה הינה
בקשר עם מערכת הסכמי הלוואה המתוארים לעיל  .הסעדים המבוקשים  -על פי
כתב התביעה  ,גאידמק מבקש מבית המשפט לחייב את הנתבעים יחד ו  /או לחוד
לשלם לו את מלוא סכום התביעה בסך  50,000,000ש " ח ) לצורכי אגרה בלבד ( וכן
ליתן לו סעדים הצהרתי ים וצווי עשה כנגד הנתבעים כולם יחד או לחוד אשר
העיקריים בהם הינם  ,להצהיר כי ניירות הערך אשר מומשו על ידי צבי ויליגר
ויוסף ויליגר בהתאם להסכמי ההלוואה המופרטים לעיל  ,שייכים לו ) להלן :
" התביעה "( .
במסגרת ההליכים המקדמיים  ,הצדדים הופנו להליך גישור  .ביום  5בנו במבר
 , 2013חתמו הלווה והמלווים על הסדר גישור  ,לפיו תדחנה התביעה ויתר התביעות
ההדדיות שהוגשו ע " י הצדדים  .ובמסגרת זו  ,תתבטלנה כל טענות הצדדים  ,מכל
סוג שהוא ויבוטלו כל הסעדים הזמנים שניתנו ע " י ביהמ " ש  .ביום  7בנובמבר
 , 2013אישר בית המשפט המחוזי בת " א את הסדר הג ישור האמור .
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לפרטים נוספים אודות הסדר הגישור  ,ראו על דרך ההפניה דיווח מיידי מיום 6
בנובמבר  ) 2013אסמכתא מס ' .( 2013-01-183978 :
 . 27.2לקבוצה הליכים משפטיים נוספים אשר פרטים אודותיהם מפורטים בביאור  ) 11ג (
ל חלק ג '  -דוחות כספיים  ,בדוח התקופתי .
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יעדים ואסטרטגיה עסקית
 . 28.1האסטרטגיה העסקית של הקבוצה הינה :
 להרחיב את שיעור החדירה של מוצרי הקבוצה המשווקים כיום  ,וזאת ,
בין היתר  ,תוך שימוש במאמצי שיווק ומסעות פרסום .
 לגוון את המוצרים הנמכרים על ידי הקבוצה  ,לרבות על ידי כניסה
לקטגוריות מזון חדשות .
 להרחיב את פעילות הקבוצה בתחום המזון על ידי כניסת הקבוצה
לפעילות בשווקים בחו " ל .
 לגוון את תחומי הפעילות של החברה על ידי כניסה לתחומי פעילות
חדשים .
 . 28.2יעדי הקבוצה הינם :
 לאתר  ,לפתח ולשווק מוצרי מזון חדשים  ,לרבות כאלו שאינם משווקים
כלל בישראל .
 להגדיל את היקף מלאי המוצרים מעת לעת  ,הן כדי להשיג יתרונ ות
לגודל בעת הרכישה מהספקים  ,והן כדי לענות בצורה טובה יותר לצורכי
לקוחות הקבוצה .
 לחדור לשוק מוצרי המזון בארה " ב ובאירופה  ,בין על דרך של רכישת
חברות הפצת מזון בארה " ב או באירופה ו  /או באמצעות הגדלת שיתוף
פעולה עם מפיצים מקומיים בארה " ב ובאירופה .
 לחדור לשווקים ח דשים  ,לרבות על דרך של יצירת שיתופי פעולה
וקשרים עסקיים עם נציגויות מקומיות באותם השווקים .

. 29

צפי להתפתחות בשנה הקרובה
הרחבת פעילות הקבוצה בין בישראל ובין מחוץ לגבולות הגיאוגרפיים של ישראל תוך
ניצול פלטפורמות קיימות וחיפוש אחר פלטפורמות חדשות .
יובהר כי האמור בסעי פים  28ו 29 -לעיל הינו בבחינת מידע צופה פני עתיד  ,ומתבסס
על תחזית ותכניות עבודה של ההנהלה  .המידע עלול שלא להתממש  ,בין היתר
מסיבות חיצוניות הכרוכות ב מצב הכלכלי בישראל ובעולם  ,וכן התממשות גורמים
שונים  ,שהעיקריים בהם מפורטים בסעיף  31שלהלן .

. 30

מידע בדבר שינו י חריג בעסקי החברה
כאמור בסעיף  1.1לעיל עד לתום ברבעון הרביעי של שנת  2011עסקה ה קבוצה גם
בתחום הייצור  ,על ידי החזקה של וילי -פוד אינטרנשיונל בכ 51% -ממניות סלטי שמיר .
החל מיום  27בדצמבר  2011הופסקה פעילות הייצור  ,לאחר שהחזקות וילי -פוד
אינטרנשיונל בסלטי שמי ר נמכרו  .לפרטים נוספים אודות מכירת החזקות וילי -פוד
אינטרנשיונל בסלטי שמיר ראה ביאור  25ל חלק ג '  -דוחות כספיים  ,ב דוח התקופתי .

א 50 -

. 31

דיון בגורמי סיכון
הקבוצה בכללותה חשופה לסיכונים העיקריים הבאים :
 . 31.1חשיפה לשינויים בשערי חליפין
הקבוצה חשופה לסיכונים המתייחסים לשי נויים בשער החליפין  ,מכיוון
שהרוב המוחלט של רכישות הקבוצה מתבצעות בחו " ל כנגד מטבעות חוץ
שונים ) בעיקר דולר ויורו (  ,בעוד שרוב מכירות הקבוצה  ,ורוב יתר הוצאות
הקבוצה  ,מתבצעות בישראל  ,בשקלים חדשים  .כמו כן  ,חלק גדול מהאשראי
לזמן קצר מתאגידים בנקאיים הינו במט " ח  .פ יחות בשקל לעומת המטבעות
שבהם נרכשים מוצרי הקבוצה עלול להשפיע באופן שלילי מהותי על
התוצאות העסקיות של הקבוצה .
מדיניות הקבוצה היא להקטין ככל הניתן סיכוני שוק לגבי שערי החליפין
ומחירי הסחורות המיובאות  ,ולצורך כך פותחת הקבוצה אשראים
דוקומנטריים גדולים לספקיה ב חו " ל  .כמו כן נוקטת הקבוצה  ,מעת לעת ,
בפעילות להגנה מפני שינויי שערי החליפין  ,וזאת על ידי החזקת חלק
מעודפי המזומנים שלה במט " ח  ,ביצוע עסקאות פורוורד במט " ח ורכישת
וכתיבת אופציות מט " ח .
 . 31.2סיכוני אשראי לקוחות
לחברה פיזור רחב של לקוחות ) העומד על כ 1,500 -לקוחות (  ,ב כל רחבי
ישראל  ,אם כי  ,כאמור בסעיף  14לעיל  ,חלק נכבד ממכירות הקבוצה ) כ-
 31%בשנת  ( 2013מתבצע למספר לקוחות עיקריים ) לקוחות השוק
המאורגן ( .הקבוצה בדרך כלל אינה דורשת ואינה מקבלת בטחונות מאותם
לקוחות עיקריים  ,אך דור שת ומקבלת בטחונות שונים ) ערבויות אישיות ,
שטרי חוב וערבויות בנקאיות ( מרוב לקוחותיה האחרים  .היה ומי
מהלקוחות העיקריים האמורים לא יכבד את התחייבויותיו ) לדוגמא –
קריסת רשת קלאבמרקט בשנת  , ( 2005לא יהיו בידי הקבוצה בטחונות
שניתן יהיה לעשות בהן שימוש לצורך גביית ההתחייבויות האמורות .
הקבוצה פועלת לצמצום סיכוני האשראי תוך בחינה של האשראי אותו
נותנת החברה ללקוחותיה אל מול הבטחונות שהיא מקבלת מהם ואל מול
ביטוח האשראי המאושר להם  .כתוצאה מכך היא הפסיקה מכירת מוצרים
ללקוחות מסוימים ו  /או הקטינה באופן ניכר את המכירות ללקוח ות
אחרים  ,ועשויה לעשות כן גם בעתיד .
החברה מעדכנת באופן שוטף הפרשות לחובות מסופקים בהסתמך על סיכוני
אשראי המיוחסים ללקוחות ספציפיים ומידע נוסף המתקבל אצל החברה .
לדעת הנהלת הקבוצה הפרשות אלה מכסות במידה מספקת את ההפסדים
הצפויים בקשר לסיכוני האשראי מלקוחות .
 . 31.3ת לות בלקוחות עיקריים
למרות שלחברה פיזור רחב של לקוחות  ,לחברה מספר לקוחות עיקריים ,
אשר פרטים אודותיהם מפורטים בסעיף  14.9לעיל .
לחברה אין הסכמי רכישה לטווח ארוך ו  /או התחייבות למכסות מינימום
מלקוחות אלו ואין היא יכולה להבטיח כי לקוחות אלו ימשיכו לרכוש
מהחברה באותם נפחים או באותם תנאים כפי שעשו בעבר  .אובדן איזה
מלקוחות אלה עלול להשפיע בצורה שלילית מהותית על תוצאות פעילותה
של הקבוצה .
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 . 31.4מקורות אספקה זמינים של המוצרים
כאמור בסעי ף  13.6לעיל  ,לקבוצה אין תלות בספק כלשהו ביח ס למוצרי
הקבוצה  ,מלבד תלות בספק ארלה  .סיום ההתקשרות עם ספקים כלשהם ,
למעט ארלה  ,או שינוי מהותי בתנאי ההתקשרות שבהם רוכשת הקבוצה את
אותם מוצרים מאותם ספקים עלולים להשפיע באופן שלילי על תוצאות
פעילותה של הקבוצה  .בהתייחס לספק ארלה מעריכה הנהלת התאגיד כי
לסיום ההתקשרות עם ספק זה עלולה להיות השפעה שלילית מהותית על
תוצאות פעילות הקבוצה  .הקבוצה סבורה  ,כי קיימים ספקים חלופיים
לרכישת מוצרים אלו  ,אולם לקבוצה אין ודאות  ,כי מוצרי הספקים
החלופיים יהיו זמינים מיידית וכי תנאי הרכישה יהיו דומים לתנאי
הרכישה הנוכחיים .
 . 31.5סיכונ י שוק ההון
הקבוצה מחזיקה בתיק ניירות ערך מגוון  ,הנסחר בבורסה לניירות ערך
בת " א ובבורסות אחרות בעולם  .תיק ההשקעות חשוף לשינויים בשיעורי
הריבית ולשינויים ולתנודות במחירי ני " ע בארץ ובעולם .
מדינות ההשקעה של הקבוצה נקבעת מעת לעת על ידי ועדת ההשקעות על פי
תנאי שו ק ההון המשתנים  .על פי רוב  ,מדיניות ההשקעה הפיננסית של
הקבוצה מנתבת את מרבית ההון המושקע להשקעות שיאפשרו נזילות
וסחירות גבוהה  ,כאשר רוב ההשקעות ברמת הקבוצה מתאפיינות בסיכון
נמוך יחסית .
לויליפוד נזילות גבוהה יחסית  ,המושתתת בעיקרה על תיק ני " ע סחיר .
חברת מידרו ג  ,אישררה את דירוג  A3ואופק דירוג יציב לאג " ח ) סדרה ד ' ( .
 . 31.6סיכוני מלאי
הקבוצה מחזיקה במלאי מוצרי מזון הנחשבים כמוצרי מזון בסיסיים
) כדוגמת שימורי מזון  ,שמני מאכל  ,אורז  ,פסטה  ,קטניות וכו ' ( בכמות
שתתאם את הערכות הקבוצה את מידת הביקוש של אותם מוצרים  .במידה
וקצב צריכת אותם מוצרים יהיה גבוה מהמצופה  ,בין היתר בשל מצבי
חירום  /מתיחות ב י טחונית  ,עשוי המלאי שלא להספיק וכתוצאה מכך יפגעו
הכנסות הקבוצה  .במידה וקצב צריכת אותם מוצרים יהיה נמוך מהמצופה ,
עשויה הקבוצה להיוותר עם מלאי גדול מצרכיה  ,והדבר עשוי להשפיע ,
באופן שלילי מה ותי  ,על פעילותה של הקבוצה ותוצאותיה העסקיות .
 . 31.7שינוי גלובלי במחירי סחורות
בשנת  2008מחירי הסחורות ירדו בשיעור חד בשל המיתון הכלכלי הגלובלי ,
דבר שהביא גם הוא לירידה ברווחיות הקבוצה בשנה זו  ,בשל רכישת
המוצרים במחיר גבוה בעבר ו  /או התחייבות קודמות של התאגיד לרכ וש את
המוצרים במחירים גבוהים יותר  .מנגד  ,בשנת  2010החלו עליות תלולות
במחיר העולמי של הסחורות ) כגון  :מוצרי חלב  ,תירס  ,חיטה  ,סוכר ואורז ( -
עליות שמשכו עימן את כלל מחירי שוק המזון .
ירידות או עליות מחירים חדות במחירי הסחורות עשויות להשפיע  ,באופן
שלילי מהותי  ,על פעילותה של הקבוצה ותוצאותיה העסקיות .
 . 31.8מתחרים
כאמור בסעיפים  7.10ו 10.4 -לעיל  ,ענף המזון בישראל תחרותי מאוד  .חלק
ממתחריה של הקבוצה נהנה באופן מהותי מחוסן כלכלי  ,כח אדם  ,יכולת
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שיווק ומשאבים נוספים הגדולים יותר מאלו של הקבוצה  .הפחתת מחירים
מהותית על ידי מתח רים אלו תביא להפחתה במחירים  ,העלולים להשפיע
באופן שלילי על תוצאות פעילותה של הקבוצה .
 . 31.9אנשי מפתח
כאמור בסעיף  19.4לעיל  ,ה " ה צבי ויליגר ויוסף ויליגר  ,נושאי משרה
בחברה והמספקים לוילי -פוד אינטרנשיונל שירותי ניהול בא מצעות חברות
בשליטתם המלאה ) לפירוט ראה תקנה  22ל חלק ד ' – פרטים נוספים על
התאגיד  ,ב דוח התקופתי (  ,הינם אנשי מפתח  ,אשר הפסקת פעילותם עלולה
להשפיע באופן שלילי מהותי על פעילותה של הקבוצה ותוצאותיה העסקיות .
 . 31.10מחיקת ניירות הערך של וילי -פוד אינטרנשיונל מהמסחר
כאמור ל עיל  ,מניותיה של וילי -פוד אינטרנשיונל רשומות למסחר ב-
 . NASDAQ Capital Marketהחזקות החברה במניות וילי -פוד אינטרנשיונל
מהוות את הרכוש העיקרי של החברה .
היה ווילי -פוד אינטרנשיונל לא תעמוד בעתיד באיזו מדרישות שימור
הרישום של ה , NASDAQ Capital Market -עלולות מני ות וילי -פוד
אינטרנשיונל להימחק ממסחר ב . NASDAQ Capital Market -מחיקה שכזו
עלולה לגרום לקשיים רבים בסחירות וביכולת למכור את מניות וילי -פוד
אינטרנשיונל ועלולה להשפיע באופן שלילי מהותי על שווי מניות וילי -פוד
אינטרנשיונל .
 . 31.11המצב הכלכלי והפוליטי בישראל
למצב הפוליט י  ,כלכלי וצבאי בישראל יש השפעה ישירה על הקבוצה  .הרעה
במצב הכלכלי בישראל  ,שתביא לשחיקה נוספת בשכר הריאלי  ,בהכנסה
הפנויה ו  /או לגידול בשיעור האבטלה במשק  ,עלולים להביא לירידה נוספת
בכוח הקנייה  ,ועלולים להשפיע באופן שלילי מהותי על פעילותה של
הקבוצה ותוצאותיה הע סקיות  .פעולות טרור רחבות היקף ו  /או מלחמה
עלולים להשפיע על יכולת הקבוצה להמשיך ולייבא מוצרים לישראל ,
וכפועל יוצא להשפיע באופן שלילי מהותי על פעילותה של הקבוצה
ותוצאותיה העסקיות .
 . 31.12מרכז לוגיסטי
לקבוצה מרכז לוגיסטי באזור התעשיה ביבנה השייך לוילי -פוד אינטרנשיונל
ובו שטחי אחסנה בקירור ובהקפאה  .פגיעה במרכז הלוגיסטי של וילי -פוד
אינטרנשיונל  ,אם בדרך של הפסקת חשמל  ,הצפה  ,שריפה או אירוע אחר ,
עלולים להשפיע בצורה שלילית מהותית על תוצאות פעילותה של הקבוצה .
 . 31.13אינטגרציה של חברות נרכשות
בעת רכישת חברות  ,ניצב בפני הקבוצה אתגר י צירת סינרגיה של הפעילויות
המשותפות של החברות בקבוצה  ,מ י ז ו ג פעילויות וכ ו ח אדם של החברות
הנרכשות עם אלה של הקבוצה למבנה אורגני אחד .
אי היכולת של הקבוצה לבצע אינטגרציה של חברות נרכשות  ,עלול ה
להשפיע בצורה שלילית מהותית על תוצאות פעילותה של הקבוצה .
 . 31.14תביעות צרכנ ים
הקבוצה  ,כספקית מוצרי מזון  ,חשופה לתביעות צרכנים  ,כתוצאה מהשימוש
במוצרי הקבוצה  .ייתכן כי פוליסת הביטוח הקיימת לקבוצה לא תוכל
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לכסות את ההפסדים במקרה שמוצרי הקבוצה יהיו נתונים לתביעת צרכנים
או שיצטרכו להיות מוסרים ממדפי הלקוחות .
חשיפת הקבוצה לתביעות אלה  ,י כולים להשפיע בצורה שלילית מהותית על
תוצאות פעילותה של הקבוצה .
בטבלה הבאה מוצגים גורמי הסיכון שתוארו לעיל על פי טיבם – סיכוני מקרו ,
סיכונים ענפיים  ,וסיכונים מיוחדים לקבוצה  ,אשר דורגו  ,בהתאם להערכות הנהלת
החברה  ,על פי השפעתם על עסקי הקבוצה בכללותה – השפעה ג דולה  ,בינונית
וקטנה :
מידת ההשפעה של גורם הסיכון על
פעילות הקבוצה בכללותה
השפעה
השפעה
השפעה
קטנה
בינונית
גדולה
סיכוני מקרו
חשיפה לשינויים בשערי חליפין
סיכוני שוק ההון
המצב הכלכלי והפוליטי בישראל

√
√
√

סיכונים ענפיים
סיכוני אשראי לקוחות
תלות בלקוחות עיקריים
מקורות אספקה זמינים של
המוצרים
שינוי גלובלי במחירי סחורות
סיכוני מלאי
תחרות
תביעות צרכנים
סיכונים מיוחדים לקבוצה
אנשי מפתח
מחיקת ני " ע של וילי -פוד
אינטרנשיונל מהמסחר
מרכז לוגיסטי
אינטגרציה של חברות נרכשות

√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
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חלק ב '  :דוח הדירקטוריון על מצב עסקי החברה לתקופה של שנה
שנסתיימה ביום  31בדצמבר 2013
הננו מתכבדים להגיש בזה את דוח הדירקטוריון לתקופה של שנה שנסתיימה ביום 31
בדצמבר  , 2013בהתאם לתקנות ניירות ערך ) דוחות תקופתיים ומיידים (  ,התש " ל . 1970 -
 . 1נתונים עיקריים מתוך תיאור עסקי התאגיד
החברה הינה חברת האם המאגדת בתוכה את קבוצת חברות וילי -פוד  .מרבית פעילות
החברה בתחום המזון מתנהלת באמצעות חברת הבת ג  .וילי -פוד אינטרנשיונל ) להלן :
" וילי -פוד אינטרנשיונל "(  ,המוחזקת על ידי החברה  ,נכון למועד הדוח  ,בשיעור של כ-
 58.17%ניירות הערך של וילי -פוד אינטרנשיונל רשומים למסחר בבורסת הנאסד " ק
בניו -יורק  .לפרטים נוספים אודות חברות הקבוצה  ,ראה סעיף  1ל חלק א ' – תיאור עסקי
החברה  ,בדוח תקופתי זה .
וילי -פוד אינטרנשיונל עוסקת בייבוא  ,ייצוא  ,שיווק והפצה של מגוון של למעלה מ600 -
מוצרי מזון בישראל ומחוץ לה .
לפרטים נוספים אודות תחומי הפעילות ומוצרי הקבוצה  ,ראה חלק א '  -תיאור עסקי
ה תאגיד  ,בדוח תקופתי זה .
 . 2המצב הכספי
סך הנכסים הפיננסיים הנזילים ) מזומנים ושווי מזומנים ובטוחות סחירות בניכוי
משיכות יתר (  ,ליום  31בדצמבר  , 2013הסתכמו בסך של כ 222,617 -אלפי ש " ח  ,לעומת
סך של  275,529אלפי ש " ח ליום  31בדצמבר . 2012
סך השקעה בקרן מיועדת לשווי הוגן והלוואה שיועדה בשווי הוגן  ,ליום  31בדצמבר
 , 2013הסתכמו בסך של כ 74,649 -אלפי ש " ח  ,לעומת סך של  1,077אלפי ש " ח ליום 31
בדצמבר . 2012
השינוי בסך הנכסים הפינ נסיים הנזילים ובסך ההשקעה וההלוואה שיועדו בשווי הוגן
בשנת  , 2013נובע בעיקר מ פדיון של קרן אג " ח ) סדרה ד ' ( בסך של כ 13,020 -אלפי ש " ח ,
מ תשלום דיבידנד סופי לשנת  2012ודיבידנד ביניים לשנת  2013בסך של כ 16,904 -אלפי
ש " ח  ,מרכישה עצמית של מניות וילי -פוד אינטרנשיונל בסך של כ 878 -אלפי ש " ח ,
מ מזומנים שהתקבלו מהנפקת הון פרטית בסך של  , 19,675ממימוש כתבי אופציה בסך
 580אלפי ש " ח ומ עלייה בשווי בטוחות סחירות בסך  32,395אלפי ש " ח .
בהתאם למדיניות החברה על פי רוב מושקעים העודפים הנזילים בעיקר בפ י קדונות
שקליים לזמן קצר  ,בקרנות כ ספיות  ,באגרות חוב ממשלתיות וב מט " ח  ,ומקצתם באגרות
חוב קונצרניות בארץ ובחו " ל  ,בהשקעות בקרנות נאמנות המשקיעות באגרות חוב
ובמניות  ,וכן במניות בארץ ובחו " ל .
הרכוש השוטף של החברה  ,ליום  31בדצמבר  , 2013הסתכם בסך של כ 438,101 -אלפי
ש " ח אשר מהווים כ 91.1% -מסך המאזן  ,לעומת סך של  438,334אלפי ש " ח ליום 31
בדצמבר  2012אשר ה י וו כ 91.0% -מסך המאזן .
סך נכסי החברה  ,ליום  31בדצמבר  , 2013הסתכם בסך של כ 480,887 -אלפי ש " ח  ,לעומת
סך של כ 481,883 -אלפי ש " ח ליום  31בדצמבר  , 2012ירידה של כ. 0.2% -
ההתחייבויות השוטפות של החברה  ,ליום  31בדצמבר  , 2013הסתכמו ל סך של כ41,077 -
אלפי ש " ח אשר מהווים כ 8.5% -מסך המאזן  ,לעומת סך של כ 87,170 -אלפי ש " ח ליום
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 31בדצמבר  , 2012אשר היוו כ 18.1% -מסך המאזן  ,עיקר הירידה נובע מקיטון באשראי
מתאגידים בנקאיים ואחרים בסך של כ 33,165 -אלפי ש " ח ו מירידה ביתרות ספ קים
ונותני שירותים וזכאים שונים בסך  12,928אלפי ש " ח .
ההתחייבויות לזמן ארוך של החברה  ,ליום  31בדצמבר  , 2013הסתכמו בסך של כ-
 14,251אלפי ש " ח אשר מהווים כ 3% -מסך המאזן  ,לעומת סך של  25,927אלפי ש " ח
ליום  31בדצמבר  , 2012אשר היוו כ 5.4% -מסך המאזן  ,עיקר הירידה נ ובע מתשלום
שנתי של קרן אג " ח ) סדרה ד ' ( בסך  13,020אלפי ש " ח .
ההון העצמי של החברה המיוחס לבעלי מניות החברה ) בניכוי עלות מניות החברה
המוחזקות על ידי וילי -פוד אינטרנשיונל (  ,ליום  31בדצמבר  , 2013הסתכם בסך של כ-
 275,016אלפי ש " ח  ,לעומת סך של כ 230,133 -אלפי ש " ח ליום  31בדצמבר . 2012
ההון העצמי של החברה ) בניכוי עלות מניות החברה המוחזקות על ידי וילי -פוד
אינטרנשיונל (  ,ליום  31בדצמבר  , 2013הסתכם בסך ש ל כ 425,559 -אלפי ש " ח המהווים
יחס הון עצמי לסך מאזן של כ 88.5% -לעומת סך של כ 368,786 -אלפי ש " ח ליום 31
בדצמבר  2012אשר ה י וו יחס הון עצמי לסך מאזן של כ. 76.5% -
להלן התפתחות ההון העצמי של החברה המיוחס לבעלי מניות החברה ) בנטרול עלות
מניות החברה המוחזקות על ידי וילי -פוד אינטרנשיונל ( משנת : 2004

– 2013
– 2012
– 2011
– 2010
– 2009
– 2007
– 2006
– 2005

לאחר
לאחר
לאחר
לאחר
לאחר
לאחר
לאחר
לאחר

תשלום
תשלום
תשלום
תשלום
תשלום
תשלום
תשלום
תשלום

דיבידנד
דיבידנד
דיבידנד
דיבידנד
דיבידנד
דיבידנד
דיבידנד
ד יבידנד

בסך
בסך
בסך
בסך
בסך
בסך
בסך
בסך

 16.9מיליון ש " ח
 3.5מיליון ש " ח
 11.7מ י ליון ש " ח
 2מ י ליון ש " ח
 10מיליון ש " ח
 9.5מיליון ש " ח
 4.5מיליון ש " ח
 4מיליון ש " ח
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 . 3תוצאות הפעילות

 . 3.1להלן תוצאות הפעילות המאוחדות של החברה :

וילי -פוד השקעות בע " מ
דוח רווח והפסד מאוחד
1-12/13
הכנסות
ממכירות
עלות
המכירות
רווח גולמי
הוצאות
מכירה ושיווק
הוצאות
הנהלה
וכלליות
הכנסות
אחרות  ,נטו
רווח הפעלה
הכנסות
מימון  ,נטו
רווח לפני
מסים על
הכנסה
מסים על
ההכנסה
רווח נקי

7-9/13

4-6/13

1-3/13

10-12/13

%

אלפי
ש"ח

אלפי
ש"ח

אלפי
ש"ח

אלפי
ש"ח

אלפי
ש"ח

100

336,726

82,244

79,132

84,655

1-12/12

%

אלפי
ש"ח

100

286,827

75
25

252,825
83,901

62,628
19,616

58,179
20,953

62,755
21,900

69,263
21,432

76
24

217,554
69,273

11

35,373

9,795

8,962

9,015

7,601

10

29,047

6

19,927

5,430

4,846

4,762

4,889

6

17,303

9

) ( 54
28,655

) ( 20
4,411

7,145

) ( 34
8,157

8,942

8

) ( 46
22,969

11

35,507

8,538

11,039

6,457

9,473

6

16,210

19

64,162

12,949

18,184

14,614

18,415

14

39,179

3
16

10,017
54,145

1,911
11,038

2,876
15,308

2,560
12,054

2,670
15,745

3
11

7,757
31,422
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90,695

 . 3.2ניתוח תוצאות השנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר : 2013
 . 3.2.1מחזור המכירות ורווח גולמי
מחזור המכירות המאוחד בשנה שנסתיי מה ביום  31בדצמבר  , 2013גדל בכ-
 17.4%ו הסתכם בסך של כ 336,726 -אלפי ש " ח לעומת סך של כ286,827 -
אלפי ש " ח בשנת  . 2012להערכת הנהלת החברה הגידול האמור נובע הן לאור
הגדלת נתח השוק של החברה כתוצאה משינוי העדפות חלק מהצרכנים עקב
המחאה החברתית אשר הפכה אותם להיות מודעים יותר לשילוב של מחיר
ואיכות  ,ואשר הסיטו את צריכת המותגים המובילים בקטגוריות המזון
השונות לצריכת מוצרים כדוגמת המוצרים שהחברה משווקת  -מוצרי מזון
איכותיים שהינם באיכות של המותגים המובילים ובמחירים זולים יותר  ,והן
לאור מאמצי שיווק וקידום מכירות שננקטו במהלך ה שנה שסייעו להגדלת
נתח השוק כאמור .
הרווח הגולמי המאוחד בשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר  2013גדל בכ-
 21.1%ו הסתכם בסך של  83,901אלפי ש " ח  ,לעומת סך של  69,273אלפי ש " ח
בשנת  . 2012שיעור הרווח הגולמי המאוחד כאחוז מהמחזור עלה מ שיעור של
כ 24.2% -בשנת  2012ל שי עור של כ 24.9% -בשנת  . 2013ה גידול ברווח
הגולמי ו בשיעור ו נבע ו בעיקר עקב הגידול במחזור המכירות ועקב מכירת
תמהיל מוצרים רווחי יותר  ,ביחס לשנת . 2012
 . 3.2.2הוצאות מכירה ושיווק
הוצאות מכירה ושיווק המאוחדות בשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר , 2013
הסתכמו בסך של  35,373אלפ י ש " ח המהווים כ 10.5% -מסך המכירות ,
לעומת סך של  29,047אלפי ש " ח אשר היוו כ 10.1% -מסך המכירות בשנת
 . 2012הגידול בסך הוצאות המכירה והשיווק בשנת  2013ביחס ל שנ ת 2012
נבע מהגידול במחזור המכירות של החברה ועיקרו מוסבר מ גידול של כ-
 1,678אלפי ש " ח בהוצאות פרסום וק ידום מכירות ו כ 2,905 -אלפי ש " ח
בהוצאות לוגיסטיקה ומכר ) כולל פחת (.
 . 3.2.3הוצאות הנהלה וכלליות
הוצאות הנהלה וכלליות המאוחדות בשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר , 2013
הסתכמו בסך של  19,927אלפי ש " ח המהווים כ 5.9% -מסך המכירות בשנת
 , 2013לעומת סך של  17,303אלפי ש " ח אשר היו ו כ 6.0% -מסך המכירות
בשנת  . 2012הגידול ב סך הוצאות הנהלה וכלליות נבע בעיקר ו מגידול בסך של
כ 1,063 -אלפי ש " ח בהוצאות מענק מבוסס רווחיות לבעלי עניין בחברה ,
מ גידול הוצאות שכר הנהלה בסך של כ 502 -אלפי ש " ח ומעליה של כ351 -
אלפי ש " ח בהוצאות בגין חובות מסופקים וא בודים .
 . 3.2.4הכנסות אחרות
הכנסות אחרות המאוחדות בשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר  , 2013הסתכמו
בסך של כ 54 -אלפי ש " ח  ,לעומת סך של כ 46 -אלפי ש " ח בשנת . 2012
 . 3.2.5רווח תפעולי
הרווח התפעולי המאוחד בשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר  , 2013גדל בכ-
 24.8%ו הסתכם בסך של כ 28,655 -אלפי ש " ח המהווים כ 8.5% -מסך
המכירות  ,לעומת סך של כ 22,969 -אלפי ש " ח אשר היוו כ 8.0% -מסך
המכירות בשנת  . 2012הגידול ברווח התפעולי נבע בעיקר ו מ ה גידול ברווח
ב4-

הגולמי .
 . 3.2.6הכנסות ) הוצאות ( מימון  ,נטו
הכנסות המימון המאוחדות בניכוי הוצאות מימון  ,נטו בשנה שנסתיימה ביום
 31בדצמבר  2013הסתכמו בסך של כ 35,507 -אלפי ש " ח המהווים כ10.5% -
מסך המכירות  ,לעומת סך של כ 16,210 -אלפי ש " ח בשנת  2012אשר ה י וו כ-
 5.7%מסך המכירות בשנת  . 2012עיקר השינוי נבע מעליית ערך שווי בטוחות
סחירות בסך של כ 32,395 -אלפי ש " ח בשנת  2013לעומת סך של כ10,221 -
אלפי ש " ח בשנת  , 2012וכן מירידה בהוצאות ריבית והפחתות בסך של כ-
 1,151אלפי ש " ח כתוצאה מפדיון אגרות חוב ) סדרה ד ' ( ו הקטנת משיכות
יתר .
 . 3.2.7מיסים על ההכנסה
הוצאות מיסים על ההכנסה המאוחדות בשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר
 2013הסתכמו בסך של כ 10,017 -אלפי ש " ח  ,לעו מת סך של כ 7,757 -אלפי
ש " ח  .שיעור המס האפקטיבי בשנת  2013היה כ 15.6% -בהשוואה ל כ19.8% -
אשתקד  .השינוי נבע  ,בין השאר  ,כתוצאה מיצירת מסים נדחים לראשונה
השנה בחברה ו מניצול הטבות מס השנה בחברה שלא נוצרו בגינם מסים
נדחים ב שנים קודמות .
 . 3.2.8רווח נקי
הרווח הנקי המאוח ד בשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר  2013גדל בכ-
 72.3%לעומת הרווח הנקי המאוחד בשנת  2012ו הסתכם בסך של כ54,145 -
אלפי ש " ח לעומת סך של כ 31,422 -אלפי ש " ח בשנת . 2012
 . 3.2.9רווח נקי מיוחס לבעלי מניות בחברה
הרווח המאוחד המיוחס לבעלי מניות החברה בשנה שנסתיימה ביום 31
בדצ מבר  2013גדל בכ 97.0% -לעומת הרווח הנקי המיוחס לבעלי מניות
החברה בשנת  2012ו הסתכם בסך ש ל כ 41,586 -אלפי ש " ח לעומת סך של כ-
 21,111אלפי ש " ח בשנת . 2012
 . 4נזילות ומקורות מימון
 . 4.1מזומנים נטו שנבעו מ פעילות שוטפת הסתכמו לסך של כ 3,601 -אלפי ש " ח בשנה
שנסתיימה ביום  31בדצמבר  , 2013לעומת מזומנים נטו ש שימשו ל פעילות שוטפת
ב סך של כ 6,045 -אלפי ש " ח בשנת  . 2012ה גידול במזומנים מפעילות שוטפת ביחס
לשנ ת  2012נבע בעיקר מעלייה קטנה יותר ביתרות המלאים ביחס לשנה קודמת
ומגבייה גבוהה יותר של יתרות חייבים בשנת  2013ביחס לשנ ת . 2012
 . 4.2מז ומנים נטו ש נבעו מ פעילות השקעה הסתכמו לסך של כ 25,475 -אלפי ש " ח בשנה
שנסתיימה ביום  31בדצמבר  , 2013לעומת מזומנים נטו ש שימשו ל פעילות השקעה
ב סך של כ 1,995 -אלפי ש " ח בשנת  . 2012ה גידול נובע בעיקר ממימוש נכסים
פיננסיים בסך של כ 96,971 -אלפי ש " ח בניכוי כ 65,000 -אלפי ש " ח בגין הלוואה
שניתנה ל NEWCO -ובניכוי רכישת רכוש קבוע  ,נטו ב שנת  2013בסך של כ6,496 -
אלפי ש " ח לעומת כ 2,004 -אלפי ש " ח בשנ ת . 2012
 . 4.3מזומנים נטו ש שמשו ל פעילות מימון הסתכמו לסך של כ 43,712 -אלפי ש " ח בשנה
שנסתיימה ביום  31בדצמבר  , 2013לעומת מזומנים נטו ש נבעו מ פעילות מימון ב סך
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של כ 15,442 -אלפי ש " ח בשנת  . 2012השינוי נבע בעיקר מפדיון בשנת  2013של
אשראי והלוואות לזמן קצר בסך כ 33,165 -אלפי ש " ח שהתקבלו בשנת , 2012
מ תשלום דיבידנד גבוה יותר בשנת  2013בסך של כ 16,904 -אלפי ש " ח לעומת כ-
 3,500אלפי ש " ח בשנת  2012ומ קיטון בתמורה ממימוש כתבי אופציה של החברה
בסך כ 4,710 -אלפי ש " ח  .כל זה בניכוי רכישה עצמית של מניות וילי -פוד
אינטרנשיונל בסך גבוה יותר בשנת  2012ב השוואה לשנת  2013בסך של כ5,656 -
אלפי ש " ח  ,ו בניכוי גיוס הון בהנפקה פרטית בשנת  2013בסך של כ 19,675 -אלפי
ש"ח.
הק בוצה מממנת את פעילותה באמצעות הון עצמי  ,אשראי ספקים  ,מ יתרת אגרות חוב
) סדרה ד ' (  ,ו מאשראי בנקאי במט " ח לזמן קצר  .ליום  31בדצמבר  , 2013לקבוצה יתרות
נזילות ) מזומנים ושווי מזומנים ובטוחות סחירות בניכוי משיכות יתר ( בסך של כ-
 222,617אלפי ש " ח  ,לעומת יתרות נזילות ) מזומנים ושווי מזומנים ובטוחות סחירות
בניכוי משיכות יתר ( בסך כ 275,529 -אלפי ש " ח ל יום  31בדצמבר  . 2012יחסי הנזילות
הגבוהים ועודפי הנזילות של הקבוצה היוו ויהוו את מקורות המימון להמשך התרחבות
עסקי הקבוצה .
עובר לפרסום דוח זה  ,פרסמה החברה דוח ובו נתונים בדבר מצ בת ההתחייבויות של
החברה  ,כנדרש בתקנה  9ב ' ל תקנות ניירות ערך ) דוחות תקופתיים ומיידיים (  ,תש " ל–
 . 1970לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי מיום  18במרץ 2014
) אסמכתא  ) ( 2014-01- 016422 :מידע זה מהווה הכללה על דרך ההפניה (.
לפרטים נוספים ראה סעי ף  22ל חלק א '  -תיאור עסקי ה תא גיד  ,בדוח תקופתי זה .
 . 5תגמולים לבעלי עניין ולנושאי משרה בכירה
ביום  12בינואר  , 2014 ,אישרה החברה מדיניות תגמול פטורה בחברה מאישור האסיפה
הכללית וזאת בהתאם לתקנות החברות ) הקלות לעניין החובה לקבוע מדיניות תגמול ( ,
התשע " ג ) 2013 -להלן  " :תקנות ההקלות "( ) לפרטים נוספי ם ראו סעיף  19.11לחלק א ' –
תיאור עסקי התאגיד  ,ב דוח תקופתי זה ( ) להלן  " :מדיניות התגמול בחברה "( .כמו כן ,
ביום  28בנובמבר  , 2013 ,אישרה האסיפה הכללית של וילי -פוד אינטרנשיונל מדיניות
תגמול ב וילי -פוד אינטרנשיונל ) להלן  " :מדיניות התגמול ב וילי -פוד אינטרנשיונל "(.
כחל ק מהליך בחינת הקשר בין התגמולים שניתנו לנושאי המשרה הבכירה ולבעלי העניין
בחברה לבין תרומתם לחברה  ,כל אחד מהם בנפרד במהלך תקופת הדוח ) להלן ייקראו
כ " א בנפרד  " :נושא המשרה "( בישיבה שקיים דירקטוריון החברה ביום  18במרץ , 2014
ובישיבה שקיים דירקטוריון וילי -פוד אינ טרנשיונל ביום  18במרץ  , 2014ולאחר שהובאו
בפני הדירקטורים האמורים  ,עובר לדיונים האמורים  ,מלוא הנתונים הרלבנטיים לגבי
כל אחד מנושאי המשרה של החברה ושל וילי -פוד אינטרנשיונל בהתאם לתקנה  21בחלק
ד ' – פרטים נוספים על התאגיד  ,ב דוח תקופתי זה  ,מצא ו  ,כי התגמולים לנו שאי המשרה
בחברה וב וילי -פוד אינטרנשיונל תואמים את מדיניות התגמול בחברה ואת מדיניות
התגמול ב וילי -פוד אינטרנשיונל  ,לפי העניין  .לפירוט בדבר התגמולים שניתנו לנושאי
המשרה בכירה ובעלי עניין בחברה וב וילי -פוד אינטרנשיונל  ,ראו תקנה  21ב חלק ד ' –
פרטים נוספים על התאגי ד  ,ב דוח תקופתי זה .
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 . 6דיווח איכותי בדבר חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם
 . 6.1סיכוני מטבע
כמפורט בסעיף  1ל חלק א ' – תיאור עסקי התאגיד  ,בדוח תקופתי זה  ,וילי -פוד
אינטרנשיונל עוסקת  ,בין השאר  ,ביבוא מוצרי מזון מחו " ל ושיווקם בישראל
וברחבי העולם  .מקורות היבוא של החברה מ גוונים והיא קשורה למספר רב של
ספקים ברחבי העולם מהם מיובאים המוצרים  ,לכן קיימת לוילי -פוד אינטרנשיונל
חשיפה לשינויים במחירי הסחורות המיובאות  .רוב רכישות וילי -פוד אינטרנשיונל
הינן במטבע חוץ ורוב מכירותיה הינ ן בש " ח ולכן פעילותה חשופה לשינוי בשערי
החליפין במטב עות בהם החברה מייבאת מוצרים בהשוואה לש " ח .
בכדי להקטין את החשיפה הנובעת מהעליות במחירי הסחורות המיובאות  ,פותחת
וילי -פוד אינטרנשיונל אשראים דוקומנטריים גדולים ו  /או מבצעת הזמנות מ ספקיה
בחו " ל .
הקבוצה נוקטת  ,מפעם לפעם  ,בפעילות להגנה מפני שינויי שערי החליפין ו זאת על
ידי החזקת חלק מעודפי נזילותה במט " ח  ,ביצוע עסקאות פורוורד במט " ח ורכישת
וכתיבת אופציות מט " ח .
מדיניות וילי -פוד אינטרנשיונל היא להקטין ככל הניתן סיכוני שוק לגבי שערי
חליפין ומחירי הסחורות המיובאות  ,והיא בוחרת מעת לעת את החשיפה המאזנית
ומגינה על היתרות ה חשופות באמצעות הנכסים העומדים לרשותה וההתחייבויות
שנטלה על עצמה .
 . 6.2סיכוני שוק ההון
ה קבוצה מחזיקה בתיק ניירות ערך מגוון  ,הנסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב
בע " מ ובבורסות אחרות בעולם  .תיק ההשקעות חשוף לשינויים בשיעורי הריבית
ולשינויים ולתנודות במחירי ני " ע בארץ ובעולם  .מדיניות ההשקעה של הקבוצה
נקבעת מעת לעת על ידי ועדת ההשקעות על פי תנאי שוק ההון המשתנים  .על פי
רוב  ,מדיניות ההשקעה הפיננסית של הקבוצה מנתבת את מרבית ההון המושקע
להשקעות שיאפשרו נזילות וסחירות גבוהה  ,כאשר רוב ההשקעות מתאפיינות
בסיכון נמוך יחסית .
הקבו צה משקיעה את עודפי הנזילות שלה במגמה להשיג תשואה נאותה תוך מינון
מתאים ביחס תשואה – סיכון .
 . 6.3סיכוני אשראי לקוחות
לוילי -פוד אינטרנשיונל לקוחות רבים ובהם רשתות שיווק המזון הגדולות  ,רשתות
וחנויות פרטיות וכן סיטונאים  ,יצרנים  ,משווקים  ,משרד הב י טחון  ,משרד התמ " ת
ול קוחות מוסדיים הפזורים ברחבי העולם  ,בישראל ומחוץ לה  .הרוב המכריע של
המכירות ללקוחות מתבצע באשראי  .בכדי להקטין את סיכוני החשיפה מול
הלקוחות השונים החלה וילי -פוד אינטרנשיונל במהלך שנת  2012לבטח בביטוח
אשראי את סיכוני האשראי של חלק מלקוחותיה  .כמו כן נוהגת וילי -פוד
אינטרנשיונל לדרוש מחלק מלקוחותיה ערבויות שונות ) אישיות  ,שטרי חוב
וערבויות בנקאיות ( .עם זאת יצוין  ,כי ביחס לרשתות שיווק המזון הגדולות אין
בידי וילי -פוד אינטרנשיונל בטחונות כלשהם .
 . 6.4האחראים לניהול סיכוני שוק ודרכי ניהולם
האחראים בחברה לניהול סי כוני שוק הינם הנהלה מצומצמת שחברים בה יו " ר
הדירקטוריון מר יוסף ויליגר  ,יו " ר דירקטוריון וילי -פוד אינטרנשיונל מר צבי
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ויליגר ומנכ " ל החברה רו " ח גיל הוכבוים  .ההחלטות בעניין ניהול הסיכונים של
החברה מתקבלות במשותף על ידי שלושת הגורמים האחראים כאמור  .לפרטים
בדבר ה שכלתם  ,כישוריהם וניסיונם העסקי ראה תקנות  26ו 26 -א בחלק ד ' -
פרטים נוספים על התאגיד  ,בדוח תקופתי זה .
 . 6.5פוזיציות פתוחות בנגזרים ליום  31בדצמבר 2013
הקבוצה נוקטת  ,מפעם לפעם  ,בפעילות להגנה מפני שינויי שערי החליפין וזאת על
ידי החזקת חלק מעודפי נזילותה במט " ח  ,ביצ וע עסקאות פורוורד במט " ח ורכישת
וכתיבת אופציות מט " ח  .מצ " ב הפוזיציות הפתוחות נכון ל יום  31בדצמבר : 2013
ערך
ערך הוגן
נקוב
עד שנה Long
אלפי ש " ח
שער מט " ח
עסקאות פורוורד
למטרות הגנה  -לא מוכר חשבונאית ) שקל
 /דולר (
למטרות הגנה  -לא מוכר חשבונאית ) שקל
 /יורו (

3.485-3.515

10,585

) ( 67

4.756

2,854

16

 . 6.6הפיקוח על מדיניות ניהול סיכוני שוק ואופן מימושה
הדירקטוריון דן לפחות אחת לרבעון  ,באמצעות ועדותיו  ,ועל  -פי הצורך  ,בחשיפות
החברה לסיכוני השוק ובפעולות בהן נקטה הנהלת החברה  .הנהלת החברה בוחנת
באופן שוטף את נהל י הבקרה ומעדכנת אותם בהתאם להיקפי הפעילות והסיכון
הנגזר מהפעילות .
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בהתאם לוועדת גלאי  2מצורף דיווח בדבר חשיפה לסיכונים פיננסיים :
רגישות לשינויים בשער החליפין שקל  /דולר *
סעיף
שע ר חליפין
גידול ) קיטון (

רווח ) הפסד ( מהשינויים
3.64
3.82
5%
10%

רווח ) הפסד ( מהשינויים
3.12
3.30
) ( 10%
) ( 5%

שווי הוגן
3.47

מזומנים ושווי
מזומנים

613

307

6,130

) ( 307

) ( 613

בטוחות סחירות

2,494

1,247

24,937

) ( 1,247

) ( 2,494

משיכות יתר

)(2

)(1

) ( 20

1

2

ספקים

) ( 599

) ( 300

) ( 5,993

300

599

סה " כ

2,506

1,253

25,054

) ( 1,253

) ( 2,506

מדידת הרגישות בוצעה ע " י שינוי מתאים בשער החליפין של הדולר ליום החתך .

