מפעלי ע .שנפ ושות' בע"מ
)"החברה"(
תשקיף מדף
אשר לפיו יכול ויוצעו ,ביחד או לחוד ,ניירות ערך של החברה ,בהתאם להוראות סעיף 23א לחוק ניירות ערך ,התשכ"ח) 1968-להלן" :חוק ניירות
ערך"( ,באמצעות דוחות הצעת מדף אשר בהם יושלמו כל הפרטים המיוחדים לאותה הצעה ,לרבות פרטי ותנאי ניירות הערך והרכב היחידות המוצעות,
בהתאם להוראות כל דין ובהתאם לתקנון ולהנחיות הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ,כפי שיהיו באותה עת
לגורמי הסיכון הבאים השפעה גדולה על פעילות החברה :חרם ספקים עקב מצב פוליטי בטחוני  -להידרדרות במצב הפוליטי-בטחוני של ישראל עלולה
להיות השפעה לרעה על מוטיבציה של ספקי צמיגים מסוימים להתקשר עם יבואנים מישראל .יחד עם זאת ,לאור מגוון רחב של ספקי צמיגים ברחבי
העולם החלפת ספק צמיגים בספק אחר אינה כרוכה בעלויות מהותיות מבחינת הקבוצה .עם זאת ,במידה ויהיה חרם כלכלי מלא על מדינת ישראל,
תוכל הקבוצה למכור רק את מלאי הצמיגים שברשותה .מכס ומס קניה – להערכת החברה ,כ 26%-מסך מצברי הרכב הנמכרים בישראל הינם מצברים
המיובאים מחו"ל .המצברים מיובאים בעיקר מאירופה ,אך גם מארה"ב ,מהמזרח הרחוק ומדרום אפריקה .על המצברים המיובאים מהמזרח הרחוק
)לרבות על ידי החברה( ומדרום אפריקה מוטל מכס בשיעור של  .12%על כל מצברי הרכב המיובאים ,מוטל מס קניה בסכום קצוב של  80ש"ח למצבר.
הפחתת המכס או סכום המס הקצוב יוזילו את עלויות הייבוא מחו"ל ויגבירו את התחרות .שינויים במחירי חומרי הגלם  -עלות חומרי הגלם במצבר
הינה כ 68% -מעלות ייצור המצבר .מרבית חומרי הגלם בתחום המצברים נרכשים בחו"ל ומחיריהם וכן מחיר העופרת הממוחזרת המיוצרת בארץ
נתונים להשפעות גלובליות ,שלחברה אין יכולת להשפיע עליהם .מדיניות אחזקת המלאי של החברה ,המושפעת בין השאר מריחוק ממקורות האספקה,
גורמת לכך שהחברה אינה יכולה לפעול בהתאמה אופטימלית לשינויים במחירי חומרי הגלם .לפיכך ,עד לתום השימוש במלאי הקיים ,ירידה במחיר
חומרי הגלם עלולה לפגוע בחברה בטווח הקצר ,ואילו עלייה במחיר חומרי הגלם ,עשויה להיטיב עם החברה בטווח הקצר בתחום המצברים .יצוין ,כי
מאחר ומשקל חומרי הגלם במצבר ,למעט העופרת ,ועלותם הינו נמוך יותר ביחס לעלות המצבר לעומת העופרת ,השינוי במחיר חומרי הגלם הנוספים
בשוק התחרותי בו פעולת החברה בדרך כלל אינו מגולגל ללקוחות החברה ולכן השינוי בחומרי הגלם הנוספים עשוי להשליך באופן מהותי יותר על
הרווחיות הגולמית.
לתיאור גורמי הסיכון של החברה ראו סעיף  6.1בפרק  6לתשקיף זה וכן סעיפים  12ו 7.1.14-לפרק א' )תיאור עסקי התאגיד( בדוח התקופתי של החברה
לשנת  ,2013בשינויים המחויבים ,המובאים בפרק  6לתשקיף זה על דרך של הפניה.
נכון לתאריך התשקיף ,החברה הינה "תאגיד קטן" ,כמשמעותו בתקנה 5ג לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( ,התש"ל) 1970-להלן:
"התקנות"( .בהתאם להחלטת דירקטוריון החברה מיום  25בפברואר  ,2014החברה אימצה יישום כל הקלות הגילוי שרשאי לאמץ תאגיד קטן מכוח
תקנה 5ד' לתקנות.
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מפעלי ע .שנפ ושות' בע"מ
)בתשקיף זה" :החברה"(
פרק  - 1מבוא
1.1

כללי
החברה התאגדה בישראל ,ביום  4בינואר  ,1951לפי פקודת החברות –  ,1929כחברה
פרטית בערבון מוגבל .החברה הפכה להיות חברה ציבורית וחברת איגרות חוב ,כמשמעות
המונחים בחוק החברות ,התשנ"ט) 1999-להלן" :חוק החברות"( ,בעקבות הנפקה לציבור
של מניות ואגרות חוב )סדרה א'( של החברה על פי תשקיף החברה מיום  26לאפריל ,2007
אשר נרשמו למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ )להלן" :הבורסה"( .ביום 1
ביוני  2014בוצע פירעון סופי של אגרות החוב )סדרה א'( של החברה והחברה חדלה להיות
חברת איגרות חוב ,כמשמעותה בחוק החברות.
*
החברה קיבלה את כל ההיתרים ,האישורים והרישיונות הדרושים על פי כל דין להצעת
ניירות הערך על פי תשקיף מדף זה באמצעות דוחות הצעת מדף ,להנפקתם ולפרסום
התשקיף.
*
אין בהיתרה של רשות ניירות ערך לפרסם את התשקיף משום אימות הפרטים
המובאים בו או אישור מהימנותם או שלמותם ,ואין בו משום הבעת דעה על טיבם של
ניירות הערך המוצעים.
*
ניירות הערך אינם מוצעים במועד זה ,אלא במסגרת תשקיף המדף בסעיף 23א)ו( לחוק
ניירות ערך ,אשר תיעשה על פי דוח הצעת מדף בו יושלמו פרטים מיוחדים לאותה הצעה.
*
הבורסה נתנה אישור עקרוני המתייחס לרישום למסחר של ניירות ערך אשר יוצעו על פי
תשקיף מדף זה באמצעות דוחות הצעת מדף )להלן" :האישור העקרוני"(.
*
אין לראות באישור העקרוני של הבורסה אישור לפרטים המובאים בתשקיף המדף או
למהימנותם או לשלמותם ,ואין בו משום הבעת דעה על החברה או על טיבם של ניירות
הערך אשר יוצעו בתשקיף המדף באמצעות דוחות הצעת מדף או על המחיר בו הם יוצעו
בדוחות הצעת המדף.

א 1-

*
מתן האישור העקרוני אינו מהווה אישור לרישום ניירות הערך למסחר והרישום למסחר
של ניירות הערך אשר יוצעו על פי תשקיף מדף זה באמצעות דוחות הצעת מדף יהיה כפוף
לקבלת אישור לבקשה לרישום ניירות ערך למסחר על פי דו"ח הצעת מדף אשר יוגש
בהתאם לחוק ניירות ערך ותקנות ניירות ערך )הצעת מדף של ניירות ערך( ,התשס"ו2005-
)להלן" :דו"ח הצעת מדף"(.
*
אין במתן האישור העקרוני משום התחייבות למתן אישור לרישום ניירות הערך למסחר
על פי דו"ח הצעת מדף .על אישור בקשה לרישום ניירות ערך למסחר על פי דו"ח הצעת
מדף יחולו הוראות תקנון הבורסה וההנחיות על פיו כפי שיהיו בתוקף בעת הגשת הבקשה
לרישום על פי דו"ח הצעת המדף.

1.2

הון המניות ,קרנות הון ,יתרת רווח וסה"כ הון עצמי

1.2.1

הון המניות של החברה נכון למועד פרסום התשקיף
סוג המניות

הון מניות רשום

הון מניות מונפק ונפרע

מניות רגילות בנות  0.01ש"ח ע.נ.

91,000,000

*12,694,897

* לחברה אין מניות רדומות ,כהגדרת המונח בחוק החברות ,ואין ניירות ערך המירים.
1.2.2

ההון העצמי של החברה ליום  31במרץ ) 2014באלפי ש"ח(
הון מניות

167

פרמיה על מניות
עודפים

33,649
118,720

סה"כ הון המיוחס לבעלים של החברה
זכויות שאינן מקנות שליטה

152,536
45,117

סה"כ הון עצמי

197,653

א 2-

פרק  - 2הצעת ניירות הערך
הצעה של ניירות ערך של החברה על פי תשקיף מדף זה ,אשר לפיו יכול ויוצעו ,ביחד או לחוד,
בהתאם להוראות סעיף 23א לחוק ניירות ערך ,התשכ"ח) 1968-להלן" :חוק ניירות ערך"(,
תהיה באמצעות דוחות הצעת מדף אשר בהם יושלמו כל הפרטים המיוחדים לאותה הצעה,
לרבות פרטי ותנאי ניירות הערך והרכב היחידות המוצעות ,בהתאם להוראות כל דין ובהתאם
לתקנון ולהנחיות הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ,כפי שיהיו באותה עת.

ב1-

פרק  - 3הון החברה
 3.1הון המניות לתאריך התשקיף

*

סוג המניות

הון מניות רשום

הון מניות מונפק ונפרע

מניות רגילות בנות  0.01ש"ח ע.נ.

91,000,000

*12,694,897

לחברה אין מניות רדומות ,כהגדרת המונח בחוק החברות ,ואין ניירות ערך המירים.

 3.2השינויים שחלו בהון החברה בשלוש השנים שקדמו למועד התשקיף
 3.2.1הון רשום
לא חל שינוי בהונה הרשום של החברה בשלוש השנים שקדמו לשנת התשקיף ועד למועד
התשקיף.
 3.2.2הון מונפק ונפרע
לא חלו שינויים בהון המניות המונפק והנפרע של החברה בשלוש השנים שקדמו לשנת
התשקיף ועד למועד התשקיף ,למעט כמפורט להלן:
תאריך

מהות השינוי

מניות
רגילות בנות
 0.01ש"ח
ע.נ.

תמורה
שנתקבלה בגין
המניות )באלפי
ש"ח(*

סה"כ הון מונפק
ונפרע )בש"ח(

12,456,026
4,356
5,612
17,151
6,380
140
420
950
1,510
300
6,454
6,115
87,565

--כ48.3-
כ62.2-
כ190.3-
כ70.8-
כ1.5-
כ4.7-
כ10.5-
כ16.7-
כ3.3-
כ68.3-
כ64.7-
כ926.5-

124,560.26
124,603.82
124,659.94
124,831.45
124,895.25
124,896.65
124,900.85
124,910.35
124,925.45
124,928.45
124,992.99
125,054.14
125,929.79

יתרה ליום 01/01/2011
 17/01/2011מימוש כתבי אופציה )סדרה (1
 23/01/2011מימוש כתבי אופציה )סדרה (1
 31/01/2011מימוש כתבי אופציה )סדרה (1
 13/02/2011מימוש כתבי אופציה )סדרה (1
 27/02/2011מימוש כתבי אופציה )סדרה (1
 07/03/2011מימוש כתבי אופציה )סדרה (1
 21/03/2011מימוש כתבי אופציה )סדרה (1
 04/04/2011מימוש כתבי אופציה )סדרה (1
 11/04/2011מימוש כתבי אופציה )סדרה (1
 17/04/2011מימוש כתבי אופציה )סדרה (1
 02/05/2011מימוש כתבי אופציה )סדרה (1
 11/05/2011מימוש כתבי אופציה )סדרה (1
 18/05/2011מימוש כתבי אופציה לעובדים
1
126,948.97
כ653-
101,918
)לא סחירים(
126,948.97
כ2,120.8-
12,694,897
סה"כ
* התמורה נגזרה ממחירי מימוש של ני"ע המירים שהותאמו לחלוקות דיבידנדים
שנעשו על ידי החברה בתקופות הרלוונטיות.
במהלך חודש מאי  2011פקעו יתרת כתבי אופציה )סדרה  (1ויתרת כתבי אופציה
לעובדים )לא סחירים( של החברה ,בהתאם לתנאיהם ,כך שלמועד התשקיף אין בחברה
ניירות ערך המירים.2
 3.3ההחזקה בניירות הערך של החברה
לפרטים אודות החזקות בעלי עניין בניירות ערך של החברה ראה סעיף  8.3בפרק  8להלן.
1

2

יצוין כי מתוך כתבי האופציה האמורים  22,750כתבי אופציה מומשו על ידי מר אורי רוזנשיין ,מנכ"ל החברה
ודירקטור בה ,הנמנה על בעלי השליטה בחברה 9,404 ,כתבי אופציה מומשו על ידי מר אבישי אמיר ,מנהל
המפעל ואחראי אבטחת האיכות של החברה ,בעלה של הגב' פועה אמיר ,הנמנית על בעלי השליטה בחברה,
 22,750כתבי אופציה מומשו על ידי מר גיורא ענבר ,יו"ר דירקטוריון לשעבר של החברה 22,750 ,כתבי אופציה
מומשו על ידי מר יעקב פניגשטיין ,מנהל הכספים לשעבר של החברה ו 24,264-כתבי אופציה מומשו על ידי עובדי
החברה .כל המניות שנבעו ממימוש כתבי האופציה האמורים על ידי נושאי המשרה בחברה נמכרו יחד במכירה
מחוץ לבורסה ביום  25במאי  2011במחיר של  10.5ש"ח למניה.
פרטים אודות תנאי כתבי האופציה האמורים פורטו במסגרת תשקיף הנפקה ראשונה לציבור של ניירות ערך של
החברה מיום  26באפריל .2007
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 3.4מסחר במניות החברה
עשיית שוק
החל מיום  3באוגוסט  ,2009פועלת הראל פיננסים מסחר וניירות ערך בע"מ כעושה השוק של
החברה )להלן" :עושה השוק"( ,בתמורה לסכום לא מהותי לחברה ,בהתאם להסכם עשיית
שוק בין החברה לבין עושה שוק ולתקנון הבורסה )להלן" :הסכם עשיית שוק"( .כל צד רשאי
להביא את הסכם עשיית שוק לכדי סיום בהודעה בכתב של  45יום מראש שייתן לצד השני.
שערי מניות החברה בבורסה
להלן מידע על השער הנמוך ביותר והגבוה ביותר בבורסה של מניות החברה בשנים  2012ו-
 2013ובתקופה שמיום  1בינואר  2014ועד  21באוגוסט ) 2014באגורות( ,מתואם לדיבידנדים:
התקופה

שער גבוה

תאריך

שער נמוך

תאריך

21.08.2014 -1.1.2014

1,689.24

11/05/2014

1,361

21/07/2014

שנת 2013

1,494.36

13/11/2013

878.16

01/01/2013

שנת 2012

959.86

13/12/2012

691.73

28/02/2012

ביום  21באוגוסט  2014היה שער הסגירה של מניות החברה בבורסה  1,386אג'.
 3.5נתונים כספיים למניה
ההון העצמי המיוחס לבעלים של החברה ,ליום  31במרץ  ,2014ליום  31בדצמבר  2013וליום
 31בדצמבר  2012הסתכם לכ 12.02-ש"ח למניה ,לכ 11.89-ש"ח למניה ולכ 10.59-ש"ח למניה,
בהתאמה.
הרווח למניה המיוחס לבעלים של החברה )בסיסי ובדילול מלא( לתקופות ביניים שהסתיימו
ביום  31במרץ  2014וביום  31במרץ  ,2013וכן לשנים שהסתיימו ביום  31בדצמבר  2013וביום
 31בדצמבר  2012הסתכם לכ 0.25-ש"ח למניה ולכ 0.25-ש"ח למניה ,וכן לכ 1.72-ש"ח למניה
ולכ 0.95-ש"ח למניה ,בהתאמה.

ג2-

פרק  - 4הזכויות הנלוות למניות החברה

1

הזכויות הנלוות למניות החברה מעוגנות בתקנון החברה ,כפי שפורסם על ידי החברה באתר המגנ"א של
רשות נירות ערך בכתובת ,www.magna.isa.gov.il :במסגרת דוח מיידי של החברה מיום  27באוקטובר
) 2011מס' אסמכתא ,(2011-01-310095 :המובא בתשקיף זה על דרך הפניה )להלן" :התקנון"(.
להלן תובא תמצית הפרטים מתקנון החברה אודות הזכויות הנלוות למניות החברה:
) (1הון המניות של החברה מורכב ממניות רגילות רשומות על שם בנות  0.01ש"ח ערך נקוב כל אחת.
) (2כל המניות הרגילות הנן שוות זכויות ביניהן לכל דבר ועניין ,וכל מניה רגילה ,שכל דרישות התשלום
בגינה נפרעו במלואן ,מקנה למחזיק בה את הזכויות המפורטות להלן:
)א( זכות להיות מוזמן ולהשתתף בכל האסיפות הכלליות של החברה וזכות לקול אחד בגין כל מניה
רגילה שברשותו ,בכל הצבעה ,בכל אסיפה כללית של החברה בה השתתף;
)ב( זכות לקבלת דיבידנדים ,אם וכאשר יחולקו ,וזכות לקבלת מניות הטבה ,אם יחולקו;
)ג( זכות להשתתף בחלוקת עודף נכסי החברה בעת פירוקה.
) (3להלן ריכוז הוראות התקנון המשקפות את עיקרי הזכויות הנלוות למניות החברה:
ההוראות

הסעיף/ים בתקנון

שינוי זכויות של מניות החברה

13-19

העברת מניות החברה ומסירתן

42-50

ניירות ערך הניתנים לפדיון

2

51-53

שינוי ההון

54-56

אסיפות כלליות של בעלי המניות

57-64

דיונים וקבלת החלטות באסיפות כלליות

76-84

הזכות למינוי דירקטורים

85-86

חלוקת דיבידנד ומניות הטבה

131-138

זכויות בפירוק החברה

151

יצוין כי החברה כללה בסעיפים  63ו)96-א( ,103 ,76-78 ,91 ,ו 152-לתקנונה הוראות בהתאם
לסעיפים )50א( 107 ,81 ,59 ,ו 259-לחוק החברות ,התשנ"ט,1999-בהתאמה .להלן נוסחם:
סעיף 63
"האסיפה הכללית רשאית ליטול סמכויות הנתונות לאורגן אחר לעניין מסוים או לפרק זמן
מסוים שלא יעלה על פרק הזמן הנדרש בנסיבות העניין .נטלה האסיפה הכללית סמכויות הנתונות
לפי החוק לדירקטוריון ,יחולו על בעלי המניות החובות ,הזכויות והאחריות החלות על דירקטורים
לעניין הפעלת אותן סמכויות ,בשינויים המחויבים ,ובכלל זה יחולו עליהם ,בשים לב
להחזקותיהם בחברה ,להשתתפותם באסיפה ולאופן הצבעתם ,הוראות הפרקים השלישי ,הרביעי
והחמישי של החלק השישי לחוק החברות".
____________________________
1
הנושאים המפורטים בפרק  4זה להלן לקוחים מתקנון החברה .ניתן לעיין בנוסח מלא של תקנון החברה באתר
המגנ"א של רשות ניירות ערך בכתובת .www.magna.isa.gov.il :למען הסר ספק יודגש כי הזכויות הנלוות למניות
החברה כפופות להוראות הדין )לרבות ,מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,סעיף 46ב לחוק ניירות ערך ,התשכ"ח-
.(1968
2
על פי סעיף 46ב' לחוק ניירות ערך תנאי לרישום מניות החברה הוא שבהון החברה יהיה סוג מניות אחד בלבד ,המקנה
זכויות הצבעה שוות ביחס לערכן הנקוב .אין בהוראה כאמור כדי למנוע מהחברה מלהנפיק מניות בכורה ,ובלבד
שחלפה שנה מיום שמניותיה נרשמו לראשונה למסחר.
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סעיף )96א(
"הדירקטוריון רשאי ליטול סמכויות הנתונות למנהל הכללי ,לעניין מסוים או לפרק זמן מסוים,
שלא יעלה על פרק הזמן הנדרש בנסיבות העניין ,והכל על פי שיקול דעת הדירקטוריון ,בהחלטה
שתתקבל ברוב קולות הדירקטורים".

סעיפים )86א( ו91-
"הדירקטורים ייבחרו בהחלטה ברוב רגיל של בעלי המניות שתתקבל באסיפה השנתית .כל
דירקטור שנבחר יכהן עד לאסיפה השנתית הבאה;"
"הדירקטורים רשאים למנות באופן מיידי או למועד עתידי דירקטור או דירקטורים נוספים אשר
יכהנו עד לאסיפה השנתית הבאה] " ...הדגשה אינה במקור[

סעיפים 76-78
"אין לפתוח בשום דיון באסיפה כללית אלא אם כן יהיה נוכח מניין חוקי תוך מחצית השעה מן
המועד שנקבע לפתיחתה .להוציא מקרים בהם מותנה אחרת בחוק החברות או בתקנון זה,
יתהווה מניין חוקי בשעה שיהיו נוכחים ,בעצמם או על ידי באי כוחם ,לפחות שני ) (2בעלי מניות
המחזיקים ביחד לפחות שליש ) (1/3מזכויות ההצבעה בחברה] ".ההדגשה אינה במקור[
"אם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא יימצא המניין החוקי ,היא תידחה לאותו
יום בשבוע הבא ,באותה שעה ובאותו מקום ,או לכל מועד אחר ,אם צוין בהודעה על האסיפה
ובאסיפה הנדחית ידונו העניינים שלשמם נקראה האסיפה הראשונה] "....ההדגשה אינה במקור[
"בכל אסיפה כללית ייבחר יושב ראש לאותה אסיפה .בחירת יושב ראש האסיפה תעשה בתחילת
הדיון באסיפה ,שתפתח ,בכפוף לקיום מנין חוקי ,על ידי מזכיר החברה או על ידי בעל מניות
שמזכיר החברה הסמיך לעניין זה" ]ההדגשה אינה במקור[

סעיף 103
"החלטות בדירקטוריון יתקבלו ברוב רגיל .בהצבעה בדירקטוריון יהיה קול אחד לכל דירקטור.
ליושב ראש הדירקטוריון לא יהיה קול נוסף או מכריע] ".ההדגשה אינה במקור[

סעיף 152
")א( החברה רשאית לפטור מראש נושא משרה בה מאחריותו ,כולה או מקצתה ,בשל נזק עקב
הפרת חובת הזהירות כלפיה;
על אף האמור בסעיף קטן )א( ,החברה אינה רשאית לפטור מראש דירקטור מאחריותו
)ב(
כלפיה עקב הפרת חובת הזהירות בחלוקה ,כמשמעותה בחוק החברות.".
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פרק  – 5ייעוד תמורת ההנפקה
5.1

תמורת ההצעה
במועד תשקיף מדף זה החברה אינה מציעה ניירות ערך כלשהם ,ולפיכך לא תהיה כל
תמורה מיידית בעקבות פרסום תשקיף המדף.

5.2

ייעוד התמורה
במידה שיוצעו בעתיד ניירות ערך על בסיס תשקיף מדף זה על פי דוחות הצעת מדף,
התמורה שתתקבל מהנפקות אלה תיועד למטרות שונות ,כפי שתחליט הנהלת החברה.
היה וייקבע יעוד ספציפי לתמורת ההנפקה על פי דוח הצעת מדף שתפרסם החברה היא
תפורט בדוח הצעת המדף .כמו כן ,במסגרת דוח הצעת המדף ,תודיע החברה כיצד
בכוונתה להשקיע את תמורת ההנפקה ,בתקופה שעד לשימוש בפועל בתמורת ההנפקה
בגין ההצעה כאמור.

5.3

סכום מינימאלי
לא נקבע סכום מינימאלי להנפקה ,אשר יש להשיגו על פי תשקיף מדף זה.

ה1-

פרק  – 6תיאור עסקי התאגיד ופעילותו
6.1

כללי
בהתאם לתקנות 6ב' ו)44-א (1לתקנות ניירות ערך )פרטי התשקיף וטיוטת תשקיף  -מבנה וצורה(,
התשכ"ט ,1969-תיאור עסקי החברה נכלל בתשקיף זה על דרך ההפניה לחלק א' )תיאור עסקי התאגיד(
בדוח התקופתי של החברה לשנת  ,2013כפי שפורסם ביום  26במרץ  ,2014מס' אסמכתא2014-01- :
) 024513להלן" :הדוח השנתי"( ,למעט כמפורט להלן:
) (1חלף האמור בסעיפים  7.1.3ו 7.2.3-לפרק תיאור עסקי החברה בדוח השנתי יובא נוסח מעודכן
כדלקמן:
" 7.1.3פילוח הכנסות מוצרים בתחום המצברים
הכנסות החברה מחיצוניים )בנטרול עסקאות בתוך הקבוצה( מהפעילות בתחום המצברים
היוו כ 38.21% -מסך הכנסות החברה )במאוחד( לשנת .2013
הנתח העיקרי בהכנסות וברווחיות החברה בתחום המצברים נובע ממכירת מצברים )מתוכם
הכנסות ממצברים מיצור עצמי להתנעת מנועים לרכבים )למעט אופנועים( היוו בתקופת
הדוח כ 86%-מהכנסות החברה בתחום המצברים( ואילו נתח הכנסות ורווחיות החברה
ממכירת המוצרים הנלווים אינו מהותי".
" 7.2.3פילוח הכנסות מוצרים בתחום הצמיגים
הכנסות הקבוצה מחיצוניים )בנטרול עסקאות בתוך הקבוצה( מהפעילות בתחום הצמיגים
היוו כ 61.79%-מסך הכנסותיה של החברה )במאוחד( בשנת  .2013עיקר ההכנסות הנובעות
מתחום הצמיגים מקורן במכירות של צמיגים וחלקן הלא מהותי ממכירות של מוצרים
נלווים .להלן פילוח הכנסות מקבוצות צמיגים עיקריות לשנת :2013
היקף הכנסות שנתי
באלפי ש"ח
122,384
95,465

קבוצת מוצרים דומים
צמיגים ללקוחות מוטי איכות
צמיגים ללקוחות מוטי מחיר

שיעור מסך הכנסות
החברה השנתי
)במאוחד(
33.6%
26.2%

) (2בסעיפים  12.1.1ו 12.2.5-לפרק תיאור עסקי החברה בדוח השנתי יובא נוסח מעודכן עם הבהרות
כדלקמן:
" 12.1.1מחיר העופרת – העופרת הינה כאמור חומר גלם מהותי בתהליך ייצור המצבר .מחיר העופרת
נקבע בשוק העולמי .תנודתיות חריפה במחירי העופרת )כלפי מעלה או כלפי מטה( ,שאינה
מלווה בעדכון מקביל של מחירי המצברים ,עשויה/עלולה להוות מרכיב חשוב בתוצאות
העסקיות של החברה בתחום המצברים .יחד עם זאת ,ככל שישנו שינוי בעלות חומר גלם זה,
ובמיוחד אם מדובר בשינוי מהותי ,החברה מתאימה את מחירי המצברים לעלויות העופרת,
אם כי באיחור מה ולעתים ,מתוך שיקולים מסחריים ,בפחות מהשיעור המתחייב .לפרטים
אודות התפתחות מחירי העופרת ראה סעיף )7.1.1.5ד( לעיל".
" 12.2.5שינויים במחירי חומרי הגלם – עלות חומרי הגלם במצבר הינה כ 68% -מעלות ייצור המצבר.
מרבית חומרי הגלם בתחום המצברים נרכשים בחו"ל ומחיריהם וכן מחיר העופרת
הממוחזרת המיוצרת בארץ נתונים להשפעות גלובליות ,שלחברה אין יכולת להשפיע עליהם.
מדיניות אחזקת המלאי של החברה ,המושפעת בין השאר מריחוק ממקורות האספקה )ראו

ו1-

גם סעיף  12.2.1לעיל( ,גורמת לכך שהחברה אינה יכולה לפעול בהתאמה אופטימלית
לשינויים במחירי חומרי הגלם .לפיכך ,עד לתום השימוש במלאי הקיים ,ירידה במחיר חומרי
הגלם עלולה לפגוע בחברה בטווח הקצר ,ואילו עלייה במחיר חומרי הגלם ,עשויה להיטיב עם
החברה בטווח הקצר בתחום המצברים .יצוין ,כי מאחר ועלות חומרי הגלם האחרים במצבר,
הינה נמוכה יותר ביחס לעלות העופרת במצבר ,השינוי במחיר חומרי הגלם הנוספים בשוק
התחרותי בו פעולת החברה בדרך כלל אינו מגולגל ללקוחות החברה ולכן השינוי בחומרי
הגלם הנוספים עשוי להשליך באופן מהותי יותר על הרווחיות הגולמית.
) (3בסעיף  12לפרק תיאור עסקי החברה בדוח השנתי יתווסף גילוי במסגרת סעיפים ) 12.3החדש(
ו) 12.4-סעיף  12.3לשעבר( בדבר סיכונים מיוחדים לחברה כדלקמן:
" 12.3סיכונים מיוחדים
פקיעת הפצה בלעדית של צמיגי קונטיננטל – לפקיעת הסכם קונטיננטל עשויה להיות השפעה
לרעה ,לפחות בטווח הקצר ,על היקף הפעילות והרווחיות של פעילות הקבוצה בתחום
הצמיגים בשל החלפתה של קונטיננטל בספקי צמיגים ממותגים ואחרים וכן השלכה לרעה על
המימון הבנקאי שניתן לקבוצה ,כמפורט בסעיף  8.2לעיל .לפרטים אודות הסכם קונטיננטל
ראה סעיף  10.2לעיל .לפרטים אודות שיעור רכישת צמיגים מקונטיננטל ראה סעיף 7.2.10
לעיל .לפרטים אודות התאמת התמורה בגין רכישת החזקות בכסלו על פי הסכם כסלו
במקרה של פקיעת הסכם קונטיננטל ראה סעיף  10.1.3לעיל .לפרטים אודות הסכומים
שהוכרו בדוחות הכספיים של החברה בגין הסכם קונטיננטל ראה ביאור  5בדוח הכספי".
במסגרת סעיף ) 12.4סעיף  12.3לשעבר( סיכון כאמור ידורג כסיכון מיוחד לחברה בעל השפעה
בינונית על פעילות החברה בכללותה.
6.2
6.2.1

שינויים ,חידושים הבהרות ותוספות לדוח השנתי:
ביום  11במאי  2014פרסמה החברה מצגת אשר הוצגה לגורמים שונים בשוק ההון .לפרטים נוספים
ראה דוח מיידי של החברה מיום  11במאי  ,2014מס' אסמכתא  ,2014-01-059976המובא בתשקיף זה
על דרך הפניה.

 6.2.2ביום  22במאי  2014פרסמה החברה את דוח הביניים לרבעון הראשון של שנת ) 2014להלן" :הדוח
הרבעוני"( הכולל ,במסגרת דוח דירקטוריון לתקופה האמורה התייחסות לשינויים וחידושים מהותיים
אשר אירעו בעסקי החברה בשלושת החודשים שהסתיימו ביום  31במרץ  2014ולאחר תאריך הדוח,
במסגרת סעיפים  1.2ו 3.1-לדוח הדירקטוריון ,בהתאמה .המידע האמור בדוח הרבעוני ,מס' אסמכתא:
 ,2014-01-070839מובא בתשקיף זה על דרך ההפניה.
 6.2.3ביום  22במאי  ,2014במסגרת הדיון שערך דירקטוריון החברה אודות הדוחות הכספיים של החברה ליום
 31במרס  2014החליט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד לבעלי המניות של החברה בסך כולל של
 650אלפי ש"ח המהווים שיעור של כ 35.33%-מתוך הרווח הנקי ,המיוחס לחברה עצמה ,לרבעון
הראשון של שנת  .2014לדעת דירקטוריון החברה ,החלוקה הנ"ל עולה בקנה אחד עם מדיניות חלוקת
הדיבידנד של החברה .לפרטים ראו דוח מיידי של החברה מיום  22במאי  ,2014מס' אסמכתא 2014-01-
 ,070818המובא בתשקיף זה על דרך הפניה.
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 6.2.4ביום  1ביוני  2014בוצע פירעון סופי של אגרות החוב )סדרה א'( של החברה במסגרתו פרעה החברה
 8,330,000ש"ח ע.נ .אגרות חוב )סדרה א'( של החברה בהתאם לתנאיהם ,בתוספת הפרשי הצמדה
וריבית .ראה לעניין זה גם דוח מיידי של החברה מיום  1ביוני  ,2014מס' אסמכתא 2014-01-081087
המובא בתשקיף זה על דרך הפניה.
6.3

השקעות בחברות בת ובחברות קשורות מהותיות לתאריך התשקיף

 6.3.1פרטים על השקעות בחברות בת וחברות קשורות

שם החברה
כסלו תחבורה
בע"מ )"כסלו"(*

סוג
המניות

מספר
המניות

שווי
נקוב
של
מניה

ערכם בדוח הכספי
של התאגיד ליום
31.03.2014
)באלפי ש"ח(

רגילות

2,000

 1ש"ח

65,847

שיעור החזקה
בהון ,בהצבעה
ובסמכות למנות
דירקטורים

יתרת הלוואות
בדוח הכספי
ליום 31.03.2014
)באלפי ש"ח(

תנאי
ההלוואות

-

-

**

50%

* לפרטים אודות ההשקעה בכסלו )במאוחד( ראה סעיפים  1.4ו 10.1-בפרק א'  -תיאור עסקי החברה
בדוח השנתי .פעילותה של כסלו )במאוחד( מהווה את תחום פעילות הצמיגים של החברה )במאוחד(,
כמפורט בפרק א' – תיאור עסקי החברה בדוח השנתי.
** יתרת המניות מוחזקות על ידי חברת כסלו גרין בע"מ ,חברה פרטית בשליטתו של מר צביקה גרינברג,
יו"ר דירקטוריון משותף ומנכ"ל כסלו )להלן" :כסלו גרין"( .לחברה קיימת זכות לרכישת מלוא
ההחזקות בכסלו .לפרטים נוספים אודות זכויות החברה בכסלו ולהחזקה בה מכוח הסכם בעלי מניות
ראה סעיפים  10.1.5ו 10.1.7-בפרק א'  -תיאור עסקי החברה ,בדוח השנתי .כסלו מחזיקה במלוא הון
המניות וזכויות ההצבעה של חברת אליאנס שיווק ישראל בע"מ.
 6.3.2הכנסות של חברות בנות וקשורות מהותיות והכנסות החברה מהן )באלפי ש"ח(
א .רבעון ראשון של שנת 2014

שם החברה

רווח

רווח
כולל
אחר

דיבידנד
בשנת
הדוח

כסלו
)במאוחד(

*2,612

*0

-

דיבידנד
לאחר
תאריך
הדוח על
המצב
הכספי
-

דמי
ניהול
בתקופת
הדוח
180

דמי ניהול
לאחר
תאריך
הדוח על
המצב
הכספי
260

הכנסות
הכנסות
)הוצאות(
)הוצאות(
ריבית לאחר
ריבית
הדוח על
בתקופת
המצב
הדוח
הכספי
-

* חלקה של החברה ברווח הינו .50%
ב .שנת 2013

*

שם החברה

רווח

רווח כולל אחר

כסלו
)במאוחד(

*13,238

*0

דיבידנד
בשנת הדוח
-

דמי ניהול
בתקופת הדוח
640

הכנסות )הוצאות(
ריבית בתקופת הדוח
-

חלקה של החברה ברווח הינו .50%

ג .שנת 2012
שם החברה

רווח )הפסד(

רווח כולל אחר

כסלו
)במאוחד(

)**,*(154

**,*0

דיבידנד
בשנת הדוח
-

דמי ניהול
בתקופת הדוח
200

הכנסות )הוצאות(
ריבית בתקופת הדוח
-

* חלקה של החברה ברווח )בהפסד( הינו .50%
** תוצאות פעילותה של כסלו אוחדו לראשונה בדוחותיה הכספיים של החברה מיום  3בספטמבר .2012
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 6.4הסברי הדירקטוריון
להלן דוחות דירקטוריון של החברה לתקופת ביניים שהסתיימה ביום  31במרץ  2014ולשנת .2013
לעניין זה יצוין ,כי במסגרת דוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר ,2013
כללה החברה התייחסות לכדאיות מימושה על-ידי החברה של אופציה לרכישת החזקות של כסלו גרין
בע"מ )בעלת זכויות מיעוט בשיעור של  (50%בכסלו תחבורה בע"מ )חברה מאוחדת המוחזקת  50%על
ידי החברה( )להלן" :כסלו"( ,כפי שפורטה בסעיף  10.1.5לחלק א' )תיאור עסקי התאגיד( בדוח השנתי,
אשר מקנה לחברה שליטה בכסלו ומאפשרת את הצגת פעילות הצמיגים המנוהלת בכסלו )במאוחד(
כפעילות מאוחדת של החברה ,כאמור בביאור 3ב' לדוח הכספי השנתי של החברה לשנת  2013המצורף
בפרק  9להלן.

ו4-

מפעלי ע .שנפ ושות' בע"מ
דוח הדירקטוריון
מפעלי ע .שנפ ושות' בע"מ )"החברה"(
דין וחשבון הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לתקופה שהסתיימה
ביום  31במרס 2014
לכבוד:
ציבור בעלי המניות
אנו מתכבדים להגיש את דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ותאגידים בשליטתה במאוחד
)להלן" :הקבוצה"( )לרבות חברה פרטית מאוחדת כסלו תחבורה בע"מ )להלן" :כסלו"( וחברה בת
פרטית של כסלו  -אליאנס שיווק ישראל בע"מ )להלן" :אליאנס שיווק"( ,אשר תכוננה "קבוצת
כסלו"( לתקופה שהסתיימה ביום  31במרס  ,2014כשהוא ערוך עפ"י תקנות ניירות ערך )דו"חות
תקופתיים ומיידיים( ,התש"ל) 1970-להלן" :התקנות"(.
היקפו של דוח זה הינו מצומצם והוא נערך תחת ההנחה ,שבפני קוראו מצוי דו"ח הדירקטוריון על
מצב ענייני הקבוצה לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר ) 2013להלן" :הדוח השנתי"(.
הדוחות הכספיים של החברה לתאריך המאזן נערכו בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים –
תקני  IFRSולהוראות הגילוי על פי התקנות.
 .1הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד
 1.1כללי
החברה נתאגדה בישראל ביום  4בינואר  ,1951כחברה פרטית בערבון מוגבל .החברה הפכה
לחברה ציבורית וחברת איגרות חוב ,כמשמעות המונחים בחוק החברות ,התשנ"ט1999-
)להלן" :חוק החברות"( בעקבות הנפקה לציבור של מניות ואגרות חוב )סדרה א'( של החברה
על פי תשקיף מיום  26לאפריל ,2007 ,אשר נרשמו למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב
בע"מ )להלן" :הבורסה"(.
עד הרבעון השלישי של שנת  2012פעלה החברה במסגרת תחום פעילות אחד ,המהווה מגזר
עסקי ,והוא תחום המצברים.
ביום  3בספטמבר ) 2012להלן" :מועד ההשלמה"( הושלם מערך עסקאות אשר במסגרתו
רכשה החברה החזקות בקבוצת כסלו )החזקה ב 50%-מהון המניות של כסלו עם אופציה
לרכישת מלוא ההחזקות במניות כסלו ,כאשר כסלו מחזיקה במלוא הון המניות של אליאנס
שיווק( )להלן" :עסקת רכישת פעילות הצמיגים"( .קבוצת כסלו עוסקת ביבוא ,שיווק והפצה
של צמיגים בישראל כאמור להלן.
בעקבות השלמת עסקת רכישת פעילות הצמיגים כאמור לעיל עוסקת הקבוצה ,החל ממועד
ההשלמה ב 2 -תחומי פעילות מרכזיים ,המדווחים כמגזרים עסקיים בדוחותיה הכספיים
המאוחדים:
מגזר המצברים
מאז שנת הקמתה ,עוסקת החברה בפעילות המצברים כמפורט להלן:
 ייצור מצברי התנעה לכלי רכב מסוגים שונים ,לרבות רכב פרטי ,מסחרי ,משאיות,
אוטובוסים ,ציוד מכני כבד ,טנקים וכיו"ב;
 ייצור מצברים לפריקה עמוקה;
 ייבוא מצברים לרכב ולאופנועים;
 ייבוא מצברים לפריקה עמוקה  -החברה הינה מפיץ ראשי ) Trojan Master Distributor
 (For Israelשל חברת  Trojan Battery Companyמארה"ב) ,להלן,("Trojan" :
אשר הינה מהמובילות בעולם בייצור ושיווק מצברים לפריקה עמוקה.
 שיווקם ומכירתם של המצברים בשוק המקומי.
 יצוא מצברים מתוצרת החברה לחו"ל.
כמו כן ,קונה החברה ומשווקת בארץ מוצרים נלווים ,המבוקשים ע"י לקוחותיה.
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מפעלי ע .שנפ ושות' בע"מ
דוח הדירקטוריון
מגזר הצמיגים
החל ממועד ההשלמה עוסקת החברה )באמצעות קבוצת כסלו( בפעילות צמיגים ,כמפורט
להלן:
)א(

באמצעות כסלו  -כסלו הינה מפיצה בלעדית בישראל של מגוון צמיגי "קונטיננטל"
) ,(Continentalאשר נמנה על מותגי הצמיגים המובילים בעולם .בנוסף ,כסלו מייבאת
ומשווקת גם צמיגים המיוצרים על ידי יצרני צמיגים אחרים .הצמיגים שמייבאת כסלו
מיועדים לרכבי נוסעים ,רכבים מסחריים ,משאיות ,אוטובוסים .כמו כן ,מייבאת כסלו
ומפיצה סוליות צמיגים מחברת 'מרנגוני' האיטלקית.
לקוחות כסלו פרוסים בפריסה ארצית ,מרבית הלקוחות הינם צמיגיות )פנצ'ריות(
ובנוסף ,לקוחות מוסדיים ,ציי רכב ,מפיצים וצרכני קצה.

)ב( באמצעות אליאנס שיווק  -אליאנס שיווק הוקמה בשנת  1992ושימשה ,עד שלהי שנת
 2008כזרוע השיווק וההפצה בצפון הארץ של אליאנס חברה לצמיגים בע"מ )חברה
ציבורית שאגרות החוב שלה רשומות למסחר בבורסה( )להלן" :אליאנס"( .משלהי שנת
 2008ועד מועד ההשלמה ,כל פעילות השיווק של אליאנס בישראל מוזגה לתוך אליאנס
שיווק .החל ממועד ההשלמה ,מעניקה אליאנס לאליאנס שיווק ,זכויות בלעדיות להפצה,
שיווק ומכירה בשטחי ישראל ובשטחי יהודה ושומרון ועזה )להלן" :הטריטוריה"( של
צמיגי  Off Roadהמיוצרים ,מופצים ו/או נמכרים על ידי קבוצת אליאנס בעולם וכן,
שירותים לוגיסטיים שונים .בנוסף ,מייבאת אליאנס שיווק ,מפיצה ומשווקת מגוון
צמיגים אחרים ובכלל אלה צמיגים מתוצרת ) Cooperארה"ב(.
לקוחותיה של אליאנס שיווק דומים במאפייניהם ללקוחותיה של כסלו.
 1.2אירועים עיקריים בתקופת הדו"ח
 1.2.1אימוץ הקלות לתאגיד קטן כמשמעותו על פי תקנה 5ג' לתקנות
בהתאם להחלטת דירקטוריון החברה מיום  25בפברואר  ,2014החברה אימצה
יישום כל ההקלות שרשאי לאמץ תאגיד קטן מכוח תקנה 5ד' לתקנות החל מהדוח
התקופתי של החברה לשנת .2013
 1.2.2חלוקת דיבידנד בסך של  1.5מיליון ש"ח לבעלי המניות של החברה
דירקטוריון החברה בישיבתו מיום  25במרס  2014החליט על חלוקת דיבידנד
לבעלי המניות של החברה בסך של  1.5מיליון ש"ח אשר היוו כ 36.9% -מהרווח
הנקי של החברה לרבעון האחרון של שנת  2013המיוחס לחברה עצמה .הדיבידנד
שולם לבעלי המניות של החברה ביום  14באפריל  .2014לפרטים נוספים ראה דוח
מיידי של החברה מיום  26במרס  ,2014מס' אסמכתא  2014-01-024372המובא
בדוח זה על דרך הפניה.
סכום הדיבידנד למניה ששולם ביום  14באפריל  2014היה  0.1181577ש"ח למניה.
 1.3מצב כספי
בסעיפי מאזן הקבוצה המסתכמים ליום  31במרס  2014בסך של  400,306אלפי ש"ח
לעומת  415,000אלפי ש"ח ליום  31בדצמבר 2013 ,חלו ההתפתחויות הבאות:
הסעיף

לתקופה שהסתיימה
ביום

הסברי החברה

31
31
בדצמבר
במרץ
2013
2014
אלפי ש"ח
ושווי 12,743
מזומנים
ונכסים
מזומנים
פיננסיים בשווי הוגן
דרך רווח או הפסד

לפרטים בדבר הגידול ביתרת המזומנים
ראה סעיף .1.5

6,904
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לתקופה שהסתיימה
ביום

הסעיף

הסברי החברה

31
31
בדצמבר
במרץ
2013
2014
אלפי ש"ח
לקוחות

159,965

177,624

קיטון בסך של כ 17,659 -אלפי ש"ח.
מתוך הקיטון סך של כ 13,561 -אלפי ש"ח
נובע ממגזר המצברים ,וזאת בשל קיטון
במכירות בתקופה הנסקרת .לפרטים
בדבר השפעת העונתיות ראה ביאור 8
לדוחות הכספיים .במגזר הצמיגים חל
קיטון של כ 4,058 -אלפי ש"ח שנובע
בעיקר מקיטון במכירות בתקופה
הנסקרת.
יתרת הלקוחות ליום  31במרס 2014
הסתכמה לסך של כ 159,965 -אלפי ש"ח
לעומת סך של כ 166,087 -אלפי ש"ח ליום
 31במרס  ,2013קיטון בסך של כ6,122 -
אלפי ש"ח הנובע בעיקר בשל דחיה
בגביית התקבול על ידי הלקוחות וזאת
בשל עיתוי חג הפסח אשר חל בסוף חודש
מרס אשתקד.

מלאי

82,814

85,480

קיטון בסך של כ 4,841 -אלפי ש"ח נובע
בעיקר כתוצאה מיישום מדיניות הקבוצה
ביחס לניהול המלאי והיקפו.

146,435

קיטון בסך של  13,836אלפי ש"ח .מתוך
הקיטון ,סך של  12,647אלפי ש"ח נובע
כתוצאה מרווחיות הקבוצה ומקיטון בהון
החוזר.

35,631

יתרת ספקים ונותני שירותים ליום 31
במרס  2014הסתכמה לסך של כ34,793 -
אלפי ש"ח לעומת סך של כ 26,541 -אלפי
ש"ח ליום  31במרס  .2013הגידול נובע
בעיקרו מגידול ביתרת הספקים בתחום
הצמיגים בסך של כ 7,609 -אלפי ש"ח,
וזאת בשל עיתוי תשלומים שוטפים עבור
רכישות מלאי ובגין תשלום יתרה בסך של
כ 4 -מיליון ש"ח לצד קשור.

מוסדות ממשלה

3,111

6,021

קיטון בסך של כ 2,910 -אלפי ש"ח הנובע
בעיקר ממגזר המצברים וזאת בשל
הקיטון במכירות בתקופה הנסקרת.

הון עצמי

152,536

150,890

הון עצמי מסך המאזן 38.10%
המאוחד באחוזים

36.36%

והלוואות 132,599
אשראי
לזמן קצר ,אגרות
חוב ,הלוואות לזמן
ארוך והתחייבות בגין
מותנית
תמורה
עסקים
בצירוף
)להלן" :אשראי"(
ספקים
שירותים

ונותני 34,793
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השינוי בהון נובע בעיקרו מהרווח
בתקופה המיוחס לבעלי מניות החברה
בסך של כ 3,146 -אלפי ש"ח בקיזוז
דיבידנד שהוכרז בסך כולל של 1,500
אלפי ש"ח ששולם בחודש אפריל .2014
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 1.4תוצאות הפעילות
עם רכישת השליטה בקבוצת כסלו כאמור בסעיף  1.1לעיל ,הקבוצה פועלת בשני תחומי
פעילות המהווים מגזרים עסקיים שלהלן:
• מגזר המצברים – ייצור ,יבוא ,שיווק והפצת מצברים )פעילות המתבצעת ע"י החברה(;
• מגזר הצמיגים – יבוא ,שיווק והפצת צמיגים )פעילות המתבצעת ע"י קבוצת כסלו(;
להלן ריכוז הנתונים הכספיים מתוך הדוחות על הרווח הכולל של הקבוצה ,לתקופות של
שלושה חודשים שהסתיימו ביום  31מרס  2014ו 2013 -ולשנת :2013
 3חודשים שהסתיימו
ביום  31במרס
2013
2014
)בלתי מבוקר(
אלפי ש"ח
הכנסות
רווח גולמי
רווח מפעולות
הכנסות )הוצאות( מימון-נטו
סך רווח כולל לתקופה

78,944
19,718
7,219
)(1,061
4,452

86,582
21,650
7,864
)(1,271
4,877

שנה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר
2013
)מבוקר(
364,597
94,094
42,847
)(6,606
28,512

 1.4.1הכנסות
מכירות הקבוצה ברבעון הראשון של שנת  2014הסתכמו לסך של  78,944אלפי ש"ח
לעומת סך של  86,582אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד ,קיטון בשיעור של כ-
.8.82%
מגזר המצברים
המכירות ברבעון הראשון של שנת  2014הסתכמו לסך  30,626אלפי ש"ח לעומת סך
של  31,340אלפי ש"ח בתקופה המקבילה ,אשתקד ,המהווה קיטון בשיעור לא מהותי
של כ 2.28% -לעומת התקופה המקבילה אשתקד.
מכירות מצברים בשוק המקומי מתאפיינות בעונתיות ,כאשר שינויים קיצוניים במזג
האויר תורמים לגידול במכירות ולכן בד"כ המכירות הגדולות ביותר הן בחצי השני
של השנה )חודשים יולי עד דצמבר() .לפרטים נוספים ראו סעיף  7.1.7בפרק א' –
"תיאור עסקי התאגיד"(.
מגזר הצמיגים
המכירות ברבעון הראשון של שנת  2014הסתכמו לסך של  48,324אלפי ש"ח לעומת
סך של  55,242אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד ,המהווה קיטון בשיעור של כ-
 12.52%הנובע מירידת מחירי הרכישה בעיקר בעקבות ירידת מחיר הגומי ,הנמנה על
חומרי הגלם העיקריים מהם מיוצרים הצמיגים ,אשר גרמה לשחיקה במחירי
המכירה נוכח הסביבה התחרותית ,מעיתוי המכירות למספר לקוחות ומהמעבר של
ניהול מלאי החברה ממספר מחסנים למחסן מרכזי אחד שהושלם רק לאחר סוף
הרבעון.
 1.4.2רווח גולמי
ברבעון הראשון של שנת  2014הסתכם הרווח הגולמי לסך של כ 19,718 -אלפי ש"ח,
לעומת  21,650אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד .שיעור הרווח הגולמי ברבעון
הראשון של התקופה הנסקרת עמד על כ ,24.98% -לעומת שיעור של  25.01%בתקופה
המקבילה אשתקד.
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להלן תובא התייחסות נפרדת לשיעור הרווח הגולמי לכל אחד מהמגזרים:
מגזר המצברים
 3חודשים שהסתיימו שנה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר
ביום  31במרס
2013
2013
2014
)מבוקר(
)בלתי מבוקר(
אלפי ש"ח
9,224
30.12%

רווח גולמי
שיעורו מהמכירות

9,409
30.02%

43,796
31.44%

לעניין הרווח הגולמי ולשיעורו ,יש להתייחס למחירי המצברים ולחומר הגלם העיקרי
בו משתמשת החברה – עופרת:
•

לעופרת שני מקורות :מיבוא וממיחזור.
 (1מחיר העופרת המיובאת מבוסס על מחירי העופרת הנקבעים בבורסת
המתכות באנגליה ) ,(London Metal Exchange - LMEובתוספת
פרמיה הנקבעת במשא ומתן מול ספקי העופרת .מחיר העופרת מצוטט
בדולר של ארה"ב .קיימת תנודתיות במחיר העופרת המושפעת מההיצע
והביקוש העולמיים וכן מהתנהגות ספקולטיבית של גורמים בינלאומיים.
להלן גרף המתאר את התנודתיות במחירי העופרת החל מחודש ינואר
:2012

התפתחות מחירי עופרת )ממוצע חדשי(

מחיר ב$ -

2,500.00
2,400.00
2,300.00
2,200.00
2,100.00
2,000.00
1,900.00
1,800.00
1,700.00
1,600.00
תאריך

(2

עלות העופרת ממיחזור נקבעת ממחיר המצברים הישנים ,אותם אוספת
החברה לצורך מיצוי העופרת שנמצאת בהם )מיחזור( ,בתוספת עלויות
המיחזור .מחיר המצברים הישנים נגזר ממחירי העופרת המיובאת ,אם כי
התאמת מחיר המצברים הישנים למחיר העופרת נעשית באיחור מה .עלות
המיחזור נקבעת ע"י ספק המיחזור )לחברה ספק יחיד לעופרת ממוחזרת -
הקורנס מפעלי עופרת בע"מ ,לפרטים נוספים ראה סעיף  7.1.12בפרק א' -
"תיאור עסקי התאגיד" לדוחות הכספיים לשנת  (2013ונגזרת מעלויותיו.
כתוצאה מכך ,משתנה עלות העופרת הממוחזרת בקצב אטי יותר מהשינוי
במחיר העופרת המיובאת.
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מגזר הצמיגים
 3חודשים שהסתיימו
ביום  31במרס
2013
2014
)בלתי מבוקר(
אלפי ש"ח
רווח גולמי
שיעורו מהמכירות
עלויות הפחתה הכלולות בעלות המכר
שיעור הרווח הגולמי בנטרול הפחתה של
נכסים בלתי מוחשיים

שנה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר
2013
)מבוקר(

10,494
21.72%

12,241
22.16%

50,298
22.32%

595

595

2,380

22.95%

23.24%

23.38%

הרווח הגולמי לרבעון הראשון של שנת  2014הסתכם לסך של  10,494אלפי ש"ח
ומהווה שיעור של כ 21.72% -מהמכירות לעומת הרווח הגולמי בתקופה המקבילה
אשתקד אשר הסתכם לסך של כ 12,241 -והיווה שיעור של כ 22.16%-מהמכירות.
השיעור כאמור בתקופת הדוח ,אינו מהווה שינוי מהותי ביחס לתקופה המקבילה,
אשתקד.
הסעיף

הוצאות
ושיווק
הוצאות
וכלליות

לתקופה שהסתיימה
ביום  31במרץ

2013
2014
אלפי ש"ח
9,225
מכירה 8,798
הנהלה 3,401

הוצאות )הכנסות( 300
אחרות ,נטו

רווח מפעולות

7,219

3,962

הסברי החברה

קיטון בשיעור של כ .4.6% -לא חל שינוי
מהותי בהרכב ההוצאות.
קיטון בשיעור של כ 14.16% -הנובע
בעיקר מקיטון בהוצאות שכר עבודה
במגזר המצברים בסך של כ 177 -אלפי
ש"ח בעקבות החלפת תפקידים של
מנהלת הכספים הנוכחית ומנהל הכספים
לשעבר אשר כיהנו במקביל בתקופה
המקבילה אשתקד לעומת תקופת הדוח
ובסך של  396אלפי ש"ח ממגזר הצמיגים,
בשל קיטון בהוצאות הפרשה לחובות
מסופקים.
עיקר השינוי נובע ממגזר הצמיגים
כתוצאה מקיטון בעמלות כרטיסי אשראי
בסך של כ 90 -אלפי ש"ח ,קיטון בהוצאות
עסקאות פורוורד בסך של כ 78 -אלפי
ש"ח ומרישום רווחי הון בסך של  30אלפי
ש"ח לעומת הפסדי הון בסך של כ41 -
אלפי ש"ח בתקופה המקבילה ,אשתקד.

599

הכנסות אחרות ,נטו ,בשנת  2013הסתכמו
לסך של כ 3,868 -אלפי ש"ח לעומת
הוצאות בסך של  877אלפי ש"ח בשנת
 .2012עיקר השינוי נובע ממגזר המצברים
בגין החזר מס קניה נטו בסך של כ5,996 -
אלפי ש"ח כמפורט בסעיף  1.2.12בפרק ב'
 דוח הדירקטוריון לשנת .2013קיטון בסך של  645אלפי ש"ח המהווה
קיטון בשיעור של .8.20%

7,864
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הסעיף

לתקופה שהסתיימה
ביום  31במרץ

2013
2014
אלפי ש"ח
1,271
הוצאות מימון 1,061 -
נטו
הוצאות מימון – 452
נטו – החברה
ומגזר המצברים

692

הוצאות מימון – 609
נטו – קבוצת כסלו
ומגזר הצמיגים

579

1,706

1,716

מסים על הכנסה

רווח נקי ורווח 4,452
כולל

4,877

הסברי החברה

הוצאות המימון לקבוצה נובעות בעיקרן
ממימון פעילותה של קבוצת כסלו וממגזר
הצמיגים.
הקיטון בהוצאות המימון ,נטו נובע בעיקר
מקיטון בהוצאות המימון בגין אגרות חוב
בשל פירעון קרן האג"ח שחל במאי .2013
גידול בסך של כ 5.18% -הנובע מגידול
בהוצאות ריבית בגין הלוואה שנלקחה
בחודש יוני  2013לצורך רכישת מקרקעין
המשמשים כרכוש קבוע של קבוצת כסלו
בקיזוז הקטנת אשראי לזמן קצר בסך של
כ 12,646 -אלפי ש"ח.
שיעור המס האפקטיבי לתקופה הנסקרת
מסתכם לסך של כ 27.7% -לעומת כ-
 26.0%בתקופה המקבילה אשתקד.
הגידול בשיעור המס האפקטיבי נובע
כתוצאה מהעלאת שיעורי המס )החוק
לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים )תיקוני
חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013
ו ((2014 -מ 25% -ל.26.5% -
לאור האמור לעיל חל קיטון בשיעור של
כ.8.71% -

 1.5נזילות
יתרת המזומנים ושווי מזומנים ליום  31במרס  2014הינה כ 12,743 -אלפי ש"ח לעומת כ-
 6,352אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.
מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת ליום  31במרס  2014הסתכמו לסך של כ20,473 -
אלפי ש"ח לעומת סך של כ 7,417 -אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד .הגידול
במזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת בתקופת הדוח נובע בעיקר מקיטון בלקוחות ומלאי
של כ 17,659 -אלפי ש"ח ו 2,666 -אלפי ש"ח ,בהתאמה ,בקיזוז קיטון במוסדות ממשלה
וזכאים אחרים בסך של כ 2,910 -אלפי ש"ח ו 1,731 -אלפי ש"ח ,בהתאמה.
מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת בתקופת הדוח שימשו בעיקרם לפעילות השקעה
ומימון כמפורט להלן:
מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת לשנת  2013הסתכמו לסך של כ 39,409 -אלפי ש"ח
לעומת סך של כ 17,435 -אלפי ש"ח בשנת  .2012הגידול נובע בעיקרו מרכישת פעילות מגזר
הצמיגים.
מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה ליום  31במרס  2014הסתכמו בסך של כ1,179 -
אלפי ש"ח ,לעומת סך של כ 1,105 -אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד .תזרים זה
שימש בעיקר לרכישת רכוש קבוע.
מזומנים נטו ששימשו לפעילות מימון ליום  31במרס  2014הסתכמו לסך של כ13,455 -
אלפי ש"ח ,לעומת מזומנים נטו ששימשו לפעילות מימון בסך של כ 4,433 -אלפי ש"ח
בתקופה המקבילה אשתקד .הקיטון במזומנים נטו ששימשו לפעילות מימון נובע בעיקרו
מפירעון אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים )לפרטים ראה סעיף  1.3.4לעיל(.
 1.6מקורות המימון
ההון העצמי המיוחס לבעלים של החברה ליום  31במרס  2014מסתכם לסך של 152,536
אלפי ש"ח )כ 38.10% -מסך המאזן המאוחד של החברה( לעומת סך של  150,890אלפי
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ש"ח ליום  31בדצמבר ) 2013כ 36.36% -מסך המאזן המאוחד של החברה( ,בעיקר לאחר
השפעת תוצאות פעילות הקבוצה ברבעון הראשון של שנת  2014וחלוקת דיבידנד כמפורט
בסעיף  1.2.2לעיל.
הקבוצה ממנת את פעילותה בעיקר מההון העצמי ,ממסגרות האשראי הבנקאיות וכן
באמצעות אגרות חוב )סדרה א'( של החברה .לפרטים אודות תנאי אגרות החוב )סדרה א'(
ראה סעיף  4להלן .לפרטים בדבר מקורות המימון של הקבוצה ראה סעיף  8לפרק א':
תיאור עסקי החברה.
למועד הדוח נטלה הקבוצה הלוואות וניצלה מסגרות אשראי בסך כולל של כ 99,042 -אלפי
ש"ח ,הכוללות הלוואות לזמן ארוך בסך של  54,319אלפי ש"ח והיתרה הלוואות לזמן
קצר.
היקפו הממוצע של הלוואות הקבוצה לזמן ארוך לתקופה הנסקרת הסתכם לסך של כ-
 55,224אלפי ש"ח.
היקפו הממוצע של האשראי לזמן קצר של הקבוצה לתקופה הנסקרת הסתכם לסך של כ-
 54,821אלפי ש"ח.
בהתאם להסכמי המימון עם הבנקים הקבוצה נדרשת לעמוד באמות פיננסיות הנבחנות
בהתאם לדוחות הכספיים של נוטל המימון  -אחת לחציון מול בנק לאומי ואחת לשנה )על
בסיס דוחות כספיים מבוקרים( מול בנק מזרחי .להלן גילוי בדבר תוצאת חישובם של
היחסים הפיננסים:
נוטל
המימון

בסיס בחינת אמת מידה פיננסית
אמות מידה
פיננסיות

החברה
)מול בנק
לאומי(

דוח כספי
מאוחד

כסלו )מול
בנק לאומי
ובנק
מזרחי(

דוח כספי
מאוחד

הון העצמי מוחשי של
החברה )כהגדרתו בכתב
ההתחייבות בין החברה
לבנק(

דרישה כמותית תוצאת חישובה של
אמת המידה
הפיננסית לתאריך
המאזן
לפחות 70,000
ש"ח

כ 152,536 -אלפי ש"ח

לפחות 20%
מהמאזן

38%

הרווח התפעולי לשירות
החוב ) (EBITDAשל
החברה

לפחות 34,000
אלפי ש"ח

כ 51,359 -אלפי ש"ח

יחס כיסוי החוב של
החברה )היחס בין
הסכום המצטבר של
ההתחייבויות כלפי
המלווים השונים של
החברה לבין ה-
*(EBITDA

לכל היותר 4

2

הון העצמי מוחשי של
החברה )כהגדרתו
בכתבי ההתחייבות בין
החברה לבנקים(

לפחות 45,000
אלפי ש"ח

כ 76,607 -אלפי ש"ח

לפחות 22%
מהמאזן

38%

הרווח התפעולי לשירות
החוב ) (EBITDAשל
כסלו

לפחות 20,000
אלפי ש"ח

כ 25,926 -אלפי ש"ח

יחס כיסוי החוב של
כסלו )היחס בין הסכום
המצטבר של
ההתחייבויות כלפי
המלווים השונים של
כסלו לבין ה-
*(EBITDA

לכל היותר 4

2.5
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בסיס בחינת אמת מידה פיננסית
אמות מידה
פיננסיות

נוטל
המימון

אליאנס
שיווק )מול
בנק לאומי
ובנק
מזרחי(
*

דוח כספי
סולו

הון העצמי מוחשי של
החברה )כהגדרתו
בכתבי ההתחייבות בין
החברה לבנקים(

דרישה כמותית תוצאת חישובה של
אמת המידה
הפיננסית לתאריך
המאזן
לפחות 20,000
אלפי ש"ח

כ 37,102 -אלפי ש"ח

יתרת אשראי בנקאי בבנק לאומי המובטחת בשעבוד זכויות במקרקעין )כהגדרתם בסעיף
 1.2.8בפרק ב'  -דוח הדירקטוריון לשנת  (2013אינה נלקחת בחשבון במסגרת חישוב יחס
כיסוי החוב.
בהתאם למפורט לעיל ,ליום  31במרס  2014עמדה הקבוצה באמות המידה הפיננסיות
שנקבעו בהסכמי המימון עם הבנקים.
אשראי ספקים ולקוחות
במהלך פעילותה השוטפת של הקבוצה ,הקבוצה מעמידה אשראי ללקוחותיה ומקבלת
אשראי מספקיה.
ליום  31במרס  2014השתמשה הקבוצה באשראי ספקים בסך של  34,793אלפי ש"ח
)לעומת סך של  26,541אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד(.
ליום  31במרס  2014העמידה הקבוצה אשראי ללקוחותיה בסך של  159,965אלפי ש"ח
)לעומת סך של  166,087אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד(.
היקפו הממוצע של האשראי מספקים בתקופת הדוח הסתכם לכ 35,212 -אלפי ש"ח.
היקפו הממוצע של האשראי מלקוחות בשנת הדיווח הסתכם לכ 168,794 -אלפי ש"ח.
הפער בין אשראי הלקוחות לבין אשראי הספקים נובע בעיקר מהעובדה שמרבית ספקיה
של הקבוצה הינם ספקי חו"ל אשר תקופת האשראי בגינם הינה קצרה יותר .פער כאמור
בתחום המצברים ממומן בעיקר מפעילותה השוטפת של החברה ובתחום הצמיגים
מפעילות שוטפת ומאשראי בנקאי.

 1.7תגמול נושאי משרה בכירה ובעלי עניין
בתקופת הדוח לא חלו שינויים מהותיים בגין תגמול נושאי משרה בכירה ובעלי עניין ביחס
למתואר בדוח השנתי ליום  31בדצמבר .2013
 1.8גילוי תזרים המזומנים החזוי למימון פירעון התחייבויות התאגיד
נכון למועד הדו"ח ,לא מתקיימים בחברה סימני אזהרה )כהגדרתם בסעיף )10ב())(14א(
לתקנות( .ליום  31במרס  2014לקבוצה יתרות מזומנים בסך  12,743אלפי ש"ח )מתוכן
לחברה )סולו( יתרות מזומנים בסך  10,756אלפי ש"ח(.
.2

היבטי ממשל תאגידי
 2.1תרומות
אין לקבוצה מדיניות בנושא מתן תרומות .ברבעון הראשון של שנת  ,2014תרמה הקבוצה
סך של כ 16 -אלפי ש"ח לנזקקים ולמוסדות ציבור.
 2.2דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית
לא חלו שינויים בתקופת הדוח בעניין דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית
ביחס לדוח התקופתי ליום  31בדצמבר .2013
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 2.3גילוי בדבר דירקטורים בלתי תלויים
לא חלו שינויים בתקופת הדוח בעניין גילוי בדבר דירקטורים בלתי תלויים ביחס לדוח
התקופתי ליום  31בדצמבר .2013
 2.4המבקר הפנימי
לא חלו שינויים מהותיים בתקופת הדוח בעניין מבקר הפנים של החברה ביחס לדוח
התקופתי ליום  31בדצמבר .2013
ביום  20במרס  2014דנה ועדת הביקורת של החברה בתכנית הביקורת הפנימית השנתית
אשר הוצעה על ידי מבקרת הפנים .ביום  25במרס  2014אישר דירקטוריון החברה את
תכנית הביקורת הפנימית השנתית.
ביום  16במרס  2014הוגש בכתב ליו"ר הדירקטוריון ,למנכ"ל החברה ,ליו"ר ועדת
הביקורת ולמנהלת הכספים דוח ביקורת פנימית .הדיון בממצאי דוח הביקורת התקיים
בישיבת ועדת הבקורת שנערכה ב 20 -למרס .2014
 2.5גילוי בדבר הליך אישור הדוחות הכספיים
דירקטוריון החברה הוא האורגן המופקד על בקרת העל בחברה.
במסגרת הליך אישור הדוחות הכספיים ,נערכים דיונים פנימיים בהשתתפות מנכ"ל
החברה ואנשי הכספים של החברה ובה נדונים ומנותחים הדוחות הכספים .לאחר מכן
מועברת טיוטת דוח הדירקטוריון ,הדוחות הכספיים והצהרת מנהלים ,לעיונם של חברי
הדירקטוריון של החברה ,ובכלל זה חברי הועדה לבחינת דוחות כספיים )להלן" :הועדה"(
ומתקיימת ישיבה של הועדה מספר ימים לפני מועד ישיבת הדירקטוריון הקבועה לאישור
הדוחות .הועדה מעירה הערות ומגבשת המלצה לאישור הדוחות הכספיים ומעבירה אותן
לדירקטוריון .במהלך ישיבת הדירקטוריון ,בה נדונים ומאושרים הדוחות הכספיים,
סוקרים מנכ"ל החברה ,מנהלת הכספים וחשב החברה ,באופן מפורט את עיקרי הדוחות
הכספיים וכן את הסוגיות המהותיות בדיווח הכספי ,לרבות עסקאות שאינן במהלך
העסקים הרגיל – אם ישנן ,את ההערכות המהותיות והאומדנים הקריטיים שיושמו
בדוחות הכספיים ,את סבירות הנתונים והבקרות הפנימיות הקשורות בדיווח הכספי ,את
המדיניות החשבונאית שיושמה ושינויים שחלו בה ואת יישום עיקרון הגילוי הנאות
בדוחות הכספיים ובמידע הנלווה .מנכ"ל החברה ,מר אורי רוזנשיין ,סוקר את פעילותה
השוטפת של החברה והשפעת פעילות זו על תוצאותיה ומדגיש בפני חברי הדירקטוריון
סוגיות מהותיות.
לישיבת הדירקטוריון מוזמנים ונוכחים נציגים של רואה החשבון המבקר של החברה ,והם
נשאלים ע"י חברי הדירקטוריון שאלות ומוסיפים את הערותיהם והארותיהם )ככל
שישנן( באשר לדוחות הכספיים ובאשר לכל שאלה ו/או הבהרה הנדרשת ע"י חברי
הדירקטוריון.
אישורם הסופי של הדוחות נעשה בהצבעה ומתקבל ברוב רגיל.
ביום  27בדצמבר  2010החליט דירקטוריון החברה על הקמת ועדה לבחינת הדוחות
הכספיים בהתאם לתקנות החברות )הוראות ותנאים לעניין הליך אישור הדוחות
הכספיים( ,תש"ע .2010-בהתאם להחלטת דירקטוריון החברה ובהתבסס על הצהרות
הדירקטורים ,מורכבת הועדה מחברי ועדת הביקורת של החברה :ורדה טריואקס
)דירקטורית חיצונית ויו"ר הועדה( ,שהינה דירקטורית בעלת מומחיות חשבונאית
ופיננסית ,צבי פלדה )דירקטור חיצוני( ,שהינו דירקטור בעל כשירות מקצועית ויצחק
ארבל )דירקטור בלתי תלוי על פי הצהרתו( ,כאשר כל חברי הועדה הצהירו כי הינם בעלי
יכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים .לפרטים אודות כישוריהם של ורדה טריואקס ,צבי
פלדה ויצחק ארבל ,ראה  2.2לעיל וסעיף  20לפרק ד' – פרטים נוספים על התאגיד.
בתאריך  20במאי  2014דנה הועדה בסוגיות הדיווח המהותיות בדוחות הכספיים ובגיבוש
המלצותיה לדירקטוריון בעניין הליך אישור הדוחות הכספיים .הועדה המליצה בפני
הדירקטוריון לאשר את הדוחות הכספיים ליום  31במרס ) 2014להלן" :הדוחות"( ודיווחה
לו על ממצאים שהתגלו במהלך הבחינה שנערכה בישיבה .בישיבת הועדה נכחו כל
הדירקטורים המכהנים בוועדה ,כמפורט לעיל .כמו כן ,נכחו בישיבת הועדה ,בנוסף לחברי
הועדה ,יו"ר הדירקטוריון מר אבי אורטל ,הדירקטורית ליאת בנימיני ,נציגי רואה
החשבון המבקר של החברה ויועציה המשפטיים לעניין שוק ההון ,מר אורי רוזנשיין
מנכ"ל החברה ודירקטור בה ,הנמנה על בעלי השליטה המשותפת בחברה ,מנהל התפעול
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של החברה מר ערן רוזנשיין ,מנהלת הכספים של החברה גב' שרית פונדיק ,וחשב החברה
מר טל נויגבור.
במסגרת ישיבתה ,ולצורך גיבוש המלצתה ,בחנה הועדה ,את הסוגיות המהותיות בדיווח
הכספי ,ובכלל כך ,בין היתר ,את ההערכות והאומדנים המהותיים שנעשו בקשר עם
הדוחות הכספיים ובכלל זה הערכות שווי ,לרבות ההנחות והאומדנים שבבסיסן ,שעליהן
נסמכים נתונים בדוחות הכספיים ,את הבקרות הפנימיות הקשורות בדיווח הכספי ,את
שלמות ונאותות הדיווח הכספי מכל ההיבטים המהותיים שלו ,את המדיניות החשבונאית
שאומצה והטיפול החשבונאי שיושם בעניינים מהותיים של החברה ובנוסף ,ניתנה
התייחסותם של רואי החשבון המבקרים לנושאים שהוצגו.
במהלך הישיבה סקרו מנהלת הכספים וחשב החברה באופן מפורט את עיקרי הדוחות,
לרבות עסקאות מהותיות שבוצעו או שיבוצעו ,וכן גם כלל השינויים שחלו בחברה במהלך
התקופה המדווחות בהשוואה לתקופות מקבילות .במסגרת זו התקיים דיון בהשתתפות
מנכ"ל החברה ורואי החשבון המבקרים ,שבמהלכו העלו חברי הועדה שאלות הנוגעות
לדוחות הכספיים .כמו כן ,רואי החשבון המבקרים של החברה הציגו את הממצאים
העיקריים שעלו מתהליך ביקורת הדוחות הכספיים .בסיום הישיבה נערכה הצבעה בנוגע
להמלצת הועדה לדירקטוריון לאישור הדוחות הכספיים.
בתום ישיבת הועדה ,החליטה הועדה להמליץ לדירקטוריון לאשר את הדוחות הכספיים,
ללא הסתייגויות .לפיכך ,הדירקטוריון סבור כי המלצה זו התקבלה זמן סביר לפני הדיון
בדירקטוריון .ביום  22במאי  2014דן דירקטוריון החברה בהמלצות הועדה לאשר את
הדוחות הכספיים ללא הסתייגויות כאמור תוך הסתמכות על פרוטוקול הישיבה שהוצג
בפניו ולאחר שהדירקטוריון הניח את דעתו בנוגע ליישום המלצות הועדה בדוחות ,אישר
את הדוחות הכספיים של החברה ליום  31במרס .2014
בישיבת הדירקטוריון נסקרו על ידי ההנהלה ורואי החשבון עדכונים בסוגיות המהותיות
בדיווח הכספי שהועלו בישיבת הועדה ובהתפתחויות האחרונות במצבה של החברה ונבחנו
שאלות וסוגיות אחרונות.
בישיבת הדירקטוריון השתתפו הדירקטורים :ה"ה אברהם אורטל ,אורי רוזנשיין ,ליאת
בנימיני ,ורדה טריואקס )דח"צית( ויצחק ארבל וכן נכחו מר רון הוכמן מקרן סקי ,מנהלת
הכספים ,חשב החברה ,רואי החשבון המבקרים והיועצים המשפטיים לעניין שוק ההון של
החברה.
אישור הדוחות הכספיים על ידי הדירקטוריון התקבל פה אחד.
.3

הוראות גילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי של החברה
 3.1אירועים לאחר תאריך המאזן
 3.1.1החלטת דירקטוריון בדבר חלוקת דיבדנד
לאחר תאריך המאזן ,ביום  22במאי  ,2014במסגרת הדיון שערך דירקטוריון
החברה אודות הדוחות הכספיים של החברה ליום  31במרס ) 2014להלן" :הדוחות
הכספיים"( החליט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד לבעלי המניות של
החברה בסך כולל של  650אלפי ש"ח המהווים שיעור של כ 35.33% -מתוך הרווח
הנקי ,המיוחס לחברה עצמה ,לרבעון הראשון של שנת  .2014לפרטים נוספים ראה
דוח מיידי של החברה מיום  22במאי  ,2014מס' אסמכתא  2014-01-070818המובא
בדוח זה על דרך הפניה.
הדיבידנד שולם לבעלי המניות של החברה ביום  11ביוני  .2014סכום הדיבידנד
למניה ששולם ביום  11ביוני  2014היה  0.0512017ש"ח למניה.
 3.1.2פירעון אגרות החוב
ביום  1ביוני  2014בוצע פירעון סופי של אגרות החוב )סדרה א'( של החברה
במסגרתו פרעה החברה  8,330,000ש"ח ע.נ .אגרות חוב )סדרה א'( של החברה
בהתאם לתנאיהם ,בתוספת הפרשי הצמדה וריבית שנצברה עליהם ,אשר הסתכמו
לסך כולל של כ 10.3-מיליון ש"ח.
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 3.1.3דירוג החברה
ביום  22ביולי  ,2014הודיעה חברת מידרוג בע"מ על דירוג חברת שנפ  A2ושינוי
אופק הדירוג משלילי ליציב )לעומת האופק השלילי שניתן קודם לכן בגין דירוג
כאמור של אגרות החוב )סדרה א'( של החברה שנפרעו כאמור בסעיף  3.1.2לעיל(.
לפרטים נוספים ראה דוח מיידי של החברה מיום  22ביולי  ,2014מס' אסמכתא
 ,2014-01-119514המובא בדוח זה על דרך הפניה.
 3.2אומדנים קריטיים
הכנת הדוחות הכספיים של החברה ,בהתאם לתקני דיווח בינלאומיים ה ,IFRS-דורשת
מההנהלה לערוך אומדנים ולהניח הנחות המשפיעים על הסכומים המוצגים בדוחות
הכספיים המצורפים ובביאורים להם .למידע בדבר האומדנים החשבונאיים ראה ביאור
2ב' לדוחות הכספיים.

