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פרק א'  -תיאור ההתפתחות הכללית של עסקי התאגיד
 .1מבוא
דירקטוריון נייר חדרה בע"מ מתכבד להגיש בזאת את תיאור עסקי התאגיד ליום  31בדצמבר ,2009
הסוקר את תיאור התאגיד והתפתחות עסקיו ,כפי שחלו בשנת ") 2009תקופת הדוח"( .הדו"ח נערך
בהתאם לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( ,התש"ל.1970-
 .1.1מקרא
למען הנוחות ,בדוח תקופתי זה תהיה לקיצורים הבאים המשמעות הרשומה לצידם:
"אמניר"-

אמניר תעשיות מחזור בע"מ;

"אמניר סביבה"-

אמניר תעשיות ושירותי סביבה בע"מ;

"גרפיטי"-

גרפיטי שיווק ציוד משרדי ונייר בע"מ;

"דסק"ש"-

חברת השקעות דיסקונט בע"מ;

"הבורסה" -

הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ;

"החברה" או "נייר חדרה"-

נייר חדרה בע"מ )לשעבר" :מפעלי נייר אמריקאיים
ישראליים בע"מ"(;

"הקבוצה"-

החברה ,חברות הבת והחברות הכלולות שלה,
כהגדרתן להלן;

"חברות בת" -

החברות אשר בשליטת החברה ,במישרין ו/או
בעקיפין :1גרפיטי שיווק ציוד משרדי ונייר בע"מ ,נייר
חדרה תעשיות בע"מ ,נייר חדרה -פיתוח ותשתיות
בע"מ ,אמניר תעשיות מיחזור בע"מ ,עטר שיווק ציוד
משרדי בע"מ ,כרמל מערכות מיכלים בע"מ ,פרנקל
כ.ד בע"מ וחברות נוספות לא פעילות כמפורט
בסעיף  2.5להלן;

"חברות כלולות" -

חוגלה קימברלי בע"מ ,מונדי נייר חדרה בע"מ,
) KCTRתורכיה( וסייקלטק בע"מ ,וחברות בנות של

1

לענין דוח זה "שליטה" – כהגדרתה בסעיף  1לחוק ניירות ערך.

1

חברות אלה;
"חוגלה קימברלי"-

חוגלה קימברלי בע"מ;

"חוק החברות" -

חוק החברות ,התשנ"ט;1999-

"חוק ניירות ערך" -

חוק ניירות ערך ,התשכ"ח;1968-

"טרי-וול" -

טרי-וול )ישראל( בע"מ;

"כרמל"-

כרמל מערכות מיכלים בע"מ;

"כת"ש" -

כלל תעשיות והשקעות בע"מ;

"מונדי"-

מונדי נייר חדרה בע"מ;

"מועד הדוח"

 31בדצמבר ;2009

"נייר חדרה תעשיות"-

נייר חדרה תעשיות בע"מ )לשעבר" :מנא"י תעשיית
נייר ) (1995בע"מ"(;

"סייקלטק"-

סייקלטק בע"מ;

"עטר"-

עטר שיווק ציוד משרדי בע"מ;

"פרנקל -כ.ד"-

פרנקל -כ.ד בע"מ;

"נייר חדרה תשתיות"

נייר חדרה -פיתוח ותשתיות בע"מ;

"-"NYSE

) New- York Stock Exchange Euronextלשעבר
;(AMEX -American Stock Exchange

"-"KCTR

Kimberly-Clark Tuketim Mallari Sanayi Ve
. Ticare A.S

 .1.2מהותיות המידע הכלול בדוח זה ,ובכלל זאת תיאור חברות הבת והחברות הכלולות ותיאור
עסקיהן ,נכלל מנקודת מבטה של החברה ,כאשר בחלק מן המקרים הורחב התיאור כדי לתת
תמונה מקיפה של הנושא המתואר.
 .1.3שיעורי ההחזקה במניות חברות מוחזקות מוצגים במספרים מעוגלים לאחוז השלם הקרוב ונכונים
למועד הסמוך למועד דוח זה ,למעט אם צוין אחרת .שיעורי ההחזקה במניות חברה מוחזקת
מחושבים מתוך סך ההון המונפק בפועל של החברה המוחזקת ,מבלי לקחת בחשבון דילול אפשרי
עקב מימוש אופציות וניירות ערך המירים אחרים שהונפקו על-ידיה ,למעט אם צוין אחרת.
 .1.4דוח זה מופנה לגברים ולנשים כאחד -השימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

2

 .1.5את חלק א' של דוח זה יש לקרוא יחד עם החלקים האחרים שלו ,לרבות הביאורים לדוחות
הכספיים.
 .2פעילות התאגיד ותיאור התפתחות עסקיו
 .2.1החברה התאגדה ונרשמה בישראל כחברה פרטית בשנת  .1951בשנת  1959הציעה החברה
לראשונה את ניירות הערך שלה לציבור והחל מאותו מועד רשומות מניות החברה למסחר בבורסה
ובבורסת ה .NYSE -ביום  1ביולי  ,2008בהמשך לאישור רשם החברות ,שינתה החברה את שמה
מ -מפעלי ניר אמריקאיים ישראליים בע"מ ל-נייר חדרה בע"מ ,ובאנגלית ל."Hadera Paper Ltd." -
בעלת השליטה בחברה הנה כת"ש ,המחזיקה נכון למועד הסמוך למועד פרסום הדוח כ59.43%-
מהון המונפק ומזכויות ההצבעה בחברה ,בהתאמה.
עד ליום  30בספטמבר  ,2009החזיקה דסק"ש  21.45%מההון המונפק ומזכויות ההצבעה
בחברה והייתה בעלת שליטה בחברה .ביום  30בספטמבר  2009בעקבות השלמת עסקת מכירת
כל אחזקות דסק"ש בחברה לכת"ש ,חדלה דסק"ש מלהיות בעלת שליטה בחברה .בהתאמה
הגדילה כת"ש את אחזקתה בחברה .לפרטים נוספים ראה סעיף  2.4להלן וכן ביאור 4ג') (5וביאור
6ז' לדוחות הכספיים של החברה ליום  31בדצמבר .2009
למיטב ידיעת החברה ,בין כת"ש לבין דסק"ש היה קיים הסכם בעלי מניות בהתייחס להחזקותיהן
בחברה ,מחודש פברואר  .1980אולם כאמור לעיל ,החל מיום  30בספטמבר  2009דסק"ש אינה
בעלת שליטה בחברה ולכן ההסכם אינו בתוקף מאותו מועד .לפרטים אודות המחזיקים ב5% -
ומעלה מהון המניות המונפק בחברה ראו סעיף  2.4להלן.
 .2.2החברה עוסקת בייצור ומכירה של ניירות אריזה ,אריזות קרטון גלי ואריזות למוצרי צריכה ,פעילות
איסוף ומיחזור פסולת נייר ושיווק צרכי משרד באמצעות חברות הבת .כמו כן ,לחברה אחזקות
במספר חברות כלולות העוסקות בייצור ובשיווק ניירות כתיבה והדפסה ,בייצור ובשיווק מוצרי נייר
ביתיים ,מוצרי הגיינה ,חיתולים חד פעמיים ומוצרים משלימים למטבח.
.2.3

לחברה חמישה תחומי פעילות המדווחים גם כמגזרים חשבונאיים בדוחותיה הכספיים המאוחדים
של החברה) -א( מגזר הנייר והמיחזור )ב( מגזר שיווק צרכי משרד )ג( מגזר מוצרי אריזה וקרטון,
ובאמצעות החברות הכלולות של החברה )ד( מגזר חוגלה קימברלי )מוצרי צריכה מתכלים שאינם
מזון( ו) -ה( מגזר מונדי נייר חדרה )ניירות כתיבה והדפסה( .החברות בקבוצה העוסקות במגזר
הנייר והמיחזור הינן נייר חדרה תעשיות ,נייר חדרה תשתיות ואמניר ,החברות בקבוצה העוסקות
במגזר שיווק צרכי משרד הינן גרפיטי ועטר )חברות בנות בבעלותה המלאה של החברה( .החברות
בקבוצה העוסקות במגזר מוצרי אריזה וקרטון הינן כרמל ,טרי-וול ופרנקל -כ.ד )חברות בנות אשר
חלקן בבעלותה המלאה של החברה וחלקן בשליטתה( .לפירוט בדבר חמשת תחומי הפעילות
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כאמור ראו סעיף  4להלן .יצוין כי עד לשנת  2009זיהתה החברה שני תחומי פעילות בלבד
המדווחים גם כמגזרים חשבונאיים בדוחותיה הכספיים המאוחדים של החברה -מגזר הנייר,
המחזור והקרטון ומגזר שיווק צרכי משרד .בתחילת שנת  2009בחנה החברה מחדש את מגזריה
בהתאם ל IFRS-8 -וזיהתה חמישה מגזרים חשבונאיים כאמור לעיל .נייר חדרה מעניקה שירותים
שונים ,לרבות שירותי מטה ,לחלק מהחברות הבנות והחברות הכלולות שלה .לפרטים ראו סעיף
 3.1.1.1להלן.
 .2.4למיטב ידיעת החברה ,להלן פרטים בדבר המחזיקים נכון למועד הסמוך למועד פרסום הדוח ב-
 5%ומעלה מהון המניות המונפק בחברה:
שם בעל המניה
כלל תעשיות והשקעות בע"מ

2

2

כמות ושיעור ההחזקות בהון ובזכויות ההצבעה
שיעור ב%-
כמות מניות
59.43%
3,007,621

כת"ש הינה חברה ציבורית .נכון למועד דוח זה ,מחזיקה אי די בי חברה לפתוח בע"מ )להלן" :אי די בי פתוח"( ,חברה
ציבורית שמניותיה רשומות למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ )"הבורסה"( ,כ 60.54%-מהונה המונפק של
כת"ש .למיטב ידיעת החברה ,כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ )להלן" :כלל החזקות"( ,חברה ציבורית שמניותיה רשומות
למסחר בבורסה ,והנשלטת נכון למועד הדוח על ידי אי די בי פתוח ,מחזיקה כ 5.28% -מההון המונפק של כת"ש .למיטב
ידיעת החברה ,כלל החזקות הינה בעלת עניין בכת"ש בשל היותה חברה בשליטת אי די בי פתוח ,בעלת השליטה
בכת"ש.
למיטב ידיעת החברה ,אי די בי פתוח בע"מ הינה בבעלות מלאה )במישרין ובעקיפין( של אי די בי חברה לאחזקות בע"מ
)"אי די בי אחזקות"(.
למיטב ידיעת החברה ,אי די בי אחזקות הינה חברה ציבורית אשר מניותיה רשומות למסחר בבורסה ,אשר בעלי השליטה
בה הינם כדלקמן:
• גנדן הולדינגס בע"מ )"גנדן הולדינגס"( ,חברה פרטית רשומה בישראל ,המחזיקה ,במישרין ובאמצעות גנדן
השקעות אי .די .בי .בע"מ )"גנדן"( ,חברה פרטית רשומה בישראל בבעלותה המלאה )בעקיפין( ,כ55.26%-
מההון ומזכויות ההצבעה באי די בי אחזקות ,כדלקמן :גנדן מחזיקה כ 37.73%-מההון ומזכויות ההצבעה באי די
בי אחזקות ,וגנדן הולדינגס מחזיקה במישרין כ 17.53%-מההון ומזכויות ההצבעה באי די בי אחזקות .בעלי
השליטה בגנדן הולדינגס הינם כמתואר בהמשך ה"ש זו .כמו כן ,שלי ברגמן )מבעלי השליטה בגנדן הולדינגס(
מחזיקה ,באמצעות חברה פרטית רשומה בישראל בבעלותה המלאה ,כ 4.23%-מההון ומזכויות ההצבעה באי די
בי אחזקות.
•

מנור אחזקות בי .איי .בע"מ )"מנור אחזקות"( ,חברה פרטית רשומה בישראל ,מחזיקה ,במישרין ובאמצעות מנור
השקעות  -אי די בי בע"מ )"מנור"( ,חברה פרטית רשומה בישראל שהינה חברה בת שלה ,כ 13.42%-מההון
ומזכויות ההצבעה באי די בי אחזקות ,כדלקמן :מנור מחזיקה כ 10.39%-מההון ומזכויות ההצבעה באי די בי
אחזקות ,ומנור אחזקות מחזיקה במישרין כ 3.03%-מההון ומזכויות ההצבעה באי די בי אחזקות .בעלי השליטה
)ובעלי מניות מהותיים נוספים( במנור אחזקות הינם כמתואר בהמשך ה"ש זו.

•

אברהם לבנת בע"מ ,חברה פרטית רשומה בישראל ,מחזיקה במישרין ובאמצעות אברהם לבנת השקעות )(2002
בע"מ )"לבנת"( ,חברה פרטית רשומה בישראל בבעלותה המלאה ,כ 13.43%-מההון ומזכויות ההצבעה באי די
בי אחזקות ,כדלקמן :לבנת מחזיקה כ 10.34%-מההון ומזכויות ההצבעה באי די בי אחזקות ,ואברהם לבנת
בע"מ מחזיקה במישרין כ 3.09%-מההון ומזכויות ההצבעה באי די בי אחזקות .בעלי השליטה )ובעלי מניות
מהותיים נוספים( באברהם לבנת בע"מ הינם כמתואר בהמשך ה"ש זו.

גנדן ,מנור ולבנת מחזיקות ,יחד ,מכוח הסכם בעלי מניות ביניהן בקשר להחזקותיהן ושליטתן המשותפת באי די בי
אחזקות ,שתוקפו עד מאי ") 2023הסכם בעלי המניות באי די בי"( ,כ 51.70%-מההון המונפק באי די בי אחזקות ,לפי
הפירוט שלהלן [1] :גנדן  -כ [2] ;31.02%-מנור  -כ ;10.34%-ו [3]-לבנת  -כ.10.34%-
הסכם בעלי המניות באי די בי כולל ,בין השאר ,הסדר לתיאום מוקדם של הצבעה אחידה באסיפות בעלי מניות של אי
די בי אחזקות ,הפעלת כוח הצבעה להשגת ייצוג מרבי למומלצי גנדן ,מנור ולבנת בדירקטוריונים של אי די בי אחזקות
והחברה וכן ייצוג בדירקטוריונים של חברות הבת העיקריות; קביעת זהות המכהנים בתפקיד יו"ר הדירקטוריון והמשנים
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לו באי די בי אחזקות ובחברות בת עיקריות של אי די בי אחזקות; שמירת סודיות בכל הקשור לעסקי אי די בי אחזקות
והחברות המוחזקות שלה; הגבלות לגבי עסקאות במניות אי די בי אחזקות המהוות חלק מגרעין השליטה; קביעת
מנגנון של זכות הצעה ראשונה ,זכות הצטרפות למכירה או להעברה של מניות אי די בי אחזקות וזכות לגנדן לחייב את
מנור ולבנת למכור ביחד עמה את מניות גרעין השליטה לצד שלישי ,בהתקיים נסיבות מסוימות; הסכמת גנדן ,מנור
ולבנת ,בינן לבין עצמן ,לפעול כמיטב יכולתן ,כפוף להוראות כל דין ,על מנת לגרום לכך שאי די בי אחזקות תחלק לבעלי
ממניותיה ,מדי שנה ,לפחות מחצית מהרווחים השנתיים הראויים לחלוקה ,וכן שכל אחת מהחברות המוחזקות של אי די
בי אחזקות )לרבות החברה( תאמץ מדיניות שתשאף לחלק כדיבידנד לבעלי מניותיה ,מדי שנה ,לפחות מחצית
מהרווחים השנתיים הראויים לחלוקה ,וכל זאת ,בלבד שלא תגרם פגיעה משמעותית בתזרים המזומנים או בתוכניות
כפי שיאושרו ויאומצו מעת לעת על ידי הדירקטוריונים שלהן; זכות כל אחת מגנדן ,מנור ולבנת לרכוש מניות עודפות של
אי די בי אחזקות ,שאינן חלק מגרעין השליטה בכפוף לחובה להציע לשאר הצדדים להסכם בעלי המניות באי די בי
לרכוש חלק מהן לפי יחס האחזקות באי די בי אחזקות; התחייבותן של גנדן ,מנור ולבנת להימנע מעשיית פעולה או
ביצוע השקעה שיש בה כדי להביא לביטול או להרעה מהותית בתנאי האישורים או ההיתרים הרגולטוריים שניתנו
לגנדן ,מנור ולבנת ,לאי די בי אחזקות או לחברות המוחזקות שלה.
מובהר כי ההחזקות הנוספות באי די בי אחזקות כאמור המוחזקות על-ידי גנדן הולדינגס בשיעור של כ ,17.53%-על-ידי
גנדן בשיעור של כ ,6.71%-על-ידי מנור אחזקות בשיעור של כ ,3.03%-על ידי מנור בשיעור של כ ,0.05% -על-ידי
אברהם לבנת בע"מ בשיעור של כ ,3.09%-ועל-ידי שלי ברגמן ,באמצעות חברה בבעלותה המלאה ,בשיעור של כ-
 4.23%אינן כלולות ב"גרעין השליטה" כהגדרתו בהסכם בעלי המניות באי די בי.
בנוסף ,כלל טכנולוגיות מידע בע"מ ,חברה בת בבעלות מלאה של אי די בי פתוח ,מחזיקה מניות אי די בי פתוח,
המהוות כ 0.34%-מההון של אי די בי פתוח ו 0% -מזכויות ההצבעה בה.
אי די בי פתוח מחזיקה ב 11,179,914 -מניות של עצמה ,אשר הינן רדומות ואינן מקנות זכויות כלשהן.
גנדן הולדינגס הינה חברה פרטית ,אשר בעלי השליטה בה הינם נוחי דנקנר ,המחזיק ,במישרין ובאמצעות חברה
בשליטתו ,כ 56.92%-מהון המניות המונפק ומזכויות ההצבעה בגנדן הולדינגס ,ושלי ברגמן המחזיקה כ 12.55%-מהון
המניות המונפק ומזכויות ההצבעה בגנדן הולדינגס; בעלי השליטה הנ"ל נחשבים כמחזיקים יחד כ 69.47%-מהון
המניות המונפק ומזכויות ההצבעה בגנדן הולדינגס ,בין היתר ,מכוח הסכם לשיתוף פעולה ותיאום מוקדם ביניהם.
שליטתו של נוחי דנקנר בגנדן הולדינגס באה לידי ביטוי גם מכח הסכם עליו חתומים או הצטרפו בחתימתם ,כל בעלי
המניות בגנדן הולדינגס ,ולפיו ,הוענקו לנוחי דנקנר ,בין היתר ,זכויות וטו בדירקטוריונים ובאסיפות הכלליות של גנדן
הולדינגס ושל חברות בת שלה .עוד יצוין ,כי נוחי דנקנר מכהן כיו"ר הדירקטוריון של אי די בי אחזקות ושל אי די בי
פתוח.
השקעה מוצלחת בע"מ )"השקעה מוצלחת"( ,חברה בבעלות מלאה של מר צור דבוש ,מחזיקה כ 1.69% -מההון
המונפק ומזכויות ההצבעה בגנדן הולדינגס; למען הזהירות ולנוכח התחייבותו של צור דבוש כלפי נוחי דנקנר ,להצביע,
מכח כל מניותיו של צור דבוש בגנדן הולדינגס ,ביחד עם נוחי דנקנר ,בהתאם להצבעתו ועל-פי הוראותיו של נוחי דנקנר,
עשויים השקעה מוצלחת וצור דבוש ,כל זמן שההתחייבות הנ"ל תישאר בעינה ,להיחשב כמחזיקים ביחד עם נוחי דנקנר
באמצעי שליטה בגנדן הולדינגס ועל כן ,עשויים אף הם להיחשב לבעלי שליטה בגנדן הולדינגס.
בעלי מניות מהותיים נוספים של גנדן הולדינגס ,שהינם תאגידים ,הינם כדלקמן:
) Nolai B.Vחברה פרטית המוחזקת בעקיפין על ידי  ,The L.S Settlementהמוחזקת בנאמנות על ידי משרד עורכי
דין מגיברלטר ,ושהנהנים שלה הינם ילדיה וצאצאיה של הגב' אנה שימל ,לרבות יעקב שימל( מחזיקה כ 9.99% -מההון
ומזכויות ההצבעה בגנדן הולדינגס.
אבי פישר ,בעצמו ובאמצעות נוגה מ.ג.א השקעות בע"מ ,חברה בשליטתו ובשליטת רעייתו ,מחזיק ,במישרין ובעקיפין,
כ 9.23% -מההון ומזכויות ההצבעה בגנדן הולדינגס.
מנור הינה חברה בשליטתם של יצחק מנור ורעייתו ,רות מנור .יצחק מנור ורות מנור וכן ארבעת ילדיהם ,דורי מנור,
תמר מנור מורל ,מיכל טופז ושרון וישניה ,מחזיקים בכל מניותיה של מנור ,באמצעות שתי חברות פרטיות  -מנור
אחזקות ויורו מן אוטומוטיב בע"מ )"יורו מן"( ,לפי הפירוט שלהלן :רות ויצחק מנור מחזיקים במלוא מניותיה של מנור
אחזקות ,המחזיקה  60%ממניותיה של מנור; בנוסף ,רות ויצחק מנור וילדיהם הנזכרים לעיל ,מחזיקים במלוא מניותיה
של יורו מן ,המחזיקה  40%ממניותיה של מנור ,כדלקמן :רות מנור ויצחק מנור מחזיקים כל אחד ב 10%-ממניות יורו
מן; דורי מנור ,תמר מנור מורל ,מיכל טופז ושרון וישניה  -מחזיקים כל אחד ב 20%-ממניות יורו מן .עוד יצוין ,כי יצחק
מנור מכהן כמשנה ליו"ר הדירקטוריון של אי די בי אחזקות וכדירקטור באי די בי פתוח ,ודורי מנור מכהן כדירקטור באי
די בי אחזקות ובאי די בי פתוח.
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שם בעל המניה
כלל אחזקות עסקי ביטוח בע"מ
4
כלל פיננסים
ציבור
סה"כ
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כמות ושיעור ההחזקות בהון ובזכויות ההצבעה
שיעור ב%-
כמות מניות
7.04%
356,103
0.74%
37,620
32.79%
1,660,697
100%
5,060,872

אברהם לבנת בע"מ הינה חברה בשליטת אברהם לבנת ,המוחזקת במלואה על-ידי אברהם לבנת ושלושת בניו ,זאב
לבנת ,צבי לבנת ושי לבנת ,כדלקמן :אברהם לבנת מחזיק  75%מזכויות ההצבעה באברהם לבנת בע"מ וצבי לבנת
מחזיק  25%מזכויות ההצבעה באברהם לבנת בע"מ ,וכל אחד מזאב לבנת ,צבי לבנת ושי לבנת ,מחזיק כ 33.3%-בהון
באברהם לבנת בע"מ .עוד יצוין ,כי צבי לבנת מכהן כדירקטור וכמשנה למנכ"ל באי די בי אחזקות וכמשנה ליו"ר
הדירקטוריון של אי די בי פתוח ,ושי לבנת מכהן כדירקטור באי די בי פתוח.
3

כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ )להלן" :כלל החזקות"( ,חברה ציבורית שמניותיה רשומות למסחר בבורסה ,והנשלטת
נכון למועד הדוח על ידי אי די בי חברה לפיתוח בע"מ )להלן":אי די בי פיתוח"( .למיטב ידיעת החברה ,כלל החזקות
הינה בעלת עניין בחברה בשל היותה חברה בשליטת אי די בי פתוח ,בעלת השליטה בכת"ש.
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כלל פיננסים בע"מ )להלן" :כלל פיננסים"( ,חברה ציבורית שמניותיה רשומות למסחר בבורסה ,והנשלטת נכון למועד
הדוח על ידי כלל החזקות .למיטב ידיעת החברה ,כלל פיננסים הינה בעלת עניין בחברה בשל היותה חברה בשליטת
כלל החזקות שהנה חברה בשליטת אי די בי פתוח ,בעלת השליטה בכת"ש.
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 .2.5להלן תרשים מבנה החזקות של החברה בחברות עיקריות בקבוצה:
נייר חדרה בע"מ

49.9%

מונדי נייר חדרה
)(2
בע"מ

חוגלה קימברלי
)(3
בע"מ

100%

KCTR
)תורכיה(

)( 1
)( 2
)( 3

100%

89.3%

49.9%

כרמל מערכות
מיכלים בע"מ

28.92%

28.92%

פרנקל -כ.ד .בע"מ

)(1

אמניר תעשיות
מיחזור בע"מ

100%

נייר חדרה -פיתוח
ותשתיות בע"מ

30.18%

100%

מיכלי טרי וול
)ישראל( בע"מ

סייקלטק בע"מ

100%

נייר חדרה תעשיות
בע"מ

100%

גרפיטי שיווק ציוד
משרדי ונייר בע"מ

100%

עטר שיווק ציוד
משרדי בע"מ

לחברה יש החזקות בחברות לא פעילות כדלהלן :אנרגיה משולבת בע"מ ,מנא"י שיווק ) (1992בע"מ ,יבניר חברה למסחר בע"מ ,ניר עוז חברה להשקעות בע"מ ודפניר מערכות
אריזה בע"מ.
למונדי ארבע חברות בת בבעלות מלאה :מונדי נייר חדרה שיווק בע"מ ,גרפיניר שיווק נייר בע"מ ,יבניר ) (1999בע"מ ומיטרני שיווק נייר  (1998) 2000בע"מ.
בנוסף ל ,KCTR -לחוגלה-קימברלי שתי חברות בת נוספות בבעלות מלאה :חוגלה קימברלי שיווק בע"מ ומולט שיווק בע"מ.
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 .2.6להלן נתונים אודות החזקות החברה בחברות הבת ובחברות הכלולות העיקריות בקבוצה וכן
פרטים אודות נציגות החברה בדירקטוריון בחברות הבת ובחברות הכלולות נכון למועד הדוח:
שם החברה

נייר חדרה
תעשיות
אמניר
נייר חדרה
תשתיות
גרפיטי מאוחד
)כולל עטר(
מונדי
חוגלה קימברלי
KCTR
כרמל
סייקלטק
פרנקל -כ.ד

5

תחום
פעילות

תחום הנייר
והמחזור
תחום הנייר
והמחזור
תחום הנייר
והמחזור
תחום שיווק
צרכי משרד
תחום מונדי
נייר חדרה
תחום
חוגלה
קימברלי
תחום
חוגלה
קימברלי
תחום מוצרי
אריזה
וקרטון
כלולות
תחום מוצרי
אריזה
וקרטון

שיעור החזקה
בהון ובזכויות
ההצבעה

שיעור החזקה
בדילול מלא
בהון
ובהצבעה

אופן הצגת
החברה
בדוחות
הכספיים
של נייר
חדרה

נציגות
חדרה
בדירקטוריון

100

100

מאוחדת

 4נציגים מתוך 4
דירקטורים
 4נציגים מתוך 4
דירקטורים
 2נציגים מתוך 2
דירקטורים
 3נציגים מתוך 3
דירקטורים
 3נציגים מתוך 6
דירקטורים
 2נציגים מתוך 4
דירקטורים

100

100

100

100

100

100

49.9

49.9

49.9

49.9

כלולה

 2נציגים מתוך 5
5
דירקטורים

49.9

49.9

מאוחדת

 3נציגים מתוך 5
דירקטורים

89.3

89.3

כלולה

 2נציגים מתוך 7
דירקטורים
 2נציגים מתוך 8
דירקטורים

30.18

30.18

מאוחדת
מאוחדת
מאוחדת
כלולה
כלולה

מאוחדת

נייר
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54.74בהון
 54.69בהצבעה

 54.74בהון
54.69בהצבעה

חברה בבעלות מלאה של חוגלה-קימברלי שכאמור מוחזקת על ידי החברה בשיעור של  .49.9%נכון למועד הדוח ,מתוך

חמשת הדירקטורים המכהנים ב ,KCTR -מכהנים שני דירקטורים נוספים מטעם קימברלי-קלרק ודירקטור נוסף מטעם חוגלה-
קימברלי.
6

אחזקות במישרין ובעקיפין .החברה מחזיקה במישרין  28.92%בהון פרנקל ו 28.86% -בהצבעה .בנוסף ,כרמל ,המוחזקת על

ידי החברה בשיעור של  ,89.3%מחזיקה כ 28.92%-מהון המניות של פרנקל .נכון למועד הדוח ,מתוך שמונת הדירקטורים
המכהנים בפרנקל ,מכהנים שני דירקטורים מטעם כרמל ו 4-דירקטורים מטעם פרנקל ובניו בע"מ.
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 .3שינויים בעסקי התאגיד
.3.1שינויים במבנה הקבוצה
מבנה הקבוצה כיום הינו תוצאה של רכישות ,השקעות בחברות שונות ושותפויות עסקיות כמתואר
להלן:
 .3.1.1חברות בת
 .3.1.1.1נייר חדרה תעשיות בע"מ  -החברה הקימה בשנת  1995את חברת נייר חדרה תעשיות ,חברה
בת בבעלות מלאה ,לפעילות בתחום ייצור ומכירת ניירות אריזה .החל מיום  31בדצמבר ,2007
פעילות מתן אספקת שרותי ייצור כשירותים נלווים לתעשייה פוצלה מנייר חדרה תעשיות לחברה
החדשה נייר חדרה -פיתוח ותשתיות בע"מ .לעניין זה ראה סעיפים  3.1.1.2ו 4.1 -להלן.
 .3.1.1.2נייר חדרה -פיתוח ותשתיות בע"מ -החל מחודש דצמבר  2007פוצלה פעילות מתן אספקת
שרותי הייצור ,המפורטים להלן ,אותם מעניקה החברה לחברות בקבוצה באתר החברה בחדרה
)נייר חדרה תעשיות ,אמניר והחברות הכלולות -מונדי וחוגלה -קימברלי( ,לחברה חדשה בשם
נייר חדרה -פיתוח ותשתיות בע"מ .השירותים כאמור כוללים שירותים כגון :שירותי הנדסה,
תחזוקה שוטפת לשמירת רציפות הייצור ,אספקת גז ,חשמל ,קיטור ,דלק ומים .כמו כן ,ניתנים
על ידי החברה שירותים נוספים כגון :מחסן חלקי חילוף ,שירותי הסעות ,ניקיון ,אבטחה והסעדה.
יצוין כי ,שירותים אלה ניתנים גם לחברות הכלולות של החברה באתר החברה בחדרה ,בהתאם
להסכמים בין בעלי המניות של חברות אלה .לעניין זה ראה סעיף  4.1להלן.
.3.1.1.3

אמניר תעשיות מיחזור בע"מ  -החברה הקימה בשנת  1969את חברת אמניר ,חברה בת
בבעלות מלאה ,לפעילות בתחום איסוף פסולת נייר .לפרטים על סייקלטק בע"מ ,המוחזקת על
ידי אמניר ,ראו סעיף  23.4להלן.

 .3.1.1.4גרפיטי שיווק ציוד משרדי בע"מ  -החברה הקימה בשנת  1993את חברת גרפיטי ,חברה בת
בבעלות מלאה ,לפעילות בתחום שיווק צרכי משרד.
 .3.1.1.5עטר שיווק ציוד משרדי בע"מ  -בשנת  1996הקימה גרפיטי חברה בת בבעלות מלאה ,עטר,
לשם פעילות בתחום צרכי המשרד.
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 .3.1.1.6כרמל מערכות מיכלים בע"מ  -כרמל נתאגדה בשנת  1983כחברה פרטית ובשנת  1986הפכה
לציבורית עקב רישום מניותיה בבורסת ה ,AMEX -אשר נמחקו ביוזמתה ממסחר בחודש יולי
 .2005בהתאם ,נכון למועד הדוח כרמל הינה חברה ציבורית כהגדרת המונח בחוק החברות ,אך
אינה תאגיד מדווח על פי חוק ניירות ערך .בחודש יולי  1992רכשה החברה  25%ממניות חברת
כרמל ,שהינה חברה מובילה בתחום ייצור ושיווק מוצרי אריזה מקרטון לשימוש תעשייתי וחקלאי.
במהלך הרבעון השני של שנת  2007ביצעה כרמל רכישה עצמית של מניותיה מאת חברת אמפל
בע"מ ובעל מניות נוסף ,באופן שאחזקות החברה ,בזכויות ההצבעה בכרמל גדלו מכ26.25% -
)קודם לביצוע הצעת הרכש כאמור( לכ .36.21% -בחודש אוגוסט  2008הושלמה עסקה בהמשך
להסכם שנחתם ביום  ,10.7.08לפיו רכשה החברה את מניות כרמל אשר הוחזקו על ידי רוברט
קרפט וקבוצת קראפט )בעלי מניות זרים( ,בעל המניות העיקרי בכרמל ,וכן ע"י מספר בעלי מניות
אחרים ,כך שעם השלמת העסקה מחזיקה החברה כ 89.3% -ממניות כרמל ,והחל מיום ,1.9.08
בעקבות השלמת העסקה המפורטת לעיל ,אוחדו הדוחות הכספיים של כרמל ושל פרנקל-כ.ד.
בע"מ בדוחות הכספיים של החברה.
 .3.1.1.7פרנקל -כ.ד .בע"מ  -פרנקל -כ.ד הינה חברה העוסקת בתכנון ,ייצור ושיווק אריזות למוצרי צריכה.
בחודש ינואר  2006הושלמה עסקה לפיה רכשה כ.ד .מערכות אריזה בע"מ )שהוחזקה באותה
העת במישרין בשיעור של  50%על ידי החברה ו 50% -על ידי כרמל( את פעילותה של חברת
פרנקל ובניו בע"מ בתמורה להקצאת מניות בשיעור של  44.3%בחברה הממוזגת פרנקל -כ.ד.
בע"מ .לאחר השלמת העסקה כאמור החזיקה החברה במישרין כ 27.85% -מההון המונפק של
פרנקל -כ.ד ,החברה הממוזגת .בחודש אוגוסט  2008הושלמה עסקה לפיה הגדילה החברה
אחזקותיה בכרמל ובעקבות כך גדלו אחזקותיה בפרנקל -כ.ד ,במישרין ובעקיפין לכ54.75% -
)החברה מחזיקה במישרין כ 28.92% -ובעקיפין לכ ,25.83%-באמצעות החזקותיה בכרמל,
המחזיקה בכ 28.92% -מההון המונפק של פרנקל -כ.ד( .החל מיום  1.9.08מחזיקה החברה
בסך הכל בכ 54.75% -בפרנקל -כ.ד וכתוצאה מכך הדוחות הכספיים של פרנקל-כ.ד) .יחד עם
דוחות כרמל( אוחדו בדוחות הכספיים של החברה .למיטב ידיעת החברה ,בעל המניות הנוסף
בפרנקל -כ.ד הינו פרנקל ובניו בע"מ ,צד ג' שאינו בעל עניין בחברה )שמחזיק נכון למועד הדוח
כ 42.16%-בפרנקל -כ.ד(.
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 .3.1.2חברות כלולות
 .3.1.2.1חוגלה-קימברלי בע"מ  -חוגלה-קימברלי הוקמה בשנת  1963כחברה בת בבעלות מלאה של
החברה לשם פעילות בתחום מוצרי הצריכה .בשנת  1996רכשה חברה זרהKimberly Clark ,
) Corporationלהלן ,("KC":צד ג' שאינו בעל עניין בחברה 49.9% ,ממניות חוגלה-קימברלי.
ביום  31במרץ  2000הגדילה  KCאת אחזקתה בחוגלה-קימברלי ל 50.1% -מהון המניות
המונפק של חוגלה-קימברלי .כתוצאה מכך ,החל מהרבעון השני של שנת  ,2000נפסק איחוד
הדוחות הכספיים של חוגלה-קימברלי בדוחותיה הכספיים של החברה וחלקה של החברה
בתוצאות חוגלה-קימברלי ) (49.9%נכלל במסגרת חלק החברה ברווחי חברות כלולות .חוגלה-
קימברלי מייצרת ומשווקת מגוון רחב של מוצרי נייר ביתי ,חיתולים חד פעמיים לתינוקות ,מוצרי
אינקונטננציה )מוצרי ספיגה למבוגרים( ,מוצרי הגיינה נשית ומוצרים משלימים לניקיון ולמטבח.
לפירוט נוסף אודות פעילות חוגלה-קימברלי ראה סעיף  23.2להלן.
-Kimberly-Clark Tuketim Mallari Sanayi Ve Ticare A.S. .3.1.2.2

בשנת  1999רכשה חוגלה-

קימברלי את החברה התורכיתKimberly-Clark Tuketim Mallari Sanayi Ve Ticare A.S
)לשעבר – אוביסן( ,המייצרת ומשווקת חיתולים ,מוצרי הגיינה ומוצרי נייר ביתיים בתורכיה .נכון
למועד הדוח ,מחזיקה חוגלה-קימברלי ב 100%-מהונה המונפק של  .KCTRלפרטים אודות
פעילות  ,KCTRראה סעיף  23.3להלן.
 .3.1.2.3מונדי נייר חדרה בע"מ  -בחודש פברואר  2000הושלמה עסקה בין החברה לבין החברה
האוסטרית  ,Neusiedler AGצד ג' שאינו בעל עניין בחברה ,לפיה רכשה  Neusiedler AGאשר
פעלה תחת קבוצת  50.1% ,Mondi Business Paperממניות מונדי .קודם לעסקה זו ,הועברה
למונדי ,שהוקמה לצורך כך ,פעילות החברה בתחום ניירות כתיבה והדפסה )יצוין כי ,באותה העת
שמה של מונדי היה נויזידלר נייר חדרה בע"מ( .בעקבות השלמת העסקה כאמור ונכון למועד
הדוח ,מחזיקה החברה ב 49.9%-מההון המונפק של מונדי .לפרוט אודות פעילות מונדי ראה
סעיף  23.1להלן.
 .3.1.2.4תמ"מ תעשיות מיחזור משולבות בע"מ ואמניר תעשיות ושירותי סביבה בע"מ  -בשנת 1998
העבירה החברה את פעילות איסוף האשפה של חברת אמניר לחברת אמניר תעשיות ושירותי
סביבה בע"מ )להלן" :אמניר סביבה"( ,חברה בת בבעלות מלאה של אמניר .בחודש יולי 1998
חתמה החברה על הסכם עם חברת Compagnie Generale d’Enterprises Autobomobiles
ואוליה ישראל )להלן ביחד ("CGEA":למכירת  51%ממניות אמניר סביבה .בחודש מרץ 2000
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נחתם הסכם בין החברה ו ,CGEA -מצד אחד ,לבין ת.מ.מ .תעשיות מיחזור משולבות בע"מ
)להלן" :תמ“מ"( ובעלי השליטה בה ,מצד שני ,לפיו רכשו נייר חדרה ו ,CGEA-באמצעות חברה
משותפת ,ברתולומי אחזקות בע"מ )להלן" :ברתולומי"( 62.5% ,מהון המניות של תמ“מ מבעלי
השליטה .בנוסף ,על פי אותו הסכם ,בוצע מיזוג בין אמניר סביבה לבין ת.מ.מ ,באופן של הקצאת
 35.3%ממניות החברה הממוזגת לבעלי המניות באמניר סביבה .בתחילת שנת  2007מכרה
החברה ל CGEA -את כל החזקותיה בברתולומי ,וכן מכרה החברה ל CGEA -את יתרת
החזקותיה בתמ"מ במסגרת הצעת רכש מלאה של  .CGEAהחל מאותו מועד חדלה החברה
מלהיות בעלת מניות בתמ"מ.
 .3.1.2.5סייקלטק בע"מ  -בשנים  1997ו ,1998 -רכשה אמניר  20%ו ,10% -בהתאמה ,ממניות חברת
סייקלטק ,העוסקת בפיתוח תהליך ליצור חומר מרוכב עם יתרון יחסי בחוזק ,מפסולת נייר
)בעיקר נייר עיתון( ומפלסטיק ממוחזר .נכון ליום  31בדצמבר  ,2009מחזיקה אמניר ב30.18% -
ממניות סייקלטק .בעלי המניות האחרים בסייקלטק ,נכון למועד הדוח ולמיטב ידיעת החברה,
הינם צדדים שלישיים שאינם בעלי עניין בחברה ,כדלהלן :משקיעים פרטיים –  ,19.4%יזמים
ועובדים –  37.8%וחממת הפיתוח  .12.6%פעילותה של סייקלטק אינה מהותית לפעילות
הקבוצה בכללותה.
 .3.2שינויים מהותיים שאירעו באופן ניהול עסקי התאגיד
ביום  11בנובמבר  2009הודיע מנכ"ל החברה ,מר אבי ברנר ,על רצונו לסיים את תפקידו ,לאחר
 21שנות עבודה בקבוצה ,מתוכן  5שנים כמנכ"ל הקבוצה ,וזאת לאור מצב בריאותי שלא מאפשר
לו המשך תפקוד .ביום  31בדצמבר  2009פרש מר אבי ברנר מתפקידו כמנכ"ל החברה.
ביום  24בנובמבר  ,2009הודיעה החברה על מינויו של מר עופר בלוך כמנכ"ל החברה ,אשר החל
לכהן בתפקידו החל מיום  1בינואר  .2010לפרטים נוספים אודות תנאי העסקתו של מנכ"ל החברה
ראה סעיף  13.4להלן.
 .4תחומי פעילות
כאמור לעיל ,החברה )באמצעות חברות הבנות והכלולות שלה( פועלת בחמישה תחומי פעילות
המדווחים בדוחותיה הכספיים כמגזרים חשבונאיים:
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 .4.1נייר ומיחזור

– פעילות החברה בתחום פעילות זה כוללת ייצור ומכירה של ניירות אריזה,

המשמשים בעיקר כחומרי גלם לתעשיית האריזות )המקרגלים( .תחום פעילות זה אף כולל פעילות
איסוף ומיחזור נייר וכן פעילות נייר חדרה תשתיות הכוללת מערך שירותים נלווים לתעשייה.
פעילות ייצור הנייר מתבססת בחלקה על פסולת הנייר הממוחזרת ,כחומר גלם .עיקר היצור הינו
של נייר פלוטינג )הנייר המשולב בקופסאות הקרטון הגלי בתור גל בין הקיר החיצוני של הקופסא
לקיר הפנימי( .הניירות ,מיוצרים על ידי נייר חדרה תעשיות מפסולת נייר ממוחזרת ,הנאספת
ממקורות שונים ברחבי המדינה על ידי אמניר .לעניין מערך השירותים הנלווים ופיצול פעילות
אספקת השירותים כאמור לחברה בת בבעלות מלאה של החברה ראה סעיף  3.1.1.2לעיל.
 .4.2שיווק צרכי משרד – פעילות החברה בתחום פעילות זה מבוצעת באמצעות גרפיטי ועטר )חברות
בנות בבעלות מלאה של החברה( וכוללת שיווק צרכי משרד ונייר ,בעיקר לשוק המוסדי והעסקי,
הכולל בתוכו ,בין היתר ,מוסדות ממשלה ,בנקים ,קופות חולים ועסקים אחרים .קצב ההתפתחות
הטכנולוגית של המגזר העסקי בישראל ,מביא לביקוש הולך וגדל למוצרים מבוססי טכנולוגיה ,כולל
מיכון משרדי ,מדפסות ,חומרה ,תוכנה ,ומוצרים מתכלים כגון טונרים ,ראשי דיו ועוד .צרכי המשרד
מסופקים לעיתים תוך ניהול תקציב הרכש הרלוונטי של הלקוח ,ובאופן זה מסייעת גרפיטי
לארגונים גדולים לצמצם בעלויות ולהתייעל .לפרטים נוספים בדבר תחום פעילות זה ראה סעיף 10
להלן.
 .4.3מוצרי אריזה וקרטון – פעילות החברה בתחום פעילות זה כוללת ייצור ומכירה של מוצרי קרטון,
המיועדים בעיקר ללקוחות מתחומי התעשייה והחקלאות ושל אריזות מדף מקרטון למוצרי צריכה,
בתחומי התעשייה ,החקלאות ,המזון ,המשקאות והקוסמטיקה .פעילות ייצור האריזה והקרטון
מתבססת בחלקה על פסולת הנייר הממוחזרת ,כחומר גלם .עיקר היצור הינו של מוצרי אריזה
וקרטון .האריזות והקרטונים מיוצרים על ידי כרמל ופרנקל -כ.ד בעיקר מניירות ממוחזרים
המיוצרים על ידי נייר חדרה תעשיות .תוצרי הקרטון מיועדים בעיקר לתעשייה ולחקלאות .לפרטים
נוספים בדבר תחום פעילות זה ראה סעיף  11להלן.
 .4.4חוגלה קימברלי )מוצרי צריכה מתכלים שאינם מזון( – פעילות החברה בתחום פעילות זה
מבוצעת באמצעות החברה הכלולה חוגלה וכוללת ייצור ושיווק של מגוון רחב של מוצרי נייר ביתי,
חיתולים חד פעמיים לתינוקות ,מוצרי אינקונטננציה )מוצרי ספיגה למבוגרים( ,מוצרי הגיינה נשית
ומוצרים משלימים לניקיון ולמטבח .לפרטים נוספים בדבר תחום פעילות זה ראה סעיף  23.2להלן
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 .4.5מונדי נייר חדרה )ניירות כתיבה והדפסה( – פעילות החברה בתחום פעילות זה מבוצעת
באמצעות החברה הכלולה מונדי וכוללת ייצור ושיווק של ניירות כתיבה והדפסה וכן שיווק ניירות
מיובאים ,כגון נייר מצופה וניירות מיוחדים ,כהשלמה לסל מוצריה .לפרטים נוספים בדבר תחום
פעילות זה ראה סעיף  23.1להלן.
 .5השקעות בהון התאגיד ועסקאות במניותיו
 .5.1ביום  23בדצמבר  2007נחתם הסכם )להלן בסעיף זה" :ההסכם"( עם פריזמה שוקי הון בע"מ
)להלן" :עושה השוק"( לעשיית שוק במניות החברה ,בהיקף ובתנאים המפורטים בהסכם ובכפוף
לתקנון והנחיות הבורסה ,ובתמורה לתשלום חודשי בסכום שאינו מהותי לחברה .ההסכם נחתם
לתקופה של שנתיים כאשר כל צד רשאי לסיים את ההסכם בתום שנה מכניסתו לתוקף .ביום
 31.12.08הודיעה החברה על סיום ההסכם החל מיום  ,21.1.09נוכח הפסקת פעילות עשיית
שוק על ידי עושה השוק.
 .5.2ביום  14בינואר  ,2008אישר דירקטוריון החברה ,בהמשך לאישור ועדת הביקורת של החברה,
אימוץ תוכנית תגמול לעובדים בכירים בחברה ו/או בחברות בת ו/או בחברות כלולות של החברה,
לפיה יוקצו עד  285,750כתבי אופציה )נכון למועד הדוח ובהתאם למימושים שבוצעו עד כה
ולאופציות שפקעו 261,500 ,כתבי אופציה( הניתנים למימוש ,כל אחד ,למניה רגילה בת 0.01
ש"ח ע.נ .של החברה לעובדים בכירים ונושאי משרה בקבוצה ,לרבות למנכ"ל החברה הקודם,
אשר היוו נכון למועד אישור ההקצאה כ 5.65% -מהון המניות המונפק של החברה .במהלך
הרבעון הראשון לשנת  2008הוענקו  250,500אופציות כאמור .ב 8 -לינואר  2009הוענקו
 34,000אופציות ,מתוך  35,250אשר הוקצו לנאמן ,כמאגר להענקות עתידיות .ביום  9באוגוסט
 ,2009בוטלה יתרת כתבי האופציה אשר הוחזקה בידי הנאמן בסך  1,250כתבי אופציה .במהלך
שנת  2009מומשו  1064כתבי אופציה ל 98 -מניות )דילול של  (0.001%ופקעו  17,686כתבי
אופציה .במהלך שנת  2008פקעו  4,250כתבי אופציה .ליום  31בדצמבר 261,500 ,2009
אופציות טרם מומשו .לפרטים אודות תוכנית האופציות וההקצאה כאמור ראה סעיף 13.4.5.1
להלן.
 .5.3למעט האופציות אשר על הענקתן הוחלט כאמור בסעיף  5.5לעיל ,נכון למועד הדוח ,לא קיימות
בהונה של החברה אופציות שטרם מומשו.
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 .5.4בהמשך לתשקיף המדף אשר פרסמה החברה ביום  26במאי  ,2008השלימה החברה ביום 16
ביולי  2008הנפקת שתי סדרות אג"ח )סדרות  (4 ,3בסך כולל של  308,060אלפי ש"ח .בניכוי
הוצאות הנפקה התקבלה בחברה תמורה נטו בסך של כ 306,609 -אלפי ש"ח .ביום  17באוגוסט
 2008השלימה החברה גיוס נוסף בסך כולל של  120,000אלפי  ₪בתמורה להקצאת 114,997
אלפי  ₪ע.נ .אגרות חוב מסדרה  .4בניכוי הוצאות הנפקה התקבלה בחברה תמורה נטו בסך של
כ 119,826 -אלפי  .₪סך התמורה נטו שהתקבלה בחברה משני הגיוסים הנה סכום כולל של כ-
 426,435אלפי .₪
 .6חלוקת דיבידנדים
 .6.1דיבידנדים שהתאגיד הכריז וחילק בשנתיים האחרונות:
החברה לא חילקה דיבידנדים לבעלי מניותיה בשנתיים האחרונות .נכון ליום  31בדצמבר ,2009
לחברה יתרת רווחים הניתנים לחלוקה בסך  399,346אלפי ש"ח.
 .6.2מגבלות חיצוניות על יכולת התאגיד לחלק דיבידנד ומדיניות חלוקת דיבידנד
.6.2.1

יצוין ,כי נכון למועד הדוח ,החברה לא אימצה מדיניות מוגדרת לחלוקת דיבידנד .כמו כן ,נכון למועד
הדוח ,החברה לא קיבלה על עצמה מגבלות על חלוקת דיבידנדים .במקרה של חלוקת דיבידנדים
מרווחים ראויים לחלוקה ממפעלים מאושרים )מפעל חלופי( יחול מס נוסף על הדיבידנד המחולק,
כפי שקבוע בחוק עידוד השקעות הון.

.6.2.2

על פי תקנון החברה ,רשאי הדירקטוריון ,בכפוף להוראות חוק החברות בעניין זה ,לקבל החלטה
על חלוקת דיבידנד.
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פרק ב'  -מידע אחר
 .7מידע כספי לגבי תחומי הפעילות של התאגיד
 .7.1להלן יפורטו נתונים בדבר המידע הכספי אודות תחומי הפעילות של החברה בשנים  2008 ,2009ו: 2007 -
אלפי ₪

.1

הכנסות
א.
ב.
ג.
עלויות*
עלויות המהוות הכנסות של תחום אחר בתאגיד
א.
עלויות אחרות
ב.
סך הכל
ג.
הכנסות התחום מחיצוניים
הכנסות מתחומי פעילות אחרים
סך הכל

.2

.3
.4
.5
*

עלויות קבועות
ד.
עלויות משתנות
ה.
רווח מפעולות רגילות
רווח מפעולות רגילות המיוחס לבעלים של החברה האם
א.
רווח מפעולות רגילות המיוחס לזכויות שאינן מקנות שליטה
ב.
סך הנכסים ליום 31.12.2009
סך ההתחייבויות ליום 31.12.2009

תחום
פעילות נייר
ומיחזור

תחום
פעילות
שיווק צרכי
משרד

שנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר 2009
תחום
תחום
תחום
פעילות
פעילות
פעילות
מונדי נייר
חוגלה
מוצרי
חדרה
קימברלי
אריזה
וקרטון

התאמות
למאוחד*

מאוחד

219,866
119,433
339,299

149,107
1,904
151,011

468,339
15,965
484,304

1,722,613
4,014
1,726,627

645,972
23,250
669,222

)(2,368,582
)(109,886
)(2,478,468

837,315
54,680
891,995

59,601
282,435
342,036

30,777
116,251
147,028

94,561
375,031
469,592

54,596
1,478,226
1,532,822

5,209
623,472
628,681

)(184,939
)(2,058,812
)(2,243,751

59,805
816,603
876,408

146,691
195,345
)(2,737

15,636
131,392
3,983

145,797
323,795
14,712

541,218
991,604
193,805

143,825
484,856
40,541

)(684,838
)(1,558,913
)(234,717

1,638,895
141,911

43,542
31,327

356,742
82,657

990,670
534,577

461,786
306,478

)(1,175,310
360,946

308,329
568,079
15,587
91,021
698
2,316,325
1,457,896

ההתאמות הינן בעיקרן בשל נכסים כלליים שאינם משויכים לתחום פעילות ספציפי )כגון השקעה בחברות כלולות ,מזומנים וכד'(.
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אלפי ₪

.1

.2

.3

.4
.5
*

הכנסות
א .הכנסות התחום מחיצוניים
ב .הכנסות מתחומי פעילות אחרים
ג .סך הכל
עלויות*
א .עלויות המהוות הכנסות של תחום אחר
בתאגיד
ב .עלויות אחרות
ג .סך הכל

תחום פעילות נייר
ומיחזור

שנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר 2008
תחום
תחום
תחום פעילות
תחום פעילות שיווק
פעילות
פעילות
מוצרי אריזה
צרכי משרד
מונדי נייר
חוגלה
וקרטון
חדרה
קימברלי

התאמות
למאוחד*

מאוחד

273,436
133,331
406,767

129,068
2,046
131,114

500,069
12,508
512,577

1,605,376
3,200
1,608,576

717,424
14,923
732,347

)(2,660,433
)(57,464
)(2,717,897

564,940
108,544
673,484

66,185

19,250

97,344

68,756

7,913

)(182,779

76,669

302,809
368,994

108,631
127,881

421,459
518,803

1,404,067
1,472,823

690,344
698,257

)(2,365,846
)(2,548,625

561,464
638,133

145,699
223,295
37,773

17,930
109,951
3,233

150,377
368,426
)(6,226

520,034
952,789
135,753

147,168
551,089
34,090

)(773,581
)(1,775,044
)(169,272

207,627
430,506
35,351
69,710

ד .עלויות קבועות
ה .עלויות משתנות
רווח מפעולות רגילות
א .רווח מפעולות רגילות המיוחס לבעלים
של החברה האם
ב .רווח מפעולות רגילות המיוחס לזכויות
שאינן מקנות שליטה
483,962
946,156
415,666
72,624
803,279
סך הנכסים ליום 31.12.2008
361,404
505,167
76,837
35,258
82,925
סך ההתחייבויות ליום 31.12.2008
ההתאמות הינן בעיקרן בשל נכסים כלליים שאינם משויכים לתחום פעילות ספציפי )כגון השקעה בחברות כלולות ,מזומנים וכד'(.
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)(1,750
)(677,593
224,875

2,044,094
1,286,466

אלפי ₪
.1

.2

.3

.4
.5
*

הכנסות
א .הכנסות התחום מחיצוניים
ב .הכנסות מתחומי פעילות
אחרים
ג .סך הכל
עלויות*
א .עלויות המהוות הכנסות של
תחום אחר בתאגיד
ב .עלויות אחרות
ג .סך הכל
ד .עלויות קבועות
ה .עלויות משתנות
רווח מפעולות רגילות
א .רווח מפעולות רגילות המיוחס
לבעלים של החברה האם
ב .רווח מפעולות רגילות המיוחס
לזכויות שאינן מקנות שליטה
סך הנכסים ליום 31.12.2007
סך ההתחייבויות ליום 31.12.2007

תחום פעילות
נייר ומיחזור

תחום פעילות
שיווק צרכי משרד

שנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר 2007
תחום פעילות
תחום פעילות
תחום פעילות
מונדי נייר חדרה
חוגלה קימברלי
מוצרי אריזה
וקרטון

התאמות
למאוחד*

מאוחד

326,636
138,143

117,795
1,901

561,759
14,824

1,373,528
2,146

746,031
24,001

)(2,681,318
)(41,796

444,431
139,219

464,779

119,696

576,583

1,375,674

770,032

)(2,723,114

583,650

68,190

25,654

104,250

54,616

10,941

)(198,094

65,557

326,184
394,374
135,302
259,072
70,405

93,338
118,992
17,100
101,892
704

457,011
561,261
140,723
420,538
15,322

1,259,608
1,314,224
464,034
850,190
61,450

725,167
736,108
141,319
594,789
33,924

)(2,414,324
)(2,612,418
)(746,076
)(1,866,342
)(110,696

446,984
512,541
152,402
360,139
71,109

630,217
79,115

63,509
29,293

442,140
118,872

914,280
513,344

497,129
389,848

)(1,227,360
)(480,528

31,353

ההתאמות הינן בעיקרן בשל נכסים כלליים שאינם משויכים לתחום פעילות ספציפי )כגון השקעה בחברות כלולות ,מזומנים וכד'(.
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1,319,915
649,944

לפרטים אודות מידע כספי לגבי החברות הכלולות של החברה ראו סעיפים 23.3.2 ,23.2.4 ,23.1.3
להלן.
 .7.2התפתחויות שחלו במהלך שלוש השנים האחרונות
להלן הסברי ההתפתחויות שחלו בנתונים בדבר המידע הכספי המפורטים בסעיף  7.1לעיל:
 .7.2.1.1המשבר הפיננסי העולמי וההאטה בפעילות הכלכלית הריאלית ,אשר התפתחו בשנת ,2008
הביאו ,בין היתר ,לפגיעה חריפה בשוקי ההון הגלובאליים ,לירידות ולתנודות משמעותיות ביותר
בבורסות לניירות ערך בעולם ובישראל ,לרבות ירידות ותנודות משמעותיות במחירי ניירות הערך
של חברות מוחזקות מסוימות של החברה ,להחרפת משבר האשראי ,לירידת שווי הנכסים שבידי
הציבור ,ולהאטה משמעותית ואי ודאויות בפעילות הכלכלית .בעקבות זאת ,נכנסו משקים שונים
בעולם ,לרבות בארה"ב ובמדינות רבות באירופה ,למיתון ,ואינדיקציות למיתון זוהו גם בישראל.
ברבעון הראשון של שנת  2009נמשכה החולשה בפעילות הכלכלית שאפיינה את המחצית השניה
של שנת  .2008החל מהרבעון השני של שנת  2009הסתמנה התאוששות מסוימת שהלכה
והתגברה במרבית ענפי המשק בישראל .בשוק ההון הישראלי נרשמו עליות ניכרות בשערי ניירות
ערך סחירים ,שוק החוב הקונצרני החל להתאושש והתחדש גיוס כספים על-ידי המגזר העסקי.
שווקים שונים בעולם חווים התפתחויות דומות ,וניכרת מגמה עולמית של התאוששות בפעילות
הריאלית ,עליות בשוקי ההון ושיפור ביציבות המוסדות הפיננסיים .ההתאוששות העולמית נבעה
במידה רבה משילוב של תוכניות הרחבה פיסקאליות והמשך מדיניות מוניטארית מרחיבה שהובלו
על-ידי הכלכלה האמריקנית.
כתוצאה מהמשבר העולמי ,במהלך שנת  2009חלה ירידה במחירי התשומות בעיקר בתחום
הסיבים והכימיקלים ,מגמה אשר החלה להשתנות במהלך הרבעון האחרון של שנת  2009לאור
התעוררות הפעילות בשווקים .ירידות מחירים אלה אפשרו פיצוי חלקי על שחיקת המחירים בחלק
מחברות הקבוצה .חיסכון זה קוזז בחלקו כתוצאה מהתייקרות במחירי המים במהלך שנת 2009
בשיעור ממוצע של  3%ומהתייקרות מחירי הגז אשר מהווים תשומה עיקרית במהלך שרשרת
ייצר הנייר בשיעור של כ 10% -לעומת שנת  2008וזאת כתוצאה מפיחות השקל ביחס לדולר
הממוצע בתקופה בשיעור של כ 9.6% -בהשוואה לשנת  2008אשר השפיע לרעה בחברה בתחום
התשומות המיובאות ומנגד שיפר את מחירי המכירה שנשחקו כאמור לעיל ,בתחומי הפעילות
העיקריים של החברה שמחיריהם עוקבים אחר מחירי היבוא ,בדולרים.
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נכון למועד הדוח ,לא ניתן להעריך האם המשבר בשווקים הפיננסיים כאמור הסתיים ,מהו היקף
השלכותיו הכלכליות הישירות והעקיפות בעולם ובארץ ,ומה יהיה משכן של השלכות אלה ,אם
בכלל.
סממני המשבר האמור וההתאוששות המסוימת ממנו השפיעו ועלולים להמשיך ולהשפיע על
התוצאות העסקיות של החברה וחברות מוחזקות שלה ,על נזילותן ,שווי נכסיהן ,יכולת מימוש
נכסים שלהן ,מצב עסקיהן ,אמות המידה הפיננסיות שלהן ,דירוג האשראי שלהן ,יכולתן לחלק
דיבידנדים ,ויכולתן לגייס מימון לפעילותן השוטפת ולפעילותן ארוכת הטווח ,כמו גם על תנאי
המימון.
הפרת האיזון בענף הנייר העולמי ,בין היצע הנייר לביקושים אשר החלה בשנת  2008כתוצאה
מהמשבר הפיננסי וההאטה בפעילות אשר שררה במחצית הראשונה של שנת  ,2009המשיכו
להשפיע על חברות הקבוצה הפעילות בישראל בשנת  2009ואילצו את החברות בארץ הן בניירות
לבנים והן בניירות אריזה לשמר את רמת המחירים הנמוכה אשר החלה במחצית השנייה של שנת
 2008ומנעו מימוש מהלכי העלאות מחיר אשר פוצו בירידה המתמשכת במחירי התשומות כאמור
לעיל .ברבעון האחרון של שנת  2009השתנתה המגמה ובוצעו מהלכי העלאת מחירים אשר פיצו
חלקית על הירידה במכירות כתוצאה מיבוא ניירות אריזה וניירות הדפסה בהיצף ומהאטה
בפעילות בשווקים .לפרטים אודות תלונות ההיצף ראה סעיפים  9.8ו 23.1.9 -להלן.
 .7.2.1.2במהלך שנת  2008חלה האטה בצמיחה במשק הישראלי )צמיחה בשיעור של  3.9%לעומת שנת
 ,(2007ובמהלך המחצית השנייה של שנת  2008חלה ירידה ברמת הביקושים אף בצריכה
הפרטית .כמו כן ,שנת  2008לוותה בטלטלות בשער הש"ח מול הדולר וחל תיסוף ממוצע בשיעור
של כ  13%לעומת שנת  2007אשר הסתכם בשלהי שנת  2008בכ ,1.1% -זאת בנוסף לתיסוף
של  9%בשנת .2007
הפרת האיזון בענף הנייר העולמי ,בין היצע הנייר לביקושים ,השפיעו על חברות הקבוצה
הפעילות בישראל .ההאטה בפעילות העולמית ובאירופה בפרט כתוצאה מהמשבר הפיננסי גרמה
להזרמת נייר לארץ במחירים נמוכים אשר אילצו את החברות בארץ הן בניירות לבנים והן בניירות
אריזה לבצע מהלכי הורדת מחירים לעומת שנת  .2007העלייה המתמשכת במחירי התשומות,
בעיקר סיבים וכימיקלים ,אשר שררה במחצית הראשונה של שנת  2008התהפכה במחצית
השנייה כחלק מהמשבר העולמי ופיצתה חלקית על הירידה במכירות כתוצאה מירידת שער הדולר
בו נקובים מכירות אלה ומהאטה בפעילות בשווקים.
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מעבר החברה ברבעון הרביעי של שנת 2007לשימוש בגז טבעי הוביל לחיסכון בקבוצה )כולל
חברות כלולות( במהלך שנת  2008לעומת שנה קודמת בסך של כ 46-מליון ש"ח בעלויות
האנרגיה ,חיסכון אשר נבע ברובו מהמעבר לייצור קיטור באמצעות גז וכן מייצור חשמל בייצור
עצמי על בסיס גז במקום מזוט .במחירי הדלקים חלה תנודתיות רבה במהלך שנת  2008אשר
לוותה בעלייה בשיעור ממוצע של כ –  22%לעומת רמת המחירים בשנת  .2007כמו כן ,במהלך
שנת  2008חלה התייקרות במחירי החשמל בשיעור ממוצע של  17%לעומת שנת .2007
 .8סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים ביחס לחברה
 .8.1במהלך שנת  2009חלה התמתנות במשבר הכלכלי העולמי והמקומי ולאחר התייצבות בת מספר
חודשים חל שינוי במחצית השנייה של שנת  2009וניתן להבחין בהתאוששות הדרגתית בפעילות
הכלכלית העולמית שבאה לידי ביטוי ,בין היתר ,בהאטה במגמת האבטלה בעולם ובארץ ,התחלת
הרחבת ההשקעות והיקפי האשראי וכן בהתרחבות בצריכה הפרטית והציבורית .הצמיחה בישראל
במהלך שנת  2009על אף המשבר העולמי הייתה בשיעור של .0.5%
 .8.2בתעשיית הנייר העולמית ,ברבעון האחרון של שנת  2009חלו העלאות מחירים במגוון המוצרים
השונים .בתחום ניירות אריזה באירופה ,חלה עליית מחירים מצטברת החל מחודש ספטמבר ,בשיעור
של  80יורו לטון )כ (35% -עד סוף שנת .2009
מגמת השיפור במחירי הנייר בעולם אשר באה לידי ביטוי בעיקר ברבעון האחרון השנה צפויה להימשך
במהלך שנת  .2010בימים אלה מקבלת מגמה זו חיזוק באמצעות הכרזת חברות הנייר הגדולות
בעולם על העלאת מחירים נוספת הצפויה במהלך הרבעון השני בשנת  2010בסך של כ 60 -יורו לטון
)כ .(18% -המשך מגמה זו מעבר לעליות המחיר החדות אשר בוצעו בשנת  2009תתמוך בהמשך
הצמיחה והגידול בהיקפי הפעילות שהחלה בשלהי שנת .2009
 .8.3להערכת החברה ,מאז  2008מתנהל ייבוא בתחום ניירות האריזה לישראל במחירי היצף ,בעיקר
מאירופה והחברה פועלת לטיפול בנושא זה למול הממונה על ההיצף במשרד התמ"ת .לפרטים נוספים
ראה סעיף  .9.8להלן.
בניירות הדפסה והעתקה ,השפעת המשבר העולמי ניכרת בעיקר בתחום תעשיית הפרסום והיקפי
הביקושים לנייר עיתון וניירות הדפסה ירדו במהלך שנת  2009בשיעור של  11%-14%בשוק העולמי.
לקראת תום שנת  2009החלו מחירי התאית לעלות .העליות צפויות אף להחריף בטווח הקצר בשל
רעידת האדמה בצ'ילה הגורמת לעיכובים זמניים באספקת התאית לשוק העולמי.
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צמצום הביקושים יוצר עודף היצע בעולם ובעיקר באירופה ולהערכת החברה ניירות הדפסה והעתקה
במחירי היצף מיובאים החל משנת  2008לישראל .גם בתחום זה פועלת החברה למול הממונה על
היצף לבלימת הייבוא במחירים אלו .לפרטים נוספים אודות תלונה על יבוא בהיצף של ניירות כתיבה
והדפסה ,ראה סעיף  23.1.9להלן.
 .8.4הפיחות הממוצע של השקל ביחס לדולר בשיעור של כ 9.6% -בשנת  2009לעומת שנת  2008ופיחות
השקל ביחס ליורו השפיעו לרעה בחברה בתחום התשומות המיובאות ומנגד שיפרו במקצת את מחירי
המכירה בתחומי הפעילות בחברה שמחיריהם נקובים במטבע דולר.
פורטפוליו העסקים של הקבוצה כולל החברות הכלולות מאוזן בנושא מטבעות זרים ולכן חשיפת
החברה לשינויים חדים בשערי המטבעות נמוכה.
 .8.5ירידת מחירי הדלק בעולם במהלך שנת  2009לא השפיעו מהותית על החברה וזאת בשל המעבר
לשימוש בגז טבעי במקום מזוט בתהליכי הייצור בשלהי שנת .2007
המידע האמור לעיל בקשר להערכות החברה בהתייחס למגמות בשוק העולמי ,בשוק הנייר ובמחירי
התשומות והנייר ומגמות הצמיחה בביקושים ,והשפעת כל אלו על תוצאות החברה לאישור תלונות
החברה על ייבוא בהיצף ,הינו בגדר מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,ומהווה תחזיות
והערכות בלבד של החברה שהתממשותם אינה ודאית ומבוסס על אינפורמציה קיימת בחברה נכון למועד
הדוח .התחזיות והערכות החברה עשויות שלא להתממש ,כולן או חלקן ,או להתממש באופן השונה
מהותית מכפי שנצפה וזאת בין היתר בשל גורמים שאינם בשליטת החברה ,כגון המשבר בשווקי האשראי
והבנקאות בעולם ,השינויים במחירי חומרי הגלם בעולם ושינויים בביקוש והיצע במוצרי נייר בעולם
ובהחלטות וועדת ההיצף והשרים הרלוונטיים וכן התפתחות ושינויים ברגולציה בתחום הפעילות ,ו/או
התממשות איזה מגורמי הסיכון המפורטים בסעיפים  10.14 ,9.18ו 22-להלן.
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פרק ג'  -תיאור עסקי התאגיד לפי תחומי פעילות
 .9תחום פעילות הנייר והמיחזור
 .9.1מידע כללי על תחום פעילות הנייר והמיחזור
 .9.1.1מבנה תחום פעילות הנייר והמיחזור והשינויים החלים בו
פעילות תחום הנייר והמיחזור מתמקדת בעיקר בייצור ומכירה של ניירות אריזה ,המשמשים כחומרי
גלם לתעשית הקרטון הגלי )מקרגלים( וכן פעילות איסוף ומיחזור של פסולת נייר .פעילות הייצור
והמכירה של ניירות האריזה מבוצעת על ידי החברה באמצעות חברת הבת נייר חדרה תעשיות.
פעילות איסוף ומיחזור הנייר מתבצעת בעיקר באמצעות חברת הבת ,אמניר .כמו כן ,התחום מספק
מערך שירותים נלווים לתעשייה באמצעות נייר חדרה תשתיות ,כאמור בסעיף  3.1.1.2לעיל.
ניירות האריזה מיועדים ,כאמור לעיל ,בעיקר לתעשיית הקרטון הגלי לצורך יצור מיכלי קרטון
המשמשים כאריזות למוצרים .תעשיית הקרטון הגלי משרתת את התעשייה ,החקלאות ותעשיית
המזון והמשקאות .כתוצאה מכך ,המשתנה המקרו כלכלי ,שלו ההשפעה המשמעותית ביותר על
הביקוש לניירות אריזה ועל היקף איסוף הפסולת הנגזר ,הינו רמת הפעילות הכלכלית במשק והיקפי
היצוא של לקוחותיה.
עיקר היצור הינו של נייר פלוטינג )הנייר המשולב בקופסאות הקרטון הגלי בתור גל בין הקיר החיצוני
של הקופסא לקיר הפנימי( .ניירות אלה מיוצרים מפסולת נייר ממוחזרת ,הנאספת ממקורות שונים
ברחבי המדינה .לפרטים אודות פיתוח נייר מסיב ממוחזר ,ראה סעיף  9.4להלן.
בהתבסס על הערכות פנימיות בחברה ,היקף צריכת הנייר לסוגיו בממוצע בשנים האחרונות בישראל
היה כ 1 -מיליון טון.
היקף מיחזור הנייר בשנת  2009היה  300אלף טון )לא כולל נפולת המקרגלים בהיקף של כ 50-אלף
טון( .מדובר בעליה מהממוצע השנתי בישראל בשנים האחרונות שעמד על כ 255 -אלף טון .שיעור
מיחזור הנייר בשנת  2009מסך צריכת הנייר בישראל עמד על כ .30% -בהתאם ,בהתבסס על
הנתונים כאמור ,נראה כי קיים פוטנציאל לגידול בהיקף ייצור הנייר בישראל על חשבון ייבוא נייר וכן
קיים פוטנציאל להמשך גידול בהיקף מיחזור הנייר בשל שיעור המיחזור הנמוך בישראל באופן יחסי
בהשוואה לשיעורים הקיימים באירופה .יצוין ,כי בהתבסס על נתוני הConfederation Of European -
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 ,(CEPI) Paper Industriesהשיעור הממוצע השנתי בשנים האחרונות של מחזור הנייר מסך צריכת
הנייר במערב אירופה עמד על כ) 55% -לעומת כ 30% -בישראל(.
כמו כן ,לצורך פעילות ייצור הנייר האמורה לעיל ,מנהלת החברה מערך שירותים נילווים לפעילות
חברות בקבוצה באתר בחדרה ,באמצעות נייר חדרה תשתיות .לפרטים ראה סעיף  3.1.1.2לעיל.
פעילות איסוף חומר הגלם ליצור הנייר )פסולת נייר וקרטון( נעשית על ידי חברת אמניר ,שהינה חלק
מתחום הפעילות .פעילות אמניר מתמקדת באיסוף נייר וקרטון ,אבטחת מידע )שירותי גריסה באתר
הלקוח או באתרי אמניר( ,מיחזור פלסטיק ופעילות של ייצור מוצרי נייר ,אשר אינה מהותית לתחום
הפעילות.
כיוון שאספקת חומר הגלם האמור חיונית לרציפות הייצור ,פעילות אמניר באיסוף פסולת זו הינה
נדבך חיוני לתהליך ייצור נייר האריזה.
אמניר אוספת את פסולת הנייר ממקורות שונים ברחבי המדינה ונכון למועד הדוח ,מטפלת )ממיינת
וכובשת את פסולת הנייר( במפעליה )בחדרה ובבני ברק( בכ 240,000 -טון פסולת נייר בשנה )נייר
נטול עץ ,נייר מכיל עץ וקרטון( .כ 66%-מפסולת הנייר המטופלת על ידי אמניר משמשת לייצור עצמי
של ניירות האריזה על ידי נייר חדרה תעשיות )אחוז זה כולל אף את הגידול במלאי באמניר ,כהכנה
להפעלת מכונה  (8וכ 34% -מהכמות כאמור נמכרת כחומר גלם ליצרני ניירות טישו )חוגלה קימברלי-
חברה כלולה של החברה ,שניב תעשיות נייר בע"מ ,פנדה מפעלי נייר ) (1997בע"מ ונייר לבן
ירושלים ) (2000בע"מ( .בנוסף לאיסוף פסולת הנייר על ידי אמניר ,במידת הצורך ,רוכשת אמניר
פסולת מאספנים שונים.
 .9.1.2מגבלות ,חקיקה ,תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום פעילות הנייר והמיחזור
בשל אופי תחום הפעילות ,כפופה החברה למגבלות רגולטוריות שונות בתחום איכות הסביבה.
לפרטים נוספים ראה סעיף  9.14להלן.
בנוסף ,בחודש פברואר  1989הוכרזה נייר חדרה כמונופולין בתחום ייצור ושיווק נייר בגלילים
ובגיליונות על ידי הממונה על הגבלים עסקיים מכוח סמכותו לפי חוק ההגבלים העסקיים ,התשמ"ח-
) 1988להלן" :חוק ההגבלים"( ,ובחודש יולי  1998בוטלה חלקית ההכרזה בכל הנוגע לניירות
לכתיבה והדפסה בגלילים ובגליונות .בתחום ניירות אריזה בגלילים ובגליונות לא בוטלה ההכרזה.
לאחרונה הגישה החברה לממונה על הגבלים עסקיים בקשה לביטול ההכרזה כמונופולין בתחום
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ניירות אריזה בגלילים ובגליונות כאמור ,מאחר ולהערכת החברה היא אינה מונופולין בתחום זה.
לעניין ההגבלות החלות על החברה בהתאם לחוק ההגבלים העסקיים ראה סעיף  9.15.6להלן.
 .9.1.3שינויים בהיקף הפעילות בתחום פעילות הנייר והמיחזור וברווחיותו
תעשיית הנייר בעולם הינה באופן היסטורי תעשייה מחזורית ,המתאפיינת בשנים רווחיות יותר
המביאות לגל השקעות בתעשיית הנייר והרחבת כושר התפוקה .בעקבות כך ,בשנים העוקבות נוצר
עודף היצע ,שגורם לירידה ניכרת ברווחיות למשך מספר שנים עד ששוב מתאזן ההיצע עם הביקוש.
כתוצאה מכך ,וכתוצאה מהעובדה שמדובר בתעשייה עתירת הון ,נוהגת תעשיית הנייר העולמית
לייצא את עודפי היצור במחירים נמוכים יחסית ובתמחיר שולי )דהיינו כיסוי העלות המשתנה ותרומה
כלשהי לעלויות הקבועות( .לפרטים אודות תלונה שהוגשה על ידי החברה בגין היצף ,ראה סעיף 9.8
להלן.
להערכת החברה ,לאחר ששוק ניירות האריזה בישראל גדל בשנת  2007בכ ,5%-קטן השוק בכ-
 10%במהלך שנת  2008ובכ 6% -נוספים בשנת  .2009הירידה בהיקף השוק כאמור נגרמה ,בין
היתר מהמיתון המעמיק הנובע מהמשבר הפיננסי העולמי ,שהחל במחצית השנייה של  .2008בדבר
שינויים ברווחיות התחום ,ראה סעיף  1.4לדוח הדירקטוריון של החברה ליום  31בדצמבר ,2009
המצורף לדוח זה.
 .9.1.4התפתחויות בשווקים של תחום פעילות הנייר והמיחזור ושינויים במאפייני הלקוחות שלו
 .9.1.4.1בשנים האחרונות ניכרת מגמה של מעבר לקוחות לשימוש בניירות העשויים מסיבים ממוחזרים על
חשבון שימוש בניירות עשויים מסיבים בתוליים )הנרכשים על ידם מיבוא( ,על מנת להקטין את עלויות
הייצור שלהם .המעבר לניירות ממוחזרים התאפשר נוכח השינוי הטכנולוגי אשר אפשר לייצר מנייר
ממוחזר נייר בעל תכונות חוזק דומות לנייר מבוסס תאית .כמו כן ,בשנים האחרונות גדלה המודעות
לנושאי איכות הסביבה ,דבר שעשוי לסייע בגידול שיעור מיחזור הנייר .לפרטים נוספים אודות
ההתפתחות בתחום איכות הסביבה ראו סעיף  9.14להלן.
 .9.1.4.2לאחר עלית מחירים בשנת  ,2007במהלך השנים  2008ו 2009 -חלה ירידה במחירים ,עקב עודפי
היצע והשפעתו של המשבר הכלכלי על תעשיית האריזות וניירות האריזה .המשבר בכלכלה העולמית
ותוצרי הלוואי שלו בדמות מיתון חריף ,ומצוקת האשראי יצרו קיטון מהותי בהיקף הסחר העולמי
וכתוצאה מכך בביקוש למוצרי אריזה ולניירות אריזה בעולם כולו .עודפי הייצור של מפעלי הנייר
הגדולים באירופה מופנים לשווקי ה"פריפריה" ,ביניהם ישראל ,במחירים נמוכים מאד .השפעות אלו
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התעצמו ברבעון הרביעי של  2008והשפיעו גם על הפעילות בשנת  .2009לפרטים אודות תלונה
שהגישה החברה בגין היצף ,בעקבות ייבוא עודפי ייצור כאמור לישראל ,ראה סעיף  9.8להלן.
 .9.1.4.3בשנים האחרונות נמשכת מגמת מעבר השוק לניירות אריזה דקים יותר מחוזקים בעמילנים בעלי
איכות ורמת ניקיון טובים יותר .ניירות אלה פותחו בחו"ל ומיוצרים על ידי מכונות מודרניות שנבנו
בשנים האחרונות .הניירות המיובאים מתחרים במוצרי החברה .מגמה זו חייבה שינוי במגוון הניירות
המיוצרים על ידי החברה ,על מנת לאפשר את עמידתה בתחרות בתחום הפעילות.
כחלק מהפתרונות לאתגר זה ,אישר דירקטוריון החברה ביום  19בנובמבר  2006וביום  15באוקטובר
 2007הקמת מערך חדש לייצור ניירות אריזה ,הידוע בכינויו כ" -מכונה) "8 -להלן" :המכונה
החדשה" או "מכונה  ,("8שיאפשר מתן מענה להיקפי ביקוש גדלים של השוק המקומי ,בעלות
תחרותית יותר לחברה ובאיכות נייר גבוהה יותר מול היבוא המתחרה .עלות הקמת המערך כולו אותו
אישר הדירקטוריון לרבות השקעה נלווית במערך איסוף פסולת הנייר )המשמש כחומר גלם( הינו כ-
 690מיליון ש"ח .להערכת החברה ,המכונה החדשה ,שעתידה לייצר נייר אריזה מפסולת נייר וקרטון,
עתידה להיות בעלת כושר תפוקה של כ 230-אלף טון לשנה .המכונה החדשה הוקמה באתר החברה
בחדרה .להערכת החברה ,לאחר סיום תהליך ההרצה הצפוי בתחילת שנת  2010והפסקת פעילותה
הרציפה של אחת ממכונות הייצור הקיימות בחברה ,אשר תופעל בהתאם לצרכי החברה ,יגדל כושר
התפוקה של החברה בניירות אריזה מכ 160-אלף טון לשנה ,נכון למועד דוח זה ,לכ 320-אלף טון
לשנה .ביום  15בינואר  2010הסתיים מרבית תהליך הקמת המכונה והחל תהליך ההרצה למכונה.
תהליך ההרצה מתקדם בקצב המתוכנן ,ובעיות טכניות מטופלות באופן שוטף מול הספקים.
המידע בדבר קצב הפעלתה של המכונה החדשה ,פעילותה בשנת  2010ויתרונותיה של המכונה
החדשה והגידול בכושר התפוקה הצפוי של החברה ,הינו בגדר מידע צופה פני עתיד ,כהגדרתו בחוק
ניירות ערך ומהווה תחזיות והערכות בלבד של החברה שהתממשותם אינה ודאית המבוססות על
הערכות החברה נכון למועד הדוח ועל אינפורמציה קיימת בחברה נכון למועד הדוח .התחזיות
והערכות החברה כאמור לעיל עשויות שלא להתממש ,כולן או חלקן ,או עלולות להיות שונות
מההערכות והתחזיות הנוכחיות בשל גורמים שונים ,לרבות המשבר הכלכלי והשפעתו על תעשיית
הנייר ,הזדמנויות עסקיות שיעמדו בפני החברה ,שינויים בביקוש בשווקים בהם פועלת החברה ,היצע
ועלויות של מוצרי נייר בעולם ,התפתחות ושינויים ברגולוציה בתחום הפעילות ,ו/או התממשות איזה
מגורמי הסיכון המפורטים בסעיפים  9.18ו 22-להלן.
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 .9.1.5גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום פעילות הנייר והמיחזור והשינויים החלים בהם
בפעילותה של החברה בתחום הנייר והמיחזור ניתן להצביע על מספר גורמי הצלחה קריטיים,
המשפיעים על פעילותה:
 .9.1.5.1המצב הכלכלי במשק הישראלי  -ניירות האריזה מיועדים ,כאמור לעיל ,בעיקר לתעשיית הקרטון הגלי
לצורך יצור מיכלי קרטון המשמשים כאריזות למוצרים .תעשיית הקרטון הגלי משרתת את התעשייה,
החקלאות ותעשיית המזון והמשקאות .כתוצאה מכך ,לפעילות כלכלית רחבה וענפה קיימת השפעה
משמעותית לטובה על הביקוש לניירות אריזה ועל היקף איסוף הפסולת הנגזר ,ומנגד למשבר כלכלי
ישנה השפעה שלילית על האמור.
 .9.1.5.2השקעה בציוד הנדרש לצורך ייצור  -המכונות המייצרות את הנייר הינן מכונות יקרות במיוחד ,הן
מבחינת עלות רכישתן והן מבחינת תחזוקתן .על כן ,יכולת מימון וגיוס כספים ,מהווה יתרון בתחום
הפעילות.
 .9.1.5.3יצרן מקומי  -בתחום פעילות זה קיים יתרון בולט ליצרן מקומי מול הייבוא וזאת בשל יכולתו להבטיח
אספקה סדירה של המוצר ,בטווח הזמנה קצר יחסית ובמידות ובאיכויות הנדרשות על ידי הלקוחות
ובכך לחסוך עבורם את הצורך באחזקת כמות מלאי גבוהה .החברה הינה יצרן ניירות אריזה היחיד
בישראל ולפיכך הינה בעלת יתרון בתחום הפעילות.
 .9.1.5.4איכות המוצרים ושירות הלקוח  -איכות גבוהה של מוצרים ,זמינות ושירות טוב ללקוח הינם גורם
הצלחה חשוב בתחום הפעילות .איכות ושירות ברמה גבוהה תורמים לשימור הלקוחות הקיימים.
 .9.1.5.5היטל הטמנה  -החל מחודש יולי  ,2007בהתאם לחוק הניקיון כאמור בסעיף  -.9.14להלן ,מוטל על
מטמיני פסולות היטל הטמנה על פסולת בסכומים של החל מ 10 -ש"ח לטון בשנת  2007ועד 50
ש"ח לטון בשנת  2011ואילך .להערכת החברה ,אכיפת היטל ההטמנה כאמור עשויה לגרום לכך
שגופים יעדיפו להעביר את הפסולת למיחזור על פני הטמנת הפסולת וזאת על מנת להימנע מתשלום
היטלי ההטמנה כאמור .דבר זה עשוי להביא לגידול בכמות הפסולת הנאספת לצורך מיחזור ולהוזיל
את עלויות האיסוף של החברה.
המידע בדבר גידול איסוף פסולת הנייר לעיל והוזלת עלויות איסוף הפסולת הינו מידע צופה פני עתיד,
כהגדרתו בחוק ניירות ערך ומהווה תחזיות והערכות בלבד של החברה שהתממשותם אינה ודאית
המבוססות על אינפורמציה קיימת בחברה נכון למועד הדוח .יישום התחזיות והערכות החברה
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עשויות שלא להתממש כולן או חלקן .כמו כן ,התוצאות בפועל עלולות להיות שונות מההערכות
והתחזיות הנוכחיות בשל גורמים שונים ,לרבות התפתחות ושינויים ברגולוציה בתחום הפעילות ,ו/או
התממשות איזה מגורמי הסיכון המפורטים בסעיפים  9.18ו 22-להלן.
 .9.1.6שינויים במערך הספקים וחומרי הגלם לתחום פעילות הנייר והמיחזור
פעילות איסוף חומר הגלם ליצור הנייר )פסולת נייר וקרטון( נעשית על ידי חברת אמניר .כיוון
שאספקת חומר הגלם האמור חיונית לרציפות הייצור ,פעילות אמניר באיסוף פסולת זו הינה נדבך
חיוני לתהליך .מלבד איסוף פסולת הנייר והקרטון על ידי אמניר ,חלק נוסף של הפסולת הנצרכת
במכונות ייצור הנייר הוא נפולת הנרכשת על ידי נייר חדרה תעשיות מיצרני אריזות קרטון גלי )נפולת
הנוצרת בתהליך יצירת האריזות אצל הלקוחות המקרגלים ונמכרת לחברה(.
האיסוף על ידי אמניר של פסולת הנייר מתבצע ממקורות שונים ברחבי המדינה .בשנים ,2009
 2008ו 2007 -אספה אמניר פסולת נייר )נייר נטול עץ ,נייר מכיל עץ וקרטון( בהיקף של 185,327
טון 173,868 ,טון ו 162,313 -טון ,בהתאמה .בשנת  2009טיפלה אמניר במפעליה בכ240,000 -
טון פסולת נייר )כמות זו כוללת פסולת נייר אשר רכשה אמניר מספקי פסולת אחרים( .בשנים
האחרונות עמד שיעור הפסולת הנרכש מספקי פסולת אחרים על ידי אמניר על שיעור של כ20%- -
 30%מסך הפסולת המטופלת על ידי אמניר .כאמור לעיל ,בנוסף לפעילות איסוף הפסולת ,אמניר
מספקת גם שירותי אבטחת מידע )שירותי גריסה באתר הלקוח או באתרי אמניר( .שירותי אבטחת
מידע וגריסה מסופקים על ידי אמניר באתר הלקוח באמצעות  5משאיות יעודיות ובאמצעות מגרסות
נייחות .כמו כן ,מפעילה אמניר מרכז גריסה ארצי )לנייר ולמדיה מגנטית( ,במפעלה שבחדרה
ומתפעלת מרכזי גריסה חיצוניים נוספים .הנייר הגרוס נאסף על ידי אמניר כפסולת נייר.
במסגרת פעילותה להנצלת נייר מייצרת ומשווקת אמניר מוצרי נייר ואריזה שונים ,אשר אינם
מהותיים לתחום הפעילות.
הגדלת היקף ייצור הנייר הצפויה באמצעות הפעלת מכונת האריזה החדשה )מכונה  ,(8כמפורט
בסעיף  9.16להלן ,מצריכה הכפלה של כמויות איסוף פסולת הנייר המשמשת חומר גלם ליצור ניירות
אריזה ,במהלך השנים הבאות .בהתאם ,כבר בשנת  2007החלה אמניר להגדיל את כמויות איסוף
פסולת הנייר כחלק מההיערכות להגדלת כמויות איסוף הפסולת ,כהכנה לקראת הקמתה של מכונת
ניירות האריזה החדשה ,פעילות בה ממשיכה אמניר גם בשנת  ,2009ומתוכננת להימשך באופן
הדרגתי ,על פי תוכניות מפורטות עד לסוף שנת  .2011לצורך ההערכות כאמור ,נקטה אמניר  ,בין
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היתר ,בפעולות הבאות :העמקת פעילות האיסוף בקרב לקוחות קיימים ,הגדלת מספר נקודות פינוי
הנייר ,ופיתוח מקורות איסוף חדשים ,התאמת המבנה הארגוני של אמניר והערכות חדשה בכל
תחומי הפעילות )לרבות שיווק ,לוגיסטיקה ,מפעלים ,אחזקה ,רכש וכו'( ,הקמת אתר חליפי למפעל
אמניר בני ברק לשם קליטה וטיפול בתוספת הכמויות הנדרשת ,צבירת מלאי פסולת נייר עד להפעלת
המכונה החדשה ,שיתופי פעולה עם רשויות מקומיות בכל הקשור לאיסוף פסולת הנייר )לרבות
שיתופי פעולה לאיסוף פסולת נייר מבתים משותפים( ,איסוף יעודי מצרכנים פרטיים )בין היתר ,בדרך
של התקנת מכלי איסוף ,פינוי קרטון מהרחובות( וביצוע פרויקטים שיווקים להגדלת מודעות מיחזור
הפסולת.
בשנת  ,2007ביקושים גבוהים לפסולת נייר עיתון וקרטון בעולם )ובייחוד באסיה( הביאו לעליית
מחירי פסולת הנייר בעולם כמו גם בישראל .בשנת  2008נמשכה מגמת הגידול בביקושים אולם
בשלהי שנת  2008חל מהפך במגמה ומחירי פסולת הנייר בעולם צנחו דרמטית ,בשל קיטון
בביקושים והמשבר הכלכלי .במהלך שנת  2009נשמרה רמתם הנמוכה של מחירי פסולת הנייר,
אולם במהלך הרבעון הרביעי לשנת  2009מסתמן שינוי במגמה ומחירי פסולת הנייר מצויים במגמת
עלייה.
החל מחודש יולי  ,2007בהתאם לחוק הניקיון מוטל היטל הטמנה על פסולת ,לפרטים ראה סעיפים
 9.1.5.5לעיל ו 9.15.2 -להלן.
המידע בדבר הגידול בכושר התפוקה של החברה ,הינו בגדר מידע צופה פני עתיד ,כהגדרתו בחוק
ניירות ערך ומהווה תחזיות והערכות בלבד של החברה שהתממשותם אינה ודאית ,המבוססות על
אינפורמציה קיימת בחברה נכון למועד הדוח .יישום התחזיות והערכות החברה עשויות שלא
להתממש כולן או חלקן .כמו כן ,התוצאות בפועל עלולות להיות שונות מההערכות והתחזיות הנוכחיות
בשל גורמים שונים ,לרבות הזדמנויות עסקיות שיעמדו בפני החברה ,שינויים בשווקים בהם פועלת
החברה ,שינויים בביקוש ,היצע ועלויות של מוצרי נייר בעולם ,התפתחות ושינויים ברגולוציה בתחום
הפעילות ,ו/או התממשות איזה מגורמי הסיכון המפורטים בסעיפים  9.18ו 22-להלן.
 .9.1.7מחסומי הכניסה והיציאה העיקריים של תחום פעילות הנייר והמיחזור והשינויים החלים בהם
 .9.1.7.1ניתן להצביע על מספר מחסומי כניסה המשפיעים על יכולת של חברה להיכנס לפעילות ייצור הנייר:
)א( הון ראשוני  -מעצם היות תעשיית הנייר תעשייה עתירת הון ,עם השקעות כבדות בתשתיות בציוד
)מכונות נייר ,מערכי טיפול בפסולת נייר ותשתיות נלוות( ,לצורך כניסה לתחום הפעילות נדרש הון
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התחלתי משמעותי .כמו כן ,גם לאחר ההשקעות בהון הראשוני ,תחום פעילות זה מתאפיין בהשקעה
ניכרת בתחזוקת הציוד.
)ב( כוח אדם מיומן  -ייצור מוצרים בתחום דורש כוח אדם מקצועי ומיומן .חברה המתחילה לפעול בתחום
פעילות זה נדרשת לגייס כוח אדם מתאים ,וייתכן כי חברה שתחפוץ לפעול בתחום תתקשה לגייסו.
)ג( זמן חדירה ממושך  -חדירה לתחום הפעילות דורשת זמן רב ,בעיקר בשל ההשקעות המשמעותיות
בהקמת הציוד הנדרש ,הכשרת כוח האדם כאמור לעיל והחשיבות הקיימת למוניטין בתחום הפעילות.
)ד( גופים גדולים  -בשל אופי תחום הפעילות ,לרבות הציוד הרב והעלויות הנדרשות לרכישתו ,אין מקום
בתחום לגופים קטנים בעלי היקפי פעילות קטנים .לגופים קטנים כאמור קשה לעמוד בעלויות הרבות
והגבוהות הנדרשות לפעילות בתחום.
)ה( יצרן מקומי  -בתחום פעילות זה קיים יתרון בולט ליצרן מקומי מול הייבוא וזאת בשל יכולתו להבטיח
אספקה סדירה של המוצר ,בטווח הזמנה קצר יחסית ,במידות ובאיכויות הנדרשות על ידי הלקוחות
ובכך לחסוך עבורם את הצורך באחזקת כמות מלאי גבוהה.
)ו( מיעוט לקוחות  -תחום פעילות זה מאופיין במספר מועט של לקוחות .עובדה זו ,בצד הסביבה
התחרותית של תחום הפעילות ,מקשה על כניסת חברות חדשות לתחום בשל קושי לגייס לקוחות,
אשר לעיתים רבות מקיימים קשרים ארוכי טווח עם יצרני ו/או יבואני הנייר.
להערכת החברה ,אין מחסומי יציאה מהותיים מהתחום ,למעט כמפורט להלן .הפסקה מיידית של
הפעילות תצריך עריכת הסדרים עם הלקוחות לעניין השלמת אספקת מלאי מוצרים והסדרת
תשלומים לספקים .כמו כן ,בקשר לתשלום ההוצאות הקבועות ,תידרש החברה לערוך הסדרים
מתאימים שכן חלק מההוצאות הקבועות בקשר לשירותי התשתית באתר החברה בחדרה אינן ניתנות
לביטול מיידי.
 .9.1.7.2יצויין כי לעניין איסוף הפסולת לא קיימים חסמי כניסה מהותיים שכן לא נדרשת השקעה מהותית
בתשתית ובציוד ,רישיונות מיוחדים וכן אין זמן חדירה ממושך לשוק .כמו כן ,שחקנים קטנים יכולים
גם לפעול בתחום פעילות זה.
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 .9.1.8מבנה התחרות בתחום פעילות הנייר והמיחזור ושינויים החלים בו
החברה באמצעות חברה בת )נייר חדרה תעשיות( הינה היצרן היחיד בישראל של ניירות אריזה
והינה מתחרה עם ייבוא עצמי שמבצעים לקוחותיה.
בנוגע לאיסוף פסולת נייר ,קיימת תחרות בעיקר מול שני גורמים – ק.מ.מ .מפעלי מיחזור בע"מ וטל-
אל איסוף ומיחזור בע"מ .בנוסף ,קיימים אספנים קטנים של פסולת נייר.
לפרטים נוספים אודות התחרות בתחום ,ראה סעיף  9.8להלן.
 .9.2מוצרים ושירותים בתחום פעילות הנייר והמיחזור
 .9.2.1המוצרים והשירותים העיקריים
 .9.2.1.1ניירות אריזה  -עיקר עיסוקה של החברה בתחום פעילות זה הינו בייצור ומכירת ניירות אריזה ,מסיב
ממוחזר )כלומר מפסולת נייר שנאספת לצורך מחזור( .ניירות אלה משמשים כחומרי גלם בייצור
אריזות קרטון על ידי תעשיית הקרטון הגלי ,בדבר מוצרים חדשים ראה  9.4להלן .ייצור ניירות
האריזה נעשה באמצעות החברה הבת נייר חדרה תעשיות .לצורך פעילות ייצור הנייר האמורה,
מנהלת החברה מערך שירותים נלווים לתעשיה ,לפרטים ,ראה סעיף  3.1.1.1לעיל.
 .9.2.1.2איסוף פסולת נייר  -החברה עוסקת באמצעות חברת הבת אמניר במתן שירותי איסוף פסולת נייר
המשמשת כחומר גלם ,וזאת בעיקר למפעל החברה לייצור ניירות אריזה ,כמפורט לעיל .נכון למועד
הדוח ,כ 66% -מכמות הפסולת הנאספת על ידי אמניר משמשת לייצור עצמי של ניירות האריזה על
ידי נייר חדרה תעשיות )אחוז זה כולל אף את הגידול במלאי באמניר ,כהכנה להפעלת מכונה .(8
יתרת הפסולת הנאספת על ידי אמניר ,כ 34% -מכמות הפסולת הנאספת נכון למועד הדוח ,נמכרת
כחומר גלם ליצרני ניירות טישו )חוגלה קימברלי -חברה כלולה של החברה ,שניב ,פנדה ונייר
ירושלים( .בנוסף לאיסוף פסולת הנייר על ידי אמניר ,במידת הצורך ,רוכשת אמניר פסולת נייר
מאספנים שונים .אמניר ממיינת וכובשת את פסולת הנייר אותה היא אוספת במפעליה כאמור בסעיף
 9.9.2להלן .כמו כן ,מספקת אמניר שירותי אבטחת מידע )שירותי גריסה( ,כשפסולת הגריסה
משמשת אף היא כחומר גלם בפעילות .בנוסף ,לאמניר פעילות של ייצור מוצרי נייר אשר נכון למועד
הדוח אינה מהותית לתחום הפעילות .יצוין כי ,למיטב ידיעת החברה ועל פי הערכות פנימיות שלה,
לאמניר נתח שוק של כ 62% -משוק איסוף פסולת הנייר בישראל )מבלי להתחשב ברכישת פסולת
מאספנים נוספים כאמור בסעיף  9.1.6לעיל(.
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 .9.2.1.3פלסטיק  -ייצור חומר גלם ממוחזר לתעשיית הפלסטיק באתר החברה בחדרה .החברה ממחזרת
פסולת פלסטיק מהחקלאות ומהתעשייה והופכת אותו לחומר גלם לתעשיית הפלסטיק )בעיקר לצנרת
לתחום הבניה( .הכנסות החברה מפעילות זו בכל אחת מהשנים  2008 ,2009ו 2007 -היו נמוכות
משיעור של  5%מכלל מכירות החברה באותה שנה ולכן אינן מהותיות עבורה.
 .9.2.2שינויים מהותיים הצפויים בחלקו של התאגיד ובתמהיל
דירקטוריון החברה אישר ביום  19בנובמבר  2006וביום  15באוקטובר  2007הקמת מערך חדש
לייצור ניירות אריזה )מכונה  ,(8לפרטים נוספים אודות המכונה החדשה ,לרבות בדבר הערכת
החברה בדבר כושר התפוקה של המכונה החדשה ,ראה סעיף  9.17להלן.
 .9.3פילוח הכנסות ורווחיות מוצרים ושירותים בתחום פעילות הנייר והמיחזור
להלן יפורטו נתונים אודות פילוח הכנסות מוצרים ושירותים בשנים  2008 ,2009ו:2007 -
2009

מליוני ₪

2008
שיעור מהכנסות
החברה

הכנסות

שיעור מהכנסות
החברה

הכנסות

מכירת ניירות אריזה*

139.1

16%

243.0

36%

מכירת פסולת נייר לאחרים

62.4

7%

68.5

10%

2007
הכנסות

שיעור מהכנסות
החברה

329.5

56%

64.2

11%

* החל מיום  01.09.08לא נכללות מכירות התחום לחברת כרמל ,כיוון שהפכה באותו מועד לחברה מתאחדת.

בשנת  2009חלה ירידה בהכנסות ניירות אריזה ,כתוצאה מהמשבר בשווקים העולמיים אשר הוביל
לירידה כמותית במכירות ,להגעת יבוא בהיצף לישראל שהביא לשחיקה נוספת במחירי המכירה.
 .9.4מוצרים חדשים
במהלך השנה האחרונה ,החל התחום בפיתוח מואץ של סוגי נייר ,על בסיס  100%סיבים ממוחזרים,
שאיכותם הגבוהה תאפשר החלפת ניירות אריזה מבוססי תאית ,בתעשיית הקרטון הגלי בארץ
ובחו"ל .תהליך הפיתוח הטכנולוגי והתפעולי ,נמצא בשלבים מתקדמים ומיועד להגדיל את היקף
השוק הפוטנציאלי של ניירות האריזה הממוחזרים .פיתוח סוגי הנייר החדשים המבוסס על איפיון
סיבים ,פיתוח ויישום תוספי כימיקלים שונים ושימוש בטכנולוגיות הייצור המתקדמות ,הן במערך
הייצור הקיים והן במערך הייצור החדש ,יאפשרו השקת המוצרים בהדרגה ,במהלך שנת  .2010על
פי המתוכנן ,עלות סוגי הנייר החדשים תהא תחרותית למול עלויות ניירות מבוססי תאית ותאפשר
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שיפור הדרגתי ברווחיות התחום .על פי בדיקות המעבדה ,האינדיקציות בתהליכי הפיתוח במערך
הייצור ומבדיקות השוק הראשוניות ,הסבירות להצלחת מהלך זה גבוהה יחסית.
המידע בדבר שיפור הרווחיות כתוצאה מהשקת המוצרים החדשים ,הינו בגדר מידע צופה פני עתיד,
כהגדרתו בחוק ניירות ערך ומהווה תחזיות והערכות בלבד של החברה שהתממשותם אינה ודאית
המבוססות על הערכות החברה נכון למועד הדוח ועל אינפורמציה קיימת בחברה נכון למועד הדוח.
התחזיות והערכות החברה כאמור לעיל עשויות שלא להתממש ,כולן או חלקן ,או עלולות להיות שונות
מההערכות והתחזיות הנוכחיות בשל גורמים שונים ,לרבות בעיות בהמשך הפיתוח ,הזדמנויות
עסקיות שיעמדו בפני החברה ,שינויים בביקוש בשווקים בהם פועלת החברה ,היצע ועלויות מוצרי
נייר בעולם ,ו/או התממשות איזה מגורמי הסיכון המפורטים בסעיפים  9.18ו 22-להלן.
 .9.5לקוחות תחום פעילות הנייר והמיחזור
 .9.5.1ניירות האריזה
נכון למועד הדוח ,לחברה קיימת תלות בחמישה לקוחות מהותיים אשר מייצרים קרטון גלי וממנו
אריזות קרטון )מקרגלים( ,וביניהם כרמל ,חברה בת של החברה )אשר הייתה עד ליום 31.8.08
חברה כלולה של החברה( )להלן ביחד בסעיף זה" :הלקוחות"( .שיעור מכירות החברה לכרמל היוו
בשנים ) 2008עד ליום  (31.8.08ו 2007 -כ 7% -וכ , 15% -בהתאמה ,מסך מכירות החברה
)בחודשים ספטמבר -דצמבר  ,2008בהם הייתה כרמל חלק מתחום הנייר והמיחזור ,היוו מכירות
החברה לכרמל  8%מסך מכירות החברה באותה תקופה( .בשנת  2009מכירות החברה לכרמל היוו
כ 8%-מסך מכירות החברה .שיעור מכירות החברה לכל אחד מארבעת הלקוחות המהותיים האחרים
היוו בשנים  2008 ,2009ו) :2007 -א( כ ,3% -כ 6% -וכ ,9% -בהתאמה ,מסך מכירות החברה;
)ב( כ ,3% -כ 5% -וכ ,9% -בהתאמה ,מסך מכירות החברה; )ג( כ ,1% -כ 6% -וכ ,5% -בהתאמה,
מסך מכירות החברה; )ד( כ ,0.5% -כ 1% -וכ ,3% -בהתאמה ,מסך מכירות החברה .לחברה אין
הסכמים ארוכי טווח עם הלקוחות כאמור .למיטב ידיעת החברה ,האמור הינו נכון גם בהתייחס
להסכמים בין לקוחות אלו עם מתחריה של החברה .ההתקשרות מול כל לקוח הינה בהתייחס
למסגרת של כמות שנתית של ניירות אריזה אשר תסופק ללקוח ,כאשר המחיר נקבע מראש מדי
רבעון.
בשל מבנה הענף )יצרן מקומי אחד מול מספר מצומצם של לקוחות( ,לתחום תלות בכל אחד
מהלקוחות כאמור והפסקת ההתקשרות עם כל אחד מהם עשויה להשפיע מהותית לרעה על תוצאות
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החברה .הלקוחות כאמור הינם לקוחות ותיקים של הקבוצה המקיימים קשרים עסקיים עם החברה
מספר רב של שנים ובפועל הקבוצה מצליחה לשמר את ההתקשרות עם הלקוחות לאורך שנים על ידי
הבטחת אספקה ושירות שוטפים בטווח הזמנה קצר ,המעניקים לה יתרון של ספק מקומי .בשנים
 2008-2009חלה ירידה במכירות ללקוחות המקומיים הן בגין יבוא בהיצף ,הן בגין המשבר הכלכלי
העולמי והן בשל הגדלת פעילות היצוא של החברה ובניית שווקים בחו"ל ,על חשבון השוק המקומי,
וזאת כחלק מההתארגנות לגידול בייצור כתוצאה מהפעלת מכונה .8
בנוסף ,מייצאת נייר חדרה תעשיות ניירות אריזה ללקוחות שונים בחו"ל )בעיקר לתורכיה ,יוון
ומצרים( .בשנים  2008 ,2009ו 2007 -היקף ההכנסות ממכירת ניירות אריזה ללקוחות בחו"ל עמד
על כ ,57 -כ 50 -וכ 47 -מיליוני ש"ח והיווה שיעור של כ ,6% -כ 7% -וכ 8% -ממחזור המכירות
באותן שנים ,בהתאמה.
עם הפעלת מכונה  8ובשל כמות הייצור המוגדלת בכוונת נייר חדרה תעשיות להגדיל את מכירותיה
ליצוא .לשם כך החלה נייר חדרה תעשיות לפתח את שווקי היצוא כבר במהלך שנת  2009בעיקר
בתורכיה ,יוון ,מצרים ,איטליה ,ספרד ,פורטוגל ,ומדינות מערב אירופה נוספות .לפרטים נוספים ראה
סעיף  9.17להלן.
המידע האמור לעיל בקשר לכוונת נייר חדרה תעשיות להגדיל את מכירותיה לייצוא הינו בגדר מידע
צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,ומהווה תחזיות והערכות בלבד של החברה
שהתממשותם אינה ודאית ומבוסס על אינפורמציה קיימת בחברה נכון למועד הדוח .התחזיות
והערכות החברה עשויות שלא להתממש ,כולן או חלקן ,או להתממש באופן השונה מהותית מכפי
שנצפה .הגורמים העיקריים העשויים להשפיע על כך הינם שינויים בביקוש והיצע במוצרי נייר בעולם,
ו/או התממשות איזה מגורמי הסיכון המפורטים בסעיפים  10.14 ,9.18ו 22-להלן.
 .9.5.2פסולת נייר
כ 66%-מפסולת הנייר הנאספת על ידי אמניר משמשת לייצור עצמי של ניירות האריזה ע"י נייר
חדרה תעשיות )בה נכלל הגידול במלאי באמניר ,כהכנה להפעלת מכונה  ,(8וכ 34% -מפסולת הנייר
הנאספת על ידי אמניר נמכרת לגורמים חיצוניים ,בעיקר לארבעת יצרני הטישו בארץ -חוגלה קימברלי
)חברה כלולה של החברה( ,שניב תעשיות נייר בע"מ ,פנדה מפעלי נייר ) (1997בע"מ ונייר לבן
ירושלים  2000בע"מ .לאמניר אין תלות בלקוח מסוים וכן אין לה הסכמים ארוכי טווח עם לקוחות
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אלה .הסכמי ההתקשרות נעשים לרוב לשנה ,בהם מוגדרת הכמות שתסופק לכל לקוח והמחיר .רוב
הלקוחות הינם לקוחות ותיקים של הקבוצה.
 .9.5.3מאפייני לקוחות
להלן התפלגות המכירות העיקריות של תחום פעילות זה לפי מאפייני הלקוחות:
הכנסות במליוני ₪
לקוחות מקומיים
לקוחות יצוא

2009
145
57

2008
262
50

2007
346
47

 .9.6שיווק והפצה בתחום פעילות הנייר והמיחזור
השיווק וההפצה בשוק המקומי מבוצעים ישירות על ידי עובדי התחום מול הלקוחות .שיווק והפצה
לשוקי היצוא מבוצע באמצעות סוכנים מקומיים או באמצעות חברות שיווק ומכירה בינלאומיות
הרוכשות את הנייר מנייר חדרה תעשיות ומוכרות אותו ללקוחותיהן בחו"ל .על אף שבחלק מהאזורים
אליהם מיוצאת הסחורה במסגרת תחום הפעילות קיים סוכן יחיד לאותו אזור ,החברה מעריכה כי היה
שסוכן יחיד כאמור יפסיק את פעילותו מול החברה ,תיגרם לחברה השפעה זמנית בלבד .לפיכך,
החברה מעריכה כי אין לחברה תלות באף אחד מהסוכנים.
ההובלה ללקוחות מבוצעת בעיקר באמצעות מובילים חיצוניים .לצורך היצוא נשכרים שירותיהם של
מובילים ימיים .לחברה אין הסכמי בלעדיות עם אף אחד מהמובילים כאמור .כמו כן ,אין לחברה תלות
באף אחד מהמובילים.
.9.7

צבר הזמנות בתחום פעילות הנייר והמיחזור
היקף אספקת המוצרים מתבצע על בסיס תחזית שנתית כללית ,שנקבעת ומתואמת בין החברה לבין
לקוחותיה .האספקה השוטפת מתורגמת להזמנות על בסיס של מספר ימים בודדים מראש או אף
פחות מכך ,כך שלחברה אין צבר הזמנות בתחום פעילות זה .במכירות לייצוא נקבעת מכסה חודשית
ללקוח המתואמת לרוב בטווח זמן של עד חודשיים מראש.
המפעל לייצור ניירות אריזה פועל על פי תוכנית ייצור גמישה המאפשרת לספק ללקוח את הזמנתו
תוך  48 - 24שעות באיכות הנדרשת על פי המפרט.
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.9.8

תחרות בתחום פעילות הנייר והמיחזור
כאמור לעיל ,נייר חדרה תעשיות הינה היצרן היחיד בישראל של ניירות אריזה ולכן התחרות בניירות
האריזה הינה מול היבוא ,המתבצע על ידי הלקוחות באופן ישיר ללא חסמים .בדבר ערובה זמנית
שהוטלה על חלק מהיבוא בגין יבוא בהיצף ראה להלן.
היבוא לישראל הינו של כל סוגי הנייר המיוצרים בישראל באיכויות נייר שונות לפי מכונות הייצור של
הספק.
למיטב ידיעת החברה ,מתחריה העיקריים של החברה בישראל ,הינם הספקים הזרים המפורטים
להלן – Varel :גרמניה -Mondi Switchi ,פולין – Hamburger ,אוסטריה – SCA ,איטליה ,ו-
 -Modern Cartonתורכיה.
כאמור לעיל ,הקבוצה מתמודדת מול תחרות בתחום פעילות זה על ידי אספקת מוצרים איכותיים וכן
על ידי הבטחת אספקה ושירות שוטפים בטווח הזמנה קצר יחסית לספקים האחרים ,לאור היתרון
הקיים לה כספק מקומי.
ביום  15בינואר  2009הודיעה החברה כי כיצרנית של ניירות אריזה ,הגישה לממונה על היטל היצף
והיטל משווה במשרד התמ"ת )להלן" :הממונה"( ,תלונה על יבוא בהיצף של ניירות אריזה ממספר
מדינות באירופה לישראל .לאחר בחינת התלונה החליט הממונה על ההיצף על פתיחת חקירה בנידון.
החברה ציינה כי בשנים האחרונות התמודדה החברה מול יבוא ניירות אריזה במחירים נמוכים
במיוחד החשודים כמחירי היצף והתלונה הוגשה לאחר איסוף המידע הנדרש ואיתור מקורות ההיצף.
ביום  1בספטמבר  2009דיווחה החברה על הודעת הממונה לפיה מתקיים לכאורה יבוא בהיצף של
מוצרי נייר חומים ממוחזרים הגורם לנזק לענף היצרני המקומי ,ולפיכך החליט הממונה להטיל ערובה
זמנית לתקופה של שישה חודשים בשיעור של  52-67יורו לטון על יבוא מוצרי נייר חומים ממוחזרים
מיצרנים מהאיחוד האירופאי .ביום  3בדצמבר  2009הודיעה החברה כי בדיון שהתקיים בבית-
המשפט בעתירות של חמישה יבואנים/יצרנים כנגד החלטת הממונה ,הוסכם בין הצדדים כי החלטת
הממונה תישאר בתוקפה לארבעת החדשים שלאחר ה 3 -בדצמבר  2009ואילו הערובות שהפקידו
העותרים במהלך החודשים אוקטובר ונובמבר תוחזרנה להם .ההסכמה קיבלה תוקף של פסק דין.
הערובה הזמנית כאמור ,תקפה עד  31במרץ .2010
ביום  21.1.10הודיע הממונה לועדת ההיצף על המלצתו להטיל היטל היצף בשיעור של  31-44יורו
לטון ,לרוב היצרנים השונים מהאיחוד האירופאי .המלצתו של הממונה על ההיצף כפופה לאישור
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וועדת ההיצף וחתימת שר התמ"ת ושר האוצר .אין כל וודאות לגבי אישור המלצת הממונה על ההיצף
והחברה אינה יכולה להעריך בשלב זה את השפעת קבלת התלונות על תוצאותיה.
להערכת החברה ,בהתבסס על הערכות פנימיות של החברה ,חלק השוק של החברה נכון למועד
הדוח ,בתחום מכירת ניירות האריזה המשמשים כחומר גלם לתעשיית הקירגול בישראל ,מגיע לכ-
.28%
לאיסוף פסולת הנייר קיימים שני מתחרים עיקריים ,הפעילים באזורי הארץ  -קמ"מ מפעלי מיחזור
בע"מ ,וטל-אל איסוף ומיחזור בע"מ .בנוסף ,פועלים גם מספר רב של מתחרים בעלי נתחי שוק קטנים
הפעילים בעיקר בשטח גיאוגרפי מצומצם.
להערכת החברה ,בהתבסס על הערכות פנימיות של החברה ,נתח השוק של אמניר נכון למועד הדוח
באיסוף פסולת נייר )מבלי להתחשב ברכישת פסולת נייר מאספנים נוספים כאמור בסעיף 9.1.6
לעיל( מכלל פסולת הנייר שנאספת בישראל הינו כ.62% -
 .9.9כושר יצור בתחום פעילות הנייר והמיחזור
 .9.9.1ניירות אריזה
במפעל של החברה לניירות אריזה בחדרה קיימות שתי מכונות נייר בעלות כושר תפוקה שנתי כולל
יחד של כ 160-אלף טון ,המייצרות ניירות אריזה )פלוטינג ,טסט ליינר ,ליינר לבן WT ,מוחזר ,קרפט
נייר חדרה וסמיקם נייר חדרה( ,המשמשים כחומר גלם לתעשיית המקרגלים .המכונות פועלות
בתפוקה הקרובה למלאה ולפיכך כושר הייצור מנוצל כמעט במלואו.
מכונות הנייר מופעלות  24שעות ביממה ב 3-משמרות עבודה )פרט לעצירות אחזקה מתוכננות(.
כאמור בסעיף  9.1.4.3לעיל ,להערכת החברה ,עם תחילת הפעלתו המתוכננת ,לאחר סיום תהליך
ההרצה ,במחצית שנת  2010של המערך החדש לייצור ניירות אריזה ,במקביל להפסקת פעילותה
הרציפה של אחת המכונות הקיימות בחברה ,אשר תופעל בהתאם לצרכי החברה ,יגדל כושר
התפוקה של החברה בניירות אריזה מכ 160 -אלף טון לשנה כיום לכ 320 -אלף טון לשנה .לפירוט
נוסף ראה סעיף  9.17להלן.
המידע בדבר מועד הפעלתה הצפוי של המכונה החדשה והגידול בכושר התפוקה הצפוי של החברה,
הינו בגדר מידע צופה פני עתיד ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך ומהווה תחזיות והערכות בלבד של
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החברה שהתממשותם אינה ודאית המבוססות על הערכות החברה נכון למועד הדוח ועל אינפורמציה
קיימת בחברה נכון למועד הדוח .התחזיות והערכות החברה כאמור לעיל עשויות שלא להתממש ,כולן
או חלקן ,או עלולות להיות שונות מההערכות והתחזיות הנוכחיות בשל גורמים שונים ,לרבות
הזדמנויות עסקיות שיעמדו בפני החברה ,שינויים בביקוש בשווקים בהם פועלת החברה ,היצע
ועלויות של מוצרי נייר בעולם ,התפתחות ושינויים ברגולוציה בתחום הפעילות ,ו/או התממשות איזה
מגורמי הסיכון המפורטים בסעיפים  9.18ו 22-להלן.
להלן נתוני תפוקת המכונות )אלפי טון( בשנים  2008 ,2009ו:2007 -
מכונה 1
מכונה 2
סה"כ

2009
52
90
142

2007
62
99
161

2008
59
92
151

 .9.9.2איסוף פסולת נייר
להלן פירוט בדבר תפוקת המיון והכבישה )באלפי טון( של חומרי הגלם הנאספים ,בעיקר פסולת נייר
וקרטון ,לעומת כושר התפוקה הפוטנציאלי בשנים  2008 ,2009ו:2007 -

בני
ברק
חדרה
סה"כ

2009

תפוקה בפועל
2008

2007

כושר תפוקה
פוטנציאלי
)נכון למועד הדוח(
220

140

134

128

130
350

95
235

82
216

83
211

 .9.10עונתיות
הביקוש הענפי בתחום שיווק מוצרי אריזה מקרטון עולה כעקרון בחודשי החורף ,בעיקר בחודשי
נובמבר עד מרץ בכל שנה ,בשל ביקוש הנובע מגידולי החקלאות ,אולם אין לעונתיות השפעה
מהותית על החברה ,נוכח העובדה שתחום הפעילות מכר עד היום את כל התפוקה שיוצרה
במסגרתו ,כך שלא הייתה לו חשיפה למרכיב העונתיות .לגבי יתר מוצרי תחום הנייר והמיחזור ,אין
השפעת עונתיות על הביקוש.
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 .9.11רכוש קבוע מקרקעין ומיתקנים בתחום פעילות הנייר והמיחזור
 .9.11.1ניירות אריזה
 .9.11.1.1מכונות לניירות אריזה  -באתר בחדרה פועלות ,כאמור לעיל ,שתי מכונות לייצור ניירות אריזה
הפועלות בתפוקה הקרובה למלאה ,של כ 160-אלף טון בשנה .על מנת להגדיל את כושר ייצור
החברה של נייר האריזה )ושיפור איכותו( ,לאור הערכת החברה כי הביקוש לניירות אריזה המיוצרים
מסיבים ממוחזרים צפוי לגדול משמעותית במהלך השנים הבאות ,אישר דירקטוריון החברה את
הקמתו של מערך חדש לייצור ניירות אריזה )מכונה  ,(8אשר נכון למועד הדוח הקמתו כמעט
הסתיימה והוא נמצא בשלבי הרצה .לפרטים נוספים ראה סעיף  9.1.4.3לעיל.
 .9.11.1.2מערך אנרגיה  -כאמצעי עזר לייצור ,קיים באתר החברה בחדרה מרכז אנרגיה המופעל על ידי נייר
חדרה תשתיות ,המספק קיטור ,המשמש בתהליך ייצור הנייר וכמחצית מצריכת החשמל למכונות
הנייר הפועלות באתר .מרכז האנרגיה כולל דוודים ליצור קיטור ,טורבינה קיטורית לייצור חשמל
)המספקת כ 13 -מגוו"ט בממוצע ,עם יצור מקסימאלי של  18מגוו"ט( וכן מערכות מי קירור ,מערכות
אוויר דחוס ,מערכות זיקוק מים ,מערכת מים קרים ומערכות בקרה המאפשרות שליטה על התהליך
השלם.
 .9.11.1.3מעבר לגז טבעי  -במהלך הרבעון הרביעי של שנת  2007השלימה החברה הסבת מערך האנרגיה
באתר בחדרה המשמש לייצור ,משימוש במזוט ,לשימוש בגז טבעי .השימוש בגז טבעי הוזיל
משמעותית את עלות הדלקים ושפר את איכות האוויר בשל הפחתת הפליטות לסביבה .החברה
השקיעה כ 30-מיליון ש"ח בהקמת התשתית והסבת הציוד לשימוש בגז טבעי במקום מזוט .בהתאם
להסכם בו התקשרה החברה עם ים-תטיס כאמור בסעיף  9.16.1להלן ,הגז הטבעי יסופק על ידי
שותפות ים-תטיס עד לאמצע שנת  .2011עם המעבר לשימוש בגז טבעי במקום מזוט ,החברה
התאימה את סביבת העבודה לשימוש בגז טבעי ,לרבות בנוגע לשימוש בחומרים מסוכנים ונוהלי
עבודה .לפרטים אודות מגעים עם ספקי הגז ראה סעיף  9.16.1להלן.
לפרטים אודות אתר החברה בחדרה ראה סעיף  12.1להלן.
 .9.11.2איסוף פסולת נייר
בד בבד עם ההשקעה במכונה  8משקיעה החברה )במסגרת ההשקעה לעיל( אף בהרחבת מערך
איסוף פסולת הנייר אשר ישמש כחומר גלם למכונה .לעניין אפשרויות הפעולה להרחבת מערך איסוף
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פסולת הנייר ראה סעיף  9.1.6לעיל .נכון למועד הדוח ,לצורך איסוף וטיפול בחומרי הגלם הנאספים
)פסולת נייר וקרטון( מפעילה אמניר צי של כ 53-משאיות מסוגים שונים ,כ 40 -משאיות נוספות
מתופעלות על ידי קבלני משנה וכן שני מפעלים ,כדלקמן:
 .9.11.2.1מפעל אמניר בחדרה הכולל :מפעל למיון ,ניקוי וכבישת פסולת נייר וקרטון ,אשר עיקר נכסיו הקבועים
הם שני מכבשים ,מערך מיון נייר ומערך גריסת נייר ומדיה מגנטית ,וכן מפעל להנצלת נייר ובו
גיליוטינות ומכונות הדפסה ,גילול וחיתוך .במפעל שטח אחסון של פסולת נייר וקרטון .שטח המפעל
הינו כ 40 -דונם .לפרטים נוספים אודות אתר החברה בחדרה ראה סעיף  12.1להלן.
 .9.11.2.2מפעל אמניר בבני ברק :מפעל למיון ,ניקוי וכבישת פסולת נייר וקרטון ,אשר עיקר נכסיו הקבועים הם
שני מכבשים ומערך מיון .שטח המפעל הינו כ 12.5 -דונם וכולל שטח פתוח ומבנים .חלק מתוך
השטח האמור ,בגודל כ 2.5 -דונם ,שוכרת אמניר מצד ג' .עלות השכירות השנתית הינה  90אלפי
ש"ח .חוזה השכירות הינו עד לחודש יולי  .2011מפעל אמניר בבני ברק ,מתוכנן לעבור למרכז
לוגיסטי חדש )להלן" :המרלו"ג"( במודיעין בסוף שנת  .2010לפרטים אודות המרלו"ג ,ראה סעיף
 18.3להלן.
עוד יצוין כי אמניר העניקה שעבודים שוטפים על נכסיה לטובת מדינת ישראל.
 .9.12חומרי גלם וספקים בתחום פעילות הנייר והמיחזור
איסוף פסולת הנייר מהווה את חומר הגלם העיקרי של תחום פעילות הנייר והמיחזור .פעילות איסוף
פסולת הנייר פרושה על פני כל הארץ ,כאשר פסולת הנייר נאספת על ידי אמניר וכן נרכשת על ידי
אמניר מאלפי ספקים בכל רחבי הארץ ומועברת באופן שוטף למפעלי העיבוד שבבני ברק ובחדרה.
לאמניר לא קיימת תלות בספק ספציפי.
מלבד האיסוף על ידי אמניר של פסולת הנייר והקרטון ורכישה של פסולת נייר מספקים חיצוניים ,חלק
נוסף של הפסולת הנצרכת במכונות הנייר הוא נפולת הנרכשת מיצרני אריזות קרטון גלי )נפולת
הנוצרת בתהליך יצירת האריזות אצל הלקוחות המקרגלים ונמכרת לחברה(.
בתחום הנייר והמיחזור ישנם הסכמי רכישה עם ספקים לרכישת חומרי עזר ,כגון כימיקלים ,דבקים,
לבדים ,רשתות וכו'.
המחירים נקבעים במשא ומתן עם הספקים ,בהתחשב בתנאי השוק ובמחירי יבוא מתחרה.
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בחודש יולי  2005חתמה החברה על הסכם עם שותפות ים תטיס לרכישת גז טבעי ,שמחליף את
רכישת המזוט )כאמור בסעיף  9.11.1.3לעיל ,במהלך הרבעון הרביעי של שנת  ,2007השלימה
החברה את הסבת מערך ייצור האנרגיה באתר בחדרה לשימוש בגז טבעי במקום מזוט( .נכון למועד
הדוח ,במדינת ישראל קיימות ספקיות הגז טבעי ,ים תטיס EMG ,וכן ספקית פוטנציאלית נוספת.
בחודש אוגוסט  2007החלה אספקת הגז משותפות ים תטיס כאמור .סך רכישות החברה מהספק
לצורך תחום פעילות זה בשנת  2009ו 2008 -הסתכם בכ 25 -מליון ש"ח ובכ 26.2 -מליון ש"ח,
בהתאמה ,אשר היוו כ 13.8% -וכ 12.9% -מסך הרכישות בתחום הנייר והמיחזור מספקים .לפרטים
אודות ההסכם כאמור ראה סעיף  9.16.1להלן .לחברה תלות בים תטיס באספקת הגז הטבעי ,מאחר
והחלפת ספק עלולה להיות כרוכה בעלויות מהותיות .לפרטים אודות מגעים עם ספקי הגז ראה סעיף
 9.16.1להלן.
 .9.13הון חוזר
 .9.13.1מדיניות החזקת מלאי חומרי גלם ומוצרים מוגמרים
 .9.13.1.1מלאי מוצרים מוגמרים וחומרי גלם – לחברה קיימות רמות מלאי תפעוליות של מוצרים מוגמרים
וחומרי גלם ,ברמה של צריכה ואספקה של כשבועיים עד שלושה שבועות .נכון למועד הדוח ,לחברה
מלאי של  10שבועות של פסולת נייר נטולת עץ.
בשנתיים האחרונות ,כהיערכות לתחילת פעילותה של מכונת הנייר החדשה ,החברה פועלת
)באמצעות אמניר( לצבור מלאי של חומר גלם )פסולת נייר( מעבר לצרכים השוטפים כאמור לעיל .נכון
למועד הדוח ,צברה אמניר כ 100,000-טון המיועדים לשימוש מכונה  .8החברה מעריכה כי השימוש
במלאי זה יחל עם סיום ההרצה והפעלת המערך החדש לייצור ניירות אריזה במתכונת מלאה ,הצפוי
במחצית שנת  .2010לפרטים נוספים אודות הערכות כאמור ראה סעיף  9.1.6לעיל.
 .9.13.1.2מלאי חומרי אחזקה – לחברה מלאי של חומרי אחזקה לשימוש אמצעי הייצור ,לפי רמת הצריכה
הצפויה והצורך בקיום פעילות שוטפת של המכונות.
 .9.13.2מדיניות החזרה או החלפת סחורות
המוצרים בתחום פעילות זה נמכרים מכירה סופית ללקוחות והם מוחזרים על בסיס מוצר פגום או
בגין אי התאמה בין ההזמנה לבין האספקה .כאשר קיימת תלונה של לקוח לגבי פגם או אי התאמה,
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התלונה נבדקת ובמידה ונמצאת נכונה מוחזרת הסחורה ונשלח זיכוי ללקוח .על פי ניסיון העבר ,כמות
ההחזרות אינה משמעותית לגבי היקפי הפעילות כולה.
 .9.13.3ממוצע תקופות דיווח של אשראי
להלן יפורטו נתונים אודות התקופה וההיקף הממוצע של האשראי מספקים ולקוחות לשנים ,2009
 2008ו:2007 -

לקוחות
ספקים

31.12.09
היקף אשראי ממוצע ימי
אשראי
ממוצע מש"ח
98
103
105
72

31.12.07
31.12.08
ממוצע ימי
היקף אשראי
היקף אשראי ממוצע ימי
אשראי
ממוצע מש"ח
אשראי
ממוצע מש"ח
96
139
88
111
83
79
92
68

