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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  ,2015הסוקר את תיאור
התאגיד והתפתחות עסקיו ,כפי שחלו בשנת ") 2015תקופת הדוח"( .הדוח נערך בהתאם לתקנות ניירות ערך )דוחות
תקופתיים ומיידיים( ,התש"ל.1970-
 .1.1מקרא
למען הנוחות ,בדוח תקופתי זה תהיה לקיצורים הבאים המשמעות הרשומה לצידם:
"אירו" -

אירו של האיחוד המוניטארי האירופאי;

"אמניר" -

אמניר תעשיות מחזור בע"מ;

"גרפיטי" -

גרפיטי שיווק ציוד משרדי ונייר בע"מ וחברות בנות שלה;

"דולר" -

דולר ארה"ב;

"הבורסה" -

הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ;

"הדוחות הכספיים" -

דוחותיה הכספיים של החברה למועד הדוח;

"החברה" או "נייר חדרה" -

נייר חדרה בע"מ;

"הקבוצה" -

החברה וחברות הבת שלה ,כהגדרתן להלן;

"חברות בת" -

החברות אשר בשליטת החברה ,במישרין ו/או בעקיפין 1:נייר
חדרה  -ניירות אריזה ומיחזור בע"מ ,נייר חדרה  -פיתוח
ותשתיות בע"מ ,אמניר תעשיות מיחזור בע"מ ,כרמל פרנקל
אינד בע"מ ,נייר חדרה  -ניירות כתיבה והדפסה בע"מ )בפירוק
מרצון( ,גרפיטי שיווק ציוד משרדי ונייר בע"מ ,חברות בנות של
חברות אלו ,וחברות נוספות כמפורט בסעיף  2.11להלן;

1

"חוגלה קימברלי" -

חוגלה קימברלי בע"מ;

"חוק החברות" -

חוק החברות ,התשנ"ט;1999-

"חוק ניירות ערך" -

חוק ניירות ערך ,התשכ"ח;1968-

לענין דוח זה "שליטה"  -כהגדרתה בסעיף  1לחוק ניירות ערך.
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"כרמל פרנקל" -

כרמל פרנקל אינד בע"מ;

"מועד הדוח" -

 31בדצמבר ;2015

"נייר חדרה אריזה" -

נייר חדרה  -ניירות אריזה ומיחזור בע"מ;

" נייר חדרה הדפסה" -

נייר חדרה  -ניירות כתיבה והדפסה בע"מ )בפירוק מרצון(;

"נייר חדרה תשתיות" -

נייר חדרה  -פיתוח ותשתיות בע"מ;

"פימי" -

פימי אופורטיוניטי פייב )דלוואר( ,שותפות מוגבלת ופימי
ישראל אופורטיוניטי פייב ,שותפות מוגבלת ,אשר השותף
הכללי בשתיהן הינו פימי חמש  2012בע"מ;

 .1.2מהותיות המידע הכלול בדוח זה ,ובכלל זאת תיאור חברות הקבוצה 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 .בחי שוב שיעורי החזקה במניות חברה בדילול מלא נלקחו בחשבון מימוש
כל האופציות וניירות ערך ההמירים האחרים שהונפקו נכון לאותו מועד ,למעט אם צוין אחרת .לפיכך ,שיעורי
ההחזקה עשויים להשתנות בהתאם למימושי האופציות שניתנו ליתר בעלי המניות באותה חברה מוחזקת.
 .1.4בתיאורים של חברות המוחזקות על ידי החברה ,נכללים לעיתים נתונים המבוססים על סקרים ומחקרים שונים.
החברה אינה אחראית לתוכנם של סקרים ומחקרים כאמור.
 .1.5במסגרת ההתייחסות לנתוניה הכספיים המאוחדים של החברה ,לא נכללת התייחסות לנתוניה הכספיים הנפרדים
של חוגלה קימברלי אשר מכירתה הושלמה ביום  16במרס .2015
 .1.6דוח זה מופנה לגברים ולנשים כאחד  -השימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.
 .1.7את חלק א' זה של הדוח השנתי יש לקרוא יחד עם החלקים האחרים שלו ,לרבות הביאורים לדוחות הכספיים.
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 .2פעילות התאגיד ותיאור התפתחות עסקיו

.2.1

החברה התאגדה ונרשמה בישראל כחברה פרטית בשנת  .1951בשנת  1959הציעה החברה לראשונה את
ניירות הערך שלה לציבור ,בהתאם לתשקיף שפורסם באותו מועד והחל מאותו מועד היו רשומות מניות החברה
למסחר בבורסה.

.2.2

בעלת השליטה בחברה הינה קרן פימי ,וזאת מכוח החזקותיה בכ 59.19%-מההון המונפק ומזכויות ההצבעה
בחברה )כ 56.78%-בדילול מלא( .קרן פימי רכשה את השליטה בחברה מכלל תעשיות בע"מ על פי הסכם מיום
 24ביוני  2015אשר הושלם ביום  13באוגוסט  .2015לפרטים נוספים ראו סעיף  4.1להלן וכן דיווחי החברה
מהימים  24ביוני  2015ו 13-באוגוסט ) 2015מספרי אסמכתא 2015-01-055860 :ו,2015-01-096126-
2
בהתאמה(.

.2.3

החברה עוסקת ,במישרין או באמצעות חברות הבת ,בייצור ומכירה של ניירות אריזה ,בייצור אריזות קרטון גלי
ואריזות למוצרי צריכה ,בשירותי איסוף ועיבוד פסולת נייר ומיחזור פלסטיק ,בייצור ושיווק של ניירות כתיבה
והדפסה וכן ,בתחום שיווק ומכירת מוצרי צרכי משרד.

.2.4

בין תחומי פעילותה של החברה קיימת סינרגיה המשקפת את שרשרת הערך של תחום ייצור הנייר .בכלל זה,
פסולת הנייר הנאספת והמעובדת על ידי הקבוצה מהווה חומר גלם עיקרי בתחום ייצור ומכירה של ניירות אריזה.
כמו כן ,ניירות האריזה שמייצרת הקבוצה מהווים חומר גלם עיקרי בפעילותה בתחום ייצור אריזות קרטון גלי
ואריזות למוצרי צריכה.

.2.5

במהלך השנים האחרונות נוקטת החברה בתהליכי מיקוד עסקי ,התייעלות וחיסכון במטרה להתמודד עם
הסביבה העסקית המשתנה בתחומי הפעילות של החברה .במסגרת זו פעלה החברה בתקופת הדוח לחיזוק
איתנותה הפיננסית והקטנת המינוף ,בין היתר ,באמצעות מימוש אחזקותיה בתחומים שאינם בליבת עסקיה,
הנפקת מניות וגיוס הון ובנקיטת צעדים שנועדו להפחתת העלויות הקבועות של החברה .בד בבד ,החברה
בוחנת הזדמנויות לביצוע השקעות הוניות ,או רכישת פעילויות שעשויות להיות בעלות פוטנציאל כמנועי צמיחה
לשילוב במסגרת עסקיה.

.2.6

בתוך כך ,בחודש מרס  2015השלימה החברה את מכירת מלוא החזקותיה בחוגלה-קימברלי וזאת בתמורה
לסך של כ 650-מיליון ש"ח .כמו כן ,בחודש אוגוסט  2015השלימה החברה את מכירת מלוא החזקותיה
באנרגיה משולבת מתקדמת ב ע"מ ,וכן את ציוד מרכז האנרגיה הקיים של החברה )ובכלל זה תחנת הכוח של
החברה( ,וזאת בתמורה לסך של כ 60-מיליון ש"ח .לפרטים נוספים ראו סעיף  20להלן.
בנוסף ,במהלך חודש דצמבר  ,2015הנפיקה החברה מניות רגילות בתמורה לכ 150-מיליון ש"ח .לפרטים
נוספים ראו סעיף  4להלן.
כמו כן ,החברה נקטה ונוקטת בהליכים להגברת הסינרגיה בין יחידות הקבוצה וייעול פעילותן ,לרבות ,באמצעות
איחוד חלק מאתרי הייצור ,שיטוח של המבנה הארגוני ,ובכלל זה צמצום מצבת כוח האדם תוך צמצום מטה
הקבוצה ומספר המנהלים.
להערכת החברה ,יש בהליכים אלו כדי לתרום לשיפור הפיננסי המוצג במרבית מגזרי פעילותה העסקית כפי
שעולה מתוצאותיה הכספיות לשנת .2015

2

למיטב ידיעת החברה ,המתבססת על דיווחי קרן פימי לחברה ,פימי חמש  2012בע"מ הינה השותף הכללי בשתי שותפויות
מוגבלות המחזיקות במישרין במניות החברה :פימי אופורטיוניטי פייב )דלוואר( ,שותפות מוגבלת ופימי ישראל אופורטיוניטי
פייב ,שותפות מוגבלת .פימי חמש  2012בע"מ הינה חברה בשליטתו )בעקיפין( של מר ישי דוידי .לפרטים נוספים ראו דיווח
מיידי של החברה אודות החזקות בעלי ענין מיום  7במרץ ) 2016מספר אסמכתא.(2016-01-000921 :
7

.2.7

להלן תרשים מבנה החזקות של החברה בחברות עיקריות בקבוצה נכון ליום  31בדצמבר :2015

) (1במסגרת הליך של רה-ארגון פנימי בהחזקותיה של החברה ,הוחלט על העברת ומכירת פעילותה של נייר
חדרה הדפסה לנייר חדרה בתוקף מיום  31בדצמבר  2015ופירוקה מרצון של נייר חדרה הדפסה .במסגרת
זו הועברו מלוא החזקותיה בנייר חדרה – ניירות כתיבה והדפסה שיווק בע"מ לנייר חדרה.

.2.8

שינויים בהשקעות התאגיד בחברות בנות ובעסקי התאגיד במהלך תקופת הדוח
 .2.8.1בחודש מרס  2015הושלמה עסקה במסגרתה מכרה החברה את מלוא החזקותיה במישרין ובעקיפין
) (49.9%בחברת חוגלה-קימברלי ל ,Kimberly-Clark Corp.-אשר החזיקה טרם ההשלמה בכ50.1%-
מהון המניות של חוגלה-קימברלי ,וזאת בתמורה לסכום כולל בסך של כ 650-מיליון ש"ח ,חלקו בגין
מכירת מניות חוגלה-קימברלי וחלקו בגין התחייבות החברה לאי-תחרות בפעילות חוגלה-קימברלי.
לפרטים נוספים ראו סעיף  20.1להלן.
 .2.8.2בחודש אוגוסט  2015הושלמה עסקה במסגרתה מכרה החברה את מלוא החזקותיה במישרין ובעקיפין
) (100%בחברת אנרגיה משולבת מתקדמת בע"מ ,וכן את ציוד מרכז האנרגיה הקיים של החברה )ובכלל
זה תחנת הכוח של החברה( ,לחברת איי.סי.פאואר בע"מ ,וזאת בתמורה לסך של כ 60-מיליון ש"ח.
לפרטים נוספים ראו סעיף  20.2להלן.

 .3תחומי פעילות
למועד הדוח ,לקבוצה )במישרין ובאמצעות החברות הבנות( חמישה תחומי פעילות:

.3.1

ניירות אריזה – פעילות הקבוצה בתחום פעילות זה כוללת ייצור ומכירה של ניירות אריזה המיוצרים מ100%-
פסולת קרטון ועיתון הנאספים בעיקר ע"י אמניר .ניירות האריזה הממוחזרים משמשים בעיקר כחומר גלם
לתעשיית אריזות הקרטון הגלי )להלן" :המקרגלים"( .עיקר הייצור המבוצע על ידי הקבוצה הינו של נייר פלוטינג
)נייר המשמש כחומר גלם לייצור קופסאות קרטון גלי ,המשמש להפרדה בין הדופן החיצונית של הקופסא לדופן
הפנימית( .כמו כן ,ניירות אריזה מייצרת סוגי נייר ממוחזרים אשר מהווים תחליף לניירות אריזה מבוססי תאית.
לפרטים נוספים בדבר תחום פעילות זה ראו סעיף  7להלן.

.3.2

מוצרי אריזה וקרטון – פעילות הקבוצה בתחום פעילות זה ,המתבצעת על ידי חברת כרמל ,כוללת ייצור ומכירה
של מוצרי קרטון ,המיועדים בעיקר ללקוחות מתחומי התעשייה והחקלאות ,ושל אריזות מדף מקרטון למוצרי
צריכה בתחומי התעשייה ,החקלאות ,המזון ,המשקאות ,הפרמצבטיקה והקוסמטיקה .מוצרי האריזה והקרטונים
מיוצרים ,בין היתר ,גם מניירות ממוחזרים המיוצרים על ידי נייר חדרה אריזה .לפרטים נוספים בדבר תחום
פעילות זה ראו סעיף  8להלן.
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.3.3

שירותי איסוף ומיחזור – פעילות הקבוצה בתחום פעילות זה כוללת את מערך איסוף פסולת הנייר והקרטון
המבוצע על ידי אמניר וקבלני משנה שלה ועיבודה לצורך מיחזור הפסולת ושימוש בה לצורך ייצור ניירות אריזה.
פסולת הנייר נאספת ממקורות שונים ברחבי המדינה על ידי אמניר ומעובדת במפעליה .כחלק מתהליכי הייצור
של הנייר ,עושות חלק מחברות הקבוצה ,ובפרט נייר חדרה אריזה שימוש בפסולת הנייר כחומר גלם עיקרי.
כחלק מפעילות הקבוצה בתחום זה ,מבצעת אמניר גם איסוף של פסולת פלסטיק ועיבודה .לפרטים נוספים
בדבר תחום פעילות זה ראו סעיף  9להלן.

.3.4

ניירות כתיבה והדפסה – פעילות הקבוצה בתחום פעילות זה כוללת ייצור ושיווק של ניירות כתיבה והדפסה וכן
שיווק ניירות מיובאים ,כגון נייר מצופה וניירות מיוחדים ,כהשלמה לסל מוצריה .לפרטים נוספים בדבר תחום
פעילות זה ראו סעיף  10להלן.

.3.5

שיווק צרכי משרד – פעילות הקבוצה בתחום פעילות זה ,המבוצעת באמצעות גרפיטי ,כוללת שיווק צרכי משרד
ונייר ,בעיקר לשוק המוסדי והעסקי ,הכולל בתוכו ,בין היתר ,מוסדות ממשלה ,בנקים ,קופות חולים ועסקים
אחרים וכן הפצה לסיטונאים וקמעונאים .לפרטים נוספים בדבר תחום פעילות ראו סעיף  11להלן.

 .4השקעות בהון התאגיד ועסקאות במניותיו

.4.1

בחודש אוגוסט  2015רכשה קרן פימי את מלוא החזקותיה של כלל תעשיות בע"מ במניותיה הרגילות של
החברה ) 3,007,621מניות רגילות( ,אשר היוו כ 59.09% -מהון המניות המונפק והנפרע של החברה באותה
עת ,בתמורה לסך כולל של כ 354,546-אלפי ש"ח )המשקף סך של כ 117.88-ש"ח לכל מניה נמכרת( .לפרטים
נוספים ראו דיווחי החברה מהימים  24ביוני  2015ו 13-באוגוסט ) 2015מספרי אסמכתא2015-01-055860 :
ו ,(2015-01-096126-בהתאמה.

.4.2

ביום  26במאי  ,2013פרסמה החברה תשקיף מדף ,כפי שתוקן ביום  20ביוני  ,2013הכולל בין היתר ,עד
 1,000,000מניות רגילות ,רשומות על שם ,בנות  0.01ש"ח ע.נ כל אחת של החברה )להלן" :תשקיף המדף"(.
ביום  3במאי  , 2015אישרה רשות ניירות ערך את הארכת תוקפו של תשקיף המדף עד ליום  27במאי .2016
לפרטים ראו דיווח מיידי מיום  4במאי ) 2015אסמכתא.(2015-01-011802 :

.4.3

בחודשים ינואר ופברואר  ,2014הנפיקה החברה  190,362כתבי אופציה )סדרה א'( ,רשומים על שם ,הניתנים
למימוש עד ליום  18בינואר  ,2017באופן שכל כתב אופציה )סדרה א'( ניתן למימוש למניה רגילה אחת של
החברה .לפרטים נוספים ראו דיווחים מיידיים של החברה מהימים  30בינואר  2014ו 03-בפברואר 2014
)מספרי אסמכתא 2014-01-027292 :ו ,2014-01-029554-בהתאמה(.

.4.4

בחודש דצמבר  ,2015פרסמה החברה דוח הצעת מדף להנפקה ורישום למסחר של מניות רגילות על פי תשקיף
המדף .במסגרת זו הנפיקה החברה  1,295,220מניות רגילות בתמורה לכ 150-מיליון ש"ח .לפרטים נוספים
אודות דוח הצעת המדף ותוצאות ההנפקה לציבור ראו דיווחים מיידיים מיום  10בדצמבר  2015ו 13-בדצמבר
) 2015מספרי אסמכתא 2015-01-177222 :ו ,2015-01-177945-בהתאמה(.

 .5חלוקת דיבידנדים

.5.1

החברה לא חילקה דיבידנדים לבעלי מניותיה בשנתיים האחרונות .נכון ליום  31בדצמבר  ,2015לחברה יתרת
רווחים הניתנים לחלוקה בסך של כ 372-מיליוני ש"ח.