רגישות לשינויים בשער החליפין שקל  /יורו ) * (
סעיף
שע ר חליפין
גידול ) קיטון (

רווח ) הפסד ( מהשינויים
5.02
5.26
5%
10%

שווי הוגן
4.78

רווח ) הפסד ( מהשינויים
4.3
4.54
) ( 10%
) ( 5%

מזו מנים ושווי
מזומנים

622

311

6,216

) ( 311

) ( 622

ספקים

) ( 359

) ( 180

) ( 3,590

180

359

סה " כ

263

131

2,626

) ( 131

) ( 263

) * ( מדידת הרגישות בוצעה ע " י שינוי מתאים בשער החליפין של היורו ליום החתך .

רגישות לשינויים במדד המחירים לצרכן
סעיף

רווח ) הפסד ( מהשינויים

גידול ) קיטון (

5%

10%

שווי הוג ן

רווח ) הפסד ( מהשינויים

114,07

) ( 10%

) ( 5%

בטוחות סחירות

5,056

2,528

50,560

) ( 2,528

) ( 5,056

חייבים ויתרות חובה

21

11

211

) ( 11

) ( 21

זכאים ויתרות זכות

) ( 64

) ( 32

) ( 637

32

64

הלוואה

) ( 6,530

) ( 3,265

) ( 65,300

3,265

6,530

בסיס שוטפים

) ( 44

) ( 22

) ( 440

22

44

סה " כ

) ( 1,561

) ( 780

) ( 15,606

780

1,561
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רגישות לשינויים בשער הריבית השקלית ) * (
רווח ) הפסד ( מהשינויים
5%
10%

סעיף
גידול ) קיטון (
רכיב
) * *(

אג " ח

*

שווי הוגן

רווח ) הפסד ( מהשינויים
) ( 10%

) ( 5%

ישראלי
) ( 4,394

) ( 2,197

120,830

2,197

4,394

זוהו התשואות לפידיון בגין הנכסים וההתחייבות הכלולים בטבלה ומדידת הרגישות בוצעה על-
ידי שינוי מתאים בתשואות אלו .
לא נבדקה רגישות לריבית בשל הנזילות הגבוהה של יתרת המזומנים ושווה מזומנים .

**

לא נבדקה רגישות לריבית בשל הנזילות הגבוהה של האשראי לזמן קצר .

רגישות לשינויים בשערי ניירות הערך )*(
רווח ) הפסד ( מהשינויים

סעיף
גידול ) קיטון (

) ( 5%

) ( 10%

מניות

5,315

2,657

53,149

) ( 2,657

) ( 5,315

אגרות חוב

12,023

6,011

120,230

) ( 6,011

) ( 12,023

קרנות נאמנות

360

180

3,597

) ( 180

) ( 360

השקעה בקרן
מיועדת

935

467

9,349

) ( 467

) ( 935

סה " כ

18,633

9,315

186,325

) ( 9,315

) ( 18,633

*

10%

שווי הוגן

רווח ) הפסד ( מהשינויים

5%

מדידת הרגישות בוצעה על ידי שינוי מתאים בשערי ניירות הערך ליום החתך .

רגישות שווי פריטי מלאי לשינויים במחירי הסחורות ) ( Commodities
רווח ) הפסד (
מהשינויים

סעיף
גידול ) קיטון (

10%

רווח ) הפסד (
מהשינויים

שווי הוגן

) ( 5%

5%

) ( 10%

אורז

154

77

1,535

) ( 77

) ( 154

טונה

106

53

1,057

) ( 53

) ( 106

שמן

268

134

2,684

) ( 134

) ( 268

פטריות

512

256

5,123

) ( 256

) ( 512

סה " כ

1,040

520

10,399

) ( 520

) ( 1,040
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דוח בסיסי הצמ דה מאוחד ליום  31בדצמבר 2013
בסכומים מדווחים
ליום  31בדצמבר 2013
צמוד
למטבע
חוץ
נכסים
מזומנים ושווי מזומנים
נכסים פיננסיים בשווי הוגן
הלווא ה בשווי הוגן
לקוחות
חייבים ויתרות חובה
מלאי
השקעה בקרן בשווי הוגן
רכוש קבוע  ,נטו
רכוש אחר והוצאות נדחות
התחייבויות
אשראי מתאגידים בנקאיים
ספקים ונותני שירותים
זכאים ויתרות זכות
התחייבויות בגין הטבות לעובדים
מיסים שוטפים
אגרות חוב
התחייבויות בשל סיום יחסי עובד מעביד
זכויות המיעוט

עודף ) חוסר ( נכסים על התחייבויות

בהצמדה
למדד
המחירים
לצרכן

ללא
ללא
הצמדה לא
הצמדה
נושא
נושא
ריבית
ריבית
אלפי ש " ח

פריטים
לא
כספיים

סך הכל

12,346
25,117
-

50,560
65,300
211
-

33,487
69,491
-

62
31,808
82,963
177
9,349
-

3,194
54,036
41,512
1,274

45,895
176,976
65,300
82,963
3,582
54,036
9,349
41,512
1,274

37,463

116,071

102,978

124,359

100,016

480,887

254
9,900
10,154

637
440
1,077

82
25,500
25,582

10,453
3,837
1,879
644
16,813

776
926
150,543
152,245

254
20,353
5,332
1,879
1,366
25,500
644
150,543
205,871

27,309

114,994

77,396

107,546

) ( 52,229

275,016
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 . 7מדיניות התאגיד בנושא מתן תרומות
לחברה אין מדיניות בנושא מתן תרומות  .היקף התרומות הכספיות שהקבוצה תרמה בשנת
 2013מסתכם בסך של כ 301 -אל פי ש " ח .
בנוסף  ,הקבוצה מחלקת מצרכי מזון בהיקפים גדולים  ,מפעם לפעם  ,לטובת אוכלוסיות
נזקקות .
 . 8מבקר
. 8.1
. 8.2
. 8.3

. 8.4

. 8.5
. 8.6

פנימי
שם  :דורון יוניסי
תאריך תחילת כהונה  1 :בספטמבר 2010
למיטב ידיעת החברה  ,המבקר עומד בהוראות סעיף  ) 146ב ( לחוק החברות  ,בהוראות
סעיף  8ל חוק הביקורת הפנימית התשנ " ב ) 1992 -להלן  " :חוק הביקורת הפנימית "(  ,וכן
בכל התנאים הקבועים בסעיף  ) 3א ( לחוק הביקורת הפנימית  .כמו כן  ,למיטב ידיעת
החברה המבקר אינו מחזיק בניירות ערך של החברה או גוף קשור לה ואין לו כל קשר
עסקי מהותי או קשר מהותי אחר עם החברה או גוף קשור לה .
המינוי כאמור אושר ביום  31באוגוסט  2010על ידי ועדת הביקורת ו הדירקטוריון של
החברה  .הנימוקים לאישור המינוי כאמור כללו  ,בעיקר  ,הנ י סיון שהמבקר הפנימי צבר
בתחום הביקורת הפנימית שיסייעו לו בביצוע התפקידים המוטלים עליו בהתאם לדין ,
בהתחשב  ,בין היתר  ,בסו ג התאגיד  ,גודלו  ,היקף פעילותו ומורכבות פעילותו .
המבקר הפנימי ב על משרד עצמאי  .ה מבקר הפנימי אינו עובד ה חברה והוא מעניק
שירותי ביקורת פנים כגורם חיצוני .
היקף העסקת המבקר הפנימי :
היקף עבודת ה מבקר הפנימי בשנת  2013היתה כ 180 -שעות בתאגידים בישראל  .היקף
עבודת ה מבקר הפנימי בשנת  2012היתה כ 160 -שעות עבודה  .היקף העבודה ב שנת 2013
משקף את אופי ורציפות פעילותו של המבקר הפנימי  ,על פי תוכנית העבודה השנתית
הרלבנטית בתקופת הדוח ) שנת  .( 2013יצוין כי פעילות הקבוצה אינה מבוקרת על ידי
מבקר פנימי נוסף .
ב שנת  2013בוקר בחברה נו שא ניהול יתרות כספים פנויים בחברה ו בוקרו בוילי -פוד
אינטרנשיונל הנושאים הבאים  :מכירות באמצעות סוכן ואנסייל  ,ספירות מלאי
משאיות סוכני ואנסייל  ,ביטוחים ומחלקת ההפצה .
להלן טבלה המשקפת את השעות שהושקעו על ידי המבקר הפנימי בביקורת פנימית
בתאגיד עצמו ובתאגידים מו חזקים שלו .
שעות שהושקעו בביקורת
בתאגיד

שעות שהושקעו בביקורת
בתאגידים מוחזקים

40

140

 . 8.7תכנית הביקורת  ,השוטפת והרב שנתית :
תכנית העבודה של המבקר הפנימי של ה חברה  ,נבנתה בשיתוף עם המבקר הפנימי ,
אושרה ע " י ועדת הביקורת בישיבתה מיום  18במרס  2013וכן אושר ר ה בי שיבת ועדת
הביקורת מ יום  13במרץ  . 2014תכנית הביקורת הי נה תכנית רב שנתית  ,ומתייחסת
לשנים  2013-2015והוכנה בהסתמך על הערכות החברה והמבקר הפנימי לגבי מוקדי
סיכון בתאגיד ובהתבסס  ,בין היתר על סקר סיכונים שבוצע בחברה .
הגורמים שהיו מעורבים בקביעת תוכנית העבודה כאמ ור היו המבקר הפנימי  ,מנכ " ל
החברה  ,מנהל הכספים והנהלת החברה .
הגורם בתאגיד שמקבל את תוכנית העבודה ומאשר אותה הוא הדירקטוריון לאחר
קבלת אישור ועדת הב י קורת .
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תוכנית העבודה לא מותירה בידי המבקר הפנימי שיקול דעת לסטות ממנה  .כל סטייה
מתוכנית העבודה המאושרת כרוכה ב אישור ועדת הביקורת .
 . 8.8התייחסות לתאגידים המהווים החזקות מהותיות של החברה :
תוכנית הביקורת הפנימית מקיפה את פעילות החברה  ,וילי -פוד אינטרנשיונל והחברות
הבנות שלה .
 . 8.9התקנים המקצועיים על פיהם עורך המבקר הפנימי את הביקורת :
המבקר הפנימי מצהיר שהוא פועל כמבקר פנימי בהת אם לתקני ביקורת שפורסמו על
ידי לשכת המבקרים הפנימיים הבינלאומית בארה " ב  .תקנים אלו אומצו על ידי לשכת
המבקרים הפנימיים בישראל  ,שהוסמכה לכך בחוק הביקורת הפנימית  .תקנים אלו
מחייבים את המבקר בעבודתו  ,ומהווים תקנים מחייבים לכל מבקר באשר הוא .
למיטב ידיעת החברה  ,ה מבקר הפנימי עומד בהוראות סעיף  ) 164ב ( לחוק החברות ,
ובהוראות סעיף  8לחוק הביקורת הפנימית .
למיטב ידיעת דירקטוריון ה חברה  ,עומד המבקר הפנימי בדרישות התקנים כאמור זאת
בשים לב למקצועיותו  ,תקופת העסקתו ו ל היכרותו עם החברה וכן על סמך דוחות
הביקורת שהכין בתקופת הדיוו ח .
 . 8.10זהות הממונה הארגוני על המבקר הפנימי :
הממונה על המבקר הפנימי הינו יו " ר הדירקטוריון .
 . 8.11המועדים בהם הוגש דין וחשבון על ממצאי המבקר הפנימי ליו " ר הדירקטוריון  ,למנכ " ל
וליו " ר ועדת ביקורת והמועדים בהם התקיים דיון בדירקטוריון בממצאי המבקר
הפנימי :
המבקר הפנימי מגיש את דוחותיו בכתב מעת לעת לועדת הביקורת ולדירקטוריון  ,על פי
תכנית הביקורת שנתית שנקבעת על ידי ועדת הביקורת והדירקטוריון  ,או מדווח
בנושאים חריגים לגביהם התבקש לבצע בדיקות על ידי הנהלת החברה או ועדת
הביקורת .
בשנת הדוח הגיש המבקר הפנימי דין וחשבון בכתב על ממצא יו בחברה ) להבדיל
מממצאיו בחברות הבנות ( בנושא ניהול יתרות כספים פנויים  .הדוח הוגש בתאריך 11
במרץ  2014להנהלה ולועדת הביקורת של החברה  .בתאריך  13במרץ  2014התקיים דיון
בועדת הביקורת של החברה באשר לממצאי המבקר הפנימי ובתאריך  18במרץ 2014
התקיים דיון בדירקטוריו ן החברה באשר לממצאי המבקר הפנימי
 . 8.12היקף  ,אופי ורציפות הפעילות ותכנית העבודה של המבקר הפנימי .
להערכת דירקטוריון החברה  ,אופי ורציפות הפעילות ותכנית העבודה של המבקר
הפנימי של החברה הינם סבירים בהתחשב בגודל החברה  ,במבנה הארגוני שלה  ,במהות
פעילויותיה העסקיות ובהי קפם  ,ויש בהם כדי להגשים את מטרות הביקורת הפנימית .
ועדת הביקורת בשיתוף עם הנהלת החברה והמבקר הפנימי בוחנים מידי שנה את
ההיקף הנאות של עבודת הביקורת הפנימית בחברה .
בהמשך לאמור  ,עובר לפרסום דוח זה  ,בחנה ועדת הביקורת את מערך הביקורת
הפנימית של החברה וציינה כי המבקר הפנימי מבצע את תפקידו בנאמנות ובמקצועיות ,
זאת  ,בין היתר  ,בהתבסס על דוחות הביקורת שהגיש במהלך השנה וכן כי עומדים
לרשותו המשאבים והכלים הנחוצים לו לצורך מילוי תפקידו  ,בהתחשב בהיקף
ומורכבות הפעילות של החברה  ,זאת בהתבסס על דיווחי החברה והמבקר הפנימי .
 . 8.13גיש ה למידע
למבקר הפנימי ניתנה גישה חופשית כאמור בסעיף  9לחוק הביקורת הפנימית  ,ובכלל זה
גישה חופשית למערכות המידע של התאגיד  ,לרבות לנתונים כספיים  ,והכל לצורך ביצוע
תפקידו .
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 . 8.14תגמול
דרך התגמול של המבקר הפנימי הינה על פי הגשת דוחותיו בפועל  .בתקופת הדוח
שילמה הקבוצה למבקר הפנימי סך של כ 31 -אלפי ש " ח  .להערכת דירקטוריון התאגיד
התגמול כאמור הינו סביר ואין בתגמול כאמור כדי להשפיע על הפעלת שיקול דעתו
המקצועי של המבקר הפנימי .
 . 9רואה החשבון המבקר
 . 9.1שם רואה חשבון מבקר  :בריטמן אלמגור זהר ושות '  ,רואי חשבון .
. 9.2

שכר טרחה רואה החשבון ה מבקר :

2013
מס ' שעות
ביקורת
ומיסוי

2,500

2012
אלפי ש " ח

310

מס ' שעות
2,500

אלפי ש " ח
310

. 9.3

הערכת הדירקטוריון את פעילות רואה החשבון המבקר
עובר לפרסום דוח זה  ,בחנה ועדת הביקורת ו הועדה לבחינת הדוחות הכספיים את
עבודתו של רואה החשבון המבקר וציינה  ,כי רוא ה החשבון המבקר מבצע את תפקידו
בנאמנות ובמקצועיות  ,זאת  ,בין היתר  ,בהתבסס על הביקורת שערך לדוחות הכספיים
וכן בהתבסס על דיווח החברה והביאה את המלצותיה לעניין זה בפני דירקטוריון
החברה .

. 9.4

תגמול
הועדה לבחינת הדוחות הכספיים בוחנת מדי תקופה את היקף עבודתו של רואה הח שבון
המבקר ואת שכרו ומביאה את המלצותיה לפני הדירקטוריון  .דירקטוריון החברה דן
בהמלצות שהתקבלו וק ו בע את שכרו השנתי .
העקרונות לקביעת שכר הטרחה של המבקר הינם מספר החברות המבוקרות וכמות
השעות המוערכת בעבודת הביקורת .

 . 10גילוי בדבר אומדנים חשבונאיים קריטיים
לפרטים אודות אומדנים חשבונאיים קריטיים  ,ר אה ב י אור ים  ) 2ט (  -ירידת ערך מוניטין 2 ,
) יא (  -רכוש קבוע  ) 2 ,יב ( – מלאי  ) 2 ,טז (  -הכרה בהכנסה ו ) 2 -כא (  -הטבות לעובדים  ,לחלק
ג '  -דוחות כספיים  ,בדוח תקופתי זה .

ב 14 -

 . 11פרטים אודות כתבי ההתחייבות של התאגיד
א  .פרטים אודות סדרות אג רות החוב ) אלפי ש " ח (:
סדרה

מועד

ערך נקוב

ערך נקוב

ערך נקוב

סכום ריבית

ערך האג " ח

שווי

סוג

התחייבות

מועדי

מועד

תנאי

האם

האם קיימת

הנפקה

בעת

ליום

משוערך

צבורה ליום

בדוחות

בורסאי

ריבית

לתשלום

תשלומי

תשלומי

ההצמדה

המירות

זכות פדיון

ההנפקה

31/12/13

ליום

31/12/13

הכספיים

ליום

נוסף

הקרן

ריבית

לני " ע

מוקדם או

האחרונים

31/12/13

אחר

המרה כפויה

31/12/13
ד'

4.1.10

65,100

25,638

25,638

82

25,500

26,253

חמישה

תשלומים

על

תשלומים

רבעוניים

לסעיף 2.7.15

בסיס

שנתיים

ביום 1

לתשקיף

הריבית

שווים

במרץ ,

החברה

השנתית

ביום 1

יוני ,

שפורסם

שנושאת

בדצמבר

ספטמבר

ביום 30

" אג " ח

בכל אחת

ודצמבר

בנובמבר

ממשל

מהשנים

בכל אחת

2009

" 817

 2011ועד

מהשנים

בתוספת

2015

 2010ועד

מרווח

) כולל (

2015

משתנה ,

של 3%
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אין

) כולל (

אין

לא

בהתאם

ב  .פרטי הנאמן לכל סדרה :

סדרה
ד'

ג.

שם חברת
הנאמנות

כתובת
ל משלוח
מסמכים

פרטי התקשרות

הרמטיק
נאמנות
) ( 1975
בע " מ

רח ' הירקון
 , 113ת " א

טל ' 03-5274867 :
פקס 03-5271736 :

איש
קשר
עו " ד
אורית
קים

דירוג – אגרות החוב ) סדרה ד ' ( דורגו  ,בחודש דצמבר  , 2009בדירוג A3

על ידי מידרוג  .הדירוג אושר מחדש ביום  8בדצמבר  . 2013לפרטים
נוספים  ,ראה ד יווח מיידי מיום  8בדצמבר  ) 2013אסמכתא מס ' 2013- :
. ( 01-091525
ד  .עמידה בתנאים ובהתחייבויות למחזיקי אגרות החוב

סדרה
ד'

האם
הסדרה
מהותית
כן

עמידה בכל
התנאים
וההתחייבויות
עפ " י שטר
הנאמנות  ,בתום
שנת הדיווח
ובמהלכה

האם התקיימו
תנאים המקימים
עילה להעמדת
הסדרה לפירעון
מיי די  /מימוש
בטוחות

האם התקבלה
הודעת הנאמן
לסדרה כי
התקיימה עילה
לפירעון מיידי או
למימוש בטוחות

כן

לא

לא

ה  .דרישה לביצוע פעולות מטעם הנאמן – במהלך תקופת הדוח ועד ליום 18
במרץ  , 2014לא נדרשה החברה לביצוע פעולות לדרישת הנאמן למ חזיקי
אגרות חוב ) סדרה ד ' (.
ו  .ש ינוי בתנאי אגרות החוב – במהלך תקופת הדוח ועד ל יום  18במרץ , 2014
לא ביצעה החברה שינויים בתנאי אגרות חוב ) סדרה ד ' (.
ז  .נכסים משועבדים – אגרות חוב ) סדרה ד ' ( אינן מובטחות בשעבוד כלשהו .
 . 12אירועים לאחר תקופת הדוח
. 12.1

לפרטים בדבר התקשרות בעלי השליטה בחברה למכירת השליטה
בח ברה ראו סעיף  3.2.1לחלק א '  -תיאור עסקי התאגיד  ,בדוח
תקופתי זה .

ב16 -

הדירקטוריון מודה להנהלה ולעובדים על תרומתם לשיפור התוצאות העסקיות של
החברה  ,מביע הערכתו על המאמצים המושקעים ומברך על המשך שיתוף הפעולה
הפורה .

יוסף ויליגר
יו " ר הדירקטוריון

גיל הוכבוים
מנ הל כללי

תאריך אישור דוח הדירקטוריון  18 :במרץ 2014 ,
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פרק ג'
וילי-פוד השקעות בע"מ
דוחות כספיים מאוחדים
ליום  31בדצמבר 2013

וילי-פוד השקעות בע"מ

דוחות כספיים מאוחדים
ליום  31בדצמבר 2013

תוכן העניינים

עמוד

דוח רואי החשבון בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית

ג3-

דוח רואי החשבון המבקרים

ג4-

הדוחות הכספיים:
דוחות מאוחדים על המצב הכספי

ג – 6-ג5-

דוחות מאוחדים על הרווח והפסד

ג – 8-ג7-

דוחות מאוחדים על הרווח הכולל

ג9-

דוחות מאוחדים על השינויים בהון

ג – 12-ג10-

דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים

ג – 14-ג13-

ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים

ג – 67-ג15-

דוח רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של

וילי-פוד השקעות בע"מ
בדבר ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי
בהתאם לסעיף 9ב )ג( בתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( ,התש"ל1970-

ביקרנו רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי של וילי-פוד השקעות בע"מ וחברות בנות )להלן ביחד" :החברה"( ליום  31בדצמבר
 .2013רכיבי בקרה אלה נקבעו כמוסבר בפיסקה הבאה .הדירקטוריון וההנהלה של החברה אחראים לקיום בקרה פנימית
אפקטיבית על דיווח כספי ולהערכתם את האפקטיביות של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי המצורפת לדוח התקופתי לתאריך
הנ"ל .אחריותנו היא לחוות דעה על רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי של החברה בהתבסס על ביקורתנו.
רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי שבוקרו נקבעו בהתאם לתקן ביקורת  104של לשכת רואי חשבון בישראל "ביקורת של רכיבי
בקרה פנימית על דיווח כספי" ,על תיקוניו )להלן " -תקן ביקורת  .("104רכיבים אלה הינם (1) :בקרות ברמת הארגון ,לרבות
בקרות על תהליך העריכה והסגירה של דיווח כספי ובקרות כלליות של מערכות מידע; ) (2בקרות על המלאי; ) (3בקרות על
ההכנסות; ) (4בקרות על המזומנים; ) (5בקרות על השכר )כל אלה יחד מכונים להלן " -רכיבי הבקרה המבוקרים"(.
ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקן ביקורת  .104על-פי תקן זה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה לזהות את
רכיבי הבקרה המבוקרים ולהשיג מידה סבירה של ביטחון אם רכיבי בקרה אלה קויימו באופן אפקטיבי מכל הבחינות המהותיות.
ביקורתנו כללה השגת הבנה לגבי בקרה פנימית על דיווח כספי ,זיהוי רכיבי הבקרה המבוקרים ,הערכת הסיכון שקיימת חולשה
מהותית ברכיבי הבקרה המבוקרים ,וכן בחינה והערכה של אפקטיביות התכנון והתפעול של אותם רכיבי בקרה בהתבסס על
הסיכון שהוערך .ביקורתנו ,לגבי אותם רכיבי בקרה ,כללה גם ביצוע נהלים אחרים כאלה שחשבנו כנחוצים בהתאם לנסיבות.
ביקורתנו התייחסה רק לרכיבי הבקרה המבוקרים ,להבדיל מבקרה פנימית על כלל התהליכים המהותיים בתאגיד בקשר עם
הדיווח הכספי ,ולפיכך חוות דעתנו מתייחסת לרכיבי הבקרה המבוקרים בלבד .כמו כן ,ביקורתנו לא התייחסה להשפעות הדדיות
בין רכיבי הבקרה המבוקרים לבין כאלה שאינם מבוקרים ולפיכך ,חוות דעתנו אינה מביאה בחשבון השפעות אפשריות כאלה .אנו
סבורים שביקורתנו ודוחות רואי החשבון המבקרים האחרים מספקים בסיס נאות לחוות דעתנו בהקשר המתואר לעיל.
בשל מגבלות מובנות ,בקרה פנימית על דיווח כספי בכלל ,ורכיבים מתוכה בפרט ,עשויים שלא למנוע או לגלות הצגה מוטעית.
כמו כן ,הסקת מסקנות לגבי העתיד על בסיס הערכת אפקטיביות נוכחית כלשהי חשופה לסיכון שבקרות תהפוכנה לבלתי
מתאימות בגלל שינויים בנסיבות או שמידת הקיום של המדיניות או הנהלים תשתנה לרעה.
לדעתנו ,בהתבסס על ביקורתנו ,החברה קיימה באופן אפקטיבי ,מכל הבחינות המהותיות ,את רכיבי הבקרה המבוקרים ליום 31
בדצמבר .2013
ביקרנו גם ,בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ,את הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה לימים  31בדצמבר 2013
ו 2012-ולכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום  31בדצמבר  2013והדוח שלנו ,מיום  18במרץ  ,2014כלל חוות
דעת בלתי מסויגת על אותם דוחות כספיים בהתבסס על ביקורתנו.

בריטמן אלמגור זהר ושות'
רואי חשבון

תל-אביב 18 ,במרץ2014 ,
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דוח רואי החשבון המבקרים לבעלי המניות של

וילי-פוד השקעות בע"מ

ביקרנו את הדוחות המאוחדים על המצב הכספי המצורפים של וילי-פוד השקעות בע"מ )להלן " -החברה"( לימים  31בדצמבר
 2013ו 2012-ואת הדוחות המאוחדים על הרווח והפסד ,הרווח הכולל ,השינויים בהון ותזרימי המזומנים לכל אחת משלוש
השנים בתקופה שהסתיימה ביום  31בדצמבר  .2013דוחות כספיים אלה הינם באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה.
אחריותנו היא לחוות דעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו.

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ,לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון )דרך פעולתו של רואה
חשבון( ,התשל"ג .1973-על-פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון
שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית .ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות
הכספיים .ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון
וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה .אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות
דעתנו.

לדעתנו ,בהתבסס על ביקורתנו ,הדוחות הכספיים הנ"ל משקפים באופן נאות ,מכל הבחינות המהותיות ,את המצב הכספי של
החברה והחברות הבנות שלה לימים  31בדצמבר  2013ו 2012-ואת תוצאות פעולותיהן ,השינויים בהון ותזרימי המזומנים שלהן
לכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום  31בדצמבר  2013בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים ) (IFRSוהוראות
תקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים( ,התש"ע.2010-

ביקרנו גם ,בהתאם לתקן ביקורת  104של לשכת רואי חשבון בישראל "ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי" ,על
תיקוניו ,רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי של החברה ליום  31בדצמבר  2013והדוח שלנו ,מיום  18במרץ  ,2014כלל חוות
דעת בלתי מסוייגת על קיומם של אותם רכיבים באופן אפקטיבי.

בריטמן אלמגור זהר ושות'
רואי חשבון

תל-אביב 18 ,במרץ2014 ,
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וילי-פוד השקעות בע"מ
דוחות מאוחדים על המצב הכספי

ביאור

ליום  31בדצמבר
2012
2013
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח

נכסים
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים
נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח והפסד
לקוחות
חייבים ויתרות חובה
השקעה בקרן מיועדת לשווי הוגן דרך רווח והפסד
מלאי
הלוואה שיועדה בשווי הוגן דרך רווח או הפסד
סה"כ נכסים שוטפים

5א
5ב
5ג
5ד
5ה
23ט

נכסים לא שוטפים
רכוש קבוע
עלות
בניכוי  -פחת שנצבר

45,895
176,976
82,963
3,582
9,349
54,036
65,300
438,101

60,531
248,417
71,374
7,604
1,077
49,331
438,334

7

הוצאות מראש לזמן ארוך
מוניטין
מסים נדחים
סה"כ נכסים לא שוטפים

8
14א

סה"כ נכסים

הביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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67,323
25,811
41,512

63,675
21,432
42,243

51
1,223
42,786

63
1,223
20
43,549

480,887

481,883

וילי-פוד השקעות בע"מ
דוחות מאוחדים על המצב הכספי
)המשך(

ביאור

ליום  31בדצמבר
2012
2013
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח

התחייבויות והון
התחייבויות שוטפות
אשראי מתאגידים בנקאיים ואחרים
חלויות שוטפות של אגרות חוב
ספקים ונותני שירותים
זכאים ויתרות זכות
התחייבות למיסים שוטפים
התחייבות בגין הטבות לעובדים
הפרשות
סה"כ התחייבויות שוטפות

10
12
9א
9ב
14ד
13א
11

254
12,819
20,353
5,332
440
1,879
41,077

33,419
12,819
27,444
6,306
2,077
1,659
3,446
87,170

התחייבויות לא שוטפות
התחייבויות בגין הטבות לעובדים
אגרות חוב
התחייבויות מסים נדחים
סה"כ התחייבויות לא שוטפות

13א
12
14א

644
12,681
926
14,251

581
25,346
25,927

16
16

14,894
131,512
7,150
1,585
424
121,572
)(2,121
275,016
150,543
425,559

14,146
113,585
7,294
339
96,890
)(2,121
230,133
138,653
368,786

480,887

481,883

הון
הון מניות
פרמיה על מניות
קרן הון מעסקאות עם זכויות שאינן מקנות שליטה
תקבולים על חשבון אופציות
קרן הון בגין הפרשי תרגום
יתרת עודפים
עלות מניות החברה המוחזקות על-ידי חברה מאוחדת
סה"כ מיוחס לבעלי מניות החברה
זכויות שאינן מקנות שליטה
סה"כ הון
סה"כ התחייבויות והון

 18במרץ2014 ,
הדוחות הכספיים אושרו ביום

יוסף ויליגר
יו"ר הדירקטוריון

הביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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גיל הוכבוים
מנהל כללי

רביב סגל
סמנכ"ל כספים

וילי-פוד השקעות בע"מ
דוחות מאוחדים על רווח והפסד

ביאור

19א
19ב

הכנסות ממכירות
עלות המכירות

לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2011
2012
2013
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
336,726
252,825

286,827
217,554

264,399
202,688

83,901

69,273

61,711

35,373
19,927
)(54

29,047
17,303
)(46

27,481
17,861
)(240

55,246

46,304

45,102

28,655

22,969

16,609

38,825
3,318

20,111
3,901

)(8,522
5,137

הכנסות )הוצאות( מימון נטו

35,507

16,210

)(13,659

רווח לפני מיסים על ההכנסה

64,162

39,179

2,950

10,017

7,757

3,906

54,145

31,422

)(956

-

-

4,173

רווח לשנה

54,145

31,422

3,217

מיוחס ל:
זכויות שאינן מקנות שליטה
בעלי המניות בחברה

12,559
41,586

10,311
21,111

8,966
)(5,749

רווח נקי לשנה

54,145

31,422

3,217

רווח גולמי
19ג
19ד

הוצאות מכירה ושיווק
הוצאות הנהלה וכלליות
הכנסות אחרות ,נטו

רווח הפעלה
20
21

הכנסות )הוצאות( מימון
הוצאות מימון

14ב

מיסים על ההכנסה
רווח )הפסד( מפעילויות נמשכות

25

רווח נטו מפעילויות מופסקות

הביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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וילי-פוד השקעות בע"מ
דוחות מאוחדים על רווח והפסד
)המשך(

לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2011
2012
2013
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
רווח )הפסד( למניה )בש"ח( המיוחס לבעלי המניות של החברה:
רווח )הפסד( בסיסי למניה:
מפעילויות נמשכות
מפעילות מופסקת
רווח )הפסד( בסיסי למניה

רווח )הפסד( מדולל למניה:
מפעילויות נמשכות
מפעילות מופסקת
רווח )הפסד( מדולל למניה

3.32
3.32

1.72
1.72

)(0.82
0.33
)(0.49

3.32
3.32

1.72
1.72

)(0.82
0.33
)(0.49

כמות המניות ששימשו לחישוב הרווח )הפסד( הבסיסי למניה

11,852,516 12,287,405 12,527,720

כמות המניות ששימשו לחישוב הרווח )הפסד( המדולל למניה

11,867,058 12,303,546 12,535,833

ראה ביאור  22רווח למניה

הביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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וילי-פוד השקעות בע"מ
דוחות מאוחדים על הרווח הכולל

לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2011
2012
2013
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
רווח לשנה

54,145

31,422

3,217

רווח )הפסד( כולל אחר:
הפרשי תרגום בגין פעילויות חוץ

144

52

)(148

רווח )הפסד( כולל אחר לשנה

144

52

)(148

סה"כ רווח כולל לשנה

54,289

31,474

3,069

סה"כ רווח )הפסד( כולל לשנה מיוחס ל:
בעלי המניות בחברה
זכויות שאינן מקנות שליטה

41,671
12,618

21,141
10,333

)(5,829
8,898

54,289

31,474

3,069

הביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
ג9 -

וילי-פוד השקעות בע"מ
דוחות מאוחדים על השינויים בהון

הון מניות
אלפי ש"ח

פרמיה על
מניות
אלפי ש"ח

קרן הון
מעסקאות
עם זכויות
שאינן
מקנות
שליטה
אלפי ש"ח

יתרה ליום  1בינואר 2013

14,146

113,585

7,294

לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר 2013
עלות מניות
החברה
המוחזקות
על-ידי
קרן הון
תקבולים
חברה
מהפרשי
על חשבון
יתרת
מאוחדת
תרגום
אופציות
עודפים
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
-

339

96,890

)(2,121

סה"כ
מיוחס
לבעלי
מניות
החברה
אלפי ש"ח

זכויות
שאינן
מקנות
שליטה
אלפי ש"ח

סה"כ
אלפי ש"ח

230,133

138,653

368,786

תנועה בשנת החשבון:
רווח לשנה
קרן הון מהפרשי תרגום

-

-

-

-

85

41,586
-

-

41,586
85

12,559
59

54,145
144

סה"כ רווח כולל לשנה

-

-

-

-

85

41,586

-

41,671

12,618

54,289

רכישת מניות מזכויות שאינן מקנות שליטה
בחברה מאוחדת
הנפקת מניות בהקצאה פרטית של החברה )בניכוי
הוצאות הנפקה של  400אלפי ש"ח(
הנפקת כתבי אופציה למניות
מימוש אופציות למניות
הטבה בגין הקצאת אופציות לעובדים
דיבידנד ששולם

-

-

)(144

-

-

-

-

)(144

)(732

)(876

690
58
-

17,400
522
5
-

-

1,585
-

-

)(16,904

-

18,090
1,585
580
5
)(16,904

4
-

18,090
1,585
580
9
)(16,904

יתרה ליום  31בדצמבר 2013

14,894

131,512

7,150

1,585

424

121,572

)(2,121

275,016

150,543

425,559

הביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
ג10 -

וילי-פוד השקעות בע"מ
דוחות מאוחדים על השינויים בהון

הון מניות
אלפי ש"ח

פרמיה על
מניות
אלפי ש"ח

קרן הון
מעסקאות
עם זכויות
שאינן
מקנות
שליטה
אלפי ש"ח

יתרה ליום  1בינואר 2012

13,622

106,072

2,463

לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר 2012
עלות מניות
החברה
המוחזקות
על-ידי
קרן הון
תקבולים
חברה
מהפרשי
על חשבון
יתרת
מאוחדת
תרגום
אופציות
עודפים
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
2,645

309

79,279

)(2,121

סה"כ
מיוחס
לבעלי
מניות
החברה
אלפי ש"ח

זכויות
שאינן
מקנות
שליטה
אלפי ש"ח

סה"כ
אלפי ש"ח

202,269

139,632

341,901

תנועה בשנת החשבון:
רווח לשנה
קרן הון מהפרשי תרגום

-

-

-

-

30

21,111
-

-

21,111
30

10,311
22

31,422
52

סה"כ רווח כולל לשנה

-

-

-

-

30

21,111

-

21,141

10,333

31,474

רכישת מניות מזכויות שאינן מקנות שליטה
בחברה מאוחדת
פקיעת אופציות
מימוש אופציות למניות
הטבה בגין הקצאת אופציות לעובדים
דיבידנד ששולם

524
-

9
7,432
72
-

4,831
-

)(9
)(2,636
-

-

)(3,500

-

4,831
5,320
72
)(3,500

)(11,365
53
-

)(6,534
5,320
125
)(3,500

יתרה ליום  31בדצמבר 2012

14,146

113,585

7,294

-

339

96,890

)(2,121

230,133

138,653

368,786

הביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
ג11 -

וילי-פוד השקעות בע"מ
דוחות מאוחדים על השינויים בהון

הון מניות
אלפי ש"ח

פרמיה על
מניות
אלפי ש"ח

תקבולים
על חשבון
אופציות
אלפי ש"ח

יתרה ליום  1בינואר 2011

13,398

104,160

921

לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר 2011
עלות מניות
קרן הון
החברה
מעסקאות
המוחזקות
עם זכויות
על-ידי
שאינן
קרן הון
חברה
מקנות
מהפרשי
יתרת
מאוחדת
שליטה
תרגום
עודפים
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
1,021

389

96,728

)(2,121

סה"כ
מיוחס
לבעלי
מניות
החברה
אלפי ש"ח

זכויות
שאינן
מקנות
שליטה
אלפי ש"ח

סה"כ
אלפי ש"ח

214,496

147,630

362,126

תנועה בשנת החשבון -
רווח )הפסד( לשנה
קרן הון מהפרשי תרגום

-

-

-

-

)(80

)(5,749
-

-

)(5,749
)(80

8,966
)(68

3,217
)(148

סה"כ רווח כולל לשנה

-

-

-

-

)(80

)(5,749

-

)(5,829

8,898

3,069

רכישת מניות מזכויות שאינן מקנות שליטה
בחברה מאוחדת
מכירת מלוא המניות של חברה מאוחדת
הטבה בגין הקצאת אופציות לעובדים
מחילת חוב לבעלי חברת הבת
מימוש אופציות למניות
הנפקת אופציות שהוחזקו על ידי החברה
מימוש כתבי אופציה לעובדים
מימוש אגרות חוב ניתנות להמרה למניות
דיבידנד ששולם

207
15
2
-

110
)(353
1,980
144
31
-

1,724
-

1,442
-

-

)(11,700

-

1,442
110
)(353
2,187
1,724
159
33
)(11,700

)(11,584
)(5,755
90
353
-

)(10,142
)(5,755
200
2,187
1,724
159
33
)(11,700

יתרה ליום  31בדצמבר 2011

13,622

106,072

2,645

2,463

309

79,279

)(2,121

202,269

139,632

341,901

הביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
ג12 -

וילי-פוד השקעות בע"מ
דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים

לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2013
2011
2012
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
תזרימי מזומנים מפעילות )לפעילות( שוטפת
רווח )הפסד( מפעילויות נמשכות
התאמות הדרושות להצגת תזרימי המזומנים מפעילות שוטפת )נספח א'(

54,145
)(50,544

31,422
)(37,467

)(956
29,860

מזומנים ,נטו ,שנבעו מפעילות )ששימשו לפעילות( שוטפת

3,601

)(6,045

28,904

מזומנים ,נטו ,שנבעו מפעילות שוטפת מופסקת

-

-

5,532

תזרימי מזומנים מפעילות )לפעילות( השקעה
רכישת רכוש קבוע
תמורה ממכירת רכוש קבוע
מכירת )רכישת( נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח והפסד ,נטו
השקעה בהלוואה שיועדה בשווי הוגן דרך רווח או הפסד
השקעה בקרן מיועדת לשווי הוגן דרך רווח והפסד
השקעה בחייבים אחרים לזמן ארוך

)(6,080
29
103,836
)(65,000
)(6,865
)(445

)(2,243
269
)(21
-

)(1,643
310
)(62,004
-

מזומנים ,נטו ,שנבעו מפעילות )ששימשו לפעילות( השקעה

25,475

)(1,995

)(63,337

מזומנים ,נטו ,שנבעו מפעילות )ששימשו לפעילות( השקעה מופסקת

-

13,500

)(3,394

תזרימי מזומנים מפעילות )לפעילות( מימון
פדיון אגרות חוב ואגרות חוב ניתנות להמרה
משיכת יתר ,נטו
תקבול )החזר( הלוואות On-Call
תשלום דיבידנד
רכישת מניות מבעלי הזכויות שאינן מקנות שליטה בחברה הבת
תמורה מהנפקה פרטית של מניות ואופציות
תמורה ממימוש כתבי אופציה של החברה
תמורה מהנפקת אופציות שהוחזקו על ידי החברה

)(13,020
)(9,935
)(23,230
)(16,904
)(878
19,675
580
-

)(13,020
9,946
23,230
)(3,500
)(6,534
5,320
-

)(31,579
)(392
)(11,700
)(10,142
2,348
1,724

מזומנים ,נטו ,שנבעו מפעילות )ששימשו לפעילות( מימון

)(43,712

15,442

)(49,741

מזומנים ,נטו ,ששימשו לפעילות מימון מופסקת

-

-

)(982

עלייה )ירידה( במזומנים ושווי מזומנים

)(14,636

20,902

)(83,018

מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה

60,531

39,629

122,647

מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה

45,895

60,531

39,629

הביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
ג13 -

וילי-פוד השקעות בע"מ
דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים
)המשך(

לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2011
2012
2013
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
נספח א'  -התאמות הדרושות להצגת תזרימי המזומנים מפעילות )לפעילות( שוטפת
הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים:
פחת והפחתות
שערוך אגרות חוב
שערוך הלוואה המיועדת לשווי הוגן דרך רווח והפסד
שינוי באגרות חוב ניתנות להמרה במניות החברה בשווי הוגן דרך רווח והפסד
רווח הון ממכירת רכוש קבוע
עלייה )ירידה( בהתחייבויות בגין הטבות לעובדים
מיסים נדחים ,נטו
ירידה )עלייה( בערך נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח והפסד
הוצאות בגין אופציות לעובדים
ירידת )עליית( ערך השקעה בקרן מיועדת לשווי הוגן דרך רווח והפסד

4,541
355
)(300
)(29
946
)(32,395
)(1,407
)(28,289

3,171
426
)(89
63
913
)(10,221
93
)(51
)(5,695

3,506
531
)(39
)(240
)(135
)(239
17,884
200
70
21,538

)(4,705
)(11,589
3,406
12
)(7,091
)(2,288
)(22,255

)(16,718
)(13,746
)(3,754
55
1,733
658
)(31,772

1,707
8,561
)(5,609
7,448
)(3,785
8,322

)(50,544

)(37,467

29,860

תשלומי ריבית

1,840

2,914

4,496

תשלומי מיסים

8,731

5,139

9,471

שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות:
ירידה )עלייה( במלאי
ירידה )עלייה( בלקוחות
ירידה )עלייה( בחייבים ויתרות חובה ונכסים שוטפים אחרים
ירידה בחייבים לזמן ארוך
עלייה )ירידה( בספקים ונותני שירותים
עלייה )ירידה( בזכאים ויתרות זכות והתחייבויות שוטפות אחרות

מידע נוסף

נספח ב'  -פעילות מהותית שלא במזומן
השקעה ברכוש קבוע כנגד זכאים ויתרות זכות

-

)(2,500

)(1,000

הקטנת רכוש קבוע כנגד יתרות חובה ונכסים שוטפים אחרים

-

759

-

המרת אגרות חוב במניות

-

-

27,239

הביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
ג14 -

וילי-פוד השקעות בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים

ביאור 1

-

ביאור 2

-

כללי דיווח ומדיניות חשבונאית
א.

