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  הגדרות 0.0

 ברימאג השקעות באנרגיה בע"מ. ברימאג אנרגיה 

 ברימאג מערכות בע"מ. ברימאג מערכות

 ברימאג שירות בע"מ. ברימאג שירות 

 ברימאג אביזרי חשמל ותאורה בע"מ. ברימאג תאורה

 ברימאג תקשורת בע"מ. ברימאג תקשורת

 המנהלת להפקת אנרגיה ירוקה בע"מ. -גרין ריי  גרין ריי

 .דולר ארה"ב דולר

 הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ. הבורסה

 .1981 -צרכן, התשמ"א חוק הגנת ה חוק הגנת הצרכן 

 .1999 –חוק החברות, התשנ"ט  חוק החברות

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

 .טרקלין חשמל בע"מ טרקלין

 המטבח הדיגיטלי, שותפות מוגבלת. המטבח הדיגיטלי

 .1961-תשכ"אהפקודת מס הכנסה )נוסח חדש(,  / הפקודה פקודת מס הכנסה

 בשליטתה, במישרין ובעקיפין. המצויים  ותאגידיםמאג ברי הקבוצה

 .שקל חדש ש"ח 

 .בע"מ ברימאג דיגיטל אייג' / ברימאג החברה /התאגיד 

 .2014במרץ  31 הדוח תאריך

 .2013בדצמבר  31 תאריך המאזן

בדצמבר  31של שנים עשר חודשים שנסתיימה ביום  תקופה תקופת הדוח

2013. 

-החברות )הקלות בעסקאות עם בעלי עניין(, התש"ס תקנות תקנות ההקלות

2000 . 

LG LG Electronics Inc. .ו/או תאגידים המצויים בשליטתה 
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 ותיאור התפתחות עסקיה חברהעילות הפ 0.3

 מבוא -תיאור עסקי התאגיד  1.2.1

בע"מ.  7דור  –בשם לין  1993התאגדה בישראל כחברה פרטית בחודש פברואר  החברה

( סוכנים ומפיצים בע"מ, 1993לברימאג ) החברה, שונה שמה של 1993בחודש דצמבר 

 2005לשמה הנוכחי. בחודש ספטמבר  החברה, שונה שמה של 2004ובחודש דצמבר 

לחברה ציבורית, כהגדרתה בחוק החברות, וניירות הערך שלה החלו  החברההפכה 

  .להיסחר בבורסה

 יקריים:ע פעילות תחומי שלושהבעוסקת הקבוצה לתאריך הדוח, 

 . להלן 1.8.1סעיף  ראו ,לפרטים נוספים – יםיביתהמוצרים התחום  1.2.1.1

 .להלן 1.8.2סעיף  ראו ,לפרטים נוספים – מסחריותהמערכות התחום  1.2.1.2

  .להלן 1.8.3סעיף  ראו ,לפרטים נוספים – אנרגיה מתחדשתבהשקעות תחום ה 1.2.1.3
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  תרשים מבנה אחזקות הקבוצה 1.2.2

  לתאריך הדוח:בלבד(  פעיליםידים )תאגלהלן תרשים מבנה אחזקות הקבוצה 

 

 

 חברה פרטית שאינה קשורה לחברה ו/או לבעל השליטה בה.יתר מניות ישפאר מוחזקות על ידי  1
 רה הרשומה בגיאורגיה.חב 2
 להלן.  1.8.3לפרטים אודות התקשרות החברה בהסכם למכירת מלוא החזקותיה בברימאג אנרגיה לאחר תאריך הדוח, ראו סעיף  3
 להלן. 1.2.3.2לפרטים אודות מיזוג שבוצע בין ברימאג מערכות לברימאג תאורה, ראו סעיף  4
 רה בבעלותו המלאה של מנכ"ל ברימאג שירות.מוחזקות על ידי חב ברימאג שירותיתר מניות  5
 .0.02%בשותפות. המטבח הדיגיטלי בע"מ הוא שותף כללי בשותפות בשיעור של  49.9%החברה הינה שותף מוגבל בשיעור של   6
 חברה פרטית שאינה קשורה לחברה ו/או לבעל השליטה בה. יתרת מניות גרין ריי מוחזקות על ידי 7
 .צקלון בע"מ מוחזקות על ידי ציקלון שירותי קירור ומיזוג אויר בע"מיתרת מניות ברימאג  8
 .הרשומה ביווןחברה  9
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 שינויים מבניים, מיזוגים ורכישות 1.2.3

דיגיטל ")עם דיגיטל אייג' בע"מ  החברההתקשרה  ,2004בנובמבר  19ביום  1.2.3.1

הסכם "( בהסכם מיזוג )"דנמור"( ודנמור אלקטרוניקה בע"מ )"אייג'

רים המוצמוזגה פעילותן של שלוש החברות בתחום  "(, אשר בהתאם לוהמיזוג

תאריך )" 2004בדצמבר  31מיום , החל חברההבמסגרת  הואוחדהביתיים 

פעילות יבוא, שיווק והפצה של קשת  חברהבבעקבות המיזוג רוכזה  ."(המיזוג

רחבה של מוצרי חשמל ואלקטרוניקה לשימוש ביתי, בהם מוצרי חשמל ידניים 

ומוצרי  קטנים, מוצרי אלקטרוניקה ביתיים כגון מערכות שמע, טלויזיות,

 . חשמל לבית ולמטבח, כולל מקררים ומזגנים

"( החברות המעבירות)"העבירו דיגיטל אייג' ודנמור  ,בהתאם להסכם המיזוג

וזאת בתמורה  ,חברהלאת כל פעילותן, לרבות נכסיהן והתחייבויותיהן, 

שהוקצו לבעלי מניות דנמור ודיגיטל אייג'. בהתאם להסכם  חברההלמניות 

"( האישורדיגיטל אייג' ודנמור. אישור מס הכנסה למיזוג )" המיזוג, חוסלו

עד  חברהקובע כי הפסדים, לרבות ניכוי בשל אינפלציה, בחברות המעבירות וב

למועד המיזוג, הניתנים להעברה לשנים הבאות וכן הפרשות או הוצאות 

ערב המיזוג ולא הותרו  חברההשנרשמו בספרי החברות המעבירות ובספרי 

החל משנת המס שלאחר המיזוג  חברהבעד המיזוג, יותרו בקיזוז  לצרכי מס

שנים ממועד המיזוג לא יותר בקיזוז  10ובלבד שבכל שנת מס בתקופה של 

באותה  חברההמההכנסה החייבת של  50%)א( סכום העולה על הנמוך מבין: 

מסך כל ההפסדים, והכל בכפוף להוראות פקודת מס  10% )ב( או שנת מס

 . הכנסה

 .2014הסדר מול רשויות המס הינו בתוקף עד וכולל שנת המס ה

 ובמסגרת ,הקבוצה במבנה ארגוני שינוי ביצוע הושלם, 2013 דצמברב 31 ביום 1.2.3.2

 כנגד תאורה בברימאג מניותיה כל את מערכות לברימאג החברה העבירה

עם התמזגה  מערכות ברימאג ,, ולאחר מכןמערכות בברימאג מניות הקצאת

של ברימאג תאורה הועברו  באופן שכל נכסיה והתחייבויותיה, רהתאו ברימאג

וברימאג תאורה חוסלה ללא פירוק. המיזוג בוצע משיקולי לברימאג מערכות 

התייעלות של הקבוצה, ולא כלל הפסקת פעילות בתחומים בהם עסקו 

 2013בנובמבר  10לפרטים נוספים, ראו דוח מיידי מיום החברות המתמזגות. 

 (.2013-01-187044 )אסמכתא:

 שינויים מהותיים באופן ניהול עסקי התאגיד 1.2.4

 1.2.3.2סעיף  ולפרטים אודות שינוי מבני שבוצע בקבוצה במהלך תקופת הדוח, רא

 לעיל.
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 תחומי פעילות  0.2

 תחומי פעילות המתוארים להלן:שלושה לקבוצה בתקופת הדוח, היו  1.3.1

שירי חשמל יבוא, שיווק והפצה של מכ – תחום המוצרים הביתיים 1.3.1.1

ואלקטרוניקה ביתיים, מכירת ציוד נלווה ומתן שירותי אחריות ותיקונים 

 .למוצרים אלה

יבוא, שיווק והפצה של מערכות מסחריות  – תחום המערכות המסחריות 1.3.1.2

 .ומתן שירות למערכות אלו, מערכות מיזוג אוויר מסחריות( בעיקר)שונות 

והקמה של פרויקטים  השקעה, ייזום – תחום ההשקעות באנרגיה מתחדשת 1.3.1.3

לפרטים  ., ובפרט אנרגיית השמש1ליצור חשמל באמצעות אנרגיות מתחדשות

אודות התקשרות החברה בהסכם למכירת מלוא החזקותיה בברימאג אנרגיה 

 להלן. 1.8.3סעיף  ולאחר תאריך הדוח, רא

 תחום הטלפונים הניידים -תחום פעילות שהופסק במהלך תקופת הדוח  1.3.2

בתחום היבוא , לברימאג תקשורת LGת שבין העסקי התקשרותהבעקבות סיום 

)ראו דיווח מיידי של החברה  LGוההפצה בישראל של מוצרים סלולאריים מתוצרת 

 ,ברימאג תקשורתהתקשרה (, 2012-01-198255, מס' אסמכתא: 2012ביולי  31מיום 

פיו תחדל ל"(, רונלייטדיגיטל בע"מ )" רונלייט עםבהסכם  ,2013בינואר  31ביום 

העסקית בתחום הייבוא, ההפצה והשיווק  הפעילותברימאג תקשורת לעסוק בביצוע 

בתמורה  ,LGמתוצרת , אביזרים נלווים וחלקי חילוף של טלפונים סלולרייםבישראל 

 4מיליון ש"ח, ותשלומים נוספים שישולמו לה במשך תקופה של  8.6לתשלום סך של 

 . מיליון ש"ח( 6.4עד לסך כולל של שנים לאחר מועד ההשלמה של ההסכם )

אחר החודשים הראשונים של 6 במהלך ,המסגרת ההסכם, ניתנה לרונלייט אופציב

את כל חיוביה בגין התשלומים הנוספים, באמצעות תשלום לסלק  מועד ההשלמה,

למדד המחירים ש"ח, בתוספת הפרשי הצמדה  מיליון 4סך של תקשורת בלברימאג 

ועד למועד של ההסכם  ממועד ההשלמה, החל 6%שנתי של  וריבית בשיעורלצרכן 

רונלייט עד אותו  ידי-עלהתשלום בפועל, בניכוי סכומי התשלומים הנוספים ששולמו 

 מועד, אם שולמו.

אין  לקבוצה ,, וממועד זה ואילך2013באפריל  9הסכם מכירת הפעילות הושלם ביום 

 פעילות בתחום הטלפונים הניידים.

ש"ח  מיליון 3.3 –כ סך של תקשורת רונלייט לברימאג  , שילמה2013בר באוקטו 6ביום 

 .הנ"לאופציה )בתוספת מע"מ( עבור מימוש ה

בפברואר  3; 2013בינואר  8ימים הם של החברה מידיווחים מיידי ורא ,לפרטים נוספים

, 2013-01-008412: אסמכתאות)מס'  2013באוקטובר  7 –ו  2013באפריל  10; 2013

                                                 
1
 שמקורה בתהליכי טבע מתמשכים שאינם מתכלים. אנרגיה 
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(. האזכורים לעיל בהתאמה ,2013-01-158823 –ו  ,2013-01-032038 ,2013-01-027534

 יה.יהפנשל דרך במובאים כהכללה  

 

 ועסקאות במניותיה חברההשקעות ושינויים מהותיים בהון ה 0.2

לא בוצעו השקעות ו/או שינויים מהותיים בהון החברה ו/או  2013 -ו 2012במהלך השנים 

 עסקאות במניותיה.

 

  יבידנדחלוקת ד 0.1

 שהחברה הכריזה וחילקה בשנתיים האחרונות הדיבידנדים 1.5.1

 
 סכום שחולק מועד החלוקה

 )באלפי ש"ח(

 2)בש"ח( דיבידנד למניה

 0.78  8,000 2013אפריל 

 מניות"ח )בניכוי ש מיליון 147.3הרווחים הניתנים לחלוקה לתאריך הדוח הינה  יתרת

 (.רדומות

 לחלק דיבידנדעל יכולת החברה  חיצוניותמגבלות  1.5.2

כי כל  החברההתחייבה  ,2010ביוני  24ביום  החברה במסגרת דוח הצעת מדף שפרסמה

לא תחלק במהלך שנה  החברהתהיינה במחזור,  החברה( של 1עוד אגרות החוב )סדרה 

מהרווח השנתי הנקי שלה  50%קלנדרית כלשהי דיבידנד בסכום מצטבר שיעלה על 

 . יים השנתיים לשנה שחלפה)לאחר מס(, על פי דוחותיה הכספ

-2010-01)מס. אסמכתא  2010 ביוני 24דוח הצעת מדף מיום ראו  ,לפרטים נוספים

 יה.יהפנשל דרך באזכור זה מהווה הכללה  .(531159

 מדיניות חלוקת דיבידנד 1.5.3

חודש בדירקטוריון החברה  ידי-למדיניות חלוקת דיבידנדים שאומצה עלבהתאם 

נוהגת לעיל,  1.3.2ייבותה של החברה כאמור בסעיף ובכפוף להתח ,2005אוגוסט 

מהרווח השנתי  35%כדיבידנד במזומן, לפחות  , מדי שנה,לבעלי מניותיהלחלק חברה ה

בדוחותיה הכספיים לשנה שנקבע הנקי שלה )לאחר מס( בשנה שחלפה, על פי הרווח 

 שחלפה.

ווחים ולהערכת האמורה כפוף להוראות הדין בדבר חלוקה מתוך רהמדיניות יישום 

בדבר יכולתה לעמוד, מעת לעת, בחבויותיה הקיימות והצפויות חברה דירקטוריון ה

 ובכללן התחייבויותיה כלפי הבנקים.

                                                 
2

 .הדיבידנד חלוקת במועד החברהידי -על שהוחזקו רדומות מניות 232,897 -ב בהתחשב 
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שינוי ו/או על הזכות להחליט בכל עת, ולפי שיקול דעתו הבלעדי, חברה לדירקטוריון ה

 תיקון ו/או ביטול מדיניות חלוקת הדיבידנד האמורה. 

 

 חברהלגבי תחומי הפעילות של המידע כספי  0.1

  )באלפי ש"ח(:  2011 -ו 2012 ,2013 להלן נתונים כספיים מאוחדים של הקבוצה  לשנים

  :)באלפי ש"ח( 2013מידע כספי לגבי תחומי הפעילות לשנת 

 שנת 3102

 המוצריםתחום 

 הביתיים

תחום 

המערכות 

 המסחריות

 תחום

 הטלפונים

 הניידים

 פעילות)

  (מופסקת

 תחום

 השקעותה

 באנרגיה

)פעילות 

 (מופסקת

התאמות 

 מאוחד  למאוחד

 669,955 -- 21,009 12,093 123,925 512,928 הכנסות מחיצוניים

 בין הכנסות

 -- (565) -- -- 565 -- תחומים

 119,911 (111) 30,119 03,192 032,291 103,931 סה"כ הכנסות

עלויות אשר אינן 

מהוות הכנסות 

בתחום פעילות 

 636,626 (162) 18,442 13,691 120,553 484,102 אחר

רווח )הפסד( 

 22,239 (212) 3,111 (0,191) 2,921 31,131 תפעולי

 31סך נכסים ליום 

 615,496 -- 96,722 643 119,446 398,685 2013בדצמבר 

המיעוט  חלק

בהכנסות 

 24,364 -- -- -- 19,366 4,998 מחיצוניים 

 

 : )באלפי ש"ח( 2012פעילות לשנת מידע כספי לגבי תחומי ה

 שנת 3103

 המוצריםתחום 

 הביתיים

 תחום

 מערכות

 מסחריות

 תחום

 הטלפונים

 הניידים

 פעילות)

  (מופסקת

 תחום

 ההשקעות

 באנרגיה

)פעילות 

 מופסקת(

התאמות 

 מאוחד למאוחד

 779,366 3,267 18,801 89,329 102,773 565,196 הכנסות מחיצוניים
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 בין הכנסות

םתחומי  -- 700 -- -- (700) -- 

 119,211 3,111 01,110 19,239 012,212 111,091 סה"כ הכנסות

עלויות אשר אינן 

מהוות הכנסות 

 723,513 3,403 11,115 81,761 104,190 523,044 בתחום פעילות אחר

רווח )הפסד( 

 11,112 (121) 1,111 1,111 (101) 23,013 תפעולי

 31סך נכסים ליום 

2012בדצמבר   411,706 111,864 47,806 73,929 -- 635,305 

המיעוט  חלק

בהכנסות 

 25,107 -- -- -- 20,052 5,055 מחיצוניים 

 

  :)באלפי ש"ח( 2011מידע כספי לגבי תחומי הפעילות לשנת 

 שנת 3100

המוצרים תחום 

 הביתיים

תחום 

מערכות 

 מסחריות

 תחום

 הטלפונים

 הניידים

 פעילות)

  (מופסקת

 תחום

 שקעותהה

 באנרגיה

)פעילות 

 (מופסקת

התאמות 

 מאוחד למאוחד

מחיצוניים הכנסות  523,476 77,145 119,834 8,566  729,021 

הכנסות בין 

 - (66,036) - - 66,036 - תחומים

 139,130 (11,121) 1,111 009,122 022,010 132,211 סה"כ הכנסות

עלויות אשר אינן 

מהוות הכנסות 

 691,554 (56,989) 3,911 109,402 136,380 498,850 בתחום פעילות אחר

)הפסד( רווח 

 21,211 (9,121) 2,111 01,223 1,110 32,131 תפעולי

 31סך נכסים ליום 

2011בדצמבר   429,889 96,539 71,847 77,796 - 676,071 

חלק המיעוט 

בהכנסות 

 17,244 - - - 14,282 2,962 מחיצוניים 
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 חברהרמים חיצוניים על פעילות הסביבה כללית והשפעת גו 0.1

להיות להם השפעה על או צפויה הגורמים העיקריים בסביבה המקרו כלכלית, אשר יש 

 פעילות הקבוצה, הם:

למצב הכלכלי בישראל השפעה ישירה על תחומי פעילות  - המצב הכלכלי בישראל 1.7.1

 חשמל ואלקטרוניקה ביתיים, שחלק מהם נחשבים מוצרילרבות צריכת  ,הקבוצה

 כמותרות.

עליות הן  חלו, כאשר 3.3% -כשיעור של צמחה הכלכלה הישראלית ב ,2013 בשנת

 ,ירידה ביבוא הסחורות חלהבמקביל, בצריכה הציבורית והן בצריכה הפרטית. 

 -כ ועומד על נמוך תלהיו משיךה האבטלה שיעור גידול ביצוא הסחורות.חל ומנגד, 

5.9%. 

 1.4% -של כהמחירים לצרכן בשיעור מדד  עלה ,האחרונים החודשים 12 מהלךב

(. ציפיות האינפלציה של השוק לטווח 2014 ינואר בחודש 0.6% -)לאחר ירידה של כ

 נמוכים יחסית. אינפלציוניייםהקצר מגלמות לחצים 

 של לרמה 0.25% -ב הריבית את הוריד ישראל בנקהוריד  ,2014 פברואר בסוף

 .השקל לייסוף וחשש הכלכלה צמיחת בקצב מיתון בשל בעיקר, 0.75%

בשווקים העולמיים, ובפרט בגוש האירו ובארה"ב, הכוללות גם  ההתפתחיות

וכן ההתפתחויות המקומיות  ,תנודתיות בשערי ניירות ערך ובשערי החליפין

, על נזילותה, הקבוצהעלולות להשפיע על התוצאות העסקיות של המתוארות לעיל, 

הנכסים שלה ויכולת מימושם, על מצב עסקיה, על על שווי הונה העצמי, על שווי 

יכולתה לחלק דיבידנדים, על יכולתה לגייס מימון לפעילותה השוטפת ולפעילותה 

כמו גם על זמינותו ותנאיו של מימון  ,ארוכת הטווח ועל הקצאת המשאבים שלה

 ים ומבנקים.ימגופים פיננס

על מוצרים מיובאים. רוב  עיקר פעילות הקבוצה מתבססת – שינויים בשער החליפין 1.7.2

החליפין של השקל אל מול  בשער שינוייםהמוצרים נרכשים בדולר. כתוצאה מכך, 

האירו, עשויים להשפיע על תוצאות הפעילות של והמטבעות הזרים, בעיקר הדולר 

 .חברהה

מרבית השווקים בהם פועלת הקבוצה מתאפיינים בתחרות חריפה, בעיקר  – תחרות 1.7.3

ם )לרבות יבואנים "מקבילים"( וערוצי שיווק שונים לרבות מכירה ריבוי יבואניעקב 

 אשר גורמת לירידת מחירים המשפיעה על תוצאות הפעילות. באמצעות האינטרנט 

מוצרי הקבוצה המיובאים מוטלים מכסים, ובנסיבות חלק מעל  - מיסים ומכסים 1.7.4

וצרים ועל שינויים בשיעורי מכסים אלה עשויים להשפיע על מחירי הממסויימות 

, קיימת בישראל מגמה של הפחתת מס קניה על 2002. החל משנת רווחיות הקבוצה

מוצרי חשמל ואלקטרוניקה מיובאים, אשר הובילה להוזלה משמעותית במחירי 

מוצרי החשמל והאלקטרוניקה הביתיים. בעקבות הוזלת המחירים, התווספו למעגל 

וכלוסיות נוספות וגדל היקף שוק רוכשי מכשירי החשמל והאלקטרוניקה הביתיים א
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מוצרי החשמל והאלקטרוניקה הביתיים. המשך הפחתת המיסים צפוי להביא לגידול 

 .בהיקף שוק המוצרים ולעלייה נוספת בביקושים, אך מנגד להחריף את התחרות

ענף מוצרי החשמל והאלקטרוניקה, בו פעילה הקבוצה במסגרת תחום  - עונתיות 1.7.5

פיין בעונתיות, כאשר בדרך כלל קיימת עליה במכירות המוצרים הביתיים, מתא

בתקופת החגים )פסח וראש השנה( ובמהלך עונת הקיץ. תוצאות הפעילות בתקופות 

 .הביניים מושפעות מעונתיות זו

הרגולטוריות בארץ בתחומי הפעילות של  בדרישות שינויים - התפתחויות רגולטוריות 1.7.6

להשפיע באופן מהותי על תוצאות עשויים  להם המשיקיםהקבוצה ובתחומים 

 .הפעילות של הקבוצה

 

במהלך  אשר פורסמופרסומים שונים ממהערכות ו מקורם לעילהמפורטים דהנתונים 

מהערכות החברה. יש כן בפרסומים מקצועיים שונים ו התקופה האחרונה בעיתונות,

שאינם אומדנים ראשוניים ויתכן  להתייחס לכל הנתונים שלעיל בזהירות מאחר שהם

גם אם אינה  מלאים. יחד עם זאת, החברה מעריכה כי הנתונים נותנים תמונה כללית,

 מדויקת, של השוק בו היא פועלת. 

 

ידיה, מידע צופה פני -וביחס לחברות המוחזקות על בדוח זה כללה החברה, ביחס לעצמה

רות, הערכות עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך. מידע כאמור כולל, בין היתר, תחזיות, מט

לאירועים או עניינים עתידיים, אשר התממשותם אינה וודאית  ואומדנים, המתייחסים

עתיד בדוח זה יזוהה בדרך כלל באופן ספציפי, או  ואינה בשליטת החברה. מידע צופה פני

"בכוונת החברה", וביטויים דומים.  באמירות כמו "החברה צופה", "החברה מעריכה",

הערכתה הסובייקטיבית  ד אינו מהווה עובדה מוכחת והוא מבוסס רק עלמידע צופה פני עתי

בפניה  של החברה, אשר הסתמכה בהנחותיה, בין השאר, על ניתוח מידע כללי, שהיה

במועד עריכת דוח זה, ובכללו פרסומים ציבוריים, מחקרים וסקרים, אשר לא ניתנה בהם 

ידי החברה -ם ונכונותו לא נבחנה עללנכונותו או שלמותו של המידע הכלול בה התחייבות

 .באופן עצמאי

 

בנוסף, התממשותו ו/או אי התממשותו של המידע הצופה פני עתיד תושפע מגורמים אשר 

להעריכם מראש והם אינם מצויים בשליטת החברה, ובכללם, גורמי הסיכון  לא ניתן

ם חיצוניים וכן מהתפתחויות בסביבה הכללית ומגורמי המאפיינים את פעילות החברה

 .המשפיעים על פעילות החברה, כמפורט לעיל ולהלן

 

לפיכך, על אף שהחברה מאמינה שתחזיותיה, כפי שמופיעות בדוח זה, הינן סבירות, הרי 

כי תוצאותיה בפועל של החברה בעתיד תהיינה בהתאם לציפיות אלה והן  שאין כל וודאות

 זה להלן. עתיד כמובא בדוח שהוצגו במידע צופה פני עשויות להיות שונות מאלו
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 לפי תחומי פעילותהקבוצה תיאור עסקי  0.1

 תחום המוצרים הביתיים 1.8.1

 מבנה תחום הפעילות והשינויים החלים בו 1.8.1.1

השווקים בהם פועלת הקבוצה, בתחום המוצרים הביתיים, הינם רשתות 

החשמל הקמעונאיות, חנויות החשמל הפרטיות, רשתות המזון 

תות "עשה זאת בעצמך", מכרזים פומביים, מתקינים של הקמעונאיות, רש

מזגני אוויר, מכירה ישירה ללקוחות סופיים ואתרי מסחר אלקטרוני 

 . באינטרנט

 

ענף מוצרי החשמל והאלקטרוניקה הביתיים הינו ענף תחרותי ביותר 

המתאפיין בריבוי מוצרים ודגמים ובריבוי של מתחרים. בענף זה קיימת 

שיפור ושדרוג מוצרים קיימים וכניסה של מוצרים מגמה מתמדת של 

חדשים וזאת לצד מגמה של ירידה במחירי המוצרים הקיימים, הנובעת 

מעודף כושר ייצור עולמי של מוצרים, ריבוי יצרנים, וכן מהעתקת תהליך 

הייצור למדינות בהן שכר העבודה נמוך. מגמת הירידה במחירים של מוצרי 

ראל התחזקה בשנים האחרונות עקב הפחתת החשמל והאלקטרוניקה ביש

 . המיסים המוטלים על מוצרים אלו

 

לחלק מהיבואנים בענף מוצרי החשמל והאלקטרוניקה הביתיים 

התקשרויות בהסכמי בלעדיות עם יצרנים של מותגים ידועים. יחד עם 

זאת, קיימת בענף תופעה של יבוא מקביל של מוצרי חשמל ואלקטרוניקה 

יבואנים המייבאים את אותם מוצרים המיובאים על ידי  ביתיים על ידי

 .היבואן המורשה, או מוצרים דומים להם

 

חלק מהמתחרים בענף מייבאים מוצרי חשמל ואלקטרוניקה המיוצרים על 

ידי יצרנים שונים ומשווקים אותם בישראל תחת שמות מותג בהם יש להם 

 .(Private Labelזכויות )

 

קים, בנוסף לפעילות היבוא, השיווק וההפצה חלק מהמתחרים בענף עוס

של המוצרים גם במכירת המוצרים המיובאים על ידם באמצעות רשתות 

 . שיווק או חנויות שבבעלותם

 

בשנים האחרונות מתרחש תהליך של קונסולידציה בשוק מוצרי החשמל 

לצריכה ביתית וזאת בשל התחרות החריפה בו. כמו כן, תהליך 

ה לגופים המשותפים יתרונות לגודל הן בכוח הקניה הקונסולידציה מקנ

ו/או בפריסה השיווקית. תהליך זה בא לידי ביטוי, בין היתר, ברכישת 

, מיזוג בין אמצ תדיראן הולדינגס בע"מפעילות אמפא תדיראן על ידי 



 

 14 -א  

שיווק מוצרי חשמל בע"מ )מקבוצת אלקטרה( ומחסני חשמל יפו בע"מ, 

אלייד  ,ביי וביג בוקס על ידי ניופאן בע"מ -מרשת בסט  חלקיםרכישה של 

שליש ממניות רכישת  ,החזקות בע"מ ואבי אשר )מנכ"ל מיני ליין בע"מ(

מיני ממניות  70%רכישת  ,ידי ניופאן בע"מ-על החשמל הסיטונאי בע"מ

 למשרד ציוד ומאגרליין בע"מ על ידי ניופאן בע"מ, אלייד החזקות בע"מ 

פעילות ונכסי  רכישת, )בשליטת אבי אשר( מ"בע( 2001) והשקעות אחזקות

מוצרי צריכה בע"מ על ידי אלקטרה מוצרי צריכה –אייס רשתות שיווק

 50%. במסגרת הקבוצה, קיבל תהליך זה ביטוי ברכישת ועוד בע"מ

טק בע"מ בתחום מוצרי החשמל והאלקטרוניקה -מפעילות ישפאר הום

ישפאר  –ה משותפת לצריכה ביתית על ידי החברה, באמצעות הקמת חבר

ליין -(, וכן רכישת פעילויות פרוסמן ואוןלהלן (גס"ק ) 1.8.1.26סעיף  ראו)

  (.להלן (5)1.8.1.21 ףסעי ראועל ידי החברה )

 

מוצרי החשמל והאלקטרוניקה לשימוש ביתי נחלקים לשלוש קבוצות 

 :עיקריות

לבנים" המיועדים לשימוש במשק הבית וכוללים, בין מוצרים " .א

מקררים, מקפיאים, תנורים, קולטי אדים, כיריים לסוגיהם,  היתר,

 .מכונות כביסה, מייבשי כביסה, מדיחי כלים ומזגנים

מוצרי אלקטרוניקה ביתית הכוללים, בין היתר, מערכות שמע,  .ב

מקלטי מצלמות וידאו, קונסולות משחקים, , DVDמכשירי 

 .רדיו, מכשירי ניווט ורשמי קולוטלוויזיה 

קטנים הכוללים, בין היתר, מכונות אספרסו,  מכשירי חשמל .ג

מיקסרים, מערבלי יד, טוסטרים, אופי לחם, מכשירי מיקרוגל, 

מעבדי מזון, מטחנות בשר, מגהצים, מסחטות מיץ, קומקומים, 

 .  בלנדרים, סירי טיגון, שואבי אבק ומייבשי שיער

 

י לשימוש ביתי גם על פ ניתן לסווג את מוצרי החשמל והאלקטרוניקה

גודלם, באבחנה בין מוצרים גדולים ומוצרים קטנים. בקבוצת המוצרים 

האלקטרוניקה הגדולים מוצרי הלבנים" וכן המוצרים "הגדולים נכללים 

, מערכות קולנוע ביתי ועוד. לקבוצת DVDובכללם טלוויזיות, מכשירי 

המוצרים הקטנים משתייכים מוצרי החשמל והאלקטרוניקה הקטנים כגון 

מיקסרים, קומקומים  ,שמע ניידים, מוצרי טיפוח לשיער, מצלמותמכשירי 

 .ועוד

 

מוצרי חשמל ואלקטרוניקה אלה מתאפיינים בתקופות שימוש ארוכות 

יחסית )בדרך כלל בין חמש לעשר שנים(. עם זאת, לאחרונה ניתן לזהות 

מגמה של קיצור בתקופות השימוש במוצרים אלה. החלפת המוצרים 

עקב בלאי טבעי, הקמת בית אב או שינוי מקום  מתבצעת בדרך כלל

מגורים. בשנים האחרונות ניתן להבחין בנטייה להחליף מוצרי חשמל עוד 
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בטרם התקלקלו, מתוך רצון לרכוש מוצר מתקדם יותר מבחינה טכנולוגית 

 .ומבחינת עיצוב אופנתי

 

ענף מוצרי החשמל והאלקטרוניקה כולל מוצרים ממותגים ומוצרים לא 

גים, כאשר המוצרים הממותגים נמכרים בדרך כלל במחירים גבוהים ממות

יותר מאשר המוצרים הלא ממותגים. בעבר היו כל מוצרי החשמל 

והאלקטרוניקה לשימוש ביתי ממותגים. במהלך השנים גברה נכונות 

הצרכנים לרכוש מוצרים לא ממותגים בעיקר משיקולי מחיר וזאת במקביל 

ת רבה יותר של הטכנולוגיה המשמשת לייצור למגמה העולמית של זמינו

המוצרים וכתוצאה מכך גם שיפור משמעותי באיכות המוצרים הלא 

ממותגים. הגידול בכושר הייצור של מוצרי חשמל ואלקטרוניקה ביתיים 

במזרח הרחוק, במיוחד בסין, הביא יחד עימו גידול בהיקף המכירות של 

 .מוצרים לא ממותגים

 

רב המוצרים הלא ממותגים גרמה לירידה במחירי תחרות המחירים בק

הקניה, תרמה אף היא לירידה  יהמוצרים הממותגים. הפחתת מס

משמעותית במחירי המוצרים לצרכן הסופי, ובכלל זה למוצרים 

הממותגים. ירידת מחירים זו מגבירה את התחרות בין המוצרים 

 . הממותגים

 

ין כמעט ייצור מקומי, כך בענף מוצרי החשמל והאלקטרוניקה הביתיים א

 . שמרבית המוצרים הנמכרים בארץ הם מוצרים מיובאים

  מגבלות חקיקה ותקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילות 1.8.1.2

 כפיפות הפעילות לחוקים ספציפיים (א)

חוק הגנת הצרכן, לרבות חקיקת המשנה שהותקנה על פיו, חל  (1)

בע הוראות על הקבוצה במסגרת יחסיה עם הצרכן. החוק קו

שונות בדבר איסור הטעיה ואיסור ניצול מצוקת הצרכן, חובת 

מתן אחריות למוצרים ושירותי אחזקה גילוי נאות לצרכן, 

וקבלת התמורה ששולמה עבורן, מכר ותיקונים, ביטול עסקאות 

 אחריות להטעיה באריזה ובפרסומת ועוד. 

 
, מטיל על 1980 –חוק האחריות למוצרים פגומים, תש"ם  (2)

, כיבואן, אחריות לנזקי גוף שנגרמים לצדדים שלישיים חברהה

כתוצאה מפגמים במוצרים אותם היא מייבאת בכפוף להגנות 

 .הקבועות בחוק

 

בהתאם לתקנות מקורות אנרגיה )התייעלות אנרגטית ומידע על  (3)

תקנות )" 2004 -צריכת אנרגיה של מכשירי קירור(, התשס"ד 
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קירור מכשיר ומכירה של ר ויצ א,ויב "(, חל איסור עלהמקררים

המרבית  צריכת האנרגיהמ 20%צריכת האנרגיה שלו עולה על ש

הקבועה בתקנות. בנוסף, חלה חובת סימון של כל מכשיר קירור 

בתווית אנרגיה הכוללת פרטים שונים לגבי היעילות האנרגטית 

המקררים והמקפיאים המיובאים על ידי  .של מכשיר הקירור

בדרישות הקבועות בתקנות המקררים הקבוצה עומדים 

ולקבוצה הונפקו אישורים מטעם משרד התשתיות הלאומיות 

 .המעידים על כך

 
בהתאם לתקנות מקורות האנרגיה )יעילות אנרגטית, סימון  (4)

"תקנות ) 2005 –אנרגטי ודירוג אנרגטי במזגנים(, התשס"ה 

א (,  חל איסור על יבוא, שיווק ומכירה של מזגנים אלהמזגנים"

אם הם עומדים בדרישות ליעילות אנרגטית כמפורט בתקנות. 

בנוסף, חלה חובת סימון של כל מזגן בתווית אנרגיה הכוללת 

תקנות  פרטים שונים לגבי היעילות האנרגטית של המזגן.

יבאת הקבוצה יהמזגנים הביאו לצימצום בכמות הדגמים שמ

 .אשר עומדים בדרישת תקנות המזגנים

 
, 2011-דרת הטיפול באריזות, התשע"אחוק להסבהתאם ל (5)

מוטלת חובה על כל יצרן ויבואן למחזר מיחזור מוכר של פסולת 

האריזות הנוצרת מהמוצרים הארוזים שהוא מוכר. שיעור 

-מסך משקל האריזות החד 60%המיחזור הכולל נקבע על 

פעמיות של המוצרים שמכר כל יצרן ויבואן. כמו כן נקבעו יעדי 

זכוכית, נייר וקרטון, מתכת, פלסטיק  - י חומריםמיחזור לפי סוג

והוראות לעניין מגבלות על השבה וייצוא של פסולת  - ועץ

בשל . 2015אריזות. יעדי המיחזור נקבעו באופן מדורג, עד לשנת 

המספר הרב של יצרנים ויבואנים שהחוק יחול עליהם, נקבע כי 

ק, החויצרנים ויבואנים חייבים, לשם קיום חובותיהם לפי 

. הגוף המוכר "גוף מוכר"להתקשר עם חברה שקיבלה הכרה כ

יהיה אחראי לקיום חובותיהם של אותם יצרנים ויבואנים 

שהתקשרו עימו, לרבות חובות דיווח על עמידה ביעדי המיחזור 

לגורם שהוסמך לכך במשרד להגנת הסביבה )מנהל אריזות(. 

ל הכרה ב'גופים בחוק נקבעו הסדרים לעניין מנגנוני הכרה וביטו

מוכרים' על ידי מנהל האריזות, לרבות תנאי הסף להכרה 

בחברה כ'גוף מוכר', וכן סמכות למנהל האריזות לקבוע תנאים 

לפעילותו של גוף מוכר. כמו כן נקבעו הסדרים להסדרת יחסי 

הגומלין בין היצרנים והיבואנים לבין הגוף המוכר עימו הם 

 .ל העלויות של הגוף המוכרהתקשרו, לרבות חובה לממן את כ

 ההשפעה והעלויות הכרוכות בנושא אינן מהותיות לקבוצה.
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לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות,  החוק (6)

 קובע, 2014במרץ   1שנכנס לתוקף ביום , 2012 -תשע"ב 

 סוללותחשמלי,  בציוד הסביבתי הטיפול אופןלעניין  הסדרים

 מיחזורהחוק, כי יבואן יחויב בביצוע בין היתר, קובע  .ומצברים

"(, בשיעור פסולת)" 4של פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני 3מוכר

והאלקטרוני  יהציוד החשמל 5מסך משקל 50%-שלא יפחת מ

שמכר באותה השנה, בניכוי פסולת שהועברה לשימוש חוזר 

קדמיום -באותה השנה, ובמיחזור סוללות המכילות עופרת, ניקל

. 6)בהתאמה( 25%-ו 35%, 30%ם בשיעורים של וחומרים אחרי

האמור אינו חל רק בקשר עם פסולת הנובעת ממוצרי היבואן, 

 אלא פסולת בכללותה.

 
 החוק פי על שהוכר יישוםיבואן יחויב להתקשר עם גוף כמו כן, 

. מייבא שהיבואן"( לטפל בסוג הציוד והסוללות היישום גוף)"

בות החלות על היבואן על פי גוף היישום יהיה אחראי לקיום החו

החוק, כל עוד ההתקשרות בין הצדדים בתוקף, במימון היבואן. 

ניתן יהיה לפטור יבואן מהתקשרות עם גוף יישום, באם יוכיח 

היבואן כי הוא יכול לקיים את חובותיו שלא באמצעות גוף 

  היישום.

 
 ובין היתר, מאפשרת, של החוק מלא ליישום פועלתהחברה 

הביא מוצרים חשמליים ואלקטרוניים לנקודות איסוף לציבור ל

 .מוסדרות לטובת טיפול סביבתי נאות

 
 תקינה (ב)

כל מוצרי החשמל והאלקטרוניקה הביתיים המיובאים לישראל על 

 . ידי הקבוצה חייבים בבדיקה ואישור של מכון התקנים הישראלי

  שינויים בהיקף הפעילות בתחום וברווחיותו 1.8.1.3

, ידה על אומתו שלא המיסים רשות נתוני על ססבהתב, החברה להערכת

הסתמנה מגמה מעורבת בנתוני יבוא של מוצרי החשמל  2013 בשנת

מאידך, , ומכונות כביסה ומדיחי כליםחלה עליה ביבוא מחד, הלבנים: 
                                                 

 .שקיבל רישיון לכך בהתאם לחוקבמפעל  למחזורקבלה  -מוכר"  מיחזור" 3
4

 חשמל מציוד חלק שהוא מתכלה וחומר אלקטרוניו חשמלי ציוד של רכיב כל וכן ואלקטרוני חשמלי ציוד 
 מצבר או סוללה ולמעט, דין לפי להשליכם נדרש שהוא או, להשליכם מתכוון בהם שהמחזיק או שהושלכו, ואלקטרוני

 .כאמור מציוד חלק שהם
5

 .מכירה בעת מציוד חלק ןשה הסוללות משקל למעט 
; 25% - 2016; 20% - 2015; 15%, בשיעור של 2014ן: בשנת באופן הדרגתי כדלקמ ייושמו ,של פסולת המיחזור יעדי6

ועד  2014בינואר  1של סוללות בתקופה שמיום  המיחזור. יעדי 45% - 2020; 40% - 2019; 35% - 2018; 30% - 2017
  .לסוג הסוללות , בהתאמה12.5%-ו 20%, 15%יהיו בשיעור של  2018בדצמבר  31
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קררים חלה ירידה יבוא ממקררים ומייבשי כביסה. בחלה ירידה ביבוא 

שחל  ,2012בוא מוגבר בשנת כתוצאה מי הראככל הנ, 6.3%של בשיעור 

מייבשי יבוא . בוהמים מבצע החלפת מקררים של משרד האנרגיהבעקבות 

מכונות כביסה חלה עליה ביבוא , 14.5%של בשיעור כביסה חלה ירידה 

  .14.3%של בשיעור מדיחי כלים חלה עלייה ביבוא ו 1.9%של בשיעור 

 
ביבוא  - וריתמוצרי אלקטרוניקה בידשל ירידה ביבוא חלה  כמו כן,

נרשמה ירידה  DVDשל וביבוא  3.6%של בשיעור טלוויזיות נרשמה ירידה 

 . 13.5%בשיעור של 

 
 חשמל למוצרי השיווק רשתות התחזקותברצפת המכירה,  הקונסולידציה

 הפרטיים הסוחרים של והתאגדויות הפרטיים הסוחרים חשבון על

 על לרעה יעיםהמשפ גדולים קנייה כוחות מייצרים, קנייה לקבוצות

 .בתחום הרווחיות

התפתחויות בשווקים של תחום הפעילות, או שינויים במאפייני הלקוחות  1.8.1.4

  שלו

בשנים האחרונות מסתמנת מגמה של התחזקות רשתות השיווק למוצרי 

, שיעור חלקן של החברהחשמל על חשבון הסוחרים הפרטיים. להערכת 

 עולהניקה הביתיים רשתות השיווק מתוך שוק מוצרי החשמל והאלקטרו

  .50%על 

  
כמו כן, בשנים האחרונות התפתחו צינורות שיווק חדשים בתחום כגון 

מכירה ישירה באמצעות אתרי אינטרנט, ערוץ הקניות בטלוויזיה, חוברות 

מכרזים ולאחרונה גם באמצעות ערוצים אינטראקטיביים בטלוויזיה, וזאת 

 . םבנוסף לשיווק הישיר למוסדות וועדי עובדי

 שינויים טכנולוגיים שיש בהם כדי להשפיע מהותית על תחום הפעילות 1.8.1.5

שוק מוצרי האלקטרוניקה הביתיים מושפע רבות משינויים וחידושים 

טכנולוגיים ולכן, על היבואנים והמפיצים לשמור על קו מוצרים עדכני 

ומתקדם, שאם לא כן, הם עלולים לאבד את נתח השוק שלהם. בכדי 

מוצרים עדכני ומתקדם התואם את הביקוש בשוק, יש לשמור על קו 

לעקוב, באופן שוטף, אחר החידושים בשוק ולנסות להתקשר בהסכמים 

 .להפצת המוצרים החדשים, לרבות התקשרות עם יצרנים ומפיצים חדשים

 
הטכנולוגיים העיקריים בשוק מוצרי האלקטרוניקה הביתיים  השינויים

 מערכות, K4 ומסכי LEDם )למשל, מסכי באים לידי ביטוי בשיפור המוצרי

, (וטאבלטים)"סמארטפון"(  חכם נייד טלפון מכשירי על המתבססות שמע

בעלייה בזמינות הטכנולוגיה ליצרנים כולל יצרנים של מוצרים שאינם  וכן
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ממותגים, וכתוצאה מכך קיימת מגמת עלייה בכושר הייצור וירידה 

 . במחירי המוצרים

 
הלבנים, המגמה העיקרית היא מתן דגש על עיצוב החשמל מוצרי בשוק 

המוצרים ושיפור נוחות השימוש, אם כי לאחרונה, ניתן לזהות קבוצות 

מוצרים בהם יש התפתחות טכנולוגית מהותית, כגון טכנולוגיית 

ונפחים גדולים במידות סטנדרטיות  8הנעה ישירה ;במזגנים 7האינוורטר

 מראש יםהמתוכנת יםרובוטי קאב ישואב ופיתוח ;כביסהמכונות  של

 .עצמאית לפעולה

  גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום הפעילות והשינויים החלים בהם 1.8.1.6

קריטיים בהם תלויה הצלחתן של חברות  הצלחהקיימים מספר גורמי 

 הפועלות בתחום זה, ביניהם:

הלקוחות בענף מוצרי החשמל  –זכויות יבוא של מוצרים ממותגים  (א)

יים מייחסים חשיבות למותג ולכן מרבית והאלקטרוניקה הבית

המוצרים הנמכרים בענף הם מוצרים ממותגים. לרוב, מחירי המוצרים 

הממותגים גבוהים ממחיריהם של מוצרים שאינם ממותגים, 

ומחיריהם של מותגים של יצרנים בעלי מוניטין, גבוהים, בדרך כלל, 

וצרים ממוצרים דומים של יצרנים אחרים. פער המחירים בין המ

הממותגים לאלו שאינם ממותגים הצטמצם בשנים האחרונות, ועל כן 

מתחזקת העדפת הצרכנים לרכוש מוצרים ממותגים. בהתאם לכך, 

זכויות יבוא בלעדיות של יצרנים בעלי מוניטין מקנים לפועלים בתחום 

 . יתרון תחרותי מובהק

חשמל למיתוג המוצרים חשיבות רבה בענף מוצרי ה -בעלות במותגים  (ב)

(, Private labelוהאלקטרוניקה הביתיים. בעלות בשם מותג פרטי )

מקטינה את התלות בהתקשרות עם ספקים בעלי מותגים בינלאומיים 

 .ומקנה יתרון כלכלי ושיווקי לבעליהם

יצירת קשרים אסטרטגיים ארוכי טווח עם ספקים ושמירה על קשרים  (ג)

 .אלה

וגל לנהל, לתאם ולפקח על קיום מערך ניהול, שליטה ולוגיסטיקה המס (ד)

 .פעילויות היבוא, השיווק וההפצה בצורה יעילה

                                                 
נים שבה המדחס פועל באופן רציף ומשנה את התפוקה שלו בהתאם לצורך. זאת מתקדמת בייצור מזג טכנולוגיה 7

בשונה ממדחס רגיל שפועל בתפוקה מלאה ומפסיק ומחדש את פעילותו לסירוגין. שיטת פעולה זו גורמת לתנודות 
חדר מעלות צלסיוס, בזבוז חשמל ובלאי מואץ. בטכנולוגיית אינוורטר, טמפרטורת ה 5בטמפרטורת החדר של עד 

אחוז ממזגן רגיל ואורך חייו ממושך יותר. בנוסף, מזגן  30-40נשמרת קבועה, צריכת החשמל נמוכה עד כדי 
בטכנולוגיית אינוורטר מביא את החדר לטמפרטורה הרצויה במהירות והוא יעיל גם בטמפרטורה חיצונית נמוכה או 

   גבוהה במיוחד.
8

 .להרבה פחות רעש וגורמות יותר חלקות התוף תנועות ובכך רצועות, ללא התוף למרכז מחובר המנוע בטכנולוגיה זו 
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ניהול מערך מסודר של שירותי אחריות ותיקונים אמינים וזמינים לכל  (ה)

סוגי המוצרים, בנגישות כלל ארצית, בין על ידי הפעלה עצמית של 

מעבדות פנימיות ובין על ידי הפעלת קבלני משנה ושימוש בספקי 

 .ייםשירות חיצונ

יצירת קשרים אסטרטגיים ארוכי טווח עם לקוחות ושמירה על קשרים  (ו)

אלה תוך התנהלות הוגנת ואמינה כלפיהם, וזאת, בין היתר, לשם 

 . הגדלת שטחי המדף ורצפות המכירה עבור מוצרי הקבוצה

הצרכן  -יבוא ושיווק מוצרים בעלי חידושים טכנולוגיים נראים  (ז)

דושים טכנולוגיים, במיוחד הישראלי מייחס חשיבות רבה לחי

לחידושים שהם גלויים על פני המכשירים. חידושים טכנולוגיים 

משמשים מקדם מכירות גבוה למוצרי החשמל והאלקטרוניקה 

 .הביתיים

היכולת להציע ללקוחות מגוון רחב של מוצרים  -מגוון מוצרים ודגמים  (ח)

צרים ברמות מחירים שונות, הכוללת את היכולת להציע ללקוחות מו

של יצרנים ידועים ובעלי מוניטין, לצד מוצרים ממותגים שהם פחות 

ידועים ואף מוצרים שאינם ממותגים כלל, תוך שמירה על זמינות 

 .גבוהה באספקה של מוצרים ומענה מהיר לדרישת הלקוחות

לתדמית המוצרים  -( Private Label -חוזק המותגים )לרבות מותגי ה  (ט)

מרכזית בהחלטת הרכישה של הצרכנים, ולעיצוב שלהם יש השפעה 

ולפיכך להשקעה בתדמית המוצרים, בין היתר בדרך של פרסום, ועיצוב 

 . אטרקטיבי שלהם, חשיבות רבה בקידום המכירות שלהם

ענף מוצרי החשמל והאלקטרוניקה הנו עתיר הון  –איתנות פיננסית  (י)

החזקת חוזר. איתנות פיננסית הנה הכרחית לביצוע פעילות היבוא, ול

המלאים הנדרשים לצורך הגמישות באספקת מוצרים ללקוחות 

 .בהתאם לשינויים בביקוש

ושינויים החלים  הכניסה והיציאה העיקריים של תחום הפעילות חסמי 1.8.1.7

 בהם

  :חסמי הכניסה העיקריים הינם 

 
חסם הכניסה העיקרי לתחום הינו קיומה של  - זכויות בלעדיות במותג (א)

 יווק מוצרים של יצרן בעל מותג ידוע ומוערךזכות בלעדית לייבוא וש

. בדרך כלל, תנאי מוקדם לקבלת שמוצריו עומדים בתקנים הישראלים

בלעדיות ביבוא ושיווק מותג של יצרן ידוע ומוערך הוא הצלחת היבואן 

לשכנע שהוא בעל איתנות פיננסית, ניסיון, מערך שיווק קיים ויכולת 

 . אחריות ותיקוניםמוכחת בהפצת מוצרים ומתן שירותי 
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לשירותי האחריות והתיקונים הניתנים  - שירותי אחריות ותיקונים (ב)

המוצרים נודעת חשיבות רבה בבניית המוניטין  רכישתלצרכן לאחר 

של היבואן וביסוס מעמדו ומעמד המותגים שהוא מייבא בשוק 

המוצרים. לצורך מתן שירותים אלו, נדרש מערך כוח אדם מיומן ובעל 

הפעלה של מעבדות והחזקה של חלקי חילוף בכמות המאפשרת  נסיון,

מתן שירותים באיכות גבוהה ובלוח זמנים קצר. בחלק מהמקרים 

נדרשות גם התקשרויות והפעלה של קבלני משנה מיומנים התומכים 

בפריסה ארצית במערך השירותים של היבואן. הקמת מערך שירות 

רוכה בהשקעות בהון אנושי, ותיקונים איכותי ויעיל אורכת זמן רב וכ

 .בציוד ובחלפים

 
לצורך פעילות של יבוא והפצה יעילים של מוצרים  - מערך לוגיסטי (ג)

כל השרשרת  לאורךנדרש מערך לוגיסטי המנוהל בצורה יעילה 

החל מהליכי היבוא, עובר באחסנה במחסן ערובה וכלה  –הלוגיסטית 

קמת מערך בתיאום ההפצה של המוצרים לפי דרישת הלקוחות. ה

לוגיסטי והפעלתו, תוך רכישת מיומנות של שרשרת האספקה, אורכת 

 .זמן רב וכרוכה בידע וניסיון

 
רשתות השיווק הן ערוץ ההפצה  – קשרים אסטרטגיים עם לקוחות (ד)

המרכזי של מוצרי חשמל ואלקטרוניקה ביתיים. נוכח ריבוי יבואנים 

שיווק ועל שטח  בענף קיימת תחרות קשה על נוכחות ברשתות ומותגים

המדף המוקצה על ידי רשתות השיווק להצגת המוצרים. הקשרים 

העסקיים והאסטרטגיים עם רשתות השיווק נבנים במשך שנים של 

 . פעילות משותפת ומבוססים על הכרות ושיתוף פעולה ארוכי טווח

 
לצרכי התקשרויות עם ספקים בחו"ל  - איתנות ויכולות פיננסיות (ה)

ות פיננסית. כמו כן, נדרש הון חוזר )מלאי ואשראי נדרשת הוכחת איתנ

פעילות היבוא והשיווק של מוצרי  למימוןגדולים  בסכומיםללקוחות( 

 . החשמל

 

 : חסמי היציאה העיקריים הינם

 להספקת חלפים ולמתן שירות ואחריות;  התחייבויות (א)

 התחייבויות ארוכות טווח להסכמי שכירות;  (ב)

 .עלויות בגין פיטורי עובדים (ג)

 תחליפים למוצרי תחום הפעילות ושינויים החלים בהם 1.8.1.8

לחלק ממוצרי הקבוצה בתחום זה ניתן לזהות תחליפים תיאורטיים 

כדוגמת: מכבסות כתחליף למכונת כביסה; ייבוש בתליה כתחליף למייבש 
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( ברשתות VODכביסה; מחשבים, מזרימי מדיה, ומוצרי וידאו לפי דרישה )

וצרי המדיה המשווקים על ידי הקבוצה כגון הכבלים והלווין, כתחליף למ

DVD ו- Blue Ray.  

 מבנה התחרות בתחום הפעילות ושינויים החלים בו 1.8.1.9

 להלן. 1.8.1.15סעיף  ראו

 מוצרים ושירותים 1.8.1.10

מייבאת, משווקת ומפיצה בישראל מגוון רחב של  הקבוצהבתחום זה, 

ובילים מכשירי חשמל ומוצרי אלקטרוניקה ביתיים, מתוצרת של יצרנים מ

, LG ,SONY ,BEKO ,KENWOOD ,SUB-ZERO ,V-ZUGבעולם כגון: 

WOLF ,BABYLISS ,ROSIERES ,HOOVER  ואחרים, לצד יבוא ושיווק

, AXXON ( כגון:Private Label) חברהמוצרי חשמל במותגים שבבעלות ה

GRAETZ,PRUSMAN  ,APEX ,APEX DIGITAL ואחרים.  

 
הביתיים והמסחריים אותם מייבאת  והאלקטרוניקה החשמלמגוון מוצרי 

 , בין היתר,ומשווקת הקבוצה והתמהיל שלהם משתנה מעת לעת, בהתאם

להחלטות הקבוצה ובהתאם לדגמים השונים המוצעים על ידי היצרנים, 

 .תוך התחשבות במצב השוק ובדרישותיו

 
מקררים  -מגוון המוצרים המשווקים על ידי הקבוצה כולל מוצרי "קו לבן" 

ים ומשרדיים, מקפיאים, מכונות כביסה, מייבשי כביסה, מדיחי כלים, ביתי

"(. מוצרי "הקו הלבן" מוצרי קו לבןתנורים, כיריים, מזגנים וכו' )"

, LG ,BEKOהמשווקים על ידי הקבוצה הם מתוצרת יצרנים שונים כגון 

KENWOOD ,SUB-ZERO ,ELICA ,ROSIERES ,HOOVER,V-ZUG  ,

WOLFה רוכשת מיצרנים אחרים מכונות כביסה ומייבשי . כמו כן, הקבוצ

כביסה ומשווקת אותם בישראל תחת שמות מותגים שבבעלותה, או שבהם 

  .יש לה זכות שימוש

 
האלקטרוניקה הביתיים המשווקים על ידי הקבוצה כוללים  מוצרי

משחקים, מצלמות, מערכות קולנוע ביתי  קונסולות, LED מסכיטלוויזיות, 

 ונגני דיסק רדיו, ניידות שמע מערכות, שמע מערכות ,DVD ומכשירי

ומתוצרת יצרנים אחרים    SONYהם מתוצרת  םמוצריהמולטימדיה. 

יש בהם , או שהקבוצה מותגים שבבעלותמשווקים בישראל תחת שמות ה

 . לה זכות שימוש

 
בין מכשירי החשמל הקטנים המשווקים על ידי הקבוצה ניתן למנות שואבי 

מכשירי מיקרוגל, מעבדי מזון  ,(יםאבק רובוטי ישואב )לרבות, אבק
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(, Toaster Ovensומערבלים, מיקסרים, טוסטרים, תנורים קטנים )

מגהצים, קומקומים חשמליים, מוצרי טיפוח ועוד. מכשירי החשמל 

,  KENWOODמתוצרת הקטנים המשווקים על ידי הקבוצה הם

BABYLISS ו- LGם אחרים מכשירי . כמו כן, הקבוצה רוכשת מיצרני

חשמל קטנים ומשווקת אותם בישראל תחת שמות מותגים שבבעלותה, או 

 . שבהם יש לה זכות שימוש

 
, SONYהקבוצה עוסקת, באמצות ישפאר, ביבוא, שיווק והפצה של מוצרי 

, לצריכה ביתית וכן לגופים מוסדיים LENCOושל מוצרים תחת שם המותג 

 . ת פיננסיים וכו'כגון בתי אבות, בתי חולים, מוסדו

 
מרבית פעילות השיווק, המכירה, ההפצה והשירות של מוצרי 

 1.8.1.13סעיף  ,ראו)האלקטרוניקה הביתיים מרוכזת בחברת ישפאר 

 להלן(. 

 
בשנים האחרונות, חלים שינויים בהעדפות הצרכנים וניכרת מגמה של 

מוצרים העדפת מוצרים מעוצבים במגוון צורות, צבעים וציפויים על פני 

שהם פונקציונליים בלבד בעלי צבע לבן, שבעבר היה הצבע המסורתי 

למוצרי ה"קו הלבן". מגמה זו בולטת בעיקר ברכישת מוצרים כדוגמת 

מקררים, תנורים, מיקרוגלים, מיקסרים, קנקנים ומדיחי כלים, שעומדים 

גלויים במטבח הביתי. הדרישה למוצרים מעוצבים קטנה יותר ככל שהדבר 

ע למוצרים דוגמת מכונות כביסה ומייבשי כביסה, הממוקמים לרוב נוג

 .במקומות נסתרים

 
ליטר  500) מגמה של רכישת מקררים בעלי נפח גדולהנמשכת כמו כן, 

וזאת בשל ירידה  ,דלתות 4 -ו 3כגון מקררי דלת ליד דלת, ומקררי  (,ומעלה

גמה של מנמשכת המקררים בשנים האחרונות. במכונות הכביסה  יבמחיר

 ,מעבר ממכונות כביסה בעלות פתח עליון למכונות כביסה בעלות פתח חזית

, וכן מעבר למכונות כביסה ןהמאפשרות הנחת מייבש הכביסה עליה

 .(ומעלהיטר ל 7) ומייבשים בעלי קיבולת נפח גדולה יותר

  פילוח הכנסות מוצרים ושירותים בתחום המוצרים הביתיים 1.8.1.11

 וח זה.לדבפרק ב'  1.3סעיף  ראו

 לקוחות 1.8.1.12

מוצרי הקבוצה בתחום מוצרי החשמל והאלקטרוניקה הביתיים  (א)

לרשתות שיווק המתמחות בשיווק מוצרי חשמל  משווקים

חנויות לממכר מוצרי חשמל ואלקטרוניקה  400 -ואלקטרוניקה ולכ

ביתיים. על רשתות השיווק להם משווקת הקבוצה מוצרים נמנות, 



 

 24 -א  

להלן(,  (1)ב()1.8.1.12)ראו סעיף בין היתר, שקם אלקטריק, טרקלין 

אלמ, סקאל, בסט ביי, החשמל הסיטונאי, אבי סופר, מחסני חשמל, 

אופ הריבוע הכחול, שופרסל ומגה. כמו כן, משווקת -הום סנטר, קו

הקבוצה את מוצריה באמצעות מגוון ערוצי שיווק ישיר )ועדי 

ין עובדים, קטלוגים, טלוויזיה, אינטרנט, מוסדות וכדומה(. ב

הקבוצה לבין חלק מלקוחותיה קיימים הסכמים בכתב המסדירים 

את התנאים המסחריים ביניהם. עם רשתות שאין עימן התקשרויות 

בכתב ועם רוב החנויות והסוחרים שאינם חלק מרשת, פועלת 

 .הקבוצה על בסיס הזמנות המתקבלות מהם מעת לעת

ן ברשתות לקבוצה יחסי מסחר ארוכי טווח עם מירב לקוחותיה, ה

 . השיווק והן בקרב הסוחרים הפרטיים

 
 2013שהכנסותיה ממנו בשנת  -טרקלין  -לקבוצה לקוח אחד  (ב)

  .מסך ההכנסות שלה 10% -)הסתכמו ביותר מ

עודפים וסוגי ב' )לרבות מכירות  מכירות לטרקליןמ הקבוצההכנסות 

מיליון ש"ח,  101.35 –ב  2013הסתכמו בשנת  (באמצעות טרקלין

 מסך הכנסות הקבוצה בתקופה זו. 15.91% –כ  והיוו

שליטה הבעל  ,המצויה בבעלות מר שאול זילברשטיין ,טרקלין

בחברה, הינה אחת מרשתות השיווק המובילות בישראל בענף מוצרי 

. למיטב ידיעת החברה, הקבוצה הביתייםהחשמל והאלקטרוניקה 

 . נמנית על שני הספקים העיקריים של טרקלין

 בין החברה לבין טרקלין הסכם מסגרת (1)

 
 1וטרקלין שתוקפו מיום  חברהבהתאם להסכם מסגרת שבין ה

אשר אושר על ידי  ("הסכם המסגרת") 2010בספטמבר 

, מוכרת 2010באוגוסט  22ביום חברה האסיפה הכללית של ה

( "המוצרים")לטרקלין מוצרי חשמל ואלקטרוניקה  חברהה

 לין.מעת לעת, בהתאם להזמנות שמוסרת לה טרק

  
לטרקלין הינם בשיעור  חברהמחירי המוצרים אותם מוכרת ה

 24.2%בתוספת מרווח של  חברהמחיר העלות של המוצרים ל

הוא מחיר  "מחיר העלות". לעניין זה ("מרווח טרקלין")

מהמכס כשהוא כולל את כל העלויות  םלאחר שחרורהמוצרים 

אחסנה,  הנלוות ליבוא ובכללן הוצאות ביטוח, הובלה, מיסים,

 . וכיו"באחריות, בדיקות מכון התקנים 

 
באופן ששיעור הרווח )ממחיר העלות( של מרווח טרקלין נקבע 

החברה ממכירת המוצרים לטרקלין יהיה שווה לשיעור הרווח 
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, 2009)ממחיר העלות( הממוצע של החברה במהלך שנת 

ממכירת מוצרי החברה לארבעת הרשתות הגדולות ביותר, 

 . מכירות, מבין לקוחותיה )למעט טרקלין( מבחינת היקף

 
" פירושו, רשתות קמעונאיות המוכרות מוצרי רשתותהמונח "

 10חשמל ואלקטרוניקה ביתיים לצרכנים, בעלות לפחות 

 .נקודות מכירה בפריסה ארצית

 
, תערוך החברה 2012בתחילת כל שנה קלנדרית, החל משנת 

וצע של החברה חישוב של שיעור הרווח )ממחיר העלות( הממ

ממכירת מוצריה במהלך השנה הקלנדרית הקודמת לארבעת 

הרשתות הגדולות ביותר, מבחינת היקף מכירות, מבין 

 לקוחותיה )למעט טרקלין(.

 
מרווח טרקלין ישונה בהתאם, כך שבמהלך אותה שנה קלנדרית 

שיעור הרווח )ממחיר העלות( של החברה ממכירת המוצרים 

יעור הרווח הממוצע שחושב כאמור לטרקלין יהיה שווה לש

 .לעיל

 
יום, למעט  160תנאי התשלום בגין המוצרים הם שוטף + 

בנקודות המכירה של טרקלין  תצוגההנמצאים ב םמוצרי

, לגביהם יועמד לטרקלין אשראי כמפורט ("מוצרי התצוגה")

 להלן.

 
התחייבה להשתתף בעלות  חברהכחלק מהסכם המסגרת, ה

מהיקף  2.5%  -ן בסכום השווה לשמבצעת טרקלי פרסום

לעניין זה, עלויות פרסום כוללות  .לטרקלין השנתי המכירות

פרסום בעיתונות, רדיו, טלוויזיה, אינטרנט, פעילויות קידום 

מכירות, הפצת עלונים, הקמת שלטים, פרסומים לוועדי עובדים 

ומועדוני לקוחות, דיוור ישיר, דיוור באמצעות מיסרונים 

לויות אלה אינן קשורות בהכרח לפרסום המוצרים וכיוצ"ב. ע

של החברה. כן תשתתף החברה בסכום דומה בעלות המוכרנים 

 "(.דמי ההשתתפות" -)ביחד  של טרקלין

 
ההשתתפות בעלויות הפרסום והמוכרנים תוכל להתבצע, בין 

היתר, בדרך של מתן הנחה על מוצרים הנמכרים לטרקלין. 

קלנדרית, תמציא טרקלין  חודשים מתום כל שנה 6בתוך 

לחברה אישור בכתב על היקף השימוש בדמי ההשתתפות בגין 

השנה החולפת למטרות כנ"ל. במקרה שטרקלין לא תמציא 

אישור כאמור, או שיתברר כי טרקלין עשתה שימוש חלקי בלבד 

בדמי ההשתתפות למטרות האמורות עד למועד מסירת 
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א דמי ההשתתפות האישור, היא תחויב להשיב לחברה את מלו

 או את החלק היחסי בו לא עשתה שימוש, בהתאם למקרה.

 
במקרים בהם תערוך החברה מבצעים ארציים לצרכנים או 

לטרקלין את המוצרים נשוא מבצע תמכור החברה לרשתות, 

כאמור בתנאים המסחריים שבהם יימכרו מוצרים זהים 

 .לרשתות אחרות שישתתפו במבצע הארצי כאמור

 
הם תערוך החברה מבצע ארצי למוכרנים ברשתות, במקרים ב

של חנויות טרקלין, הטבות מוכרן זהות  למוכרנים החברהתציע 

ברשתות אחרות שישתתפו במבצע לאלו שיוצעו למוכרנים 

 .הארצי כאמור

 
טרקלין תעמיד לרשות החברה את חנויותיה לצורך מכירת 

ונים עודפים ומוצרים מסוג ב', לרבות במבצעים ובמיזמים ש

 18%שהיא יוזמת וזאת בתמורה לעמלה בשיעור של עד 

מהמחיר בו יימכרו המוצרים בפועל )ללא מע"מ(, כפי שייקבע 

במועד אישור הדוחות הכספיים השנתיים של . על ידי החברה

החברה, תבחן ועדת הביקורת את מדיניות החברה במהלך 

ם השנה הקלנדרית החולפת בכל הנוגע למכירת עודפים ומוצרי

מסוג ב' באמצעות טרקלין. היה וועדת הביקורת תמצא כי יש 

מקום לשנות מדיניות זו במסגרת המגבלות הקבועות לעיל, 

החברה תהא מנועה מלמכור את המוצרים לטרקלין בתנאים 

טובים יותר לטרקלין מהתנאים שקבעה ועדת הביקורת. מבלי 

חדש לגרוע מהאמור לעיל, ועדת הביקורת תהא רשאית לבחון מ

 מעת לעת במהלך השנה את קביעותיה ולשנותן בהתאם לצורך.

 
ויועמד  ההתצוגמוצרי ייבחן שווי  קלנדארית, בתחילת כל שנה

, ההתצוגמוצרי אשראי בגובה שווי  חברהלטרקלין על ידי ה

לתקופה של שנה. בתחילת השנה שלאחר מכן, ייפרע האשראי 

אשראי חדש לטרקלין  חברהשהועמד כאמור ויועמד על ידי ה

באותו מועד  יםהקיימ ההתצוגמוצרי לשנה נוספת, בגובה שווי 

 בחנויות טרקלין. 

 
ידונו ויאשרו ועדת הביקורת והדירקטוריון  בתחילת כל רבעון

את העסקאות העתידות להתבצע במסגרת הסכם  של החברה

שכל ובלבד המסגרת באותו רבעון, בהתאם לתקנות ההקלות, 

מיליון  40בהיקף שלא יעלה על סקאות אישור כאמור יינתן לע

ש"ח לרבעון, צמוד למדד המחירים לצרכן. היה ובמהלך רבעון 

 40לבצע עסקאות בסכום העולה על  חברהתהיה מעוניינת ה

אישור נוסף של ועדת הביקורת  שמיליון ש"ח, יידר
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ובלבד  ,והדירקטוריון לעסקאות הנוספות באותו הרבעון

 20לעסקאות בהיקף שלא יעלה על  ןשאישור נוסף כאמור יינת

מובהר, כי האישור הנוסף יוכל להינתן  מיליון ש"ח נוספים.

 במועד מתן האישור הראשוני להיקף העסקאות ברבעון.

 
 31ליום  עד ,הסכם המסגרת נקבע לתקופה של חמש שנים

 .2015באוגוסט 

 
, החברה של הביקורת ועדת החליטה, 2012 במרץ 27 ביום

 כי, החברות לחוק( 2()1א)275 סעיף להוראות בהתאם

 הינה, שנים 3 על העולה לתקופה, זה בהסכם החברה התקשרות

 ולהתקשר להמשיך רשאית החברה וכי העניין בנסיבות סבירה

לפרטים נוספים אודות החלטת ועדת הביקורת  .זה בהסכם

)אסמכתא:  2012במרץ  28דוח מיידי מיום  ראוונימוקיה, 

 הפנייה.של דרך ב מהווה הכללהזה זכור (. א2012-01-083028

 
 הסכם פרסום בין החברה לבין טרקלין (2)

 
בהתאם להסכם פרסום משותף שבין החברה וטרקלין שתוקפו 

אשר אושר על ידי ( "הסכם הפרסום") 2010בספטמבר  1מיום 

, פועלים 2010באוגוסט  22ביום האסיפה הכללית של החברה 

ים המיובאים ו/או הצדדים במשותף לצורך פרסום המוצר

 .משווקים על ידי החברה והנמכרים על ידי טרקלין ללקוחותיה

 
יחול על פרסום של מוצרי החברה, תחת לוגו  הפרסום הסכם

משותף של החברה ושל טרקלין, באמצעות מודעות פרסום 

עיצוב המודעות, קביעת המוצרים  ."(המודעותבמגוון מדיות )"

רסמו, עיתוי ותקופת הפרסום שיכללו בהן, המדיות בהן הן יפו

וכן כל היבט אחר הנוגע לפרסום, יעשו לפי שיקול דעתה הבלעדי 

 .עם טרקלין התייעצותשל החברה, לאחר 

 
 מהוצאות הפרסום לפי הסכם 50% -כל אחד מן הצדדים ישא ב

מיליון ש"ח לכל אחד מן  2.5, עד לסך כולל של הפרסום

ין תשלם לחברה טרקל. חודשים 12הצדדים, מדי תקופה של 

, את חלקה בכל הוצאות הפרסום החברהמראש, לפי דרישת 

 הפרסום. שיידרשו בהתאם להוראות הסכם

 
לקראת כל רבעון ידונו ויאשרו ועדת הביקורת והדירקטוריון 

של החברה את היקף הפרסום אשר עתיד להתבצע במסגרת 

 .באותו רבעון הפרסום הסכם
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 31ליום  עדשנים  חמש שללתקופה נקבע  הפרסום הסכם

  . 2015באוגוסט 

 
, החברה של הביקורת ועדת החליטה, 2012 במרץ 27 ביום

 כי, החברות לחוק( 2()1א)275 סעיף להוראות בהתאם

 הינה, שנים 3 על העולה לתקופה, זה בהסכם החברה התקשרות

 להמשיך רשאית החברה וכי העניין בנסיבות סבירהראויה ו

ם נוספים אודות החלטת ועדת לפרטי .זה בהסכם ולהתקשר

 2012במרץ  28דוח מיידי מיום  ראוהביקורת ונימוקיה, 

דרך במהווה הכללה (. אזכור זה 2012-01-083028)אסמכתא: 

 הפנייה.של 

 
לקבלת שירותי רצפת מכירה ושירותים  טרקליןהתקשרות עם  (3)

נלווים במסגרת הגשת הצעות במכרזים להספקת מקררים של 

  מיםהאנרגיה והמשרד 

 
אשרה האסיפה הכללית של החברה,  ,2011בדצמבר  18ביום 

ודירקטוריון  הביקורתלאחר שנתקבלו לכך אישורי ועדת 

בהסכם עם טרקלין לקבלת החברה, את התקשרות החברה 

 :, כמפורט להלןשירותי רצפת מכירה ושירותים נלווים

 
משרד )" האנרגיה והמיםמשרד  שפרסםבמסגרת שני מכרזים 

"( להספקת מקררים חדשים ויעילים אנרגטית וגריטת ההאנרגי

מיועד לאוכלוסיות חלשות סוציו  –מקררים ישנים: האחד 

מיועד לאוכלוסיה  -"(, והשני המכרז הראשוןאקונומית )"

"( )המכרז הראשון והמכרז המכרז השניהכללית בישראל )"

 לעמוד"(, נדרשו המציעים המכרזים" -השני ייקראו להלן היחד 

על המציע להוכיח נאי סף שונים, ביניהם תנאי לפיו בת

התקשרויות עם מפיצים, רשתות וחנויות בכל הארץ ולכל 

 "(.תנאי הסףחנויות )" 25עם  הפחות

 
בהתאם לכל אחד  האנרגיהתקופת ההתקשרות עם משרד 

 האנרגיהלמשרד  כאשר, חודשים 18מהמכרזים הינה למשך 

ור עד לתקופה כוללת תהא האופציה להאריך את התקופה כאמ

  "(.תקופות ההסכםשנים )" 3של 

 
שהחברה תוכל לעמוד בתנאי הסף האמור ולהגיש על מנת 

 אשר בבעלותה ,טרקלין, התקשרה החברה עם הצעות במכרזים

מוצרי חשמל ואלקטרוניקה ביתיים, המונה  לממכררשת חנויות 

 כדלקמןבהסכם  ,חנויות בפריסה כלל ארצית 55 -כ

 :"(עם טרקלין ההתקשרות)"
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  שירותי רצפת במסגרת המכרז הראשון, בתמורה לקבלת

מכירה למכירת המקררים הכוללת תצוגה קבועה של 

הדגמים שזכו במכרז למשך תקופת ההסכם, וכן שירותים 

נלווים נוספים, ובהם שירותי מוכרנים לקידום תהליכי 

המכירה ללקוחות הזכאים, שירותי קופה והתחברות 

, הנפקת האנרגיההשליטה של משרד  מקוונת למערך

 - בס"ק ברקודים לזכאים וכיו"ב )להלן ביחד

, תשלם החברה לטרקלין עמלה בשיעור של ("השירותים"

ע"מ(. היה ובמועד מממחיר מכירת המקררים )ללא  5%

רכישת המקררים בפועל על ידי הלקוחות, שער הדולר 

ש"ח, תשלם החברה  3.63 -יעלה מעל להיציג ארה"ב 

ממחיר מכירת  3%טרקלין עמלה בשיעור מופחת של ל

יום.  30המקררים. העמלה תשולם בתנאי תשלום שוטף + 

שיעורי העמלות המפורטות בס"ק זה נקבעו במסגרת הליך 

של משא ומתן שניהל מנכ"ל החברה בשם החברה עם 

 .טרקלין

  במסגרת המכרז השני, בתמורה לקבלת השירותים, תשלם

ממחיר מכירת  9%בשיעור של  החברה לטרקלין עמלה

ע"מ(. העמלה תשולם בתנאי תשלום מהמקררים )ללא 

 .יום 30שוטף + 

 
לפרטים נוספים אודות התקשרות החברה עם טרקלין ואישורה 

דיווחים מיידיים של  ראועל ידי האסיפה הכללית של החברה, 

החברה כדלקמן: דוח מיידי בדבר זימון אסיפה כללית לאישור 

)אסמכתא:  2011באוקטובר  19ם טרקלין מיום עההתקשרות 

 23( ודוחות מתקנים לדוח כאמור מיום 2011-01-303675

בנובמבר  27ומיום  2011בנובמבר  15, מיום 2011באוקטובר 

 -ו 2011-01-327282, 2011-01-304314)אסמכתאות:  2011

, בהתאמה( ודוח מיידי בדבר תוצאות האסיפה 2011-01-340794

בדצמבר  18שור ההתקשרות עם טרקלין מיום הכללית לאי

אזכורים אלה מהווים  (.2011-01-365619)אסמכתא:  2011

 הפנייה.של דרך בהכללה 
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לקבלת שירותי רצפת מכירה ושירותים  טרקליןהתקשרות עם  (4)

מכרזים ו/או עסקאות לאספקת מוצרי חשמל נלווים במסגרת 

בהתאם לעניין( ידי או )-ו/או אלקטרוניקה ביתיים שייערכו על

 עם גופים ציבוריים או פרטיים

 
שרה האסיפה הכללית של החברה, י, א2012במאי  24ביום 

לאחר שנתקבלו לכך אישורי ועדת הביקורת ודירקטוריון 

בהסכם עם טרקלין לקבלת החברה, את התקשרות החברה 

 :שירותי רצפת מכירה ושירותים נלווים, כמפורט להלן

 
עם טרקלין, במסגרת מכרזים ו/או החברה תתקשר מעת לעת 

עסקאות לאספקת מוצרי חשמל ו/או אלקטרוניקה ביתיים 

ידי או )בהתאם -לכלל הציבור או לציבור מסוים, שייערכו על

לעניין( עם גופים ציבוריים או פרטיים, בהסכמים לפיהם תעניק 

לה טרקלין שירותי רצפת מכירה למכירת המוצרים נשוא 

ללת תצוגה של המוצרים למשך תקופת המכרז או העסקה, הכו

ההסכם עם עורך המכרז או המזמין, ובהתאם לצורך גם 

שירותים נלווים נוספים, כגון שירותי מוכרנים לקידום תהליכי 

המכירה ללקוחות הזכאים לרכוש את המוצרים, שירותי קופה 

"( )כל אחד השירותים" -בס"ק  להלן ביחדוכיוצ"ב )

"(, וזאת בתמורה לעמלה תיםהסכם השירו" -מההסכמים 

ממחיר מכירת המוצרים )ללא מע"מ(  9%בשיעור שלא יעלה על 

 "(. תקרת העמלה)"

 
לשלוש שנים, החל הינה תקופת ההתקשרות בהסכם השירותים 

 ממועד אישור האסיפה הכללית.

 
ההתקשרות בהסכם השירותים תהא מותנית בהתקיימות 

עדת הביקורת האמור להלן, ובלבד שנתקבל לכך אישור ו

 והדירקטוריון של החברה: 

  רשתות קמעונאיות  3 -החברה תפנה ללא פחות מ

המוכרות מוצרי חשמל ו/או אלקטרוניקה ביתיים 

נקודות מכירה לפחות, פרט לטרקלין  5לצרכנים, בעלות 

"(, בהצעה בכתב להעניק לה את השירותים הרשתות)"

לום ידי החברה, לרבות תנאי תש-בתנאים שיפורטו על

 "(. ההצעה)"

  במקרה של הענות רשת אחת או יותר להצעה, תהיה

החברה רשאית להתקשר, בתנאי ההצעה, עם טרקלין, בין 

לבדה ובין ביחד עם רשת/ות נוספ/ות מבין אלה שתענינה 

להצעה, לפי שיקול דעתה, בכפוף לכך שהעמלה שתשולם 
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מהעמלה שהוצעה  10%לטרקלין תהא נמוכה בשיעור של 

 כאמור, ולא תעלה בכל מקרה על תקרת העמלה. לרשתות

  במקרה שאף לא אחת מהרשתות תיענה להצעה, תהיה

החברה רשאית להתקשר עם טרקלין, בתנאי ההצעה, 

ובלבד שהעמלה שתשולם לטרקלין לא תעלה על העמלה 

 שהוצעה לרשתות או על תקרת העמלה, הנמוכה מביניהן.

 
ם טרקלין ואישורה לפרטים נוספים אודות התקשרות החברה ע

דיווחים מיידיים של  ראועל ידי האסיפה הכללית של החברה, 

בדבר זימון אסיפה כללית  םמיידי ותדוח החברה כדלקמן:

 19-ו 2012באפריל  9 ימיםהמלאישור ההתקשרות עם טרקלין 

-2012-01, 2012-01-099072: ות)מס' אסמכתא 2012באפריל 

)מס'  2012במאי  15ום דוח מתקן לדוח הזימון מי; (104568

( ודוח מיידי בדבר תוצאות 2012-01-125127אמסכתא: 

(. 2012-01-2012) 2012במאי  24כללית מיום האסיפה ה

 הפנייה.של דרך באזכורים אלה מהווים הכללה 

 

 החברה בעלויות של טרקלין בירידי מכירות השתתפות (5)

 
ר , אשרה האסיפה הכללית של החברה, לאח2012במאי  24ביום 

שנתקבלו לכך אישורי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה, את 

בדבר השתתפות החברה בעלויות של בהסכם התקשרות החברה 

 :כמפורט להלןטרקלין בירידי מכירות, 

 
בהוצאות שתוציא טרקלין בקשר עם תשתתף החברה 

השתתפותה בירידי מכירות, במסגרתם תבקש להציג ולמכור 

ניקה ביתיים המיובאים ו/או מוצרי חשמל ו/או אלקטרו

ידי החברה, לרבות תשלום בגין שטח התצוגה, -מופצים על

שכירת ציוד )כגון, במות ודוכנים(, שירותים נלווים כגון 

התחברות לנקודות חשמל, מים ותקשורת, עלות מוכרנים 

 "(. עלויות טרקליןופרסום וכיוצ"ב )"

 
הא פטורה ככל שהחברה תעמיד מוכרנים מטעמה ביריד, היא ת

המוכרנים של טרקלין ביריד והוצאות  בהוצאותמהשתתפות 

 אלה יופחתו מעלויות טרקלין.

 
שיעור ההשתתפות של החברה בעלויות טרקלין יהא שווה 

לשיעור מכירות מוצרי החברה ביריד מתוך כלל המכירות ביריד 

ידי החברה לטרקלין -ידי טרקלין )הסך שישולם על-על

"(. תשלום דמי ההשתתפות" –קלין כהשתתפות בעלויות טר
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דמי ההשתתפות יהא מותנה בהמצאת המסמכים הבאים 

 להנחת דעתה של החברה:

 שבוניות ו/או קבלות המעידות על ההוצאות שהוצאו עלח-

 ידי טרקלין בקשר עם היריד; 

 תחשיב של כלל מכירות טרקלין ביריד שנערך ונחתם על-

תחשיב  –אמור נערך תחשיב כ שלאידי עורך היריד, וככל 

ידי טרקלין, כשהוא -כלל מכירות טרקלין ביריד שנערך על

 ידי רואה חשבון. -מאושר על

 
תוקף האישור הינו למשך שלוש שנים, החל ממועד אישור 

 האסיפה הכללית. 

 
ירידי מכירות של מוצרי  –" ירידי מכירותלעניין ס"ק זה, "

עדי עובדים ידי ו-חשמל ו/או אלקטרוניקה ביתיים, הנערכים על

ו/או מעסיקים ו/או ארגוני צרכנות במשך תקופה קצובה שאינה 

ימי עסקים והמיועד לעובדים או לחברי ארגון  30עולה על 

 הצרכנות ו/או לבני משפחותיהם.

 
 4המיידים האמורים בס"ק  הדיווחיםנוספים, ראו  לפרטים

 לעיל.

 יבוא, שיווק, פרסום והפצה  1.8.1.13

רים המיוצרים בישראל, מוצרי הקבוצה למעט כמויות זניחות של מוצ

הובלה ימית. אמצעות מיובאים מחו"ל והם מובלים לישראל בעיקר ב

סעיף  ראו)ובלוד המוצרים המיובאים מאוחסנים במחסנים באשדוד 

להלן( עד להעברתם ללקוחות. הפצת המוצרים הגדולים  (ב)1.8.1.26

וכדומה(, מבוצעת גדולים  LCD -)מקררים, מכונות כביסה, מסכי פלזמה ו

בדרך כלל ישירות לבית הצרכן הסופי בהתאם להזמנה המועברת לקבוצה 

על ידי לקוחותיה, וכוללת לרוב את התקנת המוצרים בבית הלקוח והפעלה 

ראשונית שלהם. מוצרי חשמל ואלקטרוניקה קטנים, שאינם דורשים 

 . התקנה על ידי טכנאי, מופצים לרשתות השיווק ולחנויות החשמל

 
באוגוסט  1וברימאג שירות שתוקפו מיום  חברהבהתאם להסכם שבין ה

, התחייבה ברימאג שירות לספק לצרכנים הרוכשים מוצרים 2004

מהסוגים שנקבעו בהסכם, שירותי  חברההמיובאים ומשווקים על ידי ה

אחריות ותיקונים, לרבות ביצוע החלפה של מוצרים וניהול של מערך 

פועל, מספקת ברימאג שירות את השירותים לכל . בחברההחזרת מוצרים ל

, למעט מוצרי האלקטרוניקה אשר להם חברההמוצרים המיובאים על ידי ה

 (.להלןלפרק ד' בדוח זה  15.2.1.3 סעיף ראו) ניתנים שירותים על ידי ישפאר
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בתמורה לקיום התחייבויותיהן של ברימאג שירות ושל ישפאר, התחייבה 

לק מהמוצרים שיעור משתנה מסך כל המכירות לשלם להן בגין ח חברהה

ה, שבגינם ניתנים שירותים אלו, ובגין של כל קבוצת מוצרים הנמכרת על יד

 סעיפים ראוחלק מהמוצרים סכום קבוע בהתאם למוצר. לפרטים נוספים, 

 .2013 בדצמבר 31ליום  ( בדוחות הכספיים המאוחדים7) ב 19 ג(,3) ב 19

 
על פי דין כלפי  חברהרעים מאחריותה של ההסכמי השירותים אינם גו

 הצרכנים.

 
שיווק מוצרי הקבוצה מנוהל על ידי מחלקות הקבוצה השונות האחראיות, 

כל אחת בתחומה, לפעילות השיווק, לקשר עם הלקוחות ולקידום המכירות 

של המוצרים שבתחום אחריותה. הקבוצה מעסיקה סוכני ודיילי מכירות, 

ומטפלים במכירות לרשתות השיווק, ללקוחות הפועלים אצל הלקוחות 

המוסדיים ובמכירה ישירה. סוכני ודיילי המכירות מתוגמלים, בין היתר, 

 . על בסיס ביצועי המכירות והגבייה

 
נקודות מכירה ברחבי הארץ. בנוסף,  600 -הקבוצה משווקת את מוצריה לכ

תעופה בן משווקים מוצרי הקבוצה באמצעות חנויות הדיוטי פרי )בשדה ה

גוריון(, בערוצי המכירה הישירים ובהם קטלוגים של חברות כרטיסי 

 . אשראי, ערוץ הקניות בטלויזיה ומכירה באינטרנט

 
תנאי המכירה של המוצרים, ובכלל זה מחירים, הנחות, תנאי תשלום 

ובטחונות, נקבעים לגבי כל אחד מלקוחות הקבוצה בנפרד. הבסיס לקביעת 

חירון מוצרי הקבוצה המתפרסם מעת לעת, שממנו תנאי המכירה הוא מ

ניתנות הנחות ללקוחות ונקבעים תנאי התשלום, תוך התחשבות במחזור 

 .הרכישות של המוצרים של אותו לקוח והיקף הבטחונות שהוא מעמיד

 
במסגרת השיווק וקידום המכירות מפרסמת הקבוצה את מוצריה, בין 

חוצות, הפצת פרוספקטים,  היתר, באמצעות מודעות בעיתונות, שלטי

, ברדיו, באינטרנט ועוד. הקבוצה עורכת גם כנסים הפרסום בטלוויזי

 .ללקוחותיה והשתלמויות וימי עיון לעובדי הלקוחות

 
הקבוצה נוהגת לקבוע לחלק מלקוחותיה יעדי מכירות, לרבות תוכניות 

 ם מכירות,שיווק תקופתיות, ומעת לעת מבצעת בשיתוף איתם מבצעי קידו

ה הנחות, זיכויים והטבות אחרות ללקוחות על ידניתנים שבמסגרתם 

 .העומדים ביעדי המכירות שהוצבו להם

 
  ספקי הקבוצה משתתפים בהוצאות פרסום וקידום מכירות.חלק מ
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 צבר הזמנות 1.8.1.14

משמעותי ומכירותיה נעשות מתוך מלאי  הזמנותצבר  חברהככלל, אין ל

 המוצרים הקיים בסמוך למועד ההזמנה.

 תחרות  1.8.1.15

ענף מוצרי החשמל והאלקטרוניקה הביתיים מתאפיין בתחרותיות  (א)

רב של מוצרים ברמות איכות ומחיר  ממגווןגבוהה הנובעת בעיקרה 

שונות הקיימים בשוק. התחרות בענף מתאפיינת במספר מועט של 

מתחרים גדולים, להם מערכי יבוא ושיווק בסדר גודל דומה לזה של 

לישראל מספר מותגים ידועים, לצד  אייבהקבוצה, שכל אחד מהם מ

. כן קיים בשוק Private Labelמותגים ידועים פחות, לרבות מותגי 

מספר גדול יותר של מתחרים קטנים המציעים מותגים ידועים פחות 

 ו/או מוצרים ללא מיתוג. 

 
עיקר התחרות בענף היא סביב נוכחות המותגים המיובאים על ידי 

י מדף ברשתות השיווק השונות, המהוות הקבוצה והמתחרים בשטח

כיום גורם הצלחה מוביל בענף. בחלק מהמקרים עוסקות רשתות 

השיווק בעצמן, או באמצעות גופים הקשורים אליהן, ביבוא, שיווק 

והפצה של מוצרי חשמל ואלקטרוניקה ביתיים, עובדה המגבירה את 

 התחרות.

 
יל של מותגים בחלק מהמקרים קיימת בענף גם תחרות ביבוא מקב

כלל, שאינם היבואנים המורשים  בדרךידועים על ידי יבואנים קטנים 

של היצרנים. קיום היבוא מקביל מגדיל את התחרות ומקטין את 

שיעורי הרווח הגולמי, בשל העובדה שיבואני היבוא המקביל אינם 

משקיעים בפיתוח המותג והשירות ברמה המקובלת אצל היבואנים 

המטילה הוצאות לחברות  מהרגולציה חלקך שבשל כוהמורשים 

שמייבאות סחורה בהיקפים משמעותיים אינה חלה על ייבואנים 

 המייבאים סחורה בהיקפים קטנים. 

 
 :הם זה בתחום הקבוצההעקריים של  המתחרים (ב)

 
, AMANAחברה ציבורית, יבואנית  – תדיראן הולדינגס בע"מ (1)

CRYSTAL, HYUNDAI ,TADIRAN,AMCOR  ,AEG ,

SPECTRA ועוד ; 
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, GRUNDIG  ,TOSHIBAחברה פרטית, יבואנית  – ניופאן בע"מ (2)

HAIER ,PILOT ,HISENSE ,DELONGHI ,INDESIT ,

MAGIMIX ,KITCHEN AID ,ARISTON ועוד; 

 -ו SAMSUNG ,KING , יבואניתפרטיתחברה  – מיני ליין בע"מ (3)

ELECTROLUX. 

, PHILIPS, SAUTER, יבואנית ציבוריתחברה  – אלקטרהקבוצת  (4)

LIBHERR ,MIELE ,GENERAL ELECTRIC ,WHIRLPOOL ,

ELECTRA;  יצרנית בארץ ובחו"ל של מזגני אויר תחת השם

ELECTRA. 

 -ו SHARPחברה ציבורית, יבואנית  – ראלקו סוכנויות בע"מ (5)

ZANUSSI ; 

 יםחברה פרטית, יבואנית המותג – טורנדו מוצרי צריכה בע"מ (6)

 טורנדו וסגה.

(7) BSH חברה פרטית, יבואנית – יתיים בע"ממכשירים ב BOSCH, 

CONSTRUCTA ו- SIEMENS; 

יבואנית מחשבים ומסכים מתוצרת  ,חברה פרטית – קבוצת ח.י. (8)

LG. 

 

ישנם מספר יבואנים קטנים יותר  ,בנוסף למתחרים המפורטים לעיל

 .באים, בעיקר, מוצרים שאינם ממותגיםיהמי

 
קריים של הקבוצה הן נוכח העובדה כי חלק ניכר מהמתחרים העי (ג)

חברות פרטיות, אשר נתוניהן אינם מתפרסמים לציבור, לא ניתן לאתר 

נתונים מהימנים לגבי היקף המוצרים המיובאים ונמכרים בישראל 

  .ולהעריך באופן מדויק את חלקה של הקבוצה בשוק

 
בשוק ביחס של הקבוצה באשר לחלקה החברה להלן תפורט הערכת 

ר לגביהם ניתן לאתר נתונים ממקורות גלויים למוצרים מסוימים, אש

החברה המאפשרים, באופן סביר, להעריך את היקף השוק. הערכת 

מבוססת על נתונים שנאספו מפרסומי היבוא של אגף המכס והבלו, 

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ונתוני איגוד לשכות המסחר, נתונים 

להתייחס אליהם  שלא נבדקו על ידי הקבוצה באופן עצמאי ולפיכך יש

כהערכות בלבד. בהעדר נתונים מהימנים בנוגע לכמות המוצרים 

חלוקת כמות הנמכרים בישראל, חושב נתח השוק של הקבוצה על ידי 

ה בכמות המוצרים המיובאת לישראל ולפיכך המוצרים הנמכרת על יד

יש להתייחס לנתונים בנוגע לנתח השוק של הקבוצה במידת הזהירות 

ית בלבד. ההערכה בוצעה לפי מספר של יחידות מוצרים וכהערכה כלל

 :ולא לפי מחזורים כספיים
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מוצרים שיובאה  כמות  הקבוצההשוק של  נתח
 3102לישראל בשנת 

 המוצר

  ביחידות              ביחידות באחוזים

 מכונות כביסה* 314,339 44,610 14%

 מקררים* 338,974 64,872 19%

 יחי כלים*מד 90,575 6,996 8%

 מייבשי כביסה* 87,597 4,734 5%

 טלויזיות* 670,048 8,746 1%

 מזגנים** 450,000 15,618 3%

מיקסרים ומעבדי  1,000,000 123,327 12% 
 מזון**

קומקומים  1,350,000 73,489 5%
 ומייחמים**

 מגהצים** 350,000 47,382 14%
 מיקרוגלים** 300,000 55,522 19%

 

 .והבלו המכס אגף ידי על המתפרסמים ניםנתו לפי* 

 , בהעדר נתונים מהימנים.חברהעל פי הערכת ה** 

 
השיטות העיקריות של הקבוצה להתמודדות עם התחרות הן שמירה  (ד)

ברמות מחיר שונות, בהם גם מותגים  מוצריםמגוון רחב של  על

מכירות לצורך שמירת  וקידוםאיכותיים וידועים; השקעה בפרסום 

ותגים המיובאים על ידי הקבוצה; יצירת ושמירת קשרים מעמד המ

אסטרטגיים עם לקוחות, תוך שיתוף פעולה בביצוע של מבצעי קידום 

מכירות אטרקטיביים; ושמירה על קשר וקשב מתמיד עם שוק 

הצרכנים, תוך ניסיון לאתר שינויי מגמה אצל הצרכנים ומתן מענה 

 .מהיר לשינויים בדרישותיהם

 

חרותי של הקבוצה בתחום זה, משפיעים לטובה הת מעמדהעל  (ה)

( 2( חוזק המותגים המשווקים על ידי הקבוצה; )1: )הבאים הגורמים

( הנהלה ואנשי מכירות 3מגוון רחב של מוצרים בפלחי שוק שונים; )

( זיקה 6( איתנות פיננסית; )5( גיוון מקורות הייצור; )4מנוסים; )

 .לרצפת המכירה, בעיקר באמצעות טרקלין

 
התחרותי של הקבוצה בתחום זה, משפיע לרעה הגורמים  מעמדהעל  (ו)

( תלות בטרקלין ARCELIK( ;)2 -ו LG( תלות בספקים )1הבאים: )

 כלקוח עיקרי.
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 עונתיות 1.8.1.16

ענף מוצרי החשמל והאלקטרוניקה הביתיים מתאפיין בעונתיות המשפיעה 

דול על התוצאות הרבעוניות של הקבוצה. העונתיות היא תוצאה של גי

בביקושים ובמכירות של מוצרי חשמל ואלקטרוניקה בשבועות הסמוכים 

לחגים פסח וראש השנה. ההשפעה על המכירות משתנה בין השנים בהתאם 

לתאריכים בהם חלים חג הפסח וראש השנה. בנוסף, קיימת עונתיות 

במכירות של מוצרי חשמל כגון מזגנים, ומקררים הנמכרים בעיקר בתקופת 

עון השני והשלישי( וזאת לעומת מוצרי חימום ומייבשי כביסה הקיץ )הרב

 הנמכרים בעיקר בחורף )הרבעון הרביעי והראשון(.

 
להלן, פרטים בדבר שיעור הכנסות הקבוצה ממכירות מוצרי חשמל 

 :ואלקטרוניקה ביתיים בחלוקה לפי רבעונים

 
  מכירות התפלגות

3103 
% 

3102 
% 

 I רבעון 32 23
 II רבעון 23 29
 III רבעון 25 26

 IV רבעון 20 22

 "כסה 011.1 011.1
 

 רכוש קבוע ומתקנים 1.8.1.17

  מקרקעין (א)

 
 מספר נכסים כדלקמן: שוכרתברימאג שירות  (1)

 

בו ממוקמים משרדיה,  ,מ"ר 2,210 -בשטח של כ ,כס בחולוןנ .א

מחסניה ומעבדת התיקונים שלה. תוקפו של הסכם השכירות 

ועל, ברימאג שירות ממשיכה . בפ2006במאי  31הינו עד ליום 

לשכור את הנכס ללא הסכם בכתב. דמי השכירות החודשיים 

 .אלפי ש"ח 41 -מסתכמים בסך של כ

 

מ"ר, למטרת  1,400 -מתחם מעבדות באשדוד, בשטח של כ  .ב

והשמשתם,  חברהתיקון המוצרים המיובאים על ידי ה

 50 –כ בסך של צמודי מדד בתמורה לדמי שכירות חודשיים 

 .ח"ש אלפי
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דמי שכירות תמורה לב ,מ"ר 620 -בשטח של כ ,בחיפה מבנה .ג

תוקפו של הסכם  ש"ח.אלפי  13 -כבסך של חודשיים 

הארכת וכולל אופציה ל 2015השכירות הוא עד לחודש מאי 

 .שתי תקופות נוספות בנות שלוש שנים כל אחתההסכם ב

 
 -כבסך של חודשיים שכירות דמי תמורה לב ,מבנה בירושלים .ד

עד לחודש הינו . תוקפו של הסכם השכירות ש"חאלפי  13.5

הארכת תקופת אופציה לולברימאג שירות מוקנית , 2014מרץ 

 תקופות נוספות בנות שנה כל אחת.  3 -השכירות ב

 

שכירות דמי תמורה לב ,שטח באילת לצורכי מעבדה ושירות .ה

 תוקפו של הסכם השכירותש"ח. אלפי  4 -בסך של כ חודשיים

הארכת תקופת לל אופציה לו, וכ2014לחודש יוני  עד הינו

 תקופות נוספות בנות שנה כל אחת. 4 -השכירות ב 

 
 8סך של תמורה לדמי שכירות חודשיים בב ,שטח בבאר שבע .ו

 ש"ח. אלפי 

 
. לפרטים, שפאר שוכרת שטחים בבניין באזור התעשייה הרצליהי (2)

 להלן. 1.8.1.26סעיף  ראו

 
 קבוע רכוש (ב)

 
 .בתחום הפעילות חברה אין רכוש קבוע מהותיל ,למועד הדוח

 בדיקות שוק והתאמת מוצרים 1.8.1.18

הקבוצה פועלת לאיתור מוצרים ויצרנים חדשים, וכן לבדיקת התאמת 

המוצרים לקהל היעד הישראלי, לתנאי הארץ ולדרישות התקן הישראלי. 

הקבוצה רוכשת את מוצריה ממפעלים ברחבי העולם בהתאם למפרטים 

 .ם בדרישות התקן הישראלימוסכמים העומדי

 נכסים לא מוחשיים 1.8.1.19

שונים.  בסימני מסחרבעלות ו/או שימוש הקבוצה היא בעלת זכויות 

בדוחות  11 -ו 8ביאורים , ראו נכסים לא מוחשייםאודות  לפרטים נוספים

  .2013בדצמבר  31הכספיים המאוחדים ליום 



 

 39 -א  

  הון אנושי 1.8.1.20

 ארגוני מבנה  (א)

  :בתחום זה הקבוצה להלן פירוט המבנה הארגוני של
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  מצבת עובדים (ב)

 :*הפועלים בתחום זה להלן פירוט מצבת העובדים של הקבוצה

 

לשנת  ממוצע 

3102 

לשנת  ממוצע

3103 

 20 19 ומטה הנהלה

 27 32 ומנהלה כספים

 146 141 ושיווק מכירות

 46 38 לוגיסטיקה

 161 141 שירות

 211 210 "כסה

 

חברות האדם של  כחכוללת את מצבת  האדם לעיל אינה כח מצבת* 

  .מוחזקות שאינן מאוחדות בדוחות הכספיים

 
 21לפרטים נוספים אודות נושאי המשרה הבכירה בקבוצה, ראו תקנה 

 בפרק ד' להלן.

 חומרי גלם וספקים 1.8.1.21

וצה בתחום הפעילות, נרכשים על ידי הקב ומשווקיםהמוצרים המיובאים  (א)

בחלק מהמקרים מזמינה הקבוצה ה מהספקים כמוצרים מוגמרים. על יד

מהיצרן שינויים ותוספות במוצרים על מנת להתאימם לדרישות השוק 

 .המקומי

מחלק מהספקים מזמינה הקבוצה מוצרים על פי מפרט מוסכם שעומד 

בתנאי התקן הישראלי, ואשר משווקים בישראל תחת שמות מותג 

 . שבבעלות הקבוצה ו/או בשימושה

סיוע ביבוא אישי הדיגיטלי מספקת המטבח  במסגרת הפעילות בתחום,

למוצרים. היות ומוצרים אלה מיובאים באופן אישי, הם פטורים מעמידה 

 .בתקן הישראלי

בדרך כלל, הזמנת המוצרים על ידי הקבוצה מספקיה נעשית מבלי שיש 

בידיה הזמנות מקבילות מלקוחותיה. ההזמנות והרכישות מבוצעות על 

שר לביקוש למוצרים השונים, בהסתמך על בסיס הערכות הקבוצה בא

ניסיון העבר ואינדיקציות המתקבלות מהלקוחות השונים, שאין בהן כדי 

 . לחייב את הלקוחות

את יעדי הרכישה של המוצרים מהספקים,  בדרך כלל, ,הקבוצה מסדירה

 .במשא ומתן בתחילת כל שנה, לגבי ההזמנות של אותה שנה
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עלה על  2013בשנת  הקבוצה מהםישות אשר סך רכ ,ספקיםשני לקבוצה 

 :מכלל ספקי המוצרים שלה 10%שיעור של 

 

 3102אחוז רכישות בשנת  שם הספק

 תחוםבמסך רכישות הקבוצה 

LG 30% 

ARCELIK 20% 

 התקשרויות עם ספקים עיקריים (ב)

(1) GL - מטעם יחיד משמשת כיבואן מורשה  חברההLG  של מוצרים

נים ומוצרי החשמל הקטנים בתחום מוצרי החשמל הלבנים, המזג

לפרטים נוספים אודות  .לישראל ולשטחי הרשות הפלסטינית

 .להלן 1.8.4.3סעיף  ראו ,LGההתקשרות עם 

(2) KENWOOD –  הוענקו 2002בינואר  15בהתאם להסכם מיום ,

. KENWOODזכויות הפצה בלעדיות בישראל של מוצרי  חברהל

שאי להביאו לידי ההסכם הינו לתקופה בלתי מוגבלת, אך כל צד ר

 . סיום בהודעה מראש בת שלושה חודשים

התחייבה, כי כל עוד ההסכם בתוקף, היא לא תייצר ו/או  חברהה

, שלגביהם KENWOODתפיץ טובין המתחרים עם מוצרים מתוצרת 

. KENWOODהוענקה לה בלעדיות וכי תפעל לקידום מכירות מוצרי 

KENWOOD צה מוצרים , כי ידוע לה שהיא מפיחברהאישרה ל

לשנות את תנאי הסכם  KENWOODמתחרים וכי בכוונת 

KENWOOD בהתאם. 

KENWOOD  רשאית להביא את ההסכם לידי סיום במידה ומרבית

המקנות זכויות הצבעה ירכשו על ידי צד שלישי, אשר  חברהמניות ה

אינו פועל בהתאם לאינטרסים של  KENWOODלדעת 

KENWOOD . 

כל תביעות או  חברהמו לא יהיו לההסכם קובע, כי לאחר סיו

דרישות הנוגעות למיצוב המותג, אובדן רווחים או כל פיצוי אחר 

 .בקשר עם סיום ההסכם

 KENWOODעם חברה, התקשרה ה2008בנובמבר  11ביום 

LIMITED,KENWOOD APPLIANCES  LUXEMBURG SA   ו- 

DE'LONGHI HOUSEHOLD SA  (, בהסכם בלעדי קנווד" -)ביחד"
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"( המותג" -)בסעיף זה  KENWOODיון שימוש במותג לריש

במוצרים שיפורטו להלן בישראל, ובלבד שייוצרו על ידי ספקים 

מוסכמים על הצדדים. הרישיון ניתן למוצרים שלהלן: מכונות 

כביסה, מייבשים, מדיחי כלים, מקררים ותנורי בישול למעט טוסטר 

 .  אובן

בדצמבר  31ועד ליום  2008לי ביו 1תוקפו של ההסכם הינו החל מיום 

על אף בהתחייבות למינימום תמלוגים.  חברה, בכפוף לעמידת ה2011

להתנהל  ותשחלפה תקופת ההסכם, בפועל, הקבוצה וקנווד ממשיכ

רישיון שימוש במותג  חברהכמו כן, הוענק לעל פי אותו הסכם. 

 31ועד ליום  2011ביולי  1החל מיום  אפייה יתנורולכיריים ל

גם במוצרים אלו ממשיכים הצדדים בפועל את . 2011מבר בדצ

בתמורה לרישיון,  ההתקשרות ביניהם ללא חתימת הסכם חדש.

ממחיר הנטו  7%לשלם לקנווד תמלוגים בסך  חברההתחייבה ה

לספק הכלול ברשימת ספקים מוסכמת, ואשר  חברהשהוסכם בין ה

  .מהספק חברהנקבע בחוזה הרכישה של ה

(3) ARCELIK - המחליף הסכם 2008בינואר  1ם להסכם מיום בהתא ,

זכויות הפצה בלעדיות של  חברה, הוענקו ל2005בינואר  1קודם מיום 

 , בישראל. BEKOהנושאים את שם המותג  ARCELIKמוצרי 

בתוספת  ARCELIKהתקשרה החברה עם  ,2011במאי  30ביום 

במסגרתה , 2011במאי  30, אשר נכנסה לתוקף ביום BEKOלהסכם 

חודשים עד  36 -ב הסכםהסכימו הצדדים להאריך את תוקפו של ה

הסכם (. "התקופה המוארכת" -בסעיף זה ) 2014במאי  29ליום 

BEKO  יוארך אוטומטית לתקופה של שנה נוספת לאחר התקופה

(, אלא אם אחד הצדדים "השנה הנוספת" -בסעיף זה המוארכת )

והשנה הנוספת ייתן הודעה על ביטול ההסכם )התקופה המוארכת 

(. "תקופת ההסכם המוארכת" – בסעיף זה ייקראו להלן ביחד

החברה  אליו תשאףביניהם על היקף הרכישות  סיכמוהצדדים 

עומדת הזכות לסיים את  ARCELIK -ל .2013 -ו 2012לשנים 

ההסכם בהודעה מראש של חודש בתום כל אחת מהשנים בתקופת 

 .ביעדי היקף הרכישותההסכם המוארכת, היה והחברה לא תעמוד 

כל  חברהההסכם קובע כי לאחר סיומו, מכל סיבה שהיא, לא יהיו ל

 . דרישות לפיצויים או כל תשלום אחר, בקשר עם סיום ההסכם

בגין  חברהתשתתף בהוצאות ה ARCELIKעוד קובע ההסכם, כי 

או תתקן  ARCELIKפרסום וכי במקרה של תקלה סדרתית, תחליף 

  ., על חשבונהאת המוצרים הפגומים
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נתנה הסכמתה כי ישפאר תהא זו אשר  ARCELIK, 2008בשנת 

וזאת בקשר  BEKOתעסוק בייבוא והפצה של מוצרים נושאי המותג 

 עם מזגנים, טלויזיות, ומוצרי אלקטרוניקה מתחום השמע והוידאו.

את ערבותה של  2010במרץ  24אישר ביום  חברהדירקטוריון ה

בגין רכישות  ARCELIKישפאר כלפי להתחייבויותיה של  חברהה

במסגרת ההסכם הנ"ל, וזאת ללא  ARCELIK -אשר תבצע ישפאר מ 

 . ובזמן הגבלה בסכום

 1.8.1.13סעיף  ראו ,ברימאג שירותלהתקשרות עם  - ברימאג שירות (4)

 לעיל.

 חברה, התקשרה ה2008בספטמבר  22ביום  - רכישת פעילות פרוסמן (5)

( בע"מ 1990טרוניקה )פרוסמן אלק של עם כונס הנכסים

, בהסכם לרכישת פעילות ונכסים של פרוסמן, אשר ("פרוסמן)"

  .אושר על ידי בית המשפט המחוזי

 
רשיון בלעדי בלתי הדיר,  חברהפרוסמן לבהתאם להסכם, העניקה 

לעשות שימוש בנכסים שלהלן: פעילות בלעדית של יבוא לישראל וכן 

אלקטרוניקה הנמכרים שיווק והפצה בישראל של מכשירי חשמל ו

לצריכה ביתית מתוצרת היצרנים המפורטים להלן ו/או המיוצרים 

, ומתן PRUSMAN -ו APEXומיובאים לישראל תחת המותגים 

 . שירותי תחזוקה ואחריות למוצרים אלה

 
את מכלול הקשרים, היכולות והשם  חברהפרוסמן מכרה והעבירה ל

וצרים, ושל ציוד הטוב שצמח לפרוסמן כמשווקת ומפיצה של המ

נלווה ומתן שירותי אחריות ותיקונים למוצרים, וכן כל הזכויות 

של המוצרים וכן זכויות בשמות ובסימנים המסחריים הקנייניות 

 APEX-ו PRUSMAN.COMפרוסמן באתרי האינטרנט 

DIGITAL.CO.IL. 

 
לשלם לכונס הנכסים, החל מיום  חברהבתמורה לאמור, התחייבה ה

בתוספת מע"מ  1.25% -( סך בש"ח השווה ל 1, )2008במרץ  1

, חברהממחזור המכירות של המלאי הנרכש שימכר על ידי ה

וכן ממחזור המכירות של  APEX DIGITAL -ו APEXמהמותגים 

המוצרים אשר יובאו מאחד או יותר מהספקים שפורטו בהסכם וכן 

ד או יותר מהספקים הנ"ל בשם מותג אחר מוצרים שיובאו מאח

ח, "ש 5,000,000שאינו מהמותגים שנמכרו וזאת עד לסך כולל של 

שנים ממועד חתימת ההסכם, לפי  7בתוספת מע"מ, או עד חלוף 

בתוספת  1.25% -( סך בש"ח השווה ל2) –המוקדם מביניהם; ו 
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ל מע"מ ממחזור המכירות של המלאי הנרכש שימכרו ו/או שנמכרו ע

וזאת  PRUSMANתחת המותג  2008במרץ  1החל מיום  חברהידי ה

 .ש"ח, בתוספת מע"מ 1,500,000עד לסך כולל של 

 

רשאית להמחות את זכויותיה מכח ההסכם במוצרים וכלפי  חברהה

לצד  חברההספקים לידי צד שלישי תמורת עמלה עליה יוסכם בין ה

את המוצרים השלישי ובלבד שהצד הנמחה לא ימכור ו/או ישווק 

בגבולות הארץ וזאת למעט "דיוטי פרי" וכן למעט מסכי מחשב 

להמחות זכויות גם בגבולות הארץ.  חברהשלגביהם רשאית ה

תשלם לידי הכונס תמורה בשיעור  חברהבהמחאת הזכויות הנ"ל, ה

 .מהעמלה שתקבל בגין המחאת הזכויות 10%של 

(6) Candy –  רת עם חבהתקשרה החברה , 2009במאי  6ביוםCandy 

Hoover Group S.r.l ("בהסכם הפצה על פיו מונתה ה"קנדי )חברה 

כמפיץ בלעדי בישראל )לרבות הגדה ורצועת עזה( של מוצרי חשמל 

. HOOVER -ו ROSIERESמתוצרת קנדי המשווקים תחת המותגים 

תוארך אוטומטית אשר הסכם ההפצה הוא לתקופה של שלוש שנים, 

אלא אם יודיע מי נים, כל אחת, של שלוש שלתקופות נוספות 

בהתאם, הוארכה תקופת ההסכם  חידוש ההסכם.–מהצדדים על אי

  .2015בשלוש שנים נוספות עד לחודש מאי 

(7) Babyliss -  עם חברת התקשרה החברה , 2009במאי  13ביום

Babyliss S.A "(על פיו מונתה הבייביליס ,)"כמפיץ הבלעדי  חברה

יים המיוצרים על ידי בייביליס תחת בישראל של אביזרי שיער חשמל

על . 2011 בדצמבר 31 ליוםבתוקף עד  BABYLISS PARISהמותג 

אף שחלפה תקופת ההסכם, בפועל, החברה ובייביליס ממשיכות 

  להתנהל על פי אותו הסכם.

  הון חוזר 1.8.1.22

 לחלק ב' של דוח זה. 1.2סעיף לפרטים,  ראו 

 הון החוזר:לרכיבים נבחרים בפרטים נוספים בקשר להלן, 

 מדיניות החזקת מלאי  (א)

הקבוצה מחזיקה מלאי מוצרים במחסני ערובה ובמחסניה בהיקף 

משתנה, בהתאם לצפי ההזמנות שלה ובהתאם לשיקולים מסחריים. 

)במונחי חודשי מלאי(  2013בשנת מחזור המלאי הממוצע של הקבוצה 

  .חודשים 4.5 -כהיה 
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בתחום שבידי הקבוצה  המלאי ערך, הסתכם 2013בדצמבר  31 ליום

  ."חש  מיליוני 123.2 -סך של כפעילות זה ל

 
 מדיניות החזרת סחורות (ב)

באופן עקרוני, מקבלת הקבוצה החזרות מלקוחותיה במקרים של פגמים 

במוצרים בלבד, למעט מקרים בהם היא מסכימה עם לקוחותיה, על בסיס 

למוצרי פרטני, על קיום זכות החזרה גם בהעדר פגמים וזאת בנוגע 

ומבצעי קידום  Trade Inתצוגה, או בנוגע למוצרים המשתתפים במבצעי 

מכירות. מרבית המכירות של המוצרים הגדולים מסופקים ישירות לצרכן 

אינם מחזיקים בחנויותיהם מלאי  חברההסופי, ובהתאם לכך, לקוחות ה

גדול של מוצרים גדולים. לאור זאת, ההחזרות מלקוחות בגין מוצרים 

לים הינן זניחות. עיקר המלאי המוחזק בחנויות לקוחות הקבוצה הינו גדו

של מוצרים קטנים, אשר נמסרים לצרכן הסופי מיד עם קניית המוצרים 

החברה רושמת ועיקר ההחזרות מלקוחות הינן של מוצרים קטנים. 

 .הפרשה להחזרות סחורה

 
 מדיניות אשראי (ג)

 אשראי לקוחות (1)

י משתנה על פי שיקולים הקבוצה מעניקה ללקוחותיה אשרא

חובות הלקוחות מבוטחים בביטוח אשראי. חלק ממסחריים. 

בחלק מהמקרים, תשלומי הלקוחות מבוצעים על ידי הסבה לטובת 

הקבוצה של שיקים או ממסרים של לקוחות הקצה. הקבוצה נוהגת 

לבצע נכיון של שוברי האשראי הנמסרים לה על ידי הלקוחות )הן 

לקוחות הקצה( באמצעות חברות לניכיון  של הלקוחות והן של

כלפי  (Recourse)כרטיסי אשראי. לחברות הניכיון אין חזרה 

הקבוצה למעט במקרים המפורטים בהסכם עמה שעיקרם הם אי 

ידי הקבוצה של הוראות -אספקת הסחורה ללקוח או אי מילוי על

ההסכמים עם חברת האשראי או עם חברת הניכיון. על פי הסכמי 

ה עם חברות הניכיון, מועבר רובם המכריע של הסיכונים הקבוצ

הפיננסיים הגלומים בשוברי האשראי, אשר נוכו וזמן פירעונם טרם 

הגיע, לידי חברת הניכיון. כמו כן, נקבעו תקרות מסוימות לסכומי 

 . ההחזרה המרבית, הקיימת לחברת הניכיון

נכון ליום השוברים שנוכו וטרם נפרעו, כאמור לעיל, עמדה,  יתרת

 ש"ח. אלפי 169.1של  סך, על 2013בדצמבר  31

בהיקף  ימים 120 - כ על עמד בתחום הלקוחות אשראי ימי ממוצע

 "ח.ש מיליוני 198.8 -כ שלממוצע 
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 אשראי מספקים (2)

הקבוצה מספקים בחו"ל מבוצעות בתנאי תשלום שבין  רכישות

בשנת . ימי האשראי הממוצעים מספקים בחו"ל יום 105מזומן ועד 

   .ימים 40-כעל  עמדו, 2013

 
 מדיניות מתן אחריות (ד)

בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן והתקנות מכוחו, מעניקה הקבוצה, 

. (לעיל )א( 1.8.1.2סעיף  ראו)לרוב, אחריות למוצריה, לתקופה של שנה 

מעת לעת, עורכת הקבוצה מבצעי מכירות שונים במסגרתם ניתנת 

קופות העולות על שנה. הקבוצה, ללקוחות אחריות מורחבת, לת

באמצעות ברימאג שירות וישפאר, מאפשרת ללקוחותיה להאריך את 

 .תקופת האחריות בתמורה לתשלום שנתי

 מימון 1.8.1.23

 להלן.  1.8.4.4סעיף  ראו ,לפרטים

  מיסוי 1.8.1.24

בדוחות הכספיים המאוחדים ליום  30ן ובאור להל 1.8.4.5סעיף  ראו ,לפרטים

  .2013בדצמבר  31

 ופיקוח על פעילות התאגידמגבלות  1.8.1.25

 לעיל. 1.8.1.2סעיף  ראו ,לפרטים אודות המגבלות החלות על החברה (א)

 .לחברה אישור ספק מוכר מטעם משרד הביטחון (ב)

 הסכמים מהותיים 1.8.1.26

 מי הפצה ושיווקהסכ (א)

 
 ראולפרטים בדבר הסכמי הפצה ושיווק מהותיים בהם קשורה הקבוצה, 

 .לעיל 1.8.1.21סעיף 

 

  הפעילות אחסנ מיהסכ (ב)

 
ו/או לבעל  החברה התקשרה עם צדדים שלישיים שאינם קשורים לחברה

 , בהסכמים למתן שירותי קליטה ואחסנה של מוצרי הקבוצההשליטה בה

הגעתם לנמל אשדוד. השירותים כוללים, בין לאחר  המיובאים מחו"ל,

, הסתכמה התמורה 2013היתר, מיון, ניפוק, התקנות וכדומה. בשנת 
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מיליון  16 -בגין השירותים לעיל, בסך של כהשלישיים ששולמה לצדדים 

 ש"ח.