בתחום הפעילות ,ממוצע ימי המלאי בשנת  2009הינו  22ימים.
 .9.14איכות הסביבה בתחום פעילות הנייר והמיחזור
 .9.14.1החברה נוקטת באמצעים על מנת למנוע או להקטין השפעות אפשריות של תהליכי הייצור
התעשייתים של מוצריה על הסביבה ,תוך שיתוף פעולה עם הרשויות.
נייר חדרה פועלת באופן אינטנסיבי בנושאי איכות הסביבה ,ומשקיעה רבות בפרויקטי איכות סביבה
בדגש על פעילות בתחומים הבאים :הפחתת רעש ,טיפול במים ושפכים ,חיסכון בצריכת המים
והמשך שיפור הפליטות לאויר לאחר הסבת מערך האנרגיה של החברה לגז טבעי .נייר חדרה שואפת
למצוינות סביבתית כמנוף עסקי ברמה האסטרטגית ,בתוך כך ,במהלך שנת  2008זכתה נייר חדרה
בפרס הגלובוס הירוק על הסדרה וטיפול בשפכים ,שמהווה הכרה של ארגון הגג של הארגונים
הירוקים במצוינות הסביבתית של החברה.
פעילות החברה בנושא איכות הסביבה מתמקדת בשלושה תחומים עיקריים :טיפול בשפכים ואיכות
הקולחין ,איכות אוויר והפחתת רעש.
רישיון העסק של האתר העיקרי בחדרה כולל ,בין היתר ,תנאים בנושאי טיפול בשפכים ,איכות קולחין,
איכות אויר וטיפול בפסולות ובכימיקלים .בעניין זה ראה סעיף  9.15.4להלן.
החברה מזרימה מי קולחין לנחל חדרה אשר עוברים תהליך של טיהור במתקני החברה .החברה
פועלת על פי הנחיות שקיבלה מהרשות הממשלתית למים וביוב )לשעבר נציבות המים() ,להלן:
"רשות המים"( במסגרת הדיונים לקבלת צו ההרשאה לשנת  .2010הצו עצמו טרם התקבל .צו
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הרשאה זה מגדיר ,בין היתר ,את תנאי איכות הקולחין המוזרמים לנחל .החברה מחזיקה ומתפעלת
בצמוד למפעלה בחדרה מכון לטיהור שפכים בשטח של כ 21 -דונם .במהלך שנת  2009החלה
החברה בניסויי הרצה להשבת מי קולחין מרוככים ממתקן הריכוך החדשני למי קולחין אותו הקימה
החברה בשנת  2008בעלות של כ 5 -מיליון ש"ח .במהלך השנה הושבו כ 270,000 -קוב מים
מרוככים המהווים מעל ל 12%מסה"כ השפכים המוזרמים לנחל.
במהלך שנת  2009הפעילה החברה בהצלחה פיילוט התפלה ,שבחן טכנולוגיית התפלה של הפרדה
ממברנלית עם אולטרה פילטרציה כסינון מקדים .ההצלחה בפיילוט מהווה צעד נוסף לקראת הקמת
מתקן התפלה עתידי באתר חדרה שיאפשר השבה מלאה של כלל הקולחין המטופלים למפעלים.
בפעילותה של החברה ,עושה החברה שימוש בחומרים המוגדרים כחומרים מסוכנים ,ובהתאם לכך
בידי החברה היתר רעלים מאת הממונה על חומרים מסוכנים של המשרד להגנת הסביבה בתוקף עד
לחודש יולי  .2010במסגרת היתר הרעלים נקבעים סוגי החומרים המסוכנים בהם רשאית החברה
לעשות שימוש ,כמויות החומרים המסוכנים המותרים לשימוש על ידה ,תנאי אחסונם בהתאם לסוגי
החומרים המסוכנים ,לרבות חלוקה פנימית בין נוזלים ואבקות והכל בהתאם לרמת סיכונם .בשנת
 ,2007ובמסגרת מעבר מערך האנרגיה של החברה לגז טבעי ,עוגן במסגרת היתר הרעלים גם
השימוש בגז טבעי ,בהתאם לכל ההרשאות והאישורים הנדרשים מהמשרד להגנת הסביבה בנידון.
בנוסף ,החברה פועלת מול רשות הגז ועומדת בכל הדרישות אשר נקבעו לה .עם המעבר לשימוש
בגז טבעי במקום מזוט ,החברה התאימה את סביבת העבודה לשימוש בגז טבעי ,לרבות בנוגע
לשימוש בחומרים מסוכנים ונוהלי עבודה.
למיטב ידיעת החברה המפעל פועל בהתאם לדרישות הרשויות ובמקרים של סטיות ,החברה פועלת
לתיקונן על ידי תכניות פעולה מתואמות בשיתוף עם הרשויות.
כאמור בסעיף  9.11.1.3לעיל ,החברה הסבה את מערכת ייצור האנרגיה שלה בשנת ,2007
שהושתתה בעבר על מזוט כבד ,לשימוש בגז טבעי ,מטרת ההסבה היא להביא לחיסכון בעלויות
ולשיפור נוסף באיכות גזי הפליטה לסביבה.
הקטנת הזיהומים באוויר כאמור במסגרת מודעות החברה להתחממות הגלובלית ולחשיבות הפחתת
פליטות גזי חממה לאוויר ,הובילה אף להפחתת פליטות הפחמן לאוויר .החברה קידמה תהליך מול
האו"ם במסגרת אמנת קיוטו ,לפיה במדינות החתומות על האמנה כאמור ,חברה אשר תרמה
להפחתת גזי חממה תוך תרומה גלובלית עשויה להיות מתוגמלת כלכלית בעבור מאמציה במניעת
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התחממות כדור הארץ ,וזאת על ידי ניצול זכויות ההפחתה של גזי החממה .זכויות אלה ,כשהן
מאושרות במנגנון מוכר של האו"ם ,סחירות בשווקים בינלאומיים בין חברות זכאיות לחברות אשר
חייבות שיפור בשל חריגתן מהכמות המותרת של פליטת פחמן לאוויר .עם המעבר לשימוש בגז טבעי
כאמור ,קיבלה החברה את אישור האו"ם לזכויות כתוצאה מהפחתת פליטת הפחמן שנובעות
מההסבה לגז טבעי כאמור .בתוך כך ,רשמה החברה בשנת  2009הכנסה בסך כ 1.5 -מיליון ש"ח,
בגין מכירת זכויות הפחתת פליטות פחמן לשנת  2008בהתאם להסכם עליו חתמה החברה בחודש
פברואר  2009עם ) ,TEP (Trading Emissions PLCחברת השקעות הרשומה ב UK -ומתמחה
בסחר במכסות הפחתת פחמן .ההסכם מאפשר ל TEP -מסחר בזכויות החברה במכסות הפחתת
פחמן משנת  2008עד לשנת .2012
בנוסף ,ובמסגרת שדרוג האתר בחדרה ,קידמה החברה במהלך שנת  2009תוכנית לטיפול
בהפחתת מוקדי רעש שהוכנה בשת"פ עם איגוד ערים חדרה והעירייה המבוססת על ייעוץ מקצועי
של חברה המתמחית בנושא הפחתת רעש .על אף המשבר הכלכלי ,החברה השקיעה ביישום
התוכנית בשנת  2009סך של כ 6 -מליון ש"ח .התוכנית יושמה הלכה למעשה בהתאם לאבני הדרך
שנקבעו .כמו כן ,החברה בוחנת את הצורך בהשקעה ושיפורים נוספים ,במידה וידרשו.
החברה צופה כי בשנת  2010סך ההשקעות הסביבתיות ,הן השוטפות הצפויות במהלך העסקים
הרגיל של החברה והן הנוגעות לטיפול מקדים בסינון קולחין ולהמשך התוכנית לטיפול בהפחתת
מוקדי רעש ,תהינה כ 5 -מיליון ש"ח .להערכת החברה ,החברה לא צופה שתהיה ירידה מהותית
ברמת הוצאות השוטפות גם בשנים הבאות.
לעניין החקיקה העיקרית הקשורה לתחום פעילות זה בנושא איכות הסביבה ראה סעיף  9.15להלן.
החברה השקיעה בשנים  2000-2009כ 20.9 -מליון דולר בפרויקטים שנועדו לשם עמידה בתנאי
איכות הסביבה ,מתוכם כ 2 -מליון דולר בשנת  ,2009אשר כוללים בעיקר השקעה בסך של כ0.4 -
מליון דולר בהסבת מערך האנרגיה לשריפת גז טבעי במקום מזוט ,כמפורט בסעיף  9.11.1.3להלן,
כ 1.5 -מליון דולר בפרויקטים להפחתת רעש מאתר חדרה ,וכן השקעות בסך  0.2מליון דולר בנושאי
ריכוך והשבת קולחים לשימוש חוזר במפעל ,ולהגברת אמינות מערך הטיפול במים ושפכים.
בנובמבר  2006הודיע המשרד להגנת הסביבה כי למרות שמפעל החברה בחדרה השקיע רבות
בטיפול בשפכים ובנושאי איכות הסביבה יש מקום לפתוח בחקירה נגדו בנושא חריגות בחלק מתקני
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הפליטה לאוויר .החברה מעריכה ,בהתבסס על חוות דעת משפטית שקיבלה ,כי לחקירה לא תהא
השפעה מהותית על פעילותה.
המידע בדבר הערכת החברה בנוגע להשפעה של חקירה כאמור על החברה וההוצאות הצפויות
בפעילות החברה בנוגע לאיכות הסביבה ,הינו בגדר מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך,
ומהווה תחזיות והערכות בלבד של החברה שהתממשותם אינה ודאית ומבוסס על אינפורמציה קיימת
בחברה נכון למועד הדוח .התחזיות והערכות החברה עשויות שלא להתממש ,כולן או חלקן ,או
להתממש באופן השונה מהותית מכפי שנצפה .הגורמים העיקריים העשויים להשפיע על כך הינם
תלות בגורמים חיצוניים ,התפתחות ושינויים ברגולוציה בתחום הפעילות ,ו/או התממשות איזה
מגורמי הסיכון המפורטים בסעיפים  9.18ו 22-להלן.
 .9.15מגבלות ופיקוח על פעילות התאגיד בתחום פעילות הנייר והמיחזור
 .9.15.1חוק המיחזור
חוק איסוף ופינוי פסולת למיחזור ,התשנ"ג 1993-ותקנות איסוף פסולת למיחזור )חובת פינוי פסולת
למיחזור( ,התשנ"ח ,1998-מחייבים את הרשויות המקומיות ואת העסקים למחזר פסולת בשיעורים
הולכים וגדלים ,ומאפשרים לחברה להציע שירותים ולזכות במכרזים הכוללים פעולות מיחזור .העדר
אכיפה תומכת בחוק המיחזור ,פוגע ביכולת החברה להרחיב את האיסוף של פסולת הנייר.
 .9.15.2חוק הניקיון
ביום  16בינואר  2007אישרה מליאת הכנסת בקריאה שלישית את חוק שמירת הניקיון )תיקון מס' (9
התשס"ז) 2007-להלן" :חוק הניקיון"( ,המטיל היטל הטמנה על פסולת.
בהתאם להוראות חוק הניקיון ,מוטל החל מחודש יולי  2007על מטמיני פסולות היטל הטמנה על
פסולת בסכומים הנעים בין  10ש"ח לטון בשנת  2007לבין  50ש"ח לטון בשנת  2011ואילך .שאריות
מיון של פסולת )דהיינו פסולת שעברה מיון בתחנת מעבר לטיפול ומיון של פסולת לצורכי מיחזור(,
תחויבנה בהיטל הטמנה מופחת בסכום של  0.80ש"ח לטון בשנת  ,2007שיעלה בהדרגה עד לסכום
של  4ש"ח לטון בשנת  2011ואילך .להערכת החברה ,אכיפת היטל ההטמנה כאמור ,עשויה לגרום
לכך שגופים יעדיפו להעביר את הפסולת למיחזור על פני הטמנת הפסולת וזאת על מנת להימנע
מתשלום היטלי ההטמנה כאמור .דבר זה עשוי להביא לגידול בכמות הפסולת הנאספת לצורך מיחזור
ולהוזיל את עלויות האיסוף.
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המידע בדבר גידול איסוף פסולת הנייר לעיל והוזלת עלויות איסוף הפסולת הינו מידע צופה פני עתיד,
כהגדרתו בחוק ניירות ערך ומהווה תחזיות והערכות בלבד של החברה שהתממשותם אינה ודאית
המבוססות על אינפורמציה קיימת בחברה נכון למועד הדוח .יישום התחזיות והערכות החברה
עשויות שלא להתממש כולן או חלקן .כמו כן ,התוצאות בפועל עלולות להיות שונות מההערכות
והתחזיות הנוכחיות בשל גורמים שונים ,לרבות התפתחות ושינויים ברגולוציה בתחום הפעילות ,ו/או
התממשות איזה מגורמי הסיכון המפורטים בסעיפים  9.18ו 22-להלן.
 .9.15.3חוק שעות עבודה
החברה ,כפופה להוראות חוקי המגן בתחום דיני העבודה ובכלל זה לחוק שעות עבודה ומנוחה,
התשי"א) 1951-להלן בסעיף זה" :חוק שעות עבודה"( .חוק שעות עבודה מסדיר ,בין היתר ,את
מספר שעות העבודה המותר ,ואת המנוחה השבועית לה זכאי כל עובד בישראל .על פיו ,אורך
המנוחה השבועית לעובד הינו  36שעות ברציפות ,כאשר לגבי יהודי ,המנוחה השבועית תכלול את
יום השבת ולגבי מי שאינו יהודי ,אחד מהימים – שישי ,שבת או ראשון ,לפי בחירתו .חוק שעות
עבודה אוסר להעביד עובד במנוחה השבועית ללא היתר משר התעשייה המסחר והתעסוקה ,כאשר
השר רשאי לתת היתר להעבדת עובד במנוחה השבועית או בחלק ממנה ,אם הוא משוכנע שהפסקת
העבודה עלולה לפגוע בביטחון המדינה ,בביטחון הגוף או הרכוש ,או לפגוע פגיעה רבה בכלכלה,
בתהליך עבודה או בסיפוק צרכים חיוניים לציבור .בנוסף ,תקנות שעות המנוחה השבועית )עבודה
במשמרות( )מס'  (2תשי"ב –  1952קובעות ,כי מותר שהמנוחה השבועית לעובדים במשמרות
תהיה (1) :במפעלים בהם נעשית העבודה בשלוש משמרות  -בתחום של פחות מ 36-שעות רצופות,
אך לא פחות מ 25-שעות רצופות; ) (2במפעלים בהם נעשית העבודה בשתי משמרות  -אחת
לשבועיים  -בתחום של פחות מ 36-שעות רצופות ,אך לא פחות מ 25-שעות רצופות.
בחודש פברואר  2009נכנס לתוקפו תיקון לחוק שעות עבודה ולחוק הגנת השכר ,תשי"ח1958 -
)להלן בסעיף זה" :חוק הגנת השכר"( המכונה "תיקון  ,"24ולפיו מחויב המעביד לנהל פנקס בדבר
שכר העבודה המגיע לעובדיו ופרטי השכר ששולם להם ,וכן למסור לעובדיו ,לא יאוחר מהיום התשיעי
לאחר המועד לתשלום שכר העבודה ,תלוש שכר הכולל נתונים מתוך פנקס השכר .החברה פעלה
בהתאם ויישמה את הוראות תיקון  24בתלושי השכר.
פקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש"ח 1948-קובעת כי הוראות החלות על המנוחה השבועית בחוק
שעות עבודה ,יחולו לגבי יהודי  -על מועדי ישראל ,ולגבי מי שאינו יהודי ,על מועדי ישראל או על חגי
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עדתו ,הכל לפי המקובל עליו .בימי מנוחה אלו ,לא יעבוד בעל בית מלאכה בבית מלאכתו ,ולא בעל
מפעל תעשיה במפעלו ,ולא יסחר בעל חנות בחנותו.
נכון למועד הדוח ,החברה עומדת בכל הוראות חוק שעות עבודה והתקנות שהותקנו מכוחו ,וקיבלה
את ההיתרים הנדרשים לפעילותה.
 .9.15.4רשיונות עסק
רישיון העסק של נייר חדרה מיום  14בנובמבר  2001הותנה ,בין היתר ,בקיומם של מערכות לאיסוף
והולכת שפכים ונגר עלי ,הזרמת כל השפכים התעשייתיים למתקן קדם הטיפול בשפכים ,התקנת
והפעלת משאבות גיבוי ,החזקת מלאי ביו-מסה וניהול יומן תקלות .כמו כן ,הרישיון מותנה בהגשת
דוחות למשרד להגנת הסביבה .למיטב ידיעת החברה ,החברה עומדת בכל הדרישות והתנאים
לתוקפו של הרישיון כאמור .לפרטים נוספים ראה סעיף  9.14.1לעיל.
 .9.15.5חוק משק הגז
בהתאם להוראות חוק משק הגז הטבעי ,התשס"ב) 2002-להלן" :חוק הגז"( ,הוקמה רשות גז טבעי
במסגרת המשרד לתשתיות לאומיות אשר תפקידה לפקח על מתן תנאי רישיונות ותעריפים הקשורים
במערכת ההולכה ,חלוקה ואחסון של גז טבעי .כן נקבעו בחוק הגז העדפות מסוימות לרכישת תוצרת
הארץ .בנוסף ,הוקמה בשנת  2003חברה ממשלתית – "נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ" )להלן:
"נתיבי גז"( אשר הופקדה על הקמת תשתית הולכת הגז בישראל .החברה הינה המפעל התעשייתי
מהראשונים בישראל שהתחבר למערכת הגז הטבעי ואשר עבר לעבוד על בסיס גז טבעי .החברה
התחברה לתוואי הימי של מערכת הולכת הגז הטבעי .לפרטים אודות הסכם החברה עם נתיבי הגז
ראה סעיף  9.16.2להלן.
 .9.15.6הגבלים עסקיים
בחודש פברואר  1989הוכרזה נייר חדרה כמונופולין בתחום ייצור ושיווק נייר בגלילים ובגיליונות על
ידי הממונה על הגבלים עסקיים מכוח סמכותו לפי חוק ההגבלים העסקיים .ובחודש יולי  1998בוטלה
חלקית ההכרזה בכל הנוגע לניירות לכתיבה והדפסה בגלילים ובגליונות .בתחום ניירות אריזה
בגלילים ובגליונות לא בוטלה ההכרזה .לעניין הבקשה אשר הגישה החברה לאחרונה לביטול
ההכרזה ,ראה סעיף  9.1.2לעיל .למעט הוראות חוק ההגבלים העסקיים ,לא ניתנו לחברה הוראות
מיוחדות על ידי הממונה על הגבלים עסקיים ,בקשר להיותה מוכרזת כבעל מונופולין.
47

חוק ההגבלים קובע ,בין היתר ,כי בעל מונופולין לא ינצל לרעה את מעמדו בשוק באופן העלול
להפחית את התחרות בעסקים או לפגוע בציבור ,ובכלל זה באמצעות קביעת מחירים בלתי הוגנים;
צמצום או הגדלה של כמות הנכסים או היקף השירותים המוצעים שלא במסגרת תחרותית הוגנת;
קביעת תנאי התקשרות שונים לעסקות דומות אשר עשויים להעניק ללקוחות או לספקים מסוימים
יתרון בלתי הוגן כלפי המתחרים בהם; התניית ההתקשרות בדבר הנכס או השירות שבמונופולין
בתנאים אשר מטבעם או בהתאם לתנאי מסחר מקובלים אינם נוגעים לנושא ההתקשרות.
כמו כן ,קובע חוק ההגבלים ,כי אם ראה הממונה על ההגבלים העסקיים כי כתוצאה מקיומו של
מונופולין או מהתנהגותו של בעל מונופולין ,נפגעת התחרות בעסקים או נפגע הציבור ,רשאי הוא
לתת לבעל המונופולין הוראות בדבר הצעדים שעליו לנקוט כדי למנוע את הפגיעה .הכלים
הסטטוטוריים הקבועים בחוק ההגבלים מקנים לממונה ,בין היתר ,את הזכות לפנות לבית הדין
בבקשה להפרדת המונופולין לשני תאגידים עסקיים או יותר.
עד למועד הדוח לא היתה להכרזתה של החברה כמונופולין השפעה מהותית על פעילותה ,רווחיותה
או מצבה הכספי של החברה .החברה אינה יכולה להעריך מה תהיינה ההשלכות בעתיד להכרזה
האמורה ,לרבות אם וככל שתקבל החברה הוראות מיוחדות מאת הממונה בנוגע לפעילותה המוכרזת
כמונופולין ,על פעילות החברה ,רווחיותה ומצבה הכספי.
 .9.15.7בטיחות בעבודה
החברה כפופה לחקיקה בנושא בטיחות וגיהות בעבודה .פקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש(,
תש"ל 1970-והתקנות לפיה ,מסדירות את נושא הבריאות ,הבטיחות והרווחה לעובדים .בנוסף ,חוק
ארגון הפיקוח על העבודה ,התשי"ד 1954-ותקנותיו ,מסדירים את נושא הפיקוח על הבטיחות
בעבודה ,ועדות בטיחות ,מינוי ממוני בטיחות ,תוכניות בטיחות ,מסירת מידע אודות סיכונים והדרכת
עובדים.
החברה שמה דגש על נושא הבטיחות בעבודה בכלל ושל העובדים בפרט ,וזאת על ידי יישום מדיניות
בטיחות פרו-אקטיבית )הפועלת למניעת הגורמים לתאונות על ידי דיווח מלא ושוטף ,תחקור מקרי
כמעט תאונות והפקת לקחים מהם ,תוך יישום השינויים הנוהליים והפיזיים הנדרשים ,וזאת על מנת
למנוע ככל הניתן את התאונות עצמן( .נכון למועד הדוח ,החברה עומדת בכל הוראות הבטיחות
כמפורט בסעיף זה לעיל.
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בחודש ינואר  2007נפטר עובד החברה מכוויות ,כתוצאה מפיצוץ אקראי של דוד קיטור .בחודש מרץ
 2008נפטר יועץ של החברה כתוצאה מפגיעה של תאונת מלגזה .לחברה ביטוח שלהערכתה מכסה
אירועים מסוג זה .החברה תמשיך בפעילותה האינטנסיבית להטמעת מדיניות הבטיחות
הפרואקטיבית ולמניעת תאונות מכל סוג כאמור לעיל.
 .9.15.8בקרת איכות ותקינה
החברה פועלת באתר היצור העיקרי בחדרה בהתאם לתקנים הבאים – ISO 9001/2000 :ניהול
איכותי – ISO14001 ,איכות הסביבה ,ות"י  – 18001בטיחות.
פסולת הנייר והקרטון הנאספת ומעובדת על ידי אמניר מיוצרת על פי סטנדרטים בינלאומיים ועל פי
תקן פסולת נייר ,המתעדכן אחת לכמה שנים .כמו כן ,אמניר מוכרת כספק שירותים מאושר למשרד
הביטחון.
בנוסף ,פעילות החברה במפעלה כפופה אף לדרישות תקנים בתחום המוצרים ,תחיקה מוניציפאלית
)בעיקר רישיון עסק( ותקנים מקובלים בעולם.
SOX .9.15.9
מתוקף היות החברה נסחרת בבורסה בארה"ב ,כפופה היא לחוק "סרבנס אוקסלי" ) (SOXבכללותו,
לרבות סעיף ) 302בחינת נאותות וטיב הבקרות בארגון( ,סעיף ) 404הצהרת מנהלים( וסעיף 906
)הקובע אחריות פלילית למפר הוראת חוק זו( .עיקרי החוק נוגעים להגברת הדיווח והגילוי ,סמכויות
וחובות לוועדת הביקורת ,אחריות מנהלים ,אכיפה ,סנקציות ועונשים והגברת אי -תלות ברואי
החשבון חיצוניים .הבקרות שהנהיגה החברה ליישום החוק נבדקות לפרקים הן על ידי צוות הביקורת
של החברה והן על ידי רואה החשבון החיצוני .החל משנת  ,2007עם כניסת הוראות החוק כאמור
לתוקף בארה"ב ,החברה עומדת בדרישות החוק.
יצוין ,כי ביום  16בפברואר  ,2010נענתה רשות ניירות ערך לבקשת החברה כי דיווחיה בדבר
אפקטיביות הבקרה הפנימית יעשו במתכונת שנקבעה בדין החל עליה מכח רישומה למסחר בבורסת
 ,NYSEדהיינו הוראות ה SOX -בארה"ב החלות על החברה כאמור ,זאת בכפוף להתחייבות החברה
לבחון אחת לרבעון את עמידתה בתנאים אשר תוארו בבקשתה לרשות ,לרבות כל שינוי בהוראות
הדין בישראל ובארה"ב ,במעמד החברה בהקשר לדינים אלה ,שינוי ביישום הוראות ה SOX -וכל
שינוי העלול להשפיע על הגילוי אותו נותנת החברה.
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 .9.16הסכמים מהותיים בתחום פעילות הנייר והמיחזור
 .9.16.1הסכם עם קבוצת ים תטיס  -ביום  29ביולי  2005נחתם הסכם לרכישת גז טבעי בין החברה לבין
השותפים בקבוצת ים-תטיס )נובל אנרג'י מדיטריניאן לימיטד ,דלק קידוחים שותפות מוגבלת ,אבנר
חיפושי נפט שותפות מוגבלת ודלק השקעות ונכסים בע"מ( .הגז שיירכש במסגרת ההסכם אמור
לספק את צרכי החברה בשנים הקרובות בהפעלת מערכת ייצור האנרגיה שלה בקוגנרציה באתר
בחדרה שהוסבה לשימוש בגז טבעי במקום השימוש במזוט )כאמור הסעיף  9.11.1.3לעיל( .עם
השלמת צנרת ההולכה והמתקנים הנדרשים בחברה למעבר לשימוש בגז ,החלה בחודש אוגוסט
 2007אספקת הגז על פי ההסכם )להלן" :מועד תחילת הזרמת הגז"( .הספקת הגז עתידה
להסתיים במועד המוקדם מבין המפורטים להלן 5 (1) :שנים מיום תחילת הזרמת הגז כמפורט
בהסכם; ) (2השלמת רכישת גז בכמות של  ;BCM0.43אך לא לאחר  1ביולי  .2011בהתבסס על
הערכות החברה לגבי היקף צריכת הגז הטבעי בתקופת ההסכם ,ההיקף הכספי הכולל המוערך של
העסקה הינו כ 35 -מליון דולר על פני כל התקופה כאמור לעיל .נכון למועד הדוח ,קיימות במדינת
ישראל כספקיות של גז טבעי ,ים תטיס EMG ,וכן ספקית פוטנציאלית נוספת .לחברה תלות בים
תטיס באספקת הגז הטבעי ,מאחר והחלפת ספק עלולה להיות כרוכה בעלויות מהותיות.
החברה מנהלת מגעים עם  EMGוכן עם הספקיות הפוטנציאלית הנוספת לרכישת גז לצורך המשך
הפעילות לאחר תום ההסכם עם ים תטיס ובעבור תחנת הכוח שאת הקמתה בוחנת החברה .לפרטים
אודות תחנת הכוח ראה סעיף  20להלן.
 .9.16.2הסכם עם נתיבי גז לישראל בע"מ
לצורך הובלת הגז הטבעי לאתר בחדרה ,ביום  11ביולי  2007התקשרה החברה בהסכם עם נתיבי
גז לתקופה של  6שנים ,עם אופציה להארכה לתקופה של שנתיים נוספות .הסכם ההולכה הוא בנוסח
שאושר על ידי רשות הגז הטבעי עבור צרכני ההולכה ,ונוסחו מתפרסם באתר של משרד התשתיות
הלאומיות ,כאשר התנאים המסחריים נקבעים באופן פרטני בין הצדדים .התמורה על-פי ההסכם
כוללת תשלום דמי חיבור חד פעמי עם ההתקשרות בהתאם להשקעה בפועל בחיבור למפעל
החברה ,וכן תשלום חודשי המחושב על בסיס שני מרכיבים) :א( סכום קבוע עבור קיבולת הגז כפי
שהוזמנה על ידי החברה; )ב( בהתאם לכמות הגז שהוזרמה למפעל בפועל .נכון למועד הדוח,
לחברה תלות בנתיבי גז .בהסכם התחייבה החברה לתשלום שנתי קבוע גם במקרה שלא תעשה
שימוש בפועל בהולכה ,בהיקף של כ 2 -מליון ש"ח לשנה .בהסכם קיימת התייחסות לשיפוי נתג"ז
במסגרת התמורה בשל תשלום פיצוי בגין פגיעה למקרקעין גובלים .נגד נתג"ז מתנהלת תביעת
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פיצויים ע"י בעלי החלקות הסמוכות לתחנת הפחתת הגז בגין ירידת ערך .ההליך מתנהל בפני ועדת
הערר והחברה אינה צד להליך .ביום  25בפברואר  2010התקבלה בחברה החלטת הוועדה להעמיד
את גובה הפיצוי על כ  2,670אלפי ש"ח .החברה בוחנת את ההחלטה ,את האפשרויות הערעור על
ההחלטה ואת היקף הפיצוי שיחול עליה  .לפרטים נוספים ,ראה סעיף  9.18.2.2להלן.
 .9.16.3הסכמים לרכישת ציוד עיקרי ל"מכונה  -"8במסגרת הקמת מערך חדש לייצור ניירות אריזה הידוע
בכינויו כ" -מכונה  ,"8כאמור בסעיף  9.1.4.3לעיל ,התקשרה החברה בהסכמים לרכישת הציוד
העיקרי של מערך הייצור האמור ולהקמת המבנים .הציוד שלעיל נרכש מהחברות המובילות בעולם
בתחום ייצור ומכירה של מכונות נייר כאשר הציוד העיקרי של מערך הייצור הוזמן מהחברה
האיטלקית  VOITHוחלקים משלימים נוספים הוזמנו מהחברה הפינית  METSOומהחברה
האיטלקית .SEEI
נכון למועד הדוח מרבית הציוד כבר סופק ויתרת הציוד אמורה להיות מסופקת עד לסוף מרץ .2010
ביום  15בינואר  2010הסתיים מרבית תהליך הקמת המכונה והחל תהליך ההרצה למכונה.
 .9.17צפי להתפתחות בשנה הקרובה בתחום הפעילות
כאמור בסעיף  9.1.4.3לעיל ,דירקטוריון החברה אישר הקמת מערך חדש לייצור ניירות אריזה ,הידוע
בכינויו כ" -מכונה  ,"8שיאפשר מתן מענה להיקפי הביקוש של השוק המקומי ,בעלות תחרותית יותר
לחברה ובאיכות נייר גבוהה יותר מול היבוא המתחרה .נכון למועד הדוח ,מכונה  8נמצאת בשלבי
הרצה וצפויה להתחיל לפעול במחצית שנת  ,2010ראה סעיפים  9.1.4.3ו 9.1.6 -לעיל .הפעלת
מכונת ניירות האריזה החדשה מצריכה הכפלה של כמויות איסוף פסולת הנייר המשמשת חומר גלם
ליצור ניירות אריזה ,במהלך השנים הבאות .אמניר פועלת להגדלת כמויות איסוף הפסולת,
להפעלתה השוטפת של מכונת ניירות האריזה החדשה ,בין היתר על ידי המשך העמקת פעילות
האיסוף בקרב לקוחות קיימים ופיתוח מקורות איסוף חדשים ,התאמת המבנה הארגוני ,הקמת אתר
חליפי למפעל אמניר בני ברק וצבירת מלאי .לפירוט נוסף אודות המכונה החדשה וההערכות להגדלת
חומר הגלם ראה סעיפים  9.1.4.3ו 9.1.6 -לעיל .לפרטים אודות המרלו"ג כאתר חליפי למפעל בבני
ברק ,ראה סעיף  18.3להלן.
במהלך השנה האחרונה ,החל התחום בפיתוח מואץ של סוגי נייר ,על בסיס  100%סיבים ממוחזרים,
שאיכותם הגבוהה תאפשר החלפת ניירות אריזה מבוססי תאית ,בתעשיית הקרטון הגלי בארץ
ובחו"ל .תהליך הפיתוח נמצא בשלבים מתקדמים ומיועד להגדיל את היקף השוק הפוטנציאלי של
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ניירות אריזה ,והשקת המוצרים בהדרגה ,מתוכננת במהלך שנת  ..2010לפרטים נוספים ראה סעיף
 9.4לעיל.
בנוסף ,מפעל אמניר בבני ברק ,מתוכנן לעבור למרלו"ג החדש במודיעין בסוף שנת  .2010לפרטים
אודות המרלו"ג ,ראה סעיף  18.3להלן.
כמו כן ,הגידול המשמעותי בכושר ייצור ניירות אריזה ממוחזרים ,עם הפעלת מערך הייצור החדש,
יאפשר הרחבת הפעילות של החטיבה הן בארץ והן בחו"ל .יחד עם תהליך פיתוח מוצרי נייר אריזה
מחליפי תאית על בסיס  100%סיבים ממוחזרים כאמור לעיל ,יאפשר לחטיבה לראשונה הרחבת
מכירת מוצרים אלו ,כתחליף לניירות אריזה מבוססי תאית בשווקים בחו"ל .המוצרים החדשים
יוצרים פוטנציאל רווחיות משופר ומתוכננים להימכר בתוספת מחיר משמעותית לטון נייר מיוצא
בהשוואה למחירי המכירה של סוגי הנייר הבסיסיים .החברה פעלה במהלך שנת  2009לפיתוח שווקי
הייצוא לקליטת עודפי הייצור שלא יקלטו על ידי השוק המקומי והחלה לשווק למספר סוכנים במדינות
באירופה ואחרות ניירות אריזה לסוגיהם .עם הפעלת מכונה  8בימים אלה ,צפויה פעולה זו להניב
מימוש של הגידול הצפוי במכירות ליצוא בהדרגה ,וגיוון פורטפוליו המוצרים והשווקים של התחום.
המידע בדבר קצב הפעלת המכונה החדשה הצפוי ובקשר לפיתוחים החדשניים ,הגידול בכושר
התפוקה הצפוי של החברה ,פיתוח שווקי היצוא וההערכות להגדלת חומר הגלם ,הינו בגדר מידע
צופה פני עתיד ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך ומהווה תחזיות והערכות בלבד של החברה
שהתממשותם אינה ודאית המבוססות על הערכות החברה נכון למועד הדוח ועל אינפורמציה קיימת
בחברה נכון למועד הדוח .התחזיות והערכות החברה כאמור לעיל עשויות שלא להתממש ,כולן או
חלקן ,או עלולות להיות שונות מההערכות והתחזיות הנוכחיות בשל גורמים שונים ,לרבות הזדמנויות
עסקיות שיעמדו בפני החברה ,שינויים בביקוש בשווקים בהם פועלת החברה ,היצע ועלויות של מוצרי
נייר בעולם ,גורמים הקשורים להשלמת הפיתוח ו/או התממשות איזה מגורמי הסיכון המפורטים
בסעיפים  9.18ו 22-להלן.
 .9.18גורמי סיכון בתחום פעילות הנייר והמיחזור
לפרטים אודות גורמי סיכון מקרו -כלכליים ראה סעיף  22להלן.
 .9.18.1גורמי סיכון ענפיים
 .9.18.1.1כפיפות לרגולציה
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הפעילות בתחום הנייר והמיחזור כפופה למערכות רגולטוריות בנושאים שונים )בעניין זה ראה סעיף
 9.15לעיל( .לשינויים ברגולציה תיתכן השפעה על החברות הפועלות בתחום הפעילות ,כגון ,החמרת
התנאים בתחום איכות הסביבה והחלטות שלטוניות על העלאת שכר המינימום .כמו כן ,אי אכיפת
הרגולציה בנושא איסוף פסולת בהתאם לחוק הניקיון וחוק המחזור עשויה לפגוע ביכולת הגדלת
האיסוף של פסולת הנייר על ידי החברה.
 .9.18.1.2תחרות
תחום פעילות זה הינו תחום תחרותי בו קיימת תחרות מול מוצרים מיובאים )בעניין זה ראה סעיף
 9.8לעיל( .כמו כן ,קיימת תחרות באיסוף חומרי הגלם .בארץ פעילים אספנים רבים בארץ ,מתוכם,
למיטב ידיעת החברה ,שניים בעלי נתחי שוק משמעותיים.
 .9.18.1.3חומרי הגלם
הגידול הצפוי בהיקפי הפעילות של מכונות הנייר של החברה ,המתבססות על פסולת נייר כסיב
הממוחזר ,מחייב הגדלת היקף איסוף הנייר המהווה את חומר הגלם לפעילות בתחום ייצור הנייר
ומציאת מקורות איסוף רחבים יותר .לפיכך ,עם תחילת הפעלתה של מכונה  8תידרש החברה לכמות
כפולה של פסולת נייר .אי מציאת כמות מספקת של פסולת הנייר לצורך הייצור תפגע ביכולת החברה
לממש את פוטנציאל הייצור שלה בניירות אריזה.
העדר אכיפה של חוק המיחזור ,המחייב מיחזור פסולת ,תקשה על מציאת מקורות חומרי גלם
אלטרנטיביים בעלות תחרותית .יחד עם זאת ,אישור חוק הניקיון כאמור בינואר  ,2007המטיל היטל
הטמנה על פסולת ,עשוי ,להערכת החברה ,עם אכיפתו היעילה להביא לשיפור ביכולת איסוף פסולת
הנייר .לפירוט נוסף ראה סעיף  9.15.2לעיל.
כמו כן ,עליה במחירי התשומות כגון אנרגיה ,חשמל ,הובלות ועמילן ,עלולה לפגוע ברווחיות החברה.
 .9.18.1.4איכות הסביבה
דרישת המשרד לאיכות הסביבה בקשר עם התחום ומתקניו מאלצת את החברה להקצות משאבים
כספיים משמעותיים בנושא זה .דרישות אלו ,עשויות להתרחב ולהתרבות בשל המודעות ההולכת
וגוברות לאיכות הסביבה והרגולציה המתפתחת בנושא ,דבר שיכול ויאלץ את החברה בקשר עם
תחום הפעילות להקצות משאבים כספיים נוספים.
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כמו כן ,מאחר והחברה עוסקת בין היתר בחומרים מסוכנים ורעילים ,היא חשופה לנזקים שעלולים
להיגרם בשל מוצרים אלו ,לרבות נזקים בריאותיים ,נזקים סביבתיים ,נזקים כתוצאה מהתלקחות
חומרים דליקים וכדומה .לפיכך ,החברה חשופה לתביעות שעשויות להשפיע לרעה על התוצאות
העסקיות של תחום הפעילות ולפגוע במוניטין שלה.
 .9.18.1.5לקוחות
בשל מיעוט הלקוחות בישראל של התוצרת המוגמרת בניירות אריזה ,קיימת תלות בלקוחות בישראל.
עם זאת ,בשל יתרונות יצרן מקומי ,הסיכון מוערך כבינוני .לגבי לקוחות היצוא ,המכירות מתבצעות
באמצעות סוכני מכירות זרים ,וכיוון שאינם הלקוח הסופי ,ניתן להחליפם בפרק זמן קצר ועל כן
התלות בהם נמוכה.
 .9.18.1.6סגירת הנמלים
החברה מייבאת חומרי גלם וחלפים המשמשים לייצור מוצריה באמצעות הנמלים במדינת ישראל.
סגירת הנמלים בישראל ,עלולה לפגוע בייבוא חומרי גלם וחלפים ועלולה להשפיע במישרין על פעילות
החברה .עם זאת ,מאחר והחברה מחזיקה מלאי חומרי גלם ,רק סגירה ממושכת של הנמלים תהיה
בעלת השפעה בינונית על פעילותה.
 .9.18.2גורמים מיוחדים
 .9.18.2.1תלות בספק הגז
כאמור בסעיף  9.11לעיל ,לחברה בפעילותה בתחום הנייר והמיחזור תלות בספק הגז ,ים תטיס,
שהינו למיטב ידיעת החברה ,נכון למועד הדוח אחד משני ספקי גז טבעי במדינת ישראל ,בנוסף ל-
 .EMGהפסקת ההתקשרות עם הספק כאמור ,תחייב את החברה להתקשר עם  EMGאו לעבור
לשימוש בסולר שהינו ,נכון למועד הדוח ,יקר משמעותית מהגז הטבעי .החלפת ספק עלולה להיות
כרוכה בעלויות מהותיות .לפרטים אודות ההתקשרות עם ים תטיס ראו סעיף  9.16.1לעיל.
 .9.18.2.2תלות במוליך הגז
באספקת הגז לאתר החברה בחדרה ,לחברה תלות בנתיבי גז המוליכה את הגז הטבעי לאתר
בחדרה באמצעות הצינור הימי עד לחדרה וצינור יבשתי עד לאתר בחדרה .להפסקת ההתקשרות עם
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מוליך הגז כאמור עלולה להיות השלכה מהותית על תחום הפעילות .לפרטים אודות ההתקשרות עם
נתיבי גז ראה סעיף  9.16.2לעיל.
 .9.18.2.3מונופולין
החברה מוכרזת כמונופולין בתחום ניירות האריזה בגלילים ובגליונות ,כהגדרת מונח זה בחוק
ההגבלים העסקיים )לעניין הכרזת החברה כמונופולין והבקשה אשר הגישה החברה לאחרונה לביטול
ההכרזה ,ראו סעיפים  9.15.6 ,9.1.2לעיל( ,וחלים עליה הדינים החלים על מונופול בישראל .הכלים
הסטטוטוריים הקבועים בחוק ההגבלים מקנים לממונה ,בין היתר ,את הזכות להתערב בנושאים
העלולים לפגוע בציבור ,לרבות הטלת מגבלות עסקיות על התאגיד ,ובכלל זה פיקוח על מחירים.
מגבלות אלו ,אם וככל שיוטלו ,עשויים להשפיע לרעה על תוצאות תחום הפעילות.
 .9.18.2.4ריכוזיות פעילות החברה בתחום הפעילות
פעילות הייצור בתחום פעילות זה מרוכזת במספר קטן של אתרים .פגיעה באחד או יותר מאתרי
הייצור ו/או ההפצה עשויים להשפיע מהותית על התוצאות הכספיות של תחום הפעילות.
 .9.18.3מידת השפעת גורמי הסיכון
להלן הערכות החברה לגבי סוגם ומידת השפעתם של גורמי הסיכון האמורים על תחום הפעילות.
לפרטים אודות הערכות גורמי הסיכון המקרו -כלכליים ראה סעיף  22להלן.

גורמי סיכון
גורמים ענפיים

גורמים מיוחדים

מידת ההשפעה
השפעה גדולה
• מחיר חומרי גלם
• תחרות

השפעה בינונית
• סגירת
הנמלים
• לקוחות

• תלות בספק הגז
• תלות במוליך
הגז

השפעה קטנה
• כפיפות לרגולציה
• חומרי גלם
• איכות סביבה
• מונופולין
• ריכוזיות פעילות
החברה
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 .10תחום פעילות שיווק צרכי משרד
 .10.1מידע כללי על תחום פעילות שיווק צרכי משרד
פעילות תחום שיווק צרכי משרד מתמקדת בשיווק של ציוד משרדי ,מוצרי נייר מתכלים ,טכנולוגיה
משרדית ,ריהוט משרדי ,ציוד משלים )מזון יבש ,מוצרי ניקיון( ,מוצרי אומנות ועוד .פעילות תחום
שיווק צרכי המשרד מבוצעת על ידי החברה באמצעות חברת הבת גרפיטי ועטר .גרפיטי ומתחריה
בתחום ,משווקים צרכי משרד ללקוחות עסקיים ,מוסדיים ,רשתות וחנויות ,בשיטת מכירה באמצעות
סוכני מכירות,

מוקדי מכירה ושירות טלפוניים ,אתר אינטרנט מסחרי אלקטרוני בשיטת ,B2B

כשבשוק פועלים מותגים רבים מקומיים ובינ"ל .שוק צרכי המשרד בישראל הנו שוק יציב יחסית ,אך
הנו מושפע ממחירי נייר ,מחירי פלסטיקה ,וברזל ,וכן לרמת הפעילות הכלכלית במשק יש השפעה על
שוק זה הבאה לידי ביטוי בשינוי הרגלי צריכה בתקופת מיתון .עיקר המוצרים המשווקים בתחום
בישראל ,הנם מוצרים מיובאים בהם עטים לסוגיהם ,ציוד משרדי ,מגרסות ,מכונות כריכה ,מוצרי נייר
מתכלים וכו' ,וכן מוצרים הנרכשים מיצרנים וספקים מקומיים בהם ריהוט משרדי ,מדפסות ,פקסים,
מחשוב וציוד נלווה ,מצלמות ,מוצרי מזון ,מוצרי טואלטיקה וכו'.
גרפיטי הינה חברה בת בבעלות מלאה של החברה .במשך למעלה מחמש עשרה שנים ,חברת
גרפיטי היא מהחברות המובילות בישראל במתן פתרונות כוללים לתחום צרכי המשרד בדרך של
אספקה ישירה למוסדות ועסקים.
גרפיטי מציעה ללקוחותיה ברחבי הארץ כ 12,000 -פריטים שונים ,הנתמכים במערך לוגיסטי ,הכולל:
שלושה אתרי אחסון והפצה )הממוקמים בראש העין ,טבריה ובבאר שבע( ,מערך הפצה הכולל רכבי
הפצה ,וכן משרדי שרות ומכירות הממוקמים בבאר שבע ,ירושלים ,טבריה וראש העין.
בנוסף ,גרפיטי מספקת שירותים בתחום מתן שירותי מיקור-חוץ ) ,(Outsourcingעל ידי אספקת מגוון
מוצרים רחב בתחום צרכי המשרד ,לעיתים תוך ניהול תקציב הרכש הרלוונטי של הלקוח ,ובאופן זה
מסייעת לארגונים גדולים לקצץ בעלויות ולהגביר את היעילות .לגרפיטי אתר אינטרנט בין עסקי
) (B2Bלהזמנות מקוונות ,המאפשר ללקוחות גרפיטי לבצע הזמנותיהם ובו בעת לנהל ולבקר את
תקציבי הרכש שלהם .כלי זה מאפשר לגרפיטי לשרת מגוון לקוחות רב יותר ,ללא גידול משמעותי
בעלויות השיווק.
גרפיטי אינה מייצרת את צרכי הציוד המשרדי בעצמה ,אלא רוכשת את הציוד ממספר רב של ספקים
)היולט פקרד בע"מ ,ברדר -רשף פתרונות הנדסה בע"מ ,זירוקס ישראל בע"מ ,מונדי ,חוגלה-
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קימברלי ,שטראוס-עלית בע"מ ,אפיק מוצרי הדפסה בע"מ ,קנון -קרט ישראל בע"מ ועוד( ,ומשווקת
אותו ללקוחותיה .כמו כן ,משמשת גרפיטי באמצעות עטר ,חברה בת בבעלותה המלאה ,כמפיצה
בלעדית של מותגים בינלאומיים בתחום הציוד המשרדי כגון ארטליין )) (Sachihata Incלהלן:
"ארטליין"( ,מיצובישי )) (Uni- Mitsubishi pencil co.להלן" :מיצובישי"( ,מקס )(Max co LTD
)להלן" :מקס"( ,שניידר )) (Schneider Schreibgerate GmbHלהלן" :שניידר"( ופלווז ) Fellowes
) (Distribution Services B.V.להלן" :פלווז"(.
קצב ההתפתחות הטכנולוגית של המגזר העסקי בישראל ,מביא לביקוש הולך וגדל למוצרים מבוססי
טכנולוגיה המשווקים על ידי גרפיטי ,כולל מיכון משרדי ,מדפסות ,חומרה ,תוכנה ,ומוצרים מתכלים
כגון טונרים ,ראשי דיו ועוד.
גורמי הצלחה קריטיים בתחום פעילות זה הינם רמת שירות גבוהה הנתמכת בלוגיסטיקה מורכבת
והפחתת עלויות על ידי שיפור מקורות רכש בדגש על מעבר לרכש מהמזרח הרחוק.
בתחום שיווק ציוד משרדי קיימים מתחרים רבים לגרפיטי .לפרטים אודות התחרות בתחום פעילות
זה ראה סעיף  10.7להלן.
ביום  4באוגוסט  2008הושלמה עסקה בין גרפיטי ובין יבנה פיטנגו  (1994) 2000בע"מ )להלן:
"יבנה פיטנגו"( העוסקת אף היא בשיווק ציוד וצרכי משרד לעסקים ומוסדות בצפון הארץ ,לרכישת
עסקיה ופעילותה של יבנה פיטנגו בתחום הציוד המשרדי ,לרבות תיק הלקוחות ואתר האינטרנט
שלה .במסגרת העסקה נרכש גם מלאי ציוד משרדי וציוד נוסף .מחזור המכירות השנתי של יבנה
פיטנגו ערב השלמת העסקה עמד על כ 20 -מליון .₪
 .10.2מוצרים ושירותים בתחום פעילות שיווק צרכי משרד
המוצרים העיקריים בתחום הציוד המשרדי והמיכון המשרדי ,הנמכרים על ידי גרפיטי כוללים בין
השאר – ציוד משרדי ,טונרים וראשי דיו ,תוכנות ,ציוד היקפי ,מחשבים ,עזרי הוראה ותצוגה ,מערכות
תיוק ,מוצרי נייר ,ריהוט משרדי ,וכן צרכי משרד אחרים ,כגון מוצרי מזון וחומרי ניקיון .חברת הבת של
גרפיטי ,עטר ,עוסקת במכירת והפצת מותגים בתחום הציוד המשרדי.
הביקוש למוצרים המשווקים בתחום הפעילות הנו קשיח יחסית ,שכן מדובר ברובם במוצרי צריכה
בסיסיים .על אף האמור ,בתקופות מיתון ניכר כי הרגלי הצריכה משתנים ,בשל מגמת חסכון וצמצום
חוצה ארגונים ,לרבות צרכי המשרד בהם .תמהיל המוצרים דומה למדי בין הארגונים השונים
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המהווים את לקוחות התחום .שוק צרכי המשרד הינו שוק מסורתי שלא ניחנים בו שינויים גדולים .את
עיקר השינויים בהיבט מוצרים ,ניתן למצוא בטכנולוגיה המשרדית )מדפסות ,פקסים וכו'( ,אולם לא
מדובר בשינויים המהותיים לפעילות התחום.
גרפיטי מפרסמת את מוצריה באמצעות קטלוג מחירים ועלוני מבצעים המופצים ללקוחותיה.
לכל המוצרים אותם משווקת גרפיטי קיימים מוצרים מתחרים הנמכרים על ידי ספקים/משווקים רבים.
 .10.3בתחום פעילות זה אין מוצר אשר הכנסות החברה ממנו מהוות מעל  10%מסך הכנסותיה .לפרטים
אודות הכנסות תחום הפעילות ראה סעיף  7.1לעיל.
 .10.4לקוחות תחום פעילות שיווק צרכי משרד
גרפיטי מוכרת את מוצריה לאלפי לקוחות בתחום העסקי והמוסדי ,בישראל בלבד .מבין לקוחותיה של
גרפיטי נמנים ארגונים גדולים בפריסה מקומית או ארצית )כגון משרדי ממשלה ,בנקים ,קופות חולים
וכד'( המונים אלפי עובדים וכן ארגונים קטנים המונים מספר מצומצם של עובדים.
בשנים  2008 ,2009ו , 2007 -כ ,32% -כ 25% -וכ 21%-בהתאמה ממכירות גרפיטי נבעו מזכיה
במכרזים שונים אשר היקנו לגרפיטי חוזי אספקה לתקופות של שנה עד ארבע שנים .ההתקשרויות
שנעשו באמצעות מכרזים ,הינן מעצם טיבן לתקופה מוגבלת בהתאם לתנאי המכרז ,כאשר עם סיום
תקופת ההסכם ,מסתיימת ההתקשרות.
במהלך השנים  2008 ,2009ו 2007 -לא היה לקוח בתחום פעילות זה שההכנסות ממנו היוו 10%
או יותר מסך ההכנסות של החברה באותן התקופות .כמו כן ,נכון למועד הדוח לגרפיטי אין תלות
בלקוח כלשהו.
 .10.5שיווק והפצה בתחום פעילות שיווק צרכי משרד
הזמנות למוצרים בתחום פעילות זה מגיעות לגרפיטי ממקורות שונים )אנשי מכירות שטח ,מוקד
מכירות טלפוני ,דואר אלקטרוני ,פקס ,ואתר סחר אלקטרוני( .כל ההזמנות מנותבות למערכת עיבוד
הזמנות ,המפיקה משימות ליקוט הזמנות לימים הקרובים .את ההזמנות שלוקטו מסדרים על פי יעדי
החלוקה ,והמוצרים שהוזמנו נשלחים לתעודתם לרוב כבר למחרת.
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במהלך שנת  2008גרפיטי השיקה קמפיין שווק הכולל הפצת פרסומים בעיתונות יומית ,אשר נמשך
גם במהלך שנת .2009
מערכת ההפצה של גרפיטי מבוססת על צי משאיות בבעלותה ,בתוספת גיבוי של קבלני הפצה
חיצוניים למקרים של עומס בביקושים .אין לגרפיטי תלות באף אחד מהקבלנים החיצוניים.
לעניין היות עטר מפיצה בלעדית של מספר ספקים בישראל ראו סעיף  10.1לעיל.
 .10.6צבר הזמנות בתחום פעילות שיווק צרכי משרד
בתחום פעילות זה אין צבר הזמנות .ההזמנות מבוצעות בפרק זמן קצר ולרוב כבר ביום שלמחרת
ההזמנה.
 .10.7תחרות בתחום פעילות שיווק צרכי משרד
 .10.7.1תנאי התחרות בתחום הפעילות
תחום הציוד המשרדי באספקה ישירה למוסדות ועסקים מונה שלושה שחקנים דומיננטיים עיקריים:
גרפיטי ,אופיס דיפו )ישראל( בע"מ ,וקרביץ ) (1974בע"מ ,אשר חולשים בעיקר על נתח לקוחות
שהתקשרות עימם נעשית על פי מכרזים ועל לקוחות אסטרטגיים )כגון בנקים ורשויות מקומיות(.
בנוסף לשחקנים כאמור ,בשוק הלקוחות העסקיים פועלים גם מספר רב של מתחרים בעלי נתחי שוק
קטנים הפעילים בעיקר בשטח גיאוגרפי מצומצם.
גרפיטי אינה מסוגלת להעריך את חלקה בשוק ,מאחר וגרפיטי משווקת מגוון רחב מאוד של מוצרים
בתחום צרכי המשרד במטרה להעניק פתרון כולל לאספקת מוצרים שונים בתחום צרכי המשרד .בשל
זאת ,קיים קושי להגדיר את גודל השוק הרלבנטי ,ואת חלקה של גרפיטי בו .לצורך אישור הממונה
על ההגבלים העסקיים לרכישת פעילות יבנה פיטנגו )כאמור בסעיף  10.4לעיל( ,הוערך נתח השוק
של גרפיטי כעומד על עד כ) 10% -על בסיס הערכה(.
במהלך חודש ינואר  2010קיבלה גרפיטי הודעה ממשרד התמ"ת על פתיחת חקירה בעניין תלונה
שהגישה די.סי .תעשיות נייר ופלסטיק בע"מ לממונה על היטל היצף והיטל משווה במשרד התמ"ת,
על יבוא בהיצף של כוסות נייר מסין לישראל ,בין היתר על ידי גרפיטי .בשלב המוקדם בו מצויה
החקירה לא ניתן להעריך תוצאותיה ,לרבות אם יוטל היטל היצף ובאיזה שיעור .להערכת גרפיטי גם
אם יוטל היטל בשיעור המבוקש ,ההשפעה עליה תהיה שולית.
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 .10.7.2שמות המתחרים המשמעותיים בתחום הפעילות
להלן פרוט המתחרים העיקריים של גרפיטי בתחום פעילות זה למיטב ידיעת החברה :קרביץ )(1974
בע"מ ,אופיס דיפו )ישראל( בע"מ ,אופק חדש בע"מ ,פיתגורס ) (1986בע"מ ,ארטא ציוד לאומנות
גרפיקה ומשרד בע"מ ,לאוטמן רימון בע"מ ופאן ייצור וייבוא ציוד משרדי בע"מ.
 .10.7.3שיטות להתמודדות עם התחרות
גרפיטי מתמודדת עם מתחריה על ידי עמידה בסטנדרטים גבוהים של איכות ושרות .כמו כן ,הגודל
ומגוון המוצרים של גרפיטי מקנים לה יתרון אל מול מתחריה.
לגרפיטי מוקד מכירות ושירות מתקדם הנותן מענה מהיר ללקוחותיה .גרפיטי מנהלת את מחסן
מוצריה באופן ממוחשב וחלקו הגדול מנוהל באופן אוטומטי.
 .10.8עונתיות
מכירות גרפיטי בחציון השני של שנה קלנדרית גבוהות בדרך כלל מהחציון הראשון של אותה שנה
בשל תחילת שנת הלימודים ומימוש תקציבי רכש שנתיים של מוסדות ועסקים .בחציון השני של שנת
 2009מכירות גרפיטי היו גבוהות בכ 18% -מהחציון הראשון של אותה שנה ,המכירות בחציון השני
של שנת  2008היו גבוהות בכ 15% -מהחציון הראשון של אותה שנה והמכירות בחציון השני של
שנת  2007היו גבוהות בכ  10%מהחציון הראשון של אותה שנה.
 .10.9רכוש קבוע מקרקעין ומיתקנים בתחום פעילות שיווק צרכי משרד
גרפיטי שוכרת מבנים בארבעה אתרים שונים.
האתר ראשון הינו בפארק אפק בראש העין בשטח של כ 5,350 -מ"ר ,המשמש כמרכז לוגיסטי ראשי
ומטה גרפיטי .כ 120 -מטר מתוך השטח כאמור מושכרים בשכירות משנה עד לחודש אוקטובר
 .2010תקופת השכירות של האתר בפארק אפק הינה לארבע שנים )עד שנת  ,(2011כשלגרפיטי
שמורה הזכות להביא את השכירות לידי סיום בסוף שנת  2009ובכל מועד לאחר מכן על פי הסכם
השכירות .קיימת לגרפיטי אופציה להארכת תקופת השכירות לשנתיים נוספות ,עד שנת 2011
כאמור .אתר גרפיטי בראש העין ,מתוכנן לעבור למרלו"ג החדש במודיעין בסוף שנת  .2010לפרטים
אודות המרלו"ג ,ראה סעיף  18.3להלן.
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אתר נוסף נמצא ברחוב כנפי נשרים בירושלים בגודל של כ 600-מ"ר .כ 150 -מטר מתוך השטח
האמור מושכרים בשכירות משנה לשוכר משנה מקומי .יתר האתר משמש כחנות ומחסן .תקופת
השכירות לאתר זה הינה עד לחודש אוקטובר .2014
האתר השלישי נמצא בבאר שבע ומשמש כמחסן ומוקד מכירות .שטח האתר הינו כ 1,140 -מ"ר.
תקופת השכירות לאתר זה הינה עד לחודש דצמבר .2011
האתר הרביעי נמצא בטבריה ומשמש כמחסן ומוקד מכירות .שטח האתר הינו כ 2,200-מ"ר .תקופת
השכירות לאתר זה הינה עד לחודש אוקטובר  .2010קיימת לגרפיטי אופציה להארכת תקופת
השכירות לשנתיים נוספות.
בנוסף ,לגרפיטי מערך הפצה הכולל כ 32-רכבי הפצה ,וכן משרדי שרות ומכירות הממוקמים בבאר
שבע ,ירושלים ,טבריה וראש העין .לעניין בחינת המרלו"ג כאתר חליפי לאתרי ההפצה של גרפיטי,
ראה סעיף  18.3להלן.
 .10.10ספקים בתחום פעילות שיווק צרכי משרד
גרפיטי משווקת מוצרים הנרכשים ממספר רב של ספקים המפורטים בסעיף  10.1לעיל ,וכן משמשת
באמצעות עטר מאז הקמתה ,כמפיצה בלעדית של מספר חברות כמפורט בסעיף  10.1לעיל.
לגרפיטי הסכמים עם ספקיה המרכזיים ובהם מוסדרים נושאים שונים כגון :רמת שרות ,החזרות,
תיקונים וכיו"ב .ההסכמים כאמור הינם בדרך כלל הסכמי מסגרת שנתיים כאשר כמות המוצר
המוזמנת בפועל נקבעת בהתאם לביקושים במהלך אותה שנה .לגבי הספקים האחרים ,מחירי הקניה
נקבעים מפעם לפעם במשא ומתן בין הצדדים כאשר במרבית הקטגוריות של מוצרים יש לפחות שני
ספקים ,דבר המאפשר שיפור יכולת הקניה.
לגרפיטי אין תלות באף אחד מספקיה המפורטים לעיל.
מונדי ,חברה כלולה של החברה ,הינה ספק ניירות הכתיבה וההדפסה העיקרי של גרפיטי בתחום
פעילות של צרכי ציוד משרד .גרפיטי מתקשרת עם מונדי בהסכם מסגרת שנתי המפרט עקרונות
מסחריים בין היתר בהתייחס לעלות ומנגנון הצמדה,

כאשר הכמות נקבעת בהתאם לביקושים

במהלך השנה .שיעור הרכישות של ניירות כתיבה והדפסה על ידי גרפיטי ממונדי בשנים ,2009
 2008ו 2007 -הינו  15.7% ,22.3%ו 23.4% -מסך הרכישות של ציוד משרדי ,בהתאמה.
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 .10.11הון חוזר
 .10.11.1מדיניות החזקת מלאי ומוצרים מוגמרים
רמות המלאי של המוצרים המוגמרים בתחום הציוד המשרדי הינן רמות תפעוליות המותאמות למשך
האספקה והצורך בשמירת מגוון .בממוצע רמות המלאי הינן של כחודשיים אספקה צפויה.
 .10.11.2מדיניות החזרה ,החלפה ואחריות מוצרים
המוצרים בתחום הציוד המשרדי נמכרים מכירה סופית והם מוחזרים על בסיס מוצר פגום או בגין אי
התאמה בין ההזמנה לבין האספקה .כאשר קיימת תלונה של לקוח לגבי פגם או אי התאמה ,התלונה
נבדקת ובמידה ונמצאת נכונה מוחזרת הסחורה ונשלח זיכוי ללקוח .כמות ההחזרות אינה משמעותית
לגבי היקפי הפעילות כולה.
גרפיטי מעניקה אחריות למוצרים אותם היא משווקת ומוכרת בהתאם לאחריות היצרן )ככל שניתנת(
של אותו מוצר.
 .10.11.3ממוצע תקופות דיווח של אשראי
להלן יפורטו נתונים אודות התקופה וההיקף הממוצע בתקופות דיווח לשנים  2008 ,2009ו2007 -
של אשראי מספקים ולקוחות:

לקוחות
ספקים

31.12.07
31.12.08
31.12.09
ממוצע היקף ממוצע ימי
היקף
ממוצע
היקף
אשראי
אשראי
ימי
אשראי
ימי
אשראי
ממוצע אשראי ממוצע אשראי ממוצע
במיליו
במיליוני
במיליוני
ני ש"ח
₪
ש"ח
101
39.5
97
42.8
99.7
48.3
117
27.8
118
40.6
115
38.3

ממוצע ימי המלאי של התחום בשנת  2009הינו  70יום.
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 .10.12מגבלות ופיקוח על פעילות התאגיד בתחום פעילות שיווק צרכי משרד
 .10.12.1חוק שעות עבודה
תחום הפעילות כפוף להוראות חוקי המגן בתחום דיני העבודה ובכלל זה לחוק שעות עבודה ומנוחה,
התשי"א .1951-לפרטים ראה סעיף  9.15לעיל.
 .10.12.2רשיונות עסק -לגרפיטי רישיון עסק לצמיתות ,לאחסנה ושיווק של ציוד משרדי ונייר.
 .10.12.3בקרת איכות ותקינה
גרפיטי מחוייבת לסטנדרטיים הגבוהים ביותר ,ועומדת בתקנים הישראלים ובתקני ISO 2000, 9001
בתחום הפצת ציוד משרדי לעסקים ומוסדות .גרפיטי הינה ספק מוכר של משרד הביטחון .בנוסף,
לחלק מהמוצרים המשווקים על ידי תחום הפעילות תווי תקן של מכון התקנים הישראלי .מעבר לאמור
לעיל לא קיימות מגבלות מיוחדות על תחום פעילות זה.
 .10.13צפי להתפתחות בתחום הפעילות בשנה הקרובה
החברה בוחנת התרחבות תחום פעילות זה באמצעות רכישה או שיתופי פעולה עם ספקים קטנים של
ציוד משרדי .כמו כן ,החברה בוחנת ומתמקדת ביצירת שיתופי פעולה אסטרטגיים על מנת לשפר את
בסיס פעילותה של גרפיטי באמצעות הרכש ,שיטות המכירה והתמיכה המיחשובית למערכות המידע
של גרפיטי.
כמו כן ,מתוכנן אתר גרפיטי בראש העין ,לעבור למרלו"ג החדש במודיעין בסוף שנת  ,2010וכפי
הנראה בהתאם יידרשו השקעות בציוד הנדרש לאחסון והפצה .לפרטים אודות המרלו"ג ,ראה סעיף
 18.3להלן.
המידע האמור לעיל הינו בגדר מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,ומהווה תחזיות
והערכות בלבד של החברה שהתממשותם אינה ודאית ומבוסס על אינפורמציה קיימת בחברה נכון
למועד הדוח .התחזיות והערכות החברה עשויות שלא להתממש ,כולן או חלקן ,או להתממש באופן
השונה מהותית מכפי שנצפה .הגורמים העיקריים העשויים להשפיע על כך הינם הזדמנויות עסקיות
שיעמדו בפני החברה ,תלות בגורמים חיצוניים ,שינויים בביקוש ובהיצע ,התפתחות ושינויים ברגולציה
ו/או התממשות איזה מגורמי הסיכון המפורטים בסעיפים  10.14ו 22-להלן.
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 .10.14גורמי סיכון בתחום הפעילות של צרכי ציוד משרדי
לפרטים אודות גורמי סיכון מקרו-כלכליים ,ראה סעיף  22להלן.
 .10.14.1גורמי סיכון ענפיים
 .10.14.1.1מכרזים
כמתואר לעיל ,הפעילות בענף זה הינה באמצעות זכייה במכרזים גדולים לתקופות מוגדרות וקצובות.
אין כל ודאות ,כי בעתיד תמשיך החברה ו/או חברות הבנות לזכות במכרזים .לפיכך ,עלולים היקפי
המכירות לקטון בצורה מהותית ,דבר שעלול לפגוע ברווחיות תחום הפעילות.
 .10.14.1.2סיכוני אשראי לקוחות
מרבית מכירות בתחום פעילות זה נעשות בישראל ,כאשר חלק מהמכירות נעשה ללא בטחונות
מלאים .החברה בוחנת באופן שוטף את טיב הלקוחות על מנת לקבוע אם נדרשת הפרשה בגין חובות
מסופקים וכן את סכומם .להערכת החברה ,הדוחות הכספיים של החברה כוללים הפרשות נאותות
בגין חובות מסופקים
 .10.14.1.3תחרות
התחום פועל במשק תחרותי בו קיימת תחרות רבה ,לעניין זה ראה סעיף  10.7לעיל .כניסה של
מתחרים חדשים ו/או הרחבת פעילות של מתחרים קיימים יכול להשפיע לרעה על היקפי פעילותה של
החברה בתחום פעילות זה ועל התוצאות הכספיות של תחום הפעילות.
 .10.14.2גורמים מיוחדים
בלעדיות
כאמור בסעיף  10.1לעיל ,גרפיטי )באמצעות עטר( ,היא המפיצה הבלעדית בישראל של מספר
מותגים בינלאומיים בתחום הציוד המשרדי .באם תסתיים הבלעדיות כאמור באופן כולל ,עלול הדבר
להשפיע על תחום הפעילות .יחד עם זאת לאור העובדה שגרפיטי מהווה סוכן בלעדי של מספר
ספקים רב ,להערכת גרפיטי השפעת סיום בלעדיות עם מספר מצומצם של ספקים אינה מהותית.
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 .10.14.3מידת השפעת גורמי הסיכון
להלן הערכות החברה לגבי סוגם ומידת השפעתם של גורמי הסיכון האמורים על תחום הפעילות.
לפרטים אודות הערכות גורמי הסיכון המקרו -כלכליים ראה סעיף  22להלן.

מידת ההשפעה

גורמי סיכון
השפעה גדולה
גורמים ענפיים

השפעה בינונית

• תחרות

השפעה קטנה

• סיכון אשראי
לקוחות
• מכרזים
• בלעדיות

גורמים מיוחדים
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 .11תחום פעילות מוצרי אריזה וקרטון
 .11.1מידע כללי על תחום פעילות מוצרי אריזה וקרטון
 .11.1.1מבנה תחום פעילות מוצרי אריזה וקרטון והשינויים החלים בו
פעילות תחום מוצרי אריזה וקרטון מתמקדת בעיקר בייצור ומכירה של אריזות קרטון ,המשמשות
בעיקר ללקוחות מתחומי התעשייה והחקלאות ובייצור ומכירה של אריזות מדף מקרטון למוצרי
צריכה ,המשמשות בעיקר לתחומי התעשייה ,החקלאות ,התרופות ,המזון והקוסמטיקה .פעילות
הייצור והמכירה של אריזות מדף ואריזות קרטון מבוצעת על ידי החברה באמצעות חברות הבת כרמל
ופרנקל -כ.ד ,אשר אוחדו כאמור בדוחות הכספיים של החברה החל מיום .1.9.08
תעשיית הקרטון ,משרתת לקוחות מתחומי התעשייה ,החקלאות ותעשיית המזון והמשקאות.
כתוצאה מכך ,המשתנה המקרו כלכלי ,שלו ההשפעה המשמעותית ביותר על הביקוש למוצרי אריזה
וקרטון ,הינו רמת הפעילות הכלכלית במשק והיקפי היצוא של לקוחותיה.
כרמל ,עוסקת בתכנון ,ייצור ושיווק מוצרי אריזה מקרטון .כמו כן ,לכרמל יכולת ייחודית בתחום
ההדפסה הדיגיטלית.
מיכלי טריוול )ישראל( בע"מ )להלן":טריוול"(  -חב' בת בבעלות מלאה של כרמל שנרכשה בשנת
 1988מידי כור מזון בע"מ .טריוול עוסקת בתכנון ,ייצור ושיווק מיכלים מיוחדים מקרטון תלת גלי
)מתוצרת כרמל( ,בשילוב חומרים נוספים ,המיועדים לאריזת ומשלוח מוצרים בעיקר לשוק ההיי-טק,
משלוחים בצובר ועוד .כמו כן ,מייצרת טרייוול משטחי עץ לשוק המקומי וליצוא.
החל מיום  ,1.9.08פרנקל -כ.ד הנה חברה בת באמצעות החזקה במישרין ובעקיפין של החברה.
פרנקל -כ.ד ,נמנית עם החברות המובילות בתכנון ,ייצור ושיווק אריזות למוצרי צריכה ועוסקת בתחום
אריזות מדף מקרטון דחוס .פרנקל -כ.ד מציעה פתרונות אריזה ייחודים המותאמים לצרכיהם של
לקוחותיה הרבים ,מתחום התעשייה ,החקלאות ,תעשיות המזון והמשקאות ,הקוסמטיקה,
הפרמצבטיקה והתעשייה עתירת הידע.
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 .11.1.2שינויים בהיקף הפעילות בתחום פעילות מוצרי אריזה וקרטון
תעשיית הנייר בעולם הינה באופן היסטורי תעשייה מחזורית ,המתאפיינת בשנים רווחיות יותר
המביאות לגל השקעות בתעשיית הנייר והרחבת כושר התפוקה .בעקבות כך ,בשנים העוקבות נוצר
עודף היצע ,שגורם לירידה ניכרת ברווחיות למשך מספר שנים עד ששוב מתאזן ההיצע עם הביקוש.
כתוצאה מכך ,ומהעובדה שמדובר בתעשייה עתירת הון ,נוהגת תעשיית הנייר העולמית לייצא את
עודפי היצור במחירים נמוכים יחסית ובתמחיר שולי )דהיינו כיסוי העלות המשתנה ותרומה כלשהי
לעלויות הקבועות(.
להערכת החברה ,סה"כ שוק מוצרי האריזה והקרטון בישראל שגדל בשנת  2007בכ ,3%-ירד בכ-
 ,3%בשנת  ,2008עקב הקרה בחקלאות בתחילת אותה השנה ועקב המיתון המעמיק הנובע
מהמשבר הפיננסי העולמי ,שהחל במחצית שנייה של  2008ושמר על רמתו הנמוכה בשנת 2009
עקב המיתון המעמיק הנובע מהמשבר הפיננסי העולמי.
במהלך שנת  2009נפגעה פעילותה של טרי -וול באריזות המיוצרות על ידה לשוק ההי -טק ,אליו
מוכוונים מוצרי טרי -וול ,בשל הירידה הקשה שחווה שוק ההי טק נוכח המשבר הכלכלי העולמי ,אולם
לירידה זו לא הייתה כל השפעה מהותית על תחום הפעילות בכללותו.
 .11.1.3התפתחויות בשווקים של תחום פעילות מוצרי אריזה וקרטון ושינויים במאפייני הלקוחות שלו
לאחר עלית המחירים בשנת  2007וירידת מחירי הנייר בשנת  ,2008עקב עודפי היצע והשפעתו של
המשבר הכלכלי על תעשיית האריזות ,בשנת  2009ירדו מחירי הנייר והעץ .המשבר בכלכלה
העולמית ותוצרי הלוואי שלו בדמות מיתון חריף ,ומצוקת האשראי יצרו קיטון מהותי בהיקף הסחר
העולמי וכנגזר מכך בביקוש למוצרי אריזה בעולם כולו .עודפי הייצור של מפעלי הנייר הגדולים
באירופה מופנים לשווקי ה"פריפריה" ,ביניהם ישראל ,במחירים נמוכים .השפעות אלו התעצמו
ברבעון הרביעי של שנת  2008והשפיעו גם על הפעילות בשנת  2009באופן שנוצרה ירידה בעלויות
חומרי הגלם שמהווה המרכיב העיקרי בייצור אריזות קרטון וחל שיפור ברווח התפעולי.
 .11.1.4גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום פעילות מוצרי אריזה וקרטון והשינויים החלים בהם
בפעילותה של חברה בתחום מוצרי אריזה וקרטון ניתן להצביע על מספר גורמי הצלחה קריטיים,
המשפיעים על פעילותה:
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 .11.1.4.1המצב הכלכלי במשק הישראלי  -תעשיית הקרטון משרתת את התעשייה ,החקלאות ותעשיית המזון
והמשקאות .כתוצאה מכך ,לפעילות כלכלית רחבה וענפה קיימת השפעה משמעותית לטובה על
הביקוש למוצרי אריזה וקרטון ,ולמשבר כלכלי השפעה שלילית על האמור.
 .11.1.4.2השקעה בציוד הנדרש לצורך ייצור  -המכונות המייצרות מוצרי אריזה וקרטון הינן מכונות יקרות
במיוחד ,הן מבחינת עלות רכישתן והן מבחינת תחזוקתן .על כן ,יכולת מימון וגיוס כספים ,מהווה
יתרון בתחום הפעילות.
 .11.1.4.3איכות המוצרים ושירות הלקוח  -איכות גבוהה של מוצרים ,זמינות ושירות טוב ללקוח הינם גורם
הצלחה חשוב בתחום הפעילות .איכות ושירות ברמה גבוהה תורמים לשימור הלקוחות הקיימים וכן
להגדלת מספר הלקוחות.
 .11.1.4.4מוניטין  -בשל אופי תחום הפעילות ,מוניטין הינו גורם הצלחה מרכזי בתחום הפעילות.
 .11.1.5שינויים במערך הספקים וחומרי הגלם לתחום פעילות מוצרי אריזה וקרטון
חומר הגלם העיקרי המשמש לייצור קרטון גלי הינו נייר .אספקת חומר גלם זה חיוני לתהליך .הנייר
המשמש לייצור מוצרי תחום הפעילות נרכש בחלקו מייבוא )כל מוצרי הנייר הטבעי המשמשים לייצור
 כ 45% -מכלל חומרי הגלם( ובחלקו מיצרן מקומי )כל חומרי הנייר הממוחזר המשמשים לייצור  -כ- 55%מכלל חומרי הגלם( -נייר חדרה תעשיות ,חברת בת של החברה וחלק ממגזר הנייר והמיחזור.
ראוי לציין ,כי באירופה  85%-90%מחומרי הגלם המשמשים לייצור מוצרי האריזה והקרטון הינם
חומרים ממוחזרים וקיימת מגמה של עליית השימוש בחומרים ממוחזרים גם בתחום הפעילות בארץ.
 .11.1.6מחסומי הכניסה והיציאה העיקריים של תחום פעילות מוצרי אריזה וקרטון והשינויים החלים בהם
 .11.1.6.1ניתן להצביע על מספר מחסומי כניסה המשפיעים על יכולת של חברה להיכנס לפעילות ייצור מוצרי
אריזה וקרטון:
)א( הון ראשוני  -מעצם היות תעשיית מוצרי האריזה והקרטון תעשייה עתירת הון ,עם השקעות כבדות
בתשתיות בציוד )מכונות נייר ,מערכי טיפול בפסולת נייר ותשתיות נלוות( ,לצורך כניסה לתחום
הפעילות נדרש הון התחלתי משמעותי .כמו כן ,גם לאחר ההשקעות בהון הראשוני ,תחום פעילות זה
מתאפיין בהשקעה ניכרת בתחזוקת הציוד.
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)ב( כוח אדם מיומן  -ייצור מוצרים בתחום דורשים כוח אדם מקצועי ומיומן .חברה המתחילה לפעול
בתחום פעילות זה נדרשת לגייס כוח אדם מתאים ,וייתכן כי חברה שתחפוץ לפעול בתחום תתקשה
לגייסו.
)ג( זמן חדירה ממושך  -חדירה לתחום הפעילות דורשת זמן רב ,בעיקר בשל ההשקעות המשמעותיות
בהקמת הציוד הנדרש ,הכשרת כוח האדם כאמור לעיל והחשיבות למוניטין בתחום הפעילות.
)ד( גופים גדולים  -בשל אופי תחום הפעילות ,לרבות הציוד הרב והעלויות הנדרשות לרכישתו ,אין מקום
בתחום לגופים קטנים בעלי היקפי פעילות קטנים .לגופים קטנים כאמור קשה לעמוד בעלויות הרבות
והגבוהות הנדרשות לפעילות בתחום.
להערכת החברה ,אין מחסומי יציאה מהותיים מהתחום ,למעט כמפורט להלן .הפסקה מיידית של
הפעילות תצריך עריכת הסדרים עם הלקוחות לעניין השלמת אספקת מלאי מוצרים והסדרת
תשלומים לספקים.
 .11.1.7מבנה התחרות בתחום פעילות מוצרי אריזה וקרטון ושינויים החלים בו
תעשיית הקרטון הגלי הינה עתירת הון ,עובדה המשמשת כחסם טבעי לכניסה ויציאה של מתחרים
לענף ,בשל העלויות הגבוהות הנדרשות לצורך הכניסה לתעשייה .התחליפים למוצרי הקרטון הגלי
הם בעיקר אריזות גמישות למשקאות וארגזי פלסטיק למשחטות.
לפרטים נוספים אודות התחרות בתחום ,ראה סעיף  11.7להלן.
 .11.2מוצרים ושירותים בתחום פעילות מוצרי אריזה וקרטון
 .11.2.1המוצרים והשירותים העיקריים:
 .11.2.1.1קרטון -החברה עוסקת באמצעות חברת הבת כרמל בייצור מוצרי קרטון הנחלקים לשלוש קטגוריות:
)א( מוצרי קרטון גלי  -מוצרי הקרטון הגלי ,שהינם החלק המרכזי בתחום הפעילות ,מיוצרים ומעובדים
בהתאם לדרישות ספציפיות של הלקוחות ,שנקבעות על פי סוג הסחורה המאוחסנת ,סוג האריזה,
עומסי המשקל הצפויים להיות מופעלים על האריזה בתהליך השינוע ,תנאי טמפרטורה ולחות בעת
האיחסון ובעת השינוע ,עיצוב גרפי של האריזה וכיו"ב .מוצרי הקרטון הגלי המיוצרים והמעובדים
כוללים  (1) :מיכלי אריזה "סטנדרטיים" – מסוג קרטון גלי ,תיבות המיוצרות בגדלים שונים ואשר
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לשם סגירתם יש להדביק את פיאות ותחתית התיבה; ) (2מיכלים ותיבות בצורות גיאומטריות שונות
שניתן ל"הקימם" על ידי קיפול ידני של לוח הקרטון ללא הדבקה או קיפול ממוכן בעזרת דבק חם.
מוצרים אלו נמכרים בעיקר לתעשיות עתירות מיכון העובדות בקצבים גבוהים ,כגון תעשיית
המשקאות הקלים; ) (3תיבות לחקלאות ,מגשים שהקמתם נעשית באמצעות מכונות הקמה בעלות
תבניות תואמות ככל שניתן ,בקרבה גיאוגרפית ללקוחות הסופיים.
)ב( לוחות קרטון גלי  -לוחות קרטון גלי משמשים כחומר גלם ומשווקים למעבדי קרטון גלי אשר
משתמשים בהם כחומר גלם ליצור אריזות .מעבדי הקרטון הם מפעלי עיבוד קטנים המוכרים את
תוצרתם ללקוחות בינוניים וקטנים .לכרמל ולמתחרה נוסף יכולת ייחודית בשוק המקומי לייצר לוחות
תלת גליים המשמשים לייצור אריזות מיוחדות ,בין היתר על ידי חברת הבת טרי-וול ,בעיקר עבור
תעשיות הייטק.
)ג( הפקות מוצרי )פרסום( דפוס דיגיטלי  -תכנון ,עיצוב והפקת הדפסות דיגיטליות לאפליקציות מגוונות
בתחומי קידום המכירות ,מעמדי תצוגה ,קישוטי ביתנים בתערוכות ופירסום חוצות .איכות ההדפסה
גבוהה בטכנולוגיה של הזרקת דיו על פני משטח העבודה ,כאשר החיתוך "צורני" ללא צורך
במבלטים.
 .11.2.1.2אריזות מדף מקרטון -חברת הבת פרנקל -כ.ד מתכננת ,מייצרת ומשווקת אריזות מדף ומעמדי
תצוגה .כחומרי הגלם למוצרי פרנקל -כ.ד משמשים בעיקר קרטון דופלקס ומעט קרטון גלי .קרטון
הדופלקס רובו מיובא ישירות מאירופה וארה"ב וחלקו נרכש מסוכנים מקומיים )יבוא עקיף( .אספקת
הקרטון הגלי מכרמל מהווה כ 20%-מחומרי הגלם של פרנקל -כ.ד.
 .11.2.1.3מיכלים ומשטחים -החברה עוסקת באמצעות טריוול בייצור המוצרים הבאים:
)א( אריזות עשויות קרטון תלת גלי ) (TRIPLE WALLהמשמשות בעיקר ליצוא מוצרים כבדים ונפחיים
כמו כימיקלים ,ציוד אלקטרוני ,ציוד היי-טק ,ציוד רפואי ,ציוד בטחוני ועוד.
)ב( אריזות מורכבות בעיקר ליצוא מוצרי היי-טק עשויות מעץ ,דיקט ,קרטון תלת-גלי ,חומרי רפוד ,מתכות
ועוד.
)ג( משטחי עץ רגילים וייחודיים המשמשים כבסיס לאריזות הנ"ל ומשטחי עץ לשינוע.
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 .11.3פילוח הכנסות ורווחיות מוצרים ושירותים בתחום פעילות מוצרי אריזה וקרטון
להלן יפורטו נתונים אודות פילוח הכנסות מוצרים ושירותים בשנים  2008 ,2009ו:2007 -
*2009

מליוני ₪

2008

הכנסות

שיעור
מהכנסות
החברה

הכנסות

2007

שיעור
מהכנסות
החברה

הכנסות

שיעור מהכנסות החברה

מכירות מוצרי אריזה וקרטון

334

37.4%

360

84%

406

84%

משטחים ואריזות מיוחדות

57

6.4%

67

16%

77

16%

אריזות מדף

117

13.1%

117

100%

123

100%

* פעילות תחום מוצרי אריזה וקרטון אוחדה בדוחות הכספיים של החברה החל מיום .1.9.08

 .11.4לקוחות תחום פעילות מוצרי אריזה וקרטון
 .11.4.1קרטון
עיקר היצור של חברת הבת כרמל מופנה לשוק המקומי ללקוחות מתחומי התעשייה והחקלאות,
כמפורט להלן ,וכ  1%-2%מהיצור מופנה ליצוא ישיר .חלק ניכר מהלקוחות התעשייתיים והחקלאיים
מייצאים את מוצריהם באריזות הקרטון הגלי כך שנתח ניכר מהמכירות מופנה גם ליצוא עקיף.
אספקת המוצרים נעשית בהתאם להזמנות שמעבירים הלקוחות באמצעות אנשי המכירות או ישירות
אל מול מחלקת שירות הלקוחות .ההזמנות נערכות על פי הצעות מחיר שמקבלים הלקוחות ובהתאם
להסדרים מסחריים בין הצדדיים .חלק קטן מהמוצרים מיוצר למלאי ,וזאת על פי דרישת הלקוחות.
לכרמל מגוון רחב של לקוחות הכולל חברות מובילות במשק ,הפועלות במגוון רחב של מגזרים,
ביניהם) :א( המגזר התעשייתי הכולל לקוחות מתחום המזון ,המשקאות קלים ,המחלבות והטקסטיל
וכיו"ב; )ב( המגזר החקלאי  -הכולל לקוחות שהינם חקלאים ,בתי אריזה וארגוני שיווק ,כאשר
התוצרת מופנית הן לשוק המקומי והן ליצוא; )ג( מעבדי קרטון )"קרטונג'רים"(  -מפעלים קטנים
לעיבוד קרטון גלי בסדרות יצור קטנות; )ד( לקוחות הדפוס הדיגיטלי – הכוללים בעיקר משרדי
פרסום; )ה( אחרים  -מפעילים סלולאריים ,משרדי ממשלה ובנקים.
לכרמל לקוח מהותי אשר הכנסות כרמל ממנו הסתכמו בשנים  2008 ,2009ו 2007 -בסך של כ-
 55.5מליוני ש"ח ,כ 54.0 -מליוני ש"ח וכ 63.4 -מליוני ש"ח ,בהתאמה ,אשר היוו כ ,14.4% -כ-
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 12.9%וכ ,13.4% -בהתאמה ,מסך הכנסותיה .אופי ההתקשרות של כרמל עם הלקוח זהה
להתקשרויותיה עם יתר לקוחות כרמל כמפורט לעיל.
לכרמל אין תלות בלקוח כלשהו.
נכון ליום  31בדצמבר  ,2009לכרמל כ 350-לקוחות פעילים .נכון ליום  31בדצמבר בשנים ,2009
 2008ו 20 2007 -הלקוחות הגדולים ביותר של כרמל היוו כ ,55% -כ 56% -וכ ,60% -בהתאמה,
מסך הכנסותיה של כרמל לאותו מועד.
 .11.4.2אריזות מדף מקרטון
עיקר מכירותיה של פרנקל -כ.ד מתבצעות בשוק המקומי וכ  5%מופנים לייצוא ישיר .יחד עם זאת,
חלק מלקוחותיה המקומיים של החברה מייעדים את האריזות הנרכשות ליצוא עקיף.
יצור ואספקת המוצרים ללקוחות מבוצע ע"פ הזמנת לקוח המבוצעת בחברה והינם ייחודיים למזמין.
בכל הזמנה נקבעים מועדי האספקה ולפעמים מבוצעות הזמנות מסגרת לתקופות ארוכות אשר בגינן
מיוצרות אריזות למלאי.
מגוון הלקוחות של החברה הינו נרחב וכולל את החברות המובילות במשק הישראלי במגוון תחומים.
התחומים העיקריים בהם עובדת החברה הינם תחומי המזון ,הפרמצבטיקה ,הקוסמטיקה ,החקלאות
)תמרים בעיקר( ,הפלסטיקה והקד"מ.
אין לפרנקל -כ.ד תלות בלקוח כלשהו.
 .11.4.3מאפייני לקוחות
להלן התפלגות המכירות העיקריות של תחום פעילות זה לפי מאפייני הלקוחות:
הכנסות במליוני ₪
לקוחות מקומיים
לקוחות יצוא

2009
495
13

2008
529
15

 .11.5שיווק והפצה בתחום פעילות מוצרי אריזה וקרטון
השיווק וההפצה מבוצעים ישירות על ידי עובדי התחום מול הלקוחות.
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2007
591
15

ההובלה ללקוחות מבוצעת בעיקר באמצעות מובילים חיצוניים .לתחום אין הסכמי בלעדיות עם אף
אחד מהמובילים כאמור .כמו כן ,אין לתחום תלות באף אחד מהמובילים.
תחום הפעילות מפיץ את מוצריו במגוון דרכים לרבות מכירות ישירות ללקוחות סופיים ומכירות
באמצעות מפיצים.
 .11.6צבר הזמנות בתחום פעילות מוצרי אריזה וקרטון
היקף אספקת המוצרים מתבצע על בסיס תחזית שנתית כללית ,שנקבעת ומתואמת בין תחום
הפעילות לבין לקוחותיו .האספקה השוטפת מתורגמת להזמנות על בסיס של מספר ימים בודדים
מראש או אף פחות מכך ,כך שאין צבר הזמנות בתחום פעילות זה.
 .11.7תחרות בתחום פעילות מוצרי אריזה וקרטון
תעשיית הקרטון הגלי הינה עתירת הון ,עובדה המשמשת כחסם טבעי לכניסה ויציאה של מתחרים
לענף .התחליפים למוצרי הקרטון הגלי הם בעיקר אריזות גמישות למשקאות.
למיטב ידיעת החברה ובהתבסס על מידע והערכותיה הפנימיות ,בשוק האריזה מקרטון בישראל
פועלות ארבע חברות עיקריות :כרמל מערכות מיכלים בע"מ ,קרגל בע"מ ,ימ"א  1990יצור מוצרי
אריזה )שותפות קיבוץ עין המפרץ וקיבוץ געתון( ובסט קרטון בע"מ .להערכת כרמל ,סך מכירותיה של
כרמל לשנים  2008 ,2009ו 2007 -היו כ ,27% -כ 25% -וכ ,28% -בהתאמה ,מכלל השוק.
בנוסף ,פעילים בישראל כ 30-יצרני אריזות קרטון בעלי נתחי שוק קטנים ,אשר מבצעים את פעולת
העיבוד בלבד ,ואינם יצרני קרטון גלי .יצרנים אלו פועלים בסדרות ייצור קטנות וברמת מיכון הנמוכה
מכרמל .להערכת כרמל ,נכון ליום  31בדצמבר של השנים  2008 ,2009ו 2007 -סך נפח הפעילות
השנתית של תעשיית הקרטון הגלי עמד על כ 300 -אלף טון ,כ 305 -אלף טון וכ 324 -אלף טון,
בהתאמה ,והיקף המכירות המוערך בשנים  2008 ,2009ו 2007 -עמד על כ 1,200 -מליון ש"ח ,כ-
 1,350מליון ש"ח וכ 1,450 -מליון ש"ח.
השיטות של חברות תחום הפעילות להתמודדות עם התחרות בתחום הפעילות כוללות את
הפרמטרים הבאים :יתרון של שחקן משמעותי בשוק מבחינת גודל וותק ,יעילות בייצור ובאספקה,
רמת ואיכות השרות ללקוח ומחירים תחרותיים.
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 .11.8כושר יצור בתחום פעילות מוצרי אריזה וקרטון
פעילות היצור בתחום הקרטון הגלי של כרמל נעשית בשני אתרים הממוקמים בקיסריה )המפעל עובד
בשתי משמרות ,בחלק מקווי הייצור  24שעות ביממה ,למעט סופי שבוע( ובכרמיאל )המפעל עובד
במשמרת אחת בלבד( ,כאשר עיקר הפעילות מבוצעת בקיסריה .כל פעילות הקירגול ועיקר פעילות
העיבוד נעשות בקיסריה .כמו כן ,עיקר פעילות העיבוד נעשית בקיסריה באמצעות  12מכונות עיבוד.
פעילות היצור בתחום מוצרי אריזה של פרנקל -כ.ד מתבצעת במפעל פרנקל -כ.ד בקיסריה ,הפועל
 24שעות ביממה ,בשלוש משמרות ,למעט בסופי שבוע.
פעילות היצור של טרי -וול מתבצעת במפעל בנתניה ,הפועל במשמרת אחת המתוגברת על פי
ביקוש ,למעט בסופי שבוע.
נכון ליום  31בדצמבר  ,2009כושר התפוקה השנתי של כרמל במפעל בקיסריה בקרטון גלי נאמד בכ-
 100אלף טון ובמפעל כרמל בכרמיאל ב 20 -אלף טון .היצור בפועל מנצל כ 80% -מכושר התפוקה
במפעל בקיסריה וכ 60% -מכושר התפוקה במפעל בכרמיאל.
 .11.9עונתיות
עיקר הביקוש הענפי בשיווק מוצרי אריזה מקרטון הינו בחודשי החורף ,בעיקר בחודשי נובמבר ומרץ
בכל שנה )רבעונים ראשון ורביעי( ,בשל ביקוש ער הנובע מגידולי החקלאות )בעיקר הדרים ופלפל
שברובם מופנים ליצוא( ,ומכירות מוצרי אריזה מקרטון ברבעונים הראשון והרביעי ,גבוהים בממוצע
בכ 10% -מהמכירות ברבעונים השני והשלישי .לגבי יתר מוצרי תחום מוצרי אריזה וקרטון ,אין
השפעת עונתיות על הביקוש.
 .11.10רכוש קבוע מקרקעין ומיתקנים בתחום פעילות מוצרי אריזה וקרטון
לכרמל מקרקעין של כ 15 -דונם בבעלותה בנתיבות ובנוסף ,שוכרת כרמל מחברה בבעלות בעל
השליטה בחברה מקרקעין ומבנים באזור התעשייה בקיסריה .כמו כן ,שוכר תחום הפעילות מבנים
בכרמיאל ,בקיבוץ משמרות ובנתניה ,והכל לתקופות ובתנאים המפורטים להלן:
 .11.10.1.1חוזה השכירות של האתר המרכזי של כרמל בקיסריה ,הממוקם על שטח של כ 90 -דונם ,בו מרוכזת
פעילות יצור הקרטון הגלי ,נחתם באפריל  1994עם גב-ים לקרקעות בע"מ ,חברה בשליטת בעלת
השליטה בחברה ,לתקופה של  20שנה מיום איוש המבנה ,בשנת .1996
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 .11.10.1.2לכרמל מחסנים של כ 3,000 -מ"ר ,בהם היא מאחסנת תוצרת גמורה לצרכי אספקה :בקיבוץ
משמרות -חוזה השכירות הינו לתקופה של  5שנים המסתיימת בחודש פברואר  ,2015עם אופציה
ליציאה בתום שנתיים.
 .11.10.1.3חוזה השכירות של אתר הייצור של טריוול בנתניה ,המתפרס על שטח של כ 22 -דונם ,הינו לתקופה
של שנתיים המסתיימת בחודש דצמבר .2011
 .11.10.1.4חוזה השכירות של משרדי טריוול בתל-אביב ,של כ 200 -מ"ר ,יסתיים בחודש מרץ .2011
 .11.10.1.5כרמל שכרה מחסן הקמה באשקלון ,אשר נשרף בסוף אפריל  .2008בעקבות השרפה לא נגרם נזק
לאיש ,אולם המבנה והמכונות נשרפו לחלוטין .הנזק הישיר כוסה ע"י הביטוח של כרמל.
 .11.10.1.6חוזה השכירות של אתר פרנקל כ.ד .בקיסריה ,המתפרס על שטח של כ 21 -דונם ,המשמש לייצור,
אחסון ואספקת סחורות ,נחתם בשנת  2005ותוקפו כולל אופציית ההארכה הינו עד תום שנת .2020
המשכירה הנה חברה בבעלות בעלי מניות המיעוט בפרנקל כ.ד.
 .11.10.1.7פרנקל כ.ד .שוכרת מחסן לאחסון חומרי גלם וסחורות בקיבוץ משמרות בשטח של  3,200מ"ר עד
לחודש מרץ  .2012כמו כן שוכרת חברה בבעלות פרנקל כ.ד .אתר ייצור נוסף בקיסריה בשטח של
 355מ"ר לתקופה של  20שנים עד חודש דצמבר .2017
בשנת  2006נמכרו מקרקעין בנתניה שבבעלות חברת הבת של כרמל ,טריוול ,בכ 4.9 -מיליון ש"ח.
הרכוש הקבוע של כרמל כולל בעיקר מכונות וציוד ייצור ,לתחום קירגול הנייר ומכונות עיבוד,
המבצעות עבודות חיתוך ,הדפסה ,הדבקה וקיפול ,להשלמת המוצר הסופי .פעילות הייצור בתחום
הקרטון הגלי של כרמל נעשית בכרמיאל ובקיסריה .כל פעילות הקירגול ועיקר פעילות העיבוד
המבוצעת באמצעות  12מכונות עיבוד ,נעשות באתר בקיסריה.
לכרמל צי רכב ,הכולל כלי רכב בשכירות תפעולית ומלגזות בבעלות עצמית ובשכירות תפעולית.
כרמל מפעילה צי משאיות באמצעות קבלני משנה.
בבעלות כרמל שני מקרגלים וכ  20 -מכונות עיבוד .בבעלות כרמל גם שתי מכונות דפוס דיגיטאלי
המדפיסות על גבי קרטון גלי ,מצעים קשיחים אחרים באיכות הדפסה גבוהה ,מגוון אפליקציות
בתחומי קידום המכירות ,תצוגות עמדה ופרסומי חוצות.
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בבעלות פרנקל -כ.ד 4 .מכונות דפוס ו 21-מכונות נוספות.
בבעלות טרי-וול  2קווי עיבוד לייצור משטחים ו 2-קווים לייצור אריזות מיוחדות.
כרמל העניקה שעבודים שוטפים על נכסיה לטובת בנקים ולטובת מדינת ישראל .כמו כן ,העניקה
פרנקל -כ.ד שעבודים שוטפים וקבועים על נכסיה לטובת בנקים ולטובת מדינת ישראל.
 .11.11חומרי גלם וספקים בתחום פעילות מוצרי אריזה וקרטון
בתחום מוצרי אריזה וקרטון ישנם הסכמי רכישה עם ספקים לרכישת חומרי עזר ,כגון כימיקלים,
דבקים וחומרי אריזה שונים.
המחירים נקבעים במשא ומתן עם הספקים ,בהתחשב בתנאי השוק ובמחירי יבוא מתחרה.
חומר הגלם העיקרי בייצור הקרטון הגלי הוא נייר .חומר גלם זה מהווה מרכיב מרכזי בעלות המכר,
ומהווה כ 50%-מעלות המוצר המוגמר .לכרמל שני ספקים מרכזיים בתחום הנייר (1) :נייר חדרה,
בעלת המניות העיקרית של כרמל ,המספקת נייר ממוחזר ,אשר סך הרכישות ממנה בשנים ,2009
 2008ו 2007 -היו כ 69.8 -מיליוני ש"ח ,כ 73.8 -מיליוני ש"ח וכ 85.1 -מיליוני ש"ח ,בהתאמה,
שהיוו כ ,47% -כ 42% -וכ ,40% -בהתאמה ,מסך צריכת הנייר השנתית של כרמל באותם שנים; ו-
) International Forest Products (2מקבוצת  kraftהמספקת נייר בתולי ,אשר סך הרכישות ממנה
בשנים  2008 ,2009ו 2007 -היו כ 39.7 -מיליוני ש"ח ,כ 51.8 -מיליוני ש"ח וכ 73.2 -מיליוני ש"ח,
בהתאמה ,שהיוו כ ,23% -כ 29% -וכ ,30% -בהתאמה ,מסך צריכת הנייר השנתית של כרמל באותן
שנים.
חומרי עזר עיקריים נוספים המשמשים את כרמל מערכות מיכלים ביצור קרטון גלי הינם עמילן ומזוט.
העמילן מהווה מרכיב עיקרי בדבק המדביק את לוחות הנייר .ספקית העמילן היא חברת גלעם .חומרי
עזר נוספים המשמשים את כרמל הינם מבלטים וגלופות הנרכשים ממספר ספקים מקומיים ,ומשטחי
עץ המיוצרים ע"י טריוול.
חומרי הגלם העיקריים המשמשים את טריוול לייצור המארזים )במפעל בנתניה( הם לוחות תלת
גליים המיוצרים על ידי כרמל וכן חומרי אריזה מגוונים כמו דיקט חומרי ריפוד וחלקי מתכות שנרכשים
ממגוון ספקים מקומיים.
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חומרי הגלם העיקריים המשמשים את פרנקל כ.ד .בייצור אריזות מדף מקרטון הם קרטון דופלקס
המיובא מספקים זרים וקרטון גלי הנרכש מכרמל ומספקים מקומיים שונים.
לכרמל ,לפרנקל -כ.ד ולטריוול אין תלות באף אחד מהספקים.
 .11.12הון חוזר
 .11.12.1מדיניות החזקת מלאי חומרי גלם ומוצרים מוגמרים
 .11.12.1.1מלאי מוצרים מוגמרים וחומרי גלם – לחברה קיימות רמות מלאי תפעוליות של מוצרים מוגמרים
וחומרי גלם ,ברמה של צריכה של כשלושה חודשים ואספקה של כשבועיים עד שלושה שבועות.
 .11.12.1.2מלאי חומרי אחזקה – לחברה מלאי של חומרי אחזקה לשימוש אמצעי הייצור ,לפי רמת הצריכה
הצפויה והצורך בקיום פעילות שוטפת של המכונות ,בכמות משתנה בהתאם להזמנות.
 .11.12.2מדיניות החזרה או החלפת סחורות
המוצרים בתחום פעילות זה נמכרים מכירה סופית ללקוחות והם מוחזרים על בסיס מוצר פגום או
בגין אי התאמה בין ההזמנה לבין האספקה .כאשר קיימת תלונה של לקוח לגבי פגם או אי התאמה,
התלונה נבדקת ובמידה ונמצאת נכונה מוחזרת הסחורה ונשלח זיכוי ללקוח .על פי ניסיון העבר ,כמות
ההחזרות אינה משמעותית לגבי היקפי הפעילות כולה.
 .11.12.3ממוצע תקופות דיווח של אשראי
להלן יפורטו נתונים אודות התקופה וההיקף הממוצע של האשראי מספקים ולקוחות לשנים ,2009
 2008ו: 2007 -

לקוחות
ספקים

31.12.09
ממוצע ימי
היקף
אשראי
אשראי
ממוצע
134
 164מש"ח
117
 104מש"ח

31.12.08
היקף אשראי ממוצע ימי
אשראי
ממוצע
 168מש"ח
 98מש"ח

127
93

31.12.07
ממוצע ימי
היקף אשראי
אשראי
ממוצע
 188מש"ח
 110מש"ח

126
97

ימי אשראי הלקוחות גדלו ,נוכח הארכתם בהסכמה מול הלקוחות תוך מתן ביטחונות מתאימים .ימי
הספקים גדלו בעקבות שינוי תנאי תשלום .ספק מרכזי בתחום הנייר פתח מחסן קידמי בארץ דבר
שאפשר מהלך זה.
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בתחום הפעילות ,ממוצע ימי המלאי לשנת  2009הינו  79ימים.
 .11.13איכות הסביבה בתחום מוצרי אריזה וקרטון
תחום הפעילות נוקט באמצעים על מנת למנוע או להקטין השפעות אפשריות של תהליכי הייצור
התעשייתים של מוצריה על הסביבה ,תוך שיתוף פעולה עם הרשויות.
חלק מחברות תחום הפעילות ממוקמות בפארק התעשיה בקיסריה ,איזור רגיש סביבתית בגלל
הימצאו מעל אתר החדרת מי התהום של נחלי מנשה .בפארק התעשיה פועל גוף ניטור עצמאי,
המפקח על איכות מי התהום ומשגיח על המפעלים באזור .חברת כרמל פועלת בשיתוף פעולה הדוק
עם גוף זה .החברה משקיעה רבות בנושאי איכות הסביבה ,בדגש על הטיפול בשפכים ,חיסכון
בצריכת המים ושיפור הפליטות לאויר .בעבר זכתה החברה לפרס מגן השר לאיכות הסביבה ,וכן
זכתה בציון לשבח לפעילותה בתחום איכות הסביבה מפארק התעשיה קיסריה.
מפעל כרמל בקיסריה הוא "מפעל ללא שפכים" – בו פועלת החל משנת  ,2004מערכת למיחזור מלא
של שפכי הייצור במפעל .כל שפכי היצור נאספים ,ממוחזרים ומנוצלים שוב בתהליך היצור עצמו .אין
כל פליטה של שפכים תעשייתיים למערכת הביוב העירונית .למפעל תקן ישראלי  14001בנושא ניהול
סביבתי.
רישיון העסק של המפעלים בתחום הפעילות כוללים ,בין היתר ,תנאים בנושאי שמירה על איכות
הסביבה.
בפעילותה של כרמל ,עושה החברה שימוש בחומרים המוגדרים כחומרים מסוכנים ,ובהתאם לכך
בידיה היתר רעלים מאת הממונה על חומרים מסוכנים של המשרד להגנת הסביבה בתוקף עד
לחודש דצמבר  .2011במסגרת היתר הרעלים נקבעים סוגי החומרים המסוכנים בהם עושה החברה
שימוש ,כמויות החומרים המסוכנים המותרים לשימוש ,ותנאי אחסונם בהתאם לרמת סיכונם.
למיטב ידיעת החברה המפעלים בתחום הפעילות פועלים בהתאם לדרישות הרשויות ובמקרים של
סטיות החברות פועלות לתיקונן על ידי תכניות פעולה מתואמות בשיתוף עם הרשויות.
לעניין החקיקה העיקרית הקשורה לתחום פעילות זה בנושא איכות הסביבה ראה סעיף  9.14לעיל.
השקעות תחום הפעילות באיכות סביבה הנן בסכומים שאינם מהותיים לתחום הפעילות.
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 .11.14מגבלות ופיקוח על פעילות התאגיד בתחום פעילות מוצרי אריזה הנייר וקרטון
 .11.14.1חוק שעות עבודה
החברות בתחום ,כפופות להוראות חוקי המגן בתחום דיני העבודה ובכלל זה לחוק שעות עבודה
ומנוחה ,התשי"א .1951-לפרטים ,ראה סעיף  9.14.3לעיל.
 .11.14.2רשיונות עסק
לכרמל רישיון עסק בתוקף מיום  .9.4.1998כמו כן פירט המשרד להגנת הסביבה תנאים נוספים
לרישיון העסק במסמך מאוקטובר  .2006למיטב ידיעת החברה ,החברה עומדת בכל הדרישות
והתנאים לתוקפו של הרישיון כאמור ושל התנאים הנלווים.
לפרנקל כ.ד .רישיון עסק משנת  ,1995אשר למיטב ידיעת החברה ,החברה עומדות בכל הדרישות
והתנאים לתוקפו של הרישיון.
 .11.14.3בטיחות בעבודה
החברות בתחום כפופות לחקיקה בנושא בטיחות וגיהות בעבודה .לפרטים נוספים ראה סעיף 9.14.7
לעיל.
 .11.14.4בקרת איכות ותקינה
כרמל ופרנקל כ.ד .פועלות בהתאם לתקני איכות ובקרה כמקובל בחברות בינלאומיות ,ועומדות
בדרישות התקן הבינלאומי  ,ISO 9001 :2000ותקנים בינלאומיים לניהול בטיחות מזון  HACCPו-
 .BRC/IOPבנוסף ,הוסמכה כרמל לתקן איכות הסביבה  14001ובטיחות  .18001כרמל זכתה בתו
הפלטינה מטעם מכון התקנים כאחת מבין  20חברות בארץ להן חמישה תקני איכות.
טרי -וול פועלת בהתאם לתקני איכות ובקרה כמקובל בחברות בינלאומיות ,ועומדת בדרישות התקן
הבינלאומי , ISPM 15 ,ISO 9001 :תקן לחיטוי בחקלאות.
בנוסף ,פעילות החברה במפעלה כפופה אף לדרישות תקני איכות בתחום המוצרים ,תחיקה
מוניציפאלית )בעיקר רישיון עסק( ותקנים מקובלים בעולם.
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 .11.15הסכמים מהותיים בתחום פעילות מוצרי אריזה וקרטון
אין.
 .11.16צפי להתפתחות בשנה הקרובה בתחום הפעילות
כרמל פועלת להרחבת פעילותה בשנת  2010בשוק המקומי ובעיקר בשוק הייצוא ,המהווה אחוז נמוך
ממכירות כרמל.
כמו כן ,מעוניינת כרמל להגדיל באופן הדרגתי בשנים הקרובות את שיעור הנייר הממוחזר מתוך
חומרי הגלם המשמשים לייצור מוצריה ,על חשבון הנייר הבתולי .ראוי לציין בעניין זה ,כי באירופה
 85%-90%מחומרי הגלם המשמשים לייצור מוצרי האריזה והקרטון הינם חומרים ממוחזרים וקיימת
מגמה של עליית השימוש בחומרים ממוחזרים גם בתחום הפעילות בארץ.
 .11.17גורמי סיכון בתחום פעילות מוצרי אריזה וקרטון
לפרטים אודות גורמי סיכון מקרו -כלכליים ראה סעיף  23להלן.
 .11.17.1גורמי סיכון ענפיים
 .11.17.1.1כפיפות לרגולציה
הפעילות בתחום מוצרי אריזה וקרטון כפופה למערכות רגולטוריות בנושאים שונים )בעניין זה ראה
סעיף  9.15לעיל( .לשינויים ברגולציה תיתכן השפעה על החברות הפועלות בתחום הפעילות ,כגון,
החמרת התנאים בתחום איכות הסביבה והחלטות שלטוניות על העלאת שכר המינימום.
 .11.17.1.2תחרות
תחום פעילות זה הינו תחום תחרותי בו קיימת תחרות מול שלוש מתחרות עיקריות נוספות בישראל,
וכן מול יבוא מחו"ל.
 .11.17.1.3חומרי הגלם
עליה במחירי חומרי הגלם ,בפרט במחיר הנייר ,המהווה מרכיב מהותי בהוצאות ייצור הקרטון ,וכן
עליה במחירי תשומות כגון אנרגיה ,חשמל ,הובלות ועמילן ,עלולה לפגוע ברווחיות החברות בתחום
הפעילות.
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 .11.17.1.4איכות הסביבה
דרישת המשרד לאיכות הסביבה בקשר עם התחום ומתקניו מאלצת את החברה להקצות משאבים
כספיים בנושא זה .דרישות אלו ,עשויות להתרחב ולהתרבות בשל המודעות ההולכת וגוברות לאיכות
הסביבה ,דבר שיכול ויאלץ את החברות בתחום להקצות משאבים כספיים נוספים.
 .11.17.1.5סגירת הנמלים
חברות התחום מייבאות רבים מחומרי הגלם המשמשים לייצור מוצריהן .סגירת הנמלים בישראל,
תפגע בייבוא חומרי הגלם ותשפיע במישרין על פעילות החברות בתחום .עם זאת ,מאחר וחברות
התחום מחזיקות מלאי חומרי גלם ,רק סגירה ממושכת של הנמלים תהיה בעל השפעה בינונית על
פעילותה.
 .11.17.2גורמים מיוחדים
 .11.17.3מידת השפעת גורמי הסיכון
להלן הערכות החברה לגבי סוגם ומידת השפעתם של גורמי הסיכון האמורים על תחום הפעילות.
לפרטים אודות הערכות גורמי הסיכון המקרו -כלכליים ראה סעיף  22להלן.
גורמי סיכון
גורמים ענפיים

מידת ההשפעה
השפעה גדולה
• מחיר חומרי גלם
• תחרות

השפעה בינונית
• סגירת
הנמלים

גורמים מיוחדים

תחום פעילות חוגלה קימברלי
לפרטים אודות תחום הפעילות ראה סעיף  23.2להלן.
תחום פעילות מונדי נייר חדרה
לפרטים אודות תחום הפעילות ראה סעיף  23.1להלן.
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השפעה קטנה
• כפיפות לרגולציה
• חומרי גלם
• איכות סביבה

פרק ד'  -מידע נוסף ברמת התאגיד

7

 .12רכוש קבוע מקרקעין ומיתקנים
להלן פרטים על הרכוש הקבוע והמתקנים המשמשים את החברה:
 .12.1משרדי ההנהלה הראשיים ומתקני הייצור והאחסון המרכזיים של החברה ממוקמים בחדרה )להלן:
"אתר החברה"( ,בשטח המשתרע על כ 350 -דונם )להלן" :השטח"( שחלקו בבעלות החברה )כ-
 274דונם( וחלקו )כ 68-דונם( בחכירה ממנהל מקרקעי ישראל )להלן":ממ"י"( .החכירות על פי
הסכמי חכירה מסתיימות בין השנים  .2012-2056חלק מהסכמי החכירה הינם בתנאי היוון.
חלק מהשטח מושכר לחברות כלולות הפועלות באתר.
 .12.2בנוסף ,חוכרת החברה ממנהל מקרקעי ישראל שטח של כ 25 -דונם בנהריה בחכירה עד שנת
 ,2018אשר מושכר לחברה כלולה )חוגלה -קימברלי( ,ובו מפעל לייצור ועיבוד נייר וכן החברה
חוכרת את הזכויות החוזיות מכח הסכם פיתוח בשטח נוסף של  3.5דונם בנהריה ,המושכר אף
הוא לחוגלה-קימברלי .גם אמניר ,חברת בת של החברה ,חוכרת ממינהל מקרקעי ישראל שטח של
כ 9 -דונם בבני ברק ,המשמש למפעל איסוף ומיחזור פסולת נייר וקרטון.
 .12.3החברה חוכרת מעירית תל-אביב על פי הסכמי חכירה שבתוקף עד לשנת  ,2059שטח של כ7.6 -
דונם ,אשר שימש בעבר כמפעל לייצור נייר של החברה .החברה בודקת אפשרויות שונות לשימוש
בקרקע .על פי הסכם החכירה עם עיריית תל אביב ,התחייבה החברה לנצל זכויות בניה שניתנו לה
עד חודש ספטמבר  ,2009ואי ניצול הזכות במידה והתקופה כאמור לא תוארך ,עלול להוות הפרת
ההסכם .החברה פועלת להארכת התקופה לניצול הזכויות .
 .12.4בנוסף לאמור לעיל ,מחזיקות ו/או שוכרות חברות בנות וחברות כלולות של החברה מפעלים,
משרדים ומחסנים באתרים שונים ברחבי הארץ ,לרבות בראש העין ,עפולה ,מגדל העמק ,קיסריה,

7

המידע הכלול בפרק ד' זה "מידע נוסף ברמת התאגיד" ,אינו כולל את החברות הכלולות של החברה )תחום פעילות חוגלה

קימברלי ותחום פעילות מונדי נייר חדרה(.
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כרמיאל ,חולון ,חיפה ,צריפין ועוד .לעניין זה ראו סעיפים  10.9 ,9.11לעיל ,ו,23.1.11 ,18.3-
 23.2.12ו 23.3.7-להלן.
 .12.5ביום  1בנובמבר  ,2009הודיעה החברה כי היא בחנה צורך בהפרשה לירידת ערך של תחום
ניירות אריזה כביחידה מניבת מזומנים והגיעה לכלל מסקנה כי לא נדרשת הכרה בהפסד בגין
ירידת ערך הרכוש הקבוע .כמו כן ,החברה בחנה את הצורך בהפרשה לירידת ערך בגין חברה
מאוחדת כרמל מערכות מיכלים כיחידה מניבת מזומנים והגיעה לכלל מסקנה כי לא נדרשת הכרה
בהפסד בגין ירידת ערך .לפרטים נוספים ראה דיווח החברה מיום  1בנובמבר  2009וכן ראה ביאור
6ו' לדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר .2009
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 .13הון אנושי
 .13.1תיאור המבנה הארגוני של החברה
להלן תרשים המבנה הארגוני של החברה והחברות בנות נכון למועד הדוח:

מנכ"ל הקבוצה ומטה הקבוצה )(23

תחום מוצרי אריזה וקרטון

תחום הנייר והמיחזור

מטה
)(19

כספים
)(32

ייצור
)(528

רכש
ולוגיסטיקה
)(65

תחום שיווק צרכי משרד

מערכו
ת מידע
)(38

שיווק
)(39

מטה
)(25

ייצור
)(576

כספים
)(16
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רכש
ולוגיסטיקה
)(56

שיווק
)(50

מטה+
שונות
)(8

כספים

)(12

רכש
ולוגיסטיקה
)(101

שיווק
)(69

המשאב העיקרי והחשוב של החברה הינו ההון האנושי .החברה מעמידה בראש סולם יעדיה את
פיתוח ההון האנושי ,ומשקיעה בהדרכת העובדים ובהשתלמויות ,כולל הדרכות יעודיות בתפקידים
השונים.
הקבוצה מקדמת תהליך פיתוח ההון האנושי ) (Talent Managementשבמסגרתו ,מתבצע תהליך
של מיפוי וזיהוי העתודות הניהוליות בקבוצה ונבנות תוכניות פיתוח ייחודיות עבור העתודות
הניהוליות כאמור .בנוסף ,החברה מפעילה תכנית הערכת ביצועים לכלל הדרג הניהולי .תהליך
פיתוח מנהלים חוצה קבוצה מתנהל ,זו השנה השנייה ,עבור שינוי ושדרוג תפיסה ,תהליכים,
ושגרות ניהול מכירות .B2B
 .13.2העובדים המועסקים לפי תחומי פעילות
נכון למועד הדוח ,העסיקה החברה ,באמצעות החברות בנות ,עובדים בשלושת תחומי פעילותה
כדלהלן :בתחום פעילות של נייר והמיחזור –  744עובדים ,בתחום פעילות של צרכי הציוד המשרדי
–  190עובדים ובתחום פעילות מוצרי אריזה וקרטון 723 -עובדים .סך הכל העובדים אשר הועסקו
על ידי החברה והחברות בנות יחד הינו  1,630 ,1,680ו 822 -עובדים ליום  31בדצמבר בשנים
 2008 ,2009ו , 2007 -בהתאמה .הגידול בכמות העובדים בין שנת  2007ל ,2008 -נובע
מהפיכת כרמל לחברה בת של החברה כאמור בסעיף  3.1.1.6לעיל.
 .13.3הסכמי העסקה
נכון למועד הדוח העובדים בחברה ובחברות בנות מועסקים על פי שני סוגי הסכמים 576 .עובדים
מועסקים על פי הסכמי עבודה קיבוציים וצווי הרחבה כלליים בתחום התעשייה החלים עליהם ו–
 1104עובדים מועסקים על פי הסכמי עבודה אישיים.
הסכמי עבודה קיבוציים
כאמור לעיל ,נכון למועד הדוח  576מעובדי החברה וחברות בנות הפועלות בחדרה מועסקים תחת
הסכם קיבוצי מיוחד "מהדורה משולבת" )להלן בסעיף זה" :ההסכם"( אשר מורכב מההסכם
הקיבוצי שנחתם בשנת  1972בין מועצת פועלי חדרה ,סניף הסתדרות הפקידים וועד העובדים של
החברה לבין החברה ,וכן מחידושים של ההסכם שנכרתו בין הצדדים מפעם לפעם .ההסכם
מתחדש בהסכמת הצדדים מדי שנתיים -שלוש.
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ההסכם חל על העובדים המועסקים בחדרה על ידי החברה והחברות בנות בעת חתימת ההסכם
ובין עובדים שיועסקו על ידה בעתיד ,וזאת למעט עובדי מנהלה ,מומחים ,נערים עובדים ,עובדים
מוגבלים ועובדים בשכר יומי.
עם התפנות משרה קבועה או התהוות משרה חדשה ,החברה רשאית לפרסם מכרז פנימי בין
עובדיה ועל ידי כך לתת זכות קדימה לעובדיה שלה .כל עובד שנתקבל לעבודה נחשב כעובד ניסיון
במשך תקופה של  36חודשים שלאחריה ,על פי החלטת ההנהלה ,מוענק לו מעמד של עובד קבע.
בנוסף ,באפשרות החברה להעסיק עובדים "ארעיים" וזאת לתקופה שלא תעלה על  12חודשים.
שכר העבודה של העובדים נקבע בהתאם לטבלת משכורת וותק הקיימת בחברה ,אשר מתעדכנת
בהתאם להסכמים החלים על החברה .כמו כן העובדים זכאים להטבות שונות כגון :קרן השתלמות
וקופת תגמולים ,תוספת בגין עבודה במשמרות וכן בגין קריאות מיוחדות ועוד.
 .13.3.1הסכמי העבודה האישיים
כאמור לעיל ,נכון למועד הדוח 1,104 ,עובדים בחברה ובחברות בנות מועסקים באמצעות הסכמי
עבודה אישיים .הסכמי העבודה האישיים ,על פיהם מועסקים חלק מעובדי החברה כוללים את
תנאי העסקתם של העובדים ,מידע על הזכויות הנלוות של העובד )כגון :חופשה שנתית והודעה
מוקדמת( ,הפרשות לקרנות פנסיה וקופת תגמולים ,וכן הפרשות לקרנות השתלמות .על פי הסכמי
ההעסקה ,העובדים מועסקים במשכורת חודשית אשר גדלה מעת לעת בסכום תוספת היוקר,
בהתאם למוסכם בין ההסתדרות לבין התאחדות התעשיינים .העלאות שכר נוספות לעובד הינן על
בסיס אישי ונתונות לשיקול דעתה של החברה .כמו כן ,על פי הסכמי ההעסקה האישיים ,העובד
זכאי למשכורת  ,13וכן להחזר הוצאות נסיעה או חלק מהוצאות הרכב או לחלופין ,רכב חברה
שיועמד לרשותו.
בנוסף ,הסכמי העבודה האישיים כוללים לרוב סעיף איסור תחרות בתקופות כקבוע באותם הסכמי
עבודה .כמו כן ,על פי הסכמי העבודה כל צד רשאי לסיים את ההסכם על ידי מתן הודעה מוקדמת
בכתב שהינה לרוב בת חודש עד  3חודשים מראש.
 .13.4התקשרות עם נושאי משרה בכירה
 .13.4.1עובדי ההנהלה הבכירה של החברה מועסקים באמצעות הסכמי העסקה אישיים .לפרטים אודות
הסכמי ההעסקה האישיים ראו סעיף  13.3.1לעיל.
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ביום  13במאי  ,2007אישר דירקטוריון החברה את הסכם העסקתו של מנכ"ל החברה ,מר אבי
ברנר ,שפרש ביום  31בדצמבר  2009מתפקיד מנכ"ל החברה וסיים את עבודתו בחברה ביום 31
בינואר  .2010עיקרי הסכם ההעסקה של מנכ"ל החברה לשעבר כוללים בנוסף על שכרו :במקרה
של פיטורים או התפטרות יש לתת הודעה מוקדמת לתקופה של  6חודשים .כמו כן ,גילום מס בגין
שווי רכב .הבונוס השנתי של המנכ"ל היה בשיעור  6-9משכורות ,שנקבע לפי שיקול דעת
דירקטוריון החברה .בנוסף ,המנכ"ל זכאי היה לתנאים נלווים כמקובל לגבי עובדים בכירים בחברה
לרבות :רכב ,משכורת י"ג ,ביטוח מנהלים ,קרן השתלמות ,חופשה שנתית ,דמי הבראה ,מחלה,
הפרשות סוציאליות ,ביגוד ,החזר הוצאות טלפון ,החזר הוצאות אשל ואירוח .לעניין תנאי הפרישה,
בנוסף לשחרור הכספים שנצברו בביטוח מנהלים/קופות גמל וכד' ישולם במועד הפרישה למנכ"ל
מענק פרישה בסך השווה לשכר חודשי אחרון לפני הפרישה כפול מספר השנים שעבד המנכ"ל
בקבוצה )החל מאוגוסט  .(1988יצוין כי בועדת הביקורת ובדירקטוריון החברה אשר דנו באישור
תנאי העסקת המנכ"ל כאמור לעיל ,הועלתה הצעה שנדונה באופן ראשוני בועדת התגמול של
החברה ,לקבוע תוכנית בונוסים אישיים למנכ"ל החברה )בנוסף לבונוסים על פי הסכם ההעסקה(,
על פי הצלחתו בעמידה ביעדים ספציפיים שיוגדרו מראש והמתייחסים לשני פרויקטים אסטרטגיים
של החברה .הדירקטוריון בודק אפשרות להענקת מענק נוסף למנכ"ל שפרש ,בגין הפרויקטים
האסטרטגיים כאמור .בנוגע לשכר ששולם בשנת  2009ולהענקת  40,250אופציות של החברה
למנכ"ל ,ראו נספח ד' ,תקנה  ,21להלן .לפרטים נוספים בדבר הסכם ההעסקה עם מנכ"ל החברה,
ראו ביאור 12ג' לדוחות הכספיים של החברה ליום  31בדצמבר .2009
ביום  24בנובמבר  ,2009אישר דירקטוריון החברה את הסכם העסקתו של מנכ"ל החברה הנכנס,
מר עופר בלוך ,אשר נכנס לתפקידו ביום  1בינואר  .2010עיקרי הסכם ההעסקה של מנכ"ל
החברה כוללים :במקרה של פיטורים או התפטרות יש לתת הודעה מוקדמת לתקופה של 3
חודשים .משכורתו החודשית של המנכ"ל תהא בסך  ₪ 100,000ותהיה צמודה למדד המחירים
לצרכן .כמו כן ,יינתן גילום מס בגין שווי רכב וטלפון .הבונוס השנתי של המנכ"ל יהיה בשיעור 6-9
משכורות ,לפי שיקול דעת דירקטוריון החברה ובתנאי שלחברה יש רווח נקי בשנה הרלוונטית.
במקרה שלחברה לא יהיה רווח נקי בשנה רלוונטית ,לא יהיה זכאי המנכ"ל לבונוס ,אלא אם יוחלט
אחרת על ידי הדירקטוריון על פי שיקול דעתו .בנוסף ,המנכ"ל זכאי לתנאים נלווים כמקובל לגבי
עובדים בכירים בחברה לרבות :רכב )כולל גילום מס( ,משכורת י"ג ,ביטוח מנהלים ,קרן
השתלמות ,חופשה שנתית ,דמי הבראה ,מחלה ,הפרשות סוציאליות ,ביגוד ,החזר הוצאות טלפון,
החזר הוצאות אשל ואירוח .כמו כן ,לאחר  180יום ממועד תחילת העסקת המנכ"ל ,תגובש על ידי
דירקטוריון החברה תוכנית אופציות למנכ"ל אשר עליה יחולו עקרונות תכנית התגמול הקיימת
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בחברה ובהיקף המקובל בחברה למנכ"ל .לעניין תכנית האופציות הקיימת בחברה ראה סעיף
 13.4.5להלן .כמו כן ,החל ממועד כניסתו לתפקיד ,יכוסה מר בלוך בגין כהונתו כמנכ"ל במסגרת
פוליסת ביטוח אחריות נושאי המשרה הקיימת של החברה )וכפי שתהיה מעת לעת( וכן יקבל
מהחברה כתב שיפוי בנוסח זהה לנוסח כתב השיפוי המוענק לנושאי המשרה בחברה )ראו סעיפים
 13.4.3ו 13.4.4-להלן( .לפרטים נוספים בדבר הסכם ההעסקה עם מנכ"ל החברה ,ראו דיווח
החברה מיום  24בנובמבר .2009
 .13.4.2גמול הדירקטורים
בהתאם להחלטת ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה אושר ביום  8ביוני  2009הגמול השנתי
וגמול ההשתתפות של כל הדירקטורים בחברה ,לרבות הדירקטורים שהנם בעלי שליטה או
קרוביהם והדירקטורים החיצוניים בחברה לשנת  .2009הגמול השנתי לדירקטורים ,לרבות
הדירקטורים החיצוניים ולרבות הדירקטורים שהינם בעלי שליטה או קרוביהם ,הינו  59,100ש"ח
וגמול השתתפות בישיבה הינו  2,200ש"ח ,ללא שינוי מהגמול המעודכן לדירקטורים שאושר ביום
 10ביולי .2008
 .13.4.3כתבי שיפוי
בהתאם להחלטות האסיפה הכללית של החברה מיום  21ביוני  2006ומיום  14ביולי ,2004
החברה העניקה כתבי שיפוי לכל הדירקטורים ונושאי המשרה בה ,לרבות לדירקטורים העשויים
להיחשב לבעלי שליטה בחברה )ה"ה צביקה לבנת ויצחק מנור( ,מכוח היותם בעלי שליטה באי די
בי אחזקות ,שהינה בעקיפין בעלת השליטה בחברה .לפרטים נוספים ראה הערת שוליים  2לעיל.
לפרטים אודות כתבי השיפוי ראה סעיף  18.1להלן.
 .13.4.4ביטוח אחריות נושאי משרה
ביום  14ביולי  2009אושרה על ידי אסיפת בעלי המניות של החברה ,לאחר שהתקבל לכך אישור
של ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה ,התקשרות החברה לרכישת פוליסת לביטוח אחריות נושאי
משרה לתקופה החל מיום  1ביוני  2009ועד ליום  31במאי  2010ותשלום פרמיה של 52,000
דולר ,כאשר נכללה תחת הכיסוי גם חברה בת נוספת .הפוליסה נרכשה מחברת ביטוח שהינה
חברה בשליטת בעל שליטה בחברה .הפוליסה הנה בתנאי שוק ובהתאם למקובל בעסקאות מסוג
זה .בהתאם להחלטת החברה ,פוליסת הביטוח כאמור תחול אף על דירקטורים העשויים להיחשב
לבעלי שליטה בחברה )ה"ה צביקה לבנת ויצחק מנור( .היקף הכיסוי של הפוליסה ) 6מיליון דולר(
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הינו זהה להיקף הכיסוי במסגרת הפוליסות הקודמות לשנים  2008ו .2007 -הפרמיה במסגרת
הפוליסה ) 52,000דולר( גבוהה מן הפרימה ששולמה לשנים  2008ו 40,000) 2007 -דולר(,
אולם השנה נכללה כאמור תחת הכיסוי גם חברה בת נוספת.
 .13.4.5תכניות אופציות לעובדים
 .13.4.5.1תוכנית תגמול לעובדים בקבוצה 2008
)א( ביום  14בינואר  ,2008אישר דירקטוריון החברה ,בהמשך לאישור ועדת הביקורת ,אימוץ תוכנית
תגמול לעובדים בכירים בחברה ו/או בחברות בת ו/או בחברות כלולות של החברה )להלן בסעיף
זה" :התוכנית"( ,לפיה יוקצו עד  285,750כתבי אופציה )להלן בסעיף זה" :כתבי האופציה"(
הניתנים למימוש ,כל אחד ,למניה רגילה של החברה לעובדים בכירים ונושאי משרה בקבוצה,
לרבות למנכ"ל החברה ,כתבי האופציה היוו ,נכון למועד אישור ההקצאה כ 5.65% -מהון המניות
המונפק של החברה .הניצעים בהצעה כאמור אינם בעלי עניין בחברה ,למעט מנכ"ל החברה היוצא
אשר הינו בעל עניין מכוח תפקידו .בהתאם לתנאי כתבי האופציות כאמור ,לא יוקצו לניצעים
שיממשו את כתבי האופציה מלוא המניות הנובעות מהם ,אלא רק כמות מניות המשקפת את סכום
ההטבה הכספי הגלום בכתבי האופציה במועד המימוש בלבד .במהלך הרבעון הראשון לשנת
 2008הוענקו  250,500אופציות כאמור וב 8 -לינואר  2009הוענקו  34,000אופציות נוספות,
מתוך  35,250אשר הוקצו לנאמן ,כמאגר להענקות עתידיות .ביום  9באוגוסט  ,2009בוטלה יתרת
כתבי האופציה אשר הוחזקה בידי הנאמן בסך  1,250כתבי אופציה.
במהלך שנת  2009מומשו  1,064כתבי אופציה ל 98 -מניות )דילול של  (0.001%ופקעו 17,686
כתבי אופציה .נכון ליום  31בדצמבר  261,500 ,2009אופציות טרם מומשו.
נכון למועד הדוח ,מספר כתבי האופציה המוקצים הנו  261,500כתבי אופציה .השפעת התוכנית
בדוח הכספי המאוחד בשנות התכנית נאמדה במועד ההענקה בכ 13.8 -מליון ש"ח.
כתבי האופציה אינם רשומים למסחר .החברה קיבלה אישור מהבורסה ומה NYSE -לרשום
למסחר את המניות הרגילות המוקצות לניצעים עם מימוש כתבי האופציה.
)ב( תקופת ההבשלה של כתבי האופציה
כתבי האופציה ניתנים למימוש במועדים כדלקמן ,ובתנאי שהניצע יהיה מועסק על ידי החברה ו/או
חברה בת ו/או חברה כלולה ,במועד האמור:
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) (1כל ניצע יהיה זכאי לממש למניות רבע מכמות כתבי האופציה המוצעים לו על פי התכנית )להלן:
"המנה הראשונה"( ,החל מתום שנה מהיום הקובע החל ב 14 -בינואר ) 2008להלן" :סיום
תקופת ההבשלה של המנה הראשונה"( ועד תום ארבע שנים מהיום הקובע .בתום ארבע השנים
האמורות יפקעו כל כתבי האופציה שיכללו במנה הראשונה ואשר טרם מומשו ולא יקנו זכות
כלשהי.
) (2כל ניצע יהיה זכאי לממש למניות רבע נוסף )שני( מכמות כתבי האופציה המוצעים לו על פי
התכנית )להלן" :המנה השניה"(,החל מתום שנתיים מהיום הקובע )להלן" :סיום תקופת ההבשלה
של המנה השניה"( ועד תום ארבע שנים מהיום הקובע .בתום ארבע השנים האמורות יפקעו כל
כתבי האופציה שנכללו במנה השניה ואשר טרם מומשו ולא יקנו זכות כלשהי.
) (3כל ניצע יהיה זכאי לממש למניות רבע נוסף )שלישי( מכמות כתבי אופציה המוצעים לו על פי
התכנית )להלן" :המנה השלישית"( החל מתום שלוש שנים מהיום הקובע )להלן" :סיום תקופת
ההבשלה של המנה השלישית"( ועד תום חמש שנים מהיום הקובע .בתום חמש השנים האמורות
יפקעו כל כתבי האופציה שנכללו במנה השלישית ואשר טרם מומשו ולא יקנו זכות כלשהי.
) (4כל ניצע יהיה זכאי לממש למניות רבע נוסף )רביעי( מכמות כתבי האופציה המוצעים לו על פי
התכנית )להלן" :המנה הרביעית"( החל מתום ארבע שנים מהיום הקובע )להלן" :סיום תקופת
ההבשלה של המנה הרביעית"( ועד תום שש שנים מהיום הקובע .בתום שש השנים האמורות
יפקעו כל כתבי האופציה שנכללו במנה הרביעית ואשר טרם מומשו ולא יקנו זכות כלשהי.
)ג( הערך הכלכלי של כתבי האופציה
נכון למועד אישור ההקצאה כאמור לעיל ) 14בינואר  ,(2008הערך הכלכלי של כתב אופציה היה
 96.43ש"ח .הערך הכלכלי כאמור חושב על פי נוסחת "בלק אנד שולס" בהתחשב בשער הסגירה
של מניות החברה בבורסה ביום  13בינואר ) 2008יום המסחר האחרון לפני החלטת הדירקטוריון(,
שהיה  237.40ש"ח למניה ,כשסטית התקן השבועית היתה כ .4.3% -בחישוב הערך הכלכלי
דלעיל נלקחו בחשבון ההנחות הבאות :א .כל כתבי האופציה ימומשו ביום האחרון של תקופת
המימוש שלהם; ב .בהנחה של מימוש כל כתבי האופציה ובהנחה תיאורטית של הקצאת הכמות
המירבית האפשרית של מניות המימוש .מובהר בזה ,כי על פי התכנית ,ההקצאה המירבית
האפשרית ,בפועל ,הינה רק בגובה סכום ההטבה הכספי; ג .חישוב הערך הכלכלי אינו מביא
בחשבון את העובדה שכתבי האופציה לא יירשמו למסחר בבורסה ,וכן אינו מביא בחשבון את
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חסימתם של כתבי האופציה לתקופות החסימה שפורטו בתכנית; ד .סטית התקן חושבה על פי
התשואות השבועיות של מניה רגילה של החברה במשך ששת החודשים שנסתיימו ביום 31
בדצמבר  ;2007ה .שיעור ההיוון השנתי לכתבי האופציה נקבע ל.4.5% -
)ד( מחיר המימוש
כתבי האופציה הוקצו לניצעים ללא תמורה.
מחיר המימוש של כל אחד מכתבי האופציה יהיה  223.965ש"ח למניה .מחיר המימוש נקבע על-
פי שער הסגירה הממוצע של מניה רגילה של החברה בבורסה בשלושים ) (30ימי המסחר שקדמו
ליום החלטת הדירקטוריון בדבר אישור התכנית ) 14בינואר  ,(2008בניכוי ) 10%להלן" :מחיר
המימוש"(.
במועד המימוש לא ידרשו הניצעים לשלם את מחיר המימוש ומחיר המימוש ישמש אך ורק לצורך
קביעת סכום ההטבה הכספי וכמות מניות המימוש שתוקצה בפועל לניצעים ,תחושב בהתאם
לתנאי תכנית התגמול .התמורה שישלמו הניצעים בפועל לחברה בגין המימוש הינה אך ורק בגובה
הערך הנקוב של המניות שיוקצו להם בפועל בעת המימוש.
)ה( הוראות נוספות
כמו כן ,כוללת התוכנית הוראות נוספות לגבי אופן חישוב מחיר המימוש ,התאמות במקרים של
שינויים בהון ותשלום דיבידנד וזכאות למימוש האופציות במקרים של סיום ההעסקה.
 .13.5קיצוצי שכר
במסגרת הערכות למשבר הכלכלי העולמי ,החליטה הנהלת החברה על מדיניות קיצוץ שכר
הבכירים ,בהסכמה .במסגרת זו ,העבירו עובדי ההנהלה הבכירה מן הדרגים השונים ,הסכמתם
לקיצוץ בשיעורים הנעים בין  10% -8%משכרם ,לשנת .2009
 .14מגבלות ופיקוח על פעילות הקבוצה -נוהל אכיפה
בהתאם להוראות חוק ניירות ערך וחוק החברות ,מחויבת החברה בחובות דיווח ואיסור שימוש במידע
פנים.
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במסגרת זו ,בתאריך  8באוגוסט  2007אימץ דירקטוריון החברה תוכנית הכוללת נוהל אכיפה לעניין
חובות הדיווח על פי דיני ניירות ערך ונוהל אכיפה לעניין איסור השימוש במידע פנים .התכנית אושרה
במסגרת מדיניות החברה להגברת השקיפות והבטחת בקרה מרבית על ניהול עסקיה .במסגרת
התוכנית מונתה היועצת המשפטית של החברה כממונה על האכיפה וביצועה של התוכנית .התוכנית
כוללת שני נהלים עיקריים :האחד ,נוהל אכיפה לעניין חובות הדיווח של החברה על פי דיני ניירות ערך.
נוהל זה נועד לוודא כי החברה תעמוד בכל חובות הדיווח החלות עליה )בין היתר ,הדוחות השנתיים,
הרבעוניים והמיידיים( וכי תדווח באופן מתאים על אישור עסקאות עם נושאי משרה ובעלי שליטה.
במסגרת זו ,אושר להקים ועדת תגמול ולהסמיכה לאשר את תנאי העסקת נושאי משרה ,פרט למנכ"ל,
שאינם מהוווים עסקה חריגה .הנוהל השני הינו נוהל אכיפה לעניין איסור השימוש במידע פנים .נוהל זה
נועד לסייע בהבטחת קיומן של ההוראות האוסרות שימוש במידע פנים לצורך מסחר בניירות הערך של
החברה .הנוהל עתיד לסייע לחברה להפחית את הסיכונים הנובעים מן השימוש במידע פנים .במסגרת
נוהל זה ,מונה אחראי לענייני מידע פנים אשר אחראי על הטיפול בנושא .בין היתר ,קובע הנוהל הנחיות
ומגבלות שונות החלות על אנשי הפנים בחברה ביחס למסחר בניירות הערך של החברה וביחס
למסירת מידע אודות החברה.
 .15מימון
החברה ממנת את פעילותה ממקורותיה העצמאיים ומהלוואות מבנקים .יצוין כי ,החברה הנפיקה 4
סדרות של אגרות חוב.
ביום  8באפריל  1992הנפיקה החברה אג"ח למשקיעים מוסדיים )סדרה  ,(1רשומות על שם ,בנות
 0.01ש"ח ערך נקוב כל אחת ,בסך כולל של כ 48 -מיליוני ש"ח )להלן":אג"ח סדרה  .("1אגרות החוב
נשאו ריבית בשיעור  3.8%לשנה כאשר הקרן והריבית צמודות למדד .אגרות החוב נפרעו במלואן
בחודש יוני .2009
ביום  17בדצמבר  2003וכן ביום  23בדצמבר  ,2003הנפיקה החברה ,בהנפקה פרטית במכרז ,אג"ח
למשקיעים מוסדיים רשומות על שם ,בנות  1ש"ח ע"נ ,בסך כולל של כ 200 -מיליון ש"ח )להלן":אג"ח
סדרה  .("2היתרה הבלתי מסולקת של אגרות החוב נושאות ריבית בשיעור  5.65%לשנה כאשר הקרן
והריבית צמודות למדד .הקרן נפרעת בשבעה תשלומים שווים החל מדצמבר  .2007יתרת אגרות החוב
ליום  31בדצמבר  2009בסך של כ 131.7 -מליון ש"ח עומדת לפירעון ב 4 -תשלומים שנתיים שווים
בחודש דצמבר של כל אחת מהשנים  .2010-2013אגרות החוב אינן ניתנות להמרה למניות החברה.
במסגרת הנפקת אגרות החוב )סדרה  (2התקשרה החברה ביום  21בדצמבר  2003בשטר נאמנות עם
החברה לנאמנות של בנק לאומי לישראל בע"מ .במסגרת שטר הנאמנות ,התחייבה החברה לשפות את
הנאמן במקרים מסויימים ,כגון :הוצאות שהוציא הנאמן אגב ביצוע הנאמנות ,הוצאות בקשר לסמכויות
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והרשאות הנתונים לנאמן בתוקף שטרי הנאמנות וכן בקשר להליכים משפטיים ותביעות בקשר
לנאמנות.
אגרות החוב )סדרה  (2ניתנות לפירעון מיידי במקרים מסוימים כגון :פירוק החברה ,הטלת עיקול על
נכסיה ,מינוי כונס נכסים לחברה ואירוע הפוגע מהותית בזכויות מחזיקי אגרות החוב.
ביום  14ביולי  ,2008ביצעה החברה הנפקה של שתי סדרות אג"ח על פי תשקיף המדף שפרסמה
החברה ביום  26במאי  .2008החברה הקצתה  ,187,500אלפי ש"ח ע.נ .אגרות חוב )להלן" :אג"ח
סדרה  "3צמודות מדד( רשומות על שם ,בנות  0.01ש"ח ערך נקוב כל אחת ,בתמורה כספית של
 187,500אלפי ש"ח .היתרה הבלתי מסולקת של איגרות החוב נושאת ריבית של  4.65%לשנה כאשר
הקרן וריבית אגרות החוב צמודות למדד הידוע )הבסיס – מדד מאי  .(2008יתרת אגרות חוב )סדרה
 (3ליום  31בדצמבר  ,2009בסך של כ 196.7 -ש"ח ,עומדת לפירעון בתשלומים שנתיים שווים ב10-
בחודש יולי כל שנה בשנים  2009עד  .2018נכון למועד הדוח ,אגרות החוב אינן ניתנות להמרה למניות
החברה.
בחודשים יולי אוגוסט  ,2008ביצעה החברה הנפקה של סדרת אג"ח )סדרה  (4והרחבתה על פי
תשקיף המדף שפרסמה החברה ביום  26במאי  .2008החברה הקצתה  235,557אלפי ש"ח ע.נ.
אגרות חוב שקליות )סדרה  (4בתמורה כספית של  240,360אלפי ש"ח .היתרה הבלתי מסולקת של
איגרות החוב נושאת ריבית של  7.45%לשנה .יתרת אגרות החוב ליום  31בדצמבר  2009בסך של כ-
 237.9מליון ש"ח עומדת לפירעון בתשלומים שנתיים שווים ב 10-בחודש יולי כל שנה בשנים  2010עד
 .2015נכון למועד הדוח ,אגרות החוב אינן ניתנות להמרה למניות החברה.
במסגרת הנפקת אגרות החוב )סדרה  3וסדרה  (4התקשרה החברה ביום  26במאי  2008בשטר
נאמנות עם החברה לנאמנות הרמטיק נאמנות ) (1975בע"מ .במסגרת שטר הנאמנות ,התחייבה
החברה לשפות את הנאמן במקרים מסויימים ,כגון :הוצאות שהוציא הנאמן אגב ביצוע הנאמנות,
הוצאות בקשר לסמכויות והרשאות הנתונים לנאמן בתוקף שטרי הנאמנות וכן בקשר להליכים משפטיים
ותביעות בקשר לנאמנות.
אגרות החוב )סדרה  (3ואגרות החוב )סדרה  (4ניתנות לפירעון מיידי במקרים מסוימים כגון :פירוק
החברה ,הטלת עיקול על נכסיה ,מינוי כונס נכסים לחברה ואירוע הפוגע מהותית בזכויות מחזיקי
אגרות החוב.