תיאור כללי:
חברת וילי-פוד השקעות בע"מ )להלן " -החברה"( התאגדה בישראל ,משרדיה ממוקמים באזור התעשייה הצפוני
ביבנה ,והיא עוסקת בעיקר בייבוא ,בייצוא ,ובהפצת מוצרי מזון באמצעות חברה מאוחדת  -ג .ויליפוד אינטרנשיונל
בע"מ )להלן " -וילי-פוד"( .במהלך שנת  2012החברה פתחה חנות לממכר קמעונאי כפיילוט ,שישמש כקבוצת
מיקוד למוצרי מזון חדשים אשר וילי-פוד מתכוונת לייבא.
ניירות הערך של החברה רשומים למסחר בבורסה לני"ע בת"א.

ב.

הגדרות:
הקבוצה

-

החברה והחברות המאוחדות שלה.
לרשימת חברות מאוחדות ראה ביאור .6

חברה מאוחדת

-

חברות אשר לחברה שליטה )כהגדרתה ב (IAS 27-בהן ,במישרין או בעקיפין ,שדוחותיהן
הכספיים מאוחדים באופן מלא עם דוחות החברה.

עיקרי המדיניות החשבונאית
א.

הצהרה לגבי יישום תקני דיווח כספי בינלאומיים ):(IFRS
הדוחות הכספיים המאוחדים של הקבוצה נערכו בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים )להלן " -תקני ("IFRS
ופרשנויות להם שפורסמו על ידי הוועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים ) .(IASBעיקרי המדיניות החשבונאית
המפורטים בהמשך יושמו באופן עקבי לגבי כל תקופות הדיווח המוצגות בדוחות כספיים מאוחדים אלה ,פרט
לשינויים במדיניות החשבונאית שנבעו מיישום של תקנים ,תיקונים לתקנים ופרשנויות אשר נכנסו לתוקף במועד
הדוחות הכספיים כמפורט בביאור .3

ב.

הדוחות הכספיים ערוכים בהתאם לתקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים( ,התש"ע) 2010-להלן " -תקנות
דוחות כספיים"(.

ג.

מתכונת הצגת דוח על המצב הכספי:
הקבוצה מציגה נכסים והתחייבויות בדוח על המצב הכספי בחלוקה לפריטים שוטפים ולא שוטפים .תקופת
המחזור התפעולי של החברה הינה  12חודשים.

ד.

בסיס לעריכת הדוחות הכספיים:
עד ליום  31בדצמבר  2003נחשבה ישראל למדינה בה שוררים תנאים של כלכלה היפר אינפלציונית .לפיכך,
פריטים לא כספיים בדוחות המאוחדים על המצב הכספי המוצגים על בסיס עלות הותאמו לשינויים במדד
המחירים לצרכן עד ליום  31בדצמבר  .2003ממועד זה ואילך שימשו הסכומים המותאמים כבסיס דיווח לתקופות
שלאחר יום  31בדצמבר ) 2003להלן " -עלות היסטורית"(.
הדוחות הכספיים נערכו על בסיס העלות ההיסטורית ,למעט :הנכסים וההתחייבויות הבאים הנמדדים לפי שוויים
ההוגן :מכשירים פיננסיים שנמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד .מלאי ,אשר מוצג לפי הנמוך מבין עלותו לבין
השווי מימוש נטו .רכוש קבוע ונכסים בלתי מוחשיים מוצגים לפי הנמוך מבין עלות ,בניכוי הפחתה שנצברה לבין
סכום בר-השבה .התחייבויות בגין הטבות לעובדים ,כמפורט בביאור 2כא.

ג15 -

וילי-פוד השקעות בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים

ביאור 2

-

עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(
ה.

מטבע חוץ:
)(1

מטבע הפעילות ומטבע ההצגה:
הדוחות הכספיים של כל אחת מחברות הקבוצה ערוכים במטבע של הסביבה הכלכלית העיקרית בה היא
פועלת )להלן " -מטבע הפעילות"( .למטרת איחוד הדוחות הכספיים ,התוצאות והמצב הכספי של כל אחת
מחברות הקבוצה ,מבוטאים בש"ח ,שהוא מטבע הפעילות של החברה .הדוחות מאוחדים על המצב
הכספי של הקבוצה מוצגים בש"ח .לעניין שערי החליפין והשינויים בהם במהלך התקופות המוצגות ראה
ביאור )2כג().(3

)(2

תרגום עסקאות שאינן במטבע הפעילות:
בהכנת הדוחות הכספיים של כל אחת מחברות הקבוצה ,עסקאות שבוצעו במטבעות השונים ממטבע
הפעילות של אותה חברה )להלן " -מטבע חוץ"( נרשמות לפי שערי החליפין שבתוקף במועדי העסקאות.
בתום כל תקופת דיווח ,פריטים כספיים הנקובים במטבע חוץ מתורגמים לפי שערי חליפין שבתוקף לאותו
מועד; פריטים לא-כספיים הנמדדים בשווי הוגן הנקוב במטבע חוץ מתורגמים לפי שערי החליפין למועד בו
נקבע השווי ההוגן; פריטים לא-כספיים הנמדדים במונחי עלות היסטורית מתורגמים לפי שערי חליפין
שבתוקף במועד ביצוע העסקה בקשר לפריט הלא-כספי.

)(3

אופן הרישום של הפרשי שער:
הפרשי שער מוכרים בדוח רווח והפסד בתקופה בה הם נבעו ,פרט למקרים שלהלן:
הפרשי שער בגין פריטים כספיים לקבל או לשלם מפעילות חוץ ,אשר יישובם אינו מתוכנן או צפוי לקרות
ועל כן מהווים חלק מהשקעה נטו בפעילות חוץ ,מוכרים בהון העצמי בסעיף "קרן הון בגין הפרשי תרגום
של פעילויות חוץ" ,ויוכרו בדוח הרווח והפסד בעת מימוש ההשקעה נטו בפעילות חוץ.

ו.

מתכונת ניתוח ההוצאות שהוכרו ברווח או הפסד:
הוצאות החברה בדוח רווח והפסד מוצגות בהתבסס על ההוצאות מאפיין הפעילות של ההוצאות בחברה .להערכת
הקבוצה ,לאור המבנה הארגוני של הקבוצה ,סיווג הוצאות באופן זה מספק מידע מהימן ורלוונטי יותר.

ז.

מזומנים ושווי מזומנים:
מזומנים ושווי מזומנים כוללים פיקדונות הניתנים למשיכה מיידית וכן פיקדונות לזמן קצוב אשר אין מגבלה
בשימוש בהם ואשר מועד פירעונם ,במועד ההשקעה בהם ,אינו עולה על שלושה חודשים.
פיקדונות אשר קיימת מגבלה לגבי השימוש בהם או אשר מועד פירעונם במועד ההשקעה בהם עולה על שלושה
חודשים ואינו עולה על שנה מסווגים במסגרת סעיף פקדונות לזמן קצר.

ח.

דוחות כספיים מאוחדים:
)(1

כללי:
הדוחות מאוחדים על המצב הכספי של הקבוצה כוללים את הדוחות הכספיים של החברה ושל ישויות
הנשלטות על ידי החברה ,במישרין או בעקיפין .שליטה מתקיימת במקום שלחברה יש את הכוח לשלוט
במדיניות הפיננסית והתפעולית של חברה מוחזקת לצורך השגת הטבות מפעילויותיה .בבחינת קיומה של
שליטה ,מובאות בחשבון זכויות הצבעה פוטנציאליות ,אשר ניתנות למימוש או להמרה למניות החברה
המוחזקת.
תוצאות הפעילות של חברות בנות שנרכשו או מומשו במהלך תקופת הדיווח נכללים בדוחות הרווח והפסד
המאוחדים של החברה החל מהמועד בו הושגה השליטה או עד למועד בו הופסקה השליטה ,לפי העניין.
דוחות כספיים של חברות מאוחדות הערוכים שלא על פי המדיניות החשבונאית של הקבוצה מותאמים,
לפני איחודם ,למדיניות החשבונאית המיושמת על ידי הקבוצה.
לצורך האיחוד ,מבוטלות במלואן כל העסקאות ,היתרות ,ההכנסות וההוצאות הבין-חברתיות.
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עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(
ח.

דוחות כספיים מאוחדים) :המשך(
)(2

זכויות שאינן מקנות שליטה:
חלק הזכויות שאינן מקנות שליטה בנכסים נטו )למעט מוניטין( של חברות בנות שאוחדו ,מוצגות בנפרד
במסגרת ההון העצמי של הקבוצה .זכויות שאינן מקנות שליטה כוללות את הסכום של זכויות אלה במועד
צירוף העסקים וכן את חלקם של הזכויות שאינן מקנות שליטה בשינויים שאירעו בהון החברה המאוחדת
לאחר מועד צירוף העסקים .הפסדי חברות מאוחדות המתייחסים לזכויות שאינן מקנות שליטה ,העולים על
הזכויות שאינן מקנות שליטה בהון של החברה המאוחדת ,מוקצים לזכויות שאינן מקנות שליטה ההפסדים
בהתעלם ממחויבויותיהם ומיכולתם של אותם בעלי זכויות לבצע השקעות נוספות בחברה מאוחדת.
בעסקאות עם בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה שעניינן רכישת חלק נוסף בחברה מאוחדת ,לאחר מועד
השגת השליטה ,נזקף עודף עלות הרכישה על ערכן בספרים של הזכויות שאינן מקנות שליטה במועד
הרכישה להון המיוחס לבעלים של החברה האם.
תוצאות של עסקאות עם בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה ,שעניינן מימוש חלק מהשקעת הקבוצה בחברה
מאוחדת ,כאשר נשמרת השליטה בה ,נזקפת להון המיוחס לבעלים של החברה האם.
בעסקאות עם בעלי הזכויות שאינן מקנות שליטה שעניינן רכישת חלק נוסף בחברה מאוחדת ,לאחר מועד
השגת השליטה ,נזקף עודף עלות הרכישה על ערכן בספרים של זכויות שאינן מקנות שליטה במועד
הרכישה להון המיוחס לבעלים של החברה האם.

)(3

איבוד שליטה:
בעת איבוד שליטה בחברה מאוחדת ,מכירה החברה ברווח או בהפסד בגובה ההפרש בין ערכם המצרפי
של התמורה שהתקבלה והשווי ההוגן של השקעה כלשהי שנותרה בחברה המאוחדת לשעבר ,לבין ערכם
בספרים של הנכסים ,ההתחייבויות והזכויות שאינן מקנות שליטה בחברה המאוחדת לשעבר .השקעה
כלשהי שנותרה לאחר מועד איבוד השליטה מוכרת בשוויה ההוגן במועד זה.
לעניין פרסום " IFRS 10דוחות כספיים מאוחדים" ,ראה ביאור 3א.

ט.

מוניטין:
מוניטין הנובע מרכישה של חברה מאוחדת נמדד בגובה עודף עלות הרכישה ,בתוספת השווי ההוגן של הזכויות
שאינן מקנות שליטה ,על השווי ההוגן נטו של הנכסים המזוהים ,ההתחייבויות וההתחייבויות התלויות של החברה
המאוחדת .
לצורך בחינת ירידת ערך ,מוניטין מוקצה לכל אחת מהיחידות מניבות המזומנים של הקבוצה שצפויה להן תועלת
מהסינרגיה של צירוף העסקים .יחידות מניבות מזומנים להן הוקצה מוניטין ,נבחנות לצורך בחינת ירידת ערכן מידי
שנה או בתדירות גבוהה יותר כאשר יש סימנים המעידים על ירידת ערך אפשרית של יחידה כאמור .כאשר סכום
בר השבה של יחידה מניבה מזומנים נמוך מערכה הפנקסני של אותה יחידה ,מוקצה ההפסד מירידת הערך
ראשית להפחתת הערך הפנקסני של מוניטין כלשהו המיוחס ליחידה מניבת המזומנים .לאחר מכן ,מוקצה יתרת
ההפסד מירידת ערך ,אם נותרה ,לנכסים אחרים של היחידה מניבת המזומנים ,באופן יחסי לערכם הפנקסני.
הפסד מירידת ערך של מוניטין אינו מבוטל בתקופות עוקבות.
בעת מימוש של חברה מאוחדת סכום המוניטין המתייחס נכלל בקביעת הרווח או ההפסד מהמימוש.
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עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(
י.

פעילויות מופסקות:
פעילויות אשר מומשו מהוות פעילויות מופסקות כאשר הן מייצגות תחום פעילות עסקית או אזור גיאוגרפי של
פעילויות שהוא עיקרי ונפרד ,או מהווה חלק מתכנון יחיד ומתואם למימוש של תחום פעילות עסקית ,או איזור
גיאוגרפי של פעילויות ,שהוא עיקרי ונפרד .הכנסות והוצאות אשר שייכות לפעילויות מופסקות מוצגות בדוחות
רווח והפסד מאוחדים ,בניכוי מסים על הכנסה בכל התקופות המוצגות במסגרת סעיף "רווח )הפסד( נטו
מפעילויות מופסקות" .תזרימי המזומנים בגין פעילויות שהופסקו מוצגים במקובץ בדוח על תזרימי המזומנים בכל
תקופות הדיווח המוצגות בהתאם לסיווג של פעילות שוטפת ,פעילות השקעה ופעילות מימון.

יא.

רכוש קבוע:
רכוש קבוע הוא פריט מוחשי ,אשר מוחזק לצורך שימוש בייצור או בהספקת סחורות או שירותים ,או להשכרה
לאחרים ,אשר חזוי כי ישתמשו בו במשך יותר מתקופה אחת .החברה מציגה את פריטי הרכוש הקבוע שלה על פי
מודל העלות .פריטי רכוש קבוע מוצגים בדוח על המצב הכספי לפי עלותם בניכוי פחת שנצבר ,ובניכוי הפסדים
מירידת ערך שנצברו .העלות כוללת את עלות הרכישה של הנכס וכן עלויות שניתן לייחס במישרין להבאת הנכס
למיקום ולמצב הדרושים לצורך הפעלתו באופן שהתכוונה אליו ההנהלה.
הפחתת הרכוש הקבוע מבוצעת בנפרד לגבי כל מרכיב של פריט רכוש קבוע בר-פחת בעל עלות משמעותית ביחס
לסך העלות של הפריט .ההפחתה מבוצעת באופן שיטתי לפי שיטת הקו הישר על פני אורך החיים השימושיים
הצפוי של מרכיבי הפריט מהמועד בו הנכס מוכן לשימושו המיועד תוך הבאה בחשבון של ערך שייר צפוי בתום
החיים השימושיים.
שיעורי הפחת וההפחתה הינם כדלקמן:
אורך חיים שימושיים
שנים
אחוזי פחת
2
4
) 20-15בעיקר (20
) 15-6בעיקר (15
) 33-20בעיקר (33
10

קרקע
מבנה
כלי-רכב
ריהוט וציוד משרדי
מחשבים
ציוד מכני

50
25
5
6
3
10

רווח או הפסד הנוצר כתוצאה ממכירה או הוצאה משימוש של פריט רכוש קבוע נקבע לפי ההפרש שבין
התקבולים ממכירתו לבין ערכו הפנקסני במועד המכירה או ההוצאה משימוש ,ונזקף לרווח והפסד.
יב.

מלאי:
מלאי הוא נכס המוחזק לצרכי מכירה במהלך העסקים הרגיל ,בתהליך ייצור לצרכי מכירה או חומרים שיצרכו
בתהליך הייצור או במהלך הספקת השירותים.
מלאי מוצג לפי הנמוך מבין עלותו לבין השווי מימוש נטו שלו .עלות המלאי כוללת את כל עלויות הרכישה ,עלויות
תקורה קבועות ומשתנות וכן עלויות אחרות שהתהוו בהבאת המלאי למיקומו ומצבו הנוכחיים.
שווי מימוש נטו מייצג את אומדן מחיר המכירה במהלך העסקים הרגיל בניכוי אומדן העלויות להשלמה ואומדן
העלויות הדרושות לביצוע המכירה.
העלות נקבעה כדלהלן:
מוצרים  -בשיטת ממוצע משוקלל.
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עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(
יג.

נכסים פיננסיים:
)(1

כללי:
נכסים פיננסיים מוכרים בדוח על המצב הכספי הקבוצה כאשר הקבוצה הופכת להיות צד לתנאים החוזיים
של המכשיר .מקום שרכישה או מכירה של השקעה הינם תחת חוזה שתנאיו דורשים העברת ההשקעה
במסגרת הזמן המקובלת על ידי השוק המתייחס ,ההשקעה מוכרת או נגרעת במועד המסחר )המועד בו
הקבוצה התחייבה לרכוש או למכור נכס(.
השקעות בנכסים פיננסיים מוכרות לראשונה לפי שוויין ההוגן ,בתוספת עלויות עסקה ,למעט אותם נכסים
פיננסיים המסווגים בקטגוריית שווי הוגן דרך רווח והפסד ,אשר מוכרים לראשונה לפי שוויים ההוגן.
כאשר אומדן השווי ההוגן של נכסים פיננסיים שאינם נסחרים בשוק פעיל כולל הנחות שאינן נתמכות
במחירי ושיעורי שוק נצפים ,המכשיר מוכר לראשונה לפי מחיר העסקה המגלם בתוכו רווח או הפסד
נדחה ,הנובע מההפרש בין אומדן השווי ההוגן לבין התמורה ששולמה או שהתקבלה .בתקופות עוקבות,
הרווח או ההפסד הנדחה ייזקף לדוח על הרווח והפסד/דוח על הרווח הכולל רק אם חלו שינויים במשתנים,
אשר משתתפי שוק מביאים בחשבון בעת תמחור נכסים פיננסיים.
נכסים פיננסיים מסווגים לקטגוריות המפורטות להלן .הסיווג לקטגוריות אלו תלוי בטבעו ובמטרת החזקתו
של הנכס הפיננסי המוחזק והוא נקבע במועד ההכרה הראשוני של הנכס הפיננסי ,או בתקופות דיווח
עוקבות במידה וניתן לסווג מחדש את הנכסים הפיננסיים לקטגוריה אחרת:



נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח והפסד; וכן
הלוואות וחייבים.

לעניין תיקון " IFRS 7מכשירים פיננסיים :גילויים" )גילויים בדבר העברת נכסים פיננסיים( ,ראה ביאור 3א.
לעניין פרסום תיקון " IFRS 7מכשירים פיננסיים :גילויים" )קיזוז נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות(,
ראה ביאור 3ב.
לעניין פרסום " ,IFRS 9מכשירים פיננסיים" ,ראה ביאור 3ב.
לעניין פרסום " IFRS 13מדידת שווי הוגן" ,ראה ביאור 3א.
)(2

נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח והפסד
נכסים פיננסיים מסווגים כ"נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח והפסד" כאשר אותם נכסים מוחזקים
לצורכי מסחר או כאשר הם יועדו כנכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח והפסד.
נכס פיננסי מסווג כמוחזק למטרות מסחר ,אם:




הוא נרכש בעיקרו למטרת מכירה בעתיד הקרוב; או
הוא מהווה חלק מתיק של מכשירים פיננסיים מזוהים ,המנוהלים יחד על-ידי הקבוצה ולגביהם
קיימת ראיה לדפוס פעילות שבוצע לאחרונה לצורך הפקת רווחים בזמן הקצר; או
הוא נגזר שאינו חוזה ערבות פיננסית או שאינו מיועד ואפקטיבי כמכשיר מגדר.

נכס פיננסי בשווי הוגן דרך רווח והפסד מוצג בשווי הוגן .כל רווח או הפסד הנובע משינויים בשווי ההוגן,
לרבות אלה שמקורם בשינויים בשערי חליפין ,מוכר בדוח רווח והפסד בתקופה בה התרחש השינוי .הרווח
או ההפסד נטו המוכר ברווח והפסד מגלם בתוכו כל דיבידנד או ריבית שנצמחו בגין הנכס הפיננסי .לעניין
אופן קביעת השווי ההוגן ראה ביאור 23ט.
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עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(
יג.

נכסים פיננסיים) :המשך(
)(3

הלוואות וחייבים:
לקוחות ,פיקדונות ,הלוואות וחייבים אחרים עם תשלומים קבועים או הניתנים לקביעה שאין להם ציטוט
בשוק פעיל ,מסווגים כהלוואות וחייבים .הלוואות וחייבים נמדדים בעלות מופחתת תוך שימוש בשיטת
הריבית האפקטיבית בניכוי ירידת ערך ,אם ישנה כזו .הכנסות ריבית מוכרות בשיטת הריבית האפקטיבית,
למעט בגין חייבים לזמן קצר כאשר סכומי הריבית בהם יש להכיר אינם מהותיים.

)(4

ירידת ערך של נכסים פיננסיים:
נכסים פיננסיים ,למעט כאלה המסווגים כנכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח והפסד ,נבחנים בתום
תקופת דיווח לצורך זיהוי קיומם של סימנים לירידת ערך .ירידת ערך כאמור מתהווה כאשר יש ראיות
אובייקטיביות לכך שכתוצאה מאירוע אחד ,או יותר שהתרחש לאחר מועד ההכרה הראשונית בנכס
הפיננסי ,הושפעו לרעה תזרימי המזומנים העתידיים הצפויים של ההשקעה.
בהשקעות במכשירי הון ,בין אם נסחרים ובין אם אינם נסחרים בשוק פעיל ,המסווגות כזמינות למכירה,
ירידה משמעותית
בגין יתר המכשירים הפיננסיים ,לרבות חייבים בגין חכירה מימונית ,סימנים לירידת ערך עשויים לכלול:




קשיים פיננסיים משמעותיים של המנפיק או החייב;
אי עמידה בתשלומים שוטפים של קרן או ריבית;
צפי כי החייב ייקלע לפשיטת רגל או ארגון מחדש של חובות;

בגין נכסים פיננסיים מסוימים ,דוגמת לקוחות בגינם לא זוהו סימנים לירידת ערך ,בוחנת הקבוצה
על-בסיס קבוצתי את קיומה של ירידת ערך ,בהתבסס על ניסיון העבר לגבי קבוצות חייבים בעלי מאפיינים
דומים ושינויים ברמת הפיגור בתשלומים ,וכן שינויים כלכליים המיוחסים לענף ולסביבה הכלכלית בה הם
פועלים.
לגבי נכסים פיננסיים המוצגים לפי העלות המופחתת ,ירידת ערך מוכרת בגובה ההפרש בין ערכם
הפנקסני של הנכסים הפיננסיים לבין הערך הנוכחי של תזרימי המזומנים העתידיים הצפויים מהם ,כשהם
מהוונים בשיעור הריבית האפקטיבי המקורי שלהם.
אם בתקופה עוקבת סכום ההפסד מירידת ערך של נכס פיננסי קטן ,ואותו קיטון קשור אובייקטיבית לאירוע
שהתרחש לאחר שירידת הערך הוכרה ,אזי במקרה זה מבוטל ההפסד מירידת ערך שהוכר בעבר ,במלואו
או בחלקו ,דרך רווח והפסד .הערך הפנקסני של ההשקעה בנכס במועד בו מבוטל ההפסד מירידת ערך לא
יעלה על הסכום של העלות המופחתת של הנכס שהיה קיים לאותו מועד אילו לא הוכרה בעבר ירידת
הערך.
ההפסד מירידת ערך לגבי כל הנכסים הפיננסיים מוקטן מהערך הפנקסני של הנכס פיננסי באופן ישיר,
למעט הפסד מירידת ערך של לקוחות וחייבים מסחריים אשר נזקף לחשבון הפרשה .מחיקת חובות
לקוחות אשר אינם ברי-גבייה נזקפות לחשבון ההפרשה .גבייה בתקופות עוקבות של סכומים שנמחקו
בעבר מזוכים כנגד חשבון ההפרשה .השינויים בערך הפנקסני של חשבון ההפרשה נזקפים לרווח והפסד.
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עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(
יד.

התחייבויות פיננסיות ומכשירים הוניים שהונפקו על ידי הקבוצה:
)(1

סיווג כהתחייבות פיננסית או כמכשיר הוני:
מכשירים פיננסיים לא נגזרים מסווגים כהתחייבות פיננסית או כמכשיר הוני ,בהתאם למהות ההסדרים
החוזיים שבבסיסם.
מכשיר הוני הוא כל חוזה המעיד על זכות שייר בנכסי הקבוצה לאחר הפחתת כל התחייבויותיה .מכשירים
הוניים שהונפקו על ידי החברה נרשמים לפי תמורת הנפקתם בניכוי הוצאות המתייחסות במישרין
להנפקת מכשירים אלו.
התחייבויות פיננסיות מוצגות ונמדדות בהתאם לסיווג הבא:
התחייבויות פיננסיות בשווי הוגן דרך רווח והפסד.

התחייבויות פיננסיות אחרות.


)(2

החזקה הדדית של אגרות חוב ו/או אגרות חוב הניתנות להמרה למניות החברה:
יתרות בגין אגרות חוב/אגרות חוב הניתנות להמרה למניות החברה ,אשר הונפקו על ידי חברה מחברות
הקבוצה ונרכשו על ידי חברה אחרת בקבוצה מבוטלות בדוחות הכספיים המאוחדים .בעת רכישת אגרות
החוב בידי חברה מאוחדת ,נזקף ההפרש בין ערכו בספרים של הרכיב ההתחייבותי לבין עלות רכישתו
כרווח או כהפסד .ההפרש בין ערכו בספרים של הרכיב ההוני לבין עלות רכישתו מוכר כקיטון מההון.

)(3

כתבי אופציה לרכישת מניות החברה ו/או חברה מאוחדת:
תקבולים בגין הנפקת כתבי אופציה לרכישת מניות החברה ,המקנים למחזיק בהן זכות לרכוש מספר קבוע
של מניות רגילות בתמורה לסכום קבוע של מזומן ,מוצגים במסגרת ההון בסעיף "תקבולים על חשבון כתבי
אופציה".
כתבי אופציה לרכישת מניות החברה ,בהם נערך שינוי תנאים ,המבטל את הצמדת תוספת המימוש למדד
המחירים לצרכן סווגו מחדש כמכשירים הוניים ,בסעיף "תקבולים על חשבון כתבי אופציה" ,בגובה שוויים
ההוגן במועד ביטול הצמדת תוספת המימוש למדד המחירים לצרכן .שינויים בשוויים ההוגן של כתבי
האופציה ,ממועד הדוחות הכספיים האחרונים שקדמו למועד שינוי תנאי ההמרה ,לבין שוויים ההוגן במועד
שינוי תנאי המימוש ,נזקפו לדוח הרווח והפסד.
תקבולים בגין הנפקת כתבי אופציה לרכישת מניות החברה וחברה מאוחדת ,המקנים למחזיק בהן זכות
לרכוש מספר קבוע של מניות רגילות בתמורה לסכום משתנה של מזומן ,מוצגים במסגרת ההתחייבויות
השוטפות ,ומסווגים כהתחייבויות בשווי הוגן דרך רווח והפסד .לעניין זה ,סכום מימוש הצמוד למטבע חוץ
נחשב כסכום משתנה.

)(4

התחייבויות פיננסיות בשווי הוגן דרך רווח והפסד:
התחייבות פיננסית מסווגת בשווי הוגן דרך רווח והפסד אם היא מוחזקת למטרת מסחר או שהיא יועדה
כהתחייבות פיננסית בשווי הוגן דרך רווח והפסד.
התחייבויות פיננסיות בשווי הוגן דרך רווח והפסד מוצגות בשווי הוגן .כל רווח או הפסד הנובע משינויים
בשווי ההוגן מוכר ברווח והפסד .הרווח או ההפסד נטו המוכר בדוח רווח והפסד מגלם בתוכו ריבית
ששולמה בגין ההתחייבות הפיננסית .עלויות עסקה נזקפות במועד ההכרה הראשונית לרווח והפסד.

)(5

מניות באוצר:
עלות מניות החברה המוחזקות על ידי החברה או חברות מאוחדות שלה ,מופחתות מההון העצמי כמרכיב
נפרד.
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עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(
טו.

מכשירים פיננסיים נגזרים:
הקבוצה עושה שימוש במגוון מכשירים פיננסים נגזרים על מנת לנהל את החשיפות לשינויי ריבית ושערי מטבע
חוץ .בין השאר ,רוכשת הקבוצה עסקאות אקדמה ) (Forwardעל שערי מטבע .בנוסף לכך ,לקבוצה מכשירים
פיננסיים נגזרים בגין כתבי אופציה ואגרות חוב הניתנות להמרה למניות החברה ,בהן מחיר המימוש צמוד למדד
המחירים לצרכן ו/או מטבע שאינו מטבע הפעילות של הקבוצה.
מכשירים פיננסיים נגזרים מוכרים לראשונה במועד ההתקשרות ובכל תום תקופת דיווח שלאחר מכן לפי שוויים
ההוגן .שינויים בשווי ההוגן של מכשירים פיננסיים נגזרים נזקפים ככלל לדוח רווח והפסד.

טז.

הכרה בהכנסה:
הכנסה נמדדת לפי השווי ההוגן של התמורה שהתקבלה ו/או התמורה שהקבוצה זכאית לקבל בגין הכנסה
ממכירת סחורות במהלך העסקים הרגיל .ההכנסה מוצגת לאחר ניכוי אומדנים להחזרות ,הנחות וכדומה.
)(1

הכנסה ממכירת סחורות:
ההכנסה ממכירת סחורות מוכרת בהתקיים כל התנאים הבאים:






)(2

הקבוצה העבירה לקונה את הסיכונים והתשואות המשמעותיים הנגזרים מהבעלות על הסחורות;
הקבוצה אינה שומרת מעורבות ניהולית נמשכת ברמה המאפיינת ,בדרך כלל ,בעלות ואינה
שומרת את השליטה האפקטיבית על הסחורות שנמכרו;
סכום ההכנסה ניתן למדידה באופן מהימן;
צפוי שההטבות הכלכליות הקשורות לעסקה יזרמו לקבוצה; וכן
העלויות שהתהוו או יתהוו בגין העסקה ניתנות למדידה באופן מהימן.

הכנסות ריבית:
הכנסות ריבית נצברות על בסיס עיתי בהתחשב בקרן לפירעון ותוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית.

)(3

הכנסות מדיבידנד:
הכנסות מדיבידנד בגין השקעות מוכרות במועד בו נוצרה הזכאות לקבלת הדיבידנד.

יז.

חכירות:
)(1

כללי:
הסדרי חכירה מסווגים כחכירה מימונית כאשר תנאי החוזה מעבירים את כל הסיכונים והתשואות
המשמעותיים הנגזרים מהבעלות לחוכר .יתר החכירות מסווגות כחכירות תפעוליות.

)(2

חכירת מקרקעין ורכבים בידי הקבוצה:
בעסקאות חכירה מימונית בהן חוכרת הקבוצה נכסים מישות אחרת ,מכירה הקבוצה במועד תחילת
החכירה בנכס על פי הנמוך מבין שוויו ההוגן לבין ערכם הנוכחי של תשלומי החכירה המינימליים.
ההתחייבות להעברת תשלומי החכירה המינימליים למחכיר מוצגת בדוח על המצב הכספי כהתחייבות
פיננסית בגין חכירה .בתקופות עוקבות ,מוקצים תשלומים שוטפים בגין החכירה המימונית בין מרכיב
המימון לרכיב ההתחייבות ,באופן שיתקבל שיעור ריבית קבוע המחושב על יתרת ההתחייבות .החלק
שהוקצה למרכיב המימון נזקף לדוח הרווח והפסד.
הוצאות דמי שכירות בגין חכירה תפעולית מוכרות על בסיס הקו הישר על פני תקופת החכירה .בהסדרי
חכירה בהם בתחילת תקופת החכירה לא משולמים דמי חכירה ,או משולמים דמי חכירה מופחתים ,וכן
מתקבלות הטבות נוספות מהמחכיר ,מכירה הקבוצה בהוצאות על בסיס קו ישר ,על פני תקופת החכירה.
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עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(
יז.

חכירות) :המשך(
)(2

חכירת מקרקעין ורכבים בידי הקבוצה) :המשך(
חכירות קרקע )שאינן נדל"ן להשקעה הנמדד בשווי הוגן( ממינהל מקרקעי ישראל ,אשר דמי החכירה
שולמו במלואם מראש מסווגות כחכירות מימוניות .תשלומי החכירה הנדחים ששולמו במועד תחילת
החכירה מוצגים בדוח על המצב הכספי בסעיף "רכוש קבוע" ,ומופחתים על בסיס קו ישר על-פני יתרת
תקופת החכירה ,בהתעלם מאופציית הארכה.

יח.

הפרשות:
כללי:
הפרשות מוכרות כאשר לקבוצה קיימת מחויבות משפטית או מחויבות משתמעת כתוצאה מאירוע שהתרחש
בעבר ,בגינן צפוי שימוש במשאבים כלכליים הניתנים לאומדן באופן מהימן על מנת לסלק את המחויבות.
הסכום המוכר כהפרשה משקף את האומדן הטוב ביותר של ההנהלה לגבי הסכום שיידרש ליישוב.
המחויבות בהווה במועד הדוח על המצב הכספי תוך הבאה בחשבון של הסיכונים ואי הוודאויות הכרוכים
במחויבות .כאשר ההפרשה נמדדת תוך שימוש בתזרימי מזומנים חזויים לצורך יישוב המחויבות ,הערך הפנקסני
של ההפרשה הוא הערך הנוכחי של תזרימי המזומנים החזויים .שינויים בגין ערך הזמן יזקפו לרווח והפסד.
כאשר כל הסכום או חלקו הדרוש ליישוב המחויבות בהווה צפוי להיות מושב על ידי צד שלישי ,מכירה הקבוצה
בנכס ,בגין ההשבה ,עד לגובה ההפרשה שהוכרה ,רק כאשר וודאי למעשה ) (virtually certainשהשיפוי יתקבל
וכן ניתן לאומדו באופן מהימן.

יט.

תשלומים מבוססי מניות:
תשלומים מבוססי מניות לעובדים ולאחרים המספקים שירותים דומים המסולקים במכשירים הוניים של הקבוצה
נמדדים בשווים ההוגן במועד ההענקה .הקבוצה מודדת במועד ההענקה את השווי ההוגן של המכשירים ההוניים
המוענקים על ידי שימוש במודל בלק-שולץ )לעניין אופן מדידת השווי ההוגן של תשלומים מבוססי מניות ,ראה
ביאור  .(19כאשר המכשירים ההוניים המוענקים אינם מבשילים עד אשר אותם עובדים משלימים תקופת שירות
מוגדרת ,החברה מכירה בהסדרי התשלום מבוססי המניות בדוחות הכספיים על פני תקופת ההבשלה כנגד גידול
בהון העצמי ,תחת סעיף פרמיה .בכל תום תקופת דיווח ,אומדת החברה את מספר המכשירים ההוניים הצפוי
להבשיל .שינוי אומדן ביחס לתקופות קודמות מוכר בדוח רווח והפסד על פני יתרת תקופת ההבשלה.

כ.

מסים על ההכנסה:
)(1

כללי:
הוצאות )הכנסות( המסים על ההכנסה כוללות את סך המסים השוטפים ,וכן את סך השינוי ביתרות המסים
הנדחים ,למעט מסים נדחים הנובעים מעסקאות שנזקפו ישירות להון העצמי ,ולעסקאות צירופי עסקים.

)(2

מסים שוטפים:
הוצאות המסים השוטפים מחושבות בהתבסס על ההכנסה החייבת לצרכי מס של החברה וחברות
מאוחדות במהלך תקופת הדיווח .ההכנסה החייבת שונה מהרווח לפני מסים על הכנסה ,בשל הכללת או
אי הכללת פריטי הכנסות והוצאות אשר חייבים במס או ניתנים לניכוי בתקופות דיווח שונות ,או שאינם
חייבים במס או ניתנים לניכוי .נכסים והתחייבויות בגין מסים שוטפים חושבו בהתבסס על שיעורי המס
וחוקי המס אשר נחקקו או אשר חקיקתם הושלמה למעשה עד תאריך הדוח על המצב הכספי.
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עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(
כ.

מסים על ההכנסה) :המשך(
)(2

מסים שוטפים) :המשך(
חברות הקבוצה יוצרות מיסים נדחים בגין הפרשים זמניים בין ערכם לצורכי מס של נכסים והתחייבויות
לבין ערכם בדוחות הכספיים .יתרות המיסים הנדחים )נכס או התחייבות( מחושבות לפי שיעורי המס
הצפויים בעת מימושן ,בהתבסס על שיעורי המס וחוקי המס אשר נחקקו או אשר חקיקתם הושלמה
למעשה ,עד תאריך הדוח על המצב הכספי .התחייבויות מסים נדחים מוכרות ,בדרך כלל ,בגין כל
ההפרשים הזמניים בין ערכם לצורכי מס של נכסים והתחייבויות לבין ערכם בדוחות הכספיים .נכסי מסים
נדחים מוכרים בגין כל ההפרשים הזמניים הניתנים לניכוי עד לסכום שצפוי שתהיה הכנסה חייבת שכנגדה
ניתן יהיה לנצל את ההפרש הזמני הניתן לניכוי.
הקבוצה לא יוצרת מסים נדחים בגין הפרשים זמניים הנובעים מההכרה לראשונה במוניטין ,וכן מההכרה
לראשונה בנכס או בהתחייבות במסגרת עסקה שאינה צירוף עסקים ,כאשר במועד העסקה ההכרה
לראשונה בנכס או בהתחייבות לא משפיעה על הרווח החשבונאי ועל ההכנסה החייבת )הפסד לצרכי מס(.
בחישוב המסים הנדחים לא מובאים בחשבון המיסים שהיו חלים במקרה של מימוש ההשקעות בחברות
מוחזקות ,מאחר ובכוונת הקבוצה להחזיק בהשקעות ולפתחן .כמו כן לא מובאים בחשבון מיסים נדחים
בגין חלוקת רווחים בחברות אלו ,מאחר והדיבידנדים אינם חייבים במס.

)(3

מסים נדחים:
נכסי והתחייבויות מסים נדחים מוצגים בקיזוז כאשר לישות קיימת זכות משפטית ניתנת לאכיפה לקיזוז
נכסי מסים שוטפים כנגד התחייבויות מסים שוטפים ,וכאשר הם מתייחסים למסים על ההכנסה המוטלים
על ידי אותה רשות מס ,ובכוונת הקבוצה לסלק את נכסי והתחייבויות המסים השוטפים על בסיס נטו.

כא.

התחייבויות בשל הטבות לעובדים:
)(1

הטבות לאחר סיום העסקה:
הטבות הקבוצה לאחר סיום העסקה כוללות פנסיה והתחייבות לפיצויי פיטורין .הטבות הקבוצה לאחר סיום
העסקה הינן תוכניות להטבה מוגדרת.
הוצאות בגין תכנית להטבה מוגדרת ) (Defined Benefit Planנזקפות לדוח רווח והפסד בהתאם לשיטת
יחידת הזכאות החזויה ) ,(Projected Unit Credit Methodתוך שימוש בהערכות אקטואריות
המתבצעות בתום כל תקופת דיווח .הערך הנוכחי של מחויבות הקבוצה בגין תכנית להטבה מוגדרת נקבע
באמצעות היוון תזרימי המזומנים העתידיים הצפויים בגין התכנית בתשואות שוק של אגרות חוב
ממשלתיות ,הנקובות במטבע בו ישולמו ההטבות בגין התכנית ,ובעלות תקופות פדיון הזהות בקירוב
למועדי הסילוק החזויים של התכנית.
רווחים והפסדים אקטואריים נזקפים לדוח רווח והפסד במועד היווצרותם.
התחייבות הקבוצה בגין תכנית הטבה מוגדרת המוצגת בדוח על המצב הכספי כוללת את הערך הנוכחי
של המחויבות בגין הטבה מוגדרת בניכוי שווים ההוגן של נכסי התוכנית .נכס נטו ,המתהווה מהחישוב
כאמור ,מוגבל לגובה ההטבות הכלכליות העתידיות הזמינות לקבוצה בצורה של הקטנה בהפקדות
עתידיות או החזר כספי ,בין אם במישרין לקבוצה ובין אם בעקיפין לתוכנית אחרת שנמצאת בגירעון )להלן:
"סכום התקרה"( .עודף הנכס נטו ,אשר התהווה מהחישוב האמור העולה על סכום התקרה נזקף לרווח
הכולל האחר ולא יסווג מחדש לרווח או הפסד במועד מאוחר יותר.
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עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(
כא.

התחייבויות בשל הטבות לעובדים) :המשך(
)(2

הטבות לעובדים לזמן קצר
הטבות עובדים לטווח קצר ,הן הטבות אשר עומדות לתשלום בתקופה שאינה עולה על  12חודשים מתום
התקופה בה סופק השירות המזכה בהטבה.
הטבות עובדים לטווח קצר בקבוצה כוללות את התחייבות הקבוצה בגין היעדרויות לזמן קצר ,תשלומי
מענקים ושכר .הטבות אלו נזקפות לרווח והפסד במועד היווצרותן .ההטבות נמדדות על בסיס לא מהוון
אותו חזויה החברה לשלם .הפרש בין גובה ההטבות לזמן קצר להן זכאי העובד ,לבין הסכום ששולם בגינן,
מוכר כנכס או כהתחייבות.

כב.

רווח למניה:
החברה מחשבת את סכומי הרווח הבסיסי למניה לגבי רווח או הפסד ,המיוחס לבעלי המניות של החברה על ידי
חלוקת רווח או הפסד ,המיוחס לבעלי המניות הרגילות של החברה ,בממוצע משוקלל של מספר המניות הרגילות
הקיימות במחזור במהלך תקופת הדיווח .לצורך חישוב הרווח המדולל למניה מתאמת החברה את הרווח או
ההפסד ,המיוחס לבעלי המניות הרגילות ,ואת הממוצע המשוקלל של מספר המניות הקיימות במחזור ,בגין
ההשפעות של כל המניות הפוטנציאליות המדללות.