 

 טק בע"מ-עם ישפאר הום הסכם    (ג)

 
, 2006, נחתם הסכם אשר נכנס לתוקף בחודש מרץ 2005בדצמבר  18ביום 

 –" ו ישפאר הום טקטק בע"מ )לעיל ולהלן: "-לישפאר הום חברההבין 

טק לישפאר ", בהתאמה(, לפיו העבירה ישפאר הום הסכם המייסדים"

טק כחברה בת בשליטה -ידי ישפאר הום-)שהוקמה לצורך העסקה על

מלאה( את המוניטין שלה, לרבות כל הפעילות של יבוא, שיווק והפצה 

בישראל של מכשירי חשמל ואלקטרוניקה הנמכרים לצריכה ביתית 

ומוצרים המיוצרים ומיובאים לישראל תחת המותג  SONYמתוצרת 

LENCO  (, מכלול הקשרים, היכולות והשם המוצרים" -)בסעיף זה"

הטוב שנצמח לישפאר הום טק במהלך שנות קיומה כמפיצה של 

המוצרים, וכן שיווק, הפצה ומכירה של ציוד נלווה ומתן שירותי אחריות 

 18"(, וזאת בתמורה לסך של הפעילות" –ותיקונים למוצרים )בסעיף זה 

מיליון  2מראש בסך של מיליון ש"ח בתוספת ריבית קבועה ומוסכמת 

ש"ח. הפעילות איננה כוללת יבוא, שיווק והפצה של ציוד, מוצרים, 

למגזרי שוק מוסדיים, מקצועיים  SONYאביזרים ומערכות מתוצרת 

ועסקיים, ושאינם מיועדים לצריכה ביתית )למעט למגזרים שנקבעו 

 .בהסכם המייסדים(

מהון מניותיה  50%מניות שלה המהוות  חברהבנוסף, הקצתה ישפאר ל

, מיליון ש"ח 17.5המונפק והנפרע לאחר ההקצאה, בתמורה לסך של 

מהון המניות והמונפק  50%כאשר ישפאר הום טק נותרה עם אחזקה של 

 . של ישפאר

בהסכם המייסדים ובנספחיו נקבעו עקרונות לניהול ישפאר )ובכלל זה כי 

מניות של ישפאר(, מהון ה 25% -מינוי דירקטור יבוצע על ידי המחזיק ב

עקרונות בקשר עם מימון פעילות ישפאר, איסור תחרות של ישפאר הום 

, הדוחטק בישפאר, מנגנון הפרדות ומנגנוני בקרה ודיווח. נכון למועד 

מטעם  אחדו ,חברהמטעם ה אחד -מכהנים שני דירקטורים בישפאר 

 .ישפאר הום טק

ותי ניהול לישפאר  ביחד עם הסכם המייסדים, נחתמו הסכמים למתן שיר

אלפי ש"ח לחודש לכל  70על ידי הצדדים בתמורה לדמי ניהול בסך של 

 .אחד מהצדדים

, החלה ישפאר לפעול וממועד זה אוחדו הדוחות 2006במרץ  2ביום 

 .הכספיים שלה לפי שיטת האיחוד היחסי
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ידי ישפאר -בהתאם להסכם שבין ישפאר לישפאר הום טק )שהומחה על

"(, שוכרת ישפאר מהמשכיר המשכיר" –( )בסעיף זה ישילצד של הום טק

דמי שכירות בסך  תתמור ,מ"ר 1,045 -אולם תצוגה בהרצליה בשטח של כ

 -כשטח של אשר )כמ"ר  2,918וקומת מרתף בשטח של  ,ש"ח למ"ר 68של 

דמי  ת, תמורלצדדים שלישיים( מ"ר מתוכה מושכר בשכירות משנה 400

דמי שכירות בסך של  תמורת, ובסך הכל, ש"ח למ"ר 18שכירות בסך של 

ש"ח לחודש. דמי השכירות צמודים למדד המחירים לצרכן  163,000 -כ

מקבלת ישפאר  ,מנגד הידוע ביום התשלום ומשולמים מדי חודש מראש.

 .לחודש ש"ח 32,000 - דמי שכירות משוכרי משנה בסך של כ

 
 עם טרקלין הסכמים (ד)

 
טרקלין בהסכם מסגרת למכירת לפרטים בדבר התקשרות החברה עם 

 טרקליןההתקשרות עם  מוצרי חשמל ואלקטורניקה ביתיים ובדבר

לקבלת שירותי רצפת מכירה ושירותים נלווים במסגרת הגשת הצעות 

)ב(  1.8.1.12סעיף  ראוהאנרגיה, במכרזים להספקת מקררים של משרד 

   לעיל.( 3)

 
 הדיגיטלי המטבחהסכם  (ה)

 
ובין ג'נרל בלו אלקטרוניקס  חברההנחתם בין , 2005בנובמבר  15ביום 

"(, הסכם מייסדים לפיו הקימו הצדדים חברה משותפת ג'נרל בלובע"מ )"

"( וכן שותפות חברת המטבח הדיגיטליהמטבח הדיגיטלי בע"מ )" -

המטבח הדיגיטלי, אשר תעסוק ביבוא שיווק והפצה של  –מוגבלת 

וג'נרל בלו, כל  חברהמטבח. השל מותגי יוקרה ל Built – Inמכשירי חשמל 

אחת, הינן שותף מוגבל במטבח הדיגיטלי וחברת המטבח הדיגיטלי הינה 

השותף הכללי בה. על פי תנאי ההסכם, העבירה ג'נרל בלו למטבח 

-SUBהדיגיטלי את כל זכויותיה ליבוא ושיווק מוצרי חשמל של המותגים 

ZERO ו- WOLF  ורה לסך בש"ח "(, בתמהמוצרים" –בישראל )בסעיף זה

התחייבה לדאוג להעמדת מסגרת  חברההדולר.  100,000 -השווה ל

 .אשראי למטבח הדיגיטלי בהיקף של עד מיליון דולר

, נחתם הסכם הפצה בלעדי בין המטבח 2007באוקטובר  21ביום 

(, לפיו, החל מיום חתימת "V-ZUG") V-ZUG AGהדיגיטלי לבין 

הבלעדית בישראל וביוון של  ההסכם תשמש המטבח הדיגיטלי כמפיצה

. תקופת ההסכם המקורית V-ZUGמוצרי החשמל של המותג השוויצרי 

בהתאם  .2015שנים והיא הוארכה עד לחודש אוקטובר  4עמדה על 

להסכם, המטבח הדיגיטלי תספק שירותי אחריות, תחזוקה, שירות 

תשתתף בהוצאות פרסום  V-ZUG -, וV-ZUGלקוחות וחלפים למוצרי 

 ום מכירות.וקיד
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 -ו SUB ZERO, נחתמה תוספת להסכמי ההפצה עם 2008בינואר  22ביום 

WOLF המטבח הדיגיטלי תשווק את 2008בפברואר  1, לפיה החל מיום ,

. .W.S. Products S.Aהמוצרים גם ביוון ובקפריסין. בעקבות זו הוקמה 

, נחתם תיקון להסכם לפיו, בכפוף לכל דין, תחלק 2010בחודש מרץ 

מההכנסות השוטפות בניכוי  20%מטבח הדיגיטלי לשותפים המוגבלים ה

ההוצאות השוטפות שלה. החלוקה תבוצע לשותפים המוגבלים מדי שנה 

באפריל וזאת בהתאם לשיעור החזקותיהם בזכויות  30 -קלנדרית ביום ה

 המטבח הדיגיטלי.

  הליכים משפטיים 1.8.1.27

( בדוחות 22ב')19באור  ראולפרטים בדבר ההליכים המשפטיים של הקבוצה, 

 .2013בדצמבר  31הכספיים המאוחדים ליום 

 יעדים ואסטרטגיה עסקית 1.8.1.28

ורווחיותה את פעילותה לחזק היעד המרכזי של הקבוצה בתחום זה הוא 

ולהמשיך לבסס את מעמדה בשוק מוצרי החשמל והאלקטרוניקה הביתיים, 

רנים בעלי תוך שימת דגש על היצע של מגוון מוצרים רחב מתוצרת של יצ

 . מוניטין ועל מתן שירותי אחריות ותיקונים באיכות גבוהה

 צפי להתפתחות בשנה הקרובה 1.8.1.29

גם משכו ישי , החלה החברה בתהליכי התייעלות2012לקראת סוף שנת 

 קר בתכנון ובקרת שרשרת האספקה, צמצום כח אדם,יבע, 2014במהלך שנת 

 בקרת מחירים, מכירות,עדכון שיעור ושיטת השכר למנהלי החברה ולסוכני ה

באמצעות  תהליכי ההתייעלות מתבצעים, בין היתר,בקרה וצמצום רכש. 

     .של חברות הקבוצה הקיימיםשיתוף המשאבים 

  גורמי סיכוןדיון ב 1.8.1.30

פעילות הקבוצה כרוכה בגורמי סיכון חיצוניים שאינם ניתנים לכימות, להם 

 :מפורט להלןעלולה להיות השפעה מהותית על פעילותה העסקית, כ

 :פעילותהסיכונים ייחודיים לקבוצה בתחום  (א)

ההתקשרות עם חלק מהספקים מהם  – התקשרויות עם ספקים (1)

מוצרים, כולל ספקים עיקריים, אינה מעוגנת  חברהמייבאת ה

עם אותם ספקים  חברהבהסכמים בכתב. חרף העובדה שיחסי ה

או טובים, עלולים היצרנים להחליט על הפסקת הבלעדיות בלבד 

. הפסקת הבלעדיות מטעם ספק או הקבוצהכלל ההתקשרות עם 
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כלל ההתקשרות עימו, עלולה לפגוע בתוצאות הקבוצה, וזאת עד 

 . למציאת ספק חלופי

כשלים טכניים בתכנון ו/או בייצור של  - כשלים טכניים במוצרים (2)

עלולים לפגוע בסדרות של הקבוצה המוצרים המיובאים על ידי 

ללקוחות. תקלות בסדרות של מוצרים עשויות מוצרים המסופקים 

להגדיל את הוצאות הקבוצה בגין אחריות ותיקונים ולפגוע 

במוניטין של הקבוצה ושל המוצרים אותם היא מייבאת. על מנת 

להקטין את הסיכון, הגיעה הקבוצה להבנות עם חלק מהיצרנים 

מן  5%-במקרה של תקלות ביותר מ חברהלפיו יגבו היצרנים את ה

 , וזאת בנוסף לאחריות היצרנים על פי דין.המוצרים

 :סיכונים ענפיים (ב)

בענף עלולה להשפיע לרעה והמתמשכת התחרות החריפה  - תחרות (1)

 .על רמת המחירים וכתוצאה מכך גם על רווחיות הקבוצה

היבוא המקביל בישראל הינו בעיקר של מוצרי  - יבוא מקביל (2)

וצרים בענף מוצרי אלקטרוניקה בידורית, בעוד שלגבי יתר המ

 קטן החשמל הביתיים, הסיכון מיבוא מקביל אינו גבוה. חלק

אין לגביהם משווקת בישראל הינם בבעלותה,  חברהמהמותגים שה

 .סיכון של יבוא מקביל

התמוטטות של רשת שיווק או חנות  - איתנות פיננסית של לקוחות (3)

 לסיכון של אי גביית האשראי שהוענק חברהעלולה לחשוף את ה

לאותה הרשת או החנות. על מנת להקטין את חשיפתה לגורם סיכון 

לקוחותיה בביטוח חלק מאת ההתקשרות עם  חברהזה, מבטחת ה

 .  את החשיפה לסיכון זהמקטינה אשראי, ובכך 

על חשבון החנויות וקבוצות רכישה התחזקות רשתות השיווק  (4)

בענף הן גורם מרכזי וקבוצות הרכישה רשתות השיווק  - הפרטיות

מוצרי החשמל והאלקטרוניקה הביתיים. המשך התחזקות רשתות 

עלול להוביל להגדלת הריכוזיות הקיימת וקבוצות הרכישה השיווק 

בענף ולהגדלת כושר המיקוח של הרשתות מול היבואנים וכתוצאה 

 . מכך לפגיעה ברווחיות הקבוצה

שינויי חקיקה המיועדים להרחיב את חובות  - שינויי חקיקה (5)

בואנים והמשווקים של מוצרי חשמל עלולים להגדיל את עלות הי

המוצרים ליבואנים ולגרום לייקור מחירי מוצרי החשמל לצרכן 

. כמו כן, שינויי חקיקה עלולים הסופי או להקטנת רווחיות הקבוצה
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להביא לצימצום מסויים בהיקפי הפעילות של הקבוצה ובכך 

  להקטין את רווחיות הקבוצה.

שינויים במחירי חומרי הגלם  - חירי המוצריםשינויים במ (6)

וכן עלויות  חברההמשמשים לייצור המוצרים המשווקים על ידי ה

נלוות עלולים להשפיע על מחירי הרכישה של המוצרים על ידי 

 .הקבוצה

 כלכליים:-סיכונים מאקרו (ג)

הקבוצה חשופה לשינויים בשערי המטבע  - סיכונים פיננסיים (1)

תוצאות העסקיות של הקבוצה ועל שווי והריבית המשפיעים על ה

עסקאות מפעם לפעם הנכסים וההתחייבות שלה. הקבוצה מבצעת 

 . מטבע לשם הגנה מפני חשיפתה לשינויים בשערי החליפין

למדיניות הממשלתית ומדיניות בנק ישראל,  - מצב המשק בישראל (2)

כמו גם לשינויים במחירי ההון ומדיניות הפיחותים, עלולה להיות 

עה על רווחיות הקבוצה. האטה בפעילות השוק המקומי עלולה השפ

 .להשפיע על מכירות הקבוצה

שינויים בעלויות ההובלה כתוצאה משינויי תעריפים  - ענף התובלה (3)

בתובלה ו/או מעליית מחירי הדלק וכן שביתות בנמלים עלולים 

 .לפגוע בתוצאות הקבוצה

יעורי המכס או רווחיות הקבוצה עלולה להישחק ככל שש - מכסים (4)

 .מיסי הקנייה יוגדלו, בניגוד למגמת הפחתתם בשנים האחרונות

 



 

 52 -א  

להלן סיווג גורמי הסיכון האמורים על פי טיבם, ודירוגם בהתאם להערכת 

 :בדבר השפעתם על עסקי הקבוצה חברהה

 

 

מידת ההשפעה של גורם הסיכון על פעילות 

 הקבוצה

 

 

 גורמי הסיכון

 השפעה גדולה תהשפעה בינוני השפעה קטנה

    

 סיכונים ייחודיים לקבוצה

   התקשרויות עם ספקים 

   כשלים טכניים במוצרים 

    

 סיכונים ענפיים

   תחרות 

   יבוא מקביל 

   איתנות פיננסית של לקוחות 

 

 

 

 

התחזקות רשתות השיווק על  

 חשבון החנויות הפרטיות

   שינויי חקיקה 

   מחירי המוצריםשינויים ב 

    

 כלכליים-סיכונים מקרו

   סיכונים פיננסיים 

   מצב המשק בישראל 

   ענף התובלה 

   מכסים 
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  תחום מערכות מסחריות 1.8.2

 מבנה תחום הפעילות והשינויים החלים בו 1.8.2.1

והפצה של מערכות מסחריות שונות  בתחום זה, עוסקת הקבוצה ביבוא, שיווק

אביזרי חשמל והפצה של שיווק  ,יבואב ,וכן, אלו ומתן שירות למערכות

 .מסחריות וביצוע התקנות של מערכות מיזוג אויר ,סניטציהמוצרי ו ותאורה

מיזוג האויר, מתאפיין במכירת מערכות מיזוג אויר מתקדמות בעיקר  ענף

 לקבלני ביצוע וכן ישירות ליזמים.

רת חוץ ותאורת אביזרי החשמל והתאורה, מתאפיין במכירת ציוד תאו ענף

פנים, וכן במכירת ציוד קצה, ציוג מיתוג, פסי צבירה ושנאים ומוצרים 

 לחיסכון באנרגיה, לסיטונאים, קבלני ביצוע, מרכיבי לוחות חשמל ויזמים. 

 מגבלות חקיקה ותקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילות 1.8.2.2

 לעיל.  1.8.1.2סעיף  ,ראו

 ם וברווחיותושינויים בהיקף הפעילות בתחו 1.8.2.3

לאור ירידה משמעותית בתמריצים שניתנו על ידי מדינת ישראל לעידוד ייצור 

פגיעה משמעותית בפוטנציאל הרווחיות חלה  ,חשמל באנרגיה מתחדשת

לעסוק בהקמת חדלה והקבוצה הגלום בייזום והקמה של מערכות סולאריות, 

 .מערכות סולאריות כאמור

ילות, או שינויים במאפייני הלקוחות התפתחויות בשווקים של תחום הפע 1.8.2.4

 שלו

מיזוג האוויר המסחרי התאפיין ביציבות  ענףהשנים האחרונות, במהלך 

ואירופאים, והמוצרים  םייפנושמרנות. המותגים העיקריים היו מותגים 

היקרים היו מערכות צ'ילרים )מערכות קירור גדולות המותקנות, לרוב, על 

 VRF -ד נלווה לאותן מערכות. מערכות ה גגות של מבנים מסחריים( וציו

המודרניות מספקות קירור דומה תוך חסכון משמעותי באנרגיה והפחתת 

 .  הזיהום

 שינויים טכנולוגיים שיש בהם כדי להשפיע מהותית על תחום הפעילות 1.8.2.5

מסתמנת מגמה של אימוץ טכנולוגיה חדשה מסוג  ,בשנים האחרונות (א)

VRF יות. מערכות הבמערכות מיזוג האוויר המסחר– VRF (Variant 

Refrigerant Flow פועלות על עיקרון של שינוי נפח זרימת הקירור )
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( המשנה Inverterבמערכת. שינוי זה מתאפשר באמצעות מדחס מיוחד )

את תפוקתו באופן רציף בהתאם לדרישת המאיידים בעזרת שינויי תדר 

זמנית במספר  מנוע. המערכות הינן מודולריות ומאפשרות להשתמש בו

 ליחידות עיבוי חיצוניות.המחוברות  )פנים( רב של יחידות איוד

גם בישראל. קצב נכנסו לשימוש פותחו ביפן ולאחרונה  VRF -מערכות ה 

הכניסה היה איטי בשלב הראשון, וזאת בשל שמרנות הענף, אולם 

רוב הפרויקטים בלאחרונה גבר קצב החדירה של טכנולוגיה זו לשוק. 

גם טכנולוגיה זו לצד טכנולוגיית נבחנת הבנייה בתחום  החדשים

הצ'ילרים. טכנולוגיה זו ישימה הן כמערכת חלופית לצ'ילרים והן 

 .  כמערכת חלופית למערכות קטנות יותר

פני המערכות הקונבנציונליות, -מספר יתרונות על VRF –למערכות ה 

רטורה קבועה, שומרות על טמפ VRF –מערכות ה  –ובכלל זה: )א( נוחות 

מירבית בכל אקלימית ויוצרות נוחות  רמת לחות אחידה ללא סטיות,

יחידות הפנים ויחידות החוץ פועלות  –פינה בחדר הממוזג; )ב( שקט 

ברחש נמוך ביותר בהשוואה למערכות הקונבנציונליות; )ג( גמישות 

הממדים החיצוניים הקטנים של יחידת העיבוי מאפשרים  –בהתקנה 

אותן במקומות נוחים או בשטח ההיקפי של הגג, באופן המאפשר להתקין 

כן, אורך צנרת הגז והפרשי הגובה -לפנות את הגג למטרות נוספות. כמו

בין המעבה ליחידת הפנים מאפשרים מציאת מיקום נוח עבור יחידות 

את המערכות ניתן להתקין  –העיבוי; )ד( תפקוד בתנאי מזג אוויר קשים 

נאי מזג אוויר קשים. המערכות מיועדות לתפקד באופן גם באזורים עם ת

מעלות צלזיוס ויכולות לחמם ללא סכנת  43תקין בתנאי חוץ של עד 

( מעלות צלזיוס; )ה( חסכון –) 20קפיאה בטמפרטורות חוץ נמוכות של עד 

, המערכות מספקות את התפוקה המדויקת Inverter –בזכות מדחס ה   -

ופן רציף למדחס. כתוצאה מכך, גם בהתאם לדרישה המסופקת בא

האנרגיה נצרכת בהתאם לדרישה, באופן המאפשר הקטנת צריכת 

 . בהשוואה למערכות הקונבנציונליות 35% –החשמל הכוללת עד כ 

התאורה עובר בשנים האחרונות שינוי טכנולוגי, ו ענף אביזרי החשמל (ב)

, אשר "לד"במסגרתו מתבצע מעבר ממנורות פריקה ופלורוסנט למנורות 

 הינן יעילות וחסכוניות יותר, אך עלותן גבוהה יותר באופן משמעותי. 

 גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום הפעילות והשינויים החלים בהם 1.8.2.6

קיימים מספר גורמי הצלחה קריטיים בהם תלויה הצלחתן של חברות 

( 2( התקשרות עם יצרן מוכר בעל מותג ידוע; )1הפועלות בתחום זה, ובהם: )

( מתן תמיכה טכנית ושירותי תחזוקה ברמה 3וק של מערכות אמינות; )שיו

( שמירה על הון אנושי איכותי ובעל ניסיון בהתקנה 4ובאיכות גבוהה; )
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( זיהוי דרישות השוק והתאמת 6( חדשנות; )5ובתחזוקה של המערכות; )

 .  ( התחלות בניה7המערכות לדרישות אלה; )

 ושינויים החלים בהם של תחום הפעילותהכניסה והיציאה העיקריים חסמי  1.8.2.7

  :הכניסה העיקרייםחסמי 

התקשרות עם יצרן מוכר בעל יכולת, ידע וניסיון בייצור מערכות  (א)

 .מסחריות

לשירותי האחריות והתיקונים הניתנים  -שירותי אחריות ותיקונים  (ב)

המוצרים נודעת חשיבות רבה בבניית המוניטין של  רכישתלצרכן לאחר 

סוס מעמדו ומעמד המותגים שהוא מייבא. לצורך מתן היבואן ובבי

שירותים אלו, נדרש מערך כוח אדם מיומן ובעל נסיון במתן שירותים 

 .באיכות גבוהה ובלוח זמנים קצר

לצורך פעילות של יבוא והפצה יעילים של מוצרים  -מערך לוגיסטי  (ג)

 .כל שרשרת האספקה לאורךנדרש מערך לוגיסטי המנוהל בצורה יעילה 

התקשרויות עם ספקים בחו"ל  לצרכי -פיננסיות  ויכולותאיתנות  (ד)

 . נדרשת הוכחת איתנות פיננסית

 .לקוחותקשר והיכרות עם  (ה)

  היציאה העיקריים:חסמי 

 .ולמתן שירות ואחריות חלפיםהתחייבויות להספקת  (א)

 שכירות. להסכמיהתחייבויות ארוכות טווח  (ב)

 .עובדיםעלויות בגין פיטורי  (ג)

 תחום הפעילות ושינויים החלים בהם תחליפים למוצרי 1.8.2.8

תחליפים העיקריים בתחום זה, בקשר עם מערכות הקירור הינם מערכות ה

 . הצ'ילרים והמערכות הביתיות

  מבנה התחרות בתחום הפעילות ושינויים החלים בו 1.8.2.9

  להלן. 1.8.2.15סעיף  ראו
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 מוצרים ושירותים 1.8.2.10

חילוף ואביזרים , חלקי VRFיבוא ומכירה של מערכות ב בוצה עוסקתקה

 . , ומתן שירות טכני ותחזוקה למערכות אלהLGנלווים מתוצרת 

מוצרי סניטציה  אביזרי חשמל ותאורה, , הקבוצה מייבאת ומשווקתכן-כמו

 משתנות וכו'( ובוחנת הוספת מוצרים נוספים לתחום.  )מייבשי ידיים,

 ושירותים פילוח הכנסות מוצרים  1.8.2.11

 .בפרק ב' לדוח זה 1.3ראו סעיף 

  לקוחות 1.8.2.12

יזמים, גופים רשויות מוניציפאליות,  הלקוחות בתחום הינם קבלנים,

לקבוצה אין תלות בלקוח בודד או במספר  .ציבוריים ומתקיני מערכות

 מצומצם של לקוחות.

 יבוא, שיווק והפצה 1.8.2.13

הקבוצה משווקת ומוכרת, בעצמה או באמצעות מפיצים שאינם בלעדיים, 

 . היא מייבאתללקוחותיה, את המערכות אותן 

 צבר הזמנות 1.8.2.14

 ., אין לקבוצה צבר הזמנות משמעותי בתחום זה2013בדצמבר  31נכון ליום 

 תחרות 1.8.2.15

בתחום זה קיימת תחרות בין יבואנים המוכרים את מוצריהם ללקוחות 

 הקבוצה.

ענף מערכות מיזוג האוויר המסחריות מתאפיין במספר מתחרים  (א)

לי מותגים ידועים. ותיקים וחזקים המייצגים יצרנים מחו"ל בע

הינם: מערכות מיזוג האוויר  בענףהמתחרים העיקריים של הקבוצה 

יבואנית מערכות  -ארדן -טק בע"מ מקבוצת ניסקו-)א( אקון

יבואנית מערכות מתוצרת  -אלקטרה ; )ב( Mitsubishi Electricמתוצרת

Daikin;  )יבואנית מערכות מתוצרת  -בע"מ תדיראן מוצרי צריכה )ג

Toshiba ו – Gree. 
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 מ.הינם: )א(  החשמלענף אביזרי בהמתחרים העיקריים של הקבוצה  (ב)

שניידר )ג(  ;חשמל ואלקטרוניקה בע"מ ניסקו)ב(  ;ובניו בע"מ וויסבורד

; )ו( בטושינו;)ז( ABB( ה) ;בע"מ ארכה( ד) ;ישראל בע"מ אלקטריק

סמיקום אדלר בע"מ; )י(  קצנשטיין )ט( ;ג'נרל אלקטריק הגר; )ח(

 בע"מ סיסלק

התאורה הינם: )א( אביזרי בענף המתחרים העיקריים של הקבוצה  (ג)

 אורעד מהנדסים; )ב( געש; )ג( לירד; )ד( חגי; )ה( ש.מ. יוניברס; )ו(

 י((לירד; -שטייניץ )ט( חור;-בן פיליפס ישראל; )ח( קשטן; )ז(

 .בע"מ ישראלוקס

ל בהעדר מידע אמין, אין ביכולתה של החברה לאמוד את חלקה ש (ד)

 הקבוצה בתחומים הנ"ל.

הגורמים החיוביים המשפיעים על מעמדה התחרותי של הקבוצה  (ה)

 בענף( המוניטין הטוב של הקבוצה, הפועלת 1בתחום הפעילות, הינם: )

מוצרי החשמל בארץ מזה שנים רבות והינה בעלת מערך שירות מוכר; 

וויר ( העובדה כי הקבוצה הינה היבואנית היחידה של מערכות מיזוג א2)

, שהינו מותג LGמסחריות העומדות בדרישות השוק הישראלי מתוצרת 

או , ובנוסף הינה היבואנית הבלעדית ידוע ובעל מוניטין בישראל

היחידה של אביזרי חשמל ותאורה מתוצרת יצרנים בינלאומיים 

 -ו  LEGRAND,WATT STOPPERמובילים ובעלי מוניטין, כגון 

ZUCCHINI( ;3איתנותה הפיננ ).סית של הקבוצה   

על מעמדה התחרותי של הקבוצה  הגורמים השליליים המשפיעים (ו)

מערכות מיזוג אוויר, ( התחזקות יצרני 1) בתחום הפעילות, הינם:

המציעים את  ,ממותגים אביזרי חשמל ותאורהממותגים ושאינם

( שינויים במפת התחרות בתחום כגון 2מוצריהם במחירים נמוכים; )

( יבוא מקביל 3ספים והתחזקות המותגים הקיימים; )כניסת מותגים נו

( השפעה אפשרית של גורמים חיצוניים שאינם 4; )LGשל מוצרי 

 בשליטת הקבוצה.

  רכוש קבוע ומתקנים 1.8.2.16

 מקרקעין (א)

, בתל אביב מ"ר 350 -משרדים בשטח של כשוכרת ברימאג מערכות  (1)

בתמורה לדמי שכירות  ,עובדי הקבוצה בתחוםאת  המשמשים

, צמודים למדד. הסכם השכירות אלפי ש"ח 22.5של בסך  חודשיים

 תאופציה להארכ מערכות לברימאג. 2015במרץ  31עד ליום בתוקף 
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, בכפוף לעליית דמי השכירות תקופת השכירות בשנתיים נוספות

 .3%בשיעור של 

מ"ר  114 -ישפאר משרדים בשטח של כשוכרת מברימאג מערכות  (2)

חודשיים )הכוללים דמי ניהול( בהרצליה, בתמורה לדמי שכירות 

צמוד למדד כשסך זה  ,ש"ח, בתוספת מע"מ 5,700 -בסך של כ

 לצרכן.  המחירים

 רכוש קבוע (ב)

 למועד הדוח, לחברה אין רכוש קבוע מהותי בתחום הפעילות.

 התאמת מוצרים לשוק הישראלי 1.8.2.17

במקרים חריגים, ספקי הקבוצה מבצעים התאמה למוצרים אותם רוכשת 

 .  על מנת לעמוד בדרישות התקינה הישראליתהקבוצה וזאת 

  הון אנושי 1.8.2.18

 מבנה ארגוני  (א)

 להלן פירוט המבנה הארגוני של הקבוצה בתחום הפעילות:

 

 

 

  מצבת עובדים (ב)

 להלן פירוט מצבת העובדים של הקבוצה בתחום הפעילות:

 2013לשנת  ממוצע 2012לשנת  ממוצע
 

 

 מנהלהו הנהלה 17 14
 ומכירות שיווק 53 32
 /טכניתפעול 16 34
 "כסה 11 11
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 הסכמי העסקה, נושאי משרה והנהלה בכירה (ג)

דירקטור כ, המכהן משה קטןמר הינם המשרה הבכירה בתחום זה  ינושא

כמנהל ומר ניר ניצן המכהן  ,ברימאג מערכות יו"ר דירקטוריוןבחברה וכ

 . ערכותבברימאג מ אווירהחטיבת מיזוג  כללי של

בדוחות הכספיים  (2ד')32בדבר תנאי העסקה של מר קטן, ראו סעיף 

  .2013בדצמבר  31המאוחדים ליום 

זכאי לשכר הוא ולפיו , מועסק בהתאם לחוזה העסקה אישי מר ניצן

חודשי גלובאלי, לטלפון ומחשב נייד, לרכב ולהפרשות סוציאליות )ביטוח 

זר מתוצאות הפעילות המנוהלת , וכן למענק הנגמנהלים וקרן השתלמות(

. הצדדים רשאים לסיים את הסכם ההעסקה בהודעה מראש בת על ידיו

 ימים.  60

 תיאור השקעות החברה באימונים והדרכה (ד)

בתחום זה, הקבוצה משקיעה רבות בהדרכה של אנשי המכירות 

ובהדרכות טכניות של אנשי התמיכה הטכנית ואנשי השירות. ההדרכות 

ובחו"ל ומתקיימים ביקורים של נציגים מטעם הספקים מתקיימות בארץ 

 . לצורכי הדרכה מקומית

LG, הקימה ידי הקבוצה-המשווקות על יצרנית מערכות מיזוג האוויר ,

עורכת הדרכות אקדמיה למיזוג אוויר, אשר  ,2012בחודש מרץ בארץ, 

קבלני מיזוג אוויר, מהנדסים ויועצי מיזוג עובדי הקבוצה, ל והשתלמויות

   אוויר על כל מגוון המוצרי מיזוג האוויר.

 בתהליך מולמצויה החברה  ,והתאורה אביזרי החשמל בענף

על מנת להסדיר תוכנית הדרכות שנתית ללקוחות   LEGRANDחברת

 .זה בענףהקבוצה 

 חומרי גלם וספקים 1.8.2.19

כספק יחיד למערכות מיזוג  LG -מיזוג האוויר, קיימת לקבוצה תלות ב בענף

, והיא LGיות. לקבוצה אין הסכם המסדיר את יחסיה מול אוויר מסחר

רוכשת ממנה את מערכות המיזוג בהתקשרויות פרטניות. למיטב ידיעת 

  בתחום זה בישראל.  LGהחברה, הקבוצה הינה היבואן היחידי של מוצרי 

 -ו  LEGRAND -, קיימת לקבוצה תלות בוהתאורה אביזרי החשמל בענף

ZUCCHINI את יחסיה  יםם המסדירמים. לקבוצה יש הסככספקים עיקריי
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או  תבלעדיהכמפיצה  והיא מונתה מכוחםZUCCHINI -ו LEGRANDעם 

 בישראל. ZUCCHINI -ו LEGRANDמוצרי של  הדיהיח

  הון חוזר 1.8.2.20

 לחלק ב' של דוח זה. 1.2לפרטים,  ראו סעיף 

 להלן, פרטים נוספים בקשר לרכיבים נבחרים בהון החוזר:

 לאי מדיניות החזקת מ (א)

על פי צפי המכירות, מועדי של מוצרים הקבוצה מחזיקה מלאי זמין 

 . התקדמות בניה של פרויקטים שונים ולצורכי תצוגה

 2013בשנת  בתחום הפעילות הקבוצהשל  הממוצעמחזור המלאי 

חודשים, אשר חלק ממנו מיועד  8.4 -כ)במונחי חודשי מלאי( היה 

 . שוניםהקמה לפרויקטים הנמצאים בשלבי 

, הסתכם ערך המלאי שבידי הקבוצה 2013 בדצמבר 31נכון ליום 

 .מיליוני ש"ח 49.2 -לסך של כ הפעילות בתחום

 מדיניות החזרת סחורות (ב)

בכפוף להוראות הדין, לרבות חוק הגנת הצרכן, אין הקבוצה מקבלת, 

 חלקככלל, החזרות מוצרים מלקוחותיה, וזאת בהתחשב בעובדה כי 

ים של הקבוצה הינם מותאמים פרטנית לצורכי הנמכר המוצרים גדול

 . "(tailor madeהלקוח )"

 מדיניות אשראי (ג)

 אשראי לקוחות (1)

 -, עמדה התקופה הממוצעת של אשראי הלקוחות על כ2013בשנת 

 .ח"ש מיליוני 62 -והיקף האשראי הממוצע עמד על כ ימים 156

 אשראי מספקים (2)

 -קים על כ, עמדה התקופה הממוצעת של אשראי מספ2013בשנת 

 . ש"ח מיליוני 4 -כימים והיקף האשראי הממוצע עמד על  31

אשר  LGהפעילות הינו  בתחוםהספק העיקרי של הקבוצה 

באמצעות  ובחלקןההזמנות ממנו מבוצעות בחלקן במזומן 
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ימים מיום  90 -כאשראים דוקומנטריים בנקאים לתקופה של 

 .LGידי -משלוח הסחורה על

 מדיניות מתן אחריות (ד)

הקבוצה מעניקה אחריות למערכות השונות בכפוף לדין, ואחריות 

 .באופן פרטני מורחבת בהתאם להתקשרות עם הלקוח

  מימון 1.8.2.21

 שיעור הריבית הממוצעת (א)

. LIBOR  +2.85%הריבית הממוצעת על הלוואות במט"ח הוא  שיעור

 .0.68%שיעור הריבית הממוצעת על הלוואות בש"ח הוא פריים + 

 חום המערכות המסחריות בקבלת אשראי מגבלות החלות בת (ב)

לברימאג מערכות מסגרות אשראי לא חתומות, לזמן  ,נכון למועד הדוח

 יליון ש"ח, המנוצלות במלואן.מ 77 -קצר בסך של כ

  מיסוי 1.8.2.22

בדוחות הכספיים המאוחדים ליום  30להלן ובאור  1.8.4.5לפרטים, ראו סעיף 

  .2013בדצמבר  31

  התאגיד מגבלות ופיקוח על פעילות 1.8.2.23

 כפיפות הפעילות לחוקים ספציפיים (א)

 להלן.   1.8.3.2לעיל וסעיף  1.8.1.2סעיף  ראו ,לעניין זה

 תקינה (ב)

על הקבוצה לעמוד בסטנדרטים על פי מפרט של מכון התקנים לשם 

 . יבוא חלק ממוצריה לישראל

 בקרת איכות (ג)

בסיום כל התקנה של מערכת מיזוג, מבצעת ברימאג מערכות תהליך 

 .איכות הכוללת את הפעלת המערכתבקרת 

התאורה מתבצעת אביזרי החשמל ו בענףבמסגרת פעילותה של החברה 

הרכבה של גופי תאורה. עם השלמת הרכבת גופי התאורה מתבצעת 
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 ISO 9001:2008ברה יש אישור חבדיקת תקינות של גוף התאורה. ל

 לייצור ומכירה של אביזרי חשמל ומכלולי תאורה.

 יה עסקיתיעדים ואסטרטג 1.8.2.24

בכוונת הקבוצה להפוך לגורם משמעותי בתחום המערכות המסחריות עם דגש 

בחסכון ויעילות אנרגטית המאופיינים על "פרויקטים לסביבה טובה יותר", 

 בענף. הקבוצה שואפת להגדיל את נתח השוק שלה ידידותיות לסביבהבו

לייבא ולאתר,  ,התאורה ואביזרי החשמל ובענף מערכות מיזוג האוויר,

 .  ולשווק קבוצות מוצרים ומערכות משלימות לתחום פעילות זה

  גורמי סיכוןדיון ב 1.8.2.25

 סיכונים ייחודיים לקבוצה בתחום פעילות זה: (א)

אינה מעוגנת בהסכמים בכתב.  LGההתקשרות עם  – LG -תלות ב  (1)

 LGהינם טובים, עלולה  LGחרף העובדה שיחסי הקבוצה עם 

הקבוצה. הפסקת ההתקשרות עם  ההתקשרותלהחליט על הפסקת 

, עלולה לפגוע בתוצאות הקבוצה, וזאת עד למציאת ספק LGעם 

 . חלופי

כשלים טכניים בתכנון ו/או בייצור  - כשלים טכניים במערכות (2)

המערכות המיובאות ומשווקות על ידי הקבוצה עלולים להגדיל את 

ה הוצאות הקבוצה בגין אחריות ותיקונים ולפגוע במוניטין של הקבוצ

   .ושל המערכות אותן היא מייבאת

 :ענפיים סיכונים (ב)

התחרות בתחום הפעילות עלולה להשפיע לרעה על רמת  - תחרות (1)

 המחירים וכתוצאה מכך גם על רווחיות הקבוצה.

ידי -יבוא מקביל של מוצרים המיובאים ומשווקים על – מקביל יבוא (2)

ספיות ע לרעה על תוצאותיה הכהקבוצה בתחום הפעילות עלול להשפי

 . של הקבוצה

התמוטטות של לקוח משמעותי  – איתנות פיננסית של לקוחות (3)

עלולה לחשוף את הקבוצה לסיכון של אי גביית חובות הלקוח ולפגוע 

 . בתוצאותיה הכספיות של הקבוצה

שינויים בחקיקה וברגולציה המסדירה את  -ורגולציה  שינויי חקיקה (4)

חריות, וכן שינויים חבות היבואנים והמשווקים של מערכות מס
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בחקיקה וברגולציה בתחומים משיקים, כגון שינויים בדרישות 

מיצרני חשמל ובתעריפי החשמל הנרכש מהם, עלולים להשפיע לרעה 

באופן דרמטי על היקף הפעילות בענף ו/או על רווחיותו, ובשל כך על 

 . תוצאותיה הכספיות של הקבוצה

מחירי חומרי הגלם התייקרות ב - שינויים במחירי המוצרים (5)

המשמשים לייצור המוצרים המשווקים על ידי הקבוצה וכן בעלויות 

הנלוות עלולה להוביל לייקור במחירי המוצרים הנרכשים על ידי 

הקבוצה, וכתוצאה מכך להשפיע לרעה על תוצאותיה הכספיות של 

 .הקבוצה

 כלכליים:-סיכונים מאקרו (ג)

ים בשערי המטבע הקבוצה חשופה לשינוי - סיכונים פיננסיים (1)

והריבית המשפיעים על התוצאות העסקיות של הקבוצה ועל שווי 

הנכסים וההתחייבות שלה. הקבוצה מבצעת עסקאות מטבע במטרה 

 . להגן על חלק מהחשיפה לשינויים בשערי החליפין

למדיניות הממשלתית ומדיניות בנק ישראל,  - מצב המשק בישראל (2)

יניות הפיחותים, עלולה להיות כמו גם לשינויים במחירי ההון ומד

השפעה על רווחיות הקבוצה. האטה בפעילות השוק המקומי תשפיע 

 .על מכירות הקבוצה

התייקרות עלויות ההובלה כתוצאה משינויי תעריפים  - ענף התובלה (3)

בתובלה ו/או מעליית מחירי הדלק וכן שביתות בנמלים עלולה 

 .להוביל לפגיעה בתוצאות הכספיות של הקבוצה

עלולה להישחק במידה ושיעור המכס או  חברהרווחיות ה - מכסים (4)

 .מיסי הקנייה יוגדל, בניגוד למגמת הפחתתם בשנים האחרונות
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 חברהלהלן סיווג גורמי הסיכון האמורים על פי טיבם, ודירוגם בהתאם להערכת ה

 :בדבר השפעתם על עסקי הקבוצה

מידת ההשפעה של גורם הסיכון על פעילות 

 הקבוצה

 

 

 גורמי הסיכון

 השפעה גדולה השפעה בינונית השפעה קטנה

   
 

 סיכונים ייחודיים לקבוצה

   התקשרויות עם ספקים 

   כשלים טכניים במוצרים 

   
 

 סיכונים ענפיים

   תחרות 

   יבוא מקביל 

   איתנות פיננסית של לקוחות 

   שינויי חקיקה 

   שינויים במחירי המוצרים 

   
 

 כלכליים-סיכונים מקרו

   סיכונים פיננסיים 

   מצב המשק בישראל 

   ענף התובלה 

   מכסים 
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   תחום ההשקעות באנרגיה מתחדשת 1.8.3

בע"מ, חברה המצויה  סולאר אספן עם בהסכם החברה התקשרה, 2014במרץ  6 ביום

בסעיף ( )בהתאמה", אספן" - ו" הרוכשת)" 9( של אספן גרופ בע"מ100%בשליטה מלאה )

 :כדלקמן הם שעיקריו"(, ההסכם" -זה 

 תמכור החברה, להלן( 5)המפורטים בסעיף  המתלים התנאים להתקיימות בכפוף .1

ידי -על המוחזקות אנרגיה ברימאג, את מלוא מניות 10ההשלמה במועד, לרוכשת

 המניותאנרגיה )" ברימאגהחברה, המהוות את כל הון המניות המונפק והנפרע של 

אנרגיה  לברימאגבעלים שהועמדו  בהלוואותהחברה  של"(, ואת זכויותיה הנמכרות

 "(. הבעלים הלוואות)"

למניות הנמכרות ולזכויותיה של החברה בהלוואות הבעלים, תשלם  בתמורה .2

 סכוםיופחת  שממנומיליון ש"ח,  127של  סךהרוכשת לחברה, במועד ההשלמה, 

 מסתכםלמועד זה,  נכון"(. התמורה)" במועד ההשלמה 11המימון לסכום השווה

 מיליון ש"ח. 74 –סכום המימון בסך של כ 

על התמורה, הרוכשת תשלם לחברה סכום השווה לסכום הריבית בגין הלוואות  נוסף

ועד למועד  ,2014בפברואר  1 הבעלים, שיחול על הלוואות הבעלים בתקופה שמיום

 ההשלמה. 

אנרגיה, בהתאם למאזן  ברימאגתתווסף יתרת ההון החוזר של  לתמורה

 החוזר ההון יתרתפי מנגנון שנקבע בהסכם. להערכת החברה, -על 12הפרופורמה

 "ח.ש מיליון 22-18 -כ של בסך להסתכם צפויה

תשלם לרוכשת, במועד ההשלמה, בדרך של קיזוז מסכום התמורה, סך של  החברה .3

גרין ושבבעלות החברה  וולטאיות-פוטומערכות ב םליקוייה כלל כנגדמיליון ש"ח  1.3

 כנגדמצויים ו/או שיימצאו במערכות במועד ההשלמה. התשלום ש"(, המערכות)" ריי

הליקויים, הינו לסילוק מלא, סופי ומוחלט של כל דרישות ו/או טענות הרוכשת ו/או 

 מי מטעמה, בקשר עם המערכות, לרבות איכותן, תפוקתן ותקינותן.

, בדרך של קיזוז מסכום התמורה, ההשלמה דבמוע, לרוכשת החברה תשלם, בנוסף .4

אנרגיה של  ברימאגידי -מיליון ש"ח, כנגד המחאה מלאה ומוחלטת על 1 –של כ  סך

 .מערכות לברימאגכל הזכויות והחובות במערכת אחת, 

התנאים השלמת העסקה נשוא ההסכם, מותנית בהתקיימות מספר תנאים מתלים )" .5

 "(, כדלקמן:המתלים

                                                 
 .בה השליטה לבעל/או ו לחברה קשור שאינו שלישי צד 9

10
, או 31.3.2014ולא לפני  4בס"ק חמישה ימי עסקים לאחר התקיימות האחרון מבין התנאים המתלים המפורטים  

 "(.מועד ההשלמהבמועד אחר אשר יוסכם בין הצדדים בכתב )"
11

לבנקים ומוסדות פיננסיים מקומיים, בגין הלוואות, לרבות חלויות שוטפות, גרין ריי ג אנרגיה ואחוב של ברימהיתרת   
 אך להוציא שערוך וריבית לשלם, במאזן הפרופורמה )כהגדרתו להלן(.

12
חברה המוחזקת מטופלת , כאשר ה31.1.2014מאזן פרופורמה )מאוחד( של ברימאג אנרגיה, ביחד עם גרין ריי, ליום   

 .50%בשיטת האיחוד היחסי, לפי שיעור החזקה של 
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 .שיידרש ככל, לעסקה עסקיים הגבלים על ונההממ אישור קבלת .5.1

 .לעסקה המלווים הגופים אישור קבלת .5.2

 בברימאגשהסכמתן נדרשת להעברת השליטה  מקומיות רשויות הסכמת קבלת .5.3

 אנרגיה.

, במועד גרין רייאנרגיה ו/או  ברימאג לרשות שיעמוד הכולל המימון סכום .5.4

 מיליון ש"ח. 67ההשלמה, לא יפחת מסך של 

 אחר ליום עד או, 2014 אפרילב 13יתמלאו עד ליום  לאתנאים המתלים כל הוהיה 

 יהיה, להסכם הצדדים אחד של התחייבויותיו הפרת עקב שלא, הצדדים יסכימו עליו

 או טענה כל תהא לא האחר ולצד, ההסכם ביטול על להודיע מהצדדים אחד כל רשאי

 למועד עד המתלים יםהתנא כל יתמלאו לא. במידה וכך בשל צד אותו כנגד דרישה

 המקיים הצד, יהיה הסכםה לפי הצדדים אחד של התחייבויותיו הפרת עקב האמור

 לצד בכתב בהודעה ההסכם את לבטל, אחרת תרופה לכל בנוסףוהוא בלבד, רשאי, 

 .המפר

 :כדלקמן להסכמות הצדדים הגיעו, בנוסף .6

, "("יחח)" לישראל החשמל חברתבתביעה של החברה המוחזקת כנגד  טיפול .6.1

"י בטיפול חחעקב עיכובים ומחדלים של  גרין ריישעניינה נזקים שנגרמו לטענת 

בחיבורן של מערכות מסוימות לרשת החשמל, שכתוצאה מהם חלק מהמערכות 

לא חוברו כלל לרשת החשמל וחלק חוברו בתעריף נמוך מהתעריף שהיה אמור 

ידי -חברה עללחול עליהן לולא העיכובים והמחדלים האמורים, ותשלום ל

"י לשלם לחברה חחהרוכשת של סכומים מסוימים, במקרה שייפסק כי על 

  –המוחזקת כספים כלשהם בגין התביעה; ו 

 לגרין רייאנרגיה או  לברימאגהרוכשת בגין נזקים שייגרמו לה או  שיפוי .6.2

 כתוצאה מקרות אירועים מסוימים. 

 הינה, היתר בין, לפיו, התחייבות כתב על אספן חתמה, ההסכם לחתימת במקביל

 . להסכם בהתאם, ביחד ולחוד, עם הרוכשת, למילוי כל התחייבויות הרוכשת, אחראית

מערכות לייצור חשמל  14813 ולגרין רייאנרגיה  לברימאגההסכם,  תחתימ למועד

וואט פיק כל אחת ובהספק -קילו 50-בהספק מותקן של עד וולטאית-בטכנולוגיה פוטו

 "ש. קוטש"ח/ 1.65-וואט, בתעריף ממוצע של כ-מגה 7.7-מותקן כולל של כ

שתושלם העסקה נשוא ההסכם, תרשום  ככל כיחברה הפרסום הדוח, מעריכה  למועד

 ש"ח מיליון 38 -כ  של ךהחברה רווח )בניכוי אומדן הוצאות מכירה בגין העסקה(, בס

 .לפני מס

                                                 
13

 )כאשר אחת המערכות תוסב לברימאג מערכות בע"מ במועד ההשלמה( ברימאג אנרגיה בבעלותמערכות  121 מתוכן  
ממניות החברה המוחזקת,  50%-לאור החזקת ברימאג אנרגיה בהחברה המוחזקת )בבעלות מערכות  54-ו

 (.(27מערכות החברה המוחזקת לפי מחציתן ) מבוטאות
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 1(, 2013 וקטוברבא 30 מהימיםהחברה  של מיידיים דיווחים ראונוספים,  לפרטים

 ,2014-01-000046, 2013-01-178392 :אסמכתא)מס'  2014 בינואר 21 - ו 2014 בינואר

של  דרךב כהכללה מובאים האמורים האזכורים. (2014-01-021253-ו 2014-01-021022

 .יהיהפנ

החברה לחדול לפעול בתחום ההשקעות  צפויההסכם כאמור לעיל, השלמת הר חלא

  באנרגיה מתחדשת.

 מבנה תחום הפעילות והשינויים החלים בו  1.8.3.1

הקבוצה השקעות במתקנים ומערכות לייצור חשמל מבצעת  בתחום זה,

 "(. וולטאיות-מערכות פוטווולטאית )"-הפועלים באמצעות טכנולוגיה פוטו

וולטאית כוללים מתקני -פרויקטים לייצור חשמל באמצעות טכנולוגיה פוטו

וולטאים -ידי לוחות של תאים פוטו-ש עלייצור הקולטים קרינה מאור השמ

העשויים מחומרים מוליכים למחצה )לרוב, מסיליקון(. כאשר אנרגיית השמש 

ידי תאים אלה, היא משחררת אלקטרונים ומאפשרת להם לזרום -נקלטת על

-דרך החומר המוליך למחצה, וכך מופק החשמל. ככל שהקרינה הנקלטת על

 . החשמלי הנוצר בתא ידי התא גדולה יותר כך גדל הזרם

-ככלל, קיימות כיום בישראל שלוש צורות להקמת מתקני ייצור פוטו

וולטאים על גגות מבנים, לרבות -הצבת קולטים פוטו –וולטאים: הראשונה 

-הצבת קולטים פוטו –מבני מגורים, לולים, רפתות, מבני משק ועוד; השניה 

 -בגובה של כ ( רקרים""ט)הצבה של עמודים  –וולטאים קרקעיים; השלישית 

וולטאים, כאשר המשטח -מטרים מעליהם בנוי משטח עם קולטים פוטו 2

אותם  , כל הפרויקטיםהדוחמסתובב בהתאם לכיוון השמש. נכון למועד 

 הקבוצה הינם על גגות מבנים. הקימה

כלל משילוב של מספר מרכיבים של שרשרת ערך -תחום הפעילות מורכב בדרך

תאגיד ייעודי המוקם לטובת  –SPV (special purpose vehicle )( 1אחת: )

( 2הפרויקט בלבד. תאגיד זה הינו הבעלים של הפרויקט והאחראי על מימונו; )

EPC (engineering, procurement, construction )–  ,הגורם האחראי לתכנון

 – Project Developer( 3ביצוע הרכש, ההקמה והניהול של הפרויקט בפועל; )

ם ומפתח הפרויקט והאחראי על השגת מלוא ההיתרים והרישיונות יז

 –O&M (Operation and Maintenance )( 4הרגולטוריים לצורך הקמתו; )

הגורם המפעיל ומתחזק את מתקני הייצור בפרויקט לאחר הקמתו, לשמירת 

פעילותם התקינה של המתקנים. המרכיבים האמורים יכולים להיות מופעלים 

 ופים שונים או באמצעות גופים המשלבים יותר ממרכיב אחד.באמצעות ג

הפרויקטים בהם מעורבת הקבוצה היא משמשת  רובנכון למועד דוח זה, ב

, בין באופן בלעדי ובין ביחד עם בעלי הזכויות במבנה או כבעלי הפרויקט
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. הבעלים של הפרויקט הוא שמוכר את בקרקע באמצעות תאגידים משותפים

לחברת החשמל ונהנה מרווחי מכירות אלו. בחלק מן החשמל המיוצר 

פעילות הקבוצה יותר ממרכיב אחד של שרשרת הערך כוללת הפרויקטים, 

 המתוארת לעיל.

נדרש הבעלים להון ראשוני רב. כתוצאה  ,בעלותבפרויקטים לצורך ייזום 

ידי שילוב של רכיב הון עצמי ורכיב -מכך, לרוב, ממומנים פרויקטים אלה על

כגון מימון בנקאי או חוץ בנקאי. מימון זה ניתן תוך הסתמכות, בין  חוב,

השאר, על התחייבות חברת החשמל לרכוש את כל החשמל המיוצר 

בפרויקטים הרלוונטיים בתעריפים ידועים מראש ולמשך תקופות ארוכות 

 )בדרך כלל, של עשרים שנה לפחות(.

בפרט,  ,וולטאיות-טותחום המערכות הפותחום האנרגיה המתחדשת, ככלל, ו

באופן מהותי ברגולציה הרלוונטית, כאשר כדאיות הפעילות מבוססת  יםתלוי

במידה רבה על החלטות ממשלה והחלטות רשויות שונות המיטיבות עם יצרני 

 וולטאית. -החשמל באמצעות טכנולוגיה פוטו

התעריפים המשולמים באופן חד , הופחתו 2013ובראשית שנת  2012בשנת 

בעלויות ההקמה של שחלו לאור ירידות וולטאי, -ם בתחום הפוטוליזמי

להמשך ירידה של רשות החשמל וולטאים ותחזית מעודכנת -מתקנים פוטו

בנוסף, אושרו במהלך תקופה זו מכסות ייצור חשמל באמצעות  .בעלויות

אלה הובילו  התפתחויותוולטאים בהיקפים מצומצמים. -מתקנים פוטו

מתקנים  של והפעלה להקמהת, בפרט בכל הנוגע בתחום הפעילו להאטה

לפרטים . ברווחיותו ולירידהמתמקדת הקבוצה,  בהןמסחריים קטנים, 

 להלן. 1.8.3.2סעיף  ראונוספים, 

 מגבלות חקיקה ותקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילות 1.8.3.2

מושפעת באופן מהותי מהחלטות ממשלת ישראל  קבוצהפעילותה של ה

הפעילות כן, -ומ"(. כהחשמלרשות חשמל )" – ציבורייםשירותים לרשות וה

תלויה באישורי גופים נוספים, כגון רשויות מקומיות, חברת החשמל, גופי 

תכנון ובניה כגון ועדות תכנון ומנהל התכנון לרבות מנהל מקרקעי ישראל, וכן 

  משרדי ממשלה שונים כגון משרד החקלאות, משרד הפנים ומשרד הביטחון.

 שינויים בהיקף הפעילות בתחום וברווחיותו 1.8.3.3

היקף הפעילות בתחום גדל בשנים האחרונות בצורה ניכרת, בעיקר בשל מתן 

ידי ממשלת ישראל -וולטאים על-תמריצים כלכליים להקמת מתקנים פוטו

ובשל התפתחות טכנולוגית בתחום הפקת החשמל באמצעות אנרגיית השמש. 

 . לעיל ולהלן 1.8.3.4 –ו  1.8.3.2סעיפים  ראולפרטים נוספים, 
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בכללן, עלות  ,הרווחיות בתחום מושפעת בעיקר מעלויות הקמת המערכות

במגמת ירידה מצויים הקולטים הסולאריים והממירים אשר מחיריהם 

 נמשכת מנגד, פיתוחים טכנולוגיים.ובשל בכמויות הייצור מתמדת בשל גידול 

 מובילהאשר  ,החשמל ייצור יןבג המשולמים החשמל בתעריפי ירידהה תמגמ

 .וופגיעה ברווחיות להאטה בתחום

 שינויים טכנולוגיים שיש בהם כדי להשפיע מהותית על תחום הפעילות 1.8.3.4

התחום מתאפיין בחדשנות טכנולוגית, אשר הובילה בשנים האחרונות, 

לשיפור באיכות ובנצילות המערכות ליצירת אנרגיה מתחדשת, ובהן מערכות 

וולטאית, ולירידה בעלויות היצור של -כנולוגיה פוטוהמבוססות על ט

השיפורים הטכנולוגיים במערכות, מחד, והירידה במחיריהן,  המערכות.

 .  מאידך, תרמו להתפתחות התחום ולכדאיותו הכלכלית

 גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום הפעילות והשינויים החלים בהם 1.8.3.5

הצלחתן של חברות קיימים מספר גורמי הצלחה קריטיים בהם תלויה 

( איתנות פיננסית, המתבטאת, בין היתר, 1הפועלות בתחום זה, ובהם: )

בנגישות למקורות מימון חיצוניים בתנאים נוחים, לצורך מימון הקמתן של 

איתור שטחים המתאימים להקמת מערכות ( 2)מערכות לייצור חשמל; 

האישורים,  ( השגת3)לייצור חשמל והתקשרות בהסכמים מתאימים לגביהם; 

וולטאיות ולייצור -ההיתרים והרישיונות הנדרשים להקמת מערכות פוטו

( ידע וניסיון בתכנון והקמת מערכות 4חשמל בהתאם לרגולציה הרלוונטית; )

( קיום קשרים טובים עם ספקי ציוד להקמת מערכות לייצור 5לייצור חשמל; )

תח, לתכנן ולנהל ( קיום הון אנושי איכותי ומקצועי המאפשר לנ6)חשמל; 

באופן יעיל ונכון מערכות לייצור חשמל, ולאתר קרקעות זמינות מתאימות 

 .לייזום פרויקטים בתחום

 הכניסה והיציאה העיקריים של תחום הפעילותחסמי  1.8.3.6

 הכניסה העיקריים הינם:חסמי 

( יכולת התקשרות בהסכמי הזיקה לקרקע בהיקפים הנדרשים להקמת 1)

יכולת והיעילות בהשגת האישורים, ההיתרים ( מידת ה2הפרויקטים; )

וולטאיות ולייצור חשמל תחת -והרישיונות הנדרשים להקמת מערכות פוטו

הרגולציה הרלוונטית הקיימת, וזאת בהשוואה למתחרים המתמודדים על 

( הצורך בגיוס 3קבלת אישורים דומים תחת המכסה המוגבלת בהיקפה; )

 . ת מערכות לייצור חשמלמקורות מימון בהיקפים גדולים להקמ
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 היציאה העיקריים הינם: חסמי 

( התחייבויות להספקת חלפים ולמתן שירות ואחריות במשך תקופה 1)

  ( התחייבויות ארוכות טווח להסכמי שכירות.2ממושכת; )

 תחליפים לטכנולוגיות תחום הפעילות ושינויים החלים בהם 1.8.3.7

לים )כדוגמת גז, דלק מלבד הטכנולוגיות המבוססות על חומרי גלם מתכ

ופחם(, קיימות טכנולוגיות נוספות המבוססות על מקורות אנרגיה מתחדשים, 

אשר עשויות להוות תחליף לטכנולוגיה הפוטו וולטאית בה עושה שימוש 

, ובהן: טכנולוגיה תרמו סולארית )בשיטה זו, הדוחהקבוצה נכון למועד 

קיטור המניע טורבינה מראות מרכזות את חום השמש, אשר בעזרתו מיוצר 

המפעילה גנרטור לייצור חשמל(, אנרגיית רוח )בשיטה זו, משתמשים בזרימת 

 -האוויר בכדי להניע טורבינה המפעילה גנרטור לייצור חשמל(, טכנולוגיית ביו

מסה )שיטות אלה מנצלות את האנרגיה הצבורה בפסולת אורגנית  -גז או ביו 

 לשם ייצור חשמל( וכיוצ"ב.

 תחרות בתחום הפעילות ושינויים החלים בומבנה ה 1.8.3.8

 להלן. 1.8.3.13סעיף  ראו

 מוצרים ושירותים 1.8.3.9

המוצר היחיד של פעילות הקבוצה בתחום זה הינו חשמל, אשר נכון למועד 

 . להקצאות האמורות לעיל, לחברת החשמל בהתאםנמכר כולו,  זה דוח

 לקוחות 1.8.3.10

רכוש את החשמל בתחום זה הינו חברת החשמל המחוייבת ל היחידהלקוח 

וולטאיות המחוברות לרשת החשמל, על פי ובכפוף -המיוצר במערכות הפוטו

 . להסדרות השונות

 שיווק והפצה 1.8.3.11

לאיתור שטחים זמינים המתאימים להקמת מערכות פוטו פעלה הקבוצה  (א)

באמצעות  ,וולטאיות, הן מערכות מסחריות קטנות והן מערכות בינוניות

 במתווכים חיצונייםהסתייעה  ,ובמקבילאנשי מכירות, עובדי הקבוצה, 

 .)בתשלום עמלת תיווך(

 וברימאג אנרגיה, באמצעות ברימאג מערכות ,הקבוצהנהגה בנוסף,  (ב)

רשויות מקומיות שונות, שעניינם השכרת עיריות ולהשתתף במכרזים של 
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גגות של מבני ציבור בתחומי הרשויות לצורך התקנה, הפעלה ואחזקה של 

 .ניםמסחריים קט מתקנים

 צבר הזמנות 1.8.3.12

חברת החשמל מחוייבת לרכוש את מלוא החשמל המיוצר במערכות 

המחוברות לרשת החשמל, בהתאם לגודל המערכת ובכפוף להסדרות השונות, 

לפרטים בדבר  .שנה, החל ממועד חיבור המערכת לרשת 20וזאת לתקופה של 

  להלן. 1.8.4.15סעיף  ראו ,כושר ייצור החשמל של הקבוצה

 תחרות 1.8.3.13

הואיל ומכסות הייצור המוקצות למערכות השונות הינן מוגבלות והואיל  (א)

ותעריפי רכישת החשמל המיוצר במערכות אלה מופחתים בתלות בניצול 

המכסות השונות ו/או בחלוף הזמן, התחרות בתחום פעילות זה סבה, 

בעיקר, סביב התקשרות עם בעלי שטחים המתאימים להקמת מערכות 

רישיונות לייצור ומכירת חשמל לחברת החשמל לייצור חשמל וקבלת 

בתעריפים המרביים. ככל שהתחרות בענף תגבר, עלות שכירת השטחים 

 עלולה להאמיר. 

כגון: פז סולאר בע"מ, שיכון בתחום זה פועלות מספר רב של חברות  (ב)

סאן ריי ישראל כחול לבן , דוראל בע"מ סולאריתבע"מ,  סולאריהובינוי 

, ערבה פאוור קומפני בע"מ, ערכות סולריות בע"מג'י סיסטמס מ, בע"מ

בע"מ,  סולג'יק, סאן אלקטרה בע"מ, בע"מ אנרגיה מתחדשתייט לאנ

. נכון למועד הדוח, אין סולאר בע"מאמישראגז , גרינטופס מערכות בע"מ

 . את נתח השוק שבידיה באופן מהימן החברה יכולה להעריך

י של הקבוצה בתחום זה, על מעמדה התחרותשהשפיעו גורמים חיוביים  (ג)

משלים לתחום הפעילות  בתחום( פעילות 2( איתנות פיננסית; )1הינם: )

( מערך 3ייבוא הקולטים הסולאריים(; ) -)תחום המערכות המסחריות 

 שירות בקבוצה.

על מעמדה התחרותי של הקבוצה בתחום זה, שהשפיעו גורמים שליליים  (ד)

ערכות לייצור חשמל ( היעדר שטחים מתאימים להקמת מ1הינם: )

( כניסת מתחרים גדולים נוספים לתחום הפעילות 2ממקורות עצמיים; )

  המסוגלים להקים ולממן פרויקטים בהיקפים גדולים.

 עונתיות 1.8.3.14

בחשיפת  תלוי במידה רבהוולטאיות, -ייצור החשמל במערכות הפוטו

)ובכלל זה, ברמת הקרינה( ובתנאי קרינת השמש הקולטים הסולאריים ל
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. פרטורה, הרוח והלחץ האמוספרי בהם נמצאים הקולטים הסולארייםהטמ

כתוצאה משינוי הגורמים האמורים לאורך השנה, ישנה שונות מסוימת 

וולטאיות בין חודשי השנה. כך, חודשים נובמבר -בתפוקות המערכות הפוטו

, כאשר השנהעד פברואר מאופיינים בתפוקה נמוכה יותר ביחס ליתר חודשי 

באשר לטכנולוגיות ודשים יוני ויולי תפוקת המערכות גבוהה יותר. ככלל, בח

ייצור חשמל אחרות, בהן עשויה להשקיע הקבוצה, ייתכן ולעונתיות תהיה 

  . השפעה שונה

 כושר ייצור 1.8.3.15

, בדבר מספר המתקנים של הקבוצה 2013בדצמבר  31יום להלן נתונים ל (א)

 אשר חוברו לרשת החשמל והספקם הכולל :

עלות בבמתקנים  

 מלאה

 סה"כ בבעלות חלקיתמתקנים 

 שחוברו מתקנים מספר

 החשמל לרשת

121 55 176 

-מגה) מותקן הספק

וואט( מצטבר של 

 לרשת שחוברו מתקנים

 החשמל

 -כ, מתוכם 2.7 -כ 6 -כ

 מיוחסים 1.35

 של היחסי לחלקה

הקבוצה בבעלות 

   בפרוייקטים

 8.7 -כ

זכאית הקבוצה בגין  הלן נתונים אודות התעריפים השונים להםל (ב)

 למכסות, בחלוקה שחוברו לרשת החשמלהמסחריים הקטנים  המתקנים

  השונות:

 לרשת שחוברו מתקנים מספר 

 החשמל

 בגין המשולם התעריף

"ח(  נכון בש) המתקנים

 02.20.03ל 

 2.17 41 ראשונה מכסה

 1.57 130 שניה מכסה

 0.91 5 מכסה שלישית
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 רכוש קבוע ומתקנים 1.8.3.16

  מקרקעין (א)

להתקשר, באמצעות ברימאג אנרגיה ובעיקר באמצעות נהגה הקבוצה 

גרין ריי, בהסכמי שכירות, שעניינם השכרת גגות של מבנים כגון רפתות, 

לצורך התקנה, הפעלה ואחזקה של מתקנים  ,לולים, משקים וכו'

 קבוצהלניתנה בדרך כלל, בהתקשרויות מסוג זה מסחריים קטנים. 

וולטאים, חיבורם -שם התקנת המתקנים הפוטוהרשאה לשימוש בגגות ל

לרשת החשמל, הפעלתם וייצור חשמל באמצעותם, בתמורה לתשלום דמי 

 20שכירות )בתוספת הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן(, לתקופה של 

וולטאים לרשת החשמל הארצית. -שנה מיום חיבור המתקנים הפוטו

בור, הפעלה ואחזקה אחראית, על חשבונה, להתקנה, חי היתה הקבוצה

של המתקנים לאורך כל תקופת הסכם, והיא זכאית למלוא התקבולים 

בהשגת מלוא  ההסכמים מותנים לרובבגין החשמל המיוצר באמצעותם. 

 ההיתרים הנדרשים, ובחיבור המתקנים לרשת החשמל.

התקשרויות הקבוצה בהסכמים עם עיריות ורשויות פירוט אודות ל

ם שעניינם השכרת גגות של מבני ציבור בתחומי מקומיות במסגרת מכרזי

הרשויות לצורך התקנה, הפעלה ואחזקה של מתקנים מסחריים קטנים, 

 ( לעיל.ב) 1.8.3.11סעיף  ראו

  רכוש קבוע (ב)

 לתאריך הדוח, אין לקבוצה רכוש קבוע מהותי בתחום הפעילות.

 הון אנושי 1.8.3.17

של והניהול הכספים סמנכ"ל ידי -פעילות הקבוצה בתחום זה מנוהלת על

תחזוקה של ומעסיקה גרין ריי שני עובדים, שעוסקים בניטור  ,בנוסף. חברהה

 שימור קשרי המסחר עם בעלי הגגות.בהמערכות וכן 

 חומרי גלם וספקים 1.8.3.18

בתחום הפעילות, ככל שהדבר את הקבוצה המשמשים חומרי הגלם העיקריים 

( 3( ממירים; )2ם; )( קולטים סולאריי1וולטאיות, הינם: )-נוגע למערכות פוטו

 . ציוד חשמל ותשתית להקמת המערכת

מחירי חומרי הגלם עשויים להיות מושפעים מהתחרות בענף בארץ ובחו"ל, 

וכן ממחירי חומרי הגלם המשמשים את הספקים, כגון: אלומיניום, סיליקון 

 . וכיוצ"ב
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העוסקת בתחום  מברימאג מערכותנרכשו הקולטים הסולאריים  מרבית

ממנה מערכות  נרכשובמקרים מסוימים , כן וכמ .המסחריות המערכות

  .מחוברות לרשת החשמלהסולאריות 

את זכויותיה היא הסבה  ברימאג מערכותבהם זכתה בחלק מהמכרזים 

 .מאג אנרגיהיוחובותיה בהסכמים עם הרשויות לבר

  הון חוזר 1.8.3.19

 לחלק ב' של דוח זה. 1.2לפרטים, ראו סעיף 

  מימון 1.8.3.20

, התקשרה ברימאג אנרגיה בהסכם מימון עם בנק 2012ר בספטמב 12ביום 

בע"מ, בהסכם להעמדת מימון  פנסיה ירושלים בע"מ ומנורה מבטחים

וולטאיות. לפרטים נוספים בעניין הסכם זה, ובעניין מסגרות -פוטו למערכות

 1.8.4.4 פיםיסע ראואשראי ואמות מידה החלות על פעילות הקבוצה בתחום, 

 להלן. )ד(

  מיסוי 1.8.3.21

, פורסמו ברשומות תקנות מס הכנסה )פחת( )תיקון( התש"ע 2010מאי  בחודש

נקבע כי שיעור הפחת השנתי של מתקנים לייצור  במסגרתן, אשר 2010 –

תרמית -וולטאית ובטכנולוגיה סולאר-חשמל העושים שימוש בטכנולוגיה פוטו

הפעלתן . שיעור פחת זה יחול לגבי מערכות לייצור חשמל שיום 25%יעמוד על 

בדוחות  30ראה גם ביאור  .2013, ועד לתום שנת המס 2009בינואר  1חל מיום 

 .2013 בדצמבר 31ליום הכספיים המאוחדים 

 סיכונים סביבתיים ודרכי ניהולם 1.8.3.22

למיטב ידיעת החברה, אין להוראות הדין הנוגעות לאיכות הסביבה, השפעה 

יה ההוניות, רווחיה בתחום הפעילות, לרבות על השקעותהקבוצה מהותית על 

או נושאי המשרה הבכירה בה אינם צד להליך הקבוצה . התחרותיומעמדה 

כן, -משפטי או מנהלי בתחום הפעילות הקשור עם איכות הסביבה. כמו

לא נדרשה להשקעות מהותיות בתחום הפעילות על מנת לעמוד הקבוצה 

  בכללי איכות הסביבה.

 מגבלות ופיקוח על פעילות התאגיד 1.8.3.23

 ות הפעילות לחוקים, תקינה ורגולציהכפיפ (א)

 לעיל.  1.8.3.2 - ו 1.8.2.2, 1.8.1.2סעיפים  ראו ,לעניין זה



 

 75 -א  

 היתרי בניה (ב)

הקמת מערכות פוטו וולטאיות מחוייבת בקבלת היתר בניה מאת 

  הרשויות המוסמכות.

 בקרת איכות (ג)

תפוקת מערכות ייצור החשמל מבוקרות על ידי הקבוצה בעצמה ו/או 

ני משנה. כיום ניתן באמצעים טכנולוגיים לעקוב בכל זמן באמצעות קבל

 . נתון אחר כמות החשמל המופקת במערכת

 הסכמים מהותיים 1.8.3.24

  וולטאית-התקשרות של חברה בת בהסכם להקמת מערכת פוטו (א)

 התקשרה ב.ש. ברימאג השקעות באנרגיה ,2010באוגוסט  11ביום 

 -נים, בשטח של כבהסכם לפיו היא תשכור גגות של מב ,"(ב.ש.בע"מ )"

שנה, לצורך  20, למשך תקופה של ("המושכר" -בסעיף זה ) דונם 21

וולטאית בהספק משוער -הקמת מערכת לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו

 וואט.ה מג 2.6של 

תוקפו של ההסכם מותנה בקבלת כל האישורים הנדרשים מאת 

הרשויות המוסמכות, לרבות רשות החשמל וחברת החשמל, להקמת 

המערכת וחיבורה לרשת החשמל, ובכלל זה קבלת רישיון ייצור, וכן 

קבלת הסכמת גופים שונים לטובתם רשומים שעבודים על הזכויות 

 במושכר. 

 אולם, בגין המערכת ב.ש. רישיון מותנה – להוענק   ,זה דוח למועד נכון

 .מותנה תעריף אישור לקבלת בקשהידה -על הוגשה לא

 בגין מותנים תעריף אישורי ניתנועובדה כי ה לאור, החברה להערכת

 המיועדת לכמות)פרט  בינונייםה מתקניםל המיועדת המכסה מלוא

 סגירה אישורי וכן( ושומרון יהודה בשטחי מתקנים הקמת לטובת

 כאמור אישורים יינתנו, יתרתה לגבי)כאשר  המכסה רוב בגין פיננסית

 ההתכנותנה(, ורק לגופים שהגישו בקשה לאישור תעריף מות ךא

 להקמת המערכת נשוא ההסכם אינה ממשית.

בגדר מידע  ההינ, הקמת המערכת התכנותבדבר החברה הערכת 

הצופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, אשר התרחשותו תלויה 

, ואשר מבוסס על מידע שהיה מצוי בידי קבוצהבגורמים החיצוניים ל

נכון לתאריך  החברהשל  במועד עריכת הדוח, ועל הערכות הקבוצה
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 במקרה לעילש מההערכההדוח. התוצאות בפועל עשויות להיות שונות 

 .המערכת הקמתאת  ושיאפשרהוספת מכסות למתקנים בינוניים של 

 יעדים ואסטרטגיה עסקית 1.8.3.25

 לעיל בעניין מכירת החזקות החברה בברימאג באנרגיה. 1.8.3סעיף  ראו

  גורמי סיכוןדיון ב 1.8.3.26

 :לקבוצה בתחום פעילות זהשהיו ם סיכונים ייחודיי (א)

סיכונים אלה מוטלים על הקבוצה בתפקודה  – סיכוני הקמה (1)

(. סיכוני ההקמה העיקריים הם EPCכמקים הפרויקט בפועל )

עמידה בלוחות זמנים, טיב ביצוע, אי קבלת אישור לחיבור 

 המערכת לרשת החשמל וחריגה בעלויות ההקמה.

נדרש להקמת המערכות עתיד עיקר המימון ה –פירעון הלוואות  (2)

 היתה להיפרע מרווח הפרויקטים אותן יוזמת הקבוצה. הקבוצה

 חשופה לאי עמידת הפרויקטים בתחזיות הרווח הצפויות.

 סיכונים ענפיים:  (ב)

ירידה בתפוקת החשמל של המערכות לייצור  –הפחתת תפוקה  (1)

 .חשמל בשל בלאי ציוד, הצללה, תכנון ואיכות ההתקנה

החברות העוסקות בתחום אשר מתחרות בקבוצה על  ריבוי – תחרות (2)

 .שכירת שטחים וקבלת היתרים מתוך המכסות המוגבלות

שינויי חקיקה ורגולציה, לרבות הקטנת  -ורגולציה  שינויי חקיקה (3)

המכסות המוקצות לייצור חשמל והתעריפים להם זכאים יצרני 

רט, וולטאיות, בפ-החשמל בתחום זה, בכלל, ובענף המערכות הפוטו

ידי מנהל מקרקעי -וכן קביעת נהלים בעניין מערכות לייצור חשמל על

 .ישראל והטלה של מסים שונים לרבות ארנונה

 .עלייה במחירי המערכות לייצור חשמל - שינויים במחירי המוצרים (4)

 עלייה בפרמיית הביטוח של המערכות. –עלות הביטוח  (5)
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 כלכליים:-סיכונים מאקרו (ג)

בוצה חשופה לשינויים בשערי המטבע וריבית הק - סיכונים פיננסיים (1)

המשפיעים על התוצאות העסקיות של הקבוצה ועל שווי הנכסים 

וההתחייבות שלה. הקבוצה מבצעת עסקאות מטבע במטרה להגן על 

 . חלק מהחשיפה לשינויים בשערי החליפין

למדיניות הממשלתית ומדיניות בנק ישראל,  - מצב המשק בישראל (2)

במחירי ההון ומדיניות הפיחותים, עלולה להיות  כמו גם לשינויים

 . השפעה על רווחיות הקבוצה

 חברהלהלן סיווג גורמי הסיכון האמורים על פי טיבם, ודירוגם בהתאם להערכת ה

 :בדבר השפעתם על עסקי הקבוצה

מידת ההשפעה של גורם הסיכון על פעילות 

 הקבוצה

 

 

 גורמי הסיכון

 פעה גדולההש השפעה בינונית השפעה קטנה

 סיכונים ייחודיים לקבוצה   

   סיכוני הקמה 

   פירעון הלוואות 

   
 

 סיכונים ענפיים

   תחרות 

   שינויי חקיקה ורגולציה 

   שינויים במחירי המוצרים 

   הפחתת תפוקה 

   עלות הביטוח 

   
 

 כלכליים-סיכונים מקרו

   סיכונים פיננסיים 

   ק בישראלמצב המש 
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 עניינים הנוגעים לפעילות הקבוצה בכללותה 1.8.4

  רכוש קבוע ומתקנים 1.8.4.1

שאינו קשור  מצד שלישי חברה, שוכרת ה2005בינואר,  1החל מיום  (א)

, בשטח התעשייה באזור באזור הנמצאבנכס ועלית גג שתי קומות  לחברה

"(, בתמורה לדמי חברהמשרדי המ"ר, בו ממוקמים משרדיה )" 860 -של כ

אלפי דולר. הסכם השכירות  5 -רות חודשיים בסך בש"ח השווה לכשכי

לחברה אופציה להאריך  .2015 נובמברחודש בסתיים מ חברהשל משרדי ה

, כאשר שנים כל אחת 3את תקופת השכירות בשלוש תקופות נוספות של 

דמי ביחס ל 5%דמי השכירות בכל תקופת אופציה יגדלו בשיעור של 

  השכירות/האופציה.בסיום תקופת השכירות 

שטח נוסף מצד שלישי בנכס הנמצא  חברה, שוכרת ה2009משנת החל  (ב)

בתמורה לדמי שכירות  ,מ"ר 364בשטח של  ,אזוראזור התעשייה בב

חודש מסתיים בשכירות ה. הסכם ש"חאלפי  17 –כ של חודשיים בסך 

 24 –עומדת אופציה להארכת תקופת השכירות ב  חברהלו ,2015 פברואר

 ם נוספים.חודשי

בקשר עם פעילות האחסנה,  םמיבהסכבדבר התקשרות החברה  לפרטים (ג)

 .לעיל )ב(1.8.1.26 סעיף ראו

 אנושי הון 1.8.4.2

  עובדים מצבת (א)

 :בחברה האדם כח מצבת פירוט להלן

 3103לשנת  ממוצע 3102לשנת  ממוצע 

 2 2 מטה

 22 27 ומנהלה כספים

 103 99 שיווק

 50 46 ושירות לוגיסטיקה

 011 012 "כסה

 

 העסקה הסכמי (ב)

מוסדרים במסגרת הסכמים  וצההקב עובדי כל של ההעסקה תנאי

 חלקאישיים. קיימים מספר סוגים של הסכמי העסקה אישיים, כאשר 
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מהעובדים מועסקים על בסיס שכר קבוע בלבד וחלקם על בסיס שכר 

 קבוע בתוספת עמלות ו/או מענקים בהתאם למכירות או לגבייה.

וצה חל הסכם עבודה קיבוצי כללי שבין ההסתדרות על עובדי הקב

יפו וההסכם  -הכללית של העובדים בישראל ולשכת המסחר תל אביב 

יפו  -הכללי בדבר תקנון העבודה, שבין לשכת המסחר תל אביב  הקיבוצי

 וההסתדרות הכללית של העובדים בישראל.

  בכירה הנהלה ועובדי משרה נושאי (ג)

לתנאי כהונה והעסקה בהתאם למדיניות נושאי המשרה בחברה זכאים 

התגמול לנושאי משרה בחברה, שאושרה על ידי האסיפה הכללית של 

 . החברה

 12מיום של החברה  ימייד דוחלפרטים אודות מדיניות התגמול, ראו 

 (.2013-01-096073)מס' אסמכתא:   2013בדצמבר 

' ד בפרק 21 תקנה ראו ,נוספים ביחס לחלק מנושאי המשרה לפרטים

  .להלן

על פי הסכמי ההעסקה של יתר עובדי ההנהלה הבכירה של הקבוצה 

, לביטוח מנהלים 14אי משרה(, זכאים העובדים לשכר בסיסש)שאינם נו

ו/או קרן פנסיה וחלקם לקרן השתלמות. בנוסף, זכאים חלק מהעובדים 

 לרכב צמוד ולטלפון נייד אשר בעלותם נושאת הקבוצה.

 מעביד –יחסי עובד  התחייבויות בגין סיום (ד)

התחייבויות הקבוצה בשל סיום יחסי עובד מעביד, מחושבות באמצעות 

תחשיב אקטוארי המתחשב, בין היתר, בשכר ובמאפייני העובדים 

וביתרות היעודה המופקדת בקופות הפיצויים, והכל בהתאם לכללי 

 (.(IFRSהחשבונאות הבינלאומיים 

 תלות מהותית בעובד מסוים (ה)

  .תלות מהותית בעובד מסויםאין לקבוצה 

 באימונים והדרכההקבוצה תיאור השקעות  (ו)

עובדי הקבוצה עוברים הדרכות בנוגע לתוכנות מחשב בהם משתמשת 

הקבוצה, וכן השתלמויות מקצועיות. דיילי המכירות והסוכנים עוברים 

ובנוסף, עוברים המתקינים והטכנאים  ,הדרכות בנוגע למוצרי הקבוצה

                                                 
14

 .חלק מעובדי הנהלת הקבוצה, זכאים בנוסף לשכר הבסיס גם לעמלות ממכירות 
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כמו כן, עובדי הקבוצה עוברים מפעם לפעם הדרכות  ת.הדרכות מקצועיו

 בארץ ובחו"ל אצל נציגי הספקים.

 -ההדרכות שבוצעו לעובדי הקבוצה לסך של כ עלות, הסתכמה 2013 בשנת

 .2012ש"ח בשנת  אלפי 77 -ש"ח, לעומת סך של כ  אלפי 150

 חומרי גלם וספקים 1.8.4.3

 LGמערכת היחסים של הקבוצה עם  (א)

כעשור, עם הנמשכת מזה ם טובה וארוכת השנים, לקבוצה מערכת יחסי

LG יחיד בישראל של מוצרי מורשה כמפיץ משמשת . הקבוצהLG  בתחום

יחיד בישראל מורשה משמשת גם כמפיץ  2009המוצרים הביתיים, ומשנת 

בתחום המערכות המסחריות )בפרט, מערכות מיזוג אוויר  LGשל מוצרי 

  .ומערכות סולאריות(

, המסדירים את מכלול LGשורה בהסכמים בכתב עם הקבוצה אינה ק

היחסים בין הצדדים בתחומי הפעילות השונים. יחד עם זאת, לאורך 

השנים התפתחה פרקטיקת עבודה וגובשו הסכמות בלתי כתובות בין 

 .הצדדים בנושאים שונים הנוגעים ליחסיהם ההדדיים

שנתי  תקציב מכירות LGכך, למשל, הקבוצה נוהגת לערוך יחד עם 

שנתיות(, בהתאם לתחזיות הצדדים -תוכניות דו –)ובמקרים מסוימים 

לתקופה הרלוונטית. תקציב המכירות מתעדכן מעת לעת, בהסכמה 

משותפת, בהתאם להתפתחויות השונות בשוק. על רקע שיתוף הפעולה 

על  LG –מהתראה בין הצדדים בעניין זה, הקבוצה מעולם לא קיבלה 

הן במקרה של אי עמידת הקבוצה בתקציב או סיום ההתקשרות ביני

 .ביעדי המכירות התקופתי

בנוסף, הקבוצה נוהגת להזמין מוצרים באמצעות הזמנות רכישה 

(Purchase Orders ואת תמורתם היא משלמת באמצעות מכתבי אשראי )

 .דוקומנטריים

אינה מחויבת לקבל בחזרה  LGלמעט בכל הנוגע למוצרים פגומים, 

ידיה לקבוצה. למיטב ידיעת החברה, מדיניות זו -קו עלמוצרים שסופ

עולה בקנה אחד עם הנהוג אצל מתחרים בתחומי הפעילות השונים של 

בצורה שקולה  LG -הקבוצה. לפיכך, הקבוצה מבצעת את הזמנותיה מ

בהתאם לתחזיות המכירה לתקופות הרלוונטיות ובהתאם להתפתחויות 

י למכור מלאי מוצרים מסוים, בשוק. לעתים, במקרים בהם קיים קוש
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LG  מסייעת לקבוצה במבצעי מכירות )לרבות, באמצעות השתתפות

 .בהוצאות פרסום, התקנה וכיוצ"ב(

בטיפול בתביעות הנוגעות לחבות המוצר  LGהקבוצה משתפת פעולה עם 

כתוצאה מפגמים הנגרמים נושאת באחריות לנזקים ולתקלות LG  -ו

 .במוצרים

, סכומים LG –לקזז מתשלומים בהם היא חבה ל  הקבוצה אינה רשאית

בין היתר, כאמור לעיל, וסכומים כאמור  , LG -להם היא זכאית מ 

 .משולמים לה בנפרד בהתאם לסיכום בין הצדדים

-, וכי היא לא מונתה עלLGחרף העובדה, כי לקבוצה אין הסכם בכתב עם 

ילות השונים, באופן רשמי כמפיץ בלעדי של מוצריה בתחומי הפע LGידי 

בתחומים  LGבמהלך כל שנות הפעילות המשותפת בין הצדדים כל מוצרי 

השונים מיובאים לישראל ומופצים בה, בפועל, אך ורק באמצעות 

 .הקבוצה

לא דנו בעילות ו/או באופן סיום ההתקשרות ביניהן  LG -הקבוצה ו 

למרות בתחומי הפעילות השונים, וממילא לא הגיעו לכל הסכמות בעניין. 

לסיים ההתקשרות עם הקבוצה  LGזאת, להערכת החברה, יקשה על 

קצרה וזאת בשל הצורך באיתור יבואן חלופי ובהתראה צדדי -באופן חד

הפעיל בתחום הרלוונטי, שהינו בעל יכולות כספיות משמעותיות ומערך 

תפעולי ושיווקי מקצועי ורחב היקף בדומה לזה של הקבוצה, ואשר יוכל 

ה מהספק הקיים שלו, לייבא ולהפיץ מוצרים שמתחרים לקבל הסכמ

במוצרי ספק זה, וכן בשל הצורך של אותו יבואן להיערך לקליטת 

הפעילות, ובשל העלויות הצפויות והפגיעה האפשרית בהיקפי המכירות 

 במקרה של סיום ההתקשרות בנסיבות כאמור.  LGובמותג 

בסיום  LGם של לקשיים אפשרייביחס בפסקה זו זה המידע הכלול 

הינו מידע קצרה, ובהתראה צדדי -ההתקשרות עם הקבוצה באופן חד

צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, אשר התרחשותו תלויה 

. אין כל ודאות כי המידע יתרחש בפועל, או כי לקבוצהבגורמים חיצוניים 

 .החברהתוצאות התרחשותו תהיינה לפי הערכת 

 מימון 1.8.4.4

שרויות חברות הקבוצה בהסכמי הלוואות ומסגרות להלן פירוט התק (א)

 :2013בדצמבר  31ליום אשראי מהותיות 
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סכום   המלווה

ההלוואה/מסגרת 

 האשראי באלפי ש"ח

 20.03.02ליום 

 

מקבל 

 ההלוואה

 בטחונות עיקריים תיאור ההלוואה/מסגרת האשראי

 60,000 ציבור

 

ם חמישה תשלומים שנתיי( לפירעון ב1אג"ח )סדרה  החברה

 2016ועד  2012ביולי של כל אחת מהשנים  1ביום 

ביולי  1)כולל( )תשלום הקרן הראשון בוצע ביום 

 (.2016ביולי  1והתשלום האחרון יבוצע ביום  2012

 6%אגרות החוב נושאות ריבית קבועה בשיעור 

ביולי של  1בינואר וביום  1לשנה, אשר תשולם ביום 

( )התשלום )כולל 2016ועד  2011כל אחת מהשנים 

והתשלום  2011בינואר  1הראשון בוצע ביום 

 (.2016ביולי  1האחרון יבוצע ביום 

 A2נכון למועד ההנפקה, אגרות החוב דורגו בדירוג 

ידי מידרוג בע"מ. הורדה בדירוג תגרור עליה -על

בשיעור הריבית בגין התקופה שממועד פרסום 

הדירוג החדש ועד לפרעון מלא של יתרת הקרן 

( כמפורט 1מסולקת של אגרות החוב )סדרה  הבלתי

בדוחות הכספיים המאוחדים ליום  (2) 17 בביאור

31.12.13. 

, חברת מידרוג בע"מ הורידה 2012ביוני  14ביום 

לדירוג  A2( מדירוג 1את הדירוג של אג"ח )סדרה 

A3  ביוני  14עם אופק יציב. בהתאם, החל מיום

תעמוד  (,1, הריבית השנתית על אג"ח )סדרה 2012

 .6.25%על 

 

 שעבוד שוטף על נכסי החברה P+0.5  בריבית On-call הלוואות החברה 27,807 'ב בנק

 שעבוד שוטף על נכסי החברה P+0.5  בריבית On-call הלוואות החברה 46,219 'ג בנק

 שעבוד שוטף על נכסי החברה P+0.25  בריבית On-call הלוואות החברה 26,813 'ד בנק
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אמות המידה הפיננסיות שנקבעו לחברות הקבוצה ליום  בדברלהלן מידע  (ב)

 :2013בדצמבר  31

היחס הפיננסי  אמות מידה פיננסיות

 הנדרש 

ס הפיננסי היח

 20.03.02ליום 

 הערות

   ישפאר

( בדוחות 2א' ) 19ביאור  ראו. 1

הכספיים המאוחדים ליום 

בדבר פירוט ההתניות  31.12.13

 הפיננסיות.

 

ההון העצמי המוחשי לא יפחת בכל עת שהיא מסך של 

 .מיליון ש"ח 17.5

מיליון  17.5מעל 

 ש"ח

 מיליון 30מעל 

 20% -גבוה מ  ומעלה 17.5% .17.5% -מ  2013 -יפחת ב שיעור ההון העצמי המוחשי לא

הרווח הנקי השנתי בתוספת הוצאות פחת והוצאות 

 .מיליון ש"ח 3אחרות שאינן תזרימיות לא יפחת מסך של 

מיליון ש"ח  3מעל 

 שנתי

מיליון  3נמוך מ 

 שנתי )*(

מסך  45% -שווי המלאי לא יהיה גבוה בכל עת שהיא מ

 .הרכוש השוטף

 25% -נמוך מ  ומטה 45%

מסך  90% -סכום האשראי הבנקאי יהיה בכל עת נמוך מ

הרכוש השוטף בניכוי כל ההתחייבויות מכל סוג ולמעט 

 .אשראי בנקאי

 90% -נמוך מ 

 

 

 59% -נמוך מ 

                                                 
.ש. ברימאג השקעות בבהקשר זה, נקבע כי השעבוד לא יחול על נכסיהן ו/או זכויותיהן ו/או תזרים המזומנים של  15

 ב.ש. ברימאג השקעות באנרגיה שבבעלות ברימאג אנרגיה., ועל מניות גרין ריי ומניות וגרין ריי באנרגיה

 החברהשוטף על נכסי  שעבוד .P+0.65 - P+0.85 1  בריבית On-call הלוואות  בת חברת 73,921 'א בנק

 .הבת חברת

 חובותיה לכל ערבה החברה .2

 הבת חברת של והתחייבויותיה

 .הבנק כלפי

בנק, 

מוסד 

 פיננסי

 80%או  76,500

-מעלות מתקנים פוטו

וולטאים אשר הוקמו 

ידי -ו/או יוקמו על

ברימאג אנרגיה, 

מוך מביניהם. נכון הנ

 בדצמבר 31ליום 

 43,810התקבלו  ,2013

שנים, בריבית  17למשך  Non-Recourse הלוואת חברת בת

מעל  3.35%קבועה צמודת מדד, לפי מרווח של 

ממוצע משוקלל של התשואה ברוטו של שתי אגרות 

או בהתאם לתשואה ברוטו  שנים 8חוב במח"מ של 

במח"מ של  של אגרת חוב ממשלתית צמודה למדד

שנים, אך לא פחות מריבית שנתית צמודה למדד  8

 .4.8%בשיעור של 

 

לברימאג אנרגיה החל  שתועמדכמו כן, כל הלוואה 

ועד למועד תום המסגרת תהיה  2013 באוקטובר 30

קבועה שנים, ותישא ריבית  15לתקופה של 

אשר תיקבע ביום , צמודה למדד המחירים לצרכןה

ממוצע על מ 3.7%ווח של , לפי מרההלוואההעמדת 

משוקלל של התשואה ברוטו של שתי אגרות חוב 

שנים או בהתאם לתשואה ברוטו של  8"מ של במח

 8"מ של במחאגרת חוב ממשלתית צמודה למדד 

אך לא פחות מריבית שנתית צמודה למדד  ,שנים

 .5.15%של בשיעור 

של קבוע על כל זכויותיה שעבוד  .1

 בגין ובקשר עםברימאג אנרגיה 

וולטאים, -הפוטו המתקנים

 .לרבות התקבולים בגינם

שעבוד שוטף על נכסי ברימאג  .2

 .15אנרגיה

שעבוד קבוע על כל מניות ברימאג  .3

 אנרגיה שבבעלות החברה.
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    ברימאג תאורה

מסך המאזן, זאת  20% -ההון העצמי המוחשי לא יפחת מ 

הם יתגבש הון עצמי החל מהדוחות הכספיים הראשונים ב

 .מסך המאזן 20%מוחשי של 

החברה טרם הגיעה 

להון עצמי מוחשי 

 20%של 

( בדוחות 4א' ) 19ביאור  ראו --

הכספיים המאוחדים ליום 

בדבר פירוט ההתניות  31.12.13

ג' בדבר  1הפיננסיות וכן ביאור 

מיזוג ברימאג תאורה לבברימאג 

 מערכות וחיסולה ללא פירוק.

 

     גרין ריי 

 בכל עת. 1.5יחס כיסוי שלא יפחת מ 

יחס הכיסוי = לגבי שנים עשר החודשים האחרונים 

העוקבים, הקודמים למועד החישוב, היחס בין תזרים 

המזומנים הזמין לשירות החוב לתקופה האמורה, לבין 

 .שירות החוב )קרן+ריבית( לתקופה האמורה

יחס כיסוי שווה או 

 1.5מעל 

 1.5מעל 

( בדוחות 3א' ) 19ר ביאו ראו

הכספיים המאוחדים ליום 

בדבר פירוט ההתניות  31.12.13

 הפיננסיות

 

מיליון ש"ח  7צבירת הון עצמי מוחשי שלא יפחת מסך של 

 .םמהמאזן, הגבוה מביניה 20%או 

הון עצמי מוחשי 

מהמאזן  20%מעל 

ובלבד שלא יפחת מ 

 מיליון ש"ח 7 –

 

הון עצמי 

מוחשי מעל 

 7)עולה על  20%

 מיליון ש"ח(.

    ברימאג אנרגיה

 .1.2 -יחס שירות חוב שלא יפחת מ

היחס בין עודף תזרימי פנוי לשרות  = יחס שירות החוב

החוב לבין שרות החוב )קרן+ריבית והצמדה(, עבור כל 

 .חודשים 12תקופה של 

יחס שירות חוב 

 1.2מעל 

  1.5מעל 

 

ותו להעמיד לפירעון מיידי את ההלוואות שהעניק לישפאר בעקבות )*( ישפאר קיבלה אישור כי הבנק משהה את זכ

 ההפרה.

 הממוצעת הריביתשיעור  (ג)

החברה מממנת את פעילותה באמצעות הון עצמי ואשראי בנקאי וחוץ 

בנקאי. ככלל, הלוואות ואשראים שקיבלה הקבוצה מתאגידים בנקאיים 

 הינם לטווח קצר בשקלים ומט"ח.

 Onה הקבוצה בשקלים היו בעיקר הלוואות ההלוואות והאשראים שקיבל

Call ( יום 270 עדוהלוואות לזמן קצר )ששיעור בנקאיים מתאגידים 

. 2012בשנת  0.7%עד פריים +  פריים -כ על עמד עליהן הממוצע הריבית

 LIBORוהאשראים שנטלה הקבוצה במט"ח היו בריבית  ההלוואות

 בתוספת אחוז משתנה.

הלוואות בדולר ובאירו עמד על  על 2013נת הריבית הממוצעת בש שיעור

 .LIBOR  +2.2% -כ
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  על הקבוצה בקבלת אשראי החלותמגבלות  (ד)

 31לדוחות הכספיים המאוחדים ליום ד'  19 -ג' ו 19, א' 19 יםביאור ורא

 .2013בדצמבר 

 מסגרות אשראי (ה)

מסגרות האשראי העומדות לרשות הקבוצה משתנות מעת לעת בהתאם 

הקבוצה  .ואינן מסגרות חתומות עם הבנקים השונים לצרכיה ולסיכומים

  .חתומות מסגרות הקמת לצורך מהבנקים חלק עם יחד פועלת

  אגרות חוב של החברה העומדות לפירעון (ו)

 לדוח 5 סעיף ראו, (1אודות אגרות החוב )סדרה נוספים פרטים ל

 הדירקטוריון.

 מיסוי  1.8.4.5

 31 ליום של החברה חדיםהמאו הכספיים לדוחות 30' מסביאור  ראו, לפרטים

  .2013 בדצמבר

 מגבלות ופיקוח על פעילות התאגיד 1.8.4.6

  רישיונות עסק (א)

, חברהלחברה אישור מאת המועצה המקומית אזור, המתייחס למשרדי ה

להחזיק ברישיון עסק עבור אתר זה. בחלק  חברהאשר על פיו לא נדרשת ה

 מהאתרים בהם פועלת הקבוצה טרם הוסדרה סוגיה זו.

 כותבקרת אי (ב)

בתחום ייבוא,  - ISO 9001לתקן בינלאומי  2008החברה הוסמכה בשנת 

 שיווק ומכירה של מוצרי חשמל.