.5.2

יצוין ,כי נכון למועד הדוח ,החברה לא אימצה מדיניות חלוקת דיבידנדים.

.5.3

בהתאם להוראות שטר הנאמנות של אגרות החוב )סדרה  ,(6התחייבה החברה שלא לבצע חלוקת דיבידנד ו/או
רכישה עצמית של מניותיה באם לאחר חלוקת הדיבידנד ו/או הרכישה העצמית ,לפי העניין ,יפחת הונה העצמי,
על פי דוחותיה הכספיים המאוחדים הסקורים או המבוקרים של החברה ,לפי העניין ,אל מתחת ל) 500-חמש
מאות( מיליוני ש"ח .לפרטים נוספים ראו סעיף  5.6לשטר הנאמנות של אגרות החוב )סדרה  (6של החברה ,כפי
שנכלל בדיווח המיידי של החברה מיום  28בינואר ) 2014מספר אסמכתא.(2014-01-027292 :
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סך הכל

הכנסות מתחומי פעילות אחרים

עלויות קבועות

סך הכל

עלויות אחרות

רווח )הפסד( מפעולות רגילות המיוחס לזכויות שאינן
מקנות שליטה
384

6,009

6,393

299,121

169,919

469,040

366,820

102,220

475,433

5,975

469,458

תחום פעילות
מוצרי אריזה
וקרטון

*

ההתאמות הינן בעיקרן בשל נכסים כלליים שאינם משויכים לתחום פעילות ספציפי.

57,654

10

70,719

290,370 1,615,475

-

30,426

30,426

424,742

*75,075

499,817

357,340

142,477

530,243

101,804

.5

סך הנכסים ליום 31.12.2015

ב.

א.

רווח )הפסד( מפעולות רגילות המיוחס לבעלים של
החברה האם

רווח )הפסד( מפעולות רגילות

ה .עלויות משתנות

ד.

ג.

ב.

א.

עלויות המהוות הכנסות של תחום אחר בתאגיד

עלויות*

ג.

ב.

א.

הכנסות התחום מחיצוניים

428,439

תחום
פעילות
ניירות
אריזה

סך ההתחייבויות ליום 31.12.2015

.4

.3

.2

.1

הכנסות

.6.1

58,309

221,565

-

3,661

3,661

149,310

129,132

278,442

277,813

629

282,103

138,900

143,203

תחום
פעילות
שירותי
איסוף
ומיחזור

60,277

309,142

-

)(89,756

)(89,756

522,320

122,960

645,280

639,638

5,642

555,524

28,269

527,255

תחום פעילות
ניירות
כתיבה
והדפסה

38,627

73,035

-

)(1,984

)(1,984

127,836

47,953

175,789

151,091

24,698

173,805

718

173,087

תחום פעילות
שיווק צרכי
משרד

שנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר 2015

להלן יפורטו נתונים בדבר המידע הכספי אודות תחומי הפעילות של החברה בשנים  2014 ,2015ו) 2013-באלפי ש"ח(:

 .6מידע כספי לגבי תחומי הפעילות של התאגיד

פרק ב'  -מידע אחר

1,289,987

47,711

-

438,133

438,133

)(275,666

)(438,133

)(713,799

)(438,133

)(275,666

)(275,666

)(275,666

-

1,575,573

2,557,298

384

386,489

386,873

1,202,431

152,138

1,354,569

1,354,569

-

1,741,442

-

מאוחד

1,741,442

התאמות
למאוחד*

סך הכל

הכנסות מתחומי פעילות אחרים

עלויות משתנות

עלויות קבועות

סך הכל

עלויות אחרות

רווח )הפסד( מפעולות רגילות המיוחס לזכויות שאינן
מקנות שליטה

*

ההתאמות הינן בעיקרן בשל נכסים כלליים שאינם משויכים לתחום פעילות ספציפי.

67,955

1,554,923

-

76,982

76,982

332,714

123,031

455,745

304,590

151,155

532,727

89,241

.5

סך הנכסים ליום 31.12.2014

ב.

א.

רווח )הפסד( מפעולות רגילות המיוחס לבעלים של
החברה האם

רווח )הפסד( מפעולות רגילות

ה.

ד.

ג.

ב.

א.

עלויות המהוות הכנסות של תחום אחר בתאגיד

עלויות*

ג.

ב.

א.

הכנסות התחום מחיצוניים

443,486

סך ההתחייבויות ליום 31.12.2014

.4

.3

.2

.1

הכנסות

תחום פעילות
ניירות אריזה

11

69,017

351,058

)(1,429

)(22,394

)(23,823

364,056

141,997

506,053

416,699

89,354

482,230

6,061

476,169

תחום פעילות
מוצרי אריזה
וקרטון

59,997

272,399

-

)(4,981

)(4,981

197,160

116,153

313,313

311,314

1,999

308,332

151,172

157,160

תחום
פעילות
שירותי
איסוף
ומיחזור

74,791

289,908

-

)(162,718

)(162,718

548,138

136,358

684,496

678,920

5,576

521,778

23,710

498,068

תחום
פעילות
ניירות
כתיבה
והדפסה

33,694

102,440

-

2,690

2,690

132,814

48,285

181,099

157,689

23,410

183,789

1,310

182,479

תחום פעילות
שיווק צרכי
משרד

1,542,339

)(137,093

-

)(426

)(426

)(198,382

)(72,686

)(271,068

426

)(271,494

)(271,494

)(271,494

-

1,847,793

2,433,635

)(1,429

)(110,847

)(112,276

1,376,500

493,138

1,869,638

1,869,638

-

1,757,362

-

מאוחד

1,757,362

התאמות
למאוחד*

שנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר * 2014

סך הכל

הכנסות מתחומי פעילות אחרים

עלויות משתנות

עלויות קבועות

סך הכל

עלויות אחרות

רווח )הפסד( מפעולות רגילות המיוחס לזכויות שאינן
מקנות שליטה

.6.2

84,498

358,210

244

3,823

4,067

366,950

147,747

514,697

406,107

108,590

518,764

6,378

512,386

72,129

228,395

-

2,662

2,662

197,011

115,941

312,952

312,197

755

315,614

168,835

146,779

51,581

376,913

-

)(63,973

)(63,973

461,697

159,698

621,395

615,528

5,867

557,422

28,650

528,772

42,316

109,966

-

)(1,545

)(1,545

174,383

33,030

207,413

180,141

27,272

205,868

1,054

204,814

1,335,131

)(30,266

-

)(238

)(238

)(41,807

)(269,389

)(311,196

238

)(311,434

)(311,434

)(311,434

-

1,647,982

2,380,205

244

)(62,544

)(62,300

1,572,187

313,207

1,885,394

1,885,394

-

1,823,094

-
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מאוחד

1,823,094

התאמות
למאוחד*

לתיאור אודות התפתחויות שחלו במהלך שלוש השנים האחרונות וכן אודות הסביבה הכללית והשפעות גורמים חיצוניים ביחס לחברה ראו סעיף א 2.לדוח
הדירקטוריון של החברה.

התפתחויות שחלו במהלך שלוש השנים האחרונות ,סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים ביחס לחברה

*

ההתאמות הינן בעיקרן בשל נכסים כלליים שאינם משויכים לתחום פעילות ספציפי.

62,327

1,336,987

-

)(3,273

)(3,273

413,953

126,180

540,133

371,183

168,950

536,860

106,517

.5

סך הנכסים ליום 31.12.2013

ב.

א.

רווח )הפסד( מפעולות רגילות המיוחס לבעלים של
החברה האם

רווח )הפסד( מפעולות רגילות

ה.

ד.

ג.

ב.

א.

עלויות המהוות הכנסות של תחום אחר בתאגיד

עלויות*

ג.

ב.

א.

הכנסות התחום מחיצוניים

430,343

סך ההתחייבויות ליום 31.12.2013

.4

.3

.2

.1

הכנסות

תחום פעילות
ניירות אריזה

תחום
פעילות
מוצרי אריזה
וקרטון

תחום
פעילות
שירותי
איסוף
ומיחזור

תחום
פעילות
ניירות
כתיבה
והדפסה

תחום פעילות
שיווק צרכי
משרד

שנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר * 2013

פרק ג'  -תיאור עסקי התאגיד לפי תחומי פעילות
 .7תחום פעילות ניירות האריזה
 .7.1מבנה תחום פעילות ניירות האריזה והשינויים החלים בו

.7.1.1

פעילות תחום ניירות האריזה מתמקדת בייצור ומכירה של ניירות אריזה ממוחזרים והיא מבוצעת
באמצעות חברת הבת נייר חדרה אריזה.

.7.1.2

ניירות האריזה מיועדים בעיקר לתעשיית הקרטון הגלי ,כחומר גלם לייצור מיכלי קרטון המשמשים
כאריזות למוצרים שונים  .תעשיית הקרטון הגלי משרתת את התעשייה ,החקלאות ותעשיית המזון
והמשקאות .כתוצאה מכך ,לרמת הפעילות במשק והיקפי הייצוא השפעה משמעותית על הביקוש
לניירות אריזה .בהקשר זה ,יצוין כי לגידול במגמת המסחר האלקטרוני ,אשר הביא לגידול בהיקף
המשלוחים הבין-לאומיים והפנים-ארציים ,השפעות חיוביות לביקוש למוצרי אריזה וכפועל יוצא ,לביקוש
לנייר האריזה המיוצר על ידי החברה.

.7.1.3

עיקר הייצור שמבצעת הקבוצה בתחום הפעילות ,הינו של נייר פלוטינג )הנייר המשולב בקופסאות
הקרטון הגלי ,כגל( וניירות הליינר המהווים את הדפנות של הקופסא .כל ניירות האריזה המיוצרים על
ידי ניירות אריזה ,מיוצרים מפסולת נייר ממוחזרת .בעולם קיימים גם ניירות אריזה מסיבים בתוליים
)המיוצרים מתאית( .הקבוצה מייצרת בתחום הפעילות גם סוגי נייר נוספים על בסיס  100%סיבים
ממוחזרים אשר מהווים תחליף לניירות האריזה מבוססי התאית.

 .7.2מגבלות ,חקיקה ,תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום פעילות ניירות האריזה
בהתחשב באופיו של תחום הפעילות ,פעילותה של הקבוצה בתחום פעילות ניירות האריזה כפופה לרגולציה
במגוון היבטים ,לרבות :הוראות הנוגעות לאיכות הסביבה )כגון :חוק שמירת הניקיון ,החוק למניעת מפגעים ,חוק
החומרים המסוכנים( ,רישיונות והיתרים )כגון :חוק רישוי עסקים( ,הגבלים עסקיים )כגון :חוק ההגבלים
העסקיים ,צווים מוסכמים( ועוד.
לפרטים נוספים אודות הרגולציה החלה על פעילותה של הקבוצה בתחום פעילות ניירות האריזה ,לרבות
מגבלות החלות על החברה מכוח חוק ההגבלים העסקיים ,התשמ"ח ,1988-והכרזתה של החברה כמונופולין
בתחום ניירות האריזה ,בגלילים ובגליונות ,ראו סעיף  7.16להלן.
 .7.3שינויים בהיקף הפעילות בתחום פעילות ניירות האריזה וברווחיותו

.7.3.1

בהתבסס על הערכות פנימיות של החברה ,היקף צריכת ניירות האריזה בישראל במהלך השנים
האחרונות לא השתנה באופן מהותי והינו בממוצע כ 365-אלף טון לשנה .להערכת החברה ,במהלך
השנים האחרונות ,חלקם של ניירות האריזה הממוחזרים מסך ניירות האריזה הנצרכים בישראל כאמור
עלה ועומד בסמוך למועד הדוח על כ .63%-על פי הערכות החברה ,המבוססות על פרסומים בענף,
חלקם של ניירות האריזה הממוחזרים מסך ניירות האריזה הנצרכים באירופה עומד בממוצע על כ-
.70%

.7.3.2

להערכת החברה ,קיים פוטנציאל להגדלת היקף השיווק בישראל של נייר האריזה המיוצר על ידי
הקבוצה .הגדלה כאמור ניתנת לביצוע ,בין היתר ,באמצעות עידוד צריכת נייר האריזה הממוחזר על
חשבון ניירות האריזה מבוססי התאית ,וכן על חשבון ייבוא שמבוצע על ידי לקוחות החברה ,הן של נייר
ממוחזר והן של נייר מבוסס תאית מחוץ לארץ.

.7.3.3

על רקע המגמות האמורות ומאמציה של החברה להגדיל את מכירותיה בארץ ,הגדילה החברה את
כמות ניירות האריזה שנמכרה על ידה בשנת  2015בארץ בכ 20%-בהשוואה לכמות שנמכרה על ידה
בארץ בשנת  .2014העלייה הכמותית האמורה לוותה בשחיקה מסוימת במחירי המכירה ,וזאת בין
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היתר ,על רקע הגידול בכמויות וההנחה שניתנת כדי לעודד גידול זה וכתוצאה מהתחזקותו של הש"ח
אל מול האירו ,בהתחשב בכך שחלק מהתחרות למוצרי החברה הינה בייבוא ממדינות הגוש האירופאי.

.7.3.4

להלן תיאור גרפי של מחירי תוצרת הנייר העיקרית – נייר פלוטינג )בהתאם לנתוני ),(PPI (RISI
באירופה ,באירו לטון:
600
550
500
450
400
350
300
250
200

כפי שניתן לראות מהגרף שלעיל ,במהלך שנת  2013עלו מחירי הפלוטינג באירופה .במחצית הראשונה
של שנת  2014ניכרת ירידת מחירים ובמחצית השניה של אותה שנה נרשמה עליה קלה ולאחריה היה
המחיר יציב לאורך כשלושה רבעונים .ברבעון השלישי של שנת  2015נרשמה עליית מחיר קלה נוספת.
למועד הדוח ,לחברה אין צפי בדבר שינוי משמעותי במגמות המחירים.

.7.3.5

פסולת הנייר ,המהווה חומר הגלם העיקרי של הקבוצה בתחום פעילות זה ,נרכשת מאמניר .לפרטים
אודות מגמות במחירי פסולת הנייר העולמיים ,ראו סעיף  9.10.5להלן.

.7.3.6

בשנת  2015השתפר הרווח התפעולי של החברה ,וזאת ,בין היתר על רקע ירידת עלות חומרי הגלם
והתייעלות תפעולית .יצוין כי השיפור ברווח התפעולי האמור קוזז בחלקו לאור השלמת מכירת מערך
האנרגיה ,כמפורט בסעיף  20.6להלן ,וייחוס החלק היחסי מההפסד החד פעמי שהיה כרוך בעסקת
המכירה לתחום הפעילות בסך של כ 16.8-מיליון ש"ח.

.7.3.7

המידע בדבר הפוטנציאל לגידול בהיקף שיווק נייר האריזה הממוחזר בישראל על חשבון נייר האריזה
מבוסס תאית ועל חשבון ייבוא נייר ובדבר צפי מגמות המחירים בתחום ,הינו בגדר מידע צופה פני
עתיד ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך ומהווה תחזיות והערכות בלבד של החברה שהתממשותן אינה ודאית
והמבוססות על הערכות החברה נכון למועד הדוח ועל אינפורמציה הקיימת בחברה נכון למועד הדוח.
תחזיות והערכות החברה כאמור לעיל עשויות שלא להתממש ,כולן או חלקן ,או עלולות להיות שונות
מההערכות והתחזיות הנוכחיות בשל גורמים שונים ,לרבות שינויים בביקוש בשווקים בהם פועלת
הקבוצה ,היצע ועלויות של מוצרי נייר בעולם ,התפתחות ושינויים ברגולציה בתחום הפעילות ,ו/או
התממשות איזה מגורמי הסיכון המפורטים בסעיף  24להלן.
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 .7.4התפתחויות בשווקים של תחום פעילות ניירות האריזה ושינויים במאפייני הלקוחות שלו
בשנים האחרונות ניכרת מגמה של מעבר לקוחות בישראל )ובעולם( לשימוש בניירות אריזה ממוחזרים על
חשבון שימוש בניירות עשויים מסיבים בתוליים מבוססי תאית )שמקורם בייבוא( ,וזאת ,בין היתר ,לאור העלות
הגבוהה יותר של הסיבים הבתוליים בהשוואה לסיבים הממוחזרים .יצוין כי בשנים האחרונות הפער בין עלות
הסיבים הבתוליים לבין הסיבים הממוחזרים הולך ופוחת ,בין היתר ,על רקע הירידה במחירי הסיבים הבתוליים,
אם כי אין כל ודאות כי מגמה זו תימשך .המעבר לניירות ממוחזרים התאפשר ,בין היתר ,נוכח התפתחויות
טכנולוגיות בתחום ,המאפשרות לייצר מסיבים ממוחזרים נייר בעל תכונות חוזק ואיכויות נוספות הדומות לאלו
של נייר מבוסס תאית .כמו כן ,בשנים האחרונות גדלה המודעות לנושאי איכות הסביבה ,דבר המסייע בגידול
שיעור החדירה של ניירות העשויים מסיבים ממוחזרים.
 .7.5תחליפים למוצרי תחום הפעילות
נייר חדרה אריזה הינה היצרנית היחידה בישראל של ניירות אריזה ,אם כי לאור קיומם של יבואנים הפועלים
בתחום ,תחום פעילות ניירות אריזה הינו תחום תחרותי ולמוצרי הקבוצה בתחום קיימים מוצרים תחליפיים
מתוצרת מתחרה ,וכן מוצרים תחליפיים מניירות בתוליים.
 .7.6מוצרים ושירותים בתחום פעילות ניירות האריזה
עיקר עיסוקה של הקבוצה בתחום פעילות זה הינו בייצור ניירות אריזה מסיב ממוחזר )כלומר מפסולת נייר
שנאספת לצורך מחזור( ובמכירתם .ניירות האריזה מיועדים ,כאמור ,לצורך ייצור אריזות קרטון על ידי תעשיית
הקרטון הגלי .עיקר הייצור שמבצעת הקבוצה בתחום הפעילות ,הינו של נייר פלוטינג )הנייר המשולב בקופסאות
הקרטון הגלי בתור גל( וניירות ליינר )דפנות הקופסא( .לפרטים נוספים ראו סעיפים  7.1.2-7.1.3לעיל.
יצוין כי במהלך השנים האחרונות ,פיתחה החברה סוגי נייר על בסיס  100%סיבים ממוחזרים ,שאיכותם
הגבוהה מאפשרת החלפה של ניירות האריזה מבוססי התאית בתעשיית הקרטון הגלי בארץ ובחו"ל )להלן:
"תואמי התאית"( .החברה פעלה בשנים האחרונות על מנת להגדיל את מכירות תואמי התאית בשוק המקומי
על חשבון ניירות מבוססי תאית .פיתוח תואמי התאית התבסס על איפיון סיבים ,פיתוח ויישום תוספי כימיקלים
שונים ושימוש בטכנולוגיות ייצור מתקדמות .הקבוצה ממשיכה לפעול לפיתוח ולשיפור התכונות של תואמי
התאית  ,בהתמקדות בשיפור נוסף של תכונות החוזק והעמידות בלחות וקירור של הניירות העשויים מחומרים
ממוחזרים ,במטרה להרחיב את מגוון המוצרים המשווקים על ידי הקבוצה ועל מנת שיוכלו להחליף נתח
משמעותי יותר משוק ניירות האריזה מבוססי התאית המיובאים ,ובכך לשפר את רווחיותה.
 .7.7פילוח הכנסות מוצרים ושירותים בתחום פעילות ניירות האריזה
עיקר הכנסות תחום הפעילות הינן ממכירת ניירות אריזה.
להלן נתונים אודות פילוח הכנסות ממכירת ניירות אריזה ,ששיעור ההכנסות מכל אחד מהם הינו  10%או יותר
3
מסך ההכנסות של החברה במאוחד בהתאם לדוחות הכספיים )במיליון ש"ח(:

המוצר
מכירת ניירות
אריזה

3

הכנסות
530.2

2015
שיעור מכלל
הכנסות
החברה
במאוחד

כמות
שנמכרה
)באלפי
טון(

הכנסות

30%

289

532.7

2014
שיעור מכלל
הכנסות
החברה
במאוחד

כמות
שנמכרה
)באלפי
טון(

הכנסות

30%

283.8

536.9

2013
שיעור מכלל
הכנסות
החברה
במאוחד

כמות
שנמכרה
)באלפי
טון(

29%

280.7

יצוין כי בחישוב השיעור מכלל הכנסות החברה נלקחו בחשבון הכנסות המגזר )כולל בגין מכירות בין חברתיות( וסך
הכנסות החברה במאוחד )בנטרול מכירות בין חברתיות(.
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 .7.8לקוחות תחום פעילות ניירות האריזה

.7.8.1

נכון למועד הדוח ,לתחום קיימת תלות בארבעה לקוחות עיקריים אשר מייצרים בישראל קרטון גלי וממנו
אריזות קרטון )מקרגלים( ,וביניהם כרמל ,חברה בת של החברה )להלן ביחד בסעיף זה" :הלקוחות"(.
שיעור ההכנסות ממכירות החברה לכרמל בכל אחת מהשנים  2015ו 2014-היוו כ 6%-וכ,5%-
בהתאמה ,מסך הכנסות החברה בדוחות המאוחדים .שיעור ההכנסות ממכירות החברה לכל אחד
משלושת הלקוחות המהותיים האחרים היוו בשנים  2015ו) :2014-א( כ 5%-וכ ,6%-בהתאמה ,מסך
ההכנסות ממכירות החברה בדוחות המאוחדים; )ב( כ 5%-וכ ,4%-בהתאמה ,מסך ההכנסות ממכירות
החברה בדוחות המאוחדים; )ג( כ 3%-וכ ,2%-בהתאמה ,מסך ההכנסות ממכירות החברה בדוחות
המאוחדים .לחברה אין הסכמים ארוכי טווח עם הלקוחות כאמור .למיטב ידיעת החברה ,האמור הינו
נכון גם בהתייחס להסכמים בין לקוחות אלה לבין מתחריה של החברה .ההתקשרות מול כל לקוח הינה
בהת ייחס למסגרת של כמות שנתית של ניירות אריזה אשר תסופק ללקוח ,כאשר המחיר נקבע ,בדרך
כלל ,מראש מדי תקופה ותלוי ,בין היתר ,בהיקפי הרכישה על ידי כל לקוח.

.7.8.2

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 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 איכות
מוצר טובה ,אספקה ושירות שוטפים בטווח הזמנה קצר ותנאי אשראי טובים ,המעניקים לה יתרון על
פני מתחרים מחו"ל.

.7.8.3

המכירות לשוק המקומי הסתכמו בשנת  2015בכ 219-אלפי טון ובשנת  2014בכ 177-אלפי טון.
החברה פועלת על מנת לשמר את היקפי הכמויות שנמכרו על ידה בשנת  2015גם בשנת .2016

.7.8.4

בנוסף ,תחום ניירות האריזה מייצא ללקוחות שונים בחו"ל )לתורכיה ,ארצות הברית ,אירופה ,מצרים
ועוד( .היקף מכירת ניירות אריזה ללקוחות בחו"ל עמד בשנת  2015על כ 70-אלפי טון ובשנת  2014על
כ 107-אלפי טון ,והיווה שיעור של כ 6%-וכ ,9%-בהתאמה ,ממחזור המכירות של הקבוצה במאוחד
באותן שנים .בהתחשב ,בין היתר ,בעלויות ההובלה של המוצרים לחו"ל ,לחברה עדיפות למכירות
לשוק המקומי ,אם כי ,על מנת למכור את כל הנייר המיוצר על ידי החברה ,בכוונתה לשמור על
מכירותיה לשווקי הייצוא גם במהלך שנת  .2016ככלל ,תמהיל המדינות אליהן מייצאת החברה נקבע
על פי שיקולי רווחיות ומשתנה מעת לעת .לאור התגברות התחרות בחלק משווקי הייצוא המרכזיים של
החברה ,בשנים האחרונות הגדילה החברה את הייצוא לשווקים נוספים .החברה מעריכה כי
באפשרותה להפסיק את פעילותה בכל אחת מהמדינות אליהן היא מייצאת ,אם כי ,שינוי כאמור עלול
להשפיע על רמות הרווחיות של הייצוא.

.7.8.5

המידע האמור לעיל בקשר למגמות המכירות של החברה הינו בגדר מידע צופה פני עתיד כהגדרתו
בחוק ניירות ערך ,ומהווה תחזיות והערכות בלבד של החברה שהתממשותן אינה ודאית ומבוסס על
אינפורמציה קיימת בחברה נכון למועד הדוח .תחזיות 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 הקבוצה ,שינויים בביקוש בשווקים בהם פועלת הקבוצה ,שינויים
בביקוש והיצע במוצרי נייר בעולם ,מחירי מוצרי נייר בעולם ו/או התממשות איזה מגורמי הסיכון
המפורטים בסעיף  24להלן.

.7.8.6

מאפייני לקוחות
להלן התפלגות המכירות העיקריות של תחום פעילות ניירות האריזה לפי מאפייני הלקוחות:
הכנסות )במיליון ש"ח(

2015

2014

לקוחות מקומיים

427

368

לקוחות יצוא

103

165
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.7.9

שיווק והפצה בתחום פעילות ניירות האריזה

.7.9.1

השיווק וההפצה של המוצרים בשוק המקומי מבוצעים ישירות על ידי עובדי התחום מול הלקוחות.

.7.9.2

השיווק וההפצה לשוו קי הייצוא מבוצעים באמצעות סוכנים מקומיים או באמצעות חברות שיווק ומכירה
בינלאומיות הרוכשות את הנייר מנייר חדרה אריזה ומוכרות אותו ללקוחותיהן בחו"ל .על אף שבחלק
מהמדינות אליהן מיוצאת הסחורה במסגרת תחום הפעילות קיים סוכן יחיד לאותה מדינה או אזור,
החברה מעריכה כי היה והסוכן היחיד כאמור יפסיק את פעילותו מול הקבוצה ,יימצא סוכן חלופי או
לקוח מקומי בתוך זמן יחסית קצר ,אם כי שינוי כאמור עשוי להשפיע על רמת הרווחיות של פעילות
הייצוא .לפיכך ,החברה מעריכה כי אין לחברה תלות באף אחד מהסוכנים.

.7.9.3

ההובלה ללקוחות ,ככל שמבוצעת על ידי הקבוצה ,מבוצעת בעיקר באמצעות מובילים חיצוניים .לצורך
הייצוא נשכרים שירותיהם של מובילים ימיים .לחברה אין הסכמי בלעדיות עם אף אחד מהמובילים
כאמור .כמו כן ,אין לחברה תלות באף אחד מהמובילים.

 .7.10תחרות בתחום פעילות ניירות האריזה

.7.10.1

כאמור לע יל ,נייר חדרה אריזה הינה היצרן היחיד בישראל של ניירות אריזה ולכן התחרות בניירות
האריזה הינה מול הייבוא המתבצע על ידי הלקוחות באופן ישיר .נכון למועד הדוח ,אין מגבלות ייבוא.
הי יבוא לישראל הינו של כל סוגי הנייר המיוצרים בישראל באיכויות נייר שונות.

.7.10.2

למיטב ידיעת החברה ,מתחריה העיקריים של הקבוצה בישראל ,הינם הספקים הזרים המפורטים להלן:
-Varelגרמניה-Kipas ,תורכיה-Modern Carton ,תורכיה-Propapier ,גרמניה-Schollershammer ,
גרמניה-Mondi ,הונגריה ו-Hamburger-אוסטריה.

.7.10.3

בהתבסס על הערכות פנימיות של החברה ,חלק השוק של הקבוצה בתחום מכירת ניירות האריזה
המשמשים כחומר גלם לתעשיית הקירגול בישראל ,עלה בשנת  2015ועמד על כ) 57%-הנתון מהווה
ממוצע שנתי(.

.7.10.4

הקבוצה מתמודדת מול תחרות בתחום פעילות זה על ידי אספקת מוצרים איכותיים וכן על ידי הבטחת
אספקה ושירות שוטפים ברמה גבוהה בטווח הזמנה קצר יחסית לספקים האחרים ,לאור היתרון הקיים
לה כספק מקומי.

 .7.11רכוש קבוע וכושר ייצור בתחום פעילות נייר האריזה

.7.11.1

במפעל ניירות האריזה בחדרה פועלות שתי מכונות לייצור נייר אריזה )מכונה  2ומכונה  ,(8שהינן
בעלות כושר תפוקה שנתי כולל יחד של כ 320-אלף טון .מכונות אלו בעלות פוטנציאל לפעול בתפוקה
הקרובה למלאה וככלל ,פועלות  24שעות ביממה ב 3-משמרות עבודה )פרט לעצירות אחזקה
מתוכננות(.

.7.11.2

להלן נתוני תפוקת המכונות )באלפי טון( בשנים  2015ו:2014-
כושר תפוקה פוטנציאלי
)נכון למועד הדוח(

2015

2014

מכונה 2

כ90-

82

82

מכונה 8

כ230-

210

205

סה"כ

כ320 -

292

287
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 .7.12מחקר ופיתוח
כאמור ,במהלך השנים האחרונות ,עוסק התחום בפיתוח של הניירות תואמי התאית ,שהינם סוגי נייר על בסיס
 100%סיבים ממוחזרים ,שאיכותם הגבוהה מאפשרת החלפה של חלק מניירות האריזה מבוססי התאית,
בתעשיית הקרטון הגלי בארץ ובחו"ל .הקבוצה ממשיכה לפעול לפיתוח ולשיפור התכונות של תואמי התאית.
עלויות הפיתוח אינן מהותיות לקבוצה.
תחום הפעילות עוסק במחקר ופתוח במספר טכנולוגיות לשיפור איכות נייר למקרגלים כדי להגיע לרמה גבוהה
יותר של החלפת ניירות מיובאים:
 xמחקר בננו סיבים עם חברת מחקר "מלודאה" הפועלת במתחם הפקולטה לחקלאות ברחובות.
 xמחקר ב"דבק" צלולוזה עם חוקרים בפקולטה להנדסה כימית בטכניון.
 xהתאמת טכנולוגיה ירוקה של חברה שבדית  Organoklickלמאפייני נייר אריזה הדרושים לחברה.
 .7.13חומרי גלם וספקים בתחום פעילות ניירות האריזה

.7.13.1

פסולת הנייר – פסולת הנייר הינה חומר הגלם העיקרי של תחום פעילות נייר האריזה .המקור העיקרי
לפסולת הנייר הינו פעילות שירותי האיסוף והמיחזור של הקבוצה ,המבוצעת על ידי אמניר .נייר חדרה
אריזה רוכשת את פסולת הנייר מאמניר .חלק נוסף של הפסולת ,הנצרכת במכונות הנייר ,הוא "נפולת"
הנרכשת על ידי נייר חדרה אריזה ישירות מיצרני אריזות קרטון גלי )נפולת הנוצרת בתהליך יצירת
האריזות אצל הלקוחות המקרגלים ונמכרת לקבוצה(.

.7.13.2

עמילן – הקבוצה רוכשת עמילן מחברת גלעם בע"מ )להלן" :גלעם"( ,המשמש אותה לייצור הנייר.
גלעם הינו היצרן היחידי של עמילן בישראל ,אולם קיים ייבוא מתחרה של עמילן ,במחירים תחרותיים
לארץ ולפיכך להערכת החברה ,לא קיימת תלות בגלעם כספק עמילן .יחד עם זאת ,במידה ונייר חדרה
אריזה תפסיק לעבוד עם גלעם ,הדבר עלול לייקר את הוצאות הרכישה בטווח הקצר ועצירת ייצור
בגלעם עלולה להביא לעיכוב בטווח הקצר ,גם בייצור בקבוצה.

.7.13.3

יצוין כי בתחום ניירות האריזה קיימים לקבוצה הסכמי רכישה נוספים עם ספקים לרכישת חומרי עזר,
כגון כימיקלים ודבקים ,וכן לרכישת לבדים ,רשתות ,חלקי חילוף למכונות וכו'.

 .7.14הון חוזר

.7.14.1

להלן נתונים מהדוחות הכספיים אודות פעילות התחום:

נכסים שוטפים
התחייבויות שוטפות
עודף הנכסים השוטפים על ההתחייבויות השוטפות

.7.14.2

הסכום שנכלל בדוחות הכספיים לשנת
) 2015אלפי ש"ח(
1,149,039
669,390
479,649

ממוצע תקופות דיווח של אשראי
להלן יפורטו נתונים אודות התקופה וההיקף הממוצע של האשראי מספקים ולקוחות לשנים  2014ו-
) 2015במיליוני ש"ח(:

לקוחות
ספקים

ממוצע 2015
ממוצע ימי
היקף אשראי
אשראי
ממוצע
89
129
92
98

ממוצע 2014
ממוצע ימי
היקף אשראי
אשראי
ממוצע
94
120
89
95

בתחום הפעילות ,ממוצע ימי המלאי בשנת  2015היה  38יום )כולל מלאי חומרי גלם וחומרי אחזקה(.
18

 .7.15מגבלות ופיקוח על פעילות התאגיד בתחום פעילות ניירות האריזה

.7.15.1

הגבלים עסקיים
בחודש דצמבר  1988הוכרזה נייר חדרה כמונופולין בתחום ייצור ושיווק נייר בגלילים ובגיליונות על ידי
הממונה על ההגבלים ה עסקיים מכוח סמכותו לפי חוק ההגבלים העסקיים .בחודש יולי  1998בוטלה
חלקית ההכרזה בכל הנוגע לניירות לכתיבה והדפסה בגלילים ובגיליונות .בתחום ניירות אריזה בגלילים
ובגיליונות לא בוטלה ההכרזה .למעט הוראות חוק ההגבלים העסקיים ,לא ניתנו לחברה הוראות
מיוחדות על ידי הממונה על הגבלים עסקיים ,בקשר להיותה מוכרזת כבעל מונופולין .עד למועד הדוח
לא הייתה להכרזתה של החברה כמונופולין השפעה מהותית על פעילותה ,רווחיותה או מצבה הכספי
של החברה .החברה אינה יכולה להעריך מה תהיינה ההשלכות בעתיד להכרזה האמורה.

.7.15.2

לפרטים אודות הוראות רגולציה נוספות החלות על החברות בתחום ,כמו גם על יתר חברות הקבוצה,
ראו סעיף  16להלן.

 .7.16גורמי סיכון בתחום פעילות ניירות האריזה

.7.16.1

לפרטים אודות גורמי סיכון נוספים ראו סעיף  24להלן.