93

לפרטים נוספים אודות אגרות החוב ראה ביאור )9א( לדוחות הכספיים של החברה ליום  31בדצמבר
 2009המצורפים לדוח זה.
להלן פירוט לגבי ההיקף של הלוואות שהועמדו לחברה והריבית הממוצעת ששולמה עליהן ליום 31
בדצמבר  2008 ,2009ו:2007 -

מקורות
מימון

31.12.2009
הלוואות לזמן קצר
הלוואות לזמן קצר
הלוואות לזמן ארוך
הלוואות לזמן ארוך
הלוואות לזמן ארוך
הלוואות לזמן ארוך
הלוואות לזמן ארוך
אג"ח סדרה 2
הלוואות לזמן ארוך
– אג"ח סדרה 3
הלוואות לזמן ארוך
– אג"ח סדרה 4

צמוד
לפריים

בנקים

גופים
צמוד פריים מוסדיים
בנקים
צמוד
לפריים
צמוד למדד בנקים
בנקים
לא צמוד
גופים
לא צמוד
מוסדיים
גופים
הצמדה
מוסדיים
למדד
גופים
הצמדה
מוסדיים
למדד
גופים
מוסדיים
לא צמוד

ריבית
ריבית
ממוצעת אפקטיבית

סכום
בפועל
)במיליוני
ש"ח(
91.3

2.40%

40.0

2.68%

זמן פרעון

אפריל 2010
2.43%
2011
2.72%

130.7

4.22%

28.4
22.8

4.87%
5.50%

4.28%
4.96%
5.61%

2010-2015
2013

6.30%

6.40%

2010-2017

100.0
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2010-2014

131.3

5.65%

5.65%

עד 2013

196.7

4.65%

4.65%

עד 2018

237.9

7.45%

6.95%

עד2015

מקורות
מימון

31.12.2008

הלוואות לזמן קצר
הלוואות לזמן ארוך
הלוואות לזמן ארוך
הלוואות לזמן ארוך
הלוואות לזמן ארוך
אג"ח סדרה 1
הלוואות לזמן ארוך
אג"ח סדרה 2
הלוואות לזמן ארוך
אג"ח סדרה 3
הלוואות לזמן ארוך
אג"ח סדרה 4

צמוד
לפריים
צמוד
לפריים
צמוד למדד
לא צמוד
הצמדה
למדד
הצמדה
למדד
הצמדה
למדד
לא צמוד

הלוואות לזמן קצר
הלוואות לזמן ארוך
הלוואות לזמן ארוך
אג"ח סדרה 1
הלוואות לזמן ארוך
אג"ח סדרה 2

4.50%
בנקים

77.7

בנקים
בנקים
בנקים
גופים
מוסדיים
גופים
מוסדיים
גופים
מוסדיים
גופים
מוסדיים

מקורות
מימון

31.12.2007
צמוד
לפריים
צמוד
לפריים
הצמדה
למדד
הצמדה
למדד

סכום
בפועל
)במיליוני
ש"ח(

ריבית
ריבית
ממוצעת אפקטיבית

זמן פרעון

4.60%

94.2
35.3
29.8

4.50%
5.50%

4.60%
5.61%

2009-2014
2009-2014
2013

7.4

3.80%

3.80%

2009

158.6

5.65%

5.65%

עד 2013

190.5

4.65%

4.65%

עד 2018

235.6

7.45%

6.95%

עד2015

סכום
בפועל
)במיליוני
ש"ח(

ריבית
ריבית
ממוצעת אפקטיבית

זמן פרעון

4.81%
בנקים

143

4.70%

בנקים
גופים
מוסדיים
גופים
מוסדיים

34

5.70%

5.82%

2012-2014

14

3.80%

3.80%

עד 2009

182

5.65%

5.65%

עד 2013

לאחר תאריך המאזן ,נטלה החברה הלוואה שקלית מבנק בסך של כ – 70מיליון ש"ח .בתוך כך,
התחייבה החברה כלפי הבנק לשעבוד שלילי.
החברה התחייבה בשעבוד שלילי אף כלפי גוף מוסדי בקשר עם אשראי לזמן ארוך שנלקח מגוף
מוסדי זה ,בהיקף של כ 100 -מליון ש"ח.
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בשנת  2006סיכמה חברת הבת פרנקל -כ.ד .עם אחד הבנקים על קבלת הלוואות לזמן ארוך בסך כ-
 56מיליוני ש"ח לתקופות של עד  7שנים בריביות שונות הנעות בין  4.95%ל ) 5.33%בצמוד למדד
המחירים לצרכן( וכן מסגרת לזמן קצר בגובה  30.6מ' ש"ח .לצורך קבלת מסגרת זו והלוואות אלו
התחייבה החברה הבת לעמוד בהתניות הפיננסיות ) (covenantsלפיהן ההון העצמי של חברת הבת
בניכוי מוניטין לא יפחת מ 18.5%-מסך המאזן המאוחד בניכוי מוניטין .חברת הבת עומדת בהתניות
הפיננסיות להן התחייבה.
פרט להתחייבויות האמורות לעיל של החברה והחברה הבת לא קיימות התניות פיננסיות )(covenants
נוספות כלשהן לחברה.
נכון למועד הדוח ,לחברה מסגרת אשראי בנקאית בסך של כ 645.9 -מליון ש"ח ,ממנה נוצלו ,נכון
ליום  31בדצמבר  2009כ 272.2 -מיליון ש"ח.
הלוואות האון קול שבידי החברה הינן בריבית משתנה .עדכון שיעורי הריבית נעשה בעת שינוי ריבית
בנק ישראל .במהלך שנים  2008 ,2009ו 2007 -היה שיעור הריבית הממוצע בגין ההלוואות כאמור
כ 2.6%-3.1%-כ 3.8%-5.1% -ו .4.3%-5.3% -בהתאמה.
הריבית בגין הלוואות צמודות לפריים הייתה במהלך שנת  2009בין  .4.25%-1.8%הריבית
המשוקללת בגין הלוואות הצמודות לפריים בסמוך למועד הדוח הייתה .3.18%
שיעור הריבית הממוצע הסמוך לתאריך דוח זה הינו 2.6%
החברה פרעה במהלך שנת  2009התחייבות כלפי חוגלה -קימברלי )חברה כלולה של החברה( בגין
שטר הון בסך כ 33 -מליון ש"ח ,לפרטים ראה ביאור 9ד' לדוחות הכספיים של החברה ליום 31
בדצמבר  ,2009המצורפים לדוח זה.
לתאגיד דירוג אשראי מחברת הדירוג מעלות ) (Standard and Poor’sלאגרות החוב סדרות 1-4
שהונפקו על ידי החברה של  .A+/Negative Outlookדירוג האשראי  AA-ניתן בדצמבר ,2003
ובפברואר  ,2008ניתן לו תוקף עם דירוג  .(AA-)/Stableבעקבות בקשת החברה לגיוס חוב נוסף
באמצעות הנפקת אג"ח בסך כולל של עד  435מליון  ,₪ניתן לחברה ביולי ובאוגוסט  2008דירוג
 AAעם  Negative Outlookלהנפקת אגרות חוב )סדרה  3וסדרה  ,(4אשר תקף היה גם ליתרסדרות האג"ח של החברה שבמחזור .ביום  5באוקטובר  ,2009הודיעה חברת הדירוג מעלות על
הורדת דירוג ל A+/Negative Outlook -לסדרות האג"ח של החברה שבמחזור ,בשל משבר בסביבה
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העסקית העולמית ועליה במנוף הפיננסי .הדירוג הותנה בעמידת החברה ביחסים פיננסיים .לפרטים
ראה דיווח החברה מיום  5באוקטובר .2009
החברה הינה חלק מקבוצת אי די בי ולפיכך מושפעת מ"הוראות ניהול בנקאי תקין" של המפקח על
הבנקים בישראל ,הכוללות ,בין היתר ,מגבלות על היקף ההלוואות שיכול בנק בישראל להעמיד ללווה
בודד ,ל"קבוצת לווים" אחת )כהגדרת מונח זה בהוראות האמורות( ,ולששת הלווים ו"קבוצות הלווים"
הגדולים בתאגיד הבנקאי .אי די בי פתוח ,בעלי השליטה בה וחלק מהחברות המוחזקות על-ידם
נחשבים "קבוצת לווים" אחת .הדבר עשוי להשפיע ,בנסיבות מסוימות ,על יכולתן של חברות קבוצת
נייר חדרה ללוות סכומים נוספים מבנקים בישראל ,וכן על יכולתן לבצע פעולות עסקיות מסוימות
בשיתוף עם גופים שנטלו אשראי כאמור.
 .16מיסוי
לפרטים ראה ביאור  12לדוחות הכספיים של החברה ליום  31בדצמבר  2009המצורפים לדוח זה.
 .17ביטוח
החברה והחברות הבנות מבוטחות באמצעות כלל חברה לביטוח בע"מ ,חברה בשליטת אי די בי פתוח,
בפוליסות הביטוח המפורטות להלן) :א( ביטוח נזקי אש ואובדן רווחים; )ב( ביטוח נזקי טרור; )ג( ביטוח
שבר מכני; )ד( ביטוח חבות מעבידים; )ה( ביטוח צד ג'; )ו( ביטוח סחורות בהעברה; )ז( ביטוח חבות
מוצר; )ח( ביטוח הקמה עבור מכונה  8ו) -ט( ביטוח אחריות נושאי משרה )כמפורט בסעיף
13.4.4לעיל( .הפוליסות הינן בתנאי שוק ובתוקף עד ליום  31במאי ) 2010למעט ביטוח ההקמה של
מכונה  8שתוקפו יפוג עם תום הרצת המכונה ,ועם סיומו החברה תפעל להכללת הכיסוי המתאים
לפעילות מכונה  8במסגרת מצבת ביטוחי הרכוש והאלמנטר הקיימים של החברה( .כמו כן ,לחברה
ביטוח חובה ומקיף לכלי רכב אשר אופיינו בשינוי התמהיל הביטוחי )פרמיית ביטוח למול ההשתתפות
העצמית( .בנוסף ,לחברה פוליסות ביטוח נוספות בסכומים שאינם מהותיים לחברה ,כגון ביטוח ימי,
ביטוח אשראי וביטוח נסיעות לחו"ל .להערכת החברה ,הכיסויים הביטוחיים של החברה הולמים.
 .18הסכמים מהותיים
 .18.1כתבי שיפוי  -בהתאם להחלטות האסיפה הכללית של החברה מיום  21ביוני  2006ומיום  14ביולי
 ,2004החברה מעניקה כתבי שיפוי לכל הדירקטורים ונושאי המשרה בה ,לרבות לדירקטורים
הנחשבים לבעלי שליטה בחברה )ה"ה צביקה לבנת ויצחק מנור( ,כפי שיהיו מעת לעת .במסגרת
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כתבי השיפוי ,החברה מעניקה לכל הדירקטורים ונושאי המשרה בה ,כפי שיהיו מעת לעת ,שיפוי
מראש ,בהתאם לתקנון החברה והוראות חוק החברות בשל כל חבות או הוצאה ,שתוטל על נושא
המשרה עקב פעולות שעשה ,ו/או שיעשה בתוקף היותו נושא משרה בחברה ,הקשורות במישרין
או בעקיפין ,לאחד או יותר מסוגי האירועים המפורטים בכתבי השיפוי ,כגון אירועים אשר תמציתם:
)א( עסקאות ו/או פעולות הנעשות במישרין ו/או בעקיפין במהלך הפעילות של הקבוצה; )ב( הצעה,
הנפקה ורכישה עצמית של ניירות ערך על ידי החברה או על ידי בעלי המניות של החברה; )ג(
אירוע הנובע מהיותה של החברה חברה ציבורית או הנובע מכך שמניותיה הוצעו לציבור או הנובע
מכך שמניותיה נסחרות בבורסה בישראל או מחוצה לה; )ד( אירועים הקשורים לביצוע השקעות על
ידי החברה בתאגידים כלשהם; )ה( פעולה בקשר עם הוצאת רישיונות והיתרים; )ו( פעולה
הקשורה במישרין או בעקיפין עם יחסי עובד מעביד בחברה ועם יחסי מסחר של החברה; )ז(
פעולה בקשר עם דיווחים או הודעות המוגשים על פי כל דין; )ח( העברת מידע הנדרש על פי דין
לחברות בעלות עניין בחברה; )ט( פעולות בקשר לזכויות הצבעה בחברות מוחזקות; )י( כל
העסקאות ,הפעולות והאירועים המופרטים לעיל יכללו ,את ההחלטות ,ההסכמים ,ההודעות,
מסמכי הגילוי והדיווחים הקשורים בהם ,וכל עניין אחר הקשור בכל האמור לעיל במישרין או
בעקיפין והכל בין אם יושלמו העסקאות ו/או הפועלות כאמור ובין עם לא יושלמו ,מכל סיבה שהיא.
סכום השיפוי על פי כל כתבי השיפוי אשר הוענקו ו/או יוענקו לנושאי המשרה ועובדים בחברה ,לא
יעלה על סכום מצטבר השווה ל 25%-מההון העצמי של החברה לפי הדוחות הכספיים המאוחדים
האחרונים שפורסמו לפני מתן השיפוי בפועל .עוד יצוין ,כי במקרה שבו יקבל נושא המשרה שיפוי
מאת המבטח של פוליסת ביטוח נושאי משרה ,בגין העניין נשוא השיפוי ,יינתן השיפוי בגובה
ההפרש בין סכום החבות הכספית שהוטלה עליו וההוצאות המשפטיות ,לבין הסכום שהתקבל
מאת המבטח בגין אותו עניין ,ובלבד שסכום השיפוי שהחברה התחייבה בו לא יעלה על סכום
השיפוי המרבי.
 .18.2הסכם למכירת אחזקות בתמ"מ – בחודש פברואר  ,2007השלימה החברה עסקה )על פי הסכם
מחודש ינואר  (2007לפיה מכרה ל CGEA -את כל אחזקותיה בתמ"מ במישרין )באמצעות הצעת
רכש מלאה שביצעה  (CGEAובעקיפין )באמצעות מכירת אחזקותיה של החברה בברתולומי ל-
 (CGEAוהכל בתמורה לסך כולל של כ 27 -מליון ש"ח ,כך שנייר חדרה חדלה לחלוטין מלהחזיק
מניות בתמ"מ.
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 .18.3הסכם לשכירת מרכז לוגיסטי :ביום  3.11.08אישרה האסיפה הכללית של החברה את תוקפו של
הסכם שכירות שנחתם ביום  18בספטמבר  2008בין החברה לגב-ים לקרקעות בע"מ
)"המשכירה"( ,חברה ציבורית בשליטת בעל השליטה בחברה בעקיפין ,לפיו תשכור החברה מגרש
במודיעין ,בשטח של כ 74.5-דונם ,ומבנים שעתידה המשכירה לבנות עבור החברה ,בשטח בנוי
כולל של כ 21,300-מ"ר ,אשר ישמש כמרכז לצרכי לוגיסטיקה ,תעשייה ומשרדים )"מרלו"ג"(
עבור חברות בנות וכלולות של החברה ובחלקו יחליף הסכמי שכירות קיימים .תקופת השכירות
תהיה  15שנה ממועד מסירת החזקה במושכר ובנוסף לחברה אופציה להארכת השכירות ל9 -
שנים ו 11-חודש נוספים .לפרטים נוספים ראה דיווחי החברה מיום .25.9.08
 .19הליכים משפטיים
כנגד החברה לא מתנהלים הליכים משפטיים מהותיים לרבות דרישות מהותיות של רשויות שלטוניות.
לעניין הליכים משפטיים המתוארים בדוחות הכספיים ,ראה ביאור  13לדוחות הכספיים של החברה
ליום  31בדצמבר  2009המצורפים לדוח זה.
 .20יעדים ואסטרטגיה עסקית
נייר חדרה ,ביחד עם שותפיה האסטרטגיים בתחומים השונים )חברות כלולות( שואפת להמשיך ולפתח
את עסקיה הן בארץ והן בחו"ל ,תוך הקפדה על מובילות שוק וחדשנות ותוך שיפור מתמיד באיכות
המוצרים ושירות הלקוחות .זאת בנוסף להרחבת כושר התפוקה ,הגדלת סל המוצרים והרחבה בתחומי
פעילותה ,במקביל להמשך התייעלות בכל מרכיבי עלויות הייצור.
נייר חדרה בוחנת מעת לעת ,בכפוף להזדמנויות עסקיות ולהחלטות החברה בנושא זה ,הכנסת
שותפים אסטרטגיים לפעילויותיה שכיום מבוצעות באמצעות חברות בבעלותה המלאה.
כחלק מהפעולות האמורות ,החברה נוקטת בצעדים כדי להשיג סינרגיזם בין החברות בקבוצה ובכך
להעניק יתרון לגודל הקבוצה ולהביא להתייעלות ולחסכון בעלויות השונות ,כולל עלויות אנרגיה וחומרי
גלם.
החברה ממשיכה ביישום תוכניות חוצות ארגון :תכנית  ,Talent Managementלמיפוי וזיהוי העתודות
הניהוליות בקבוצה ,וכן תכנית לפיתוח מנהלים חוצה ארגון .לפרטים ראו סעיף  13.1לעיל.
כמו כן ,אימצה החברה תוכנית ליישום תהליכי עבודה וגישות שיווקיות הממוקדות לשווקים מוסדיים,
להעצמת הערך המוסף של החברות בתפיסת הלקוחות ושיפור פרמיית הנאמנות והמחיר על בסיס
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בידול מוצרים ושירות .וכן אימצה תוכנית  Center liningלשיפור יעילות קווי הייצור והביצועים
התפעוליים.
החברה בצעה תהליך רה ארגון במערך הרכש על מנת להביא לחסכון בעלויות הרכש קבוצה וכן תהליך
ניתוח הוצאות בקבוצה ) ,(Spend Analysisלהגדרת קטגוריות הרכש העיקריות ופוטנציאל סינרגיה
וחיסכון קבוצתי .תהליך העצמת הרכש נמשך גם בשנת  2009ונותן פירותיו בחסכונות משמעותיים
ברכישות חומרים ,מוצרים ושירותים על ידי חברות הקבוצה.
במקביל ,החברה מבצעת פעילות שיווקית באוריינטציית לקוחות  ,B2Bליצירת מיקוד בלקוחות
העסקיים על בסיס הבנת צרכיהם ,ערכם לחברה ותיעדוף שלהם ,לשיפור הפרמיה אל מול המתחרים
וכן פעילות תקשורת שיווקית אל מול קהלי מטרה לצורך חיזוק ומיצוב מותג הקבוצה.
כמו כן ,החברה מיישמת גישה פרו אקטיבית בתחום הבטיחות ותרבות הניהול ,לפיה על העובד לזהות
סיכונים ולפעול למניעתם ,במטרה להפחית אירועי בטיחות ,להגביר מידע על סיכונים וכן הגברת שיתוף
פעולה בין מנהלים לעובדים בבטיחות ,איכות ופעילויות אחרות בחברה.
פעולות אלו ,ביחד עם מיקוד בתכניות ההתייעלות לחסכון בעלויות נועדו לפצות על העצמת התחרות
והשחיקה הצפויה של מחירי המכירה בסביבה העסקית המאתגרת ,ולהביא לשיפור הרווחיות.
כאמור בסעיף  9.1.4.3לעיל ,בתחום ייצור ניירות האריזה ,בהמשך לאישור דירקטוריון החברה,
החברה נמצאת בשלבי הרצת מערך חדש לייצור ניירות אריזה )מכונה  (8שיאפשר מתן מענה להיקפי
ביקוש ההולכים וגדלים של השוק המקומי ,בעלות תחרותית יותר לחברה ובאיכות נייר גבוהה יותר מול
היבוא המתחרה .תפעול מכונת האריזה החדשה מצריכה הכפלה של כמויות איסוף פסולת הנייר
המשמשת חומר גלם ליצור ניירות אריזה ,במהלך השנים הבאות .בהתאם ,החברה ,באמצעות אמניר,
פועלת להמשך הגדלת כמויות איסוף הפסולת המשמשת חומר גלם ליצור ניירות אריזה במהלך השנים
הבאות ,כהכנה לקראת הפעלתה של המכונה החדשה ,בין היתר על ידי העמקת פעילות האיסוף בקרב
לקוחות קיימים ופיתוח מקורות איסוף חדשים ,התאמת המבנה הארגוני ,בחינת אתר חליפי למפעל
וצבירת מלאי.
נכון למועד הדוח ,החברה בוחנת ומקדמת הקמת תחנת כוח שאמורה לספק קיטור וחשמל למערך
הייצור בחדרה ולמכור עודפי החשמל לחברת חשמל ו/או ללקוחות פרטיים ,בהיקף של עד  230מגה-
וואט .התחנה מתוכננת לפעול ,אם וככל שתוקם ,משטח שנרכש לטובת הפרויקט בצמוד לאתר החברה
בחדרה והפעלתה תתבסס על גז טבעי .ההחלטה לגבי אישור פרויקט תחנת הכוח מתעכבת בין היתר
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בשל המתנה להתייצבות עסקית של מקורות הגז האפשריים על מנת להשלים את ההתקשרות לרכישת
הגז הנדרש ובתחום מחירים המאפשר תחרות למול תעריפי חברת החשמל הצפויים .החברה בוחנת
גם אופציה של הקמה בשלבים של התחנה.
האמור לעיל בקשר להקמת תחנת הכוח הינו בגדר מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך,
המבוסס על הערכת החברה נכון למועד הדוח .הערכה זו עשויה שלא להתממש כולה או חלקה ,או
להתממש באופן שונה וזאת בין היתר בשל שינויים בתוכנית העבודה של החברה ,השגת אישורים
רגולטוריים ,תנאי שוק ,בחינות כדאיות כלכלית ,תלות בגורמים חיצוניים ואיזה מן גורמי הסיכון
המפורטים בסעיפים  9.18ו 22-להלן.
בתחום צרכי הציוד המשרדי ,יעדי החברה הינם המשך בניית וחיזוק מעמדה של גרפיטי כחברה
המובילה בתחום האספקה הישירה של ציוד משרדי למוסדות ועסקים בישראל )" , ("B2Bתוך פעילות
ממוקדת להרחבת מכירת מגוון המוצרים ללקוחות קיימים ,הגדלת הפעילות עם לקוחות פוטנציאלים
לרכישת סל מוצרים רחב והרחבת הפעילות בשימוש באתר הסחר האלקטרוני.
בנוסף ,כאמור בסעיף  9.14לעיל ,החברה מקדמת תהליכים לצמצום השפכים המועברים לנחל חדרה
מאתר החברה והעברת חלקם לשימוש חוזר באתר ,תוך פיתוח טכנולוגיות חדשות לריכוך והתפלת מי
קולחין.
לעניין ההשקעה האסטרטגית בתורכיה ,ראה סעיף  23.3להלן.
בנוסף ,החברה ממשיכה בפעילותה להעצמת התהליכים לטיפוח החדשנות בחברות בקבוצה על ידי
פיתוח מוצרים חדשים ובידול תחרותי .לפרטים אודות פיתוח ניירות מסיב ממוחזר מחליפי תאית ,ראה
סעיף  9.4לעיל.
יעדיה האסטרטגיים של החברה כמתואר לעיל מבוססים על יעדיה ושאיפותיה של החברה נכון למועד
הדוח ושעשויים להשתנות בהתאם לקבלת ההחלטות המתאימות לכך בחברה.
המידע האמור לעיל הינו בגדר מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,ומהווה תחזיות
והערכות בלבד של החברה שהתממשותם אינה ודאית ומבוסס על אינפורמציה קיימת בחברה נכון
למועד הדוח .התחזיות והערכות החברה עשויות שלא להתממש ,כולן או חלקן ,או להתממש באופן
השונה מהותית מכפי שנצפה .הגורמים העיקריים העשויים להשפיע על כך הינם הזדמנויות עסקיות
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שיעמדו בפני החברה,תלות בגורמים חיצוניים ,שינויים בביקוש ובהיצע ,התפתחות ושינויים ברגולציה,
ו/או התממשות איזה מגורמי הסיכון המפורטים בסעיפים  10.14 ,9.18לעיל ו 22-להלן.
 .21צפי להתפתחות בשנה הקרובה
נכון למועד הדוח ,החברה בוחנת ומקדמת הקמת תחנת כוח שאמורה לספק קיטור וחשמל למערך
הייצור בחדרה ולמכור עודפי חשמל לחברת החשמל ו/או ללקוחות פרטיים ,לפרטים ראה סעיף 20
לעיל.
לפרטים אודות המעבר למרלו"ג החדש ראה סעיף  18.3לעיל.
לפרטים אודות מכונה  ,8ראה סעיף  9.1.4.3לעיל.
הערכת החברה בעניין פרויקט תחנת הכוח ,הינו מידע צופה פני עתיד ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך,
המבוסס על המידע שבידי החברה נכון למועד הדוח .הערכות אלו עשויות שלא להתממש ,כולן או
חלקן ,או להתממש באופן שונה מהותית מכפי שנצפה .הגורמים העיקריים העשויים להשפיע על כך
הינם שינויים בביקוש ובהיצע של השוק ,שינויים בתוכניות החברה ,השגת אישורים רגולטוריים ,ו/או
התממשות איזה מגורמי הסיכון המתוארים בסעיף  10.14 ,9.18לעיל ו 21-להלן.
 .22גורמי סיכון
 .22.1כללי
החברה נוהגת לקיים דיונים תקופתיים בנושאי סיכוני השוק וחשיפות לשינויים בשערי החליפין
ובשיעורי הריבית בהשתתפות הגורמים הרלוונטיים ולקבל החלטות בנושא .האחראי על ביצוע
מדיניות ניהול סיכוני השוק בחברה הוא שאול גליקסברג,
בחברה.
 .22.2גורמי סיכון מאקרו כלכליים
 .22.2.1גורמי מקרו
 .22.2.2מצב כלכלי ,פוליטי ,חברתי
הקבוצה תלויה במצב הכלכלי בישראל ובעולם.
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סמנכ"ל הכספים והפיתוח העסקי

במהלך חודש ספטמבר  ,2008החלה טלטלה משמעותית נוספת בשווקים הפיננסיים הגלובאליים,
עם קריסתם של מספר גופים פיננסיים גדולים ביותר בארצות הברית ובמדינות נוספות .החרפת
המשבר כאמור הביאה ,בין היתר ,לפגיעה חריפה בשוקי ההון הגלובאליים ,לירידות ולתנודות
משמעותיות ביותר בבורסות לניירות ערך בישראל ובעולם ,וכן להחרפת משבר האשראי שהחל
עקב משבר המשכנתאות הסאב-פריים .לצד המשבר הפיננסי הגלובאלי האמור ,אירעו במשק
הישראלי במהלך החודשים האחרונים מספר התפתחויות נוספות ,ובין היתר ,תנודות משמעותיות
בשערי החליפין של מטבעות חוץ עיקריים אל מול השקל ,ועלייה בשיעורי האינפלציה במשק
המקומי.
נכון למועד הדוח ,נראה כי לא ניתן לחזות האם ההשלכות הכלכליות של המשבר האמור תמו ,זאת
 ,על אף ניצני התאוששות ראשונים בכלכלה הגלובלית והמקומית.
להאטה בכלכלה בישראל ובעולם כמו גם למיתון מתמשך ו/או הידרדרות של המצב הפוליטי
והביטחוני בארץ ובעולם ,עלולה להיות השפעה שלילית על מצבה של החברה והחברות בקבוצה.
בנוסף ,נסיבות אלו עשויות לפגוע בביקושים למוצרי החברה בתחום פעילותה ועקב כך לגרום
לירידה במכירות ולפגוע ברווחיות ובתוצאות החברה.
 .22.2.3אינפלציה
כיוון שלחברה עודף התחייבויות ניכרות הצמודות למדד המחירים לצרכן בעיקר בגין אגרות החוב
שהחברה הנפיקה ,בסך כולל של כ 356 -מיליוני ש"ח ,שיעור אינפלציה גבוה עלול לגרום להוצאות
מימון משמעותיות .החברה מתקשרת מפעם לפעם בעסקאות הגנה לכיסוי החשיפה האמורה בגין
ההתחייבויות .החברה בוחנת את עלות ביצוע הגידור מול החשיפה הרלבנטית ובהתאם פועלת
לגידור הסיכון.
שיעור אינפלציה גבוה עלול להשפיע גם על הוצאות השכר ,שלאורך זמן מותאמות לשינויים במדד
המחירים לצרכן.
בראשית שנת  2010התקשרה החברה בעסקאות הגנה לתקופה של שנה למול עליית המדד בסך
של  30מליון ש"ח בהמשך לעסקאות קודמות שנעשו בתחילת שנת  ,2009והסתיימו בסוף שנת
.2009

103

החברה ממשיכה לעקוב באופן שוטף אחר מחירי הציטוטים לסגירת החשיפה ובמידה ואלו סבירים
תתקשר החברה בעסקאות הגנה בהתאם.
בנוסף לחברה קיימת הגנה טבעית עקב חוב שוטף של חברה כלולה אשר הינו צמוד למדד
המחירים לצרכן.
 .22.2.4חשיפה לשינויים בשערי חליפין
החברה והחברות המאוחדות והכלולות חשופות לסיכונים בגין שינויים בשערי החליפין ,בין אם בשל
יבוא חומרי גלם ומוצרים מוגמרים ובין בשל יצוא לשווקי חוץ .שינוי בשערי החליפין של המטבעות
השונים ביחס לשקל עלול לגרום לשחיקת הרווחיות ותזרים המזומנים.
כמחצית ממכירותיה של החברה נקובות בדולר בעוד שחלק ניכר מהוצאותיה והתחייבויותיה הינן
שקליות ועל כן לחברה חשיפה לשינויים בשער החליפין של השקל לעומת הדולר.
חשיפה כלכלית )בגין עודף תקבולים על תשלומים במט"ח או בהצמדה לו( וחשיפה חשבונאית
)בגין עודף נכסים צמודי דולר על פני התחייבויות במט"ח(.
בהמשך לרכישת הציוד למכונה  ,8אשר מחיריו נקובים ביורו ,נכון ליום  31בדצמבר 2009
התקשרה החברה בעסקאות אקדמה על היורו בסך של  11.5מליון יורו להגנה על תזרים מזומנים
עבור סיום התשלומים לרכוש קבוע אשר נרכש מספקי ציוד למכונה .8
יצוין כי ברמה המצרפית הכוללת חברות כלולות החשיפה המטבעית מצומצמת.
 .22.2.5סיכוני ריבית
החברה חשופה לשינויים בשעורי ריבית בעיקר בגין אגרות החוב אותן הנפיקה בסך של כ565-
מליון ש"ח ,נכון ליום  31בדצמבר  .2009לפרטים ראו סעיף  15לעיל.
 .22.3גורמי סיכון ענפיים
לפרטים אודות גורמי סיכון ענפיים ראו סעיף  9.18לעיל בתחום פעילות נייר אריזה ומחזור ,סעיף
 10.14.1לעיל בתחום פעילות שיווק צרכי משרד וסעיף  11.17לעיל בתחום פעילות מוצרי אריזה
וקרטון.

104

 .22.4גורמים מיוחדים
 .22.4.1סיכוני אשראי לקוחות
רוב מכירות החברה והחברות המאוחדות נעשות בישראל למספר רב של לקוחות ,כאשר חלק
מהמכירות נעשה ללא בטחונות מלאים .החשיפה לסיכון אשראי בקשר ללקוחות הינה בדרך כלל
מוגבלת בשל המספר הגדול יחסית של לקוחות .החברות בוחנות באופן שוטף את טיב הלקוחות
על מנת לקבוע את סכום ההפרשה הדרושה לחובות מסופקים ובמיוחד לאור לקחי המשבר
הפיננסי העולמי ,נבחנת חשיפת החברה לאשראי לקוחות בהתאם לטיב הלקוח ולהיקף החשיפה
מולו בסכומי האשראי .הדוחות הכספיים כוללים הפרשות נאותות בגין חובות מסופקים.
 .22.4.2קבוצת לווים
בשל היות החברה מקבוצת אי די בי פתוח ,הקבוצה עלולה להיות מושפעת מהוראות ניהול בנקאי
תקין של המפקח על הבנקים בישראל ,הכוללות ,בין היתר ,מגבלות על היקף ההלוואות שיכול בנק
ישראל להעמיד ללווה בודד ולקבוצת לווים .אי די בי אחזקות וחלק מחברות קבוצת אי די בי
נחשבים כקבוצת לווים אחת .הדבר עלול להשפיע בנסיבות מסוימות על יכולתה של החברה ללוות
סכומים מבנק ישראלי.
לעניין גורמי הסיכון בכל אחד מתחומי הפעילות של החברה ראה סעיפים  9.18ו 10.14-לעיל.
 .22.5מידת השפעת גורמי הסיכון
להלן הערכות החברה לגבי סוגם ומידת השפעתם של גורמי הסיכון האמורים על החברה .לפרטים
אודות הערכת החברה לגבי סוג ומידת השפעתם של גורמי הסיכון הענפיים ראה סעיפים 9.18.1
ו 10.14.1 -לעיל.
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מידת ההשפעה

גורמי סיכון
השפעה גדולה
גורמי מקרו

השפעה בינונית
•

מצב כלכלי ,פוליטי,
חברתי

•

חשיפה לשינויים
בשערי חליפין

גורמים
מיוחדים

•

סיכוני אשראי לקוחות

•

קבוצת לווים
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השפעה קטנה
•

סיכוני ריבית

•

אינפלציה

 .23השקעות בחברות כלולות
להלן יובא תיאור אודות החברות הכלולות העיקריות של החברה .תוצאות פעילותן של חברות כלולות
אלו אינן מאוחדות בדוחותיה הכספיים של החברה ומוצגות במסגרת סעיף השקעות בחברות כלולות
בדוחות הכספיים של החברה.
 .23.1מונדי נייר חדרה
מונדי מייצרת ניירות כתיבה והדפסה ומוכרת ניירות מיובאים ,כגון נייר מצופה וניירות מיוחדים,
כהשלמה לסל מוצריה .להלן יובאו פרטים נוספים אודות מונדי ופעילותה.
 .23.1.1כללי
מבנה תחום פעילות מונדי נייר חדרה
 .23.1.1.1תחום פעילות מונדי חדרה ,עוסק בייצור ושיווק ניירות כתיבה והדפסה ,לרבות ניירות מיוחדים ונייר
מצופה .פעילות מונדי נייר חדרה מבוצעת על ידי החברה באמצעות החברה הכלולה מונדי .מונדי
ומתחריה בתחום ,משווקים ניירות כתיבה והדפסה ללקוחות הפעילים כבתי דפוס ,הוצאות לאור,
משווקי ציוד משרדי ,יצרני מוצרי נייר כמחברות ,מעטפות וכדומה וכן לסיטונאים הפועלים מול
לקוחות קטנים יותר .בשוק משווקים מוצרים ממגוון יצרנים הנבדלים אך במעט בתכונותיהם
הטכניות כאשר כל המתחרים הינם יבואנים ולא יצרנים מקומיים .שוק ניירות הכתיבה וההדפסה
בישראל הנו שוק יציב בעל צמיחה איטית כשהמשתנים המשפיעים עליו הם בעיקר יחסי ביקוש
והיצע עולמי למוצרי נייר ורמת הפעילות הכלכלית במשק המשפיעה על כמות מוצרי הדפוס
והפרסום .עיקר המוצרים המשווקים בתחום בישראל ,הנם מוצרים מיוצרים שבהם יש לחברה
יתרון של יצרן מקומי המסוגל לספק כמויות קטנות בלוחות זמנים קצר ,אולם קיימים גם מוצרים
מיובאים .בשל חסמי הכניסה לתחום ,כפי שיפורטו להלן ,מבנה התחרות בתחום יציב יחסית.
 .23.1.1.2מונדי הינה חברה פרטית אשר הוקמה בסוף שנת  1999במסגרת עסקה שנערכה בין החברה לבין
החברה האוסטרית  ,Neusiedler Holdings BVשנכון למועד הדוח נמנית על קבוצת Mondi AG
הנמצאת בבעלות  Neusiedler Holdings BV .Mondi Plc.פעלה תחת קבוצת Mondi Business
) Paper Ltd.להלן ("MBP" :ובחודש פברואר  2000רכשה  50.1% MBPממניות מונדי )פעילות
החברה בתחום ניירות כתיבה והדפסה הופרדה קודם לעסקה והועברה למונדי ,שכאמור הוקמה
לצורך כך(.
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בעקבות העסקה ,ונכון למועד הדוח ,בעלי מניותיה של מונדי הינם נייר חדרה )אשר מחזיקה בכ-
 49.9%מהונה המונפק של מונדי( ו ,Neusiedler Holdings BV -חברה הנמנית על קבוצת Mondi
) AGאשר מחזיקה בכ 50.1% -מהונה המונפק של מונדי(.
 .23.1.1.3להלן יפורטו עיקרי ההסכמות בין נייר חדרה לבין  MBPעל פי הסכמים שנחתמו בין הצדדים )להלן
בסעיף זה יחד" :ההסכם"(:
)א( כל עוד כל אחד מבין נייר חדרה או  MBPמחזיק לפחות  49%מהון המניות במונדי ,מספר
הדירקטורים להם יהיה זכאי למנות כל בעל מניות יהיה זהה .בהתאם לאמור ונכון למועד הדוח,
דירקטוריון מונדי מונה ששה דירקטורים ,שלושה דירקטורים מטעם החברה ושלושה דירקטורים
מטעם  .MBPהחלטות בדירקטוריון מתקבלות ברוב קולות ,כאשר השקעות עד לסכום של
 250,000דולר ניתנות לאישור על ידי הדירקטורים שמונו מטעם  MBPלבדם .יו"ר הדירקטוריון
ממונה מקרב הדירקטורים שמטעם  MBPוסגן יו"ר הדירקטוריון ממונה מקרב הדירקטורים
שמטעם החברה .הדירקטוריון ממנה את המנכ"ל ,מנהל תפעול ,מנהל שיווק ומנהל כספים ראשי
של מונדי.
)ב( בהתאם להסכם ,לכל אחד מהצדדים זכות סירוב ראשונה בעת שהצד השני מבקש למכור את
אחזקותיו במונדי ,בכפוף לתנאים הקבועים בהסכם כאמור .בהתרחש אירועים מהותיים המפורטים
בהסכם )כגון :הפרה במתכוון של הוראות מסוימות בהסכם ,פשיטת רגל של אחד הצדדים ועיקול
לצורך אכיפת פסק דין כנגד אחד הצדדים בסכום מהותי כמפורט בהסכם( לצד האחר תהיה
אופציה לרכוש את כל אחזקותיו של הצד השני במונדי .כמו כן ,בהתרחש אירועים מסוימים
המפורטים בהסכם בעקבות פעולות החברה )כגון :הפרה מכוונת של ההסכם על ידי החברה(,
העניקה החברה אופציה ל MBP -למכור לחברה את כל אחזקותיה של  MBPבמונדי  .במקרה של
מימוש האופציות כאמור ,מחיר המכירה ייקבע בהתאם להערכת שווי ,אולם שווי מונדי לא יפחת
מהשווי המינימאלי שנקבע בהסכם.
)ג( ל MBP-הוענקה אופציה ,שאינה מוגבלת בזמן ושניתנת למימוש בכל עת ,לפיה  MBPתהא רשאית
למכור לחברה את החזקותיה במונדי במחיר הנמוך ב 20% -משווי מונדי )כהגדרתו בהסכם(,
כאשר שווי זה לא יפחת מסך הקבוע בהסכם .על פי הבנות בעל-פה בין גורמים בחברה לבין
גורמים ב MBP -שגובשו בסמוך לחתימת ההסכם MBP ,תממש את האופציה רק במקרים חריגים
ביותר כדוגמת אלו המשתקים לאורך זמן את פעילות הייצור בישראל .עקב התקופה הארוכה
שחלפה ממועד ההבנות כאמור ולנוכח שינויים בהנהלת  ,MBPבחרה החברה לנקוט בנושא זה
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בגישה שמרנית ולשקף את השווי הכלכלי של האופציה בדוחות הכספיים .באשר להשלכות
החשבונאיות ראו ביאור17י' לדוחות הכספיים של החברה ליום  31בדצמבר  2009המצורפים לדוח
זה.
)ד( תהליך בניית התקציב של מונדי יערך בהתאם לדרישת  .MBPל ,MBP-הזכות לבקש את מינויו של
רואה החשבון המבקר של מונדי.
)ה( ההסכם כולל הוראות לעניין קבלת החלטות בדירקטוריון ובאסיפה הכללית במקרה שאחזקות
הצדדים יפחתו.
)ו( על פי ההסכם ,כל ההחלטות באסיפה הכללית יתקבלו ברוב של .75%
)ז( בהתאם לתנאי ההסכם ,החברה מספקת למונדי שירותים שונים כגון שירותי תחזוקה ותשתיות ,וכן
משכירה לה מקרקעין ומבנים הדרושים לה לצורך פעילותה MBP .מצידה מעניקה למונדי סיוע
טכנולוגי ,ואף מעמידה לרשות מונדי סיוע בשיווק מוצרי מונדי באירופה ובשאר העולם ,אשר בשנת
 2009נוצל בפועל על ידי מונדי באופן מצומצם מאד .השירותים שניתנים על ידי בעלי המניות
כאמור לעיל ניתנים בתמורה שמשקפת את מחירי השוק .כמו כן ,על פי ההסכם ,בכפוף לתנאי
הסכם רישיון שנחתם בין מונדי ל MBP ,MBP-תאפשר למונדי שימוש במותגיה בתמורה לכיסוי
עלות בלבד ומבלי לשלם תמלוגים.
)ח( לעניין הסכמת בעלי המניות בהתייחס למגבלות על חלוקת דיבידנד במונדי ,ראה סעיף 23.1.2
להלן.
)ט( כמו כן ,כולל ההסכם סעיפי אי תחרות בין הצדדים בתחומי פעילותה של מונדי ,בתקופת ההסכם וכן
לתקופה נוספת לאחר מכן ,והכל בהתאם לתנאים הקבועים בהסכם.
)י( ההסכם יהיה בתוקף עד למועד בו) :א( יועברו מלוא החזקותיו של בעל המניות במונדי; )ב(
בהחלטה משותפת לסיים ההסכם; )ג( פשיטת רגל ,חדלות פירעון או פירוק של מונדי.
לאחר תקופה של  20שנים מחודש נובמבר  ,1999כל אחד מהצדדים יהיה רשאי לסיים ההסכם על
ידי הודעה מראש בכתב .אם ההסכם לא יסתיים לאחר תום  20השנים כאמור ,ההסכם מתחדש
לתקופות נוספות של  10שנים כל פעם ,כאשר ניתן לסיימו בהודעה מראש של  5שנים.
 .23.1.1.4גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום פעילות מונדי נייר חדרה והשינויים החלים בהם
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בפעילותה של החברה בתחום מונדי נייר חדרה ניתן להצביע על מספר גורמי הצלחה קריטיים,
המשפיעים על פעילותה:
)א( השקעה בציוד הנדרש לצורך ייצור  -המכונות המייצרות את מוצרי התחום הינן מכונות יקרות
במיוחד ,הן מבחינת עלות רכישתן והן מבחינת תחזוקתן .על כן ,יכולת מימון וגיוס כספים ,מהווה
יתרון בתחום הפעילות.
)ב( יצרן מקומי  -בתחום פעילות זה קיים יתרון בולט ליצרן מקומי מול הייבוא וזאת בשל יכולתו להבטיח
אספקה סדירה של המוצר ,בטווח הזמנה קצר יחסית כנדרש על ידי הלקוחות ובכך לחסוך עבורם
את הצורך באחזקת כמות מלאי גבוהה.
)ג( איכות המוצרים  -איכות גבוהה של מוצרים הינם גורם הצלחה חשוב בתחום הפעילות.
 .23.1.2חלוקת דיבידנדים
מונדי לא חילקה דיבידנדים לבעלי מניותיה בשנתיים האחרונות .נכון ליום  31בדצמבר ,2009
למונדי רווחים הראויים לחלוקה בסך של  111,026מיליון ש"ח.
בהתאם להסכם בין בעלי המניות של מונדי ,ובהעדר החלטה אחרת ,לא יחולק דיבידנד אשר
כתוצאה מכך יפחת יחס ההון העצמי ל 30%-או פחות מסך המאזן .כמו כן ,על פי אמות מידה
פיננסיות בהן התחייבה מונדי כלפי הבנקים ,לצורך קבלת מסגרות אשראי ,יחס ההון העצמי מסך
המאזן לא יפחת לשיעור של  22%או פחות ,ועל כן ,לא יחולק דיבידנד אשר כתוצאה מכך יחס
ההון העצמי מסך המאזן יפחת לשיעור של  22%או פחות .נכון למועד הדוח ,עומדת מונדי באמות
המידה הפיננסיות שפורטו לעיל.
 .23.1.3פילוח הכנסות ורווחיות מוצרים ושירותים בתחום פעילות מונדי
להלן יפורטו נתונים אודות פילוח הכנסות מוצרים ושירותים בשנים  2008 ,2009ו 2007 -במיליוני
ש"ח(:
2009

מליוני ₪
מכירת
והדפסה

ניירות

2008

הכנסות

שיעור מהכנסות
החברה

הכנסות

669.2

100%

732.3

שיעור מהכנסות
החברה

2007
הכנסות

שיעור מהכנסות
החברה

770.0

100%

כתיבה
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100%

מחירי המכירה של ניירות כתיבה והדפסה בשוק העולמי מושפעים מיחס ההיצע והביקוש ויכולת
החברות לממש עליות מחירים המתבקשים משינויי מחירי התשומות .החל מאמצע שנת 2008
החלה מגמה של ירידה חדה במחיר התאית )מרכיב עיקרי ביצור הנייר( ובהעדר ביקושים ביחס
להיצע הנייר החלו מחירי הנייר בעולם לרדת בעקבות מחיר התאית .מכאן נגזר ירידה של מחזורי
ההכנסות של החברה .על אף ירידת המחזור של החברה ,פעילות החברה הניבה רווח תפעולי
במהלך השנים .2007-2009
למידע כספי נוסף אודות מונדי ,ראה דוחותיה הכספיים ליום  31בדצמבר  ,2009המצורפים לדוח
זה.
 .23.1.4סביבה כלכלית והשפעת גורמים חיצוניים על פעילות מונדי
בצל המשבר הכלכלי בעולם אשר שרר בשנת  ,2009חלה הרעה ביחס בין הביקוש להיצע של
מוצרי הנייר אותם מוכרת מונדי .הרעה זו הביאה לשחיקת מחירי המכירה של מונדי .ברם ,עלות
התאית ,שהינו חומר הגלם העיקרי ליצור הנייר ,ירדה באופן תלול אל מול מחירי ) 2008בשיעור
של כ %33 -לעומת מחירי  2008במונחי דולרים( ,זאת לאחר התייקרות בשנת ) 2008בשיעור של
כ 12%-לעומת שנת  2007במונחי דולרים( .ירידה זו בעלות התאית ,ביחד עם ההוזלה במחירי
האנרגיה )והשפעתה על מחירי החשמל ומחירי התשומות( והכימיקלים ,הצליחה החברה לשפר
את הרווחיות לעומת רמת הרווחיות של השנים .2007-2008
 .23.1.5מוצרים ושירותים
 .23.1.5.1ייצור ניירות כתיבה והדפסה
מונדי הינה היצרנית היחידה בישראל של ניירות כתיבה והדפסה .יחד עם זאת ,בשוק הישראלי
פועלים יבואנים רבים ,המייבאים ניירות כתיבה והדפסה ,בעיקר מאירופה.
היקף הייצור השנתי של ניירות הכתיבה וההדפסה המיוצרים על ידי מונדי הסתכם בשנת 2009
בכ 139 -אלפי טון ,לעומת כ 144 -אלפי טון בשנת  2008ולעומת כ 142-אלפי טון בשנת .2007
הגידול בתפוקת היצור בשנים  ,2007-2008נבע ממימוש יעדי היצור אשר הוגדרו בפרויקט הבינוי
במכונת הנייר של מונדי )להלן בפרק זה" :המכונה"( כפי שבוצע בשנת  .2005מטרת הפרויקט
הייתה שיפור איכות הנייר והגדלת כושר הייצור ל 137,000-טון לפחות )ראה בסעיף 23.1.10
להלן( .בשנת  2009חלה הרעה ביעילות המכונה אשר נבעה מכשלים מכאניים במהלך השנה.
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הפעלת המכונה ביעילות מוגברת תוך הגדלת מהירות העבודה של המכונה תרמו להגדלת היקף
היצור של מונדי .הגדלת היקף היצור היה גורם משמעותי נוסף בהשבתה של מונדי לרווחיות
בשנים .2007-2008
בשנת  2009כ 106 -אלפי טון מהנייר אשר יוצר על ידי מונדי שווק בשוק המקומי והיתרה כ38 -
אלפי טון יועדה לייצוא ישיר לארה"ב ,איטליה ,מצרים ,ירדן ולתורכיה .במהלך  2009הרחיבה מונדי
את היצוא הישיר שלה למדינות נוספות כגון ארה"ב ואיטליה אשר בהן שיעור הרווחיות גבוהה יותר
ממדינות המזרח התיכון .ביחד עם הגדלת היצוא הישיר לשווקי מזרח התיכון במהלך השנים 2008
ו 2009 -הביאה מונדי לכדי ביטול היצוא באמצעות  MBPלאוסטרליה ולמזרח הרחוק .להערכת
מונדי ,מגמה זו תישמר גם בשנים הקרובות והיקף הייצוא של מונדי לשווקים של ארה"ב אף עשוי
לגבור.
המידע האמור לעיל בקשר להעתקת הייצוא הישיר של מונדי לשווקי ארה"ב והמזרח התיכון ,הינו
בגדר מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,ומהווה תחזיות והערכות בלבד של מונדי
שהתממשותם אינה ודאית ומבוסס על אינפורמציה קיימת במונדי נכון למועד הדוח .התחזיות
והערכות מונדי עשויות שלא להתממש ,כולן או חלקן ,או להתממש באופן השונה מהותית מכפי
שנצפה .הגורמים העיקריים העשויים להשפיע על כך הינם תלות בגורמים חיצוניים ,התפתחות
ושינויים ברגולוציה בתחום הפעילות ,שינויים בביקוש וההיצע בשוק ,הצלחת מאמצי השיווק של
מונדי ,ו/או התממשות איזה מגורמי הסיכון המפורטים בסעיף  23.1.17להלן.
בשנת  2009נרשמה עלייה כמותית במכירות לשוק המקומי של כ 4,000 -טון )כ ,(3.9% -לאחר
שבשנת  2008נרשמה ירידה כמותית במכירות לשוק המקומי של כ 500 -טון לעומת שנת 2007
)כ .(0.5%-למרות הגידול הכמותי ,נרשמה ירידה במחזור המכירות של מונדי לשוק המקומי בשנת
 2009בסך של כ 29-מליון  ₪לעומת שנת  ,2008בעיקר כתוצאה משחיקת מחירי המכירה כאמור.
בשנת  2008נרשמה ירידה במחזור המכירות של מונדי לשוק המקומי בסך של כ 14 -מליון ₪
לעומת שנת  2007ובשנת  2007נרשמה עלייה במחזור המכירות בסך של כ 58 -מליון  ₪לעומת
שנת .2006
בשנת  2009נרשם גידול במכירות מונדי לייצוא ישיר לעומת שנת  2008בסך של כ 9 -מליון ,₪
לעומת גידול בשנת  2008לעומת שנת  2007בסך של כ 3 -מליון  ,₪ולעומת קיטון במכירות בשנת
 2007לעומת שנת  2006היה בסך של כ 16-מליון ש"ח.
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בשווקי הייצוא הישיר ,נרשמה עלייה בשנת  2009של כ 400 -טון )כ (1%-לעומת שנת ,2008
וגידול בשנת  2008של כ 3,000 -טון )כ (8%-לעומת שנת .2007
 .23.1.5.2מכירת ניירות מיובאים
מונדי משלימה ,כאמור לעיל ,את סל מוצריה באמצעות יבוא נייר )כגון נייר מצופה וניירות מיוחדים
אותם אינה מייצרת( ,מאירופה והמזרח הרחוק .בשנת  2009היקף השנתי של הייבוא של מונדי
עמד על כ 37,000 -טון נייר ,אשר משווקים על ידה בשוק המקומי בלבד ,לעומת כ 39,000 -טון
בשנת  2008וכ 42,000 -טון בשנת .2007
מבין ספקי הנייר של מונדי ,קבוצת  APPוחברת  STORA ENSOהם ספקיה העיקריים לסוגים
שונים של נייר מצופה .ההתקשרות עם  STORA ENSOהינה על בסיס הסדרים מסחריים אשר
נקבעים על פי רמת הביקושים למוצרי  .STORA ENSOההתקשרות עם קבוצת  APPהינה מחודש
יולי  2006באמצעות מספר ספקים מסין מקבוצת ) APPקבוצה מהגדולות בעולם בענף הנייר
לאספקת נייר מצופה( .ההסכמים עם קבוצת  APPכאמור הינם בתוקף לתקופה של שנתיים ,עד
לחודש יוני  ,2008עם חידוש אוטומטי לשנה נוספת בכל פעם ,למעט במקרה ובו צד להסכם הודיע
מראש שאינו מעוניין בהמשך ההתקשרות .במסגרת ההסכמים כאמור ,קיימת התחייבות של מונדי
לרכוש מהספקים מקבוצת  APPכאמור כמות כוללת שלא תפחת מכ 15 -אלפי טון לשנה .במהלך
 2009החלה החברה לעבוד עם ספק נוסף – קבוצת  MOORIMאשר אף היא הינה יצרנית נייר
מצופה מהגדולות בעולם.
 .23.1.6לקוחות
מונדי משווקת את תוצרתה למגוון רחב של לקוחות בארץ ובחו"ל .בישראל ,למונדי כ 700-לקוחות,
כאשר לקוחותיה המרכזיים הינם בתי דפוס )כ ,(18% -סיטונאי נייר )כ ,(17% -סיטונאי ציוד
משרדי )כ ,(24% -יצרני מוצרי נייר )כ (22% -ומשתמשי קצה .בחו"ל מונדי משווקת לסיטונאים
גדולים בתחום הנייר וכן לבתי דפוס ויצרנים גדולים בירדן.
נכון למועד הדוח ,למונדי אין תלות בלקוח בודד או בקבוצת לקוחות אשר בכוחה להשפיע באופן
משמעותי על פעילות מונדי .בנוסף ,נכון למועד הדוח למונדי אין לקוח אשר הכנסות מונדי ממנו
מהוות כ 10% -ומעלה מסך הכנסותיה.
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 .23.1.7שיווק והפצה
למונדי מערכת הפצה מקומית המעניקה לה את היכולת לשווק את תוצרתה למגוון לקוחותיה,
הפועלים בשוק הישראלי .במהלך השנים  2006 -2009פעלה מונדי להרחבת מערך שירותי
ההפצה המוענק על ידה ,ואף זכתה במכרזים מוסדיים הכוללים מתן שירותי הפצה ללקוחות עד
רמת משתמש הקצה.
ההפצה ללקוחות במזרח התיכון מתבצעת עד לנקודות הגבול )דרך מסוף ניצנה למצרים ודרך
מסוף גשר שיח חוסיין לירדן( כאשר ההובלה מנקודות אלו ללקוחות מתבצעת על ידי ועל חשבון
הלקוחות עצמם .ההפצה ללקוחות יצוא נוספים ,לרבות ארה"ב ,הינה עד לנמל ימי בסמוך לעסק
הלקוח.
מונדי מפיצה את מוצריה משלושה אתרים לוגיסטיים ברחבי הארץ.
הגדול והעיקרי מבין אתרי מונדי הינו אתר החברה בחדרה ,הצמוד למתקני הייצור והגימור של
מונדי .באתר זה נקלט גם רוב הנייר המיובא וממנו נשלח הנייר המיועד ליצוא ,על ידי העברתו
למכולות הנשלחות לנמלים על גבי משאיות .נכון למועד הדוח ,מאתר חדרה מופצים כ– 142,000
טון בשנה )חלק מהניירות המיובאים מועבר ישירות מנמלי הים ללקוחות( .האתר האמור משרת
את הלקוחות הגדולים של מונדי בכל רחבי הארץ.
האתר השני בגודלו ממוקם בחולון וממנו מופצים המוצרים ללקוחות מונדי באזור גוש דן וירושלים,
אשר אינם מסוגלים לקלוט כמויות גדולות של נייר ,או לקוחות הדורשים רמת שירות מיידית.
ההפצה מאתר זה נעשית הן באמצעות משאיות השייכות למונדי והן באמצעות משאיות השייכות
ללקוחות מונדי.
האתר השלישי ממוקם בנשר ליד חיפה והוא משרת את לקוחות אזור הצפון .אתר זה פועל באופן
זהה לאתר בחולון ,אולם בהיקף קטן יותר.
מכירות מונדי הינן ברובן הגדול מכירות ממלאי קיים ואינן מתבצעות באמצעות הזמנות מראש.
נכון למועד הדוח ,אין למונדי תלות באף אחד מאתרי השיווק המפורטים בסעיף זה לעיל.
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 .23.1.8צבר הזמנות
למונדי אין צבר הזמנות .ההזמנות מבוצעות בפרק זמן קצר ועל בסיס תחזיות הלקוחות.
 .23.1.9תחרות
חסמי הכניסה לייצור ניירות כתיבה והדפסה הינם גבוהים בשל ההשקעות הכבדות במכונות הנייר
הנדרשות לצורך ייצור הנייר .מאידך ,מונדי חשופה לתחרות מצד יבואני נייר אשר אינם נתקלים
בחסמי כניסה לשוק הישראלי .מאחר ולא מוטלים כל מגבלות ,חסמים ומכסים על הנייר המיובא
לישראל ,על מונדי לשמר באופן שוטף את היתרונות העומדים לה כיצרן מקומי כגון זמינות,
גמישות ,שירות ואיכות על מנת להתמודד עם מתחריה.
מתחריה העיקריים של מונדי הינם יבואני הנייר הבאים :ניריס בע"מ ,רונאימר בע"מ ,אלנפר סחר
בע"מ ,מי הנחל בע"מ ובי.או.אר אחוות הוורד בע"מ .להערכת מונדי ,נתח השוק של מונדי בשוק
המקומי הינו כ .50% -יודגש כי ,נתח השוק כאמור מבוסס על הערכה פנימית של מונדי נכון למועד
הדוח.
בשל המשבר הכלכלי העולמי ,גברה התחרות מצד יבואני הנייר כאמור וכתוצאה מכך נוצרו עודפי
היצע בשוק של ניירות כתיבה והדפסה במחירי היצף .ביום  26בפברואר  ,2009הודיעה החברה כי
מונדי הגישה לממונה על היטל היצף והיטל משווה במשרד התמ"ת )להלן" :הממונה"( ,תלונה על
יבוא בהיצף של ניירות כתיבה והדפסה ממספר מדינות באירופה לישראל .לאחר בחינת התלונה
החליט הממונה על ההיצף על פתיחת חקירה בנידון .בהתאם להודעת החברה ,אין כל וודאות לגבי
קבלת התלונה והחברה אינה יכולה להעריך בשלב זה את השפעת קבלת התלונה על תוצאותיה.
 .23.1.10כושר ייצור
בבעלות מונדי מכונה לייצור ניירות כתיבה והדפסה ,שנכון למועד הדוח פועלת בתפוקה מלאה כל
השנה 24 ,שעות ביממה ב 3-משמרות עבודה )פרט לעצירות אחזקה מתוכננות( .בנוסף ,בבעלות
מונדי ציוד לעיבוד התוצרת האמורה הפועל בתפוקה גבוהה )כ (55%-ב  2-3משמרות עבודה
בהתאם לצורך.
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 .23.1.11רכוש קבוע מקרקעין ומתקנים
מונדי שוכרת מהחברה את מרבית השטחים והמבנים ,אשר משמשים את מונדי לייצור ואחסנה
בחדרה .הסכם השכירות הינו לתקופה בת  24שנים ו 11 -חודשים החל מחודש נובמבר  .1999על
פי ההסכם ,כל צד רשאי לבטל את ההסכם בהודעה מוקדמת של  10שנים וכן כל צד רשאי לבטל
שכירות של חלקים מתוך המושכר בהודעה מוקדמת של שנה מראש .בנוסף ,אתרי ההפצה בחולון
ובנשר מושכרים למונדי על ידי צדדים שלישיים שאינם קשורים למונדי .הסכם השכירות לנכס
בחולון הנו עד לתום שנת  2010עם אופציה למונדי להארכת ההסכם לתקופה של שנתיים נוספות,
והסכם השכירות בנשר הנו עד לחודש פברואר  ,2010כאשר למונדי אופציות להארכת הסכמים
אלו לתקופה של שנתיים נוספות.
אתר ההפצה של מונדי בחולון ,מתוכנן לעבור למרלו"ג החדש במודיעין בסוף שנת  .2010לפרטים
אודות המרלו"ג ,ראה סעיף  18.3לעיל וביאור 13ה' לדוחות הכספיים של החברה ליום 31
בדצמבר .2009
בשנת  2005ביצעה מונדי בינוי במכונת הנייר שמטרתו שיפור איכות הנייר והגדלת כושר היצור
בכ 10,000-טון לשנה ,לכ 137,000-טון לשנה .כמו כן ,השקיעה מונדי בקו חיתוך נוסף )מגלילים
המיוצרים על המכונה לגיליונות וחבילות ,ואריזתם( .השקעות אלו הסתכמו בסך של כ 11.9-מליוני
דולר .לאור השקעות גבוהות אלו ,הצטמצמו ההשקעות השוטפות של מונדי בשנים  2006ו2007-
לסכומים שאינם מהותיים .שיפורים נוספים במכונה ,אשר בוצעו ללא השקעות מהותיות ,הגדילו
את תפוקת המכונה מעבר ליעד המקורי של הבינוי כאמור לעיל ובמהלך שנת  2008תפוקת היצור
של מכונת הנייר של מונדי הגיעה לכ 144 -אלפי טון .השקעות מונדי בשנת  2008ו ,2009 -היו
בסכומים שאינם מהותיים של כ 2.7 -מליוני דולר ו 1.1 -מליוני דולר ,בהתאמה ,ותכליתן הייתה
שימור המצב הקיים בלבד.
 .23.1.12הון אנושי
המשאב העיקרי והחשוב של מונדי הינו ההון האנושי .מונדי מעמידה בראש סולם יעדיה את פיתוח
ההון האנושי ,ומשקיעה בהדרכת העובדים ובהשתלמויות ,כולל הדרכות יעודיות בתפקידים
השונים.
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כמו כן ,שמה מונדי דגש על נושא הבטיחות בעבודה בכלל ושל העובדים בפרט ,וזאת על ידי יישום
מדיניות הבטיחות הפרו-אקטיבית )הפועלת למניעת הגורמים לתאונות על ידי תחקור מקרי כמעט
תאונות ,וזאת על מנת למנוע ככל הניתן את התאונות עצמן(.
כל עובדי מונדי מועסקים על ידי נייר חדרה וכפופים להסכמי השכר של נייר חדרה .על פי הסכם
בין בעלי המניות של מונדי ,העובדים במונדי מושאלים למונדי מנייר חדרה ומונדי נושאת בעלות
העסקתם.
במהלך השנים האחרונות עברה מונדי קיצוץ נרחב בכוח האדם ,כחלק מתהליך ההתייעלות המקיף
אותו יישמה ובמסגרתו ירדה מצבת העובדים מ 359 -עובדים בשנת  2000ל 318 -עובדים בתום
שנת .2009
העובדים מועסקים על פי שני סוגי הסכמים כאשר נכון ליום  31בדצמבר  225 ,2009עובדים
מועסקים על פי הסכם קיבוצי ו 93-עובדים מועסקים על פי הסכמים אישיים.
למונדי תכנית אופציות למנהלים בכירים כאשר התגמול השנתי נקבע ,בין היתר ,על פי עמידה
ביעדים .למנכ"ל מונדי הוקצו בשנים  2006 ,2007 ,2008ו 2005-אופציות במסגרת תכנית תגמול
מנהלים של קבוצת  .MBPברבעון הראשון של שנת  2008אושרה הענקת אופציות הניתנות
למימוש למניות רגילות של נייר חדרה למספר מנהלים בכירים במונדי במסגרת תוכנית תגמול של
נייר חדרה לעובדים בכירים בקבוצה ,לפרטים ראה סעיף  5.2לעיל.
ההוצאה החשבונאית שנרשמה בשנים  2008 ,2009ו 2007 -בגין הענקת אופציות לעובדים אשר
הוענקו לאחר שנת  2005אינה מהותית למונדי.
אין למונדי תלות בעובד זה או אחר מבין עובדי החברה.
 .23.1.13חומרי גלם וספקים
לפעילותה של מונדי נדרשים חומרי גלם כמפורט להלן:
 .23.1.13.1תאית  -חומר הגלם העיקרי המשמש בתהליך ייצור הנייר הוא תאית .ההתקשרות לרכש התאית
מבוצעת באופן מרוכז על ידי חברת האם  MBPעבור מונדי ועבור מפעליה האחרים של MBP
באירופה ,ומאפשר אספקה שוטפת של תאית מחד ,ויתרון לגודל מאידך .במסגרת משא ומתן שנתי
המתקיים בין  MBPלבין ספקי התאית )בתיאום ובשיתוף המנהל האחראי מטעם מונדי( נקבעים
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הסכמי מסגרת בין  MBPלבין ספקי התאית לפיהם ישנה התחייבות של ספקי התאית לספק כמות
מסוימת של תאית לקבוצת ) MBPובכלל זה מונדי( .מחירי התאית אינם נקובים בהסכמים אלו והם
נקבעים באופן שוטף על פי מחירי השוק העולמי לתאית מדי חודש בחודשו .מונדי משלמת את
מחיר התאית ישירות לספק ומשלמת עמלה ל MBP-בגין כיסוי עלויותיה של  MBPבלבד .מונדי
רוכשת כ 109,000 -טון תאית בשנה ,משלושה סוגים עיקריים ,בשווי כספי של כ–  54מליון דולר
בשנה .התאית נרכשת כולה מחו"ל במסגרת חוזים ארוכי טווח הכוללים מנגנון עדכון מחיר
והתחייבות של הספקים לדאוג לאספקת התאית ממקורות אחרים ,באותם מקרים בהם נבצר מן
הספק לשלוח את הכמויות המוסכמות .קיימת גמישות בצריכה היחסית של סוגי התאית ,תוך
מעבר מסוג תאית אחד לשני ,ובהיות שוק התאית העולמי כה גדול יחסית להיקף השימוש של
מונדי ,לא קיימת למעשה כל תלות של מונדי בספק זה או אחר או בסוג תאית זה או אחר .בהינתן
הצורך ניתן לרכוש בשוק החופשי באופן מיידי כל סוג תאית ובכל כמות נדרשת .ספקי התאית
העיקריים של מונדי ושיעור רכישת התאית מהם הינםInternational Forest Products Corp. (1) :
)ספק אשר בסיסו בארה"ב ושיעור הרכישות ממנו בשנים  2008 ,2009ו 2007 -היה כ ,39% -כ-
 34%וכ ,30% -בהתאמה ,מסך רכישות התאית(; )) Central National Gottesman (2ספק אשר
בסיסו בארה"ב ושיעור הרכישות ממנו בשנים  2008 ,2009ו 2007-היה כ ,13% -כ 18%-וכ-
 , 10%בהתאמה ,מסך רכישות התאית(; )) Heinzel Zellstof Poels AG (3ספק אשר בסיסו
באוסטריה ושיעור הרכישות ממנו בשנים  2008 ,2009ו 2007 -היה כ ,10% -כ 13% -וכ,10% -
בהתאמה ,מסך רכישות התאית(; )) Soedra Cell International AB (4ספק אשר בסיסו בשבדיה
ושיעור הרכישות ממנו בשנים  2008 ,2009ו 2007 -היה כ ,15% -כ 10% -וכ ,10% -בהתאמה,
מסך רכישות התאית( ; )) Grupo Empresarial Ence S.A.(5ספק אשר בסיסו בספרד ושיעור
הרכישות ממנו בשנים  2008 ,2009ו 2007 -היה כ ,8% -כ 7% -וכ ,15% -בהתאמה ,מסך
רכישות התאית( ; )) Portucel– Empresa Produtora de Pasta e Papel S.A (6ספק אשר בסיסו
בפורטוגל ושיעור הרכישות ממנו בשנים  2008 ,2009ו 2007 -היה כ ,6% -כ 13% -וכ,16% -
בהתאמה ,מסך רכישות התאית(;
בשנים  2008 ,2009ו 2007 -רכשה מונדי תאית מ International Forest ,Products Corp-אשר
רכישות החברה ממנו ,היוו מעל  10%מסך רכישותיה ,בסך של  68,465אלפי ש"ח 98,000 ,אלפי
ש"ח ו 86,310 -אלפי ש"ח ,בהתאמה ,אשר היוו כ ,14% -כ 16% -וכ ,13% -בהתאמה ,מסך
הרכישות מספקים באותם שנים.
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לאור כל המפורט לעיל ,למונדי אין תלות בספק תאית כלשהו ,ואף לא ב ,MBP-המבצעת את רכש
התאית במרוכז לחברות בנות שלה.
למונדי חשיפה לתנודתיות במחירי התאית ,המשמשת כחומר גלם עיקרי ביצור הנייר .התייקרויות
חריגות במחירי התאית עלולות לפגוע ברווחיותה אלא אם החברה תוכל לממש התייקרויות אלו
במחירי המכירה של המוצרים .בשנת  2006חלה עליה תלולה במחירי התאית ועלית מחירי
המכירה שיקפה רק חלק מעלית מחירי התאית .אולם ,בשנים  ,2008-2007במקביל להמשך
מגמת עלית מחירי התאית ,מונדי הצליחה להעלות את מחירי המכירה .יצוין ,כי ברבעון הרביעי
לשנת  2008חל היפוך במגמה ומחירי התאית החלו לרדת באופן חד לאחר העליות המתמשכות
כאמור .במהלך שנת  2009מחירי התאית בעולם ירדו באופן חד ואולם לקראת תום שנת 2009
החלו מחירי התאית לעלות באופן חד.
 .23.1.13.2נייר מצופה  -מונדי מייבאת נייר מצופה בעיקר מקבוצת  APPומ .STORA ENSO -למונדי אין
תלות כלשהי ב APP-וב STORA ENSO -כספקי הנייר האמור .לפרטים נוספים אודות ההתקשרות
עם  ,APPראה סעיף  23.1.5.2לעיל.
 .23.1.13.3גיר  -חומר גלם חשוב נוסף בייצור ניירות כתיבה והדפסה הינו גיר ) PRECIPITATED CALCIUM

 .(CARBONATEבחודש מאי  2005נחתם הסכם בין מונדי לבין חברת Omya International AG
השוויצרית )להלן בסעיף זה" :הספק"( ,לאספקת גיר .על פי ההסכם כאמור ,הספק הקים בארץ
מפעל להפקת גיר והחל לספק למונדי גיר בחודש אפריל  .2006ההסכם המקורי נעשה לתקופה
של  10שנים .בתיקון להסכם שבוצע בתחילת שנת  ,2009נקבע כי ההסכם המקורי יוארך בארבע
שנים נוספות עד לתאריך  31בדצמבר  2020וכן נקבע מנגנון מחירים שונה מאשר ההסכם המקורי
בתוקף ממועד החתימה על התיקון .הספק הסב את ההסכם בספטמבר  2005לחברת יוניקריסטל
שפיה בע"מ )אשר שינתה את שמה לאומיה שפיה בע"מ( שהינה חברה ישראלית בבעלות מלאה
של הספק .ההסכם עם הספק הוזיל את עלות הגיר עבור מונדי ,הן בשל הפחתה במחיר והן בשל
יעילות טכנולוגית גבוהה יותר של החומר הנרכש .למונדי קיימת תלות בספק הגיר כאמור .שיעור
הרכישות מהספק כאמור היוו בשנים  2008 ,2009ו 2007 -כ ,4.2% -כ 2.4% -וכ, 2.1%-
בהתאמה ,מסך רכישות חומרי הגלם על ידי מונדי.
 .23.1.13.4עמילן – מונדי רוכשת עמילן מחברת גלעם בע"מ )להלן" :גלעם"( ,המשמש את מונדי לייצור הנייר.
למונדי היתה עד לשנת  2009תלות בגלעם כיצרן יחידי של עמילן בישראל ,אולם נוכח כניסתו של
יבוא מתחרה של עמילן ,במחירים תחרותיים לגלעם ,פחתה תלות זו באופן משמעותי .ההתקשרות
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עם גלעם הינה לתקופה של  11שנים המסתיימת בשנת  .2011באם תסתיים ההתקשרות של
מונדי עם גלעם ולא תתחדש ,תידרש מונדי לרכוש את העמילן באמצעות ייבוא ,דבר שבעבר עלול
היה לייקר את הוצאות רכישת העמילן ממקורות שונים כגון ספקי מונדי העולמיים ,אולם כאמור
נוכח היבוא המתחרה ,נראה כי לא צפויה עלייה מהותית בהוצאה על רכישת עמילן עקב כך .שיעור
הרכישות מהספק כאמור היוו בשנים  2008 ,2009ו2007 -

כ 3.6% -כ 3.1% -וכ2.4%-

בהתאמה ,מסך רכישות מונדי.
בשנת  2009ירדו מחירי העמילנים )הנגזרים ממחירי התירס( בשיעור חד של כ .23% -לקראת
תום שנת  2008החלה מגמת ירידה במחירי העמילנים ובוצעה הזמנה ראשונה לשנת  2009של
עמילנים במחירים המשקפים ירידה של כ 30%-לעומת המחירים בשנת .2008
לחברה חשיפות נוספות לעלויות של תשומות הכימיקלים ,בהתאם לשינויים במחירי השוק העולמי.
המידע האמור לעיל בקשר לעלויות היצור ,הינו בגדר מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות
ערך ,ומהווה תחזיות והערכות בלבד של מונדי שהתממשותם אינה ודאית ומבוסס על אינפורמציה
קיימת במונדי נכון למועד הדוח .התחזיות והערכות מונדי עשויות שלא להתממש ,כולן או חלקן ,או
להתממש באופן השונה מהותית מכפי שנצפה .הגורמים העיקריים העשויים להשפיע על כך הינם
תלות בגורמים חיצוניים ,שינויים בביקוש וההיצע בשוק ו/או התממשות איזה מגורמי הסיכון
המפורטים בסעיף  23.1.22להלן.
מונדי מייבאת תאית וניירות משלימים במט"ח ,וכתוצאה מכך קיים סיכון הנובע מתנודות בשער
החליפין )לפרטים אודות גורם הסיכון כאמור ,ראה סעיף  23.1.22להלן( .מונדי החלה בשנת 2008
לבצע עסקאות הגנה על החשיפה של תזרים המזומנים השלילי הנקוב בדולר ארה"ב ,אך במהלך
שנת  ,2009בהתאם למדיניות קבוצת  MBPחדלה מביצוע עסקאות הגנה.
כמו כן מהווים מפעלי הנייר מעצם טבעם צרכנים כבדים של אנרגיה ,והתייקרות מחירי האנרגיה
בעולם עובר להסבה לגז ,השפיעה לרעה על רווחי מונדי.
 .23.1.14הון חוזר
ההון החוזר התפעולי של מונדי כשיעור מהמכירות עומד נכון למועד הדוח על  .19.4%מונדי נוקטת
במדיניות בקרה הדוקה על ניהול ההון החוזר שלה במטרה לצמצמו לצרכי התפעול.
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המלאי של מונדי מנוהל על ידי מחלקת הלוגיסטיקה .הצטיידות במלאי נרכש של חומרי גלם ,חומרי
עזר ותוצרת גמורה מתבצע מתוך ראיה של שמירה על רמות מלאי מינימאליות ,צרכים תפעוליים
של מונדי והזדמנויות עסקיות.
מבחינת מדיניות החזרה או החלפת סחורות ,בפעילות השוטפת של מונדי אין החזרת סחורות מעל
לכמות שהינה סבירה לפעילות מונדי .כל החזרת סחורה )בעקבות תלונת לקוח לגבי איכות או אי
התאמה לצרכי הלקוח( מאושר בידי הגורמים המוסמכים במונדי .המוצרים נמכרים מכירה סופית
ללקוחות ומוחזרים בשל פגם או אי התאמה בין ההזמנה לאספקה .כשקיימת תלונת לקוח לגבי
פגם או אי התאמה ,התלונה נבדקת ובמידה ונמצאת נכונה מוחזרת הסחורה ונשלח זיכוי ללקוח.
לעניין ,ממוצע תקופות דיווח של אשראי להלן יפורטו נתונים אודות התקופה וההיקף הממוצע של
האשראי מספקים ולקוחות לשנים  2008 ,2009ו:2007 -

לקוחות
ספקים

31.12.09
היקף אשראי ממוצע ימי
אשראי
ממוצע
אש"ח
96
176,663
113
165,063

31.12.08
ממוצע
היקף אשראי
ימי
ממוצע
אשראי
אש"ח
90
179,923
107
178,464

31.12.07
ממוצע ימי
היקף אשראי
אשראי
ממוצע
אש"ח
86
182,055
102
180,418

הפער בין ימי האשראי של הלקוחות לספקים נובע ממאפייני שוק שונים – ימי אשראי לקוחות
מושפעים מאשראי קצר שניתן לשווקי היצוא ואילו הספקים מאפשרים תנאי אשראי ארוכים יותר.
במונדי ,ממוצע ימי המלאי לשנת  2009הינו  89ימים.
למונדי נהלי אשראי לקוחות ומבוצעת בקרה מתמדת של מחלקת הכספים על האשראי המוענק
ללקוחותיה ועל ביצוע תשלומים במועדם .נכון ליום  31בדצמבר  ,2009ימי האשראי הממוצעים של
החברה )בשוק המקומי ובשווקי היצוא( עומד על  111יום .למונדי קיימת פוליסה לביטוח אשראי
באמצעות חברת .MBP
חלק ניכר מתנאי האשראי לספקים נקבעים בהסכמים עם ספקים במסגרת הסכמים קבוצתיים של
קבוצת  .MBPנכון ליום  31בדצמבר  ,2009עומד האשראי הממוצע שמקבלת מונדי מאת ספקיה
על  130יום.
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 .23.1.15מימון
מונדי משתמשת בקווי אשראי בנקאיים בלבד ואין למונדי מקורות אשראי חוץ בנקאיים )למעט
אשראי ספקים(.
נכון ליום  31בדצמבר  ,2009למונדי הלוואות לזמן ארוך בהיקף של כ 23.6 -מיליון ש"ח מזה
לפרעון בשנת  2009סך של כ 10.5 -מליון ש"ח .נכון ליום  31בדצמבר  2009שיעור הריבית
הממוצעת של הלוואות אלו עמד על  5%צמוד למדד ,כשהריבית האפקטיבית כמעט זהה לריבית
הממוצעת .נכון למועד הדוח ,כל ההלוואות נפרעות כסדרן.
נכון למועד הדוח ,למונדי מסגרות אשראי מאושרות על ידי המערכת הבנקאית בסך של כ315 -
מיליון ש"ח )מסגרות אלו כוללות את ההלוואות לזמן ארוך כאמור לעיל( .להערכת מונדי ,מסגרות
אלה תספקנה לצרכיה הצפויים של מונדי לשנים הקרובות .מונדי התחייבה שלא לשעבד כל נכס
ללא הסכמה מוקדמת של המערכת הבנקאית.
כאמת מידה פיננסית למסגרות ולהלוואות האמורות התחייבה מונדי כלפי הבנקים כי יחס ההון
לסה"כ המאזן לא יפחת משיעור של  .22%נכון למועד הדוח ,החברה עומדת בהתחייבות זו.
 .23.1.16מיסוי
לפרטים ראה ביאור  23לדוחות הכספיים של מונדי ליום  31בדצמבר  ,2009המצורפים לדוח זה.
 .23.1.17מגבלות ופיקוח על פעילות מונדי
.23.1.17.1חוק שעות עבודה
מונדי כפופה להוראות חוקי המגן בתחום דיני העבודה ובכלל זה לחוק שעות עבודה ומנוחה,
התשי"א .1951-לפרטים ראה סעיף  9.15לעיל.
.23.1.17.2בטיחות בעבודה
החברה כפופה לחקיקה בנושא בטיחות וגיהות בעבודה .לפרטים נוספים ראה סעיף  9.15לעיל.
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.23.1.17.3בקרת איכות ותקינה
החברה פועלת באתר היצור העיקרי בחדרה בהתאם לתקנים הבאים – ISO 9001/2000 :ניהול
איכותי – ISO14001 ,איכות הסביבה ,ות"י  – 18001בטיחות.
בנוסף ,פעילות החברה במפעלה כפופה אף לדרישות תחיקה מוניציפאלית ותקנים מקובלים
בעולם.
 .23.1.18יעדים ואסטרטגיה עסקית
נכון למועד הדוח ,היעדים המרכזיים של מונדי הינם:
 .23.1.18.1הרחבת שיווק ניירות כתיבה והדפסה תוך התמקדות הולכת וגוברת בניירות הממותגים לשימוש
משרדי ).(A 4
 .23.1.18.2מיקוד הפעילות בשוק המקומי ובשווקי היצוא הישיר למזרח התיכון וארה"ב – שווקים שלגביהם
לחברה קיימים יתרונות לוגיסטיים ומסחריים.
 .23.1.18.3הרחבת היקפי יצור הנייר במכונת הנייר ,בהתאם להתפתחות הביקושים למוצרי מונדי ,במטרה
להגדיל את המכירות לשוק המקומי ולשוקי היצוא והקטנת עלויות היצור הקבועות לטון נייר ,על
מנת ליצור יתרון בשוק התחרותי.
 .23.1.18.4השלמת מגוון הניירות המשווקים על ידי מונדי באמצעות יבוא משלים בניירות שאין כדאיות ליצרם
במכונת הנייר של מונדי .הרחבת המגוון כאמור תשלים את סל המוצרים ללקוח ותאפשר למונדי
סינרגיה מבחינת לקוחותיה.
 .23.1.18.5בנית ויישום התפיסה השיווקית המציבה את הלקוח כנכס המרכזי של מונדי ,תוך בנית מערכת
פעילויות ותקשורת ,שיתמכו בתפיסה זו.
יעדיה האסטרטגיים של מונדי כמתואר לעיל מבוססים על יעדיה ושאיפותיה של מונדי נכון למועד
הדוח ועשויים להשתנות בהתאם לקבלת ההחלטות המתאימות לכך במונדי.
המידע האמור לעיל הינו בבחינת מידע צופה פני עתיד ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,המבוסס על
הערכות החברה נכון למועד הדוח וכן על אינפורמציה קיימת בחברה נכון למועד הדוח .הערכות
אלו עשויות שלא להתממש ,כולן או חלקן ,או להתממש באופן שונה מהותית מכפי שנצפה.
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הגורמים העיקריים העשויים להשפיע על כך הינם שינויים בביקוש ובהיצע ,גורמים מקרו-כלכליים,
אי עמידה ביעדים ,ו/או התממשות איזה מגורמי הסיכון המתוארים בסעיף  23.1.22להלן.
 .23.1.19גורמי סיכון
 .23.1.19.1גורמי סיכון מקרו
)א( האטה כלכלית
האטה כלכלית בשוק העולמי ,וכן האטה כלכלית בשוק הישראלי עשויים לפגוע בביקושים למוצרים
מהסוג אותם מייצרת או מייבאת מונדי ,להגדיל את התחרות מיבוא ועקב כך לגרום לירידה
במכירותיה של מונדי ולפגוע ברווחיותיה.
)ב( אינפלציה
שיעור אינפלציה גבוה עלול להשפיע על הוצאות שכר העובדים של מונדי ,שלאורך זמן מותאמות
לשינויים במדד המחירים לצרכן.
)ג( שער החליפין
מחירי המכירה של כ 50% -מלקוחות מונדי נקובים בדולר ארה"ב או צמודים לו ,ואילו היתרה
נקובים בש"ח .ירידה בשער הדולר עשויה להביא לירידת מחירי המכירה הנקובים בש"ח עקב
היבוא המתחרה .כמו כן ,מחיר התאית ואף מחיר מספר חומרי גלם נוספים המהווים חלק מהותי
מעלויות היצור של מונדי נקובים בדולר ארה"ב .בהתאם ,שינויים משמעותיים בשער החליפין
עלולים להשפיע על תוצאותיה ורווחיותה של מונדי.
 .23.1.19.2גורמי סיכון ענפיים
)א( תחרות
מונדי פועלת במשק תחרותי בו קיימת תחרות מול ניירות מיבוא .לפרטים נוספים ראה סעיף
 23.1.9לעיל.
)ב( חומרי הגלם
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התאית הינה חומר הגלם העיקרי ביצור הנייר .התייקרויות מהותיות במחירי התאית עלולות לפגוע
ברווחיותה של מונדי .בנוסף ,לחברה חשיפות נוספות לעלויות של תשומות הכימיקלים ,כגון
עמילנים.
)ג( תלות במחירי האנרגיה
פעילות מונדי תלויה בצריכת אנרגיה .עליה במחירי האנרגיה או עיכובים מהותיים באספקתה
עלולים לפגוע בפעילותה של מונדי .אולם ,בשל ההסבה לגז טבעי פחתה משמעותית השפעת
מחירי האנרגיה על מונדי.
)ד( סיכוני אשראי לקוחות
מרבית מכירות מונדי נעשות בישראל ,כאשר חלק מהמכירות נעשה ללא בטחונות מלאים .לפיכך,
חשופה מונדי לסיכוני קבלת מלוא אשראי הלקוחות המגיע לה .יחד עם זאת ,מונדי בוחנת באופן
שוטף את טיב הלקוחות וכן מבטחת עצמה בביטוח אשראי לקוחות ,המספק ביטוח לחלק מהיקף
האשראי הניתן ללקוחות החברה.
 .23.1.19.3גורמים מיוחדים
תלות בספק יחיד
למונדי תלות בספק הגיר )אומיה שפיה בע"מ( .לפרטים נוספים ראה סעיף  23.1.13לעיל.
 .23.1.19.4מידת השפעת גורמי הסיכון
להלן הערכות מונדי לגבי סוגם ומידת השפעתם של גורמי הסיכון האמורים על מונדי:
גורמי
סיכון
גורמי
מקרו
גורמים
ענפיים

השפעה גדולה

• תחרות

מידת ההשפעה
השפעה בינונית
• האטה כלכלית

•

השפעה קטנה
אינפלציה

• שער חליפין

•

מחירי האנרגיה

• סיכוני אשראי לקוחות

• מחירי חומרי
גלם

גורמים
מיוחדים

• תלות בספק יחיד
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 .23.2חוגלה-קימברלי בע"מ
חוגלה-קימברלי הינה החברה המובילה בשוק מוצרי הצריכה המתכלים שאינם מזון בישראל.
חוגלה-קימברלי מייצרת ומשווקת מגוון רחב של מוצרי נייר ביתי )נייר טישו ,מגבות נייר ,מפיות
ומגבונים( ,חיתולים חד פעמיים לתינוקות ,מגבונים לחים ,מוצרי אינקונטננציה )מכנסונים
למבוגרים( ,מוצרי הגינה נשית ומוצרים משלימים לניקיון ולמטבח .כמו כן ,חוגלה-קימברלי מוכרת
גלילי נייר טישו ליצרני מוצרי נייר ביתיים .פעילות חוגלה-קימברלי בישראל מתבצעת גם באמצעות
חברות בנות בבעלות מלאה -חוגלה-קימברלי שיווק בע"מ ומולט שיווק בע"מ.
בנוסף ,חוגלה-קימברלי פועלת בשוק התורכי באמצעות חברת בת בתורכיה KIMBERLY-
) ,CLARK TUKETIM MALLARI SANAYI VE TICARET A.S.להלן ,("KCTR" :אשר
נרכשה על ידי חוגלה-קימברלי בשנת  .1999לפרטים אודות  KCTRראה סעיף  23.3להלן.
מבנה תחום פעילות חוגלה קימברלי
תחום פעילות חוגלה -קימברלי ,השייך לשוק מוצרי הצריכה המתכלים שאינם מזון בישראל ,עוסק
במגוון רחב של מוצרי נייר ביתי ,חיתולים חד פעמיים ,מגבונים לחים ,מוצרי אינקונטננציה ,מוצרי
הגינה נשית ומוצרים לניקיון ולמטבח .פעילות התחום מבוצעת על ידי החברה באמצעות החברה
הכלולה חוגלה -קימברלי .חוגלה -קימברלי ומתחריה בתחום ,משווקים את המוצרים המיועדים
לצרכן הפרטי לרשתות שיווק המזון ,רשתות הפארם ולחנויות פרטיות קטנות .השוק המוסדי,
משרת לקוחות כגון מוסדות ,בתי חולים ,מלונות וכדומה .בשוק מוצרי הצריכה המתכלים שאינם
מזון ,מגוון מוצרים רב כשהתחרות מקורה הן במוצרים מקומיים והן במותגים בין לאומיים .שוק
מוצרי הצריכה המתכלים שאינם מזון בישראל הנו שוק יציב יחסית ולרמת הפעילות הכלכלית
במשק השפעה קטנה על תחום הפעילות .עיקר המוצרים המשווקים בתחום בישראל ,הנם מוצרים
המיוצרים בישראל ,אולם קיימים גם מוצרים מיובאים .בשל חסמי הכניסה לתחום ,כפי שיפורטו
להלן ,מבנה התחרות בתחום יציב יחסית.
גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום פעילות חוגלה קימברלי והשינויים החלים בהם
בפעילותה של החברה בתחום חוגלה קימברלי ניתן להצביע על מספר גורמי הצלחה קריטיים,
המשפיעים על פעילותה:
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 .23.2.1.1השקעה בציוד הנדרש לצורך ייצור  -המכונות המייצרות את מוצרי התחום הינן מכונות יקרות
במיוחד ,הן מבחינת עלות רכישתן והן מבחינת תחזוקתן .על כן ,יכולת מימון וגיוס כספים ,מהווה
יתרון בתחום הפעילות.
 .23.2.1.2יצרן מקומי  -בתחום פעילות זה קיים יתרון בולט ליצרן מקומי מול הייבוא וזאת בשל יכולתו להבטיח
אספקה סדירה של המוצר ,בטווח הזמנה קצר יחסית כנדרש על ידי הלקוחות ובכך לחסוך עבורם
את הצורך באחזקת כמות מלאי גבוהה.
 .23.2.1.3איכות המוצרים ומותגים מובילים  -איכות גבוהה של מוצרים ומותגים מובילים במוצרי התחום,
הינם גורם הצלחה חשוב בתחום הפעילות.
להלן יובאו פרטים נוספים אודות חוגלה-קימברלי ופעילותה בישראל.
 .23.2.2כללי
 .23.2.2.1חוגלה-קימברלי הינה חברה פרטית שהוקמה בשנת  1963כחברה בת בבעלות מלאה של החברה
לשם פעילות בתחום מוצרי הצריכה המתכלים שאינם מזון .בשנת  1996רכשה Kimberly Clark
)) Corporation (KCלהלן" :קימברלי קלרק" או " 49.9% ("KCמהון המניות המונפק של חוגלה-
קימברלי .ביום  31במרץ  2000הגדילה  KCאת אחזקתה בחוגלה-קימברלי ל 50.1% -מהון
המניות המונפק של חוגלה-קימברלי .כתוצאה מכך ,החל מהרבעון השני של שנת  ,2000נפסק
איחודה של חוגלה-קימברלי במסגרת דוחותיה הכספיים של החברה וחלקה של החברה בתוצאות
חוגלה-קימברלי נכלל במסגרת חלק החברה ברווחי חברות כלולות .נכון למועד הדוח ,מחזיקה KC
כ 50.1% -מההון המונפק של חוגלה-קימברלי והחברה מחזיקה כ 49.9% -מההון המונפק של
חוגלה-קימברלי.
 .23.2.2.2בחודש מרץ  ,2009הנפיקה חוגלה-קימברלי מניית בכורה לחברה ,אשר הקנתה לחברה את הזכות
לפרוע שטר הון שניתן לחוגלה-קימברלי בסך כ 33 -מליון ש"ח .בהמשך חודש מרץ  2009נפרע
שטר ההון במלואו .לפרטים ראה ביאור 9ד' לדוחות הכספיים של החברה ליום  31בדצמבר .2009
 .23.2.2.3בחודש יוני  1996נחתם הסכם בין החברה וקימברלי קלרק ,בעלי המניות של חוגלה-קימברלי ,אשר
תוקן בשנת ) 2000להלן בסעיף זה" :ההסכם"( ,אשר עיקריו הינם כדלהלן:
)א( בהתאם להסכם ,מכהנים בחוגלה-קימברלי ארבעה דירקטורים ,כאשר שני דירקטורים מטעם
החברה ושני דירקטורים מטעם קימברלי קלרק .יו"ר הדירקטוריון מתמנה מטעם קימברלי קלרק
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וסגן יו"ר הדירקטוריון מתמנה מטעם החברה .לקבלת החלטות בדירקטוריון חוגלה-קימברלי
נדרשת החלטה פה אחד של הדירקטורים הנוכחים )כאשר המניין הדרוש הוא לפחות שני
דירקטורים ,אחד מטעם כל צד(.
)ב( בהתאם להסכם ,ההחלטות להלן ידרשו את החלטת בעלי המניות של חוגלה-קימברלי (1) :תיקון
תקנון חוגלה-קימברלי והגדלת ההון הרשום; ) (2בחירת רואה החשבון המבקר אשר יומלץ על ידי
קימברלי קלרק; ) (3פירוק או הפסקת חלק מפעילות חוגלה-קימברלי ,רכישה של פעילות מהותית
חדשה וכן מיזוג עם צד שאינו צד קשור;
)ג( בהתאם להסכם ,החלטות האסיפה הכללית יתקבלו פה אחד.
)ד( מנכ"ל חוגלה-קימברלי מתמנה ע"י קימברלי קלרק מתוך רשימה מוסכמת שהוכנה על ידי החברה
וקימברלי קלרק .מנהל הכספים הראשי מתמנה בהמלצת קימברלי קלרק וכפוף לאישור
הדירקטוריון .בהתאם להסכם ,נקבע כי במקרה של אי הסכמה בין החברה וקימברלי קלרק
בנושאים בנושאים כדלהלן :מינוי ופיטורי מנכ"ל ,מינוי ופיטורי סמנכ"ל כספים ,שכר מנכ"ל ,שכר
סמנכ"ל כספים ותקציב תפעולי ,יובאו נושאים אלה ,לפי בקשת החברה או קימברלי-קלארק ,בפני
המנכ"לים של החברה וקימברלי-קלארק ובמקרה של אי הסכמה בינהם יועברו המחלוקות להמלצת
בורר שתובא לאסיפה הכללית ותוכרענה ברוב רגיל של בעלי המניות.
)ה( על פי ההסכם ,מספקת החברה לחוגלה-קימברלי שירותים שונים כגון שירותי תחזוקה ותשתיות
למפעל של חוגלה-קימברלי הפועל באתר חדרה ,וכן משכירה לה מקרקעין לצורך פעילותה בחדרה
ובנהריה .בנוסף ,מספקת החברה לחוגלה-קימברלי שירותי מטה שונים .קימברלי קלרק מספקת
לחוגלה-קימברלי ,בהתאם להסכם ,מידע וסיוע טכנולוגי ורשות להשתמש במותגיה הבינלאומיים.
השירותים שמעניקים בעלי המניות לחוגלה-קימברלי ,ושאינם מכוסים בהסכם הרישיון כהגדרתו
להלן ,ניתנים בתמורה המתבססת על מחירי השוק.
)ו( לכל צד קיימת זכות סירוב ראשונה במקרה שאחד הצדדים מוכר את מניותיו .כמו כן ,מקנה ההסכם
אופציה לחברה ,לפיה במקרה ש KC -תרצה למכור מניותיה לצד ג' תוכל החברה לרכוש חזרה את
השליטה ) 0.2%מהון המניות המונפק של חוגלה-קימברלי( בתמורה לסכום שקיבלה עבור מכירת
השליטה בשנת  5) 2000מיליון דולר(.
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)ז( בעלי המניות הסכימו שלא להתחרות ביניהם )לרבות חברות הבנות שלהם( בתחום העיסוק של
חוגלה-קימברלי בישראל ,איו"ש ועזה כמפורט בהסכם ,כל עוד מחזיקים הם במניות חוגלה-
קימברלי ,ולתקופה של  5שנים לאחר מכירת החזקותיהם בחוגלה-קימברלי.
 .23.2.2.4במסגרת הסכם שנחתם בין חוגלה-קימברלי וקימברלי קלרק בחודש יוני ) 1996להלן בסעיף זה:
"הסכם הרישיון"( ,קימברלי קלרק מקנה רישיון לחוגלה-קימברלי לשימוש בסימנים מסחריים
מסוימים ושירותים טכניים הקשורים לייצור המוצרים המפורטים בהסכם הרישיון .על פי הסכם
הרישיון ,חוגלה-קימברלי תישא באחריות על חבות המוצרים ) ,(Product Liabilityותשפה את
קימברלי קלרק בקשר לכל הפרה ו/או רשלנות הקשורה לייצור אותם מוצרים .נכון למועד הדוח,
הסכם הרישיון בתוקף עד לחודש יולי .2010
 .23.2.3חלוקת דיבידנדים
ביום  26בפברואר  ,2009אישר דירקטוריון חוגלה-קימברלי חלוקה בהיקף של  10מליון דולר,
כדיבידנד לבעלי המניות .החלוקה התבצעה ביום  1ביולי .2009
ביום  26בפברואר  ,2009אישר דירקטוריון חוגלה-קימברלי חלוקה של דיבידנד לבעלי מניות
הבכורה בהיקף של  32.77מליון  .₪החלוקה התבצעה ביום  19במרץ  .2009לפרטים ראה ביאור
9ד' לדוחות הכספיים של החברה ליום  31בדצמבר .2009
ביום  30ביולי  ,2009אישר דירקטוריון חוגלה קימברלי חלוקה בהיקף של  19מליון ש"ח ,כדיבידנד
בעלי המניות .החלוקה התבצעה ביום  1באוקטובר .2009
ביום  22באוקטובר  ,2009אישר דירקטוריון חוגלה-קימברלי חלוקה בהיקף של  40מליון ש"ח,
כדיבידנד לבעלי המניות .החלוקה התבצעה ביום  20בינואר .2010
ביום  18בפברואר  ,2010אישר דירקטוריון חוגלה-קימברלי חלוקה בהיקף של  20מליון ש"ח,
כדיבידנד לבעלי המניות .החלוקה תתבצע במהלך חודש מאי .2010
לחוגלה-קימברלי רווחים צבורים ממספר מקורות וביניהם רווחים שמקורם ב"-מפעל מאושר" )ראה
סעיף  23.2.18להלן( אשר היו פטורים ממס חברות במועד היווצרם .במקרה שבו יחולק דיבידנד
מתוך ההכנסה הפטורה ,תהא חוגלה-קימברלי חייבת במס החברות שממנו פטורה.
חוגלה -קימברלי לא חילקה דיבידנדים לבעלי מניותיה בשנת .2008
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נכון ליום  31בדצמבר  ,2009לחוגלה-קימברלי יתרת רווחים הראויים לחלוקה בסך של  251מליוני
ש"ח.
במסגרת אישור מס הכנסה למיזוג לצורך פישוט מבנה האחזקות בקבוצת חוגלה-קימברלי
)כמפורט בסעיף  24.2.18להלן( ,הוון משקמה לשיפור חיי הפרט בע"מ )חברה בת אשר מוזגה אל
תוך חוגלה -קימברלי כמפורט בסעיף  24.2.18להלן( סכום של  101מיליון ש"ח הנובע מרווחי
אקוויטי שלה ,שנבע מרווחי מפעל מאושר בשקמה .סכום זה באם יחולק כדיבדנד בחוגלה –
קימברלי יהיה חייב במס חברות על פי הסכם עם מס הכנסה.
 .23.2.4פילוח הכנסות מוצרים ושירותים בתחום פעילות חוגלה -קימברלי
להלן יפורטו נתונים אודות פילוח הכנסות מוצרים ושירותים )בישראל ובתורכיה( בשנים ,2009
 2008ו 2007 -במיליוני ש"ח:
2009

מליוני ₪

מכירת נייר טואלט
מכירת חיתולים חד
פעמיים

2008

הכנסו
ת
266.2

שיעור מהכנסות
החברה
15%

הכנסות
285.4

946.2

55%

842.1

2007

שיעור מהכנסות
החברה
18%

הכנסות
261.8

52%

680.0

שיעור מהכנסות
החברה
19%
49%

למידע כספי נוסף אודות חוגלה-קימברלי ,ראה דוחותיה הכספיים ,ליום  31בדצמבר ,2009
המצורפים לדוח זה.
 .23.2.5סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים על פעילות חוגלה-קימברלי
מעצם היותם של מרבית ממוצרי חוגלה-קימברלי מוצרי צריכה בסיסיים ,רמת הביקוש למוצריה
בשנים האחרונות נותרה יציבה באופן יחסי ,עם עלייה מתונה .מבין הגורמים העשויים להשפיע על
תוצאות חוגלה-קימברלי בעתיד ניתן למנות (1) :החרפת התחרות מצד יצרנים מקומיים ומיבוא,
בין באמצעות תחרות במחירים ובין באמצעות שיווק של מוצרים משופרים; ) (2התחזקות הרשתות
ולחץ מתמיד מצדם לשחיקת מרווחים ובכלל זה הרחבה של המותג הפרטי; ) (3עלית מחירי חומר
הגלם והמוצרים המוגמרים הנרכשים על ידי חוגלה-קימברלי בין בגלל עלית מחירי תשומות בעולם
ובין בגלל פיחות של השקל ביחס למטבעות הזרים; ) (4גורמים מקרו כלכליים המשפיעים על
מאפייני השוק שבו פועלת חוגלה-קימברלי ,כגון קיטון בביקושים של מוצרי צריכה בעקבות האטה
בכלכלה העולמית והמקומית; ) (5חוזקם של המותגים של חוגלה-קימברלי לעומת מותגי
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המתחרים ובכלל זה אירועים שלילים בקשר עם המותגים או המוניטין של חוגלה-קימברלי
שהתרחשותם עשויה לפגוע בביקוש הצרכני.
המידע האמור לעיל בקשר לגורמים העשויים להשפיע בעתיד על תוצאות חוגלה-קימברלי ,הינו
בגדר מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,ומהווה תחזיות והערכות בלבד של חוגלה-
קימברלי שהתממשותם אינה ודאית ומבוסס על אינפורמציה קיימת בחוגלה-קימברלי נכון למועד
הדוח .התחזיות והערכות חוגלה-קימברלי עשויות שלא להתממש ,כולן או חלקן ,או להתממש
באופן השונה מהותית מכפי שנצפה .הגורמים העיקריים העשויים להשפיע על כך הינם שינויים
במבנה השוק והתחרות ,תלות בגורמים חיצוניים ,התפתחות ושינויים ברגולוציה בתחום הפעילות,
ו/או התממשות איזה מגורמי הסיכון המפורטים בסעיף  23.2.23להלן.
במהלך שנת  2009הצליחה חוגלה-קימברלי דרך פעילות שיווקית מוגברת לחזק את המותגים
המובילים שלה .כמו כן ,במהלך שנת  2009הצליחה חוגלה-קימברלי באמצעות פעילות מכירתית
ממוקדת להגדיל את המכירות הכמותיות שלה .לגידול המכירות הכמותי סייעה גם הכללת
המוצרים המובילים של חוגלה-קימברלי כמוצרי ”) “loss leadersמוצר מוביל הנמכר במחיר שאינו
ריווחי על חשבון הרשת על מנת למשוך לקוחות( ברשתות השיווק .בצד העלויות השכילה חוגלה-
קימברלי לבצע הורדה משמעותית בעלות המוצרים המיוצרים דרך שינויים בחלק ממפרטי המוצרים
ובמקביל לשפר משמעותית את התפוקות בחלק ממתקני היצור שלה .כמו כן ,נהנתה חוגלה-
קימברלי ממגמה עולמית של ירידת מחירי התשומות בעיקר בסיבי התאית ,אולם מאידך ,הפיחות
בשער השקל לעומת הדולר כיבואנית של תשומות ומוצרים מוגמרים קיזז חלק מן המגמות
החיוביות כאמור לעיל .מכלול פעולות אלו הביאו לשיפור ברווח הגולמי והרווח התפעולי של שנת
 2009לעומת שנת .2008
במהלך  ,2008קיבלה חוגלה מרשויות המס סך של כ 4.5 -מליון ש"ח פיצוי בגין סגירה חלקית של
מפעלה בנהריה שנבע מהמצב הביטחוני ששרר בצפון הארץ בקיץ  .2006לפרטים נוספים ראה
ביאור  17 dלדוחות הכספיים של חוגלה-קימברלי ליום  31בדצמבר  ,2009המצורפים לדוח זה.
 .23.2.6מוצרים ושירותים
חוגלה-קימברלי מייצרת ומשווקת מגוון רחב של מוצרי נייר ביתי )נייר טישו ,מגבות נייר ,מפיות
ומגבונים( ,חיתולים חד פעמיים לתינוקות ,מגבונים לחים ,מוצרי אינקונטננציה )מכנסונים
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למבוגרים( ,מוצרי הגיינה נשית ומוצרים משלימים לניקיון ולמטבח .כמו כן ,חוגלה-קימברלי מוכרת
גלילי נייר טישו ליצרני מוצרי נייר ביתיים.
חוגלה-קימברלי משדרגת ומחדשת באופן שוטף חלק גדול ממוצריה על בסיס טכנולוגיות חדשות
ופעילות שיווקית תומכת.
שני המוצרים שההכנסות הנובעות מהם עולות על  10%מסך הכנסות חוגלה-קימברלי במאוחד
)ישראל ותורכיה( הינם חיתולים ונייר טואלט .ההכנסות המאוחדות )ישראל ותורכיה( של חוגלה-
קימברלי מחיתולים הסתכמו בשנים  2008 ,2009ו 2007-בכ 946.2 -מליון ש"ח ,בכ 842.1 -מליון
ש"ח ,ובכ 680.0 -מיליון ש"ח ,בהתאמה ,אשר היוו כ ,55% -כ 52% -וכ 49% -מסך ההכנסות
המאוחדות של חוגלה-קימברלי .ההכנסות המאוחדות )ישראל ותורכיה( של חוגלה-קימברלי מנייר
טואלט הסתכמו בשנים  2008 ,2009ו 2007-בכ 266.2 -מליון ש"ח ,בכ 285.4 -מליון ש"ח ,ובכ-
 261.8מיליון ש"ח ,בהתאמה ,אשר היוו כ ,15% -כ 18% -וכ 19% -מסך ההכנסות המאוחדות של
חוגלה קימברלי.
חוגלה-קימברלי נוהגת להשביח מוצריה מעת לעת לשם שמירה על חדשנות ומובילות.
 .23.2.7לקוחות
שוק הלקוחות של חוגלה-קימברלי הינו בדרך כלל יציב .חוגלה-קימברלי פועלת בפריסה ארצית
מלאה ומוצריה משווקים ומופצים באופן נרחב ללקוחות בכל רחבי הארץ.
במהלך השנים

 2007-2009היתה מגמה של התחזקות מסוימת במכירות חוגלה -קימברלי

לרשתות שיווק המזון ,הגדלה על חשבון המכירות לחנויות הפרטיות הקטנות .בשוק המוסדי
)המשרת עסקים כגון :מוסדות ,בתי חולים ,משרדים ,מלונות וכדומה( ישנה מגמה בשנים
האחרונות של קונסולידציה )איחוד מתחרים קטנים( .בשנת  2009כ 19% -ממכירות חוגלה-
קימברלי היו לשוק המוסדי ואילו כ 81% -ממכירותיה היו לשוק הצרכני )כולל רשתות השיווק(.
בין לקוחות חוגלה-קימברלי נמנות כל רשתות השיווק והפארמים .סך המכירות לרשת השיווק
הגדולה שופרסל ,חברה בשליטת בעל שליטה ,בשנים  2008 ,2009ו 2007 -היו  242.2מליון
ש"ח 212.2 ,מליון ש"ח ו 211.9 -מיליון ש"ח ,בהתאמה ,אשר היוו כ ,14.0% -כ 13.2% -וכ-
 15.4%מהכנסות חוגלה-קימברלי .לחוגלה-קימברלי אין הסכם עם שופרסל וההתקשרות עם
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שופרסל מתבצעת מעת לעת במהלך העסקים הרגיל של חוגלה-קימברלי ,על פי סיכום על תנאי
הסחר בין הצדדים ובתנאי שוק.
סך המכירות לרשת השיווק השניה בגודלה בשנים  2008 ,2009ו 2007 -היו  163.5מליון ש"ח,
 169.4מליון ש"ח ו 162.8 -מיליון ש"ח ,בהתאמה ,אשר היוו כ ,9.5% -כ 10.5% -וכ, 11.8% -
בהתאמה ,מהכנסות חוגלה-קימברלי.
מכירות חוגלה קימברלי לשלושת רשתות השיווק הקמעונאיות הגדולות בישראל מהווה כ32% -
ממכירותיה המאוחדות .הפסקת המכירה לכל אחת משלושת הרשתות ,עשויה לפגוע במכירות
חוגלה – קימברלי לטווח הקצר ,אולם נוכח נאמנות הלקוחות למותגים החזקים ,החברה מעריכה כי
לא צפויה פגיעה בטווח הארוך מהפסקת ההסכם עם כל אחת משלושת הרשתות ,ולפיכך אין
לחוגלה קימברלי תלות ברשתות כאמור.
לחוגלה-קימברלי אין תלות בלקוח כלשהו.
חוגלה-קימברלי פעילה בשוק מוצרי הצריכה בשוק הקמעונאי בארץ.
 .23.2.8שיווק והפצה
חוגלה-קימברלי מפעילה ,באמצעות עובדיה ,מערך מכירות והפצה ,המבוסס על תפעול מחסני
הפצה ,משאיות חלוקת סחורה ומערך אנשי מכירות רחב.
במכירות לשוק המוסדי ,נעשה שימוש במערך מכירות נפרד של חוגלה-קימברלי ושילוב ההפצה
עם הפעילות בתחום הביתי .במקביל נעשה שימוש בסיטונאים לטובת הפצה ושרות ללקוחות
קטנים בשוק.
אין תלות בסיטונאי מסוים.
אופי המוצרים של חוגלה-קימברלי ,בהיותם 'מוצרי מדף' ,ובעלי נפח גדול יחסית )חיתולים ,נייר
טואלט ,וכד'( וכן סוג הלקוחות ,מחייבים אספקה תכופה ללקוחות.
 .23.2.9צבר הזמנות
לחוגלה -קימברלי אין צבר הזמנות .ההזמנות מבוצעות בפרק זמן קצר ועל בסיס תחזיות הלקוחות.
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 .23.2.10תחרות
חוגלה-קימברלי פועלת בסביבה תחרותית ביותר ,הן מצד מוצרים המיוצרים בשוק המקומי ,והן מול
מוצרי יבוא .יש לציין כי בשנים האחרונות קיימת מגמה של התחזקות המותגים הפרטיים,
המשווקים על ידי רשתות השיווק.
עם זאת ,פעילותה של חוגלה-קימברלי בייצור מוצרי הנייר והחיתולים מאופיינת במיעוט מתחרים,
וזאת בייחוד לאור חסמי הכניסה הגבוהים הקיימים בו .חסמי כניסה אלו ,כוללים בין היתר,
השקעות רבות במתקני ייצור ,השקעות בתשתית הפצה ,וכן השקעות תכופות בשיפורים
טכנולוגיים .עוד יש לציין ,כי אמנם אין מגבלה על יבוא מוצרי נייר וחיתולים למעט מכסים על יבוא
מהמזרח הרחוק ,אולם יחד עם זאת ,בשל אופיים הנפחי של חלק מהמוצרים ,יש יתרון כלכלי ניכר
לייצור המקומי.
בשנים האחרונות ניכרת מגמת של החרפת התחרות בתחום פעילותה של חוגלה-קימברלי בעיקר
בתחום מוצרי הנייר ,הנובעת מפעילות המתחרים לשימור נתחי השוק הקיימים והשגת נתחי שוק
חדשים ,ומהגידול בכמות המוצרים המיובאים.
חוגלה קימברלי פועלת אל מול התחרות במתחרים הבין לאומיים במסגרת אסטרטגיית
ההתמודדות של קימברלי קלארק העולמית עם אותם מתחרים ,וכמו כן פועלת בתחרות מול
המתחרים המקומיים באסטרטגיה דומה של שמירה על חדשנות ,פיתוח ידע ומובילות.
התחרות החריפה הקיימת בין הלקוחות )בעיקר רשתות שיווק( ,המלווה בתחרות במחירים לצרכן,
משליכה גם על חוגלה-קימברלי כספקית של מוצרים אלו ועל הלחץ המופעל עליה להורדת מחירים.
בתחום מוצרי ההגיינה הנשית והחיתולים החד-פעמיים המתחרה העיקרי של חוגלה -קימברלי הינו
חברת  .(P&G) Procter and Gambleבתחום מוצרי הנייר הביתי מתחריה העיקריים של חוגלה-
קימברלי הינם סנו-מפעלי ברונוס בע"מ )להלן" :סנו"( ,שניב תעשיות נייר בע"מ )להלן" :שניב"(
וקליר כימיקלים-ייצור ושיווק בע"מ )להלן" :קליר"( .יצוין כי ,במסגרת התחרות בשוק בתחום מוצרי
הנייר הביתי למגזר החרדי ,אחד ממתחריה של החברה משבית את הייצור בשבת .גורם זה עשוי
להוות יתרון מסוים לאותו מתחרה בשוק זה כאמור .בתחום מוצרי נייר לשוק המוסדי מתחריה
העיקריים של חוגלה-קימברלי הינם קליר וסנו .בתחום עזרי הניקוי הבייתי קיימים מתחרים רבים,
כאשר נתח גדול נמצא בידי המותג הפרטי.
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על פי נתוני  Nielsen Israelלגבי סקטור ה – ,Near Foodלהלן נתחי השוק הכמותיים בישראל של
חוגלה-קימברלי בשנים  2008 ,2009ו 2007 -בסגמנטים הספציפיים שבהם פעילה חוגלה-
קימברלי )הנתונים ,מהווים ממוצע שנתי( :חיתולי תינוקות חד פעמיים -כ ,73% -כ 67% -וכ-
 ,68%בהתאמה ,בנייר טואלט -כ ,66% -כ 65% -וכ ,63% -בהתאמה ,במגבונים לאף -כ,59% -
כ 54% -וכ ,53% -בהתאמה ,במגבות מטבח חד פעמיות -כ ,53% -כ 60% -וכ, 56% -
בהתאמה ,בתחום מוצרי ההגיינה הנשית -כ ,36% -כ 32% -וכ , 33% -בהתאמה.
 .23.2.11עונתיות
מוצרי חוגלה-קימברלי נמכרים ,בדרך כלל ,בהיקף דומה לאורך כל השנה ,כאשר בתקופת חודשי
החגים )בעיקר לקראת ראש השנה ,פסח( ישנו גידול לא משמעותי בהיקף המכירות מעבר לממוצע
חודש רגיל.
 .23.2.12כושר ייצור ורכוש קבוע מקרקעין ומתקנים
.23.2.12.1

אתרי ייצור של חוגלה-קימברלי
ייצור הנייר הביתי )טישו( והחיתולים מתבצע על ידי חוגלה-קימברלי בשלושה אתרי ייצור:

)א( ייצור נייר ביתי )טישו(  -לחוגלה-קימברלי שני מפעלים ליצור נייר ביתי )טישו( ,בחדרה ובנהריה,
בעלי היקף יצור כולל של כ 57-אלפי טון בשנה ,העובדים בתפוקה מלאה ,ושני מערכי גילול מוצרי
נייר ,בעלי תפוקה של כ 44-אלפי טון בשנה .חוגלה-קימברלי משקיעה באופן שוטף בהרחבת כושר
הייצור לצורך אספקת הביקושים למוצרים כאמור.
המקרקעין של אתר ייצור הנייר בחדרה מושכרים לחוגלה-קימברלי על ידי החברה ,על פי חוזה
שכירות שתוקפו עד לחודש יולי  ,2011ואשר מוארך מעת לעת בהסכמת הצדדים.
המקרקעין של אתר ייצור הנייר של חוגלה-קימברלי בנהריה מושכרים לחוגלה-קימברלי על ידי
החברה ,עד סוף שנת  .2016הסכם השכירות כולל שתי אופציות הארכה ל 9-שנים נוספות בסך
הכל.
)ב( ייצור חיתולים  -לחוגלה-קימברלי מפעל ליצור חיתולים בעפולה ,בעל כושר יצור של כ 500 -מיליון
חיתולי ילדים בשנה ו 42-מיליון חיתולי מבוגרים בשנה ,העובד אף הוא בתפוקה מלאה .חוגלה-
קימברלי הרחיבה בשנת  2005את מפעל החיתולים בעפולה ,על ידי הוספת מכונת חיתולים,
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להגדלת כושר היצור שלה בחיתולים לתינוקות .השקעות אלו נועדו לצורך אספקת הביקושים
הגדלים בהתמדה בשוק המקומי.
המקרקעין של אתר ייצור החיתולים של חוגלה-קימברלי בעפולה בחכירה ממנהל מקרקעי ישראל
על ידי חוגלה-קימברלי עד לשנת .2023
 .23.2.12.2אתרי הפצה של חוגלה-קימברלי :
לחוגלה-קימברלי שני אתרי הפצה ,בצריפין ובחיפה.
אתר הפצה מרכזי ומשרדים בצריפין של חוגלה-קימברלי הינם בשכירות עד שנת  .2022אתר
ההפצה בחיפה בשכירות עד שנת  .2014חוזי השכירות של האתרים כאמור מאפשרים לחוגלה-
קימברלי לקצר את תקופות השכירות במועדים שונים.
בנוסף ,שוכרת חוגלה קימברלי מחסן בחדרה ,בשכירות עד לשנת .2022
 .23.2.12.3הרכוש הקבוע של חוגלה-קימברלי הינו בעיקר מכונות וציוד ,אשר כולל בעיקרו חמישה קווים לייצור
חיתולים באתר החברה בעפולה ,שתי מכונות לייצור נייר וחמישה קווים לייצור מוצרי נייר באתר
החברה בחדרה ,ומכונה לייצור נייר וחמישה קווים לייצור מוצרי נייר בנהריה .כמו כן ,כולל הרכוש
הקבוע של חוגלה -קימברלי כ 92-משאיות הפצה והובלה )כולל משאיות בליסינג תפעולי(.
 .23.2.13מחקר ופיתוח
חוגלה-קימברלי )ישראל ותורכיה( אינה משקיעה במחקר ופיתוח.
חוגלה-קימברלי נשענת על מרכזי הפתוח של קימברלי-קלרק העולמית ונהנית משיתוף בתוצרי
המחקר והפתוח ,ידע שווקי ומכירתי ומוצרים חדשים דרך הסכמי שיתוף הפעולה והסכם הרישיון
עם קימברלי-קלרק ,כמפורט בסעיף  23.2.2.3לעיל .בחוגלה-קימברלי עצמה מתבצעות באופן
עצמאי עבודות של התאמת מוצרים לשוק הישראלי ,עמידה בתקנים ישראלים והתאמות שונות
לסביבת היצור המקומית.
 .23.2.14נכסים לא מוחשיים
לחוגלה-קימברלי סימני מסחר רשומים המשמשים אותה בפעילותה והנם חיוניים לפעילותה היות
ומדובר במותגים מובילים בשוק ,המוארכים על פי חוק מעת לעת .ביניהם :טיטולים ,לילי ,מולט,
136