כג.

שערי חליפין ובסיס ההצמדה:
)(1

יתרות במטבע חוץ ,או הצמודות אליו ,נכללות בדוחות הכספיים לפי שערי החליפין היציגים שפורסמו על
ידי בנק ישראל והיו תקפים לתום תקופת הדיווח.

)(2

יתרות הצמודות למדד המחירים לצרכן מוצגות בהתאם למדד הידוע האחרון בתום תקופת הדיווח )מדד
החודש שקדם לחודש של מועד הדוח הכספי( או בהתאם למדד בגין החודש האחרון של תקופת הדיווח
)מדד החודש של החודש של מועד הדוח הכספי( ,בהתאם לתנאי העסקה.

)(3

להלן נתונים על שער החליפין של הדולר ועל המדד:
שער החליפין
היציג של הדולר
)ש"ח ל 1-דולר(
תאריך הדוחות הכספיים:
ליום  31בדצמבר 2013
ליום  31בדצמבר 2012
ליום  31בדצמבר 2011
שיעורי השינוי:
לשנה שהסתיימה ביום 31:בדצמבר 2013
לשנה שהסתיימה ביום 31:בדצמבר 2012
לשנה שהסתיימה ביום 31:בדצמבר 2011
)*( בסיס 2008
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מדד בגין
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תקני דיווח כספי חדשים ,פרשנויות שפורסמו ותיקונים לתקנים
א.

תיקונים לתקנים ,אשר בתוקף ,אשר אין להם השפעה מהותית על התקופה הנוכחית ו/או על תקופות דיווח
קודמות:
תיקון " IFRS 7מכשירים פיננסים :גילויים")גילויים בדבר העברת נכסים פיננסים(
התיקון דורש דרישות גילוי בדבר חשיפת הישות לסיכונים בגין עסקאות העברת נכסים פיננסים אשר במסגרתן
נותרת בידי המעביר רמה מסוימת של חשיפה מתמשכת לנכס )"מעורבות נמשכת"( ,ובדבר עסקאות העברת
נכסים פיננסים שנגרעו באופן מלא ,שבוצעו סמוך לתום תקופת הדיווח .נכון ליום  31לדצמבר  ,2013אין השפעה
מהותית על הדיווח הכספי.
 - IAS 19הטבות לעובד:
הקבוצה מיישמת את הוראות " IAS 19הטבות לעובד" )מתוקן  (2011החל מיום  1בינואר  .2013להלן התיקונים
העיקריים:


רווחים או הפסדים אקטואריים יזקפו לרווח כולל אחר ולא יסווגו במועד מאוחר יותר לרווח או
הפסד .בהתאם לכך ,חדלה הקבוצה מלזקוף רווחים או הפסדים אקטואריים לרווח או הפסד באופן
מיידי.



הכנסות ריבית בגין נכסי תוכנית להטבה מוגדרת תוכרנה על בסיס שיעור ההיוון של המחויבות ולא
על פי התשואה הצפויה על הנכסים .החברה והחברות הבנות מיישמות שיטה זו ,ועל כן אין
השפעה בעקבות יישום התקן.



הטבות עובד לטווח קצר תכלולנה הטבות אשר צפויות להיות מסולקות במלואן בתום  12חודשים
מתום השנה בה ניתן השירות המזכה על ידי העובד .בהתאם לכך ,הטבות בגין חופשה אשר נמדדו
כהטבות לטווח קצר על בסיס לא מהוון ,ימדדו כהטבות לטווח ארוך על בסיס הערכה אקטוארית.
נכון ליום המאזן לחברה אין הטבות אשר צפויות להיות מסולקות במלואן בתום  12חודשים.

השינויים בעקבות יישום התקן למפרע ,אינם מהותיים לחברה ולחברות הבנות ,לאור כך לא בוצעו
התאמות.
תיקון ) IAS 1מתוקן( "הצגת דוחות כספיים" )בדבר הצגת דוח על המצב הכספי לתחילת התקופה הקודמת(
במסגרת התיקון נקבע כי במקרים בהם ישות מיישמת מדיניות חשבונאית למפרע ו/או מבצעת הצגה מחדש ו/או
סיווג מחדש של פריטים בדוחותיה הכספיים ,אשר משפיע באופן מהותי על הדוח על המצב הכספי לתחילת
התקופה הקודמת לשנת הדיווח ,עליה להציג דוח על המצב הכספי לאותו מועד .כמו כן ,הובהר במסגרת התיקון
כי חברות אינן נדרשות להציג ביאורים לגבי אותו דוח נוסף על המצב הכספי .התיקון ייושם למפרע לגבי תקופות
דיווח שנתיות המתחילות ביום  1בינואר  ,2013או לאחריו.
" IFRS 10דוחות כספיים מאוחדים"
התקן קובע מודל חדש לצורך קביעת קיומה של שליטה בישות אחרת בהתבסס על הכוח של המשקיע ביחס
למושקעת ,חשיפתו לתשואות משתנות ממעורבותו בה ויכולתו לעשות שימוש בכוחו על מנת להשפיע על היקף
התשואות .התקן אינו כולל שינוי בנהלי איחוד דוחות כספיים.
תקן זה ייושם בדרך של יישום למפרע ,למעט חריגים כמפורט בתקן ,לגבי תקופות דיווח שנתיות המתחילות ביום
 1בינואר  ,2013או לאחר מכן.
ליישום התקן אין השפעה מהותית על מצבה הכספי של החברה ותוצאות פעולותיה.
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תקני דיווח כספי חדשים ,פרשנויות שפורסמו ותיקונים לתקנים )המשך(
א.

תיקונים לתקנים ,אשר בתוקף ,אשר אין להם השפעה מהותית על התקופה הנוכחית ו/או על תקופות דיווח
קודמות )המשך(:
" IFRS 13מדידת שווי הוגן"
התקן מחליף את הוראות מדידת השווי ההוגן הפרטניות בתקני הדיווח הכספי הבינלאומיים השונים ,בהוראות
שתקובצנה בתקן אחד אשר יהווה מדריך למדידת שווי הוגן .בהתאם לכך ,נקבעו הוראות למדידת שווי הוגן עבור
כל הפריטים הנמדדים בשווי הוגן בדוח על המצב הכספי או לצורכי גילוי.
בהתאם לתקן ,שווי הוגן מוגדר כמחיר שהיה מתקבל במכירת נכס או מחיר שהיה משולם להעברת התחייבות
בעסקה רגילה בין משתתפים בשוק במועד המדידה.
התקן קובע את הגישות השונות בהן ניתן למדוד שווי הוגן ומציין כי יש לעשות שימוש בטכניקות הערכה העושות
את השימוש המרבי בנתוני שוק נצפים .לגבי נכסים לא פיננסיים ,נקבע כי על מנת למדוד את שוויים ההוגן יש
להעריך את השימוש המיטבי לגביהם ,ועל בסיסו לאמוד את שוויים ההוגן.
התקן מיושם בדרך של "מכאן ולהבא" לתקופות שנתיות המתחילות ביום  1בינואר  ,2013או לאחר מכן .ראה
ביאור 23ט.
תיקון " IAS 34דיווח כספי לדוחות ביניים"
במסגרת התיקון נקבע כי יינתן גילוי בדוחות הביניים אודות סך הנכסים וההתחייבויות של מגזר בר דיווח מסוים
במידה וסכומים אלו נסקרים באופן שוטף על ידי מקבל ההחלטות התפעוליות הראשי ,ובמידה שחל בסכומים אלו
שינוי משמעותי ביחס לסכומים שניתן לגביהם גילוי בדוחות הכספיים השנתיים האחרונים של החברה .התקן
מיושם בדרך של "מכאן ולהבא" לתקופות שנתיות המתחילות ביום  1בינואר ,2013
תיקון " IAS 16רכוש קבוע" )אופן סיווג חלקי חילוף ,ציוד גיבוי וציוד עזר(
התיקון קובע כי חלקי חילוף ,ציוד גיבוי וציוד עזר אשר עונים להגדרת רכוש קבוע ב IAS 16-יוצגו בהתאם
להוראותיו ,ואילו פריטים מעין אלה אשר אינם עונים להגדרה זו יוצגו בהתאם להוראות " IAS 2מלאי" .במסגרת
תיקון זה ,בוטלה ההנחיה כי חלקי חילוף וציוד עזר ,בהם ניתן להשתמש רק בהקשר עם פריט רכוש קבוע יסווגו
כרכוש קבוע .התקן מיושם בדרך של "מכאן ולהבא" לתקופות שנתיות המתחילות ביום  1בינואר ,2013

ב.

תקנים ,פרשנויות ותיקונים לתקנים שפורסמו ואינם בתוקף ,ולא אומצו באימוץ מוקדם בידי הקבוצה ,אשר
צפויה או עשויה להיות להם השפעה על תקופות עתידיות:
" IFRS 9מכשירים פיננסיים"
התקן החדש מפרט את הוראות הסיווג והמדידה של נכסים והתחייבויות פיננסיים .במסגרת התקן הוסר מועד
התחילה של התקן שנקבע במקור ליום  1בינואר  .2015מועד תחילה יקבע כאשר פרויקט  IFRS9הכולל יתקרב
לסיומו .כמו כן ,הוחלט באופן זמני כי מועד התחילה המחייב של התקן לא יקדם לתקופות דיווח שנתיות
המתחילות ביום  1בינואר .2017
בשלב זה אין ביכולתה של הנהלת החברה לאמוד את השפעת יישום התקן על מצבה הכספי ותוצאות פעולותיה.

תקני דיווח כספי חדשים ,פרשנויות שפורסמו ותיקונים לתקנים
ב.

תקנים ופרשנויות חדשים שפורסמו ,אשר אינם בתוקף ,ולא אומצו באימוץ מוקדם בידי הקבוצה ,אשר
השפעתם על הדוחות הכספיים אינה צפויה להיות מהותית
במסגרת התיקון נקבע ,כי על מנת לעמוד בתנאי קיזוז נכס פיננסי והתחייבות פיננסית ,זכות הקיזוז אינה יכולה
להיות תלוית אירוע עתידי ועליה להיות ניתנת לאכיפה במהלך העסקים הרגיל ,במקרה של פשיטת רגל ,חדלות
פירעון או כשל אשראי .כמו כן ,תנאי הסילוק נטו עשוי להתקיים גם כאשר בפועל הסילוק
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תקני דיווח כספי חדשים ,פרשנויות שפורסמו ותיקונים לתקנים )המשך(
ב.

תקנים ופרשנויות חדשים שפורסמו ,אשר אינם בתוקף ,ולא אומצו באימוץ מוקדם בידי הקבוצה ,אשר
השפעתם על הדוחות הכספיים אינה צפויה להיות מהותית )המשך(:
מתבצע בברוטו אם אינו משאיר סיכון אשראי או סיכון נזילות משמעותיים ,ואם הסכומים לקבל והסכומים לשלם
הם חלק מתהליך סילוק יחיד .התיקון ייושם למפרע לתקופות דיווח שנתיות המתחילות ביום  1בינואר  ,2014או
לאחריו .יישום מוקדם אפשרי.
בשלב זה אין ביכולתה של הנהלת החברה לאמוד את השפעת יישום התיקון על מצבה הכספי ותוצאות פעולותיה.

ג.

תקנים ,פרשנויות ותיקונים לתקנים שפורסמו ואינם בתוקף ,ולא אומצו באימוץ מוקדם בידי הקבוצה ,אשר
צפויה או עשויה להיות להם השפעה על תקופות עתידיות:
תיקון " IFRS 2תשלום מבוסס מניות" )בדבר הגדרת תנאי הבשלה(
התיקון קובע כי "תנאי ביצוע" הינו תנאי הבשלה הדורש כי הצד שכנגד ישלים תקופת שירות מוגדרת )בעקיפין או
במישרין( ויתקיימו יעדי ביצוע מוגדרים במשך אותה תקופת שירות .בנוסף התיקון מגדיר "תנאי שירות" כתנאי
הבשלה הדורש כי הצד שכנגד ישלים תקופת שירות מוגדרת .אם הצד שכנגד ,לא משנה מאיזו סיבה ,חדל
מלספק את השירות במהלך תקופת ההבשלה ,הצד שכנגד נכשל בעמידה בתנאי .תנאי שירות אינו דורש כי יעד
ביצוע יתקיים .התיקון ייושם בדרך של "מכאן ולהבא" ,לגבי תכניות המוענקות לאחר ה 1-ביולי  .2014יישום
מוקדם אפשרי.
תיקון " IFRS 3צירופי עסקים" )בדבר הטיפול החשבונאי בתמורה מותנית בצירוף עסקים(
התיקון מבהיר כי תמורה מותנית שאינה מסווגת כהון ,תימדד בתקופות עוקבות בשווי הוגן דרך רווח והפסד ,בין
אם היא מהווה מכשיר פיננסי ובין אם לאו .התיקון יחול באופן של "מכאן ולהבא" לגבי צירופי עסקים אשר יתרחשו
לאחר ה  1ביולי  , 2014יישום מוקדם אפשרי.
תיקון " IFRS 8מגזרי פעילות" )בדבר גילויים אודות קיבוץ מגזרים(
התיקון דורש להוסיף גילוי לגבי שיקול הדעת שיישמה ההנהלה בעת קיבוץ מגזרי פעילות לצורך הצגתם כמגזרי
ברי דיווח ,לרבות תיאור תמציתי של מגזרי הפעילות שקובצו והנושאים שהוערכו על מנת לקבוע האם מגזרי
הפעילות דומים במאפייניהם הכלכליים .בנוסף ,התיקון מבהיר כי נדרשת התאמה בין סך כל נכסי המגזרים בני
הדיווח לבין נכסי הישות רק אם נכסים מגזריים מדווחים באופן סדיר למקבל ההחלטות התפעוליות הראשי.
התיקונים ייושמו למפרע לתקופות דיווח שנתיות המתחילות ביום  1ביולי  ,2014או לאחריו .יישום מוקדם אפשרי
תיקון " IAS 24גילויים בהקשר לצד קשור" )בדבר אנשי מפתח ניהוליים(
התיקון מבהיר כי חברת ניהול המספקת שירותי אנשי מפתח ניהוליים לישות מדווחת הינה "צד קשור" של הישות
המדווחת .התיקון ייושם למפרע לתקופות דיווח שנתיות המתחילות ביום  1ביולי  ,2014או לאחריו .יישום מוקדם
אפשרי.
תיקון " IFRS 13מדידת שווי הוגן" )היקף התחולה של החריג למדידה בנטו(
התיקון מרחיב את תחולת אפשרות מדידת שווי הוגן של פורטפוליו של נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות על
בסיס הפוזיציה נטו גם לחוזים אחרים שבתחולת  IAS 39או  . IFRS 9התיקון ייושם בדרך של "מכאן ולהבא"
מתחילת תקופת הדיווח השנתית בה מיושם לראשונה  IFRS 13לתקופות שנתיות המתחילות ביום  1ביולי 2014
או לאחריו .יישום מוקדם אפשרי תוך מתן גילוי מתאים.

שיקולי דעת חשבונאיים קריטיים ומקורות מפתח לאומדני אי וודאות
א.

כללי:
ביישום המדיניות החשבונאית של הקבוצה ,המתוארת בביאור  2לעיל ,נדרשת הנהלת הקבוצה ,במקרים
מסוימים ,להפעיל שיקול דעת חשבונאי נרחב בנוגע לאומדנים והנחות בקשר לערכם הפנקסני של נכסים
ג28 -

וילי-פוד השקעות בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים
ביאור 4

-

שיקולי דעת חשבונאיים קריטיים ומקורות מפתח לאומדני אי וודאות )המשך(
א.

כללי )המשך(:

והתחייבויות שאינם בהכרח בנמצא ממקורות אחרים .האומדנים וההנחות הקשורות ,מבוססים על ניסיון העבר
וגורמים אחרים הנחשבים כרלוונטיים .התוצאות בפועל עשויות להיות שונות מאומדנים אלה.
האומדנים וההנחות שבבסיסם ,נבחנים בידי ההנהלה באופן שוטף .שינויים לאומדנים החשבונאיים מוכרים רק
בתקופה בה בוצע שינוי באומדן ,במידה והשינוי משפיע רק על אותה תקופה ,או מוכרים בתקופה האמורה
ובתקופות עתידיות ,במקרים בהם השינוי משפיע הן על התקופה הנוכחית והן על התקופות העתידיות.
ב.

שיקולי דעת קריטיים ביישום מדיניות חשבונאית:
המובא להלן מתייחס לשיקולי דעת קריטיים ,פרט לאלו הכרוכים באומדנים )ראה לעיל( ,שביצעה ההנהלה
בתהליך יישום המדיניות החשבונאית של הקבוצה ,ושיש להם השפעה משמעותית ביותר על הסכומים שהוכרו
בדוחות הכספיים.
הכרה בהכנסה:
הקבוצה הכירה בהכנסות בגובה  336,726אלפי ש"ח בגין מכירת מוצרי מזון בשנת 286,827 - 2012) 2013
אלפי ש"ח( .במסגרת המכירה למספר לקוחות ספציפיים העניקה הקבוצה לרוכשים זכות להחזרת המוצר.
כתוצאה מכך ,הכירה הקבוצה בהכנסות ממכירות אלה ,במקביל ליצירת הפרשה להחזרות .כל שינוי של  1%כלפי
מעלה או כלפי מטה באומדן הקבוצה יביא להקטנת  /הגדלת הכנסות הקבוצה ב 3,367 -אלפי ש"ח )- 2012
 2,867אלפי ש"ח(.

)(1

ירידת ערך מוניטין:
לצורך הקביעה האם חלה ירידת ערך של מוניטין ,מבצעת הנהלת החברה אומדן של שווי השימוש של
יחידות מניבות מזומנים להן הוקצה המוניטין .לצורך חישוב שווי השימוש מחשבת החברה את אומדן
תזרימי המזומנים העתידיים הצפויים ,הנובעים מכל אחת מהיחידות מניבות המזומנים ,וכן את שיעור
הניכיון המתאים בכדי לחשב את הערך הנוכחי.
במהלך שנת הדיווח הכספי ,לא חלו שינויים באומדן של שווי השימוש של יחידות מניבות מזומנים להן
הוקצה המוניטין .הערך הפנקסני של מוניטין במועד הדוח על המצב הכספי הוא  1,223אלפי ש"ח.

)(2

אורך חיים שימושיים של רכוש קבוע
הנהלת החברה בוחנת בכל תקופת דיווח שנתית את אומדן אורך החיים השימושיים של פריטי רכוש קבוע.
במהלך שנת הדיווח הכספי ,לא חלו שינויים באומדני אורך החיים השימושיים של פריטי הרכוש הקבוע.

)(3

הטבות עובדים
הערך הנוכחי של התחייבות החברה לתשלום פיצויי פיטורין ולתוכנית פנסיה לעובדיה מתבסס על מספר
רב של נתונים ,אשר נקבעים על בסיס הערכה אקטוארית ,תוך שימוש במספר רב של הנחות ,לרבות
שיעור היוון .שינויים בהנחות האקטואריות עשויים להשפיע על ערכן הפנקסני של התחייבויות החברה
לתשלום פיצויי פיטורין ותשלומי פנסיה .החברה אומדת את שיעור ההיוון אחת לשנה ,בהתבסס על שיעור
היוון של אגרות חוב ממשלתיות .הנחות מפתח אחרות נקבעות בהתבסס על התנאים השוררים בשוק ,ועל
בסיס הניסיון שנצבר בחברה .לפרטים נוספים אודות ההנחות בהן עשתה הקבוצה שימוש ,ראה ביאור .13
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פרטים נוספים על הרכוש השוטף
א.

מזומנים ושווי מזומנים:
ליום  31בדצמבר
2013
2012
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
12,408
33,487
45,895

מזומנים ויתרות בבנקים
פיקדונות לזמן קצר
מזומנים ושווי מזומנים

ב.

22,127
38,404
60,531

נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד:
ליום  31בדצמבר
2013
2012
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
נכסים שוטפים:
מכשירים פיננסיים שאינם נגזרים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד:
מניות
מלוות ממשלתיים ואגרות חוב אחרות
תעודות השתתפות בקרנות נאמנות
נגזרים פיננסיים

ג.

51,637
120,230
3,597
1,512
176,976

53,479
79,877
115,061
248,417

לקוחות:
)(1

ההרכב:
ליום  31בדצמבר
2013
2012
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
60,619
87
22,599
83,305
342
82,963

חשבונות פתוחים )*(
חברות כרטיסי אשראי
המחאות לגבייה
בניכוי  -הפרשה לחובות מסופקים

)*(

50,842
279
20,347
71,468
94
71,374

בניכוי הפרשה להחזרות בסך של כ 1,500 -אלפי ש"ח ) 1,500אלפי ש"ח נכון ל 31-בדצמבר
.(2012
תקופת האשראי הממוצעת במכירת סחורות הינה  74ימים.
טרם קבלת לקוח חדש ,הקבוצה אומדת את איכות האשראי המוענק ללקוח ,ומגדירה מגבלות
אשראי .המגבלות מיוחסות ללקוחות הקבוצה נבחנות אחת לשנה ,או לעיתים קרובות יותר,
בהתבסס על מידע חדש שנתקבל ,ועל עמידתו בתשלומי חובות קודמים 99% .מיתרת הלקוחות
של הקבוצה עמדו בתקרת האשראי שנקבעה להם.
מסך יתרת הלקוחות ליום  31בדצמבר  ,2013סך של  18,226אלפי ש"ח וסך של  10,194אלפי
ש"ח הינם בגין חובות של לקוחות מהותיים .לקבוצה אין לקוחות נוספים ,אשר יתרת חובם לקבוצה
עולה על  10%מיתרת הלקוחות ליום  31בדצמבר .2013
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פרטים נוספים על הרכוש השוטף )המשך(
ג.

לקוחות )המשך(:

)(2

תנועה בהפרשה לחובות מסופקים:
ליום  31בדצמבר
2012
2013
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
יתרה לתחילת השנה
גידול )קיטון( בחובות מסופקים
חוב אבוד
יתרה לסוף השנה

ד.

94
342
)(94
342

546
)(452
94

חייבים ויתרות חובה:
ליום  31בדצמבר
2013
2012
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
חייבים:
הכנסות לקבל
מוסדות ממשלתיים
חייבים אחרים

יתרות חובה:
הוצאות מראש
מקדמות לספקים

ה.

1,620
356
1,976

2,043
3,576
103
5,722

919
687
1,606

583
1,299
1,882

3,582

7,604

מלאי:
ליום  31בדצמבר
2013
2012
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
מלאי מוצרים
סחורות  -מוצרים בדרך ותשלומים על חשבון

ג31 -

43,765
10,271
54,036

43,239
6,092
49,331
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פרטים נוספים על הרכוש השוטף )המשך(
ו.

חלוקה לפי תנאי הצמדה:
ליום  31בדצמבר
2013
2012
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
פריטים כספיים:
בהצמדה למדד
במטבע חוץ או בהצמדה אליו
ללא הצמדה

116,071
37,463
227,337
380,871
57,230
438,101

פריטים לא כספיים

67,266
40,725
279,129
387,120
51,214
438,334

השקעה בחברות מוחזקות
חברות מאוחדות:
פירוט החברות המאוחדות של הקבוצה:

מקום
תושבות

מקום
פעילות
עיקרי

שיעור ההחזקה
ליום  31בדצמבר
2013
2012
%
%

שם החברה הבת:
צוקטל השקעות בע"מ
וילי-פוד

ישראל
ישראל

ישראל
ישראל

100.00
58.17

100.00
57.82

חברות בנות של וילי-פוד:
ו.פ.ד .בע"מ
WF Kosher Food Distributors Ltd.
גולד פרוסט בע"מ )להלן " -גולד פרוסט"(

ישראל
ארה"ב
ישראל

ישראל
לא פעילה
ישראל

100.00
100.00
100.00

100.00
100.00
100.00

היקף ההשקעה
בחברה מוחזקת )*(
ליום  31בדצמבר
2013
2012
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
שם החברה הבת:
צוקטל השקעות בע"מ
וילי-פוד

18
212,700

חברות בנות של וילי-פוד:
ו.פ.ד .בע"מ
WF Kosher Food Distributors Ltd.
גולד פרוסט בע"מ

72
)(1,872
140,437

)*(

20
194,369

74
)(2,019
121,136

בורסת
מסחר
Nasdaq

-

שווי החזקות בהתאם
למחירי הבורסה
ליום  31בדצמבר
2013
2012
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
214,551

-

133,018

-

היקף ההשקעה בחברה מוחזקת במישרין מחושב כסכום נטו בהתבסס על הדוחות המאוחדים ,המיוחס לבעלי
מניות החברה האם ,של סך הנכסים בניכוי סך ההתחייבויות ,המציגים בדוחות המאוחדים של החברה מידע כספי
בגין החברה המוחזקת ,לרבות מוניטין.

במהלך החודשים ינואר -פברואר  ,2013רכשה החברה  43,036ע.נ .מניות וילי-פוד בעלות כוללת של  878אלפי ש"ח.
כתוצאה מגידול באחזקות בוילי-פוד שיעור ההחזקה של החברה עלה ל 58.17% -מהונה המונפק והנפרע של וילי-פוד.
ג32 -
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רכוש קבוע

ההרכב והתנועה:
ציוד מכני
אלפי ש"ח

שיפורים
במושכר
אלפי ש"ח

מבנה
וקרקע
אלפי ש"ח

כלי רכב
אלפי ש"ח

ריהוט וציוד
משרדי
אלפי ש"ח

סך  -הכל
אלפי ש"ח

מחשבים
אלפי ש"ח

417
-

63,675
3,859
)(211

עלות:
ליום  1בינואר 2013
רכישות
גריעות

46,436
210
-

10,358
1,597
)(211

1,305
51
-

3,650
146
-

1,509
1,855
-

67,323

עלות ליום
 31בדצמבר 2013

46,646

11,744

1,356

3,796

3,364

417

עלות:
ליום  1בינואר 2012
רכישות
גריעות

44,672
1,764
-

10,890
961
)(1,493

949
356
-

3,440
210
-

1,450
102
)(43

417
-

61,401
3,810
)(1,536

עלות ליום
 31בדצמבר 2012

46,436

10,358

1,305

3,650

1,509

417

63,675

פחת שנצבר:
ליום  1בינואר 2013
נגרע במימוש נכסים
הוצאות פחת

10,019
1,827

6,555
)(162
2,265

759
34

3,157
78

921
316

21
21

21,432
)(162
4,541

פחת שנצבר
ליום  31בדצמבר 2013

11,846

8,658

793

3,235

1,237

42

25,811

פחת שנצבר:
ליום  1בינואר 2012
נגרע במימוש נכסים
הוצאות פחת

7,766
)(57
2,310

6,725
)(514
344

729
30

3,067
90

569
)(24
376

21

18,856
)(595
3,171

פחת שנצבר
ליום  31בדצמבר 2012

10,019

6,555

759

3,157

921

21

21,432

ליום  31בדצמבר 2013

34,800

3,086

563

561

2,127

375

41,512

ליום  31בדצמבר 2012

36,417

3,803

546

493

588

396

42,243

עלות מופחתת:
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מוניטין

א.

ההרכב:
ליום  31בדצמבר
2013
2012
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
עלות מופחתת בסוף השנה

ב.

1,223

1,223

בחינת ירידת ערך שנתית:
הנהלת החברה בחנה אומדן של שווי השימוש של יחידות מניבות מזומנים להן הוקצה המוניטין .על פי אומדן זה,
לא נדרשה החברה להפחית את סכום המוניטין הרשום בספריה.

ג.

הקצאת מוניטין ליחידות מניבות-מזומנים:
המוניטין הוקצה ליחידות המניבות-מזומנים פעילות יבוא )וילי-פוד( .לצורך בחינת ירידת ערך הערך הפנקסני של
מוניטין הוקצה ליחידות המניבות מזומנים כדלקמן:
ליום  31בדצמבר
2013
2012
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
פעילות יבוא מוצרי מזון שונים )וילי-פוד(
פעילות יבוא מוצרי מזון מקוררים וקפואים )גולדפרוסט(

ביאור 9

-

פרטים נוספים על ההתחייבויות השוטפות

א.

ספקים ונותני שירותים אחרים:

1,187
36
1,223

1,187
36
1,223

ליום  31בדצמבר
2013
2012
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
18,645
1,708
20,353

חשבונות פתוחים
המחאות לפירעון

26,378
1,066
27,444

תקופת האשראי הממוצעת בגין רכישת סחורות היא  30ימים .הקבוצה מנהלת תוכנית לפיה כל היתרות ישולמו
בתקופת האשראי הקבועה.
ב.

זכאים ויתרות זכות:
ליום  31בדצמבר
2013
2012
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
637
1,751
659
82
2,142
61
5,332

מוסדות ממשלתיים
בעלי עניין )ראה באור 27ב(
מקדמות מלקוחות
ריבית לשלם
הוצאות לשלם
זכאים אחרים

ג34 -

34
3,704
732
157
1,678
1
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-

פרטים נוספים על ההתחייבויות השוטפות )המשך(:

ג.

חלוקה לפי תנאי הצמדה:
ליום  31בדצמבר
2013
2012
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
התחייבויות כספיות:
בהצמדה למדד
במטבע חוץ או בהצמדה אליו
ללא הצמדה
סה"כ
התחייבויות לא כספיות

1,077
10,154
29,070
40,301
776
41,077

סה"כ התחייבויות שוטפות

ביאור 10

-

5,814
30,251
45,248
81,313
5,857
87,170

אשראי מתאגידים בנקאיים ומנותני אשראי אחרים

הרכב התחייבויות פיננסיות הנמדדות בעלות מופחתת:
התחייבויות
שיעור ריבית
ליום 31.12.2013
שנתית
אפקטיבית
%
%
בנקים:
משיכת יתר:
ליש"ט
פרנק שוויצרי
יורו

הלוואות :On-Call
ללא הצמדה

1.17
1.86

-

L + 0.9
L+1.85

-

שוטפות
ליום  31בדצמבר
2012
2013
אלפי ש"ח

לא שוטפות
ליום  31בדצמבר
2012
2013
אלפי ש"ח

סך הכל
ליום  31בדצמבר
2012
2013
אלפי ש"ח

236
18
254

259
2,450
7,480
10,189

-

-

236
18
254

259
2,450
7,480
10,189

-

23,230

-

-

-

23,230

אגרות חוב )*(:

4.35
)*(

+3ריבית
אג"ח
ממשלתית
משתנה

12,819

לפרטים נוספים ראה ביאור  12להלן.
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12,819

12,681

25,346

25,500

38,165
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הפרשות התחייבויות תלויות
א.

ההרכב:

שוטפות
ליום  31בדצמבר
2013
2012
אלפי ש"ח אלפי ש"ח

הליכים משפטיים
סה"כ הפרשות
ב.

-

תנועה:

הליכים
משפטיים
אלפי ש"ח

יתרה ליום  1בינואר 2013
הוכר השנה
יתרה ליום  31בדצמבר 2013
ג.

3,446
3,446

3,446
)(3,446
-

מידע נוסף:
)(1

בחודש אוגוסט  2008הוגשה תביעה נגד וילי-פוד בבימ"ש העליון בניו-יורק בסך של  143אלפי דולר
ארה"ב )סכום אשר הותאם לפי משך השכירות לכאורה ואשר לפי התביעה הגיע לסכום של  735אלפי
דולר ארה"ב נכון למועד סיום תקופת השכירות לכאורה( בגין ערבות לכאורה של וילי-פוד לתשלום דמי
שכירות מחסן ומשרדים ש) WF Kosher Food Distributors Ltd. -להלן  ,("WF" -חברה בת של וילי-
פוד ,שכרה לכאורה לצורך פעילותה מהבעלים של ) Laish Israeli Food Products Ltd.להלן " -לייש"(,
אשר מכרה בתחילת שנת  2007את פעילותה ל .WF -בחודש ספטמבר  2008הגישה וילי-פוד כתב
הגנה .תביעה זו הוגשה לאחר שבחודש יולי  2008תבעה חברת  WFבבימ"ש העליון בניו-יורק את
הבעלים של לייש ,את המנכ"ל לשעבר של  WFואחרים ,בגין הנזקים שגרמו לה ואשר כתוצאה מהם היא
נאלצה לסגור את פעילותה ,נזקים ,אשר חלק מהם קשורים לאותו הסכם שכירות .במהלך חודש מאי
 2014אמור להתקיים דיון בתביעות ההדדיות בבית המשפט העליון בניו יורק .נוכח השלב המקדמי בו
מצויות התביעות ההדדיות ,אין ביכולת החברה ויועציה המשפטיים להעריך את סיכוייהן.

)(2

בחודש ספטמבר  2008הוגשה תביעה כספית ע"ס  1,350אלפי ש"ח כנגד החברה ,כנגד וילי-פוד ,כנגד
מר צבי ויליגר וכנגד  .WFעניינה של התביעה בטענות ליתרות חוב של חברת  WFכלפי מספר ספקיות
ישראליות שלה ,כדוגמת טמפו ,ברמן ,זנלכל ,מנה ,אם החיטה וכו' ,אשר סיפקו מוצרים שונים לWF -
)להלן בס"ק זה – "התובעים"( .כתב התביעה מופנה גם לחברה ,לוילי-פוד ולמר צבי ויליגר )להלן בס"ק זה
– "הנתבעות"( מכוח היותם בעלי שליטה ו/או בעלי מניות ו/או נושאי משרה ב WF -והטענה היא כי
בנסיבות יש להרים את מסך ההתאגדות ולחייב הנתבעות בחובות  WFוזאת עקב שימוש לרעה במסך
ההתאגדות של חברת  .WFהחברה ,הנתבעות הגישו כתב הגנה ובו דחו את כל הטענות שהופנו כלפיהן
בכתב התביעה .בחודש מרס  2014ניתן פס"ד בו דחה בית המשפט אחת לאחת את כל טענות התובעים
וקיבל אחת לאחת את כל טענות הנתבעות .בית המשפט פסק עוד לטובת הנתבעות הוצאות משפט
בסכום של  60,000ש"ח.

)(3

בחודש ספטמבר  2011הוגשה תביעה כספית ע"ס  211אלפי ש"ח כנגד החברה וכנגד מר צבי ויליגר.
עניינה של התביעה בטענות ליתרת חוב של חברת  WFכלפי ספקית ישראלית שלה ,אשר סיפקה מוצרים
שונים ל .WF -כתב התביעה מופנה גם לחברה ולמר צבי ויליגר מכוח היותם בעלי שליטה ו/או בעלי מניות
ב WF -והטענה היא כי בנסיבות יש להרים את מסך ההתאגדות ולחייב את החברה ואת מר צבי ויליגר
בחובות  WFוזאת עקב שימוש לרעה במסך ההתאגדות של חברת  .WFהחברה ומר צבי ויליגר הגישו
כתב הגנה .בשלב זה ,בו טרם הוצגו ראיות הסותרות את טענות החברה ומר צבי ויליגר ביחס להעדר
אחריות משפטית לחובות חברת  ,WFלהערכת יועציה המשפטיים של החברה יש לחברה ולמר צבי ויליגר
הגנה טובה מפני התביעה .סכום התביעה רשום בספרי  WFכהתחייבות תחת סעיף ספקים.

ג36 -

וילי-פוד השקעות בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים
ביאור - 11

הפרשות התחייבויות תלויות )המשך(
ג.

ביאור - 12

מידע נוסף) :המשך(
)(4

בחודשים דצמבר  ,2012נובמבר  2013ודצמבר  2013הומצאו לוילי-פוד ולגולד פרוסט שש תביעות
ובקשות לאישורן כתובענות ייצוגיות בהתאם לחוק תובענות ייצוגיות התשס"ו ,2006-שעניינם ועילתם ,לפי
הטענה ,הינם סימון שלא כדין של מוצרים אותם מייבאות ומוכרות וילי-פוד וגולדפרוסט ,בדרך אשר מטעה
לכאורה את ציבור הצרכנים .הקבוצה אותה מבקשים התובעים לייצג הינה כל תושב ישראל שרכש את
מוצרי וילי-פוד וגולדפרוסט דלעיל .סכום התובענות ,אם יאושרו כייצוגיות ,הוערך על-ידי התובעים ,בסכום
של כ 50 -מיליון ש"ח .לאור השלב המקדמי בו נמצאות התביעות ,אין ביכולת החברה ,בהסתמך על עמדת
יועציה המשפטיים ,להעריך את הסיכון הטמון בהן ולפיכך ,לא בוצעה הפרשה בדוחות הכספיים.

)(5

בחודש מאי  2013שלחה עיריית יבנה לוילי-פוד שומת ארנונה מתוקנת לשנת  2013לפיה גדל שטח
המרכז הלוגיסטי שלה ושונה סיווגו )להלן בס"ק זה – "שומת הארנונה המתוקנת"( .תוספת החיוב השנתי
המגולמת בשומת הארנונה המתוקנת הינה בסך של כ 160 -אלפי ש"ח .בנוסף ,שלחה עיריית יבנה לוילי-
פוד חיוב רטרואקטיבי בגין השנים  2008-2012בגין האמור בשומת הארנונה המתוקנת .להערכת יועציה
המשפטיים של וילי-פוד יש לוילי-פוד סיכוי להקטין משמעותית את שומת הארנונה המעודכנת לשנת 2013
וכן יש לוילי-פוד סיכוי גבוה להביא לביטול החיוב הרטרואקטיבי .לפיכך בוצעה הפרשה בדוחות הכספיים
על חלק משומת הארנונה המתוקנת ולא בוצעה הפרשה בדוחות הכספיים בגין החיוב הרטרואקטיבי
כאמור.

)(6

בחודש אוקטובר  2013הגישה וילי-פוד תביעה בבית המשפט השלום בראשון לציון כנגד אגף המכס
והמע"מ של מדינת ישראל במסגרתה תבעה כי בית המשפט יצהיר על ביטול הודעת חיוב שהוצאה ע"י
בית המכס מרכז לוילי-פוד בה נטען כי וילי-פוד לא הוסיפה לערך לצורכי מכס של משלוחי מזון שיובאו על
ידה עלויות שבהן היא נשאה לצורך הקניית כשרות למוצרי המזון )להלן בס"ק זה – "הודעת החיוב"( .סכום
המכס שנדרש בהודעת החיוב היה כ 150 -אלפי ש"ח בגין שבע השנים שקדמו להודעת החיוב .להערכת
יועציה המשפטיים של וילי-פוד יש לוילי-פוד סיכוי גבוה להביא לביטול הודעת החיוב ולכן לא בוצעה
הפרשה בדוחות הכספיים בגין הודעת החיוב.

אגרות חוב
כללי:
א.

ביום  13באפריל  2005הנפיקה הקבוצה לפי תשקיף 42,000 ,אלפי ש"ח ערך נקוב אגרות חוב )סדרה ב'( ו-
 25,500אלפי ש"ח ערך נקוב אגרות חוב ניתנות להמרה במניות )סדרה ג'( ,נושאות ריבית בשיעור  3.25%לשנה
צמודות למדד המחירים לצרכן .אגרות החוב )סדרה ג'( ניתנו להמרה עד ליום  30באפריל 2011 ,למניות רגילות
של החברה בנות  1ש"ח לפי שער המרה של  22ש"ח ערך נקוב אגרות חוב )סדרה ג'( )כפוף להתאמות( ,לכל
מניה .אגרות חוב שלא הומרו למניות עמדו לפרעון בארבעה תשלומים שנתיים שווים ביום  30באפריל של כל שנה
משנת  2008עד וכולל .2011
אגרות חוב )סדרה ב'( עמדו לפירעון בארבעה תשלומים שנתיים שווים ביום  30באפריל של כל שנה משנת 2008
ועד וכולל שנת .2011
ביום  3בינואר  ,2010פרסמה החברה דוח הצעת מדף )להלן " -דוח הצעת המדף"( ,על פי תשקיף מדף שפרסמה
החברה ביום  29בנובמבר ) 2009להלן " -תשקיף המדף"( ,לפיו הנפיקה החברה לציבור  65,100,000ערך נקוב
אגרות חוב )סדרה ד'( ,בתמורה לערכן הנקוב .אגרות חוב )סדרה ד'( עומדות לפירעון )קרן( בחמישה )(5
תשלומים שנתיים שווים ,אשר ישולמו ביום  1בדצמבר בכל אחת מהשנים  2011עד ) 2015כולל( .אגרות החוב
)סדרה ד'( נושאות ריבית שנתית בשיעור משתנה ,שייקבע על בסיס הריבית השנתית שנושאת "אג"ח ממשל
 ,"817בתוספת מרווח שנתי של  .3%הריבית בגין אגרות החוב )סדרה ד'( משולמת החל מיום  1במרץ  2010ועד
וכולל יום  1בדצמבר  ,2015בארבעה תשלומים בכל שנה קלנדארית ,ביום  1בחודש מרץ ,ביום  1בחודש יוני,
ביום  1בחודש ספטמבר וביום  1בחודש דצמבר של כל שנה ,בגין התקופה של שלושת ) (3החודשים שנסתיימו
ביום הקודם ליום התשלום.
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אגרות חוב
כללי )המשך(:
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ב.

במהלך שנת  2013פדתה החברה  13,020אלפי ש"ח ערך נקוב אגרות חוב )סדרה ד'( בתמורה לתשלום בסך
של  13,020אלפי ש"ח הכולל את החלק של הקבוצה )כ 201 -אלפי ש"ח( .כמו כן ,שולמה ריבית בגין הסדרה
בסך  2,227אלפי ש"ח )הכולל את החלק של הקבוצה(.

ג.

לעניין שווי הוגן של האג"ח ראה ביאור 23ט  -מכשירים פיננסיים.

הטבות לעובדים
א.

ההרכב:
ליום  31בדצמבר
2013
2012
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
הטבות לאחר סיום העסקה במסגרת תוכניות להטבה מוגדרת:
התחייבות בגין פיצויי פרישה ופיטורין
הטבות עובד לטווח קצר:
שכר עבודה נלוות וסוציאליות
זכאות לפיצוי בגין היעדרויות לטווח קצר והבראה
התחייבויות בגין הטבות עובדים:
שוטף
לא שוטף

ב.

644

581

1,481
398
1,879

1,277
382
1,659

1,879
644
2,523

1,659
581
2,240

הטבות לאחר סיום העסקה:
)(1

תוכניות להטבה מוגדרת:
)א(

כללי
התחייבות בגין פיצויי פרישה ופיטורין:
דיני העבודה וחוק פיצויי פיטורין בישראל מחייבים את החברה וחברות מאוחדות לשלם פיצויים
לעובד בעת פיטורין או פרישה )לרבות עובדים העוזבים את מקום העבודה תחת נסיבות ספציפיות
אחרות( .חישוב ההתחייבות בשל סיום יחסי עובד-מעביד מתבצע על פי הסכם העסקה בתוקף
ומבוסס על המשכורת האחרונה של העובד ,אשר ,לדעת ההנהלה ,יוצרת את הזכות לקבלת
הפיצויים וכן בהתחשב במספר שנות העבודה שלו.
המחויבות האמורה חושבה תוך שימוש בהערכה אקטוארית .הערכה האקטוארית בוצעה על ידי
גב' אורית ניר ,אקטוארית ,חברת אגודת האקטוארים בישראל .הערך הנוכחי של המחויבות
להטבה מוגדרת והעלויות המתייחסות של שירות שוטף ושירותי עבר ,מחושב כערך נוכחי )ללא
הפחתת נכסי התכנית( של התשלומים העתידיים הצפויים לסילוק המחויבות ,בתמורה לשרותי
העובד בעבר ובהווה.
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הטבות לעובדים )המשך(
ב.