גורמי סיכון מיוחדים

.7.16.2

לקוחות – בשל מיעוט הלקוחות בישראל של התוצרת המוגמרת בניירות אריזה ,קיימת תלות בלקוחות
בישראל וירידה במספר הלקוחות עשויה לפגוע בתוצאות הפעילות .עם זאת ,בשל יתרונות יצרן מקומי,
הסיכון מוערך על ידי החברה כבינוני .בפעילות הייצוא ,החברה פועלת לגוון את השווקים אליהם היא
מייצאת את מוצריה ופועלת בשווקים אלו באמצעות סוכנים מקומיים .להערכת החברה אין לה תלות
באותם סוכנים מקומיים.

.7.16.3

פסולת נייר – אי אספקת כמות מספקת של פסולת נייר ,המהווה חומר גלם עיקרי בפעילות הייצור
בתחום ,תפגע ביכולת הקבוצה לממש את פוטנציאל הייצור שלה בניירות אריזה.

.7.16.4

מונופולין – החברה מוכרזת כמונופולין בתחום ניירות האריזה בגלילים ובגליונות ,כהגדרת מונח זה
בחוק ההגבלים העסקיים ,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 ,עשויות להשפיע לרעה על תוצאות תחום הפעילות.

.7.16.5

מידת השפעת גורמי הסיכון
להלן הערכות החברה לגבי סוגם ומידת השפעתם של גורמי הסיכון האמורים על תחום הפעילות.
גורמי סיכון

מידת ההשפעה
השפעה גדולה

גורמים מיוחדים

השפעה בינונית

השפעה קטנה

פסולת נייר

מונופולין

לקוחות
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 .8תחום פעילות מוצרי אריזה וקרטון
 .8.1מבנה תחום פעילות מוצרי אריזה וקרטון והשינויים החלים בו

.8.1.1

פעילות הקבוצה בתחום מבוצעת באמצעות חברת הבת כרמל פרנקל ,המוחזקת על ידי החברה בשיעור
של כ.94%-

.8.1.2

פעילות התחום מתמקדת בעיקר בתכנון ,ייצור ושיווק של אריזות קרטון ,המשמשות בעיקר לקוחות
מתחומי התעשייה והחקלאות ,ובייצור ומכירה של אריזות מדף מקרטון למוצרי צריכה ,המשמשות
בעיקר לתחומי התעשייה ,החקלאות ,התרופות ,המזון ,הקוסמטיקה והתעשייה עתירת הידע .כרמל
פרנקל מציעה פתרונות אריזה ייחודים המותאמים לצרכיהם של לקוחותיה הרבים .כמו כן ,פעילות
התחום כוללת גם הדפסה דיגיטלית ,לשימוש בעיקר לייצור ומכירת מעמדי תצוגה ואמצעי פרסום
מקרטון אחרים בנקודות המכירה.

 .8.2שינויים בהיקף הפעילות בתחום פעילות מוצרי אריזה וקרטון וברווחיותו

.8.2.1

נייר האריזה )הן הממוחזר המיוצר על ידי הקבוצה והן מבוסס התאית הנרכש מחו"ל( הינו חומר הגלם
העיקרי של תחום הפעילות ,ועל כן לתנודתיות במחיר השפעה על תחום הפעילות.

.8.2.2

להערכת החברה ,הביקושים למוצרי שוק מוצרי האריזה והקרטון בישראל היו יציבים באופן יחסי לאורך
השנים האחרונות.

.8.2.3

תעשיית הקרטון משרתת לקוחות מתחומי התעשייה ,החקלאות ותעשיית המזון והמשקאות ,התרופות,
הקוסמטיקה ,הפרמצבטיקה והתעשייה עתירת ידע .כתוצאה מכך ,לרמת הפעילות במשק ולהיקפי
הייצוא השפעה משמעותית על הביקוש למוצרי אריזה וקרטון.

.8.2.4

במהלך שנת  2015חלה ירידה מתונה במחירי חומרי הגלם בהם עושה התחום שימוש ,וזאת בין היתר,
גם לאור התחזקותו של הש"ח אל מול האירו .לאור התגברות התחרות במהלך שנת  ,2015חלה ירידה
קלה במחירי המכירה של מוצרי התחום .יצוין כי מחירי חומרי הגלם מושפעים גם משינויים בשערי
החליפין .לחברה אין צפי אודות שינויים מהותיים במחירי המכירה של מוצרי התחום.

.8.2.5

על רקע המגמות הכלל עולמיות של אריזת ושינוע סחורות ומאמציה של החברה להגדיל את מכירותיה,
הגדילה החברה את כמות המוצרים שנמכרה על ידה בשנת  ,2015אם כי העלייה הכמותית האמורה
לוותה בשחיקה מסוימת במחירי חלק מהמוצרים .יצוין כי רווחיות התחום השתפרה בהשוואה לשנת
 ,2014וזאת בעיקר הודות להליכי התייעלות תפעולית שננקטו במהלך השנה.

.8.2.6

הערכות החברה בדבר מגמות מחירי חומרי הגלם ומוצרי האריזה בתחום ,הינן בגדר מידע צופה פני
עתיד ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך ומהווה תחזיות והערכות בלבד של החברה שהתממשותן אינה
ודאית ,אשר מבוססות 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 הקבוצה ,שינויים
בשווקים בהם פועלת הקבוצה  ,שינויים בביקוש ,היצע ועלויות של מוצרי נייר בעולם ,התפתחות ושינויים
ברגולציה בתחום הפעילות ,ו/או התממשות איזה מגורמי הסיכון המפורטים בסעיף  24להלן.

.8.2.7

לפרטים נוספים אודות תעשיית הנייר ,ראו סעיף  7.3לעיל.

 .8.3תחליפים למוצרי תחום הפעילות
למוצרי האריזה המיוצרים על ידי הקבוצה קיימים מוצרים תחליפיים ,בעיקר מוצרי אריזה מפלסטיק.
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 .8.4מוצרים ושירותים בתחום פעילות מוצרי אריזה וקרטון
המוצרים העיקריים של תחום הפעילות הינם 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 לשם סגירתן 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; ) (4לוחות קרטון גלי – לוחות המשווקים למעבדי קרטון ומשמשים לייצור אריזות.
יצוין כי במסגרת תחום הפעילות מייצרת הקבוצה גם אריזות מדף מקרטון וכן מפיקה מוצרי דפוס דיגיטאלי
לפרסום .מוצרים אלו מאופיינים ברמת גימור גבוהה וייצור בסדרות קטנות יחסית .כרמל פרנקל פועלת על מנת
להגדיל את פעילותה בתחום מוצרי הדפוס הדיגיטאלי.
 .8.5פילוח הכנסות מוצרים ושירותים בתחום פעילות מוצרי אריזה וקרטון
להלן נתונים אודות פילוח הכנסות ממוצרים מתחום פעילות מוצרי אריזה וקרטון ,ששיעור ההכנסות מכל אחד
4
מהם הינו  10%או יותר מסך ההכנסות של החברה במאוחד בהתאם לדוחות הכספיים )במיליון ש"ח(:
2015
המוצר

מכירות
מוצרי
אריזה
וקרטון

הכנסות
)במיליוני
ש"ח(

368.5

שיעור
מכלל
הכנסות
החברה
במאוחד

27.2%

2014
כמות
שנמכרה
)באלפי
טון(*

86

הכנסות
)במיליוני
ש"ח(

368.4

שיעור
מכלל
הכנסות
החברה
במאוחד

27.4%

2013
כמות
שנמכרה
)באלפי
טון(*

84

הכנסות
)במיליוני
ש"ח(

383.8

שיעור
מכלל
הכנסות
החברה
במאוחד

כמות
שנמכרה
)באלפי
בטון(*

29.6%

83

 .8.6לקוחות תחום פעילות מוצרי אריזה וקרטון

4

.8.6.1

עיקר מכירות מוצרי הקרטון מופנה לשוק המקומי ללקוחות מתחומי התעשייה והחקלאות .נכון ליום 31
בדצמבר  ,2015לתחום מאות לקוחות פעילים של מוצרי קרטון .נכון ליום  31בדצמבר 20 ,2015
הלקוחות הגדולים ביותר של התחום ,הרוכשים מוצרי קרטון ,היוו כ 54%-מסך הכנסותיה של החברה.
עיקר לקוחות הקבוצה בתחום הינם לקוחות קבועים של הקבוצה במשך מספר רב של שנים.

.8.6.2

לתחום אין תלות בלקוח כלשהו או מספר מצומצם של לקוחות של מוצרי קרטון ,אם כי להפסקת
ההתקשרות עם אחד מהלקוחות הגדולים עלולה להיות השפעה שלילית על תוצאות התחום בטווח
הקצר .אין לתחום לקוח אשר ההכנסות ממנו בשנת  2015עלו על  10%מכלל הכנסות החברה בדו"חות
הכספיים.

יצוין כי בחישוב השיעור מכלל הכנסות החברה נלקחו בחשבון הכנסות המגזר )כולל בגין מכירות בין חברתיות( וסך
הכנסות החברה במאוחד )בנטרול מכירות בין חברתיות(.
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.8.6.3

.8.6.4

להלן התפלגות הכנסות מלקוחות בתחום הקרטון בחלוקה למגזרים:
מגזר

 %מסך ההכנסות

אריזה

16%

חקלאות

22%

תעשייה

62%

סה"כ

100%

כרמל מקיימת פעילות שיווק ישירה מול לקוחותיה תוך קיום ושימור של קשר שוטף עימם .הפצת
המוצרים מתבצעת באמצעות קבלני שינוע חיצוניים.

 .8.7תחרות בתחום פעילות מוצרי אריזה וקרטון

.8.7.1

תעשיית הקרטון הגלי הינה עתירת הון ,עובדה המשמשת כחסם טבעי לכניסה ויציאה של מתחרים לענף.
התחליפים למוצרי הקרטון הגלי הם בעיקר מוצרי אריזות מפלסטיק.

.8.7.2

רמת התחרותיות בשנת  2015המשיכה להיות גבוהה באופן שהוביל לשחיקת המחירים של חלק
מהמוצרים .למיטב ידיעת החברה ובהתבסס על מידע והערכותיה הפנימיות ,בשוק האריזה מקרטון
בישראל פועלות ארבע חברות עיקריות :כרמל ,קרגל בע"מ ,ימ"א  1990ייצור מוצרי אריזה )שותפות
קיבוץ עין המפרץ וקיבוץ געתון( ובסט קרטון בע"מ .להערכת כרמל ,סך מכירותיה של כרמל בכל אחת
מהשנים  2015ו 2014-היו כ ,27%-מכלל המכירות בשוק.

.8.7.3

בנוסף ,פעילים בישראל כ 15-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 ,בכל אחת מהשנים  2015ו ,2014-סך נפח הפעילות השנתית של תעשיית
הקרטון הגלי עמד על כ 320-וכ 325-אלף טון ,בהתאמה ,והיקף המכירות בתחום המוערך בשנים הללו
עמד על כ 1,500-מיליון ש"ח.

.8.7.4

הדרך שבה כרמל מתמודדת עם התחרות הקיימת בתחום הפעילות כוללת :הקפדה על איכות מוצרים
גבוהה ,יתרון של שחקן משמעותי בשוק מבחינת גודל וותק ,יעילות בייצור ובאספקה ,רמת ואיכות
השרות ללקוח ומחירים תחרותיים וכן הצעה של סל מוצרים ושירותים כולל .במסגרת זו ,אוחדו כלל
הפעילויות שמציע התחום על מנת להציע סל מוצרים כולל ללקוחות.

 .8.8עונתיות
ככלל ,עיקר הביקוש הענפי בשיווק מוצרי אריזה מקרטון הינו בחודשי החורף ,בעיקר בחודשים נובמבר-מרץ בכל
שנה )רבעונים ראשון ורביעי( ,בשל ביקוש ער הנובע מגידולי החקלאות .מכירות מוצרי אריזה מקרטון ברבעונים
הראשון והרביעי גבוהים בממוצע בכ 10%-מהמכירות ברבעונים השני והשלישי.
 .8.9כושר ייצור בתחום פעילות מוצרי אריזה וקרטון

.8.9.1

פעילות הייצור בתחום הקרטון הגלי של כרמל נעשית באתר החברה בקיסריה )המפעל עובד בחלק מקווי
הייצור  24שעות ביממה( ,וכולל שני מקרגלים ו 11-מכונות עיבוד .נכון ליום  31בדצמבר  ,2015כושר
התפוקה השנתי של כרמל במפעל בקיסריה בקרטון גלי נאמד בכ 95-אלף טון .הייצור בפועל מגיע
לכ 90%-מכושר התפוקה במפעל בקיסריה.

.8.9.2

לתחום אתר ייצור נוסף בקיסריה המייצר את מוצרי המדף והדפוס הדיגיטלי ,הפועל  24שעות ביממה,
בשלוש משמרות .נכון ליום  31בדצמבר  ,2015כושר התפוקה השנתי של המפעל נאמד בכ 12-אלף טון.
הייצור בפועל מנצל כ 90%-מכושר התפוקה.
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 .8.10רכוש קבוע ,מקרקעין ומתקנים בתחום פעילות מוצרי אריזה וקרטון
כאמור ,לתחום שני אתרי ייצור מרכזיים בקיסריה) :א( אתר ייצור הממוקם על שטח של כ 90-דונם ,בו מרוכזת
פעילות ייצור הקרטון הגלי .תקופת השכירות של האתר הינה עד לשנת  .2029וכן )ב( אתר ייצור הממוקם על
שטח של כ 21-דונם ,בו מרוכזת פעילות ייצור מוצרי המדף ודפוס דיגיטלי .תקופת השכירות של האתר הינה עד
לשנת .2020
רכוש קבוע
הרכוש הקבוע בתחום כולל בעיקר מכונות וציוד ייצור לתחום קירגול הנייר ,ומכונות עיבוד המבצעות עבודות
חיתוך ,הדפסה ,הדבקה וקיפול ,להשלמת המוצר הסופי .בבעלות התחום שני מקרגלים ו 11-מכונות עיבוד.
בבעלות כרמל פרנקל 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.
 .8.11חומרי גלם וספקים בתחום פעילות מוצרי אריזה וקרטון
 .8.11.1חומר הגלם העיקרי בייצור הקרטון הגלי הוא נייר אריזה )חלקו ממוחזר וחלקו על בסיס תאית( .חומר
גלם זה מהווה מרכיב מרכזי בעלות המכר.
לתחום שני ספקים מרכזיים בתחום ניירות האריזה (1) :נייר חדרה אריזה ,המספקת נייר ממוחזר ואשר
סך הרכישות ממנה בשנים  2015ו 2014-היו כ 102-מיליון ש"ח וכ 89-מיליון ש"ח ,בהתאמה ,שהיוו
כ 48%-וכ ,40%-בהתאמה ,מסך צריכת נייר האריזה השנתית של התחום בכל אחת מאותן שנים; ו(2) -
 International Forest Productsמקבוצת  kraftהמספקת נייר בתולי )המיוצר מתאית( ואשר סך
הרכישות ממנה בכל אחת מהשנים  2015ו 2014-היו כ 46-וכ 36-מיליון ש"ח ,בהתאמה ,שהיוו כ21%-
וכ ,15%-בהתאמה ,מסך צריכת נייר האריזה השנתית של התחום בכל אחת מאותן שנים.
במהלך שנת  2015חלה ירידה מתונה במחירי חומרי הגלם .לפרטים נוספים אודות מגמות במחירי
הנייר ,ראו סעיף  7.3לעיל.
 .8.11.2בנוסף ,בתחום מוצרי אריזה וקרטון ישנם הסכמי רכישה עם ספקים לרכישת חומרי עזר ,כגון כימיקלים,
דבקים וחומרי אריזה שונים .המחירים נקבעים במשא ומתן עם הספקים ,מידי תקופה ,בהתחשב בתנאי
השוק ובמחירי יבוא מתחרה.
 .8.11.3חומרי עזר עיקריים נוספים המשמשים בייצור קרטון גלי הינם עמילן ומזוט .העמילן מהווה מרכיב עיקרי
בדבק המדביק את לוחות הנייר .גלעם הינה היצרן היחיד של עמילן בישראל ,אולם קיים יבוא מתחרה
של עמילן במחירים תחרותיים לארץ ,ולפיכך להערכת החברה אין לה תלות בגלעם בתחום .יחד עם
זאת ,במידה וכרמל תפסיק לעבוד עם גלעם ,הדבר עלול לייקר את הוצאות הרכישה בטווח הקצר
ועצירת ייצור בגלעם עלולה להביא לעיכוב דומה גם בייצור בקבוצה .כמו כן כרמל משתמשת במבלטים,
גלופות ומשטחי עץ ,הנרכשים ממספר ספקים מקומיים.
 .8.11.4לתחום אין תלות באף אחד מהספקים שאינם מקבוצת נייר חדרה .יצוין כי לפעילות הקבוצה בתחום
קיימת תלות בזמינות סדירה של חומרי גלם ,ועל כן ,במידה ותפסיק לעבוד עם ספקים אלו ,הוצאות
הרכישה בטווח הקצר עשויות לעלות.
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 .8.12הון חוזר
 .8.12.1להלן נתונים מהדוחות הכספיים אודות פעילות התחום:
הסכום שנכלל בדוחות הכספיים
לשנת ) 2015מיליוני ש"ח(
215
206
9