שמורת טבע ,ניקול ,שיקמה ואחרים .כמו כן ,לחוגלה-קימברלי זכויות שימוש ,לפעילותה בשוק
המקומי ובתורכיה ,במותגי חברת קימברלי קלרק העולמיים ,ביניהם :האגיס ,קלינקס ,קוטקס,
דיפנד ואחרים .תמורת זכויות השימוש כאמור ותמורת העברת ידע ,משלמת חוגלה-קימברלי
תמלוגים לקימברלי קלרק בשיעור חד ספרתי נמוך.
 .23.2.15הון אנושי
המשאב העיקרי והחשוב של חוגלה קימברלי הינו ההון האנושי .חוגלה-קימברלי מעמידה בראש
סולם יעדיה את פיתוח ההון האנושי ,ומשקיעה בהדרכת העובדים ובהשתלמויות ,כולל הדרכות
ייעודיות בתפקידים השונים.
כמו כן ,חוגלה-קימברלי שמה דגש על נושא הבטיחות בעבודה בכלל ושל העובדים בפרט ,וזאת על
ידי יישום מדיניות הבטיחות הפרו-אקטיבית )הפועלת למניעת הגורמים לתאונות על ידי תחקור
מקרי כמעט תאונות ,וזאת על מנת למנוע ככל הניתן את התאונות עצמן(.
נכון למועד הדוח ,כח האדם המועסק על ידי חוגלה-קימברלי ,בישראל ,מסתכם ב 1,153-עובדים.
העובדים מועסקים על פי שני סוגי הסכמים כדלקמן:
נכון למועד הדוח 529 ,עובדים מועסקים על פי חוזה קיבוצי ו 624 -עובדים מועסקים על פי חוזה
אישי.
לעובדים בהסכם הקיבוצי מוענק מעמד של עובדים קבועים בתום תקופת ניסיון של  24עד 36
חודשים.
לנושאי משרה בכירים בחוגלה-קימברלי ,בהם המנכ"ל ומנכ"ל החברה התורכית ,הוענקו אופציות
ו/או מניות מוגבלות על פי תכנית תגמול מנהלים של קימברלי קלרק .ברבעון הראשון של שנת
 2008אושרה הענקת אופציות הניתנות למימוש למניות רגילות של נייר חדרה למספר מנהלים
בכירים בחוגלה-קימברלי במסגרת תוכנית תגמול של נייר חדרה לעובדים בכירים בקבוצה,
לפרטים ראה סעיף  5.2לעיל.
ההוצאה החשבונאית שנרשמה בשנים  2008 ,2009ו 2007 -בגין הענקת אופציות לעובדים,
אינה מהותית לחוגלה -קימברלי.
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 .23.2.16חומרי גלם וספקים
חומרי הגלם העיקריים של חוגלה-קימברלי הינם כדלקמן:
 .23.2.16.1תעשיית ניירות הטישו – תאית נקיה ו/או סיבים ממוחזרים .התאית מיובאת מחו"ל ,מארבעה
ספקים עיקרייםARACRUZ TRADING INTERNATIONAL) INTERNATIONAL FOREST,:
 .EKMAN RECYCLING, GARDEN FIBERS INC,רכישת התאית מ , -ARACRUZנעשית על
בסיס הסכם מסגרת של ספק זה עם קימברלי קלרק ,ואילו רכישת התאית מיתר הספקים ,נעשית
על בסיס הסכם עצמאי של חוגלה-קימברלי עם הספק ,כאשר בכל ההסכמים כאמור ההזמנות
מתבצעות על פי דרישה במחירים שהוסכמו בין הצדדים  .לגבי הסיבים הממוחזרים הספק העיקרי
הינו אמניר וכן מתבצע יבוא מספקים שונים שאינם קבועים.
 .23.2.16.2תעשיית החיתולים  -תאית לתעשיית החיתולים מיובאת משני ספקים מחו"לWEYERHAEUSER :
 ,DOMTAR Paper company LLC ,NR COMPANYוכן חומר ספיגה Super Absorbent
)Polymer (SAPהנרכש ממספר ספקים בינלאומיים שהעיקרי שבהם

TOYOTA TSUSHO

 CORPORATIONדרך הסכמי מסגרת של קימברלי קלרק .בכל ההסכמים כאמור ההזמנות
מתבצעות על פי דרישה במחירים שהוסכמו בין הצדדים.
חומרי הגלם האחרים הינם בחלקם מיובאים ובחלקם נרכשים מספקים מקומיים.
לחוגלה-קימברלי לא קיימת תלות בספקים כלשהם הואיל ולגבי כל חומרי הגלם העיקריים קיימים
מקורות חלופיים בתוספת עלות שאינה מהותית.
בתהליך הרכש נעזרת חוגלה-קימברלי ברכש המרכזי של קימברלי-קלרק ,בעיקר ברכישות
קומודיטי.
לצד היצור העצמי של מוצרים ,רוכשת חוגלה-קימברלי גם מוצרים מוגמרים לשיווק והפצה תחת
מותגיה השונים .נכון למועד הדוח ,שעור המכירות של חוגלה-קימברלי הנובע ממוצרים המיוצרים
על ידה עומד על כ 74%-ושיעור המכירות הנובע ממוצרים מוגמרים הנרכשים על ידה עומד על כ-
.26%
מרבית הרכישה של מוצרים מוגמרים לשיווק והפצה נעשית מחברות מקבוצת קימברלי קלרק
וכוללת סוגים מסוימים של חיתולים חד פעמיים ,מוצרי נייר מיוחדים והגיינה הנשית .במקביל
רוכשת חוגלה-קימברלי מוצרים מוגמרים מספקים שונים על פי מפרטים ספציפים שלה ובכלל זה
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מגבונים לחים ,מוצרי הגיינה שונים ומגוון עזרים למטבח הנמכרים תחת מותג ניקול כמו שקיות
אשפה ,רדידי אלומיניום ,ניילון נצמד ואחרים.
לחוגלה-קימברלי חשיפה הנובעת מתנודתיות של מחירי חומרי הגלם ,בעיקר תאית ,פלאף וחומרי
ספיגה ) ,(SAPהמהווים חומרי גלם עיקריים ביצור נייר הטישיו והחיתולים ,וכן של מוצרים מיובאים.
התייקרויות חריגות בחומרי הגלם ובמוצרים המוגמרים המיובאים עלולות לפגוע ברווחיותה ,לצד
זאת ,בשנת  2009נהנתה חוגלה קימברלי מירידה במחירי חומרי הגלם.
במידה משנית חוגלה-קימברלי היתה חשופה לתנודות במחירי האנרגיה עובר להסבה לגז טבעי,
הן בתהליך יצור הנייר והן כדלק לצי משאיות ההפצה .חוגלה-קימברלי חשופה לשינויים בשער
החליפין של השקל ,הן כלפי הדולר והן כלפי האירו ,דרך יבוא מוצרים וחומרי גלם.
 .23.2.17הון חוזר
 .23.2.17.1לקוחות
חוגלה-קימברלי )ישראל ותורכיה( מוכרת ללקוחותיה בתנאי אשראי המקובלים בשוק .בשוק
הצרכני מדובר בדרך כלל באשראי של  64יום .בשוק המוסדי מדובר בדרך כלל באשראי של 90
יום.
האשראי ללקוחות ניתן לאחר בחינה של היסטורית הלקוח ,הביטחונות והמידע העסקי הקיים אצל
חוגלה-קימברלי אודות הלקוח .במידת הצורך ,הלקוחות הפרטיים נדרשים לתת ערבויות אישיות
ו/או ערבויות בנקאיות לחובם ,חלקו או כולו ,בהתאם להערכת סיכון האשראי .החל מחודש נובמבר
 2007הצטרפה חוגלה-קימברלי לביטוח אשראי המכסה מספר מלקוחותיה הגדולים ,כאשר הפיצוי
המקסימאלי על פי הפוליסה עומד נכון למועד הדוח על  10מליון דולר.
 .23.2.17.2ספקים
חוגלה-קימברלי רוכשת ממרבית ספקיה בתנאי אשראי פתוח .נכון ליום  31בדצמבר  2009ההיקף
הממוצע של האשראי מספקים )ישראל ותורכיה( עמד על  91ימים.
לעניין ממוצע תקופות דיווח אשראי ,להלן יפורטו נתונים אודות התקופה וההיקף הממוצע של
האשראי מספקים ולקוחות )ישראל ותורכיה( לשנים  2008 ,2009ו:2007 -
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לקוחות
ספקים

31.12.09
היקף אשראי ממוצע ימי
אשראי
ממוצע אש"ח
64
307,056
91
293.375

31.12.07
31.12.08
ממוצע ימי
היקף אשראי
היקף אשראי ממוצע ימי
אשראי
ממוצע אש"ח
אשראי
ממוצע אש"ח
75
286,381
67
297,881
92
247,989
88
268,968

ממוצע ימי המלאי לשנת  2009הינו  65ימים.
 .23.2.17.3מלאי
חוגלה-קימברלי )ישראל ותורכיה( מחזיקה מלאי חומרי גלם ,מלאי תוצרת בתהליך )גלילי נייר לפני
עיבוד למוצר סופי( ,מלאי תוצרת סופית וכן מלאי חלקי חילוף .קיימת מדיניות מלאי מוגדרת לכל
קטגוריה ,הנעה סביב ה 4 -שבועות ,כאשר בקביעת מדיניות המלאי מובאים בחשבון זמן אספקה
של המוצר ,זמן המשלוח ,בעיות אפשריות ביבוא ובנמלים ,רמת הסיכון למחסור מהמוצר ורמת
השונות בביקושים .ממוצע ימי המלאי של חוגלה-קימברלי )ישראל ותורכיה( לשנת  2009הינו 65
יום .מלאי חוגלה-קימברלי מאוחסן ברובו במחסני חוגלה-קימברלי ,במפעלים ובמרכזי ההפצה,
ובחלקו במחסנים חיצוניים שכורים.
שיעור ההון החוזר התפעולי ) ,Primary Working Capitalקרי :לקוחות ,מלאי ואשראי ספקים(,
כאחוז מהמכירות של חוגלה-קימברלי )ישראל ותורכיה( עמד בממוצע בשנת  2009על .13%
 .23.2.17.4מימון
עיקר המימון של פעולותיה של חוגלה-קימברלי מתבצע דרך תזרים המזומנים הפנוי שלה .מעת
לעת משתמשת חוגלה-קימברלי באשראי בנקאי יומי )און-קול( .במהלך שנת  2009עמד סך
האשראי של חוגלה-קימברלי אצל בנקים על ממוצע של כ 16 -מליון ש"ח כשהיתרה הגבוהה ביותר
במהלך שנת  2009הגיעה לכ 45 -מליון ש"ח .נכון ליום  31בדצמבר  2009שיעור הריבית
הממוצעת של הלוואות אלו עמד על  2.21%כשהריבית האפקטיבית גבוהה במעט מהריבית
הממוצעת .נכון למועד הדוח ,אשראי זה מתקבל מארבעה בנקים שונים.
בתחילת חודש ינואר  2008סיכמה חוגלה-קימברלי עם אחד הבנקים על קבלת הלוואות בסך 100
מיליוני ש"ח לארבע שנים בריבית שקלית צמודה לפריים .לצורך קבלת הלוואה זו התחייבה חוגלה-
קימברלי לעמוד בהתניות הפיננסיות ) (covenantsכדלקמן:
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 .1ההון העצמי שלה לא יפחת מ 250-מליון ש"ח ולא יפחת מ 25%-מסך המאזן המאוחד.
 .2בעלי המניות ,קימברלי קלרק ו/או נייר חדרה ,לא יחזיקו ביחד בפחות מ 51% -מהון המניות
המונפק של חוגלה-קימברלי ומכל אמצעי שליטה בה.
חוגלה-קימברלי התחייבה לעמוד בהתניות הפיננסיות לעיל עם בנקים נוספים איתם היא עובדת.
חוגלה -קימברלי עומדת בהתניות הפיננסיות להן התחייבה.
נכון לתוכניות חוגלה-קימברלי למועד הדוח ,סכום ההלוואה כאמור ) 59מיליוני ש"ח( משמש אותה
לפעילות השוטפת ,לצרכי השקעות ברכוש קבוע והשקעות אסטרטגיות בהרחבת פעילות ובכלל זה
הפעילות בתורכיה ,להמרת ההלוואות שמקורם באשראי הבנקאי היומי )האון-קולים( הקיימות
ולהשקעה בהרחבת פעולותיה העסקיות.
 .23.2.18מיסוי
לפרטים ראה ביאור  22לדוחות הכספיים של חוגלה ליום  31בדצמבר  ,2009המצורפים לדוח זה.
לפרטים אודות חקירת המס בתורכיה ,ראה ביאור  15לדוחות הכספיים של חוגלה ליום 31
בדצמבר  ,2009המצורפים לדוח זה.
 .23.2.19איכות הסביבה
פעילות חוגלה-קימברלי כפופה להוראות שונות בעניין איכות הסביבה .חוגלה-קימברלי מיישמת
מנגנונים מחמירים ומערך בקרת איכות בטכנולוגיה מתקדמת לשמירה על איכות הסביבה.
להיבטי איכות הסביבה באתר הייצור של חוגלה-קימברלי בחדרה ,ראה סעיף  9.14לעיל.
באתר הייצור של חוגלה-קימברלי בנהריה מתבצע ,בין היתר ,הליך טיהור חלקי של המים
המשמשים בתהליך יצור הנייר כאשר יתרת הטיהור מתבצעת במכון טהור השפכים האזורי ,על פי
הסכם שאושר על ידי רשויות איכות הסביבה.
בתורכיה ,פועלת חוגלה קימברלי באמצעות חברת הבת  KCTRבהתאם לתקני איכות הסביבה
המחמירים של קימברלי קלרק העולמית ,שהינם מחמירים יותר מדרישות החוק התורכי בנושאי
איכות הסביבה.
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 .23.2.20מגבלות ופיקוח על התאגיד
להלן פירוט תמציתי של הוראות החקיקה והתקינה העיקריים הרלוונטיים לפעילות חוגלה-קימברלי:
 .23.2.20.1הגבלים עסקיים  -בתחילת שנת  2005פרסם הממונה על הגבלים עסקיים את עמדתו בעניין
ההסדרים בין ספקים דומיננטיים לבין רשתות השיווק .עמדת הממונה כוללת התייחסות להסדרים
בין הספקים לרשתות השיווק כולל ,בין היתר ,הסדרים לגבי ספקים מתחרים ,רכישת שטחי תצוגה,
ניהול קטגוריות ,סדרנות ,שטחי מדף ,בונוסים והטבות ומבצעים בלעדיים .במהלך שנת 2005
פורסם צו מוסכם בין רשות ההגבלים העסקיים לספקי המזון ,אשר מסדיר היבטים שונים של
הסדרי הסחר בין ספקים דומיננטיים לבין רשתות השיווק.
בין היתר מתייחס הצו לאיסורים והגבלות על הסדרים המתייחסים לצמצום מספר הספקים ,זהותם,
כמות מוצריהם ,סוגם ומיקומם ,מעורבות בניהול קטגוריה ,הקצאת שטחי מדף בשיעור העולה על
מחצית משטח המדף ,הסדרי סדרנות ,בלעדיות במבצעים ומתן הטבות בזיקה להשגת יעדי
מכירות.
חוגלה-קימברלי הודיעה לממונה על הגבלים עסקיים על נכונותה להצטרף לצו המוסכם ,ולאחר
שזה אושר על ידי בית הדין להגבלים עסקיים ,חתמה עליו בחודש נובמבר  .2006להערכת חוגלה-
קימברלי ,ליישום הצו אין השפעה מהותית על עסקיה.
חוגלה-קימברלי אימצה תוכנית אכיפה פנימית בתחום ההגבלים העסקיים .בהתאם לתכנית
האכיפה מתבצעות ,בין היתר ,ביקורות שוטפות ויזומות של התקשרויות החברה ופעילויותיה
ומתקיים מנגנון עקבי של הדרכות ראשוניות ושוטפות לעובדים הרלבנטיים .חוגלה-קימברלי
מאמינה כי יישום תכנית האכיפה יגביר את מודעות העובדים והמנהלים לדיני ההגבלים העסקיים,
יקטין את ההסתברות להפרות החוק שלא מדעת ויצמצמם נזקי הפרות העלולות לקרות על אף
יישום תכנית האכיפה.
 .23.2.20.2הוראות צרכניות – חוגלה-קימברלי כפופה להוראות צרכניות שונות ובכלל זה מכוח חוק הגנת
הצרכן התשמ"א) 1981-להלן" :חוק הגנת הצרכן"( .חוק הגנת הצרכן והתקנות על פיו חלים על כל
עסקת מכר או שירות שנותן עוסק לצרכן פרטי .החוק עוסק בעסקאות פרטיות בלבד ומקיף את כל
ענפי המשק )למעט תחומי הבנקאות והביטוח הכפופים לרגולציה ספציפית( .בבואו להגן על הצרכן,
קובע החוק שורה של הוראות החלות על עוסקים )מוכרי נכסים או נותני שירותים ,לרבות יצרנים(
בדבר איסור הטעית צרכנים בעניינים מהותיים בעסקה ,חובת גילוי לצרכן בעניינים המנויים בחוק
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כאמור ,חובת גילוי מדיניות החזרת טובין ,אי הטעיה באריזה ,חובת סימון טובין ואריזתם וחובת
מתן שירות לאחר מכירה .הפרת הוראה מהוראות החוק גוררת בצדה סנקציה עונשית של מאסר
ו/או קנס )תלוי בחומרת העבירה ומשך העבירה( וכן מהווה עוולה לפי פקודת הנזיקין ]נוסח חדש[.
מלבד ההוראה העונשית המוטלת על עוסק המפר הוראה מהוראות חוק הגנת הצרכן ,קובע החוק
סנקציה עונשית למעביד ולנושא משרה בתאגיד אשר לא מנע הפרת הוראה מהוראות החוק.
הרשות להגנת הצרכן ,בראשות הממונה על הגנת הצרכן )להלן בסעיף זה" :הממונה"( ,אמונה על
ביצוע הוראותיו של החוק ועל יישום עקרון הסחר ההוגן .לצורך ביצוע הוראות החוק הופקדו בידי
הממונה שלל סמכויות ביניהן ,הסמכות לטפל בתלונות צרכנים ,סמכויות חיפוש וחקירה והסמכות
להעמיד עוסק על חובתו לחדול מפעולה בניגוד להוראות החוק.
בנוסף ,חוגלה-קימברלי כפופה להוראות אחריות למוצרים פגומים ,תש"ם) 1980-להלן" :חוק
אחריות מוצרים פגומים"( .חוק אחריות מוצרים פגומים קובע מנגנון לקבלת פיצוי כספי בגין
פגיעה שחווה צרכן ממוצר פגום .החוק קובע הוראות קוגנטיות בדבר אחריות יצרן לפיצוי מי שנגרם
לו נזק גוף מפגם במוצר שייצר .לצד זכויות הצרכן קובע החוק הגנות אשר היצרן או היבואן יכולים
לטעון להן על מנת להתגונן בפני תביעה לפי עילות החוק )חשיפה מרצון לסיכון על ידי הצרכן,
הפגם נוצר במוצר לאחר שיצא משליטת הצרכן ,המוצר הפגום יצא משליטת הצרכן בניגוד לרצונו
וכד'(.
 .23.2.20.3רישוי מוצרים ותקינה  -חלק ממוצרי חוגלה-קימברלי חייבים ברישוי בהתאם להוראת משרד
הבריאות .למיטב ידיעת החברה ,לחוגלה-קימברלי אישורי משרד הבריאות למוצרים הרלוונטיים
כנדרש בחוק ,וכן תו תקן של מכון התקנים למוצריה .כמו כן ,בתחום הטואלטיקה קיימת חובת
רישוי על פי צו פיקוח על מצרכים ושירותים )תמרוקים( ,התשל"ג  ,1973המתחדש מעת לעת.
בנוסף ,לחוגלה-קימברלי רישיון עסק תקף.
 .23.2.20.4סימון מוצרים  -חוגלה-קימברלי קיבלה היתר לסמן חלק ממוצריה בתווי תקן של מכון התקנים
הישראלי בהתאם לחוק התקנים ,תשי"ג  1953והתקנות מכוחו .כמו כן ,חוגלה-קימברלי כפופה
להוראות סימון המוצרים הנכללים בתחומי פעילותה ובכלל זה ,בדבר צירוף הוראות שימוש למוצרי
הניקוי ואחזקת הבית )על פי צו הגנת הצרכן )סימון טובין( ,תשמ"ג ,(1983 -והוראות נוספות מכוח
חוק החומרים המסוכנים ,התשנ"ג  -1993ותקנות מכוחו.
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 .23.2.20.5בקרת איכות
חוגלה קימברלי פועלת באתרי היצור שלה בהתאם לתקנים הבאים – ISO 9001/2000 :ניהול
איכותי – ISO14001 ,איכות הסביבה ,ות"י  – 18001בטיחות.
 .23.2.20.6מתוקף היותה של חוגלה-קימברלי חברה בת של קימברלי קלרק שהינה חברה ציבורית הנסחרת
בבורסה בארה"ב ,כפופה היא לחוק "סרבנס אוקסלי" ) (SOXבכללותו ,לרבות סעיף ) 302בחינת
נאותות וטיב הבקרות בארגון( ,סעיף ) 404הצהרת מנהלים( וסעיף ) 906הקובע אחריות פלילית
למפר הוראת חוק זו( .עיקרי החוק נוגעים להגברת הדיווח והגילוי ,סמכויות וחובות לוועדת
הביקורת ,אחריות מנהלים ,אכיפה ,סנקציות ועונשים והגברת אי -תלות ברואי החשבון חיצוניים.
הבקרות שהנהיגה חוגלה-קימברלי ליישום החוק נבדקות לפרקים הן על ידי צוות הביקורת של
קימברלי קלרק והן על ידי רואה החשבון החיצוני .החל משנת  ,2004עם כניסת הוראות החוק
כאמור לתוקף בארה"ב ,חוגלה עומדת בדרישות החוק.
 .23.2.21הליכים משפטיים
לתיאור הליכים משפטיים ,לרבות דרישות של רשויות שלטוניות כנגד חוגלה-קימברלי ,ראה ביאור
 15לדוחות הכספיים של חוגלה-קימברלי ליום  31בדצמבר  2009המצורפים לדוח זה.
 .23.2.22יעדים ואסטרטגיה עסקית
האסטרטגיה העיסקית והשיווקית של חוגלה-קימברלי בשוק המקומי הינה לפתח ולהרחיב את
הצריכה בקטגוריות הרלבנטיות בהם פועלת חוגלה-קימברלי ולהגדיל את נתחי השוק של חוגלה-
קימברלי על ידי חיזוק וקידום מותגיה המובילים ,דרך פעילות פרסום וקידום שיווקי ודרך שפור
המוצרים ,וכן בחינה מתמדת של כניסה לקטגוריות חדשות.
בנוסף ,כחלק מהאסטרטגיה של חוגלה-קימברלי ,ובמסגרת יעדיה לשוק התורכי ,גיבשה חוגלה
קימברלי במהלך שנת  2006תוכנית אסטרטגית לגבי (GLOBAL BUSSINESS PLAN) KCTR
לעשור הקרוב )עד לשנת  (2015המיועדת להרחיב את פעילות  ,KCTRולשפר את רווחיותה,
באמצעות בנייתה כגורם משמעותי בשוק התורכי ,לפרטים נוספים ראה סעיף  23.3.13להלן.
במקביל ,במסגרת יעדיה פועלת חוגלה-קימברלי להקטנת עלויות היצור והתפעול וזאת על ידי
יתרונה בשוק כיצרן העיקרי ,על ידי הקשר האסטרטגי עם מחלקות הפיתוח של קימברלי-קלרק,
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ניצול הידע המגוון הקיים בקימברלי קלרק והעומד לרשותה ,ניצול מערך המכירות וההפצה הגדול
העומד לרשותה ועל ידי רכש חכם המשולב היטב במערך הרכש העולמי של קימברלי קלרק.
כמו כן ,במסגרת יעדיה ,השיקה חוגלה קימברלי פרויקט לאחריות חברתית ומתעתדת להתחיל
במימושו.
יעדיה האסטרטגיים של חוגלה-קימברלי כמתואר לעיל מבוססים על יעדיה ושאיפותיה של חוגלה-
קימברלי נכון למועד הדוח ועשויים להשתנות בהתאם לקבלת ההחלטות המתאימות לכך בחוגלה-
קימברלי.
המידע האמור לעיל הינו בגדר מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,ומהווה תחזיות
והערכות בלבד של חוגלה-קימברלי שהתממשותם אינה ודאית ומבוסס על כוונות ויעדים
ואינפורמציה קיימת בחוגלה-קימברלי נכון למועד הדוח .התחזיות והערכות חוגלה-קימברלי עשויות
שלא להתממש ,כולן או חלקן ,או להתממש באופן השונה מהותית מכפי שנצפה .הגורמים
העיקריים העשויים להשפיע על כך הינם תלות בגורמים חיצוניים ,שינויים בביקוש ובהיצע בשוק,
התפתחות טכנולוגית ו/או התממשות איזה מגורמי הסיכון המפורטים בסעיף  23.2.23להלן.
 .23.2.23גורמי סיכון
 .23.2.23.1גורמי מקרו
)א( האטה כלכלית במשק הישראלי
מאחר ומרבית ממוצרי חוגלה-קימברלי הם מוצרי צריכה בסיסיים ,ירידה ברמת החיים בישראל,
בצריכה הפרטית ורמת ההכנסה הפנויה עשויים להשפיע לרעה על תוצאות הכספיות של חוגלה-
קימברלי.
)ב( אינפלציה
לחוגלה-קימברלי חשיפה מסוימת לסיכונים בגין שינויים במדד המחירים לצרכן בעיקר דרך מחירי
התשומות .שיעור אינפלציה גבוה עלול להשפיע גם על הוצאות השכר ,שלאורך זמן מותאמות
לשינויים במדד המחירים לצרכן.
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)ג( חשיפה לשינויים בשערי חליפין
חוגלה-קימברלי חשופה לסיכונים בגין שינויים בשערי החליפין ,בין אם בשל יבוא חומרי גלם
ומוצרים מוגמרים ובין ברמה פחותה בהרבה בשל יצוא לשווקי חוץ .שינוי בשערי החליפין של
המטבעות השונים ביחס לשקל עלול לגרום לשחיקת הרווחיות ותזרים המזומנים.
חוגלה קימברלי מיישמת מדיניות הגנה מפני חשיפת שערי החליפין דרך רכישת הגנה )עסקאות
פורוורד( מתגלגלות ל 6 -חודשים קדימה המכסות בכל רגע נתון ממוצע של שלשה חודשי עסקאות
עד למקסימום ההגנה שאושר על ידי מועצת המנהלים שהוא  80אחוז מהחשיפה הצפויה לחודש.
 .23.2.23.2גורמים ענפיים
)א( תחרות
החרפת התחרות ,כניסה בלתי צפויה של מתחרים חדשים ,התחזקות והתרחבות המותג הפרטי
והעברת הסדרנות ברשתות השיווק לידי רשתות השיווק ,עשויות לגרום לפגיעה בנתחי השוק של
חוגלה-קימברלי בתחומי פעילותה ,לשחיקה ריאלית במחירי המכירה של מוצריה וכפועל יוצא
לפגיעה בתוצאותיה הכספיות של חוגלה-קימברלי ובפעילותה העסקית.
)ב( פגיעה במוניטין
לחוגלה-קימברלי מגוון רחב של מותגים בעלי מוניטין ,אשר פגיעה בו עלולה להשפיע לרעה על
תוצאותיה הכספיות של חוגלה-קימברלי .חוגלה-קימברלי פועלת לשימור המוניטין של מותגיה תוך
הפעלת מערך בקרת איכות מחמיר וקפדני ,והפעלת טכנולוגיות ייצור חדישות.
)ג( ריכוזיות פעילות חוגלה-קימברלי
פעילות הייצור של חוגלה-קימברלי מרוכזת ב 3-אתרים )חדרה ,נהריה ועפולה( ,ופעילות ההפצה
בשני אתרים נוספים )צריפין וחיפה( .פגיעה ממושכת באחד או יותר מאתרי הייצור ו/או ההפצה
עשויים להשפיע מהותית על תוצאותיה הכספיות של חוגלה-קימברלי.
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)ד( איכות הסביבה
דרישת המשרד לאיכות הסביבה בקשר עם התחום ומתקניו מחייבת את חוגלה-קימברלי להקצות
משאבים כספיים בנושא זה .דרישות אלו ,עשויות להתרחב ולהתרבות בשל המודעות ההולכת
וגוברות לאיכות הסביבה ,דבר שיכול ויאלץ את חוגלה-קימברלי להקצות משאבים כספיים נוספים.
)ה( מחירי חומרי הגלם -התייקרויות מהותיות במחירי חומרי הגלם של חוגלה-קימברלי עלולות לפגוע
בפעילותה וברווחיותה.
)ו( תלות במחירי האנרגיה  -פעילות חוגלה-קימברלי תלויה בצריכת אנרגיה .עובר להסבה לגז טבעי,
עליה במחירי האנרגיה או עיכובים מהותיים באספקתה עלולים היו לפגוע בפעילותה וברווחיותה
של חוגלה-קימברלי.
)ז( כפיפות לרגולוציה
חוגלה-קימברלי נתונה למגבלות חוקיות בפעילותה העסקית ,שיתכן ותהיה להן השפעה על
תוצאות פעילותה ,כגון – מדיניות הממשלה בנושאים שונים והחלטות שלטוניות שונות ,כגון
העלאת שכר המינימום .שינויים ברגולציה כאמור עלולה להשפיע על פעילות חוגלה-קימברלי
בתחום פעילותה.
)ח( לקוחות
במדינת ישראל שלוש רשתות שיווק קמעונאיות גדולות .מכירות חוגלה קימברלי לשלושת הרשתות
הגדולות יחד מהווה כ 32% -ממכירותיה .הפסקת המכירה לכל אחת משלושת הרשתות ,עשויה
לפגוע במכירות חוגלה קימברלי ,בטווח הקצר ,אולם נוכח נאמנות הלקוחות למותגים החזקים ,לא
צפויה פגיעה בטווח הארוך ,ולפיכך אין לחוגלה קימברלי תלות ברשתות כאמור.
 .23.2.23.3גורמים מיוחדים
גורמים הקשורים לפעילות חוגלה-קימברלי בתורכיה  -חוגלה-קימברלי חשופה לסיכונים שונים
הקשורים בפעילותה בתורכיה ,לרבות אי יציבות כלכלית ושיעורי אינפלציה גבוהים ,שאפיינו את
הכלכלה התורכית בשנים עברו ,לפרטים ראה סעיף  23.3.1להלן.
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 .23.2.23.4מידת השפעת גורמי הסיכון
להלן הערכות חוגלה-קימברלי לגבי סוגם ומידת השפעתם של גורמי הסיכון האמורים על חוגלה-
קימברלי:
מידת ההשפעה

גורמי סיכון
השפעה גדולה
גורמי מקרו • האטה כלכלית
גורמים
ענפיים

• פגיעה במוניטין

השפעה בינונית
• שער חליפין

השפעה קטנה
• אינפלציה

• תחרות

• מחירי האנרגיה
• רגולציה

• מחירי חומרי הגלם
• סיכון אשראי לקוחות
• לקוחות
• פגיעה במתקן ייצור

גורמים
מיוחדים

• איכות הסביבה
• הפעילות בתורכיה

 .23.3הפעילות בתורכיה
 .23.3.1כללי
חוגלה-קימברלי פועלת בשוק התורכי באמצעות חברת בת בבעלות מלאה שנרכשה בשנת ,1999
בשם

) ,KIMBERLY-CLARK TUKETIM MALLARI SANAYI VE TICARET A.S.להלן:

" .("KCTRהשוק התורכי ,בשל גודלו ושיעורי החדירה הנמוכים יחסית ,סומן על ידי חוגלה-
קימברלי כפוטנציאל לצמיחה אסטרטגית.
 KCTRמייצרת ומוכרת מוצרים בתחום החיתולים ובתחום ההגיינה הנשית .לפרטים אודות מוצרי
 KCTRראה סעיף  23.3.3להלן.
 KCTRמתעתדת לפעול בשוק התורכי באמצעות מוצרי הפרימיום במותגי קימברלי קלארק
העולמית במתכונת דומה לפעילות חוגלה-קימברלי בישראל .לצורך כך הקימה  KCTRבתורכיה
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בשנים האחרונות הן תשתית ייצורית והן תשתיות שיווק ,הפצה ומכירה מתאימות הן לשוק המקומי
והן לייצוא לחברות קימברלי קלרק באזור.
חוגלה-קימברלי חשופה לסיכונים שונים הקשורים בפעילות בתורכיה .בשנים האחרונות ניכרת
התייצבות בשוק התורכי ,כאשר להערכת חוגלה-קימברלי ,הסיכון העיקרי לגבי השוק התורכי הוא
לאי יציבות כלכלית ושיעורי אינפלציה גבוהים ,שאפיינו את הכלכלה התורכית בשנים עברו ,ועלולים
לחזור ולפגוע בפעילותה של  ,KCTRאולם נוכח אופי המוצרים השייכים לשוק מוצרי הצריכה
המתכלים שאינם מזון ,מדובר בשוק יציב יחסית ולרמת הפעילות הכלכלית במשק השפעה קטנה
על תחום הפעילות.
 KCTRממשיכה ביישום תוכנית רב-שנתית להרחבת פעילותה בתורכיה ולחיזוק מעמד המותגים
"האגיס" ו"קוטקס" בשוק זה .בהמשך לפעילות זו ובהמשך להסכם ההפצה שחתמה  KCTRעם
חברת יונילבר ,הצליחה  KCTRלהגדיל באופן משמעותי את מחזור המכירות שלה ) 19.6%בשנת
 2009ביחס לשנת  51.1% ,2008בשנת  2008ביחס לשנת  2007ו 30.8% -בשנת  2007ביחס
לשנת  (2006תוך שיפור המרווחים הגולמיים.
 .23.3.2דיבידנד
 KCTRלא חילקה דיבידנדים ממועד הקמתה .נכון ליום  31בדצמבר  ,2009אין ל KCTR -רווחים
הראויים לחלוקה.
 .23.3.3מוצרים ושירותים
 KTCRמייצרת ומשווקת מוצרים בתחום החיתולים ובתחום ההיגיינה הנשית .לקראת סוף שנת
 2005השיקה  KCTRאת המוצרים הראשונים במותג "קוטקס" להיגיינה נשית ,ובמהלך שנת
 2006השיקה  KCTRגם את המותג "האגיס" .ההשקה לוותה בקמפיין שיווקי רחב .ההחדרה של
מוצרים בתחומים אלה כרוכה מעצם טיבה בהשקעה גבוהה בפרסום ,קידום מכירות והוצאות
נוספות הכרוכות בחדירה לרשתות השיווק הגדולות והגדלת שטח המדף .במהלך שנת ,2009
המשיכה  KCTRבתהליך פיתוח מוצרים והשיקה קווי מוצרים חדשים תחת המותגים "האגיס" ו-
 Pedoהמיוצרים באתר הייצור המתקדם של  .KCTRכמו כן ,השיקה  KCTRמוצר מתקדם של
"קוטקס" )להגיינה נשית(.
להכנסות  KCTRממוצריה העיקריים ,ראה סעיף  23.2.4לעיל.
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 .23.3.4לקוחות
 KTCRמוכרת מוצריה הן לשוק הפרטי בתורכיה ,הכולל רשתות מקומיות וקמעונאיים קטנים ,והן
לרשתות המזון הארציות והבין לאומיות הפועלות בתורכיה ,המהוות להערכת  ,KCTRכ30%-
מפוטנציאל השוק ובו ממשיכה  KCTRלפעול ישירות .השיווק והמכירה לשוק הפרטי מבוצע
באמצעות חברת יוניליבר )לפירוט נוסף ראה סעיף  23.3.5להלן(.
בנוסף KCTR ,מייצאת את מוצריה למדינות שונות באזור .בחודש אוגוסט  ,2007הוכרז המפעל
של  KCTRבתורכיה ,על ידי קימברלי קלארק העולמית ,כמפעל ייצור אזורי ,אשר הביא מטבע
הדברים לגידול בייצוא.
ל ,KCTR-אין תלות בלקוח כלשהו .כמו כן ,אין ל KCTR-לקוח שההכנסות ממנו מהוות 10%
ומעלה מסך הכנסותיה של .KCTR
 .23.3.5שיווק והפצה
ביום  1במרץ  2007נחתם הסכם עקרונות לשיתוף פעולה אסטרטגי בין  ,KCTRלבין יוניליבר
בתורכיה .במסגרת הסכם זה מבצעת חברת יוניליבר את פעילות המכירה ,ההפצה והגביה עבור
 KCTRבכל השוק התורכי ,למעט שוק רשתות המזון הבין לאומיות הפועלות בתורכיה )מולן פועלת
 KCTRישירות( ,בתמורה לעמלת שיווק והפצה המשולמת על ידי  .KCTRבהמשך שנת ,2007
הועצם שיתוף הפעולה עם יוניליבר ואף הורחבה כמות החנויות בשוק התורכי שמוכרות את מותגי
 KCTR .KCTRפועלת על פי ההסכם כאמור המוארך בימים אלה עד לשנת  ,2012ובהתאם
לתנאים מסחריים המסוכמים מדי שנה.
אמנם ל KCTR -קיימת תלות ביוניליבר כגורם הפצה לשוק הפרטי ובמידה שההסכם יסתיים
החברה צופה כי תהא פגיעה בפעילותה בתורכיה לטווח הקצר ,אולם ,להערכת  KCTRאין בביטול
ההסכם בכדי להשפיע מהותית לרעה על  KCTRלטווח הארוך ,או לגרום לה תוספת עלות מהותית
כתוצאה מהצורך להחליפו .לפיכך ,החברה סבורה כי אין ל KCTR -תלות ביונילבר.
 .23.3.6תחרות
השוק התורכי מאופיין בתחרות חריפה מול המותגים המקומיים ובעיקר מול פרוקטור אנד גמבל
) ,(P&Gהן בתחום החיתולים והן בתחום ההיגיינה הנשית .בשנת  2009אף העצימה התחרות
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בשוק החיתולים התורכי בו פועלת  ,KCTRוחלה שחיקה נוספת של מכירי המכירה בשוק על ידי
המתחרים המובילים וכן בניסיונות חדירה של מתחרים נוספים לשוק.
להערכת  ,KCTRבתחום החיתולים ,נכון למועד הדוח ,נתח השוק של  KCTRבתורכיה עומד על
כ ,12% -כאשר למיטב ידיעת  KCTRלמתחרה העיקרי בשוק ,פרוקטר אנד גמבל ) ,(P&Gנתח
שוק של כ 31%-ולחברה נוספת ) (Hayat Kimya A.Şנתח שוק של כ .19% -בשנים  2008ו-
 2007נתח השוק של  KCTRבתורכיה עמד על כ 10% -וכ ,7% -בהתאמה.
להערכת  ,KCTRבתחום ההיגיינה הנשית ,נכון למועד הדוח ,נתח השוק של  KCTRבתורכיה
עומד על כ.10% -
 .23.3.7כושר ייצור ,רכוש קבוע מקרקעין ומתקנים
ל KCTR -אתר ייצור מתקדם בתורכיה המייצר את מרבית מוצריה .אתר הייצור ממוקם
באיסטנבול ,על קרקע של כ 13 -דונם ,הנמצאת בבעלות  .KCTRמתקן הייצור של  KCTRהנו בעל
כושר יצור של כ 1,200 -מיליון חיתולי ילדים בשנה ועובד במלוא כושר התפוקה שלו.
ביום  1באוקטובר  2008אישר דירקטוריון  KCTRהוספת מכונה לייצור חיתולים ,אשר החלה
לפעול כמתוכנן במהלך שנת  2009והגדילה את כושר ייצור החיתולים בכ ,20% -כמתוכנן .סך
הכל ,כולל אתר הייצור בתורכיה  6קווים לייצור חיתולים.
 .23.3.8הון אנושי
 KCTRמעמידה בראש סולם יעדיה את פיתוח ההון האנושי ,ומשקיעה בהדרכת העובדים
ובהשתלמויות ,כולל הדרכות ייעודיות בתפקידים השונים.
נכון ליום  31בדצמבר  ,2009כח האדם המועסק על ידי  KCTRבתורכיה ,הינו  362עובדים,
כאשר מרביתם מועסקים באתר הייצור ,על פי הסכם קיבוצי.
לתכנית תגמול מנהלים של קימברלי קלרק ,ראה סעיף  23.2.15לעיל.
 .23.3.9חומרי גלם וספקים
חומר הגלם העיקרי של  KCTRהוא תאית המיובאת ממספר ספקים בחו"ל ,שהעיקרי ביניהם הוא
קימברלי קלרק העולמית.
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ל KCTR-אין חוזי התקשרות מיוחדים או ארוכי טווח עם מי מספקי חומרי הגלם  ,אלא הזמנות ע"פ
דרישה במחירי שוק .מחירי העברה מול קימברלי קלרק נקבעים בהתאם למדיניות מחירי העברה
של קימברלי קלרק העולמית.
כמו כן ,לא קיימת תלות בספקים כלשהם.
ל KCTR-חשיפה הנובעות מתנודתיות של שערי החליפין הן של היורו והן של הדולר ביחס ללירה
התורכית ,דרך רכישת חומרי גלם וייבוא מוצרים.
בשנת  2009רכשה  KCTRחומר ספיגה לחיתולים מ ,Sandia – Sakai -תחת הסכמי מסגרת
גלובליים של קימברלי קלרק בסך של  19.5מיליוני דולר המהווה  14%מסך הרכישות לספקים
לשנת  .2009סך הרכישות של חומר ספיגה לחיתולים מ Sandia – Sakai -בשנים  2008ו2007 -
תחת הסכמי מסגרת גלובליים של קימברלי קלרק היה  19מיליוני דולר ו 9.1 -מיליוני דולר,
בהתאמה ,אשר היוו כ 15% -וכ 11% -מסך הרכישות לספקים באותה שנה .בשוק קיימים ספקים
אלטרנטיבים לספק זה ול  KCTRאין כל תלות בספק זה.
 .23.3.10מימון
הפעילות התורכית מחייבת הזרמת מזומנים ,ממקורות פנימיים של חוגלה-קימברלי

לצורך

השקעות ברכוש קבוע.
נכון ליום  31בדצמבר  ,2009אין ל KCTR -מימון חיצוני.
 .23.3.11מיסוי
לפרטים ראה ביאור  22לדוחות הכספיים של חוגלה ליום  31בדצמבר  ,2009המצורפים לדוח זה.
לפרטים אודות חקירת המס בתורכיה ,ראה ביאור  15לדוחות הכספיים של חוגלה ליום 31
בדצמבר  ,2009המצורפים לדוח זה.
 .23.3.12הליכים משפטיים
לתיאור הליכים משפטיים מהותיים וכן דרישות של רשויות שלטוניות כנגד  ,KCTRראה ביאור 15
לדוחות הכספיים של חוגלה-קימברלי ליום  31בדצמבר  2009המצורפים לדוח זה.

152

 .23.3.13יעדים ואסטרטגיה עסקית
חוגלה-קימברלי גיבשה במהלך שנת  2006תוכנית אסטרטגית לגבי PLAN) KCTR
 (GLOBAL BUSSINESSעד לשנת  ,2015המיועדת להרחיב את פעילות  ,KCTRולשפר את
רווחיותה ,באמצעות בנייתה כגורם משמעותי בשוק התורכי בתחום החיתולים החד פעמיים,
ההגיינה הנשית ומוצרי טישו למיניהם ,על בסיס המותגים הבינלאומיים של קימברלי קלרק
העולמית ,על בסיס ייצור מקומי .התוכנית מאפשרת יישום הדרגתי בהתאם לתוצאות הפעילות
בפועל ,לאורך השנים ובתחומים השונים .התכנית אושרה הן על ידי קימברלי קלארק והן על ידי
החברה .בשנת  2009המשיכה  KCTRביישום התוכנית האסטרטגית שבמידה ותיושם ותצליח
במלואה ,צפויה  KCTRעד שנת  ,2015להפוך לחברה דומיננטית ורווחית ,בעלת היקף מכירות
שנתיות של כ 300-מליוני דולר .מחזור המכירות של  KCTRהסתכם בשנת  2009בסך של כ-
 126מליוני דולר.
כחלק מהתכנית האסטרטגית כאמור ,נבחנות מעת לעת השקעות נוספות ברכוש קבוע למערך
הייצור התורכי.
יעדיה של  KCTRהנם להגדיל את המכירות לשוק המקומי ,על ידי חיזוק וקידום מותגיה ,דרך
פעילות פרסום וקידום שיווקי ושפור המוצרים.
צפי להתפתחות בשנה הקרובה
הפסדיה התפעוליים של  KCTRבשנים האחרונות ,נוכח יישום התכנית האסטרטגית ,והנובעים בין
היתר ,מהוצאות ההשקה ,קידום המכירות והפרסום הגבוהות ביחס להיקף המכירות ומרווחי
רווחיות גולמית נמוכה שמקורם בתחרות החריפה בשוק התורכי ,הצטמצמו ,וההפסד התפעולי
בשנת  2009הצטמצם כתוצאה מהשיפור ברווח הגולמי ,חסכון בעלויות וגידול בהיקף המכירות.
 KCTRפועלת לצורך הגעה לאיזון תפעולי בשנת .2010
האמור לעיל בקשר לתוצאות יישום תוכניות התוכנית האסטרטגית של  ,KCTRוהצפי לאיזון
תפעולי ,הינו בגדר מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,המבוסס על הערכות KCTR
במועד דוח זה .הערכות אלה עשויות שלא להתממש כולן או חלקן ,או להתממש באופן שונה וזאת
בין היתר בשל שינויים שיאומצו בתוכנית האסטרטגית ,גורמים שאינם בשליטת  ,KCTRכגון שינויי
בתנאי השוק ,כניסת מתחרים ,שינויים בעלויות הצפויות ושינויים בחקיקה.

153

לעניין גורמי הסיכון הרלוונטיים גם לפעילות  ,KCTRראה סעיפים ) 23.2.23.1א()ג( ,ו-
) 23.2.23.2א()ב()ג()ה()ז(.
 .23.4סייקלטק בע"מ
סייקלטק בע"מ )להלן" :סייקלטק"( ,הינה חברה פרטית שהוקמה בשנת  1995והחלה את
פעילותה במסגרת החממה הטכנולוגית בנתניה )להלן":החממה"( .נכון למועד הדוח ,מחזיקה
אמניר ,חברה בת בבעלות מלאה של החברה ,כ 30.18% -מהון המניות של סייקלטק .בעלי
המניות האחרים ,נכון למועד הדוח ,הינם – משקיעים פרטיים –  ,19.4%יזמים ועובדים – 37.8%
וחממת הפיתוח.12.6% -
נכון למועד הדוח ,דירקטוריון סייקלטק מונה  7דירקטורים ,מתוכם מתמנים שני דירקטורים מטעם
נייר חדרה.
סייקלטק עוסקת בפיתוח תהליך ליצור חומר מרוכב עם יתרון יחסי בחוזק לתעשיית הפלסטיק,
מפסולת נייר )בעיקר נייר עיתון( ופלסטיק ממוחזר )להלן בסעיף זה" :הטכנולוגיה"( .בשנת 2004
יושמה התכנות הטכנולוגיה ביצור מקומי )טבורים מתוצרת אמניר עם חומר סייקלטק נמכרים בשוק
הישראלי לתעשיות הפלסטיק והנייר( .סייקלטק פועלת למיסחור הטכנולוגיה באמצעות ייצור
טבורים ומכירתם ,וחיפוש מוצרים נוספים בהם ניתן לנצל את הטכנולוגיה האמורה.
הטכנולוגיה נרשמה כפטנט אשר נרשם בישראל וארה"ב ,ונמצא בשלבי רישום בארצות נוספות.
לאחר עריכת פיילוט לבחינת היתכנות שוק הטבורים בתעשייה ,חתמה סייקלטק בתחילת שנת
 2009על הסכם עם חברת "אמיקו טיוב" ,המתמחה בייצור גלילי קרטון לתעשייה ולבנייה ,לייצור
בלעדי בישראל של טבורים לתעשייה המקומית .אמיקו טיוב הקימה במהלך שנת  2009קו יצור
שיצרוך את חומר הגלם החדשני מטכנולוגיית סייקלטק לצורך ייצור טבורים לתעשייה.
נכון למועד הדוח ,פעילות סייקלטק אינה מהותית עבור החברה.
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דוח הדירקטוריון
דירקטוריון נייר חדרה בע"מ )"החברה"( מתכבד להגיש בזה את דוח הדירקטוריון ליום  31בדצמבר  2009הסוקר
את השינויים העיקריים בפעילות החברה בחודשים ינואר עד דצמבר ") 2009תקופת הדוח"( .הדוח נערך בהתאם
לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( ,התש"ל ,1970 -ומתוך הנחה שבידי המעיין בו מצוי גם הדוח
התקופתי המלא של החברה ליום  31בדצמבר ") 2009דוחות כספיים שנתיים"( .תוצאות החברה המוצגות בדוח
הדירקטוריון מתייחסות לחלק של בעלי המניות של החברה בתוצאות ,אלא אם נאמר אחרת.
א .תיאור מצב עסקי התאגיד
U

 .1תאור החברה
U

קבוצת נייר חדרה עוסקת בייצור ומכירה של ניירות אריזה ,ייצור אריזות קרטון גלי ,אריזות
למוצרי צריכה ואריזות ייחודיות לתעשייה ,פעילות מיחזור פסולת נייר ופלסטיק ושיווק צרכי
משרד באמצעות חברות בת .כמו כן מחזיקה החברה בחברות כלולות ,העוסקות בייצור ובשיווק
ניירות כתיבה והדפסה ,בייצור ובשיווק מוצרי נייר ביתיים ,מוצרי הגיינה ,חיתולים חד פעמיים
ומוצרים משלימים למטבח.
ניירות הערך של החברה נסחרים בבורסה לניירות ערך בתל-אביב וכן בבורסה האמריקאית
).(NYSE
 .2כללי
U

U

א .עיקרי הפעילות השוטפת
 .1הסביבה העסקית
U

U

המשבר הפיננסי העולמי וההאטה בפעילות הכלכלית הריאלית ,אשר התפתחו בשנת ,2008
הביאו ,בין היתר ,לפגיעה חריפה בשוקי ההון הגלובאליים ,לירידות ולתנודות משמעותיות
ביותר בבורסות לניירות ערך בעולם ובישראל ,לרבות ירידות ותנודות משמעותיות במחירי
ניירות הערך של חברות מוחזקות מסוימות של החברה ,להחרפת משבר האשראי ,לירידת
שווי הנכסים שבידי הציבור ,ולהאטה משמעותית ואי ודאויות בפעילות הכלכלית .בעקבות
זאת ,נכנסו משקים שונים בעולם ,לרבות בארה"ב ובמדינות רבות באירופה ,למיתון,
ואינדיקציות למיתון זוהו גם בישראל.
ברבעון הראשון של שנת  2009נמשכה החולשה בפעילות הכלכלית שאפיינה את המחצית
השניה של שנת  .2008החל מהרבעון השני של שנת  2009הסתמנה התאוששות מסוימת
שהלכה והתגברה במרבית ענפי המשק בישראל .בשוק ההון הישראלי נרשמו עליות ניכרות
בשערי ניירות ערך סחירים ,שוק החוב הקונצרני החל להתאושש והתחדש גיוס כספים על-
ידי המגזר העסקי .שווקים שונים בעולם חווים התפתחויות דומות ,וניכרת מגמה עולמית
של התאוששות בפעילות הריאלית ,עליות בשוקי ההון ושיפור ביציבות המוסדות
הפיננסיים .ההתאוששות העולמית נבעה במידה רבה משילוב של תוכניות הרחבה
פיסקאליות והמשך מדיניות מוניטארית מרחיבה שהובלו על-ידי הכלכלה האמריקנית.

1

בתעשיית הנייר העולמית ,ברבעון האחרון של שנת  2009חלו העלאות מחירים במגוון
המוצרים השונים .בתחום ניירות אריזה באירופה חלה עליית מחירים מצטברת החל מחודש
ספטמבר ,בשיעור של  80יורו לטון )כ (35%-עד סוף שנת .2009
מגמת השיפור במחירי הנייר בעולם אשר באה לידי ביטוי בעיקר ברבעון האחרון השנה
וצפויה להימשך במהלך שנת  .2010בימים אלה מקבלת מגמה זו חיזוק באמצעות הכרזת
חברות הנייר הגדולות בעולם על העלאת מחירים נוספת הצפויה במהלך הרבעון השני
בשנת  2010בסך של כ 60 -יורו לטון )כ .(18% -המשך מגמה זו מעבר לעליות המחיר
החדות אשר בוצעו במחצית השניה של שנת  2009תתמוך בהמשך הצמיחה והגידול
בהיקפי הפעילות הצפויים ב .2010
האמור לעיל בקשר למגמות בשוק הנייר ומחירי התשומות הינו בגדר מידע צופה פני עתיד
כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,המבוסס על הערכות החברה במועד דוח זה .הערכות אלה
עשויות שלא להתממש כולן או חלקן ,או להתממש באופן שונה וזאת בין היתר בשל גורמים
שאינם בשליטת החברה כגון שינויים במחירי חומרי הגלם בעולם ,שינויים בביקוש והיצע
במוצרי נייר בעולם.
 .2השפעת הסביבה העסקית על פעילות החברה
קבוצת נייר חדרה מנהלת פורטפוליו רחב ומגוון של חברות ועסקים עובדה אשר סייעה לה
בהתמודדות מול המשבר העולמי והמקומי .חברות הקבוצה השונות פעלו בשנת  2009על
בסיס תוכניות אגרסיביות להתייעלות וחסכון ברכש לכל החברות ובכל תחומי הפעילות.
תחומי עיסוקה של החברה ממוקדים במוצרי צריכה ותשומות בסיסיות אשר הושפעו במידה
מצומצמת יחסית מהשלכות המשבר הפיננסי והכלכלי העולמי.
פעילותה המרכזית של החברה בתחומי נייר וספיגה ביתיים )באמצעות מגזר חוגלה-
קימברלי( ,לאור המשבר הכלכלי ,התאפיינה בהגנה על נתחי שוק ושמירה על היקפי
הפעילות הכמותית לאור הרגלי הצריכה הנרכשים של הלקוחות והצרכנים בישראל
המאופיינים בעיקר על בסיס מחירים אטרקטיביים .במהלך שנת  2009שמרה החברה על
יציבות בנתחי השוק וזאת הודות לפעילות שיווקית מוגברת אשר חיזקה את המותגים
המובילים שלה.
לאור הנ"ל ,הצליחה החברה להמשיך לשפר הרווח על אף הסביבה העיסקית האתגרית
בתחומים אלו.
בתחום ניירות האריזה והמיחזור עליית המחירים המשמעותית הנוספת הצפויה בעולם
כאמור לעיל  ,עשויה להשפיע לטובה על תוצאות התחום אשר החל במהלך חודש ינואר
בהרצת מערך הייצור החדש לניירות אריזה ,מכונה ) .8-בדבר תיאור הרצת מכונה  8ראה
סעיף  4.1להלן(.
להערכת החברה ,מאז  2008מתנהל ייבוא בתחום ניירות האריזה לישראל במחירי היצף,
בעיקר מאירופה והחברה פועלת בנושא זה למול הממונה על ההיצף במשרד התמ"ת ,אשר
נתן את החלטתו להטיל ערובה זמנית על יבוא ניירות אריזה ממדינות אירופה בשיעור של
 52-67יורו לטון .חלק מהיצרנים ומהיבואנים הגישו עתירות כנגד החלטת הממונה .ביום 3
בדצמבר  2009הודיעה החברה כי בדיון שהתקיים בבית-המשפט בעתירות של חמישה
יבואנים/יצרנים כנגד החלטת הממונה ,הוסכם בין הצדדים כי החלטת הממונה תישאר
בתוקפה לארבעת החדשים הקרובים ואילו הערובות שהפקידו העותרים במהלך החודשים
אוקטובר ונובמבר תוחזרנה להם .ההסכמה קיבלה תוקף של פסק דין .הערובה הזמנית
כאמור ,תקפה עד  31במרץ .2010
ביום  21.1.10הודיע הממונה לועדת ההיצף על המלצתו להטיל היטל היצף בשיעור של
 31-44יורו לטון ,לרוב היצרנים השונים מהאיחוד האירופאי .המלצתו של הממונה על
ההיצף כפופה לאישור וועדת ההיצף וחתימת שר התמ"ת ושר האוצר .אין כל וודאות לגבי
אישור המלצת הממונה על ההיצף והחברה אינה יכולה להעריך בשלב זה את השפעת קבלת
התלונות על תוצאותיה.
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בתחום ניירות הדפסה והעתקה ,השפעת המשבר העולמי ניכרת בעיקר בתחום תעשיית
הפרסום והיקפי הביקושים לניירות הדפסה ירדו במהלך שנת  2009בשיעור של 11%-
 14%בשוק העולמי .לקראת תום שנת  2009החלו מחירי התאית לעלות .העליות צפויות
אף להחריף בטווח הקצר בשל רעידת האדמה בצ'ילה הגורמת לעיכובים זמניים באספקת
התאית לשוק העולמי.
צמצום הביקושים יוצר עודף היצע בעולם ובאירופה ,ולהערכת החברה ניירות הדפסה
והעתקה במחירי היצף מיובאים החל משנת  2008לישראל .גם בתחום זה פועלת החברה
למול הממונה על היצף לבלימת הייבוא במחירים אלו .ביום  26בפברואר  ,2009הודיעה
החברה כי מונדי נייר חדרה ,חברה כלולה הגישה לממונה ,תלונה על יבוא בהיצף של
ניירות כתיבה והדפסה ממספר מדינות באירופה לישראל .לאחר בחינת התלונה החליט
הממונה על ההיצף על פתיחת חקירה בנידון .בהתאם להודעת החברה ,אין כל וודאות לגבי
קבלת התלונות שלעיל והחברה אינה יכולה להעריך בשלב זה את השפעת קבלת התלונות
על תוצאותיה.
כתוצאה מהמשבר העולמי במהלך שנת  2009חלה ירידה במחירי התשומות בעיקר בתחום
הסיבים והכימיקלים ,מגמה אשר החלה להשתנות במהלך הרבעון האחרון של שנת 2009
לאור התעוררות הפעילות בשווקים .ירידות מחירים אלה אפשרו פיצוי חלקי על שחיקת
המחירים בחלק מחברות הקבוצה .חיסכון זה קוזז בחלקו כתוצאה מהתייקרות במחירי המים
במהלך שנת  2009בשיעור ממוצע של  3%ומהתייקרות מחירי הגז ,אשר מהווים תשומה
עיקרית במהלך שרשרת ייצור הנייר ,בשיעור של כ 10% -לעומת שנת  2008,וזאת
כתוצאה מפיחות השקל ביחס לדולר הממוצע בתקופה בשיעור של כ 9.6% -בהשוואה
לשנת  2008אשר השפיע לרעה על החברה גם בתחום התשומות המיובאות ומנגד שיפר את
מחירי המכירה שנשחקו כאמור לעיל ,בתחומי הפעילות העיקריים של החברה שמחיריהם
עוקבים אחר מחירי היבוא ,בדולרים.
נכון למועד הדוח ,לא ניתן להעריך האם המשבר בשווקים הפיננסיים כאמור הסתיים ,מהו
היקף השלכותיו הכלכליות הישירות והעקיפות בעולם ובארץ ,ומה יהיה משכן של השלכות
אלה ,אם בכלל.
סממני המשבר האמור וההתאוששות המסוימת ממנו השפיעו ועלולים להמשיך ולהשפיע על
התוצאות העסקיות של החברה וחברות מוחזקות שלה ,על נזילותן ,שווי נכסיהן ,יכולת
מימוש נכסים שלהן ,מצב עסקיהן ,אמות המידה הפיננסיות שלהן ,דירוג האשראי שלהן,
יכולתן לחלק דיבידנדים ,ויכולתן לגייס מימון לפעילותן השוטפת ולפעילותן ארוכת הטווח,
כמו גם על תנאי המימון.
האמור לעיל ,בקשר למגמות בשוק העולמי ,בשוק הנייר ובמחירי התשומות והשפעתן על
החברה ,לאישור תלונות החברה על ייבוא בהיצף הינו בגדר מידע צופה פני עתיד כהגדרתו
בחוק ניירות ערך ,המבוסס על הערכות החברה במועד דוח זה .הערכות אלה עשויות שלא
להתממש כולן או חלקן ,או להתממש באופן שונה וזאת בין היתר בשל גורמים שאינם
בשליטת החברה כגון המשבר בשווקי האשראי והבנקאות בעולם ,השינויים במחירי חומרי
הגלם בעולם ושינויים בביקוש והיצע במוצרי נייר בעולם ובהחלטות וועדת ההיצף והשרים
הרלוונטיים כאמור.
למועד אישור דוח זה לא חלו שינויים מהותיים במדיניות ניהול הסיכונים של החברה.
שער החליפין של הדולר תוסף במהלך שנת  2009בכ 0.7% -לעומת תיסוף של כ1.1%-
בשנת .2008
פורטפוליו העסקים של הקבוצה כולל החברות הכלולות מאוזן בנושא מטבעות זרים ולכן
חשיפת החברה לשינויים חדים בשערי המטבעות נמוכה.
האינפלציה בשנת  2009הסתכמה ב 3.9% -לעומת אינפלציה של  3.8%במהלךשנת
.2008
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 .3קידום התוכניות האסטרטגיות
במקביל לפעילות השוטפת פועלת החברה ליישום מוצלח של התוכניות האסטרטגיות
שמטרתן להוביל להמשך הצמיחה בפעילות ולשיפור הרווחיות בשנים הקרובות:
 .3.1הרחבת מערך הייצור לניירות אריזה ממוחזרים
ההשקעה בפרויקט הקמת מערך הייצור החדשה בסך  690מליון ש"ח אושרה ב-
 15.10.07ע"י דירקטוריון החברה .החברה בחרה בטכנולוגיות המתקדמות ביותר
בתחום זה ובספקים המובילים בענף לצורך העצמת היתרון התחרותי ופוטנציאל
הרווחיות לטווח ארוך.
יישום הפרויקט מתקדם על פי המתוכנן ולאחר השלמת חתימת ההסכמים המרכזיים
לרכישת הציוד העיקרי של מערכי הייצור אשתקד ,הושלמה במהלך שנת ,2009
באתר בחדרה ,הקמת מבנה המכונה והתקנת מערך הציוד.
הרצת מערך הייצור החדש החלה במהלך חודש ינואר  .2010הרצת המכונה מתקדמת
בהתאם למתוכנן על אף מורכבות מערך הייצור ותקלות טכניות שזוהו מטופלות
באופן שוטף מול הספקים .המכונה צפויה לסיים את הרצתה ולעבור לייצור מלא
בחודשים הקרובים .מערך הייצור החדש צפוי לספק ביחד עם המכונות הפעילות
כיום ,בהנחות העבודה שהוגדרו באשר לעקומת הלימוד של הפעלת המכונה ,כ– 280
אלף טון נייר כבר בשנת  ,2010המהווים תוספת של כ 70%-בהשוואה לכושר
הייצור הקיים כיום.
במקביל ממשיכה חברת הבת "אמניר מיחזור" בהרחבת איסוף פסולת הקרטון והעיתון
לצורך הרצת המכונה וכן ממשיכה בצבירת מלאי אשר ישמש לקראת הפעלתה
המלאה של המכונה החדשה בחודשים הקרובים .החברה נערכת להגדלת שיעור
מיחזור הנייר בישראל העומד כיום על  30%בלבד עד ל 45% -תוך מספר שנים,
כחלק מהדרישה לחומר הגלם במערך הייצור החדש.
האמור לעיל בקשר לכמות הנייר שייוצר ממכונה  8בשנת  2010ולעלייה בהיקף
איסוף פסולת הקרטון והנייר כאמור ,הינו בגדר מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק
ניירות ערך ,המבוסס על הערכות החברה במועד דוח זה .הערכות אלה עשויות שלא
להתממש כולן או חלקן ,או להתממש באופן שונה וזאת בין היתר בשל גורמים
הקשורים בסיום מוצלח של הרצת המכונה והמשך התאוששות שוק הנייר העולמי וכן
גורמים שאינם בשליטת החברה.
 .3.2פיתוח חדשני של ניירות ממוחזרים איכותיים
במהלך שנת  ,2009עוסקת חטיבת ניירות האריזה והמיחזור בפיתוח מואץ של סוגי
נייר ,על בסיס  100%סיבים ממוחזרים ,שאיכותם הגבוהה תאפשר החלפת ניירות
אריזה מבוססי תאית ,בתעשיית הקרטון הגלי הן בשוק המקומי והן בשווקים שמפתחת
החטיבה לכלל מוצריה בחו"ל.
תהליך הפיתוח הטכנולוגי והתפעולי ,נמצא בשלבים מתקדמים ומיועד להגדיל את
היקף השוק הפוטנציאלי של חטיבת ניירות אריזה באופן מהותי.
להערכת החברה ,עלות סוגי הנייר החדשים הינה תחרותית למול עלויות ניירות
מבוססי תאית ותאפשר שיפור הדרגתי ברווחיות בתחום פעילות זה .החברה תוכל
לממש את ההצלחות בפיתוח ולשווק כמויות הולכות וגדלות של מוצרי הנייר
החדשים ,זאת על פי בדיקות המעבדה ותגובות ראשוניות מהלקוחות שהתנסו
במוצרים שכבר הושקו ומחויבותם להיקפי רכישות עתידיות עם הפעלת מכונה 8
במהלך החודשים הקרובים וכתוצאה מכך הגדלת היקפי הייצור.
האמור לעיל בקשר לפיתוחים החדשניים הינו בגדר מידע צופה פני עתיד כהגדרתו
בחוק ניירות ערך ,המבוסס על הערכות החברה במועד דוח זה .הערכות אלה עשויות

4

שלא להתממש כולן או חלקן ,או להתממש באופן שונה וזאת בין היתר בשל גורמים
הקשורים להשלמת הפיתוח וכן גורמים שאינם בשליטת החברה.
 .3.3פיתוח שווקי הייצוא לניירות אריזה
הגידול המשמעותי בכושר ייצור ניירות אריזה ממוחזרים של קבוצת נייר חדרה ,עם
הפעלת מערך הייצור החדש ,יאפשר הרחבת הפעילות של החטיבה הן בארץ והן
בחו"ל .תהליך פיתוח מוצרי נייר אריזה מחליפי תאית על בסיס  100%סיבים
ממוחזרים כאמור לעיל ,יאפשר לחטיבה לראשונה הרחבת מכירת מוצרים אלו,
כתחליף לניירות אריזה מבוססי תאית בשווקים בחו"ל .המוצרים החדשים יוצרים
פוטנציאל רווחיות משופר והם מתוכננים להימכר בתוספת מחיר משמעותית לטון נייר
מיוצא בהשוואה למחירי המכירה של סוגי הנייר הבסיסיים.
פיתוח מוצרי הנייר החדשים שהחל כבר בשנת  2008מאפשר לחטיבה לייצר קשרים
עסקיים בינלאומיים ראשונים עם מערך מפיצים ומשווקים ולגבש הסכמים ארוכי
טווח עם לקוחות בחו"ל.
החברה פעלה במהלך שנת  2009לפיתוח שווקי הייצוא והחלה לשווק למספר
סוכנים הפועלים במספר מדינות באירופה ואחרות ניירות אריזה לסוגיהם .עם תחילת
עבודתה של מכונה  8בימים אלה צפויה פעולה זו להניב מימוש של הגידול הצפוי
במכירות ליצוא בהדרגה .מהלך פיתוח עסקי וטכנולוגי משמעותי זה מאפשר גיוון
פורטפוליו המוצרים והשווקים של החטיבה.
האמור לעיל בקשר עם פיתוח מוצרים חדשניים ופיתוח שווקי יצוא לניירות אריזה
הינו בגדר מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,המבוסס על הערכות
החברה במועד דוח זה .הערכות אלה עשויות שלא להתממש כולן או חלקן ,או
להתממש באופן שונה וזאת בין היתר בשל גורמים שאינם בשליטת החברה כגון
שינויים במחירי חומרי הגלם בעולם ,שינויים בביקוש והיצע במוצרי נייר בעולם.
 .3.4ההשקעה האסטרטגית בתורכיה
במהלך שנת  2009המשיכה חברת קימברלי קלארק תורכיה ,KCTR ,חברת בת
בבעלות מלאה של חוגלה קימברלי )המוחזקת ע"י החברה בשיעור של ,(49.9%
ביישום התוכנית האסטרטגית(GLOBAL BUSSINESS PLAN) - GBP -
שגובשה עם השותף הבינלאומי ,חברת קימברלי קלארק העולמית .התוכנית נועדה
להחדיר את המותגים הבינלאומיים של קימברלי קלארק לתורכיה ,על בסיס ייצור
מקומי .במידה ותיושם במלואה ,צפויה לצמוח חברת  KCTRעד שנת  ,2015לחברה
בעלת סדר גודל מכירות שנתיות של כ 300-מליוני .$
מחזור המכירות של  KCTRהסתכם בשנת  2009בסך של כ 493.6-מליוני ש"ח
) 127.7מליוני  ,($לעומת כ 412.7 -מליון ש"ח ) 116.3מליוני  ($אשתקד ,גידול
של .19.6%
במהלך שנת  2009המשיכה  KCTRבהעצמת המותגים הבינלאומיים שלה בשוק
המקומי ,במיוחד בא הדבר לידי ביטוי בכוח המותגים  Huggiesבתחום החיתולים ו-
 KOTEXבתחום ההיגיינה הנשית תוך גידול מתמיד בנתחי השוק ובמודעות הגוברת
למוצרי החברה .במקביל גדל היקף היצוא לקימברלי קלארק במדינות שונות ברחבי
אירופה ואפריקה .אתר הייצור המתקדם של החברה בטורקיה משמש מרכז ייצור
חיתולים אזורי של קימברלי קלארק ומוצריו מיוצאים בהצלחה ל 22-מדינות ביבשת
אירופה והמזרח התיכון.
כמו כן ,במהלך התקופה המדווחת המשיכה החברה בהעצמת שיתוף הפעולה עם
יוניליבר )ראה סעיף ד 1להלן( והרחיבה את כמות החנויות בשוק התורכי שמוכרות
את מותגי .KCTR
במקביל החברה ממשיכה בהרחבת השיווק של מוצריה לרשת המרכולים הגדולה
בטורקיה .BIM
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המשך רמת התחרות הגבוהה בשווקים בהם החברה פועלת לחדירה והעצמת המותגים
גוזרת השקעה שוטפת בפרסום ובקידום מכירות ,בהיקפים משמעותיים.
כל ההוצאות המפורטות לעיל בקשר עם החדרת המותגים ,פרסום ,הגדלת מערך
ההפצה ועוד ,נרשמות באופן שוטף כהוצאה בדוחות רווח והפסד של  .KCTRההפסד
התפעולי של  KCTRבשנת  2009הסתכם בכ 14.7 -מליון ש"ח )כ 3.7-מליון ,($
לעומת כ 33.4-מליון ש"ח )כ 9.3 -מליון  ($אשתקד.
המשך יישום התוכנית העיסקית האסטרטגית ,תוך התחזקות המותגים וגידול הדרגתי
של פלטפורמת ההפצה והמכירות של יוניליבר ,הרחבת היצוא וצמצום מתמשך של
עלויות הייצור במפעל ,אפשרו גם במהלך שנת  2009לשמור על מגמת שפור
הרווחיות התפעולית ולצמצום ההפסד התפעולי ,כאמור לעיל.
יש לציין כי במהלך הרבעון השלישי השנה הגיעה  KCTRלראשונה לרווחיות
תפעולית.
כמו כן ,יש לציין כי בשלהי שנת  2009פנו רשויות המס התורכיות כחלק מבדיקות
דוחותיה הכספיים לשנים  2004-2008שבוצעו ב KCTR-בגין מיסוי הזרמות הוניות
מחוגלה קימברלי בע"מ ל KCTR .KCTR -מעריכה ,בהתבסס על חוות הדעת של
יועצי המס שלה ,כי הסבירות שהיא תידרש לתשלום מס נוסף נמוכה ,ולפיכך לא
יצרה הפרשה בדוחותיה הכספיים ליום  31לדצמבר  ,2009בגין נושא זה) .ראה
ביאור 13יב לדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר .(2009
האמור לעיל בקשר לתוכניות העסקיות של  KCTRוליישומן ,הינו בגדר מידע צופה
פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,המבוסס על הערכות החברה במועד דוח זה.
הערכות אלה עשויות שלא להתממש כולן או חלקן ,או להתממש באופן שונה וזאת בין
היתר בשל גורמים שאינם בשליטת החברה כגון שינויי בתנאי השוק ,בחקיקה
ובעלויות השונות.
 .3.5תחנת כוח חדשה
פרויקט תחנת הכוח החדשה ,שאמורה לספק קיטור וחשמל למערך הייצור בחדרה
ולמכור עודפי החשמל לחברת חשמל ו/או ללקוחות פרטיים ,נמצא בהמתנה
להתייצבות עסקית של מקורות הגז האפשריים על מנת להשלים את ההתקשרות
לרכישת הגז הנדרש ובתחום מחירים המאפשר תחרות למול תעריפי חברת החשמל
הצפויים .בשל ההמתנה להשלמת ההתקשרות לרכישת גז כאמור לעיל ,לא ניתן
לעמוד באבני הדרך שנקבעו ברישיון הייצור המותנה שבידי החברה .החברה העדיפה
בשלב ההמתנה ,לא לבקש את הארכת הרישיון ,ותפעל לקבלת רישיון חדש עם
ההתקדמות להשלמת רכישת הגז וקבלת החלטה על הקמת התחנה.
הגילוי של מאגר הגז הטבעי תמר  1מול חופי חדרה והתקדמות עם הזכיין לגז המצרי
) (EMGמחד והזכיין הנוסף מאידך מגבירים את הסבירות לחתימת הסכם לאספקת
הגז והתנעת הפרוייקט.
החברה מנהלת מגעים עם ספקי הגז במטרה להגיע להסכם ארוך טווח במחירים
תחרותיים .החברה מעריכה כי הסכמי גז כאמור יחתמו במהלך שנת .2010
האמור לעיל בקשר למגמות בענף האנרגיה המושתת על גז-טבעי הינו בגדר מידע
צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,המבוסס על הערכות החברה במועד דוח
זה .הערכות אלה עשויות שלא להתממש כולן או חלקן ,או להתממש באופן שונה וזאת
בין היתר בשל גורמים שאינם בשליטת החברה כגון גודל מאגר הגז בפועל ושינויים
במחירי הגז בעולם.
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ב .הסבר תוצאות הפעילות
U

 .1ניתוח הפעילות והרווחיות
U

החל מיום  1בינואר  2009החברה מיישמת את תקן חשבונאות בינלאומי  - IFRS8מגזרי הפעילות
ובהתאם זיהתה החברה את מגזר מוצרי אריזה וקרטון הכולל את פעילות חברות כרמל ופרנקל כד
כמגזר נפרד וכן זוהו החברות הכלולות חוגלה קימברלי ומונדי חדרה כמגזרים עצמאיים )בדבר פרטים
ראה ביאור  19לדוחות הכספיים( .להווי ידוע כי ניתוח התוצאות הכספיות שלהלן מתייחסת לחברות
המתאחדות בתוצאות נייר חדרה ומושפע מיישום תקן זה.
החל מיום  1בספטמבר  2008מתאחדים הדוחות הכספיים של כרמל ושל פרנקל-כ.ד .בע"מ )חברה
כלולה של החברה ושל כרמל( בדוחות הכספיים של החברה ,כתוצאה מעליה בשיעור האחזקה בכרמל
מ 36.2% -ל 89.3% -ובפרנקל כ.ד בעקיפין מ 37.93% -ל) 54.74% -בדבר פרטים ראה ביאור
 15בדוחות הכספיים השנתיים ל.(31.12.08 -
 .1.1מכירות
המכירות המאוחדות בשנת  2009הסתכמו בסך של  892.0מליוני ש"ח לעומת סך של כ673.5 -
מליוני ש"ח אשתקד ,גידול של  32.4%אשר נובע בעיקרו מהכללת נתוני כרמל ופרנקל כד
בתקופה המדווחת בסך של כ 477.8 -מיליוני ש"ח לעומת איחודם בחלק מתקופת הדוח אשתקד
בסך של כ 160.9-מליוני ש"ח.
מכירות תחום ניירות האריזה והמיחזור הסתכמו בתקופה המדווחת ב 263.2-מליוני ש"ח לעומת
 381.5מליוני ש"ח אשתקד.
הקיטון במחזור המכירות בתחום ניירות אריזה ומיחזור נבע הן מקיטון במכירות של אריזה
ומיחזור כתוצאה מהשפעת שחיקת מחירי המכירה )מכירות התחום מושפעות ממחירי היבוא
הדולריים( ,והן מירידה כמותית במכירות הנובעת כתוצאה מיבוא ניירות אריזה במחירי היצף
מאירופה ,ומשחיקה בביקושי השוק המקומי ובפעילות ביצוא הישראלי ,במהלך השנה.
מכירות תחום מוצרי האריזה והקרטון בשנת  2009הסתכמו ב 477.8 -מליוני ש"ח ,לעומת
איחודם בחלק מתקופת הדוח אשתקד בסך של כ 160.9 -מליוני ש"ח.
מכירות תחום שיווק צרכי משרד בשנת  2009הסתכמו ב 151.0-מליוני ש"ח לעומת 131.1
מליוני ש"ח אשתקד ,גידול של  15.2%שנבע מהמשך יישום תוכנית הצמיחה האסטרטגית
בתחום זה ע"י הרחבת היקף הלקוחות.
המכירות המאוחדות ברבעון הרביעי הסתכמו ב 237.6 -מליוני ש"ח לעומת  226.3מליוני ש"ח
ברבעון המקביל אשתקד ,גידול של כ 5.0% -אשר נובע בעיקרו מגידול במכירות תחום ניירות
אריזה ומיחזור לאור עליות המחירים האמורות לעיל וכן מגידול במכירות תחום שיווק צרכי
משרד לעומת הרבעון המקביל אשתקד ולעומת מכירות ברבעון השלישי השנה בסך של 220.4
מליוני ש"ח ,גידול של כ.7.8% -
 .1.2עלות המכירות
U

עלות המכירות הסתכמה בשנת  2009בכ 765.7 -מליוני ש"ח 85.8% ,מהמכירות ,לעומת כ-
 542.4מליוני ש"ח 80.5% ,מהמכירות ,אשתקד .הגידול בעלות המכר נובע בעיקרו כתוצאה
מאיחוד הוצאות כרמל ופרנקל בשנת  2009אשר אוחדו באופן חלקי אשתקד.
הרווח הגולמי הסתכם בשנת  2009ב 126.3-מליוני ש"ח ,כ 14.2% -מהמכירות לעומת 131.1
מליוני ש"ח 19.5% ,מהמכירות אשתקד ,קיטון של כ 3.7%-לעומת אשתקד.
הקיטון ברווח הגולמי לעומת אשתקד נבע בעיקרו הן משחיקת המחירים בניירות אריזה והן
כתוצאה מההאטה בשווקים אשר הניבה ירידה במכירות הכמותיות וכן מהתייקרות מחירי המים
בשיעור של כ ,3%-אשר קוזזו באמצעות הוזלת עלויות איסוף הנייר ורכש חומרי גלם והוזלת
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מחירי החשמל בשיעור של כ .5%-בנוסף ,כללה עלות המכירות חלק מהפחתת עודפי עלות בסך
של כ 4.3-מליוני ש"ח בגין עודפי עלות שנרשמו מרכישת כרמל ופרנקל כד בשנת .2008
שכר עבודה
שכר העבודה בעלות המכר הסתכם בשנת  2009ב 206.9-מליוני ש"ח ,כ 23.2%-מהמכירות,
לעומת  149.2מליוני ש"ח אשתקד ,כ 22.2%-מהמכירות.
שכר העבודה בהוצאות מכירה הנהלה וכלליות הסתכם בתקופה המדווחת ב 85.3-מליוני ש"ח,
כ 9.6%-מהמכירות ,לעומת  73.9מליוני ש"ח ,אשתקד ,כ 11.0%-מהמכירות.
הגידול בעלות השכר בהשוואה לשנת  2008נובע בעיקר מתוספת הוצאות שכר בסך של כ-
 105.2מליוני ש"ח מאיחוד כרמל ופרנקל כד לעומת  34.4מיליוני ש"ח מאיחודם החלקי
אשתקד .בניכוי הוצאות השכר בגין כרמל ופרנקל ,קטנו הוצאות השכר בשיעור של .0.9%
בנוסף ,עלות השכר כוללת הוצאות השכר הנגזרות מהנפקת אופציות למנהלים וזקיפת ההוצאה
בגינן ,בשיעור מצטבר של כ 3.8-מליוני ש"ח במהלך שנת  ,2009הוצאה שאינה כרוכה בתזרים
מזומנים.
במסגרת ההערכות למשבר העולמי החליטה הנהלת החברה על מדיניות קיצוץ שכר הבכירים
בהסכמה .במסגרת זו ,המנהלים הבכירים ונושאי המשרה וויתרו בהסכמה בשנת  2009על
 8%-10%משכרם ,וכן העובדים הבכירים ביצעו ויתור בהסכמה של כ 5% -משכרם .בנוסף
החליטה החברה על הקפאת העלאת שכר העובדים בחוזה אישי בחברה במהלך שנת .2009
 .1.3הוצאות מכירה ,הנהלה וכלליות ואחרות
הוצאות המכירה ,הנהלה וכלליות )כולל שכר( ואחרות הסתכמו בשנת  2009בסך של 110.7
מליוני ש"ח 12.4% ,מהמכירות ,לעומת  95.7מליוני ש"ח 14.2% ,מהמכירות אשתקד.
בנטרול הכנסות ,כתוצאה מחלוקת דיבידנד חד-צידי בגין מניית בכורה שהוקצתה על ידי חברה
כלולה בסך של  16.4מיליוני ש"ח הסתכמו הוצאות מכירה ,הנהלה כלליות ואחרות בסך של
 127.1מליוני ש"ח.
הגידול בהוצאות מכירה ,הנהלה ואחרות נבע בעיקרו מאיחוד הוצאות כרמל ופרנקל כד בדוחות
הכספיים של החברה בסך  54.0מליוני ש"ח לעומת איחודם בחלק מתקופת הדוח אשתקד בסך
 17.3מליוני ש"ח .כמו כן כללו הוצאות הנהלה וכלליות הפחתת עודפי עלות בסך של 2.9
מליוני ש"ח בגין עודפי עלות שנרשמו מרכישת כרמל ופרנקל כד בשנת  .2008בניכוי הוצאות
כרמל ופרנקל ,ובניטרול הכנסות חד פעמיות ,קטנו הוצאות מכירה ,הנהלה וכלליות בכ5.3 -
מיליוני ש"ח.
 .1.4רווח תפעולי
הרווח התפעולי הסתכם בשנת  2009ב 15.6-מליוני ש"ח 1.7% ,מהמכירות ,לעומת 35.4
מליוני ש"ח 5.2% ,מהמכירות אשתקד .הירידה ברווח התפעולי נבעה הן משחיקת מחירי
המכירה והן משחיקה כמותית בניירות אריזה ומחזור ,כתוצאה מייבוא נייר אריזה במחירי היצף
אשר קוזזה מרישום הכנסות חד-פעמיות בסך של כ 16.4 -מליוני ש"ח בגין דיבידנד חד-צידי.
ההפסד התפעולי של תחום הנייר והמיחזור הסתכם בשנת  2009בכ 2.8-מליוני ש"ח לעומת
רווח תפעולי בסך כ 38.7-מיליוני ש"ח אשתקד ,בעיקר כתוצאה ממחירי היצף של יבוא מתחרה
ששחקו את המחירים והכמויות כאמור לעיל.
הרווח התפעולי של תחום מוצרי האריזה והקרטון הסתכם בשנת  2009ב 14.7-מליוני ש"ח
לעומת הפסד תפעולי של כ 6.2-מיליוני ש"ח אשתקד .השיפור ברווח התפעולי בתחום נובע
בעיקרו משחיקת מחירי התשומות ומיישום תוכנית התייעלות אגרסיבית אשר פיצו על השחיקה
בכמויות ובמחירי המכירה.
הרווח התפעולי של תחום הציוד המשרדי הסתכם בשנת  2009ב 4.0-מליוני ש"ח לעומת כ3.2-
מליוני ש"ח אשתקד.
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הרווח התפעולי ברבעון הרביעי השנה הסתכם ב 0.4-מיליוני ש"ח לעומת הפסד תפעולי בסך של
כ 2.6-מיליוני ש"ח ברבעון המקביל אשתקד ולעומת רווח תפעולי בסך של כ 1.2 -ברבעון
השלישי השנה .השינוי ברווח התפעולי ברבעון לעומת הפסד אשתקד נובע בעיקרו ממעבר
מהפסד תפעולי בתחום מוצרי אריזה וקרטון ברבעון הרביעי אשתקד אשר נבע מעסקאות הגנת
מלאי לרווח תפעולי ברבעון הרביעי השנה כתוצאה מניצול שחיקת מחירי חומרי הגלם בתחום
והמשך יישום תוכנית ההתייעלות.הגידול ברווח התפעולי ברבעון הרביעי קוזז לאור המעבר
להפסד תפעולי של תחום הנייר והמיחזור לעומת הרבעון המקביל אשתקד כתוצאה ממחירי
ההיצף כאמור לעיל.
 .1.5הוצאות מימון
הוצאות המימון הסתכמו בשנת  2009בסך של  18.3מליוני ש"ח לעומת  15.0מליוני ש"ח
בשנת  ,2008גידול של .22.0%
הסך הממוצע של ההתחייבויות נושאות הריבית ,נטו ,אשר נזקפו להוצאות המימון של החברה
קטן בכ 3-מליון ש"ח בממוצע בין השנים  .2008-2009הקיטון נבע בעיקרו ,מהתזרים החיובי
מפעולות בין השנים בקיזוז ההשקעות השוטפות ברכוש קבוע.
הריבית בגין האשראי לזמן קצר ירדה בכ 0.8-מליון ש"ח הן בשל הירידה ביתרת האשראי
הממוצעת לזמן קצר והן כתוצאה מהוזלת הריבית בין שתי תקופות .הוצאות הריבית בגין
התחייבויות לז"א )אג"ח( צמודות המדד קטנו בכ 4.3-מיליוני ש"ח לעומת התקופה המקבילה
אשתקד וזאת הן מירידה ביתרות האג"ח בגין פירעון לבעלי האג"ח והן בגין עסקאות הגנה של
האג"ח צמודות המדד אל מול עליית המדד אשר עלותן הייתה כ 0.3%-לשנה בשנת 2009
לעומת  2.6%בשנת  2008ומשערוך עסקאות ההגנה לשווים ההוגן בהתאם לתקינה
הבינלאומית .יש לציין כי המדד בפועל עלה בשנת  2009בכ.3.9% -
בנוסף ,אשתקד נכללו הכנסות מימון בסך של  5.2מיליוני ש"ח בגין עסקת מטבע על הדולר,
אשר לא נכללו השנה.
 .1.6מיסים על ההכנסה
הכנסות המיסים על ההכנסה הסתכמו בשנת  2009ב 7.1 -מליוני ש"ח לעומת הוצאות מיסים
בסך של כ 3.7-מליוני ש"ח בשנת  .2008הכנסות המס נבעו בעיקרן מהקיטון ברווח לפני מס
בסך של כ 23.0 -מליוני ש"ח וכן כתוצאה משינוי שיעורי המס בשנים הבאות אשר הניבו
הכנסות מיסים נדחות בסך של כ 8.6-מליוני ש"ח אשר קוזזו כתוצאה מרישום הפרשה למס בגין
אירועים אשר נכללו בתקופה המדווחת.
 .1.7חלק החברה ברווחי חברות כלולות
החברות אשר רווחיהן מדווחים בסעיף זה )עפ"י חלק נייר חדרה בהם( הינן בעיקר :מונדי חדרה,
חוגלה-קימברלי.
חלק החברה ברווחי חברות כלולות הסתכם בשנת  2009ב 87.4-מליוני ש"ח לעומת 51.3
מליוני ש"ח בשנת .2008
להלן השינויים העיקריים בחלק החברה ברווחי חברות כלולות מול שנת :2008
 חלק החברה ברווח הנקי של מונדי נייר חדרה ) (49.9%גדל בכ 4.5 -מליוני ש"ח .הגידולברווח נבע בעיקרו מגידול ברווח התפעולי של מונדי ,שגדל מ 34.1-מליוני ש"ח אשתקד ל-
 40.5מליוני ש"ח השנה ,על אף שחיקת המחירים כתוצאה מיבוא במחירי היצף וזאת לאור
יישום תוכנית ההתייעלות האגרסיבית בתפעול וברכש וירידת מחירי התשומות .כמו כן גדל
הרווח הנקי כתוצאה מרישום הכנסות מיסים משינוי שיעור המס בסך של  6.4מליוני ש"ח,
אשר קוזז כתוצאה מהגידול בהוצאות המימון בתקופה המדווחת לעומת אשתקד בעיקר עקב
השפעת הפיחות של הש"ח לעומת הדולר ,בממוצע בין השנים.
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 חלק החברה ברווח הנקי של חוגלה-קימברלי בישראל ) (49.9%גדל בכ 21.5 -מליוני ש"ח.הרווח התפעולי של חוגלה גדל מ 169.0 -מליוני ש"ח ל 210.0-מליוני ש"ח השנה .השיפור
ברווח התפעולי נבע מגידול כמותי במכירות ,משיפור במחירי המכירה בחלק מתחומי
הפעילות ,תוך חדשנות מוצרים והעצמת מותגי החברה ,ירידת מחירי חלק מהתשומות בחברה
לאור שחיקת מחירי הסחורות העולמית ,המשך תהליכי התייעלות לרוחב החברה והעצמת
החיסכון ברכש תרמו גם הן לשיפור המשמעותי ברווח.
 חלק החברה בהפסדי  KCTRתורכיה ) (49.9%צומצם ב 8.1-מליוני ש"ח .הצמצום הניכרבהפסד נבע בעיקרו מהגידול בהיקפי הפעילות )ראה לעיל פרק השקעה אסטרטגית בתורכיה(
שהביאה להמשך צמצום בהפסד תפעולי מ 33.4 -מליון ש"ח אשתקד לכ 14.7-מליון ש"ח
השנה .כמו כן ,בשל הרחבת בסיס ההון העצמי של  KCTRאשתקד ובמהלך התקופה
המדווחת על ידי הזרמה כספית מחוגלה קימברלי ופירעון ההלוואות הבנקאיות ,צומצמו
הוצאות המימון וכתוצאה מכך נבע קיטון נוסף בהפסד הנקי.
 .1.8הרווח הנקי והרווח למניה המיוחס לבעלי המניות של החברה
הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות של החברה הסתכם בשנת  2009ב 91.2 -מיליוני ש"ח
לעומת רווח נקי המיוחס לבעלי המניות של החברה של  69.7מליוני ש"ח בשנת  ,2008גידול
של כ.30.8% -
הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות של החברה בשנת  2009הושפע מהשיפור ברווחיות
התפעולית בחלק מחברות הקבוצה בישראל ובטורקיה ומרישום רווח כתוצאה מחלוקת דיבידנד
חד-צידי בגין הקצאת מניית בכורה על ידי חברה כלולה אשר הניב לחברה הכנסה נטו ,בסך של
כ 8.4 -מליוני ש"ח .כמו כן ,צמצום בחלק החברה בהפסדים בגין הפעילות בתורכיה )(KCTR
בהשוואה ל אשתקד )ראה לעיל ההשקעה האסטרטגית בתורכיה וכן פרק ג'  7להלן( תרם גם כן
לשיפור הרווחיות.
הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות של החברה ברבעון הרביעי השנה הסתכם ב 21.1 -מליון
ש"ח לעומת רווח נקי המיוחס לבעלי המניות של החברה של  10.2מליון ש"ח ברבעון המקביל
אשתקד ,גידול של .106.8%
הרווח הבסיסי למניה הסתכם בשנת  2009ב 18.03-ש"ח למניה ) $ 4.78למניה( לעומת רווח
בסיסי של  13.77ש"ח למניה ) $ 3.62למניה( בשנת .2008
הרווח המדולל למניה הסתכם בשנת  2009ב 18.03 -ש"ח למניה ) $ 4.78למניה( לעומת רווח
מדולל של  13.77ש"ח למניה ) $ 3.62למניה( בשנת .2008
 .2ניתוח מצבה הכספי של החברה
U

•

בסעיף מזומנים ושווי מזומנים חלה עליה מ 13.1-מליוני ש"ח ב 31.12.08-ל 26.3-מליוני ש"ח
ב.31.12.09-

•

בסעיף פיקדונות מיועדים חלה ירידה מ 249.6-מליוני ש"ח ב 31.12.08-ל 127.6-מליוני ש"ח ב-
 .31.12.09הירידה בפיקדונות ,נובעת מרכישות החברה של ציוד ורכוש קבוע לפרוייקט מכונה .8

•

בסעיף לקוחות בתחום ניירות אריזה ומיחזור חלה ירידה מ 87.7 -מליוני ש"ח ב 31.12.08-ל-
 81.2מליוני ש"ח ב 31.12.09-ירידה זו נובעת משחיקת מחירים כתוצאה מיבוא במחירי היצף,
ירידה כמותית ,ושינוי תמהיל השווקים בהם החברה פעלה במכירות .בתחום מוצרי האריזה
והקרטון חלה עליה בסעיף הלקוחות מ 186.1-ב 31.12.08-ל 189.6 -מליוני ש"ח ב31.12.09-
כתוצאה משיפור הפעילות בתחום .בתחום שיווק צרכי משרד בסעיף לקוחות חלה עליה מ45.1-
מליוני ש"ח ב 31.12.08-ל 53.1-מליוני ש"ח ב 31.12.09-כתוצאה מגידול בהיקפי הפעילות.

•

בסעיף חייבים ויתרות חובה בתחום ניירות אריזה ומיחזור חלה ירידה קלה מ 92.5 -מליוני ש"ח
ב 31.12.08-ל 92.0-מליוני ש"ח ב .31.12.09-בתחום מוצרי האריזה והקרטון סעיף חייבים
ויתרות חובה חלה ירידה מ 5.8-מיליוני ש"ח ב 31.12.08-לסך של כ 5.2 -מליוני ש"ח .בתחום
שיווק צרכי משרד בסעיף חייבים ויתרות חובה חלה ירידה מ 2.6 -מליוני ש"ח ב 31.12.08-ל-
 1.7מליוני ש"ח ב.31.12.09-
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•

בסעיף המלאי בתחום ניירות אריזה ומיחזור חל גידול מ 59.1 -מליוני ש"ח ב 31.12.08 -ל-
 86.8מליוני ש"ח ב .31.12.09-גידול זה נובע בעיקר מהמשך גידול במלאי פסולת נייר
מהערכות אמניר לקראת המכונה החדשה לניירות אריזה ומפיתוח שווקי היצוא והיערכות
לזמינות נייר למשלוחים לחו"ל .בתחום מוצרי האריזה והקרטון בסעיף המלאי חל קיטון מ87.2 -
מליוני ש"ח ב 31.12.08-ל 68.5 -מיליוני ש"ח ב 31.12.09-הירידה נבעה בעיקר כתוצאה
מירידת מחירי הנייר ומפתיחת מחסנים מקומיים של ספק חו"ל .בתחום שיווק וצרכי משרד
בסעיף המלאי חל קיטון מ 22.5-מליוני ש"ח ב 31.12.08-ל 20.6-מליוני ש"ח ב,31.12.09-
בעיקר כתוצאה מפריסה רחבה יותר של כניסות המלאי המיובאות מהמזרח הרחוק.

•

ההשקעה בחברות כלולות גדלה מ 318.1 -מליוני ש"ח ב 31.12.08-ל 341.0-מליוני ש"ח ב-
 .31.12.09המרכיבים העיקריים של הגידול האמור ,הינם בעיקר חלק החברה ברווחי חברות
כלולות בסך של כ 87.4 -מליוני ש"ח בין השנים המדווחות ,אשר קוזז על ידי חלק החברה
בדיבידנד שחולק בסך של כ 46.6 -מליוני ש"ח מחברה כלולה וחלק החברה בדיבידנד שהוכרז
בסך של כ 20.0 -מליוני ש"ח על ידי חברה כלולה אשר גרמו לשינוי בסך ההשקעה בין התקופות
המדווחות.

•

בסעיף האשראי לזמן קצר חלה עליה מ 77.7 -מליוני ש"ח ב 31.12.08-ל 131.6-מליוני ש"ח
ב .31.12.09-העלייה בסעיף נובעת בעיקרה מגיוס אשראי בסך של  40מליוני ש"ח מגופים
מוסדיים במהלך  2009ומנטילת אשראי לזמן קצר מגופים בנקאיים.

•

בסעיף זכאים ויתרות זכות אחרים בתחום ניירות אריזה ומיחזור חל גידול מ 81.2-מליוני ש"ח
ב 31.12.08-ל 91.1-מליוני ש"ח מגידול בהפרשות שכר וכן מגידול בריבית לשלם כתוצאה
מהלוואות נוספות לזמן ארוך למימון מכונה  8שנטל התחום במהלך שנת  .2009ב.31.12.09 -
בתחום מוצרי האריזה והקרטון חל קיטון בסעיף הזכאים מ 18.1 -מליוני ש"ח ל 15.8 -מיליוני
ש"ח כתוצאה מקיטון בהפרשות למוסדות ממשלתיים וכן מקיטון בריבית לשלם כתוצאה מקיטון
בהלוואות לזמן ארוך ב ,31.12.09-בתחום שיווק צרכי משרד בסעיף זכאים ויתרות זכות אחרים
חל גידול קל מ 5.6-מליוני ש"ח ב 31.12.08-ל 5.8 -מליוני ש"ח ב.31.12.09-

•

ההון העצמי של החברה עלה מ 757.6-מליוני ש"ח ב 31.12.08-ל 858.4-מליוני ש"ח ב-
 .31.12.09השינוי נבע בעיקרו ,מהרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות של החברה בין התקופות
בסך של  91.2מליוני ש"ח.

 .3השקעות בנכסים קבועים
ההשקעות בנכסים קבועים הסתכמו בשנת  2009בכ 350.7-מליוני ש"ח לעומת  230.1מליוני ש"ח
בשנת  ,2008ההשקעות השנה כללו בעיקר תשלומים על חשבון רכישות מספקי ציוד עבור מערך
ניירות אריזה החדש )מכונה  (8בסך של כ 333-מליוני ש"ח )בניטרול אשראי ספקים בסך כ56-
מליוני ש"ח( .כמו כן ,נכללו השקעות באיכות הסביבה )בטיפול בשפכים( והשקעות שוטפות בחידוש
ציוד ,באמצעי השינוע ובתחזוקת המבנים באתר חדרה.
בדבר בחינת הצורך בירידת ערך רכוש קבוע ראה ביאור 3ו לדוחות הכספיים ליום  30בספטמבר
 2009וכן ביאור  4ג ) (5לדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר .2009
 .4התחייבויות פיננסיות
ההתחייבויות לזמן ארוך )כולל חלויות שוטפות( הסתכמו ליום  31.12.09ב 847.6 -מליוני ש"ח
לעומת  785.3מליוני ש"ח ב .31.12.08-ההתחייבויות לזמן ארוך גדלו לעומת אשתקד בעיקר
מנטילת הלוואות ז"א המיועדות למימון תשלומים בגין מכונה  .8גידול זה קוזז כתוצאה מפירעונות
סדרות האג"ח הישנות ,מפירעון שטר הון לחברה כלולה וכן מהתזרים התפעולי השוטף.
ההתחייבויות לזמן ארוך כוללות בעיקר שלוש סדרות אג"ח והלוואות לז"א מבנקים וגופים מוסדיים
כדלקמן –
סדרה  131.7 – 2מליוני ש"ח ,לפרעון עד שנת .2013
סדרה  197.8 – 3מליוני ש"ח ,לפרעון עד שנת 2018
סדרה  235.6 – 4מליוני ש"ח ,לפרעון עד שנת 2015
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הלוואות לזמן ארוך –  281.6מליוני ש"ח.
יתרת האשראי לזמן קצר הסתכמה ליום  31.12.09בסך של כ 131.6 -מליוני ש"ח לעומת 77.7
מליוני ש"ח ב.31.12.08 -
לאחר תאריך המאזן ,נטלה החברה הלוואה שקלית לזמן ארוך מבנק בסך של כ 70 -מליון ש"ח.
 .5התחייבויות פיננסיות בשווי הוגן דרך רווח והפסד
אופציית מכר לבעל מניות בחברה כלולה
בדבר פרטים בנוגע לאופציית המכר ראה ביאור  5ב ) (3לדוחות הכספיים השנתיים ל.31.12.09 -
ההפרש בין שווי המחויבות בהתאם להסכם כ 64.0 -מליוני ש"ח ,לעומת שווי המחויבות דרך שווי
הוגן כ 12.0 -מליוני ש"ח ,מסתכם לסך של  52.0מליוני ש"ח.
התחייבות בגין אופציית המכר לבעל מניות בחברה הכלולה ליום  31בדצמבר  2009וליום 31
בדצמבר  2008מוצגת בסך של כ 12.0 -מליוני ש"ח ,בסך של כ 13.9 -מליוני ש"ח ,בהתאמה.
בגין אופציית המכר ,נרשמו הכנסות אחרות בסכום של כ 1.9 -מליוני ש"ח במהלך שנת 2009לעומת
הוצאות אחרות בסך של כ 10.0 -מליוני ש"ח בשנת .2008
הגורמים העיקריים לשינוי בשווי ההוגן במהלך התקופה המדווחת הינם השינוי בריבית חסרת הסיכון
ושינוי סטיית התקן של מניית נייר חדרה המשמשים לחישוב שווי האופציה.
ג .נזילות
U

תזרים המזומנים
U

התזרים התפעולי השוטף בשנת  2009הסתכם בכ 179.2-מליוני ש"ח לעומת  113.9מליוני ש"ח בשנת
 .2008הגידול בתזרים השוטף בשנת  2009לעומת שנת  2008נבע בעיקרו מקיטון בהון החוזר בתקופה
המדווחת ,אשר הסתכם בכ 39.6 -מליוני ש"ח לעומת קיטון של כ 30.0 -מליוני ש"ח אשתקד .הקיטון
בהון החוזר בשנת  2009נבע בעיקרו מקיטון יתרות המלאי ,מגידול ביתרות הזכאים כאמור לעיל וכן
מדיבידנדים בקיזוז הכנסה מפירעון שטר הון שהתקבלו מחברה כלולה בסך של כ 45.4 -מליוני ש"ח.
ד .פירוט הפעילות בתחומים השונים
 .1חוגלה-קימברלי )מוצרים ביתיים(
מחזור המכירות של חוגלה-קימברלי ישראל הסתכם בכ 1,237.6 -מיליוני ש"ח בשנת  2009לעומת
כ 1,208.7-מיליוני ש"ח אשתקד ,גידול של כ .2.4% -מחזור המכירות של חוגלה-קימברלי ישראל
הסתכם ברבעון הרביעי השנה בכ 312.9 -מיליוני ש"ח לעומת כ 293.9-מיליוני ש"ח ברבעון המקביל
אשתקד ,גידול של כ 6.5% -ולעומת כ  298.7מיליוני ש"ח ברבעון השלישי השנה.
הגידול במכירות לעומת אשתקד נבע בעיקרו מגידול כמותי ,לצד צמיחת השוק ,ובחלק מהקטגוריות אף
הגדלת נתחי שוק .כמו כן חל גידול בנתח מוצרי הפרימיום בחלק מהקטגוריות.
הרווח התפעולי של חוגלה-קימברלי ישראל הסתכם בכ –  210.0מיליוני ש"ח בשנת  2009לעומת כ-
 169.0מליוני ש"ח בשנת  2008גידול של כ .24.3% -ברבעון הרביעי של שנת  2009הסתכם הרווח
התפעולי בסך  55.0מיליון ש"ח לעומת רווח תפעולי של  42.4מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד
ולעומת רווח תפעולי של  52.7מיליוני ש"ח ברבעון השלישי השנה.
השיפור ברווח התפעולי לעומת אשתקד נבע מהשיפור האמור בכמויות המכירה ובמחירי המכירה
בחלק ממגוון המוצרים ומהתייעלות ,תוך גידול בתפוקות בחלק ממתקני הייצור .שיפור זה נבע בחלקו
מהירידה הגלובלית במחירי התשומות – בעיקר תאית ופסולת ייבוא .מנגד ,במהלך שנת  2009נפגעה
חוגלה קימברלי ,כיבואנית של תשומות ומוצרים מוגמרים ,מפיחות ממוצע בשיעור של כ9.6% -
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בשער השקל לעומת הדולר הממוצע בין השנים .יצוין ,שבמהלך  2008קיבלה חוגלה-קימברלי פיצוי
בסך  4.5מליוני ש"ח בגין נזקי מלחמת לבנון השנייה ,שנכלל ברווח התפעולי.
מחזור המכירות של  ,KCTRחברת הבת של חוגלה-קימברלי הפועלת בתורכיה ,הסתכם בכ493.6 -
מיליוני ש"ח ) 127.7מליוני  ($השנה לעומת כ 412.7 -מיליוני ש"ח ) 116.3מליוני  ($אשתקד ,גידול
של  .19.6%מחזור המכירות של  KCTRהסתכם ברבעון הרביעי השנה בכ 113.3 -מיליוני ש"ח
לעומת כ 99.1-מיליוני ש"ח ברבעון המקביל אשתקד ,גידול של כ 14.3% -ולעומת כ  117.5מיליוני
ש"ח ברבעון השלישי השנה.
הסכם שיתוף פעולה האסטרטגי של  KCTRעם יוניליוור במסגרתה מבצעת יוניליוור את המכירה,
ההפצה והגביה בפריסה ארצית למעט ברשתות השיווק בה  KCTRממשיכה למכור עצמאית ,ממשיך
להניב התרחבות של בסיס הלקוחות והדבר בא לידי ביטוי בגידול במכירות והמשך התעצמות מעמד
המותגים  Huggiesו . KOTEX
ראה גם ההשקעה האסטרטגית בתורכיה פרק א ) (2א ) (3.4לעיל.
בשנת  2009נרשם ב  KCTRהפסד תפעולי של כ 16.1 -מיליוני ש"ח לעומת הפסד תפעולי של כ-
 33.4מיליוני ש"ח אשתקד .ברבעון הרביעי של שנת  2009הסתכם ההפסד התפעולי בכ 2.4-מיליון
ש"ח לעומת הפסד תפעולי של  4.0מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד ולעומת רווח תפעולי של 0.5
מיליוני ש"ח ברבעון השלישי השנה.
המימון הנדרש בתוכנית האסטרטגית בתורכיה ,למימון הפעילות השוטפת וההשקעות מגיע בעיקר
ממקורות פנימיים של חוגלה קימברלי) .כ 15.0 -מליון דולר בשנת  .( 2009בראשית  2008פרעה
 KCTRאת יתרת ההלוואות שהיתה חייבת לבנקים בסך של כ 25-מליון  $וכתוצאה מכך לא נבעו ל-
 KCTRהוצאות מימון השנה אשר תרמו לצמצום נוסף בהפסד הנקי .מימון זה נעשה בדרך של השקעת
בעלים בהון עצמי של  KCTRכחלק מהפעילות להרחבת בסיס ההון.
 .2מונדי נייר חדרה )מונדי חדרה  -ניירות כתיבה והדפסה(
מכירות ניירות כתיבה והדפסה הסתכמו ב 181.1 -אלפי טון בשנת  2009לעומת  178.8אלפי טון
בשנת .2008
מחזור המכירות של ניירות כתיבה והדפסה הסתכם ב 669.2-מיליוני ש"ח בשנת  2009לעומת 732.3
מיליוני ש"ח בשנת  ,2008ירידה של  .8.6%מחזור המכירות של ניירות כתיבה והדפסה הסתכם ב-
 157.4מיליוני ש"ח ברבעון הרביעי השנה לעומת  159.1מיליוני ש"ח בשנת  ,2008ירידה של
.1.1%
הרווח התפעולי של מונדי חדרה הסתכם בסך של  40.5מיליוני ש"ח בשנת  2009לעומת רווח תפעולי
בסך  34.1מיליוני ש"ח בשנת  ,2008גידול של  .18.8%ברבעון הרביעי של שנת  2009הסתכם
הרווח התפעולי בסך  11.6מיליון ש"ח לעומת רווח תפעולי של  6.7מיליון ש"ח ברבעון רביעי של
שנת  2008ולעומת רווח תפעולי של  13.0מיליוני ש"ח ברבעון השלישי השנה.
במהלך שנת  2009המשיכה מגמת הירידה במחירי המכירה .המחירים בשוק המקומי ירדו לעומת
אשתקד בשיעור של  ,10%ובשווקי היצוא ירדו המחירים בשיעור של  8%במונחים שקליים .בשנת
 2009החלה החברה במכירת נייר לארה"ב ולאירופה במחירים הגבוהים יותר ממחירי המכירה במזרח
התיכון ,דבר שמיתן את הירידה במחירי המכירה בשווקי היצוא.
מונדי חדרה מרחיבה את פעילות הייצוא שלה כולל חדירה לשווקים חדשים ורווחיים יותר במזרח
ארה"ב ,דבר אשר יאפשר הגדלת המרווח בתמהיל היצוא העתידי ,לצורך פיצוי על עליות מחירי
התאית במחצית השנייה של שנת .2009
העלייה ברווח התפעולי השנה לעומת שנת  ,2008על אף ירידות המחירים כמוזכר לעיל ,נבעה
בעיקרה כתוצאה מירידה במחירי התאית הממוצעים בשנת  2009לעומת שנת  2008במונחים שקליים
בשיעור של כ .26% -העלייה ברווח התפעולי ברבעון הרביעי של  2009לעומת הרבעון הרביעי של
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 ,2008נבעה מירידת מחירי התאית הממוצעים כאמור לעיל ,ומשיפור ברווחיות הגולמית של מכירות
הניירות הקנויים ע"י מונדי ) 15.2%ברבעון הרביעי לעומת  11.6%ברבעון המקביל אשתקד(.
ברבעון הרביעי של  2009החלה מגמת עלייה במחירי התאית מחירי התאית הממוצעים עלו בכ-
 11.5%במונחים שקליים ברבעון הרביעי השנה לעומת הרבעון השלישי השנה ,עלייה אשר הביאה
לירידה קלה ברווח התפעולי ברבעון הרביעי של  2009לעומת הרבעון השלישי השנה.
 .3כרמל מיכלים – מוצרי אריזה וקרטון
מחזור המכירות המצרפי של כרמל )כולל פרנקל  -כד( הסתכם בשנת  2009ב 484.3 -מיליוני ש"ח
לעומת  512.6מיליוני ש"ח אשתקד ,קיטון של .5.5%
בשנת  2009הסתכם מחזור המכירות המאוחד של כרמל מיכלים בע"מ ב 383.0 -מיליוני ש"ח לעומת
 417.7מיליוני ש"ח אשתקד ,קיטון של  .8.3%מחזור המכירות המאוחד של כרמל מיכלים בע"מ
הסתכם ברבעון הרביעי השנה ב 99.6 -מיליוני ש"ח לעומת  101.2מיליוני ש"ח ברבעון המקביל
אשתקד ,ירידה של  1.6%ולעומת  87.3מיליוני ש"ח ברבעון השלישי השנה.
כרמל שמרה על יציבות יחסית בכמויות הנמכרות בשוק הקרטון הגלי וזאת למרות הירידה במהלך שנת
 2009בשוק ההיי טק והשפעתה על הדרישה לאריזות למוצרי היי טק בשל המשבר העולמי .על אף
היציבות היחסית בהיקפים הכמותיים כאמור ,ירידת מחירי המכירה בכל המגזרים גרמו להקטנת מחזור
המכירות בשנת .2009
הרווח התפעולי המאוחד של כרמל הסתכם בשנת  2009ב 12.8-מיליון ש"ח לעומת הפסד תפעולי של
כ 6.8 -מיליון ש"ח אשתקד.
.השיפור ברווח התפעולי בכרמל על אף היציבות הכמותית במכירות נובע בעיקרו מירידה במחירי
התשומות ומיישום תוכנית התייעלות אגרסיבית אשר פיצו על השחיקה במחירי המכירה .בנוסף ,כרמל
רשמה בשנת  2008הוצאה של כ 13.5-מיליון ש"ח בשל עסקאות הגנה לקיבוע שער הדולר.
ברבעון הרביעי של שנת  2009הסתכם הרווח התפעולי המאוחד של כרמל בסך  5.9מיליון ש"ח
לעומת הפסד תפעולי של  0.9מיליון ש"ח ברבעון הרביעי של שנת  2008ולעומת רווח תפעולי של
 2.2מיליוני ש"ח ברבעון השלישי השנה .השיפור ברווח התפעולי ברבעון הרביעי לעומת ההפסד
אשתקד נובע בעיקרו מגידול כמותי במכירות לעומת הרבעון המקביל וכן מירידה חדה במחירי
התשומות לעומת הרבעון המקביל אשתקד .בנוסף ,כרמל רשמה ברבעון הרביעי אשתקד הוצאה של כ-
 0.6מיליון ש"ח בשל עסקאות הגנה לקיבוע שער הדולר.הרווח התפעולי המצרפי של כרמל )כולל
פרנקל כד( הסתכם בשנת  2009ב 14.3-מיליון ש"ח לעומת הפסד תפעולי של  6.5מיליון ש"ח
אשתקד.
 .4ניירות אריזה ומיחזור
מחזור המכירות של חטיבת ניירות האריזה והמיחזור הסתכם בשנה המדווחת ב 339.2-מליוני ש"ח
לעומת  406.7מליוני ש"ח אשתקד ,קיטון של  .16.6%מחזור המכירות של החטיבה הסתכם ברבעון
הרביעי השנה ב 88.3-מליוני ש"ח לעומת  85.2מליוני ש"ח ברבעון המקביל אשתקד ,ולעומת 88.7
מליוני ש"ח ברבעון השלישי של השנה.
המכירות הכמותיות של ניירות האריזה הסתכמו בכ 142.9 -אלפי טון בשנת  2009לעומת 146.1
אלפי טון אשתקד.
מכירות פסולת הנייר והקרטון על ידי אמניר הסתכמו ב 194.2-אלף טון בשנת  ,2009לעומת 204.7
אלפי טון אשתקד.
הקיטון במחזור המכירות נבע בחלקו מהירידה הכמותית במכירות ,שנגרמה מההאטה בשוק המקומי
וכתוצאה מהערכות לפיתוח שווקים חדשים בחו"ל שהביאה להסטת מכירות לייצוא ומירידה במחירי
המכירה באמניר ובניירות אריזה וכתוצאה מהשפעת מחירי ההיצף עקב יבוא מאירופה )ראה התייחסות
להיצף ופעולות שננקטו בגינן בפרק א ) 2א(  2לעיל(.
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החטיבה סיימה את שנת  2009בהפסד תפעולי בסך של כ 20.9-מליוני ש"ח לעומת רווח תפעולי של
 34.8מליוני ש"ח אשתקד .ההפסד התפעולי של החטיבה ברבעון הרביעי השנה הסתכם בסך של 6.4
מליוני ש"ח לעומת הפסד תפעולי של  1.2מליוני ש"ח ברבעון המקביל אשתקד ,ולעומת הפסד תפעולי
של  6.6מליוני ש"ח ברבעון השלישי השנה.
ההרעה ברווח התפעולי בשנה המדווחת ,לעומת אשתקד ,נובעת בעיקרה הן מהירידה האמורה במחירי
המכירה ,שנבעה גם עקב מחירי היצף ,והן מהירידה בכמויות המכירה .בעקבות כך ,ננקטו צעדי
התייעלות ניכרים הן באמניר ,הן במפעל לניירות אריזה והן במפעל למיחזור פלסטיק ,שעזרו לקזז
משמעותית את ההפסד הגבוה שנוצר בתחום ניירות האריזה ויתמכו בהמשך השיפור הצפוי עם הפעלת
מכונה  ,8בחודשים הקרובים.
ברבעון הרביעי השנה התחיל להסתמן שינוי מגמה אשר נובע בעיקרו משיפור בכמות המכירות
ומשיפור במחירי המכירה .השפעת השיפור לא ניכרת בתוצאות המדווחות בעיקר עקב המשך האצת
יצוא ניירות האריזה )לבניית שוק לקוחות( ,על חשבון השוק המקומי.
האמור לעיל בקשר למחירי המכירה הצפויים הינם בגדר מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות
ערך ,המבוסס על הערכות החברה במועד דוח זה .הערכות אלה עשויות שלא להתממש כולן או חלקן,
או להתממש באופן שונה וזאת בין היתר בשל גורמים שאינם בשליטת החברה כגון שינויים במצב
השווקים בעולם וכן משינויים בביקוש והיצע במוצרי נייר בעולם.
 .5גרפיטי – שיווק צרכי משרד
מחזור המכירות של גרפיטי בשנת  2009הסתכם ב 151.0 -מיליוני ש"ח לעומת  131.1מליוני ש"ח
אשתקד ,גידול של כ .15.2%-מחזור המכירות של גרפיטי הסתכם ברבעון הרביעי השנה בכ42.1-
מיליוני ש"ח לעומת כ 34.7-מיליוני ש"ח אשתקד ,גידול של כ 21.3% -ולעומת כ  39.7מיליוני ש"ח
ברבעון השלישי השנה.
בשנת  2009רשמה גרפיטי רווח תפעולי של  4.0מיליוני ש"ח לעומת רווח תפעולי של  3.2מיליוני
ש"ח אשתקד ,גידול של כ .25% -ברבעון הרביעי של שנת  2009הסתכם הרווח התפעולי של גרפיטי
בסך  1.2מיליון ש"ח לעומת רווח תפעולי של  0.8מיליון ש"ח ברבעון הרביעי אשתקד .הגידול ברווח
התפעולי בשנת  2009נבע בעיקרו מהגידול במכירות עקב רכישת תיק לקוחות יבנה פיטנגו אשתקד
וכן מקיטון בהוצאות הנהלה וכלליות ומתהליכי התייעלות וחסכון ברכש.
בתחילת חודש אוגוסט  2008רכשה גרפיטי את פעילות חברת יבנה פיטנגו  (1994) 2000בע"מ,
העוסקת אף היא בשיווק ציוד וצרכי משרד לעסקים ומוסדות בצפון הארץ .מחזור המכירות השנתי של
יבנה פיטנגו ערב ביצוע העסקה נאמד בכ 20-מיליון ש"ח .תוספת המכירות לגרפיטי מפעילות יבנה
פיטנגו בשנת  2009מסתכמת לסך של כ 19.8-מיליון ש"ח.
גרפיטי ממשיכה ביישום תוכניתה לצמיחה בשוק אספקת ציוד משרדי לעסקים ופועלת במספר צירים
עיקריים כדי לבסס מעמדה כמובילה בשוק זה:
גרפיטי ממשיכה לפעול לשיפור מערך הרכש בדגש על יבוא מהמזרח הרחוק ,המקטין את עלות הרכש
בצורה משמעותית במטרה לשפר את הרווחיות הגולמית והתפעולית.
גרפיטי מתוכננת ביחד עם חברות נוספות בקבוצה לעבור למרכז הפצה מודרני ויעיל במודיעין שיאפשר
חסכון ניכר בעלויות התפעול תוך המשך הצמיחה במכירות וברווח ,במהלך .2010
גרפיטי ממשיכה בתקופה המדווחת בפיתוח פלטפורמת מערכות המידע שתאפשר האצת הצמיחה
והרווח תוך שיפור השירות ללקוחותיה בשילוב ההערכות המודרנית באתר ההפצה החדש.
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ה .חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם
 .1כללי
החברה נוהגת לקיים דיונים תקופתיים בנושאי סיכוני השוק וחשיפות לשינויים בשערי החליפין
ובשיעורי הריבית בהשתתפות הגורמים הרלוונטיים ולקבל החלטות בנושא .האחראי על ביצוע מדיניות
ניהול סיכוני השוק בחברה הוא שאול גליקסברג ,סמנכ"ל כספים ופיתוח עסקי של הקבוצה.
 .2סיכוני השוק אליהם חשופה החברה
תיאור סיכוני השוק
סיכוני השוק משקפים את הסיכון של השינויים בשווי מכשירים פיננסיים המושפעים משינוים בשיעורי
ריבית ,מדד מחירים לצרכן ושערי מטבע חוץ.
סיכוני שער חליפין
כמחצית ממכירותיה של החברה נקובות בדולר בעוד שחלק ניכר מהוצאותיה והתחייבויותיה הינן
שקליות ועל כן לחברה חשיפה לשינויים בשער החליפין של השקל לעומת הדולר .חשיפה זו כוללת
חשיפה כלכלית )בגין עודף תקבולים על תשלומים במט"ח או בהצמדה לו( וחשיפה חשבונאית )בגין
עודף נכסים צמודי דולר על פני התחייבויות במט"ח(.
החברה בוחנת מעת לעת את הצורך בהגנות בגין חשיפות אלו .נכון ליום  31בדצמבר  2009החברה
התקשרה בעסקאות הגנה בסך של  11.5מליוני יורו להגנה על תזרים מזומנים עבור רכישת רכוש
קבוע מספקי ציוד למכונה .8
יצוין כי ברמה המצרפית הכוללת חברות כלולות החשיפה המטבעית מצומצמת.
סיכוני מדד המחירים לצרכן
החברה חשופה לשינוים במדד המחירים לצרכן הנהוגים לאגרות החוב שהחברה הנפיקה ולהלוואות
לז"א בסך כולל של כ 356.2 -מליוני ש"ח.
בתחילת שנת  2010התקשרה החברה בעסקאות הגנה לתקופה של שנה למול עליית המדד בסך של 30
מליון ש"ח בהמשך לעסקאות קודמות שנעשו בתחילת שנת  2009והסתיימו בסוף שנת .2009
החברה ממשיכה לעקוב באופן שוטף אחר מחירי ההגנות לסגירת החשיפה ובמידה ויהיו סבירים
תתקשר החברה בעסקאות הגנה בהתאם.
בנוסף לחברה קיימת הגנה טבעית עקב חוב שוטף של חברה כלולה אשר הינו צמוד למדד המחירים
לצרכן.
סיכוני אשראי
רוב מכירות הקבוצה נעשות בישראל למספר רב של לקוחות ,ולכן החשיפה לסיכוני אשראי בקשר עם
הלקוחות הינה בדרך כלל מוגבלת .הקבוצה בוחנת באופן שוטף ,באמצעות ועדות אשראי הפועלות
בחברות השונות ,את טיב הלקוחות ,מגבלות האשראי והביטחונות הנדרשים בהתאם לעניין ,וכן עושה
שימוש בשירותי ביטוח אשראי בחלק מחברות הקבוצה ע"פ הצורך.
הדוחות הכספיים כוללים הפרשות לחובות מסופקים המבוססות על הסיכונים הקיימים ליום הדוח.
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טבלאות מבחני רגישות למכשירים רגישים בהתאם לשינויים בגורמי השוק ליום :31.12.09
מכשירים רגישים

רגישות לשערי ריבית
רווח )הפסד( מהשינויים
רווח )הפסד( מהשינויים
שווי הוגן ליום
ירידה
ירידה
עליה
עליה
31.12.09
בריבית
בריבית
בריבית
בריבית
10%
5%
5%
10%

באלפי ש"ח
אג"ח  -סדרה 2
אג"ח  -סדרה 3
אג"ח  -סדרה 4
הלוואה א'  -ריבית קבועה
הלוואה ב' – ריבית קבועה
הלוואה ג'
הלוואות ושטרי הון לזמן
ארוך –שניתנו

1,247

626

)(136,715

)(631

)(1,266

3,160

1,590

)(207,266

)(1,611

)(3,442

2,729
148
1,500
135

1,371
74
754
68

)(266,721
)(23,350
)(111,745
)(24,119

)(1,383
)(75
)(763
)(68

)(2,779
)(150
)(1,534
)(136

)(195

)(98

50,980

98

197

השווי ההוגן של ההלוואות מבוסס על חישוב הערך הנוכחי של תזרימי המזומנים לפי שיעור הריבית
המקובל להלוואות בעלי מאפיינים דומים )שנת .(4% – 2009
לגבי תנאי האג"ח והתחייבות אחרת -ראה ביאור  9לדוחות הכספיים השנתיים ליום .31.12.09
לגבי הלוואות ושטרי הון לזמן ארוך שניתנו  -ראה ביאור  5לדוחות הכספיים השנתיים ליום .31.12.09
U

מכשירים רגישים

רגישות צמודי יורו לשינויים בשער היורו
רווח )הפסד( מהשינויים
שווי הוגן ליום
עליה ביורו עליה ביורו
31.12.09
5%
10%

רווח )הפסד( מהשינויים
ירידה ביורו ירידה ביורו
10%
5%

באלפי ש"ח
מזומנים ושווי מזומנים
פיקדונות מיועדים
חייבים ויתרות חובה
זכאים ויתרות זכות
עסקת אקדמה שקל-יורו

מכשירים רגישים

203
2,395
508
)(7,258
5,123

101
1,197
254
)(3,629
1,994

2,027
23,949
5,075
)(72,583
)(1,114

רגישות לשער הדולר
רווח )הפסד( מהשינויים
שווי הוגן ליום
עליה בדולר עליה בדולר
31.12.09
5%
10%

)(101
)(1,197
)(254
3,629
)(4,264

)(203
)(2,395
)(508
7,258
)(7,393

רווח )הפסד( מהשינויים
ירידה בדולר ירידה בדולר
10%
5%

באלפי ש"ח
מזומנים ושווי מזומנים
חייבים ויתרות חובה
זכאים ויתרות זכות
התחייבויות בשווי הוגן דרך
רווח והפסד

495
1,271
)(4,082

247
635
)(2,041

4,945
12,707
)(40,820

)(247
)(635
2,041

)(495
)(1,271
4,082

)(1,198

)(599

)(11,982

599

1,198

חייבים ויתרות חובה נובע בעיקרו מחובות לקוחות לזמן קצר
שטר הון  -ראה ביאור  5לדוחות הכספיים
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טבלאות מבחני רגישות למכשירים רגישים בהתאם לשינויים בגורמי השוק ליום :31.12.09

מכשירים רגישים

רגישות למדד מחירים לצרכן
רווח )הפסד( מהשינויים
שווי הוגן ליום
עליה בדולר עליה בדולר
31.12.09
5%
10%

רווח )הפסד( מהשינויים
ירידה בדולר ירידה בדולר
10%
5%

באלפי ש"ח
עסקאות אקדמה שקל-מדד
אג"ח 2
אג"ח 3
ראה ביאור  17ג' לדוחות הכספיים

2,000
)(4,145
)(2,734

מכשירים רגישים

1,000
)(2,073
)(1,367

3,052
)(207,266
)(136,715

רגישות לשערי היין
רווח )הפסד( מהשינויים
שווי הוגן ליום
עליה ביין
עליה ביין
31.12.09
5%
10%

)(1,000
2,073
1,367

)(2,000
4,145
2,734

רווח )הפסד( מהשינויים
ירידה ביין
ירידה ביין
10%
5%

באלפי ש"ח
זכאים ויתרות זכות

260

130

18

2,605

)(130

)(260

טבלאות מבחני רגישות למכשירים רגישים בהתאם לשינויים בגורמי השוק ליום :31.12.08
מכשירים רגישים

רגישות לשערי ריבית
רווח )הפסד( מהשינויים
שווי הוגן
עליה
עליה
ליום
בריבית
בריבית
31.12.08
5%
10%

רווח )הפסד( מהשינויים
ירידה
ירידה
בריבית
בריבית
10%
5%

באלפי ש"ח
אג"ח  -סדרה 1
אג"ח  -סדרה 2
אג"ח סידרה 3
אג"ח סידרה 4
התחייבות אחרת
הלוואות ושטרי הון לזמן
ארוך –שניתנו

)(16

) (8

)(7,537

8

16

)(1,866

)(937

)(155,637

947

1,903

)(3,979

)(2,005

)(195,959

2,037

4,105

)(3,956
)(134

)(1,990
)(57

)(269,078
)(31,359

2,013
68

4,050
136

212

106

49,355

)(106

)(213

השווי ההוגן של ההלוואות מבוסס על חישוב הערך הנוכחי של תזרימי המזומנים לפי שיעור הריבית
המקובל להלוואות בעלי מאפיינים דומים )שנת .(4.5% – 2008
לגבי תנאי האג"ח והתחייבות אחרת -ראה ביאור  9לדוחות הכספיים
לגבי הלוואות ושטרי הון לזמן ארוך שניתנו  -ראה ביאור  5לדוחות הכספיים
U

מכשירים רגישים

רגישות צמודי יורו לשינויים בשער היורו
רווח )הפסד( מהשינויים
שווי הוגן ליום
עליה ביורו עליה ביורו
31.12.08
5%
10%

רווח )הפסד( מהשינויים
ירידה ביורו ירידה ביורו
10%
5%

באלפי ש"ח
מזומנים ושווי מזומנים
פיקדונות מיועדים
חייבים ויתרות חובה
עסקת התקשרות ספק–
אלסתום
זכאים ויתרות זכות
אופציות PUT-
עסקת אקדמה שקל-יורו
מכשירים רגישים

מזומנים ושווי מזומנים
חייבים ויתרות חובה
זכאים ויתרות זכות

268
12,575
321

134
6,287
160

2,681
125,747
3,206

)(134
)(6,287
)(160

)(268
)(12,575
)(321

)(92
)(2,397
12,293

)(46
)(1,198
6,996

)(922
)(23,969
)(836
1,304

46
1,198
)(2,088
)(3,599

92
2,397
)(3,412
)(8,896

רגישות לשער הדולר
רווח )הפסד( מהשינויים
שווי הוגן ליום
עליה בדולר עליה בדולר
31.12.08
5%
10%

233
1,472
)(3,246

באלפי ש"ח
2,327
116
736
)(1,623

14,722
)(32,549

רווח )הפסד( מהשינויים
ירידה בדולר ירידה בדולר
5%
10%

)(116

)(233

)(736
1,623

)(1,472
3,246

חייבים ויתרות חובה משקף בעיקר חובות לקוחות לזמן קצר.
שטר הון  -ראה ביאור  5ד' לדוחות הכספיים
זכאים ויתרות זכות משקף בעיקר התחייבויות לספקים לזמן קצר.
מכשירים רגישים

עסקת אקדמה שקל -מדד

רגישות לשערי ריבית
רווח )הפסד( מהשינויים
שווי הוגן
עליה
עליה במדד ליום 31.12.08
1%
במדד 2%
באלפי ש"ח
1,649
900
1,800
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רווח )הפסד( מהשינויים
ירידה במדד ירידה במדד
1%
2%
)(900

)(1,800

דוח בסיסי הצמדה
להלן סעיפי המאזן לפי בסיסי הצמדה ליום : 31.12.09

במליוני ש"ח

ללא
הצמדה

בהצמדה
למדד

במט"ח או
בהצמדה לו
)בעיקר ($

צמוד יורו

פריטים
לא
כספיים

סה"כ

U

נכסים
U

מזומנים ושווי מזומנים
פיקדונות והשקעות לזמן קצר
חייבים ויתרות חובה
מלאי
השקעות בחברות כלולות
מסי הכנסה נדחים
רכוש קבוע – נטו
נכסים בלתי מוחשיים
קרקעות בחכירה
רכוש אחר
נכסים בגין הטבות לעובדים
סה"כ נכסים
התחייבויות
אשראי מתאגידים בנקאיים לזמן קצר
זכאים ויתרות זכות
התחייבויות מיסים שוטפים
מסי הכנסה נדחים
הלוואות זמן ארוך
איגרות חוב-כולל חלויות שוטפות
התחייבויות בגין הטבות לעובדים
התחייבויות בשווי הוגן דרך רווח והפסד
הון ,קרנות ועודפים
סה"כ התחייבויות והון
U

19.3
103.7
398.7

1.1

17.8

36.7

540.1

37.8

5.0

2.0
23.9

13.3

5.1

4.6
175.9
286.5
29.7
1,126.4
27.1
37.6
1.3

31.0

1,689.1

18.3

26.3
127.6
422.8
175.9
341.0
29.7
1,126.4
27.1
37.6
1.3
0.6
2,316.3

U

עודף נכסים כספיים )התחייבויות כספיות( ל31.12.09-

131.6
252.6
2.7

43.4

72.6

858.4
916.5

131.6
368.6
2.7
58.1
281.6
566.0
37.3
12.0
858.4
2,316.3

)(41.6

772.6

0.0

72.6
58.1

253.5
237.9
37.3

28.1
328.1

915.6

356.2

55.4

)(375.5

)(318.4

)(37.1

12.0

* בדבר עסקאות הגנה בקשר עם עודף ההתחייבויות צמודות המדד ראה סעיף ו' ) (2לעיל.
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דוח בסיסי הצמדה
להלן סעיפי המאזן לפי בסיסי הצמדה ליום : 31.12.08

במליוני ש"ח

ללא
הצמדה

בהצמדה
למדד

במט"ח או
בהצמדה לו
)בעיקר ($

פריטים
צמוד יורו
לא כספיים

סה"כ

U

נכסים
U

מזומנים ושווי מזומנים
פיקדונות והשקעות לזמן קצר
חייבים ויתרות חובה
מלאי
נכסי מיסים שוטפים
השקעות בחברות כלולות
מסי הכנסה נדחים
רכוש קבוע – נטו
נכסים בלתי מוחשיים
רכוש אחר
נכסים בגין הטבות לעובדים
סה"כ נכסים
התחייבויות
אשראי מתאגידים בנקאיים לזמן קצר
זכאים ויתרות זכות
התחייבות פיננסיות בשווי הוגן דרך רווח והפסד
מסי הכנסה נדחים
הלוואות זמן ארוך-כולל חלויות שוטפות
איגרות חוב-כולל חלויות שוטפות
התחייבויות בגין הטבות לעובדים
התחייבויות אחרות
הון ,קרנות ועודפים
סה"כ התחייבויות והון
U

8.1
123.9
396.0

0.9

2.3

2.7
125.7

15.8

3.2

6.3
53.0

0.6
587.9

13.1
249.6
3.9
168.8
265.1
29.8
767.6
31.5
38.9

0.9

18.1

131.6

1,305.6

419.8
168.8
6.3
318.1
29.8
767.6
31.5
38.9
0.6
2,044.1

U

עודף נכסים כספיים )התחייבויות כספיות( ל-
31.12.08

U

77.7
240.3

36.8
13.9

24.0
76.6

124.0
238.6
31.9
32.8

35.2
354.7

745.3

389.9

50.7

24.0

757.6
834.2

)(157.4

)(389.0

)(12.6

107.6

471.4

77.7
301.1
13.9
76.6
159.2
593.3
31.9
32.8
757.6
2,044.1

חברות כלולות
נייר חדרה חשופה לסיכונים שונים הקשורים בפעילות בתורכיה ,שבה פועלת חוגלה-קימברלי באמצעות
חברה בת שלה .KCTR ,סיכונים אלה נובעים מחשש לאי יציבות כלכלית ופוליטית ,לפיחות גבוה
ולשיעורי אינפלציה גבוהים ,שאפיינו את הכלכלה התורכית בשנים עברו ,ולמרות היציבות היחסית
בשנים האחרונות ,עלולים לחזור ולפגוע בפעילות של .KCTR
כמו כן נייר חדרה חשופה לנושאים מיסויים ב KCTR -כמפורט בביאור 12י' לדוחות הכספיים ליום 31
בדצמבר .2009

ו .התייחסות לתחזיות
דוח זה כולל תחזיות שונות שהינן מידע צופה פני עתיד ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך המבוססות על ציפיות
והערכות בהווה של הדירקטוריון לגבי פעילות הקבוצה וסביבתה העסקית .החברה אינה מתחייבת כי
התוצאות והפעילות בעתיד יהיו בהתאם לתחזיות ויתכן כי תהיינה שונות באופן משמעותי מאלו החזויות
כיום ,בשל גורמים אשר עלולים להשתנות בעתיד כמו שינויים בעלויות ,בתנאי השוק ,אי הצלחה להשיג
יעדים חזויים והתייעלות מתוכננת וגורמים אחרים שהינם מחוץ לשליטת החברה .החברה אינה לוקחת על
עצמה התחייבות לעדכן באופן פומבי את התחזיות האמורות ,בין אם העדכון נובע ממידע חדש ,אירועים
בעתיד או מסיבה אחרת.
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ז .היבטי ממשל תאגידי
 .1תרומות
קבוצת נייר חדרה ,במסגרת מחויבותה העסקית והחברתית ,המשיכה ביישום מדיניותה והשקיעה
מאמצים ומשאבים לאחריות חברתית ותרומה לקהילה ועובדי ומנהלי החברה באתרים השונים בארץ
לוקחים חלק פעיל במעורבות קהילתית לתמיכה בבני הנוער ובעיקר לצמצום הפערים החברתיים
ומתן הזדמנות שווה לחינוך ולהישגים אישיים במסגרת החברה והקהילה.
במסגרת זו ,תורמת החברה למוסדות שונים הפועלים בתחומים האמורים .תרומות הקבוצה הסתכמו
בשנת  2009בסך של כ 448-אלפי ש"ח.
במקביל ,עוסקת החברה בפעילות התנדבותית בקהילה באמצעות עובדיה ,לקידום המטרות,
האמורות.
החברה התמקדה השנה בתרומות למועדוני נוער ,מרכזים קהילתיים הפועלים בשעות אחרי הצהריים
במטרה לאפשר תיגבור והעשרה לבני נוער שונים ולתת להם הזדמנות הולמת.
כמו כן פועלת החברה ,באמצעות קרן שנקר )ע"ר( שהוקמה ע"י החברה יחד עם השותפה האוסטרית
במונדי חדרה ,בה ניתנו השנה מלגות לסטודנטים וכן ניתן סיוע לשני פרויקטים :למועדון הנשים
באום אל פאחם ולמועדון הילדים בשכונת הפועל המזרחי בחדרה ולרכישת מחשבים למרכז הצעירים
בחדרה .סך התרומות של החברה באמצעות קרן שנקר הסתכם לסך של כ 101-אלפי ש"ח.
 .2חברי דירקטוריון בעלי מיומנויות פיננסיות
המספר המזערי של דירקטורים בעלי מיומנות חשבונאית ופיננסית הראוי לחברה נקבע לשני
דירקטורים וזאת בהתחשב באופי הסוגיות החשבונאיות והפיננסיות המתעוררות בהכנת דוחותיה
הכספיים של החברה ,לאור תחומי פעילותה של החברה ,וכן בהתחשב בהרכב דירקטוריון החברה
בכללותו הכולל אנשים בעלי ניסיון עסקי ניהולי ומקצועי המאפשר להם להתמודד עם מטלות ניהול
החברה ,לרבות מטלות הדיווח.
חברי הדירקטוריון של החברה אשר הינם בעלי מיומנות חשבונאית ופיננסית הינם :
אבי יחזקאל -

יצחק מנור -
עמוס מר-חיים -
עמיר מקוב -

בעל תואר בכלכלה מאוניברסיטת תל אביב ותואר שני במשפטים מאוניברסיטת בר
אילן .מכהן כדירקטור חיצוני בבנק יהב .בשנים  2003 -1992כהן בכנסת לסירוגין
כיו"ר ועדת הכלכלה ,יו"ר ועדת תקציב הבטחון ,יו"ר ועדת משנה לשוק ההון ,יו"ר
ועדת משנה לבנקאות וחבר ועדת הכספים.
בעל תואר  MAבמינהל עסקים מהאוניברסיטה העברית ,מכהן כדירקטור בחברות
ציבוריות ופרטיות בקבוצת אי די בי ויו"ר חברות בקבוצת דוד לובינסקי בע"מ.
בעל תואר  BAבכלכלה ו MA -במינהל עסקים מהאוניברסיטה העברית .כהן ומכהן
כיו"ר ,סיו"ר או דירקטור בחברות ציבוריות ופרטיות .חבר במועצת המוסד הישראלי
לתקינה חשבונאית.
בעל תואר בוגר במשפטים מהאוניברסיטה העברית ובהנדסה כימית  B.S.Cמהטכניון.
מכהן כיו"ר המכון הישראלי לנפט ואנרגיה ,כיהן כמנכ"ל חיפה כימיקלים בע"מ ,סונול
ישראל בע"מ ,כיהן ומכהן כדירקטור בחברות ציבוריות ופרטיות כגון לאומי קארד
בע"מ ,מפעלי ים המלח בע"מ ,חברת ברום ים המלח בע"מ ועוד.