הטבות לאחר סיום העסקה )המשך(:
)(1

תוכניות להטבה מוגדרת )המשך(:
)ב(

ההנחות האקטואריות העיקריות לתאריך הדוח על המצב הכספי
ליום  31בדצמבר
2013
2012
%
%
שיעורי ההיוון
שיעורי התשואה החזויים לגבי נכסי התוכנית
שיעורי העלאות משכורות חזויים
שיעורי תחלופה ועזיבה )משתנה לפי ותק(:
עד שנה
 1-2שנים
 2-3שנים
 3-4שנים
 4-5שנים
 5שנים ואילך

3.6
2.5-4.5
4

3.7
2.5-4.5
4

35
30
20
10
10
7.5

35
30
20
10
10
7.5

ההנחות בדבר שיעור התמותה העתידי מבוססות על לוחות תמותה שפורסמו ואושרו על ידי משרד
האוצר מעודכנים ליום  31בדצמבר .2001 ,שיעור התמותה של מבוטח פעיל בגיל פרישה )גיל 67
לגבר ,גיל  64לאישה( הינו  0.6433%לגבר ו 0.3574%-לאישה.
שיעור הריבית להיוון  -הוראות תקן בינלאומי  19קובעות כי הריבית להיוון הנכסים וההתחייבות
האמורה לשקף ריבית חסרת סיכון ,תהיה ריבית של אג"ח קונצרני בדירוג גבוה עם תקופות דומות
ותנאים דומים .בהעדר מידע ונתונים על אג"ח מסוג זה ,מקובל להשתמש בשיעור התשואה לפדיון
של אג"ח ממשלתי צמוד מדד לטווח ארוך )גליל צמוד מדד( /או אג"ח ממשלתי שקלי לטווח ארוך
)שחר שקלי(.שיעור הריבית הנומינלי להיוון המתאימה לאג"ח ממשלתי מסוג "שחר" כאמור לעיל
ליום ה 31-בדצמבר  2013הינה  3.6 %לשנה.
שיעור התשואה החזוי על נכסי תוכנית מותאם לאופן הצבירה של הפיצויים על פי מאפייני התכנית
והתנהגות שוק.
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הטבות לעובדים )המשך(

ב.

הטבות לאחר סיום העסקה )המשך(:

)(1

תוכניות להטבה מוגדרת) :המשך(
)ג(

סכומים שהוכרו בדוח רווח והפסד ובהון בגין תוכניות הטבה מוגדרת:
ליום  31בדצמבר
2012
2013
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
עלות שירות שוטף
עלות ריבית
תשואה חזויה על נכסי התוכנית
פיצויים ששולמו
הפקדות לתכנית על ידי המעביד
הפסדים אקטואריים ,נטו
שינויים הנובעים מניסיון בפועל )ראה באור 3א(
שינויים ממדידה מחדש בהנחות פיננסיות )ראה באור 3א(
הפסד בגין ריבית פיצויים שנזקפה לתגמולים
ההוצאה נכללה בסעיפים הבאים:
הוצאות מכירה
הוצאות הנהלה וכלליות
תנועה בקרן הונית בוילי-פוד )ראה באור 3א(

)ד(

644
103
)(89
)(135
)(592
112

681
107
)(97
)(84
)(660
)(55
159
12
63

20
63

63

50
13
63
-

התנועה בערך הנוכחי של המחויבות בגין תוכנית הטבה מוגדרת:
ליום  31בדצמבר
2013
2012
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
יתרת פתיחה
עלות שירות שוטף
עלות ריבית
הפסדים רווחים אקטואריים
שינויים ממדידה מחדש בהנחות פיננסיות
שינויים הנובעים מניסיון בפועל
הטבות ששולמו
יתרת סגירה
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)(291
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2,457
644
103
179
)(454
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הטבות לעובדים )המשך(
ב.

הטבות לאחר סיום העסקה) :המשך(
)(1

תוכניות להטבה מוגדרת )המשך(
)ה(

התנועה בשווי ההוגן של נכסי תוכנית
ליום  31בדצמבר
2013
2012
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
יתרת פתיחה
תשואה חזויה על נכסי התוכנית
רווחים )הפסדים( אקטואריים
שינויים ממדידה מחדש בהנחות פיננסיות
הפקדות על ידי המעסיק
הטבות ששולמו
הפסד בגין ריבית פיצויים שנזקפה לתגמולים
יתרת סגירה

)ו(

התאמת הערך הנוכחי של המחויבות בגין תכנית להטבה המוגדרת והשווי ההוגן של נכסי
התוכנית לנכסים וההתחייבויות שהוכרו בדוח על המצב הכספי
ליום  31בדצמבר
2012
2013
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
ערך נוכחי של מחויבויות ממומנות
שווי הוגן של נכסי התוכניות  -ההפקדה המצטברת בביטוחי
המנהלים
התחייבות נטו הנובעת ממחויבות להטבה מוגדרת

)ז(

2,348
97
)(134
660
)(207
)(12
2,752

1,940
89
67
592
)(320
)(20
2,348

3,395

2,929

2,752
643

2,348
581

תשואה בפועל על נכסי תוכנית וזכויות לשיפוי
לשנה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר
2012
2013
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
תשואה חזויה על נכסי תוכנית
רווחים )הפסדים( אקטוארים
תשואה בפועל על נכסי תוכנית
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הטבות לעובדים )המשך(
ב.

הטבות לאחר סיום העסקה) :המשך(
)(1

תוכניות להטבה מוגדרת) :המשך(
)ח(

השוואה לשנים קודמות
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2013
2011
2012
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
ערך נוכחי של מחויבות בגין תוכניות להטבה
מוגדרת
שווי הוגן של נכסי התוכניות
גירעון בתוכנית

ג.

3,395
2,752
643

2,929
2,348
581

2,458
1,940
518

הטבות עובדים לזמן קצר:
)(1

ההרכב:

)(2

מידע נוסף:

ליום  31בדצמבר
2012
2013
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
שכר עבודה ,משכורת וסוציאליות
זכאות לפיצוי בגין היעדרויות לטווח קצר והבראה
סה"כ

)א(

1,481
398
1,879

1,277
382
1,659

ימי חופשה בתשלום:
בהתאם לחוק חופשה שנתית התשי"א ,1951-זכאים עובדי החברה למספר ימי חופשה בתשלום
בגין כל שנת עבודה .בהתאם לחוק האמור )ותוספות לו שנקבעו בהסכמים אישיים בין החברה
לחלק מהעובדים( ,מספר ימי החופשה בשנה להם זכאי כל עובד נקבעים בהתאם לוותק של אותו
עובד.
העובד רשאי לנצל ימי חופשה לפי צרכיו ובהסכמת החברה ,ולצבור את יתרת ימי החופשה שטרם
נוצלה ,בהתאם להסכם העבודה האישי שלו .עובד ,שחדל לעבוד בטרם ניצל את יתרת ימי
החופשה שצבר ,זכאי לתשלום בגין יתרת ימי החופשה הנ"ל.
יתרת ההפרשה לחופשה של הקבוצה הינה בהתאם לזכאות לחופשה של כל עובד ועובד ,לפי
ההסכם האישי שלו עם החברה אלה הוא משתייך ,ובהתאם לשכר העובד .יתרת ההפרשה
לחופשה של הקבוצה ליום  31בדצמבר 2013 ,הינה  305אלפי ש"ח ) 293אלפי ש"ח ליום 31
בדצמבר.(2012 ,

)ב(

ימי מחלה בתשלום:
בהתאם לחוק דמי מחלה התשל"ו ,1976-זכאים עובדי החברה ל 18-ימי מחלה בשנה )יום וחצי
בחודש( .ניצול ימי מחלה נעשה רק עם קבלת אישור רפואי על מחלה של עובד .עובד שחדל לעבוד
בטרם ניצל את יתרת ימי המחלה לה הוא זכאי ,לא זכאי לתשלום בגין יתרת ימי המחלה הנ"ל ,ולכן
הפרשה כזו אינה כלולה בספרי החברה.
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מסים על ההכנסה
א.

יתרות מסים נדחים:
הרכב נכסי )התחייבויות( מסים נדחים מפורטים כדלהלן:
יתרה
ליום
 1בינואר
2013
אלפי ש"ח

הוכר ברווח
והפסד
אלפי ש"ח

הוכר כנגד
ההון
אלפי ש"ח

יתרה ליום
31
בדצמבר
2013
אלפי ש"ח

הפרשי עיתוי:
הוצאות הנפקה כנגד הפרמיה
נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח והפסד
הפרשות בגין הטבות לעובדים
חובות מסופקים
סה"כ

)(828
262
24
)(542

)(908
)(7
67
)(848

73
73

73
)(1,736
255
91
)(1,317

הפסדים לצרכי מס

562

)(171

-

391

סה"כ

20

)(1,019

73

)(926

יתרה
ליום
 1בינואר
2012
אלפי ש"ח

הוכר ברווח
והפסד
אלפי ש"ח

יתרה ליום
31
בדצמבר
2012
אלפי ש"ח

הפרשי עיתוי:
נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח והפסד
הפרשות בגין הטבות לעובדים
חובות מסופקים
סה"כ

265
137
402

)(828
)(3
)(113
)(944

)(828
262
24
)(542

הפסדים לצרכי מס

532

30

562

סה"כ

934

)(914

20

מסים נדחים מוצגים בדוח על המצב הכספי כדלקמן:
ליום  31בדצמבר
2013
2012
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
נכסי )התחייבויות( מסים נדחים  -לא שוטפים
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מסים על ההכנסה )המשך(
ב.

הוצאות מסים על הכנסה שהוכרו בדוח הרווח והפסד:
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2013
2011
2012
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
מסים שוטפים:
הוצאות מסים שוטפים
מסים בגין שנים קודמות
סה"כ מסים שוטפים

8,459
539
8,998

7,094
)(251
6,843

4,277
)(131
4,146

מסים נדחים:

ג.

הוצאות )הכנסות( מסים נדחים בגין יצירתם והיפוכם
של הפרשים זמניים
סה"כ מסים נדחים

1,019
1,019

914
914

)(240
)(240

סה"כ הוצאות מס

10,017

7,757

3,906

המס האפקטיבי:
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2013
2011
2012
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
64,162
25%
16,041

39,179
25%
9,795

2,950
24%
708

רווח לפני מסים על ההכנסה
שיעור מס סטטוטורי
הוצאות מס לפי שיעור מס סטטוטורי

)(286
166
)(6,495
11
41
)(6,563

)(47
)(64
)(1,851
)(13
)(1,975

)(91
124
3,418
36
)(158
3,329

התאמות שנעשו במהלך השנה בגין מסים שוטפים משנים
קודמות

539

)(63

)(131

סה"כ מסים על הכנסה כפי שהוצגו בדוח רווח והפסד

10,017

7,757

3,906

תוספת )חיסכון( במס בגין:
הכנסות פטורות
הוצאות שאינן מותרות בניכוי
הפסד )רווח( מניירות ערך שלא נוצר בגינם מס נדחה
התאמות עקב שינויים בשיעורי המס
אחר
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מסים על ההכנסה )המשך(
ד.

יתרות מסים שוטפים:
ליום  31בדצמבר
2013
2012
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
התחייבויות מסים שוטפים

ה.

440

2,077

מידע נוסף:
)(1

לחברה ולחברות המאוחדות טרם הוצאו שומות מס סופיות מיום היווסדן .בהתאם להוראות סעיף 145
לפקודת מס הכנסה ,השומות עד וכולל שנת  2007נחשבות כסופיות ,בכפוף למגבלות מסוימות.

)(2

ביום  26בפברואר  2008עבר בכנסת בקריאה שלישית ,חוק מס הכנסה )תיאומים בשל אינפלציה( )תיקון
מס' ) (20הגבלת תקופת התחולה( ,התשס"ח) 2008-להלן " -התיקון"( ,לפיו תחולתו של חוק התיאומים
בשל אינפלציה תסתיים בשנת המס  ,2007ומשנת המס  2008לא יחולו עוד הוראות החוק ,למעט הוראות
המעבר שמטרתן למנוע עיוותים בחישובי המס.
בהתאם לתיקון ,בשנת המס  2008ואילך ,לא תחושב עוד התאמה של ההכנסות לצרכי מס לבסיס מדידה
ריאלי .כמו-כן ,תופסק ההצמדה למדד של סכומי הפחת על נכסים קבועים ושל סכומי הפסדים מועברים
לצרכי מס ,באופן שסכומים אלה יתואמו עד למדד של סוף שנת המס  ,2007והצמדתם למדד תיפסק
ממועד זה ואילך.

)(3

בהתאם לתיקון מספר  147לפקודת מס הכנסה ,התשס"ה ,2005-מס החברות בשיעור  34%אשר הושת
על חברות הופחת באופן הדרגתי החל משנת ) 2006לגביה נקבע שיעור מס של  (31%ועד לשנת 2010
לגביה נקבע שיעור מס של ) 25%שיעור המס בשנים  2008 ,2007ו 2009-הינו  27% ,29%ו,26%-
בהתאמה(.
ביום  23ביולי  2009פורסם חוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים
 2009ו ,(2010-התשס"ט) 2009-להלן " -חוק ההסדרים"( .על פי חוק ההסדרים ,יופחתו שיעורי המס
בגובה  26%ו 25%-המושתים על חברות בשנים  2009ו ,2010-בהתאמה ,באופן הדרגתי החל משנת
המס  2011לגביה נקבע מס חברות בשיעור  24%ועד לשנת המס  2016לגביה נקבע מס חברות בשיעור
של .18%

)(4

ביום  26לספטמבר  2011התפרסמו המלצותיה של הועדה לשינוי כלכלי חברתי בראשותו של פרופסור
מנואל טרכטנברג .המלצות אלו כוללות מספר שינויים המוצעים בתחום המיסוי ,אשר במידה ותתקבלנה,
לא צפויה להן השפעה משמעותית על הדוחות הכספיים והתוצאות המדווחות של הקבוצה.
להלן עיקרי המלצות הועדה בתחום המיסוי לחברות:
.1
.2
.3

)(5

ביטול הפחתות המתוכננות בשנים הקרובות במס הכנסה ובמס חברות החל משנת .2012
העלאת מס החברות בשנת  2012לשיעור של .25%
העלאת שיעורי מס רווחי הון ומס שבח לשיעור המפורט בסעיף  2לעיל.

ביום  30ביולי 2013 ,אושר בקריאה שלישית בכנסת "חוק ההסדרים" )להלן" -החוק"( ופורסם ברשומות
ביום  5באוגוסט .2013 ,הוראות החוק אשר רלוונטית לחברה הינה העלאת מס החברות החל משנת המס
 2014לשיעור של ) 26.5%עלייה של  .(1.5%נכון לתאריך  31בדצמבר  ,2014יתרות מסים נדחים אשר
מחושבים לפי מס החברות ,חושבו בהתאם להוראות החוק.
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התקשרויות
א.

לחברה התחייבות לשלם תמריצים למספר לקוחות ,חלקם לפי שיעור מתוך סך כל המכירות השנתיות לאותו
לקוח ,וחלקם לפי שיעור מתוך רכישות מעל לנפח פעילות מוסכם לגבי כל השנה .התמריצים מחושבים באופן
ספציפי לכל לקוח.

ב.

בחודש אפריל  1997נחתמו הסכמים לשירותי ניהול בין החברה לבין יוסף ויליגר וצבי ויליגר )להלן " -בעלי
העניין"( באמצעות חברות בבעלותם )להלן " -חברות הניהול"( .ההסכמים היו לתקופה של ארבע שנים החל
מאפריל  1997אשר התחדשו מאליהם לשתי תקופות נוספות בנות שנתיים ימים כל אחת .דמי הניהול היו בסך
של  5,000דולר לחודש עבור כל אחת מחברות הניהול .בהתאם לתוספת להסכמי הניהול הנ"ל ,נקבע כי החל
מפברואר  2003לא ישולמו יותר דמי הניהול הנ"ל .תוקף ההסכמים הסתיים בחודש אפריל .2005
החל משנת  ,2013בעלי העניין זכאים לקבל מהחברה שכר דירקטורים וזאת בעלויות שכר הדירקטורים שאושרו
ליתר הדירקטורים בחברה .ראה באור  27להלן.
בחודש יוני  1998נחתמו הסכמים לשירותי ניהול בין וילי-פוד לבין בעלי העניין באמצעות חברות בבעלותם )להלן -
"חברות הניהול"( .הסכמים אלה ביטלו הסכמי העסקה מחודש אפריל  .1997ההסכמים היו לתקופה של ארבע
שנים החל מחודש יוני  1998והתחדשו מאליהם לשתי תקופות נוספות בנות שנתיים ימים כל אחת .דמי הניהול
היו בסך  24,500דולר לחודש עבור כל אחת מחברות הניהול .עוד עפ"י ההסכם היו זכאיות כל אחת מחברות
הניהול למענק שנתי מרווחיה המאוחדים לפני מס ולפני תשלום מענקים של וילי-פוד באותה שנה )להלן " -הרווח
הקובע"( כדלקמן :אם הרווח הקובע פחת מ 3-מיליון ש"ח  -יהא שיעור המענק  3%מהרווח הקובע ואם הרווח
הקובע עלה על  3מיליון ש"ח  -יהא שיעור המענק  5%מתוך הרווח הקובע .מענק זה שולם בגין רווחי וילי-פוד
לשנת  1998ואילך.
בחודש אוגוסט  ,2011אישרו ואישררו ועדת הביקורת ודירקטוריון וילי-פוד ,וביום  6לאוקטובר  2011אישרה
ואישררה האסיפה הכללית של וילי-פוד )חברה ציבורית כהגדרתה בחוק החברות ,התשנ"ט (1999-את ההסכמים
האמורים מחדש ,וזאת בקשר עם כהונתו של מר צבי ויליגר כיו"ר דירקטוריון וילי-פוד ,ובקשר עם כהונתו של מר
יוסף ויליגר כדירקטור ונשיא וילי-פוד ,תוך תיקון להסכמים עמם שהינם בתנאים דומים לאלה שאושרו להם
באסיפה הכללית של וילי-פוד מחודש מרץ  ,2008למעט בקשר עם ההודעה המוקדמת לסיום ההתקשרות עמם
מצד וילי-פוד שהופחתה ל 18 -חודשים .ההתקשרות בהסכמים עמם נעשתה למפרע החל מיום  15בספטמבר
 2011ולמשך תקופה של שלוש שנים ממועד אישור האסיפה הכללית של וילי-פוד מיום  6לאוקטובר .2011

ג.

ביום  1באפריל  1997התקשרה החברה עם וילי-פוד בהסכם לקבלת שירותי ניהול ,מנהלה ,הנה"ח וחשבות ,כולל
ניהול פעילותה ממשרדים אשר נשכרו על-ידי וילי-פוד .על פי ההסכם האמור תשלם החברה לוילי-פוד סכום חודשי
של  4,500ש"ח החל מחודש יוני  1997צמוד למדד המחירים לצרכן של חודש יוני .1997
בחודש אוגוסט  ,2011אישרו ואישררו ועדת הביקורת ודירקטוריון וילי-פוד ,וביום  6לאוקטובר  2011אישרה
ואישררה האסיפה הכללית של וילי-פוד את ההסכם האמור מחדש.

ד.

ביאור - 16

על פי רוב ,הקבוצה אינה מתקשרת בהסכמי סוכנות בכתב או הסכמים כתובים אחרים עם ספקיה .עם זאת
לקבוצה אישורים בכתב מאת כ 24 -ספקים זרים המאשרים כי הקבוצה הינה סוכן ו/או מפיץ בלעדי בישראל של
אותו ספק בקשר למוצר מסויים או לעיתים לקו מוצרים המיוצרים על-ידו.

הון מניות ופרמיה על המניות
א.

הון רשום:
ליום  31בדצמבר
2013
2012
מניות רגילות בנות  1ש"ח ערך נקוב

50,000,000
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הון מניות ופרמיה על המניות )המשך(
ב.

הון מונפק:
מספר המניות
ליום  31בדצמבר
2013
2012
באלפים
באלפים
מניות רגילות
בנות  1ש"ח ע.נ.
שנפרעו במלואן

ג.

13,306

12,558

הון המניות
ליום  31בדצמבר
2012
2013
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
14,894

14,146

פרמיה על המניות
ליום  31בדצמבר
2012
2013
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
131,512

113,585

אופציות למניות שהוענקו במסגרת תוכנית הענקת אופציות לעובדים:
למידע בדבר תוכניות הענקת אופציות לעובדים ראה ביאור .18

ד.

הנפקת מניות בהקצאה פרטית:
ביום  25בנובמבר ,2013 ,אישר דירקטוריון החברה את התקשרות החברה עם משקיעים מסווגים הנמנים על
המשקיעים המפורטים בתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך ,התשכ"ח) 1968-להלן " -הניצעים"( ,לביצוע הקצאה
פרטית מהותית לניצעים של  689,700מניות רגילות בנות  1ש"ח ע.נ .כ"א של החברה )להלן " -המניות
המוצעות"( ושל  689,700אופציות לא רשומות למסחר ולא תהיינה ניתנות להעברה לצד שלישי כלשהו ,הניתנות
למימוש כ"א למניה רגילה אחת של החברה בת  1ש"ח ע.נ.
מחיר שנקבע לכל מניה מוצעת בהקצאה הינו  29ש"ח .שער הנעילה של המניה הרגילה של החברה בבורסה ביום
שקדם למועד פרסום דיווח זה )קרי ה 24 -בנובמבר  ,(2013היה  27.67ש"ח למניה .המחיר למניה המוצעת
במסגרת דוח הקצאה זה ,מהווה  104.8%משער הנעילה של מניית החברה בבורסה ביום  24בנובמבר .2013
השווי ההוגן של האופציות המוצעות על פי דוח זה ,נאמד תוך יישום מודל בלק אנד שולס .הערך הכלכלי של כל
כתב אופציה המוצע על פי דוח זה ,הינו כ 2.40 -ש"ח.
האופציות תהיינה ניתנות למימוש במשך תקופה בת שנתיים ) 2שנים( מיום  4בדצמבר  ,2013דהיינו ,עד ליום 3
בדצמבר ) 2015כולל( )להלן " -תקופת המימוש"( ,מחיר המימוש יהיה בסך של  33ש"ח למניה )להלן " -מחיר
המימוש"( ,מותאם דיבידנד )למעט דיבידנד שהוכרז על ידי החברה ביום  6.11.2013ושמועד תשלומו נקבע ליום
 .(17.12.2013כמו כן ,מחיר המימוש יהיה מותאם מניות הטבה והנפקת זכויות .האופציות שלא ימומשו עד לתום
תקופת המימוש ,תפקענה ולא תקנינה עוד זכויות כלשהן.

ה.

תנועה במספר המניות:
באלפים
מספר המניות )*(:
יתרה ליום  1בינואר 2012

11,901

תנועה בשנת :2012
הנפקה מניות כתוצאה ממימוש כתבי אופציות

524

יתרה ליום  31בדצמבר 2012

12,425

תנועה בשנת :2013
הנפקת מניות כתוצאה ממימוש כתבי אופציות
הנפקת מניות בהקצאה פרטית

58
690

יתרה ליום  31בדצמבר 2013

13,173

)*( בניכוי סך של  133אלפי מניות החברה המוחזקות על-ידי חברה מאוחדת
ג47 -

וילי-פוד השקעות בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים

ביאור - 17

דיבידנדים
ביום  18במרץ 2013 ,החליט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד סופי במזומן בגין שנת  2012בסכום כולל של 6.9
מיליון ש"ח ,כ 0.55 -ש"ח למניה .יום הקום נקבע ל 4 -באפריל  .2013הדיבידנד שולם בפועל ביום  17באפריל .2013
ביום  6בנובמבר 2013 ,החליט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד ביניים במזומן בגין שנת  2013בסכום כולל של 10
מיליון ש"ח כ 0.793 -ש"ח .המועד הקובע נקבע ל 20 -בנובמבר  ,2013הדיבידנד שולם בפועל ביום  5בדצמבר .2013

ביאור - 18

תשלום מבוסס מניות
א.

פירוט התוכניות של הקצאת כתבי אופציה לבעלי תפקידים בחברה:

תכנית כתבי אופציה

א .הענקת אוגוסט 2009
ב .הענקת יוני 2011

מספר
כתבי
אופציה

135,000
65,000

מועד
הענקה

8/09
06/11

מועד פקיעה

עובדים 8/14 -
עובדים
 - 06/12שליש
 - 06/13שליש
 - 06/14שליש

מחיר
מימוש
במועד
ההענקה
ש"ח
11.5

10.1388

שווי הוגן
במועד
ההענקה
ש"ח
עובדים -
8.39

ראה סעיף
ב לעיל

בחודש ינואר  2008אישר דירקטוריון החברה תוכנית להקצאה ,ללא תמורה ,של כתבי אופציה למנכ"ל החברה
וליו"ר הדירקטוריון של החברה ,לעובדים ונושאי משרה בחברה .במסגרת התוכנית הוקצו  500,000כתבי אופציה,
מתוכם  200,000כתבי אופציה למנכ"ל החברה וליו"ר דירקטוריון החברה ,כל אחד.
בהתאם להחלטת וועדת הביקורת ודירקטוריון החברה מיום  12במרץ  ,2009הודיעה החברה ביום  4באוגוסט
 2009כי בוצעו תיקונים לתוכנית האופציות ,בין היתר ,על דרך של הרחבת כמות כתבי האופציות אשר יוקצו
לעובדים ל 200,000 -כתבי אופציה ,שינוי המועדים בהם כתבי האופציה יהיו ניתנים למימוש על ידי הניצעים ,כך
שתקופת המימוש הוארכה ב 6-חודשים ,ושינוי מחיר המימוש בעבור כל כתב אופציה ,כך שמחיר המימוש יהיה
בסך נומינלי של  11.5ש"ח ,לא צמוד למדד המחירים לצרכן ,בעבור כל כתב אופציה ולא  19ש"ח צמוד למדד
המחירים לצרכן בעבור כל כתב אופציה .במועד זה הוקצו  135,000כתבי אופציה לעובדים.
כתבי האופציה שהוענקו כאמור לעובדי החברה יבשילו בשלושה חלקים שווים כדלקמן:
)(1
)(2
)(3

שליש ) - (1/3החל מתום  12חודשים ממועד הקצאת כתבי האופציה )להלן " -המועד הקובע"( ועד לתום
 36חודשים מהמועד הקובע.
שליש ) - (1/3החל מתום  24חודשים מהמועד הקובע ועד לתום  48חודשים מהמועד הקובע.
שליש ) - (1/3החל מתום  36חודשים מהמועד הקובע ועד לתום  60חודשים מהמועד הקובע.

עלות ההטבה אשר גלומה בכתבי האופציה שהוקצו כאמור לעובדים ,בהתבסס על השווי ההוגן במועד הענקתם
נאמדה בסך של כ 1.1-מיליון ש"ח .סכום זה נזקף לדוח רווח והפסד על פני תקופות ההבשלה.
בחודש מרץ  2011ובהמשך לתוכנית האופציות שאושרה בחודש מרץ  2009שבמסגרתה אושרה הקצאת
 200,000כתבי אופציה לא סחירות לעובדי החברה ועובדי וילי-פוד והחברות הבנות שלה ,ובהמשך להקצאת
 135,000כתבי אופציה לעובדי החברה ולעובדי וילי-פוד והחברות הבנות שלה בחודש אוגוסט  ,2009אישר
דירקטוריון החברה את הקצאת יתרת  65,000כתבי האופציה ,מתוכם  10,000כתבי אופציה למשנה למנכ"ל
החברה והיתרה לנושא משרה ולעובד בוילי-פוד .כתבי האופציה הוקצו במסלול פירותי לצרכי מס הכנסה .עם
ביצוע ההקצאה האמורה ,הוקצו כל כתבי האופציה על פי תוכנית האופציות מחודש אוגוסט .2009
 65,000כתבי האופציה האמורים הוקצו ביום  29ביוני  .2011כל כתב אופציה ניתן למימוש למניה רגילה אחת של
החברה בת  1ש"ח ערך נקוב ,כנגד תשלום תוספת מימוש בסך של  10.1388ש"ח )כפוף להתאמות( .כתבי
האופציה יבשילו בחלקים כדלקמן :שליש מכלל כתבי האופציה האמורים יהיו ניתנים למימוש מיום  29לחודש יוני
ג48 -
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תשלום מבוסס מניות )המשך(
א.

פירוט התוכניות של הקצאת כתבי אופציה לבעלי תפקידים בחברה )המשך(:
בשנת  2012למשך  24חודש; שליש מכלל כתבי האופציה יהיו ניתנים למימוש מיום  29לחודש יוני לשנת 2013
למשך  24חודש והשליש האחרון מכלל כתבי האופציה יהיו ניתנים למימוש מיום  29לחודש יוני בשנת 2014
למשך  24חודש .בסוף שנת  2011ובתחילת שנת  ,2012הודיעו נושא המשרה והעובד בוילי-פוד כי בכוונתם
לסיים את עבודתם ,ומשום כך  55,000האופציות שהוענקו להם פקעו עם עזיבתם.
במהלך שנת  2012פקעו  14,000כתבי אופציות עובדים בגין עובדים שעזבו.
עלות ההטבה הגלומה בכתבי האופציה שהוקצו כאמור ,בהתבסס על השווי ההוגן במועד הענקתם ובניטרול
האופציות שיפקעו נאמדה בסך של כ 230 -אלפי ש"ח .סכום זה נזקף לדוח על הרווח והפסד על פני תקופות
ההבשלה.
ביום  28בנובמבר  ,2013אישרה האסיפה הכללית של וילי-פוד ,לאחר קבלת אישור ועדת התגמול ודירקטוריון
וילי-פוד ,תכנית אופציות עובדים )להלן בסעיף זה" :התכנית"( במסגרתה תקצה וילי-פוד ,בהתאם להוראות סעיף
 102לפקודת מס הכנסה במסלול הכנסת עבודה 430,000 ,כתבי אופציה בלתי סחירות של החברה לנושאי
משרה של וילי-פוד ולעובדים של החברות הבנות )להלן בסעיף זה" :העובדים הניצעים"( .כל כתב אופציה ניתן
למימוש למניה רגילה אחת בת  0.1ש"ח ע.נ .כ"א של וילי-פוד .לפירוט נוסף ראה באור 27ד.

ב.

אומדן השווי ההוגן של כתבי האופציה:
השווי ההוגן של כתבי האופציה שהוענקו כאמור לעיל נאמד תוך יישום מודל בלק ושולץ .במסגרת זו ,לא הביאה
החברה בחשבון את השפעת תנאי ההבשלה ,למעט תנאי שוק על השווי ההוגן של המכשירים ההוניים המוענקים.
הפרמטרים אשר שימשו ביישום המודל הינם כלהלן:
)(1

הענקה אוגוסט :2009
מחיר מניה ממוצע )בש"ח(
מחיר מימוש )בש"ח(
תנודתיות צפויה )**(
אורך חיי כתבי האופציה )*( )בשנים(
שיעור הריבית חסרת סיכון

)(2

20.13
11.5
עובדים 45% - 51% -
עובדים 2 - 4 -
2.5%-3.7%

הענקה יוני :2011
הפרמטרים אשר שימשו ביישום המודל הינם כלהלן:
השווי ההוגן של כתבי האופציה שהוענקו כאמור לעיל ,נאמד תוך יישום מודל בלק ושולץ .במסגרת זו ,לא
הביאה החברה בחשבון את השפעת תנאי ההבשלה ,למעט תנאי שוק על השווי ההוגן של המכשירים
ההוניים המוענקים.
תוכנית יוני
2011
מחיר מניה ממוצע )בש"ח(
מחיר מימוש )בש"ח(
תנודתיות צפויה )*(
אורך חיי כתבי האופציה )בשנים( )**(
שיעור הריבית חסרת סיכון
)*(
)**(

20.13
10.1388
44.1%
2.49
4.4%

התנודתיות הצפויה נקבעה על בסיס תנודתיות היסטורית של מחירי המניה של החברה ושל
חברות אחרות בקבוצה.
אורך חיי כתבי האופציה הממוצע נקבע בהתאם לתחזית ההנהלה בדבר תקופת ההחזקה של
כתבי האופציה בידי העובדים בהתחשב בתפקידם בחברה ובניסיון העבר של החברה.
ג49 -
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תשלום מבוסס מניות )המשך(
)(3

הענקה נובמבר :2013
תוכנית נובמבר
2013
מחיר מניה ממוצע )דולר ארה"ב(
מחיר מימוש )דולר ארה"ב(
תנודתיות צפויה )*(
אורך חיי כתבי האופציה )בשנים( )**(
שיעור הריבית חסרת סיכון
)*(
)**(

ג.

התנודתיות הצפויה נקבעה על בסיס תנודתיות היסטורית של מחירי המניה של החברה ושל
חברות אחרות בקבוצה.
אורך חיי כתבי האופציה הממוצע נקבע בהתאם לתחזית ההנהלה בדבר תקופת ההחזקה של
כתבי האופציה בידי העובדים בהתחשב בתפקידם בחברה ובניסיון העבר של החברה.

פרטים נוספים באשר לכתבי אופציה שהוענקו לעובדים:
לשנה שנסתיימה
ביום  31בדצמבר 2013
ממוצע
משוקלל
של מחיר
מספר
המימוש
האופציות
כתבי אופציה שהוענקו לעובדים אשר:
9.94
61,334
קיימות במחזור לתחילת התקופה
הוענקו
9.78
)(58,000
מומשו
פקעו
3,334
9.58
קיימות במחזור לתום השנה
-

ניתנות למימוש בתום השנה )*(
)*(

ביאור - 19

8.07
6.5
30%
5
1.57%

לשנה שנסתיימה
ביום  31בדצמבר 2012
ממוצע
משוקלל
של מחיר
מספר
המימוש
האופציות
10.14
-

75,001
)(13,667
61,334

9.94

54,667

-

הממוצע המשוקלל של יתרת אורך החיים החוזי של כתבי האופציה כאמור הינו  2.49שנים.

פרטים נוספים על הכנסות והוצאות
א.

הכנסות ממכירות:
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2013
2011
2012
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
מכירת סחורות מתוצרת תאגידים אחרים

336,726

ג50 -

286,827

264,399
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פרטים נוספים על הכנסות והוצאות )המשך(
ב.

עלות המכירות:
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2013
2011
2012
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
הובלה למחסן ופריקת מכולות
אחרות
אחזקת ושכירות מחסן ואחסנה
פחת והפחתות
ירידה )עלייה(:
במלאי מוצרים
קניות
סה"כ עלות המכירות

ג.

1,993
1,754
4,087
1,968
9,802

1,833
1,597
2,768
2,310
8,508

1,760
1,504
2,678
1,858
7,800

)(290
243,313
252,825

)(16,349
225,395
217,554

)(7
194,895
202,688

הוצאות מכירה ושיווק:
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2013
2011
2012
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
הוצאות בגין הטבות עובד )ראה ס"ק ה(
פרסום וקידום מכירות
הובלה ואחזקה
אחזקת רכב
פחת והפחתות
אחרות

ד.

11,219
5,966
7,146
4,591
1,995
4,456
35,373

11,021
4,288
5,927
4,524
376
2,911
29,047

10,234
3,774
5,032
4,499
1,098
2,844
27,481

הוצאות הנהלה וכלליות:
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2013
2011
2012
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
13,210
2,746
340
1,237
412
578
181
1,223
19,927

הוצאות בגין הטבות עובד )ראה ס"ק ה(
שירותים מקצועיים
חובות מסופקים ואבודים
אחזקת משרד
אחזקת רכב
פחת והפחתות
תקשורת
אחרות

ג51 -

11,195
3,202
)(11
1,040
344
485
166
882
17,303

10,215
4,690
109
974
274
408
198
993
17,861
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פרטים נוספים על הכנסות והוצאות )המשך(
ה.

הוצאות בגין הטבות לעובדים:
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2013
2011
2012
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
שכר )ללא שכר בעלי עניין  -ראה ביאור (27
עסקאות תשלום מבוסס מניות המסולקות במניות )ללא אופציות
בעלי עניין  -ראה ביאור (27
הוצאות בגין תוכנית הטבה מוגדרת

ו.

16,341

15,701

15,159

18
16,359

93
63
15,857

200
)(124
15,235

פחת והפחתות:
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2013
2011
2012
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
פחת רכוש קבוע )ראה ביאור (7

ביאור 20

-

הכנסות )הוצאות( מימון

א.

ההרכב:

4,541

3,171

3,359

לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2013
2011
2012
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח

ב.

הכנסות ריבית:
הכנסות ריבית בגין פיקדונות בנקים לזמן קצר
הכנסות ריבית בגין אגרות חוב מוחזקות למסחר
אחרות
סה"כ הכנסות ריבית

468
3,808
49
4,325

911
5,782
6,693

2,014
4,426
58
6,498

אחרות:
שינויים בשווי ההוגן של נכסים פיננסיים מוחזקים למסחר
הפרשי שער
שינויים בשווי הוגן של קרן שיועדו לרווח והפסד
דיבידנדים שנתקבלו
סה"כ הכנסות )הוצאות( מימון אחרות

32,395
1,407
698
34,500

10,221
2,051
113
1,033
13,418

)(17,886
1,707
)(70
1,229
)(15,020

סה"כ הכנסות )הוצאות( מימון

38,825

20,111

)(8,522

רווח )הפסד( נטו מנכסים פיננסיים לפי קבוצות:
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2013
2011
2012
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
נכסים פיננסיים מוחזקים למסחר בשווי הוגן דרך רווח והפסד
הלוואות וחייבים )כולל מזומנים ושווי מזומנים(

ג52 -

32,395
6,430
38,825

10,211
9,900
20,111

)(17,886
9,364
)(8,522
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הוצאות מימון

א.

ההרכב:
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2013
2011
2012
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח

ב.

הוצאות ריבית:
הוצאות ריבית בגין משיכת יתר מבנקים והלוואות
הוצאות ריבית בגין אגרות חוב הניתנות להמרה
הוצאות ריבית בגין אגרות חוב שאינן ניתנות להמרה
סה"כ הוצאות ריבית

80
1,683
1,763

175
2,739
2,914

46
16
3,990
4,052

אחרות:
שינויים בשווי ההוגן של התחייבות אגרות חוב הניתנות להמרה
הוצאות הצמדה וניכיון בגין אגרות חוב שאינן ניתנות להמרה
הפרשי שער
הוצאות בגין עמלות
אחרות
סה"כ הוצאות מימון אחרות

153
719
614
69
1,555

236
84
667
987

65
589
)(90
565
)(44
1,085

סה"כ הוצאות מימון

3,318

3,901

5,137

הפסד נטו מהתחייבויות פיננסיות לפי קבוצות:
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2013
2011
2012
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
התחייבויות פיננסיות שיועדו בשווי הוגן דרך רווח והפסד
התחייבויות פיננסיות הנמדדות בעלות מופחתת
אחרות

ביאור - 22

2,739
1,162
3,901

69
1,683
1,566
3,318

)(88
4,660
565
5,137

רווח )הפסד( למניה
א.

רווח )הפסד( בסיסי למניה:
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2013
2011
2012
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
41,586

רווח לשנה שמיוחס לבעלים של החברה
רווח )הפסד( ששימש לצורך חישוב רווח )הפסד(
בסיסי למניה
הפסד ששימש לצורך חישוב הפסד בסיסי למניה
מפעילויות שהופסקו
רווח )הפסד( ששימש לצורך חישוב רווח )הפסד(
בסיסי למניה מפעילויות נמשכות

ג53 -

21,111

)(5,749

41,586

21,111

)(5,749

-

-

)(3,963

41,586

21,111

)(9,712
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רווח למניה
א.

רווח )הפסד( בסיסי למניה )המשך(:
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2013
2011
2012
הממוצע המשוקלל של מספר המניות הרגילות
ששימש לצורך חישוב רווח )הפסד( בסיסי למניה

ב.

12,527,720

12,287,405

11,852,516

רווח )הפסד( מדולל למניה:
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2013
2011
2012
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
הרווח )ההפסד( ששימש לצורך חישוב הרווח
)ההפסד( הבסיסי למניה
התאמות:
ההפסד ששימש לצורך חישוב ההפסד המדולל למניה
מפעילויות שהופסקו
הרווח )ההפסד( ששימש לצורך חישוב הרווח
)ההפסד( המדולל למניה מפעילויות נמשכות

41,586

21,111

)(5,749

-

-

)(3,963

41,586

21,111

)(9,712

לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2013
2011
2012
כמות המניות המשוקלל הממוצע
התאמות:
להנפקת אופציות

ביאור - 23

12,527,720

12,287,405

11,852,516

8,113
12,535,833

16,141
12,303,546

14,542
11,867,058

מכשירים פיננסיים
א.

עיקרי המדיניות החשבונאית:
פרטים לגבי עיקרי המדיניות החשבונאית והשיטות שאומצו ,כולל התנאים להכרה ,בסיס המדידה והבסיס לפיו
הוכרו ההכנסות וההוצאות ביחס לכל קבוצה של נכסים פיננסיים ,התחייבויות פיננסיות ומכשירי הון ,מובאים
בביאור .2

ג54 -
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מכשירים פיננסיים )המשך(
ב.

קבוצות מכשירים פיננסיים:
ליום  31בדצמבר
2013
2012
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
נכסים פיננסיים:
שווי הוגן דרך רווח או הפסד:
מוחזקים למסחר
קרן מיועדת לשווי הוגן דרך רווח והפסד
הלוואה שיועדה בשווי הוגן דרך רווח או הפסד

התחייבויות פיננסיות:
שווי הוגן דרך רווח או הפסד:
התחייבויות פיננסיות הנמדדות בעלות מופחתת
ריבית לשלם בגין אג"ח )סדרה ד'(

ג.

176,976
9,349
65,300
251,625

25,500
82
25,582

248,417
1,077
249,494

38,165
157
38,322

מטרות ניהול סיכונים פיננסיים:
מחלקות הכספים של הקבוצה מספקות שירותים לפעילות העסקית ,מאפשרות גישה לשווקים פיננסיים מקומיים
ובינלאומיים ומפקחות ומנהלות את הסיכונים הפיננסיים הקשורים לפעילויות הקבוצה באמצעות דוחות פנימיים
המנתחים את מידת החשיפה לסיכונים לפי רמתם ועוצמתם .סיכונים אלה כוללים סיכוני שוק )כוללים סיכון מטבע,
סיכון שווי הוגן בגין שיעור ריבית ,סיכון מחיר וסיכון תזרים מזומנים בגין שיעור ריבית( ,סיכון אשראי וסיכון נזילות.
הקבוצה מפחיתה לעיתים את השפעת הסיכונים הנ"ל על-ידי שימוש במכשירים פיננסיים נגזרים על מנת לגדר את
החשיפות לסיכונים ,אך אינם מיועדים לגידור חשבונאי .השימוש במכשירים פיננסיים נגזרים נעשה בהתאם
למדיניות הקבוצה שאושרה על-ידי הדירקטוריונים ,אשר קובעת עקרונות לגבי :ניהול סיכון מטבע ,סיכון שיעור
ריבית ,סיכון אשראי ,השימוש במכשירים פיננסיים נגזרים ומכשירים פיננסיים לא נגזרים וההשקעה של עודף
נזילות .הציות למדיניות ולרמות החשיפה נסקרת על-ידי המבקר הפנימי על בסיס מתמשך.
מחלקת ניהול הכספים של הקבוצה מדווחת לוועדת ההשקעות של הקבוצה ולדירקטוריון החברה ,על הסיכונים
ועל יישום המדיניות שהוטמעה להקטנת החשיפות לסיכון.

ד.

סיכון שוק:
פעילות הקבוצה חושפת אותה בעיקר לסיכונים פיננסיים של שינוי בשערי חליפין של מטבע חוץ ו/או שינויים
במחירי המוצרים המיובאים ו/או שינויים בשיעורי ריבית .הקבוצה רוכשת חוזי אקדמה להחלפת מטבע חוץ,
בהתאם לצורך ,וכן פותחת אשראים דוקומנטריים לספקים ומבצעת הזמנות לסחורות מיובאות.
במהלך תקופת הדיווח ,לא חל שינוי בחשיפה לסיכוני שוק או בדרך בה הקבוצה מנהלת את או מודדת את הסיכון.

ה.

סיכון מטבע:
מרבית רכישות הקבוצה מתבצעות במטבע חוץ ,בעוד שרוב מכירות הקבוצה מתבצעות בישראל ,בשקלים
חדשים .כתוצאה מכך ,נוצרת חשיפה גדולה לתנודות בשערי חליפין .מדיניות הקבוצה היא להקטין ככל הניתן
סיכוני שוק לגבי שערי החליפין ומחירי הסחורות המיובאות ,ולצורך כך פותחת הקבוצה אשראים דוקומנטריים
גדולים לספקיה בחו"ל .כמו כן נוקטת הקבוצה ,מעת לעת ,בפעילות להגנה מפני שינויי שערי החליפין ,וזאת
בעיקר על ידי החזקת חלק מעודפי המזומנים שלה במט"ח ,ורכישה עיתית של מט"ח.
במהלך שנת  2013לא חל שינוי בחשיפה לסיכון מטבע או בדרך בה הקבוצה מנהלת את או מודדת את הסיכון.
הערכים הפנקסניים של הנכסים וההתחייבויות הכספיים של הקבוצה הנקובים במטבע חוץ הינם כדלקמן:
ג55 -
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מכשירים פיננסיים )המשך(
ה.