______________
אברהם אורטל
יו"ר הדירקטוריון

______________
אורי רוזנשיין
מנהל כללי ודירקטור
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מפעלי ע .שנפ ושות' בע"מ )"החברה"(
דין וחשבון הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לתקופה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר 2013
לכבוד:
ציבור בעלי המניות
אנו מתכבדים להגיש את דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ותאגידים בשליטתה במאוחד
)להלן" :הקבוצה"( )לרבות חברה פרטית מאוחדת כסלו תחבורה בע"מ )להלן" :כסלו"( וחברה בת
פרטית של כסלו  -אליאנס שיווק ישראל בע"מ )להלן" :אליאנס שיווק"( ,אשר תכוננה "קבוצת
כסלו" ,שהצטרפו לקבוצה במהלך הרבעון השלישי של שנת  (2012לתקופה שהסתיימה ביום 31
בדצמבר  ,2013כשהוא ערוך עפ"י תקנות ניירות ערך )דו"חות תקופתיים ומיידיים(,התש"ל1970-
)להלן" :התקנות"(.
הדוחות הכספיים של החברה לתאריך המאזן נערכו בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים –
תקני  IFRSולהוראות הגילוי על פי התקנות.
 .1הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד
 .1.1כללי
החברה נתאגדה בישראל ביום  4בינואר  ,1951כחברה פרטית בערבון מוגבל .החברה הפכה
לחברה ציבורית וחברת איגרות חוב ,כמשמעות המונחים בחוק החברות ,התשנ"ט1999-
)להלן" :חוק החברות"( בעקבות הנפקה לציבור של מניות ואגרות חוב )סדרה א'( של החברה
על פי תשקיף מיום  26לאפריל ,2007 ,אשר נרשמו למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב
בע"מ )להלן" :הבורסה"(.
עד הרבעון השלישי של שנת  2012פעלה החברה במסגרת תחום פעילות אחד ,המהווה מגזר
עסקי ,והוא תחום המצברים.
ביום  3בספטמבר ) 2012להלן" :מועד ההשלמה"( הושלם מערך עסקאות אשר במסגרתו
רכשה החברה החזקות בקבוצת כסלו )החזקה ב 50%-מהון המניות של כסלו עם אופציה
לרכישת מלוא ההחזקות במניות כסלו )להלן" :האופציה"( ,כאשר כסלו מחזיקה במלוא הון
המניות של אליאנס שיווק( )להלן" :עסקת רכישת פעילות הצמיגים"( .קבוצת כסלו עוסקת
ביבוא ,שיווק והפצה של צמיגים בישראל כאמור להלן.
להערכת החברה ,מימוש האופציה ,אשר יקנה לחברה שליטה בלעדית בפעילות הצמיגים,
יתרום לזירוז והעמקת הליכי ההתייעלות והסינרגיה בתוך פעילות הצמיגים בין הפעילות של
כסלו לבין פעילות של אליאנס שיווק.
כמו כן יצוין ,כי הנהלת החברה מתכננת לנצל את יכולות השיווק המשלימות של החברה ושל
קבוצת כסלו בתחום חלפי הרכב ולמצב את הקבוצה כגורם מוביל המסוגל לשווק יחדיו
חבילות של מצברים וצמיגים תחת קורת גג אחת ובכך ליצור עבור לקוחות רבים one stop
 .shopהליך יישום הסינרגיה האמורה בין פעילות המצברים לבין פעילות הצמיגים נמצא
בתחילת דרכו ולהערכת הנהלת החברה יישומו יבוצע לאורך תקופה ארוכה יותר .לפיכך,
להערכת הנהלת החברה ,הליך הסינרגיה האמור עשוי להפיק את מלוא תועלותיו רק בעוד
מספר שנים .להערכת החברה ,בעת מימוש האופציה ,תהיה לחברה היכולת לכוון ולהתוות את
פעילות שיווק הצמיגים באופן שיקל על הסינרגיה בין תחום המצברים לתחום הצמיגים
ויתרום לזירוז הליכי הסינרגיה בין התחומים האמורים ולהעמקתם.
בנוסף לאמור לעיל ,הנהלת החברה לא זיהתה חסמים אפקטיביים העשויים למנוע מהחברה
את מימוש האופציה.
בעקבות השלמת עסקת רכישת פעילות הצמיגים כאמור לעיל עוסקת הקבוצה ,החל ממועד
ההשלמה ב 2 -תחומי פעילות מרכזיים ,המדווחים כמגזרים עסקיים בדוחותיה הכספיים
המאוחדים:
מגזר המצברים
מאז שנת הקמתה ,עוסקת החברה בפעילות המצברים כמפורט להלן:
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ייצור מצברי התנעה לכלי רכב מסוגים שונים ,לרבות רכב פרטי ,מסחרי ,משאיות,
אוטובוסים ,ציוד מכני כבד ,טנקים וכיו"ב;
ייצור מצברים לפריקה עמוקה;



ייבוא מצברים לרכב ולאופנועים;



ייבוא מצברים לפריקה עמוקה  -החברה הינה מפיץ ראשי ) Trojan Master Distributor For
 (Israelשל חברת  Trojan Battery Companyמארה"ב) ,להלן ,("Trojan" :אשר הינה
מהמובילות בעולם בייצור ושיווק מצברים לפריקה עמוקה.



שיווקם ומכירתם של המצברים בשוק המקומי.



 יצוא מצברים מתוצרת החברה לחו"ל.
כמו כן ,קונה החברה ומשווקת בארץ מוצרים נלווים ,המבוקשים ע"י לקוחותיה.
מגזר הצמיגים
החל ממועד ההשלמה עוסקת החברה )באמצעות קבוצת כסלו( בפעילות צמיגים ,כמפורט
להלן:
)א(

) ב(

באמצעות כסלו  -כסלו הינה מפיצה בלעדית בישראל של מגוון צמיגי "קונטיננטל"
) ,(Continentalאשר נמנה על מותגי הצמיגים המובילים בעולם .בנוסף ,כסלו מייבאת
ומשווקת גם צמיגים המיוצרים על ידי יצרני צמיגים אחרים .הצמיגים שמייבאת כסלו
מיועדים לרכבי נוסעים ,רכבים מסחריים ,משאיות ,אוטובוסים .כמו כן ,מייבאת כסלו
ומפיצה סוליות צמיגים מחברת 'מרנגוני' האיטלקית.
לקוחות כסלו פרוסים בפריסה ארצית ,מרבית הלקוחות הינם צמיגיות )פנצ'ריות(
ובנוסף ,לקוחות מוסדיים ,ציי רכב ,מפיצים וצרכני קצה.
באמצעות אליאנס שיווק  -אליאנס שיווק הוקמה בשנת  1992ושימשה ,עד שלהי שנת
 2008כזרוע השיווק וההפצה בצפון הארץ של אליאנס חברה לצמיגים בע"מ )חברה
ציבורית שאגרות החוב שלה רשומות למסחר בבורסה( )להלן" :אליאנס"( .משלהי שנת
 2008ועד מועד ההשלמה ,כל פעילות השיווק של אליאנס בישראל מוזגה לתוך אליאנס
שיווק .החל ממועד ההשלמה ,מעניקה אליאנס לאליאנס שיווק ,זכויות בלעדיות
להפצה ,שיווק ומכירה בשטחי ישראל ובשטחי יהודה ושומרון ועזה )להלן:
"הטריטוריה"( של צמיגי  Off Roadהמיוצרים ,מופצים ו/או נמכרים על ידי קבוצת
אליאנס בעולם וכן ,שירותים לוגיסטיים שונים .בנוסף ,מייבאת אליאנס שיווק ,מפיצה
ומשווקת מגוון צמיגים אחרים ובכלל אלה צמיגים מתוצרת ) Cooperארה"ב(.
לקוחותיה של אליאנס שיווק דומים במאפייניהם ללקוחותיה של כסלו.

לפרטים נוספים אודות פעילות החברה בתחום המצברים ובתחום הצמיגים ודיון אודות עסקת
רכישת פעילות הצמיגים ראו בפרק א' "תיאור עסקי התאגיד" בדוח התקופתי של החברה
לשנת .2013
 .1.2אירועים עיקריים בתקופת הדו"ח
 1.2.1עדכון ביחס לדירוג אגרות החוב )סדרה א'( של החברה
ביום  12בפברואר  ,2013הודיעה חברת מידרוג בע"מ על הוצאת דירוג אגרות חוב
)סדרה א'( של החברה מרשימת המעקב ,על רקע עסקת רכישת פעילות הצמיגים,
תוך הותרת הדירוג  A2על כנו והצבת אופק דירוג שלילי .לפרטים נוספים בדבר
דוח הדירוג ,ראו דיווח מיידי שפרסמה החברה ביום  12בפברואר  ,2013מס' 2013-
 ,01-036870המובא בדוח זה על דרך ההפניה.
 1.2.2אישור הסכם שכירות עם בעלי שליטה
ביום  21במרס  2013אשררה ואישרה ועדת הביקורת ,כעסקה לא חריגה ,שכירות
מיחידי משפחת רוזנשיין הנמנים על בעלי השליטה בחברה ,של חלק ממקרקעין
במתחם חסן ערפה בתל –אביב ,בשטח של כ 330-מ"ר ,המשמשים כמשרדי החברה
וכסניף החברה בתל-אביב ,עד  31בדצמבר  2016עם אופציות להארכת תקופת
השכירות לתקופה כוללת של  19שנים ,תמורת דמי שכירות לא מהותיים .לפרטים
נוספים ראה דוח מיידי של החברה מיום  22במרס  ,2013מס' אסמכתא 2013-01-
 016516המובא בדוח זה על דרך הפניה.
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 1.2.3חלוקת דיבידנד בסך של  1.6מיליון ש"ח לבעלי המניות של החברה
דירקטוריון החברה בישיבתו מיום  21במרס  2013החליט על חלוקת דיבידנד
לבעלי המניות של החברה בסך של  1.6מיליון ש"ח אשר היוו כ 33.5%-מהרווח
הנקי של החברה לרבעון האחרון של שנת  2012המיוחס לחברה עצמה כחברה אם.
הדיבידנד שולם לבעלי המניות של החברה ביום  18באפריל  .2013לפרטים נוספים
ראה דוח מיידי של החברה מיום  22במרס  ,2013מס' אסמכתא 2013-01-016558
המובא בדוח זה על דרך הפניה.
סכום הדיבידנד למניה ששולם ביום  18באפריל  2013היה  0.1260349ש"ח למניה.
 1.2.4חלוקת דיבידנד בסך של  0.55מיליון ש"ח לבעלי המניות של החברה
דירקטוריון החברה בישיבתו מיום  30במאי  2013החליט על חלוקת דיבידנד לבעלי
המניות של החברה בסך של  0.55מיליון ש"ח אשר היוו כ 38.4%-מתוך יתרת
הרווח הנקי של החברה ,המיוחס לחברה עצמה כחברה אם ,לרבעון הראשון של
שנת  .2013הדיבידנד שולם לבעלי המניות של החברה ביום  20ביוני  .2013לפרטים
נוספים ראה דוח מיידי של החברה מיום  30במאי  ,2013מס' אסמכתא 2013-01-
 080140המובא בדוח זה על דרך הפניה.
סכום הדיבידנד למניה ששולם ביום  20ביוני  2013היה  0.0433245ש"ח למניה.
 1.2.5שינויים במצבת נושאי המשרה הבכירה
ביום  30במאי  2013מונתה גב' שרית פונדיק לתפקיד מנהלת הכספים של החברה,
חלף מר יעקב פניגשטיין שסיים את תפקידו כמשנה למנכ"ל ומנהל הכספים של
החברה ביום  31באוקטובר  2013עקב פרישה לגמלאות ,ובאותו המועד מונה מר
טל נויגבור לתפקיד חשב החברה חלף גב' שרית פונדיק .כמו כן ,יצוין כי עקב
תפקידו ,תחומי אחריותו והשפעתו של מר צבי גרינברג ,מנכ"ל ויו"ר משותף של
כסלו ,על קבלת החלטות ניהוליות ברמת הקבוצה ,הוא צורף למצבת נושאי
המשרה בכירה של הקבוצה.
לפרטים נוספים ראה דוחות מידיים של החברה מיום  3באפריל  ,2013מס'
אסמכתא  ,2013-01-024838מיום  7באפריל  ,2013מס' אסמכתא ,2013-01-028672
ומיום  30במאי  ,2013מס' אסמכתא 2013-01- ,2013-01-079834 ,2013-01-079855
 ,079888ו ,2013-01-079903-המובאים בדוח זה על דרך הפניה.
 1.2.6פירעון אגרות החוב
ביום  31במאי  2013פרעה החברה  8,330,000ש"ח ע.נ .אגרות חוב )סדרה א'( של
החברה בתנאיהם ,בתוספת הפרשי הצמדה ,אשר הסתכמו לסך כולל של כ10 -
מיליון ש"ח .לפרטים נוספים אודות אגרות החוב )סדרה א'( שבמחזור ראה סעיף 4
להלן.
 1.2.7קבלת אשראי בקבוצת כסלו מבנק מזרחי טפחות בע"מ )להלן" :בנק מזרחי"(
ביום  4ביוני  2013התקשרה קבוצת כסלו עם בנק מזרחי להעמדת אשראי ומסגרות
אשראי בסכום כולל של עד  36.5מיליון ש"ח ,לזמן קצר ,בתנאים דומים לתנאי
המימון שניתן לקבוצת כסלו על ידי בנק לאומי לישראל בע"מ )להלן" :בנק
לאומי"( .לפרטים נוספים ראה דוח מיידי של החברה מיום  5ביוני  ,2013מס'
אסמכתא  ,2013-01-085738המובא בדוח זה על דרך הפניה .במקביל פעלה קבוצת
כסלו להקטנת מסגרות האשראי הקיימות בבנק לאומי בסך של  21מיליון ש"ח.
במועד ההתקשרות עם בנק מזרחי נטלה קבוצת כסלו כ 19-מיליון ש"ח על חשבון
אשראי כאמור בבנק מזרחי )למועד הדוח סך האשראי של קבוצת כסלו מבנק
מזרחי מסתכם לכ 23.7 -מיליון ש"ח(.
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 1.2.8רכישת זכויות מקרקעין באזור תעשייה צפוני חדרה על ידי אליאנס שיווק ועדכון
הסדרי מימון מול הבנקים
ביום  25ביוני  2013התקשרה חברת אליאנס שיווק )הנמנית על קבוצת כסלו( עם
אליאנס בהסכם לפיו רכשה מאליאנס זכויות במקרקעין מאליאנס ,באזור תעשיה
צפוני חדרה )להלן" :הסכם הרכישה"( ,בשטח כולל של כ 15.6 -אלפי מ"ר )להלן:
"המקרקעין"( .על שטח המקרקעין בנויים  2מחסנים לוגיסטיים לאחסון צמיגים
בשטח בנוי כולל של כ 8.4 -אלפי מ"ר ,הכוללים גם זכויות בניה לא מנוצלות בהיקף
לא מהותי .החזקה במקרקעין נמסרה לקבוצה ביום  31באוקטובר  2013והם
משמשים כמרכז לוגיסטי לאחסון והפצת צמיגים של הקבוצה חלף השטחים
השכורים שהקבוצה פינתה עד תום תקופת הדוח.
תמורת רכישת הזכויות במקרקעין הסתכמה בכ 32.5-מיליון ש"ח בתוספת מע"מ
כדין ,בתוספת מס רכישה ועלויות עסקה בסך כולל של כ 2-מיליון ש"ח ,והיא
מומנה בעיקרה באמצעות הלוואה מבנק לאומי לתקופה של  12שנים בסך של 30
מיליון ש"ח כנגד בטחונות ,לרבות שיעבוד זכויות הקבוצה במקרקעין .כמו כן ,עד
מועד הדוח השקיעה הקבוצה כ 2-מיליון ש"ח בשיפוצים ובשיפורים במקרקעין.
לפרטים ראה סעיפים  7.2.7ו 8.2.5 -בפרק א' תיאור עסקי התאגיד לעיל.
כמו כן ,בעקבות רכישת הזכויות במקרקעין הקבוצה הגיעה להסכמות עם בנק
לאומי ובנק מזרחי )יחד להלן" :הבנקים"( ,לפיהן הותאמו אמות המידה
הפיננסיות מול הבנקים של הקבוצה .לאמות מידה פיננסיות מעודכנות ובחינת
עמידה בהן ראה סעיפים  8.2.2-8.2.4בפרק א' – תיאור עסקי התאגיד לעיל וכן
סעיף  1.6להלן.
לפרטים נוספים ראה דוח מיידי מיום  26ביוני  ,2013מס' אסמכתא 2013-01-
 ,074055המובא בדוח זה על דרך הפניה.
 1.2.9אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה ועדכון תנאי העסקת נושא משרה
ביום ה 3 -ביולי  2013וביום ה 31 -ביולי  2013אישר דירקטוריון החברה ,לאחר
קבלת המלצות ועדת התגמול שגובשו בישיבותיה מיום  1ביולי  2013ומיום 31
ביולי  ,2013נוסח של מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה ,בהתאם לתיקון 20
לחוק החברות )להלן" :מדיניות התגמול"( .מדיניות התגמול אושרה באסיפה
הכללית של בעלי המניות של החברה שנערכה ביום ה 8 -באוגוסט  .2013לפרטים
נוספים ראה דוחות מיידים של החברה מיום ה 1 -באוגוסט  ,2013ומיום ה8 -
באוגוסט  ,2013מס' אסמכתאות  2013-01-106215ו ,2013-01-112971-בהתאמה,
המובאים בדוח זה על דרך הפניה.
יצוין ,כי בישיבותיהם של ועדת התגמול ודירקטוריון החברה כאמור לעיל ,אושר
עדכון תנאי כהונתם והעסקתם בחברה של ה"ה אבי פרשטמן )מנהל שיווק
ומכירות( ושרית פונדיק )מנהלת כספים( ,לפיו עוגנה זכאותם לתגמול מבוסס
ביצועים לצד תגמול קבוע לו הם זכאים בגין מילוי תפקידם ,בהתאם למדיניות
התגמול ,כאשר זכאות כאמור נכנסה לתוקף מייד לאחר אישורה כדין של מדיניות
התגמול.
 1.2.10מינוי מחדש של דח"צים ועדכון גמול דירקטורים לדח"צים ולדירקטור בלתי תלוי
באסיפת בעלי המניות של החברה מיום  8באוגוסט  2013אושר מינויים מחדש של
ה"ה ורדה טריואקס )דירקטורית חיצונית בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית,
כמשמעותה על פי חוק החברות( ומר צבי פלדה )דירקטור חיצוני בעל כשירות
מקצועית ,כמשמעותו על פי חוק החברות( לכהן כדירקטורים חיצוניים בחברה
לתקופת כהונה שלישית בת  3שנים ,בהתאם להצעתו של דירקטוריון החברה מיום
 3ביולי  ,2013באופן שתחילת כהונתם השלישית החלה ביום  9באוגוסט .2013
כמו כן ,בהתאם להחלטות ועדת התגמול )לרבות בכובעה כוועדת הביקורת( ו/או
דירקטוריון החברה מיום  3ביולי  ,2013לפי העניין ,הדח"צים האמורים וכן מר
יצחק ארבל )דירקטור בלתי תלוי( זכאים ,בתוקף מיום  9באוגוסט ) 2013מועד
תחילת כהונתם השלישית של דח"צים וחידוש כהונה של מר יצחק ארבל
כדירקטור בלתי תלוי( ,לגמול שנתי וגמול השתתפות בישיבות בגובה הסכומים
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המירביים )חלף הסכומים הקבועים עד מועד כאמור( המפורטים בתוספת השנייה
ובתוספת השלישית לתקנות החברות )כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור
חיצוני( ,התש"ס ,2000-ובהתאם לדרגת ההון העצמי של החברה כהגדרתה בתקנות
הגמול )כפי שתהיה מעת לעת(.
לפרטים נוספים ראה דוחות מיידים של החברה מיום ה 1 -באוגוסט  ,2013ומיום
ה 3 -ביולי  ,2013מס' אסמכתאות  2013-01-106215ו ,2013-01-083235-בהתאמה,
המובאים בדוח זה על דרך הפניה.
1.2.11

חלוקת דיבידנד בסך של  0.55מיליון ש"ח לבעלי המניות של החברה
דירקטוריון החברה ,בישיבתו מיום  22באוגוסט  ,2013החליט על חלוקת דיבידנד
לבעלי המניות של החברה בסך כולל של  0.55מיליון ש"ח אשר היוו כ36.3% -
מתוך יתרת הרווח הנקי ,המיוחס לחברה עצמה כחברה אם ,לרבעון השני של שנת
 .2013הדיבידנד שולם לבעלי המניות של החברה ביום  11בספטמבר  .2013לפרטים
נוספים ראה דוח מיידי של החברה מיום  22באוגוסט  ,2013מס' אסמכתא 2013-
 ,01-124011המובא בדוח זה על דרך הפניה.
סכום הדיבידנד למניה ששולם ביום  11בספטמבר  2013היה  0.0433245ש"ח
למניה.

1.2.12

הסכם עם רשויות המס בדבר החזר תשלומי מס קנייה בסך של  6,150אלפי ש"ח
ביום  15בספטמבר 2013 ,נחתם הסכם עם רשויות המס להחזר תשלומי מס קנייה
ששולמו ביתר ,סכום זה כולל ריבית והפרשי הצמדה על סכום הקרן של מס הקניה
שהוחזר לחברה ,בניכוי מס חברות שמתייחס ,בסך כולל וסופי של  6,150אלפי ש"ח
)להלן" :סכום ההחזר"( .סכום ההחזר התקבל בפועל ביום  17בספטמבר.2013 ,
סכום ההחזר האמור הגדיל את הרווח הנקי של החברה בתקופת הדוח בגובה
ההחזר.

 1.2.13חלוקת דיבידנד בסך של  2.9מיליון ש"ח לבעלי המניות של החברה
דירקטוריון החברה ,בישיבתו מיום  24בנובמבר  ,2013החליט על חלוקת דיבידנד
לבעלי המניות של החברה בסך כולל של  2.9מיליון ש"ח אשר היוו כ 35.1% -מתוך
יתרת הרווח הנקי ,המיוחס לחברה עצמה כחברה אם ,לרבעון השלישי של שנת
 .2013הדיבידנד שולם לבעלי המניות של החברה ביום  15בדצמבר  .2013לפרטים
נוספים ראה דוח מיידי של החברה מיום  24בנובמבר  ,2013מס' אסמכתא 2013-
 ,01-201276המובא בדוח זה על דרך הפניה.
סכום הדיבידנד למניה ששולם ביום  15בדצמבר  2013היה  0.2284383ש"ח למניה.
 1.2.14אישור העסקת קרוב של בעל שליטה
ביום  24בנובמבר  2013אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה את העסקתו של
מר נועם אמיר ,בנם של פועה אמיר )הנמנית על בעלי השליטה בחברה( ושל אבישי
אמיר )מנהל המפעל ואחראי אבטחת האיכות של החברה( ,בחברה ,לפי צרכי
החברה ,למשך תקופה של שנתיים ,החל מיום  1בינואר  ,2014כעוזר למהנדס
המפעל )להלן" :התפקיד"( ,בהיקף משרה שלא יעלה על  80%משרה מלאה )לפי
שעות עבודה בפועל( ובאופן שהשכר המשולם לו ברוטו )לפי שעה ובתוספת הטבות
ותנאים נלווים( לא יעלה על  80%מהשכר הממוצע במשק .לפרטים נוספים ראה
דוח מיידי של החברה מיום  24בנובמבר  ,2013מס' אסמכתא ,2013-01-201324
המובא בדוח זה על דרך הפניה.
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 1.3מצב כספי
בסעיפי מאזן הקבוצה המסתכמים ליום  31בדצמבר  2013בסך של  415,000אלפי ש"ח
לעומת  377,762אלפי ש"ח ליום  31בדצמבר 2012 ,חלו ההתפתחויות הבאות:
לשנה שהסתיימה הסברי החברה
הסעיף
ביום  31בדצמבר
2012
2013
אלפי ש"ח
לפרטים בדבר הגידול ראה סעיף .1.5
4,482
מזומנים ושווי מזומנים 6,910
ונכסים פיננסיים בשווי
הוגן דרך רווח או הפסד
לקוחות

179,077 177,624

הקיטון נובע בעיקרו מקיטון ביתרת
הלקוחות בתחום המצברים בסך של כ-
 1,406אלפי ש"ח ,וזאת בשל קבלת
תקבול ממפרק אוטו דיפו בסך של כ-
 650אלפי ש"ח וקבלת אישור מרשויות
מס ערך מוסף להכרת חלק מסכום
החוב כחוב אבוד.

מסי הכנסה לקבל

3,000

0

הגידול במסי הכנסה לקבל נובע
מתשלום מקדמות מס ביתר על
ההפרשה לתשלום מס.

רכוש קבוע

87,886

52,066

הגידול נובע בעיקרו מרכישת זכויות
במקרקעין בסך של כ 35,912 -אלפי
ש"ח .לפרטים ראה סעיף  1.2.8לעיל.
בשנת  2012השקיעה החברה סך של כ-
 2.5מיליון דולר בקו ייצור מצברים
למחלקת היציקה המריחה וההרכבה .קו
הייצור במחלקת היציקה החל לפעול
חלקית החל מהרבעון השני של שנת
 .2013קו ההרכבה החל לפעול החל
מהרבעון השלישי של שנת  .2013בהתאם
לתקן חשבונאות בינלאומי IAS 16
החברה היוונה ברבעון השני לשנת 2013
עלויות שכר לעלות קו הייצור החדש בסך
של כ 359 -אלפי ש"ח.

נכסים בלתי מוחשיים

30,392

32,995

הקיטון נובע מהפחתת עודפי עלות בסך
של כ 2,603 -אלפי ש"ח .לפירוט ראה
ביאור  13לדוחות הכספיים.

זכאים אחרים

13,426

14,840

הקיטון בסך של כ 1,414 -אלפי ש"ח
נובע בעיקר ממגזר הצמיגים מתשלום
לצד קשור סך של  4,000אלפי ש"ח
בקיזוז גידול במגזר המצברים כתוצאה
מגידול בהכנסה נדחית בגין מצברים
הניתנים כהטבה בסך של  1,495אלפי
ש"ח.

אגרות חוב

0

9,559

בהתאם ללוח הסילוקין של אגרות החוב
)סדרה א'( של החברה ,ביום ה31 -
במאי 2013 ,חל פירעון רביעי של קרן
אגרות החוב ,בתוספת הפרשי הצמדה,
בסך של  9,979אלפי ש"ח והועברה
ההתחייבות לפירעון של התשלום
החמישי של קרן אגרות החוב שישולם
בחודש מאי  2014לסעיף חלויות שוטפות
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לשנה שהסתיימה הסברי החברה
ביום  31בדצמבר
2012
2013
אלפי ש"ח
של אגרות חוב.

הסעיף

26,760

הלוואות לזמן ארוך

50,754

הון עצמי

134,451 150,890

הון עצמי מסך המאזן 36.36%
המאוחד באחוזים

35.59%

הגידול נובע בעיקרו מלקיחת הלוואה
לזמן ארוך בסך של  30מיליון ש"ח
לצורך רכישת המקרקעין כמפורט
בסעיף  1.2.8בקיזוז פירעון הלוואות
לזמן ארוך בסך של כ 1,985 -אלפי ש"ח
ובקיזוז מיון לסעיף חלויות שוטפות של
הלוואות לזמן ארוך.
השינוי בהון נובע בעיקרו מהרווח הכולל
לשנה בסך של כ 22,039 -אלפי ש"ח
בקיזוז חלוקת דיבידנד בסך כולל של
 5,600אלפי ש"ח ששולמה בחודשים
אפריל ,יוני ,ספטמבר ודצמבר .2013

 .1.4תוצאות הפעילות
עם רכישת השליטה בקבוצת כסלו כאמור בסעיף  1.1לעיל  ,הקבוצה פועלת בשני תחומי
פעילות המהווים מגזרים עסקיים שלהלן:
• מגזר המצברים – ייצור ,יבוא ,שיווק והפצת מצברים )פעילות המתבצעת ע"י החברה(;
• מגזר הצמיגים – יבוא ,שיווק והפצת צמיגים )פעילות המתבצעת ע"י קבוצת כסלו(;
בעת השוואת התוצאות הכספיות של הקבוצה לתקופות קודמות יש לשים לב לכך שתוצאות
קבוצת כסלו כלולות החל מה 3 -בספטמבר  2012מועד השלמת עסקת רכישת פעילות
הצמיגים.
להלן ריכוז הנתונים הכספיים מתוך דוחות רווח והפסד של הקבוצה ,באלפי ש"ח לשנים
 2013ו: 2012-
 12החדשים
שהסתיימו
ביום
31.12.13

 3חדשים שהסתיימו ביום
31.12.13

30.9.13

30.6.13

31.3.13

 12החדשים
שהסתיימו
ביום
31.12.12

הכנסות

364,597

98,850

89,770

89,395

86,582

221,350

רווח גולמי

94,094

26,376

23,293

22,775

21,650

55,054

רווח מפעולות

42,847

12,070

14,063

8,850

7,864

18,986

הוצאות מימון – נטו

)(6,606

)(2,371

)(1,617

)(1,347

)(1,271

)(2,497

סך רווח כולל לתקופה

28,658

7,242

10,919

5,620

4,877

12,250

 1.4.1הכנסות
הכנסות הקבוצה ממכירות בשנת  2013הסתכמו לסך של  364,597אלפי ש"ח לעומת
סך של  221,350אלפי ש"ח בשנת  ,2012גידול בשיעור של כ.64.72%-
מגזר המצברים
במגזר המצברים הסתכמו ההכנסות בתקופת הדוח לסך של  139,310אלפי ש"ח,
לעומת סך של  142,604אלפי ש"ח בתקופה המקבילה ,אשתקד ,קיטון בשיעור של כ-
 ,2.31%הנובע בעיקרו משחיקת מחירי מכירה בעקבות התגברות התחרות בענף.
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המכירות ברבעון הרביעי של שנת  2013הסתכמו לסך  42,986אלפי ש"ח לעומת סך
של  42,456אלפי ש"ח בתקופה המקבילה ,אשתקד ,המהווה גידול בשיעור של כ-
 1.25%לעומת התקופה המקבילה אשתקד.
מכירות מצברים בשוק המקומי מתאפיינות בעונתיות ,כאשר שינויים קיצוניים במזג
האויר תורמים לגידול במכירות ולכן בד"כ המכירות הגדולות ביותר הן בחצי השני
של השנה )חודשים יולי עד דצמבר() .לפרטים נוספים ראו סעיף  7.1.7בפרק א' –
"תיאור עסקי התאגיד"(.

מגזר הצמיגים
במגזר הצמיגים הסתכמו ההכנסות בתקופת הדוח לסך של  225,362אלפי ש"ח
לעומת הכנסות בשנת  2012בסך של כ 78,767 -אלפי ש"ח )מגזר הצמיגים אוחד
לראשונה ביום  3בספטמבר  .(2012הכנסות מגזר הצמיגים פרופרמה לשנת 2012
הסתכמו בסך של  229,552אלפי ש"ח קיטון של כ 1.83% -הנובע בעיקרו משינוי
בתמהיל המכירות.
המכירות ברבעון הרביעי של שנת  2013הסתכמו לסך של  55,880אלפי ש"ח לעומת
סך של  61,531אלפי ש"ח המהווה קיטון בשיעור של כ 9.18% -הנובע בעיקר מקיטון
במכירות למספר לקוחות.
הכנסות הקבוצה ממכירות בשנת  2012הסתכמו לסך של  221,350אלפי ש"ח לעומת
סך של  144,562אלפי ש"ח בשנת  ,2011גידול בשיעור של כ.53.1%-
במגזר המצברים הסתכמו ההכנסות בשנת  2012לסך של  142,604אלפי ש"ח ,לעומת
סך של  144,562אלפי ש"ח בשנת  ,2011קיטון בשיעור של כ .1.35% -מגזר הצמיגים
אשר אוחד לראשונה ביום  3בספטמבר  2012תרם להכנסות הקבוצה בשנת  2012סך
של  78,767אלפי ש"ח.
 1.4.2רווח גולמי
הרווח הגולמי בשנת  2013הסתכם בסך של  94,094אלפי ש"ח לעומת סך של 55,054
אלפי ש"ח בשנת  ,2012גידול בשיעור של כ .70.91% -שיעור הרווח הגולמי בשנת
 2013הגיע לכ 25.81% -לעומת שיעור של כ 24.87%-בשנת .2012
ברבעון הרביעי של שנת  2013הסתכם הרווח הגולמי בכ 26,376 -אלפי ש"ח ,לעומת
 21,403אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד ,גידול בשיעור של כ .23.23% -שיעור
הרווח הגולמי ברבעון הרביעי של התקופה הנסקרת עמד על כ ,26.68% -לעומת
שיעור של  20.59%בתקופה המקבילה אשתקד.
הרווח הגולמי בשנת  2012הסתכם בסך של  55,054אלפי ש"ח לעומת סך של 46,743
אלפי ש"ח בשנת  ,2011גידול בשיעור של כ .17.8% -שיעור הרווח הגולמי בשנת 2012
הגיע לכ 24.9% -לעומת שיעור של כ 32.3%-בשנת  ,2011וזאת לאור העובדה שבוצעה
בשנת  2012הפחתת עודפי עלות של מלאי כאמור בסעיף זה להלן וזאת בנוסף לכך
ששיעור הרווחיות במגזר הצמיגים נמוך יותר משיעורו במגזר המצברים.
להלן תובא התייחסות נפרדת לשיעור הרווח הגולמי לכל אחד מהמגזרים:
מגזר המצברים
 12החדשים
שהסתיימו
ביום
31.12.13

31.12.13

30.9.13

30.6.13

31.3.13

 12החדשים
שהסתיימו
ביום
31.12.12

רווח גולמי

43,796

13,978

10,515

9,894

9,409

46,317

שיעורו מההכנסות

31.44%

32.52%

30.29%

32.68%

30.02%

32.48%

 3חדשים שהסתיימו ביום

לעניין הרווח הגולמי ולשיעורו ,יש להתייחס למחירי המצברים ולחומר הגלם
העיקרי בו משתמשת החברה – עופרת:
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•

לעופרת שני מקורות :מיבוא וממיחזור.
 (1מחיר העופרת המיובאת מבוסס על מחירי העופרת הנקבעים בבורסת
המתכות באנגליה ) ,(London Metal Exchange - LMEובתוספת פרמיה
הנקבעת במשא ומתן מול ספקי העופרת .מחיר העופרת מצוטט בדולר של
ארה"ב .קיימת תנודתיות במחיר העופרת המושפעת מההיצע והביקוש
העולמיים וכן מהתנהגות ספקולטיבית של גורמים בינלאומיים.
להלן גרף המתאר את התנודתיות במחירי העופרת החל מחודש ינואר
:2012

(2

עלות העופרת ממיחזור נקבעת ממחיר המצברים הישנים ,אותם אוספת
החברה לצורך מיצוי העופרת שנמצאת בהם )מיחזור( ,בתוספת עלויות
המיחזור .מחיר המצברים הישנים נגזר ממחירי העופרת המיובאת ,אם
כי התאמת מחיר המצברים הישנים למחיר העופרת נעשית באיחור מה.
עלות המיחזור נקבעת ע"י ספק המיחזור )לחברה ספק יחיד לעופרת
ממוחזרת  -הקורנס מפעלי עופרת בע"מ ,לפרטים נוספים ראה סעיף
 7.1.12בפרק א' " -תיאור עסקי התאגיד"( ונגזרת מעלויותיו .כתוצאה
מכך ,משתנה עלות העופרת הממוחזרת בקצב אטי יותר מהשינוי במחיר
העופרת המיובאת.
בשנת  2013מחיר תצרוכת העופרת הנקיה היה גבוה בשיעור של כ1.4% -
מהמחיר אשתקד .כמו כן גדלו הוצאות הפחת בהשוואה לתקופה
המקבילה אשתקד בסך של כ 0.6 -מיליון ש"ח וזאת בעקבות הפעלת קו
הייצור החדש .לפרטים נוספים ראה סעיף  .1.3.4דבר אשר השפיע על
שיעור הרווח הגולמי בתקופת הדוח.

מגזר הצמיגים
 3חדשים שהסתיימו ביום

 12החדשים
שהסתיימו
ביום
31.12.12

 12החדשים
שהסתיימו ביום
31.12.13

31.12.13

30.9.13

30.6.13

31.3.13

רווח גולמי

50,298

12,398

12,778

12,881

12,241

8,737

שיעורו מההכנסות

22.32%

22.19%

23.21%

21.79%

22.16%

11.09%

2,380

595

595

595

595

8,589

23.38%

23.25%

24.29%

22.79%

23.24%

22.00%

עלויות הפחתה
הכלולות בעלות המכר
שיעור הרווח הגולמי
בנטרול הפחתה של
נכסים בלתי מוחשיים
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הרווח הגולמי עבור מגזר הצמיגים לשנת  2013הסתכם לסך של  50,298אלפי ש"ח
שיעור של כ 22.32%-מהמכירות .עלות ההכנסות לתקופה המקבילה אשתקד כוללת
עלויות הפחתה של הנכסים הבלתי מוחשיים ועלות הפחתת המלאי שנוצרו
מרכישת פעילות הצמיגים בסך של  8,589אלפי ש"ח אשר השפיעו על אחוז הרווח
הגולמי .שיעור הרווח הגולמי בנטרול הפחתה של נכסים בלתי מוחשיים ומלאי
הסתכם לתקופה שהסתיימה ביום ה 31 -בדצמבר  2012לשיעור של כ.22.00% -
ברבעון הרביעי של שנת  ,2013הסתכם הרווח הגולמי לסך של כ 12,398 -אלפי ש"ח,
המהווה שיעור רווח גולמי של כ 22.19% -לעומת רווח גולמי בסך של כ 7,198 -אלפי
ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד ,המהווה שיעור רווח גולמי של כ .11.7% -העלייה
ברווח הגולמי נובעת בעיקר מהפחתת עודפי עלות של מלאי שבוצעו בשנת 2012
בלבד .שיעור הרווח הגולמי ברבעון הרביעי של שנת  2013בניטרול השפעת עודפי
עלות הסתכם לכ 23.25% -לעומת ניטרול השפעת עודפי עלות ומלאי לתקופה
המקבילה אשתקד ,אשר הסתכם לכ.22.1% -
 1.4.3הוצאות מכירה ושיווק
הוצאות המכירה והשיווק בשנת  2013הסתכמו לסך של כ 38,610 -אלפי ש"ח
לעומת סך של כ 25,045-אלפי ש"ח בשנת  ,2012גידול בשיעור של כ.54.16% -

מגזר
מגזר המצברים

מגזר הצמיגים
פרופורמה

לשנה שהסתיימה הסברי החברה
ביום  31בדצמבר
2012
2013
אלפי ש"ח
גידול בשיעור של כ .3.88% -הגידול
19,292 20,041
נובע בעיקר מפעילות שיווקית
שבוצעה השנה ומעמלות סוכנים.
ברבעון הרביעי של שנת ,2013
הסתכמו הוצאות המכירה והשיווק
לסך של כ 5,755 -אלפי ש"ח לעומת
סך של  5,560אלפי ש"ח גידול בשיעור
של כ.3.51% -
גידול בשיעור של כ 222.77% -וגידול
5,753 18,569
בשיעור של  2.07%אל מול נתוני
18,192
פרופורמה.
ברבעון הרביעי של שנת ,2013
הסתכמו הוצאות המכירה והשיווק
לסך של כ 4,783 -אלפי ש"ח ,לעומת
סך של  4,430אלפי ש"ח בתקופה
המקבילה אשתקד ,גידול בשיעור של
כ.8.0% -
בתקופות המתוארות לעיל ,לא חל
שינוי מהותי בהרכב ההוצאות.

 1.4.4הוצאות הנהלה וכלליות
הוצאות הנהלה וכלליות בשנת  2013הסתכמו בסך של  16,505אלפי ש"ח לעומת סך
של  10,146אלפי ש"ח בשנת  ,2012גידול בשיעור של כ.62.67% -
הוצאות הנהלה וכלליות בשנת  2012הסתכמו בסך של  10,146אלפי ש"ח לעומת סך
של  10,848אלפי ש"ח בשנת  ,2011קיטון בשיעור של כ.6.47% -
סך הוצאות הנהלה וכלליות לשנת  2012בנטרול מגזר הצמיגים מסתכמים לסך של
כ 8,251 -אלפי ש"ח ,קיטון בשיעור של  23.94%בהשוואה לשנת  ,2011הנובע
בעיקרו מהפרשה לחובות מסופקים שבוצעה ברבעון הרביעי בשנת  2011בגלל
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כניסתה של אייס להליך של הקפאת הליכים ומקיטון בהוצאות דמי ניהול ,עקב
כניסתו לתוקף ברבעון הרביעי של שנת  2011של הסכם הניהול עם סקיי השקעות
)הנמנית על בעלי השליטה בחברה( וביטול הסכם הניהול עם ישאל )אשר נמנתה
בעבר על בעלי השליטה בחברה(.
מגזר

שהסתיימה הסברי החברה
לשנה
ביום  31בדצמבר
2012

2013

אלפי ש"ח
מגזר המצברים

8,288

8,251

מגזר הצמיגים
פרופורמה

8,217

1,895
7,623

גידול בשיעור של כ.0.45% -
ברבעון הרביעי של שנת  2013הסתכמו
הוצאות הנהלה וכלליות לסך של כ-
 1,968אלפי ש"ח ,לעומת סך של 2,147
אלפי ש"ח בתקופה הנסקרת אשתקד,
קיטון בשיעור של כ.8.34% -
בתקופות המתוארות לעיל ,לא חל שינוי
מהותי בהרכב ההוצאות.
גידול בשיעור של כ 333.62% -וגידול
בשיעור של כ 7.8% -אל מול נתוני
פרופורמה .הנובע בעיקר מתשלום דמי
ניהול חודשיים לפרטים ראה סעיף
 7.2.9.3לפרק א' – תיאור עסקי
החברה.
ברבעון הרביעי של שנת  2013הסתכמו
הוצאות הנהלה וכלליות לסך של כ-
 2,246אלפי ש"ח ,לעומת סך של 1,398
אלפי ש"ח בתקופה הנסקרת אשתקד,
גידול בשיעור של כ .60.66% -הגידול
נובע בעיקר כתוצאה מגידול בהוצאות
שכר.

 1.4.5הוצאות )הכנסות( אחרות ,נטו
הכנסות אחרות ,נטו ,בשנת  2013הסתכמו לסך של כ 3,868 -אלפי ש"ח לעומת
הוצאות בסך של  877אלפי ש"ח בשנת  .2012עיקר השינוי נובע ממגזר המצברים
בגין החזר מס קניה נטו בסך של כ 5,996 -אלפי ש"ח כמפורט בסעיף .1.2.12
 1.4.6רווח מפעולות
עפ"י האמור לעיל ,הסתכם הרווח מפעולות בסך של כ 42,847 -אלפי ש"ח בשנת
 2013לעומת סך של  18,986אלפי ש"ח בשנת  ,2012גידול בשיעור של .125.68%
 1.4.7הוצאות מימון  -נטו
לקבוצה היו הוצאות מימון ,נטו ,בסך של כ 6,606 -אלפי ש"ח בשנת  ,2013לעומת
הוצאות מימון ,נטו ,בסך של  2,497אלפי ש"ח בשנת  ,2012הנובעות בעיקרן ממימון
פעילותה של קבוצת כסלו וממגזר הצמיגים.
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מגזר

מגזר המצברים

לשנה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר
2012
2013
אלפי ש"ח
1,295
2,738

הסברי החברה

הגידול בהוצאות המימון ,נטו נובע בעיקר
משתי הסיבות הבאות:
 .1בשנת  ,2013החברה לא רשמה
הכנסות מריבית ודיבידנדים ורווחים
מנכסים פיננסיים אחרים המטופלים
בשווי הוגן דרך רווח והפסד לעומת
הכנסות ורווחים כאמור ,בסך של כ-
 785אלפי ש"ח בתקופה במקבילה
אשתקד.
 .2החברה נטלה הלוואות והתחייבויות
לזמן ארוך לצורך רכישת ומימון
פעילות הצמיגים )להלן":ההלוואה"(.
הוצאות המימון הסתכמו בשנת 2013
בגין ההלוואה לסך של  1,681אלפי
ש"ח לעומת  615אלפי ש"ח אשתקד.
כמו כן הוצאות המימון בגין אגרות
החוב קטנו בעקבות פירעונות קרן
אגרות החוב בהתאם ללוח הסילוקין
מסך של  1,495אלפי ש"ח בתקופה
המקבילה אשתקד לסך של כ891 -
אלפי ש"ח בתקופה הנסקרת.
ברבעון הרביעי הסתכמו הוצאות המימון,
נטו לסך של כ 500 -אלפי ש"ח ,לעומת
הוצאות מימון ,נטו בסך של כ 748 -אלפי
ש"ח ,בתקופה הנסקרת ,אשתקד.

מגזר הצמיגים
פרופורמה

3,868

1,202
2,887

הגידול בהוצאות המימון ,נטו נובע בעיקר
מנטילת הלוואה לזמן ארוך בסך של 30
מיליון ש"ח לצורך רכישת המקרקעין
כמפורט בסעיף .1.2.8
ברבעון הרביעי הסתכמו הוצאות המימון,
נטו לסך של כ 1,871 -אלפי ש"ח ,לעומת
הוצאות מימון ,נטו בסך של כ 839 -אלפי
ש"ח ,בתקופה הנסקרת ,אשתקד .הגידול
נובע מסיבות דומות לרשום בסעיף זה,
לעיל.

 1.4.8מסים על הכנסה
בתקופה הנסקרת ,הסתכמו מסים על ההכנסה לסך של כ 7,729 -אלפי ש"ח ,לעומת
סך של  4,487אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד .שיעור המס האפקטיבי
לתקופה הנסקרת מסתכם לסך של כ 21.33% -לעומת כ 27.21% -אשתקד.
הקיטון בשיעור המס האפקטיבי נובע בעיקר ממגזר המצברים בשל סגירת שומות
מס עבור השנים  2010 ,2009ו 2011 -ורישום הכנסות מיסים בגין שנים קודמות
בסעיף מיסים על ההכנסה בסך של כ 703 -אלפי ש"ח ובקיזוז גידול בהפרשה
למיסים נדחים בסך של כ 642 -אלפי ש"ח כתוצאה משינוי בשיעורי המס לרבות
בגין עתודות המס בגין עודפי העלות המיוחסים למגזר הצמיגים ,וכן השפעת החזר
מס קנייה כאמור בסעיף  1.2.12לעיל .לפרטים נוספים ראה ביאור  14לדוח הכספי.
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 1.4.9רווח נקי ורווח כולל
לאור האמור לעיל ,עמד הרווח הנקי של החברה בשנת  2013על סך של כ28,512 -
אלפי ש"ח לעומת סך של  12,002אלפי ש"ח בשנת  ,2012גידול בשיעור של כ-
 .137.56%ברבעון הרביעי של שנת  2013עמד הרווח הנקי של החברה על סך של כ-
 7,232אלפי ש"ח ,לעומת סך של  4,881אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד גידול
של כ.48.17% -
 1.4.10נתוני פרופורמה
להלן נתוני פרפורמה לדוח על הרווח הכולל שמטרתו לשקף למפרע את תוצאות
הפעילות של החברה ושל החברה המאוחדת שלה ,תחת ההנחה שעסקת הרכישה
של קבוצת כסלו נעשתה כבר ביום  1בינואר  2010לגבי השנים שהסתיימו ב31 -
בדצמבר  2011ו 31 -בדצמבר  .2012לפירוט ההתאמות שבוצעו ראה סעיף .5ד
לדוחות הכספיים השנתיים לשנת  .2012להלן נתונים עיקריים מתוך הפרפורמה:
השנה שהסתיימה
ב 31 -בדצמבר
2011
2012
א ל פ י ש " ח
357,629
372,156
הכנסות
92,322
97,586
רווח גולמי
25.8%
26.2%
שיעור רווח הגולמי
40,249
38,638
רוווח מפעולות
23,676
24,706
רווח לתקופה
עלויות הפחתת נכסים בלתי מוחשיים–
עלות ההכנסות
עלויות הפחתת נכסים בלתי מוחשיים –
הוצאות מכירה ושיווק

2,379

2,379

224

224

לפרטים בדבר השוואת תוצאות הפרופרמה לתוצאות בפועל ראה סעיף  1.4לעיל.
 1.5נזילות
יתרת המזומנים ושווי מזומנים ליום  31בדצמבר  2013הינה כ 6,904 -אלפי ש"ח לעומת כ-
 4,473אלפי ש"ח אשתקד.
יתרת המזומנים ושווי מזומנים ליום  31בדצמבר  2012הסתכמה לכ 4,473 -אלפי ש"ח
לעומת סך של כ 6,869-אלפי ש"ח ליום  31בדצמבר .2011
מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת לשנת  2013הסתכמו לסך של כ 39,406 -אלפי ש"ח
לעומת סך של כ 17,435 -אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד .הגידול נובע בעיקרו
מרכישת פעילות מגזר הצמיגים .במגזר המצברים המזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת
הסתכמו לסך של  26,870אלפי ש"ח ,לעומת סך של כ 22,690 -אלפי ש"ח בתקופה
המקבילה אשתקד .השינוי בתזרים המזומנים נטו במגזר המצברים שנבע מפעילות שוטפת
נובע בעיקר מגידול ברווח המיוחס לחברה עצמה לפני מס בסך של  1,399אלפי ש"ח
ומשינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות בהון חוזר ,הנובעים בעיקר מקיטון בלקוחות
ובמלאי של כ 1,406 -אלפי ש"ח ו 1,371 -אלפי ש"ח ,בהתאמה לעומת גידול בלקוחות
וקיטון במלאי של כ 5,478 -אלפי ש"ח ו 7,297 -אלפי ש"ח בהתאמה בתקופה המקבילה,
אשתקד.
מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת לשנת  2012הסתכמו לסך של כ 17,435 -אלפי ש"ח
לעומת סך של כ 10,139 -אלפי ש"ח בשנת  .2011הגידול במזומנים נטו שנבעו מפעילות
שוטפת בין השנים  2012ו 2011-נובע בעיקר מגידול ברווח לפני מסים על ההכנסה ,בנטרול
גידול בהוצאות הפחת השנה של כ 1,311 -אלפי ש"ח ובנטרול רווח בתקופה של מכשירים
פיננסים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד בסך של  296אלפי ש"ח לעומת הפסד של 1,310
אלפי ש"ח בשנת  2011ובנטרול שינויים ביתרות סעיפי רכוש והתחייבויות בהון החוזר
הנובעים בחלקם כתוצאה מאיחוד קבוצת כסלו.
מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת לשנת  2013בתוספת מזומנים שנבעו מפעילות המימון
)כמפורט להלן( ,שימשו לפעילות השקעה והמימון כמפורט להלן:
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מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה לשנת  2013הסתכמו בסך של כ 41,130 -אלפי ש"ח
)לעומת מזומנים נטו שנבעו מפעילות השקעה בסך של כ 57,676 -אלפי ש"ח בתקופה
המקבילה אשתקד( .תזרים זה שימש בעיקר לרכישת רכוש קבוע בסך של  42,264אלפי
ש"ח לעומת סך של כ 12,076 -אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד ,אשר כללה בעיקרה
השקעה ברכישת זכויות במקרקעין בסך של  35,912אלפי ש"ח )לפרטים ראה סעיף ,1.2.8
לעיל( ,בתקופת הדוח.
מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון לשנת  2013הסתכמו לסך של כ 4,155 -אלפי ש"ח
)לעומת סך של כ 37,845-אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד( .תזרים זה נובע בעיקרו
מנטילת אשראי לזמן ארוך מתאגיד בנקאי למימון רכישת זכויות במקרקעין ,בסך של 30
מיליון ש"ח ,כמפורט בסעיף  1.2.8לעיל ,בקיזוז פירעון רביעי של קרן אגרות החוב ,בסך
של  9,979אלפי ש"ח ,כמפורט בסעיף  1.2.6לעיל ומפירעון של אשראי לזמן ארוך ולזמן
קצר בסך של כ 6,152 -אלפי ש"ח.
מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה לשנת  2012הסתכמו בסך של כ 57,676 -אלפי ש"ח
)לעומת מזומנים נטו שנבעו מפעילות השקעה בסך של כ 12,992 -אלפי ש"ח בשנת .(2011
מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון לשנת  2012הסתכמו לסך של כ 37,845 -אלפי ש"ח
)לעומת מזומנים נטו ששימשו לפעילות מימון בסך של כ 17,969-אלפי ש"ח בשנת .(2011
 1.6מקורות המימון
ההון העצמי המיוחס לבעלים של החברה ליום  31בדצמבר  2013מסתכם לסך של 150,890
אלפי ש"ח )כ 36.36% -מסך המאזן המאוחד( לעומת סך של  134,451אלפי ש"ח ליום 31
בדצמבר ) 2012כ 35.59%-מסך המאזן המאוחד( ,בעיקר לאחר השפעת תוצאות פעילות
הקבוצה בשנת  2013וחלוקות דיבידנדים כמפורט בסעיף  1.2לעיל.
עד למועד רכישת קבוצת כסלו ביום ה 3 -בספטמבר  2012החברה מימנה את פעילותה
בעיקר מההון העצמי של החברה וכן באמצעות אגרות חוב )סדרה א'( של החברה .לפרטים
אודות תנאי אגרות החוב )סדרה א'( ראה סעיף  4להלן.
לצורך רכישת ההחזקות בקבוצת כסלו ומימון ההשקעה במקרקעין והפעילות השוטפת
קיבלה הקבוצה ,במועד ההשלמה ,מבנק לאומי הלוואות ומסגרות אשראי בסך כולל של
עד כ 108 -מיליון ש"ח .ביום  4ביוני  2013התקשרה קבוצת כסלו עם בנק מזרחי להעמדת
אשראי ומסגרות אשראי בסך כולל של עד  36.5מיליון לצד הקטנת מסגרות אשראי בבנק
לאומי בסך של  21מיליון ש"ח .ביום  25ביוני  2013קיבלה הקבוצה מימון נוסף מבנק
לאומי בסך של כ 30 -מיליון ש"ח לצורך רכישת הזכויות במקרקעין .הלוואות מסגרות
האשראי לעיל הינן בריבית בשיעור פריים ועד פריים ) .(1.03%+לפרטים שחלו במקורות
המימון של הקבוצה בתקופת הדוח ראה סעיפים  1.2.6עד  1.2.8לעיל.
למועד הדוח נטלה הקבוצה הלוואות וניצלה מסגרות אשראי בסך כולל של כ110,546 -
אלפי ש"ח ,הכוללות הלוואות לזמן ארוך בסך של  55,265אלפי ש"ח והיתרה הלוואות
לזמן קצר.
היקפו הממוצע של הלוואות הקבוצה לזמן ארוך לתקופה הנסקרת הסתכם לסך של כ-
 43,539אלפי ש"ח.
היקפו הממוצע של האשראי לזמן קצר של הקבוצה לתקופה הנסקרת הסתכם לסך של כ-
 68,843אלפי ש"ח.
בהתאם להסכמי המימון עם הבנקים הקבוצה נדרשת לעמוד באמות פיננסיות הנבחנות
בהתאם לדוחות הכספיים של נוטל המימון אחת לחציון )מול בנק לאומי( ואחת לשנה )על
בסיס דוחות כספיים מבוקרים( מול בנק מזרחי .להלן גילוי בדבר תוצאת חישובם של
היחסים הפיננסים:
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בסיס בחינת אמת מידה פיננסית
אמות מידה
פיננסיות

נוטל
המימון

החברה
)מול בנק
לאומי(

דוח כספי
מאוחד

כסלו )מול
בנק לאומי
ובנק
מזרחי(

דוח כספי
מאוחד

אליאנס
שיווק )מול
בנק לאומי
ובנק
מזרחי(

דוח כספי
סולו

הון העצמי מוחשי של
החברה )כהגדרתו בכתב
ההתחייבות בין החברה
לבנק(

דרישה כמותית תוצאת חישובה של
אמת המידה
הפיננסית לתאריך
המאזן
לפחות 70,000
ש"ח

כ 150,890 -אלפי ש"ח

לפחות 20%
מהמאזן

36%

הרווח התפעולי לשירות
החוב ) (EBITDAשל
החברה

לפחות 34,000
אלפי ש"ח

כ 51,522 -אלפי ש"ח

יחס כיסוי החוב של
החברה )היחס בין הסכום
המצטבר של
ההתחייבויות כלפי
המלווים השונים של
החברה לבין ה*(EBITDA-

לכל היותר 4

2.3

הון העצמי מוחשי של
החברה )כהגדרתו בכתבי
ההתחייבות בין החברה
לבנקים(

לפחות 45,000
אלפי ש"ח

כ 73,601 -אלפי ש"ח

לפחות 22%
מהמאזן

33%

הרווח התפעולי לשירות
החוב ) (EBITDAשל כסלו

לפחות 20,000
אלפי ש"ח

כ 26,767 -אלפי ש"ח

יחס כיסוי החוב של כסלו
)היחס בין הסכום
המצטבר של
ההתחייבויות כלפי
המלווים השונים של
כסלו לבין ה*(EBITDA-

לכל היותר 4

2.7

הון העצמי מוחשי של
החברה )כהגדרתו בכתבי
ההתחייבות בין החברה
לבנקים(

לפחות 20,000
אלפי ש"ח

כ 35,701 -אלפי ש"ח

* יתרת אשראי בנקאי בבנק לאומי המובטחת בשעבוד זכויות במקרקעין )כהגדרתם
בסעיף  1.2.8לעיל( אינה נלקחת בחשבון במסגרת חישוב יחס כיסוי החוב.
בהתאם למפורט לעיל ,ליום  31בדצמבר  2013עמדה הקבוצה באמות המידה הפיננסיות
שנקבעו בהסכמי המימון עם הבנקים.
אשראי ספקים ולקוחות
במהלך פעילותה השוטפת של הקבוצה ,הקבוצה מעמידה אשראי ללקוחותיה ומקבלת
אשראי מספקיה.
ליום  31בדצמבר  2013השתמשה הקבוצה באשראי ספקים בסך של  35,631אלפי ש"ח
)לעומת סך של  37,248אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד(.
ליום  31בדצמבר  2013העמידה הקבוצה אשראי ללקוחותיה בסך של  177,624אלפי ש"ח
)לעומת סך של  179,077אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד(.
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היקפו הממוצע של האשראי מספקים בתקופת הדוח הסתכם לכ 31,451 -אלפי ש"ח.
היקפו הממוצע של האשראי מלקוחות בשנת הדיווח הסתכם לכ 166,220 -אלפי ש"ח.
הפער בין אשראי הלקוחות לבין אשראי הספקים נובע בעיקר מהעובדה שמרבית ספקיה
של הקבוצה הינם ספקי חו"ל אשר תקופת האשראי בגינם הינה קצרה יותר .פער כאמור
בתחום המצברים ממומן מפעילותה השוטפת של החברה ובתחום הצמיגים מפעילות
שוטפת ומאשראי בנקאי.
 .1.7תגמול נושאי משרה בכירה ובעלי עניין
בחינת סבירות והוגנות תגמול נושאי משרה בכירה בחברה ובתאגידים בשליטתה בעלי
התגמול הגבוה ביותר ותגמול בעלי העניין המועסקים בחברה והקשר בין התגמול לבין
תרומתו של כל אחד מהם לקבוצה מתבצעת בהתחשב בתנאי העסקתם בקבוצה ובמידת
תאימותם של תנאי כהונתם והעסקתם של נושאי המשרה בחברה למדיניות התגמול כפי
שאושרה על ידי החברה בהתאם למפורט בסעיף  1.2.9לעיל וכן בהתחשב במידת תרומתם
לקידום מטרות הקבוצה ויעדיה במסגרת ביצוע תפקידיהם בקבוצה בתקופת הדוח.1
לעניין זה יצוין ,כי דירקטוריון החברה בדק ומצא כי תנאי הכהונה וההעסקה של נושאי
המשרה המכהנים בחברה אינם חורגים מעקרונות מדיניות התגמול.
דירקטוריון החברה בחן את פרטי התגמולים ,כמפורט בתקנה  21לפרק הרביעי לדוח
התקופתי ,ביחס לכל אחד מנושאי המשרה הבכירה ובעלי העניין המועסקים בקבוצה
בנפרד ,ואת הקשר בין התגמול לבין תרומתו של כל אחד מהם לקבוצה וכן את סבירות
והוגנות תנאי התגמול כאמור ,בהתאם לקריטריונים שנקבעו במדיניות התגמול ,אשר
לדעת דירקטוריון החברה משקפים את מכלול השיקולים הרלוונטיים לבחינת הקשר בין
התגמולים שניתנו לנושאי המשרה בכירה ובעלי העניין כאמור לבין תרומתם לקבוצה
ולבחינת הוגנות וסבירות התמורה בגינה.
לאחר בחינה כאמור קבע הדירקטוריון כדלקמן:
מר אורי רוזנשיין ,מנכ"ל
לצורך בחינת והערכת תנאי התגמול של מר רוזנשיין ,בחן דירקטוריון החברה את העסקתו
של מר אורי רוזנשיין על פי הקריטריונים הקבועים במדיניות התגמול ,ובכלל זה את תנאי
כהונתו והעסקתו בחברה ואת עמידתו של מר רוזנשיין בדרישות תפקידו כמנכ"ל החברה
וביצועיו במהלך שנת  ,2013ומצא כי מר רוזנשיין פעל במקצועיות רבה ,ביעילות ובהצלחה
בתחומים כדלקמן:
•

ניהולה השוטף של החברה .במסגרת זו ,אחראי מר רוזנשיין על כל אחד ממקטעי
הפעילות של החברה לרבות ניהול סיכוני רכש חומרי גלם בתחום המצברים.

•

טיפול בלקוחות וספקים אסטרטגיים והתוויית מדיניות התכנון ,הפיתוח וההשקעות
בקווי הייצור של מפעל החברה.

•

הובלת החברה לשמירת נתח שוק ורווחיות גולמית ותפעולית גבוהה ביחס למתחרה
העיקרית בשוק.

• כהונה כיו"ר דירקטוריון משותף בקבוצת כסלו ותרומה להתווית מדיניות ותכנון
והובלת סינרגיה בין חברות הקבוצה
לדעת דירקטוריון החברה ,בהתחשב בנתונים שהובאו בפניו ולאור הקריטריונים
המפורטים במדיניות התגמול ,הגמול המשולם למר רוזנשיין בגין כהונתו כמנכ"ל החברה,
על תנאים ורכיביו ,אינו חורג מעקרונות מדיניות התגמול ,והינו הוגן ,מקובל וסביר ,וזאת
בשים לב בין היתר ,למצבה העסקי והכספי של החברה ,להשגת היעדים על ידי החברה
בשנת  2013בניהולו של מר רוזנשיין ולאתגרים הניצבים בפני החברה בראיה ארוכת
הטווח.

1

הבחינה כאמור לא בוצעה ביחס למר יעקב פניגשטיין ,משנה למנכ"ל ומנהל הכספים של החברה שפרש באופן
רשמי מתפקידיו בחברה ביום  31באוקטובר  ,2013כאשר תפקיד מנהל הכספים של החברה מאויש בפועל ,בתוקף
מיום  30במאי  ,2013על יד גב' שרית פונדיק ,חשבת לשעבר בחברה.
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גברת שרית פונדיק ,מנהלת כספים
לצורך בחינה והערכת תנאי התגמול של גברת שרית פונדיק ,בחן דירקטוריון החברה את
העסקתה של גברת שרית פונדיק על פי הקריטריונים הקבועים במדיניות התגמול ,ובכלל
זה את תנאי כהונתה והעסקתה בחברה ,כפי שעודכנו בתקופת הדוח ביחס לזכאותה
לתגמול משתנה מבוסס ביצועים ,ואת עמידתה של גברת שרית פונדיק בדרישות תפקידה
כמנהלת הכספים של החברה וביצועיה במהלך שנת  2013ומצא כי גברת שרית פונדיק
פעלה במקצועיות רבה ביעילות ובהצלחה בתחומים כדלקמן:
•

ניהול מכלול הנושאים הפיננסים והחשבונאיים בחברה ,לרבות ניהול סיכוני מט"ח.
כחלק מתפקידה אחראית גברת שרית פונדיק על התחום הפיננסי בחברה ,כגון :גבייה
מלקוחות ,תשלומים לספקים ,מדיניות שער החליפין וכד' ,כמו כן אחראית גברת
שרית פונדיק על מערכת המיחשוב והמידע של החברה ,לרבות קביעת מערכות
המיחשוב ,דרישות חדשות והתאמת מערכת המיחשוב למהלך העסקים של החברה.

•

אחריות למערך הכנת הדוחות הכספיים של החברה )ובמאוחד( והדוחות הנלווים ועל
התווית המדיניות החשבונאית של החברה )ובמאוחד(.

•

אחריות על מערך הבקרה הפנימית בדיווח הכספי ועל הליכי בקרה נוספים ביחס
לאינפורמציה בחברה.

•

אחריות להיבטי מיסוי הפעילות של החברה.

לדעת דירקטוריון החברה ,בהתחשב בנתונים שהובאו בפניו ולאור הקריטריונים
המפורטים במדיניות התגמול ,הגמול המשולם לגברת שרית פונדיק בגין כהונתה כמנהלת
הכספים של החברה ,על תנאים ורכיביו ,אינו חורג מעקרונות מדיניות התגמול והינו הוגן,
מקובל וסביר ,וזאת בשים לב בין היתר ,למצבה העסקי והכספי של החברה ,לתרומתה
לביצועי מערך הכספים והחשבות ולרמות הבקרה וניהול המידע בארגון ,כחלק מהשגת
היעדים על ידי החברה בשנת  ,2013ולאתגרים הניצבים בפניה בראיה ארוכת הטווח.
מר אמיר אבישי ,מנהל מפעל ואחראי אבטחת איכות
לצורך בחינת והערכת תנאי התגמול של מר אמיר ,בחן דירקטוריון החברה את העסקתו
של מר אבישי אמיר על פי הקריטריונים הקבועים במדיניות התגמול ,ובכלל זה את תנאי
כהונתו והעסקתו בחברה ואת עמידתו של מר אמיר בדרישות תפקידו כמנהל מפעל
ואחראי אבטחת איכות וביצועיו במהלך שנת  ,2013ומצא כי מר אמיר פעל במקצועיות
רבה ביעילות ובהצלחה בתחומים כדלקמן:
•
•
•
•

ניהול השוטף של מפעל החברה ובפיתוח ושיפור תהליכי העבודה בקווי היצור של
המפעל.
שיפור ופיקוח על איכות המצברים.
טיפול בקבלת הסמכות ממכון התקנים תו תקן ,ו.ISO 2001
אחריות על קליטת קו הייצור החדש של מחלקת היציקה במפעל החברה

לדעת דירקטוריון החברה ,בהתחשב בנתונים שהובאו בפניו ולאור הקריטריונים
המפורטים במדיניות התגמול ,הגמול המשולם למר אמיר בגין כהונתו כמנהל מפעל
ואחראי אבטחת איכות בחברה ,על תנאים ורכיביו ,אינו חורג מעקרונות מדיניות התגמול
והינו הוגן ,מקובל וסביר ,וזאת בשים לב בין היתר ,למצבה העסקי והכספי של החברה,
לביצועי מפעל החברה שבאחריותו של מר אמיר ,כחלק מהשגת היעדים על ידי החברה
בשנת  ,2013ולאתגרים הניצבים בפניה בראיה ארוכת הטווח.
מר אבי פרשטמן ,מנהל שיווק ומכירות
לצורך בחינת והערכת תנאי התגמול של מר פרשטמן ,בחן דירקטוריון החברה את
העסקתו של מר אבי פרשטמן על פי הקריטריונים הקבועים במדיניות התגמול ובכלל זה
את תנאי כהונתו והעסקתו בחברה ,כפי שעודכנו בתקופת הדוח ביחס זכאותו לתגמול
משתנה מבוסס ביצועים ,ואת עמידתו של מר פרשטמן בדרישות תפקידו כמנהל שיווק
ומכירות וביצועיו במהלך שנת  ,2013ומצא כי מר פרשטמן פעל במקצועיות רבה ביעילות
ובהצלחה בתחומים כדלקמן:
•

קביעת מדיניות השיווק והמכירות של החברה.
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•
•
•
•
•

טיפול במערך השיווק והמכירות מול הלקוחות השונים.
אחריות וייעול מערך ההפצה של החברה.
איתור לקוחות חדשים והידוק הקשר עם לקוחות קיימים.
תרומה לשמירת נתח שוק החברה.
שותפות ביצירת סינרגיה של פעילות השיווק והמכירות של מגזר המצברים ומגזר
הצמיגים.

לדעת דירקטוריון החברה ,בהתחשב בנתונים שהובאו בפניו ולאור הקריטריונים
המפורטים במדיניות התגמול ,הגמול המשולם למר פרשטמן בגין כהונתו כמנהל שיווק
ומכירות של החברה ,על תנאים ורכיביו ,אינו חורג מעקרונות מדיניות התגמול והינו הוגן,
מקובל וסביר ,וזאת בשים לב בין היתר ,למצבה העסקי והכספי של החברה ,לביצועי מערך
השיווק וההפצה של החברה ,כחלק מהשגת היעדים על ידי החברה בשנת  ,2013ולאתגרים
הניצבים בפניה בראיה ארוכת הטווח.
הסכם ניהול עם חברת סקיי השקעות
לצורך בחינת והערכת דמי הניהול המשולמים על ידי החברה לקרן סקיי בגין שירותי
ניהול הניתנים על ידי קרן סקיי לחברה על ידי אנשי הניהול שלה ובכלל אלה באמצעות
ה"ה אברהם אורטל )יו"ר דירקטוריון( וגב' ליאת בנימיני )דירקטורית( ,בחן דירקטוריון
החברה בהתחשב בקריטריונים הקבועים במדיניות התגמול ,את שרותי הניהול שמעניקה
סקיי לחברה:
•

שירותי יו"ר דירקטוריון ודירקטור נוסף

•

פיתוח עסקי ואיתור הזדמנויות עסקיות

•

ייעוץ בהתרחבות עסקי החברה בארץ ובחו"ל

•

מיזוגים ורכישות

•

קשר עם מוסדות פיננסיים שיעמידו אשראי לחברה

•

סיוע ביצירת קשרים עם משקיעים מול שוק ההון.