22

 .3המבקר הפנימי של החברה
 .1שם המבקר :אלי גרינבאום
תאריך תחילת כהונתו16.07.06 :
כישוריו – רו"ח
 .2המבקר הינו עובד התאגיד.
 .3ועדת הביקורת של החברה אישרה מינוי המבקר בתאריך  .07.03.06המבקר הנו בהשכלתו
רואה-חשבון ועוסק בתפקידי חשבות בחברה מזה כ 20 -שנה ולפיכך הינו בעל הכישורים
הנדרשים לביצוע התפקיד.
 .4הממונה הארגוני על המבקר הפנימי הינו המנכ"ל.
 .5תכנית העבודה לביקורת הפנים הנה שנתית .תכנית העבודה נקבעת בהתבסס  :על תוכנית
חומש ,המכסה נושאים רבים אשר אושרו על ידי ועדת הביקורת על פי צרכי הביקורת של
החברה ,ומקיפה נושאים שלדעת מבקר הפנים טעונים בדיקתו והתייחסותו במהלך השנה
השוטפת .בקביעת תכנית העבודה מעורבים מבקר הפנים וועדת הביקורת .תכנית העבודה
מאושרת על ידי ועדת הביקורת .שיקול דעת המבקר לסטות מתכנית הביקורת כפוף לאישור
ועדת הביקורת של החברה.
 .6תוכנית הביקורת הפנימית כוללת נושאי ביקורת בתאגידים המהווים החזקות מהותיות של
התאגיד.
 .7היקף העסקה בשנת  :2009משרה מלאה של המבקר וכן חצי משרה של עובד הכפוף לו .שעות
הביקורת הסתכמו בשנת  2009ב 250 -שעות בחודש בממוצע ,ובסה"כ כ 3,000 -שעות
בשנה ,שחולקו בין התאגיד לבין התאגידים המוחזקים על ידי התאגיד:
הערכת שעות ביקורת
בשנה
 370שעות
 2,630שעות
 3,000שעות

גוף מבוקר
ביקורת פנימית בתאגיד
ביקורת בתאגידים מוחזקים
סה"כ שעות

במהלך  2009חלה ירידה מסוימת בהיקף שעות הביקורת הפנימית אשר נבעה בעיקרה מפרישה
לפנסיה במהלך השנה של עובד מחלקת הביקורת .החברה לא הקצתה עובד במקום העובד
שפרש מאחר ובמקביל קיים צוות לביצוע ויישום תהליכי הבקרה הפנימית במסגרת הליכי ה-
 SOXלהם כפופה החברה מהיותה נסחרת בבורסת ה ,AMEX -אשר להערכת החברה מהווים
הליך משלים לעבודת הביקורת הפנימית .המבקר הפנימי עורך את הביקורת על פי תקנים
מקצועיים מקובלים לביקורת פנים בארץ ובעולם ,ולהנחת דירקטוריון החברה ,בהתבסס על
הערכת ועדת הביקורת של החברה ,עומד בדרישות שנקבעו בתקנים.
 .8החברה מצהירה כי אפשרה למבקר הפנימי גישה חופשית ,מתמדת ובלתי אמצעית לכל מידע
שבבעלות התאגיד והתאגידים המוחזקים.
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 .9דוחות ביקורת הוגשו בכתב ונדונו במועדים הבאים:
נדון
8.3.09
10.5.09
9.8.09
8.11.09

הוגש
4.3.09
6.5.09
5.8.09
4.11.09

 .10היקף עבודת המבקר הפנימי נקבע על פי סבב המאפשר לבקר את כל הנושאים המהותיים
בחברה אחת למספר שנים.
היקף זה ,אופי ,רציפות הפעילות ותוכנית העבודה של המבקר הפנימי ,הינם סבירים ,להערכת
ועדת הביקורת של החברה ,ומאפשרים להגשים את מטרות הביקורת הפנימית בתאגיד.
 .11המבקר הנו עובד שכיר של התאגיד .הדירקטוריון סבור כי לתגמול המתקבל על ידי המבקר
הפנימי אין כל השפעה על שיקול דעתו המקצועי.
 .4גמול לעובדים בכירים
בקביעת תשלומי השכר והמענקים למנהלים הבכירים ,התחשבו הדירקטוריון וועדת התגמול במעמדו
ובתפקידו של כל מנהל ובתרומתו לפעילותה ולעסקיה של החברה .הוצאות השכר וההטבות הניתנות
למנהלים בכירים ונושאי המשרה הינן סבירות ומשקפות את הישגי החברה וכן בדומה למקובל
בשוק.
בינואר  2008החליט הדירקטוריון על אמוץ תוכנית אופציות לעובדים בכירים .במהלך הרבעון
הראשון לשנת  2008הוקצו  250,500אופציות לעובדים בכירים בחברות כלולות ומתאחדות וב 8
לינואר  2009הוענקו  34,000אופציות מתוך  35,250אשר הוקצו לנאמן עבור הענקות עתידיות
בקבוצה .סך כל ההוצאה הכללית בגין התוכנית נאמדה במועד ההענקה בכ 15.5-מליון ש"ח .השפעת
התוכנית בדוח הכספי המאוחד נאמדה במועד ההענקה בכ 13.8-מליון ש"ח.
בחודש נובמבר  2009הודיע מנכ"ל הקבוצה על פרישתו אשר נכנסה לתוקף ב  31בדצמבר .2009
בדבר פרטים על התשלומים למנכ"ל הקבוצה הפורש ראה תקנה  -21תגמולים לבעלי עניין ולנושאי
משרה בכירים בנספח ד' לדוח התקופתי המצ"ב לשנת .2009
במסגרת ההערכות למשבר העולמי החליטה הנהלת החברה על מדיניות קיצוץ שכר הבכירים
בהסכמה .במסגרת זו ,המנהלים הבכירים ונושאי המשרה מוותרים בהסכמה בשנת  2009על 8%-
 10%משכרם.
 .5שכר טרחת רואה חשבון מבקר
שכר טרחה שוטף
שכר טרחת רואי החשבון המבקר של החברה הכולל שירותי ביקורת ,לרבות ביקורת הבקרה
הפנימית על הדיווח הכספי  ,עמד בשנת  2009על סך של כ 220 -אלפי  ,$לעומת סך של כ326 -
אלפי  $בשנת  .2008השעות שהושקעו ע"י רואי החשבון המבקר בגין שירותים אלו הסתכמו ב-
 6,267ו 7,190 -בשנים  2009ו 2008 -בהתאמה.
להלן פירוט השכר הכולל לו זכאים רואי החשבון המבקרים של החברה וחברות בנות בשנת הדיווח
ובשנה שקדמה לה:

שירותי ביקורת וביקורת דוחות מס לחברה )לרבות
תשקיף מדף בשנת (2008
שירותי ביקורת הבקרה הפנימית
שונות
סה"כ
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שנת 2009
שעות
אלפי $
4,506 135,000
65,700
19,700
220,400

1,100
421
6,027

שנת 2008
שעות
אלפי $
5,140 206,000
73,000
46,800
325,800

1,200
850
7,190

 .6דירקטורים בלתי תלויים
החברה בחרה לא לאמץ בתקנונה הוראה בדבר שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים.
.7

בקרה פנימית SOX -
מתוקף היות החברה נסחרת בבורסה בארה"ב ,כפופה היא לחוק "סרבנס אוקסלי" ) (SOXבכללותו,
לרבות סעיף ) 302בחינת נאותות וטיב הבקרות בארגון( ,סעיף ) 404הצהרת מנהלים( וסעיף 906
)הקובע אחריות פלילית למפר הוראת חוק זו( .עיקרי החוק נוגעים להגברת הדיווח והגילוי ,סמכויות
וחובות לוועדת הביקורת ,אחריות מנהלים ,אכיפה ,סנקציות ועונשים והגברת אי -תלות ברואי
החשבון חיצוניים .הבקרות שהנהיגה החברה ליישום החוק נבדקות לפרקים הן על ידי צוות הביקורת
של החברה והן על ידי רואה החשבון החיצוני .החל משנת  ,2007עם כניסת הוראות החוק כאמור
לתוקף בארה"ב ,החברה עומדת בדרישות החוק.
יצוין ,כי ביום  16בפברואר  ,2010נענתה רשות ניירות ערך לבקשת החברה כי דיווחיה בדבר
אפקטיביות הבקרה הפנימית יעשו במתכונת שנקבעה בדין החל עליה מכח רישומה למסחר בבורסת
 ,AMEXדהיינו הוראות ה SOX -בארה"ב החלות על החברה כאמור ,זאת בכפוף להתחייבות
החברה לבחון אחת לרבעון את עמידתה בתנאים אשר תוארו בבקשתה לרשות ,לרבות שינוי
בהוראות הדין בישראל ובארה"ב ,במעמד החברה בהקשר לדינים אלה ,שינוי ביישום הוראות ה-
 SOXוכל שינוי העלול להשפיע על הגילוי אותו נותנת החברה.

 .8פירוט התהליכים שננקטו על ידי הגורמים המופקדים על בקרת העל בחברה ,טרם אישור
הדוחות הכספיים
דירקטוריון החברה מינה את ועדת הביקורת של החברה לשמש כועדת מאזן ולפקח על שלמות
הדוחות הכספיים ועל עבודת רואי החשבון ולהמליץ בפניו בקשר עם אישור הדוחות הכספיים והדיון
בהם קודם לאישור .בוועדה חברים שלושה דירקטורים מהם שניים בעלי מומחיות חשבונאית
ופיננסית .לישיבות הועדה כמו גם לישיבת הדירקטוריון בה נדונים ומאושרים הדוחות הכספיים,
מוזמן ונוכח רואה החשבון המבקר של החברה ,הנדרש לפרוש את הממצאים העיקריים-אם היו
כאלה-שעלו מתהליך הביקורת או הסקירה ,ומבקר הפנים שלה.
הועדה בוחנת ,באמצעות הצגה מפורטת של נושאי המשרה ואחרים בחברה ,לרבות :המנכ"ל -עופר
בלוך וסמנכ"ל הכספים -שאול גליקסברג ,את הסוגיות המהותיות בדיווח הכספי ,לרבות עסקאות
שאינן במהלך העסקים הרגיל-אם ישנן ,את ההערכות המהותיות והאומדנים הקריטיים שיושמו
בדוחות הכספיים ,את סבירות הנתונים ,את המדיניות החשבונאית שיושמה ושינויים שחלו בה ואת
יישום עיקרון הגילוי הנאות בדוחות הכספיים ובמידע הנלווה .הועדה בוחנת היבטים שונים של
בקרה וניהול סיכונים המשתקפים בדוחות הכספיים )כדוגמת הדיווח על סיכונים פיננסיים( והן כאלה
המשפיעים על מהימנותם של הדוחות הכספיים .במקרה הצורך ,דורשת הועדה כי יינתנו בפניה
סקירות מקיפות בעניינים בעלי השפעה מהותית במיוחד ,כגון יישום התקנים הבינלאומיים.
אישור הדוחות הכספיים כרוך במספר ישיבות ,בהתאם לצורך :האחת בועדת הביקורת ,לדיון עקרוני
ומקיף בסוגיות הדיווח המהותיות והשנייה בישיבת הדירקטוריון ,המתקיימות סמוך למועד אישור
הדוחות בדירקטוריון ,לדיון שעיקרו בתוצאות עצמן.
ח .הוראות גילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי של התאגיד
 .1אירועים לאחר תאריך המאזן
בדבר פרטים על אירועים לאחר תאריך המאזן ראה ביאור  20בדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר .2009
 .2אומדנים חשבונאיים קריטיים
בדבר אומדנים חשבונאיים קריטיים ראה ביאור  4בדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר .2009

25

ט .גילוי ייעודי למחזיקי אגרות חוב
בדבר פרטים על דירוג האג"ח ראה סעיף  15לדוח התקופתי המצ"ב לשנת .2009
א .מקורות המימון
ראה סעיף ב 2התחייבויות פיננסיות ופירוט בטבלה שלהלן.
ב .אגרות חוב למוסדיים ולציבור
דירוג
בהנפקה
ולמועד
הדוח

סך שווי נקוב
במועד הנפקה

סוג
ריבית

ריבית
נקובה

סדרה 2

12.2003

מעלות

A+

200,000,000

קבועה

5.65%

סדרה 3

7.2008

מעלות

A+

187,500,000

קבועה

4.65%

סדרה 4

7-8.2008

מעלות

A+

235,557,000

קבועה

7.45%

סדרה

מועד
הנפקה

שם חברה
מדרגת

רישום
למסחר
בבורסה
מועדי תשלום ריבית
)כן/לא(
במליוני ש"ח
ריבית שנתית
ביום  21בדצמבר
לא
בשנים 2004-2013
ריבית שנתית
ביום  10ביולי
כן
בשנים 2009-2018
ריבית חצי שנתית
ביום  10בינואר ו 10 -ביולי
כן
בשנים 2009-2015

ערך בספרים
של ריבית
לשלם ליום
31.12.09

שווי שוק ליום
31.12.09

114.3

131.7

0.2

136.7

187.5

197.8

4.5

207.3

235.6

235.6

8.3

266.7

ערך בספרים
של יתרות
האג"ח ליום
31.12.09

ע .נ.
נומינלי
ליום
31.12.09

הערות:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

סדרה  – 2צמודה למדד המחירים לצרכן .הקרן נפרעת ב 7 -תשלומים שנתיים מ 21.12.2007 -ועד .21.12.2013
סדרה  – 3צמודה למדד המחירים לצרכן .הקרן נפרעת ב 9 -תשלומים שנתיים מ -יולי  2010ועד יולי .2018
סדרה  – 4הקרן נפרעת ב 6 -תשלומים שנתיים מ -יולי  2010ועד יולי .2015
הנאמן של אגרות החוב )סדרה  (2הינו החברה לנאמנות של בנק לאומי לישראל בע"מ .האחראית מטעם החברה לנאמנות של בנק לאומי לישראל בע"מ הינה הגברת עידית טויזר
)טלפון – .(03-5170777
הנאמן של אגרות החוב הציבוריות )סדרות  (3,4הינו חברת הרמטיק נאמנות ) (1975בע"מ .האחראים על אגרות החוב לציבור מטעם חברת הרמטיק נאמנות ) (1975בע"מ
הינם מר דן אבנון ו/או הגברת מרב עופר-אורן )טלפון – .(03-5272272
למועד הדוח החברה עמדה בכל התנאים וההתחייבות מכוח שטרי הנאמנות ולא התקיימו תנאים המקיימים עילה להעמדת האג"ח לפירעון מידי.
________________
עופר בלוך ,מנכ"ל

_____________________
צביקה לבנת ,יו"ר הדירקטוריון
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דוח רואי החשבון המבקרים לבעלי המניות של
נייר חדרה בע"מ
ביקרנו את הדוחות המאוחדים על המצב הכספי המצורפים של נייר חדרה בע"מ )להלן-החברה(
לימים  31בדצמבר  2009ו 2008 -ואת הדוחות המאוחדים על רווח והפסד ,הרווח הכולל ,השינויים
בהון העצמי ותזרימי המזומנים לכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
 .2009דוחות כספיים אלה הינם באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה .אחריותנו היא
לחוות דעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו.
לא ביקרנו את הדוחות הכספיים של חברות בנות שאוחדו אשר נכסיהן הכלולים באיחוד מהווים
כ 17% -וכ 20%-מכלל הנכסים המאוחדים לימים  31בדצמבר  2009ו ,2008-בהתאמה,
והכנסותיהן הכלולות באיחוד מהוות כ 54% -וכ 25 %-מכלל ההכנסות המאוחדות לשנים
שהסתיימו בימים  31בדצמבר  2009ו ,2008 -בהתאמה.
כמו-כן ,לא ביקרנו את הדוחות הכספיים של חלק מהחברות הכלולות על בסיס השווי המאזני,
אשר החלק בתוצאותיהן לשנים שהסתיימו בימים  31בדצמבר  2008ו 2007-הסתכם לסך של כ -
 1,440אלפי ש"ח וכ  7,267-אלפי ש"ח ,בהתאמה .הדוחות הכספיים של אותן חברות בוקרו על ידי
רואי חשבון אחרים שדוחותיהם הומצאו לנו וחוות דעתנו ,ככל שהיא מתייחסת לסכומים שנכללו
בגין אותן חברות ,מבוססת על דוחות רואי החשבון האחרים.
ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ,לרבות תקנים שנקבעו בתקנות
רואי חשבון )דרך פעולתו של רואה חשבון( ,התשל"ג –  .1973על-פי תקנים אלה נדרש מאיתנו
לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה
מוטעית מהותית .ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות
הכספיים .ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים
שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיים
בכללותה .אנו סבורים שביקורתנו ודוחות רואי החשבון האחרים מספקים בסיס נאות לחוות
דעתנו.
לדעתנו ,בהתבסס על ביקורתנו ועל הדוחות של רואי חשבון אחרים ,הדוחות הכספיים הנ"ל
משקפים באופן נאות ,מכל הבחינות המהותיות ,את המצב הכספי של החברה והחברות הבנות
שלה לימים  31בדצמבר  2009ו 2008-ואת תוצאות פעולותיהן ,השינויים בהון העצמי ותזרימי
המזומנים שלהן לכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום  31בדצמבר  2009בהתאם
לתקני דיווח כספי בינלאומיים ) (IFRSוהוראות תקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(,
התש"ע .2010-
בריטמן אלמגור זהר ושות'
רואי חשבון
 7במרס 2010
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נייר חדרה בע"מ
דוחות מאוחדים על המצב הכספי

ביאור
נכסים
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים
פקדונות מיועדים
חייבים ויתרות חובה:
לקוחות
אחרים
נכסי מיסים שוטפים
מלאי

2ו'
2ו'
14א'

14ב'

סה"כ נכסים שוטפים

ליום  31בדצמבר
2009
2008
אלפי ש"ח

26,261
127,600

13,128
249,599

323,882
98,897
175,944

318,926
100,888
6,271
168,755

752,584

857,567

נכסים לא שוטפים
1,126,360
340,975
29,745
37,630
27,084
1,298
649

767,542
318,101
29,848
36,344
31,519
2,549
624

6
5
12
7
8

רכוש קבוע ,נטו
השקעות בחברות כלולות
נכסי מסים נדחים
הוצאות מראש בגין חכירה
נכסים בלתי מוחשיים אחרים
נכסים אחרים
נכסים בגין הטבות לעובדים
סה"כ נכסים לא שוטפים

1,563,741

1,186,527

סה"כ נכסים

2,316,325

2,044,094
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( צביקה לבנת
( יו"ר הדירקטוריון
( עופר בלוך
( מנכ"ל
( שאול גליקסברג
( סמנכ"ל כספים ופיתוח עסקי
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הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
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נייר חדרה בע"מ
דוחות מאוחדים על המצב הכספי

ביאור

ליום  31בדצמבר
2008
2009
אלפי ש"ח

התחייבויות והון עצמי
התחייבויות שוטפות
אשראי מתאגידים בנקאיים ומנותני אשראי אחרים
חלויות שוטפות של אגרות חוב והלוואות לזמן ארוך
ספקים ונותני שירותים
זכאים ויתרות זכות
התחייבויות בגין הטבות עובדים לזמן קצר
התחייבויות פיננסיות אחרות
התחייבויות פיננסיות בשווי הוגן דרך רווח והפסד
התחייבות בגין מסים שוטפים

9ב'14,ג'
9א',ב'
14ד'
14ד'
10א'
9ד'
2יז'2

סה"כ התחייבויות שוטפות
התחייבויות לא שוטפות
הלוואות מתאגידים בנקאיים ומנותני אשראי אחרים
אגרות חוב
התחייבויות מסים נדחים
התחייבויות בגין הטבות לעובדים
סה"כ התחייבויות לא שוטפות

9ב'
9א'
12
10א'

131,572
149,940
255,895
112,745
22,421
11,982
2,760

77,655
76,469
195,020
* 104,943
* 17,478
32,770
13,904
-

687,315

518,239

225,802
471,815
58,053
14,911
770,581

121,910
554,124
76,641
* 15,551
768,226
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הון עצמי
הון מניות רגילות  0.01ש"ח ע.נ
קרנות הון
עודפים

125,267
307,432
399,346

125,267
299,949
306,097

הון עצמי מיוחס לבעלי מניות החברה

832,045

731,313

זכויות מיעוט

26,384

26,316

סה"כ הון עצמי
סה"כ התחייבויות והון עצמי

858,429
2,316,325

757,629
2,044,094

* סווג מחדש

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
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נייר חדרה בע"מ
דוחות מאוחדים על הרווח והפסד

ביאור
מכירות
עלות המכירות
רווח גולמי

14ה'
14ו'

הוצאות מכירה ושיווק ,הנהלה וכלליות
הוצאות מכירה ושיווק
הוצאות הנהלה וכלליות
הוצאות )הכנסות( אחרות ,נטו
סה"כ הוצאות

14ז'

לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר
2007
2008
2009
אלפי ש"ח
891,995
765,677
126,318

673,484
542,387
131,097

583,650
440,739
142,911

71,998
58,967
)(20,234
110,731

45,674
54,970
)(4,898
95,746

31,344
35,991
4,467
71,802

15,587

35,351

71,109

4,727
22,992
18,265

12,069
27,112
15,043

10,648
32,817
22,169

)(2,678

20,308

48,940

חלק החברה ברווחי חברות כלולות נטו ממס

5ב'

87,359

51,315

856

רווח לפני מיסים על הכנסה
הוצאות )הכנסות( מיסים על הכנסה
רווח לשנה

12ה'

84,681
)(7,067
91,748

71,623
3,663
67,960

49,796
18,261
31,535

91,230
518

69,710
)(1,750

31,535
-

91,748

67,960

31,535

14יב'

רווח מפעולות רגילות
14י'
14יא'

הכנסות מימון
הוצאות מימון
הוצאות מימון ,נטו
רווח )הפסד( לאחר מימון

רווח נקי מיוחס ל:
בעלי מניות החברה
זכויות המיעוט

רווח למניה רגילה אחת בת  0.01ש"ח ערך נקוב
)ראה ביאור (15

ש"ח

רווח למניה בסיסי מיוחס לבעלי מניות החברה

18.03

13.77

7.63

רווח מדולל למניה מיוחס לבעלי מניות החברה

18.03

13.77

7.62

הממוצע המשוקלל של הון המניות
ששימש בחישוב הרווח למניה
בסיסי
מדולל

5,060,788
5,060,788

5,060,774
5,060,774

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
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4,132,728
4,139,533

נייר חדרה בע"מ
דוחות מאוחדים על הרווח הכולל

2009

לשנה שנסתיימה
ביום  31בדצמבר
2008
אלפי ש"ח

2007

רווח לתקופה

91,748

67,960

31,535

רווח כולל אחר
רווח )הפסד( מעסקאות גידור תזרים מזומנים ,נטו ממס
העברה לדוח רווח והפסד בגין עסקאות גידור תזרים מזומנים ,נטו
רווח )הפסד( אקטוארי בגין תכנית הטבה מוגדרת ,נטו ממס
הערכה מחדש בגין רכישה בשלבים
חלק ברווח )הפסד( הכולל האחר של חברות כלולות ,נטו ממס
חלק ברווח )הפסד( הכולל האחר של חברות כלולות ,שעבר לרווח
והפסד נטו ממס

5,191
)(1,128
477
)(507

)(2,306
)(1,501
17,288
)(29,111

3,158

1,163

1,017

17

רווח )הפסד( כולל אחר לתקופה ,נטו ממס

5,196

)(14,613

3,175

סה"כ רווח כולל לתקופה

96,944

53,347

34,710

מיוחס ל:
בעלי מניות החברה
זכויות המיעוט

96,428
516

55,115
)(1,768

34,710
-

96,944

53,347

34,710

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
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נייר חדרה בע"מ
דוחות מאוחדים על השינויים בהון העצמי

יתרה ליום  1בינואר 2009
תנועה בשנה שנסתיימה ב31-
בדצמבר :2009
סה"כ רווח כולל לשנה
רכישת מניות בחברה מאוחדת
הפחתת קרן הערכה מחדש בגין
רכישה בשלבים לעודפים
תשלום מבוסס מניות
סה"כ הון עצמי ליום  31בדצמבר
2009
יתרה ליום  1בינואר 2008
תנועה בשנה שנסתיימה ב31-
בדצמבר :2008
סה"כ רווח כולל לשנה
מעבר לראשונה לאיחוד-יצירת
זכויות מיעוט
הפחתת קרן הערכה מחדש בגין
רכישה בשלבים לעודפים
תשלום מבוסס מניות
סה"כ הון עצמי ליום  31בדצמבר
2008

קרן הון
הנובעת
מהטבת
המס בגין
מימוש
אופציות
לעובדים

קרן הון
בגין
עסקאות
תשלום
מבוסס
מניות

קרן
הערכה
מחדש
בגין
רכישה
בשלבים

סה"כ
מיוחס
לבעלי
מניות
החברה

קרן הון
בגין
גידור
תזרימי
מזומנים
אלפי ש"ח

זכויות
המיעוט

סה"כ
הון
עצמי

3,397

15,908

)(5,092

)(22,186

306,097

731,313

26,316

757,629

-

5,609
-

)(686
-

91,505
-

96,428
-

516
)(448

96,944
)(448

-

-

1,744
-

4,304

-

4,304

)(22,872

399,346

832,045

26,384

858,429

236,437

669,971

-

669,971

55,115

)(1,768

53,347

28,084

28,084
6,227
757,629

קרן הון
בגין
הפרשי
תרגום

עודפים

הון
מניות

פרמיה
על
מניות

125,267

301,695

6,227

-

-

-

-

-

-

4,304

-

)(1,744
-

125,267

301,695

10,531

3,397

14,164

517

125,267

301,695

-

3,397

-

)(635

3,810

-

-

-

-

17,288

)(4,457

)(25,996

68,280

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6,227

-

)(1,380
-

-

-

1,380
-

6,227

-

125,267

301,695

6,227

3,397

15,908

)(5,092

)(22,186

306,097

731,313

26,316

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
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נייר חדרה בע"מ
דוחות מאוחדים על השינויים בהון העצמי

פרמיה על
מניות

הון מניות

קרן הון הנובעת
מהטבת המס בגין
מימוש אופציות
לעובדים

קרן הון בגין
הפרשי תרגום

קרן הון בגין גידור
תזרימי מזומנים

עודפים

סה"כ מיוחס
לבעלי מניות
החברה

אלפי ש"ח
יתרה ליום  1בינואר 2007

125,257

90,060

2,414

-

-

204,902

422,633

רווח כולל לשנה
הנפקת מניות )בניכוי הוצאות הנפקה
בסך  1,581אלפי ש"ח(
הטבת המס בגין מימוש כתבי אופציה
שהוקצו לעובדים למניות
סה"כ הון עצמי ליום  31בדצמבר
2007

-

-

-

)(635

3,810

31,535

34,710

10

211,635

-

-

-

-

211,645

-

-

983

-

-

-

983

125,267

301,695

3,397

)(635

3,810

236,437

669,971

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
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נייר חדרה בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים
דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים
לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר
2007
2008
2009
אלפי ש"ח
תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
רווח לשנה
הוצאות )הכנסות( מיסים שהוכרו בדוח רווח והפסד
הוצאות מימון ,נטו שהוכרו בדוח רווח והפסד
רווח ממימוש רכוש קבוע
הפסד ממכירת השקעה בחברה כלולה
חלק החברה ברווחי חברות כלולות
דיבידנדים שהתקבלו מחברה כלולה
הכנסות מפירעון שטר הון לחברה כלולה
פחת והפחתות
הוצאות בגין תשלומים מבוססי מניות
רווח בגין מוניטין שלילי

91,748
)(7,067
18,265
)(73
)(87,359
61,814
)(16,418
78,552
3,762
-

67,960
3,663
15,043
)(284
)(51,315
59,784
4,913
)(14,664

143,224

85,100

31,535
18,261
22,169
1,403
28
)(856
36,138
108,678

22,373
)(7,189
24,407

66,805
)(19,868
)* (16,923

)(5,416
)(7,498
18,646

)(1,922
4,089

10,003
)* (3,063

2,289
2,913

41,758

36,954

10,934

תשלומי מיסים

)(5,754

)(8,182

)(27,755

מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת

179,228

113,872

91,857

שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות :
קיטון )גידול( בלקוחות וחייבים אחרים
גידול במלאי
גידול )קיטון( בספקים זכאים אחרים
גידול )קיטון( בהתחייבויות פיננסיות בשווי הוגן דרך רווח
והפסד
גידול )קיטון( בהטבות לעובדים

* סווג מחדש

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
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נייר חדרה בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים

דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים )המשך(
לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר
2007
2008
2009
אלפי ש"ח
תזרימי מזומנים מפעילויות השקעה
רכישת רכוש קבוע
רכישת חברות בנות
רכישת רכוש אחר
תמורה ממימוש רכוש קבוע
קיטון )גידול( בפיקדונות מיועדים
ריבית שנתקבלה
תשלומים בגין הוצאות מראש בגין חכירה תפעולית

)(350,685
)(752
1,960
124,614
1,565
)(1,770

)(230,053
)(70,567
)(2,770
825
)(255,244
7,764
)(2,622

)(83,363
31,415
1,716
)(2,596

השקעה בכלולות:
הלוואות שניתנו לחברה כלולה
פירעון הלוואה לחברה כלולה
תמורה ממכירת חברה כלולה
מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה

)(1,068
)(226,136

)(422
2,851
)(550,238

)(318
2,893
27,277
)(22,976

תזרימי מזומנים מפעילויות מימון
תקבולים מהנפקת מניות
תקבולים מהנפקת אג"ח
אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים-נטו
קבלת הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים ומאחרים
פירעון הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים
פירעון שטר הון
תשלומי ריבית
פירעון אגרות חוב
מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון

53,917
159,674
)(37,830
)(32,770
)(42,012
)(40,427
60,552

424,617
)(111,444
39,448
)(11,801
)(20,360
)(38,904
281,556

211,645
)(59,988
)(5,212
)(24,994
)(37,167
84,284

עליה )ירידה( נטו במזומנים ושווי מזומנים
מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה
השפעת השינויים בשערי חליפין על יתרות מזומנים
המוחזקות במטבע חוץ

13,644
13,128

)(154,810
167,745

153,165
13,621

)(511

193

959

מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה

26,261

13,128

167,745

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
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נייר חדרה בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים
ביאור  - 1כללי
א .תיאור כללי של החברה ופעילותה
נייר חדרה בע"מ )לשעבר  -מפעלי ניר אמריקאיים ישראליים בע"מ( והחברות
המאוחדות שלה )להלן  -החברה( עוסקת בייצור ומכירה של ניירות אריזה ,ייצור
מוצרי קרטון ואריזה ,פעילות מיחזור פסולת נייר ושיווק צרכי משרד .כמו כן
מחזיקה החברה בחברות כלולות העוסקות בייצור ובמכירה של נייר ומוצריו,
כולל פעילות טיפול בפסולת מוצקה )החברה והחברות המוחזקות שלה  -להלן
הקבוצה( .רוב מכירות הקבוצה מתבצעות בשוק המקומי )בישראל( .באשר למידע
לפי מגזרים ,ראה ביאור .19
ב.

הגדרות
החברה

 -נייר חדרה בע"מ.

הקבוצה

 -החברה והחברות המוחזקות שלה.

צדדים קשורים  -כהגדרתם ב. IAS 24 -
בעלי עניין

 -כהגדרתם בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח  ,1968 -על תקנותיו.

בעלי שליטה

 כהגדרתם בחוק ניירות ערך) ,דוחות כספיים שנתיים( ,התש"ע –.2010

מדד

 מדד המחירים לצרכן ,כפי שמפרסמת הלשכה המרכזיתלסטטיסטיקה.

דולר

 -דולר של ארה"ב.

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

 חברות אשר לקבוצה השפעה מהותית בהן ,ואשר השקעותהקבוצה בהן ,במישרין או בעקיפין ,נכללות בדוחות הכספיים על
בסיס השווי המאזני.

חברות מוחזקות  -חברות מאוחדות וחברות כלולות.
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נייר חדרה בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים
ביאור  - 2עיקרי המדיניות החשבונאית
א .יישום תקני דיווח כספי בינלאומיים )(IFRS
הצהרה לגבי יישום תקני דיווח כספי בינלאומיים )(IFRS
הדוחות הכספיים המאוחדים של הקבוצה נערכו בהתאם לתקני דיווח כספי
בינלאומיים )להלן"-תקני  ("IFRSופרשנויות להם שפורסמו על ידי הוועדה
לתקני חשבונאות בינלאומיים ) .(IASBעיקרי המדיניות החשבונאית המפורטים
בהמשך יושמו באופן עקבי לגבי כל תקופות הדיווח המוצגות בדוחות כספיים
מאוחדים אלה ,פרט לשינויים במדיניות החשבונאית שנבעו מיישום של תקנים,
תיקונים לתקנים ופרשנויות אשר נכנסו לתוקף במועד הדוחות הכספיים
כמפורט בביאור  3להלן.
ב .הדוחות הכספיים ערוכים בהתאם לתקנות ניירות ערך )דו"חות כספיים
שנתיים( ,התש"ע – ) 2010להלן – "תקנות דוחות כספיים"(.
ג .תקופת המחזור התפעולי
תקופת המחזור התפעולי של החברה הינה  12חודשים.
ד .בסיס לעריכת הדוחות הכספיים
עד ליום  31בדצמבר  2003נחשבה ישראל למדינה בה שוררים תנאים של כלכלה
היפר אינפלציונית .לפיכך ,פריטים לא כספיים במאזן המוצגים על בסיס עלות
הותאמו לשינויים בשער החליפין של הדולר עד ליום  31בדצמבר  .2003ממועד
זה ואילך שימשו הסכומים המותאמים כבסיס דיווח לתקופות שלאחר יום 31
בדצמבר ) 2003להלן – "עלות היסטורית"( .הדוחות הכספיים נערכו על בסיס
העלות ההיסטורית ,למעט:
 מכשירים פיננסיים נגזרים הנמדדים לפי שוויים ההוגן.
 מלאי ,אשר מוצג לפי הנמוך מבין עלותו לבין השווי מימוש נטו.
 רכוש קבוע ונכסים בלתי מוחשיים מוצגים לפי הנמוך מבין עלות ,בניכוי
הפחתה שנצברה לבין סכום בר-השבה.
 התחייבויות בגין הטבות לעובדים ,כמפורט בביאור  2כד להלן.
ה .מטבע חוץ
.1

מטבע הפעילות ומטבע ההצגה
הדוחות הכספיים של כל אחת מחברות הקבוצה ערוכים במטבע של
הסביבה הכלכלית העיקרית בה היא פועלת )להלן – "מטבע הפעילות"(.
למטרת איחוד הדוחות הכספיים ,התוצאות והמצב הכספי של כל אחת
מחברות הקבוצה ,מבוטאים בש"ח שהוא מטבע הפעילות של החברה.
הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה מוצגים בש"ח .לעניין שערי
החליפין והשינויים בהם במהלך התקופות המוצגות ראה ביאור  2כו )(3
להלן.
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נייר חדרה בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים
ביאור  - 2עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(
ה .מטבע חוץ )המשך(
 .2תרגום עסקאות שאינן במטבע הפעילות
בהכנת הדוחות הכספיים של כל אחת מחברות הקבוצה ,עסקאות שבוצעו
במטבעות השונים ממטבע הפעילות של אותה חברה )להלן – "מטבע חוץ"(
נרשמות לפי שערי החליפין שבתוקף במועדי העסקאות .בתום כל תקופת
דיווח ,פריטים כספיים הנקובים במטבע חוץ מתורגמים לפי שערי חליפין
שבתוקף לאותו מועד; פריטים לא-כספיים הנמדדים בשווי הוגן הנקוב
במטבע חוץ מתורגמים לפי שערי החליפין למועד בו נקבע השווי ההוגן;
פריטים לא-כספיים הנמדדים במונחי עלות היסטורית מתורגמים לפי שערי
חליפין שבתוקף במועד ביצוע העסקה בקשר לפריט הלא-כספי.
.3

אופן הרישום של הפרשי שער
הפרשי שער מוכרים בדוח רווח והפסד בתקופה בה הם נבעו ,פרט למקרה
שלהלן:
הפרשי שער בגין פקדונות שנועדו לגדר סיכוני מטבע חוץ מסוימים )באשר
למדיניות החשבונאית הננקטת בעסקאות גידור  -ראה ביאור  2יח' להלן(
וכן הפרשי שער בגין הלוואות הנקובות במטבע השונה מש"ח )ראה ביאור
 2יד' להלן(.

.4

תרגום דוחות כספיים של חברות מוחזקות שמטבע הפעילות שלהן שונה
מש"ח
לצורך הצגת הדוחות הכספיים המאוחדים ,הנכסים וההתחייבויות של
פעילויות חוץ של חברה כלולה )בעיקר בגין השקעתה בחברה בת העורכת
את דוחותיה הכספיים במטבע חוץ( מבוטאים בשערי החליפין שבתוקף
לתום תקופת הדיווח .פריטי הכנסות והוצאות מתורגמים לפי ממוצע שערי
החליפין בתקופת הדיווח ,אלא אם כן חלה במהלכה תנודתיות משמעותית
בשערי החליפין .במקרה זה ,תרגום פריטים אלה נעשה לפי שערי החליפין
במועד ביצוע העסקאות ,והפרשי התרגום המתייחסים ,מוכרים בהון
העצמי במסגרת "קרן הון בגין הפרשי תרגום של פעילויות חוץ" .הפרשי
תרגום אלו מוכרים בדוח רווח והפסד במועד מימוש פעילות החוץ בגינה
נוצרו הפרשי התרגום.
מוניטין והתאמות שווי הוגן הנובעים מרכישת פעילות חוץ מטופלים
כנכסים והתחייבויות של פעילות החוץ ומתורגמים לפי שער החליפין
שבתום תקופת הדיווח.

ו .מזומנים ושווי מזומנים:
מזומנים ושווי מזומנים כוללים פיקדונות הניתנים למשיכה מיידית וכן
פיקדונות לזמן קצוב אשר אין מגבלה בשימוש בהם ואשר מועד פירעונם ,במועד
ההשקעה בהם ,אינו עולה על שלושה חודשים.
פיקדונות אשר קיימת מגבלה לגבי השימוש בהם או אשר מועד פירעונם במועד
ההשקעה בהם עולה על שלושה חודשים ואינו עולה על שנה מסווגים במסגרת
סעיף פיקדונות מיועדים.
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נייר חדרה בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים
ביאור  - 2עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(
ז .דוחות כספיים מאוחדים
.1

כללי
הדוחות הכספיים המאוחדים של הקבוצה כוללים את הדוחות הכספיים
של החברה ושל ישויות ,הנשלטות על ידי החברה ,במישרין או בעקיפין.
שליטה מתקיימת מקום שלחברה יש את הכוח לשלוט במדיניות הפיננסית
והתפעולית של חברה מוחזקת לצורך השגת הטבות מפעילויותיה.
תוצאות הפעילות של חברות בנות שנרכשו או מומשו במהלך תקופת
הדיווח נכללות בדוחות הרווח והפסד המאוחדים של החברה החל מהמועד
בו הושגה השליטה או עד למועד בו הופסקה השליטה ,לפי העניין.
דוחות כספיים של חברות מאוחדות הערוכים שלא על פי המדיניות
החשבונאית של הקבוצה מותאמים ,לפני איחודם ,למדיניות החשבונאית
המיושמת על ידי הקבוצה.
לצורך האיחוד ,מבוטלות במלואן כל העסקאות ,היתרות ,ההכנסות
וההוצאות הבין-חברתיות.
לעניין פרסום ) IAS 27מתוקן(" ,דוחות כספיים מאוחדים ונפרדים" ראה
ביאור  3ג' להלן.

.2

זכויות המיעוט
זכויות המיעוט בנכסים נטו )למעט מוניטין( של חברות בנות שאוחדו,
מוצגות בנפרד במסגרת ההון העצמי של הקבוצה .זכויות המיעוט כוללות
את הסכום של זכויות אלה במועד צירוף העסקים )ראה להלן( וכן את
חלקם של בעלי מניות המיעוט בשינויים שאירעו בהון החברה המאוחדת
לאחר מועד צירוף העסקים .הפסדי חברות מאוחדות המתייחסים למיעוט,
העולים על זכויות המיעוט בהון העצמי של החברה המאוחדת ,מוקצים
לזכויות המיעוט במגבלת הסכום בו למיעוט יש מחויבות תקפה ויכולת
לביצוע השקעות נוספות לכיסוי ההפסדים.
לעניין פרסום ) IFRS3מתוקן(" ,צירופי עסקים" ראה ביאור  3ג'  -להלן.

ח .צירופי עסקים
רכישות של חברות מאוחדות ופעילויות נמדדות תוך שימוש בשיטת הרכישה.
עלות צירוף העסקים נמדדת כשווי ההוגן המצרפי )למועד ההחלפה( של נכסים
שניתנו ,התחייבויות שהתהוו וכן מכשירי הון שהונפקו על ידי הקבוצה בתמורה
להשגת השליטה בנרכשת ,ובתוספת עלויות רכישה כלשהן שהתהוו לקבוצה
המתייחסות במישרין לצירוף העסקים .הנכסים המזוהים של הנרכשת,
התחייבויות והתחייבויות תלויות העומדות בתנאים להכרה בהתאם לIFRS 3-
בדבר צירופי עסקים מוכרים לפי שווים ההוגן במועד הרכישה ,פרט לנכסים
בלתי שוטפים )או קבוצות מימוש( המסווגים כמוחזקים למכירה בהתאם ל-
 IFRS 5בדבר נכסים בלתי שוטפים המוחזקים למכירה ופעילויות מופסקות,
המוכרים ונמדדים בשוויים ההוגן בניכוי עלויות מכירה.
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נייר חדרה בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים
ביאור  - 2עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(
ח .צירופי עסקים )המשך(
מוניטין הנובע מצירוף העסקים מוכר כנכס ונמדד לראשונה לפי העלות ,המהווה
את עודף עלות צירוף העסקים על זכויות הקבוצה בשווי ההוגן נטו של הנכסים
המזוהים ,ההתחייבויות והתחייבויות תלויות שהוכרו .אם לאחר הערכה חוזרת,
סך זכויות הקבוצה בשווי ההוגן נטו בנכסים המזוהים ,בהתחייבויות
ובהתחייבויות תלויות שהוכרו עולה על עלות צירוף העסקים ,העודף מוכר
מיידית בדוח רווח והפסד.
בצירופי עסקים ,בהם מושגת השליטה לאחר מספר רכישות )רכישה בשלבים(,
יימדדו הנכסים ,ההתחייבויות וההתחייבויות התלויות של הנרכשת בשווי הוגן
במועד השגת השליטה ,תוך זקיפת ההפרש בין שוויים הוגן במועד ביצוע
הרכישות שקדמו לצירוף העסקים לבין שוויים ההוגן במועד צירוף העסקים
לרווח הכולל האחר לסעיף "רווח )הפסד( בגין רכישה בשלבים" .קרן ההון
הנוצרת בגין שערוכים אלו ,מועברת לעודפים במועד הפחתת הפריט אשר בגינו
נוצרה.
זכויות בעלי מניות המיעוט בנרכשת נמדדות לראשונה במועד צירוף העסקים
בהתאם לחלקם היחסי בשווי ההוגן נטו של הנכסים ,ההתחייבויות
וההתחייבויות התלויות שהוכרו .לעניין המדיניות החשבונאית לגבי זכויות
המיעוט ראה ביאור  2ז .2
לעניין פרסום ) IFRS 3מתוקן(" ,צירופי עסקים" ראה ביאור  3ג' להלן.
ט.

השקעות בחברות כלולות
חברה כלולה הינה ישות שלקבוצה יש בה השפעה מהותית ,והיא אינה חברה בת
או זכות בעסקה משותפת .השפעה מהותית היא הכוח להשתתף בקבלת
ההחלטות הנוגעות למדיניות הפיננסית והתפעולית של החברה המוחזקת ,אך
אינה שליטה או שליטה משותפת במדיניות זו.
דוחות כספיים של חברות כלולות ,הערוכים שלא על פי המדיניות החשבונאית
של הקבוצה מותאמים ,לפני הכללתם בדוחות הכספיים של החברה ,למדיניות
החשבונאית של הקבוצה.
התוצאות ,הנכסים וההתחייבויות של חברות כלולות נכללים בדוחות הכספיים
המאוחדים של החברה תוך שימוש בשיטת השווי המאזני .על פי שיטת השווי
המאזני ,השקעות בחברות כלולות נכללות בדוח על המצב הכספי המאוחד
בעלות המותאמת לשינויים שאירעו לאחר הרכישה בחלקה של הקבוצה בנכסים
נטו ,לרבות קרנות ההון של הכלולה ,בניכוי ירידת ערך ,במידה וחלה ,בערכה.
הפסדי חברה כלולה העולים על זכויות הקבוצה באותה חברה )כולל זכויות
כלשהן לזמן ארוך אשר במהותן הינן חלק בהשקעות הקבוצה נטו ,בחברה
הכלולה( אינם מוכרים אלא אם קיימת מחויבות משפטית או משתמעת של
הקבוצה לשלם או שבוצעו תשלומים בעבור החברה הכלולה.
רווחים או הפסדים מהותיים הנוצרים מעסקאות המבוצעות בין החברה ו/או
חברה מאוחדת לבין חברה כלולה של הקבוצה ,מבוטלים בהתאם לחלקה של
הקבוצה בזכויות החברה הכלולה הרלוונטית.
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נייר חדרה בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים
ביאור  - 2עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(
י.

מוניטין
מוניטין הנובע מרכישה של חברה מאוחדת נמדד בגובה עודף עלות הרכישה ,על
השווי ההוגן נטו של הנכסים המזוהים ,ההתחייבויות וההתחייבויות התלויות
של החברה המאוחדת שהוכרו במועד הרכישה.
מוניטין מוכר לראשונה כנכס לפי עלותו ,ונמדד בתקופות עוקבות לפי עלותו
בניכוי הפסדים מירידת ערך שנצברו.
לצורך בחינת ירידת ערך ,מוניטין מוקצה לכל אחת מהיחידות מניבות המזומנים
של הקבוצה שצפויה להן תועלת מהסינרגיה של צירוף העסקים .יחידות מניבות
מזומנים להן הוקצה מוניטין ,נבדקות לצורך בחינת ירידת ערכן מידי שנה או
בתדירות גבוהה יותר כאשר יש סימנים המעידים על ירידת ערך אפשרית של
יחידה כאמור .כאשר סכום בר השבה של יחידה מניבה מזומנים נמוך מערכה
הפנקסני של אותה יחידה ,מוקצה ההפסד מירידת הערך ראשית להפחתת הערך
הפנקסני של מוניטין כלשהו המיוחס ליחידה מניבת המזומנים .לאחר מכן,
מוקצה יתרת ההפסד מירידת ערך ,אם נותרה ,לנכסים אחרים של היחידה
מניבת המזומנים ,באופן יחסי לערכם הפנקסני .הפסד מירידת ערך של מוניטין
אינו מבוטל בתקופות עוקבות.
בעת מימוש של חברה מאוחדת סכום המוניטין המתייחס נכלל בקביעת הרווח
או ההפסד מהמימוש.
לעניין תיקון  IAS36כחלק מפרוייקט השיפורים השנתיים לשנת  ,2009לגבי
הקצאת מוניטין לצורך ירידת ערך ראה ביאור  3ג' להלן.
לעניין פרסום ) IFRS3מתוקן(" ,צירופי עסקים" ראה ביאור  3ג' להלן.

יא .רכוש קבוע
רכוש קבוע הוא פריט מוחשי ,אשר מוחזק לצורך שימוש בייצור או בהספקת
סחורות או שירותים ,או להשכרה לאחרים ,אשר חזוי כי ישתמשו בו במשך יותר
מתקופה אחת .החברה מציגה את פריטי הרכוש הקבוע שלה באופן הבא:
במודל העלות  -פריטי רכוש קבוע מוצגים במאזן לפי עלותם )בניכוי מענקי
השקעה שנתקבלו( בניכוי פחת שנצבר ,ובניכוי הפסדים מירידת ערך שנצברו.
העלות כוללת את עלות הרכישה של הנכס וכן עלויות שניתן לייחס במישרין
להבאת הנכס למיקום ולמצב הדרושים לצורך הפעלתו באופן שהתכוונה אליו
ההנהלה .עלות נכסים כשירים כוללת גם עלויות אשראי שיש להוונן כאמור
בביאור  2יד' להלן.
חלקי החילוף שאינם משמשים באופן שוטף מיועדים לשימוש במסגרת פריטי
רכוש קבוע ,במידת הצורך .מהות החזקתם הינה מניעה של עיכובים מיותרים
בתהליך הייצור ,ומניעת מחסור עתידי בחלקי חילוף .חלקי החילוף שאינם
משמשים באופן שוטף לא הותקנו על פריטי הרכוש הקבוע ,ולכן אינם זמינים
לשימוש במצבם הנוכחי .לאור זאת ,מוצגים חלקי החילוף שאינם משמשים
באופן שוטף במסגרת הרכוש הקבוע ,ומופחתים במועד התקנתם על גבי פריט
הרכוש הקבוע.
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נייר חדרה בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים
ביאור  - 2עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(
יא .רכוש קבוע )המשך(
הפחתת הרכוש הקבוע מבוצעת באופן שיטתי לפי שיטת הקו הישר על פני אורך
החיים השימושיים הצפוי של הנכס מהמועד בו הנכס מוכן לשימושו המיועד תוך
הבאה בחשבון של ערך שייר צפוי בתום החיים השימושיים.
אורך החיים השימושיים בו נעשה שימוש בחישוב הפחת הינו כדלקמן:
מבנים
מכונות וציוד
כלי רכב
ריהוט וציוד משרדי

אורך חיים שימושיים
 10-50שנים
 7-20שנים
 5-7שנים
 3-17שנים

ערכי השייר ,שיטת הפחת ואורך החיים השימושיים של הנכס נסקרים בידי
הנהלת החברה בתום כל שנת כספים .שינויים מטופלים כשינויי אומדן בדרך של
"מכאן ולהבא".
רווח או הפסד הנוצר כתוצאה ממכירה או הוצאה משימוש של פריט רכוש קבוע
נקבע לפי ההפרש שבין התקבולים ממכירתו לבין ערכו הפנקסני במועד המכירה
או ההוצאה משימוש ,ונזקף לדוח רווח והפסד.
יב .נכסים בלתי מוחשיים
) (1נכסים בלתי מוחשיים ,פרט למוניטין
נכסים בלתי מוחשיים הם נכסים לא כספיים ניתנים לזיהוי חסרי מהות
פיזית.
אומדן משך החיים השימושיים של נכסים בלתי מוחשיים בעלי אורך חיים
שימושיים בלתי מוגדר ,נבחן בתום כל שנת דיווח .שינוי אומדן אורך החיים
השימושיים של נכס בלתי מוחשי המשתנה מבלתי מוגדר למוגדר ,מטופל
בדרך של "מכאן ולהבא".
נכסים בלתי מוחשיים בעלי אורך חיים שימושיים מוגדר מופחתים בקו ישר
על פני אורך החיים השימושיים המשוער שלהם בכפוף לבחינת ירידת ערך.
שינוי אומדן אורך החיים השימושיים של נכס בלתי מוחשי בעל אורך חיים
מוגדר ,מטופל בדרך של "מכאן ולהבא".
לעניין הטיפול החשבונאי במוניטין ראה ביאור  2י' לעיל.
אורך החיים השימושיים בו נעשה שימוש בהפחתת נכסים בלתי מוחשיים
בעלי אורך חיים שימושיים מוגדר הינו כדלקמן:
קשרי לקוחות
תוכנה

 5-10שנים
 3שנים

) (2נכסים בלתי מוחשיים שנרכשו במסגרת צירופי עסקים
נכסים בלתי מוחשיים שנרכשו במסגרת צירופי עסקים הינם מזוהים
ומוכרים בנפרד ממוניטין כאשר הם עומדים בהגדרת נכס בלתי מוחשי
ושווים ההוגן ניתן למדידה באופן מהימן .העלות של נכסים בלתי מוחשיים
כאלה היא שווים ההוגן במועד צירוף העסקים.
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נייר חדרה בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים

ביאור  - 2עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(
יב .נכסים בלתי מוחשיים )המשך(
) (2נכסים בלתי מוחשיים שנרכשו במסגרת צירופי עסקים )המשך(
בתקופות העוקבות להכרה הראשונית ,נכסים בלתי מוחשיים שנרכשו
במסגרת צירופי עסקים מוצגים לפי עלותם בניכוי הפחתה והפסדים מירידת
ערך שנצברו .הפחתת נכסים בלתי מוחשיים בעלי אורך חיים מוגדר,
מחושבת על בסיס הקו הישר על פני משך החיים השימושיים המשוער
שלהם .אומדן משך החיים ושיטת ההפחתה נבחנים בתום כל שנת דיווח
כאשר השפעת שינויי אומדן מטופלת בדרך של "מכאן ולהבא".
לעניין פרסום ) IFRS3מתוקן(" ,צירופי עסקים" ,ראה ביאור  3ג' להלן.
יג .ירידת ערך נכסים מוחשיים ובלתי מוחשיים ,פרט למוניטין
בתום כל תקופת דיווח ,בוחנת הקבוצה את הערך הפנקסני של נכסיה המוחשיים
והבלתי מוחשיים ,למעט מלאי ,במטרה לקבוע האם קיימים סימנים כלשהם
המעידים על ירידת ערך של נכסים אלו .במידה וקיימים סימנים כאמור ,נאמד
סכום בר-השבה של הנכס במטרה לקבוע את סכום ההפסד מירידת ערך שנוצר,
אם בכלל .כאשר לא ניתן לאמוד את הסכום בר ההשבה של נכס בודד ,אומדת
הקבוצה את הסכום בר-ההשבה של היחידה מניבת-המזומנים אליה שייך הנכס.
נכסים משותפים מוקצים אף הם ליחידות המניבות מזומנים הבודדות במידה
וניתן לזהות בסיס סביר ועקבי להקצאה כזו .במידה ולא ניתן להקצות את
הנכסים המשותפים ליחידות מניבות המזומנים הבודדות על בסיס האמור,
מוקצים הנכסים המשותפים לקבוצות הקטנות ביותר של יחידות מניבות-
מזומנים שלגביהן ניתן לזהות בסיס הקצאה סביר ועקבי.
נכסים בלתי מוחשיים בעלי אורך חיים שימושיים בלתי מוגדר וכן נכסים בלתי
מוחשיים שאינם זמינים עדיין לשימוש ,נבחנים לצורך ירידת ערך אחת לשנה ,או
בתדירות גבוהה יותר בהתקיים סימנים המעידים על ירידת ערך של נכס.
סכום בר-השבה הינו הגבוה מבין מחיר המכירה של הנכס בניכוי עלויות מכירה
לבין שווי השימוש בו .בהערכת שווי השימוש ,אומדני תזרימי המזומנים
העתידיים מנוכים לערכם הנוכחי תוך שימוש בשיעור ניכיון לפני מס המשקף את
הערכות השוק הנוכחיות לגבי ערך הזמן של הכסף ואת הסיכונים הספציפיים
לנכס בגינם לא הותאם אומדן תזרימי המזומנים העתידיים.
כאשר סכום בר-ההשבה של נכס )או של יחידה מניבה-מזומנים( נאמד כנמוך
מערכו הפנקסני ,הערך הפנקסני של הנכס )או של היחידה מניבה-מזומנים(
מופחת לסכום בר -ההשבה שלו .הפסד מירידת ערך מוכר מיידית כהוצאה בדוח
רווח והפסד.
כאשר הפסד מירידת ערך שהוכר בתקופות קודמות מתבטל  ,הערך הפנקסני של
הנכס )או של היחידה מניבה-מזומנים( מוגדל בחזרה לאומדן סכום בר -ההשבה
העדכני ,אך לא יותר מערכו הפנקסני של הנכס )או של היחידה מניבה-מזומנים(
שהיה קיים אילו לא הוכר בגינו בתקופות קודמות הפסד מירידת ערך .ביטול
הפסד מירידת ערך מוכר מיידית בדוח רווח והפסד.
באשר לירידת ערך של מוניטין ראה ביאור  2י לעיל .
באשר לירידת ערך של השקעה בחברה כלולה ראה ביאור  2ט לעיל.
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נייר חדרה בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים
ביאור  - 2עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(
יד .עלויות אשראי
עלויות אשראי הניתנות לייחוס באופן ישיר לרכישה ,הקמה או יצור של נכסים
כשירים אשר הכנתם לשימוש המיועד להם או למכירתם מצריך פרק זמן
משמעותי ,מהוונות לעלות אותם נכסים עד למועד בו נכסים אלו מוכנים
בעיקרם לשימושם המיועד או למכירתם .הפרשי שער בגין הלוואות הנקובות
במטבע השונה מש"ח ,מהוונים לעלות אותם נכסים עד למידה שהם נחשבים
כתיאום לעלויות הריבית.
הכנסות הנובעות מהשקעה זמנית של אשראי ספציפי שהתקבל לצורך השקעה
בנכסים כשירים ,מנוכות מעלויות האשראי הכשירות להיוון.
כל יתר עלויות האשראי מוכרות בדוח רווח והפסד במועד היווצרותן.
לעניין פרסום ) IAS 23מתוקן(" ,עלויות אשראי" ראה ביאור  3ב' להלן.
טו .מלאי
מלאי הוא נכס המוחזק לצרכי מכירה במהלך העסקים הרגיל ,בתהליך ייצור
לצרכי מכירה או חומרים שיצרכו בתהליך הייצור או במהלך הספקת
השירותים.
מלאי מוצג לפי הנמוך מבין עלותו לבין השווי מימוש נטו שלו .עלות המלאי
כוללת את כל עלויות הרכישה ,עלויות עבודה ישירות ,עלויות תקורה קבועות
ומשתנות וכן עלויות אחרות שהתהוו בהבאת המלאי למיקומו ומצבו הנוכחיים.
שווי מימוש נטו מייצג את אומדן מחיר המכירה במהלך העסקים הרגיל בניכוי
אומדן העלויות להשלמה ואומדן העלויות הדרושות לביצוע המכירה.
מלאי הנרכש בתנאי אשראי ,אשר כוללים מרכיב מימון ,מוצג לפי עלות התואמת
את עלות הקנייה בתנאי אשראי רגילים .ההפרש בין סכום הקנייה בפועל לבין
העלות התואמת את עלות הקנייה בתנאי אשראי רגילים ,מוכר כהוצאת ריבית
בתקופת האשראי.
העלות נקבעה כדלהלן:
חומרי גלם ,רכיבים ואריזה

 -בשיטת ממוצע משוקלל.

תוצרת גמורה ותוצרת בעיבוד  -לפי עלות מחושבת בהתאם לתמחיר ספיגה של
עלויות הייצור שהתהוו בייצור התוצרת
הגמורה.
חלקי החילוף המשמשים באופן שוטף אינם משויכים לפריט רכוש קבוע ספציפי.
חלק מחלקי חילוף אלה אף נמכר לחברות הכלולות של הקבוצה ,במידת הצורך,
ומהווה מלאי עסקי .בהתבסס על הניסיון שנצבר בחברה ,משך החזקת חלקי
חילוף אלה אינו עולה על  12חודשים .לאור זאת ,מוצגים חלקי החילוף
המשמשים באופן שוטף במסגרת סעיף המלאי ,ומוכרים בדוח רווח והפסד עם
צריכתם.
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נייר חדרה בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים
ביאור  - 2עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(
טז .נכסים פיננסיים
 .1כללי
נכסים פיננסיים מוכרים בדוח על המצב הכספי של החברה כאשר החברה
הופכת להיות צד לתנאים החוזיים של המכשיר .מקום שרכישה או מכירה
של השקעה הינם תחת חוזה שתנאיו דורשים העברת ההשקעה במסגרת
הזמן המקובלת על ידי השוק המתייחס ,ההשקעה מוכרת או נגרעת במועד
המסחר )המועד בו החברה התחייבה לרכוש או למכור נכס(.
השקעות בנכסים פיננסיים מוכרות לראשונה לפי שווי הוגן בתוספת עלויות
עסקה ,למעט אותם נכסים פיננסיים המסווגים בקטגוריית שווי הוגן דרך
רווח והפסד ,אשר מוכרים לראשונה לפי שוויים ההוגן.
הנכסים הפיננסיים בחברה מסווגים להלוואות וחייבים ולנכסים פיננסים
בשווי הוגן דרך רווח והפסד .הסיווג לקטגוריות אלו תלוי בטבעו ובמטרת
החזקתו של הנכס הפיננסי המוחזק והוא נקבע במועד ההכרה הראשוני של
הנכס הפיננסי.
לעניין תיקון " ,IFRS7מכשירים פיננסיים :גלויים" ,ראה ביאור  3א )(1
להלן.
לעניין תיקון " ,IAS39מכשירים פיננסיים :הכרה ומדידה" ,במסגרת
פרוייקט השיפורים השנתיים לשנת  2009בדבר תחילת התקן ,ראה ביאור 3
ג' להלן.
לעניין פרסום " IFRS9מכשירים פיננסיים" ,ראה ביאור  3ג' להלן.
 .2הלוואות וחייבים
לקוחות ,פיקדונות ,הלוואות וחייבים אחרים עם תשלומים קבועים או
הניתנים לקביעה שאין להם ציטוט בשוק פעיל ,מסווגים כהלוואות וחייבים.
הלוואות וחייבים נמדדים בעלות מופחתת תוך שימוש בשיטת הריבית
האפקטיבית בניכוי ירידת ערך ,אם ישנה כזו .הכנסות ריבית מוכרות
בשיטת הריבית האפקטיבית ,למעט בגין חייבים לזמן קצר כאשר סכומי
הריבית בהם יש להכיר אינם מהותיים.
 .3נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח והפסד
נכסים פיננסיים מסווגים כ"נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח והפסד"
כאשר אותם נכסים מוחזקים לצורכי מסחר או כאשר הם יועדו כנכסים
פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח והפסד.
נכס פיננסי מסווג כמוחזק למטרות מסחר ,אם:
• הוא נרכש בעיקרו למטרת מכירה בעתיד הקרוב; או
• הוא מהווה חלק מתיק של מכשירים פיננסיים מזוהים ,המנוהלים יחד
ע"י הקבוצה ושיש לו דפוס מעשי מוכח של פעילות לצורך הפקת רווחים
בזמן הקצר; או
• הוא נגזר שאינו מיועד ואפקטיבי כמכשיר מגדר.
לחברה נגזרים שאינם מיועדים ואפקטיביים כמכשירים מגדרים אשר
מוצגים בשווי הוגן .כל רווח או הפסד הנובע משינויים בשווי ההוגן,
לרבות אלה שמקורם בשינויים בשערי חליפין ,מוכר בדוח רווח והפסד
בתקופה בה התרחש השינוי.
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נייר חדרה בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים
ביאור  - 2עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(
טז .נכסים פיננסיים )המשך(
 .4ירידת ערך של נכסים פיננסיים
נכסים פיננסיים ,למעט נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח והפסד,
נבחנים בכל תאריך מאזן לצורך זיהוי קיומם של סימנים לירידת ערך.
ירידת ערך כאמור מתהווה כאשר יש ראיות אובייקטיביות לכך שכתוצאה
מאירוע אחד ,או יותר שהתרחש לאחר מועד ההכרה הראשונית בנכס
הפיננסי ,הושפעו לרעה תזרימי המזומנים העתידיים הצפויים של הנכס.
סימנים לירידת ערך עשויים לכלול:
• קשיים פיננסיים משמעותיים של החייב;
• אי עמידה בתשלומים שוטפים של קרן או ריבית;
• צפי כי החייב ייקלע לפשיטת רגל או ארגון מחדש של חובות;
בגין נכסים פיננסיים מסוימים ,דוגמת לקוחות בגינם לא זוהו סימנים
לירידת ערך ,בוחנת החברה על-בסיס ספציפי את קיומה של ירידת ערך,
בהתבסס על ניסיון העבר ושינויים ברמת הפיגור בתשלומים ,וכן שינויים
כלכליים המיוחסים לענף ולסביבה הכלכלית בה הם פועלים.
ההפסד מירידת ערך לגבי הנכסים הפיננסיים מוקטן מהערך הפנקסני של
הנכס הפיננסי באופן ישיר ,למעט הפסד מירידת ערך של לקוחות וחייבים
מסחריים ,אשר נזקף לחשבון הפרשה .מחיקת חובות לקוחות אשר אינם
ברי-גבייה נזקפת לחשבון ההפרשה .גבייה בתקופות עוקבות של סכומים
שנמחקו בעבר מזוכים כנגד חשבון ההפרשה .השינויים בערך הפנקסני של
חשבון ההפרשה מוכרים בדוח רווח והפסד.
יז .התחייבויות פיננסיות ומכשירים הוניים שהונפקו ע"י הקבוצה
 .1סיווג כהתחייבות פיננסית או כמכשיר הוני
מכשירים פיננסיים לא נגזרים מסווגים כהתחייבות פיננסית או כמכשיר
הוני ,בהתאם למהות ההסדרים החוזיים שבבסיסם.
מכשיר הוני הוא כל חוזה המעיד על זכות שייר בנכסי הקבוצה לאחר
הפחתת כל התחייבויותיה .מכשירים הוניים שהונפקו על ידי החברה
נרשמים לפי תמורת הנפקתם בניכוי הוצאות המתייחסות במישרין להנפקת
מכשירים אלו.
התחייבויות פיננסיות מוצגות ונמדדות בהתאם לסיווג הבא:
• התחייבויות פיננסיות בשווי הוגן דרך רווח והפסד.
• התחייבויות פיננסיות אחרות.
לעניין פרסום תיקון  ,IAS 32מכשירים פיננסיים :הצגה ,ו :IAS 1-הצגת
דוחות כספיים ראה ביאור  3ב' להלן.
 .2כתבי אופציה למכירת מניות חברה כלולה
לחברה קיימת התחיבות הנובעת מאופציה שניתנה למכירת מניות חברה
כלולה ,המקנים למחזיק בה זכות למכור לחברה את החזקותיו בחברה
כלולה בתמורה לסכום משתנה של מזומן.
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נייר חדרה בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים
ביאור  - 2עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(
יז .התחייבויות פיננסיות ומכשירים הוניים שהונפקו ע"י הקבוצה )המשך(
 .2כתבי אופציה למכירת מניות חברה כלולה )המשך(
שווי האופציה חושב על פי השווי הכלכלי של האופציה ומוצג במסגרת
ההתחייבות שוטפות .האופציה מסווגת כהתחייבויות בשווי הוגן דרך רווח
והפסד.
כל רווח או הפסד הנובע משינויים בשווי ההוגן של האופציה מוכר בדוח
רווח והפסד.
לפרטים נוספים על תנאי האופציה ראה ביאור  5ב' ) (3להלן.
 .3התחייבויות פיננסיות אחרות
התחייבות פיננסית אחרת )שטר הון לחברה כלולה( מוכרות לראשונה בשווי
הוגן לאחר ניכוי עלויות עסקה .לאחר מועד ההכרה הראשונית התחייבויות
פיננסיות אחרות נמדדות בעלות מופחתת תוך שימוש בשיטת הריבית
האפקטיבית.
שיטת הריבית האפקטיבית היא שיטה לחישוב העלות המופחתת של
התחייבות פיננסית ושל הקצאת הוצאות ריבית על פני התקופה הרלוונטית.
שיעור הריבית האפקטיבי הוא השיעור שמנכה באופן מדויק את הזרם
החזוי של תזרימי המזומנים העתידיים על פני אורך החיים הצפוי של
ההתחייבות הפיננסית לערכה הפנקסני ,או מקום שמתאים ,לתקופה קצרה
יותר.
התחייבויות פיננסיות העומדות לפרעון מיידי מוצגות בערכן המלא.
לעניין הטיפול בהתחייבויות פיננסיות אחרות הצמודות למדד המחירים
לצרכן ראה ביאור  2יז' ) (4להלן.
 .4התחייבויות פיננסיות הצמודות למדד המחירים לצרכן
לחברה התחייבויות פיננסיות הצמודות למדד המחירים לצרכן )להלן -
המדד( שאינן נמדדות לפי שווי הוגן דרך רווח והפסד .בגין התחייבויות אלה
החברה קובעת את שיעור הריבית האפקטיבי כשיעור ריאלי בתוספת הפרשי
הצמדה על פי השינויים במדד שהיו בפועל עד לתום תקופת הדיווח.
 .5גריעת התחייבויות פיננסיות
התחייבות פיננסית מוסרת כאשר ,ורק כאשר ,היא מסולקת – דהיינו כאשר
המחויבות שהוגדרה בחוזה נפרעת ,מבוטלת או פוקעת.
לעניין פרסום " ,IFRIC19סילוק התחייבות פיננסיות על ידי מכשירים
הוניים" ,ראה ביאור  3ג' להלן.
יח .מכשירים פיננסיים נגזרים וחשבונאות גידור
 .1כללי
הקבוצה עושה שימוש במגוון מכשירים פיננסים נגזרים על מנת לנהל את
החשיפות לשינויי ריבית ושערי מטבע חוץ .בין השאר ,רוכשת הקבוצה
עסקאות אקדמה ) (Forwardעל שערי מטבע ,עסקאות אופציה )כולל
צילינדר( על שערי מטבע וכן עסקת אקדמה ) (Forwardעל מדד המחירים,
בגין אגרות החוב.
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נייר חדרה בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים
ביאור  - 2עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(
יח .מכשירים פיננסיים נגזרים וחשבונאות גידור )המשך(
 .1כללי )המשך(
מכשירים פיננסיים נגזרים מוכרים לראשונה במועד ההתקשרות ובתום כל
תקופת דיווח שלאחר מכן לפי שוויים ההוגן .שינויים בשווי ההוגן של
מכשירים פיננסיים נגזרים נזקפים ככלל לדוח רווח והפסד .עיתוי ההכרה
בדוח רווח והפסד של שינויים בשווי ההוגן של מכשירים פיננסיים נגזרים,
אשר יועדו למטרת גידור ,כאשר גידור זה הינו אפקטיבי ועונה לכל התנאים
לקביעת יחסי גידור ,מותנה באופי ובסוג הגידור ,כמפורט בסעיף  2להלן.
סיווגם המאזני של מכשירים פיננסיים נגזרים המשמשים לגידור בדוח על
המצב הכספי ,נקבע בהתאם למשך הזמן החוזי של המכשיר הפיננסי הנגזר.
אם יתרת הזמן החוזית של הנגזר עולה על  12חודשים ,הנגזר יוצג בדוח על
המצב הכספי כפריט לא שוטף ,ואם יתרת הזמן אינה עולה על  12חודשים
יסווג הנגזר כפריט שוטף.
לעניין תיקון " ,IFRS7מכשירים פיננסיים :גילויים" ,ראה ביאור  3א' )(1
להלן.
 .2חשבונאות גידור
הקבוצה מייעדת לגידור מכשירים פיננסיים נגזרים .הפריטים המגדרים
מיועדים כגידור תזרימי מזומנים .עסקאות לגידור סיכוני מטבע חוץ
הנובעים מהתקשרויות איתנות מטופלים כגידור תזרימי מזומנים.
יחסי הגידור מתועדים בידי החברה במועד ההתקשרות בעסקת הגידור.
במסגרת התיעוד ,מזוהים המכשיר המגדר ,הפריט המגודר ,הסיכון המגודר,
אסטרטגית הגידור המיושמת ,ונבחנת מידת ההתאמה של האסטרטגיה
למדיניות הכוללת של הקבוצה בכל סוג גידור .בנוסף ,החל מתחילת יחסי
הגידור ולאורך כל תקופתם ,מתעדת החברה את המידה בה המכשיר המגדר
אפקטיבי בקיזוז החשיפה לשינויים בשווי ההוגן או בתזרימי המזומנים בגין
הסיכון המגודר על הפריט המגודר.
סיווגם המאזני של מכשירים מגדרים נקבע בהתאם ליתרת התקופה של
יחסי הגידור בתום תקופת הדיווח – אם בתום תקופת הדיווח עולה יתרת
תקופת יחסי הגידור על  12חודשים ,מסווג המכשיר המגדר בדוח על המצב
הכספי כנכס או כהתחייבות בלתי שוטפים .במידה ובתום תקופת הדיווח
יתרת תקופת יחסי הגידור אינה עולה על  12חודשים ,מסווג המכשיר המגדר
בדוח על המצב הכספי כנכס או כהתחייבות שוטפים.
הקבוצה מיישמת חשבונאות גידור תזרימי מזומנים הן בגין עסקאות
עתידיות ,פיקדונות במטבע חוץ ועסקאות אופציות על מטבע חוץ המיועדים
להבטחת תשלומים עבור רכישת רכוש קבוע במטבע חוץ ,הן בגין עסקאות
עתידיות לרכישה או למכירה של מטבע חוץ המיועדות להבטחת תשלום
עבור ייבוא אשר צמודים למטבע חוץ והן בגין עסקאות עתידיות על מדד
המחירים לצרכן המיועדות להבטחת תשלומים בגין אגרות החוב צמודות
המדד .החלק האפקטיבי בשינויים בערכם של מכשירים פיננסיים המיועדים
לגידור תזרימי מזומנים מוכר ברווח הכולל האחר בסעיף "רווח )הפסד( בגין
גידור תזרים מזומנים" והחלק שאינו אפקטיבי מוכר מיידית בדוח רווח
והפסד.
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נייר חדרה בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים
ביאור  - 2עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(
יח .מכשירים פיננסיים נגזרים וחשבונאות גידור )המשך(
 .2חשבונאות גידור )המשך(
חשבונאות גידור תזרימי מזומנים מופסקת כאשר המכשיר המגדר פוקע,
נמכר או ממומש או כאשר יחסי הגידור אינם עומדים עוד בתנאי הסף
לגידור .לאחר הפסקת חשבונאות הגידור ,הסכומים שנזקפו לרווח הכולל
האחר מסווגים לדוח רווח והפסד כאשר הפריט המגודר או העסקה החזויה
המגודרת נרשמים בדוח רווח והפסד.
בעת גידור עסקה חזויה על נכסים לא פיננסיים )רכוש קבוע( ,רווחים או
הפסדים שנזקפו לרווח הכולל האחר נזקפים לעלות הראשונית של הפריט
המגודר מיד עם ההכרה הראשונית בו ונזקפת לדוח רווח והפסד לאורך
תקופת ההפחתה של הרכוש הקבוע שבגינו נזקפה.
לעניין תיקון " ,IAS39מכשירים פיננסיים :הכרה ומדידה" במסגרת
פרוייקט השיפורים השנתיים לשנת  2009בדבר סיווג לרווח והפסד של
הרווחים )הפסדים( שנזקפו לרווח הכולל האחר בגין שינויים בשווי של
מכשירים מגדרים ,ראה ביאור  3ג' להלן.
יט .הכרה בהכנסה
הכנסה נמדדת לפי השווי ההוגן של התמורה שהתקבלה ו/או התמורה שהקבוצה
זכאית לקבל בגין הכנסה ממכירת סחורות במהלך העסקים הרגיל .ההכנסה
מוצגת לאחר ניכוי אומדנים להחזרות ,הנחות וכדומה.
 .1הכנסה ממכירת סחורות
ההכנסה ממכירת סחורות מוכרת בהתקיים כל התנאים הבאים:
• הקבוצה העבירה לקונה את הסיכונים והתשואות המשמעותיים
הנגזרים מהבעלות על הסחורות;
• הקבוצה אינה שומרת מעורבות ניהולית נמשכת ברמה המאפיינת ,בדרך
כלל ,בעלות ואינה שומרת את השליטה האפקטיבית על הסחורות
שנמכרו;
• סכום ההכנסה ניתן למדידה באופן מהימן;
• צפוי שההטבות הכלכליות הקשורות לעסקה יזרמו לקבוצה; וכן
• העלויות שהתהוו או יתהוו בגין העסקה ניתנות למדידה באופן מהימן.
 .2הכנסות ריבית
הכנסות ריבית נצברות על בסיס עיתי בהתחשב בקרן לפירעון ותוך שימוש
בשיטת הריבית האפקטיבית.
 .3הכנסות מדיבידנד
הכנסות מדיבידנד בגין השקעות מוכרות במועד בו נוצרה הזכאות לקבלת
הדיבידנד.
 .4הכרה בהכנסות על בסיס ברוטו או על בסיס נטו
בעסקאות בהן פועלת החברה כסוכנת או כמתווכת ממכירת חשמל ,מים,
קיטור ושירותים לוגיסטיים לחברות הקבוצה ללא נשיאה בסיכונים
ובתשואות הנגזרים מהעסקה ,מוצגות הכנסות החברה מהעסקאות על
בסיס נטו.
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נייר חדרה בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים
ביאור  - 2עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(
כ .חכירות
הסדרי חכירה מסווגים כחכירה מימונית כאשר תנאי החוזה מעבירים את כל
הסיכונים והתשואות המשמעותיים הנגזרים מהבעלות לחוכר .יתר החכירות
מסווגות כחכירות תפעוליות.
חכירות קרקע ממנהל מקרקעי ישראל
חכירות קרקע ממנהל מקרקעי ישראל מסווגות כחכירות תפעוליות .תשלומי
החכירה הנדחים ששולמו במועד תחילת החכירה מוצגים בדוח על המצב הכספי
בסעיף "תשלומים בגין הוצאות מראש בגין חכירה תפעולית" ,ומופחתים על
בסיס קו ישר על-פני יתרת תקופת החכירה ,תוך הכללת אופציית הארכה.
לעניין פרסום התיקון ל" IAS17 -חכירות" ,במסגרת פרוייקט השיפורים
השנתיים לשנת  ,2009ראה ביאור  3ג' להלן.
כא .הפרשות
הפרשות מוכרות כאשר לקבוצה קיימת מחויבות משפטית או מחויבות
משתמעת כתוצאה מאירוע שהתרחש בעבר ,בגיננה צפוי שימוש במשאבים
כלכליים הניתנים לאומדן באופן מהימן על מנת לסלק את המחויבות.
הסכום המוכר כהפרשה משקף את האומדן הטוב ביותר של ההנהלה לגבי
הסכום שיידרש ליישוב המחויבות בהווה במועד הדוח על המצב הכספי תוך
הבאה בחשבון של הסיכונים ואי הוודאויות הכרוכים במחויבות .כאשר
ההפרשה נמדדת תוך שימוש בתזרימי מזומנים חזויים לצורך יישוב המחויבות,
הערך הפנקסני של ההפרשה הוא הערך הנוכחי של תזרימי המזומנים החזויים.
כאשר כל הסכום או חלקו הדרוש ליישוב המחויבות בהווה צפוי להיות מושב על
ידי צד שלישי ,מכירה הקבוצה בנכס ,בגין ההשבה ,עד לגובה ההפרשה שהוכרה,
רק כאשר וודאי למעשה ) (virtually certainשהשיפוי יתקבל וכן ניתן לאומדו
באופן מהימן.
כב .תשלומים מבוססי מניות
בהתאם ל IFRS 2-ו ,IFRIC 11-תשלומים מבוססי מניות לעובדים ,המסולקים
במכשירים הוניים של הקבוצה נמדדים בשווים ההוגן במועד ההענקה .החברה
מודדת במועד ההענקה את השווי ההוגן של המכשירים ההוניים המוענקים על
ידי שימוש במודל בלק-שולס) .לעניין אופן מדידת השווי ההוגן של תשלומים
מבוססי מניות ,ראה ביאור  .(11החברה מכירה בהסדרי התשלום מבוססי
המניות בדוחות הכספיים על פני תקופת ההבשלה כנגד גידול בהון העצמי ,תחת
סעיף "קרן הון בגין עסקאות תשלום מבוסס מניות" .בתום כל תקופת דיווח ,
אומדת החברה את מספר המכשירים ההוניים הצפוי להבשיל .שינוי אומדן
ביחס לתקופות קודמות מוכר בדוח רווח והפסד על פני יתרת תקופת ההבשלה.
לעניין פרסום תיקון " ,IFRS2תשלום מבוסס מניות" – תנאי הבשלה וביטולים
ראה ביאור  3ב' להלן.
לעניין פרסום תיקון " ,IFRS2תשלום מבוסס מניות" – עסקאות תשלום
מבוסס מניות המסולקות במזומן בקבוצה ,ראה ביאור  3ד' להלן.
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ביאור  - 2עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(
כג .מסים על הכנסה
 .1כללי
הוצאות )הכנסות( המסים על ההכנסה כוללות את סך המסים השוטפים ,וכן
את סך השינוי ביתרות המסים הנדחים ,למעט מסים נדחים הנובעים
מעסקאות שנזקפו ישירות להון העצמי.
 .2מסים שוטפים
הוצאות המסים השוטפים מחושבות בהתבסס על ההכנסה החייבת לצרכי
מס של החברה וחברות מאוחדות במהלך תקופת הדיווח .ההכנסה החייבת
שונה מהרווח לפני מסים על הכנסה ,בשל הכללת או אי הכללת פריטי
הכנסות והוצאות אשר חייבים במס או ניתנים לניכוי בתקופות דיווח שונות,
או שאינם חייבים במס או ניתנים לניכוי .נכסים והתחייבויות בגין מסים
שוטפים חושבו בהתבסס על שיעורי המס וחוקי המס אשר נחקקו או אשר
חקיקתם הושלמה למעשה עד תאריך הדוח על המצב הכספי.
 .3מסים נדחים
חברות הקבוצה יוצרות מיסים נדחים בגין הפרשים זמניים בין ערכם
לצורכי מס של נכסים והתחייבויות לבין ערכם בדוחות הכספיים .יתרות
המיסים הנדחים )נכס או התחייבות( מחושבות לפי שיעורי המס הצפויים
בעת מימושן ,בהתבסס על שיעורי המס וחוקי המס אשר נחקקו או אשר
חקיקתם הושלמה למעשה ,עד תאריך הדוח על המצב הכספי .התחייבויות
מסים נדחים מוכרות ,בדרך כלל ,בגין כל ההפרשים הזמניים בין ערכם
לצורכי מס של נכסים והתחייבויות לבין ערכם בדוחות הכספיים .נכסי
מסים נדחים מוכרים בגין כל ההפרשים הזמניים הניתנים לניכוי עד לסכום
שצפוי שתהיה הכנסה חייבת שכנגדה ניתן יהיה לנצל את ההפרש הזמני
הניתן לניכוי.
בחישוב המסים הנדחים לא מובאים בחשבון המיסים שהיו חלים במקרה
של מימוש ההשקעות בחברות מוחזקות ,מאחר ובכוונת הקבוצה להחזיק
בהשקעות ולפתחן .כמו כן לא מובאים בחשבון מיסים נדחים בגין חלוקת
רווחים בחברות אלו ,מאחר ומדיניות הקבוצה שלא לחלק דיבידנדים
החייבים במס בעתיד הנראה לעין.
נכסי והתחייבויות מסים נדחים מוצגים בקיזוז כאשר לישות קיימת זכות
משפטית ניתנת לאכיפה לקיזוז נכסי מסים שוטפים כנגד התחייבויות מסים
שוטפים ,וכאשר הם מתייחסים למסים על ההכנסה המוטלים על ידי אותה
רשות מס ,ובכוונת הקבוצה לסלק את נכסי והתחייבויות המסים השוטפים
על בסיס נטו.
כד .הטבות עובדים
 .1הטבות לאחר סיום העסקה
הטבות הקבוצה לאחר סיום העסקה כוללות :הטבות לגמלאים והתחייבות
בגין פיצויי פרישה ופיטורין .הטבות הקבוצה לאחר סיום העסקה הינן
בחלקן תוכניות להפקדה מוגדרת ובחלקן תוכניות להטבה מוגדרת.
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ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים
ביאור  - 2עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(
כד .הטבות עובדים )המשך(
 .1הטבות לאחר סיום העסקה )המשך(
עיקר עובדי הקבוצה חתומים על סעיף  14לחוק פיצויי פיטורין ,תשכ''ג-
 ,1963על פיו הפקדותיה השוטפות בקרנות פנסיה ו/או בפוליסות בחברות
ביטוח ,פוטרות אותה מכל התחייבות נוספת לעובדים ,בגינם הופקדו
הסכומים כאמור לעיל .הפקדות הכספים של הקבוצה במסגרת תכנית
להפקדה מוגדרת ) (Contribution Plan Definedנזקפות לרווח והפסד
במועד הספקת שירותי העבודה ,בגינם מחויבת הקבוצה לביצוע ההפקדה
ולא נדרשת הפרשה נוספת בדוחות הכספיים.
הוצאות בגין תכנית להטבה מוגדרת ) (Defined Benefit Planנזקפות
לרווח והפסד בהתאם לשיטת יחידת הזכאות החזויה )Projected Unit
 ,(Credit Methodתוך שימוש בהערכות אקטואריות המתבצעות בתום כל
תקופת הדיווח .הערך הנוכחי של מחויבות הקבוצה בגין תכנית להטבה
מוגדרת נקבע באמצעות היוון תזרימי המזומנים העתידיים הצפויים בגין
התכנית בתשואות שוק של אגרות חוב ממשלתיות ,הנקובות במטבע בו
ישולמו ההטבות בגין התכנית ,ובעלות תקופות פדיון הזהות בקירוב למועדי
הסילוק החזויים של התכנית.
רווחים והפסדים אקטואריים נזקפים לרווח הכולל האחר במועד
היווצרותם .עלות שירות עבר ) (Past Service Costמוכרת מיידית
בדוחות הרווח וההפסד של הקבוצה עד למידה שבה ההטבה הבשילה
).(Vested
התחייבות הקבוצה בגין תכנית הטבה מוגדרת המוצגת בדוח על המצב
הכספי כוללת את הערך הנוכחי של המחויבות בגין הטבה מוגדרת ,בתוספת
)בניכוי( רווחים )הפסדים( אקטואריים אשר טרם הוכרו ,בניכוי שוויים
ההוגן של נכסי התוכנית .נכס נטו ,המתהווה מהחישוב כאמור ,מוגבל לגובה
סכום ההפסדים האקטואריים בתוספת הערך הנוכחי של הטבות כלכליות
הזמינות בצורה של החזרים מהתוכנית או בצורה של הקטנה בהפקדות
עתידיות לתוכנית.
 .2הטבות עובדים לטווח קצר
הטבות עובדים לטווח קצר ,הן הטבות אשר עומדות לתשלום בתקופה
שאינה עולה על  12חודשים מתום התקופה בה סופק השירות המזכה
בהטבה.
הטבות עובדים לטווח קצר בחברה כוללות את התחייבות הקבוצה בגין
היעדרויות לזמן קצר ,חופשה ,תשלומי מענקים בגין פיצויים,רווח כפול .
הטבות אלו נזקפות לדוח רווח והפסד ,במועד היווצרותן .ההטבות נמדדות
על בסיס לא מהוון אותו חזוייה החברה לשלם .הפרש בין גובה ההטבות
לזמן קצר להן זכאי העובד ,לבין הסכום ששולם בגינן מוכר כנכס ,או
כהתחייבות.
לעניין תיקון ) IAS19מתוקן(" ,הטבות עובד" בדבר סיווג זכאות נצברת
לפיצוי בגין היעדרויות ,ראה ביאור  3א'  2להלן.
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ביאור  - 2עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(
כה .רווח למניה
החברה מחשבת את סכומי הרווח הבסיסי למניה לגבי רווח או הפסד ,המיוחס
לבעלי המניות של החברה על ידי חלוקת רווח או הפסד ,המיוחס לבעלי המניות
הרגילות של החברה ,בממוצע משוקלל של מספר המניות הרגילות הקיימות
במחזור במהלך תקופת הדיווח .לצורך חישוב הרווח המדולל למניה מתאמת
החברה את הרווח או ההפסד ,המיוחס לבעלי המניות הרגילות ,ואת הממוצע
המשוקלל של מספר המניות הקיימות במחזור ,בגין ההשפעות של כל המניות
הפוטנציאליות המדללות.
כו .שערי חליפין ובסיס ההצמדה
) (1יתרות במטבע חוץ ,או הצמודות אליו ,נכללות בדוחות הכספיים לפי שערי
החליפין היציגים שפורסמו על ידי בנק ישראל והיו תקפים לתום תקופת
הדיווח.
) (2יתרות הצמודות למדד המחירים לצרכן מוצגות בהתאם למדד בגין החודש
האחרון של תקופת הדיווח.
) (3להלן נתונים על שער החליפין של הדולר ושל היורו ונתונים על המדד:
שערי החליפין היציגים
של היורו
של הדולר
)ש"ח ל 1-דולר( )ש"ח ל 1-יורו(

תאריך הדוחות הכספיים

מדד המחירים לצרכן
מדד בגין בנקודות )*(

 31בדצמבר 2009

3.775

5.442

206.19

 31בדצמבר 2008

3.802

5.297

198.42

%
)(0.71
)(1.1

%
2.74
)(6.39

%
3.9
3.8

שיעורי השינוי לתקופה של:
שנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר 2009
שנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר 2008

)*( על פי המדד בגין החודש המסתיים בתום כל תקופת הדיווח ,לפי בסיס ממוצע .100 = 1993

ביאור  - 3תקני דיווח כספי חדשים ופרשנויות שפורסמו
א .תקנים ופרשניות חדשים המשפיעים על התקופה הנוכחית ו/או על תקופות
דיווח קודמות:
 .1תקנים המשפיעים על ההצגה והגילוי
 " IFRS 8מגזרי פעילות"
התקן ,המחליף את " IAS 14דיווח מגזרי" ,מפרט כיצד על תאגיד לדווח
על מידע בהתאם למגזרי פעילות .בין היתר ,קובע התקן כי הדיווח המגזרי
של הקבוצה יתבסס על המידע בו משתמשת הנהלת החברה לצורך הערכת
ביצועי המגזרים ,ולצורך קבלת החלטות על אופן הקצאת המשאבים
למגזרי הפעילות השונים.
התקן חל לגבי תקופות דיווח שנתיות המתחילות ביום  1בינואר ,2009
תוך התאמה למפרע של מספרי השוואה לתקופות דיווח קודמות.
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ביאור  - 3תקני דיווח כספי חדשים ופרשנויות שפורסמו )המשך(
א .תקנים ופרשניות חדשים המשפיעים על התקופה הנוכחית ו/או על תקופות
דיווח קודמות) :המשך(
 .1תקנים המשפיעים על ההצגה והגילוי )המשך(
 " IFRS 8מגזרי פעילות" )המשך(
לעניין דיווח מגזרי הפעילות של החברה בהתאם להוראות ,IFRS 8
לרבות התאמת מספרי השוואה למפרע ,ראה ביאור .19
לעניין תיקון " IFRS 8מגזרי פעילות" כחלק מפרוייקט השיפורים
השנתיים לשנת  2009ראה ביאור  3ד' להלן.
 ) IAS 1מתוקן( "הצגת דוחות כספיים"
התקן קובע את ההצגה הנדרשת בדוחות הכספיים ,ומפרט מסגרת כללית
למבנה דוח כספי ותוכן מינימאלי ,אשר יש לכלול במסגרת הדוח .במסגרת
התיקון לתקן זה ,בוצעו שינויים למתכונת ההצגה הקיימת של הדוחות
הכספיים ,וכן הורחבו דרישות ההצגה והגילוי לדוחות הכספיים ,ובכלל זה
הצגת דוח נוסף במסגרת הדוחות הכספיים בשם "דוח על הרווח הכולל",
והוספת דוח על המצב הכספי לתחילת התקופה המוקדמת ביותר המוצגת
בדוחות הכספיים במקרים של שינוי מדיניות חשבונאית בדרך של יישום
למפרע ,הצגה מחדש וסיווג מחדש .התקן חל ,בדרך של יישום למפרע,
לגבי תקופות דיווח המתחילות ביום  1בינואר .2009
על פי הוראות התקן ,מציגה הקבוצה דוח על הרווח הכולל המפרט את
רכיבי הרווח הכולל האחר בנפרד מהרכיבים המוצגים בדוח רווח והפסד,
וכן דוח על השינויים בהון העצמי המציג יתרות בגין עסקאות עם בעלי
המניות ,במסגרת תפקידם כבעלי מניות.
לעניין תיקון " IAS 1הצגת דוחות כספיים" כחלק מפרוייקט השיפורים
השנתיים לשנת  ,2009ראה באור  3ה' להלן.
 תיקון " IFRS 7מכשירים פיננסיים :גילויים"
התיקון מרחיב את הגילויים הנדרשים בנוגע לסיכון נזילות ולמדידת שווי
הוגן ,תוך קביעת מדרג בן שלוש רמות להצגת מדידות שווי הוגן.
הוראות התיקון חלות לגבי תקופות שנתיות המתחילות ביום  1בינואר
 2009או לאחריו .בהתאם להוראות המעבר של התיקון ,בחרה הקבוצה
שלא להציג מידע השוואתי לגבי הגילויים הנדרשים על פי התיקון.
 .2תקנים ופרשנויות המשפיעים על התוצאות המדווחות ועל המצב הכספי
 תיקון " IAS 19הטבות עובד"
כחלק מפרויקט השיפורים השנתיים לשנת  ,2008תוקן " IAS 19הטבות
עובד".
תיקון " IAS 19הטבות עובד" ,קובע כי זכאות נצברת לפיצוי בגין
היעדרויות תסווג כהטבות עובד לטווח קצר ,או כהטבות עובד אחרות
לטווח ארוך בהתבסס על המועד בו נוצרה לעובד זכות לקבלת ההטבה.
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ביאור  - 3תקני דיווח כספי חדשים ופרשנויות שפורסמו )המשך(
א .תקנים ופרשניות חדשים המשפיעים על התקופה הנוכחית ו/או על תקופות
דיווח קודמות) :המשך(
 .2תקנים ופרשנויות המשפיעים על התוצאות המדווחות ועל המצב הכספי )המשך(
 תיקון " IAS 19הטבות עובד" )המשך(
כתוצאה מכך ,מציגה החברה הטבות בגין חופשה ,מחלה והיעדרויות
נוספות בתשלום כהטבות עובד לטווח קצר ,הנמדדות בגובה הסכום הלא
מהוון ,אותו חוזה החברה לשלם בגין מימוש זכאות זו.
התיקון חל למפרע לגבי תקופות שנתיות המתחילות ביום  1בינואר ,2009
או לאחר מכן.
השפעת היישום אשר אינה מהותית למפרע על הדוח על המצב הכספי
ליום  31בדצמבר 2008
אלפי ש"ח
קיטון בזכאים ויתרות זכות
קיטון בהתחייבויות בגין הטבות לעובדים לזמן ארוך

)(1,119
)(16,359

גידול בהתחייבויות בגין הטבות לעובדים לזמן הקצר

17,478

ב .תקנים ופרשניות חדשים אשר אין להם השפעה מהותית על התקופה הנוכחית
ו/או על תקופות דיווח קודמות:
התקנים ,הפרשנויות והתיקונים החדשים הבאים ,אשר נכנסו לתוקף בשנה
הנוכחית אינם משפיעים באופן מהותי על התקופה הנוכחית ו/או על תקופות
קודמות ,אך לכניסתם לתוקף עשויה להיות השפעה על תקופות עתידיות.
 ) IAS 23מתוקן( "עלויות אשראי"
התקן קובע את הטיפול החשבונאי בעלויות אשראי .במסגרת התיקון
לתקן זה ,בוטלה האפשרות להכרה מיידית בדוח רווח והפסד של עלויות
אשראי המתייחסות לנכסים שתקופת הכשרתם או הקמתם משמעותית.
עלויות אשראי אלה יהוונו לעלות הנכס.ליישום הוראות התקן אין כל
השפעה על הדוחות הכספיים של החברה.
 תיקון " IAS 28השקעות בחברות כלולות" )בדבר ירידת ערך מוניטין של
חברה כלולה(
תיקון " IAS 28השקעות בחברות כלולות" הקובע כי ירידת ערך השקעה
בחברה כלולה תטופל כירידת ערך של נכס בודד ,וכן כי סכום ירידת הערך
ניתן לביטול בתקופות עוקבות .התיקון חל לגבי תקופות שנתיות
המתחילות ביום  1בינואר  .2009הקבוצה מיישמת את התיקון בדרך של
'מכאן ולהבא' .ליישום הוראות התיקון אין כל השפעה על דוחותיה
הכספיים של הקבוצה.
 תיקון " IAS 38נכסים בלתי מוחשיים"
כחלק מפרויקט השיפורים השנתיים לשנת  2008תוקן " IAS 38נכסים
בלתי מוחשיים".
תיקון " IAS 38נכסים בלתי מוחשיים" הקובע כי תשלומים בגין פעילויות
פרסום וקידום מכירות יוכרו כנכס עד למועד בו קיימת לישות זכות גישה
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נייר חדרה בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים
ביאור  - 3תקני דיווח כספי חדשים ופרשנויות שפורסמו )המשך(
ב .תקנים ופרשניות חדשים אשר אין להם השפעה מהותית על התקופה הנוכחית
ו/או על תקופות דיווח קודמות) :המשך(
 תיקון " IAS 38נכסים בלתי מוחשיים" )המשך(
לסחורות שנרכשו ,או במקרה של קבלת שירותים ,עד למועד קבלת
השירותים.
התיקון חל לגבי תקופות שנתיות המתחילות ביום  1בינואר  ,2009התיקון
מיושם למפרע.
ליישום הוראות התיקון אין כל השפעה על דוחותיה הכספיים של
הקבוצה.


 תיקון " IFRS 2תשלום מבוסס מניות"  -תנאי הבשלה וביטולים
התיקון לתקן קובע באילו תנאי הבשלה יש להתחשב במדידת השווי ההוגן
במועד ההענקה של תשלום מבוסס מניות ואת הטיפול החשבונאי
במכשירים ללא תנאי הבשלה וביטולים.
הוראות התיקון חלות ,בדרך של יישום למפרע ,לגבי תקופות דיווח
שנתיות המתחילות ביום  1בינואר .2009
ליישום הוראות התיקון אין כל השפעה על דוחותיה הכספיים של
הקבוצה.
 " IFRIC 16גידורי השקעה נטו בפעילות חוץ"
הפרשנות קובעת את אופי הסיכון המגודר ואת סכום הפריט המגודר
במסגרת גידור השקעה נטו בפעילות חוץ .בנוסף לכך ,קובעת הפרשנות כי
המכשיר המגדר עשוי להיות מוחזק בידי כל אחת מישויות הקבוצה ,ואת
גובה הסכום שיסווג מההון העצמי לדוח הרווח והפסד בעת מימוש פעילות
חוץ ,אשר לגביה יושמה חשבונאות גידור השקעה נטו בפעילות חוץ.
הוראות הפרשנות חלות ,בדרך של 'מכאן ולהבא' ,לגבי תקופות דיווח
שנתיות המתחילות ביום  1בינואר .2009
ליישום הוראות הפרשנות אין כל השפעה על דוחותיה הכספיים של
הקבוצה.
 תיקון " IAS 32מכשירים פיננסיים  :הצגה" ,ו" IAS 1-הצגת דוחות
כספיים"
התיקון ל IAS 32-משנה את הגדרת התחייבות פיננסית ,נכס פיננסי
ומכשיר הוני ,וקובע כי מכשירים פיננסיים מסוימים ,הניתנים למימוש
בידי המחזיק בהם יסווגו כמכשירים הוניים.
הוראות התיקון יחולו לגבי תקופות דיווח שנתיות המתחילות ביום 1
בינואר .2009
ליישום הוראות התיקון אין כל השפעה על דוחותיה הכספיים של
הקבוצה.
 תיקון " IFRIC 9בחינה מחדש של נגזרים משובצים" וIAS 39 -
"מכשירים פיננסיים :הכרה ומדידה"
התיקון מבהיר כי בעת סיווג מחדש של נכס פיננסי מחוץ לקבוצת "שווי
הוגן דרך רווח והפסד" ייבחן הצורך בהפרדת נגזרים המשובצים בו.
הוראות התיקון חלות למפרע לגבי תקופות דיווח שנתיות המתחילות ביום
 1בינואר .2009
ליישום הוראות התיקון אין כל השפעה על דוחותיה הכספיים של
הקבוצה.
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נייר חדרה בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים
ביאור  - 3תקני דיווח כספי חדשים ופרשנויות שפורסמו )המשך(
ג .תקנים ,ופרשנויות חדשים שפורסמו ואינם בתוקף ולא אומצו בידי הקבוצה
באימוץ מוקדם ,אשר צפויה או עשויה להיות להם השפעה על תקופות
עתידיות:
 ) IAS 27מתוקן( "דוחות כספיים מאוחדים ונפרדים"
התקן קובע את כללי הטיפול החשבונאי בדוחות כספיים מאוחדים
ונפרדים ,כמפורט להלן:
• התקן קובע כי עסקאות עם בעלי מניות המיעוט ,במסגרתן מחזיקה
הקבוצה בשליטה בחברה מאוחדת לפני ולאחר העסקה ,יטופלו
כעסקאות הוניות.
• במסגרת עסקאות ,שלאחריהן מאבדת הקבוצה את שליטתה בחברה
המאוחדת ,תימדד ההשקעה בחברה המאוחדת במועד איבוד השליטה
בשווי הוגן.
• חלק המיעוט בהפסדי חברה מאוחדת ,העולה על חלקו בהונה העצמי
ייוחס לו בהתעלם ממחויבויותיו ומיכולתו לביצוע השקעות נוספות
בחברה המאוחדת.
הוראות התקן חלות לתקופות דיווח שנתיות המתחילות ביום  1בינואר
 2010ואילך .התקן ייושם למפרע ,פרט למספר חריגים ,לגביהם ייושמו
הוראות התקן בדרך של "מכאן ולהבא".
הנהלת הקבוצה מעריכה כי ליישום התקן לא צפויה להיות כל השפעה על
הדוחות הכספיים של הקבוצה.
 ) IFRS 3מתוקן( "צירופי עסקים"
התקן החדש קובע את כללי הטיפול החשבונאי בצירופי עסקים כמפורט
להלן:
• התקן קובע כללי מדידה של תמורה מותנית בצירופי עסקים ,אשר
תימדד כמכשיר פיננסי נגזר.
• עלויות עסקה ,הקשורות במישרין לצירוף העסקים ייזקפו לדוח רווח
והפסד עם התרחשותן.
• זכויות המיעוט יימדדו במועד צירוף העסקים בגובה חלקן בשווי ההוגן
של הנכסים ,לרבות מוניטין ,ההתחייבויות וההתחייבויות התלויות של
הישות הנרכשת ,או בגובה חלקן בשווי ההוגן של הנכסים נטו כאמור,
למעט חלקן במוניטין.
• בצירופי עסקים ,בהם מושגת השליטה לאחר מספר רכישות )רכישה
בשלבים( ,יימדדו הנכסים ,ההתחייבויות וההתחייבויות התלויות של
הנרכשת בשווי הוגן במועד השגת השליטה .במועד זה ,ימדדו מחדש
בשוויין ההוגן זכויות הוניות לפני מועד הרכישה ,תוך זקיפת ההפרש
לרווח והפסד.
התקן ייושם לגבי צירופי עסקים שיתרחשו מיום  1בינואר  2010ואילך.
בשלב זה אין ביכולתה של הנהלת החברה לאמוד את השפעת יישום התקן
על מצבה הכספי ותוצאות פעולותיה.
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נייר חדרה בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים
ביאור  - 3תקני דיווח כספי חדשים ופרשנויות שפורסמו )המשך(
ג .תקנים ,ופרשנויות חדשים שפורסמו ואינם בתוקף ולא אומצו בידי הקבוצה
באימוץ מוקדם ,אשר צפויה או עשויה להיות להם השפעה על תקופות
עתידיות) :המשך(
 תיקון " IAS 28השקעה בחברות כלולות" )בדבר איבוד השפעה מהותית
בחברה כלולה(
במסגרת אימוץ  IAS 27המתוקן כאמור לעיל ,תוקנו הוראות מסוימות
ב" IAS 28-השקעות בחברות כלולות" .על פי התיקון ,בעת מימוש חלקי
של חברה כלולה הגורם לאיבוד של השפעה מהותית ,יש למדוד את
ההשקעה הנותרת לאחר המימוש החלקי בשוויה ההוגן .ההפרש בין הערך
בספרים של ההשקעה הנותרת ,לביו שוויה ההוגן נזקף לרווח והפסד.
התיקון ייושם בדרך של "מכאן ולהבא" לגבי תקופות דיווח שנתיות
המתחילות ביום  1בינואר  ,2010או לאחריו.
בשלב זה אין ביכולתה של הנהלת החברה לאמוד את השפעת יישום התקן
על מצבה הכספי ותוצאות פעולותיה.
 תיקון " IAS 17חכירות"
במסגרת פרויקט השיפורים השנתיים לשנת  ,2009תוקן " IAS 17חכירות".
תיקון " IAS 17חכירות" קובע כי חכירות קרקע יסווגו כחכירה מימונית
או כחכירה תפעולית תוך שימוש בעקרונות הכלליים בתקן ,תוך
התחשבות בהיות קרקע נכס בעל אורך חיים כלכליים אינסופי .במסגרת
התיקון בוטל האיסור הגורף לסיווג חכירת קרקע כחכירה מימונית כאשר
הקרקע אינה עוברת לחוכר בתום תקופת החכירה.
התיקון ייושם למפרע לגבי תקופות דיווח שנתיות המתחילות ביום 1
בינואר  ,2010או לאחריו .יישום מוקדם מותר.
התיקון ייושם למפרע לגבי חכירות קיימות כאשר המידע הנדרש זמין
במועד תחילת החכירה .כאשר המידע הנדרש אינו זמין ,חכירות קרקע
ייבחנו מחדש למועד אימוץ התיקון.
לקבוצה קרקעות )שאינן נדל"ן להשקעה הנמדד בשווי הוגן( אשר הוחכרו
ממנהל מקרקעי ישראל ודמי החכירה בגינם שולמו במלואם .בשלב זה אין
ביכולתה של הנהלת הקבוצה לאמוד את ההשפעה הכמותית של התיקון.
 תיקון " IFRS 5נכסים לא שוטפים המוחזקים למכירה ופעילויות
שהופסקו
במסגרת פרויקט השיפורים השנתיים לשנת  ,2008תוקן " IFRS 5נכסים
לא שוטפים המוחזקים למכירה ופעילויות שהופסקו".
התיקון קובע כי נכסים והתחייבויות של חברה בת יסווגו כמוחזקים
למכירה ,כאשר החברה האם מחויבת לביצוע תכנית למכירת זכויות
השליטה בה ,גם כאשר בכוונתה לשמור בידה זכויות שאינן מקנות
שליטה.
התיקון ייושם בדרך של "מכאן ולהבא" לגבי תקופות דיווח שנתיות
המתחילות ביום  1בינואר  ,2010או לאחריו.
בשלב זה אין ביכולתה של הנהלת החברה לאמוד את השפעת יישום
התיקון על דוחותיה הכספיים.
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נייר חדרה בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים
ביאור  - 3תקני דיווח כספי חדשים ופרשנויות שפורסמו )המשך(
ג .תקנים ,ופרשנויות חדשים שפורסמו ואינם בתוקף ולא אומצו בידי הקבוצה
באימוץ מוקדם ,אשר צפויה או עשויה להיות להם השפעה על תקופות
עתידיות) :המשך(
 תיקון " IAS 36ירידת ערך נכסים"
במסגרת פרויקט השיפורים השנתיים לשנת  ,2009תוקן " IAS 36ירידת
ערך נכסים".
תיקון " IAS 36ירידת ערך נכסים" קובע כי בהקצאת מוניטין ליחידות
מניבות מזומנים או לקבוצות של יחידות מניבות מזומנים לשם בחינת
ירידת ערך ,כל יחידה או קבוצה של יחידות לא תהיה גדולה ממגזר
פעילות ,לפני קיבוץ מגזרים בעלי מאפיינים כלכליים דומים למגזר אחד.
התיקון ייושם בדרך של "מכאן ולהבא" לגבי תקופות דיווח שנתיות
המתחילות ביום  1בינואר  ,2010או לאחריו.
בשלב זה אין ביכולתה של הנהלת הקבוצה לאמוד את השפעת יישום
התיקון על דוחותיה הכספיים.
 תיקון " IAS 39מכשירים פיננסיים :הכרה ומדידה" )בדבר תחולת
התקן ,מועד סיווג רווחים והפסדים לרווח והפסד לגבי מכשירים
מגדרים ,ואופציה לפרעון מוקדם במכשירי חוב(
במסגרת פרויקט השיפורים השנתיים לשנת  ,2009תוקן IAS 39
"מכשירים פיננסיים :הכרה ומדידה".
תיקון " IAS 39מכשירים פיננסיים :הכרה ומדידה" קובע כי ההחרגה
מתחולת התקן חלה רק לגבי חוזי אקדמה בין רוכש למוכר לרכישת או
למכירת גוף נרכש בצירופי עסקים במועד רכישה עתידי שתקופתם אינה
עולה על תקופה סבירה להשגת האישורים הנדרשים והשלמת העסקה.
התיקון ייושם בדרך של "מכאן ולהבא" לכל החוזים בתוקף לגבי תקופות
דיווח שנתיות המתחילות ביום  1בינואר  ,2010או לאחריו.
בנוסף ,התיקון מבהיר כי רווחים או הפסדים המיוחסים למכשיר מגדר
בגידור תזרים מזומנים של עסקה חזויה יסווגו מחדש מהרווח הכולל
האחר לרווח והפסד במהלך התקופה בה תזרימי המזומנים החזויים
המגודרים משפיעים על הרווח והפסד .התיקון ייושם בדרך של "מכאן
ולהבא" לכל החוזים בתוקף לגבי תקופות דיווח שנתיות המתחילות ביום
 1בינואר  ,2010או לאחריו.
כמו כן ,התיקון קובע כי אופציית פירעון מוקדם המשובצת בחוזה חוב או
ביטוח מארח קשורה באופן הדוק לחוזה המארח כאשר מחיר המימוש של
אופציית הפירעון המוקדם משפה את המלווה בגין הפסד הריבית.
התיקון ייושם למפרע לגבי תקופות דיווח שנתיות המתחילות ביום 1
בינואר  ,2010או לאחריו.
בשלב זה אין ביכולתה של הנהלת החברה לאמוד את השפעת יישום
התיקון על דוחותיה הכספיים.
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נייר חדרה בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים
ביאור  - 3תקני דיווח כספי חדשים ופרשנויות שפורסמו )המשך(
ג .תקנים ,ופרשנויות חדשים שפורסמו ואינם בתוקף ולא אומצו בידי הקבוצה
באימוץ מוקדם ,אשר צפויה או עשויה להיות להם השפעה על תקופות
עתידיות) :המשך(
 " IFRS 9מכשירים פיננסיים"
התקן החדש מפרט את הוראות הסיווג והמדידה של נכסים פיננסיים.
התקן דורש שכל הנכסים הפיננסיים יטופלו כלהלן:
• מכשירי חוב יסווגו ויימדדו לאחר ההכרה לראשונה לפי העלות
המופחתת או לפי שווי הוגן דרך רווח והפסד .קביעת מודל המדידה
תהיה בהתחשב במודל העסקי של הישות בנוגע לניהול נכסים פיננסיים
ובהתאם למאפיינים של תזרימי המזומנים החוזיים הנובעים מאותם
נכסים פיננסיים.
• ניתן לייעד מכשיר חוב אשר על פי המבחנים נמדד בעלות מופחתת
לשווי הוגן דרך רווח והפסד אך ורק אם הייעוד מבטל חוסר עקביות
בהכרה ובמדידה שהיה נוצר אילו הנכס היה נמדד בעלות מופחתת.
מכשירי הון ימדדו בשווי הוגן דרך רווח והפסד.
• ניתן לייעד במועד ההכרה לראשונה מכשירי הון לשווי הוגן כאשר
רווחים או הפסדים נזקפים לרווח כולל אחר .מכשירים שיועדו כאמור,
לא יהיו כפופים יותר לבחינה לירידת ערך ורווח או הפסד בגינם לא
יועבר לרווח והפסד ,לרבות בעת במימוש.
• נגזרים משובצים לא יופרדו מחוזה מארח הנמצא בתחולת התקן.
במקום זאת ,חוזים מעורבים יימדדו בכללותם בעלות מופחתת או
בשווי הוגן ,בהתאם למבחני המודל העסקי ותזרימי המזומנים
החוזיים.
• מכשירי חוב יסווגו מחדש מעלות מופחתת לשווי הוגן ולהיפך רק
כאשר הישות משנה את המודל העסקי שלה לניהול נכסים פיננסים.
• השקעות במכשירי הון שאין להם מחיר מצוטט בשוק פעיל לרבות
נגזרים על מכשירים אלו יימדדו תמיד לפי השווי ההוגן .חלופת
המדידה לפי עלות בנסיבות מסוימות בוטלה .יחד עם זאת התקן מציין
שבנסיבות ספציפיות עלות עשויה להיות אומדן נאות לשווי הוגן.
הוראות התקן חלות בדרך של יישום למפרע ,למעט חריגים כמפורט
בתקן ,לגבי תקופות דיווח שנתיות המתחילות ביום  1בינואר  2013או
לאחר מכן .יישום מוקדם אפשרי .ישויות המיישמות את התקן ביישום
מוקדם לפני  1בינואר  2012רשאיות שלא ליישם בדרך של יישום למפרע.
בשלב זה אין ביכולתה של הנהלת החברה לאמוד את השפעת יישום התקן
על מצבה הכספי ותוצאות פעולותיה.
ד .תקנים ופרשנויות חדשים שפורסמו ,אשר אינם בתוקף ולא אומצו באימוץ
מוקדם על ידי הקבוצה ,אשר לא צפויה בגינם השפעה על הדוחות הכספיים
של הקבוצה:
להלן תקנים ופרשנויות חדשים שפורסמו ,אשר אינם בתוקף ולא אומצו בידי
הקבוצה באימוץ מוקדם ,אשר השפעתם על הדוחות הכספיים אינה צפויה
להיות מהותית:
35

נייר חדרה בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים
ביאור  - 3תקני דיווח כספי חדשים ופרשנויות שפורסמו )המשך(
ד .תקנים ופרשנויות חדשים שפורסמו ,אשר אינם בתוקף ולא אומצו באימוץ
מוקדם על ידי הקבוצה ,אשר לא צפויה בגינם השפעה על הדוחות הכספיים
של הקבוצה) :המשך(
 " IFRIC 17חלוקת נכסים שאינם במזומנים לבעלי המניות"
הפרשנות קובעת את הטיפול החשבונאי בחלוקת נכסים שאינם מזומנים
לבעלי המניות .הפרשנות קובעת ,בין היתר ,את מועד ההכרה הראשונית
בהתחייבות לחלוקת נכסים שאינם מזומנים לבעלי מניות הישות ,ואת
אופן מדידת סכום ההתחייבות עד למועד פירעונה .הפרשנות תיושם בדרך
של "מכאן ולהבא" לגבי תקופות דיווח שנתיות המתחילות ביום  1בינואר
 ,2010או לאחריו.
 ) IAS 24מתוקן( "גילויים בהקשר לצד קשור"
התקן החדש מצמצם את דרישות הגילוי של ישות הקשורה לממשלה,
רשות ממשלתית או גוף דומה בגין עסקאות הנעשות עם ישויות הקשורות
לאותה ממשלה ,רשות ממשלתית או גוף דומה .בנוסף ,התקן משנה את
הגדרת צד קשור .התקן ייושם למפרע לגבי תקופות דיווח שנתיות
המתחילות ביום  1בינואר  ,2011או לאחריו.
 תיקון " IAS 32מכשירים פיננסיים :הצגה"
במסגרת התיקון נקבע ,כי מכשירים נגזרים אשר הונפקו במסגרת הנפקת
זכויות לבעלי המניות הקיימים ,המאפשרים למחזיק לרכוש מספר קבוע
של מכשירים הוניים בתמורה לסכום קבוע של מזומן או נכס פיננסי אחר,
הנקוב במטבע שאינו מטבע הפעילות של החברה ,יסווגו כמכשירים הוניים
ובלבד שהזכויות הוצעו לכלל מחזיקי המכשירים ההוניים של הישות,
בהתאם לשיעורי החזקתם .התיקון ייושם למפרע לתקופות דיווח שנתיות
המתחילות ביום  1בינואר  ,2011או לאחריו.
 תיקוני " ,IFRS 2עסקאות תשלום מבוסס מניות המסולקות במזומן
בקבוצה"
התיקונים קובעים את הטיפול החשבונאי בדוחות הכספיים הנפרדים של
ישות בגין עסקאות תשלום מבוסס מניות המסולקות בידי ישויות אחרות
בקבוצה .בנוסף ,התיקונים משלבים ב IFRS 2-הנחיות קודמות של 8
" IFRICתחולת  "IFRS 2ו " – IFRIC 11עסקאות במניות בקבוצה
ובמניות אוצר" .הוראות התיקונים יחולו לגבי תקופות דיווח שנתיות
המתחילות ביום  1בינואר  .2010התיקונים ייושמו למפרע למעט
התיקונים המיוחסים להנחיות קודמות אשר בתוקף ממועדן המקורי.
 תיקון " IFRS 8מגזרי פעילות"
במסגרת פרויקט השיפורים השנתיים לשנת  ,2009תוקן " IFRS 8מגזרי
פעילות".
תיקון " IFRS 8מגזרי פעילות" קובע כי יינתן גילוי לגבי מדידת נכסי
מגזר בר-דיווח רק אם מידע זה מסופק באופן סדיר למקבל ההחלטות
התפעוליות הראשי.
התיקון ייושם למפרע לגבי תקופות דיווח שנתיות המתחילות ביום 1
בינואר  ,2010או לאחריו.
הנהלת החברה מעריכה כי ליישום התיקון לא תהיה כל השפעה על
הדוחות הכספיים של הקבוצה.

36

נייר חדרה בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים
ביאור  - 3תקני דיווח כספי חדשים ופרשנויות שפורסמו )המשך(
ד .תקנים ופרשנויות חדשים שפורסמו ,אשר אינם בתוקף ולא אומצו באימוץ
מוקדם על ידי הקבוצה ,אשר לא צפויה בגינם השפעה על הדוחות הכספיים
של הקבוצה) :המשך(
 " ,IFRIC 19סילוק התחייבויות פיננסיות על-ידי מכשירים הוניים"
הפרשנות קובעת את הטיפול החשבונאי לגבי סילוק של התחייבויות
פיננסיות על ידי הנפקת מכשירים הוניים .במסגרת הפרשנות נקבע כי
בקרות אירוע מעין זה ,תיגרע ההתחייבות ,כאשר ההפרש בין ערכה
בספרים במועד הסילוק ,ובין השווי ההוגן של התמורה ששולמה ,הנמדדת
בגובה השווי ההוגן של המכשירים ההוניים שהונפקו ,ייזקף לרווח והפסד.
הפרשנות תיושם למפרע לגבי תקופות דיווח שנתיות המתחילות ביום 1
בינואר  ,2011או לאחריו.
 תיקון " ,IFRIC 14מקדמות על חשבון דרישות הפקדה מינימליות"
במסגרת התיקון נקבע כי במדידת נכסי תוכנית לגבי תוכניות להטבה
מוגדרת ,מקדמות ע"ח דרישות הפקדה מינימליות יכללו במסגרת
ההטבות הכלכליות הזמינות בצורה של החזרים מהתוכניות או הקטנה
בהפקדות עתידיות לתוכנית .הפרשנות תיושם למפרע לגבי תקופות דיווח
שנתיות המתחילות ביום  1בינואר  ,2011או לאחריו.
ה .התיקונים הנוספים הבאים התפרסמו במסגרת פרוייקט השיפורים
השנתיים לשנת :2009
 תיקון " IAS 1הצגת דוחות כספיים"
תיקון " IAS 1הצגת דוחות כספיים" קובע כי מרכיב ההתחייבות של
מכשיר הניתן ,על פי בחירתו של הצד שכנגד ,להיות מסולק על-ידי הנפקת
מכשירים הוניים של הישות ,יסווג כשוטף או לא שוטף בהתבסס על מועד
הסילוק בדרך של העברת מזומן או נכסים אחרים ולא בהתבסס על מועד
הסילוק בדרך של המרה .התיקון ייושם למפרע לגבי תקופות דיווח
שנתיות המתחילות ביום  1בינואר  ,2010או לאחריו.
 תיקון " IAS 7דוחות תזרים מזומנים"
תיקון " IAS 7דוחות תזרים מזומנים" מבהיר כי רק יציאות המביאות
לידי נכס המוכר בדוח על המצב הכספי כשירות לסיווג כתזרימי מזומנים
ששימשו פעילות השקעה .התיקון ייושם למפרע לגבי תקופות דיווח
שנתיות המתחילות ביום  1בינואר  ,2010או לאחריו.
ביאור  - 4שיקולי דעת חשבונאיים קריטיים ומקורות מפתח לאומדני אי וודאות
א .כללי
ביישום המדיניות החשבונאית של הקבוצה ,המתוארת בביאור  2לעיל ,נדרשת
הנהלת החברה ,במקרים מסוימים ,להפעיל שיקול דעת חשבונאי נרחב בנוגע
לאומדנים והנחות בקשר לערכם הפנקסני של נכסים והתחייבויות שאינם
בהכרח בנמצא ממקורות אחרים .האומדנים וההנחות הקשורות ,מבוססים על
ניסיון העבר וגורמים אחרים הנחשבים כרלוונטיים .התוצאות בפועל עשויות
להיות שונות מאומדנים אלה.
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נייר חדרה בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים
ביאור  - 4שיקולי דעת חשבונאיים קריטיים ומקורות מפתח לאומדני אי וודאות )המשך(
א.

כללי )המשך(
האומדנים וההנחות שבבסיסם ,נבחנים בידי ההנהלה באופן שוטף .שינויים
לאומדנים החשבונאיים מוכרים רק בתקופה בה בוצע שינוי באומדן במידה
והשינוי משפיע רק על אותה תקופה או מוכרים בתקופה האמורה ובתקופות
עתידיות במקרים בהם השינוי משפיע הן על התקופה הנוכחית והן על
התקופות העתידיות.

ב.

שיקולי דעת קריטיים ואומדנים ביישום המדיניות החשבונאית
הפריטים העיקריים בהם קיימים אי וודאות באומדנים ושיקולי דעת
קריטיים ,המשפיעים על הסכומים המופיעים בדוחות הכספיים הינם–
• מיסים נדחים-
החברה מכירה בנכסי מסים נדחים בגין כל ההפרשים הזמניים הניתנים
לניכוי עד לסכום שצפוי שתהיה הכנסה חייבת שכנגדה ניתן יהיה לנצל את
ההפרש הזמני הניתן לניכוי .לצורך חישוב ההפרש הזמני לניצול ,מתבססת
ההנהלה על הערכות ואומדנים הנבחנים על ידה מדי תקופה.
• אומדן אורך החיים של פריטי הרכוש הקבוע-
הנהלת החברה בוחנת מדי תקופה את ערכי השייר ,שיטת הפחת ואורך
החיים השימושיים של הרכוש הקבוע.
• מדידת הפרשות והתחייבויות תלויות -ראה ג) (1להלן.
• מדידת מחויבות להטבה מוגדרת והטבות לעובדים  -ראה ג) (2להלן.
• מדידת תשלומים מבוססי מניות  -ראה ביאור  11להלן.
• מדידת שווי הוגן של אופציה למכירת מניות של חברה כלולה – ראה ג)(3
להלן.
• מדידת שווי הוגן בגין הקצאת עלות רכישה –ראה ג) (4להלן.
• בחינת ירידת ערך של יחידות מניבות מזומנים – ראה ביאור ג) (5להלן.

ג.