  הליכים משפטיים 1.8.4.7

 .2013בדצמבר  31( לדוחות הכספיים המאוחדים ליום 22ב' ) 19ביאור  ורא

 

 



  

  

  

  

  

  2014 מרץב 31 

  2013, בדצמבר 31ח הדירקטוריון לשנה שנסתיימה ביום "דו - פרק ב 

  

   ")החברה: "להלן( מ"בע' אייג דיגיטל ברימאג

  2013 ,בדצמבר 31ביום  שהסתיימה שנהל עסקי התאגידעל מצב ח הדירקטוריון "דו:  10תקנה 

  

החברות המוחזקות  ,עסקי התאגידמצב את דוח הדירקטוריון על מתכבד להגיש  דירקטוריון החברה

בהתאם , )"תקופת הדוח"( 2013בדצמבר  31יום תקופה שהסתיימה בל) "הקבוצה"(והשותפות המוגבלת 

  . 1970 - ל"התש, )דוחות תקופתיים ומיידיים(לתקנות ניירות ערך 

נים הונו העצמי ותזרימי המזומ, תוצאות פעולותיו, הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד .1

  שלו

  העסקית תווסביב התאגידתיאור  .1.1

נרשמו לראשונה מניותיה  2005, ובחודש ספטמבר, כחברה פרטית 1993החברה נתאגדה בשנת 

  .והחברה הפכה להיות חברה ציבורית) "הבורסה"(אביב -למסחר בבורסה לניירות ערך בתל

  :תחומי פעילות המתוארים להלן שנילקבוצה 

 שיווק והפצה של מכשירי , עוסקת הקבוצה ביבוא, ום זהבתח - תחום המוצרים הביתיים .1.1.1

במכירת ציוד נלווה ובמתן שירותי אחריות ותיקונים , חשמל ואלקטרוניקה ביתיים

  .למוצרים אלה

עוסקת הקבוצה בייבוא ומכירה של מערכות , בתחום זה  חום המערכות המסחריותת .1.1.2

  .המיועדות ברובן לשוק המסחרי

ום הטלפונים הניידים ותחום ההשקעות באנרגיה מתחדשת לעניין הפסקת פעילות תח .1.1.3

  .2013, בדצמבר 31לדוחות הכספיים המאוחדים ליום  31ראה ביאור 
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 כספי ה מצבה .1.2

הכולל התייחסות , 2012לשנת  מאזן מאוחד בהשוואה לדוח, 2013לשנת מאוחד  מאזןתמצית דוח 
לצורך השוואה  ,תות מופסקיולוכפעי ותחום האנרגיה המתחדשת םלתחום הטלפונים הניידי

  "):מאזן מאוחד פרופורמה" - להלן (

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 נכסים שוטפים   .1.2.1

סך לעומת  ח"מיליון ש 450.1 - הסתכם לסך של כ ,2013 בדצמבר 31השוטף ליום  הרכוש

מסך  67.4% -וכ 72.1% -ווים כהמה, 2012בדצמבר  31ליום  ח"מיליון ש 452.7 - כשל 

 . בהתאמה, הנכסים במאזן מאוחד פרופורמה

  :בעיקר נובעח "מיליון ש 2.6 -בסך של כ ,נטו, ברכוש השוטף הקיטון

מקיטון בסך של  כתוצאה ביתרת הלקוחותח "מיליון ש 1.4 -בסך של כ נטו, מקיטון )א(

ח "מיליון ש 2.4 -גידול בסך של כמו בתחום המוצרים הביתייםח "מיליון ש 3.8 - כ

  .המערכות המסחריותבתחום 

  בדצמבר 31ליום      

       2013      2012 
               פרופורמה    

           אלפי ש"ח    

 452,734 450,096   נכסים שוטפים

      

  
  נכסים המוחזקים למכירה

  
  

   
97,365 

 

 
137,641 

 

  נכסים לא שוטפים

 
  77,059 81,763 

    ---------  -------- - 

 672,138 624,520   כ נכסים"סה

   ===== ====== 

      

 377,473 334,536   התחייבויות שוטפות

      

  
התחייבויות המתייחסות לנכסים המוחזקים 

  למכירה
  
  

  התחייבויות לא שוטפות

   
 

45,670 

 

 
44,542 

 
 

39,839 
 
 

62,348 

     

 

 

 

   הון 
199,772 192,478 

    ---------  --------- 

 672,138 624,520   הוןוכ התחייבויות "סה

   =====  ====== 
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  .ח"ן שמיליו 0.1 -מקיטון בחייבים ויתרות חובה ומסים שוטפים לקבל בסך של כ )ב(

מיליון  4.6 -בסך של כ מקיטוןכתוצאה , ח"מיליון ש 0.5 - במלאי בסך של כ מקיטון )ג(

בתחום  ח"מיליון ש 4.1 -גידול בסך של כומ, בתחום המוצרים הביתייםח "ש

  .כות המסחריותהמער

  .ח"מיליון ש 0.6 -קיטון במזומנים ושווי מזומנים בסך של כ )ד(

  שוטפים לאנכסים  .1.2.2

ח "מיליון ש 77.1 - הסתכמו לסך של כ ,2013 בדצמבר 31הנכסים הלא שוטפים ליום 

 12.2% -וכ 12.3% -המהווים כ, 2012בדצמבר  31ח ליום "מיליון ש 81.8 - לעומת סך של כ

 . בהתאמה, וחד פרופורמההנכסים במאזן מאמסך 

בהמחאות  מקיטוןנובע בעיקרו , ח"מיליון ש 4.7 - בנכסים הלא שוטפים בסך של כ הקיטון

קיטון עקב הפחתת , בתחום המוצרים הביתייםח "מיליון ש 9 - כשל בסך זמן ארוך לגביה ל

ך גידול ביעודה לפיצויים בס, ח ומנגד"מיליון ש 1.1 -רכוש קבוע ורכוש האחר בסך של כ

 1.8 -גידול במסים הנדחים בסך של כ, ח בתחום המוצרים הביתיים"מיליון ש 0.7של כ 

ח בתחום "מיליון ש 0.3 -וכן גידול בסך של כ, ח בתחום המערכות המסחריות"מיליון ש

ח "מיליון ש 1.6 -גידול בחלק החברה בחברות מוחזקות בסך של כ, המוצרים הבתיים

  .ח בתחום המוצרים הביתיים"מיליון ש 0.6 - כ וגידול בפיקדונות רכבים בסך של

   שוטפות התחייבויות .1.2.3

ח "מיליון ש 334.5 - הסתכמו לסך של כ ,2013 בדצמבר 31ליום  השוטפות ההתחייבויות

 -וכ 53.6%  - המהווים כ ,2012בדצמבר  31ח ליום "מיליון ש 377.5 -לעומת סך של כ

 .  בהתאמה, מסך המאזן מאוחד פרופורמה 56.2%

  :ח נובע בעיקר"מיליון ש  43 -יטון בהתחייבויות השוטפות בסך של כהק

 מקיטון, ח"מיליון ש 27.1 -באשראי מתאגידים בנקאיים ואחרים בסך של כ מקיטון )א(

 0.7 -קיטון בסך של כו ,המוצרים הביתייםבתחום ח "מיליון ש 26.4 -בסך של כ

 .המערכות המסחריותבתחום  ח"מיליון ש

, ח"מיליון ש 19.1 - ת לספקים ונותני שירותים בסך של כבהתחייבויו מקיטון )ב(

ומנגד , בתחום המוצרים הביתייםח "מיליון ש 23.4 -בסך של כ מקיטוןכתוצאה 

   .בתחום המערכות המסחריות ח"שמיליון  4.3 -בסך של כגידול 

 - כתוצאה מגידול בסך של כ, ח"מיליון ש 3.3 -זכאים ויתרות זכות בסך של כב מגידול )ג(

ח בתחום המערכות "מיליון ש 0.5 -בתחום המוצרים הביתיים ומגידול בסך של כ 2.8

 .המסחריות
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   לא שוטפות התחייבויות .1.2.4

ח "מיליון ש 44.5 -הסתכמו לסך של כ ,2013 בדצמבר 31 ליום ארוךלזמן  תיוההתחייבו

 9.3% - וכ  7.1% -המהווים כ ,2012 בדצמבר 31ח ליום "מיליון ש 62.3 - לעומת סך של כ

   .בהתאמה, מאוחד פרופורמהמסך המאזן 

ח נובע בעיקרו מקיטון "מיליון ש 17.8 - הקיטון בהתחייבויות הלא שוטפות בסך של כ

 ומנגד גידול , ח"מיליון ש 19.5 -באגרות החוב שאינן ניתנות להמרה במניות בסך של כ

   .המוצרים הביתייםבתחום  ח"שמיליון   1.9 - בסעיף הכנסות מראש בסך של כ

 הון  .1.2.5

 192.5 -לעומת סך של כ ח"מיליון ש 199.8 -סך של כ על מדע ,2013 בדצמבר 31 ליום ההון

מסך המאזן מאוחד  28.6% - וכ 32% -המהווים כ ,2012 בדצמבר 31ח ליום "מיליון ש

 ח"מיליון ש 15.3 -מהרווח הכולל לתקופה בסך של כ הושפעהון ה. בהתאמה, פרופורמה

  .ח"מיליון ש 8 -של כ דיבידנד בסך תשלוםומנגד 
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  תוצאות הפעילות .1.3

לשנת בהשוואה לדוחות רווח והפסד מאוחדים  2013לשנת מאוחדים תמצית דוחות רווח והפסד 
 תיוכפעילווההשקעות באנרגיה מתחדשת  םהניידיהכוללים התייחסות לתחום הטלפונים , 2012

 :")רווח והפסד מאוחד פרופורמה" -להלן (לצורך השוואה  ,תומופסק

  

 

 

רבעון  
 ראשון
2013  

  רבעון
  שני
2013 

רבעון 
שלישי 

2013 

רבעון 
רביעי 
2013 

  שנת
2013 

  שנת
2012 

גידול 
  )קיטון(

בין 
  השנים

  אחוז
גידול 

  )קיטון(
  בין השנים

         

הכנסות ממכירות 
 וממתן שירותים

177,734 159,765 160,473 138,881 636,853 671,236 )34,383( )5.1( 

 )2.5( )12,193( 565,489 372,477 110,285 343,119 101,118 643,129 ההכנסותעלות 

 )12.2( )22,190( 181,671 159,481 28,596 41,130 41,664 48,091 רווח גולמי
  )10.2( )10,816( )105,844( )95,028( )18,705( )23,872( )22,677( )29,774( הוצאות מכירה

הוצאות הנהלה 
 וכלליות

)9,314( )8,131( )7,098( )7,309( )31,852( )34,528( )2,676( )7.8( 

) הוצאות(הכנסות 
 נטו, אחרות

277 283 273 232 1,065 1,219 )154( )12.6( 

רווח מפעולות 
 )20.8( )8,852( 42,518 33,666 2,814 10,433 11,139 9,280 רגילות

  )23( )5,385( )23,429( )18,044( )5,056( )3,824( )9,020( )144(   נטו, הוצאות מימון

חלק החברה ברווחי 
חברה מוחזקת 

המטופלת בשיטת 
  השווי המאזני

)1,085( 998 1,380 072,1 500,2 2,367  133 5.6 

לפני  ) הפסד( רווח
 )15.5( )3,343( 21,456 18,122 )1,035( 7,989 3,117 8,051 כנסההמסים על ה

 מיסים על ההכנסה
)2,477( )822( )971,1( 1,192 )078,4( )5,384( )1,306( )24.3( 

) הפסד(רווח 
 מפעילות נמשכת

5,574 2,295 6,018 157 14,044 16,072 )2,028( )12.6( 

ת יורווח מפעילו
  ושהופסק

321  )481(  )525(  )731(  )1,416(  321,5  )6,737(  )126.6(  

  )41.0(  )8,765(  393,21  628,12  )574(  493,5  814,1  895,5  רווח נקי לתקופה

כולל ) הפסד(רווח 
הפרשי תרגום  –אחר 

דוחות כספיים של פעילות 
 חוץ

189 )198( 453 2,267 2,711 )384( 3,095 806 

סך הכל רווח 
 )27( )5,670( 21,009 15,339 1,693 5,946 1,616 6,084 כולל) הפסד(

 

נקי ) הפסד(רווח 
           :מיוחס ל

 של בעלי מניות
 החברה

6,006 1,963 5,592 )116( 13,445 23,271 )9,826(  )42.2(  

  56.5  1,061 )1,878( )817( )458( )99( )149( )111( זכויות המיעוט

  

סך הכל רווח כולל 
            :מיוחס ל

 של בעלי מניות
 החברה

6,195 1,765 6,045 2,151 16,156 22,887 )6,731(  )29.4(  

  56.5  1,061 )1,878( )817( )458( )99( )149( )111( זכויות המיעוט
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 ")מחזור המכירות("הכנסות ממכירות ומתן שירותים  .1.3.1

 671.2 -סך של כ לעומתח "מיליון ש 636.9 -לסך של כ מוהסתכבתקופת הדוח  ההכנסות

 ח"מיליון ש 34.4 - של כבסך בהכנסות  הקיטון. ח בתקופה המקבילה אשתקד"מיליון ש

מיליון  52.3 - מכירות בתחום המוצרים הביתיים בסך של כבמחזור ה מקיטוןבעיקר נובע 

ח ובנטרול "מיליון ש 20.6 -בתחום המערכות המסחריות בסך של כומנגד גידול , ח"ש

 .ח"מיליון ש 3.2 -הכנסות בין התחומים בסך של כ

ח לעומת סך "מיליון ש 138.9 -הסתכמו ההכנסות לסך של כ, 2013ברבעון הרביעי של שנת 

 17.9 -של כבסך בהכנסות  הקיטון. ח ברבעון המקביל אשתקד"מיליון ש 156.8 –של כ 

 18.9 -בסך של כ במכירות בתחום המוצרים הביתיים מקיטוןנובע בעיקר  ,ח"מיליון ש

  .ח"מיליון ש 1 - ח ומנגד גידול בתחום המערכות המסחריות בסך של כ"מיליון ש

 באמצעות טרקלין' דפים וסוגי בומכירת עו טרקליןהמכירות לבתקופת הדוח הסתכמו 

מיליון  100.3 -ח לעומת סך של כ"מיליון ש 101.3 -לסך של כ) חברה בבעלות בעל שליטה(

ממחזור המכירות  14.9% - ו 15.9% -המהווים כ, בתקופה המקבילה אשתקדח "ש

 מכירותהסתכמו ה 2012 - ו 2013השנים בתקופת הרבעון הרביעי של . בהתאמה, המאוחד

ח וסך של "שמיליון  23.9 -לסך של כ באמצעות טרקלין' ומכירת עודפים וסוגי ב טרקליןל

    .בהתאמה, ח"מיליון ש 26.9 - כ

בחלוקה לקבוצות המוצרים  בתחום המוצרים הביתייםלהלן פירוט הכנסות הקבוצה 

  :בתחום ושיעורן מסך הכנסות הקבוצה) ח"באלפי ש(השונות 

 מוצרים  2013  2012  2011
מסך  %

  נסות הכה

מסך  %  הכנסות

  הכנסות ה

מסך  %  הכנסות

  הכנסות ה

  הכנסות

  מוצרים גדולים  347,259  67.7  396,834  70.2  320,316  61.2

  מוצרים קטנים  165,669  32.3  168,362  29.8  203,160  38.8

בחלוקה לסוגי המוצרים  בתחום המוצרים הביתייםלהלן פירוט הכנסות הקבוצה 

  :בתחום עורן מסך הכנסות הקבוצהושי) ח"באלפי ש(השונים 

  מוצרים  2013  2012  2011
מסך  %

  הכנסות ה

מסך  %  הכנסות

  הכנסות ה

מסך  %  הכנסות

  הכנסות ה

  הכנסות

  מקררים  206,648  40.3  272,752  48.2  164,753  31.5
  מזגנים  37,671  7.3  38,168  6.8  46,046  8.8
  אחרים  268,609  52.4  254,276  45.0  312,677  59.7
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בחלוקה לקבוצות בתחום המוצרים הביתיים , להלן פירוט הסכום ושיעור הרווח הגולמי

  :)ח"באלפי ש(המוצרים השונות 

  מוצרים  2013  2012  2011
  רווח גולמי   %  רווח גולמי   %  רווח גולמי   %

  מוצרים גדולים  88,246  25.4  108,192  27.3  75,828  23.7

  מוצרים קטנים  45,565  27.5  53,057  31.5  68,667  33.8

  כ "סה  133,811  26.1  161,249  28.5  144,495  27.6
  

בתחום המוצרים הביתיים בחלוקה לסוגי , להלן פירוט הסכום ושיעור הרווח הגולמי

  ):ח"באלפי ש(המוצרים השונים 

  

  

  

  

 גולמי רווח .1.3.2

 -ח לעומת סך של כ"מיליון ש 159.5 -הסתכם הרווח הגולמי לסך של כ, בתקופת הדוח

ממחזור  27.1% –ו  25% -המהווים כ, תקופה המקבילה אשתקדח ב"מיליון ש 181.7

בשיעור הרווח הגולמי נבע בעיקר מתחום המוצרים הקיטון  .בהתאמה, המכירות המאוחד

 -שיעור הרווח הגולמי בתחום המוצרים הביתיים בתקופת הדוח עמד על כ,הביתיים

  .בתקופה במקבילה אשתקד 28.5%לעומת שיעור של , 26.1%

 מכירההוצאות  .1.3.3

 -ח לעומת סך של כ"מיליון ש 95 - סך של כל הסתכמו הוצאות המכירה, בתקופת הדוח

ממחזור  15.8% - וכ 14.9% - המהווים כ, ח בתקופה המקבילה אשתקד"מיליון ש 105.8

  . בהתאמה ,המכירות המאוחד

בשיעור הוצאות המכירה והקיטון  ,ח"שמיליון  10.8 -בסך של כ הקיטון בהוצאות מכירה

 ,נבעו בעיקר מתחום המוצרים הביתיים 0.9% -בשיעור של כ חזור המכירות המאוחדממ

  :כמפורט להלן

 81.9 -סך של כהסתכמו הוצאות המכירה בתחום המוצרים הביתיים ל, בתקופת הדוח

 -המהווים כ, ח בתקופה המקבילה אשתקד"מיליון ש 93.9 - ח לעומת סך של כ"מיליון ש

המכירה בהוצאות הקיטון . בהתאמה ,כירות בתחוםממחזור המ 16.6% -כ - ו 16%

  מוצרים  2013  2012  2011
  רווח גולמי   %  רווח גולמי   %  רווח גולמי   %

  מקררים  63,083  30.5  83,715  30.7  41,381  25.1
  מזגנים  4,286  11.4  4,868  12.8  7,808  17.0
  אחרים  66,442  24.7  72,666  28.6  95,306  30.5
  כ "סה  133,811  26.1  161,249  28.5  144,495  27.6
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קיטון , ח"מיליון ש 1.9 -מקיטון בהוצאות שכר ונלוות בסך של כנבע בעיקר , בתחום

בעיקר בשל ירידה במכירות  ח"מיליון ש 2 -בהוצאות הובלה ללקוחות בסך של כ

וי המקררים במסגרת מכרזים ממשלתיים הדורשים הובלת מקררים לבתי הלקוחות ופינ

 ח "מיליון ש 0.4 - קיטון בהוצאות אחזקת כלי רכב בסך של כ, המקררים המוחלפים

לרשתות הקמעונאיות ולחנויות ח "מיליון ש 6.5 -בסך של כבעמלות מכירה  וקיטון

  .ת מקררים במסגרת מכרזים ממשלתייםומכירירידה בהסוחרים בגין 

 הוצאות הנהלה וכלליות .1.3.4

ח לעומת סך "מיליון ש 31.9 -סך של כלה וכלליות להוצאות הנה הסתכמו, בתקופת הדוח

ממחזור  5.1% -ו כ 5% - המהווים כ, ח בתקופה המקבילה אשתקד"מיליון ש 34.5 -של כ

  . בהתאמה, המכירות המאוחד

המוצרים נבע בעיקר מתחום ח "מיליון ש 2.7 -בסך של כבהוצאות הנהלה וכלליות  קיטוןה

  :כמפורט להלן, הביתיים

 -המוצרים הביתיים לסך של כבתחום  ההנהלה וכלליותהסתכמו הוצאות , חבתקופת הדו

 הקיטון. ח בתקופה המקבילה אשתקד"מיליון ש 25.2 -ח לעומת סך של כ"מיליון ש 23.1

בסך של  בהוצאות שכר ודמי ניהול קיטוןבעיקר מ ,בהוצאות הנהלה וכלליות בתחום נבע

  . ח"מיליון ש 2.7 - כ

 נטו, הוצאות מימון .1.3.5

ח לעומת סך של "מיליון ש 18 - סך של כל, נטו, מימוןה הוצאות הסתכמו, קופת הדוחבת

ממחזור  3.5% -וכ 2.8% - המהווים כ, ח בתקופה המקבילה אשתקד"מיליון ש 23.4 - כ

  .בהתאמה, המכירות המאוחד

נבעה מקבילה אשתקד ההוצאות המימון בתקופת הדוח ביחס לתקופה בשיעור הירידה 

וכן , הוצאות עסקאות חיסוי מטבעיותהכנסות מהפרשי שער בניכוי ב גידולמבעיקר 

  .2013מירידת שיעור ריבית הפריים במהלך שנת 
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 רווח כולל .1.3.6

 21 - ח לעומת סך של כ"מיליון ש 15.3 -כסך של  הכולל ל הרווח הסתכם, בתקופת הדוח

ירות ממחזור המכ 3.1% - וכ  2.4% -המהווים כ, ח בתקופה המקבילה אשתקד"מיליון ש

 .בהתאמה, המאוחד

, בשיעור הרווח הגולמי 2% -של כ מקיטון בעיקר נבעהבשיעור הרווח הכולל  הירידה

קיטון בהוצאות הנהלה וכלליות בשיעור  ,0.9% - מכירה של  כההוצאות בשיעור מקיטון 

בשיעור הוצאות המס של  קיטון ,0.7% - בשיעור הוצאות המימון של כמקיטון  , 0.1%של 

 0.5% -וגידול בשיעור של כ 1% -גידול בהפסד מפעילויות שהופסקו בשיעור של כ ,0.2% - כ

  .ברווח הכולל האחר

 מימון ומקורות נזילות .1.4

 פעילות שוטפת .1.4.1

 10.2 - לסך של כ שוטפתפעילות מ שנבעוהמזומנים תזרימי  הסתכמו, תקופת הדוחב

ח "מיליון ש 34.7 -כסך של ב פעילות שוטפת מו נבעתזרימי מזומנים ש לעומת ח"מיליון ש

  . בתקופה המקבילה אשתקד

מירידה ביתרת בעיקר נבעו  ,בתקופת הדוח פעילות שוטפתמ נבעוש המזומנים מיתזרי

חייבים ויתרות , לקוחותביתרת  ירידה, 8.4 -המחאות לגבייה והוצאות מראש בסך של כ

בסך של מראש  והכנסותעליה ביתרת זכאים ויתרות זכות  ,ח"מיליון ש 4 - בסך של כ חובה

מפעילות , נטו, קיטון בנכסים, ח"מיליון ש 2 - פחת והפחתות בסך של כ, ח"מיליון ש 5.5 - כ

, ח ומנגד"מיליון ש 12.6 - ח והרווח הנקי בסך של כ"מיליון ש 1.4 - שהופסקה בסך של כ

רווח בגין , ח"מליון ש 18.9 -ירידה ביתרת התחייבויות לספקים ונותני שירותים בסך של כ

ומסים  ח"מיליון ש 2.5 -רות מוחזקות המטופלת בשיטת השווי המאזני בסך של כחב

  .ח"מיליון ש 2.1 -נטו בסך של כ, נדחים

 פעילות השקעה .1.4.2

 44.3לסך של , נטו, פעילות השקעהשנבעו מ המזומנים מיתזרי הסתכמו, תקופת הדוחב

   .ח בתקופה המקבילה אשתקד"מיליון ש 4.1 - לעומת סך של כח "שמיליון 

מגביית  בעיקר ונבע, בתקופת הדוח ,נטו, פעילות השקעהשנבעו מ המזומנים מיתזרי

מיליון  44.8 -בסך של כ הלוואות מצדדים קשורים וחברה המטופלת בשיטת השווי המאזני

  .ח"ש
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 פעילות מימון .1.4.3

 55.1 -לסך של כ ,נטו, מימון פעילותשימשו לשהמזומנים  מיתזריהסתכמו , תקופת הדוחב

מיליון  38.5 -סך של כב ,נטו, מימוןתזרימי מזומנים שנבעו מפעילות  ח לעומת"ש מיליון

  . בתקופה המקבילה אשתקד, ח"ש

אשראי לזמן קצר  פירעוןמבעיקר נבעו  ,נטו, פעילות מימוןל שימשותזרימי המזומנים ש

מרה אגרות חוב שאינן ניתנות לה ופירעוןח "מיליון ש 27 - בסך של כ ,נטו, מבנקים ואחרים

מיליון  8 -וכן דיבידנד ששולם לבעלי המניות בסך של כ ח"שמליון  20 - בסך של כ במניות

  .ח"ש

  אירועים מהותיים בתקופת הדוח  .1.5

בדוחות הכספיים המאוחדים ' ג 1לפרטים בדבר שינוי מבנה ארגוני בקבוצה ראה ביאור  .1.5.1

 .2013, בדצמבר 31ליום 

מנורה , מ"מ עם בנק ירושלים בע"ה בעהתקשרות ברימאג השקעות באנרגילפרטים בדבר  .1.5.2

בדבר הארכת  מימוןההסכם לצורך תיקון למ "מ ומנורה מבטחים פנסיה בע"מבטחים בע

בדוחות הכספיים המאוחדים ליום  )5('א 19ראה ביאור , התקופה להעמדת מסגרת אשראי

 .2013בדצמבר  31

לדוחות ' א 31לפרטים בדבר מכירת פעילות תחום הטלפונים הניידים ראה ביאור  .1.5.3

 .2013, בדצמבר 31הכספיים המאוחדים ליום 

לדוחות ' ו 20ראה ביאור  2013לפרטים בדבר חלוקת דיבידנד על ידי החברה בשנת  .1.5.4

 .2013, בדצמבר 31הכספיים המאוחדים ליום 

מ בקשר לרכישת חברת "בע סולארלבין אספן בדבר חתימת הסכם בין החברה לפרטים  .1.5.5

לדוחות הכספיים  )2( 31חברה מוחזקת שלה ראה ביאור ברימאג השקעות באנרגיה ו

 .2013, בדצמבר 31המאוחדים ליום 

חברה בשליטתו של מר , מ"ברת אניר זילברשטיין החזקות בעח לפרטים בדבר רכישה של  .1.5.6

, בעל מניות ודירקטור בחברה, ממר משה קטן, בעל השליטה בחברה, ל זילברשטייןשאו

לדוחות הכספיים המאוחדים ) 5('ד 32ראה ביאור , באניראת כל מניותיו של מר משה קטן 

 .2013, בדצמבר 31ליום 
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 לסיכוני שוק ודרכי ניהולם  חשיפה .2

 סיכוני שוק בחברה ניהולהאחראי על  .2.1

 -של החברה וניהול ל כספים "הוא סמנכ, נכון למועד הדוח, האחראי על ניהול הסיכונים בחברה

  .'לפרק ד' א26תקנה ראה  הןמר כלפרטים אודות . מר פיני כהן

  ומדיניות הקבוצה בניהול סיכוני שוקסיכוני השוק  תיאור .2.2

 ,כלכליים –סיכונים ענפיים וסיכונים מאקרו  ,יםיייחוד סיכוןה בגורמי כרוכ הקבוצה פעילות

מדיניות הקבוצה היא לגדר  .לעיל' בפרק א  1.8.3.26 -ו, 1.8.2.24, 1.8.1.30, 1.7בסעיפים כמפורט 

החשיפה החשבונאית והכלכלית של סיכוני השוק באופן חלקי בהתאם להערכותיה וציפיותיה את 

  . לא נקבעה מגבלה כמותית למדיניות זו. לגבי הפרמטרים המשפעים על הסיכון

  

  על מדיניות ניהול סיכוני שוק ואופן מימושה הפיקוח .2.3

חראי על ניהול הסיכונים הפיקוח על מדיניות ניהול סיכוני שוק ואופן מימושה נתון בידי הא

לרמת  בנוגע חברההדירקטוריון ל תדיר דיווחמצריך  מדיניותהעל מימוש הפיקוח . בחברה

וכן ביצוע תיעוד הולם המאפשר מעקב פנימי ומפורט של , החשיפה ומדיניות ההגנות הפיננסיות

לגבש דרכי ם בכדי יחיצוני מיועציםמקבלת ייעוץ שוטף  חברהה .ההשקעות וההגנות הפיננסיות

  .בשווקים הרלוונטיים התפתחויותלקבל מידע וכן לעקוב באופן שוטף אחר  ,פעולה
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  הצמדה בסיסי  וחד .2.4

  )ח"באלפי ש( 2013, בדצמבר 31תנאי הצמדת יתרות כספית למאזן המאוחד ליום 

  

בדוח  
 אירו דולר הכספי 

צמוד 
 לא צמוד למדד

יתרת לא 
 כ"סה כספיות

  נכסים
              

 999 -  723 -  38 238 999 מזומנים ושווי מזומנים
 260,171 - 257,356 -- -  2,815 260,171 לקוחות

 16,508 3,725 5,054 1,199 1,950 4,580 16,508 חייבים ויתרות חובה
 172,418 172,418 -  - -  - 172,418 מלאי

 4,378 1,269 3,109 - - - 4,378 השקעות ויתרות חובה לזמן ארוך

 1,031 1,031 -- - - - 1,031  נטו, עודף נכסים בשל הטבות לעובדים
 44,448 44,448 - - - - 44,448  השקעות בחברות מוחזקות

 5,832 5,832 -  -  -  -  5,832 רכוש קבוע

 7,825 7,825 -  -  -  -  7,825 מסים נדחים

 רכוש אחר
 13,545 - - - - 13,545  13,545 

 97,365 69,409 9,461 18,302  13 180 97,365 למכירהנכסים המוחזקים 

 624,520 319,502 275,703 19,501 2,001 7,813 624,520 כ נכסים"סה

 התחייבויות
              

 206,093 -  195,753 -  5,519 4,821 206,093 אשראי מתאגידים בנקאיים ואחרים

 68,268 -  36,376 -  23,129 8,763 68,268 התחייבויות לספקים ונותני שירותים
 37,444 4,538 29,525 3,225 - 156  37,444 זכאים ויתרות זכות

 6,977 6,977 -  -  -  -  6,977 הכנסות מראש לזמן ארוך

 886 -  886 -  -  -  886 התחייבות לזמן ארוך

 59,410 - 59,410 - - - 59,410 אגרות חוב שאינן ניתנות להמרה במניות
יבויות המתייחסות לנכסים המוחזקים התחי

 45,670 733 1,224 43,713 - - 45,670  למכירה

 424,748 12,248 323,174 46,938 28,648 13,740 424,748 כ התחייבויות"סה

)5,927( 199,772 )התחייבויות( יתרת חשיפה של נכסים   )26,647(  )27,437(  )47,471(  307,254 199,772 
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  )ח"באלפי ש( 2012, בדצמבר 31תנאי הצמדת יתרות כספית למאזן המאוחד ליום 

  

בדוח  
 אירו דולר הכספי 

צמוד 
 לא צמוד למדד

יתרת לא 
 כ"סה כספיות

  נכסים
              

 3,424 -  2,160 -  73 1,191  3,424 מזומנים ושווי מזומנים
 267,898 - 255,358 6,299 -  6,241 267,898 לקוחות

 17,960 4,938 2,368 6,659 224 3,771 17,960 חייבים ויתרות חובה
 172,886 172,886 -  - -  - 172,886 מלאי

 25,751 1,080 12,089 12,582 - - 25,751 השקעות ויתרות חובה לזמן ארוך

 43,572 43,572 - - - - 43,572  השקעות בחברות מוחזקות
 6,535 6,535 -  -  -  -  6,535 רכוש קבוע

 63,714 63,714 - - - - 63,714 השקעות בפרויקטים

 8,389 8,389 -  -  -  -  8,389 מסים נדחים

 רכוש אחר
 13,972 - - - - 13,972  13,972 

 47,806 18,437 28,711 -  6 652 47,806 נכסים המוחזקים למכירה

 671,907 333,523 300,686 25,540 303 11,855 671,907 כ נכסים"סה

 התחייבויות
              

 233,096 -  229,073 -  771 3,252 233,096 אשראי מתאגידים בנקאיים ואחרים

 87,545 -  37,004 -  21,673 28,868 87,545 התחייבויות לספקים ונותני שירותים
 34,165 7,053 27,054 58 - -  34,165 זכאים ויתרות זכות

 5,891 5,891 -  -  -  -  5,891 זמן ארוךהכנסות מראש ל

 72 72 - - - - 72  נטו, התחייבויות בשל סיום יחסי עובד מעביד
 671 671 -  -  -  -  671 מסים נדחים

 1,102 -  1,102 -  -  -  1,102 התחייבות לזמן ארוך

 אגרות חוב הניתנות להמרה במניות
 56  -  - 56  -  -  56 

 78,952 - 78,952 - - - 78,952 ניתנות להמרה במניותאגרות חוב שאינן 
התחייבויות המתייחסות לנכסים המוחזקים 

 37,879 469 25,997 237 - 11,176 37,879  למכירה

 479,429 14,156 399,182 351 22,444 43,296 479,429 כ התחייבויות"סה

)31,441( 192,478 )התחייבויות( יתרת חשיפה של נכסים   )22,141(  25,189 )98,496(  319,367 192,478 

  
  

 פוזיציות בנגזרים  .2.5

  :2013 , רבמדצב 31ליום  בחברה, להלן פרוט העסקאות הפתוחות בנגזרים

  ח"שווי הוגן באלפי ש  סכום באלפי דולר  תאריך פקיעה  הפוזיציה

        :עסקאות אקדמה

  01.2014  1,000  )61(  

  02.2014  250,1  )46(    

  )107(  2,250    שקל/דולר הכ עסקאות אקדמ"סה

  ח"שווי הוגן באלפי ש  סכום באלפי אירו  תאריך פקיעה  הפוזיציה

        :עסקאות אקדמה

  01.2014  000,1  )27(  

  )27(  1,000    שקל/כ עסקאות אקדמה אירו"סה 
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  בטי ממשל תאגידייה .3

  מדיניות מתן תרומות .3.1

: כאשר נקבע ייעוד לתרומות הקבוצה נוהגת לתרום מעת לעת למוסדות צדקה וארגוני תמיכה

הוחלט להשאיר את שיקול הדעת בניהול תקציב התרומות בידי מר . לרפואה ולחינוך, לנזקקים

הסתכמו תרומות אלו לסך של , בתקופת הדוח. שאול זילברשטיין בהתאם לייעוד התרומות שנקבע

   .ח"אלפי ש 606.6 - כ

 תגמולים לבעלי עניין ולנושאי משרה בכירה .3.2

ון החברה ערך דיון בדבר הקשר שבין התגמולים שניתנו לנושאי המשרה בחברה בהתאם דירקטורי

לבין תרומתו של כל אחד מנושאי , 1970ל "תקופתיים ומידיים התשלתקנות דוחות  21לתקנה 

  .הדיון נערך לגבי כל אחד מנושאי המשרה בנפרד. 2013המשרה בשנת 

-על, בין היתר, נקבעו', בפרק ד 21פורטים בתקנה התגמולים לבעלי עניין ולנושאי משרה בכירה המ

מורכבות הטיפול והתרומה האישית של כל בעל תפקיד להצלחת החברה , פי היקף עסקי החברה

לאור מורכבות , לאור המשימות המוטלות עליהם בניהול החברה, בין היתר, ועסקיה וזאת

התחשב בשיעורם ובסכומי תפקידיהם ופעילותם בשים לב לאתגרים בפניהם ניצבת החברה וב

ובהתאם לסקר נתונים השוואתי לתגמול נושאי  התקבול המקובלים בחברות ציבוריות בישראל

התגמולים , להערכת דירקטוריון החברה. גוף חיצוני בלתי תלויידי - שהוכן על משרה בכירה

רומתם תל ולמנהלים הבכירים משקפים את "למנכ, ר הדירקטוריון הפעיל"הכוללים שניתנו ליו

  .לחברה והינם הוגנים וסבירים

  :להלן הסברי הדירקטוריון כאמור

   ר הדירקטוריון"יו –מר שאול זילברשטיין 

האסטרטגיה והפיתוח העסקי של , המדיניות העסקיתוביל את משיך להמר זילברשטיין מ

ול מר זילברשטיין תורם רבות לקבוצה מניסיונו הרב בתחום המוצרים הביתיים ובניה. הקבוצה

וחברת  LGמ עם "את המובשם ברימאג תקשורת מר זילברשטיין ניהל  2013בשנת  .עסקים בכלל

  .  לרונלייט בתחום הטלפונים הניידיםמכירת הפעילות רונלייט בקשר עם 

ולקוחותיה חזק את קשרי הקבוצה עם הספקים העיקריים של הקבוצה ממשיך לזילברשטיין מר 

במהלך שנת . שיתופי פעולה עסקייםיצירת תוך , של הקבוצההאסטרטגיים בכל תחומי הפעילות 

חברת עסקיה של תרם מר זילברשטיין רבות לפיתוח עסקיה של החברה לרבות בפיתוח ,  2013

 2013מר זילברשטיין תרם רבות בשנת , כמו כן. הבת העוסקת בתחום מוצרי החשמל בגיאורגיה

עבור חברת ברימאג  וכן יזם , החשמלבתחום מוצרי  שיטת ההתקשרות עם הלקוחותלשינוי 

  . שוניםהתקשרויות עם ספקים תאורה 

ושותף לקבלת החלטות בקשר תורם רבות ביצירת קשרים עם הבנקים מר זילברשטיין , כן- כמו

  .ותורם מידיעותיו וניסיונו בתחום המימון, לעסקאות חיסוי מטבעיות

המובא לאישור האסיפה הכללית  ,ייןדירקטוריון החברה בחן את הסכם התגמול של מר זילברשט

וכן  ,בהתחשב בתרומתו לקבוצה כמוזכר לעיל ,)להלן' בפרק ד 12.3כאמור בסעיף (של החברה 
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ובהתאם לסקר נתונים השוואתי לתגמול נושאי משרה  ,תוצאותיהבבמצבה הכספי של הקבוצה ו

של מר  המוצעול קבע כי התגמו ,לתפקידים דומים בחברות דומותאת תפקידו שווה בכירה המ

   .הינו הוגן וסביר, המובא לאישור האסיפה הכללית כאמורזילברשטיין בתקופת הדוח 

  וישפאר החברה ל"מנכ – צביקה שמעונימר 

ניהל מר שמעוני  ,זובמסגרת . 2013בשנת  בחברה  שחל תהליך ההתייעלותהוביל את שמעוני מר 

לרבות צמצומים  ,תוך ביצוע שינויים את מעבר מטה הפעילות של חברת ישפאר למשרדי החברה

 המדיניותהחברה ולבניית של התייעלות המר שמעוני תרם רבות לתוכנית . אדם בחברהה חבכו

תורם רבות  שמעונימר  .ביעדיה ובאתגרים שעומדים בפניהעל מנת שהחברה תעמוד  העסקית

ובניהול  תייםהמוצרים הבימוצרי האלקטרוניקה הבידורית ומניסיונו הרב בתחום  לחברה

  . עסקים בכללה

לרבות בהתחשב בתרומתו לקבוצה  ,שמעונידירקטוריון החברה בחן את הסכם התגמול של מר 

במצבה הכספי של הקבוצה וכן  ,כמוזכר לעיל, ל החברה וחברת הבת ישפאר"בגין תפקידו כמנכ

דומים  לתפקידיםובהתאם לסקר נתונים השוואתי לתגמול נושאי משרה בכירה  ,ותוצאותיה

  .בתקופת הדוח הינו הוגן וסביר שמעוניקבע כי התגמול של מר ו ,בחברות דומות

  של ברימאג תאורהר פעיל "יור דירקטוריון החברה ו"סגן יו –מר משה קטן  

מר קטן שותף להתוויית המדיניות העסקית של החברה ועמידה ביעדיה ובאתגרים שעומדים 

יונו הרב בתחום המוצרים הביתיים ובניהול העסקים מר קטן תורם רבות לחברה מניס. בפניה

היה מעורב  ,ר הדירקטוריון"ל והן כסגן יו"הן כמשנה למנכ במסגרת תפקידו ,2013בשנת . בכלל

למחלקת המוצרים הקטנים , מניסיונו ומקשריו עם הספקים והלקוחות האסטרטגייםרבות ותרם 

    .  בחברה

רבות בניהול הקשר עם לה של ברימאג תאורה ותורם ר פעיל "כיו שימש מר קטן 2013במהלך  

  .ייעול וצמצוםובתהליכי , הספקים והלקוחות

המובא לאישור האסיפה הכללית של  קטןדירקטוריון החברה בחן את הסכם התגמול של מר 

במצבה וכן בהתחשב בתרומתו לקבוצה כמוזכר לעיל  ,)להלן' בפרק ד 12.4כאמור בסעיף (החברה 

ובהתאם לסקר נתונים השוואתי לתגמול נושאי משרה בכירה  ,וצה ותוצאותיההכספי של הקב

 בתקופת הדוח קטןשל מר  המוצעקבע  כי התגמול ו ,בהשוואה לתפקידים דומים בחברות דומות

   .הינו הוגן וסביר ,המובא לאישור האסיפה הכללית כאמור

   ברימאג שירותל "מנכ –זי  קומר אלי 

מר . ות השירות של החברה ועמידתה ביעדיה ובאתגרים שעומדים בפניהמר קוזי מתווה את מדיני

קוזי תורם רבות לחברה מניסיונו הרב בתחום השירות והאחריות למוצרים ביתיים ובניהול 

ניהל מר קוזי את השירות של מותגים ושמות מותג  ,במסגרת תפקידו ,2013בשנת . העסקים בכלל

, כמו כן .מכירת מוצריםמחזורי החברה משמירה על  בפעילות החברה לוכן תרם  של הקבוצה

ובהגדלת מחזורי  ותרם מניסיונו בניהול ,ברימאג ציקלון ,היה חבר בהנהלת חברת הבת 2013בשנת 

  . המכירות של ברימאג ציקלון
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בהתחשב בתרומתו לקבוצה כמוזכר לעיל  ,קוזידירקטוריון החברה בחן את הסכם התגמול של מר 

ובהתאם לסקר נתונים השוואתי לתגמול נושאי משרה  ,של הקבוצה ותוצאותיה במצבה הכספיוכן 

בתקופת הדוח  קוזיקבע כי התגמול של מר ו ,בהשוואה לתפקידים דומים בחברות דומותבכירה 

  .הינו הוגן וסביר

  

   חברת האם ובחברות הבנותל כספים וניהול "סמנכ –מר פיני כהן 

  

חלק מוביל את מחלקת הכספים של החברה ו, של החברהמר פיני כהן כמנהל כספים וניהול 

ניהול הסיכונים  תמוביל את אסטרטגיבמסגרת תפקידו . חברות הבנותממחלקות הכספים של 

בעל סמכויות לניהול ו, עסקאות חיסוי מטבעיותבחברה ובעיקר שותף לקבלת החלטות בקשר ל

כחלק מהנהלת החברה תרם , כהן מר . שוק ההוןמ בקשר לקבלת אשראים מגופים פיננסיים ו"מו

מר . רבות לבניית האסטרטגיה של הקבוצה ומתווה ביחד עם חברי ההנהלה את מדיניות החברה

  . לקח חלק גדול בשינויים המבניים שביצעה החברה ובמיזוג בין חברות הבנות בקבוצה, כהן 

ום הטלפוניים מ והסכם מכירת פעילות תח"שותף להובלת המו, היה מר כהן 2013במהלך שנת 

  . מ"הניידים של הקבוצה לרונלייט דיגיטל בע

 שמשמ, בין היתר, את כל תחום ההשקעות באנרגיה מתחדשת ובמסגרת כךמר כהן מנהל , כמו כן

ת אנרגיה המנהלת להפק  - ל ברימאג השקעות באנרגיה וכן כדירקטור בחברת גרין ריי"כמנכ

  .מ"ירוקה בע

בהתחשב בתרומתו לקבוצה לרבות בגין , התגמול של מר כהן דירקטוריון החברה בחן את הסכם

ובהתאם לסקר , צה ותוצאותיהווכן במצבה הכספי של הקב, כמוזכר לעיל, השוניםו יתפקיד

וקבע כי התגמול , ים בחברות דומותמנתונים השוואתי לתגמול נושאי משרה בכירה לתפקידים דו

  .של מר כהן בתקופת הדוח הינו הוגן וסביר

 בחברה הפנימיבדבר המבקר  יגילו .3.3

  פרטי המבקר הפנימי .3.3.1

  מנחם כהן  :שם

  2005שנת   :תחילת כהונה

בוגר בחשבונאות וכלכלה ; רואה חשבון מוסמך  :כישורים וכשירות לתפקיד

ח "שותף במשרד רו; אילן- של אוניברסיטת בר

  כהן טבח& סבו טבת , עידן, הורוביץ

הממונה הארגוני על המבקר 

  :הפנימי

הכפיפות , בהתאם לזאת. דירקטוריוןר ה"יו

ר "הארגונית של המבקר הפנימי הינה ליו

  .הדירקטוריון

  

  דרך המינוי .3.3.2
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על פי , המבקר הפנימי אינו עובד של החברה ומונה לתפקידו על ידי דירקטוריון החברה

  .1992 –ב "התשנ, הפנימית תהוראות חוק הביקור

  תכנית העבודה .3.3.3

אשר , ה שנתית ונקבעת בהתאם להחלטת ועדת ביקורתתוכנית הביקורת הפנימית הינ

מתמקדת בסיכונים החלים על החברה ומכוונת את פעילות המבקר לתחומים בעלי 

תוכנית הביקורת הפנימית כוללת נושאים הקשורים לניהול כספי . רגישות גבוהה יותר

  .החברה וניהול תקין של עסקיה

  אופן עריכת הביקורת .3.3.4

, הביקורת נערכה בהתאם לתקנים המקצועיים המקובלים, ימיעל פי הוראת המבקר הפנ

  .1992 -ב "התשנ, לחוק הביקורת הפנימית) ב( 4כאמור בסעיף 

  גישה למידע .3.3.5

וכן , למידע ולמערכות המידע של החברה, למבקר הפנימי קיימת גישה חופשית למסמכים

  .של החברות בשליטתה

  דין וחשבון המבקר הפנימי .3.3.6

 24 - ו  2013 בדצמבר 23יום ר ועדת הביקורת ב"ת הוגשו בכתב ליודוחות הביקורת הפנימי

   .2013 בדצמבר 26ונידונו בוועדת הביקורת ביום  2013 בדצמבר
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  הערכת הדירקטוריון את פעילות המבקר .3.3.7

רציפות הפעילות ותוכנית העבודה של המבקר הפנימי , אופי, היקף, לדעת הדירקטוריון

  .הפנימית תש בהם כדי להגשים את מטרות הביקורוי ןהינם סבירים בנסיבות העניי

  היקף העסקה ותגמולים .3.3.8

לפי החלטת ועדת , היקף העסקת המבקר הפנימי נגזר מדרישות הביקורת הפנימית

שעות  280הועסק המבקר הפנימי בהיקף של , 2013בשנת . הביקורת של הדירקטוריון

ול סביר ולא יהיה בו כדי התגמ, לדעת דירקטוריון החברה. ח"אלפי ש 56 -ובשכר של כ

   .להשפיע על שיקול דעתו של המבקר בבואו לבקר את החברה

  המבקר  רואה החשבון פרטים בדבר .3.4

  שם רואה החשבון המבקר .3.4.1

  .'ושותסוראיה  בלצר קנובל

   שכר ושעות עבודת המבקר .3.4.2

  רואה החשבון
  שירותים

  
  ח"ט באלפי ש"שכ  שעות עבודה

2013  2012  2013  2012  

  'ושות סוראיה בלצר קנובל

, בגין שירותי ביקורת
מסים ושירותים נלווים 

  לבקרות
3,831  3,059  349  321  

  39  29  263  175  שירותים אחרים

  נוהל עסקאות זניחות .3.5

 הסיווגלוכלליים קווים מנחים נוהל הקובע  חברהאומץ על ידי דירקטוריון ה, 2010במאי  26ביום 

כאמור בתקנות הדוחות ובתקנות דוחות , ה זניחהעם בעל עניין בה כעסק חברהשל עסקה של ה

 .כספיים

תיחשב כעסקה זניחה במקרה בו היחס , עסקת בעל עניין שאינה עסקה חריגה, על פי הנוהל שאומץ

לבין מחזור המכירות ) ככל שמדובר בתשלום עיתי שוטף, במונחים שנתיים(בין היקף העסקה 

ידי רואי החשבון -תיים האחרונים שבוקרו עלפי דוחותיה הכספיים השנ- על חברההמאוחד של ה

  . ח"ש 300,000והיקפה קטן מסך של ) 0.5/100( 0.5% -הינו בשיעור הקטן מ, שלה

הפרמטר שצוין לעיל אינו מתאים לבחינת עסקת בעל  חברהבמקרים בהם לדעת דירקטוריון ה

היחס בין היקף  או נוסף ויקבע האם/פרמטר רלוונטי אחר ו חברהיבחר דירקטוריון ה, עניין

, )0.5/100( 0.5% -העסקה לבין הפרמטר הרלוונטי לבחינת אותה עסקה הינו בשיעור הקטן מ

 . ובהתאם תתקבל החלטה אודות הגדרה של עסקה כגון זו

על אף , שמתקיימות בעסקת בעל עניין נסיבות שבגינן חברהאם וככל שיהיה סבור דירקטוריון ה

או את כלל ההקלות /אין מקום להחיל עליה חלק ו, ניחהעמידתה של העסקה בהגדרת עסקה ז
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יהא רשאי הדירקטוריון להחריג עסקה זו מהגדרתה , הקבועות בדין בקשר עם עסקאות זניחות

  . כעסקה זניחה

בעת בחינתה של עסקת בעלי , חברהבהתאם להנחיית רשות ניירות ערך ולהחלטת דירקטוריון ה

עם בעל העניין או  חברהל העסקאות מאותו סוג שעשתה האת כל חברהעניין יבחן דירקטוריון ה

 ).שנה בדרך כלל(עם תאגידים בשליטתו של בעל העניין באותה תקופה 

  גילוי בדבר מורשי חתימה בחברה .3.6

  .אין בחברה מורשי חתימה בלעדיים

  הוראות גילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי של הקבוצה .4

  נתונים כספיים המיוחסים לחברה כחברה אם .4.1

מצורף כנספח לדוח הדירקטוריון דוח כספי נפרד , לתקנות דוחות תקופתיים' ג9תאם לתקנה בה

 .בצירוף חוות דעת רואה החשבון המבקר, חברהשל ה

 אומדנים חשבונאיים קריטייםשימוש ב .4.2

הכנת הדוחות הכספיים בהתאם לכללי דיווח כספי בינלאומיים דורשת מההנהלה לערוך אומדנים 

על הגילוי , שפיעים על סכומי הרכוש וההתחייבויות המוצגים בדוחות הכספייםהמ, ולהניח הנחות

ועל סכומי ההכנסות , בדבר נכסים מותנים והתחייבויות תלויות לתאריכי הדוחות הכספיים

  . התוצאות בפועל עשויות להיות שונות מאומדנים אלה. וההוצאות לתקופות המדווחות

  :המשמשים בהכנת הדוחות הכספיים, יים המהותייםלהלן תיאור עיקרי האומדנים החשבונא

  ;הסתמכות על חוות דעת של יועצים משפטיים - תביעות משפטיות

נקבעת תוך שימוש בטכניקות הערכה  - התחייבות בגין תוכניות הטבה מוגדרות לאחר העסקה

  ;אקטואריות

הבחינה מחייבת . נהבוחנת ירידת ערך של מוניטין לפחות אחת לש קבוצהה - ירידת ערך מוניטין

הצפויים לנבוע משימוש מתמשך ביחידה , את ההנהלה לבצע אומדן של תזרימי מזומנים עתידיים

  ;מניבת המזומנים

על מנת לקבוע את סכום נכס המסים הנדחים , נדרש שיקול דעת של ההנהלה - נכסי מסים נדחים

ית יאסטרטגמקורה ופויה וסכום ההכנסה החייבת במס הצ, שניתן להכיר בו בהתבסס על העיתוי

 ;תכנון המס

ההפרשה לחובות מסופקים נקבעת באופן ספציפי בגין חובות  -  הפרשה לחובות מסופקים

מכירה בהפרשה בגין קבוצות  חברהה, כמו כן. גבייתם מוטלת בספק חברהשלהערכת הנהלת ה

  .ני האשראי שלהםהמוערכות באופן קולקטיבי בגין ירידת ערך בהתבסס על מאפייני סיכו, לקוחות



  למחזיקי אגרות החוב גילויהוראות  .5

  

  .2013, בדצמבר 31לדוחות הכספיים המאוחדים ליום ) 2( 17ראה גם ביאור 
  
  
  
  

סדרת 
אגרות 
  החוב

מועד 
הנפקת 
  הסדרה

סך כל 
שוויה 
הנקוב 
במועד 

ההנפקה 
באלפי (

  )ח"ש

השווי 
הנקוב 

בתאריך 
  הדוח

השווי 
הנקוב 
כשהוא 
מוערך 
מחדש 

לפי תנאי 
ההצמדה 
לתאריך 

הדוח 
באלפי (

  )ח"ש

סכום 
הריבית 
הצבורה 

 31ליום 
בדצמבר 

2013 
באלפי (

  )ח"ש

השווי 
ההוגן של 
הסדרה 

כפי 
שנכלל 
בדוחות 

הכספיים 
 31ליום 

בדצמבר 
2013 

באלפי (
  )ח"ש

השווי 
הבורסאי 

 31ליום 
בדצמבר 

2013  
באלפי (

  )ח"ש
   

סוג 
הריבית 
  ושיעורה

מועדי 
תשלום 

  הקרן

מועדי 
תשלום 
  הריבית

בסיס 
ההצמדה 

  ותנאיה

האם אגרות 
החוב 

ניתנות 
להמרה 

לנייר ערך 
  אחר

זכות החברה לבצע פדיון 
מוקדם או המרה כפויה 
של אגרות החוב לניירות 
ערך האחרים והתנאים 

  למימושה

תאור הנכסים 
המשועבדים להבטחת 
ההתחייבות לתאריך 

  הדוח

אגרות חוב 
  )1סדרה (

  62,994  59,410  1,875  60,000  60,000  100,000  2010 יוני

  
ריבית 
שנתית 
קבועה 
בשיעור 

 6%של 
 24עד 

, יביונ
2012 

והחל 
מיום זה 
ריבית 
שנתית 

של 
6.25% 

שאינה 
צמודה 
למדד 

המחירים 
  לצרכן 

  
5 

תשלומים 
שנתיים 

 1ביום 
ביולי של 
כל אחת 
מהשנים 

ועד  2012
2016 

  ) כולל(

  
 1 יוםב

בינואר 
 1 יוםוב

ביולי של 
כל אחת 
מהשנים 

עד  2011
2016 

  ) כולל(

  
  לא צמוד

  
אינן ניתנות 

  להמרה

  
  האינן ניתנות להמר

  
  אין



  תחייבותהתעודות ההנאמן לפרטים בדבר  .5.1

    )1סדרה (אגרת חוב  

  מ"בע) 1975(הרמטיק נאמנות    –שם חברת הנאמנות  ) א(

  510705197. פ.ח

שם האחראי על סדרת תעודות ההתחייבות  ) ב(

   – בחברת הנאמנות

, ל משותף או מר דן אבנון"מנכ, מרב עופר אורן' גב

  ל משותף"מנכ

  03-5272272: טלפון   –פרטי ההתקשרות  ) ג(

  03-5271736: פקס 

  63573מיקוד ,  תל אביב 113רחוב הירקון    -כתובת למשלוח מסמכים  ) ד(

  ירוג אגרות החוב שבמחזורד .5.2

  :אודות דירוג אגרות החוב שבמחזור במועד דוח זה להלן פרטים

  אגרות החובעמידה בתנאים ובהתחייבות כלפי מחזיקי  .5.3

הנאמנות ולא התקיימו  יעומדת החברה בכל התנאים וההתחייבויות לפי שטר ,נכון לתאריך הדוח

מיידי או למימוש בטוחות לפירעון תעודות ההתחייבות אילו מהתנאים המקימים עילה להעמדת 

  .שניתנו להבטחת התשלום למחזיקי תעודות ההתחייבות

  סימני אזהרה בתאגיד .5.4

  .לתקנות) 14)(ב(10ח לא מתקיימים בתאגיד סימני אזהרה כהגדרתם בתקנה נכון לתאריך הדו

  

  המאזן תאריךאירועים לאחר  .6

  .2013בדצמבר  31בדוחות הכספיים המאוחדים ליום  37ראה ביאור , בדבר אירועים לאחר תאריך המאזן

  

  . של החברה לקידומהתם ומסירותם מביעים בזה את הערכתם לעובדי החברה ומנהליה על תרומ, החברה והנהלת הדירקטוריון

  

  

  

  2014במרץ  31 ,אזור

דירוג במועד   הסדרה

  ההנפקה

תאריך ואסמכתא   חברה מדרגת  דירוג עדכני 

  להודעה על הדירוג

אגרות חוב 
  )1סדרה (

A2 stable  A3 stable  מ"מידרוג בע  

 2013בדצמבר  12 
-2013-01: אסמכתא(

095962(  

  ל"מנכ, צביקה שמעוני    ר הדירקטוריון"יו, שאול זילברשטיין
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KNOBEL BELTZER SORAYA & CO. 

Certified Public Accountants (Isr.)  
 MENASHE KNOBEL C.P.A (Isr.), LLM   מוסמך במשפטים LLM, ח מנשה קנובל"רו

 EYAL BELTZER C.P.A (Isr.)   ח איל בלצר"רו

 AMIR SORAYA C.P.A. (Isr.)   ח אמיר סוראיה"רו

 YOM TOV YAKAR C.P.A (Isr.)   ח יום טוב יקר"רו

 ALON FRIEDLANDER C.P.A (Isr.), MBA   במינהל עסקים MBA, ח אלון פרידלנדר"רו

 HERZL DUNSKY C.P.A (Isr.)   )מייסד(ח הרצל דונסקי "רו

  
  
  

  לבעלי המניות  יםהחשבון המבקר ידוח רוא
  
  של

  
  מ"בע' ברימאג דיגיטל אייג

  
  

 31לימים ") החברה" -להלן (מ "בע' את הדוחות המאוחדים על המצב הכספי המצורפים של ברימאג דיגיטל אייגביקרנו 
השינויים , כולל אחרורווח רווח או הפסד ואת הדוחות המאוחדים על  2012, בינואר 1 -ו 2012, בדצמבר 31, 2013, בדצמבר

דוחות כספיים אלה הינם . 2013, בדצמבר 31סתיימה ביום הבתקופה שבהון ותזרימי המזומנים לכל אחת משלוש השנים 
  .אחריותנו היא לחוות דיעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו. באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה

  
 - אשר ההשקעה בהן הסתכמה לסך של כ, ביקרנו את הדוחות הכספיים של חברות המוצגות על בסיס השווי המאזנילא 

ואשר חלקה של החברה ברווחי , בהתאמה, 2012 -ו 2013, בדצמבר 31ח לימים "אלפי ש 42,403 -ח וכ"אלפי ש 43,754
 31לשנים שהסתיימו בימים  ח"אלפי ש 1,145 -ח וכ"אלפי ש 2,002 -כ ,ח"אלפי ש 2,275 - ל הסתכם לסך של כ"החברות הנ

בוקרו על ידי רואי חשבון אחרים שדוחותיהם  ותחבר ןאות הדוחות הכספיים של. בהתאמה, 2011 - ו 2012, 2013, בדצמבר
מבוססת על דוחות רואי החשבון , ותחבר ןככל שהיא מתייחסת לסכומים שנכללו בגין אות, וחוות דעתנו, הומצאו לנו

  .האחרים
  

ך פעולתו של דר(לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון , ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל
פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה -על. 1973 -ג "התשל, )רואה חשבון

ביקורת כוללת בדיקה מידגמית של ראיות התומכות בסכומים . של ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית
בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על  ביקורת כוללת גם. ובמידע שבדוחות הכספיים

אנו סבורים שביקורתנו . ידי הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה
  .ודוחות רואי החשבון האחרים מספקים בסיס נאות לחוות דעתנו

  
ל משקפים באופן "הנהמאוחדים הדוחות הכספיים , וחות של רואי חשבון אחריםבהתבסס על ביקורתנו ועל הד, לדעתנו

 31, 2013, בדצמבר 31את המצב הכספי של החברה והחברות המאוחדות שלה לימים , מכל הבחינות המהותיות, נאות
לכל אחת משלוש השינויים בהון ותזרימי המזומנים שלהן , ואת תוצאות פעולותיהן ,2012, בינואר 1 -ו 2012, בדצמבר

והוראות תקנות ניירות ) IFRS(בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים  2013, בדצמבר 31ביום  בתקופה שהסתיימההשנים 
  .2010-ע"התש, )דוחות כספיים שנתיים(ערך 

  
כלל זה וב, בדוחות הכספיים המאוחדים 31אנו מפנים את תשומת הלב לאמור בביאור , ל"מבלי לסייג את חוות דעתנו הנ

  .ות שהופסקיוכפעילוותחום ההשקעות באנרגיה מתחדשת תחום הטלפונים הניידים  ילסיווג של מגזר
  
  
  
  

  'ושותסוראיה קנובל בלצר 
  רואי חשבון

  
  .2014, במרץ 31, אביב -תל 

  
"MGI is a worldwide association of independent auditing, accounting and consulting firms.  

Neither MGI nor any member firm accepts responsibility for the activities, work, opinions or service of any other members." 

 Hamasger St., Tel-Aviv 67776 20  67776אביב -תל, 20המסגר ' רח

 Tel: 972-3-6393020; Fax: 972-3-6393021  03-6393021: פקס; 03-6393020: 'טל

 mgi@mgi-israel.co.il Email - mgi@mgi-israel.co.il - אר אלקטרונידו

  כתובת האתר של המשרד

  

www.mgi-israel.co.il 
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  דוחות מאוחדים על המצב הכספי
 ---------------------------  

  

  .'כח 2ראה ביאור  - הוצג מחדש (*) 
  .31ראה ביאור (**) 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .ת הכספיים המאוחדיםהביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחו

  

 
  

  
  

  ,בינואר 1ליום         ,בדצמבר 31ליום              

      3  1  0  2 2 1  0  2 (*) 2 1  0  2 (*)  

              ח"אלפי ש              ביאור 

      נכסים שוטפים
 2,613 3,424 999  )3( מזומנים ושווי מזומנים

 289,620 267,898 260,171  )4( לקוחות

 17,868 5,631 1,199    מיסים שוטפים לקבל

 33,255 12,329 15,309  )5( חייבים ויתרות חובה

 653,205 172,886 418,172  )6( מלאי

   450,096 462,168 549,009 

      ---------  ---------  --------- 

          
  (**) נכסים המוחזקים למכירה

  
 נכסים לא שוטפים

)31(  97,365  
 -------- 

47,806  
 -------- 

--  
 -------- 

 21,632 25,751 4,378  )7( השקעות ויתרות חובה לזמן ארוך

  35,175  43,572  44,448   )8(  ובשותפות מוגבלת תוקמוחז ותהשקעות בחבר
  564  --  1,031   )18(  נטו, עודף נכסים בשל הטבות לעובדים

 7,053 6,535 5,832  )9( נטו, רכוש קבוע

  67,066  63,714  --   )10(  נטו, פרויקטים
  26,976  13,972  13,545  )11( נטו, נכסים בלתי מוחשיים

   358,7   8,389   825,7  )30( מיסים נדחים

   77,059 161,933 165,824 

   -------- - -------- - -------- - 

   624,520 671,907 714,833 

   ===== ===== ===== 
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  )המשך( דוחות מאוחדים על המצב הכספי
--------------------------- --------  

  
  .'כח 2ראה ביאור  - הוצג מחדש  (*)

  .31ראה ביאור (**) 
  

  .2014, במרץ 31: תאריך אישור הדוחות הכספיים
  
  

              ___________________            _______________                               ___     
  צביקה שמעוני                           שאול זילברשטיין                             פיני כהן                
  ל"מנכ              ר הדירקטוריון                          "יו                        וניהול  ל כספים"סמנכ  
                                                  חברת האם ובחברות הבנות              

  
  
  .מאוחדיםהביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ה

  בינואר 1ליום          ,בדצמבר 31ליום                

     3  1  0  2 2 1  0  2 (*) 2 1  0  2 (*)  

                ח"אלפי ש                ביאור 

      פותהתחייבויות שוט
 327,307 253,106 225,970  )12( אשראי מתאגידים בנקאיים ואחרים

 91,706 87,545 68,268  )13( התחייבויות לספקים ונותני שירותים

 805 -- 3,225   מיסים שוטפים לשלם

   024,41   37,880    073,37  )14( זכאים ויתרות זכות

   334,536 378,531 460,842 

    ---------  ---------  --------- 

  
התחייבויות המתייחסות לנכסים 

  (**) המוחזקים למכירה
  

 התחייבויות לא שוטפות

  
)31( 

   
45,670  

 --------- 

  
37,879  

 --------- 

  
--  

 --------- 

 1,317 2,176 4,123  )15( הכנסות מראש

 1,101 886 681  )16( לתאגידים בנקאיים ואחריםהתחייבויות 

  78,952  59,214  39,738   ))2(17(  אינן ניתנות להמרה במניותאגרות חוב ש
  58  --  --   ))1(17(  אגרות חוב הניתנות להמרה במניות

  --  72  --   )18(  נטו , התחייבויות בשל הטבות לעובדים
   1,094      671        --  )30( מיסים נדחים

   44,542 63,019 82,522 

   ------- - ------- - ------- - 

     )19( שעבודים והתחייבויות תלויות, שרויותהתק

      
     )20( הון 

      מיוחס לבעלי המניות של החברה
 104 104 104   הון המניות

 53,882 53,882 53,937   פרמיה על המניות

 975 975 975   ן בגין עסקה עם בעל שליטהקר

 )1,672( )1,672( )1,672(   מניות אוצר

מות הנובעות מתרגום דוחות כספיים התא
  של פעילויות חוץ

    
2,914  

  
456  

  
)126(  

קרן בגין עסקאות עם בעלי זכויות שאינן 
  מקנות שליטה

    
)3,105(  

  
--  

  
--  

 119,338 141,643 147,341   יתרת רווח

   200,494 195,388 172,501 

   )21,03(   )2,910(      )722(   שאינן מקנות שליטהזכויות 

 171,469 192,478 199,772   כ הון "סה

    ---------  ---------  --------- 

   624,520 671,907 714,833 

   ===== ===== ===== 
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  רווח או הפסד ורווח כולל אחרדוחות מאוחדים על 

--------------------------------------- - 

 לשנה שהסתיימה                             

                         ,בדצמבר 31ביום                              

   3  1  0  2 2  1  0  2 (*) 1  1  0  2 (*) 

                                 ח"אלפי ש                                  ביאור  

          
 600,621 671,236 636,853 )22( ממכירות ומתן שירותים  הכנסות

 230,437 565,489 372,477 )23( עלות ההכנסות 

     
  163,391 181,671 159,481  רווח גולמי 

     
 )111,968( )105,844( )95,028( )24( הוצאות מכירה 

 )29,043( )34,528( )31,852( )25( הוצאות הנהלה וכלליות 
 )33( )2( )29( )26( ות אחרותהוצא

      1,080      1,221      941,0 )27( הכנסות אחרות

     
 23,427 42,518 33,666  רווח מפעולות רגילות

     
 5,369 8,699 8,547 )28( הכנסות מימון
 )34,846(  )32,128( )26,591( )29( הוצאות מימון

יטת השווי ת לפי שוהמטופל ותחלק החברה ברווחי חבר
  המאזני

    
500,2      

  
367,2       

  
229         

     
 )5,821( 21,456 18,122  לפני מיסים על ההכנסה ) הפסד(רווח 

     
     1,481    )384,5(   )078,4( )30( מיסים על ההכנסה) הוצאות(הכנסות 

     
  מפעילויות נמשכות לשנהנקי ) הפסד(רווח 

  
  יות שהופסקונה מפעילונקי לש) הפסד(רווח 

  
  רווח נקי לשנה

 

  
  

)31(  
  

 

14,044  
  
)1,416(    

  
12,628 

16,072  
  

321,5      
  

21,393 

)4,340(  
  

256,6     
  

1,916 

         :)לאחר השפעת המס(כולל אחר ) הפסד(רווח 
         :סכומים שלא יסווגו מחדש לאחר מכן לרווח או הפסד

רות המטופלות נטו של חב, חלק הקבוצה ברווח כולל אחר
 לפי שיטת השווי המאזני

   
2,511 

  
549 

  
71 

   )444(    )933(      200  אקטוארי בגין תוכניות להטבה מוגדרת )הפסד(רווח 

       
 1,543 21,009 15,339  סך הכל רווח כולל

  ==== ==== ==== 

     :רווח נקי מיוחס ל
 4,093 23,271 13,445  בעלי המניות של החברה

 )2,177( )1,878(    )817(  שאינן מקנות שליטהזכויות 

  12,628 21,393 1,916 

  ==== ==== ==== 

     :סך הכל רווח כולל מיוחס ל
 3,720 22,887 16,156  בעלי המניות של החברה

 )2,177( )1,878(   )817(  שאינן מקנות שליטהזכויות 

  15,339 21,009 1,543 

  ==== ==== ==== 

  

  

  .'כח 2 -ו 31ראה ביאורים  - הוצג מחדש (*) 
  

  

 .הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים
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  )המשך( אחר רווח כוללרווח או הפסד ודוחות מאוחדים על 
----------------------------------------------- - 

  

 מהלשנה שהסתיי                            

                         ,בדצמבר 31ביום                              

   3  1  0  2 2  1  0  2 (*) 1  1  0  2 (*) 

  ביאור  

     
  

של מניה . נ.ח ע"ש 0.01 -בסיסי ל) הפסד(רווח 
 :רגילה המיוחס לבעלי המניות של החברה

  

 
   

  
 )34( )ח"בש(שכות מפעילויות נמנקי למניה ) הפסד(רווח 

  
1.46 

  
1.77 

  
)0.21( 

  
  )ח"בש( ות שהופסקיונקי למניה מפעילו) הפסד(רווח 

  
 )ח"בש(רווח נקי למניה 

   
)0.14(  
  

1.32  
==== 

  
52.0     
  

2.29  
==== 

  
61.0     
  

0.40  
==== 

 10,161 10,161 10,161  )באלפים(ל "כמות המניות ששימשה בחישוב הנ

  ==== ==== ==== 

      
של מניה רגילה . נ.ח ע"ש 0.01 - מדולל ל) הפסד(רווח 

  :המיוחס לבעלי המניות של החברה
   

  
 )34( )ח"בש(מפעילויות נמשכות נקי למניה ) הפסד(רווח 

  
1.46 

  
1.77 

  
)0.21( 

  
  )ח"בש( ות שהופסקיונקי למניה מפעילו) הפסד(רווח 

  
 )ח"בש(רווח נקי למניה 

   
)0.14(  
  

1.32  
==== 

  
52.0    
  

2.29  
==== 

  
61.0    
  

0.40  
==== 

 10,163 10,162 10,162  )באלפים(ל "כמות המניות ששימשה בחישוב הנ

  ==== ==== ==== 

        
  
  

  .'כח 2 -ו 31ראה ביאורים  - הוצג מחדש *) (
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

.הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים
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  חדים על השינויים בהוןדוחות מאו

 ----------------------------  
      מיוחס לבעלי המניות של החברה  
      

  
  
  
  

  פרמיה

  
  
  
  

קרן בגין 
  עסקה

התאמות   
הנובעות 
מתרגום 
דוחות 

כספיים 
  של

  
קרן בגין 
עסקאות 
עם בעלי 
זכויות 
  שאינן

      
  
  
  

זכויות 
  שאינן

  
  

  כ"סה  קנותמ    יתרת  מקנות  פעילויות  מניות  עם בעל  על  הון  
  הון  שליטה  כ"סה  רווח  שליטה  חוץ  אוצר שליטה  המניות  המניות  
  ח"אלפי ש  
                      שנה שהסתיימה ביום ל

                                     2013 ,בדצמבר 31
 192,478 )2,910( 195,388 141,643  --  456 )1,672( 975 53,882 104  (*) 2013, בינואר 1יתרה ליום 

                      
  12,628  )817(  13,445  13,445  --  --  --  --  --  --  לשנהרווח נקי 

                      
                      ):לאחר השפעת המס(רווח כולל אחר 

נטו , חלק הקבוצה ברווח כולל אחר
של חברות המטופלות לפי שיטת 

  --  --  --  --  השווי המאזני

  
  

2,458  

  
  
--  53  2,511  --  2,511  

להטבה  אקטוארי בגין תוכניות רווח
  מוגדרת

  
--     

  
--        

  
--      

  
--        

  
--        

  
--        

  
200      

  
200       

  
--       

  
200      

  15,339  )817(  16,156  13,698      --  2,458        --  --        --    --  סך הכל רווח כולל
                      

רכיב המרה הוני באגרות חוב ניתנות 
  להמרה שנפרעו

  
--  

  
55  

  
--  

  
--  

  
--  

  
--  

  
--  

  
55  

  
--  

  
55  

                      
  )8,000(  --  )8,000(  )8,000(  --  --  --  --  --  --  דיבידנד שהוכרז ושולם

                      
מקנות  ינןזכויות שא  רכישה מבעלי

  שליטה
  
--     

  
--        

  
--        

  
--        

  
--        

  
)3,105(  

  
--           

  
)3,105(  

  
3,005   

  
)100(     

                      
  199,772  )722(  200,494  147,341  )3,105(  2,914  )1,672(  975  53,937  104  2013, בדצמבר 31יתרה ליום  

  ===  ====  ===  ====  ====   ====  =====  =====  ====  =====  
                  .'כח 2 -ו 31ראה ביאורים  - הוצג מחדש (*) 

  .מאוחדיםה ק בלתי נפרד מהדוחות הכספייםהביאורים המצורפים מהווים חל              
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  )המשך( דוחות מאוחדים על השינויים בהון

 ---------------------------- ------  
  

      מיוחס לבעלי המניות של החברה  
      

  
  
  
  

  פרמיה

  
  
  
  

קרן בגין 
  עסקה

התאמות   
הנובעות 
מתרגום 
דוחות 

כספיים 
  של

        
  
  
  

זכויות 
  שאינן

  
  

  כ"סה  מקנות    יתרת    פעילויות  ותמני  עם בעל  על  הון  
  הון  שליטה  כ"סה  רווח    חוץ  אוצר שליטה  המניות  המניות  
  ח"אלפי ש  
                      

                     לשנה שהסתיימה ביום 
                             (*) 2012, בדצמבר 31

 171,469 )1,032( 172,501 119,338    )126( )1,672( 975 53,882 104 2012, בינואר 1יתרה ליום 
                  

 21,393 )1,878( 23,271 23,271    --  --  --  --  --  רווח נקי לשנה
                      

                      ):לאחר השפעת המס(רווח כולל אחר 
, כולל אחר) הפסד(חלק הקבוצה ברווח 

נטו של חברות המטופלות לפי שיטת 
  --  --  --  --  השווי המאזני

  
  

582  

    
 
)33(   

  
 

549  

  
  
-- 549        

הפסד אקטוארי בגין תוכניות להטבה 
  מוגדרת

  
--     

  
--        

  
--      

  
--        

  
--        

    
)933(      

  
)933(     

  
--         )933(      

   21,009 )1,878(  22,887   22,305        582        --     --        --     --  סך הכל רווח כולל
                  

 192,478 )2,910( 195,388 141,643    456  )1,672(  975  53,882  104  2012, דצמברב 31יתרה ליום  
  ===  ====  ===  ====  ====    ===== ===== ==== ===== 
                      

  .'כח 2 -ו 31ראה ביאורים  - הוצג מחדש(*) 
  

                    

  
  
  

  .מאוחדיםה הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
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  )המשך( דוחות מאוחדים על השינויים בהון

 ---------------------------- ------  
  

      מיוחס לבעלי המניות של החברה  
      

  
  
  
  

  פרמיה

  
  
  
  

קרן בגין 
  עסקה

התאמות   
הנובעות 
מתרגום 
דוחות 

כספיים 
  של

        
  
  
  

זכויות 
  שאינן

  
  

  כ"סה  מקנות    יתרת    פעילויות  מניות  עם בעל  על  הון  
  הון  שליטה  כ"סה  רווח    חוץ  אוצר שליטה  המניות  המניות  
  ח"אלפי ש  
                      

                     לשנה שהסתיימה ביום 
                            (*) 2011, בדצמבר 31

 169,814 710 169,104 116,522    )197( )1,672( 465 53,882 104 2011, בינואר 1יתרה ליום 
                  

 1,916 )2,177( 4,093 4,093    --  --  --  --  --  רווח נקי לשנה
                      

                      ):לאחר השפעת המס(רווח כולל אחר 
נטו של , כולל אחר חלק הקבוצה ברווח

חברות המטופלות לפי שיטת השווי 
  --  --  --  --  המאזני

  
  

71  

    
 
--   

  
 

71  

  
  
-- 71        

הפסד אקטוארי בגין תוכניות להטבה 
  מוגדרת

  
--     

  
--        

  
--     

  
--        

  
--        

    
)444(      

  
)444(     

  
--         )444(      

   1,543 )2,177(  3,720   3,649        71        --      --        --     --  סך הכל רווח כולל
                      

  945       435       510  --    --  --  510  --  --  קרן הון בגין עסקאות עם בעלי עניין
                      

      )833(         --        )833(        )833(          --        --      --       --     --  דיבידנד שהוכרז ושולם
                  

 171,469 )1,032( 172,501 119,338    )126( )1,672( 975 53,882 104  2011, בדצמבר 31יתרה ליום  
  ===  ====  ===  ====  ====    ===== ===== ==== ===== 
                      

  .'כח 2 -ו 31ראה ביאורים  - הוצג מחדש (*) 
  

                    

  .מאוחדיםה הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
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  דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים

- ------------------------------  
  

 לשנה שהסתיימה                          

                          ,בדצמבר 31ביום                          

   3  1  0  2 2  1  0  2 (*) 1  1  0  2 (*) 

                                ח"אלפי ש                            

    שוטפתפעילות מתזרימי מזומנים 
        

  1,916  21,393  12,628 לשנהרווח נקי 
    דרושות כדי להציג את תזרימי המזומניםהתאמות ה

 )886,10( 300,13 )461,2( )'נספח א(פעילות שוטפת מ
 )8,970( 34,693 10,167  שוטפת) ששימשו לפעילות(שנבעו מפעילות , נטו, מזומנים

   -------  -------  --------- 
    פעילות השקעהמתזרימי מזומנים 

    
 )1,554( )2,101( )1,124( רכישת רכוש קבוע

  --  --  2,727  גביית הלוואות לחברה המטופלת לפי שיטת השווי המאזני
  )68,217(  --  --  מתן הלוואות לצדדים קשורים

  --  11,308  42,065  קשוריםלצדדים הלוואות  גביית
  --  )4,930(  --  רכישת חברה המטופלת לפי שיטת השווי המאזני

 )896( )150( )200( נכסים בלתי מוחשייםרכישת 
  --  --  600  דיבידנד שהתקבל מחברה מוחזקת

          65          --     224 תמורה ממימוש רכוש קבוע 
 )70,602( 4,127 44,292 השקעה )שימשו לפעילותש(נבעו מפעילות ש, נטו, מזומנים

  -------  ---------  --------- 

    פעילות מימוןלתזרימי מזומנים 

    
 )7,095( -- )8,000( לבעלי המניות של החברה ולםדיבידנד שש

 -- -- )100(  רכישת מניות מבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה על ידי החברה
 80,250 )18,531( )27,003( נטו , אשראי לזמן קצר מבנקים ואחרים) פירעון(קבלת 

  --  )20,000(  )20,000(  ן ניתנות להמרה במניותינפירעון אגרות חוב שא
       )6(         )6(             )5( ירעון אגרות חוב הניתנות להמרה במניותפ

 73,149 )38,537( )55,108( מימון ) ששימשו לפעילות(שנבעו מפעילות , נטו, מזומנים

  --------  --------  -------- 

    
 )6,423( 283 )649( במזומנים ושווי מזומנים) ירידה(עליה 

    
  788,7 365,1 1,648 מנים ושווי מזומנים לתחילת השנהיתרת מזו

    
 1,365 1,648 999 יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה

 ==== ==== ==== 

  
  .'כח 2 -ו 31ראה ביאורים  - הוצג מחדש (*) 
  
  
  

  .הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים
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  )המשך(ת מאוחדים על תזרימי המזומנים דוחו

 --------------------------------------  
  
  
  

  שוטפתפעילות מהתאמות הדרושות כדי להציג את תזרימי המזומנים  -' נספח א
  
  
 לשנה שהסתיימה  

                        ,בדצמבר 31ביום                              

  3  1  0  2 2  1  0  2 (*) 1  1  0  2 (*) 

                                  ח"אלפי ש                               

    
     רווח והפסדהתאמות לסעיפי 

    
 2,467 1,961 1,951 פחת והפחתות 

 33 2 26 נטו, הפסד הון ממימוש רכוש קבוע
 )560( )222( )903( נטו , בשל הטבות לעובדים בעודף נכסיםעליה 

  )229(  )2,367(  )2,500(  ת לפי שיטת השווי המאזניוהמטופל ותחלק החברה ברווחי חבר
  468 )997( )2,117( נטו, מיסים נדחים

  )6,256( )5,321( 1,416  ות שהופסקיומפעילו )רווח(הפסד 
    )702(         33      524 התחייבויות לזמן ארוך  )שחיקת(שערוך 

 )1,882( )6,911( )4,284( 

  --------  --------  -------- 

    
    והתחייבויות נכסיםשינויים בסעיפי 

    
 )5,708( )10,010( 1,428 בלקוחות )עליה(ירידה 
  2,137  14,927  2,571  בחייבים ויתרות חובה ירידה 
  )30,201(  19,041  468  במלאי  )עליה(ירידה 
 281 )4,820( 8,406 מראש והוצאותבהמחאות לגביה  )עליה(ירידה 
 17,084 2,803 )18,917( בהתחייבויות לספקים ונותני שירותים) ירידה(עליה 
 9,125 )1,867( 4,379 בזכאים ויתרות זכות ) ירידה(עליה 

       680      137    1,086 עליה בהכנסות מראש 

 )579( 20,211 )6,602( 

  ---------   ---------   ---------  

 )2,461( 13,300 )10,886( 

 ===== ===== ===== 

  
  
  

  .'כח 2 -ו 31ראה ביאורים  - הוצג מחדש (*) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים
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  )המשך(דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים 
 --------------------------------------  

  
  ויות מהותיות שלא במזומןפעיל -' נספח ב

 לשנה שהסתיימה                   

                     ,בדצמבר 31ביום                    

  3  1  0  2 2  1  0  2 (*) 1  1  0  2 (*) 

                                           ח"אלפי ש                         

    
 59 217 16 באשראי רכישת רכוש קבוע

  ==== ==== ==== 

    
  .'כח 2 -ו 31ראה ביאורים  - הוצג מחדש (*) 
  
  
  
  

  מידע נוסף על תזרימי מזומנים - 'גנספח 
 לשנה שהסתיימה                    
                        ,בדצמבר 31ביום                      
  3  1  0  2 2  1  0  2 (*) 1  1  0  2 (*) 
                                    ח"אלפי ש                       
        

        :ך השנה עבורשמזומנים ששולמו במ
        

  )9,735(  )10,571(  )8,536(  ריבית
  =====  =====  =====  
  )10,332(  )6,187(  )7,937(  על הכנסהסים ימ
  =====  =====  =====  
        

        :ה עבורך השנשבמ התקבלומזומנים ש
        

  347  42  48  ריבית
  ====  ====  ====  
  4,141  12,848  10,471  על הכנסהסים ימ
  ====  ====  ====  
  

  .'כח 2 -ו 31ראה ביאורים  - הוצג מחדש (*) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים
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  יים המאוחדים ביאורים לדוחות הכספ
 --------------------------------  

  
  כללי - 1ביאור 

  
  

  תיאור כללי של הקבוצה ופעילותה .א
  

בחודש . 1993התאגדה בישראל כחברה פרטית בשנת ") החברה" -להלן (מ "בע' ברימאג דיגיטל אייג
  .אביב-הונפקה החברה בבורסה לניירות ערך בתל 2005ספטמבר 

  :תחומי פעילות עיקריים שניעוסקת ב ,להלן' ד כהגדרתה בסעיף ,הקבוצה

שיווק והפצה של מכשירי חשמל , במסגרתו עוסקת הקבוצה ביבוא -  תחום המוצרים הביתיים
פועלת הקבוצה . במכירת ציוד נלווה ובמתן שירותי אחריות ותיקונים למוצרים אלה, ואלקטרוניקה ביתיים

חשמל  בהן טרקלין, ידה בעיקר לרשתות וחנויות חשמל כיבואנית והיא מוכרת את המוצרים המיובאים על
  .הקבוצהשהינה לקוח עיקרי של , )חברה בבעלות בעל שליטה בחברה( מ"בע

, כגון מיזוג אויר(שונות  במסגרתו עוסקת הקבוצה בייבוא ומכירה של מערכות - תחום המערכות המסחריות
  .דות ברובן לשוק המסחריהמיוע ,)ועוד אביזרי חשמל ותאורה, מערכות לייצור חשמל

 .להלן 31לעניין הפסקת פעילות תחום הטלפונים הניידים ותחום ההשקעות באנרגיה מתחדשת ראה ביאור 

 

נ כל .ח ע"ש 1בנות ) 1סדרה (נ אגרות חוב .ח ע"ש 100,000,000הנפיקה החברה לציבור  2010בחודש יוני  .ב
 .2010, במאי 28על פי תשקיף מדף של החברה מיום , אחת

  
אגרות החוב והחל מיום זה  ,2012, ביוני 14עד ליום  6%ריבית שנתית קבועה בשיעור של  נשאואגרות החוב 

אינה צמודה למדד ) 1סדרה (הריבית על אגרות החוב  .6.25%בשיעור של  הנושאות ריבית שנתית קבוע
ת הקרן הבלתי ותשולם בתשלומים חצי שנתיים על יתר, המחירים לצרכן או לכל מדד או מטבע אחר

התשלום הראשון של . כולל 2016עד  2011ביולי של כל אחת מהשנים  1בינואר ובימים  1מסולקת בימים 
   .2016, ביולי 1והתשלום האחרון יתבצע ביום  2011, בינואר 1הריבית יתבצע ביום 

  
ותיפרע בחמישה  ,אינה צמודה למדד המחירים לצרכן או לכל מדד או מטבע אחר) 1סדרה (קרן אגרות החוב 

התשלום הראשון של הקרן . כולל 2016ועד  2012ביולי של כל אחת מהשנים  1תשלומים שנתיים ביום 
  .2016, ביולי 1והתשלום האחרון יתבצע ביום , 2012, ביולי 1יתבצע ביום 

  
 כי כל עוד אגרות החוב, התחייבה החברה, )1סדרה (ח "בהתאם להתחייבויות החברה בקשר להנפקת אג

החברה לא תחלק במהלך שנה קלנדרית כלשהיא דיבידנד בסכום , של החברה תהיינה במחזור) 1סדרה (
על פי דוחותיה הכספיים השנתיים לשנה , )לאחר מס(מהרווח השנתי הנקי שלה  50%שיעלה על , מצטבר
  .להלן) 2( 17ראה ביאור  -ח "האגואופי לפירוט בדבר תנאי . שחלפה

  

 'קבוצת ברימאג דיגיטל אייגשינוי מבנה ארגוני ב .ג
  

 ,החברה קבוצת במבנה ארגוני ביצוע שינוי לאשר החברה דירקטוריון החליט 2013, בנובמבר 7 ביום

  :להלן כמפורט
 

מניותיה  כל את ")מערכות ברימאג" -להלן (מ "בע מערכות לברימאג העבירה החברה, הראשון בשלב
החברות " -יחד  להלן שתיהן") (ימאג אביזרי חשמלבר" -להלן (מ "ותאורה בע חשמל אביזרי בברימאג

  .החברה של מלאה בבעלות הינן המתמזגות החברות. מערכות בברימאג מניות הקצאת כנגד ")המתמזגות

 
 עם ברימאג התקשרה מערכות ברימאג, כאמור לעיל ,המניות העברת ביצוע לאחר מיד שחל, השני בשלב

 ועברוה נכסיה והתחייבויותיה שכל באופן, מערכות ברימאג לתוך תאורה ברימאג למיזוג בהסכם תאורה
  .2013, בדצמבר 31ביום ") המיזוג" -להלן ( פירוק ללא חוסלה תאורה וברימאג ,מערכות לברימאג

  

 שהחברות, הסכם או/ו דין כל פי-על שיידרשו ,ההסכמות או/ו האישורים כל בקבלת הותנה ביצוע המיזוג
וכפוף לקבלת אישור שלטונות , 2013, בדצמבר 31 יוםנקבע ל למיזוג הקובע דהמוע. לו צד הינן המתמזגות

  .מס הכנסה למיזוג
  

 בין, ונועד, וסינרגטיים משלימים המתמזגות החברות של הפעילות שתחומי ,מכך נובע הארגוני המבנה שינוי
 הממוזגת השל החבר התחרות כושר הגברת, המתמזגות החברות של התפעולית היעילות לשיפור, היתר

 כתוצאה בהוצאות חסכון, קבוצת החברה של הפעילות מבנה פישוט, יותר מגוון שירותים סל להציע בבואה
המתמזגות  בחברות הקיימים כפולים של מנגנונים ביטולם ,משותף מטה תחת המתמזגות החברות מניהול

  .ב"וכיוצ
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  )המשך(ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים 

------- -------- ------------------------  
  )המשך( כללי - 1ביאור 

  
 הגדרות  .ד
  

 החברה .1
  

  ).לעיל) א( 1ראה גם ביאור (מ "בע' חברת ברימאג דיגיטל אייג
  

  חברות מאוחדות .2
  

ואשר דוחותיהן מאוחדים , )IAS 27 -כהגדרתן ב(במישרין או בעקיפין , אשר לחברה שליטה בהן, חברות
  .להלן )טו( 8בטבלה בביאור כמפורט והן , עם דוחות החברה

 

  חברות כלולות .3
  

ואשר ההשקעה בהן כלולה , אשר אינן חברות מאוחדות, אשר לחברה השפעה מהותית בהן, חברות
  : השווי המאזני לפי שיטת המאוחדים של החברה בדוחות הכספיים

  
ועל  50%ר בשיעוהמוחזקת על ידי החברה , ")ישפאר" -להלן " (מ"ישפאר מוצרי צריכה בע"חברת   -

אשר ביניהן קיימת הסכמה חוזית , )מ"קודם לכן ישפאר הום טק בע( מ"חברת אשל אביב בעידי 
  .לשליטה משותפת

  
 ועל ידי 50%בשיעור שותפות המוחזקת על ידי החברה  -" שותפות מוגבלת - המטבח הדיגיטלי "  -

   .טה משותפתאשר ביניהן קיימת הסכמה חוזית לשלי, מ"נרל בלו אלקטרוניק בע'חברת ג
  

  .38%בשיעור  2012, באוקטובר 16המוחזקת החל מיום  ,JSC Elit Electronicsחברת      - 
  

  

  חברות מוחזקות .4
  

  .כלולותושותפות חברות וחברות מאוחדות 
  

  הקבוצה .5

 
  .להלן )'טו( 8בביאור המצוינות , המוחזקות שלהוהשותפות החברות והחברה 

  

  צדדים קשורים  .6
  

  .IAS 24 - כהגדרתם ב
  

  ובעלי שליטה בעלי עניין .7
  

  .2010- ע"התש, )דוחות כספיים שנתיים(כהגדרתם בתקנות ניירות ערך 
  

  מדד .8
         

  .כפי שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מדד המחירים לצרכן
  

  דולר .9
  

  .ב"דולר של ארה
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  )המשך(ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים  
------- --------------- -----------------  

  )המשך( כללי - 1ביאור 
  עונתיות  .ה
  

המשפיעה , ענף מוצרי החשמל והאלקטרוניקה הביתיים מתאפיין בעונתיות: תחום המוצרים הביתיים .1
העונתיות היא תוצאה של גידול בביקושים ובמכירות של מוצרי . על התוצאות הרבעוניות של הקבוצה

ההשפעה על המכירות משתנה בין . לחגים פסח וראש השנה חשמל ואלקטרוניקה בשבועות הסמוכים
קיימת עונתיות במכירות של , בנוסף. השנים בהתאם לתאריכים בהם חלים חג הפסח וראש השנה

וזאת ) הרבעון השני והשלישי(הנמכרים בעיקר בתקופת הקיץ , כגון מזגנים ומקררים, מוצרי חשמל
  ).הרבעון הרביעי והראשון(ם בעיקר בחורף הנמכרי, לעומת מוצרי חימום ומייבשי כביסה

  

ההכנסות ותוצאות הפעילות בתחום זה אינן נתונות להשפעות , ככלל :תחום המערכות המסחריות .2
  .עונתיות

  
  עיקרי המדיניות החשבונאית  - 2ביאור 

  
אם  למעט, בכל התקופות המוצגות, המדיניות החשבונאית המפורטת להלן יושמה בדוחות הכספיים בעקביות

  .נאמר אחרת
  
  בסיס הצגת הדוחות הכספיים  .א
  

  "). IFRSתקני " - להלן (בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים  ערוכיםכספיים הדוחות ה
  

- ע"התש, )דוחות כספיים שנתיים(הוראות תקנות ניירות ערך בהתאם ל ערוכיםהדוחות הכספיים , כמו כן
2010.  

  
נכסים ונכסים פיננסיים זמינים למכירה למעט , בסיס העלותה ערוכים על חברהדוחות הכספיים של ה

  .המוצגים בשווי הוגן דרך רווח והפסד, )כולל מכשירים נגזרים(והתחייבויות פיננסיות 
  

  . הקבוצה בחרה להציג את פריטי הרווח או ההפסד לפי שיטת מאפיין הפעילות
  
 אומדנים והנחות, שיקולים.  ב
  

 שיקולים .1
  שליטה אפקטיבית

בין , שבה היא מחזיקה פחות ממרבית זכויות ההצבעה ,ה אם קיימת לה שליטה בחברהיכברה מערהח
היתר על פי החלק שהיא מחזיקה בזכויות ההצבעה ביחס לחלק שמחזיקים בעלי זכויות הצבעה אחרים 

  .וכן דפוסי ההצבעה באסיפות בעלי המניות הקודמות ,ואופן הפיזור של ההחזקות האחרות
  

  הנחותאומדנים ו .2
המשפיעים על יישום  ,נדרשת ההנהלה להסתייע באומדנים והנחות, בעת הכנת הדוחות הכספיים

השינויים . הכנסות והוצאות, התחייבויות, המדיניות החשבונאית ועל הסכומים המדווחים של נכסים
  .באומדנים החשבונאיים נזקפים בתקופה בה נעשה השינוי באומדן

  
ואומדנים  הדיווחעשו בדוחות הכספיים בקשר לאי הודאות לתאריך שנ, להלן ההנחות העיקריות
ואשר שינוי מהותי באומדנים ובהנחות עשוי לשנות את ערכם של  ,הקבוצהקריטיים שחושבו על ידי 

  :בשנה העוקבתנכסים והתחייבויות בדוחות הכספיים 
  

  תביעות משפטיות
  

הסתמכו , ד החברה וחברות מוחזקות שלהשהוגשו נג, התביעות המשפטיותתוצאות בהערכות סיכויי 
הערכות אלה של היועצים המשפטיים מתבססות על מיטב . החברות על חוות דעת יועציהן המשפטיים

וכן על הניסיון המשפטי שנצבר בנושאים , בהתחשב בשלב בו מצויים ההליכים, שיפוטם המקצועי
תוצאות אלה להיות שונות  עלולות, מאחר שתוצאות התביעות תקבענה בבתי המשפט. השונים

  .מהערכות אלה
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  )המשך(המאוחדים ביאורים לדוחות הכספיים 

                                                  ---------------------------------------  
  

  )המשך(עיקרי המדיניות החשבונאית  - 2ביאור 
  
 )המשך( אומדנים והנחות, שיקולים.  ב

  
  ידת ערך מוניטיןיר
  
הבחינה מחייבת את ההנהלה לבצע אומדן של . בוחנת ירידת ערך של מוניטין לפחות אחת לשנה קבוצהה

או קבוצת יחידות ( עתידיים הצפויים לנבוע משימוש מתמשך ביחידה מניבת המזומניםהמזומנים התזרימי 
מתאים  ניכיוןשיעור  הנהלה לאמודכמו כן נדרשת ה .הוקצה המוניטין) אליהן(שאליה ) מניבות מזומנים

  .11 -ו 8רים אויבבראה מידע נוסף . לתזרימי מזומנים אלה
  

  סים נדחיםינכסי מ
  

שטרם , ניתנים לניכוי הפרשים זמנייםהפסדים מועברים לצורכי מס ובגין סים נדחים מוכרים בגין ינכסי מ
על , של ההנהלה אומדןנדרש . ה לנצלםבמידה שצפוי שתהיה הכנסה חייבת עתידית שכנגדה ניתן יהי, נוצלו

סכום ההכנסה החייבת , סים הנדחים שניתן להכיר בו בהתבסס על העיתויימנת לקבוע את סכום נכס המ
  .30אור יראה מידע נוסף בב. ית תכנון המסיאסטרטגמקורה ו ,במס הצפויה

  
  סיום העסקההטבות בגין פנסיה והטבות אחרות לאחר 

  
העסקה נקבעת תוך שימוש בטכניקות הערכה סיום הטבה מוגדרת לאחר ל התחייבות בגין תוכניות

שיעור עליית השכר , בקביעת הנחות בין השאר לגבי שיעורי היוון ךחישוב ההתחייבות כרו. אקטואריות
יתרת ההתחייבות עשויה להיות מושפעת בצורה משמעותית בגין שינויים . ושיעורי תחלופת עובדים

  .18אור ידע נוסף בבראה מי. באומדנים אלו
    

  תקופת המחזור התפעולי.    ג
  

 תעקב כך הרכוש השוטף וההתחייבויו. תקופת המחזור התפעולי הרגיל של החברה אינה עולה על שנה
  .המיועדים והצפויים להתממש בתוך תקופת המחזור התפעולי הרגיל של החברה, השוטפות כוללים פריטים
  

  דוחות כספיים מאוחדים    .ד
  

). חברות בנות(שלחברה יש שליטה בהן  ,וחות הכספיים המאוחדים כוללים את הדוחות של חברותהד
חשיפה או זכויות לתשואות משתנות , כוח השפעה על הישות המושקעתכאשר לחברה יש  ,שליטה מתקיימת

 ,התשואות וכן היכולת להשתמש בכוח שלה כדי להשפיע על סכום ,כתוצאה ממעורבותה בישות המושקעת
רק אם הן  ,בבחינת שליטה מובאת בחשבון השפעת זכויות הצבעה פוטנציאליות. שינבע מהישות המושקעת

  .ועד למועד בו הופסקה השליטה, איחוד הדוחות הכספיים מתבצע החל ממועד השגת השליטה. ממשיות
  

החשבונאית המדיניות . הדוחות הכספיים של החברה והחברות הבנות ערוכים לתאריכים ולתקופות זהים
בדוחות הכספיים של החברות הבנות יושמה באופן אחיד ועקבי עם זו שיושמה בדוחות הכספיים של 

יתרות ועסקאות הדדיות מהותיות ורווחים והפסדים הנובעים מעסקאות בין החברה והחברות . החברה
  .הבנות בוטלו במלואם בדוחות הכספיים המאוחדים

  
, שאינו ניתן לייחוס ,ההון בחברות הבנותחברות בנות מייצגות את זכויות שאינן מקנות שליטה בגין 

 .הזכויות שאינן מקנות שליטה מוצגות בנפרד במסגרת ההון של החברה. לחברה האם, במישרין או בעקיפין
הפסדים . רווח או הפסד וכל רכיב של רווח כולל אחר מיוחסים לחברה ולזכויות שאינן מקנות שליטה

הזכויות שאינן מקנות שליטה בדוח  יתרתשאינן מקנות שליטה גם אם כתוצאה מכך מיוחסים לזכויות 
  .המאוחד על המצב הכספי הינה שלילית

  
, בעת מימוש חברה בת תוך איבוד שליטה. מוכר כשינוי בהון, ללא איבוד שליטה, מימוש החזקה בחברה בת

  :החברה
  
 .של החברה הבתואת ההתחייבויות ) לרבות מוניטין(גורעת את הנכסים   -
 .גורעת את היתרה בדוחות הכספיים של הזכויות שאינן מקנות שליטה  -

  .גורעת את ההתאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים שנזקפו להון העצמי  -
 .מכירה בשווי ההוגן של התמורה שהתקבלה  -
  .מכירה בשווי ההוגן של השקעה כלשהי שנותרה  -
אם  ,באותו אופן שהיה נדרש, כולל אחר) הפסד(ו קודם לכן ברווח שהוכר ,הרכיבים מסווגת מחדש את  -

  .החברה הבת הייתה מממשת ישירות את הנכסים או ההתחייבויות הקשורים
  . כרווח או כהפסד) עודף או גרעון(מכירה בהפרש כלשהו שנוצר   -
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  )המשך(המאוחדים  ביאורים לדוחות הכספיים                                                 
                                                  ---------------------------------------  

  )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית - 2ביאור 
  
  השקעה בהסדרים משותפים.      ה
  

חוזי מוסכם  שליטה משותפת היא שיתוף. שבהם יש לחברה שליטה משותפת ,הסדרים משותפים הם הסדרים
אשר קיימת רק כאשר החלטות לגבי הפעילויות הרלוונטיות דורשות הסכמה פה אחד של , של שליטה על הסדר

 . הצדדים שחולקים שליטה

 

 )Joint Ventures(עסקאות משותפות 
  

עסקה משותפת . בעסקאות משותפות לצדדים להסדר יש שליטה משותפת על הזכויות בנכסים נטו של ההסדר
  . לפי שיטת השווי המאזני מטופלת

  
  בחברות כלולות ותהשקע.      ו

 
אך לא , שלקבוצה יש השפעה מהותית על המדיניות הכספית והתפעולית שלהן ,חברות כלולות הינן חברות

  .ההשקעה בחברה כלולה מוצגת על בסיס שיטת השווי המאזני. שליטה
  

  השקעות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני.    ז
  

  .ת הקבוצה בחברות כלולות ובעסקאות משותפות מטופלות לפי שיטת השווי המאזניהשקעו
ההשקעה בחברה הכלולה או בעסקה המשותפת מוצגת לפי עלות בתוספת שינויים , לפי שיטת השווי המאזני

. לרבות רווח כולל אחר של החברה הכלולה או העסקה המשותפת, שלאחר הרכישה בחלק הקבוצה בנכסים נטו
או העסקה המשותפת מבוטלים  הכלולה החברה לבין הקבוצהים והפסדים הנובעים מעסקאות בין רווח

  .בהתאם לשיעור ההחזקה
  

מוניטין בגין רכישת חברה כלולה או עסקה משותפת מוצג כחלק מההשקעה בחברה הכלולה או בעסקה 
בחינת ירידת ערך כחלק מהשקעה מוניטין נבחן לצורך . נמדד לפי העלות ואינו מופחת באופן שיטתי, המשותפת

  .בחברה הכלולה או בעסקה המשותפת בכללותה
  

. הדוחות הכספיים של החברה והחברה הכלולה או העסקה המשותפת ערוכים לתאריכים ולתקופות זהים
המדיניות החשבונאית בדוחות הכספיים של החברה הכלולה או העסקה המשותפת יושמה באופן אחיד ועקבי 

  .ה בדוחות הכספיים של הקבוצהשיושמ ,עם זו
  

כאשר ההשקעה הקודמת בחברה , במקרה של רכישת חברה כלולה או עסקה משותפת המושגת בשלבים

לגבי צירוף עסקים המושג  IFRS 3הקבוצה מיישמת את עקרונות , IAS 39הנרכשת טופלה בהתאם להוראות 
הקבוצה קודם להשגת ההשפעה המהותית או זכויות הוניות בנרכשת שהוחזקו על ידי , כפועל יוצא. בשלבים

ונכללות בתמורת הרכישה תוך הכרה ברווח או הפסד  ,השליטה המשותפת נמדדות בשווי הוגן למועד הרכישה
  .בהתאם למדידה בשווי ההוגן כאמור

  
הכירה החברה בחלקה בהפסדי החברה , בחברה כלולה בה נגרמו הפסדים בסכומים העולים על ההון שלה

ד גובה השקעתה בחברה הכלולה בתוספת הפסד העלול להיגרם לה כתוצאה מערבות או תמיכה הכלולה ע
, לצורך כך. עד לגובה הערבות או התמורה הפיננסית האחרת, פיננסית אחרת שניתנו בעבור חברה כלולה זו

והם אינם אשר אין כוונה לסלקם  ,)כגון הלוואות שניתנו(ההשקעה כוללת פריטים כספיים לקבל לזמן ארוך 
  .צפויים להיפרע בעתיד הנראה לעין

  
שיטת השווי המאזני מיושמת עד למועד איבוד ההשפעה המהותית בחברה הכלולה או איבוד השליטה 

  .או סיווגן כהשקעה המוחזקת למכירה, המשותפת בעסקה המשותפת
  

הופכת להשקעה בהם השקעה בחברה כלולה  ,החברה ממשיכה ליישם את שיטת השווי המאזני גם במקרים

על ההשקעה או חלק מההשקעה בחברה  IFRS 5החברה מיישמת את הוראות . ולהיפך, בעסקה משותפת
שלא מסווג כמוחזק  ,חלק כלשהו שנותר בהשקעה זו. שמסווגת כמוחזקת למכירה ,כלולה או בעסקה משותפת

  .ממשיך להיות מטופל בשיטת השווי המאזני, למכירה
  

הקבוצה מודדת בשווי הוגן השקעה כלשהיא שנותרה , ותית או השליטה המשותפתעד איבוד ההשפעה המהובמ
שבין התמורה ממימוש ההשקעה  ,ומכירה ברווח או הפסד בהפרש, בחברה הכלולה או בעסקה המשותפת

שנותרה לבין הערך בספרים של ההשקעה  ,בחברה הכלולה או העסקה המשותפת והשווי ההוגן של ההשקעה
  .שמומשה במועד זה
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  )המשך(המאוחדים ביאורים לדוחות הכספיים 
                                                  ---------------------------------------  

  
  )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית - 2ביאור 

  
  ומטבע חוץמטבע ההצגה , מטבע הפעילות. ח

  
  מטבע הפעילות ומטבע ההצגה  .1

  
  .ח"צגה של הדוחות הכספיים הינו שמטבע הה

  
מהו מטבע , ילרבות חברות המוצגות לפי שיטת השווי המאזנ, הקבוצה קובעת עבור כל חברה בקבוצה

  .הפעילות של כל חברה
  

מתורגמים לפי  ,לרבות עודפי עלות שנוצרו ,של חברה מוחזקת המהווה פעילות חוץנכסים והתחייבויות 
פריטי דוח רווח והפסד מתורגמים לפי שערי חליפין ממוצעים בכל  .שער סגירה בכל תאריך דיווח

  .כולל אחר) הפסד(רווח להפרשי התרגום שנוצרו נזקפים . התקופות המוצגות

 
, אשר אין כוונה לסלקן והן אינן צפויות להיפרע בעתיד הנראה לעין, חברתיות בקבוצה-הלוואות בין

) בניכוי השפעת המס(יכך הפרשי שער מהלוואות אלו לפ, מהוות במהותן חלק מההשקעה בפעילות חוץ
  .כולל אחר) הפסד(לרווח , בניכוי השפעת המס, נזקפים

  
) הפסד(הרווח , תוך איבוד שליטה, או בעת מימוש חלקי של פעילות חוץ, פעילות חוץבעת מימוש 

 י שלימוש חלקבעת מ .לרווח או הפסד נזקףשהוכר ברווח כולל אחר , המתייחס לאותה פעילותהמצטבר 
אחר הכולל החלק יחסי של הסכום שהוכר ברווח , תוך שימור השליטה בחברה המאוחדת, פעילות חוץ

  .מיוחס מחדש לזכויות שאינן מקנות שליטה
  

  במטבע חוץנכסים והתחייבויות  ,עסקאות  .2
  

. קהעסקאות הנקובות במטבע חוץ נרשמות עם ההכרה הראשונית בהן לפי שער החליפין במועד העס
בכל תאריך נכסים והתחייבויות כספיים הנקובים במטבע חוץ מתורגמים , לאחר ההכרה הראשונית

למעט אלה המהוונים לנכסים כשירים , הפרשי שער. במועד זהלמטבע הפעילות לפי שער החליפין דיווח 
הנקובים  ,נכסים והתחייבויות לא כספיים .לרווח או הפסדנזקפים , או נזקפים להון בעסקאות גידור

נכסים והתחייבויות לא . מתורגמים לפי שער החליפין במועד העסקה ,המוצגים לפי עלות במטבע חוץ
מתורגמים למטבע הפעילות בהתאם לשער  ,מוצגים לפי שווי הוגןההנקובים במטבע חוץ  ,כספיים

  .החליפין במועד שבו נקבע השווי ההוגן
  

  פריטים כספיים צמודי מדד .3
  

, ות כספיים הצמודים על פי תנאיהם לשינויים במדד מותאמים לפי המדד הרלוונטינכסים והתחייבוי
  . בהתאם לתנאי ההסכם, בכל תאריך דיווח

  
  שווי מזומנים  .ט
  

אשר  ,הכוללות פיקדונות בתאגידים בנקאיים לזמן קצר, שווי מזומנים נחשבים השקעות שנזילותן גבוהה
או שעולה על ינה עולה על שלושה חודשים ממועד ההשקעה שתקופתם המקורית א, אינם מוגבלים בשעבוד

  .ומהווים חלק מניהול המזומנים של הקבוצה, שלושה חודשים אך הם ניתנים למשיכה מיידית ללא קנס
  

  פיקדונות לזמן קצר  .י
  

 שתקופתם המקורית עולה על שלושה חודשים ממועד ההשקעה, פיקדונות בתאגידים בנקאיים לזמן קצר
  .הפיקדונות מוצגים בהתאם לתנאי הפקדתם. נים להגדרת שווי מזומניםושאינם עו

  
  הפרשה לחובות מסופקים  .יא

  
שלהערכת הנהלת החברה גבייתם מוטלת  ,ההפרשה לחובות מסופקים נקבעת באופן ספציפי בגין חובות

ירידת ערך  המוערכות באופן קולקטיבי בגין, הפרשה בגין קבוצות לקוחותב מכירההחברה , כמו כן. בספק
, קבענבמועד בו  יםגרענ, חובות לקוחות שחלה ירידה בערכם. בהתבסס על מאפייני סיכוני האשראי שלהם

  .שחובות אלה אינם ניתנים לגבייה
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  )המשך(המאוחדים ביאורים לדוחות הכספיים 
                                                 --------------------------- ------------  

  
  )המשך(עיקרי המדיניות החשבונאית  - 2ביאור 

  
  מלאי  .יב

  
עלות המלאי כוללת את ההוצאות לרכישת המלאי . מלאי נמדד לפי הנמוך מבין עלות או שווי מימוש נטו

 ,שווי מימוש נטו הינו אומדן מחיר המכירה במהלך העסקים הרגיל. ולהבאתו למקומו ולמצבו הנוכחיים
  .מדן עלויות להשלמה ועלויות הדרושות לביצוע המכירהבניכוי או

  .ה בוחנת מדי תקופה את מצב המלאי וגילו ומבצעת הפרשות למלאי איטי בהתאמהחברה
  

  .ממוצע משוקלל של העלות על בסיסעלות המלאי נקבעת 
  
  ההכרה בהכנס  .גי
  

פוי שההטבות הכלכליות צ, כאשר הן ניתנות למדידה באופן מהימן, רווח או הפסדההכנסות מוכרות ב
וכן העלויות שהתהוו או שיתהוו בגין העסקה ניתנות למדידה באופן  ,הקשורות לעסקה יזרמו לחברה

ההכנסות מוצגות על בסיס  ,כאשר החברה פועלת כספק עיקרי ונושאת בסיכונים הנגזרים מהעסקה. מהימן
ההכנסות , שואות הנגזרים מהעסקהבמקרים בהם החברה פועלת כסוכן מבלי לשאת בסיכונים ובת. ברוטו

, ההכנסות נמדדות על פי שוויה ההוגן של התמורה בעסקה בניכוי הנחות מסחריות. מוצגות על בסיס נטו
  .הנחות כמות והחזרות

  
  :לגבי סוגי ההכנסות הבאות הבדבר הכרה בהכנס יםספציפיה הקריטריוניםלהלן 

  
  מוצריםהכנסות ממכירת 
כאשר הועברו כל הסיכונים והתשואות המשמעותיים הנגזרים מהבעלות  ,כרותמו מוצריםהכנסות ממכירת 

מועד המסירה הינו המועד , בדרך כלל. והמוכרת אינה שומרת מעורבות ניהולית נמשכת, לקונה המוצריםעל 
  .שבו הועברה הבעלות

  
  )דמי ניהולאחריות ו לרבות( הכנסות ממתן שירותים

, פי שיטה זו-על. הדיווחתאריך לם לשלב ההשלמה של העסקה הכנסות ממתן שירותים מוכרות בהתא
במקרה שתוצאת החוזה אינה ניתנת למדידה . שבהן סופקו השירותים, ההכנסות מוכרות בתקופות הדיווח

  .הניתנות להשבה, ההוצאות שהתהוועד לגובה ההכנסה מוכרת , באופן מהימן
  

  )Bill and Hold" (חייב והחזק"מכירות מסוג 
  :כאשר מתקיימים התנאים הבאים, מוכרות לפני המסירה" חייב והחזק"ת ממכירות מסוג ההכנסו

  
  ;צפוי שהמסירה תתבצע  .1
  ;ניתן לזיהוי ומוכן למסירה לקונה במועד ההכרה במכירה, הפריט נמצא בהישג יד  .2
  ;את הוראות המסירה הנדחית, רצוי בכתב, הקונה מאשר במפורש  .3
והמועד הוא סביר ועקבי , לעיל נוקבות במועד קבוע למסירת הסחורות 3 ק"סבהוראות המסירה כאמור   .4

  וכן; עם המטרה העסקית של הקונה
  .חלים תנאי תשלום רגילים  .5
  

  הנחות ללקוחות
  .הנחות שוטפות ללקוחות נכללות בדוחות הכספיים עם הענקתן ונזקפות לסעיף מכירות

  
נכללות , יהן לא מחויב הלקוח לעמוד ביעדים מסוימיםאשר לגב ,הנחות הניתנות ללקוחות בתום השנה

  .בדוחות הכספיים עם ביצוע המכירות היחסיות המזכות את הלקוח בהנחות האמורות
  

כגון עמידה בהיקף רכישות , שהזכות בקבלתן מותנית בעמידת הלקוח ביעדים מסוימים, הנחות ללקוחות
נכללות בדוחות , שות לעומת תקופות קודמות ועודגידול בהיקף הרכי, מינימלי) כמותי או כספי(שנתי 

המקדמות אותו לקראת , בהתאם להיקף הרכישות שביצע הלקוח בתקופה המדווחת, באופן יחסי ,הכספיים
אומדן . וניתן לאמוד את סכומי ההנחות באופן סביר, וזאת רק כאשר צפוי שהיעדים יושגו, העמידה ביעדים

ועל היקף  ,על ניסיון העבר ומערכות היחסים של החברה עם הלקוחות ,בין היתר, העמידה ביעדים מבוסס
  .הרכישות החזוי של הלקוחות ביתרת התקופה
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  )המשך(המאוחדים ביאורים לדוחות הכספיים 
                                                  ---------------------------------------  

 
  )המשך(יניות החשבונאית עיקרי המד - 2ביאור 

  
  סים על ההכנסהימ  .די

  
למעט אם הן מתייחסות לפריטים , רווח או הפסדסים שוטפים או נדחים נזקפות ליתוצאות המס בגין מ

  .ןלהולרווח כולל אחר או הנזקפים 
  

  מיסים שוטפים  .1
  

שר חקיקתם או א ,חבות בגין מיסים שוטפים נקבעת תוך שימוש בשיעורי המס וחוקי המס שחוקקו
וכן התאמות נדרשות בקשר לחבות המס לתשלום בגין שנים , הדיווחעד לתאריך  הושלמה למעשה

  .קודמות
  

   מיסים נדחים  .2
  

לבין הסכומים  ,מיסים נדחים מחושבים בגין הפרשים זמניים בין הסכומים הנכללים בדוחות הכספיים
  .המובאים בחשבון לצורכי מס

  
הנכס ימומש או התחייבות כאשר , בות לפי שיעור המס הצפוי לחוליתרות המיסים הנדחים מחוש

  . הדיווחבהתבסס על חוקי המס שחוקקו או אשר חקיקתם הושלמה למעשה עד לתאריך , תסולק
  

, במקביל. ובמידה שלא צפוי ניצולם הם מופחתים, בכל תאריך דיווח נכסי מיסים נדחים נבחנים
ובמידה שניצולם צפוי מוכר נכס מס נדחה , מיסים נדחים נבחניםהפרשים זמניים בגינם לא הוכרו נכסי 

  .נזקפת לסעיף מיסים על הכנסה, כאמור, כל הפחתה והכרה. מתאים
  

שהיו חלים במקרה של מימוש ההשקעות , בחישוב המיסים הנדחים לא מובאים בחשבון המיסים
, כמו כן. ה בעתיד הנראה לעיןכל עוד מכירת ההשקעות בחברות מוחזקות אינה צפוי, בחברות מוחזקות

מאחר , לא הובאו בחשבון מיסים נדחים בגין חלוקת רווחים על ידי חברות מוחזקות כדיבידנדים
או בשל מדיניות החברה שלא ליזום חלוקת דיבידנד , שחלוקת הדיבידנד אינה כרוכה בחבות מס נוספת

  .הגוררת חבות מס נוספת
  

המאפשרת קיזוז , אם קיימת זכות חוקית בת אכיפה, הכספיבדוח על המצב  מיסים נדחים מקוזזים
והמיסים הנדחים מתייחסים לאותה ישות החייבת במס  ,כנגד התחייבות מס שוטף ,נכס מס שוטף

  .ולאותה רשות מס
  

  נכס או קבוצת נכסים לא שוטפים המוחזקים למכירה ופעילויות שהופסקו.  טו
  

כאשר יישובם ייעשה בעיקר באמצעות , כמוחזקים למכירהנכס או קבוצת נכסים לא שוטפים מסווגים 
כאשר הנכסים זמינים למכירה מיידית , האמור מתקיים. עסקת מכירה ולא באמצעות שימוש מתמשך

והמימוש צפוי ברמת , קיימת תוכנית לאיתור קונה, קיימת מחויבות של החברה למכירה, במצבם הנוכחי
נכסים אלה אינם מופחתים ממועד . ים בתוך שנה ממועד הסיווגלהסתי (highly probable)ודאות גבוהה 

לפי הנמוך מבין ערכם בדוחות , ומוצגים כנכסים שוטפים בנפרד בדוח על המצב הכספי, סיווגם כך לראשונה
כולל אחר בגין נכס או קבוצת נכסים לא ) הפסד(רווח . הכספיים ושוויים ההוגן בניכוי עלויות למכירה

  .למכירה מוצגים בנפרד בהון שוטפים המסווגים
  

תוצאות  .המהווה פעילות שמומשה או שמסווגת כמוחזקת למכירה ,פעילות שהופסקה הינה רכיב של החברה
  .בניכוי השפעת המס, הפעילות המתייחסות לפעילות שהופסקה מוצגות בנפרד ברווח או הפסד

  
  חכירות  .טז

  
והם נבחנים במועד , ססים על מהות ההסכמיםהמבחנים לסיווג חכירה כמימונית או כתפעולית מבו

  :IAS 17 -שנקבעו ב, להלןפי הכללים -ההתקשרות על
  
  חכירה מימונית  .1

  
הקשורים לבעלות על הנכס  ,בחכירה מימונית הועברו לחברה באופן ממשי כל הסיכונים וההטבות

של הנכס החכור או  הנכס החכור נמדד בתחילת תקופת החכירה לפי הנמוך מבין השווי ההוגן. החכור
  . הערך הנוכחי של תשלומי החכירה המינימליים

  
  .כנמוך שבהם ,הנכס בחכירה מופחת לאורך תקופת החיים השימושיים שלו או תקופת החכירה
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  )המשך(ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים 

 ---------------------------------------  
  

  )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית - 2ביאור 
  

  )המשך(חכירות   .טז
  

  חכירה תפעולית  .2
  

 הנכסבהם לא מועברים באופן ממשי כל הסיכונים וההטבות הגלומים בבעלות על , הסכמי חכירה
בקו ישר באופן רווח או הפסד תשלומי החכירה מוכרים כהוצאה ב. כחכירה תפעולית מסווגים, החכור

  .שוטף על פני תקופת החכירה
  

  רכוש קבוע  .יז
  

בניכוי הפסדים ובניכוי פחת שנצבר , פריטי הרכוש הקבוע מוצגים לפי העלות בתוספת עלויות רכישה ישירות
  . ואינם כוללים הוצאות תחזוקה שוטפת, מירידת ערך שנצברו בגינם

  
מופחתים בנפרד לפי שיטת רכיבי פריט רכוש קבוע בעלי עלות משמעותית ביחס לסך העלות של הפריט 

  .הרכיבים
  

, חת מחושב בשיעורים שנתיים שווים על בסיס שיטת הקו הישר לאורך תקופת החיים השימושיים בנכסהפ
  :כדלקמן

  

 %   
 )33.3%בעיקר ( 6-33.3 ריהוט וציוד משרדי 

  15 כלי רכב
 )10%בעיקר (  10-20 (*)שיפורים במושכר 

  
לרבות תקופת האופציה (כירות שיפורים במושכר מופחתים לפי שיטת הקו הישר על פני תקופת הש  (*)

לפי , השיפוראו בהתאם לתקופת החיים המשוערת של ) להארכה שבידי הקבוצה שבכוונתה לממשה
  . הקצר שבהם

  
והשינויים , ואורך החיים השימושיים של כל נכס נבחנים לפחות בכל סוף שנה שיטת הפחת, ערך השייר

הפחתת נכסים מופסקת כמוקדם מבין המועד בו . באמטופלים כשינוי אומדן חשבונאי באופן של מכאן ולה
ראה סעיף , לגבי בחינת ירידת ערך של רכוש קבוע. הנכס מסווג כמוחזק למכירה לבין המועד שבו הנכס נגרע

  .להלן 'כ
  

לבין המועד שבו הנכס  ,הפחתת הנכסים מופסקת כמוקדם מבין המועד בו הנכס מסווג כמוחזק למכירה
או כאשר לא צפויות עוד הטבות כלכליות מהשימוש , ות הכספיים במועד המכירהנכס נגרע מהדוח. נגרע

המחושב כהפרש בין התמורה נטו מהגריעה והעלות המופחתת בדוחות (רווח או הפסד מגריעת הנכס . בנכס
  . נכלל בדוח על הרווח הכולל בתקופה בה הנכס נגרע) הכספיים

  
 פרויקטים   .יח

   
בניכוי פחת שנצבר ובניכוי הפסדים מירידת , לות בתוספת עלויות רכישה ישירותלפי הע יםפרויקטים מוצגה

  . הוצאות לצורך תחזוקה שוטפת יםכולל םואינ, םערך שנצברו בגינ

על בסיס שיטת הקו הישר לאורך תקופת החיים השימושיים  5%הפחת מחושב בשיעור שנתי משוקלל של 
  .בנכס

  נכסים בלתי מוחשיים  .יט
  

מוחשיים הנרכשים בנפרד נמדדים עם ההכרה הראשונית לפי העלות בתוספת עלויות רכישה  נכסים בלתי
  . לפי השווי ההוגן במועד הרכישה נמדדיםנכסים בלתי מוחשיים הנרכשים בצירופי עסקים . ישירות

  
הנכסים מופחתים על פני . לנכסים הבלתי מוחשיים אורך חיים שימושיים מוגדר, פי הערכת ההנהלה-על
כאשר קיימים , ורך החיים השימושיים שלהם על בסיס שיטת הקו הישר ונבחנת לגביהם ירידת ערךא

  . ירידת ערךסימנים המצביעים על 
  

 אורך חיים שימושיים מוגדר נבחנות לפחות בעלנכס בלתי מוחשי  שלתקופת ההפחתה ושיטת ההפחתה 
ה הצפוי של ההטבות הכלכליות הצפויות באורך החיים השימושיים או בדפוס הצריכים שינוי. אחת לשנה

הוצאות ההפחתה בגין נכסים בלתי . אומדן חשבונאי באופן של מכאן ולהבאכשינוי  מטופליםלנבוע מהנכס 
  .רווח או הפסדאורך חיים שימושיים מוגדר נזקפות ל בעלימוחשיים 
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  )המשך(ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים 

----------------------------- ----------  
  

  )המשך(עיקרי המדיניות החשבונאית  - 2ביאור 
  

  )המשך( נכסים בלתי מוחשיים  .יט
  

  
  :אורך החיים השימושיים של הנכסים הבלתי מוחשיים הוא כדלקמן

  
   שנים 

   
  )10 בעיקר( 8-11 שם מסחרי

    
  

אינם מופחתים באופן ) שנרכשכולל מוניטין (נכסים בלתי מוחשיים בעלי אורך חיים שימושיים בלתי מוגדר 
 כי ייתכן שחלה ירידת ערך, שיטתי וכפופים לבחינת ירידת ערך מדי שנה וכן בכל עת שקיים סימן המצביע

כדי לקבוע אם הערכת , אורך החיים השימושיים של נכסים אלה נבחן מדי שנה ).להלן 'כראה גם סעיף (
השינוי , והנסיבות אינם תומכים עוד בהערכה כאמוראם האירועים . אורך החיים כבלתי מוגדר עדיין תקפה

ובאותו מועד נבחנת גם , באורך החיים השימושיים מבלתי מוגדר למוגדר מטופל כשינוי באומדן חשבונאי
  .ומופחת הנכס באופן שיטתי על פני תקופת אורך החיים השימושיים שלו, ירידת ערך

  
   ירידת ערך נכסים לא פיננסיים  .כ
  

  
ונכסים בלתי  פרויקטים, רכוש קבוע(ירידת ערך נכסים לא פיננסיים  תנת את הצורך בבחינהקבוצה בוח

, כאשר ישנם סימנים כתוצאה מאירועים או שינויים בנסיבות, )מוחשיים בעלי אורך חיים שימושיים מוגדר
של  םהיתרה בדוחות הכספייבמקרים בהם . השבה- רתב האינ שהיתרה בדוחות הכספיים, המצביעים על כך

. ההשבה שלהם-בר סכוםמופחתים הנכסים ל, ההשבה שלהם- הנכסים הלא פיננסיים עולה על הסכום בר
בהערכת שווי השימוש . ושווי שימוש שווי הוגן בניכוי עלויות מכירהההשבה הוא הגבוה מבין -בר סכום

. הספציפיים לכל נכס המשקף את הסיכונים, מהוונים תזרימי המזומנים הצפויים לפי שיעור ניכיון לפני מס
, השבה עבור היחידה מניבת המזומנים-בגין נכס שאינו מייצר תזרימי מזומנים עצמאיים נקבע סכום בר

  .הפסדים מירידת ערך נזקפים לרווח או הפסד .שאליה שייך הנכס
  

מבוטל רק כאשר חלו שינויים באומדנים ששימשו בקביעת , למעט מוניטין, הפסד מירידת ערך של נכס
ביטול ההפסד כאמור מוגבל . ההשבה של הנכס מהמועד בו הוכר לאחרונה ההפסד מירידת הערך- סכום ברה

. ההשבה של הנכס-או סכום בר) בניכוי פחת או הפחתה(לנמוך מבין סכום ירידת ערך של הנכס שהוכר בעבר 
  .הפסד כאמור נזקף לרווח או הפסד, לפי העלות הנמדדלגבי נכס 

  
  :דיים להלן מיושמים בבחינת ירידת ערך של הנכסים הספציפיים הבאיםהקריטריונים הייחו

  
  בגין חברות מאוחדות מוניטין

  
אם אירועים , או לעיתים קרובות יותר, בדצמבר 31עבור , אחת לשנהמוניטין  ירידת ערך שלבוחנת  החברה

  .שקיימת ירידת ערך, או שינויים בנסיבות מצביעים על כך
  

או קבוצה ( ההשבה של יחידה מניבת מזומנים-נקבעת על ידי בחינת סכום בר מוניטיןשל  ירידת ערךבחינת 
 השבה של יחידה מניבת מזומנים- כאשר סכום בר. המוניטין הוקצהשאליה , )של יחידות מניבות מזומנים

או ( של יחידה מניבת מזומנים מהיתרה בדוחות הכספייםנמוך  )או קבוצה של יחידות מניבות מזומנים(
המיוחס ראשית  מוכר הפסד מירידת ערך, שאליה הוקצה המוניטין )וצה של יחידות מניבות מזומניםקב

  .בתקופות עוקבות הפסדים מירידת ערך מוניטין אינם מבוטלים. למוניטין
  

  ה או בעסקה משותפתכלול ההשקעה בחבר
  

בגין ירידת ערך של  אם יש צורך להכיר בהפסד נוסףהחברה בוחנת , לאחר יישום שיטת השווי המאזני
אם קיימת ראיה מתבצעת בחינה  בכל תאריך דיווח. ות או בעסקאות משותפותכלול ותההשקעה בחבר

בחינת ירידת הערך נעשית . או בעסקה משותפת אובייקטיבית לירידת ערך של ההשקעה בחברה כלולה
  .משותפתאו לעסקה ה כולל המוניטין המיוחס לחברה הכלולה, בהתייחס להשקעה בכללותה
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  )המשך(ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים 

 ---------------------------------------  
  

  )המשך(עיקרי המדיניות החשבונאית  - 2ביאור 
  

  מכשירים פיננסיים .כא
  

   יםפיננסי נכסים .1
  

עלויות  וספתמוכרים במועד ההכרה הראשונית בהם לפי שווי הוגן ובת IAS 39נכסים פיננסיים בתחולת 
עלויות  םאשר לגביה, דרך רווח או הפסדבשווי הוגן  הנמדדים, נכסים פיננסייםלמעט לגבי , עסקה ישירות

  .לרווח או הפסדעסקה נזקפות 
  

הטיפול החשבונאי בהשקעות בנכסים פיננסיים מבוסס על סיווגם לאחת מארבע , לאחר ההכרה הראשונית
  :הקבוצות להלן

  
  .הפסדאו מדדים בשווי הוגן דרך רווח נכסים פיננסיים הנ -
  .השקעות המוחזקות לפדיון -
  .)לקוחות ויתרות חובה(הלוואות וחייבים  -
 .נכסים פיננסיים זמינים למכירה -

  
  רווח או הפסדנכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך   )א

  
יועדו עם ההכרה  אשר ,בקבוצה זו נכללים נכסים פיננסיים המוחזקים למסחר ונכסים פיננסיים

  .הראשונית בהם להיות מוצגים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד
  

בו היא הופכת להיות לראשונה צד  ,הקבוצה בוחנת את קיומו של נגזר משובץ והצורך בהפרדתו במועד
רק כאשר יש שינוי בהתקשרות  ,הערכה מחדש של הצורך בהפרדת נגזר משובץ נעשית. להתקשרות

  .מעותי על תזרימי המזומנים מההתקשרותהמשפיע באופן מש
  

למעט אם הם , מסווגים כמוחזקים למסחר, לרבות נגזרים משובצים שהופרדו מהחוזה המארח, נגזרים
  .מיועדים לשמש כמכשירים להגנה אפקטיבית

  
   השקעות המוחזקות לפדיון     )ב

  
שאותם  ,בועים במועדי פדיון קבועיםהמוחזרות בתשלומים ק ,השקעות המוחזקות לפדיון הינן השקעות       

השקעות המוחזקות , לאחר ההכרה הראשונית. מתעתדת הקבוצה וביכולתה להחזיק בהן עד לפדיון
בשיטת הריבית האפקטיבית ובניכוי  תוך שימוש, לפדיון נמדדות לפי העלות בניכוי עלויות עסקה ישירות

  . הפרשה לירידת ערך
      

  )ת ויתרות חובהלקוחו(הלוואות וחייבים   )ג
  

שאינם נסחרים  ,ות בתשלומים קבועים או הניתנים לקביעהרהמוחז ,הלוואות וחייבים הינם השקעות
בניכוי עלויות עסקה  ,הלוואות מוצגות על פי תנאיהן לפי העלות, לאחר ההכרה הראשונית. בשוק פעיל

  . רךובניכוי הפרשה לירידת ע, תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית, ישירות
  

  נכסים פיננסיים זמינים למכירה  )ד
  

שיועדו כזמינים למכירה או  ,)שאינם נגזרים(הינם נכסים פיננסיים  נכסים פיננסיים זמינים למכירה
נכסים פיננסיים זמינים , לאחר ההכרה הראשונית. הקבוצות שלעילמשלוש שאינם מסווגים לאחת 

רווחים או הפסדים כתוצאה מהתאמות שווי . וגןנמדדים לפי השווי הה ,למעט בגין ריבית, למכירה
מוכרים ברווח כולל  ,ודיבידנד ממכשיר הוני למעט בגין הפרשי שער המתייחסים למכשירי חוב, הוגן
כולל אחר מועבר לרווח או  )הפסד(הרווח , במועד גריעת ההשקעה או במקרה של ירידת ערך .אחר

   .הפסד
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  )המשך(המאוחדים ביאורים לדוחות הכספיים 
 ---------------------------------------  

  )המשך(עיקרי המדיניות החשבונאית  - 2ביאור 
  

   )המשך( פיננסיים מכשירים .כא
  
  התחייבויות פיננסיות  )2
  

והתחייבויות אחרות הנמדדות בעלות מופחתת הלוואות  .ןבויות מוכרות לראשונה בשווי הוגההתחיי
  .ויות עסקה ישירותמוצגות בניכוי על

  
  :כמפורט להלן ,הטיפול החשבונאי בהתחייבויות פיננסיות מבוסס על סיווגם, לאחר ההכרה הראשונית

  

  התחייבויות פיננסיות בעלות מופחתת  )א

  
מוצגות על פי תנאיהן לפי העלות בניכוי עלויות  והתחייבויות אחרות הלוואות, לאחר ההכרה הראשונית

  . שימוש בשיטת הריבית האפקטיביתתוך  ,עסקה ישירות
  

  התחייבויות פיננסיות הנמדדות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד  )ב

  
התחייבויות פיננסיות הנמדדות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד כוללות התחייבויות פיננסיות המוחזקות 

בשווי הוגן דרך רווח והתחייבויות פיננסיות המיועדות עם ההכרה הראשונית בהן להיות מוצגות  ,למסחר
        .או הפסד

  
רווחים . אם הן נרכשו לצורכי מכירה בתקופה הקרובה ,התחייבויות פיננסיות מסווגות כמוחזקות למסחר       

  .או הפסדים בגין התחייבויות המוחזקות למסחר נזקפים לרווח או הפסד
  
לא אם הם מיועדים לשמש א ,מסווגים כמוחזקים למסחר, לרבות נגזרים משובצים שהופרדו, נגזרים

  .כמכשירים להגנה אפקטיבית
  

בו היא הופכת להיות לראשונה צד  ,הקבוצה בוחנת את קיומו של נגזר משובץ והצורך בהפרדתו במועד
 ,רק כאשר יש שינוי בהתקשרות ,הערכה מחדש של הצורך בהפרדת נגזר משובץ נעשית. להתקשרות

  .ים מההתקשרותהמשפיע באופן משמעותי על תזרימי המזומנ
-בכפוף לתנאים שנקבעו ב, יתן לייעד התחייבות במועד ההכרה לראשונה לשווי הוגן דרך רווח או הפסדננ

39 IAS.  
  
  קיזוז מכשירים פיננסיים  )3

  
 ,אם קיימת זכות ,והסכום נטו מוצג בדוח על המצב הכספי ,נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות מקוזזים

וכן קיימת כוונה לסלק את הנכס ואת ההתחייבות על , טית לקזז את הסכומים שהוכרושניתנת לאכיפה משפ
  .בסיס נטו או לממש את הנכס ולסלק את ההתחייבות במקביל