לדעת דירקטוריון החברה ,בהתחשב בנתונים שהובאו בפניו ולאחר שנבחנו על ידו ,תנאי
הסכם הניהול עם קרן סקיי ודמי הניהול ששולמו לסקיי בגין שירותי ניהול שניתנו על ידה
לחברה ,אינם חורגים מעקרונות מדיניות התגמול והינם הוגנים ,מקובלים וסבירים ,וזאת
בהתחשב ,בין היתר ,במצבה העסקי והכספי של החברה ,בכישוריהם ובנסיונם של נותני
השירותים מטעם קרן סקיי ובתרומתם לפיתוח ומימון עסקי החברה כחלק מהשגת
היעדים על ידי החברה בשנת  ,2013ולאתגרים הניצבים בפניה בראיה ארוכת הטווח.
 1.8גילוי תזרים המזומנים החזוי למימון פירעון התחייבויות התאגיד
נכון למועד הדו"ח ,לא מתקיימים בחברה סימני אזהרה )כהגדרתם בסעיף )10ב())(14א(
לתקנות( .ליום  31בדצמבר 2013 ,לקבוצה יתרות מזומנים בסך  6,904אלפי ש"ח.
.2

היבטי ממשל תאגידי
 .2.1תרומות
אין לקבוצה מדיניות בנושא מתן תרומות .בשנת  ,2013תרמה הקבוצה סך של כ 39 -אלפי
ש"ח לנזקקים ולמוסדות ציבור.
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 .2.2דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית
דירקטוריון החברה קבע ,כי המספר המזערי הראוי של דירקטורים בעלי מומחיות
חשבונאית ופיננסית ,הינו דירקטור אחד.
קביעה זו נעשתה בהתחשב במכלול עסקי החברה ,גודלה ,תחומי פעילותה ,מגוון
הסיכונים הכרוכים בהם ורמת הבקרות הקיימות בה.
לדעת הדירקטוריון ,המספר המזערי הראוי שנקבע ,יאפשר לו לעמוד בהתחייבויות
המוטלות עליו ,בהתאם לחוק ,מסמכי ההתאגדות של החברה ואחריותו לבדיקת מצבה
הכספי של החברה ולעריכת הדוחות הכספיים ואישורם.
למועד הדוח בחברה מכהנים  3דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית :גב' ורדה
טריואקס ,גב' ליאת בנימיני וד"ר אברהם אורטל .לפרטים אודות השכלתם ,כישוריהם
ועיסוקם ראה סעיפים  7.1.4 ,7.1.5ו 7.1.1-בפרק  ,7בהתאמה.
 2.3גילוי בדבר דירקטורים בלתי תלויים
לתאריך הדוחות הכספיים ,החברה טרם אימצה בתקנונה הוראה בדבר שיעור
הדירקטורים הבלתי תלויים ,כמשמעותה על פי חוק החברות .יחד עם זאת קבעה ועדת
הביקורת של החברה בהתבסס על הצהרתו של מר יצחק ארבל )בהתאם להוראות סעיפים
224א' ו224-ב' לחוק החברות( ,כי מר יצחק ארבל הינו דירקטור בלתי תלוי )כהגדרת
המונח בחוק החברות(.
 .2.4המבקר הפנימי
החל מיום  28במרץ  ,2011רו"ח אירנה בן יקר מעניקה לחברה שירותי ביקורת פנימית
באמצעות משרד רואי חשבון בריטמן ,אלמגור ,זוהר ושות'.
 2.4.1פרטי המבקר הפנימי
כהונת בן יקר אירנה כמבקרת הפנימית של החברה )להלן" :מבקרת הפנים"( החלה
ביום  28במרץ .2011
למיטב ידיעת החברה וכפי שנמסר לה על ידי מבקרת הפנים ,מבקרת הפנים עומדת
בתנאים הקבועים בסעיף )3א( לחוק הביקורת הפנימית ,התשנ"ב) 1992-להלן" :חוק
הביקורת הפנימית"(.
למיטב ידיעת החברה וכפי שנמסר לה על ידי מבקרת הפנים ,מבקרת הפנים עומדת
בתנאים הקבועים בסעיף )146ב( לחוק החברות ,ובתנאים הקבועים בסעיף  8לחוק
הביקורת הפנימית.
מבקרת הפנים מעניקה את שירותי הביקורת )ושירותים אלו בלבד( לחברה כנותנת
שירותים חיצונית מטעם משרד רואי חשבון בריטמן אלמגור זהר ושות' ולא ממלאת
כל תפקיד נוסף בחברה.
למיטב ידיעת החברה וכפי שנמסר לה על ידי מבקרת הפנים ,מבקרת הפנים ומשרד
רואי חשבון בריטמן אלמגור זהר ושות' שהיא פועלת מטעמו אינם מחזיקים בניירות
ערך של החברה ואין להם קשרים עסקיים מהותיים עם החברה או עם גוף קשור
אליה.
 2.4.2דרך המינוי
דירקטוריון החברה אישר את מינוי מבקרת הפנים ביום  27במרץ  ,2011לאחר
שקיבל את המלצתה של ועדת הביקורת .הנימוק לאישור מינויה של מבקרת הפנים
הינו ,בין היתר ,ניסיונה והתמחותה בביקורת פנימית ובניתוח תהליכי בקרה
פנימית.
 2.4.3זהות הממונה על המבקר הפנימי
הממונה הארגוני על המבקר הפנימי בחברה הינו יו"ר דירקטוריון החברה.
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 2.4.4תכנית עבודה
ביום  19במרס  2013דנה ועדת הביקורת של החברה בתכנית הביקורת השנתית אשר
הוצעה על ידי מבקרת הפנים .ביום  21במרס  2013אישר דירקטוריון החברה את
תכנית הביקורת הפנימית השנתית לאחר קבלת המלצות ועדת הביקורת.
למבקרת הפנים אפשרות להפעיל שיקול דעת ולסטות מתוכנית הביקורת השנתית
בכפוף לקבלת אישור דירקטוריון החברה.
בתקופת הדיווח לא נבחנו עסקאות מהותיות על ידי מבקרת הפנים.
 2.4.5היקף העסקה
היקף העסקת המבקר הפנימי בשנת  2013הסתכם ב 340 -שעות ) 220 :2012שעות(.
היקף העסקת מבקרת הפנים נקבע בכל שנה עם אישור תכנית העבודה לאותה שנה .
היקף השעות נגזר מתכנית העבודה בשים לב ,בין היתר ,להיקף תכנית העבודה לשנה
הרלבנטית ולמורכבות תכנית העבודה .הגידול בשעות העבודה של מבקרת הפנים נבע
בעיקר מהעובדה שתוכנית העבודה לשנת  2013כללה ,זו השנה הראשונה ,גם את
הביקורת הפנימית של קבוצת כסלו ופעילות במגזר הצמיגים.
 2.4.6עריכת הביקורת
על פי הודעת מבקרת הפנים ,תכנית הביקורת נערכת בהתאם להוראות חוק
הביקורת הפנימית ,והתקנים המקצועיים – המתפרסמים ומתעדכנים שוטף על ידי
לשכת המבקרים הפנימיים בישראל – המועצה המקצועית .התקנים המקצועיים
המקובלים שעל פיהם עורכת מבקרת הפנים את תכנית הביקורת כוללים ,בין היתר,
תקני תכונות )מטרה ,סמכות ואחריות; אי תלות ואוביקטיביות; מקצועיות וזהירות
מקצועית ראויה; תכנית שיפור ואבטחת איכות( ותקני ביצוע )ניהול הביקורת
הפנימית; תכנון הביקורת; ביצוע הביקורת; דיווח על תוצאות; מעקב אחר תיקון
ליקויים ועוד( .לדעת הדירקטוריון ,מבקרת הפנים עומדת בדרישות שנקבעו בתקנים
הנ"ל ,וזאת בשים לב למקצועיותה של מבקרת הפנים ,כישוריה ,תקופת העסקתה על
ידי החברה ,היכרותה עם החברה ,והאופן בו היא עורכת ,מגישה ומציגה לחברה את
ממצאי הביקורות הנערכות על ידה.
 2.4.7גישה למידע
למבקרת הפנים ניתנה גישה למידע ולמסמכים ,כאמור בסעיף  9לחוק הביקורת
הפנימית ,ובכלל זה גישה מתמדת ובלתי אמצעית למערכות מידע של החברה ,לרבות
נתונים כספיים.
 2.4.8דין וחשבון המבקר הפנימי
בסיום כל ביקורת ,מוגש דוח על הממצאים ,מסקנות והמלצות ליו"ר הדירקטוריון
למנכ"ל החברה ,למנהל הכספים ולוועדת הביקורת של החברה .במהלך תקופת הדוח
הוגשו בכתב ליו"ר הדירקטוריון ,למנכ"ל החברה ,ליו"ר ועדת הביקורת ולמנהל
הכספים דוחות הביקורת הפנימית במועדים הבאים,23/05/2013 ,10/03/2013 :
 18/08/2013ו .18/11/2013 -הדיון בממצאי דוחות הביקורת הפנימית האמורים
התקיים בישיבות ועדת הביקורת שנערכו ב19/08/2013 ,27/05/2013 ,19/03/2013 -
ו ,20/11/2013 -בהתאמה ,והמלצות ועדת הביקורת ,תוך אימוץ חלקי של ממצאי
הביקורת הפנימית הועברו לדירקטוריון החברה .דירקטוריון החברה בישיבותיו
שנערכו ביום  22/08/2013 ,30/05/2013 ,21/03/2013וביום ה 24/11/2013 -אימץ את
המלצות ועדת הביקורת ונתן הנחיות להנהלת החברה ,במידת הצורך.
 2.4.9הערכת הדירקטוריון את פעילות מבקרת הפנים
דירקטוריון החברה סבור ,כי היקף ,אופי ,רציפות הפעילות ותכנית העבודה של
מבקרת הפנים סבירים בנסיבות העניין ,ויש בהם כדי להגשים את מטרות הביקורת
הפנימית של החברה.
 2.4.10תגמול
מבקרת הפנים מקבלת תגמול בהתאם לשעות העבודה אותן השקיעה בביצוע
הביקורת הפנימית .לדעת דירקטוריון ,התגמול הינו סביר ואין בו כדי להשפיע על
שיקול דעתה המקצועי של מבקרת הפנים.
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 2.5גילוי בדבר שכר רואי החשבון המבקרים
משרד רואה החשבון המבקר של החברה הינו :קסלמן וקסלמן  -רואי חשבון.
שנת 2012

שנת 2013
התאגיד

רואה החשבון
המבקר

סוג שירות

שכר בגין
שירותים
)באלפי ש"ח(

מס' השעות
שהושקעו במתן
השירותים

שכר בגין
שירותים
)באלפי ש"ח(

מס' השעות
שהושקעו במתן
השירותים

החברה

קסלמן וקסלמן
– רואי חשבון

שירותי ביקורת
ושירותי מס

 230אלפי ש"ח

 2,170שעות

 315אלפי ש"ח

 2,426שעות

שירותים נוספים

 105אלפי ש"ח

 165שעות

 17אלפי ש"ח

 95שעות

קבוצת
כסלו*

קסלמן וקסלמן
– רואי חשבון

שירותי ביקורת
ושירותי מס

 200אלפי ש"ח

 1,676שעות

 135אלפי ש"ח

 472שעות

שירותים נוספים

--

--

--

--

שכר הטרחה בשנת  2013נקבע על ידי דירקטוריון החברה על בסיס ניתוח סבירות שכר
טרחה לשעה ואומדן שעות העבודה הנדרשות לביקורת החברה אשר הומלץ על ידי רואה
החשבון המבקר ,לאחר ששכר הטרחה והיקף עבודתו של רואה החשבון המבקר סוכמו בין
רואה החשבון המבקר לבין הנהלת החברה ולאחר שניתנו לדירקטוריון החברה המלצות
של ועדת הביקורת.
 .2.6גילוי בדבר הליך אישור הדוחות הכספיים
דירקטוריון החברה הוא האורגן המופקד על בקרת העל בחברה.
במסגרת הליך אישור הדוחות הכספיים ,נערכים דיונים פנימיים בהשתתפות מנכ"ל
החברה ואנשי הכספים של החברה ובה נדונים ומנותחים הדוחות הכספים .לאחר מכן
מועברת טיוטת דוח הדירקטוריון ,הדוחות הכספיים והצהרת מנהלים ,לעיונם של חברי
הדירקטוריון של החברה ,ובכלל זה חברי הועדה לבחינת דוחות כספיים )להלן" :הועדה"(
ומתקיימת ישיבה של הועדה מספר ימים לפני מועד ישיבת הדירקטוריון הקבועה לאישור
הדוחות .הועדה מעירה הערות ומגבשת המלצה לאישור הדוחות הכספיים ומעבירה אותן
לדירקטוריון .במהלך ישיבת הדירקטוריון ,בה נדונים ומאושרים הדוחות הכספיים,
סוקרים מנכ"ל החברה ,מנהלת הכספים וחשב החברה ,באופן מפורט את עיקרי הדוחות
הכספיים וכן את הסוגיות המהותיות בדיווח הכספי ,לרבות עסקאות שאינן במהלך
העסקים הרגיל – אם ישנן ,את ההערכות המהותיות והאומדנים הקריטיים שיושמו
בדוחות הכספיים ,את סבירות הנתונים והבקרות הפנימיות הקשורות בדיווח הכספי ,את
המדיניות החשבונאית שיושמה ושינויים שחלו בה ואת יישום עיקרון הגילוי הנאות
בדוחות הכספיים ובמידע הנלווה .מנכ"ל החברה ,מר אורי רוזנשיין ,סוקר את פעילותה
השוטפת של החברה והשפעת פעילות זו על תוצאותיה ומדגיש בפני חברי הדירקטוריון
סוגיות מהותיות.
לישיבת הדירקטוריון מוזמנים ונוכחים נציגים של רואה החשבון המבקר של החברה,
והם נשאלים ע"י חברי הדירקטוריון שאלות ומוסיפים את הערותיהם והארותיהם )ככל
שישנן( באשר לדוחות הכספיים ובאשר לכל שאלה ו/או הבהרה הנדרשת ע"י חברי
הדירקטוריון.
אישורם הסופי של הדוחות נעשה בהצבעה ומתקבל ברוב רגיל.
ביום  27בדצמבר  2010החליט דירקטוריון החברה על הקמת ועדה לבחינת הדוחות
הכספיים בהתאם לתקנות החברות )הוראות ותנאים לעניין הליך אישור הדוחות
הכספיים( ,תש"ע .2010-בהתאם להחלטת דירקטוריון החברה ובהתבסס על הצהרות
הדירקטורים ,מורכבת הועדה מחברי ועדת הביקורת של החברה :ורדה טריואקס
)דירקטורית חיצונית ויו"ר הועדה( ,שהינה דירקטורית בעלת מומחיות חשבונאית
ופיננסית ,צבי פלדה )דירקטור חיצוני( ,שהינו דירקטור בעל כשירות מקצועית ויצחק
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ארבל )דירקטור בלתי תלוי על פי הצהרתו( ,כאשר כל חברי הועדה הצהירו כי הינם בעלי
יכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים .לפרטים אודות כישוריהם של ורדה טריואקס ,צבי
פלדה ויצחק ארבל ,ראה  2.2לעיל וסעיף  20לפרק ד' – פרטים נוספים על התאגיד.
בתאריך  20במרס  2014דנה הועדה בסוגיות הדיווח המהותיות בדוחות הכספיים ובגיבוש
המלצותיה לדירקטוריון בעניין הליך אישור הדוחות הכספיים .הועדה המליצה בפני
הדירקטוריון לאשר את הדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר ) 2013להלן" :הדוחות"(
ודיווחה לו על ממצאים שהתגלו במהלך הבחינה שנערכה בישיבה .בישיבת הועדה נכחו
כל הדירקטורים המכהנים בוועדה ,כמפורט לעיל .כמו כן ,נכחו בישיבת הועדה ,בנוסף
לחברי הועדה ,יו"ר הדירקטוריון מר אבי אורטל ,הדירקטורית ליאת בנימיני ,נציגי רואה
החשבון המבקר של החברה ,נציגי מעריך השווי ,יועצי החברה לעניין ה ISOX -בקבוצת
כסלו ויועציה המשפטיים לעניין שוק ההון ,מר אורי רוזנשיין מנכ"ל החברה ודירקטור
בה ,הנמנה על בעלי השליטה המשותפת בחברה ,מנהל התפעול של החברה מר ערן
רוזנשיין ,מנהלת הכספים של החברה גב' שרית פונדיק ,וחשב החברה מר טל נויגבור.
במסגרת ישיבתה ,ולצורך גיבוש המלצתה ,בחנה הועדה ,את הסוגיות המהותיות בדיווח
הכספי ,ובכלל כך ,בין היתר ,את ההערכות והאומדנים המהותיים שנעשו בקשר עם
הדוחות הכספיים ובכלל זה הערכות שווי ,לרבות ההנחות והאומדנים שבבסיסן ,שעליהן
נסמכים נתונים בדוחות הכספיים ,את הבקרות הפנימיות הקשורות בדיווח הכספי ,את
שלמות ונאותות הדיווח הכספי מכל ההיבטים המהותיים שלו ,את המדיניות החשבונאית
שאומצה והטיפול החשבונאי שיושם בעניינים מהותיים של החברה ובנוסף ,ניתנה
התייחסותם של רואי החשבון המבקרים לנושאים שהוצגו.
במהלך הישיבה סקרו מנהלת הכספים וחשב החברה באופן מפורט את עיקרי הדוחות,
לרבות עסקאות מהותיות שבוצעו או שיבוצעו ,וכן גם כלל השינויים שחלו בחברה
במהלך התקופה המדווחות בהשוואה לתקופות מקבילות .במסגרת זו התקיים דיון
בהשתתפות מנכ"ל החברה ורואי החשבון המבקרים ,שבמהלכו העלו חברי הועדה
שאלות הנוגעות לדוחות הכספיים .כמו כן ,רואי החשבון המבקרים של החברה הציגו את
הממצאים העיקריים שעלו מתהליך ביקורת הדוחות הכספיים .בסיום הישיבה נערכה
הצבעה בנוגע להמלצת הועדה לדירקטוריון לאישור הדוחות הכספיים.
בתום ישיבת הועדה ,החליטה הועדה להמליץ לדירקטוריון לאשר את הדוחות הכספיים,
ללא הסתייגויות .לפיכך ,הדירקטוריון סבור כי המלצה זו התקבלה זמן סביר לפני הדיון
בדירקטוריון .ביום  25במרס  2014דן דירקטוריון החברה בהמלצות הועדה לאשר את
הדוחות הכספיים ללא הסתייגויות כאמור תוך הסתמכות על פרוטוקול הישיבה שהוצג
בפניו ולאחר שהדירקטוריון הניח את דעתו בנוגע ליישום המלצות הועדה בדוחות ,אישר
את הדוחות הכספיים של החברה ליום  31בדצמבר .2013
בישיבת הדירקטוריון נסקרו על ידי ההנהלה ורואי החשבון עדכונים בסוגיות המהותיות
בדיווח הכספי שהועלו בישיבת הועדה ובהתפתחויות האחרונות במצבה של החברה
ונבחנו שאלות וסוגיות אחרונות.
בישיבת הדירקטוריון השתתפו הדירקטורים ,ה"ה אברהם אורטל ,אורי רוזנשיין ,ליאת
בנימיני ,ורדה טריואקס )דח"צית( ,יצחק ארבל וצבי פלדה )דח"צ( וכן נכחו מר רון הוכמן
מקרן סקי ,עו"ד מיכאל גילינסקי ,מנהלת הכספים ,חשב החברה ,מנהל התפעול בחברה
רואי החשבון המבקרים והיועצים המשפטיים לעניין שוק ההון של החברה.
אישור הדוחות הכספיים על ידי הדירקטוריון התקבל פה אחד.
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מפעלי ע .שנפ ושות' בע"מ
דוח הדירקטוריון
 .3הוראות גילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי של החברה
 .3.1אירועים לאחר תאריך המאזן
 3.1.1אימוץ הקלות לתאגיד קטן
החברה הינה 'תאגיד קטן' ,כמשמעותו על פי תקנה 5ג' לתקנות .בהתאם להחלטת
דירקטוריון החברה מיום  25בפברואר  ,2014החברה אימצה יישום כל ההקלות
שרשאי לאמץ תאגיד קטן מכוח תקנה 5ד' לתקנות.
3.1.2

החלטות דירקטוריון בדבר חלוקות דיבדנד
.1

3.1.3

3.1.4

לאחר תאריך המאזן ,ביום  25במרס  ,2014החליט דירקטוריון החברה על
חלוקת דיבידנד לבעלי המניות של החברה בסך כולל של  1.5מיליון ש"ח,
המהווים שיעור של כ 36.9% -מהרווח הנקי ,המיוחס לחברה עצמה ,לרבעון
האחרון של שנת  .2013לפרטים נוספים ראה דוח מיידי של החברה מיום 26
במרס  ,2014מס' אסמכתא  ,2014-01-024372המובא בדוח זה על דרך
הפניה.
הדיבידנד שולם לבעלי המניות של החברה ביום  14באפריל  .2014סכום
הדיבידנד למניה ששולם ביום  14באפריל  2014היה  0.1181577ש"ח למניה.
שיעור סך הדיבידנדים אשר חולקו והוכרזו מהרווח הנקי לאחר מס המיוחס
לחברה לשנת  2013מהווה כ.36.0% -

 .2לאחר תאריך המאזן ,ביום  22במאי  ,2014החליט דירקטוריון החברה על
חלוקת דיבידנד לבעלי המניות של החברה בסך כולל של  650אלפי ש"ח
המהווים שיעור של כ 35.33% -מתוך הרווח הנקי ,המיוחס לחברה עצמה,
לרבעון הראשון של שנת  .2014לפרטים נוספים ראה דוח מיידי של החברה
מיום  22במאי  ,2014מס' אסמכתא  2014-01-070818המובא בדוח זה על
דרך הפניה.
הדיבידנד שולם לבעלי המניות של החברה ביום  11ביוני  .2014סכום
הדיבידנד למניה ששולם ביום  11ביוני  2014היה  0.0512017ש"ח למניה.
פירעון אגרות החוב
ביום  1ביוני  2014בוצע פירעון סופי של אגרות החוב )סדרה א'( של החברה
במסגרתו פרעה החברה  8,330,000ש"ח ע.נ .אגרות חוב )סדרה א'( של החברה
בהתאם לתנאיהם ,בתוספת הפרשי הצמדה וריבית שנצברה עליהם ,אשר
הסתכמו לסך כולל של כ 10.3 -מיליון ש"ח.
דירוג החברה
ביום  22ביולי  ,2014הודיעה חברת מידרוג בע"מ על דירוג חברת שנפ  A2ושינוי
אופק הדירוג משלילי ליציב )לעומת האופק השלילי שניתן קודם לכן בגין דירוג
כאמור של אגרות החוב )סדרה א'( של החברה שנפרעו כאמור בסעיף  3.1.3לעיל(.
לפרטים נוספים ראה דוח מיידי של החברה מיום  22ביולי  ,2014מס' אסמכתא
 ,2014-01-119514המובא בדוח זה על דרך הפניה.

 3.2אומדנים קריטיים
הכנת הדוחות הכספיים של החברה ,בהתאם לתקני דיווח בינלאומיים ה ,IFRS-דורשת
מההנהלה לערוך אומדנים ולהניח הנחות המשפיעים על הסכומים המוצגים בדוחות
הכספיים המצורפים ובביאורים להם .למידע בדבר האומדנים החשבונאיים ראה דוחות
כספיים ביאור .3
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מפעלי ע .שנפ ושות' בע"מ
דוח הדירקטוריון
 3.3גילוי בדבר הערכות שווי מהותיות
להלן פרטים בהתאם לתקנה 8ב)ט( לתקנות ביחס לבחינת ירידת ערך מוניטין של יחידה
מניבת מזומנים מהותית אשר נערכה בהתאם לתקנים בינלאומיים  IAS36וIFRS 3R -
ליום ה 31 -בדצמבר :2013
זיהוי נושא
ההערכה

עיתוי
ההערכה

שווי נושא ההערכה
)באלפי ש"ח(

מודל ההערכה והנחות
המודל

זיהוי מעריך השווי
ואיפיונו

השקעה בחברת
כסלו תחבורה
בע"מ כיחידה
מניבת
המזומנים
שהוערכה לצורך
בחינת ירידת
ערך מוניטין.
)להלן" :יחידה
מניבת
המזומנים"(.

31
בדצמבר
2013

ערכה של יחידה מניבת
המזומנים ,דהיינו
הסכום נטו המיוחס
לבעלים של החברה
האם ,של סך הנכסים,
בניכוי סך ההתחייבויות,
לרבות מוניטין בדוחות
סולו של החברה הינו כ-
 64,542אלפי ש"ח.

הסכום בר ההשבה של
היחידה מניבת המזומנים
מבוסס על חישובי שווי
השימוש .בביצוע
חישובים אלה משתמשים
בתזרימי המזומנים
החזויים בהתבסס על
תקציב פיננסי שאושר על
ידי ההנהלה לאורך
תקופה בת  5שנים.
תזרים המזומנים החזוי
לאחר התקופה של 5
שנים מחושב לאור אומדן
שיעורי הצמיחה לטווח
ארוך .שיעור הצמיחה
אינו עולה על שיעור
הצמיחה ארוך הטווח
הממוצע של ענף הצמיגים
בו פועלת היחידה מניבת
המזומנים .ההנחות
העיקריות שנלקחו
בחישוב הינן:
 (1שיעור צמיחה ל5 -
שנים3% :
 (2שיעור צמיחה לטווח
ארוך1.5%. :
 (3שיעור היוון.11% :

רו"ח אביבית בנדר
שותפה במשרד סומך
חייקין.
השכלה – רו"ח בעלת
תואר שני במנהל
עסקים )התמחות
במימון( מאוניברסיטת
ת"א.
ניסיון – בעלת ניסיון
של כ 13 -שנים
בתחומי הייעוץ העסקי
ובתוך כך בתחומים
העוסקים בהערכת
שווי ,בתמחור,
בסקירות כלכליות
ובשיפור היבטי
תהליכים עסקיים
בחברות.
החברה התחייבה
לשפות בגין כל נזק
שיגרם למעריך השווי
כתוצאה מתביעה,
עלות ,הוצאה ,הפסד,
דרישה ,פעולה או
הליך הוצאה לפועל
שיהיו מכל סוג,
שייגרמו מצד גורמים
שלישיים בקשר
לעבודה ו/או שירות
שיבוצעו במסגרת
התקשרות זו ,לרבות
הוצאות המשפט ושכר
טרחת עו"ד.
הערכה זו נעשתה על
ידי מעריך שווי חיצוני
ובלתי תלוי בחברה
ו/או בבעל השליטה בה
ו/או בחברה מוחזקת.

סך יתרת המוניטין
בדוחות הכספיים
המאוחדים הינו כ-
 20,730אלפי ש"ח.
בבחינה לקיומה של
ירידת ערך מוניטין
ביחידה מניבת
המזומנים נמצא כי
סכום בר ההשבה גבוה
מערכה בספרים של
היחידה מניבת
המזומנים .על כן לא
בוצעה ירידת ערך
בספרים.

לתאריך הדוח לא מתקיימים סממנים לירידת ערך של יחידה מניבת המזומנים.

______________
אברהם אורטל
יו"ר הדירקטוריון

______________
אורי רוזנשיין
מנהל כללי ודירקטור
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תאריך:
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פרק  - 7ניהול החברה
7.1

דירקטוריון החברה
אברהם אורטל ,יו"ר הדירקטוריון

 7.1.1שם:
מספר זהות:

023085145

תאריך לידה:

21/09/1967

מען להמצאת כתבי בי-דין:

לינקולן  ,20תל-אביב

נתינות:

ישראלית

חברות בועדה או ועדות של הדירקטוריון:

לא

אם הוא דירקטור בלתי תלוי או דירקטור חיצוני אינו דירקטור בלתי תלוי ואינו דירקטור
כהגדרתו בחוק החברות ,אם הוא בעל מומחיות חיצוני.
חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית ,ואם
הוא דירקטור חיצוני מומחה:
הדירקטור הינו עובד של התאגיד ,של חברה בת או שותף בקרן סקיי )ס.ה סקיי  IIאחזקות
חברה קשורה שלו או של בעל ענין:
בע"מ( ,הנמנית על בעלי השליטה בחברה.
מועד תחילת הכהונה כדירקטור:

) 18/09/2011יו"ר דירקטוריון החל מיום
.(27/10/2011

השכלה:

DUKE
ד"ר למשפטים מאוניברסיטת
 ,UNIVERSITYתואר שני במשפטים
מאוניברסיטת  ,DUKE UNIVERSITYתואר
מאוניברסיטת
עסקים
במנהל
שני
משפטים
בוגר
,NORTHWESTERN
מהמכללה למינהל.

עיסוקיו במהלך חמש השנים האחרונות:

מנכ"ל חברת ,LIMCO PIEDMONT INC
סמנכ"ל פיתוח עסקי בקמן אחזקות בע"מ,
מנכ"ל קמן קפיטל בע"מ ,שותף בכיר
בצלרמאיר ,פילוסוף ,רוזובסקי ,צפריר
טולידאנו ושות' עורכי דין.

פירוט התאגידים בהם הוא משמש דירקטור:

המשביר לחקלאי בע"מ )בקבוצת קרן סקיי(,
ספקטרוניקס בע"מ )חברה ציבורית( ,אלספק
הנדסה בע"מ )חברה ציבורית( ,כסלו תחבורה
בע"מ )חברה מאוחדת( ואליאנס שיווק
ישראל בע"מ )חברה מאוחדת(.

ז1-

האם הוא בן משפחה של בעל ענין אחר בתאגיד:

לא.

האם הוא דירקטור בעל מומחיות חשבונאית כן.
ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע
הדירקטוריון לפי )92א() (12לחוק החברות:

אורי רוזנשיין ,דירקטור ומנכ"ל
007983075

 7.1.2שם:
מספר זהות:
תאריך לידה:

24/04/1946

מען להמצאת כתבי בי-דין:

משמר הירדן  ,101תל אביב.

נתינות:

ישראלית.

חברות בועדה או וועדות של הדירקטוריון:

אין.

אם הוא דירקטור בלתי תלוי או דירקטור חיצוני אינו דירקטור בלתי תלוי ואינו
כהגדרתו בחוק החברות ,אם הוא בעל מומחיות דירקטור חיצוני.
חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית ,ואם הוא
דירקטור חיצוני מומחה:
הדירקטור הינו עובד של התאגיד ,של חברה בת או חברה מכהן כמנכ"ל החברה.
קשורה שלו או של בעל ענין:
מועד תחילת הכהונה כדירקטור:

30/04/1978

השכלה:

תיכונית.

עיסוקיו במהלך חמש השנים האחרונות:

מנכ"ל החברה מיום  1באוקטובר
.1988

פירוט התאגידים בהם הוא משמש דירקטור:

כסלו תחבורה בע"מ )חברה מאוחדת(
ואליאנס שיווק ישראל בע"מ )חברה
מאוחדת(.

האם הוא בן משפחה של בעל ענין אחר:

אחיהן של תמר בן עוזיליו ופועה
אמיר ,הנמנות על בעלי השליטה
בחברה.

האם הוא דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לא.
לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי
)92א() (12לחוק החברות:

ז2-

יצחק ארבל ,דירקטור
042599787

 7.1.3שם:
מספר זהות:
תאריך לידה:

08/02/1944

מען להמצאת כתבי בי-דין:

גורדון  ,15כפר סבא.

נתינות:

ישראלית.

חברות בועדה או וועדות של הדירקטוריון:

ועדת ביקורת ,ועדה לבחינת דוחות
כספיים ,ועדת תגמול.

אם הוא דירקטור בלתי תלוי או דירקטור חיצוני דירקטור בלתי
כהגדרתו בחוק החברות ,אם הוא בעל מומחיות דירקטור חיצוני(.
חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית ,ואם הוא
דירקטור חיצוני מומחה:

תלוי

)שאינו

הדירקטור הינו עובד של התאגיד ,של חברה בת או חברה לא.
קשורה שלו או של בעל ענין:
מועד תחילת הכהונה כדירקטור:

27/02/2011

השכלה:

 BSCבהנדסת מכונות )הטכניון
חיפה(.

עיסוקיו במהלך חמש השנים האחרונות:

ראש מינהל ייצור חומרים
מרוכבים בתעשייה אווירית,
חטיבת כלי טייס אזרחיים; ראש
מנהל תשתיות ואחזקה בתעשייה
אווירית.

פירוט התאגידים בהם הוא משמש דירקטור:

אינו משמש כדירקטור בחברות
נוספות.

האם הוא בן משפחה של בעל ענין אחר בתאגיד:

לא.

האם הוא דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לא.
לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי
)92א() (12לחוק החברות:

ז3-

ליאת בנימיני ,דירקטורית

 7.1.4שם:
מספר זהות:

033732629

תאריך לידה:

16/02/1977

מען להמצאת כתבי בי-דין:

לינקולן  ,20תל אביב.

נתינות:

ישראלית.

חברות בועדה או וועדות של הדירקטוריון:

לא.

אם הוא דירקטור בלתי תלוי או דירקטור חיצוני כהגדרתו אינה דירקטור בלתי תלוי ואינה
בחוק החברות ,אם הוא בעל מומחיות חשבונאית דירקטור חיצוני.
ופיננסית או כשירות מקצועית ,ואם הוא דירקטור חיצוני
מומחה:
הדירקטור הינו עובד של התאגיד ,של חברה בת או חברה כן ,שותפה ומנהלת השקעות בקרן
סקיי.
קשורה שלו או של בעל ענין:
מועד תחילת הכהונה כדירקטור:

13/04/2011

השכלה:

 B.SCחשבונאות ,סטטיסטיקה וחקר
ביצועים מאוניברסיטת תל אביב,
רואת חשבון.

עיסוקיו במהלך חמש השנים האחרונות:

שותפה ומנהלת השקעות בקרן סקיי,
הנמנית על בעלי השליטה בחברה;
יועצת במשרד סוארי – יוכמן בע"מ.

פירוט התאגידים בהם הוא משמש דירקטור:

אדם מילא בע"מ )בשליטת קרן סקיי(,
ספקטרוניקס בע"מ )חברה ציבורית(,
אלספק הנדסה בע"מ )חברה
ציבורית(.

האם הוא בן משפחה של בעל ענין אחר בתאגיד:

לא.

האם הוא דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית כן.
לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי
)92א() (12לחוק החברות:
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 7.1.5שם:

ורדה טריואקס ,דירקטורית חיצונית

מספר זהות:

054730320

תאריך לידה:

09/03/1957

מען להמצאת כתבי בי-דין:

רחוב רקנאטי  ,14תל אביב.

נתינות:

ישראלית.

חברות בועדה או וועדות של הדירקטוריון:

ועדת ביקורת ,ועדה לבחינת דוחות
כספיים ,ועדת תגמול.

אם הוא דירקטור בלתי תלוי או דירקטור חיצוני דירקטורית חיצונית בעלת מומחיות
כהגדרתו בחוק החברות ,אם הוא בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית.
חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית ,ואם הוא
דירקטור חיצוני מומחה:
הדירקטורית הינה עובדת של התאגיד ,של חברה בת או לא.
חברה קשורה שלו או של בעל ענין:
מועד תחילת הכהונה כדירקטורית:

) 09/08/2007כהונה שלישית(.

השכלה:

בוגרת חשבונאות וכלכלה )רו"ח(
מאוניברסיטת תל אביב ומוסמכת
מדעי הניהול אוניברסיטת בוסטון,
ארה"ב.
מנכ"ל חברה לייעוץ עסקי -ממטר
יועצים עסקיים בע"מ ,מבקרת
פנימית בארגמן תעשיות בע"מ )חברה
ציבורית( ,ברוטקס ) (1980בע"מ
)חברה ציבורית( ,בלודזיה רוטקס
השקעות בע"מ )חברה ציבורית(
ובאיזי אנרגיה בע"מ )חברה
ציבורית(.

עיסוקיה במהלך חמש השנים האחרונות:

פירוט התאגידים בהם היא משמשת דירקטורית:

גניגר מפעלי פלסטיקה בע"מ )חברה
ציבורית( ,דח"צ במר טלמנג'מנט
סולושנז בע"מ )חברה ציבורית
הנסחרת בנאסד"ק( ,חלמיש חברה
ממשלתית  -עירונית לדיור לשיקום
ולהתחדשות שכונות בת"א-יפו
בע"מ.

האם היא בת משפחה של בעל ענין אחר בתאגיד:

לא.

האם היא דירקטורית בעלת מומחיות חשבונאית כן.
ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע
הדירקטוריון לפי )92א() (12לחוק החברות:
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צבי פלדה ,דירקטור חיצוני
003392008
15/08/1935
רחוב פועלי הרכבת  ,14גבעתיים
ישראלית

 7.1.6שם:
מספר זהות:
תאריך לידה:
מען להמצאת כתבי בי-דין:
נתינות:

ועדת ביקורת ,ועדה לבחינת דוחות

חברות בועדה או וועדות של הדירקטוריון:

כספיים ,ועדת תגמול.
אם הוא דירקטור בלתי תלוי או דירקטור חיצוני דירקטור חיצוני בעל כשירות
כהגדרתו בחוק החברות ,אם הוא בעל מומחיות מקצועית.
חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית ,ואם הוא
דירקטור חיצוני מומחה:
הדירקטור הינו עובד של התאגיד ,של חברה בת או לא.
חברה קשורה שלו או של בעל ענין:
מועד תחילת הכהונה כדירקטור:

) 09/08/2007כהונה שלישית(.

השכלה:

בוגר יחסים בינלאומיים וכלכלה -
האוניברסיטה העברית ירושלים.

עיסוקו במהלך חמש השנים האחרונות:

מנכ"ל גמא אלומיניום בע"מ.

פירוט התאגידים בהם הוא משמש דירקטור:

מכון הייצוא הישראלי ,התאחדות
התעשיינים בישראל.

האם הוא בן משפחה של בעל ענין אחר בתאגיד:

לא.

האם הוא דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לא.
לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי
)92א() (12לחוק החברות:
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7.2

7.2.1

נושאי משרה בכירה של החברה

שם:

אירנה בן יקר

מספר זהות:

304669864

תאריך לידה:
תאריך תחילת הכהונה:

08/01/1973
28/03/2011

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

מבקרת פנימית.

האם הוא בעל עניין או בן משפחה של נושא משרה לא.
בכירה אחר או של בעל עניין בתאגיד:

7.2.2

המסלול

השכלה:

רואת חשבון ,בוגרת
לחשבונאות במכללה למנהל.

עיסוק בחמש השנים האחרונות:

שותפה בפירמת ראיית חשבון ויעוץ
בריטמן אלמגור זהר ושות'.

שם:
מספר זהות:
תאריך לידה:
תאריך תחילת הכהונה:

אבישי אמיר
52625746
10/06/1954
01/01/2004

התפקיד שהוא ממלא בתאגיד ,בחברה בת ,בחברה מנהל המפעל ואחראי אבטחת
האיכות של החברה.
קשורה או בבעל העניין בו:
האם הוא בעל עניין או בן משפחה של נושא משרה בעלה של פועה אמיר ,בעלת עניין
בחברה.
בכירה אחר או של בעל עניין בתאגיד:
השכלה:

הנדסאי מכונות ,בוגר בית הספר
להנדסאים שליד אוניברסיטת תל-
אביב.

עיסוק בחמש השנים האחרונות:

מנהל מפעל ואחראי על אבטחת
האיכות של החברה החל מיום
.01/01/2004
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7.2.3

אבי פרשטמן
028431062
05/01/1971
31/12/2009

שם:
מספר זהות:
תאריך לידה:
תאריך תחילת הכהונה:

התפקיד שהוא ממלא בתאגיד ,בחברה בת ,בחברה מנהל שיווק ומכירות.
קשורה או בבעל העניין בו:
האם הוא בעל עניין או בן משפחה של נושא משרה לא.
בכירה אחר או של בעל עניין בתאגיד:

7.2.4

השכלה:

בוגר כלכלה וניהול מכללת רמת גן.

עיסוק בחמש השנים האחרונות:

מנהל חטיבת המכירות בליימן שליסל.

שם:
מספר זהות:
שנת לידה:
תאריך תחילת הכהונה:

שרית פונדיק
032004640
12/10/1974
30/05/2013

התפקיד שהוא ממלא בתאגיד ,בחברה בת ,בחברה מנהלת הכספים בחברה )שימשה
כחשבת החל מיום  1בינואר  2008עד
קשורה או בבעל העניין בו:
ליום  30במאי .(2013
האם הוא בעל עניין או בן משפחה של נושא משרה בכירה לא.
אחר או של בעל עניין בתאגיד:
השכלה:

בוגרת תואר ראשון במינהל עסקים
וחשבונאות )רו"ח( המכללה למינהל.

עיסוק בחמש השנים האחרונות:

חשבת בחברה.
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7.2.5

שם:

טל נויגבור

מספר זהות:

040489635

שנת לידה:

30/09/1980

תאריך תחילת הכהונה:

30/05/2013

התפקיד שהוא ממלא בתאגיד ,בחברה בת ,בחברה חשב.
קשורה או בבעל העניין בו:
האם הוא בעל עניין או בן משפחה של נושא משרה לא.
בכירה אחר או של בעל עניין בתאגיד:
השכלה:

בוגר תואר ראשון בכלכלה
וחשבונאות )רו"ח( במכללת רופין.

עיסוק בחמש השנים האחרונות:

רואה חשבון במשרד רואי חשבון
 Deloitteבריטמן אלמגור זהר ושות'
ולאחר מכן רואה חשבון בחברת צים.

7.2.6

שם:

צביקה גרינברג

מספר זהות:

068835990

שנת לידה:

15/05/1959

תאריך תחילת הכהונה:

03/09/2012

התפקיד שהוא ממלא בתאגיד ,בחברה בת ,בחברה מכהן כיו"ר משותף ומנכ"ל חברת
כסלו תחבורה בע"מ ,מוחזקת 50%
קשורה או בבעל העניין בו:
על ידי החברה.
האם הוא בעל עניין או בן משפחה של נושא משרה לא.
בכירה אחר או של בעל עניין בתאגיד:
תיכונית.
השכלה:
עיסוק בחמש השנים האחרונות:

7.2א

מנכ"ל חברת כסלו תחבורה בע"מ.

מורשי חתימה עצמאיים
נכון למועד התשקיף ,אין בחברה מורשי חתימה עצמאיים ,כהגדרת המונח בסעיף )37ד( לחוק
ניירות ערך ,התשכ"ח.1968-
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7.3

הוראות תקנון החברה המתייחסות למינוי ,כהונה ומילוי מקום של דירקטורים

1

תקנון ההתאגדות המעודכן של החברה ,אותו פרסמה החברה במסגרת דוח מיידי מיום 27
באוקטובר ) 2011מס' אסמכתא ,(2011-01-310095 :המובא בתשקיף זה בדרך של הפניה )להלן:
"התקנון"( כולל ,בין היתר ,את ההוראות הבאות ביחס לחברי הדירקטוריון:

הנושא

הסעיפים
בתקנון

מספר חברי הדירקטוריון ,דרכי מינויים וסיום כהונתם ,זכותו של דירקטור
למינוי דירקטור חליף תחתיו ,זכותו של הדירקטור לשכר בגין כהונתו ומס'

85-93

הדירקטורים החיצוניים המינימלי בדירקטוריון החברה ומשך כהונתם

7.4
7.4.1

סמכויות הדירקטוריון ותפקידיו ,לרבות התוויית מדיניות החברה ופיקוח על
ביצוע תפקידי המנהל הכללי ופעולותיו ,זכותו להאציל מסמכויותיו ו/או ליטול
מסמכויותיו של המנהל הכללי

94-96

ישיבות הדירקטוריון ,לרבות ,אופן זימון הישיבות ,דרכי כינוסן ,סדר היום
בישיבות הדירקטוריון ,המניין החוקי לפתיחת הישיבה ,דרכי ניהולה ואופן
קבלת ההחלטות בה

97-108

הקמת ועדות הדירקטוריון ,סמכויותיהן ואופן פעולתן

109-112

מתן פטור מאחריות מראש לנושאי משרה בחברה ,ביטוח אחריות נושא משרה,
שיפוי בדיעבד של נושאי משרה בשל חבות או הוצאה כמפורט בתקנון
והתחייבות מראש לשפות נושא משרה שתוגבל לאירועים ולסכום או לאמת
מידה

152-156

פרטים נוספים
המשרד הרשום של החברה

-

רחוב שכטרמן  ,22אזור התעשייה הישן ,נתניה

7.4.2

רואי החשבון של החברה

-

קסלמן את קסלמן ,רואי חשבון
מגדל הסחר ,רחוב המרד  ,25תל-אביב

1

הנושאים המפורטים בסעיף  7.3זה להלן לקוחים מתקנון החברה ,ניתן לעיין בנוסח מלא של תקנון החברה באתר
המגנ"א של רשות ניירות ערך בכתובת.www.magna.isa.gov.il :
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פרק  - 8בעלי עניין ונושאי משרה בכירה בחברה
 8.1תגמולים לבעלי עניין ולנושאי משרה בכירה בחברה
 8.1.1להלן פירוט התגמולים שניתנו לכל אחד מחמשת בעלי התגמולים הגבוהים ביותר מבין נושאי
המשרה הבכירה בחברה או בתאגידים שבשליטתה ולבעלי העניין המועסקים בחברה ,ואשר ניתנו
להם בקשר עם כהונתם ו/או העסקתם בחברה או בתאגיד שבשליטתה ,לפי התוספת השישית
לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( ,תש"ל) 1970-הנתונים להלן מבטאים עלות מעביד
והינם על בסיס שנתי או רבע שנתי ,לפי העניין ,כפי שהוכרו בדוחות הכספיים של החברה(:
תגמולים בעבור שירותים )באלפי ש"ח(
בגין רבעון ראשון 2014

פרטי מקבל התגמולים
שם
אורי רוזנשיין
אבישי אמיר

1

2

אבי פרשטמן

3

שרית פונדיק

4

צביקה גרינברג
ס.ה .סקיי  IIא',
שותפות מוגבלת
)להלן" :סקיי II
6
א'"(
7
דירקטורים

1

2

3

4

5

6

7

תפקיד

היקף
משרה

מנכ"ל החברה
ודירקטור
מנהל מפעל
ואחראי
אבטחת איכות
מנהל שיווק
ומכירות
מנהלת כספים
יו"ר משותף
ומנכ"ל כסלו
שירותי יו"ר
דירקטוריון
ודירקטור

תגמול
אחר

שיעור
החזקה
בהון
התאגיד

שכר

מענק

תשלום
מבוסס
מניות

דמי
ניהול

דמי
ייעוץ

עמלה

אחר

סה"כ

100%

12.29%

505

125

-

-

-

-

-

-

630

100%

12.29%

219

26

-

-

-

-

-

-

245

100%

-

201

25

-

-

-

-

-

-

226

100%

-

152

38

-

-

100%

-

-

-

-

186

-

5

-

-

-

-

190
186

33.60%

-

-

-

120

-

-

-

-

120

-

-

-

-

-

-

-

79

-

79

מר אורי רוזנשיין ,מנכ"ל החברה ודירקטור בה ,נמנה על בעלי השליטה בחברה כמפורט בסעיף  8.3להלן .לפרטים בדבר עיקרי תנאי
העסקתו של מר אורי רוזנשיין ,ראה סעיף )8.2א()(2א .להלן.
מר אבישי אמיר ,מנהל המפעל ואחראי אבטחת האיכות בחברה ,הינו בעלה של הגב' פועה אמיר ,הנמנית על קבוצת בעלי השליטה
המשותפת בחברה כמפורט בסעיף  3.3בפרק  3לעיל .לפרטים בדבר עיקרי תנאי העסקתו של מר אבישי אמיר ,לרבות לעניין תגמול
משתנה ,ראה סעיף )8.2א()(2א .להלן.
לפרטים בדבר עיקרי תנאי העסקתו של מר אבי פרשטמן ראה סעיף  7.1.11.4בפרק תיאור עסקי החברה לשנת  2013המובא על דרך
הפניה בסעיף  6.1בפרק  6לעיל.
לפרטים בדבר עיקרי תנאי העסקתה של גב שרית פונדיק ראה סעיף  7.1.11.4בפרק תיאור עסקי החברה לשנת  2013המובא על דרך
הפניה בסעיף  6.1בפרק  6לעיל.
מר גרינברג ,המחזיק יחד עם החברה במניות כסלו ,בחלקים שווים ,נכון למועד התשקיף ,מעניק שירותי ניהול לכסלו בתפקיד יו"ר
משותף ומנכ"ל ,על-פי הסכם ניהול שנחתם בין חברה בשליטתו ובין כסלו בקשר עם מתן שירותי ניהול לכסלו ,לרבות באמצעות מר
גרינברג ,בתמורה לתשלום דמי ניהול חודשיים בסך של  60אלפי ש"ח ,בתוספת מע"מ .בנוסף מקבל מר גרינברג ,החזר בגין הוצאות
דלק לרכב.
סקיי  IIא' הינו שותפות בשליטת ס.ה .סקיי  IIאחזקות בע"מ )להלן" :סקיי אחזקות"( הנמנית על בעלי השליטה בחברה כמפורט
בסעיף  3.3בפרק  3לעיל .לפרטים בדבר הסכם הניהול בין החברה לבין סקיי  IIא' ראה סעיף )8.2א() .(1להלן.
ביום  25במאי  2010קבעו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה כי ,בכפוף לאישורים על פי כל דין ,כל אחד מהדירקטורים
החיצוניים יהיה זכאי ,החל ממועד תחילת כהונתו השניה )ביום  9באוגוסט  ,(2010לגמול שנתי וגמול השתתפות בישיבות בגובה
הסכומים הקבועים המפורטים בתוספת השנייה והשלישית לתקנות החברות )כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני(,
התש"ס) 2000-להלן" :תקנות הגמול"( .ביום  27בפברואר  2011אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה מתן גמול שנתי וגמול
השתתפות בישיבות למר יצחק ארבל ,אשר מונה לדירקטור בלתי תלוי בדירקטוריון החברה באותו מועד ,בגובה הסכומים
הקבועים המפורטים בתוספת השנייה ובתוספת השלישית לתקנות הגמול .כמו כן ,בהתאם להחלטות ועדת התגמול )לרבות
בכובעה כוועדת הביקורת( ו/או דירקטוריון החברה מיום  3ביולי  ,2013לפי העניין ,כל הדירקטורים האמורים זכאים ,בתוקף מיום
 9באוגוסט ) 2013מועד תחילת כהונתם השלישית של דח"צים וחידוש כהונה של מר יצחק ארבל כדירקטור בלתי תלוי( ,לגמול
שנתי וגמול השתתפות בישיבות בגובה הסכומים המירביים המפורטים בתוספת השנייה ובתוספת השלישית לתקנות הגמול.

ח1-

תגמולים בעבור שירותים )באלפי ש"ח(
בגין שנת 2013

פרטי מקבל התגמולים
שם

תפקיד

היקף
משרה

אורי רוזנשיין

מנכ"ל החברה
ודירקטור
משנה למנכ"ל
ומנהל כספים
8
לשעבר
מנהל מפעל
ואחראי
אבטחת איכות
מנהל שיווק
ומכירות
9
מנהלת כספים
שירותי יו"ר
דירקטוריון
ודירקטור

יעקב פניגשטיין
אבישי אמיר
אבי פרשטמן
שרית פונדיק

תגמול
אחר

שיעור
החזקה
בהון
התאגיד

שכר

מענק

תשלום
מבוסס
מניות

דמי
ניהול

דמי
ייעוץ

עמלה

אחר

סה"כ

100%

12.29%

1,870

500

-

-

-

-

-

-

2,370

100%

-

807

332

-

-

-

-

-

-

1,139

100%

12.29%

943

70

-

-

-

-

-

-

1,013

100%

-

745

145

-

-

-

-

-

-

890

100%

-

-

10

150

-

-

-

-

-

-

741

33.60%

-

-

-

480

-

-

-

-

480

-

-

-

-

-

-

-

337

-

337

תגמול
אחר

סה"כ

שם

תפקיד

היקף
משרה

אורי רוזנשיין

מנכ"ל החברה
ודירקטור
מנהל כספים
)לשעבר(
מנהל מפעל
ואחראי
אבטחת איכות
מנהל שיווק
ומכירות
חשבת

סקיי  IIא'
דירקטורים
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תגמולים בעבור שירותים )באלפי ש"ח(
בגין שנת 2012

פרטי מקבל התגמולים

יעקב פניגשטיין
אבישי אמיר
אבי פרשטמן
שרית פונדיק
סקיי  IIא'
דירקטורים

שירותי יו"ר
דירקטוריון
ודירקטור

שיעור
החזקה
בהון
התאגיד

שכר

מענק

תשלום
מבוסס
מניות

דמי
ניהול

דמי
ייעוץ

עמלה

אחר

100%

12.29%

1,732

100%

-

100%

12.29%

861

100%

-

743

100%

-

-

1,061

479

11

12

480

-

-

-

-

-

-

2,212

319

-

-

-

-

-

-

1,380

67

-

-

-

-

-

-

928

135

-

-

-

-

-

-

878

90

-

-

-

-

-

-

33.60%

-

-

-

480

-

-

-

-

480

-

-

-

-

-

-

-

263

-

263

 8.1.2פטור ,שיפוי וביטוח נושאי משרה
מתן התחייבות לפטור
ביום  25בדצמבר  2007אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה )להלן" :האסיפה"(
)לאחר אישור ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה( ,כי החברה תעניק לכל הדירקטורים ונושאי
המשרה אשר כיהנו בחברה באותו מועד ,13כתב פטור ,בנוסח המצורף כנספח א' ,לדו"ח זימון
האסיפה ,אשר פרסמה החברה ביום  10בדצמבר ) 2007להלן" :כתב הפטור" ו"-דוח הזימון"( ,לפיו
החברה תפטור אותם מראש ,בכפוף להוראות סעיפים  259ו 263-לחוק החברות ,התשנ"ט1999-
)להלן" :חוק החברות"( וכל הוראת דין שתבוא במקומם ,מכל אחריות כלפיה בלבד ,בשל כל נזק
שייגרם לה ו/או שנגרם לה ,בין במישרין ובין בעקיפין ,בשל הפרת חובת הזהירות שלהם כלפיה )למעט
8

9
10

11
12
13
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חדל לכהן כנושא משרה בחברה ביום  31באוקטובר  .2013השכר הנקוב לעיל כלל שכר בסיסי חודשי )ברוטו( בסך  49,815ש"ח
בתוספת הטבות ,תנאים נלווים והפרשות סוציאליות.
גב' פונדיק החלה לכהן בתפקיד מנהלת הכספים של החברה החל מיום  30במאי  2013ועד אותו המועד כיהנה כחשבת החברה.
השכר הנקוב לעיל )לרבות בתפקיד כחשבת( כולל שכר בסיסי חודשי )ברוטו( בסך  30,000ש"ח ,בתוספת הטבות  ,תנאים נלווים
והפרשות סוציאליות .
השכר הנקוב לעיל כולל שכר בסיסי חודשי )ברוטו( בסך  49,815ש"ח ,בתוספת הטבות ,תנאים נלווים והפרשות סוציאליות.
השכר הנקוב לעיל כולל שכר בסיסי חודשי )ברוטו( בסך  30,000ש"ח ,בתוספת הטבות ,תנאים נלווים והפרשות סוציאליות.
לרבות נושאי המשרה המכהנים בחברה ו/או שכיהנו בתקופת הדוח  -ה"ה אורי רוזנשיין ,צבי פלדה )דח"צ( ,ורדה טריואקס
)דח"צית( ,יעקב פניגשטיין ואבישי אמיר ,וכן ערן רוזנשיין )קרוב של בעל שליטה שהינו עובד בכיר שאינו נושא משרה,
כהגדרתו בחוק החברות(.

ח2-

בשל הפרת חובת זהירות בחלוקה ,כהגדרת המונח בחוק החברות( ,בפעולותיהם בתום לב ובתוקף
היותם נושאי משרה ו/או מועסקים בחברה ו/או בחברות בנות ו/או קשורות של החברה ,כפי שתהיינה
מעת לעת )להלן" :ההתחייבות לפטור"(.14
באסיפת בעלי המניות שהתקיימה ביום  27באוקטובר  2011הוחלט שלא לאשר מחדש מתן
ההתחייבות לפטור לה"ה אורי רוזנשיין ,אבישי אמיר וערן רוזנשיין וכן הוחלט שלא לאשר מתן
ההתחייבות לפטור לה"ה אברהם אורטל וליאת בנימיני.
מתן התחייבות לשיפוי
ביום  25בדצמבר  2007אישרה האסיפה )לאחר אישור ועד ת ביקורת ודירקטוריון החברה( כי
החברה תעניק לכל הדירקטורים ונושאי המשרה אשר כיהנו בחברה באותו מועד 15התחייבות
לשיפוי מראש ובדיעבד ,בנוסח המצורף כנספח ב' לדוח הזימון )להלן" :כתב השיפוי"( .בהתאם
לכתב השיפוי ובכפוף להוראות הדין ,החברה תתחייב לשפות את נושאי המשרה הבכירה ,בשל כל
חבות או הוצאה ,כמפורט בכתב השיפוי ,שתוטל עליהם ,עקב אחת או יותר מאלה) :א( פעולות ו/או
נגזרת שלהן ,בתוקף היותם נושאי משרה ו/או מועסקים בחברה ו/או בחברות בנות ו/או קשורות של
החברה ,כפי שתהיינה מעת לעת; )ב( פעולות ו/או נגזרת שלהן ,בתוקף היותם נושאי משרה ,עובדים
או שלוחים של החברה בתאגיד אחר כלשהו ,בו מחזיקה החברה בניירות ערך ,במישרין ו/או
בעקיפין .בכל הנוגע לחבויות כספיות שתוטלנה על מי מבין הדירקטורים ונושאי המשרה המכהנים
לטובת אדם אחר על פי פסק דין )לרבות פסק דין שניתן בפשרה או פסק בורר שאושר על ידי בית
משפט( ,ההתחייבות לשיפוי מוגבלת לאירועים ולסכומים כמפורט בכתב השיפוי .סכום השיפוי
הכולל ,שתשלם החברה לכל נושאי המשרה הבכירה בחברה במצטבר ,על פי כל כתבי השיפוי
שיוצאו להם ,על ידי החברה ,על פי החלטת השיפוי ,לא יעלה על סכום השווה ל 25%-מההון העצמי
הקובע של החברה ,16בתוספת כל הסכומים שיתקבלו מחברת ביטוח ,אם יתקבלו ,במסגרת ביטוח
אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה ,שרכשה ו/או תרכוש החברה מעת לעת ,בגין החבות
הסופית והוצאות ההתדיינות.17
ביום  27באוקטובר  2011אישרה אסיפת בעלי המניות של החברה מחדש )לאחר אישור ועדת ביקורת
ודירקטוריון החברה( מתן התחייבות לשיפוי לה"ה אורי רוזנשיין ,אבישי אמיר וערן רוזנשיין ,בתנאים
זהים לאלו שניתנו לדירקטורים ונושאי המשרה בחברה בעבר ,בנוסח שאושר ביום  25בדצמבר 2007
על ידי האסיפה.
ביטוח דירקטורים ונושאי משרה
ביום  25בדצמבר  2007הוחלט באסיפה )לאחר אישור ועדת ביקורת ודירקטוריון החברה( לאשר את
התקשרותה של החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה )להלן" :פוליסת
הביטוח"( בתנאים זהים ביחס לכל נושאי המשרה אשר כיהנו בחברה מאותו מועד .18תנאי פוליסת
הביטוח ,שתחול בכל העולם ,הינם בגבולות אחריות של עד  7מיליון דולר ,למקרה ולתקופה ,בצירוף
גבול אחריות נוסף ,בגין הוצאות משפטיות ,בסך של  20%מעבר לגבולות האחריות לתביעות
בישראל בלבד )קרי 1,400 :אלפי דולר( ,בפרמיה ברוטו ל 18-חודשים של כ 14-אלפי דולר
ובהשתתפות עצמית של החברה ,בסך של  10,000דולר ,למעט) :א( השתתפות עצמית ביחס לתביעות
14
15

16

17

18

ההתחייבות לפטור אושרה בהמשך בתנאים זהים גם ביחס לגב' שרית פונדיק ,למר אבי פרשטמן ולמר יצחק ארבל.
ובכלל אלה נושאי המשרה המכהנים בחברה ו/או שכיהנו בתקופת הדוח  -ה"ה אורי רוזנשיין ,צבי פלדה )דח"צ( ,ורדה
טריואקס )דח"צית( ,יעקב פניגשטיין ,אבישי אמיר ,וכן ערן רוזנשיין )קרוב של בעל שליטה שהינו עובד בכיר שאינו נושא
משרה ,כהגדרתו בחוק החברות(.
סכום הונה העצמי של החברה לפי דוחותיה הכספיים המאוחדים האחרונים של החברה כפי שיהיו נכון למועד תשלום
השיפוי.
ההתחייבות לשיפוי כאמור על פי כתב השיפוי אושרה בהמשך בתנאים זהים גם ביחס לגב' שרית פונדיק ,למר אבי פרשטמן,
למר יצחק ארבל ,למר אברהם אורטל ולגב' ליאת בנימיני.
ובכלל אלה נושאי המשרה המכהנים בחברה ו/או שכיהנו בתקופת הדוח  -ה"ה אורי רוזנשיין ,צבי פלדה )דח"צ( ,ורדה
טריואקס )דח"צית( ,יעקב פניגשטיין ,אבישי אמיר ,וכן ערן רוזנשיין )קרוב של בעל שליטה שהינו עובד בכיר שאינו נושא
משרה ,כהגדרתו בחוק החברות(.

ח3-

המוגשות תחת ההרחבה לצפון אמריקה בסך של  35,000דולר; ו)-ב( השתתפות עצמית ,ביחס
לתביעות המוגשות במסגרת כיסוי החברה לתביעות בניירות ערך בסך של  50,000דולר .ההתקשרות
בפוליסת הביטוח היתה לתקופת ביטוח רטרואקטיבית בלתי מוגבלת ועד לתום  18חודשים ממועד
אישור האסיפה .כמו כן אושר במסגרת ההתקשרות האמורה ,כי כל עוד לא יחול שינוי מהותי
בגבולות האחריות של פוליסת הביטוח ו/או שינויים מהותיים אחרים ביתר תנאי פוליסת הביטוח,
תוכל החברה להתקשר ,במהלך העסקים הרגיל ,לתקופות כפי שתיקבענה על ידי דירקטוריון
החברה ,בפוליסות ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה ובחברות בנות פרטיות של
החברה ,כפי שתהיינה מעת לעת ,ובלבד שהפרמיה השנתית בה תשא החברה בגין הפוליסה האמורה
לא תעלה על סך של  15,000דולר.19
ביום  6בספטמבר  2011אישרו מחדש ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה ,בהתאם לתקנה 1ב
לתקנות החברות )הקלות בעסקאות עם בעלי עניין( ,התש"ס) 2000-להלן" :תקנות ההקלות"( ,את
הכללתם של ה"ה אורי רוזנשיין ,אבישי אמיר וערן רוזנשיין בפוליסת הביטוח ,כפי שתוארך מעת לעת.
ביום  26בדצמבר  2013התקשרה החברה בפוליסת ביטוח חדשה ,למשך  18חודשים ,באותם תנאים
ובפרמיה בסך של כ 31 -אלפי ש"ח.

 8.2עסקאות עם בעל השליטה בחברה
להלן יובאו פרטים בדבר עסקאות ,בהן התקשרה החברה ו/או חברה בשליטתה ו/או חברה קשורה של
החברה עם בעל השליטה בחברה במהלך השנתיים שקדמו למועד פרסום התשקיף או שהינן בתוקף במועד
פרסום התשקיף ,או עסקאות כאמור שלבעלי השליטה היה עניין אישי באישורן:
)א( עסקאות המנויות בסעיף  (4)270לחוק החברות
) (1הסכם ניהול בין החברה לבין תאגיד בשליטת סקיי אחזקות
ביום  3בינואר  2012אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה )לאחר שביום 27
בנובמבר  2011אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה( את התקשרות החברה בהסכם ניהול
עם ס.ה .סקיי  IIא' ,שותפות מוגבלת )"סקיי  IIא'"( ,שהינה שותפות בשליטת סקיי אחזקות
)להלן" :הסכם הניהול"( רטרואקטיבית החל מיום  1באוקטובר .2011
להלן תנאיו המהותיים של הסכם הניהול:
א .תוקף ההסכם וסיומו
) (1תוקף הסכם הניהול הוא לתקופה של  3שנים ,החל מיום  1באוקטובר ) 2011להלן:
"תקופת הסכם הניהול"(.
) (2על אף האמור בס"ק א) (1לעיל ,כל אחד מהצדדים יוכל לסיים את ההתקשרות בהסכם
הניהול בהודעה בכתב לצד השני על סיום ההסכם ,אשר תינתן חודשיים ) (2מראש
ובכתב.
) (3על אף האמור בס"ק א) (1ו-א) (2לעיל ,במידה וכל הדירקטורים שמינוים לדירקטוריון
החברה הוצע על ידי סקיי השקעות )ש.נ.פ( שותפות מוגבלת )להלן" :סקיי
השקעות"( ,20המחזיקה במניות החברה ,יחדלו לכהן בדירקטוריון כאמור ,אזי במועד
סיום כהונתם של הדירקטורים האמורים יסתיים הסכם הניהול באופן מיידי והחל
ממועד סיומו ,סקיי  IIא' לא תהא זכאית לכל תמורה נוספת ו/או כל זכות אחרת
הנובעת מהסכם הניהול בגין התקופה שלאחר מועד סיומו ,בגין שירותי הניהול
)כהגדרתם בס"ק ב) (2להלן(.
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כיסוי ביטוחי על פי פוליסת הביטוח ,כפי שתוארך מעת לעת ,אושר בהמשך בתנאים זהים גם ביחס לגב' שרית פונדיק ,למר
אבי פרשטמן ,למר יצחק ארבל ,למר אברהם אורטל ולגב' ליאת בנימיני.
סקיי אחזקות הנמנית על בעלי השליטה בחברה הינה השותף הכללי בסקיי השקעות.

ח4-

) (4בכל מקרה בו תחדל סקיי השקעות ו/או כל גוף קשור שלה להיות בעלת שליטה בחברה,
יסתיים הסכם הניהול באופן מיידי והחל מאותו מועד סקיי  IIא' לא תהא זכאית לכל
תמורה נוספת ו/או כל זכות אחרת הנובעת מהסכם הניהול בגין התקופה שלאחר מועד
סיומו ,בגין שירותי הניהול )כהגדרתם בס"ק ב) (2להלן(" .גוף קשור" לעניין זה – כל
תאגיד בבעלות ובשליטת סקיי אחזקות )אשר הינה השותף הכללי בסקיי השקעות
המחזיקה במניות החברה( ו/או סקיי אחזקות עצמה ,בין במישרין ובין בעקיפין.
ב .שירותי הניהול
) (1שירותי הניהול יינתנו באמצעות הדירקטורים )ובכללם יו"ר הדירקטוריון( שמינוים
לדירקטוריון החברה הוצע על ידי סקיי השקעות ,וכן באמצעות גורמים נוספים מטעם
סקיי  IIא' )להלן" :אנשי הניהול"(.
) (2במשך כל תקופת הסכם הניהול ,תספק סקיי  IIא' לחברה את שירותי הניהול ,והחברה
תקבל סקיי  IIא' את שירותי הניהול )לעיל ולהלן" :שירותי הניהול"( ,כמפורט להלן:
)א( שירותי יו"ר דירקטוריון ודירקטור נוסף ,אשר לפחות אחד מביניהם הינו בעל
מיומנות חשבונאית ופיננסית ,כהגדרת מונח זה בתקנות החברות )תנאים ומבחנים
לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כישורת מקצועית(,
התשס"ו ,2005-ובכלל זה השתתפות יו"ר הדירקטוריון והדירקטור הנוסף כאמור
בישיבות דירקטוריון החברה ובישיבות ועדות הדירקטוריון ,לפי העניין וככל
שיכהנו בהן ובכפוף לכל דין.
)ב( ייעוץ ו/או ליווי ,אשר יינתנו לחברה על ידי אנשי הניהול ,בנושאים המפורטים
להלן (1) :פיתוח עסקי ואיתור הזדמנויות עסקיות; ) (2התרחבות עסקי החברה
בארץ ובחו"ל; ) (3מיזוגים ורכישות; ) (4קשר עם מוסדות פיננסיים שיעמידו
אשראי לחברה; ) (5סיוע ביצירת קשרים עם משקיעים מול שוק ההון.
) (3שירותי הניהול יכללו את ביצוע כל הפעולות הדרושות לשם מתן שירותי הניהול בהיקף
שעות ככל שיידרש .לעניין זה יצוין כי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה נתנו את
דעתם לכך כי לא הוגדר היקף שירותי הניהול הניתנים לחברה וכי לדעת חברי ועדת
הביקורת ודירקטוריון החברה מדובר בתמורה הוגנת וסבירה.
ג .התמורה
) (1בתמורה לשירותי הניהול תשלם החברה לסקיי  IIא' ,או לפקודתה ,מידי חודש ,דמי
ניהול חודשיים בסך של ) 40,000ארבעים אלף( ש"ח ,בתוספת מע"מ כדין ,בתשלומים
שוטפים ,אשר ישולמו בין ה 1-ל 10-לכל חודש קלנדרי )להלן" :דמי הניהול"(.
) (2על אף האמור בס"ק ג) (1לעיל ,היה ואחד מבין יו"ר הדירקטוריון או הדירקטור הנוסף
שמינוים לדירקטוריון החברה הוצע על ידי סקיי השקעות יחדל מלכהן כדירקטור
בדירקטוריון החברה ,מכל סיבה שהיא ,למעט אם זומנה אסיפה כללית של החברה
למינוי דירקטור חדש מטעמה של סקיי השקעות והאסיפה עדיין לא אישרה את המינוי
כאמור ,לתקופה העולה על  45ימים ,ולא מונה דירקטור אחר שהוצע על ידי סקיי
השקעות לדירקטוריון החברה במקום יו"ר הדירקטוריון או הדירקטור הנוסף שחדל
לכהן ,לפי העניין ,אזי יופחתו דמי הניהול בשיעור של  50%וזאת בגין התקופה שהחל
ממועד סיום כהונתו של יו"ר הדירקטוריון או הדירקטור הנוסף ,לפי העניין ,ועד למינוי
יו"ר דירקטוריון או דירקטור נוסף ,לפי העניין.

ח5-

) (3במידה ומי מבין יו"ר הדירקטוריון או הדירקטור הנוסף שמינוים לדירקטוריון החברה
הוצע על ידי סקיי השקעות ייעדר מלמעלה מ 25%-מישיבות הדירקטוריון שנערכו
במשך שנה קלנדרית אחת ,יופחתו דמי הניהול בסכום של  7,500ש"ח בגין כל ישיבה
ממנה נעדר יו"ר הדירקטוריון או הדירקטור הנוסף ,לפי העניין .הבדיקה תיערך אחת
לשנה עם סיומה של כל שנה קלנדרית.
) (4מובהר בזאת כי לא תינתן לסקיי  IIא' ו/או לאנשי הניהול תמורה נוספת בגין שירותי
הניהול ובכלל זה גמול שנתי וגמול השתתפות על פי תקנות החברות )כללים בדבר גמול
והוצאות לדירקטור חיצוני( ,התש"ס .2000-למען הסר ספק ,יובהר כי אין באמור לעיל
בכדי לגרוע מזכאותם של אנשי הניהול לקבלת התחייבות לפטור והתחייבות לשיפוי
)מראש ובדיעבד( מהחברה וביטוח אחריותם כדירקטורים ו/או נושאי משרה בחברה,
בהיקף ובתנאים הנהוגים בחברה ביחס לדירקטורים ונושאי משרה ,והכל בכפוף
לאישורים הנדרשים על פי כל דין.
ד .אי קיום יחסי עובד-מעביד
לא יהיו יחסי עובד-מעביד בין אנשי הניהול לבין החברה.
נכון למועד התשקיף ,שירותי הניהול ניתנים לחברה על ידי סקיי  IIא' באמצעות ה"ה אברהם
אורטל )יו"ר הדירקטוריון( וליאת בנימיני )דירקטורית(.
לפרטים ראה גם דוחות מיידיים של החברה מיום  19בדצמבר  ,2011מס' אסמכתא ,2011-01-366861
ומיום  3בינואר  ,2012מס' אסמכתא  ,2012-01-004851המובאים בתשקיף זה על דרך הפניה.
) (2הסכמי העסקה עם בעלי שליטה ו/או קרוביהם
א .העסקת אורי רוזנשיין ,אבישי אמיר וערן רוזנשיין בחברה
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ביום  27באוקטובר  2011אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה את המשך
התקשרות החברה עם ה"ה אורי רוזנשיין )דירקטור ומנכ"ל החברה( ,אבישי אמיר )מנהל מפעל
ואחראי אבטחת איכות( וערן רוזנשיין )מנהל תפעול ושרשרת אספקה( )אורי ,אבישי וערן
יקראו להלן ביחד" :בעלי העניין"( בהסכמי ההעסקה הנ"ל )להלן" :הסכמי ההעסקה"(,
לתקופה של שלוש שנים אשר תחילתה במועד אישור האסיפה הכללית האמורה ,באותם
תנאים בהם כיהנו בעלי העניין עד למועד אישור האסיפה כאמור ,למעט שינויים לא
מהותיים ,אשר פירוט מלא שלהם הובא בסעיף  4.3בדיווח המידי שפרסמה החברה ביום 20
בספטמבר  ,2011מספר אסמכתא  ,2011-01-280299המובא בתשקיף זה על דרך ההפניה.
להלן יפורטו תנאיהם העיקריים של הסכמי ההעסקה:
) (1היקף העבודה הוא משרה מלאה ,בימים ובשעות ,כפי שיידרש וכפי שיתחייב ,בהתאם
לצורכי העבודה בחברה;
) (2תקופת ההעסקה של בעלי העניין היא ל 3-שנים ,החל ממועד אישור האסיפה הכללית
)שהתקבל ביום  27באוקטובר  .(2011בכל מקרה יבוא הסכם ההעסקה לסיומו ,אם
הודיע צד למשנהו על רצונו בסיום הסכם ההעסקה ,בהודעה מוקדמת שתימסר בכתב
לפחות  3חודשים לפני המועד בו מבקש אותו צד לסיים את הסכם ההעסקה;
) (3בעלי העניין זכאים לשכר החודשי בסך של כ 98,358 -ש"ח ,כ 50,888 -ש"ח וכ37,469 -
ש"ח ,בהתאמה )נכון למועד התשקיף( ,אשר ישולם אחת לחודש ,בין ה 1-ל 10-לכל חודש
ויעודכן אחת לשנה ,בחודש נובמבר בשיעור עליית מדד המחירים לצרכן בשנה
האחרונה;
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לאחר שביום  6בספטמבר  2011וביום  14בספטמבר  2011אישרה ועדת הביקורת וביום  6בספטמבר  2011וביום 18
בספטמבר  2011אישר דירקטוריון החברה להאריך ולתקן את הסכמי ההעסקה עם בעלי העניין.