נכסים שוטפים
התחייבויות שוטפות
עודף הנכסים השוטפים על ההתחייבויות השוטפות

 .8.12.2מלאי מוצרים מוגמרים וחומרי גלם  -לחברה קיימות רמות מלאי תפעוליות של מוצרים מוגמרים למספר
ימים בודדים ,וחומרי גלם ,בעיקר נייר ,ברמת צריכה של כחודשיים .ממוצע ימי המלאי של חומרי הגלם
בשנת  2015הינו  52ימים.
 .8.12.3ממוצע תקופות דיווח של אשראי
להלן יפורטו נתונים אודות התקופה וההיקף הממוצע של האשראי מספקים ולקוחות לשנים  2015ו-
) 2014במיליון ש"ח(:
ממוצע 2014

ממוצע 2015
היקף אשראי
ממוצע

ממוצע ימי
אשראי

היקף אשראי
ממוצע

ממוצע ימי
אשראי

לקוחות

158

121

162

127

ספקים

106

110

102

110

 .8.13הסכמים מהותיים
הסכם עם משפחת פרנקל – בחודש נובמבר  ,2013רכשה כרמל את יתרת ההחזקה בפרנקל-כ.ד בע"מ מהחברה
וממשפחת פרנקל וזאת בתמורה להקצאת מניות של כרמל .בעקבות השלמת העסקה ,למועד הדוח ,מחזיקה
החברה בכ 94%-מהון המניות המונפק של כרמל )בנטרול מניות רדומות( ,ומשפחת פרנקל מחזיקה בכ 6%-מהון
המניות המונפק של כרמל )בנטרול מניות רדומות( .על פי הוראות ההסכם ,הסכימו הצדדים על מגבלות בהעברת
מניות לצד ג' ,לרבות :תקופת חסימה שתחול על מכירת מניות כרמל המוחזקות על ידי משפחת פרנקל ,זכות
סירוב במקרה של מכירת מניות כרמל המוחזקות על ידי משפחת פרנקל ,זכות לחייב את משפחת פרנקל במכירה
לצד ג' ) ,(Drag alongזכות הצטרפות של משפחת פרנקל למקרה של מכירת מניות כרמל המוחזקות על ידי נייר
חדרה ) .(Tag alongההסכם כולל זכות של החברה לחייב את משפחת פרנקל למכור לה את אחזקותיה בכרמל
)אופציית  (Callוכן זכות של משפחת פרנקל לחייב את החברה לרכוש ממנה את אחזקותיה בכרמל )אופציית
 .(Putכמו כן ,הוענקו למשפחת פרנקל זכויות מיעוט בכרמל .לפרטים נוספים ראו ביאור 5א) (3לדוחות הכספיים
של החברה.
הסכם שכירות אתרי הייצור בקיסריה – לפרטים אודות השכירות ראו סעיף  8.10לעיל.
 .8.14גורמי סיכון בתחום פעילות מוצרי אריזה וקרטון
לפרטים אודות גורמי הסיכון הרלוואנטיים לתחום פעילות זה ראו סעיף  24להלן.
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 .9תחום פעילות שירותי איסוף ומיחזור
 .9.1מבנה תחום פעילות שירותי איסוף ומיחזור

.9.1.1

עיקר הפעילות בתחום זה הינה איסוף ועיבוד )מיון וכבישה( של פסולת נייר וקרטון לצורכי מיחזור
המבוצעת על ידי חברת אמניר.

.9.1.2

פסולת הנייר מהווה חומר הגלם העיקרי של הקבוצה בפעילותה בתחום ניירות האריזה והינה חיונית
לרציפות הייצור של הנייר על ידי נייר חדרה אריזה .פעילותה של אמניר בשירותי איסוף ועיבוד פסולת
הנייר מהווה נדבך חיוני לתהליך ייצור נייר האריזה ולפעילותה של הקבוצה.

.9.1.3

אמניר הינה חברת איסוף ועיבוד הנייר הגדולה בישראל .אמניר אוספת את פסולת הנייר ממקורות שונים
ברחבי המדינה .חלק מן הפסולת הנאספת על ידי אמניר נרכש מגורמים שלישיים .נכון למועד הדוח,
אמניר מטפלת )ממיינת וכובשת את פסולת הנייר( במפעליה בכ 345-אלפי טון פסולת נייר בשנה.
כ 80%-מפסולת הנייר הנמכרת על ידי אמניר נמכרה בשנת  2015לנייר חדרה אריזה ומשמשת לייצור
ניירות האריזה על ידה.

.9.1.4

בהיותה ספקית חומר הגלם העיקרי בפעילות ייצור ניירות האריזה ,לרמת הביקושים לניירות אריזה,
המושפעת ,בין היתר ,מרמת הפעילות במשק והיקפי הייצוא ,השפעה משמעותית על הביקוש לפסולת
נייר .לפרטים נוספים אודות שוק הנייר ,ראו סעיף  7.3לעיל.

.9.1.5

בשנים האחרונות מרחיבה אמניר את פעילותה בתחום איסוף מוצרי פלסטיק לצורך מחזורם ובכוונתה
להמשיך במגמה זו .במהלך שנת  2015הרחיבה החברה את מפעל מחזור מוצרי הפלסטיק וזאת
במטרה להגדיל את היקף פעילותה בתחום.

.9.1.6

כחלק מפעילותה עוסקת אמניר גם במתן שירותי אבטחת מידע ודפורמציה )שירותי גריסה באתר הלקוח
או באתרי אמניר( ופעילות של ייצור מוצרי נייר מונצלים .פעילויות אלה אינן מהותיות לנייר חדרה.

 .9.2מגבלות ,חקיקה ,תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום פעילות שירותי איסוף ומיחזור

.9.2.1

בהתחשב באופיו של תחום הפעילות ,פעילותה של הקבוצה בתחום פעילות שירותי איסוף ומיחזור
כפופה לרגולציה במגוון היבטים ,לרבות :הוראות הנוגעות לאיכות הסביבה )כגון :החוק למניעת מפגעים,
חוק החומרים המסוכנים ,חוק האריזות( ,רישיונות והיתרים )כגון :חוק רישוי עסקים( ,הגבלים עסקיים
)כגון :חוק ההגבלים העסקיים ,צווים מוסכמים( ועוד.

.9.2.2

לפרטים נוספים אודות הרגולציה החלה על פעילותה של הקבוצה בתחום פעילות שירותי איסוף ומיחזור
ראו סעיף  9.12להלן.

 .9.3שינויים בהיקף הפעילות בתחום פעילות שירותי איסוף ומיחזור וברווחיותו והתפתחויות בשווקי תחום
הפעילות

.9.3.1

פסולת הנייר מהווה ,כאמור ,חומר הגלם העיקרי בייצור ניירות האריזה ולכן לתנודתיות בביקושים
לניירות האריזה ובמחיריהם יש השפעה על תחום הפעילות.

.9.3.2

בהתבסס על הערכות פנימיות של החברה ,בישראל ,היקף צריכת הנייר לסוגיו )ללא טישו( במהלך
השנים האחרונות היה בממוצע כ 900-אלף טון לשנה.

.9.3.3

להערכת החברה ,שיעור הנייר הנאסף ומשמש כחומר גלם לייצור נייר ממוחזר בישראל ,מתוך סך הנייר
הנצרך ,עמד בשנה האחרונה על כ .45%-יצוין ,כי בהתבסס על נתוני ) ,RISI (PPIהשיעור הממוצע השנתי
בשנים האחרונות של הנייר שנאסף ושימש כחומר גלם לייצור נייר ממוחזר במערב אירופה ,מתוך סך
הנייר הנצרך ,עלה על כ.65%-
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.9.3.4

להערכת החברה ,היקף הנייר שנאסף בישראל לצורך ייצור נייר ממוחזר בשנת  2015עלה על כ400-
אלף טון )לא כולל נפולת המקרגלים( .להערכת החברה ,היקף הנייר הנאסף בישראל גדל בשנים
האחרונות ,כדלקמן :בשנת  2015בכ ,2%-בשנת  2014בכ 2%-ובשנת  2013בכ.6%-

.9.3.5

להערכת החברה ,קיים פוטנציאל לגידול בהיקף האיסוף של פסולת נייר בישראל ,זאת בין היתר,
בהתחשב בפער הקיים בין כמויות הנייר הנצרך לבין הכמויות הנאספות לצורך מחזור ,וכן בהתחשב
בהיקפי הנייר הנאסף באירופה.

.9.3.6

המידע בדבר הפוטנציאל לגידול בהיקף האיסוף של פסולת נייר בישראל ,הינו בגדר מידע צופה פני
עתיד ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך ומהווה תחזיות והערכות בלבד של החברה שהתממשותן אינה ודאית
והמבוססות על הערכות החברה נכון למועד הדוח ועל אינפורמציה הקיימת בחברה נכון למועד הדוח.
תחזיות והערכות החברה כאמור לעיל עשויות שלא להתממש ,כולן או חלקן ,או עלולות להיות שונות
מההערכות והתחזיות הנוכחיות בשל גורמים שונים ,לרבות היצע ועלויות של פסולת נייר בעולם,
הזדמנויות עסקיות שיעמדו בפני הקבוצה ,שינויים בשווקים בהם פועלת הקבוצה ,התפתחות ושינויים
ברגולציה בתחום הפעילות ,ו/או התממשות איזה מגורמי הסיכון המפורטים בסעיף  24להלן.

.9.3.7

לפרטים נוספים אודות תעשיית הנייר ,ראו סעיף  7.3לעיל.

 .9.4מוצרים ושירותים בתחום פעילות שירותי איסוף ומיחזור
עיקר פעילות הקבוצה בתחום זה נעשית באמצעות חברת הבת אמניר וכוללת מתן שירותי איסוף ומיחזור,
המשמשת כחומר גלם לייצור ניירות אריזה וליצרני נייר טישו.
בשנים האחרונות מרחיבה אמניר את פעילותה בתחום איסוף פסולת פלסטיק לצורך מחזורה .אמניר פועלת על
מנת להגדיל את כושר הייצור של עיבוד מוצרי הפלסטיק ובמהלך שנת  2015הרחיבה את מפעל מחזור מוצרי
הפלסטיק וזאת במטרה להגדיל את היקף פעילותה בתחום.
כמו כן ,מספקת אמניר שירותי אבטחת מידע ודפורמציה )שירותי גריסה( ,כשפסולת הגריסה משמשת אף היא
כחומר גלם בפעילות .לאמניר פעילות גם בייצור מוצרי נייר מונצלים .אמניר בוחנת את האפשרות להרחיב את
פעילותה בתחומים אלו ,אם כי למועד הדוח ,פעילויות אלו אינן מהותיות לנייר חדרה.
 .9.5פילוח הכנסות מוצרים ושירותים בתחום פעילות שירותי איסוף ומיחזור
עיקר הכנסות תחום הפעילות הינן ממכירת פסולת נייר .להלן נתונים אודות פילוח הכנסות ממכירות של פסולת
5
הנייר )במיליון ש"ח(:
2013
2014
2015
שיעור
שיעור
שיעור
כמות
מכלל
כמות
מכלל
כמות
מכלל
המוצר
שנמכרה
הכנסות הכנסות
שנמכרה
הכנסות הכנסות
שנמכרה
הכנסות הכנסות
)באלפי טון(
החברה
)באלפי טון(
החברה
החברה )באלפי טון(
במאוחד
במאוחד
במאוחד
מכירות
364
13%
229.1
366
13%
219
365
11%
198
פסולת
נייר

5

יצוין כי בחישוב השיעור מכלל הכנ סות החברה נלקחו בחשבון הכנסות המגזר )כולל בגין מכירות בין חברתיות( וסך
הכנסות החברה במאוחד )בנטרול מכירות בין חברתיות(.
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 .9.6לקוחות תחום פעילות שירותי איסוף ומיחזור
כ 80%-מפסולת הנייר הנאספת על ידי אמניר נמכרת לנייר חדרה אריזה .כ 20%-מפסולת הנייר הנאספת על
ידי אמניר ,נמכרת כחומר גלם ליצרנים אחרים )בשנת  ,2015בעיקר לחוגלה קימברלי ושניב תעשיות נייר בע"מ
וכן לייצוא( .לאמניר אין תלות בלקוח מסוים שאינו מקבוצת נייר חדרה וכן אין לה הסכמים ארוכי טווח עם לקוחות
אלה .הסכמי ההתקשרות נחתמים לרוב לשנה ובהם מוגדרים ,הכמות ומחירי המכירה .רוב הלקוחות הינם
לקוחות ותיקים של הקבוצה.
להערכת אמניר נכון למועד הדוח ,כמות פסולת הנייר הנמכרת לחוגלה-קימברלי תקטן באופן משמעותי בשנת
 . 2016אמניר נערכת להרחבת מכירותיה ללקוחות נוספים והתאמת איכות ומפרט מוצריה כתחליף לייבוא
פסולת נייר מחו"ל.
המידע בדבר הערכות אמניר לגבי מכירותיה בשנת  ,2016הינו בגדר מידע צופה פני עתיד ,כהגדרתו בחוק
ניירות ערך ומהווה תחזיות והערכות בלבד של החברה שהתממשותן אינה ודאית והמבוססות על הערכות
החברה נכון למועד הדוח ועל אינפורמציה הקיימת בחברה נכון למועד הדוח .תחזיות והערכות החברה כאמור
לעיל עשויות שלא להתממש ,כולן או חלקן ,או עלולות להיות שונות מההערכות והתחזיות הנוכחיות בשל גורמים
שונים ,לרבות היצע ועלויות של פסולת הנייר ,הזדמנויות עסקיות שיעמדו בפני הקבוצה ,שינויים בשווקים בהם
פועלת הקבוצה ,התפתחות ושינויים ברגולציה בתחום הפעילות ,ו/או התממשות איזה מגורמי הסיכון המפורטים
בסעיף  24להלן.
 .9.7תחרות בתחום פעילות שירותי איסוף ומיחזור

.9.7.1

למיטב ידיעת החברה ,בתחום שירותי איסוף ומיחזור קיימים לחברה שני מתחרים עיקריים הפעילים
בשנת  2015באזורי 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.

.9.7.2

להערכת החברה ,בהתבסס על הערכות פנימיות של החברה ,נתח השוק של אמניר נכון למועד הדוח
באיסוף פסולת נייר )מבלי להתחשב ברכישת פסולת נייר מק.מ.מ ומטל-אל( מכלל פסולת הנייר שנאספת
בישראל הינו כ .65%-לפרטים אודות הפעולות בהן נקטה ונוקטת אמניר בשנים האחרונות על מנת
להגדיל את כמויות פסולת הנייר הנאספות על ידה ,ראו סעיף  9.10להלן.

 .9.8כושר ייצור בתחום פעילות שירותי איסוף ומיחזור
למועד הדוח ,אמניר מפעילה שני מתקני מיון וכבישה לטיפול בחומרי הגלם הנאספים הממוקמים באתר בחדרה
ובמרכז הלוגיסטי במודיעין .להלן פירוט בדבר תפוקת המיון והכבישה )באלפי טון( של חומרי הגלם ,בעיקר
פסולת נייר וקרטון ,בשנים  2015ו ,2014-לעומת כושר התפוקה הפוטנציאלי:
תפוקה בפועל
)באלפי טון(

מודיעין
חדרה
סה"כ

כושר תקופה פוטנציאלי
)באלפי טון( נכון למועד הדוח
312
192
504

2015

2014

164
125
289

170
139
309

יצוין כי במהלך שנת  2015הופחת באופן זמני כושר התפוקה של מתקני המיון והכבישה במודיעין .אמניר
בתחילת שנת  2016פעלה לרכישת מכבש גדול בעל תפוקות אשר יגדיל את כושר הייצור.
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.9.9

רכוש קבוע מקרקעין ומתקנים בתחום פעילות שירותי איסוף ומיחזור

.9.9.1

מערך איסוף הפסולת  -נכון למועד הדוח ,לצורך איסוף וטיפול בחומרי הגלם הנאספים )בעיקר פסולת
נייר וקרטון( אמניר מפעילה  137משאיות ,מתוכן  76באמצעות קבלני משנה.

.9.9.2

עיבוד פסולת  -לאמניר שני מפעלים בהם מתבצע עיבוד הפסולת ,הממוקמים במתחם החברה בחדרה
)הכולל מפעל למיון ,ניקוי וכבישת פסולת נייר וקרטון וכן מפעל להנצלת נייר( ובמרכז הלוגיסטי של
הקבוצה במודיעין )הכולל מפעל למיון וכבישת פסולת בעיקר מסוג נייר וקרטון ומתקן גריסה מתקדם(.
לעניין זה ראו סעיף  14להלן.

.9.9.3

עיבוד פלסטיק – במהלך שנת  2015הרחיבה אמניר את קו הייצור המיועד לעיבוד מוצרי הפלסטיק וייצור
חומר גלם מגורען לתעשיית הפלסטיק וזאת במטרה להגדיל את היקף פעילותה בתחום .קו עיבוד
הפלסטיק הממוקם באתר החברה בחדרה.

 .9.10חומרי גלם וספקים בתחום פעילות שירותי איסוף ומיחזור

.9.10.1

כאמור ,הפעילות בתחום זה הינה בעיקר במתן שירותי איסוף פסולת נייר ,עיבודה ומכירתה .פסולת
הנייר נאספת על ידי אמניר מאלפי אתרים בכל רחבי הארץ וכן נרכשת על ידי אמניר מחברות איסוף
נוספות בארץ ומועברת באופן שוטף למפעלי העיבוד במרלו"ג שבמודיעין ובחדרה.