  
  מכשירים פיננסיים מורכבים  )4
  

הפיצול . מפוצלות לשני רכיבים, תחייבותשל הרכיב המרה הוני וכוללות רכיב ה ,אגרות חוב ניתנות להמרה
התחייבות דומה  של הרכיב ההתחייבותי בהתבסס על השווי ההוגן שלתחילה מחושב על ידי קביעה  ,כאמור

בין  הוקצועלויות עסקה ישירות . רכיב ההמרה ההוני נקבע כערך שיירהערך של  כאשר, ללא אופציות המרה
   .י ההון וההתחייבותרכיבלההקצאה של התמורה יחס רכיב ההתחייבות על בסיס ההון ורכיב 

  
  גריעת מכשירים פיננסיים  )5

  

  נכסים פיננסיים )א
  

כאשר או , כאשר פקעו הזכויות החוזיות לקבלת תזרימי המזומנים מהנכס הפיננסי, נכס פיננסי נגרע
נטלה על כאשר או  ,העבירה את הזכויות החוזיות לקבלת תזרימי המזומנים מהנכס הפיננסי החברה

 .ללא עיכוב משמעותי, שהתקבלו במלואם לצד השלישיעצמה מחויבות לשלם את תזרימי המזומנים 
או לא העבירה ואף לא הותירה  ,באופן ממשי את כל הסיכונים וההטבות הקשורים לנכסהעבירה בנוסף 

  .אך העבירה את השליטה על הנכס ,באופן ממשי את כל הסיכונים וההטבות הקשורים לנכס

כאשר מתקיימים , לקוחות מטופלת כגריעה ושוברי אשראי של) Factoring(עסקת מכירת לקוחות 
  .כאמור לעיל ,התנאים

  
נכס ולא העבירה ולא הותירה באופן הה העבירה את זכויותיה לקבל תזרימי מזומנים מחברכאשר ה

מוכר נכס חדש , ממשי את הסיכונים וההטבות הקשורים בנכס ואף לא העבירה את השליטה על הנכס
מעורבות נמשכת בדרך של ערבות לנכס המועבר . הקבוצה בנכס בהתאם למידת המעורבות הנמשכת של

 ,והסכום המרבי של התמורה בדוחות הכספייםשל הנכס  תהמקוריהיתרה נמדדת לפי הנמוך מבין 
  .בחזרה עשויה להידרש לשלם החברשה
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  )המשך(ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים 

 ---------------------------------------  
  

  )המשך(עיקרי המדיניות החשבונאית  - 2ביאור 
  

   )המשך( פיננסיים מכשירים .כא
  
  )המשך( גריעת מכשירים פיננסיים) 5
  

  התחייבויות פיננסיות )ב
  

  .בוטלה או פקעה, דהיינו ההתחייבות נפרעה, כאשר היא מסולקת, התחייבות פיננסית נגרעת
  

בנכסים , התחייבות על ידי תשלום במזומןפורע את ה )הקבוצה( כאשר החייב, התחייבות פיננסית מסולקת
  .או משוחרר משפטית מההתחייבות; בסחורות או שירותים, פיננסיים אחרים

  
או , כאשר התחייבות פיננסית קיימת מוחלפת בהתחייבות אחרת כלפי אותו מלווה בתנאים שונים מהותית

ופלים כגריעה של ההתחייבות ההחלפה או השינוי מט, כאשר נעשה שינוי מהותי בתנאי התחייבות קיימת
ל בדוחות הכספיים "ההפרש בין היתרה של שתי ההתחייבויות הנ. המקורית וכהכרה של התחייבות חדשה

הם מטופלים כשינוי תנאי ההתחייבות , במידה שההחלפה או השינוי אינם מהותיים. נזקף לרווח או הפסד
בעת הבחינה האם מדובר בשינוי מהותי בתנאי . ולא מוכר באותו מועד רווח או הפסד מההחלפה ,המקורית

  .מביאה החברה בחשבון שיקולים איכותיים וכמותיים, התחייבות קיימת
  
  ירידת ערך נכסים פיננסיים  )6

  
ירידת ערך בגין נכס פיננסי או קבוצה ראייה אובייקטיבית לאם קיימת דיווח ההקבוצה בוחנת בכל תאריך 

  :הבאים פיננסייםהנכסים השל 
  

  ים המוצגים בעלות המופחתתנכס .א
  

כאשר אירוע אחד או יותר השפיעו באופן שלילי על אומדן  ,ראייה אובייקטיבית לירידת ערך קיימת
סכום ההפסד הנזקף לרווח או הפסד נמדד . תזרימי המזומנים העתידיים מהנכס לאחר מועד ההכרה

ן תזרימי המזומנים העתידיים כהפרש בין יתרת הנכס בדוחות הכספיים לבין הערך הנוכחי של אומד
פקטיבית המהוונים בהתאם לשיעור הריבית הא, )שאינם כוללים הפסדי אשראי עתידיים שטרם התהוו(

לשיעור ההיוון נעשה בהתאם , אם הנכס הפיננסי נושא ריבית משתנה .המקורית של הנכס הפיננסי
כאשר ניתן לייחס באופן  ,וטלבתקופות עוקבות הפסד מירידת ערך מב. הריבית האפקטיבית הנוכחית

ביטול כאמור נזקף . שהתרחש לאחר ההכרה בהפסד ,אובייקטיבי את השבת ערכו של הנכס לאירוע
  .לרווח או הפסד עד לגובה ההפסד שהוכר

  
  פיננסיים זמינים למכירהנכסים  .ב
  

ידה כוללת יר, שהם מכשירים הוניים ,הראיה לירידת ערך לגבי נכסים פיננסיים זמינים למכירה
, וכן בחינת שינויים בסביבה הטכנולוגית ,משמעותית או מתמשכת בשווי ההוגן של הנכס מתחת לעלותו

הבחינה של ירידה . או בסביבת השוק בה פועלת החברה שהנפיקה את המכשיר ,הכלכלית או המשפטית
בחשבון מובאות , במסגרת הבחינה, כאשר, משמעותית או מתמשכת תלויה בנסיבות בכל תאריך דיווח

כאשר . חודשים ויותר 6התנודתיות ההיסטורית בשווי ההוגן וכן משך זמן של ירידה בשווי ההוגן של 
. מסווג מחדש לרווח או הפסד ההפסד המצטבר שנזקף לרווח כולל אחר, קיימת ראיה לירידת ערך

  .ביטול הפסד מירידת ערך נזקף לרווח כולל אחר, בתקופות עוקבות
  

כוללות אירוע אחד או , ך לגבי נכסים פיננסיים זמינים למכירה שהם מכשירי חובראיות לירידת ער
. העתידיים מהנכס לאחר מועד ההשקעהאשר השפיעו באופן שלילי על אומדן תזרימי המזומנים  ,יותר

מוכר כהפסד מירידת ערך , ההפסד המצטבר שנזקף לרווח כולל אחר, כאשר קיימת ראיה לירידת ערך
כאשר ניתן לייחס באופן אובייקטיבי  ,הפסד מירידת ערך מבוטל, בתקופות עוקבות. דברווח או הפס

ביטול כאמור נזקף . שהתרחש לאחר ההכרה בהפסד מירידת הערך ,את העלייה בשווי ההוגן לאירוע
  .לרווח או הפסד עד לגובה ההפסד שהוכר
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  )המשך(ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים 
------------ ---------------------------  

  
  )המשך(עיקרי המדיניות החשבונאית  - 2ביאור 

  
  )הגנה(מכשירים פיננסיים נגזרים לצורכי גידור .  כב

  

בגין מטבע ) Forward(בוצה מבצעת לעתים התקשרויות במכשירים פיננסיים נגזרים כגון חוזי אקדמה הק
ובשיעורי  דות של שערי החליפין של מטבע חוץבתנו הכרוכים ,להגן על עצמה מפני הסיכונים כדי, חוץ

   .הריבית
  

נזקפים , שאינם משמשים למטרות גידור, רווחים או הפסדים הנובעים משינויים בשווי ההוגן של נגזרים
  .רווח או הפסדמיידית ל

  
  :כדלקמן ,מטופלות, )הגנה(העונות על הקריטריונים של עסקאות גידור , עסקאות גידור

  
  וי הוגןגידור שו

  
  .רווח או הפסדב יםהפריט המגודר מוכרו) הפריט המגדר(שינוי בשווי ההוגן של הנגזר 

  
ליתרה בדוחות ההתאמות , המתייחס לפריט המגודר המוצג לפי עלות מופחתת ,במקרים של גידור שווי הוגן

פיננסיים  התאמות למכשירים. על פני התקופה הנותרת עד לפירעוןרווח או הפסד מוכרות ב הכספיים
כאשר הפריט המגודר . רווח או הפסדמוכרות ב ,המוצגים תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית ,מגודרים

  .באותו מועדרווח או הפסד יתרת ההתאמות של שווי הוגן שטרם הופחתה מוכרת ב, נגרע
  

  גידור תזרימי מזומנים
  

חלק הבעוד ש ,כולל אחר) הפסד(רווח בכר המכשיר המגדר מו השינויים בשווי ההוגן שלהחלק האפקטיבי של 
  .לרווח או הפסדלא אפקטיבי מוכר מיידית ה

  
, רווח או הפסדכאשר תוצאות עסקת הגידור נזקפות ל ,רווח או הפסדמועבר ל כולל אחר) הפסד(רווח 

כאשר . או כאשר עסקה חזויה מתרחשתרווח או הפסד כאשר ההכנסה או ההוצאה שגודרה מוכרת ב, לדוגמא
מהמכשיר ) הפסד(סכום הרווח כוללת גם את  םעלות, נכס או התחייבות לא פיננסיים הואריט המגודר הפ

  .המגדר
  

ברווח הסכומים שהוכרו בעבר , להתרחש יותבמקרים בהם עסקה חזויה או התחייבות איתנה כבר לא צפו
או אם , לק או מומשסו, כאשר מכשיר הגידור פקע או נמכר. רווח או הפסדמועברים ל כולל אחר) הפסד(

כולל ) הפסד(ברווח נשארים כולל אחר ) הפסד(ברווח הסכומים שהוכרו בעבר , הייעוד כמכשיר גידור בוטל
  .ותעד למועד שבו העסקה החזויה או ההתקשרות האיתנה מתרחשאחר 

  
  גידור של השקעה נטו בפעילות חוץ

  

מטופל , כספי המטופל כחלק מההשקעה נטולרבות גידור של פריט , בפעילויות חוץ גידור של השקעה נטו
הפרשי (המתייחסים לחלק האפקטיבי של הגידור  רווחים או הפסדים. באופן דומה לגידור תזרימי מזומנים

לחלק הלא אפקטיבי של הגידור  מתייחסיםבעוד שרווחים או הפסדים ה, לרווח כולל אחרנזקפים  )שער
) הפסד(ברווח שהוכר  ,החוץ מועבר הרווח או ההפסד המצטברעם מימוש פעילויות . רווח או הפסדנזקפים ל
  .רווח או הפסדל ,כולל אחר

  
  מדידת שווי הוגן.  כג
  

בעסקה  או המחיר שהיה משולם להעברת התחייבות ,שהיה מתקבל במכירת נכס ,שווי הוגן הוא המחיר
  .רגילה בין משתתפים בשוק במועד המדידה

  
או  ,כי העסקה מתרחשת בשוק העיקרי של הנכס או ההתחייבות ,מדידת שווי הוגן מבוססת על ההנחה

  .בשוק הכדאי ביותר, בהיעדר שוק עיקרי
  

תמחור הנכס  שמשתתפים בשוק ישתמשו בעת ,השווי ההוגן של נכס או התחייבות נמדד תוך שימוש בהנחות
  .בהנחה שמשתתפים בשוק פועלים לטובת האינטרסים הכלכליים שלהם, או ההתחייבות

 
כלכליות  דידת שווי הוגן לנכס לא פיננסי מביאה בחשבון את היכולת של משתתף בשוק להפיק הטבותמ

בנכס בשימוש  שישתמש ,או על ידי מכירתו למשתתף אחר בשוק ,באמצעות הנכס בשימוש המיטבי שלו
  . המיטבי שלו

  
  
  



  מ"בע' ברימאג דיגיטל אייג
================= 

27 

 

  )המשך(ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים 
----------------------------- ----------  

  )המשך(עיקרי המדיניות החשבונאית  - 2ביאור 
  )המשך( הוגןמדידת שווי  .כג
  

שניתנים , ושקיימים עבורן מספיק נתונים ,שהן מתאימות לנסיבות ,הקבוצה משתמשת בטכניקות הערכה
שימוש ומזעור ה, תוך מיקסום השימוש בנתונים רלוונטיים שניתנים לצפייה, להשגה כדי למדוד שווי הוגן

  .בנתונים שאינם ניתנים לצפייה
  

מחולקים לקטגוריות  ,הנמדדים בשווי הוגן או שניתן גילוי לשווי ההוגן שלהם ,כל הנכסים וההתחייבויות
המשמעותית למדידת השווי ההוגן , בהתבסס על רמת הנתונים הנמוכה ביותר, בתוך מידרג השווי ההוגן

  :בכללותה
  .זהים תבשוק פעיל של נכסים והתחייבויו) תאמותללא ה(מחירים מצוטטים  :1רמה 
  .או בעקיפין אשר ניתנים לצפייה במישרין ,1נתונים שאינם מחירים מצוטטים שנכללו ברמה : 2רמה 
בנתוני שוק ניתנים  טכניקות הערכה ללא שימוש(נתונים שאינם מבוססים על מידע שוק ניתן לצפייה : 3רמה 

  ).לצפייה
 

  מניות אוצר.   דכ
  

ומוצגות בקיזוז  ,או חברות מאוחדות נמדדות לפי עלות רכישתן/מניות החברה המוחזקות על ידי החברה ו
נזקף ישירות  ,הנפקה או ביטול של מניות אוצר, מכירה, הנובע מרכישה ,כל רווח או הפסד. מהון החברה

  .להון
  

  הפרשות  .הכ

 

כתוצאה  )משפטית או משתמעת(בהווה בות כאשר לקבוצה קיימת מחוי ,מוכרתIAS 37  - הפרשה בהתאם ל
וניתן  ,צפוי שיידרש שימוש במשאבים כלכליים על מנת לסלק את המחויבות, מאירוע שהתרחש בעבר

, כגון בחוזה ביטוח, שחלק או כל ההוצאה תוחזר לחברה ,כאשר הקבוצה צופה. לאמוד אותה באופן מהימן
ההוצאה תוכר בדוח רווח . ות למעשה לקבלת הנכסרק במועד בו קיימת וודא, ההחזר יוכר כנכס נפרד

  .והפסד בניכוי החזר ההוצאה
  

  :שנכללות בדוחות הכספיים, להלן סוגי ההפרשות
  

  אחריות
  

  .שירות ניתן ללקוחאשר האו כ ,כאשר המוצר נמכר ללקוח ,הקבוצה מכירה בהפרשה לאחריות
  

  תביעות משפטיות
  

יימת מחויבות משפטית בהווה או מחויבות משתמעת כאשר לקבוצה ק ,הפרשה בגין תביעות מוכרת
כי הקבוצה תידרש למשאביה הכלכליים , יותר סביר מאשר לאכאשר , כתוצאה מאירוע שהתרחש בעבר

  . וניתן לאמוד אותה באופן מהימן ,לסילוק המחויבות
  
  התחייבויות בשל הטבות לעובדים.  וכ
  

  :בקבוצה קיימות מספר תוכניות הטבה לעובדים
  

  הטבות לעובדים לזמן קצר  .1
  

חודשים לאחר  12אשר חזויות להיות מסולקות במלואן לפני  ,הינן הטבותהטבות לעובדים לזמן קצר 
כוללות הטבות אלו . שבה העובדים מספקים את השירותים המתייחסים ,תום תקופת הדיווח השנתית

ומוכרות כהוצאות עם מתן , לביטוח לאומימעסיק הבראה והפקדות , מחלה, ימי חופשה, משכורות
כאשר לקבוצה  ,התחייבות בגין בונוס במזומן או תוכנית להשתתפות ברווחים מוכרת. השירותים

שניתן על ידי העובד  ,קיימת מחויבות משפטית או משתמעת לשלם את הסכום האמור בגין שירות
  .וניתן לאמוד באופן מהימן את הסכום ,בעבר

  
  העסקה סיום הטבות לאחר  .2

  
הפקדה מוגדרת לוהן מסווגות כתוכניות  ,תוכניות ממומנות בדרך כלל על ידי הפקדות לחברות ביטוחה

  .הטבה מוגדרתלוכן כתוכניות 
  

שלפיהן הקבוצה משלמת  ,לחוק פיצויי פיטורין 14בהתאם לסעיף  ,הפקדה מוגדרותללקבוצה תוכניות 
גם  ,שתמעת לשלם תשלומים נוספיםמבלי שתהיה לה מחויבות משפטית או מ ,באופן קבוע תשלומים

המתייחסות לשירות העובד , אם בקרן לא הצטברו סכומים מספיקים כדי לשלם את כל ההטבות לעובד
הפקדה מוגדרת בגין פיצויים או בגין תגמולים להפקדות לתוכנית . בתקופה השוטפת ובתקופות קודמות

  .העבודה מהעובד מוכרות כהוצאה בעת ההפקדה לתוכנית במקביל לקבלת שירותי
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  )המשך(ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים 

 ---------------------------------------  
  

  )המשך(עיקרי המדיניות החשבונאית  - 2ביאור 
  
  )המשך( התחייבויות בשל הטבות לעובדים. וכ
  
  )המשך( העסקה סיום הטבות לאחר  .2
  

 ,לפי החוק. ן תשלום פיצויים בהתאם לחוק פיצויי פיטוריןהטבה מוגדרת בגילקבוצה תוכנית ל ,בנוסף     
לפי  נמדדת העסקהההתחייבות בשל סיום . זכאים עובדים לקבל פיצויים עם פיטוריהם או עם פרישתם

החישוב האקטוארי מביא בחשבון עליות שכר עתידיות . שיטת שווי אקטוארי של יחידת הזכאות החזויה
הסכומים מוצגים על בסיס היוון תזרימי . בסיס הערכה של עיתוי התשלום וזאת על, ושיעור עזיבת עובדים

 דומהאשר מועד פירעונן , אגרות חוב ממשלתיותלפי שיעורי הריבית של , המזומנים העתידיים הצפויים
  .לתקופת ההתחייבות המתייחסת לפיצויי הפרישה

  
לחלק מעובדיה באופן שוטף בקרנות פנסיה החברה מפקידה כספים בגין התחייבויותיה לתשלום פיצויים       

המוחזקים על ידי קרן הטבות עובד  ,נכסי התוכנית הם נכסים ").נכסי התוכנית" -להלן (וחברות ביטוח 
ולא ניתן , נכסי התוכנית אינם זמינים לשימוש נושי הקבוצה. לזמן ארוך או בפוליסות ביטוח כשירות

  .לשלמם ישירות לקבוצה
  

טבות לעובדים המוצגת בדוח על המצב הכספי מייצגת את הערך הנוכחי של התחייבות ההתחייבות בשל ה
   .ההטבות המוגדרת בניכוי השווי ההוגן של נכסי התוכנית

  
  .בתקופת התהוותן נטו נזקפות לרווח כולל אחר, מדידות מחדש של ההתחייבויות

  
  רווח למניה  .זכ
  

י המיוחס לבעלי מניות החברה במספר המניות הרגילות הרווח למניה מחושב על ידי חלוקה של הרווח הנק
נכללות רק בחישוב הרווח המדולל למניה מניות רגילות פוטנציאליות . קופההמשוקלל שקיים במהלך הת

שהומרו במהלך  מניות רגילות פוטנציאליות. שהשפעתן מדללת את הרווח למניה מפעילויות נמשכות ,במידה
. ברווח הבסיסי למניה ותומאותו מועד נכלל, למניה רק עד למועד ההמרהברווח המדולל  ותהתקופה נכלל

חלקה של החברה ברווחי חברות מוחזקות מחושב לפי חלקה ברווח למניה של אותן חברות מוחזקות מוכפל 
  .במספר המניות שבידי החברה

  
  שינוי במדיניות חשבונאית  .כח

  
 2012, בינואר 1 -ו 2012, בדצמבר 31לימים פיים את דוחותיה הכס ,בדרך של הצגה מחדש ,תיאמה החברה

על מנת לשקף בהם למפרע את השפעת השינוי בטיפול , 2011 -ו 2012, בדצמבר 31ולשנים שהסתיימו בימים 
   .באמצעות יישומו מאז ומעולם החשבונאי

  

 בדבר ויגיל IFRS 12, משותפים הסדרים IFRS 11, מאוחדים כספיים דוחות IFRS 10החברה מיישמת את 
 )2011מתוקן ( IAS 28R -ו נפרדים כספיים דוחות) 2011מתוקן ( IAS 27R את כןו אחרות בישויות זכויות

  .2012, בינואר 1בדרך של יישום למפרע החל מיום , משותפות ותאובעסק כלולות בחברות השקעות
  

גרין ריי בחברת ו, גבלתשותפות מו -מטבח הדיגיטלי ב, ההשקעות בחברת ישפאר, IFRS 11כתוצאה מיישום 
ת ומטופל, IAS 31 -בעבר לפי שיטת האיחוד היחסי בהתאם ל אשר הוכרו ,המנהלת להפקת אנרגיה ירוקה -

  .כעת בדוחות הכספיים לפי שיטת השווי המאזני
  

  :החברה יישמה למפרע את התיקונים הבאים ,R19 IASכתוצאה מיישום 

ולא ייזקפו לרווח  ,וח כולל אחר עם היווצרותםרווחים והפסדים אקטואריים יוכרו במסגרת רו •
 .או הפסד

שמשמש למדידת  ,תשואת נכסי התוכנית תוכר ברווח או הפסד בהתבסס על שיעור היוון •
 .ללא קשר לתוצאה בפועל של תיק ההשקעות, ההתחייבויות בשל הטבות לעובדים
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  )המשך(ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים 
------------- --------------------------  

  
  )המשך(עיקרי המדיניות החשבונאית  - 2ביאור 

  
  )המשך( שינוי במדיניות חשבונאית  .כח

  

  :של החברההדוחות הכספיים  עליישום למפרע מה כתוצאה ,ותיקונים לתקנים IFRSשל תקני  ותלהלן ההשפע
  
  :מצב הכספיעל ה ות המאוחדיםלהלן השפעת היישום למפרע על סעיפי הדוח .1
  
  2012 ,בדצמבר 31ליום   
  ח"אלפי ש  
לפני היישום   

  למפרע
  

IFRS 11 

לאחר היישום 
 למפרע

  

          
         נכסים שוטפים

    3,424  )2,460(  5,884 מזומנים ושווי מזומנים
    267,898  )27,789(  295,687 לקוחות

    5,631  )777(  6,408 מיסים שוטפים לקבל
    12,329  )1,757(  14,086 חייבים ויתרות חובה

    172,886  )15,454(  188,340 מלאי
  510,405 )48,237(  462,168    
   ---------   ---------   ---------    
          

    47,806  --  47,806  נכסים המוחזקים למכירה
   --------   ---------   ---------    

         נכסים לא שוטפים
    25,751  5,059  20,692 השקעות ויתרות חובה לזמן ארוך

    --  )808(  808  פיקדונות משועבדים
ובשותפות  השקעות בחברות מוחזקות

  מוגבלת
  

6,941  
  

36,631  
  

43,572  
  

    6,535  )2,626(  9,161 נטו, רכוש קבוע
    63,714  )19,720(  83,434  נטו, פרויקטים

    13,972  )18,576(  32,548 נטו, נכסים בלתי מוחשיים
        8,389        )80(     8,469 מיסים נדחים

  162,053  )120(  161,933    
   --------   ---------   ---------    
          

          התחייבויות שוטפות
    253,106  )17,638(  270,744  אשראי מתאגידים בנקאיים ואחרים
    87,545  )10,044(  97,589  התחייבויות לספקים ונותני שירותים

    --  )97(  97  מיסים שוטפים לשלם
      37,880    )4,588(   42,468  ויתרות זכותזכאים 

  410,898  )32,367(  378,531    
   ---------   ---------   ---------    
          

התחייבויות המתייחסות לנכסים 
  המוחזקים למכירה

  
37,879  

  
--  

  
37,879  

  

   --------   ---------   --------    
          התחייבויות לא שוטפות

    886  )14,463(  15,349  יים ואחריםהתחייבויות לתאגידים בנקא
    72  )21(  93  נטו, התחייבויות בשל הטבות לעובדים

         671    )1,506(   2,177  מיסים נדחים
  17,619  )15,990(  1,629    
   --------   ---------   --------    
          

    195,388  --  195,388  מיוחס לבעלי המניות של החברההון 
      )2,910(          --    )2,910(  ליטהשאינן מקנות שזכויות 

    192,478  --  192,478  כ הון "סה
      ---------   ---------   ---------    
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  )המשך(ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים 

 ---------------------------------------  
  

  )המשך(עיקרי המדיניות החשבונאית  - 2ביאור 
  

  )המשך( ת חשבונאיתשינוי במדיניו  .כח
  

  
  )המשך( :על המצב הכספי ות המאוחדיםלהלן השפעת היישום למפרע על סעיפי הדוח .1

  
  

  2012 ,בינואר 1ליום   
  ח"אלפי ש  
לפני היישום   

  למפרע
  

IFRS 11 

לאחר היישום 
 למפרע

  

          
         נכסים שוטפים

    2,613  )4,178(  6,791 מזומנים ושווי מזומנים
    289,620  )35,202(  324,822 לקוחות

    17,868  )454(  18,322 מיסים שוטפים לקבל
    33,255  )1,444(  34,699 חייבים ויתרות חובה

    205,653  )14,074(  219,727 מלאי
  604,361 )55,352(  549,009    
   ---------   ---------   ---------    
          

         נכסים לא שוטפים
    21,632  5,462  16,170 השקעות ויתרות חובה לזמן ארוך

    --  )724(  724  פיקדונות משועבדים
ובשותפות  השקעות בחברות מוחזקות

  מוגבלת
  
--  

  
35,175  

  
35,175  

  

    564  35  529  נטו, עודף נכסים בשל הטבות לעובדים
    7,053  )2,974(  10,027 נטו, רכוש קבוע
    67,066  )20,725(  87,791  נטו, פרויקטים

    26,976  )18,727(  45,703 נטו, נכסים בלתי מוחשיים
        7,358       )177(     7,535 מיסים נדחים

  168,479  )2,655(  165,824    
   --------   ---------   ---------    
          

          התחייבויות שוטפות
    327,307  )30,895(  358,202  אשראי מתאגידים בנקאיים ואחרים
    91,706  )6,398(  98,104  התחייבויות לספקים ונותני שירותים

    805  )16(  821  מיסים שוטפים לשלם
      41,024    )3,396(   44,420  זכאים ויתרות זכות

  501,547  )40,705(  460,842    
   ---------   ---------   ---------    
          

          התחייבויות לא שוטפות
    1,101  )15,999(  17,100  התחייבויות לתאגידים בנקאיים ואחרים

       1,094    )1,303(    2,397  סים נדחיםמי
  19,497  )17,302(  2,195    
   --------   ---------   --------    
          

    172,501  --  172,501  מיוחס לבעלי המניות של החברההון 
      )1,032(          --    )1,032(  שאינן מקנות שליטהזכויות 

    171,469  --  171,469  כ הון "סה
      ---------   ---------   ---------    
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  )המשך(ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים 

 ---------------------------------------  
  

  )המשך(עיקרי המדיניות החשבונאית  - 2ביאור 
  

  )המשך( שינוי במדיניות חשבונאית  .כח
  
  :ח הכוללהרוועל  ות המאוחדיםלהלן השפעת היישום למפרע על סעיפי הדוח .2
  
  
  2012 ,בדצמבר 31 שנה שהסתיימה ביוםל  
  ח"אלפי ש  
לפני היישום   

  למפרע
  

IFRS 11 

  

IAS 19 

לאחר היישום 
  למפרע

          
  671,236  --  )80,366(  751,602 הכנסות ממכירות ומתן שירותים 

  489,565         5  )58,545(  548,105 עלות ההכנסות 

         
  181,671  )5(  )21,821(  203,497 רווח גולמי 

         
  )105,844(  )49(  10,531  )116,326( הוצאות מכירה 

  )34,528(  1,078  7,223  )42,829(  הוצאות הנהלה וכלליות 
  )2(  --  --  )2( הוצאות אחרות
      1,221       --      514        707 הכנסות אחרות

          
  42,518  1,024  )3,553(  45,047  רווח מפעולות רגילות

         
  8,699  --  )327(  9,026  הכנסות מימון
  )32,128(  134  2,734  )34,996( הוצאות מימון

חלק החברה ברווחי חברות המטופלות 
 לפי שיטת השווי המאזני

  
1,419     

  
915     

  
33       

  
2,367      

          
  21,456  1,191  )231(  20,496  רווח לפני מיסים על ההכנסה 

          
  )5,384(  )289(    231  )5,326(  נסהמיסים על ההכ

          
  16,072  902  --  15,170  מפעילויות נמשכות לשנהנקי  רווח

          
    5,321    64      --   5,257  מפעילויות שהופסקו לשנהרווח נקי 

          
  21,393  966  --  20,427  לשנהרווח נקי 

          
          :רווח כולל אחר

טו של נ, חלק הקבוצה ברווח כולל אחר
חברות המטופלות לפי שיטת השווי 

  המאזני

  
  

582  

  
  
--  

  
  
)33(  

  
  

549  
          

הפסד אקטוארי בגין תוכניות להטבה 
  מוגדרת 

  
--        

  
--       

  
)933(  

  
)933(    

          
  21,009  --  --  21,009  סך הכל רווח כולל

  ====  ===  ===  ====  
          

          :רווח נקי מיוחס ל
  23,271  966  --  22,305  של החברהבעלי המניות 

  )1,878(  --  --  )1,878(  בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה
          
          

          :סך הכל רווח כולל מיוחס ל
  22,887  --  --  22,887  בעלי המניות של החברה

  )1,878(  --  --  )1,878(  בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה
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  )המשך(יים המאוחדים ביאורים לדוחות הכספ

 ---------------------------------------  
  

  )המשך(עיקרי המדיניות החשבונאית  - 2ביאור 
  

  )המשך( שינוי במדיניות חשבונאית  .כח
  
  )המשך( :הרווח הכוללעל  ות המאוחדיםלהלן השפעת היישום למפרע על סעיפי הדוח .2
  
  
  2011 ,בדצמבר 31 שנה שהסתיימה ביוםל  
  ח"לפי שא  
לפני היישום   

  למפרע
  

IFRS 11 

  

IAS 19 

לאחר היישום 
  למפרע

          
  600,621  --  )101,099(  701,720 הכנסות ממכירות ומתן שירותים 

  437,230     120  )76,473(  513,583 עלות ההכנסות 

         
  163,391  )120(  )24,626(  188,137 רווח גולמי 

         
  )111,968(  )1,365(  12,493  )123,096( הוצאות מכירה 

  )29,043(  2,255  7,724  )39,022(  הוצאות הנהלה וכלליות 
  )33(  --  25  )58( הוצאות אחרות
       1,080       --      295        785 הכנסות אחרות

          
  23,427  770  )4,089(  26,746  רווח מפעולות רגילות

         
  5,369  --  )1,439(  6,808  הכנסות מימון
  )34,846(  )218(  4,503  )39,131( הוצאות מימון

חלק החברה ברווחי חברות המטופלות 
 לפי שיטת השווי המאזני

  
--          

  
229       

  
--       

  
229         

          
  )5,821(  552  )796(  )5,577(  לפני מיסים על ההכנסה  הפסד

          
      11,48  )138(    796       823  מיסים על ההכנסההכנסות 

          
  )4,340(  414  --  )4,754(  מפעילויות נמשכות שנההפסד נקי ל

          
     6,256     30      --   6,226  ות שהופסקיומפעילו שנהרווח נקי ל

          
  1,916  444  --  1,472  שנהרווח נקי ל

          
          :רווח כולל אחר

נטו של , חלק הקבוצה ברווח כולל אחר
שיטת השווי חברות המטופלות לפי 

  המאזני

  
  

71  

  
  
--  

  
  
--  

  
  

71  
          

הפסד אקטוארי בגין תוכניות להטבה 
  מוגדרת 

  
--        

  
--       

  
)444(  

  
)444(    

          
  1,543  --  --  1,543  סך הכל רווח כולל

  ====  ===  ===  ====  
          

          :רווח נקי מיוחס ל
  4,093  444  --  3,649  בעלי המניות של החברה

  )2,177(  --  --  )2,177(  לי זכויות שאינן מקנות שליטהבע
          
          

          :סך הכל רווח כולל מיוחס ל
  3,720  --  --  3,720  בעלי המניות של החברה

  )2,177(  --  --  )2,177(  בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה
          
          
  

  



  מ"בע' ברימאג דיגיטל אייג
================= 

33 

 

  )המשך(ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים 
---------------- -----------------------  

  
  )המשך(עיקרי המדיניות החשבונאית  - 2ביאור 

  
  )המשך( שינוי במדיניות חשבונאית  .כח

  
  :לבעלי המניות של החברההרווח להלן השפעת היישום למפרע על  .3
  
  2012 ,בדצמבר 31 שנה שהסתיימה ביוםל  
לפני היישום   

  למפרע
  

IFRS 11 

  

IAS 19 

לאחר היישום 
  למפרע

          
של מניה רגילה . נ.ח ע"ש 0.01 -רווח בסיסי ל

 :המיוחס לבעלי המניות של החברה
        

         
  1.77  0.09  --  1.68 )ח"בש(רווח נקי למניה מפעילויות נמשכות 

         
    0.52     --      --     0.52 )ח"בש(רווח נקי למניה מפעילות שהופסקה 

         
  2.29  0.09  --  2.20  )ח"בש(רווח נקי למניה 

 ====  ===  ===  ====  
  10,161  --  --  10,161 )באלפים(ל "כמות המניות ששימשה בחישוב הנ

  ====  ===  ===  ====  
של מניה רגילה המיוחס . נ.ח ע"ש 0.01 - רווח מדולל ל

  :לבעלי המניות של החברה
        

         
  1.77  0.09  --  1.68  )ח"בש(רווח נקי למניה מפעילויות נמשכות 

         
    0.52     --      --     0.52 )ח"בש(רווח נקי למניה מפעילות שהופסקה 

          
  2.29  0.09  --  2.20  )ח"בש(רווח נקי למניה 

  ====  ===  ===  ====  
  10,162  --  --  10,162  )באלפים(ל "כמות המניות ששימשה בחישוב הנ

  ====  ===  ===  ====  
  
  

  2011 ,בדצמבר 31 שנה שהסתיימה ביוםל  
לפני היישום   

  למפרע
  

IFRS 11 

  

IAS 19 

לאחר היישום 
  למפרע

          
של מניה רגילה . נ.ח ע"ש 0.01 -רווח בסיסי ל

 :המיוחס לבעלי המניות של החברה
        

         
  )0.21(  0.04  --  )0.25( )ח"בש(רווח נקי למניה מפעילויות נמשכות 

         
    0.61     --      --     0.61 )ח"בש(רווח נקי למניה מפעילות שהופסקה 

         
  0.40  0.04  --  0.36  )ח"בש(רווח נקי למניה 

 ====  ===  ===  ====  
  10,161  --  --  10,161 )באלפים(ל "כמות המניות ששימשה בחישוב הנ

  ====  ===  ===  ====  
של מניה רגילה המיוחס . נ.ח ע"ש 0.01 - רווח מדולל ל

  :לבעלי המניות של החברה
        

         
  )0.21(  0.04  --  )0.25(  )ח"בש(ווח נקי למניה מפעילויות נמשכות ר
         

    0.61     --      --     0.61 )ח"בש(רווח נקי למניה מפעילות שהופסקה 
          

  0.40  0.04  --  0.36  )ח"בש(רווח נקי למניה 
  ====  ===  ===  ====  

  10,163  --  --  10,163  )באלפים(ל "כמות המניות ששימשה בחישוב הנ
  ====  ===  ===  ====  
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  )המשך(ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים 

 ---------------------------------------  
  

  )המשך(עיקרי המדיניות החשבונאית  - 2ביאור 
  

  )המשך( שינוי במדיניות חשבונאית  .כח
  
   :תזרימי המזומניםלהלן השפעת היישום למפרע על סעיפי הדוח על  .4
  
  
  
  2012 ,בדצמבר 31 ה שהסתיימה ביוםלשנ  
  )מבוקר(  
  ח"אלפי ש  
לפני היישום   

  למפרע
  

IFRS 11 

לאחר היישום 
  למפרע

  

          
  

  מפעילות שוטפת שנבעו, נטו, מזומנים
  

48,412  
  
)13,719(  

  
34,693  

   --------   ---------   -------  
  

  השקעה פעילותמ נבעוש, נטו, מזומנים
  

3,948  
  

179  
  

4,127  
   -------   -------   -------  

  
  )51,964(  מימון לפעילותששימשו , נטו, מזומנים

 --------  
  

13,427  
 --------  

)38,537(  
 ---------  

  3,742  שנההיתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף 
 -------  

)2,094(  
 -------  

1,648  
 -------  

        
  

  
  

  2011 ,בדצמבר 31 לשנה שהסתיימה ביום  
  )מבוקר(  
  ח"אלפי ש  
לפני היישום   

  למפרע
  

IFRS 11 

לאחר היישום 
  למפרע

  

          
  

  מפעילות שוטפת שנבעו, נטו, מזומנים
  
)7,805(  

  
)1,165(  

  
)8,970(  

   --------   ---------   ---------  
  

  השקעה לפעילות ששימשו, נטו, מזומנים
  
)71,221(  

  
619  

  
)70,602(  

   -------   -------   -------  
  

  72,132  מימון לפעילותששימשו , נטו, זומניםמ
 --------  

  

1,017  
 --------  

73,149  
 ---------  

  3,354  שנההיתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף 
 -------  

)1,989(  
 -------  

1,365  
 -------  
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  )המשך(ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים 

----------------------------- ----------  
  )המשך(עיקרי המדיניות החשבונאית  - 2ביאור 

  
  חדשים בתקופה שלפני יישומם IFRSגילוי לתקני  .טכ
  

 בדבר קיזוז נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות, הצגה: מכשירים פיננסיים -  IAS 32 - תיקונים ל .1
  

נושא קיזוז נכסים פיננסיים ב) IAS 32" -התיקונים ל" -להלן ( IAS 32 -תיקונים ל פרסם IASB - ה
קיימת באופן "את משמעות המונח , בין היתר, מבהירים IAS 32 -התיקונים ל. והתחייבויות פיננסיות

בין , קובעים IAS 32 - התיקונים ל). "הזכות לקזז" -להלן " (מיידי זכות משפטית ניתנת לאכיפה לקזז
ת לא רק במהלך העסקים הרגיל של הצדדים כי הזכות לקזז חייבת להיות ניתנת לאכיפה משפטי, היתר

 IAS -התיקונים ל, כמו כן. אלא גם במקרה של פשיטת רגל או חדלות פירעון של אחד הצדדים ,לחוזה

אסור שהיא תהיה תלויה באירוע , מנת שהזכות לקזז תהיה קיימת באופן מיידיכי על  ,קובעים 32
  .שיהיו אירועים שיגרמו לפקיעתהאו , או שיהיו פרקי זמן שבהם היא לא תחול ,עתידי

 1ייושמו למפרע החל מהדוחות הכספיים לתקופות שנתיות המתחילות ביום  IAS 32 - התיקונים ל
  . אימוץ מוקדם אפשרי. או לאחריו 2014, בינואר

  . לא צפויה להיות השפעה מהותית על הדוחות הכספיים  IAS 32-לתיקונים ל, להערכת החברה
  

2. 9 IFRS -  פיננסייםמכשירים 
  

, מכשירים פיננסיים - IFRS 9של ) phase 1(החלק הראשון בשלב הראשון את פרסם  IASB - ה )א

") התקן" - להלן ( IFRS 9. הכרה ומדידה: מכשירים פיננסיים - IAS 39החלפת  מפרויקטכחלק 
 והוא חל על כל הנכסים הפיננסיים שבתחולת ,מתמקד בעיקר בסיווג ובמדידה של נכסים פיננסיים

IAS 39.  
 

כולל מכשירים משולבים שבהם (כי בעת ההכרה לראשונה כל הנכסים הפיננסיים  ,התקן קובע
בתקופות עוקבות יש למדוד מכשירי חוב . יימדדו בשווי הוגן) החוזה המארח הוא נכס פיננסי

  :רק אם מתקיימים שני התנאים המצטברים הבאים ,בעלות מופחתת
  

תזרימי  שמטרתו היא להחזיק בנכסים על מנת לגבות את ,קיהנכס מוחזק במסגרת מודל עס  -
 .המזומנים החוזיים הנובעים מהם

  
לקבל תזרימי , במועדים מסוימים, החברה זכאית, על פי התנאים החוזיים של הנכס הפיננסי  -

  .המהווים אך ורק תשלומי קרן ותשלומי ריבית על יתרת הקרן ,מזומנים
    

וההפרשים ייזקפו , ירים הוניים יימדדו בתקופות עוקבות בשווי הוגןנכסים פיננסיים שהינם מכש
על פי בחירת המדיניות החשבונאית לגבי כל מכשיר , כולל אחר) הפסד(לרווח והפסד או לרווח 

אם מדובר . )סכומים שהוכרו ברווח כולל אחר לא יועברו לאחר מכן לרווח או הפסד( ומכשיר
. חובה למדוד אותם בשווי הוגן דרך רווח או הפסד, ת מסחרבמכשירים הוניים המוחזקים למטרו

עליה לסווג מחדש את כל , כאשר חברה משנה את המודל העסקי שלה לניהול נכסיה הפיננסיים
בכל יתר . על מנת לשקף שינוי זה ,המושפעים משינוי המודל העסקי ,המכשירים הפיננסיים

  .ננסייםאין לבצע סיווג מחדש של המכשירים הפי, הנסיבות
  

אימוץ לראשונה . אימוץ מוקדם אפשרי. IASB -לתקן לא נקבע מועד יישום מנדטורי על ידי ה
בכפוף להקלות המפורטות , יעשה למפרע תוך מתן גילוי נדרש או הצגה מחדש של מספרי ההשוואה

  .בתקן
  

יש , התיקוניםלפי הוראות . )phase 2( פורסמו תיקונים בנושא גריעה ובנושא התחייבויות פיננסיות )ב

לגבי גריעה ולגבי התחייבויות פיננסיות שלא נבחרה לגביהן  IAS 39להמשיך וליישם את הוראות 
כלומר הוראות הסיווג והמדידה של ). ייעוד לשווי הוגן דרך רווח או הפסד(חלופת השווי ההוגן 

IAS 39  פיננסיות ימשיכו לחול על התחייבויות פיננסיות שמוחזקות למסחר ועל התחייבויות
  .שנמדדות בעלות מופחתת

  
 -שמיוחס לשינויים בסיכון האשראי  -סכום השינוי בשווי ההוגן של ההתחייבות , לפי התיקונים

אם זקיפת השינוי . לרווח או הפסדכל יתר השינויים בשווי ההוגן ייזקפו . ייזקף לרווח כולל אחר
לרווח כולל אחר ייצור , כון האשראישנגרם כתוצאה משינויים בסי, בשווי ההוגן של ההתחייבות
ולא לרווח  רווח או הפסדלאזי גם אותו שינוי ייזקף , ברווח או הפסדחוסר סימטריה חשבונאית 

  .כולל אחר
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  )המשך(ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים 
 ---------------------------------------  

  
  )המשך(עיקרי המדיניות החשבונאית  - 2ביאור 

  
  )המשך( יישומםחדשים בתקופה שלפני  IFRSגילוי לתקני  .כט

  

  2. IFRS 9  - מכשירים פיננסיים 
  
   )המשך. (ב 

בתנאי שהחברה , אימוץ מוקדם אפשרי. IASB -הלתיקונים לא נקבע מועד יישום מנדטורי על ידי 
אימוץ  ).שלב הנכסים(מיישמת גם את הוראות התקן בנוגע לסיווג ומדידה של נכסים פיננסיים 

, לראשונה של התיקונים ייעשה למפרע תוך מתן גילוי נדרש או הצגה מחדש של מספרי ההשוואה
  .בכפוף להקלות המצוינות בתיקונים

  

השלב " -להלן ( IFRS 9של ) phase 3(את השלב השלישי  IASB - פרסם ה 2013נובמבר חודש ב )ג

כולל  IFRS 9ב השלישי של השל. IFRS 9במסגרת הגירסה המלאה של , )IFRS" 9השלישי של 
  . IAS 39 -ו IFRS ,7 IFRS 9 -דרישות חדשות בנוגע לחשבונאות גידור ותיקונים הקשורים ל

  
  :IFRS 9) 2013(להלן העקרונות המרכזיים לעניין גידור על פי 

  
ניתן ליישם חשבונאות גידור עבור רכיבי סיכון הן של פריטים מגודרים פיננסיים והן של   -

  . ככל שהם ניתנים לזיהוי בנפרד ולמדידה מהימנה, ודרים לא פיננסייםפריטים מג
  
-80%והמבחן הכמותי של טווח  ,בחינת אפקטיביות הגידור תיעשה על בסיס איכותי בלבד  -

הבחינה מתמקדת בהשגת יעדי הגידור וביחסי הגומלין הכלכליים בין הפריט . יבוטל 125%
  . יש לסיכון האשראי על היחסים כאמורובהשפעה ש ,המגודר ובין המכשיר המגדר

  
מותר לבצע התאמות בגין קשרי גומלין בין מכשיר מגדר לפריט מגודר גם לאחר תחילת   -

. במקרה שבו נדרש לבצע שינויים בגידור כחלק מניהול הסיכונים של ההנהלה, הגידור
  . לא יידרש לבצע ייעוד מחדש של הגידור, במקרה דנן

  
את רכיב הפורוורד של חוזה אקדמה ואת , ערך הזמן של אופציה ניתן שלא לכלול את  -

ולטפל בהם  ,המרווח הבסיסי של מטבע חוץ כחלק מייעוד של מכשיר פיננסי כמכשיר מגדר
כלומר במקום שהשפעתם תיזקף לרווח או הפסד כמו מכשיר . כעלויות עסקת גידור

 ,קת גידור לרווח כולל אחרסכומים אלו יזקפו כעלויות עס, )ספקולטיבי(המוחזק למסחר 
  .ויופחתו לרווח או הפסד לאורך תקופת הגידור

  
אך חברות יכולות , IASB -לא נקבע מועד יישום מנדטורי על ידי ה IFRS 9לשלב השלישי של 

  . IFRS 9וזאת רק אם מיושמות במקביל שאר דרישות , ליישמו מוקדם
  

לגבי מדידת  phase 2תן לאמץ את הוראות ני, IFRS 9לפי התיקונים שנכללים בשלב השלישי של 
הנובעים  ,תוך זקיפה לרווח כולל אחר של השינויים בשווי ההוגן ,התחייבויות פיננסיות בשווי הוגן

  .וזאת ללא אימוץ שאר הוראות התקן, מסיכון האשראי העצמי
  

  .ייםלא צפויה להיות השפעה מהותית על הדוחות הכספ) על כל שלביו(לתקן , להערכת החברה
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  )המשך(ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים 
 ---------------------------------------  

  
  )המשך(עיקרי המדיניות החשבונאית  - 2ביאור 

  
  )המשך( שלפני יישומםחדשים בתקופה  IFRSגילוי לתקני  .כט

  

 ירידת ערך נכסים IAS 36 - תיקונים ל .3
  

 ,)"התיקונים" -להלן (ירידת ערך נכסים  IAS 36 -תיקונים ל IASB - ה פרסם 2013מאי חודש ב
התיקונים כוללים דרישות . העוסקים בדרישות גילוי בדבר שווי הוגן בניכוי עלויות למכירה של נכסים

, הגילוי הנוסף יכלול גילוי למדרג השווי ההוגן. גילוי נוספות בדבר הסכום בר ההשבה והשווי ההוגן
  .לשיעורי ההיוון ולהנחות המרכזיות שבבסיס הערכת השווי, הערכה ולשינויים בהןלטכניקות ה

  
אימוץ . או לאחריו 2014 ,בינואר 1התיקונים ייכנסו לתוקף החל מתקופות שנתיות המתחילות ביום 

  .מוקדם אפשרי
  

  .הגילויים המתאימים ייכללו בדוחות הכספיים של החברה עם אימוץ התיקונים לראשונה
  

  בדבר הטיפול בהפקדות הקשורות לשירות IAS 19 -ון לתיק .4
 

המבוצעות על ידי עובדים או  ,בדבר הפקדות IAS 19 -פרסם תיקון לדרישות הקיימות ב IASB - ה
  .הקשורות לשירות ,צדדים שלישיים

  
שבהם ההפקדות  ,כגון מקרים(אם אין קשר בין סכום ההפקדות לבין מספר שנות השירות , לפי התיקון

או ההפקדות  ,ההפקדות הן בסכום קבוע לאורך תקופת השירות, שבות כאחוז קבוע משכר העובדמחו
שבה ניתן השירות  ,ניתן להכיר בהפקדות אלו כקיטון מעלות השירות בתקופה, )נקבעות לפי גיל העובד

  . במקום לייחסן לתקופות השירות, הקשור
  

יש להקצות את אותן הפקדות לתקופות , כאשר ההפקדות תלויות במספר השנים בהן ניתן השירות

  .בדבר ייחוס הטבה לתקופות שירות IAS 19הנדרשת על פי  ,השירות תוך שימוש באותה שיטת ייחוס
  

 1ייושמו למפרע החל מהדוחות הכספיים לתקופות שנתיות המתחילות ביום  IAS 19 - התיקונים ל
   .אימוץ מוקדם אפשרי. או לאחריו 2014, ביולי

  

  . לא צפויה להיות השפעה מהותית על הדוחות הכספיים IAS 19 -לתיקונים ל, החברהלהערכת 
  

  
  ומדד המחירים לצרכןהאירו , שערי החליפין של הדולר. ל
  

  
  מדד המחירים  שער החליפין  שער החליפין

  לצרכן  היציג של האירו  היציג של הדולר  
  (*)בנקודות   ח"בש  ח"בש  

        ליום
  114.18  4.782  3.471  2013, בדצמבר 31
   112.15  4.921  3.733  2012, בדצמבר 31
        

  %  %  %  שיעור השינוי בשנה המסתיימת 
 1.81  )2.83(  )7.02(   2013, בדצמבר 31ביום 
 1.64  )0.35(  )2.30(   2012, בדצמבר 31ביום 
  2.17  4.23  7.66  2011, בדצמבר 31ביום 

  
  .100=  2008המדד לפי בסיס ממוצע (*) 
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  )המשך(ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים 
 ---------------------------------------  

  
  מזומנים ושווי מזומנים - 3ביאור 

  ,בינואר 1ליום                    ,בדצמבר 31ליום         

  3  1  0  2 2  1  0  2 (*) 2  1  0  2 (*)  
                             ח"אלפי ש                              :ההרכב

     מזומנים למשיכה מיידית
 1,115 392 723  במטבע ישראלי

     278 1,258     276  במטבע חוץ או בהצמדה אליו

  999 1,650 1,393 

   -------  -------  ------- 

     פיקדונות לזמן קצר
  1,220  1,774  --    במטבע ישראלי

    ------ -  -------  ------- 

  999 3,424 2,613 

  ==== ====       ====  
  

  .'כח 2ראה ביאור  - הוצג מחדש (*) 
  

  לקוחות - 4ביאור 

  ,בינואר 1ליום                    ,בדצמבר 31ליום        

  3  1  0  2 2  1  0  2 (*) 2  1  0  2 (*)  
                     ח"לפי שא                             :ההרכב  .א

     
 193,558 150,509 168,338  )*(חובות פתוחים 

 8,574 13,373 16,581   הכנסות לקבל

 83,532 98,503 69,596  המחאות לגביה 

    3,956    5,513    5,656  חברות אשראי

  260,171 267,898 289,620 

  ===== ===== ===== 

    
  8,643 11,887 14,207 ניכוי הפרשה לחובות מסופקים מוצג לאחר ) *(

  ==== ==== ==== 
 23,510 21,691 33,343  יתרת הלקוחות כוללת יתרה של חברה בבעלות בעל שליטה

  ==== ==== ==== 

  .'כח 2ראה ביאור  - הוצג מחדש (*) 
  

 .)יתרות חוב של חברות קשורותלא כולל (המכסה חלק מיתרת הלקוחות  ,לקבוצה ביטוח אשראי הדוחלתאריך 
  .להלן) 2(' א 33לעניין סיכוני אשראי ראה ביאור 

  
   .ימים 127 -כהינו ממוצע ימי אשראי לקוחות . ריביתחובות הלקוחות אינם נושאים   .ב
  

  .ירידת ערך חובות לקוחות מטופלת באמצעות רישום הפרשה לחובות מסופקים

 

  3  1  0  2 2  1  0  2 (*) 1  1  0  2 (*)  

                               ח"אלפי ש                             

     :להלן התנועה בהפרשה לחובות מסופקים  .ג
 10,434 8,643 11,887  בינואר 1יתרה ליום 

 1,942 3,259 2,350  הפרשה במשך השנה

  )33,73(     )15(     )30(  הכרה בחובות אבודים שנמחקו

 8,643 11,887 14,207  בדצמבר 31יתרה ליום 

  
  
  

  .'כח 2ראה ביאור  - הוצג מחדש (*) 

 

 ====  ==== ==== 
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  )המשך(ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים 
 ---------------------------------------  

  
  חייבים ויתרות חובה - 5ביאור 

  ,בינואר 1ליום            ,בדצמבר 31ליום           

 3  1  0  2 2  1  0  2 (*) 2  1  0  2 (*)  
                    ח"אלפי ש           :ההרכב

    
 5,290 4,406 5,255 )א(מקדמות לספקים 

 17,214 4,873 7,526  הכנסות לקבל
 158 338 139  עובדים

 8,624 869 767 מוסדות האוצר
 1,836 1,682 1,394  הוצאות מראש

     133     161     228   ריםאח

 15,309 12,329 33,255 

 ==== ==== ==== 

 1,097 1,097 1,159 מוצג לאחר ניכוי הפרשה לחובות מסופקים )א(

 ====  ====  ====  
  

  .'כח 2ראה ביאור  - הוצג מחדש (*) 
  
  

  מלאי - 6ביאור 
  ,בינואר 1ליום            ,בדצמבר 31ליום           

 3  1  0  2 2  1  0  2 (*) 2  1  0  2 (*)  
                     ח"אלפי ש           :ההרכב

    
 190,725 156,332 153,739 מוצרים למכירה 

 2,121 4,787 8,155  מלאי עבודות בביצוע
   807,12   11,767   524,10 חומרים וחלקי חילוף 

 172,418 172,886 205,653 

 ===== ===== ===== 

  
  .להלן' ג 19ראה ביאור , להתחייבותבאשר למלאי ששועבד בשעבוד ספציפי כביטחון 

  
: 2012(ח "אלפי ש 1,500סך הכל ירידת ערך מלאי שנזקפה לעלות המכר עד ליום הדיווח הסתכמה בסך של 

  ).ח"אלפי ש 1,257: 2011, ח"אלפי ש 1,805
  

  .'כח 2ראה ביאור  - הוצג מחדש (*) 
  

  קעות ויתרות חובה לזמן ארוךהש - 7ביאור 
  
  ,בינואר 1ליום          ,בדצמבר 31ליום          

 3  1  0  2 2  1  0  2 (*) 2  1  0  2 (*)  
                ח "אלפי ש                            :ההרכב

    
 13,536 12,582 --  )*(*הלוואות לזמן ארוך לחברה מוחזקת 

 1,715 1,080 1,269 רוךהוצאות מראש לזמן א
  6,381 12,089 3,109 המחאות לגביה לזמן ארוך

 4,378 25,751 21,632 

 ==== ==== ==== 

  .'כח 2ראה ביאור  -הוצג מחדש (*)    
  .4%ההלוואה צמודה למדד המחירים לצרכן בתוספת ריבית בשיעור שנתי של   )*(* 

  
  

  מוגבלתהשקעות בחברות מוחזקות ובשותפות  - 8ביאור 
  

  חברות מאוחדות
  

 -המחזיקה ב, ממולטי סרוויס 100% - מחזיקה החברה ב) להלן) 1(' ב 19כמפורט בביאור (החל מיום המיזוג  .א
חברה המעניקה שירותי אחריות ותיקונים למכשירי חשמל ביתיים ומוצרי (בברימאג שירות  90%

  ).אלקטרוניקה
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  )המשך(ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים 
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  )המשך( השקעות בחברות מוחזקות ובשותפות מוגבלת - 8ביאור 
  

 פעילותהאת  והחלה בישראל פרטית מ כחברה"בע מערכות ברימאג חברת התאגדה 2008 ,בנובמבר 12 ביום .ב
 מערכות ימאגבר. 100%של  בשיעור החברה ידי על מוחזקת מ"בע מערכות ברימאג .2009 אפריל בחודש

נכון למועד . שיווק והפצה של מערכות מסחריות שונות ומתן שירות למערכות אלו, בייבוא עוסקת מ"בע
פרסום הדוחות הכספיים מתמקדת פעילות הקבוצה בתחום זה במערכות סולאריות ומערכות מיזוג אוויר 

  . מסחריות
חום מיזוג האוויר והן בתחום האנרגיה הן בת, פעילות הקבוצה בתחום זה מתרכזת בטכנולוגיות חדשניות

   .חלק מהמערכות אותן מוכרת הקבוצה מבוססות על טכנולוגיה חדשנית במיזוג אוויר). PV(וולטאית הפוטו 
' ג1ביאור מ ראה "בדבר מיזוגה של חברת ברימאג מערכות עם חברת ברימאג אביזרי חשמל ותאורה בע

  .לעיל
  

החברה הוקמה לצורך . מ כחברה פרטית בישראל"רימאג תקשורת בעהתאגדה חברת ב 2009, ביולי 14ביום  .ג
מ מוחזקת על ידי החברה בשיעור "ברימאג תקשורת בע. מ"בע) 95(רכישת פעילותה של מיני ליין תקשורת 

 .100%של 
  .בדבר פעילות שהופסקה להלן 31 ביאורולהלן  )13( 'ב 19 ביאורראה 

 
 7,000 - חברת ברימאג תקשורת חלוקת דיבידנד לחברה בסך של כאישר דירקטוריון  2013, בדצמבר 31ביום 

  .2013, בדצמבר 31הדיבידנד שולם ביום . ח"אלפי ש
  

חברה , ")ברימאג אנרגיה" -להלן (מ "הוקמה חברת ברימאג השקעות באנרגיה בע 2010, בינואר 14ביום  .ד
 .ההשקעות באנרגיה מתחדשתברימאג באנרגיה עוסקת בתחום . החברה על ידי 100%המוחזקת בשיעור של 

  
המנהלת להפקת אנרגיה  -התקשרה ברימאג באנרגיה בהסכם עם חברת גרין ריי  2010, בינואר 17ביום 

מניות רגילות של גרין ריי  1,030גרין ריי לברימאג אנרגיה  הקצתהלפיו , ")גרין ריי" -להלן ( מ "ירוקה בע
. ון המניות המונפק והנפרע של גרין ריי כנגד ערכן הנקובמה 50% -המהוות כ, ח ערך נקוב כל אחת"ש 1בנות 

קבע בהתאם להיקף ההתקנות שבוצעו נברימאג אנרגיה לגרין ריי הלוואת בעלים בסכום ש העמידהבמקביל 
בהתאם לבדיקות , ח"מיליון ש 7 -ל 6ועלותן המוערך על ידי החברה בין , עד למועד הסגירה, על ידי גרין ריי

   .להלן) 14(' ב 19אה ביאור ר. החברה הצעביש
 .להלן' ב 31ראה ביאור , שהופסקהבדבר הצגתה של ברימאג אנרגיה כפעילות 

  

 100% בשיעור של שהוחזקהחברה , מ"ברימאג השקעות באנרגיה בע. ש.הוקמה חברת ב 2010, במאי 4ביום  .ה
מוחזקת בשיעור של  2012, בדצמבר 31והחל מיום  2012, בדצמבר 31על ידי חברת ברימאג אנרגיה עד ליום 

מ מתעתדת לעסוק "ברימאג השקעות באנרגיה בע. ש.ב. מ"חברת ברימאג אנרגיה סולארית בע על ידי 100%
יתה פעילות ימ לא ה"ברימאג השקעות באנרגיה בע. ש.לחברת ב. בתחום ההשקעות באנרגיה מתחדשת

   .בתקופת הדיווח

 

חברה המוחזקת בשיעור , מ"רימאג השקעות באנרגיה בעהוקמה חברת גבעת עוז ב 2010, בנובמבר 24ביום  .ו
מ "גבעת עוז ברימאג השקעות באנרגיה בע. מ"ברימאג השקעות באנרגיה בע. ש.על ידי חברת ב 50%של 

מ "לחברת גבעת עוז ברימאג השקעות באנרגיה בע. מתעתדת לעסוק בתחום ההשקעות באנרגיה מתחדשת
 .תה פעילות בתקופת הדיווחילא הי

 

 100%חברה המוחזקת בשיעור של , מ"כרמל תקשורת מתקדמת בע. הוקמה חברת א 2010, בדצמבר 9 ביום .ז
 .מ"על ידי חברת ברימאג תקשורת בע

  
בקשה לקבלת רישיון רדיו טלפון נייד ברשת אחרת מ "כרמל תקשורת מתקדמת בע. חברת אהגישה  ביום זה

)MVNO (ה למשוך את בקשת הרישיון ולוותר על הוגשה בקש 2011, במרץ 21ביום  .למשרד התקשורת
אושרה בקשת החברה המאוחדת למשיכת בקשת  2011, באפריל 28ביום . האפשרות לקבלת הרישיון

  .מ לא היתה פעילות בתקופת הדיווח"כרמל תקשורת מתקדמת בע. לחברת א. הרישיון
  

 .להלן) 15(' ב 19ראה גם ביאור . מ"הוקמה חברת ברימאג צקלון בע 2010, באוקטובר 20ביום  .ח
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  )המשך(ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים 
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  )המשך( השקעות בחברות מוחזקות ובשותפות מוגבלת - 8ביאור 
  

כמו  .)17(' ב 19ראה גם ביאור . מ"ה בעהוקמה חברת ברימאג אביזרי חשמל ותאור 2011, בפברואר 16ביום  .ט
' ג1 ביאורמ ראה "זוגה של חברת ברימאג מערכות עם חברת ברימאג אביזרי חשמל ותאורה בעבדבר מי ,כן

 .לעיל

על ידי  100%המוחזקת בשיעור , מ"בעברימאג אנרגיה סולארית הוקמה חברת  2012, בדצמבר 23ביום  .י
 .מ לא היתה פעילות בתקופת הדיווח"לחברת ברימאג אנרגיה סולארית בע .החברה

 

 .על ידי החברה 100%המוחזקת בשיעור , מ"הוקמה חברת ברימאג משאבי טבע בע 2012, ברבדצמ 23ביום  .יא
 .מ לא היתה פעילות בתקופת הדיווח"לחברת ברימאג משאבי טבע בע

  
  כלולות חברות ושותפות

 

מ חברה בשליטה משותפת בשם ישפאר "הקימה החברה על פי הסכם עם ישפאר הום טק בע 2006בשנת  .יב
שהינה בעלת הזכות ליבוא והפצה של מוצרי חשמל ואלקטרוניקה ביתיים תחת שמות , מ"מוצרי צריכה בע

  .50%ושלחברה יש בה החזקה של , Lenco-ו Sonyהמותג 
  

ראה גם (מ "ח בעלות רכישת המניות של ישפאר מוצרי צריכה בע"מליון ש 17.8-החברה השקיעה סך של כ
  . )להלן) 'א3(' ב 19ביאור 

  

. מ"מ לידי אשל אביב בע"מהבעלות בישפאר מידי ישפאר הום טק בע 50%נמכרו  2008, בפברואר 26ביום 
  .מ והחברה מחזיקות בישפאר בשליטה משותפת"אשל אביב בע, לאחר העברת הבעלות

  
כולל ישפאר בסך של מניות האישר דירקטוריון חברת ישפאר לחלק דיבידנד לבעלי  2013, באוקטובר 30ביום 
  .2013, בנובמבר 15הדיבידנד שולם ביום ). ח"אלפי ש 600 -חלק החברה כ(ח "אלפי ש 1,200 -של כ

  
  :2013, בדצמבר 31פירוט ההשקעה בחברה המוחזקת ליום 

  
 ח"אלפי ש 

  מניותעלות רכישת 
           החברה המוחזקתחלק החברה ברווחי  

  17,780  
15,373 

 

   )   600(                                                 דיבידנד ששולם

                                                          32,553  
                                                                                  ====  

  בחינה מחדש של ערך המוניטין בחברה הכלולה ישפאר        

ישפאר בחנה , 2013 -ו 2012ות ושחיקה ברווחיות של ישפאר במהלך השנים בעקבות ירידה במחזור המכיר
בהתאם נמדד . וקיבלה הערכת שווי ממעריך חיצוני בלתי תלוי 2013, ביוני 30מחדש את ערך המוניטין ליום 

אשר חושב לפי אומדן תזרימי המזומנים העתידיים , סכום בר השבה של ישפאר על בסיס שווי השימוש
לאחר  11.81% -לפני מס ו 15.78%שיעור ההיוון אשר שימש בחישוב שווי השימוש של ישפאר הינו . הצפויים

הייתה סך  2013, ביוני 30ליום , לפני הבחינה מחדש כאמור לעיל, ל בספרי ישפאר"יתרת המוניטין הנ. מס
 ).100%(ח "אלפי ש 28,739של 

  
ולכן ישפאר רשמה הפרשה לירידת , המוניטיןכי יש ירידת ערך של , בהתאם לבחינה מחדש כאמור נמצא

אשר נזקפו לרווח או הפסד בסעיף , ח"אלפי ש 472.5 - חלק החברה כ(ח "אלפי ש 945 -ערך מוניטין בסך של כ
  ").נטו, חלק החברה ברווחי חברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני"

  
המחושב לפי אומדן תזרימי , השימושההשבה של היחידה מניבת המזומנים נקבע על בסיס שווי -הסכום בר

אשר נקבע בהתאם לתחזית לחמש השנים , המזומנים העתידיים הצפויים מיחידה מניבת מזומנים זו
  . שאושר על ידי הגורם הרלוונטי בהנהלת ישפאר, הקרובות

  

  . 15.78%שיעור הניכיון לפני מס לפיו הוונו תזרימי המזומנים הינו 
  

בשנה , 8% -אמדו תוך שימוש בשיעור צמיחה בחצי השנה הקרובה של כתחזית תזרימי המזומנים נ
ושיעור צמיחה קבוע בשנים הבאות החל מהשנה  4% - בשנה השנייה עד הרביעית של כ, 28%-הראשונה של כ
  .2.5%החמישית של 
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  )המשך( השקעות בחברות מוחזקות ובשותפות מוגבלת - 8ביאור 

  )המשך( כלולות חברות ושותפות
  )המשך. (יב

  
  )המשך( בחינה מחדש של ערך המוניטין בחברה הכלולה ישפאר

  
  הנחות המפתח ששימשו בחישוב שווי השימוש

  
  :החישוב של שווי השימוש נתון לשינויים בהנחות הבאות

  

 .רווח תפעולי •

 .וןשיעור ניכי •

 .שיעור הצמיחה •

  

  .השנים האחרונות 5 -בדומה לממוצע ב, 24%הרווח הגולמי הצפוי בשנים הקרובות יעמוד על  - רווח גולמי
  

   .שיעור הניכיון משקף את הנחות הנהלת ישפאר לגבי הסיכון הספציפי של היחידה - שיעור הניכיון
  

  

ר לגבי גידול נתח השוק של ישפאר שיעור הצמיחה משקף את הנחות הנהלת ישפא - שיעור הצמיחה 
וכן השקת , כגון שוק הטאבלטים ושוק המחשבים הניידים, באמצעות כניסה לתחומי פעילות חדשים

  .אשר צפויה להביא לגידול משמעותי במחזור המכירות בהסתמך על ניסיון העבר, קונסולת משחקים חדשה
  

  ניתוחי רגישות לשינויים בהנחות
  

ישנה סבירות לשינויים , שו לקביעת שווי השימוש ביחידה מניבת מזומנים זובהתייחס להנחות ששימ
אשר עשויים לגרום ליתרה בדוחות הכספיים של היחידה , בהנחות המפתח ששימשו לחישוב שווי השימוש

 על המפתחההשפעות של הנחות  .ההשבה-בר וםח על הסכ"אלפי ש 945 -לעלות בסכום הגבוה מסך של כ
  :להלן מתוארות ההשבה-בר הסכום

  

כי לשינויים הטכנולוגיים המהירים שמתרחשים בענף , הנהלת ישפאר מודעת לעובדה -שיעור צמיחה 
בטווח  2% -שיעור צמיחה לטווח ארוך של כ. ולרמת התחרות הגבוהה השפעה מהותית על שיעור הצמיחה

כך שיהיה , ימוש של היחידהישנה את חישוב שווי הש, )כאמור לעיל(הארוך במקום שיעור הצמיחה שנאמד 
 .ח"אלפי ש 2,461 -נמוך מיתרתה בדוחות הכספיים בסך של כ

  
כי לשינויים בשיעורי הריבית השפעה מהותית על שיעור , הנהלת ישפאר מודעת לעובדה - שיעור הניכיון 

שוב שווי ישנה את חי) כאמור לעיל(במקום שיעור ניכיון שנאמד , לפני מס 16%שיעור ניכיון של . הניכיון
 .ח"אלפי ש 2,661 -כך שיהיה נמוך מיתרתה בדוחות הכספיים בסך של כ, השימוש של היחידה
  

כי לשינויים במחירי המוצרים המיובאים ומחירי , הנהלת ישפאר מודעת לעובדה - שיעור רווח גולמי
חישוב שווי ישנה את  23.8%שיעור רווח גולמי של . המתחרים השפעה מהותית על שיעור הרווח הגולמי

 .ח"אלפי ש 3,758 -כך שיהיה נמוך מהיתרה בדוחות הכספיים בסך של כ, השימוש של היחידה

  
 

אשר , מזכויות שותפות המטבח הדיגיטלי 50%ח ברכישת "אלפי ש 467השקיעה החברה סך של  2006בשנת  .יג

 .Wolf-ו Zero  - Subהינה בעלת הזכויות לייבוא ושיווק של מוצרי החשמל היוקרתיים תחת שמות המותג 
המוחזקת , ")החברה המוחזקת" -להלן( .W.S. PRODUCTS S.Aהוקמה ביוון חברת  2008במהלך שנת 

 .להלן) 2(' ב 19ראה גם ביאור . 100%בשיעור של ) שותפות מוגבלת(על ידי המטבח הדיגיטלי 

 
  :2013, בדצמבר 31המוחזקת ליום  שותפותפירוט ההשקעה ב

  
 ח"אלפי ש 

  זכויות 50%ת עלות רכיש
           המוחזקת חלק החברה ברווחי השותפות 

  467  
4,009 

 

  )231(                                                  קרנות הון               
       )750(                                                         משיכות בעלים

                                                                 3,495  
                                                                                         ====  
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  )המשך( שותפות מוגבלתהשקעות בחברות מוחזקות וב - 8ביאור 

  )המשך( כלולות חברות ושותפות
  

, ")JSC Elit Electronics ")JSCחתמה החברה על הסכם למתן שירותים עם  2012, באוקטובר 16ביום  .יד

הינה בעלים של רשת חנויות לשיווק מוצרי חשמל  JSC. אורגיהיפי דיני מדינת ג-חברה המאוגדת על
  .ואלקטרוניקה ביתיים בגאורגיה

  

 -להלן (כפי שיוסכם בין הצדדים , שירותי ניהול אסטרטגי JSC -תספק החברה ל, התאם להסכםב

  .JSCתהא החברה זכאית למנות חבר אחד לדירקטוריון , במסגרת השירותים"). השירותים"
  

מ "בתוספת מע, ב מדי חודש"דולר ארה 15,000לחברה דמי ניהול בסך של  JSCתשלם , בתמורה לשירותים
פיו וכן -ועל מנת להמריץ את החברה להתקשר בהסכם ולשאת בכל התחייבויותיה על, בנוסף. ולככל שיח

מהון המניות  38%המהוות , לחברה מניות רגילות JSCהקצתה , להבטיח את מתן השירותים לאורך זמן
  .ב"דולר ארה 1בתמורה לתשלום סך של , על בסיס דילול מלא, המונפק והנפרע שלה

  

JSC בהתאם לכללי  2012, בספטמבר 30כין דוחות כספיים מבוקרים לתקופה המסתיימת ביום התחייבה לה

IFRS ")במקרה ש. 2012, בדצמבר 31ולמסור אותם לחברה לא יאוחר מיום , ")הדוחות הכספיים- JSC  לא
תמסור את הדוחות הכספיים עד המועד האמור או שהדוחות הכספיים לא יספקו את החברה מכל סיבה 

תהא מחויבת לרכוש  JSC -ו, JSC -תהא החברה רשאית למכור ל, לפי שיקול דעתה הבלעדי, שהיא
חודשים החל  36בכל עת במהלך תקופה של , ב"דולר ארה 1את המניות שלעיל בתמורה לסך של , מהחברה

תהא החברה רשאית , JSC -ידי החברה ל- במקרה של מכירת המניות כאמור על. 2013, בינואר 1מיום 

בהתאם לדוחות הכספיים ) ככל שיהיה( JSCמהרווח הנקי השנתי של  38%תקופת ההסכם לקבל  במהלך
  .השנתיים המבוקרים שלה

   .וניתן לסיום בהסכמה הדדית של הצדדים, ההסכם הינו לתקופה בלתי מוגבלת
  

 - לן לה( .DAO Investments Ltdאשר נכרת בין החברה לבין  ,2012, באוקטובר 16בהסכם שתוקפו מיום 

"DAO(" , מכירהDAO מכל תשלום שתקבל  38% -שלחברה זכות ל ,בכךDAO מ-JSC  ) להלן- 
") הבנקים" -להלן (מבנקים מסוימים  DAOבגין הזכויות הכספיות כלפי החייבת אותן רכשה ") החייבת"

בגין  עדיין חייבת לבנקים DAOאשר  ,לאחר ניכוי הסכומים, ")הזכויות הכספיות" -להלן ( 2012  בשנת

, לשם רכישת הזכויות הכספיות DAO -וזאת לאור ההלוואות שנתנה החברה ל, רכישת הזכויות הכספיות
 .כחלק מהתכנית המשותפת הרחבה יותר לרכישת החייבת

לידי החברה מיד עם ) ל"לאחר ניכוי כנ(כלפי החברה להעביר כל סכום כאמור  DAOבהסכם מתחייבת 

חייבת בהסכם לא לעשות שום דיספוזיציה בזכויות הכספיות ללא מוסיפה ומת DAO. קבלתו מהחייבת
  .קבלת הסכמה מראש ובכתב מאת החברה

  

  :2013 ,בדצמבר 31המוחזקת ליום בחברה  פירוט ההשקעה .1
  

 ח"אלפי ש 

  )25,303( הון עצמי נרכש
  22,394 שיערוך הלוואות

  )3,359( עתודה למס

   Hyundai  924 -הסכם בלעדיות 
  )139( מסעתודה ל

   Bosch 196 -הסכם בלעדיות 
  עתודה למס

 Gorenje -הסכם בלעדיות 

)29(  
57 

 

  )9( עתודה למס
  948 מותג

   )142(  עתודה למס
  5,459מוניטין                                               

  703         (*)                        יתרת הלוואה
  )24(                         רווח שטרם מומש     

  3,599 חלק החברה ברווחי החברה הכלולה
       3,124                            קרנות הון               

                                          8,399  
                                                                 ====  

  .3%נושאות ריבית בשיעור שנתי של ואות צמודות לשער החליפין של הדולר ההלוו*) (
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  )המשך(ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים 
 ---------------------------------------  

  
  )המשך( השקעות בחברות מוחזקות ובשותפות מוגבלת - 8ביאור 

  )המשך. (יד
  

  :)%100( ולהשל החברה הכל דוח על המצב הכספיהנתונים מתוך  .2
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

 
  לשנה שהסתיימה ביום                                                                           

           ,בדצמבר 31
3  1  0  2 

 ח              "אלפי ש

  256,144 הכנסות

=====  

 5,531 נקי לשנהרווח 

 ==== 

  
שאינו המטבע שבו הוצגו דוחות התאגיד  ,) Georgian Lariׂ(ם במטבע דוחות החברה הכלולה מוצגי .4

  ).ח"ש(
   

   eorgian Lari G המטבעשערי החליפין של להלן        
  

      שער החליפין
      היציג   
      ח"בש  

        ליום
      2.00  2013, בדצמבר 31
      2.25  2012, בדצמבר 31
        
    

%  
    

  
  2013, בדצמבר 31ם שיעור השינוי בשנה שהסתיימה ביו

  

  
)11.11(  

  

    

  

   JSC Elit Electronicsממניות  %38הקצאת עלות רכישת .   5
  

נועדה לאמוד את השווי , על ידי מעריך שווי חיצוני בלתי תלוי 2013בסוף שנת שהתקבלה , חוות הדעת      

 16ליום ") Elit" -הלן ל(הבלתי מוחשיים וההתחייבויות של החברה הנרכשת , ההוגן של הנכסים המוחשיים
כל הנכסים הבלתי מוחשיים שעשויים היו להתקיים ביום הרכישה הובאו בחשבון בניתוח . 2012, באוקטובר

הנכסים הבלתי מוחשיים זוהו באמצעות ניתוח כלכלי של . הערכת השווי של הנכסים הבלתי מוחשיים
ההפרש בין מחיר הרכישה ובין . ברהבחינה של החומרים שהתקבלו ושיחות עם הנהלת הח, עסקת הרכישה

  .השווי ההוגן של הנכסים המוחשיים והבלתי מוחשיים ייחשב כמוניטין
  
  

 31ליום  
 ,בדצמבר 

 3  1  0  2 

 ח              "אלפי ש 

 61,323 נכסים שוטפים

 8,073 נכסים לא שוטפים

  )82,952(  התחייבויות שוטפות

  )283,39( התחייבויות לא שוטפות

 )52,839( נטו ,התחייבויות

 ===== 

 :)%100(החברה הכלולה הדוח על הרווח הכולל של נתונים מתוך  .3
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  )המשך(ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים 
 ---------------------------------------  

  
  )המשך( השקעות בחברות מוחזקות ובשותפות מוגבלת - 8ביאור 

  )המשך. (יד

  )המשך(  JSC Elit Electronicsממניות  %38ת רכישת הקצאת עלו.   5
  

  :להלן הקצאת תמורת הרכישה שנקבעה בחוות הדעת
  

  
   :ההרכב

 ח"אלפי ש 

  )25,303( הון עצמי נרכש
  22,503 שיערוך הלוואות

  )3,375( עתודה למס

   Hyundai  1,177 -הסכם בלעדיות 
  )177( עתודה למס

  Bosch 275 -הסכם בלעדיות 
  עתודה למס

 Gorenje -הסכם בלעדיות 

)41(  
80 

 

  )12( עתודה למס
  1,075 מותג

   )161(  עתודה למס
  5,459מוניטין                                               

1,500  
                                                                        ====  

  

שירותי ניהול  Elit -במסגרת ההסכם תספק החברה ל, Elitה על הסכם למתן שירותים עם החברה חתמ      
בנוסף העבירה . אלפי דולר 15 -בתמורה לשירות ישולם לחברה דמי ניהול חודשיים בסך של כ. אסטרטגי

יימות וכן ק, ח"אלפי ש 1,251השווי ההוגן של הטבה הגלומה בהלוואה הוא . הלוואה Elit -החברה במזומן ל
  .ח"אלפי ש 248 - עלויות עסקה והוצאות משפטיות בסך של כ

  
  

   עבודה עיקריותהנחות 
  

  שיטת הערכת השווי
בחישוב השווי ההוגן של הנכסים הבלתי . הנכסים הבלתי מוחשיים הוערכו על בסיס השווי ההוגן שלהם

  :מוחשיים נלקחו בחשבון הגורמים הבאים

 .של הנכסים הבלתי מוחשייםהשימושים ואורך החיים , המאפיינים •

 .המיוחסים לנכסים הבלתי מוחשיים, תזרים ההכנסות או החיסכון בהוצאות •

 .קצב ההתיישנות הפונקציונאלית או הכלכלית של כל אחד מן הנכסים הבלתי מוחשיים •

 .הכרוכים בהשקעה בנכסים הבלתי מוחשיים, הסיכון היחסי ואי הוודאות •
  

  שיעור ההיוון

  .הנדרש על ידי בעלי המניות, שהינו שיעור התשואה המשוקלל, WACC - ושב לפי מודל השיעור ההיוון מח
  

  ריבית חסרת סיכון
, ריבית חסרת הסיכון נקבעה על בסיס התשואה הריאלית של אגרות חוב ממשלתיות צמודת מדד בגיאורגיה

  .2.6% - והוערכה בכ, שנים 10מ של "בעלות מח
  

  פרמיית הסיכון
 -השוק נקבעה על בסיס פרמיית הסיכון המשוקללת של השוק בגיאורגיה והוערכה ב פרמיית הסיכון של

11.15%.  
  

  מחיר החוב
  .3.76% - מחיר החוב שהונח עומד על כ

  
  מחיר הון ממוצע משוקלל

  .17.1% -מחיר הון ממוצע משוקלל עומד על כ
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  )המשך(ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים 
-------------------------- -------------  

  
  )המשך( השקעות בחברות מוחזקות ובשותפות מוגבלת - 8ביאור 

  )המשך. (יד

  )המשך(  JSC Elit Electronicsממניות  %38הקצאת עלות רכישת .   5
  

  הערכת השווי הכלכלי של הנכסים הבלתי מוחשיים
  

  yundaiHהסכם בלעדיות עם  .1
  

Elit  חתמה על הסכם בלעדיות עםHyundai  )המעניק רישיון , 2012, במאי 31ביום ") יונדאי" - להלן
שיווק , מכירה, ייצור, בלעדי שאינו ניתן להעברה להשתמש בסימן המסחרי למטרה בלבדית של פיתוח

  .ופעילויות נלוות ביחס למוצרים המורשים בגיאורגיה
כי , ירות גבוההוקיימת סב, 2015, במאי 31ועד ליום  2012, ביוני 1ההסכם הינו לשלוש שנים מיום 

  .ההסכם יחודש לתקופות נוספות
  

  :על ההנחות הבאות, בין היתר, הערכת השווי ההוגן של הסכם הבלעדיות עם יונדאי מתבססת

 .2021, במאי 31שנים ממועד הרכישה ועד ליום  8.5 - אורך חיי נכס של כ •

עמדו  2010כאשר בשנת , 2012ועד  2010בשנים  Elitהכנסות בהתאם להיקפי העבודה של   •
 .2012ח בשנת "מיליוני ש 11.2ח ועלו בהדרגה לרמה של "מיליוני ש 3.5 -ההכנסות מול יונדאי על כ

 .25% - רווח גולמי ממוצע של כ •

 .17% -הוצאות הנהלה וכלליות בשיעור של כ •

 .מההכנסות 2.5% - הוצאות תמלוגים בשיעור של כ •

 .15%מס בשיעור של  •

  .17.1% -מוצע המשוקלל ועומד על כשיעור היוון זהה למחיר ההון המ •
  

 Boschהסכם בלעדיות עם  .2

כי , כי קיימת סבירות גבוהה, הונח. 2013הנו לשנת ") בוש" -להלן ( Boschהסכם הבלעדיות עם 
  .ההסכם יחודש לתקופות נוספות

  
  :על ההנחות הבאות, בין היתר, הערכת השווי ההוגן של הסכם הבלעדיות עם בוש מתבססת

 .2019, בדצמבר 31שנים ממועד הרכישה ועד ליום  7 - כס של כאורך חיי נ •

עמדו  2010כאשר בשנת , 2012ועד  2010בשנים  Elitהכנסות בהתאם להיקפי העבודה של   •
 .2012ח בשנת "מיליוני ש 56.3ח ועלו בהדרגה לרמה של "מיליוני ש 30.8 - ההכנסות מול בוש על כ

 .18% - רווח גולמי ממוצע של כ •

 .17% -הלה וכלליות בשיעור של כהוצאות הנ •

 .15%מס בשיעור של  •

 .18.1% -ממחיר ההון הממוצע המשוקלל של החברה ועומד על כ 1% -שיעור ההיוון גבוה בכ •
  

  

 orenjeGהסכם בלעדיות עם  .3

, כי קיימת סבירות גבוהה, הונח. עם אפשרות להארכה 2013הנו לשנת  Gorenjeהסכם הבלעדיות עם 
  .קופות נוספותכי ההסכם יחודש לת

  

  :מתבססת בין היתר על ההנחות הבאות Gorenjeהערכת השווי ההוגן של הסכם הבלעדיות עם 

 .2019, בדצמבר 31שנים ממועד הרכישה ועד ליום  7 - אורך חיי נכס של כ •

עמדו  2010כאשר בשנת , 2012ועד  2010בשנים  Elitהכנסות בהתאם להיקפי העבודה של  •

ח בשנת "מיליוני ש 15.5ח ועלו בהדרגה לרמה של "מיליוני ש 7 - ל כע Gorenjeההכנסות מול 
2012. 

 .18% - רווח גולמי ממוצע של כ •

 .17% -הוצאות הנהלה וכלליות בשיעור של כ •

 .15%מס בשיעור של  •

 .18.1% -ממחיר ההון הממוצע המשוקלל של החברה ועומד על כ 1% -שיעור ההיוון גבוה בכ •
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  )המשך(ים המאוחדים ביאורים לדוחות הכספי
 ---------------------------------------  

  
  )המשך( השקעות בחברות מוחזקות ובשותפות מוגבלת - 8ביאור 

  )המשך. (יד

  )המשך(  JSC Elit Electronicsממניות  %38הקצאת עלות רכישת .   5
  

  )המשך( הערכת השווי הכלכלי של הנכסים הבלתי מוחשיים
  

 litEמותג  .4
  

  : על ההנחות הבאות, בין היתר, מתבססת  Elitהשווי של המותג  הערכת

 .Elitשנים בהתאם לשיחות שבוצעו עם הנהלת  10 - אורך חיי נכס של כ •

שווי הנכס נאמד על בסיס סך ההכנסות בגינן , "פטור מתמלוגים"בהתאם לגישת  - הכנסות   •
התבססו על ההכנסות , כס זהלצורך הערכת ההכנסות הצפויות מנ. משולמים התמלוגים על המותג

בניכוי ההכנסות של החברה משלושת הסכמי , אשר נקבעו במודל הרכישה, העתידיות של החברה
 .הבלעדיות אשר זוהו

 .שנים 10בגין תזרים ההכנסות הצפוי במשך  0.3%נזקפו תמלוגים בשיעור  - שיעור תמלוגים  •

 .15%מס בשיעור של  •

 .16.1% -ון הממוצע המשוקלל של החברה ועומד על כממחיר הה 1% -שיעור ההיוון נמוך בכ •
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
.  
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  )המשך(ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים 
 ---------------------------------------  

  
  )המשך(השקעות בחברות מוחזקות ובשותפות מוגבלת  - 8ביאור 

  
  :וחזקות ושותפות מוגבלתמידע נוסף בגין חברות מ.   וט

                  
                                                                                   ,בדצמבר 31ליום                                                                         

  3  1  0  2 2  1  0  2 
                                                                       ח"אלפי ש                                                                    

  
  
  
  
  
  

  :שם החברה

מניות 
המקנות 
זכויות 
  הצבעה

מניות 
המקנות 
זכויות 
  לרווחים

מדינת 
  התאגדות

  
היקף 
עלות 

ההשקעה 
בחברה 
  מוחזקת

(*)  

מניות 
המקנות 

ת זכויו
  הצבעה

מניות 
המקנות 
זכויות 
  לרווחים

מדינת 
  התאגדות

היקף 
עלות 

ההשקעה 
בחברה 
  מוחזקת

(*)  

                (*)  
                  חברות מאוחדות

                  
  --  ישראל  100%  100%  --  ישראל  100%  100%  מ"מולטי סרוויס לבית בע

                  
  1,911  אלישר  90%  90%  1,911  ישראל  90%  90%  )1(מ "ברימאג שירות בע

                  
  --  ישראל  100%  100%  --  ישראל  100%  100% )3( מ"ברימאג מערכות בע

                 

  --  ישראל  100%  100%  --  ישראל  100%  100% מ"ברימאג תקשורת בע
                  

מ "ברימאג השקעות באנרגיה בע
  --  ישראל  100%  100%  --  ישראל  100%  100%  )4(

                  
ות באנרגיה ברימאג השקע. ש.ב

  --  ישראל  100%  100%  --  ישראל  100%  100%  )5(מ "בע
                  

גבעת עוז ברימאג השקעות 
  --  ישראל  50%  50%  --  ישראל  50%  50%  )6(מ "באנרגיה בע

                  

כרמל תקשורת מתקדמת . א
  --  ישראל  100%  100%  --  ישראל  100%  100%  )7( מ"בע
                  
  

  --  ישראל  54%  54%  --  ישראל  54%  54%  )8(מ "ברימאג ציקלון בע
                  

ברימאג אביזרי חשמל ותאורה 
  --  ישראל  65%  65%  --  ישראל  100%  100%  )3( מ"בע
  

  --  ישראל  100%  100%  --  ישראל  100%  100% מ"ברימאג משאבי טבע בע
   

  --  ישראל  100%  100%  --  ישראל  100%  100% מ"ברימאג אנרגיה סולארית בע
                  

                  חברות ושותפות כלולות
                  

  17,780  ישראל  50%  50%  17,780  ישראל  50%  50%  מ"ישפאר מוצרי צריכה בע
                  

שותפות (המטבח הדיגיטלי 
  467  ישראל  50%  50%  467  ישראל  50%  50%  )מוגבלת

                  

W.S. PRODUCTS S.A. )2(  50%  50%  יוון  50%  50%  --  יוון  --  

                  
  

JSC Elit Electronics 38%  38%  גיאורגיה  38%  38%  --  גיאורגיה  --  
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  )המשך(ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים 
 ---------------------------------------  

  
  )המשך(השקעות בחברות מוחזקות ובשותפות מוגבלת  - 8ביאור 

  
  )המשך: (מידע נוסף בגין חברות מוחזקות ושותפות מוגבלת.   טו
  

  .מ"מוחזקת על ידי מולטי סרוויס לבית בע  )1(

  ).שותפות מוגבלת(מוחזקת על ידי המטבח הדיגיטלי   )2(

. מ"מוזגה ברימאג אביזרי חשמל ותאורה לתוך חברת ברימאג מערכות בע 2013, בדצמבר 31החל מיום   ) 3(
  .לעיל' ג 1ראה ביאור 

והתקשרותה בהסכם  2010ברימאג השקעות באנרגיה בשנת  בקשר להקמתלהלן  )14( 'ב 19ראה ביאור   )4(
  .מ"עם חברת גרין ריי המנהלת להפקת אנרגיה ירוקה בע

ש ברימאג .החל ממועד זה ב. 2012, בדצמבר 31 יוםמ עד ל"ידי ברימאג השקעות באנרגיה בע על הוחזקה  )5(
  .מ"השקעות באנרגיה מוחזקת על ידי ברימאג אנרגיה סולארית בע

  .מ"ברימאג השקעות באנרגיה בע. ש.זקת על ידי במוח  )6(

  .מ"מוחזקת על ידי ברימאג תקשורת בע  )7(

  .מ"בע מוחזקת על ידי ברימאג שירות  )8(

  
 .להלן' ד 19ראה ביאור  :ערבויות שניתנו לחברות מוחזקות(*) 

  
  נטו, רכוש קבוע - 9ביאור 

  
  ההרכב   .א
  

   2013שנת     
  

ריהוט  
  וציוד

  משרדי
  כלי
   רכב

  שיפורים
 במושכר

  
 כ"סה

                                                              ח"אלפי ש                                  

     
     עלות 

 19,489 8,184 1,198  10,107  (*) 2013, בינואר 1יתרה ליום 
 1,070 116 147  807 תוספות במשך השנה 

     )282(         --   )282(            -- עות במשך השנה גרי
 20,277 8,300 1,063  10,914  2013, בדצמבר 31יתרה ליום 

  -------   ------  ------   ------- - 

     פחת שנצבר
 12,954 4,533 357  8,064 (*) 2013, בינואר 1יתרה ליום 

 1,524 568 172  784 במשך השנה פחת
      )33(       --   )33(        -- משך השנהגריעות ב

 14,445 5,101 496  8,848 2013, בדצמבר 31יתרה ליום 

  ------ -   -------  ------- ------- - 

 5,832 3,199 567  2,066  2013, בדצמבר 31עלות מופחתת ליום 

 ====  ==== ==== ===== 

  
  .'כח 2ראה ביאור  -הוצג מחדש (*)  
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  )המשך(ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים 
 --------------------------------------- 

  
  )המשך( נטו, רכוש קבוע - 9ביאור 

  
  2012 שנת    
  

ריהוט  
  וציוד

  משרדי
  כלי
   רכב

  שיפורים
 במושכר

  
 כ"סה

                                                                          ח"אלפי ש                                  

     
     (*)עלות 

 17,365 7,477 483  9,405  2012, בינואר 1יתרה ליום 
 2,130 707 715  708 תוספות במשך השנה 
       )6(          --      --           )6( גריעות במשך השנה 

 19,489 8,184 1,198  10,107   2012, בדצמבר 31יתרה ליום 

  -------   ------  ------   ------- - 

     (*) פחת שנצבר
 11,424 3,854 256  7,314  2012, בינואר 1יתרה ליום 

 1,530 679 101  750 במשך השנה פחת
        --       --       --        -- גריעות במשך השנה

 12,954 4,533 357  8,064  2012, בדצמבר 31יתרה ליום 

 ------ -   -------  ------- ------- - 

 6,535 3,651 841  2,043  2012, בדצמבר 31עלות מופחתת ליום 

 ====  ==== ==== ===== 

  .'כח 2ראה ביאור  - הוצג מחדש (*) 

  
  
  .להלן' ג 19ראה ביאור  - שעבודים .ב
  

  נטו, פרויקטים -  10ביאור 
  
  ההרכב.    א
  

  2012שנת     

 גיההשקעות במערכות אנר 
  (*) עלות

 68,250  2012, בינואר 1יתרה ליום 
      618 תוספות במשך השנה 

 68,868   2012, בדצמבר 31יתרה ליום 

 ------- - 

  (*) שנצברפחת 
       1,185  2012, בינואר 1יתרה ליום 

  969,3 במשך השנה פחת
  5,154  2012, בדצמבר 31יתרה ליום 

  ------- 

 63,714  2012, בדצמבר 31ליום עלות מופחתת 

 ==== 

  
  .להלן 31ראה גם ביאור 

  
  .'כח 2ראה ביאור  - הוצג מחדש (*) 
  
  
  .להלן' ג 19ראה ביאור  -  שעבודים  .ב
  
  .)14(' ב 19 יםלעיל וביאור' ו 8ביאור ראה  - התקשרויות   .ג
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  )המשך(ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים 

 ---------------------- ----------------- 

  
  

  נטו, נכסים בלתי מוחשיים -  11ביאור 
  

  2013שנת     
  
  :ההרכב  .א
  

 כ"סה מוניטין שם מסחרי 

 
    עלות

 16,111 11,451 4,660 (*) 2013, בינואר 1יתרה ליום 
       --       --      --  תוספות במשך השנה

 16,111 11,451 4,660 2013, בדצמבר 31יתרה ליום 

 ==== ==== ==== 

    הפחתה שנצברה
 2,139 --  2,139 (*) 2013, בינואר 1יתרה ליום 

     427        --   427 הפחתות במשך השנה
 2,566 -- 2,566 2013, בדצמבר 31יתרה ליום 

  ------  -------  ------ - 

 13,545 11,451 2,094 2013, בדצמבר 31עלות מופחתת ליום 

 ====  ==== ==== 

  .'כח 2ראה ביאור  - הוצג מחדש (*) 
  

      

        
  

  2012שנת 
  
  :ההרכב  .א
  
  

 כ"סה  מוניטין שם מסחרי 

 
     (*) עלות

 16,111  11,451 4,660  2012, בינואר 1יתרה ליום 

       --       --      --  תוספות במשך השנה

 16,111  11,451 4,660 2012, בדצמבר 31יתרה ליום 

 ==== ==== ==== 

    (*)שנצברה הפחתה 
 1,712 --  1,712  2012, בינואר 1יתרה ליום 

     427        --   427 הפחתות במשך השנה
 2,139 -- 2,139 2012, בדצמבר 31יתרה ליום 

  ------  -------  ------ - 

 13,972 11,451 2,521 2012, בדצמבר 31עלות מופחתת ליום 

 ====  ==== ==== 

       
  .'כח 2ראה ביאור  - הוצג מחדש (*) 
  

      

  .להלן' ג 19ראה ביאור  - שעבודים . ב
  
  
  הוצאות הפחתה.  ג
  

  .בהוצאות הנהלה וכלליותרווח או הפסד הוצאות הפחתת נכסים בלתי מוחשיים מסווגות ב
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  )המשך(ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים  
 ---------------------------- -----------  

  
  )המשך( נטו, נכסים בלתי מוחשיים -  11ביאור 

  
  
, שנובע מרכישת האחזקות בחברת ברימאג שירות, הנכסים הבלתי מוחשיים כוללים בעיקר מוניטין  .ד

מ ומרכישת "מילניום בע) ת"פ(הנובעים מרכישת פעילות און ליין סחר ושיווק  ,ומוניטין ושמות מסחריים
הנכסים הבלתי מוחשיים כוללים גם זיכיון ליבוא והפצה של מוצרי  .מ"בע) 95(ורת ילות מיניליין תקשפע

  .וחשמל ביתיים אלקטרוניקה
        

מרכישת התמורה בגין הקצאת  ממעריך שווי חיצוני בלתי תלויהתקבלה חוות דעת  2010בחודש מרץ 
 12,578ה יתכישה למוניטין העל פי חוות הדעת הקצאת תמורת הר. מ"בע )95( פעילות מיני ליין תקשורת

  .להלן' א 31ראה ביאור . הפעילות נמכרה 2013בשנת  .ח"אלפי ש
  

בגין הקצאת התמורה מרכישת  ממעריך שווי חיצוני בלתי תלויהתקבלה חוות דעת  2010בחודש מרץ 
טין הנה הקצאת תמורת הרכישה למוניעל פי חוות הדעת . מ"מילניום בע) ת"פ(ושיווק סחר פעילות און ליין 

  .להלן 'הראה סעיף . ח"אלפי ש 318 הנה Chromexשם מסחרי והקצאת תמורת הרכישה ל ,ח"אלפי ש 8,796
  
  

  מ"מילניום בע) ת"פ(הקצאת התמורה מרכישת פעילות און ליין סחר ושיווק .       1 .ה
  

גן של הנכסים נועדה לאמוד את השווי ההו מעריך שווי חיצוני בלתי תלויחוות הדעת שהתקבלה על ידי 
, כפי שעשוי להיקבע בעסקה עם משקיע רציונאלי, המוחשיים והבלתי מוחשיים של הפעילות הנרכשת

  .על בסיס שיקולים כלכליים של הטווח הארוך, בלתי תלוי
תהליך הקצאת תמורת הרכישה כולל זיהוי וייחוס ההפרש המקורי שנוצר במהלך הרכישה לנכסים 

וי וייחוס לנכסים הבלתי מוחשיים שנרכשו במועד הרכישה והערכת שווים ולאחריו זיה ,נטו, מוחשיים
  .תיוחס למוניטין ,שלא ניתן לייחס לאחד המרכיבים האמורים ,יתרת ההפרש המקורי. ההוגן

  
  :בחוות הדעת הלהלן הקצאת תמורת הרכישה שנקבע

   :ההרכב

 ח"אלפי ש 

   נכסים בלתי מוחשיים

  Chromex  318מותג 
  8,796 )ערך שיורי(ן מוניטי

  -------  
  9,114 כ"סה
  ====   

  

  hromexCהערכת שווי 

על פי  .")פטור מתמלוגים" -להלן ( Relief from Royalty""השווי הכלכלי של המותג הוערך בשיטת 
שהיה , )ממסנטו " (התמלוגים הראויים"שיטה זו מוערך שוויו של נכס בלתי מוחשי על פי היוון תשלומי 

התשלום השכיח והמקובל ביותר . ל הנכס נדרש לשלם לצורך השימוש בנכס אילולא היה בבעלותובע
הוצאות תמלוגים . הינו תמלוגים כשיעור מסך ההכנסות, עבור שימוש בנכס בלתי מוחשי כדוגמת מותג

  ).WACC(אלו הוונו לערך נוכחי בשיעור ההיוון של החברה 
אותו הייתה החברה , יעור מסך הכנסות המיוחסות למותגשיעור התמלוגים מסך ההכנסות הינו הש

שיעור התמלוגים הממוצע בענף מוצרי החשמל . מוכנה לשלם אילולא היה המותג בבעלותה
  .2% - הינו כ, בגין שימוש במותג, והאלקטרוניקה הביתיים
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  )המשך(ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים 
   --------------------- -----------------  

  
  )המשך( נטו, נכסים בלתי מוחשיים -  11ביאור 

  
  
להלן    ( מ"מילניום בע) ת"פ(און ליין סחר ושיווק  פעילות   מרכישת מוניטין   ערך בירידת   הצורך בחינת .    2   .ה

  ")און ליין" -        
  

על ידי מעריך שווי חיצוני נקבע  מ"מילניום בע) ת"פ(און ליין סחר ושיווק  סכום בר השבה של פעילות
, המחושב לפי אומדן תזרימי המזומנים העתידיים הצפויים מהנכס, על בסיס שווי השימוש בלתי תלוי

. 15.3%הינו  מחיר ההון. החברהשאושר על ידי הגורם הרלוונטי בהנהלת , אשר נקבע בהתאם לתחזית
אמדו תוך שימוש בשיעור צמיחה קבוע של תחזיות תזרימי המזומנים לתקופה העולה על חמש שנים נ

3%.  
  .אין צורך לבצע ירידת ערך של המוניטין, על פי הערכת השווי

  
  הנחות המפתח ששימשו בחישוב שווי השימוש

  :לשינויים בהנחות הבאות של המוניטין נתוןהחישוב של שווי השימוש 
  ;הכנסות -
 ;רווח גולמי -
 ;מחיר ההון -
 ;פחת והשקעות הוניות -
 .בהון חוזרהשקעות  -
  

   -רווח גולמי , הכנסות
) נומינאלי(ואילך ההכנסות תצמחנה בשיעור צמיחה פרמננטי  2013כי החל משנת , ההנחה בחוות הדעת

ואילך נאמד שיעור  2015כאשר משנת , 41.5% -נאמד בכ 2014בשנת וכן כי שיעור הרווח הגולמי , 3%של 
 .45% -הרווח הגולמי בכ

  
   - המתוקנןההון מחיר 

  .20.22%מחיר ההון המתוקנן לאחר התאמה הינו 

  - פחת והשקעות הוניות
ולכן שווי השימוש , תזרימי המזומנים העתידיים נאמדים עבור היחידה מניבת מזומנים במצבה הנוכחי

משיחה . הדרושים על מנת לשמר את היחידה במצבה הנוכחי ,כולל אך ורק תזרימי מזומנים שליליים
 ,הנדרשת על מנת לשמר את היחידה במצבה הנוכחי ,ההשקעה השנתיתכי  ,להעם הנהלת החברה עו

  .שווה בקירוב להוצאות הפחת

  - השקעות בהון החוזר
ימי . און לייןספקים של היתרות הספקים לאורך שנות התחזית חושבו בהתאם למדיניות אשראי 

  .ימים בשנה 75 -אשראי הספקים נאמדו בכ
כפי שמשתקפת , זית חושבו בהתאם למדיניות המלאי של און לייןת התחיתרות המלאי לאורך שנו

ימי המלאי כפי שמשתקפים מתוצאות פעילות און ליין ( 2012שנת ב מתוצאות הפעילות של און ליין
ימי ). 2013אשר בוצעו בסוף שנת  ,אינם משקפים את מדיניות המלאי בשל רכישות חריגות 2013בשנת 

  .שנהימים ב 224 -המלאי נאמדו בכ
כפי , און לייןלקוחות של היתרות הלקוחות לאורך שנות התחזית חושבו בהתאם למדיניות אשראי 

מדיניות אשראי כי , להנחת הנהלת החברהובהתאם  ,2013מתוצאות פעילות און ליין בשנת שמשתקפת 
  .בשנה ימים 112 -ימי אשראי הלקוחות נאמדו בכ. תישאר קבועה לאורך שנות התחזית ואילךהלקוחות 

  
  
  מ"הקצאת התמורה מרכישת פעילות צקלון שירותי קירור ומיזוג אויר בע.   1   .ו

  
נועדה לאמוד את השווי ההוגן של הנכסים , שהתקבלה על ידי מעריך שווי חיצוני בלתי תלוי, חוות הדעת

ה עם כפי שעשוי להיקבע בעסק, ")צקלון" - להלן (המוחשיים והבלתי מוחשיים של הפעילות הנרכשת 
  .על בסיס שיקולים כלכליים של הטווח הארוך, בלתי תלוי, משקיע רציונאלי

תהליך הקצאת תמורת הרכישה כולל זיהוי וייחוס ההפרש המקורי שנוצר במהלך הרכישה לנכסים 
ולאחריו זיהוי וייחוס לנכסים הבלתי מוחשיים שנרכשו במועד הרכישה והערכת שווים , נטו, מוחשיים

  .הפרש המקורי שלא ניתן לייחס לאחד המרכיבים האמורים תיוחס למוניטיןיתרת ה. ההוגן
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  )המשך(ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים 
   -------- ------------------------------  

  
  )המשך( נטו, נכסים בלתי מוחשיים -  11ביאור 

  
  )המשך( מ"מיזוג אויר בעהקצאת התמורה מרכישת פעילות צקלון שירותי קירור ו.   1   .ו

  
  :להלן הקצאת תמורת הרכישה שנקבעה בחוות הדעת

  

  
   :ההרכב

 ח"אלפי ש 

   נכסים מוחשיים
  360 מלאי

     200 רכוש קבוע
  560   

  ------  
   נכסים בלתי מוחשיים

  1,939 קשרי לקוחות
     509 צבר הזמנות

  2,448   
   ------   

   )3(  זדמנותירווח מרכישה במחיר ה

  -------  
  3,005 כ"סה

  ====   
  ברכישת פעילות צקלון זיהוי הנכסים המוחשיים והבלתי מוחשיים.    2   .ו
  

, מלבד הנכסים הבלתי מוחשיים .הנכסים הבלתי מוחשיים שזוהו הינם קשרי לקוחות וצבר הזמנות
  .הנרכשתלא זוהו נכסים נוספים הקשורים עם פעילות צקלון , כאמור לעיל

  
  הערכת שווי נכסים בלתי מוחשיים

  
 קשרי לקוחות

  

לפיה מוערך שווי קשרי  ,"Excess Earning"השווי הכלכלי של קשרי הלקוחות הוערך בשיטת 
רווחים עודפים מוגדרים . העתידיים המיוחסים לנכס" הרווחים העודפים"הלקוחות לפי היוון 

י הלקוחות ובין התשואה הראויה על השווי כהפרש שבין הרווחים התפעוליים הצפויים מקשר
הרווחים . "אשר תורמים לרווחים התפעוליים ,)מוחשיים ובלתי מוחשיים(ההוגן של הנכסים 

) WACC(העתידיים הוונו לערך נוכחי בשיעור ההיוון של הפעילות הנרכשת " העודפים
בתוספת  ,ןהמשקף את מחיר ההון של צקלו ,3% -ובתוספת פרמיית סיכון בשיעור של כ

  .הסיכונים הגלומים בנכס בלתי מוחשי כדוגמת קשרי הלקוחות
  

 םהמאופיינילקוחות בפרויקטים קטנים : ניתן לסווג את לקוחות צקלון לשני סוגים
 ,ולקוחות בפרויקטים גדולים ")לקוחות מזדמנים" -להלן ( בהתקשרות חד פעמית

 -להלן (בהתקשרות חוזרת עם החברה  םוהמאופייני בעבודה צמודה ואינטנסיבית םהמאופייני
  ").לקוחות קבועים"
  

   :עבודה עיקריותהנחות 
  

   -לקוחות קבועים
  

 73% -נאמד בשיעור של כ 2010בשנת  מלקוחות קבועיםשיעור ההכנסות  - שיעור ההכנסות
אשר תנבענה מלקוחות קבועים  ,שיעור צמיחת ההכנסות. מסך הכנסות הפעילות הנרכשת

  .2% -נו יה 2012-2016זית בשנים לאורך שנות התח
  

  .16.05%מחיר ההון הינו  -  מחיר ההון
  

  .10% -שיעור הנטישה השנתי של הלקוחות הקבועים נאמד בכ - שיעור הנטישה
  

אשר , בגין ההון החוזר מייצג את מחיר החוב של צקלון) לאחר מס(שיעור התשואה  -  הון חוזר
  .בגין הלוואותיה צקלוןאשר בו נושאת  ,מן קצרוזאת בהתאם למחיר החוב לז ,3% -נאמד בכ

  
  .5% -בגין רכוש קבוע נאמד בכ) לאחר מס(שיעור התשואה  - רכוש קבוע
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  )המשך(ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים 
   -------- ------------------------------  

  )המשך( נטו, נכסים בלתי מוחשיים -  11ביאור 
  
  )המשך( צקלוןמוחשיים והבלתי מוחשיים ברכישת פעילות זיהוי הנכסים ה.    2   .ו

  
, הופחתה התשואה הראויה על ההון האנושי) לאחר מס(מהרוח התפעולי  - הכשרת עובדים

  .בהן צפויה תרומה להכנסות מקשרי לקוחות, לאורך השנים לצקלוןהנדרש 
וספת פרמיית סיכון בת צקלוןבגין ההון אנושי הינו מחיר ההון של ) לאחר מס(שיעור התשואה 

  .3% -בשיעור של כ
  

בה צפויות להתקבל  ,אורך החיים השימושיים נקבע בהתאם לתקופה - אורך חיים שימושים
 8אורך החיים השימושיים שנקבע לקשרי הלקוחות הינו . הטבות כלכליות מקשרי הלקוחות

  .שנים
  

  .השווי ההוגן של קשרי לקוחות כולל הטבת מס מהוונת, כמו כן
  

  :כום הערכת שווי קשרי לקוחותסי
  

   :ההרכב
  8  )שנים(אורך חיים 

  1,777 )ללא הטבת מס(שווי קשרי לקוחות 
    162 הטבת מס מהוונת

   1,947  ח"באלפי ש כ"סה
  ===   

  
  - צבר הזמנות

  

לפיה מוערך שווי קשרי  ,"Excess Earning"השווי הכלכלי של קשרי הלקוחות הוערך בשיטת 
רווחים עודפים מוגדרים . העתידיים המיוחסים לנכס" הרווחים העודפים"פי היוון הלקוחות ל

כהפרש שבין הרווחים התפעוליים הצפויים מקשרי הלקוחות ובין התשואה הראויה על השווי 
הרווחים . "אשר תורמים לרווחים התפעוליים ,)מוחשיים ובלתי מוחשיים(ההוגן של הנכסים 

של ) WACC(המשקף את מחיר ההון  ,לערך נוכחי בשיעור היווןהעתידיים הוונו " העודפים
  .ואת הסיכונים הטמונים בצבר ההזמנות צקלון

  
   עבודה עיקריותהנחות 

  
נכון . צקלוןשהועברו במסגרת עסקת הרכישה לאחריות  ,נו בגין פרויקטיםיצבר ההזמנות ה

  .ח"אלפי ש 15,986 -למועד השלמת העסקה הסתכם צבר ההזמנות בכ
  
שיווק והנהלה , ך ההוצאות התפעוליות המיוחסות לצבר ההזמנות כוללות הוצאות מכירהס

  .השווי ההוגן של צבר ההזמנות כולל הטבת מס מהוונת, כמו כן. וכלליות
  

  .16.05%מחיר ההון הינו  -  מחיר ההון
  

  :סיכום הערכת שווי צבר הזמנות
  

   :ההרכב
  0.5 )שנים(אורך חיים 

  422 )ללא הטבת מס( שווי צבר הזמנות
    87 הטבת מס מהוונת

  509  ח"כ באלפי ש"סה
==  
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  )המשך(ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים 
   -------- ------------------------------  
  

  
 אשראי מתאגידים בנקאיים ואחרים -  12ביאור 

  ,נוארבי 1ליום            ,בדצמבר 31ליום           ריבית % 
  (*) 2  0  1  2 (*) 2  0  1  2 2  0  1  3 ,בדצמבר 31ליום  :ההרכב

                   ח"אלפי ש             2  0  1  3 

   )א(  
    :אשראי מתאגידים בנקאיים

 P+1.50  1,084 868 171 במטבע ישראלי ללא הצמדה -משיכות יתר 
  3.31+ב "לייבור ארה במטבע חוץ  -משיכות יתר 

 19,537         2,720 5,090 2.33+לייבור אירופה 
  

       2.65+ב "לייבור ארה במטבע חוץ  - הלוואות לזמן קצר 
  10,262  948  5,250 2.20+לייבור אירופה   

 P+0.59 194,669 228,560 277,370  במטבע ישראלי ללא הצמדה - הלוואות לזמן קצר 
  206,093 233,096 307,340 

     :חריםאשראי מא
  חלויות שוטפות של אגרות חוב הניתנות להמרה במניות

 )להלן )1(17ראה ביאור (   
 

-- 56 3 
חלויות שוטפות של אגרות חוב שאינן ניתנות להמרה 

  )להלן) 2(17ראה ביאור (במניות 
 

19,672 19,738 19,738 
חלויות שוטפות של התחייבויות לתאגידים בנקאיים 

  )להלן 16 ראה ביאור(ואחרים 
 

205      216       226       
  225,970 253,106 327,307 
  ===== ===== ===== 

  .'כח 2ראה ביאור  - הוצג מחדש (*) 

 
       

 2013, בדצמבר 31ב ואירופה ליום "ארה) יומי( Libor -השנתי ושיעור ריבית ה PRIME (P) -ריבית העור יש  )א(
  .בהתאמה ,0.013429% -ו  0.096%, 2.50% עמד על

  . להלן' א 19ראה ביאור  -לעניין התחייבות החברה כלפי הבנקים לעמידה באמות מידה פיננסיות   )ב(

  .להלן' ג 19ראה ביאור  - בטחונות)    ג(
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  )המשך(ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים 
   -------- ------------------------------  

  ונותני שירותיםהתחייבויות לספקים  -  13ביאור 

 
  ,בינואר 1ליום              ,בדצמבר 31ליום             

 3  1  0  2 2  1  0  2 (*) 2  1  0  2 (*)  
                         ח"אלפי ש                                    :ההרכב

    
    :חובות פתוחים
 51,762 50,540 31,971 במטבע חוץ

 677,19 21,434 20,582 )א(י במטבע ישראל

 52,553 71,974 71,439 

 267,20 15,571 15,715 )א(המחאות לפירעון 

 68,268 87,545 91,706 

 ==== ==== ==== 

 144 142 291 כולל חברות בבעלות בעל שליטה) א(

 ==== ==== ==== 

 
  .ימים 40נו ל הי"ממוצע ימי אשראי ספקי חו. החובות לספקים אינם נושאים ריבית

  
  .'כח 2ראה ביאור  - הוצג מחדש (*) 
  

  זכאים ויתרות זכות  -  14ביאור 
  ,בינואר 1ליום            ,בדצמבר 31ליום             

 3  1  0  2 2  1  0  2 (*) 2  1  0  2 (*)  
                   ח"אלפי ש                              :ההרכב

    
 4,437 3,715 2,854 )**(הכנסות מראש 

 4,671 4,655 3,117 מקדמות מלקוחות
 10,718 10,994 10,618 )א( התחייבויות לעובדים ומוסדות בשל שכר

 5,666 542 1,788 מוסדות האוצר
 12,903 16,724 17,041 )א( הוצאות לשלם

   629,2   1,250    1,655 אחרות

 37,073 37,880 41,024 

 ==== ==== ==== 

  2,344  2,469  5,224 )*(** חברות בבעלות בעלי ענייןבעלי עניין וכולל   )א(

 ==== ==== ==== 

     .'כח 2ראה ביאור  - הוצג מחדש (*) 
     

 4,437 3,715 2,854 להלן 15ראה ביאור  -כולל חלויות שוטפות ) **(

 ==== ==== ==== 

    .היתרות אינן נושאות ריבית והפרשי הצמדה*) *(*
     
  

  ,בינואר 1ליום            ,בדצמבר 31ליום             הכנסות מראש -  15ביאור 

 3  1  0  2 2  1  0  2 (*) 2  1  0  2 (*)  

                                    ח"אלפי ש                                

    :ההרכב  .א
 5754 5,891 6,977 הכנסות מראש

 )4,437( )3,715( )2,854( לויות שוטפותבניכוי ח

 4,123 2,176 1,317 

 ==== ==== ==== 

    :מועדי פירעון  .ב
   2,854 )חלויות שוטפות(שנה ראשונה 

   1,340 שנה שנייה
      2,362  שנה שלישית

       421 ואילך רביעיתשנה 

 6,977      

 ====      
  .'כח 2ראה ביאור  - הוצג מחדש (*) 
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  )המשך(ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים                                                     
   -------- -------------------------------  

  
  לתאגידים בנקאיים ואחריםהתחייבויות  -  16ביאור 

 , בינואר 1ליום               ,רבדצמב 31ליום              

   3  1  0  2 2  1  0  2 (*)  2  1  0  2 (*) 

                  ח"אלפי ש             ההרכב  .א

       
  ושם מסחרי ת מוניטין ולזמן ארוך בגין רכישח "בשת יוהתחייבו

 1,327 1,102 886   (**) ))11(-)12(' ב 19 יםראה ביאור( ללא הצמדה
  ) 226(  ) 621( )205( וי חלויות שוטפותבניכ

 681 886 1,101 

 ==== ==== ==== 

  .'כח 2ראה ביאור  -הוצג מחדש   (*) 
  .5%שיעור הריבית להיוון נקבע על (**) 

 

 

 

 

לאחר  ושם מסחרי ת לזמן ארוך בגין מוניטיןיומועדי פירעון התחייבו  .ג
 :הדיווחתאריך 

  

   
  205 )ות שוטפותחלוי(שנה ראשונה 

  195 שנה שנייה
  59 שנה שלישית
  56 שנה רביעית

     371 שנה חמישית ואילך

 886  

 ====  
  אגרות חוב  -  17ביאור 

  
  אגרות חוב הניתנות להמרה במניות .1
  

           ,בדצמבר 31ליום              

  3  1  0  2 2  1  0  2 

                  ח"אלפי ש              ההרכב  .א

    
 56 --  אגרות חוב

 )56(  --  בניכוי חלויות שוטפות

  -- -- 

  == == 

      
) 'סדרה א(ח ערך נקוב אגרות חוב "ש 51,432,000הנפיקה החברה לציבור על פי תשקיף  2005בחודש ספטמבר   .ב