סיכון מטבע )המשך(:

התחייבויות
ליום  31בדצמבר
2012
2013
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח

נכסים
ליום  31בדצמבר
2013
2012
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
דולר

31,067

38,210

6,013

27,836

יורו

6,216

3,049

3,590

9,042

אחר

180

-

291

3,302

ניתוח רגישות של מטבע חוץ:
הקבוצה חשופה בעיקר למטבעות דולר ארה"ב ויורו.
הטבלה הבאה מפרטת את הרגישות לעלייה או ירידה של  10%בשער החליפין הרלוונטי 10% .הוא שיעור
הרגישות אשר נעשה בו שימוש בדיווח לאנשי המפתח הניהוליים וכן מדד זה מייצג את הערכות ההנהלה לגבי
השינוי האפשרי הסביר בשערי החליפין .ניתוח הרגישות כולל יתרות קיימות של פריטים כספיים הנקובים במטבע
חוץ ומתאים את התרגום שלהם בתום התקופה לשינוי בשיעור של  10%בשיעורי מטבע חוץ.
מספר חיובי בטבלה מציין עליה ברווח או ההפסד או גידול בהון עצמי כאשר מטבע הש"ח מתחזק ב 10%-ביחס
למטבע הרלוונטי ,או ירידה ברווח או ההפסד וקיטון בהון העצמי כאשר מטבע הש"ח נחלש ב 10% -ביחס למטבע
הרלוונטי.
השפעה של עליה ב 10%-במטבע הש"ח מול המטבעות האחרים לפני השפעת מס:
השפעת מטבע
דולר ארה"ב
ליום  31בדצמבר
2013
2012
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
2,505

רווח או הפסד

2,030

השפעת מטבע יורו
ליום  31בדצמבר
2012
2013
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
263

)(599

רגישות הקבוצה למטבע חוץ גדלה במהלך השנה הנוכחית בעיקר כתוצאה מגידול באשראי בנקאי וספקים צמוד
לשערי החליפין.
ו.

סיכון ריבית:
הקבוצה חשופה לסיכון ריבית מכיוון שחברות בקבוצה לוות ומלוות בשיעורי ריביות קבועות ומשתנות .הסיכון
מנוהל על-ידי הקבוצה באמצעות שמירה על יחס מתאים בין הלוואות בריבית משתנה להלוואות בריבית קבועה.
חשיפות הקבוצה לשיעורי ריבית על נכסים והתחייבויות פיננסיים מתוארת בחלק לגבי ניהול סיכון נזילות המובא
בהמשך ביאור זה.
ניתוח רגישות שיעורי הריבית:
ניתוח הרגישות נקבע על בסיס החשיפה לשיעורי ריבית של מכשירים פיננסיים בתום תקופת הדיווח .לשם דיווח
בנוגע לסיכון שיעורי ריבית באופן פנימי לאנשי המפתח הניהוליים ,נעשה שימוש בשיעור עלייה או ירידה של 5
נקודות בסיס המייצג את הערכת ההנהלה לגבי שינוי אפשרי סביר בשיעורי ריבית.
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מכשירים פיננסיים )המשך(
ו.

סיכון ריבית )המשך(:
בהנחה ששיעורי הריבית היו גדלים /קטנים ב 5 -נקודות בסיס ושאר הפרמטרים היו נשארים קבועים ,ההשפעה
לפני מס הייתה כדלקמן:
רווח הקבוצה לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר  2013היה גדל\קטן ב 2,197 -אלפי ש"ח ) :2012גדל\קטן בכ-
 496אלפי ש"ח( .שינוי זה נובע בעיקרו משינויים בשווי ההוגן של אגרות החוב של החברה.

ז.

סיכוני מחיר אחרים:
הקבוצה חשופה לסיכוני מחיר מניות ,קרנות נאמנות ואגרות חוב המטופלות כנכסים פיננסיים מוחזקים למסחר
)בשווי הוגן דרך רווח והפסד(.
הערך הפנקסני של ההשקעות החשופות לסיכון מחיר מניות ,קרנות נאמנות ואגרות חוב הינו  186,325אלפי ש"ח
).(249,494 :2012
ניתוח רגישות של מחיר המניות ,קרנות נאמנות ואגרות חוב:
ניתוח הרגישות להלן נקבע בהתבסס על החשיפה לסיכוני מחיר מניות ,קרנות נאמנות ואגרות חוב במועד הדיווח.
אם מחירי המניות ,קרנות הנאמנות ואגרות החוב המוחזקות היו גבוהים ב ,10%-ההשפעה לפני מס הייתה
כדלקמן:
הרווח/הפסד היה גדל/קטן ב 18,633 -אלפי ש"ח ליום  31בדצמבר  :2012) 2013גדל/קטן ב 24,950 -אלפי
ש"ח( כתוצאה משינויים בשווי ההוגן של מניות ,קרנות נאמנות ואגרות חוב מוחזקות למסחר.
רגישות הקבוצה למחירי הבטוחות הסחירות השתנתה מהותית מהשנה הקודמת בעקבות שינוי הרכב תיק
ההשקעות ועליית שווי משמעותית של ההחזקות בבטוחות סחירות במהלך השנה.
חשיפה למדד המחירים לצרכן:
הקבוצה חשופה לסיכון תזרימי מזומנים בגין שינוי במדד המחירים לצרכן וזאת בשל הבטוחות הסחירות הצמודות
למדד מתוך סך תיק ההשקעות.
הערך הפנקסני של בטוחות סחירות החשופות לשינוי במדד ליום  31בדצמבר  2013הינו  50,560אלפי ש"ח
) 61,614 - 2012אלפי ש"ח(.
השפעת של עלייה בשיעור של  10%במדד על רווח והפסד לפני מס הייתה כדלקמן:
הרווח לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר  2013היה גדל ב 5,056 -אלפי ש"ח ) :2012גדל ב 6,145 -אלפי
ש"ח(.

ח.
)(1

ניהול סיכון נזילות:
התחייבויות פיננסיות שאינן מהוות מכשירים פיננסיים נגזרים:
הטבלאות הבאות מפרטות את מועדי הפירעון החוזיים הנותרים של הקבוצה בגין התחייבויות פיננסיות ,אשר אינן
מהוות מכשיר פיננסי נגזר .הטבלאות נערכו בהתבסס על תזרימי המזומנים הבלתי מהוונים של ההתחייבויות
הפיננסיות בהתבסס על המועד המוקדם ביותר בו הקבוצה עשויה להידרש לפרוע אותן .הטבלה כוללת תזרימים הן
בגין ריבית והן בגין קרן.
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מכשירים פיננסיים )המשך(
ח .ניהול סיכון נזילות )המשך(:
)(1

התחייבויות פיננסיות שאינן מהוות מכשירים פיננסיים נגזרים )המשך(:

עד חודש
אלפי ש"ח
:2013
מכשירים נושאי ריבית:
משתנה
קבועה

-

:2012
מכשירים נושאי ריבית:
משתנה
קבועה

)(2

-

1-3
חודשים
אלפי ש"ח

254
254

25,920
25,920

מעל 3
חודשים
ועד שנה
אלפי ש"ח

12,819
12,819

12,819
7,500
20,319

 1-5שנים
אלפי ש"ח

12,681
12,681

25,345
25,345

סה"כ
אלפי ש"ח

25,500
254
25,754

38,164
33,420
71,583

נכסים פיננסים לא נגזרים:
הטבלאות הבאות מפרטות את מועדי הפדיון הצפויים של הקבוצה בגין נכסים פיננסיים לא נגזרים .הטבלאות נערכו
בהתבסס על מועדי הפדיון החוזיים הבלתי מהוונים של הנכסים הפיננסים כולל ריבית שתצמח מנכסים אלו ,פרט
למקרים בהם הקבוצה צופה כי תזרים המזומנים יתרחש בתקופה שונה.

:2013
נושאים ריבית
שאינם נושאים ריבית

:2012
נושאים ריבית
שאינם נושאים ריבית

עד חודש
אלפי ש"ח

1-3
חודשים
אלפי ש"ח

מעל 3
חודשים
ועד שנה
אלפי ש"ח

 1-5שנים
אלפי ש"ח

135,202
45,895
181,097

66
54,635
54,701

1,664
9,349
11,013

21,802
21,802

115,061
60,531
175,592

39,907
93,449
133,356

1,077
1,077

-

מעל 5
שנים
אלפי ש"ח

סה"כ
אלפי ש"ח

27,396
27,396

186,130
109,879
296,009

-

154,968
155,057
310,025

סכום האשראי הכולל הלא מנוצל לתאריך הדוח על המצב הכספי עומד על  38מיליון ש"ח .הקבוצה צופה כי תעמוד
בפירעון התחייבויותיה האחרות על ידי תזרימי המזומנים התפעוליים שלה ומפדיון נכסיה הפיננסיים.

ט.

שווי הוגן של מכשירים פיננסיים:
השווי ההוגן של נכסים והתחייבויות פיננסיים נקבע כדלקמן:


השווי ההוגן של נכסים והתחייבויות פיננסיים עם תנאים סטנדרטיים ואשר נסחרים בשווקים פעילים נקבע
בהתייחס למחירי שוק מצוטטים.



שווי הוגן של מכשירים פיננסיים נגזרים מחושב תוך שימוש במחירים מצוטטים .כאשר מחירים כאמור
אינם זמינים ,נעשה שימוש בניתוח תזרימי מזומנים מהוונים תוך שימוש בעקום תשואה מתאים למשך
ג58 -
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ט.

שווי הוגן של מכשירים פיננסיים )המשך(:
השווי ההוגן של נכסים והתחייבויות פיננסיים נקבע כדלקמן )המשך(:


החיים של המכשירים עבור נגזרים שאינם מהווים אופציות ולגבי נגזרים המהווים אופציות נעשה שימוש
במודלים לתמחור אופציות.

מחירים מצוטטים:
הנכסים הפיננסיים בקטגוריה זו כוללים מניות ,קרנות נאמנות ,אגרות רשומות הניתנות לפדיון ,שטרות חליפין
ואגרות חוב .ההתחייבויות הפיננסיות כוללות אגרות חוב ושטרות חליפין.
מכשירים פיננסיים שאינם מוצגים בדוח על המצב הכספי בשווי הוגן:
פרט למפורט בטבלה הבאה ,סבורה הקבוצה כי ערכם הפנקסני של ההתחייבויות הפיננסיים המוצגים בעלות
מופחתת בדוחות הכספיים זהה בקירוב לשווים ההוגן:
שווי הוגן
ערך פנקסני
ליום  31בדצמבר
ליום  31בדצמבר
2013
2012
2013
2012
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
התחייבויות פיננסיות
39,310
26,253
38,165
25,500
אגרות חוב )(1
הלוואות On-Call
)(1

-

23,230

-

23,230

השווי ההוגן מבוסס על מחירים מצוטטים בשוק פעיל לתום תקופת הדיווח.

לצורך מדידת שווים ההוגן של מכשיריה הפיננסיים ,מסווגת הקבוצה את מכשיריה הפיננסיים ,הנמדדים בדוח על
המצב הכספי על פי שווים ההוגן ,למדרג הכולל את שלוש הרמות שלהלן -
רמה :1

מחירים מצוטטים )שלא תואמו( בשווקים פעילים עבור נכסים זהים או התחייבויות זהות שלישות יש
גישה אליהם במועד המדידה.

רמה :2

נתונים ,מלבד מחירים מצוטטים שכלולים ברמה  ,1שהם ניתנים לצפייה עבור הנכס או ההתחייבות,
במישרין או בעקיפין.

רמה :3

נתונים שאינם ניתנים לצפייה עבור הנכס או ההתחייבות.

סיווג הנכסים או ההתחייבויות הנמדדים בשווי הוגן נעשה בהתבסס על הרמה הנמוכה ביותר בה נעשה שימוש
משמעותי לצורך מדידת השווי ההוגן של הנכס או ההתחייבות בכללותם.
להלן פירוט של מכשיריה הפיננסיים של הקבוצה הנמדדים בשווי הוגן ,על פי רמות:
נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח הפסד על פי רמות:
רמה 1
אלפי ש"ח
176,976
176,976

בטוחות סחירות ונגזרים
השקעה בקרן
הלוואה בשווי הוגן דרך רווח והפסד
סה"כ
ג59 -

ליום  31בדצמבר 2013
רמה 3
רמה 2
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
4,457
9,349
9,349

65,300
65,300

סה"כ
אלפי ש"ח
176,976
9,349
65,300
251,625
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מכשירים פיננסיים )המשך(
ט.

שווי הוגן של מכשירים פיננסיים )המשך(:

נכסים והתחייבויות הנמדדים בדוח על המצב הכספי בשווי הוגן על פי רמה :3
ביום  27בנובמבר  ,2013התקשרה וילי-פוד ,בהסכם הלוואה עם ) NEWCOלהלן" :הסכם ההלוואה"( ולפיו
תעמיד וילי-פוד ל NEWCO -הלוואה בסך של  65מיליון ש"ח )להלן" :ההלוואה"( ,שתופקד בהתאם להסכם
נאמנות בין וילי-פוד לבין נאמן ) NEWCOלהלן" :נאמן המשקיעים"( אשר ניתנת להמרה במלואה למניות אי די בי
חברה לאחזקות בע"מ )להלן" :אי די בי אחזקות"( או למניות אי די בי חברה לפתוח בע"מ )להלן" :מניות
ההמרה"( ,שתוחזקנה על ידי  NEWCOביחס של סכום ההלוואה לסכום ההזרמה של  NEWCOבמסגרת תכנית
ההסדר אשר הוגשה לבית המשפט לפי סעיף  350לחוק החברות ,התשנ"ט) 1999-להלן" :חוק החברות"( ,בין אי
די בי אחזקות לבין נושיה )להלן" :תכנית ההסדר"(.
על פי הסכם ההלוואה ,ההלוואה הינה "בולט" )קרן ,הפרשי הצמדה וריבית( ותועמד לתקופה של שנה ממועד
ההפקדה או לתקופה של ששה חודשים ממועד ההשלמה שנקבע על פי תכנית ההסדר ,לפי המוקדם מביניהם
)להלן" :מועד הפירעון המקורי"( .ההלוואה תהא צמודה למדד המחירים לצרכן כפי שפורסם ביום  15בנובמבר
 2013ותישא ריבית שנתית בשיעור של  5%המחושבת על בסיס ריבית דריבית ,החל ממועד ההפקדה ועד למועד
הפירעון הרלוונטי .בהתאם לתנאי הסכם ההלוואה ,היה ותכנית ההסדר לא תאושר על ידי בית המשפט ,או
במקרה בו לא התקיימו התנאים המתלים לכניסתה לתוקף כמפורט בתכנית ההסדר ,ההלוואה תיפרע ותוחזר
לוילי-פוד לפני מועד הפרעון המקורי בצירוף הפרשי הצמדה וריבית.
לאור החלטת בית המשפט המחוזי בתל-אביב מיום  17בדצמבר  2013בקשר עם אישור הסדר הנושים של אי די
בי אחזקות )להלן" :החלטת בית המשפט"( ,פנתה וילי-פוד לנאמן המשקיעים בדרישה להעביר לידיה את קרן
ההלוואה בהתאם להסכם הנאמנות והחלטת בית המשפט.
ביום  31בדצמבר  2013פנה נאמן המשקיעים לבקשת וילי-פוד לבעל התפקיד לפי הסכם הנאמנות ,עו״ד חגי
אולמן )"אולמן"( ,בהודעה כי קיבל פניה מאת וילי-פוד ביום  29בדצמבר  ,2013הדורשת מנאמן המשקיעים
להעביר לידי וילי-פוד באופן מיידי את קרן ההלוואה בסך של  65מיליון ש"ח שהעמידה וילי-פוד ל Newco-ואשר
הופקדה בנאמנות בידי נאמן המשקיעים .בפניה האמורה מתבקש אולמן ,כי לאור הוראות סעיף  4.2.2להסכם
הנאמנות ,החלטת בית המשפט ,ולכך כי ביום  31בדצמבר  2013חל המועד הנדחה להגשת דוח הבדיקה מטעם
המשקיף אשר מונה מטעם בית המשפט ,כונס הנכסים הרשמי ורשות ניירות ערך ,ובהתאם לבקשת וילי-פוד
כאמור ולאישור  ,Newcoליתן אישורו בכתב לנאמן המשקיעים ולחברה לנאמנות של בנק לאומי לישראל בע"מ )או
לחלופין את העדר הסכמתו( לפעול לשחרור הסכום האמור שבנאמנות.
ביום  12בינואר  ,2014נתקבלה חזרה בוילי-פוד קרן ההלוואה .ביום  14בינואר  2014נתקבלה בוילי-פוד הריבית
בגין ההלוואה.

השקעה
במכשירי חוב
ובהלוואות
המוצגות בשווי
הוגן
בתחום חברות
החזקה
אלפי ש"ח
יתרה ליום  1בינואר 2013
רכישות
רווחים שהוכרו דרך רווח והפסד:
הכנסות מימון

-

65,000
300
65,300

יתרה ליום  31בדצמבר 2013
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נכסים והתחייבויות פיננסיות אחרות
הקבוצה נוקטת ,מפעם לפעם ,בפעילות להגנה מפני שינויי שער ,מצ"ב הפוזיציות הפתוחות נכון ליום  31בדצמבר :2013
)(1

נכסים פיננסיים אחרים
התחייבויות
שוטפות
ליום  31בדצמבר
2012
2013
אלפי ש"ח
נגזרים שלא יועדו למטרות גידור
אופציות מעוף call
אופציות מעוף put

)(2

5,068
)(3,556
1,512

-

התחייבויות פיננסיות אחרות

שער חליפין

התחייבויות
שוטפות
ליום  31בדצמבר
2012
2013
אלפי ש"ח

מכשירים פיננסיים נגזרים אשר יועדו כפריטים מגדרים
3.485-3.515
4.756

חוזי אקדמה במטבע דולר ארה"ב
חוזי אקדמה במטבע יורו

ג61 -
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16
51

-
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פעילות מופסקת
א.

מימוש פעילות:
מכירת אחזקות וילי-פוד בסלטי שמיר ) (2006בע"מ )להלן – "סלטי שמיר"( והפסקת תחום פעילות הייצור:
בהמשך לתביעות הדדיות שהתנהלו בהליך בוררות בין וילי-פוד ובעלי מניות נוספים של סלטי שמיר )להלן " -בעלי
המניות הנוספים"( ,ביום  16בדצמבר  ,2011התקשרו וילי-פוד ובעלי המניות הנוספים בהסכם לפיו בעלי המניות
הנוספים ירכשו את מלוא מניות וילי-פוד בסלטי שמיר ) 51%מהון המניות של סלטי שמיר( ,מוילי-פוד בתמורה
לסך של  12,000,000ש"ח )להלן בפסקה זו" :ההסכם"( .כמו כן ,ובהתאם להסכם ,תהיה זכאית וילי-פוד לדמי
ניהול מסלטי שמיר בסך של  1,500,000ש"ח בתוספת מע"מ עבור שירותי ניהול שניתנו על-ידי נושאי המשרה
שכיהנו מטעם וילי-פוד בסלטי שמיר עד לסוף שנת  .2011להלן יפורטו עיקרי ההסכם:
)(1

במועד השלמת ההסכם ,חברי הדירקטוריון מטעמה של וילי-פוד בסלטי שמיר יתפטרו מתפקידם .בנוסף,
הוסכם כי הצדדים ישחררו את וילי-פוד מכל הערבויות שנתנה להבטחת תשלום חובות סלטי שמיר
לתאגידים בנקאיים ולגופים אחרים .כמו כן ,וילי-פוד תמסור ותשחרר לבעלי המניות הנוספים את כל
הביטחונות שמסרו לה בעבר.

)(2

כמו כן ,הוסכם כי התביעות ההדדיות שבמסגרת הליך הבוררות בין הצדדים יתבטלו ללא צו להוצאות
והבורר יתבקש לתת להסכם תוקף של פסק בוררות .בהתאם הוסכם כי לא יהיו יותר תביעות ו/או טענות
למי מהצדדים כלפי משנהו .כמו כן ,הוסכם כי מעת השלמת ביצוע העסקה על פי ההסכם ,נושאי המשרה
שכיהנו מטעמה של וילי-פוד בסלטי שמיר ,סלטי שמיר ,וילי-פוד ובעלי המניות הנוספים ,יותרו הדדית,
בוויתור סופי ומוחלט על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מכל מין וסוג שהוא ,האחד כלפי משנהו.

)(3

בנוסף ,התחייבה סלטי שמיר לשפות ,ללא הגבלת תאריך וסכום ,את וילי-פוד ו/או את נושאי המשרה
שכיהנו מטעמה בסלטי שמיר בשל כל חבות או הוצאה שתוטל על מי מהם ו/או שיוציא עקב פעולות שעשה
בתוקף היותו נושא משרה בסלטי שמיר ,או בכל הקשור בהם ,במישרין או בעקיפין.

ביום  27בדצמבר  2011התמלאו כל התנאים המתלים לקיום ההסכם וביום  1בינואר  2012הושלמה העסקה,
וכתוצאה מעסקה זו חדל תחום הייצור להתקיים כתחום פעילות של הקבוצה.
תוצאות של פעילויות שהופסקו הוצגו בנפרד במסגרת דוחות הרווח והפסד .מספרי ההשוואה בדוחות הרווח
והפסד ובדוחות על תזרימי המזומנים הותאמו למפרע על מנת להציג את נתוני הרווח והפסד ותזרימי המזומנים
של פעילויות שהופסקו באופן נפרד.
התוצאות המשולבות של הפעילות שהופסקה )פעילות חברת סלטי שמיר( כלולות בדוח רווח והפסד כדלקמן:
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פעילות מופסקת
א.

מימוש פעילות:
) (1נתוני רווח והפסד מפעילויות שהופסקו:
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2011
2012
2013
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
הכנסות
הוצאות

-

-

79,348
)(78,920

רווח לפני מסים על ההכנסה
מסים על ההכנסה

-

-

428
)(135
293

רווח בגין מכירת פעילויות שהופסקו
מסים על ההכנסה

-

-

5,691
)(1,811
3,880

סה"כ רווח לשנה מפעילויות שהופסקו

-

-

4,173

-

-

)(9,712
8,756
)(956

-

-

3,963
210
4,173

רווח )הפסד( מפעילויות נמשכות מיוחס:
לבעלים של החברה
לזכויות שאינן מקנות שליטה
רווח מפעילויות שהופסקו מיוחס:
לבעלים של החברה
לזכויות שאינן מקנות שליטה

)(2

נתוני תזרימי מזומנים ,נטו מפעילויות שהופסקו:
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2011
2012
2013
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
תזרימי מזומנים ,נטו מפעילות שוטפת
תזרימי מזומנים ,נטו מפעילות השקעה
תזרימי מזומנים ,נטו מפעילות מימון
תזרימי מזומנים ,נטו
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דיווח מגזרי
א.

כללי:
החל מיום  1בינואר  2009הקבוצה מיישמת את תקן " - IFRS 8מגזרי פעילות" )להלן  .("IFRS 8" -בהתאם
להוראות  IFRS 8מגזרים תפעוליים מזוהים על בסיס הדיווחים הפנימיים אודות מרכיבי הקבוצה ,אשר נסקרים
באופן סדיר על-ידי מקבל ההחלטות התפעוליות הראשי של הקבוצה ,לצורך הקצאת משאבים והערכת ביצועי
המגזרים התפעוליים.
משנת  2012מגזר הפעילות של החברה בהתאם ל IFRS 8-הוא מגזר הייבוא בלבד .מגזר הייבוא מפיק את
הכנסותיו מייבוא ושיווק מוצרי מזון לרשתות קמעונאיות ,סופרמרקטים וכדומה.
עד למכירת החברה הנכדה סלטי שמיר בשלהי שנת  ,2011כלל הדיווח המגזרי של החברה גם את מגזר הייצור
)מגזר אשר הפיק את הכנסותיו מייצור מוצרי מזון לרשתות קמעונאיות ,סופרמרקטים וכדומה( .בעקבות המכירה
האמורה נמכר למעשה מגזר הייצור של החברה ומקבל ההחלטות התפעוליות הראשי חדל לעקוב אחר נכסי
וביצועי מגזר זה.
לפיכך ,הדיווח המגזרי היחיד הוא מגזר הייבוא המוצג בדוח רווח והפסד ואינו כולל הכנסות ותוצאות הנובעות
מהפעילות המופסקת.

ב.

ההכנסות מלקוחות עיקריים:
ההכנסות מלקוחות עיקריים ,שהכנסות הקבוצה מהם מהוות  10%או יותר מסך הכנסות התאגיד ,לשנים
 ,2011-2013הינם כדלקמן:

2013
אלפי ש"ח

%

לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2011
2012
%
אלפי ש"ח
%
אלפי ש"ח

לקוח מהותי א'

40,099

12

42,325

15

30,716

12

לקוח מהותי ב'

64,817

19

49,446

17

48,124

18

ההכנסות מקבוצות מוצרים עיקריים ,שהכנסות הקבוצה מהם מהוות  10%או יותר מסך הכנסות התאגיד ,לשנים
 ,2011-2013הינם כדלקמן:

2013
אלפי ש"ח

%

לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2011
2012
%
אלפי ש"ח
%
אלפי ש"ח

שימורי ירקות

60,783

18

58,076

20

56,543

21

מוצרי חלב
ותחליפיו

86,862

26

74,824

26

70,317

26

שמני מאכל

)*(

)*(

28,324

10

27,200

10

)*( פחות מ.10% -
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-

עסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים

א.

הטבות שניתנו לבעלי עניין וצדדים קשורים:
ליום  31בדצמבר
2013
2011
2012
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח

ב.

דמי ניהול ונלוות ומענק לבעלי עניין המועסקים בחברה

7,898

6,783

5,718

מספר האנשים אליהם מתייחסת ההטבה

2

2

2

גמול דירקטורים לבעלי עניין המועסקים בחברה

56

-

-

מספר האנשים אליהם מתייחסת ההטבה

2

2

2

גמול דירקטורים אשר אינם מועסקים בחברה

327

316

395

מספר האנשים אליהם מתייחסת ההטבה

6

7

6

שכר ומענקים לאנשי מפתח ניהוליים

1,440

1,535

1,668

מספר האנשים אליהם מתייחסת ההטבה

3

3

3

תשלום מבוסס מניות לאנשי מפתח ניהוליים ובעלי עניין )ראה
סעיף ד(.

190

68

90

מספר האנשים אליהם מתייחסת ההטבה

3

1

1

יתרות עם בעלי עניין וצדדים קשורים:
ליום  31בדצמבר
2013
2012
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
במסגרת הנכסים  /ההתחייבויות השוטפות:

ג.

חייבים ויתרות חובה

33

33

זכאים ויתרות זכות

1,751

3,704

עסקאות עם בעלי עניין:
ליום  31בדצמבר
2013
2011
2012
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
הוצאות לבעלי עניין  /צדדים קשורים:
דמי ניהול ונלוות

2,874

2,830

2,780

מענק

4,591

3,529

2,500

עלות מעביד בגין שווי רכב ושכר

433

424

438

תשלום מבוסס מניות

172

-

-

גמול דירקטורים לבעלי עניין המועסקים בחברה

56

-

-
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עסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים )המשך(
ג.

עסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים )המשך(:
ביום  15במרץ  2010מומשו  200,000כתבי אופציה שהוקצו לכל אחד מה"ה צבי ויליגר ויוסף ויליגר ,ל200,000 -
מניות רגילות בנות  1ש"ח ע.נ .של החברה ,תמורת  2,145אלפי ש"ח.
בחודש אוגוסט  ,2011אישרו ואישררו ועדת הביקורת ודירקטוריון וילי-פוד ,וביום  6לאוקטובר  2011אישרה
ואישררה האסיפה הכללית של וילי-פוד )חברה ציבורית כהגדרתה בחוק החברות ,התשנ"ט (1999-את ההסכמים
בקשר עם כהונתו של מר צבי ויליגר כיו"ר דירקטוריון וילי-פוד ,ובקשר עם כהונתו של מר יוסף ויליגר כדירקטור
ונשיא וילי-פוד ,תוך תיקון להסכמים עמם שהינם בתנאים דומים לאלה שאושרו להם באסיפה הכללית של וילי-פוד
בחודש מרץ  ,2008למעט בקשר עם ההודעה המוקדמת לסיום ההתקשרות עמם מצד וילי-פוד שהופחתה ל18 -
חודשים .ההתקשרות בהסכמים עמם נעשתה למפרע החל מיום  15בספטמבר  2011ולמשך תקופה של שלוש
שנים ממועד אישור האסיפה הכללית של וילי-פוד מיום  6לאוקטובר  ,2011ראה ביאור .15
ביום  6באוגוסט  2013אישר דירקטוריון החברה למר יוסף ויליגר ,יו"ר דירקטוריון החברה ,ולמר צבי ויליגר,
דירקטור בחברה ,גמול דירקטורים שנתי בגובה הסכום המזערי כפי שנקבע בתקנות הגמול ,וגמול השתתפות
לישיבה בגובה הסכום הקבוע כפי שנקבע בתקנות הגמול.

ד.

תגמול הוני בוילי-פוד:
ביום  28בנובמבר  ,2013אישרה האסיפה הכללית של וילי-פוד ,לאחר קבלת אישור ועדת התגמול ודירקטוריון
וילי-פוד ,תכנית אופציות עובדים )להלן בסעיף זה" :התכנית"( במסגרתה תקצה וילי-פוד ,בהתאם להוראות סעיף
 102לפקודת מס הכנסה במסלול הכנסת עבודה 430,000 ,כתבי אופציה בלתי סחירות של החברה לנושאי
משרה של וילי-פוד ולעובדים של החברות הבנות )להלן בסעיף זה" :העובדים הניצעים"( .כל כתב אופציה ניתן
למימוש למניה רגילה אחת בת  0.1ש"ח ע.נ .כ"א של וילי-פוד.
בהתאם לתכנית ,כתבי האופציה הוקצו לעובדים הניצעים ללא תמורה .מחיר המימוש של כל מנית מימוש ,נשוא
כתבי האופציה ,הינו  6.5דולר ארה"ב ,בכפוף להתאמות שונות כגון במקרים של חלוקת מניות הטבה ,הנפקת
זכויות ,חלוקת דיבידנד וכו'.
בהתאם לתכנית ,כל אחד מהעובדים הניצעים זכאי לממש ,תמורת תשלום מחיר המימוש האמור לעיל את
האופציות לשיעורין ,בשלוש מנות שוות ,כדלקמן:
) (1שליש ) - (1/3החל מתום  12חודשים ממועד הקצאת כתבי האופציה )להלן בסעיף זה" :המועד
הקובע"( ועד לתום  36חודשים מהמועד הקובע.
) (2שליש ) - (1/3החל מתום  24חודשים מהמועד הקובע ועד לתום  48חודשים מהמועד הקובע.
) (3שליש ) - (1/3החל מתום  36חודשים מהמועד הקובע ועד לתום  60חודשים מהמועד הקובע.
זכותם של העובדים הניצעים לממש את כתבי האופציה ולקבל את מניות המימוש במועדי הזכאות האמורים לעיל
מותנית בכך ,כי במועדי הזכאות הרלבנטיים יהיו מועסקים בחברה הרלוונטית ,והכל בהתאם לאמור בתכנית.
כתבי אופציה שלא מומשו עד למועד האחרון של כל מנה – יפקעו.
ההשפעה על הרווח המאוחד של החברה נכון לתאריך הדוח הינה כ  182-אלפי ש"ח.

ביאור - 28

שעבודים ובטחונות
התחייבויות החברה ווילי-פוד לבנקים בגין משיכת יתר ,הלוואות  ,On-Callאשראי דוקומנטרי ואשראי ספקים בערבות
הבנקים ,ליום  31בדצמבר  ,2013בסך של  14,237אלפי ש"ח ) 47,299אלפי ש"ח נכון לסוף שנת  (2012עבור ייבוא
מוצרי מזון ,מובטחות בשעבודים שוטפים של הון המניות ,המוניטין ,כל רכוש החברה וזכויות הביטוח.
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שעבודים ובטחונות )המשך(

ליום  31בדצמבר
2013
2012
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
התחייבויות מובטחות של הקבוצה:

ביאור - 29

משיכת יתר

254

10,189

הלוואות  On-Callמבנקים

-

23,230

אשראי דוקומנטרי

13,983

13,880

אירועים לאחר תום תקופת הדיווח
ביום  2במרץ  ,2014נמסר לחברה מבעלי השליטה בה ,ה"ה צבי ויליגר ויוסף ויליגר ,כי הנ"ל וחברות פרטיות בשליטתם
חתמו על הסכם עם אמבלייז בע"מ )להלן " -אמבלייז"( ,במסגרתו עתידה אמבלייז ,בכפוף לתנאים שנקבעו ,לרכוש
 7,722,297מניות רגילות בנות  1ש"ח ע.נ .כ"א של החברה ,המהוות כ 58.04% -מהון המניות המונפק והנפרע של
החברה וכ 58.62% -מזכות ההצבעה בה )כ 55.16% -מזכויות ההון בחברה ,וכ 55.69% -מזכויות ההצבעה בחברה
בהנחת דילול מלא( ,בתמורה לסך של כ 268 -מיליון ש"ח ,המשקף סך של כ 34.71 -ש"ח למניה של החברה )להלן –
"ההסכם"( .כניסתו לתוקף של ההסכם כפופה לקבלת אישור הממונה על ההגבלים העסקיים.
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מידע כספי נפרד לשנת 2013

ערוך בהתאם להוראות תקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך
)דוחות תקופתיים ומיידיים( ,התש"ל1970-

וילי-פוד השקעות בע"מ

דוחות כספיים נפרדים

תוכן העניינים

עמוד

ג2 - 1

דוח רואי החשבון המבקרים
נתונים על המצב הכספי

ליום  31בדצמבר 2013

ג3 - 1

נתונים על רווח והפסד

לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר 2013

ג4 - 1

נתונים על הרווח הכולל

לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר 2013

ג5 - 1

נתונים על תזרימי המזומנים

לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר 2013

ג – 7 – 1ג6 - 1

נתונים נוספים בדבר מידע כספי נפרד

ליום  31בדצמבר 2013

ג – 15 – 1ג8 - 1

לכבוד
בעלי המניות של
וילי-פוד השקעות בע"מ

א.נ,.

הנדון :דוח מיוחד של רואה החשבון המבקר על מידע כספי נפרד לפי תקנה 9ג'
לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( ,התש"ל1970-

ביקרנו את המידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומידיים( ,התש"ל 1970-של
וילי-פוד השקעות בע"מ )להלן " -החברה"( לימים  31בדצמבר  2013ו 2012-ולכל אחת משלוש השנים שהאחרונה שבהן
הסתיימה ביום  31בדצמבר  .2013המידע הכספי הנפרד הינו באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה .אחריותנו היא לחוות
דיעה על המידע הכספי הנפרד בהתבסס על ביקורתנו.

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל .על-פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה
במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין במידע הכספי הנפרד הצגה מוטעית מהותית .ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של
ראיות התומכות בסכומים ובפרטים הכלולים במידע הכספי הנפרד .ביקורת כוללת גם בחינה של הכללים החשבונאיים שיושמו
בעריכת המידע הכספי הנפרד ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות
ההצגה של המידע הכספי הנפרד .אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.

לדעתנו ,בהתבסס על ביקורתנו ,המידע הכספי הנפרד ערוך ,מכל הבחינות המהותיות ,בהתאם להוראות תקנה 9ג' לתקנות
ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( ,התש"ל.1970-

בריטמן אלמגור זהר ושות'
רואי חשבון

תל אביב 18 ,במרץ2014 ,
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וילי-פוד השקעות בע"מ
נתונים על המצב הכספי

ליום  31בדצמבר
2012
2013
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
נכסים
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים
נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח והפסד
לקוחות
חייבים ויתרות חובה
השקעה בקרן מיועדת לשווי הוגן דרך רווח והפסד
מלאי

9,675
68,338
31
1,531
9,349
41
88,965

2,945
92,142
34
1,697
1,077
74
97,969

סה"כ נכסים לא שוטפים

538
212,700
213,238

615
194,389
195,004

סה"כ נכסים

302,203

292,973

סה"כ נכסים שוטפים
נכסים לא שוטפים
רכוש קבוע ,נטו
השקעות בחברות בנות

התחייבויות והון עצמי
התחייבויות שוטפות
אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים
חלויות שוטפות של אגרות חוב
ספקים ונותני שירותים
זכאים ויתרות זכות
סה"כ התחייבויות שוטפות
התחייבויות לא שוטפות
אגרות חוב
התחייבויות למיסים נדחים
סה"כ התחייבויות לא שוטפות

236
13,020
112
500
13,868

23,489
12,819
180
390
36,878

12,892
427
13,319

25,962
25,962

הון עצמי
הון מניות
פרמיה על מניות
קרן הון מעסקאות עם זכויות שאינן מקנות שליטה
תקבולים על חשבון אופציות
קרן הון בגין הפרשי תרגום
יתרת עודפים
עלות מניות החברה המוחזקות על-ידי חברה מוחזקת
סה"כ הון עצמי

14,894
131,512
7,150
1,585
424
121,572
)(2,121
275,016

14,146
113,585
7,294
339
96,890
)(2,121
230,133

סה"כ התחייבויות והון עצמי

302,203

292,973

יוסף ויליגר  -יו"ר הדירקטוריון

גיל הוכבוים  -מנהל כללי

הדוחות הכספיים אושרו ביום  18למרץ.2014 ,
ג3 - 1

רביב סגל  -מנהל כספים

וילי-פוד השקעות בע"מ
נתונים על רווח והפסד

לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר
2011
2012
2013
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
הכנסות ממכירות
עלות המכירות

1,008
785

548
303

27
16

רווח גולמי

223

245

11

הוצאות מכירה ושיווק
הוצאות הנהלה וכלליות

243
518

132
586

6
474

סה"כ הוצאות

761

718

480

הפסד מפעולות רגילות

538

473

469

הכנסות )הוצאות( מימון
הוצאות מימון

27,582
2,445

11,307
3,489

)(10,417
4,804

הכנסות )הוצאות( מימון ,נטו

25,137

7,818

)(15,221

רווח )הפסד( לפני חלק החברה ברווחי חברות מוחזקות

24,599

7,345

)(15,690

חלק החברה ברווחי חברות מוחזקות ,נטו ממס

17,487

13,766

9,941

רווח )הפסד( לפני מסים על הכנסה

42,086

21,111

)(5,749

מסים על הכנסה

500

-

-

רווח )הפסד( לשנה

41,586

21,111

)(5,749
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וילי-פוד השקעות בע"מ
נתונים על הרווח הכולל

לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר
2011
2012
2013
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
41,586

רווח )הפסד( לשנה

21,111

)(5,749

רווח )הפסד( כולל אחר:
הפרשי תרגום בגין פעילויות חוץ

85

30

)(80

רווח )הפסד( כולל אחר לשנה

85

30

)(80

סה"כ רווח )הפסד( כולל לשנה

41,671

21,141

)(5,829
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וילי-פוד השקעות בע"מ
נתונים על תזרימי המזומנים

לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר
2011
2012
2013
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
תזרימי מזומנים מפעילות )לפעילות( שוטפת
רווח )הפסד( לשנה
התאמות הדרושות להצגת תזרימי המזומנים מפעילות שוטפת )נספח א'(

41,586
)(41,789

21,111
)(20,204

)(5,749
3,784

מזומנים שנבעו מפעילות )ששימשו לפעילות( שוטפת

)(203

907

)(1,965

תזרימי מזומנים מפעילות )לפעילות( השקעה
השקעה בקרן מיועדת לשווי הוגן דרך רווח והפסד
מכירת )רכישת( נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח והפסד ,נטו
רכישת רכוש קבוע

)(6,865
47,603
)(5

)(8,474
)(653

37,004
-

מזומנים נטו ,שנבעו מפעילות )ששימשו לפעילות( השקעה

40,733

)(9,127

37,004

תזרימי מזומנים מפעילות )לפעילות( מימון
פדיון ורכישה עצמית של אגרות חוב ואגרות חוב ניתנות להמרה
משיכת יתר ותקבול מהלוואות ,נטו
תמורה מהנפקת אופציות שהוחזקו על ידי החברה
תשלום דיבידנד
רכישת מניות מבעלי הזכויות שאינן מקנות שליטה בחברה הבת
תמורה ממימוש כתבי אופציה של החברה
תמורה מהנפקה פרטית של מניות ואופציות

)(13,020
)(23,253
)(16,904
)(878
580
19,675

)(13,020
23,246
)(3,500
)(5,833
5,320
-

)(31,065
)(392
1,724
)(11,700
2,348
-

מזומנים ,נטו ,שנבעו מפעילות )שימשו לפעילות( מימון

)(33,800

6,213

)(39,085

עליה )ירידה( במזומנים ושווי מזומנים

6,730

)(2,007

)(4,046

מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה

2,945

4,952

8,998

מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה

9,675

2,945

4,952
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וילי-פוד השקעות בע"מ
נתונים על תזרימי המזומנים

לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר
2011
2012
2013
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
נספח א' -
התאמות הדרושות להצגת תזרימי המזומנים מפעילות )לפעילות( שוטפת
הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים:
חלק החברה ברווחי חברות מוחזקות ,נטו ממס
מיסים נדחים ,נטו
פחת והפחתות
שערוך אגרות חוב
ירידה )עלייה( בערך נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח והפסד
ירידת )עליית( ערך השקעה בקרן מיועדת לשווי הוגן דרך רווח והפסד

שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות:
ירידה )עלייה( במלאי
ירידה )עלייה( בחייבים ויתרות חובה
עלייה )ירידה( בספקים ונותני שירותים
עלייה )ירידה( בזכאים ויתרות זכות והתחייבויות שוטפות אחרות

)(17,487
500
82
151
)(23,799
)(1,407
)(41,960

)(13,766
256
)(6,096
)(51
)(19,657

)(9,941
21
14,238
70
4,388

33
169
)(68
37
171

)(74
)(766
162
131
)(547

16
180
)(8
)(792
)(604

)(41,789

)(20,204

3,784

מידע נוסף
1,765

תשלומי ריבית

ג7 - 1

2,165

3,879

וילי-פוד השקעות בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים

א.

כללי:
)(1

כללי:
הדוחות הכספיים הנפרדים של החברה ערוכים בהתאם להוראות תקנה 9ג והתוספת העשירית לתקנות ניירות ערך
)דוחות תקופתיים ומיידיים( התש"ל.1970-

)(2

הגדרות:
החברה

)(3

-

וילי-פוד השקעות בע"מ )החברה האם(.

מדיניות חשבונאית:
הדוחות הכספיים הנפרדים נערכו בהתאם למדיניות החשבונאית המפורטת בביאור  2לדוחות הכספיים המאוחדים של
החברה פרט לסכומי הנכסים ,ההתחייבויות ,ההכנסות ,ההוצאות ותזרימי המזומנים בגין חברות מוחזקות ,כמפורט להלן:

ב.

א.

הנכסים וההתחייבויות מוצגים בגובה ערכם בדוחות המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם ,למעט
השקעות בחברות מוחזקות.

ב.

השקעות בחברות מוחזקות מוצגות כסכום נטו של סך הנכסים בניכוי סך ההתחייבויות המציגים בדוחות
המאוחדים של החברה מידע כספי בגין החברות המוחזקות ,לרבות מוניטין.

ג.

סכומי ההכנסות וההוצאות משקפים את ההכנסות וההוצאות הכלולות בדוחות המאוחדים המיוחסים לחברה
עצמה כחברה אם ,בפילוח בין רווח או הפסד לבין רווח כולל אחר ,למעט סכומי הכנסות והוצאות בגין חברות
מוחזקות.

ד.

חלק החברה בתוצאות חברות מוחזקות מוצג כסכום נטו של סך ההכנסות בניכוי סך ההוצאות המציגים בדוחות
המאוחדים של החברה תוצאות פעילות בגין חברות מוחזקות ,לרבות ירידת ערך מוניטין או ביטולה בפילוח בין
רווח או הפסד לבין רווח כולל אחר.