ח6-

) (4בגין השכר המשולם לעובד תפריש החברה את כל ההפרשות הנדרשות על-פי דין וכן
הפרשות סוציאליות כמקובל בחברה ,בכלל זה הפרשות לפיצויי פיטורין ,לתשלומי
תגמולים ולקרן השתלמות )סה"כ  20.83%בגין חלק המעביד ו 7.5%-בגין חלק העובד(
ולהבטחת הכנסה במקרה של אובדן כושר עבודה )חו"ח(.
) (5במסגרת תנאי הסכמי ההעסקה יהיו בעלי העניין זכאים ,בין היתר ,לחופשה שנתית ,לרכב,
למענק אי היעדרות ,להחזר הוצאות ולדמי הבראה והכל כמקובל בחברה.
) (6בעלי העניין יהיו זכאים למענק שנתי ,כפי שהוסכם איתם ,בשיעור מהרווח התפעולי 22של
החברה לכל שנה על-פי הדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים ,המבוקרים של החברה
לאותה שנה ,בשיעורים כדלקמן :מר אורי רוזנשיין  ,2.5%מר אבישי אמיר  0.35%ומר ערן
רוזנשיין  .0.15%על אף האמור לעיל ,לא ישולם לבעלי העניין בשנה נתונה מענק שנתי בגין
רווח תפעולי העולה על  20מיליון ש"ח )להלן" :תקרת הרווח לחישוב המענק"(.
יובהר כי ,במידה שבשנה נתונה תרשום החברה הפסד תפעולי )להלן" :ההפסד
המועבר"( ,יועבר ההפסד המועבר לשנה העוקבת ויגרע מן הרווח השנתי או יתווסף
להפסד השנתי של השנה העוקבת ,לפי העניין ,לצורך חישוב המענק השנתי בשנה
העוקבת .היה ותוצאת סיכום זו תהיה שלילית היא תועבר לשנה שלאחר מכן וכך הלאה
מידי שנה בשנה .למען הסר ספק יובהר כי ,הפסד מועבר בתקופה של מספר שנים ,יצטבר
וינוכה מהרווח השנתי בשנה הראשונה בה יהא רווח שנתי או בכל שנה שלאחריה בה
יהיה רווח כאמור עד להגעה לרווח מצטבר לאחר ניכוי מלוא ההפסד המועבר .במידה
והרווח התפעולי בשנה נתונה יהיה גבוה מתקרת הרווח לחישוב המענק ,ההפרש בין
הרווח התפעולי לבין תקרת הרווח לחישוב המענק )להלן" :הרווח המועבר"( יועבר לשנה
העוקבת ויתווסף לרווח השנתי או יגרע מההפסד השנתי של השנה העוקבת ,לפי העניין,
לצורך חישוב המענק השנתי בשנה העוקבת .היה ותוצאת סיכום זו תהיה גבוהה מתקרת
הרווח לחישוב המענק בשנה העוקבת ,יועבר הרווח המועבר בגין אותה שנה לשנה
שלאחר מכן וכך הלאה מידי שנה בשנה )לעיל" :מנגנון הקיזוז"(.
במידה ומי מבעלי העניין יפסיק לעבוד בחברה במהלך שנה קלנדרית ,אשר אילו היה
ממשיך לעבוד באותה שנה קלנדרית עד תומה היה זכאי לקבל מענק על-פי האמור לעיל,
הוא יהיה זכאי לקבל מענק בהתאם לחלק היחסי בשנה שבו היה מועסק בחברה ,כאשר
מועד הפסקת העבודה ,לצורך חישוב החלק היחסי במענק יהיה תום מועד הודעת הסיום.
ב .העסקת מר נועם אמיר בחברה
לפרטים בדבר אישור העסקתו של מר נועם אמיר )בנם של פועה אמיר )הנמנית על בעלי
השליטה בחברה( ושל אבישי אמיר )מנהל המפעל ואחראי אבטחת האיכות של החברה((
בחברה ,לפי צרכי החברה ,למשך תקופה של שנתיים ,החל מיום  1בינואר  ,2014כעוזר
למהנדס המפעל ,בהיקף משרה שלא יעלה על  80%משרה מלאה ובתמורה לשכר חודשי שלא
יעלה על  80%מהשכר החודשי הממוצע במשק ,בהתאם לתקנה 1ב) (4לתקנות ההקלות ,ראה
דוח מיידי של החברה מיום  24בנובמבר  ,2013מס' אסמכתא  ,2013-01-201324המובא
בתשקיף זה על דרך של הפניה.
לפרטים בדבר אישור העסקתו הזמנית של מר נועם אמיר ,לפי צרכי החברה ,לצורך סיוע
לחברה בהשלמת קליטת מכונת חדשות בקו ייצור של מפעל החברה ,בהתאם לתקנה 1ב)(4
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"רווח תפעולי" לעניין סעיף זה – לעניין חישוב הרווח התפעולי לא יילקחו בחשבון רווחים והפסדים הנובעים מפעולות חד
פעמיות ובכלל זה משערוך נכסי נדל"ן.

ח7-

לתקנות ההקלות ,ראה דוח מיידי של החברה מיום  19ביולי  ,2012מס' אסמכתא 2012-01-
 189855המובא בתשקיף זה על דרך של הפניה.
ג .פטור ,שיפוי וביטוח נושאי משרה
לפרטים אודות הענקת כתבי פטור ,כתבי שיפוי והכללתם בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים
ונושאי משרה של אורי רוזנשיין ,אבישי אמיר וערן רוזנשיין ,23ראה סעיף  8.1.2לעיל.
)ב(

עסקאות שאינן מנויות בסעיף  (4)270לחוק החברות
) (1שכירות שטחים ממשפחת רוזנשיין
א .שכירות שטחי משרדים וסניף החברה בתל-אביב
יחידי רוזנשיין הינם בעלים משותפים בחלק מהמקרקעין במתחם חסן ערפה בתל-אביב,
בשטח של כ 330-מ"ר )להלן" :חלק המקרקעין"( .בין החברה לבין יחידי משפחת רוזנשיין
נחתם הסכם שכירות ,המסדיר את אופן שימוש החברה בחלקים של המקרקעין שליחידי
רוזנשיין חלק בלתי מסוים בהם ,המשמשים כמשרדי החברה וכסניף החברה בתל אביב ,ביחד
עם השטח המושכר ,כהגדרתו בס"ק )ב()(1ב .להלן .החברה שוכרת מיחידי רוזנשיין את חלק
המקרקעין תמורת דמי שכירות שנתיים בסך של כ 21.6 -אלפי דולר ארה"ב לשנה ,הצמודים
לשער החליפין של הדולר .בשנת  2013שילמה החברה ליחידי רוזנשיין סך של כ 78 -אלפי ש"ח
בגין דמי שכירות בחלק המקרקעין.24
ב .שכירות שטחי סניף החברה בתל-אביב
החברה שוכרת במתחם חסן ערפה בתל-אביב שטח של כ 1.4-דונם )להלן" :השטח המושכר"(
מחברת ע .שנפ אחזקות בע"מ )חברה פרטית המוחזקת על ידי יחידי רוזנשיין וקמן תעשיות
)ק.מ.ן( בע"מ )לשעבר ישאל נדל"ן ) (1994בע"מ( בחלקים שווים ,להלן" :ע .שנפ אחזקות"(
במסגרת חוזה שנחתם בין הצדדים ביום  22באפריל  .2007דמי השכירות השנתיים בגין
השטח המושכר ,מסתכמים לסכום של  43.2אלפי דולר ארה"ב .משך הסכם השכירות הוא
לתקופה של  5שנים ,עד ליום  31בדצמבר  2011עם אופציות להארכה עד לתקופה כוללת של
 25שנים .השטח המושכר ,ביחד עם חלק המקרקעין שאותו שוכרת החברה מיחידי רוזנשיין
)כמפורט בס"ק )ב().(1א .לעיל( ,משמש כסניף החברה בתל אביב .בשנת  2013שילמה החברה
ל-ע .שנפ אחזקות דמי השכירות בגין השטח המושכר בסך של כ 157 -אלפי ש"ח.
ג .ביום  6בספטמבר  2011אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה ,בהתאם להוראות סעיף
 271לחוק החברות ותקנון החברה ,כעסקה לא חריגה שלנושאי משרה בחברה ובעל השליטה
בה יש עניין אישי ,את המשך התקשרותה של החברה בהסכמי שכירות בגין השטח המושכר
מע .שנפ אחזקות ובגין החלק במקרקעין המושכר מיחידי רוזנשיין .לפרטים נוספים ראה דוח
מיידי של החברה מיום  6בספטמבר  ,2011מס' אסמכתא  ,2011-01-266376המובא בתשקיף
זה על דרך הפניה.
כמו כן ,ביום  21במרס  2013אישררה ועדת הביקורת ,למען הזהירות ,את התקשרותה של
החברה בהסכם שכירות עם יחידי רוזנשיין ,לפיו שכרה החברה ,את חלק המקרקעין ,עד ליום
 31בדצמבר  2012וכן אישרה את המשך השכירות של חלק המקרקעין ל 4-שנים נוספות ,עד
ליום  31בדצמבר 2016 ,עם  3אופציות להארכה בנות  5שנים כל אחת עד לתקופה כוללת של
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יצוין ,כי מר ערן רוזנשיין )מנהל התפעול של החברה הכפוף למנהל המפעל ואחראי אבטחת האיכות של החברה( אינו נמנה על
נושאי המשרה בחברה ,כהגדרת המונח בחוק החברות.
על המקרקעין ,אותם שוכרת החברה מיחידי רוזנשיין ,יש מבנים בהם משתמשת החברה ומכאן נובע השוני בדמי השכירות,
בהשוואה למקרקעין אותם שוכרת החברה מחברת ע .שנפ אחזקות כאמור בסעיף ).16ב(.1.ב .להלן.

ח8-

 19שנים ,כעסקה לא חריגה שלנושאי משרה בחברה ובעל השליטה בה יש עניין אישי .לפרטים
נוספים ראה דוח מיידי של החברה מיום  22במרץ  ,2013מס' אסמכתא ,2013-01-016516
המובא בתשקיף זה על דרך הפניה.
) (2עסקאות זניחות עם צדדים קשורים
לפרטים בדבר סוגי עסקאות שסווגו כעסקאות זניחות ,כמשמעות המונח בתקנה )41א())(6א( לתקנות
ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים( ,תש"ע ,2010-בהתאם להחלטת דירקטוריון החברה מיום 27
בנובמבר  ,2011ראה ביאור  27בפרק  – 9דוחות כספיים מאוחדים של החברה לשנת  2013להלן.

 8.3החזקת ניירות ערך על ידי בעלי עניין בחברה
למיטב ידיעת החברה והדירקטורים שלה ,החזקות בעלי עניין בניירות ערך של החברה ו/או חברת בת ו/או
חברה קשורה ,סמוך למועד פרסום התשקיף ובתאריך שקדם ב 12-חודשים למועד כאמור הן כדלקמן:
בסמוך למועד פרסום התשקיף
שם בעל העניין
סקיי אחזקות
אורי רוזנשיין
תמר בן עוזיליו

)(5),(1
)(5),(2
)(5),(3

)(5),(4

פועה אמיר
ילין לפידות ניהול קרנות
נאמנות בע"מ
ילין לפידות ניהול קופות גמל
בע"מ
ילין לפידות החזקות בע"מ
)נוסטרו(
)( 1

מניות רגילות
בנות  0.01ש"ח
כ"א

שיעור החזקה
בהון ובהצבעה
)לרבות בדילול
מלא(

בתאריך שקדם ב 12-חודשים למועד הסמוך
למועד פרסום התשקיף
אגרות חוב
שיעור החזקה
מניות רגילות
)סדרה א'(
ש"ח בהון ובהצבעה
בנות 0.01
)לרבות בדילול בנות  1ש"ח
כ"א
ע.נ .כ"א
מלא(

4,265,632

33.60%

4,265,632

33.60%

--

1,559,770

12.29%

1,559,770

12.29%

--

1,559,769

12.29%

1,559,769

12.29%

--

1,559,769

12.29%

1,559,769

12.29%

--

793,431

6.25%

1,135,220

8.94%

1,424,535

843,389

6.64%

839,964

6.62%

387,284

--

--

10,864

0.09%

--

למיטב ידיעת החברה ,סקיי אחזקות הינה השותף הכללי בסקיי השקעות ,המחזיקה במניות
החברה .למיטב ידיעת החברה ,בעלי השליטה בסקיי אחזקות הינם מר צבי יוכמן ומר ניר דגן.

)( 2

מר אורי רוזנשיין ,המכהן כמנכ"ל החברה וכדירקטור בה ,מחזיק במניות החברה באמצעות אורי
רוזנשיין אחזקות בע"מ שהינה ,למיטב ידיעת החברה ,חברה פרטית בבעלותו ובשליטתו של מר
אורי רוזנשיין .שתי ) (2מניות מתוך סך המניות הרשומות על שם מר אורי רוזנשיין ,מוחזקות,
למיטב ידיעת החברה ,במשותף יחד עם אחיותיו ,ה"ה תמר בן-עוזיליו ופועה אמיר.

)( 3

הגברת תמר בן-עוזיליו מחזיקה במניות החברה האמורות באמצעות בן  -עוזיליו אחזקות בע"מ
שהינה ,למיטב ידיעת החברה ,חברה פרטית בבעלותה ובשליטתה של גברת תמר בן-עוזיליו.

)( 4

הגברת פועה אמיר מחזיקה במניות החברה האמורות באמצעות פועה אמיר אחזקות בע"מ
שהינה ,למיטב ידיעת החברה חברה פרטית בבעלותה ובשליטתה של גברת פועה אמיר.

)( 5

למיטב ידיעת החברה ,בעלי השליטה בחברה ,המחזיקים יחד במניותיה מכוח הסכמי בעלי מניות
בחברה ,הינם ה"ה אורי רוזנשיין ,תמר בן עוזיליו ופועה אמיר )באמצעות חברות בשליטת כל
אחד מהם כמפורט לעיל( )להלן" :יחידי רוזנשיין"( יחד עם סקיי אחזקות בע"מ בשליטת צבי
יוכמן וניר דגן )באמצעות סקיי השקעות( .להלן יובאו עיקרי הסכמי בעלי מניות בחברה ,למיטב
ידיעת החברה ,אשר מקנים ליחידי רוזנשיין )באמצעות חברות בשליטת כל אחד מהם( יחד עם
סקיי אחזקות )באמצעות סקיי השקעות( שליטה בחברה:
ח9-

א .הסכם בעלי מניות בין יחידי רוזנשיין
יחידי רונזשיין ,דהיינו ה"ה אורי רוזנשיין )באמצעות אורי רוזנשיין אחזקות בע"מ ,להלן" :חברת
אורי"( ,תמר בן עוזיליו )באמצעות בן עוזיליו אחזקות בע"מ ,להלן" :חברת בן עוזיליו"( ופועה אמיר
)באמצעות פועה אמיר אחזקות בע"מ ,להלן" :חברת פועה"( ,פועלים בעצה אחת בקשר להחזקותיהם
במניות החברה .ביום  26באפריל  2007התקשרו יחידי רוזנשיין ,בינם לבין עצמם ,בהסכם בעלי מניות
)להלן" :הסכם רוזנשיין"( .להלן הוראותיו המהותיות של הסכם רוזנשיין:

25

) (1הצבעות באסיפות כלליות של החברה – כל עוד יהיה מר אורי רוזנשיין בעל השליטה בחברת
אורי ודירקטור בחברת אורי ,חברת בן עוזיליו וחברת פועה התחייבו ,ביחד ולחוד ,כי בכל
נושא שיעלה על סדר היום באסיפה יצביעו כפי שתצביע חברת אורי .התחייבות זו אינה
מוגבלת בזמן או בתוקף הסכם רוזנשיין .במישור מערכת היחסים בין יחידי רוזנשיין ,לחברת
אורי תהיה הזכות להמליץ על כל הדירקטורים מטעם יחידי רוזנשיין ,כפי שהוסכם בהסכם
השליטה ,כהגדרתו להלן.
) (2לאחר שמר אורי רוזנשיין יחדל להיות בעל השליטה בחברת אורי ודירקטור בחברת אורי ,כל
אחד מהצדדים להסכם רוזנשיין יהיה רשאי לממש את זכותו לפי הסכם השליטה ולדרוש כי
כל צד בהסכם השליטה ,קרי ,יחידי רוזנשיין וסקיי השקעות ,ימנה  3דירקטורים לדירקטוריון
החברה ,ובהנחה שכל צד להסכם רוזנשיין מחזיק לפחות  26%מהון יחידי רוזנשיין 26ימליץ כל
צד להסכם רוזנשיין על מינויו של דירקטור אחד.
) (3אופן ההצבעה באסיפות מקדימות – לאחר שמר אורי רוזנשיין יחדל להיות בעל השליטה
בחברת אורי ודירקטור בחברת אורי ,לפני כל אסיפה מקדימה ,כהגדרתה בהסכם השליטה,
תתקיים אסיפה של יחידי רוזנשיין )להלן" :אסיפת רוזנשיין"( .החלטות באסיפות רוזנשיין
יתקבלו ברוב רגיל של  51%מהון יחידי רוזנשיין.
) (4הוסכם בין יחידי רוזנשיין כי כל עוד יהיה מר אורי רוזנשיין בעל השליטה בחברת אורי
ודירקטור בחברת אורי ,לחברת אורי תעמוד הזכות להציע את המועמד לתפקיד מנכ"ל
החברה )להלן" :המועמד למינוי"( .יחידי רוזנשיין יצביעו בעד מינוי המועמד למינוי כאמור.
) (5העברת מניות החברה – למעט לנעבר מורשה ,27כהגדרתו בהסכם רוזנשיין ,העברת מניות
החברה ,המוחזקות על ידי יחידי רוזנשיין אסורה ,בין במישרין ובין בעקיפין ,על כל צד
להסכם רוזנשיין ,אלא אם נעשתה בהתאם להוראות הסכם רוזנשיין .בנוסף ,הסכם רוזנשיין
כולל מנגנון זכות סירוב ראשונה פנימי ,באופן שכל אחד מיחידי רוזנשיין יוכל לרכוש מניות
יחידי רוזנשיין שמוצעות לצד ג' )בטרם הצעתן לסקיי השקעות בהתאם לזכות סירוב ראשונה
על פי הסכם השליטה להלן ,אם וככל שלא מומשה זכות כאמור בין יחידי רוזנשיין( ,וכן מנגנון
השתתפות ברכישת מניות נוספות על ידי מי מהצדדים להסכם רוזנשיין.
) (6מנגנון היפרדות  ,BMBYבמסגרתו יוכל אחד הצדדים להסכם רוזנשיין לרכוש את
החזקותיהם של הצדדים האחרים בהון יחידי רוזנשיין.
) (7ההוראות בדבר העברת/רכישת מניות החברה כאמור בס"ק ) (5לעיל ובס"ק ) (8להלן יחולו
בשינוים המחויבים על ניירות הערך ההמירים של החברה בלבד ,כפי שיהיו מעת לעת.
) (8מכירת מניות בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ )להלן" :הבורסה"( – על אף האמור לעיל,
כל אחד מיחידי רוזנשיין יוכל למכור מניות של החברה ,בבורסה ,בכמות שנתית שלא תעלה
על  1%מהון המניות המונפק והנפרע של החברה ,כפי שיהיה ערכו מעת לעת )להלן" :הון
25
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ההסכם האמור נכנס לתוקף עם פרסום תשקיף הנפקה לציבור של החברה והפיכת החברה לחברה ציבורית במאי .2007
"הון יחידי רוזנשיין" הון המניות המונפק והנפרע של החברה ,כפי שיהיה ערכו מעת לעת ,שיוחזק על ידי הצדדים להסכם
רוזנשיין ,לרבות נעבר מורשה ,כהגדרתו בהסכם רוזנשיין ,כפי שיהיה מעת לעת.
לרבות צד אחר להסכם רוזנשיין ,במישרין או בעקיפין ,לרבות בעל שליטה בו או קרובו.

ח10-

החברה"( בכל שנה ,ללא הגבלה וללא צורך במתן זכות סירוב ראשונה לצד האחר והכל בכפוף
לכך שכתוצאה מביצוע מכירה כאמור לא ירד הון הצדדים ,לפי הסכם השליטה )כהגדרתו
במסגרת תיאור הסכם השליטה להלן( ,מ 45.01%-מהון החברה בדילול מלא או מתחת ל-
 50.01%מהון החברה ,שלא בדילול מלא )למען הסר ספק ,יובהר כי שני התנאים המפורטים
בס"ק זה לעיל הינם תנאים מצטברים(.
) (9יחידי רוזנשיין התחייבו כי לא יבצעו כל פעולה ,לרבות רכישה ו/או מכירה של מניות החברה,
בין בבורסה ובין מחוצה לה ,בין בעצמם ובין ביחד עם אחרים ,בין במישרין ובין בעקיפין ,אשר
תביא לכך כי החזקות הצדדים בהון הצדדים ,לפי הסכם רוזנשיין )וכפועל יוצא גם בהסכם
השליטה( ,תהוונה יותר מ 90%-מהון החברה ו/או אשר בעקבותיה ו/או כתוצאה ממנה
תימחקנה מניות החברה מהמסחר בבורסה ו/או תועברנה לרשימת השימור ,אלא בהסכמה
הדדית.
) (10שעבוד מניות – כל אחד מיחידי רוזנשיין לא יהא רשאי לשעבד את מניותיו בחברה ,כולן או
מקצתן ,אלא למוסד בנקאי בלבד ,והכל בכפוף לחסימת הבורסה .מימוש שעבוד המניות יהיה
כפוף להוראות הסכם רוזנשיין ,לרבות  ,BMBYזכות סירוב ,זכות הצטרפות בהסכם השליטה
וחסימת הבורסה.
) (11תוקפו של הסכם רוזנשיין יפקע עם פקיעת תוקפו של הסכם השליטה.
ב.

הסכם השליטה )בין יחידי רונזשיין לבין סקיי השקעות(
בהתאם להסכם השליטה בין יחידי רוזנשיין לבין קמן תעשיות )ק.מ.ן( בע"מ )לשעבר ישאל נדל"ן
) (1994בע"מ( )להלן" :קמן תעשיות"( ,מיום  22באפריל  282007והתוספת לו מיום  12בדצמבר
 ,2010אשר זכויותיה והתחייבויותיה של קמן תעשיות על פיו הוסבו ,ביום  8בפברואר  ,2011לסקיי
השקעות ,29באופן שסקיי השקעות נכנסה בנעלי קמן תעשיות לעניין הסכם השליטה האמור )לעיל
ולהלן" :הסכם השליטה"( ,30סקיי השקעות ויחידי רוזנשיין )להלן בס"ק זה" :הצדדים"( פועלים
בעצה אחת בקשר להחזקותיהם במניות החברה .להלן הוראותיו העיקריות של הסכם השליטה:
) (1הצבעות באסיפות כלליות של החברה – בכל אסיפה יצביעו הצדדים באופן זהה וכחטיבה אחת
מכוח כל הון הצדדים 31כפי שיהיה במועד האסיפה ,בכל נושא שיעלה על סדר היום באסיפה.
הוסכם בין הצדדים על מנגנון כינוס וקבלת החלטות באסיפה מקדימה לצורך קביעת אופן
ההצבעה המשותפת באסיפת החברה.
) (2אופן ההצבעה באסיפות מקדימות – ההחלטות באסיפה המקדימה תתקבלנה ברוב של 100%
מהון הצדדים ,אלא אם כן יהיה שיעור חלקו של אחד הצדדים בהון הצדדים גדול מ ,70%-שאז
החלטות באסיפה המקדימה תתקבלנה ברוב רגיל של  51%מהון הצדדים .בכל מקרה ,בו
ההחלטה/ות לא תתקבל/נה באסיפה המקדימה בשני מצבי הרוב המפורטים לעיל )להלן:
"הנושא/ים שבמחלוקת"( ,יפעלו הצדדים להסרת הנושא/ים שבמחלוקת מעל סדר יומה של
האסיפה או יצביעו באסיפה נגד הנושא/ים שבמחלוקת.
) (3מינוי דירקטורים – מספר חברי דירקטוריון החברה לא יפחת משלושה חברים ולא יעלה על
שנים עשר )כולל הדירקטורים החיצוניים( .כל עוד לא מתקיים מצב שבו שיעור חלקו של אחד
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אשר נכנס לתוקף עם פרסום תשקיף הנפקה לציבור של החברה והפיכת החברה לחברה ציבורית במאי .2007
ביום  8בפברואר  2011רכשה סקיי השקעות ,שלמיטב ידיעת החברה ,השותף הכללי בה הינה סקיי אחזקות ,מקמן תעשיות ,את
מלוא החזקותיה של קמן תעשיות במניות החברה.
יצוין כי בסמוך למועד חתימת ההסכם למכירת החזקות קמן תעשיות לסקיי השקעות ,כאמור לעיל ,ויתרו יחידי רוזנשיין על
זכות הסירוב וזכות ההצטרפות המוקנית להם מכוח הסכם השליטה בקשר עם מכירת מניות החברה מקמן תעשיות לסקיי
השקעות.
"הון הצדדים"  -הון החברה ,שיוחזק על ידי הצדדים להסכם השליטה ,לרבות נעבר מורשה ,כהגדרתו בהסכם השליטה ,כפי
שיהיה מעת לעת.

ח11-

הצדדים בהון הצדדים גדול מ 70%-או האמור בס"ק ) (12להלן )ובלבד שהסכם השליטה הינו
בתוקף( ,יהיה כל צד זכאי להמליץ על מספר שווה של דירקטורים לדירקטוריון החברה .במידה
ושיעור חלקו של אחד הצדדים בהון הצדדים גדול מ 70%-והסכם השליטה יהיה בתוקף ,יהיה
רק הצד ששיעור חלקו בהון הצדדים גדול יותר זכאי להמליץ על מועמדותם של דירקטורים
בחברה .כל עוד ההסכם בתוקף ,יצביע כל אחד מן הצדדים להסכם בעד מינוי הדירקטורים
שיומלצו על ידי הצד האחר ,לרבות דירקטורים חיצוניים ,בכפוף לאמור בס"ק זה לעיל .יובהר,
כי גם במידה ומי מהצדדים מחזיק בפחות מ 30%-מהון הצדדים ,אין הדבר גורע כשלעצמו
מתוקף הסכם השליטה והצדדים יצביעו באסיפות בעלי מניות של החברה כחטיבה אחת.
) (4מינוי מנכ"ל ויו"ר דירקטוריון – על פי תקנון החברה ,מינוי ופיטורי מנכ"ל החברה ומינוי
ופיטורי יו"ר דירקטוריון החברה הינם בסמכות האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה.
בין הצדדים הוסכם כי ליחידי רוזנשיין תעמוד הזכות להציע את המועמד לתפקיד מנכ"ל
החברה וכי לסקיי השקעות תעמוד הזכות להציע את המועמד לתפקיד יו"ר הדירקטוריון )להלן
ביחד" :המועמדים למינוי"( .כל עוד יהיה הסכם השליטה בתוקף ,יצביעו הצדדים בעד מינוי
המועמדים למינוי כאמור .במידה שצד להסכם השליטה יהיה זכאי להציע באופן בלעדי
מועמדים לכהונה כדירקטורים בחברה )כמפורט בס"ק ) (3לעיל( ועל אף האמור בס"ק זה לעיל,
הוא יהיה זכאי להכריע באסיפה המקדימה בהחלטה כיצד יצביעו הצדדים מכוח הון הצדדים
באסיפה שעל סדר יומה מינוי מנכ"ל או יו"ר דירקטוריון ,לפי העניין.
) (5העברת מניות החברה – למעט לנעבר מורשה ,32כהגדרתו בהסכם השליטה ,העברת מניות
החברה ,המוחזקות על ידי הצדדים אסורה ,בין במישרין ובין בעקיפין ,על כל צד להסכם
השליטה ,אלא אם נעשתה בהתאם להוראות הסכם השליטה .הסכם השליטה כולל מנגנונים של
זכות סירוב ראשונה וזכות הצטרפות לגבי מכירת מלוא או חלק מהמניות המוחזקות על ידי מי
מהצדדים העולה על  10%מהון החברה או המקנה לצד שלישי שליטה בחברה מכוח החזקות
בהון החברה ומנגנון השתתפות ברכישת מניות נוספות על ידי אחד הצדדים.
) (6במקרה בו יפעיל מי מהצדדים את זכות ההצטרפות  -תהיה המכירה פרו-רטה ,כהגדרתה בהסכם
השליטה ,ואסור יהיה למי מהצדדים להתקשר עם הרוכש בהסכם הצבעה לבדו ,ללא הצד השני .עם
זאת ,יוכלו הצדדים להתקשר בהסכם בעלי מניות חדש ובו שלושה צדדים )הצדדים להסכם
השליטה והרוכש( או בהסכם בעלי מניות חדש בינם לבין עצמם אשר מותאם למצב ובו שלושה
צדדים.
) (7במקרה בו אחד מהצדדים קיבל הצעה מצד ג' )להלן" :הרוכש"( לרכוש את מלוא החזקותיו
בהון החברה והיה ולא ניתנה הודעת הצטרפות ולא הופעלה זכות סירוב ראשונה על ידי הצד
השני ,יכנס הרוכש בנעלי הצד המוכר ,לכל דבר ועניין ,בקשר עם הסכם השליטה.
) (8ההוראות בדבר העברת/רכישת מניות החברה כאמור בס"ק ) (7)–(5לעיל יחולו בשינויים
המחויבים על ניירות הערך ההמירים של החברה בלבד ,כפי שיהיו מעת לעת.
) (9מכירת מניות בבורסה – על אף האמור לעיל ,כל אחד מהצדדים יוכל למכור מניות של החברה,
בבורסה ,בכמות שנתית שלא תעלה על  3%מהון החברה בכל שנה ,ללא הגבלה וללא צורך במתן
זכות סירוב ראשונה או מתן זכות הצטרפות לצד האחר והכל בכפוף לכך שכתוצאה מביצוע
מכירה כאמור לא ירד הון הצדדים מ 45.01%-מהון החברה בדילול מלא או מתחת ל50.01%-
מהון החברה ,שלא בדילול מלא )למען הסר ספק ,יובהר כי שני התנאים המפורטים בס"ק זה
לעיל הינם תנאים מצטברים(.
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לרבות בין יחידי רוזנשיין ,במישרין או בעקיפין ,לרבות בעלי שליטה בהם או קרוביהם

ח12-

בהתאם לתוספת להסכם השליטה ,מיום  12בדצמבר  ,2010על אף האמור בהסכם השליטה ,כל
אחד מהצדדים להסכם השליטה יוכל למכור מניות של החברה ,בבורסה ,בכמות שנתית שלא
תעלה על  1,245,588מניות של החברה בכל שנה קלנדרית ,אשר היוו נכון לאותו מועד כ10%-
מהון החברה שלא בדילול מלא ,וזאת ללא הגבלה וללא צורך במתן זכות סירוב ראשונה או
זכות הצטרפות לצד האחר והכל בכפוף לכך שכתוצאה מביצוע מכירה כאמור לא ירד הון הצד
המוכר 33מ 22.51%-מהון החברה בדילול מלא ומתחת ל 25.01%-מהון החברה ,שלא בדילול
מלא )למען הסר ספק ,יובהר כי שני התנאים המפורטים בסעיף זה לעיל הינם תנאים
מצטברים(.
) (10הצדדים התחייבו ,כי לא יבצעו כל פעולה ,לרבות רכישה ו/או מכירה של מניות החברה ,בין
בבורסה ובין מחוצה לה ,בין בעצמם ובין ביחד עם אחרים ,בין במישרין ובין בעקיפין ,אשר תביא
לכך כי החזקות הצדדים בהון הצדדים תהוונה יותר מ 90%-מהון החברה ו/או אשר בעקבותיה
ו/או כתוצאה ממנה תימחקנה מניות החברה מהמסחר בבורסה ו/או תועברנה לרשימת השימור,
אלא בהסכמה הדדית.
) (11שעבוד מניות – כל אחד מהצדדים לא יהא רשאי לשעבד את מניותיו בחברה ,כולן או מקצתן,
אלא למוסד בנקאי בלבד ,והכל בכפוף לחסימת הבורסה .מימוש שעבוד המניות יהיה כפוף
להוראות הסכם השליטה ,לרבות זכות סירוב ,זכות הצטרפות וחסימת הבורסה.
) (12סיום ההסכם – כל אחד מהצדדים יהיה רשאי לסיים את תוקפו של הסכם השליטה על ידי מתן
הודעה בכתב של  30ימים מראש לצד השני בקרות האירוע המפורט להלן :החזקותיו של צד ג'
בהון החברה יעלו על הון הצדדים באופן שהצדדים יחדלו להיות בעלי שליטה אפקטיבית
בחברה )דהיינו ,אותו צד ג' יוכל למנות בפועל את רוב הדירקטורים בדירקטוריון החברה(.
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לעניין זה "הון הצד המוכר"  -הון החברה שיוחזק על ידי הצד אשר מוכר את מניותיו בבורסה ,לרבות נעבר מורשה )כהגדרתו
בהסכם השליטה( ,כפי שיהיה מעת לעת.

ח13-

פרק  - 9דו"חות כספיים

ט1-

 25באוגוסט 2014

לכבוד
מפעלי ע .שנפ ושות' בע"מ

א.ג.נ,.

הנדון:

הסכמה להכללת דוחות רואי חשבון המבקרים ,דוחות סקירה ודוחות על רכיבי בקרה פנימית
בדוחות הצעת מדף שיפורסמו על פי תשקיף מדף של חברת מפעלי ע .שנפ ושות' בע"מ
המיועד להתפרסם לא יאוחר מחודש אוגוסט .2014

כרואי החשבון של מפעלי ע .שנפ ושות' בע"מ )להלן – החברה( ולבקשתה ,הרינו לאשר שידוע לנו כי החברה עשויה
לפרסם דוחות הצעת מדף על פי תשקיף מדף המיועד להתפרסם לא יאוחר מחודש אוגוסט .2014
אנו מסכימים כי במידה והחברה תעשה כן ,דוחות רואה החשבון המבקר על הדוחות הכספיים המאוחדים ,דוחות רואה
החשבון בדבר ביקורת של רכיבי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי לפי תקנה 9ב' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים
ומיידיים( התש"ל 1970-ככל שהחברה לא תהיה זכאית להקלות בדיווח בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית מכוח
הסעיפים 5ג' ו5-ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידים( ,התש"ל ,1970-דוחות רואה החשבון על המידע
הכספי הנפרד לפי תקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידים( התש"ל –  ,1970דוחות הסקירה של המידע
הכספי לתקופות ביניים ודוחות לסקירת המידע הכספי הנפרד לפי תקנה 38ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים
ומיידים( התש"ל –  ,1970לפי העניין ,שניתנו על ידינו לחברה ושיינתנו על ידנו לחברה כל עוד אנו מכהנים כרואי חשבון
המבקרים של החברה ,ייכללו בדרך של הפניה בדוחות הצעת מדף שיפורסמו כאמור על ידי החברה במהלך התקופה בה
ניתן לפרסם דוחות הצעת מדף על פי תשקיף המדף האמור לעיל.
אנו מסכימים כי הצהרה זו תיכלל בתשקיף מדף של החברה המיועד להתפרסם בחודש אוגוסט .2014
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דוח סקירה של רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של מפעלי ע .שנפ ושות' בע"מ
מבוא
סקרנו את המידע הכספי המצורף של מפעלי ע .שנפ ושות' בע"מ החברה וחברות בנות )להלן -הקבוצה( ,הכולל את
הדוח התמציתי המאוחד על המצב הכספי ליום  31במרס  2014ואת הדוחות התמציתיים המאוחדים על הרווח או הפסד
ורווח כולל אחר ,השינויים בהון ותזרימי המזומנים לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריך .הדירקטוריון
וההנהלה אחראים לעריכה ולהצגה של מידע כספי לתקופת ביניים זו בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי " IAS 34דיווח
כספי לתקופות ביניים" ,וכן הם אחראים לעריכת מידע כספי לתקופת ביניים זו לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך )דוחות
תקופתיים ומיידיים( ,התש"ל –  .1970אחריותנו היא להביע מסקנה על מידע כספי לתקופת ביניים זו בהתבסס על
סקירתנו.
היקף הסקירה
ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה  1של לשכת רואי חשבון בישראל "סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים
הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של היישות" .סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים מורכבת מבירורים ,בעיקר עם
אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים ,ומיישום נהלי סקירה אנליטיים ואחרים .סקירה הינה מצומצמת
בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך אינה מאפשרת לנו
להשיג ביטחון שניוודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת .בהתאם לכך ,אין אנו מחווים
חוות דעת של ביקורת.
מסקנה
בהתבסס על סקירתנו ,לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ"ל אינו ערוך ,מכל הבחינות
המהותיות ,בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי .IAS 34
בנוסף לאמור בפיסקה הקודמת ,בהתבסס על סקירתנו ,לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי
הנ"ל אינו ממלא ,מכל הבחינות המהותיות ,אחר הוראות הגילוי לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים
ומיידיים( ,התש"ל .1970 -
דוח סקירה זה מבוסס על דוח סקירה למידע הכספי לתקופה האמורה ,אשר ניתן ביום  22במאי .2014
אנו מסכימים כי דוח סקירה זה ייכלל בתשקיף מדף של החברה המיועד להתפרסם בחודש אוגוסט .2014

תל-אביב,
 25באוגוסט 2014

קסלמן וקסלמן,
רואי חשבון
פירמה חברה בPricewaterhouseCoopers International Limited -

קסלמן וקסלמן ,מגדל הסחר ,רחוב המרד  ,25תל -אביב  ,6812508ישראל ,ת.ד  50005תל -אביב 6150001
טלפון ,+972-3-7954555 :פקסwww.pwc.com/il ,+972-3-7954556 :

מפעלי ע .שנפ ושות' בע"מ
דוח תמציתי מאוחד על המצב הכספי
ליום  31במרס 2014
 31במרס
2013
2014
)בלתי מבוקר(
א ל פ י

 31בדצמבר
2013
)מבוקר(
ש " ח

נ כ ס י ם
נכסים שוטפים:
מזומנים ושווי מזומנים
מכשירים פיננסיים נגזרים
חייבים ויתרות חובה:
לקוחות
אחרים
מסי הכנסה לקבל
השקעה המוחזקת למכירה
מלאי
נכסים שאינם שוטפים:
מכשירים פיננסיים נגזרים
רכוש קבוע
נכסים בלתי מוחשיים
מוניטין
מסי הכנסה נדחים

סך נכסים

אברהם אורטל
יו"ר הדירקטוריון

אורי רוזנשיין
מנכ"ל וחבר הדירקטוריון

12,743
346

6,352
-

6,904
343

159,965
2,671
3,289
82,814
261,828

166,087
3,277
692
165
83,103
259,676

177,624
2,090
3,000
85,480
275,441

87,426
29,741
20,730
581

578
51,993
32,344
20,730
378

87,886
30,392
20,730
551

138,478

106,023

139,559

400,306

365,699

415,000

שרית פונדיק
מנהלת כספים

תאריך אישור המידע הכספי לתקופת ביניים על ידי דירקטוריון החברה 25 :באוגוסט .2014
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מפעלי ע .שנפ ושות' בע"מ
דוח תמציתי מאוחד על המצב הכספי
ליום  31במרס 2014

 31במרס
2013
2014
)בלתי מבוקר(
א ל פ י

 31בדצמבר
2013
)מבוקר(
ש " ח

התחייבויות והון
התחייבויות שוטפות:
אשראי והלוואות לזמן קצר וחלויות שוטפות של הלוואות
ואגרות חוב לזמן ארוך
מכשירים פיננסיים נגזרים
זכאים ויתרות זכות:
ספקים ונותני שירותים
מוסדות ממשלה
אחרים
דיבידנד לשלם
מסי הכנסה לשלם
הפרשות
התחייבויות לזמן ארוך:
אגרות חוב
הלוואות לזמן ארוך ,בניכוי חלויות שוטפות
התחייבות בגין תמורה מותנית בצירוף עסקים
מסי הכנסה נדחים
התחייבות בשל סיום יחסי עובד  -מעביד ,נטו
סך התחייבויות
הון:
הון המיוחס לבעלים של החברה:
הון מניות רגילות
פרמיה על מניות
הפרשים מתרגום דוחות כספיים
עודפים

74,923
-

78,327
621

81,465
217

34,793
3,111
13,402
1,500
944
3,412
132,085

26,541
3,200
14,456
1,600
692
3,569
129,006

35,631
6,021
13,426
1,923
3,682
142,365

49,009
8,667
12,199
693
70,568
202,653

9,665
26,361
13,543
11,508
696
61,773
190,779

50,754
14,216
12,230
734
77,934
220,299

167
33,649
118,720
152,536
45,117
197,653
400,306

זכויות שאינן מקנות שליטה
סך הון
סך התחייבויות והון

167
33,649
)(136
102,325
136,005
38,915
174,920
365,699

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מדוחות כספיים תמציתיים אלה.
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167
33,649
117,074
150,890
43,811
194,701
415,000

מפעלי ע .שנפ ושות' בע"מ
דוח תמציתי מאוחד על הרווח או הפסד ורווח כולל אחר
לתקופה של  3החודשים שהסתיימו ביום  31במרס 2014
השנה
שהסתיימה
 3החודשים שהסתיימו
ב 31 -במרס
ב 31 -בדצמבר
2013
2013
2014
)מבוקר(
)בלתי מבוקר(
א ל פ י ש " ח
הכנסות
עלות ההכנסות
רווח גולמי
הוצאות מכירה ושיווק
הוצאות הנהלה וכלליות
הוצאות )הכנסות( אחרות ,נטו
רווח מפעולות
הכנסות מימון
הוצאות מימון
הוצאות מימון – נטו
רווח לפני מסים על ההכנסה
מסים על ההכנסה
רווח לתקופה
ייחוס הרווח לתקופה:
לבעלים של החברה
לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה
סך רווח לתקופה

78,944
59,226
19,718
8,798
3,401
300
7,219

86,582
64,932
21,650
9,225
3,962
599
7,864

364,597
270,503
94,094
38,610
16,505
)(3,868
42,847

77
)(1,138
)(1,061
6,158
1,706
4,452

16
)(1,287
)(1,271
6,593
1,716
4,877

73
)(6,679
)(6,606

28,512

3,146
1,306
4,452

3,154
1,723
4,877

21,893
6,619
28,512

36,241
7,729

רווח כולל אחר:
סעיף אשר לא יסווג מחדש לרווח או הפסד -
מדידות מחדש של התחייבויות )נטו( בשל סיום יחסי עובד-מעביד
סעיף אשר סווג מחדש לרווח או להפסד -
גריעת הפרשים מתרגום דוחות כספיים כתוצאה
ממימוש השקעה שהוחזקה למכירה
סך רווח כולל אחר לתקופה
סך רווח כולל לתקופה

-

-

10

-

-

136

4,452

4,877

146
28,658

ייחוס רווח כולל לתקופה:
לבעלים של החברה
לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה
סך רווח כולל לתקופה

3,146
1,306
4,452

3,154
1,723
4,877

22,039
6,619
28,658

רווח למניה המיוחס לבעלים של החברה -
רווח למניה בסיסי ובדילול מלא

0.25

ש " ח
0.25

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מדוחות כספיים תמציתיים אלה.
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מפעלי ע .שנפ ושות' בע"מ
דוח תמציתי מאוחד על השינויים בהון
לתקופה של  3החודשים שהסתיימו ביום  31במרס 2014

מניות
רגילות

הון המיוחס לבעלים של החברה
הפרשים
מתרגום
דוחות
פרמיה על
עודפים
כספיים
מניות

סך הכל

זכויות שאינן
מקנות שליטה

סך ההון

אלפי ש"ח
יתרה ליום  1בינואר ) 2014מבוקר(
תנועה במהלך התקופה של  3החודשים שהסתיימה ביום 31
במרס ) 2014בלתי מבוקר(:
רווח כולל -
רווח לתקופה
סך רווח כולל לתקופה
עסקות עם בעלים -
דיבידנד
יתרה ליום  31במרס ) 2014בלתי מבוקר(

יתרה ליום  1בינואר ) 2013מבוקר(
תנועה במהלך התקופה של  3החודשים שהסתיימה ביום 31
במרס ) 2013בלתי מבוקר(:
רווח כולל -
רווח לתקופה
סך רווח כולל לתקופה
עסקות עם בעלים -
דיבידנד
יתרה ליום  31במרס ) 2013בלתי מבוקר(

167

33,649

-

117,074

150,890

43,811

194,701

-

-

-

3,146
3,146

3,146
3,146

1,306
1,306

4,452
4,452

167

33,649

-

)(1,500
118,720

)(1,500
152,536

45,117

)(1,500
197,653

167

33,649

)(136

100,771

134,451

37,192

171,643

-

-

-

3,154
3,154

3,154
3,154

1,723
1,723

4,877
4,877

167

33,649

)(136

)(1,600
102,325

)(1,600
136,005

38,915

)(1,600
174,920
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מפעלי ע .שנפ ושות' בע"מ
דוח תמציתי מאוחד על השינויים בהון
לתקופה של  3החודשים שהסתיימו ביום  31במרס 2014

מניות
רגילות

הון המיוחס לבעלים של החברה
הפרשים
מתרגום
דוחות
פרמיה על
עודפים
כספיים
מניות

זכויות שאינן
מקנות שליטה

סך הכל

סך ההון

אלפי ש"ח
יתרה ליום  1בינואר ) 2013מבוקר(

167

)(136

33,649

100,771

134,451

37,192

171,643

תנועה במהלך השנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר :2013
רווח כולל:
-

-

136

21,893
10

21,893
146

6,619
-

28,512
146

סך הכל רווח כולל לשנה

-

-

136

21,903

22,039

6,619

28,658

עסקות עם בעלים -
דיבידנד

-

-

-

)(5,600

)(5,600

-

)(5,600

167

33,649

-

117,074

150,890

43,811

194,701

רווח לשנה
רווח כולל אחר לשנה

יתרה ליום  31בדצמבר ) 2013מבוקר(

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מדוחות כספיים תמציתיים אלה.
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מפעלי ע .שנפ ושות' בע"מ
דוח תמציתי מאוחד על תזרימי המזומנים
לתקופה של  3החודשים שהסתיימו ביום  31במרס 2014

 3החודשים שהסתיימו
ב 31-במרס
2013
2014
)בלתי מבוקר(
אלפי ש"ח

השנה
שהסתיימה
ב 31-בדצמבר
2013
)מבוקר(

תזרימי מזומנים מפעילויות שוטפות:
מזומנים נטו שנבעו מפעולות )ראה נספח(
מסי הכנסה ששולמו ,נטו
מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת

23,508
)(3,035
20,473

11,401
)(3,984
7,417

50,057
)(10,648
39,409

תזרימי מזומנים מפעילות השקעה:
רכישת רכוש קבוע
תמורה ממכירת רכוש קבוע
תמורה ממימוש השקעה בחברה שהוחזקה למכירה
ריבית שהתקבלה
מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה

)(1,329
135
15
)(1,179

)(1,208
87
16
)(1,105

)(42,264
723
342
66
)(41,133

תזרימי מזומנים מפעילות מימון:
פירעון הלוואות לזמן ארוך מתאגיד בנקאי
פירעון אגרות חוב
קבלת הלוואה לזמן ארוך מתאגיד בנקאי
אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים ,נטו
ריבית ששולמה
דיבידנד ששולם
מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון )ששימשו לפעילות מימון(

)(945
)(11,709
)(801
)(13,455

)(175
)(3,448
)(810
)(4,433

)(1,985
)(9,979
30,000
)(4,167
)(4,114
)(5,600
4,155

גידול במזומנים ושווי מזומנים

5,839

1,879

2,431

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה

6,904

4,473

4,473

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לגמר התקופה

12,743

6,352

6,904
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מפעלי ע .שנפ ושות' בע"מ
דוח תמציתי מאוחד על תזרימי המזומנים
לתקופה של  3החודשים שהסתיימו ביום  31במרס 2014
 3חודשים שהסתיימו
ב 31-במרס
2013
2014
)בלתי מבוקר(
אלפי ש"ח
נספח לדוח התמציתי על תזרימי המזומנים  -תזרימי המזומנים שנבעו
מפעולות:
רווח לפני מסים על ההכנסה
התאמות בגין:
ריבית ששולמה
הפסד )רווח( משינוי בשווי הוגן של מכשירים פיננסים נגזרים
ריבית ודיבידנדים שהתקבלו
הפסד משינוי בשווי ההוגן של התחייבות בגין
תמורה מותנית בצירוף עסקים
פחת והפחתות
התחייבות בשל סיום יחסי עובד -מעביד  -נטו
ריבית והפרשי הצמדה בגין הלוואות ואגרות חוב לזמן ארוך
ריבית והפרשי הצמדה בגין מסי הכנסה לשלם
רווח ממימוש השקעה בחברה שהוחזקה למכירה
הפסד הון
שינויים תפעוליים בהון חוזר:
קיטון )גידול( בחייבים ויתרות חובה:
לקוחות
אחרים
גידול )קיטון( בזכאים ויתרות זכות:
ספקים ונותני שירותים
מוסדות ממשלה
אחרים כולל הפרשות
קיטון )גידול( במלאי
מזומנים נטו שנבעו מפעולות

שנה שהסתיימה
ב 31-בדצמבר
2013
)מבוקר(

6,158

6,593

36,241

801
)(220
)(15

810
360
)(16

4,114
191
)(66

220
2,187
)(41
35
118
9,243

230
1,804
19
)(561
41
9,280

903
8,229
67
78
123
)(41
95
49,934

17,659
)(581

12,990
)(1,141

1,453
46

)(838
)(2,910
)(1,731
2,666
14,265
23,508

)(10,707
)(1,371
272
2,078
2,121
11,401

)(1,617
1,450
)(910
)(299
123
50,057

מידע בדבר פעילות מימון שאינה כרוכה בתזרימי מזומנים –
1,500

דיבידנד שהוכרז ואשר טרם שולם  -ראה ביאור 5

1,600

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מדוחות כספיים תמציתיים אלה.
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מפעלי ע .שנפ ושות' בע"מ
ביאורים לתמצית הדוחות הכספיים
ליום  31במרס 2014
)בלתי מבוקרים(
ביאור  - 1כללי
מפעלי ע .שנפ ושות' בע"מ )להלן  -החברה( עוסקת בייצור מצברי התנעה לכלי רכב מסוגים שונים
וביבוא מצברים ,שיווקם ומכירתם לשוק המקומי בארץ ובחו"ל .לחברה חברה בת בבעלות מלאה,
עדי מצברים תעשייתיים  1977בע"מ אשר אינה פעילה.
החברה הינה חברה ציבורית בע"מ אשר התאגדה בישראל והנה תושבת בה .כתובת משרדה
הרשום של החברה הינה שכטרמן  22נתניה.
הבורסה הראשית בה נסחרות מניות החברה היא הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ.
ביום  3בספטמבר  ,2012הושלמה עסקה בה רכשה החברה ,בדרך של הקצאת מניות 50% ,מהון
המניות של חברה פרטית ,חברת כסלו תחבורה בע"מ )להלן – "כסלו"( ובאותו מועד הושלמה עסקה
בה רכשה כסלו  100%מהון המניות של חברה פרטית ,חברת אליאנס שיווק בע"מ )להלן – "אליאנס
שיווק"( ומלוא הזכויות בהלוואות הבעלים הקודמים של אליאנס שיווק .כסלו ואליאנס שיווק פועלות
בתחום הצמיגים ועוסקות בעיקר ביבוא ,שיווק והפצה של צמיגים לשוק המקומי.
החל מיום  3בספטמבר  2012נכללות הפעילויות של כסלו ואליאנס שיווק )להלן" :קבוצת כסלו"(.
במסגרת הדוחות המאוחדים של החברה .החברה והחברות הבנות יכונו יחד "הקבוצה" .
המידע הכספי לתקופת הביניים הינו סקור ואינו מבוקר.
ביאור  - 2בסיס העריכה של הדוחות הכספיים התמציתיים:
א.

המידע הכספי התמציתי המאוחד של הקבוצה ליום  31במרס  2014ולתקופת הביניים של 3
החודשים שהסתיימה באותו תאריך )להלן " -המידע הכספי לתקופת הביניים"( נערך
בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי מספר " - 34דיווח כספי לתקופות ביניים" )להלן IAS " -
 ,("34וכולל את הגילוי הנוסף הנדרש בהתאם לפרק ד' של תקנות ניירות ערך )דו"חות
תקופתיים ומיידיים( ,התש"ל .1970-המידע הכספי לתקופת הביניים אינו כולל את כל המידע
והגילויים הנדרשים במסגרת דוחות כספיים שנתיים .יש לעיין במידע הכספי לתקופת
הביניים ביחד עם הדוחות הכספיים השנתיים לשנת  2013והביאורים אשר נלוו אליהם ,אשר
מצייתים לתקני הדיווח הכספי הבינלאומיים )להלן " -תקני ה ("IFRS -וכוללים את הגילוי
הנוסף הנדרש בהתאם לתקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים( התש"ע .2010 -

ב.

אומדנים
עריכת דוחות כספיים ביניים ,דורשת מהנהלת הקבוצה להפעיל שיקול דעת וכן דורשת
שימוש באומדנים חשבונאיים והנחות ,אשר משפיעים על יישום מדיניותה החשבונאית של
הקבוצה ועל סכומי הנכסים ,ההתחייבויות ,ההכנסות וההוצאות המדווחים .התוצאות בפועל
עשויות להיות שונות מאומדנים אלו.
בעריכת הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים אלה ,שיקולי הדעת המשמעותיים )(significant
אשר הופעלו על ידי ההנהלה ביישום המדיניות החשבונאית של הקבוצה ואי הודאות
הכרוכה במקורות המפתח של האומדנים היו זהים לאלו בדוחות הכספיים המאוחדים של
הקבוצה לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר .2013

ביאור  - 3עיקרי המדיניות החשבונאית:
א .כללי
עיקרי המדיניות החשבונאית ושיטות החישוב ,אשר יושמו בעריכת המידע הכספי לתקופת
הביניים ,הינם עקביים עם אלו ששימשו בעריכת הדוחות הכספיים השנתיים של הקבוצה לשנת
 ,2013למעט חישוב המיסים על ההכנסה כאמור להלן:
מסים על ההכנסה לתקופות הביניים מוכרים על בסיס האומדן הטוב ביותר של ההנהלה בנוגע
לשיעור המס הממוצע שיחול על סך הרווחים השנתיים החזויים.
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מפעלי ע .שנפ ושות' בע"מ
ביאורים לתמצית הדוחות הכספיים )המשך(
ליום  31במרס 2014
)בלתי מבוקרים(
ביאור  - 3עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(:
ב .תקני דיווח כספי בינלאומיים חדשים ,תיקונים לתקנים ופרשנויות חדשות:
כפי שפורט בדוחות הכספיים השנתיים של הקבוצה לשנת  ,2013תיקונים מסויימים לתקני
 IFRSקיימים נכנסו לתוקף ומחייבים עבור תקופות חשבונאיות המתחילות ביום  1בינואר
 ,2014אולם ליישומם לראשונה אין השפעה מהותית על המידע הכספי לתקופת ביניים )לרבות
מספרי השוואה( של הקבוצה.
ג .תקנים ,תיקונים ופרשנויות לתקנים קיימים אשר עדיין אינם בתוקף ואשר הקבוצה לא בחרה
ביישומם המוקדם:
במסגרת הדוחות הכספיים השנתיים של הקבוצה לשנת  ,2013פורט תקן  IFRSחדש אשר
עדיין אינו בתוקף ואשר הקבוצה לא בחרה ביישומו המוקדם.
ביאור  - 4מידע מגזרי
מגזרי פעילות מדווחים לפי אותו בסיס המשמש לצרכי דיווח פנימיים המוגש למקבל ההחלטות
התפעוליות הראשי בחברה .החברה הגדירה את מנכ"ל החברה כמקבל ההחלטות התפעוליות
הראשי של החברה .המנכ"ל סוקר את הדיווחים הפנימיים של החברה לשם הערכת הביצועים
והקצאת המשאבים.
מנכ"ל החברה בוחן את ביצועי מגזרי הפעילות על בסיס מדידת הרווח לפני מסים על הכנסה .מידע
נוסף המסופק למנכ"ל החברה ,פרט לזה המתואר להלן ,נמדד באופן התואם את שיטת המדידה
בדוחות הכספיים.
רווחי או הפסדי המגזר משקפים את הרווח או ההפסד לפני מסים על הכנסה של המגזרים ,כיוון
שפריטים אלו אינם מנותחים על ידי מקבל ההחלטות התפעוליות הראשי בפילוח המגזרי.
מצברים
התקופה של  3החודשים שהסתיימה
ב 31-במרס ) 2014בלתי מבוקר(:
הכנסות מלקוחות חיצוניים
הכנסות בין מגזרי הפעילות
סך הכנסות המגזר
רווחי המגזר לפני מסים על הכנסה
התקופה של  3החודשים שהסתיימה
ב 31-במרס ) 2013בלתי מבוקר(:
הכנסות מלקוחות חיצוניים
הכנסות בין מגזרי הפעילות
סך הכנסות המגזר
רווחי המגזר לפני מסים על הכנסה
השנה שהסתיימה ב 31 -בדצמבר ) 2013מבוקר(:
הכנסות מלקוחות חיצוניים
הכנסות בין מגזרי הפעילות
סך הכנסות המגזר
רווחי המגזר לפני מסים על הכנסה

סך הכל

התאמות
צמיגים
אלפי ש"ח

30,620
6
30,626
2,633

48,324
48,324
3,525

)(6
)(6
-

78,944
78,944
6,158

31,340
31,340
2,071

55,242
55,242
4,522

-

86,582
86,582
6,593

139,296
14
139,310
18,126

225,301
61
225,362
18,115

)(75
)(75
-

364,597
364,597
36,241

לא חלו שינויים מהותיים בסכומי נכסי או התחייבויות המגזרים לעומת הסכומים של נכסי או
התחייבויות המגזרים אשר דווחו בדוחות הכספיים השנתיים האחרונים.
ביאור  - 5הון
דירקטוריון החברה בישיבתו מיום  25במרס  2014החליט על חלוקת דיבידנד במזומן ,לבעלי המניות
של החברה ,בסך של  1,500אלפי ש"ח המהווים שיעור של כ 36.9% -מתוך יתרת הרווח שלא יועד,
המיוחס לחברה עצמה ,לאחר מס ,לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימו ביום ה 31 -בדצמבר
 .2013הדיבידנד שולם ביום ה 14 -באפריל .2014
בשנת  2013הסתכם סך הדיבידנד ששולם מדי רבעון ,בסך של כ 5,600 -אלפי ש"ח המהווים שיעור
של כ 36.0% -מתוך יתרת הרווח שלא יועד ,המיוחס לחברה עצמה ,לאחר מס ,לשנת .2013
ביאור  - 6מסים על ההכנסה
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מפעלי ע .שנפ ושות' בע"מ
ביאורים לתמצית הדוחות הכספיים )המשך(
ליום  31במרס 2014
)בלתי מבוקרים(

חישוב המסים על ההכנסה בתקופת הדוח מבוסס על האומדן הטוב ביותר של הממוצע המשוקלל
של שיעור מס ההכנסה החזוי לשנת הכספים המלאה .שיעור המס הממוצע לקבוצה לתקופה
שהסתיימה ביום  31במרס  2014הינו כ 27.7% -לעומת שיעור מס ממוצע שנבע לתקופה
שהסתיימה ביום  31במרס  2013בשיעור של כ.26.0% -
ביאור  - 7עסקות ויתרות עם בעלי עניין וצדדים קשורים
לפרטים ראה ביאור  27לדוחות הכספיים המאוחדים ליום  31בדצמבר .2013
ביאור  - 8השפעת העונתיות
פעילות מגזר המצברים מושפעת מעונות השנה ומתנאי מזג אוויר קיצוניים ,כאשר המכירות הגדולות
ביותר הן ,בדרך כלל ,בקיץ ובתחילת החורף .לפיכך ,המכירות הגדולות ביותר הן בחצי השני של
השנה )חודשים יולי עד דצמבר( .ברבעון השני של השנה ,המכירות הינן קטנות יותר באופן יחסי
ליתר הרבעונים .פעילות מגזר הצמיגים אינה מתאפיינת בעונתיות במכירות.
לאור האמור לעיל ,אין התוצאות של מגזר המצברים לתקופה של  3החודשים שהסתיימו ביום 31
במרס  ,2014לאחר התאמה לתקופה של שנה ,מצביעות בהכרח על התוצאות שניתן לצפות להן
בשנה שתסתיים ב 31-בדצמבר .2014
ביאור  - 9מכשירים פיננסיים וסיכונים פיננסיים
א.

גילויי שווי הוגן
להלן הנכסים הפיננסים וההתחייבויות הפיננסיות של הקבוצה הנמדדים בשווי הוגן:

נכון ליום  31במרס ) 2014בלתי מבוקר(:

רמה 1

נכסים:
נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד
מכשירים פיננסיים נגזרים
התחייבויות:
התחייבות בגין תמורה מותנית בצירוף עסקים *
נכון ליום  31במרס ) 2013בלתי מבוקר(:
נכסים:
נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד
מכשירים פיננסיים נגזרים
התחייבויות:
מכשירים פיננסיים נגזרים
התחייבות בגין תמורה מותנית בצירוף עסקים *
נכון ליום  31בדצמבר ) 2013מבוקר(:
נכסים:
נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד
מכשירים פיננסיים נגזרים

6
6

346
346

-

6
346
352

-

-

14,436
14,436

14,436
14,436

6
6

578
578

-

6
578
584

-

621
621

13,543
13,543

621
13,543
14,164

6
6

התחייבויות:
מכשירים פיננסיים נגזרים
התחייבות בגין תמורה מותנית בצירוף עסקים *
* כולל חלות שוטפת וריבית לשלם
ביאור  - 9מכשירים פיננסיים וסיכונים פיננסיים )המשך(:
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רמה 3
רמה 2
אלפי ש"ח

סה"כ

343
343

-

6
343
349

217
217

14,216
14,216

217
14,216
14,433

מפעלי ע .שנפ ושות' בע"מ
ביאורים לתמצית הדוחות הכספיים )המשך(
ליום  31במרס 2014
)בלתי מבוקרים(

ב .תיאור טכניקות ההערכה והנתונים שנעשה בהם שימוש עבור מדידות המסווגות ברמה 2
של מדרג השווי ההוגן
שוויים ההוגן של המכשירים הפיננסיים שאינם נסחרים בשווקים פעילים )לדוגמה מכשירים
פיננסיים נגזרים( נקבע באמצעות שיטות הערכת שווי .שיטות אלו מתבססות עד כמה שניתן
על נתוני שוק נצפים ,אם הם זמינים ,ומסתמכות כמה שפחות על הערכות של הישות עצמה.
אם כל הנתונים המשמעותיים הנדרשים לביצוע הערכות שווי הוגן ניתנים לצפייה ,המכשיר
נכלל ברמה  .2אם אחד או יותר מהנתונים המשמעותיים אינם מבוססים על נתוני שוק נצפים,
המכשיר נכלל ברמה .3
ג.

מדידות שווי הוגן המבוססות על נתונים שאינם ניתנים לצפייה )רמה :(3

יתרה ליום  1בינואר ) 2014מבוקר( -
הפסדים שהוכרו ברווח או הפסד בסעיף הוצאות מימון ,נטו
יתרה ליום  31במרס ) 2014בלתי מבוקר(

התחייבות בגין
תמורה מותנית
בצירוף עסקים
*
אלפי ש"ח
14,216
220
14,436

יתרה ליום  1בינואר ) 2013מבוקר( -
הפסדים שהוכרו ברווח או הפסד בסעיף הוצאות מימון ,נטו
יתרה ליום  31במרס ) 2013בלתי מבוקר(

13,313
230
13,543

יתרה ליום  1בינואר ) 2013מבוקר( -
הפסדים שהוכרו ברווח או הפסד בסעיף הוצאות מימון ,נטו
יתרה ליום  31בדצמבר ) 2013מבוקר(

13,313
903
14,216

*

כולל חלות שוטפת וריבית לשלם

ד .שוויים ההוגן של נכסים והתחייבויות
שוויים ההוגן של נכסים והתחייבויות הכלולים בדוחות על המצב הכספי של הקבוצה מפורט
להלן:
 31במרס
 31בדצמבר
2013
2013
2014
)מבוקר(
)בלתי מבוקר(
אלפי ש"ח
נכסים:
נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך
6
6
6
רווח או הפסד
מכשירים פיננסיים נגזרים
343
578
346
349
584
352
התחייבויות:
אשראי והלוואות לזמן קצר
אשראי והלוואות מתאגידים
בנקאיים וגופים פיננסיים **
אגרות חוב ***
התחייבות בגין תמורה מותנית
בצירוף עסקים *
ביאור  - 9מכשירים פיננסיים וסיכונים פיננסיים )המשך(:
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54,831

67,259

66,540

59,146
10,336

27,592
20,423

55,763
10,289

14,436
138,749

13,543
128,817

14,216
146,808

מפעלי ע .שנפ ושות' בע"מ
ביאורים לתמצית הדוחות הכספיים )המשך(
ליום  31במרס 2014
)בלתי מבוקרים(

* כולל חלות שוטפת וריבית לשלם
** השווי ההוגן של ההלוואות לפני ניכוי חלויות שוטפות ,מהווה קירוב סביר לערך
בספרים ,כיוון שהשפעת ההיוון אינה מהותית.
*** אגרות החוב כוללות ריבית לשלם בגינן .השווי ההוגן של אגרות החוב שבמחזור
מוצג לפי שער הבורסה לאותו מועד.
ערכם בספרים של הנכסים הפיננסים וההתחייבויות הפיננסיות המפורטים להלן ,מהווה קירוב
סביר לשוויים ההוגן:





לקוחות וחייבים אחרים
נכסים פיננסים שוטפים אחרים
מזומנים ושווי מזומנים
ספקים וזכאים אחרים

ה .ניהול סיכונים פיננסיים
פעילות הקבוצה חושפת אותה למגוון של סיכונים פיננסיים :סיכון שוק )כולל :סיכון מטבע,
סיכון שווי הוגן בגין שיעור ריבית ,סיכון תזרים מזומנים בגין שיעור ריבית וסיכון מחיר( ,סיכון
אשראי וסיכון נזילות.
כאמור לעיל ,המידע הכספי לתקופת הביניים אינו כולל את המידע והגילויים הנדרשים
במסגרת דוחות כספיים שנתיים ,לרבות בנוגע לניהול הסיכונים הפיננסיים של הקבוצה ויש
לעיין במידע הכספי לתקופת הביניים ביחד עם הדוחות הכספיים השנתיים לשנת 2013
והביאורים אשר נלוו אליהם.
לא חלו שינויים מהותיים במדיניות הקבוצה לניהול הסיכונים הפיננסיים שלה לעומת זו
שדווחה על ידיה במסגרת הדוחות הכספיים השנתיים לשנת .2013
ביאור  - 10התחייבויות תלויות
א .ביום  23באוקטובר  2012הוגש כתב אישום על ידי הוועדה המקומית לתכנון מנשה אלונה
לבית משפט השלום בחדרה ,בהתאם לכתב האישום נקבע כי לחברת הבת אין רישיון עסק
בתוקף משנת  2009ביחס למחסן לאחסנת צמיגים שהיא שוכרת .חברת הבת וצד קשור שלה
נאשמים בניהול מחסן לאחסנת צמיגים בחדרה ללא רישיון עסק כדין משנת  ,2009על אף
שחלה על חברת הבת חובה להוציא רישיון עסק על-פי דין .המניעה לאי הוצאת רישיון כאמור
נעוצה בעמידה בדרישות כיבוי אש ובהשלמת הליכי קבלת היתר לשימוש חריג בנכס .בהתאם
להתחייבותה ,חברת הבת פינתה את המתחם במהלך חודש אוקטובר .2013 ,בישיבה
שהתקיימה ביולי  ,2013הודתה חברת הבת בעובדות כתב האישום ,והורשעה בעובדות
שיוחסו לה .הטיעונים לעונש נקבעו לחודש יולי  .2014לפרטים בדבר התבררות התביעה
לאחר תאריך המאזן ,ראה ביאור .11
הנהלת החברה סבורה שככל שתהיינה עלויות שעל חברת הבת לשאת בגין תביעה זו,
לעלויות אלו לא צפויה להיות השפעה מהותית על פעילות חברת הבת.
ב .ביום  31באוקטובר  2013הוגשה תביעה כנגד החברה על ידי עובד החברה לתשלום גמול
שעות נוספות ,המגיע לו ,לטענתו ,בקשר לעבודתו בין השנים  .1991-2012סכום התביעה
הינו כ 1,729 -אלפי ש"ח וכולל גמול שעות נוספות ופיצויי הלנה .לפרטים בדבר הסכם
הפשרה אשר נחתם לאחר תאריך המאזן ,ראה ביאור .11
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מפעלי ע .שנפ ושות' בע"מ
ביאורים לתמצית הדוחות הכספיים )המשך(
ליום  31במרס 2014
)בלתי מבוקרים(

ביאור  - 11אירועים לאחר תקופת הדיווח
א .דירקטוריון החברה בישיבתו מיום  22במאי  2014החליט על חלוקת דיבידנד בסך של 650
אלפי ש"ח במזומן ,מתוך יתרת הרווח שלא יועד ,המיוחס לחברה עצמה ,ליום  31במרס
 .2014דיבידנד זה אינו נכלל בדוחות כספיים אלו ושולם בפועל ב 11 -ביוני .2014
ב .ביום  1ביוני  2014בוצע פירעון סופי של אגרות החוב )סדרה א'( של החברה במסגרתו פרעה
החברה  8,330,000ש"ח ע.נ .אגרות חוב )סדרה א'( של החברה בהתאם לתנאיהם ,בתוספת
הפרשי הצמדה וריבית שנצברה עליהם ,אשר הסתכמו לסך כולל של כ 10.3-מיליון ש"ח.
ג.

בהמשך לתביעה כנגד החברה המצוינת בביאור 10ב' לעיל ,ביום  29ביוני  ,2014חתמו
הצדדים על הסכם פשרה בו תשלם החברה לתובע פיצוי כספי בתוספת שכר טרחת עורך דין
בצירוף מע"מ .לעלויות אלו אין השפעה מהותית על פעילות החברה.

ד .בהמשך לתביעה כנגד חברת הבת המצוינת בביאור 10א' לעיל ,בחודש יולי  ,2014הודתה
חברת הבת בעובדות כתב האישום ,והורשעה בעובדות שיוחסו לה ובהתאם לכך נקבע
בהסדר הטיעון כי חברת הבת תישא בתשלום קנס בסך של  8אלפי ש"ח ואילו הצד הקשור
לחברת הבת ,לא הורשע אך חויב בשעות עבודה לתועלת הציבור.
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מפעלי ע .שנפ ושות' בע"מ

מידע כספי ביניים נפרד המובא לפי תקנה 38ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים
ומיידיים( ,התש"ל 1970 -
ליום  31במרס 2014

מפעלי ע .שנפ ושות' בע"מ
מידע כספי ביניים נפרד המובא לפי תקנה 38ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים
ומיידיים( ,התש"ל – 1970
ליום  31במרס 2014

תוכן העניינים

עמוד
דוח סקירה של רואה החשבון המבקר

2

נתונים כספיים – באלפי שקלים חדשים )אלפי ש"ח(:
נכסים והתחייבויות הכלולים בדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה

3-4

הכנסות והוצאות הכלולות בדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים המיוחסות לחברה עצמה

5

תזרימי מזומנים הכלולים בדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה

6-7

ביאורים ומידע נוסף למידע הכספי ביניים הנפרד

8-9

לכבוד
בעלי המניות של
מפעלי ע .שנפ ושות' בע"מ

א.ג.נ,.