למדד ) קרן וריבית(צמודות , 3.25% רשומות על שם ונושאות ריבית שנתית בשיעור של, ")'ח א"אג" -להלן (
 7 -תעמוד לפירעון ב' ח א"כאשר קרן אג, )הידוע 2005מדד חודש יולי = מדד הבסיס (המחירים לצרכן 

והריבית תשולם , ועד בכלל 2013עד  2007באוגוסט של כל אחת מהשנים  31תשלומים שנתיים שווים ביום 
  .ועד בכלל 2013עד  2006באוגוסט של כל אחת מהשנים  31ביום 

החל מיום , ח ערך נקוב כל אחת בכל יום מסחר"ש 0.01ניתנות להמרה למניות רגילות בנות היו ' ח א"אג
לחודש אוגוסט  31עד  16למעט בין הימים , ועד בכלל 2013, באוגוסט 15רישומן למסחר בבורסה ועד ליום 

  .למניה רגילה אחת' ח א"קוב אגח ערך נ"ש 15בשער המרה בסך , 2012עד  2007של כל אחת מהשנים 
  

שווי החזקות , 2008, בדצמבר 31כי על פי הנתונים ליום , פרסמה הרשות לניירות ערך 2009, בינואר 15ביום 
בהתאם להנחיות . כנדרש בכללי השימור של הבורסה, ח"מיליון ש 1.6 -ל נמוך מ"הציבור באגרות החוב הנ

  .2009, במרץ 18מועד המחיקה נקבע ליום . למסחר בבורסהל מן הרישום "אלו יימחקו אגרות החוב הנ
הודעה בדבר זכות לפדיון מוקדם של אגרות  2009, בפברואר 15פרסמה החברה ביום , בעקבות ההודעה לעיל

ועד למועד הפדיון  2009, בפברואר 26כי החל מיום , בהודעה ציינה החברה. של החברה) 'סדרה א(חוב 
  .ל"רת אגרות החוב הנהמוקדם תחסם האפשרות להמ

  
סדרה (של אגרות החוב  מועד לפדיון מוקדם 2009, בפברואר 15פרסמה החברה ביום , בעקבות ההודעה לעיל

  . רשאים לפדותן) 'סדרה א(בו יהיו המחזיקים באגרות החוב , )'א
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  )המשך(ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים 
   -------- ----------------------------- --  

  
   )המשך( אגרות חוב -  17ביאור 

  
  )המשך.  (ב

אגרות חוב . נ.ח ע"ש 1,341,334פדתה החברה בפדיון מוקדם ") מועד הפדיון המוקדם(" 2009, במרץ 17ביום 
אלפי  1,466 -ושילמה למחזיקים כאמור כ") אגרות החוב שנפדו("שהיו מוחזקות על ידי הציבור , )'סדרה א(

בצירוף ריבית , שנפדו בפדיון מוקדם) 'סדרה א(בלתי מסולקת של אגרות החוב המהווים את היתרה ה, ח"ש
כשהקרן והריבית צמודות , 2009, במרץ 17שהצטברה עד ליום ) 'סדרה א(בשיעור הריבית של אגרות החוב 

שנפדו אינן ניתנות ) 'סדרה א(אגרות החוב . כמפורט בתשקיף) 'סדרה א(למדד בהתאם לתנאי אגרות החוב 
או הפרשי הצמדה /ה למניות רגילות של החברה ואינן מקנות למחזיקיהן את הזכות לתשלום ריבית ולהמר

שלא נפדו במועד , )'סדרה א(אגרות חוב . נ.ח ע"ש 166,567. בגין התקופה שלאחר מועד הפדיון המוקדם
החברה ומזכות אך הן ניתנות להמרה למניות רגילות של , נמחקו מהרישום למסחר בבורסה, הפדיון המוקדם

 ).'סדרה א(הצמדה בהתאם לתנאי אגרות החוב  את מחזיקיהן בתשלומי ריבית והפרשי

  .של אגרות החוב ריביתהקרן והבוצע פירעון אחרון וסופי של  2013, באוגוסט 31ביום  .ג
  

 להמרה במניות שאינן ניתנותאגרות חוב  .2
  

           ,בדצמבר 31ליום           ריבית % 

 31ליום  
 ,דצמברב

3  1  0  2 2  1  0  2 

                  ח"אלפי ש             2  0  1  3 ההרכב .א

    
 78,952 59,410 6.25% (*)אגרות חוב 

 )738,19( )672,19(  בניכוי חלויות שוטפות

  39,738 59,214 

  ===== ===== 

  
  .בהתאמה ,2012 - ו 2013בשנים  ח"יון שמיל 1 - וכ 0.6 - מוצג לאחר ניכוי הוצאות הנפקה בסך של כ(*) 

  
, אגרות חוב, 2010, במאי 28על פי תשקיף מדף של החברה מיום , הנפיקה החברה לציבור 2010בחודש יוני  .ב

 :כמפורט להלן

נ כל .ח ע"ש 1בנות ) 1סדרה (נ אגרות חוב .ח ע"ש 100,000,000על פי הצעת המדף הוצעו לציבור עד  .א
הצעת ניירות הערך "). ניירות הערך"או )" 1סדרה (אגרות חוב " -להלן (רשומות על שם החברה , אחת

 .לא הובטחה בחיתום

 : כמפורט להלן, ניירות הערך הוצעו לציבור במכרז .ב
, של החברה) 1סדרה (יחידות בדרך של מכרז על שיעור הריבית השנתית שתישאנה אגרות החוב  100,000

  :כדלקמן, כשהרכב כל יחידה ומחירה הינם
  ח"ש

  
   1,000)                      1סדרה (נ אגרות חוב .ח ע"ש 1,000                    

  1,000סך הכל מחיר ליחידה                                                                     
                        ====  

  
   .6% לא יעלה על) 1סדרה (שיעור הריבית השנתית בגין אגרות החוב 

יחידות מתוך היחידות המוצעות  80,000משקיעים מסווגים התחייבו בהתחייבות מוקדמת להזמין 
 ,ביוני 27שימת החתימות לרכישת ניירות הערך שהוצעו לציבור במכרז שלעיל נפתחה ביום ר .במכרז

  .עוד באותו היום ונסגרה 2010
 עומדת על) 1סדרה (ח "שנתית על אגהריבית ה 2012, ביוני 14החל מיום , בהתאם לשטר הנאמנות

  .להלן' ק ד"כמפורט בס, ח"בעקבות הורדת דירוג האג 6%לשנה במקום  6.25%

 : כמפורט להלן, תוצאות ההנפקה היו .ג
שבכל יחידה נושאות ריבית שנתית בשיעור ) 1סדרה (כשאגרות החוב , יחידות 100,000בסך הכל הוקצו 

  .6% - הריבית שנקבע במכרז 
 100מיידית ברוטו שהתקבלה על ידי החברה בגין הנפקת ניירות הערך הסתכמה לסך של התמורה ה  

  .ח"מיליון ש

דוח דירוג לאגרות חוב ") מידרוג" -להלן (מ "פרסמה חברת הדירוג מידרוג בע 2010, ביוני 14ביום  .ד
הורידה חברת  2012, ביוני 14ביום  .A2לפיו דורגו אגרות החוב כאמור לעיל בדירוג ראשוני , )1סדרה (

 .והציבה אופק יציב A3יציב לדירוג  A2של החברה מדירוג ) 1סדרה (ח "מ את דירוג אג"בע מידרוג

  .אינן מובטחות בבטוחה או בשעבוד כלשהוא) 1סדרה (אגרות החוב  .ה
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  )המשך(ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים 
   -------- ----------------------------- --  

  
  )המשך(ות חוב אגר -  17ביאור 

  
  )המשך( להמרה במניות שאינן ניתנותאגרות חוב  .2
  

  :להלן פירוט בדבר אגרות החוב שהונפקו .ו
 

נושאות ריבית שנתית קבועה , נ כל אחת.ח ע"ש 1בנות ) 1סדרה (נ אגרות חוב .ח ע"ש 100,000,000
רכן או לכל מדד או אינה צמודה למדד המחירים לצ) 1סדרה (הריבית על אגרות החוב . 6%בשיעור של 
 1בינואר ובימים  1ותשולם בתשלומים חצי שנתיים על יתרת הקרן הבלתי מסולקת בימים , מטבע אחר

, בינואר 1התשלום הראשון של הריבית יתבצע ביום . כולל 2016עד  2011ביולי של כל אחת מהשנים 
  . 2016, ביולי 1והתשלום האחרון יתבצע ביום  2011

  
ישולם בעד התקופה של ששה חודשים שהסתיימה ביום , ן אגרות החוב כאמורתשלום הריבית בגי

 28שישולם בגין התקופה מיום , למעט התשלום של תקופת הריבית הראשונה, הקודם ליום התשלום
  .כפי שדווח 3.073%בשיעור של  2010, בדצמבר 31ועד ליום  2010, ביוני

  
ותיפרע , חירים לצרכן או לכל מדד או מטבע אחראינה צמודה למדד המ) 1סדרה (קרן אגרות החוב 

התשלום הראשון . כולל 2016ועד  2012ביולי של כל אחת מהשנים  1בחמישה תשלומים שנתיים ביום 
  .2016, ביולי 1והתשלום האחרון יתבצע ביום , 2012, ביולי 1של הקרן יתבצע ביום 

  
כי כל עוד אגרות החוב , התחייבה החברה, )1סדרה (ח "בהתאם להתחייבויות החברה בקשר להנפקת אג

החברה לא תחלק במהלך שנה קלנדרית כלשהיא דיבידנד בסכום , של החברה תהיינה במחזור) 1סדרה (
על פי דוחותיה הכספיים השנתיים לשנה , )לאחר מס(מהרווח השנתי הנקי שלה  50%שיעלה על , מצטבר
  . שחלפה

  
 -להלן (מידרוג או כל חברה מדרגת אחרת שתבוא במקומה  על ידי) 1סדרה (ככל שדירוג אגרות החוב 

יהיה ) 1סדרה (כך שהדירוג שייקבע לאגרות חוב , יעודכן במהלך תקופת ריבית כלשהיא") חברת הדירוג"

שיבוא במקומו כפי שייקבע , או דירוג מקביל לו A3דהיינו לפחות  , A2נמוך בלפחות דרגה אחת מדירוג 
שתתחיל ממועד פרסום הדירוג החדש על ידי , גדל שיעור הריבית בגין התקופהיו, על ידי חברת הדירוג

  :כמפורט להלן, )1סדרה (חברת הדירוג ועד לפירעון מלא של יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות חוב 
  

או דירוג מקביל לו שיבוא במקומו כפי שייקבע על  A3דהיינו , A2בגין דירוג בדרגה אחת נמוכה מדירוג 
סדרה (יוגדל שיעור הריבית השנתית שתשא הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב , החברה המדרגתידי 

דהיינו , A2בגין דירוג נמוך בלפחות שתי דרגות מדירוג . 6%מעל שיעור ריבית של , לשנה 0.25% -ב) 1

Baa1 ריבית יוגדל שיעור ה, או דירוג מקביל לו שיבוא במקומו כפי שייקבע על ידי החברה המדרגת
מעל שיעור ריבית של , לשנה 0.50%ב ) 1סדרה (השנתית שתשא הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב 

) 1סדרה (במקרה שלאחר הורדת הדירוג באופן שהשפיע על שיעור הריבית שתשאנה אגרות החוב . 6%
שווה או גבוה לדירוג ה, כלפי מעלה) 1סדרה (תעדכן חברת הדירוג את הדירוג לאגרות חוב , כאמור לעיל

, )1סדרה (אזי יקטן שיעור הריבית השנתית שישולם על ידי החברה למחזיקי אגרות החוב , A2מדירוג 
דורגו בדירוג השווה ) 1סדרה (וזאת בגין התקופה בה אגרות החוב , במועד התשלום הרלוונטי של הריבית

) 1סדרה (קרן אגרות החוב  כך ששיעור הריבית שתשא היתרה הבלתי מסולקת של, A2או גבוה מדירוג 
. 0%הונפקו בשיעור ניכיון של ) 1סדרה (אגרות החוב . 6%דהיינו , יהיה שיעור הריבית שנקבע בהנפקה

  .לעיל) ב(ק "ראה גם ס
  

לאחר , ח"ש אלפי 59,410ל הינו בסך ש 2013, בדצמבר 31ליום ) 1סדרה (השווי המאזני של אגרות החוב 
  .ח"שאלפי  590 - ניכוי הוצאות הנפקה בסך של כ

  
  :הדיווחמועדי פירעון לאחר תאריך   .ז

 ,בדצמבר 31ליום  

 3  1  0  2 

 ח"אלפי ש 

  
  19,672 חלויות שוטפות -שנה ראשונה 

 19,803 שנת שנייה
  593,19 שנה שלישית

 59,410 

 ==== 
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  )המשך(ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים 
   -------------------------- ----------- --  

  נטו , בשל הטבות לעובדיםעודף נכסים  -  18ביאור 

  הטבות לאחר סיום העסקה  .א

דיני העבודה וחוק פיצויי פיטורין בישראל מחייבים את . הטבות לעובדים כוללות הטבות לאחר סיום העסקה
הפקדה מוגדרת לת או לבצע הפקדות שוטפות בתוכניו, הקבוצה לשלם פיצויים לעובד בעת פיטורין או פרישה

התחייבות הקבוצה בשל כך מטופלת . כמתואר להלן, 1963 -ג "התשכ, לחוק פיצויי פיטורין 14לפי סעיף 
  .כהטבה לאחר סיום העסקה

ומבוסס על משכורת , חישוב התחייבות הקבוצה בשל הטבות לעובדים מתבצע על פי הסכם העסקה בתוקף
  .ת לקבלת הפיצוייםאשר יוצרים את הזכו, העובד ותקופת העסקתו

הטבה מוגדרת או להמסווגות כתוכנית , ההטבות לעובדים לאחר סיום העסקה ממומנות על ידי הפקדות
  .כמפורט להלן, הפקדה מוגדרתלכתוכנית 

  
  הפקדה מוגדרתלתוכניות .   ב

פיו אשר על , 1963 -ג "התשכ, לחוק פיצויי פיטורין 14לגבי חלק מתשלומי הפיצויים חלים תנאי סעיף 
או בפוליסות בחברות ביטוח פוטרות אותה מכל /הפקדותיה השוטפות של הקבוצה בקרנות פנסיה ו

הפקדות אלו וכן הפקדות בגין תגמולים . כאמור לעיל, בגינם הופקדו הסכומים, התחייבות נוספת לעובדים
  .הפקדה מוגדרתלמהוות תוכניות 

  
  הטבה מוגדרתלתוכניות   .ג

מטופל , כאמור לעיל, הפקדה מוגדרתלשאינו מכוסה על ידי הפקדות בתוכניות , םהחלק של תשלומי הפיצויי
ובגינה הקבוצה , אשר לפיה מוכרת התחייבות בגין הטבות עובדים, הטבה מוגדרתלעל ידי הקבוצה כתוכנית 

  .מפקידה סכומים בקופות מרכזיות לפיצויים ובפוליסות ביטוח מתאימות
  

  נטו, וכניתהת )תיוהתחייבו(הרכב נכסי   .1

  , בינואר 1ליום            ,בדצמבר 31ליום           

 3  1  0  2 2  1  0  2 (*) 2  1  0  2 (*)  

                   ח"אלפי ש                                   

    
  15,950  17,320  18,200 שווי הוגן של נכסי התוכנית

  )15,386( )17,392( )169,17( מוגדרתהטבה להתחייבות בגין תוכנית בניכוי 
 1,031 )72(  564   

 ==== ===== =====  
  .'כח 2ראה ביאור  - הוצג מחדש (*) 
  

  רווח או הפסדהוצאות שנזקפו ל  .2

 לשנה שהסתיימה             

                 ,בדצמבר 31ביום                   

 3  1  0  2 2  1  0  2 (*) 1  1  0  2 )(* 

                    ח"אלפי ש                         

    
 3,985 3,652 2,118 עלות שירות שוטף

 604 591 586 הוצאות הריבית בגין ההתחייבות להטבות
 )608( )655( )679( תשואה צפויה על נכסי התוכנית 
  100  103  79  נטו, 2004הפרשי תשואות בפוליסות לפני 

     592  158,1  )248( נטו שהוכר השנה, אקטוארי) רווח(הפסד 
 4,673 4,849 1,856 נטו, סך הוצאות בגין הטבות לעובדים

 ==== ==== ==== 

 )873( 86 653 בפועל על נכסי התוכנית) הפסד(תשואה 

 ==== ==== ==== 

    :כדלקמן, רוח או הפסדנטו הוצגו ב, ההוצאות

    
 1,338 1,345 161 עלות המכירות
 2,552 2,741 1,357 הוצאות מכירה

 643 669 271 הוצאות הנהלה וכלליות
     140     94      67 מימוןהוצאות 

 1,856 4,849 4,673 

 ==== ==== ==== 
  .'כח 2ראה ביאור  - הוצג מחדש (*) 
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  )המשך(ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים 
                                             ------------------------------------- --  

  
  )המשך( )נטו, התחייבויות בשל הטבות לעובדים(נטו , עודף נכסים בשל הטבות לעובדים -  18ביאור 

  
  )המשך( הטבה מוגדרתלתוכניות   .ג
  

  השינויים בערך הנוכחי של ההתחייבות בגין תוכנית הטבה מוגדרת  .3
  

 3  1  0  2 2  1  0  2 (*)   

                  ח"אלפי ש              

    
   (**) 14,948 17,392  בינואר 1יתרה ליום 

    591  586 הוצאות הריבית
    3,652  2,118 עלות שירות שוטף

   )2,649( )2,892( הטבות ששולמו
       850       )35( נטו, אקטוארי) רווח(הפסד 

   17,392 17,169 בדצמבר 31יתרה ליום 

 ==== ====   

  .'כח 2ראה ביאור  -הוצג מחדש   (*) 
  .בנטרול פעילות מופסקת של ברימאג תקשורת(**) 

  
  נכסי התוכנית  .4

  

  נכסי התוכנית  )1
  

המוחזקים על ידי קרן הטבות לעובד לזמן ארוך וכן פוליסות ביטוח , נכסי התוכנית כוללים נכסים
  .מתאימות

  

 ניתהתנועה בשווי ההוגן של נכסי התוכ )2

 3  1  0  2 2  1  0  2 (*)  

           ח"אלפי ש              

    
   (**) 15,523 17,320 בינואר 1יתרה ליום 

   655 679 תשואה צפויה
   )103(  )79(  נטו, 2004הפרשי תשואות בפוליסות לפני 

   3,879 1,957 הפקדות לתוכנית על ידי המעביד
   )2,326( )1,868( הטבות ששולמו

   --  )22(  נטו, שינוי בהשפעה של הגבלת נכס
         )308(     213 נטו, אקטוארי )הפסד(רווח 

   17,320 18,200 בדצמבר 31יתרה ליום 

 ==== ====   
  .'כח 2ראה ביאור  -הוצג מחדש    (*)

  .בנטרול פעילות מופסקת של ברימאג תקשורת(**) 
  

  הטבה מוגדרת לייבות בגין תוכנית ההנחות העיקריות בקביעת ההתח  .5
  

 3  1  0  2 2  1  0  2 (*) 1  1  0  2 (*) 

                            %                                 

    
 5.34 4.80 4.79 *)*(שיעור ההיוון הנומינלי 

 === === === 

שיעור התשואה הנומינלית הצפויה על נכסי 
 5.51 5.11 5.12 *)*(התוכנית 

 === === === 

 3.00 3.00 3.00 *)*(שיעור עליית שכר נומינלית צפויה 

 === === === 

 
  .'כח 2ראה ביאור  -הוצג מחדש   (*)

  .חברות מאוחדותו ל משקפים ממוצע משוקלל של החברה"השיעורים הנ *)*(
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  )המשך(ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים 
  ------------------------ ---------------  

  
   שעבודים והתחייבויות תלויות, התקשרויות -  19ביאור 

  

   )covenants -אמות מידה פיננסיות (התחייבות לשמירת הון עצמי מוחשי   .א
  

המממנים את , קיבלה החברה את הסכמת הבנק האחרון משלושה בנקים 2007, בדצמבר 25ביום    .1
התניות פיננסיות בדבר שמירה , בין היתר, שכללו, כלפיהם לביטול התחייבויותיה הפיננסיות, פעילותה

בהתאם לכך החל מיום קבלת ההסכמה בטלות ההתניות . על הון עצמי ורווח גולמי מינימליים
 .והוראותיהן לא חלות על החברה, הפיננסיות

  

 - ן להל(מ "מזרחי טפחות בעובנק  מ"בנק הפועלים בע ,מ"לאומי לישראל בעהלוואות מבנק  לישפאר .2
. )100%( ח"אלפי ש 37,339 -כמסתכמת לסך של  2013 ,בדצמבר 31אשר יתרתן ליום , )"יםהבנק"

  . ההלוואות כוללות אמות מידה פיננסיות
  

, כלפי הבנקים ישפארהתחייבה , מ"מזרחי טפחות בעובנק  מ"לאומי לישראל בעבקשר להלוואות מבנק 
  :כי ,בין היתר

  
 ,ישפארמסך המאזן של  10%- חת בכל עת שהיא מסכום השווה ללא יפ ישפארההון המוחשי של   .1

החל מהדוחות . 2006 -ו 2007, בדצמבר 31כמפורט בדוחות הכספיים המבוקרים לימים 
ובכל שנה קלנדרית שלאחר מכן יעלה שיעור ההון מסך המאזן  2008הכספיים המבוקרים לשנת 

 - בנק לאומי ( 25% -ור ההון המוחשי לוזאת עד שיגיע שיע ,נוספים מדי שנה 1.5%-ב ישפארשל 
  .מסך המאזן ולא יפחת בכל עת משיעור זה) 20%

  
בתוספת הוצאות פחת והוצאות אחרות שאינן תזרימיות בכל שנה  ישפארשל  הרווח הנקי  .2

  .ח"מליון ש 2 -כמי ח ובנק מזרח"ש מליון 3 -כמבהתאם לדרישת בנק לאומי  קלנדרית לא יפחת
  

, התחייבה כלפי בנק לאומי הבאמת המידה הפיננסית ל ישפארלא עמדה  2013, מברבדצ 31נכון ליום 
מליון  3יעלה על בתוספת הוצאות פחת והוצאות אחרות שאינן תזרימיות  ישפארשל  הרווח הנקילפיה 

  .ח"ש
  

כי הוא משהה את זכותו  ,אישור לישפארמ העביר "בנק לאומי בע 2013בשנת  במהלך הרבעון השני
 ,בדצמבר 31עד ליום , בשל ההפרה כאמור לעיל, לישפארלפירעון מיידי את הלוואות שהעניק להעמיד 

2013.   
  

 ,פועלת מול בנק לאומי על מנת לעדכן את אמות המידה הפיננסיות לסכומים ושיעורי רווחיות ישפאר
 ,יננסיותכי ביכולתה לענות על אמות המידה הפ ,מאמינה ישפאר. התואמים את תנאי השוק בתקופה זו

  .אשר לגביהן מתקיים משא ומתן מול הבנק
  

לפיו על  ,פיננסי מעודכן מול בנק הפועליםמידה על הסכם אמות  ישפארחתמה  2013 ,ביוני 19ביום 
  :כדלקמן ,יחסים פיננסיים הלעמוד בשלוש ישפאר

  .20% -שיעור ההון העצמי המוחשי מסך כל המאזן המוחשי לא יפחת בכל עת מ  .1
  .80%החוב הפיננסי נטו מההון החוזר התפעולי לא יעלה בכל עת על  שיעור  .2
 - מ 2015בשנת , 1 -מ 2014נטו לא יפחת בשנת  ,יחס בין הרווח התפעולי לבין הוצאות המימוןה  .3

  .1.3 - ואילך לא יפחת מ 2016ומשנת  1.15
  

ודכן מול בנק ים בהתאם להסכם המעיביחסים הפיננס ישפארעמדה  2013 ,בדצמבר 31נכון ליום 
  . מ"הפועלים בע

  

מיליון  40להעמדת מסגרת אשראי בסך של  2010, באפריל 11במסגרת הסכם עם תאגיד בנקאי מיום  .3
, כתנאי להעמדת מסגרת האשראי ,התחייבה גרין ריי, וולטאיות-ח לצורך מימון הקמת מערכות פוטו"ש

 . לה בסכוםליצור שעבוד צף על כל רכושה ונכסיה בדרגה ראשונה וללא הגב
  

אלא בכפוף למילויים של , שלא לחלק דיבידנדים או להחזיר הלוואות בעלים, התחייבה גרין ריי, כמו כן
  : במצטבר, התנאים הבאים

 
 . 1.5 -לא יפחת בכל עת מ, כהגדרתו להלן, יחס הכיסוי  .א

היחס בין  ,הקודמים למועד החישוב, לגבי שנים עשר החודשים האחרונים העוקבים -" יחס כיסוי"
לתקופה ) ריבית+ קרן (לבין שירות החוב , תזרים המזומנים הזמין לשירות החוב לתקופה האמורה

 .האמורה
 

ויצירת , תשלומי קרן וריבית חודשיים של האשראי 6 -צבירת קרן רזרבה בסכום השווה בכל עת ל  .ב
   .חודשים מיום העמדת האשראי 12וזאת תוך , שעבוד ספציפי על קרן הרזרבה
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  )המשך(ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים 

 -------------------------------------  
  

  )המשך( שעבודים והתחייבויות תלויות, התקשרויות -  19ביאור 
  

  )המשך( )covenants -אמות מידה פיננסיות (התחייבות לשמירת הון עצמי מוחשי   .א
  

  )המשך.    (3
  

הון . "הגבוה מביניהם, מהמאזן 20%ח או "מיליון ש 7א יפחת מסך של של ,שמירת הון עצמי מוחשי  .ג
, לרבות הון מניות נפרע, משמעו כמוצג בדוחות הכספיים הרבעוניים והשנתיים" עצמי מוחשי

, אשר לגביהן נחתמו כלפי הבנק, וכן יתרת סכומי הלוואות בעלים, קרנות, עודפים בלתי מחולקים

) ב(, הוצאות נדחות) א: (ובניכוי, subordinationכתבי נחיתות , יהידי גרין ריי ובעלי מניות-על
או חברות בנות /ו ןשהינם בעלי עניי ,חייבים לגרין ריי) ד(, מניות אוצר) ג(, נכסים בלתי מוחשיים

 ).1968-ח"התשכ, ל בחוק ניירות ערך"כהגדרת המונחים הנ(או חברות קשורות שלה /ו

 
  .הניתן לחלוקה באותה שנה ,עלה על סכום הרווח הנקיהחזרת הלוואות הבעלים לא ת  .ד
  
הכל לפי שיקולו , או ייפגעו זכויות גרין ריי במתקן/או יינזק מתקן לייצור חשמל ו/במידה שיפורק ו  .ה

אזי גרין ריי לא תהיה רשאית לחלק דיבידנדים או להחזיר הלוואות בעלים , הבלעדי של הבנק
 .המפורטים לעיל, נאיםוזאת למרות מילויים של הת, כאמור

 
השקעה ברכישת ) א: (בין היתר, התנאים המקדמיים להעמדת כל הלוואה ממסגרת האשראי הינם

בקשר עם ) ב(; ח לפחות"מיליון ש 7מסכום הרכישה או  20%המתקן ממקורות עצמיים בהיקף של 
דרך השעבוד שעבוד והמחאה על  - ידי הבנק - וולטאית שלגביה יועמד אשראי על -כל מערכת פוטו

מלוא הזכויות בציוד ובחומרים ומלוא הזכויות , של מלוא הזכויות לקבלת תמורה מחברת החשמל
  .פי כל הסכמי השכירות-על

  .2010, בדצמבר 31מסגרת האשראי הייתה בתוקף עד ליום 
  

 עם התאגיד הבנקאי כאמור לעיל בתנאים חידוש ההסכםעל  גרין רייחתמה  2011, במרץ 7ביום 
ניצול מסגרת . ח"מיליון ש 20של  אשראי בסך הכולל מסגרת, לתנאים האמורים לעיל זהים

  .2011, בדצמבר 31עד ליום האשראי כאמור בהסכם היה בתוקף 
  

לא עלו על סך יתרות הזכות שלהם , יחד, לבעלי המניות 2013במהלך שנת שהועברו , הסכומים נטו
  .בגין ריבית והפרשי הצמדה

 
  .ל"באמות המידה הפיננסיות הנגרין ריי ח עומדת נכון לתאריך הדיוו

  

בנק לאומי לישראל לבין  החברה המאוחדת ברימאג אביזרי חשמלנחתם הסכם בין  2011, ביוני 26ביום  .4
נקאיים על ידי הבנקים יהיה בומתן שירותים  םאשראייכי העמדת , ובו סוכם") הבנק" -להלן (מ "בע

  :מוד בכל עת באמות המידה הפיננסיות הבאותתע שברימאג אביזרי חשמל, מותנה בכך
  

מסך המאזן של ברימאג אביזרי  20% -מלא יפחת  ברימאג אביזרי חשמלההון העצמי המוחשי של  .א
בהם יתגבש לברימאג , זאת החל מהדוחות הכספיים הראשונים של ברימאג אביזרי חשמל, חשמל

 .ברימאג אביזרי חשמלמסך המאזן של  20%אביזרי חשמל שיעור הון עצמי מוחשי של 
  

עודפים בלתי , לרבות הון מניות נפרע, הון עצמי כמוצג בדוחות הכספיים - " הון עצמי מוחשי"
אשר לגביה נחתמו כלפי הבנק על ידי , בתוספת יתרת סכומי קרן הלוואות בעלים, קרנות, מחולקים

, יכוי הוצאות נדחותובנ, )subordination(ברימאג אביזרי חשמל ובעלי מניותיה כתבי נחיתות 
או חברות בנות /שהנם בעלי עניין ו ,ובניכוי חייבים לברימאג אביזרי חשמל, נכסים בלתי מוחשיים

וכן בניכוי ערבויות שניתנו על ידי ברימאג אביזרי , או חברות קשורות של ברימאג אביזרי חשמל/ו
קשורות של ברימאג  או חברות/או חברות בנות ו/חשמל להבטחת חובותיהם של בעלי עניין ו

  .אביזרי חשמל
  

ברימאג מסך המאזן של  20% -יפחת מ ברימאג אביזרי חשמלבמידה שההון העצמי המוחשי של  .ב
דיבידנדים או ריבית או דמי ניהול או דמי פיצוי או  ברימאג אביזרי חשמללא תחלק , אביזרי חשמל

בני , בעלי השליטה בה, ותיהדמי שיפוי או דמי ייעוץ או סכומי כסף או שווי כסף לבעלי מני
זאת למעט תשלומים עבור רכישת . שיבוא במקומם' ג' תאגיד בשליטתם וצד, קרובם, משפחתם

 ח לחודש ותשלומים עבור רכישת"אלפי ש 200תשלום דמי שכירות עד לסכום מצטבר של , מלאי
הלך העסקים במ, ח בשנה קלנדארית"אלפי ש 500שלא יעלה על , שירותי ניהול בסך שנתי מצטבר

  .הרגיל ובשווי שוק
  

ויתן  םכל עוד הבנק יעמיד אשראיי, אמות המידה הפיננסיות יחולו על ברימאג אביזרי חשמל
וכן כל עוד ההתחייבויות והערבויות של הבנק כלפי , שירותים בנקאים לברימאג אביזרי חשמל

  .ברימאג אביזרי חשמל תהיינה בתוקף
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  )המשך(ים ביאורים לדוחות הכספיים המאוחד
 --------------------------------------  

  
  )המשך( שעבודים והתחייבויות תלויות, התקשרויות -  19ביאור 

  
  )המשך( )covenants -אמות מידה פיננסיות (התחייבות לשמירת הון עצמי מוחשי   .א

  )המשך.    (4
  

גרום להעמדת אשראי היא ת, כי בכפוף לצרכי ברימאג אביזרי חשמל, החברה מצידה התחייבה
נכון  .ח"מיליון ש 50לברימאג אביזרי חשמל ממוסדות פיננסיים בסכום כולל מצטבר של עד 

לתאגידים בנקאיים מסתכמת לסך  ברימאג אביזרי חשמללתאריך הדיווח יתרת ההתחייבויות של 
  .ח"מיליון ש 27.2 -של כ

  .ל"הפיננסיות הנ באמות המידה אביזרי חשמלעומדת ברימאג , נכון לתאריך הדוח
  

  .לעיל' ג 1לעניין מיזוג ברימאג תאורה לתוך ברימאג מערכות ראה ביאור 

 12מ התקשרה ביום "כי ברימאג השקעות באנרגיה בע, דיווחה החברה 2012, בספטמבר 13ביום  .5
ביחד (מ "מ ומנורה מבטחים פנסיה בע"מנורה מבטחים בע, מ"עם בנק ירושלים בע 2012, בספטמבר

 ").הסכם המימון" - להלן (וולאטיות -בהסכם להעמדת מימון למערכות פוטו, ")המלווים" -להלן 

חודשים ממועד  12במשך תקופה של , יעמידו המלווים לברימאג אנרגיה, בהתאם להסכם המימון

או , ח"מיליון ש 76.5בסך כולל שלא יעלה על  NON-RECOURSEהלוואות בתנאי , חתימת ההסכם
עלות רכישת , בין היתר, ובכלל זה") (המתקנים" -להלן (וולטאים - הפוטו מעלות המתקנים 80%

  ").מסגרת האשראי" -להלן ( םהנמוך מביניה, )הקמתם וחיבורם לרשת החשמל, המתקנים
  

בכפוף לקיומם של תנאים , ההלוואות תועמדנה ביחס לכל אחד מהמתקנים שיאושרו על ידי המלווים
 -שלא יפחת מ, אנרגיה השקיעה במתקן מאמצעיה העצמיים הון עצמיכי ברימאג , ובכלל זה, מוקדמים

  .מעלות המתקן 20%
  

שנה ותשאנה ריבית קבועה צמודה למדד המחירים לצרכן  17לתקופה של  ןההלוואות תועמדנה לפירעו
מעל  3.35%לפי מרווח של , אשר תקבע ביום העמדת כל הלוואה על ידי המלווים, ")המדד" -להלן (

שנים או בהתאם לתשואה ברוטו  8מ של "וקלל של התשואה ברוטו של שתי אגרות חוב במחממוצע מש
אך לא פחות מריבית שנתית צמודה למדד , שנים 8מ של "של אגרת חוב ממשלתית צמודה למדד במח

  .קרן וריבית ההלוואה תפרענה בתשלומים דו חודשיים שוטפים. 4.8%בשיעור של 
  

ח כל אחד או בסוף כל רבעון "מיליון ש 5 -מים שלא יפחתו מסך של כמשיכת ההלוואות תתאפשר בסכו
  .גם בסכומים קטנים יותר, קלנדרי

  
תיצור ברימאג , כל חובות והתחייבויות ברימאג אנרגיה בהתאם להסכם המימון ןלהבטחת פירעו

קבוע על ובכלל זה שעבוד , אנרגיה שעבודים שונים מדרגה ראשונה וללא הגבלה בסכום לטובת המלווים
או (והחברה , ושעבוד שוטף על נכסיה, לרבות התקבולים בגינם, כל זכויותיה בגין ובקשר עם המתקנים

תיצור שעבוד על כל ) ככל שמניות ברימאג אנרגיה תועברנה לבעלותה, חברה אחרת בשליטתה המלאה
  . מניות ברימאג אנרגיה שבבעלותה

  
או תזרים המזומנים של /או זכויותיהן ו/נכסיהן ו כי השעבוד השוטף לא יחול על, בהקשר זה נקבע

") גרין ריי" -להלן (מ "גרין ריי המנהלת להפקת אנרגיה ירוקה בע -החברות הבנות של ברימאג אנרגיה 
תפעל ברימאג אנרגיה , כמו כן. וכן על מניותיהן) "ש.ב" -להלן (מ "ש ברימאג השקעות באנרגיה בע.וב

 .ש שבבעלותה לחברה ייעודית בשליטת החברה.כם להעברת מניות בימים ממועד חתימת ההס 90תוך 
  .לעיל) טו( 8ראה גם ביאור 

  
כי בכל מקרה בו המלווים יבקשו , בהקשר לשעבוד מניות ברימאג אנרגיה שבבעלות החברה, כן נקבע

או /יי ואו מניות גרין ר/ש ו.או של ב/או זכויותיהן של גרין ריי ו/יועברו נכסיהן ו, לממש את השעבוד
שזהותו תקבע על ידי ברימאג אנרגיה או החברה על פי מנגנון , ש שבבעלות ברימאג אנרגיה לנעבר.ב

   .שנקבע בהסכם
  

  .כאמור לעיל ,נוצרו השעבודים 2013, בפברואר 17ביום 
  

אשר יועמדו מתוך , כל השעבודים בגין כל אחד מהמתקנים והתקבולים בגינו יבטיחו את כל ההלוואות
וזכויות ברימאג אנרגיה בכל המתקנים ישועבדו לטובת המלווים בשעבוד צולב ביחד , האשראימסגרת 

  ).CROSS DEFAULT(ולחוד 
  

שלא למשוך מעת לעת סכום המהווה את העודף התזרימי הפנוי לשירות , ברימאג אנרגיה התחייבה
. ס שירות חוב מוסכםלרבות עמידה ביח, אלא בכפוף להתקיימות תנאים שונים, כולו או חלקו, החוב

תהווה עילה להעמדה לפירעון מיידי של כל , ירידת יחס שירות החוב מתחת לשיעור מסוים שהוסכם
  .היתרה הבלתי מסולקת של ההלוואה
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  )המשך(ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים 

  --------------------------------------  
  

  )המשך( ת תלויותשעבודים והתחייבויו, התקשרויות -  19ביאור 
  

  )המשך( )covenants -אמות מידה פיננסיות (התחייבות לשמירת הון עצמי מוחשי   .א
  
  )המשך. (5

  
אישרו דירקטוריון החברה ודירקטוריון ברימאג אנרגיה את ההתקשרות  2012, בספטמבר 19ביום 

  .והסכם המימון נכנס לתוקפו, ולפיכך התקיימו כל התנאים המתלים, ל"הנ
  

הועמדה  2013, באוגוסט 6 ביום, ח"אלפי ש 26,209הלוואה בסך של  הועמדה 2013, במרץ, 22 ביום
של בסך כולל הועמדה הלוואה  2013, בספטמבר 11וביום  ,ח"אלפי ש 12,001הלוואה בסך כולל של 

 .2013ח בשנת "שאלפי  43,810ובסך הכל הועמדו הלוואות בסכום כולל של  ,ח"אלפי ש 5,600

מ ומנורה "מנורה מבטחים בע, מ"חתמה ברימאג אנרגיה עם בנק ירושלים בע 2013, באוקטובר 30ביום 
במסגרתו הוארכה התקופה להעמדת מסגרת האשראי , מ על תיקון להסכם המימון"מבטחים פנסיה בע

  "). מועד תום המסגרת" -להלן ( 2014, במרץ 31עד ליום 

אנרגיה החל ממועד חתימת התיקון ועד למועד תום  כי כל הלוואה שתועמד לברימאג, הוסכם, כמו כן
, ")המדד(" צמודה למדד המחירים לצרכןהקבועה ותישא ריבית , שנים 15המסגרת תהיה לתקופה של 

ממוצע משוקלל של התשואה ברוטו של על מ 3.7%לפי מרווח של , ההלוואהאשר תיקבע ביום העמדת 
ואה ברוטו של אגרת חוב ממשלתית צמודה למדד שנים או בהתאם לתש 8מ של "במחשתי אגרות חוב 

   .5.15%של בשיעור אך לא פחות מריבית שנתית צמודה למדד  ,שנים 8מ של "במח

  .ח"אלפי ש 19,644 -הועמדה הלוואה נוספת בסך כולל של כ 2014,בינואר 30ביום 

 התחייבויות תלויות והתקשרויות  .ב

  
 הסכם המיזוג  .1

  
מ "בע' בהסכם מיזוג עם דיגיטל אייג") הקולטת" -להלן (קשרה החברה הת 2004, בנובמבר 18ביום 

אשר השלמת ביצועו וכניסתו , ")החברות המתמזגות" -שתיהן ביחד להלן (מ "ודנמור אלקטרוניקה בע
דנמור עסקה . הותנו בהתקיימותם של התנאים המפורטים בהסכם 2004, בדצמבר 31לתוקף ביום 

מהון מניותיה המונפק והנפרע  55.25% -ו, רי חשמל ואלקטרוניקה ביתייםשיווק והפצה של מוצ, בייבוא
ובין השאר החזיקה , עסקה ביבוא ושיווק של מוצרי חשמל ביתיים' דיגיטל אייג. הוחזקו על ידי החברה

בהתאם להסכם ). לעיל 8ראה גם ביאור ( מהון המניות המונפק והנפרע של ברימאג שירות 90%-ב
וזאת , לרבות נכסיהן והתחייבויותיהן לחברה, את כל פעילותן' ור ודיגיטל אייגהמיזוג העבירו דנמ

מהון  42.84%שהיוו לאחר הקצאתן , בחברה' בתמורה להקצאת הון מניות לבעלי מניות דיגיטל אייג
שהיוו לאחר , וכן הקצאה של הון מניות לבעלי מניות דנמור בחברה, המניות המונפק והנפרע של החברה

החברות המתמזגות , בהתאם להסכם המיזוג. מהון המניות המונפק והנפרע של החברה 6%הקצאתן 
  .חוסלו לאחר השלמת הליך המיזוג) 'דנמור ודיגיטל אייג(

  

  אישור מס הכנסה לתוכנית המיזוג
  

לפקודת מס  103אישרה נציבות מס הכנסה את הסכם המיזוג בהתאם להוראות סעיף  2005בחודש יוני 
רוב הנכסים שהועברו אל החברה , לפקודה 103בהתאם להוראת סעיף "). הפקודה" -להלן (הכנסה 

במסגרת המיזוג מכל החברות המעבירות ורוב הנכסים שהיו ברשותה ערב המיזוג לא ימכרו בתקופה 
  .של שנתיים מיום המיזוג

רבות ניכוי בשל ל, לפקודה 92-ו 28כאמור בסעיפים , כי הפסדי החברות, בין היתר, באישור האמור נקבע
עד למועד המיזוג ) החברה(ובחברה הקולטת ) 'דנמור ודיגיטל אייג: קרי(בחברות המעבירות , אינפלציה

וכן הפרשות או הוצאות שנרשמו בספרי החברות המעבירות והקולטת , הניתנים להעברה לשנים הבאות
, ")הפסדים: "ר בסעיף זהלהלן כל האמו(ערב מועד המיזוג ולא הותרו לצרכי מס עד למועד המיזוג 

 10ובלבד שבכל שנת מס בתקופה של , יותרו בקיזוז בחברה הקולטת החל משנת המס שלאחר המיזוג
  :שנים מיום המיזוג לא יותר בקיזוז סכום העולה על הנמוך מבין

  .מההכנסה החייבת של החברה הקולטת באותה שנת מס 50%  )א(

  .מסך כל ההפסדים 10%  )ב(

  .לפי העניין, לפקודה 92או  28ראות הפקודה ולרבות סעיפים והכל בכפוף להו
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  )המשך(ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים 
 --------------------------------------  

  
  )המשך(שעבודים והתחייבויות תלויות , התקשרויות -  19ביאור 

  
  )המשך( התחייבויות תלויות והתקשרויות  .ב
  

הסכם ") נרל בלו'ג("מ "נרל בלו אלקטרוניקס בע'נחתם בין החברה ובין ג 2005, בנובמבר 15ביום   .2
") חברת המטבח הדיגיטלי("מ "המטבח הדיגיטלי בע -לפיו הקימו הצדדים חברה משותפת , מייסדים

אשר תעסוק , ")שותפות המטבח הדיגיטלי("המטבח הדיגיטלי שותפות מוגבלת  -וכן שותפות מוגבלת 
. המיועדים לאלפיון העליון, של מותגי יוקרה למטבח Built-Inשל מכשירי חשמל שיווק והפצה , ביבוא

וחברת המטבח הדיגיטלי הינה , נרל בלו הינם שותפים מוגבלים בשותפות המטבח הדיגיטלי'החברה וג
נרל בלו לשותפות המטבח הדיגיטלי את כל 'העבירה ג, על פי ההסכם והתיקון לו. השותף הכללי

 -להלן בסעיף זה ( Wolf -ו Sub-Zeroושיווק מוצרי חשמל של המותגים היוקרתיים זכויותיה ליבוא 
החברה התחייבה לדאוג להעמדת . אלפי דולר 100 -וזאת בתמורה לסך בשקלים השווה ל, ")המוצרים"

   .מיליון דולר 1מסגרת אשראי לשותפות המטבח הדיגיטלי בגובה של עד 
תחלק , בכפוף לכל דין, כי ,לפיו נקבע, 2005, בנובמבר 15מיום להסכם נחתם תיקון  2010 בחודש מרץ       

מההכנסות העודפות של  20%, לחודש אפריל 30 - ב מידי שנה קלנדרית )המוגבלים(לשותפים השותפות 
"). חלוקת הרווחים" -להלן (השותפות על הוצאות השותפות ככל שיהיו לפני החלוקה על פי סעיף זה 

  .השותפים תיעשה בהתאם לשיעור אחזקותיהם בזכויות השותפות חלוקת הרווחים בין
  

לפיו תספק , ושותפות המטבח הדיגיטלי) חברה מאוחדת(נחתם הסכם בין ברימאג שירות , בנוסף
ששולמו על ידי הלקוחות בניכוי , ברימאג שירות שירותי אחריות ותחזוקה בתמורה לקבלת הכספים

ממחיר  3% - שירותי אחריות בתמורה לסך השווה ל; מכירותממחזור ה 10% -עמלה בשיעור השווה ל
וכן שירותי אחריות ותחזוקה ללקוחות בתמורה לסך ; המוצרים שלגביהם מוענקים שירותים אלה

לפיו תעניק , נחתם הסכם בין החברה לבין שותפות המטבח הדיגיטלי, כמו כן. השווה לעלות הביקורים
נחתם הסכם בין ; י חשבות בתמורה לעלות השירותיםהחברה לשותפות המטבח הדיגיטלי שירות

החברה ובין שותפות המטבח הדיגיטלי לפיו תספק החברה שירותי ניהול תחום החשמל בשותפות 
נרל בלו לשותפות המטבח 'וכן נחתם הסכם בין ג; ח לחודש"אלפי ש 7.5 - המטבח הדיגיטלי בתמורה ל

  .ח לחודש"אלפי ש 15כלליים בתמורה לסך של  נרל בלו שירותי ניהול'לפיו תעניק ג, הדיגיטלי
 2005, בנובמבר 15נרל בלו כל אחת בנפרד על תיקון להסכם מיום 'חתמו החברה וג 2010בחודש מרץ 

החל זאת  ,ח"אלפי ש 20בגין שירותי הניהול סך של כל אחת נרל בלו יקבלו 'כי החברה וכן ג, לפיו נקבע
  . 2009, ביוני 1 יוםמ
  

למטבח , כקבלן עצמאי, לפיו תעניק החברה, המטבח הדיגיטלי התקשרו בהסכם שותפותהחברה ו
  "). השירותים("שירותי חשבות והנהלת חשבונות , הדיגיטלי

בתמורה לאספקת השירותים ישלם המטבח הדיגיטלי לחברה תשלום חודשי בסך השווה לעלות 
  .השירותים בפועל לחברה

 
  .פעילותה העסקיתהחלה המטבח הדיגיטלי ב 2006בחודש מרץ 

  
  

 1לפיה החל מיום , Wolf -ו Sub-Zeroנחתמה תוספת להסכמי ההפצה עם  2008, בינואר 22ביום 
כך שתכלול גם , תורחב הטריטוריה בה תפיץ שותפות המטבח הדיגיטלי את המוצרים 2008, בפברואר

  .את יוון וקפריסין
 V-ZUG AGות המטבח הדיגיטלי לבין נחתם הסכם הפצה בלעדי בין שותפ 2007, באוקטובר 21ביום 

")V-ZUG(" , תשמש שותפות המטבח הדיגיטלי כמפיצה הבלעדית בישראל  2008אשר לפיו החל משנת
חודשים  48לתקופה של , ")ZUGמוצרי (" V-ZUGשל מוצרי החשמל היוקרתיים של המותג השוויצרי  

אלא אם יודיע אחד , נוספים חודשים 24ההסכם יוארך לתקופה נוספת של . ממועד חתימת ההסכם
, בהתאם להסכם. חודשים 6וזאת בהודעה מוקדמת של , שלא להאריך את ההסכם, הצדדים על רצונו

הוצאות פרסום , חלפים, שירות לקוחות, תחזוקה, שותפות המטבח הדיגיטלי תספק שירותי אחריות
  .V-ZUG - ו  ZUGוקידום מכירות למוצרי 

  
, ")החברה המוחזקת" - להלן(W.S. PRODUCTS S.A .חברת  הוקמה ביוון 2008 מרץחודש ב

  .100%בשיעור של  המוחזקת על ידי המטבח הדיגיטלי
ובעיקר ללקוחות קצה בישראל  מכירות החברה המוחזקת מתבצעות באופן עצמאי ביוון ובקפריסין

  .המטבח הדיגיטליובסיוע  בדרך של יבוא אישי

אשר עימם  WOLF, -ו  SUB-ZEROרים מהיצרניםהחברה המוחזקת רוכשת את המוצרים הנמכ
  .על הסכם ליבוא ושיווק מוצריהם 2008חתמה בחודש יוני 
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  )המשך(ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים 

 --------------------------------------  
  

  )המשך(שעבודים והתחייבויות תלויות , התקשרויות -  19ביאור 
  
  )המשך( תקשרויותהתחייבויות תלויות וה  .ב
  
  )המשך.    (2
  

במסגרת ההסכם . .W.S. PRODUCTS S.Aנחתם הסכם בין המטבח הדיגיטלי לבין   2008, ביולי 1ביום 
, כי המטבח הדיגיטלי מתחייב לספק לחברה המוחזקת שרותי קבלה ואחסנה בישראל של סחורות, נקבע

קבלה ואחסנה של פריטי חשמל ומלאי וכן , שנמכרו על ידי החברה המוחזקת ללקוחות קצה בישראל
כי המטבח הדיגיטלי יהווה גורם מקשר מול לקוחות , בנוסף נקבע בהסכם. המיועד לשימוש טכני וחלפים

, הקצה בישראל בכל הקשור לגביית מקדמות ותשלומים אחרים והעברתם לחשבון הבנק של החברה ביוון
בתמורה . תמת לקוחות על מסמכים וטיפול שוטףהח, מעקב אחר עמידת הלקוחות בתנאי האשראי שהוגדרו

למתן שירותים אלו תהיה זכאית שותפות המטבח הדיגיטלי לעמלה מסך המכירות של החברה המוחזקת 
  .ל"ובתנאי שנתנה את השירותים הנ, ללקוחות קצה בישראל
כל  .אחת כל של שנה ות נוספותוהתחדש באופן אוטומטי לתקופ 2008, בדצמבר 31ההסכם הסתיים ביום 

כי הצד השני הפר באופן מהותי את , במידה שהובא לידיעתו, אחד מהצדדים רשאי להורות על סיום ההסכם
יתחדש ההסכם , כל עוד לא ביקש אחד הצדדים להורות על סיום ההסכם .יום 30וזאת תוך , תנאי ההסכם

  .באופן קבוע לתקופה של שנה
  

בין החברה לבין ישפאר הום טק , 2006אשר נכנס לתוקף בחודש מרץ , נחתם הסכם 2005, בדצמבר 18ביום   .א.   3
מ חברה בת פרטית בשם "במסגרת ההסכם הקימה ישפאר הום טק בע"). ישפאר הום טק" -להלן (מ "בע
כאשר במועד ההקמה החזיקה ישפאר הום טק במלוא הון , ")ישפאר" - להלן " (מ"ישפאר מוצרי צריכה בע"

העבירה ישפאר הום טק לחברה החדשה את  2006, במרץ 1ביום . ל ישפארהמניות המונפק והנפרע ש
הנמכרים לצריכה ביתית תחת , שיווק והפצה של מכשירי חשמל ואלקטרוניקה, פעילותה בתחום יבוא

העברת הזכות , מכירת הפעילות כללה העברת המוניטין של ישפאר הום טק". Lenco" -ו" Sony"המותגים 
להפיץ , וכן את הזכות הבלעדית לייבא, ת ובסימני המסחר של ישפאר הום טקהבלעדית לשימוש בשמו

 ").הפעילות הנמכרת" -להלן (כהגדרתם בהסכם " Lenco" -ו" Sony"ולשווק בישראל את מוצרי 
 

שיווק והפצה של מוצרי חשמל , מיד לאחר מכן החלה ישפאר את פעילותה העסקית בתחום יבוא
  .ואלקטרוניקה

 
ח בתוספת ריבית בסך "מליון ש 18ישפאר לישפאר הום טק סך כולל של  שילמהות הנמכרת בתמורה לפעיל

כאשר סכומו , לישפאר הום טק בארבעה תשלומים שנתיים או פחות מזה שולמההתמורה . ח"מליון ש 2של 
ממחזור המכירות השנתי של ישפאר בשנים עשר  2%-של כל תשלום ותשלום יהיה בסכום השווה ל

ח לתשלום המהווה "מליון ש 5 -אך בכל מקרה לא פחות מ, קלנדריים שקדמו למועד התשלוםהחודשים ה
; )2007בחודש מרץ (חודשים ממועד הסגירה של העסקה  12התשלום הראשון בוצע לאחר . קרן וריבית

במסגרת ההסכם ניתנה ). 2008בחודש מרץ (חודשים ממועד התשלום הראשון  12התשלום השני בוצע לאחר 
תשלם ישפאר , במקרה של דחייה. כאמור לעיל, פאר אופציה לדחות את המועד לביצוע התשלומיםליש

מיליון  4.8עמדה יתרת ההלוואה על סך של , 2009, בדצמבר 31נכון ליום . לישפאר הום טק תוספת ריבית
  .2010במהלך שנת ח ושולמה "ש

  .לעיל )2(א  19ראה גם סעיף 

  

איסור , עקרונות בקשר עם מימון פעילות החברה, עקרונות לניהול ישפארבנוסף נקבעו בהסכם ובנספחיו 
  .מנגנון במבי ומנגנוני בקרה ופיקוח, תחרות על ישפאר הום טק

  
, למתן שירותי ניהול כללי התקשרה ישפאר עם החברה ועם ישפאר הום טק בהסכם 2006בחודש מרץ 

, ייעוץ כלכלי ופיננסי, טגיה העסקית של ישפארלרבות ייעוץ בקביעת האסטר, שירותי ייעוץ ופיתוח עסקי
ניהול עסקאות ורכישת חברות וייעוץ וסיוע בגיוס השקעות ומימון בנקאי , ייעוץ בתחום היזמות העסקית

החברה מספקת את השירותים באמצעות "). השירותים("וייעוץ בכל עניין הנדרש לצורך פעילות ישפאר 
  . ל ישפאר"מנכ

 70,000דמי ניהול חודשיים בסך של  ולישפאר הום טק ישפאר לחברה שילמהתים בתמורה לביצוע השירו
  . ח"ש

אולם כל צד רשאי להביאו לסיום בהודעה מוקדמת בת שלושה חודשים , זמן ההסכם הינו ללא הגבלת
  . לפחות

  
חר לא. מ"מהבעלות בישפאר מידי ישפאר הום טק לידי אשל אביב בע 50%נמכרו  2008, בפברואר 26ביום 

  . מ והחברה מחזיקות בחברת ישפאר בשליטה משותפת"אשל אביב בע, העברת הבעלות
  

וחברת ישפאר על הסכמה ") הצדדים" -להלן (מ "חתמו החברה וחברת אשל אביב בע, 2013בחודש מאי 
ח "אלפי ש 50 -בסך של כ, אשר ישפאר משלמת לכל אחד מהצדדים, 2013להפחתת דמי הניהול בשנת 

על סך של  2013יעמדו דמי הניהול בשנת , לאחר ההפחתה. 2013רטרואקטיבית מתחילת שנת זאת , לחודש
  .ח לחודש לכל אחד מהצדדים"אלפי ש 20 -כ
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  )המשך(שעבודים והתחייבויות תלויות , התקשרויות -  19ביאור 

  
  )המשך( התחייבויות תלויות והתקשרויות  .ב

  
  )המשך(.   3

  
 אשר לפיה, קיבלה החברה החלטה בדבר התקשרות בהסכם עם חברת ישפאר מוצרי צריכה 2006בשנת   .ב

וצרי האלקטרוניקה שיווק והפצה סיטונאית של מ, תעביר החברה את הזכות לבצע את פעילות היבוא
 יםהאמור יםזכויות השימוש של המותג .Akai -ו Graetzמתוצרת ) ב"פלזמות וכיוצ, LCD, טלוויזיות(

תעביר ישפאר מוצרי צריכה לחברה , יםבגין הזכויות לשימוש במותג. נשארו בבעלותה הבלעדית של החברה
 .יםממחזור המכירות של המותג 1%

  
לפיה ישפאר תעניק שירותי אחריות למוצרי האלקטרוניקה , ת הסכמהבין ישפאר לבין החברה קיימ  .ג

ממחזור המכירות של המוצרים להם מעניקה ישפאר את שירותי  3.75% -שמשווקת החברה וזאת בתמורה ל
תעניק ישפאר לחברה שירותי אחריות למסכים  2013, כי החל מחודש ספטמבר, הוסכם, כמו כן. האחריות

  .ר המכירות של המסכיםממחזו 2.7% -בתמורה ל
  
) 12(' ב 19ראה ביאור (והחל ממועד רכישת פעילות אונליין על ידי החברה , על פי הבנות שבין החברה לישפאר.    ד

וזאת , Rosier, Elica, Chromex, Hooverמעניקה החברה לישפאר את הזכות לייבא את מוצרי , )להלן
, ח"מיליון ש 4ע ישפאר ללקוחותיה עד לסך של בגין מכירות שתבצ FOB -ממחיר ה 3% -בתמורה ל

  .ח"מיליון ש 4 -בגין מכירות שתבצע ישפאר ללקוחותיה מעבר ל FOB -ממחיר ה 4%ובתמורה לסך של 
  
לפיו היא מעניקה שירותי אחריות  ,לתקופה של שנתיים שותפות המטבח הדיגיטליהסכם מול  שפאריל.   ה

שותפות המטבח מחייבת את  ישפאר. ותפות המטבח הדיגיטלישהנמכרים על ידי למוצרי האלקטרוניקה 
  .מסכום המכירה של המוצרים באחריות 6%בגין השירות על בסיס  הדיגיטלי

 
 "קו לבן"תספק ברימאג שירות שירותי אחריות למוצרי , הסכמות שבין ישפאר לברימאג שירותבהתאם ל   . ו

להם , לאחוז משתנה ממחזור המכירות בגין המוצריםוזאת בתמורה , ושואבי אבק הנמכרים על ידי ישפאר
שירותי אחריות  תספק ברימאג שירות ,כמו כן. 5%-ל  2.3%מעניקה ברימאג שירות שירותי אחריות הנע בין 

ההסכמות אינן גורעות מאחריותה של ישפאר על פי דין  .וזאת לפי מחיר התיקונים שבוצעו בפועל ,לקולטים
  .כלפי הצרכנים

  
קו " על עצמה חזרה את מלוא ההתחייבות למתן אחריות למוצרי קיבלה ישפאר 2011, בדצמבר 31ביום 

  ).חדרה -אשקלון (שואבי אבק וקולטים שבאזור המרכז , "לבן
 בתמורה) דרומה מאשקלון וצפונה מחדרה(ברימאג שירות תמשיך לספק שירותים באזור הפריפריה 

 .המכירה של המוצרים באחריותמסכום  2.5% -העומד על שיעור של כ ,לתעריף
  

 תצוגה ושטחי מעבדות אולם ,הסכם שכירות לגבי השכרת משרדים חתמה ישפאר על 2008, במרץ 31ביום  .  א   .4
  .בהרצליה

 דמי השכירות החודשיים נקבעו. 2016, במרץ 31שנים ומסתיים ביום  8חוזה השכירות נקבע לתקופה של 
  .ח צמודי מדד"אלפי ש 125 - בהתאם לשטח המושכר בסך של כ

 כאשר שכר, שנים כל אחת 4לישפאר אופציה להאריך את תקופת השכירות בשתי תקופות נוספות של 
 25בשכירות משנה  ישפארשכרה  ,כמו כן .לכל אחת מההארכות, בהתאמה, 4% - וב 8% -הדירה יעלה ב

  .דד המחירים לצרכןח לחניה צמודים למ"ש 390חניות לתקופה האמורה לעיל בתמורה חודשית של 
 31תשלומי החכירה המינימליים העתידיים לחוזי חכירה תפעולית שאינם ניתנים לביטול ליום 

   .ח"אלפי ש 475בשנה השנייה וח "אלפי ש 1,900הנם בשנה הראשונה  2013,בדצמבר

  
ה המצוי בהרצלי, החברה משתתפת בהוצאות עלות אולם התצוגה, על פי הסכמות שבין החברה לישפאר

החברה משלמת את הוצאות . בו מוצגים מוצריה לעומת כלל השטח המושכר ,פיתוח בהתאם לשטח היחסי
  . וזכאית לקבלת התמורה בגין מכירת מוצריה באולם התצוגה, המוכרנים שלה

  

על הסכמי שכירות וניהול של אולם תצוגה בהרצליה המטבח הדיגיטלי חתמה  2010במהלך חודש מאי   .ב
  . מטר 350 - בשטח של כ

הסכמי השכירות . 2015, במרץ 14ועד ליום  2010, במרץ 15הסכמי השכירות והניהול הנם לתקופה מיום 
 ,2020, במרץ 14ועד ליום  2015, במרץ 15והניהול ניתנים להארכה לתקופה של חמש שנים נוספות מיום 

ני תום מועד השכירות תודיע למשכירה בהודעה מוקדמת של לפחות שישה חודשים לפשהשותפות ובלבד 
  .המקורי

 119.5חודשיים לתקופה של שלוש שנות השכירות הראשונות נקבעו לסך של הניהול הודמי  דמי השכירות
ח למטר צמודים "ש 128.5ולתקופה של שתי שנות השכירות האחרונות לסך של , ח למטר צמודים למדד"ש

  .ח למקום חניה אחד צמודים למדד"ש 600ת לשותפות אופציה לרכוש מקומות חניה תמור ,כמו כן. למדד
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  )המשך. (4
  
מחסניה ומעבדת , אשר בו ממוקמים משרדיה, ר"מ 2,000 -בחולון בשטח של כ ברימאג שירות שוכרת נכס   . ג

משיכה הבפועל החברה המאוחדת ו ,2006, במאי 31היה עד ליום הקודם הסכם השכירות . התיקונים שלה
חתמה החברה על הסכם שכירות חדש  2011, באוקטובר 10ביום  .לשכור את הנכס ללא הסכם בכתב

שנחתמו עם השוכר , ההסכם מחליף הסכמים קודמים. 2011, ביולי 1החל מיום  לתקופה של שלוש שנים
, ח"אלפי ש 43 -לכ 2012לשנת , ח"אלפי ש 40 -לכ מסתכמים 2011לשנת דמי השכירות החודשיים . בעבר

  .ח"אלפי ש 47 -לכ 2014ח ולשנת "אלפי ש 45 -לכ 2013לשנת 

ר "מ 620 -בשטח של כת מצד שלישי משרדים בחיפה ברימאג שירות שוכר 2012, מאיחודש החל מ ,כמו כן
נו לשלוש שנים וכולל אופציה לשתי יההסכם ה. ח"אלפי ש 13 -כהמסתכמים ל ,בדמי שכירות חודשיים

  .תקופות נוספות בנות שלוש שנים כל אחת

טרקלין של ונילוות ח בחודש בהוצאות שכירות "אלפי ש 8 -משתתפת ברימאג שירות בסך של כ, כמו כן
  . בבאר שבעחשמל 

למטרת תיקון , ר"מ 1,400 - בשטח של כ, ברימאג שירות שוכרת מצד שלישי מתחם מעבדות באשדוד
ח "אלפי ש 56.5בתמורה לדמי שכירות חודשיים בסך של , המיובאים על ידי החברה והשמשתם, המוצרים

  .צמודים למדד

. ח לחודש למטרת שירות ומעבדה"אלפי ש 13.5שוכרת מבנה בירושלים תמורת סך של ברימאג שירות 
כולל אופציה להאריך את תקופת השכירות ו ,לתקופה של שנה אחת, 2012 ,במרץ 18ההסכם נחתם ביום 

 .2013ברימאג שירות מימשה את האופציה בשנת  .לארבע תקופות נוספות של שנה כל אחת

 4 - כ תמורת ר"מ 66 -ל כשירות ומעבדה בשטח ש באילת למטרתנכס מצד שלישי ברימאג שירות שוכרת 
ריך אלתקופה של שנה אחת וכולל אופציה לה 2013, ביוני 1תקופת ההסכם החלה ביום . ח לחודש"אלפי ש

 .את תקופת השכירות לארבע תקופות נוספות של שנה כל אחת
  
ר "מ 114 -לפיו שכרה ממנה משרדים בשטח של כ, ברימאג מערכות התקשרה בהסכם שכירות עם ישפאר   .ד

עם אופציה להאריך את ההסכם בשנה  ,2013 ,בנובמבר 30ועד ליום  2012 ,בדצמבר 1יום מהחל , בהרצליה
 מ"בתוספת מע, ח"ש 5,700 -בסך של כ) הכוללים דמי ניהול(נוספת בתמורה לדמי שכירות חודשיים 

  . מומשה האופציה 2013, בדצמבר 1ביום . למדד המחירים לצרכן בהצמדה
  

התקשרה ברימאג מערכות בהסכם שכירות לשכירת  2011בחודש פברואר , אמור לעילבנוסף ל, כמו כן
בו יוקמו משרדים לשימוש עובדי , ר בנכס הנמצא בתל אביב"מ 350 -משרדים בקומת קרקע בשטח של כ

החל מחודש אפריל , בתמורה לדמי שכירות חודשיים, הקבוצה בתחום מערכות מיזוג האוויר המסחריות
אשר יעודכנו מידי , בנוסף להפרשי ההצמדה. צמודים למדד, מ"ח בתוספת מע"אלפי ש 21 -כ בסך של, 2011

בנוסף לדמי השכירות תשלם . עם תום כל שנתיים 3%דמי השכירות יעלו בשיעור של , שלושה חודשים
ח וכן כל התשלומים "אלפי ש 1 - ברימאג מערכות תשלום חודשי בגין אחזקה כללית של הבניין בסך של כ

 1ועד ליום  2011, באפריל 1חודשים בתוקף מיום  24הסכם השכירות הינו לתקופה של . שחלים עליה כשוכר
לברימאג מערכות . 2015, במרץ 31חודשים עד ליום  24אשר הוארכה לתקופה נוספת של , 2013, באפריל

 3%עור של אופציה להארכה של תקופת השכירות בשנתיים נוספות בכפוף לעליית דמי השכירות בשי
   .בתחילת התקופה

 
, ר"מ 73- אביב בשטח כולל של כ- החברה וברימאג שירות שוכרות שתי חנויות צמודות ברחוב לבונטין בתל.   ה

דמי השכירות החודשיים . המשמשות כמעבדת תיקונים וחנות למכירת אביזרים ומוצרים קטנים
תוקפו של הסכם השכירות בגין אחת  .ח"אלפי ש 12 -החנויות מסתכמים בסך של כשתי המשולמים בגין 

  .2014, ביוני 30עד ליום  ההינ הותקופת ההסכם בגין החנות השניי, 2014, בינואר 31החנויות הינו עד ליום 
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  )המשך(ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים 

------------ --- -----------------------  
  

  )המשך(והתחייבויות תלויות שעבודים , התקשרויות -  19ביאור 
  

  )המשך( התחייבויות תלויות והתקשרויות  .ב
  )המשך. (4

  
 19הנמצא ברחוב השקמה  ,שוכרת החברה מצד שלישי שתי קומות בנכס 2005 ,בינואר 1החל מיום .    ו

בתמורה לדמי שכירות , ")משרדי החברה("בו ממוקמים משרדיה , ר"מ 810 - באזור בשטח של כ
 8הסכם השכירות של משרדי החברה הסתיים ביום . אלפי דולר 4 -ח השווה לכ"ך בשחודשיים בס

  . 2012 ,באוגוסט

חתמה החברה עם צד שלישי על חידוש הסכם שכירות ברחוב השיקמה באזור  2013במהלך חודש יוני 
חודשים החל  36כי תקופת השכירות תהא בת , נקבע, בהתאם לחוזה"). החוזה" -להלן (

החוזה יוארך . ועד בכלל 2015, בנובמבר 12ועד ליום  2012, בנובמבר 13ית מיום רטרואקטיב
אשר מספרן , ")האופציות" -להלן (אוטומטית לתקופות שכירות נוספות בנות שלוש שנים כל אחת 

אלא אם השוכר , 2015, בנובמבר 13ואשר תחילת הראשונה שבהן ביום , הכולל לא יעלה על שלוש
 .יום לפני תום אחת האופציות המוענקת לו 90דעה בכתב של יודיע למשכיר בהו

לעומת דמי  5%דמי השכירות יועלו מידי שלוש שנים במועד מימוש כל אופציה נוספת בשיעור של 
 .ששולמו לפני מימוש האופציה הנוספת, השכירות

השטחים  ר עבור"מ למ"ב בתוספת מע"דולר ארה 5.67 -דמי השכירות החודשיים יהיו בסך השווה ל
ובכל מקרה לא יפחת ', ר בקומה א"מ 240 -ו' ר בקומה ב"מ 580, ר בעליית הגג והמחסן"מ 40: הבאים

  .ח"ש 3.9 -ב מ"שער הדולר ארה

 -בשטח של כ, שבו מצויים משרדי החברה ,שוכרת החברה את קומת המרתף במבנה 2009החל משנת 
כאשר שער הדולר לא , אלפי דולר 2 -לכ ח השווה"ר בתמורה לדמי שכירות חודשיים בסך בש"מ 350

 31הסכם שכירות קומת המרתף הינו בתוקף עד ליום . ח"ש 4.6ח ולא יעלה על "ש 3.9 - יפחת מ
  .חידשה את הסכם השכירות ופינתה את קומת המרתף לאהחברה . 2013 ,אפרילב

 ים נוספים ברחובחתמה החברה עם צד שלישי על חוזה שכירות של משרד 2013במהלך חודש פברואר   .ז
  . ר ברוטו"מ 364 -המצודה באזור בשטח של כ

תקופת " -להלן ( 2015, בפברואר 7ועד ליום  2013, בפברואר 8חוזה השכירות הנו לתקופה מיום 
, בפברואר 8חוזה השכירות ניתן להארכה לתקופה של שנתיים נוספות מיום ). השכירות הראשונה

ובלבד שהחברה תודיע , ")תקופת השכירות השנייה" -הלן ל( 2017, בפברואר 7ועד ליום  2015
  .ימים מראש לפני תום מועד השכירות המקורי 90למשכירה בהודעה מוקדמת של לפחות 

ר ברוטו "ח לכל מ"ש 45דמי השכירות החודשיים לתקופת השכירות הראשונה נקבעו לסך של 
דומה לתקופת השכירות הראשונה ולתקופת השכירות השנייה ב, מ כחוק צמודים למדד"בתוספת מע

ח בתוספת "ש אלפי 1 -כ חניות בעלות חודשית כוללת של 2לרשות החברה , כמו כן. 5%ובתוספת 
  .מ כחוק צמוד למדד"מע

כי החברה תהיה פטורה מתשלום דמי השכירות בגין שני חודשי השכירות הראשונים , עוד נקבע בחוזה
, ה תבטל את חוזה השכירות בהפרה יסודית של החוזהבמידה שהחבר. של תקופת השכירות הראשונה

  . לם בכל מקרהסכום זה ישו
  

 :באשדוד ולוד כמפורט להלן שוניםבארבעה אתרים  החברה מאחסנת את מוצריה.   ח

על פיו ינהל בעל המחסן , נחתם הסכם בין החברה ובין בעל מחסן באשדוד 2010 ,בדצמבר 15ביום  .1
פריקתן  ,ובכלל זה הובלת סחורות באופן חלקי מהנמל, את פעילויות האחסנה של החברה

ההוצאות בקשר עם מתן השירותים על ידי בעל המחסן . ב"ת וכיווהתקנ, ניפוק, מיון, והעמסתן
חלות על בעל  ,'חשמל וכו, תחזוקה, מלגזות, ניקיון, שמירה, כח אדם, ארנונה, ובכללן דמי שכירות

והסתיימה  2010 ,בינואר 1שהתחילה ביום  ,לוש שניםהסכם הניהול נחתם לתקופה של ש. המחסן
כאשר התמורה המשולמת מידי חודש  ,ההסכם הוארך לשנתיים נוספות .2012 ,בדצמבר 31ביום 

 .זה בעקבות הקטנת שטחי האחסנה באתר ,מ"מע לא כולל ח"אלפי ש 600 -הינה כ
  

על פיו ינהל בעל המחסן  ,מחסןהם בעל ם עלהסכ ההחברה הגיע 2013 ,מחודש מאיהחל , כמו כן               
, פריקתן והעמסתן ,ובכלל זה הובלת סחורות באופן חלקי מהנמל ,האת פעילות האחסנה של החבר

ובכללן דמי , ההוצאות בקשר עם מתן השירותים על ידי בעל המחסן. ב"ת וכיווהתקנ, ניפוק, מיון
 ,חלות על בעל המחסן ,'חשמל וכו, זוקהתח, מלגזות, ניקיון, שמירה, כח אדם, ארנונה, שכירות

  .מ"מע לא כולל ח"אלפי ש 220 - התמורה המשולמת מידי חודש הינה כו
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  )המשך(שעבודים והתחייבויות תלויות , התקשרויות -  19ביאור 
  )המשך( והתקשרויותהתחייבויות תלויות   .ב
  )המשך. (ח. 4

לפיו החברה מאחסנת מפעם לפעם מוצרים בתמורה  ,לחברה הסכמה עם בעל מחסן אחר באשדוד .2
  .לחיוב חודשי לפי כמות הפריטים ותנועתם במחסן

בעל המחסן את פעילויות נהל מעל פיו  ,עם בעל מחסן בלוד 2013אפריל חודש מ םלחברה הסכ .3
, מיון, פריקתן והעמסתן ,זה הובלת סחורות באופן חלקי מהנמלובכלל , האחסנה של החברה

ובכללן דמי , ההוצאות בקשר עם מתן השירותים על ידי בעל המחסן. ב"ת וכיווהתקנ, ניפוק
, חלות על בעל המחסן ,'חשמל וכו, תחזוקה, מלגזות, ניקיון, שמירה, כח אדם, ארנונה, שכירות

כמות משתנה בהתאם לוכן  ,ק"סחורה המאוחסנת במכאשר התמורה משתנה ביחס ישיר לכמות ה
לא  ח"אלפי ש 450 - התמורה הממוצעת המשולמת מידי חודש הינה כ. הכנת הסחורה לאספקה

  .מ"מעכולל 
  

  ")טרקלין חשמל" -להלן (חברה בבעלות בעל שליטה , מ"הסכם מסגרת עם טרקלין חשמל בע.     א. 5
ה הכללית השנתית של בעלי המניות של החברה ההחלטות על ידי האסיפ אושרו 2007, במאי 20ביום 

  : המפורטות להלן
  

  :להלן תיאור תמציתי של העסקה ותנאיה העיקריים
אשר לפיו מוכרת החברה לטרקלין חשמל , החברה התקשרה בהסכם מסגרת עם טרקלין חשמל

טרקלין  בהתאם להזמנות שמוסרת, מעת לעת, ")המוצרים" -להלן (מוצרי חשמל ואלקטרוניקה 
מחירי המוצרים אותם מוכרת החברה לטרקלין חשמל הינם בשיעור מחיר העלות של . חשמל לחברה

לעניין זה מחיר העלות הוא מחיר הסחורה לאחר . 26.8%המוצרים לחברה בתוספת מרווח בגובה 
, הובלה, ובכללן הוצאות ביטוח, כשהוא כולל את כל העלויות הנלוות ליבוא, שחרורה מהמכס

  .'בדיקות מכון התקנים וכו, אחריות, אחסנה, יםמיס
  

למעט מוצרי התצוגה של החברה אצל טרקלין , יום 160+ תנאי התשלום בגין המוצרים יהיו שוטף 
בתחילת כל שנה יבחן שווי התצוגות של (אשר לגביהם יועמד לטרקלין חשמל אשראי לשנה , חשמל

עמד לטרקלין חשמל על ידי החברה אשראי ויו, מוצרי החברה הקיימים בחנויות טרקלין חשמל
, בתחילת השנה שלאחר מכן יפרע האשראי שהועמד כאמור. בגובה שווי התצוגות לתקופה של שנה

ויועמד לטרקלין חשמל אשראי חדש לשנה נוספת בגובה שווי התצוגות הקיימות באותו מועד 
ף בעלות הפרסומים כחלק מהסכם המסגרת התחייבה החברה להשתת). בחנויות טרקלין חשמל

מהיקף , 5%-בסכום השווה ל, שמבצעת טרקלין חשמל ובעלות המוכרנים של טרקלין חשמל
לטרקלין חשמל ). לעלות מוכרנים 2.5% -לעלות הפרסום ו 2.5%המיוחס (המכירות לטרקלין חשמל 

, תקלה במוצר, פגם באריזה(זכות החזרה מלאה של המוצרים במקרים בהם המוצר אינו תקין 
  ).ריטה או מכהש
  

מיליון  10ל התחייבה טרקלין חשמל להגדיל את רכישותיה מהחברה בסך של "בתמורה לשינויים הנ
כך שברווח השולי המוערך כיום , 2006לעומת שנת ) 'ללא מכירה של עודפים וסוגי ב(ח לפחות "ש
. האמורים תוחזר לפחות מלוא עלות השינויים המגולמת בשינוי תנאי הסחר, )לאחר השינויים(

ללא מכירה של עודפים (ח "מיליון ש 7במידה שטרקלין חשמל לא תעמוד בגידול ברכישות של לפחות 
 714תחזיר טרקלין חשמל את החלק היחסי של עלות השינוי השנתית המסתכם בסך של , )'וסוגי ב
ח "מיליון ש 7ח של מכירות מתחת לתוספת של "מיליון ש 1בגין כל : על פי הנוסחה הבאה, ח"אלפי ש

  .ח"אלפי ש 102תחזיר טרקלין חשמל לחברה 
לרבות ', טרקלין חשמל תעמיד לרשות החברה את חנויותיה לצורך מכירת עודפים ומוצרים סוגי ב

מהמחיר בו  18%וזאת בתמורה לעמלה בשיעור של עד , במבצעים ובמיזמים שונים שהיא יוזמת
  .על ידי החברהכפי שייקבע , )מ"ללא מע(ימכרו המוצרים בפועל 

  
, פגם באריזה(לטרקלין חשמל זכות החזרה מלאה של המוצרים במקרים בהם המוצר אינו תקין 

  ).שריטה או מכה, תקלה במוצר
  

, ח בשנה"מיליון ש 1החברה תהא רשאית לקנות מטרקלין חשמל מוצרים שונים בשווי של עד , בנוסף
, )כולל הצעתה של טרקלין חשמל(ות מחיר בכפוף לכך שעובר לרכישה יהיו בידי החברה שלוש הצע

  .וכי הצעתה של טרקלין חשמל תהיה הזולה ביותר
העתידות , בתחילת כל רבעון ידונו ויאשרו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה את העסקאות

הקלות בעסקאות עם (בהתאם לתקנות החברות , להתבצע במסגרת הסכם המסגרת באותו רבעון
מיליון  20ובלבד שכל אישור כאמור יינתן לעסקאות בהיקף שלא יעלה על , 2000-ס"התש, )בעלי עניין

היה ובמהלך רבעון תהיה מעוניינת החברה לבצע עסקאות . צמוד למדד המחירים לצרכן, ח לרבעון"ש
יידרש אישור נוסף של ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה , ח"מיליון ש 20בסכום העולה על 

שלא יעלה על , ובלבד שאישור נוסף כאמור יינתן לעסקאות בהיקף, תו רבעוןלעסקאות הנוספות באו
  .ח נוספים"מיליון ש 20

החל מיום  התוקף השינויים הי. 2010, באוגוסט 31עד ליום , לחמש שנים התוקפה של ההתקשרות הי
  .2007, בינואר 1
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  )המשך(שעבודים והתחייבויות תלויות , התקשרויות -  19ביאור 

  
  )המשך( התחייבויות תלויות והתקשרויות  .ב
  )המשך.  (א. 5

  
  . לאשר שינויים בהסכם המסגרתאסיפה הכללית של החברה ה החליטה 2010, באוגוסט 22ביום        

  
תמכור החברה לטרקלין מוצרי חשמל ואלקטרוניקה  מסדיר את התנאים לפיהם המעודכן הסכם המסגרת

  .בהתאם להזמנות שיימסרו לה על ידי טרקלין, מעת לעת, ")המוצרים("

 
תשלם טרקלין לחברה סכום השווה למחיר העלות של , בתמורה למוצרים שיירכשו על ידה מן החברה

הוא מחיר " מחיר העלות"ה לעניין ז"). מרווח טרקלין(" 24.2%המוצרים לחברה בתוספת מרווח בגובה 
, כשהוא כולל את כל העלויות הנלוות ליבוא ובכללן הוצאות ביטוח, המוצרים לאחר שחרורם מהמכס

  . ב"בדיקות מכון התקנים וכיו, אחריות, אחסנה, מיסים, הובלה
  

 של החברה ממכירת המוצרים לטרקלין יהיה) ממחיר העלות(ששיעור הרווח  ,מרווח טרקלין נקבע באופן
ממכירת מוצרי החברה לארבע , 2009הממוצע של החברה במהלך שנת ) ממחיר העלות(שווה לשיעור הרווח 

  ).למעט טרקלין(מבין לקוחותיה , מבחינת היקף מכירות, הרשתות הגדולות ביותר
בעלות , המוכרות מוצרי חשמל ואלקטרוניקה ביתיים לצרכנים ,פירושו רשתות קמעונאיות" רשתות"המונח 

  .נקודות מכירה בפריסה ארצית 10ת לפחו
  

) ממחיר העלות(תערוך החברה חישוב של שיעור הרווח , 2012החל משנת , בתחילת כל שנה קלנדרית
, הממוצע של החברה ממכירת מוצריה במהלך השנה הקלנדרית הקודמת לארבע הרשתות הגדולות ביותר

  ).למעט טרקלין(מבין לקוחותיה , מבחינת היקף מכירות
  

של החברה ) ממחיר העלות(כך שבמהלך אותה שנה קלנדרית שיעור הרווח , וח טרקלין ישונה בהתאםמרו
  .שחושב כאמור לעיל ,ממכירת המוצרים לטרקלין יהיה שווה לשיעור הרווח הממוצע

  
הנמצאים בתצוגה בנקודות המכירה של  ,למעט מוצרים, יום 160+ תנאי התשלום בגין המוצרים יהיו שוטף 

  .")מוצרי התצוגה(" טרקלין
  

. מהיקף המכירות השנתי לטרקלין 2.5% - החברה תשתתף בעלות פרסום שמבצעת טרקלין בסכום השווה ל
הפצת , פעילויות קידום מכירות, אינטרנט, טלוויזיה, רדיו, עלויות פרסום כוללות פרסום בעיתונות, לעניין זה

דיוור באמצעות מסרונים , דיוור ישיר, י לקוחותפרסומים לוועדי עובדים ומועדונ, הקמת שלטים, עלונים
כן תשתתף החברה בסכום דומה . עלויות אלה אינן קשורות בהכרח לפרסום המוצרים של החברה. ב"וכיוצ

תוכל הפרסום והמוכרנים ההשתתפות בעלויות "). ההשתתפות דמי" -ביחד (בעלות המוכרנים של טרקלין 
חודשים מתום כל שנה  6בתוך . על מוצרים הנמכרים לטרקלין בדרך של מתן הנחה, בין היתר, להתבצע
תמציא טרקלין לחברה אישור בכתב על היקף השימוש בדמי ההשתתפות בגין השנה החולפת , קלנדרית
כי טרקלין עשתה שימוש חלקי  ,או שיתברר, במקרה שטרקלין לא תמציא אישור כאמור. ל"נהלמטרות 

היא תחויב להשיב לחברה את מלוא , ות עד למועד מסירת האישורבלבד בדמי ההשתתפות למטרות האמור
  . בהתאם למקרה, דמי ההשתתפות או את החלק היחסי בו לא עשתה שימוש

 
תמכור החברה לטרקלין את המוצרים , במקרים בהם תערוך החברה מבצעים ארציים לצרכנים או לרשתות

ם זהים לרשתות אחרות שישתתפו במבצע שבהם יימכרו מוצרי ,נשוא מבצע כאמור בתנאים המסחריים
  .הארצי כאמור

 
תציע החברה למוכרנים של חנויות טרקלין , במקרים בהם תערוך החברה מבצע ארצי למוכרנים ברשתות

  .שיוצעו למוכרנים ברשתות אחרות שישתתפו במבצע הארצי כאמור ,הטבות מוכרן זהות לאלו

 
לרבות במבצעים ', ך מכירת עודפים ומוצרים מסוג בין תעמיד לרשות החברה את חנויותיה לצורטרקל

מהמחיר בו יימכרו המוצרים  18%וזאת בתמורה לעמלה בשיעור של עד  ,ובמיזמים שונים שהיא יוזמת
תבחן , במועד אישור הדוחות הכספיים השנתיים של החברה. כפי שייקבע על ידי החברה, )מ"ללא מע(בפועל 

ות החברה במהלך השנה הקלנדרית החולפת בכל הנוגע למכירת עודפים את מדיני של החברה ועדת הביקורת
כי יש מקום לשנות מדיניות זו במסגרת  ,היה וועדת הביקורת תמצא. טרקליןבאמצעות ' ומוצרים מסוג ב

החברה תהא מנועה מלמכור את המוצרים לטרקלין בתנאים טובים יותר לטרקלין , המגבלות הקבועות לעיל
ועדת הביקורת תהא רשאית לבחון מחדש , מבלי לגרוע מהאמור לעיל. ועדת הביקורתשקבעה  ,מהתנאים

  .מעת לעת במהלך השנה את קביעותיה ולשנותן בהתאם לצורך
  

ויועמד לטרקלין על ידי החברה אשראי בגובה שווי  ,בתחילת כל שנה קלנדרית ייבחן שווי מוצרי התצוגה
ויועמד על ידי  ,ה שלאחר מכן יפרע האשראי שהועמד כאמורבתחילת השנ. לתקופה של שנה, מוצרי התצוגה

בגובה שווי מוצרי התצוגה הקיימים באותו מועד בחנויות , החברה לטרקלין אשראי חדש לשנה נוספת
  .טרקלין
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  )המשך(ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים 
 --------------------------------------  

  
  )המשך(והתחייבויות תלויות  שעבודים, התקשרויות -  19ביאור 

  
  )המשך( התחייבויות תלויות והתקשרויות  .ב
  
 )המשך.  (א. 5

  
חודשים מיום כניסת ההסכם  12טרקלין התחייבה להגדיל את רכישותיה מהחברה במהלך תקופה של 

במידה ). 'ללא מכירה של עודפים וסוגי ב(ח לפחות "מיליון ש 15בסך של , 2009יחסית לשנת , לתוקף
ח בגין כל "אלפי ש 100תשלם טרקלין לחברה סך של , טרקלין לא תעמוד בגידול ברכישות כאמורש

 .ח"אלפי ש 1,500עד לסך כולל של , ח כאמור"מיליון ש 15ח של מכירות מתחת לתוספת של "מיליון ש
העתידות  ,בתחילת כל רבעון ידונו ויאשרו ועדת הביקורת והדירקטוריון של החברה את העסקאות

הקלות בעסקאות עם בעלי (בהתאם לתקנות החברות , התבצע במסגרת הסכם המסגרת באותו רבעוןל
ח "מיליון ש 40ובלבד שכל אישור כאמור יינתן לעסקאות בהיקף שלא יעלה על , 2000 -ס "התש, )עניין

ום היה ובמהלך רבעון תהיה מעוניינת החברה לבצע עסקאות בסכ. צמוד למדד המחירים לצרכן, לרבעון
לעסקאות של החברה יידרש אישור נוסף של ועדת הביקורת והדירקטוריון , ח"מיליון ש 40העולה על 

מיליון  20ובלבד שאישור נוסף כאמור יינתן לעסקאות בהיקף שלא יעלה על , הנוספות באותו הרבעון
העסקאות כי האישור הנוסף יוכל להינתן במועד מתן האישור הראשוני להיקף , מובהר. ח נוספים"ש

  .ברבעון

 
 31וסופה ביום  2010 ,בספטמבר 1שתחילתה ביום , לתקופה של חמש שנים נויההסכם המסגרת 

  .2015 ,באוגוסט
  

  עם טרקלין  אישרה ועדת הביקורת את התקשרות החברה 2012, במרץ 29ביום 
  

  .כמפורט לעיל ,ל החברה את ההתקשרותאישרה האסיפה הכללית ש 2012, במאי 24ביום 
  

  :הסכם פרסום משותף עם טרקלין . ב
  

התקשרות בהסכם פרסום משותף עם אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה  2010, ביולי 1ביום 
  ).חברה בבעלות בעל שליטה( טרקלין

 
או /המיובאים ו ,על פיהם יפעלו הצדדים במשותף לצורך פרסום המוצרים ,ההסכם מסדיר את התנאים

 .והנמכרים על ידי טרקלין ללקוחותיה משווקים על ידי החברה
באמצעות מודעות , תחת לוגו משותף של החברה ושל טרקלין, ההסכם יחול על פרסום של מוצרי החברה

  "). המודעות("פרסום במגוון מדיות 
  

עיתוי ותקופת הפרסום וכן כל , המדיות בהן הן יפורסמו, קביעת המוצרים שיכללו בהן, עיצוב המודעות
  .לאחר התייעצות עם טרקלין, יעשו לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, הנוגע לפרסוםהיבט אחר 

ח לכל אחד "מיליון ש 2.5עד לסך כולל של , מהוצאות הפרסום לפי ההסכם 50% -כל אחד מן הצדדים ישא ב
  . חודשים 12מדי תקופה של , מן הצדדים

 
שיידרשו בהתאם  ,ל הוצאות הפרסוםאת חלקה בכ, לפי דרישת החברה, טרקלין תשלם לחברה מראש

  .להוראות ההסכם
  

אשר עתיד להתבצע  ,לקראת כל רבעון ידונו ויאשרו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה את היקף הפרסום
  .במסגרת ההסכם באותו רבעון

 
  .2015 ,באוגוסט 31וסופה ביום  2010 ,בספטמבר 1שתחילתה ביום , לתקופה של חמש שנים הינוההסכם 

  
  .לאשר את ההתקשרות האמורה לעילאסיפה הכללית של החברה ה החליטה 2010, באוגוסט 22יום ב
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  )המשך(ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים 
 --------------------------------------  

  
  )המשך(שעבודים והתחייבויות תלויות , התקשרויות -  19ביאור 

  
  )המשך( רויותהתחייבויות תלויות והתקש  .ב
 )המשך. (5

  
 , לפיהן החברה תרכוש, ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה החלטות קיבלו 2009, בנובמבר 29ביום  .ג

של חברות מוכרות וסחירות , חודשים 3תווי קניה בעלי תוקף של לפחות , לצרכי החברה מעת לעת בהתאם
 .בעל שליטה בחברה תבעלוחברה ב, ")טרקלין" -להלן (מ "מחברת טרקלין חשמל בע

  
כולל הצעתה של  , שלפני הרכישה יהיו בידי החברה שלוש הצעות מחיר, רכישות החברה יתבצעו בכפוף לכך    

וכי סך הרכישות של החברה יהיו עד לסכומים    , וכי הצעתה של טרקלין תהיה הזולה ביותר, טרקלין
  :כדלקמן, מקסימאליים
 .ח"אלפי ש 400תווי הקניה מטרקלין יהיו עד לסכום של  סך כל רכישות -  2009עד לסוף שנת 

  .ח"אלפי ש 1,200סך כל רכישות תווי הקניה מטרקלין בכל שנה יהיו עד לסכום של  -ואילך  2010משנת 
  

מ לקבלת שירותי רצפת מכירה ושירותים נלווים במסגרת הגשת "אישור התקשרות עם טרקלין חשמל בע  .ד
 ציבוריים או פרטייםהצעות במכרזים של גופים 

או עסקאות לאספקת מוצרי /במסגרת מכרזים ו, מעת לעת, מ"התקשרות החברה עם טרקלין חשמל בע
עם ) בהתאם לעניין(ידי או - שייערכו על, או אלקטרוניקה ביתיים לכלל הציבור או לציבור מסוים/חשמל ו

מ שירותי רצפת מכירה למכירת "בע לפיהם תעניק לה טרקלין חשמל, בהסכמים, גופים ציבוריים או פרטיים
הכוללת תצוגה של המוצרים למשך תקופת ההסכם עם עורך המכרז או , המוצרים נשוא המכרז או העסקה

כגון שירותי מוכרנים לקידום תהליכי המכירה , ובהתאם לצורך גם שירותים נלווים נוספים, המזמין
וזאת בתמורה לעמלה בשיעור שלא יעלה על , ב"שירותי קופה וכיוצ, ללקוחות הזכאים לרכוש את המוצרים

החל ממועד אישור , תקופת ההתקשרות תהא לשלוש שנים). מ"ללא מע(ממחיר מכירת המוצרים  9%
  .האסיפה הכללית

  .כמפורט לעיל, אישר דירקטוריון החברה את ההתקשרות 2012, במרץ 29ביום 
  

  .ההתקשרות המפורטת לעיל אישרה האסיפה הכללית של החברה את 2012, במאי 24ביום 
  

  השתתפות החברה בעלויות של טרקלין בירידי מכירות.  ה

לאחר שנתקבלו לכך אישורי ועדת הביקורת , שרה האסיפה הכללית של החברהיא 2012 ,במאי 24ביום 
בדבר השתתפות החברה בעלויות של טרקלין בירידי בהסכם את התקשרות החברה , ודירקטוריון החברה

  :מפורט להלןכ, מכירות
במסגרתם תבקש להציג , שתוציא טרקלין בקשר עם השתתפותה בירידי מכירות ,החברה תשתתף בהוצאות

לרבות תשלום בגין , ידי החברה-או מופצים על/המיובאים ו ,או אלקטרוניקה ביתיים/ולמכור מוצרי חשמל ו
מים , התחברות לנקודות חשמלשירותים נלווים כגון , )כגון במות ודוכנים(שכירת ציוד , שטח התצוגה

  "). עלויות טרקלין" -להלן (ב "עלות מוכרנים ופרסום וכיוצ, ותקשורת
  

היא תהא פטורה מהשתתפות בהוצאות המוכרנים של , ככל שהחברה תעמיד מוכרנים מטעמה ביריד
  .והוצאות אלה יופחתו מעלויות טרקלין ,טרקלין ביריד

  
קלין יהא שווה לשיעור מכירות מוצרי החברה ביריד מתוך כלל שיעור ההשתתפות של החברה בעלויות טר

דמי " -ידי החברה לטרקלין כהשתתפות בעלויות טרקלין - הסך שישולם על(ידי טרקלין -המכירות ביריד על
 :תשלום דמי ההשתתפות יהא מותנה בהמצאת המסמכים הבאים להנחת דעתה של החברה"). ההשתתפות
  ; ידי טרקלין בקשר עם היריד-ות על ההוצאות שהוצאו עלהמעיד ,או קבלות/חשבוניות ו

 -וככל שלא נערך תחשיב כאמור , ידי עורך היריד-תחשיב של כלל מכירות טרקלין ביריד שנערך ונחתם על
 . ידי רואה חשבון-כשהוא מאושר על, ידי טרקלין-תחשיב כלל מכירות טרקלין ביריד שנערך על

  
  . החל ממועד אישור האסיפה הכללית, יםתוקף האישור הינו למשך שלוש שנ

  
-הנערכים על, או אלקטרוניקה ביתיים/ירידי מכירות של מוצרי חשמל ו -" ירידי מכירות", ק זה"לעניין ס

 ,ימי עסקים 30שאינה עולה על  ,או ארגוני צרכנות במשך תקופה קצובה/או מעסיקים ו/ידי ועדי עובדים ו
 .או לבני משפחותיהם/הצרכנות ווהמיועד לעובדים או לחברי ארגון 

  
  .כמפורט לעיל, אישר דירקטוריון החברה את ההתקשרות 2012, במרץ 29ביום 
  
  .אישרה האסיפה הכללית של החברה את ההתקשרות המפורטת לעיל 2012, במאי 24ביום 
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  )המשך(שעבודים והתחייבויות תלויות , התקשרויות -  19יאור ב
  )המשך( התחייבויות תלויות והתקשרויות  .ב
  )המשך. (5

  
, לחוק החברות) 2)(1א( 275בהתאם לסעיף , אישרה ועדת הביקורת של החברה 2012, במרץ 27ביום . ו

סבירה בנסיבות העניין  הנה, העולה על שלוש שנים ,כי התקשרויות החברה לתקופה, 1999-ט"התשנ
  :המפורטים להלן, בהסכמים

' ב 19בביאור כמפורט , הסכם מסגרת בין החברה לבין טרקלין למכירת מוצרי חשמל ואלקטרוניקה  .1
  .לעיל.) א.5(

  .לעיל.) ג.5(' ב 19כמפורט בביאור , הסכם פרסום בין החברה לבין טרקלין  .2

ת ההסכם לרכישת תווי קניה מטרקלין לתקופה של שלוש אישרה ועדת הביקורת לקצוב את תקופ, כמו כן
  .לעיל.) ד.5(' ב 19כמפורט בביאור , 2015, במרץ 26ועד ליום  2012, במרץ 27מיום , שנים

עם מר קטן  2005, ביוני 22ועדת הביקורת את הארכת הסכם ההעסקה מיום אישרה  2012, במרץ 27ביום    .6
 6 -בתמורה לשכר בסך של כ, 2015, במרץ 26ועד ליום  2012, במרץ 27ם החל מיו, שנים נוספות 3לתקופה של 

כאשר לחברה שיקול דעת בלעדי האם להמשיך להעסיק את מר קטן בתקופה זו בהתאם לצרכי , ח"אלפי ש
  .במידה שישתנו, החברה

  
  .אישר דירקטוריון החברה את האמור לעיל 2012, במרץ 29ביום 

  
, ")רה המאוחדתבהח(" ברימאג שירות מאוחדתהחברה המה החברה על הסכם עם חת 2004בחודש אוגוסט     .7

, Kenwoodהחברה למוצרים הקטנים מתוצרת  הכלולים באחריות ,על פיו שירותי האחריות והאחזקה
Graetz ,Kalorik ו-Mayer, שא בכל יוהיא זו אשר ת, יינתנו מיום חתימת ההסכם על ידי החברה המאוחדת

  .ות למתן השירות והאחריותהקשור ,ההוצאות

  :2004, באוגוסט 1וזאת החל מיום , בין היתר תספק החברה המאוחדת את השירותים הבאים

  .חודשים מיום המכירה 12הנמכרים על ידי החברה לתקופה של , אחריות למוצרים מסוימים  )א

ו בתנאי שימוש אשר לפי שיקול דעתה של החברה נפגמ, מתן שירות תיקונים ללא תשלום למוצרים  )ב
  .נכונים ובהתאם להוראות ההפעלה

  .ניהול מערך החזרת המוצרים לרבות השמשתם  )ג

  .ביצוע שירות החלפות מוצרים ללקוחות לפי אישור החברה  )ד

וזאת , את כל חלקי החילוף הנדרשים המאוחדתלחברה התחייבה החברה לייבא ולספק  ,בהתאם להסכם
, הכוללת את כל העלויות הישירות והעקיפות בקשר עם הייבוא ,בתמורה לתשלום עלות חלקי החילוף

  .15%בתוספת 
התחייבה החברה לשלם לחברה , כאמור לעיל, בתמורה לקיום ההתחייבויות של החברה המאוחדת

, כמו כן. שבגינם ניתנים שירותי האחריות והאחזקה, המאוחדת שיעור משתנה מסך כל מכירות המוצרים
, מכונות כביסה, מקררים" (הקו הלבן"שרותי אחריות והחזקה גם לגבי מוצרי נותנת החברה המאוחדת 

שלגביהם משלמת החברה סכום משתנה ממכירות הקבוצה לכל קבוצת , ומזגני אוויר) 'תנורים וכו, מדיחים
  .שלגביהם משלמת החברה סכום קבוע, למעט מקררים גדולים, מוצר
 

מכירות בהפרשה לאחריות בהתייחס , חריות ואחזקהאשר אינן מקבלות שירותי א ,חברות מוחזקות
ההנחות ששימשו . הנמצאים בתקופת האחריות נכון לתום כל שנה ,לתביעות אחריות צפויות בגין מוצרים

לחישוב ההפרשה לאחריות מבוססות על רמות המכירה הנוכחית של החברה ועל מידע שוטף זמין לגבי 
  .ת על המוצרים הנמכריםבהתבסס על היקף האחריות שניתנ, החזרות

  

הוענקו לחברה זכויות הפצה בלעדיות  ,")Kenwoodהסכם " -להלן ( 2002, בינואר 15בהתאם להסכם מיום   . 8

אך כל צד רשאי להביאו לידי סיום , ההסכם הינו לתקופה בלתי מוגבלת.  Kenwoodבישראל של מוצרי
  .2010, במרץ 31יקדם מיום  ובלבד שתאריך הסיום לא, בהודעה מראש בת שלושה חודשים

  
המתחרים עם  ,או תפיץ טובין/היא לא תייצר ו, בתוקףKenwood כי כל עוד הסכם , החברה התחייבה
 .Kenwood וכי תפעל לקידום מכירות מוצרי, שלגביהם הוענקה לה בלעדיות,  Kenwoodמוצרים מתוצרת

Kenwood  וכי בכוונתה לשנות את , ים מתחריםשהחברה מפיצה מוצר ,כי ידוע לה, לחברהבעבר אישרה
במידה שמרבית מניות , רשאית להביא את ההסכם לידי סיום  Kenwood.בהתאם Kenwoodתנאי הסכם 

אינו פועל בהתאם  Kenwoodאשר לדעת , החברה המקנות זכויות הצבעה ירכשו על ידי צד שלישי
  . Kenwoodלאינטרסים של

  
, הנוגעות למיצוב המותג ,יהיו לחברה כל תביעות או דרישות כי לאחר סיומו לא, קובע Kenwoodהסכם 

  .אובדן רווחים או כל פיצוי אחר בקשר עם סיום ההסכם
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  )המשך(ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים 

 --------------------------------------  
  

  )המשך(שעבודים והתחייבויות תלויות , התקשרויות -  19ביאור 
  
  )המשך( תלויות והתקשרויותהתחייבויות   .ב
 )המשך.   (8

  

 KENWOOD LIMITED ,KENWOOD APPLIANCESהתקשרה החברה עם  2008, בנובמבר 11 ביום

LUXEMBOURG SA ,ו- DE'LONGHI HOUSHOLD SA ")KENWOOD("  בהסכם בלעדי לרישיון

על ידי ספקים  ובלבד שייוצרו, שיפורטו להלן בישראל, במוצרים") מותג(" KENWOODשימוש במותג 
מקררים , מדיחי כלים, מייבשים, מכונות כביסה( "קו לבן"הרישיון ניתן למוצרי . מוסכמים על הצדדים

  ).ותנורי בישול למעט טוסטר אובן
  

בכפוף לעמידת החברה בהתחייבות למינימום , 2011, בדצמבר 31ועד ליום  2008, ביולי 1ההסכם חל מיום 
בגין . בפועל הקבוצה וקנווד ממשיכות להתנהל על פי אותו הסכם, ההסכםעל אף שחלפה תקופת . תמלוגים

 2011, בדצמבר 31ועד ליום  2011, ביולי 1חלק מהמוצרים הוענק לחברה רישיון לעשות שימוש החל מיום 
הם ללא חתימת הסכם יגם במוצרים אלו ממשיכים הצדדים בפועל את ההתקשרות בינ ").הרישיון" -להלן (

  .חדש
  

שהוסכם בין , ממחיר הנטו 7%תמלוגים בסך -KENWOOD רה לרישיון התחייבה החברה לשלם לבתמו
  .ואשר נקבע בחוזה הרכישה של החברה מהספק, הכלול ברשימת ספקים מוסכמת ,החברה לספק

  
  .  LGמשמשת החברה כמפיץ של חברת 2001החל משנת    . 9

   .ללא הסכם בכתב ןישירות מהיצר LGהחברה ממשיכה לייבא את מוצרי  ,דיווחהנכון לתאריך 
  

המחליף הסכם , "Arcelik") -להלן (AS Tuzla   Arcelikהתקשרה החברה בהסכם עם 2008, בינואר 1ביום   .10
הנושאים את שם , Arcelikמינויה של החברה כמפיץ בלעדי של מוצרי  בדבר, 2005, בינואר 1קודם מיום 

  .בישראל  BEKOהמותג
  

חתמו על  "Arcelik") -להלן (AS Tuzla   Arcelik -כי החברה ו, דיווחה החברה 2011, במאי 11ביום 

  Arcelik,מכוחו מפיצה החברה בבלעדיות בישראל את מוצרי  , 2008, בינואר 1תוספת להסכם ביניהן מיום 

במסגרת ). בהתאמה, "BEKOהסכם " -ו" התוספת להסכם" -להלן ( BEKOהנושאים את שם המותג 
הסכימו הצדדים להאריך את תוקפו של הסכם , 2011, במאי 30אשר נכנסה לתוקף מיום , הסכםהתוספת ל

BEKO  להלן ( 2014, במאי 29קרי עד ליום , חודשים מיום כניסתה לתוקף של התוספת להסכם 36 -ב- 

לתקופה של שנה נוספת לאחר התקופה  BEKOיוארך אוטומטית הסכם , כמו כן"). התקופה המוארכת"
התקופה (אלא אם אחד מהצדדים ייתן הודעה על ביטול ההסכם , ")השנה הנוספת" -להלן (רכת המוא

  "). תקופת ההסכם המוארכת" -המוארכת והשנה הנוספת ייקראו להלן ביחד 
החברה עמדה . מיליון אירו 13.5 -של כ לסך הסתכם 2013הרכישות להם התחייבה החברה בשנת היקף 

  .2013ביעד הרכישות בשנת 

הזכות לסיים את ההסכם בהודעה מראש של חודש בתום כל אחת מהשנים בתקופת ההסכם  Arcelik - ל
  .היה והחברה לא תעמוד ביעדי היקף הרכישות, המוארכת

  
, לא יהיו לחברה כל דרישות לפיצויים או כל תשלום אחר, מכל סיבה שהיא, כי לאחר סיומו, ההסכם קובע

  .בקשר עם סיום ההסכם
  

, תקלה סדרתיתשל וכי במקרה  ,תשתתף בהוצאות החברה בגין פרסום Arcelikכי , ההסכםעוד קובע 
  .תחליף או תתקן את המוצרים הפגומים
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  )המשך(ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים 
------- ------------------------------  

  
  )המשך(שעבודים והתחייבויות תלויות , התקשרויות -  19ביאור 

  
  )המשך( יות תלויות והתקשרויותהתחייבו  .ב
  

בהסכם לרכישת פעילות , ד יונתן סונדרס"עו, התקשרה החברה עם כונס הנכסים 2008, בספטמבר 22ביום . 11
הסכם המכירה ("בהסכם ") פרוסמן("מ "בע) 1990(של חברת פרוסמן אלקטרוניקה , שיפורטו להלן, ונכסים

  :אשר עיקריו הם כדלקמןו, וזיאשר אושר על ידי בית המשפט המח, ")והרישיון
  

שנרכש על ידי החברה עובר לחתימת ההסכם בהתאם , פרוסמן מכרה והעבירה לחברה את מלאי המוצרים
מלאי המצוי במחסנים , ובמחסנים חופשיים) בונדד(מלאי המצוי במחסני ערובה , לנספחים להסכם

כשהוא נקי מכל שעבוד , פחים להסכםבהתאם לנס, ל"ומלאי אשר הוזמן בחו, לוגיסטיים של רשות הדואר
למעט , ובכפוף לאישור בית המשפט של הכינוס, לרבות זכות לעיכבון, וחובות וזכויות צדדים שלישיים

  .אשר יחולו על החברה, היטל בגין המלאי/מכס/חבויות ישירות בגין מס
  

פעילות בלעדית של יבוא : שלהלן, שיון בלעדי בלתי הדיר לעשות שימוש בנכסיםיפרוסמן העניקה לחברה ר
הנמכרים לצריכה ביתית מתוצרת  ,שיווק והפצה בישראל של מכשירי חשמל ואלקטרוניקה, לישראל

"  PRUSMAN"- ו" APEX: "או המיוצרים ומיובאים לישראל תחת המותגים/המפורטים להלן ו ,היצרנים
  "). הפעילות("ומתן שירותי תחזוקה ואחריות למוצרים אלה , ")המוצרים("

  
שנצמח לפרוסמן כמשווקת  ,היכולות והשם הטוב, פרוסמן מכרה והעבירה לחברה את מכלול הקשרים

; הפצה ומכירה של ציוד נלווה ומתן שירותי אחריות ותיקונים למוצרים, וכן שיווק; ומפיצה של המוצרים
יות בשמות וכן כל הזכויות הקניינ; להפיץ ולשווק בישראל את המוצרים, את הזכות הבלעדית לייבא

 ,PRUSMAN.COMוכן זכויות פרוסמן באתרי האינטרנט ; ובסימנים המסחריים של המוצרים

APEXDIGITAL.CO.IL ")הרישיון.("  
  

התחייבה החברה לשלם לכונס הנכסים את התמורה כדלקמן ולבצע את , בתמורה לרישיון ולמוניטין
  :המפורט להלן

  
, מ ממחזור המכירות של המלאי הנרכש"בתוספת מע 1.25%החברה תשלם לכונס סך בשקלים המהווה 

וממחזור  APEX DIGITAL -ו APEXמהמותגים  2008, במרץ 1מכר על ידי החברה החל מיום ישי
שפורטו בהסכם  ,אשר יימכרו על ידי החברה וייובאו מאחד או יותר מהספקים, המכירות של המוצרים

וזאת עד , שאינו מהמותגים שנמכרו, ים בשם מותגוכן מוצרים שייובאו מאחד או יותר מהספק, הרישיון
לפי המוקדם , שנים ממועד חתימת ההסכם 7או עד חלוף , מ"ח בתוספת מע"מיליון ש 5לסך כולל של 

  . מביניהם
  

מ ממחזור המכירות של המלאי "בתוספת מע 1.25% -בנוסף תשלם החברה לכונס סך בשקלים השווה ל
תחת המותג  2008, במרץ 1או שנמכרו על ידי החברה החל מיום /ו שימכרו, הנרכש והמלאי שאינו נרכש

,PRUSMAN  מ"ח בתוספת מע"מיליון ש 1.5וזאת עד לסכום של.   
  