פירוט מקורות מפתח לאומדני אי וודאות
 .1הפרשות להליכים משפטיים
לצורך בחינת הנפקות המשפטית של תביעות תלויות העומדות נגד
החברה ,כמו גם לקביעת הסבירות כי הן תתממשנה לרעתה ,מסתמכת
הנהלת החברה על חוות דעת של יועצים משפטיים ומקצועיים .לאחר
שיועציה של החברה מגבשים את עמדתם המשפטית ואת סיכוייה של
החברה באשר לנשוא התביעה ,בין אם החברה תצטרך לשאת
בתוצאותיה או שיש ביכולתה לדחות אותה ,אומדת הנהלת החברה את
הסכום אותו יש לרשום בדוחות הכספיים ,אם בכלל .פרשנות שונה מזו
של יועציה המשפטיים של החברה למצב חוקי קיים ,הבנה שונה של
הנהלת החברה לגבי חוזי התקשרות וכן שינויים שמקורם בפסיקה
רלוונטית או בתוספת עובדות חדשות ,יש בהם כדי להשפיע על ערכה
של ההפרשה הכוללת בגין ההליכים המשפטיים העומדים כנגד החברה
ובכך להשפיע באופן מהותי על מצבה הכספי ותוצאות פעולותיה של
החברה .ראה בנוסף ביאור  13להלן.
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נייר חדרה בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים
ביאור  - 4שיקולי דעת חשבונאיים קריטיים ומקורות מפתח לאומדני אי וודאות )המשך(
ג.

פירוט מקורות מפתח לאומדני אי וודאות )המשך(
הטבות עובדים
.2
הערך הנוכחי של התחייבות החברה לתשלום הטבות לגמלאים ,ופיצויי
פיטורין לעובדים שאינם מכוסים תחת סעיף  14לחוק הפיצויים,
מתבסס על מספר רב של נתונים ,אשר נקבעים על בסיס הערכה
אקטוארית ,תוך שימוש במספר רב של הנחות ,לרבות שיעור היוון.
שינויים בהנחות האקטואריות עשויים להשפיע על ערכן הפנקסני של
התחייבויות החברה לתשלום הטבות לגמלאים ופיצויי פיטורין.
החברה אומדת את שיעור ההיוון אחת לשנה ,בהתבסס על שיעור היוון
של אגרות חוב ממשלתיות .הנחות מפתח אחרות נקבעות בהתבסס על
התנאים השוררים בשוק ,ועל בסיס הניסיון שנצבר בחברה.
.3

שווי הוגן של אופציה למכירת מניות חברה כלולה
כאמור בביאור  2יז' ) (2לחברה התחייבות הנובעת מאופציה למכירת
מניות חברה כלולה ,המסווגת כהתחייבות בשווי הוגן דרך רווח והפסד.
לצורך קביעת השווי ההוגן של האופציה ,מתבססת החברה ,בעיקר ,על
הערכת שווי המבוצעת על ידי מומחה חיצוני בלתי תלוי בעל ידע וניסיון
נדרשים .הערכת שווי זו מתבצעת אחת לרבעון.
החברה חותרת לקביעת שווי הוגן אובייקטיבי ככל שניתן אך עם זאת
תהליך קביעת השווי ההוגן כולל גם אלמנטים סובייקטיבים ,כאשר
שינויים בהנחות המשמשות לקביעת השווי ההוגן יכולים להשפיע
באופן מהותי על מצבה ותוצאות פעולותיה של החברה.

.4

מדידה בשווי הוגן בגין הקצאת עלות רכישה
לצורך הקצאת עלות הרכישה וקביעת שווים ההוגן של הנכסים
המוחשיים והבלתי מוחשיים ,וההתחייבויות של החברות המאוחדת
במועד צירוף העסקים התבססה הנהלת החברה ,בעיקר ,על הערכות
שווי המבוצעות על ידי מעריכי שווי ושמאי מקרקעין חיצוניים בלתי
תלויים בעלי ידע ,ניסיון ומומחיות נדרשים.
השווי ההוגן נקבע לפי שיטות הערכה מקובלות הכוללות בין היתר:
מחירי שוק מוצעים בשווקים פעילים ,היוון תזרימי מזומנים והשוואה
של מחירי מכירה של נכסים דומים ונכסי הקבוצה בסביבה הקרובה.
כאשר נעשה שימוש בשיטת היוון תזרימי המזומנים ,לשיעור הריבית
המנכה את תזרימי המזומנים נטו הצפויים מהנכס ,נודעת השפעה
משמעותית על שוויו ההוגן.
בקביעת השווי ההוגן נלקחים בחשבון ,בין היתר וככל שרלוונטי ,את
הסיכון העסקי-תפעולי בפעילות החברה .חלק מהסיכון האמור הינו
הסיכון הנובע מאופי הענף בו פועלת החברה ,וחלק מהסיכון נובע
ממאפייניה הספציפיים של החברה.
הקבוצה חותרת לקביעת שווי הוגן אובייקטיבי ככל שניתן ,אך עם זאת
תהליך אמידת השווי ההוגן כולל גם אלמנטים סובייקטיביים,
שמקורם בין השאר בניסיון העבר של הנהלת החברה והבנתה את
הצפוי להתרחש בשוק שבו פועלת הקבוצה במועד שבו נקבע אומדן
השווי ההוגן.
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נייר חדרה בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים
ביאור  - 4שיקולי דעת חשבונאיים קריטיים ומקורות מפתח לאומדני אי וודאות )המשך(
ג.

פירוט מקורות מפתח לאומדני אי וודאות )המשך(
מדידה בשווי הוגן בגין הקצאת עלות רכישה )המשך(
.4
לאור זאת ,ולאור האמור לעיל בפסקה הקודמת ,קביעת השווי ההוגן
של הקבוצה מחייבת שיקול דעת .שינויים בהנחות המשמשות לקביעת
השווי ההוגן יכולים להשפיע באופן מהותי על מצבה ותוצאות
פעולותיה של הקבוצה.
.5

בחינת ירידת ערך של יחידות מניבות מזומנים
לצורך בחינת הצורך בהפרשה לירידת ערך של יחידות מניבות מזומנים
בהתאם ל  IAS-36התבססה הנהלת החברה ,בעיקר ,על הערכות שווי
המבוצעות על ידי מעריכי שווי חיצוניים בלתי תלויים בעלי ידע ,ניסיון
ומומחיות נדרשים .לאור אינדיקציות שהתרחשו במהלך שנת 2009
והערכת שווי חיצונית אשר ניתנה לצורך קביעת התמורה בעסקה
למכירת אחזקות בחברה בין בעלי מניותיה  ,בחנה החברה ,בהתאם ל
 IAS-36את הצורך בהפרשה לירידת ערך לשווי של תחום נייר אריזה
כיחידה מניבת מזומנים.
מתוך הערכת השווי החיצונית אשר בוצעה בשיטת היוון תזרימי
מזומנים בשיעור ניכיון של  ,10%עולה כי שווי היחידה מניבת
המזומנים ניירות אריזה נמוך מערכה הפנקסני ולפיכך אמדה החברה
את שוויים ההוגן של פריטי הרכוש הקבוע אשר נכללים במסגרת תחום
ניירות האריזה ,בהתבסס על עבודות שמאות .במסגרת זו ,מצאה כי
שוויו ההוגן של הרכוש הקבוע בניכוי עלויות מכירה גבוה משווי
בספרים ובהתאם ל  IAS-36לא נדרשת הכרה בהפסד בגין ירידת ערך
הרכוש הקבוע.
החברה חותרת לקביעת שווי של יחידות מניבות מזומנים אובייקטיבי
ככל שניתן ,אך עם זאת תהליך אמידת שוויין של יחידות מניבות
מזומנים כולל גם אלמנטים סובייקטיביים ,שמקורם בין השאר
בניסיון העבר של מעריכי השווי החיצוניים ושל הנהלת החברה
והבנתה את הצפוי להתרחש בשוק שבו פועלת הקבוצה במועד שבו
נקבע אומדן השווים של יחידות מניבות מזומנים.
לאור זאת ,ולאור האמור לעיל בפסקה הקודמת ,קביעת שוויין של
יחידות מניבות מזומנים של הקבוצה מחייבת שיקול דעת .שינויים
בהנחות המשמשות לקביעת שוויין של יחידות מניבות מזומנים יכולים
להשפיע באופן מהותי על מצבה ותוצאות פעולותיה של הקבוצה.
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נייר חדרה בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים
ביאור  - 5השקעות בחברות מוחזקות

ש ם

א .פירוט חברות מאוחדות וכלולות של החברה
שיעור החזקה במישרין
ובעקיפין במניות המקנות
חלק ברווחים וזכויות הצבעה
ה ח ב ר ה
%

חברות מאוחדות )**(:
אמניר תעשיות מיחזור בע"מ
גרפיטי שיווק ציוד משרדי ונייר בע"מ
עטר שיווק ציוד משרדי בע"מ )***(
נייר חדרה תעשיות בע"מ
נייר חדרה פיתוח ותשתיות בע"מ
כרמל מערכות מיכלים בע"מ
פרנקל כ.ד .בע"מ )****(
חברות כלולות עיקריות:
חוגלה  -קימברלי בע"מ
מונדי נייר חדרה בע"מ

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
89.30
54.74

49.90
49.90

היקף השקעה בחברה מוחזקת )*(
ליום  31בדצמבר
2008
2009
אלפי ש"ח
179,669
)(10,619
137,965
161,930
144,743
11,158

227,883
114,124

173,943
)(11,921
156,279
152,778
138,814
11,149

220,349
98,011

*

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

**

לא כולל חברות לא פעילות

*** ההחזקה בעטר שיווק ציוד משרדי בע"מ הינה באמצעות גרפיטי שיווק ציוד
משרדי נייר בע"מ )בשיעור של .(100%
**** ההחזקה בפרנקל-כ.ד .בע"מ הינה בחלקה ישירות על ידי החברה בשיעור של
 28.92%ובחלקה באמצעות כרמל מערכות מיכלים בע"מ )בשיעור של ,(25.83%
שיעור ההחזקה במניות של פרנקל כ.ד .בע"מ המקנות זכויות הצבעה בה הינו
.54.73%
ב .חברות כלולות –
לחברה מספר השקעות בחברות כלולות ,המוחזקות ישירות או באמצעות חברות
מוחזקות ליום  31בדצמבר  .2009הדוחות הכספיים של חברות כלולות
משמעותיות )מונדי נייר חדרה בע"מ )לשעבר  -נויזידלר נייר חדרה בע"מ(NHP ,
וחוגלה-קימברלי בע"מ( מצורפים לדוחות כספיים אלה.

41

נייר חדרה בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים

ביאור  - 5השקעות בחברות מוחזקות )המשך(
ב .חברות כלולות – )המשך(
 .1הרכב ההשקעות:
ליום  31בדצמבר
2009
2008
אלפי ש"ח
השקעה במניות:
עלות
רווח מהנפקת מניות חברה כלולה לצד שלישי
התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים
חלק בקרנות מעסקאות גידור תזרים מזומנים
חלק בהפסדים אקטואריים
חלק ברווחים מתאריך הרכישה ,נטו
הלוואות ושטרי הון לזמן ארוך*
*

1,875
40,241
)(22,872
)(940
)(451
268,670
286,523
54,452
340,975

1,875
40,241
)(22,186
)(2,426
)(307
247,935
265,132
52,969
318,101

מבחינת המטבעות ,תנאי ההצמדה ושיעורי הריבית ניתן לסווג את סכומי
ההלוואות ושטרי ההון כדלקמן:
ליום  31בדצמבר
שיעור ריבית משוקלל
ליום  31בדצמבר 2009
%

הלוואות ושטר הון ללא
הצמדה

6.3%

2008

2009
אלפי ש"ח
54,452
54,452

52,969
52,969

ליום  31בדצמבר  ,2009מועדי הגביה של יתרת ההלוואות ושטרי ההון לא נקבעו.
.2

התנועה בהשקעות בשנת  2009הינה כדלקמן:
אלפי ש"ח

יתרה לתחילת השנה
תנועה במשך השנה:
חלק ברווחי חברות כלולות  -נטו
דיבידנד שחולק או הוכרז ע"י חברה כלולה
הפרשים מתרגום דוחות כספיים
חלק בקרן הון מגידור תזרים מזומנים בכלולות
חלק בקרן הון מזקיפת רווחים אקטואריים לעודפים
גידול ביתרת הלוואות לזמן ארוך ושטרי הון
יתרה לגמר השנה
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318,101
87,359
)(66,624
)(686
1,486
)(144
1,483
340,975

נייר חדרה בע"מ
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ביאור  - 5השקעות בחברות מוחזקות )המשך(
ב .חברות כלולות – )המשך(
 .3מונדי נייר חדרה בע"מ )להלן  -מונדי חדרה ,לשעבר נויזידלר נייר חדרה בע"מ
 :(N.H.P.מונדי חדרה מוחזקת על ידי החברה בשיעור  49.9%ועל ידי חברת Mondi
) Business Paperלהלן ,MBP -לשעבר  (Neusiedler AGוזאת על פי הסכם
מיום  21בנובמבר .1999
על פי הסכם זה ,רכשה מונדי חדרה את פעילות הקבוצה בתחום ניירות
כתיבה והדפסה והנפיקה ל 50.1% MBP-ממניותיה.
כחלק מההסכם האמור הוענקה ל MBP-אופציה למכור לחברה את
החזקותיה במונדי חדרה ,במחיר הנמוך ב 20%-מהשווי )כהגדרתו בהסכם(
או  20מליון  $בניכוי  ,20%הגבוה מבין השניים .על פי הבנות בעל-פה בין
גורמים בחברה לבין גורמים ב MBP -שגובשו בסמוך לחתימת ההסכם,
 MBPתממש את האופציה רק במקרים חריגים ביותר כדוגמת אלו
המשתקים לאורך זמן את פעילות הייצור בישראל .עקב התקופה הארוכה
שחלפה ממועד ההבנות כאמור ועקב שינויים בהנהלת  ,MBPבחרה החברה
לנקוט בגישה שמרנית ובהתאם לשקף את השווי הכלכלי של האופציה .סך
שווי האופציה ל 31.12.09 -מסתכם בסך של כ 12.0 -מליוני ש"ח וליום
 31.12.08מסתכם לסך של  13.9מליוני ש"ח.
 .4חוגלה קימברלי בע"מ )להלן  -חוגלה-קימברלי(
חוגלה-קימברלי מוחזקת על ידי החברה בשיעור  49.9%ועל-ידי Kimberly
 Clark Corporationבשיעור של .50.1%
 .5דיבידנדים מחברות כלולות
• ביום  26בפברואר  2009החליטה חברה כלולה על הקצאת מניית בכורה
לחברה אשר תקנה לחברה את הזכות לקבלת דיבידנד מיוחד בהתאם
להחלטת דירקטוריון חברה כלולה מעת לעת.
• ביום  19במרס  2009התקבל דיבידנד מחברה כלולה בסך  32.77מליון ש"ח
בגין מנית בכורה שהוקצתה במהלך הרבעון הראשון המאפשרת לחברה
לקבל דיבידנד בהתאם להחלטת דירקטוריון החברה הכלולה.
כמו כן ,ביום  19במרס פרעה החברה לחברה כלולה שטר הון בסך כ-
 32.77מליון ש"ח )ראה ביאור  9ד' להלן(.
• ביום  1ביולי  2009התקבל דיבידנד במזומן מחברה כלולה ,אשר הוכרז
ביום  26בפברואר  ,2009בסך  19.6מליוני ש"ח.
• ביום  1באוקטובר  2009התקבל דיבידנד במזומן מחברה כלולה אשר
הוכרז ביום  30ביולי  2009בסך של כ 9.5 -מיליוני ש"ח.
• ביום  22באוקטובר  2009הוכרז על ידי חברה כלולה בסך של כ 40 -מיליוני
ש"ח ,חלקה של החברה בדיבידנד התקבל לאחר תום תקופת הדיווח )ראה
ביאור  20ב' להלן(.
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נייר חדרה בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים )המשך(

ביאור  -6רכוש קבוע
א .הרכב הרכוש והפחת שנצבר בגינו ,לפי קבוצות עיקריות ,והתנועה בהם בשנת  ,2009הינם:

יתרה
לתחילת
השנה

ה ע ל ו ת
גריעות
תוספות
במשך
השנה

במשך
השנה

יתרה

ש נ צ ב ר
פ ח ת
יתרה
תוספות גריעות
יתרה

במשך
לתחילת
לגמר
השנה
השנה
שנה
אלפי ש"ח

קרקע ובניינים על הקרקע הנ"ל

229,257

9,787

-

239,044

מכונות וציוד
כלי רכב
ריהוט וציוד משרדי )כולל מחשבים(
תשלומים על חשבון מכונות וציוד ,נטו

1,280,262
47,861
98,371
238,845
26,295

47,107
1,980
2,055
377,261
-

106,300
10,784
36,568
4,339

916,033 1,221,069
30,760
39,057
75,500
63,858
616,106
21,956

1,920,891

438,190

157,991

73,355 1,153,349 2,201,090

חלקי חילוף  -החלק שאינו שוטף ,נטו
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131,056

4,501
60,646
4,701
3,507
-

במשך
השנה
-

לגמר
השנה

יתרה
מופחתת
 31בדצמבר
2009

135,557

103,487

876,124 100,555
25,387 10,074
37,662 41,345
-

344,945
13,670
26,196
616,106
21,956

1,074,730 151,974

1,126,360

נייר חדרה בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים )המשך(

ביאור  -6רכוש קבוע )המשך(
ב .הרכב הרכוש והפחת שנצבר בגינו ,לפי קבוצות עיקריות ,והתנועה בהם בשנת  ,2008הינם:

יתרה
לתחילת
השנה

ה ע ל ו ת
גריעות
תוספות
במשך
השנה

יתרה

במשך
השנה

כניסה
לאיחוד

יתרה

ש נ צ ב ר
פ ח ת
תוספות גריעות

לתחילת במשך
לגמר
השנה
השנה
שנה
אלפי ש"ח

במשך
השנה

כניסה
לאיחוד

-

קרקע ובניינים על הקרקע הנ"ל

207,001

2,393

25

19,888

229,257

114,653

2,478

מכונות וציוד
כלי רכב
ריהוט וציוד משרדי )כולל מחשבים(
תשלומים על חשבון מכונות וציוד ,נטו

762,771
35,245
72,417
21,782
22,484

31,147
6,617
2,779
216,921
3,811

1,997
903
8
-

488,341
6,902
23,183
142
-

1,280,262
47,861
98,371
238,845
26,295

529,195
21,311
51,310
-

44,187
4,248
2,478
-

1,496
872
8
-

1,121,700

263,668

2,933

538,456

1,920,891

716,469

53,391

2,376

חלקי חילוף  -החלק שאינו שוטף ,נטו
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יתרה
לגמר
השנה

יתרה
מופחתת
 31בדצמבר
2008

13,925

131,056

98,201

344,147
6,073
21,720
-

916,033
30,760
75,500
-

364,229
17,101
22,871
238,845
26,295

385,865

767,542 1,153,349

נייר חדרה בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים )המשך(
ביאור  -6רכוש קבוע )המשך(
ג.

הסעיף הינו לאחר ניכוי מענקי השקעה שהתקבלו בגין השקעות ב"מפעלים
מאושרים".

ד.

הוצאות הפחת בשנים המדווחות הסתכמו ל 73,355 -אלפי ש"ח ו 53,391 -אלפי
ש"ח בשנים  2009ו 2008 -בהתאמה.

ה.

עלות הרכוש הקבוע ,ליום  31בדצמבר  2009ו ,2008-כוללת עלויות אשראי שהוונו
למכונות וציוד בסך של  31,918אלפי ש"ח ו 27,071 -אלפי ש"ח ,בהתאמה.

ו.

עלות הרכוש הקבוע ,ליום  31בדצמבר  2009ו ,2008 -כוללת עלויות שכר שהוונו
למכונות וציוד בסך  9,052אלפי ש"ח ו 1,987 -אלפי ש"ח ,בהתאמה.

ז.

לאור קיומן של אינדיקציות לירידת ערך של היחידה מניבת המזומנים ניירות
האריזה  ,כאמור בביאור  4ג ,אמדה החברה את שוויים ההוגן של פריטי הרכוש
הקבוע אשר נכללים במסגרת תחום ניירות האריזה ,בהתבסס על עבודות שמאות.
במסגרת זו ,מצאה כי שוויו ההוגן של הרכוש הקבוע בניכוי עלויות מכירה גבוה
משווי בספרים ובהתאם ל  IAS-36לא נדרשת הכרה בהפסד בגין ירידת ערך
הרכוש הקבוע.

ח.

לפרטים בדבר זכויות מקרקעין ראה ביאור  7להלן.

ביאור  – 7זכויות במקרקעין
זכויות החברה במקרקעין הן בחלקן בבעלות ובחלקן בחכירה ,מתוכן חלק בדמי חכירה מהוונים.
זכויות החכירה הן לתקופות של  49 - 59שנים המסתיימות בשנים  2012עד  ,2059תוך אפשרות
להארכה של תקופת החכירה ב 49-שנים נוספות.
מקרקעין ליום  31בדצמבר :2009
אלפי ש"ח
81,484
35,960
1,670

מקרקעין בבעלות
מקרקעין בחכירה מהוונת
מקרקעין בחכירה בלתי מהוונת

119,114
הצגה בדוח על המצב הכספי
ליום  31בדצמבר
2008
2009
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
81,484
37,630
119,114

בסעיף רכוש קבוע
בסעיף הוצאות מראש בגין חכירה
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81,443
36,344
117,787

נייר חדרה בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים )המשך(
ביאור  - 8נכסים בלתי מוחשיים אחרים
א .להלן ההרכב והתנועה בסעיף:
תוכנה
אלפי ש"ח

צבר הזמנות
אלפי ש"ח

מוניטין
אלפי ש"ח

תיק לקוחות
אלפי ש"ח

סה"כ
אלפי ש"ח

עלות
יתרה ליום  1בינואר 2009
רכישת נכסים בלתי מוחשיים
יתרה ליום  31בדצמבר 2009

1,377
81
1,458

3,082
3,082

599
599

34,992
34,992

40,050
81
40,131

עלות
יתרה ליום  1בינואר 2008
רכישת נכסים בלתי מוחשיים
כניסה לאיחוד
יתרה ליום  31בדצמבר 2008

178
1,199
1,377

3,082
3,082

599
599

4,147
1,750
29,095
34,992

4,147
1,928
33,975
40,050

הפחתה שנצברה וירידת ערך :
יתרה ליום  1בינואר 2009
הפחתה
יתרה ליום  31בדצמבר 2009

1,081
246
1,327

3,082
3,082

448
448

4,368
3,822
8,190

8,531
4,516
13,047

הפחתה שנצברה וירידת ערך :
יתרה ליום  1בינואר 2008
הפחתה
כניסה לאיחוד
יתרה ליום  31בדצמבר 2008

334
747
1,081

3,082
3,082

-

2,569
1,799
4,368

2,569
5,215
747
8,531

עלות מופחתת
ליום  31בדצמבר 2009
ליום  31בדצמבר 2008

131
296

-

151
599

26,802
30,624

27,084
31,519

ב .הפחתת נכסים בלתי מוחשיים מוצגת בדוח רווח והפסד במסגרת הסעיפים הבאים:
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2008
2009
אלפי ש"ח
2,908
1,160

הוצאות מכירה ושיווק
עלויות המכר
הנהלה וכלליות

970
3,082
1,163

ג .מידע נוסף:
לעניין בחינת ירידת ערך נכסים בלתי מוחשיים אחרים ראה ביאור  2יב' לעיל.
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נייר חדרה בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים )המשך(
ביאור  - 9התחייבויות פיננסיות:
א .אגרות חוב
ליום  31בדצמבר
סדרה
IV

יתרת אגרות החוב *

2009
אלפי ש"ח
סדרה
סדרה
III

197,815 235,557
21,979

בניכוי  -חלויות שוטפות 39,260
175,836 196,297

סדרה

II

131,689

2008
אלפי ש"ח
סדרה
סדרה
III

IV

II

-

31,712

32,922

-

98,767

126,847 190,541 235,557

חלוקה לפי מועדי הפירעון ליום  31בדצמבר 2009

94,161
94,161
94,161
61,239
127,178
* 565,061

* היתרות המפורטות לעיל אינן כוללות הוצאות הנפקה נידחות בסך של  915אלפי ש"ח
)ליום  31בדצמבר  2008סך של  1,179אלפי ש"ח( אשר התווספו ליתרות אגרות החוב.

.1

סדרה  - Iמאי 1992
יתרת אגרות החוב ליום  31בדצמבר  2008נפרעה במלואה בתשלום אחד
בחודש יוני  ,2009בשיעור של  6.66%מסכום הערך הנקוב המקורי של אגרות
החוב ,שהינו  105,055אלפי ש"ח במונחי דצמבר .2008

.2

סדרה  - IIדצמבר 2003
היתרה הבלתי מסולקת של אגרות החוב נושאת ריבית שנתית בשיעור של
 5.65%המשתלמת בתשלום חד שנתי בחודש דצמבר של כל שנה .קרן וריבית
אגרות החוב צמודות למדד הידוע )הבסיס  -מדד נובמבר .(2003
יתרת אגרות החוב ליום  31בדצמבר  2009עומדת לפירעון ב 4-תשלומים
שנתיים שווים בחודש דצמבר של כל אחת מהשנים .2010-2013

.3

סדרה  - IIIיולי 2008
ביום  14ביולי  ,2008ביצעה החברה הנפקה של סדרת אג"ח על פי תשקיף
המדף שפרסמה החברה ביום  26במאי  .2008החברה הקצתה  187,500אלפי
ש"ח ע.נ .אגרות חוב בתמורה כספית של  187,500אלפי ש"ח .היתרה הבלתי
מסולקת של אגרות החוב נושאת ריבית של  ,4.65%העומדת לפירעון
בתשלומים שנתיים שווים ב 10-בחודש יולי כל שנה בשנים  2010עד  .2018קרן
וריבית אגרות החוב צמודות למדד הידוע )הבסיס – מדד מאי .(2008

.4

סדרה  – IVיולי – אוגוסט 2008
בחודשים יולי אוגוסט  ,2008ביצעה החברה הנפקה של סדרת אג"ח והרחבתה
על פי תשקיף המדף שפרסמה החברה ביום  26במאי  .2008החברה הקצתה
 235,557אלפי ש"ח ע.נ .אגרות חוב שקליות בתמורה כספית של  240,360אלפי
ש"ח .היתרה הבלתי מסולקת של אגרות החוב נושאת ריבית של  7.45%לשנה
ועומדת לפירעון בתשלומים שנתיים שווים ב 10-בחודש יולי כל שנה בשנים
 2010עד .2015
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I

7,422 158,559 190,541 235,557

אלפי ש"ח
94,161

שנה ראשונה-חלות שוטפת
שנה שנייה
שנה שלישית
שנה רביעית
שנה חמישית
שנה שישית ואילך

סדרה

7,422
-

נייר חדרה בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים )המשך(
ביאור  - 9התחייבויות פיננסיות )המשך(
א .אגרות חוב )המשך(
.5

נכון ליום  31לדצמבר  2009יתרת אגרות החוב בסך של  565,976אלפי ש"ח
הינה בתוספת הוצאות הנפקה נידחות )ליום  31בדצמבר  2008סך של 554,124
אלפי ש"ח(.

ב .אשראי מתאגידים בנקאיים ומנותני אשראי אחרים
(1

הרכב
שיעור
ריבית
שנתית

התחייבויות שוטפות
ליום  31בדצמבר

התחייבויות לא שוטפות
ליום  31בדצמבר

סך הכל
ליום  31בדצמבר

31/12/09
%

2008
2009
אלפי ש"ח

2008
2009
אלפי ש"ח

2008
2009
אלפי ש"ח

בנקים:
אשראי לזמן קצר
הלוואות:
בהצמדה למדד

3.8%-4.5%

131,572

77,655

-

-

131,572

77,655

3.8%-5.65%

8,218

11,060

19,925

24,212

28,143

35,272

ללא הצמדה

3.8%-7.45%

47,561

26,275

205,877

97,698

253,438

123,973

187,351

114,990

225,802

121,910

413,153

236,900

סה"כ אשראי מתאגידים
בנקאיים ונותני אשראי אחרים

(2

מועדי הפירעון ליום  31בדצמבר 2009
אלפי ש"ח
שנה ראשונה-חלות שוטפת
שנה שנייה
שנה שלישית
שנה רביעית
שנה חמישית
שנה שישית ואילך

(3

55,779
59,297
54,961
38,655
28,399
44,490
281,581

גיוסי אשראי במהלך תקופת הדיווח
א .ב 25 -במאי  2009גייסה החברה אשראי מגופים מוסדיים בסך של 50
מליוני ש"ח בריבית של בנק ישראל  .2% +ההלוואות הינן למשך שנתיים
עם זכאות ליציאה לכל אחד מהצדדים ,המתחדשת אחת לשלושה
חודשים .ב 25-באוגוסט  ,2009נפרעו  20מליוני ש"ח וב 7-בספטמבר 2009
גויסו  10מליוני ש"ח באותם התנאים.
ב 2 -ביולי  2009גייסה החברה אשראי שקלי לזמן ארוך מגופים מוסדיים
בסך של  100מליון ש"ח ,לפירעון למשך  8שנים בריבית נקובה וקבועה של
 .6.3%פירעון הקרן והריבית בתשלומים חצי שנתיים.
ב .ביום  5באוקטובר  2009קיבלה החברה הלוואה לזמן ארוך בסך של כ-
 56.5מליון ש"ח ,לפירעון במשך  5שנים בריבית משתנה של פריים +
 .1.5%פירעון הקרן והריבית בתשלומים רבעוניים ,למעט פירעון הקרן
הראשון שיהיה לאחר חצי שנה מיום קבלת ההלוואה.
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נייר חדרה בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים )המשך(
ביאור  - 9התחייבויות פיננסיות )המשך(
ג .אמות מידה פיננסיות
לחברה אין אמות מידה פיננסיות מול הבנקים .עם זאת בקשר להלוואות לזמן
ארוך מבנק ,מחברה שהיתה כלולה עד ליום  31באוגוסט  2008שאוחדה לראשונה
ב 1 -בספטמבר  ,2008אשר יתרתן ליום  31בדצמבר 2009 ,מסתכמת לסך של כ-
 17,519אלפי ש"ח )ליום  31בדצמבר  2008סך של  19,316אלפי ש"ח( ,התחייבה
החברה המאוחדת כלפי הבנק ,בין היתר ,כי יחס ההון העצמי המוחשי של החברה
לסך כל המאזן לא יפחת מסך של  18.5אחוז.
נכון למועד הדוחות הכספיים החברה המאוחדת עומדת בתנאי הנדרש.
ד .התחייבויות פיננסיות אחרות
התחייבויות פיננסיות אחרות כוללות ליום  31.12.08שטר הון לחברה כלולה אשר
אינו צמוד ואינו נושא ריבית .ביום  19במרס  2009פרעה החברה לחברה הכלולה
את שטר ההון בסך של  32.77מליון ש"ח )ראה גם ביאור 5ב' ) (4וכן  14יב' להלן(.
ביאור  - 10הטבות לעובדים
ליום  31בדצמבר
2008
2009
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח

א .ההרכב

הטבות לאחר סיום העסקה במסגרת תוכניות להטבה מוגדרת:
התחייבות בגין פיצויי פרישה ופיטורין
הטבות לגמלאים
הטבות בגין פיטורין:
הטבות עובד לטווח קצר:
שכר עבודה ,משכורת וסוציאליות
שיתוף ברווחים ותשלומי מענקים
הטבות בגין פיצויי פרישה ופיטורין**
הטבות בגין חופשה
הצגה בדוח על המצב הכספי:
נכסים בגין הטבות עובדים:
לא שוטף
התחייבויות בגין הטבות עובדים:
שוטף – נכלל בחלקו בסעיף זכאים – ראה גם ביאור  14ד' )(2
לא שוטף

2,985
7,754
10,739

3,560
7,632
11,192

3,523
14,262

3,735
* 14,927

29,081
16,324
2,344
20,077
67,826

* 26,592
15,766
* 17,478
59,836

649
649

624
624

67,826
14,911
82,737

* 59,836
* 15,551
75,387

* סווג מחדש
**ביום  31בדצמבר פרש מנכ"ל החברה מתפקידו .סך מענק הפרישה ,אשר שולם במהלך
חודש ינואר  ,2010הסתכם בכ 2.3 -מליון ש"ח ) ברוטו -לפני השפעת המס(.
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נייר חדרה בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים )המשך(
ביאור  - 10הטבות לעובדים )המשך(
ב .הטבות לאחר סיום העסקה
 .1הטבות לאחר סיום העסקה במסגרת תוכניות להפקדה מוגדרת
תוכניות בגין פיצויי פרישה ופיטורין
דיני העבודה וחוק פיצויי פיטורין בישראל מחייבים את החברה וחברות
מאוחדות לשלם פיצויים לעובד בעת פיטורין או פרישה )לרבות עובדים
העוזבים את מקום העבודה תחת נסיבות ספציפיות אחרות( .חישוב
ההתחייבות בשל סיום יחסי עובד-מעביד מתבצע על פי הסכם העסקה בתוקף
ומבוסס על משכורת העובד ,אשר ,לדעת ההנהלה ,יוצרת את הזכות לקבלת
הפיצויים וכן בהתחשב במספר שנות העבודה שלו.
לחברה ולחברות מאוחדות אישור ממשרד העבודה והרווחה בהתאם לסעיף 14
לחוק פיצויי פיטורין ,תשכ''ג ,1963 -על פיו הפקדותיה השוטפות בקרנות פנסיה
ו/או בפוליסות בחברות ביטוח ,פוטרות אותה מכל התחייבות נוספת לעובדים,
בגינם הופקדו הסכומים כאמור לעיל .הקבוצה מפקידה בתוכניות שונות
 8.33% - 11.33%מהשכר החודשי של עובדיה .לקבוצה לא תהיה מחויבות
משפטית או משתמעת לשלם תשלומים נוספים אם לתכנית לא יהיו מספיק
נכסים כדי לשלם את כל הטבות העובד המתייחסות לשירות העובד בתקופה
השוטפת ובתקופות הקודמות.
הסכום הכולל של ההוצאות שהוכרו ברווח והפסד בגין תוכניות להפקדה
מוגדרת בשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר  2009הינו סך של  22,803אלפי ש"ח
) 15,889 :2008אלפי ש"ח 15,249 :2007 ,אלפי ש"ח(.
 .2הטבות לאחר סיום העסקה במסגרת תוכניות להטבה מוגדרת
א( כללי
התחייבות בגין פיצוי פרישה ופיטורין
דיני העבודה וחוק פיצויי פיטורין בישראל מחייבים את החברה וחברות
מאוחדות לשלם פיצויים לעובד בעת פיטורין או פרישה )לרבות עובדים
העוזבים את מקום העבודה תחת נסיבות ספציפיות אחרות( .חישוב
ההתחייבות בשל סיום יחסי עובד-מעביד מתבצע על פי הסכם העסקה
בתוקף ומבוסס על משכורת העובד ,אשר ,לדעת ההנהלה ,יוצרת את הזכות
לקבלת הפיצויים וכן בהתחשב במספר שנות העבודה שלו.
המחויבות האמורה חושבה תוך שימוש בהערכה אקטוארית .הערך הנוכחי
של המחויבות להטבה מוגדרת והעלויות המתייחסות של שירות שוטף
ושירותי עבר ,נמדדו תוך שימוש בשיטת יחידת הזכאות החזויה.
הטבות לגמלאים
הטבות עובדים אחרות לטווח ארוך ,הן הטבות אשר צפוי כי ינוצלו או אשר
עומדים לתשלום בתקופה העולה על  12חודשים מתום התקופה בה סופק
השירות המזכה בהטבה.
הטבות עובדים אחרות בחברה כוללות התחייבויות בגין שי לחג לגמלאים.
הטבות אלו נזקפות לעודפים בהתאם לשיטת יחידת הזכאות החזויה
) ,(Projected Unit Credit Methodתוך שימוש בהערכות אקטואריות
המתבצעות בתום כל תקופת דיווח .הערך הנוכחי של מחויבות החברה בגין
הטבות לגמלאים נקבע באמצעות היוון תזרימי המזומנים העתידיים
הצפויים בגין התכנית בתשואות שוק של אגרות חוב ממשלתיות ,הנקובות
במטבע בו ישולמו ההטבות לגמלאים ,ובעלות תקופות פדיון הזהות בקירוב
למועדי הסילוק החזויים של ההטבות לגמלאים.
רווחים והפסדים נזקפים לעודפים במועד היווצרותם .עלות שירות עבר
) (Past Service Costמוכרת מיידית בדוחות הכספיים של החברה.
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נייר חדרה בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים )המשך(
ביאור  - 10הטבות לעובדים )המשך(
ב .הטבות לאחר סיום העסקה )המשך(
 .2הטבות לאחר סיום העסקה במסגרת תוכניות להטבה מוגדרת )המשך(
ב( התנועה בערך הנוכחי של המחויבות בגין פיצויי פרישה ופיטורין
ליום  31בדצמבר
2008
2009
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
יתרת פתיחה
עלות שירות שוטף
עלות ריבית
הפסדים אקטואריים
הטבות ששולמו
מחויבויות שניטלו בצירופי עסקים
אחר
יתרת סגירה

23,615
1,945
1,229
284
)(3,118
23,955

2,440
505
318
260
)(1,148
21,268
)(28
23,615

ג( התנועה בשווי ההוגן של נכסי תוכנית
ליום  31בדצמבר
2008
2009
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
יתרת פתיחה
תשואה חזויה על נכסי התוכנית
רווחים )הפסדים( אקטואריים
הפקדות על ידי המעסיק
הטבות ששולמו
נכסים שנרכשו בצירופי עסקים
אחר
יתרת סגירה

19,431
995
1,445
1,691
)(3,241
20,321

2,440
231
)(1,478
799
)(851
18,572
)(282
19,431

ד( התנועה בערך הנוכחי של המחויבות בגין הטבות לגמלאים
ליום  31בדצמבר
2008
2009
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
יתרת פתיחה
עלות שירות שוטף
עלות ריבית
הפסדים )רווחים( אקטואריים
הטבות ששולמו
התחייבויות שניטלו בצירופי עסקים
יתרת סגירה

52

7,632
80
440
258
)(656
7,754

8,117
123
593
)(721
)(1,779
1,299
7,632

נייר חדרה בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים )המשך(
ביאור  - 10הטבות לעובדים )המשך(
ג .ההנחות האקטואריות העיקריות לתום תקופת הדיווח בגין הטבות עובדים לאחר
סיום ההעסקה
ליום  31בדצמבר
2008
2009
שיעורי ההיוון
שיעורי התשואה החזויים לגבי נכסי התוכנית
שיעורי העלאות משכורות חזויים
שיעורי תחלופה ועזיבה

%

%

5.32%
5.15%
4.25%
19%

6.07%
5.15%
4.25%
19%

ההנחות בדבר שיעור התמותה העתידי מבוססות על נתונים סטטיסטיים ועל
לוחות תמותה שפורסמו על ידי הממונה על שוק ההון במשרד האוצר בחוזר
פנסיה  2007-3-6מעודכנים ליום  31.12.01תוחלת החיים הממוצעת הצפויה לגבר
שפרש בגיל  67היא  17.4שנים לגברים ואישה שפרשה בגיל  22.5-24.3 62-64שנים
לנשים.
שיעור התשואה החזוי על נכסי תוכנית מבוסס על שיעור תשואה נומינלי המשתנה
לפי סוג הקופה.
ד .סכומים שהוכרו ברווח והפסד בגין הטבות עובדים לאחר סיום העסקה

עלות שירות שוטף
עלות ריבית
תשואה חזויה על נכסי התוכנית
השפעה של צמצום או סילוק כלשהם
ההוצאה נכללה בסעיפים הבאים:
עלות המכר
הוצאות מכירה
הוצאות הנהלה וכלליות
הוצאות מימון
סכומים שהוונו

לשנה שנסתיימה ביום 31
בדצמבר
2008
2009
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
406
2,025
1,494
1,669
)(232
)(995
)(1,935
924
)(267
3,623
1,446
511
992
674
3,623

)(1,425
97
)(299
1,263
97
)(267

ה .הטבות בגין פיטורין
ההטבות כוללות בשנת  2008התחייבות בגין מענק פרישה למנכ"ל החברה וכן
התחייבות בגין פרישה מוקדמת ,ובשנת  2009התחייבות בגין פרישה מוקדמת
בלבד.
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נייר חדרה בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים )המשך(
ביאור  -11הון ,קרנות ועודפים
א .הון המניות
הון המניות מורכב ממניות רגילות )על שם( בנות  0.01ש"ח ,כדלקמן:

רשום

 31בדצמבר
2008
2009
מונפק ונפרע

מניות רגילות בנות ₪ 0.01

20,000,000

5,060,872

5,060,774

הסכום בש"ח

200,000

50,609

50,608

המניות נסחרות בבורסות לניירות ערך בתל-אביב לפי שער של  252.5ש"ח למניה
ובבורסה האמריקנית )" ("AMEXלפי שער של  253.8) $67.24ש"ח( למניה ליום
 31בדצמבר .2009
כחלק מהערכות החברה למימון בניית מכונה חדשה לייצור ניירות אריזה ביצעה
החברה בחודש נובמבר  2007הקצאה פרטית של  1,012,585מניות רגילות בנות
 0.01ש"ח ע.נ של החברה אשר היוו נכון למועד ההקצאה כ 20% -מהון המניות
המונפק של החברה כנגד השקעה בסך כולל של כ 213 -מיליון שקל .כ60% -
מהמניות ) 607,551מניות( הוקצו לבעלי השליטה בחברה במועד ההקצאה ,כת"ש
ודסק"ש ,בהתאם לשיעור החזקותיהם בחברה )פרו-רטה( ,וכ 40% -מהמניות
) 405,034מניות( הוצעו בדרך של מכרז לגופים מוסדיים וגופים פרטיים .המחיר
למניה לגופים מוסדיים וגופים פרטיים שנקבע במכרז היה  210ש"ח .בהתאם,
המחיר למניה עבור כת"ש ודסק"ש בהתייחס לכמות המניות המוצעת לכת"ש
ודסק"ש ,נקבע על  211.05ש"ח )מחיר המניה במכרז בתוספת שיעור של .(0.5%
החברה שילמה למפיצים שיעור של  1.2%מסך התמורה שהתקבלה מגופים
מוסדיים וגופים פרטיים ,כלומר סך של כ 1,021-אלפי ש"ח .סך ההון גדל
כתוצאה מהנפקה זו בסך של  10אלפי ש"ח והפרמיה שנבעה מההנפקה בניכוי
הוצאות הנפקה כאמור לעיל הינה  211,635אלפי ש"ח.
ב .תכניות אופציות לעובדים
 .1תכנית  2001לבעלי תפקידים בכירים בקבוצה
ביום  2באפריל  ,2001אישר דירקטוריון החברה תכנית להענקת אופציות
לבעלי תפקידים בכירים בקבוצה )להלן  -תכנית  2001לבעלי תפקידים
בכירים( .על פי תוכנית זו הוענקו ב 5-ביולי  ,2001ללא תמורה194,300 ,
אופציות אשר כל אחת מהן ניתנת למימוש למניה רגילה אחת בת  0.01ש"ח
של החברה .האופציות ניתנות למימוש בארבע מנות שנתיות שוות .תקופת
החסימה של המנה הראשונה הינה שנתיים החל מיום ההענקה; תקופת
החסימה של המנה השנייה הינה שלוש שנים החל מיום ההענקה וכן הלאה .כל
מנה ניתנת למימוש במשך שנתיים החל מתום תקופת החסימה.
תוספת המימוש של האופציות שהוענקו כאמור נקבעה ל 217.00-ש"ח
בהצמדה למדד ,על בסיס המדד הידוע ליום  2באפריל  .2001תוספת המימוש
לכל מנה נקבעת בהתאם לנמוך מבין תוספת המימוש הנ"ל או ממוצע שערי
המניות של החברה בבורסה לניירות ערך בתל-אביב )להלן  -הבורסה(.
בשלושים ימי המסחר שקדמו למועד הכניסה לתוקף של המנה בניכוי .10%
תוכנית  2001לבעלי תפקידים בכירים בקבוצה פקעה במהלך חודש יולי .2007
בשנת  ,2007מומשו  ,35,425אופציות ,מתוך תכנית  2001לבעלי תפקידים
בכירים והונפקו  ,15,466מניות בנות  0.01ש"ח ,בגין המימוש הנ"ל.
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נייר חדרה בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים )המשך(
ביאור  -11הון ,קרנות ועודפים )המשך(
ב .תכניות אופציות לעובדים )המשך(
 .1תכנית  2001לבעלי תפקידים בכירים בקבוצה )המשך(
התכנית התנהלה במסגרת כללים שנקבעו לעניין זה בסעיף  102לפקודת מס
הכנסה .כללים אלה קובעים ,בין היתר ,כי החברה זכאית לתבוע כהוצאה
לצורכי מס סכומים שנזקפו לעובדים כהטבה בגין מניות או אופציות שקיבלו
במסגרת התכניות.
הסכום שיותר לחברה כהוצאה לצורכי מס ,במועד מימוש ההטבה בידי העובד,
יהיה בגבולות ההטבה שתתחייב במס כהכנסת עבודה בידי העובד ,והכל
במגבלות כמפורט בסעיף  102לפקודת מס הכנסה.
מאחר והחברה לא הכירה בחשבונותיה בהוצאה )במסגרת בחירת ההקלה
אותה מאפשר  ,IFRS 1לפיה לא יושמו למפרע הוראות  IFRS 2שהוענקו לפני
 7בנובמבר  2002ושהבשילו לפני יום המעבר( ,זקפה החברה לקרן הון את
החיסכון במס שנבע לה ממימוש ההטבה בידי עובדים בשנת .2007
 .2תוכנית  2008לבעלי תפקידים בכירים בקבוצה
בחודש ינואר בשנת  2008אישר דירקטוריון החברה תוכנית להקצאה ,ללא
תמורה ,של כתבי אופציה ,שאינם סחירים ,למנכ"ל החברה ,לעובדים ונושאי
משרה בחברה ובחברות כלולות .במסגרת התוכנית אושרה הקצאת 285,750
כתבי אופציה ,מתוכם  40,250כתבי אופציה למנכ"ל החברה135,500 ,
למנהלים בחברות המתאחדות ו 74,750-למנהלי החברות הכלולות .מועד
הענקה לכתבי האופציות נקבע לחודשים ינואר-מרס  2008בכפוף למגבלות
סעיף ) 102מסלול הוני( לפקודת מס-הכנסה .נכון ל  11 -במאי  2008הוקצו כל
כתבי האופציות ,מתוכם  35,250בהקצאה לנאמן כמאגר להענקת עתידיות
לנושאי משרה בחברות הכלולות בכפוף לאישור הדירקטוריון .ב 8-בינואר
 2009הוקצו  34,000כתבי אופציה הניתנים למימוש ,כל אחד ,למניה רגילה של
החברה מתוך האופציות המוקצות למנהלים בחברה כלולה .סך כל ההוצאה
הצפויה בגין הענקתם למנהלי חברה כלולה מסתכמת בכ 0.3 -מיליוני ש"ח,
כך שבידי הנאמן נותרו  1,250אופציות ,שבוטלו בהחלטת דירקטוריון החברה
מיום  9באוגוסט .2009
כל כתב אופציה ניתן למימוש למניה רגילה אחת של החברה בת  0.01ש"ח ערך
נקוב ,כנגד תשלום תוספת מימוש בסך של  223.965ש"ח .כתבי האופציה
יבשילו בחלקים כדלקמן 25% :מכלל כתבי האופציה יהיו ניתנים למימוש
מיום  14לחודש ינואר בשנת  25% ;2009מכלל כתבי האופציה יהיו ניתנים
למימוש מיום  14לחודש ינואר לשנת  25% ;2010מכלל כתבי האופציה יהיו
ניתנים למימוש מיום  14לחודש ינואר בשנת  2011ו 25%-מכלל כתבי
האופציה יהיו ניתנים למימוש מיום  14לחודש ינואר בשנת  .2012כתבי
האופציה שיבשילו ניתנים למימוש עד ליום  14לחודש ינואר בשנים ,2012
 2014 ,2013למנות ראשונה ושניה ,שלישית ורביעית בהתאמה.
עלות ההטבה הגלומה בכתבי האופציה שהוקצו כאמור ,בהתבסס על השווי
ההוגן במועד הענקתם נאמדה בסך של כ 13.5 -מיליון ש"ח .סכום זה נזקף
לדוח רווח והפסד על פני תקופות ההבשלה .החוב בגין ההענקה לנושאי משרה
בחברות הכלולות יפרע במזומן.
השווי ההוגן של כתבי האופציה שהוענקו כאמור לעיל נאמד תוך יישום מודל
בלק אנד שולס .במסגרת זו ,לא הביאה החברה בחשבון את השפעת תנאי
ההבשלה ,למעט תנאי שוק על השווי ההוגן של המכשירים ההוניים המוענקים.
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נייר חדרה בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים )המשך(
ביאור  -11הון ,קרנות ועודפים )המשך(
ב .תכניות אופציות לעובדים )המשך(
 .2תוכנית  2008לבעלי תפקידים בכירים בקבוצה )המשך(
הפרמטרים אשר שימשו ביישום המודל הינם כלהלן:
245.20-217.10
מחיר מניה )בש"ח(
223.965
מחיר מימוש )בש"ח(
27.04%
תנודתיות צפויה)*(
3-5
אורך חיי כתבי האופציה )בשנים(
5.25%
שיעור הריבית חסרת סיכון
)*( התנודתיות הצפויה נקבעה על בסיס תנודתיות היסטורית של מחירי המניה
של החברה .אורך חיי כתבי האופציה הממוצע נקבע בהתאם לתחזית
ההנהלה לגבי תקופת ההחזקה של העובדים בכתבי האופציה שהוענקו
להם ,בהתחשב בתפקידם בחברה ובניסיון העבר של החברה בדבר עזיבתם
של עובדים.
 .3פרטים נוספים באשר לכתבי אופציה שהוענקו לעובדים
2009
ממוצע
משוקלל של
מספר
מחיר המימוש
האופציות
כתבי אופציה שהוענקו לעובדים אשר:
קיימות במחזור לתחילת התקופה
הוענקו
חולטו
מומשו
קיימות במחזור לתום התקופה

246,250
34,000
)(17,686
)(1,064
261,500
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223.96
223.96
223.96
223.96
223.96

2008
ממוצע
משוקלל של
מספר
מחיר המימוש
האופציות
250,500
)(4,250
246,250

223.96
223.96
223.96

נייר חדרה בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים )המשך(
ביאור  - 12מסים על ההכנסה:
א.

יתרות מסים נדחים
הרכב נכסי )התחייבויות( מס נדחה מפורטים כדלהלן:
יתרה ליום
 1בינואר
2008

הוכר
ברווח
והפסד

הוכר
בהון
עצמי

יתרה ליום
 31בדצמבר
2009

הוכר
ברווח
והפסד

הפרשי עיתוי
גידור תזרימי מזומנים
נכסים בלתי מוחשיים
רכוש קבוע
הפרשה להטבות עובדים
חובות מסופקים
מלאי חלקי חילוף
סה"כ

)(40,515
5,690
5,193
)(272
)(29,904

1,075
)(686
396
)(178
374
981

)(1,240
871
)(369

1,040
)(8,106
)(28,209
1,536
915
)(271
)(33,095

)(200
)(7,031
)(69,410
8,493
5,930
)(169
)(62,387

2,021
16,367
)(326
1,390
33
19,485

200
)(509
)(309

)(5,010
)(53,043
7,658
7,320
)(136
)(43,211

הפסדים והטבות מס שלא נוצלו
הפסדים לצרכי מס

10,011

3,182

-

2,401

15,594

)(691

-

14,903

סה"כ

)(19,893

4,163

)(369

)(30,694

)(46,793

18,794

)(309

)(28,308

הוכר בהון
עצמי
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יתרה ליום
 31בדצמבר
כניסה
2008
לאיחוד
אלפי ש"ח

נייר חדרה בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים )המשך(
ביאור  - 12מסים על ההכנסה )המשך(
א .יתרות מסים נדחים )המשך(
מסים נדחים מוצגים בדוחות על המצב הכספי כדלקמן:

ליום
 31בדצמבר
2008
2009

אלפי ש"ח

בנכסים לא שוטפים-נכסי מסים נדחים
בהתחייבויות לא שוטפות -התחייבויות מסים
נדחים
סה"כ

אלפי ש"ח

29,745

29,848

)(58,053
)(28,308

)(76,641
)(46,793

הקבוצה צופה את קיומה של הכנסה חייבת בעתיד מעבר לרווחים אשר ינבעו
מההיפוך של הפרשי עיתוי חייבים במס .כמו כן קיימים בקבוצה הפסדים לצרכי
מס ,אשר צפויים להיות מנוצלים בשנים הקרובות כנגד רווחי הון .לאור האמור
נוצרו נכסי מסים נדחים.
ב .סכומים שלא הוכרו בגינם נכסי מס נדחה
לשנה שנסתיימה ביום
 31בדצמבר
2008
2009
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
11,786
7,126
18,912

הפסד ריאלי מניירות ערך
הפסדי הון לצרכי מס
סה"כ

11,786
4,986
16,772

מועדי פקיעה:
בהתאם לחוקי המס הקיימים לא קיים מועד פקיעה לניצול ההפסדים לצרכי מס.
החברה לא צופה בעתיד הנראה לעין רווחים אשר יאפשרו ניצול הפסדים אלה
ולכן לא יצרה בגינם נכסי מס נדחה.
ג .מסים המתייחסים לרכיבי רווח כולל אחר:
לשנה שנסתיימה ביום
 31בדצמבר
סכומים
השפעת
סכומים
בניכוי מס
מס
לפני מס
אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח
רווח כולל אחר )נטו לאחר סיווגים מחדש לרווח והפסד(:
רווח בגין גידור תזרימי מזומנים

3,862

200

4,062

רווח אקטוארי בגין תכנית הטבה מוגדרת
חלק בהכנסה כוללת אחרת של חברות כלולות
סה"כ

986
1,170
6,018

)(509
)(513
)(822

477
657
5,196
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נייר חדרה בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים )המשך(
ביאור  - 12מסים על ההכנסה )המשך(
ג .מסים המתייחסים לרכיבי רווח כולל אחר) :המשך(
לשנה שנסתיימה ביום
 31בדצמבר 2008
סכומים
השפעת
סכומים
בניכוי מס
מס
לפני מס
אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח
רווח כולל אחר )נטו לאחר סיווגים מחדש
לרווח והפסד(:
הפסד בגין גידור תזרימי מזומנים

)(1,937

)(369

)(2,306

הפסד אקטוארי בגין תכנית הטבה מוגדרת

)(1,501

-

)(1,501

חלק בהכנסה כוללת אחרת של חברות כלולות
קרן הערכה מחדש בגין רכישה בשלבים
סה"כ

)(28,318
17,288
)(14,468

224
)(145

)(28,094
17,288
)(14,613

לשנה שנסתיימה ביום
 31בדצמבר 2007
סכומים
השפעת
סכומים
בניכוי מס
מס
לפני מס
אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח
רווח כולל אחר )נטו לאחר סיווגים מחדש
לרווח והפסד(:
חלק בהכנסה כוללת אחרת של חברות כלולות
סה"כ

2,916
2,916

259
259

3,175
3,175

ד .הוצאות )הכנסות( מסים על הכנסה שהוכרו בדוח הרווח והפסד:
 .1כדלקמן:
לשנה שנסתיימה ביום
 31בדצמבר
2007
2008
2009
אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח
בגין השנה המדווחת:
שוטפים
שנים קודמות
נדחים בגין תקופת הדוח

11,727
)(18,794

7,826
)(4,163

20,408
850
)(2,997

סה"כ הוצאות )הכנסות( מסים על הכנסה

)(7,067

3,663

18,261

המסים השוטפים בשנת  2009חושבו לפי שיעור ממוצע של  ,26%בשנת - 2008
 ,27%בשנת  29% - 2007ראה  2להלן.
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נייר חדרה בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים )המשך(
ביאור  - 12מסים על ההכנסה )המשך(
ד .הוצאות )הכנסות( מסים על הכנסה שהוכרו בדוח הרווח והפסד) :המשך(
 .2להלן מובאת התאמה בין סכום המס "התיאורטי" ,שהיה חל אילו כל
ההכנסות היו מתחייבות במס לפי השיעורים הרגילים החלים על חברות
בישראל במקום השיעור הרגיל )ראה ג' לעיל( לבין סכום המס שנזקף בדוחות
רווח והפסד לשנה המדווחת:

רווח )הפסד( לפני מסים על ההכנסה
הוצאות מס לפי שיעור מס סטטוטורי
תוספת ) חסכון( במס בגין:
התאמות עקב שינויים בשיעורי המס
הפסדים לצרכי מס שלא הוכרו בגינם נכסי מיסים
נדחים בעבר ,אשר הוכרו בגינם מיסים נדחים
בתקופת הדיווח
הוצאות מס שחושבו על פי שעורי מס שונים
הבדלים בהגדרת הון ונכסים לא כספיים לצרכי
מס
הכנסות פטורות
הוצאות לא מוכרות
הפרשים אחרים  -נטו

2009
אלפי
ש"ח
%

2008
אלפי
ש"ח
%

2007
אלפי
ש"ח
%

100.0
26.0

)(2,678
)(696

100.0
27.0

20,308
5,483

100.0
29.0

48,940
14,192

)(320.1

)(8,571

)(3.9

)(803

)(1.7

)(859

)(41.2
139.5

)(1,103
3,736

)(2,103) (10.4

-

)(18.7
42.4
)(39.9
)(263.9

)(500
1,135
)(1,068
)(6,371

)(3,958) (19.5
4,629 22.8
415
2.0
)(1,820) (9.0

4.9
1.0
2.4
6.6

2,400
486
1,192
3,219

1.7

850

37.3

18,261

התאמות שנעשו במהלך השנה בגין מסים שוטפים
משנים קודמות
סה"כ מסים על הכנסה כפי שהוצגו בדוח רווח
)(263.9
והפסד
-

-

-

)18.0 (7,067

3,663

-

ה .שומות מס
החברה ומרבית החברות המאוחדות קיבלו שומות סופיות עד וכולל השנה
שהסתיימה ביום  31בדצמבר .2005
ו .מדידת התוצאות לצורכי מס על פי חוק מס הכנסה )תיאומים בשל אינפלציה(,
התשמ"ה) 1985-להלן  -חוק התיאומים(
ביום  26בפברואר  2008עבר בכנסת בקריאה שלישית ,חוק מס הכנסה )תיאומים
בשל אינפלציה( )תיקון מס' ) (20הגבלת תקופת התחולה( ,התשס"ח – ) 2008להלן
– "התיקון"( ,לפיו תחולתו של חוק התיאומים בשל אינפלציה תסתיים בשנת
המס  ,2007ומשנת המס  2008לא יחולו עוד הוראות החוק ,למעט הוראות המעבר
שמטרתן למנוע עיוותים בחישובי המס.
בהתאם לתיקון ,משנת המס  2008ואילך ,לא מחושבת עוד התאמה של ההכנסות
לצרכי מס לבסיס מדידה ריאלי .כמו כן ,הופסקה ההצמדה למדד של סכומי
הפחת על נכסים קבועים ושל סכומי הפסדים מועברים לצרכי מס ,באופן
שסכומים אלה תואמו עד למדד של סוף שנת המס  ,2007והצמדתם למדד
הופסקה ממועד זה ואילך.
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נייר חדרה בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים )המשך(
ביאור  - 12מסים על ההכנסה )המשך(
ז .מידע נוסף
 .1בהתאם לתיקון מספר  147לפקודת מס הכנסה ,התשס"ה  ,2005 -מס
החברות בשיעור  34%אשר הושת על חברות הופחת באופן הדרגתי החל
משנת ) 2006לגביה נקבע שיעור מס של  (31%ועד לשנת  2010לגביה נקבע
שיעור מס של ) 25%שיעור המס בשנים  2008 ,2007ו 2009-הינו  27% ,29%ו-
 ,26%בהתאמה(.
 .2ביום  23ביולי  2009פורסם חוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישום
התכנית הכלכלית לשנים  2009ו ,(2010-התשס"ט) 2009-להלן " -חוק
ההסדרים"( .על פי חוק ההסדרים ,יופחתו שיעורי המס בגובה  26%ו25%-
המושתים על חברות בשנים  2009ו ,2010-בהתאמה ,באופן הדרגתי החל
משנת המס  2011לגביה נקבע מס חברות בשיעור  24%ועד לשנת המס 2016
לגביה נקבע מס חברות בשיעור של  .18%בעקבות השינוי ,הכירה החברה
בהכנסות מסים נדחים בסך של כ 8,571-אלפי ש"ח בשנת .2009
 .3בחודש דצמבר  2007הגישה החברה וחברה בת נייר חדרה תעשיות בע"מ
)לשעבר מנא"י תעשיות נייר ) (1995בע"מ( בקשה לרשות המיסים לפיצול
פעילות מתן אספקת שירותי הייצור ,המפורטים להלן ,אותם העניקה נייר
חדרה תעשיות בע"מ לחברות בקבוצה באתר החברה בחדרה ,לחברה חדשה
בשם – נייר חדרה פיתוח ותשתיות בע"מ ) להלן – חברת התשתיות( .שירותי
תשתיות הכוללים :שירותי הנדסה ,תחזוקה שוטפת לשמירת רצפת הייצור,
אספקת גז ,חשמל ,קיטור ,טיפול בשפכים ואיכות סביבה ומים .כמו כן
ניתנים על ידי החברה שירותים לוגיסטיים נוספים ,כגון :מחסן חלקי חילוף,
שירותי הסעות לעובדים ,ניקיון האתר ,אבטחה והסעדה .יצוין כי שירותים
אלה ניתנים גם לחברות הכלולות של החברה באתר החברה בחדרה .הפיצול
הינו בהתאם להוראות סעיף  105לפקודה .מועד הפיצול הינו ליום 31
בדצמבר  2007וממועד זה חברת התשתיות פעילה כישות עצמאית ולכן חברת
התשתיות עורכת דוחות כספיים ודוחות מס נפרדים לראשונה החל משנת
.2008
ביאור  - 13התקשרויות והתחייבויות תלויות
א .חברות מאוחדות נתנו ערבויות לגופים שונים בגין מכרזים ובגין הבטחת
תשלומים עתידיים ודרישות רשויות שלטוניות ,המסתכמות בסך של כ4,900 -
אלפי ש"ח.
ב .במהלך שנת  2004הוציאה החברה לנושאי המשרה בה כתבי שיפוי חדשים,
בהתאם לחוק החברות ,התשנ"ט ,1999-לפיהם התחייבה החברה לשפותם בשל
חבות או הוצאה שהינה ברת שיפוי על פי כל דין ,שתוטל עליהם עקב פעולות
שעשו בתוקף היותם נושאי משרה בחברה ,הקשורות במישרין או בעקיפין
לאירועים המפורטים בתוספת לכתב השיפוי ובלבד שסכום השיפוי על פי מכלול
כתבי השיפוי אשר יוענקו לעניין זה לנושאי המשרה בחברה ,לא יעלה על סכום
מצטבר השווה ל  25% -מההון העצמי של החברה לפי דוחותיה הכספיים
האחרונים שפורסמו לפני מתן תשלום השיפוי בפועל .אחריות נושאי משרה של
החברה בשל מילוי תפקידם ,כאמור ,מבוטחת בחלקה במסגרת פוליסת ביטוח.
ג .החברה התקשרה במהלך השנים  2008ו  2009עם ספקי הציוד העיקריים למערך
הייצור החדש של ניירות אריזה )מכונה  (8בסך כולל של  62.3מליון יורו .מרביתו
של הציוד סופק במהלך השנים  2008ו  2009ויתרתו בתחילת שנת  .2010יתרת
ההתקשרות שטרם שולמה נכון ל 31 -בדצמבר  2009הינה כ –  14.2מיליוני יורו.
ד .ברבעון האחרון של שנת  2007חתמה החברה על הסכם התקשרות עם חברת
נתיבי גז לצורך הולכת הגז למשך  6שנים עם אופציית הארכה לשנתיים נוספות.
ההיקף הכספי הכולל של העסקה הינו כ 13.8 -מליון ש"ח.
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נייר חדרה בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים )המשך(
ביאור  - 13התקשרויות והתחייבויות תלויות )המשך(
ה .ביום  3בנובמבר  2008אישרה האסיפה הכללית של החברה את תוקפו של הסכם
שכירות שנחתם ביום  18בספטמבר  2008בין החברה לגב-ים לקרקעות בע"מ
)"המשכירה"( ,חברה ציבורית בשליטת בעל השליטה בחברה בעקיפין ,לפיו
תשכור החברה מגרש במודיעין ,בשטח של כ 74.5-דונם ,ושל מבנים שעתידה
המשכירה לבנות עבור החברה ,בשטח בנוי כולל של כ 21,300-מ"ר ,אשר ישמש
כמרכז לצרכי לוגיסטיקה ,תעשייה ומשרדים )"מרלו"ג"( עבור חברות בנות
וכלולות של החברה ובחלקו יחליף הסכמי שכירות קיימים .תקופת השכירות
תהיה  15שנה ממועד מסירת החזקה במושכר ובנוסף לחברה אופציה להארכת
השכירות ל 9 -שנים ו 11-חודש נוספים עלות השכירות השנתית מסתכמת לסך
של כ 13.6 -מיליוני ש"ח צמודים למדד המחירים לחודש יולי  .2008חברות הבת
והכלולה ערבו לחלקן בהסכם השכירות אך לגבי החברה הכלולה הנושא עדיין
בדיונים בין החברה לבעלת המניות השנייה.
ו .בנובמבר  2006הודיע המשרד להגנת הסביבה כי למרות שמפעל החברה בחדרה
השקיע רבות בטיפול בשפכים ובנושאי איכות הסביבה יש מקום לפתוח בחקירה
נגדו בנושא חריגות בחלק מתקני הפליטה לאוויר .החברה ,בהסתמך על יועציה
המשפטיים ,מעריכה כי לחקירה לא תהא השפעה מהותית על תוצאות פעילותה.
ז .נגד החברה וחברות מאוחדות תלויות ועומדות מספר תביעות ודרישות כספיות
בסכום כולל של כ 11,550 -אלפי ש"ח ) 31בדצמבר  10,680 -2008אלפי ש"ח(,
בגינן נזקפה הפרשה בסך של כ 5,345 -אלפי ש"ח ) 31בדצמבר  28 -2008אלפי
ש"ח( .ראה פירוט נוסף בסעיפים ח'-י"ב להלן.
ח .בספטמבר  2008התקבלה דרישה המס מעיריית חדרה להיטל השבחה על סך של
כ 1.4-מליוני ש"ח בגין שינוי יעוד קרקע המיועדת לבניית קו חדש ליצור ניירות
אריזה .החברה ערערה על גובה ההיטל על ידי שמאות שכנגד העומדת על כ28-
אלפי ש"ח .החברה יצרה בדוחות אלה הפרשה בסך של  900אלפי ש"ח בגין
דרישה זו לאור פשרה הצפויה בין הצדדים.
ט .כנגד החברה הוגשה דרישה לתשלום של מס רכישה בסך  1,460אלפי ש"ח בגין
הארכת תקופת החכירה של המגרש בתוצרת הארץ בת"א )מפעל שפיר לשעבר(.
התקבל פסק דין של ועדת הערער לפיו על החברה לשלם סך של כ 1,390 -אלפי
ש"ח ,המהווה כ 66% -מהדרישה המקורית ,והחברה שלמה את הסכום .הן
החברה והן רשות המיסים מערערות על פסה"ד לביהמ"ש העליון.
י .בדצמבר  2006הודיעה נתיבי גז בע"מ )להלן  -נתג"ז( לחברה כי נגד נתג"ז מתנהלת
תביעת פיצויים ע"י בעלי החלקות הסמוכות לתחנת הפחתת הגז בגין ירידת ערך.
יצוין כי בהסכם בין החברה לנתג"ז ,קיימת התייחסות לשיפוי נתג"ז במסגרת
התמורה בשל תשלום פיצוי בגין פגיעה למקרקעין גובלים .ההליך מתנהל בפני
ועדת הערר והחברה אינה צד להליך .ביום  25בפברואר  2010התקבלה בחברה
החלטת הוועדה להעמיד את גובה הפיצוי על כ  2,670אלפי ש"ח .החברה אינה
יכולה להעריך את שיעור הפיצוי שיחול עליה וכן תבחן בנתג"ז אפשרות ערעור על
ההחלטה.
יא .חברה מאוחדת קיבלה מעיריית נתניה ומבעל הנכס המשכיר את הנכס דרישות
לתשלום סך של  2,700אלפי ש"ח בגין שומות ארנונה והיטלים שונים לשנים
 2000-2008בשל מפעל של החברה בנתניה .החברה המאוחדת הגישה השגה על
דרישה בסך  2,000אלפי ש"ח ,אשר נדחתה על ידי העירייה .החברה המאוחדת
הגישה ערעור על הדחייה .בחודש יוני  2009הגיעו הצדדים להסכם פשרה לפיו
החברה המאוחדת תשלם כ 950-אלפי ש"ח בגין שומות הארנונה וההיטלים
השונים .להסכם הפשרה האמור לעיל לא היתה השפעה מהותית על תוצאות
פעולותיה של החברה המאוחדת לשנת  ,2009היות שהדוחות הכספיים כללו
הפרשה מספקת בעבר.
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נייר חדרה בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים )המשך(
ביאור  - 13התקשרויות והתחייבויות תלויות )המשך(
יב .במהלך שנת  2009כחלק מבדיקות המס השגרתיות של רשויות המס בתורכיה,
נבדקו דוחותיה הכספיים לשנים  2004-2008של חברת הבת התורכית )להלן -
" ("KCTRשל החברה הכלולה חוגלה-קימברלי בע"מ המוחזקת בשיעור של
.49.9%
ביום  16בפברואר  ,2010התקבל ב  KCTRדוח מרשויות המס בתורכיה ,בהמשך
לבדיקה שנערכה ,לפיו נדרשת  KCTRלתשלום מס נוסף בגין שני נושאים
כמפורט להלן ,המסתכמים בצירוף ריבית וקנסות ,לכ 135 -מליון לירות תורכיות
)כ 89 -מליון דולר(.
לאור ממצאי הדוח כאמור ,בגין אחד הנושאים )מס בולים( ,ביצעה KCTR
בדוחות הכספיים ליום  31לדצמבר  ,2009הפרשה המקורבת להערכתה להיקף
הדרישה ,בסך של  158אלף לירות תורכיות )כ 104 -אלף דולר(.
בגין הנושא השני ,אשר מהווה את החלק הארי של דרישת המס כאמור )מיסוי
הזרמות הוניות מחוגלה קימברלי בע"מ ל ,(KCTR -מעריכה  ,KCTRבהתבסס
על חוות הדעת של יועצי המס שלה ,כי הסבירות שהיא תידרש לתשלום מס נוסף
נמוכה ,ולפיכך לא יצרה הפרשה בדוחותיה הכספיים ליום  31לדצמבר  ,2009בגין
נושא זה.
בנוסף יודגש כי  ,KCTRבהסתמך על חוות דעת יועצי המס שלה בתורכיה,
מתנגדת לדרישת רשויות המס בגין הנושא השני כאמור ומתעתדת לערער על כך
בפניהם.

ביאור  - 14פירוטים נוספים לדוחות הכספיים
דוחות על המצב הכספי:
ליום  31בדצמבר
2008
2009
אלפי ש"ח

א .חייבים ויתרות חובה
 (1לקוחות:
חובות פתוחים
המחאות לגבייה

293,682
30,200
323,882

הסעיף הינו:
לאחר ניכוי הפרשה לחובות
מסופקים בסך
כולל חברות כלולות

24,236
12,556

282,279
36,647
318,926
22,652
14,642

גיל חובות הלקוחות למועד הדיווח
ליום  31בדצמבר
2008
2009
אלפי ש"ח
אינם בפיגור
בפיגור עד שישה חודשים
בפיגור שישה חודשים עד שנה
בפיגור בין שנה לשנתיים
בפיגור מעל שנתיים
סך הכל
בניכוי הפרשה לחובות מסופקים
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275,020
43,543
4,597
3,371
21,587
348,118
24,236
323,882

268,750
47,079
4,442
1,992
19,315
341,578
22,652
318,926

נייר חדרה בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים )המשך(
ביאור  - 14פירוטים נוספים לדוחות הכספיים )המשך(
דוחות על המצב הכספי) :המשך(
תנועה בהפרשה לחובות מסופקים

יתרה לתחילת השנה
הפסד מירידת ערך בגין חייבים
סכומי חובות מסופקים שנמחקו
סכומים שהושבו במשך השנה
ביטול הפסדים מירידת ערך בגין חייבים
כניסה לאיחוד
יתרה לסוף השנה

ליום  31בדצמבר
2008
2009
אלפי ש"ח
17,390
22,652
2,029
2,848
)(127
)(261
)(340
)(1,741
)(663
5,101
22,652
24,236
ליום  31בדצמבר
2008
2009
אלפי ש"ח

 (2חייבים אחרים:
עובדים ומוסדות עובדים
שלטונות המכס ומס ערך מוסף
חברות כלולות  -חשבון שוטף
הוצאות מראש
מקדמות לספקים
הכנסות לקבל
שונים

1,702
2,036
81,460
4,595
2,252
3,310
3,542
98,897

2,331
4,841
71,734
3,847
3,907
3,618
10,610
100,888

ליום  31בדצמבר
2008
2009
אלפי ש"ח

ב .מלאי:

מלאי לתעשייה:
תוצרת בעיבוד
תוצרת גמורה
חומרי גלם ועזר
סה"כ מלאי לתעשיה
מלאי לפעילות מסחרית  -מוצרים
קנויים
חומרי אחזקה וחלקי חילוף *

2,603
67,149
65,881
135,633

3,133
51,380
73,968
128,481

20,799
156,432
19,512
175,944

22,759
151,240
17,515
168,755

* כולל מלאי לשימוש חברות כלולות
מידע נוסף
סכום המלאי שהוכר כהוצאה במהלך התקופה במסגרת סעיף עלות המכר הסתכם
לסך של כ 345,610 -אלפי ש"ח בשנת  236,883 :2008) 2009אלפי ש"ח(.
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נייר חדרה בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים )המשך(
ביאור  - 14פירוטים נוספים לדוחות הכספיים )המשך(
דוחות על המצב הכספי) :המשך(
ג .אשראי מתאגידים בנקאיים:
מורכב כדלקמן:
שיעור ריבית משוקלל ליום

ליום  31בדצמבר
2009

 31בדצמבר 2009

%
2.8%

ללא הצמדה
ראה בנוסף ביאור  9ב'.
ד .זכאים ויתרות זכות:

2008

אלפי ש"ח
77,655
131,572

ליום  31בדצמבר
2008
2009
אלפי ש"ח

 (1ספקים ונותני שירותים:
חובות פתוחים
שטרות והמחאות לפירעון
 (2זכאים ויתרות זכות:
שכר עובדים והוצאות נלוות
מוסדות בגין עובדים
ריבית שנצברה
הוצאות לשלם
שונים

* סווג מחדש
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250,235
5,660

190,002
5,018

255,895

195,020

45,405
21,196
19,194
14,619
12,331
112,745

* 42,358
19,362
17,234
18,712
7,277
104,943

נייר חדרה בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים )המשך(
ביאור  - 14פירוטים נוספים לדוחות הכספיים )המשך(
דוחות רווח והפסד:
לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר
2007
2008
2009
אלפי ש"ח

ה .מכירות ):(1

במסגרת פעילות תעשייתית )(2
במסגרת פעילות מסחרית
) (1כולל מכירות לחברות כלולות
) (2כולל מכירות לייצוא

733,938
158,057
891,995
186,410
69,800

542,244
131,240
673,484
132,375
55,757

462,634
121,016
583,650
159,627
48,669

לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר
2007
2008
2009
אלפי ש"ח

ו .עלות המכירות:
במסגרת פעילות תעשייתית:
שימוש בחומרים
הוצאות בגין הטבות עובדים
)ראה סעיף ח'(
פחת והפחתות
הוצאות ייצור אחרות
גידול במלאי תוצרת גמורה
במסגרת פעילות מסחרית:
עלות מוצרים שנמכרו

ז .הוצאות מכירה ושיווק ,הנהלה
וכלליות

233,520

143,392

93,260

206,903
67,497
160,383
)(14,716
653,587

149,212
53,144
115,027
)(11,879
448,896

115,014
31,550
114,400
)(2,826
351,398

112,090
765,677

93,491
542,387

89,341
440,739

לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר
2009

2008

2007

אלפי ש"ח
מכירה ושיווק:
הוצאות בגין הטבות עובדים
)ראה סעיף ח'(
אריזה ,הובלה ומשלוח
עמלות
פחת והפחתות
אחרות

30,095
27,843
2,405
4,101
7,554
71,998

הנהלה וכלליות:
הוצאות בגין הטבות עובדים
)ראה סעיף ח'(
צורכי משרד ,דמי שכירות ואחזקת
משרד
שכר מקצועי
פחת והפחתות
חובות מסופקים ואבודים
אחרות
בניכוי  -דמי שכירות והשתתפות
מחברות כלולות
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18,568
15,670
2,684
1,246
7,506
45,674

13,431
9,712
1,869
1,403
4,929
31,344

57,388

55,735

45,458

3,698
4,318
6,501
2,290
12,873
87,068

2,222
3,210
5,097
233
15,006
81,503

1,214
1,789
3,159
738
9,997
62,355

28,101
58,967

26,533
54,970

26,364
35,991

נייר חדרה בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים )המשך(
ביאור  - 14פירוטים נוספים לדוחות הכספיים )המשך(
דוחות רווח והפסד) :המשך(
ח .הוצאות בגין הטבות עובד

ההרכב:
שכר
הטבות עובד אחרות לזמן ארוך
הוצאות בגין תכנית הפקדה
מוגדרת
הוצאות בגין תוכנית הטבה מוגדרת
תנועה ביעודה של קופה מרכזית
עסקאות תשלום מבוסס מניות
הטבות בגין פיטורין
הטבות בגין שיתוף ברווחים
ותשלומי מענקים
בניכוי סכומים שהוונו
)ראה ביאור  6ו'(

לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר
2007
2008
2009
אלפי ש"ח
267,230
)(505

193,023
657

157,781
401

22,803
3,623
)(221
2,900
3,115

15,889
477
225
5,922
1,358

15,249
224
)(184
826

4,493
303,438

7,951
225,502

1,774
176,071

)(9,052
294,386

)(1,987
223,515

)(2,168
173,903

ט .פחת והפחתות
2009
ההרכב:
פחת רכוש קבוע )ראה ביאור (6
פחת קרקעות בחכירה
הפחתת נכסים בלתי מוחשיים
)ראה ביאור  8ב'(
פחת רכוש אחר

לשנה שנסתיימה
ביום  31בדצמבר
2008
אלפי ש"ח

2007

73,355
913

53,391
1,178

34,749
644

4,068
216
78,552

5,215
59,784

705
36,098

י .הכנסות מימון **
2009

לשנה שנסתיימה
ביום  31בדצמבר
2008
אלפי ש"ח

2007

) (1הכנסות ריבית
הכנסות ריבית בגין פיקדונות
בנקים לז"ק
הכנסות ריבית בגין יתרות לזמן
קצר
הכנסות ריבית בגין הלוואות
לזמן קצר
הכנסות ריבית בגין הלוואות זמן
ארוך
הכנסות ריבית בגין פיקדונות
בבנקים לז"א
הכנסות ריבית בגין שערוכים
תפעוליים  -נטו
סה"כ הכנסות ריבית
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-

108

113

3,436

3,912

2,945

-

96

-

3,763

592

547

-

-

3,352

813
8,012

1,204
5,912

6,957

נייר חדרה בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים )המשך(
ביאור  - 14פירוטים נוספים לדוחות הכספיים )המשך(
דוחות רווח והפסד) :המשך(
י .הכנסות מימון ** )המשך(
2009
) (2אחרות

113

) (3רווח נטו מנכסים פיננסיים לפי
קבוצות
מכשירים פיננסיים נגזרים אשר יועדו
כפריטים מגדרים
בניכוי:
סכומים שהוונו לעלויות נכסים
כשירים )ראה באור  6ה'(
סה"כ הכנסות מימון

לשנה שנסתיימה
ביום  31בדצמבר
2008
אלפי ש"ח
286

2007
3,691

6,221

5,871

-

)(9,619

-

-

4,727

12,069

10,648

** כולל הכנסות מימון בגין הלוואות לחברות כלולות:
3,763
יא .הוצאות מימון
2009

4,790

2,655

לשנה שנסתיימה
ביום  31בדצמבר
2007
2008
אלפי ש"ח

) (1הוצאות ריבית
הוצאות ריבית בגין משיכת יתר
מבנקים
הוצאות ריבית בגין הלוואות זמן קצר
הוצאות ריבית בגין הלוואות זמן ארוך
הוצאות ריבית בגין אגרות חוב שאינן
ניתנות להמרה בניכוי ההגנה בגינן
הוצאות ריבית בגין שערוכים תפעוליים
נטו
הוצאות ריבית אחרות
סה"כ הוצאות ריבית

894
574
10,338

224
3,618
4,927

10,159
1,907

39,004

34,469

15,642

10,221
1,331
62,362

8,077
51,315

2,228
1,560
31,496

) (2אחרות
שינויים בשווי הוגן של מכשירים
פיננסיים נגזרים אשר יועדו כפריטים
מגדרים
עמלות בנק
עלות הריבית בגין הטבות עובדים
סה"כ הוצאות מימון אחרות
בניכוי:
סכומים שהוונו לעלויות נכסים
כשירים )ראה ביאור  6ה'(
סה"כ הוצאות מימון
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824
670
673
2,167

501
1,360
1,861

270
1,051
1,321

)(41,537

)(26,064

-

22,992

27,112

32,817

נייר חדרה בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים )המשך(
ביאור  - 14פירוטים נוספים לדוחות הכספיים )המשך(
דוחות רווח והפסד) :המשך(
יב .הכנסות אחרות
לשנה שנסתיימה
ביום  31בדצמבר
2007
2008
2009
אלפי ש"ח
14,664
רווח ממחיקת עודף עלות שלילית
רווח הון מכירת רכוש קבוע ומלאי
)(2,150
237
73
חלפים
רווח )הפסד( משערוך אופציית מכר
)(2,289
)(10,003
1,922
לחברה כלולה
)(28
הפסד ממכירת חברה כלולה
16,418
הכנסות מדיבידנד חד צידי
1,321
הכנסות ממכירות רכוש אחר ,נטו
500
אחרות
20,234
)(4,467
4,898
סה"כ הכנסות אחרות
בגין רכישת חברת כרמל ,הכירה החברה בשנת  2008ברווח בסך של  14,664אלפי ש"ח
בגין רווח ממוניטין שלילי אשר נמדד בגובה ההפרש בין שוויים ההוגן של הנכסים,
ההתחייבויות וההתחייבויות התלויות של כרמל במועד הרכישה ,לבין עלות הרכישה.

ביאור  - 15רווח נקי למניה
להלן נתוני הרווח הנקי ומספר המניות )כולל ההתאמות לנתונים אלה( ,שהובאו בחשבון לצורך
חישוב הרווח הנקי למניה רגילה ,בחישוב בסיסי ומדולל) ,ראה ביאור  2כה'(
רווח נקי
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2007
2008
2009
אלפי ש"ח
סך הכל רווח נקי לתקופה לפי דוחות רווח
והפסד ,ששימש בחישוב הרווח הבסיסי
למניה
סך הכל רווח נקי ששימש בחישוב הרווח
המדולל למניה

91,230

69,710

31,535

91,230

69,710

31,535

מספר מניות
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2007
2008
2009
ממוצע משוקלל של מספר המניות ששימשו
בחישוב הרווח הבסיסי למניה
התאמה בגין מניות תוספתיות בשל כתבי
אופציה
ממוצע משוקלל של מספר המניות ששימשו
בחישוב הרווח המדולל למניה
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5,060,788

5,060,774

4,132,728

-

-

6,805

5,060,788

5,060,774

4,139,533

נייר חדרה בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים )המשך(
ביאור  - 16עסקאות שאינן במזומן
א .ליום  31בדצמבר  2009הסתכמה רכישת רכוש קבוע באשראי ספקים בסך של
 70,541אלפי ש"ח.
ב .ליום  31בדצמבר  2008הסתכמה רכישת רכוש קבוע באשראי ספקים בסך 17,261
אלפי ש"ח.
ביאור  - 17מכשירים פיננסיים וניהול סיכונים
א .מטרות ניהול סיכונים פיננסיים
מחלקת הכספים של הקבוצה מספקת שירותים לפעילות העסקית ,מאפשרת גישה
לשווקים פיננסיים מקומיים ובינלאומיים ,מפקחת ומנהלת את הסיכונים
הפיננסיים הקשורים לפעילויות הקבוצה באמצעות דוחות פנימיים המנתחים את
מידת החשיפה לסיכונים לפי רמתם ועוצמתם .סיכונים אלה כוללים סיכוני שוק
)כוללים סיכון מטבע ,סיכון שווי הוגן בגין שיעור ריבית ,סיכון מחיר וסיכון תזרים
מזומנים בגין שיעור ריבית( ,סיכון אשראי וסיכון נזילות.
הקבוצה מפחיתה את השפעת הסיכונים הנ"ל ע"י שימוש בפיקדונות ובמכשירים
פיננסיים נגזרים על מנת לגדר את החשיפות לסיכונים .השימוש במכשירים
פיננסיים נגזרים נעשה בהתאם למדיניות הקבוצה ,אשר קובעת עקרונות לגבי:
ניהול סיכון מטבע ,סיכון שיעור ריבית ,סיכון אשראי ,השימוש במכשירים
פיננסיים נגזרים ומכשירים פיננסיים לא נגזרים וההשקעה של עודף נזילות .הציות
למדיניות ולרמות החשיפה נסקרת ע"י המבקרים הפנימיים על בסיס מתמשך וכן
נבחנת מעת לעת על ידי יועצים חיצוניים אשר מומחים בתחום זה.
מחלקת ניהול הכספים של הקבוצה מדווחת על בסיס רבעוני לוועדת ביקורת
ולדירקטוריון על הסיכונים ועל יישום המדיניות שהוטמעה להקטנת החשיפות
לסיכון.
ב .סיכון שוק
פעילות הקבוצה חושפת אותה בעיקר לסיכונים פיננסיים של שינוי בשערי חליפין
של מטבע חוץ )ראה סעיף ה' להלן( .הקבוצה מחזיקה מגוון של מכשירים פיננסיים
נגזרים על מנת לנהל את החשיפות שלה לסיכוני שוק ,הכוללים:
 חוזי אקדמה להחלפת מטבע חוץ על מנת לגדר את סיכון מטבע היורו הנובע
מתשלום ביורו כתוצאה מיבוא של ציוד למכונה  8מגוש מדינות היורו.
 חוזי אקדמה להחלפת מטבע חוץ לגידור סיכון שערי חליפין הנובע מרכישת
חומרי גלם בדולר בהתאם למדיניות הקבוצה.
במהלך תקופת הדיווח ,חל שינוי בחשיפה לסיכוני שוק בעיקר כתוצאה מהשונות
בה מתנהגים שווקי המטבע בעולם וכתוצאה מהמשבר העולמי .הקבוצה מנהלת
ומודדת את הסיכונים באופן שוטף בהתאם לפעילות העסקית והתזרימית אותה
היא מבצעת.
ג .מכשירים פיננסיים נגזרים
לחברה מעורבות מוגבלת במכשירים פיננסיים נגזרים .החברה משתמשת
במכשירים אלה למטרות הגנה .החברה מתקשרת בעסקות כנ"ל ,בעיקר עסקאות
אקדמה ) ,(forwardבמטרה להגן על תזרים המזומנים הצפוי שינבע מנכסים
והתחייבויות קיימים הנקובים במטבעות השונים ממטבע הדיווח של החברה או
אלה בגינם קיימת הצמדה למדד .העסקאות במכשירים פיננסיים נגזרים נעשות
עם תאגידים בנקאיים ישראליים ולפיכך ,לדעת הנהלת החברה ,סיכון האשראי
הגלום בהן קלוש.
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נייר חדרה בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים )המשך(
ביאור  - 17מכשירים פיננסיים וניהול סיכונים )המשך(
ג .מכשירים פיננסיים נגזרים )המשך(
) (1חוזי אקדמה להגנה על המדד
לחברה חשיפה מדדית כתוצאה מאגרות חוב צמודות מדד שהונפקו )סדרות  2ו(3 -
בהתאם למדיניות ניהול הסיכונים ,החברה שואפת למזער את סיכון המדד הגלום
במחויבות זו:
בחודש דצמבר  2008התקשרה החברה בעסקאות אקדמה לתקופה של שנה להגנה
של  150מיליון ש"ח מול עליית המדד.
בחודש ינואר  2009התקשרה החברה בעסקאות אקדמה נוספות לתקופה של שנה
להגנה של  100מיליון ש"ח מול עליית המדד ,בהמשך לעסקה לעיל שנסתיימה.
בחודש ינואר  2010התקשרה החברה בעסקאות אקדמה לתקופה של שנה להגנה
של  30מליון ש"ח מול עליית המדד ,בהמשך לעסקה שבוצעה בשנת 2009
שנסתיימה .לעניין המדיניות החשבונאית של הקבוצה בדבר נגזרים פיננסיים
וגידור תזרימי מזומנים ראה ביאור  2יח'.
) (2חוזי אקדמה להחלפת מטבע חוץ
מדיניות הקבוצה היא להתקשר בחוזי אקדמה להחלפת מטבע חוץ על מנת לכסות
תשלומים ותקבולים ספציפיים במטבע חוץ לצמצום החשיפה הנוצרת .בנוסף ,
מתקשרת הקבוצה בחוזי אקדמה להחלפת מטבע חוץ על מנת לנהל את הסיכון
הנלווה לעסקאות מכירה ורכישה צפויות בטווח של עד שישה חודשים .לעניין
המדיניות החשבונאית של הקבוצה בדבר נגזרים פיננסיים וגידור תזרימי מזומנים
ראה ביאור  2יח'.
ד .סיכוני אשראי
סיכון אשראי מתייחס לסיכון שהצד שכנגד לא יעמוד בהתחייבויותיו החוזיות
ויגרום להפסד פיננסי לקבוצה .הקבוצה נוקטת במדיניות של ביצוע עסקאות עם
צדדים בעלי דירוג אשראי והשגת בטוחות מספקות ,כאשר מתאים ,כאמצעים
להקטנת הסיכון להפסדים פיננסיים כתוצאה מכשלים .כאשר מידע זה אינו זמין,
הקבוצה עושה שימוש במידע פיננסי ציבורי זמין ובניסיונה המסחרי על מנת לדרג
את לקוחותיה העיקריים .חשיפת הקבוצה ודירוגי האשראי של הצדדים שכנגד
נבחנים על בסיס מתמשך.
רוב המכירות נעשות בישראל למספר רב של לקוחות; החשיפה לסיכון אשראי
בקשר ליתרות לקוחות הינה בדרך כלל מוגבלת בשל המספר הגדול יחסית של
לקוחות ,במידה ונדרש נרכש כיסוי ביטוחי לאשראי .החברות בוחנות באופן שוטף
את טיב הלקוחות על מנת לקבוע את סכום ההפרשה הדרושה לחובות מסופקים.
הדוחות הכספיים כוללים הפרשות נאותות בגין חובות מסופקים.
ראה בביאור 14א' ניתוח גיול של לקוחות בפיגור ליום  31בדצמבר.2009 ,
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נייר חדרה בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים )המשך(
ביאור  - 17מכשירים פיננסיים וניהול סיכונים) :המשך(
ה .סיכוני מטבע חוץ
כמחצית ממכירותיה של החברה נקובות בדולר בעוד שחלק ניכר מהוצאותיה והתחייבויותיה הינן שקליות ועל כן לחברה חשיפה לשינויים בשער
החליפין של השקל לעומת הדולר והיורו .חשיפה זו כוללת חשיפה כלכלית )בגין עודף תקבולים על תשלומים במט"ח או בהצמדה לו( וחשיפה
חשבונאית )בגין עודף נכסים צמודי מט"ח על פני התחייבויות במט"ח(.
 31בדצמבר 2008

 31בדצמבר 2009
במטבע חוץ
או
בהצמדה לו
)בעיקר דולר(
רכוש:
רכוש שוטף:
מזומנים ושווי מזומנים ופיקדונות מיועדים
חייבים ויתרות חובה
השקעות בחברות כלולות  -הלוואות ושטרי הון לזמן ארוך
התחייבויות:
התחייבויות שוטפות:
אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים
ספקים ,זכאים ויתרות זכות
התחייבות בשווי הוגן דרך רווח והפסד
התחייבויות לזמן ארוך
)כולל חלויות שוטפות(:
הלוואות זמן ארוך
אגרות חוב
התחייבות אחרת

בהצמדה
למדד
ביורו
אלפי ש"ח

ללא
הצמדה

במטבע חוץ
או
בהצמדה לו
)בעיקר דולר(

בהצמדה
למדד
ביורו
אלפי ש"ח

ללא
הצמדה

4,952

25,976

-

122,933

2,325

128,427

-

131,975

13,338
-

5,075
-

1,053
36,674

398,718
17,777

15,816
-

3,206
-

910
36,674

396,035
16,295

18,290

31,051

37,727

539,428

18,141

131,633

37,584

544,305

43,437
11,982

72,583
-

-

131,572
277,801
-

36,814
13,904

23,969
-

-

77,655
240,299
-

-

-

28,143
328,069
-

253,438
237,907
14,911

-

-

35,271
354,658
-

123,974
238,600
32,770

55,419

72,583

356,212

915,629

50,718

23,969

389,929

713,298

באשר לחשיפות הקשורות בשינויים בשערי המטבעות והשימוש במכשירים פיננסיים נגזרים למטרות הגנה -ראה סעיף א' לעיל.
באשר לניתוחי רגישות של מטבע חוץ – ראה סעיף ז' להלן.
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נייר חדרה בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים )המשך(
ביאור  - 17מכשירים פיננסיים וניהול סיכונים )המשך(
ה .סיכוני מטבע חוץ )המשך(
ניתוח רגישות של מטבע חוץ:
הקבוצה חשופה בעיקר לדולר ארה"ב וליורו.
הטבלה הבאה מפרטת את הרגישות לירידה של  5%במטבע הש"ח מול המטבעות
האחרים 5% .הוא שיעור הרגישות אשר נעשה בו שימוש בדיווח לאנשי המפתח
הניהוליים וכן מדד זה מייצג את הערכות ההנהלה לגבי השינוי האפשרי הסביר
בשערי החליפין .ניתוח הרגישות כולל יתרות קיימות של פריטים כספיים הנקובים
במטבע חוץ ומתאים את התרגום שלהם בתום התקופה לשינוי בשיעור של 5%
בשיעורי מטבע חוץ.
השפעה של ירידה ב 5%-במטבע הש"ח מול המטבעות האחרים לאחר השפעת מס
ובנטרול סכומים שהוונו:
השפעת דולר ארה"ב
ליום  31בדצמבר
2008
2009
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח

השפעת היורו
ליום  31בדצמבר
2008
2009
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח

רווח או )הפסד(

)(1,336

)(1,114

268

872

סעיפים אחרים בהון
העצמי

-

-

995

9,407

הטבלה הבאה מפרטת את חוזי האקדמה להחלפת מטבע חוץ הקיימים במועד הדיווח:
שער חליפין
ממוצע
2008
2009
ש"ח
גידור תזרימי
מזומנים
רכישת מטבע יורו
עד  6חודשים
מכירת מטבע יורו
עד  6חודשים

מטבע חוץ
2008
2009
אלפי דולר

ערך החוזה
2009

2008
2009
אלפי יורו

שווי הוגן
2008

2009
2008
אלפי ש"ח

5.55

5.31

-

-

11,674

26,150

64,745

138,794

)(1,113

1,597

-

5.45

-

-

-

5,000

-

27,250

-

)(836

רכישת מטבע דולר
עד  6חודשים
מכירת מטבע דולר
עד  6חודשים

3.88

3.66

1,133

3,000

-

-

4,400

10,994

18

500

-

3.52

-

)(1,500

-

-

-

)(5,281

-

)(20

פקדון יורו

5.44

5.30

-

-

4,041

23,956

23,949

126,902

-

-

ו .סיכון ריבית ונזילות
הקבוצה מנהלת את סיכון הנזילות ע"י שמירה על קרנות מתאימות ,אמצעים
בנקאיים ואמצעי הלוואה ,ע"י פיקוח מתמשך על תזרימי המזומנים בפועל ואלו
הצפויים והתאמת מאפייני הבשלה של נכסים והתחייבויות פיננסים.
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נייר חדרה בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים )המשך(
ביאור  - 17מכשירים פיננסיים וניהול סיכונים )המשך(
ו .סיכון ריבית ונזילות )המשך(
 .1התחייבויות פיננסיות שאינן מהוות מכשירים פיננסיים נגזרים
הטבלאות הבאות מפרטות את מועדי הפירעון החוזיים הנותרים של הקבוצה
בגין התחייבויות פיננסיות ,אשר אינן מהוות מכשיר פיננסי נגזר .הטבלאות
נערכו בהתבסס על תזרימי המזומנים הבלתי מהוונים של ההתחייבויות
הפיננסיות בהתבסס על המועד המוקדם ביותר בו הקבוצה עשויה להידרש
לפרוע אותן .הטבלה כוללת תזרימים הן בגין ריבית והן בגין קרן.

שיעור
ריבית
אפקטיבית
ממוצע
%

1-3
חודשים
אלפי
ש"ח

עד חודש
אלפי
ש"ח

מעל 3
חודשים
ועד שנה
אלפי
ש"ח

 1-5שנים
אלפי
ש"ח

מעל 5
שנים
אלפי
ש"ח

סה"כ
אלפי
ש"ח

2009
אשראי לזמן קצר
הלוואות מבנקים
הלוואות מאחרים לז"א
אגרות חוב נושאות ריבית
קבועה צמודות מדד
אגרות חוב נושאות ריבית
קבועה

2.75
4.27
6.30

44,544
3,364
8,053

67,270
5,327
-

20,138
35,380
8,053

146,996
64,424

1,083
48,318

131,952
192,150
128,848

5.05

-

-

71,540

224,436

98,148

394,124

7.45

8,847

-

47,961

198,018

42,184

297,010

64,808

72,597

183,072

633,874

189,733

1,144,084

2008
אשראי לזמן קצר
הלוואות מבנקים
אגרות חוב נושאות ריבית
קבועה צמודות מדד
אגרות חוב נושאות ריבית
קבועה

3.9%
5.0%

76,175
4,530

1,506
7,483

33,591

129,009

7,532

77,681
182,145

5.1%

-

-

57,111

259,004

120,631

436,746

7.5%

8,606

-

8,702

209,717

87,293

314,318

89,311

8,989

99,404

597,730

215,456

1,010,890

 .2התחייבויות פיננסיות המהוות מכשירים פיננסיים נגזרים
הטבלה הבאה מפרטת את ניתוח הנזילות של הקבוצה לגבי המכשירים
הפיננסים הנגזרים שלה .הטבלה הוכנה בהתבסס על תשלומי/תקבולי
המזומנים לגבי מכשירים נגזרים המסולקים על בסיס נטו ותקבולי/תשלומי
המזומנים ברוטו הבלתי מהוונים לגבי נגזרים אלו הדורשים סילוק נטו .כאשר
הסכום לתשלום או לתקבול אינו קבוע ,הסכום שניתן לגביו גילוי נקבע
בהתייחס לשיעורי הריבית החזויים כפי שמתוארים ע"י עקומת תשואות
הריבית הקיימת במועד תום תקופת הדיווח.

- 74 -

נייר חדרה בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים )המשך(
ביאור  - 17מכשירים פיננסיים וניהול סיכונים )המשך(
ו .סיכון ריבית ונזילות )המשך(
 .2התחייבויות פיננסיות המהוות מכשירים פיננסיים נגזרים )המשך(

עד חודש
2009
מכשירים פיננסיים נגזרים אשר יועדו
כפריטים מגדרים
חוזי אקדמה להחלפת מטבע חוץ
2008
מכשירים פיננסיים נגזרים אשר יועדו
כפריטים מגדרים
חוזי אקדמה להחלפת מטבע חוץ
חוזי אקדמה על מדד המחירים לצרכן
כתבי אופציות

)(1,114

)(185
)(1,250
1,435

מעל 3
חודשים
ועד שנה
 1-3חודשים
אלפי ש"ח

-

-

)(861
)(861

)(474
)(474

 1-5שנים

-

)(1,358
)(1,358

 .3נכסים פיננסים שאינם מהווים מכשירים פיננסיים נגזרים
הטבלאות הבאות מפרטות את מועדי הפדיון הצפויים של הקבוצה בגין נכסים
פיננסיים שאינם נגזרים .הטבלאות נערכו בהתבסס על מועדי הפדיון החזויים
הבלתי מהוונים של הנכסים הפיננסים כולל ריבית שתצמח מנכסים אלו ,פרט
למקרים בהם הקבוצה צופה כי תזרים המזומנים יתרחש בתקופה שונה.
הטבלאות הוכנו בהתבסס על תשלומי/תקבולי המזומנים לגבי מכשירים נגזרים
המסולקים על בסיס נטו ותקבולי/תשלומי המזומנים ברוטו הבלתי מהוונים
לגבי נגזרים אלו הדורשים סילוק נטו .כאשר הסכום לתשלום או לתקבול אינו
קבוע ,הסכום שניתן לגביו גילוי נקבע בהתייחס לשיעורי הריבית החזויים כפי
שמתוארים על-ידי עקומת תשואות הריבית הקיימת בתום תקופת הדיווח.

עד חודש
2009
הלוואות הנמדדות בעלות
מופחתת
הלוואות לצדדים קשורים
פיקדונות בבנקים
לקוחות וחייבים
חשבונות פתוחים
המחאות לגביה
הכנסות לקבל

1-3
חודשים

מעל 3
חודשים
ועד שנה
אלפי ש"ח

 1-5שנים

סה"כ

1,004
154,153
155,157

2,008
2,008

7,195
7,195

48,012
48,012

58,219
154,153
212,372

62,114
10,027
258
72,399
227,556

160,566
16,848
49
177,463
179,471

70,772
3,569
74,341
81,536

565
565
48,577

294,017
30,444
307
324,768
537,140
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נייר חדרה בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים )המשך(

ביאור  - 17מכשירים פיננסיים וניהול סיכונים )המשך(
ו .סיכון ריבית ונזילות )המשך(
 .3נכסים פיננסים שאינם מהווים מכשירים פיננסיים נגזרים )המשך(

1-3
חודשים

עד חודש
2008
הלוואות הנמדדות בעלות
מופחתת
הלוואות לצדדים קשורים
פיקדונות בבנקים
לקוחות וחייבים
חשבונות פתוחים
המחאות לגביה
הכנסות לקבל

2,311
2,311

1,161
262,727
263,888

מעל 3
חודשים
ועד שנה
אלפי ש"ח

10,510
10,510

 1-5שנים

39,912
39,912

סה"כ

53,894
262,727
316,621

60,643
11,463
3,618
75,724

148,321
22,363
170,684

74,836
3,271
78,107

-

283,810
37,097
3,618
324,525

339,612

172,995

88,617

39,912

641,146

 .4נכסים פיננסים אשר מהווים מכשירים פיננסיים נגזרים
הטבלה הבאה מפרטת את ניתוח הנזילות של הקבוצה לגבי המכשירים
הפיננסים הנגזרים שלה .הטבלה הוכנה בהתבסס על תשלומי/תקבולי המזומנים
לגבי מכשירים נגזרים שלא יועדו למטרות גידור ולגבי מכשירים פיננסיים אשר
יועדו כפריטים מגדרים .כאשר הסכום לתשלום או לתקבול אינו קבוע ,הסכום
שניתן לגביו גילוי נקבע בהתייחס לשיעורי הריבית החזויים כפי שמתוארים על-
ידי עקומת תשואות הריבית הקיימת בתום תקופת הדיווח.
מעל  3חודשים ועד
שנה
 1-3חודשים
אלפי ש"ח

עד חודש

סה"כ

מכשירים פיננסיים נגזרים ,אשר
יועדו כפריטים מגדרים:
2009
חוזי אקדמה על מדד המחירים
לצרכן
2008
חוזי אקדמה לרכישת מטבע חוץ
כתבי אופציות על מטבע חוץ
מכשירים פיננסיים נגזרים אשר
לא יועדו כפריטים מגדרים
חוזי אקדמה על מדד המחירים
לצרכן

3,052

-

-

3,052

1,537
59
1,595

283
147
430

337
337

2,157
206
2,363

1,633
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-

-

1,633

נייר חדרה בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים )המשך(
ביאור  - 17מכשירים פיננסיים וניהול סיכונים )המשך(
ו .סיכון ריבית ונזילות )המשך(
 .5סיכון ריבית
הקבוצה חשופה לסיכון ריבית מכיוון שחברות בקבוצה לוות ומלוות בשיעורי
ריביות קבועות ומשתנות .הסיכון מנוהל על-ידי הקבוצה באמצעות שמירה על
יחס מתאים בין הלוואות בריבית משתנה להלוואות בריבית קבועה.
חשיפות הקבוצה לשיעורי ריבית על נכסים והתחייבויות פיננסיים מתוארת
בחלק לגבי ניהול סיכון נזילות המובא בהמשך באור זה.
במהלך השנה החשיפה לסיכון ריבית גדלה ב 101,363 -אלפי ש"ח.
ניתוח רגישות שיעורי הריבית:
ניתוח הרגישות נקבע על בסיס החשיפה לשיעורי ריבית של מכשירים פיננסיים
נגזרים ולא נגזרים בתום תקופת הדיווח .ניתוח הרגישות בדבר התחייבויות
נושאות ריבית משתנה הוכן תחת ההנחה כי סכום ההתחייבות לתום תקופת
הדיווח עמד לאורך כל שנת הדיווח .לשם דיווח בנוגע לסיכון שיעורי ריבית
באופן פנימי לאנשי המפתח הניהוליים ,נעשה שימוש בשיעור עלייה או ירידה
של  5%נקודות בסיס המייצג את הערכת ההנהלה לגבי שינוי אפשרי סביר
בשיעורי ריבית.
בהנחה ששיעורי הריבית היו גדלים ב 5% -ושאר הפרמטרים היו נשארים
קבועים ,ההשפעה לאחר הייתה כדלקמן:
רווח הקבוצה לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר  2009היה קטן ב 5,734 -אלפי
ש"ח ) :2008קטן ) (1,273אלפי ש"ח( .שינוי זה נובע בעיקרו מחשיפת הקבוצה
לשיעורי ריבית ביחס להלוואותיה בריבית משתנה.
ז .חשיפה למדד המחירים לצרכן
הקבוצה חשופה לסיכון תזרימי מזומנים בגין שינוי במדד המחירים לצרכן וזאת
בשל אגרות חוב שהונפקו על ידי הקבוצה ,עסקאות אקדמה על מדד המחירים
לצרכן והלוואות שנטלה הקבוצה אשר הינן צמודות למדד.
הערך הפנקסני נטו של היתרות החשופות לסיכון המדד ליום  31בדצמבר 2009
הינו  356,216אלפי ש"ח ) 389,929 :2008אלפי ש"ח(.
השפעת שינוי בשיעור של  2%במדד על רווח והפסד לאחר הייתה כדלקמן:
הרווח לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר  2009היה קטן ב 888-אלפי ש"ח ):2008
גדל ב 125 -אלפי ש"ח(
רגישות הקבוצה לשינויים במדד לא השתנתה מהותית מהשנה הקודמת.
ח .שווי הוגן של מכשירים פיננסיים
השווי ההוגן של נכסים והתחייבויות פיננסיים נקבע כדלקמן:
• השווי ההוגן של נכסים והתחייבויות פיננסיים עם תנאים סטנדרטיים
ואשר נסחרים בשווקים פעילים נקבע בהתייחס למחירי שוק מצוטטים.
• השווי ההוגן של נכסים והתחייבויות פיננסיים אחרים )פרט למכשירים
נגזרים( נקבע באמצעות טכניקות תמחור מקובלות בהתבסס על ניתוח
תזרימי מזומנים מהוונים המנותחים תוך שימוש במחירים מעסקאות שוק
נוכחיות נצפות וציטוטים של סוחרים לגבי מכשירים דומים.
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נייר חדרה בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים )המשך(
ביאור  - 17מכשירים פיננסיים וניהול סיכונים )המשך(
ח .שווי הוגן של מכשירים פיננסיים )המשך(
• שווי הוגן של מכשירים פיננסיים נגזרים מחושב תוך שימוש במחירים
מצוטטים .כאשר מחירים כאמור אינם זמינים ,נעשה שימוש בניתוח
תזרימי מזומנים מהוונים תוך שימוש בעקום תשואה מתאים למשך החיים
של המכשירים עבור נגזרים שאינם מהווים אופציות ולגבי נגזרים המהווים
אופציות נעשה שימוש במודלים לתמחור אופציות.
הטבלה שלהלן מפרטת את הערך בספרים והשווי ההוגן של קבוצות מכשירים
פיננסיים המוצגים בדוחות הכספיים ,שלא על פי שוויים ההוגן ,יתר הנכסים
וההתחייבויות הפיננסיים מוצגים בדוח על המצב הכספי על פי שווים ההוגן או
בקירוב לו:

נכסים פיננסיים
הלוואות ושטרי הון לזמן ארוך שניתנו
התחייבויות פיננסיות
אג"ח סדרה *1
אג"ח סדרה *2
אג"ח סדרה *3
אג"ח סדרה *4
התחייבות אחרת*
הלוואות לזמן ארוך בריבית קבועה

ערך
שווי
בספרים
הוגן
 31בדצמבר 2009
אלפי ש"ח

שווי
ערך
הוגן
בספרים
 31בדצמבר 2008
אלפי ש"ח

54,452

50,980

52,969

49,355

131,362
196,708
237,906
149,809
715,785

136,715
207,266
235,557
159,915
739,453

7,422
158,559
190,541
235,557
32,770
65,021
689,870

7,537
155,637
195,959
269,078
31,359
61,854
721,424

) (1השווי ההוגן של הנכסים וההתחייבויות לזמן ארוך ומבוסס על חישוב הערך
הנוכחי של תזרימי המזומנים לפי שיעור ריבית  4%ריאלי.
ט .מכשירים פיננסיים המוצגים בדוח על המצב הכספי בשווי הוגן
לצורך מדידת שווים ההוגן של מכשיריה הפיננסיים ,מסווגת הקבוצה את
מכשיריה הפיננסיים ,הנמדדים בדוח על המצב הכספי על פי שווים ההוגן,
למדרג הכולל את שלוש הרמות שלהלן:
רמה  :1מחירים מצוטטים )לא מותאמים( בשווקים פעילים לנכסים
והתחייבויות פיננסיים זהים.
רמה  :2נתונים שאינם מחירים מצוטטים הכלולים ברמה  ,1אשר נצפים,
בצורה ישירה )קרי ,מחירים( או עקיפה )נתונים הנגזרים ממחירים(,
לגבי נכסים והתחייבויות פיננסיים.
רמה  :3נתונים לגבי נכסים והתחייבויות פיננסיים שאינם מבוססים על נתוני
שוק נצפים.
סיווג המכשירים הפיננסיים הנמדדים בשווי הוגן נעשה בהתבסס על הרמה
הנמוכה ביותר בה נעשה שימוש משמעותי לצורך מדידת השווי ההוגן של
המכשיר בכללותו.
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נייר חדרה בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים )המשך(
ביאור  - 17מכשירים פיננסיים וניהול סיכונים )המשך(
ט .מכשירים פיננסיים המוצגים בדוח על המצב הכספי בשווי הוגן )המשך(
להלן פירוט של מכשיריה הפיננסיים של הקבוצה הנמדדים בשווי הוגן ,על פי
רמות:
נכסים פיננסיים בשווי הוגן:
ליום  31בדצמבר 2009
רמה 2
סה"כ
אלפי ש"ח אלפי ש"ח
נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח והפסד:
נגזרים

3,052

3,052

התחייבויות פיננסיות בשווי הוגן:
ליום  31בדצמבר 2009
סה"כ
רמה 3
רמה 2
אלפי
אלפי
אלפי
ש"ח
ש"ח
ש"ח
התחייבויות פיננסיות בשווי הוגן דרך
רווח והפסד
נגזרים
אופציית מכר על חברה כלולה )(1
סה"כ

)(1,114
)(1,114

)(11,982
)(11,982

)(1,114
)(11,982
)(13,096

) (1אופציית המכר על חברה כלולה משוערכת על פי הערכת שווי של מעריך שווי
חיצוני .ההערכה נעשתה על פי המודל הבינומי .שיעור הריבית חסרת הסיכון
ששימשה להערכה הינה .5.63%
י .מכשירים פיננסיים בשווי הוגן אשר שווים נמדד על פי רמה 3
לשנה שנסתיימה
ביום  31בדצמבר
2009
אלפי ש"ח
13,904
יתרה ליום  1בינואר 2009
הוכר ברווח והפסד
רווח
)(1,922
יתרה ליום  31בדצמבר 2009
11,982
ביאור  - 18עסקאות ויתרות עם בעלי עניין וצדדים קשורים
א .כללי:
בעלי העניין והצדדים הקשורים של החברה הינם חברת האם – כלל תעשיות
והשקעות בע"מ ,בעלי השליטה בעקיפין  -אי.די.בי חברה לאחזקות וצדדים
קשורים שלהן ,חברות כלולות ,דירקטורים ואנשי מפתח ניהוליים של החברה או
של חברות האם וחבר קרוב של משפחתו ) (close member of the familyשל
אדם כלשהו הנזכר לעיל )להלן – קבוצת אי.די.בי(.
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נייר חדרה בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים )המשך(
ביאור  - 18עסקאות ויתרות עם בעלי עניין וצדדים קשורים )המשך(
ב .עסקאות עם בעלי עניין:
החברה והחברות המאוחדות שלה מבצעות במהלך העסקים הרגיל שלהן עסקאות
בתנאי שוק עם בעלי עניין.
עסקאות זניחות:
דירקטוריון החברה קבע ,ביום  8במרס  ,2009כי בהיעדר שיקולים איכותיים
מיוחדים העולים מכלל נסיבות העניין ,עסקת בעל עניין תיחשב כזניחה אם אמת
המידה הרלוונטית לעסקה )אחת או יותר( הינה בשיעור של פחות מ.1% -
בכל עסקת בעל עניין שנבחן סיווגה כעסקה זניחה תחושב אחת או יותר מאמות
המידה הרלבנטיות לעסקה המסוימת על בסיס הדוחות הכספיים המאוחדים
השנתיים האחרונים של החברה) :א( יחס מכירות – סך המכירות נשוא עסקת בעל
העניין חלקי סך המכירות השנתי; )ב( יחס עלות מכירות – עלות עסקת בעל העניין
חלקי סך עלות המכירות השנתית; )ג( יחס רווחים – הרווח או ההפסד בפועל או
החזוי המשויך לעסקת בעל העניין חלקי הרווח או ההפסד השנתי הממוצע בשלוש
השנים האחרונות ,מחושב על בסיס  12הרבעונים האחרונים שפורסמו לגביהם
דוחות כספיים סקורים או מבוקרים; )ד( יחס נכסים – היקף הנכסים נשוא עסקת
בעל העניין חלקי סך הנכסים; )ה( יחס התחייבות – ההתחייבות נשוא עסקת בעל
העניין חלקי סך ההתחייבויות; )ו( יחס הוצאות תפעוליות – היקף ההוצאה נשוא
עסקת בעל העניין חלקי סך ההוצאות התפעוליות השנתי.
במקרים בהם אמות המידה הנ"ל אינה רלוונטיות ,תיחשב עסקה כזניחה בהתאם
לאמת מידה רלוונטית יותר שנקבעה על-ידי החברה ,ובלבד שאמת המידה
המחושבת לראותה עסקה תהיה פחות מ.1% -
עסקאות מסווגות ובעלות מאפיינים ,כדלקמן:
 .1עסקאות רכישת שירותים מבעלי עניין וצדדים קשורים :שירותי תקשורת,
שירותי תיירות ,שירותי הפעלת מערך לוגיסטי של החברה ,שירותי ייעוץ
השקעות ושירותים פיננסיים אחרים.
 .2עסקאות רכישת ו/או שכירת מטלטלים וטובין מבעלי עניין וצדדים קשורים:
משאיות וציוד גרירה ,כלי רכב ,מוצרי ביטוח.
 .3עסקאות בקשר עם מבצעי שיווק ,פרסום והנחות ביחד עם בעלי עניין וצדדים
קשורים או הקשורים למוצרים של בעלי עניין וצדדים קשורים.
 .4עסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים בקשר עם רכישת תווי שי של בעלי
עניין וצדדים קשורים.
 .5עסקאות שכירות מבנים ונכסי מקרקעין.
 .6מכירת מוצרי נייר ,ציוד משרדי ומוצרים אחרים לחברות בקבוצת אי.די.בי.
זניחותה של העסקה נבחנת על בסיס שנתי לצרכי דוח זה ,תוך צירוף כלל
העסקאות מאותו סוג של החברה עם בעל העניין ותאגידים אחרים בשליטתו.
להלן תיאור כללי של העסקאות שנערכו עם בעלי עניין בחברה ,כאשר למעט
העסקאות המפורטות בסעיף ב) ,(1שלהלן ,יש לראות בכולן עסקאות זניחות לפי
המבחנים שפורטו לעיל:
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נייר חדרה בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים )המשך(
ביאור  - 18עסקאות ויתרות עם בעלי עניין וצדדים קשורים )המשך(
ב .עסקאות עם בעלי עניין) :המשך(
עסקאות מסווגות ובעלות מאפיינים ,כדלקמן):המשך(
הכנסות )הוצאות(:
בעלי עניין:

לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2007
2008
2009
אלפי ש"ח

מכירות )(1
עלות המכירות )(2
הוצאות מימון בגין אגרות חוב לא סחירות

27,097
10,689
1,363

33,286
3,976
1,584

54,803
2,128

צדדים קשורים:
מכירות )(1
עלות המכירות)(2
הוצאות מכירה ,שיווק ,הנהלה וכלליות )(3

55,833
29,521
25,368

95,448
13,607
24,243

125,044
21,780
23,630

) (1מכירות
החברה מוכרת לחברות רבות מקבוצת אי.די.בי מוצרי נייר ,ציוד משרדי
ומוצרים אחרים ,במספר רב מאוד של עסקאות כאשר כל עסקה בסכום
זניח .קביעת המחירים נעשית באמצעות מו"מ ובמהלך העסקים הרגיל.
א .החברה מכרה במהלך השנה לבעל עניין מקבוצת אי.די.בי וכלל תעשיות
נייר אריזה .סך העסקאות לבעל העניין בשנים  2008 ,2009ו2007 -
הינם כ 27.1 -מליוני ש"ח ,כ 33.3-מליוני ש"ח וכ 54.8 -מליוני ש"ח
בהתאמה.
ב .החברה מכרה במהלך השנה לחברות כלולות שהינן צדדים קשורים
נייר אריזה ,ציוד משרדי ופסולת נייר לבן .סך העסקאות לצדדים
קשורים בשנים  2008 ,2009ו 2007 -הינם כ 55.8 -מליוני ש"ח ,כ95.4-
מליוני ש"ח ו 125.0 -מליוני ש"ח ,בהתאמה.
) (2עלות המכירות
החברה ביצעה במהלך השנה מספר רב של עסקאות עם ספקים שהינם בעלי
עניין וצדדים קשורים מקבוצת אי.די.בי ,.כלל תעשיות ודיסקונט השקעות
העסקאות כללו רכישת חומרי גלם ,שירותים שוטפים ואחרים עבור חברות
הקבוצה .קביעת המחירים ותנאי האשראי עם כל הספקים נעשית
באמצעות מו"מ ובמהלך העסקים הרגיל.
א .לחברה ולחברה מאוחדת עסקאות עם בעלי עניין מקבוצת אי.די.בי
בגין שרותי שכירות מבנים .סך העסקאות בשנים  2009ו 2008 -עמד על
כ 11 -מיליוני ש"ח וכ 4 -מיליוני ש"ח ,בהתאמה .סכום העסקאות
בשנת  2007הינו זניח.
ב .החברה רכשה במהלך השנה מחברת כלולות שהינן צדדים קשורים נייר
לבן וכן מוצרי ניקיון וטואלטיקה הנמכרים על ידי החברה .סך
הרכישות מצדדים קשורים בשנים  2008 ,2009ו 2007 -הינם כ2.5 -
מליוני ש"ח ,כ 13.6 -מליוני ש"ח וכ 21.8 -מליוני ש"ח ,בהתאמה.
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נייר חדרה בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים )המשך(
ביאור  - 18עסקאות ויתרות עם בעלי עניין וצדדים קשורים )המשך(
ב .עסקאות עם בעלי עניין) :המשך(
עסקאות מסווגות ובעלות מאפיינים ,כדלקמן) :המשך(
הכנסות )הוצאות() :המשך(
) (3הוצאות מכירה ,שיווק ,הנהלה וכלליות
לחברה עסקאות עם חברות כלולות שהינן צדדים קשורים בגין הכנסות
משכירות מבנים ושירותי מחשב .סך העסקאות בשנים  2008 ,2009ו2007 -
עמד על סך של כ 25.4 -מיליוני ש"ח ,כ 24.2 -מליוני ש"ח וכ 23.6 -מליוני
ש"ח ,בהתאמה.
סכומי העסקות לעיל מתייחסים לעסקאות שהחברה מבצעת במהלך עסקיה
הרגיל עם בעלי עניין )בתוקף היותן חברות המוחזקות בידי החברה( בתנאים
ובמחירים שאינם חורגים מהמקובל בחברה לגבי לקוחותיה וספקיה האחרים.
הטבות לאנשי מפתח ניהוליים
המנהלים הבכירים בקבוצה זכאים ,בנוסף לשכר ,להטבות שלא במזומן )כגון
רכב ,וכדומה( .הקבוצה מפקידה עבורם כספים במסגרת תכנית הטבה מוגדרת
לאחר סיום העסקה .מנהלים בכירים משתתפים גם בתכנית כתבי האופציה
למניות של החברה )ראה ביאור  ,11בדבר תשלומים מבוססי מניות(.
 (1תגמול אנשי מפתח ניהוליים:
לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר
2007
2008
2009
אלפי ש"ח
* 9,138
* 8,934
8,084
42
7
7
**1,953
2,205
2,335
2,047
2,136
11,133
13,193
12,562

הטבות לזמן קצר
הטבות לאחר סיום העסקה
הטבות אחרות לזמן ארוך
הטבות בגין פיטורין
תשלום מבוסס מניות
* סווג מחדש
 (2הטבות שניתנו לבעלי עניין:

לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר
2007
2008
2009
שכר ומשכורת לבעל עניין המועסק *
בחברה  -באלפי ש"ח
מס' האנשים אליהם מתייחסת ההטבה
שכר דירקטורים שאינם מועסקים
בחברה  -באלפי ש"ח
מספר האנשים שאליהם מתייחסת
ההטבה
* בגין שכר המנכ"ל.