הנדון:

דוח מיוחד של רואה החשבון המבקר על מידע כספי נפרד לפי תקנה 38ד' לתקנות ניירות ערך
)דוחות תקופתיים ומיידיים( ,התש"ל 1970 -

מבוא
סקרנו את המידע הכספי הביניים הנפרד המובא לפי תקנה 38ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(,
התש"ל–  1970של מפעלי ע .שנפ ושות' בע"מ )להלן – החברה( ליום  31במרס  2014ולתקופה של שלושת החודשים
שהסתיימו באותו תאריך .המידע הכספי הביניים הנפרד הינו באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה .אחריותנו היא
להביע מסקנה על המידע הכספי הביניים הנפרד לתקופות ביניים אלה בהתבסס על סקירתנו.
היקף הסקירה
ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה  1של לשכת רואי חשבון בישראל "סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים הנערכת
על ידי רואה החשבון המבקר של הישות" .סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים מורכבת מבירורים ,בעיקר עם אנשים
האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים ,ומיישום נהלי סקירה אנליטיים ואחרים .סקירה הינה מצומצמת בהיקפה
במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון
שניוודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת .בהתאם לכך ,אין אנו מחווים חוות דעת של
ביקורת.
מסקנה
בהתבסס על סקירתנו ,לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הביניים הנפרד הנ"ל אינו ערוך ,מכל
הבחינות המהותיות ,בהתאם להוראות תקנה 38ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים מיידיים( ,התש"ל – .1970
דוח סקירה זה מבוסס על דוח סקירה למידע הכספי הנפרד לתקופה האמורה ,אשר ניתן ביום  22במאי .2014
אנו מסכימים כי דוח סקירה זה ייכלל בתשקיף מדף של החברה המיועד להתפרסם בחודש אוגוסט .2014

תל-אביב,
 25באוגוסט 2014

קסלמן וקסלמן,
רואי חשבון
פירמה חברה בPricewaterhouseCoopers International Limited -

קסלמן וקסלמן ,מגדל הסחר ,רחוב המרד  ,25תל -אביב  ,6812508ישראל ,ת.ד  50005תל -אביב 6150001
טלפון ,+972-3-7954555 :פקסwww.pwc.com/il ,+972-3-7954556 :

מפעלי ע .שנפ ושות' בע"מ
מידע כספי ביניים נפרד המובא לפי תקנה 38ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( ,התש"ל – 1970
נכסים הכלולים בדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה

 31במרס
2013
2014
)בלתי מבוקר(
א ל פ י

נ כ ס י ם
נכסים שוטפים:
מזומנים ושווי מזומנים
מכשירים פיננסיים נגזרים
חייבים ויתרות חובה:
לקוחות
אחרים
מסי הכנסה לקבל
השקעה המוחזקת למכירה
מלאי
נכסים שאינם שוטפים:
מכשירים פיננסיים נגזרים
רכוש קבוע

 31בדצמבר
2013
)מבוקר(
ש " ח

10,756
333

3,511
-

3,919
343

62,507
1,740
1,707
38,091
115,134

67,648
1,720
30
165
36,931
110,005

76,068
1,224
1,775
35,916
119,245

47,578

578
47,727

48,257

47,578

48,305

48,257

סכום נטו המיוחס לבעלים של החברה ,של סך הנכסים ,בניכוי סך
ההתחייבויות ,המציגים בדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים
מידע כספי בגין חברות מוחזקות ,לרבות מוניטין

65,847

59,646

64,542

סך הכל נכסים המיוחסים לחברה עצמה

228,559

217,956

232,044

אברהם אורטל
יו"ר הדירקטוריון

אורי רוזנשיין
מנכ"ל וחבר הדירקטוריון

תאריך אישור הנתונים הכספיים על ידי דירקטוריון החברה 25 :באוגוסט.2014 ,

3

שרית פונדיק
מנהלת כספים

מפעלי ע .שנפ ושות' בע"מ
מידע כספי ביניים נפרד המובא לפי תקנה 38ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( ,התש"ל – 1970
התחייבויות הכלולות בדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה

 31במרס
2013
2014
)בלתי מבוקר(
א ל פ י

 31בדצמבר
2013
)מבוקר(
ש " ח

ה ת ח י י ב ו י ו ת
התחייבויות שוטפות:
אשראי והלוואות לזמן קצר וחלויות שוטפות של הלוואות
ואגרות חוב לזמן ארוך
מכשירים פיננסיים נגזרים
זכאים ויתרות זכות:
ספקים ונותני שירותים
מוסדות ממשלה
אחרים
דיבידנד לשלם
הפרשות
התחייבויות שאינן שוטפות:
הלוואות והתחייבויות אחרות לזמן ארוך ,בניכוי חלויות שוטפות
התחייבות בגין תמורה מותנית בצירוף עסקים
אגרות חוב
מסי הכנסה נדחים
התחייבות בשל סיום יחסי עובד  -מעביד ,נטו
סך הכל התחייבויות המיוחסות לחברה עצמה
הון עצמי המיוחס לבעלים של החברה

15,979
-

9,870
83

10,774
46

9,796
2,765
9,423
1,500
3,412
42,875

9,153
2,394
6,849
1,600
3,569
33,518

12,333
5,500
9,370
3,682
41,705

18,407
8,667
5,603
471
33,148
76,023
152,536
228,559

20,117
13,543
9,665
4,677
431
48,433
81,951
136,005
217,956

19,252
14,216
5,471
510
39,449
81,154
150,890
232,044

הביאורים והמידע הנוסף המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מנתונים כספיים תמציתיים אלה.
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מפעלי ע .שנפ ושות' בע"מ
מידע כספי ביניים נפרד המובא לפי תקנה 38ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( ,התש"ל – 1970
הכנסות והוצאות הכלולות בדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה

 3החודשים
שהסתיימו
ב 31-במרס
2014
2013
)בלתי מבוקר(
א ל פ י

השנה
שהסתיימה
ב 31 -בדצמבר
2013
)מבוקר(
ש " ח

30,626
21,402
9,224
4,460
1,524
155
3,085
4
)(456

31,340
21,931
9,409
4,669
1,754
223
2,763

139,310
95,514
43,796
20,041
8,288
)(5,397
20,864

4
)(696

41
)(2,779

הוצאות מימון ,נטו
רווח לפני מיסים על ההכנסה

)(452
2,633
793

)(692
2,071
640

)(2,738
18,126
2,852

רווח לתקופה המיוחס לחברה עצמה

1,840

1,431

15,274

הכנסות
עלות ההכנסות
רווח גולמי
הוצאות מכירה ושיווק
הוצאות הנהלה וכלליות
הוצאות )הכנסות( אחרות ,נטו
רווח מפעולות
הכנסות מימון
הוצאות מימון

מיסים על ההכנסה

רווח כולל אחר:
סעיף אשר לא יסווג מחדש לרווח או הפסד -
מדידות מחדש של התחייבויות )נטו( בשל סיום יחסי עובד-
מעביד
סעיף אשר סווג מחדש לרווח או להפסד:
גריעת הפרשים מתרגום דוחות כספיים כתוצאה ממימוש
השקעה שהוחזקה למכירה
סך רווח כולל אחר לשנה

-

10

-

-

136

-

-

146

רווח כולל אחר לתקופה המיוחס לחברה עצמה

1,840

1,431

15,420

סכום נטו ,המיוחס לבעלים של החברה ,של סך ההכנסות בניכוי סך
ההוצאות ,המציגים בדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים
תוצאות פעילות בגין חברות מוחזקות
סך הכל רווח לתקופה המיוחס לבעלים של החברה

-

1,306

1,723

6,619

3,146

3,154

22,039

הביאורים והמידע הנוסף המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מנתונים כספיים תמציתיים אלה.
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מפעלי ע .שנפ ושות' בע"מ
מידע כספי ביניים נפרד המובא לפי תקנה 38ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( ,התש"ל – 1970
תזרימי מזומנים הכלולים בדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה

 3החודשים
שהסתיימו
ב 31-במרס
2013
2014
)בלתי מבוקר(
א ל פ י

השנה
שהסתיימה
ב 31 -בדצמבר
2013
)מבוקר(
ש " ח

תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת:
מזומנים נטו שנבעו מפעולות )ראה נספח(
מסי הכנסה ששולמו ,נטו
מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת

8,126
)(593
7,533

7,714
)(1,475
6,239

31,634
)(4,761
26,873

תזרימי מזומנים מפעילות השקעה:
רכישת רכוש קבוע
תמורה ממכירת רכוש קבוע
תמורה ממימוש השקעה בחברה מוחזקת
ריבית שהתקבלה
מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה

)(519
4
)(515

)(695
4
)(691

)(4,576
257
342
33
)(3,944

תזרימי מזומנים מפעילות מימון:
פירעון הלוואות לזמן קצר מתאגיד בנקאי
פירעון הלוואות לזמן ארוך מתאגיד בנקאי
פירעון אגרות חוב
ריבית ששולמה
דיבידנד ששולם

)(8
)(173
-

)(2,600
)(8
)(220
-

)(2,600
)(32
)(9,979
)(1,590
)(5,600

)(181

)(2,828

)(19,801

גידול במזומנים ושווי מזומנים

6,837

2,720

3,128

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה

3,919

791

791

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לגמר התקופה

10,756

3,511

3,919

מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון )ששימשו לפעילות מימון(
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מפעלי ע .שנפ ושות' בע"מ
מידע כספי ביניים נפרד המובא לפי תקנה 38ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( ,התש"ל – 1970
תזרימי מזומנים הכלולים בדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה )המשך(

 3החודשים
שהסתיימו
ב 31-במרס
2013
2014
)בלתי מבוקר(
א ל פ י
מזומנים נטו שנבעו מפעולות המיוחסות לחברה עצמה:
רווח המיוחס לחברה עצמה לפני מסים על ההכנסה
התאמות בגין -
ריבית ששולמה
התאמות בגין הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בזרימת מזומנים:
מכשירים פיננסים נגזרים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד
התחייבות בשל סיום יחסי עובד-מעביד – נטו
שינויים בשווי הוגן של התחייבות תמורה מותנית
הוצאות פחת
הכנסות שהוכרו בגין ריבית ודיבידנדים
ריבית והפרשי הצמדה בגין הלוואות ואגרות חוב לזמן ארוך
ריבית והפרשי הצמדה בגין מסי הכנסה לשלם
רווח ממימוש השקעה בחברה שהוחזקה למכירה
הפסד הון

שינויים תפעוליים בהון החוזר:
קיטון )גידול( בחייבים ויתרות חובה:
לקוחות
אחרים
גידול )קיטון( בזכאים ויתרות זכות:
ספקים ונותני שירותים
מוסדות ממשלה
אחרים כולל הפרשות
קיטון )גידול( במלאי
מזומנים נטו שנבעו מפעולות המיוחסים לחברה עצמה
מידע בדבר פעילות מימון שאינה כרוכה בתזרימי מזומנים -
דיבידנד שהוכרז ואשר טרם שולם

השנה
שהסתיימה
ב 31 -בדצמבר
2013
)מבוקר(
ש " ח

2,633

2,071

18,126

173

220

1,590

)(36
)(39
221
1,045
)(4
36
153
4,182

20
21
230
848
)(4
222
3,628

218
110
903
3,911
)(33
80
123
)(41
31
25,018

13,561
)(516

9,826
)(751

1,406
)(255

)(2,537
)(2,735
)(1,654
)(2,175
3,944
8,126

)(2,600
)(1,668
)(1,077
356
4,086
7,714

580
1,438
2,076
1,371
6,616
31,634

1,500

1,600

-

הביאורים והמידע הנוסף המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מנתונים כספיים תמציתיים אלה.
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מפעלי ע .שנפ ושות' בע"מ
ביאורים נבחרים ומידע נוסף למידע הכספי ביניים הנפרד המובא לפי תקנה 38ד' לתקנות ניירות ערך
)דוחות תקופתיים ומיידיים( ,התש"ל – 1970

ביאור  – 1אופן עריכת המידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה  38ד' לתקנות ניירות ערך ) דוחות
תקופתיים ומיידים( ,התש"ל :1970 -
א .הגדרות
"החברה"  -מפעלי ע .שנפ ושות' בע"מ
"המידע הכספי ביניים הנפרד"  -מידע כספי לתקופת ביניים נפרד המובא לפי תקנה 38ד'
לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( ,התש"ל .1970 -
למעט אם נאמר אחרת ,כל המונחים המובאים במסגרת המידע הכספי הביניים הנפרד הינם
כהגדרתם של מונחים אלה במסגרת הדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים של החברה
ליום  31במרס 2014 ,ולתקופה של  3חודשים שהסתיימה באותו תאריך )להלן  -דוחות
הביניים התמציתיים המאוחדים(.
"חברה מוחזקת"  -חברה בת או חברה כלולה או חברה בשליטה משותפת.
"עסקות בינחברתיות"  -עסקות של החברה עם חברות בנות.
"יתרות בינחברתיות"" ,הכנסות והוצאות בינחברתיות"" ,תזרימי מזומנים בינחברתיים" -
יתרות ,הכנסות או הוצאות ,ותזרימי מזומנים ,בהתאם לעניין ,הנובעים מעסקות
בינחברתיות ,אשר בוטלו במסגרת הדוחות המאוחדים.
ב .עיקרי אופן עריכת המידע הכספי הנפרד
המידע הכספי ביניים הנפרד ,נערך בהתאם לתקנה 38ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות
תקופתיים ומיידיים( התש"ל) 1970-להלן  -תקנות דוחות תקופתיים( .בהתאם לתקנה
האמורה ,יובאו בדוח ביניים ,בצירוף סקירת רואה החשבון המבקר ,נתונים כספיים מתוך
הדוחות המאוחדים של התאגיד לתקופת הביניים ,כאמור בתקנה 9ג לתקנות דוחות
תקופתיים )להלן  -תקנה 9ג( ,בשינויים המחויבים.
בהתאם ,המידע הכספי ביניים הנפרד ,כולל נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים
התמציתיים המאוחדים של החברה ליום  31במרס 2014 ,ולתקופה של  3חודשים
שהסתיימה באותו תאריך ,המיוחסים לחברה עצמה.
יש לעיין במידע הכספי ביניים הנפרד ביחד עם הדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים
ביניים וביחד עם המידע הכספי הנפרד של החברה ליום  31בדצמבר  2013ולכל אחת
משלוש השנים בתקופה שהסתיימה באותו תאריך )להלן  -המידע הכספי הנפרד של החברה
לשנת  ,(2013והביאורים אשר נלוו אליהם ,אשר נערכו בהתאם לתקנה 9ג' לתקנות דוחות
תקופתיים ,לרבות הפרטים האמורים בתוספת העשירית לתקנות האמורות ,ובכפוף
להבהרות האמורות ב"הבהרה בקשר עם דוח כספי נפרד של התאגיד" שפורסמה באתר
רשות ניירות ערך ביום  24בינואר  2010המתייחסת לאופן יישום התקנה והתוספת
האמורות )להלן  -הבהרת הרשות(.
עיקרי המדיניות החשבונאית ושיטות החישוב ,אשר יושמו בעריכת המידע הכספי ביניים
הנפרד ,הינם עקביים עם אלה ששימשו בעריכת המידע הכספי הנפרד של החברה לשנת
 2013ואשר פורטו במסגרתו.
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מפעלי ע .שנפ ושות' בע"מ
ביאורים נבחרים ומידע נוסף למידע הכספי ביניים הנפרד המובא לפי תקנה 38ד' לתקנות ניירות ערך
)דוחות תקופתיים ומיידיים( ,התש"ל – 1970

ביאור  – 1אופן עריכת המידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה  38ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות
תקופתיים ומיידים( ,התש"ל – ) 1970המשך(:
ב .עיקרי אופן עריכת המידע הכספי הנפרד )המשך(:
המידע הכספי ביניים הנפרד הינו סקור ואינו מבוקר.
המידע הכספי ביניים הנפרד אינו מהווה דוחות כספיים ,לרבות דוחות כספיים נפרדים,
הערוכים והמוצגים בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים )להלן  -תקני ה (IFRS -בכלל,
והוראות תקן חשבונאות בינלאומי " - 27דוחות כספיים מאוחדים ונפרדים" בפרט ,ואף אינו
מהווה מידע כספי לתקופת ביניים שנערך לפי תקן חשבונאות בינלאומי מספר " - 34דיווח
כספי לתקופות ביניים".
עם זאת ,המדיניות החשבונאית שפורטה בביאור  3לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים
ביניים ,בדבר עיקרי המדיניות החשבונאית ,והאופן בו סווגו הנתונים הכספיים במסגרת
הדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים ביניים ,יושמו לצורך הצגת המידע הכספי ביניים
הנפרד ,וזאת בשינויים המתחייבים מהאמור לעיל בדבר עיקרי המדיניות החשבונאית ושיטות
החישוב שיושמו בעריכת המידע הכספי ביניים הנפרד.
ג.

תקנים חדשים שיושמו לראשונה
באשר לתקני  IFRSחדשים ותיקונים לתקני  IFRSקיימים ,אשר נכנסו לתוקף ומחייבים עבור
תקופות חשבונאיות המתחילות ביום  1בינואר  ,2014ראה ביאור 3ב' לדוחות הכספיים
התמציתיים המאוחדים ביניים.

ביאור  – 2התחייבויות תלויות
לפרטים בדבר תביעה שהוגשה כנגד החברה ראה ביאור  10לדוחות הכספיים התמציתיים
המאוחדים ביניים.
ביאור  - 3אירועים לאחר תאריך הדיווח
באשר לאירועים לאחר תאריך הדיווח ראה ביאור  11לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים
ביניים.
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הצהרות מנהלים )תקנה 38ג)ד((

הצהרות מנהלים 1 -

הצהרות מנהלים לפי תקנה 38ג)ד( תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( ,תש"ל1970-
)א( הצהרת מנהל כללי לפי תקנה 38ג)ד() (1ותקנה 5ד)ב())(4ג(:
הצהרת מנהלים
הצהרת מנהל כללי
אני ,אורי רוזנשיין ,מצהיר כי:
) (1בחנתי את הדוח הרבעוני של מפעלי ע .שנפ ושות' בע"מ )להלן  -התאגיד( לרבעון הראשון של שנת
) 2014להלן  -הדוחות(.
) (2לפי ידיעתי ,הדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה
מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם ,לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים ,לא יהיו מטעים
בהתייחס לתקופת הדוחות.
)(3

לפי ידיעתי ,הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות ,מכל הבחינות
המהותיות ,את המצב הכספי ,תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של התאגיד לתאריכים ולתקופות
שאליהם מתייחסים הדוחות.

)(4

גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד ,לדירקטוריון ,לוועדת הביקורת ולוועדה לבחינת הדוחות
הכספיים של התאגיד ,כל תרמית ,בין מהותית ובין שאינה מהותית ,שבה מעורב המנהל הכללי או מי
שכפוף לו במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בדיווח הכספי ובגילוי ובבקרה
עליהם.

אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר ,על פי כל דין.
25.8.2014
תאריך

______________________
אורי רוזנשיין ,מנכ"ל

)ב( הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים לפי תקנה 38ג)ד() (2ותקנה 5ד)ב())(4ג(:
הצהרת מנהלים
הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים
אני ,שרית פונדיק ,מצהירה כי:
)(1

בחנתי את הדוחות הכספיים ביניים ואת המידע הכספי האחר הכלול בדוחות של מפעלי ע .שנפ ושות'
בע"מ )להלן  -התאגיד( לרבעון הראשון של שנת ) 2014להלן  -הדוחות(.

) (2לפי ידיעתי ,הדוחות הכספיים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של
עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם ,לאור הנסיבות
שבהן נכללו אותם מצגים ,לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות.
)(3

לפי ידיעתי ,הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות ,מכל הבחינות
המהותיות ,את המצב הכספי ,תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של התאגיד לתאריכים ולתקופות
שאליהם מתייחסים הדוחות.

)(4

גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד ,לדירקטוריון ,לוועדת הביקורת ולוועדה לבחינת הדוחות
הכספיים של התאגיד ,כל תרמית ,בין מהותית ובין שאינה מהותית ,שבה מעורב המנהל הכללי או מי
שכפוף לו במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בדיווח הכספי ובגילוי ובבקרה
עליהם.

אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר ,על פי כל דין.
25.8.2014
תאריך

______________________
שרית פונדיק ,מנהלת כספים

הצהרות מנהלים 2 -

מפעלי ע.שנפ ושות' בע"מ
דוח שנתי 2013

מפעלי ע.שנפ ושות' בע"מ
דוח שנתי 2013

תוכן העניינים

עמוד
דוח רואה החשבון המבקר לבעלי המניות – ביקורת דוחות כספיים שנתיים

2

הדוחות הכספיים המאוחדים  -באלפי שקלים חדשים )אלפי ש"ח(:
דוחות מאוחדים על המצב הכספי
דוחות מאוחדים על הרווח או הפסד ורווח כולל אחר

3-4
5

דוחות מאוחדים על השינויים בהון

6-8

דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים

9-11

ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים
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מפעלי ע .שנפ ושות' בע"מ
דוחות מאוחדים על המצב הכספי

 31בדצמבר
2012
2013
א ל פ י ש " ח

ביאור
נ כ ס י ם
נכסים שוטפים:
מזומנים ושווי מזומנים
נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד
מכשירים פיננסיים נגזרים
חייבים ויתרות חובה:
לקוחות
אחרים
מסי הכנסה לקבל
השקעה המוחזקת למכירה
מלאי

6,904
6
343

4,473
9
-

8א'
8ב'
10
9

177,624
2,084
3,000
85,480
275,441

179,077
2,127
165
85,181
271,032

נכסים שאינם שוטפים:
מכשירים פיננסיים נגזרים
רכוש קבוע
נכסים בלתי מוחשיים
מוניטין
מסי הכנסה נדחים

7
12
13
13
14ג'

87,886
30,392
20,730
551
139,559

589
52,066
32,995
20,730
350
106,730

415,000

377,762

6
7

סך נכסים

אברהם אורטל
יו"ר הדירקטוריון

אורי רוזנשיין
מנכ"ל וחבר הדירקטוריון

תאריך אישור הדוחות הכספיים על ידי דירקטוריון החברה 25 :באוגוסט .2014
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שרית פונדיק
מנהלת כספים

מפעלי ע .שנפ ושות' בע"מ
דוחות מאוחדים על המצב הכספי

ביאור

 31בדצמבר
2012
2013
א ל פ י ש " ח

התחייבויות והון
התחייבויות שוטפות:
אשראי והלוואות לזמן קצר וחלויות שוטפות של הלוואות
ואגרות חוב לזמן ארוך
מכשירים פיננסיים נגזרים
זכאים ויתרות זכות:
ספקים ונותני שירותים
מוסדות ממשלה
אחרים
מסי הכנסה לשלם
הפרשות
התחייבויות לזמן ארוך:
אגרות חוב
הלוואות לזמן ארוך
התחייבות בגין תמורה מותנית בצירוף עסקים
מסי הכנסה נדחים
התחייבויות בשל סיום יחסי עובד  -מעביד ,נטו
סך התחייבויות
הון:
הון המיוחס לבעלים של החברה:
הון מניות רגילות
פרמיה על מניות
הפרשים מתרגום דוחות כספיים
עודפים

15
7

81,465
217

81,443
272

16א'

35,631
6,021
13,426
1,923
3,682
142,365

37,248
4,571
*14,840
2,304
3,688
144,366

15
15
5
14ג'
17ד'

50,754
14,216
12,230
734
77,934
220,299

9,559
26,760
13,313
*11,444
677
61,753
206,119

16ב'
14ו'

19
167
33,649
117,074
150,890
43,811
194,701
415,000

זכויות שאינן מקנות שליטה
סך ההון
סך ההתחייבויות וההון
*

יישום למפרע של תקן חשבונאי חדש  -ראה ביאור 2כה'

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מדוחות כספיים אלה.

4

167
33,649
)(136
*100,771
134,451
37,192
171,643
377,762

מפעלי ע .שנפ ושות' בע"מ
דוחות מאוחדים על הרווח או הפסד ורווח כולל אחר
שנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2013

ביאור
הכנסות
עלות ההכנסות
רווח גולמי
הוצאות מכירה ושיווק
הוצאות הנהלה וכלליות
הוצאות )הכנסות( אחרות ,נטו

20א'

364,597
270,503
94,094
38,610
16,505
)(3,868
42,847

23
23

20ב'
21
21
22

רווח מפעולות
הכנסות מימון
הוצאות מימון

2012

2011

א ל פ י ש " ח
221,350
144,562
*97,819
*166,296
46,743
55,054
*18,959
*25,045
*10,848
*10,146
)(686
877
17,622
18,986

73
)(6,679
)(6,606
36,241
7,729

1,035
)(3,532

1,290
)(4,209

)(2,497
16,489
4,487

)(2,919
14,703
4,601

רווח לשנה

28,512

12,002

10,102

רווח כולל אחר:
סעיף אשר לא יסווג מחדש לרווח או הפסד -
מדידות מחדש של התחייבויות )נטו( בשל סיום
יחסי עובד-מעביד
סעיף אשר סווג מחדש לרווח או להפסד -
גריעת הפרשים מתרגום דוחות כספיים כתוצאה
ממימוש השקעה שהוחזקה למכירה

הוצאות מימון  -נטו
רווח לפני מסים על ההכנסה
מסים על ההכנסה

14ד'

10

*248

*167

136
146

248

167

28,658

12,250

10,269

21,893
6,619
28,512

12,079
)(77

10,102
-

12,002

10,102

ייחוס סך הרווח הכולל לשנה:
לבעלים של החברה
לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה
סך רווח כולל לשנה

22,039
6,619
28,658

12,327
)(77
12,250

10,269
10,269

רווח למניה המיוחס לבעלים של החברה-
בסיסי ובדילול מלא

1.72

סך רווח כולל אחר לשנה
סך רווח כולל לשנה
ייחוס הרווח לשנה:
לבעלים של החברה
לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה
סך רווח לשנה

ש " ח

*

25

*0.95

יישום למפרע של תקן חשבונאי חדש  -ראה ביאור 2כה'

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מדוחות כספיים אלה.
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*0.80

מפעלי ע .שנפ ושות' בע"מ
דוחות מאוחדים על השינויים בהון

מניות
רגילות

ביאור

פרמיה על
מניות

הון המיוחס לבעלים של החברה
הפרשים
קרן הון בגין
מתרגום
תשלום
דוחות
מבוסס
כתבי
כספיים
מניות
אופציה

עודפים

זכויות
שאינן
מקנות
שליטה

סך הכל

סך ההון

אלפי ש"ח
יתרה ליום  1בינואר 2011

19

165

30,621

409

458

)(136

*92,975

124,492

-

124,492

תנועה במהלך השנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
:2011
רווח כולל:
רווח לשנה
רווח כולל אחר לשנה
סך הכל רווח כולל לשנה

-

-

-

-

-

*10,102
*167
10,269

10,102
167
10,269

-

10,102
167
10,269

עסקות עם בעלים:
מרכיב ההטבה בהענקת כתבי אופציה לעובדים
ולדירקטורים
מימוש כתבי אופציה לעובדים ולדירקטורים למניות
מימוש כתבי אופציה למניות
חילוט כתבי אופציה
דיבידנד
סך הכל עסקות עם בעלים

1
1
2

1,102
1,916
10
3,028

40
)(449
)(409

)(448
)(10
)(458

-

)(8,000
)(8,000

40
654
1,469
)(8,000
)(5,837

-

40
654
1,469
)(8,000
)(5,837

יתרה ליום  31בדצמבר 2011

167

33,649

-

-

)(136

95,244

128,924

-

128,924

* יישום למפרע של תקן חשבונאי חדש  -ראה ביאור 2כה'.
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מפעלי ע .שנפ ושות' בע"מ
דוחות מאוחדים על השינויים בהון

מניות
רגילות

ביאור

הון המיוחס לבעלים של החברה
הפרשים
מתרגום
דוחות
פרמיה על
כספיים
עודפים
מניות

זכויות שאינן
מקנות שליטה

סך הכל

סך ההון

אלפי ש"ח
יתרה ליום  1בינואר 2012

19

167

33,649

)(136

*95,244

128,924

-

128,924

תנועה במהלך השנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
:2012
רווח כולל:
רווח לשנה
רווח כולל אחר לשנה
סך הכל רווח כולל לשנה

-

-

-

* ,12
*248
12,327

12,079
248
12,327

)(77
)(77

12,002
248
12,250

עסקות עם בעלים:
זכויות שאינן מקנות שליטה הנובעות מצירוף עסקים
דיבידנד
סך הכל עסקות עם בעלים
יתרה ליום  31בדצמבר 2012

167

33,649

)(136

)(6,800
)(6,800
100,771

)(6,800
)(6,800
134,451

37,269
37,269
37,192

37,269
)(6,800
30,469
171,643

*

יישום למפרע של תקן חשבונאי חדש  -ראה ביאור 2כה'
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מפעלי ע .שנפ ושות' בע"מ
דוחות מאוחדים על השינויים בהון

מניות
רגילות

ביאור

הון המיוחס לבעלים של החברה
הפרשים
מתרגום
דוחות
פרמיה על
כספיים
עודפים
מניות

זכויות שאינן
מקנות שליטה

סך הכל

סך ההון

אלפי ש"ח
יתרה ליום  1בינואר 2013

19

167

33,649

)(136

*100,771

134,451

37,192

171,643

תנועה במהלך השנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
:2013
רווח כולל:
-

-

136

21,893
10

21,893
146

6,619
-

28,512
146

רווח לשנה
רווח כולל אחר לשנה
סך הכל רווח כולל לשנה

-

-

136

21,903

22,039

6,619

28,658

עסקות עם בעלים -
דיבידנד

-

-

-

)(5,600

)(5,600

-

)(5,600

167

33,649

-

117,074

150,890

43,811

194,701

יתרה ליום  31בדצמבר 2013

* יישום למפרע של תקן חשבונאי חדש  -ראה ביאור 2כה'
הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מדוחות כספיים אלה.
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מפעלי ע.שנפ ושות' בע"מ
דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים

שנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2011
2012
2013
אלפי ש"ח
תזרימי מזומנים מפעילויות שוטפות:
מזומנים נטו שנבעו מפעולות )ראה נספח א'(
מסי הכנסה ששולמו ,נטו
מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת

50,054
)(10,648
39,406

22,302
)(4,867
17,435

16,686
)(6,547
10,139

תזרימי מזומנים מפעילויות השקעה:
רכישת חברות בנות ,בניכוי מזומנים שנרכשו )ראה נספח ב'(
רכישת רכוש קבוע
תמורה ממכירת רכוש קבוע
תמורה ממימוש השקעה בחברה שהוחזקה למכירה
מכירות בניכוי רכישות של נכסים פיננסים בשווי
הוגן דרך רווח או הפסד
ריבית שהתקבלה
דיבידנדים שהתקבלו
מזומנים נטו שנבעו מפעילות השקעה )ששימשו לפעילות
השקעה(

)(42,264
723
342

)(69,319
)(12,076
106
-

)(4,494
171
-

3
66
-

22,559
1,031
23

15,806
1,378
131

)(41,130

)(57,676

12,992

תזרימי מזומנים מפעילויות מימון:
פירעון הלוואות לזמן ארוך מתאגיד בנקאי
פירעון אגרות חוב
קבלת הלוואה לזמן ארוך מתאגיד בנקאי
אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים ,נטו
תמורה ממימוש כתבי אופציה
תמורה ממימוש כתבי אופציה לעובדים ולדירקטורים
ריבית ששולמה
דיבידנד ששולם
מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון )ששימשו לפעילות מימון(

)(1,985
)(9,979
30,000
)(4,167
)(4,114
)(5,600
4,155

)(241
)(9,890
26,800
30,245
)(2,269
)(6,800
37,845

)(219
)(9,683
1,469
654
)(2,190
)(8,000
)(17,969

גידול )קיטון( במזומנים ושווי מזומנים

2,431

)(2,396

5,162

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה

4,473

6,869

1,707

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לגמר השנה

6,904

4,473

6,869
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מפעלי ע.שנפ ושות' בע"מ
דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים
שנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2011
2012
2013
אלפי ש"ח
)א(

ההתאמות הדרושות כדי להציג את תזרימי המזומנים מפעילות
שוטפת:
רווח לפני מסים על ההכנסה
התאמות בגין:
ריבית ששולמה
הפסד משינוי בשווי הוגן של מכשירים פיננסים נגזרים
ריבית ודיבידנדים שהתקבלו
הפסד משינוי בשווי ההוגן של התחייבות בגין
תמורה מותנית בצירוף עסקים
פחת והפחתות
הפסד )רווח( משינוי בשווי ההוגן של
מכשירים פיננסים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד
התחייבות בשל סיום יחסי עובד-מעביד ,נטו
ריבית והפרשי הצמדה בגין הלוואות ואגרות חוב לזמן ארוך
ריבית והפרשי הצמדה בגין מסי הכנסה לשלם
רווח ממימוש השקעה בחברה שהוחזקה למכירה
הפסד הון
מרכיב ההטבה בגין כתבי אופציה שהוענקו לעובדים ולדירקטורים
שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות תפעוליים:
קיטון )גידול( בחייבים ויתרות חובה:
לקוחות
אחרים
גידול )קיטון( בזכאים ויתרות זכות:
ספקים ונותני שירותים
מוסדות ממשלה
אחרים כולל הפרשות
קיטון )גידול( במלאי

מזומנים נטו שנבעו מפעולות
*
**

36,241

*16,489

*14,703

4,114
191
)(66

2,269
637
)(1,054

2,190
160
)(1,509

903
8,229

313
**4,602

3,291

67
78
123
)(41
95
49,934

)(296
)(371
254
108
22,951

1,310
39
557
226
40
21,007

1,453
43

)(10,991
674

3,449
)(255

)(1,617
1,450
)(910
)(299
120

)(5,860
877
)*(1,522
**16,173
)(649

)(1,577
)(863
)*(1,143
)(3,932
)(4,321

50,054

22,302

16,686

יישום למפרע של תקן חשבונאי חדש  -ראה ביאור 2כה'
פחת והפחתות אינם כוללים הפחתת עודפי עלות בגין מלאי בסך של  7,796אלפי ש"ח .הפחתה זו נכללה
כחלק מהקיטון במלאי
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מפעלי ע.שנפ ושות' בע"מ
דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים
נספח ב  -רכישת חברות בנות ,בניכוי מזומנים שנרכשו:

הון חוזר )למעט מזומנים ושווי מזומנים(
רכוש קבוע
נכסים בלתי מוחשיים
מוניטין
מיסים נדחים ,נטו
התחייבות בגין תמורה מותנית בצירוף עסקים
הלוואה זמן ארוך
התחייבות בשל סיום יחסי עובד–מעביד ,נטו
זכויות שאינן מקנות שליטה

שנה
שהסתיימה
ב 31 -בדצמבר
2012
אלפי ש"ח
70,337
4,260
33,862
20,730
)(8,344
)(13,000
)(1,079
)(178
106,588
)(37,269
69,319

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מדוחות כספיים אלה.
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מפעלי ע.שנפ ושות' בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים
ביאור  - 1כללי
מפעלי ע .שנפ ושות' בע"מ )להלן  -החברה( עוסקת בייצור מצברי התנעה לכלי רכב מסוגים שונים
וביבוא מצברים ,וכן בשיווקם ומכירתם בארץ ובחו"ל.
החברה הינה חברה ציבורית בע"מ ,אשר התאגדה בישראל והנה תושבת בה שמניותיה נסחרות
בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ .כתובת משרדה הרשום של החברה הינה שכטרמן  22נתניה.
ביום  3בספטמבר  ,2012השלימה החברה עסקת צירוף עסקים עם חברת כסלו תחבורה בע"מ )להלן -
"כסלו"( וחברת אליאנס שיווק בע"מ )להלן – "אליאנס שיווק"( הפועלות בתחום הצמיגים ועוסקות בעיקר
ביבוא ,שיווק והפצה של צמיגים לשוק המקומי ,ראה ביאור .5
החל ממועד השלמת צירוף העסקים ,פועלת החברה והחברות הבנות שלה )להלן "-הקבוצה"( בשני
מגזרי פעילות – מצברים וצמיגים.
באשר לדיווח המגזרי  -ראה ביאור .28
ביאור  - 2עיקרי המדיניות החשבונאית:
א.

בסיס ההצגה של הדוחות הכספיים
הדוחות הכספיים של הקבוצה לימים  31בדצמבר  2013ו 2012 -ולכל אחת משלוש השנים
בתקופה שהסתיימה ביום  31בדצמבר  ,2013מצייתים לתקני הדיווח הכספי הבינלאומיים
) (International Financial Reporting Standardsשהם תקנים ופרשנויות אשר פורסמו על ידי
המוסד הבינלאומי לתקינה בחשבונאות )) (International Accounting Standard Boardלהלן -
תקני ה (IFRS-וכוללים את הגילוי הנוסף הנדרש לפי תקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(,
התש"ע.2010-
בהקשר להצגת דוחות כספיים אלה יצוין כדלקמן:
 (1עיקרי המדיניות החשבונאית ,המתוארים להלן ,יושמו באופן עקבי ביחס לכל השנים
המוצגות ,אלא אם צוין אחרת.
 (2דוחות כספיים אלה נערכו בהתאם למוסכמת העלות ההיסטורית ,בכפוף להתאמות בגין
שערוך נכסי יעודה לפיצויים ונכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות )לרבות מכשירים נגזרים(
בשווי הוגן דרך רווח או הפסד המוצגים בשווי הוגן.
 (3עריכת דוחות כספיים בהתאם לתקני ה ,IFRS-דורשת שימוש באומדנים חשבונאיים מסוימים
מהותיים .כמו כן ,היא מחייבת את הנהלת הקבוצה להפעיל שיקול דעת בתהליך יישום
מדיניותה החשבונאית של הקבוצה .בביאור  3ניתן גילוי לתחומים בהם מעורבת מידה רבה
של שיקול דעת או מורכבות ,או תחומים בהם יש להנחות ולאומדנים השפעה מהותית על
הדוחות הכספיים .התוצאות בפועל עשויות להיות שונות מהותית מהאומדנים וההנחות
ששימשו את הנהלת הקבוצה.
 (4תקופת המחזור התפעולי של הקבוצה הינה  12חודשים.
 (5הקבוצה מנתחת את ההוצאות שהוכרו בדוחות המאוחדים על הרווח או הפסד ורווח כולל
אחר לפי שיטת סיווג המבוססת על מאפיין הפעילות של ההוצאות.

ב.

דוחות כספיים מאוחדים
חברות בנות הן ישויות הנשלטות על ידי החברה .החברה שולטת בישות כאשר לחברה קיים כוח
השפעה על הישות המושקעת ,יש לה חשיפה או זכויות לתשואות משתנות ממעורבותה בישות
וכן יש לה יכולת להשתמש בכוח ההשפעה שלה על הישות המושקעת כדי להשפיע על סכום
התשואות שינבעו לה מאותה ישות .חברות בנות נכללות באיחוד באופן מלא החל מהמועד שבו
מושגת השליטה בהן על ידי החברה .איחודן מופסק במועד שבו מפסיקה השליטה.
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מפעלי ע.שנפ ושות' בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים )המשך(
ביאור  - 2עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(:
ב.

דוחות כספיים מאוחדים )המשך(:
הטיפול החשבונאי של הקבוצה בצירופי עסקים מתבצע תוך שימוש בשיטת הרכישה .התמורה
שמועברת בגין רכישת חברה בת )להלן  -החברה הנרכשת( ,מחושבת כסיכום של ערכי השווי
ההוגן של הנכסים שמועברים על ידי החברה ,ההתחייבויות שמתהוות לחברה מול הבעלים
הקודמים של החברה הנרכשת והזכויות ההוניות שמונפקות על ידי החברה במסגרת עסקת
צירוף העסקים .התמורה שמועברת כוללת את השווי ההוגן של כל נכס או התחייבות ,שנובעים
כתוצאה מהסדר תמורה מותנית .עלויות הקשורות לרכישה מוכרות ברווח או הפסד עם התהוותן.
נכסים מזוהים שנרכשים וכן התחייבויות והתחייבויות תלויות שנוטלת החברה על עצמה במסגרת
צירוף עסקים )למעט חריגים מסוימים המפורטים בתקן דיווח כספי בינלאומי " 3צירופי עסקים"
להלן  (IFRS 3R -נמדדים לראשונה בשווים ההוגן במועד הרכישה .במסגרת כל עסקת צירוף
עסקים ,קובעת הקבוצה באם להכיר בזכויות שאינן מקנות שליטה בחברה הנרכשת שהן זכויות
בעלות בהווה ומזכות את מחזיקיהן בחלק יחסי מהנכסים נטו של הישות בעת פירוק לפי שוויין
ההוגן או לפי החלק היחסי של מכשירי הבעלות בהווה בסכומים שהוכרו בגין הנכסים נטו
הניתנים לזיהוי של החברה הנרכשת .קביעה זו נעשית לגבי כל עסקה ועסקה בנפרד.
תמורה מותנית שהתהוותה לחברה במסגרת צירוף עסקים נמדדת בשווייה ההוגן למועד צירוף
העסקים .שינויים עוקבים בשווי ההוגן של התמורה המותנית ,מוכרים בהתאם לתקן חשבונאות
בינלאומי " 39מכשירים פיננסיים :הכרה ומדידה" )להלן (IAS 39 -ברווח או הפסד.
עודף הסכום הכולל של התמורה המועברת וסכום זכויות כלשהן שאינן מקנות שליטה בחברה
הנרכשת ,מעל לסכום נטו ,למועד הרכישה ,של הנכסים הניתנים לזיהוי שנרכשו ושל
ההתחייבויות שניטלו ,שנמדדים כולם כאמור לעיל ,מוכר כמוניטין )ראה גם סעיף ו' להלן(.
עסקות ויתרות בין חברתיות ,בין החברה והחברות הבנות שלה בוטלו בדוחות הכספיים
המאוחדים.
במידת הצורך ,המדיניות החשבונאית המיושמת בחברות הבנות שונתה על מנת להבטיח
עקביות עם המדיניות החשבונאית שאומצה על-ידי הקבוצה.

ג.

דיווח מגזרי
מגזרי פעילות מדווחים לפי אותו בסיס המשמש לצורכי דיווח פנימיים המוגש למקבל ההחלטות
התפעוליות הראשי בקבוצה ,אשר אחראי על הקצאת משאבים למגזרי הפעילות של הקבוצה
והערכת הביצועים שלהם.

ד.

תרגום יתרות ועסקות במטבע חוץ:
(1

מטבע הפעילות ומטבע ההצגה
פריטים הנכללים בדוחות הכספיים של הקבוצה נמדדים במטבע של הסביבה הכלכלית
העיקרית בה פועלת אותה ישות )להלן  -מטבע הפעילות( .הדוחות הכספיים מוצגים בשקל
חדש )ש"ח( ,שהוא מטבע הפעילות ומטבע ההצגה של הקבוצה.
להלן השינויים שחלו בתקופות המדווחות בשערי החליפין ובמדד המחירים לצרכן )להלן -
המדד(:
שער החליפין של
 1דולר
ארה"ב
%

 1ליש"ט
%

 1אירו
%

המדד
%

שנה שהסתיימה:
ביום  31בדצמבר 2013
ביום  31בדצמבר 2012
ביום  31בדצמבר 2011

)(7.02
)(2.30
7.66

)(4.88
2.49
7.26

)(2.82
)(0.19
4.23

1.8
1.6
2.2

שער החליפין ליום  31בדצמבר 2013

3.471

5.742

4.782
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מפעלי ע.שנפ ושות' בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים )המשך(
ביאור  - 2עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(:
ד.

תרגום יתרות ועסקות במטבע חוץ )המשך(:
(2

עסקות ויתרות
עסקות במטבע השונה ממטבע הפעילות )להלן  -מטבע חוץ( מתורגמות למטבע הפעילות
באמצעות שימוש בשערי החליפין שבתוקף למועדי העסקות .הפרשי שער ,הנובעים מיישוב
עסקות כאמור ומתרגום נכסים והתחייבויות כספיים הנקובים במטבע חוץ לפי שערי החליפין
לתום השנה ,נזקפים לדוחות רווח או הפסד בסעיף "הוצאות )הכנסות( אחרות ,נטו" או
"הוצאות )הכנסות( מימון".

ה.

רכוש קבוע
הרכוש הקבוע נכלל לראשונה לפי עלות הרכישה .עלויות עוקבות נכללות בערכו של הנכס בספרים
או מוכרות כנכס נפרד ,בהתאם למקרה ,רק כאשר צפוי כי ההטבות הכלכליות העתידיות
המיוחסות לפריט יזרמו לקבוצה ,וכן ניתן למדוד את עלות הפריט באופן מהימן .כאשר מוחלף חלק
ברכוש הקבוע ,ערכו נגרע מהספרים .כל שאר עלויות התיקונים ועבודות האחזקה נזקפות לרווח
או הפסד במהלך תקופת הדיווח בה נבעו.
הרכוש הקבוע מוצג בעלות בניכוי פחת שנצבר והפסדים מירידת ערך שנצברו .העלות ההיסטורית
כוללת עלויות המיוחסות ישירות לרכישת הפריטים.
הפחתות וירידות ערך בגין הרכוש הקבוע שמוצג בעלות נזקפות לרווח או הפסד.
קרקע אינה מופחתת .הפחת על נכסים אחרים מחושב לפי שיטת הקו הישר ,כדי להפחית את
עלותם לערך השייר שלהם על-פני אומדן אורך החיים השימושיים שלהם ,כדלהלן:
 20-33שנים
 5-33שנים
 5-13שנים
 3-20שנים

בניינים
מכונות וציוד
כלי רכב
ריהוט וציוד משרדי

)בעיקר  10-17שנים(
)בעיקר  10-14שנים(

שיפורים במושכר מופחתים לפי שיטת הקו הישר ,על פני תקופת חוזה השכירות או אורך החיים
המשוער של השיפורים ,לפי הקצר מביניהם.
ערכי השייר של הנכסים ,אורך החיים השימושיים שלהם ושיטת הפחת נסקרים ,ומעודכנים
בהתאם למקרה ,בכל תאריך דוח על המצב הכספי.
ירידה בערך בספרים של נכס לסכום בר השבה שלו מוכרת מיידית ,במידה שערכו בספרים של
הנכס גדול מאומדן הסכום בר ההשבה )ראה סעיף ז' להלן(.
רווחים או הפסדים בגין מימוש נכסים נקבעים על ידי השוואת התמורה שהתקבלה לערך בספרים,
ומוכרים במסגרת " הוצאות )הכנסות( אחרות ,נטו" ברווח או הפסד.
ו.

נכסים בלתי מוחשיים:
 (1מוניטין
מוניטין שנוצר ברכישת חברה בת ,מייצג את עודף הסכום הכולל של התמורה שהועברה
וסכום זכויות כלשהן שאינן מקנות שליטה בנרכשת על סכום השווי ההוגן נטו למועד הרכישה
של הנכסים הניתנים לזיהוי שנרכשו ,ושל ההתחייבויות וההתחייבויות התלויות של הנרכשת
שניטלו.
לצורך בחינת ירידת ערך ,המוניטין הנרכש במסגרת צירוף עסקים מוקצה ממועד הרכישה
לכל אחת מהיחידות המניבות מזומנים או קבוצות של היחידות המניבות מזומנים של
הקבוצה ,אשר חזויות ליהנות מהסינרגיות של צירוף העסקים .כל יחידה או קבוצה של יחידות
אליהן הוקצה המוניטין מייצגת את הרמה הנמוכה ביותר בישות שבה קיים מעקב על המוניטין
לצרכי הנהלה פנימיים ואינה גדולה ממגזר פעילות ,ראה גם סעיף ח' להלן.
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מפעלי ע.שנפ ושות' בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים )המשך(
ביאור  - 2עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(:
ו .נכסים בלתי מוחשיים )המשך(:
 (1מוניטין )המשך(
בחינה לירידת ערך של יחידה מניבת מזומנים )או קבוצה של יחידות מניבות מזומנים( ,אליה
הוקצה מוניטין ,מבוצעת אחת לשנה ,ובכל עת שישנו סימן כלשהו לירידת ערך של היחידה
)או קבוצת היחידות( ,על ידי השוואת ערכה בספרים של היחידה )או קבוצת היחידות( ,כולל
מוניטין ,לסכום בר השבה שלה ,שהינו הגבוה מבין שווי שימוש לבין שווי הוגן בניכוי עלויות
למכירה .הפסד מירידת ערך ,ככל שקיים ,מוקצה להקטנת הערך בספרים של נכסי היחידה
)או קבוצת היחידות( לפי הסדר הבא :תחילה ,להקטנת הערך בספרים של מוניטין כלשהו
שהוקצה ליחידה מניבה מזומנים )או קבוצת היחידות(; ולאחר מכן לשאר נכסי היחידה )או
קבוצת היחידות( באופן יחסי על בסיס הערך בספרים של כל נכס ביחידה )או קבוצת
היחידות(.
כל הפסד מירידת ערך מוכר מידית ברווח או הפסד .הפסד כאמור שהוכר לגבי מוניטין לא
יבוטל בתקופה מאוחרת יותר.
(2

קשרי לקוחות
קשרי לקוחות שנרכשו במסגרת צירוף עסקים הוכרו בשווים ההוגן במועד הרכישה .קשרי
הלקוחות הינם בעלי אורך חיים שימושיים מוגדר ,ומוצגים בעלות בניכוי הפחתה שנצברה.
ההפחתה מחושבת על בסיס שיטת הקו הישר על פני אורך החיים השימושיים הצפוי של
קשרי הלקוחות )למשך  5שנים(.

(3

הסכמי/קשרי הפצה
הסכמי וקשרי הפצה שנרכשו במסגרת צירוף עסקים הוכרו בשווים ההוגן במועד הרכישה.
הסכמי וקשרי ההפצה הינם בעלי אורך חיים שימושי מוגדר ,ומוצגים בעלות בניכוי הפחתה
שנצברה .ההפחתה מחושבת על בסיס שיטת הקו הישר על פני אורך החיים השימושיים
הצפוי של הסכמי וקשרי ההפצה )למשך  4.33או  15שנים(.

ז.

ירידת ערך של נכסים לא-כספיים
ירידה בערכם של נכסים בני-פחת נבחנת ,במידה שחלו אירועים או שינויים בנסיבות ,המצביעים
על כך שערכם בספרים לא יהיה בר השבה .סכום ההפסד המוכר בגין ירידת ערך שווה לסכום בו
עולה ערכו של נכס בספרים על הסכום בר ההשבה שלו .סכום בר ההשבה של נכס הוא הגבוה
מבין שוויו ההוגן של הנכס ,בניכוי עלויות מכירה ,לבין שווי השימוש שלו .לצורך בחינת ירידת
ערך ,מחולקים הנכסים לרמות הנמוכות ביותר ,בגינן קיימים תזרימי מזומנים מזוהים נפרדים
)יחידות מניבות מזומנים( .נכסים לא-כספיים ,למעט מוניטין ,אשר חלה ירידה בערכם ,נבחנים
לצורך זיהוי ביטול אפשרי של ירידת הערך שהוכרה בגינם בכל תאריך דוח על המצב הכספי.

ח.

נכסים פיננסיים:
(1

סיווג
נכסיה הפיננסיים של הקבוצה מסווגים לקטגוריות הבאות :נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך
רווח או הפסד והלוואות וחייבים .הסיווג תלוי ,בין השאר ,במטרה שלשמה נרכשו הנכסים
הפיננסיים .הנהלת הקבוצה קובעת את סיווג הנכסים הפיננסיים בעת ההכרה בהם
לראשונה.
א(

נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד
קטגוריה זאת כוללת שתי קטגוריות משנה :נכסים פיננסיים המוחזקים למטרות מסחר
ונכסים פיננסיים המיועדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד .נכס פיננסי מסווג לקטגוריה
זו אם נרכש בעיקר לצורך מכירתו בטווח הקצר ,או אם הוא מיועד לקטגוריה זו על ידי
ההנהלה .מכשירים פיננסיים נגזרים מסווגים אף הם כמוחזקים למסחר.
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ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים )המשך(
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ח .נכסים פיננסיים )המשך(:
ב(

הלוואות וחייבים
הלוואות וחייבים הינם נכסים פיננסים שאינם נגזרים ,עם תשלומים קבועים או ניתנים
לקביעה ואשר אינם מצוטטים בשוק פעיל.
ההלוואות והחייבים של הקבוצה כלולים בסעיפים" :חייבים ויתרות חובה" וכן "מזומנים
ושווי מזומנים" המופיעים בדוחות על המצב הכספי )ראה גם סעיפים יא' ו-יב' להלן(.

(2

הכרה ומדידה
רכישות ומכירות רגילות של נכסים פיננסיים נרשמות בספרי הקבוצה במועד סליקת העסקה,
שהינו המועד בו הנכס נמסר לקבוצה או נמסר על ידי הקבוצה .ההשקעות מוכרות לראשונה
בשווי הוגן בתוספת עלויות עסקה ,עבור כל הנכסים הפיננסיים שאינם מוצגים בשווי הוגן דרך
רווח או הפסד .נכסים פיננסיים המוצגים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד מוכרים לראשונה בשווי
הוגן והוצאות העסקה נזקפות לרווח או הפסד .נכסים פיננסיים נגרעים כאשר הזכויות לקבלת
תזרימי מזומנים מההשקעות פקעו או הועברו והקבוצה העבירה את כל הסיכונים והתשואות
בגין הבעלות על נכסים אלה .נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד מוצגים בתקופות
עוקבות בשווי הוגן .הלוואות וחייבים מוצגים לפי עלות מופחתת ,על בסיס שיטת הריבית
האפקטיבית.
רווחים או הפסדים ,הנובעים משינויים בשווים ההוגן של נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח
או הפסד מוצגים ברווח או הפסד במסגרת סעיף המימון בתקופה בה נבעו .הכנסת דיבידנד
מנכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד מוכרת ברווח או הפסד במסגרת סעיף המימון
כאשר הקבוצה זכאית לקבלת תשלומים אלה.
באשר לאופן מדידת השווי ההוגן של המכשירים הפיננסים של הקבוצה  -ראה ביאור .4

(3

קיזוז מכשירים פיננסיים
נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות מקוזזים והסכומים נטו מוצגים בדוחות על המצב הכספי
כאשר קיימת זכות משפטית ניתנת לאכיפה לקזז את הסכומים שהוכרו ,וכן קיימת כוונה לסלק
את הנכסים הפיננסיים וההתחייבויות הפיננסיות על בסיס נטו או לממש את הנכס ולסלק את
ההתחייבות בו-זמנית.

(4

ירידת ערך נכסים פיננסיים המוצגים בעלות מופחתת
הקבוצה בוחנת בכל תאריך דוח על המצב הכספי האם קיימת ראייה אובייקטיבית לירידת ערך
של נכס פיננסי או של קבוצת נכסים פיננסיים .ערכו של נכס פיננסי או ערכה של קבוצת נכסים
פיננסיים נפגם והפסדים מירידת ערך מתהווים רק אם קיימת ראייה אובייקטיבית לירידת ערך
כתוצאה מאירוע אחד או יותר שהתרחשו לאחר ההכרה לראשונה בנכס )"אירוע הפסד"(
ולאירוע ההפסד האמור )או לאירועי ההפסד( יש השפעה על אומדן תזרימי המזומנים
העתידיים של הנכס הפיננסי או של קבוצת הנכסים הפיננסיים שניתן לאמוד אותה באופן
מהימן.
במידה שקיימת ראייה אובייקטיבית לירידת ערך ,סכום ההפסד מירידת ערך שמוכר בדוחות
הכספיים נמדד כהפרש בין הערך הנוכחי של תזרימי המזומנים העתידיים לנבוע ממנו לבין
הערך בספרים של הנכס מופחת וסכום ההפסד מוכר בדוחות המאוחדים על הרווח או הפסד.
אם בתקופה עוקבת הסכום של הפסד מירידת הערך קטן ,וניתן לייחס את הקיטון באופן
אובייקטיבי לאירוע שהתרחש לאחר שהוכרה ירידת הערך )כמו שיפור בדירוג האשראי של
הלווה( ,ביטול ההפסד מירידת ערך שהוכר קודם לכן יוכר כרווח ברווח או הפסד.
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ט.

מכשירים פיננסיים נגזרים
מכשירים פיננסיים נגזרים מוכרים לראשונה בשווי הוגן במועד ההתקשרות בחוזה הנגזר ,ונמדדים
מחדש בתקופות עוקבות בשווים ההוגן.
הקבוצה אינה מייעדת מכשירים פיננסיים נגזרים לחשבונאות גידור .שינויים בשווי ההוגן של
מכשירים נגזרים אלה מוכרים באופן שוטף ברווח או הפסד במסגרת סעיף המימון או במסגרת
"הוצאות )הכנסות( אחרות" בהתאם למהות העסקה.

י.

מלאי
המלאי מוערך לפי העלות או שווי מימוש נטו ,כנמוך שבהם.
העלות נקבעת על בסיס "נכנס ראשון  -יוצא ראשון" ) .(FIFOעלות מוצרים קנויים ותוצרת בעיבוד
כוללת חומרי גלם ,עבודה ישירה ,עלויות ישירות אחרות ועלויות תקורה קבועות בייצור )בהתבסס
על קיבולת נורמלית ) (Normal capacityשל מתקני היצור שלה(.
שווי מימוש נטו הינו אומדן מחיר המכירה במהלך העסקים הרגיל ,בניכוי הוצאות מכירה משתנות
מתייחסות.

יא.

לקוחות
יתרות הלקוחות החייבים מתייחסות לסכומים המתקבלים מלקוחותיה של הקבוצה עבור סחורות
שנמכרו במהלך העסקים הרגיל.
לקוחות מוכרים לראשונה בשווים ההוגן ,ונמדדים לאחר מכן בעלות מופחתת ,על בסיס שיטת
הריבית האפקטיבית ,בניכוי הפרשה לחובות מסופקים.

יב.

שווי מזומנים
שווי מזומנים נחשבים השקעות שנזילותן גבוהה הכוללות פיקדונות בתאגידים בנקאיים לזמן קצר,
שתקופת ההפקדה שלהן אינה עולה על  3חודשים ואשר אינם מוגבלים בשימוש.

יג.

הון המניות
מניות רגילות של החברה מסווגות כהון מניות.
עלויות תוספתיות המיוחסות במישרין להנפקת מניות או אופציות חדשות מוצגות בהון כניכוי ,נטו
ממס ,מתקבולי ההנפקה.

יד.

ספקים
יתרות הספקים כוללות התחייבויות של הקבוצה לשלם עבור טובין או שירותים שנרכשו מספקים
במהלך העסקים הרגיל.
יתרות ספקים מוכרות לראשונה בשווי הוגן ,ולאחר מכן נמדדות בעלות מופחתת ,על בסיס שיטת
הריבית האפקטיבית.

טו.

אגרות חוב והלוואות
אגרות חוב והלוואות מוכרות לראשונה לפי שווין ההוגן ,בניכוי עלויות עסקה .בתקופות עוקבות
אגרות חוב והלוואות מוצגות בעלות מופחתת .כל הפרש בין התמורה )בניכוי עלויות עסקה( לבין
ערך הפדיון מוכר ברווח או הפסד על פני התקופה ,בהתאם לשיטת הריבית האפקטיבית.
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טז.

מסים שוטפים ונדחים
הוצאות המס לשנים המדווחות כוללות מסים שוטפים ומסים נדחים .המסים מוכרים ברווח או
הפסד ,למעט מסים הקשורים בפריטים שנזקפו לרווח כולל אחר או ישירות להון ,אשר מוכרים גם
הם ברווח כולל אחר או בהון ,יחד עם הפריט בגינו נוצרו.
הסכום הנזקף כמסים שוטפים מחושב על בסיס חוקי המס בישראל שנחקקו ,או שחקיקתם
הושלמה למעשה לתאריך הדוח על המצב הכספי .הנהלת הקבוצה בוחנת מידי תקופה את היבטי
המס החלים על הכנסתה החייבת לצורכי מס ,בהתאם לדיני המס הרלוונטיים ,ויוצרת הפרשות
בהתאם לצורך.
הקבוצה מכירה במסים נדחים באופן מלא ,על בסיס שיטת ההתחייבות ,בגין הפרשים זמניים בין
הסכומים של הנכסים וההתחייבויות הכלולים בדוחות הכספיים ,לבין הסכומים שיובאו בחשבון
לצורכי מס .עם זאת ,מסים נדחים אינם מוכרים ,אם ההפרשים הזמניים נוצרים בעת ההכרה
הראשונית בנכס או בהתחייבויות ,שלא במסגרת צירוף עסקים ,אשר במועד העסקה אין להם כל
השפעה על הרווח או ההפסד -בין אם החשבונאי או זה המדווח לצורכי מס .סכום המסים הנדחים
על ההכנסה נקבע בהתאם לשיעורי המס )וחוקי המס( שנחקקו ,או שחקיקתם הושלמה למעשה
לתאריך הדוח על המצב הכספי ,והצפויים לחול כאשר נכסי המס הנדחה ימומשו או שהתחייבויות
המס הנדחה ייושבו.
ההכרה בנכסי מסים נדחים נעשית בגין הפרשים זמניים הניתנים לניכוי לצורכי מס ,בגבולות סכום
הפרשים ,שצפוי כי ניתן יהיה לנצלם בעתיד כנגד הכנסות חייבות במס.
נכסי מסים נדחים והתחייבויות מסים נדחים מקוזזים אם ורק אם:
-

קיימת זכות משפטית ניתנת לאכיפה לקיזוז נכסי מסים שוטפים כנגד התחייבויות מסים
שוטפים; וכן
נכסי המסים הנדחים והתחייבויות המסים הנדחים מתייחסים למסים על הכנסה המוטלים על
ידי אותה רשות מס על אותה ישות חייבת או על ישויות שונות החייבות במס אשר מתכוונות
לסלק את היתרות על בסיס נטו.

במקרה של חלוקת דיבידנד שמקורו בהכנסה מ"מפעלים מוטבים" שחל לגביה פטור ממס ,יחול
מס בגין הסכום שיחולק בהתאם לשיעור המס שהקבוצה היתה חייבת בתשלומו אילמלא הפטור.
במקרה של חלוקה כאמור ייזקף סכום המס כהוצאה ברווח או הפסד.
יז.

הטבות עובד:
(1

הטבות לאחר סיום העסקה
הקבוצה מפעילה מספר תוכניות הטבות לעובדים לאחר סיום העסקה ,הכוללות תוכניות
להטבה מוגדרת ותוכניות להפקדה מוגדרת.
תוכנית הפקדה מוגדרת היא תוכנית להטבות עובד לאחר סיום העסקה במסגרתה הקבוצה
מבצעת הפקדות קבועות לישות נפרדת ובלתי-תלויה כך שלקבוצה אין כל מחוייבות,
משפטית או משתמעת ,לבצע הפקדות נוספות ,במצב שבו לא יהיה די בנכסי הקרן כדי
לשלם לכל העובדים את ההטבות בגין שירותי העבודה בתקופה השוטפת ובתקופות
קודמות.
תוכנית הטבה מוגדרת היא תוכנית להטבות עובד לאחר סיום העסקה שאינה תוכנית
להפקדה מוגדרת.
הקבוצה מפעילה מספר תוכניות פנסיה .התוכניות ממומנות בדרך-כלל באמצעות תשלומים,
המועברים לחברות ביטוח או לקרנות פנסיה המנוהלות בנאמנות .בהתאם לתנאיהן ,תוכניות
הפנסיה האמורות עונות להגדרה תוכנית הפקדה מוגדרת כדלעיל.
בהתאם לחוקי העבודה ולהסכמי העבודה בישראל ובהתאם לנוהג של הקבוצה ,חייבת
הקבוצה בתשלום פיצויי פרישה לעובדים שיפוטרו או שיפרשו מעבודתם בנסיבות מסוימות.
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יז.

הטבות עובד )המשך(:
התחייבות הקבוצה לתשלום פיצויי פרישה לגבי חלק מהעובדים מטופלת כתוכנית להטבה
מוגדרת ולגבי יתר העובדים מטופלת כתוכנית להפקדה מוגדרת .בהתאם להתחייבות
הקבוצה לעובדים שלגביהם קיימת תוכנית הטבה מוגדרת ,סכומי ההטבות שיקבל העובד
הזכאי לפיצויים בעת פרישה ,מתבססות על מספר שנות הוותק ומשכורתו האחרונה.
התחייבות הקבוצה לגבי העובדים שהינם במסגרת תוכנית להפקדה מוגדרת הינה לבצע
הפקדות קבועות לישות נפרדת ובלתי תלויה ,כאשר לקבוצה אין כל מחויבות משפטית או
משתמעת לבצע הפקדות נוספות ,במצב שבו לא יהיה די בנכסי הקרן כדי לשלם לכל
העובדים את ההטבות בגין שירותי העבודה בתקופה השוטפת ובתקופות קודמות.
 (1הטבות לאחר סיום העסקה )המשך(:
ההתחייבות לפיצויי פרישה המוצגת בדוח על המצב הכספי הינה הערך הנוכחי של
ההתחייבות להטבה מוגדרת לתאריך הדוח על המצב הכספי בניכוי השווי ההוגן של
נכסי התכנית .ההתחייבות להטבה מוגדרת נמדדת על בסיס שנתי ,על ידי אקטואר ,על
בסיס שיטת ה.Projected Unit Credit method -
הערך הנוכחי של ההתחייבות נקבע באמצעות היוון תזרימי המזומנים העתידיים
הצפויים )לאחר שנלקח בחשבון שיעור צפוי של עליית שכר( ,על בסיס שיעורי הריבית
של אגרות חוב ממשלתיות ,הנקובות במטבע שבו ישולמו ההטבות ,ואשר תקופתן עד
לפירעון קרובה לתקופת ההתחייבויות המתייחסות לפיצויי הפרישה.
הקבוצה זוקפת מדידות מחדש של ההתחייבות )הנכס( נטו בגין הטבה מוגדרת לרווח
כולל אחר ,בתקופה בו נבעו .מדידות מחדש אלה נוצרות כתוצאה משינויים בהנחות
אקטואריות ,משוני בין הנחות שהונחו בעבר לבין התוצאות בפועל ומהפרשים בין
התשואה על נכסי התוכנית לסכומים שנכללו בריבית נטו על ההתחייבות נטו בגין
הטבה מוגדרת.

עלויות בגין שירותי עבר מוכרות באופן שוטף ברווח או הפסד.
היעודות לפיצויים נמדדות לפי שוויין ההוגן ומהוות "נכסי תכנית" כהגדרתם בתקן
בינלאומי " 19הטבות עובד" ועל כן קוזזו מיתרת ההתחייבות בגין יחסי עובד-מעביד
לצורכי ההצגה בדוח על המצב הכספי.
כאמור לעיל ,הקבוצה רוכשת פוליסות ביטוח ומבצעת הפקדות בקופות פנסיה ופיצויים
כנגד התחייבותה לתשלום פנסיה ופיצויי פרישה המהווה תכנית להפקדה מוגדרת .עם
ביצוע ההפקדות ,היא איננה מחויבת בתשלום נוסף .ההפקדות מוכרות כהוצאות בגין
הטבות עובד כאשר הן מבוצעות .הפקדות מראש מוכרות כנכס ,במידה שניתן החזר
הוצאות במזומן או ניתנת הפחתה בתשלומים העתידיים.
 (2דמי חופשה והבראה
במסגרת החוק ,זכאי כל עובד לימי חופשה ודמי הבראה ,כאשר שניהם מחושבים על
בסיס שנתי .הזכאות מתבססת על משך תקופת ההעסקה .הקבוצה זוקפת התחייבות
והוצאה בגין דמי חופשה והבראה ,בהתבסס על ההטבה שנצברה עבור כל עובד.
מאחר שהקבוצה אינה צופה שההטבה בגין דמי החופשה תסולק במלואה במהלך
 12החודשים לאחר תום תקופת הדיווח שבה העובדים מספקים את השירותים
המתייחסים ,נמדדת ההתחייבות בגין הטבה זו באותו אופן שבו נמדדת ההתחייבות
בגין תוכניות הטבה מוגדרת )ראה ) (1לעיל(.
 (3שיתוף ברווחים ותכניות בונוסים
הקבוצה מכירה בהתחייבות ובהוצאה בגין מענקים ושיתוף עובדים ברווחים ,בהתבסס
על נוסחה הלוקחת בחשבון פרמטרים שונים ,לאחר התאמות מסוימות .הקבוצה מכירה
בהפרשה כאמור כאשר קיימת מחוייבות משפטית או כאשר הנוהג בעבר יצר מחויבות
משתמעת לבצע תשלומים כאלה וכן ניתן לאמוד באופן מהימן את המחויבות.
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יט.

הפרשות
הפרשות מוכרות כאשר לקבוצה מחויבות קיימת ,משפטית או משתמעת ,כתוצאה מאירועים
מהעבר וצפוי כי יידרש תזרים שלילי של משאבים לצורך סילוק המחויבות וכן ניתן לערוך אומדן
מהימן של סכום המחויבות.
כאשר קיימות מספר מחויבויות דומות ,הסבירות שיידרש תזרים שלילי לצורך סילוקן נקבעת על
ידי בחינת סוג המחויבויות בכללותן .הפרשה מוכרת אף אם הסבירות של תזרים שלילי לצורך
סילוק כל אחד מהפריטים הנכללים באותו סוג מחויבויות הנה קטנה .הקבוצה מחשבת הפרשה
לפי האומדן הטוב ביותר.
הקבוצה מכירה בהפרשה לאחריות בגין מכירת מצברים .ההפרשה לאחריות מחושבת בהתאם
להערכת הנהלת החברה ובהתבסס על ניסיון העבר.
הקבוצה אינה מכירה בהפרשה לאחריות בגין מכירת צמיגים .הקבוצה זכאית לרקלמציה בגין
צמיגים במסגרת הסכמים עם חלק מספקיה ובהתבסס על ניסיון עבר אינה מבצעת הפרשה עבור
פעילותה מול יתר הספקים.

כ.

הכרה בהכנסות
הכנסות הקבוצה נמדדות לפי השווי ההוגן של התמורה שהתקבלה או התמורה שהקבוצה זכאית
לקבל בגין מכירותיה .ההכנסות מוצגות בניכוי מע"מ ,זיכויים ,מס קנייה ממכירת מצברים מייצור
עצמי ,הנחות ולאחר ביטול הכנסות בין חברות הקבוצה .הקבוצה מכירה בהכנסה כאשר סכום
ההכנסות ניתן למדידה באופן מהימן ,צפוי שההטבות הכלכליות המיוחסות לעסקה יזרמו לקבוצה
וכאשר תנאים מסוימים נוספים מתקיימים עבור כל אחת מהפעילויות השונות של הקבוצה,
כמפורט להלן.
סכום ההכנסה אינו נחשב כניתן למדידה באופן מהימן ,עד שכל ההתניות המתייחסות לעסקה
יושבו .הקבוצה מבססת את אומדניה על ניסיון העבר ,בהתחשב בסוג הלקוח ,סוג העסקה
והפרטים המיוחדים לכל הסדר.
(1

מכירת סחורות:
א( מכירת מצברים
מכירת מצברים בשוק המקומי מוכרת כאשר הקבוצה מסרה את המצברים ללקוח.
מסירת המצברים אינה נחשבת כמתקיימת עד אשר המצברים נשלחו למיקום המוגדר,
סיכוני התיישנות ואובדן הועברו ללקוח והלקוח קיבל את המוצרים בהתאם לחוזה
המכירה.
מכירת מצברים לחו"ל מוכרת עם העברת המצברים ממחסני הקבוצה לנמל המשלוח.
מצברי הקבוצה נמכרים לעיתים קרובות בהנחה .ללקוחות שמורה זכות להחזיר
מצברים פגומים לקבוצה במסגרת האחריות למצברים שניתנת ללקוחות על ידי
הקבוצה .המכירות מוכרות על בסיס המחיר המצוין בחוזה המכירה בניכוי אומדני
הנחות .המכירות אינן כוללות מרכיב מימוני ,מכיוון שהן מתבצעות עם תקופת אשראי
הנחשבת עקבית עם המקובל בשוק.
הקבוצה מכירה בהכנסה נדחית בגין מצברים הניתנים כהטבה .ההכנסה הנדחית בגין
המצברים הניתנים כהטבה מחושבת בהתאם להסכמים העסקיים שיש לקבוצה עם
לקוחותיה בגין תוכנית נאמנות .בהתאם לכך ,מכירת מצברים ביחד עם תמריץ עידוד
נאמנות הלקוחות מהווה הסדר מרובה רכיבים והתשלום המתקבל מהלקוח מוקצה בין
רכיבי ההסדר השונים בהתאם לשווים ההוגן.
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הכרה בהכנסות )המשך(:
כ.
(1

מכירת סחורות )המשך(:
ב( מכירת צמיגים
מכירת צמיגים מוכרת כאשר הקבוצה מסרה את הצמיגים ולא קיימת מחויבות שלא
קוימה ,שיכולה להשפיע על קבלת הצמיגים על ידי הלקוח.

(2

הכנסות ריבית
הכנסות ריבית נזקפות על בסיס תקופתי בהתאם לשיטת הריבית האפקטיבית.

(3

הכנסות מדיבידנדים
הכנסות מדיבידנדים מוכרות כאשר קמה זכות לקבלתם.

כא.

חלוקת דיבידנד
חלוקת דיבידנד לבעלי מניות החברה מוכרת כהתחייבות בדוחות הכספיים של הקבוצה בתקופה
בה אושרו הדיבידנדים לחלוקה על ידי דירקטוריון החברה.
בהסכם המניות של חברת הבת של החברה בכפוף לכל דין ולתזרים המזומנים של החברה בראיה
של תכנון פעילות החברה לפי תקציב הפעילות השנתי של החברה ,מדיניות חברת הבת הינה
לחלק מידי שנה לפחות  50%מן העודפים הצבורים הניתנים לחלוקה בתום אותה שנה )לרבות
בגין רווחים שלא חולקו משנים קודמות( כדיבידנד לבעלי מניותיה ,כפי חלקם היחסי בהון המניות
המונפק והנפרע אותה עת.

כב.

רווח למניה
חישוב הרווח הבסיסי למניה מבוסס ככלל ,על הרווח הניתן לחלוקה לבעלי המניות הרגילות של
החברה ,המחולק בממוצע המשוקלל של מספר המניות הרגילות הקיימות במחזור במהלך
התקופה.
בחישוב הרווח המדולל למניה ,מתווסף לממוצע המניות הרגילות ,ששימש לחישוב הבסיסי ,גם
הממוצע המשוקלל של מספר המניות שיונפקו ,בהנחה שכל המניות הפוטנציאליות המדללות יומרו
למניות .המניות הפוטנציאליות מובאות בחשבון כאמור רק כאשר השפעתן הינה מדללת )מקטינה
את הרווח למניה(.

כג.

נכסים המוחזקים למכירה
נכסים לא שוטפים )או קבוצות מימוש( מסווגים כנכסים המוחזקים למכירה כאשר הקבוצה עומדת
להשיב את ערכם בספרים בעיקר באמצעות ביצוע עסקת מכירה ,וההערכה היא כי עסקת המכירה
צפויה ברמה גבוהה )" .("highly probableנכסים אלו נמדדים על פי הנמוך מבין ערכם בספרים
לבין שווים ההוגן בניכוי עלויות מכירה.

כד.

תקני דיווח כספי בינלאומיים חדשים ותיקונים חדשים לתקנים:
א.

תקנים ותיקונים לתקנים קיימים אשר נכנסו לתוקף ומחייבים עבור תקופות דיווח המתחילות
ביום  1בינואר :2013

 (1תקן דיווח כספי בינלאומי " 10דוחות כספיים מאוחדים" )להלן (IFRS 10 -
 IFRS 10מחליף את ההנחיות הקיימות לגבי שליטה ואיחוד דוחות כספיים במסגרת תקן
חשבונאות בינלאומי " 27דוחות כספיים מאוחדים ונפרדים" )להלן  (IAS 27 -ובמסגרת
פרשנות מספר  12של הוועדה המתמדת לפרשנויות "איחוד  -ישויות למטרות מיוחדות".
 IFRS 10משנה את הגדרת "שליטה" .ההגדרה החדשה מתמקדת בדרישה לקיומם של
"כוח" ) (powerותשואות משתנות ) (variable returnsעל מנת שתתקיים שליטה" .כוח" הינו
היכולת בהווה לכוון את הפעילויות שמשפיעות באופן משמעותי על התשואות.
 IFRS 10כולל ,בין היתר ,הנחיות המתייחסות להבחנה בין זכויות משתתפות
) (participating rightsלזכויות מגינות ) (protective rightsוכן הנחיות המתייחסות למקרים
בהם משקיע פועל בשם ישות אחרת או בשם קבוצת ישויות ) agent/principal
 .(relationshipsעיקרון הליבה לפיו ישות מאוחדת מציגה חברה אם וחברות בנות שלה
כאילו הן ישות אחת ,נותר על כנו ,כמו גם טכניקת האיחוד.
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כד.