  .הקשורים עם פרוסמן ,הנדרש לצורך המשך הפעלת אתרי האינטרנט, החברה תישא בכל תשלום
  

מוצרים וכלפי הספקים לידי צד החברה תהיה רשאית להמחות את זכויותיה מכח הסכם הרישיון והמכירה ב
או ישווק את /ובלבד שהצד הנמחה לא ימכור ו, עליה יוסכם בין החברה לצד השלישי, שלישי תמורת עמלה

שלגביהם רשאית החברה , וכן למעט מסכי מחשב ,"דיוטי פרי"וזאת למעט , המוצרים בגבולות הארץ
החברה תשלם לידי הכונס תמורה בשיעור של , ל"בהמחאת הזכויות הנ. להמחות זכויות גם בגבולות הארץ

  .מהעמלה 10%
  

אשר מצויים , בכפוף לסייגים המפורטים בהסכם ,החברה התחייבה לתת שירות אחריות ללקוחות פרוסמן
  . ואשר הינם מוצרים זהים למוצרים אותם תשווק החברה, בתקופת האחריות

  
ח בשנתיים "אלפי ש 200סך כולל של  בגין מתן האחריות והשירות יקוזז מהתמורה המגיעה לכונס

ואשר ייקבע בהסכמת  ,שאינו מתומחר בהסכם, מסכום הקיזוז יופחת ערך המלאי, כמו כן. הראשונות
  .החברה והכונס
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  )המשך(ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים 
------- ------------------------------  

  
  )המשך(ויות שעבודים והתחייבויות תל, התקשרויות -  19ביאור 

  
  )המשך( התחייבויות תלויות והתקשרויות  .ב

  
) ת"פ(בהמשך להתקשרותה בהסכם עם חברת און ליין סחר ושיווק , הודיעה החברה 2009, במאי 7ביום . 12

לרכישת השם הטוב והמוניטין של אונליין וקבלת רישיון , 2008, בדצמבר 15מיום ") אונליין("מ "מילניום בע
השיווק וההפצה , מאת אונליין לעשות שימוש בפעילות של אונליין בתחום הייבוא, ירבלתי הד, בלעדי

 .Babyliss S.A -לרבות קנדי ו, בישראל של מוצרי חשמל ואלקטרוניקה ביתיים של יצרנים שונים
מתנהל בין הצדדים משא ומתן , כי הואיל ולא התקיימו התנאים המתלים להשלמת ההסכם ,")בייביליס("

 .כמפורט להלן, תנאים חדשיםלגיבוש 
 

") קנדי(" Candy Hoover Group S.R.Lעם חברת חתמה החברה  2009, במאי 6ביום , בהמשך לאמור לעיל       
הגדה המערבית ורצועת , על פיו מונתה החברה כמפיץ בלעדי בישראל, ")הסכם ההפצה("על הסכם הפצה 

" Rosieres"ים ומשווקים על ידי קנדי תחת המותגים המיוצר, של מוצרי חשמל ואלקטרוניקה ביתיים, עזה
אשר תוארך מאליה לתקופות נוספות של שלוש , הסכם ההפצה הוא לתקופה של שלוש שנים". Hoover" -ו

הוארכה תקופת ההסכם בשלוש , בהתאם. צדדים יודיע על אי חידוש ההסכםאלא אם מי מה, שנים כל אחת
  .2015שנים נוספות עד לחודש מאי 

  
סך זה . אלפי אירו בגין חוב של אונליין לקנדי 907.5התחייבה החברה לשלם לקנדי סך של , התאם להסכםב

  .מהווה חלק מהתמורה לאונליין בגין הנכסים המועברים
  

על , ")הסכם ההפצה("כי התקשרה עם חברת בייביליס בהסכם הפצה , הודיעה החברה 2009, במאי 13ביום 
המיוצרים על ידי בייביליס תחת , עדי בישראל של אביזרי שיער חשמלייםפיו מונתה החברה כמפיץ בל

 .2011, בדצמבר 31ועד ליום  2009, באפריל 1הסכם ההפצה הוא לתקופה מיום ". Babyliss Paris"המותג 
  .בפועל החברה ובייביליס ממשיכות להתנהל על פי אותו הסכם, על אף שחלפה תקופת ההסכם

  
מ "מילניום בע) ת"פ(כי התקשרה עם חברת און ליין סחר ושיווק , הודיעה החברה 2009, בנובמבר 1ביום 

בדבר אי התקיימות  2009, במאי 7וזאת בהמשך להודעה שנתנה החברה ביום , ")ההסכם" -להלן (בהסכם 
  .כמפורט לעיל, 2008, התנאים המתלים להסכם שנחתם בחודש דצמבר

 
  : שלהלן, תעביר לבעלות החברה את הנכסיםכי אונליין תמכור ו, בהתאם להסכם נקבע

הנובעים ממכלול פעילותה כמשווקת ומפיצה של מוצרי חשמל ואלקטרוניקה , השם הטוב והמוניטין .א
 - להלן ( Hoover -ו  BaByliss Paris, Chromex, Cuisinart, Elica, Rosieresביתיים מתוצרת

ככל שהם קיימים , וחותיה ועם ספקיהלרבות קשריה עם לק, )בהתאמה, "היצרנים" -ו" המוצרים"
 .במועד עריכת ההסכם

 ".ליין-און"כל הזכויות הקנייניות בשמות ובסימנים המסחריים של אונליין ובלוגו  .ב

 .ככל שקיימת במועד עריכת ההסכם, להפיץ ולשווק בישראל את המוצרים, הזכות הבלעדית לייבא .ג

השיווק וההפצה בישראל של , הייבוא הנוגע לפעילותה בתחום, כל המידע המסחרי והתפעולי .ד
 .המוצרים

שבבעלותה וברשותה של אונליין במועד חתימת , )המשמש לתיקון מוצרים(כל מלאי חלקי החילוף  .ה
  ").הנכסים המועברים" -ביחד (ההסכם 
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  )המשך(ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים 
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  )המשך(שעבודים והתחייבויות תלויות , יותהתקשרו -  19ביאור 

  
  )המשך( התחייבויות תלויות והתקשרויות  .ב
  

  )המשך. (12
  

 6,069סך של : כדלקמן, ח בחלוקה"מיליון ש 9תשלם החברה לאונליין סך של , בתמורה לנכסים המועברים
י ובייביליס כמפורט לרבות קנד, המהווה את סך היתרות הבלתי מסולקות של אונליין ליצרנים, ח"אלפי ש

ח "אלפי ש 2,931וסך של , ישולם במישרין ליצרנים ,)בהתאמה ,אלפי דולר 280.8-אלפי אירו ו 907.5(לעיל 
  .לאונליין") מועד ההשלמה" - להלן (ישולם במועד השלמת העסקאות נשוא ההסכם 

  
החודשים  12ליין במהלך שתעניק לה אונ ,תשלם החברה לאונליין בגין שירותי ייעוץ, ל"בנוסף לתמורה הנ

, ח"אלפי ש 950סך של , הראשונים שלאחר מועד ההשלמה בקשר עם שימור ופיתוח הקשרים עם היצרנים
  .תשלומים חודשיים רצופים 12 -אשר ישולמו ב

  
כי הצדדים יפעלו במשותף לשם המחאת זכויותיה והתחייבויותיה של אונליין על פי הסכם , עוד נקבע בהסכם

בכפוף . או לתאגיד בשליטתה/לחברה ו, המשמש כאולם תצוגה של אונליין, לנכס בהרצליה שכירות ביחס
שנותרו עד , אלפי דולר כפול מספר החודשים 2יופחת מדמי הייעוץ סכום השווה לסך של , לביצוע ההמחאה

  .לתום תקופת השכירות
  

שעבודים  היולהם , נקיםכפופים לקבלת אישור הבהיו השלמת העסקאות נשוא ההסכם וכן המחאת החוב 
מועד ההשלמה יתקיים בתוך , בכפוף להתקיימות התנאי המתלה"). התנאי המתלה" -להלן (על נכסי אונליין 

  .ימי עסקים ממועד חתימת ההסכם 7
  

 - להלן (מ "המחתה אונליין לחברה את זכותה לקבל מחברת טרקלין חשמל בע, בד בבד עם ההסכם
ח בגין יתרת חוב של טרקלין "מיליון ש 1.45 -סך של כ, בעל שליטה בחברהשל  בבעלותוחברה , ")טרקלין"

בכפוף להשלמת העסקאות נשוא , המחאת החוב תתבצע במועד ההשלמה"). המחאת החוב" -להלן (כלפיה 
  . כאמור לעיל, ההסכם

  
המחוזי בתל שניתן על ידי בית המשפט , כי נמסר לידיה העתק מצו, הודיעה החברה 2009, בנובמבר 10ביום 

 - להלן (מ "מ וניופאן בע"שהוגשה על ידי אמטל מחשבים בע, אביב במסגרת בקשה למינוי מפרק זמני
 -להלן (עד למתן החלטה אחרת , למעט מכר במהלך העסקים הרגיל, כנגד חברת אונליין") המבקשים"
, אינטנסיביים עם המבקשיםכי הם מנהלים בשמה מגעים , נמסר לחברה על ידי נציגי אונליין, בנוסף"). הצו"

, אשר יובילו לביטול הצו ויאפשרו את השלמת העסקה על פי ההסכם, על מנת להגיע להסכמות בין הצדדים
   .בכפוף להתקיימות התנאי המתלה הקבוע בו, 2009, בנובמבר 1שבין החברה לבין אונליין מיום 

  
המשפט על ביטול הבקשה למינוי מפרק כי בעקבות החלטת בית , הודיעה החברה 2009, בדצמבר 27ביום 

, והתקיימות התנאי המוקדם להשלמת העסקה נשוא הסכם רכישת הפעילות, ליין-זמני וצו המניעה כנגד און
 ח"שמיליון  2.93 -ליין סך של כ-שילמה החברה לאון במסגרת זו. 2009, בדצמבר 24הושלמה העסקה ביום 

ליין ליצרנים קנדי - וה את סך היתרות הבלתי מסולקות של אוןהמהו, ח"שמיליון  6.07 -וסך של כ ,במזומן
במעמד השלמת , בנוסף. )2011במזומן ובשקים דחויים עד לשנת ( במישרין ליצרניםשולם , ובייביליס

בגין יתרת  ח"שמיליון  1.45 -ליין לחברה את זכותה לקבל מחברת טרקלין סך של כ-המחתה און, העסקה
   .חוב של טרקלין כלפיה
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  )המשך(שעבודים והתחייבויות תלויות , התקשרויות -  19ביאור 

  
 )המשך( התחייבויות תלויות והתקשרויות  .ב
  
  
 סיפקהאילך החברה ו 2009לפיו החל מחודש ספטמבר , מ קיים הסכם"בין החברה לבין ברימאג תקשורת בע. 13

את , מ"מ באופן קבוע ושוטף ובהתאם להיקף השעות הנדרש לברימאג תקשורת בע"לברימאג תקשורת בע
, תמיכה בניהול ייבוא, ניהול רכש, שירותים משפטיים, ניהול פיננסי, הנהלת חשבונות: הבאים השירותים

  .מ"שורת בעחשבות שכר ובטחונות פיננסיים עבור נותני אשראי לחברת ברימאג תק
ח בתוספת   "אלפי ש 50מ סך של "תשלם ברימאג תקשורת בע, בתמורה למתן שירותים אלה על ידי החברה      

  .מ לחודש"מע
 31ביאור  ראה. בעקבות הפסקת פעילותה של חברת ברימאג תקשורת ,2013, במרץ 31ההסכם הסתיים ביום 

 .להלן 'א
  
חברה בת בשליטתה , ")ברימאג אנרגיה" - להלן (השקעות באנרגיה  התקשרה ברימאג 2010, בינואר 17ביום . 14

, ")גרין ריי" -להלן (מ "המנהלת להפקת אנרגיה ירוקה בע -בהסכם עם חברת גרין ריי , המלאה של החברה
 1,030לפיו הקצתה גרין ריי לברימאג אנרגיה , הקמה ותפעול של מערכות להפקת אנרגיה, העוסקת בייזום

מהון המניות המונפק והנפרע של  50% -המהוות כ, ח ערך נקוב כל אחת"ש 1של גרין ריי בנות מניות רגילות 
 .גרין ריי כנגד ערכן הנקוב

 
התקבל  2010, בפברואר 10וביום , ל"אישר דירקטוריון החברה את ההתקשרות הנ 2010, בינואר 20ביום 

  .הממונה על ההגבלים העסקיים אישורו של

 
בהתאם לעסקה רכשה הקבוצה . הושלמה העסקה בין ברימאג אנרגיה ובין גרין ריי 2010, בפברואר 25ביום 
והחל ממועד זה פועלת גרין ריי בתחום ייזום , מההון המונפק והנפרע של גרין ריי 50%המהוות , מניות

ח כהלוואת "מיליון ש 10.6 - העסקה העבירה הקבוצה לגרין ריי סך של כ במסגרת. P.Vהקמת מערכות 
  .יםבעל

  
 2011, במאי 8כי ביום , ")אדומים" -להלן (מ "החזקות בע. ד.דיווחה חברת אדומים א 2011, במאי 9ביום 

את  רכשהאדומים , על פי ההסכם. מהונה המונפק של חברת גרין ריי 50%חתמה על הסכם לרכישת 
בהחזקתה  נשארהריי מהונה המונפק של גרין  50%יתרת . החזקותיהם של חלק מבעלי מניותיה של גרין ריי

  .של חברת ברימאג אנרגיה
  

ובהם אישור דירקטוריון חברת , כפופה למספר תנאים מתלים ההייתההתקשרות בהסכם עם המוכרים 
וכן אישור בנק מממן של גרין ריי והסכמות של החברה , השלמת בדיקת נאותות על ידי אדומים, אדומים

  ).מהונה המונפק של גרין ריי 50%שר מחזיקה א, מהחברה הבת 100%, כאמור לעיל, המחזיקה(
שלא , תשלם אדומים סך כולל, לרבות זכויותיהם בהלוואות בעלים, בתמורה לרכישת החזקות המוכרים

  . כפי שנקבע בהסכם, ח בתנאי תשלום"מיליון ש 15.5ח ולא יעלה על "מיליון ש 14 -יפחת מ
  

  .הושלמו כל התנאים המתלים 2011, במאי 23ביום 
  
  .להלן בדבר מכירת חברת ברימאג אנרגיה ואחזקתה בגרין ריי 'ב 31אה ביאור ר
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  )המשך(שעבודים והתחייבויות תלויות , התקשרויות -  19ביאור 

  
  )המשך( התחייבויות תלויות והתקשרויות  .ב
  
 - להלן (מ "התקשרה ברימאג שירות בהסכם עם צקלון שירותי קירור ומיזוג בע 2010 ,בספטמבר 22ביום .  15

באמצעות חברה משותפת , במטרה לעסוק במשותף ,מר ישראל ידלין ומר חגי כהן, ובעלי מניותיה") צקלון"
הפעלת , יזוג אוויר ומערכות נלוותאינטגרציה של מערכות מ: שבה עוסקת צקלון ,שתירשם על ידם בפעילות

וכן בפעילויות של ביצוע ") פעילות צקלון" -להלן (מערכות כאמור ומתן שירותי תחזוקה ותיקונים להן 
 20ביום "). עסקת צקלון" -להלן (או מתן שירותי תחזוקה בתחומים נוספים /פרויקטים של התקנה ו

נכון למועד "). ברימאג צקלון" - להלן (מ "לון בעברימאג צק, הוקמה החברה המשותפת 2010, באוקטובר
וצקלון  ,מהונה המונפק והנפרע של ברימאג צקלון 60%ברימאג שירות מחזיקה במניות המהוות , וחיוהד

 . מהונה המונפק והנפרע של ברימאג צקלון 40%מחזיקה במניות המהוות 
 

העבירה צקלון את פעילות צקלון  במועד השלמת העסקה. הושלמה עסקת צקלון 2010, בדצמבר 30ביום 
 - להלן (במספר תשלומים עוקבים  שולםאשר , ח"מיליון ש 1.5לברימאג צקלון בתמורה לתשלום סך כולל של 

 . סכום התמורה הועמד על ידי ברימאג שירות כהלוואה לברימאג צקלון"). סכום התמורה"

  ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה .16

אישרה האסיפה הכללית של החברה התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות  2008, באוקטובר 23ביום 
כי הפוליסה תהא ניתנת לחידוש מעת , בין היתר, במסגרת החלטה זו נקבע. דירקטורים ונושאי משרה בה

בין על ידי התקשרות בפוליסה אחרת ובין על ידי , בין על ידי הארכת תוקף הפוליסה האמורה(לעת 
 30פרמיית הביטוח השנתית לא תעלה על : ובלבד שיתקיימו התנאים הבאים, )עם מבטח אחרהתקשרות 
הפוליסה תחודש מידי שנה בכפוף לקבלת אישור ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה ולמשך עד , אלפי דולר

  .2013, באוגוסט 28המסתיימות ביום , תקופות ביטוח שנתיות במצטבר 4
  

 השיפוי מסעיף הפטור סעיף את אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה להפריד 2010, באוגוסט 27ביום 
 כפי ,החברה של העצמי מההון 25% על יעמוד השיפוי סכום כי ,לקבוע השיפוי ובסעיף ,נפרדות להצבעות

  . בפועל השיפוי מתן במועד שיהיה
  
לכל הדירקטורים ונושאי  אישרה האסיפה הכללית של החברה מתן כתב פטור 2010, בספטמבר 5ביום 

, במישרין או בעקיפין, או בחברות המצויות בשליטתה/או שיכהנו מעת לעת בחברה ו/המכהנים ו, המשרה
אישרה האסיפה הכללית מתן כתב , בנוסף. בעלי שליטה בחברה, ה שאול זילברשטיין ומשה קטן"לרבות ה

או בחברות המצויות /מעת לעת בחברה ו או שיכהנו/המכהנים ו, שיפוי לכל הדירקטורים ונושאי המשרה
  .בעלי שליטה בחברה, ה שאול זילברשטיין ומשה קטן"לרבות ה, במישרין או בעקיפין, בשליטתה

בגין אחד או יותר מסוגי , במצטבר) לרבות דירקטורים(סכום השיפוי שתשלם החברה לכל נושאי המשרה 
מההון העצמי של החברה על פי הדוחות  25%לא יעלה על , שפורטו בכתב הפטור והשיפוי םהאירועי

בתוספת הסכומים , שאושרו קודם למועד השיפוי בפועל, הכספיים המאוחדים האחרונים של החברה
  .שיתקבלו מחברת הביטוח במסגרת ביטוח בו התקשרה החברה

  
את , בהתאמה, אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה 2013, במרץ 24וביום  2013, במרץ 19ביום 

בפוליסות לביטוח אחריות נושאי , משה קטןמר שאול זילברשטיין ומר , הכללתם של בעלי השליטה בחברה
 ,שתתקבל על ידי האסיפה הכללית של החברה ,או תרכוש החברה בהתאם להחלטה/אשר רכשה ו, משרה

בנוגע לכלל המופיעים בפוליסות האמורות  ,בנוסח הזהה ובתנאים זהים לאלו, בעבור נושאי המשרה שלה
  .ומבלי שיחול כל שינוי בפרמיה או בתנאי הכיסוי שלהם, נושאי המשרה האחרים עליהם היא חלה

  
, בספטמבר 30ועד ליום  2013, באפריל 1לחברה ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה לתקופה מיום 

  :בתנאים הבאים 2014

הפוליסה . דולר למקרה ולתקופת הפוליסה מיליון 15הכיסוי הביטוחי הינו בגבול אחריות עד לסך של 

). entity coverage(המוגשות בישראל כנגד החברה  ,פי חוק ניירות ערך-מורחבת לכלול כיסוי לתביעות על
פוליסת הביטוח . לכל תקופת הביטוח דולר אלפי 27בפוליסה הינה  החברההפרמיה בגין התקשרותה של 

שבה ההשתתפות  ,entity coverageלמעט , דולר 10,000בסך של  החברהכפופה להשתתפות עצמית של 
  . דולר 35,000העצמית הינה בסך של 
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  )המשך(שעבודים והתחייבויות תלויות , התקשרויות -  19ביאור 

  
  )ךהמש( התחייבויות תלויות והתקשרויות  .ב

במטרה ") לב אופיר" -להלן (מ "התקשרה החברה בהסכם עם קבוצת לב אופיר בע 2011, בינואר 30ביום .  17
בפעילות של יבוא לישראל של אביזרי חשמל , באמצעות חברה משותפת שתירשם על ידם, לעסוק במשותף

ימאג אביזרי חשמל בר, הוקמה החברה המשותפת 2011, בפברואר 16ביום "). הפעילות" -להלן (ותאורה 
מהונה  65%כאשר החברה מחזיקה במניות המהוות , ")ברימאג אביזרי חשמל" -להלן (מ "ותאורה בע

מהונה המונפק והנפרע  35%ולב אופיר מחזיקה במניות המהוות , המונפק והנפרע של ברימאג אביזרי חשמל
  .של ברימאג אביזרי חשמל

ב אופיר לחברת ברימאג אביזרי חשמל את המלאי במועד השלמת העסקה העבירה ל, בהתאם להסכם
  .וחדלה מלעסוק בביצוע הפעילות בעצמה, הקשורים לביצוע הפעילות, העסקי והרכוש הקבוע

היא תגרום להעמדת אשראי לברימאג , כי בכפוף לצרכי ברימאג אביזרי חשמל, החברה מצידה התחייבה
נכון לתאריך הדיווח יתרת  .ח"מיליון ש 50עד  אביזרי חשמל ממוסדות פיננסיים בסכום כולל מצטבר של

לרבות  ,ח"מיליון ש 27.2 -לתאגידים בנקאיים מסתכמת לסך של כ ברימאג אביזרי חשמלההתחייבויות של 
  .ערבויות ואשראי דוקומנטרי

בקבלת , שהעמידו אשראי ללב אופיר למימון הפעילות, השלמת העסקה הותנתה בקבלת הסכמת הבנקים
בהתקשרות ברימאג אביזרי חשמל בהסכמים עם יצרנים , של הממונה על הגבלים עסקיים) טוראו פ(אישור 

ובחתימה של ברימאג אביזרי חשמל על הסכם שכירות לגבי נכס , מסוימים של אביזרי חשמל ותאורה
  .המשמש את הפעילות עובר לחתימת ההסכם, מסוים

  

כי  ,במעמד ההשלמה סוכם. קה עם לב אופירכי הושלמה העס, דיווחה החברה 2011, באפריל 18ביום 
וזאת  ,ח"אלפי ש 6,700של  הינו בסךלב אופיר מ ברימאג אביזרי חשמלתמורת המלאי העסקי אותו תרכוש 

 . ח"אלפי ש 415של  בנוסף לתמורת הרכוש הקבוע בסך
  

יזרי חשמל עד אישר דירקטוריון החברה מתן ערבות לחשבונות הבנק של ברימאג אב 2011, באפריל 27ביום 
  .לעיל) 4(' א 19לעניין התניות פיננסיות ראה גם ביאור . ח"מיליון ש 50לסכום של 

מהון המניות המונפק  35% -בחזיקה שה ,אישר בית המשפט את בקשתה של לב אופיר 2012, במאי 17ביום         
 . בלב אופיר ומינוי נאמן ללב אופיר בתקופת ההקפאה הקפאת הליכיםל, והנפרע של החברה הבת של החברה

בקשה למתן הוראות לאישור מכר , הוגשה לבית המשפט על ידי נאמני לב אופיר 2012, באוקטובר 15ביום 
אישר בית  2012, באוקטובר 23ביום  ").הבקשה לאישור המכר" -להלן (של הפעילות והנכסים של לב אופיר 
  .המשפט את בקשת נאמני לב אופיר

  
ישלמו הרוכשים סך  אביזרי חשמלמניות לב אופיר בברימאג  כי בגין, בין היתר, בבקשה לאישור המכר נקבע

אביזרי שהינה בעלת זכויות הצעה ראשונה לגבי מניות ברימאג , למעט במקרה בו החברה, ח"אלפי ש 100של 
  .אביזרי חשמלתודיע על רצונה לרכוש את מניות ברימאג , חשמל

  
כי תממש את זכות ההצעה הראשונה לרכישת , הודיעה החברה לנאמני לב אופיר 2012, באוקטובר 17ביום 

או זכות צד /שעבוד ו, עיקול, כשהן נקיות וחופשיות מכל חוב, ברימאג אביזרי חשמלמניות רגילות של  35
זאת בהתאם להוראות התקנון של , ח"אלפי ש 100בתמורה לתשלום במזומן של , שלישי אחרת כלשהיא
  .ברימאג אביזרי חשמל

  
לפיכך הסתיים תהליך , ח"אלפי ש 100הושלמה העסקה והועברה התמורה בסך של  2013, בינואר 6ביום 

  רכישת . 2013החל משנת  100%ברימאג אביזרי חשמל מוחזקת על ידי החברה בשיעור של . העברת המניות
קרן בגין עסקאות עם בעלי "ל על ידי החברה מבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה נרשמה ב"המניות הנ
  .ח בחובה"מיליון ש 3.1 - בסך של כ" ינן מקנות שליטהזכויות שא

  
 . ח"מיליון ש 1.6 -המסתכמת לסך של כ, קיימת ללב אופיר יתרת חוב לחברה הבת, נכון למועד הדיווח

עד לסך כולל של , לחברה הבת ניתנה ערבות אישית של בעלי מניות של לב אופיר בגין חובות לב אופיר כלפיה
  .ח"אלפי ש 661 -הכספיים המאוחדים נכללה הפרשה לחובות מסופקים בסך של כ בדוחות .ח"מיליון ש 3

  
  
  
  
  

  
  
  
  



  מ"בע' ברימאג דיגיטל אייג
================= 

84 

 

  
 )המשך(ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים 

 -------------------------------------  
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  )המשך( התחייבויות תלויות והתקשרויות  .ב

אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה את תשלום חלקה של החברה בדמי תיווך  2011, במרץ 27ביום  . 18
לפרטים בדבר . בגין עסקת לב אופיר, ח"אלפי ש 100בסך של , המכהן כדירקטור בחברה, למר איתן מודן

  .לעיל 17ק "עסקת לב אופיר ראה ס

ל בחברה החל "יום כהונתו של מר משה קטן כמשנה למנכדיווחה החברה על ס 2012, בספטמבר 24ביום .  19
, כמו כן. 2012, ביולי 1זאת החל מתאריך , ר דירקטוריון החברה"ועל מינויו כסגן יו, 2012, ביוני 30מתאריך 

המוחזקת  ,ר הדירקטוריון של חברה בת"כי בנוסף ישמש מר משה קטן כיו, אישר דירקטוריון החברה
 .להלן )2( 'ד 32 -לעיל ו) 17(' ב 19סעיפים ראה גם . ועד הדוחנכון למ 100%של  בשיעור

חובות הלקוחות מבוטחים חלק מ. הקבוצה מעניקה ללקוחותיה אשראי משתנה על פי שיקולים מסחריים.  20
תשלומי הלקוחות מבוצעים על ידי הסבה לטובת הקבוצה של שקים או , בחלק מהמקרים. בביטוח אשראי

באמצעות חברות , שמתקבלים מלקוחות, הקבוצה מבצעת ניכיון שוברי אשראי. ממסרים של הצרכנים
למעט במקרים , לחברות הניכיון אין זכות לדרוש חזרה את סכומי הניכיון. לניכיון כרטיסי אשראי

או טענה /או ביטול יזום של עסקה ו/אספקת הסחורה ללקוח ו-אי :שעיקרם הם, המפורטים בהסכמים עימן
. על ידי הקבוצה או מי מטעמן, וראות ההסכמים עם חברות האשראי או עם חברות הניכיוןבשל אי מילוי ה
על , חתמו החברה וישפאר על תיקון להסכם עם אחת מחברות הניכיון והמרכזית שבהן 2007בחודש דצמבר 

נם אשר נוכו וזמן פירעו, פיו מועברים רובם המכריע של הסיכונים הפיננסיים הגלומים בשוברי האשראי
הקיימת לחברת , נקבעו תקרות מסוימות לסכומי ההחזרה המרבית, כמו כן. לידי חברת הניכיון, טרם הגיע

   ).ח"ש מיליון 2.4 -במאוחד הינה כ המקסימליתהתקרה , להערכת החברה(הניכיון 

כי תמורת העסקה תשולם כעבור , בעסקה שנעשתה באמצעות כרטיס אשראי במסגרתה הוסכם, על פי הדין
אם הנכס שנרכש באותה עסקה לא סופק , רשאי הלקוח לבטל את העסקה, ימים או יותר מיום עשייתה 35
  .כמות הביטולים הינה זניחה, בפועל. לו

 2012, בדצמבר 31וליום  2013, בדצמבר 31מסתכמת ליום , כאמור לעיל, יתרת שוברים שנוכו וטרם נפרעו
  .בהתאמה, ח"ון שמילי 162.4 -ח וכ"יליון שמ 169.1 - לסך של כ

  ביטוח עסק.  21

והמוחזקות שלה לחברה ולחברות המאוחדות  2014, בספטמבר 30ועד ליום  2013, באפריל 1החל מיום 
, הפוליסה מכסה סיכוני אש. מ"חברה לביטוח בע כללשהוצאה על ידי , פוליסת ביטוח קבוצתית בישראל

ביטוח חבות כלפי , ביטוח חבות מעבידים, רווחים ביטוח אובדן, ביטוח פריצה, ביטוח רכוש, ביטוח כספים
ביטוח אחריות ביטוח אחריות מקצועית ו, ביטוח סחורות בהעברה, ביטוח עבודות קבלניות, צדדים שלישיים

  .ח"מיליוני ש 1.9 - ל הינה בסך של כ"פרמיית הביטוח הכוללת לתקופה הנ. מוצר
מיליוני  1.6 -על סך של כ עמדה 2013, במרץ 31ליום ועד  2011, באוקטובר 1 מיום פרמיית הביטוח לתקופה

  .ח"ש
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



  מ"בע' ברימאג דיגיטל אייג
================= 

85 

 

 )המשך(ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים 
 -------------------------------------  

  
  )המשך(שעבודים והתחייבויות תלויות , התקשרויות -  19ביאור 

  
  )המשך( התחייבויות תלויות והתקשרויות  .ב
  

 תביעות והתחייבויות תלויות  .22 

) כלולהחברה (ישפאר , )2004, בדצמבר 31אשר מוזגה לתוך החברה בתוקף מיום (' דיגיטל אייג, כנגד החברה .1
, חברות המפעילות אתרי מכירות באינטרנט 6 -ספקים נוספים ו 60כמו גם כנגד , וחברה בבעלות בעל שליטה

שעניינו מכירות פומביות באתרי , יפו כתב תביעה-תל אביבבבית המשפט המחוזי ב 2007הוגש במהלך שנת 
שהציעו הצעות מחיר , משתתפים" הפעילו", לרבות החברה, הנתבעים, לטענת התובעים. האינטרנט

בד . במטרה להעלות באופן מלאכותי את מחירי המוצרים, פיקטיביות במהלך מכירות פומביות באינטרנט
  .ים בקשה לאשרה כתובענה ייצוגיתהגישו התובע, בבד עם הגשת התובענה

  
הוגש  2011, ביולי 17ביום . הדוחה את הבקשה לאישור התובענה הייצוגית, ניתן פסק דין 2011, ביוני 1ביום 

  .לבית המשפט העליון ערעור מטעם המבקשים על פסק הדין
  

הוגשו הסיכומים  2012, ביולי 4ביום . ניתן צו להגשת סיכומים מטעם הצדדים 2011, באוקטובר 30ביום 
, ביולי 17ודיון נוסף התקיים ביום  ,2013, בינואר 2בית המשפט העליון קיים דיון ביום . מטעם החברה

  .פסק דיןמתן החברה ממתינה ל. 2013
  

לפיכך לא נכללה , קיים סיכוי טוב שהערעור יידחה, להערכת יועציה המשפטיים של החברה, בשלב זה
  .הפרשה בדוחות הכספיים

  
שמקום מושבה בטורקיה והמשמשת יצרנית של  ,מגדל הגישה נגד החברה ונגד חברה זרההביטוח רת חב .2

 .ח"מיליון ש 1.12 -סך של כבתביעה , המיובאים ומשווקים על ידי החברה מוצרי חשמל
 ,ששילמה התובעת למבוטחת בגין נזקים כתוצאה משריפות ,עילת התביעה היא השבה של סכומי ביטוח

שיוצרו וסופקו לחברה על ידי  ,מכשלים במקררים, לכאורה, ושנגרמו ,2009ועד  2006השנים  שאירעו בין
מעריכים יועציה המשפטיים של , על סמך עיון בכתב התביעה ועל בסיס מידע שמסרה החברה. החברה הזרה

לא נכללה לפיכך , תידחה, ככל שהיא מתייחסת לחברה, כי התובענה ,50%כי קיים סיכוי העולה על  ,החברה
  .הפרשה בדוחות הכספיים

 
 SONYונגד חברת חברה מוחזקת ת נגד וייצוגי ותלתביעאישור  ותבקששתי  הוגשו 2011, במאי 1ביום  .3

, )"האתר" -להלן ( העולמית של מכשיר הפלייסטיישן PSNלרשת  בשל הפריצה, )"סוני העולמית" -להלן (
התביעה . ח"מליון ש 108נמחקה אחת התביעות בסך  2012 ,ביולי 3ביום . ח"מליון ש 328בסכום כולל של 

בין סוני . 2013 ,ביולי 4והועברה לסוני העולמית ביום  ייצוגית ח הוגשה כתביעה"מליון ש 220שנותרה בסך 
  .העולמית ובין התובעים מתנהל משא ומתן להסדר פשרה

  
התחייבות  המוחזקתברה ולאור העובדה שחברת סוני נתנה לח, המוחזקתלאור המידע שנתנה החברה 
, כי קיים סיכוי טוב, מעריכים המוחזקתיועציה המשפטיים של החברה , לשיפוי בגין סכום התובענה

לפיכך לא נכללה הפרשה , לא תחויב בסכום משמעותי בגינההמוחזקת או החברה /שהבקשה תידחה ו
  .של החברה המוחזקת בדוחות הכספיים

  
ח בגין הפרת הסכם "אלפי ש 382 -משפט תביעה נגד חברה בת בסך של כהוגשה לבית ה 2012, ביולי 4ביום  .4

 .להתקנת מערכת סולארית
התקיימה ישיבת  2013, בפברואר 17יום בו, הוגש כתב הגנה מטעם החברה הבת 2012, באוקטובר 21ביום 

  .כי הצדדים יפנו להליך גישור ,הוחלט 2013, במאי 26ביום . קדם משפט בבית המשפט
ישיבת קדם משפט . כי לא הגיעו להסכמות במסגרת הליך הגישור ,הודיעו הצדדים 2014, בפברואר 16ביום 

קיים סיכוי טוב , הבת להערכת יועציה המשפטיים של החברה, בשלב זה. 2014, ביוני 2נקבעה ליום 
  .לפיכך לא נכללה הפרשה בדוחות הכספיים, שהערעור יידחה

  
בשלב זה אין ביכולת יועציה . ח"אלפי ש 92 -יעות בסך כולל של כתב עומדותכנגד מספר חברות בקבוצה  .5

 .לפיכך לא נכללו הפרשות בדוחות הכספיים, המשפטיים של הקבוצה להעריך את סיכויי התביעות

 
אשר החברה מבוטחת בגין חבויותיה העולות מתביעות , האמור לעיל אינו כולל תביעות במהלך העסקים הרגיל

  .אלה
  

  .ח"אלפי ש 157הפרשה כללית לתביעות בסך כולל של הקבוצה ביצעה 
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  )המשך(שעבודים והתחייבויות תלויות , התקשרויות -  19ביאור 
  
  שעבודים  .ג
  

  :לטובת בנקים שעבודים הרשומים על נכסי החברה  .1
  

פיקדונות כספיים , שיקים, ניירות ערך ובטחונות אחרים, שטרות, הכספים, ל כל הנכסיםשעבוד שוטף ע
, חובות פנקסיים וממסרים סחירים אחרים מכל סוג, שטרי מטען, אחרים ודוקומנטים ליצוא או יבוא

 או מחייבים/וכן על זכויות לקבלת כספים מאת לקוחותיה ו, ושיהיו לה באיזה זמן שהוא שיש לחברה כעת
, שיש לחברה כעת ושיהיו לה באיזה זמן שהוא בעתיד ,וחייביה מכל סוג שהוא מלאי החברה, אחרים

וכן על זכויות הנובעות מביטוח הרכוש , לרבות פירותיהם, הזכויות וכל יתר רכושה, הנכסים, מפעליה
  .המשועבד

  
, לתי נפרע של החברהעל הון המניות הב, שעבוד קבוע לקבלת כספים מחברות כרטיסי אשראי על שטרות

, ושעבוד קבוע והמחאה על מסמכים שטרות ופיקדונות כספיים, זכויות הביטוח, המלאי, המוניטין שלה
בין , החברה התחייבה כלפי הבנקים. למשמרת או לאחר, המופקדים בין לגוביינא ,וניירות ערךשטרות 

ת הרכוש המשועבד ולא להרשות לא למסור א, לא להשכיר, לא להחכיר, לא להעביר, לא למכור, היתר
וזאת פרט למכירות הנעשות במהלך , ללא הסכמת הבנקים מראש ובכתב, להשתמש בו בכל דרך שהיא

  . הרגיל של עסקיה
התחייבה החברה כלפי חלק מהבנקים לא להלוות לבעלי מניותיה ולא לפרוע להם הלוואות קיימות , בנוסף

ללא , החברה את התשלומים המגיעים לבנקים באותה שנהכל עוד לא פרעה , או עתידיות בשנה כלשהי
ללא הסכמת הבנקים ) בעלות ושליטה(וכי לא יהיה שינוי במניות החברה  ;הסכמת הבנקים מראש ובכתב

  .מראש ובכתב
  

חברת כל אחת של . נ.ח ע"ש 1מניות בנות  100 -כ 2013, בפברואר 17בנוסף שעבדה החברה החל מיום 
 ,לרבות כל הזכויות, זכויות הנלוות והנובעות והקשורות לניירות ערך אלווכל ה ברימאג השקעות

וכל נייר , המפורטות במסמכים שנחתמו בין התאגיד לבין המלווה בין אם יופקדו בידי הבנק ובין אם לאו
  .שיחליפו ניירות ערך אלו או יהוו תמורה עבורם ,נכס או זכות, ערך

  
  :וברימאג צקלון ת ברימאג שירותוהמאוחד ותשעבודים הרשומים על נכסי החבר  .2

ת שעבוד קבוע ראשון על והמאוחד ותהחבר ורשמ ,מ"לבנק לאומי לישראל בע הןלהבטחת התחייבויותי
וכן  ,ת ועל כל השטרותוהמאוחד ותהמוניטין של החבר, תוהמאוחד ותהון המניות הבלתי נפרע של החבר

ת יש או תהיה והמאוחד ותשלחבר, וכל השטרות ןרכוש, יהןשעבוד שוטף ראשון בדרגה על כל מפעל ורשמ
  .זכות בהם

  
או  ןמסרה או תמסור לבנק לביטחוהמאוחדת שהחברה  ,שעבוד קבוע ראשון בדרגה על כל השטרות

יש או תהיה זכות בהם המאוחדת שלחברה  ,ושעבוד שוטף ראשון בדרגה על השטרות ,לגבייה או לשמירה
 ,בבנקים אחרים לביטחוןהמאוחדת או יופקדו על ידי החברה /ים והמופקד ,למעט שטרות, או לגביהם

  .מעת הפקדתם בלבד, ואשר יחשבו כמשועבדים לטובתם בשעבוד קבוע
  

  :תקשורתשעבודים הרשומים על נכסי החברה המאוחדת ברימאג  .  3
ל הון רשמה החברה המאוחדת שעבוד קבוע ראשון ע ,מ"להבטחת התחייבויותיה לבנק לאומי לישראל בע

וכן רשמה שעבוד שוטף , המוניטין של החברה המאוחדת, המניות הבלתי נפרע של החברה המאוחדת
 שהחברה ,שעבוד קבוע ראשון בדרגה על כל השטרות. ועל כל יתר רכושה ראשון בדרגה על כל מפעלה

ל ושעבוד שוטף ראשון בדרגה ע ,או לגבייה או לשמירה ןמסרה או תמסור לבנק לביטחו המאוחדת
או יופקדו /למעט שטרות המופקדים ו, או לגביהם, יש או תהיה זכות בהםהמאוחדת שלחברה  ,השטרות

  .ואשר יחשבו כמשועבדים לטובתם בשעבוד קבוע ,בבנקים אחרים לביטחוןהמאוחדת על ידי החברה 

  
  :מערכותשעבודים הרשומים על נכסי החברה המאוחדת ברימאג   .  4

רשמה החברה המאוחדת , מ"החברה המאוחדת כלפי בנק לאומי לישראל בעלהבטחת התחייבויותיה של 
ושעבוד שוטף כללי ראשון , על הון המניות הבלתי נפרע שלה ועל המוניטין שלה שעבוד קבוע ראשון בדרגה

שיש לחברה המאוחדת כעת או , מכל מין או סוג שם, ועל כל יתר הנכסים והזכויות מפעלה בדרגה על
  .שיהיו לה בעתיד

להשכיר או למסור בכל אופן אחר שהוא את , להחכיר, להעביר, התחייבה לא למכור ברימאג מערכות
מבלי לקבל  ,להשתמש בו או להפעילו, ולא להתיר לאחרים להחזיקו, הרכוש המשועבד או כל חלק הימנו
  .את הסכמת הבנק לכך בכתב ומראש

או  ןמסרה או תמסור לבנק לביטחו המאוחדתשהחברה  ,שעבוד קבוע ראשון בדרגה על כל השטרות
, יש או תהיה זכות בהםהמאוחדת שלחברה  ,ושעבוד שוטף ראשון בדרגה על השטרות ,לגבייה או לשמירה

 ,בבנקים אחרים לביטחוןהמאוחדת או יופקדו על ידי החברה /המופקדים ו ,למעט שטרות, או לגביהם
  .תם בלבדמעת הפקד, ואשר יחשבו כמשועבדים לטובתם בשעבוד קבוע
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  )המשך( שעבודים  .ג
  
  :וחברה מוחזקת שלהברימאג השקעות שעבודים הרשומים על נכסי     .5   

  
רשמה , כלפי תאגידים בנקאייםברה המוחזקת על ידי ברימאג השקעות החלהבטחת התחייבויותיה של 

  :לטובתםהחברה המוחזקת על ידי ברימאג השקעות 
  

 .וולטאיים - בכל הנוגע למתקנים הפוטו  יהשיעבוד קבוע בדרגה ראשונה על מלוא זכויות
 םוהנובעות מה והזכויות על פיהם, ח"שיעבוד שוטף בדרגה ראשונה על כל הפיקדונות בשקלים או במט

  .לטובת הבנק
או שיגיעו /המגיעים ו ,הזכויות ותשלומים אחרים, על כל הכספים השעבודשיעבוד קבוע והמחאה על דרך 

  .מאת לקוח עיקרילה 
  

, הרכוש והזכויות מכל סוג שהוא ללא יוצא מן הכלל, הכספים, שיעבוד צף לטובת הבנק על כל הנכסים
שיעבוד קבוע לטובת הבנק על הון המניות . זמן כלשהו בכל אופן ודרךכעת או שיהיו לה בעתיד בלה שיש 

או הנחה /או הקלה ו/לפטור ו יהעל כל זכויות, על המוניטין, או שנדרש וטרם נפרע/שטרם נדרש ו ,השל
  .אשר בידי הבנק ,המסמכים והשטרות, שיעבוד קבוע לטובת הבנק על כל ניירות ערך. על פי דין, ממס

  
  .ח והזכויות על פיו והנובעות ממנו"אלפי ש 571רגה ראשונה על פיקדון בבנק פועלים בסך שעבוד קבוע בד

  
על כל הזכויות לקבלת תקבולים מחברת חשמל שעבוד קבוע בדרגה ראשונה והמחאה על דרך השיעבוד 

  .אשר תנאיהם מפורטים בדוח הרשם ,הסכמים 3מכח בגין מ "בעלישראל 
  

  ).5(א  19ראה ביאור  -  ג השקעותבחברת ברימא יםשעבודהלעניין 

  
  :מ"ישראל בע מ.ב.ולחברת י שעבודים הרשומים על נכסי ישפאר לטובת בנקים    .6

  
נרשם שעבוד קבוע על הון המניות הבלתי נפרע , לשם הבטחת התחייבויות ישפאר כלפי אשראי מבנקים

, ישפאר וזכויות מכל סוג שהוא וכן נרשמו שעבודים קבועים ושעבודים שוטפים על נכסי, והמוניטין שלה
  .וכן כל יתר רכושה ,הנובעים מאותן זכויות ,לרבות הפירות, שיש או שיהיו לישפאר בעתיד

לא למכור ולא להעביר את הרכוש המשועבד ללא , בין היתר, ישפאר התחייבה כלפי הבנקים האמורים
  . הרגילוזאת פרט למכירות הנעשות במהלך העסקים , הסכמת הבנק מראש ובכתב

שעבוד  רשמה ישפאר ,בגין החכירה המימונית של השרת" יבמ"להבטחת התחייבות ישפאר כלפי חברת 
  . אשר הסכום המובטח שימש בפועל לרכישתם ,סכום על הנכסיםב ההגבל ראשון ללא

  
  ערבויות  .ד
  

 -31.12.12( .ח"אלפי ש 13,884 - כערבויות בנקאיות בסכום כולל של  לחברות המאוחדות הדיווחלתאריך   .1
  ).ח"אלפי ש 17,049-כ

 
 זו סך ההתחייבויות בגין ערבות. החברה ערבה בערבות בלתי מוגבלת לחובות בבנקים של ברימאג שירות  .2

  .ח"אלפי ש 5,005הנו  2013, בדצמבר 31ליום 
 
שראל התקבלה החלטה על ידי דירקטוריון החברה לערוב כלפי בנק לאומי לי 2009, באוגוסט 23ביום   .3

 ללא, מ לבנק"תקשורת בע והתחייבויותיה של חברת ברימאג לפירעון כל חובותיה") הבנק(" מ"בע
זו ליום  אין התחייבויות בגין ערבות. אשר סוכמו בין החברה לבין הבנק, בתנאים ובנוסח, הגבלת סכום

    .2013, בדצמבר 31
    

ון החברה לערוב כלפי בנק לאומי לישראל התקבלה החלטה על ידי דירקטורי 2009, באוגוסט 23ביום .   4
ללא הגבלת , מ לבנק"בע מערכות והתחייבויותיה של חברת ברימאג לפירעון כל חובותיה") הבנק(" מ"בע

 31זו ליום  סך ההתחייבויות בגין ערבות. אשר סוכמו בין החברה לבין הבנק, בתנאים ובנוסח, סכום
  ח"אלפי ש 55,054הנו  2013, בדצמבר

  
אישר דירקטוריון החברה מתן ערבות בלתי מוגבלת לחשבונות הבנקאיים של  2010, במרץ 24ום בי.  5

אלפי  2,911הינו  2013, בדצמבר 31בגין ערבות זו ליום  סך ההתחייבות. מ"ברימאג השקעות באנרגיה בע
  .ח"ש

  
 חשבון בגין מ"בע לישראל לאומי אישר דירקטוריון החברה מתן ערבות לבנק 2010, באוגוסט 27ביום   .  6

 לישראל לאומי בבנק שלה הבנק מ עבור חשבונות"בע באנרגיה השקעות ברימאג. ש.הבנק לחברת ב
  .2013, בדצמבר 31זו ליום  ערבות אין התחייבויות בגין. שייפתחו ככל, מ"בע
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  )המשך( ערבויות  .ד
  

אישר דירקטוריון החברה מתן ערבות לחשבונות הבנק של ברימאג אביזרי חשמל  2011, באפריל 27ביום .  7
אלפי  27,199הנו  2013, בדצמבר 31זו ליום  סך ההתחייבויות בגין ערבות. ח"מיליון ש 50עד לסכום של 

  .ח"ש
  

  .לעיל) 14(' ב 19ראה סעיף . החברה ערבה להסכם ההתקשרות עם חברת גרין ריי.    8
  
  .לעיל) ז3(' ב 19של ישפאר ראה סעיף  הלעניין ערבות בגין התחייבויותי.    9
  

  . ש בקשר עם שכירת גגות מבנים.החברה ערבה להתקשרות ב.  10
  

 -מנטרי ואשראי ספקים מובטח בסכום כולל של כאשראי דוקו לחברות המאוחדות הדיווחלתאריך . 11
  .ח"ש אלפי 28,480

 
  יתרות מובטחות  .ה

  

  .ח"אלפי ש 234,572היתרות המובטחות במאוחד מסתכמות לסך של  הדיווחלתאריך 

 
  :להלן הרכב היתרות המובטחות

 ח"אלפי ש 

  
 206,092 אשראי מתאגידים בנקאיים

 14,596 אשראי ספקים ואשראי דוקומנטרי     
    884,13  ערבויות בנקאיות     

 234,572 

 ===== 

  
  

 הון המניות -  20ביאור 
 הון מניות מונפק ונפרע הון מניות רשום 

 מספר מניות           מספר מניות 

             ,בדצמבר 31                       ,בדצמבר 31                 

 (*) 2 0 1 2 (*) 2 0 1 3 (*) 2 0 1 2 (*) 2 0 1 3 :ההרכב  .א

     
 10,394,378 10,394,378 100,000,000 100,000,000 א"כ. נ.ח ע"ש 0.01מניות רגילות בנות 

 ======== ======== ======= ======= 

  .להלן 'ב 20ראה סעיף (*)  
  

, בדצמבר 31ליום . נ.ח ע"ש 0.01ח למניה רגילה בת "ש 13אביב לפי -המניה נסחרת בבורסה לניירות ערך בתל
2013.  

  
  רכישת מניות על ידי החברה  .ב
  

החליט דירקטוריון החברה לאשר תוכנית לרכישה עצמית של מניות החברה עד לסך  2008, בנובמבר 27ביום 
, במאי 27דהיינו עד ליום , חודשים 6בתוקפה לתקופה של  עמדהתוכנית רכישת המניות . ח"מיליון ש 5של 

2009.  

  .ח"ש 1,493,525מניות תמורת  207,529רכשה החברה  2008, בדצמבר 17ביום 
  .ח"ש 178,844מניות נוספות תמורת  25,368רכשה החברה  2008, בדצמבר 25ביום 

אשר אינן מקנות לבעליהן זכות השתתפות באסיפות , הינן מניות רדומות) מניות 232,897(ל "המניות הנ
המניות אינן מקנות זכות לדיבידנד ולחלוקת עודפי רכוש החברה , ןכמו כ. כלליות של החברה והצבעה בהן

  . 1999 -ט "התשנ, כהגדרתן בחוק החברות, במסגרת פירוק
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  )המשך(ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים 
------- ------------------------------  

  
  )המשך( הון המניות -  20ביאור 

  
  זכויות הנלוות למניות  .ג

  
כל המניות . הרגילות מקנות לבעליהן זכות השתתפות באסיפות כלליות של החברה והצבעה בהןהמניות 

  .בהתאם לערכן הנקוב, הרגילות מקנות לבעליהן זכות לדיבידנד ולחלוקת עודפי רכוש החברה במסגרת פירוק
רשומות למסחר  )10,161,481(יתרת המניות , לעיל' ב 20כאמור בסעיף , למעט המניות שנרכשו על ידי החברה

  .אביב -בבורסה לניירות ערך בתל 
  
אביב ובמסגרת התחייבות החברה -באמצעות הנפקה לראשונה בבורסה לניירות ערך בתל, במסגרת גיוס ההון  .ד

  :את הפעולות הבאות 2005ביצעה החברה במהלך שנת , לביצוע המיזוג
  

 .ה לערכן הנקוב במזומןמניות לבעלי מניות החברה ערב המיזוג בתמור 1,558הקצאה של  .1

' שמכוחו הועברו לחברה פעילותן של דיגיטל אייג, מניות במסגרת הסכם המיזוג 2,442הקצאה של  .2
 .ודנמור

בתמורה , כל אחת. נ.ח ע"ש 1מניות בנות  45,000הקצאה לכל בעלי מניותיה של החברה לאחר המיזוג של  .3
ד מבעלי המניות בחברה מניות של החברה באופן שלאחר ההקצאה החזיק כל אח, לערכן הנקוב במזומן

 .כאמור, בשיעור זהה לזה שהחזיק לפני ההנפקה

ח "ש 1מניות בנות  100,000,000-החליטה החברה להגדיל את הון המניות הרשום שלה ל 2005בחודש יוני  .4
עת ובה ב, .נ.ח ע"ש 1,000,000- ל. נ.ח ע"ש 100,000,000-כל אחת וכן להקטין את הונה הרשום מ. נ.ע

, לרבות כל המניות שבהון המניות המונפק והנפרע שלה, לפצל את כל המניות המצויות בהון הרשום שלה
כך שלאחר הפיצול קיימות , .נ.ח ע"ש 0.01מניות בנות  100-פוצלה ל. נ.ח ע"ש 1באופן שכל מניה בת 

 .א"נ כ.ח ע"ש 0.01מניות בנות  100,000,000בהונה הרשום של החברה 
  
אביב את ניירות -בבורסה לניירות ערך בתל, על פי תשקיף, הנפיקה החברה לציבור 2005פטמבר בחודש ס  .ה

  :הערך הבאים
  

 .ח"ש 21,430א בערך נקוב כולל של "כ. נ.ח ע"ש 0.01בנות , רשומות על שם, מניות רגילות 2,143,000 .1

שם ונושאות ריבית שנתית רשומות על ") 'ח א"אג" -להלן ) ('סדרה א(אגרות חוב . נ.ח ע"ש 51,432,000 .2
 2005מדד חודש יולי = מדד הבסיס (למדד המחירים לצרכן ) קרן וריבית(צמודות , 3.25%בשיעור של 

בחודש אוגוסט של כל  31תשלומים שנתיים שווים ביום  7 -תעמוד לפירעון ב' ח א"כאשר קרן אג, )הידוע
בחודש אוגוסט של כל אחת מהשנים  31והריבית תשולם ביום , ועד בכלל 2013עד  2007אחת מהשנים 

  . ועד בכלל 2013עד  2006
  

החל מיום , ח ערך נקוב כל אחת בכל יום מסחר"ש 0.01ניתנות להמרה למניות רגילות בנות ' ח א"אג
לחודש אוגוסט  31עד  16למעט בין הימים , ועד בכלל 2013, באוגוסט 15רישומן למסחר בבורסה עד ליום 

  .למניה רגילה אחת' ח א"ח ערך נקוב אג"ש 15בשער המרה בסך , 2012עד  2007של כל אחת מהשנים 
  .לעיל 17ראה גם ביאור              

 מגבלות חיצוניות על יכולת החברה לחלק דיבידנד         .ו

סדרה (כי כל עוד אגרות החוב  ,התחייבה החברה 2010, ביוני 24במסגרת דוח הצעת מדף שפרסמה ביום 
 ,לא תחלק במהלך שנה קלנדרית כלשהי דיבידנד בסכום מצטבר החברה, תהיינה במחזור רההחבשל ) 1

  . על פי דוחותיה הכספיים השנתיים לשנה שחלפה, )לאחר מס(מהרווח השנתי הנקי שלה  50%שיעלה על 

 מדיניות חלוקת דיבידנד     

  :כדלקמן, דיבידנדים בחברההחליט דירקטוריון החברה לאמץ מדיניות של חלוקת  2005בחודש אוגוסט 

לאחר (מהרווח השנתי הנקי שלה  15%תחלק החברה לבעלי מניותיה כדיבידנד במזומן לפחות  2006בשנת 
  .על פי הרווח שיקבע בדוחותיה הכספיים לשנה שחלפה, בשנה שחלפה) מס

הנקי שלה  מהרווח השנתי 35%לפחות , תחלק החברה לבעלי מניותיה כדיבידנד במזומן, 2007החל משנת 
 .על פי הרווח שיקבע בדוחותיה הכספיים לשנה שחלפה, בשנה שחלפה) לאחר מס(

 . יום ממועד פרסום הדוחות השנתיים של החברה לשנה שחלפה 60הדיבידנד יוכרז תוך 
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  )המשך(ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים 
 -------- -----------------------------  

  
  )המשך(הון המניות  -  20ביאור 

 )המשך( מגבלות חיצוניות על יכולת החברה לחלק דיבידנד         .ו

יישום ההחלטה האמורה כפוף להוראות הדין בדבר חלוקה מתוך רווחים ולהערכת דירקטוריון החברה 
 .בחבויותיה הקיימות והצפויות ובכללן התחייבויותיה כלפי הבנקים, מעת לעת, בדבר יכולתה לעמוד

או תיקון /בדבר שינוי ו, ולפי שיקול דעתו הבלעדי, ברה תישמר הזכות להחליט בכל עתלדירקטוריון הח
 . או ביטול מדיניות חלוקת הדיבידנד שנקבעה בהחלטתו האמורה/ו

  .2010ח בגין שנת "אלפי ש 7,095חילקה החברה דיבידנד בסך כולל של  2011בשנת 
  

  .2012ח בגין שנת "אלפי ש 8,000חילקה החברה דיבידנד בסך כולל של  2013בשנת 
  

  
  .לעיל 17כמפורט בביאור , הומרו אגרות חוב להמרה למניות 2009-2010בשנים .   ז



  מ"בע' ברימאג דיגיטל אייג
================= 

 91

  )המשך(ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים 
 ---------- ------------------------- ----  

  
  תנאי הצמדה של יתרות כספיות -  21ביאור 

  
  

                       2012, בדצמבר 31ליום                                                 2013, בדצמבר 13ליום                              

                              ח"אלפי ש                                                             ח"אלפי ש                                       

    במטבע    מטבעב 

    חוץ או    חוץ או 

  ללא בהצמדה בהצמדה  ללא בהצמדה בהצמדה  

 כ"סה הצמדה למדד לו כ"סה   הצמדה למדד      לו        

         :נכסים
           נכסים שוטפים

 3,424 2,160 --    1,264 999 723 --       276 מזומנים ושווי מזומנים
 267,898 255,358 6,299   6,241 260,171 257,356 --       2,815 לקוחות

 5,631 --  5,631   -- 1,199 --  1,199       -- מיסים שוטפים לקבל
  7,391    2,368      1,028   3,995 11,584 5,054 --       6,530 חייבים ויתרות חובה

  369,29    28,711         --        658    627,95     9,461  18,302          193  נכסים המוחזקים למכירה

 9,814      19,501 272,594 301,909 12,158   12,958 288,597 313,713 

 ====      ==== ===== ===== ====   ==== ===== ===== 

         שוטפים לאנכסים 
יתרות חובה השקעות ו

 671,24 12,089 582,21       -- 3,109 3,109     --         -- לזמן ארוך
  --     --  3,109  3,109  --  12,582  12,089  24,671  

 ==== === ==== ==== ====     ==== ==== ==== 

         :התחייבויות
         התחייבויות שוטפות

 233,096 229,073 -- 4,023 206,093 195,753 -- 10,340 אשראי לזמן קצר
לספקים  התחייבויות
 87,545 37,004 -- 50,541 68,268 36,376 -- 31,892 תיםונותני שירו

 -- -- -- -- 3,225 -- 3,225 -- לשלםשוטפים מיסים 
   112,27 054,27    58                  --   681,29  525,29     --     156 זכאים ויתרות זכות

 42,388 3,225    261,654 307,267 54,564 58    293,131 347,753 

 ==== === ===== ===== ==== === ===== ===== 

         
         שוטפות לאהתחייבויות 

 1,102 1,102 -- -- 886 886 -- -- התחייבויות לזמן ארוך
חוב הניתנות  אגרות

  56  --  56  --  --  --  --  --  להמרה במניות
ניתנות שאינן אגרות חוב 

 78,952 78,952      --  -- 59,410 59,410 --  -- להמרה במניות
התחייבויות המתייחסות 

לנכסים המוחזקים 
  410,37  725,99     237  11,176  44,937    1,224  43,713      --  למכירה

 -- 43,713 61,520 105,233 11,176 293 106,051 117,520 

 === ==== ===== ===== ====  ==== ===== ===== 
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  )המשך(לדוחות הכספיים המאוחדים  ביאורים
 -------------------------------------  

  
  )המשך( תנאי הצמדה של יתרות כספיות -  21ביאור 

  
  

                         2012, בינואר 1ליום                              

                        ח"אלפי ש                                       

       במטבע 

       חוץ או 

     ללא בהצמדה בהצמדה  

    כ"סה   הצמדה למדד      לו        
        :נכסים

          נכסים שוטפים
    2,613 2,334 --    279 מזומנים ושווי מזומנים

    289,620 276,956 10,129   2,535 לקוחות
     17,868 --  17,868   -- מיסים שוטפים לקבל
     256,29    11,750     559   947,16 חייבים ויתרות חובה

 19,761   28,556 291,040 339,357    

 ====   ==== ===== =====    
        שוטפים לאנכסים 

    917,19 381,6 536,13        -- יתרות חובה לזמן ארוךהשקעות ו
  --  13,536  6,381  19,917        

 ====   ==== ==== ====    
        :התחייבויות

        התחייבויות שוטפות
    307,340 277,541 -- 29,799 אשראי לזמן קצר

    91,706 39,537 -- 52,169 לספקים ונותני שירותים התחייבויות
    805 -- 805 -- לשלםשוטפים מיסים 

       966,29   966,29       --                -- זכאים ויתרות זכות

 81,968 805    347,044 429,817    

 ==== ==== ===== =====    

        
        שוטפות לאהתחייבויות 

    1,327 1,327 -- -- התחייבויות לזמן ארוך
        60  --  60  --  חוב הניתנות להמרה במניות אגרות

       690,98   690,98       --  -- ניתנות להמרה במניותנן שאיאגרות חוב 

 -- 60 100,017 100,077    

 ==== ==== ===== =====    
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  )המשך(ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים 
 -------- -----------------------------  

  
  

  שירותיםהכנסות ממכירות ומתן  -  22ביאור 
  

 לשנה שהסתיימה 

                     ,בדצמבר 31ביום                        

 3 1 0 2 2 1 0 2  (*) 1 1 0 2 (*) 

                            ח"אלפי ש                       

    
 600,621 671,236 636,853 כ הכנסות"סה

 ===== ===== ===== 

    
    )1(קריים לקוחות עי

    
 13.81% 16.72% 15.91% מגזר המוצרים הביתיים - )חברה בבעלות בעל שליטה(' לקוח א

       ===== ===== ===== 

    
  .'כח 2 -ו 31ראה ביאורים  - הוצג מחדש (*) 
  
 ה מסך ומעל 10%הכנסות מהם בשנים המדווחות מהוות האשר , לקוחות עיקריים בפירוט זה הינם לקוחות) 1(

  . במאוחדהכנסות הכל     
  
  
 

  עלות ההכנסות -  23ביאור 
  

 
 לשנה שהסתיימה                   

                     ,בדצמבר 31ביום                        

 3 1 0 2 2 1 0 2 (*) 1 1 0 2 (*) 

                            ח"אלפי ש                       

    
 391,192 421,032 432,081 חלפים ונלוות, ות מוצריםקני

 23,226 24,798 25,267 שכר עבודה והוצאות נלוות 
 6,974 6,465 7,290 אחזקת כלי רכב
 16,937 18,622 18,922 שירות ואחסנה

  11,339  10,165  16,992  התקנות וקבלני משנה
  5  9  9  פחת והפחתות

    774,5    945,4    15,49 אחרות

 506,052 486,036 455,447 

 )217,18(    529,3 )680,28( במלאי מוצרים וחלפים )גידול(קיטון 

 477,372 489,565 437,230 

 ===== ===== ===== 

  .'כח 2 -ו 31ראה ביאורים  - הוצג מחדש (*) 
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  )המשך(ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים 
 -------------- ------------------------ -  

  
  

  הוצאות מכירה -  24ביאור 
  
 לשנה שהסתיימה               

                       ,בדצמבר 31ביום                    

 3 1 0 2 2 1 0 2 (*) 1 1 0 2 (*) 

                             ח"אלפי ש                     

    
 41,769 40,438 39,048 שכר עבודה והוצאות נלוות

 16,443 18,001 11,470  עמלות לסוכנים
 22,053 12,447 12,229 )1(נטו , פרסום וקידום מכירות

 21,187 24,277 22,428 הובלה ללקוחות
 7,880 7,283 7,022 אחזקת כלי רכב

  818  920  1,142  ביטוח אשראי
    1,818    478,2   1,689 אחרות

 95,028 105,844 111,968 

 ===== ===== ===== 

 7,524 5,205 8,128 ל "מוצג לאחר ניכוי השתתפות ספקי חו) 1(

 ==== ==== ==== 

  .'כח 2 -ו 31ראה ביאורים  - הוצג מחדש (*) 

 

      

 
  
  

  הוצאות הנהלה וכלליות  -  25ביאור 
  
 לשנה שהסתיימה             

                           ,בדצמבר 31ביום                 

 3 1 0 2 2 1 0 2 (*) 1 1 0 2 (*) 

                             ח"אלפי ש                      

    

    
 7,231 11,974 9,783 )1(שכר עבודה והוצאות נלוות 

 4,137 4,448 4,938 שכר דירה והחזקה
 3,248 2,780 3,087 דמי ניהול

 2,991 2,088 1,982 שירותים מקצועיים
 2,392 1,848 1,770 והפחתות פחת 

 1,942 3,320 2,351  נטו , חובות אבודים ומסופקים
   102,7   070,8   17,94 אחרות 

 31,852 34,528 29,043 

 ==== ==== ==== 

  24   --    --               השתתפות בהוצאות החברה על ידי חברה בבעלות בעל שליטה -בניכוי ) 1(
 ====  ====  ====  
  
  .'כח 2 -ו 31ראה ביאורים  - הוצג מחדש ) (*
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  )המשך(ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים 
-------------- -------------------------  

  
  

  הוצאות אחרות -  26ביאור 
  
 לשנה שהסתיימה                    

                     ,בדצמבר 31ביום                        

 3 1 0 2 2 1 0 2 (*) 1 1 0 2 (*) 

                             ח"אלפי ש                      

    
 33 2 26 ממימוש רכוש קבוע הון הפסד 
    --    --     3 אחרות

 29 2 33 

 === === === 

  
  .'כח 2 -ו 31ראה ביאורים  - הוצג מחדש (*) 

  
  

  הכנסות אחרות -  27ביאור 

 לשנה שהסתיימה               

                          ,בדצמבר 31ביום                   

 3 1 0 2 2 1 0 2 (*) 1 1 0 2 (*) 

                            ח"אלפי ש                      

    
 1,080 1,221 1,094 המטופלות לפי שיטת השווי המאזנית ומוחזק ותדמי ניהול מחבר

 ==== ==== ==== 

  
  .'כח 2 -ו 31ראה ביאורים  - הוצג מחדש (*) 

 
  הכנסות מימון -  28ביאור  

  

 לשנה שהסתיימה                

                        ,בדצמבר 31ביום                    

 3 1 0 2 2 1 0 2 (*) 1 1 0 2 (*) 

                            ח"אלפי ש                      

    
 1,376 1,055 409 ואחרים קדונותיריבית מפ

 992 31 2,049 הפרשי שער
 1,872 5,170 4,353 לחברה מוחזקתריבית מהלוואות 

  1  --  9 ריבית בגין הטבות לעובדים
  1,128  2,443  1,727  אשראי לקוחותבגין 

 8,547 8,699 5,369 

 ==== ==== ==== 

  
   .'כח 2 -ו 31ראה ביאורים  - הוצג מחדש (*) 
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  )המשך(ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים 

----------------------- -- --------------  
  

  הוצאות מימון -  29ביאור 
  

 לשנה שהסתיימה                  

                          ,בדצמבר 31ביום                   

 3 1 0 2 2 1 0 2 (*) 1 1 0 2 (*) 

                            ח"אלפי ש                      

    
 24,703 25,715 21,716 בגין אשראי לזמן קצר

  23  -- --  סחירים הפסד מניירות ערך
 5,999 5,769 4,839  ניתנות להמרה למניותשאינן בגין אגרות חוב 

 3,787 685 -- הפרשי שער
      334       )41(       36 נטו, הטבות לעובדיםריבית בגין 

  26,591 32,128 34,846 

 ==== ==== ==== 

  
  .'כח 2 -ו 31ראה ביאורים  - הוצג מחדש (*) 
  

  מיסים על ההכנסה -  30ביאור 
 

   1985-ה"התשמ, )תיאומים בשל אינפלציה(חוק מס הכנסה .   א
 

כשהן מותאמות לשינויים במדד המחירים  ,בישראל לצורכי מס נמדדו התוצאות 2007עד לתום שנת , פי החוק-על
  .לצרכן

 המגביל, 1985-ה"התשמ, )תיאומים בשל אינפלציה(התקבל בכנסת תיקון לחוק מס הכנסה  2008בחודש פברואר 
נמדדות התוצאות לצורכי מס בערכים  2008החל משנת . ואילך 2008את תחולתו של חוק התיאומים משנת 

 .2007, בדצמבר 31מעט תיאומים מסוימים בגין שינויים במדד המחירים לצרכן בתקופה שעד ליום ל, נומינליים
 .2008התיקון לחוק כולל בין היתר את ביטול התוספת והניכוי בשל אינפלציה והניכוי הנוסף בשל פחת החל משנת 

  
  הקבוצהשיעורי המס החלים על   .ב
  

  .25% - 2013 -ו 2012בשנת , 24%היה  2011שיעור מס החברות בישראל בשנת 

-2006כהוראת שעה לשנים . חבר בני אדם חייב במס על רווח הון ריאלי בשיעור מס החברות החל בשנת המכירה
 1שנרכש לפני יום  ,)למעט מוניטין שלא שולם עבורו(כי במכירת נכס שאינו נייר ערך הנסחר בבורסה  ,נקבע 2009

ארית לתקופה שעד ליום יעל חלק רווח ההון הריאלי המיוחס לינ - 2009, צמברבד 31ונמכר עד ליום  2003, בינואר
ולגבי חלק רווח ההון הריאלי המיוחס  ,יחול מס החברות בשיעור הקבוע בפקודה בשנת המכירה 2002, בדצמבר 31
  .25%ועד למועד המכירה יחול מס בשיעור של  2003, בינואר 1ארית לתקופה שמיום ילינ

 .)"החוק" -להלן ( 2011 - ב"התשע, )תיקוני חקיקה(התקבל בכנסת החוק לשינוי נטל המס  2011, רבדצמב 5ביום 
במסגרת החוק גם . מתווה ההפחתה של שיעורי מס החברות 2012החל משנת , בין היתר, במסגרת החוק בוטל

, כאמור לעיל ,25% -לאור העלאת שיעור מס החברות ל. 2012החל משנת  25%הועלה מס החברות לשיעור של 
  .הועלו בהתאמה גם שיעור המס על רווח הון ריאלי ושיעור המס של השבח הריאלי

  
 תיקוני חקיקה להשגת יעדי( ת לאומייםיופורסם ברשומות החוק לשינוי סדרי עדיפו 2013 ,באוגוסט 5ביום 

  :את השינויים להלן, רבין הית, בעואשר ק ,)"החוק" -להלן ( 2013 - ג"התשע, )2014 - ו 2013התקציב לשנים 

 

  .25% במקום 26.5% ואילך לשיעור של 2014שיעור מס החברות משנת המס  תהעלא  .א
 שמקורו ,לבעלי מניותיה דיבידנד המחלקת, במקרקעין להשקעות וקרן משפחתית חברה למעט, חברה  .ב

 הנכס של רעיונית ירהמכ בשל ,העניין לפי, שבח מס או הון רווח במס תחויב, פלוני מנכס "שערוך רווחי"ב
 החל במס מגולמת החלוקה( המגולמת החלוקה לסכום בהתאם תיקבע הרעיונית תמורת המכירה. המשוערך

 שלא ,עודפים הינם" שערוך רווחי". הנמכר הנכס של המקורי המחיר יתרת בתוספת )המכירה הרעיונית בשל
 של הכספים ועדת באישור, האוצר שר ידי לע בתקנות שיותקנו שיערוך כרווחי שיוגדרו, חברות במס נתחייבו
  .ח"ש מיליון 1 על עולה סכומם ואשר, הכנסת

  
הנה גידול בהכנסות מס בדוחות הכספיים המאוחדים  2014השפעת השינוי בשיעור מס החברות החל משנת המס 

, בדצמבר 31ח לשנה שהסתיימה ביום "אלפי ש 504 -ובנכס מס נדחה של החברה והחברות המאוחדות בסך של כ
2013.  
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  )המשך(ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים 
----------------------- ----------------  

  )המשך(מיסים על ההכנסה  -  30ביאור 

  אישור מס הכנסה לתוכנית המיזוג  .ג
ת סעיף בהתאם להוראו, כאמור בהסכם המיזוג, אישרו שלטונות מס הכנסה את תוכנית המיזוג 2005בחודש יוני   

  ").הפקודה" -להלן (לפקודת מס הכנסה  103
רוב הנכסים שהועברו אל החברה במסגרת המיזוג מכל החברות המעבירות , לפקודה 103בהתאם להוראת סעיף 

  .ורוב הנכסים שהיו ברשותה ערב המיזוג לא ימכרו בתקופה של שנתיים מיום המיזוג
, לרבות ניכוי בשל אינפלציה, לפקודה 92-ו 28כאמור בסעיפים  כי הפסדי החברות, בין היתר, באישור האמור נקבע
הניתנים להעברה , עד למועד המיזוג) החברה(ובחברה הקולטת ) 'קרי דנמור ודיגיטל אייג(בחברות המעבירות 

וכן הפרשות או הוצאות שנרשמו בספרי החברות המעבירות והקולטת ערב מועד המיזוג ולא הותרו , לשנים הבאות
יותרו בקיזוז בחברה הקולטת החל משנת , ")הפסדים: "להלן כל האמור בסעיף זה(מס עד למועד המיזוג לצרכי 

שנים מיום המיזוג לא יותר בקיזוז סכום העולה על  10ובלבד שבכל שנת מס בתקופה של , המס שלאחר המיזוג
  :הנמוך מבין

  .מההכנסה החייבת של החברה הקולטת באותה שנת מס 50%) א(
  .מסך כל ההפסדים 10%) ב(

  .לפי העניין, לפקודה 92או  28והכל בכפוף להוראות הפקודה ולרבות סעיפים 

  שומות מס סופיות  .ד
  . 2009, בדצמבר 31שומות עצמיות הנחשבות כסופיות עד וכולל השנה שהסתיימה ביום  לחברה. 1
 .2010 ,בדצמבר 31שהסתיימה ביום שנה ההוצאו שומות סופיות עד וכולל וברימאג שירות לברימאג תקשורת . 2
ברימאג . ש.לב, מ"המנהלת להפקת אנרגיה ירוקה בע -לגרין ריי , לברימאג השקעות באנרגיה, לברימאג מערכות. 3

כרמל . לאתאורה ולברימאג אביזרי חשמל ו, מ"לגבעת עוז ברימאג השקעות באנרגיה בע, באנרגיה השקעות
 .מס סופיות מאז היווסדן טרם הוצאו שומות מ"מתקדמת בע תקשורת

  .2009, בדצמבר 31שנה שהסתיימה ביום הלישפאר הוצאו שומות מס סופיות עד וכולל . 4

  הפסדים מועברים לצרכי מס  .ה
אשר כתוצאה מהמיזוג יקוזזו בעתיד , ח"מיליון ש 1 -בסך של כ 2013, בדצמבר 31הפסדים לצרכי מס ליום  חברהל

 -לחברה הפסד הון מועבר בסך של כ, כמו כן .לעיל' ת בכפוף לאמור בסעיף גוזא, מרווחי החברה החייבים במס
 .ח"אלפי ש 2,012

  .ח"מיליון ש 9.8 -בסך של כ 2013, בדצמבר 31הפסדים לצרכי מס ליום ) כולל ברימאג תאורה( מערכותלברימאג 
  .ח"מיליון ש 34.3 -בסך של כ 2013, בדצמבר 31לברימאג השקעות באנרגיה הפסדים לצרכי מס ליום 

  .ח"ש מיליון 21.7 -בסך של כ 2013, בדצמבר 31לגרין ריי הפסדים לצרכי מס ליום 
  .ח"מיליון ש 7.3 -בסך של כ 2013, בדצמבר 31לברימאג שירות הפסדים לצרכי מס ליום 
  .ח"מיליון ש 2.5 -בסך של כ 2013, בדצמבר 31לברימאג צקלון הפסדים לצרכי מס ליום 

  :מיסים נדחים. ו
  

  :ההרכב .1
              דוח על הרווח הכולל                   

                  לשנה שהסתיימה                  דוח על המצב הכספי       

                   ,בדצמבר 31ביום                ,בינואר 1ליום          ,בדצמבר 31ליום        

 3  1  0  2 2  1  0  2 (*) 2  1  0  2 (*)  3  1  0  2 2  1  0  2 (*) 1  1  0  2 (*) 

                     ח"אלפי ש                                   ח"אלפי ש                            

       :סים נדחים בגיןיהתחייבויות מ
 1,674 )3,936( 2,474 -- )2,474( -- פרויקטים 

 )743(     474 )275( )1,230(     )756(  )1,031(  נכסים בלתי מוחשיים

 )1,031( )3,230( )1,230( 2,199 )3,462( 931 

 --------  --------  --------    -------  -------  :סים נדחים בגיןינכסי מ
 -- -- -- 1,462 -- --  פרויקטים 

 770 4,089 )2,812( 2,357 6,446 (**) 3,634 הפסדים מועברים לצורכי מס
 )387( 676 984 2,289 2,965 3,949 הפרשה לחובות מסופקים

 24 174 )257( 1,279 1,453 1,196 נטו, הטבות לעובדים
     )8(    )23(           )7(     107      84     77 התאמת יתרת לקוחות לזמן ארוך

 8,856 10,948 7,494  )2,092( 4,916 399  

  ------  ------  -------   ------  ------  ------ 

    6,264 7,718 7,825 נטו, סים נדחיםינכסי מ

 ==== ==== ====    

      ------  ------  ------ 

 1,330 1,454 107    מיסים נדחים )הוצאות( הכנסות

  
 .'כח 2 -ו 31ראה ביאורים  - הוצג מחדש (*) 

    === === === 

  
, שנים 5שיקוזזו במשך לפחות , ח"מיליון ש 2.6 -זרי חשמל בסך של כהפסדים מועברים של ברימאג אביבגין כולל  (**) 

  .לעיל' ג 1המפורט בביאור , בכפוף להוראות פקודת מס הכנסה ולקבלת אישור שלטונות מס הכנסה למיזוג



  מ"בע' ברימאג דיגיטל אייג
================= 

 98

  
  )המשך(ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים 

 ------------------------ ---------------  
  )המשך(כנסה מיסים על הה -  30ביאור 

  )המשך( :מיסים נדחים. ו
  

 :כדלקמן ,המיסים הנדחים מוצגים בדוח על המצב הכספי .2

  ,בינואר 1ליום                     ,בדצמבר 31ליום             

 3  1  0  2 2  1  0  2 (*) 2  1  0  2 (*)  

                          ח"אלפי ש                                           

        
 7,358 8,389 7,825 שוטפים לא במסגרת נכסים

 ==== ==== ==== 

 1,094 671 -- שוטפות לאבמסגרת התחייבויות 
  

  .'כח 2 -ו 31ראה ביאורים  - הוצג מחדש (*) 
 

==== ====  

 

====  

 

שישולמו או הצפויים לחול בעת , שיעורי המס לפיהם חושבו המיסים הנדחים מבוססים על שיעורי המס .3
  .שימומשו על פי הדין התקף

  

 .ניצולם של מיסי הכנסה נדחים מותנה בקיום רווחים לצרכי מס בעתיד .4
  

 לשנה שהסתיימה                             :ברווח או הפסדמיסים על ההכנסה הכלולים   .ז

                           ,בדצמבר 31ביום                           

 3 1 0 2 2 1 0 2 (*) 1 1 0 2 (*) 

                               ח "אלפי ש                                 

    
 )741( )6,410( )6,361( הוצאות מיסים שוטפים

 1,376 742 1,891 הכנסות מיסים נדחים
 670 -- 504 שינויים במיסים נדחים כתוצאה משינוי בשיעורי המס

     176     284    )112( ין שנים קודמותמיסים בג

 )4,078(  )5,384(  1,481  

 ==== ==== ==== 

  .'כח 2 -ו 31ראה ביאורים  - הוצג מחדש (*) 
  
  :ברווח או הפסדשנכללו , התאמה בין המס התיאורטי על הרווח לפני מס לבין הוצאות המס.  ח

 לשנה שהסתיימה                           

                          ,בדצמבר 31ביום                             

 3 1 0 2 2 1 0 2 (*) 1 1 0 2 (*) 

                               ח "אלפי ש                                

  )6,050(  19,089  15,622 לפני מיסים על ההכנסה לפי דוח על הרווח הכולל) הפסד(רווח 

   %24   %25   %25  סשיעור המ

    
 )1,452( 4,772 3,906 תיאורטי) חסכון במס(מס 

    
 42 175 264 נטו, והכנסות פטורות הוצאות שאינן מותרות בניכוי

    
 )176( )284( 112 מיסים בגין שנים קודמות

    
הפסדים לצרכי מס והפרשי עיתוי בגינם לא נעשו מיסים נדחים בגין 

 782 561 1,795 שנים קודמות

    
 )670( -- )504( שינויים בשיעורי המסעדכון יתרות מיסים נדחים בגין 

        
  --  --  )1,703(  הפסדים משנים קודמות בגינם נעשו מסים נדחים השנה

    
       )7(    160      208 נטו, אחרים

 4,078 5,384 )1,481( 

 ==== ==== ==== 

  .'כח 2 -ו 31 יםורראה ביא, הוצג מחדש(*) 
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  )המשך(ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים 

----------------------- -- --------------  
  

  )המשך(מיסים על ההכנסה  -  30ביאור 
  

  בישראל על חבות המס IFRSהשפעת אימוץ תקני . ט
  
תקני . IFRSאם לתקני בהת 2008, בינואר 1החברה עורכת את דוחותיה הכספיים החל מיום ', א2כאמור בביאור 

IFRS ובהתאם לכך עריכת דוחות כספיים לפי תקני , שונים מתקני חשבונאות מקובלים בישראלIFRS  עשויה
שהינם שונים מהותית מאלה המוצגים לפי תקני חשבונאות , תוצאות פעולות ותזרימי מזומנים, לשקף מצב כספי

  .מקובלים בישראל
  

לא יחול תקן  2013עד  2007הכנסה החייבת לצרכי מס לגבי שנות המס בקביעת ה ,פקודת מס הכנסהלבהתאם 
אף אם הוחל בדוחות הכספיים לגבי שנות המס , של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות 29' חשבונאות מס

  .האמורות
  

לא יחולו הלכה למעשה בעת חישוב הרווח המדווח לצרכי מס בגין שנות המס  IFRSכי תקני , משמעות היאה
  .מורותהא

  
  

  יות שהופסקופעילו -  31ביאור 
  

  הפסקת פעילות ברימאג תקשורת .1
  
 לרכישת נכסים") המוכרת("מ "בע) 95(התקשרה החברה בהסכם עם מיני ליין תקשורת  2009, ביוני 30 ביום . א

מן ") LG Electronics Inc.  ")LGופעילות הייבוא וההפצה של מכשירי טלפון סלולריים ואביזרים נלווים מתוצרת 
  .המוכרת

  
  : כדלקמן, התחייבה החברה לשלם למוכרת תמורה, בתמורה לנכסים ולפעילות הנרכשת

ח צמוד למדד המחירים לצרכן הידוע למועד החתימה על "מיליון ש 12עבור המוניטין תשלם החברה סכום של 
  .ההסכם

א מופיע בספרי המוכרת נכון ליום כפי שהו, תשלם החברה מחיר עלות המלאי העסקי, עבור המלאי העסקי שיירכש
  .העברת הבעלות

, כפי שייקבע בהסכמה בין שני הצדדים, השווה לשוויו של הציוד, תשלם החברה סכום, עבור ציוד המעבדה שיירכש
  . על ידי שמאי מוסכם, ובהעדר הסכמה

  
רו נכסים נוספים לא יועב, כמפורט לעיל, המוניטין והפעילות העסקית, ציוד המעבדה, למעט המלאי העסקי

  .מהמוכרת לחברה במסגרת הסכם רכישת הפעילות
  

  :בהתקיימות התנאים המתלים הבאים הותנתההשלמת העסקה 
  
 .קבלת אישור הממונה על הגבלים עסקיים )1
להעברת זכויותיה של המוכרת לייבוא והפצה של המוצרים בישראל על פי  LGקבלת הסכמה בכתב של  )2

 .ידי החברהל, LG -שבין המוכרת ל, הסכם
 ).פרטנר וסלקום, פלאפון(חתימה על הסכם עם המפעילים הסלולריים  )3
  .דירקטוריון החברה ואישור האסיפה הכללית, לרבות ועדת הביקורת, קבלת אישור האורגנים המוסמכים )4

  
  .מן ההון המונפק של המוכרת 12%המהוות , מחזיק במניות, בעל השליטה בחברה, מר שאול זילברשטיין

  
אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה את התקשרות החברה בהסכם עם המוכרת לרכישת  2009, ביולי 5ביום 

מדרום קוריאה וכן ציוד ומלאי   LGפעילות הייבוא וההפצה של מכשירי טלפון סלולריים ואביזרים נלווים מתוצרת
  . עסקי מהמוכרת

  
החברה הוקמה לצורך רכישת . מ כחברה פרטית בישראל"התאגדה חברת ברימאג תקשורת בע 2009, ביולי 14ביום 

 .100%מ מוחזקת על ידי החברה בשיעור של "ברימאג תקשורת בע. כאמור לעיל, פעילותה של מיני ליין
  

  .ל"אישרה האסיפה הכללית את התקשרות החברה בהסכם הנ 2009, באוגוסט 12ביום 
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  )המשך(ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים 

-------------------------- -------------  
  

  )המשך( יות שהופסקופעילו -  31ביאור 

  )המשך(  .א

באמצעות חברת ברימאג תקשורת (כי הושלמה העסקה בין החברה , הודיעה החברה 2009, באוגוסט 31ביום 
. תהלאחר שהתקיימו כל התנאים המוקדמים להשלמ, לבין המוכרת בהתאם להסכם רכישת הפעילות) מ"בע

במזומן בעבור המוניטין ) מ"בתוספת מע(ח "מיליון ש 12.2 -שילמה החברה למוכרת סך של כ, במסגרת זו
בגין ציוד המעבדה והמלאי ) מ"בתוספת מע(ח "מיליון ש 0.7 -וסך נוסף של כ, והפעילות העסקית של המוכרת

  .העסקי של המוכרת

מ מכתב מהמשרד "קיבלה ברימאג תקשורת בע 2012, יביול 31כי ביום , דיווחה החברה 2012, ביולי 31ביום 

לבין ברימאג  LGובו הודעה על ביטול היחסים העסקיים בין , ")LG" -להלן ( LG Electronicsהישראלי של 
למפעילות מסוימות של שירותים סלולאריים  LGמ בנושא הפצת מוצרים סלולאריים מתוצרת "תקשורת בע

  .2013, באפריל 30אשר ייכנס לתוקף ביום , בישראל

 - להלן (מ "כי נחתם בין ברימאג תקשורת לבין חברת רונלייט דיגיטל בע ,דיווחה החברה 2013, בפברואר 3ביום   .ב
  :שעיקריו הם כדלקמן, ")ההסכם" -להלן ( הסכם") רונלייט"

 הילותפעתחדל ברימאג תקשורת לעסוק בביצוע , ")מועד ההשלמה" -להלן (במועד ההשלמה של ההסכם      .1
אביזרים נלווים וחלקי חילוף , םסלולאריישל טלפונים בישראל ההפצה והשיווק , העסקית בתחום הייבוא

, שהחל ממועד ההשלמה תחל רונלייט לעסוק ביבוא ,ולא תתנגד לכך, ")המוצרים" -להלן (LG מתוצרת 

הסכם ההפצה " -להלן ( LGפי הסכם הפצה ביחס למוצרים בינה לבין -הפצה ושיווק של המוצרים על
 ").החדש

מיליון  8.6סך של , במועד ההשלמה, תשלם לה רונלייט, להסכמה כאמור של ברימאג תקשורתבתמורה       .2
שנים  4במהלך תקופה של ") התשלומים הנוספים" - להלן (ובנוסף תשלם לה תשלומים נוספים , ח"ש

 :כדלקמן, ")תקופת הזכאות" -להלן (ממועד ההשלמה 

 - סך השווה ל  -") השנה הראשונה" -להלן (החודשים שתחילתה במועד ההשלמה  12במהלך תקופת  .2.1
 -אך בכל מקרה סכום שלא יפחת מ, ידי רונלייט בשנה הראשונה-מסך עלות רכישות המוצרים על 3%

 .ח"ש 1,000,000

סך השווה  -") השנה השנייה" -להלן (החודשים שתחילתה בתום השנה הראשונה  12במהלך תקופת  .2.2
 -אך בכל מקרה סכום שלא יפחת מ, ידי רונלייט בשנה השנייה-מסך עלות רכישות המוצרים על 3% - ל

 .ח"ש 1,000,000

סך השווה  -") השנה השלישית" -להלן (החודשים שתחילתה בתום השנה השנייה  12במהלך תקופת  .2.3
 ).וםללא סכום מינימ(ידי רונלייט בשנה השלישית - מסך עלות רכישות המוצרים על 3% - ל

סך השווה  - ") השנה הרביעית" - להלן (החודשים שתחילתה בתום השנה השלישית  12תקופת  במהלך .2.4
 ).ללא סכום מינימום(ידי רונלייט בשנה הרביעית - מסך עלות רכישות המוצרים על 1% - ל

מיליון  6.4הסכום המצטבר של התשלומים הנוספים שישולמו לברימאג תקשורת לא יעלה על סך כולל של 
  .ח"ש

  .מ כדין"בתוספת מע, התשלומים הנוספים ישולמו לברימאג תקשורת מדי כל חודש

 :בכל הנוגע לתשלומים הנוספים, עילל 2 אף האמור בסעיףעל  .3

לרונלייט האופציה לסלק את כל חיוביה  הייתה, החודשים הראשונים של השנה הראשונה 6בתקופת  .3.1
בתוספת , ח"ש מיליון 4סך של תקשורת בג באמצעות תשלום לברימא, בגין התשלומים הנוספים

החל , 6%וריבית בשיעור שנתי של  ")הפרשי הצמדה" -להלן (למדד המחירים לצרכן הפרשי הצמדה 
י רונלייט "בניכוי סכומי התשלומים הנוספים ששולמו ע, ועד למועד התשלום בפועל ממועד ההשלמה

  . אם שולמו, עד אותו מועד

, תום השנה הראשונהסיומה בודשים הראשונים של השנה הראשונה והח 6תום ב שתחילתהבתקופה  .3.2
באמצעות תשלום לברימאג , לרונלייט האופציה לסלק את כל חיוביה בגין התשלומים הנוספים הייתה

ממועד החל , 8%בתוספת הפרשי הצמדה וריבית בשיעור שנתי של , ח"שמיליון  4סך של תקשורת ב
י רונלייט עד "ששולמו ע סכומי התשלומים הנוספיםבניכוי  ,ועד למועד התשלום בפועל ההשלמה

  .אם שולמו, אותו מועד

 1תעמיד רונלייט לברימאג תקשורת ערבות בנקאית בסך של , להבטחת תשלום סכומי התשלומים הנוספים .4
 .יום מתום תקופת הזכאות 30אשר תחודש מדי שנה ותהא בתוקף עד תום , ח"מיליון ש
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  )המשך(פיים המאוחדים ביאורים לדוחות הכס
 --------------------------- ------------  

  
  )המשך( יות שהופסקופעילו -  31ביאור 

  

 )המשך(  .ב

את פעילותה בתחום או להעביר בכל דרך אחרת תבקש רונלייט למכור , ולפני תום תקופת הזכאותהיה  .5
 -להלן (של רונלייט ו חברה קשורה ההפצה והשיווק של המוצרים בישראל לצד שלישי כלשהו שאיננ, הייבוא

לקבל , בתנאים הקבועים בהסכם, תהיה ברימאג תקשורת זכאית, כנגד קבלת תמורה כלשהי, ")הנעבר"
 . כתנאי למכירת או העברת הפעילות האמורה לנעבר, סכומים נוספים מרונלייט

או עד למועד סיום שנים  ולמשך תקופה של ארבע, החל ממועד ההשלמהכי , ברימאג תקשורת התחייבה .6
 - ביחד להלן (ברימאג תקשורת וכן החברה וחברות בשליטת החברה , לפי המוקדם, החדש הסכם ההפצה

חברות הקבוצה לעסוק  אין בהתחייבות זו כדי לאסור על. במכירת המוצרים לא תעסוקנה ,")חברות הקבוצה"
 .מרונלייט, במישרין או בעקיפין, כשוובלבד שהמוצרים נר, מכירה קמעונאית של המוצרים לצרכנים סופייםב

או בכל מקום אחר /או לשווק בישראל ו/או להפיץ ו/לייבא ו, ללא כל מגבלה, רשאית הייתהתקשורת ברימאג  .7

אף האמור  על .LGמתוצרת כל יצרן שאיננו , וכן חלקי חילוף ואביזרים נלווים להם, רייםאטלפונים סלול

בישראל של טלפונים  יתמורש צהכמפי LGידי יצרן שאיננו -תתמנה עלתקשורת וברימאג  היה, לעיל
 םסלולאריי טלפונים") המפעילים(" םהסלולאריי למפעילים מלספקתמנע  היא, מתוצרתו םסלולאריי
או לכל מטרה /לצורך ביצוע בדיקות ו אלא, תום שלושה חודשים ממועד ההשלמה אותו יצרן לפני מתוצרת

 .ייםהסופ צרכניםאחרת שאיננה מכירה ל

 :בקיום מספר תנאים מתלים וביניהם הותנתה, העסקה נשוא ההסכםהשלמת  .8

 .על הארכת מועד הכניסה לתוקף של הסכם ההפצה החדש LGחתימה של  .8.1

כל תקשורת לפיו אין לברימאג , תקשורת וברימאג LGבנוסח שיוסכם על , תקשורת ברימאגשל אישור  .8.2

למינוי ו, בקשר עם המוצרים LG -שורת ו להתקשרות שבין ברימאג תקבהקשר  LGכלפי תביעה 
  .תקשורתרונלייט כמפיצת המוצרים בישראל במקום ברימאג 

 .תידרששאם וככל , הממונה על הגבלים עסקיים שלקבלת הסכמה  .8.3

, הסכם מעיקרוהתבטל היה מכי אז , 2013 ,מרץב 31עד ליום  לאומהתלא כל התנאים המתלים והיה  .8.4
  .כות או עילת תביעה מכוחו או בגין התבטלותומבלי שלמי מן הצדדים תהא כל ז

אשר הוזמנו או יוזמנו בעקבות , מוצריםחלוקת הרווחים בגין ) א: ( -הצדדים הגיעו להסכמות בנוגע ל, בנוסף .9
) ב(; עד למועד ההשלמה יםידי ברימאג למפעיל-ואשר לא יסופקו על, הזמנות רכישה של מפעילים מברימאג

) ג(וכן ; ים למוצרים שבאחריות ברימאג תקשורת ולמוצרים שבאחריות רונלייטמתן שירותי אחריות ותיקונ

  .LGמתוצרת  םידי ברימאג לרונלייט של חלפים וציוד ייעודי המיועד לתיקון טלפונים סלולאריי-מכירה על

  

למה הוש, לאחר שנתקיימו התנאים המתלים, 2013 ,באפריל 9ביום כי , דיווחה החברה 2013, באפריל 10ביום  .10
, כן כמו). מ"לא כולל מע(ח "מיליון ש 8.6שולם לברימאג תקשורת סך של , בהתאם. העסקה נשוא ההסכם

בגינם (ח "מיליון ש 2 -שלא יפחת מ ,לקבלת תשלומים נוספים בסך כולל הייתה זכאיתברימאג תקשורת 
  .לעילמפורט בהתאם ל, )מ"לא כולל מע(ח "מיליון ש 6.4ולא יעלה על ) נמסרו לה שיקים דחויים

   .לא מהותיהחברה רווח בסכום  רשמה, בעקבות השלמת העסקה .11

עבור ) מ"בתוספת מע(ח "מיליון ש 3.3 -שילמה רונלייט לברימאג תקשורת סך של כ, 2013 ,באוקטובר 6ביום  .12
אותם התחייבה לשלם  ,שניתנה לה מכוח ההסכם לסילוק כל חיוביה בגין תשלומים נוספים ,מימוש אופציה

   .פי ההסכם-אג תקשורת עללברימ
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  )המשך(ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים 
-------------------------- -- -----------  

  
  )המשך(פעילויות שהופסקו  -  31ביאור 

  

 הפסקת פעילות ברימאג השקעות באנרגיה .2
  

של אספן ) 100%(בשליטה מלאה  חברה המצויה, מ"נחתם בין החברה לבין אספן סולאר בע 2014 ,במרץ 6ביום 
  :כדלקמן ,שעיקריו הם, ")ההסכם" -להלן (הסכם , )בהתאמה, "אספן" - ו" הרוכשת" - להלן (מ "גרופ בע

החברה תמכור לרוכשת במועד ההשלמה את , כהגדרתם להלן, בכפוף להתקיימות התנאים המתלים .1
כל הון המניות המונפק והנפרע של  המהוות את, ידי החברה-המוחזקות על ,אנרגיהמלוא מניות ברימאג 

שהועמדו על ידה לברימאג  ,ואת זכויותיה בהלוואות בעלים, ")המניות הנמכרות" -להלן (ברימאג אנרגיה 
 "). הלוואות הבעלים" -להלן (אנרגיה 

תשלם הרוכשת לחברה במועד , בתמורה למניות הנמכרות ולזכויותיה של החברה בהלוואות הבעלים .2
ולא  ,המפורטים להלן ,ימי עסקים לאחר התקיימות האחרון מבין התנאים המתלים חמישה( ההשלמה
פחות , ח"מיליון ש 127תמורה בסך של , )אשר יוסכם על הצדדים ,או במועד אחר 2014, במרץ 31לפני יום 

לבנקים  50%יתרת החוב של ברימאג אנרגיה וחברה מוחזקת שלה בשיעור (סכום השווה לסכום המימון 
אך להוציא שערוך וריבית לשלם , לרבות חלויות שוטפות, ות פיננסיים מקומיים בגין הלוואותומוסד

, חתימת ההסכםנכון למועד "). התמורה" -להלן (במועד ההשלמה ) כהגדרתו להלן ,במאזן הפרופורמה
 .ח"מיליון ש 74 -מסתכם סכום המימון בסך של כ

שיחול על , וה לסכום הריבית בגין הלוואות הבעליםהשו ,הרוכשת תשלם לחברה סכום, נוסף על התמורה
 . ועד למועד ההשלמה 2014,בפברואר 1הלוואות הבעלים בתקופה שמיום 

מאזן פרופורמה ( לתמורה תתווסף יתרת ההון החוזר של ברימאג אנרגיה בהתאם למאזן הפרופורמה
כאשר , 2014, בינואר 31 ליום 50%מאוחד של ברימאג אנרגיה ביחד עם החברה המוחזקת שלה בשיעור 

שנקבע  ,פי מנגנון-על )50%החברה המוחזקת מטופלת בשיטת האיחוד היחסי לפי שיעור החזקה של 
 .ח"מיליון ש 18-22 -יתרת ההון החוזר צפויה להסתכם בסך של כ, להערכת החברה .בהסכם

כנגד ח "יליון שמ 1.3סך של , בדרך של קיזוז מסכום התמורה, תשלם לרוכשת במועד ההשלמה החברה .3
מצויים ש ,")המערכות(" החברה המוחזקתוהחברה שבבעלות  ,וולטאיות- פוטומערכות ב םליקוייכלל ה

סופי ומוחלט של , הליקויים הינו לסילוק מלא כנגדהתשלום . או שיימצאו במערכות במועד ההשלמה/ו
 .תפוקתן ותקינותן, כותןלרבות אי, או מי מטעמה בקשר עם המערכות/או טענות הרוכשת ו/כל דרישות ו

מיליון  1 -סך של כ, בדרך של קיזוז מסכום התמורה, תשלם החברה לרוכשת במועד ההשלמה, בנוסף
ידי ברימאג אנרגיה של כל הזכויות והחובות במערכת אחת -ח כנגד המחאה מלאה ומוחלטת על"ש

 . חברה בת בשליטה מלאה של החברה, מ"לברימאג מערכות בע

 -להלן (כי השלמת העסקה נשוא ההסכם מותנית בהתקיימות מספר תנאים מתלים  ,החברה הודיעה .4
 :כדלקמן, ")התנאים המתלים"

 .ככל שיידרש, קבלת אישור הממונה על הגבלים עסקיים לעסקה •

  .קבלת אישור הגופים המלווים לעסקה •

מאג שהסכמתן נדרשת להעברת השליטה בברי, המפורטות בהסכם, קבלת הסכמת רשויות מקומיות •
 .אנרגיה

לא , או החברה המוחזקת במועד ההשלמה/ברימאג אנרגיה ו שיעמוד לרשות ,סכום המימון הכולל •
 .ח"מיליון ש 67יפחת מסך של 

, או עד ליום אחר עליו יסכימו הצדדים 2014 ,אפרילב 13עד ליום לא יתמלאו כל התנאים המתלים והיה 
יהיה רשאי כל אחד מהצדדים להודיע על ביטול , םשלא עקב הפרת התחייבויותיו של אחד הצדדים להסכ

 לאשכי במידה  ,םהוסכ, כמו כן .ולצד האחר לא תהא כל טענה או דרישה כנגד אותו צד בשל כך, ההסכם
, הסכםה לפי הצדדים אחד של התחייבויותיו הפרת עקב האמור למועד עד המתלים התנאים כל תמלאוי

 לצד בכתב בהודעה ההסכם את לבטל, אחרת תרופה לכל ףבנוס, והוא בלבד רשאי המקיים הצדיהיה 
  .המפר
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  )המשך(ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים 
----------------------- ----------------  

  )המשך(פעילויות שהופסקו  -  31ביאור 
  )המשך( הפסקת פעילות ברימאג השקעות באנרגיה.   2

שעניינה , י"טיפול בתביעה של החברה המוחזקת כנגד חח) א: ( - הצדדים הגיעו להסכמות בנוגע ל , בנוסף .5
י בטיפול בחיבורן של מערכות "שנגרמו לטענת החברה המוחזקת עקב עיכובים ומחדלים של חח ,נזקים

וחלק חוברו  ,שכתוצאה מהם חלק מהמערכות לא חוברו כלל לרשת החשמל, מסוימות לרשת החשמל
ותשלום לחברה , ול עליהן לולא העיכובים והמחדלים האמוריםשהיה אמור לח ,בתעריף נמוך מהתעריף

י לשלם לחברה המוחזקת כספים "כי על חח ,במקרה שייפסק, ידי הרוכשת של סכומים מסוימים-על
שייגרמו לה או לברימאג אנרגיה או לחברה  ,שיפוי הרוכשת בגין נזקים) ב( -ו; כלשהם בגין התביעה

  .מסוימיםכתוצאה מקרות אירועים  ,המוחזקת

עם  ביחד ולחוד הינה אחראית, בין היתר, לפיו, במקביל לחתימת ההסכם חתמה אספן על כתב התחייבות
 . להסכם בהתאם הרוכשת למילוי כל התחייבויותהרוכשת 

מערכות לייצור חשמל  148לברימאג אנרגיה ולחברה המוחזקת , נכון למועד החתימה על ההסכם
-ובהספק מותקן כולל של כ ,וואט פיק כל אחת-קילו 50 פק מותקן של עדוולטאית בהס-בטכנולוגיה פוטו

  . ש"קוט/ח"ש 1.65-בתעריף ממוצע של כ, וואט- מגה 7.7

ניכוי אומדן הוצאות ב(תרשום החברה רווח , ככל שתושלם העסקה נשוא ההסכם כי ,מעריכה חברהה
  .לפני מס ח"מיליון ש 38 - כשל  ךבס )מכירה בגין העסקה

  :לן קבוצת הנכסים וההתחייבויות שסווגו כמוחזקים למכירהלה.     3

    2  0  1  3, בדצמבר 31ליום                                          

ברימאג   
  תקשורת

       ברימאג    
  השקעות  

התאמות 
  למאוחד           

  
  כ"סה

  ח"אלפי ש                                                      

            פיםשוט נכסים
    7,662  --  7,436  226  מזומנים ושווי מזומנים

    3,288  --  3,269  19  לקוחות
    1,797  --  1,553  244  חייבים ויתרות חובה

          61          --         --    61  מלאי מוצרים
  550  12,258    --  12,808    
  -----   --------   --------   --------    

            םנכסים לא שוטפי
    93  --  --  93 נטו, רכוש קבוע

    1,904  --  1,904  --  פיקדונות משועבדים
    1,720  --  1,720  --  השקעה בחברה מוחזקת

    13,703  --  13,703  --  הלוואה לזמן ארוך לחברה מוחזקת
    1,134  --  1,134  --  הוצאות מראש לזמן ארוך

    66,003  )8,015(  74,018  --  נטו, פרויקטים
  93  92,479  )8,015(  84,557    
  -----   --------   --------   --------    

    97,365  )8,015(  104,737  643  נכסים המוחזקים למכירה
  ===  =====  ====  =====    
            

                  שוטפותהתחייבויות 
    1,749  --  1,749  -- אשראי מתאגידים בנקאיים

    777  --  729  48 התחייבויות לספקים ונותני שירותים
          447  )55,365(  55,807       5 כאים ויתרות זכותז

  53  58,285  )55,365(  2,973    
  -----   --------   --------   ---------    

            התחייבויות לא שוטפות
    41,964  --  41,964  --  הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים ואחרים

         733          --      730         3  מסים נדחים
  3  42,694  --  42,697    
   ------   --------   --------   ---------    

המתייחסות לנכסים המוחזקים  התחייבויות
  למכירה

  
56  

  
100,979  

  
)55,365(  

  
45,670  

  

  ===  =====  =====       =====    
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  )המשך(ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים 
--------- ------------------------------  

  
  )המשך( פעילויות שהופסקו -  31ביאור 

  )המשך( :להלן קבוצת הנכסים וההתחייבויות שסווגו כמוחזקים למכירה.    3

  
  2  0  1  2, בדצמבר 31ליום                                   

    
  ברימאג תקשורת

  
  ברימאג השקעות

  
  כ"סה

           ח"אלפי ש           
        פיםשוט נכסים

    15  --  15  ושווי מזומנים מזומנים

  28,702  --  28,702  לקוחות

  860  --  860  חייבים ויתרות חובה

    4,684  --    4,684  מלאי מוצרים

  34,261    --  34,261  

   --------   ---   --------  

        

        נכסים לא שוטפים
  968  --  968 נטו, רכוש קבוע

  12,577  --  12,577 נכסים בלתי מוחשיים
  13,545  --  13,545  
   --------   ---   --------  

  47,806  --  47,806  נכסים המוחזקים למכירה
  ====  ==  ====  
        

              שוטפותהתחייבויות 
  26,297  --  26,297 אשראי מתאגידים בנקאיים

  9,501  --  9,501 התחייבויות לספקים ונותני שירותים
  237  --  237  מסים שוטפים לשלם

     1,262  --     1,262 כותזכאים ויתרות ז

  37,297  --  37,297  

   --------   ---   --------  

        התחייבויות לא שוטפות
  113  --  113  נטו, התחייבויות בשל הטבות לעובדים

       469     --       469  מסים נדחים
  582  --  582  

   --------   ---   --------  

  37,879  --  37,879  ם למכירההמתייחסות לנכסים המוחזקי התחייבויות

  ====  ==  ====  
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  )המשך(ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים 
---------------- -----------------------  

  
  )המשך( יות שהופסקופעילו -  31ביאור 

  
  :סקויות שהופלהלן נתונים על תוצאות הפעולות המתייחסים לפעילו.    4
  
    2  0  1  3, בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום        
    כ"סה  ברימאג השקעות  ברימאג תקשורת  
           ח"אלפי ש         
          

    28,376  16,283  12,093  הכנסות ממכירות ומתן שירותים 
    21,552  10,454  11,098  עלות ההכנסות 

          
    6,824  5,829  995  רווח גולמי 

          
    )1,217(  --  )1,217(  צאות מכירה הו

    )1,541(  )165(  )1,376(  הוצאות הנהלה וכלליות 
       )818(      --      )818(  הפסד הון ממימוש רכוש קבוע

          
    3,248  5,664  )2,416(  מפעולות רגילות) הפסד(רווח 

          
    )6,737(  )6,453(  )284(  הוצאות מימון
    1,137  857  280  הכנסות מימון

        915      915          --  חלק החברה ברווחי חברה המטופלת לפי שיטת השווי המאזני
          

    )1,437(  983  )2,420(  לפני מיסים על ההכנסה  הפסד
          

         21     )59(         80  מיסים על ההכנסה
          

    )1,416(  924  )2,340(                                                                          נטו, נקי מפעילויות שהופסקו הפסד
  ====  ====  ====    
          
      
    2  0  1  2, בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום        
    כ"סה  ברימאג השקעות  ברימאג תקשורת  
           ח"אלפי ש         
          

    103,737  14,408  89,329  הכנסות ממכירות ומתן שירותים 
    82,670  8,705  73,965  עלות ההכנסות 

          
    21,067  5,703  15,364  רווח גולמי 

          
    )3,968(  --  )3,968(  הוצאות מכירה 

      )3,886(     )142(   )3,744(  הוצאות הנהלה וכלליות 
          

    13,213  5,561  7,652  רווח מפעולות רגילות
          

    )6,831(  )4,430(  )2,401(  הוצאות מימון
          19          17            2  הכנסות מימון

         550       550         --  חלק החברה ברווחי חברה המטופלת לפי שיטת השווי המאזני
          

    6,951  1,698  5,253  רווח לפני מיסים על ההכנסה 
          

    )1,630(    )282(   )1,348(  מיסים על ההכנסה
          

    5,321  1,416  3,905                                                                          נטו, נקי מפעילויות שהופסקו רווח
  ====  ====  ====    
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  )המשך(ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים 
 ---------- -----------------------------  

  
  )המשך( שהופסקויות פעילו -  31ביאור 

  
  )המשך( :להלן נתונים על תוצאות הפעולות המתייחסים לפעילויות שהופסקו.   4
  
  
  2  0  1  1, בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום        
  כ"סה  ברימאג השקעות  ברימאג תקשורת  
         ח"אלפי ש         
        

  124,137  4,303  119,834  הכנסות ממכירות ומתן שירותים 
  432,103  812,1  620,101  ות ההכנסות על
        

  20,705  2,491  18,214  רווח גולמי 
        

  )4,339(  --  )4,339(  הוצאות מכירה 
  )4,028(  )18(  )4,010(  הוצאות הנהלה וכלליות 

          9          --          9  רווח הון ממימוש רכוש קבוע
        

  12,347  2,473  9,874  רווח מפעולות רגילות
        

  )5,326(  )1,892(  )3,434(  הוצאות מימון
        861          780          81  הכנסות מימון

      476      476         --  חלק החברה ברווחי חברה המטופלת לפי שיטת השווי המאזני
        

  8,358  1,837  6,521  רווח לפני מיסים על ההכנסה 
        

      )102,2(     )338(   )719,1(  מיסים על ההכנסה
        

  6,256  1,454  4,802                                                                          נטו, נקי מפעילויות שהופסקו רווח
  ====  ====  ====  
  
  
  
  
  
  ):ששימשו לפעילות(ושנבעו מפעילות  יות שהופסקונטו המתייחסים לפעילו, להלן נתונים על תזרימי המזומנים.   5
  

        
      
  2  0  1  3, בדצמבר 31ביום  לשנה שהסתיימה              
  כ"סה  ברימאג השקעות  ברימאג תקשורת  
  ח"אלפי ש         
        

 29,606 8,730  20,876  מפעילות שוטפת שנבעו, נטו, מזומנים
   --------   ----------  --------- 
      

 ששימשו(לות שנבעו מפעי, נטו, מזומנים
  7,023  )5,609(  12,632  השקעה) לפעילות

   -------   ---------  --------- 
 )30,758( )2,539(  )33,297(  מימון לפעילותששימשו , נטו, מזומנים

   ---------   ---------   --------  
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  )המשך(ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים 
------------- -------------------- ------  

  
  )המשך( יות שהופסקופעילו -  31ביאור 

  
   ):ששימשו לפעילות(ושנבעו מפעילות  יות שהופסקונטו המתייחסים לפעילו, להלן נתונים על תזרימי המזומנים.   5

  )המשך(     
  

        
      
  2  0  1  2, בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום                         
  כ"סה  השקעות ברימאג  ברימאג תקשורת  
  ח"אלפי ש         
        

ששימשו (מפעילות  שנבעו, נטו, מזומנים
 29,039 )413(  29,452  שוטפת) לפעילות

   --------   ----------  ---------- 
      

 ששימשו(שנבעו מפעילות , נטו, מזומנים
  921  946  )25(  השקעה) לפעילות

   -------   ---------  --------- 
 )29,417( --  )29,417(  מימון לפעילותששימשו , נטו, מזומנים

   ---------   ---------   ---------  
  
  
  
  
  

        
      
  2  0  1  1, בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום                         
  כ"סה  ברימאג השקעות  ברימאג תקשורת  
  ח"אלפי ש         
        

ששימשו (מפעילות  שנבעו, נטו, מזומנים
 )18,130( 1,243 )19,373(  שוטפת )לפעילות

   ----------  ----------  ---------- 
     

  3  --  3  השקעהשנבעו מפעילות , נטו, מזומנים
   ---------  ---------  --------- 

 18,810 -- 18,810  שנבעו מפעילות מימון, נטו, מזומנים
   ---------   ---------   ---------  
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  )המשך(אורים לדוחות הכספיים המאוחדים בי
 -------------------- -------------------  

  
  וצדדים קשורים" בעלי עניין"יתרות ועסקאות עם  -  32ביאור 

  
  
  ,בינואר 1ליום         בדצמבר 31ליום                

  3 1 0 2 2 1 0 2  (*) 2 1 0 2  (*)  

               ח"אלפי ש                               

    וצדדים קשורים" בעלי עניין"יתרות עם  .א

    
    נכסים שוטפים

         
  23,510  21,691  33,512  לקוחות

  ==== ==== ==== 

 -- -- 109  חייבים ויתרות חובה

  ==== ==== ==== 

     התחייבויות שוטפות
         

 144 142 291  התחייבויות לספקים ונותני שירותים

  ==== ==== ==== 

 2,344 2,469 5,224  זכאים ויתרות זכות

  ==== ==== ==== 

    
           

  
  .'כח 2 -ו 31ראה ביאורים  - הוצג מחדש (*) 
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  )המשך(ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים 
 --------------------- ------------------  

  
  )המשך( וצדדים קשורים" בעלי עניין"ת עם יתרות ועסקאו -  32ביאור 

  
  

 לשנה שהסתיימה                          

                                ,בדצמבר 31ביום                            

 3 1 0 2 2 1 0 2 (*) 1 1 0 2 (*) 

                                  ח "אלפי ש                                 

    וצדדים קשורים" בעלי עניין"עסקאות עם .   ב

    

  1,114 1,503 404 )**(* לדירקטור בעל שליטהשכר עבודה והוצאות נלוות 

 ==== ==== ==== 

  808  856  921 ל"שכר עבודה והוצאות נלוות ששולמו למנכ

 ====  ====  ====  
  96  70  73 שכר עבודה לצדדים קשורים אחרים 

 ===  ===  ===  
 310 645 414 )שאינם עובדי החברה דירקטורים 3(שכר דירקטורים 

 ==== ==== ==== 

 1,420 1,446 1,458  בבעלות בעל שליטה הדמי ניהול לחבר

 ==== ==== ==== 

  2  2  1 מתוך בעלי העניין מספר מקבלי השכר בחברה
 ==== ==== ==== 

 5 31 28 השנה במשך בעלי ענייןיתרת החובה הגבוהה ביותר של       
 ==== ==== ==== 

  1,080  1,221  1,094 ת לפי שיטת השווי המאזניומוחזקת המטופל ותניהול מחברדמי       
 ====  ====  ====  
     

         
 82,932 112,210 103,544 מכירותהכנסות מ

 ===== ===== ===== 
 )6,893( )1,080( )2,150( ההכנסותעלות 

 ===== ===== ===== 

    
 )22,810( )11,975( )13,464( *)*( נטו, הוצאות מכירה והנהלה

 ===== ===== ===== 
 540 594 473 אחרותהכנסות 

 ===== ===== ===== 
 1,230 1,558 1,711 נטו, הכנסות מימון

 ===== ===== ===== 

       

       
  .'כח 2 -ו 31ראה ביאורים  -הוצג מחדש   (*) 

  
ששולמו לצד שלישי דרך חברה  ,2011ח בשנת "מיליוני ש 12- ובסך כ 2012בשנת  ח"מיליוני ש 0.9 - כולל הוצאות בסך כ) *(*

  .לעיל) ב5(' ב 19ראה גם ביאור . בבעלות בעל עניין
  .להלן) 5(' ד 32ראה ביאור . משמש כדירקטור אך אינו בעל שליטה 2013, ביולי 1החל מ (***) 

  

ראה  -או שניתנו על ידי צדדים קשורים /שעבודים וערבויות לטובת צדדים קשורים ו, מים עם צדדים קשוריםהסכ  .ג
  .לעיל 19וביאור  8ביאור 
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  )המשך(ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים 
 -------------------- -- -----------------  

  )המשך(שורים וצדדים ק" בעלי עניין"יתרות ועסקאות עם  -  32ביאור 
  
  :הסכמי העסקה שנחתמו בין החברה ובעלי עניין בה.  ד
  
חברה בבעלותו של מר שאול .") ז.ש" -להלן (מ "בע) 1995(ייעוץ ניהול והשקעות  .ז.הסכם ניהול בין החברה לבין ש .1

 ועדכון תנאי ההסכם , ר דירקטוריון החברה ומבעלי השליטה בה"יו, זילברשטיין

אשר אושר על ידי האסיפה הכללית , והתיקון לו, 2004 ,בינואר 1שתוקפו מיום , בהתאם להסכם הניהול .א
חברה בבעלותו של מר שאול , .ז.התחייבה ש, ")הסכם הניהול" -להלן ( 2007 ,במאי 20של החברה ביום 

באמצעות מר , להעמיד לחברה, ר דירקטוריון החברה ואחד מבעלי השליטה בה"יו, זילברשטיין
ר "שיכהן כיו, העמדת שירותיו של מר זילברשטיין, בין היתר, הכוללים, ירותי ייעוץ וניהולש, זילברשטיין

, ובכללם, שיווק וכספים, ארגון, וכן שירותי ייעוץ והכוונה בתחומי ניהול, דירקטוריון פעיל של החברה
ווקי לרבות סיוע ייעוץ שי, ייעוץ בתחום פיתוח עסקי, ליווי מקצועי ופיקוח על הניהול והתפעול השוטפים

ליווי נציגי החברה לנסיעות עבודה , ל"השתתפות בתערוכות בארץ ובחו, במיצוב ובמיתוג מוצרים חדשים
  ").שירותי הניהול" -להלן (ל וניצול קשרים ומוניטין לקידום ופיתוח עסקי החברה "לחו

אשר נכנסו , ח"ש 100,000עודכנו דמי הייעוץ האמורים לסך של  2007, במאי 20באסיפה הכללית מיום 
בעל השליטה זכאי למענק שנתי בשיעור של , 2006החל משנת , בנוסף לדמי הייעוץו לתוקף מיום האסיפה

לפני מיסים על , וזאת במקרה בו יעלו רווחי החברה, מרווחי החברה לפני מיסים על ההכנסה 1.6%
לצורך חישוב . של החברה ח בהתאם לדוחות הכספיים המבוקרים"מיליון ש 21על סך של , ההכנסה

או /כאמור לא יילקחו בחשבון תשלומים או התחייבות לשלם דמי ניהול ו החברההרווח השנתי של 
  .)למעט שכר דירקטורים(חברה או תשלומים אחרים לבעלי עניין ב/מענקים ו

לאחר קבלת אישור , אישרה האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה, 2009 ,באוגוסט 12ביום  .ב
שנים  5את הארכתו של הסכם הניהול לתקופה נוספת של , רקטוריון וועדת הביקורת של החברההדי

כשכל צד רשאי להביאו לידי סיום בהודעה , 2013 ,בדצמבר 31ועד ליום  2009 ,בינואר 1בתוקף מיום 
 . יום 90מוקדמת בת 

התקופה המתחילה ביום ההתקשרות בהסכם הניהול בגין מחדש לאשר  יש, לחוק החברות 16לאור תיקון  .ג
 .2012 ,בינואר 1

הועדה תגבש תוכנית . לחוק החברות מונתה ועדת תגמול מטעם דירקטוריון החברה 20תיקון  לאור .ד
  .האמורתגמול בהתאם לתיקון 

כמפורט  2012, בינואר 1ופה המתחילה ביום טרם אושר הסכם ניהול חדש בגין התק הדיווחנכון למועד  .ה
 .לעיל' ק ג"בס

הכספיים המאוחדים המענק השנתי ודמי הניהול של מר זילברשטיין נרשמו בהתבסס על הסכם בדוחות  .ו
  .לעיל' ק א"כמפורט בס, הניהול
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  )המשך(ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים 
----------------------- ----------------  

  
  )המשך(וצדדים קשורים " בעלי עניין"יתרות ועסקאות עם  -  32ביאור 

  
  )המשך( :הסכמי העסקה שנחתמו בין החברה ובעלי עניין בה.  ד
  

 הנמנה על בעלי השליטה בחברה , ר דירקטוריון פעיל של החברה"סגן יו, הסכם ניהול עם מר משה קטן .2
  

כי תמורת , נקבע מר משה קטןבין החברה לבין  2005, להסכם ההעסקה שנחתם בחודש יוני בהתאם .א
. ח"אלפי ש 38 -יקבל שכר חודשי בסיסי כאמור בהסכם בסך של כ יוומילוי התחייבויותכמנהל  ותעבוד

מרווחי החברה , 1.2%לנלוות לשכר ולמענקים שנתיים בשיעור של  זכאי, 2006החל משנת , בנוסף לשכר
 21של יעלו על סך , לפני מיסים על ההכנסה, וזאת במקרה בו רווחי החברה, לפני מיסים על ההכנסה

שנים החל  4תקופת ההסכם הינה למשך . ח בהתאם לדוחות הכספיים המבוקרים של החברה"מיליון ש

  . 2009, ביוני 30וכלה ביום  2005, ביולי 1מיום 

  .ל"למנכ הכמשנ הומונכמנהל לכהן מר משה קטן  פסק 2007בחודש ינואר 
ללית של החברה השכר החודשי באסיפה הכ) 2007, במאי 20בתוקף מיום (עודכן  2007בחודש מאי 
  .ח"אלפי ש 60 - למר משה קטן הבסיסי של 

 מר משה קטןאישר דירקטוריון החברה את הארכתו של הסכם ההעסקה עם  2009, במרץ 31ביום  .ב
הארכת התקשרות החברה . 2014, בדצמבר 31ועד ליום  2009 ,בינואר 1שנים מיום  5לתקופה נוספת של 

 1.2%ח ומענק שנתי בשיעור של "אלפי ש 60שכר של (לתנאים שפורטו לעיל בהסכם הינה בתנאים הזהים 
בנוסף העמידה החברה למר ). מרווחי החברה לפני מיסים על הכנסה ובהתאם לתנאים המפורטים לעיל

כולל , ונושאת בעלותם, ח וטלפון סלולרי"אלפי ש 5משה קטן רכב מנהלים בעלות חודשית שלא תעלה על 
ובנוסף נושאת החברה בעלות ארוחות הצהריים בהתאם לנוהג החברה עם , בגין הרכבבגילום המס החל 

מבטחת החברה את מר משה קטן בביטוח מנהלים ומפרישה מדי חודש לקופת ביטוח , כמו כן. מנהליה
קופת תגמולים ואובדן כושר עבודה וקרן , מנהלים את כל ההפרשות המקובלות בגין פיצויי פיטורין

   .השתלמות

ההתקשרות בהסכם הניהול בגין התקופה המתחילה ביום מחדש לאשר  יש, לחוק החברות 16ור תיקון לא .ג
  .2012 ,ביולי 1

תגבש תוכנית הועדה . לחוק החברות מונתה ועדת תגמול מטעם דירקטוריון החברה 20תיקון  לאור .ד
  .האמורתגמול בהתאם לתיקון 

כמפורט  2012, נוארבי 1ן התקופה המתחילה ביום טרם אושר הסכם ניהול חדש בגי הדיווחנכון למועד  .ה
 .לעיל' ק ג"בס

 ,בהתבסס על הסכם הניהול ,בדוחות הכספיים המאוחדים המענק השנתי והשכר של מר קטן נרשמו .ו
  .לעיל' ק א"בסכמפורט 

  

אישר את , לאחר קבלת אישור ועדת הביקורת ,כי דירקטוריון החברה, דיווחה החברה 2012,בדצמבר 11ביום  .3
 :בתנאים המפורטים להלן") הסכם הניהול" -להלן ( תקשרות החברה בהסכם לקבלת שירותי ניהול מישפארה

 

ישפאר תעמיד לרשות החברה את שירותיו של מר צבי , ")יום התחילה" -להלן ( 2012, בדצמבר 11החל מיום  )1
"). שירותי הניהול" - להלן ( ל החברה "ל ישפאר יכהן גם כמנכ"שבנוסף לכהונתו כמנכ, ל ישפאר"מנכ, שמעוני

 .יהיה מר שמעוני כפוף לדירקטוריון החברה, ל החברה"בתוקף תפקידו כמנכ

 660ח ובסך הכל "אלפי ש 55 -בתמורה לשירותי הניהול תשלם החברה לישפאר מדי חודש דמי ניהול בסך של כ )2
. קבלת חשבונית מס כדין מ כנגד"דמי הניהול ישולמו בתוספת מע"). דמי הניהול" - להלן (ח בשנה "אלפי ש

 .ישפאר לא תהיה זכאית להחזר הוצאות ולתשלומים נוספים בגין שירותי הניהול

בכפוף לעמידה , מר שמעוני יהיה זכאי למענק שנתי מאת החברה, בנוסף לדמי הניהול שישולמו לישפאר )3
  .בהסכםכמפורט , ביעדים כמותיים

כל צד יהיה רשאי להפסיק את . 2015 ,בדצמבר 31ליום  הניהול יעמוד בתוקפו החל מיום התחילה ועד הסכם )4
  ").תקופת ההודעה המוקדמת" - להלן (ההתקשרות בהודעה מוקדמת בכתב של תשעים יום מראש 

אך החברה תהיה רשאית לוותר על מתן , ימשיכו לחול כל הוראות הסכם הניהול, בתקופת ההודעה המוקדמת
  . מלוא התמורה על פי הסכם הניהולובלבד שתשלם את , שירותי הניהול בפועל

 
וללא הודעה מוקדמת או תשלום חלף , החברה תהא רשאית להביא את הסכם הניהול לסיומו באופן מיידי