.9.10.2

אמניר פעלה בשנים האחרונות וממשיכה לפעול להגדלת כמות פסולת הנייר הנאספת על ידה באופן
הדרגתי .בין הפעולות ניתן לציין ,בין היתר ,את הפעולות שלהלן :העמקת פעילות האיסוף בקרב לקוחות
קיימים ,הגדלת מספר נקודות פינוי הנייר ,פיתוח מקורות איסוף חדשים והתמקדות במקורות איסוף
בעלויות נמוכות יותר ,שיתופי פעולה עם רשויות מקומיות בכל הקשור לאיסוף פסולת הנייר ,איסוף יעודי
מצרכנים פרטיים )בין היתר ,בדרך של התקנת מכלי איסוף ,פינוי קרטון מהרחובות( וביצוע פרויקטים
שיווקים להגדלת מודעות למחזור פסולת.

.9.10.3

בשנים  2015ו 2014-אספה אמניר ורכשה פסולת נייר בישראל בהיקף של כ 345-אלפי טון וכ 359-אלפי
טון ,בהתאמה .בשנת  2015עמד שיעור הפסולת הנרכשת על ידי אמניר מחברות איסוף נוספות בישראל
על שיעור של כ 12%-מסך הפסולת המטופלת על ידי אמניר ,וזאת בהשוואה להיקפים של 20%-25%
בשנים שלפני כן .לאמניר לא קיימת תלות בספק ספציפי.

.9.10.4

בשנת  2015כמות פסולת הנייר שייבאה הקבוצה להשלמת חומר הגלם הנדרש על ידי מכונות הנייר,
הייתה שולית ,וזאת בעיקר על רקע הגדלת יכולות האיסוף המקומי של פסולת הנייר .כמו כן ,במהלך
שנת  2015אמניר ייצאה פסולת נייר וגם בשנת  2016אמניר צופה שתמשיך לייצא מעת לעת.

.9.10.5

להלן תיאור גרפי של התפתחויות בשנים האחרונות במחירי פסולת הנייר )בהתאם לנתוני ):(PPI (RISI
מחירי פסולת נייר ,בדולר לטון:
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כפי שעולה מהגרף ,לאורך השנים האחרונות ניכרת מגמת ירידה במחיר הממוצע של פסולת הנייר ,אם
כי ישנה תנודתיות במחיר.
 .9.10.6יצוין כי מחירי המכירה של פסולת הנייר המעובדת לחברת ניירות אריזה נקבעים על פי הסכמות תוך-
קבוצתיות שבעיקר לוקחות בחשבון את מגמת מחירי הפסולת בעולם.
המידע בדבר הערכות אמניר לגבי ייצוא פסולת הנייר בשנת  ,2016הינו בגדר מידע צופה פני עתיד,
כהגדרתו בחוק ניירות ערך ומהווה תחזיות והערכות בלבד של החברה שהתממשותן אינה ודאית
והמבוססות על הערכות החברה נכון למועד הדוח ועל אינפורמציה הקיימת בחברה נכון למועד הדוח.
תחזיות והערכות החברה כאמור לעיל עשויות שלא להתממש ,כולן או חלקן ,או עלולות להיות שונות
מההערכות והתחזיות הנוכחיות בשל גורמים שונים ,לרבות היצע ועלויות של פסולת הנייר ,הזדמנויות
עסקיות שיעמדו בפני הקבוצה ,שינויים בשווקים בהם פועלת הקבוצה ,התפתחות ושינויים ברגולציה
בתחום הפעילות ,ו/או התממשות איזה מגורמי הסיכון המפורטים בסעיף  24להלן.
 .9.11הון חוזר
 .9.11.1להלן נתונים מהדוחות הכספיים אודות פעילות התחום:

נכסים שוטפים
התחייבויות שוטפות
עודף הנכסים השוטפים על ההתחייבויות השוטפות

.9.11.2

הסכום שנכלל בדוחות הכספיים לשנת 2015
)אלפי ש"ח(
136,509
66,654
69,855

להלן יפורטו נתונים אודות התקופה וההיקף הממוצע של האשראי מספקים ולקוחות לשנים 2015
) 2014במיליון ש"ח(:

לקוחות
ספקים

ממוצע 2015
ממוצע ימי אשראי
היקף אשראי ממוצע
101
93
87
58

ו-

ממוצע 2014
ממוצע ימי אשראי
היקף אשראי ממוצע
103
103
90
61

בתחום הפעילות ,ממוצע ימי המלאי לשנת  2015היה  15ימים )כולל מלאי חומרי גלם וחומרי אחזקה( ,וזאת
כחלק ממגמת אמניר להקטין את היקפי המלאי.
מדיניות החזקת מלאי מוצרים מוגמרים :לחברה קיימות רמות מלאי תפעוליות של מוצרים מוגמרים ברמה של
צריכה של שלושה שבועות עד חודש .בשנת  ,2014היו קיימות בידי אמניר רמות מלאי גבוהות באופן יחסי ,אולם
במהלך שנת  2015צמצמה אמניר את כמויות המלאי באופן משמעותי .בכוונת אמניר לשמור על רמות המלאי
הנמוכות גם במהלך שנת .2016
 .9.12מגבלות ופיקוח על פעילות התאגיד בתחום פעילות שירותי איסוף ומיחזור
חוק האריזות
בחודש ינואר  2011התקבל בכנסת החוק להסדרת הטיפול באריזות ,התשע"א) 2011-להלן" :חוק האריזות"( אשר
מטרתו לקבוע הסדרים לעניין טיפול בפסולת אריזות .החוק הביא להגדלת המודעות למחזור ,ומחייב את הרשויות
המקומיות והאזוריות לפעול לצורך כך .בכך הביא החוק להגדלת כמות פסולת הנייר הזמינה לאיסוף .כמו כן ,מכיוון
שהרשויות מקבלות תקציב לשירותי איסוף הנייר מתאגיד המחזור המוכרז – ת.מ.י.ר ,קטנה חשיפתה של אמניר
בגין לקוחות אלו.

29

 .9.13גורמי סיכון בתחום פעילות שירותי איסוף ומיחזור
 .9.13.1לפרטים אודות גורמי סיכון נוספים ראו סעיף  24להלן.
 .9.13.2גורמים מיוחדים
עליה בעלויות האיסוף של פסולת הנייר עלולה לפגוע באופן משמעותי ברווחיות התחום .הוראות
רגולציה עלולות להביא לעלייה בעלויות האיסוף כאמור .יצוין כי אמניר מעריכה את השפעת גורם סיכון
זה כנמוכה ,לאור העובדה שעלויות האיסוף מושפעות מרכיבים שונים שחלקם בשליטתה של אמניר וכן
על רקע ההסכמות התוך קבוצתיות בעניין מכירת פסולת הנייר לנייר חדרה אריזה.
 .9.13.3מידת השפעת גורמי הסיכון
להלן הערכות התחום לגבי סוגם ומידת השפעתם של גורמי הסיכון האמורים על התחום:
גורמי סיכון

מידת ההשפעה
השפעה בינונית

השפעה גדולה

גורמים מיוחדים

השפעה קטנה
עלויות איסוף פסולת נייר

 .10תחום פעילות ניירות כתיבה והדפסה
 .10.1מבנה תחום פעילות ניירות כתיבה והדפסה
בתחום פעילות ניירות כתיבה והדפסה ,עוסקת הקבוצה בייצור ושיווק ניירות כתיבה והדפסה ,וכן בשיווק ניירות
מיוחדים אותם היא מייבאת .פעילות התחום מבוצע על ידי החברה ועל ידי חברת הבת .הקבוצה משווקת ניירות
כתיבה והדפסה לבתי דפוס ,הוצאות לאור ,משווקי ציוד משרדי ,יצרני מוצרי נייר )מחברות ,מעטפות וכדומה( וכן
לסיטונאים הפועלים מול לקוחות קטנים יותר.
 .10.2שינויים בהיקף הפעילות בתחום וברווחיותו
 .10.2.1במהלך השנים האחרונות המשיכה המגמה העולמית של ירידה בביקושים לניירות כתיבה והדפסה ,וזאת
עם התגברות המעבר לשימוש במדיה דיגיטאלית .בדומה למגמה בשנים אחרונות ,גם במהלך שנת 2015
נמשכה מגמת ירידת הביקושים והתגברות התחרות בתחום .כתוצאה מכך ,מחירי המכירה בשוק המקומי
המשיכו להישחק .בין הגורמים העיקריים להמשך ירידת המחירים בתחום בישראל ניתן לציין את ההיצע
הגבוה של נייר שמקורו בייבוא מאירופה ובתקופה האחרונה גם ממדינות דרום אמריקה ,רוסיה ותורכיה
וזאת ביחס לרמת הביקושים הפוחתת .מגמות אלו נמשכות לאורך השנים האחרונות ,ולחברה אין צפי
אודות שינויים עתידיים משמעותיים בהן .למיטב ידיעת החברה אושרה לאחרונה בארה"ב תביעת היצף
נגד מספר יצרניות גדולות בתחום ,אשר ככל שתתקבל עשויה להביא להפניית עודפי ייצור גם לישראל
ולהגביר עוד יותר את רמת התחרותיות ,אולם מאידך עשויה לייצר לחברה הזדמנויות בשוק האמריקאי.
יצוין כי במהלך השנים האחרונות ממשיכים להיסגר מפעלי נייר בעולם כתוצאה מעודף היצע לעומת
ביקוש פוחת .התחרותיות בתחום בישראל עלתה בשנה האחרונה גם על רקע התרחבות הייבוא.
 .10.2.2מחיר התאית ,שהינה חומר הגלם העיקרי לייצור הנייר ,היה תנודתי במהלך השנים האחרונות .בממוצע
בשנים  2013-2014חלה ירידה מסויימת במחיר התאית ועליה בשנת  2015כך שהמחירים חזרו לרמות
דומות לאלו ששררו בשוק במחצית שנת .2013
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 .10.2.3להלן תיאור גרפי של ההתפתחויות במחירי המכירה של הנייר על ידי החברה בשנים האחרונות )בשקלים
חדשים(:

מחירי מכירה ממוצעים 2012-2015
5000

4000

3000
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013 2013 2014 2014 2014 2014 2015 2015 2015 2015
מחיר ממוצע מקומי ₪ -

מחיר ממוצע מיוצא ₪ -

 .10.2.4למועד הדוח ,אין בידי החברה צפי אודות שינוי במגמות המחירים האמורות בתחום במהלך שנת .2016
 .10.2.5בשנת  2015גדל היקף המכירות הכמותי בכ 6%-לעומת שנת  ,2014הודות לגידול בכמות הנייר
המיוצרת.
 .10.2.6במסגרת עריכת הדוחות הכספיים לשנת  ,2015ביצעה החברה בחינת ירידת ערך לפעילותה בתחום
ניירות כתיבה והדפסה ,ובמסגרתה הפחיתה סך של כ 38.9-מיליון ש"ח מהשווי הכולל של הרכוש הקבוע
בתחום הפעילות.
 .10.2.7על רקע מגמות התחום ,ובכלל זה רמת התחרותיות ,וכן לאור הפחתת שווי הרכוש הקבוע וההשלכות
החשבונאיות של מכירת מערך האנרגיה ,כמפורט בסעיף  20.6להלן ,וייחוס החלק היחסי מההפסד
לתחום הפעילות בסך של כ 10-מיליון ש"ח ,סיים תחום הפעילות את שנת  2015בהפסד תפעולי בסך של
כ 89.8-מיליון ש"ח.
הרווח התפעולי השוטף )רווח תפעולי בנטרול הוצאות חד פעמיות( בשנת  2015הסתכם לסך של כ36.6-
מיליוני ש"ח שיפור של כ 62.9-לעומת הרווח התפעולי השוטף אשתקד.
 .10.2.8המידע האמור לעיל בקשר להשלכת אישור תביעת ההיצף בארה"ב הינו בגדר מידע צופה פני עתיד
כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,ומהווה תחזיות והערכות בלבד של החברה שהתממשותן אינה ודאית ומבוסס
על אינפורמציה קיימת בחברה נכון למועד הדוח .תחזיות 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 הקבוצה ,שינויים בביקוש בשווקים בהם פועלת הקבוצה ,שינויים
בביקוש והיצע במוצרי נייר בעולם ,מחירי מוצרי נייר בעולם ו/או התממשות איזה מגורמי הסיכון
המפורטים בסעיף  24להלן.
 .10.3התפתחויות בשווקים של תחום פעילות ניירות הכתיבה וההדפסה ושינויים במאפייני הלקוחות שלו
 .10.3.1להערכת הקבוצה ,שוק ניירות הכתיבה וההדפסה בישראל בשנים האחרונות החל להצטמצם לאור
המעבר המתמשך למדיה דיגיטאלית.
 .10.3.2המשתנים המשפיעים על שוק זה הינם בעיקר יחסי ביקוש והיצע עולמי ומקומי למוצרי נייר על רקע
המעבר לצריכת מידע על גבי מדיה דיגיטאלית.
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 .10.3.3בד בבד עם הקיטון ברמות הביקוש בעולם ,חל בשנים האחרונות גידול בהיצע הנייר בעולם עקב גידול
בכושר הייצור במזרח הרחוק .בישראל מוטלים היטלים על ייבוא נייר נטול עץ מהמזרח הרחוק .כמו כן,
הירידות בביקושים באירופה הביאו לגידול בהיצע הנייר המיוצר באירופה ומופנה לייצוא .הגידול בהיצע
מופנה בחלקו גם לישראל ,ומשליך באופן שלילי על מחירי הנייר .החברה אינה צופה שינוי במגמת הירידה
בביקושים בשנים הקרובות.
 .10.3.4המידע האמור לעיל בקשר לשינויים במגמות הביקושים לנייר הינו בגדר מידע צופה פני עתיד כהגדרתו
בחוק ניירות ערך ,ומהווה תחזיות והערכות בלבד של החברה שהתממשותן אינה ודאית ומבוסס על
אינפורמציה קיימת בחברה נכון למועד הדוח .תחזיות 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 הקבוצה ,שינויים בביקוש בשווקים בהם פועלת הקבוצה ,שינויים
בביקוש והיצע במוצרי נייר בעולם ,מחירי מוצרי נייר בעולם ו/או התממשות איזה מגורמי הסיכון
המפורטים בסעיף  24להלן.
 .10.4תחליפים למוצרי תחום הפעילות
למוצרי תחום פעילות ניירות כתיבה והדפסה קיימים מוצרים תחליפיים מיובאים.
 .10.5מוצרים ושירותים בתחום פעילות ניירות כתיבה והדפסה
להלן פרטים אודות מוצרי הקבוצה בתחום פעילות ניירות כתיבה והדפסה:
 .10.5.1ייצור ניירות כתיבה והדפסה מבוססי תאית – הקבוצה מייצרת ומשווקת ניירות כתיבה והדפסה )ובכלל
זה ,גלילים ,גיליונות וחבילות קטנות( המיוצרים מתאית הנרכשת על ידי הקבוצה.
 .10.5.2ייצור ניירות כתיבה והדפסה ממוחזרים " – "RePaperהקבוצה משווקת גם ניירות כתיבה והדפסה
ממוחזרים .החברה סיימה את פיתוחו של נייר שהינו  100%ממוחזר מפסולת נייר ,הנאספת בישראל,
המיוצר ללא הלבנה או שימוש בכימיקלים .הקבוצה משווקת את הנייר הממוחזר תחת המותג .RePaper
 .10.5.3מכירת ניירות מיובאים – הקבוצה משלימה ,כאמור לעיל ,את סל מוצריה בתחום באמצעות יבוא נייר )כגון
נייר מצופה ,נייר קרטון ,נייר דופלקס וניירות מיוחדים אותם אינה מייצרת( ,מאירופה והמזרח הרחוק
ומכירתו בישראל.
 .10.6פילוח הכנסות מוצרים ושירותים בתחום פעילות ניירות כתיבה והדפסה
עיקר הכנסות תחום הפעילות הינן ממכירת ניירות כתיבה והדפסה ,כדלהלן )במיליון ש"ח(:

6

המוצר

נייר מייצור
עצמי

6

2015
שיעור
כמות
מכלל
הכנסות
שנמכרה
)במיליוני הכנסות
)באלפי
החברה
ש"ח(
בטון(
במאוחד
445.2

25%

124.4

הכנסות
)במיליוני
ש"ח(
377.9

2014
שיעור
מכלל
הכנסות
החברה
במאוחד
22%

כמות
שנמכרה
)באלפי
בטון(

הכנסות
)במיליוני
ש"ח(

106

418

2013
שיעור
מכלל
הכנסות
החברה
במאוחד
23.9%

יצוין כי בחישוב השיעור מכלל הכנסות החברה נלקחו בחשבון הכנסות המגזר )כולל בגין מכירות בין חברתיות( וסך
הכנסות החברה במאוחד )בנטרול מכירות בין חברתיות(.
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כמות
שנמכרה
)באלפי
בטון(
109.5