3,503
1

2,503
1

2,643
1

807

793

601

12

12

11

 (3לבעל עניין אשר הועסק בחברה )המנכ"ל הפורש( הוענקו במהלך שנת ,2008
 40,250אופציות במסגרת תוכנית  2008לבעלי תפקידים בכירים בקבוצה .ביום
 7במרס  2010אישר דירקטוריון החברה את תנאי ההענקה למנות השלישית
והרביעית למנכ"ל הפורש ,כתוצאה מפרישתו מניהול החברה על רקע נכותו.
ההשפעה על הרווח והפסד מסתכמת לסך של כ 641-אלפי ש"ח .במהלך שנת
 ,2007מימש המנכ"ל הפורש  1,975אופציות במסגרת תוכנית  2001לבעלי
תפקידים בכירים בקבוצה )ראה באור  11ב') .((1נכון ליום  31בדצמבר 2007
מומשו כל האופציות אשר היו ברשותו מתוכנית .2001
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נייר חדרה בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים )המשך(
ביאור  - 18עסקאות ויתרות עם בעלי עניין וצדדים קשורים )המשך(
ג .יתרות עם בעלי עניין וצדדים קשורים:

חייבים ויתרות חובה  -פעילות מסחרית )(1
זכאים ויתרות זכות
אגרות חוב )(2

ליום  31בדצמבר
2008
2009
אלפי ש"ח
18,942
24,562
1,907
5,740
38,793
58,830

) (1לא היו שינויים מהותיים בגובה היתרה במהלך השנה.
) (2אגרות חוב
• שאינן סחירות
בשנים  1992ו 2003 -הנפיקה החברה אגרות חוב שאינן נסחרות בבורסה
)ראה באור  9א'( .סך יתרת החוב ליום  31בדצמבר  2009ו 2008 -לבעלי
עניין מקבוצת אי.די.בי עמד על סך של כ 19.4 -וכ 23.4 -מיליון ש"ח
בהתאמה.
• סחירות
בשנת  2008הנפיקה החברה אגרות חוב אשר נסחרות בבורסה )ראה באור
 9א'( .סך יתרת החוב ליום  31בדצמבר  2009ו 2008 -לבעלי עניין מקבוצת
אי.די.בי עמד על סך של כ 19.4 -וכ 35.4 -מיליון ש"ח בהתאמה.
) (3קיימות בנוסף גם יתרות עם חברות כלולות – ראה ביאור .14
ביאור  - 19מגזרים
א .כללי:
הקבוצה מיישמת את תקן בינ"ל " ,IFRS 8מגזרי פעילות" )להלן " ,("IFRS 8החל
מיום  1בינואר  .2009בהתאם להוראות  ,IFRS 8מגזרים תפעוליים מזוהים על
בסיס הדיווחים הפנימיים אודות מרכיבי הקבוצה ,אשר נסקרים באופן סדיר על-
ידי מקבל ההחלטות התפעוליות הראשי של הקבוצה לצורך הקצאת משאבים
והערכת ביצועי המגזרים התפעוליים.
לעומת זאת ,התקן הקודם )" IAS 14דיווח מגזרי"( דרש מישות לזהות שתי
מערכות של מגזרים )עסקי וגיאוגרפי( ,בהתבסס על גישת סיכונים ותשואות
כאשר מערכת הדיווח הכספי הפנימית לאנשי מפתח ניהוליים של הישות שימשה
רק כנקודת פתיחה לזיהוי מגזרים כאמור .כתוצאה מאימוץ התקן החדש זיהתה
הקבוצה מגזרים בני-דיווח השונים מאלה שהוצגו בתקופות דיווח קודמות.
מגזרי הפעילות המזוהים של החברה ,בהתאם לתקן בינ"ל  IFRS 8הינם:
מגזר נייר ומיחזור – מפיק את הכנסותיו ממכירת מוצרי נייר לחברות נייר
יצרניות וכן ממיחזור נייר וקרטון.
מגזר שיווק צרכי משרד – מפיק את הכנסותיו ממכירות צרכי משרד ללקוחות.
מגזר מוצרי אריזה וקרטון – מפיק את הכנסותיו ממכירות מוצרי אריזה וקרטון
ללקוחות.
מגזר חוגלה קימברלי – חברה כלולה המפיקה את הכנסותיה ממכירת מוצרי
נייר ביתיים ,מוצרי היגיינה ,חיתולים חד פעמיים ומוצרים משלימים למטבח,
בישראל ובטורקיה.
מגזר מונדי נייר חדרה – חברה כלולה המפיקה את הכנסותיה ממכירת ניירות
כתיבה והדפסה.
מידע המתייחס למגזרים אלו מדווח להלן .סכומים שדווחו לגבי תקופות דיווח
קודמות מדווחים לפי בסיס הדיווח המגזרי החדש.
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נייר חדרה בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים )המשך(
ביאור  – 19מגזרים )המשך(
ב .נתונים לפי תחומי פעילות לשנת :2009
נייר ומיחזור

שיווק צרכי
משרד

מוצרי אריזה
וקרטון

חוגלה
קימברלי
אלפי ש"ח

מונדי נייר
חדרה

התאמות
למאוחד

סך הכל

מכירות
מכירות בין מגזריות

219,866
119,433

149,107
1,904

468,339
15,965

1,722,613
4,014

645,972
23,250

)(2,368,582
)(109,886

837,315
54,680

מכירות נטו
רווח מפעולות רגילות
הכנסות מימון
הוצאות מימון
הפסד לפני מסים על ההכנסה
מסים על ההכנסה
הפסד מפעולות החברה והחברות המאוחדות
חלק ברווחי חברות כלולות  -נטו

339,299
)(2,737

151,011
3,983

484,304
14,712

1,726,627
193,805

669,222
40,541

)(2,478,468
)(234,717

891,995
15,587
4,727
22,992
)(2,678
7,067
4,389
87,359
91,748

)(1,575,061

1,916,574
399,751
2,316,325
255,895
1,202,001
1,457,896
78,552
438,190

רווח נקי לשנה
נכסי המגזר )לסוף שנה(
נכסים משותפים שלא יוחסו בין המגזרים
סך הנכסים במאוחד )לסוף שנה(
התחייבויות המגזר )לסוף שנה(
התחייבויות משותפות שלא יוחסו בין המגזרים
סך ההתחייבויות במאוחד )לסוף שנה(
פחת והפחתות
השקעות הוניות

1,638,895

43,542

356,742

990,670

461,786

)(1

141,911

31,327

82,657

534,577

306,478

)(841,055

56,503
421,182

1,502
1,212

20,547
15,797

29,213
42,484

12,028
4,383

)(41,241
)(46,868

) (1כולל השקעות בחברות כלולות.
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נייר חדרה בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים )המשך(
ביאור  – 19מגזרים )המשך(
ג .נתונים לפי תחומי פעילות לשנת :2008
נייר ומיחזור

שיווק צרכי
משרד

מוצרי אריזה
וקרטון

מכירות
מכירות בין מגזריות
מכירות נטו
רווח מפעולות רגילות
הכנסות מימון
הוצאות מימון
רווח לפני מסים על ההכנסה
מסים על ההכנסה
רווח מפעולות החברה והחברות המאוחדות
חלק ברווחי חברות כלולות  -נטו
רווח נקי לשנה

273,436
133,331
406,767
37,773

129,068
2,046
131,114
3,233

500,069
12,508
512,577
)(6,226

נכסי המגזר )לסוף שנה(
נכסים משותפים שלא יוחסו בין המגזרים
סך הנכסים במאוחד )לסוף שנה(
התחייבויות המגזר )לסוף שנה(
התחייבויות משותפות שלא יוחסו בין המגזרים
סך ההתחייבויות במאוחד )לסוף שנה(
פחת והפחתות
השקעות הוניות

803,279

72,624

415,666

מונדי נייר
חדרה

התאמות
למאוחד

חוגלה
קימברלי
אלפי ש"ח
1,605,376
3,200
1,608,576
135,753

717,424
14,923
732,347
34,090

)(2,660,433
)(57,464
)(2,717,897
)(169,272

564,940
108,544
673,484
35,351
12,069
27,112
20,308
3,663
16,645
51,315
67,960

946,156

483,962

)(1,430,118

1,291,569
752,525
2,044,094
195,020
1,091,445
1,286,465
59,784
306,227

)(1

82,925

35,258

76,837

505,167

361,404

)(866,571

51,946
254,494

1,445
1,694

25,604
18,027

24,367
53,334

11,649
11,649

)(55,227
)(32,971

) (1כולל השקעות בחברות כלולות.
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סך הכל

נייר חדרה בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים )המשך(
ביאור  – 19מגזרים )המשך(
ד .נתונים לפי תחומי פעילות לשנת :2007
נייר ומיחזור
מכירות
מכירות בין מגזריות
מכירות נטו
רווח מפעולות רגילות
הכנסות מימון
הוצאות מימון
רווח לפני מסים על ההכנסה
מסים על ההכנסה
רווח מפעולות החברה והחברות המאוחדות
חלק ברווחי חברות כלולות  -נטו

326,636
138,143
464,779
70,405

שיווק צרכי
משרד
117,795
1,901
119,696
704

מוצרי אריזה
וקרטון
561,759
14,824
576,583
15,322

חוגלה
קימברלי
אלפי ש"ח
1,373,528
2,146
1,375,674
61,450

מונדי נייר
חדרה
746,031
24,001
770,032
33,924

התאמות
למאוחד
)(2,681,318
)(41,796
)(2,723,114
)(110,696

444,431
139,219
583,650
71,109
10,648
32,817
48,940
18,261
30,679
856
31,535

)(1,853,549

693,726
626,189
1,319,915
108,409
541,535
649,944
35,509
82,084

רווח נקי לשנה
נכסי המגזר )לסוף שנה(
נכסים משותפים שלא יוחסו בין המגזרים
סך הנכסים במאוחד )לסוף שנה(
התחייבויות המגזר )לסוף שנה(
התחייבויות משותפות שלא יוחסו בין המגזרים
סך ההתחייבויות במאוחד )לסוף שנה(
פחת והפחתות
השקעות הוניות

630,217

63,509

442,140

914,280

497,129

)(1

79,116

29,293

118,872

513,344

389,848

)(1,022,064

33,911
80,431

1,598
1,653

24,927
24,958

27,871
43,013

10,701
8,458

)(63,499
)(76,429

) (1כולל השקעות בחברות כלולות.
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סך הכל

נייר חדרה בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים )המשך(

ביאור  - 20אירועים לאחר תאריך המאזן
א .ביום  11בפברואר  2010נטלה החברה הלוואה לזמן-ארוך מבנקים בסך של 70
מליוני ש"ח בריבית משתנה של פריים  .1.15% +ההלוואה הינה למשך  7שנים,
הקרן והריבית לפירעון בתשלומים רבעוניים החל משנה השנייה.
ב .ביום  20בינואר  2010התקבל דיבידנד במזומן מחברה כלולה אשר הוכרז ביום 22
באוקטובר  ,2009בסך של כ 19.6-מיליוני ש"ח.
ג .ביום  18בפברואר  2009הוכרז דיבידנד בחברה כלולה בסך של  20מיליון ש"ח
מתוך יתרת העודפים .הדיבידנד ישולם במהלך חודש מאי  .2010חלק החברה
בדיבידנד הינו כ 10 -מיליון ש"ח.
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נייר חדרה בע"מ
דוחות כספיים נפרדים
ליום  31בדצמבר 2009

נייר חדרה בע"מ
דוחות כספיים נפרדים 2009

תוכן העניינים
ד ף
דוח רואה החשבון המבקר

3

הדוחות הכספיים המאוחדים :
דוחות על המצב הכספי

4

דוחות על רווח והפסד

5

דוחות על הרווח הכולל

5

דוחות על השינויים בהון העצמי

6-7

דוחות על תזרימי המזומנים

8-9

ביאורים לדוחות הכספיים

10-19

לכבוד בעלי המניות של נייר חדרה בע"מ
הנדון :דוח מיוחד של רואה החשבון המבקר
על מידע כספי נפרד לפי תקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( ,התש"ל .1970-

ביקרנו את המידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומידיים( ,התש"ל –
 1970של חברה לדוגמה בע"מ )להלן – "החברה"( לימים  31בדצמבר  2009ו 2008-ולכל אחת משלוש השנים
שהאחרונה שבהן הסתיימה ביום  31בדצמבר  .2009המידע הכספי הנפרד הינו באחריות הדירקטוריון וההנהלה
של החברה .אחריותנו היא לחוות דיעה על המידע הכספי הנפרד בהתבסס על ביקורתנו.
לא ביקרנו את הדוחות הכספיים של חברות מוחזקות אשר חלק החברה בסך נכסיהן בניכוי סך התחייבויותיהן
לימים  31בדצמבר  2009ו 2008 -הסתכם לסך של כ 111,045-אלפי ש"ח וכ 103,804-אלפי ש"ח ,בהתאמה וחלקה
של החברה בסך הכנסותיהן בניכוי סך הוצאותיהן לשנים שהסתיימו בימים  31בדצמבר  2008 ,2009ו,2007-
הסתכם לסך של כ 7,884-אלפי ש"ח ,כ 7,427-אלפי ש"ח וכ 7,267-אלפי ש"ח ,בהתאמה .הדוחות הכספיים של
אותן חברות בוקרו על ידי רואי חשבון אחרים שדוחותיהם הומצאו לנו וחוות דעתנו ,ככל שהיא מתייחסת
לסכומים שנכללו בגין אותן חברות ,מבוססת על דוחות רואי החשבון האחרים.
ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל .על-פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את
הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין במידע הכספי הנפרד הצגה מוטעית מהותית.
ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובפרטים הכלולים במידע הכספי הנפרד .ביקורת
כוללת גם בחינה של הכללים החשבונאיים שיושמו בעריכת המידע הכספי הנפרד ושל האומדנים המשמעותיים
שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה של המידע הכספי הנפרד .אנו
סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.
לדעתנו ,בהתבסס על ביקורתנו ועל הדוחות של רואי חשבון אחרים ,המידע הכספי הנפרד ערוך ,מכל הבחינות
המהותיות ,בהתאם להוראות תקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( ,התש"ל.1970 -

בריטמן אלמגור זהר ושות'
רואי חשבון
 7במרס 2010

3

נייר חדרה בע"מ
דוחות על המצב הכספי
ליום  31בדצמבר
2009

2008

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

נכסים
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים
פיקדונות מיועדים
חייבים ויתרות חובה
חברות מוחזקות נטו
נכסי מיסים שוטפים
סך הכל נכסים שוטפים
נכסים לא שוטפים
השקעות בחברות מוחזקות
הלוואות לחברות מוחזקות
רכוש קבוע ,נטו
הוצאות מראש בגין חכירה תפעולית
נכסים אחרים
נכסי מסים נדחים
סך הכל נכסים לא שוטפים

363
127,600
4,347
548,181
96
680,587

410
249,599
10,463
187,976
947
449,395

918,771
69,706
94,565
36,937
370
13,223
1,133,572

891,318
67,553
91,686
35,613
842
14,317
1,101,329

סך הכל נכסים

1,814,159

1,550,724

התחייבויות והון עצמי
התחייבויות שוטפות
אשראי מתאגידים בנקאיים
חלויות שוטפות של אגרות חוב והלוואות לזמן ארוך
ספקים ונותני שירותים
זכאים ויתרות זכות
התחייבויות פיננסיות אחרות
התחייבויות פיננסיות בשווי הוגן דרך רווח והפסד
התחייבויות בגין הטבות עובדים
סך הכל התחייבויות שוטפות
התחייבויות לא שוטפות
הלוואות מתאגידים בנקאיים ומנותני אשראי אחרים
אגרות חוב
התחייבויות בגין הטבות לעובדים
סך הכל התחייבויות לא שוטפות
הון עצמי

סה"כ התחייבויות והון עצמי

צביקה לבנת
יו"ר הדירקטוריון

עופר בלוך
מנכ"ל

102,446
125,805
3,068
87,765
11,982
5,303
336,369

42,668
51,702
4,859
66,538
32,770
13,904
3,052
215,493

170,155
471,815
3,775
645,745

45,309
554,124
4,485
603,918

832,045

731,313

1,814,159

1,550,724

שאול גליקסברג
סמנכ"ל כספים ופיתוח עסקי

תאריך אישור הדוחות הכספיים הנפרדים 7 :במרס 2010
הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים הנפרדים.
4

נייר חדרה בע"מ

דוחות רווח והפסד

2009

לשנה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר
2008
אלפי ש"ח

2007

הכנסות
6,430
19,624
87,010
5,557
118,621

הכנסות משירותים ,נטו
הכנסות אחרות
חלק החברה ברווחי חברות כלולות נטו ממס
הכנסות מימון

)(8,352
4,665
71,116
11,692
79,121

2,461
61,534
3,306
67,301

עלויות והוצאות:
הוצאות אחרות
הוצאות מימון

)(18,318
)(18,318

)(22,959
)(22,959

)(2,316
)(35,326
)(37,642

רווח לפני מסים על ההכנסה

100,303

56,162

29,659

הכנסות )הוצאות( מסים על ההכנסה

)(9,073

13,548

1,876

רווח לשנה

91,230

69,710

31,535

דוחות על הרווח הכולל

2009

לשנה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר
2008
אלפי ש"ח

2007

רווח לשנה מדוח רווח והפסד

91,230

69,710

31,535

הפסד אקטוארי בגין תכנית הטבה מוגדרת ,נטו
ממס
הערכה מחדש בגין רכישה בשלבים
חלק ברווח )הפסד( הכולל של חברות מוחזקות ,נטו
ממס

14
-

)(131
17,288

-

5,184

)(31,752

3,175

רווח )הפסד( כולל לשנה

5,198

)(14,595

3,175

סך הכל רווח כולל אחר לשנה

96,428

55,115

34,710

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים הנפרדים.
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נייר חדרה בע"מ

דוחות על השינויים בהון העצמי

הון
מניות

פרמיה
על
מניות

קרן הון בגין
עסקאות
תשלום
מבוסס מניות

קרן הון
הנובעת
מהטבת המס
בגין מימוש
אופציות
לעובדים

קרן
הערכה
מחדש
בגין
רכישה
בשלבים

קרן הון
בגין
הפרשי
תרגום

קרן הון בגין
גידור
תזרימי
מזומנים

עודפים

סה"כ הון
עצמי

אלפי ש"ח
יתרה ליום  1בינואר 2009
תנועה בשנה שנסתיימה ב31-
בדצמבר :2009
סה"כ רווח כולל לשנה
הפחתת קרן הערכה מחדש בגין
רכישה בשלבים לעודפים
תשלום מבוסס מניות
סה"כ הון עצמי ליום  31בדצמבר
2009
יתרה ליום  1בינואר 2008
תנועה בשנה שנסתיימה ב31-
בדצמבר :2008
סה"כ רווח כולל לשנה
הפחתת קרן הערכה מחדש בגין
רכישה בשלבים לעודפים
תשלום מבוסס מניות
סה"כ הון עצמי ליום  31בדצמבר
2008

125,267

301,695

6,227

3,397

15,908

)(5,092

)(22,186

306,097

731,313

-

-

-

-

-

5,609

)(686

91,505

96,428

-

-

4,304

-

)(1,744
-

-

-

1,744
-

4,304

125,267

301,695

10,531

3,397

14,164

517

)(22,872

399,346

832,045

125,267

301,695

-

3,397

-

)(635

3,810

236,437

669,971

-

-

-

-

17,288

)(4,457

)(25,996

68,280

55,115

-

-

6,227

-

)(1,380
-

-

-

1,380
-

6,227

125,267

301,695

6,227

3,397

15,908

)(5,092

)(22,186

306,097

731,313

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים הנפרדים.
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נייר חדרה בע"מ

דוחות על השינויים בהון העצמי

פרמיה
על
מניות

הון
מניות

קרן הון בגין
גידור תזרים
מזומנים
אלפי ש"ח

קרן הון הנובעת מהטבת
המס בגין מימוש אופציות
לעובדים

קרן הון בגין
הפרשי תרגום

עודפים

סה"כ מיוחס
לבעלי מניות
החברה

יתרה ליום  1בינואר 2007
תנועה בשנה שנסתיימה ב31-
בדצמבר :2007

125,257

90,060

2,414

-

-

204,902

422,633

סה"כ רווח כולל לשנה

-

-

-

)(635

3,810

31,535

34,710

הנפקת מניות
הטבת המס בגין מימוש כתבי
אופציה שהוקצו לעובדים למניות
סה"כ הון עצמי ליום  31בדצמבר
2007

10

211,635

-

-

-

-

211,645

-

-

983

-

-

-

983

125,267

301,695

3,397

)(635

3,810

236,437

669,971

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים הנפרדים.
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נייר חדרה בע"מ
דוחות על תזרימי המזומנים

2009
תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
רווח לשנה
הוצאות )הכנסות( מיסים שהוכרו בדוח רווח והפסד
עלויות מימון נטו שהוכרו בדוח רווח והפסד
חלק החברה ברווחי חברות כלולות ,נטו ממס
דיבידנדים שהתקבלו
הכנסות מפרעון שטר הון
רווח ממימוש רכוש קבוע
פחת והפחתות
הוצאות בגין תשלומים מבוססי מניות
רווח בגין מוניטין שלילי
הפסד ממכירת חברה כלולה

לשנה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר
2008
אלפי ש"ח

2007

91,230
9,073
12,761
)(87,010
61,814
)(16,418
34
5,127
1,880
78,491

69,710
)(13,548
11,267
)(71,116
4,792
2,754
)(14,664
)(10,805

31,535
)(1,876
32,020
)(61,534
70,000
62
4,234
28
74,469

שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות :
גידול בלקוחות וחייבים אחרים
גידול )קיטון( בספקים זכאים אחרים
גידול בהתחייבויות פיננסיות בשווי הוגן דרך רווח
והפסד
גידול )קיטון( בהפרשות והטבות לעובדים
מזומנים ששימשו לפעילות שוטפת

)(313,050
21,702

)(121,419
1,106

)(34,165
)(5,973

)(1,922
1,418
)(213,361

10,003
398
)(120,717

2,289
)(2,904
33,716

תשלומי מיסים נטו

-

3,685

)(11,600

מזומנים נטו מפעילות )לפעילות( שוטפת

)(213,361

)(117,032

22,116

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים הנפרדים.
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נייר חדרה בע"מ
דוחות על תזרימי המזומנים

2009

לשנה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר
2008
אלפי ש"ח

2007

תזרימי מזומנים מפעילויות השקעה
רכישת רכוש קבוע
רכישת חברות בנות
תמורה ממימוש חברה כלולה
תמורה ממימוש רכוש קבוע ורכוש אחר
פדיון )השקעה( בפיקדונות מיועדים ,נטו
ריבית שנתקבלה
תשלומים בגין הוצאות מראש בגין חכירה
תפעולית
פירעון )מתן( הלוואה לחברה כלולה
מזומנים נטו מפעילות )לפעילות( השקעה

)(3,319
747
124,614
1,292

)(7,834
)(74,741
)(255,244
5,193

)(11,568
27,277
30,547
1,716

)(1,770
121,564

)(2,651
3,085
)(332,192

)(2,596
2,429
47,805

תזרימי מזומנים מפעילויות מימון
תקבולים מהנפקת אג"ח ומניות
אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים-נטו
קבלת הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים
פירעון הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים
פירעון שטר הון
תשלומי ריבית
פירעון אגרות חוב
מזומנים נטו מפעילות מימון

59,778
156,490
)(12,568
)(32,770
)(38,753
)(40,427
91,750

424,617
)(100,812
35,000
)(10,634
)(16,718
)(38,904
292,549

211,645
)(57,684
)(5,213
)(24,993
)(37,167
86,588

עליה )ירידה( נטו במזומנים ושווי מזומנים
מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה
מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה

)(47
410
363

)(156,675
157,085
410

156,509
576
157,085

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים הנפרדים.
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נייר חדרה בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים הנפרדים
ביאור  - 1כללי
א.

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

ב.

ג.

הגדרות
החברה

-

נייר חדרה בע"מ.

חברה מוחזקת

-

כהגדרתה בביאור  1ב' בדוחות הכספיים המאוחדים של
החברה ליום  31בדצמבר .2009

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

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

ב.

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

ג.

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

ד.

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

ה.

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

ו.

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

ביאור  - 2מזומנים ושווי מזומנים
ליום  31בדצמבר
2008
2009
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
מזומנים ושווי מזומנים נקובים בש"ח
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נייר חדרה בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים הנפרדים
ביאור  - 3מכשירים פיננסיים וניהול סיכונים
א .מטרות ניהול סיכונים פיננסיים
מחלקת הכספים של החברה מספקת שירותים לפעילות העסקית ,מאפשרת גישה
לשווקים פיננסיים מקומיים ובינלאומיים ,מפקחת ומנהלת את הסיכונים הפיננסיים
הקשורים לפעילויות החברה באמצעות דוחות פנימיים המנתחים את מידת החשיפה
לסיכונים לפי רמתם ועוצמתם .סיכונים אלה כוללים סיכוני שוק )כוללים סיכון
מטבע ,סיכון שווי הוגן בגין שיעור ריבית ,סיכון מחיר וסיכון תזרים מזומנים בגין
שיעור ריבית( ,סיכון אשראי וסיכון נזילות.
החברה מפחיתה את השפעת הסיכונים הנ"ל ע"י שימוש במכשירים פיננסיים נגזרים
על מנת לגדר את החשיפות לסיכונים .השימוש במכשירים פיננסיים נגזרים נעשה
בהתאם למדיניות החברה ,אשר קובעת עקרונות לגבי :ניהול סיכון מטבע ,סיכון
שיעור ריבית ,סיכון אשראי ,השימוש במכשירים פיננסיים נגזרים ומכשירים
פיננסיים לא נגזרים וההשקעה של עודף נזילות .הציות למדיניות ולרמות החשיפה
נסקרת ע"י המבקרים הפנימיים על בסיס מתמשך וכן נבחנת מעת לעת על ידי יועצים
חיצוניים אשר מומחים בתחום זה.
מחלקת ניהול הכספים של החברה מדווחת על בסיס רבעוני לוועדת ביקורת
ולדירקטוריון על הסיכונים ועל יישום המדיניות שהוטמעה להקטנת החשיפות
לסיכון.
ב .סיכון שוק
פעילות החברה חושפת אותה בעיקר לסיכונים פיננסיים של שינוי בשערי חליפין של
מטבע חוץ )ראה סעיף ה' להלן( .החברה מחזיקה מגוון של מכשירים פיננסיים נגזרים
על מנת לנהל את החשיפות שלה לסיכוני שוק ,הכוללים:
 חוזי אקדמה להחלפת מטבע חוץ על מנת לגדר את סיכון מטבע היורו הנובע
מתשלום ביורו כתוצאה מיבוא של ציוד למכונה  8מגוש מדינות היורו.
 חוזי אקדמה להחלפת מטבע חוץ לגידור סיכון שערי חליפין הנובע מרכישת
חומרי גלם בדולר בהתאם למדיניות החברה.
במהלך תקופת הדיווח ,חל שינוי בחשיפה לסיכוני שוק בעיקר כתוצאה מהשונות בה
מתנהגים שווקי המטבע בעולם וכתוצאה מהמשבר העולמי .החברה מנהלת ומודדת
את הסיכונים באופן שוטף בהתאם לפעילות העסקית והתזרימית אותה היא מבצעת.
ג .מכשירים פיננסיים נגזרים
לחברה מעורבות מוגבלת במכשירים פיננסיים נגזרים .החברה משתמשת במכשירים
אלה למטרות הגנה .החברה מתקשרת בעסקות כנ"ל ,בעיקר עסקאות אקדמה
) ,(forwardבמטרה להגן על תזרים המזומנים הצפוי שינבע מנכסים והתחייבויות
קיימים הנקובים במטבעות השונים ממטבע הדיווח של החברה או אלה בגינם קיימת
הצמדה למדד .העסקות במכשירים פיננסיים נגזרים נעשות עם תאגידים בנקאיים
ישראליים ולפיכך ,לדעת הנהלת החברה ,סיכון האשראי הגלום בהן קלוש.
) (1חוזי אקדמה להגנה על המדד
לחברה חשיפה מדדית כתוצאה מאגרות חוב צמודות מדד שהונפקו )סדרות  2ו(3-
בהתאם למדיניות ניהול הסיכונים ,החברה שואפת למזער את סיכון המדד הגלום
במחויבות זו בהתאם:
בחודש דצמבר  2008התקשרה החברה בעסקאות אקדמה לתקופה של שנה להגנה של
 150מיליון ש"ח מול עליית המדד.
בחודש ינואר  2009התקשרה החברה בעסקאות אקדמה נוספות לתקופה של שנה
להגנה של  100מיליון ש"ח מול עליית המדד ,שנסתיימה.
בחודש ינואר  2010התקשרה החברה בעסקאות אקדמה לתקופה של שנה להגנה של
 30מליון ש"ח מול עליית המדד ,בהמשך לעסקה שבוצעה בשנת  2009שנסתיימה.
- 11 -

נייר חדרה בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים הנפרדים
ביאור  - 3מכשירים פיננסיים וניהול סיכונים )המשך(
מכשירים פיננסיים נגזרים )המשך(
ג.
) (2חוזי אקדמה להחלפת מטבע חוץ
מדיניות החברה היא להתקשר בחוזי אקדמה להחלפת מטבע חוץ על מנת לכסות
תשלומים ותקבולים ספציפיים במטבע חוץ לצמצום החשיפה הנוצרת .בנוסף ,
מתקשרת החברה בחוזי אקדמה להחלפת מטבע חוץ על מנת לנהל את הסיכון הנלווה
לעסקאות מכירה ורכישה צפויות בטווח של עד שישה חודשים .לעניין המדיניות
החשבונאית של החברה בדבר גידור תזרימי מזומנים של התקשרויות איתנות ראה
ביאור  2לדוחות הכספיים המאוחדים ליום  31בדצמבר .2009
ד.

סיכוני אשראי
סיכון אשראי מתייחס לסיכון שהצד שכנגד לא יעמוד בהתחייבויותיו החוזיות ויגרום
להפסד פיננסי לחברה .החברה נוקטת במדיניות של ביצוע עסקאות עם צדדים בעלי
דירוג אשראי והשגת בטוחות מספקות ,כאשר מתאים ,כאמצעים להקטנת הסיכון
להפסדים פיננסיים כתוצאה מכשלים .כאשר מידע זה אינו זמין ,החברה עושה שימוש
במידע פיננסי ציבורי זמין ובניסיונה המסחרי על מנת לדרג את לקוחותיה העיקריים.
חשיפת החברה ודירוגי האשראי של הצדדים שכנגד נבחנים על בסיס מתמשך.
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נייר חדרה בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים הנפרדים
ביאור  - 3מכשירים פיננסיים וניהול סיכונים )המשך(
ה .ניתוח קבוצות נכסים והתחייבויות פיננסים לפי בסיסי הצמדה וסוגי מטבע
 31בדצמבר 2009
במטבע חוץ
או
בהצמדה לו
)בעיקר דולר(
רכוש:
רכוש שוטף:
מזומנים ושווי מזומנים ופיקדונות מיועדים
חייבים ויתרות חובה
השקעות בחברות כלולות  -הלוואות ושטרי הון לזמן ארוך
התחייבויות:
התחייבויות שוטפות:
אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים
ספקים ,זכאים ויתרות זכות
התחייבות בשווי הוגן דרך רווח והפסד
התחייבויות לזמן ארוך
)כולל חלויות שוטפות(:
הלוואות זמן ארוך
איגרות חוב
התחייבות אחרת

בהצמדה
למדד
ביורו
אלפי ש"ח

 31בדצמבר 2008

ללא
הצמדה

במטבע חוץ
או
בהצמדה לו
)בעיקר דולר(

בהצמדה
למדד
ביורו
אלפי ש"ח

ללא
הצמדה

9

23,952

-

104,002

3

125,749

-

124,257

-

-

36,674

544,979
26,258

-

-

36,674

185,136
24,106

9

23,952

36,674

675,239

3

125,749

36,674

333,499

15
11,982

-

-

102,446
90,818
-

293
13,904

8
-

-

42,668
71,107
-

-

-

328,069
-

201,798
237,908
-

-

-

354,658
-

57,878
238,600
32,770

11,997

-

328,069

632,970

14,197

8

354,658

443,023

באשר לחשיפות הקשורות בשינויים בשערי המטבעות והשימוש במכשירים פיננסיים נגזרים למטרות הגנה -ראה סעיף א' לעיל.
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נייר חדרה בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים הנפרדים
ביאור  - 3מכשירים פיננסיים וניהול סיכונים )המשך(
ו .ניהול סיכון נזילות
החברה מנהלת את סיכון הנזילות ע"י שמירה על קרנות מתאימות ,אמצעים בנקאיים
ואמצעי הלוואה ,ע"י פיקוח מתמשך על תזרימי המזומנים בפועל ואלו הצפויים
והתאמת מאפייני הבשלה של נכסים והתחייבויות פיננסים.
טבלאות סיכון ריבית ונזילות
 .1התחייבויות פיננסיות שאינן מהוות מכשירים פיננסיים נגזרים
הטבלאות הבאות מפרטות את מועדי הפירעון החוזיים הנותרים של החברה
בגין התחייבויות פיננסיות ,אשר אינן מהוות מכשיר פיננסי נגזר .הטבלאות
נערכו בהתבסס על תזרימי המזומנים הבלתי מהוונים של ההתחייבויות
הפיננסיות בהתבסס על המועד המוקדם ביותר בו החברה עשויה להידרש
לפרוע אותן .הטבלה כוללת תזרימים הן בגין ריבית והן בגין קרן.
שיעור
ריבית
אפקטיבית
ממוצע
%

1-3
חודשים
אלפי
ש"ח

עד חודש
אלפי
ש"ח

מעל 3
חודשים
ועד שנה
אלפי
ש"ח

 1-5שנים
אלפי
ש"ח

מעל 5
שנים
אלפי
ש"ח

סה"כ
אלפי
ש"ח

2009

אשראי לזמן קצר
הלוואות מבנקים
הלוואות מאחרים
אגרות חוב נושאי ריבית קבועה
צמודות מדד
אגרות חוב נושאי ריבית קבועה

2.8
4.2
6.3

42,425
1,575
8,053

40,270
2,065
-

20,138
21,334
8,053

86,311
64,424

48,318

102,833
111,285
128,848

5.1
7.5

8,847

-

71,540
47,961

224,436
198,018

98,148
42,184

394,124
297,010

60,900

42,335

169,026

573,189

188,650

1,034,100

2008
אשראי לזמן קצר
הלוואות מבנקים
אגרות חוב נושאי ריבית קבועה
צמודות מדד
אגרות חוב נושאי ריבית קבועה

3.8
4.7

42,668
1,647

2,149

11,285

46,146

6,935

42,668
68,163

5.1
7.5

8,606
52,938

2,149

57,111
8,702
77,098

259,004
209,717
514,867

120,631
87,293
207,654

436,746
314,318
861,895

 .2מכשירים פיננסיים נגזרים
הטבלה הבאה מפרטת את ניתוח הנזילות של החברה לגבי המכשירים
הפיננסים הנגזרים שלה .הטבלה הוכנה בהתבסס על תשלומי/תקבולי
המזומנים לגבי מכשירים נגזרים המסולקים על בסיס נטו ותקבולי/תשלומי
המזומנים ברוטו הבלתי מהוונים לגבי נגזרים אלו הדורשים סילוק נטו .כאשר
הסכום לתשלום או לתקבול אינו קבוע ,הסכום שניתן לגביו גילוי נקבע
בהתייחס לשיעורי הריבית החזויים כפי שמתוארים ע"י עקומת תשואות
הריבית הקיימת במועד המאזן.
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נייר חדרה בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים הנפרדים
ביאור  - 3מכשירים פיננסיים וניהול סיכונים )המשך(
ו .ניהול סיכון נזילות )המשך(
טבלאות סיכון ריבית ונזילות )המשך(
 .2מכשירים פיננסיים נגזרים )המשך(

עד חודש
אלפי ש"ח
2009
מכשירים פיננסיים נגזרים אשר יועדו
כפריטים מגדרים
חוזי אקדמה להחלפת מטבע חוץ

 1-3חודשים
אלפי ש"ח

)(1,114

2008
מכשירים פיננסיים נגזרים אשר יועדו
כפריטים מגדרים
חוזי אקדמה להחלפת מטבע חוץ
חוזי אקדמה על מדד המחירים לצרכן
כתבי אופציות

-

)(185
)(1,250
)(1,435

מעל 3
חודשים
ועד שנה
אלפי ש"ח

-

)(861
)(861

 1-5שנים
אלפי ש"ח

-

)(1,358
)(1,358

)(474
)(474

 .3נכסים פיננסים שאינם מהווים מכשירים פיננסיים נגזרים
הטבלאות הבאות מפרטות את מועדי הפדיון הצפויים של החברה בגין נכסים
פיננסיים שאינם נגזרים .הטבלאות נערכו בהתבסס על מועדי הפדיון החזויים
הבלתי מהוונים של הנכסים הפיננסים כולל ריבית שתצמח מנכסים אלו ,פרט
למקרים בהם החברה צופה כי תזרים המזומנים יתרחש בתקופה שונה.
הטבלאות הוכנו בהתבסס על תשלומי/תקבולי המזומנים לגבי מכשירים נגזרים
המסולקים על בסיס נטו ותקבולי/תשלומי המזומנים ברוטו הבלתי מהוונים
לגבי נגזרים אלו הדורשים סילוק נטו .כאשר הסכום לתשלום או לתקבול אינו
קבוע ,הסכום שניתן לגביו גילוי נקבע בהתייחס לשיעורי הריבית החזויים כפי
שמתוארים על-ידי עקומת תשואות הריבית הקיימת בתום תקופת הדיווח.

עד חודש
2009
הלוואות הנמדדות בעלות מופחתת
הלוואות לצדדים קשורים
פיקדונות בבנקים
2008
הלוואות הנמדדות בעלות מופחתת
הלוואות לצדדים קשורים
פיקדונות בבנקים
לקוחות וחייבים
חשבונות פתוחים

1,004
128,544
129,548

1-3
חודשים

2,008
2,008

מעל 3
חודשים
ועד שנה

7,028
7,028

 1-5שנים

47,840
47,840

סה"כ

57,880
128,544
186,424

1,161
249,599
250,760

2,311
2,311

10,252
10,252

39,653
39,653

53,599
249,599
302,976

-

68

97

-

165
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נייר חדרה בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים הנפרדים
ביאור  - 3מכשירים פיננסיים וניהול סיכונים )המשך(
ו .ניהול סיכון נזילות )המשך(
 .4נכסים פיננסים המהווים מכשירים פיננסיים נגזרים
הטבלה הבאה מפרטת את ניתוח הנזילות של החברה לגבי המכשירים
הפיננסים הנגזרים שלה .הטבלה הוכנה בהתבסס על תשלומי/תקבולי
המזומנים לגבי מכשירים נגזרים שלא יועדו למטרות גידור ולגבי מכשירים
פיננסיים אשר יועדו כפריטים מגדרים .כאשר הסכום לתשלום או לתקבול אינו
קבוע ,הסכום שניתן לגביו גילוי נקבע בהתייחס לשיעורי הריבית החזויים כפי
שמתוארים על-ידי עקומת תשואות הריבית הקיימת בתום תקופת הדיווח.

עד חודש

מעל 3
חודשים ועד
1-3
שנה
חודשים
אלפי ש"ח

 1-5שנים

מכשירים פיננסיים נגזרים,
אשר יועדו כפריטים
מגדרים:
 - 2009חוזי אקדמה לרכישת
מטבע חוץ
 - 2008חוזי אקדמה לרכישת
מטבע חוץ

3,052

-

-

-

-

945

544

-

מכשירים פיננסיים נגזרים
אשר לא יועדו כפריטים
מגדרים
חוזי אקדמה על מדד
המחירים לצרכן

1,633

-

-

-

ז .שווי הוגן של מכשירים פיננסיים
השווי ההוגן של נכסים והתחייבויות פיננסיים נקבע כדלקמן:
• השווי ההוגן של נכסים והתחייבויות פיננסיים עם תנאים סטנדרטיים
ואשר נסחרים בשווקים פעילים נקבע בהתייחס למחירי שוק מצוטטים.
• השווי ההוגן של נכסים והתחייבויות פיננסיים אחרים )פרט למכשירים
נגזרים( נקבע באמצעות טכניקות תמחור מקובלות בהתבסס על ניתוח
תזרימי מזומנים מהוונים המנותחים תוך שימוש במחירים מעסקאות שוק
נוכחיות נצפות וציטוטים של סוחרים לגבי מכשירים דומים.
• שווי הוגן של מכשירים פיננסיים נגזרים מחושב תוך שימוש במחירים
מצוטטים .כאשר מחירים כאמור אינם זמינים ,נעשה שימוש בניתוח
תזרימי מזומנים מהוונים תוך שימוש בעקום תשואה מתאים למשך החיים
של המכשירים עבור נגזרים שאינם מהווים אופציות ולגבי נגזרים המהווים
אופציות נעשה שימוש במודלים לתמחור אופציות.
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נייר חדרה בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים הנפרדים
ביאור  - 3מכשירים פיננסיים וניהול סיכונים )המשך(
ז .שווי הוגן של מכשירים פיננסיים )המשך(
הטבלה שלהלן מפרטת את הערך בספרים והשווי ההוגן של קבוצות מכשירים פיננסיים
המוצגים בדוחות הכספיים ,שלא על פי שוויים ההוגן:
ערך בספרים
שווי הוגן
 31בדצמבר 2009
אלפי ש"ח
נכסים פיננסיים
הלוואות ושטרי הון לזמן ארוך שניתנו
התחייבויות פיננסיות
אג"ח סדרה 1
אג"ח סדרה 2
אג"ח סדרה 3
אג"ח סדרה 4
הלוואות בריבית קבועה
התחייבות אחרת

שווי הוגן
ערך בספרים
 31בדצמבר 2008
אלפי ש"ח

54,451

50,980

52,969

49,355

131,362
196,708
237,906
122,750
688,726

136,715
207,266
266,721
135,096
745,798

7,422
158,559
190,541
235,557
29,750
32,770
647,177

7,537
155,637
195,959
269,078
30,341
31,359
682,464

) (1השווי ההוגן של הנכסים וההתחייבויות לזמן ארוך מבוסס על חישוב הערך
הנוכחי של תזרימי המזומנים לפי שיעור ריבית .4.0%
ביאור  - 4מסים על הכנסה
א .יתרות מסים נדחים
הרכב נכסי )התחייבויות( מס נדחה מפורטים כדלהלן:

הפרשי עיתוי
רכוש קבוע
הפרשה להטבות עובדים
חובות מסופקים
סה"כ

יתרה ליום 1
בינואר 2008

הוכר ברווח
והפסד

יתרה ליום 31
בדצמבר 2008
אלפי ש"ח

הוכר ברווח
והפסד

יתרה ליום 31
בדצמבר 2009

2,937
1,392
1,736
6,065

624
)(36
)(64
524

3,561
1,356
1,672
6,589

)(1,378
48
)(64
)(1,394

2,183
1,404
1,608
5,195

הפסדים והטבות מס שלא נוצלו
הפסדים לצרכי מס
סה"כ

6,065

7,728

7,728

300

8,028

8,252

14,317

)(1,094

13,223

מסים נדחים מוצגים במאזנים כדלקמן:
ליום  31בדצמבר
2008
2009

בנכסים לא שוטפים-נכסי מסים נדחים

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

13,223

14,317

החברה צופה את קיומה של הכנסה חייבת בעתיד מעבר לרווחים אשר ינבעו
מההיפוך של הפרשי עיתוי חייבים במס .כמו כן קיימים בחברה הפסדים לצרכי מס,
אשר צפויים להיות מנוצלים בשנים הקרובות כנגד רווחי הון .לאור האמור נוצרו
נכסי מסים נדחים.
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נייר חדרה בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים הנפרדים
ביאור  - 4מסים על הכנסה )המשך(
ב .סכומים שלא הוכרו בגינם נכסי מס נדחה
ליום  31בדצמבר
2008
2009
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
11,786
6,975
18,762

הפסד ריאלי מניירות ערך
הפסדי הון לצרכי מס
סה"כ

11,786
4,986
16,772

מועדי פקיעה:
בהתאם לחוקי המס הקיימים לא קיים מועד פקיעה לניצול ההפסדים לצרכי מס.
החברה לא צופה בעתיד הנראה לעין רווחים אשר יאפשרו ניצול הפסדים אלה
ולכן לא יצרה בגינם נכסי מס נדחה.
ג .הוצאות )הכנסות( מסים על הכנסה שהוכרו בדוח הרווח והפסד:
 .1כדלקמן:
לשנה שנסתיימה
ביום  31בדצמבר
2009
2007
2008
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
בגין השנה המדווחת:
שוטפים
נדחים בגין תקופת הדוח
מיסים שוטפים בגין שנים
קודמות
סה"כ הוצאות )הכנסות( מסים
על הכנסה

7,979
1,094

)(5,296
)(8,252

)(1,013
)(1,713

-

-

850

9,073

)(13,548

)(1,876

המסים השוטפים בשנת  2009חושבו לפי שיעור ממוצע של  ,26%בשנת – 2008
.27%
ד .שומות מס
החברה קיבלה שומות סופיות עד וכולל השנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר .2005
ה .מדידת התוצאות לצורכי מס על פי חוק מס הכנסה )תיאומים בשל אינפלציה(,
התשמ"ה) 1985-להלן  -חוק התיאומים(
ביום  26בפברואר  2008עבר בכנסת בקריאה שלישית ,חוק מס הכנסה )תיאומים
בשל אינפלציה( )תיקון מס' ) (20הגבלת תקופת התחולה( ,התשס"ח – ) 2008להלן
– "התיקון"( ,לפיו תחולתו של חוק התיאומים בשל אינפלציה תסתיים בשנת המס
 ,2007ומשנת המס  2008לא יחולו עוד הוראות החוק ,למעט הוראות המעבר
שמטרתן למנוע עיוותים בחישובי המס.
בהתאם לתיקון ,משנת המס  2008ואילך ,לא מחושבת עוד התאמה של ההכנסות
לצרכי מס לבסיס מדידה ריאלי .כמו כן ,הופסקה ההצמדה למדד של סכומי הפחת
על נכסים קבועים ושל סכומי הפסדים מועברים לצרכי מס ,באופן שסכומים אלה
תואמו עד למדד של סוף שנת המס  ,2007והצמדתם למדד הופסקה ממועד זה
ואילך.
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נייר חדרה בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים הנפרדים
ביאור  - 4מסים על הכנסה )המשך(
ו .מידע נוסף
בהתאם לתיקון מספר  147לפקודת מס הכנסה ,התשס"ה  ,2005 -מס החברות
בשיעור  34%אשר הושת על חברות הופחת באופן הדרגתי החל משנת ) 2006לגביה
נקבע שיעור מס של  (31%ועד לשנת  2010לגביה נקבע שיעור מס של ) 25%שיעור
המס בשנים  2008 ,2007ו 2009-הינו  27% ,29%ו ,26%-בהתאמה(.
ביום  23ביולי  2009פורסם חוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישום
התכנית הכלכלית לשנים  2009ו ,(2010-התשס"ט) 2009-להלן " -חוק ההסדרים"(.
על פי חוק ההסדרים ,יופחתו שיעורי המס בגובה  26%ו 25%-המושתים על חברות
בשנים  2009ו ,2010-בהתאמה ,באופן הדרגתי החל משנת המס  2011לגביה נקבע
מס חברות בשיעור  24%ועד לשנת המס  2016לגביה נקבע מס חברות בשיעור של
 .18%בעקבות השינוי ,הכירה החברה בהוצאות מסים נדחים בסך של כ2,022-
אלפי ש"ח בשנת .2009
ביאור  - 5התקשרויות ועסקאות מהותיות עם חברות מוחזקות
 .1הלוואות:
א .החברה העמידה הלוואה לחברה מוחזקת .ההלוואה נושאת ריבית בשיעור של
 6%שנתית צמודת דולר.
טרם נקבע מועד פרעונה .יתרת ההלוואה ליום  31.12.09הינה  20,532אלפי
ש"ח.
ב .החברה העמידה הלוואה לחברה מוחזקת .ההלוואה צמודה למדד ונושאת
ריבית בשיעור של  4%שנתית.
טרם נקבע מועד פרעונה .יתרת ההלוואה ליום  31.12.09הינה  14,856אלפי
ש"ח.
ג .החברה העמידה הלוואה לחברה מוחזקת ההלוואה צמודה למדד ונושאת
ריבית בשיעור של  4%שנתית.
יתרת ההלוואה ליום  31.12.09הינה  39,163אלפי ש"ח.
 .2הסכמי חכירה:
החברה משכירה לחברות מוחזקות שטחי ייצור ,משרדים ומחסנים בהיקף כולל
של כ 275 -אלפי מ"ר ,ברוטו ,בתמורה ל 27,734 -אלפי ש"ח בשנה .תקופת החכירה
אינה מוגבלת.
 .3שירותים אחרים:
החברה מספקת לחברות מוחזקות שירותי מחשוב ,ניהול רכש ומימון בתמורה ל-
 26,899אלפי ש"ח ו 29,146 -אלפי ש"ח בשנים  2008 ,2009בהתאמה.
החברה העמידה ערבויות ללא הגבלת סכום עבור חברות מתאחדות לטובת
תאגידים בנקאיים בישראל.
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REPORT OF INDEPENDENT REGISTERED PUBLIC ACCOUNTING FIRM
To the Shareholders of
Mondi Hadera Paper Ltd.
We have audited the accompanying consolidated balance sheets of Mondi Hadera Paper Ltd. (“the
Company”) as of December 31, 2009 and 2008, and the related consolidated statements of operations,
consolidated changes in shareholders’ equity and consolidated cash flows of the Company for each of
the two years in the period ended December 31, 2009. These financial statements are the
responsibility of the Company's board of directors and management. Our responsibility is to express
an opinion on these financial statements based on our audit.
We conducted our audits in accordance with generally accepted auditing standards in Israel, including
those prescribed under the Auditors' Regulations (Auditor's Mode of Performance), 1973 and the
standards of the Public Company Accounting Oversight Board (United States) Those standards
require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance whether the financial
statements are free of material misstatement. The Company is not required to have, nor were we
engaged to perform, an audit of its internal control over financial reporting. Our audit included
consideration of internal control over financial reporting as a basis for designing audit procedures that
are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the
effectiveness of the Company's internal control over financial reporting. Accordingly, we express no
such opinion. An audit also includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and
disclosures in the financial statements, assessing the accounting principles used and significant
estimates made by the Board of Directors and management, as well as evaluating the overall financial
statement presentation. We believe that our audits provide a reasonable basis for our opinion.
In our opinion the consolidated financial statements referred to above present fairly, in all material
respects, the financial position of the Company and her subsidiaries basis as of December 31, 2009
and 2008, and the results of operations, changes in shareholders’ equity and cash flows of the
Company on consolidated basis, for each of the two years in the period ended December 31, 2009, in
conformity with international financial reporting standards and accordance with the Israeli Securities
Regulations (Preparation of Annual Financial Statements), 1993.

Brightman Almagor & Co.
Certified Public Accountants
A Member Firm of Deloitte Touche Tohmatsu
Israel
February 15, 2010
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MONDI HADERA PAPER LTD. AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
(NIS in thousands)
Note

December 31,
2009
2008

Assets
Current assets
Cash and cash equivalents
Financial assets carried at fair value through profit or loss
Trade receivables
Other receivables
Inventories
Total current assets
Non-current assets
Property, plant and equipment
Goodwill
Long term trade receivables
Total non-current assets

4
5
6
7

10
8A

Total assets

17,076
184,415
2,018
108,202
311,711

13,315
2,382
168,911
1,379
140,002
325,989

146,731
3,177
167
150,075

154,441
3,177
355
157,973

461,786

483,962

69,440
10,599
105,624
57,595
432
3,701
21,079
206
268,676

105,388
15,768
97,293
69,614
5,512
107
(*)18,386
214
312,282

13,019
22,704
2,079
37,802

23,484
24,274
(*) 1,364
49,122

1
43,352
929
111,026
155,308

1
43,352
(3,150)
82,355
122,558

461,786

483,962

Equity and liabilities
Current liabilities
Short-term bank credit
Current maturities of long-term bank loans
Trade payables
Hadera Paper Ltd. Group, net
Other financial liabilities
Current tax liabilities
Other payables and accrued expenses
Accrued severance pay, net
Total current liabilities

13
13
11
14
12
15

Non-current liabilities
Long-term bank loans
Deferred taxes
Employees Benefits
Total non-current liabilities

13
23
15

Commitments and contingent liabilities

16

Shareholders' equity
Share capital
Premium
Capital reserves
Retained earnings

17

Total equity and liabilities
(*)

Reclassified.

D. Muhlgay
Financial Director

A. Solel
General Manager

Approval date of the financial statements: February 15, 2010.
The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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P. Machacek
Chairman of the Supervisory Board

MONDI HADERA PAPER LTD. AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED INCOME STATEMENT
(NIS in thousands)

Note
Revenue
Cost of sales
Gross profit

Year ended December 31,
2009
2008
2007

18
19

669,222
578,537
90,685

732,347
649,640
82,707

770,032
688,000
82,032

20
21

39,694
10,826
(376)
50,144

38,293
9,740
584
48,617

37,889
10,532
(313)
48,108

Operating profit

40,541

34,090

33,924

Finance income
Finance costs
Finance costs, net

(104)
11,363
11,259

(5,889)
13,496
7,607

(5,783)
14,197
8,414

29,282

26,483

25,510

611

7,127

7,220

28,671

19,356

18,290

Operating costs and expenses
Selling expenses
General and administrative expenses
Other (income) expenses

22

Profit before tax
Income tax charge

23

Profit for the year

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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MONDI HADERA PAPER LTD. AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOME
(NIS in thousands)

Year ended December 31,
2009
2008
2007
Profit for the year

28,671

19,356

18,290

80

(4,079)

-

Transfer to profit or loss from equity on cash flow hedge

3,999

-

-

Total comprehensive income for the year (net of tax)

32,750

15,277

18,290

Cash flow hedges, net.
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MONDI HADERA PAPER LTD. AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN SHAREHOLDERS’ EQUITY
(NIS in thousands)

Share
capital

Premium

Capital
reserves

Retained
earnings

Total

1

43,352

929

44,709

88,991

Profit for the year

-

-

-

18,290

18,290

Balance - December 31, 2007

1

43,352

929

62,999

107,281

Loss on cash flow hedges, net

-

-

(4,079)

-

(4,079)

Profit for the year

-

-

-

19,356

19,356

1

43,352

(3,150)

82,355

122,558

Profit on cash flow hedges ,net

-

-

4,079

-

4,079

Profit for the year

-

-

-

28,671

28,671

1

43,352

929

111,026

155,308

Balance - January 1, 2007
Changes during 2007:

Changes during 2008:

Balance - December 31, 2008
Changes during 2009:

Balance - December 31, 2009

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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MONDI HADERA PAPER LTD. AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS
(NIS in thousands)

Year ended December 31,
2009
2008
2007
Cash flows - operating activities
Profit for the year
Adjustments to reconcile net profit to net
cash used in operating activities
(Appendix A)
Net cash from operating activities

Cash flows - investing activities
Acquisition of property plant and equipment
Proceeds from sale of property plant and
Equipment
Interest received
Net cash used in investing activities
Cash flows - financing activities
Short-term bank credit, net
Repayment of long-term bank loans
Proceeds of long-term bank loans
Repayment of capital
notes to shareholders
Interest paid
Net cash used in financing activities
Increase in cash and cash equivalents
Cash and cash equivalents at the
beginning of the financial period
Net foreign exchange difference
on cash and cash equivalents
Cash and cash equivalents of the
end of the financial period

28,671

19,356

18,290

38,406
67,077

28,840
47,196

(1,299)
16,991

(4,383)

(9,655)

(6,969)

676
104
(3,603)

287
415
(8,953)

376
393
(6,200)

(35,948)
(15,929)
-

3,628
(14,024)
-

5,020
(15,927)
18,000

(7,894)
(59,771)

(5,700)
(10,852)
(26,948)

(5,676)
(11,749)
(10,332)

3,703

11,295

459

13,315

323

15

58

1,697

(151)

17,076

13,315

323

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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MONDI HADERA PAPER LTD. AND SUBSIDIARIES
APPENDICES TO CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS
(NIS in thousands)

Year ended December 31,
2009
2008
2007
A. Adjustments to reconcile net profit to net cash provided by
operating activities
Finance expenses recognized in profit and loss
Taxes on income recognized in profit and loss
Depreciation and amortization
Capital loss (gain) on disposal of property
plant and equipment
Changes in assets and liabilities:
(Increase) Decrease in trade receivables and other receivables
Decrease (Increase) in inventories
Increase (Decrease) in trade and other payables, and accrued expenses
(Decrease) Increase in Hadera Paper Ltd. Group, net
Income tax paid

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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11,259
611
12,028

7,607
7,127
11,649

8,414
7,220
10,701

(376)

584

(313)

(16,582)
31,565
11,991
(12,019)
38,477
(71)
38,406

21,652
2,551
(21,728)
(1,495)
27,947
(107)
27,840

(18,761)
(34,250)
17,509
8,302
(1,178)
(121)
(1,299)

MONDI HADERA PAPER LTD.
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
NOTE 1 - DESCRIPTION OF BUSINESS AND GENERAL
A. Description of Business
Mondi Hadera Paper Ltd. (“the Company”) was incorporated and commenced operations
on January 1, 2000. The Company and its Subsidiaries are engaged in the production and
marketing of paper, mainly in Israel.
The Company is presently owned by Neusiedler Holding BV (NL) (the “Parent Company”)
(50.1%) and Hadera Paper Ltd. (49.9%).

B.

Definitions:
The Company

-

Mondi Hadera Paper Ltd.

The Group

-

the Company and its Subsidiaries, a list of which is
presented in Note 8.

Subsidiaries

-

companies in which the Company exercises control (as
defined by IAS 27), and whose financial statements are
fully consolidated with those of the Company.

Related Parties

-

as defined by IAS 24.

Interested Parties

-

As defined in Opinion No.29 of the Institute of Certified
Public Accountants in Israel

Controlling Shareholder -

As defined in Opinion No.29 of the Institute of Certified
Public Accountants in Israel

NIS

-

New Israeli Shekel.

CPI

-

the Israeli consumer price index.

Dollar

-

the U.S. dollar.

Euro

-

the United European currency.
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MONDI HADERA PAPER LTD.
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
NOTE 2 - SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
A.

Applying international accounting standards (IFRS)
Statement of compliance
The consolidated financial statements have been prepared using accounting policies
consistent with International Financial Reporting Standards as issued by the International
Accounting Standards Board (IASB) for all reporting periods presented.

B.

Basis of preparation
Until December 31, 2003, Israel was considered a country in which hyper-inflation
conditions exist. Therefore, non-monetary balances in the balance sheet were presented on
the historical nominal amount and were adjusted to changes in the exchange rate of the
U.S. dollar. As of December 31, 2003 when the economy ceased to be hyper-inflationary
and the Company no longer adjusted its financial statements to the U.S. dollar, the
adjusted amounts as of this date were used as the historical costs. The financial statements
were edited on the basis of the historical cost, except for:

C.



Assets and liabilities measured by fair value: changes in the fair value of financial
assets and liabilities that are measured by fair value are recorded directly as profit or
loss.



Non-current assets held for sale are measured at the lower of their previous carrying
amount and fair value less costs of sale.



Inventories are stated at the lower of cost and net realizable value.



Property, plant and equipment and intangibles assets are presented at the lower of the
cost less accumulated amortizations and the recoverable amount.



Liabilities to employees as described in note 15.

Foreign currencies
The individual financial statements of each group entity are presented in New Israeli
Shekel the currency of the primary economic environment in which the entity operates (its
functional currency). The consolidated financial statements, are also presented in the New
Israeli Shekel ("NIS"), which is the functional currency of the Group and the presentation
currency for the consolidated financial statements.
In preparing the financial statements of the individual entities, transactions in currencies
other than the entity’s functional currency (foreign currencies) are recorded at the rates of
exchange prevailing at the dates of the transactions. At each balance sheet date, monetary
items denominated in foreign currencies are retranslated at the rates prevailing at the
balance sheet date. (Non-monetary items carried at fair value that are denominated in
foreign currencies are retranslated at the rates prevailing at the date when the fair value
was determined). Non-monetary items that are measured in terms of historical cost in a
foreign currency are not retranslated.
Exchange differences are recognised in profit or loss in the period in which they accrue.
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MONDI HADERA PAPER LTD.
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
NOTE 2 - SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (cotn.)
D.

Basis of consolidation
The consolidated financial statements incorporate the financial statements of the Company
and entities controlled by the Company (its subsidiaries). Control is achieved where the
Company has the power to govern the financial and operating policies of an entity so as to
obtain benefits from its activities.
Where necessary, adjustments are made to the financial statements of subsidiaries to bring
their accounting policies into line with those used by other members of the Group.
All intra-group transactions, balances, income and expenses are eliminated in full on
consolidation.

E.

Goodwill
Goodwill arising on the acquisition of a subsidiary represents the excess of the cost of
acquisition over the Group's interest in the net fair value of the identifiable assets,
liabilities and contingent liabilities of the subsidiary or jointly controlled entity recognised
at the date of acquisition. Goodwill is initially recognised as an asset at cost and is
subsequently measured at cost less any accumulated impairment losses.
For the purpose of impairment testing, goodwill is allocated to each of the Group’s cashgenerating units expected to benefit from the synergies of the combination. Cashgenerating units to which goodwill has been allocated are tested for impairment annually,
or more frequently when there is an indication that the unit may be impaired. If the
recoverable amount of the cash-generating unit is less than the carrying amount of the unit,
the impairment loss is allocated first to reduce the carrying amount of any goodwill
allocated to the unit and then to the other assets of the unit pro-rata on the basis of the
carrying amount of each asset in the unit. An impairment loss recognised for goodwill is
not reversed in a subsequent period.
On disposal of a subsidiary, the attributable amount of goodwill is included in the
determination of the profit or loss on disposal.
As of 31.12.09 no impairment is recognised.
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MONDI HADERA PAPER LTD.
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
NOTE 2 - SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (cotn.)
F.

Property, plant and equipment
Property, plant and equipments are tangible items, which are held for use in the
manufacture or supply of goods, which are predicted to be used for more than one period.
The Group presents its property, plant and equipments items according to the cost model.
Under the cost method - a property, plant and equipment are presented at the balance sheet
at cost (net of any investment grants), less any accumulated depreciation and any
accumulated impairment losses. The cost includes the cost of the assets acquisition as well
as costs that can be directly attributable to bringing the asset to the location and condition
necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management.
Depreciation is calculated using the straight-line method at rates considered adequate to
depreciate the assets over their estimated useful lives. Amortization of leasehold
improvements is computed over the shorter of the term of the lease, including any option
period, where the Group intends to exercise such option, or their useful life.
The annual depreciation and amortization rates are:
Leasehold improvements
Machinery and equipment
Motor vehicles
Office furniture and equipment

%
10
5-20
20
6-33

(mainly 5%)

Scrap value, depreciation method and the assets useful lives are being reviewed by
management at the end of every financial year. Changes are handled as a change of
estimation and are applied from here on.
The gain or loss arising on the disposal or retirement of an item of property, plant and
equipment is determined as the difference between the sales proceeds and the carrying
amount of the asset and is recognized in the income statement.
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MONDI HADERA PAPER LTD.
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
NOTE 2 - SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Cont.)
G.

Impairment of tangible and intangible assets excluding goodwill
At each balance sheet date, the Group reviews the carrying amounts of its tangible and
intangible assets to determine whether there is any indication that those assets have
suffered an impairment loss. If any such indication exists, the recoverable amount of the
asset is estimated in order to determine the extent of the impairment loss (if any). Where it
is not possible to estimate the recoverable amount of an individual asset, the Group
estimates the recoverable amount of the cash-generating unit to which the asset belongs.
Where a reasonable and consistent basis of allocation can be identified, corporate assets
are also allocated to individual cash-generating units, or otherwise they are allocated to the
smallest group of cash-generating units for which a reasonable and consistent allocation
basis can be identified.
Intangible assets with indefinite useful lives and intangible assets not yet available for use
are tested for impairment annually, and whenever there is an indication that the asset may
be impaired.
Recoverable amount is the higher of fair value less costs to sell and value in use. In
assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value
using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of
money and the risks specific to the asset for which the estimates of future cash flows have
not been adjusted.
If the recoverable amount of an asset (or cash-generating unit) is estimated to be less than
its carrying amount, the carrying amount of the asset (cash-generating unit) is reduced to
its recoverable amount. An impairment loss is recognised immediately in profit or loss.
Where an impairment loss subsequently reverses, the carrying amount of the asset (cashgenerating unit) is increased to the revised estimate of its recoverable amount, but so that
the increased carrying amount does not exceed the carrying amount that would have been
determined had no impairment loss been recognised for the asset (cash-generating unit) in
prior years. A reversal of an impairment loss is recognised immediately in profit or loss.
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MONDI HADERA PAPER LTD.
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
NOTE 2 - SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Cont.)
H.

Inventories
Inventories are assets held for sale in the ordinary course of business, in the process of
production for such sale or in the form of materials or supplies to be consumed in the
production process or in the rendering of services.
Inventories are stated at the lower of cost and net realizable value. Cost of inventories
includes all the cost of purchase, direct labor, fixed and variable production over heads and
other cost that are incurred, in bringing the inventories to their present location and
condition.
Net realizable value is the estimated selling price in the ordinary course of business less
the estimated costs of completion and the estimated costs necessary to make the sale.
Cost determined as follows:
Finished products
Raw, auxiliary
materials and other

I.

-

Based on moving-average basis.

-

Based on moving-average basis.

Provisions
Provisions are recognized when the Group has a present obligation (legal or constructive)
as a result of a past event, it is probable that the Group will be required to settle the
obligation, and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.
The amount recognized as a provision is the best estimate of the consideration required to
settle the present obligation at the balance sheet date, taking into account the risks and
uncertainties surrounding the obligation.
Where a provision is measured using the cash flows estimated to settle the present
obligation, its carrying amount is the present value of those cash flows.
When some or all of the economic benefits to settle a provision are expected to be
recovered from a third party, the receivable is recognized as an asset if it is virtually
certain that reimbursement will be received and the amount of the receivable can be
measured reliably.

J.

Financial assets
(1) General
Investments are recognized and derecognized on trade date where the purchase or
sale of an investment is under a contract whose terms require delivery of the
investment within the timeframe established by the market concerned, and are
initially measured at fair value, plus transaction costs, except for those financial
assets classified as at fair value through profit or loss, which are initially measured at
fair value.
Financial assets are classified into the following specified categories:
• Financial assets ‘at fair value through profit or loss’ (FVTPL)
• Loans and receivables
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MONDI HADERA PAPER LTD.
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
NOTE 2 - SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Cont.)
J.

Financial assets (cont.)
(2) Financial assets at FVTPL
Financial assets are classified as at FVTPL where the financial asset is either held for
trading or it is designated as at FVTPL.
A financial asset is classified as held for trading if:
•
•
•

it has been acquired principally for the purpose of selling in the near future; or
it is a part of an identified portfolio of financial instruments that the Group
manages together and has a recent actual pattern of short-term profit-taking; or
it is a derivative that is not designated and effective as a hedging instrument.

Financial assets at FVTPL are stated at fair value, with any resultant gain or loss
recognized in profit or loss. The net gain or loss recognized in profit or loss
incorporates any dividend or interest earned on the financial asset.
(3) Loans and receivables
Trade receivables, loans, and other receivables that have fixed or determinable
payments that are not quoted in an active market are classified as loans and
receivables. Loans and receivables are measured at amortized cost using the
effective interest method, less any impairment. Interest income is recognized by
applying the effective interest rate, except for short-term receivables when the
recognition of interest would be immaterial.
(4) Impairment of financial assets
Financial assets, other than those at FVTPL, are assessed for indicators of
impairment at each balance sheet date.
Financial assets are impaired where there is objective evidence that, as a result of
one or more events that occurred after the initial recognition of the financial asset,
the estimated future cash flows of the investment have been impacted.
For all other financial assets, an objective evidence of impairment could include:
•

significant financial difficulty of the issuer or counterparty; or

•

default or delinquency in interest or principal payments; or

•

it becoming probable that the borrower will enter bankruptcy or financial reorganization.

For financial assets carried at amortized cost, the amount of the impairment is the
difference between the asset’s carrying amount and the present value of estimated
future cash flows, discounted at the financial asset’s original effective interest rate.
The carrying amount of the financial asset is reduced by the impairment loss directly
for all financial assets with the exception of trade receivables, where the carrying
amount is reduced through the use of an allowance account.
When a trade receivable is considered uncollectible, it is written off against the
allowance account. Subsequent recoveries of amounts previously written off are
credited against the allowance account. Changes in the carrying amount of the
allowance account are recognized in profit or loss.
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MONDI HADERA PAPER LTD.
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

NOTE 2 - SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Cont.)
J.

Financial assets (Cont.)
(4) Impairment of financial assets (Cont.)
In a subsequent period, the amount of the impairment loss decreases and the
decrease can be related objectively to an event occurring after the impairment was
recognized, the previously recognized impairment loss is reversed through profit or
loss to the extent that the carrying amount of the investment at the date the
impairment is reversed does not exceed what the amortized cost would have been
had the impairment not been recognized.

K.

Borrowings
Borrowings are initially measured at fair value, net of transaction costs and subsequently
measured at amortized cost using the effective interest method, with interest expense
recognized on an effective yield basis.
The effective interest method is a method of calculating the amortized cost of a financial
liability and of allocating interest expense over the relevant period. The effective interest
rate is the rate that exactly discounts estimated future cash payments through the expected
life of the financial liability, or, where appropriate, a shorter period.

L.

Derivative financial instruments

(1) General
The Group entered into a variety of derivative financial instruments to manage its
exposure to foreign exchange rate risk and commodity price risk.
Derivatives are initially recognized at fair value at the date a derivative contract is
entered into and are subsequently remeasured to their fair value at each balance sheet
date. The resulting gain or loss is recognized in profit or loss immediately unless the
derivative is designated and effective as a hedging instrument, in which event the
timing of the recognition in profit or loss depends on the nature of the hedge
relationship. The Group designates certain derivatives as hedges of commodity price
risk (cash flow hedges).
A derivative is presented as a non-current asset or a non-current liability if the
remaining maturity of the instrument is more than 12 months and it is not expected
to be realised or settled within 12 months. Other derivatives are presented as current
assets or current liabilities.
(2) Hedge accounting
The Group designates certain hedging instruments, as cash flow hedges.
At the inception of the hedge relationship, the entity documents the relationship
between the hedging instrument and the hedged item, along with its risk
management objectives and its strategy for undertaking various hedge transactions.
Furthermore, at the inception of the hedge and on an ongoing basis, the Group
documents whether the hedging instrument that is used in a hedging relationship is
highly effective in offsetting changes in cash flows of the hedged item.
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MONDI HADERA PAPER LTD.
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
NOTE 2 - SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Cont.)
L.

Derivative financial instruments (cont.)
(2) Hedge accounting (cont.)
The effective part of the changes in the value of financial instruments designated for
cash flow hedging is immediately recognized in shareholders' equity and the noneffective part is immediately recognized in the statement of income.
Hedge accounting for cash flows is discontinued when the hedging instrument
expires, sold or realized or when the hedging relations no longer meet the threshold
conditions for hedging. After the discontinuation of hedge accounting, the amounts
carried to shareholders' equity are carried to the income statement while hedged
projected transactions are recorded in the income statement.
As of 31.12.09 there are no outstanding cash flow hedge contracts.

M.

Revenue recognition
Revenue is measured at the fair value of the consideration received or receivable. Revenue
is reduced for estimated customer returns, rebates and other similar allowances.
(1) Sale of goods
Revenue from the sale of goods is recognised when all the following conditions are
satisfied:
•
•
•
•
•

The Group has transferred to the buyer the significant risks and rewards of
ownership of the goods;
The Group retains neither continuing managerial involvement to the degree
usually associated with ownership nor effective control over the goods sold
The amount of revenue can be measured reliably;
It is probable that the economic benefits associated with the transaction will flow
to the entity; and
The costs incurred or to be incurred in respect of the transaction can be
measured reliably.

(2) Interest revenue
Interest revenue is accrued on a time basis, by reference to the principal outstanding
and at the effective interest rate applicable, which is the rate that exactly discounts
estimated future cash receipts through the expected life of the financial asset to that
asset’s net carrying amount.
N.

Leasing
Operating lease payments are recognised as an expense on a straight-line basis over the
lease term.
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MONDI HADERA PAPER LTD.
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
NOTE 2 - SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Cont.)
O.

Taxation
Income tax expense represents the sum of the tax currently payable and deferred tax.
(1) Current tax
The tax currently payable is based on taxable profit for the year. Taxable profit
differs from profit as reported in the income statement because it excludes items of
income or expense that are taxable or deductible in other years and it further
excludes items that are never taxable or deductible. The Group’s liability for current
tax is calculated using tax rates that have been enacted or substantively enacted by
the balance sheet date.
(2) Deferred tax
Deferred tax is recognised on differences between the carrying amounts of assets and
liabilities in the financial statements and the corresponding tax bases used in the
computation of taxable profit, and are accounted for using the balance sheet liability
method. Deferred tax liabilities are generally recognised for all taxable temporary
differences, and deferred tax assets are generally recognised for all deductible
temporary differences to the extent that it is probable that taxable profits will be
available against which those deductible temporary differences can be utilised. Such
assets and liabilities are not recognised if the temporary difference arises from
goodwill or from the initial recognition (other than in a business combination) of
other assets and liabilities in a transaction that affects neither the taxable profit nor
the accounting profit.
The carrying amount of deferred tax assets is reviewed at each balance sheet date
and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profits
will be available to allow all or part of the asset to be recovered.
Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to
apply in the period in which the liability is settled or the asset realised, based on tax
rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted by the balance
sheet date. The measurement of deferred tax liabilities and assets reflects the tax
consequences that would follow from the manner in which the Group expects, at the
reporting date, to recover or settle the carrying amount of its assets and liabilities.
Deferred tax assets and liabilities are offset when there is a legally enforceable right
to set off current tax assets against current tax liabilities and when they relate to
income taxes levied by the same taxation authority and the Group intends to settle its
current tax assets and liabilities on a net basis.
(3) Current and deferred tax for the period
Current and deferred tax are recognized as an expense or income in profit or loss,
except when they relate to items credited or debited directly to equity, in which case
the tax is also recognized directly in equity, or where they arise from the initial
accounting for a business combination. In the case of a business combination, the tax
effect is taken into account in calculating goodwill or in determining the excess of
the acquirer’s interest in the net fair value of the acquirer's identifiable assets,
liabilities and contingent liabilities over the cost of the business combination.
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MONDI HADERA PAPER LTD.
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
NOTE 2 - SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Cont.)
P.

Employee benefits
(1)

Post-Employment Benefits
The Group's post-employment benefits include: benefits to retirees and liabilities for
severance benefits. The Group's post-employment benefits are classified as either
defined contribution plans or defined benefit plans. Most of the Group's employees
are covered by Article 14 to the Severance Law and therefore the Group's companies
makes regular deposits (contributions) in the name of their employees and do not
have an obligation to pay further contributions. The Group's deposits under the
Defined Contribution Plan are carried to the income statements on the date of the
provision of work services, in respect of which the Group is obligated to make the
deposit and no additional provision in the financial statements is required.
Expenses in respect of a Defined Benefit Plan are carried to the income statement in
accordance with the Projected Unit Credit Method, while using actuarial estimates
that are performed at each balance sheet date. The current value of the Group's
obligation in respect of the defined benefit plan is determined by discounting the
future projected cash flows from the plan by the market yields on government bonds,
denominated in the currency in which the benefits in respect of the plan will be paid,
and whose redemption periods are approximately identical to the projected
settlement dates of the plan.
Actuarial profits and losses are carried to the income statements on the date they
were incurred. The Past Service Cost is immediately recognized in the Group's
income statement to the extent the benefit has vested. A past service cost which has
not yet vested is amortized on a straight-line basis over the average vesting period
until the benefit becomes vested.
The Group's liability in respect of the Defined Benefit Plan which is presented in the
Group's balance sheet, includes the current value of the obligation in respect of the
defined benefit. A net plan, which is created from said calculation, is limited to the
amount of the actuarial losses and past service cost that were not yet recognized with
the addition of the current value of available economic benefits in the shape of
returns from the plan or in the shape of reduction in future contributions to the plan.

(2)

Other long term employee benefits
Other long term employee benefits are benefits which it is anticipated will be
utilized or which are to be paid during a period that exceeds 12 months from the end
of the period in which the service that creates entitlement to the benefit was
provided.
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MONDI HADERA PAPER LTD.
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
NOTE 2 - SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Cont.)
P.

Employee benefits (cont.)
(2)

Other long term employee benefits (Cont.)
Other employee benefits of the Group include liabilities for early retirement. These
liabilities are recorded to statement of operations in accordance with the projected
unit credit method. The present value of the Group’s obligation for early retirement
was determined by means of the capitalization of anticipated future cash flows from
the program at market yields of government bonds, denominated in the currency in
which the benefits for early retirement will be paid.

(3) Short term employee benefits
Short term employee benefits are benefits which it is anticipated will be utilized or
which are to be paid during a period that does not exceed 12 months from the end of
the period in which the service that creates entitlement to the benefit was provided.
Short term Group benefits include the Group’s liability for short term absences,
payment of grants, bonuses and compensation. These benefits are recorded to the
statement of operations when created. The benefits are measured on a non
capitalized basis. The difference between the amount of the short term benefits to
which the employee is entitled and the amount paid is therefore recognized as an
asset or liability.
Q.

Exchange Rates and Linkage Basis
Following are the change in the representative exchange rates of the Euro and the U.S.
dollar vis-à-vis the NIS and in the Israeli Consumer Price Index (“CPI”):
Representative
exchange rate
of the Euro
(NIS per €1)

Representative
exchange rate
of the dollar
(NIS per $1)

CPI
“in respect
of”
(in points)

5.4417
5.2973
5.6592

3.775
3.802
3.846

114.88
110.55
106.40

Increase (decrease) during the:

%

%

%

Year ended December 31, 2009

2.72

(0.71)

3.9

Year ended December 31, 2008

(6.4)

(1.14)

3.9

Year ended December 31, 2007

1.71

(8.97)

3.39

As of:
December 31, 2009
December 31, 2008
December 31, 2007

R.

Reclassification
Comparative figures relating to the years 2007 and 2008 were reclassified in these
financial statements as follows: NIS 5,054 thousands in 2007 and NIS 4,857 thousand in
2008 were reclassified from employees' benefits in non current liabilities to employees'
benefits in current liabilities.
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NOTE 2 - SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Cont.)
S.

Adoption of new and revised Standards and interpretations
A. Standards and Interpretations Affecting Amounts Reported in the Current Period
(and/ or prior periods)
1. Standards Affecting Presentation and Disclosure
IAS 1 (revised 2007) Presentation of Financial Statements
The revised Standard has introduced a number of terminology changes (including revised
titles for the financial statements) and has resulted in a number of changes in presentation
and disclosure. According to the requirements of the standard the statement of
comprehensive income is presented separated from the income statement.
However, the revised Standard has had no impact on the reported results of financial
position of the Group.
Amendment to IFRS 7 "Financial Instruments Disclosure"
The amendments require enhanced disclosures about fair value measurements and
liquidity risk, by establishing a three level hierarchy for making fair value measurements.
Entities are required to apply the amendments for annual periods beginning on or after
January 1, 2009, with earlier application permitted.
At this stage, the management of the Group estimated that the implementation of the
amendment is not expected to have any influence on the financial statements of the Group.
2. Standards and Interpretations Affecting the Reported Results or Financial Position
Annual improvements issued by the IASB
The definitions of short-term and other long-term employee benefits, as Defined in IAS 19
"Employee Benefits" were amended as part of the May 2009 annual improvements issued
by the IASB.
According to the amendment, the unused compensated absences should be classified as a
short-term benefit in accordance with IAS 19 and will be presented as a current liability in
the statement of financial position.
Effective from 1 January 2009, the company measures the expected unused vacation costs
as the amount that the entity expects to pay as a result of the unused entitlement that has
accumulated at the end of the reporting period.
B. Standards and Interpretations which have not been applied in these financial
statements were in issue but not yet effective
IFRS 3 (as revised In 2008) Business Combinations
IFRS 3(2008) has not been adopted in the current year in advance of its effective date
(business combinations for which the acquisition date is on or after the beginning of the
first annual period beginning on or after 1 July, 2009.
In accordance with the relevant transitional provisions, IFRS 3(2008) need to be applied
prospectively to business for which the acquisitions date is on or after 1 January 2009. The
adoption of IFRS 3(2008) Business Combinations is not predicted to have a material affect
on the group's accounting.
.
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NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
NOTE 2 - SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Cont.)
S. Adoption of new and revised Standards and interpretations (Cont.)
B. Standards and Interpretations which have not been applied in these financial
statements were in issue but not yet effective
IAS 17 – leases
As part of improvement to IFRSs (2009) issued in April 2009, the International Accounting
Standards Board amended the requirements of IAS 17 Leases regarding the classification of
leases of land. Following the amendments, leases of land are classified as either 'finance' or
'operating' in accordance with the general principles of IAS 17. These amendments are effective
for annual periods beginning on or after 1 January 2010, and they are to be applied
retrospectively to unexpired leases at 1 January 2010 if the necessary information was available
at the inception of the lease. Otherwise, the revised Standard will be applied based on the facts
and circumstances existing on 1 January 2010 (i.e. the date of adoption of the amendments) and
the Group will recognise assets and liabilities related to land leases newly classified as finance
leases at their fair values on that date, any difference between those fair values will be
recognised in retained earrings.
IFRS 9 Financial Instruments introduces a new classification and measurement regime
for financial assets within its scope.
In summary, IFRS 9 proposes that:
•
•
•
•
•

Debt instruments meeting both a "business model" test and a "cash flow characteristics"
test are measured at amortized cost (the use of fair value id optional in some limited
circumstances)
Investments in equity instruments can be designated as "fair value" through other
comprehensive income with only dividends being recognized in profit or loss.
All other instruments (including all derivatives) are measured at fair value with changes
recognized in the profit or loss.
The concept of "embedded derivatives" does not apply to financial assets within the scope
of the standard and the entire instrument must be classified and measured in accordance
with the above guidelines.
Unquoted equity instruments can no longer be measured at cost less impairment (must be
at fair value)

The Standard in effective commencing January 1, 2013, early adoption is possible
IAS 27 (as revised in 2008) Consolidated and Separate Statements
IAS 27(2008) has not been adopted in advance of its effective date (annual periods beginning
on or after 1 July 2009). The revisions to IAS 27 principally affect the accounting for
transactions or events that result in a change in the Group's interests in its subsidiaries. The
adoption of the revised Standard is not predicted to have an affect on the accounting of the
Group.
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NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
NOTE 3 - SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGEMENT AND KEY SOURCES OF ESTIMATION
UNCERTAINTY
A.

General
In the application of the Group’s accounting policies, which are described in Note 2, the
management is required to make judgments, estimates and assumptions about the
carrying amounts of assets and liabilities. The estimates and associated assumptions are
based on historical experience and other factors that are considered to be relevant. Actual
results may differ from these estimates.
The estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions
to accounting estimates are recognized in the period in which the estimate is revised if
the revision affects only that period or in the period of the revision and future periods if
the revision affects both current and future periods.

B.

Significant judgments in applying accounting policies
The following are the significant judgments, apart from those involving estimations (see
below), that the management have made in the process of applying the entity’s
accounting policies and that have the most significant effect on the amounts recognized
in financial statements.
• Useful lives of property, plant and equipment - As described at 2F above, the Group
reviews the estimated useful lives of property, plant and equipment at the end of each
annual reporting period.
• Impairment of goodwill - Determining whether goodwill is impaired requires an
estimation of the value in use of the cash-generating units to which goodwill has been
allocated. The value in use calculation requires the management to estimate the future
cash flows expected to arise from the cash-generating unit and a suitable discount rate
in order to calculate present value.
The carrying amount of goodwill at the balance sheet date was NIS 3,177 thousand.
• Deferred taxes- the company recognizes deferred tax assets for all of the deductible
temporary differences up to the amount as to which it is anticipated that there will be
taxable income against which the temporary difference will be deductible. During
each period, for purposes of calculation of the utilizable temporary difference,
management uses estimates and approximations as a basis which it evaluates each
period.
• Measurement of obligation for employee benefits.

C.

Key sources of estimation uncertainty
•

In determining the recoverability of a trade receivable, the Group considers any
change in the credit quality of the trade receivable from the date credit was initially
granted up to the end of the reporting period. The concentration of credit risk is
limited due to the customer base being large and unrelated. Included in the allowance
for doubtful debts are individually impaired trade receivables. The impairment
recognised represents the difference between the carrying amount of these trade
receivable and the present value of the expected proceeds. The Group does not hold
any collateral over these balances.

NOTE 4 - CASH AND CASH EQUIVALANTS
As of December 31,
2008
2009
Cash in bank – NIS
Cash in bank - foreign currency

4,697
12,379
17,076
- 22 -
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NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
NOTE 5 - TRADE RECEIVABLES
As of December 31,
2008
2009
Domestic
Open accounts
Checks receivable
Foreign
Open accounts
Less - allowance for doubtful accounts

145,914
21,621
167,535

136,510
23,260
159,770

20,676

13,301

188,211
(3,796)

173,071
(4,160)

184,415

168,911

The average credit period on sales of goods is 96 days. Trade receivables are provided for based
on estimated irrecoverable amounts from the sale of goods, determined by reference to past
default experience.
Before accepting any new customer, the Group asses the potential customer's credit quality and
defines credit limits by customer.
Of the trade receivables balance at the end of the year, NIS 14.9 million (2008: NIS 17.1 million)
is due from Company A, the Group's largest customer and NIS 9.4 million (2008: NIS 5.5
million) from Company B. There are no other customers who represent more than 5% of the total
balance of trade receivables.
Included in the Group's trade receivable balance are debtors with a carrying amount of NIS 11.9
million which are past due at the reporting date for which the Group has not provided as there
has not been a significant change in credit quality and the amounts are still considered
recoverable. The Group does not hold any collateral over these balances.
Aging of past due but not impaired
31/12/09
8.3
3.6
11.9

60-90 days
90-120 days
Total

Movement in the allowance for doubtful debts
Year ended December 31,
2008
2009
Balance at beginning of the year
Impairment losses recognized on receivables
Amounts written off as uncollectable
Balance at end of the year
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3,796

2,992
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(NIS in thousands)
NOTE 6 - OTHER RECEIVABLES
As of December 31,
2008
2009
Prepaid expenses
Advances to suppliers
Others

1,369
285
364
2,018

117
512
750
1,379

NOTE 7 - INVENTORIES
As of December 31,
2008
2009
Raw and auxiliary materials
Finished products and goods in process

Includes products in transit
The inventories are presented net of impairment provision

42,235
65,967
108,202

42,241
97,761
140,002

18,563

22,187

3,218

1,158

NOTE 8 - INVESTMENTS IN SUBSIDIARIES
As of December 31,
2009
2008
A. Goodwill, Net

3,177

3,177

Impairment tests for goodwill are discussed in note 2E.
B. Consolidated Subsidiaries
The consolidated financial statements as of December 31, 2009, include the financial
statements of the following Subsidiaries:
Ownership and control
As of December 31,
2009
%
Mondi Hadera Paper Marketing Ltd.
Grafinir Paper Marketing Ltd.
Yavnir (1999) Ltd.
Miterani Paper Marketing 2000 (1998) Ltd.
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(NIS in thousands)
NOTE 9 - FINANCIAL ASSETS
The carrying amounts of the group's financial assets are presented as follows:
As of December 31,
2008
2009
Trade and other receivables
Cash and cash equivalents
Derivative assets (1)

184,946
17,076
202,022

170,016
13,315
2,382
185,713

Notes:
1. Derivative financial instruments are held at fair value.
Appropriate valuation methodologies are employed to measure the fair value of derivative
instruments.
As of 31.12.09 the derivative are presented in other financial liabilities. See also note 24E.
NOTE 10

-PROPERTY PLANT AND EQUIPMENT

Leasehold
improvements
Consolidated
Cost:
Balance - January 1, 2008
Changes during 2008
Additions
Dispositions
Increase spare parts stock
Balance - December 31, 2008
Changes during 2009:
Additions
Dispositions
Increase spare parts stock
Balance - December 31, 2009
Accumulated depreciation
Balance - January 1, 2008
Changes during 2008
Additions
Dispositions
Balance - December 31, 2008

Machinery
and
equipment

Motor
vehicles

Office
Furniture,
Computers
and
equipment

Total

(*) 4,104

(*) 204,933

(*) 4,774

(*) 3,158

216,969

299
4,403

8,492
(1,959)
813
212,279

392
5,166

472
3,630

9,655
(1,959)
813
225,478

628
5,031

3,454
(1,206)
235
214,762

(380)
4,786

301
3,931

4,383
(1,586)
235
228,510

(*) 2,144
429

(*) 54,341
9,886

(*) 2,113
773

(*) 1,878
561

60,476
11,649

2,573

(1,088)
63,139

2,886

2,439

(1,088)
71,037

Changes during 2009:
Additions
Dispositions
Balance - December 31, 2009

517

10,189

756

566

12,028

3,090

(1,007)
72,321

(279)
3,363

3,005

(1,286)
81,779

Net book value:
December 31, 2009
December 31, 2008

1,941
1,830

142,441
149,140

1,423
2,280

926
1,191

146,731
154,441

(*) Reclassified
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(NIS in thousands)

NOTE 11 - TRADE PAYABLES
As of December 31,
2009
2008
In Israeli currency
In foreign currency or linked thereto (1)

29,355
76,269
105,624

26,341
70,952
97,293

As of December 31,
2009
2008
(1)
USD
EUR

55,588
20,681
76,269

53,064
17,888
70,952

(*) Average days of credit for trade payables are 104 days.

NOTE 12 - OTHER PAYABLES AND ACCRUED EXPENSES
As of December 31,
2009
2008
2007
Accrued payroll and related expenses
Value Added Tax
Advances from customers
Neusiedler Holding – Accrual for license fee
Interest payable
Other

14,048
4,238
314
165
265
2,049
21,079

(*) 13,954
640
1,284
502
2,006
18,386

(*) 14,375
777
941
34
1,493
2,220
19,840

(*) Reclassified

NOTE 13 - BORROWINGS
Interest
rate
% (*)
A.

As of December 31,
2009
2008

Secured
In NIS – Short term Bank loans
In NIS – not linked
In NIS indexed to the CPI

2.3%-2.7%
2.5%-6%
5%-6.55%

(*) Average interest rate as of December 31, 2009.
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69,440
19,966
3,652
93,058

105,388
26,568
12,684
144,640

MONDI HADERA PAPER LTD.
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
(NIS in thousands)

NOTE 13 - BORROWINGS (Cont.)
As of December 31,
2009
B.

Maturities of long term loans
First year - 2010
Second year - 2011
Third year - 2012
Fourth year - 2013
Fifth year - 2014
Onward

10,599
3,662
2,563
2,649
4,145
23,618

C.

According to the loan agreements with the banks, as amended in the second half of 2005,
the Company has to achieve, inter alia, financial ratio at the end of each audited fiscal year
of total shareholders equity (which includes capital notes to shareholders) to total assets to
be no less than 22%. In case the Company fails to fulfill these covenants, the banks are
entitled to demand early repayment of the loans, in whole or in part.
As of December 31, 2009, the Company was in full compliance with the covenants
stipulated in the bank agreements and this financial ratio amounted to 33.6%.

D.

As to a "negative pledge agreement" signed by the Company, see Note 16B.

E.

The Company and its Subsidiaries have been granted a total bank credit facility, pursuant to
which the Company and its Subsidiaries may, from time to time, borrow an aggregate
principal amount of up to adjusted NIS 314,000 thousand. As of the balance sheet date, the
Group utilized NIS 90,859 thousand of the credit facility as long & short term borrowings
and as bank guarantees granted to third parties.

NOTE 14 - OTHER FINANCIAL LIABILITIES
As of December 31,
2009
2008
Derivatives that are designated and effective as hedging
instruments carried at fair value
Commodity forward contracts

-

5,512

432

-

See also note 24F.
Derivatives carried at fair value through profit or loss
See also note 9, note 24E
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(NIS in thousands)
NOTE 15 - EMPLOYEE BENEFITS
A.

Composition
As of December 31,
2009
2008
2007
Post Employment Benefits:
Benefits to retirees
Accrued severance pay
Short term employee benefits:
Accrued payroll and related expenses
Liability for vacation pay

(*)

Reclassified

B.

Defined contribution plan

2,079
206

(*)1,364
214

(*) 1,399
46

8,121
5,927
16,333

(*)8,791
5,163
15,532

(*) 9,321
5,054
15,820

Most of the Group's employees are covered by Article 14 to the Severance Law and
therefore the Group's companies makes regular deposits (contributions) in the name of their
employees and do not have an obligation to pay further contributions. The Group's deposits
under the Defined Contribution Plan are carried to the income statements on the date of the
provision of work services, in respect of which the Group is obligated to make the deposit
and no additional provision in the financial statements is required.
The total expense recognized in the income statement of NIS 6,683 thousand represents
contributions to these plans by the group.
C.

Actuarial assumptions
The groups defined benefit plans has been calculated by estimating the present value of the
future probable obligation used actual valuation methods. The discounted rate is based on
field on government bonds at a fixed interest rate which have an average lifetime equal to
that of the gross liability. The actuarial assumptions used in the plan are detailed bellow.

D.

Defined benefit plans
The groups defined benefit plans include benefits to retirees – holiday gifts and paper
distribution.
The principal assumptions used for the purposes of the actuarial valuations were as follows:
2009
Discount rate
Expected rate of inflation
Expected rate of leaving

5.54%-6%
2.6%-2.7%
3%-14%
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Valuation at
2008
5.9%
2.1%
3%-11%

2007
3.62%
1.9%
5%

MONDI HADERA PAPER LTD.
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
(NIS in thousands)
NOTE 15 - EMPLOYEE BENEFITS (Cont.)
D. Defined benefit plans (cont.)
Amounts recognized in profit or loss in respect of these defined benefit plans are as
follows:
Year ended December 31,
2009
2008
2007
Current service cost
Interest on obligations
Actuarial losses (gains) recognized in the year
Benefit paid during the year

20
61
44
(49)
76

17
66
(382)
(42)
(341)

74
66
(38)
102

The amount included in the balance sheet arising from the entity's obligation in respect of
its defined benefit plans is as follows:
As of December 31,
2009
2008
2007
Present value of funded defined benefit
obligation

1,134

1,058

1,399

Movements in the present value of the defined benefit obligation in the current period were as
follows:
2009
Opening defined benefit obligation
Current service cost
Interest cost
Actuarial losses (gains)
Benefits paid
Closing defined benefit obligation
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As of December 31,
2008

1,058
20
61
44
(49)
1,134

1,399
17
66
(382)
(42)
1,058

2007
1,297
74
66
(38)
1,399

MONDI HADERA PAPER LTD.
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
(NIS in thousands)
NOTE 15 - EMPLOYEE BENEFITS (Cont.)
D.

Other long term employee benefits
Other long term employee benefits are benefits which it is anticipated will be utilized or
which are to be paid during a period that exceeds 12 months from the end of the period in
which the service that creates entitlement to the benefit was provided.
Other employee benefits of the Group include liabilities for early retirement.
The obligation in respect of early retirement includes an obligation for pension of the
period starting the date of the early retirement up to reaching the legal retirement age.
The amount included in the balance sheet arising from the entity's obligation in respect of
early retirement is as follows:
Year ended December 31,
2009
2008
2007
NIS in thousands
Present value of funded defined benefit obligation

945

306

-

Movements in the present value of early retirement in the current period were as follows:
Year ended December 31,
2009
2008
2007
NIS in thousands
Opening defined benefit obligation
Interest cost
Current service cost
Benefits paid
Closing defined benefit obligation
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306
54
759
(174)
945

306
306

-

MONDI HADERA PAPER LTD.
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
(NIS in thousands)
NOTE 16 - COMMITMENTS AND CONTINGENT LIABILITIES
A.

Commitments:
The Company and its Subsidiaries lease certain of their facilities under operating leases for
varying periods with renewal options primarily from Hadera Paper Group. At the balance
sheet date, the group had outstanding commitments under non cancellable operating leases,
which fall due as follows:
Consolidated
Within 1 Year
Between 1 to 2 Years
Between 2 to 5 Years

4,654
6,494
9,600
20,748

Negotiations between the company & its two shareholders are currently being held
regarding the transfer of logistic activities from the Hadera, Holon & Haifa sites of the
company to a central logistic site which is in process of being built. The minority
shareholder of the company has signed an operational lease agreement on 18/9/2008 under
which it has undertaken to lease the site for two of its subsidiaries & for the company. The
total monthly rental fee according to this agreement is 1,135k NIS (linked to the Israeli CPI)
& the company's part of the site is planned to be 36%. The company has signed a
guarantee for its future part of the site agreement.
B.

Liens
To secure long-term bank loans and short-term bank credits (the balance of which as of
December, 31 2009 is NIS 93,058 thousand), the Company entered into a “negative pledge
agreement” under which the Company is committed not to pledge any of its assets,
excluding fixed pledges relating to assets financed by others, prior to the consent of the
banks.

C.

Guarantees
The Company from time to time and in the course of its ongoing operations provides
guarantees.

NOTE 17 - SHAREHOLDERS' EQUITY
A.

As of December 31, 2009, 2008 and 2007, share capital is composed of ordinary shares of
NIS 1.00 par value each. Authorized - 38,000 shares; issued and paid up - 1,000 shares.

B. Holders of ordinary shares are entitled to participate equally in the payment of cash
dividends and bonus share (stock dividend) distributions and, in the event of the liquidation
of the Company, in the distribution of assets after satisfaction of liabilities to creditors (See
also Note 1A).
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(NIS in thousands)
NOTE 18 - REVENUE
Year ended December 31,
2008
2007
2009
Industrial operations
Commercial operations

531,453
137,769
669,222

569,772
162,575
732,347

580,202
189,830
770,032

NOTE 19 - COST OF SALES
Year ended December 31,
2008
2007
2009
Purchases (*)
Materials consumed
Salaries and related expenses
Subcontracting
Energy costs
Depreciation
Other manufacturing costs
and expenses (including rent)
Change in finished goods , goods in
process, and products in transit (**)

(*)
(**)

117,080
292,083
44,018
3,075
47,535
11,903

141,478
373,131
42,760
4,494
49,240
11,487

175,507
383,002
40,756
5,260
57,700
10,432

31,114
546,808

34,796
657,386

28,133
700,790

31,729
578,537

(7,746)
649,640

(12,790)
688,000

The purchases of the Group are related principally to commercial operations.
Change in raw and auxiliary materials are included in materials consumed.

NOTE 20 - SELLING EXPENSES
Year ended December 31,
2009
2008
2007
Salaries and related expenses
Packaging and shipping to customers
Maintenance and rent
Vehicles
Advertising
License fees to a shareholder
Depreciation
Others

20,029
8,095
7,961
1,755
250
166
77
1,361
39,694
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19,780
6,512
8,408
1,855
126
124
1,488
38,293

19,340
6,065
8,438
1,953
450
26
212
1,405
37,889

MONDI HADERA PAPER LTD.
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
(NIS in thousands)

NOTE 21 - GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES
Year ended December 31,
2008
2007
2009
Salaries and related expenses
Office maintenance
Professional and management fees
Depreciation
Bad and doubtful debts
Other

4,356
234
1,549
48
2,599
2,040
10,826

4,025
147
1,413
57
1,334
2,764
9,740

4,221
174
1,998
57
156
3,926
10,532

NOTE 22 - FINANCE COSTS
Year ended December 31,
2008
2007
2009
A.

B.

C.

Financing income:
Interest income
Foreign currency gains (see note C)
Total financing income

104
104

415
5,474
5,889

393
5,390
5,783

Financing costs:
Interest expenses
Interest on bank loans
Interest on defined benefit arrangements (see note 15)
Foreign currency losses (see note C)
Total interest expenses

8,329
61
2,973
11,363

13,134
362
13,496

13,857
340
14,197

Net finance cost

11,259

7,607

8,414

(159)

3,092

5,390

(2,814)
(2,973)

2,382
5,474

5,390

Foreign Exchange
The amounts credited to the consolidated income
statement are presented below:
Included in net financing costs
Foreign currency gains (losses)
Fair value gains (losses) on forward foreign exchange contracts
(see note 24)
Net foreign currency (losses) gains
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NOTE 23 - INCOME TAXES
A. The Company and its Subsidiaries are taxed according to the provisions of The Income Tax Ordinance
and the Income Tax Law (Inflationary Adjustments), 1985. The Company is an industrial company in
conformity with the Law for the Encouragement of Industry (Taxes), 1969. The major benefit the
Company is entitled to under this law is accelerated depreciation rates.
B. Composition
Year ended December 31,
2008
2007
2009

Current taxes
Taxes in respect of prior years
Deferred taxes (D. below)

3,614
(3,003)
611

97
7,030
7,127

140
74
7,006
7,220

C. Reconciliation of the statutory tax rate to the effective tax rate
Year ended December 31,
2008
2007
2009
Income before income taxes
Statutory tax rate
Tax computed by statutory tax
rate
Tax increments (savings) due to:
Non-deductible expenses
Loss on disposal not recognized as deferred tax asset
Utilization of tax losses not previously recognized
Change in tax rate
Differences arising from basis of measurement
Prior years income taxes

29,282

26,483

25,510

26%

27%

29%

7,613

7,150

7,398

(483)
(6,379)
(140)
611

75
158
(256)
7,127

(252)
74
7,220

D. Deferred Taxes
Year ended December 31,
2009
2008
2007
Balance as of beginning of year
Charged to the consolidated income statements
Charged directly to equity
Balance as of end of year

(24,274)
3,003
(1,433)
(22,704)
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(18,677)
(7,030)
1,433
(24,274)

(11,671)
(7,006)
(18,677)

MONDI HADERA PAPER LTD.
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
(NIS in thousands)

NOTE 23 - INCOME TAXES (Cont.)
E. Deferred Taxes (cont.)
As of December 31,
2009
2008
2007
Deferred taxes arise from the following:
Allowance for doubtful accounts
Vacation and recreation pay
Carry forward tax losses
Depreciable fixed assets
Accrued severance pay, net
Cash flow hedges

949
1,709
(25,412)
50
(22,704)

744
1,586
2,533
(30,624)
54
1,433
(24,274)

570
1,743
8,933
(29,934)
11
(18,677)

For 2009 - Deferred taxes were computed at rates between 25%-20%, primarily - 25%.
Deferred taxes are not recognized in respect of all losses of subsidiaries amounted to NIS 1,853
thousands as of December 31, 2009.
F.

Reduction of Corporate Tax Rates
In July 2005, the Israeli Knesset passed the Law for Amending the Income Tax Ordinance (No. 147),
2005, according to which commencing in 2006 the corporate income-tax rate would be gradually reduced,
for which a 31% tax rate was established, through 2010, in respect of which a 25% tax rate was
established.

G.

On July 14, 2009 the Knesset (The legislative branch of the Israeli government), passed the Economic
Efficiency Law (legislative amendments to implement the economic plan for the years 2009 and 20010)
– 2009, which stipulates, inter allia, and additional gradual reduction in the rate of companies tax to 18%
in the 2016. tax year and thereafter. According to these amendments, the rate of Group tax applying to
the 2009 tax year and thereafter are as follows: 2009 tax year – 26%, 2010 tax year – 25%, 2011 tax year
– 24%, 2012 tax year – 23%, 2013 texture – 22%, 2014 tax year – 21%, 2015 tax year – 20%, and in the
2016 tax year and thereafter there will be companies tax rate of 18%. The change in the tax rates have
decreased the deferred taxes liability as of December 31, 2009 in the amount of NIS 6,379 thousand.

H.

The Company and its Subsidiaries have tax assessments that are final through the 2004 tax year.

- 35 -

MONDI HADERA PAPER LTD.
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
(NIS in thousands)

NOTE 24 - FINANCIAL INSTRUMENTS
A.

Significant accounting policies
Details of the significant accounting policies and methods adopted, including the criteria for
recognition, the basis of measurement and the basis on which income and expenses are
recognized, in respect of each class of financial asset, financial liability and equity instrument
are disclosed in note 2 to the financial statements.

B.

Categories of financial instruments
As of December 31,
2009
2008
Financial assets
Derivative instruments
Loans and receivables
(including cash and cash equivalents)
Financial liabilities
Derivative instruments
Derivative instruments in designated hedge
accounting relationships
Amortized cost

C.

-

2,382

202,022

183,330

432

-

263,669

5,512
319,168

Credit risk
The Group's cash and cash equivalents as of December 31, 2009 and 2008 are deposited
mainly with major banks. The group considers the credit risks in respect of these balances
to be remote.
Most of the group's sales are made in Israel, to a large number of customers. The exposure
to credit risks relating to trade receivables is limited due to the relatively large number of
customers. The Group performs ongoing credit evaluations of its customers to determine
the required amount of allowance for doubtful accounts. An appropriate allowance for
doubtful accounts is included in the financial statements.
The group uses a credit insurance policy to manage its exposure to the risk of customers
defaulting on sales invoices raised.
Total amount of trade receivables insured against credit insurance is NIS 50,632 thousands
as of December 31, 2009. (2008: NIS 103,427 thousands).
The carrying amount of financial assets recorded in the financial statements, net of insured
amount, represents the group's exposure to credit risk.

D.

Liquidity risk
Liquidity risk is the risk that the Group could experience difficulties in meeting its
commitments to creditors as financial liabilities fall due for payment. The Group manages
its liquidity risk by using reasonable and retrospectively-assessed assumptions to forecast
the future cash-generative capabilities and working capital requirements of the businesses it
operates and by maintaining sufficient reserves, committed borrowing facilities and other
credit lines as appropriate.
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NOTE 24 - FINANCIAL INSTRUMENTS (Cont.)
D.

Liquidity risk (cont.)
Forecast liquidity represents the Group's expected cash inflows, principally generated from
sales made to customers, less the Group's contractually – determined cash outflows,
principally related to supplier payments and the repayment of borrowings, plus the payment
of any interest accruing thereon. The matching of these cash inflows and outflows rests on
the expected ageing profiles of the underlying assets and liabilities. Short-term financial
assets and financial liabilities are represented primarily by the Group's trade receivables and
trade payables respectively. The matching of the cash flows that result from trade
receivables and trade payables takes place typically over a period of three to four months
from recognition in the balance sheet and is managed to ensure the ongoing operating
liquidity of the Group. Financing cash outflows may be longer-term in nature. The Group
does not hold long-term financial assets to match against these commitments, but is
significantly invested in long-term non-financial assets, which generate the sustainable
future cash inflows, net of future capital expenditure requirements, needed to service and
repay the Group's borrowings.
The following table presents the Group's outstanding contractual maturity profile for its
non-derivative financial liabilities. The analysis presented is based on the undiscounted
contractual maturities of the Group's financial liabilities, including any interest that will
accrue. Non-interest bearing financial liabilities which are due to be settled in less than 12
months from maturity equal their carrying values, since the impact of the time value of
money is immaterial over such a short duration.
Maturity profile of outstanding financial liabilities'
1 year

1-2 years

2-5 years

Total

2009
Supplier payables
Borrowings'
Total

170,346
81,027
251,373

4,318
4,318

10,419
10,419

170,346
95,764
266,110

2008
Supplier Payables
Borrowings'
Total

174,026
123,002
297,028

11,510
11,510

14,741
14,741

174,026
149,253
323,279
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NOTE 24 - FINANCIAL INSTRUMENTS (Cont.)
E.

Exchange rate risk
The Group undertakes certain transactions denominated in foreign currencies. Hence,
exposures to exchange rate fluctuations arise. Exchange rate exposures are managed within
approved policy parameters utilizing forward foreign exchange contracts.
The carrying amounts of the Group's foreign currency denominated monetary assets and
monetary liabilities at reporting date are as follows:

USD
EUR

Liabilities
2009
2008
NIS
NIS
56,020
53,064
20,681
23,400

Assets
2009
2008
NIS
NIS
37,692
30,239
1,079
4,945

The Group is mainly exposed to USD and EUR.
The following table details the Group's sensitivity to a 10% increase and decrease in the
NIS against the relevant foreign currencies. 10% is the sensitivity rate used when reporting
foreign currency risk internally to key management personnel and represents management's
assessment of the reasonably possible change in foreign exchange rates. The sensitivity
analysis includes only outstanding foreign currency denominated monetary items and
adjusts their translation at the period end for a 10% change in foreign currency rates. A
positive number below indicates an increase in profit and other equity where the NIS
strengthens 10% against the relevant currency. For a 10% weakening of the NIS against the
relevant currency, there would be an equal and opposite impact on the profit and other
equity, and the balances below would be negative.
USD Impact
2009
NIS
282

Profit or loss (1)
(1)

EUR Impact
2009
NIS
1,962

This is mainly attributable to the exposure outstanding on receivables, cash and
payables at year end in the Group, and forward foreign exchange contracts.

Forward foreign exchange contracts
The Group enters into forward foreign exchange contracts to manage the risk associated
with anticipated sales and purchase transactions, which are treated as non hedging
instruments. The resulting gain or loss is recognized in profit or loss immediately.
The following table details the forward foreign currency (FC) contracts outstanding as at
reporting date:

Buy Currency

Outstanding contracts
Less than 3 months

USD
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Sell Currency
NIS

Net Fair
value NIS
432

MONDI HADERA PAPER LTD.
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
(NIS in thousands)

NOTE 24 - FINANCIAL INSTRUMENTS (Cont.)
F.

Commodity price risk
The group has entered into cash flaw hedge contracts in December, 2008 in order to reduce
its exposure to change in raw materials price.
During 2009 the group recognized a loss of NIS 5,404 thousands in statements of operation
as a result of the hedge.
As of 31.12.09 there are no outstanding cash flow hedge contracts.

G.

Fair value of financial instruments
The financial instruments of the Group consist of derivative and non derivative assets and
liabilities. Non-derivative assets include cash and cash equivalents, receivables and other
current assets. Non-derivative liabilities include short-term bank credit, trade payables,
other current liabilities and long-term loans from banks. Derivative liabilities include
foreign exchange forward contracts. Due to the nature of these financial instruments, their
fair value, generally, is identical or close to the value at which they are presented in the
financial statements, unless stated otherwise.
The fair value of the long-term loans approximates their carrying value, since they bear
interest at rates close to the prevailing market rates.
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NOTE 24 - FINANCIAL INSTRUMENTS (Cont.)
F.

Linkage Terms of Financial Instruments

December 31, 2008

December 31, 2009
In, or
linked to,
foreign
currency
(mainly
dollar)
Assets:
Cash and cash equivalents
Financial assets carried at fair value through profit or loss
Trade and other receivables
Liabilities:
Short-term credit from banks
Trade and other payables
Other financial liabilities
Long term loans (including current maturities)

In, or linked
to, foreign
Linked to
currency
Linked to
the Israeli
(mainly
the Israeli
CPI
dollar)
CPI
Unlinked
Unlinked
NIS in thousands
NIS in thousands

12,379
26,392
38,771

-

4,697
158,554
163,251

13,094
2,382
19,709
35,185

-

221
150,307
150,528

76,269
432
76,701

3,653
3,653

69,440
94,342
19,965
183,747

70,952
5,512
76,464

12,684
12,684

105,388
103,576
26,568
235,532
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NOTE 25 - RELATED PARTIES
The Group is owned by Neusiedler Holding (The "Parent Company") (50.1%) and Hadera
Paper Ltd. (49.9%).
Transactions between the Company and its subsidiaries, which are related parties of the
Company, have been eliminated on consolidation and are not disclosed in this note. Details of
transactions between the group and other related parties are disclosed below:
A.

Transactions with Related Parties
Hadera Paper and its
subsidiaries
Year ended December 31,
2008
2009

Neusiedler Holding and its
subsidiaries
Year ended December 31,
2009
2008

23,453

14,882

-

-

-

-

6,225

2,895

85,709

88,775

1,818

2,660

Selling expenses, net
(Participation in selling
expenses, net)

-

-

166

-

General and
administrative expenses

3,020

2,743

-

-

Financing expenses ,net

3,349

3,703

-

232

Sales to related parties
Purchases of goods
Cost of sales

B.

Balances with Related Parties
Neusiedler Holding and its
subsidiaries
As of December 31,

Hadera Paper and its
subsidiaries
As of December 31,
2009
Other receivables
Trade payables
Other payables and accrued
expenses
C.

2008

2009

2008

-

-

-

370

57,595

69,614

2,752

221

-

-

166

-

(1)

The Group leases its premises from Hadera Paper and receives services (including
energy, water, maintenance and professional services) under agreements, which are
renewed based on shareholders agreements. See also Note 16A above.

(2)

The Group is obligated to pay commissions to Mondi Neusiedler GmbH.
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NOTE 25 - RELATED PARTIES (Cont.)
D.

Compensation of key management personnel
Total remuneration of key management during the year was as follows:
Year ended December 31,
2009
2008
Short term benefits
Share options

5,175
648
5,823

5,085
635
5,720

The Company's senior management was rewarded by allotment of Mondi Plc's and
Hadera Paper's share options. The cost of the benefit was determined as the fair value on
the grant day and this amount is being charged to the income statement over the vesting
period. The company's debt resulting from the grant will be paid in cash to both
shareholders.
The fair value of the options granted as aforementioned was estimated by applying the
economic models.
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REPORT OF INDEPENDENT REGISTERED PUBLIC ACCOUNTING FIRM
To the Shareholders of
Hogla-Kimberly Ltd.
We have audited the accompanying consolidated statements of financial position of Hogla-Kimberly
Ltd. (“the Company”) as of December 31, 2009, 2008 and 2007, and the related consolidated income
statements, consolidated statements of comprehensive income, consolidated changes in shareholders'
equity and consolidated statements of cash flows of the Company for each of the three years in the
period ended December 31, 2009. These financial statements are the responsibility of the Company's
board of directors and management. Our responsibility is to express an opinion on these financial
statements based on our audit.
We conducted our audits in accordance with generally accepted auditing standards in Israel, including
those prescribed under the Auditors' Regulations (Auditor's Mode of Performance), 1973 and the
standards of the Public Company Accounting Oversight Board (United States) Those standards require
that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance whether the financial statements are
free of material misstatement. The Company is not required to have, nor were we engaged to perform,
an audit of its internal control over financial reporting. Our audit included consideration of internal
control over financial reporting as a basis for designing audit procedures that are appropriate in the
circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Company's
internal control over financial reporting. Accordingly, we express no such opinion. An audit also
includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial
statements, assessing the accounting principles used and significant estimates made by the Board of
Directors and management, as well as evaluating the overall financial statement presentation. We
believe that our audits provide a reasonable basis for our opinion.
In our opinion the consolidated financial statements referred to above present fairly, in all material
respects, the statements of financial position of the Company and its subsidiaries as of December 31,
2009, 2008 and 2007, and the consolidated income statements, consolidated statements of
comprehensive income, consolidated changes in shareholders' equity and the consolidated statements of
cash flows of the Company, for each of the three years then ended, in conformity with international
financial reporting standards.
.

Brightman Almagor Zohar & Co.
Certified Public Accountants
A Member Firm of Deloitte Touche Tohmatsu
Israel
18 February, 2010
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HOGLA-KIMBERLY LTD. AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT
OF FINANCIAL POSITION
(NIS in thousands)

2009

Note
Current Assets
Cash and cash equivalents
Trade receivables
Inventories
Current tax assets
Capital note of shareholder
Other current assets
Non-Current Assets
Capital note of shareholder
VAT Receivable
Property plant and equipment
Goodwill
Employee benefit assets
Deferred tax assets
Prepaid expenses for operating lease

Current Liabilities
Borrowings
Trade payables
Employee benefit obligations
Current tax liabilities
Dividend payables
Other payables and accrued expenses
Non-Current Liabilities
Borrowings
Employee benefit obligations
Deferred tax liabilities
Commitments and Contingent Liabilities
Capital and reserves
Issued capital
Reserves
Retained earnings

2007

4
5
6
22
7
8

106,996
289,680
180,631
5,757
583,064

23,219
264,918
234,841
137
32,770
6,340
562,225

23,082
263,879
184,424
12,219
8,019
491,623

7

47,171
334,604
18,650
517
4,899
1,765
407,606

41,423
317,174
18,708
343
4,389
1,894
383,931

31,210
43,317
310,368
24,495
11,245
2,022
422,657

990,670

946,156

914,280

25,977
296,359
12,855
26,631
40,000
57,873
459,695

52,718
286,835
(*) 11,241
5,413
44,023
400,230

155,302
262,304
(*) 10,396
2,260
36,909
467,171

33,736
7,515
33,631
74,882

59,044
(*) 7,879
38,014
104,937

(*) 6,443
39,730
46,173

265,246
(60,156)
251,003
456,093

265,246
(57,680)
233,423
440,989

265,246
(8,106)
143,796
400,936

990,670

946,156

914,280

9A
10
11
22
9B

12
13
11
22
14
12
11
22
15
16

(*) Reclassified.
G .Calvo Paz
Chairman of the Board of Directors

As of December 31,
2008

O. Lux
Chief Financial Officer

A. Melamud
Chief Executive Officer

Approval date of the financial statements: 18 February, 2010.
The accompanying notes are an integral part of the consolidated financial statements.
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HOGLA-KIMBERLY LTD. AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED INCOME STATEMENTS
(NIS in thousands)

Year ended December 31,
Note

2009

2008

2007

Revenue

17

Cost of sales

18

1,726,627
1,164,949

1,608,576
1,097,567

1,375,674
968,594

561,678

511,009

407,080

304,776
63,097

308,737
66,519

286,042
59,588

367,873

375,256

345,630

193,805

135,753

61,450

(3,041)
4,557

(12,355)
13,702

(29,327)
1,790

1,516

1,347

(27,537)

195,321

137,100

33,913

( 44,226)

(47,473)

(64,545)

151,095

89,627

(30,632)

Gross profit
Operating costs and expenses
Selling and marketing expenses
General and administrative expenses

19
20

Operating profit
Finance expenses

21

Finance income

21

Finance income (expenses), net
Profit before tax
Income taxes charge

22

Profit (loss) for the year

The accompanying notes are an integral part of the consolidated financial statements.
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HOGLA-KIMBERLY LTD. AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOME
(NIS in thousands)

Year Ended December, 31
2009
2008
2007

Profit for year
Exchange differences arising on
translation of foreign operations
Cash flow hedges
Transfer to profit or loss from equity on
cash flow hedge
Income tax relating to components of
other comprehensive income
Other comprehensive income (loss) for the
year (net of tax)
Total comprehensive income for the year

151,095

89,627

(30,632)

(1,375)
766

(52,096)
(572)

7,636
(1,841)

(2,270)

4,081

47

403

(987)

521

(2,476)

(49,574)

6,363

148,619

40,053

(24,269)
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HOGLA-KIMBERLY LTD. AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
(NIS in thousands)

Share
capital

Accumulated
other
Foreign currency comprehensive
income
translation reserve

Capital
reserves

Retained
earnings

Total

Year ended December 31, 2009
Balance - January 1, 2009
Total comprehensive income
Dividend
Balance - December 31, 2009

29,638
29,638

Share
capital

235,608
235,608

(58,853)
(1,375)
(60,228)

1,173
(1,101)
72

Accumulated
other
Foreign currency comprehensive
income
translation reserve

Capital
reserves

233,423
151,095
(133,515)
251,003

Retained
earnings

440,989
148,619
(133,515)
456,093

Total

Year ended December 31, 2008
Balance - January 1, 2008
Total comprehensive income
Balance - December 31, 2008

29,638
29,638

235,608
235,608

(6,757)
(52,096)
(58,853)

5

(1,349)
2,522
1,173

143,796
89,627
233,423

400,936
40,053
440,989

HOGLA-KIMBERLY LTD. AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
(NIS in thousands)

Share
capital

Accumulated
other
Foreign currency comprehensive
income
translation reserve

Capital
reserves

Retained
earnings

Total

Year ended December 31, 2007
Balance - January 1, 2007
Total comprehensive income
Movement in capital note
revaluation reserve
Capitalization of retained earnings
From Approved Enterprise
Earnings
Balance - December 31, 2007

29,638
-

230,153
-

(14,393)
7,636

(76)
(1,273)

181,443
(30,632)

426,765
(24,269)

-

-

-

-

(1,560)

(1,560)

29,638

5,455
235,608

(6,757)

(1,349)

(5,455)
143,796

400,936
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HOGLA-KIMBERLY LTD. AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS
(NIS in thousands)

Year ended December 31,
2009
2008
2007
Cash flows – operating activities
151,095

89,627

(30,632)

90,548

12,972

121,853

241,643

102,599

91,221

(42,484)

(53,334)

(43,013)

32

4,851

124

Repayment of capital note by shareholders
Interest received

32,770
1,495

1,525

720

Net cash used in investing activities

(8,187)

(46,958)

(42,169)

(93,515)
(23,904)
(28,139)
(3,381)

82,947
(124,286)
(8,353)

(7,368)
(26,470)

(148,939)

(49,692)

(33,838)

84,517

5,949

15,214

23,219

23,082

7,190

(740)

(5,812)

678

106,996

23,219

23,082

Net income (Loss) for the year

Adjustments to reconcile operating
profit to net cash provided by
operating activities (Appendix A)
Net cash generated by
operating activities
Cash flows – investing activities
Acquisition of property plant and
equipment
Proceeds from disposal of Property
plant and equipment

Cash flows – financing activities
Dividend paid
Borrowings received
Borrowing paid
Short-term bank credit
Interest paid
Net cash used in financing activities
Net increase in cash and cash equivalents
Cash and cash equivalents – beginning
of year
Effects of exchange rate changes on the
balance of cash held in foreign currencies
Cash and cash equivalents - end of year

The accompanying notes are an integral part of the consolidated financial statements.
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HOGLA-KIMBERLY LTD. AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS
(NIS in thousands)

Year ended December 31,
2009
2008
2007
A.

Adjustments to reconcile operating
profit to net cash provided by
operating activities
Finance expenses adjustments to profit
Taxes on income recognized in profit and loss

Depreciation and amortization
Capital loss on disposal of property, plant and
equipment
Effect of exchange rate differences, net
Effect of discounting capital
note to shareholder

Changes in assets and liabilities:
Decrease (Increase) in trade receivables
Decrease (Increase) in other current assets
Decrease (Increase) in inventories
Increase in trade payables
Net change in balances with related parties
Increase (Decrease) in other payables and
accrued expenses
Effect of exchange rate differences on dividend
payables
Decrease in other long term asset
Change in employee benefit obligations, net
Income taxes received
Income taxes paid

4,426
44,226
29,213

6,828
47,473
24,367

25,750
64,545
27,871

948
-

2,878
-

658
(1,110)

-

(1,560)

(1,560)

(19,566)
597
54,144
11,927
(12,911)

5,465
3,872
(66,659)
18,407
1,339

25,381
(516)
(7,004)
36,894
(5,878)

12,303

(3,195)

9,147

(2,540)
(5,947)
1,089
117,909
10,880
(38,241)
90,548

(9,163)
5,414
41,856
7,065
(35,949)
12,972

(14,177)
4,822
164,823
6,030
(49,000)
121,853

The accompanying notes are an integral part of the consolidated financial statements.
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HOGLA-KIMBERLY LTD. AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS AS OF DECEMBER 31, 2009

NOTE 1 -

DESCRIPTION OF BUSINESS AND GENERAL
A.

Description Of Business
Hogla Kimberly Ltd. (“the Company”) and its Subsidiaries are engaged principally in the
production and marketing of paper and hygienic products. The Company’s results of
operations are affected by transactions with shareholders and affiliated companies.
The Company is owned by Kimberly Clark Corp. (“KC” or the “Parent Company”)
(50.1%) Hadera Paper Ltd. (49.9%).

B.

NOTE 2 -

Definitions:
The Company

-

Hogla-Kimberly Ltd.

The Group

-

the Company and its Subsidiaries.

Subsidiaries

-

companies in which the Company control, (as defined by
IAS 27) directly or indirectly, and whose financial
statements are fully consolidated with those of the
Company.

Related Parties

-

as defined by IAS 24.

Interested Parties

-

as defined in the Israeli Securities Regulations (Annual
Financial Statements), 2010.

Controlling Shareholder -

as defined in the 1968 Israeli Securities law and
Regulations.

NIS

-

New Israeli Shekel.

CPI

-

the Israeli consumer price index.

Dollar

-

the U.S. dollar.

YTL

-

the Turkish New Lira.

SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
A.

Applying International Accounting Standards (IFRS)
Statement of compliance
The consolidated financial statements have been prepared using accounting policies
consistent with International Financial Reporting Standards as issued by the International
Accounting Standards Board (IASB) for all reporting periods presented.
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HOGLA-KIMBERLY LTD. AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS AS OF DECEMBER 31, 2009

NOTE 2 -

SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Cont.)
B.

Basis of preparation
Until December 31, 2003, Israel was considered a country in which hyper-inflation
conditions exist. Therefore, non-monetary balances in the balance sheet were presented
on the historical nominal amount and were adjusted to changes in the exchange rate of
the U.S. dollar. As of December 31, 2003 when the economy ceases to be hyperinflationary and the Company no longer adjusted its financial statements to the U.S.
dollar, the adjusted amounts as of this date were used as the historical costs. The
financial statements were edited on the basis of the historical cost, except for:

C.

•

Assets and liabilities measured by fair value and derivative financial instruments.

•

Inventories are stated at the lower of cost and net realizable value.

•

Property, plant and equipment and intangibles assets are presented at the lower of
the cost less accumulated amortizations and the recoverable amount.

•

Liabilities to employees as described in note 2R.

Foreign currencies
The individual financial statements of each group entity are presented in the currency of
the primary economic environment in which the entity operates (its functional currency).
For the purpose of the consolidated financial statements, the results and financial
position of each entity are expressed in the New Israeli Shekel ("NIS"), which is the
functional currency of the Company and the presentation currency for the consolidated
financial statements.
In preparing the financial statements of the individual entities, transactions in currencies
other than the entity’s functional currency (foreign currencies) are recorded at the rates
of exchange prevailing at the dates of the transactions. At each balance sheet date,
monetary items denominated in foreign currencies are retranslated at the rates prevailing
at the balance sheet date. Non-monetary items carried at fair value that are denominated
in foreign currencies are retranslated at the rates prevailing at the date when the fair
value was determined. Non-monetary items that are measured in terms of historical cost
in a foreign currency are not retranslated.
Exchange differences are recognised in profit or loss in the period in which they occur
except for:
y
y

Exchange differences on transactions entered into in order to hedge certain foreign
currency risks.
Exchange differences on monetary items receivable from or payable to a foreign
operation for which settlement is neither planned nor likely to occur, which form part
of the net investment in a foreign operation, and which are recognized in the foreign
currency translation reserve and recognized in profit or loss on disposal of the net
investment.
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HOGLA-KIMBERLY LTD. AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS AS OF DECEMBER 31, 2009

NOTE 2 -

SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Cont.)
C.

Foreign currencies (Cont.)
For the purpose of presenting consolidated financial statements, the assets and liabilities
of the Group’s foreign operations are expressed in NIS using exchange rates prevailing at
the balance sheet date. Income and expense items are translated at the average exchange
rates for the period, unless exchange rates fluctuated significantly during that period, in
which case the exchange rates at the dates of the transactions are used.
Goodwill and fair value adjustments arising on the acquisition of a foreign operation are
treated as assets and liabilities of the foreign operation and translated at the closing rate.

D.

Cash and Cash Equivalents
Cash and cash equivalents include bank deposits, available for immediate withdrawal, as
well as unrestricted short-term deposits with maturities of less than three months from the
date of deposit.

E.

Basis of consolidation
The consolidated financial statements incorporate the financial statements of the
Company and entities controlled by the Company (its subsidiaries). Control is achieved
where the Company has the power to govern the financial and operating policies of an
entity so as to obtain benefits from its activities.
The results of subsidiaries acquired or disposed of during the year are included in the
consolidated income statement from the effective date of acquisition or up to the
effective date of disposal, as appropriate.
Where necessary, adjustments are made to the financial statements of subsidiaries to
bring their accounting policies into line with those used by other members of the Group.
All intra-group transactions, balances, income and expenses are eliminated in full on
consolidation.

F.

Goodwill
Goodwill arising on the acquisition of a subsidiary represents the excess of the cost of
acquisition over the Group's interest in the net fair value of the identifiable assets,
liabilities and contingent liabilities of the subsidiary recognised at the date of acquisition.
Goodwill is initially recognised as an asset at cost and is subsequently measured at cost
less any accumulated impairment losses.
For the purpose of impairment testing, goodwill is allocated to each of the Group’s cashgenerating units expected to benefit from the synergies of the combination. Cashgenerating units to which goodwill has been allocated are tested for impairment annually,
or more frequently when there is an indication that the unit may be impaired. If the
recoverable amount of the cash-generating unit is less than the carrying amount of the
unit, the impairment loss is allocated first to reduce the carrying amount of any goodwill
allocated to the unit and then to the other assets of the unit pro-rata on the basis of the
carrying amount of each asset in the unit. An impairment loss recognised for goodwill is
not reversed in a subsequent period.
On disposal of a subsidiary, the attributable amount of goodwill is included in the
determination of the profit or loss on disposal.
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HOGLA-KIMBERLY LTD. AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS AS OF DECEMBER 31, 2009

NOTE 2 -

SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Cont.)
G.

Property, plant and equipment
Property, plant and equipments are tangible items, which are held for use in the
manufacture or supply of goods or services, or leased to others, which are predicted to be
used for more than one period. The Company presents its property, plant and equipments
items according to the cost model.
Under the cost method - a property, plant and equipment are presented at the balance
sheet at cost (net of any investment grants), less any accumulated depreciation and any
accumulated impairment losses. The cost includes the cost of the asset's acquisition as
well as costs that can be directly attributable to bringing the asset to the location and
condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by
management.
Depreciation is calculated using the straight-line method at rates considered adequate to
depreciate the assets over their estimated useful lives. Amortization of leasehold
improvements is computed over the shorter of the term of the lease, including any
option period, where the Company intends to exercise such option, or their useful life.
The annual depreciation and amortization rates are:
Buildings
Leasehold improvements
Machinery and equipment
Motor vehicles
Office furniture and equipment

%
2-4
10-25
5-10
15-20
6-33

Scrap value, depreciation method and the assets useful lives are being reviewed by
management in the end of every financial year. Changes are handled as a change of
estimation and are applied from here on.
The gain or loss arising on the disposal or retirement of an item of property, plant and
equipment is determined as the difference between the sales proceeds and the carrying
amount of the asset and is recognized in the income statement.
H.

Impairment of tangible and intangible assets excluding goodwill
At each balance sheet date, the Group reviews the carrying amounts of its tangible and
intangible assets to determine whether there is any indication that those assets have
suffered an impairment loss. If any such indication exists, the recoverable amount of the
asset is estimated in order to determine the extent of the impairment loss (if any). Where
it is not possible to estimate the recoverable amount of an individual asset, the Group
estimates the recoverable amount of the cash-generating unit to which the asset belongs.
Where a reasonable and consistent basis of allocation can be identified, corporate assets
are also allocated to individual cash-generating units, or otherwise they are allocated to
the smallest group of cash-generating units for which a reasonable and consistent
allocation basis can be identified.
Intangible assets with indefinite useful lives and intangible assets not yet available for
use are tested for impairment annually, and whenever there is an indication that the asset
may be impaired.
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HOGLA-KIMBERLY LTD. AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS AS OF DECEMBER 31, 2009

NOTE 2 -

SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Cont.)
H.

Impairment of tangible and intangible assets excluding goodwill (cont.)
Recoverable amount is the higher of fair value less costs to sell and value in use. In
assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present
value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time
value of money and the risks specific to the asset for which the estimates of future cash
flows have not been adjusted.
If the recoverable amount of an asset (or cash-generating unit) is estimated to be less
than its carrying amount, the carrying amount of the asset (cash-generating unit) is
reduced to its recoverable amount. An impairment loss is recognised immediately in
profit or loss, unless the relevant asset is carried at a revalued amount, in which case the
impairment loss is treated as a revaluation decrease.

I.

Inventories
Inventories are assets held for sale in the ordinary course of business, in the process of
production for such sale or in the form of materials or supplies to be consumed in the
production process or in the rendering of services.
Inventories are stated at the lower of cost and net releasable value. Cost of inventories
includes all the cost of purchase, direct labor, fixed and variable production over heads
and other cost that are incurred, in bringing the inventories to their present location and
condition.
Net releasable value is the estimated selling price in the ordinary course of business less
the estimated costs of completion and the estimated costs necessary to make the sale.
Cost determined as follows:
Manufactured finished products

Based on standard cost method

Purchased finished goods raw, auxiliary
materials and other

Based on moving-average basis.

Inventories that are purchased on differed settlement terms, which contains a financing
element, are stated in purchase price for normal credit terms. The difference between the
purchase price for normal credit terms and the amount paid is recognized as interest
expense over the period of the financing.
J.

Financial assets
(1)

General
Investments are recognised and derecognised on trade date where the purchase or
sale of an investment is under a contract whose terms require delivery of the
investment within the timeframe established by the market concerned, and are
initially measured at fair value, plus transaction costs, except for those financial
assets classified as at fair value through profit or loss, which are initially measured
at fair value.
Financial assets are classified into Loans and receivables
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HOGLA-KIMBERLY LTD. AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS AS OF DECEMBER 31, 2009

NOTE 2 -

SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Cont.)
J.

Financial assets (Cont.)
(2)

Loans and receivables
Trade receivables, loans, and other receivables that have fixed or determinable
payments that are not quoted in an active market are classified as loans and
receivables. Loans and receivables are measured at amortized cost using the
effective interest method, less any impairment. Interest income is recognized by
applying the effective interest rate, except for short-term receivables when the
recognition of interest would be immaterial.

(3)

Impairment of financial assets
Financial assets, are assessed for indicators of impairment at each balance sheet
date.
Financial assets are impaired where there is objective evidence that, as a result of
one or more events that occurred after the initial recognition of the financial asset,
the estimated future cash flows of the investment have been impacted.
For all other financial assets, objective evidence of impairment could include:
•

Significant financial difficulty of the issuer or counterparty; or

•

Default or delinquency in interest or principal payments; or

•

It becoming probable that the borrower will enter bankruptcy or financial reorganization.

For financial assets carried at amortized cost, the amount of the impairment is the
difference between the asset’s carrying amount and the present value of estimated
future cash flows, discounted at the financial asset’s original effective interest rate.
The carrying amount of the financial asset is reduced by the impairment loss
directly for all financial assets with the exception of trade receivables, where the
carrying amount is reduced through the use of an allowance account.
When a trade receivable is considered uncollectible, it is written off against the
allowance account. Subsequent recoveries of amounts previously written off are
credited against the allowance account. Changes in the carrying amount of the
allowance account are recognized in profit or loss.
If, in a subsequent period, the amount of the impairment loss decreases and the
decrease can be related objectively to an event occurring after the impairment was
recognized, the previously recognized impairment loss is reversed through profit or
loss to the extent that the carrying amount of the investment at the date the
impairment is reversed does not exceed what the amortized cost would have been
had the impairment not been recognized.
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HOGLA-KIMBERLY LTD. AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS AS OF DECEMBER 31, 2009

NOTE 2 - SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Cont.)
K.

Other financial liabilities
Other financial liabilities, including borrowings, are initially measured at fair value, net
of transaction costs. Other financial liabilities are subsequently measured at amortized
cost using the effective interest method, with interest expense recognized on an
effective yield basis.
The effective interest method is a method of calculating the amortized cost of a
financial liability and of allocating interest expense over the relevant period. The
effective interest rate is the rate that exactly discounts estimated future
cash payments through the expected life of the financial liability, or, where appropriate,
a shorter period.

L.

Provisions
Provisions are recognized when the Group has a present obligation (legal or
constructive) as a result of a past event, it is probable that the Group will be required to
settle the obligation, and a reliable estimate can be made of the amount of the
obligation. The amount recognized as a provision is the best estimate of the
consideration required to settle the present obligation at the balance sheet date, taking
into account the risks and uncertainties surrounding the obligation.
Where a provision is measured using the cash flows estimated to settle the present
obligation, its carrying amount is the present value of those cash flows.
When some or all of the economic benefits required to settle a provision are expected to
be recovered from a third party, the receivable is recognized as an asset if it is virtually
certain that reimbursement will be received and the amount of the receivable can be
measured reliably.

M.

Derivative financial instruments
(1)

General
The Group enters into a variety of derivative financial instruments to manage its
exposure to foreign exchange rate risk, including foreign exchange forward
contracts.
Derivatives are initially recognized at fair value at the date a derivative contract is
entered into and are subsequently remeasured to their fair value at each balance
sheet date. The resulting gain or loss is recognized in profit or loss immediately
unless the derivative is designated and effective as a hedging instrument, in which
event the timing of the recognition in profit or loss depends on the nature of the
hedge relationship. The Group designates certain derivatives as hedges of highly
probable forecast transactions or hedges of foreign currency risk of firm
commitments (cash flow hedges),
A derivative is presented as a non-current asset or a non-current liability if the
remaining maturity of the instrument is more than 12 months and it is not expected
to be realised or settled within 12 months. Other derivatives are presented as
current assets or current liabilities.
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HOGLA-KIMBERLY LTD. AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS AS OF DECEMBER 31, 2009

NOTE 2 - SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Cont.)
M.

Derivative financial instruments (Cont.)
(2)

Hedge accounting
The Group designates certain hedging instruments, which include derivatives, and
non-derivatives in respect of foreign currency risk, as cash flow hedges.
At the inception of the hedge relationship, the entity documents the relationship
between the hedging instrument and the hedged item, along with its risk
management objectives and its strategy for undertaking various hedge transactions.
Furthermore, at the inception of the hedge and on an ongoing basis, the Group
documents whether the hedging instrument that is used in a hedging relationship is
highly effective in offsetting changes in fair values or cash flows of the hedged
item.
Cash flow hedges
The effective portion of changes in the fair value of derivatives that are designated
and qualify as cash flow hedges are deferred in equity. The gain or loss relating to
the ineffective portion is recognised immediately in profit or loss, and is included
in the “finance income” or "finance expenses" lines of the income statement.
Amounts deferred in equity are recycled in profit or loss in the periods when the
hedged item is recognised in profit or loss, in the same line of the income statement
as the recognised hedged item. However, when the forecast transaction that is
hedged results in the recognition of a non-financial asset or a non-financial
liability, the gains and losses previously deferred in equity are transferred from
equity and included in the initial measurement of the cost of the asset or liability.
Hedge accounting is discontinued when the Group revokes the hedging
relationship, the hedging instrument expires or is sold, terminated, or exercised, or
no longer qualifies for hedge accounting. Any cumulative gain or loss deferred in
equity at that time remains in equity and is recognised when the forecast
transaction is ultimately recognised in profit or loss. When a forecast transaction is
no longer expected to occur, the cumulative gain or loss that was deferred in equity
is recognised immediately in profit or loss.

N.

Revenue recognition
Revenue is measured at the fair value of the consideration received or receivable.
Revenue is reduced for estimated customer returns, rebates and other similar allowances.
(1)

Sale of goods
Revenue from the sale of goods is recognised when all the following conditions are
satisfied:
•
•
•
•
•

The Group has transferred to the buyer the significant risks and rewards of
ownership of the goods;
The Group retains neither continuing managerial involvement to the degree
usually associated with ownership nor effective control over the goods sold
The amount of revenue can be measured reliably;
It is probable that the economic benefits associated with the transaction will
flow to the entity; and
The costs incurred or to be incurred in respect of the transaction can be
measured reliably.
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NOTE 2 - SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Cont.)
N.

Revenue recognition (Cont.)
(2)

O.

Interest revenue
Interest revenue is accrued on a time basis, by reference to the principal
outstanding and at the effective interest rate applicable, which is the rate that
exactly discounts estimated future cash receipts through the expected life of the
financial asset to that asset’s net carrying amount.

Taxation
Income tax expense represents the sum of the tax currently payable and deferred tax.
(1)

Current tax
The tax currently payable is based on taxable profit for the year. Taxable profit
differs from profit as reported in the income statement because it excludes items of
income or expense that are taxable or deductible in other years and it further
excludes items that are never taxable or deductible. The Group’s liability for
current tax is calculated using tax rates that have been enacted or substantively
enacted by the balance sheet date.