אם מר שמעוני הורשע במעילה או בעבירה אחרת שיש עימה ) 1: (בכל אחד מהמקרים הבאים, הודעה מוקדמת
או מר /ידי ישפאר ו-יסודית של הוראות הסכם הניהול על הפרה) 2(; קלון בגזר דין סופי שלא ניתן לערעור

מר שמעוני יפר את חובת האמונים שלו כלפי ) 3(; ימים ממועד דרישה בכתב 7אשר לא תוקנה בתוך , שמעוני
  .לו היה מועסק כעובד, פי דין את זכאותו לפיצויי פיטורים-אשר היה שולל ממנו על ,החברה באופן
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  )המשך(ים המאוחדים ביאורים לדוחות הכספי

- ----------------------------------- ---  

  
  )המשך(וצדדים קשורים " בעלי עניין"יתרות ועסקאות עם  -  32ביאור 

  )המשך: (הסכמי העסקה שנחתמו בין החברה ובעלי עניין בה. ד

  )המשך. (3

 אופן קביעת דמי הניהול )5
ואושרו כאמור , נקבעו במשא ומתן בין החברה וישפאר סך דמי הניהול שישולמו לישפאר בגין שירותי הניהול

וזאת לאור , לאחר שנמצאו כסבירים וראויים בנסיבות העניין, על ידי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה
 .להלן 6הנימוקים האמורים בסעיף 

 נימוקי ועדת הביקורת והדירקטוריון )6

עיצומו של תהליך לצמצום הוצאותיהן ומצויות ב, וישפאר עוסקות בתחומי פעילות משיקיםהחברה  .א
באמצעות שיתוף המשאבים הקיימים שלהן ואיחוד , בין היתר, השוטפות ולייעול תהליכים פנימיים

, ל הן של החברה והן של ישפאר"אשר ישמש כמנכ, ידי אדם אחד-ניהול שתי החברות על. מוטות שליטה
 .אר גם יחדיאפשר חלוקת המשאבים בצורה מיטבית לתועלת החברה וישפ

ל ישפאר והיכרותו רבת השנים עם תחום הפעילות של החברה יהוו "ניסיונו המוכח של מר שמעוני כמנכ .ב
 .תרומה משמעותית לחברה

הנהוגה  ,דמי הניהול שישולמו בגין שירותיו של מר שמעוני עומדים במדיניות התגמול לעובדים הבכירים .ג
 .כחי של החברהלמנהלה הכללי הנולם והמשודומים לשכר  ,בחברה

, הכללת מרכיב של מענק במסגרת הסכם הניהול מהווה כלי מרכזי בתמרוץ נושאי משרה בכירה .ד
לאור העובדה שהמענק מבוסס על , כמו כן. המאפשר שמירה על מוטיבציה גבוהה להשגת יעדי החברה

עדי החברה מתקיים יחס ישיר בין תרומתו העתידית של מר שמעוני להשגת י, עמידה ביעדים כמותיים
נוסחה לפיה המענק יוענק בגין עמידה , בנוסף). ככל שיהיה זכאי לכך(ובין גובה המענק שיינתן לו 

 .הינה לטובת החברה, תוך הגדרה מראש של רף עליון למענק, כאמור ,ביעדים כמותיים

ים בהתאם לפיו הם זכאים לשכר בסיס חודשי ובונוס, מנהלי החברות הבנות חתומים על הסכם עבודה אישי .4
 .שנקבעו בהסכם העבודה האישי, למדרגות

 -להלן (מ "רכשה חברת אניר זילברשטיין החזקות בע 2013, ביוני 30כי ביום , דיווחה החברה 2013, ביוני 30ביום  .5
באמצעות (המחזיקה במישרין ובעקיפין , בעל השליטה בחברה, חברה בשליטתו של מר שאול זילברשטיין, ")אניר"

מהון המניות המונפק והנפרע של  25.5% -המהוות נכון למועד דיווח זה כ, במניות החברה) מ"בע רמבל השקעות
 40% -המהוות כ, את כל מניותיו של מר משה קטן באניר, בעל מניות ודירקטור בחברה, ממר משה קטן, החברה

 -זילברשטיין מחזיק בכ מר שאול, כאמור לעיל, בעקבות רכישת המניות. מהון המניות המונפק והנפרע של אניר
 .מזכויות ההצבעה באניר 100%

שהיה , התבטל ההסכם לשמירה על גרעין השליטה בחברה, עם השלמת מכירת המניות כאמור לעיל לאניר, כמו כן
גליה ' גב, מר אברהם קטן, לבין מר משה קטן) לרבות אניר(קיים בין מר שאול זילברשטיין וחברות בשליטתו 

הסכם בעלי " -להלן ( 2006, בינואר 30כפי שתוקן בתוספת מיום , 2005, ביוני 30מיום , טתםליבנה וחברה בשלי
גליה ' מר אברהם קטן וגב, מר משה קטן, בעקבות ביטול הסכם בעלי המניות. ואין לו עוד כל תוקף, ")המניות

  .מר שאול זילברשטייןובעל השליטה היחיד שנותר בחברה הינו , ליבנה אינם נחשבים עוד לבעלי שליטה בחברה
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  )המשך(ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים 

------------------------------------ ---  
  

  מכשירים פיננסיים -  33ביאור 
  
  גורמי סיכון פיננסי  .א
  

יכון שווי הוגן ס, לרבות סיכון מטבע(כגון סיכון שוק , פעילויות הקבוצה חושפות אותה לסיכונים פיננסיים שונים
תוכנית . סיכון נזילות וסיכון תזרים מזומנים בגין שיעור ריבית, סיכון אשראי, )בגין שיעור ריבית וסיכון מחיר

ניהול הסיכונים הכוללת של הקבוצה מתמקדת בפעולות לצמצום למינימום השפעות שליליות אפשריות על 
רים פיננסיים נגזרים לגדר חשיפות מסוימות הקבוצה משתמשת במכשי. הביצועים הפיננסיים של הקבוצה

  .לסיכונים
  

 - להלן ( של חברות הקבוצה והחשבים מנהלי הכספים, לי החברות"ניהול הסיכונים מבוצע על ידי מנכ
מעריכים ומגדירים סיכונים פיננסיים בשיתוף פעולה עם יחידות התפעול של , האחראים מזהים"). האחראים"

  .ח מחברה חיצונית"מקבלת יעוץ בנושאי מט הקבוצה, כמו כן .הקבוצה
  

  :סיכוני שוק
  

  סיכון שער חליפין  .1
הנובע מחשיפה למטבעות , והיא חשופה לסיכון שער חליפין, ל במטבע חוץ"הקבוצה רוכשת את מוצריה בחו

  . בעיקר לאירו ולדולר, שונים

או אופציות קניה /ו) Forward(הקבוצה נוהגת לבצע הגנה לחשיפה האמורה על ידי שימוש בעסקאות אקדמה 
  .או לפי שער מוסכם או בהתאם לטווח שערים, שברובן מגינות על הקבוצה מפני ירידת ערך השקל, ומכירה

  .חוזי האקדמה בהם משתמשת הקבוצה אינם מהווים גידור חשבונאי
  

  סיכון אשראי  .2
הקבוצה . חשמל והאלקטרוניקההקבוצה פועלת בעיקר עם רשתות שיווק וסוחרים קמעונאיים בענף מוצרי ה

ומבצעת בדיקות נוספות על מנת , )הכולל השתתפות עצמית(נוהגת לבטח חלק גדול מלקוחותיה בביטוח אשראי 
  ).סיכוני אשראי ספציפיים - להלן ' ראה ג(להקטין סיכון אשראי 

  
  סיכון שיעור ריבית  .3

אשראי מבנקים הנושא שיעורי . מן קצרסיכון שיעור הריבית של הקבוצה נובע בעיקר מאשראי מבנקים לז
לחברה אגרות חוב , עם זאת. ריבית משתנים חושף את הקבוצה לסיכון שיעור ריבית בגין תזרים מזומנים

ולפיכך לחברה קיימת חשיפה לסיכון בגין שינוי בשווי ההוגן של אגרות החוב כתוצאה , נושאות ריבית קבועה
  . משינוי בשיעורי ריבית השוק

  
  ון תזרים מזומנים בגין אינפלציהסיכ  .4

ולחברה אגרות חוב צמודות , שכן אשראי הלקוחות הינו בשקלים לא צמודים, החברה חשופה לסיכוני אינפלציה
  . למדד המחירים לצרכן

  
  סיכון תזרים מזומנים בגין שיעור ריבית  .5

תקבל ונושא ריבית משתנה הנובע מאשראי מבנקים שה, הקבוצה חשופה לסיכון בגין שינויים בריבית השוק
  ).לעיל 3ראה סעיף (

  
  סיכון מחיר.   6

המסווגים כנכסים פיננסיים הנמדדים , לקבוצה השקעות במכשירים פיננסיים סחירים בבורסה לניירות ערך
הנקבע  ,אשר בגינן הקבוצה חשופה לסיכון בגין תנודתיות במחיר נייר הערך, בשווי הוגן דרך רווח או הפסד

  . מחירי שוק בבורסה בהתבסס על
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



  מ"בע' ברימאג דיגיטל אייג
================= 

 114

  )המשך(ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים 
-------------- -------------------------  

  
  )המשך(מכשירים פיננסיים  -  33ביאור 

  
  וסיכון נזילות סיכון שיעור ריבית  .ב

  
  

או /חשופים לסיכון שווי הוגן ואשר , מכשירים פיננסיים של קבוצות את הערכים בספריםהטבלה שלהלן מציגה 
, בהתאם למועדי הפירעון החוזיים או מועדי הקביעה מחדש של מחיר, סיכון תזרים מזומנים בגין שיעור ריבית

  :כמוקדם שבהם
  

                                                            2013, בדצמבר 31ליום               

  שיעור שנה     

  ריבית רביעית שנה השנ שנה  

 כ"סה אפקטיבית ואילך שלישית שנייה ראשונה  

 ח"אלפי ש %                                    ח"אלפי ש                             אוריב 

        
          נכסים פיננסיים

 999        -- -- -- 999 3 מזומנים ושווי מזומנים

 260,171        -- -- -- 260,171 4 לקוחות 

 11,584        -- -- -- 11,584 5 חייבים ויתרות חובה

 1,247         --  --  --  1,247    מיסים שוטפים לקבל

  3,109        -- 16 3,093 -- 7 המחאות לגבייה לזמן ארוך

        
        התחייבויות פיננסיות

אשראי לזמן קצר מבנקים 
 206,198       -- -- -- 206,198 12 )(*לא צמוד ואחרים 

  התחייבויות לספקים
 68,268      -- -- -- 68,268 13 ונותני שירותים

 29,681      -- -- -- 29,681 14 זכאים ויתרות זכות
     --  --  --  3,354    מסים שוטפים לשלם

אגרות חוב שאינן ניתנות 
 66,910      6.328        -- 21,185 22,303 23,422 17 להמרה במניות

 התחייבות לזמן ארוך בגין 
 886       427 59 195 205 16 רכוש אחר

        
  

   
  .התחייבויות אלה נושאות שיעור ריבית משתנה   (*)
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  )המשך(ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים 

 ------------- -- ------------------------  
  

  )המשך(מכשירים פיננסיים  -  33ביאור 
  
  )המשך( וסיכון נזילות סיכון שיעור ריבית  .ב
  
   

                                                            2012, בדצמבר 31ליום               

  שיעור שנה     

  ריבית רביעית שנה שנה שנה  

 כ"סה אפקטיבית ואילך שלישית שנייה ראשונה  

 ח"אלפי ש %                                    ח"אלפי ש                             אוריב 

        
          נכסים פיננסיים

 3,424        -- -- -- 3,424 3 מזומנים ושווי מזומנים

 267,898        -- -- -- 267,898 4 לקוחות 

 7,391        -- -- -- 7,391 5 חייבים ויתרות חובה

 6,107         --  --  --  6,107    מיסים שוטפים לקבל

  12,089        -- -- 12,089 -- 7 המחאות לגבייה לזמן ארוך
הלוואות לזמן ארוך לחברה 

 13,085       4          13,085 -- -- -- 7 *)*(*מוחזקת 

        
        התחייבויות פיננסיות

אשראי לזמן קצר מבנקים 
 233,213       -- -- -- 233,213 12 *)*(לא צמוד ואחרים 

  התחייבויות לספקים
 87,545      -- -- -- 87,545 13 ונותני שירותים

 37,880      -- -- -- 37,880 14 זכאים ויתרות זכות
   חוב הניתנות  אגרות

 56     10        -- -- -- 56 17 **)*( להמרה במניות
ינן ניתנות אגרות חוב שא

 91,452      6.328        20,988 22,238 23,488 24,738 17 להמרה במניות
 התחייבות לזמן ארוך בגין

 1,102       486 195 205 216 16 רכוש אחר

        
  

  
  

  .'כח 2 -ו 31ראה ביאורים  -הוצג מחדש    (*)
  
  .התחייבויות אלה נושאות שיעור ריבית משתנה) **( 

  
  .התחייבויות אלה צמודות מדד*) *(*
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  )המשך(ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים 

 ------------- --------------------------  
  

  )המשך(מכשירים פיננסיים  -  33ביאור 
  
  )המשך( וסיכון נזילות סיכון שיעור ריבית  .ב
  
   

                                                             2011, בינואר 1ליום               

  שיעור שנה     

  ריבית רביעית שנה שנה שנה  

 כ"סה אפקטיבית ואילך שלישית שנייה ראשונה  

 ח"אלפי ש %                                    ח"אלפי ש                             אוריב 

        
          נכסים פיננסיים

 2,613        -- -- -- 2,613 3 מזומנים ושווי מזומנים

 289,620        -- -- -- 289,620 4 לקוחות 

 29,260        -- -- -- 29,260 5 חייבים ויתרות חובה

 18,269         --  --  --  18,269    מיסים שוטפים לקבל

  6,381        -- -- 6,381 -- 7 המחאות לגבייה לזמן ארוך
ואות לזמן ארוך לחברה הלו

 13,085       4          14,077 -- -- -- 7 (***)מוחזקת 

        
        התחייבויות פיננסיות

אשראי לזמן קצר מבנקים 
 307,396       -- -- -- 307,396 12 *)*(לא צמוד ואחרים 

  התחייבויות לספקים
 91,706      -- -- -- 91,706 13 ונותני שירותים

 29,954      -- -- -- 29,954 14 זכאים ויתרות זכות
  837             837    מיסים שוטפים לשלם

   חוב הניתנות  אגרות
 60     10        -- -- 58 2 17 (***) להמרה במניות

אגרות חוב שאינן ניתנות 
 116,689      6.328        43,075 23,338 24,538 25,738 17 להמרה במניות

 ייבות לזמן ארוך בגיןהתח
 1,327       681 205 215 226 16 רכוש אחר

        
  

  
  

  .'כח 2 ביאורראה  -הוצג מחדש   (*) 
  
  .התחייבויות אלה נושאות שיעור ריבית משתנה) **( 

  
  .התחייבויות אלה צמודות מדד(***) 
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  )המשך(ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים 
 -------- -------- -----------------------  

  
  )המשך(מכשירים פיננסיים  -  33ביאור 

  
  ריכוז סיכון אשראי    .ג
  

ריכוז . שצד נגדי למכשיר פיננסי ייכשל בביצוע המחויבות ויגרום לחברה הפסד כספי, סיכון אשראי הוא הסיכון
לחברה ). ריכוז יחיד(סיים עם גוף אחד סיכוני אשראי עשוי להתעורר מחשיפות של התקשרות במספר מכשירים פיננ

  .)לדוחות הכספיים 32 -ו 19יאורים ראה ב(קיים סיכון אשראי ריכוז יחיד עם חברה בבעלות בעל שליטה 
נובעות מחברה ) 13.81% -כ  2011בשנת , 16.72% -כ 2012בשנת ( 2013מהכנסות הקבוצה במאוחד בשנת  15.91% -כ

  .בבעלות בעל שליטה
  

הקבוצה מבצעת באופן שוטף הערכה של האשראי הניתן . יום ללקוחותיה 127רת באשראי ממוצע של הקבוצה מוכ
הקבוצה נוהגת לבטח בביטוח אשראי חלק גדול . תוך בדיקת התנאים הפיננסיים הסביבתיים שלהם, ללקוחותיה

בוצה מבצעת הפרשה הק). בעיקר רשתות שיווק וחברה בבעלות בעל השליטה, לא כולל מספר לקוחות(מלקוחותיה 
ניסיון עבר ומידע , המשפיעים על סיכון האשראי של לקוחות מסוימים, לחובות מסופקים בהתבסס על גורמים

  .אחר
  
  שווי הוגן  .ד
  

  שווי הוגן של מכשירים פיננסיים  .1
  

, חייבים ויתרות חובה, לקוחות ,המכשירים הפיננסיים של הקבוצה כוללים בעיקר מזומנים ושווי מזומנים
  .זכאים ויתרות זכות והתחייבויות כספיות לזמן ארוך, התחייבויות לספקים ונותני שירותים ,אשראי לזמן קצר

  
  :ששימשו לחישוב אומדן השווי ההוגן של המכשירים הפיננסיים, השיטות וההנחות העיקריות  .2

  
חייבים , לקוחות, ומניםמזומנים ושווי מז(מכשירים פיננסיים הכלולים במסגרת סעיפי הרכוש השוטף   )1(

  .מהווה קירוב לשווי ההוגן 2013, בדצמבר 31היתרה בדוח על המצב הכספי ליום  -) ויתרות חובה
  

התחייבויות , אשראי לזמן קצר(מכשירים פיננסיים הכלולים במסגרת סעיפי ההתחייבויות השוטפות   )2(
 2013, בדצמבר 31המצב הכספי ליום  היתרה בדוח על - ) זכאים ויתרות זכות, לספקים ונותני שירותים
  .מהווה קירוב לשווי ההוגן

  
השווי ההוגן של אגרות חוב סחירות נקבע  -מכשירים פיננסיים הכלולים במסגרת התחייבויות לזמן ארוך   )3(

המשקף להערכת ההנהלה , המהוונים בריבית ניכיון בשיעור, על פי ערך נוכחי של תזרימי מזומנים עתידיים
  .שהחברה יכלה לקבל בגין הלוואה בעלת מאפיינים דומים, יביתשיעור ר

  
היתרה בדוח על המצב הכספי מהווה קירוב  -השווי ההוגן של ההתחייבויות הלא סחירות בריבית משתנה 

  .ועל כן אינה מוצגת בטבלה שלהלן, לשווי ההוגן
  

ערך נוכחי של תזרימי מזומנים נקבע על פי  -השווי ההוגן של ההתחייבויות הלא סחירות בריבית קבועה 
המשקף להערכת ההנהלה את רמת הסיכון הגלומה במכשיר , המהוונים בריבית ניכיון בשיעור, עתידיים
  .הפיננסי

  
המוצגים בדוחות , הטבלה שלהלן מפרטת את הערך בספרים והשווי ההוגן של קבוצות מכשירים פיננסיים

  :שלא על פי שווים ההוגן, הכספיים
  

 שווי הוגן ריםערך בספ 

                            ,בדצמבר 31ליום                                     

 3  1  0  2 2  1  0  2 3  1  0  2 2  1  0  2 

                          ח"   א   ל   פ   י       ש                                

     התחייבויות פיננסיות
 56 -- 56 -- הניתנות להמרה במניות חוב  אגרות

  79,384  994,62  78,952  410,59  אגרות חוב שאינן ניתנות להמרה במניות
 79,440 62,994 79,008 59,410 סך הכל

 ==== ==== ==== ==== 
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  )המשך(ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים 
 ------------- -- ------------------------  

  
  )המשך(מכשירים פיננסיים  -  33ביאור 

  
  
  מבחני רגישות בגין שינויים בגורמי שוק  .ה
  
 מבחן רגישות לשינויים בשער החליפין של הדולר 

 מהשינוי) הפסד(רווח  

  ח"עליית שע  
 %10של 

ח "עליית שע
 %5של 

ח של  "ירידת שע
%5 

ח של  "ירידת שע
%10 

 ח" א ל פ י  ש  

     
2013 781 390 )390( )781( 

 ==== ==== ==== ==== 
2012 1,680 840 )840( )1,680( 

 ==== ==== ==== ==== 

         
 מבחן רגישות לשינויים בשער החליפין של האירו 

 מהשינוי) הפסד(רווח  

  ח "עליית שע  
 %10של  

ח "עליית שע
 %5של 

ח של  "ירידת שע
%5 

ח של  "ירידת שע
%10 

 ח" א ל פ י  ש  

     
2013 478 239 )239( )478( 

 ==== ==== ==== ==== 
2012 197 98 )197( )98( 

 ==== ==== ==== ==== 

  
 מבחן רגישות לשינויים בשיעורי הריבית השקלית 

 מהשינוי) הפסד(רווח  

  עליית ריבית  
 %10של  

  עליית ריבית
 %5של  

ירידת ריבית של  
%5 

ירידת ריבית של  
%10 

 ח" פ י  ש  א ל 

     
2013 408 204 )206( )414( 

 === === === ==== 
2012 1,104 556 )564( )1,135( 

 === === === ==== 
  
  

  מבחני רגישות והנחות העבודה העיקריות
  

נקבעו בהתאם להערכות ההנהלה לגבי שינויים אפשריים סבירים , שנבחרו במשתני הסיכון הרלוונטיים, השינויים
  .משתני סיכון אלהב
  

שיש בהם כדי להשפיע על תוצאות הפעולות או המצב , החברה ביצעה מבחני רגישות לגורמי סיכון שוק עיקריים
עבור כל ) לפני מס(או השינוי בהון העצמי /מבחני הרגישות מציגים את הרווח או ההפסד ו. הכספי המדווחים

בחינת גורמי הסיכון נעשתה על . עבורו נכון לכל מועד דיווח שנבחר, מכשיר פיננסי בגין משתנה הסיכון הרלוונטי
, בסיס מהותיות החשיפה של תוצאות הפעולות או המצב הכספי בגין כל גורם סיכון בהתייחס למטבע הפעילות

 .ובהנחה שכל שאר המשתנים קבועים
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  )המשך(ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים 

 ----------------------- -- --------------  
  

  )המשך(מכשירים פיננסיים  -  33ביאור 
  
   מדד עתידיות/עסקאות מטבע  .ו
  
  

  2013, בדצמבר 31ליום 

 
   

   המועד פקיע      מטבע העסקה   סכום הרכישה
    1/2014 אלפי אירו         250
        1/2014 אלפי אירו  250
        1/2014 אלפי אירו  250
        1/2014 אלפי אירו  250
        1/2014  אלפי דולר  250
        1/2014  אלפי דולר  250
        1/2014  אלפי דולר  250
        1/2014  אלפי דולר  250
        2/2014 אלפי דולר  250
        2/2014 אלפי דולר  250
        2/2014 אלפי דולר  250
        2/2014 אלפי דולר  250
        2/2014 אלפי דולר  250

    2012, בדצמבר 31ליום 

        מועד פקיעה מטבע העסקה   ם הרכישהסכו

750  
  

 אלפי דולר
  

1/2013 
   

        1/2013  אלפי דולר  750
        1/2013  אלפי דולר  1,000
        1/2013  אלפי דולר  1,000

        1/2013  אלפי אירו  400
        2/2013  אלפי דולר  1,000
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  )המשך(ם המאוחדים ביאורים לדוחות הכספיי

-------------------------- -------------  
  

  רווח למניה -  34ביאור 
  

  :ששימשו בחישוב הרווח הנקי למניה, להלן פרוט כמות המניות והרווח הנקי
  
 לשנה שהסתיימה            

      2013, בדצמבר 31ביום             

) הפסד(רווח     
 נקי

 המיוחס    

 לבעלי המניות מניות כמות   

 של החברה )*(* משוקללת   

 ח"אלפי ש באלפים   

  10,161  כמות המניות
 -- נקי מפעילויות נמשכות רווח

--         
10,161 

14,861 
  נקי מפעילות שהופסקההפסד 

 כ לצורך חישוב רווח נקי בסיסי"סה
)1,416(   

13,445 

   
 -- 1 השפעת ניירות ערך המירים 

                              

  
  רווח נקי מפעילויות נמשכת

  נקי מפעילות שהופסקההפסד 
 כ לצורך חישוב רווח נקי מדולל"סה

  
--  
--         

10,162  

  
14,861  

)1,416(  
13,445 

 ==== ==== 

  
ערב הנפקה כולל התאמה למפרע בגין הקצאות , יתה במחזור במשך השנהימבוסס על כמות המניות המשוקללת שה  (*)

  .ובגין השפעת ניירות ערך המירים ומניות אוצר
  
  

 לשנה שהסתיימה            

   (*) 2012, בדצמבר 31ביום             

 רווח נקי    

 המיוחס    

 לבעלי המניות כמות מניות   

 של החברה )*(* משוקללת   

 ח"אלפי ש באלפים   

  10,161  כמות המניות
 -- לויות נמשכותרווח נקי מפעי

--         
10,161 

17,950 
  רווח נקי מפעילות שהופסקה

 כ לצורך חישוב רווח נקי בסיסי"סה
321,5   

23,271 

   
 1 1 השפעת ניירות ערך המירים 

                           

  
  רווח נקי מפעילויות נמשכת

  רווח נקי מפעילות שהופסקה
 לכ לצורך חישוב רווח נקי מדול"סה

  
--  
--         

10,162  

  
17,951  

321,5    
23,272 

 ==== ==== 

  .'כח 2 -ו 31ראה ביאורים  -הוצג מחדש    (*) 
  
כולל התאמה למפרע בגין הקצאות ערב הנפקה , יתה במחזור במשך השנהימבוסס על כמות המניות המשוקללת שה  )*(*

  .ובגין השפעת ניירות ערך המירים ומניות אוצר
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  )המשך(ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים 

------- -------------------- -------------  
  

  )המשך( רווח למניה -  34ביאור 
  

  
  
 לשנה שהסתיימה            

  (*) 2011, בדצמבר 31ביום             

) הפסד(רווח     
 נקי

 המיוחס    

 לבעלי המניות כמות מניות   

 של החברה )*(* משוקללת   

 ח"אלפי ש באלפים   

  10,161  כמות המניות
 -- הפסד נקי מפעילויות נמשכות

--        
10,161 

)2,163( 
  רווח נקי מפעילות שהופסקה

 כ לצורך חישוב רווח נקי בסיסי"סה
256,6   

4,093 

   
 1 2 השפעת ניירות ערך המירים 

                       
  

  שכתנקי מפעילויות נמהפסד 
  רווח נקי מפעילות שהופסקה

 כ לצורך חישוב רווח נקי מדולל"סה

  
--  
--         

10,163  

  
)2,162(  

256,6    
4,094 

 ==== ==== 

  
  .'כח 2 -ו 31ראה ביאורים  -הוצג מחדש    (*) 

  
רב הנפקה כולל התאמה למפרע בגין הקצאות ע, יתה במחזור במשך השנהימבוסס על כמות המניות המשוקללת שה  )*(* 

  .ובגין השפעת ניירות ערך המירים ומניות אוצר
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  )המשך(ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים 
------------------------------- ------  

  
  מגזרי פעילות - 35ביאור 

  
  כללי . א
  

. 2009 ,רבדצמב 31 מיום החל") IFRS 8" - להלן" (פעילות מגזרי" בדבר IFRS 8הוראות תקן  את מיישמת הקבוצה

 אשר, הקבוצה מרכיבי אודות הפנימיים הדיווחים בסיס על מזוהים תפעוליים מגזרים, IFRS 8להוראות  בהתאם
 והערכת משאבים הקצאת לצורך הקבוצה של הראשי התפעוליות ההחלטות מקבל ידי- על סדיר באופן נסקרים

 .התפעוליים המגזרים יביצוע

 
 קבלת הראשי לצורכי התפעוליות ההחלטות מקבל ידי על הנבחן עהמיד על בהתבסס נקבעו הפעילות מגזרי

 פעילות מגזרי לפי בנויה הקבוצה ,למטרות ניהול ,לזאת בהתאם. ביצועים והערכת משאבים הקצאת לגבי החלטות
  :כדלקמן ,פעילות מגזרי שני ולה, העסקיות היחידות של והשירותים המוצרים על בהתבסס

שיווק והפצה של מכשירי חשמל ואלקטרוניקה , סגרתו עוסקת הקבוצה ביבואבמ - תחום המוצרים הביתיים .1
והיא  ,פועלת כיבואנית החברה. במכירת ציוד נלווה ובמתן שירותי אחריות ותיקונים למוצרים אלה, ביתיים

בעל  חברה בבעלות(בהן טרקלין , מוכרת את המוצרים המיובאים על ידה בעיקר לרשתות וחנויות חשמל
 .החברהשהינה לקוח עיקרי של , )ברהבחשליטה 

והפצה של מערכות מסחריות שונות , שיווק, בתחום זה עוסקת הקבוצה בייבוא - תחום המערכות המסחריות .2
כאשר נכון למועד פרסום הדוחות הכספיים מתמקדת פעילות הקבוצה בתחום זה , ומתן שירות למערכות אלו

  .ואביזרי חשמל ותאורה יותמערכות סולאר ,במערכות מיזוג אוויר מסחריות

 .לעיל 31 ביאור ראה מתחדשת באנרגיה ההשקעות ותחום הניידים הטלפונים תחום פעילות הפסקת לעניין
  

  .הכספיים בדוחות כמוצג ,תפעולי )הפסד( רווח על בהתבסס מוערכים המגזרים ביצועי

       
 מיסיםו )פיננסיים מכשירים של הוגן שווי התאמת בגין לרבות ,מימון והכנסות מימון עלויות כולל( הקבוצה מימון

  .פעילות למגזרי מיוחסים ואינם ,קבוצתי בסיס על מנוהלים ההכנסה על
 

 ונגזרים הון שטרי ,כלולות לחברות הלוואות ,לקבל שוטפים מיסים ,נדחים מיסים כוללים לא המגזר נכסי

  .קבוצתי בסיס על מנוהלים אלה שנכסים מאחר ,פיננסיים
 

 מאחר ,פיננסיים ונגזרים הלוואות ,לשלם שוטפים מיסים ,נדחים מיסים כוללות לא המגזר יבויותהתחי
  .קבוצתי בסיס על מנוהלות אלה שהתחייבויות

  
  .מוחשיים בלתי ונכסים קבוע רכוש רכישות כוללות הוניות השקעות

  

  .שלישיים דיםצד עם לעסקאות בדומה שוק תנאי לפי מבוצעים פעילות מגזרי בין העברה מחירי
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  )המשך(ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים 

---------------- -----------------------  
  )המשך(מגזרי פעילות  - 35ביאור 

  
  דיווח בדבר מגזרי פעילות  . ב
  
  
  

  מגזר 
המוצרים 
   הביתיים

מגזר 
המערכות 
    מאוחד התאמות  המסחריות

                                             ח"אלפי ש                                        
      31לשנה שהסתיימה ביום 

  2013, בדצמבר
        

          
    636,853 565 123,360   512,928 הכנסות מחיצוניים

 =====        =====        =====  =====    
    32,601  )162(  3,937    28,826 רווח  תפעולי

 =====        =====        =====      
   1,065         נטו, הכנסות אחרות

            
    )18,044(         נטו, הוצאות מימון

              
  ותחלק החברה ברווחי חבר

  ת לפי שיטת השווי המאזניוהמטופל
    

  500,2        

             
             רווח לפני מיסים על ההכנסה

          18,122    
          =====    
  
  
  
  

  מגזר 
המוצרים 
   הביתיים

מגזר 
המערכות 
  מאוחד  התאמות   המסחריות

                                          ח"אלפי ש                                           
      31לשנה שהסתיימה ביום 

 (*) 2012, בדצמבר
        

          
  671,236  3,267 102,773   565,196 הכנסות מחיצוניים

 =====        =====    =====  =====  
  41,299  )136(  )717(    42,152 תפעולי )הפסד(רווח 

 =====        =====    =====    
 1,219        נטו, הכנסות אחרות

             
  )23,429(           נטו, הוצאות מימון

              
  ותחלק החברה ברווחי חבר

  ת לפי שיטת השווי המאזניוהמטופל
    

    367,2      

             
  21,456           רווח לפני מיסים על ההכנסה

            =====  
  
  

  .'כח 2 -ו 31ראה ביאורים  - הוצג מחדש (*) 
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  )המשך(ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים                                                          

 --------------------- ----------------- --  
  

  )המשך(מגזרי פעילות  - 35ביאור 
  
  )המשך( דיווח בדבר מגזרי פעילות  . ב
  
  

  מגזר 
המוצרים 
   הביתיים

מגזר 
המערכות 
  מאוחד  התאמות   המסחריות

                                             ח"אלפי ש                                       
      31לשנה שהסתיימה ביום 

 (*) 2011, מברבדצ
        

          
  600,621  )66,036( 143,181   523,476 הכנסות מחיצוניים

 =====        =====    =====  =====  
  22,380  )9,047(  6,801    24,626 רווח  תפעולי

 =====        =====    =====    
 1,047        נטו, הכנסות אחרות

             
  )29,477(           נטו, הוצאות מימון

              
  ותחלק החברה ברווחי חבר

  ת לפי שיטת השווי המאזניוהמטופל
    

    229        

             
  )5,821(           לפני מיסים על ההכנסה הפסד

            =====  
  

  .'כח 2 -ו 31ראה ביאורים  - הוצג מחדש (*) 
  
  
   מידע נוסף  . ג
  

מגזר  
המוצרים 
   הביתיים

מגזר 
המערכות 
     מאוחד  המסחריות

                       ח"אלפי ש                                   
    31לשנה שהסתיימה ביום 

  2013, בדצמבר  
        

          
     1,324 355   969 השקעות הוניות

 ====    ====  ====      
     1,951 495   1,456 פחת והפחתות

 ====    ====  ====      
  
  
  

מגזר  
המוצרים 
   הביתיים

מגזר 
מערכות ה

     מאוחד  המסחריות
                        ח"אלפי ש                                     

    31לשנה שהסתיימה ביום 
 (*) 2012, בדצמבר  

        

          
     2,251 230   2,021 השקעות הוניות

 ====        ====  ====      
      1,961  592     1,369     פחת והפחתות

 ====        ====  ====      
  

  .'כח 2 -ו 31ראה ביאורים  - הוצג מחדש (*) 
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  )המשך(ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים 
------------------- ---------------------  

  
  )המשך(מגזרי פעילות  - 35ביאור 

  
  )המשך( מידע נוסף  . ג

מגזר  
המוצרים 
   הביתיים

מגזר 
המערכות 
  המסחריות

  
  

     מאוחד
                        ח"אלפי ש                                     

    31לשנה שהסתיימה ביום 
 (*) 2011, בדצמבר  

        

          
     2,450 933   1,517 השקעות הוניות

 =====        =====  =====      
      2,467  256    2,211 פחת והפחתות

 =====        =====  =====      
  

  .'כח 2 -ו 31ראה ביאורים  - ש הוצג מחד(*) 
  

מגזר  
המוצרים 
 הביתיים

מגזר המערכות 
       כ"סה  המסחריות

                           ח"אלפי ש                             
          2013 ,בדצמבר 31ליום 

          
      518,131 119,446  398,685 נכסי המגזר

  =====  =====  =====        
        110,351  40,500  69,851 ת המגזרהתחייבויו

 =====  =====  =====        
  
  

 
מגזר 

המוצרים 
   הביתיים

מגזר 
המערכות 
  המסחריות

מגזר 
ההשקעות 
באנרגיה 
  כ"סה    מתחדשת

                                        ח"אלפי ש                                                   
         (*) 2012, בדצמבר 31ליום 

          
  597,499   73,929 111,864   411,706 נכסי המגזר

  =====    =====  =====    =====  
  129,071    86,329  27,818    14,924 התחייבויות המגזר

 =====    =====  =====    =====  
  
  

  .'כח 2 -ו 31ראה ביאורים  -הוצג מחדש (*)  
   

 
מגזר 

המוצרים 
 הביתיים

מגזר 
הטלפונים 

  הניידים

מגזר 
המערכות 
  המסחריות

מגזר 
ההשקעות 
באנרגיה 
  כ"סה    מתחדשת

                                                  ח"אלפי ש                                                      
         (*) 2012, בינואר 1ליום 

          
  676,071   77,796 96,539 71,847  429,889 נכסי המגזר

  =====  =====  =====  =====    =====  
  135,445    92,512  31,362  8,536  3,035 התחייבויות המגזר

 =====  =====  =====  =====    =====  
  

  .'כח 2ראה ביאור  - הוצג מחדש (*) 
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  )המשך(ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים 
 ------------------- --------------------  

  
  

  ")סולו("תמצית נתונים המתייחסים לדוחות הכספיים הנפרדים של החברה  -  36ביאור 
  
  מאזנים   .א

 
         ,בדצמבר 31ליום            

  3  1  0  2 2  1  0  2 

                ח"אלפי ש                

    נכסים שוטפים
 221 387  מזומנים ושווי מזומנים

 198,449 194,459  לקוחות

 3,570 --  מיסים שוטפים לקבל

 101,834 67,889  חייבים ויתרות חובה

 116,585 113,160  מלאי

  375,895 420,659 

    ---------  --------- 

    שוטפים לאנכסים 
 12,177 3,380  השקעות ויתרות חובה לזמן ארוך

 23,176 20,554  עלות ההשקעות בחברות מוחזקות ובשותפות מוגבלת

  7,942  11,797   הלוואה לחברה בת
  --  749   נטו, עודף נכסים בשל הטבות לעובדים

 4,037 3,755  נטו, רכוש קבוע

 10,606 10,421  נטו, נכסים בלתי מוחשיים

   3,745   078,4  מיסים נדחים

  54,734 61,683 

   ---------  --------- 

  430,629 482,342 

  ===== ===== 

    ת שוטפותהתחייבויו
  163,641  135,189  אשראי מתאגידים בנקאיים ואחרים
 63,994 40,503  התחייבויות לספקים ונותני שירותים

    27,191    901,30  זכאים ויתרות זכות

  205,882 254,826 

   ---------  --------- 

    שוטפות לאהתחייבויות 
 886 681  התחייבויות לזמן ארוך 

  59,214  39,738   שאינן ניתנות להמרה במניות אגרות חוב
       342          --   נטו, התחייבויות בשל הטבות לעובדים

  40,419 60,442 

  ------- - ------- - 

    
    הון עצמי

 104 104  הון המניות

 53,882 53,937  פרמיה על המניות

 466 466  קרנות הון

 )1,672( )1,672(  מניות אוצר

 114,294 349,131  יתרת רווח

  184,328 167,074 

   ---------  --------- 

  430,629 482,342 

  ===== ===== 
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  )המשך(ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים 

 ---------------- -----------------------  
  

  )המשך") (סולו("חברה תמצית נתונים המתייחסים לדוחות הכספיים הנפרדים של ה -  36ביאור 
  
  

  דוחות רווח והפסד   .ב

 
 לשנה שהסתיימה                         

                         ,בדצמבר 31ביום                          

  3  1  0  2 2  1  0  2  1  1  0  2  

                                                                       ח"אלפי ש                           

     

     
 499,081 540,923 486,795  הכנסות ממכירות ומתן שירותים 

 365,345 393,108 361,190  עלות ההכנסות 

     
 133,736 147,815 125,605  רווח גולמי 

     
 )89,856( )86,032( )73,242(  הוצאות מכירה 

 )17,328( )20,979( )17,678(  לליות הוצאות הנהלה וכ

 )28( -- --  הוצאות אחרות

    1,080     1,221     8,694  )כולל דיבידנד מחברות מוחזקות( הכנסות אחרות

     
 27,604 42,025 43,379  רווח מפעולות רגילות

     
 6,174 8,357 8,617  הכנסות מימון

 )22129,( )26,872( )21,252(  הוצאות מימון

     
 4,557 23,510 30,744  רווח לפני מיסים על ההכנסה 

     
   )768(  )5,731( )545,5(  מיסים על ההכנסה

     
 3,789 17,779 25,199  רווח  נקי לשנה

  ==== ==== ==== 
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  )המשך(ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים 
---------------- -- ---------------------  

  
  )המשך") (סולו("תמצית נתונים המתייחסים לדוחות הכספיים הנפרדים של החברה  -  36ביאור 

  
  

  דוחות על השינויים בהון העצמי   .ג
  

     פרמיה  

  יתרת מניות קרנות על הון 

 כ"סה רווח אוצר הון המניות המניות 

      ח"אלפי ש   

 
 146,339 93,559 )1,672( 466 53,882 104 2011, בינואר 1יתרה ליום 

        
 3,789 3,789 -- -- -- -- נקי לשנהרווח סך הכל 

        
    )833(    )833(       --    --      --   -- דיבידנד שהוכרז ושולם

        
 149,295 96,515 )1,672( 466 53,882 104 2011, בדצמבר 31יתרה ליום 

       
   779,17 779,17        --   --        -- -- נקי לשנהל רווח סך הכ

       
 167,074 114,294 )1,672( 466 53,882 104 2012, בדצמבר 31יתרה ליום 

       
 25,199 25,199 -- -- -- -- נקי לשנהרווח סך הכל 

              
רכיב המרה הוני באגרות חוב ניתנות להמרה 

  שנפרעו
  
--  

  
55  

  
--  

  
--  

  
--  

  
55  

              
  )8,000(   )8,000(        --    --       --   -- דיבידנד שהוכרז ושולם

        
 183,328 131,493 )1,672( 466 53,937 104 2013, בדצמבר 31יתרה ליום 

 ==  ====  ===  ====  =====  =====  

       

          
  

, זהה לזו שיושמה לגבי הדוחות הכספיים המאוחדים, ל"שיושמה לגבי תמצית הנתונים הנ, המדיניות החשבונאית  .ד
  :למעט, 2כמפורט בביאור 

  
   IAS 27 -תאם לבה -הטיפול החשבונאי בהשקעות במניות של חברות מוחזקות 

  
השקעות במניות של חברות בנות וחברות כלולות מוצגות , ")סולו("כאשר מוצגים הנתונים לגבי החברה האם בלבד 

החברה בחרה לטפל . ולא לפי שיטת השווי המאזני, IAS 39 -על בסיס העלות או לפי השווי ההוגן בהתאם ל
על  ות הוצגוהמאוחד ותבמניות של החבר ותכך ההשקעולפי, ת על בסיס שיטת העלותוהמאוחד ותבחבר ותבהשקע
  .ןפי עלות
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  )המשך(ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים 

------- ---------- -----------------------  
  

  הדיווח תקופת לאחר אירועים -  37 ביאור
  

 מתווה של הכנסת של הכספים דתוע אישור בדבר 2014 ,בינואר 27 מיום ערך ניירות רשות להודעת בהתאם .1

 1970- ל"התש ,)ומיידיים תקופתיים דוחות( ערך ניירות תקנות תיקון במסגרת קטנים לתאגידים ההקלות
 פי על "קטן תאגיד" של בהגדרה עומדת אהי כי ,החברה ודיעהה ,)בהתאמה ,"התיקון"ו "ההקלות" -  להלן(

 מהדוח החל ההקלות את לאמץ החברה דירקטוריון טהחלי 2014 ,בפברואר 17 ביום ,לכך בהתאם .התיקון

 :כדלקמן ,2013 שנת של התקופתי השנתי

 כך ,הפנימית הבקרה על המבקר החשבון רואה ודוח הפנימית הבקרה על דוח לפרסם החובה ביטול •
 .בלבד מצומצמות מנהלים הצהרות בצירוף תחויב שהחברה

 בתוקף הינו אשר ,10% של שיעור חלף( 20% -ל שווי הערכות צירוף עם בקשר המהותיות סף העלאת •
 .)םכיו

 סף הותרת תוך( 40% -ל ביניים לדוחות מהותיות כלולות חברות דוחות של הצירוף סף העלאת •
  .)20% על שנתיים כספיים לדוחות הצירוף

 )ניהולם ודרכי שוק לסיכוני חשיפה בדבר פרטים( בתקנות השנייה התוספת הוראות מיישום פטור •

 ,מהותית אינה פיננסיים ממכשירים הנובעים שוק לסיכוני שלהם החשיפה אשר ,קטנים םלתאגידי
  .בתיקון שנקבעו המהותיות לספי בהתאם

 מסחר ברוקר-אי עם בהסכם ,ההחבר דירקטוריון אישר קבלת לאחר ,החברה התקשרה 2014 ,במרץ 5 ביום .2

 הסכם" -  להלן( החברה במניות שוק כעושה ברוקר-אי תשמש לפיו ,)"ברוקר אי" -  להלן( מ"בע ערך וניירות
 .בפרט שוק עשיית לעניין והנחיותיה הבורסה תקנון והוראות בכלל הדין להוראות בהתאם ")קהשו עשיית

 התקופה בתום מאליה תוארך והיא ,2014 ,במרץ 5 מיום החל ,אחת לשנה הינה השוק עשיית הסכם תקופת
 .אחת לכ חודשים 12 בנות נוספות לתקופות הראשונה

 ההסכם את להביא רשאי יהיה צד כל ,הנוספות התקופות במהלך ,והנחיותיה הבורסה תקנון להוראות בכפוף
  .השני לצד שייתן ,מראש יום 21 של בכתב בהודעה סיום לכדי

 מהותי שאינו בסכום הינה השוק עשיית הסכם פי על מהחברה ברוקר אי זכאית תהיה לה החודשית התמורה
 .לחברה

 הבורסה של הסחירות דלי הערך ניירות מרשימת ייגרעו החברה מניות ,כאמור ,השוק עשיית לתתחי עם
  .הראשית ברשימה להיסחר ויועברו

 

 ,שלה מוחזקת וחברה השקעות ברימאג לרכישת בקשר מ"בע גרופ אספן לבין החברה בין הסכם חתימת לעניין .3
 .לעיל )5( 'ב 31 ביאור ראה

  .ח"אלפי ש 6,300 -ירקטוריון החברה חלוקת דיבידנד לבעלי המניות בסך של כאישר ד 2014, במרץ 31ביום  .4
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נתונים כספיים ומידע כספי מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים המיוחסים 
  לחברה 

  
  2013 ,בדצמבר 31ליום 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  מ"בע' ברימאג דיגיטל אייג
================  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  םהענייניתוכן 
  
  

  דף  
  

  1  החשבון המבקררואה דוח 
  

  :וחות הכספייםהד
  

  3  על המצב הכספי המיוחסים לחברההמאוחד נתונים כספיים מתוך הדוח 
  

  4  לחברההמיוחסים אחר רווח כולל רווח או הפסד ונתונים כספיים מתוך הדוח המאוחד על 
  

  5-6  נתונים כספיים מתוך הדוח המאוחד על תזרימי המזומנים המיוחסים לחברה
  

  7-21                   פי הנפרדביאורים ומידע נוסף למידע הכס
  
  
  
  
  



  
  
  
  

  
  

  
  

  לכבוד
  מ"בע' ל אייגבעלי המניות של חברת ברימאג דיגיט

  19השקמה ' רח
  אזור

  
  
  ,.נ.ג.א
  

  'ג9דוח מיוחד של רואה החשבון המבקר על מידע כספי נפרד לפי תקנה : הנדון
               1970-ל"התש, )דוחות תקופתיים ומיידיים(לתקנות ניירות ערך 

  
  

, )פתיים ומיידיםדוחות תקו(לתקנות ניירות ערך ' ג9ביקרנו את המידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה 
ולכל אחת  2012 -ו 2013 ,בדצמבר 31לימים ) "החברה" - להלן ( מ"בע' של ברימאג דיגיטל אייג 1970- ל"התש

המידע  .ואשר נכלל בדוח התקופתי של החברה 2013, בדצמבר 31משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום 
ריותנו היא לחוות דיעה על המידע אח. הכספי הנפרד הינו באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה

  .הכספי הנפרד בהתבסס על ביקורתנו
  

אשר יתרות הנכסים , לא ביקרנו את המידע הכספי הנפרד מתוך הדוחות הכספיים של חברות מוחזקות
ח לימים "אלפי ש 42,403 -כח ו"אלפי ש 43,754 - כ נטו הסתכמו לסך של, בניכוי התחייבויות המיוחסים להן

ל הסתכם לסך "ואשר חלקה של החברה ברווחי החברות המוחזקות הנ, בהתאמה, 2012 -ו 2013, בדצמבר 31
ח לכל אחת משלוש השנים בתקופה "אלפי ש 1,145 - ח וכ"אלפי ש 2,002 - כ ,ח"אלפי ש 2,275 -של כ

 הדוחות הכספיים של אותן חברות בוקרו על ידי רואי חשבון. בהתאמה, 2013, בדצמבר 31שהסתיימה ביום 
, ככל שהיא מתייחסת לסכומים שנכללו בגין אותן חברות, וחוות דעתנו, אחרים שדוחותיהם הומצאו לנו

  .מבוססת על דוחות רואי החשבון האחרים
  

על פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את . ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל
. של ביטחון שאין במידע הכספי הנפרד הצגה מוטעית מהותיתהביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה 

. 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 

טוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה של המידע הכספי המשמעותיים שנעשו על ידי הדירק
  .אנו סבורים שביקורתנו ודוחות רואי החשבון האחרים מספקים בסיס נאות לחוות דעתנו. הנפרד

  
מכל , המידע הכספי הנפרד ערוך, בהתבסס על ביקורתנו ועל הדוחות של רואי חשבון אחרים, לדעתנו

-ל"התש, )דוחות תקופתיים ומיידיים(לתקנות ניירות ערך ' ג9ם להוראות תקנה בהתא, הבחינות המהותיות
1970.  

  
  'ושותסוראיה בלצר  קנובל                                                                                                                             

  רואי חשבון
  .2014 ,ץבמר 31, אביב -תל 
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 ALON FRIEDLANDER C.P.A (Isr.), MBA   במינהל עסקים MBA, ח אלון פרידלנדר"רו

 HERZL DUNSKY C.P.A (Isr.)   )מייסד( ח הרצל דונסקי"רו
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  'ג9דוח מיוחד לפי תקנה 

  
  נתונים כספיים ומידע כספי מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים

  המיוחסים לחברה
  

  
  

 ,2013, בדצמבר 31להלן נתונים כספיים ומידע כספי נפרד המיוחס לחברה מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים של הקבוצה ליום 
לתקנות ניירות ערך ' ג9המוצגים בהתאם לתקנה , ")ת המאוחדיםהדוחו" -להלן (המפורסמים במסגרת הדוחות התקופתיים 

  .1970-ל"התש, )דוחות תקופתיים ומיידים(
  
  

  .לדוחות הכספיים המאוחדים 2עיקרי המדיניות החשבונאית שיושמה לצורך הצגת נתונים כספיים אלה פורטו בביאור 
  

 .דוחות הכספיים המאוחדיםב' ד1אור כהגדרתן בבי - כלולותשותפות ו ותחברחברות מאוחדות ו

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 3

  מ"בע' ברימאג דיגיטל אייג
================  

  מ"בע' המיוחסים לחברת ברימאג דיגיטל אייג על המצב הכספיהמאוחד הדוח פרטי נתונים כספיים מתוך 
--------------------------------------------------------- -----------------------------  

  
    ___________________                      _______________                                  
  צביקה שמעונישאול זילברשטיין                                                        פיני כהן                   
  ל"ר הדירקטוריון                                       מנכ"יו                      וניהול   כספיםל "סמנכ                    

                                                  חברת האם ובחברות הבנות                              

      ,בדצמבר 31ליום                     

     3  1  0  2 2 1  0  2 

                    ח "אלפי ש                     מידע נוסף 

     נכסים שוטפים
 221 387  ד מזומנים ושווי מזומנים

 198,449 194,459  ה לקוחות

 3,570 --  ה    מיסים שוטפים לקבל

 101,834 67,889  ה חייבים ויתרות חובה

 116,585 113,160    מלאי

   375,895 420,659 

     ---------  --------- 

     נכסים לא שוטפים
 12,177 3,380    השקעות ויתרות חובה לזמן ארוך

  51,490  36,714     ובשותפות מוגבלת חברות מוחזקותב השקעות
  7,942  11,797     ברה בתהלוואה לח
 4,037 3,755    נטו, רכוש קבוע

  --  749     נטו, עודף נכסים בשל הטבות לעובדים
  10,606  10,421    נטו, נכסים בלתי מוחשיים

    3,745    078,4  ז  מיסים נדחים

   70,894 89,997 

    --------  -------- 

   446,789 510,656 

   ===== ===== 

     בויות שוטפותהתחיי
 163,641 135,189  2ו אשראי מתאגידים בנקאיים ואחרים

 63,994 40,503  2ו התחייבויות לספקים ונותני שירותים

  --  3,225     מיסים שוטפים לשלם
  27,191   959,26  1ו זכאים ויתרות זכות

   205,876 254,826 

    --------  -------- 

     התחייבויות לא שוטפות
 886 681   2ו התחייבויות לזמן ארוך

 342 --     נטו, התחייבויות בשל הטבות לעובדים

 59,214 39,738   2ו  אגרות חוב שאינן ניתנות להמרה במניות

   40,419 60,442 

 --------  --------   ח עניין ובעלי יתרות והתקשרויות מהותיות עם חברות מוחזקות
      

      הון
     לי המניות של החברהמיוחס לבע
 104 104   הון המניות

 53,882 53,937   פרמיה על המניות

  975  975    קרן בגין עסקה עם בעל שליטה
 )1,672( )1,672(   מניות אוצר

  456  2,914    דוחות כספיים של פעילויות חוץהתאמות הנובעות מתרגום 
  --  )3,105(    יטהקרן בגין עסקאות עם בעלי זכויות שאינן מקנות של

 141,643 341,147   עודפים יתרת רווח

 195,388 200,494   כ הון"סה

    --------  -------- 

   446,789 510,656 

 ===== =====   .2014, במרץ 31: הכספייםתאריך אישור הדוחות 
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  מ"בע' ברימאג דיגיטל אייג
================  

  
  מ"בע' המיוחסים לחברת ברימאג דיגיטל אייגאחר  רווח כוללרווח או הפסד והדוח המאוחד על פרטי נתונים כספיים מתוך 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 לשנה שהסתיימה   

                             ,בדצמבר 31ביום                                     

   3  1  0  2 2  1  0  2 1  1  0  2 

                                          ח"אלפי ש                                    

    מידע נוסף   

     
 499,081 540,923 486,795   הכנסות ממכירות ומתן שירותים 

 (*) 469,365 (*) 097,393 361,206   עלות ההכנסות 

     
 133,612 147,826 125,589  רווח גולמי 

     
 (*) )91,237( (*) )86,187( )73,289(   הוצאות מכירה 

 (*) )15,075( (*) )19,927( )17,855(   הוצאות הנהלה וכלליות 

 )28( -- --   הוצאות אחרות

     1,080    1,221       1,094   הכנסות אחרות

     
 28,352 42,933 35,539  רווח מפעולות רגילות

     
 (*) )29,444( (*) )26,752( )21,233(   הוצאות מימון
 6,174 8,357 8,616   הכנסות מימון

  (*)        )89(  (*)      721,4       )3,991(    נטו, חברות מוחזקות) הפסדי(רווחי חלק החברה ב

     
 4,993 29,259 18,931  רווח לפני מיסים על ההכנסה 

     
 (*)       )900(  (*)   )988,5(    )486,5( ז מיסים על ההכנסה

     
 4,093 23,271 13,445  רווח נקי לשנה

     
     :)לאחר השפעת המס( כולל אחר) הפסד(רווח 

 71 582 2,458  ת חוץיופעילו ת כספיים שלהתאמות הנובעות מתרגום דוחו
        

         )444(       )966(        253   אקטוארי בגין תוכניות להטבה מוגדרת )הפסד(רווח 
        

 3,720 22,887 16,156  ל רווח כוללסך הכ

  ===== ===== ==== 

     

     
     .סווג מחדש(*) 
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  מ "בע' ברימאג דיגיטל אייג

===============  
  

  על תזרימי המזומנים המיוחסים לחברההמאוחד נתונים כספיים מתוך הדוח 
-------------------------- ------------------------------ ------  

 לשנה שהסתיימה  

                      ,בדצמבר 31ביום                           

  3  1  0  2 2  1  0  2 1  1  0  2 

                             ח"אלפי ש                             

    רהשל החב שוטפתפעילות מתזרימי מזומנים 
 (*) 4,093  (*) 23,271 13,445 לשנהרווח נקי 

     

    התאמות הדרושות כדי להציג את תזרימי המזומנים
     :של החברה פעילות שוטפתמ
    

  1,211  1,093  1,175 פחת והפחתות 
  28  --  -- נטו, הפסד הון ממימוש רכוש קבוע

  (*) )667(  (*)           5  )891( טו נ, בהתחייבויות בשל הטבות לעובדים )עלייה(ירידה 
  880  )275(  )333( נטו, מיסים נדחים

  89  )4,721(  3,955  נטו , מוחזקות בגין חברות ושותפות) רווח(הפסד 
    )024(        40      246 התחייבויות לזמן ארוך ) שחיקת(שערוך 

  4,152  )3,858(  1,301  

  --------  --------  --------  
    :בסעיפי נכסים והתחייבויות של החברה שינויים
  20,540  3,187  3,990 בלקוחותירידה 
  )49,248(  25,328  37,515 בחייבים ויתרות חובה ) עליה(ירידה 
  )11,791(  20,039  3,425 במלאי  )עליה(ירידה 
  741  )5,435(  8,797  בהמחאות לגביה לזמן ארוך )עליה(ירידה 

  1,356  3,267  )23,434( לספקים ונותני שירותיםבהתחייבויות ) ירידה( עליה
      4,632    2,240      2,993 עליה בזכאים ויתרות זכות 

 33,286  48,626  )33,770(  
   ---------   ---------   ---------  

  )28,376(  68,039  37,483  שוטפת) ששימשו לפעילות(שנבעו מפעילות , נטו, מזומנים

 =====  =====  =====  
       מזומנים לפעילות השקעה תזרימי

 )192( )878( )765( רכישת רכוש קבוע 
  --  )7,942(  )3,855(  מתן הלוואה לחברה בת

  --  --  2,727  גביית הלוואות לחברה המטופלת לפי שיטת השווי המאזני
  --  )4,930(  --  רכישת חברה המטופלת לפי שיטת השווי המאזני

 )896( -- -- נכסים בלתי מוחשייםרכישת 
  --  --  7,600  דיבידנד שהתקבל 

         65         --         -- תמורה ממימוש רכוש קבוע 
 )1,023( )13,750( 5,707 השקעה )ששימשו לפעילות( שנבעו מפעילות ,נטו, מזומנים

  --------  --------  -------- 

    פעילות מימוןלתזרימי מזומנים 
 )7,095( -- )8,000( דיבידנד ששולם

 32,374 )34,513( )28,319( נטו , אשראי לזמן קצר מבנקים ואחרים) פירעון(קבלת 
  --  --  )100(  רכישת מניות מבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה על ידי החברה

  --  )20,000(  )20,000(  פירעון אגרות חוב שאינן ניתנות להמרה במניות
            )6(          )6(          )5( פירעון אגרות חוב הניתנות להמרה במניות

 25,273 )54,519( )56,424( מימון ) ששימשו לפעילות(שנבעו מפעילות , נטו, מזומנים

  --------  --------  -------- 

    
 )4,126( )230( 166 במזומנים ושווי מזומנים )ירידה(עליה 

    
    4,577    451    221 יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה

    
 451 221 387 יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה

 ===== ===== ===== 

       
.סווג מחדש(*) 
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  מ"בע' ברימאג דיגיטל אייג
================  

  
  

  נתונים כספיים מתוך הדוח המאוחד על תזרימי המזומנים המיוחסים לחברה
 ---------------------------------- -----------------------------  

  
  

  מידע נוסף על תזרימי המזומנים -' אנספח 
  

 לשנה שהסתיימה 

                   ,רבדצמב 31ביום                            

  3  1  0  2 2  1  0  2 1  1  0  2 

                            ח"אלפי ש                            

  
       :נים ששולמו במשך השנה עבורמזומ

       
  6,439  6,771  4,810 ריבית

  ====  =====  ====  
  7,095  --  8,000 דיבידנד

  ====  =====  ====  
  6,504  3,441  5,523 מיסים על ההכנסה

  ====  =====  ====  
        

       :מזומנים שהתקבלו במשך השנה עבור
        

  147  421  28 ריבית
  ====  ====  ====  
  --  --  7,600  יבידנדד

  ====  ====  ====  
  1,784  8,000  6,427 מיסים על ההכנסה

  ====  ====  ====  
  
  
  
  

  פעילויות מהותיות שלא במזומן -' נספח ב
  

 לשנה שהסתיימה 

                 ,בדצמבר 31ביום                        

 3  1  0  2 2  1  0  2 1  1  0  2 

                            ח "אלפי ש                         

    
  59  68  11 רכישת רכוש קבוע באשראי

 ====  ====  ====  
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  מ"בע' ברימאג דיגיטל אייג
================  

  ומידע נוסף למידע הכספי הנפרד םביאורי
           ----------------------------------  

  

  ופעילותה החברהשל  תיאור כללי .א
  

הונפקה  2005בחודש ספטמבר . 1993התאגדה בישראל כחברה פרטית בשנת ") החברה" - להלן (מ "בע' ברימאג דיגיטל אייג
  .אביב- החברה בבורסה לניירות ערך בתל

יקה שיווק והפצה של מכשירי חשמל ואלקטרונ, ביבוא החברהעוסקת  במסגרתו ,החברה פועלת בתחום המוצרים הביתיים
החברה פועלת כיבואנית והיא מוכרת את המוצרים המיובאים על ידה בעיקר לרשתות וחנויות . במכירת ציוד נלווהו, ביתיים
  .שהינה לקוח עיקרי של החברה, )חברה בבעלות בעל שליטה בחברה(מ "בהן טרקלין חשמל בע, חשמל

  

אגרות  .נ.ח ע"ש 100,000,000 סך של, 2010, במאי 28ברה מיום מדף של הח על פי תשקיף, הנפיקה החברה לציבור 2010 יוניבחודש  .ב
החל  6.25%וריבית של  2012, ביוני 14עד  6%נושאות ריבית שנתית קבועה בשיעור של , נ כל אחת.ח ע"ש 1בנות ) 1סדרה (חוב 

ראה גם . מדד או מטבע אחר אינה צמודה למדד המחירים לצרכן או לכל) 1סדרה (הריבית על אגרות החוב . 2012, ביוני 14מיום 
 .בדוחות הכספיים המאוחדים )2( 17ביאור 

 

  עונתיות .ג
  

 העונתיות היא. החברההמשפיעה על התוצאות הרבעוניות של , ענף מוצרי החשמל והאלקטרוניקה הביתיים מתאפיין בעונתיות
 ההשפעה על. חגים פסח וראש השנהתוצאה של גידול בביקושים ובמכירות של מוצרי חשמל ואלקטרוניקה בשבועות הסמוכים ל

 קיימת עונתיות במכירות של מוצרי, בנוסף. המכירות משתנה בין השנים בהתאם לתאריכים בהם חלים חג הפסח וראש השנה
 וזאת לעומת מוצרי חימום ומייבשי) הרבעון השני והשלישי(הנמכרים בעיקר בתקופת הקיץ , כגון מזגנים ומקררים, חשמל
  ).הרבעון הרביעי והראשון(בעיקר בחורף הנמכרים , כביסה

 
  )ללא סכומים בגין חברות מוחזקות(יתרת מזומנים ושווי מזומנים המיוחסים לחברה  .ד

  
לחברה עצמה המטבעות בהם נקובים או שאליהם צמודים המזומנים ושווי המזומנים הכלולים בדוחות המאוחדים והמיוחסים 

  .יורו ודולר, ח"כחברה אם הינם בש
  

  :המזומנים ושווי המזומנים הכלולים בדוחות המאוחדים והמיוחסים לחברה עצמה כחברה אם הינו כדלקמןהרכב 
  
       ,בדצמבר 31ליום         

  3  1  0  2 2  1  0  2 

                    ח"אלפי ש              :ההרכב

    

     
 113 137  מזומנים ושווי מזומנים נקובים בשקל חדש

  108  250  ח"מטמזומנים ושווי מזומנים הצמודים ל

  387 221 

   === === 

  

  )ללא סכומים בגין חברות מוחזקות(גילוי בדבר הנכסים הפיננסיים המיוחסים לחברה  .ה
  

  :המיוחסים לחברה IAS 39- השקעות המהותיות בקבוצות הנכסים פיננסיים בהתאם להפירוט 
  

                                        ,בדצמבר 31ליום                                          

                                                      3  1  0  2                                                  

                                                   ח"אלפי ש                                                   :ההרכב

 כ"סה ח"צמוד למט  צמוד למדד  שקל חדשלא צמוד 

  ח"או נקוב במט  המחירים לצרכן   
 194,459 2,815  -- 191,644  (*)לקוחות 

   171,10 039,6        --     132,4  חייבים ויתרות חובה

 195,776 --  8,854 204,630 

  ===== ====  ==== ===== 
יתרת הלקוחות כוללת יתרה של חברה בבעלות (*) 

  33,315  --  --  33,315 בעל שליטה
  ===== ==== ====  =====  
  

  .מועדי המימוש של הנכסים הפיננסיים של החברה הם עד שנה
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  מ"בע' ברימאג דיגיטל אייג
================  

  )המשך( ומידע נוסף למידע הכספי הנפרד םביאורי
          -- -------------------------------- --------  

  

  )המשך() ללא סכומים בגין חברות מוחזקות(גילוי בדבר הנכסים הפיננסיים המיוחסים לחברה  .ה
  

  )המשך( :המיוחסים לחברה IAS 39- השקעות המהותיות בקבוצות הנכסים פיננסיים בהתאם להפירוט 
  

                                        ,בדצמבר 31 ליום                                         

                                                      2  1  0  2                                                  

                                                   ח"אלפי ש                                                   :ההרכב

 כ"סה ח"צמוד למט  צמוד למדד  שקל חדש לא צמוד 

  ח"או נקוב במט  המחירים לצרכן   
 198,449 5,448  -- 193,001  (*)לקוחות 

   11,299 3,863 3,570     3,866  )כולל מסים שוטפים לקבל(חייבים ויתרות חובה 

 196,867 3,570  9,311 209,748 

  ===== ====  ==== ===== 

יתרת הלקוחות כוללת יתרה של חברה בבעלות (*) 
  21,739  --  --  21,739 בעל שליטה

  ===== ==== ====  =====  
  

  .מועדי המימוש של הנכסים הפיננסיים של החברה הם עד שנה
  

 )ללא סכומים בגין חברות מוחזקות(גילוי בדבר ההתחייבויות הפיננסיות המיוחסות לחברה  .ו

 

  :תרות זכות המיוחסים לחברהזכאים וי  .1
 

               ,בדצמבר 31ליום        

  3  1  0  2 2  1  0  2 

                      ח"אלפי ש             :ההרכב
  

        
 5,934 5,704     (*)עובדים ומוסדות בגין שכר 

 14,127 10,989     (*)הוצאות לשלם והפרשות 

   16,693 20,061 

    ==== ==== 

  2,077  4,164    ובעלי שליטהכולל חברות בבעלות בעלי עניין (*) 
    ==== ==== 
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  מ"בע' ברימאג דיגיטל אייג
=================  

  )המשך( ומידע נוסף למידע הכספי הנפרד םביאורי
 ------------------------------ -----------  

 
 )המשך( )ללא סכומים בגין חברות מוחזקות(ננסיות המיוחסות לחברה גילוי בדבר ההתחייבויות הפי.         ו

  

 :חברהלסיכון נזילות המיוחס  .2
  

הטבלה להלן מציגה את זמני הפירעון של ההתחייבויות הפיננסיות של החברה על פי התנאים החוזיים בסכומים לא 
  :)כולל תשלומים בגין ריבית(מהוונים 

  
  

                                     2013, בדצמבר 31ליום                                                               

          

    מעל  משנתיים משנה עד עד  

  כ "סה שנים 4 שנים 3עד  שנתיים שנה  

                                          ח"אלפי ש                                                  

        
  115,311             --                    --            --   115,311 ק מתאגידים בנקאיים"לז אשראי

  40,503 --                   -- --             40,503 התחייבויות לספקים ונותני שירותים
  26,365 -- --            --   26,365   זכאים ויתרות זכות

אגרות חוב שאינן ניתנות להמרה 
  66,910 --    21,185  22,303    23,422  במניות

 נכסים בלתי התחייבות לזמן ארוך בגין
        886      427     59     195        205 מוחשיים כולל חלויות שוטפות

    205,806   22,498 21,244 427 249,975  
      =====     ==== ==== ==== =====  

   
  
  
  

                                     2012, בדצמבר 31ליום                                                               

          

    מעל  משנתיים משנה עד עד  

  כ "סה שנים 4 שנים 3עד  שנתיים שנה  

                                          ח"אלפי ש                                                  

        
  143,631             --                    --            --   143,631 ק מתאגידים בנקאיים"אשראי לז

  63,994 --                   -- --             63,994 התחייבויות לספקים ונותני שירותים
  22,614 -- --            --   22,614   זכאים ויתרות זכות

  56 -- -- --   56 חוב הניתנות להמרה במניות אגרות
אגרות חוב שאינן ניתנות להמרה 

  19,738  19,738    19,738  במניות
    

19,738 78,952  
 נכסים בלתי  התחייבות לזמן ארוך בגין

      1,102      454     216     216        216 מוחשיים כולל חלויות שוטפות

    250,249   19,954 19,954 20,192 310,349  
         =====  ==== ==== ==== =====  
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  מ"בע' ברימאג דיגיטל אייג
================  

  )המשך(ומידע נוסף למידע הכספי הנפרד  םביאורי
------------------------------- -----------  

  

 )המשך( )ללא סכומים בגין חברות מוחזקות(גילוי בדבר ההתחייבויות הפיננסיות המיוחסות לחברה  .ו
  

  :IAS 39-לפי קבוצות המכשירים הפיננסיים בהתאם להמיוחסות לחברה  פיננסיותהתחייבויות תנאי הצמדה של  .3
  

                                          ,בדצמבר 31ליום                                           

                                                 3  1  0  2                                                       
                                                 ח"אלפי ש                                              :ההרכב

  ח"צמוד למט   בהצמדה למדד 

 כ"סה ח"או נקוב במט ללא הצמדה המחירים לצרכן  

          
 242,593  34,881 204,487  3,225  התחייבויות פיננסיות הנמדדות בעלות מופחתת

  ==== =====  ====  =====  
  

                                         ,בדצמבר 31ליום                                           

                                                 2  1  0  2                                                       
                                                 ח"אלפי ש                                              :ההרכב

  ח"צמוד למט   בהצמדה למדד 

 כ"סה ח"או נקוב במט ללא הצמדה המחירים לצרכן  

          
 310,407  50,245 260,106 (*) 56  התחייבויות פיננסיות הנמדדות בעלות מופחתת

  ==== =====  ====  =====  
  
בית שנתית בשיעור צמודות למדד המחירים לצרכן ונושאות רי הניתנות להמרה במניותאגרות החוב  2012, בדצמבר 31 ליום) *(

3.25% .  
  
  

וגילוי ) ללא סכומים בגין חברות מוחזקות(גילוי בדבר יתרות נכסי מסים נדחים והתחייבויות מסים נדחים המיוחסים לחברה  .ז
 )ללא סכומים בגין חברות מוחזקות(בדבר הכנסות מסים או הוצאות מסים המיוחסות לחברה 

 
   1985-ה"התשמ, )התיאומים בשל אינפלצי(חוק מס הכנסה    . 1

 
כשהן מותאמות לשינויים במדד המחירים  ,בישראל נמדדו התוצאות לצורכי מס 2007עד לתום שנת , פי החוק-על

  .לצרכן
את  המגביל, 1985- ה"התשמ, )תיאומים בשל אינפלציה(התקבל בכנסת תיקון לחוק מס הכנסה  2008בחודש פברואר 

, נמדדות התוצאות לצורכי מס בערכים נומינליים 2008החל משנת . ואילך 2008תחולתו של חוק התיאומים משנת 
 .2007, בדצמבר 31למעט תיאומים מסוימים בגין שינויים במדד המחירים לצרכן בתקופה שעד ליום 

 .2008התיקון לחוק כולל בין היתר את ביטול התוספת והניכוי בשל אינפלציה והניכוי הנוסף בשל פחת החל משנת 
  

  החברההמס החלים על שיעורי   .2
  

  . 25% -  2013ובשנת  25%היה  2012בשנת , 24%היה  2011שיעור מס החברות בישראל בשנת 
  

החוק במסגרת  -להלן ( 2011-ב"התשע, )תיקוני חקיקה(התקבל בכנסת החוק לשינוי נטל המס  2011, בדצמבר 5ביום 
במסגרת החוק גם הועלה מס החברות . רי מס החברותמתווה ההפחתה של שיעו, 2012החל משנת , בין היתר, החוק בוטל
הועלו בהתאמה גם שיעור המס , כאמור לעיל 25% - לאור העלאת שיעור מס החברות ל. 2012החל משנת  25%לשיעור של 

  .על רווח הון ריאלי ושיעור המס של השבח הריאלי
  

התקציב  תיקוני חקיקה להשגת יעדי( מייםת לאויופורסם ברשומות החוק לשינוי סדרי עדיפו 2013 ,באוגוסט 5ביום 
  :את השינויים להלן, בין היתר, בעואשר ק ,)"החוק" -להלן ( 2013 - ג"התשע, )2014 - ו 2013לשנים 

 
  .25% במקום 26.5% ואילך לשיעור של 2014שיעור מס החברות משנת המס  תהעלא  .א
 רווחי"ב שמקורו ,לבעלי מניותיה דיבידנד המחלקת, במקרקעין להשקעות וקרן משפחתית חברה למעט, חברה  .ב

תמורת . המשוערך הנכס של רעיונית מכירה בשל ,העניין לפי, שבח מס או הון רווח במס תחויב, פלוני מנכס "שערוך
 )המכירה הרעיונית בשל החל במס מגולמת החלוקה( המגולמת החלוקה לסכום בהתאם תיקבע הרעיונית המכירה
 שיוגדרו, חברות במס נתחייבו שלא ,עודפים הינם" שערוך רווחי". הנמכר הנכס של ריהמקו המחיר יתרת בתוספת

 מיליון 1 על עולה סכומם ואשר, הכנסת של הכספים ועדת באישור, האוצר שר ידי על בתקנות שיותקנו שיערוך כרווחי
  .ח"ש

  
של החברה בסך של  בנכס מס נדחהוהמס  בהכנסותהנה גידול  2014השפעת השינוי בשיעור מס החברות החל משנת המס 

  .2013, בדצמבר 31ח לשנה שהסתיימה ביום "אלפי ש 202 -כ
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  מ"בע' ברימאג דיגיטל אייג
================  

  )המשך(ומידע נוסף למידע הכספי הנפרד  םביאורי
 ------------------------------------------  

  

וגילוי בדבר ) ללא סכומים בגין חברות מוחזקות(מסים נדחים המיוחסים לחברה גילוי בדבר יתרות נכסי מסים נדחים והתחייבויות  .ז
 )המשך() ללא סכומים בגין חברות מוחזקות(הכנסות מסים או הוצאות מסים המיוחסות לחברה 

  
  

  אישור מס הכנסה לתוכנית המיזוג  .3
  

 103בהתאם להוראות סעיף , המיזוגכאמור בהסכם , אישרו שלטונות מס הכנסה את תוכנית המיזוג 2005בחודש יוני 
  ").הפקודה" -להלן (לפקודת מס הכנסה 

רוב הנכסים שהועברו אל החברה במסגרת המיזוג מכל החברות המעבירות ורוב , לפקודה 103בהתאם להוראת סעיף 
  .הנכסים שהיו ברשותה ערב המיזוג לא ימכרו בתקופה של שנתיים מיום המיזוג

בחברות , לרבות ניכוי בשל אינפלציה, לפקודה 92- ו 28כי הפסדי החברות כאמור בסעיפים , יתרבין ה, באישור האמור נקבע
וכן , הניתנים להעברה לשנים הבאות, עד למועד המיזוג) החברה(ובחברה הקולטת ) 'קרי דנמור ודיגיטל אייג(המעבירות 

זוג ולא הותרו לצרכי מס עד למועד המיזוג הפרשות או הוצאות שנרשמו בספרי החברות המעבירות והקולטת ערב מועד המי
ובלבד שבכל שנת , יותרו בקיזוז בחברה הקולטת החל משנת המס שלאחר המיזוג, ")הפסדים: "להלן כל האמור בסעיף זה(

  :שנים מיום המיזוג לא יותר בקיזוז סכום העולה על הנמוך מבין 10מס בתקופה של 
  .באותה שנת מסמההכנסה החייבת של החברה הקולטת  50%) א(
  .מסך כל ההפסדים 10%) ב(

  .לפי העניין, לפקודה 92או  28והכל בכפוף להוראות הפקודה ולרבות סעיפים 
  

סכום זה לא יימשך במשך . ח"מיליון ש 3 -כי חברה בבעלות בעלי שליטה תשקיע בחברה סך של כ, עוד נקבע באישור
במהלך שנת . או הלוואה/יתרת חובה ו, דיבידנד, ות בדרך של פירוקלרב, שנתיים מיום הוצאת האישור על ידי בעלי העניין

  .נמשך הסכום 2007
  

  שומות מס סופיות. 4
  

   .2009 ,בדצמבר 31שומות עצמיות הנחשבות כסופיות עד וכולל השנה שהסתיימה ביום  הלחבר
  
  

  הפסדים מועברים לצרכי מס. 5
  
אשר כתוצאה מהמיזוג יקוזזו בעתיד מרווחי , ח"מיליון ש 1 -של כבסך  2013, בדצמבר 31הפסדים לצרכי מס ליום  חברהל

  .ח"ש אלפי 2,012 -לחברה הפסד הון מועבר בסך של כ, כמו כן  .לעיל )3(ז וזאת בכפוף לאמור בסעיף , החברה החייבים במס
 

  :מיסים נדחים. 6
  

  :ההרכב .1
             דוח על הרווח הכולל                  

                לשנה שהסתיימה                   ל המצב הכספידוח ע       

                ,בדצמבר 31ביום                          ,בדצמבר 31ליום        

 3  1  0  2 2  1  0  2 3  1  0  2 2  1  0  2 1  1  0  2 

                     ח"ש אלפי                                  ח"אלפי ש             

      :התחייבויות מסים נדחים בגין
 )311( )260( )275(  )756(  )1,031(  נכסים בלתי מוחשיים

  ----- -- -----  ------  ------  ------ 

      :נכסי מסים נדחים בגין
 )150( )250( 298 500 798 הפסדים מועברים לצורכי מס

 )392( 625 581 2,909 3,490 הפרשה לחובות מסופקים
 )20( 184 )264( 1,008 744 נטו, הטבות לעובדים

     )7(    )24(       )7(     84     77 התאמת יתרת לקוחות לזמן ארוך

 5,109 4,501 608 535 )569( 

  ------  ------    
    3,745 4,078 נטו, נכסי מסים נדחים

 ==== ====    

    -------  -------  ----- -- 

 )880( 275 333   מסים נדחים) הוצאות(הכנסות 

   ==== ==== ==== 
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  מ"בע' ברימאג דיגיטל אייג
================  

  )המשך(ומידע נוסף למידע הכספי הנפרד  םביאורי
 ------------------------------------------  

  
וגילוי ) ללא סכומים בגין חברות מוחזקות(מסים נדחים המיוחסים לחברה  גילוי בדבר יתרות נכסי מסים נדחים והתחייבויות.         ז

  )המשך() ללא סכומים בגין חברות מוחזקות(בדבר הכנסות מסים או הוצאות מסים המיוחסות לחברה 

 
  )המשך( מיסים נדחים. 6

  

 :המיסים הנדחים מוצגים בדוח על המצב הכספי כדלקמן .2

 
    , בדצמבר 31ליום      

 3  1  0  2 2  1  0  2 

         ח"אלפי ש           

   
 3,745 4,078 שוטפיםלא  במסגרת נכסים                

 ==== ==== 

  

הצפויים לחול בעת שישולמו או שימומשו על , שיעורי המס לפיהם חושבו המיסים הנדחים מבוססים על שיעורי המס .3
  .פי הדין התקף

  

  .מותנה בקיום רווחים לצרכי מס בעתיד ניצולם של מיסי הכנסה נדחים .4
  

 לשנה שהסתיימה :מיסים על ההכנסה הכלולים בדוח על הרווח הכולל

                    ,בדצמבר 31ביום                       

 3 1 0 2 2 1 0 2 1 1 0 2 

                         ח "אלפי ש                            

    
 (*) )176( (*) )6,540( )5,863( הוצאות מיסים שוטפים        
 )880( 275 333 מיסים נדחים) הוצאות( הכנסות        
    156     277          44 מיסים בגין שנים קודמות        

 )5,486( )5,988( )900( 

 ==== ==== ==== 

  .סווג מחדש(*)  
  

 ובעלי עניין זקותיתרות והתקשרויות מהותיות עם חברות מוח .ח
  

  עם בעלי עניין וצדדים קשורים יתרות .1
  
      ,בדצמבר 31ליום             

  3 1 0 2 2 1 0 2  

           ח"אלפי ש             

   
   נכסים שוטפים

  21,739  33,315  לקוחות

  ==== ==== 

       
  94,079  57,176   חייבים ויתרות חובה 

  ==== ==== 

   שוטפיםלא נכסים 
  7,942  11,797  הלוואה לחברה בת

  ==== ==== 

  
 התחייבויות שוטפות

   

 142 142  התחייבויות לספקים ונותני שירותים

  ==== ==== 

 6,063 7,012  זכאים ויתרות זכות

  ==== ==== 
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  מ"בע' ברימאג דיגיטל אייג
================  

  
  

  )המשך(י הנפרד ומידע נוסף למידע הכספ םביאורי
 ------------------------------------------ 

  
 )המשך( ובעלי עניין יתרות והתקשרויות מהותיות עם חברות מוחזקות.       ח

  
   בעלי עניין וצדדים קשוריםעם  עסקאות .2

  
  

 לשנה שהסתיימה 

                        ,בדצמבר 31ביום                          

 3 1 0 2 2 1 0 2 1 1 0 2 

                          ח "אלפי ש                              

    

    

 1,114 1,503 404 (*) דירקטור בעל שליטהשכר עבודה והוצאות נלוות ששולמו ל

  ==== ==== ==== 
  808  856  921 ל"שכר עבודה והוצאות נלוות ששולמו למנכ

  ==== ==== ==== 
  96  70  73 לצדדים קשורים אחרים שכר עבודה 

 ==== ==== ==== 

 310 645 414 שאינם עובדי החברה )דירקטורים 4( שכר דירקטורים

 ==== ==== ==== 

 1,420 1,446 1,458 הוצאות דמי ניהול לחברה בבעלות בעל שליטה

 ==== ==== ==== 

  2  2  1 מתוך בעלי העניין מספר מקבלי השכר בחברה

 ==== ==== ==== 
 5 31 28 יתרת החובה הגבוהה ביותר של בעלי עניין      

 ==== ==== ==== 
      

       
    וצדדים קשורים" בעלי עניין"עסקאות עם 

         
  89,371  120,009  109,298 מכירות

 ===== ===== ===== 
 )24,789( )19,548( )18,441( עלות המכר

 ===== ===== ===== 
 3,659 5,339 4,691 ריבית מצדדים קשורים הכנסות

 ===== ===== ===== 

 )22,870( )12,842( )13,086( נטו, הוצאות מכירה והנהלה

 ===== ===== ===== 
  1,080  1,221  1,094  ת לפי שיטת השווי המאזניומוחזקת המטופל ותדמי ניהול מחבר

  =====  ====  ====  
 540 594 473 הכנסות אחרות

 ===== ===== ===== 
 1,230 1,558 1,847 הכנסות מימון

 ===== ===== ===== 
  
  

.להלן) 8( 3' ח ראה ביאור. אך אינו בעל שליטה ,משמש כדירקטור 2013, ביולי 1 יוםהחל מ(*) 
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  מ"בע' ברימאג דיגיטל אייג
================  

  
  )המשך( ומידע נוסף למידע הכספי הנפרד םביאורי                                                             

                                                     --------------------------------- --------  
 )המשך( ובעלי עניין יתרות והתקשרויות מהותיות עם חברות מוחזקות.        ח

  
 ובעלי עניין עם חברות מוחזקות התקשרויות .3

  
 ם המיזוגהסכ .1

  
מ ודנמור "בע' בהסכם מיזוג עם דיגיטל אייג") הקולטת" - להלן (התקשרה החברה  2004, בנובמבר 18ביום 

, בדצמבר 31אשר השלמת ביצועו וכניסתו לתוקף ביום , ")החברות המתמזגות" -שתיהן ביחד להלן (מ "אלקטרוניקה בע
שיווק והפצה של מוצרי חשמל , ור עסקה בייבואדנמ. הותנו בהתקיימותם של התנאים המפורטים בהסכם 2004

עסקה ביבוא ' דיגיטל אייג. מהון מניותיה המונפק והנפרע הוחזקו על ידי החברה 55.25% -ו, ואלקטרוניקה ביתיים
ראה גם ( מהון המניות המונפק והנפרע של ברימאג שירות 90%-ובין השאר החזיקה ב, ושיווק של מוצרי חשמל ביתיים

לרבות , את כל פעילותן' בהתאם להסכם המיזוג העבירו דנמור ודיגיטל אייג). וחות הכספיים המאוחדיםבד 8ביאור 
שהיוו לאחר , בחברה' וזאת בתמורה להקצאת הון מניות לבעלי מניות דיגיטל אייג, נכסיהן והתחייבויותיהן לחברה

, ון מניות לבעלי מניות דנמור בחברהוכן הקצאה של ה, מהון המניות המונפק והנפרע של החברה 42.84%הקצאתן 
החברות המתמזגות , בהתאם להסכם המיזוג. מהון המניות המונפק והנפרע של החברה 6%שהיוו לאחר הקצאתן 

  .חוסלו לאחר השלמת הליך המיזוג) 'דנמור ודיגיטל אייג(
  

  אישור מס הכנסה לתוכנית המיזוג
  

 - להלן (לפקודת מס הכנסה  103המיזוג בהתאם להוראות סעיף  אישרה נציבות מס הכנסה את הסכם 2005בחודש יוני 
רוב הנכסים שהועברו אל החברה במסגרת המיזוג מכל החברות , לפקודה 103בהתאם להוראת סעיף "). הפקודה"

  .המעבירות ורוב הנכסים שהיו ברשותה ערב המיזוג לא ימכרו בתקופה של שנתיים מיום המיזוג

, לרבות ניכוי בשל אינפלציה, לפקודה 92- ו 28כאמור בסעיפים , כי הפסדי החברות, יתרבין ה, באישור האמור נקבע
עד למועד המיזוג הניתנים להעברה לשנים ) החברה(ובחברה הקולטת ) 'דנמור ודיגיטל אייג: קרי(בחברות המעבירות 

יזוג ולא הותרו לצרכי מס וכן הפרשות או הוצאות שנרשמו בספרי החברות המעבירות והקולטת ערב מועד המ, הבאות
יותרו בקיזוז בחברה הקולטת החל משנת המס שלאחר , ")הפסדים: "להלן כל האמור בסעיף זה(עד למועד המיזוג 

  :שנים מיום המיזוג לא יותר בקיזוז סכום העולה על הנמוך מבין 10ובלבד שבכל שנת מס בתקופה של , המיזוג

  .באותה שנת מס מההכנסה החייבת של החברה הקולטת 50%  )א(

  .מסך כל ההפסדים 10%  )ב(

  .לפי העניין, לפקודה 92או  28והכל בכפוף להוראות הפקודה ולרבות סעיפים 
  

לפיו הקימו , הסכם מייסדים") נרל בלו'ג("מ "נרל בלו אלקטרוניקס בע'נחתם בין החברה ובין ג 2005, בנובמבר 15ביום  .2
המטבח הדיגיטלי  -וכן שותפות מוגבלת ") חברת המטבח הדיגיטלי(" מ"המטבח הדיגיטלי בע -הצדדים חברה משותפת 

של  Built-Inשיווק והפצה של מכשירי חשמל , אשר תעסוק ביבוא, ")שותפות המטבח הדיגיטלי("שותפות מוגבלת 
, יטלינרל בלו הינם שותפים מוגבלים בשותפות המטבח הדיג'החברה וג. המיועדים לאלפיון העליון, מותגי יוקרה למטבח

נרל בלו לשותפות המטבח הדיגיטלי 'העבירה ג, על פי ההסכם והתיקון לו. וחברת המטבח הדיגיטלי הינה השותף הכללי
 -להלן בסעיף זה ( Wolf -ו Sub-Zeroאת כל זכויותיה ליבוא ושיווק מוצרי חשמל של המותגים היוקרתיים 

החברה התחייבה לדאוג להעמדת מסגרת אשראי . דולראלפי  100 - וזאת בתמורה לסך בשקלים השווה ל, ")המוצרים"
   .מיליון דולר 1לשותפות המטבח הדיגיטלי בגובה של עד 

תחלק השותפות , בכפוף לכל דין, כי, לפיו נקבע, 2005, בנובמבר 15נחתם תיקון להסכם מיום  2010בחודש מרץ        
מההכנסות העודפות של השותפות על הוצאות  20%, לחודש אפריל 30 -מידי שנה קלנדרית ב) המוגבלים(לשותפים 

חלוקת הרווחים בין השותפים תיעשה "). חלוקת הרווחים" -להלן (השותפות ככל שיהיו לפני החלוקה על פי סעיף זה 
  .בהתאם לשיעור אחזקותיהם בזכויות השותפות

  
ה לשותפות המטבח הדיגיטלי לפיו תעניק החבר, נחתם הסכם בין החברה לבין שותפות המטבח הדיגיטלי, כמו כן

נחתם הסכם בין החברה ובין שותפות המטבח הדיגיטלי לפיו תספק החברה ; שירותי חשבות בתמורה לעלות השירותים
נרל 'וכן נחתם הסכם בין ג; ח לחודש"אלפי ש 7.5 -שירותי ניהול תחום החשמל בשותפות המטבח הדיגיטלי בתמורה ל

  .ח לחודש"אלפי ש 15נרל בלו שירותי ניהול כלליים בתמורה לסך של 'ו תעניק גלפי, המטבח הדיגיטליבלו לשותפות 
כי , לפיו נקבע 2005, בנובמבר 15נרל בלו כל אחת בנפרד על תיקון להסכם מיום 'חתמו החברה וג 2010בחודש מרץ 
  . 2009, ביוני 1זאת החל מיום , ח"אלפי ש 20נרל בלו יקבלו כל אחת בגין שירותי הניהול סך של 'החברה וכן ג
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  מ"בע' ברימאג דיגיטל אייג
================  

  )המשך(ומידע נוסף למידע הכספי הנפרד  םביאורי                                                             
                                                            ---------------------------------------- --  

  
 )המשך( ובעלי עניין יתרות והתקשרויות מהותיות עם חברות מוחזקות.        ח

  
  )המשך( ובעלי עניין התקשרויות עם חברות מוחזקות .3
  
  )המשך.    (2

  
שירותי חשבות , למטבח הדיגיטלי, כקבלן עצמאי, לפיו תעניק החברה, המטבח הדיגיטלי התקשרו בהסכםשותפות החברה ו

  "). השירותים("שבונות והנהלת ח

  .בתמורה לאספקת השירותים ישלם המטבח הדיגיטלי לחברה תשלום חודשי בסך השווה לעלות השירותים בפועל לחברה
  .החלה המטבח הדיגיטלי בפעילותה העסקית 2006בחודש מרץ 

תורחב  2008, בפברואר 1לפיה החל מיום , Wolf -ו Sub-Zeroנחתמה תוספת להסכמי ההפצה עם  2008, בינואר 22ביום 
  .כך שתכלול גם את יוון וקפריסין, הטריטוריה בה תפיץ שותפות המטבח הדיגיטלי את המוצרים

אשר , ")V-ZUG AG ")V-ZUGנחתם הסכם הפצה בלעדי בין שותפות המטבח הדיגיטלי לבין  2007, באוקטובר 21ביום 
בלעדית בישראל של מוצרי החשמל היוקרתיים של המותג תשמש שותפות המטבח הדיגיטלי כמפיצה ה 2008לפיו החל משנת 

 24ההסכם יוארך לתקופה נוספת של . חודשים ממועד חתימת ההסכם 48לתקופה של , ")ZUGמוצרי (" V-ZUGהשוויצרי  
. חודשים 6וזאת בהודעה מוקדמת של , שלא להאריך את ההסכם, אלא אם יודיע אחד הצדדים על רצונו, חודשים נוספים

הוצאות פרסום , חלפים, שירות לקוחות, תחזוקה, שותפות המטבח הדיגיטלי תספק שירותי אחריות, להסכם בהתאם
  .V-ZUG - ו  ZUGוקידום מכירות למוצרי 

  
המוחזקת על ידי המטבח , ")החברה המוחזקת" - להלן(W.S. PRODUCTS S.A .הוקמה ביוון חברת  2008 בחודש מרץ

  .100%בשיעור של  הדיגיטלי
 ובעיקר ללקוחות קצה בישראל בדרך של יבוא אישי ות החברה המוחזקת מתבצעות באופן עצמאי ביוון ובקפריסיןמכיר

  .ובסיוע המטבח הדיגיטלי

 2008אשר עימם חתמה בחודש יוני  WOLF, -ו  SUB-ZEROהחברה המוחזקת רוכשת את המוצרים הנמכרים מהיצרנים
  .על הסכם ליבוא ושיווק מוצריהם

כי המטבח , במסגרת ההסכם נקבע. .W.S. PRODUCTS S.Aנחתם הסכם בין המטבח הדיגיטלי לבין   2008, ליביו 1ביום 
שנמכרו על ידי החברה המוחזקת , הדיגיטלי מתחייב לספק לחברה המוחזקת שרותי קבלה ואחסנה בישראל של סחורות

כי , בנוסף נקבע בהסכם. ימוש טכני וחלפיםוכן קבלה ואחסנה של פריטי חשמל ומלאי המיועד לש, ללקוחות קצה בישראל
המטבח הדיגיטלי יהווה גורם מקשר מול לקוחות הקצה בישראל בכל הקשור לגביית מקדמות ותשלומים אחרים והעברתם 

החתמת לקוחות על מסמכים וטיפול , מעקב אחר עמידת הלקוחות בתנאי האשראי שהוגדרו, לחשבון הבנק של החברה ביוון
למתן שירותים אלו תהיה זכאית שותפות המטבח הדיגיטלי לעמלה מסך המכירות של החברה המוחזקת בתמורה . שוטף

   .ל"ובתנאי שנתנה את השירותים הנ, ללקוחות קצה בישראל
כל אחד מהצדדים  .לתקופות נוספות של שנה כל אחתוהתחדש באופן אוטומטי  2008, בדצמבר 31ההסכם הסתיים ביום 
 30וזאת תוך , כי הצד השני הפר באופן מהותי את תנאי ההסכם, במידה שהובא לידיעתו, ההסכם רשאי להורות על סיום

  .יתחדש ההסכם באופן קבוע לתקופה של שנה, כל עוד לא ביקש אחד הצדדים להורות על סיום ההסכם. יום
  

 מ"התקשרויות עם חברת ישפאר מוצרי צריכה בע .3
 

מ "בין החברה לבין ישפאר הום טק בע, 2006נס לתוקף בחודש מרץ אשר נכ, נחתם הסכם 2005, בדצמבר 18ביום  .א
ישפאר מוצרי "מ חברה בת פרטית בשם "במסגרת ההסכם הקימה ישפאר הום טק בע"). ישפאר הום טק" -להלן (

כאשר במועד ההקמה החזיקה ישפאר הום טק במלוא הון המניות המונפק , ")ישפאר" -להלן " (מ"צריכה בע
שיווק , העבירה ישפאר הום טק לחברה החדשה את פעילותה בתחום יבוא 2006, במרץ 1ביום . רוהנפרע של ישפא

מכירת ". Lenco" - ו" Sony"הנמכרים לצריכה ביתית תחת המותגים , והפצה של מכשירי חשמל ואלקטרוניקה
מני המסחר העברת הזכות הבלעדית לשימוש בשמות ובסי, הפעילות כללה העברת המוניטין של ישפאר הום טק

" Lenco" -ו" Sony"להפיץ ולשווק בישראל את מוצרי , וכן את הזכות הבלעדית לייבא, של ישפאר הום טק
  ").הפעילות הנמכרת" - להלן (כהגדרתם בהסכם 

  .שיווק והפצה של מוצרי חשמל ואלקטרוניקה, מיד לאחר מכן החלה ישפאר את פעילותה העסקית בתחום יבוא 
 

 2ח בתוספת ריבית בסך של "מליון ש 18ישפאר לישפאר הום טק סך כולל של  שילמהכרת בתמורה לפעילות הנמ
כאשר סכומו של כל , לישפאר הום טק בארבעה תשלומים שנתיים או פחות מזה שולמההתמורה . ח"מליון ש

ממחזור המכירות השנתי של ישפאר בשנים עשר החודשים  2%-תשלום ותשלום יהיה בסכום השווה ל
. ח לתשלום המהווה קרן וריבית"מליון ש 5- אך בכל מקרה לא פחות מ, ים שקדמו למועד התשלוםהקלנדרי

התשלום השני בוצע ; )2007בחודש מרץ (חודשים ממועד הסגירה של העסקה  12התשלום הראשון בוצע לאחר 
ציה לדחות במסגרת ההסכם ניתנה לישפאר אופ). 2008בחודש מרץ (חודשים ממועד התשלום הראשון  12לאחר 

. תשלם ישפאר לישפאר הום טק תוספת ריבית, במקרה של דחייה. כאמור לעיל, את המועד לביצוע התשלומים
 .2010ח ושולמה במהלך שנת "מיליון ש 4.8עמדה יתרת ההלוואה על סך של , 2009, בדצמבר 31נכון ליום 
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  מ"בע' ברימאג דיגיטל אייג 
================  

  )המשך(ף למידע הכספי הנפרד ומידע נוס םביאורי
                                                            ---------------------------------------- --  

  )המשך( ובעלי עניין יתרות והתקשרויות מהותיות עם חברות מוחזקות.        ח

  ) המשך( התקשרויות עם חברות מוחזקות ובעלי עניין .3
  

  )המשך(מ "תקשרויות עם חברת ישפאר מוצרי צריכה בעה.    3
  )המשך. (א

  
  

איסור , עקרונות בקשר עם מימון פעילות החברה, בנוסף נקבעו בהסכם ובנספחיו עקרונות לניהול ישפאר
  .מנגנון במבי ומנגנוני בקרה ופיקוח, תחרות על ישפאר הום טק

  
שירותי , למתן שירותי ניהול כללי ום טק בהסכםהתקשרה ישפאר עם החברה ועם ישפאר ה 2006בחודש מרץ 

ייעוץ בתחום , ייעוץ כלכלי ופיננסי, לרבות ייעוץ בקביעת האסטרטגיה העסקית של ישפאר, ייעוץ ופיתוח עסקי
ניהול עסקאות ורכישת חברות וייעוץ וסיוע בגיוס השקעות ומימון בנקאי וייעוץ בכל עניין , היזמות העסקית

  . ל ישפאר"החברה מספקת את השירותים באמצעות מנכ"). השירותים("ישפאר  הנדרש לצורך פעילות
  . ח"ש 70,000דמי ניהול חודשיים בסך של  ולישפאר הום טק ישפאר לחברה שילמהבתמורה לביצוע השירותים 

  .אולם כל צד רשאי להביאו לסיום בהודעה מוקדמת בת שלושה חודשים לפחות, זמן ההסכם הינו ללא הגבלת
  

לאחר . מ"מהבעלות בישפאר מידי ישפאר הום טק לידי אשל אביב בע 50%נמכרו  2008, בפברואר 26ום בי
  . מ והחברה מחזיקות בחברת ישפאר בשליטה משותפת"אשל אביב בע, העברת הבעלות

  
וחברת ישפאר על הסכמה ") הצדדים" -להלן (מ "חתמו החברה וחברת אשל אביב בע, 2013בחודש מאי 
, ח לחודש"אלפי ש 50 -בסך של כ, אשר ישפאר משלמת לכל אחד מהצדדים, 2013הניהול בשנת  להפחתת דמי

אלפי  20 -על סך של כ 2013יעמדו דמי הניהול בשנת , לאחר ההפחתה. 2013זאת רטרואקטיבית מתחילת שנת 
  .ח לחודש לכל אחד מהצדדים"ש

  
תעביר  אשר לפיה, ישפאר מוצרי צריכה קיבלה החברה החלטה בדבר התקשרות בהסכם עם חברת 2006בשנת  .ב

, LCD, טלוויזיות(שיווק והפצה סיטונאית של מוצרי האלקטרוניקה , החברה את הזכות לבצע את פעילות היבוא
נשארו בבעלותה הבלעדית  יםהאמור יםזכויות השימוש של המותג .Akai -ו Greatsמתוצרת ) ב"פלזמות וכיוצ

ממחזור המכירות של  1%תעביר ישפאר מוצרי צריכה לחברה , יםמותגבגין הזכויות לשימוש ב. של החברה
   .יםהמותג

  
לפיה ישפאר תעניק שירותי אחריות למוצרי האלקטרוניקה שמשווקת , בין ישפאר לבין החברה קיימת הסכמה .ג

כמו  .ממחזור המכירות של המוצרים להם מעניקה ישפאר את שירותי האחריות 3.75% -החברה וזאת בתמורה ל
 2.7% -תעניק ישפאר לחברה שירותי אחריות למסכים בתמורה ל 2013כי החל מחודש ספטמבר , הוסכם, ןכ

  .ממחזור המכירות של המסכים
  

) 12(' ב 19ראה ביאור (והחל ממועד רכישת פעילות אונליין על ידי החברה , על פי הבנות שבין החברה לישפאר  .ד
 ,Rosier, Elica, Chromexשפאר את הזכות לייבא את מוצרי מעניקה החברה לי, )בדוחות הכספיים המאוחדים

Hoover ,ממחיר ה 3% -וזאת בתמורה ל- FOB  מיליון  4בגין מכירות שתבצע ישפאר ללקוחותיה עד לסך של
 .ח"מיליון ש 4 -בגין מכירות שתבצע ישפאר ללקוחותיה מעבר ל FOB -ממחיר ה 4%ובתמורה לסך של , ח"ש

  
המצוי בהרצליה פיתוח , החברה משתתפת בהוצאות עלות אולם התצוגה, החברה לישפארעל פי הסכמות שבין  .ה

החברה משלמת את הוצאות המוכרנים . בהתאם לשטח היחסי בו מוצגים מוצריה לעומת כלל השטח המושכר
 .וזכאית לקבלת התמורה בגין מכירת מוצריה באולם התצוגה, שלה

  
המשמשות , ר"מ 73 -אביב בשטח כולל של כ- צמודות ברחוב לבונטין בתל החברה וברימאג שירות שוכרות שתי חנויות .4

החנויות שתי דמי השכירות החודשיים המשולמים בגין . כמעבדת תיקונים וחנות למכירת אביזרים ומוצרים קטנים
ואילו , 2014, בינואר 31תוקפו של הסכם השכירות בגין אחת החנויות הינו עד ליום  .ח"אלפי ש 12 -מסתכמים בסך של כ

  .2014, ביוני 30הינה עד ליום  התקופת ההסכם שבגין החנות השניי
  
  

על פיו , ")החברה המאוחדת(" ברימאג שירות מאוחדתהחברה החתמה החברה על הסכם עם  2004בחודש אוגוסט  .5
-ו Kenwood ,Graetz ,Kalorikהחברה למוצרים הקטנים מתוצרת  הכלולים באחריות ,שירותי האחריות והאחזקה

Mayer הקשורות למתן  ,שא בכל ההוצאותיוהיא זו אשר ת, יינתנו מיום חתימת ההסכם על ידי החברה המאוחדת
  .השירות והאחריות
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  מ"בע' ברימאג דיגיטל אייג
================  

  )המשך(ומידע נוסף למידע הכספי הנפרד  םביאורי
                                                            ---------------------------------------- --  

  
 )המשך( יתרות והתקשרויות מהותיות עם חברות מוחזקות ובעלי עניין.        ח

  
  )המשך( התקשרויות עם חברות מוחזקות ובעלי עניין.    3

  

  :2004, באוגוסט 1וזאת החל מיום , בין היתר תספק החברה המאוחדת את השירותים הבאים

  .חודשים מיום המכירה 12הנמכרים על ידי החברה לתקופה של , אחריות למוצרים מסוימים  )א
אשר לפי שיקול דעתה של החברה נפגמו בתנאי שימוש נכונים ובהתאם , מתן שירות תיקונים ללא תשלום למוצרים  )ב

  .להוראות ההפעלה

  .ניהול מערך החזרת המוצרים לרבות השמשתם  )ג

  .ת החלפות מוצרים ללקוחות לפי אישור החברהביצוע שירו  )ד

וזאת בתמורה , את כל חלקי החילוף הנדרשים המאוחדתלחברה התחייבה החברה לייבא ולספק  ,בהתאם להסכם
  .15%בתוספת , הכוללת את כל העלויות הישירות והעקיפות בקשר עם הייבוא, לתשלום עלות חלקי החילוף

התחייבה החברה לשלם לחברה המאוחדת שיעור , כאמור לעיל, ה המאוחדתבתמורה לקיום ההתחייבויות של החבר
נותנת החברה המאוחדת שרותי , כמו כן. שבגינם ניתנים שירותי האחריות והאחזקה, משתנה מסך כל מכירות המוצרים
שלגביהם , ירומזגני אוו) 'תנורים וכו, מדיחים, מכונות כביסה, מקררים" (הקו הלבן"אחריות והחזקה גם לגבי מוצרי 

שלגביהם משלמת החברה , למעט מקררים גדולים, משלמת החברה סכום משתנה ממכירות הקבוצה לכל קבוצת מוצר
  .סכום קבוע

  
מכירות בהפרשה לאחריות בהתייחס לתביעות אחריות , אשר אינן מקבלות שירותי אחריות ואחזקה, חברות מוחזקות

ההנחות ששימשו לחישוב ההפרשה לאחריות . ות נכון לתום כל שנההנמצאים בתקופת האחרי ,צפויות בגין מוצרים
בהתבסס על היקף האחריות , מבוססות על רמות המכירה הנוכחית של החברה ועל מידע שוטף זמין לגבי החזרות

  .שניתנת על המוצרים הנמכרים

חברה בבעלותו של מר שאול , .")ז.ש" - להלן (מ "בע) 1995(ייעוץ ניהול והשקעות  .ז.הסכם ניהול בין החברה לבין ש.   6
 ועדכון תנאי ההסכם , ר דירקטוריון החברה ומבעלי השליטה בה"יו, זילברשטיין

אשר אושר על ידי האסיפה הכללית של החברה , והתיקון לו, 2004 ,בינואר 1שתוקפו מיום , בהתאם להסכם הניהול .א
ר "יו, חברה בבעלותו של מר שאול זילברשטיין, .ז.התחייבה ש, ")הסכם הניהול" -להלן ( 2007 ,במאי 20ביום 

, שירותי ייעוץ וניהול, באמצעות מר זילברשטיין, לחברה להעמיד, דירקטוריון החברה ואחד מבעלי השליטה בה
וכן שירותי , ר דירקטוריון פעיל של החברה"שיכהן כיו, העמדת שירותיו של מר זילברשטיין, בין היתר, הכוללים

, ובכללם ליווי מקצועי ופיקוח על הניהול והתפעול השוטפים, שיווק וכספים, ארגון, תחומי ניהולייעוץ והכוונה ב
השתתפות בתערוכות בארץ , ייעוץ שיווקי לרבות סיוע במיצוב ובמיתוג מוצרים חדשים, ייעוץ בתחום פיתוח עסקי

 - להלן (קידום ופיתוח עסקי החברה ל וניצול קשרים ומוניטין ל"ליווי נציגי החברה לנסיעות עבודה לחו, ל"ובחו
  ").שירותי הניהול"

אשר נכנסו לתוקף מיום , ח"ש 100,000עודכנו דמי הייעוץ האמורים לסך של  2007, במאי 20באסיפה הכללית מיום 
מרווחי החברה  1.6%בעל השליטה זכאי למענק שנתי בשיעור של , 2006החל משנת , בנוסף לדמי הייעוץו, האסיפה
ח "מיליון ש 21על סך של , לפני מיסים על ההכנסה, וזאת במקרה בו יעלו רווחי החברה, סים על ההכנסהלפני מי

לא יילקחו  ,כאמור החברהלצורך חישוב הרווח השנתי של . בהתאם לדוחות הכספיים המבוקרים של החברה
למעט (חברה בעלי עניין באו תשלומים אחרים ל/או מענקים ו/בחשבון תשלומים או התחייבות לשלם דמי ניהול ו

  .)שכר דירקטורים

לאחר קבלת אישור הדירקטוריון וועדת , אישרה האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה 2009 ,באוגוסט 12ביום  .ב
ועד  2009 ,בינואר 1שנים בתוקף מיום  5את הארכתו של הסכם הניהול לתקופה נוספת של , הביקורת של החברה

 . יום 90כל צד רשאי להביאו לידי סיום בהודעה מוקדמת בת כש, 2013 ,בדצמבר 31ליום 

 1המתחילה ביום  ,ההתקשרות בהסכם הניהול בגין התקופהמחדש את לאשר יש , לחוק החברות 16לאור תיקון  .ג
 .2012 ,בינואר

 הועדה תגבש תוכנית תגמול בהתאם. לחוק החברות מונתה ועדת תגמול מטעם דירקטוריון החברה 20לאור תיקון  .ד
  .לתיקון האמור

' ק ג"כמפורט בס, 2012, בינואר 1נכון למועד הדיווח טרם אושר הסכם ניהול חדש בגין התקופה המתחילה ביום  .ה
 .לעיל

בדוחות הכספיים ביניים המאוחדים המענק השנתי ודמי הניהול של מר זילברשטיין נרשמו בהתבסס על הסכם  .ו
  . לעיל' אק "כמפורט בס, הניהול
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  מ"בע' טל אייגברימאג דיגי
================  

  )המשך(ומידע נוסף למידע הכספי הנפרד ביאורים 
 -------------------------------------------  

  
  )המשך(יתרות והתקשרויות מהותיות עם חברות מוחזקות ובעלי עניין .    ח

 

  )המשך( התקשרויות עם חברות מוחזקות ובעלי עניין.    3

, ביוני 30נמנה על בעלי השליטה בחברה עד ליום (ר דירקטוריון פעיל של החברה "סגן יו, עם מר משה קטן הסכם ניהול.    7
2013( 

כמנהל  וכי תמורת עבודת, נקבע מר משה קטןבין החברה לבין  2005בהתאם להסכם ההעסקה שנחתם בחודש יוני  .א
החל משנת , בנוסף לשכר. ח"אלפי ש 38 - כיקבל שכר חודשי בסיסי כאמור בהסכם בסך של  יוומילוי התחייבויות

מרווחי החברה לפני מיסים על  1.2%לנלוות לשכר ולמענקים שנתיים בשיעור של מר משה קטן  זכאי 2006
ח בהתאם לדוחות "מיליון ש 21יעלו על סך של , לפני מיסים על ההכנסה, וזאת במקרה בו רווחי החברה, ההכנסה

, ביוני 30וכלה ביום  2005, ביולי 1שנים החל מיום  4פת ההסכם הינה למשך תקו. הכספיים המבוקרים של החברה
2009 .  