תקני דיווח כספי בינלאומיים חדשים ותיקונים חדשים לתקנים )המשך(:
הקבוצה יישמה לראשונה את  IFRS 10החל מיום  1בינואר  ,2013באופן רטרוספקטיבי לכל
התקופות המדווחות ,בהתחשב בהקלות המפורטות בהוראות המעבר ל .IFRS 10-ליישומו
לראשונה לא היתה השפעה מהותית על הדוחות המאוחדים של הקבוצה.
 (2תקן דיווח כספי בינלאומי " 12גילויים באשר לזכויות בישויות אחרות" )להלן (IFRS 12 -
 IFRS 12קובע את דרישות הגילוי המתייחסות לנושאים החשבונאיים המטופלים בהתאם
ל IFRS 10-ו IFRS 11-ומחליף את דרישות הגילוי שהיו הקיימות במסגרת  IAS 28וIAS -
 .27דרישות הגילוי האמורות ב IFRS 12-הינן בנוגע לנושאים הבאים :שיקולי דעת והנחות
משמעותיים; זכויות בחברות בנות; זכויות בהסדרים משותפים ובחברות כלולות; וזכויות
בישויות מובנות שלא אוחדו במסגרת הדוחות הכספיים.
הקבוצה יישמה לראשונה את  IFRS 12החל מיום  1בינואר  .2013יישומו לראשונה של
 IFRS 12הביא להרחבה מסוימת של הגילויים המפורטים בדוחות הכספיים המאוחדים
השנתיים של הקבוצה לגבי זכויותיה בישויות אחרות.
 (3תקן דיווח כספי בינלאומי " 13מדידת שווי הוגן" )להלן (IFRS 13 -
 IFRS 13מתמקד בשיפור העקביות והקטנת המורכבות לגבי מדידת שווי הוגן וזאת תוך מתן
הגדרה מדויקת למונח "שווי הוגן" ואספקת מקור יחיד להנחיות לגבי אופן מדידת שווי הוגן
ודרישות הגילוי המתייחסות אליו לשימוש במסגרת כלל תקני ה IFRS-השונים .הדרישות
האמורות ב ,IFRS 13-אינן מרחיבות את השימוש בחשבונאות שווי הוגן אולם מספקות
הנחיות כיצד יש ליישמה במקרים בהם השימוש בה נדרש או מותר במסגרת תקני IFRS
אחרים.
הקבוצה יישמה לראשונה את  IFRS 13החל מיום  1בינואר  ,2013באופן פרוספקטיבי
)"מכאן ואילך"( .דרישות הגילוי האמורות ב IFRS 13 -לא נדרשות להיות מיושמות לגבי
מספרי ההשוואה המתייחסים לתקופות שלפני מועד היישום לראשונה שלו .ליישומו לראשונה
של  IFRS 13לא היתה השפעה מהותית על מדידת פריטים בדוחות הכספיים המאוחדים של
הקבוצה.
 (4תקן חשבונאות בינלאומי ) 19מתוקן( "הטבות עובד" )להלן  IAS 19 -המתוקן(
 IAS 19המתוקן כולל שינויים מהותיים לאופן ההכרה והמדידה של תוכניות להטבה מוגדרת
והטבות בגין פיטורין וכן לגבי הגילויים הנדרשים בגין כל סוגי הטבות העובד הנדונות במסגרת
 .IAS 19להלן תמצית שינויים עיקריים הנכללים במסגרתו:
 המונח "רווחים והפסדים אקטואריים" הוחלף במונח "מדידות מחדש של ההתחייבות
)נכס( נטו בגין הטבה מוגדרת" ) Remeasurements of the net defined benefit
) ;liability (assetלהלן  -מדידות מחדש( הכולל ,בנוסף לרווחים והפסדים האקטואריים,
רכיבים מסוימים המוגדרים ב IAS 19-המתוקן .מדידות מחדש מוכרות ברווח כולל אחר.
בכך בוטלה האפשרות להכרה ברווחים והפסדים אקטואריים במסגרת הרווח או הפסד וכן
בוטלה האפשרות לעשות שימוש בשיטת "המסדרון".
 עלות שירותי עבר מוכרת מיידית בתקופה בה חל השינוי בתוכנית ולא נפרסת על פני
תקופת השירות העתידית עד להבשלתה.
 בתוכניות הטבה שבגינן קיימים נכסי תוכנית ,מוכרות הוצאות או הכנסות ריבית נטו,
המחושבות על יתרת הנכס או התחייבות להטבת עובד נטו ,תוך שימוש בשיעור ההיוון
המשמש במסגרת  IAS 19במתכונתו הנוכחית למדידת ההתחייבות בגין הטבה מוגדרת.
טיפול חשבונאי זה מחליף את השימוש ב"עלות ריבית" וב"תשואה חזויה על נכסי תוכנית"
שהיו קיימים ב IAS 19-במתכונתו הקודמת.
 ההבחנה בין הטבות עובד לטווח קצר או ארוך ,לשם מדידתן בדוחות הכספיים ,מתבססת
על המועד בו צפוי התשלום ולא על המועד בו התשלום עשוי להידרש.
 כל הטבה הכרוכה במחויבות לשירות עתידי לא מהווה הטבה בגין פיטורין .ההתחייבות
המתייחסת להטבות בגין פיטורין מוכרת כאשר הישות אינה יכולה עוד לחזור בה
מההצעה של ההטבה בגין פיטורין או כאשר הישות מכירה בעלויות ארגון מחדש
מתייחסות.
 הורחבו דרישות הגילוי לעומת אלה הקיימות ב IAS 19-במתכונתו הקודמת.
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ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים )המשך(
ביאור  - 2עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(:
כד .תקני דיווח כספי בינלאומיים חדשים ותיקונים לתקנים )המשך(:
הקבוצה יישמה לראשונה את  IAS 19המתוקן החל מיום  1בינואר  ,2013באופן
רטרוספקטיבי לכל התקופות המדווחות ,למעט:
 לגבי שינויים בערך בספרים של נכסים )שאינם בתחולת  ,(IAS 19בהתייחס לשינויים
בעלויות הטבות עובד שנכללו במסגרת הערך בספרים של הנכסים האמורים לפני תחילת
התקופה המוקדמת ביותר שתוצג בדוחות הכספיים הראשונים שבהם החברה תאמץ את
 IAS 19המתוקן.
 בדוחות כספיים לתקופות המתחילות לפני  1בינואר  ,2014החברה לא נדרשת להציג
מידע השוואתי לגבי גילויים מסוימים הנדרשים ב IAS 19-המתוקן בהתייחס לרגישות
המחויבות להטבה מוגדרת.
באשר להשפעת היישום לראשונה של  IAS 19המתוקן על מספרי ההשוואה בדוחות
הכספיים  -ראה ביאור כה' להלן.
 (5תיקון לתקן חשבונאות בינלאומי " 1הצגת דוחות כספיים" )להלן  -התיקון ל(IAS 1 -
התיקון ל IAS 1 -משנה את אופן הגילוי של פריטי רווח כולל אחר במסגרת הדוחות
המאוחדים על הרווח או הפסד ורווח כולל אחר .להלן תמצית עיקרי התיקון ל:IAS 1 -
 יש להפריד את הפריטים המוצגים ברווח כולל אחר לשתי קבוצות ,בהתבסס על הבחינה
באם הם עשויים להיות מסווגים מחדש בעתיד לרווח או הפסד ,או שלא .בהתאם ,פריטים
שלא עשויים להיות מסווגים מחדש בעתיד לרווח או הפסד יוצגו בנפרד מפריטים שכן
עשויים להיות מסווגים מחדש בעתיד לרווח או הפסד.
ישויות הבוחרות להציג פריטי רווח כולל אחר לפני המס המתייחס תידרשנה להציג את
השפעת המס המתייחסת לכל אחת משתי הקבוצות האמורות ,בנפרד.
 כינויו של הדוח על הרווח הכולל שונה ל"דוח על רווח או הפסד ורווח כולל אחר" .עם זאת,
 IAS 1מתיר לישויות לעשות שימוש בכינויים אחרים.
הקבוצה יישמה לראשונה את התיקון ל IAS 1-החל מיום  1בינואר  ,2013באופן
רטרוספקטיבי לכל התקופות המדווחות.
מאחר שחלק מפריטי הרווח הכולל האחר של הקבוצה עשויים להיות מסווגים מחדש בעתיד
לרווח או הפסד ,ואילו פריטי רווח כולל אחר אחרים של הקבוצה לא עשויים להיות מסווגים
מחדש בעתיד לרווח או הפסד ,הרי שבעקבות יישום התיקון הקבוצה הציגה בנפרד כל אחת
מקבוצות הפריטים כאמור.
ב.

תקן חדש אשר עדיין אינו בתוקף ואשר הקבוצה לא בחרה ביישומו המוקדם:
תקן דיווח כספי בינלאומי " 15הכנסות מחוזים עם לקוחות" )להלן (IFRS 15 -
 IFRS 15יחליף עם יישומו לראשונה את ההנחיות בנושא ההכרה בהכנסה הקיימות כיום
בתקני הדיווח הכספי הבינלאומיים.
עקרון הליבה של  IFRS 15הינו כי יש להכיר בהכנסה מחוזים עם לקוחות בדרך המשקפת
את העברת השליטה בסחורות או בשירותים המסופקים ללקוחות במסגרת החוזים ,בסכומים
המשקפים את התמורה אשר הישות צופה כי תהיה זכאית לקבל בגין אותם סחורות או
שירותים.
 IFRS 15קובע מודל יחיד להכרה בהכנסה ,לפיו הישות תכיר בהכנסה בהתאם לעיקרון
הליבה האמור על ידי יישום חמישה שלבים:
זיהוי החוזה עם הלקוח.
)(1
זיהוי מחויבויות הביצוע בחוזה.
)(2
קביעת מחיר העסקה.
)(3
ייחוס מחיר העסקה למחויבויות הביצוע השונות בחוזה.
)(4
הכרה בהכנסה כאשר מבוצעת כל אחת ממחויבויות הביצוע.
)(5
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ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים )המשך(
ביאור  - 2עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(:
כד .תקני דיווח כספי בינלאומיים חדשים ותיקונים לתקנים )המשך(:
 IFRS 15מתייחס לטיפול החשבונאי במגוון רחב של נושאים הקשורים ביישום המודל
האמור ,ביניהם :הכרה בהכנסה מתמורה משתנה שנקבעה בחוזה ,תיאום למחיר העסקה
שנקבע בחוזה בכדי לשקף ערך הזמן של הכסף ועלויות השגה וקיום של חוזה.
התקן מרחיב את דרישות הגילוי ביחס להכנסות ,ובין היתר דורש מתן מידע כמותי ואיכותי
בנוגע לשיקולי דעת משמעותיים של ההנהלה אשר הובאו בחשבון לשם קביעת ההכנסה
שהוכרה.
התקן ייושם באופן רטרוספקטיבי לגבי תקופות שנתיות המתחילות ביום  1בינואר  2017או
לאחריו ,בהתחשב בהקלות המפורטות בהוראות המעבר ל.IFRS 15 -
בהתאם להוראות  ,IFRS 15יישומו המוקדם אפשרי .הקבוצה בוחנת את השפעתו הצפויה
של  IFRS 15על דוחותיה הכספיים.
כה .יישום למפרע כתוצאה מיישום תקן חשבונאי חדש:
(1

השינוי במדיניות החשבונאית ואופן היישום לראשונה
החל משנת  ,2013יישמה הקבוצה לראשונה מספר תקני חשבונאות חדשים )ראה ביאור כד'
לעיל( ,כאשר לאימוץ  IAS 19המתוקן הייתה השפעה על מספרי ההשוואה בדוחות
הכספיים .להלן מובא מידע לגבי היישום לראשונה של התקן הנ"ל ולגבי השפעתו על מספרי
ההשוואה בדוחות הכספיים.
כפי שתואר ב -כד') (4לעיל IAS 19 ,המתוקן כולל שינויים מהותיים לאופן ההכרה והמדידה
של תוכניות להטבה מוגדרת והטבות בגין פיטורין .בין השאר IAS 19 ,המתוקן דורש הכרה
בהוצאות או הכנסות ריבית נטו ,המחושבות על יתרת הנכס או התחייבות להטבת עובד נטו
תוך שימוש בשיעור ההיוון המשמש למדידת ההתחייבות בגין הטבה מוגדרת .טיפול
חשבונאי זה מחליף את השימוש ב"תשואה חזויה על נכסי תוכנית" .עד ליישומו לראשונה של
 IAS 19המתוקן ,מדיניותה החשבונאית של הקבוצה ,הייתה לזקוף רווחים או הפסדים
אקטואריים ,אשר נבעו כתוצאה משינויים בהנחות אקטואריות וכתוצאה מהשוני בין הנחות
שהונחו בעבר לבין התוצאות בפועל ,לרווח או הפסד בתקופה בה נבעו .עם היישום לראשונה
של  IAS 19המתוקן" ,מדידות מחדש" ,כפי שמחושבות על פי ההוראות החדשות ,נזקפות
לרווח כולל אחר.
כמו כן ,ההבחנה בין הטבות עובד לטווח קצר או ארוך ,לשם מדידתן בדוחות הכספיים,
מתבססת מעתה ואילך על המועד בו צפוי התשלום ולא על המועד בו התשלום עשוי להידרש.
לפיכך ,עם יישומו לראשונה של  IAS 19המתוקן ,נמדדת ההתחייבות בגין הטבה בגין דמי
חופשה באותו אופן שבו נמדדת ההתחייבות בגין תוכניות להטבה מוגדרת.
הקבוצה יישמה לראשונה את  IAS 19המתוקן החל מיום  1בינואר  ,2013באופן
רטרוספקטיבי לכל התקופות המדווחות.
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ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים )המשך(
ביאור  - 2עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(:
כה .יישום למפרע כתוצאה מיישום תקן חשבונאי חדש )המשך(:
 (2ההשפעה על מספרי ההשוואה בדוחות הכספיים
להלן ההשפעה של השינויים במדיניות החשבונאית שתוארו לעיל על נתוני הדוחות
המאוחדים על מצב הכספי לימים  31בדצמבר  2012ו 1 -בינואר  2012ועל נתוני הדוחות
המאוחדים על הרווח או הפסד ורווח כולל אחר ועל הדוחות המאוחדים על תזרימי המזומנים
לשנים  2012ו:2011-
כפי שדווח
בעבר
ההשפעה על הדוחות המאוחדים על הרווח או הפסד ורווח כולל אחר:
 (1ההשפעה על נתוני השנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר :2012
נתוני רווח או הפסד:
עלות ההכנסות
הוצאות מכירה ושיווק
הוצאות הנהלה וכלליות
רווח כולל אחר  -סעיף אשר לא יסווג מחדש לרווח או הפסד -
מדידות מחדש של התחייבויות )נטו( בשל סיום יחסי עובד-מעביד
רווח למניה המיוחס לבעלים של החברה-
בסיסי ובדילול מלא

166,155
25,036
10,002

141
9
144

166,296
25,045
10,146

-

248

248

)(0.02

0.95

0.97

 (2ההשפעה על נתוני השנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר :2011
נתוני רווח והפסד:
עלות ההכנסות
הוצאות מכירה ושיווק
הוצאות הנהלה וכלליות
רווח כולל אחר  -סעיף אשר לא יסווג מחדש לרווח או הפסד:
מדידות מחדש של התחייבויות )נטו( בשל סיום יחסי עובד-מעביד
רווח למניה המיוחס לבעלים של החברה:
בסיסי ובדילול מלא
ההשפעה על הדוחות המאוחדים על המצב הכספי ליום  31בדצמבר
:2012
התחייבויות שוטפות:
זכאים ויתרות זכות -
אחרים
התחייבויות שאינן שוטפות -
מסי הכנסה נדחים
הון:
הון המיוחס לבעלים של החברה-
עודפים
ההשפעה על ההון ליום  1בינואר :2011
הון המיוחס לבעלים של החברה
עודפים
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השפעת היישום
לראשונה של
 IAS 19המתוקן
אלפי ש " ח

כמדווח
בדוחות
כספיים אלה

97,825
18,956
10,752

)(6
3
96

97,819
18,959
10,848

-

167

167

0.81

)(0.01

0.80

15,597

)(757

14,840

11,255

189

11,444

100,203

568

100,771

92,435

540

92,975

מפעלי ע.שנפ ושות' בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים )המשך(
ביאור  - 2עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(:
כה .הצגה מחדש כתוצאה מיישום תקן חשבונאי חדש )המשך(:
כפי שדווח
בעבר

ההשפעה על הדוחות המאוחדים על תזרימי המזומנים:
 (1ההשפעה על נתוני השנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר :2012
רווח לפני מסים על ההכנסה
שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות תפעוליים:
קיטון בזכאים ויתרות זכות -
אחרים כולל הפרשות
 (2ההשפעה על נתוני השנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר :2011
רווח לפני מסים על ההכנסה
שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות תפעוליים-
קיטון בזכאים ויתרות זכות -
אחרים כולל הפרשות

השפעת היישום
לראשונה של
 IAS 19המתוקן
אלפי ש " ח

כמדווח
בדוחות
כספיים אלה

16,783

)(294

16,489

)(1,816

294

)(1,522

14,796

)(93

14,703

)(1,236

93

)(1,143

ביאור  - 3עיקרי השיקולים ,האומדנים וההנחות החשבונאיים המהותיים בעריכת הדוחות הכספיים
אומדנים ושיקולי דעת נבחנים באופן מתמיד ,ומבוססים על ניסיון העבר ועל גורמים נוספים ,לרבות
ציפיות ביחס לאירועים עתידיים שנחשבות לסבירות לאור הנסיבות הקיימות.
א .אומדנים והנחות חשבונאיים מהותיים
הקבוצה מגבשת אומדנים והנחות בנוגע לעתיד .מעצם טבעם ,נדיר שהאומדנים החשבונאיים
המתקבלים יהיו זהים לתוצאות המתייחסות בפועל .האומדנים וההנחות ,שבגינם ישנו סיכון
משמעותי לביצוע התאמות מהותיות בערכם בספרים של נכסים והתחייבויות במהלך שנת הכספים
הבאה ,מפורטים להלן:
 (1מלאי
הקבוצה עורכת אומדנים על בסיס רבעוני לצורך הפחתת מלאי איטי או מת בהתאם לניסיון
העבר ,יתרות מלאי שנותרו מעונות קודמות והערכת תחזית המכירות.
 (2אורך החיים השימושיים של רכוש קבוע ונכסים בלתי מוחשיים
הנהלת הקבוצה קובעת את אומדן אורך החיים השימושיים והוצאות הפחת וההפחתה
המתייחסות עבור הרכוש הקבוע והנכסים בלתי מוחשיים שלה .אומדן זה עשוי להשתנות
באופן משמעותי ,כתוצאה מחידושים טכנולוגיים ,פעילות המתחרים בתגובה לשינויים בענף
ושינוי בתקופה שבה צופה החברה ליהנות מהטבות כלכליות הנובעות מזכויות חוזיות או
משפטיות לרבות אומדן לתקופות חידוש .הנהלת הקבוצה תגדיל את הוצאות הפחת
וההפחתה ,כאשר אורך החיים השימושיים יקטן ביחס לאומדנים קודמים ,או לחילופין ,תכיר
בירידת ערך או תמחק נכסים שהתיישנו מבחינה טכנולוגית או נכסים לא-אסטרטגיים שננטשו
או נמכרו או זכויות משפטיות או חוזיות שהסתיימו.
 (3תביעות בגין אחריות מוצר
הקבוצה מציעה ללקוחותיה ,בדרך-כלל ,אחריות לתקופה של עד  25חודשים על המצברים
שהיא מוכרת .הנהלת הקבוצה עורכת אומדן של ההפרשה המתייחסת לתביעות בגין אחריות
מוצר עתידיות על סמך נתוני תביעות עבר בנוגע לתביעות אחריות מוצר ,וכן בהתבסס על
המגמות השוררות באותה עת ,שעשויות להצביע על שוני בין עלותן של תביעות העבר לעלותן
של תביעות עתידיות.
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מפעלי ע.שנפ ושות' בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים )המשך(
ביאור  - 3עיקרי השיקולים ,האומדנים וההנחות החשבונאיים המהותיים בעריכת הדוחות הכספיים )המשך(:
א .אומדנים והנחות חשבונאיים מהותיים )המשך(:
 (3תביעות בגין אחריות מוצר )המשך(:
גורמים ,העשויים להשפיע על אומדני נתוני התביעות ,כוללים את הצלחתן של יוזמות הקבוצה
בתחום התפוקה והאיכות ,כמו גם את עלויות החלקים והעבודה.
אם העלויות בגין תביעות אחריות מוצר היו שונות ב 10%-בהשוואה לאומדני ההנהלה,
ההפרשה לתביעות בגין אחריות מוצר הייתה גבוהה ב 368 -אלפי ש"ח בקירוב או נמוכה ב-
 368אלפי ש"ח בקירוב.
 (4הפרשות לחובות מסופקים
ההפרשה לחובות מסופקים נקבעת בחלקה באופן ספציפי ,בגין חובות שגבייתם מוטלת בספק,
ובחלקה לפי שיעורים מסוימים ,המתבססים על גיל החובות ,מיתרת הלקוחות הנותרים.
ביום  17בינואר 2012 ,דיווח לקוח של הקבוצה ,אייס אוטו דיפו בע"מ )להלן" :אייס"( ,על
הגשת בקשה למתן צו להקפאת הליכים ולמינוי נאמנים של אייס ואייס רשתות שיווק – מוצרי
צריכה בע"מ )חברה בת של אייס( לבית המשפט )הבקשה אושרה ביום  18בינואר .(2012
חובה של אייס לקבוצה ,נכון ליום  31בדצמבר  2011הסתכם בכ 5.5 -מיליוני ש"ח ובהתאם,
הקבוצה ביצעה הפרשה בדוחותיה הכספיים בשנת  ,2011בגין חוב זה בהתאם לחוות דעת של
יועציה המשפטיים.
במהלך שנת  2013קיבלה הקבוצה אישור ממס הכנסה על הכרה בחלק מהחוב כחוב אבוד
והתקבל סכום נוסף ממפרק אייס .כתוצאה מכך יתרת החוב ליום  31בדצמבר  2013מסתכמת
לסך של כ 2,830 -אלפי ש"ח .הקיטון בחוב בוצע כנגד קיטון מקביל בהפרשה לחובות
מסופקים.
 (5הקצאת מחיר רכישה במסגרת צירופי עסקים
הקבוצה הקצתה את מחיר הרכישה שנקבע במסגרת צירופי עסקים של כסלו ואליאנס שיווק
לנכסים המזוהים שנרכשו וכן להתחייבויות ולהתחייבויות התלויות שניטלו לפי שווים ההוגן
במועד צירוף העסקים .עבודה זו אשר נערכה על ידי מעריך שווי חיצוני למועד הרכישה
מבוססת על שיטות הערכה שונות ,ומושפעת מאומדנים והנחות המבוססים בעיקרם על תנאי
השוק שהיו קיימים במועד הרכישה ועל התפתחויות צפויות במשק.
 (6אומדן ירידת ערך נכסים בלתי מוחשיים
הקבוצה בוחנת על בסיס שנתי האם קיימת ירידת ערך של מוניטין וכן בוחנת באופן שוטף האם
קיימים סימנים המצביעים על ירידת ערך של נכסים בלתי מוחשיים ,בהתאם למדיניות
החשבונאית המוצגת בביאור  .2במסגרת זו ,אומדת הקבוצה את הסכומים ברי ההשבה של
היחידות מניבות המזומנים אליהן שייכים הנכסים בלתי מוחשיים האמורים .סכומים ברי השבה
של יחידות מניבות מזומנים נקבעים על בסיס חישוב שווי שימוש ,או שווי הוגן בניכוי עלויות
מכירה .חישובים אלה מחייבים שימוש באומדנים.
לפרטים נוספים בקשר עם בחינת ירידת ערך מוניטין  -ראה ביאור 13ג'.
ב .שיקולי דעת בעלי השפעה מהותית על יישום מדיניותה החשבונאית של הישות
איחוד של ישות בה החברה מחזיקה פחות ממרבית זכויות ההצבעה
הנהלת החברה בחנה האם קיימת לחברה שליטה בכסלו ובאליאנס שיווק אשר נרכשו בחודש
ספטמבר  .2012להערכת הנהלת החברה ,למרות ששיעור החזקת החברה בזכויות ההצבעה בכסלו
הינו  ,50%מתקיימת שליטה של החברה בכסלו ובאליאנס שיווק כיוון שהחברה מחזיקה באופציה
שהוענקה לה בהסכם הרכישה ,לרכישת מניות כסלו המוחזקות על ידי בעלת המניות האחרת בכסלו
– ראה ביאור  .5אופציה זו הניתנת למימוש באופן מיידי מהווה זכות ממשית בידי החברה ,שכן
להערכת הנהלת החברה מימוש האופציה יביא לכדי הגברת הסינרגיה בין פעילות החברה לבין
פעילות הצמיגים שנרכשה.
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מפעלי ע.שנפ ושות' בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים )המשך(
ביאור  - 4מכשירים פיננסיים וניהול סיכונים פיננסיים:
א.

ניהול סיכונים פיננסיים:
(1

גורמי סיכון פיננסיים
פעילויות הקבוצה חושפות אותה למגוון סיכונים פיננסיים :סיכוני שוק )לרבות סיכוני מטבע,
סיכון שווי הוגן בגין שיעור ריבית ,סיכון תזרימי מזומנים בגין שיעור ריבית ,סיכון מדד
המחירים לצרכן וסיכון מחיר( ,סיכוני אשראי וסיכוני נזילות .תוכניתה הכוללת של הקבוצה
לניהול סיכונים מתמקדת בכך כי לא ניתן לצפות את התנהגות השווקים הפיננסיים ובניסיון
למזער השפעות שליליות אפשריות על ביצועיה הכספיים של הקבוצה .הקבוצה משתמשת
במכשירים פיננסיים נגזרים על מנת להגן על עצמה בפני החשיפות לסיכונים כאמור.
ניהול הסיכונים מתבצע על-ידי מחלקת הכספים של הקבוצה בהתאם למדיניות המאושרת
על-ידי הדירקטוריון .מחלקת הכספים של הקבוצה מזהה ,מעריכה ומגדרת את הסיכונים
הכספיים תוך שיתוף פעולה צמוד עם יחידותיה התפעוליות של הקבוצה.
א(

סיכוני שוק:
) (1סיכוני שער חליפין
פעילות הקבוצה היא בינלאומית והיא חשופה לסיכוני שער חליפין הנובעים
מחשיפות למטבעות שונים ,בעיקר לדולר של ארה"ב ולאירו .סיכון שער חליפין
נובע מעסקות מסחריות עתידיות ,נכסים או התחייבויות הנקובים במטבע חוץ
והשקעה נטו בפעילות חוץ.
סיכון שער חליפין קיים כאשר עסקות מסחריות עתידיות או נכסים והתחייבויות
המוכרים בדוחות הכספיים נמדדים ונקובים במטבע שאינו מטבע הפעילות של
הישות.
הקבוצה משקיעה לרוב בנגזרים של מטבע חוץ  -חוזי אקדמה  -על מנת להגן על
עצמה מפני הסיכון שבו תזרים המזומנים הנובע ממכירות מוצרים או קניות
חומרי גלם יושפע משינוי בשערי החליפין .פרק הזמן של חוזים אלה קצר משנה
אחת .עסקאות אלה נועדו בעיקרן להגנה מפני השינוי שבשערי החליפין של
הדולר והאירו כנגד השקל.
במגזר המצברים ,מדיניות ניהול הסיכונים של מחלקת הכספים הינה לגדר את
תזרימי המזומנים הצפויים )בעיקר מכירות לייצוא ורכישת מלאי( בכל מטבע זר
עיקרי ב 12-החודשים הבאים.
במגזר הצמיגים הקבוצה מבצעת גידור חלקי באמצעות עסקאות אקדמה
לתזרימי המזומנים הצפויים הכוללים בעיקר תשלומים לספקי מלאי.
) (2סיכון מחיר
הקבוצה היתה חשופה בעבר לסיכון בגין החזקותיה במכשירים הוניים ,עקב
ההשקעות שבידיה המסווגות בדוח על המצב הכספי כנכסים פיננסיים בשווי
הוגן דרך רווח או הפסד.
במטרה לנהל את סיכון המחיר הנובע מאחזקותיה במכשירים הוניים אלה
הקבוצה גיוונה את תיק אחזקותיה .גיוון תיק האחזקות התבצע בהתאם
למדיניות שנקבעה על-ידי דירקטוריון החברה .מדיניות ההשקעה של הקבוצה
היתה ניהול תיק סולידי הכולל השקעה במניות בשיעור של עד .10%
כמו כן ,הקבוצה חשופה לסיכון בגין מחירי סחורות .הקבוצה מתמודדת עם סיכון
זה בעדכון המחיר לצרכן )עלייה /הורדת מחיר( אחת לתקופה בהתאם לשינויים
במחירי הסחורות.
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מפעלי ע.שנפ ושות' בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים )המשך(
ביאור  - 4מכשירים פיננסיים וניהול סיכונים פיננסיים) :המשך(:
א.

ניהול סיכונים פיננסיים )המשך(:
א(

סיכוני שוק )המשך(:
) (3סיכון תזרימי מזומנים ושווי הוגן בגין שיעור ריבית
הלוואות הנושאות שיעורי ריבית משתנים חושפות את הקבוצה לסיכון תזרימי
מזומנים ואילו הלוואות הנושאות שיעורי ריבית קבועים חושפות את הקבוצה
לסיכון שיעור ריבית בגין שווי הוגן .בשנים  2013ו 2012 -לקבוצה יש הלוואות
בריבית משתנה בגובה הפריים והלוואות הנקובות בריבית קבועה .בשנת 2012
היו נקובות הלוואות הקבוצה בריבית קבועה.
)(4

סיכון מדד
לקבוצה אגרות חוב שהונפקו אשר צמודות לשינויים במדד .סכום ההתחייבות
בגין אגרות החוב אשר צמוד למדד ושבגינו קיימת לקבוצה חשיפה לשינוים במדד
לימים  31בדצמבר  2013ו 2012 -הינו כ 9,831 -אלפי ש"ח וכ 19,466 -אלפי
ש"ח ,בהתאמה .בכדי לנהל חלק מחשיפת הקבוצה לשינויים במדד ,הקבוצה
התקשרה ביום  25במרס  2008בחוזה עתידי של קרן על סך של כ10,000 -
אלפי ש"ח )יתרת העסקה נכון ליום  31בדצמבר 2013 ,לאחר פירעון ארבעה
תשלומים בהתאם ללוח הסילוקין הינה קרן על סך של  2,000אלפי ש"ח(
שמטרתה להגן על ההתחייבות המדדית של הקבוצה .ההגנה אינה מטופלת
כהגנה חשבונאית .ראה גם ביאור 7ב' .אילו שיעורי עליית המדד ליום 31
בדצמבר  2013היו גבוהים/נמוכים ב ,5%-בהינתן שכל שאר המשתנים נותרו
קבועים ,הרווח לאחר מס היה נמוך/גבוה ב 492 -אלפי ש"ח ) 973 - 2012אלפי
ש"ח( ,בעיקר כתוצאה מהוצאות ריבית נמוכות/גבוהות יותר בגין אגרות חוב
שהונפקו.

ב(

סיכוני אשראי
סיכוני האשראי מטופלים ברמת הקבוצה .סיכוני אשראי נובעים ממזומנים ושווי
מזומנים ,מכשירים פיננסיים נגזרים ,פיקדונות בבנקים ובמוסדות פיננסיים אחרים וכן
חשיפות אשראי ביחס ללקוחות סיטונאיים וקמעונאיים.
כדי לנהל את החשיפה לסיכון האשראי ,מחלקת הכספים סוקרת את איכות האשראי
של הלקוח ,תוך התחשבות במצבו הפיננסי ,בניסיון העבר עמו ובגורמים נוספים.
מגבלות סיכון ) (risk limitsפרטניות נקבעות לכל לקוח ולקוח ,בהתבסס על פרמטרים
ובהתאם למגבלות שנקבעו על-ידי הנהלת הקבוצה .השימוש במגבלות הסיכון נבחן
באופן שוטף ,המכירות ללקוחות מסולקות במזומן ובאמצעות חברות כרטיסי אשראי
עד  180ימים ממועד האספקה.
המזומנים ושווי המזומנים ,הנכסים הפיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד
והמכשירים הפיננסיים הנגזרים של הקבוצה לתאריכים  31בדצמבר  2013ו2012 -
הופקדו בבנקים גדולים בישראל .הקבוצה מתקשרת עם בנקים ומוסדות פיננסיים
אחרים שדורגו באופן בלתי-תלוי בדירוג  AAלפחות.
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מפעלי ע.שנפ ושות' בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים )המשך(
ביאור  - 4מכשירים פיננסיים וניהול סיכונים פיננסיים )המשך(:
ניהול סיכונים פיננסיים )המשך(:

א.

(1

גורמי סיכון פיננסיים )המשך(:
ג(

סיכון נזילות
תחזית תזרימי המזומנים מבוצעת על-ידי מחלקת הכספים של הקבוצה ,הן ברמת
הישויות השונות בקבוצה והן במאוחד .מחלקת הכספים של הקבוצה בוחנת תחזיות
שוטפות של דרישות נזילות בקבוצה כדי לוודא שקיימים די מזומנים לצרכים
התפעוליים ,תוך הקפדה שבכל עת יהיו מספיק מסגרות אשראי לא מנוצלות )ראה
ביאור  ,(15כך שהקבוצה לא תחרוג ממסגרות האשראי ומאמות מידה פיננסיות בגין
איזו ממסגרות האשראי שלה .תחזיות אלה מביאות בחשבון מספר גורמים כגון
תוכניות הקבוצה להשתמש בחוב לצורך מימון פעילותה ועמידה באמות מידה פיננסיות
מחייבות.
הטבלה שלהלן מציגה את התחייבויותיה הפיננסיות של הקבוצה ואת המכשירים
הפיננסיים הנגזרים המסולקים בנטו כשהם מסווגים לקבוצות פירעון רלוונטיות ,על-פי
התקופה הנותרת למועד פירעונן החזוי נכון לתאריכים  31בדצמבר  2013ו.2012 -
הסכומים המוצגים בטבלה הינם תזרימי מזומנים חוזיים בלתי מהוונים .יתרות שיעמדו
לפירעון בתוך  12חודשים אינן שונות מהותית משוויין בספרים כיוון שהשפעת ההיוון
בטווח זמן שכזה אינה מהותית.
פחות
משנה
יתרה ליום  31בדצמבר :2013
אשראי והלוואות
מכשירים פיננסיים נגזרים
התחייבות בגין תמורה מותנית
בצירוף עסקים
ספקים ויתרות זכות אחרות
יתרה ליום  31בדצמבר :2012
אשראי והלוואות
מכשירים פיננסיים נגזרים
התחייבות בגין תמורה מותנית
בצירוף עסקים
ספקים ויתרות זכות אחרות

בין 1-2
שנים
אלפי ש"ח

בין 2-5
שנים

81,806
217

14,670
-

22,148
-

42,820
124,843

9,883
24,553

4,333
26,481

83,370
272

18,201
-

23,147
-

46,745
130,387

18,201

13,313
36,460

כל חוזי האקדמה על שערי החליפין צפויים להיות מסולקים בתוך  12חודשים מתאריך
הדוח על המצב הכספי .לתאריך הדיווח ,חוזים אלה מחייבים תזרימי מזומנים שליליים
בלתי-מהוונים בסך  20,793אלפי ש"ח ) 16,294 :2012אלפי ש"ח(.
(2

ניהול סיכוני הון
יעדי ניהול סיכוני ההון של הקבוצה הינם לשמר את יכולתה של הקבוצה להמשיך ולפעול
כעסק חי במטרה להעניק לבעלי המניות תשואה על השקעתם ,הטבות לבעלי עניין אחרים,
ולקיים מבנה הון מיטבי במטרה להפחית את עלויות ההון.
הקבוצה עשויה לנקוט בצעדים שונים במטרה לשמר או להתאים את מבנה ההון שלה,
לרבות שינוי סכומי הדיבידנדים המשולמים לבעלי המניות ,החזר הון לבעלי המניות ,הנפקת
מניות חדשות או מכירת נכסים לצורך פירעון חובות.
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מפעלי ע.שנפ ושות' בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים )המשך(
ביאור  - 4מכשירים פיננסיים וניהול סיכונים פיננסיים )המשך(:
א.

ניהול סיכונים פיננסיים )המשך(:
(3

אומדני שווי הוגן
להלן ניתוח של המכשירים הפיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד לפי שיטת
הערכה .הרמות השונות הוגדרו כלהלן:
*
*
*

מחירים מצוטטים )בלתי-מותאמים( בשווקים פעילים בהם נסחרים נכסים או התחייבויות
זהים )רמה .(1
נתונים שאינם מחירים מצוטטים ,שנכללו ברמה  ,1אשר ניתנים לצפיה לגבי הנכס או
ההתחייבות ,בין אם במישרין )כלומר כמחירים( ובין אם בעקיפין )כלומר נגזרים
מהמחירים( )רמה .(2
נתונים לגבי הנכס או ההתחייבות שאינם מבוססים על מידע שוק ניתן לצפיה )נתונים
שאינם ניתנים לצפיה( )) (unobservable inputsרמה .(3

הטבלה שלהלן מציגה את הנכסים וההתחייבויות של הקבוצה הנמדדים בשווי הוגן נכון ליום
 31בדצמבר :2013
רמה 1
סה"כ
רמה 3
רמה 2
אלפי ש"ח
נכסים:
6
נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד 6
מכשירים פיננסיים נגזרים
343
343
סה"כ נכסים
349
343
6
התחייבויות:
217
217
מכשירים פיננסיים נגזרים
התחייבות בגין תמורה מותנית בצירוף עסקים
14,216 14,216
סה"כ התחייבויות
14,433 14,216
217
הטבלה שלהלן מציגה את הנכסים וההתחייבויות של הקבוצה הנמדדים בשווי הוגן נכון ליום
 31בדצמבר .2012
סה"כ
רמה 3
רמה 2
רמה 1
אלפי ש"ח
נכסים:
9
נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד 9
מכשירים פיננסיים נגזרים
589
589
סה"כ נכסים
598
589
9
התחייבויות:
272
272
מכשירים פיננסיים נגזרים
התחייבות בגין תמורה מותנית בצירוף עסקים -
13,313 13,313
סה"כ התחייבויות
13,585 13,313
272
שוויים ההוגן של מכשירים פיננסיים הנסחרים בשווקים פעילים מבוסס על מחיר השוק
המצוטט נכון לתאריך הדוח על המצב הכספי .שוק נחשב פעיל אם המחירים המצוטטים
זמינים בנקל ומתעדכנים באופן סדיר על-ידי בורסה ,סוחרים ,ברוקרים ,גופים ענפיים ,גופים
המספקים שירותי תמחור או רשויות פיקוח ממשלתיות ,ואם המחירים בשוק זה נקבעים על
בסיס עסקות בשוק המתבצעות בפועל ובאופן סדיר בין צדדים בלתי-קשורים .מכשירים אלה
נכללים ברמה  .1המכשירים שמחזיקה הקבוצה הנכללים ברמה  1הם ניירות ערך הנסחרים
בבורסה המשמשים אותה כהשקעות הוניות שיועדו לשווי הוגן דרך רווח או הפסד.
שוויים ההוגן של המכשירים הפיננסיים שאינם נסחרים בשווקים פעילים )לדוגמה מכשירים
פיננסיים נגזרים( נקבע באמצעות שיטות הערכת שווי .שיטות אלה מתבססות עד כמה
שניתן על נתוני שוק נצפים ,אם הם זמינים ,ומסתמכות כמה שפחות על הערכות של הישות
עצמה .אם כל הנתונים המשמעותיים הנדרשים לביצוע הערכות שווי הוגן ניתנים לצפייה,
המכשיר נכלל ברמה  .2אם אחד או יותר מהנתונים המשמעותיים אינם מבוססים על נתוני
שוק נצפים ,המכשיר נכלל ברמה .3
השווי ההוגן של התמורה המותנית בצירוף עסקים מבוסס על מלוא תזרימי המזומנים
הצפויים להשתלם במסגרת התחייבות החברה להשקעה נוספת מהוונים בשיעור ריבית
פריים  ,3.75% +לפרטים נוספים ראה ביאור 5א'.
31

מפעלי ע.שנפ ושות' בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים )המשך(
ביאור  - 4מכשירים פיננסיים וניהול סיכונים פיננסיים )המשך(:
ב.

מכשירים פיננסיים:
(1

מכשירים פיננסיים לפי קבוצות
המדיניות החשבונאית לטיפול במכשירים פיננסיים יושמה עבור הפריטים הבאים:
 31בדצמבר :2013
נכסים בשווי הוגן דרך רווח או
הפסד
נכסים שיועדו
נכסים
לשווי הוגן דרך
המוחזקים
רווח או הפסד
למסחר
אלפי ש"ח

הלוואות
וחייבים

נכסים:
מזומנים ושווי מזומנים
נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד
מכשירים פיננסיים נגזרים
לקוחות וחייבים אחרים )למעט הוצאות מראש,
ומקדמות לספקים(
סה"כ

סה"כ

6,904
-

343

6
-

6,904
6
343

178,585
185,489

343

6

178,585
185,838

התחייבויות
המוחזקות
למסחר

התחייבויות
פיננסיות
אחרות בעלות
מופחתת
אלפי ש"ח

התחייבויות:
אשראי והלוואות לזמן קצר
ספקים וזכאים אחרים )למעט מקדמות
מלקוחות ,הכנסה נדחית בגין מצברים הניתנים כהטבה והפרשה
לדמי חופשה ,הבראה ואי-היעדרות(
מכשירים פיננסיים נגזרים
הלוואות והתחייבויות פיננסיות אחרות לזמן ארוך
סה"כ

סה"כ

-

81,465

81,465

217
217

43,085
64,970
189,520

43,085
217
64,970
189,737

 31בדצמבר :2012

הלוואות
וחייבים
נכסים:
מזומנים ושווי מזומנים
נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד
מכשירים פיננסיים נגזרים
לקוחות וחייבים אחרים )למעט הוצאות מראש,
ומקדמות לספקים(
סה"כ

נכסים בשווי הוגן דרך רווח או
הפסד
נכסים שיועדו
נכסים
לשווי הוגן דרך
המוחזקים
רווח או הפסד
למסחר
אלפי ש"ח

סה"כ

4,473
-

589

9
-

4,473
9
589

180,276
184,749

589

9

180,276
185,347
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מפעלי ע.שנפ ושות' בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים )המשך(
ביאור  - 4מכשירים פיננסיים וניהול סיכונים פיננסיים )המשך(:
ב.

מכשירים פיננסיים )המשך(:
(1

מכשירים פיננסיים לפי קבוצות )המשך(:

התחייבויות
המוחזקות
למסחר
התחייבויות:
אשראי והלוואות לזמן קצר
ספקים וזכאים אחרים )למעט מקדמות
מלקוחות ,הכנסה נדחית בגין מצברים הניתנים כהטבה והפרשה
לדמי חופשה ,הבראה ואי-היעדרות(
מכשירים פיננסיים נגזרים
הלוואות והתחייבויות פיננסיות אחרות לזמן ארוך
סה"כ

התחייבויות
פיננסיות
אחרות בעלות
מופחתת
אלפי ש"ח

סה"כ

-

81,443

81,443

272
272

47,520
49,632
178,595

47,520
272
49,632
178,867

 (2החשיפה המרבית של הקבוצה לסיכוני האשראי הינה כדלקמן:
 31בדצמבר
2013
אלפי ש"ח
4,473
6,904
589
343

2012

מזומנים ושווי מזומנים המופקדים בבנקים גדולים בארץ
מכשירים פיננסיים נגזרים
לקוחות וחייבים אחרים )למעט הוצאות מראש,
ומקדמות לספקים(

178,585

180,276

במטרה להקטין את הסיכון שבגביית חובות הלקוחות ,נוהגת הקבוצה ,במרבית המקרים,
לדרוש מלקוחותיה ערבויות אישיות ,להבטחת חובותיהם .לקבוצה מספר מנגנוני גבייה:
)(1
)(2
)(3
)(4

קבלת המחאות דחויות או כרטיסי אשראי ,המשוכים על ידי לקוחות הקבוצה;
קבלת המחאות מצד שלישי )לקוחות של לקוחות הקבוצה( ,המוסבות לטובת הקבוצה;
קבלת כרטיסי אשראי מצד שלישי )לקוחות של לקוחות הקבוצה( ,ישירות לטובת
הקבוצה;
באמצעות העברות בנקאיות.

בגין חובות חלק מהלקוחות ,מפרישה הקבוצה סכומים לחובות מסופקים .ההפרשה נעשית
על סמך קריטריונים שונים שהקבוצה בנתה לעצמה לאורך תקופת פעילותה ,בין השאר
הסתמכות על ביצועים בעבר ,אמצעי תשלום בהם משתמש הלקוח ,מבנה בעלות של
הלקוח ,עדכון יומי של סטטוס הלקוח ו/או חשבון הבנק שלו ,עפ"י דיווחי בנק ישראל ומידע
נוסף המתקבל מחברת מידע עימה קשורה הקבוצה בהסכם לאספקת מידע .בנוסף,
מסתמכת הקבוצה גם על מידע שנמסר מנציגיה שנמצאים בקשר ישיר עם הלקוחות בעת
אספקת המצברים והצמיגים.
בהסתמך על קריטריונים אלה הקבוצה אינה מפרישה לחובות מסופקים בגין חובות משרדי
ממשלה ,חברות ממשלתיות ולקוחות נוספים .בגין לקוחות אחרים ,מפרישה הקבוצה באופן
ספציפי בהתאם לקריטריונים ולמידע המצוי בידי הנהלת הקבוצה .בדיקת איכות החוב
נעשית בתדירות גבוהה וההפרשה לחובות מסופקים נעשית בתדירות חודשית.
(3

ריכוז סיכוני אשראי
רוב מכירות הקבוצה נעשות בישראל לשוק הפרטי ,למספר רב של לקוחות .אי-לכך ,יתרות
הלקוחות של הקבוצה אינן מייצגות ריכוז משמעותי של סיכון אשראי ליום  31בדצמבר
.2013
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מפעלי ע.שנפ ושות' בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים )המשך(
ביאור  - 5צירוף עסקים:
א .רכישת כסלו ואליאנס שיווק
ביום  3בספטמבר  2012הושלמה עסקה בה השקיעה החברה בכסלו סך כולל של  58מיליון ש"ח
) 45מיליון ש"ח במזומן והיתרה בסך  13מיליון ש"ח תשולם לכסלו בהתאם לתנאי התחייבות
הקבוצה כמפורט מטה( בתמורה להקצאת  1,000מניות רגילות המהוות  50%מסך הון המניות
המונפק והנפרע של כסלו על בסיס דילול מלא לאחר ההקצאה.
באותו מועד התקשרה כסלו בהסכם עם בעלת המניות הקיימת )להלן "כסלו גרין"() ,להלן:
"ההסכם"( לפיו העמידה כסלו גרין ,לכסלו הלוואת בעלים )להלן" :ההלוואה החדשה"( בסכום של 13
מיליון ש"ח בערבות החברה .ההלוואה החדשה תישא ריבית בגובה פריים  3.75% +מיום השלמת
העסקה .למעט במקרה של פירעון מוקדם לפי החלטת הקבוצה ,תיפרע ההלוואה החדשה במשך
שלוש שנים )בכפוף לעמידה ביעדי רווחיות ותנאים נוספים כמפורט בהסכם( ,החל משנת 2015
וזאת כנגד השקעה נוספת של החברה בכסלו בסך כולל של  13מיליון ש"ח בתוספת ריבית בגובה
פריים  3.75% +מיום השלמת העסקה ,אשר יועברו כנגד פרמיה על מניות וזאת "גב אל גב" כנגד
פירעון ההלוואה החדשה )להלן" :התחייבות החברה להשקעה נוספת"(.
במסגרת ההסכם נקבעו התאמות אפשריות להתחייבות החברה להשקעה נוספת ופירעון ההלוואה
החדשה במידה וספק עיקרי  -קונטיננטל ) (Continental Aktiengesellschaftיבצע פעולות ,אשר
משמעותן הכלכלית הינה ביטול הסכם ההפצה עם קונטיננטל ו/או ביטול הבלעדיות שהוענקה
במסגרתו לכסלו )להלן" :אירוע ההתאמה"( .ככל שאירוע ההתאמה יתרחש במהלך שנת  ,2014סך
של  5מיליון ש"ח מיתרת קרן ההלוואה החדשה ,יפרע ויושקע בכסלו כפרמיה על מניות כסלו ויתרת
סכום התחייבות החברה להשקעה נוספת בכסלו ,תפחת בהתאמה ,ב 5-מיליון ש"ח ,בתוספת ריבית
בשיעור שנתי פריים  3.75%+ממועד ההשלמה .לאחר שנת  ,2014לא תבוצענה התאמות בגין
אירוע ההתאמה .התחייבות החברה להשקעה נוספת הכפופה להתאמות אפשריות כאמור לעיל,
מהווה למעשה תמורה מותנית בגין צירוף עסקים.
במסגרת ההסכם ניתנה לחברה אופציה לתקופה של חמש ) (5שנים שתחילתה במועד השלמת
העסקה ,עם אפשרות לדון ,בסמוך לתום התקופה ,בהארכת התקופה ב 5-שנים נוספות ,לחייב בכל
עת את כסלו גרין ,למכור את מניות כסלו המוחזקות על ידה ,בהתאם לשתי חלופות ,לפי בחירת
כסלו גרין) :א( החלפת מניות כסלו המוחזקות על ידי כסלו גרין במניות החברה ,בהתאם ליחס המרה
אשר ייקבע על ידי מעריך שווי בלתי תלוי בהסתמך על שווי כסלו בתוספת  30%ושווי החברה ללא
תוספת כלשהי )להלן" :הערכת השווי"( ,באופן שלאחר ההחלטה תחזיק הקבוצה במלוא הון המניות
המונפק והנפרע של כסלו ,וכסלו גרין תחזיק במניות החברה כאמור; )ב( החברה תרכוש את מלוא
מניות כסלו גרין בכסלו ,במזומן ,בהתאם להערכת השווי בתוספת .30%
כמו כן ,ביום  3בספטמבר  ,2012הושלמה עסקה בה רכשה חברת כסלו מחברת אליאנס חברה
לצמיגים בע"מ את מלוא המניות והלוואות הבעלים של חברת אליאנס שיווק בתמורה לסך של כ76 -
מיליון ש"ח.
במסגרת ההסכם ,נקבע מנגנון הדדי לשיפוי בין כסלו לבין בעל השליטה בכסלו גרין בהתאם לעילות,
למגבלות ,לסכומים ולתקופות שנקבעו בהסכם.
ב .מימון עסקת הרכישה ועמידה באמות מידה פיננסיות
לפרטים בדבר מימון עסקת הרכישה ועמידה באמות מידה פיננסיות  -ראה ביאור 15ב'.
ג.

סכומים שהוכרו בגין נכסים ניתנים לזיהוי שנרכשו ,התחייבויות שניטלו והמוניטין
הטבלה המוצגת להלן מסכמת את התמורה עבור רכישת כסלו ואליאנס שיווק ואת סכומי הנכסים
שנרכשו ושל ההתחייבויות שניטלו שהוכרו במועד הרכישה ) 3בספטמבר  (2012וכן את החלק
היחסי של הזכויות שאינן מקנות שליטה ,במועד הרכישה ,בשווים ההוגן של הנכסים נטו הניתנים
לזיהוי של כסלו ואליאנס שיווק.
הנתונים המוצגים בטבלה שלהלן מתבססים על עבודת הקצאת מחיר רכישת כסלו ואליאנס שיווק
שבוצעה על ידי מעריך שווי חיצוני.
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מפעלי ע.שנפ ושות' בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים )המשך(
ביאור  - 5צירוף עסקים )המשך(:
ג.

סכומים שהוכרו בגין נכסים ניתנים לזיהוי שנרכשו ,התחייבויות שניטלו והמוניטין )המשך(:
ליום  3בספטמבר
2012
סעיף
אלפי ש"ח
)מבוקר(
תמורה:
מזומנים
התחייבות בגין תמורה מותנית בצירוף עסקים
סך הכל התמורה

45,000
13,000
58,000

עלויות הקשורות לרכישה )נכללו בהוצאות אחרות בדוח המאוחד
על הרווח הכולל לשנה שהסתיימה ב 31 -בדצמבר (2012

540

סכומים שהוכרו בגין נכסים ניתנים לזיהוי שנרכשו והתחייבויות
שניטלו:
מזומנים ושווי מזומנים
לקוחות
חייבים ויתרות חובה
מלאי
רכוש קבוע
הסכם הפצה קוננטיננטל *
קשרי הפצה קופר *
הסכם הפצה אליאנס *
הסכם הפצה מרנגוני *
קשרי לקוחות *
מיסים נדחים
הלוואות זמן קצר וחלויות שוטפות
ספקים ונותני שירותים
זכאים ויתרות זכות
הלוואות לזמן ארוך
התחייבות בשל סיום יחסי עובד מעביד ,נטו
סך הכל נכסים מזוהים נטו
זכויות שאינן מקנות שליטה
מוניטין

1
2
5
4
3
6

6,719
96,090
1,851
56,770
4,260
26,486
3,265
1,800
1,192
1,119
)(8,344
)(71,500
)(36,406
)(7,506
)(1,079
)(178
74,539
)(37,269
20,730
58,000

* מוצג במסגרת נכסים בלתי מוחשיים
(1

מלאי  -השווי ההוגן של יתרת המלאי הסתכם לסך של כ 56,770 -אלפי ש"ח ומשקף את
עלות רכישת המלאי בסך של כ 48,974 -אלפי ש"ח בתוספת שיעור הרווחיות הגולמית של
קבוצת כסלו ובניכוי שיעור הוצאות מכירה ושיווק .סכום זה נכלל במסגרת המלאי של
הקבוצה ומופחת בהתאם למועד מימוש יחידות הצמיגים ממלאי הקבוצה .בשנת 2012
הופחתו מלוא עודפי העלות בסך של כ 7,796 -אלפי ש"ח.

(2

הסכם הפצה קונטיננטל – עיקר הצמיגים הנמכרים בפעילות כסלו הינם צמיגי "קונטיננטל".
נכון למועד הרכישה ,תוקף ההסכם הינו עד לתום שנת  2013וכולל מנגנון חידוש אוטומטי
לתקופה של שנה .שווי הסכם ההפצה של כסלו מול קונטיננטל נאמד למועד הרכישה בשיטת
 With and Withoutשיעור ההיוון שהונח לחישוב נכס הסכם ההפצה של צמיגי קונטיננטל
הינו  .14%השווי של קשרי ההפצה הוערך ב –  26,486אלפי ש"ח .סכום זה נכלל במסגרת
הנכסים הבלתי מוחשיים של הקבוצה ומופחת על פני  15שנים.
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מפעלי ע.שנפ ושות' בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים )המשך(
ביאור  - 5צירוף עסקים )המשך(:
ג.

סכומים שהוכרו בגין נכסים ניתנים לזיהוי שנרכשו ,התחייבויות שניטלו והמוניטין )המשך(:
(3

הסכם הפצה מרנגוני – לכסלו הסכם הפצה בלעדי של מוצרי מרנגוני עד לתום שנת .2016
השווי ההוגן של הסכם ההפצה הוערך באמצעות היוון תזרים המזומנים ,נטו ממס ,הצפוי
להיות מופק ממכירת סוליות הצמיגים ,על פני  4.33שנים ובניכוי חיובים תורמים .שיעור
ההיוון שהונח לחישוב נכס הסכם ההפצה של מוצרי מרנגוני הינו  .16%השווי של קשרי
ההפצה הוערך ב –  1,192אלפי ש"ח .סכום זה נכלל במסגרת הנכסים הבלתי מוחשיים של
הקבוצה ומופחת על פני  4.33שנים.

(4

הסכם הפצת צמיגי אליאנס חברה לצמיגים בע"מ – במסגרת הסכם רכישת אליאנס שיווק
נחתם הסכם הפצה בין אליאנס שיווק לבין אליאנס חברה לצמיגים בע"מ לתקופה של 5
שנים ,הניתנת להארכה בשלוש שנים נוספות .הסכם ההפצה מאפשר לאליאנס שיווק לעשות
שימוש בשם המסחרי/המותג "אליאנס" מול לקוחותיה .עוד כולל ההסכם היקף רכישת
צמיגים מינימאלי לאורך תקופת ההסכם .השווי ההוגן של הסכם הפצת צמיגי אליאנס חברה
לצמיגים בע"מ הוערך באמצעות היוון תזרים המזומנים ,נטו ממס ,הצפוי להיות מופק
ממכירת הצמיגים על פני  15שנים ובניכוי חיובים תורמים .שיעור ההיוון שהונח לחישוב נכס
הסכם ההפצה הינו  .14%השווי של הסכם ההפצה הוערך ב –  1,800אלפי ש"ח .סכום זה
נכלל במסגרת הנכסים הבלתי מוחשיים של הקבוצה ומופחת על פני  15שנים.

(5

קשרי הפצה קופר – מרבית ממכירת צמיגי ה 4X4בפעילות אליאנס שיווק מיוחס למותג
"קופר" האמריקאי .אליאנס שיווק החלה לשווק מותג זה בשנת  2004באמצעות הסכם
הפצה מתחדש מדי שנה ,למועד הרכישה לא קיים הסכם חתום עם קופר .השווי ההוגן של
קשרי הפצה עם היצרן קופר הוערך באמצעות היוון תזרים המזומנים ,נטו ממס ,הצפוי להיות
מופק ממכירת הצמיגים על פני  15שנים ובניכוי חיובים תורמים .שיעור ההיוון שהונח
לחישוב נכס הסכם ההפצה הינו  .16%השווי של קשרי ההפצה הוערך ב –  3,265אלפי
ש"ח .סכום זה נכלל במסגרת הנכסים הבלתי מוחשיים של הקבוצה ומופחת על פני 15
שנים.

(6

קשרי לקוחות בגין כסלו ואליאנס שיווק  -על פי נתוני ההנהלה ,זוהו מספר לקוחות אשר עמם
מתקיימים קשרי לקוחות נכון למועד הרכישה .השווי ההוגן של קשרי הלקוחות בגין כסלו
הוערך באמצעות היוון תזרים המזומנים ,נטו ממס ,הצפוי להיות מופק ממכירות ללקוחות
חוזרים אשר רוכשים את צמיגי קונטיננטל על פני  5שנים ובניכוי חיובים תורמים .השווי
ההוגן של קשרי הלקוחות בגין אליאנס שיווק הוערך באמצעות היוון תזרים המזומנים ,נטו
ממס ,הצפוי להיות מופק ממכירת ללקוחות חוזרים על פני  5שנים ובניכוי חיובים תורמים.
שיעור ההיוון שהונח לחישוב נכס קשרי לקוחות הינו  .16%השווי של קשרי הלקוחות בגין
כסלו ואליאנס שיווק הוערך ב–  1,119אלפי ש"ח .סכום זה נכלל במסגרת הנכסים הבלתי
מוחשיים של הקבוצה ומופחת על פני  5שנים.

ביאור  - 6מזומנים ושווי מזומנים:
 31בדצמבר
2012
2013
אלפי ש"ח
4,473
6,103
801
4,473
6,904

מזומנים בבנק ובקופה )(on hand
פיקדונות בנקאיים לזמן קצר

המטבעות בהם נקובים או אליהם צמודים המזומנים ושווי המזומנים הינם:
 31בדצמבר
2012
2013
אלפי ש"ח
2,376
4,530
89
2,014
2,005
358
2
3
4,473
6,904

ש"ח
דולר ארה"ב
אירו
ליש"ט
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מפעלי ע.שנפ ושות' בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים )המשך(
ביאור  - 7מכשירים פיננסיים נגזרים:
 31בדצמבר
2012

2013
מועד
מימוש חזוי
חוזי אקדמה על שער
חליפין )א(
חוזי החלפת ריבית )ב(

א.

2014
2014

אלפי ש"ח
התחייבויות
נכסים
217
217

343
343

מועד מימוש
חזוי

2013
2013-2014

אלפי ש"ח
התחייבויות
נכסים
589
589

272
272

חוזי אקדמה על שער חליפין )(forward
ליום  31בדצמבר  ,2013קשורה הקבוצה בעסקות אקדמה ) (forwardלרכישת  348אלפי אירו
תמורת  1,517אלפי ש"ח ולרכישת  5,410אלפי דולר תמורת  19,276אלפי ש"ח.
ליום  31בדצמבר  ,2012קשורה הקבוצה בעסקות אקדמה ) (forwardלרכישת  2,903אלפי אירו
תמורת  14,523אלפי ש"ח ולרכישת  466אלפי דולר תמורת  1,771אלפי ש"ח.

ב.

חוזי החלפת ריבית )(swap
ביום  25במרץ  2008התקשרה הקבוצה עם בנק לאומי ,בעסקת הגנה עתידית בהיקף של
 10,000אלפי ש"ח בגין אג"ח )סדרה א'( שהונפקה על ידי הקבוצה.
מהות העסקה הינה החלפת התחייבות צמודה למדד ונושאת ריבית בשיעור של 5.35%
בהתחייבות לא צמודה נושאת ריבית בשיעור של  .8.34%ההתחשבנות מבוצעת רק על הפרשי
ריביות והצמדה ובהתאם ללוח הסילוקין של אג"ח )סדרה א'( שהונפקה על ידי הקבוצה .רווחים
והפסדים בגין חוזי החלפה על שיעור ריבית ,יועברו באופן שוטף לרווח או הפסד עד לפירעון אגרת
החוב )ראה ביאור  .(23החשיפה המירבית לסיכון אשראי למועד הדוח על המצב הכספי הינה
בגובה השווי ההוגן של הנכסים הנגזרים בתאריך הדוח על המצב הכספי.
ביום ה 31 -במאי  2013וביום ה 31 -במאי  ,2012חל פירעון של קרן אגרות החוב )סדרה א'( של
הקבוצה ,ולכן נפרעה בהתאם קרן בסך של  2,000אלפי ש"ח ,ע.נ בכל אחד מהמועדים בהתאמה
בעסקת ההגנה העתידית.
הסכום הרעיוני של חוזי החלפת שיעור ריבית ליום  31בדצמבר  2013הינו קרן בגובה של 2,000
אלפי ש"ח ע.נ )בשנת  - 2012קרן בגובה של  4,000אלפי ש"ח ע.נ( ושוויו ההוגן הינו נכס בגובה
של  343אלפי ש"ח )בשנת  - 2012בגובה של  589אלפי ש"ח(.

ביאור  - 8חייבים ויתרות חובה:
א.

לקוחות
עיקר סכום הלקוחות נקוב בשקל חדש לא צמוד והנו כדלקמן:
 31בדצמבר
2012
2013
אלפי ש"ח
154
21,055
23,564
119,014
113,990
43,480
43,319
1,417
1,927
)(6,043
)(5,176
177,624
179,077

השקעה המיועדת למימוש
חברות כרטיסי אשראי
חובות פתוחים
שטרות המחאות לגבייה
חובות בטיפול משפטי
בניכוי  -הפרשה לחובות מסופקים
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מפעלי ע.שנפ ושות' בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים )המשך(
ביאור  - 8חייבים ויתרות חובה )המשך(:
א.

לקוחות )המשך(:
התנועה בהפרשה לחובות מסופקים שביצעה הקבוצה הנה כדלקמן:
2013
יתרה לתחילת השנה
הפרשה לחובות מסופקים
יתרות חובה שנמחקו במהלך השנה כחובות אבודים
יתרה לגמר השנה

6,043
1,239
)(2,106
5,176

2012
אלפי ש"ח
6,041
548
)(546
6,043

2011
3,948
2,719
)(626
6,041

סכומים הנזקפים להפרשה לחובות מסופקים או משוחררים ממנה נכללו במסגרת סעיף "הוצאות
הנהלה וכלליות" בדוחות המאוחדים על הרווח או הפסד ורווח כולל אחר )ראה ביאור .(21
סכומים הנזקפים להפרשה נמחקים בדרך כלל כאשר לא צפוי לגבות מזומנים נוספים.
הקבוצה מפרישה סכומים לחובות מסופקים בגין חלק מלקוחותיה ,על סמך קריטריונים שונים
שהקבוצה פיתחה לאורך תקופת פעילותה ,הנבחנים בתדירות חודשית.
נכון ליום  31בדצמבר  ,2013יתרות חובה בסך  6,503אלפי ש"ח ) 31בדצמבר 5,024 -2012
אלפי ש"ח( חורגות ממועד התשלום החוזי אך הקבוצה לא ביצעה בגינן הפרשה לחובות
מסופקים .יתרות אלה קשורות למספר לקוחות בלתי-תלויים ,ועל פי ניסיונה של הקבוצה מהשנים
האחרונות ,פרעו לקוחות אלה את חובותיהם במלואם .גיול יתרת לקוחות אלה הנו כדלקמן:
 31בדצמבר
2012
2013
אלפי ש"ח
עד  3חודשים
 3עד  6חודשים
 6ומעלה
ב.

5,433
947
123
6,503

3,876
524
624
5,024

אחרים:
 31בדצמבר
2012
2013
אלפיש"ח
52
88
686
1,034
242
89
761
296
577
386
2,127
2,084

עובדים
הוצאות מראש
מקדמות לספקים
הכנסות לקבל
שונים

היתרות הכלולות במסגרת "חייבים אחרים" בגין פריטים כספיים אינן כוללות חובות מסופקים ואינן
כוללות סכומים שעבר מועד פירעונם.
ערכיהם בספרים של החייבים ויתרות החובה האחרות נקובים במטבעות הבאים:
 31בדצמבר
2012
2013
אלפי ש"ח
1,951
2,084
148
28
2,127
2,084

ש"ח לא צמוד
דולר של ארה"ב
יורו

השווי ההוגן של החייבים ויתרות החובה האחרים קרוב לערך בו הם מוצגים בספרים.
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מפעלי ע.שנפ ושות' בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים )המשך(
ביאור  - 8חייבים ויתרות חובה )המשך(:
ג.

החשיפה המרבית לסיכוני אשראי לתאריך הדוח על המצב הכספי ,בגין חייבים ויתרות חובה ,הנה
שווייה ההוגן של כל קבוצת החייבים ויתרות החובה כאמור לעיל בניכוי היתרות הלא כספיות
)הנובעות מהוצאות מראש ומקדמות לספקים( ,דהיינו סך של  178,585אלפי ש"ח ) 31בדצמבר
 180,276 – 2012אלפי ש"ח( .הקבוצה אינה מחזיקה בבטוחה כלשהי בגין יתרות חובה אלו.

ביאור  - 9מלאי:
הרכב המלאי:
 31בדצמבר
2012

2013
אלפי ש"ח
חומרי גלם ועזר
תוצרת בעיבוד
תוצרת גמורה ומוצרים קנויים
מלאי בדרך

8,150
16,080
54,475
6,775
85,480

12,775
13,507
53,032
5,867
85,181

ליום  31בדצמבר  2013מוצגת יתרת המלאי בדוחות הכספיים בניכוי הפרשה לירידת ערך מלאי
בסך של כ 1,009 -אלפי ש"ח ) 31בדצמבר  97 :2012אלפי ש"ח 31 ,בדצמבר  110 :2011אלפי
ש"ח( .סכום ירידת הערך נכלל בסעיף "עלות המכר" בדוחות המאוחדים על הרווח או הפסד ורווח
כולל אחר לשנים האמורות.
ביאור  - 10השקעה המוחזקת למכירה
) Battery Distribution Group Limitedלהלן  -בי.די.גי - (.הוקמה בבריטניה בחודש מאי 1998
על ידי הקבוצה ,קבוצה בריטית נוספת )הפועלת בתחום מצברי ההנעה לרכב( וגורמים נוספים על מנת
לשווק מצברי הנעה לרכב בבריטניה ,חלקם מתוצרת הקבוצה.
בחודש מאי  2011חתמה הקבוצה על הסכם למכירת מלוא אחזקותיה בבי.די.גי ,.לאחד מבעלי המניות
של אותה חברה .השלמת העסקה היתה כפופה ,בין היתר ,לפירעון מלא של החוב של בי.די.גי.
לקבוצה .ליום  31בדצמבר  ,2012הוצגה ההשקעה בבי.די.גי .בסך של  165אלפי ש"ח ,כהשקעה
המוחזקת למכירה.
במהלך שנת  ,2013הושלמה עסקת מכירת מניות בי.די.גי ,.והחוב נפרע במלואו.
ביאור  - 11פרטים נוספים לגבי השקעות בחברות מוחזקות:
א.

להלן פרטים על החברות הבנות ,של החברה ליום  31בדצמבר :2013
חברה בהחזקה ישירה של החברה:

שם החברה
המוחזקת ומדינת
התאגדותה
כסלו תחבורה בע"מ
מאוגדת בישראל

זכויות החברה בהון
50%
לאופציות למניות
הניתנות למימוש מיידי-
ראה ביאור 5א'

זכויות
החברה
בהצבעה
50%

היקף ההשקעה
)באלפי ש"ח(
64,542
) 31בדצמבר
(57,923 -2012

39

נתוני בורסה
מניות כסלו תחבורה
בע"מ אינן נסחרות
בבורסה לניירות ערך
בתל אביב

סכום הדיבידנדים
שנתקבל או שהחברה
זכאית לקבל
אין

מפעלי ע.שנפ ושות' בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים )המשך(
ביאור  - 11פרטים נוספים לגבי השקעות בחברות מוחזקות )המשך(:
ב.

שם החברה

להלן פרטים לגבי החברות הבנות של הקבוצה:

המיקום
העיקרי של
העסק  /מדינת
ההתאגדות

אופי
הפעילות
העסקית

שיעור
המניות
הרגילות
המוחזקות
ישירות על
ידי החברה

שיעור
המניות
הרגילות
המוחזקות
על ידי
הקבוצה
%

שיעור המניות
הרגילות המוחזקות
ישירות על ידי בעלי
זכויות שאינן מקנות
שליטה

50
-

50
100

50
-

לימים  31בדצמבר  2013ו 31 -בדצמבר :2012
מסחרית
ישראל
כסלו
מסחרית
ישראל
אליאנס שיווק

להלן מידע פיננסי מתומצת עבור חברה בת שקיימות בה זכויות שאינן מקנות שליטה שהן
מהותיות לקבוצה :המידע הפיננסי המתומצת המובא להלן משקף את הסכומים הכלולים
בדוחותיה הכספיים המאוחדים של החברה הבת לאחר התאמות בגין הבדלים בין המדיניות
החשבונאית של הקבוצה למדיניות החשבונאית של החברה הבת ובגין מוניטין ותאומי שווי הוגן
שנעשו במועד הרכישה של החברה הבת.
המידע הפיננסי המתומצת הינו הסכומים לפני קיזוז עסקאות בין חברתיות.
ג.

מידע מאוחד מתומצת על המצב הכספי:
כסלו
 31בדצמבר
2012
2013
אלפי ש"ח

ד.

שוטף:
נכסים שוטפים
התחייבויות שוטפות

156,591
101,055

154,605
103,911

לא שוטף:
נכסים שאינם שוטפים
התחייבויות שאינן שוטפות

91,302
38,485

58,261
13,840

מידע מאוחד מתומצת על הרווח הכולל:
כסלו
2012
2013
אלפי ש"ח
78,767 225,362
)(238
18,115
)(154
13,238

הכנסות
רווח )הפסד( לפני מסים על הכנסה
סך רווח )הפסד( כולל
דיבידנד ששולם לבעלי זכויות שאינן
מקנות שליטה בחברה הבת
ה.

-

-

מידע מאוחד מתומצת על תזרימי המזומנים:

תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
תזרימי מזומנים מפעילות השקעה
תזרימי מזומנים מפעילות מימון
גידול )קיטון( במזומנים ושווה מזומנים

כסלו
2012
2013
אלפי ש"ח
)(5,255
12,536
)(24,641) (37,189
33,578
23,956
3,682
)(697

ו.

באשר לקביעה כי קיימת שליטה אפקטיבית על כסלו  -ראה ביאור 3ב.

ז.

סך הזכויות שאינן מקנות שליטה ליום  31בדצמבר  2013הסתכם ב 43,811 -אלפי ש"ח )31
בדצמבר  37,192 – 2012אלפי ש"ח(.
40

מפעלי ע.שנפ ושות' בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים )המשך(
ביאור  - 12רכוש קבוע:
א .הרכב הרכוש והפחת שנצברו בגינו ,לפי קבוצות עיקריות ,והתנועה בהם בשנת  ,2013הינם:
פחת שנצבר

ה ע ל ו ת
יתרה
לתחילת
השנה

קרקע בבעלות
בניינים על הקרקע הנ"ל
מכונות וציוד
כלי רכב
רהיטים וציוד משרדי )כולל מחשבים(
מקדמות ע"ח רכוש קבוע )בעיקר מכונות
וציוד(

תוספות
במשך
השנה

גריעות
במשך
השנה

תוספות
פחת
יתרה
במשך
לתחילת
השנה
השנה
א ל פ י ש"ח

גריעות
במשך
השנה

יתרה
לגמר
השנה

יתרה מופחתת
 31בדצמבר
2013
2012

יתרה
לגמר
השנה

9,416
8,023
39,402
9,181
2,713
68,735

19,279
15,596
4,589
1,612
993
42,069

)(13
)(419
)(2,239
)(97
)(2,768

28,695
23,606
43,572
8,554
3,609
108,036

1,294
11,250
3,294
831
16,669

808
2,799
1,607
412
5,626

)(5
)(419
)(1,430
)(96
)(1,950

2,097
13,630
3,471
1,147
20,345

28,695
21,509
29,942
5,083
2,462
87,691

9,416
6,729
28,152
5,887
1,882
52,066

68,735

195
42,264

)(2,768

195
108,231

16,669

5,626

)(1,950

20,345

195
87,886

52,066
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מפעלי ע.שנפ ושות' בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים )המשך(
ביאור  - 12רכוש קבוע )המשך(:
א .הרכב הרכוש והפחת שנצברו בגינו ,לפי קבוצות עיקריות ,והתנועה בהם בשנת  ,2012הינם )המשך(:

יתרה
לתחילת
השנה

קרקע בבעלות
בניינים על הקרקע הנ"ל
מכונות וציוד
כלי רכב
רהיטים וציוד משרדי )כולל מחשבים(
מקדמות ע"ח רכוש קבוע )בעיקר מכונות
וציוד(

תוספות
במשך
השנה

ה ע ל ו ת
רכוש
קבוע של
חברות
גריעות
שאוחדו
במשך
לראשונה
השנה

פחת שנצבר

9,416
7,181
28,122
6,496
1,399
52,614

606
10,690
638
142
12,076

1,998
197
2,195

236
608
2,244
1,172
4,260

1980
1,980

9,416
8,023
39,402
9,181
2,713
68,735

983
10,986
2,314
632
14,915

311
2,158
1,067
199
3,735

1,894
87
1,981

1,294
11,250
3,294
831
16,669

9,416
6,729
28,152
5,887
1,882
52,066

9,416
6,198
17,136
4,182
767
37,699

1,980
54,594

12,076

2,195

4,260

)(1,980

68,735

14,915

3,735

1,981

16,669

52,066

1,980
39,679

העברות

יתרה
לגמר
השנה
א ל פ

יתרה
לתחילת
השנה
י ש"ח

תוספות
פחת
במשך
השנה

יתרה
לגמר
השנה

יתרה מופחתת
 31בדצמבר
2011
2012

גריעות
במשך
השנה

הרכב הרכוש והפחת שנצברו בגינו ,לפי קבוצות עיקריות ,והתנועה בהם בשנת  ,2011הינם:
פחת שנצבר
תוספות
גריעות
פחת
יתרה
במשך
במשך
לתחילת
השנה
השנה
השנה
א ל פ י ש"ח
273
710
1,305
2,160
10,131
1,887
313
740
6
118
520
1,624
3,291
13,248

ה ע ל ו ת
יתרה
לתחילת
השנה
קרקע בבעלות
בניינים על הקרקע הנ"ל
מכונות וציוד
כלי רכב
רהיטים וציוד משרדי )כולל מחשבים(
מקדמות ע"ח רכוש קבוע )בעיקר מכונות
וציוד(

תוספות
במשך
השנה

גריעות
במשך
השנה

יתרה
לגמר
השנה

9,416
6,760
28,416
6,440
1,089
52,121

421
1,268
497
328
2,514

1,562
441
18
2,021

9,416
7,181
28,122
6,496
1,399
52,614

52,121

1,980
4,494

2,021

1,980
54,594

13,248
42

3,291

1,624

יתרה
לגמר
השנה

יתרה מופחתת
 31בדצמבר
2010
2011

983
10,986
2,314
632
14,915

9,416
6,198
17,136
4,182
767
37,699

9,416
6,050
18,285
4,553
569
38,873

14,915

1,980
39,679

38,873

מפעלי ע.שנפ ושות' בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים )המשך(

ביאור  - 12רכוש קבוע )המשך(:
ב.