(2)

Deferred tax
Deferred tax is recognised on differences between the carrying amounts of assets
and liabilities in the financial statements and the corresponding tax bases used in
the computation of taxable profit, and is accounted for using the balance sheet
liability method. Deferred tax liabilities are generally recognised for all taxable
temporary differences, and deferred tax assets are generally recognised for all
deductible temporary differences to the extent that it is probable that taxable profits
will be available against which those deductible temporary differences can be
utilised. Such assets and liabilities are not recognised if the temporary difference
arises from goodwill or from the initial recognition (other than in a business
combination) of other assets and liabilities in a transaction that affects neither the
taxable profit nor the accounting profit.
The carrying amount of deferred tax assets is reviewed at each balance sheet date
and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profits
will be available to allow all or part of the asset to be recovered.
Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to
apply in the period in which the liability is settled or the asset realised, based on tax
rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted by the balance
sheet date. The measurement of deferred tax liabilities and assets reflects the tax
consequences that would follow from the manner in which the Group expects, at
the reporting date, to recover or settle the carrying amount of its assets and
liabilities.
Deferred tax assets and liabilities are offset when there is a legally enforceable
right to set off current tax assets against current tax liabilities and when they relate
to income taxes levied by the same taxation authority and the Group intends to
settle its current tax assets and liabilities on a net basis.
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NOTE 2 - SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Cont.)
O.

Taxation (Cont.)
(3)

Current and deferred tax for the period
Current and deferred tax are recognized as an expense or income in profit or loss,
except when they relate to items credited or debited directly to equity, in which
case the tax is also recognized directly in equity, or where they arise from the
initial accounting for a business combination. In the case of a business
combination, the tax effect is taken into account in calculating goodwill or in
determining the excess of the acquirer’s interest in the net fair value of the
acquiree’s identifiable assets, liabilities and contingent liabilities over the cost of
the business combination.

P.

prepaid expenses of operating lease
Operating lease payments are recognised as an expense on a straight-line basis over the
lease term. the Company's lands in Afula which were leased from the Israel Land
Administration, shall be presented in the Company's balance sheet as prepaid expenses
for operating lease in respect of lease, and amortized over the remaining period of the
lease.

Q.

Employee benefits
(1)

Post-Employment Benefits
The Group's post-employment benefits include: benefits to retirees and liabilities
for severance benefits. The Group's post-employment benefits are classified as
either defined contribution plans or defined benefit plans. Most of the Group's
employees are covered by Article 14 to the Severance Law and therefore the
Group's companies makes regular deposits (contributions) in the name of their
employees and do not have an obligation to pay further contributions. The Group's
deposits under the Defined Contribution Plan are carried to the income statements
on the date of the provision of work services, in respect of which the Group is
obligated to make the deposit and no additional provision in the financial
statements is required.
Expenses in respect of a Defined Benefit Plan are carried to the income statement
in accordance with the Projected Unit Credit Method, while using actuarial
estimates that are performed at each balance sheet date. The current value of the
Group's obligation in respect of the defined benefit plan is determined by
discounting the future projected cash flows from the plan by the market yields on
government bonds, denominated in the currency in which the benefits in respect of
the plan will be paid, and whose redemption periods are approximately identical to
the projected settlement dates of the plan.
Actuarial profits and losses are carried to the income statements on the date they
were incurred. The Past Service Cost is immediately recognized in the Group's
income statement to the extent the benefit has vested. A past service cost which has
not yet vested is amortized on a straight-line basis over the average vesting period
until the benefit becomes vested.

18

HOGLA-KIMBERLY LTD. AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS AS OF DECEMBER 31, 2009

NOTE 2 - SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Cont.)
Q.

Employee benefits (Cont.)
(1)

Post-Employment Benefits (Cont.)
The Group's liability in respect of the Defined Benefit Plan which is presented in
the Group's balance sheet, includes the current value of the obligation in respect of
the defined benefit, with the addition (net of) actuarial past service cost that was
not yet recognized. A net plan, which is created from said calculation, is limited to
the amount of the actuarial
losses and past service cost that were not yet recognized with the addition of the
current value of available economic benefits in the shape of returns from the plan or
in the shape of reduction in future contributions to the plan.

(2)

Other long term employee benefits
Other long term employee benefits are benefits which it is anticipated will be
utilized or which are to be paid during a period that exceeds 12 months from the
end of the period in which the service that creates entitlement to the benefit was
provided.

R.

Exchange Rates and Linkage Basis
Following are the changes in the representative exchange rates of the U.S. dollar vis-a-vis
the NIS and the Turkish Lira and in the Israeli Consumer Price Index (“CPI”):
Turkish Lira
exchange rate
vis-a-vis the U.S.
dollar
(TL’000 per $1)

Representative
exchange rate of
the dollar
(NIS per $1)

CPI
“in respect
of”
(in points)

1,515
1,521
1,176

3.775
3.802
3.846

114.55
110.55
106.40

Increase (decrease) during the:

%

%

%

Year ended December 31, 2009
Year ended December 31, 2008
Year ended December 31, 2007

(0.4)
29.38
(16.95)

(0.71)
(1.14)
(8.97)

3.7
3.9
3.4

As of:
December 31, 2009
December 31, 2008
December 31, 2007
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NOTE 2 - SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Cont.)
S.

Adoption of new and revised Standards and interpretations
(1)

Standards and Interpretations which are effective and have been applied in
these financial statements
Three Interpretations issued by the International Financial Reporting Interpretations
Committee are effective for the current period, these are:
IAS 1 (revised 2007) Presentation of Financial Statements
The revised Standard has introduced a number of terminology changes (including
revised titles for the condensed financial statements) and has resulted in a number
of changes in presentation and disclosure. According to the requirements of the
standard the company chose to present statement of comprehensive income in
separate from the income statement.
However, the revised Standard has had no impact on the reported results of
operations and the financial position of the Group.
Amendment to IFRS 7 "Financial Instruments Disclosure"
The amendments require enhanced disclosures about fair value measurements and
liquidity risk, by establishing a three level hierarchy for making fair value
measurements.
Entities are required to apply the amendments for annual periods beginning on or
after January 1, 2009, with earlier application permitted.
The management of the Group estimated that the implementation of the amendment
does not have any influence on the financial statements of the Group.
Amendment to IAS 19 "employee benefits"
The definitions of short-term and other long-term employee benefits, as Defined in
IAS 19 "Employee Benefits" were amended as part of the May 2009 annual
improvements issued by the IASB.
According to the amendment, the unused compensated absences should be
classified as a short-term benefit in accordance with IAS 19 and will be presented
as a current liability in the statement of financial position.
Effective from 1 January 2009, the company measures the expected cost of unused,
accumulated compensated absences as the amount that the entity expects to pay as a
result of the unused entitlement that has accumulated at the end of the reporting
period.
As a result of the amendment NIS 9,433 thousand were reclassified from employee
benefit obligations in non-current liabilities to employee benefit obligations in
current liabilities as of December 31, 2008.
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NOTE 2 - SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Cont.)
S.

Adoption of new and revised Standards and interpretations (Cont.)
(2)

Standards and Interpretations which have not been applied in these financial
statements were in issue but not yet effective
Amendment IAS 36 "Impairment of Assets"
The amendment determines that allocation of goodwill acquired in a business
combination should be to cash generating unit which is not larger tan an operating
segment in accordance with IFRS 8 "Operating Segments".
The amendment is effective commencing January 1, 2010.
The Company estimates that the financial statements will not be effected by the
amendment.
Amendment to IAS 17 "Leases"
The amendment determines that land and building leased will be classified in
accordance to general classification instructions to each component, therefore land
leases from the Israeli land administration could be classified as finance lease.
The amendment is effective commencing January 1, 2010, early adoption is
permitted.
At this stage management is examining the effect of this amendment on the group's
financial statements.
IFRS 9
IFRS 9 Financial Instruments introduces a new classification and measurement
regime for financial assets within its scope.
In summary, IFRS 9 proposes that:
•
•
•
•
•

Debt instruments meeting both a "business model" test and a "cash flow
characteristics" test are measured at amortized cost (the use of fair value id
optional in some limited circumstances)
Investments in equity instruments can be designated as "fair value" through
other comprehensive income with only dividends being recognized in profit or
loss.
All other instruments (including all derivatives) are measured at fair value with
changes recognized in the profit or loss.
The concept of "embedded derivatives" does not apply to financial assets within
the scope of the standard and the entire instrument must be classified and
measured in accordance with the above guidelines.
Unquoted equity instruments can no longer be measured at cost less impairment
(must be at fair value)

The Standard in effective commencing January 1, 2013, early adoption is possible.
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NOTE 2 - SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Cont.)
S.

Adoption of new and revised Standards and interpretations (Cont.)
(2)

Standards and Interpretations which have not been applied in these financial
statements were in issue but not yet effective (cont.)
Amendment to IFRS 2 "Share-based Payment"
The amendments clarify the accounting for group Cash Cash-settled Share-based
payment transactions. The amendments to IFRS 2 also incorporate guidance
previously included in IFRIC 8 scope of IFRS 2 and IFRIC 11 IFRS 2 Group and
Treasury share transactions.
The amendments are effective for annual reporting periods commencing January 1,
2010.
IAS 27 (as revised in 2008) Consolidated and Separate Statements
IAS 27(2008) has not been adopted in advance of its effective date (annual periods
beginning on or after 1 July 2009). The revisions to IAS 27 principally affect the
accounting for transactions or events that result in a change in the Group's interests
in its subsidiaries. The adoption of the revised Standard is not predicted to have an
affect on the accounting of the Group.
IFRS 3 (as revised In 2008) Business Combinations
IFRS 3(2008) has not been adopted in the current year in advance of its effective
date (business combinations for which the acquisition date is on or after the
beginning of the first annual period beginning on or after 1 July, 2009.
In accordance with the relevant transitional provisions, IFRS 3(2008) need to be
applied prospectively to business for which the acquisitions date is on or after 1
January 2009. The adoption of IFRS 3(2008) Business Combinations is not
predicted to have a material affect on the group's accounting.
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NOTE 3 - CRITICAL ACCOUNTING JUDGEMENTS AND KEY SOURCES OF ESTIMATION
UNCERTAINTY
A.

General
In the application of the Group’s accounting policies, which are described in Note 2,
management is required to make judgments, estimates and assumptions about the
carrying amounts of assets and liabilities that are not readily apparent from other sources.
The estimates and associated assumptions are based on historical experience and other
factors that are considered to be relevant. Actual results may differ from these estimates.
The estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions
to accounting estimates are recognized in the period in which the estimate is revised if the
revision affects only that period or in the period of the revision and future periods if the
revision affects both current and future periods.

B.

Critical judgments in applying accounting policies
The following are the critical judgments, apart from those involving estimations (see
below), that the management have made in the process of applying the entity’s
accounting policies and that have the most significant effect on the amounts recognized in
financial statements.
Revenue recognition
In making their judgment, the management considered the detailed criteria for the
recognition of revenue from the sale of goods set out in IAS 18 Revenue and, in
particular, whether the Group had transferred to the buyer the significant risks and
rewards of ownership of the goods. Following the detailed quantification of the Group’s
liability in respect of rectification work, and the agreed limitation on the customer’s
ability to require further work or to require replacement of the goods, the management is
satisfied that the significant risks and rewards have been transferred and that recognition
of the revenue in the current year is appropriate, in conjunction with the recognition of an
appropriate provision for the rectification costs.
Impairment of goodwill
Determining whether goodwill is impaired requires an estimation of the value in use of
the cash-generating units to which goodwill has been allocated. The value in use
calculation requires the management to estimate the future cash flows expected to arise
from the cash-generating unit and a suitable discount rate in order to calculate present
value.
The carrying amount of goodwill at the balance sheet date was NIS 18.6 million.
Useful lives of property, plant and equipment
As described at 2G above, the Group reviews the estimated useful lives of property, plant
and equipment at the end of each annual reporting period.
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NOTE 3 - CRITICAL ACCOUNTING JUDGEMENTS AND KEY SOURCES OF ESTIMATION
UNCERTAINTY (Cont.)
C.

Key sources of estimation uncertainty
The following are the key assumptions concerning the future, and other key sources of
estimation uncertainty at the balance sheet date, that have a significant risk of causing a
material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next
financial year.
Employee retirement benefits
The present value of the employee retirement benefits is based on an actuarial valuation
using many assumptions inter alia the capitalization rate. Changes in the assumptions
may influence the book value of the liabilities for retirement benefits. The Company
determines the capitalization rate once a year based on the basis of the capitalization rate
of government bonds. Other key assumptions are based on the current prevailing terms in
the market and the past experience of the Company (see also note 11).

NOTE 4 - CASH AND CASH EQUIVALENTS
As of December 31,
2008
2007
NIS in thousands
1,788
1,750
7,510
21,469
15,572
105,208
23,219
23,082
106,996
2009

Cash in banks
Short term bank deposits
Cash and cash equivalents
NOTE 5 - TRADE RECEIVABLES
Composition

2009

Domestic

- Open accounts
- Checks receivable
- Related parties

Foreign

- Open accounts
- Related parties

Less - allowance for doubtful accounts
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As of December 31,
2008
2007
NIS in thousands

179,902
38,957
940
219,799

178,421
36,444
948
215,813

172,982
33,994
897
207,873

38,470
34,742
73,212

27,235
29,335
56,570

40,596
21,781
62,377

293,011
3,331
289,680

272,383
7,465
264,918

270,250
6,371
263,879

HOGLA-KIMBERLY LTD. AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS AS OF DECEMBER 31, 2009

NOTE 5 - TRADE RECEIVABLES (Cont.)
The average credit period on sales of goods is 60 days.
For each customer, where possible, the Company checks its credit rating with an external credit
rating companies to assess the potential customer’s credit quality and help in defining its credit
limit. Credit limit for each customer is determined and approved according to the Company's
policy taking into account its rating and collaterals.
Of the trade receivables balance at the end of the year, 49.4 million NIS (2008: 40 million) is
due from Company A, and 36 million Nis (2008: 29.8 million) is due from customer B which
are the Group’s largest customers .There are no other customers who represent more than 10%
of the total balance of trade receivables.
Hogla Kimberly exposure to credit and currency risks and impairment losses related to trade
and other receivables are disclosed in note 24.
Included in the Group's trade receivable balance, are debtors with a carrying amount of NIS
8,830 thousands which are past due at the reporting date for which the Group has not provided
as there has not been a significant change in credit quality and the amounts are still considered
recoverable. The Group is insured for NIS 164 million of these balances.
Ageing of past due but not impaired
As of
December 31,
2009
30-90 days
More then 120 days

7,291
1,539
8,830

Movement in provision for doubtful debts during the year
As of December 31
2008
NIS in thousands
7,465
6,371
315
2,360
(2,943)
(1,506)
(1,098)
(168)
2009

Balance at beginning of the year
Impairment losses recognized on receivables
Amounts written off as uncollectible
Amounts recovered during the year
Foreign currency exchange rate differences
Balance at end of the year

3,331
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7,465

2007
26,855
783
(14,519)
(7,169)
421
6,371
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NOTE 6

- INVENTORIES
Composition
2009
Raw and auxiliary materials
Finished goods
Spare parts and other

As of December 31,
2008
NIS in thousands

80,660
79,012
20,959
180,631

113,667
100,083
21,091
234,841

2007
75,071
89,886
19,467
184,424

In 2009 raw materials and changes in finished goods recognized as cost of sales amounted to
NIS 597,791 (2008 – NIS 564,455 2007 – NIS 485,152).
As of December 31, 2009 and 2008 allowance for impairment of inventory amounted to NIS
5.7and NIS 5.4 million, respectively.
During 2009 and 2008 a provision that was recorded in cost of sales resulting from impairment
of inventory was 289 and 2500 thousand NIS, respectively.
All Finish goods and Raw and auxiliary materials inventories are expected to be recovered in
period of no more than twelve months.
NOTE 7

- CAPITAL NOTE OF SHAREHOLDER
On March 19, 2009 Hadera Paper Ltd repaid the capital note to the company in the amount of
NIS 32.77 million.

NOTE 8

- OTHER CURRENT ASSETS
2009
Prepaid expenses
Derivatives assets (*)
Loans to employees
Other

(*)

As of December 31,
2008
NIS in thousands

2,976
473
2,308
5,757

Derivatives assets see note 23.
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3,299
2,041
449
551
6,340

2007
5,262
588
2,169
8,019
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NOTE 9 - PROPERTY PLANT AND EQUIPMENT
A.

Composition and movement
Buildings

Improvements

Machinery
Equipment

Vehicles

Furniture
Equipment

12,343

13,862

575,534

618
(18)

47,889
(9,132)

Total

NIS in thousands

Cost:
Balance - January 1, 2009
Changes during 2009:
Additions
Dispositions
Foreign currency
translation adjustments
Balance - December 31, 2009
Accumulated depreciation:
Balance - January 1, 2009
Changes during 2009:
Additions
Dispositions
Foreign currency
translation adjustments
Balance - December 31, 2009
Net book value:
December 31, 2009

51,090

15,718

482,521

2,412
(130)

2,431
-

42,428
(8,984)

(105)
53,267

1
18,150

(409)
515,556

(5)
12,338

(22)
14,440

(540)
613,751

20,208

8,241

209,087

10,663

10,161

258,360

1,268
(130)

1,293
-

24,732
(8,004)

567
-

1,218
(18)

29,078
(8,152)

(23)
21,323

4
9,538

(108)
225,707

(5)
11,225

(7)
11,354

(139)
279,147

31,944

8,612

289,849

1,113

3,086

334,604

Vehicles

Furniture
Equipment

Buildings

Improvements

Machinery
Equipment

-

Total

NIS in thousands

Cost:
Balance - January 1, 2008
Changes during 2008:
Additions
Dispositions
Foreign currency
translation adjustments
Balance - December 31, 2008
Accumulated depreciation:
Balance - January 1, 2008
Changes during 2008:
Additions
Dispositions
Foreign currency
translation adjustments
Balance - December 31, 2008
Net book value:
December 31, 2008

56,589

13,558

488,301

14,510

18,481

591,439

3,260
(490)

3,083
(607)

47,118
(39,673)

341
(2,231)

1,125
(4,492)

54,927
(47,493)

(8,269)
51,090

(316)
15,718

(13,225)
482,521

(277)
12,343

(1,252)
13,862

(23,339)
575,534

21,521

7,247

225,389

12,647

14,267

281,071

585
(465)

1,182
(23)

21,073
(32,578)

519
(2,225)

1,008
(4,473)

24,367
(39,764)

(1,433)
20,208

(165)
8,241

(4,797)
209,087

(278)
10,663

(641)
10,161

(7,314)
258,360

30,882

7,477

273,434

1,680

3,701

317,174
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NOTE 9 - PROPERTY PLANT AND EQUIPMENT (Cont.)
A.

Composition and movement (Cont.)
Buildings

Improvements

Machinery
Equipment

Vehicles

Furniture
Equipment

Total

NIS in thousands

Cost:
Balance - January 1, 2007
Changes during 2007:
Additions
Dispositions
Foreign currency
translation adjustments
Balance - December 31, 2007
Accumulated depreciation:
Balance - January 1, 2007
Changes during 2007:
Additions
Dispositions
Foreign currency
translation adjustments
Balance - December 31, 2007
Net book value:
December 31, 2007

B.

52,531
1,158
-

12,066
1,406
-

453,748
34,007
(2,438)

13,101
1,424
-

16,493
1,580
-

547,939
39,575
(2,438)

2,900
56,589

86
13,558

2,984
488,301

(15)
14,510

408
18,481

6,363
591,439

19,890

6,193

202,421

12,065

12,561

253,130

1,157
-

1,034
-

23,435
(1,654)

597
-

1,519
-

27,742
(1,654)

474
21,521

20
7,247

1,187
225,389

(15)
12,647

187
14,267

1,853
281,071

35,068

6,311

262,912

1,863

4,214

310,368

Prepaid expenses for operating lease
Hogla-Kimberly leased land in Afula from the Israel Land Administration on January 1988
at the amount of NIS 4,600 thousand, the end of the leasing period is September 2023.
As of December 31,
2008
2007
2009
NIS in thousands
Prepaid expenses for operating leases as of January, 1988
Accumulated expenses recognized in profit and loss

4,600
(2,835)
1,765

4,600
(2,706)
1,894

4,600
(2,578)
2,022

NOTE 10 - INVESTMENTS IN SUBSIDIARIES
A.

Goodwill
As of December 31,
2008
2007
2009
NIS in thousands
Cost
Translation adjustments

26,009
(7,359)
18,650
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26,009
(7,301)
18,708

26,009
(1,514)
24,495
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NOTE 10 - INVESTMENTS IN SUBSIDIARIES (Cont.)
B.

Annual impairment test
The goodwill is allocated to KCTR's activity, which is the cash generating unit for the
purpose of calculating the recoverable amount.
The recoverable amount value is based on the fair value of investment in KCTR less cost
to sell, calculated by six (*) years DCF forecast approved by the company's management
and based on the following assumptions, determined by KC experience in similar
markets. :
1.
2.

C.

Long term growth ratio of 0%.
Weighted cost of capital of 13%.

Investment in Kimberli Clark Tuketim Mallari Sanayi Ve Ticaret A.Ş. ("KCTR")
As of December 31, 2009 and 2008, the Group’s investment in KCTR (a Turkish
Subsidiary) amounted to NIS 250,813 and NIS 208, 313 thousand respectively (including
goodwill – see above). In recent years KCTR incurred significant losses from operations.
The company examined the investment in KCTR for impairment in accordance to its
revocable amount.
Based on the said examination, the company's business forecast and estimates made, no
impairment is required. (see note 10 B above)
During years 2005 - 2009, the Company provided KCTR NIS 583,758 thousand for the
continuation of its on going operations. In addition, the Company has committed to
financially support KCTR in 2009. Such finance support may be granted to KCTR either
by cash injections, long-term loans, or guaranties if required so by banks according to the
financing needs of KCTR.

D.

Consolidated Subsidiaries
The consolidated financial statements as of December 31, 2009, include the financial
statements of the following Subsidiaries:
Ownership and
control as of
December 31,
2009
%
Hogla-Kimberly Marketing Ltd. (“Marketing”)

100

Kimberly Clark Tuketim Mallari Sanayi Ve Ticaret
A.Ş. (“KCTR”)
Mollet Marketing Ltd. (“Mollet”)
H-K Overseas (Holland) B.V. (*)
Hogla-Kimberly Holding Anonim Sirketi (*)

100
100
100
100

(*) The company is inactive.
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NOTE 10 - INVESTMENTS IN SUBSIDIARIES (Cont.)
E.

Capital Injections
1.

In December, 2007 the capital notes to KCTR were converted to capital injections
at the amount of NIS 44,609 thousands.

2.

In December 2007, Hogla Kimbely made a share premium contribution to it's
subsidiary, H-K Overseas (Holland) B.V, in the amount of NIS 18,045 thousands.

NOTE 11 - EMPLOYEE BENEFITS
A.

Composition
As of December 31,
2009
2008
2007
NIS in thousands
Post Employment Benefits:
Severance pay benefits:
Severance pay liability
Less – Amounts deposited with a general fund
Severance pay net

4,176
(2,160)
2,016

3,341
(1,745)
1,596

1,142
1,142

Liability for early retirement

4,237

5,009

4394

Benefits to retirees

1,910

1,995

1,899

Liability for vacation pay

11,690

10,178

9,404

Stated in the balance sheet as follows:
Non current Assets
Short-term Liabilities
Long-term Liabilities

517
12,855
7,515

343
11,241
7,879

10,396
6,443

Other short term employee benefits:

B.

Defined contribution plan
Most of the Company and its Israeli subsidiaries employees are covered by Article 14 to
the Severance Law and therefore the Company and its Israeli subsidiaries makes regular
deposits (contributions) in the name of their employees and do not have an obligation to
pay further contributions. The Group's deposits under the Defined Contribution Plan are
carried to the income statements on the date of the provision of work services, in respect
of which the Group is obligated to make the deposit and no additional provision in the
financial statements is required.
During the year 2009 a sum of NIS 17,758 thousand was recognized in the income
statement due to the defined contribution plan.
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NOTE 11 - EMPLOYEE BENEFITS (Cont.)
C.

Actuarial assumptions
The groups defined benefit plans and other long term employee benefits provisions, has
been calculated by estimating the present value of the future probable obligation using
actuarial valuation methods. The discounted rate is based on yield on government bonds
at a fixed interest rate which have an average lifetime equal to that of the gross liability.
The actuarial assumptions used in each plan are detailed bellow.

D.

Defined benefit plans
The groups defined benefit plans include benefits to retirees and severance pay
1.

The group's Severance pay liability.
Severance pay provisions resulting from the Israeli companies and included in the
financial statements of the group are due to increased severance pay which are not
covered by deposits made on monthly basis. In respect of this part of the
obligation, there is a reserve deposited in the Company's name in a recognized
compensation fund
Under the Turkish Labor Law, the Company is required to pay employment
termination benefits to each employee who has qualified. Also, employees are
required to be paid their retirement pay provisions who retired by gaining right to
receive retirement pay provisions according to current 506 numbered Social
Insurance Law’s 6 March 1981 dated, 2422 numbered, 25 August 1999 dated and
4447 numbered with 60th article that has been changed. Some transition provisions
related to the pre-retirement service term was excluded from the law since the related
law was changed as of 23 May 2002.
The principal assumptions used for the Severance pay liability in Israel actuarial
valuations were as follows:
2009
Discount rate
Expected rate of inflation
Expected rate of salary increase

5.47%
2.64%
4.25%

Valuation at
2008
6.07%
2.13%
4.25%

2007
3.62%
1.9%
2.31%

The provisions at the respective balance sheet dates in Turkish subsidiary have
been calculated assuming an annual inflation rate of 4.8% and a discount rate of
11%, the anticipated rate of forfeitures is considered.
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NOTE 11 - EMPLOYEE BENEFITS (Cont.)
D.

Defined benefit plans
1.

The group's Severance pay liability.(Cont.)
The amounts recognized in profit or loss in respect of Severance pay liability are as
follows:
Year ended December 31,
2009
2008
2007
NIS in thousands
Current service cost
Interest on obligations
Actuarial losses recognized during the year
Benefit paid during the year
Foreign currency translation affect

1,257
192
143
(744)
(13)
835

2,724
135
51
(440)
(271)
2,199

1,762
123
(3,373)
319
(1,169)

The amount included in the balance sheet arising from the entity's obligation in
respect of Severance pay liability is as follows:
As of December 31,
2009
2008
2007
NIS in thousands
Present value of Severance pay liability

4,176

3,341

1,142

The amount of Severance pay liability of 4,176 consists of: NIS 2,533 thousands
(2008 – NIS 1,939 thousands, 2007 – NIS 1,142 thousands) due to severance pay
liability for of the Turkish subsidiary employees according to the Turkish law and
NIS 1,643 thousand due to liability for increased severance pay for certain
employees according to a collective agreement.
Movements in the present value of Severance pay liability in the current period
were as follows:
As of December 31,
2009
2008
2007
NIS in thousands
Opening defined benefit obligation
Current service cost
Interest cost
Actuarial losses
Benefit paid during the year
Foreign currency translation affect
Closing defined benefit obligation
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3,341
1,257
192
143
(744)
(13)
4,176

1,142
2,724
135
51
(440)
(271)
3,341

2,311
1,762
123
(3,373)
319
1,142
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NOTE 11 - EMPLOYEE BENEFITS (Cont.)
D.

Defined benefit plans (cont.)
2. Benefits to retirees of holiday vouchers.
The financial statements include liability to benefits given to retirees – holiday gifts.
Employees who are not temporary are entitled to received holiday vouchers, after
retirement, until the end of their life. In cases of death, the remaining spouses are
entitled to receive the benefits until the end of their life.
The principal assumptions used for the purposes of the actuarial valuations were as
follows:
Valuation at
2008

2009
Discount rate
Expected rate of inflation
Expected rate of leaving

5.54%
2.61%
2.6%-15.1%

6.07%
2.13%
2.6%-15.1%

2007
3.62%
1.9%
4.5%-11.5%

The amounts recognized in profit or loss in respect of these defined benefit plans are
as follows:
Year ended December 31,
2009
2008
2007
NIS in thousands
Current service cost
Interest on obligations
Actuarial losses recognized in the year
Benefit paid during the year

59
105
68
(112)
120

48
92
58
(104)
94

92
88
(80)
100

The amount included in the balance sheet arising from the entity's obligation in
respect of its benefits to retirees' plans is as follows:
2009
Present value of funded defined
benefit obligation

As of December 31,
2008
2007
NIS in thousands

1,910
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NOTE 11 - EMPLOYEE BENEFITS (Cont.)
D.

Defined benefit plans (cont.)
2. Benefits to retirees of holiday vouchers (Cont.)
Movements in the present value of the defined benefit obligation in the current period
were as follows:
As of December 31,
2008
NIS in thousands

2009
Opening defined benefit obligation
Current service cost
Interest cost
Actuarial losses
Benefits paid
Closing defined benefit obligation
E.

1,995
31
100
59
(275)
1,910

1,899
48
94
58
(104)
1,995

2007
1,799
92
88
(80)
1,899

Other short term employee benefits
Other short term employee benefits are benefits which it is anticipated will be utilized or
which are to be paid during a period that exceeds 12 months from the end of the period in
which the service that creates entitlement to the benefit was provided.

F.

Other long term employee benefits
Early retirement
The obligation in respect of early retirement includes an obligation for pension for the
period starting the date of the early retirement up to reaching the legal retirement age.
The amount included in the balance sheet arising from the entity's obligation in
respect of early retirement is as follows:
As of December 31,
2009
2008
2007
NIS in thousands
Present value of funded defined benefit
obligation
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NOTE 11 - EMPLOYEE BENEFITS (Cont.)
F.

Other long term employee benefits (Cont.)
Early retirement (Cont.)
Movements in the present value of early retirement in the current period were as
follows:
2009
Opening defined benefit obligation
Interest cost
Additions
Benefits paid
Closing defined benefit obligation

5,009
220
402
(1,394)
4,237

Stated in balance sheet
2009
Short term liabilities
Long term liabilities

As of December 31,
2008
2007
NIS in thousands
4,394
233
1,383
(1,001)
5,009

4,645
(251)
4,394

As of December 31,
2008
2007
NIS in thousands

1,165
3,072
4,237

1,063
3,946
5,009

992
3,402
4,394

NOTE 12 - BORROWINGS
This Note provides information about the contractual terms of the interest-bearing loans and
borrowings. For more information about the exposure of the Group to interest rate and foreign
currency risks, see Note 23
A. Composition

December
31, 2009

Current liabilities to banks
Short-term borrowings
Current maturities of long term bank loans (*)
Non-current liabilities to banks and others
Long tern bank loans
(*)

December
December
31, 2008
31, 2007
NIS thousands

670
25,307
25,977

28,815
23,903
52,718

155,302
155,302

33,736
59,713

59,044
111,762

155,302

The loans are not linked and bear interest at a variable rate. The principal of the
loan and interest are paid quarterly.
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NOTE 12 - BORROWINGS (Cont.)
B.

Terms and debt repayment table

Currency
Loans and
borrowings
from banks:
Borrowing:
NIS nominated
YTL nominated
Loans:
NIS nominated

(*)

Current Liabilities
Non-Current liabilities
December 31,
December 31,
2008
2007
2009
2008
2007
2009
NIS in thousands

Nominal
interest
rate (*)
%

NIS
YTL

3.8-4.7
20.09

670

28,530
285

59,260
96,042

-

-

-

NIS

3.25-2.75

25,307
25,977

23,903
52,718

155,302

35,140
35,140

59,044
59,044

-

As of December 31, 2009

Terms and debt repayment table
On January 2008, the Company made an agreement with an Israeli bank for prime linked
interest loan in the amount of NIS 100 million which will be repaid during a four years
period. As part of the agreement the Company agreed to the following covenants:
1.
2.

It's shareholder's equity will not be less than NIS 250 million and not less than 25%
of the total consolidated assets.
Both the Company's shareholder's Kimberly Clark and Hadera Paper separately or
together, will not hold less than 51% of the Company's share capital.

As of December 31, 2009 the Company meets all covenants agreed with banks.
As of December 31,
2009
NIS in thousands

Maturities of long term loans
First year - 2010
Second year - 2011
Third year - 2012

25,307
26,795
6,941
59,043

NOTE 13 - TRADE PAYABLES
As of December 31,
2008
2007
2009
NIS in thousands
In Israeli currency:
Open accounts
Related parties
In foreign currency:
Open accounts
Related parties

143,957
28,611

124,924
24,534

124,328
26,119

95,164
28,626
296,358
Regarding exposure to currency risks are disclosed in note 23.

97,172
40,205
286,835

82,877
28,980
262,304

The Trade payables balance include an amount of NIS 15,454 Thousands (2008: NIS 10,049
thousands, 2007: NIS 8,456 thousands) due to fixed assets purchases.
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NOTE 14 - OTHER PAYABLES AND ACCRUED EXPENSES
As of December 31,
2009
2008
2007
NIS in thousands
Accrued payroll and related expenses
Value Added Tax
Advances from customers
Derivatives liabilities (*)
Sales Agent fee accrual
Other

36,689
7,955
278
119
6,534
6,298
57,873

33,052
2,330
435
3,946
4,260
44,023

28,015
577
413
2,394
5,510
36,909

(*) Derivatives liabilities see note 23.
NOTE 15 - COMMITMENTS CONTINGENT LIABILITIES AND OTHER INFORMATION
A. Commitments
(1) The Group is obligated to pay royalties to a shareholder - see also Note 24B.
(2) The Company and its Subsidiaries lease a number of their facilities under operating
leases for varying periods with renewal options. The Company does not have an
option to purchase the leased assets at the end of the lease period .In addition the
company has a vehicles lease agreement for the period between 2008-2014 Future
minimum lease and vehicles leasing rentals as of December 31, 2009 are as
follows:

NIS in
thousands
2010
2011-2014
2015 and thereafter

25,893
80,809
92,238
198,940

B. Guarantees
(1)

As part of their normal course of business, the Company and its Subsidiaries
provided third parties with bank guarantees for contract performance, the balance of
which as of December 31, 2009 amounted to NIS 1,047 thousand.

(2)

A Subsidiary has given letter of guarantees to the local banks for a number of
contingent liabilities that have arisen as a result of the Company’s importing
transactions. The amount disclosed of NIS 2,140 thousands represents the aggregate
amount of such contingent liabilities for which the Company as an importer is
liable.
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NOTE 15 - COMMITMENTS CONTINGENT LIABILITIES AND OTHER INFORMATION
C. Legal proceedings
1. In July 2005, Clubmarket Marketing Chains Ltd. (“Clubmarket”), a customer of the
Company and one of the largest retail groups in Israel, applied for the regional court in
Tel-Aviv (“Court”) for a staying of procedures by creditors. In December 2005, the
Court approved a creditors settlement submitted by the trustees, according to which,
amongst other matters, the Company is to receive about 51% of Clubmarket’s debt to
the Company.
On September 2007 a compromise was made between the trustees and the company,
which was approved by the court, that the total approved debt of clubmarket to the
company is NIS 23.9 million. Until December 31, 2009, NIS 11 million was received
as part of the creditors' settlement.
There is not any remaining net balance of Clubmarket's debt as of December 31, 2009,
that is in excess of the doubtful accounts provision recorded in the financial
statements.
2. On July 12, 2007 a lawsuit was filled against KCTR, a Hogla Kimberly subsidiary, by
a former distributor, claiming financial loss caused to him. The amount claimed is
approximately YTL 832 thousands (NIS 2,080 thousands).KCTR filed a counter claim
for it's damage in the amount of approximately YTL 355 thousands ( NIS 888
thousands). Based on the Company’s legal counsels, management estimates that the
Company has valid arguments to oppose the lawsuit, and it is probable that its
arguments will be accepted. Therefore, no provision was recorded in the financial
statements relating to this lawsuit.
3. On April 2009, a labor- financial lawsuit filled against the Company, by a former
employee that was fired at once without advance notice and severance pay, due to firm
evidence of stealing from Company's site. The amount claimed is approximately NIS
128 thousands (Approximately US$ 32 thousands) for advance notice, severance pay
etc'. Based on the Company’s legal counsels, management estimates that the Company
has valid arguments to oppose the lawsuit, and that the Company's chances that its
arguments to oppose the lawsuit will be accepted are probable..
4. During 2009, as part of a formal tax inspection of the Turkish Tax Authorities,
KCTR's Financial Reports for the years 2004-2008 were examined.
On February 16, 2010, KCTR received a tax inspection report, following the
aforementioned inspection, according to which KCTR is required to an additional tax
payment for two matters audited, as detailed below, on the total amount of 135
millions YTL (approximately 89 millions USD) including interest and penalty.
KCTR has provided a provision at its Financial Reports for December 31, 2009, with
regards to one of these two matters (Stamp Tax) of 158 thousands YTL (approximately
104 thousands USD), which KCTR consider to be the required estimated cash outflow
for the matter.
Regarding the second matter, which is the essential part of the tax demand (tax on
capital injection from Hogla- Kimberly to KCTR), KCTR, based on its tax consultant
opinion, estimates that the likelihood that it will be demanded for the additional tax
payment in this matter, is not probable, and therefore it will not provide a provision at
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NOTE 15 - COMMITMENTS CONTINGENT LIABILITIES AND OTHER INFORMATION
(Cont.)
C. Legal proceedings (cont.)
Its Financial Reports for December 31, 2009, with regards to the second matter.
Based on its tax consultant opinion, KCTR opposes the Turkish Tax Authorities
demands regarding the second matter, and is about to appeal.
D. Other information
On May 20, 2008 the Company received from the Israeli tax authority compensation in the
amount of approximate NIS 4.5 millions. The compensation is due to loss of earnings
during a security situation that occurred in July 2006 in northern Israel and caused the
Company to partially stop its manufacturing activity in its Naharia plant.
NOTE 16 - SHARE CAPITAL
A.

Composition of Share Capital in Nominal NIS as of December 31, 2009, 2008 and 2007:
Number of Shares (*)
Issued and
Authorized fully paid up
Ordinary Shares of NIS 1.00 par value
(*)

11,000,000

9,113,473

As of December 31, 2008 the Company has completed the process of registering
600,000 shares by the registrar of companies. The shares were issued to the
shareholders of the Company as part of the merger process.

B.

Holders of ordinary shares are entitled to participate equally in the payment of cash
dividends and bonus share (stock dividend) distributions and, in the event of the
liquidation of the Company, in the distribution of assets after satisfaction of liabilities to
creditors. Each ordinary share is entitled to one vote on all matters to be voted on by
shareholders.

C.

According to the decision of the Board of Directors which took place on March 1, 2007,
the Company approved the capitalization of NIS 5.455 million of the Company's
retained earnings that were derived from Approved Enterprise activities of previous
years, by transferring the said amount from retained earnings to capital reserve.

D.

The company issued one preference Share to Hadera Paper Ltd, which gives Hadera
Paper the right to receive special dividends according to the decision of the Board from
time to time.
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NOTE 17 - REVENUE
Year ended December 31,
2008
2007
2009
NIS in thousands
A.

Sales of the Turkish subsidiary

B.

Sales to major customers
(as percentage from total net sales)
Customer A
Customer B

489,560

404,024

245,025

14%
9.5%

13.2%
10.5%

15.4%
11.8%

NOTE 18 - COST OF SALES
Year ended December 31,
2008
2007
2009
NIS in thousands
Material consumed
Purchases (*)
Salaries and related expenses
Manufacturing expenses
Depreciation
Change in finished
goods inventory

(*)

597,791
267,842
119,867
133,098
27,387
1,145,985

564,455
271,688
110,844
140,991
21,883
1,109,861

485,152
234,720
111,447
125,402
24,630
981,351

18,964
1,164,949

(12,294)
1,097,567

(12,757)
968,594

The purchases of the group are related principally to commercial operations.

NOTE 19 - SELLING AND MARKETING EXPENSES
Year ended December 31,
2009
2008
2007
NIS in thousands
Salaries and related expenses
Maintenance and transportation expenses
Advertising and sales promotion
Commissions to distributors
Royalties
Depreciation
Other

80,930
83,132
82,936
11,941
31,117
1,668
13,052
304,776
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81,744
82,676
85,589
11,541
29,584
1,695
15,908
308,737

78,014
75,025
78,634
7,141
29,296
2,285
15,647
286,042
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NOTE 20 - GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES
Year ended December 31,
2009
2008
2007
NIS in thousands
Salaries and related expenses
Administrative and computer services
Services provided by Shareholder
Office maintenance
Depreciation
Provision for doubtful accounts
Other

36,434
13,005
1,373
3,549
832
(1,724)
9,628
63,097

35,224
12,118
1,380
4,392
749
1,459
11,197
66,519

32,097
10,862
1,295
5,412
956
(1,962)
10,928
59,588

NOTE 21 - FINANCING INCOME AND EXPENSES
A.

FINANCING INCOME

Exchange rate differences
Interest from long-term and short-term
bank deposits
Interest income from tax authorities
Application of amortized cost method on
Receivables and payables.
Finance expense from derivative
Due to capital note to related parties
Other

B.

Year ended December 31,
2009
2008
2007
NIS in thousands
1,024
8,388
213
1,164

612
631

230
-

1,434
683
39
4,557

2,379

-

1,560
132
13,702

1,560
1,790

FINANCING EXPENSES
Year ended December 31,
2009
2008
2007
NIS in thousands
Interest on long-term bank loans
Interest on Short-term bank loans
Exchange rate differences
Interest expenses to tax authorities
Finance Expenses from derivative
Other

1,395
807
839
3,041
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4,595
4,499
3,002
259
12,355

26,815
9
158
1,779
566
29,327
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NOTE 22 - INCOME TAX
A.

Recognized tax assets and deferred tax liabilities
Tax assets and deferred tax liabilities are attributed to the following items
Changes in temporary differences during the year (NIS in thousands)

Property, plant and equipment
Doubtful debts
Derivatives
Employee benefits
Expenses accruals
Tax carry forward losses
Other

Balance at
December 31,
2008

Charged to
profit and
loss

39,498
(1,399)
433
(4,848)
(59)

1,562
975
(791)
25

(401)
-

(6,287)
(27)
50
-

34,773
(451)
32
(5,589)
(33)

33,625

1,772

(401)

(6,264)

28,732
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Charge to other
comprehensive
income

Balance at
Change in December
31, 2009
Tax rate
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NOTE 22 - INCOME TAX (Cont.)
A.

Recognised tax assets and deferred tax liabilities (Cont.)
Balance at Charged to
January profit and
1, 2007
loss

Property, plant and
equipment
Doubtful debts
Derivatives
Employee benefits
Expenses accruals
Tax carry forward
losses
Other

Charged
to equity

Exchange
difference

Change Balance at
in Tax December
rate
31, 2007

Charged
to profit
and loss

Charged
to equity

Exchange Change in
difference Tax rate

Balance at
December
31, 2008

33,902
(4,679)
(34)
(3,183)

6,118
2,878
(2,404)

(519)
-

46
(31)
(27)

141
284

40,066
(1,691)
(553)
(5,330)

(54)
112
(410)

986
-

(514)
50
447

130
445

39,498
(1,399)
433
(4,848)

(1,852)

(1,676)

-

(290)

-

(3,818)

2,997

-

821

-

-

(27,047)
84

27,816
(273)

-

(769)

-

(189)

130

-

-

-

(59)

(2,809)

32,459

(519)

(1,071)

425

28,485

2,775

986

804

575

33,625
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NOTE 22 - INCOME TAX (Cont.)
B.

Deferred taxes are presented in the balance sheet as follows:
2009
Long-term liabilities (in respect
of depreciable assets)
Long-term Assets

2008
2007
NIS in thousands

33,631
(4,899)
28,732

38,014
(4,389)
33,625

39,730
(11,245)
28,485

For 2009 - Deferred taxes were computed at rates between 18%-26%, primarily – 20.5%.
For 2008 - Deferred taxes were computed at rates between 20%-27%, primarily – 24.5%.
For 2007 - Deferred taxes were computed at rates between 20%-28%, primarily – 24.5%.
As of December 31, 2009 deferred tax liability at the amount of NIS 32 thousand (2008 –
NIS 433) due to revaluation of financial instruments treated as cash flow hedges was
recognized directly to equity.
C.

Deferred tax assets that were not recognised
The calculation of deferred taxes does not take into account the taxes that would be
applicable in case of realization of the investment in subsidiaries and associates, since the
Group intends to retain the investment. Deferred taxes in respect of a distribution of profit
in Israeli subsidiaries were also not taken into account, since the dividends are not
taxable. In addition, unutilized deferred tax assets in respect of losses carried forward,
were not recognized in cases where future taxable income against which they can be
utilized, is not foreseen.
As of December 31, 2009 carry forward tax losses deriving from the Turkish
subsidiary sum up to NIS 246.6 (98.7 YTL) millions. The Company has examined the
validity of the deferred tax assets deriving from its Turkish subsidiary. As a result of this
examination, the deferred tax asset due to carry-forward tax losses in the Turkish
subsidiary was fully amortized in the amounts of NIS 26,509 thousand for the year ended
December 31, 2007. As of December 31, 2009 deferred tax assets were not recognized in
respect of utilizing tax losses in the Turkish subsidiary since it is not anticipated that there
will be taxable income against which the tax benefits can be utilized.
According to the Turkish law, carry forward tax losses can be utilized for a five years
period only, unrecognized tax losses of KCTR will expire as follow:
An amount of NIS 24.7, 81.6, 80.6, 7.6 and 6.9 will expire between 2010-2014,
respectively. The balance of unrecognized deferred tax assets in respect of losses for tax
purposes is approximately NIS 75 million.

D.

Income tax attributable directly to other comprehensive income
2009

Total tax recognized directly in equity
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2008
2007
NIS in thousands

(199)

155

531
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NOTE 22 - INCOME TAX (Cont.)
E.

F.

Tax Ccomposition

2008
2007
2009
NIS in thousands

Current taxes
Taxes in respect of prior years

48,715
-

43,902
221

33,082
(1,421)

Deferred taxes - A. above

(4,489)

3,350

32,884

44,226

47,473

64,545

Reconciliation of the statutory tax rate to the effective tax rate:

Income before income taxes

2009
2008
2007
NIS in thousands
195,321 137,100
33,913

Statutory tax rate (see H. below)
Tax computed by statutory tax rate-

26%
50,783

27%
37,017

29%
9,835

(4,268)
1,024
(48)

(2,104)
2,297
(90)

8,159
1,326
(505)

3,027
(6,177)
(185)
70
44,226

5,483
4,244
651
579
221
(825)
47,473

20,216
27,255
(762)
331
(1,421)
111
64,545

Tax increments (savings) due to:
Income (Expenses) in reduced tax rate
Non-deductible expenses
Non-taxable income
Unrecorded deferred taxes in connection with tax
loss carry forward
Amortizing differed taxes
Reduction in corporate tax rates (see H. below)
Differences arising from basis of measurement
Income (Expenses) taxes for prior years
Other differences, net

G.

Current Tax Balance
2008
2007
2009
NIS in thousands
Current taxes assets
Current tax liabilities
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137

12,219

26,631

5,413

2,260
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NOTE 22 - INCOME TAX (Cont.)
H.

The Company and its Israeli Subsidiaries are subject to the Income Tax Ordinance and
the Income Tax Law (Inflationary Adjustments), 1985. Under the inflationary
adjustments law, results for tax purposes are measured in real terms, having regard to the
changes in the Israeli CPI. The Company and its subsidiaries in Israel are taxed under
this law.
On February 26, 2008, the Knesset ratified the third reading of the Income Tax Law
("Inflation Adjustments") (Amendment 20) (Limitation of Term of Validity) - 2008
(hereinafter: "The Amendment"), pursuant to which the application of the inflationary
adjustment law will terminate in tax year 2007 and as of tax year 2008, the law will no
longer apply, other than transition regulations whose intention it is to prevent distortions
in tax calculations.
According to the amendment, in tax year 2008 and thereafter, the adjustment of revenues
for tax purposes will no longer be considered a real-term basis for measurement.
Moreover, the linkage to the CPI of the depreciated sums of fixed assets and carryover
losses for tax purposes will be discontinued, in a manner whereby these sums will be
adjusted until the CPI at the end of 2007 and their linkage to the CPI will end as of that
date.
Non-Israeli Subsidiaries are subject to income tax provisions of their home country.
The Company is an industrial company in conformity with the Law for the
Encouragement of Industry (Taxes), 1969. The principal benefit that the Company is
entitled to under this law is accelerated depreciation rates and reduced tax rates.
According to this law the Company and Shikma (formerly a subsidiary) filed
consolidated tax returns until December 31, 2005. On December 31, 2005, Shikma was
merged into the Company.
On January 15,2009 the Company received an approval from the investment center for
the merger of the Company and its subsidiary Shikma which took place at the end of
2005.
During 2002, the Company’s program for the establishment of a new facility for
manufacturing paper was granted Approved Enterprise status in accordance with the Law
for the Encouragement of Capital Investments, 1959, under “alternative benefits” track.
The approval program is for total investments of approximately NIS 97 million.
According to the terms of the program, income derived from the Approved Enterprise
will be tax-exempt for a period of 10 years commencing in the year in which the program
was substantially completed. Distribution of dividends from tax exempt profits of the
Approved Enterprise will be subject to income tax at a rate equal to the income tax rate of
the Approved Enterprise had the Company not elected the alternative benefits track. The
Company completed the investments relating to the new facility. Commencement of
operations was during 2003.
The Company filed a final report to the Investment center, An approval has not yet been
given yet.
The Company and its subsidiary Shikma Ltd. possess final tax assessments through 2003.
Hogla Kimberly Marketing Ltd., a subsidiary of the Company, posses' final tax
assessments through 2004.
Mollet Marketing Ltd., a subsidiary of the Company, posses' final tax assessments
through 2004.
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NOTE 22 - INCOME TAX (Cont.)
H.

(Cont.)

On July 14, 2009 Knesset passed the Economic Efficiency Law (legislative amendments to
implement the economic plan for the years 2009 and 2010) - 2009, which stipulates, inter alia,
an additional gradual reduction in the rate of companies tax to 18% in the 2016. tax year and
thereafter. According to these amendments, the rate of company tax applying to the 2009 tax
year and thereafter are as follows: 2009 tax year - 26%, 2010 tax year - 25%, 2011 tax year 24%, 2012 tax year - 23%, 2013 texture - 22%, 2014 tax year - 21%, 2015 tax year - 20%, and
in the 2016 tax year and thereafter there will be a companies tax rate of 18%.
The change in the tax rates have decreased the deferred taxes liability as of December 31, 2009
in the amount of NIS 6,177 thousand.
NOTE 23 - FINANCIAL INSTRUMENTS
General
In the normal course of business, Hogla-Kimberly is exposed to credit, liquidity and market
risks, as well as interest and currency risks. The Company monitors these risks on a constants
basis.
The Group's policy is to hedge the exposure from fluctuations in foreign exchange rates to
minimize its exposure to fluctuations of foreign currency rates. The hedging is according to a
policy adopted by the Company's Board of Directors.
A.

Significant accounting policies
Details as to the significant accounting policies and methods adopted, including the
criteria for recognition, the basis of measurement and the basis on which income and
expenses are recognized, in respect of each class of financial asset, financial liability and
equity instrument are disclosed in note 2 to the financial statements.

B.

Categories of financial instruments
As of December 31,
2009
2008
2007
NIS in thousands
Financial assets
Derivative instruments
Loans and receivables
(including cash and cash equivalents)
Financial liabilities
Derivative instruments in designated hedge
accounting relationships
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2,041

-

399,457

301,593

297,314

119

-

2,394
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NOTE 23 - FINANCIAL INSTRUMENTS (Cont.)
C.

Credit risk
Credit risk refers to the possibility that counterparty will fail to meet its contractual
obligations, resulting in financial loss to the Company.
Commencing November 2007 Hogla Kimberly is covered by a credit insurance policy,
which partially covers it's most major customers. In accordance with its policy
conditions, the company will be reimbursed starting from an annual loss of US dollars
200 thousands to a maximum of US dollars 10 million, subject to deductible conditions.
The revenues of the Company and its Israeli subsidiaries are mainly in Israel and derived
from two major customers and a large number of smaller customers. Trade receivables in
the Turkish subsidiary consist of a limited number of customers, where no single
counterparty or any company of counterparties having similar characteristics.
The Company has a policy of creditworthy customers and obtaining sufficient collaterals
where possible as a means of mitigating the risk of financial loss from defaults,
For each customer, where possible, the Company checks its credit rating with an external
credit rating companies to assess the potential customer’s credit quality and help in
defining its credit limit. Credit limit for each customer is determined and approved
according to the Company's policy taking into account its rating and collaterals.
Management regularly monitors the balance of trade receivables and the financial
statements include an allowance for doubtful accounts based on management's
estimation.
The exposure to credit risks relating to trade receivables is limited due to the relatively
large number of customers and to the credit insurance.
The carrying amount of financial assets recorded in the financial statements, which is net
of impairment losses, represents the group's maximum exposure to credit risk (without
taking account of the value of any collateral obtained).
Cash and cash equivalents are deposited with major banks in Israel and abroad.
Therefore, it is not expected that such banks will fail to meet their obligations.

D.

Liquidity risk
Liquidity risk is the risk that the Group could experience difficulties in meeting its
commitments to creditors as financial liabilities fall due for payment. The Group manages
its liquidity risk by maintaining sufficient reserves, committed borrowing facilities and
other credit lines as appropriate.
The following table presents the Group's outstanding contractual maturity profile for its
non-derivative financial liabilities. The analysis presented is based on the undiscounted
contractual maturities of the Group's financial liabilities, including any interest that will
accrue. Non-interest bearing financial liabilities which are due to be settled in less than 12
months from maturity equal their carrying values, since the impact of the time value of
money is immaterial over such a short duration.
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NOTE 23 - FINANCIAL INSTRUMENTS (Cont.)
D.

Liquidity risk (Cont.)
Maturity profile of outstanding financial liabilities
1 year

E.

1-2 years 2-4 years
NIS in thousands

Total

2009
Supplier payables
Borrowings
Total

296,359
25,977
322,336

26,795
26,795

6,941
6,941

296,359
59,713
356,072

2008
Supplier payables
Borrowings
Total

286,835
52,718
339,553

25,307
25,307

26,795
26,795

286,835
104,820
391,655

2007
Supplier Payables
Borrowings
Total

262.304
155,302
417,606

-

-

262,304
155,302
417,606

Exchange rate risk
The Group is exposed to foreign currency risks mainly due to payments for purchases of
raw materials and finished goods inventory and purchases of equipment and spare parts
linked to the dollar or the Euro. In applying a policy of minimizing the exposure, the
Group makes forward transactions against the dollar and euro.
The carrying amounts of the Group's foreign currency denominated monetary assets and
monetary liabilities at the reporting date are as follows:
31, December 2009
NIS thousands
EURO
NIS in thousands
38,586
748
35,583
1,328
25,002
61,536

USD
Cash and cash equivalents
Trade receivables
Borrowings
Trade payables

YTL
22,975
34,738
670
30,576

December31, 2008
NIS thousands
USD
Cash and cash equivalents
Trade receivables
Borrowings
Trade payables

17,886
30,268
86,547
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NIS in thousands
954
2,970
26,575

YTL
4,106
21,284
285
16,296
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NOTE 23 - FINANCIAL INSTRUMENTS (Cont.)
E.

Exchange rate risk (Cont.)
December31, 2007
NIS thousands
USD
Cash and cash equivalents
Trade receivables
Borrowings
Trade payables

17,422
22,835
54,381

EURO
NIS in thousands
3,165
250
26,905

YTL
2,327
38,114
96,042
20,657

The following table details the Group's sensitivity to a 10% increase and decrease in the
NIS against the relevant foreign currencies. 10% is the sensitivity rate used when
reporting foreign currency risk internally to key management personnel and represents
management's assessment of the reasonably possible change in foreign exchange rates.
The sensitivity analysis includes only outstanding foreign currency denominated
monetary items and adjusts their translation at the period end for a 10% change in foreign
currency rates. A positive number below indicates an increase in profit and other equity
where the NIS strengthens 10% against the relevant currency. For a 10% weakening of
the NIS against the relevant currency, there would be an equal and opposite impact on the
profit and other equity, and the balances below would be negative.
USD Impact
2009
Profit or loss (1)
Other equity (2)

(5,671)
1,737

EUR Impact
2008
2008
2008
NIS in thousands
(6,585)
(542)
(1,182)
1,873
740
811

(1)

This is mainly attributable to the exposure outstanding on receivables, cash and
payables at year end in the Group, and forward foreign exchange contracts.

(2)

This is as a result of the changes in fair value of derivative instruments designated as
cash flow hedges.

Forward foreign exchange contracts
The Company hedges its exposure of itself and its Israeli subsidiaries by entering into
forward foreign exchange contracts, according to a policy adopted by the Company's
Board of Directors, to manage the risk associated with anticipated purchase transaction.
The Company hedges 80% of its forecasted payments to suppliers of its forecasted
exposure for a period of six month forward.
These hedging transactions are treated as cash flow hedges and the resulting gain or loss
is recognized in other comprehensive income.
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NOTE 23 - FINANCIAL INSTRUMENTS (Cont.)
E.

Exchange rate risk (Cont.)
The following table details the forward foreign currency (FC) contracts outstanding as at
the reporting date:
Buy Currency

Outstanding contracts
Less than 3 months
3 to 6 months
Less than 3 months
3 to 6 months

USD
USD
EUR
EUR

Sell Currency
NIS
NIS
NIS
NIS

Fair value
NIS
2,360
1,503
809
411

The Company does not hedge its foreign currency exposure to the YTL in respect of its
investment in the Turkish subsidiary.
F.

Fair Value of Financial Instruments
The financial instruments of the Group consist primarily of non-derivative assets and
liabilities. Non-derivative assets include cash and cash equivalents, receivables and other
current assets. Non-derivative liabilities include trade payables and other current
liabilities. Due to the nature of these financial instruments, their fair value, generally, is
identical or close to the value at which they are presented in the financial statements,
unless stated otherwise.

NOTE 24 - RELATED PARTIES AND INTERESTED PARTIES
The Company is owned by Kimberly Clark Corp. (“KC” or the “Parent Company”) (50.1%)
and Hadera Paper Ltd. (“Hadera Paper”) (49.9%).
Transactions between the Company and its subsidiaries, which are related parties of the
Company, have been eliminated on consolidation and are not disclosed in this note. Details of
transactions between the group and other related parties are disclosed below:
A.

Balances with Related Parties
2009

December 31,
2008
NIS Thousands

2007

Trade receivables

35,682

30,212

22,678

Other current assets
Capital note - shareholder
Trade payables

948
72,339

32,770
79,683

31,210
55,099
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NOTE 24 - RELATED PARTIES AND INTERESTED PARTIES (Cont.)
B.

Transactions with Related Parties

Sales to related parties (1)

December 31,
2008
NIS Thousands
243,212
216,841

Cost of sales (2)

256,696

268,476

188,252

Royalties to the shareholders (3)

31,117

29,584

28,069

General and administrative expenses (*) (4)

11,980

12,488

10,944

2009

2007
82,217

(*)

Company - excludes Subsidiaries.

(1)

Sales of finished goods to companies in KC group and Hadera Paper.

(2)

Mainly purchase of finished goods from companies in KC group and Hadera Paper
group.

(3)

The group is obligated to pay royalties to KC.

(4)

The Company leases its premises in Hadera and Naharia from Hadera Paper and
receives certain services (including energy, water, maintenance, computer and
professional services) under agreements, which are renewed based on shareholders
agreements.

C.

D.

Compensation of key management personnel
Total remuneration of key management during the year was NIS 9,891 thousands (2008:
NIS 11,939 thousands). The amounts include costs relating to options (*) granted to
senior managements to shares of the Company's shareholders.
(*) The Company's senior management was rewarded by allotment of KC's and Hadera
Paper's share options. The cost of the benefit was determined as the fair value on the
grant day and this amount is being charged to the income statement over the vesting
period. The company's debt resulting from the grant will be paid in cash to both
shareholders.
The fair value of the options granted as aforementioned was estimated by applying
the economic models.
The total expenses resulting from the aforementioned grant for the year ended
December 31, 2009 was NIS 589 thousand (2008: NIS 1,652 thousands).
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NOTE 25 - Dividends
(1)

On March 19, 2009 Hogla-Kimberly distributed dividend in the amount of NIS 32.77
million to the holder of the preference share.

(2)

On February 26, 2009 the board of directors decided to distribute Dividend in the
amount of Dollar 10 million from the unapproved enterprise retained earnings of 2008
to the holders of the ordinary shares. On July 1, 2009 the company paid the Dividend.

(3)

On July 30, 2009 the board of directors decided to distribute Dividend in the amount of
Nis 19,015 thousand from the unapproved enterprise retained earnings accumulated as
of June 30, 2009 to the holders of the ordinary shares On October 1, 2009 the company
paid Dividend.

(4)

On October 22, 2009 the board of directors decided to distribute Dividend in the
amount of Nis 40 million from the unapproved enterprise retained earnings accumulated
as of September 30, 2009 to the holders of the ordinary shares. The dividend was paid
On January 20, 2010.

NOTE 26 - SUBSEQENT EVENTS
On February 18, 2010 the board of directors decided to distribute Dividend in the amount
of Nis 20 million from the unapproved enterprise retained earnings to the holders of the
ordinary shares. The dividend will be paid during May 2010.
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חלק ד'

פרטים נוספים על התאגיד
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תוכן העניינים

עמוד

נושא

תוכן

תקנה  10א

תמצית דוחות רווח והפסד רבעוניים

1

תקנה  10ג

שימוש בתמורת ניירות ערך תוך התייחסות
ליעדי התמורה עפ"י התשקיף

1

תקנה 11

רשימת השקעות בחברות-בת ובחברות קשורות
בתאריך המאזן

1

תקנה 12

שינויים בהשקעות
קשורות בשנת הדוח

ובחברות

1

תקנה 13

הכנסות של חברות-בת וחברות
והכנסות התאגיד מהן לתאריך המאזן

קשורות

1

תקנה 14

רשימת קבוצות של יתרות הלוואות שניתנו
לתאריך המאזן אם מתן ההלוואות היה אחד
מעיסוקיו העיקריים של התאגיד

2

תקנה 20

מסחר בבורסה  -ני"ע שנרשמו למסחר/
הפסקות מסחר  -מועדים וסיבות

2

תקנה 21

תגמולים לבעלי עניין -ולנושאי משרה בכירה

2

תקנה 22

עסקאות עם בעלי שליטה

2

תקנה 24

מניות וני"ע המירים המוחזקים ע"י בעלי ענין
בתאגיד ,בחברת-בת או בחברה קשורה סמוך
ככל האפשר לתאריך הדוח

2

תקנה  24א

הון רשום ,הון מונפק וניירות ערך המירים

2

תקנה  25א

מען וכתובת

3

בחברות-הבת
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עמוד

נושא

תוכן

תקנה 26

הדירקטורים של התאגיד

3

תקנה  26א

נושאי משרה בכירה של התאגיד

4

תקנה  26ב

מורשה חתימה של התאגיד

4

תקנה 27

רואה החשבון של התאגיד

4

תקנה 28

שינוי בתזכיר או בתקנות

4

תקנה 29

המלצות והחלטות המנהלים

4

תקנה  29א

החלטות החברה

4

נספח א'

תמצית דוחות רבעוניים

6

נספח ב'

רשימת ההשקעות בחב' בת ובחב' קשורות

9

נספח ג'

רשימת הכנסות של חברות בת וחב' קשורות

10

נספח ד'

תגמולים לנושאי משרה בכירה

11

נספח ה'

עסקאות עם בעלי שליטה

15

נספח ו'

רשימת אחזקות בעלי עניין

19

נספח ז'

רשימת הדירקטורים

20

נספח ח'

רשימת נושאי משרה בכירה בתאגיד

30
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שם החברה:

נייר חדרה בע"מ

מס' חברה ברשם:

ח.צ52-0018383-3 .

כתובת:

ת.ד ,142 .חדרה 38101

טלפון:

04-6349405

פקסימיליה:

04-6339740

תאריך המאזן:

31.12.09

תאריך הדוח:

7.3.10

תקנה  10א  -תמצית דוחות רווח והפסד רבעוניים
תמצית הדוחות הרבעוניים מצ"ב כנספח א' לדוח זה.

תקנה  10ג  -שימוש בתמורת ניירות ערך תוך התייחסות ליעדי התמורה עפ"י התשקיף
אין.

תקנה  - 11רשימת השקעות בחברות-בת ובחברות קשורות בתאריך המאזן
רשימת ההשקעות מצ"ב כנספח ב' לדוח זה.

תקנה  - 12שינויים בהשקעות בחברות-הבת ובחברות קשורות בשנת הדוח
אין.

תקנה  - 13הכנסות של חברות-בת וחברות קשורות והכנסות התאגיד מהן לתאריך המאזן
רשימת ההכנסות מצ"ב כנספח ג' לדוח זה.

1

תקנה  - 14רשימת קבוצות של יתרות הלוואות שניתנו לתאריך המאזן אם מתן ההלוואות היה אחד
מעיסוקיו העיקריים של התאגיד
אין.
תקנה  - 20מסחר בבורסה  -ני"ע שנרשמו למסחר /הפסקות מסחר  -מועדים וסיבות
בתקופת הדוח נרשמו למסחר  98מניות בשל מימוש  1064אופציות ,מתוך תכנית האופציות לעובדי
החברה .לפרטים אודות תכנית האופציות ראה סעיף  13.4.5לדוח התקופתי ליום .31.12.09
בתקופת הדוח חלו הפסקת מסחר ביום:
 -9.11.09פרסום מאזן רבעוני.

תקנה  – 21תגמולים לבעלי עניין ולנושאי משרה בכירה
מצ"ב פירוט בנספח ד'.

תקנה  -22עסקאות עם בעל שליטה
מצ"ב פירוט בנספח ה'.

תקנה  - 24מניות וני"ע המירים המוחזקים ע"י בעלי ענין בתאגיד ,בחברת-בת או בחברה קשורה סמוך
ככל האפשר לתאריך הדוח
רשימת אחזקות בעלי ענין מצ"ב כנספח ו' לדוח זה.
תקנה 24א – הון רשום ,הון מונפק וניירות ערך המירים
ההון הרשום ליום  31.1.09של התאגיד 20,000,000 :מניות.
ההון המונפק ליום  31.1.09של התאגיד 5,060,872 :מניות.
בחודש נובמבר  2007בוצעה הקצאה פרטית של  1,012,585מניות רגילות של החברה לבעלי השליטה
בחברה ולגופים מוסדיים ופרטיים ,כנגד השקעה בסך כולל של כ 213 -מיליון ש"ח .התמורה שהתקבלה
בגין הקצאת המניות המוצעות כאמור לעיל משמשת למימון חלקי של רכישת המכונה החדשה לייצור נייר

2

אריזה ,כמפורט בסעיף  9.1.4.3לדוח התקופתי .ביום  25.11.07ניתן אישור להקצאה הפרטית באסיפה
כללית מיוחדת של החברה.
ביום  14.1.08אישר דירקטוריון החברה ,בהמשך לאישור ועדת הביקורת של החברה ,אימוץ תוכנית תגמול
לעובדים בכירים ונושאי משרה בקבוצה ,לפיה יוקצו עד  285,750כתבי אופציה )נכון למועד הדוח ובהתאם
למימושים שבוצעו עד כה ולאופציות שפקעו 261,500 ,כתבי אופציה( הניתנים למימוש ,כל אחד ,למניה
רגילה בת  0.01ש"ח ע.נ .של החברה ,לעובדים בכירים ונושאי משרה בקבוצה ואשר היוו נכון למועד אישור
ההקצאה כ 5.65% -מהון המניות המונפק של החברה .במהלך הרבעון הראשון לשנת  2008הוענקו
 250,500אופציות כאמור .ב 8 -לינואר  2009הוענקו  34,000אופציות ,מתוך  35,250אשר הוקצו לנאמן,
כמאגר להענקות עתידיות .ביום  9באוגוסט  ,2009בוטלה יתרת כתבי האופציה אשר הוחזקה בידי הנאמן
בסך  1,250כתבי אופציה .במהלך שנת  2009מומשו  1064כתבי אופציה ל 98 -מניות )דילול של
 (0.001%ופקעו  17,686כתבי אופציה .במהלך שנת  2008פקעו  4,250כתבי אופציה .ליום  31בדצמבר
 261,500 ,2009אופציות טרם מומשו.
בהמשך לתשקיף המדף אשר פרסמה החברה ביום  26במאי  ,2008השלימה החברה ביום  16ביולי 2008
הנפקת שתי סדרות אג"ח )סדרות  3ו (4 -בסך כולל של  308,060אלפי ש"ח .בניכוי הוצאות הנפקה
התקבלה בחברה תמורה נטו בסך של כ 306,609 -אלפי ש"ח .ביום  17באוגוסט  2008השלימה החברה
גיוס נוסף בסך כולל של  120,000אלפי  ₪בתמורה להקצאת  114,997אלפי  ₪ע.נ .אגרות חוב מסדרה .4
בניכוי הוצאות הנפקה התקבלה בחברה תמורה נטו בסך של כ 119,826 -אלפי  .₪סך התמורה נטו
שהתקבלה בחברה משני הגיוסים הנה סכום כולל של כ 426,435 -אלפי .₪

תקנה  25א – מען וכתובת
המען הרשום של התאגיד:

ת.ד 142 .אזור התעשיה חדרה .38101

כתובת הדואר האלקטרוני:

hq@hadera-paper.co.il

מס הטלפון:

04 -6349349

מס' הפקס:

04-6339740

תקנה  - 26הדירקטורים של התאגיד
רשימת הדירקטורים ופרטיהם מצ"ב כנספח ז'.
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תקנה  26א'  -נושאי משרה בכירה של התאגיד
רשימת נושאי משרה בכירה ופרטיהם מצ"ב כנספח ח'.
תקנה 26ב'  -מורשה חתימה של התאגיד
אין.

תקנה  - 27רואה החשבון של התאגיד
רואי-החשבון של התאגיד בתקופת הדוח הם ברייטמן אלמגור ושות' מען משרדו רח' מעלה שחרור 5
חיפה.
למיטב ידיעת התאגיד ,רואי החשבון אינם בעלי ענין או בני משפחה של בעלי ענין או של נושאי משרה
בכירה בתאגיד.
תקנה  – 28שינוי בתזכיר או בתקנות בשנת הדיווח
אין.
תקנה  – 29המלצות והחלטות המנהלים
ביום  3.6.08הודיעה החברה על החלטת ועדת הביקורת ודירקטוריון אשר אושררה ביום  13.7.08בדבר
עדכון הגמול השנתי וגמול ההשתתפות של כל הדירקטורים בחברה ,לרבות הדירקטורים שהנם בעלי
שליטה או קרוביהם והדירקטורים החיצוניים בחברה ,בהתאם לתקנות החברות )כללים בדבר גמול והוצאות
לדירקטור חיצוני( ,התש"ס ,2000 -החל מיום  .10.7.08שכר הדירקטורים לשנת  2009אושר על ידי
דירקטוריון החברה ביום  ,8.3.09ללא שינוי.
ביום  1.10.09הודיעה החברה כי מר ארי ברונשטיין חדל לכהן כדירקטור בחברה.

תקנה  29א – החלטות החברה
דירקטוריון החברה החליט ביום  10.5.2004על מתן התחייבות לשיפוי של כל אחד מנושאי המשרה
בחברה ,בשל כל חבות או הוצאה כמפורט להלן ,שתוטל עליו עקב פעולות שעשה )לרבות פעולות לפני
תאריך כתב השיפוי( ו/או שיעשה בתוקף היותו נושא משרה בחברה ,הקשורות במישרין או בעקיפין
לאירועים המפורטים בתוספת לכתב השיפוי ,לחלקם או כל הקשור בהם ,במישרין או בעקיפין ,ובלבד
שסכום השיפוי על פי מכלול כתבי השיפוי אשר יוענקו לעניין זה לנושאי המשרה בחברה ,על פי החלטת
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הדירקטוריון לא יעלה על סכום מצטבר השווה ל 25% -מההון העצמי של החברה לפי דוחותיה הכספיים
האחרונים )מאוחד( שפורסמו לפני מתן השיפוי בפועל .ביום  21.06.06אישרה האסיפה הכללית תיקון
לסעיף  .1.1לכתבי השיפוי ,בהתאמה לתיקון  3לחוק החברות ובהתאם לתיקון תקנון החברה.
ביום  ,14.7.09אישרה האסיפה הכללית של החברה ,לאחר שהתקבל אישור ועדת הביקורת ודירקטוריון
החברה ,עריכת ביטוח אחריות נושאי משרה בהיקף של  6מליון דולר.
נייר חדרה בע"מ
תאריך החתימה 7 :במרס2010 ,
שמות החותמים:
עופר בלוך  -מנכ"ל התאגיד.
שאול גליקסברג -סמנכ"ל כספים ופיתוח עסקי.

5

נספח א'
תקנה  10א'  -תמצית דוחות רווח והפסד רבעוניים מאוחדים
)באלפי ש"ח(
ינואר-מרץ 2009
229,881
מכירות  -נטו
192,510
עלות המכירות
37,371
רווח גולמי

אפריל-יוני 2009
204,153
180,685
23,468

יולי-ספטמבר 2009
220,371
188,413
31,958

אוק'-דצמבר 2009
237,590
204,069
33,521

שנת 2009
891,995
765,677
126,318

הוצאות מכירה ושיווק ,הנהלה וכלליות ואחרות:
מכירה ושיווק
הנהלה וכלליות
אחרות
סה"כ הוצאות
רווח )הפסד( מפעולות רגילות

18,016
14,231
)(13,388
18,859
18,512

16,966
15,686
)(4,577
28,075
)(4,607

17,840
13,255
)(381
30,714
1,244

19,176
15,795
)(1,888
33,083
438

71,998
58,967
)(20,234
110,731
15,587

הכנסות מימון
הוצאות מימון
הוצאות מימון ,נטו
רווח )הפסד( לאחר מימון

3,031
7,581
4,550
13,962

783
6,228
5,445
)(10,052

593
5,406
4,813
)(3,569

320
3,777
3,457
)(3,019

4,727
22,992
18,265
)(2,678

חלק ברווחי )הפסדי( חברות כלולות  -נטו ממס
רווח לפני מיסים על הכנסה
הוצאות )הכנסות( מיסים על הכנסה
רווח נקי לתקופה

15,048
29,010
9,954
19,056

19,857
9,805
)(5,545
15,350

28,988
25,419
)(10,434
35,853

23,466
20,447
)(1,042
21,489

87,359
84,681
)(7,067
91,748

19,079
)(23
19,056
3.77
3.77
5,060,774
5,060,774

15,637
)(287
15,350
3.09
3.09
5,060,774
5,060,774

35,445
408
35,853
7.00
7.00
5,060,774
5,060,774

21,069
420
21,489
4.17
4.17
5,060,788
5,060,788

91,230
518
91,748
18.03
18.03
5,060,788
5,060,788

רווח נקי מיוחס ל:
בעלי מניות החברה
זכויות המיעוט
רווח נקי )הפסד( בסיסי למניה )ב(₪-
רווח נקי )הפסד( מדולל למניה )ב(₪-
מספר המניות ששימשו לחישוב הרווח הבסיסי למניה
מספר המניות ששימשו לחישוב הרווח המדולל למניה
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נספח ב'1-
תקנה  – 11רשימת השקעות בחברות בנות ובחברות כלולות  -חברות המוחזקות על ידי החברה -מעודכן ליום  31בדצמבר 2009
שם החברה

מספר
המניה
בבורסה

סוג מניה ו-
ע".נ בש"ח

מספר
המניות

סה"כ ערך
נקוב שקל
חדש

שעורי ההחזקה ב % -החברה וחברות
בת בבעלות מלאה
בזכות למנות
בהצבעה
בהון
דירקטורים

ערכם בדוח
הכספי הנפרד
של התאגיד
כמשמעותו
בתקנה 9ג'
179,669

100

100

100

ל.ר

-

גרפיטי שיווק ציוד משרדי ונייר
בע"מ
כרמל מערכות מיכלים בע"מ

-

רג' 1

1,000

1,000

)(10,619

100

100

100

ל.ר

-

-

רג' 1

1,553,764

1,553,764

144,743

89.3

89.3

89.3

ל.ר

-

פרנקל-כ.ד .בע"מ

-

נייר חדרה פיתוח ותשתיות בע"מ

-

רג' א' 1
רג' ב' 1
רג' 1

5,749,387
1,032
100

5,749,387
1,032
100

11,158

54.74

ל.ר

-

161,930

**100

54.73
**100

.1חברות בנות
אמניר תעשיות מיחזור בע"מ

-

רג' 1

5,367,000

5,367,000

שער הבורסה
לתאריך המאזן
בש"ח למניה

הערות

54.73
**100

ל.ר

-

נייר חדרה תעשיות בע"מ
מפעלי נייר אמריקאיים ישראליים
שיווק ) (1992בע"מ

-

רג' 1
רג' 1

100
100

100
100

137,965
)(2,023

**100
***100

**100
***100

**100
***100

ל.ר
ל.ר

חברה לא פעילה

דפניר מערכות אריזה בע"מ

-

רג' 0.0001

1,250,000

125

)(893

***100

***100

***100

ל.ר

חברה לא פעילה

נירעוז חברה להשקעות בע"מ

-

רג' 0.0001

6

0.0006

79,153

**100

**100

**100

ל.ר

חברה לא פעילה

 .2חברות כלולות
חוגלה-קימברלי בע"מ

-

מונדי נייר חדרה בע"מ

-

רג' 1
בכורה 1
רג' 1

4,547,622
1
499

4,547,622
1
499

227,883

49.9

49.9

49.9

ל.ר

-

77,450

49.9

49.9

49.9

ל.ר

-

* מספר המניות המוחזקות על ידי החברה.
** כולל מניה אחת המוחזקת ע"י מפעלי נייר אמריקאיים ישראליים שיווק ) (1992בע"מ )חברה לא פעילה(.
*** כולל מניה אחת המוחזקת ע"י נירעוז חברה להשקעות בע"מ )חברה לא פעילה(.
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נספח ב'2-
הלוואות לחברות בנות וכלולות של החברה ליום  31בדצמבר 2009

יתרת ההלוואות ושטרי
הון ,כולל ריבית צבורה -

שיעור הריבית

נותן ההלוואה

מקבל ההלוואה

באלפי ש"ח

%

סוג הצמדה

שנות הפרעון

נייר חדרה בע"מ

מונדי נייר חדרה בע"מ

36,674

4%

צמודה למדד

פרעון חודשי

נייר חדרה בע"מ

אמניר תעשיות מיחזור
בע"מ

22,839

6%

צמודה לדולר

טרם נקבע מועד פרעון

נייר חדרה בע"מ

עטר שיווק ציוד משרדי
בע"מ

14,855

4%

צמודה למדד

טרם נקבע מועד פרעון

ניר עוז חברה
להשקעות בע"מ*

נייר חדרה בע"מ

)(14,673

0%

ללא הצמדה

טרם נקבע מועד פרעון

נייר חדרה בע"מ

מפעלי נייר אמריקאיים
ישראליים שיווק
) (1992בע"מ*

2,103

0%

ללא הצמדה

טרם נקבע מועד פרעון

נייר חדרה בע"מ

דפניר מערכות אריזה
בע"מ*

1,134

0%

ללא הצמדה

טרם נקבע מועד פרעון

* חברה לא פעילה.
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נספח ג'
תקנה  :13רווחים והפסדים של חברות בנות וחברות כלולות והכנסות מהן לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר 2009

.

הכנסות שנתקבלו
רווח )הפסד( נקי

רווח )הפסד(

סך רווח )הפסד(

כולל אחר

כולל

דמי ניהול ושכר
דיבידנד

דירקטורים

ריבית

חברות בנות
אמניר תעשיות מיחזור בע"מ

5,471

)(68

5,403

-

1,105

503

גרפיטי שיווק ציוד משרדי ונייר בע"מ

1,097

)(32

1,065

-

2,352

500

נייר חדרה תעשיות בע"מ

)(23,444

4,559

)(18,885

-

-

754

נייר חדרה פיתוח ותשתיות בע"מ

8,731

)(67

8,664

-

1,447

862

כרמל מערכות מיכלים בע"מ

8,621

180

8,801

-

-

-

פרנקל -כ.ד .בע"מ

648

)(48

600

-

-

-

חברות כלולות
חוגלה-קימברלי בע"מ

151,095

)(2,476

148,619

66,624

-

1,260

מונדי נייר חדרה בע"מ

28,671

4,079

32,750

-

3,349

1,473

11

נ ס פ ח ד'
תקנה 21

תקנה )21א( תגמולים לנושאי משרה בכירה
השכר הכולל אשר שולם לדירקטורים של החברה בגין כהונתם בשנת  2009הסתכם בסך  807אלפי  .₪לפרטים
בדבר גמול הדירקטורים בחברה ראו סעיף  13.4.2לחלק א' של הדוח תקופתי )תיאור עסקי התאגיד(.
להלן פירוט העלות החשבונאית של התגמולים )תגמולים שניתנו בשנת הדוח ,לרבות התחייבויותיה של החברה
לתגמולים בגין שנת הדיווח( לחמשת בעלי התגמולים הגבוהים ביותר מבין נושאי המשרה הבכירה של החברה כפי
שהוכרה בדוחותיה הכספיים של החברה לשנת :2009
יש לציין כי מנכ"ל החברה ויתר על  10%משכרו עד תום שנת  2009בהשוואה לשנה קודמת ,וכל המנהלים
הבכירים בחברה ויתרו על  8%משכרם למשך אותה תקופה.

פרטי המקבלים

שם

אבי ברנר

תגמולים בעבור שירותים )באלפי (₪

תפקיד

מנכ"ל ) פרש ביום

)(1

(31.1.10

שאול
גליקסברג

סמנכ"ל כספים ופיתוח
)(6

עסקי

גדעון ליברמן

גור בן דוד

)(10

)(14

דורון קמפלר

סמנכ"ל תפעול ומנכ"ל
נייר חדרה תשתיות
מנכ"ל חטיבת ניירות
אריזה ומיחזור

)(18

סה"כ
באלפי
ש" ח

מנכ"ל כרמל מערכות

הקף
משרה

שכר

100%

1,891

תשלום
מבוסס
מניות
בגין
אופציות
*

מענק
אחר

1,243 100%

1,020 100%

864 100%

989 100%

________________________
הסכומים מובאים במונחי עלות לחברה בשנת .2009

12

)(2

971

)(7

300

)(8

226

)(11

355

)(12

226

)(16

226

)(15

250

)(19

200

)(3

)(20

356

)(4

1,392

67

)(5

סה"כ

4,610

)(9

1,769

)(13

1,601

)(17

1,340

)(21

1,256

*

סכום הנקוב בטור " תשלום מבוסס מניות " מבטא את ההוצאה שרשמה החברה בדוחותיה הכספיים בשנת  2009לפי תקן חשבונאות בינלאומי IFRS
2בגין הענקת כתבי האופציה.
תקופות המימוש של כתבי האופציה הינם כדלקמן:
הניצע יהיה זכאי לממש למניות רבע מכמות כתבי האופציה )להלן :החל מתום שנה מיום ") 14.1.08היום
•
הקובע"( ועד תום ארבע שנים מהיום הקובע.
הניצע יהיה זכאי לממש למניות רבע נוסף )שני( מכמות כתבי האופציה החל מתום שנתיים מהיום הקובע
•
ועד תום ארבע שנים מהיום הקובע.
הניצע יהיה זכאי לממש למניות רבע נוסף )שלישי( מכמות כתבי האופציה החל מתום שלוש שנים מהיום הקובע ועד תום חמש
•
שנים מהיום הקובע.
הניצע יהיה זכאי לממש למניות רבע נוסף )רביעי( מכמות כתבי האופציה המוצעים לו על פי התוכנית החל מתום ארבע שנים
•
מהיום הקובע ועד תום שש שנים מהיום הקובע.

.1

מר אבי ברנר הודיע לחברה ביום  11.11.09על כוונתו לסיים את תפקידו .כהונתו כמנכ"ל החברה הסתיימה ביום  .31.12.09העסקתו
בחברה הסתיימה ביום  .31.1.10ע"פ הסכם ההעסקה כל אחד מהצדדים רשאי לסיים את ההתקשרות בכל עת תוך מתן הודעה מוקדמת
של  6חדשים .לפרטים נוספים אודות הסכם ההעסקה של מר ברנר ראו סעיף  13.4.1לחלק א' של דוח התקופתי )תאור עסקי התאגיד(.

.2

רכיב השכר הנקוב בטבלה לעיל כולל את כל הרכיבים הבאים  :משכורת ,הפרשות סוציאליות ונלוות כמקובל  ,הפרשות שהוכרו בדוחות
הכספיים לשנת  2009בגין מענק פרישה על פי הסכם ההעסקה ,משכורת י"ג ורכב.

.3

הסכום הנקוב בטור " מענק " הינו הפרשה בגין סכום המענק השנתי שאושר על ידי דירקטוריון החברה לתשלום למר אבי ברנר בגין שנת
 2009בגובה  9משכורות חודשיות ואשר ישולם בפועל בשנת  .2010על פי הסכם העסקה ,המענק השנתי של המנכ"ל יהיה בשיעור 6-9
משכורות חודשיות ,לפי שיקול דעת דירקטוריון החברה.

.4

הסכום הנקוב בטור זה ,הינו הסכום ששולם לאבי ברנר בגין יתרת תקופת ההודעה המוקדמת של כשלושה וחצי חודשים ,מתוך תקופת
ההודעה המוקדמת של  6חודשים הנקובה בהסכם.

.5

ביום  28.3.08הוקצו לאבי ברנר במסגרת תנאי העסקתו  40,250כתבי אופציה הניתנים למימוש לעד  40,250מניות רגילות של החברה
ב 4 -מנות שוות ,בהתאם לתנאי תוכנית אופציות לעובדים שאומצה על  -ידי החברה .לפרטים נוספים אודות תוכנית האופציות וההקצאה
הפרטית למר ברנר ראו סעיף  13.4.5לחלק א' של הדוח התקופתי )תאור עסקי התאגיד( וכן דיווח מיידי של החברה מיום  .14.1.08עד
למועד סיום העסקתו ) (31.1.10התגבשה זכאותו של המנכ"ל לשתי מנות אופציות .בהתאם לתנאי התכנית מאחר והעסקתו של המנכ"ל
הסתיימה בשל נכות ,הוא זכאי למנת אופציות נוספת .בנוסף ,ועדת התגמול ,ועדת הביקורת והדירקטוריון החליטו לאור נסיבות סיום
העסקתו של המנכ"ל עקב נכות ,בהתחשב בתקופת עבודתו בקבוצה ובהתאם לתנאי התכנית ,להשאיר בידי המנכ"ל גם את המנה
הרביעית .כל המנות יהיו ניתנות למימוש במועדים המקוריים שנקבעו בתכנית .בשל פרישתו של אבי ברנר ,הסכום המפורט בטבלה כולל
את כל ההוצאה החשבונאית בגין יתרת האופציות )כפי שהוכרה בדוחות הכספיים לשנת .(2009

.6

שאול גליקסברג מועסק כסמנכ"ל כספים בחברה החל מיום .1.1.08
ע"פ הסכם ההעסקה כל אחד מהצדדים רשאי לסיים את ההתקשרות בכל עת תוך מתן הודעה מוקדמת של  3חדשים.

.7

רכיב השכר הנקוב לעיל כולל את כל הרכיבים הבאים  :משכורת בסיס  ,הפרשות סוציאליות ונלוות כמקובל ,משכורת י"ג ורכב.

.8

הסכום הנקוב בטור " מענק " הינו סכום מענק שהחליטה החברה לשלם לשאול גליקסברג במשכורת מרץ  2010בגין שנת .2009
בהסכם ההעסקה של שאול גליקסברג אין מענק מובטח ,וסכומי המענקים נקבעו על פי שיקול דעת הדירקטוריון בהתאם להערכתו את
תרומת שאול גליקסברג לתוצאות פעילות החברה.

.9

ביום  10.3.08הוקצו לשאול גליקסברג במסגרת תנאי העסקתו  11,000כתבי אופציה הניתנים למימוש לעד  11,000מניות רגילות של
החברה ,בהתאם לתנאי תוכנית אופציות לעובדים שאומצה על  -ידי החברה.

 .10גדעון ליברמן ,סמנכ"ל התפעול ומנכ"ל נייר חדרה תשתיות מועסק בחברה מיום .25.8.75
ע"פ הסכם ההעסקה כל אחד מהצדדים רשאי לסיים את ההתקשרות בכל עת תוך מתן הודעה מוקדמת של  3חדשים מראש .
 .11רכיב השכר הנקוב לעיל כולל את כל הרכיבים הבאים  :משכורת בסיס  ,הפרשות סוציאליות ונלוות כמקובל,משכורת י"ג ורכב.
 .12הסכום הנקוב בטור " מענק " הינו סכום מענק שהחליטה החברה לשלם לגדעון ליברמן במשכורת מרץ  2010בגין שנת  .2009בהסכם
העסקה של גדעון ליברמן אין מענק מובטח ,וסכומי המענקים נקבעו על פי שיקול דעת הדירקטוריון בהתאם להערכתו את תרומת גדעון
ליברמן לתוצאות פעילות החברה .
 .13ביום  10.3.08הוקצו לגדעון ליברמן במסגרת תנאי העסקתו  11,000כתבי אופציה הניתנים למימוש לעד  11,000מניות רגילות של
החברה ,בהתאם לתנאי תוכנית אופציות לעובדים שאומצה על  -ידי החברה .
 .14גור בן דוד ,מנכ"ל חטיבת ניירות אריזה ,מועסק בחברה מיום . 1.8.06
ע"פ הסכם ההעסקה כל אחד מהצדדים רשאי לסיים את ההתקשרות בכל עת תוך מתן הודעה מוקדמת של  3חדשים מראש .
 .15רכיב השכר הנקוב לעיל כולל את כל הרכיבים הבאים  :משכורת בסיס  ,הפרשות סוציאליות ונלוות כמקובל ,משכורת י"ג ורכב.
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 .16הסכום הנקוב בטור " מענק " הינו סכום מענק שהחליטה החברה לשלם לגור בן דוד במשכורת מרץ  2010בגין שנת  .2009בהסכם
העסקה של גור בן דוד אין מענק מובטח וסכומי המענקים נקבעו על פי שיקול דעת הדירקטוריון בהתאם להערכתו את תרומת גור בן דוד
לתוצאות פעילות החברה .
 .17ביום  10.3.08הוקצו לגור בן דוד במסגרת תנאי העסקתו  11,000כתבי אופציה הניתנים למימוש לעד  11,000מניות רגילות של החברה
,בהתאם לתנאי תוכנית אופציות לעובדים שאומצה על  -ידי החברה.
 .18דורון קמפלר ,מנכ"ל כרמל מערכות מיכלים בע"מ ,מועסק בחברה מחודש מאי .2001
ע"פ הסכם ההעסקה כל אחד מהצדדים רשאי לסיים את ההתקשרות בכל עת תוך מתן הודעה מוקדמת של  3חדשים מראש .
 .19רכיב השכר הנקוב לעיל כולל את כל הרכיבים הבאים  :משכורת בסיס  ,הפרשות סוציאליות ונלוות כמקובל,משכורת י"ג ורכב.
 .20הסכום הנקוב בטור " מענק " הינו סכום מענק שהחליטה החברה לשלם לדורון קמפלר במשכורת מרץ  2010בגין שנת  .2009בהסכם
העסקה של דורון קמפלר אין מענק מובטח וסכומי המענקים נקבעו על פי שיקול דעת הדירקטוריון בהתאם להערכתו את תרומת דורון
קמפלר לתוצאות פעילות החברה .
 .21ביום  8.1.09הוקצו לדורון קמפלר במסגרת תנאי העסקתו  11,000כתבי אופציה הניתנים למימוש לעד  11,000מניות רגילות של
החברה ,בהתאם לתנאי תוכנית אופציות לעובדים שאומצה על  -ידי החברה.

תקנה )21ב( תגמולים לנושאי משרה בכירה
עם סיום העסקתו של מר ברנר בחברה ,התגבשה זכותו לקבלת מענק הפרישה בהתאם להסכם ההעסקה
)ראו סעיף  13.4.1לדוח התקופתי( ,בגינו ביצעה החברה הפרשות בדוחותיה הכספיים בשנים הרלוונטיות.
מענק הפרישה האמור בסך של כ 2.3 -מיליון  , ₪שולם בסוף חודש ינואר .2010
יצוין ,כי דירקטוריון החברה בוחן אפשרות הענקת בונוס מיוחד למנכ"ל הפורש בגין תרומתו המשמעותית
לשני פרויקטים אסטרטגיים מיוחדים של החברה )פרויקט מכונה  8ויישום תוכנית אסטרטגית להרחבת
הפעילות בתורכיה( .בחינה זו נעשית בהמשך להצעה קודמת שהועלתה בדיוני ועדת הביקורת
והדירקטוריון בעת אישור תנאי העסקת המנכ"ל בשנת  2007ואשר נדונה בזמנו באופן ראשוני בועדת
התגמול כמפורט במסגרת תשקיף המדף מחודש מאי  2008ובמסגרת הדוח התקופתי לשנת .2008
יודגש ,כי נכון למועד דו"ח זה ,הנושא נבחן באופן ראשוני בלבד על ידי הדירקטוריון ועל ידי ועדת התגמול
שהוסמכה על ידי הדירקטוריון לגבש המלצה בנושא ולא נתקבלו החלטות בנושא.
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נספח ה'
תקנה  -22עסקאות עם בעלי שליטה
עסקאות זניחות
ביום  8במרץ  ,2009אישר דירקטוריון החברה כללים להערכת עסקאות זניחות כמשמעותן בתקנות ניירות
ערך )עריכת דוחות כספיים שנתיים( ,התשנ"ג.1993 -
במהלך העסקים הרגיל שלה ,הקבוצה ביצעה עסקאות עם בעלי שליטה ואשר הינן בגדר "עסקאות זניחות"
בהתאם למבחנים ,לסוגים והמאפיינים האמורים בביאור 18ב' לדוחות הכספיים של החברה ליום
.31.12.09
לפי מבחנים אלה ,עסקת בעל עניין תיחשב כזניחה אם אינה עסקה חריגה ,ואם אמת המידה הרלבנטית
לעסקה )אחת או יותר( בשיעור של פחות מ .1%-בכל עסקת בעל עניין שנבחן סיווגה כעסקה זניחה תחושב
אחת או יותר מאמות המידה הרלבנטיות לעסקה המסוימת על בסיס הדוחות הכספיים המאוחדים השנתיים
האחרונים של החברה) :א( יחס מכירות – סך המכירות נשוא עסקת בעל העניין חלקי סך המכירות השנתי;
)ב( יחס עלות מכירות – עלות עסקת בעל העניין חלקי סך עלות המכירות השנתית; )ג( יחס רווחים – הרווח
או ההפסד בפועל או החזוי המשוייך לעסקת בעל העניין חלקי הרווח או ההפסד השנתי הממוצע בשלוש
השנים האחרונות ,מחושב על בסיס  12הרבעונים האחרונים שפורסמו לגביהם דוחות כספיים סקורים או
מבוקרים; )ד( יחס נכסים – היקף הנכסים נשוא עסקת בעל העניין חלקי סך הנכסים; )ה( יחס התחייבויות –
ההתחייבות נשוא עסקת בעל העניין חלקי סך ההתחייבויות; במקרים בהם ,לפי שיקול דעת החברה ,כל
אמות המידה הכמותיות הנזכרות לעיל אינן רלבנטיות לבחינת זניחותה של עסקת בעל עניין ,תיחשב
העסקה כזניחה ,בהתאם לאמת מידה רלבנטית אחרת ,שתיקבע על-ידי החברה ,ובלבד שאמת המידה
הרלבנטית המחושבת לעסקה תהיה בשיעור של פחות מאחוז אחד ).(1%
יצוין כי נושא נוהל הזניחות של קבוצת  ,IDBאשר הנה בעלת השליטה בכת"ש ,בעלת השליטה בחברה,
מצוי בדיונים מול הרשות לניירות ערך.
עסקאות לא חריגות עם נושאי משרה או בעל שליטה
תקנון החברה כולל הוראה לפיה ,בכפוף להוראות חוק החברות ,עסקה של החברה עם נושא משרה בה או
עם בעל שליטה בה או עסקה של החברה עם אדם אחר שלנושא משרה בחברה או לבעל שליטה בחברה,
יש בה עניין אישי ,ואשר אינן עסקאות חריגות ,יאושרו בדרך כדלקמן:
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התקשרות כאמור לעיל ,בעסקה שאינה חריגה ,תאושר על ידי הדירקטוריון או על ידי ועדת הביקורת

א.

או על ידי גורם אחר שיוסמך לכך על ידי הדירקטוריון ,בין בהחלטה מסוימת ובין במסגרת נהלי
הדירקטוריון ,בין בהסמכה כללית ,בין בהסמכה לסוג מסוים של עסקאות ובין בהסמכה לעסקה
מסוימת;
אישור עסקאות שאינן חריגות כאמור בסעיף קטן א' לעיל ,יכול שיעשה על ידי מתן אישור כללי לסוג

ב.

מסוים של עסקאות או על ידי אישור עסקה מסוימת;
בכפוף להוראות חוק החברות ,הודעה כללית הניתנת לדירקטוריון על ידי נושא משרה או בעל שליטה
בחברה ,בדבר עניינו האישי בגוף מסוים ,תוך פירוט עניינו האישי ,תהווה משום גילוי של נושא משרה או
בעל השליטה ,לחברה ,בדבר עניינו האישי כאמור ,לצורך כל התקשרות עם גוף כאמור לעיל ,בעסקה שאינה
חריגה.
ביום  7במרץ  2006אישר דירקטוריון החברה כי הנהלת החברה הינה הגוף המוסמך לאשר עסקאות שאינן
חריגות של החברה עם נושא משרה או בעל שליטה או עסקה של החברה עם אדם אחר שלנושא משרה
בחברה או לבעל שליטה בחברה יש בה עניין אישי ,כאמור בסעיף זה לעיל.
לחברה ו/או לחברות הבנות שלה מספר התקשרויות עם בעלי עניין בחברה ו/או עם חברות בהן בעלי עניין
בחברה הנם בעלי שליטה בהן ,הנעשות במהלך העסקים הרגיל בתנאים ובמחירים שאינם חורגים מהמקובל
בחברה לגבי לקוחותיה וספקיה האחרים ,כגון רכישת ושכירת ציוד ,תקשורת סלולארית וביטוח.
עסקאות המנויות בסעיף  (4)270לחוק החברות:
אין.
עסקאות שאינן מנויות בסעיף  (4)270לחוק החברות ושאינן זניחות:
א .ביטוח אחריות נושאי משרה :ביום  14ביולי  2009אושרה על ידי אסיפת בעלי המניות של
החברה ,לאחר שהתקבל לכך אישור של ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה ,התקשרות החברה
לרכישת פוליסת לביטוח אחריות נושאי משרה לתקופה החל מיום  1ביוני  2009ועד ליום  31במאי
 2010ותשלום פרמיה של  52,000דולר ,כאשר נכללה תחת הכיסוי גם חברה בת נוספת .הפוליסה
נרכשה מחברת ביטוח שהינה חברה בשליטת בעל שליטה בחברה .הפוליסה הנה בתנאי שוק
ובהתאם למקובל בעסקאות מסוג זה .בהתאם להחלטת החברה ,פוליסת הביטוח כאמור תחול אף
על דירקטורים העשויים להיחשב לבעלי שליטה בחברה )ה"ה צביקה לבנת ויצחק מנור( .היקף
הכיסוי של הפוליסה ) 6מיליון דולר( הינו זהה להיקף הכיסוי במסגרת הפוליסות הקודמות לשנים
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 2008ו .2007 -הפרמיה במסגרת הפוליסה ) 52,000דולר( גבוהה מן הפרימה ששולמה לשנים
 2008ו 40,000) 2007 -דולר( ,אולם השנה נכללה כאמור תחת הכיסוי גם חברה בת נוספת.
ב .ביטוח :לפרטים אודות פוליסות הביטוח אותן רוכשת החברה בעבורה ובעבור החברות הבנות ,ראה
סעיף  17לעיל לדוח התקופתי.
ג .כתבי שיפוי :בהתאם להחלטות האסיפה הכללית של החברה מיום  21ביוני  2006ומיום  14ביולי
 ,2004החברה מעניקה כתבי שיפוי לכל הדירקטורים ונושאי המשרה בה ,לרבות לדירקטורים
הנחשבים לבעלי שליטה בחברה )ה"ה צביקה לבנת ויצחק מנור( ,כפי שיהיו מעת לעת .במסגרת
כתבי השיפוי ,החברה מעניקה לכל הדירקטורים ונושאי המשרה בה ,כפי שיהיו מעת לעת ,שיפוי
מראש ,בהתאם לתקנון החברה והוראות חוק החברות בשל כל חבות או הוצאה ,שתוטל על נושא
המשרה עקב פעולות שעשה ,ו/או שיעשה בתוקף היותו נושא משרה בחברה ,הקשורות במישרין או
בעקיפין ,לאירועים כמפורט בכתבי השיפוי .סכום השיפוי על פי כל כתבי השיפוי אשר הוענקו ו/או
יוענקו לנושאי המשרה ועובדים בחברה ,לא יעלה על סכום מצטבר השווה ל 25%-מההון העצמי
של החברה לפי הדוחות הכספיים המאוחדים האחרונים שפורסמו לפני מתן השיפוי בפועל .לפרטים
נוספים ראה סעיף  18.1לדוח זה.
ד .מכירת מוצרים -במהלך שנת  ,2009מכרה חוגלה קימברלי בע"מ ,חברה כלולה של החברה,
במהלך עסקיה הרגילים ,מעת לעת מוצרי טואלטיקה ,נקיון ונייר לשופרסל בע"מ ,חברה בשליטת
בעל השליטה בחברה ,לצורך מכירה בחנויותיה ולצורך שימושה העצמי .בגין העסקאות האמורות
שולמה לחוגלה-קימברלי בע"מ תמורה בסכום כולל לשנת  2009של כ  242-מיליון  .₪מתכונת
ההתקשרות עם שופרסל ,בדומה להתקשרויות חוגלה עם רשתות שיווק ,הנה כדלקמן :הרכישות
בפועל נעשות בדרך כלל באופן שוטף על ידי הסניפים השונים ,במהלך העסקים הרגיל ומעת לעת,
בהתאם לצורכיהם .בנוסף מעת לעת נחתם בין הצדדים הסכם בו נקבעים תנאים מסחריים שונים,
אשר אין בהם כל התחייבות למכירת ו/או רכישת מוצרים כלשהם.
ה .מכירת מוצרים :במהלך שנת  ,2009מכרה החברה באמצעות חברת בת בבעלות מלאה של
החברה השייכת לתחום מוצרי אריזה וקרטון ,לקרגל בע"מ ,חברה אשר בעל השליטה בחברה הנו
בעל עניין בה ,ניירות אריזה ,בסך כולל לשנת  2009של כ 27.1 -מליון  .₪בהתאם למתכונת
ההתקשרות עם קרגל ,בדומה ליתר לקוחות החברה ,אחת לרבעון נחתם הסכם מסחרי עם הלקוח,
בו נקבעים התנאים המסחריים .ההסכם המסחרי אינו יוצר התחייבות קרגל לרכישת ניירות אריזה
מהחברה על פיו ,והרכישות בפועל נעשות באופן שוטף ,במהלך העסקים הרגיל ,מעת לעת,
בהתאם לצורכי קרגל.
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ו .שכירת מבנים  :במהלך שנת  2009שלמה חברה בת לחברה בשליטת בעל השליטה ,סכום של כ-
 10.8מליון  ₪בגין שכירת מבנים.
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נ ס פ ח ו'
תקנה 24
שיעור האחזקה
שם בעל הענין

מס' חברה /מס' שם הנייר
זהות

מס' הנייר
בבורסה

מספר ני"ע
המוחזקים בתאריך
21.2.2010

בהון

בהצבעה
ובסמכות למנות
דירקטורים

שיעור האחזקה בדילול מלא
בהון

בהצבעה ובסמכות
למנות דירקטורים

כלל תעשיות והשקעות
בע"מ

52-002187-4

מניות
רגילות

632018

3,007,621

59.43%

59.43%

56.51%

56.51%

כלל החזקות עסקי
בטוח בע"מ

52-003612-0

מניות
רגילות

632018

345,215

6.82%

6.82%

6.49%

6.49%

כלל פיננסים בע"מ

51-138234-3

מניות
רגילות

632018

37,558

0.74%

0.74%

0.71%

0.71%
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נ ס פ ח ז'
רשימת הדירקטורים

8

)לפי סדר א-ב(
שם:

עתליה ארד

ת.ז.

053486767

תאריך לידה:

29.01.1955

מען להמצאת כתבי בי-דין:

רח' ברנשטיין  ,36רמת -גן 52247

נתינות:

ישראלית.

חברות בועדות הדירקטוריון:

חברה בועדת ביקורת.

דח"צ:

כן.

תפקיד שממלא בחברה ,בחברה בת,

אין.

בחברה קשורה של החברה או של בעל עניין
בה:
תחילת כהונה כדירקטור:

10.07.2008

מומחיות חשבונאית ופיננסית:

לא.

דח"צ מומחה:

לא.

כשירות מקצועית:

כן.

השכלה:

בעלת תואר בוגר בסוציולוגיה מהאוניברסיטה העברית
בירושלים ומוסמך בסוציולוגיה מהאוניברסיטה העברית
בירושלים.

עיסוק בחמש השנים האחרונות ופירוט

8

 - 2008דירקטורית חיצונית בבנק אוצר החייל,

ביום  1.10.09הודיעה החברה כי מר ארי ברונשטיין חדל לכהן כדירקטור בחברה.
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תאגידים נוספים בהם משמש כדירקטור:

 2004-2008מנהלת מחלקת חקירות ברשות לניירות
ערך.
 2000-2004ראש מפלג חקירות )סנ"צ( יחידה ארצית
לחקירות הונאה ,משטרת ישראל.

קירבה משפחתית עם בעל עניין אחר

לא.

בחברה )אם יש(:

שם:

יחזקאל אבי

ת.ז.

055355374

תאריך לידה:

10.6.58

מען להמצאת כתבי בי-דין:

רח' מאיר יערי  ,4שכונת מישור הנוף ,ראשון לציון.

נתינות:

ישראלית.

חברות בועדות הדירקטוריון:

אינו חבר בועדות הדירקטוריון.

דח"צ:

לא.

תפקיד שממלא בחברה ,בחברה בת,

אין.

בחברה קשורה של החברה או של בעל עניין
בה:
תחילת כהונה כדירקטור:

10.9.03

מומחיות חשבונאית ופיננסית:

כן.

השכלה:

בוגר בכלכלה מאוניברסיטת תל אביב ,תואר שני
במשפטים מאוניברסיטת בר אילן.

עיסוק בחמש השנים האחרונות ופירוט

יועץ אסטרטגי ,דירקטור חיצוני בבנק יהב.

תאגידים נוספים בהם משמש כדירקטור:
קירבה משפחתית עם בעל עניין אחר

לא.

בחברה )אם יש(:
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שם:

לבנת צבי

ת.ז.

51918001

תאריך לידה:

27.8.53

מען להמצאת כתבי בי-דין:

רח' היסמין  12כרמי יוסף.

נתינות:

ישראלית.

חברות בועדות הדירקטוריון:

חבר בוועדת תגמול.

דח"צ:

לא.

תפקיד שממלא בחברה ,בחברה בת,

מכהן כיו"ר דירקטוריון החברה החל מיום  2באפריל

בחברה קשורה של החברה או של בעל עניין

 .2006מכהן כיו"ר או סגן יו"ר בחברות בת ובחברות

בה:

כלולות של החברה החל ממרץ  .2007מנכ"ל משותף
בכלל תעשיות והשקעות בע"מ – בעלת עניין בחברה.

תחילת כהונה כדירקטור:

13.8.03

מומחיות חשבונאית ופיננסית:

לא.

השכלה:

בוגר
HND Business Studies &Transport (CIT) - Dorset
Institute of Higher Education, Bournemouth, United
Kingdom .

עיסוק בחמש השנים האחרונות ופירוט

כיום מכהן כמשנה ליו"ר דירקטוריון אי די בי חברה

תאגידים נוספים בהם משמש כדירקטור:

לפיתוח בע"מ; משנה למנהל עסקים ראשי ודירקטור באי
די בי חברה לאחזקות בע"מ; מנכ"ל משותף בכלל
תעשיות והשקעות בע"מ ,כיהן בעבר כסמנכ"ל למסחר
קבוצת תעבורה אחזקות בע"מ.
מכהן כדירקטור בתאגידים :אי די בי חברה לאחזקות
בע"מ ,אי די בי חברה לפיתוח בע"מ ,חברת השקעות
דיסקונט בע"מ ,תעבורה אחזקות בע"מ ,אברהם לבנת
בע"מ ,נשר מפעלי מלט ישראליים בע"מ ,משאב יזום
ופיתוח בע"מ ,כור תעשיות בע"מ ,מכתשים אגן תעשיות
בע"מ ,שופר -סל בע"מ ,יפאורה בע"מ ,יפאורה תבורי
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בע"מ ,כיתן תעשיות בע"מ ,גולף א.ק .בע"מ ,קי.בי.ע.
קבוצת בוני ערים בע"מ ,מקסימה המרכז להפרדת אוויר
בע"מ ,כרמן נכסים והשקעות בע"מ ,כרמן מימון 1994
בע"מ ,כרמן ניהול ונכסים ) (1997בע"מ ,אור אסף
השקעות בע"מ ,המשביר אחזקות ) (1999בע"מ,
א.לבנת מטעים בע"מ,

Carman Properties and

 ,Investment (USA) Incחקלאות ימית דגים בע"מ,
וחברות אחרות פעילות ושאינן פעילות המוחזקות ע"י
קבוצת אי די בי ,קבוצת תעבורה וקבוצת אברהם לבנת.
קירבה משפחתית עם בעל עניין אחר

מר צבי לבנת הנו בנו של אברהם לבנת ,בעל השליטה

בחברה )אם יש(:

באברהם לבנת בע"מ ,המהווה חלק מדבוקת השליטה
באי.די.בי .חברה לאחזקות בע"מ .אברהם לבנת בע"מ,
חברה פרטית רשומה בישראל ,מחזיקה במישרין
ובאמצעות אברהם לבנת השקעות ) (2002בע"מ
)"לבנת"( ,חברה פרטית רשומה בישראל בבעלותה
המלאה ,כ 13.43% -מההון ומזכויות ההצבעה באי די בי
אחזקות ,כדלקמן :לבנת מחזיקה כ 10.34% -מההון
ומזכויות ההצבעה באי די בי אחזקות ,ואברהם לבנת
בע"מ מחזיקה במישרין כ 3.09% -מההון ומזכויות
ההצבעה באי די בי אחזקות.

שם:

רוני מילוא

ת.ז.

007538408

תאריך לידה:

26.11.1949

מען להמצאת כתבי בי-דין:

רח' ד"ר הרצל רוזנבלום  8תל אביב.

נתינות:

ישראלית.

חברות בועדות הדירקטוריון:

אינו חבר בועדות הדירקטוריון.

דח"צ:

לא.
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תפקיד שממלא בחברה ,בחברה בת,

אין.

בחברה קשורה של החברה או של בעל עניין
בה:
תחילת כהונה כדירקטור:

08.08.2007

מומחיות חשבונאית ופיננסית:

לא.

השכלה:

בעל תואר בוגר במשפטים מאוניברסיטת תל -אביב.

עיסוק בחמש השנים האחרונות ופירוט

כיהן כיו"ר דירקטוריון חברת אזורים בין השנים -2003

תאגידים נוספים בהם משמש כדירקטור:

 2004-2007 ,2006יו"ר המועצה הישראלית לקולנוע,
דירקטור בנק יהב ,מרצה בחוג למדעי החברה
באוניברסיטת בר אילן ,מגיש תכנית שבועית בערוץ
הכנסת.

קירבה משפחתית עם בעל עניין אחר

לא.

בחברה )אם יש(:

שם:

מנור יצחק

ת.ז.

049474356

תאריך לידה:

17.3.41

מען להמצאת כתבי בי-דין:

הגדרות  26סביון.

נתינות:

ישראלית.

חברות בועדות הדירקטוריון:

אינו חבר בועדות הדירקטוריון.

דח"צ:

לא.

תפקיד שממלא בחברה ,בחברה בת,

משנה ליו"ר דירקטוריון אי די בי חברה לאחזקות בע"מ,

בחברה קשורה של החברה או של בעל עניין

אי די בי פיתוח בע"מ ,כלל תעשיות והשקעות בע"מ

בה:

וחברת השקעות דיסקונט בע"מ  -בעלות עניין בחברה.

תחילת כהונה כדירקטור:

17.9.03

מומחיות חשבונאית ופיננסית:

כן.

השכלה:

מוסמך מנהל עסקים באוניברסיטה העברית בירושלים.
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עיסוק בחמש השנים האחרונות ופירוט

יו"ר דירקטוריון של חברות מגזר הרכב בקבוצת דוד

תאגידים נוספים בהם משמש כדירקטור:

לובינסקי בע"מ; דוד לובינסקי בע"מ )יו"ר( ,לובקס
טריידינג בע"מ )יו"ר( ,יורומן אוטומוטיב בע"מ )יו"ר(,
די.טי.אמ.אס ,השקעות בע"מ )יו"ר( ,מנור השקעות אי די
בי בע"מ )יו"ר( ,ד.ל.ב .מוטו ספורט בע"מ )יו"ר( ,פריים-
רנט השכרת רכב בע"מ )יו"ר( עדמית תעשיה ושרותי
רכב בירושלים בע"מ )יו"ר( ,נכסי דוד לובינסקי )אחזקות(
 1993בע"מ ,פריים ליס ניהול ציי רכב בע"מ )יו"ר( ,לוביט
סוכנות לביטוח ) (1997בע"מ )יו"ר( ,עודית השקעות
בע"מ )יו"ר( ,מוסך לובינסקי ת"א בע"מ )יו"ר( ,נכסי
שרודר בע"מ ,מנור אחזקות בי.איי .בע"מ )יו"ר( ,קאר
איסט יבוא רכב בע"מ )יו"ר( ,יורומן השקעות בע"מ )יו"ר(,
בנק איגוד לישראל בע"מ ,אי.אמ.סי )יציקות בע"מ( ,אי די
בי חברה לאחזקות בע"מ ,אי די בי חברה לפתוח בע"מ,
חברת השקעות דיסקונט בע"מ ,מורגן רימון בינוי בע"מ,
אולימפיה מורגן פרויקטים בע"מ ,שופר-סל בע"מ ,משאב
יזום ופתוח בע"מ ,נשר מפעלי מלט ישראליים בע"מ ,כלל
תעשיות והשקעות בע"מ ,שרודר בע"מ ,כלל החזקות
עסקי ביטוח בע"מ ,החברה לנכסים ובנין בע"מ ,סלקום
ישראל בע"מ ,כור תעשיות בע"מ ,מכתשים אגן תעשיות
בע"מ ,קרן מור נדל"ן בינלאומי בע"מ ,אוטו דינמיק ישראל
בע"מ )יו"ר(.

קירבה משפחתית עם בעל עניין אחר

מר יצחק מנור הינו בעלה של רות מנור ואביו של דורי

בחברה )אם יש(:

מנור ,שעשויים להיחשב כבעלי עניין בחברה מכח היותם
בעלי עניין באי די בי חברה לאחזקות בע"מ.

שם:

מקוב עמיר

ת.ז.

09816521

תאריך לידה:

10.4.1934

מען להמצאת כתבי בי-דין:

רח' המגינים  20הרצליה.
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נתינות:

ישראלית.

חברות בועדות הדירקטוריון:

חבר בועדת ביקורת ,ועדת מאזן וועדת תגמול.

דח"צ:

כן.

תפקיד שממלא בחברה ,בחברה בת,

אין.

בחברה קשורה של החברה או של בעל עניין
בה:
תחילת כהונה כדירקטור:

) 1.3.2005בחודש מרץ  2008אישרה האסיפה הכללית
של החברה את הארכת כהונתו של עמיר מקוב כדירקטור
חיצוני לתקופה של שלוש שנים נוספות(.

מומחיות חשבונאית ופיננסית:

כן.

השכלה:

בוגר  BSCבהנדסה כימית מהטכניון ובוגר משפטים
מהאוניברסיטה העברית בירושלים.

עיסוק בחמש השנים האחרונות ופירוט

יו"ר מכון הישראלי לנפט ואנרגיה ,דירקטור במפעלי ים

תאגידים נוספים בהם משמש כדירקטור:

המלח בע"מ ,רותם דשנים אמפרט בע"מ ,ברום ים המלח
בע"מ ,תרכובות ברום בע"מ ,פיגמנטן בע"מ .דח"צ
בלאומי קארד בע"מ ,דח"צ ברפק תקשורת ותשתיות
בע"מ..

קירבה משפחתית עם בעל עניין אחר

לא.

בחברה )אם יש(:

שם:

מר-חיים עמוס

ת.ז.

000155432

תאריך לידה:

4.7.1938

מען להמצאת כתבי בי-דין:

רח' קובובי 24א' ,ירושלים.

נתינות:

ישראלית.

חברות בועדות הדירקטוריון:

חבר בועדת ביקורת ,ועדת מאזן וועדת תגמול.
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דח"צ:

לא.

תפקיד שממלא בחברה ,בחברה בת,

אין.

בחברה קשורה של החברה או של בעל עניין
בה:
תחילת כהונה כדירקטור:

17.7.1984

מומחיות חשבונאית ופיננסית:

כן.

השכלה:

בעל תואר  B.Aבכלכלה ו M.A -במינהל עסקים עם
התמחות במימון מהאוניברסיטה העברית בירושלים.

עיסוק בחמש השנים האחרונות ופירוט

חבר במועצת המוסד הישראלי לתקינה חשבונאית ,סגן

תאגידים נוספים בהם משמש כדירקטור:

יו"ר דירקטוריון הפניקס השקעות ופיננסים בע"מ ,יו"ר
דירקטוריון מגדל חיתום וקידום השקעות בע"מ ,יו"ר
דירקטוריון

)בפועל(

מרכז

הקונגרסים

הבינלאומי

ירושלים -בנייני האומה בע"מ ,חבר דירקטוריון אלרוב
)ישראל( בע"מ ,כתר הוצאה לאור בע"מ , ,גולף א.ק.
בע"מ ,מוריה בע"מ ,לפידות בע"מ ,יישום ,חברה לפיתוח
המחקר של האוניברסיטה העברית בירושלים ,חבר הועד
הפועל של איגוד החברות הציבוריות.
קירבה משפחתית עם בעל עניין אחר

לא.

בחברה )אם יש(:

שם:

פישר אבי

ת.ז.

054185608

תאריך לידה:

18.12.1956

מען להמצאת כתבי בי-דין:

רח' בית צורי  11רמת אביב תל-אביב.

נתינות:

ישראלית.

חברות בועדות הדירקטוריון:

אינו חבר בועדות הדירקטוריון.

דח"צ:

לא.
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תפקיד שממלא בחברה ,בחברה בת,

דירקטור ומנכ"ל משותף של כלל תעשיות והשקעות

בחברה קשורה של החברה או של בעל עניין

בע"מ.

בה:
תחילת כהונה כדירקטור:

10.3.2004

מומחיות חשבונאית ופיננסית:

לא.

השכלה:

בוגר משפטים אוניברסיטת תל-אביב.

עיסוק בחמש השנים האחרונות ופירוט

דירקטור ומנכ"ל משותף בכלל תעשיות והשקעות בע"מ,

תאגידים נוספים בהם משמש כדירקטור:

משנה ליו"ר הדירקטוריון אי די בי פיתוח בע"מ ,משנה
למנהל העסקים הראשי באי די בי חברה לאחזקות בע"מ,
יו"ר כלל תעשיות ביוטכנולוגיה ,יו"ר הדירקטוריון של
השותף הכללי Infinity Israel-China Fund Partners, -
 ,Ltdיו"ר פאנדטק בע"מ ,סגן יו"ר דירקטוריון גנדן
הולדינגס בע"מ ,סגן יו"ר גנדן השקעות  2000בע"מ,
שותף במשרד עו"ד פישר בכר חן וול אוריון ושות' ,יו"ר
משותף עמותת "מתן -הדרך שלך לתת" ,נשיא הועדה
הציבורית של פרויקט "אמץ לוחם" של האגודה למען
החייל .חברות בהן משמש כדירקטור  :חברת השקעות
דיסקונט בע"מ ,אלרון תעשיה אלקטרונית בע"מ ,נייר
חדרה בע"מ ,כור תעשיות בע"מ ,מכתשים אגן בע"מ,
גנדן השקעות אי די בי בע"מ ,גנדן טכנולוגיות בע"מ,
אביב יעל דרומה בע"מ ,אושיר אחזקות בע"מ ,נוגה מ.ג.א
השקעות ) (1992בע"מ , ,אבי פישר חברת עורכי דין,
תפארת בראון בע"מ ,אבי וורד פישר השקעות בע"מ.
כיהן בעבר כדירקטור בחברות נוספות בקבוצת אי.די.בי
ומחוצה לה.

קירבה משפחתית עם בעל עניין אחר

לא.

בחברה )אם יש(:
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שם:

רוזנפלד עדי

ת.ז.

52508942

תאריך לידה:

10.5.1954

מען להמצאת כתבי בי-דין:

רח' האלון  42תמרת 36576

נתינות:

ישראלית.

חברות בועדות הדירקטוריון:

אינו חבר בועדות הדירקטוריון.

דח"צ:

לא.

תפקיד שממלא בחברה ,בחברה בת ,בחברה

אין.

קשורה של החברה או של בעל עניין בה:
תחילת כהונה כדירקטור:

11.8.2004

מומחיות חשבונאית ופיננסית:

לא.

השכלה:

תואר בוגר בהיסטוריה כללית באוניברסיטת חיפה.

עיסוק בחמש השנים האחרונות ופירוט

איש עסקים ,קונסול כבוד של סלובניה בישראל ,דירקטור

תאגידים נוספים בהם משמש כדירקטור:

בכלל תעשיות והשקעות בע"מ .נציג חברת אחזקות
"אקטיבה הולדינגס" בישראל.

קירבה משפחתית עם בעל עניין אחר בחברה

לא.

)אם יש(:
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נספח

ח'

נושאי משרה בכירה בתאגיד
 .23.4.1נושאי המשרה הבכירה בחברה
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שם:

עופר בלוך

ת.ז:.

56002546

תאריך לידה:

17.9.1959

תאריך מינוי:

1.1.2010

תפקיד שממלא בחברה ,בחברה בת ,בחברה

מנכ"ל החברה.

קשורה של החברה או של בעל עניין בה:

יו"ר דירקטוריון בחברות נייר חדרה תעשיות ,אמניר,
נייר חדרה תשתיות ,גרפיטי ,עטר ,כרמל ,פרנקל-
כ.ד ,.ניר עוז חברה להשקעות בע"מ )חברה בת לא
פעילה בבעלות מלאה של החברה( .דירקטור בחברות
חוגלה קימברלי בע"מ ,חוגלה-קימברלי שיווק בע"מ,
מולט שיווק בע"מ ,KCTR ,מונדי וסייקלטק.

השכלה:

בוגר כלכלה ומדעי המדינה מאוניברסיטת תל אביב,
מוסמך במנהל עסקים מאוניברסיטת תל אביב.

עיסוק בחמש השנים האחרונות:

 -2009היום דח"צ בוואלה בע"מ )חברה ציבורית(
 -2009מנכ"ל לידקום אינטגרייטד סולושנס בע"מ

9

ביום  31.12.09פרש מר אבי ברנר ,אשר כיהן כמנכ"ל החברה.

10

ביום  31.8.09פרש מהחברה מר ישראל אלדר ,אשר כיהן כמנהל סיכוני שוק בתאגיד.
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 2006-2009מנכ"ל ונשיא נטפים בע"מ
 2003-2006מנכ"ל די.בי.אס שירותי לווין בע"מ
)(YES
קירבה משפחתית עם נושא משרה אחר או בעל

לא.

עניין בחברה )אם יש(:

שם:

שאול גליקסברג

ת.ז:.

57082539

תאריך לידה:

4.6.1961

תאריך מינוי:

1.1.2008

תפקיד שממלא בחברה ,בחברה בת ,בחברה

סמנכ"ל כספים ופיתוח עסקי.

קשורה של החברה או של בעל עניין בה:

דירקטור נייר חדרה תעשיות ,אמניר ,גרפיטי ,עטר,
כרמל ,פרנקל -כ.ד .ומונדי.

השכלה:

רואה חשבון ,מוסמך במינהל עסקים אוניברסיטת תל-
אביב ,בוגר כלכלה וחשבונאות ,אוניברסיטת בר-אילן.

עיסוק בחמש השנים האחרונות:

סמנכ"ל בכיר לכספים באפריקה ישראל להשקעות
בע"מ ,מנהל כספים ראשי ) (CFOבתנובה בע"מ.

קירבה משפחתית עם נושא משרה אחר או בעל

לא.

עניין בחברה )אם יש(:

שם:

גרינבאום אלי

ת.ז:.

051293298
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תאריך לידה:

10.02.1952

תאריך מינוי:

16.07.2006

תפקיד שממלא בחברה ,בחברה בת ,בחברה

מבקר פנים של החברה ,החברות בנות )למעט כרמל(

קשורה של החברה או של בעל עניין בה:

והחברות הכלולות של החברה )מלבד .(KCTR

השכלה:

רואה חשבון ,בוגר חשבונאות וכלכלה מאוניברסיטת
תל אביב.

עיסוק בחמש השנים האחרונות:

מנהל כספים בחטיבת אריזה ומיחזור.

קירבה משפחתית עם נושא משרה אחר או בעל

לא.

עניין בחברה )אם יש(:

שם:

גדעון ליברמן

ת.ז:.

54469192

תאריך לידה:

28.2.1950

תאריך מינוי:

1.1.2008

תפקיד שממלא בחברה ,בחברה בת ,בחברה

סמנכ"ל תפעול ומנכ"ל נייר חדרה תשתיות .

קשורה של החברה או של בעל עניין בה:

השכלה:

דירקטור בנייר חדרה תעשיות ונייר חדרה תשתיות.
בוגר הנדסת מכונות ,אוניבסיטת בן-גוריון ,ומוסמך
מינהל עסקים ,אוניברסיטת פוליטכניק ,ניו-יורק.

עיסוק בחמש השנים האחרונות:

מנכ"ל נייר חדרה התשתיות.

קירבה משפחתית עם נושא משרה אחר או בעל

לא.

עניין בחברה )אם יש(:

32

שם:

גור בן-דוד

ת.ז:.

50976281

תאריך לידה:

15.04.1952

תאריך מינוי:

01.01.2007

תפקיד שממלא בחברה ,בחברה בת ,בחברה

מנכ"ל חטיבת אריזה ומיחזור

קשורה של החברה או של בעל עניין בה:

השכלה:

דירקטור באמניר ובנייר חדרה תעשיות.
בוגר ניהול חברות תעופה ,אוניברסיטת ניו הייבן,
קונטיקט ,ארה"ב

עיסוק בחמש השנים האחרונות:

משנה למנכ"ל וסמנכ"ל תפעול ,ישראייר תעופה
ותיירות; מנכ"ל חטיבת אריזה ומיחזור ,נייר חדרה

קירבה משפחתית עם נושא משרה אחר או בעל

לא.

עניין בחברה )אם יש(:

שם:

לאה כץ

ת.ז:.

050302447

תאריך לידה:

21.09.1950

תאריך מינוי:

01.07.2000

תפקיד שממלא בחברה ,בחברה בת ,בחברה

יועצת משפטית ומזכיר התאגיד

קשורה של החברה או של בעל עניין בה:
השכלה:

בוגרת משפטים ,אוניברסיטת ת"א

עיסוק בחמש השנים האחרונות:

יועצת משפטית ומזכיר התאגיד
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קירבה משפחתית עם נושא משרה אחר או בעל

לא.

עניין בחברה )אם יש(:

שם:

מיכל מנדלסון

ת.ז:.

55900641

תאריך לידה:

13.07.1959

תאריך מינוי:

01.12.2005

תפקיד שממלא בחברה ,בחברה בת ,בחברה

מנהלת שיווק קבוצה

קשורה של החברה או של בעל עניין בה:
השכלה:

 BSCהטכניון חיפה הפקולטה להנדסת תעשיה וניהול

עיסוק בחמש השנים האחרונות:

מנהלת שיווק קבוצה ,מנהלת שיווק תחום נייר ,חוגלה-
קימברלי

קירבה משפחתית עם נושא משרה אחר או בעל

לא.

עניין בחברה )אם יש(:

שם:

שמחה קניגסבוך

ת.ז:.

055104913

תאריך לידה:

23.03.1958

תאריך מינוי:

15.12.1997

תפקיד שממלא בחברה ,בחברה בת ,בחברה

מנהל מערכות מידע

קשורה של החברה או של בעל עניין בה:
השכלה:

 BAמתמטיקה ומערכות מידע ,אוניברסיטת בר -אילן
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עיסוק בחמש השנים האחרונות:

מנהל מערכות מידע

קירבה משפחתית עם נושא משרה אחר או בעל

לא.

עניין בחברה )אם יש(:

שם:

נגה אלון

ת.ז:.

058693789

תאריך לידה:

15.09.1964

תאריך מינוי:

02.07.2005

תפקיד שממלא בחברה ,בחברה בת ,בחברה

מנהלת פיתוח ארגוני קבוצה

קשורה של החברה או של בעל עניין בה:
השכלה:

 BAבמדעי ההתנהגות ,אוניברסיטת בן גוריוןMBA .
במנהל עסקים עם התמחות בייעוץ ארגוני ,הקריה
האקדמית קריית אונו.

עיסוק בחמש השנים האחרונות:

ייעוץ ופיתוח ארגוני

קירבה משפחתית עם נושא משרה אחר או בעל

לא.

עניין בחברה )אם יש(:

שם:

דוד בסון

ת.ז:.

055722755

תאריך לידה:

03.05.1959

תאריך מינוי:

01.01.2006
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תפקיד שממלא בחברה ,בחברה בת ,בחברה

סמנכ"ל שרשרת אספקה

קשורה של החברה או של בעל עניין בה:
השכלה:

מהנדס תעשיה וניהול ,מאוניברסיטת בן גוריון.

עיסוק בחמש השנים האחרונות:

רפא"ל – ניהול רכש ,מנהל רכש נייר חדרה

קירבה משפחתית עם נושא משרה אחר או בעל

לא.

עניין בחברה )אם יש(:

שם:

שמואל מולד

ת.ז:.

025447905

תאריך לידה:

09.09.1973

תאריך מינוי:

01.02.2006

תפקיד שממלא בחברה ,בחברה בת ,בחברה קשורה

חשב

של החברה או של בעל עניין בה:
השכלה:

רואה חשבון ,מוסמך ,מנהל עסקים-מימון ,אונ'
בר-אילן
בוגר ,כלכלה וחשבונאות ,אונ' בר-אילן
משנת  2006חשב קבוצת נייר חדרה

עיסוק בחמש השנים האחרונות:

 2005רואה חשבון ,מנהל ביקורת – קוסט פורר
גבאי את קסירר

קירבה משפחתית עם נושא משרה אחר או בעל עניין
בחברה )אם יש(:
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לא.

שם:

אברהם טננבאום

ת.ז:.

51325785

תאריך לידה:

31.08.1952

תאריך מינוי:

01.01.2007

תפקיד שממלא בחברה ,בחברה בת ,בחברה

מנהל פיתוח וחדשנות

קשורה של החברה או של בעל עניין בה:
השכלה:

בוגר הנדסה כימית ,הטכניון בחיפה

עיסוק בחמש השנים האחרונות:

מנהל תחום טכנולוגיה בתשתיות נייר חדרה

קירבה משפחתית עם נושא משרה אחר או בעל

לא.

עניין בחברה )אם יש(:
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