 .10.7לקוחות תחום פעילות ניירות כתיבה והדפסה
 .10.7.1הקבוצה משווקת את תוצרתה בתחום הפעילות למגוון רחב של לקוחות בארץ ובחו"ל .בשנת  2015כ-
 110אלפי טון מהנייר אשר יוצר או נרכש על ידי החברה שווק ונמכר בשוק המקומי והיתרה כ 46-אלפי
טון יועדה לייצוא )בעיקר לארה"ב( .השיווק בחו"ל הינו לרוב לסיטונאים גדולים בתחום הנייר.
 .10.7.2בישראל ,לפעילות הקבוצה בתחום הפעילות למעלה מ 250-לקוחות ,כאשר לקוחותיה המרכזיים הינם
בתי דפוס )כ ,(23%-סיטונאים )כ ,(24%-לקוחות ציוד משרדי )כ (23%-יצרני מוצרי נייר )כ(25%-
ואחרים )כ .(5%-יצוין כי במהלך שנת  2015מיקדה החברה את פעילותה סביב לקוחות ולקוחות גדולים,
וזאת מטעמי רווחיות.
 .10.7.3לקבוצה אין לקוח בתחום הפעילות אשר ההכנסות ממנו מהוות  10%או יותר מסך הכנסות נייר חדרה
בדוחות המאוחדים.
 .10.8שיווק והפצה בתחום פעילות ניירות כתיבה והדפסה
 .10.8.1לפעילות הקבוצה בתחום הפעילות מערכת הפצה מקומית המעניקה לה את היכולת לשווק את תוצרתה
למגוון לקוחותיה ,הפועלים בשוק הישראלי .הקבוצה פועלת באופן שוטף לשיפור וייעול מערכת ההפצה
המקומית.
 .10.8.2השיווק וההפצה ללקוחות יצוא ,בעיקר לארה"ב ,מבוצעים באמצעות סוכנים .החברה מעריכה כי היה וסוכן
יחיד כאמור יפסיק את פעילותו מול הקבוצה ,יימצא סוכן חלופי או לקוח מקומי אחר בתוך זמן יחסית קצר.
להערכת החברה שינוי כאמור לא יהיה בעל השפעה מהותית על רמת הרווחיות של פעילות הייצוא.
לפיכך ,החברה מעריכה כי אין לחברה תלות באף אחד מהסוכנים או בלקוחות הסופיים.
 .10.8.3הקבוצה מפיצה את מוצרי תחום הכתיבה וההדפסה מאתר הקבוצה בחדרה ,וזאת לאחר שפעילות
ההפצה מהמרלו"ג שבמודיעין מוזגה לאתר בחדרה במהלך שנת .2015
 .10.9תחרות בתחום פעילות ניירות כתיבה והדפסה
 .10.9.1התחרות בתחום הפעילות נמשכה גם במהלך שנת  ,2015בין היתר ,על רקע הירידה בביקושים ובעקבות
התגברות הייבוא במחירים נמוכים ,אשר נבע להערכת החברה מעודפי היצע בשוק העולמי והמשך
התחזקות השקל אל מול היורו.
 .10.9.2פעילות הקבוצה בתחום הפעילות חשופה לתחרות מצד יבואני נייר אשר אינם נתקלים בחסמי כניסה
מהותיים לשוק הישראלי .לאור רמת התחרות המשמעותית הקבוצה נדרשת לפעול לשימור היתרונות
העומדים לה כיצרן מקומי כגון :זמינות ,גמישות ,שירות ואיכות ,על מנת להתמודד עם מתחריה.
 .10.9.3למיטב ידיעת החברה ,מתחריה העיקריים בתחום הפעילות הינם יבואני הנייר הבאים :ניריס בע"מ,
רונאימר בע"מ ,אלנפר סחר בע"מ ,דורמקס ,זירוקס ,ומי הנחל בע"מ .להערכת החברה ,נתח השוק של
הקבוצה בתחום הפעילות מהשוק המקומי של הניירות המשמשים לכתיבה והדפסה ולמטרות גרפיות
אחרות הינו כ .45%-יודגש כי ,נתח השוק כאמור מבוסס על הערכה פנימית של החברה נכון למועד
הדוח.
 .10.10כושר ייצור בתחום פעילות ניירות כתיבה והדפסה
בבעלות הקבוצה מכונה לייצור ניירות כתיבה והדפסה )"מכונה מספר  ,("4הפועלת  24שעות ביממה ב3-
משמרות עבודה )פרט לעצירות אחזקה מתוכננות( .כושר הייצור הפוטנציאלי של מכונת הנייר הינו כ 140-אלפי
טון בשנה .היקף הייצור השנתי של ניירות הכתיבה וההדפסה המיוצרים על ידי נייר חדרה הדפסה הסתכם בשנת
 2015בכ 132-אלפי טון ,לעומת כ 114-אלפי טון בשנת .2014

33

 .10.11רכוש קבוע מקרקעין ומתקנים בתחום פעילות ניירות כתיבה והדפסה
 .10.11.1נייר חדרה הדפסה שוכרת מהחברה את מרבית השטחים והמבנים אשר משמשים אותה לייצור ואחסנה
בחדרה .במהלך שנת  2015סיימה נייר חדרה הדפסה את פעילות ההפצה מהמרלו"ג במודיעין .לפרטים
נוספים אודות האתר בחדרה ראו סעיף  14להלן.
 .10.11.2במסגרת עריכת הדוחות הכספיים לשנת  ,2015ביצעה החברה בחינת ירידת ערך של שווי פעילותה
בתחום ,ובמסגרתה הפחיתה סך של כ 38.9-מיליון ש"ח מהשווי הכולל של הרכוש הקבוע בתחום
הפעילות.
 .10.12חומרי גלם וספקים בתחום פעילות ניירות כתיבה והדפסה
לפעילות התחום נדרשים חומרי גלם כמפורט להלן:

.10.12.1

תאית
 .10.12.1.1חומר הגלם העיקרי המשמש בתהליך ייצור הנייר הוא תאית .בשנים האחרונות ,נייר חדרה
הדפסה רוכשת כ 95,000-טון תאית בממוצע בשנה.
 .10.12.1.2בהתאם להסכם בין החברה לבין קבוצת מונדי ,החברה הייתה רשאית לרכוש תאית באופן
מרוכז כחלק מרכישותיה של קבוצת מונדי ,המבצעת את הרכישה עבור התחום ועבור
מפעליה האחרים של קבוצת מונדי באירופה .בתום שנת  2015הודיעה החברה למונדי
מיוזמתה על סיומו של ההסכם האמור החל מסוף הרבעון הראשון של שנת .2016
 .10.12.1.3למועד זה ,התאית נרכשת מחו"ל ברובה במסגרת חוזים שנתיים ,הכוללים מנגנון קביעת
מחיר המבוסס על שיעורי הנחה בהשוואה לאינדקס מחירי שוק עולמיים של התאית.
 .10.12.1.4כחלק מהאמור לעיל ,הקבוצה רוכשת חלק משמעותי מכמות התאית הנצרכת על ידה מיצרן
תאית בצ'ילה .היקף הרכישות מהיצרן בצ'ילה בשנת  2015היה כ 48%-מסך רכש התאית
של נייר חדרה הדפסה והיווה כ 38%-מסך רכישות נייר חדרה הדפסה מכלל ספקי חומרי
הגלם בשנה זו.
 .10.12.1.5בעולם פועלים מספר רב של ספקי תאית וקיימת גמישות בצריכה היחסית של סוגי התאית
תוך מעבר בין הספקים השונים .היות ושוק התאית העולמי גדול יחסית להיקף השימוש של
התחום ,לא קיימת תלות של התחום בספק זה או אחר או בסוג תאית זה או אחר.
 .10.12.1.6לתחום חשיפה לתנודתיות במחירי התאית ולהשפעת שערי החליפין על העלות בשקלים של
התאית .התייקרויות חריגות במחירי התאית עלולות לפגוע ברווחיותה .לפרטים אודות
מגמות במחירי התאית ,ראו סעיף  10.2.2לעיל.
 .10.12.1.7ספקי נייר קנוי – הקבוצה מייבאת נייר בעיקר מקבוצת  APPומ .STORA ENSO -לקבוצה אין
תלות ב APP-וב STORA ENSO -כספקי הנייר כאמור .במידה והקבוצה תפסיק לעבוד עם
ספקים אלה ,היא תוכל לרכוש נייר מספקים אחרים .יחד עם זאת ,להחלפת הספקים
האמורים עלולה להיות השפעה שלילית על רווחיות התחום בטווח הקצר.
 .10.12.1.8גיר – חומר גלם חשוב נוסף בייצור ניירות כתיבה והדפסה הינו גיר ) PRECIPITATED
 .(CARBONATE CALCIUMספק הגיר של הקבוצה הינה חברת אומיה שפיה בע"מ ,שהינה
חברה בת ישראלית בבעלות מלאה של חברת  Omya International AGהשוויצרית )להלן
בסעיף זה" :הספק"( וזאת על פי הסכם שהינו בתוקף עד לתאריך  31בדצמבר .2020
לחברה אפשרות להביא את ההסכם לסיומו אם כי תידרש לפצות את הספק בהתאם
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להוראות ההסכם .לתחום קיימת תלות בספק הגיר כאמור ,כאשר הפסקת ההתקשרות
תוביל למחסור בגיר ועלולה להביא להפסקת הייצור עד להתקשרות עם ספק חלופי .שיעור
הרכישות מהספק כאמור היוו בשנים  2015ו 2014-כ 6%-וכ ,7%-בהתאמה ,מסך רכישות
חומרי הגלם בתחום הפעילות )מבלי להתחשב בעלויות נייר קנוי שהחברה מייבאת(.
 .10.12.1.9עמילן – נייר חדרה הדפסה רוכשת עמילן טבעי ,המשמש אותה לייצור הנייר מחברת גלעם
בע"מ )להלן" :גלעם"( .סוגים אחרים של עמילן נרכשים מספקים נוספים .נוכח קיומו של
יבוא מתחרה של עמילן ,במחירים תחרותיים לגלעם ,להערכת החברה למועד הדוח אין לה
תלות בגלעם .יחד עם זאת ,במידה ונייר חדרה הדפסה תפסיק לעבוד עם גלעם ,הדבר
עלול לייקר את הוצאות הרכישה בטווח הקצר .בנוסף עצירת ייצור בגלעם עלולה להביא
לעיכוב דומה גם בייצור בקבוצה.
הקבוצה רוכשת עמילן מגלעם ומספקים אחרים בהסכמים בני מספר חודשים עד כשנה.
שיעור הרכישות מגלעם היוו בשנים  2015ו 2014-כ 4%-ו ,5%-בהתאמה ,מסך רכישות
חומרי הגלם בתחום הפעילות .שיעור הרכישות מספקי עמילן אחרים היוו בשנים  2015ו-
 2014כ 1.1%-וכ ,1%-בהתאמה ,מסך רכישות חומרי הגלם בתחום הפעילות )מבלי
להתחשב בעלויות נייר קנוי שהחברה מייבאת(.
 .10.13הון חוזר

.10.13.1

להלן נתונים מהדוחות הכספיים אודות פעילות התחום:
הסכום שנכלל בדוחות הכספיים לשנת
) 2015אלפי ש"ח(

.10.13.2

נכסים שוטפים

227,303

התחייבויות שוטפות

78,964

עודף ההתחייבויות השוטפות
על הנכסים השוטפים

148,339

לעניין ממוצע תקופות דיווח של אשראי להלן יפורטו נתונים אודות התקופה וההיקף הממוצע של
האשראי מספקים ולקוחות לשנים  2015ו) 2014 -במיליון ש"ח(:
ממוצע 2015
ממוצע ימי
היקף אשראי
אשראי
ממוצע

.10.13.3

ממוצע 2014
ממוצע ימי
היקף אשראי
אשראי
ממוצע

לקוחות

154

101

154

106

ספקים

66

50

104

74

ממוצע ימי המלאי בתחום הפעילות לשנת  2015הינו  46ימים .הירידה בימי המלאי נבעה מצעדי
התייעלות של התחום אשר כללו ,בין היתר ,צמצום מלאים.

 .10.14הסכמים מהותיים בתחום פעילות ניירות כתיבה והדפסה

.10.14.1

הסכם אומיה שפיה בע"מ  -ראו סעיף  10.12.3לעיל.

.10.14.2

הסכם בין החברה לבין קבוצת מונדי –
 .10.14.2.1בחודש דצמבר  ,2012השלימה החברה את רכישתן של  25%מהון מניות נייר חדרה
הדפסה ,אשר הוחזקו באותה עת על ידי ) Mondi AG.להלן" :קבוצת מונדי"(.
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 .10.14.2.2בהתאם להסכמים שנחתמו על רקע זה ,ובכפוף למגבלות הדין ,התחייבה קבוצת מונדי
להמשיך ולסייע לנייר חדרה הדפסה ברכישת חומרי גלם )לרבות תאית( ,ובלבד שהרכישה
נועדה לצריכה של נייר חדרה הדפסה .ההתחייבות האמורה הינה לתקופה של  10שנים
ממועד השלמת ההסכם ,שלאחריה תהא לכל צד הזכות לסיים את ההסכם בהודעה
מוקדמת .בתום שנת  2015הודיעה החברה למונדי על סיומו של ההסכם האמור החל מסוף
הרבעון הראשון של שנת .2016
 .10.14.2.3בנוסף לאמור ,במסגרת ההסכמים עם קבוצת מונדי ,הסכימו הצדדים על מינויה של נייר
חדרה כמפיץ בלעדי בישראל של נייר נטול עץ מקבוצת מונדי .מינוי זה הסתיים בשלהי שנת
.2015
 .10.15גורמי סיכון בתחום פעילות ניירות כתיבה והדפסה

.10.15.1

לפרטים אודות גורמי סיכון נוספים ראו סעיף  24להלן.

.10.15.2

גורמים מיוחדים
תלות בספק יחיד – לתחום תלות בספק הגיר )אומיה שפיה בע"מ( .לפרטים נוספים ראו סעיף 10.12.3
לעיל.
מחיר התאית – כאמור ,אחד מחומרי הגלם העיקריים של תחום הפעילות הינה התאית .לעלייה
במחירים העולמיים של התאית עלולה להיות השפעה שלילית על תוצאות התחום.
מחירי ניירות כתיבה והדפסה בעולם – מוצרי התחום מוצעים על ידי מגוון רב של יצרנים ומשווקים
בעולם כולו ומיובאים לארץ באופן שוטף על ידי מספר יבואנים .מחירי המוצרים נקבעים על ידי היצע
וביקוש עולמי ולחברה אין יכולת השפעה עליהם ).(Commodities

.10.15.3

מידת השפעת גורמי הסיכון
להלן הערכות התחום לגבי סוגם ומידת השפעתם של גורמי הסיכון האמורים על התחום:
גורמי סיכון
גורמים מיוחדים

.11

השפעה גדולה
מחיר התאית
מחירי ניירות כתיבה
והדפסה בעולם

מידת ההשפעה
השפעה בינונית
תלות בספק יחיד

השפעה קטנה

תחום פעילות שיווק צרכי משרד

 .11.1מבנה תחום פעילות שיווק צרכי משרד
פעילות תחום שיווק צרכי משרד מתמקדת בשיווק של ציוד משרדי ,מוצרי נייר "מתכלים" ,ציוד אלקטרוניקה
משרדי ,ריהוט משרדי ,ציוד משלים )מזון יבש ,מוצרי ניקיון( ,מוצרי קידום מכירות ועוד .פעילות תחום שיווק צרכי
המשרד מבוצעת על ידי הקבוצה באמצעות חברת הבת גרפיטי.
גרפיטי משווקת צרכי משרד ללקוחות עסקיים ,גופים מוסדיים ורשתות וחנויות ,בשיטה של מכירה באמצעות אנשי
מכירות ,באמצעות מוקדי מכירה ושירות טלפוניים ובאמצעות אתר אינטרנט מסחרי אלקטרוני בין עסקי ).(B2B
בתחום הפעילות פועלים מותגים רבים ,מקומיים ובינ"ל.
בחודש פברואר  ,2015חתמה החברה על הסכם למכירת מלוא החזקותיה ) (100%בחברת גרפיטי .העסקה
בוטלה בהסכמה במהלך חודש יולי  .2015לפרטים ראו דיווח מיידי של החברה מיום  23ביולי ) 2015מספר
אסמכתא.(2015-01-081426 :
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 .11.2שינויים בהיקף הפעילות בתחום וברווחיותו
שוק צרכי המשרד בישראל מושפע ממחירי הנייר ושערי החליפין .כמו כן ,לרמת הפעילות הכלכלית במשק יש
השפעה על שוק זה הבאה לידי ביטוי בשינוי הרגלי צריכה בתקופת מיתון .עיקר המוצרים המשווקים בתחום הינם
מוצרים מיובאים ,כגון :עטים לסוגיהם ,ציוד משרדי ,מגרסות ,מכונות כריכה ,מוצרי נייר "מתכלים" וכיו"ב .בנוסף,
בשוק הישראלי אף משווקים מוצרים הנרכשים מיצרנים וספקים מקומיים ,כגון :ריהוט משרדי ,מדפסות ,פקסים,
מחשוב וציוד נלווה ,מוצרי מזון ,מוצרי טואלטיקה וכיו"ב.
היקף פעילותה של גרפיטי במהלך שנת  2015קטן בהשוואה לשנת  2014והפעילות עברה להפסד תפעולי.
השינוי לרעה נבע ,בין היתר ,כתוצאה מהתמשכות תקופת הביניים בין חתימת העסקה של מכירת גרפיטי ובין
ביטולה אשר הביאה לחוסר ודאות בקרב חלק מלקוחותיה וכן על רקע היחלשותו של השקל אל מול הדולר שהביא
לעלייה בעלות המוצרים שגרפיטי מייבאת ומשווקת בישראל.
 .11.3גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום הפעילות
גורמי הצלחה הקריטיים המשפיעים על פעילות התחום הינם רמת שירות גבוהה הנתמכת בלוגיסטיקה מתאימה
וכן פעילות להפחתת עלויות על ידי שיפור מקורות רכש.
 .11.4תחליפים למוצרי תחום הפעילות
שוק שיווק הציוד המשרדי הינו שוק תחרותי ולמוצרים שמשווקת הקבוצה בתחום קיימים מוצרים תחליפיים
מתוצרת מתחרה.
 .11.5מוצרים ושירותים בתחום פעילות שיווק צרכי משרד

.11.5.1

גרפיטי מתמחה במתן פתרונות כוללים לתחום צרכי המשרד בדרך של אספקה ישירה למוסדות
ועסקים .מוצרי הנייר שמייצרת הקבוצה בתחום ניירות כתיבה והדפסה מהווים אחד המוצרים העיקריים
שמשווקת גרפיטי .בנוסף ,גרפיטי מציעה ללקוחותיה ברחבי הארץ מגוון של אלפי פריטים שונים וכן
משמשת ,באמצעות חברה בת בבעלותה המלאה ,כמשווקת היחידה בישראל של מותגים בינלאומיים
בתחום הציוד המשרדי .לגרפיטי אתר אינטרנט ,המיועד לפנות הן לסקטור העסקי והן לסקטור הפרטי
)החל במהלך שנת  ,(2015ואשר נועד לאפשר לגרפיטי לשרת מגוון לקוחות רב יותר ,ללא גידול
משמעותי בעלויות השיווק.