ה.

סכומי תזרימי המזומנים משקפים את הסכומים הכלולים בדוחות המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם,
למעט סכומי תזרימי המזומנים בגין חברות מוחזקות.

ו.

הלוואות שניתנו ו/או נתקבלו מחברות מוחזקות מוצגות בגובה הסכום המיוחס לחברה עצמה כחברה אם.

מזומנים ושווי מזומנים:
ליום  31בדצמבר
2012
2013
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
7,121
2,554
9,675

מזומנים ושווי מזומנים נקובים בש"ח
מזומנים ושווי מזומנים נקובים במטבעות אחרים
סה"כ מזומנים ושווי מזומנים
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2,409
536
2,945

וילי-פוד השקעות בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים

ג.

נכסים והתחייבויות:
ליום  31בדצמבר
2012
2013
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
חייבים ויתרות חובה:
הכנסות לקבל בגין ניירות ערך
מוסדות ממשלתיים
אחר

זכאים ויתרות זכות:
הוצאות לשלם
ריבית לשלם
צדדים קשורים
אחר

ד.

1,123
171
237
1,531

1,521
46
130
1,697

117
84
267
32
500

200
159
31
390

נכסים והתחייבויות פיננסיים:
)(1

מטרות ניהול סיכונים פיננסיים:
מחלקת הכספים של החברה מספקות שירותים לפעילות העסקית ,מאפשרות גישה לשווקים פיננסיים מקומיים
ובינלאומיים ,מפקחות ומנהלות את הסיכונים הפיננסיים הקשורים לפעילויות החברות המוחזקות באמצעות דוחות
פנימיים המנתחים את מידת החשיפה לסיכונים לפי רמתם ועוצמתם .סיכונים אלה כוללים סיכוני שוק )כוללים סיכון
מטבע ,סיכון שווי הוגן בגין שיעור ריבית ,סיכון מחיר וסיכון תזרים מזומנים בגין שיעור ריבית( ,סיכון אשראי וסיכון נזילות.
החברה מפחיתה לעיתים את השפעת הסיכונים הנ"ל ע"י שימוש במכשירים פיננסיים נגזרים על מנת לגדר את החשיפות
לסיכונים ,אך אינם מיועדים לגידור חשבונאי .השימוש במכשירים פיננסיים נגזרים נעשה בהתאם למדיניות החברה
שאושרה ע"י הדירקטוריונים ,אשר קובעת עקרונות לגבי :ניהול סיכון מטבע ,סיכון שיעור ריבית ,סיכון אשראי ,השימוש
במכשירים פיננסיים נגזרים ומכשירים פיננסיים לא נגזרים וההשקעה של עודף נזילות .הציות למדיניות ולרמות החשיפה
נסקרת ע"י המבקר הפנימי על בסיס מתמשך.
מחלקת ניהול הכספים של החברה מדווחת לוועדת ההשקעות של החברה ולדירקטוריון החברה ,על הסיכונים ועל יישום
המדיניות שהוטמעה להקטנת החשיפות לסיכון.

)(2

סיכון שוק:
פעילויות החברות המוחזקות חושפת אותה בעיקר לסיכונים פיננסיים של שינוי בשערי חליפין של מטבע חוץ ו/או שינויים
במחירי המוצרים המיובאים ו/או שינויים בשיעורי ריבית .החברה והחברות המוחזקות שלה רוכשות חוזי אקדמה להחלפת
מטבע חוץ ,בהתאם לצורך ,וכן פותחת אשראים דוקומנטריים לספקים ומבצעת הזמנות לסחורות מיובאות.
במהלך תקופת הדיווח ,לא חל שינוי בחשיפה לסיכוני שוק או בדרך בה החברה מנהלת את או מודדת את הסיכון.
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וילי-פוד השקעות בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים

ד.

נכסים והתחייבויות פיננסיים )המשך(
)(3

סיכון מטבע:
מרבית רכישות החברה והחברות המוחזקות שלה מתבצעות במטבע חוץ ,בעוד שרוב מכירות החברה והחברות
המוחזקות שלה מתבצעות בישראל ,בשקלים חדשים .כתוצאה מכך ,נוצרת חשיפה גדולה לתנודות בשערי חליפין.
מדיניות החברה היא להקטין ככל הניתן סיכוני שוק לגבי שערי החליפין ומחירי הסחורות המיובאות ,ולצורך כך פותחות
החברה והחברות המוחזקות שלה אשראים דוקומנטריים גדולים לספקיה בחו"ל .כמו כן נוקטת החברה ,מעת לעת,
בפעילות להגנה מפני שינויי שערי החליפין ,וזאת בעיקר על ידי החזקת חלק מעודפי המזומנים שלה במט"ח ,ביצוע
עסקאות פורוורד במט"ח.
הערכים הפנקסניים של הנכסים וההתחייבויות הכספיים של החברה הנקובים במטבע חוץ הינם כדלקמן:
התחייבויות
ליום  31בדצמבר
2012
2013
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח

נכסים
ליום  31בדצמבר
2012
2013
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח

דולר

-

-

21,767

15,450

לירות שטרלינג

234

259

180

-

ניתוח רגישות של מטבע חוץ:
החברה חשופה בעיקר לדולר.
הטבלה הבאה מפרטת את הרגישות לעלייה או ירידה של  10%בשער החליפין הרלוונטי 10% .הוא שיעור הרגישות
אשר נעשה בו שימוש בדיווח לאנשי המפתח הניהוליים וכן מדד זה מייצג את הערכות ההנהלה לגבי השינוי האפשרי
הסביר בשערי החליפין .ניתוח הרגישות כולל יתרות קיימות של פריטים כספיים הנקובים במטבע חוץ ומתאים את
התרגום שלהם בתום התקופה לשינוי בשיעור של  10%בשיעורי מטבע חוץ.
מספר חיובי בטבלה מציין עליה ברווח או ההפסד או גידול בהון עצמי כאשר מטבע הש"ח מתחזק ב 10%-ביחס למטבע
הרלוונטי ,או ירידה ברווח או ההפסד וקיטון בהון העצמי כאשר מטבע הש"ח נחלש ב 10% -ביחס למטבע הרלוונטי.
השפעה של עליה ב 10%-במטבע הש"ח מול המטבעות האחרים לפני השפעת מס:
השפעת מטבע
לירות שטרלינג
דולר ארה"ב
ליום  31בדצמבר
ליום  31בדצמבר
2012
2013
2012
2013
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
2,177

רווח או הפסד

1,545

)(5

-

רגישות החברה למטבע חוץ גדלה במהלך השנה הנוכחית בעיקר כתוצאה מרכישת בטוחות סחירות במטבע דולר
ארה"ב.
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וילי-פוד השקעות בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים

ד.

נכסים והתחייבויות פיננסיים )המשך(
)(4

סיכון ריבית:
החברה חשופה לסיכון ריבית מכיוון שהחברה והחברות המוחזקות שלה לוות ומלוות בשיעורי ריביות קבועות ומשתנות.
הסיכון מנוהל ע"י החברה באמצעות שמירה על יחס מתאים בין הלוואות בריבית משתנה להלוואות בריבית קבועה.
חשיפות החברה לשיעורי ריבית על נכסים והתחייבויות פיננסיים מתוארת בחלק לגבי ניהול סיכון נזילות המובא בהמשך
באור זה.
ניתוח רגישות שיעורי הריבית:
ניתוח הרגישות נקבע על בסיס החשיפה לשיעורי ריבית של מכשירים פיננסיים בתאריך המאזן .לשם דיווח בנוגע לסיכון
שיעורי ריבית באופן פנימי לאנשי המפתח הניהוליים ,נעשה שימוש בשיעור עלייה או ירידה של  5נקודות בסיס המייצג
את הערכת ההנהלה לגבי שינוי אפשרי סביר בשיעורי ריבית.
בהנחה ששיעורי הריבית היו גדלים /קטנים ב 5 -נקודות בסיס ושאר הפרמטרים היו נשארים קבועים ,ההשפעה לפני מס
הייתה כדלקמן:


)(5

רווח החברה לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר  2013היה גדל\קטן ב 853 -אלפי ש"ח ) :2012גדל\קטן בכ-
 281אלפי ש"ח( .שינוי זה נובע בעיקרו מגידול בהשקעה באגרות החוב נושאות ריבית.

סיכוני מחיר אחרים:
חשיפה למחירי נכסים פיננסיים מוחזקים למסחר:
החברה חשופה לסיכוני מחיר מניות ,קרנות נאמנות ואגרות חוב המטופלות כנכסים פיננסיים מוחזקים למסחר )בשווי הוגן
דרך רווח והפסד(.
הערך הפנקסני של ההשקעות החשופות לסיכון מחיר מניות ,קרנות נאמנות ואגרות חוב הינו  77,687אלפי ש"ח.
ניתוח רגישות של מחירי המניות ,קרנות נאמנות ואגרות חוב:
ניתוח הרגישות להלן נקבע בהתבסס על החשיפה לסיכוני מחיר מניות ,קרנות נאמנות ואגרות חוב במועד הדיווח.
אם מחירי המניות ,קרנות הנאמנות ואגרות החוב המוחזקות היו גבוהים/קטנים ב ,10%-ההשפעה לפני מס הייתה
כדלקמן:
הרווח )הפסד( היה גדל/קטן ב –  7,769אלפי ש"ח ליום  31בדצמבר  :2012) 2013גדל ב 9,322 -אלפי ש"ח( כתוצאה
משינויים בשווי ההוגן של מניות ,קרנות נאמנות ואגרות חוב מוחזקות למסחר.
חשיפה למדד המחירים לצרכן:
החברה חשופה לסיכון בגין שינוי במדד המחירים לצרכן וזאת בעיקר בשל החשיפה לסיכוני מחיר אגרות חוב המוחזקות
למסחר )בשווי הוגן דרך רווח והפסד(.

הרווח )הפסד( היה גדל/קטן ב 3,712 -אלפי ש"ח ליום  31בדצמבר  :2012) 2013גדל/קטן ב 3,452 -אלפי ש"ח( בעיקר
כתוצאה משינויים בשווי ההוגן של אגרות חוב המוחזקות למסחר.
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וילי-פוד השקעות בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים

ד.

נכסים והתחייבויות פיננסיים) :המשך(
)(6

ניתוח מכשירים פיננסיים לפי בסיסי הצמדה וסוגי מטבע:
ליום  31בדצמבר 2012
ליום  31בדצמבר 2013
במטבע
במטבע
חוץ או
בשקל
בשקל
בשקל
בשקל
חוץ או
בהצמדה
חדש
חדש
חדש
חדש
בהצמדה
אליו
צמוד מדד לא צמוד
צמוד מדד לא צמוד
אליו
אלפי ש"ח
נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך
רווח או הפסד:
מזומנים ושווי מזומנים

2,554

-

7,121

537

-

2,408

מוחזקים למסחר ומיועדים לשווי
הוגן

19,393

37,046

21,248

15,076

34,514

43,628

236

-

-

259

-

23,230

236

-

25,912
25,912

259

-

38,781
62,011

התחייבויות פיננסיות:
משיכת יתר והלוואות
התחייבויות פיננסיות הנמדדות
בעלות מופחתת

)(7

ניהול סיכון נזילות:
א.

התחייבויות פיננסיות שאינן מהוות מכשירים פיננסיים נגזרים:
הטבלאות הבאות מפרטות את מועדי הפירעון החוזיים הנותרים של החברה בגין התחייבויות פיננסיות ,אשר אינן
מהוות מכשיר פיננסי נגזר .הטבלאות נערכו בהתבסס על תזרימי המזומנים הבלתי מהוונים של ההתחייבויות
הפיננסיות בהתבסס על המועד המוקדם ביותר בו החברה עשויה להידרש לפרוע אותן .הטבלה כוללת תזרימים
הן בגין ריבית והן בגין קרן.
מעל 3
חודשים
מעל 5
1-3
סה"כ
 1-5שנים
ועד שנה
שנים
חודשים
עד חודש
אלפי ש"ח
2013
236
236
שאינן נושאות ריבית
25,912
12,892
13,020
מכשירים נושאי ריבית משתנה -
26,148
12,892
13,020
236
2012
שאינן נושאות ריבית
מכשירים נושאי ריבית משתנה
מכשירים נושאי ריבית קבועה

259
259

15,730
15,730
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12,819
7,500
20,319

25,962
25,962

-

259
38,781
23,230
62,270

וילי-פוד השקעות בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים

ד.

נכסים והתחייבויות פיננסיים) :המשך(
)(7

ניהול סיכון נזילות) :המשך(
ב.

נכסים פיננסים שאינם מהווים מכשירים פיננסיים נגזרים:
הטבלאות הבאות מפרטות את מועדי הפדיון הצפויים של החברה בגין נכסים פיננסיים שאינם נגזרים .הטבלאות
נערכו בהתבסס על מועדי הפדיון החזויים הבלתי מהוונים של הנכסים הפיננסים כולל ריבית שתצמח מנכסים אלו,
פרט למקרים בהם החברה צופה כי תזרים המזומנים יתרחש בתקופה שונה .הטבלאות הוכנו בהתבסס על
תשלומי/תקבולי המזומנים לגבי מכשירים נגזרים המסולקים על בסיס נטו ותקבולי/תשלומי המזומנים ברוטו
הבלתי מהוונים לגבי נגזרים אלו הדורשים סילוק נטו .כאשר הסכום לתשלום או לתקבול אינו קבוע ,הסכום שניתן
לגביו גילוי נקבע בהתייחס לשיעורי הריבית החזויים כפי שמתוארים על-ידי עקומת תשואות הריבית הקיימת בתום
תקופת הדיווח.
מעל 3
מעל 5
1-3
חודשים
סה"כ
ועד שנה  1-5שנים
שנים
חודשים
עד חודש
אלפי ש"ח
2013
9,675
9,675
מזומנים ושווי מזומנים
המוחזקים למסחר:
מניות וניירות המרים
מלוות ממשלתיים ואגרות חוב
אחרות

2012
מזומנים ושווי מזומנים
המוחזקים למסחר:
מניות וניירות המרים
מלוות ממשלתיים ואגרות חוב
אחרות

15,626

5,818

9,349

-

-

30,793

13,085
38,386

18
5,836

545
9,894

9,069
9,069

24,177
24,177

46,894
87,362

2,945

-

-

-

-

2,945

44,807

-

1,077

-

-

45,884

15,778
63,530

31,557
31,557

1,077

-

-

47,335
96,164
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וילי-פוד השקעות בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים

ד.

נכסים והתחייבויות פיננסיים) :המשך(
)(8

שווי הוגן:
השווי ההוגן של נכסים והתחייבויות פיננסיים נקבע כדלקמן:


השווי ההוגן של נכסים והתחייבויות פיננסיים עם תנאים סטנדרטיים ואשר נסחרים בשווקים פעילים נקבע
בהתייחס למחירי שוק מצוטטים.



שווי הוגן של מכשירים פיננסיים נגזרים מחושב תוך שימוש במחירים מצוטטים .כאשר מחירים כאמור אינם
זמינים ,נעשה שימוש בניתוח תזרימי מזומנים מהוונים תוך שימוש בעקום תשואה מתאים למשך החיים של
המכשירים עבור נגזרים שאינם מהווים אופציות ולגבי נגזרים המהווים אופציות נעשה שימוש במודלים לתמחור
אופציות.

מחירים מצוטטים:
הנכסים הפיננסיים בקטגוריה זו כוללים מניות ,קרנות נאמנות ,אגרות רשומות הניתנות לפדיון ,שטרות חליפין ואגרות
חוב .ההתחייבויות הפיננסיות כוללות אגרות חוב ושטרות חליפין.
החברה סבורה החברה כי ערכם הפנקסני של הנכסים וההתחייבויות הפיננסיים המוצגים בעלות מופחתת בדוחות
הכספיים זהה בקירוב לערכם הפנקסני.
מכשירים פיננסיים המוצגים בדוח על המצב הכספי בשווי הוגן:
לצורך מדידת שווים ההוגן של מכשיריה הפיננסיים ,מסווגת החברה את מכשיריה הפיננסיים ,הנמדדים בדוח על המצב
הכספי על פי שווים ההוגן ,למדרג הכולל את שלוש הרמות שלהלן:
רמה :1

מחירים מצוטטים )לא מותאמים( בשווקים פעילים לנכסים והתחייבויות פיננסיים זהים.

רמה :2

נתונים שאינם מחירים מצוטטים הכלולים ברמה  ,1אשר נצפים ,בצורה ישירה )קרי ,מחירים( או עקיפה
)נתונים הנגזרים ממחירים( ,לגבי נכסים והתחייבויות פיננסיים.

רמה :3

נתונים לגבי נכסים והתחייבויות פיננסיים שאינם מבוססים על נתוני שוק נצפים.

סיווג המכשירים הפיננסיים הנמדדים בשווי הוגן נעשה בהתבסס על הרמה הנמוכה ביותר בה נעשה שימוש משמעותי
לצורך מדידת השווי ההוגן של המכשיר בכללותו.
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וילי-פוד השקעות בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים

ד.

נכסים והתחייבויות פיננסיים) :המשך(
)(8

שווי הוגן) :המשך(
להלן פירוט של מכשיריה הפיננסיים של החברה הנמדדים בשווי הוגן ,על פי רמות:
נכסים פיננסיים בשווי הוגן:

רמה 1
אלפי ש"ח
נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח והפסד:
בטוחות סחירות
השקעה בקרן
סה"כ

נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח והפסד:
בטוחות סחירות
השקעה בקרן

63,881
63,881

4,457
9,349
13,806

רמה 1
אלפי ש"ח

ליום  31בדצמבר 2012
רמה 3
רמה 2
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח

92,142
92,142

סה"כ

ליום  31בדצמבר 2013
רמה 3
רמה 2
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח

1,077
1,077

-

-

סה"כ
אלפי ש"ח
68,338
9,349
77,687

סה"כ
אלפי ש"ח
92,142
1,077
93,219

מכשירים פיננסיים שאינם מוצגים בדוח על המצב הכספי בשווי הוגן:
פרט למפורט בטבלה הבאה ,סבורה הקבוצה כי ערכם הפנקסני של ההתחייבויות הפיננסיים המוצגים בעלות מופחתת
בדוחות הכספיים זהה בקירוב לשווים ההוגן:
ערך פנקסני
ליום  31בדצמבר
2013
2012
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח

שווי הוגן
ליום  31בדצמבר
2012
2013
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח

התחייבויות פיננסיות
אגרות חוב )*(

25,500

38,165

26,253

39,310

הלוואות

-

23,230

-

23,230

)*(

השווי ההוגן מבוסס על מחירים מצוטטים בשוק פעיל לתום תקופת הדיווח.
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חלק ד '  :פרטים נוספים על התאגיד לשנת 2013
.1

תקנה  10א  :תמצית דוחות על הרווח הכולל הרבעוניים
להלן תמצית דוחות רווח והפסד רבעוניים לשנת : 2013

וילי -פוד השקעות בע " מ
דוח רווח והפסד מאוחד
1-12/13

%
הכנסות
ממכירות
עלות
המכירות
רווח גולמי
הוצאות
מכירה ושיווק
הוצאות
הנהלה
וכלליות
הוצאות
) הכנסות (
אחרות נטו
רווח הפעלה
הכנסות
) הוצאות (
מימון  ,נטו
רווח לפני
מסים על
הכנסה
מסים על
ההכנסה
רווח נקי

.2

אלפי
ש"ח

10-12/13

אלפי
ש"ח

7-9/13

אלפי
ש"ח

4-6/13

אלפי
ש"ח

1-3/13

אלפי
ש"ח

1-12/12

%

אלפי
ש"ח

100

336,726

82,244

79,132

84,655

90,695

100

286,827

75
25

252,825
83,901

62,628
19,616

58,179
20,953

62,755
21,900

69,263
21,432

76
24

217,554
69,273

11

35,373

9,795

8,962

9,015

7,601

10

29,047

6

19,927

5,430

4,846

4,762

4,889

6

17,303

0
9

) ( 54
28,655

) ( 20
4,411

7,145

) ( 34
8,157

8,942

8

) ( 46
22,969

11

35,507

8,538

11,039

6,457

9,473

6

16,210

19

64,162

12,949

18,184

14,614

18,415

14

39,179

3
16

10,017
54,145

1,911
11,038

2,876
15,308

2,560
12,054

2,670
15,745

3
11

7,757
31,422

תקנה  10ג  :שימוש בתמורת ני ירות ערך שהוצעו בתשקיף שפורסם לאחרונה לפני תאריך
הדוח
החברה לא פרסמה תשקיף בתקופת הדוח .

ד1-

.3

תקנה  : 11רשימת השקעות בחברות בת ובחברות קשורות *

שם החברה

סוג
מניה

מספר
מניות

סה " כ ע  .נ .

ג  .וילי -פוד
אינטרנשיונל בע " מ
ו  .פ  .ד ) יבוא שיווק
ומסחר ( בע " מ

רג ילה

7,547,318

754,732

רגילה

100

100

גולד פרוסט בע " מ
צוקטל השקעות
בע " מ

רגילה

52,857,142

528,571

רגילה

100

100

WF Kosher Food
Distributors Ltd

ערך
מאזני
עלות
באלפי ש " ח
212,700

26,982
1

1
1

1
2

18

רגילה

100

347.1

ויליפוד גבינות איכות
בע " מ
גולדפרוסט עולם
הגבינות בע " מ

רגילה

100,000

100,000

רגילה

100,000

100,000

גבינות הזהב בע " מ

רגילה

100,000

100,000

משק הגבינות בע " מ

רגילה

100,000

100,000

ויליפרוסט בע " מ

רגילה

100,000

100,000

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

שיעור ההחזקה

בנייר הערך
ג  .וילי -פוד אינטרנשיונל בע " מ
ו  .פ  .ד ) יבוא שיווק ומסחר ( בע " מ
גולד פרוסט בע " מ
צוקטל השקעות בע " מ

WF Kosher Food
Distributors Ltd
ויליפוד גבינות איכות בע " מ
גולדפרוסט עולם הגבינות בע " מ
גבינות הזהב בע " מ
משק הגבינות בע " מ
ויליפרוסט בע " מ

בהון
58.17%
58.17%
58.17%
100.0%

בהצבעה
58.17%
58.17%
58.17%
100.0%

בסמכות
למנות
דירקטורים
58.17%
58.17%
58.17%
100.0%

58.17%
58.17%
58.17%
58.17%
58.17%
58.17%

58.17%
58.17%
58.17%
58.17%
58.17%
58.17%

58.17%
58.17%
58.17%
58.17%
58.17%
58.17%

שער בבורסה
לתאריך המאזן
בדולר ארה " ב

8.19
-

-

* לפרטים אודות אגרות החוב ) סדרה ד ' ( של ה חברה  ,ראה סעיף  4ל חלק ב '  -דוח הדירקטוריון ,
בדוח תקופתי זה .
לפרטים אודות יתרת ההלוואו ת של ה חברה  ,ראה סעיף  22ל חלק א '  -תיאור עסקי התאגיד  ,בדוח
תקופתי זה  ,וכן ס עיף  4לחלק ב ' – דוח הדירקטוריון  ,בדוח תקופתי זה .
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תקנה  : 12שינויים בהשקעות בחברות בת וקשורות בתקופת הדוח
לא היה שינוי באחזקות החברה בחברות הקבוצה האחרות מלבד רכישת  44,379מניות של וילי-
פוד אינטרנשיונל ע " י החברה במסגרת המסחר בבורסת הנאסד " ק .

 1כלול בנתונים ביחס לוילי-פוד אינטרנשיונל
 2פחות מאלף ש"ח

ד2-
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תקנה  : 13הכנסות של חברות בנות וקשורות והכנסות ה חברה מהן

שם החברה
ג  .ויליפוד אינטרנשיונל בע " מ
במאוחד
ו  .פ  .ד  ) .יבוא שיווק ומסחר ( בע " מ

.6

רווח
לפני
מס

רווח
אחרי
מס

41,325

31,808

דמי
ניהול

דיבידנד
באלפי ש " ח

השתתפות
בהוצאות

ריבית
נומינלית

-

-

-

-

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

גול ד פרוסט בע " מ
צוקטל השקעות בע " מ

-

-

-

-

-

-

WF Kosher Food Distributors Ltd

3

3

3

3

3

3

ויליפוד גבינות איכות בע " מ
גולדפרוסט עולם הגבינות בע " מ
גבינות הזהב בע " מ
משק הגבינות בע " מ
ויליפרוסט בע " מ

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

תקנה  : 20מסחר בבורסה  -ניירות ערך שנרשמו למסחר  -מועדי וסיבות הפסקת מסחר
 . 1בתקופת הדוח לא בוצעו הפסקות מסחר בניירות הערך של החברה  ,למעט כמפורט להלן :
א  .ביום  18במרץ  2013בשעה  13:28בוצעה הפסקת מסחר בניירות הערך של החברה בעקבות
פרסום תוצאות חברת הבת וילי -פוד אינטרנשיונל  ,הנסחרת בבורסת הנאסד " ק בארה " ב
בניו יורק לשנת  . 2012המסחר חודש באותו היום  ,בשעה . 13:59
ב  .ביום  8במאי  2013בשעה  12:02בוצעה הפסקת מסחר בניירות הערך של החברה בעקבות
פרסום דוח רבעון  1לשנת  . 2013המסחר חודש באותו היום  ,בשעה . 12:45
ג  .ביום  6באוגוסט  2013בשעה  11:21בוצעה הפסקת מסחר בניירות הערך של החברה
בעקבות פרסום דוח רבעון  2לשנת  . 2013המסחר חודש באותו היום  ,בשעה . 12:04
ד  .ביום  6בנובמבר  2013בשעה  10:39בוצעה הפסקת מסחר בניירות הערך של החברה
בעקבות פרסום דוח רבעון  3לשנת  . 2013המסחר חודש באותו היום  ,בשע ה . 11:22
.2

בתקופת הדוח לא רשמה החברה ניירות ערך למסחר מלבד כמפורט להלן :
א  .ב חודש ינואר  2013נרשמו למסחר  1,016מניות שנבעו ממימוש כתבי אופציה שהחברה
הקצתה לעובדים בחברה הבת .
ב  .ב חודש פברואר  2013נרשמו למסחר  5,650מניות שנבעו ממימוש כתבי אופציה שהחברה
הקצתה לעובדים בחברה הבת .
ג  .ב חודש מרץ  2013נרשמו למסחר  21,334מניות שנבעו ממימוש כתבי אופציה שהחברה
הקצתה לעובדים בחברה הבת .
ד  .ב חודש מאי  2013נרשמו למסחר  8,591מניות שנבע ו ממימוש כתבי אופצי ה ש החברה
הקצתה לעובדים ב חברה הבת .
ה  .ב חודש יוני  2013נרשמו למסחר  18,076מניות שנבעו ממימ וש כתבי אופציה שהחברה
הקצתה לעובדים בחברה הבת .
ו  .ב חודש אוגוסט  2013נרשמו למסחר  3,333מניות שנבעו ממימוש כתבי אופציה שהחברה
הקצתה לעובדים בחברה הבת .
ז  .ביום  28בנובמבר  , 2013נרשמו למסחר  689,700מניות שנבעו מהקצאה פרטית שביצעה
החברה למשקיעים מסווגים הנמנים על המש קיעים המפורטים בתוספת הראשונה לחוק
ניירות ערך  ,התשכ " ח –  ) 1968להלן  " :המשקיעים המסווגים "( .יצוין כי במועד הקצאת
המניות כאמור בסעיף זה  ,הקצתה החברה למשקיעים המסווגים  689,700 ,אופציות ) סדרה
 ( 3לא רשומות למסחר  ,הניתנות כ " א למימוש למניה רגילה אחת בת  1ש " ח ע  .נ  .של
החברה .

 3כלול בנתונים ביחס לוילי-פוד אינטרנשיונל
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תקנה  : 21ת גמולים לבעלי עניין ולנושאי משרה בכירה
להלן פירוט התשלומים ששילמה ה חברה ו  /או תאגיד שבשליטתה וכל ההתחייבויות לתשלומים
שקיבלה על עצמה  ,והכל לרבות לעניין תנאי פרישה בשנת  2013לכל אחד מחמשת מקבלי השכר
הגבוה ביותר מבין נושאי המשרה שכיהנו בה א ו בחברות בשליטתה  ,והכל בין שהתשלומים או
ההתחייבויות לתשלומים כאמור ניתנו לנושא המשרה ובין שניתנו לאחר עבור נושא המשרה  ,או
בשל העסקתו של נושא המשרה  ,בין שניתנו על ידי החברה  ,ובין שניתנו על ידי תאגיד קשור .
התשלומים המפורטים להלן שולמו ע " י החברה  ,ביחס לשכר די רקטורים  ,ו ע " י וילי -פוד
אינטרנשיונל ו  /או גולד פרוסט ) במונחי עלות ( ביחס לשאר מרכיבי התגמול :

.7

פרטי מקבל התגמולים

היקף
משרה

שם

תפקיד

צבי ויליגר
)(1

דירקטור בחברה
ו יו " ר דירקטוריון
וילי -פוד
אינטרנשיונל

יוסף
ויליגר ) ( 1

יו " ר דירקטוריון
החברה ונשיא
ודירקטור ב וילי-
פוד אינטרנשיונל

מלאה

גיל
הוכבוים
)(2

מנכ " ל החברה
ו מנכ " ל וילי -פוד
אינטרנשיונל

מלאה

רביב סגל
)(3

סמנכ " ל כספים
ב חברה וב וילי -פוד
אינטרנשיונל

מלאה

סמנכ " ל מכירות
בוילי -פוד
אינטרנשיונל

מלאה

מור
אטיאס
)(4

מלאה

תגמולים בעבור שירותים ) באלפי ש " ח (
שיעור
החזקה
בהון
התאגיד *

שכר

37.80%

מענק

2,296

2,296

20.24%

568

0.02%

419

-

339

-

דירקטורים

63

תשלום
מבוסס
מניות

86

86

דמי
ניהול
ונלוות

דמי
יעוץ

1,682

1,682

18

27

35

163

* נכון בסמוך למועד פרסום הדוח ולמיטב ידיעת החברה .

)  ( 1לפרטים נוספים בדבר תנאי העסקתם ש ל ה " ה צבי ויליגר ו יוסף ויליגר בוילי -פוד
אינטרנשיונל  ,ראה תקנה  - 22סעיף  10.1להלן  .לפרטים אודות הקצאת כתבי אופציה לא
סחירים לה " ה צבי ויליגר ויוסף ויליגר  ,ראה תקנה  - 22סעיף  10.2להלן  .בנוסף  ,צבי וי ליגר
משמש כדירקטור ב חברה ויוסף ויליגר משמש כיו " ר דירקטוריון החברה .
)  ( 2שכרו של רו " ח גיל הוכבוים הינו על פי חוזה עבודה אישי שאינו מוגבל בזמן  ,כמקובל בקבוצה
וכולל ביטוח מנהלים  ,קרן השתלמות  ,רכב ו  /או תשלום בגינו וטלפון סלולרי  .שכרו של רו " ח
הוכבוים כדלעיל כולל גם תשלום אחזקת רכבו הפרטי  .המענק הינו בגין שנת  2012ו נקבע על
פי תוצאות הפעילות והתרומה האישית לחברה  .לפרטים אודות כתבי האופציה שהוענקו
לרו " ח הוכבוים בתקופת הדוח ראה סעיף  19.9לחלק א ' – תיאור עסקי התאגיד  ,בדוח תקופתי
זה  .לפרטים אודות הבחינה שערך דירקטוריון החב רה בקשר עם התגמול לרו " ח הוכבוים ראה
סעיף  5ל חלק ב '  -דוח הדירקטוריון  ,בדוח תקופתי זה .
ד4-

סה " כ

4,047

4,047

649

446

374

163

)  ( 3שכרו של רביב סגל הינו על פי חוזה עבודה אישי שאינו מוגבל בזמן  ,כמקובל בקבוצה וכולל
ביטוח מנהלים  ,קרן השתלמות  ,רכב ו  /או תשלום בגינו וטלפון סלולרי  .המענק לעיל הינו בגין
שנת  2013והוא משולם בהתאם למדיניות התגמול בוילי -פוד אינטרנשיונל  .לפרטים אודות
הבחינה שערך דירקטוריון החברה בקשר עם התגמול למר סגל ראה סעיף  5לחלק ב '  -דוח
הדירקטוריון  ,בדוח תקופתי זה .
)  ( 4שכרו של מור אטיאס הינו על פי חוזה עבודה אישי שאינו מוגבל בזמן  ,כמקובל בקבוצה וכולל
ביטוח מנהלים  ,קרן השתלמות  ,רכב ו  /או תשלום בגינו וטלפון סלולרי  .המענק לעיל הינו בגין
ה שנ ים  2012ו , 2013 -כאשר המענק בגין שנת  2013משולם בהתאם למדיניות התגמול בוילי-
פוד אינטרנשיונל  .לפרטים אודות הבחינה שערך דירקטוריון החברה בקשר עם התגמול למר
אטיאס רא ה סעיף  5לחלק ב '  -דוח הדירקטוריון  ,בדוח תקופתי זה .
גמול דירקטורים
החברה שילמה לדירקטורים החיצוניים בחברה ולדירקטור שמואל מסנברג גמול שנתי בגובה
הסכום המזערי בתוספת השנייה והשלישית לתקנות החברות ) כללים בדבר גמול והוצאות
לדירקטור חיצוני ( התש " ס ) , 2000 -להלן  :תקנות הגמול "( וגמול השתתפות לישיבה בגובה
הסכום הקבוע בתקנות הגמול  .עלות כהונתם של הד ירקטורים החיצוניים והדירקטור  ,כולל
הוצאות נלוות  ,הסתכמה ב תקופת הדוח בסך כולל של כ 163 -אלפי ש " ח  .לפרטים בדבר
הסכומים ששולמו לדירקטורים הנמנים על בעלי השליטה בחברה  ,ראה תק נה  22שלהלן .
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תקנה  21א  :השליטה בתאגיד
למיטב ידיעת החברה  ,בעלי השליטה בחברה הינם ה " ה יוסף ויליגר וצבי ויליגר  ,המחזיקים
יחדיו בכ 58.04% -מהון המניות המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה  .צבי ויליגר
מחזיק במניות החברה  ,בין השאר  ,באמצעות חברות בשליטתו ובשלי טת רעייתו  ,גב ' רוית
ויליגר  .מר יוסף ויליגר מחזיק במניות החברה  ,בין השאר  ,באמצעות חברות בשליטתו  .למיטב
ידיעת החברה ולאחר בדיקה שערכה בעניין זה עם ה " ה צבי ויליגר ויוסף ויליגר  ,אין בין ה " ה
צבי ויליגר ויוסף ויליגר לבין עצמם ו  /או לבין בעלי מניות אחרים  ,הסכמים ב ין בכתב ובין בעל
פה  ,בנוגע לניירות ערך של החברה ו  /או בנוגע לזכויות ההצבעה בחברה  .עם זאת  ,למען
הזהירות רואה החברה בכל אחד מה " ה צבי ויליגר ויוסף ויליגר כבעל שליטה בנפרד מכוח
אחזקותיו במניות החברה .
לפרטים בדבר הסכם בו התקשרו בעלי השליטה בחברה עם צד שלישי למכי רת מניותיהם
בחברה ראו סעיף  3.2.1ל חל ק א ' – תיאור עסקי התאגיד  ,בדוח תקופתי זה .

.9

תקנה  : 22עסקאות עם בעל שליטה או שלבעל השליטה יש בהן עניין אישי
להלן פירוט עסקאות עם בעל שליטה או עסקאות שלבעל שליטה יש עניין בה  ,בתקופת הדוח או
שהינן בתוקף בתקופת הדוח :
עסקאות לפ י סעיף  ( 4 ) 270לחוק החברות
 . 9.1הסכמי ניהול של וילי -פוד אינטרנשיונל עם ה " ה צבי ויוסף ויליגר
ביום  1ביוני  1998התקשרה וילי -פוד אינטרנשיונל בשני הסכמים לקבלת שירותי ניהול .
האחד  ,עם חברה בבעלות ובשליטה מלאה של מר צבי ויליגר ) נכון למועד הדוח  ,דירקטור
ובעל עניין בח ברה  ,יו " ר דירקטוריון ומנהל הפיתוח העסקי של וילי -פוד אינטרנשיונל ( ;
והשני  ,עם חברה בבעלות ובשליטה מלאה של מר יוסף ויליגר ) נכון למועד הדוח  ,יו " ר
דירקטוריון החברה  ,דירקטור ו נשיא וילי -פוד אינטרנשיונל (  .על פי ההסכמים תקבל
וילי -פוד שירותי ניהול מ אותן חברות באמצעו ת ה " ה צבי ויליגר ויוסף ויליגר  ,ותשלם
בתמורה לכל אחת מהחברות סכום חודשי בשקלים השווה ל 24,500 -דולר  .כמו כן וילי-
פוד אינטרנשיונל תשלם לכל חברה מענק שנתי מרווחיה המאוחדים לפני מס ולפני
תשלום מענקים של וילי -פוד אינטרנשיונל באותה שנה ) להלן  " :הרווח הקובע "( כדלק מן :
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אם הרווח הקובע פחת מ 3 -מיליון ש " ח  -יה יה שיעור המענק  3%מהרווח הקובע  .אם
הרווח הקובע עלה על  3מיליון ש " ח  -יה יה שיעור המענק  5%מתוך כל הרווח הקובע
) להלן  " :הסכמי הניהול "(.
עוד נקבעו בהסכמי הניהול הוראות בדבר אי תחולת יחסי עובד ומעביד בין וילי -פוד
אינטר נשיונל ובין ה " ה צבי ויליגר ויוסף ויליגר  ,חובת שיפוי לכל אחת מהחברות בגין
תביעה שתוגש כנגד וילי -פוד אינטרנשיונל על ידי מי מה " ה צבי ויליגר ויוסף ויליגר בגין
עילה הנעוצה בקיומם של יחסי עובד ומעביד  ,הוראות בדבר סודיות  ,איסור תחרות ,
ומניעת ניגוד עניינים .
במקרי ם בהם חברת הניהול תיתן את שירותי הניהול לוילי -פוד אינטרנשיונל שלא
באמצעות ה " ה צבי ויליגר או יוסף ויליגר  ,לפי העניין  ,ו  /או במקרי פטירה ו  /או אובדן
כושר עבודה קבוע ותמידי של ה " ה צבי ויליגר או יוסף ויליגר ) חלילה וחס (  ,תהא וילי-
פוד אינטרנשיונל רשאית להפסיק את ת וקפו של הסכם הניהול לאלתר .
במקרים בהם יוצא לחברת הניהול צו כינוס נכסים ו  /או צו פירוק ו  /או צו הקפאת
הליכים  ,באופן המונע מחברת הניהול להמשיך ולספק את שירותי הניהול באמצעות ה " ה
צבי ויליגר ויוסף ויליגר  ,אזי ימשיכו ה " ה צבי ויליגר ויוסף ויליגר ליתן את שירותי
הני הול בכל דרך שתוסכם בינם לבין וילי -פוד אינטרנשיונל .
ביום  20ביולי  2005אישרה האסיפה הכללית של וילי -פוד אינטרנשיונל את תיקון הסכמי
הניהול  ,בהמשך להחלטת ועדת הביקורת והדירקטוריון בעניין  ,מיום  4במאי . 2005
התיקון העיקרי היה הארכת תוקף הסכמי הניהול ) אשר היו בתו קף עד ליום ( 31.5.2006
לתקופה בלתי מוגבלת  ,תוך אפשרות לסיומם במתן הודעה מוקדמת של  18חודש מצד
וילי -פוד אינטרנשיונל  ,ושל  180יום מצד חברות הניהול ) בתוספת תקופת הסתגלות
בתשלום בת  6חודשים בה לא י י נתנו שירותי ניהול מהחברות (.
ביום  15בפברואר  2006החליט דירקטור יון וילי -פוד אינטרנשיונל  ,לאור עמדת רשות
ניירות ערך  ,לקצוב את תוקף הסכמי הניהול לתקופה בת  5שנים ממועד אישורם על ידי
האסיפה הכללית  ,דהיינו  :עד ליום  19ביולי . 2010
ביום  2בינואר  2008 ,החליטו ועדת הביקורת והדירקטוריון של וילי -פוד אינטרנשיונל על
תיקון תנאי הה סכמים  .דמי הניהול החודשים יתורגמו ל 102,900 -ש " ח ויהיו צמודים
למדד המחירים לצרכן  ,הארכת תוקף הסכמי הניהול לתקופה בלתי מוגבלת  ,תוך
אפשרות לסיומם במתן הודעה מוקדמת של  36חודש מצד וילי -פוד אינטרנשיונל ושל 180
יום מצד החברות ) בתוספת תקופת הסתגלות בתשלום בת  12חודשים ללא תלות באם
ינתנו כל שירותי ניהול מהחברות ( כמו כן יהיו ה " ה צבי ויליגר ויוסף ויליגר זכאים
לגילום שווי רכב ולחופשה שנתית בת  30יום  .ימי חופשה בלתי מנוצלים יצברו וניתנים
לפדיון במזומן  .ביום  13במרץ  2008אישרה האסיפה הכללית המיוחדת של וילי -פוד
אינטרנשי ונל את התיקונים האמורים .
בחודש אוגוסט  , 2011אישרו ואישררו ועדת הביקורת ודירקטוריון וילי -פוד
אינטרנשיונל  ,וביום  6לאוקטובר  2011אישרה ואישררה האסיפה הכללית של ו ילי -פוד
אינטרנשיונל ) חברה ציבורית כהגדרתה בחוק החברות  ,התשנ " ט ( 1999 -את ההסכמים
האמורים מחדש  ,וזא ת בקשר עם כהונתו של מר צבי ויליגר כ יו " ר דירקטוריון וילי -פוד
אינטרנשיונל  ,ובקשר עם כהונתו של מר יוסף ויליגר כ דירקטור ו נשיא וילי -פוד
אינטרנשיונל  ,תוך תיקון להסכמי ם עמם שהינם בתנאים דומים לאלה שאושרו להם
באסיפה הכללית של וילי -פוד אינטרנשיונל בחודש מרץ  , 2008ל מעט בקשר עם ההודעה
המוקדמת לסיום ההתקשרות עמם מצד וילי -פוד אינטרנשיונל שהופחתה ל 18 -חודשים .
ההתקשרות בהסכמים עמם נעשתה למפרע החל מיום  15בספטמבר  2011ולמשך תקופה
של שלוש שנים ממועד אישור האסיפה הכללית של וילי -פוד אינטרנשיונל מיום 6
לאוקטובר . 2011
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ביום  6ב אוגוסט  2013אישר דירקטוריון החברה למר יוסף ויליגר  ,יו " ר דירקטוריון
החברה  ,ולמר צבי ויליגר  ,דירקטור בחברה  ,גמול דירקטורים שנתי בגובה הסכום
המזערי כפי שנקבע בתקנות הגמול  ,וגמול השתתפות לישיבה בגובה הסכום הקבוע כפי
שנקבע בתקנות הגמול  .לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי מיום  7באוגוסט  , 2013מס '
אסמכתא  ) 2013-01-110841 :מידע זה מהווה הכללה על דרך הפניה (.
לפרטים בדבר הסכמות שהושגו בין ה " ה צבי ויוס ף ויליגר לבין אמבלייז בקשר עם המשך
העסקתם בחברה  ,כפי שהוסכמו במסגרת הסכם מכירת השליטה בחברה  ,ראו סעיף
 3.2.1.6ל חלק א ' – תיאו ר עסקי התאגיד  ,לדוח זה .
 . 9.2ביום  28בנובמבר  2013אישרה אסיפת בעלי המניות של וילי -פוד אינטרנשיונל  ,לאחר
קבלת אישור דירקטוריון וילי -פוד אינטרנשיונל מיום  16באוקטובר  , 2013הענקת
 200,000אופציות הניתנות למימוש ל 200,000 -מניות רגילות של וילי -פוד אינטרנשיונל
בנות  0.1ש " ח ע  .נ  .כ " א למר יוסף ויליגר  ,נשיא  ,דירקטור ומבעלי השליטה בוילי -פוד
אינטרנשיו נ ל ו 200,000 -אופציות הניתנות למימוש ל 200,000 -מניות בנות  0.1ש " ח ע  .נ .
כ " א למר צבי ויליגר  ,יו " ר דירקטוריון ומבעלי השליטה בוילי -פוד אינטרנשיונל ) להלן
בסעיף זה " הניצעים "( .
ה או פצי ות הוקצו ל ניצעים ללא תמורה  .מחיר המימוש של כל מני י ת מימוש  ,נשוא כתבי
האופציה  ,הי נו  6.5דולר ארה " ב  ,בכפוף להתאמות שונות כגון במקרים של חלוקת מניות
הטבה  ,הנפקת זכויות  ,חלוקת דיבידנד וכו ' .
בהתאם לתכנית  ,כל אחד מה ניצעים זכאי לממש  ,תמורת תשלום מחיר המימוש האמור
לעיל את האופציות לשיעורין  ,בשלוש מנות שוות  ,כדלקמן :
) א ( שליש )  - ( 1/3החל מתום  12חודשים ממועד הקצאת כתבי האופציה ) להלן בסעיף
זה  " :המועד הקובע "( ועד לתום  36חודשים מהמועד הקובע .
) ב ( שליש )  - ( 1/3החל מתום  24חו דשים מהמועד הקובע ועד לתום  48חודשים מהמועד
הקובע .
) ג ( שליש )  - ( 1/3החל מתום  36חודשים מהמועד הקובע ועד לתום  60חודשים מהמועד
הקובע .
זכותם של הניצעים לממש את כתבי האופציה ולקבל את מניות המימוש במועדי הזכאות
האמורים לעיל מותנית בכך  ,כי במועדי הזכאות הרלבנטי ים ישמשו כנושאי משרה בוילי-
פוד אינטרנשיונל  .כתבי אופציה שלא מומשו עד למועד האחרון של כל מנה – יפקעו .
 . 9.3הסכם למתן שירותי מנהלה
ביום  1באפריל  , 1997התקשרו וילי -פוד אינטרנשיונל והחברה  ,בהסכם למתן שירותי
מנהלה לחברה לפיו רשאית החברה לנהל פעילות ממשרדי וילי -פוד אינטרנשיונל ביבנה ,
וכן לקבל מוילי -פוד אינטרנשיונל שירותי ניהול כספים  ,חשבונאות ומזכירות  .על פי
ההסכם  ,משלמת החברה ל וילי -פוד אינטרנשיונל בגין שירותים אלה סכום חודשי של
 4,500ש " ח בתוספת מע " מ צמוד למדד המחירים לצרכן של חודש יוני  ) . 1997נכון ל 31
בדצמבר  2013ע מד הסכום החודשי על  7,085ש " ח ( .הסכם זה אושרר באסיפה הכללית
של וילי -פוד אינטרנשיונל שהתקיימה ביום  6באוקטובר  2011וזאת לאחר קבלת אישור
הדירקטוריון וועדת הביקורת שהתכנסו בחודש אוגוסט  . 2011ההתקשרות בהסכם
אושרה כאמור למשך תקופה של שלוש שנים מיום  15ב ספטמבר . 2011
 . 9.4התחייבות לשיפוי
לפרטים אודות מתן התחייבות לשיפוי ל נושאי משרה בחברה  ,לרבות לדירקטורים ונושאי
משרה  ,שהינם בעל השליטה וקרובו  ,ראה תקנה  29א ' להלן .
 . 9.5הסכם לרכישת מוצרים מוילי -פוד אינטרנשיונל
ביום  30באוגוסט  2012א י שרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של וילי -פוד
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אינטרנשיונל לחברה  ,לרכוש מוצרים מוילי -פוד אינטרנשיונל ) במטרה ל מ ו כ רם ב חנות
קמעונאית בישראל שהקימה החברה על מנת לקדם את מוצרי הקבוצה ולשמש כמעין
קבוצת מיקוד לבחינת יבוא מוצרי מזון חדשים ( .ה עסקה כאמור בס " ק זה אושרה כעסקה
חריגה של וילי -פוד אינטרנשיונל עם בעלת השליטה ) החברה ( כהגדרת מונחים אלה בחוק
החברות  ,התשנ " ט , 1999 -וזאת לאחר שאושרה בועדת הביקורת ובדירקטוריון וילי -פוד
אינטרנשיונל  .כמו כן  ,העסקה אושרה בועדת הביקורת ובדירקטוריון החברה כעסקה
אשר לנושא משרה יש בה עניין אישי  .כל ההחלטות התקבלו ועברו ברוב הנדרש .
 . 9.6ב חודש אוגוסט  2011אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון וילי -פוד אינטרנשיונל  ,וביום 6
לאוקטובר  2011אישרה ה אסיפה הכללית של ו ילי -פוד אינטרנשיונל התקשרות עם גב '
ליטל ויליגר  ,בתו של מר יוסף ויליגר  ,לתקופה שסיומה ביום  15בספטמבר  . 2014גב '
ליטל ויליגר מועסקת בוילי -פוד אינטרנשיונל כמנהלת שיווק בשכר חודשי של  9,000ש " ח
ברוטו  ,כולל תנאים נלווים מקובלים .
 . 9.7בחודש נובמבר  2013אישרו ועדת ה תגמול ודירקטוריון וילי -פוד אינטרנשיונל  ,התקשרות
עם גב ' רומה ויליגר  ,בתו של מר צבי ויליגר  ,במסגרתה תועסק גב ' רומה ויליגר כעוזרת
אדמיניסטרטיבית ש ל מנכ " ל וילי -פוד אינטרנשיונל בשכר שלא יעלה על השכר החודשי
הממוצע במשק  .נכון למועד דוח תקופתי זה  ,גב ' רומה ויליגר עדיין לא החלה בעבודה
בוילי -פוד אינטרנשיונל .
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תקנה  : 24החזקות בעלי ענין ונושאי משרה בכירה
 . 10.1למיטב ידיעת החברה אודות מניות החברה המוחזקות בידי בעלי עניין או נושאי משרה
בכירה בחברה  ,נכון לסמוך למועד הדוח  ,ראה דיווח מיידי מיום  6במרץ  , 2014מס '
אסמכתא  ) 2014-01-007158מידע זה מהווה הכללה על דרך ההפניה (.
 . 10.2נכון לתאריך הדוח  ,לחברה  131,885מניות רדומות  ,כתוצאה מרכישתן על ידי וילי -פוד
אינטרנשיונל וצוקטל .
 . 10.3נכון לתאריך הדוח  ,צבי ויליגר מחזיק ב 504,407 -מניות רגילות בנות  0.1ש " ח כ " א של
וילי -פוד אינטרנשיונל המהוות כ 3.89% -מהונה המונפק והנפרע  .מר יוסף ויליגר אינו
מחזיק מניות של וילי -פוד אינטרנשיונל .
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תקנה  24א  :הון רשום  ,הון מונפק וניירות ערך המירים
לפרטים אודות ההון הרשום  ,ההון המונפק וניירות ערך המירים של החברה ר אה ביאור ים 16
ו 18 -ל חלק ג '  -דוחות כספיים  ,בדוח זה .