  .ל"למנכ הכמשנ הומונכמנהל לכהן מר משה קטן  פסק 2007בחודש ינואר  .ב

מר באסיפה הכללית של החברה השכר החודשי הבסיסי של ) 2007, במאי 20בתוקף מיום (עודכן  2007בחודש מאי  .ג
  .ח"אלפי ש 60 -למשה קטן 

לתקופה נוספת  מר משה קטןאישר דירקטוריון החברה את הארכתו של הסכם ההעסקה עם  2009, במרץ 31ביום  .ד
, הארכת התקשרות החברה בהסכם הינה בתנאים. 2014, בדצמבר 31ועד ליום  2009, בינואר 1שנים מיום  5של 

מרווחי החברה לפני מיסים על  1.2% ח ומענק שנתי בשיעור של"אלפי ש 60שכר של (הזהים לתנאים שפורטו לעיל 
בנוסף העמידה החברה למר משה קטן רכב מנהלים בעלות חודשית ). המפורטים לעיל, הכנסה ובהתאם לתנאים

ובנוסף נושאת , כולל בגילום המס החל בגין הרכב, ונושאת בעלותם, ח וטלפון סלולרי"אלפי ש 5שלא תעלה על 
מבטחת החברה את מר משה קטן , כמו כן. נוהג החברה עם מנהליההחברה בעלות ארוחות הצהריים בהתאם ל

קופת , בביטוח מנהלים ומפרישה מדי חודש לקופת ביטוח מנהלים את כל ההפרשות המקובלות בגין פיצויי פיטורין
  . תגמולים ואובדן כושר עבודה וקרן השתלמות

 1המתחילה ביום  ,יהול בגין התקופהההתקשרות בהסכם הנמחדש את לאשר יש , לחוק החברות 16לאור תיקון  .ה
  .2012 ,ביולי

הועדה תגבש תוכנית תגמול בהתאם . לחוק החברות מונתה ועדת תגמול מטעם דירקטוריון החברה 20לאור תיקון  .ו
  .לתיקון האמור

' הק "כמפורט בס, 2012, בינואר 1נכון למועד הדיווח טרם אושר הסכם ניהול חדש בגין התקופה המתחילה ביום  .ז
 .עילל

כמפורט , בדוחות הכספיים ביניים המאוחדים המענק השנתי והשכר של מר קטן נרשמו בהתבסס על הסכם הניהול .ח
 .לעיל' אק "בס

 -להלן (מ "רכשה חברת אניר זילברשטיין החזקות בע 2013, ביוני 30כי ביום , דיווחה החברה 2013, ביוני 30ביום  .  8
באמצעות רמבל (המחזיקה במישרין ובעקיפין , בעל השליטה בחברה, ילברשטייןחברה בשליטתו של מר שאול ז, ")אניר"

ממר , מהון המניות המונפק והנפרע של החברה 25.5% -המהוות נכון למועד דיווח זה כ, במניות החברה) מ"השקעות בע
הון המניות המונפק מ 40% -המהוות כ, את כל מניותיו של מר משה קטן באניר, בעל מניות ודירקטור בחברה, משה קטן

מזכויות ההצבעה  100% - מר שאול זילברשטיין מחזיק בכ, כאמור לעיל, בעקבות רכישת המניות. והנפרע של אניר
  .באניר

שהיה קיים , התבטל ההסכם לשמירה על גרעין השליטה בחברה, עם השלמת מכירת המניות כאמור לעיל לאניר, כמו כן
גליה ליבנה וחברה ' גב, מר אברהם קטן, לבין מר משה קטן) לרבות אניר(יטתו בין מר שאול זילברשטיין וחברות בשל

ואין לו עוד , ")הסכם בעלי המניות" -להלן ( 2006, בינואר 30כפי שתוקן בתוספת מיום , 2005, ביוני 30מיום , בשליטתם
בנה אינם נחשבים עוד לבעלי גליה לי' מר אברהם קטן וגב, מר משה קטן, בעקבות ביטול הסכם בעלי המניות. כל תוקף

  .ובעל השליטה היחיד שנותר בחברה הינו מר שאול זילברשטיין, שליטה בחברה
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  מ"בע' ברימאג דיגיטל אייג
================  

  )המשך(ומידע נוסף למידע הכספי הנפרד ביאורים 
 -------------------------------------------  

  
  )המשך(ת מהותיות עם חברות מוחזקות ובעלי עניין יתרות והתקשרויו.    ח

 

  )המשך( התקשרויות עם חברות מוחזקות ובעלי עניין.    3
  

  ראה ביאור ,מ"בע של אספן גרופ) 100%(בשליטה מלאה חברה המצויה , מ"סולאר בעבנוגע להסכם שנחתם עם אספן     .9

 . להלן) 1(' ט

  'דיגיטל אייג שינוי מבנה ארגוני בקבוצת ברימאג.   10

  :להלן כמפורט ,החברה קבוצת במבנה ארגוני ביצוע שינוי לאשר החברה דירקטוריון החליט 2013, בנובמבר 7 ביום
 

 אביזרי מניותיה בברימאג כל את ")מערכות ברימאג" -להלן (מ "בע מערכות לברימאג העבירה החברה, הראשון בשלב
 מניות הקצאת כנגד ")החברות המתמזגות" -יחד  להלן שתיהן") (שמלברימאג אביזרי ח" - להלן (מ "ותאורה בע חשמל

  .החברה של מלאה בבעלות הינן המתמזגות החברות. מערכות בברימאג
 

 בהסכם תאורה עם ברימאג התקשרה מערכות ברימאג, כאמור לעיל ,המניות העברת ביצוע לאחר מיד שחל, השני בשלב
 וברימאג ,מערכות לברימאג הועברו נכסיה והתחייבויותיה שכל באופן, תמערכו ברימאג לתוך תאורה ברימאג למיזוג
  .2013, בדצמבר 31ביום , ")המיזוג" -להלן ( פירוק ללא חוסלה תאורה

  

 המתמזגות שהחברות, הסכם או/ו דין כל פי-על שיידרשו ,ההסכמות או/ו האישורים כל בקבלת הותנה ביצוע המיזוג
  .וכפוף לקבלת אישור שלטונות מס הכנסה למיזוג, 2013, בדצמבר 31 נקבע ליום וגלמיז הקובע המועד. לו צד הינן

  
, היתר בין, ונועד, וסינרגטיים משלימים המתמזגות החברות של הפעילות שתחומי ,מכך נובע הארגוני המבנה שינוי

 סל להציע ואהבב הממוזגת של החברה התחרות כושר הגברת, המתמזגות החברות של התפעולית היעילות לשיפור
 המתמזגות החברות מניהול כתוצאה בהוצאות חסכון, קבוצת החברה של הפעילות מבנה פישוט, יותר מגוון שירותים

  .ב"המתמזגות וכיוצ בחברות הקיימים כפולים של מנגנונים ביטולם ,משותף מטה תחת
  
  
  ערבויות  .4

  
  

 אלפי 17,049-כ -31.12.12( .ח"אלפי ש 13,884 -כלל של ערבויות בנקאיות בסכום כו הקבוצה העמידה הדיווחלתאריך   .1
  ).ח"ש

  
 31ליום  זו סך ההתחייבויות בגין ערבות. החברה ערבה בערבות בלתי מוגבלת לחובות בבנקים של ברימאג שירות  .2

  .ח"אלפי ש 5,005הנו  2013, בדצמבר
  
") הבנק(" מ"ערוב כלפי בנק לאומי לישראל בעהתקבלה החלטה על ידי דירקטוריון החברה ל 2009, באוגוסט 23ביום   .3

 אשר, בתנאים ובנוסח, ללא הגבלת סכום, מ לבנק"תקשורת בע והתחייבויותיה של חברת ברימאג לפירעון כל חובותיה
  .2013, בדצמבר 31זו ליום  אין התחייבויות בגין ערבות. סוכמו בין החברה לבין הבנק

  
") הבנק(" מ"חלטה על ידי דירקטוריון החברה לערוב כלפי בנק לאומי לישראל בעהתקבלה ה 2009, באוגוסט 23ביום .   4

 אשר, בתנאים ובנוסח, ללא הגבלת סכום, מ לבנק"בע מערכות והתחייבויותיה של חברת ברימאג לפירעון כל חובותיה
  .ח"אלפי ש 55,054הנו  2013, בדצמבר 31זו ליום  סך ההתחייבויות בגין ערבות. סוכמו בין החברה לבין הבנק

  
אישר דירקטוריון החברה מתן ערבות בלתי מוגבלת לחשבונות הבנקאיים של ברימאג השקעות  2010, במרץ 24ביום .  5

  .ח"אלפי ש 2,911 הינו 2013, בדצמבר 31סך ההתחייבות בגין ערבות זו ליום . מ"באנרגיה בע
  
 .ש.הבנק לחברת ב חשבון בגין מ"בע לישראל לאומי בות לבנקאישר דירקטוריון החברה מתן ער 2010, באוגוסט 27ביום   .  6

אין התחייבויות . שייפתחו ככל, מ"בע לישראל לאומי בבנק שלה הבנק מ עבור חשבונות"בע באנרגיה השקעות ברימאג
  .2013, בדצמבר 31זו ליום  בגין ערבות

  
הבנק של ברימאג אביזרי חשמל עד לסכום של  אישר דירקטוריון החברה מתן ערבות לחשבונות 2011, באפריל 27ביום   .7

  .ח"אלפי ש 27,199הנו  2013, בדצמבר 31זו ליום  סך ההתחייבויות בגין ערבות. ח"מיליון ש 50
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  )המשך(ומידע נוסף למידע הכספי הנפרד ביאורים 
--------------------------------------- ----  

  )המשך(יתרות והתקשרויות מהותיות עם חברות מוחזקות ובעלי עניין .    ח
 

 
 דיבידנד.  5
  

 אלפי 1,200 -אישר דירקטוריון חברת ישפאר לחלק דיבידנד לבעלי מניות ישפאר בסך של כ 2013, באוקטובר 30ביום  .1
  .2013, בנובמבר 15הדיבידנד שולם ביום ). ח"אלפי ש 600 - חלק החברה כ(ח "ש

  

 .ח"אלפי ש 7,000 -בסך של כדיבידנד  אישר דירקטוריון ברימאג תקשורת לחלק לחברה 2013, בדצמבר 30ביום  .2
 .2013, בדצמבר 30הדיבידנד שולם ביום 

 

 אירועים לאחר תקופת הדיווח.    ט

מ "בעל אספן גרופ ש) 100%(בשליטה מלאה חברה המצויה , מ"נחתם בין החברה לבין אספן סולאר בע 2014 ,במרץ 6ביום  .1
  :כדלקמן ,שעיקריו הם, ")ההסכם" -להלן (הסכם ) בהתאמה, "אספן" -ו " הרוכשת" - להלן (

החברה תמכור לרוכשת במועד ההשלמה את מלוא מניות , כהגדרתם להלן, בכפוף להתקיימות התנאים המתלים .1
המהוות את כל הון המניות , החברהידי -המוחזקות על") אנרגיהברימאג " -להלן (מ "ברימאג השקעות באנרגיה בע

שהועמדו על ידה  ,ואת זכויותיה בהלוואות בעלים, ")המניות הנמכרות" -להלן (המונפק והנפרע של ברימאג אנרגיה 
 "). הלוואות הבעלים" -להלן (לברימאג אנרגיה 

 עד ההשלמהתשלם הרוכשת לחברה במו, בתמורה למניות הנמכרות ולזכויותיה של החברה בהלוואות הבעלים .2
, במרץ 31המפורטים להלן ולא לפני יום  ,חמישה ימי עסקים לאחר התקיימות האחרון מבין התנאים המתלים(

השווה לסכום המימון  ,ח פחות סכום"מיליון ש 127תמורה בסך של  )אשר יוסכם על הצדדים ,או במועד אחר ,2014
לבנקים ומוסדות פיננסיים מקומיים בגין  50%יתרת החוב של ברימאג אנרגיה וחברה מוחזקת שלה בשיעור (

במועד ) כהגדרתו להלן ,אך להוציא שערוך וריבית לשלם במאזן הפרופורמה, לרבות חלויות שוטפות, הלוואות
 .ח"מיליון ש 74 -מסתכם סכום המימון בסך של כ  חתימת ההסכםנכון למועד "). התמורה" - להלן (ההשלמה 

שיחול על הלוואות , השווה לסכום הריבית בגין הלוואות הבעלים ,חברה סכוםנוסף על התמורה הרוכשת תשלם ל
 . ועד למועד ההשלמה 2014,בפברואר 1שמיום  ,הבעלים בתקופה

מאזן פרופורמה מאוחד של ( לתמורה תתווסף יתרת ההון החוזר של ברימאג אנרגיה בהתאם למאזן הפרופורמה
כאשר החברה המוחזקת , 2014, בינואר 31ליום  50%בשיעור ברימאג אנרגיה ביחד עם החברה המוחזקת שלה 

להערכת החברה יתרת  .שנקבע בהסכם ,פי מנגנון-על )50%מטופלת בשיטת האיחוד היחסי לפי שיעור החזקה של 
 .ח"מיליון ש 18-22 -ההון החוזר צפויה להסתכם בסך של כ

כנגד כלל ח "מיליון ש 1.3סך של , הבדרך של קיזוז מסכום התמור, תשלם לרוכשת במועד ההשלמה החברה .3
או שיימצאו /מצויים וש ,")המערכות(" החברה המוחזקתוהחברה שבבעלות  ,וולטאיות- פוטומערכות ב םליקוייה

או טענות /סופי ומוחלט של כל דרישות ו, הליקויים הינו לסילוק מלא כנגדהתשלום . במערכות במועד ההשלמה
 .תפוקתן ותקינותן, לרבות איכותן, רכותאו מי מטעמה בקשר עם המע/הרוכשת ו

ח כנגד "מיליון ש 1 -סך של כ, בדרך של קיזוז מסכום התמורה, תשלם החברה לרוכשת במועד ההשלמה, בנוסף
, מ"לברימאג מערכות בע, ידי ברימאג אנרגיה של כל הזכויות והחובות במערכת אחת-המחאה מלאה ומוחלטת על

 . חברה בת בשליטה מלאה של החברה

התנאים " -להלן (כי השלמת העסקה נשוא ההסכם מותנית בהתקיימות מספר תנאים מתלים  ,החברה הודיעה .4
 :כדלקמן, ")המתלים

 .ככל שיידרש, קבלת אישור הממונה על הגבלים עסקיים לעסקה •

  .קבלת אישור הגופים המלווים לעסקה •

 .ברת השליטה בברימאג אנרגיהשהסכמתן נדרשת להע, המפורטות בהסכם, קבלת הסכמת רשויות מקומיות •

לא יפחת מסך , או החברה המוחזקת במועד ההשלמה/ברימאג אנרגיה ו שיעמוד לרשות ,סכום המימון הכולל •
 .ח"מיליון ש 67של 
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  )המשך(ומידע נוסף למידע הכספי הנפרד ביאורים 
------------------------------ -------------  

  )המשך( אירועים לאחר תקופת הדיווח .    ט
 )המשך. (4

שלא עקב , או עד ליום אחר עליו יסכימו הצדדים, 2014 ,אפרילב 13עד ליום לא יתמלאו כל התנאים המתלים והיה 
ולצד , יהיה רשאי כל אחד מהצדדים להודיע על ביטול ההסכם, הפרת התחייבויותיו של אחד הצדדים להסכם

 התנאים כל תמלאוי לאשכי במידה  ,הוסכם, כמו כן .האחר לא תהא כל טענה או דרישה כנגד אותו צד בשל כך
והוא בלבד  המקיים הצדיהיה , הסכםה לפי הצדדים אחד של התחייבויותיו הפרת עקב האמור למועד עד המתלים

  .המפר לצד בכתב בהודעה ההסכם את לבטל, אחרת תרופה לכל בנוסף, רשאי

 ,שעניינה נזקים, י"טיפול בתביעה של החברה המוחזקת כנגד חח) א: ( -הצדדים הגיעו להסכמות בנוגע ל, וסףבנ .5
י בטיפול בחיבורן של מערכות מסוימות לרשת "שנגרמו לטענת החברה המוחזקת עקב עיכובים ומחדלים של חח

שהיה  ,ו בתעריף נמוך מהתעריףוחלק חובר ,שכתוצאה מהם חלק מהמערכות לא חוברו כלל לרשת החשמל, החשמל
, ידי הרוכשת של סכומים מסוימים-ותשלום לחברה על, אמור לחול עליהן לולא העיכובים והמחדלים האמורים

שיפוי הרוכשת בגין ) ב( -ו; י לשלם לחברה המוחזקת כספים כלשהם בגין התביעה"כי על חח ,במקרה שייפסק
  .כתוצאה מקרות אירועים מסוימים ,חברה המוחזקתשייגרמו לה או לברימאג אנרגיה או ל ,נזקים

עם , ביחד ולחוד ,הינה אחראית, בין היתר, לפיו, במקביל לחתימת ההסכם חתמה אספן על כתב התחייבות
 . להסכם בהתאם ,הרוכשת למילוי כל התחייבויותהרוכשת 

- ייצור חשמל בטכנולוגיה פוטומערכות ל 148לברימאג אנרגיה ולחברה המוחזקת , נכון למועד החתימה על ההסכם
בתעריף , וואט- מגה 7.7-וואט פיק כל אחת ובהספק מותקן כולל של כ-קילו 50 וולטאית בהספק מותקן של עד

  . ש"קוט/ח"ש 1.65- ממוצע של כ

ניכוי אומדן הוצאות מכירה בגין ב(תרשום החברה רווח , ככל שתושלם העסקה נשוא ההסכם כי ,מעריכה חברהה
  .לפני מס ח"מיליון ש 38 -כשל  ךבס ,)העסקה

  .ח"אלפי ש 6,300 -אישר דירקטוריון החברה חלוקת דיבידנד לבעלי המניות בסך של כ 2014, במרץ 31ביום  .2

 

  



 

 

  פרטים נוספים על התאגיד -' ד פרק

  

 דוחות כספיים – 9תקנה  .1

בצירוף חוות דעת , 2013הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה לשנת , זה תקופתי לדוח' ב כפרק ג"מצ

 .רואה החשבון המבקר של החברה

 דוח כספי נפרד של התאגיד –' ג9תקנה  .2

 .בצירוף חוות דעת רואה החשבון המבקר רהדוח כספי נפרד של החב, זהתקופתי לדוח ' ב כפרק ה"מצ

 דוח מצבת התחייבויות לפי מועדי פרעון –' ד9תקנה  .3

 .מצורף בדוח מיידי נפרד

 דוח דירקטוריון על מצב ענייני התאגיד – 10תקנה  .4

 .2013בדצמבר 31דוח דירקטוריון על מצב ענייני התאגיד ליום , זהתקופתי לדוח ' ב כפרק ב"מצ

  2013לכל אחד מהרבעונים של שנת ) מאוחד(על הרווח הכולל   דוחות תמצית –' א10תקנה  .5

 .לדוח תקופתי זה' בפרק ב 1.3סעיף ראו 

  התשקיף פי-עלשימוש בתמורת ניירות ערך תוך התייחסות ליעדי התמורה  –' ג10תקנה  .6

  . במהלך תקופת הדוח לא הנפיקה החברה ניירות ערך לציבור



 

 

   2013בדצמבר  31ליום  מהותיותבת ובחברות קשורות  תבחברורשימת ההשקעות  -11תקנה  .7

  

  שם חברה

  

מניות או ניירות 

  ערך המירים

שוויים 

הנקוב 

של 

ניירות 

  הערך

  

ערך בדוח 

הכספי 

  הנפרד

באלפי (

  )ח"ש

שערם של 

המניות וניירות 

הערך 

ההמירים 

הרשומים 

למסחר 

בבורסה נכון 

ליום 

2013.31.12 

  )ח"באלפי ש(

שיעור המניות 

ות הערך ונייר

ההמירים 

המוחזקים 

בידי החברה 

מתוך סך כל 

ניירות הערך 

המונפקים 

 מסוג זה

  ) באחוזים(

על ידי  חזקהאעור יש

החברה במישרין או 

  )באחוזים( בעקיפין

  

  יתרת הלוואות 

  )ח"באלפי ש(

סוג 

נייר 

  הערך

מספר 

ניירות 

  הערך

מועד   יתרה

  פרעון

בסיס 

  הצמדה

  ריבית

בסמכות   עהבהצב  בהון

למנות 

  דירקטורים

ברימאג 

שירות 

נתוני (מ "בע

דוחות 

  )מאוחדים

  --  --  --  --  90 90  90  --  --  1,172  180  180  רגילה

המטבח 

הדיגיטלי 

 -מ"בע

שותפות 

  מוגבלת

--  --  --  3,495  --  --  50  50  50 --  --  --  --  

ישפאר 

מוצרי 

צריכה 

  מ"בע

  --  --  --  --  50  50  50  --  --  32,553  500  500  רגילה

ברימאג 

מערכות 
  --  --  --  --  100  100  100  --  --  )4,677(  100  100  רגילה



 

 3 - ד 

  

  מ"בע

ברימאג 

תקשורת 

  מ"בע

  --  --  --  --  100  100  100  --  --  587  100  100  רגילה

ברימאג 

השקעות 

באנרגיה 

מ "בע

מאוחדים (

כולל נתוני 

  )גרין ריי

  --  55,365  100  100  100  --  --  3,759  100  100  רגילה

ריבית  4%

+ שנתית 

  מדד

4,353  

ברימאג 

אביזרי 

חשמל 

ותאורה 

 מ"בע

החברה [

חוסלה 

ביום 

31.12.2013 

  ]עקב מיזוג

  P+1.5%  474  --  11,797  100  100  100  --  --  )5,465(  100  100  רגילה



 

 

 בתקופת הדוח מהותיותובחברות קשורות  בתשינויים בהשקעות בחברות  - 12תקנה  .8

לפרטים אודות התקשרות  .קשורות מהותיות ובחברותינויים בהשקעות בחברות בת לא חלו ש, בתקופת הדוח

' בפרק א 1.8.3סעיף  ורא, לאחר מועד הדוח בברימאג אנרגיההחברה בהסכם למכירת מלוא החזקות החברה 

 .לעיל

- לשנה שנסתיימה ב ןמהוהכנסות התאגיד מהותיות קשורות חברות ו בתהכנסות של חברות  - 13תקנה  .9

 )ח"מיליוני ש( 2013דצמבר ב 31

רווח  שם החברה
) הפסד(

לפני מס 
ופריטים 
 מיוחדים

רווח 
) הפסד(

 נקי

דיבידנד לאחר   דיבידנד
הדוח על תאריך 

 1המצב הכספי

דמי ניהול לאחר  דמי ניהול 
הדוח על  תאריך 

  2המצב הכספי

 ריבית

נתוני דוחות ( מ"בעברימאג שירות 

  )מאוחדים
)7.3(  )7.2(  --  --  --  --  --  

  50% -  מ"המטבח הדיגיטלי בע
1.1  0.9  --  --  0.24  --  --  

  50% - מ"ישפאר מוצרי צריכה בע
--  --  0.6  --  0.24  --  --  

ממוזגת (מ "ברימאג מערכות בע

  )תאורהברימאג עם 
0.2  1.4  --  --  --  --  474  

  --  --  0.15  --  7  )2.3(  )2.4(  מ "ברימאג תקשורת בע

 מ"ברימאג השקעות באנרגיה בע

  )50% -כולל גרין ריי (
1.3  0.9  --  --  --  --  4,353  

JSC Elit Electronics - 38%  2.6  2.1  --  --  0.6  --  --  

רשימת קבוצות של יתרות הלוואות לתאריך המאזן אם מתן הלוואות היה אחד מעיסוקיו  - 14תקנה  .10

  העיקריים של התאגיד

  . רהחבהעיקריים של ה האחד מעיסוקי אינומתן הלוואות . אין

  ניירות ערך שנרשמו למסחר או שהופסק המסחר בהם –מסחר בבורסה  – 20תקנה  .11

 ניירות ערך שהנפיקה החברה ושנרשמו למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בתקופת הדוח  )א(

  .בתקופת הדוח לא נרשמו למסחר ניירות ערך שהנפיקה החברה

                                                

  .יך הדוח על המצב הכספי או שהיא זכאית לקבלו עבור תקופת הדוח או עבור תקופה שלאחר מכןדיבידנד שקיבלה החברה לאחר תאר   1
דמי ניהול שקיבלה החברה לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי או שהיא זכאית לקבלם עבור תקופת הדוח או עבור תקופה שלאחר    2

  .מכן
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  ניירות ערך של החברה שהופסק בהם המסחר בתקופת הדוח  )ב(

 .יןא

   תגמולים לבעלי עניין ולנושאי משרה בכירה -21תקנה  .12

בקשר עם , התשבשליט ובתאגידיםלהלן פירוט בדבר תגמולים שניתנו לנושאי משרה בכירה בחברה  .12.1

כפי שהוכרו , על ידי החברה ועל ידי אחרים, לפי העניין, שבשליטתה בתאגידיםכהונתם בחברה או 

 תאגידיםמולים שניתנו לבעלי עניין בחברה על ידי החברה או וכן תג ,בדוחות הכספיים לשנת הדיווח

 :)ח"הנתונים באלפי ש( בתקופת הדוח, שבשליטתה

   :2013שנת 

 פרטי מקבלי התגמולים
  תגמולים בעבור שירותים

  )סכומי התגמול מוצגים במונחי עלות לתאגיד(
 )ח"אלפי ש(

תגמולים אחרים 
סכומי התגמול (

מוצגים במונחי 
  )דעלות לתאגי

 )ח"אלפי ש(

 

היקף  תפקיד שם
 משרה

שיעור 
החזקה 

בהון 
 התאגיד

 7שכר
 מענק

תשלום 
מבוסס 
 מניות

דמי 
 ניהול

דמי 
 עמלה ייעוץ

  א
  ח
 ר

/ ריבית 
דמי 

 שכירות
 אחר

כ "סה
אלפי (

 )ח"ש

שאול 
  1זילברשטיין

ר "יו
  דירקטוריון

-- 

228.56% -- --   -- 

31,458
 

-- -- -- -- -- 1,458 

  4קטןמשה 

ר דירקטו
ר "יוו בחברה

 יוןדירקטור
חברה 

  בשליטה

100% 

57.5%  --  -- - --  6708  --  --  100  --  --  808  

צביקה 
  שמעוני

ל חברה "מנכ
ל "ומנכ

  ישפאר
100%  --  1,130  261    300      --      1,691  

  אלי קוזי
חברה ל "מנכ

   בשליטה
100%  --  973  --  --  --  --  --  --  --  --  973  

  פיני כהן

 ל"סמנכ
כספים 
 וניהול

   החברב

100%  --  725  300  -  -  -  -  --  -  -  1,025  

  .להלן 12.3סעיף  ורא, לפרטים נוספים בדבר הסכם הניהול עם מר שאול זילברשטיין   1

במניות , )באמצעות תאגידים שונים(בעקיפין , מחזיק מר זילברשטיין, בנוסף. במישרין, ידי מר זילברשטיין-מניות המוחזקות על  2

  .להלן 15סעיף  ורא, זקותיו של מר זילברשטיין בניירות הערך של החברהלפירוט אח .נוספות

 12.3גם סעיף  ורא. ח בגין תשלום דמי הניהול שהופסק תשלומם"אלפי ש 1,458הפרשה בדוחות הכספיים בסך של החברה כללה   3

  .להלן

  .להלן 12.4סעיף  ורא, מר קטן עם ההתקשרותלפרטים נוספים בדבר תנאי   4

חלק . במניות נוספות, )באמצעות תאגידים שונים(בעקיפין , מחזיק מר קטן, בנוסף. במישרין, ידי מר קטן-מוחזקות עלמניות ה  5

לפירוט אחזקותיו של מר קטן בניירות הערך של . מהמניות מוחזקות בנאמנות עבור אחיו אברהם קטן ועבור אחותו גליה ליבנה

  .להלן 15סעיף  ורא, החברה
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גם  ורא. 2013הראשונים של שנת בלה ממר קטן בששת החודשים יבגין שירותי ניהול שקהפרשה חות הכספיים בדורשמה ה רהחב  6

  .להלן 12.4סעיף 

 מנהלים וקרן ביטוח, סלולרי טלפון, רכב, לשכר נלוות הוצאות, חודשית משכורת לרבות ,את עלויות המעביד כולל השכר  7

  .)ככל שישנן( השתלמות

  פרטים נוספים –תגמול לדירקטורים  .12.2

סכום גמול ההשתתפות בישיבה וסכום הגמול השנתי שמשלמת , נכון לתאריך הדוח .12.2.1

שאינו  )כמפורט להלן, למעט הדירקטור מר בן ציון זילברפרב( החברה לכל דירקטור

 42,600 –ח ו "ש 2,200עומדים על סך של , או נותן לה שירותי ניהול/מועסק על ידיה ו

הדירקטור מר בן  .)2013דצמבר צמודים למדד חודש , מינליבערכם הנו(בהתאמה , ח"ש

 ,הניתן לדירקטור חיצוני מומחהציון זילברפרב זכאי לגמול שנתי וגמול השתתפות 

, 2000 - ס"תש, )כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני(תקנות החברות לבהתאם 

ח בגין "ש 49,165- ו, בהח בגין גמול השתתפות לישי"ש 3,285שבתאריך הדוח עומדים על 

 ).2013צמודים למדד חודש דצמבר , בערכם הנומינלי(גמול שנתי 

או נותנים /שאינם מועסקים על ידיה ו) לרבות החיצוניים( לדירקטוריםניתן שסך הגמול  .12.2.2

 414 - לכ 2013והסתכם בשנת , אינו חורג מהמקובל, לה שירותים וההוצאות הנלוות אליו

 .ח"אלפי ש

   .ח"אלפי ש 244 - לכ 2013הסתכם בשנת , תן לדירקטורים החיצוניים בחברהסך הגמול הני

 פרטים נוספים – ר החברה ובעל השליטה בה"תגמול ליו .12.3

חברה , ")ז.ש("מ "בע) 1995(יעוץ ניהול והשקעות . ז.בהתאם להסכם ניהול בין החברה לבין ש

והתיקון , 2004בינואר  1מיום  שתוקפו, בעל שליטה בחברה, בבעלות ובשליטת מר שאול זילברשטיין

הסכם " - בסעיף זה ( 2007במאי  20אשר אושר על ידי האסיפה הכללית של החברה ביום , לו

, הכוללים, שירותי ייעוץ וניהול, באמצעות מר זילברשטיין, להעמיד לחברה. ז.התחייבה ש, ")הניהול

וריון פעיל של החברה וכן שירותי ר דירקט"העמדת שירותיו של מר זילברשטיין שיכהן כיו, ביו היתר

ליווי מקצועי ופיקוח על הניהול , ובכללם, שיווק וכספים, ארגון, ייעוץ והכוונה בתחומי ניהול

ייעוץ שיווקי לרבות סיוע במיצוב ובמיתוג מוצרים , ייעוץ בתחום פיתוח עסקי, והתפעול השוטפים

ל וניצול "ברה לנסיעות עבודה לחוליווי נציגי הח, ל"השתתפות בתערוכות בארץ ובחו, חדשים

  . ")שירותי הניהול" -בסעיף זה (קשרים ומוניטין לקידום ופיתוח עסקי החברה 

והדירקטוריון  אישור ועדת הביקורתקבלת לאחר , אישרה האסיפה הכללית, 2009 באוגוסט 12ביום 

 2009בינואר  1שנים בתוקף מיום  5את הארכתו של הסכם הניהול לתקופה נוספת של , של החברה

  . ימים 90כשכל צד רשאי להביאו לידי סיום בהודעה מוקדמת בת , 2013בדצמבר  31ועד ליום 

, ח"אלפי ש 100בסך של חודשיים דמי ניהול היתה זכאית ל .ז.ש -שולמו ל  ,בתמורה לשירותי הניהול

  . 2005ביוני  15יום מלמדד המחירים לצרכן  בתוספת הפרשי הצמדה
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מהרווח השנתי של החברה לפני מס  1.6% -זכאית למענק שנתי בסכום השווה להייתה . ז.ש, בנוסף

בהתאם לדוחות הכספיים המאוחדים (בכפוף לכך שהרווח השנתי של החברה לפני מס , ולפני המענק

לצורך חישוב הרווח השנתי של החברה כאמור לא . ח"אלפי ש 21,000עולה על ) והמבוקרים שלה

או תשלומים אחרים לבעלי /או מענקים ו/מים או התחייבות לשלם דמי ניהול ובחשבון תשלו ונלקח

  . )למעט שכר דירקטורים(בחברה  ןעניי

החליט ובעקבות זאת , 2011בדצמבר  31הסכם הניהול הסתיים ביום , לחוק החברות 16תיקון לאור 

 ,אשר את הארכתול, אישור ועדת הביקורתקבלת לאחר , 2012במרץ  29ביום , דירקטוריון החברה

. 2014בדצמבר  31ועד ליום  2012בינואר  1שנים בתוקף מיום  3לתקופה נוספת של  ,באותם תנאים

הנושא , אלועקב התנגדות חלק מבעלי המניות של החברה להארכת הסכם הניהול בתנאים , אולם

  .לא הובא לאישור האסיפה הכללית

תנאי הסכם הניהול  לעדכוןמספר הצעות , הדוחבמהלך תקופת , ידי החברה-הוצעו על, בעקבות זאת

למועד נכון ואולם , )ידי ועדת הביקורת והדירקטוריון של החברה-שאושרו על(לצורך הארכת תוקפו 

הסכם  ולפיכך הארכת, זהבעלי מניותיה בעניין חלק מהחברה טרם הגיעה להסכמות עם , הדוח

ספים אודות הצעות החברה בעניין תנאי לפרטים נו .טרם אושרה על ידי האסיפה הכללית הניהול

דוח מיידי בדבר זימון לאסיפה : דיווחים מיידיים שפרסמה החברה כדלקמן ורא, הסכם הניהול

 באוגוסט 19 מהימים ניםמתק ותדוחו )2012-01-191178: אסמכתא( 2012 יוליב 22מיום  ,כללית

דוח מיידי בדבר ; )2012-01-216480; 2012-01-214002: ותאסמכתא( 2012באוגוסט  22 –ו  2012

 ניםמתק ותדוחו) 2012-01-259371: אסמכתא( 2012באוקטובר  18מיום , זימון לאסיפה כללית

). 2012-01-304344; 2012-01-272667: ותאסמכתא( 2012בדצמבר  7 –ו  2012 נובמברב 6ם הימימ

    .אזכורים אלה מהווים הכללה על דרך של הפנייה

אשר למועד הדוח טרם , ים לאישור הארכת הסכם הניהול ועדכון תנאיוהתמשכות ההליכלאור 

 ,)כולל( 2012מחודש נובמבר והחל . ז.ש- ל החליטה החברה על הפסקת תשלום דמי הניהול, הושלמו

ולמועד פרסום , או תגמולים אחרים בגין שירותי הניהול/ו דמי ניהולמהחברה אינה מקבלת עוד . ז.ש

  .ללא קבלת תמורה כלשהי מהחברה, לחברה שירותי ניהול ממשיכה להעמיד, דוח זה

על בסיס הסכם הניהול , .ז.בגין דמי ניהול לש תקופת הדוחב ה כללה הפרשה בדוחות הכספייםרהחב

בדוחות  )1(' ד 32גם ביאור  ורא( ח"שאלפי  1,458בסך של  2011בדצמבר  31שהסתיים ביום 

  .)2013הכספיים לשנת 

 התקשרותלצורך דיון ואישור , בין היתר ,כללית של החברההאסיפה הזומנה , 2014במרץ  31 ביום

 31ועד ליום  2014בינואר  1החל מיום , למשך תקופה של שלוש שנים בהסכם ניהול. ז.החברה עם ש

בדצמבר  31ועד ליום  2012בינואר  1שמיום בגין התקופה . ז.ש - תגמול לואישור , 2016בדצמבר 

-2014-01:אסמכתא' מס( 2014במרץ  31דוח מיידי של החברה מיום  ורא ,לפרטים נוספים. 2013

 .יהיהפנשל דרך בהאזכור האמור מובא כהכללה ). 032424

  פרטים נוספים  –   ברימאג מערכות ודירקטור בחברה ר דירקטוריון"יולתגמול  .12.4

כיהן עד  ,חברהמערכות ודירקטור בברימאג ר דירקטוריון "כיום כיוהמכהן , )"קטן"(מר משה קטן 

  .)דירקטור בחברהוכ(ל החברה "משנה למנככ 2012ביוני  30ליום 
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בהסכם עבודה אישי אשר נכנס לתוקפו  הוסדרו, ל החברה"כמשנה למנכ של קטן ההעסקהתנאי 

ותיקון נוסף  2007במאי  20תיקון ראשון שתוקפו מיום : ואשר תוקן פעמיים, 2005ביולי  1ביום 

  . 2009ביולי  1שתוקפו מיום 

בצירוף תוספות היוקר , ח"ש 60,000לשכר חודשי בסך של  היה זכאי קטן, ותיקוניו להסכםבהתאם 

המשולמות מפעם לפעם לכלל השכירים במשק בהתאם להסכמות שבין לשכת התיאום של הארגונים 

  . הכלכליים לבין ההסתדרות הכללית

ח השנתי של החברה לפני מס ולפני מהרוו 1.2% -למענק שנתי בסכום השווה ל היה זכאי קטן, בנוסף

בהתאם לדוחות הכספיים המאוחדים (בכפוף לכך שהרווח השנתי של החברה לפני מס , המענק

לא , לצורך חישוב הרווח השנתי של החברה כאמור. ח"אלפי ש 21,000עולה על ) והמבוקרים שלה

תשלומים אחרים לבעלי  או/או מענקים ו/בחשבון תשלומים או התחייבות לשלם דמי ניהול ו ונלקח

  . )למעט שכר דירקטורים(עניין בחברה 

, ח וטלפון סלולרי"ש 5,000על  שאינה עולהלקטן רכב מנהלים בעלות חודשית  העמידההחברה 

החברה בעלות ארוחות הצהריים  נשאה, ובנוסף, כולל בגילום המס החל בגין הרכב, בעלותם ונשאה

  .של קטן בהתאם לנוהג החברה עם מנהליה

מדי חודש לקופת ביטוח המנהלים את כל  והפרישהאת קטן בביטוח מנהלים  ביטחההחברה 

פרישה ה, כן- כמו. קופת תגמולים ואובדן כושר עבודה, בגין פיצויי פיטורין המקובלותההפרשות 

  .משכרו החודשי של קטן 7.5% -החברה מדי חודש לקרן השתלמות על שם קטן סך השווה ל 

, בד בבד. 2012ביוני  30מר קטן ביום הסכם העסקתו של הסתיים , וק החברותלח 16תיקון לאור 

וימונה לתפקיד , ל החברה"החליט דירקטוריון החברה כי מר קטן יסיים את כהונתו כמשנה למנכ

הסכם "(יעניק לחברה שירותים באמצעות חברה שבשליטתו ו ,חברהשל הר דירקטוריון פעיל "סגן יו

  .")ניהול קטן

דירקטוריון פעיל של  ר"סגן יוכבמסגרת תפקידו , לחברה קטן העמיד, קטן הסכם ניהולבהתאם ל

מערך היבוא ניהול ליווי מקצועי ופיקוח על , בין היתר, והכוונה הכולליםניהול שירותי , החברה

ליווי מקצועי ופיקוח על עסקאות פיננסיות , ל בתחום מוצרי החשמל הקטנים"והרכש עם ספקי חו

ליווי מקצועי ופיקוח על ניהול , וצרים הקטנים לרשתות השיווק וללקוחות האחריםוהחדרת המ

תוך ניצול קשרים ומוניטין לקידום ופיתוח עסקיה של החברה , מערך אנשי המכירות בפריסה ארצית

ר דירקטוריון פעיל של "מש מר קטן כיויש, בנוסף. מעורבות במכלול תהליכי הניהול של החברה

ברימאג תאורה לקידום ופיתוח עסקיה של  עלוובמסגרת זו פ, חברה בת של החברה, ברימאג תאורה

 "). שירותי הניהול" -בסעיף זה (ה מעורבות במכלול תהליכי הניהול של תוך

התקשרות החברה בהסכם  .גיבשה החברה חבילת תגמול מעודכנת עבור קטן, שירותי הניהולבגין 

 18, 2012באוקטובר  4ודירקטוריון החברה בימים ניהול קטן אושרה על ידי ועדת הביקורת 

בעלי חלק מהגיעה להסכמות עם לא החברה כי , לאור העובדה. 2012בדצמבר  6 -  ו  2012באוקטובר 

י לביו 1מיום  -היינו ד(הסכם העסקתו של מר קטן סיום החל ממועד  ,זו מניותיה בעניין התקשרותה

שירותי  או תגמולים אחרים בגין/לקטן שכר ו הלמיש לאהחברה , 2013ביוני  30ועד ליום ) 2012

זימון האסיפה הכללית שפרסמה  ורא, לפרטים נוספים אודות תנאי הסכם ניהול קטן .להניהו

ודוחות מתקנים לזימון כאמור ) 2012-01-259371: אסמכתא' מס( 2012באוקטובר  18החברה ביום 
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-2012-01 -ו 2012-01-272667: מכתאותאס' מס( 2012בדצמבר  7-ו 2012בנובמבר  6מהימים 

  .דרך של הפנייהבאזכורים אלה מהווים הכללה ). בהתאמה, 304344

על חשבון דמי , ח"ש 40,000בסך של חודשיים  דמי ניהולקטן ל משולמים ,2013ביולי  1מיום החל 

כי , קטן וכנגד קבלת התחייבות, האסיפה הכללית של החברה ידי- על) ככל שיאושרו(ניהול שיאושרו 

יוחזרו לחברה הכספים ששולמו , ל"במקרה שהאסיפה הכללית לא תאשר את תשלום דמי הניהול הנ

  .ממועד תשלומם ועד למועד ההחזר בפועל, כשהם צמודים למדד המחירים לצרכן, 2013בשנת  לו

וכן , ל"לצורך דיון ואישור דמי הניהול הנ ,בין היתר, האסיפה הכלליתזומנה , 2014במרץ  31ביום 

, 2013ביוני  30ועד ליום  2012ביולי  1עבור התקופה שמיום  קטןתגמול למר אישור תנאי ה

 .2014בינואר  1בתוקף מיום  ,בהסכם ניהולקטן מר  התקשרות עםו

-2014-01 :אסמכתא' מס( 2014במרץ  31דיווח מיידי של החברה מיום  ורא ,לפרטים נוספים

  .יהיהפנשל דרך בהאזכור האמור מובא כהכללה ). 032424

שירותי ניהול שקיבלה ממר קטן בששת החודשים הפרשה בדוחות הכספיים בגין רשמה ה רהחב

 2012ביוני  30על בסיס הסכם ההעסקה של מר קטן שהסתיים ביום , 2013 ביוני 30שהסתיימו ביום 

  ). 2012בדוחות הכספיים לשנת  )2(' ד 32גם ביאור  ורא(

  יםפרטים נוספ –ל החברה "מנכ .12.5

ל "מנכ, לרשות החברה את שירותיו של מר צבי שמעוני מעמידהישפאר  ,2012בדצמבר  11החל מיום 

").  שירותי הניהול" -בסעיף זה (ל החברה "כהן גם כמנכמל ישפאר "שבנוסף לכהונתו כמנכ, ישפאר

 14.2.1.2סעיף  ורא, לפרטים אודות התקשרות החברה בהסכם עם ישפאר בנוגע לשירותי הניהול

 .להלן

הוא , 2015בדצמבר  31שתוקפו הינו עד ליום  ,בישפאר מר שמעוניבהתאם להסכם ההעסקה של 

לזכויות  וכן ,ח לחודש"אלפי ש 86,500בסך כולל של ) כדמי ניהול, בחלקו, המשולם(זכאי לשכר 

  .קרן השתלמות, ביטוח מנהלים, החזר הוצאות, טלפון נייד, רכב, לרבות חופשה, סוציאליות

בכפוף לעמידה ביעדים , מר שמעוני למענק שנתי מאת החברהזכאי , וסף לתנאי העסקתו בישפארבנ

-2012 :אסמכתא( 2012בדצמבר  11מיום  של החברה לדוח מיידי' כמותיים בהתאם לאמור בנספח א

  .של הפנייהדרך ב הכללהזה מהווה אזכור  ).01-308022

  פרטים נוספים  - ל ברימאג שירות "תגמול למנכ .12.6

וההטבות היה זכאי לתשלומים , ")קוזי("מר אלי קוזי , ל ברימאג שירות"מנכ, בתקופת הדוח

 1ונספח המכיל עדכונים להסכם זה מיום , 2005ביוני  23עבודה אישי מיום הסכם בהתאם ל, הבאים

  :2007בינואר 

  . ח"ש 46,032של בסך שכר חודשי  .12.6.1

  .תגמול משתנה תלוי ביצועים .12.6.2
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, בגין שווי שימוש ברכבקוזי על וטלו השעלויות המיסים  של ,רהן החבחשבועל  ,וםגיל .12.6.3

   .ושווי השימוש בטלפון נייד השתלמותשווי קרן , שווי גמל

 פרטים נוספים - ל כספים וניהול בחברה"סמנכתגמול ל .12.7

היה זכאי לתשלומים ולהטבות , מר פיני כהן, ל הכספים והניהול בחברה"סמנכ, בתקופת הדוח

 28נספחים להסכם מיום וה ,2006, בחודש דצמבר 14כם עבודה אישי מיום הסהתאם לב הבאים

  :2011בינואר  1ומיום  2009בינואר 

בצירוף תוספות היוקר המשולמות מפעם לפעם לכלל  ,ח"אלפי ש 42שכר חודשי בסך של  .12.7.1

 . השכירים במשק

  .תגמול משתנה תלוי ביצועים .12.7.2

 . על חשבון החברה ,רכב מנהלים וטלפון סלולרי .12.7.3

 . ארוחות הצהריים בהתאם לנוהג החברה עם מנהליה .12.7.4

קופת תגמולים , בגין פיצויי פיטורין של החברה הכולל הפרשות מקובלות, ביטוח מנהלים .12.7.5

 .ואובדן כושר עבודה

  . קרן השתלמותהפרשות מקובלות ל .12.7.6

  .אגרת רישיון רואי חשבון וחברות בלשכת רואי חשבוןמימון  .12.7.7

 השליטה בתאגיד –' א21תקנה  .13

נחשבו לבעלי , 2013ביוני  30עד ליום . מר שאול זילברשטיין ובעל השליטה בחברה הינ ,התקופתיד הדוח למוע

מכוח הסכם בעלי מניות שבינם , ")יחידי קטן("אברהם קטן וגליה ליבנה , ה משה קטן"גם הבחברה שליטה 

קטן על ביטולו המיידי של הסכם הוסכם בין מר זילברשטיין ליחידי , 2013ביוני  30ביום  .לבין מר זילברשטיין

 .יחידי קטן חדלו מלהיחשב בעלי שליטה בחברה, ובעקבות הביטול, בעלי המניות האמור

   עסקאות עם בעל שליטה - 22תקנה  .14

  לחוק החברות) 4(270עסקאות המנויות בסעיף  .14.1

 ובעל השליטה בה של החברהר הדירקטוריון "הסכם ניהול עם יו .14.1.1

  .לעיל 12.3ראו סעיף , החברהלבין  הדירקטוריוןר "ין יוב הניהוללפרטים בדבר הסכם 
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  חברה של הברימאג מערכות ודירקטור  ר דירקטוריון"יועם ניהול הסכם  .14.1.2

ברימאג מערכות ודירקטור של  החברה  ר דירקטוריון"יולפרטים בדבר הסכם הניהול בין 

  .לעיל 12.4ראו סעיף , החברהלבין 

 פטור ושיפוי  .14.1.3

לאחר שהתקבלו לכך , האסיפה הכללית של החברה אישרה ,2010 בספטמבר 5ביום 

הדירקטורים כל לשיפוי ופטור  יכתבהענקת  ,החברה ודירקטוריוןהביקורת  ועדתאישורי 

או בחברות המצויות /או שיכהנו מעת לעת בחברה ו/המכהנים וונושאי המשרה 

  . בחברההשליטה  ילרבות בעל, או בעקיפין/ו במישרין, בשליטתה

התחייבה החברה לפטור כל אחד מחברי הדירקטוריון ונושאי , רת כתב הפטורבמסג

 בין , או ייגרם על ידו לחברה/בשל כל נזק שנגרם ו, המשרה מראש מכל אחריות כלפיה

בכפוף לסייגים הקבועים בחוק , בשל הפרת חובת הזהירות כלפיה, במישרין ובין בעקיפין

  .החברות

  :הינם כדלקמן תנאיו העיקריים של כתב השיפוי

ההתחייבות של החברה היא לשיפוי של כל אחד מן , בכפוף להוראות חוק החברות  .א

) גם קודם למועד מתן כתב השיפוי(הדירקטורים ונושאי המשרה עקב מעשה שעשה 

 . או נושא משרה בחברה/או יעשה בתוקף היותו דירקטור ו/ו

, במצטבר ,)קטוריםלרבות הדיר(סכום השיפוי שתשלם החברה לכל נושאי המשרה   .ב

 25%לא יעלה על  ,בגין אחד או יותר מסוגי האירועים שפורטו בכתב הפטור והשיפוי

לפי הדוחות הכספיים המאוחדים האחרונים של החברה  מההון העצמי של החברה

בתוספת הסכומים שיתקבלו מחברת הביטוח , שאושרו קודם למועד השיפוי בפועל

 .במסגרת ביטוח בו התקשרה החברה

בהם שיתוף פעולה של כל אחד מן , התחייבות החברה לשיפוי מותנית בתנאים שונים  .ג

 .הדירקטורים ונושאי המשרה עם החברה בהתגוננות מתביעות

, הנפקת ניירות ערך - בין האירועים שנקבעו בכתב השיפוי כי הם ברי שיפוי צוינו   .ד

, בדבר חלוקה החלטות, דיווחים לרשויות, לחוק החברות 1כמשמעותה בסעיף עסקה 

 .שינוי מבנה ופעולה בניגוד לתקנון, הליכים משפטיים בעניינים שונים
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 ביטוח דירקטורים ונושאי משרה .14.1.4

אישור לאחר קבלת ( אסיפה הכללית של החברההאישרה , 2012במאי  24ביום  .14.1.4.1

התקשרות החברה בפוליסה את , )טוריון של החברהועדת הביקורת והדירק

 2011 קטוברבאו 1לתקופה שתחילתה ביום , לביטוח אחריות נושאי משרה

ואשר במסגרתה תבטח החברה אחריות , )כולל( 2013 מרץב 31יום ב סיומהו

המכהנים ואשר יכהנו מעת לעת בחברה ובחברות , דירקטורים ונושאי משרה

שאול  מר ,השליטה בחברה בעלאת להוציא  ,הבת שלה בתקופה האמורה

 15בגבול אחריות של , משה קטןמר , זבעל השליטה בחברה דאזילברשטיין ו

. ב"דולר ארה 28,474 בסך של לפרמיהבתמורה , המיליון דולר למקרה ולתקופ

פי חוק ניירות ערך המוגשות -מורחבת לכלול כיסוי לתביעות עלהפוליסה 

כפופה להשתתפות עצמית של  והיא )entity coverage(בישראל כנגד החברה 

שבה ההשתתפות  entity coverageלמעט , דולר 10,000בסך של  החברה

  .דולר 35,000 העצמית הינה בסך של

ליתן אישור מראש להתקשרויות של החברה מעת לעת  חלטוה, כן- מוכ

בפוליסות ביטוח אחריות נושאי משרה למספר תקופות ביטוח שלא תעלינה 

עד  -דהיינו ( במצטבר על שלוש שנים מתום תקופת הפוליסה האמורה לעיל

, שבמסגרתן תבוטח אחריות דירקטורים ונושאי משרה, )2016 סבמר 31ליום 

, המכהנים ואשר יכהנו מעת לעת בחברה ובחברות הבת שלה באותן התקופות

בעל השליטה ו ,שאול זילברשטייןמר  ,בעל השליטה בחברהאת להוציא 

כאשר התקשרות כאמור יכול שתיעשה גם בדרך , משה קטןמר , בחברה דאז

ובלבד שההתקשרויות , תוך שינוי בתנאיה, וליסה מסתיימתשל הארכת פ

  . תחרוגנה מהםשנקבעו מראש ולא  מסוימיםתהיינה על בסיס תנאים 

לאחר שנתקבל לכך אישור , אישר דירקטוריון החברה, 2013במרס  24ביום 

, את הכללתם של בעל השליטה בחברה, 2013במרס  19ועדת הביקורת ביום 

בפוליסות , משה קטן מר, ובעל השליטה בחברה דאז ,שאול זילברשטייןמר 

בהתאם (או תרכוש החברה /אשר רכשה ו, לביטוח אחריות נושאי משרה

בעבור נושאי ) 2012במאי  24להחלטת האסיפה הכללית של החברה מיום 

בנוסח זהה ובתנאים זהים לאלו המופיעים בפוליסות האמורות , המשרה שלה

ומבלי שיחול כל שינוי , רים עליהם היא חלהבנוגע לכלל נושאי המשרה האח

   .בפרמיה או בתנאי הכיסוי בגין הכללתם

במסגרת אישור , אישרה האסיפה הכללית של החברה, 2013בדצמבר  24ביום 

החברה תהיה רשאית להתקשר כי , מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה

ה שהינם ובכללם נושאי משר, בפוליסה לביטוח אחריותם של נושאי המשרה

למקרה , ב"מיליון דולר ארה 15בגבול אחריות של עד , בעלי השליטה בחברה

בפרמיה ובתנאים כפי שיהיו , חודשים קלנדריים 18 - 12ולתקופת ביטוח של 
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ובלבד שפרמיית הביטוח השנתית לא תעלה על , מקובלים במועד ההתקשרות

על פי חוק ניירות הפוליסה תכלול כיסוי תביעות . ב"דולר ארה 22,000סך של 

ותהיה כפופה , )entity coverage(ערך המוגשות בישראל כנגד החברה 

למעט , ב"דולר ארה 20,000להשתתפות עצמית של החברה שלא תעלה סך של 

entity coverage  דולר  50,000שבה ההשתתפות העצמית לא תעלה על סך של

   .ב"ארה

חלים בחברה הסדרי הביטוח כפי שאושרו על ידי האסיפה , הדוח תאריךל

  .כמפורט לעיל, 2012במאי  24הכללית של החברה ביום 

 מ"חשמל בע הסכם מסגרת בין החברה לבין טרקלין .14.1.5

היא לקוח , בעל שליטה בחברה, המצויה בשליטתו של מר שאול זילברשטיין, טרקלין

  . עיקרי של הקבוצה

הסכם "( 2010בספטמבר  1בין החברה וטרקלין שתוקפו מיום בהתאם להסכם מסגרת ש

, 2010באוגוסט  22ביום אשר אושר על ידי האסיפה הכללית של החברה  ,)"המסגרת

בהתאם להזמנות , מוכרת החברה לטרקלין מוצרי חשמל ואלקטרוניקה מעת לעת

  סעיף ורא, החברהלבין טרקלין בין  המסגרתלפרטים בדבר הסכם  .שמוסרת לה טרקלין

  .לדוח זה' לפרק א )1ב( 1.8.1.12

 הסכם פרסום בין החברה לבין טרקלין .14.1.6

 2010בספטמבר  1בהתאם להסכם פרסום משותף שבין החברה וטרקלין שתוקפו מיום 

באוגוסט  22ביום אשר אושר על ידי האסיפה הכללית של החברה ") הפרסוםהסכם "(

או משווקים על ידי /רים המיובאים והצדדים במשותף לצורך פרסום המוצפועלים , 2010

  .החברה והנמכרים על ידי טרקלין ללקוחותיה

 .לדוח זה' א לפרק )2ב( 1.8.1.12סעיף  ורא, הפרסוםבדבר הסכם נוספים לפרטים 

 רכישת תווי קניה  אישור הדירקטוריון בדבר  .14.1.7

, זכאית החברה לרכוש מטרקלין, שבין החברה לטרקלין הסכמות שאושרולבהתאם 

של , תווי קניה בעלי תוקף של לפחות שלושה חודשים, תאם לצורכי החברה מעת לעתבה

  . חברות מוכרות וסחירות

, רכישות החברה יתבצעו בכפוף לכך שלפני הרכישה יהיו בידי החברה שלוש הצעות מחיר

וכי סך הרכישות של , וכי הצעתה של טרקלין תהיה הזולה ביותר, כולל הצעתה של טרקלין

) ב(; ח"ש 400,000סך של  – 2009עד לסוף שנת ) א: (א יעלה על הסכומים שלהלןהחברה ל

  .ח מדי שנה"ש 1,200,000סך של  - ואילך  2010משנת 
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מרץ ב 27ביום  ,ועדת הביקורת של החברה החליטה, לחוק החברות 16בהתאם לתיקון 

במרץ  26 ליוםועד שלוש שנים נוספות החל מיום האישור משך לאת ההסכם  לקצוב 2012

בדבר  החלטות ועדת הביקורתדוח מיידי מתוקן אודות  ורא, לפרטים נוספים. 2015

 .)2012-01-083028 :אסמכתא( 2012במרץ  28מיום , סבירות וקציבת תקופות הסכמים

  .אזכור זה מהווה הכללה על דרך של הפנייה

 הסכם העסקה בין החברה לבין מר שעיה קטן .14.1.8

, )"מר קטן"(בהסכם העסקה עם מר שעיה קטן  חברהה ההתקשר, 2005ביוני  22ביום 

  .חברהבעל שליטה בלשעבר , שהינו אביו של מר משה קטן

ל "בכפיפות למנכ, בתפקיד של עוזר הנהלה 1996משנת  חברהמר קטן מועסק על ידי ה

בשימור ובפיתוח קשרים עם ספקים , בין היתר, עוסק מר קטן, במסגרת תפקידו. חברהה

  .ב"ייעוץ בנושאים שונים וכיו, מול רשויות חברהייצוג ה, מ עסקיים"ע במוסיו, ולקוחות

. ח לחודש"ש 6,000 -זכאי מר קטן לשכר בסך של כ, תמורת עבודתו ומילוי התחייבויותיו

הפרשות לביטוח לאומי והשתתפות , דמי הבראה, משכורת חודשית, בין היתר, סך זה כולל

  .בהוצאות טלפון נייד

    .פי חוק-ינה קצובה וניתנת לסיום על ידי הצדדים בהודעה מוקדמת עלתקופת ההסכם א

החליט דירקטוריון , לתקנות ההקלות )4(ב1ולתקנה  לחוק החברות 16בהתאם לתיקון 

ר את תנאי לאשר, לאחר שנתקבל לכך אישור ועדת הביקורת, 2012במרץ  29ביום , החברה

 14ועד ליום  2011 נובמברב 15 מיום החלשנים  3לתקופה של  ולקצוב אותו ההסכם

דוח מיידי אודות אשרור ההסכם עם מר קטן  ורא, לפרטים נוספים. 2014 בנובמבר

אזכור זה מהווה . )2012-01-086277 :אסמכתא( 2012במרץ  29מיום , וקציבת תוקפו

  .הכללה על דרך של הפנייה

מסגרת הגשת לקבלת שירותי רצפת מכירה ושירותים נלווים בהתקשרות עם טרקלין  .14.1.9

  האנרגיה והמיםהצעות במכרזים להספקת מקררים של משרד 

לאחר שנתקבלו לכך אישורי , שרה האסיפה הכללית של החברהיא ,2011בדצמבר  18ביום 

בהסכם עם טרקלין לקבלת את התקשרות החברה , ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה

זים שפרסם משרד התשתיות במסגרת שני מכר, שירותי רצפת מכירה ושירותים נלווים

  .הלאומיות להספקת מקררים חדשים ויעילים אנרגטית וגריטת מקררים ישנים

' א לפרק )3ב( 1.8.1.12סעיף  ורא, לפרטים נוספים אודות התקשרות החברה עם טרקלין

   .לדוח זה
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מכרזים לקבלת שירותי רצפת מכירה ושירותים נלווים במסגרת התקשרות עם טרקלין  .14.1.10

ידי או - או אלקטרוניקה ביתיים שייערכו על/ות לאספקת מוצרי חשמל ואו עסקא/ו

 עם גופים ציבוריים או פרטיים) בהתאם לעניין(

לאחר שנתקבלו לכך אישורי , שרה האסיפה הכללית של החברהיא, 2012במאי  24ביום 

בהסכם עם טרקלין לקבלת את התקשרות החברה , ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה

או עסקאות לאספקת מוצרי /במסגרת מכרזים ו ,רצפת מכירה ושירותים נלוויםשירותי 

ידי או -שייערכו על, או אלקטרוניקה ביתיים לכלל הציבור או לציבור מסוים/חשמל ו

  .עם גופים ציבוריים או פרטיים) בהתאם לעניין(

' רק אלפ )4ב( 1.8.1.12סעיף  ורא, לפרטים נוספים אודות התקשרות החברה עם טרקלין

  .לדוח זה

 השתתפות החברה בעלויות של טרקלין בירידי מכירות .14.1.11

לאחר שנתקבלו לכך אישורי , שרה האסיפה הכללית של החברהיא, 2012במאי  24ביום 

בדבר השתתפות בהסכם את התקשרות החברה , ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה

  .עלויות של טרקלין בירידי מכירותהחברה ב

' לפרק א )5ב( 1.8.1.12סעיף  ורא, ודות התקשרות החברה עם טרקליןלפרטים נוספים א

  .לדוח זה

  לחוק החברות) 4(270עסקאות שאינן מנויות בסעיף  .14.2

  החברות בקבוצההסכמים בין  .14.2.1

  מיזוג בין ברימאג מערכות לברימאג אביזרי חשמל ותאורההסכם  .14.2.1.1

מיזוג  שכלל, שינוי מבני שבוצע בקבוצה במהלך תקופת הדוחלפרטים אודות 

דיים ידיווחים מי ורא, אביזרי חשמל ותאורה וברימאגבין ברימאג מערכות 

: אסמכתאות' מס( 2013בדצמבר  31 -ו 2013בנובמבר  10ימים השל החברה מ

האזכורים האמורים מובאים כהכללה ). 2013-01-114256 - ו 2013-01-187044

  .יהיהפנשל דרך ב

 שפארשירותי ניהול בין החברה וי תהסכם לקבל .14.2.1.2

 11לפיו החל מיום , בהסכם ישפארוהחברה התקשרו , 2012בחודש דצמבר 

מעמידה ישפאר לרשות החברה את שירותיו של מר צבי , 2012בדצמבר 

ל "ל ישפאר מכהן גם כמנכ"שבנוסף לכהונתו כמנכ, ל ישפאר"מנכ, שמעוני

 זכאית ישפאר לדמי ניהול חודשיים בסך, בתמורה לשירותי הניהול. החברה
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זכאי מר שמעוני למענק שנתי , כמו כן. מ כדין"בתוספת מע, ח"ש 55,000 לש

  . בכפוף לעמידה ביעדים כמותיים, מהחברה

כאשר כל צד רשאי , 2015בדצמבר  31תוקפו של הסכם הניהול הינו עד ליום 

  .לצד השנייום מראש ) 90(של תשעים להביאו לכדי סיום בהודעה מוקדמת 

  .לעיל 12.5סעיף  ורא, ענק לו זכאי מר שמעונילפרטים נוספים אודות המ

 בין החברהלברימאג שירות  בין י אחריות ותחזוקהשירותלמתן הסכם  .14.2.1.3

בתמורה  חברהברימאג שירות מעניקה שירותי אחריות ותחזוקה למוצרי ה

קבלת הכספים ששולמו על ) 1: (כתלות בסוג המוצר, לאחד מהסכומים הבאים

 10%ריות ותחזוקה בניכוי עמלה בשיעור של ידי הלקוחות בגין שירותי אח

לאחוז מסוים ממחיר המוצרים שלגביהם  השווהסך ) 2(; חברהשתועבר ל

סך השווה לעלות מתן שירותי האחריות ) 3( או; מוענקים שירותים אלה

  . והתחזוקה

 .גורע מאחריותה של החברה על פי דין כלפי הצרכנים ם זה אינוהסכ

  בין החברה לבין ישפאר הסכם למתן שירותי ניהול  .14.2.1.4

לבין ישפאר למתן שירותי ניהול  חברהנחתם הסכם בין ה, 2006בחודש מרץ 

ייעוץ בקביעת האסטרטגיה העסקית , לרבות, ופיתוח עסקי ייעוץשירותי , כללי

ניהול , ייעוץ בתחום היזמות העסקית, ייעוץ כלכלי ופיננסי, של ישפאר

וס השקעות ומימון בנקאי וייעוץ בכל עסקאות ורכישת חברות וייעוץ וסיוע בגי

 מספקת את השירותים באמצעות חברהה. עניין הנדרש לצורך פעילות ישפאר

   .מר שאול זילברשטיין ,ר הדירקטוריון ובעל השליטה בחברה"יו

לדמי ניהול חודשיים בסך של  חברהלביצוע השירותים זכאית ה בתמורה

 ח"ש 20,000 - ה בהסכמה לכהופחתה התמור, 2013במהלך שנת  .ח"ש 70,000

  .לחודש

אולם כל צד רשאי להביאו לסיום בהודעה , ההסכם הינו ללא הגבלת זמן

  .מוקדמת בת שלושה חודשים לפחות לצד השני

 הסכם למתן שירותי אחריות ותחזוקה בין ישפאר לבין החברה .14.2.1.5

 אחריותקיימת הסכמה לפיה ישפאר תעניק שירותי  חברהלבין ה ישפארבין 

וזאת בתמורה לסך השווה  חברהה שמשווקתם למוצרי האלקטרוניקה ותיקוני

ממחזור המכירות של המוצרים להם מעניקה ישפאר את שירותי  3.75% - ל 

  . האחריות
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  אחריות בין ברימאג שירות לישפארשירותי הסכמה למתן  .14.2.1.6

ברימאג שירות שירותי מספקת , על פי הסכמה שבין ישפאר לברימאג שירות

, באזור הצפון הנמכרים על ידי ישפאר" קו לבן"קה למוצרי ותחזואחריות 

ממחזור המכירות בגין  2.5% -  וזאת בתמורה השווה ל, ירושלים והדרום

כאשר ישפאר מספקת , המוצרים להם מעניקה ברימאג שירות שירותים אלה

   .את חלקי החילוף למוצרים אלה

  .י הצרכניםעל פי דין כלפ ישפאראינה גורעת מאחריותה של  ההסכמה

 

 GRAETZ ם תחת המותגליבוא מוצריביחס הסכם  .14.2.1.7

, 2006בספטמבר  1בתוקף מיום , לבין ישפאר חברהבהתאם להסכם בין ה

השיווק וההפצה , לישפאר את הזכות לבצע את פעילות היבוא חברההעבירה ה

ופלזמה  LCDמסכי , טלוויזיות(הסיטונאית של מוצרי אלקטרוניקה ביתיים 

זכויות השימוש במותג נשארו בבעלותה . GRAETZותג תחת המ) 'וכד

התחייבה ישפאר לשלם , בגין זכויות השימוש במותג. חברההבלעדית של ה

  . של המותגים) נטו(ממחזור המכירות  1% חברהל

  הסכם ניהול מערך טלמרקטינג .14.2.1.8

הול של מערך שירותי ני חברהמעניקה ישפאר ל, 2006בספטמבר  1החל מיום 

  .תירות לקוחוטלמרקטינג וש

כל אחת מהחברות כאמור נושאת בחלק יחסי מהעלות הכוללת של הפעלת 

החלק היחסי מהעלות כאמור בו נושאת . מערך הטלמרקטינג ושירות הלקוחות

  .נקבע בהתאם לזמן שיחות הטלפון והיקפי המכירות חברהה

  לבין המטבח הדיגיטליאו חברות בת /והסכמים בין החברה  .14.2.1.9

בשני הסכמים עם המטבח הדיגיטלי  חברההתקשרה ה, 2005בחודש נובמבר 

 "):השותף הכללי("השותף הכללי של המטבח הדיגיטלי , מ"בע

  הסכם למתן שירותי חשבות   .א

שירותי , לשותף הכללי, כקבלן עצמאי, חברההמעניקה , בהתאם להסכם

בתמורה לתשלום חודשי בסך השווה לעלות , חשבות והנהלת חשבונות

  . באותו חודש חברהל השירותים בפועל
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  הסכם למתן שירותי ניהול תחום החשמל  .ב

שירותי , לשותף הכללי, כקבלן עצמאי, חברההמעניקה , בהתאם להסכם

תכנון וביצוע כל הפעולות הנדרשות לשם , ובכלל זה, ניהול תחום החשמל

לרבות ניהול , ניהול שוטף של תחום מוצרי החשמל של המטבח הדיגיטלי

, בנקים, ספקים וצדדים שלישיים, עם יצרני המוצריםהמגעים והיחסים 

  . מוסדות ורשויות וכן תפעול מערך שירות הלקוחות של המטבח הדיגיטלי

לתשלום חודשי בסך  חברהזכאית ה, ל"בתמורה לאספקת השירותים הנ

  . ח"אלפי ש 20של 

 60כל צד רשאי להביא את שני ההסכמים לידי סיום בהודעה מוקדמת בת 

  . ש לצד השניימים מרא

או  ובגין כל תביעה שתוגש נגדהשותף הכללי התחייבה לשפות את  חברהה

או /ו חליפיהםאו /ו חברהעובדי העל ידי , אם תוגש, המטבח הדיגיטלינגד 

סכום הבמלוא , מעביד – שעילתה ביחסי עובד, בונםזע או/ויורשיהם 

ישא י שהשותף הכללהפרשי הצמדה וכל הוצאה , בצירוף ריבית שייפסק

  . לרבות שכר טרחת עורך דין, בה

הסכם בין ברימאג שירות לבין המטבח הדיגיטלי למתן שירותי אחריות  .14.2.1.10

 ותחזוקה למוצרים 

 ,2013 ,באפריל 1מיום  ישפארבהתאם להסכם בין המטבח הדיגיטלי לבין 

 מעניקה למטבח הדיגיטלי שירותי אחריות ותחזוקה למוצרים מתוצרת ישפאר

Sub-Zero ו- Wolf השירותים"(ידי לקוחות המטבח הדיגיטלי - שנרכשו על "

בחוזה  ישפארבתנאי שלקוחות אלה התקשרו עם , )בהתאמה, "המוצרים"ו

ושילמו את ") חוזה אחריות ותחזוקה"(למתן שירותי אחריות ותחזוקה 

  . )"שירותי אחריות ותחזוקה"(התשלומים על פי חוזה זה במלואם 

לכל אחד מהמוצרים , אחריות והתחזוקהבנוסף לאחריות מכוח חוזה ה

הכוללת שירותי , מתלווית אחריות המוענקת ללקוח ללא תמורה נפרדת

בכפוף לסייגים בכתב (תחזוקה ותיקונים לתקופה של שנה ממועד הרכישה 

לכל לקוח אף אם לא  ישפאראותם מעניקה , ")תקופת האחריות) ("האחריות

א חתם על חוזה אחריות ותחזוקה רכש שירותי אחריות ותחזוקה נפרדים ול

  . ")שירותי האחריות("

ממחיר לשנה  3% –לסך השווה ל  ישפארזכאית , בתמורה לשירותי האחריות

  .המוצרים שלגביהם מוענקים שירותים אלה

 הסכם רשות יבוא מותגים שבין ישפאר לחברה .14.2.1.11
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לישפאר את הזכות לייבא  חברהמעניקה ה, לישפאר חברהעל פי הבנות שבין ה

וזאת בתמורה לסך , Elica –ו  Rosieres ,Hoover ,Chromexולשווק את מוצרי 

בגין מכירות שתבצע ישפאר ללקוחותיה עד  FOB –ממחיר ה  3% -השווה ל 

בגין מכירות בסך העולה  FOB –ממחיר ה  4% - ו, ח לשנה"מיליון ש 4לסך של 

  .ח לשנה"מיליון ש 4על 

 הסכם אולם תצוגה .14.2.1.12

משתתפת בהוצאות עלות אולם  חברהה, לישפאר חברהה על פי הסכמות שבין

התצוגה המצוי בהרצליה פיתוח בהתאם לחלק היחסי מתוך שטח האולם בו 

וזכאית לקבלת , משלמת את הוצאות המוכרנים שלה חברהה. מוצגים מוצריה

  . התמורה בגין מכירת מוצריה באולם התצוגה

  חברהנוהל עסקאות זניחות ב .14.2.2

וכלליים קווים מנחים נוהל הקובע  חברהאומץ על ידי דירקטוריון ה, 2010במאי  26ביום 

כאמור בתקנות הדוחות , עם בעל עניין בה כעסקה זניחה חברהשל עסקה של ה הסיווגל

  .ובתקנות דוחות כספיים

תיחשב כעסקה זניחה במקרה , עסקת בעל עניין שאינה עסקה חריגה, על פי הנוהל שאומץ

לבין ) ככל שמדובר בתשלום עיתי שוטף, במונחים שנתיים(בו היחס בין היקף העסקה 

פי דוחותיה הכספיים השנתיים האחרונים -על חברהמחזור המכירות המאוחד של ה

והיקפה קטן ) 0.5/100( 0.5% -הינו בשיעור הקטן מ, ידי רואי החשבון שלה-שבוקרו על

  .ח"ש 300,000מסך של 

שצוין לעיל אינו מתאים לבחינת עסקת הפרמטר  חברהבמקרים בהם לדעת דירקטוריון ה

או נוסף ויקבע האם היחס בין /פרמטר רלוונטי אחר ו חברהיבחר דירקטוריון ה, בעל עניין

 0.5% - היקף העסקה לבין הפרמטר הרלוונטי לבחינת אותה עסקה הינו בשיעור הקטן מ

  .ובהתאם תתקבל החלטה אודות הגדרה של עסקה כגון זו, )0.5/100(

, שמתקיימות בעסקת בעל עניין נסיבות שבגינן חברהיהיה סבור דירקטוריון האם וככל ש

או את /אין מקום להחיל עליה חלק ו, על אף עמידתה של העסקה בהגדרת עסקה זניחה

יהא רשאי הדירקטוריון להחריג , כלל ההקלות הקבועות בדין בקשר עם עסקאות זניחות

  .עסקה זו מהגדרתה כעסקה זניחה

בעת בחינתה של עסקת , חברהית רשות ניירות ערך ולהחלטת דירקטוריון הבהתאם להנחי

עם  חברהאת כלל העסקאות מאותו סוג שעשתה ה חברהבעלי עניין יבחן דירקטוריון ה

  .)שנה בדרך כלל(בעל העניין או עם תאגידים בשליטתו של בעל העניין באותה תקופה 

קאות המוגדרות כזניחות התקשרו נושאי משרה בחברה בעס הדוחבמהלך תקופת 

  .ח"ש  אלף 68 -  כבסך של או הקבוצה בהיקף כספי כולל /לרכישת מוצרי החברה ו
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  החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה - 24תקנה  .15

במרץ  9 יוםמדוח מיידי של החברה  ורא, בחברהונושאי משרה בכירה לפרטים בעניין החזקות בעלי עניין 

  .הכללה על דרך של הפנייה המהוו זה אזכור .)2014-01-008601 : אסמכתא' מס( 2014

 לתאריך הדוחהון מונפק וניירות ערך המירים נכון , הון רשום –' א24תקנה  .16

ח ערך נקוב כל "ש 0.01מניות רגילות בנות  100,000,000: של החברה רשוםההון מספר המניות הכלולות ב

  .אחת

ח ערך נקוב "ש 0.01מניות רגילות בנות  10,394,378: ל החברהש נפרעהמונפק וההון מספר המניות הכלולות ב

  .כל אחת

מניות רגילות  10,161,481: של החברה בניכוי המניות הרדומות נפרעהמונפק וההון מספר המניות הכלולות ב

  .ח ערך נקוב כל אחת"ש 0.01בנות 

  מרשם בעלי מניות –' ב24תקנה  .17

מספר מניות ללא   מען  שם בעל המניה

  קובערך נ

החברה לרישומים של בנק לאומי לישראל 

  מ"בע

  10,394,378  תל אביב, 4נבלום יליל

  מען רשום  - 'א25תקנה  .18

  אזור, 19השקמה : כתובת

  03-5594224: פקסימיליה,  03-7358000: טלפון

   pini@brimag.co.il ; meytav@brimag.co.il :כתובת הדואר האלקטרוני

  הדירקטורים של התאגיד – 26תקנה  .19

  .להלן' נספח אראו 

 נושאי משרה בכירה בחברה  –' א26תקנה  .20

  .להלן' נספח בראו 

  מורשה חתימה של התאגיד - 'ב26תקנה  .21
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  . אין לתאגיד מורשי חתימה עצמאיים

 רואי החשבון של התאגיד -27תקנה  .22

  'קנובל בלצר סוראיה ושות  :שם המשרד

  תל אביב, 20המסגר ' רח  :מען

נושא משרה /קרבה לבעל שליטה

  :בחברה

רואה החשבון או , למיטב ידיעת החברה

שותפו אינו בעל עניין או בן משפחה של בעל 

  .עניין או של נושא משרה בכירה בתאגיד

 שינוי בתזכיר או בתקנון - 28תקנה  .23

  .לך תקופת הדוחאין שינויים במה

והחלטותיהם שאינן טעונות אישור האסיפה , בפני האסיפה הכלליתהמלצות הדירקטורים  –) א(29תקנה  .24

  הכללית

 :בדרך אחרת או חלוקת מניות הטבה, דיבידנד או ביצוע חלוקה כהגדרתה בחוק החברות תשלום .24.1

 .ח"שמיליון  8 של הוחלט על חלוקת דיבידנד בסך ,2013 במרס 24ביום 

 .אין :נוי ההון הרשום או המונפק של התאגידשי .24.2

 .אין :שינוי תזכיר או תקנון החברה .24.3

 .אין: מניות פדיון .24.4

 .אין: מוקדם של איגרות חוב פדיון .24.5

 בת חברה עם התאגיד של עסקה למעט, ענין בובעל ובין התאגיד , שאינה בהתאם לתנאי השוק עסקה .24.6

 .אין: שלו

קבלו שלא בהתאם להמלצות הדירקטורים בעניינים החלטות האסיפה הכללית שנת –) ב(29תקנה  .25

 לעיל) א(29המפורטים בתקנה 

  .אין
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  מיוחדת החלטות אסיפה כללית -) ג(29תקנה  .26

 .חברהנושאי משרה במדיניות תגמול ל ,של בעלי המניות אסיפה מיוחדתאישרה  ,2013בדצמבר  24ביום 

; 2013בדצמבר  3; 2013בנובמבר  19; 2013 ברבאוקטו 16ימים הל החברה מדיווחים מיידיים ש ורא ,לפרטים

-2013-01; 2013-01-167451: אסמכתאות' מס( 2013בדצמבר  24-ו; 2013בדצמבר  12; 2013בדצמבר  4

אזכורים אלה  .)בהתאמה, 2013-01-107314ו; 2013-01-096073; 2013-01-087727; 2013-01-213153; 196518

 .מהווים הכללה על דרך של הפנייה

 .אין: לחוק החברות 255אישור פעולות לפי סעיף  .26.1

 .אין: לחוק החברות אשר לא אושרה) א(254פעולה לפי סעיף  .26.2

 .אין:  לחוק החברות) 1(270עסקאות חריגות הטעונות אישורים מיוחדים לפי סעיף  .26.3

 ביטוח או התחייבות לשיפוי, פטור .26.4

, פטור ושיפוי וביטוח דירקטורים ונושאי משרה יודות החלטות החברה בנושאלפרטים א

  .לעיל 14.1.4 -ו  14.1.3סעיפים  ורא, שבתוקף בתאריך הדוח

 שאלון ממשל תאגידי .27

  .2013שאלון ממשל תאגידי לשנת , ב"מצ

 

 

 



 

 23 - ד 

  

  'נספח א

  הדירקטורים של התאגיד - 26תקנה 

שחר קארו   בן ציון זילברפרב  יאיר דר  איתן מודן  משה קטן שאול זילברשטיין  :שם
  הרלינג

  028139269  30134605 009774944 056131493 022280648  054485867  :זהות' מס

  11.5.1971  9.10.1949  07.7.1945  13.11.1959  18.1.1966  14.7.1956  :תאריך לידה

הוד , 24עירית   חיפה, 71שבדיה   :מען
  השרון

קהילת וילנה 
  רמת השרון, 24

רמת , 6נטף 
  השרון

, 10התזמורת 
  קרית אונו

קהילת סלוניקי 
  תל אביב, 10

  ישראלית  ישראלית  ישראלית  ישראלית  ישראלית  ישראלית  :נתינות

חברות 
בועדות 

  :הדירקטוריון
  

, ועדת ביקורת ועדת ביקורת  לא  לא
, ועדת תגמול
, ועדת אכיפה

הוועדה לבחינת 
  .דוחות כספיים

, ועדת ביקורת
, ועדת תגמול

, דת אכיפהוע
הוועדה לבחינת 

  .דוחות כספיים

, ועדת ביקורת
, ועדת תגמול
, ועדת אכיפה

הוועדה לבחינת 
  .דוחות כספיים

דירקטור 
בלתי / חיצוני 

  :תלוי

  חיצונית  חיצוני  בלתי תלוי  לא  לא  לא

האם בעל 
מומחיות 

חשבונאית 
ופיננסית או 

כשירות 
  :מקצועית

  כשירות 
 מקצועית

כשירות 
 מקצועית

ת כשירו
 מקצועית

מומחיות 
חשבונאית 

  ופיננסית

מומחיות 
חשבונאית 

  ופיננסית

כשירות 
 מקצועית

, עובד התאגיד
, חברה בת

חברה קשורה 
או של בעל 

  :עניין

 ר דירקטוריון"יו
, פעיל של החברה

בעל השליטה בה 
ודירקטור בחברות 

 .הבת שבקבוצה

ר "יו, דירקטור
דירקטוריון 

של פעיל 
ברימאג 
  .מערכות

  לא  לא  לא  לא

תחילת כהונה 
  :כדירקטור

30.11.1993  26.12.2000  4.1.2009  27.03.2011  29.2.2012  

בוגר במשפטים  תיכונית  תיכונית  :השכלה
אוניברסיטת  -

; תל אביב
מוסמך 

-במשפטים 
London 

School of 

Economic & 

Political 

Science  

בוגר בכלכלה 
, ובמתמטיקה

האוניברסיטה 
, העברית
  . ירושלים

רופסור לכלכלה פ
אוניברסיטת  –

דוקטור ; בר אילן
 –לכלכלה 

אוניברסיטת 
; פנסילבניה

מוסמך בכלכלה 
ובוגר כלכלה 
 –ומנהל עסקים 

אוניברסיטת בר 
  .אילן

מוסמך במנהל 

) MBA(עסקים 
אוניברסיטת  –

, פיטסבורג
שלוחה (ב "ארה

מוסמך  ; )בפראג
במשפטים 

)LL.M. (– 
אוניברסיטת בר 

בוגר ; אילן
ים במשפט

)LL.B. (–  רמות
משפט 

אוניברסיטת תל 
  . אביב

ניסיון עסקי 
בחמש השנים 

  :האחרונות

ר דירקטוריון "יו
דירקטור ; החברה

בחברות הבת של 
דירקטור ; החברה

בחברות פרטיות 
  .שבבעלותו

ל "משנה למנכ 
החברה עד 

ביוני  30ליום 
2012 ;

דירקטור 
בחברות הבת 

 ;של החברה
ר "יו

דירקטוריון 
ברימאג 
  .מערכות

בעל  ,עורך דין
משרד עורכי דין 

איתן מודן 
  'ושות

ר "משמש כיו
פעיל ובעל שליטה 

ישראל . אס.פי.אי
פולימרס סרויסס 

מ וחברות "בע
  ,שלובות שלה

ZAF Polymers 

Trade & 

Services B.V.  
EPS European 

Polymers 

Services B.V. ;  
דירקטור ומנכ״ל 

גדות מיכליות 
ומאגרים 

לחימיקלים 
  ; ״מבע

המכללה 
האקדמית נתניה 

ית הספר ראש ב -
לבנקאות ושוק 

בנק ; ההון
דיסקונט 

 -מ "לישראל בע
ר "יו, דירקטור

הועדה לניהול 
ר "יו, סיכונים

הועדה לממשל 
חבר , תאגידי

ועדת מאזן 
; וועדת אשראים

 -מ "פריגו בע
דירקטור וחבר 

; ועדת ביקורת
אנגל משאבים 

יועצת משפטית 
בחברת אפקון 

, מ"החזקות בע
יועצת משפטית 

ן 'בחברת אבוג
עוזרת ; מ"בע

קונסולרית 
לקונסול 

בשגרירות 
  .ישראל בפראג
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שחר קארו   בן ציון זילברפרב  יאיר דר  איתן מודן  משה קטן שאול זילברשטיין  :שם
  הרלינג

מנהל פעיל מטעם 
המנהל המיוחד 

בחברות 
הציבוריות 

בקבוצת חפציבה 

, )בפירוק(
חפציבה גלובל 

) בפירוק(מ "בע
רוזלם 'וחפציבה ג
מ "גולד בע

מייסד ; )בפירוק(
וחבר ועד מנהל 

של עמותת 
, עולים ביחד"

מנהיגות 
ומצויינות 

בתעסוקה לעולים 
  ".יוצאי אתיופיה

 -מ "ופיתוח בע
ר "יו, דירקטור

ר "יו, ועדת מאזן
; ועדת ביקורת

דלק קבוצת 
 –מ "בע

ר "יו, דירקטור
, ועדת ביקורת

ר ועדת "יו
השקעות וחבר 

  .ועדת מאזן

תאגידים 
אחרים בהם 

הוא 
  :דירקטור

טרקלין חשמל 
טרקלין ; מ"בע

; מ"דיוטי פרי בע
טרקלין יאקאב 

; מ"חשמל בע
טרקלין חשמל 

; מ"בע) 1999(מרכז 
אלקטרוניק . ז.מ

. ז.ש.ש; מ"בע
מוצרי צריכה 

; מ"והשקעות בע
 2001. א.ר.י.נ -. ז.ש

חברה להשקעות 
. ש; מ"בע

זילברשטיין 
 ; מ"אחזקות בע

סחר . סי.טי.סי.אי
אניר ; מ"בע

זילברשטיין 
; מ"החזקות בע

יעוץ ניהול . ז.ש
) 1995(והשקעות 

 -שש ; מ"בע
החברה 

הבינלאומית 
למלונות והשקעות 

נטמול ; מ"בע
עמית צפון ; מ"בע

 רמבל; מ"בע
; מ"בע השקעות

 של החדש המכרז
 הכל; מ"עב המדינה

, מ"בע למיזוג
קולות הפקת 

אירועי מסורת 

  .מ"וחזנות בע

. ז.מ
אלקטרוניק 

 -. ק.מ; מ"בע
 2001. ג.א.מ

חברה 
להשקעות 

;; מ"בע
סי .טי.סי.אי

; מ"סחר בע
רמבל השקעות 

; מ"בע
מולטילנד 

  .מ"בע

איתן מודן 
עורכי ', ושות

איתן מודן ; דין
חברה לנאמנות 

  מ"בע

גדות מיכליות 
ומאגרים 

לחימיקלים בע״מ 
ובחברות הבנות 

 , שלה
ישראל . אס.פי.אי

פולימרס סרויסס 
מ וחברות "בע

  ,שלובות שלה
ZAF Polymers 

Trade & 

Services B.V.  
 

קבוצת דלק 
פריגו ;  מ"בע

 .מ"בע

 .אין

קירבה 
משפחתית עם 

בעל עניין 
 בחברהאחר 

 ):אם יש(

אח של   אין
אברהם קטן 

ושל גליה 
אשר , ליבנה

היו חלק 
מדבוקת 
השליטה 

בחברה עד 
ליום 

30.6.2013.  

  אין  אין  אין  אין

האם 
דירקטור 

  לא  כן  כן  לא  לא  לא
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שחר קארו   בן ציון זילברפרב  יאיר דר  איתן מודן  משה קטן שאול זילברשטיין  :שם
  הרלינג

שהחברה 
רואה אותו 

כבעל 
מומחיות 

חשבונאית 
ופיננסית 

לצורך עמידה 
במספר 

ערי שקבע המז
הדירקטוריון 

לפי סעיף 
) 12)(א(92

  לחוק החברות
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  'בנספח 

  נושאי משרה בכירה -' א26תקנה 

  מנחם כהן   מיטב ברון אבינועם כהן  פיני כהן צבי שמעוני  :שם
  034851394  27991272  034299321  54016696  :זהות' מס

  
01583434  

  18.10.1945  9.3.1978  9.1.1971  5.10.1977  4.2.1956  :תאריך לידה
תאריך תחילת 

  :כהונה
11.12.2012  13.6.2010  28.8.2011  1.6.2008  28.12.2005  

, תפקיד בחברה
, חברת בת שלה

בחברה קשורה שלה 
  :או בבעל עניין בה

ל החברה "מנכ
 .3ל ישפאר"ומנכ

ל כספים "סמנכ
ל "וניהול  ומנכ
 .בחברות בת

יועצת משפטית   .ל בחברה"סמנכ
 .מזכירת חברהו

  .מבקר פנימי

, בוגר בכלכלה  :השכלה
מוסמך במנהל 
 - עסקים ושיווק 
האוניברסיטה 

  .העברית

 החוג -בוגר 
 -לחשבונאות 

 .מכללת רמת גן

בוגרת החוג  .תיכונית
למשפטים ומנהל 

המכללה  -עסקים 
 .האקדמית נתניה

- חשבונאות וכלכלה 
אוניברסיטת בר 

 אילן
  

ניסיון עסקי בחמש 
  :האחרונותהשנים 

ל החברה "מנכ
  .וישפאר

ל כספים "סמנכ
חברת  וניהול

האם ובחברות 
ל "מנכ ;הבנות

ברימאג השקעות 
; מ"באנרגיה בע

ל ודירקטור "מנכ
בגבעת עוז 

ברימאג השקעות 
; מ"באנרגיה בע

. ש.ל ב"מנכ
ברימאג השקעות 

; מ"באנרגיה בע
דירקטור בגרין 

המנהלת  –ריי 
להפקת אנרגיה 

  .מ"ירוקה בע

תחום מוצרי  מנהל
  .חשמל קטנים לבית

יועצת משפטית 
  .ומזכירת החברה

משרד ח ושותף ב"רו
, ח ראובני"רו

  ;'טפר ושות, הרטוב
  

מבקר פנימי בחברות 
  .ציבוריות

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

  :בעל עניין בחברה

  לא לא לא  לא .לא

 

  

                                                

 14.2.1.2סעיף  ורא, לפרטים אודות הסכם הניהול עם ישפאר. לחברהל החברה במסגרת שירותי הניהול שמעניקה ישפאר "מכהן כמנכ  3
 .לעיל
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  תאגידי ממשל שאלון

  - במסגרת שאלון זה תשומת לב כי 

לא "ותשובה  √– משבצת הרלוונטית באמצעותתסומן ב" נכון"תשובה . ולהיפך, תקין תאגידי ממשל של לקיומו חיובית אינדיקציה מהווה השאלות מן אחת כל לגבי" נכון" תשובה שבה במתכונת ערוך השאלון )1(

יש , )ולפי העניין(לצורך קבלת מידע נוסף ; אלא עוסק במספר היבטים בלבד, בא למצות את כל היבטי הממשל התאגידי הרלוונטיים לתאגיד אינוהשאלון ספק יובהר כי  למען הסר; X -אמצעותתסומן ב" נכון

 ;לעיין בדיווחים השוטפים של התאגיד

  ;31.12.13 ועד ליום 1.1.13 משמעה מיום" שנת הדיווח" )2(

 ;במקרה שהשאלה מתייחסת להוראת חובה מצוין הדבר במפורש. הנורמטיבית לצד כל שאלה מצוינת המסגרת )3(

   .  הרלוונטית השאלה מן הפניה תוך ,לשאלון סיום הערות יוכל לעשות כן במסגרת, במקרה שתאגיד מבקש להוסיף מידע העשוי להיות חשוב למשקיע סביר בקשר עם תשובותיו בשאלון )4(

   הדירקטוריון עצמאות

   
  נכון 

  
 כוןנ לא

  
  מסגרת נורמטיבית

 .יותר או חיצוניים דירקטורים שני בתאגיד כיהנו הדיווח שנת בכל  .1

  
 כאמור, ימים 90אם תקופת הזמן בה לא כיהנו שני דירקטורים חיצוניים אינה עולה על  "נכון"בשאלה זו ניתן לענות 

 כיהנו לא בה) בימים( הזמן תקופתתצוין ) ןלא נכו/נכון( שהיא תשובהכל בואולם , לחוק החברות) 10()ב(.א363בסעיף 
תוך הפרדה בין , בדיעבד שאושרה ת כהונהתקופ גם זה ובכלל(הדיווח  בשנת יותר או חיצוניים דירקטורים שניבתאגיד 

   :)הדירקטורים החיצונים השונים
  

  .-- :  'דירקטור א
  

  .--:  'דירקטור ב
  

 .2 :שאלון זה פרסום למועד נכוןהמכהנים בתאגיד  החיצוניים הדירקטורים מספר

�   

  הוראת חובה
  

 רותבהח לחוק 239 סעיף

2.  
  .א

  
 _____ _____  .3:  שאלון זה פרסום למועד נכון מספר הדירקטורים הבלתי תלויים המכהנים בתאגיד

  

 1סעיף  - חוק החברות 
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  .ב
  

  - שאלון זה פרסום למועד נכון
  

שליש מבין   - )בעל שליטה - בסעיף זה (או מי שמחזיק בדבוקת שליטה  בתאגיד שיש בו בעל שליטה -
  .בלתי תלויים, לפחות, ירקטוריוןחברי הד

  

  .רוב חברי הדירקטוריון בלתי תלויים -  בתאגיד שאין בו בעל שליטה -
  

  

הוראות ( לתוספת  הראשונה    �
, )ממשל תאגידי מומלצות

) א9)(ג(48- ו) א9)(ב(10תקנה ו
 ות הדוחותלתקנ

  .ג
   .תלויים בלתי דירקטוריםלי של אמיניממספר / 1שיעור בו יכהן נון כיבתק התאגיד קבע

  
   -יצוין "נכון" הינה אם תשובתכם

  
  ._____ : בתקנון שנקבע תלויים הבלתי הדירקטורים מספר/שיעור

  
  :)לענין כהונת דירקטורים בלתי תלויים(הדיווח  בשנת התקנון עמד בפועל בהוראת התאגיד

  כן �

  לא �

  ).במשבצת המתאימה   x יש לסמן(

  �  

הם קיימו בשנת ונמצא כי  )והדירקטורים הבלתי תלויים( עם הדירקטורים החיצוניים בשנת הדיווח נערכה בדיקה .3
) והבלתי תלויים( החיצוניים הדירקטורים של זיקה היעדר לעניין החברות לחוק )ו(-ו )ב(240 סעיף את הוראתהדיווח 

   .)או בלתי תלוי( בהם התנאים הנדרשים לכהונה כדירקטור חיצוני וכן מתקיימים המכהנים בתאגיד
  

  .היועצת המשפטית של החברה, ד מיטב ברון"עו: שערך את הבדיקה האמורה גורםיצוין ה -" נכון"הינה  אם תשובתכם

�     

. א245  ,241 ,)ב(240 פיםיסע
 לחוק החברות 246 -ו

למעט (במישרין או בעקיפין , למנהל הכללי 2כפופים אינם ,הדיווח תשנ במהלך בתאגיד כיהנו אשר הדירקטורים כל .4
  ).אם קיימת בתאגיד נציגות לעובדים, דירקטור שהוא נציג עובדים

  
  עמדו שלא הדירקטוריםמספר  יצוין  -) כפוף למנהל הכללי כאמור הדירקטור, קרי( "לא נכון" הינה אם תשובתכם

  :האמורה במגבלה

�   
 3 סעיף - חוק החברות 

הוראות ( לתוספת  הראשונה
  ) ממשל תאגידי מומלצות

 

                                                             
1

   . 1/3בתאגיד בו נקבע שיעור של שליש דירקטורים בלתי תלויים יצוין , לדוגמה ,כך. הדירקטורים מספר מסוים מתוך כל - "שיעור"בשאלון זה  
2

  . לעניין שאלה זו "כפיפות"לא ייחשב כ ,עצם כהונה כדירקטור בתאגיד מוחזק 
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לגבי גילוי  ,כאמור או בהצבעה/ו המשתתפים בדיוןמכל הדירקטורים  התאגידביקש ישיבת דירקטוריון טרם התחלת כל  .5
  .לפי העניין, שעל סדר יומה של הישיבהנושא ב הםאו ניגוד עניינים של/ו אישי ענייןקיומו של 

  
 או בהצבעה כאמור/השתתפו בדיון ו, או ניגוד עניינים/האם דירקטורים שהודיעו על קיומו של ענין אישי ו יצוין, בנוסף

  :)לחוק החברות) ב(278כאמור בסעיף  לרוב הדירקטוריון היה עניין אישיאו הצבעה ש/דיון ולמעט (
  

    :או בהצבעה/שהשתתפו בדיון ו שיעור הדירקטורים כאמור. כן �
  
  .)הצבעות שהיו בשנת הדיווח/ורות נוספות לפי מספר הדיוניםיש להוסיף ש(

 . לא �

�   
  

 278 -ו 269, 255פים סעי
 רותבהח לחוק

 לפי דירקטור לבקשת בהתאם, התאגיד חשבון על מקצועי ייעוץ שירותי דילהעמ הדירקטוריון סירב לא ,הדיווח בשנת .6
   .ככל שנתבקש לכך, החברות לחוק) א(266 סעיף

 

 ונימוקי לבקשה הדירקטור יפורטו נימוקי –) הדירקטוריון סירב כאמור, קרי" (לא נכון" הינה םאם תשובתכ
  ._____: לאמור גילוי ניתן בו המיידי תינתן הפנייה לדיווח לחלופין או, לבקשה היענות-לאי הדירקטוריון

 .)הדירקטוריון לא נתבקש כאמור(לא רלוונטי   �

    

 החברות לחוק) א(266 סעיף
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7.   

  

  

  

בישיבות  נכח לא, בתאגידאחר בכירה משרה  או נושא דירקטור שאינו, )מטעמו מי או/ו לרבות קרובו(השליטה  בעל
  . שהתקיימו בשנת הדיווח הדירקטוריון

  
משרה  או נושא/ו דירקטוריון או מי מטעמו שאינו חבר/או קרובו ו/בעל שליטה ו, קרי" (לא נכון"אם תשובתכם הינה 

נוסף בישיבות יצוינו הפרטים הבאים לגבי נוכחות האדם ה – )נכח בישיבות הדירקטוריון כאמורבתאגיד בכירה 
  :הדירקטוריון כאמור

  
  ._____: זהות

  
  ._____: תפקיד

  
  ._____ ):אם מי שנכח אינו בעל השליטה עצמו(פירוט הזיקה לבעל השליטה 

  לא �   כן �: האם היה זה לשם הצגת נושא מסוים

  )במשבצת המתאימה   xיש לסמן (
  

  ._____ :שיעור נוכחותו בישיבות הדירקטוריון שהתקיימו בשנת הדיווח
  
  ).בתאגיד אין בעל שליטה(לא רלוונטי  �
  

�     

  לחוק החברות 106סעיף 

  

 

 
 

   הדירקטורים וכישורי שירותכ

   
 נכון

  
  נכון לא

  
  תנורמטיבימסגרת 

8.  
  

  

, בתאגידכהונתם של כלל הדירקטורים לסיים מיידית את אפשרות ההמגבילה את קיימת הוראה  לאבתקנון התאגיד  
   ).נחשבת מגבלה אינהקביעה ברוב רגיל  –לעניין זה ( שאינם דירקטורים חיצוניים

   –יצוין ) קיימת מגבלה כאמור, קרי( "לא נכון"תשובתכם הינה  אם

 

�   

לחוק  222 -ו 85פים סעי
לחוק . ב46סעיף , החברות

 ניירות ערך 
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   :פרק הזמן שנקבע בתקנון לכהונת דירקטור  .א
  

  

   

  : הרוב הדרוש שנקבע בתקנון לסיום כהונתם של הדירקטורים  .ב
  

  

   

  :סיום כהונתם של הדירקטוריםלשם  הכלליתאסיפה במנין חוקי שנקבע בתקנון   .ג
  

  

   

  : תקנוןב ות אלוהרוב הדרוש לשינוי הורא  .ד
  

  

היה  יומה סדר שעל הכללית האסיפה זימון למועד עובר תאגיד במהלך שנת הדיווח הצהירושכיהנו ב הדירקטורים כל .9
וכי לא  תפקידם ביצוע לשם הראוי הזמן את להקדיש והיכולת) תוך פירוטם( הדרושים הכישורים להם יש כי ,מינוים

ור בלתי תלוי מתקיים בהם ולעניין דירקט, לחוק החברות 227 -ו 226מתקיימות לגביהם ההגבלות האמורות בסעיפים 
   .לחוק החברות 1שבסעיף " דירקטור בלתי תלוי"להגדרה ) 2(-ו) 1(גם האמור בפסקאות 

 ._____: לגביהם האמור התקיים שלא הדירקטורים יצוינו שמות  -" לא נכון" הינה אם תשובתכם

�   

  הוראת חובה

. ב224 - ו.א224 פיםסעי
 לחוק החברות

, החל על התאגיד והדירקטורים בתחום עסקי התאגיד ובתחום הדין, חדשים לדירקטורים שרההכ לתאגיד יש תוכנית .10
   .לתפקיד שהדירקטור ממלא בתאגיד, בין השאר, תהמותאמ, מכהנים דירקטוריםהכשרת המשך ל תכנית וכן

   :הדיווח בשנת הופעלה התוכנית יצוין האם -"נכון"אם תשובתכם הינה 

   כן �

 )שבצת המתאימהבמ   xיש לסמן ( לא �

�  

 

   

 

) א( 4סעיף  - חוק החברות 
הוראות ( לתוספת הראשונה

 )ממשל תאגידי מומלצות

 , החלות על התאגיד התאגידי הממשל הטמעת הוראות על אחראי) הדירקטוריון אדם אחר שמינה או( הדירקטוריון ר"יו .11
   .הדיווח שנת במהלך תאגידי בממשל הקשורים בנושאים הדירקטורים לעדכון ופעל

, פיני כהן: ותפקידו נא ציינו את שמו, )ר הדירקטוריון"חלף יו(האחראי  לתפקיד אחר אדם מינה הדירקטוריון אם
  .ל הכספים של החברה"סמנכ

�   
) ב( 4סעיף  -  חוק החברות

הוראות ( לתוספת הראשונה
  )ממשל תאגידי מומלצות
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12. 

 .א

 חשבונאית מומחיות בעלי להיות שעליהםבדירקטוריון  דירקטורים של נדרש מזערי מספר בתאגיד נקבע

  . ופיננסית

 .2: יצוין המספר המזערי שנקבע - "נכון"אם תשובתכם הינה 

  הוראת חובה    �

לחוק ) 12)(א(92סעיף 
 החברות

  .ב
 דירקטורים, ופיננסית החשבונאית המומחיות בעל החיצוני לדירקטור בנוסף ,כל שנת הדיווח כיהנו בתאגידב
  .הדירקטוריון קבע שאותו במספר ופיננסית חשבונאית מומחיות בעלי ספיםנו

אם תקופת הזמן בה לא כיהנו דירקטורים נוספים בעלי מומחיות חשבונאית " נכון"בשאלה זו ניתן לענות 
 לא בה) בימים( הזמן תצוין תקופת) לא נכון/נכון(ואולם בכל תשובה שהיא , ימים 60ופיננסית אינה עולה על 

  ._____ :בתאגיד דירקטורים כאמור יהנוכ

�    

  הוראת חובה

 לחוק החברות) ד(219סעיף 

  .ג
  :הדיווח שנת במהלך בתאגיד מספר הדירקטורים שכיהנו

   .2: ופיננסית חשבונאית כשירות בעלי

  .2: מקצועית כשירות בעלי

למעט (המספר הנמוך ביותר יינתן הנתון של , שהיו שינויים במספר הדירקטורים כאמור בשנת הדיווח במקרה
  .של דירקטורים מכל סוג שכיהנו בשנת הדיווח) מקרות השינוי ימים 60בתקופת זמן של 

_____ _____ 

  

 ,)ד(219, )12)(א(92סעיפים 
, לחוק החברות) 1א(240

) 9)(ג(48- ו) א)(9)(ב(10תקנה 
  לתקנות הדוחות

 

13. 

  .א
לחוק החברות לענין גיוון הרכב ) ד(239מה הוראת סעיף קוי, חיצוני בשנת הדיווח דירקטור מינוי במועד

  . משני המינים הדירקטוריון

  ).לא מונה דירקטור חיצוני בשנת הדיווח(רלוונטי  לא �

     

  הוראת חובה

 לחוק החברות) ד(239סעיף 

  .ב
  .חברים משני המינים הדירקטוריון כלל הרכב הדיווח שנת בכל

  ._____: בו לא התקיים האמור) בימים(ן פרק הזמן יצוי -" לא נכון"אם תשובתכם הינה 

, ימים 60אם תקופת הזמן בה לא כיהנו דירקטורים משני המינים אינה עולה על " נכון"בשאלה זו ניתן לענות 
משני  דירקטורים בתאגיד כיהנו לא בה) בימים( הזמן תצוין תקופת) לא נכון/נכון(ואולם בכל תשובה שהיא 

  .ימים 30 :המינים

�    

  

 2סעיף  - חוק החברות 
הוראות ( לתוספת הראשונה

  )ממשל תאגידי מומלצות

  
  .ג

  : מספר הדירקטורים מכל מין המכהנים בדירקטוריון התאגיד נכון למועד פרסום שאלון זה

  .1: נשים,  5: גברים
_____  _____ 
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   )וכינוס אסיפה כללית( הדירקטוריון ישיבות

   
 נכון

  
 נכון לא

  
  תמטיבינורמסגרת 

14.   
  .א

  : הדיווח בשנת כל רבעון במהלך שהתקיימו הדירקטוריון ישיבות מספר
  

  .1  ):2013נת ש(רבעון ראשון 
  .1                        :רבעון שני

  .1                    :רבעון שלישי
  .2                     :רבעון רביעי

_____  
  

_____ 

  
. א224 - ו 98 , 97סעיפים 
 ק החברותלחו

  .ב
 יצוין שיעור השתתפותו בישיבות, לצד כל אחד משמות הדירקטורים שכיהנו בתאגיד במהלך שנת הדיווח

במהלך  שהתקיימו) וכמצוין להלן, לרבות ישיבות ועדות הדירקטוריון בהן הוא חבר -ק זה "בס(הדירקטוריון 
   ):ובהתייחס לתקופת כהונתו(הדיווח  שנת

  ).וספות לפי מספר הדירקטוריםיש להוסיף שורות נ(

_____  _____ 

 שיעור   שם הדירקטור
השתתפותו 

בישיבות 
  הדירקטוריון

  

שיעור 
השתתפותו 

בישיבות ועדת 
לגבי (ביקורת 

חבר דירקטור ה
  )וועדה זוב

עור שי
השתתפותו 

ה ועדהבישיבות 
דוחות לבחינת ה
לגבי ( כספיים

חבר דירקטור ה
  )וועדה זוב

שיבות שיעור השתתפותו בי
ועדות דירקטוריון נוספות בהן 

  )תוך ציון שם הועדה( הוא חבר

  

שאול 
  זילברשטיין

100%  -  -  -  

  -  -  -  80%  משה קטן   
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בן ציון 
  זילברפרב

   )ותגמול אכיפה( 100%  100%  100%  100%
  

   

   
  

  )ותגמול אכיפה( 100%  100%  80%  80%  יאיר דר
  

   

   
  

  )אכיפה( 100%  -  100%  100%  איתן מודן
  

   

   
  

שחר קארו 
  הרלינג

   )ותגמול אכיפה( 100%  100%  100%  100%
  

   

15. 
 המשרה ונושאי הכללי דיון אחד לפחות לעניין ניהול עסקי התאגיד בידי המנהל הדירקטוריון קיים הדיווח בשנת

  .עמדתם את להביע הזדמנות להם שניתנה לאחר, נוכחותם בלא, לו הכפופים

 5סעיף  - חברות חוק ה   �
הוראות ( לתוספת הראשונה

 )ממשל תאגידי מומלצות

16.  

  ).ולא יאוחר מתום חמישה עשר חודשים לאחר האסיפה השנתית האחרונה(בשנת הדיווח כונסה אסיפה שנתית 
  הוראת חובה   �

  לחוק החברות 60סעיף   
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   הדירקטוריון ראש ויושב הכללי המנהל תפקידי בין הפרדה

   
 נכון

  
 נכון לא

  
  תנורמטיבימסגרת 

17.  
  .דירקטוריון ר"יו בתאגיד ןכיה הדיווח שנת בכל

כאמור ימים  60ר דירקטוריון אינה עולה על "יון בתאגיד אם תקופת הזמן בה לא כיה "נכון"בשאלה זו ניתן לענות 
כיהן  לא בה) בימים( הזמן ופתתצוין תק) לא נכון/נכון(בכל תשובה שהיא ואולם , )לחוק החברות) 2.(א363בסעיף 

  ._____ :ר דירקטוריון כאמור"בתאגיד יו
 

�   

  הוראת חובה
  

 לחוק החברות) א(94  סעיף

18.   
  .מנהל כללי בתאגיד כיהן הדיווח שנת לכב

בסעיף  כאמור ימים 90ל אינה עולה על "מנכ בתאגיד אם תקופת הזמן בה לא כיהן" נכון"בשאלה זו ניתן לענות 
כיהן בתאגיד  לא בה) בימים( הזמן תצוין תקופת) לא נכון/נכון(בכל תשובה שהיא ואולם , חוק החברותל) 6.(א363
  ._____ :ל כאמור"מנכ

  

�   

  הוראת חובה
  

  לחוק החברות 119סעיף 

כפל הכהונה אושר בהתאם , או מפעיל את סמכויותיו/ל התאגיד ו"ר הדירקטוריון גם כמנכ"בתאגיד בו מכהן יו  .19
  .לחוק החברות) ג(121סעיף  הוראותל

 או/ו כפל הכהונה את אישרה אשר הכללית אודות האסיפה נא הפנו לדיווח המיידי - "נכון"אם תשובתכם הינה 
  ._____: הפעלת הסמכויות כאמור

 ).ככל שלא מתקיים בתאגיד כפל כהונה כאמור( לא רלוונטי �

  

  הוראת חובה

לחוק  121 -ו 95פים סעי
 החברות

   .הדירקטוריון ר"יו של קרוב אינו ל"המנכ  .20

  –) ר הדירקטוריון"ל הנו קרוב של יו"המנכ, קרי( "לא נכון"אם תשובתכם הינה 

�   

לחוק  121 -ו 95סעיפים 
 החברות

 _____  _____  ._____: תצוין הקרבה המשפחתית בין הצדדים  .א

  .ב
     :לחוק החברות) ג(121בהתאם לסעיף  כהונה אושרהה

  כן � 

_____ _____ 
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  לא �

  )במשבצת המתאימה   xיש לסמן (

21.   
   .למעט כדירקטור ,בתאגידבכירה  כנושא משרה ל או"מכהן כמנכ אינובעל שליטה או קרובו 

  ).בתאגיד אין בעל שליטה(לא רלוונטי  �

  לחוק החברות 106סעיף    �

 

  

 הביקורת ועדת 
 

   
 נכון

  
 נכון לא

  
  תנורמטיבימסגרת 

22.  
  .הדיווח שנת במהלך הביקורת בועדת היו חברים החיצוניים דירקטוריםה כל

  הוראת חובה   �
  

 לחוק החברות 115סעיף 

23.   
  .חיצוני דירקטור הוא הביקורת ועדת ר"יו

  הוראת חובה    �
  

 לחוק החברות 115סעיף 

24.  
 - בשנת הדיווח כיהן לא הביקורת בועדת

  הוראת חובה _____  _____
  

 החברות לחוק 115סעיף 

  .קרובו או השליטה בעל  .א

  ).בתאגיד אין בעל שליטה(לא רלוונטי  �

�    

 

 
  .הדירקטוריון ר"יו  .ב

�    
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  .בשליטתו תאגיד בתאגיד או בידי השליטה בעל ידי על או התאגיד ידי על המועסק דירקטור  .ג
�    

  .קבע דרך שירותים בשליטתו תאגיד בתאגיד או השליטה לבעל או לתאגיד הנותן דירקטור  .ד
�    

  .השליטה בעל על דירקטור שעיקר פרנסתו  .ה

  ).בתאגיד אין בעל שליטה(לא רלוונטי  �

�    

25.   

בשנת הדיווח בישיבות  לא נכח, ובכלל זה בעל שליטה או קרובו, מי שאינו רשאי להיות חבר בוועדת ביקורת

  . ברותלחוק הח) ה(115בהתאם להוראות סעיף למעט , ועדת הביקורת

  הוראת חובה   �
  

 לחוק החברות) ה( 115סעיף 

חברי  של שהתקיימו בשנת הדיווח היה רוב הביקורת ולקבלת החלטות בכל ישיבות ועדת לדיון חוקי מנין  .26
   .ואחד מהם לפחות היה דירקטור חיצוני בלתי תלויים רוב הנוכחים היו דירקטוריםכאשר , הועדה

 ._____: הישיבות בהן לא התקיימה הדרישה כאמור  שיעוריצוין   -" לא נכון"אם תשובתכם הינה 

  הוראת חובה   �

 לחוק החברות. א116סעיף 

, לפי העניין, המבקר החשבון ורואה הפנימי לפחות בנוכחות המבקר אחת ישיבה הדיווח בשנת קיימה הביקורת ועדת  .27
  הוראת חובה   �  .ין ליקויים בניהול העסקי של התאגידלעני, של נושאי משרה בתאגיד שאינם חברי הוועדה ובלא נוכחות

, לחוק החברות) 1(117סעיף 
 6סעיף  - חוק החברות 

לתוספת  הראשונה 
הוראות ממשל תאגידי (

  )מומלצות

או לבקשת הועדה /הועדה ו ר"יו היה זה באישור, הועדה חבר להיות רשאי שאינו מי נכח בה הביקורת ועדת ישיבות בכל .28
  . )עץ המשפטי ומזכיר התאגיד שאינו בעל שליטה או קרובולגבי היו(

  

  הוראת חובה   �

 לחוק החברות) ה( 115סעיף 

 לליקויים בקשר התאגיד עובדי של בתלונות הטיפול אופן לגביבשנת הדיווח היו בתוקף הסדרים שקבעה ועדת הביקורת  .29
  .כאמור שהתלוננו לעובדים שתינתן ההגנה ולגבי עסקיו בניהול

 

  הוראת חובה     �

 לחוק החברות) 6(117סעיף 
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 הכספיים הדוחות לאישור המקדימה בעבודתה) הועדה - להלן (הועדה לבחינת הדוחות הכספיים  תפקידי

  

   
 נכון

  
 נכון לא

  
  תנורמטיבימסגרת 

לפני  סביר זמן הדירקטוריון בפני שהוגשו בשנת הדיווח הובאו הכספיים לדוחות בנוגע הועדה של המלצותיה  .א  .30
     �  . ודיווחה לו על כל ליקוי או בעיה שהתגלו במהלך הבחינה, הדיון בדירקטוריון

  הוראת חובה
  

דוחות אישור הלתקנות ) 3(2תקנה 
והנחיית גילוי בעניין  ,כספייםה

  . הליך אישור הדוחות הכספיים

לקראת ישיבת הדירקטוריון  צותהמלאותו קבע הדירקטוריון כזמן סביר להעברת ) בימים(יצוין פרק הזמן   .ב 
  .ימים 2: הרבעוניים או התקופתיים הדוחות בה יאושרו

_____ _____ 

  

  .ג

  : בין מועד העברת ההמלצות לדירקטוריון למועד אישור הדוחות הכספייםבפועל מספר הימים שחלפו 

  .ימים 5):    3201שנת (דוח רבעון ראשון 
  .ימים 4      :                    דוח רבעון שני

  .ימים 7    :                  דוח רבעון שלישי
  .ימים 4:                                 דוח שנתי

  

_____  

  
  

_____ 

והמבקר הפנימי קיבל הודעות על קיום , הדירקטוריוןהועדה וות ישיב לכל הוזמן התאגיד של המבקר החשבון רואה  .31
  .הדיווח שנתתקופות הנכללות בהמתייחסים ל התאגיד של הכספיים וחותהד נדונו בה, הישיבות כאמור

  הוראת חובה    �
  

תקנה , לחוק החברות 168סעיף 
דוחות אישור ה לתקנות ) 2(2

 .כספייםה

 _____  _____  :להלן המפורטים התנאים כל, התקיימו בכל שנת הדיווח הבועד  .32
  הוראת חובה

  
דוחות אישור הלתקנות  3תקנה 

  .כספייםה
  

    �  .)ואישור הדוחות כאמורבועדה  במועד הדיון( מספר חבריה לא פחת משלושה  .א



13 

  
  .ב

  

  ).כהונת חברי ועדת ביקורת לענין(לחוק החברות ) ג(-ו) ב(115בה כל התנאים הקבועים בסעיף  התקיימו
�    

  
  .ר הועדה הוא דירקטור חיצוני"יו  .ג

�    

  
  . ורים בלתי תלוייםכל חבריה דירקטורים ורוב חבריה דירקט  .ד

�    

לכל חבריה היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים ולפחות אחד מהדירקטורים הבלתי תלויים הוא בעל   .ה  
  .  מומחיות חשבונאית ופיננסית

�    

  
  .חברי הוועדה נתנו הצהרה עובר למינוים  .ו

�    

  
  .ז

שרוב הנוכחים היו דירקטורים בלתי המניין החוקי לדיון ולקבלת החלטות בוועדה היה רוב חבריה ובלבד 
  .תלויים ובהם דירקטור חיצוני אחד לפחות

�    

כאמור לא יפורט אילו מהתנאים , לגבי אחד או יותר מסעיפי המשנה של שאלה זו" לא נכון"אם תשובתכם הנה   
 _____  _____  ._____: התקיים

  

 מבקר  חשבון רואה
 

 

  
 נכון

  
 לא נכון

  
  תנורמטיבימסגרת 

33. 

הניחה את דעתה כי היקף עבודתו של רואה החשבון המבקר  )ה לבחינת הדוחות הכספייםועדהאו /ו(הביקורת  ועדת
הינם נאותים לשם ביצוע , הדיווח בשנת הביקורת שעות להיקף ושכר טרחתו ביחס בשנת הדיווח שירותי ביקורת בגין

 .עבודת ביקורת ראויה

�     
  לחוק החברות) 5(117סעיף 
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34. 

 את) או הועדה לבחינת הדוחות הכספיים/ו(העבירה ועדת הביקורת , מינויו של רואה החשבון המבקר טרם
  .המבקר חשבוןה רואה שלהיקף עבודתו ושכרו  עם בקשר, לאורגן הרלוונטי בתאגיד יההמלצות

  ).בשנת הדיווח לא מונה רואה חשבון מבקר( לא רלוונטי �

או הועדה /ו(ועדת הביקורת  האורגן הרלוונטי בתאגיד פעל על פי המלצותיצוין האם  - "נכון"אם תשובתכם הינה 
  :)לבחינת הדוחות הכספיים

  כן  �

) זהותו ציון תוך( האורגן הרלוונטינא פרטו בהערות סיום לשאלון זה כיצד , "לא"התשובה היא במקרה ש(לא  �

  ).עם היקף עבודתו ושכרו של רואה החשבון המבקרהניח דעתו בקשר 

  ).במשבצת המתאימה   xמן יש לס(

�  
  לחוק החברות) 5(117סעיף  

35. 

 רואה עבודת כי לא היתה מגבלה עלבשנת הדיווח בחנה  )לבחינת הדוחות הכספיים הועדהאו /ו(הביקורת  ועדת

  .המבקר החשבון
לעניין ( חוק ניירות ערך ותקנותיו     �

  ")דוחות מבוקרים כדין"

36. 

  

 בממצאי המבקר החשבון רואה עםבשנת הדיווח  דנה )נת הדוחות הכספייםה לבחיועדה או/ו( הביקורת ועדת

  .והשלכותיהם הביקורת

דוחות אישור הלתקנות  2תקנה      �
 6סעיף  -חוק החברות , כספייםה

הוראות (לתוספת הראשונה 
  ) ממשל תאגידי מומלצות

37. 

, ם מינויו של רואה החשבון המבקרטר ,הניחה את דעתה )לבחינת הדוחות הכספיים הועדהאו /ו( הביקורת ועדת
  .ומורכבותו התאגיד פעילות אופי לאור וזאת ביקורת בתאגיד לביצוע ובדבר התאמת כשירות

     ).רואה חשבון מבקר לא מונהבשנת הדיווח ( לא רלוונטי �

לעניין ( חוק ניירות ערך ותקנותיו     �
  ")דוחות מבוקרים כדין"

38. 

  

כרואה חשבון מבקר (בתפקידו המטפל במשרד רואה החשבון המבקר  הן השותףנא פרטו את מספר השנים בהם מכ
  .שלוש שנים ):בתאגיד

  
_____  

  
_____  

לעניין ( חוק ניירות ערך ותקנותיו
  ")דוחות מבוקרים כדין"

39. 

  

  .הוזמן ןלבחינת הדוחות הכספיים אליה הועדהבשנת הדיווח בכל ישיבות השתתף רואה החשבון המבקר 
, לחוק החברות) ב( 168סעיף      �

דוחות אישור ה לתקנות  2תקנה 
    כספייםה
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 עניין בעלי עם עסקאות
 

 

  
 נכון

  
 לא נכון

  
  תנורמטיבימסגרת 

40. 

  

יאושרו  עסקאות כאמורעל מנת להבטיח כי שעניינו עסקאות בעלי עניין , שאושר בידי ועדת ביקורת, התאגיד אימץ נוהל
 . כדין

�     

                  ,255, 253, 117סעיפים 
 לחוק החברות 270-278

41. 

 

  

 .ידי התאגיד או נותן לו שירותי ניהול-מועסק על אינו) בשליטתושלרבות חברה ( בעל השליטה או קרובו

   – יצוין) בעל השליטה או קרובו מועסק על ידי התאגיד או נותן לו שירותי ניהול, קרי" (לא נכון"אם תשובתכם הינה 

    .1: )לרבות חברות שבשליטתם(ו קרובאו /בעל השליטה בו והתאגיד מקרב  ידי-על מועסקיםה מספר  -

   :דיןידי האורגים הקבועים בבאושרו או שירותי הניהול כאמור /הסכמי העסקה והאם   -

  כן�

 . לא �

   .1' ראה להלן הערת סיום מס, לפרטים נוספים

  )במשבצת המתאימה   xיש לסמן (

 ._____). גיד אין בעל שליטהבתא(לא רלוונטי  �

 
�     

 לחוק החברות) 4(270סעיף 

42. 

  .)תחום אחד או יותרב( התאגיד של פעילותו בתחום נוספים עסקים אין השליטה לבעל ,למיטב ידיעת התאגיד

  :בו השליטה ובעל התאגיד פעילויות בין לתיחום יצוין האם נקבע הסדר –" נכוןלא  "תשובתכם הינה  אם

   כן  �

 �  
  

סעיף , לחוק החברות 254סעיף 
פרט (לחוק ניירות ערך  36

 )חשוב למשקיע הסביר
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  .2' ראה להלן הערת סיום מס, לעניין זה .אין הסדר לתיחום הפעילות, לא  �

  )במשבצת המתאימה   xיש לסמן (

  ).בתאגיד אין בעל שליטה(לא רלוונטי  �

  :הערות סיום

שנים  3ובגין תקופה של  2013 - 2012תנאי התגמול בגין השנים . באמצעות חברה בשליטתו, מעניק לחברה שירותי ניהול, ול זילברשטייןמר שא, בעל השליטה בחברה –לשאלון  41סעיף  .1
כפופים , 30.6.2013ליום ועד  1.7.2012בגין התקופה שמיום , מר משה קטן, תנאי התגמול לבעל שליטה לשעבר, בנוסף .החברהכפופים לאישור האסיפה הכללית של  2014המתחילה בשנת 

 .גם הם לאישור האסיפה הכללית של החברה

 .אין כיום לחברה פעילותבמדינות בהן בעסקים המתנהלים מדובר  -לשאלון  42סעיף  .2

  

  ___________: הועדה לבחינת הדוחות הכספייםר "יו      ___________: הביקורת ועדת ר"יו    ___________        : הדירקטוריון ר"וי

  31.3.2014 :ריך החתימהתא
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  'פרק ה

  ל הכספים"הצהרות המנהל הכללי וסמנכ

  

 ):1)(ד('ב9הצהרת מנהל כללי לפי תקנה  .1.1

  

  :מצהיר כי, צביקה שמעוני, אני

") התאגיד" - להלן(מ "בע 'ברימאג דיגיטל אייגבחנתי את הדוח התקופתי של  )1(
 ;")הדוחות" - להלן( 2013לשנת 

עובדה מהותית ולא חסר הדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של , לפי ידיעתי )2(
לאור הנסיבות , בהם מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם

 ;לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות, שבהן נכללו אותם מצגים

הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן , לפי ידיעתי )3(
תוצאות הפעולות ותזרימי , יאת המצב הכספ, מכל הבחינות המהותיות, נאות

 ;לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות התאגידהמזומנים של 

 ת הביקורתוולוועד לדירקטוריון, התאגידגיליתי לרואה החשבון המבקר של  )4(
, בין מהותית ובין שאינה מהותית, כל תרמית התאגידשל  והדוחות הכספיים

במישרין או מעורבים עובדים אחרים שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו 
 .ובבקרה עליהם דיווח הכספי הגילוישיש להם תפקיד משמעותי ב

  .על פי כל דין, אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר

  

  

     2014, במרץ 31

                          _____________________  

  ל"מנכ, צביקה שמעוני
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 ):2)(ד('ב9ת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים לפי תקנה הצהר .1.2

  

  :כימצהיר , פיני כהן, אני

ברימאג דיגיטל  בחנתי את הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות של )1(
 ;")הדוחות" - להלן( 2013לשנת ") התאגיד" -  להלן(מ "בע 'אייג

הדוחות הכספיים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות אינם כוללים , לפי ידיעתי )2(
כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית הנחוץ 

היו לא י, לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, כדי שהמצגים שנכללו בהם
 ;מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות

כספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן הדוחות ה, לפי ידיעתי )3(
תוצאות הפעולות ותזרימי , את המצב הכספי, מכל הבחינות המהותיות, נאות

 ;ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחותלתאריכים  התאגידהמזומנים של 

 ת הביקורתוולוועדלדירקטוריון , התאגידגיליתי לרואה החשבון המבקר של  )4(
, בין מהותית ובין שאינה מהותית, כל תרמית התאגידשל  והדוחות הכספיים

שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו במישרין או מעורבים עובדים אחרים 
 .ובבקרה עליהם דיווח הכספי הגילוישיש להם תפקיד משמעותי ב

  .על פי כל דין, אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר

  

  2014 ,במרץ 31

             _____________________  

  ל כספים"סמנכ, פיני כהן
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