הסכם לרכישת זכויות במקרקעין
ביום  25ביוני  2013התקשרה קבוצת כסלו בהסכם לרכישת זכויות במקרקעין באזור תעשיה צפוני
חדרה )להלן" :הסכם הרכישה"( ,הכוללים  2מחסנים לוגיסטיים לאחסון צמיגים )להלן:
"המקרקעין"( .להלן עיקרי הסכם הרכישה ופרטים אודות המקרקעין והזכויות בהם:
)(1
)(2
)(3

)(4

)(5
)(6

)(7

)(8

המקרקעין ,בשטח כולל של כ 15.6-אלפי מ"ר הינם חלק ממתחם ,באזור תעשיה צפוני
חדרה ,בבעלות פרטית .על המקרקעין ישנם שעבודים קודמים לטובת תאגידים בנקאיים של
המוכרת אשר בגינם קיבלה החברה מכתב החרגה.
על שטח המקרקעין בנויים  2מחסנים לאחסון צמיגים בשטח בנוי כולל של כ 8.4-אלפי מ"ר.
על המקרקעין חלה תב"ע המאפשרת זכויות בניה בהיקף של  120%משטח המקרקעין על
תכסית של  55%ובגובה של עד  3קומות.
תמורת רכישת הזכויות במקרקעין As-Is ,ובכפוף להסדרי רישוי ,תכנון וחילופי קרקע של המוכרת
עם מנהל מקרקעי ישראל ,וכנגד מסירת החזקה במקרקעין לקבוצת כסלו ורישום הערת אזהרה
לטובתה ,שילמה קבוצת כסלו למוכרת 32.5 ,מיליון ש"ח בתוספת מע"מ כדין )להלן" :תמורת
הרכישה"( ובתוספת מס רכישה ועלויות עסקה של כ 2 -מיליון ש"ח.
המקרקעין משמשים כמרכז לוגיסטי לאחסון והפצת צמיגים של קבוצת כסלו ,ובכוונת הקבוצה
להשקיע סך נוסף של עד כ 4 -מיליון ש"ח בשיפוצים ובשיפורים במקרקעין ,לרבות הקמת
משרדים לפעילות תחום הצמיגים של הקבוצה ,בכפוף לקבלת היתרים ואישורים על פי דין.
נכון לתאריך המאזן הושקע סך של כ 2 -מיליון ש"ח מתוך הסכום האמור.
המקרקעין )לרבות המחוברים( מהווים חלק מהרכוש הקבוע של הקבוצה והוכרו לראשונה
בדוחות כספיים מאוחדים אלו בעלות רכישתם ובתקופות עוקבות ,יוכרו לפי עלותם
המופחתת .עלות הקרקע מתוך סך עלות המקרקעין הסתכמה לכ 19,279 -אלפי ש"ח.
רכישת הזכויות במקרקעין ממומנת בעיקרה באמצעות הלוואה מתאגיד בנקאי בסך של  30מיליון
ש"ח ,אשר נושאת ריבית בשיעור שנתי של פריים  1%+ותיפרע על פני  12שנים בתשלומים
חודשיים שווים )קרן וריבית( המסתכמים לתשלומי קרן וריבית של כ 3.15 -מיליון ש"ח לשנה
)בכפוף לשינויי ריבית הפריים( )להלן" :ההלוואה"( .כמו כן ,יעמיד התאגיד הבנקאי לקבוצה
מסגרת אשראי נוספת בסך של עד  3מיליון ש"ח ,לצורך ביצוע שיפוצים ושיפורים במקרקעין
בהיקף של עד  4מיליון ש"ח ,כנגד הוצאות בפועל )להלן" :האשראי הנוסף"( .האשראי הנוסף ניתן
לניצול עד  1ביולי  2014בריבית בשיעור שנתי של ריבית המוצא בבנק בתוספת ) 1.5%ריבית
הפריים( והוא יהיה ניתן לפריסה ,בתום שיפוץ המקרקעין )אך לא יאוחר מיום  1ביולי ,(2014
באמצעות פירעון לשיעורין של קרן וריבית במועדי פירעון ההלוואה ולפי תנאי ההלוואה.
להבטחת ההלוואה והאשראי הנוסף ,שעבדה הקבוצה לטובת התאגיד הבנקאי את מלוא זכויותיה
במקרקעין ,וזאת בנוסף לביטחונות האחרים שניתנו על ידה לטובת התאגיד הבנקאי להבטחת
אשראים אחרים שהוא העמיד לקבוצה ,ובכלל אלה ערבותה של כסלו לחובותיה של אליאנס שיווק
כלפי התאגיד הבנקאי .לפירעון האשראי ישמשו תחילה תמורות מימוש הנכס ,נשוא הסכם
הרכישה ,ו/או הערבות האמורה לעיל.
בעקבות רכישת הזכויות במקרקעין הקבוצה הגיעה להסכמות עם התאגידים הבנקאיים לפיהן
הותאמו אמות המידה הפיננסיות מול התאגידים הבנקאיים של הקבוצה – לפרטים ראה
ביאור 15ג'.
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מפעלי ע.שנפ ושות' בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים )המשך(
ביאור  - 13נכסים בלתי מוחשיים:
א.

הרכב הנכסים הבלתי מוחשיים וההפחתה שנצברה בגינם ,לפי קבוצות עיקריות ,והתנועה בהם בשנת  ,2013הינם:
הפחתה שנצברה

ה ע ל ו ת
יתרה
לתחילת
השנה
מוניטין
קשרי לקוחות
הסכמי /קשרי הפצה

תוספות
במשך
השנה

יתרה
לתחילת
השנה
אלפי ש"ח

יתרה
לגמר
השנה

יתרה
לגמר
השנה

תוספות
במשך
השנה

יתרה
מופחתת
 31בדצמבר
2013

20,730
1,119
32,743

-

20,730
1,119
32,743

75
792

224
2,379

299
3,171

20,730
820
29,572

54,592

-

54,592

867

2,603

3,470

51,122

הרכב הנכסים הבלתי מוחשיים וההפחתה שנצברה בגינם ,לפי קבוצות עיקריות ,והתנועה בהם בשנת  ,2012הינם:

יתרה
לתחילת
השנה
מוניטין
קשרי לקוחות
הסכמי /קשרי הפצה

ה ע ל ו ת
נכסים בלתי
מוחשיים של
חברות
שאוחדו
לראשונה

הפחתה שנצברה
יתרה
לתחילת
השנה
אלפי ש"ח

יתרה
לגמר
השנה

תוספות
במשך
השנה

יתרה
לגמר
השנה

יתרה
מופחתת
 31בדצמבר
2012

-

20,730
1,119
32,743

20,730
1,119
32,743

-

75
792

75
792

20,730
1,044
31,951

-

54,592

54,592

-

867

867

53,725

44

מפעלי ע.שנפ ושות' בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים )המשך(
ביאור  - 13נכסים בלתי מוחשיים )המשך(:
ב .הפחתת נכסים בלתי מוחשיים בשנת  2013בסך  2,379אלפי ש"ח ) 792 :2012אלפי ש"ח( ,בגין
הסכמי/קשרי הפצה נזקפה לעלות ההכנסות ,ואילו הפחתה בסך  224אלפי ש"ח ) 75 :2012אלפי
ש"ח( ,בגין קשרי לקוחות ,נזקפה להוצאות מכירה ושיווק.
ג .מבחן לקביעת ירידת ערך מוניטין:
 (1לצורך בחינת ירידת הערך ,התקשרה החברה עם מעריך שווי חיצוני.
 (2לצורך בחינת ירידת הערך ,הוקצה המוניטין לפעילות מגזר הצמיגים המהווה יחידה מניבת
מזומנים אחת .הסכום בר ההשבה של היחידה מניבת המזומנים מבוסס על חישובי שווי שימוש.
בביצוע חישובים אלה משתמשים בתזרימי המזומנים החזויים בהתבסס על תקציב פיננסי
שאושר על ידי ההנהלה לאורך תקופה בת  5שנים .תזרים המזומנים החזוי לאחר התקופה של
 5שנים מחושב לאור אומדן שיעורי הצמיחה לטווח ארוך שלהלן .שיעור הצמיחה אינו עולה על
שיעור הצמיחה ארוך הטווח הממוצע של ענף הצמיגים בו פועלת היחידה מניבת המזומנים.
 (3ההנחות העיקריות ששימשו בחישוב שווי השימוש ,הן כדלקמן:

שיעור גידול שנתי בנפח המכירות ) 5שנים ראשונות(
שיעור צמיחה לטווח ארוך
שיעור היוון

 31בדצמבר
2013
ב% -
3
1.5
11

 (4הנהלת החברה קבעה כי שיעור הגידול השנתי בנפח המכירות ליחידה מניבת מזומנים בתקופת
התחזית של  5השנים הראשונות מהווה הנחת מפתח .המכירות והעלויות בכל בתקופה נגזרות
מנפח המכירות .שיעור הגידול השנתי בנפח המכירות מבוסס על ביצועי העבר ועל ציפיות
ההנהלה לגבי התפתחות השוק .שיעורי הצמיחה לטווח ארוך ששימשו בחישוב עקביים עם
תחזיות שהופיעו בדוחות שפורסמו ביחס לענף .שיעורי ההיוון ששימשו לחישוב שווי השימוש
לוקחים בחשבון סיכונים ספציפיים הקשורים למגזר פעילות הצמיגים.
 (5בבחינה לקיומה של ירידת ערך מוניטין ביחידה מניבת המזומנים נמצא כי סכום בר ההשבה
גבוה מערכה בספרים של היחידה מניבת המזומנים .על כן לא בוצעה ירידת ערך בספרים.
ביאור  - 14מסים על ההכנסה:
א.

מסוי הקבוצה בישראל:
(1

החל משנת המס  2008ואילך נמדדות תוצאות החברה והחברות הבנות שלה בישראל ,לצורכי
מס ,בערכים נומינליים.

(2

שיעורי המס
הכנסות החברה והחברות הבנות בישראל חייבות במס חברות בשיעור רגיל.
בהתאם להוראות החוק לתיקון פקודת מס הכנסה )התשס"ה ,(2005-מחודש אוגוסט ,2005
והוראות חוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים  2009ו-
 ,(2010התשס"ט ,2009-מחודש יולי  ,2009נקבעה הפחתה הדרגתית בשיעורי מס החברות
בישראל ,לפיה שיעור מס החברות החל משנת המס  2011ואילך הינו כדלקמן,24% - 2011 :
 20% - 2015 , 21% - 2014 , 22% - 2013 ,23% - 2012ו 2016-ואילך .18% -
ביום  6בדצמבר  2011פורסם ברשומות החוק לשינוי נטל המס )תיקוני חקיקה( ,התשע"ב –
 ,2011אשר קבע עצירה של מתווה הפחתת שיעור מס החברות שנקבע כאמור לעיל והעלאת
שיעור מס החברות לשיעור של  25%החל משנת  2012ואילך .כתוצאה מהתיקון חל גידול
בהתחייבויות למסים נדחים של החברה ליום  31בדצמבר  2011בסך  735אלפי ש"ח אשר
נזקף כהוצאה ברווח או הפסד בשנת .2011
ביום  5באוגוסט  ,2013פורסם ברשומות החוק לשינוי סדרי עדיפות לאומיים )תיקוני חקיקה
להשגת יעדי התקציב לשנים  2013ו ,(2014-התשע"ג ,2013-אשר קבע ,בין היתר ,העלאה
של שיעור מס החברות לשיעור של  26.5%החל משנת המס  2014ואילך .כתוצאה מהעלאת
שיעורי המס כאמור לעיל ,חל גידול בהתחייבויות מסים נדחים של הקבוצה בסך של  642אלפי
ש"ח אשר נזקף כהוצאה לרווח או הפסד.
רווחי הון בידי החברה והחברות הבנות בישראל חייבים במס לפי שיעור מס החברות הרגיל
החל בשנת המס.
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מפעלי ע.שנפ ושות' בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים )המשך(
ביאור  - 14מסים על ההכנסה )המשך(:
ב.

חוקי עידוד בישראל:
(1

החוק לעידוד השקעות הון ,תשי"ט:1959 -
א(

הטבות במס בתוקף המעמד של "מפעל מוטב"
עד שנת  ,2009נהנתה החברה מהטבות מס לפי החוק לעידוד השקעות הון ,לפני
תיקונו ,לפיהן בתקופת ההטבות שנקבעה בחוק ,חלו שיעורי מס מופחתים ופטור ממס
על הכנסות החברה המיוחסות למפעל מוטב.
יתרת הרווח שלא יועד ליום  31בדצמבר  2013כוללת סך של כ 6.5 -מיליון ש"ח
שחלוקתו ,כדיבידנד במזומן ,תהיה כרוכה בתשלום מס בשיעור מגולם של  25%בגין
הסכום שחולק ,הואיל וסכום זה מקורו בהכנסה מ"מפעל מוטב" הפטורה ממס .בהתאם
לכך ,סכום הרווחים הניתנים לחלוקה כרשום לעיל יוקטן ,במקרה של חלוקתו ,בסכום
המס כאמור )ראה גם ביאור 2טז'(.

ב(

פחת מואץ
בגין בניינים ,מכונות וציוד המשמשים את המפעל המאושר זכאיות החברות לניכוי
פחת מואץ בהתאם להוראות החוק לעידוד השקעות הון ,החל בשנת ההפעלה של כל
נכס ,וזאת למשך חמש שנים.

(2

חוק עידוד התעשיה )מיסים( ,תשכ"ט:1969 -
החברה הינה "חברה תעשייתית" כמשמעותו בחוק הנ"ל .בתוקף מעמד זה זכאית החברה
לתבוע ואף תבעה פחת בשיעורים מוגדלים לגבי ציוד המשמש בפעילות תעשייה.

ג.

מסי הכנסה נדחים:
(1

ניתוח נכסי והתחייבויות מיסים נדחים הינו כדלקמן:
 31בדצמבר
2012
2013
אלפי ש"ח
נכסי מסים נדחים:
נכסי מסים נדחים שהשבתם צפויה לאחר
יותר מ 12 -חודשים מתאריך הדוח על המצב
הכספי
נכסי מסים נדחים שהשבתם צפויה בתוך 12
חודשים מתאריך הדוח על המצב הכספי
התחייבויות מסים נדחים:
התחייבויות מסים נדחים שסילוקן צפוי
לאחר יותר מ 12 -חודשים מתאריך הדוח על המצב
הכספי
התחייבויות מסים נדחים ,נטו

*

180

157

4,129
4,309

*4,180
4,337

15,988
11,679

15,431
11,094

יישום למפרע של תקן חשבונאי חדש  -ראה ביאור 2כה'
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מפעלי ע.שנפ ושות' בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים )המשך(
ביאור  - 14מסים על ההכנסה )המשך(:
ג.

מסי הכנסה נדחים )המשך(:
(2

הרכב המסים הנדחים לתאריכי הדוחות על המצב הכספי והתנועה בהם באותן שנים הינם
כדלקמן:
הפרשות לזכויות
עובדים

רכוש
קבוע בר
פחת

נכסים
בלתי
מוחשיים

אחרים

)(5,767

182

512

948

240

-

-

-

)(3,885

יתרה ליום  31בדצמבר 2011
שינויים בשנת - 2012
חברות שאוחדו לראשונה
זקיפה לדוח רווח או הפסד
יתרה ליום  31בדצמבר 2012
שינויים בשנת - 2013

)(87
)(829
)(6,683

10
26
218

46
29
587

523
39
1,510

)(240
-

-

-

-

252
)(735
)(4,368

)(99
)(6,782

48
)(109
157

147
106
840

1,874
)(44
3,340

-

)(1,949
1,949
-

)(8,832
183
)(8,649

368
)(368
-

)(8,344
1,618
)(11,094

זקיפה לדוח רווח או הפסד
השפעת השינוי בשיעורי המס
יתרה ליום  31בדצמבר 2013

)(203
)(419
)(7,404

13
10
180

)(18
52
874

)(266
181
3,255

-

-

531
)(466
)(8,584

-

57
)(642
)(11,679

יתרה ליום  1בינואר 2011
שינויים בשנת - 2011
זקיפה לדוח רווח או הפסד
השפעת השינוי בשיעורי המס

(3
ד.

פיצויי
פרישה

דמי
חופשה
והבראה

הפרשה
הפרשה
לשיקום
לחובות
סביבתי
מסופקים
אלפי ש"ח

מלאי

המסים הנדחים ליום  31בדצמבר  2013מחושבים לפי שיעורי מס של  .%26.5המסים
הנדחים ליום  31בדצמבר  2012מחושבים לפי שיעורי מס של .%25

מסים על ההכנסה הכלולים בדוחות המאוחדים על הרווח או הפסד ורווח כולל אחר לתקופות
המוצגות:
(1

כדלקמן:

2012
2013
א ל פ י ש " ח

בגין השנה המדווחת:
שוטפים
נדחים:
יצירה והיפוך של מסים נדחים
השפעת השינוי בשיעורי המס

2011

7,769

6,105

3,851

)(57
642
8,354

)(1,618
4,487

)(252
735
4,334

)(625

-

267

7,729

4,487

4,601

שוטפים
סה"כ מיסים על הכנסה
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מפעלי ע.שנפ ושות' בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים )המשך(
ביאור  - 14מסים על ההכנסה )המשך(:
ד.

מסים על ההכנסה הכלולים בדוחות על הרווח הכולל לתקופות המוצגות )המשך(:
 (2להלן מובאת התאמה בין סכום המס "התיאורטי" ,שהיה חל אילו כל ההכנסות היו מתחייבות
במס לפי השיעורים הרגילים החלים על חברות בישראל )ראה א) (2לעיל( ,לבין סכום המס
שנזקף בדוחות המאוחדים על הרווח או הפסד ורווח כולל אחר לשנה המדווחת:
2013

רווח לפני מסים על ההכנסה,
כמדווח בדוחות רווח או הפסד ורווח כולל אחר

36,241

*16,489

*14,703

שיעור המס

25%

25%

24%

המס התיאורטי בגין רווח זה
גידול במיסים הנובע ממסים נדחים
המחושבים לפי שיעור שונה משיעור
המס התיאורטי
גידול במיסים בגין הפסדים )רווחים(
מניירות ערך סחירים שלא נזקפו בגינם מסים
נדחים
קיטון במיסים הנובע מרווחים לצורכי מס
שנוצרו בשנה המדווחת ושבגינם לא נזקפו
נכסי מיסים נדחים בשנים קודמות
גידול )קיטון( במיסים הנובע מהפרשים
תמידיים  -השפעת המס:
הוצאות שאינן מותרות בניכוי לצורכי מס
הכנסה שאינה חייבת במס  -ראה ביאור 22
אחרים  -נטו
שינוי במסים הנדחים כתוצאה משינוי בשיעורי המס
מיסים בגין שנים קודמות

9,060

*4,122

*3,529

-

-

)(20

-

79

314

-

-

)(189

144
)(1,538
46
642
)(625

228
*58
-

75
)* (110
735
267

מסים על ההכנסה המדווחת

7,729

4,487

4,601

*
ה.

2012
אלפי ש"ח

2011

יישום למפרע של תקן חשבונאי חדש  -ראה ביאור 2כה'

שומות מס
שומות סופיות התקבלו על ידי החברה עד וכולל שנת .2011
שומות עצמיות שהוגשו על ידי אליאנס שיווק עד שנת  2009נחשבות כסופיות.
כסלו טרם נישומה לצורכי מס מיום הקמתה.

ו.

הצמדת מסי הכנסה לשלם
יתרות מסי ההכנסה לשלם של הקבוצה לרשויות המס בישראל ,בסך של  1,923אלפי ש"ח ליום 31
בדצמבר ) 2013ליום  31בדצמבר 2012 ,סך של  2,304אלפי ש"ח( הינן צמודות למדד.

ז.

השפעת אימוץ תקני ה IFRS -בישראל על חבות המס
כאמור בביאור 2א' ,עורכת הקבוצה את דוחותיה הכספיים ,החל מיום  1בינואר  ,2008לפי תקני ה-
.IFRS
כפי שעוד צוין בביאור האמור ,תקני  IFRSשונים מתקני חשבונאות מקובלים בישראל ,ובהתאם
לכך ,עריכת דוחות כספיים לפי תקני  IFRSעשויה לשקף מצב כספי ,תוצאות פעולות ותזרימי
מזומנים שהינם שונים מהותית מאלה המוצגים לפי תקני חשבונאות מקובלים בישראל.
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מפעלי ע.שנפ ושות' בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים )המשך(
ביאור  - 14מסים על ההכנסה )המשך(:
ז.

השפעת אימוץ תקני ה IFRS -בישראל על חבות המס )המשך(:
בהתאם לחוק לתיקון פקודת מס הכנסה )מס'  - 174הוראת שעה לגבי שנות המס  2008 ,2007ו-
 ,(2009התש"ע ,2010-שפורסם ברשומות ביום  4בפברואר  ,2010וכן החוק לתיקון פקודת מס
הכנסה )מס'  ,(188התשע"ב ,2012-שפורסם ברשומות ביום  12בינואר ) 2012שניהם יקראו יחד
להלן  -הוראת השעה( ,בקביעת ההכנסה החייבת לצורכי מס לגבי שנות המס  2007עד  ,2011לא
יחול תקן חשבונאות מספר  29של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות ,אף אם הוחל בדוחות
הכספיים לגבי שנות המס האמורות .משמעות הוראת השעה היא שתקני ה IFRS-לא יחולו הלכה
למעשה בעת חישוב הרווח המדווח לצורכי מס בגין שנות המס האמורות.
ביום  31באוקטובר  2011פורסם תזכיר חוק לתיקון פקודת מס הכנסה )להלן – תזכיר החוק( הנובע
מיישום תקני ה IFRS -בדוחות הכספיים .ככלל תזכיר החוק מאמץ ככלל את תקני ה .IFRS -יחד
עם זאת ,בהתאם לתזכיר החוק הוצעו מספר תיקונים לפקודת מס הכנסה ,אשר יהא בהם להבהיר
ולקבוע את אופן חישוב ההכנסה החייבת לצרכי מס במקרים שקיימת אי בהירות ותקני הIFRS -
אינם עולים בקנה אחד עם עקרונות שיטת המס בישראל .במקביל תזכיר החוק מאמץ ככלל את
תקני ה .IFRS -הליכי החקיקה בעניין תזכיר החוק טרם הושלמו וספק אם יסתיימו בעתיד הקרוב.
ביום  1בינואר  ,2013פורסמה הודעה מטעם רשות המסים בעניין הארכת הוראת השעה בדבר אי
תחולת תקני  IFRSלעניין קביעת ההכנסה החייבת גם לשנת המס ) 2012להלן  -הודעת רשות
המסים( .בהודעת רשות המסים נאמר כי בכוונת רשות המסים לקדם חקיקה להארכת הוראת
השעה האמורה בשנה אחת נוספת )שנת  (2012מיד עם כינון כנסת חדשה .יחד עם זאת ,בפועל
הוראת השעה לא הוארכה בחקיקה.
עקב אי השלמת הליכי החקיקה בעניין תזכיר החוק ולאור הודעת רשות המסים ,מעריכה הנהלת
החברה כי הוראת השעה שנקבעה לשנים  2007עד  2011תוארך בסופו של דבר גם לשנים 2012
ו .2013-בשל תחולת הוראת השעה על שנות המס  2007עד  2011כאמור לעיל וההיתכנות
להארכתה לשנים  2012ו ,2013-צופה הנהלת החברה בשלב זה כי החקיקה החדשה לא תחול על
שנות המס שקודמות לשנת המס .2014

ביאור  -15אשראי ,הלוואות ואגרות חוב:
א .אשראי ,הלוואות והתחייבויות אחרות :
(1

הלוואות והתחייבויות אחרות:
 31בדצמבר
2012
2013
אלפי ש"ח
התחייבויות שוטפות:
חלויות שוטפות של הלוואות ואגרות חוב לזמן ארוך
אשראי והלוואות לזמן קצר
סך הכל התחייבויות שוטפות
התחייבויות לזמן ארוך:
איגרות חוב *
הלוואות
התחייבות בגין תמורה מותנית בצירוף עסקים
סך הכל התחייבויות לזמן ארוך

* לא כולל ריבית לשלם בגין אגרות החוב.
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14,925
66,540
81,465

10,736
70,707
81,443

50,754
14,216
64,970
146,435

9,559
26,760
13,313
49,632
131,075

מפעלי ע.שנפ ושות' בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים )המשך(
ביאור  -15אשראי ,הלוואות ואגרות חוב )המשך(:
א .אשראי ,הלוואות והתחייבויות אחרות )המשך(:
(2

אגרות החוב )סדרה א'( שהונפקו במסגרת ההצעה
אגרות החוב הוצעו לציבור ,יחד עם מניות וכתבי אופציה ,במסגרת תשקיף מיום  26באפריל
.2007
אגרות החוב )סדרה א'( ,בערך נקוב כולל של  44,650,000ש"ח ,עומדות לפירעון ב 5-תשלומים
שנתיים שווים )ביום  31במאי של כל שנה קלנדרית( החל מיום  31במאי  2010ועד ליום 31
במאי  .2014אגרות החוב צמודות למדד ,כשהמדד היסודי הוא המדד בגין חודש מרס ,2007
ונושאות ריבית שנתית בשיעור של  5.35%אשר משולמת בתשלומים חצי שנתיים בכל 30
בנובמבר ובכל  31במאי של כל שנה קלנדרית החל מיום  30בנובמבר  2007ועד למועד פירעונן
הסופי ביום  31במאי .2014
שיעור הריבית האפקטיבית החל על אגרות החוב ,בהתחשב בהוצאות הנפקתן הינו .4.51%
בשנת  2009רכשה הקבוצה ברכישה עצמית  3,000,000ע.נ .של אגרות החוב ,בתמורה כוללת
של  3,207,000ש"ח )במחיר ממוצע של  1.069ש"ח לאגרת חוב(.
ביום ה 31 -מאי  2013וב 31 -במאי  2012פרעה הקבוצה בכל אחד מהמועדים ,בהתאם ללוח
הסילוקין של אגרות החוב )סדרה א'( סך של  8,330,000אלפי ש"ח ע.נ.
בשטר הנאמנות של אגרות החוב )סדרה א'( של החברה אמות מידה פיננסיות .כך שבמידה
ויחס ההון העצמי לסך המאזן ירד משיעור של  45%ובעקבות כך תוריד חברת הדירוג את
הדירוג שניתן לאגרות החוב )סדרה א'( של החברה ,יהיה הנאמן רשאי להעמיד לפירעון מיידי
את היתרה הבלתי מסולקת של אגרות החוב )סדרה א'( כולה או חלקה .נכון ליום  31בדצמבר
 2013החברה עמדה בכל אמות המידה הפיננסיות שנקבעו במסגרת שטר הנאמנות.

ב .מימון עסקת הרכישה ועמידה באמות מידה פיננסיות
בחודש ספטמבר  2012לצורך תשלום תמורת רכישת קבוצת כסלו ולמימון הפעילות השוטפת ,העמיד
תאגיד בנקאי לרשות הקבוצה אשראי בסך כולל של  108מיליון ש"ח ,הכולל אשראי לעסקאות אקדמה
וערבויות בסך של כ 13 -מיליון ש"ח ,בריבית בשיעור פריים ועד פריים  .1.03%+מתוך המסגרת
האמורה לעיל ,במועד הרכישה ,נטלה הקבוצה אשראי בסך של כ 79.4 -מיליון ש"ח ,הכולל הלוואות
לזמן ארוך בסך של  26.5מיליון ש"ח והיתרה הלוואות לזמן קצר.
להלן יפורטו תנאי הפירעון של ההלוואות לזמן ארוך:
(1

הלוואה בסך של  6.5מיליון ש"ח תישא בשנה הראשונה תשלומי ריבית רבעוניים בלבד .החל
מתום  12חודשים כאמור ,ישולמו במשך  5שנים תשלומי קרן וריבית בתשלומים רבעוניים.
הריבית על אשראי זה תעמוד ריבית הפריים  1.03% +לשנה .החל מתום שנה ממועד
העמדת ההלוואה ,ולאחר מכן מדי רבעון ,הקבוצה תהיה רשאית לפרוע אשראי זה בפירעון
מוקדם ללא עמלות או קנסות.

(2

הלוואה בסך של  20מיליון ש"ח .אשראי זה יפרע כדלקמן :בתקופה של  24חודשים מיום
העמדתו ישולמו תשלומי ריבית רבעוניים בלבד ,והחל מתום  24חודשים כאמור ,ישולמו במשך
 5שנים תשלומי קרן וריבית בתשלומים רבעוניים .הריבית שתחול בקשר עם אשראי זה
תעמוד על פריים  1% +לשנה .החל מתום שנתיים ממועד העמדת ההלוואה ,ולאחר מכן מידי
חצי שנה ,הקבוצה תהיה רשאית לפרוע אשראי זה בפירעון מוקדם ללא עמלות או קנסות.

כל אחת מחברות הקבוצה נדרשת לעמוד באמות מידה פיננסיות .להלן מפורטות אמות המידה
הפיננסיות שהקבוצה נדרשת לעמוד בהן ,הנבחנות בכל חציון בהתאם לדוחות המאוחדים של הקבוצה
)לאחר עדכון אמות המידה כמפורט בסעיף ג' להלן(:
אמות מידה פיננסיות של החברה )בהתאם לדוחות המאוחדים של החברה(:
(1
(2
(3
(4

סכום ההון העצמי המוחשי של החברה לא יפחת בכל עת שהיא מסכום השווה ל 20% -מסך
המאזן של החברה.
סכום ההון העצמי המוחשי של החברה לא יפחת בכל עת שהיא מסך של  70מיליון ש"ח.
הרווח התפעולי לשירות החוב ) (EBITDAשל החברה לא יפחת בכל עת מסך של  34מיליון
ש"ח.
היחס בין הסכום המצטבר של ההתחייבויות כלפי המלווים השונים של החברה לבין הרווח
התפעולי ) (EBITDAלא יעלה על .4
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מפעלי ע.שנפ ושות' בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים )המשך(
ביאור  -15אשראי ,הלוואות ואגרות חוב )המשך(:
ב .מימון עסקת הרכישה ועמידה באמות מידה פיננסיות )המשך(:
אמות מידה פיננסיות של כסלו )בהתאם לדוחות המאוחדים של כסלו(:
(1

סכום ההון העצמי המוחשי של כסלו לא יפחת בכל עת שהיא מסכום השווה ל 22% -מסך
המאזן של החברה ומסך של  45מיליון ש"ח.

(2

הרווח התפעולי לשירות החוב ) (EBITDAשל החברה לא יפחת בכל עת מסך של  20מיליון
ש"ח.

(3

היחס בין הסכום המצטבר של ההתחייבויות כלפי המלווים השונים של החברה לבין הרווח
התפעולי ) (EBITDAלא יעלה על .4

אמות מידה פיננסיות של אליאנס שיווק:
סכום ההון העצמי המוחשי של אליאנס לא יפחת מסך של  20מיליון ש"ח.
למועד הדוח בחנה הקבוצה את עמידתה באמות המידה הפיננסיות שנקבעו בהסכמי ההלוואות
מהתאגיד הבנקאי ומצאה שהינה עומדת בהם.
להלן מפורטות התחייבויות נוספות שהקבוצה נדרשת לעמוד בהן:
(1
(2

הקבוצה התחייבה כי השליטה בה תהא בידי ס.ה .סקיי השקעות )ש.נ.פ( שותפות מוגבלת ו/או
בידי קבוצת רוזנשיין )ה"ה אורי רוזנשיין ו/או תמר בן עוזיליו ו/או פועה אמיר ו/או חברות בבעלות
מלאה של מי מהם(.
הקבוצה התחייבה שלא לשעבד בשעבוד שוטף כללי את כל נכסיה ושלא להתחייב לשעבד ,בכל
צורה שהיא ולכל מטרה שהיא ,את נכסיה ,ללא קבלת הסכמת הבנק בכתב ומראש )שיעבוד
שלילי(.

להלן מפורטות התחייבויות נוספות שחברת כסלו נדרשת לעמוד בהן:
(1

אחזקתה של כסלו באליאנס לא תקטן ב 51% -מהון המניות המונפק והנפרע ומזכויות ההצבעה
באליאנס.

(2

אי שינוי שליטה בכסלו.

(3

המצאה של דוחות כספיים ואחרים בקשר עם עסקי כסלו ואליאנס.

להבטחת העמדת האשראי לבנקים שעבדה הקבוצה לטובת הבנקים כדלהלן:
אגרת חוב ,ללא הגבלה בסכום ,לפיה ישועבדו בשעבוד קבוע ראשון בדרגה כל הזכויות הנובעות
מהסכם רכישת כסלו וכן מניות כסלו והזכויות הנלוות להן.
להבטחת העמדת האשראי לבנקים שעבדה חברת כסלו המאוחדת לטובת הבנקים כדלהלן:
במסגרת הסכמי ההלוואה חתמו כסלו ואליאנס שיווק על איגרות חוב הכוללות שעבודים שוטפים
וקבועים על כל נכסי הקבוצה וערבויות צולבות ביניהן .בנוסף ,הסכימו בעלי השליטה בכסלו כי במידה
ויבוטל הסכם הפצת הצמיגים עם חברת קונטיננטל הם יערבו )כל אחד לפי חלקו ,לחוד( לחוב הבנקאי
של כסלו.
ג.

ביום  4ביוני  2013התקשרה הקבוצה עם תאגיד בנקאי נוסף )להלן" :הבנק הנוסף"( להעמדת מסגרות
אשראי " "on callבסכום כולל של עד  35מיליון ש"ח ומסגרות אשראי לביצוע עסקאות עתידיות בסכום
כולל של עד  1.5מיליון ש"ח )להלן" :האשראי הנוסף"( .במקביל פעלה הקבוצה להקטנת מסגרות
האשראי הקיימות ,שניתנו על ידי התאגיד הבנקאי הקיים ,בסך של עד  29מיליון ש"ח .האשראי הנוסף
יישא ריבית בגובה ריבית הפריים.
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מפעלי ע.שנפ ושות' בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים )המשך(
ביאור  -15אשראי ,הלוואות ואגרות חוב )המשך(:
)המשך(:

ג.

הקבוצה העמידה בטחונות והתחייבה לעמוד באמות מידה פיננסיות התואמות בעיקרן לתנאים בהם
התחייבה הקבוצה לעמוד כלפי התאגיד הבנקאי הקיים .יחד עם זאת ,יצוין ,כי לטובת הבנק הנוסף לא
ניתנה ערבות בעלי המניות בכסלו להבטחת התחייבות כסלו במידה ויבוטל הסכם הפצה בלעדית של
צמיגים עם ספק עיקרי )כפי שניתנה לטובת התאגיד הבנקאי הקיים( אולם ביטולו של הסכם הפצת
הצמיגים עם הספק העיקרי יהווה עילה להעמדה לפירעון מיידי של האשראים של כסלו בבנק הנוסף.
כתוצאה מהסכם רכישת זכויות במקרקעין )ראה ביאור 12ב'( אשר מומנה בעיקרה באמצעות נטילת
הלוואה מתאגיד בנקאי ,הגיעה הקבוצה להסכמות עם התאגידים הבנקאיים לפיהן יותאמו אמות
המידה הפיננסיות מול התאגידים הבנקאיים של הקבוצה באופן שבו יתרת אשראי בנקאי המובטחת
בשעבוד זכויות במקרקעין לא תילקח בחשבון במסגרת חישוב יחס כיסוי החוב של החברה ושל כסלו
על בסיס דוחות כספיים מאוחדים שלהן )היחס בין הסכום המצטבר של ההתחייבויות כלפי המלווים
השונים לבין ה EBITDA-של החברה ושל כסלו ,לפי העניין( ושיעור היחס המינימלי בין ההון העצמי
המוחשי לבין המאזן של החברה ושל כסלו על בסיס דוחות כספיים מאוחדים שלהן יקטן ב 2%-ביחס
לחברה )ל (20%-וב 3%-ביחס לכסלו )ל.(22%-
סיווג ופירוט ההתחייבויות לפי שיעורי ריבית ובסיסי הצמדה

ד.

מבחינת המטבעות ותנאי ההצמדה של ההלווואות לזמן ארוך להלן הסיווג של סכומן )לפני ניכוי חלויות
שוטפות(:

שיעורי ריבית
%
בהצמדה למדד:
* 100%

 31בדצמבר
2012
2013
אלפי ש"ח

5.35

10,180

20,064

פריים1.00+
פריים1.03+
פריים3.75+

49,570
6,193
14,216
80,159

20,158
7,608
13,313
61,143

ללא הצמדה:

* כולל ריבית לשלם בגין אגרות חוב
ה.

ערכן בספרים ושוויין ההוגן של ההתחייבויות לזמן ארוך לפני ניכוי חלויות שוטפות הנו כדלקמן:
ערך בספרים
 31בדצמבר
2012
2013
אלפי ש"ח

אשראי והלוואות מתאגידים בנקאיים
וגופים פיננסיים *
אגרות חוב **
התחייבות בגין תמורה מותנית בצירוף עסקים

55,763
10,180
14,216
80,159

27,766
20,064
13,313
61,143

שווי הוגן
 31בדצמבר
2012
2013
אלפי ש"ח
55,763
10,289
14,216
80,268

27,766
20,565
13,313
64,644

* השווי ההוגן של ההלוואות מהווה קירוב סביר לערך בספרים ,כיוון שהשפעת ההיוון אינה מהותית.
** אגרות החוב כוללות ריבית לשלם בגינן .השווי ההוגן של אגרות החוב שבמחזור מוצג לפי שער הבורסה
לאותו מועד.
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ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים )המשך(
ביאור  - 16זכאים ויתרות זכות:
א.

ספקים ונותני שירותים:
 31בדצמבר
2012

2013
חובות פתוחים
שטרות והמחאות לפירעון

30,245
5,386
35,631

אלפי ש"ח
33,825
3,423
37,248

ספקים ונותני שירותים לפי בסיסי הצמדה:
 31בדצמבר
2013
שקל חדש לא צמוד
צמוד לדולר או נקוב בדולר
צמוד ליורו או נקוב ביורו

ב.

15,472
6,647
13,512
35,631

2012
אלפי ש"ח
14,001
5,254
17,993
37,248

אחרים:
 31בדצמבר
2012

2013
אלפי ש"ח
שכר עובדים והוצאות נלוות ,לרבות ביטוח
לאומי ,מוסדות ומסים נוספים
הפרשה לדמי חופשה ,הבראה ואי-היעדרות
הכנסה נדחית בגין מצברים הניתנים כהטבה
הוצאות לשלם ואחרים
צדדים קשורים
מקדמות מלקוחות
ריבית לשלם בגין אגרות חוב

5,771
3,374
1,588
1,324
94
1,010
265
13,426

4,609
*3,375
93
848
4,040
1,100
775
14,840

* יישום למפרע של תקן חשבונאי חדש  -ראה ביאור 2כה'
ערכם בספרים של הזכאים ויתרות הזכות נהווה קירוב סביר לשווים ההוגן מאחר שהשפעת ההיוון
אינה מהותית.
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מפעלי ע.שנפ ושות' בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים )המשך(
ביאור  - 17הטבות לאחר סיום העסקה:
א.

התחייבות בגין סיום יחסי עובד-מעביד
בהתאם לחוקי העבודה ולהסכמי העבודה שבתוקף ,חייבת הקבוצה בתשלום פיצויי פרישה לעובדים
שיפוטרו או שיפרשו מעבודתם בנסיבות מסוימות .סכומי ההטבות שיקבל עובד שיהיה זכאי לפיצויים
בעת פרישה כאמור ,מתבססים על מספר שנות הוותק שלו ומשכורתו האחרונה.
בנוסף ,בהתאם לחוקי העבודה ולהסכמי העבודה שבתוקף ,לרבות צו הרחבה )נוסח משולב(
לפנסיה חובה לפי חוק הסכמים קיבוציים ,התשי"ז) 1957-להלן  -צו ההרחבה( ,מחויבות חברות
הקבוצה בביצוע הפקדות לקופות גמל ,קרנות פנסיה או קרנות אחרות כיוצא באלה )להלן -
הקופות( ,לשם כיסוי ביטוח פנסיוני של עובדיהן ולשם כיסוי חלק ממחויבותה לפיצויי פיטורים
לעובדיהן.
בכפוף לתנאים האמורים בצו ההרחבה ,הפקדות חברות הקבוצה כאמור בגין פיצויי פיטורים
המחויבות מכוח צו ההרחבה ,וכן הפקדות חברות הקבוצה שלגביהן בחרו חברות הקבוצה שיבואו
"במקום פיצויי פיטורים" והודיעה על כך באופן המפורט בצו ההרחבה ,באות במקום תשלום פיצויי
פיטורים בהתאם לסעיף  14לחוק פיצויי פיטורים ,בגין השכר ,הרכיבים ,התקופות והשיעורים בגינם
נעשתה ההפקדה בלבד )להלן  -הפקדות לפי סעיף .(14
בגין יתרת מחויבות חברות הקבוצה לפיצויי פיטורים שאינה מכוסה באמצעות הפקדות לפי סעיף
 ,14לרבות בגין תקופות העסקה שקדמו למועד כניסתו לתוקף של צו ההרחבה )להלן  -יתרת
המחויבות לפיצויים( ,מפקידות חברות הקבוצה באופן שוטף כספים לקופות גמל אישיות לפיצויים על
שם העובדים .סכומים שהופקדו כאמור הינם על חשבון יתרת המחויבות לפיצויים ואינם באים
במקום פיצויי פיטורים .בגין יתרת המחויבות לפיצויים ,חברות הקבוצה אינן מחויבות לרמת הפקדה
מינימלית כלשהי.
התחייבות חברות הקבוצה בישראל לביצוע הפקדות לכיסוי ביטוח פנסיוני של עובדיהן וכן התחייבות
חברות הקבוצה בישראל לביצוע הפקדות לפי סעיף  ,14מהוות תכניות להפקדה מוגדרת המכוסות
על ידי ההפקדות השוטפות .סכומים שהופקדו במסגרת תכניות הפקדה מוגדרת כאמור אינם כלולים
בדוחות על המצב הכספי .בגין תוכניות להפקדה מוגדרת אלה לקבוצה אין כל מחויבות משפטית או
משתמעת לבצע הפקדות נוספות ,במצב שבו לא יהיה די בנכסים שנצברו בקופות או בקרנות כדי
לשלם את כל הטבות העובד המתייחסות לשירות העובד בתקופה השוטפת ובתקופות הקודמות.
יתרת המחויבות לפיצויים מהווה תכנית להטבה מוגדרת אשר חושפת את הקבוצה לסיכון אקטוארי
)בעיקר שעליות השכר תהינה גבוהות מהחזוי( ולסיכון השקעה )שהתשואות על הנכסים שהושקעו
בקופות הגמל האישיות לפיצויים תהינה נמוכות מהחזוי( .ההשקעות המבוצעות בקופות הגמל
האישיות לפיצויים מנוהלות על ידי החברות המנהלות של הקופות וכפופות לתקנות שונות ולפיקוח
של אגף שוק ההון ביטוח וחיסכון במשרד האוצר )לרבות לגבי דרכי ההשקעה(.

ב.

תוכניות להפקדה מוגדרת
התחייבות חברות הקבוצה בישראל לתשלומי פיצויים בגין עובדים בישראל שלגביהם המחויבות
האמורה הינה לפי סעיף  14לחוק פיצויי פיטורים מכוסה על ידי הפקדות שוטפות בתוכניות הפקדה
מוגדרות .הסכומים שהופקדו כאמור אינם כלולים בדוחות המאוחדים על המצב הכספי.
הסכום שנזקף כהוצאה בגין תוכניות הפקדה מוגדרות בשנים  2012 ,2013ו 2011 -הינו 2,950
אלפי ש"ח 2,061 ,אלפי ש"ח ו 1,813 -אלפי ש"ח בהתאמה.

ג.

תוכניות להטבה מוגדרת
כאמור לעיל ,לקבוצה התחייבות לתשלומי פיצויים לעובדיהן המהוות תוכניות הטבה מוגדרת .בגין
התחייבות זו קיימות יעודות לפיצויים וביטוחי מנהלים בהם מפקידות ,החברה והחברות הבנות
שלה ,כספים .סכום ההתחייבויות לפיצויים ,נטו ,הכלולות בדוחות על המצב הכספי לימים 31
בדצמבר  2013ו 2012-משקפות את הפער שבין ההתחייבויות בגין פיצויי פרישה לבין נכסי תוכנית
הפיצויים כמפורט ב-ד' להלן.
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ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים )המשך(
ביאור  - 17הטבות לאחר סיום העסקה )המשך(:
ד.

הסכומים המוצגים בדוח על המצב הכספי:

הערך הנוכחי של התחייבויות
השווי ההוגן של נכסי התוכנית
יתרת ההתחייבות בדוח על המצב הכספי
ה.

התנועה בהתחייבות )בנכס( ,נטו:
ערך נוכחי
שווי הוגן
של
של נכסי
התחייבות
המחויבות
התוכנית
)נכס( נטו
אלפי ש"ח
831
)(7,079
7,910

יתרה ליום  1בינואר 2011
שינויים בשנת :2011
עלות שירות שוטף
הוצאות )הכנסות( ריבית
מדידות מחדש של התחייבות )נכס( נטו
הפקדות המעביד
העברת תשואה מפיצויים לתגמולים
הטבות ששולמו
יתרה ליום  31בדצמבר 2011
שינויים בשנת :2012
עלות שירות שוטף
הוצאות )הכנסות( ריבית
רכישות בצירופי עסקים
מדידות מחדש של התחייבות )נכס( נטו
הפקדות המעביד
העברת תשואה מפיצויים לתגמולים
הטבות ששולמו
יתרה ליום  31בדצמבר 2012
שינויים בשנת :2013
עלות שירות שוטף
הוצאות )הכנסות( ריבית
מדידות מחדש של התחייבות )נכס( נטו
הפקדות המעביד
הטבות ששולמו
יתרה ליום  31בדצמבר 2013
ו.

 31בדצמבר
2012
2013
אלפי ש"ח
8,957
7,198
)(6,464
)(8,280
677
734

313
395
)(453
)(18
8,147

)(352
286
)(226
94
)(7,277

313
43
)(167
)(226
94
)(18
870

399
384
178
)(137
)(14
8,957

)(352
)(111
)(643
103
)(8,280

399
32
178
)(248
)(643
103
)(14
677

251
398
13
)(2,421
7,198

)(333
)(23
)(239
2,411
)(6,464

251
65
)(10
)(239
)(10
734

הנחות אקטואריות
להלן ההנחות האקטואריות המשמעותיות ששימשו כדי לקבוע את הערך הנוכחי של המחויבות
הטבה מוגדרת:
 31בדצמבר
2012
2013
4.00%
3.70%
שיעור ההיוון
2.50%
2.40%
שיעור עליית המדד
3.00%
3.00%
שיעור פרישה צפוי
5.00%
5.00%
עליות עתידיות בשכר  -עובדים רגילים
הצמדה למדד
הצמדה למדד
עליות עתידיות בשכר  -עובדים בכירים*
וכל שנה רביעית וכל שנה רביעית
7.00%
7.00%
* בגין שלושה עובדים בכירים וצמוד אינפלציה לעובד בכיר נוסף )עד אוקטובר .(2013
הנחות ביחס לשיעורי תמותה עתידיים נקבעות בהתאם לסטטיסטיקות שפורסמו והניסיון שנצבר
בנושא זה בישראל.
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ביאור  - 17הטבות לאחר סיום העסקה )המשך(:
ז.

סיכונים שהתוכנית חושפת את הישות אליהם
תוכניות להטבה מוגדרת חושפות את הקבוצה למספר סיכונים ,כשהמשמעותיים ביותר הינם
תנודתיות בשווי נכסי התוכנית ,הכוללים כמות משמעותית של מכשירים הוניים ,ושינויים בתשואות
על אגרות חוב ממשלתיות ,וכן סיכון שעליית השכר בפועל תהיה גבוהה מזו שנלקחה בחשבון לצורך
החישובים האקטואריים.
כאמור לעיל ,ההשקעות המבוצעות בקופות הגמל האישיות לפיצויים מנוהלות על ידי החברה
המנהלת של הקופה וכפופות לתקנות שונות ולפיקוח של אגף שוק ההון ביטוח וחיסכון במשרד
האוצר )לרבות לגבי דרכי ההשקעה(.

ח.

השפעה על תזרימי מזומנים עתידיים
חברות הקבוצה מפקידות מדי חודש  8.33%מהמשכורת החודשית עבור פיצויים לתוכניות הפנסיה
על שם העובדים ,על מנת לממן את המחויבות בגין התוכנית .מדי תקופה בוחנות חברות הקבוצה
את יתרת נכסי התוכנית בהשוואה להערכה האקטוארית של המחויבות ,ושוקלת באם לבצע
הפקדות נוספות לפי הצורך וזאת לקופת גמל אישית לפיצויים.
ההפקדות החזויות לתכניות הטבה מוגדרת במהלך שנת  2014הינן בסך של  244אלפי ש"ח )לא
כולל הפרשות בגין עדכון יתרת הקופות האישיות לפיצויים בעקבות שינויים בשוק ההון(.

ט.

נכסי התוכנית
הרכב נכסי התכנית הינו כדלקמן:
 31בדצמבר 2013
%
אלפי ש"ח
מכשירים הוניים
מכשירי חוב:
אגרות חוב ממשלתיות
אגרות חוב קונצרניות סחירות
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות
מזומנים ושווי מזומנים
אחר

י.

 31בדצמבר 2012
%
אלפי ש"ח

648

10.0

840

10.1

3,030
1,400
260
997
129
6,464

46.9
21.7
4.0
15.4
2.0

3,890
2,200
424
719
207
8,280

47.0
26.6
5.1
8.7
2.5

ניתוח רגישות
להלן ניתוח הרגישות של המחויבות להטבה מוגדרת לשינויים בהנחות אקטואריות משוקללות
משמעותיות ,שהיו אפשריים באופן סביר לסוף תקופת הדיווח:
גידול )קיטון(
במחויבות להטבה
מוגדרת
 31בדצמבר 2013
אלפי ש"ח
שיעור ההיוון:
גידול ב1% -
קיטון ב1% -
שיעור פרישה מרצון:
גידול ב5% -
קיטון ב5% -
שיעור פיטורים:
גידול ב5% -
קיטון ב5% -

)(168
225
)(10
13
7
)(6
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ביאור  - 18התקשרויות והתחייבויות תלויות:
א.

מפעל החברה מצוי באזור התעשייה הצפוני בנתניה וממוקם על מגרש בשטח של כ 15,000-מ"ר,
מתוכם כ 7,000-מ"ר בבעלות הקבוצה והיתר ,שכורים על ידי הקבוצה ,לצורך אחסון ,באמצעות
שלושה הסכמים נפרדים הנקובים בשקלים עם אותו משכיר ,לשלושה שטחים ,כל אחד לתקופה של
שלוש שנים ) 2הסכמים מסתיימים בתאריך  31למאי  2014והסכם נוסף מסתיים בתאריך 31
לדצמבר  ,(2014עם אפשרות הארכה לשנה נוספת ,אלא אם כן הודיע אחד הצדדים להסכם
השכירות על רצונו להפסקת ההתקשרות.
דמי השכירות החזויים בשנים הקרובות ,המחושבים לפי דמי השכירות בתוקף ל 31 -בדצמבר,
 2013הינם 1,080 :אלפי ש"ח בכל אחת מהשנים .2016 - 2014

ב.

מתחם חסן ערפה:
 (1חברת ע .שנפ אחזקות )להלן "חברה קשורה"( משכירה לקבוצה במסגרת חוזה שנחתם בין
הצדדים בחודש דצמבר  2006מקרקעין )להלן" :המקרקעין"( בשטח של כ 1.4 -דונם בדרך
מנחם בגין ,תל אביב .דמי השכירות השנתיים בגינם ,מסתכמים לסכום של כ 43-אלפי דולר
ארה"ב .משך הסכם השכירות הוא לתקופה של  5שנים ,עם אופציות להארכה ,עד לתקופה
כוללת של  25שנים.
ביום  6בספטמבר  2011אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה ,בהתאם להוראות סעיף
 271לחוק החברות ותקנון הקבוצה ,כעסקה לא חריגה שלנושאי משרה ובעל השליטה בה יש
עניין אישי ,את המשך התקשרותה של הקבוצה בהסכם שכירות עם ע .שנפ אחזקות ,המחזיקה
בכ 1.4 -דונם במקרקעין .בשנת  2013שילמה הקבוצה לחברה הקשורה סך של  157אלפי ש"ח
בגין דמי השכירות.
 (2מר אורי רוזנשיין ,מנכ"ל החברה ,ואחיותיו ,הגב' תמר עוזיליו והגב' פועה אמיר ,בעלות עניין
בחברה )להלן יחד" :בני משפחת רוזנשיין"( ,הינם הבעלים המשותפים בחלק מהמקרקעין
במתחם חסן ערפה ,בשטח של כ 330-מ"ר .בחודש ינואר  1998נחתם הסכם בין הקבוצה לבין
בני משפחת רוזנשיין ,המסדיר את אופן שימוש הקבוצה בחלקים של המקרקעין ,שלבני משפחת
רוזנשיין חלק בלתי מסוים בהם ,המשמשים כמשרדי הקבוצה וכסניף הקבוצה בתל אביב.
הקבוצה שוכרת מבני משפחת רוזנשיין את חלקם בשטח ,תמורת דמי שכירות שנתיים צמודים
לשער החליפין של הדולר .דמי השכירות השנתיים בגינם מסתכמים לסך של 21.6 -אלפי דולר.
ביום  21במרס  2013אישררה וועדת הביקורת את התקשרותה של החברה בהסכם השכירות
ואישרה את המשך שכירות השטח השכור ל 4 -שנים נוספות עד ליום  31בדצמבר  2016עם 3
אופציות להארכה בנות  5שנים כל אחת עד לתקופה כוללת של  19שנים .בשנת  ,2013שילמה
הקבוצה לבני משפחת רוזנשיין סך של כ 78 -אלפי ש"ח.

ג.

שכירויות נוספות:
 (1בדצמבר  2008התקשרה חברה בת של החברה עם חברה לא קשורה בהסכם שרותי אחסון,
בגן שמואל ,של כ 2,500 -מ"ר .בשנת  2013שולם סכום של כ 1,049 -אלפי ש"ח ) :2012סך
של כ 387 -אלפי ש"ח( .עם המעבר למרכז הלוגיסטי בחודש אוקטובר  ,2013כאמור בביאור
12ב' הופסקה ההתקשרות כאמור.
 (2הקבוצה שכרה מצדדים שלישיים )לרבות אליאנס( 2 ,שטחי אחסון הממוקמים בחדרה ובחיפה,
בשטח כולל של כ 6,000-מ"ר ,בתמורה לתשלום חודשי בסך כולל של כ 150 -אלפי ש"ח,
בתוספת מע"מ ,צמוד למדד המחירים לצרכן .במסגרת הסכמי השכירות של שטחי האחסון,
חויבה הקבוצה בהתקשרות בפוליסות ביטוח שונות .עם המעבר למרכז הלוגיסטי בחודש יולי
 ,2013כאמור בביאור 12ב' הופסקו ההתקשרויות כאמור.

ד.

בחודש אוקטובר  2013העמידה כסלו ערבות בנקאית להבטחת התחייבויותיה לספק מהותי שלה
) ,(Continental Reifen Deutschland GmbHוזאת כנגד הגדלת מסגרת האשראי מספק זה,
מסך של  5מיליון אירו לסך של  6מיליון אירו .סך הערבות ליום  31בדצמבר  2013הינה  1מיליון
אירו )כ 4,782-אלפי ש"ח(.
סך ערבויות הביצוע אשר ניתנו על ידי הקבוצה ,במהלך העסקים הרגיל ולצורך קיום הסכמים בינה
לבין לקוחותיה ,הסתכם ליום  31בדצמבר  2013ל 6,615 -אלפי ש"ח.
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ה.

הסכם עם ספק העופרת מחו"ל
החברה מייבאת מחו"ל עופרת בהתאם להסכם שנחתם כל שנה עם הספק בחו"ל .על פי ההסכם
החברה התחייבה לרכוש כמות קבועה של עופרת מדי חודש במחיר המתבסס על מחירי העופרת
בבורסת המתכות באנגליה ) (LME -London Metal Exchangeבתוספת פרמיה הנקבעת במשא
ומתן.

ו.

הסכמי הפצת צמיגים
לפרטים בגין הסכמי הפצה של צמיגים ראה ביאור 5ג'.

ז.

ביום  23באוקטובר  2012הוגש כתב אישום על ידי הוועדה המקומית לתכנון מנשה אלונה לבית
משפט השלום בחדרה ,בהתאם לכתב האישום נקבע כי לחברת הבת אין רישיון עסק בתוקף משנת
 2009ביחס למחסן לאחסנת צמיגים שהיא שוכרת .חברת הבת וצד קשור שלה נאשמים בניהול
מחסן לאחסנת צמיגים בחדרה ללא רישיון עסק כדין משנת  ,2009על אף שחלה על חברת הבת
חובה להוציא רישיון עסק על-פי דין .המניעה לאי הוצאת רישיון כאמור נעוצה בעמידה בדרישות
כיבוי אש ובהשלמת הליכי קבלת היתר לשימוש חריג בנכס .בהתאם להתחייבותה ,חברת הבת
פינתה את המתחם במהלך חודש אוקטובר .2013 ,בישיבה שהתקיימה ביום  10ביולי ,2013
הודתה חברת הבת בעובדות כתב האישום ,והורשעה בעובדות שיוחסו לה .הטיעונים לעונש נקבעו
לחודש יולי  .2014לפרטים בדבר התבררות התביעה לאחר תאריך המאזן ,ראה ביאור .29
הנהלת החברה סבורה שככל שתהיינה עלויות שעל חברת הבת לשאת בגין תביעה זו ,לעלויות אלו
לא צפויה להיות השפעה מהותית על פעילות חברת הבת.

ח.

ביום  31באוקטובר  2013הוגשה תביעה כנגד החברה על ידי עובד החברה לתשלום גמול שעות
נוספות ,המגיע לו ,לטענתו ,בקשר לעבודתו בין השנים  .1991-2012סכום התביעה הינו כ1,729 -
אלפי ש"ח וכולל גמול שעות נוספות ופיצויי הלנה .לפרטים בדבר הסכם הפשרה אשר נחתם לאחר
תאריך המאזן ,ראה ביאור .29

ביאור  -19הון ,קרנות ועודפים:
א.

הון המניות:
ההרכב:

מניות רגילות בנות  0.01ש"ח*

מספר המניות
מונפק ונפרע
רשום
 31בדצמבר
 31בדצמבר
 2013ו2012 -
 2013ו2012 -
12,694,897
91,000,000

סכום
רשום
 31בדצמבר
 2013ו2012 -
910,000

מונפק ונפרע
 31בדצמבר
 2013ו2012 -
126,949

* נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל-אביב לפי  14ש"ח למניה רגילה בת  0.01ש"ח ליום 31
בדצמבר 2013
המניות הרגילות מקנות לבעליהן זכות הצבעה והשתתפות באסיפות בעלי המניות )כאשר לבעל
מניה בת  0.01ש"ח קול אחד( ,זכות לקבלת רווחים וזכות להשתתף בעודפי הרכוש בעת פירוק
הקבוצה.
ב.

כתבי אופציה
במהלך שנת  ,2011מומשו  136,953כתבי אופציה שהונפקו על ידי החברה במסגרת תשקיף מיום
 26באפריל  2007תמורת  1,469אלפי ש"ח.
ביום  11במאי  ,2011פקעו יתרת כתבי האופציה שהונפקו במסגרת התשקיף ,שהיו במחזור ולא
מומשו.
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ג.

עודפים:
(1

בשנת  2013הסתכם סך הדיבידנד ששולם מדי רבעון ,בסך של כ 5,600 -אלפי ש"ח לכל השנה
) 12.60אגורות למניה 4.32 ,אגורות למניה 4.33 ,אגורות למניה ,ו 22.84 -אגורות למניה(.
הדיבידנדים ששולמו בשנת  2012ו 2011 -הסתכמו ב 6,800 -אלפי ש"ח ו 8,000 -אלפי ש"ח
) 53.56אגורות למניה ו 64.03 -אגורות למניה( ,בהתאמה.

(2

דירקטוריון החברה בישיבתו מיום  25במרס  ,2014החליט על חלוקת דיבידנד במזומן ,מתוך
יתרת רווח שלא יועד ליום  31בדצמבר  ,2013בסך של  1.5מיליון ש"ח .דיבידנד זה אינו נכלל
בדוחות כספיים אלו.

(3

בישיבת דירקטוריון החברה מיום  22באפריל  ,2007אישר דירקטוריון החברה מדיניות חלוקת
דיבידנד ,שעל פיה ,בכפוף להוראות כל דין ,ובכלל זה בכפוף למבחני החלוקה האמורים בסעיף
 302לחוק החברות ,תחלק החברה מדי שנה קלנדרית ,לאחר מועד פרסום הדוחות השנתיים
המבוקרים ,דיבידנד בשיעור של  35%לפחות מהרווח הנקי של הקבוצה ,לאחר מס ,בשנה
שקדמה למועד חלוקת הדיבידנד.
ביום  27בנובמבר 2011 ,החליט דירקטוריון החברה לעדכן את מדיניות חלוקת הדיבידנד של
הקבוצה כדלקמן :בכפוף להוראות כל דין ולהתניות פיננסיות שבהן תתקשר הקבוצה )אם וככל
שתתקשר בעתיד בתניות שכאלו עם גופים פיננסים ואחרים( ובכלל זה בכפוף להוראות חוק
החברות ,בדבר מבחני החלוקה הקבועים בסעיף  302לחוק החברות ,הקבוצה תחלק מדי
רבעון ,דיבידנד לבעלי מניותיה בשיעור של  35%לפחות מהרווח הנקי של הקבוצה ,לאחר מס,
בגין הרבעון שהסתיים )במקום מידי שנה( ובלבד ששיעור הדיבידנד הכולל שתחלק הקבוצה
במהלך שנה קלנדרית אחת לא יפחת משיעור של  35%לפחות מהרווח הנקי של הקבוצה,
לאחר מס ,בגין אותה שנה קלנדרית )הבדיקה תיערך מדי שנה במועד אישור הדוחות הכספיים
המאוחדים המבוקרים של הקבוצה(.
מדיניות חלוקת הדיבידנד הנ"ל חלה החל מרווחי הקבוצה בגין הרבעון הראשון של שנת 2012
)מובהר בזאת כי ביחס לחלוקת דיבידנד של שנת  2011תחול מדיניות חלוקת הדיבידנד
שהייתה לקבוצה עד למועד השינוי( ואולם יודגש כי אין לראות במדיניות הנ"ל התחייבות של
הקבוצה לבצע חלוקת דיבידנד כאמור וזו תישקל בכל פעם ,בנפרד ,על ידי דירקטוריון החברה.
כמו כן ,יודגש כי מדיניות דיבידנד זו תהיה ניתנת לשינוי בדירקטוריון החברה שאף יהיה רשאי
לקבל החלטות בדבר ביצוע חלוקות דיבידנד שונות מהאמור במדיניות האמורה לעיל )חלוקות
גדולות יותר ,קטנות יותר או אי ביצוע חלוקה כלל(.

ביאור  - 20הכנסות ועלות ההכנסות:
א .ההכנסות ממכירות כוללות מכירות יצוא בסך של  514אלפי ש"ח 826 ,אלפי ש"ח ו 993 -אלפי ש"ח
לשנים  2012 ,2013ו 2011-בהתאמה.
שנה שהסתיימה ב 31-בדצמבר
2011
2012
2013
אלפי ש"ח
ב .עלות ההכנסות:
שימוש בחומרים
משכורת ,שכר והוצאות בקשר
לעובדים
פחת והפחתות
הוצאות ייצור אחרות
רכישת מצברים וצמיגים
קיטון )גידול( במלאי תוצרת בעיבוד,
תוצרת גמורה ומוצרים קנויים
*
**

50,553

55,058

63,395

17,788
6,070
13,191
186,917

*16,752
3,328
10,627
69,507

*15,362
2,496
9,077
6,258

**11,024
166,296

1,231
97,819

)(4,016
270,503
יישום למפרע של תקן חשבונאי חדש  -ראה ביאור 2כה'
כולל הפחתת עודפי עלות בסך  7,796אלפי ש"ח.
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שנה שהסתיימה ב 31-בדצמבר
2011
2012
2013
אלפי ש"ח
מכירה ושיווק:
משכורת והוצאות בקשר לעובדים
פרסום
אריזה הובלה ומשלוח
הוצאות מיחזור
עמלות סוכנים
פחת והפחתות
אחרות
הנהלה וכלליות:
משכורת והוצאות בקשר לעובדים
דמי ניהול וייעוץ פיננסי
ייעוץ מקצועי
צורכי משרד ואחזקתו
דואר וטלפון
פחת
הפרשה לחובות מסופקים והפחתות חובות אבודים
אחרות

19,210
2,385
6,386
2,373
5,572
1,598
1,086
38,610

*12,594
1,106
3,205
1,001
5,318
952
869
25,045

*9,173
1,373
1,944
5,000
569
900
18,959

8,759
1,240
2,066
860
323
561
1,239
1,457
16,505

*6,231
680
1,144
565
129
322
548
527
10,146

*5,308
606
1,150
453
65
226
2,719
321
10,848

* יישום למפרע של תקן חשבונאי חדש  -ראה ביאור 2כה'
ביאור  - 22הוצאות )הכנסות( אחרות:
א.

הפסד הון ממכירת רכוש קבוע
רווח ממימוש השקעה בחברה שהוחזקה למכירה
תקבול מקרן הדדית של המעסיקים
הכנסות בגין הפרשה לשיקום סביבתי
חוזי אקדמה על שערי חליפין
עלויות הקשורות לרכישת חברות בנות
הפרשי שער
עמלות כרטיסי אשראי
החזר מס קניה – ראה ב' להלן
אחרים

שנה שהסתיימה ב 31-בדצמבר
2011
2012
2013
אלפי ש"ח
226
108
95
)(41
)(126
)(1,298
51
)(119
35
540
39
)(384
)(9
677
958
1,988
)(5,996
186
)(381
)(226
)(686
877
)(3,868

ב .החזר מס קניה
בעקבות בדיקה שערכה הנהלת החברה במהלך חודש אוגוסט  ,2008עלה כי החברה שילמה במהלך
שמונה השנים שהסתיימו בחודש אוגוסט  2008סכומים נוספים בגין מס קנייה מעבר למתחייב לפי
החוק ,זאת עקב טעות בתוכנת המחשב אשר בעזרתה מחושב מס הקנייה שעל החברה לשלם
לרשויות המס .בהתאם ,הגישה החברה מכתב דרישה לרשויות המס להחזר הסכומים הנוספים.
במהלך שנת  2013נחתם הסכם עם רשויות המס להחזר תשלומי מס קנייה ששולמו ביתר הכולל
ריבית והפרשי הצמדה על סכום הקרן של מס הקניה שהוחזר לחברה ,בניכוי מס חברות שמתייחס,
בסך כולל וסופי של  6,150אלפי ש"ח )להלן" :סכום ההחזר"( .סכום ההחזר מוצג בדוח על הרווח או
הפסד ורווח כולל אחר בסעיף הוצאות )הכנסות( אחרות ,נטו בניכוי הוצאות קשורות בסך של 154
אלפי ש"ח.
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מפעלי ע.שנפ ושות' בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים )המשך(
ביאור  - 23הכנסות )הוצאות( מימון:
שנה שהסתיימה ב 31-בדצמבר
2011
2012
2013
אלפי ש"ח
הוצאות מימון:
אשראי ,עמלות וריבית מתאגידים בנקאיים
ריבית בגין הלוואות והתחייבויות אחרות לזמן ארוך
ריבית בגין אגרות חוב בניכוי הפחתת פרמיה והוצאות הנפקה
ירידת ערך של נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח והפסד
אחרות

2,399
2,247
891
131

310
1,150
1,495
577

41
15
2,410
1,310
383

1,011
)(6,679

)(3,532

50
)(4,209

הכנסות מימון:
הכנסות ריבית מפיקדונות בנקאיים לזמן קצר
דיבידנד מנכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד
ריבית מנכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד
עליית ערך של נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד
אחרות

60
9

155
23
466
296
92

207
131
952
-

שינויים בשוויים ההוגן של מכשירים פיננסים נגזרים -
עסקאות החלפה על שערי ריבית
סך הכנסות מימון
הוצאות מימון ,נטו

4
73
)(6,606

3
1,035
)(2,497

1,290
)(2,919

שינויים בשוויים ההוגן של מכשירים פיננסים נגזרים:
הפרשי שער
עסקאות החלפה על שערי ריבית
סך הוצאות מימון

ביאור  - 24התחייבויות מובטחות בשעבודים ,מגבלות שהוטלו בקשר להתחייבויות ואמות מידה פיננסיות:
א.

לתאריכי הדוחות על המצב הכספי ,יתרות ההתחייבויות והערבויות המובטחות של החברה וחברות
בנות מסוימות ,הינן כדלקמן:
 31בדצמבר
2012
2013
אלפי ש"ח
התחייבויות:
אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים
איגרות חוב*
הלוואות והתחייבויות אחרות לזמן ארוך
)כולל חלויות שוטפות(

66,540
9,915

70,707
19,289

55,763

27,766

התחייבות בגין תמורה מותנית בצירוף עסקים
ערבויות

14,216
6,615

13,313
2,586

*

לא כולל ריבית לשלם

ב.

להבטחת ההתחייבויות והערבויות האמורות רשמו החברה והחברות הבנות הנ"ל שעבודים קבועים
על הרכוש הקבוע )כולל זכויות חכירה( ,על הון המניות ועל זכויות הביטוח של הרכוש וכן שעבודים
שוטפים על הנכסים.

ג.

לקבוצה הגבלות לגבי השעבוד או המכירה של נכסים מסוימים של הקבוצה ומגבלה בקבלת אשראי
מתאגידים בנקאיים אחרים )ללא אישור מוקדם של התאגיד הבנקאי המלווה( .בנוסף ,מטילים תנאי
ההלוואה הגבלות שונות ,לרבות דרישה לעמידה באמות מידה פיננסיות ) ,(Covenantsראה
ביאור 15ב'.
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מפעלי ע.שנפ ושות' בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים )המשך(
ביאור  - 25רווח למניה:
א.

בסיסי
הרווח הבסיסי למניה מחושב על ידי חלוקת הרווח המיוחס לבעלי המניות הרגילות של החברה האם
בממוצע המשוקלל של מספר המניות הרגילות המונפקות.

רווח המיוחס לבעלים של החברה
הממוצע המשוקלל של מספר המניות הרגילות
המונפקות
הרווח הבסיסי למניה )ש"ח(
*

שנה שהסתיימה ב 31-בדצמבר
2011
2012
2013
אלפי ש"ח
*10,102
*12,079
21,893
12,694,897
1.72

12,618,398
*0.80

12,694,897
*0.95

יישום למפרע של תקן חשבונאי חדש  -ראה ביאור 2כה'

ב .מדולל:
(1

הרווח המדולל למניה מחושב על-ידי התאמת הממוצע המשוקלל של מספר המניות הרגילות
שבמחזור תוך הכללת כל המניות הרגילות הפוטנציאליות בעלות אפקט מדלל .עד ליום 31
בדצמבר  2011היו לחברה אופציות למניות אשר לגביהן בוצע חישוב לקביעת מספר המניות
שהיה ניתן לרכוש בשווי הוגן )הנקבע כממוצע שנתי של מחיר השוק של מניות החברה(
באמצעות ערכן הכספי של האופציות ,בהתאם לתנאי האופציות שטרם מומשו .מספר המניות
המחושב כאמור לעיל משווה למספר המניות שהיו מונפקות בהנחת מימוש האופציות.