. 12

תקנה  24ב  :מרשם בעלי מניות של החברה לתאריך הדוח
הבעלים  /נאמן

מס ' זיהוי

כמות מניות

החברה לרישומים של בל " ל בע " מ

51-009806-4

13,305,529

עמירם סיון

053538542

8

יהודה ברלב

064837123

8

צוקטל השקעות בע " מ

51-254082-4

24

סה " כ

. 13

13,305,569

תקנה  25א  :מען רשום
כתובת  :נחל חריף  , 4אזור התעש י יה הצפוני  ,יבנה
טלפון  08-9321000 :פקס 08-9321001 :
דואר אלקטרוני pavel@willi-food.co.il :
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תקנה  : 26הדירקטורים של ה חברה
שם
הדירקטור

מספר
תעודת זהות

תאריך
לידה

מענו
להמצאת
כתבי בי-
דין

נתינות

חברות בועדה
או ועדות של
הדירקטוריון

בעל
דירקטור
בלתי תלוי /מומחיות
חשבונאית
דירקטור
ופיננסית
חיצוני
או כשירות
מקצועית

תפקיד שממלא
כעובד החברה,
של חברה בת
שלה ,של חברה
קשורה שלה ,או
של בעל עניין
בה

התאריך שבו השכלה
החלה
כהונתו
כדירקטור
של החברה

יוסף ויליגר

054248307

 03.03.1957רחוב קפלן
,76
הרצליה

ישראלית

חבר בועדת
השקעות

לא

בעל
מומחיות
חשבונאית
פיננסית

נותן שירותי ניהול
לחברה ולחברות
הבנות שלה
באמצעות חברה
בשליטתו

29.11.1992

תיכונית
ולימודים
אקדמאים
)ללא תואר(

צבי ויליגר

053339305

 04.07.1955רחוב
השקמה ,7
סביון

ישראלית

חבר בועדת
השקעות

לא

לא

נותן שירותי
ניהול לחברה
ולחברות הבנות
שלה באמצעות
חברה בשליטתו

29.12.1992

תיכונית
ולימודים
אקדמאים
)ללא תואר(

חפץ מרדכי
 ,15פתח
תקוה

ישראלית

יו"ר ועדת
השקעות,
חבר בועדות
הבאות:
 ביקורת

לא

בעל
מומחיות
חשבונאית
פיננסית

אין

19.10.2006

מוסמך
במנהל
עסקים – אונ'
ת"א ,בוגר
כלכלה ומנהל

שמואל
 3מסנברג

30233654

31.8.1949
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עיסוק ב 5-שנים
האחרונות ופירוט תאגידים
בהם משמש כדירקטור

בן
משפחה
של בעל
עניין
אחר
בחברה

יו"ר דירקטוריון החברה,
דירקטור ונשיא וילי-פוד
אינטרנשיונל ,וכן דירקטור
בחברות הבאות :וילי-פוד
אינטרנשיונל ,צוקטל ,ו.פ.ד,.
טיטניק מזון בע"מ .יו"ר
דירקטוריון החברות הבאות:
גולד פרוסט ,י.מ .דקל בע"מ,
יוסי וילי ניהול השקעות בע"מ,
ויליפוד גבינות איכות בע"מ,
גולדפרוסט עולם הגבינות
בע"מ ,גבינות הזהב בע"מ,
בע"מ,
הגבינות
משק
ויליפרוסט בע"מ
יו"ר הדירקטוריון ומנהל
פיתוח עסקי של וילי-פוד
אינטרנשיונל ,יו"ר דירקטוריון
החברות הבאות :וילי-פוד
אינטרנשיונל ,צוקטל ,ו.פ.ד,.
צבי ו .ושות' בע"מ ,ו .רוית
בע"מ ,טיטניק מזון בע"מ.
דירקטור בחברה ,בגולד
פרוסט ,ויליפוד גבינות איכות
בע"מ ,גולדפרוסט עולם
הגבינות בע"מ ,גבינות הזהב
בע"מ ,משק הגבינות בע"מ,
ויליפרוסט בע"מ.
יועץ עסקי .לפני כן כיהן
כסמנכ"ל ומנהל החטיבה
העסקית בבנק מזרחי טפחות.
דירקטור בחברות הבאות:
פסגות ניירות ערך בע"מ,

אחיו של
צבי
ויליגר,
בעל
שליטה
בחברה

אחיו של
יוסף
ויליגר,
בעל
שליטה
בחברה

לא

שם
הדירקטור

מספר
תעודת זהות

תאריך
לידה

מענו
להמצאת
כתבי בי-
דין

נתינות

חברות בועדה
או ועדות של
הדירקטוריון

בעל
דירקטור
בלתי תלוי /מומחיות
חשבונאית
דירקטור
ופיננסית
חיצוני
או כשירות
מקצועית

תפקיד שממלא
כעובד החברה,
של חברה בת
שלה ,של חברה
קשורה שלה ,או
של בעל עניין
בה

התאריך שבו השכלה
החלה
כהונתו
כדירקטור
של החברה

 בחינת דוחות
כספיים
 תגמול
 אכיפה
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עיסוק ב 5-שנים
האחרונות ופירוט תאגידים
בהם משמש כדירקטור

עסקים – אונ'
ת"א

ישראל אדלר

053484382

9.8.1955

רחוב
אלתרמן
 ,18כפר
סבא

ישראלית

חבר בועדת
השקעות,
יו"ר הועדות
הבאות:
 ביקורת
 בחינת דוחות
כספיים
 תגמול
 אכיפה

דירקטור
חיצוני

בעל
מומחיות
חשבונאית
פיננסית

אין

23.12.2007

עו"ד ,מוסמך
במשפטים
מאונ' בר
אילן .בוגר
במשפטים –
מכללת שערי
משפט .בוגר
בכלכלה
וחשבונאות –
אונ' בר אילן.

נורסטאר הולדינגס ,בנק
מרכנתיל דיסקונט בע"מ ,מסרג
פיתוח עסקים בע"מ ,מימון
ישיר )מקבוצת ישיר בע"מ(,
בירי בראשי עבודות עפר
ופיתוח ,תשתית וכבישים
) (1987בע"מ ,מימון ישיר
ליסינג )מקבוצת ישיר בע"מ(
וקרן מידאס השקעות בע"מ,
מכהן כדירקטור בחברת נדלנס'
בע"מ

שלומית פן

024310732

6.3.1969

הסחלב ,4
רעננה

ישראלית

חברה בועדות
הבאות:
 ביקורת
 בחינת דוחות
כספיים
תגמול
 אכיפה

דירקטורית
חיצונית

כשירות
מקצועית

אין

19.2.2011

 BAבכלכלה
ולימודי MA
מנהל וניהול
ציבורי מאונ'
תל אביב,
MBA
(Bradford
,(University
)בריטניה(.

סמנכ"ל פיתוח עסקי רדוור,
סמנכ"ל תחום תוכנה ב ,ECI
דירקטור מכירות באמדוקס
ישראל .דירקטורית בעמותת
"לתת".
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בן
משפחה
של בעל
עניין
אחר
בחברה

לא

לא

. 15
שם נושא
המשרה
הבכירה

תקנה  26א  :נושאי משרה בכירה
מספר
תעודת
זהות

תאריך
לידה

תאריך
תחילת
כהונה

בעל עניין
בחברה

תפקידו בחברה ,בחברת הבת שלה,
בחברה קשורה שלה או בבעל עניין בה

בן משפחה של
נושא משרה
בכירה אחר או
של בעל עניין
בחברה

1

גיל הוכבוים

024489361

12.9.1969

20.9.2011

מנהל כללי של החברה ואחראי על סיכוני
השוק בחברה ,מנהל כללי של וילי-פוד
אינטרנשיונל ודירקטור בגולד פרוסט.

לא

לא

2

רביב סגל

028551570

25.5.1971

1.11.2012

סמנכ"ל כספים של החברה ,סמנכ"ל כספים
של וילי-פוד אינטרנשיונל

לא

לא

3

פבל בובר

306986951

4.7.1981

13.12.2011

חשב ומזכיר החברה ,חשב של וילי-פוד
אינטרנשיונל

לא

לא

4

דורון יוניסי

032272759

20.2.1975

1.9.2010

מבקר פנימי

לא

לא

השכלה

עיסוק בחמש שנים האחרונות

רו"ח ,בוגר במנהל
עסקים וחשבונאות,
מגמת מערכות מידע -
המכללה למנהל.
רו"ח ,בוגר חשבונאות
ומנהל עסקים  -מכללה
למנהל.

משנה למנהל כללי של החברה ,וכן משנה
למנהל כללי של ג .וילי-פוד אינטרנשיונל ושל
גולד פרוסט
סמנכ"ל כספים בי.אס.פי .עיבוד אותות
ביולוגיים בע"מ; מנהל כספים; מדיהמיינד
טכנולוגיות בע"מ; סמנכ"ל כספים באקסנט
טכנולוגיות בע"מ; חשב אינסייטק בע"מ
רואה חשבון מבקר במשרד רואי חשבון
קוסט פורר גבאי את קסירר

רו"ח ,בוגר לימודי
תעודה בחשבונאות
וכלכלה -אוניברסיטת
בר אילן ,בוגר במדעי
התנהגות ניהול וכלכלה
 אוניברסיטת בןגוריון.
בעל משרד למתן שרותי ביקורת פנים ,מבקר
בוגר מנהל עסקים
וחשבונאות – המכללה פנימי של גופים מוסדיים וחברות ציבוריות
שונות
למנהל

. 16

תקנה  26ב  :מורשי חתימה של ה תאגיד
החל מיום  28במאי  2008מורשי החתימה העצמאיים בתאגיד הינם צבי ויוס ף ויליגר שהינם אחים ומבעלי השליטה בחברה כמפורט ב תקנה  21א '
לעיל .

. 17

תקנה  : 27רואה החשבון של התאגיד
בריטמן אלמגור זהר ושות ' רואי חשבון  ,מרכז עזריאלי  ) 1הבנ י ין העגול קומות  , ( 45-42תל -אביב .
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תקנה  : 28שינוי בתזכיר או בתקנות
בתקופת הדוח לא חל שינוי בתקנון החברה .

. 19

תקנה  : 29המלצות ו החלטות הדירקטוריון
המלצות דירקטורים בפני האסיפה הכללית של החברה והחלטות שאינן טעונות
אישור האסיפה :
לפרטים אודות חלוק ו ת דיבידנד ראה סעיף  4בחלק א ' – תיאור עסקי התאגיד  ,לדוח
תקופתי זה .
בשנת הדוח לא התקבלו החלטות דירקטוריון בנושאים המפורטים בתקנות  ) 29ב (.
ה חלטות אסיפה כללית מיוחדת :
לעניין החלטות בדבר התקשרויות עם נושאי משרה בכירה ראה תקנה  21לעיל .
לפרטים בדבר שיפוי וביטוח ראה תקנה  29א ' להלן .
א  .ביום  8באוקטובר  2013אישרה אסיפת בעלי המניות בחברה את הארכת
כהונתו של מר ישראל אדלר כדירקטור חיצוני בחברה לתקופה כהונה בת 3
שנים שתחילת ה ביום  22בדצמבר  2013ואישור תנאי כהונתו ) גמול שנתי ,
גמול השתתפות לישיבה  ,כתב התחייבות לשיפוי  ,פוליסת ביטוח ( .לפרטים
אודות תנאי העסקתו ראה תקנה  26לעיל .
ב  .ביום  17בפברואר  , 2014אישרה אסיפת בעלי המניות של החברה את הארכת
כהונתה של הגב ' שלומית פן כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה בת
 3שנים שתחילתה ביום  19בפברואר  2014ואישור תנאי כהונתה ) גמול שנתי ,
גמול השתתפות לישיבה  ,כתב התחייבות לשיפוי  ,פוליסת ביטוח ( .לפרטים
אודות תנאי העסקתה ראה תקנה  26לעיל .
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תקנה  29א '  :החלטות החברה
להלן פרטים אודות פטו ר  ,ביטוח או התחייבות לשיפוי נושאי משרה .
פטור
ביום  26בדצמבר  2011אישרה האסיפה הכללית של החברה  ,מתן כתב התחייבויות
לפטור מאחריות בחברה לדירקטורים ונושאי משרה שהינם בעלי השליטה בחברה .
יובהר  ,כי עצם אישור כתב התחייבות לפטור מאחריות בחברה לבעלי השליטה
כאמור לע יל  ,מהווה אישור של מתן כתב התחייבות לפטור בעבורם  ,כנדרש בהתאם
לס '  ) 275א  ( 1לחוק החברות  ,וכן כי כתב הפטור דומה בתנאיו לפטור הקיים לשאר
הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה  ,כפי שאושר ביום  15ביוני  . 2005לפרטים
נוספים  ,ראה דיווחים מידיים מיום  17בנובמבר  2011ו 11 -בי נואר  , 2012מס '
אסמכתא  2011-01-331293 :ו , 2012-01-012711 -בהתאמה ) מידע זה מהווה הכללה
על ד רך של הפניה (.
ביטוח
ביום  28בדצמבר  , 2009אישרה האסיפה הכללית של החברה את חידוש ביטוח
הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה ובחברות הבנות לתקופה מיום  25בספטמבר
 2009ועד  24בספ טמבר  2010בסכום כיסוי של עד  10מליון דולר ארה " ב למקרה
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ובמצטבר ובפרמיה של עד  66,000דולר ארה " ב ולאשר התקשרות בחוזה ביטוח
במהלך חמש השנים החל מיום  25בספטמבר  , 2010בסכום כיסוי שלא יעלה על 20
מיליון דולר למקרה ובמצטבר ובפרמיה שנתית שלא תעלה על  200,000דולר  ,כ אשר
גובה ההשתתפות העצמית הממוצע הוא כ 163,000 -דולר  .לפרטים נוספים  ,ראה
דיווחים מידיים מיום  2בדצמבר  2009ו 28 -בדצמבר  , 2009מס ' אסמכתא 2009- :
 01-307506ו , 2009-01-333291 -בהתאמה ) מידע זה מהווה הכללה על דרך של
הפניה (.
ביום  15במרץ  2010אישר דירקטוריון החבר ה לאחר קבלת אישור ועדת הביקורת
מיום זה  ,בהתאם לתקנה  1ב ' לתקנות החברות ) הקלות בעסקאות עם בעלי עניין ( ,
התש " ס ) 2000 -להלן  " :תקנות ההקלות "( עריכת ביטוח לבעלי השליטה בחברה  ,ה " ה
צבי ויליגר ו יוסף ויליגר  ,בנוסח ובתנאים זהים ליתר נושאי המשרה בחברה  .לפרטים
נוספים  ,רא ה דיווח מיידי מיום  15במרץ  2010מס ' אסמכתא 2010-01-414828 :
) מידע זה מהווה הכללה על דרך של הפניה (.
ביום  26בדצמבר  , 2011אישרה האסיפה הכללית של החברה  ,לאחר אישור
דירקטוריון החברה ביום  17בנובמבר  , 2011ואישור ועדת הביקורת ביום 15
בנובמבר  , 2011להרחיב את פוליס ת הביטוח של החברה ביחס לביטוח אחריות של
נושאי משרה ודירקטורים בחברה  ,שאינם בעלי השליטה בחברה  ,בהתאם לנוסח
המקובל בחברה  ,כך שתכלול את המקרים בגינם ניתן לבטח  ,בהתאם לחוק ייעול
הליכי אכיפה  .הפוליסה מורחבת לכסות הוצאות התדיינות סבירות בהליך מנהלי
וכן  ,לכיסוי ח בות שתוטל על נושא משרה לטובת נפגע ההפרה על פי סעיף
 52נד ) א ()  )( 1א ( לחוק ניירות ערך  .יובהר כי ההחלטה כאמור תחול גם על התקשרות
החברה בפוליסות ביטוח עתידיות כפי שאושרה התקשרותן באסיפה הכללית של
החברה מחודש דצמבר  . 2009לפרטים נוספים  ,ראה דיווחים מידיים מיום 17
ב נובמבר  2011ו 11 -בינואר  , 2012מס ' אסמכתא  2011-01-331293 :ו2012-01- -
 , 012711בהתאמה ) מידע זה מהווה הכללה על דרך של הפניה (.
אישור האסיפה הכללית מיום  26בדצמבר  , 2011לא נדרש ביחס לדירקטורים ונושאי
משרה שהינם בעלי שליטה בחברה  ,וזאת מאחר שאלה אושרו לגביהם בהתא ם
להוראות תקנה  1ב לתקנות ההקלות  .לפרטים ראו דיווח מיידי מיום  17בנובמבר
 ) 2011אסמכתא מס '  ) ( 2011-01-331323מידע זה מהווה הכללה על דרך ההפניה (.
יובהר  ,כי עצם אישור הרחבת פוליסת הביטוח בעבורם  ,מהווה אישור פוליסת
הביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה עבורם כנדרש בהתאם לסעיף  ) 275א ( 1
לחוק החברות .
שיפוי
ביום  15ביוני  , 2005אישרה האסיפה הכללית של החברה  ,לאחר קבלת אישור ועדת
הביקורת ודירקטוריון החברה ביום  4במאי  , 2005את התקשרות החברה עם
דירקטורים נושאי משרה בה  ,לפיה תיתן החברה התחייבות מראש לשפות את נושאי
המשרה שלה  ,כפי שיהיו מעת לעת ) להלן  " :כתב השיפוי " ו " -ההתחייבות לשיפוי "(.
בהתאם לכתב השיפוי ובכפוף להוראות הדין  ,החברה תתחייב לשפות את נושאי
המשרה  ,כפי שיהיו מעת לעת  ,בשל כל חבות או הוצאה כמפורט בכתב השיפוי ,
שתוטלנה עליהם או שיוציאו עקב פעולות שעשו ) לרבות פעולות לפני ת אריך כתב
השיפוי (  ,ו  /או שיעשו בתוקף היותם דירקטורים ונושאי משרה בחברה ו  /או לפי
בקשת החברה – נושא משרה  ,לאחד או יותר מסוגי האירועים המפורטים בתוספת
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לכתב השיפוי או כל חלק מהם או כל הקשור בהם  ,במישרין או בעקיפין  ,ובלבד
שסכום השיפוי שתשלם החברה במצטבר  ,בגין אחד או יותר מסוגי האירועים
המפורטים בתוספת לכתב השיפוי  ,לא יעלה על סכום מצטבר השווה לשיעור של 25%
מהונה העצמי של החברה על פי דוחותיה הכספיים השנתיים של החברה הידועים
לפני מתן תשלום השיפוי בפועל  .לפרטים נוספים  ,ראה דיווחים מידיים מיום 18
במאי  2005ו 15 -ביוני  , 2005מס ' אסמכתא  2005-01-027786 :ו, 2005-01-042195 -
בהתאמה ) מידע זה מהווה הכללה על דרך של הפניה ( .
ביום  26בדצמבר  , 2011אישרה האסיפה הכללית של החברה  ,לאחר אישור
דירקטוריון החברה ביום  17בנובמבר  , 2011ואישור ועדת הביקורת ביום 15
בנובמבר  , 2011לתקן את תקנון ה חברה בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה  ,כאמור
בתקנה  28לעיל  ,ובהתאם לכך לאמץ נוסח חדש לכתב ההתחייבות לשיפוי נושאי
משרה ודירקטורים בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה  ,אשר יחול על כלל
הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה  ,ובכללם הדירקטורים ונושאי המשרה שהינם
בעלי השליטה בחברה  .יובהר  ,כי עצם אישור כתב ההתחייבות לשיפוי לבעלי
השליטה כאמור לעיל  ,מהווה אישור של מתן כתב התחייבות לשיפוי בעבורם  ,כנדרש
בהתאם לסעיף  ) 275א  ( 1לחוק החברות .
לפרטים נוספים  ,וכן לנוסח כתב השיפוי החדש  ,ראה דיווחים מידיים מיום 17
בנובמבר  2011ו 11 -בינואר  , 2012מ ס ' אסמכתא  2011-01-331293 :ו2012-01- -
 , 012711בהתאמה ) מידע זה מהווה הכללה על דרך של הפניה (.

וילי -פוד השקעות בע " מ
תאריך  18 :ב מרץ 2014
שמות החותמים :

תפקידם :
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יו " ר הדירקטוריון

מר גיל הוכבוים

מנכ " ל

חתימות :

ד 14 -

חלק ה'
א .דוח בדבר בקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי
דוח שנתי בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי לפי תקנה 9ב)א(:
ההנהלה ,בפיקוח הדירקטוריון של וילי-פוד השקעות בע"מ )להלן" :התאגיד"( ,אחראית לקביעתה
והתקיימותה של בקרה פנימית נאותה על הדיווח הכספי ועל הגילוי בתאגיד .לעניין זה ,חברי ההנהלה הם:
 .1גיל הוכבוים ,מנכ"ל;
 .2רביב סגל ,סמנכ"ל כספים.
בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי כוללת בקרות ונהלים הקיימים בתאגיד ,אשר תוכננו בידי
המנהל הכללי ונושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים או תחת פיקוחם ,או בידי מי שמבצע בפועל את
התפקידים האמורים ,בפיקוח דירקטוריון התאגיד ,אשר נועדו לספק מידה סבירה של ביטחון בהתייחס
למהימנות הדיווח הכספי ולהכנת הדוחות בהתאם להוראות הדין ,ולהבטיח כי מידע שהתאגיד נדרש לגלות
בדוחות שהוא מפרסם על פי הוראות הדין נאסף ,מעובד ,מסוכם ומדווח במועד ובמתכונת הקבועים בדין.
הבקרה הפנימית כוללת ,בין השאר ,בקרות ונהלים שתוכננו להבטיח כי מידע שהתאגיד נדרש לגלותו
כאמור ,נצבר ומועבר להנהלת התאגיד ,לרבות למנהל הכללי ולנושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים
או למי שמבצע בפועל את התפקידים האמורים ,וזאת כדי לאפשר קבלת החלטות במועד המתאים,
בהתייחס לדרישת הגילוי.
בשל המגבלות המבניות שלה ,בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי אינה מיועדת לספק ביטחון מוחלט
שהצגה מוטעית או השמטת מידע בדוחות תימנע או תתגלה.
ההנהלה ,בפיקוח הדירקטוריון ,ביצעה בדיקה והערכה של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי
בתאגיד והאפקטיביות שלה; הערכת אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי והגילוי שביצעה
ההנהלה בפיקוח הדירקטוריון כללה :הגדרת התהליכים המרכזיים בחברה ,מיפויים ,כולל מיפוי כלל
האינטראקציות ,הערכת סיכוני הדיווח והגילוי ,מיפוי התהליכים המהותיים מאוד לדיווח הכספי והגילוי,
מיפוי היחידות העסקיות הרלוונטיות להערכת האפקטיביות של הבקרה הפנימית ,מיפוי ותיעוד הבקרות
הקיימות בחברה ,הערכת אפקטיביות התכנון של הבקרות והערכה כוללת של אפקטיביות הבקרה
הפנימית.
בהתבסס על הערכת האפקטיביות שביצעה ההנהלה בפיקוח הדירקטוריון כמפורט לעיל ,הדירקטוריון
והנהלת התאגיד הגיעו למסקנה ,כי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי בתאגיד ליום  31בדצמבר
 2013היא אפקטיבית.

ה1-

ב .הצהרות מנהלים
הצהרת מנהל כללי לפי תקנה 9ב)ד():(1
אני ,גיל הוכבוים ,מצהיר כי:
 .1בחנתי את הדוח התקופתי של וילי-פוד השקעות בע"מ )להלן" :התאגיד"( לשנת ) 2013להלן:
"הדוחות"(;
 .2לפי ידיעתי ,הדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה
מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם ,לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים ,לא יהיו
מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות;
 .3לפי ידיעתי ,הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות ,מכל הבחינות
המהותיות ,את המצב הכספי ,תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של התאגיד לתאריכים
ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;
 .4גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד ,לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של דירקטוריון
התאגיד ,בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי:
א .את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה
הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על יכולתו של
התאגיד לאסוף ,לעבד ,לסכם או לדווח על מידע כספי באופן שיש בו להטיל ספק במהימנות
הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין; וכן –
ב .כל תרמית ,בין מהותית ובין שאינה מהותית ,שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו
במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית על
הדיווח הכספי ועל הגילוי;
 .5אני ,לבד או יחד עם אחרים בתאגיד:
א .קבעתי בקרות ונהלים ,או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחי,
המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס לתאגיד ,לרבות חברות מאוחדות שלו
כהגדרתן בתקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים( ,התש"ע ,2010-מובא לידיעתי על ידי
אחרים בתאגיד ובחברות המאוחדות ,בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות; וכן –
ב .קבעתי בקרות ונהלים ,או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחי,
המיועדים להבטיח באופן סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים
בהתאם להוראות הדין ,לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים;
ג .הערכתי את האפקטיביות של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי ,והצגתי בדוח
זה את מסקנות הדירקטוריון וההנהלה לגבי האפקטיביות של הבקרה הפנימית כאמור
למועד הדוחות.
אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר ,על פי כל דין.

 18במרץ2014 ,

גיל הוכבוים ,מנכ"ל

תאריך

חתימה
ה2-

הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים לפי תקנה 9ב)ד():(2
אני ,רביב סגל ,מצהיר כי:
 .1בחנתי את הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות של וילי-פוד השקעות בע"מ )להלן:
"התאגיד"( לשנת ) 2013להלן" :הדוחות"(;
 .2לפי ידיעתי ,הדוחות הכספיים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון
של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם ,לאור
הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים ,לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות;
 .3לפי ידיעתי ,הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות ,מכל הבחינות
המהותיות ,את המצב הכספי ,תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של התאגיד לתאריכים
ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;
 .4גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד ,לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של דירקטוריון
התאגיד ,בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי:
א .את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה
הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי ככל שהיא מתייחסת לדוחות הכספיים ולמידע
הכספי האחר הכלול בדוחות ,העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על יכולתו של התאגיד
לאסוף ,לעבד ,לסכם או לדווח על מידע כספי באופן שיש בו להטיל ספק במהימנות הדיווח
הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין; וכן –
ב .כל תרמית ,בין מהותית ובין שאינה מהותית ,שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו
במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית על
הדיווח הכספי ועל הגילוי;
 .5אני ,לבד או יחד עם אחרים בתאגיד:
א .קבעתי בקרות ונהלים ,או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחי,
המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס לתאגיד ,לרבות חברות מאוחדות שלו
כהגדרתן בתקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים( ,התש"ע ,2010-ככל שהוא רלוונטי
לדוחות הכספיים ולמידע כספי אחר הכלול בדוחות ,מובא לידיעתי על ידי אחרים בתאגיד
ובחברות המאוחדות ,בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות; וכן –
ב .קבעתי בקרות ונהלים ,או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחנו,
המיועדים להבטיח באופן סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים
בהתאם להוראות הדין ,לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים;
ג .הערכתי את האפקטיביות של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי ,ככל שהיא
מתייחסת לדוחות הכספיים ולמידע הכספי האחר הכלול בדוחות למועד הדוחות;
מסקנותיי לגבי הערכתי כאמור הובאו לפני הדירקטוריון וההנהלה ומשולבות בדוח זה.
אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר ,על פי כל דין.

 18במרץ2014 ,

רביב סגל ,סמנכ"ל כספים

תאריך

חתימה
ה3-
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A3

אופק דירוג :יציב

ביום  82....81.82הודיעה וילי-פוד השקעות בע"מ ("החברה" או "ויליפוד השקעות") על התקשרותה של ג.ויליפוד
אינטרנשיונל (ג .ויליפוד) ,אשר החברה מחזיקה בה  ,82.8%בהסכם להעמדת הלוואה המירה בסך  58מיליון ₪
לחברת האחזקות הייעודית " "NEWCOהמהווה חלק מקבוצת המשקיעים המתמודדת בהסדר החובות של אידיבי
אחזקות .ההלוואה עומדת לפרעון בתום שנה ממועד הפקדתה או בתום חצי שנה ממועד השלמת תוכנית הסדר
החוב של אידיבי אחזקות ,כמוקדם מבניהם .במידה ותוכנית הסדר החוב לא תושלם או שלא יתקיימו התנאים
המתלים לכניסתה לתוקף ,אזי ההלוואה תפרע בתוספת ריבית והצמדה .ההלוואה מיועדת לשמש את NEWCO
לביצוע הסדר החוב .סכום ההלוואה יצטרף לכספים המופקדים בנאמנות להבטחת השקעת קבוצת המשקיעים
באידיבי אחזקות .כספי ההלוואה יופקדו אצל נאמן עד שיושלם הסדר החוב ,ככל שיושלם ואז יעברו לקופת ההסדר.
ההתקשרות בהלוואה כוללת תנאים נוספים וכן הסכם אופציית  PUTכמפורט בדיווח החברה.
להערכתנו ,הסיכון הגלום בהעמדת ההלוואה ,ככל שזו תושלם לבסוף ,אין בו להשפיע במידה מהותית על דירוג
ויליפוד השקעות ,שכן הדירוג מגלם זה מכבר את הסיכון בתיק ההשקעות בקבוצת ויליפוד .כמו כן הדירוג של ויליפוד
השקעות אינו נסמך במידה רבה על הנזילות בחברה הבת ג .ויליפוד .להערכתנו הנזילות הגבוהה ברמת ויליפוד
השקעות סולו נותרה טובה ביחס לדירוג .להרחבת שיקולי הדירוג של ויליפוד השקעות אנו מפנים לדוח מעקב
מחודש פברואר .181.2
2

אודות החברה
וילי-פוד השקעות בע"מ הינה חברה ציבורית המאגדת תחתיה קבוצת חברות ,העוסקות בעיקר ביבוא ,בשיווק ובהפצה
של מגוון רחב של למעלה מ 511-מוצרי מזון בעלי חיי מדף ארוכים יחסית (בין חצי שנה לכ 4-שנים) ,כאשר הקטגוריות
המוצרים העיקריות הן :גבינות קשות וחמאה ,שימורי ירקות וחמוצים ,שימורי פירות ודגים ,שמני מאכל ,פירות יבשים
ופיצוחים ,בעיקר בישראל .לחברה אין כיום פעילות תפעולית משל עצמה .זרוע הפעילות העיקרית של החברה הינה
ג.ויליפוד אינטרנשיונל בע"מ ,חברה ציבורית הנסחרת בנאסד"ק ,המוחזקת על ידי החברה בשיעור של  .82.8%בעלי
המניות העיקריים הינם מר צבי ויליגר (כ )2..2%-ומר יוסף ויליגר (כ ,)81.8%-המשמש גם כיו"ר הדירקטוריון .מנכ"ל
החברה הינו מר גיל הוכבוים.

היסטוריית דירוג

תאריך הדוח12..8.81.2 :
1

הדוח מפורסם באתר מידרוג בע"מ www.midroog.co.il

סולם דירוג התחייבויות
דרגת השקעה Aaa
Aa

התחייבויות המדורגות בדירוג  Aaהן ,על פי שיפוטה של מידרוג ,מאיכות גבוהה ,וכרוכות
בסיכון אשראי נמוך מאד.

A

התחייבויות המדורגות בדירוג  Aנחשבות על ידי מידרוג בחלק העליון של הדרגה האמצעית,
וכרוכות בסיכון אשראי נמוך.

Baa

התחייבויות המדורגות בדירוג  Baaכרוכות בסיכון אשראי מתון .הן נחשבות כהתחייבויות
בדרגה בינונית ,וככאלה הן עלולות להיות בעלות מאפיינים ספקולטיביים מסוימים.

דרגת השקעה Ba
ספקולטיבית

3

התחייבויות המדורגות בדירוג  Aaaהן ,על פי שיפוטה של מידרוג ,מהאיכות הטובה ביותר
וכרוכות בסיכון אשראי מינימלי.

התחייבויות המדורגות בדירוג  Baהן ,על פי שיפוטה של מידרוג ,בעלות אלמנטים
ספקולטיביים ,וכרוכות בסיכון אשראי משמעותי.

B

התחייבויות המדורגות בדירוג  Bנחשבות על ידי מידרוג כספקולטיביות ,וכרוכות בסיכון
אשראי גבוה.

Caa

התחייבויות המדורגות בדירוג  Caaהן ,על פי שיפוטה של מידרוג ,בעלות מעמד חלש
וכרוכות בסיכון אשראי גבוה מאוד.

Ca

התחייבויות המדורגות בדירוג  Caהן ספקולטיביות מאוד ועלולות להיות במצב של חדלות
פרעון או קרובות לכך ,עם סיכויים כלשהם לפדיון של קרן וריבית.

C

התחייבויות המדורגות בדירוג  Cהן בדרגת הדירוג הנמוכה ביותר ובד"כ במצב של חדלות
פרעון ,עם סיכויים קלושים לפדיון קרן או ריבית.

מידרוג משתמשת במשתנים המספריים  8 ,.ו 2 -בכל אחת מקטגוריות הדירוג מ Aa -ועד  .Caaהמשתנה ' '.מציין
שאגרת החוב מצויה בקצה העליון של קטגורית הדירוג שאליה היא משתייכת ,המצוינת באותיות .המשתנה ' '8מציין
שהיא נמצאת באמצע קטגורית הדירוג; ואילו המשתנה ' '2מציין שאגרת החוב נמצאת בחלק התחתון של קטגורית
הדירוג שלה ,המצוינת באותיות.

דו"ח מספרCTW071213000M :

מידרוג בע"מ ,מגדל המילניום רח' הארבעה  ..תל-אביב 54.26
טלפון  ,12-5244.11פקס www.midroog.co.il ,12-5288118

© כל הזכויות שמורות למידרוג בע"מ (להלן" :מידרוג") .81.2
מסמך זה ,לרבות פיסקה זו ,הוא רכושה הבלעדי של מידרוג והוא מוגן על ידי זכויות יוצרים ודיני הקניין הרוחני .אין להעתיק ,לצלם,
לשנות ,להפיץ ,לשכפל או להציג מסמך זה למטרה מסחרית כלשהי ללא הסכמת מידרוג בכתב.
כל המידע המפורט במסמך זה ושעליו הסתמכה מידרוג נמסר לה על ידי מקורות הנחשבים בעיניה לאמינים ומדויקים .מידרוג אינה
בודקת באופן עצמאי את נכונותו ,שלמותו ,התאמתו ,דיוקו או אמיתותו של המידע (להלן" :המידע") שנמסר לה והיא מסתמכת על
המידע שנמסר לה לצורך קביעת הדירוג על ידי החברה המדורגת.

4

הדירוג עשוי להשתנות כתוצאה משינויים במידע המתקבל ו/או כתוצאה מקבלת מידע חדש ו/או מכל סיבה אחרת .עדכונים ו/או
שינויים בדירוגים מופיעים באתר האינטרנט של מידרוג שכתובתו .www.midroog.co.il :הדירוגים המתבצעים על ידי מידרוג הנם
בגדר חוות דעת סובייקטיבית ואין הם מהווים המלצה לרכישה או להימנעות מרכישה של אגרות חוב או מסמכים מדורגים אחרים.
אין לראות בדירוגים הנעשים על ידי מידרוג כאישור לנתונים או לחוות דעת כלשהן או כניסיונות לבצע הערכה עצמאית למצבה
הכספי של חברה כלשהי או להעיד על כך ,ואין להתייחס אליהם בגדר הבעת דעה באשר לכדאיות מחירן או תשואתן של אגרות חוב
או של מסמכים מדורגים אחרים .דירוגי מידרוג מתייחסים במישרין רק לסיכוני אשראי ולא לכל סיכון אחר ,כגון הסיכון כי ערך השוק
של החוב המדורג ירד עקב שינויים בשערי ריבית או עקב גורמים אחרים המשפיעים על שוק ההון .כל דירוג או חוות דעת אחרת
שמעניקה מידרוג צריכים להישקל כמרכיב בודד בכל החלטת השקעה הנעשית על ידי משתמש במידע הכלול במסמך זה או על ידי
מי מטעמו ,ובהתאם ,כל משתמש במידע הכלול במסמך זה חייב ללמוד ולבצע הערכה של כדאיות השקעה מטעמו לגבי כל מנפיק,
ערב ,אגרת חוב או מסמך מדורג אחר שבכוונתו להחזיק ,לרכוש או למכור .דירוגיה של מידרוג אינם מותאמים לצרכיו של משקיע
מסוים ועל המשקיע להסתייע בייעוץ מקצועי בקשר עם השקעות ,עם הדין או עם כל עניין מקצועי אחר .מידרוג מצהירה בזאת
שהמנפיקים של אגרות חוב או של מסמכים מדורגים אחרים או שבקשר עם הנפקתם נעשה דירוג ,התחייבו לשלם למידרוג עוד
קודם לביצוע הדירוג תשלום בגין שרותי הערכה ודירוג הניתנים על ידי מידרוג.
מידרוג הינה חברת בת של מודי'ס ( Moody'sלהלן" :מודי'ס") ,שלה  8.%במידרוג .יחד עם זאת ,הליכי הדירוג של מידרוג הנם
עצמאיים ונפרדים מאלה של מודי'ס ,ואינם כפופים לאישורה של מודי'ס .בו בזמן שהמתודולוגיות של מידרוג מבוססות על אלה של
מודי'ס ,למידרוג יש מדיניות ונהלים משלה וועדת דירוג עצמאית.
למידע נוסף על נהלי הדירוג של מידרוג או על ועדת הדירוג שלה ,הנכם מופנים לעמודים הרלוונטיים באתר מידרוג.