(2
שנה שהסתיימה ב 31 -בדצמבר
2012

2013

א ל פ י
סך הכל רווח לשנה המיוחס לבעלים של החברה האם
לפי דוחות על הרווח הכולל ,ששימש בחישוב הרווח
הבסיסי והמדולל למניה

21,893

2011
ש " ח

*12,079

*10,102

מספר מניות
שנה שהסתיימה ב 31-בדצמבר
2013
2011
2012
ממוצע משוקלל של מספר המניות ששימשו בחישוב
הרווח הבסיסי למניה
התאמה בגין מניות תוספתיות בשל מימוש כתבי אופציה
לעובדים ודירקטורים
התאמה בגין מניות תוספתיות בשל מימוש כתבי אופציה
ממוצע משוקלל של מספר המניות ששימשו בחישוב
הרווח המדולל למניה
הרווח המדולל למניה )ש"ח(

12,694,897

12,694,897

12,618,398

-

-

19,309
5,534

12,694,897
1.72

12,694,897
* 0.95

12,643,241
* 0.80

ביאור  - 26הוצאות בגין הטבות לעובדים:

שכר ומשכורת והטבות נוספות לאחר פרישה
ביטוח לאומי
אופציות למניות שהוענקו לדירקטורים ולעובדים
הוצאות פנסיה  -תוכניות להפקדה מוגדרת
הוצאות בגין תוכניות להטבה מוגדרת )ראה ביאור (17
*

שנה שהסתיימה ב 31-בדצמבר
2011
2012
2013
אלפי ש"ח
*26,554
*31,915
*40,641
1,171
1,329
1,870
40
1,813
2,061
2,950
265
272
296
29,843
35,577
45,757

יישום למפרע של תקן חשבונאי חדש  -ראה ביאור 2כה'
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ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים )המשך(
ביאור  - 27עסקות ויתרות עם בעלי עניין וצדדים קשורים
"בעל עניין"  -כהגדרת מונח זה בתקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(,
התש"ע .2010 -
"צד קשור"  -כהגדרת מונח זה ב.IAS 24 -
אנשי המפתח הניהוליים של הקבוצה ) - Key management personnelהנכללים ,יחד עם גורמים
אחרים ,בהגדרת "צדדים קשורים" האמורה ב  (IAS 24כוללים את :חברי הדירקטוריון וחברי ההנהלה
הבכירה.
א .עסקות עם בעלי עניין וצדדים קשורים:
 (1תגמול לבעלי עניין:
2013

2012
אלפי ש"ח

מענק )כולל מענקי פרישה( **
מספר האנשים אליהם מתייחסת ההטבה

)(570
2

)(576
3

)(553
3

שכר ומשכורת  -לבעלי עניין המועסקים בקבוצה
מספר האנשים אליהם מתייחסת ההטבה

)(2,813
2

)(3,342
3

)(3,327
3

תגמול לדירקטורים שאינם מועסקים בקבוצה
מספר האנשים אליהם מתייחסת ההטבה

)(337
3

)(263
3

)(315
4

דמי ניהול וייעוץ פיננסי ,ראה ) (6להלן
מספר האנשים אליהם מתייחסת ההטבה

)(480
2

)(480
2

)(606
2

דמי שכירות ,ראה ביאור 18ב'2

)(78

)(83

)(75

 (2תגמול לאנשי מפתח ניהוליים ):(Key management personnel
2013

שכר ומשכורת והטבות עובד אחרות לזמן קצר *
מספר האנשים אליהם מתייחסת ההטבה
תגמול לדירקטורים שאינם מועסקים בקבוצה
מספר האנשים אליהם מתייחסת ההטבה
מענקים )כולל מענקי פרישה( **
מספר האנשים אליהם מתייחסת ההטבה

)(6,301
8
)(337
3
)(1,947
6

2012
אלפי ש"ח
)(5,730
8
)(263
3
)(1,143
7

2011

)(4,978
5
)(315
4
)(939
5

*

בגין אחד מאנשי המפתח הניהוליים הופרש לפיצויים מוגדלים בשיעור נוסף של .100%

**

מענקים )כולל מענקי פרישה( בהתאם למפורט להלן:
בהתאם להסכמי העסקה שנחתמו בחודש אוקטובר  ,2011בין הקבוצה לבין שני בעלי עניין בה
נקבע ,בין היתר ,כי כל אחד מהם יהיה זכאי למענק שנתי בשיעור משתנה מהרווח התפעולי
של הקבוצה בניכוי רווחים ו/או הפסדים הנובעים מפעולות חד פעמיות ובכלל זה ,משערוך נכסי
נדל"ן ,על פי הדוחות הכספיים המבוקרים לאותה שנה .לעניין המענק יש להוסיף כי בשנה בה
תרשום הקבוצה או רווח תפעולי מעל ל –  20,000אלפי ש"ח או הפסד תפעולי ,יועברו יתרות
אלו לחישוב הזכאות למענק בשנה העוקבת שלאחריה וכך חוזר חלילה ,עד להגעה למצב בו
תרשום שוב הקבוצה רווח תפעולי שמתחת ל –  20,000אלפי ש"ח .נושא משרה בכיר נוסף
זכאי עד ליום  31באוקטובר  2013למענק שנתי בשיעור משתנה מהרווח התפעולי של הקבוצה
לכל שנה על פי הדוחות הכספיים המבוקרים של הקבוצה באותה שנה ,זאת בהתאם למדיניות
התגמול של החברה – ראה  7להלן.
הסכמי העסקה אלו אושרו על ידי האסיפה הכללית.
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ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים )המשך(
ביאור  - 27עסקות ויתרות עם בעלי עניין וצדדים קשורים )המשך(:
א .עסקות עם בעלי עניין וצדדים קשורים )המשך(:
(3

עסקות אחרות עם בעלי עניין/צדדים קשורים:

מכירות וקניות אשר התבטלו במאוחד ,ראה ) (4להלן
מכירות לחברה כלולה
מכירות לצדדים קשורים לקבוצה ,ראה ג 2.להלן
דמי ניהול אשר התבטלו במאוחד ,ראה ) (4להלן
קניות מצדדים קשורים ,ראה ב' להלן
דמי שכירות מחברה קשורה ,ראה ביאור 18ב'1
דמי שכירות ,ראה ) (5ו -ב' להלן
דמי ניהול וייעוץ פיננסי ששולמו לצד קשור ,ראה ) (4להלן
(4

2013
2012
אלפי ש"ח
321
2,865
33
2
200
640
)(714) (2,730
)(166
)(157
)(9
)(57
)(200
)(640

2011
119
23
)(153
-

עסקות מכירה ,קנייה ,דמי ניהול ואחרות:
הקבוצה מנהלת עסקות מכירה וקנייה עם חברות בתוך הקבוצה .העסקות מתבצעות בדרך
העסקים הרגילה ובהתאם למחירים ותנאי אשראי שאינם חורגים מאלה המקובלים בשוק .בשנת
 2013סך העסקות הסתכמו לסך של כ 2,865 -אלפי ש"ח.
כמו כן נקבע בהסכם כי חברת הבת תשלם עבור שרותי דמי ניהול סך של  100אלפי ש"ח
לחודש ,לחברה ולצד קשור ,בחלקים שווים .החל מחודש ספטמבר  2013הוסכם כי דמי הניהול
יעלו לסך של  120אלפי ש"ח לחודש.

(5

דמי שכירות:
חברת הבת שכרה מבנה בא.ת .לוד מצד קשור לקבוצה .בתקופת הדוח שולם עבור השכירות
סכום של כ 57 -אלפי ש"ח ) 9 :2012אלפי ש"ח(.

(6

דמי ניהול וייעוץ פיננסי ששולמו לבעל עניין:
ביום  3בינואר  2012נערכה אסיפה כללית של בעלי המניות של חברה ,בה נדונה התקשרות
החברה בהסכם ניהול עם ס.ה .סקיי השקעות )ש.נ.פ( שותפות מוגבלת )להלן" :סקיי"( ,הנמנית
על בעלי השליטה בקבוצה בשרשור סופי ,רטרואקטיבית החל מיום  1באוקטובר .2011
האסיפה החליטה לאשר את הסכם הניהול .לפי הסכם הניהול הקבוצה תשלם לסקיי סך של
 40,000ש"ח בתוספת מע"מ לחודש עבור שרותי הניהול.
שירותי הניהול על פי המפורט בהסכם כוללים ,בין היתר ,שירותי יו"ר דירקטוריון ודירקטור
נוסף ,ייעוץ ו/או ליווי ,אשר ינתנו לקבוצה על ידי אנשי
הניהול ,בנושאים המפורטים להלן (1) :פיתוח עסקי ואיתור הזדמנויות עסקיות; ) (2התרחבות
עסקי הקבוצה בארץ ובחו"ל; ) (3מיזוגים ורכישות; ) (4קשר עם מוסדות פיננסיים שיעמידו
אשראי לקבוצה; ) (5סיוע ביצירת קשרים עם משקיעים מול שוק ההון.

(7

מדיניות תגמול
ביום ה 3 -ביולי  2013וביום ה 31 -ביולי  2013אישר דירקטוריון החברה ,לאחר קבלת המלצות
ועדת התגמול נוסח של מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה ,בהתאם לתיקון  20לחוק
החברות )להלן" :מדיניות התגמול"( .מדיניות התגמול אושרה באסיפה הכללית של בעלי המניות
של החברה שנערכה ביום ה 8 -באוגוסט .2013
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ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים )המשך(
ביאור  - 27עסקות ויתרות עם בעלי עניין וצדדים קשורים )המשך(:
ב.

יתרות עם צדדים קשורים
במהלך שנת  2013ביצעה הקבוצה עסקות עם צדדים קשורים של תיקי עמילות מכס ,שכירות
רכבים ואחרות ,בסך כולל של כ 2,787 -אלפי ש"ח .יתרת הזכות מול הצדדים הקשורים ליום 31
בדצמבר 2013 ,הינה כ 802 -אלפי ש"ח ) 8,764 :2012אלפי ש"ח(.

ג.

ביום ה 27 -בנובמבר  2011אישר דירקטוריון החברה כי לעניין תקנה ) 41א() (1)(6לתקנות ניירות
ערך )עריכת דוחות כספיים שנתיים( ,התשנ"ג) 1993-להלן" :תקנות דוחות כספיים"( ולעניין תקנות
 22ו37-א) (6לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( ,התש"ל) 1970-להלן" :תקנות
הדיווח"( וכן ביחס לכל הוראת דין נוספת הנוגעת לעסקאות זניחות שבהן לבעלי שליטה בחברה ו/או
לנושאי משרה בחברה עניין אישי )במישרין או בעקיפין( ,כי יראו בעסקאות המפורטות להלן ו/או
שעונות לקריטריונים המפורטים להלן עסקאות זניחות כמשמעותן בתקנות האמורות לעיל ו/או
בהוראות הדין האמורות לעיל:
) (1מכירת מצברים לצד שלישי אשר חלק מבעלי השליטה בסקיי אחזקות הינם בעלי שליטה
בשותף הכללי )להלן" :סקיי אחזקות"( במחיר המחירון או בהנחה שלא תהיה גדולה מההנחה
שמקבלים לקוחות אחרים של שנפ ברכישת מצברים;
) (2רכישת מוצרים ו/או שירותים מסקיי אחזקות הנעשות במהלך העסקים הרגיל של הקבוצה
ובתנאי שוק
כל אחת מהעסקאות האמורות לעיל תיחשב כעסקה זניחה בתנאי שהיקפה הכספי לא יעלה
על  75אלפי ש"ח ובלבד שהיקפן הכספי של סך כל העסקאות הזניחות עם חברות סקיי
אחזקות לא יעלה על  400אלפי ש"ח בשנה קלנדרית )להלן" :תנאי הסף"( .יחד עם זאת ,ועל
אף האמור לעיל ,יתכן כי עסקאות כאמור לעיל תיחשבנה כזניחות גם במקרה שלא תעמודנה
בתנאי הסף וזאת מתוך שיקולים איכותיים שיקבעו על ידי דירקטוריון החברה על בסיס בחינת
כל התקשרות בנפרד.
למען הסר ספק מובהר כי עסקאות שונות הכרוכות זו בזו והתלויות זו בזו תיחשבנה כעסקה
אחת לצורך בחינת זניחותן.
במהלך שנת  2013מכרה הקבוצה מצברים בסך כולל של כ 2 -אלפי ש"ח ) :2012כ33 -
אלפי ש"ח( ,לצד שלישי ,שלמיטב ידיעת הקבוצה ,הינה חברה ,אשר אחת מבעלות המניות
בה ,המחזיקה בכ 33.30%-מן ההון בה )בשרשור סופי( ,הינה שותפות אשר חלק מבעלי
השליטה בסקיי אחזקות הינם בעלי שליטה בשותף הכללי בה.
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ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים )המשך(
ביאור  - 28מידע מגזרי
א .מגזרי פעילות מדווחים לפי אותו בסיס המשמש לצרכי דיווח פנימיים המוגש למקבל ההחלטות
התפעוליות הראשי בקבוצה .הקבוצה הגדירה את מנכ"ל החברה כמקבל ההחלטות התפעוליות
הראשי של הקבוצה .המנכ"ל סוקר את הדיווחים הפנימיים של הקבוצה לשם הערכת הביצועים
והקצאת המשאבים.
עם רכישת הפעילויות של כסלו ואליאנס שיווק ,כאמור בביאור  5להלן ,מקבל ההחלטות התפעוליות
הראשי בוחן את הפעילות העסקית של הקבוצה לפי המגזרים שלהלן :מגזר המצברים ומגזר
הצמיגים.
מנכ"ל החברה בוחן את ביצועי מגזרי הפעילות על בסיס מדידת הרווח לפני מסים על הכנסה .מידע
נוסף המסופק למנכ"ל החברה ,פרט לזה המתואר להלן ,נמדד באופן התואם את שיטת המדידה
בדוחות הכספיים.
רווחי או הפסדי המגזר משקפים את הרווח או ההפסד לפני מסים על הכנסה של המגזרים ,כיוון
שפריטים אלו אינם מנותחים על ידי מקבל ההחלטות התפעוליות הראשי בפילוח המגזרי.
ב.

המידע המגזרי המסופק למקבל ההחלטות התפעוליות הראשי בגין המגזרים המדווחים לשנה
שהסתיימה ב 31-בדצמבר :2013
מצברים

מידע על הרווח וההפסד:
מכירות והכנסות תפעוליות אחרות  -נטו:
הכנסות מלקוחות חיצוניים
הכנסות בין מגזרי הפעילות

צמיגים
א ל פ י

התאמות
ש " ח

סך הכל

139,296
14

225,301
61

)(75

364,597
-

סך הכנסות המגזר

139,310

225,362

)(75

364,597

רווחי המגזר לפני מסים על הכנסה

18,126

18,115

-

36,241
)(7,729
28,512

מסים על ההכנסה
רווח לשנה
מידע נוסף:
נכסי המגזר
נכסים שאינם שוטפים
סך הנכסים

119,245
48,257
167,502

156,591
91,302
247,893

)(395
)(395

275,441
139,559
415,000

התחייבויות המגזר
התחייבויות לא שוטפות
סך ההתחייבויות

)(41,705
)(39,449
)(81,154

)(101,055
)(38,485
)(139,540

395
395

)(142,365
)(77,934
)(220,299

הוצאות הוניות
פחת והפחתות

4,576
3,911

37,688
4,318

-

42,264
8,229

הכנסות מימון
הוצאות מימון
הוצאות מימון ,נטו

41
)(2,779
)(2,738

32
)(3,900
)(3,868

-

73
)(6,679
)(6,606
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מפעלי ע.שנפ ושות' בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים )המשך(
ביאור  - 28מידע מגזרי )המשך( :
ב) .המשך(:
המידע המגזרי המסופק למקבל ההחלטות התפעוליות הראשי בגין המגזרים המדווחים לשנה
שהסתיימה ב 31-בדצמבר :2012
מצברים

התאמות
ש " ח

צמיגים **
א ל פ י

סך הכל

מידע על הרווח וההפסד:
מכירות והכנסות תפעוליות אחרות  -נטו:
הכנסות מלקוחות חיצוניים
הכנסות בין מגזרי הפעילות
סך הכנסות המגזר

142,583
21
142,604

78,767
78,767

)(21
)(21

221,350
221,350

רווחי )הפסדי( המגזר לפני מסים על הכנסה

*16,727

)*** (238

-

16,489

מסים על ההכנסה
רווח לשנה
מידע נוסף:
נכסי המגזר
השקעה המוחזקת למכירה
נכסים שאינם שוטפים
סך הנכסים

116,521
165
48,469
165,155

154,605
58,261
212,866

)(259
)(259

270,867
165
106,730
377,762

התחייבויות המגזר
התחייבויות לא שוטפות
סך ההתחייבויות

)(40,714
)(47,913
)(88,627

)(103,911
)(13,840
)(117,751

259
259

)(144,366
)(61,753
)(206,119

הוצאות הוניות
פחת והפחתות

11,641
3,336

435
1,266

-

12,076
4,602

הכנסות מימון
הוצאות מימון
הוצאות מימון ,נטו

1,031
)(2,326
)(1,295

4
)(1,206
)(1,202

-

1,035
)(3,532
)(2,497

)(4,487
12,002

יישום למפרע של תקן חשבונאי חדש  -ראה ביאור 2כה'
*
** לתקופה מיום  3בספטמבר  2012ועד ליום  31בדצמבר.2012 ,
*** כולל הפחתת עודפי עלות בסך של  8,663אלפי ש"ח.
המידע המגזרי המסופק למקבל ההחלטות התפעוליות הראשי בגין המגזרים המדווחים לשנה שהסתיימה
ב 31-בדצמבר :2011
עד וכולל השנה שהסתיימה ב 31 -בדצמבר  2010הציגה החברה דיווח מגזרי של מכירות לשוק המקומי
ומכירות לייצוא .במהלך שנת  ,2011חלה ירידה משמעותית במכירות לייצוא ,כך שסכום המכירות הכולל
לייצוא במהלך שנה זו הגיע לכדי  993אלפי ש"ח בלבד .לכן ,מטעמי חוסר מהותיות ,לא הוצגה בשנת
 2011פעילות הייצוא בנפרד מהפעילות בשוק המקומי.
ביאור  - 29אירועים לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי
א .דירקטוריון החברה בישיבתו מיום  25במרס  2014החליט על חלוקת דיבידנד במזומן ,מתוך יתרת
רווח שלא יועד ליום  31בדצמבר  ,2013בסך של  1.5מיליון ש"ח .דיבידנד זה אינו נכלל בדוחות
כספיים אלה ושולם בפועל ב 14 -באפריל .2014
ב .דירקטוריון החברה בישיבתו מיום  22במאי  2014החליט על חלוקת דיבידנד בסך של  650אלפי
ש"ח במזומן ,מתוך יתרת הרווח שלא יועד ,המיוחס לחברה עצמה ,ליום  31במרס  .2014דיבידנד
זה אינו נכלל בדוחות כספיים אלו ושולם בפועל ב 11 -ביוני .2014
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מפעלי ע.שנפ ושות' בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים )המשך(
ביאור  - 29אירועים לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי )המשך(:
ג.

ביום  1ביוני  2014פרעה החברה בפירעון סופי  8,330,000ש"ח ע.נ .אגרות חוב )סדרה א'( של
החברה בתנאיהם ,בתוספת הפרשי הצמדה וריבית שנצברה עליהם ,אשר הסתכמו לסך כולל של כ-
 10.3מיליון ש"ח.

ד .בהמשך לתביעה כנגד החברה המצוינת בביאור 18ח' לעיל ,ביום  29ביוני  ,2014חתמו הצדדים על
הסכם פשרה בו תשלם החברה לתובע פיצוי כספי בתוספת שכר טרחת עורך דין בצירוף מע"מ.
לעלויות אלו אין השפעה מהותית על פעילות החברה.
ה .בהמשך לתביעה כנגד חברת הבת המצוינת בביאור 18ז' לעיל ,בחודש יולי  ,2014הודתה חברת
הבת בעובדות כתב האישום ,והורשעה בעובדות שיוחסו לה ובהתאם לכך נקבע בהסדר הטיעון כי
חברת הבת תישא בתשלום קנס בסך של  8אלפי ש"ח ואילו הצד הקשור לחברת הבת ,לא הורשע
אך חויב בשעות עבודה לתועלת הציבור.
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מפעלי ע .שנפ ושות' בע"מ
מידע כספי נפרד המובא לפי תקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך
)דוחות תקופתיים ומיידיים( ,התש"ל – 1970

תוכן העניינים

עמוד
דוח רואה החשבון המבקר

2

נתונים כספיים באלפי שקלים חדשים )אלפי ש"ח(:
נכסים והתחייבויות הכלולים בדוחות הכספיים המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה

3-4

הכנסות והוצאות הכלולות בדוחות הכספיים המאוחדים המיוחסות לחברה עצמה

5

תזרימי מזומנים הכלולים בדוחות הכספיים המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה

6-7

ביאורים ומידע נוסף לנתונים הכספיים

8-20

לכבוד
לבעלי המניות של
מפעלי ע.שנפ ושות' בע"מ
א.נ.ג,.

הנדון:

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

ביקרנו את המידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( ,התש"ל 1970 -
של מפעלי ע .שנפ ושות' בע"מ )להלן " -החברה"( לימים  31בדצמבר  2013ו 2012 -ולכל אחת משלוש השנים בתקופה
שהסתיימה ביום  31בדצמבר  2013ואשר נכלל בדוח התקופתי של החברה .המידע הכספי הנפרד הינו באחריות
הדירקטוריון וההנהלה של החברה .אחריותנו היא לחוות דעה על המידע הכספי הנפרד בהתבסס על ביקורתנו.
ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל .על פי תקנים אלה נדרש מאתנו לתכנן את הביקורת
ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין במידע הכספי הנפרד הצגה מוטעית מהותית .ביקורת כוללת
בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובפרטים הכלולים במידע הכספי הנפרד .ביקורת כוללת גם בחינה של
הכללים החשבונאיים שיושמו בעריכת המידע הכספי הנפרד ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון
וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה של המידע הכספי הנפרד .אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות
לחוות דעתנו.
לדעתנו ,המידע הכספי הנפרד ערוך ,מכל הבחינות המהותיות ,בהתאם להוראות תקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך )דוחות
תקופתיים ומיידיים( ,התש"ל ,1970 -ובכפוף להבהרות האמורות ב"הבהרה בקשר עם דוח כספי נפרד של התאגיד",
שפורסמה באתר רשות ניירות ערך ביום  24בינואר  2010המתייחסת לאופן יישום התקנה האמורה.
חוות דעת זו מבוססת על חוות דעתנו לדוחות הכספיים לשנים האמורות ,אשר ניתנה ביום  25במרס .2014
אנו מסכימים כי חוות דעתנו זו תיכלל בתשקיף מדף של החברה המיועד להתפרסם בחודש אוגוסט .2014

תל-אביב,
 25באוגוסט 2014
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מפעלי ע .שנפ ושות' בע"מ
מידע כספי נפרד המובא לפי תקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( ,התש"ל – 1970
נכסים והתחייבויות הכלולים בדוחות הכספיים המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה

 31בדצמבר
2012
2013
אלפי ש"ח

נ כ ס י ם
נכסים שוטפים:
מזומנים ושווי מזומנים
נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד
מכשירים פיננסיים נגזרים
חייבים ויתרות חובה:
לקוחות
אחרים
מסי הכנסה לקבל
השקעה המוחזקת למכירה
מלאי
נכסים שאינם שוטפים:
מכשירים פיננסיים נגזרים
רכוש קבוע

3,919
6
343

791
9
-

76,068
1,218
1,775
35,916
119,245

77,474
960
165
37,287
116,686

48,257

589
47,880

48,257

48,469

סכום נטו המיוחס לבעלים של החברה ,של סך הנכסים ,בניכוי סך
ההתחייבויות ,המציגים בדוחות הכספיים המאוחדים מידע כספי בגין
חברות מוחזקות ,לרבות מוניטין

64,542

57,923

סך הכל נכסים המיוחסים לחברה עצמה

232,044

223,078

אברהם אורטל
יו"ר הדירקטוריון

אורי רוזנשיין
מנכ"ל וחבר הדירקטוריון

שרית פונדיק
מנהלת כספים

תאריך אישור הנתונים הכספיים על ידי דירקטוריון החברה 25 :באוגוסט 2014
הביאורים והמידע הנוסף המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מנתונים כספיים אלה.
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מפעלי ע .שנפ ושות' בע"מ
מידע כספי נפרד המובא לפי תקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( ,התש"ל – 1970
נכסים והתחייבויות הכלולים בדוחות הכספיים המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה

 31בדצמבר
2012
2013
אלפי ש"ח
והון עצמי

התחייבויות
התחייבויות שוטפות:
אשראי והלוואות לזמן קצר וחלויות שוטפות של הלוואות
ואגרות חוב לזמן ארוך
מכשירים פיננסיים נגזרים
זכאים ויתרות זכות:
ספקים ונותני שירותים
מוסדות ממשלה
אחרים
מסי הכנסה לשלם
הפרשות
התחייבויות שאינו שוטפות:
הלוואות לזמן ארוך ,בניכוי חלויות שוטפות
התחייבות בגין תמורה מותנית בצירוף עסקים
אגרות חוב
מסי הכנסה נדחים
התחייבות בשל סיום יחסי עובד  -מעביד ,נטו
סך הכל התחייבויות המיוחסות לחברה עצמה
הון עצמי המיוחס לבעלים של החברה

*

10,774
46

12,363
74

12,333
5,500
9,370
3,682
41,705

11,753
4,062
*7,798
976
3,688
40,714

19,252
14,216
5,471
510
39,449
81,154

20,125
13,313
9,559
*4,506
410
47,913
88,627

150,890

*134,451

232,044

223,078

יישום למפרע של תקן חשבונאי חדש  -ראה ביאור 1ב'4

הביאורים והמידע הנוסף המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מנתונים כספיים אלה.
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מפעלי ע .שנפ ושות' בע"מ
מידע כספי נפרד המובא לפי תקנה9ג' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( ,התש"ל – 1970
הכנסות והוצאות הכלולות בדוחות הכספיים המאוחדים המיוחסות לחברה עצמה
שנה שהסתיימה ב 31 -בדצמבר
2013

2012
א ל פ י

2011

ש " ח

139,310
95,514
43,796
20,041
8,288
)(5,397

142,604
*96,287
46,317
*19,292
*8,251
752

144,562
*97,819
46,743
*18,959
*10,848
)(686

רווח מפעולות
הכנסות מימון

20,864
41
)(2,779

18,022
1,031
)(2,326

17,622
1,290
)(4,209

הוצאות מימון  -נטו
רווח לפני מסים על ההכנסה

)(2,738

)(1,295

)(2,919

18,126
2,852

16,727
4,571

14,703
4,601

15,274

12,156

10,102

הכנסות
עלות ההכנסות
רווח גולמי
הוצאות מכירה ושיווק
הוצאות הנהלה וכלליות
הוצאות )הכנסות( אחרות ,נטו

הוצאות מימון

מסים על ההכנסה
רווח לשנה המיוחס לחברה עצמה
רווח כולל אחר:
סעיף אשר לא יסווג מחדש לרווח או הפסד -
מדידות מחדש של התחייבויות )נטו( בשל סיום יחסי
עובד-מעביד
סעיף אשר סווג מחדש לרווח או להפסד:
גריעת הפרשים מתרגום דוחות כספיים כתוצאה ממימוש
השקעה שהוחזקה למכירה
סך רווח כולל אחר לשנה

136

-

-

146

248

167

רווח כולל אחר לתקופה המיוחס לחברה עצמה כחברה

15,420

12,404

10,269

סכום נטו ,המיוחס לבעלים של החברה ,של סך ההכנסות
בניכוי סך ההוצאות ,המציגים בדוחות הכספיים התמציתיים
המאוחדים תוצאות פעילות בגין חברות מוחזקות

6,619

)(77

סך הכל רווח כולל לתקופה המיוחס לבעלים של החברה

22,039

12,327

*

10

*248

*167

10,269

יישום למפרע של תקן חשבונאי חדש  -ראה ביאור 1ב'4

הביאורים והמידע הנוסף המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מנתונים כספיים אלה.
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מפעלי ע .שנפ ושות' בע"מ
מידע כספי נפרד המובא לפי תקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(,
התש"ל –  1970תזרימי מזומנים הכלולים בדוחות הכספיים המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה

שנה שהסתיימה ב 31 -בדצמבר
2011
2012
2013
אלפי ש"ח
תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת:
מזומנים נטו שנבעו מפעולות )ראה נספח(
מסי הכנסה ששולמו ,נטו
מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת

31,631
)(4,761
26,870

25,208
)(2,518
22,690

16,686
)(6,547
10,139

תזרימי מזומנים מפעילות השקעה:
רכישת רכוש קבוע
תמורה ממכירת רכוש קבוע
רכישת חברות מוחזקות
תמורה ממימוש השקעה בחברה מוחזקת
ריבית שהתקבלה
דיבידנדים שהתקבלו
נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד  -נטו
מזומנים נטו )ששימשו לפעילות( שנבעו מפעילות השקעה

)(4,576
257
342
33
3
)(3,941

)(11,641
19
)(45,000
1,005
23
22,559
)(33,035

)(4,494
171
1,378
131
15,806
12,992

תזרימי מזומנים מפעילות מימון:
תמורה ממימוש כתבי אופציה
תמורה ממימוש אופציות עובדים ודירקטורים
קבלת הלוואה לזמן קצר מתאגידים בנקאיים
קבלת הלוואה לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים
פירעון הלוואות לזמן קצר מתאגיד בנקאי
פירעון הלוואות לזמן ארוך מתאגיד בנקאי
פירעון אגרות חוב
ריבית ששולמה
דיבידנד ששולם
מזומנים נטו )ששימשו לפעילות( שנבעו מפעילות מימון

)(2,600
)(32
)(9,979
)(1,590
)(5,600
)(19,801

2,600
20,100
)(49
)(9,890
)(1,694
)(6,800
4,267

1,469
654
)(219
)(9,683
)(2,190
)(8,000
)(17,969

גידול )קיטון( במזומנים ושווי מזומנים

3,128

)(6,078

5,162

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה

791

6,869

1,707

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לגמר השנה

3,919

791

6,869

הביאורים והמידע הנוסף המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מנתונים כספיים אלה.
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מפעלי ע .שנפ ושות' בע"מ
מידע כספי נפרד המובא לפי תקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(,
התש"ל –  1970תזרימי מזומנים הכלולים בדוחות הכספיים המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה

שנה שהסתיימה ב 31 -בדצמבר
2011
2012
2013
אלפי ש"ח
נספח:
מזומנים נטו שנבעו מפעולות המיוחסות לחברה עצמה:
רווח המיוחס לחברה עצמה לפני מסים על ההכנסה
התאמות בגין -
ריבית ששולמה
התאמות בגין הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בזרימת מזומנים:
הפסד משינוי בשווי הוגן של מכשירים פיננסיים נגזרים
הפסד )רווח( משינוי בשווי ההוגן של
מכשירים פיננסים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד
התחייבות בשל סיום יחסי עובד -מעביד  -נטו
הפסד משינוי בשווי הוגן של התחייבות בגין תמורה מותנית בצירוף
עסקים
הוצאות פחת
הכנסות שהוכרו בגין ריבית ודיבידנדים
ריבית והפרשי הצמדה בגין הלוואות ואגרות חוב לזמן ארוך
ריבית והפרשי הצמדה בגין מסי הכנסה לשלם
רווח ממימוש השקעה בחברה שהוחזקה למכירה
הפסד הון
מרכיב הטבה בגין כתבי אופציה שהוענקו לעובדים ולדירקטורים
שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות תפעוליים:
קיטון )גידול( בחייבים ויתרות חובה:
לקוחות
אחרים
גידול )קיטון( בזכאים ויתרות זכות:
ספקים ונותני שירותים
מוסדות ממשלה
אחרים כולל הפרשות
קיטון )גידול( במלאי

מזומנים נטו שנבעו מפעולות המיוחסים לחברה עצמה
*

18,126

*16,727

*14,703

1,590

1,694

2,190

218

251

160

110

)(296
)(460

1,310
39

903
3,911
)(33
80
123
)(41
31
25,018

313
3,336
)(1,028
233
85
20,855

3,291
)(1,509
557
226
40
21,007

1,406
)(258

)(5,478
369

3,449
)(255

580
1,438
2,076
1,371
6,613

1,051
558
*556
7,297
4,353

)(1,577
)(863
)*(1,143
)(3,932
)(4,321

31,631

25,208

16,686

יישום למפרע של תקן חשבונאי חדש  -ראה ביאור 1ב'4

הביאורים והמידע הנוסף המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מנתונים כספיים אלה.
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מפעלי ע .שנפ ושות' בע"מ
ביאורים ומידע נוסף למידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך
)דוחות תקופתיים ומיידיים( ,התש"ל – 1970
ביאור  - 1אופן עריכת המידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים
ומיידים( ,התש"ל :1970 -
א.

הגדרות
"החברה"  -מפעלי ע .שנפ ושות' בע"מ
"המידע הכספי הנפרד"  -מידע כספי נפרד המובא לפי תקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך )דוחות
תקופתיים ומיידיים( ,התש"ל .1970 -
למעט אם נאמר אחרת ,כל המונחים המובאים במסגרת המידע הכספי הנפרד הינם
כהגדרתם של מונחים אלה במסגרת הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה לשנת 2013
)להלן  -הדוחות המאוחדים(.
"חברה מוחזקת"  -חברה בת.
"עסקות בינחברתיות"  -עסקות של החברה עם חברות בנות.
"יתרות בינחברתיות"" ,הכנסות והוצאות בינחברתיות"" ,תזרימי מזומנים בינחברתיים" -
יתרות ,הכנסות או הוצאות ,ותזרימי מזומנים ,בהתאם לעניין ,הנובעים מעסקות
בינחברתיות ,אשר בוטלו במסגרת הדוחות המאוחדים.

ב.

אופן עריכת המידע הכספי הנפרד
המידע הכספי הנפרד ,נערך בהתאם לתקנה 9ג לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים
ומיידיים( התש"ל – ) 1970להלן – תקנה 9ג'( לרבות הפרטים האמורים בתוספת העשירית
לתקנות האמורות )להלן – התוספת( ,ובכפוף להבהרות האמורות ב"הבהרה בקשר עם דוח
כספי נפרד של התאגיד" שפורסמה באתר רשות ניירות ערך ב 24-בינואר  2010המתייחסת
לאופן יישום התקנה והתוספת האמורות )להלן – הבהרת סגל הרשות(.
המידע הכספי הנפרד אינו מהווה דוחות כספיים ,לרבות דוחות כספיים נפרדים ,הערוכים
והמוצגים בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים )להלן – תקני ה (IFRS -בכלל ,והוראות תקן
חשבונאות בינלאומי " – 27דוחות כספיים מאוחדים ונפרדים" בפרט .עם זאת ,המדיניות
החשבונאית שפורטה בביאור  2לדוחות המאוחדים ,בדבר עיקרי המדיניות החשבונאית,
והאופן בו סווגו הנתונים הכספיים במסגרת הדוחות המאוחדים ,יושמו לצורך הצגת המידע
הכספי הנפרד ,וזאת בשינויים המתחייבים מהאמור להלן.
במסגרת הביאורים שיובאו להלן נכללים גם גילויים בנוגע למידע מהותי נוסף ,בהתאם
לדרישות הגילוי האמורות בתקנה 9ג' וכמפורט בתוספת ובכפוף להבהרת סגל הרשות ,ככל
שמידע כאמור לא נכלל בדוחות המאוחדים באופן המתייחס במפורש לחברה עצמה.
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מפעלי ע .שנפ ושות' בע"מ
ביאורים ומידע נוסף למידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך
)דוחות תקופתיים ומיידיים( ,התש"ל – ) 1970המשך(
ביאור  - 1אופן עריכת המידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה  9ג' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים
ומיידים( ,התש"ל – ) 1970המשך(:
ב.

אופן עריכת המידע הכספי הנפרד )המשך(:
(1

נכסים והתחייבויות הכלולים בדוחות המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה
בנוסף ,מוצג סכום נטו ,בהתבסס על הדוחות המאוחדים על המצב הכספי ,המיוחס
לבעלים של החברה ,של סך הנכסים ,בניכוי סך ההתחייבויות ,המציגים בדוחות
המאוחדים על המצב הכספי מידע כספי בגין חברות מוחזקות ,לרבות מוניטין.
ההצגה כאמור מביאה לכך שההון העצמי המיוחס לבעלים של החברה ,על בסיס
הדוחות המאוחדים ,הינו זהה להון העצמי של החברה כפי שנגזר מהמידע הכספי
הנפרד.
מוצגים סכומי הנכסים וההתחייבויות הכלולים בדוחות המאוחדים על המצב הכספי,
לאחר ניטרול ביטול יתרות בינחברתיות שבוטלו במסגרת הדוחות המאוחדים,
המיוחסים לחברה עצמה ומפורטים לפי סוגי הנכסים וההתחייבויות .נתונים אלו סווגו
באותו אופן בו סווגו בדוחות המאוחדים על המצב הכספי .סכומי הנכסים וההתחייבויות
האמורים משקפים את הנכסים וההתחייבויות הכלולים בדוחות המאוחדים על המצב
הכספי ,למעט סכומי הנכסים וההתחייבויות בגין חברות מוחזקות ,ובתוספת או בניכוי,
בהתאם לעניין ,של יתרות בינחברתיות שבוטלו במסגרת הדוחות המאוחדים.

(2

הכנסות והוצאות הכלולות בדוחות המאוחדים המיוחסות לחברה עצמה
מוצגים סכומי ההכנסות וההוצאות הכלולים בדוחות המאוחדים ,בפילוח בגין רווח או
הפסד ,לאחר ניטרול ביטול הכנסות והוצאות בינחברתיות שבוטלו במסגרת הדוחות
המאוחדים ,המיוחסים לחברה עצמה ,ובפירוט לפי סוגי ההכנסות וההוצאות.
נתונים אלה סווגו באותו אופן בו סווגו בדוחות המאוחדים על הרווח הכולל .סכומי
ההכנסות וההוצאות האמורים משקפים את ההכנסות וההוצאות הכלולות בדוחות
המאוחדים על הרווח הכולל למעט סכומי הכנסות והוצאות בגין חברות מוחזקות,
ובתוספת או בניכוי ,בהתאם לעניין ,של הכנסות והוצאות בינחברתיות שבוטלו
במסגרת הדוחות המאוחדים.
בנוסף ,מוצג סכום נטו ,בהתבסס על הדוחות המאוחדים ,המיוחס לבעלים של
החברה ,של סך ההכנסות בניכוי סך ההוצאות ,המציגים בדוחות המאוחדים תוצאות
פעילות בגין חברות מוחזקות ,לרבות ירידת ערך מוניטין או ביטולה .נתונים אלה
מוצגים תוך פילוח בין רווח או הפסד לבין רווח כולל אחר.
ההצגה כאמור מביאה לכך שסך כל הרווח לשנה המיוחס לבעלים של החברה וסך כל
הרווח הכולל לשנה המיוחס לבעלים של החברה ,על בסיס הדוחות המאוחדים ,הינו
זהה לסך כל הרווח לשנה המיוחס לבעלים של החברה וסך כל הרווח הכולל לשנה
המיוחס לבעלים של החברה ,בהתאמה ,כפי שנגזרים מהמידע הכספי הנפרד.
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מפעלי ע .שנפ ושות' בע"מ
ביאורים ומידע נוסף למידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך
)דוחות תקופתיים ומיידיים( ,התש"ל – ) 1970המשך(
ביאור  - 1אופן עריכת המידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה  9ג' לתקנות ניירות ערך ) דוחות תקופתיים
ומיידים( ,התש"ל – ) 1970המשך(:
ב.

אופן עריכת המידע הכספי הנפרד )המשך(:
(3

תזרימי מזומנים הכלולים בדוחות המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה
מוצגים סכומי תזרימי המזומנים הכלולים בדוחות המאוחדים ,המיוחסים לחברה
עצמה ,כשהם לקוחים מתוך הדוחות המאוחדים על תזרימי המזומנים )דהיינו ,יתרות
הסכומים לאחר שבוטלו תזרימי מזומנים בינחברתיים במסגרת הדוחות המאוחדים(,
בפילוח לפי תזרים מפעילות שוטפת ,תזרים מפעילות השקעה ותזרים מפעילות מימון
ותוך פירוט מרכיביהם .בנוסף ,במסגרת כל אחת מהפעילויות האמורות ,מוצגים בנפרד
תזרימי המזומנים הבינחברתיים נטו.
נתונים אלו סווגו באותו אופן בו סווגו בדוחות המאוחדים .סכומים אלו משקפים את
תזרימי המזומנים הכלולים בדוחות המאוחדים ,למעט סכומי תזרימי המזומנים בגין
חברות מוחזקות.

(4

תקנים חדשים שיושמו לראשונה
באשר לתקני  IFRSחדשים ותיקונים לתקני  IFRSקיימים ,אשר נכנסו לתוקף
ומחייבים עבור תקופות חשבונאיות המתחילות ביום  1בינואר  - 2013ראה ביאור 2כד'
לדוחות המאוחדים.
באשר להשפעה של היישום לראשונה של תקן חשבונאות בינלאומי ) 19מתוקן(
"הטבות עובד" )להלן  IAS 19 -המתוקן( על נתוני ההכנסות וההוצאות אשר מוצגים
כמספרי השוואה במידע כספי נפרד זה לשנים  2012ו 2011-ראה ביאור 2כה' לדוחות
המאוחדים.

ביאור  - 2סיווג של מכשירים לפי קבוצות בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי " 39מכשירים פיננסיים
הכרה ומדידה":
המדיניות החשבונאית לטיפול במכשירים פיננסיים יושמה עבור הפריטים הבאים:
 31בדצמבר :2013

הלוואות
וחייבים
נכסים:
מזומנים ושווי מזומנים
נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד
מכשירים פיננסיים נגזרים
לקוחות וחייבים אחרים )למעט הוצאות מראש
ומקדמות לספקים(
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נכסים בשווי הוגן דרך רווח או
הפסד
נכסים שיועדו
נכסים
לשווי הוגן דרך
המוחזקים
רווח או הפסד
למסחר
אלפי ש"ח

סה"כ

3,919
-

343

6
-

3,919
6
343

76,588
80,507

343

6

76,588
80,856

מפעלי ע .שנפ ושות' בע"מ
ביאורים ומידע נוסף למידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך
)דוחות תקופתיים ומיידיים( ,התש"ל – ) 1970המשך(
ביאור  - 2סיווג של מכשירים לפי קבוצות בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי " 39מכשירים פיננסיים
הכרה ומדידה" )המשך(:

התחייבויות
המוחזקות
למסחר
התחייבויות:
אשראי והלוואות לזמן קצר וחלויות שוטפות של
הלוואות ואגרות חוב לזמן ארוך
ספקים וזכאים אחרים ) למעט מקדמות
מלקוחות ,הכנסה נדחית בגין מצברים הניתנים כהטבה
והפרשה לדמי חופשה ,הבראה ואי-היעדרות(
מכשירים פיננסיים נגזרים
הלוואות והתחייבויות פיננסיות אחרות לזמן ארוך

התחייבויות
פיננסיות אחרות
בעלות מופחתת
אלפי ש"ח

סה"כ

-

10,774

10,774

46
46

16,861
33,468
61,103

16,861
46
33,468
61,149

 31בדצמבר :2012

הלוואות
וחייבים
נכסים:
מזומנים ושווי מזומנים
נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד
מכשירים פיננסיים נגזרים
לקוחות וחייבים אחרים )למעט הוצאות מראש
ומקדמות לספקים(

התחייבויות:
אשראי והלוואות לזמן קצר
ספקים וזכאים אחרים ) למעט מקדמות
מלקוחות ,הכנסה נדחית בגין מצברים הניתנים
כהטבה והפרשה לדמי חופשה ,הבראה ואי-
היעדרות(
מכשירים פיננסיים נגזרים
הלוואות והתחייבויות פיננסיות אחרות לזמן ארוך
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נכסים בשווי הוגן דרך רווח או
הפסד
נכסים שיועדו
נכסים
המוחזקים לשווי הוגן דרך
רווח או הפסד
למסחר
אלפי ש"ח

סה"כ

791
-

589

9
-

791
9
589

77,838
78,629

589

9

77,838
79,227

התחייבויות
המוחזקות
למסחר

התחייבויות
פיננסיות
אחרות
בעלות
מופחתת
אלפי ש"ח

-

12,363

12,363

74
74

15,936

15,936
74
42,997
71,370

42,997
71,296

סה"כ

מפעלי ע .שנפ ושות' בע"מ
ביאורים ומידע נוסף למידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך
)דוחות תקופתיים ומיידיים( ,התש"ל – ) 1970המשך(

ביאור  - 3מזומנים ושווי מזומנים הכלולים בדוחות המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה
המטבעות בהם נקובים או שאליהם צמודים המזומנים ושווי המזומנים הכלולים בדוחות המאוחדים
והמיוחסים לחברה עצמה הינם כדלקמן:
 31בדצמבר
2012
2013
אלפי ש"ח
519
3,516
ש"ח )מטבע הפעילות של החברה(
78
73
דולר ארה"ב
191
328
אירו
ליש"ט
2
3
791
3,919
הרכב המזומנים ושווי המזומנים הכלולים בדוחות המאוחדים והמיוחסים לחברה עצמה הינו
כדלקמן:
 31בדצמבר
2012
2013
אלפי ש"ח
791
3,118
מזומנים בבנק ובקופה )(on hand
801
פיקדונות בנקאיים לזמן קצר
791
3,919

ביאור  - 4נכסים פיננסיים אחרים הכלולים בדוחות המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה
א.

לקוחות
עיקר סכום הלקוחות נקוב בשקל חדש לא צמוד והנו כדלקמן:
ליום  31בדצמבר
2012
2013
אלפי ש"ח
יתרת לקוחות -מורכבת כדלקמן:
השקעה המוחזקת למכירה
חברות כרטיסי אשראי
חובות פתוחים
שטרות המחאות לגבייה
בניכוי  -הפרשה לחובות מסופקים
יתרת לקוחות – נטו

8,973
57,193
14,061
)(4,159
76,068

154
8,915
58,752
15,696
)(6,043
77,474

התנועה בהפרשה לחובות מסופקים שביצעה החברה הנה כדלקמן:
2013
יתרה לתחילת השנה
הפרשה לחובות מסופקים
יתרות חובה שנמחקו במהלך השנה כחובות אבודים
יתרה לגמר השנה
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6,043
45
)(1,929
4,159

2012
אלפי ש"ח
6,041
372
)(370
6,043

2011
3,948
2,719
)(626
6,041

מפעלי ע .שנפ ושות' בע"מ
ביאורים ומידע נוסף למידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך
)דוחות תקופתיים ומיידיים( ,התש"ל – ) 1970המשך(
ביאור  - 4נכסים פיננסיים אחרים הכלולים בדוחות המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה )למעט מכשירים
פיננסיים נגזרים( )המשך(:
א.

לקוחות )המשך(:
נכון ליום  31בדצמבר  ,2013יתרות חובה בסך  1,208אלפי ש"ח ) 1,253 :2012אלפי ש"ח(
חורגות ממועד התשלום החוזי אך החברה לא ביצעה בגינן הפרשה לחובות מסופקים .יתרות
אלו קשורות למספר לקוחות בלתי-תלויים ,ועל פי ניסיונה של החברה מהשנים האחרונות,
פרעו לקוחות אלו את חובותיהם במלואם .גיול יתרת לקוחות אלו הנו כדלקמן:
 31בדצמבר
2012
2013
אלפי ש"ח
1,252
734
1
474
1,253
1,208

עד  3חודשים
 3עד  6חודשים
ב.

אחרים:
עובדים
הוצאות מראש
מקדמות לספקים
שונים

19
684
14
501
1,218

6
419
177
358
960

היתרות הכלולות במסגרת "חייבים אחרים" בגין פריטים כספיים אינן כוללות חובות מסופקים
ואינן כוללות סכומים שעבר מועד פירעונם.
ערכיהם בספרים של החייבים ויתרות החובה האחרות נקובים במטבעות הבאים:
 31בדצמבר
2012
2013
אלפי ש"ח
784
1,218
148
28
960
1,218

ש"ח לא צמוד
דולר של ארה"ב
יורו

ביאור  - 5הרכב התחייבויות פיננסיות הכלולות בדוחות המאוחדים המיוחסות לחברה עצמה )למעט
מכשירים פיננסים נגזרים(
כמתאפשר בהוראות הבהרת סגל הרשות ,בחרה החברה בחלופה האמורה בהבהרת סגל הרשות
למתן הגילוי בגין התחייבויות פיננסיות המוצגות במסגרת סכומי הנכסים והההתחייבויות הכלולים
בדוחות המאוחדים והמיוחסים לחברה עצמה ,כמפורט להלן ,חלף הגילוי הנדרש על פי סעיף )4ג(
לתוספת ,וזאת לשם שמירה על הקבלה נאותה בין היקף הגילוי אודות נכסים פיננסיים )בהתאם
לסעיף )4ב( לתוספת( והתחייבויות פיננסיות:
 (1גילוי אודות סיכון הנזילות הנובע מההתחייבויות הפיננסיות שגילוין נדרש לפי סעיף )1א(
לתוספת ,וזאת במתכונת הגילוי הנדרשת בהתאם לתקני ה.IFRS -
 (2סיווג ופירוט קבוצות ההתחייבויות הפיננסיות לפי סוגי מטבע ולפי אופן הצמדה ,וככל שרלוונטי
בנסיבות העניין ,תוך התאמה לסיווג ופירוט קבוצות הנכסים הפיננסיים.
כאמור מפורטים במסגרת ביאורים 5א' ו 7 -להלן.
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מפעלי ע .שנפ ושות' בע"מ
ביאורים ומידע נוסף למידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך
)דוחות תקופתיים ומיידיים( ,התש"ל – ) 1970המשך(

ביאור  - 5הרכב התחייבויות פיננסיות הכלולות בדוחות המאוחדים המיוחסות לחברה עצמה )למעט
מכשירים פיננסים נגזרים( )המשך(:
א.

הלוואות ויתרות חוב:
 .1ההרכב:
הלוואות והתחייבויות אחרות:
 31בדצמבר
2012
2013
אלפי ש"ח
התחייבויות שוטפות:
אשראי לזמן קצר
חלויות שוטפות בגין אגרות חוב והלוואות לזמן ארוך
התחייבויות לזמן ארוך:
איגרות חוב והלוואות *
התחייבות בגין תמורה מותנית בצירוף עסקים

10,774

2,600
9,763

19,252
14,216
44,242

29,684
13,313
55,360

* לא כולל ריבית לשלם בגין אגרות החוב.
 .2סיווג ופירוט ההתחייבויות לפי שיעורי ריבית ובסיסי הצמדה:
מבחינת המטבעות ותנאי ההצמדה של ההלווואות לזמן ארוך להלן הסיווג של סכומן
)לפני ניכוי חלויות שוטפות(:
 31בדצמבר
2012
2013
שיעורי ריבית
%
אלפי ש"ח
בהצמדה למדד-
20,064
10,180
5.35%
* 100%
ללא הצמדה-
פריים 1.00% +
פריים 3.75% +

* כולל ריבית לשלם בגין אגרות חוב
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20,111
14,216
44,507

20,158
13,313
53,535

מפעלי ע .שנפ ושות' בע"מ
ביאורים ומידע נוסף למידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך
)דוחות תקופתיים ומיידיים( ,התש"ל – ) 1970המשך(

ביאור  - 5הרכב התחייבויות פיננסיות הכלולות בדוחות המאוחדים המיוחסות לחברה עצמה )למעט
מכשירים פיננסים נגזרים( )המשך(:
א.

הלוואות ויתרות חוב )המשך(:
.3

ערכן בספרים ושוויין ההוגן של ההתחייבויות לזמן ארוך לפני ניכוי חלויות שוטפות הנו
כדלקמן:

אשראי והלוואות מתאגידים בנקאיים *
אגרות חוב **
התחייבות בגין תמורה מותנית בצירוף עסקים

ערך בספרים
 31בדצמבר
2012
2013
אלפי ש"ח
20,158 20,111
20,064 10,180
13,313 14,216
53,535 44,507

שווי הוגן
 31בדצמבר
2012
2013
אלפי ש"ח
20,158
20,111
20,565
10,289
13,313
14,216
54,036
44,616

* השווי ההוגן של ההלוואות מהווה קירוב סביר לערך בספרים ,כיוון שהשפעת ההיוון אינה
מהותית.
** אגרות החוב כוללות ריבית לשלם בגינן .השווי ההוגן של אגרות החוב שבמחזור מוצג לפי שער
הבורסה לאותו מועד.
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ב.

באשר לשיעבודים להבטחת התחייבויות וההגבלות שהוטלו בקשר אליהן – ראה ביאור 24
לדוחות המאוחדים.

זכאים ויתרות זכות :
.1

ספקים ונותני שירותים:

חובות פתוחים
שטרות והמחאות לפירעון

.2

 31בדצמבר
2012
2013
אלפי ש"ח
9,107
8,942
2,646
3,391
11,753
12,333

ספקים ונותני שירותים לפי בסיסי הצמדה:

שקל חדש לא צמוד
צמוד לדולר או נקוב בדולר
צמוד ליורו או נקוב ביורו
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 31בדצמבר
2012
2013
אלפי ש"ח
7,637
7,512
2,085
2,807
2,031
2,014
11,753
12,333

מפעלי ע .שנפ ושות' בע"מ
ביאורים ומידע נוסף למידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך
)דוחות תקופתיים ומיידיים( ,התש"ל – ) 1970המשך(

ביאור  - 5הרכב התחייבויות פיננסיות הכלולות בדוחות המאוחדים המיוחסות לחברה עצמה )למעט
מכשירים פיננסים נגזרים( )המשך(:
ב.

זכאים ויתרות זכות )המשך(:
.3

אחרים:
 31בדצמבר
2012
2013
אלפי ש"ח
שכר עובדים והוצאות נלוות ,לרבות ביטוח
לאומי ,מוסדות ומסים נוספים
הפרשה לדמי חופשה ,הבראה ואי-היעדרות
הכנסה נדחית בגין מצברים הניתנים כהטבה
הוצאות לשלם ואחרים
צדדים קשורים
מקדמות מלקוחות
ריבית לשלם בגין אגרות חוב

*

3,298
*2,648
93
70
40
874
775
*7,798

3,567
2,626
1,588
602
94
628
265
9,370

יישום למפרע של תקן חשבונאי חדש  -ראה ביאור 1ב'4

השווי ההוגן של הספקים ויתרות הזכות האחרות קרוב לערך בו הם מוצגים בספרים.

ביאור  - 6מכשירים פיננסיים נגזרים הכלולים בדוחות המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה
 31בדצמבר
2013
מועד
מימוש חזוי
חוזי אקדמה על שער
חליפין )א(
חוזי החלפת ריבית )ב(

2014
2014

2012

אלפי ש"ח
התחייבויות
נכסים
343
343

46
46

מועד מימוש
חזוי

2013
2013-2014

אלפי ש"ח
התחייבויות
נכסים
589
589

74
74

מכשירים פיננסיים נגזרים המוחזקים למסחר מסווגים כנכסים או כהתחייבויות שוטפים או שאינם שוטפים.
בהתאם לעסקה ,השווי ההוגן המלא של מכשירים פיננסיים נגזרים המוחזקים למסחר מסווג כנכס או כהתחייבויות
לא-שוטפים ,אם התקופה שנותרה עד לפירעון הינה יותר מ 12-חודשים ,ומנגד ,כנכס או התחייבות שוטפים ,אם
התקופה שנותרה עד לפירעון הינה פחות מ 12-חודשים) .ראה ביאור 2ט' לדוחות המאוחדים(.
א .חוזי אקדמה על שער חליפין )(forward
ליום  31בדצמבר  ,2013קשורה החברה בעסקות אקדמה ) (forwardלרכישת  348אלפי
אירו תמורת  1,673אלפי ש"ח ולרכישת  760אלפי דולר תמורת  2,678אלפי ש"ח.
ליום  31בדצמבר  ,2012קשורה החברה בעסקות אקדמה ) (forwardלרכישת  403אלפי
אירו תמורת  2,024אלפי ש"ח ולרכישת  466אלפי דולר תמורת  1,771אלפי ש"ח.
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מפעלי ע .שנפ ושות' בע"מ
ביאורים ומידע נוסף למידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך
)דוחות תקופתיים ומיידיים( ,התש"ל – ) 1970המשך(
ביאור  - 6מכשירים פיננסיים נגזרים הכלולים בדוחות המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה )המשך(:
ב.

חוזי החלפת ריבית )(swap
ביום  25במרץ  2008התקשרה החברה עם בנק לאומי ,בעסקת הגנה עתידית בהיקף של
 10,000אלפי ש"ח בגין אג"ח )סדרה א'( שהונפקה על ידי החברה.
מהות העסקה הינה החלפת התחייבות צמודה למדד המחירים לצרכן ונושאת ריבית בשיעור
של  5.35%בהתחייבות לא צמודה נושאת ריבית בשיעור של  .8.34%ההתחשבנות מבוצעת
רק על הפרשי ריביות והצמדה ובהתאם ללוח הסילוקין של אג"ח )סדרה א'( שהונפקה על ידי
החברה .רווחים והפסדים בגין חוזי החלפה על שיעור ריבית ,יועברו באופן שוטף לרווח או
הפסד עד לפירעון אגרת החוב )ראה ביאור  23לדוחות המאוחדים( .החשיפה המירבית
לסיכון אשראי למועד הדוח על המצב הכספי הינה בגובה השווי ההוגן של הנכסים הנגזרים
בתאריך הדוח על המצב הכספי.
ביום ה 31 -במאי  2012וביום ה 31 -במאי  2013חל פירעון של קרן אגרות החוב )סדרה א'(
של החברה ,ולכן נפרעה בהתאם קרן בסך של  2,000אלפי ש"ח ,ע.נ בכל אחד מהמועדים
בהתאמה בעסקת ההגנה העתידית.
הסכום הרעיוני של חוזי החלפת שיעור ריבית ליום  31בדצמבר  2013הינו קרן בגובה של
 2,000אלפי ש"ח ע.נ ) בשנת  2012קרן בגובה של  4,000אלפי ש"ח ע.נ( ושוויו ההוגן הינו
נכס בגובה של  343אלפי ש"ח )בשנת  2012בגובה של  589אלפי ש"ח(.

ביאור  - 7גילוי אודות סיכון הנזילות הנובע מהתחייבויות הפיננסיות המיוחסות לחברה עצמה
תחזית תזרימי המזומנים מבוצעת על-ידי מחלקת הכספים של החברה .מחלקת הכספים של החברה
בוחנת תחזיות שוטפות של דרישות נזילות בחברה כדי לוודא שקיימים די מזומנים לצרכים
התפעוליים.
הטבלה שלהלן מציגה את התחייבויותיה הפיננסיות של החברה ואת המכשירים הפיננסיים הנגזרים
המסולקים בנטו כשהם מסווגים לקבוצות פירעון רלוונטיות ,על-פי התקופה הנותרת למועד פירעונן
החזוי נכון לתאריכים  31בדצמבר  2013ו .2012 -הסכומים המוצגים בטבלה הינם תזרימי מזומנים
חוזיים בלתי מהוונים .יתרות שיעמדו לפירעון בתוך  12חודשים אינן שונות מהותית משוויין בספרים
כיוון שהשפעת ההיוון בטווח זמן שכזה אינה מהותית.

יתרה ליום  31בדצמבר :2013
אשראי והלוואות
מכשירים פיננסיים נגזרים
התחייבות בגין תמורה מותנית
בצירוף עסקים
ספקים ויתרות זכות אחרות
יתרה ליום  31בדצמבר :2012
אשראי והלוואות
מכשירים פיננסיים נגזרים
התחייבות בגין תמורה מותנית
בצירוף עסקים
ספקים ויתרות זכות אחרות

פחות משנה

בין  1-2שנים
אלפי ש"ח

בין  2-5שנים

11,116
46

6,888
-

12,310
-

16,596
27,758

9,883
16,771

4,333
16,643

14,289
74

15,944
-

17,852
-

15,161
29,524

15,944

13,313
31,165

כל חוזי האקדמה על שערי החליפין צפויים להיות מסולקים בתוך  12חודשים מתאריך הדוח על המצב
הכספי .חוזים אלו מחייבים תזרימי מזומנים שליליים בלתי-מהוונים בסך  4,351אלפי ש"ח ):2012
 3,795אלפי ש"ח(.
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מפעלי ע .שנפ ושות' בע"מ
ביאורים ומידע נוסף למידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך
)דוחות תקופתיים ומיידיים( ,התש"ל – ) 1970המשך(

ביאור  - 8מסים על ההכנסה:
א.

מסוי החברה בישראל ,שיעורי המס ,חוקי עידוד החלים על החברה ושומות מס שלה
באשר לפירוטים בדבר אופן מדידת תוצאות החברה בישראל לצרכי מס ובדבר שיעורי המס
החלים על הכנסותיה וחוקי העידוד החלים עליה ,וכן בדבר שומות מס של החברה ,ראה
ביאור  14לדוחות המאוחדים.

ב.

מסי הכנסה נדחים הכלולים בדוחות המאוחדים והמיוחסים לחברה עצמה:
(1

ניתוח נכסי והתחייבויות המיסים הנדחים הכלולים בדוחות המאוחדים והמיוחסים
לחברה עצמה הינו כדלקמן:
 31בדצמבר
2012
2013
אלפי ש"ח
נכסי מסים נדחים:
נכסי מסים נדחים שהשבתם צפויה לאחר
יותר מ 12 -חודשים מתאריך הדוח על המצב
הכספי
נכסי מסים נדחים שהשבתם צפויה בתוך 12
חודשים מתאריך הדוח על המצב הכספי
התחייבויות מסים נדחים:
התחייבויות מסים נדחים שסילוקן צפוי
לאחר יותר מ 12 -חודשים מתאריך הדוח על המצב
הכספי
התחייבויות מסים נדחים ,נטו
*

135

103

1,798
1,933

*2,173
2,276

7,404
5,471

יישום למפרע של תקן חשבונאי חדש  -ראה ביאור 1ב'4
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6,782
4,506

מפעלי ע .שנפ ושות' בע"מ
ביאורים ומידע נוסף למידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך
)דוחות תקופתיים ומיידיים( ,התש"ל – ) 1970המשך(

ביאור  - 8מסים על ההכנסה )המשך(:
ב.

מסי הכנסה נדחים הכלולים בדוחות המאוחדים והמיוחסים לחברה עצמה )המשך(:
(2

הרכב המסים הנדחים הכלולים בדוחות המאוחדים לתאריכי הדוחות על המצב הכספי
והמיוחסים לחברה עצמה והתנועה בהם באותן שנים הינם כדלקמן:

רכוש קבוע
בר פחת
)(5,767

יתרה ליום  1בינואר 2011
שינויים בשנת :2011
זקיפה לדוח רווח או הפסד
השפעת השינוי בשיעורי המס
יתרה ליום  31בדצמבר 2011
שינויים בשנת -2012
זקיפה לדוח על הרווח הכולל
יתרה ליום  31בדצמבר 2012
שינויים בשנת :2013
זקיפה לדוח על הרווח הכולל
השפעת השינוי בשיעור המס על
_המסים הנדחים
יתרה ליום  31בדצמבר 2013

הפרשות לזכויות עובדים
הפרשה
לחובות
דמי חופשה
פיצויי
מסופקים
והבראה
פרישה
אלפי ש"ח
948
512
182

הפרשה
לשיקום
סביבתי

סך הכל

240

)(3,885

)(87
)(829
)(6,683

10
26
218

46
29
587

523
39
1,510

)(240
-

252
)(735
)(4,368

)(99
)(6,782

)(115
103

76
663

1,510

-

)(138
)(4,506

)(203

24

)(6

)(470

-

)(655

)(419
)(7,404

8
135

39
696

62
1,102

-

)(310
)(5,471

המסים הנדחים לזמן קצר והמסים הנדחים לזמן ארוך ,ליום  31בדצמבר  ,2013חושבו לפי
שיעור מס של  - 31.12.2012) 26.5%לפי שיעורי מס של .(25%
ג.

מסים על ההכנסה הכלולים בדוחות רווח או הפסד והמיוחסים לחברה עצמה לתקופות
המוצגות:
2013
בגין השנה המדווחת:
שוטפים
נדחים:
יצירה והיפוך של מסים נדחים
השפעת השינוי בשיעורי המס

מסים בגין שנים קודמות
סה"כ מיסים על הכנסה

2012
אל פי ש "ח

2011

2,590

4,433

3,851

655
310
3,555

138
4,571

)(252
735
4,334

)(703

-

267

2,852

4,571

4,601

כמתאפשר בהתאם להבהרת סגל הרשות ,החברה בחרה שלא לכלול הסבר לגבי הקשר בין
הוצאות מיסים )הכנסות מיסים( לבין הרווח החשבונאי )"ביאור מס תיאורטי"(.
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מפעלי ע .שנפ ושות' בע"מ
ביאורים ומידע נוסף למידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך
)דוחות תקופתיים ומיידיים( ,התש"ל – ) 1970המשך(

ביאור  - 9קשרים ,התקשרויות ,הלוואות ,השקעות ועסקאות מהותיות בין החברה לחברות המוחזקות
שלה:
א.

השקעות ושיעורי החזקה בחברות מוחזקות
באשר לפרטים בדבר היקפי ההשקעות ושיעורי ההחזקה בחברות מוחזקות ראה ביאור 11
לדוחות הכספיים המאוחדים המצורפים.

ב.

עסקות מכירה לחברה מוחזקת
בשנים המדווחות בצעה החברה ,במהלך העסקים הרגיל ,עסקות מכירה עם חברות
המוחזקות על ידי החברה ,במחירי שוק ובתנאי אשראי שאינם חורגים מאלה המקובלים
בשוק .לפרטים נוספים ,ראה ביאור  27לדוחות הכספיים המאוחדים המצורפים.

ג.

ערבות כלפי חברה מוחזקת
ביום  3בספטמבר  2012הושלמה עסקה בה השקיעה החברה בחברה מוחזקת סך כולל של
 58מיליון ש"ח ) 45מיליון ש"ח במזומן והיתרה בסך  13מיליון ש"ח תשולם לחברה המוחזקת
בהתאם לתנאי התחייבות החברה כמפורט מטה( בתמורה להקצאת  1,000מניות רגילות
המהוות  50%מסך המניות המונפק והנפרע של החברה המוחזקת על בסיס דילול מלא
לאחר ההקצאה.
באותו מועד התקשרה החברה המוחזקת בהסכם עם בעלת המניות הקיימת )להלן:
"ההסכם"( לפיו העמידה בעלת המניות הקיימת ,לחברה המוחזקת הלוואת בעלים בסכום של
 13מיליון ש"ח בערבות החברה .ההלוואה תישא ריבית בגובה פריים  3.75% +מיום
השלמת העסקה .למעט במקרה של פירעון מוקדם לפי החלטת החברה ,תיפרע ההלוואה
החדשה במשך שלוש שנים )בכפוף לעמידה ביעדי רווחיות ותנאים נוספים כמפורט בהסכם(,
החל משנת  2015וזאת כנגד השקעה נוספת של החברה בחברה המוחזקת בסך כולל של
 13מיליון ש"ח בתוספת ריבית בגובה פריים  3.75% +מיום השלמת העסקה ,אשר יועברו
כנגד פרמיה על מניות וזאת "גב אל גב" כנגד פירעון ההלוואה החדשה.

ביאור  - 10עסקות ויתרות עם בעלי עניין וצדדים קשורים
לפרטים אודות עסקות ויתרות עם בעלי עניין וצדדים קשורים ראה ביאור  27לדוחות הכספיים
המאוחדים המצורפים.

ביאור  - 11אירועים לאחר תאריך הדיווח
באשר לאירועים לאחר תאריך הדיווח ראה ביאור  29לדוחות הכספיים המאוחדים המצורפים.
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פרק ה' :הצהרות מנהלים )תקנה 9ב' )ד((

פרק ה' 1 -

הצהרות מנהלים לפי תקנה 9ב)ד( תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( ,תש"ל1970-
)א( הצהרת מנהל כללי לפי תקנה 9ב)ד() (1ותקנה 5ד)ב())(4ג(:
הצהרת מנהלים
הצהרת מנהל כללי
אני ,אורי רוזנשיין ,מצהיר כי:
) (1בחנתי את הדוח התקופתי של מפעלי ע .שנפ ושות' בע"מ )להלן  -התאגיד( לשנת ) 2013להלן -
הדוחות(.
) (2לפי ידיעתי ,הדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה
מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם ,לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים ,לא יהיו מטעים
בהתייחס לתקופת הדוחות.
)(3

לפי ידיעתי ,הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות ,מכל הבחינות
המהותיות ,את המצב הכספי ,תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של התאגיד לתאריכים ולתקופות
שאליהם מתייחסים הדוחות.

)(4

גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד ,לדירקטוריון ,לוועדת הביקורת ולוועדה לבחינת הדוחות
הכספיים של התאגיד ,כל תרמית ,בין מהותית ובין שאינה מהותית ,שבה מעורב המנהל הכללי או מי
שכפוף לו במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בדיווח הכספי ובגילוי
ובבקרה עליהם.

אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר ,על פי כל דין.
25.8.2014
תאריך

______________________
אורי רוזנשיין ,מנכ"ל

)ב( הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים לפי תקנה 9ב)ד() (2ותקנה 5ד)ב())(4ג(:
הצהרת מנהלים
הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים
אני ,שרית פונדיק ,מצהירה כי:
)(1

בחנתי את הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות של מפעלי ע .שנפ ושות' בע"מ )להלן -
התאגיד( לשנת ) 2013להלן  -הדוחות(.

) (2לפי ידיעתי ,הדוחות הכספיים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של
עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם ,לאור הנסיבות
שבהן נכללו אותם מצגים ,לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות.
)(3

לפי ידיעתי ,הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות ,מכל הבחינות
המהותיות ,את המצב הכספי ,תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של התאגיד לתאריכים ולתקופות
שאליהם מתייחסים הדוחות.

)(4

גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד ,לדירקטוריון ,לוועדת הביקורת ולוועדה לבחינת הדוחות
הכספיים של התאגיד ,כל תרמית ,בין מהותית ובין שאינה מהותית ,שבה מעורב המנהל הכללי או מי
שכפוף לו במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בדיווח הכספי ובגילוי ובבקרה
עליהם.

אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר ,על פי כל דין.
25.8.2014
תאריך

______________________
שרית פונדיק ,מנהלת כספים
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פרק  - 10פרטים נוספים
10.1

חוות דעת עורך דין

החברה קיבלה את חוות הדעת המשפטית הבאה:

ש מעונוב ושות'  -עורכי דין
ישראל שמעונוב
אורן אלקבץ
יונתן רובינזון
ניר כהן ששון
דודי ברלנד
איגור כץ
נעה שפר
לירון עזריאל
קורין ביטון
שירן מנור
רן פלדר
ברק ברוך
הילה חפץ
איל נתניאן
מיכל בן חיים

טלפון
פקס
דואל

A D V O C A T E S

+(972) 3 611 1000
+(972) 3 613 3355
mail@is-adv.com

מגדל רוגובין תדהר ,קומה 23
דרך מנחם בגין 11
רמת גן 52681

Shimonov & Co.

Telephone
Fax
e-mail
Rogovin Tidhar Tower, 23rd floor
11 Menachem Begin Rd.
Ramat Gan 52681

Israel Shimonov
Oren Elkabetz
Jonathan Robinson
Nir Cohen Sasson
Dudi Berland
Igor Katz
Noa Shefer
Liron Azriel
Corinne Bitton
Shiran Manor
Ran Felder
Barak Baruch
Hila Hefetz
Eyal Natanian
Michal Ben Haim

לכבוד
מפעלי ע .שנפ ושות' בע"מ
רח' שכטרמן 22
נתניה
 25באוגוסט
מספרנו:

2014
2667

ג.א.נ,.
הנדון :תשקיף מדף בדבר הצעה לציבור של ניירות ערך של מפעלי ע .שנפ ושות' בע"מ )להלן:
"תשקיף המדף" ו"-החברה" ,בהתאמה(
לבקשתכם ,הריני לאשר בזאת בקשר לתשקיף המדף ,כי למועד תשקיף המדף
הדירקטורים של החברה נתמנו כדין ושמותיהם נכללים בתשקיף המדף.
הריני מסכים כי חוות דעתי זו תיכלל בתשקיף המדף.
בכבוד רב,
איגור כץ ,עו"ד
שמעונוב ושות'  -עורכי-דין
www.is-adv.com

י 1-

10.2

הוצאות ההנפקה

 10.2.1בלבד ההוצאות הקשורות בפרסום תשקיף מדף זה ,החברה לא נשאה בהוצאות כלשהן
בקשר עם הצעת ניירות ערך של החברה מכוחו ולא קיבלה על עצמה התחייבויות לשלם
עמלה על ניירות הערך האמורים.
 10.2.2במועד גיוס הון על פי דו"ח הצעת מדף מכוח תשקיף מדף זה ,אם וככל שיפורסם ,תהיינה
לחברה הוצאות נוספות ,הקשורות בהצעת ניירות הערך שיוצעו על פי דו"ח הצעת המדף.
בהתאם להוראות סעיף 4א לתקנות ניירות ערך )אגרת בקשה למתן היתר לפרסום
תשקיף( ,התשס"ו ,2005-תוספת האגרה תשולם בעד ניירות הערך המוצעים על פי תשקיף
המדף במועד פרסום דו"ח הצעת מדף מכוחו בסכומים ובמועדים כקבוע בתקנות אלה.

 10.2.3בשנתיים שקדמו לתאריך תשקיף המדף לא היו לחברה הוצאות הקשורות בהנפקת
ניירות ערך.

10.3

הקצאת ניירות ערך של החברה שלא בתמורה מלאה במזומנים
בשנתיים שקדמו לתאריך התשקיף ,החברה לא הקצתה ולא התחייבה להקצות ניירות
ערך שלא בתמורה למזומנים.

10.4

עיון במסמכים
ניתן לעיין בתשקיף המדף ובתקנון החברה וכן בכל דוח ,אישור או חוות דעת הנזכרים
בתשקיף המדף במשרדי החברה ברחוב שכטרמן  ,22נתניה ,בשעות העבודה המקובלות.
כמו כן ניתן לעיין בתשקיף המדף ובתקנון החברה באתר ההפצה של רשות ניירות ערך
בכתובת .www.magna.isa.gov.il

י 2-

פרק  - 11ח ת י מ ו ת
החברה:

מפעלי ע .שנפ ושות' בע"מ

______________________

הדירקטורים:
אברהם אורטל )יו"ר דירקטוריון(

______________________

אורי רוזנשיין )דירקטור ומנכ"ל(

______________________

ליאת בנימיני

______________________

יצחק ארבל )דירקטור בלתי תלוי(

______________________

ורדה טריואקס )דח"צ(

______________________

צבי פלדה )דח"צ(

______________________
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