.11.5.2

הביקוש למוצרים המשווקים בתחום הפעילות הנו קשיח יחסית ,שכן לרוב מדובר במוצרי צריכה
משרדיים בסיסיים .על אף האמור ,בתקופות מיתון ניכר כי הרגלי הצריכה משתנים ,בשל מגמת חיסכון
וצמצום חוצה ארגונים ,לרבות צרכי המשרד .לכל המוצרים אותם משווקת גרפיטי קיימים מוצרים
מתחרים הנמכרים על ידי ספקים/משווקים רבים.

 .11.6לקוחות תחום פעילות שיווק צרכי משרד
גרפיטי מוכרת את מוצריה לאלפי לקוחות בתחום העסקי והמוסדי בישראל בלבד .מבין לקוחותיה של גרפיטי
נמנים משרדי ממשלה ,בנקים ,קופות חולים וחברת גדולות אחרות .לגרפיטי אין תלות בלקוח מסוים או במספר
מצומצם של לקוחות.
 .11.7שיווק והפצה בתחום פעילות שיווק צרכי משרד
ההזמנות למוצרים בתחום פעילות זה מגיעות לגרפיטי ממקורות שונים )אנשי מכירות שטח ,מוקד טלפוני ואתר
סחר אלקטרוני( .לגרפיטי שלושה אתרי אחסון והפצה  -העיקרי והגדול שבהם במודיעין ,והאחרים בחיפה
ובטבריה .מערכת ההפצה של גרפיטי מבוססת על צי משאיות בליסינג תפעולי ,בתוספת גיבוי של קבלני הפצה
חיצוניים למקרים של עומס בביקושים .אין לגרפיטי תלות באף אחד מהקבלנים החיצוניים .גרפיטי עושה שימוש
במערכת תכנון ,הפצה ודיווח ממוחשבת במטרה לייעל את תהליך ההפצה.
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 .11.8תחרות בתחום פעילות שיווק צרכי משרד
 .11.8.1תחום שיווק צרכי המשרד הינו תחום תחרותי בו פועלים בישראל מספר שחקנים .להלן פירוט המתחרים
העיקריים של גרפיטי בתחום פעילות זה ,למיטב ידיעת החברה :קרביץ ) (1974בע"מ ,פיתגורס )(1986
בע"מ ,דני רן אספקה מכל הלב בע"מ ,לאוטמן רימון בע"מ וחאן ייצור וייבוא ציוד משרדי בע"מ.
 .11.8.2להערכת החברה בתחום הציוד המשרדי באספקה ישירה למוסדות ועסקים ,ישנם למועד הדוח מספר
גופים דומיננטיים ,וביניהם גרפיטי וקרביץ ) (1974בע"מ ,הפועלים בעיקר מול) :א( לקוחות שהתקשרות
עימם נעשית על פי מכרזים; ו)-ב( לקוחות גדולים )כגון בנקים ורשויות מקומיות( .בנוסף לגופים האמורים,
בשוק הלקוחות העסקיים פועלים גם מספר רב של מתחרים .החל משנת  2014גברה התחרותיות
בתחום על רקע מגמה של פיצול מכרזי מוצרי המשרד למספר ספקים.
 .11.8.3אין ביכולתה של גרפיטי להעריך את חלקה בשוק ,מאחר שגרפיטי משווקת מגוון רחב מאוד של מוצרים
בתחום צרכי המשרד במטרה להעניק פתרון כולל לאספקת מוצרים שונים בתחום זה .בשל זאת ,קיים
קושי להגדיר את השוק הרלבנטי ואת חלקה של גרפיטי בו .להערכתה של גרפיטי ,היא מהווה אחד משני
הספקים המרכזיים של תחום הציוד המשרד בישראל בשוק המוסדי.
 .11.8.4גרפיטי מתמודדת עם מתחריה על ידי עמידה בסטנדרטים גבוהים של ליקוט והפצה בפריסה ארצית .כמו
כן ,הגודל ומגוון המוצרים של גרפיטי מקנים לה ,להערכתה ,יתרון אל מול מתחריה .בנוסף ,לגרפיטי מוקד
מכירות ושירות מתקדם המיועד לתת מענה מהיר ללקוחותיה .גרפיטי פועלת על מנת להיות ספק מוביל
במכרזים בהם היא זכתה.
 .11.9רכוש קבוע מקרקעין ומיתקנים בתחום פעילות שיווק צרכי משרד
נכון למועד זה ,גרפיטי פועלת בעיקר מהמרלו"ג של הקבוצה במודיעין .כמו כן ,גרפיטי שוכרת שני מבנים נוספים
בחיפה ובטבריה .לפרטים בעניין המרכז הלוגיסטי ראו סעיף  14להלן.
 .11.10הון חוזר
 .11.10.1להלן נתונים מהדוחות הכספיים אודות פעילות התחום:
הסכום שנכלל בדוחות הכספיים לשנת
) 2015אלפי ש"ח(
נכסים שוטפים

80,700

התחייבויות שוטפות

77,600

עודף הנכסים על ההתחייבויות השוטפות

3,100

 .11.10.2מדיניות החזקת מלאי  -רמות המלאי בתחום הציוד המשרדי הינן רמות תפעוליות המותאמות למשך
האספקה והצורך בשמירת מגוון מוצרים .בממוצע ,רמות המלאי הינן של כחודשיים אספקה צפויה.
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 .11.10.3ממוצע תקופות דיווח של אשראי
להלן נתונים אודות התקופה וההיקף הממוצע בתקופות דיווח לשנים  2015ו 2014-של אשראי מספקים
ולקוחות )במיליון ש"ח(:
ממוצע 2014

ממוצע 2015
היקף אשראי
ממוצע

ממוצע ימי
אשראי

היקף אשראי
ממוצע

ממוצע ימי
אשראי

לקוחות

58

118

57

113

ספקים

38

114

34

98

ממוצע ימי המלאי של התחום בשנת  2015היה כ 60.4-ימים.
 .11.11גורמי סיכון בתחום הפעילות של צרכי ציוד משרדי
לפרטים אודות גורמי סיכון נוספים ,ראו סעיף  24להלן.

.11.11.1

גורמים מיוחדים
מפיצה יחידה – כאמור בסעיף  11.5.1לעיל ,גרפיטי )באמצעות חברה בת( ,היא המפיצה היחידה
בישראל של מספר מותגים בינלאומיים בתחום הציוד המשרדי .להערכת גרפיטי ,ככל שלא תהיה
מפיצה יחידה ,עלול הדבר להשפיע על פעילותה.

.11.11.2

מידת השפעת גורמי הסיכון
להלן הערכות החברה לגבי סוגם ומידת השפעתם של גורמי הסיכון האמורים על תחום הפעילות.
גורמי סיכון

מידת ההשפעה
השפעה גדולה

השפעה בינונית

גורמים מיוחדים

השפעה קטנה
מפיצה יחידה
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פרק ד'  -מידע נוסף ברמת התאגיד
 .12גורמי ההצלחה הקריטיים בפעילותה של החברה והשינויים החלים בהם
בפעילותה של הקבוצה ניתן להצביע על מספר גורמי הצלחה קריטיים ,המשפיעים על פעילותה:

.12.1

איכות המוצרים המובילים ושירות הלקוח – איכות ושירות ברמה גבוהה תורמים בעיקר לשימור הלקוחות
הקיימים .איכות גבוהה של מוצרים ,זמינות ושירות טוב ללקוח הינם גורמי הצלחה חשובים בתחומי הפעילות
של החברה.

.12.2

יצרן מקומי – בחלק מתחומי הפעילות של הקבוצה ,קיים יתרון ליצרן מקומי מול הייבוא וזאת בשל היכולת
להבטיח אספקה סדירה של המוצרים בטווח הזמנה קצר יחסית ובמידות ובאיכויות הנדרשות על ידי
הלקוחות ,ובכך לחסוך עבורם את הצורך באחזקת כמות מלאי גבוהה .בחלק מהמקרים ,הקבוצה הינה היצרן
היחיד בישראל ולפיכך הינה בעלת יתרון בתחומים אלו.

.12.3

המצב הכלכלי במשק הישראלי – חלק ניכר ממוצרי הקבוצה הינם מוצרים המיועדים לשרת ,במישרין ו/או
בעקיפין ,את התעשייה ,החקלאות ואת תעשיית המזון והמשקאות .כתוצאה מכך ,לפעילות כלכלית רחבה
וענפה קיימת השפעה משמעותית לטובה על הביקוש למוצרים אלו .מנגד ,למשבר כלכלי או האטה בפעילות
הכלכלית ישנה השפעה שלילית על האמור.

.12.4

יכולת מימון – תחומי הפעילות של הקבוצה מתאפיינים בהשקעה ניכרת בהקמת המכונות והתשתית וכן
בתחזוקת הציוד השוטפת .על כן ,יכולת מימון מהווה יתרון בתחומי פעילות אלו .יצוין כי במהלך השנה
האחרונה נקטה החברה בצעדים לחיזוק איתנותה הפיננסית והקטנת המינוף ,וזאת בין היתר ,במטרה לשפר
את יכולת המימון שלה.

לפרטים אודות גורמי הצלחה בתחום הפעילות שיווק צרכי משרד ,ראו סעיף  11.3לדוח התקופתי.
 .13חסמי הכניסה והיציאה העיקריים של תחומי הפעילות של הקבוצה והשינויים החלים בהם
ניתן להצביע על מספר חסמי כניסה המשפיעים על יכולתה של חברה להיכנס לפעילות בתחומי הפעילות השונים:

.13.1

הון ראשוני – מעצם היות תעשיית הנייר תעשייה עתירת הון ,המחייבת השקעות כבדות בתשתיות ובציוד
)כגון :מכונות נייר ,מכבשים ,מקרגלים ,משאיות ומכונות יקרות אחרות ,מערכי טיפול בפסולת בשפכים
ותשתיות נלוות( ,נדרש לצורך כניסה לתחומי הפעילות הון התחלתי משמעותי .כמו כן ,גם לאחר ביצוע
ההשקעות ההתחלתיות להקמת התשתית הנדרשת לצורך הכניסה לתחומים אלו ,נדרשת לרוב השקעה
ניכרת בתחזוקת הציוד השוטפת.

.13.2

מיעוט לקוחות – תחום פעילות ניירות אריזה מאופיין במספר מועט של לקוחות .עובדה זו ,בצד הסביבה
התחרותית של תחום פעילות זה ,מקשה על כניסת חברות חדשות לתחום בשל קושי לגייס לקוחות ,אשר
לעיתים רבות מקיימים קשרים ארוכי טווח עם יצרני ו/או יבואני הנייר.

.13.3

טכנולוגיה ויכולת פיתוח – חדירה לחלק מתחומי הפעילות של הקבוצה דורשת זמן רב ,בין היתר ,בשל
החשיבות הקיימת למוניטין ולמותגים המובילים בתחום הפעילות .כמו כן ,היות ותחומים אלו מאופיינים
בטכנולוגיות מתקדמות ,נדרש לצורך כניסה אליהם ידע טכנולוגי ,יכולת פיתוח והשקעות תכופות בשיפורים
טכנולוגיים.

להערכת החברה ,אין מחסומי יציאה מהותיים מתחומי פעילותה .יצוין כי בחלק מהמקרים הפסקה מיידית של
הפעילות תצריך עריכת הסדרים עם הלקוחות לעניין השלמת אספקת מלאי מוצרים והסדרת תשלומים לספקים .כמו
כן ,החברה תידרש לערוך הסדרים מתאימים בקשר לתשלום הוצאותיה הקבועות ,שכן חלק מההוצאות הקבועות אינן
ניתנות לביטול מיידי.
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 .14רכוש קבוע מקרקעין ומיתקנים
להלן פרטים על הרכוש הקבוע והמתקנים המשמשים את הקבוצה:

.14.1

משרדי ההנהלה הראשיים ומתקני הייצור והאחסון המרכזיים של החברה ממוקמים בחדרה )להלן" :אתר
החברה"( ,בשטח המשתרע על כ 273-דונם )להלן" :השטח"( שחלקו בבעלות החברה )כ 201-דונם( וחלקו
)כ 72-דונם( בחכירה ממנהל מקרקעי ישראל )להלן":ממ"י"( .החכירות על פי הסכמי חכירה מסתיימות בין
השנים  .2018-2058חלק מהסכמי החכירה הינם בתנאי היוון .חלק מהשטח מושכר לצדדי ג'.

.14.2

בנוסף ,חוכרת החברה ממנהל מקרקעי ישראל שטח של כ 25-דונם בנהריה בחכירה עד שנת  ,2018אשר
מושכר לחוגלה-קימברלי ,ובו מפעל לייצור ועיבוד נייר .החברה חוכרת שטח נוסף של  3.5דונם בנהריה,
המושכר אף הוא לחוגלה-קימברלי .במסגרת עסקת מכירת חוגלה-קימברלי נחתמו הסכמים להמשך שכירות
המקרקעין על ידי חוגלה-קימברלי.

.14.3

בנוסף לאמור לעיל ,מחזיקות ו/או שוכרות חברות בנות של החברה מפעלים ,משרדים ומחסנים באתרים
שונים ברחבי הארץ ,המרכזיים שבהם הינם המרלו"ג במודיעין ושני אתרי ייצור בקיסריה .לעניים הסכם
שכירות המרכז הלוגיסטי במודיעין ראו ביאור 13ז לדוחות הכספיים של החברה לשנת .2015

.14.4

מערך התשתיות  -לצורך פעילות ייצור הנייר מנהלת הקבוצה מערך שירותים נלווים לפעילות חברות הקבוצה
באתר החברה בחדרה ,המסופקים באמצעות נייר חדרה תשתיות .חלק מהשירותים האמורים מסופקים
תמורת תשלום גם לחברות נוספות הפועלות באתר החברה בחדרה ,ובכלל זה חוגלה-קימברלי ואיי.סי.
פאואר בע"מ .מערך התשתיות כולל מכון שפכים ,מחסנים משותפים לחלקי חילוף וחומרים מסוכנים ,מעבדת
תהליך ,אתר הסעדה ,מערכות קריטיות )מערכת כיבוי אש ומים( .יצוין כי העלויות של פעילות התשתיות
בדוחותיה הכספיים של החברה מיוחסות לתחומי הפעילות ניירות אריזה וניירות כתיבה והדפסה .יצוין כי
נכסי מערך התשתיות מיוחסים למגזרי הפעילות ניירות אריזה וניירות כתיבה והדפסה ,וזאת בהתאם להיקף
השירותים המוענקים לכל אחד מהמגזרים האמורים.

 .15הון אנושי

.15.1

תיאור המבנה הארגוני של החברה
כאמור ,במהלך השנים האחרונות נוקטת החברה בתהליכי מיקוד עסקי ,התייעלות וחיסכון במטרה להתמודד
עם הסביבה העסקית המשתנה בתחומי הפעילות של החברה .במסגרת זו פעלה החברה לחיזוק איתנותה
הפיננסית והקטנת המינוף ובנקיטת צעדים שנועדו להפחתת העלויות הקבועות של החברה.
בכ לל זה ,החברה נקטה ונוקטת בהליכים להגברת הסינרגיה בין יחידות הקבוצה וייעול פעילותן ,לרבות,
באמצעות איחוד חלק מאתרי הייצור ,שיטוח של המבנה הארגוני ,ובכלל זה שדרת ההנהלה הבכירה ,צמצום
מצבת כוח האדם תוך צמצום מטה הקבוצה ומספר המנהלים.
להלן תרשים של המבנה הארגוני של החברה למועד הדוח:
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.15.2

העובדים המועסקים לפי תחומי פעילות
נכון ליום  31בדצמבר  ,2015העסיקה החברה ,במישרין או באמצעות החברות בנות ,עובדים בחמשת תחומי
פעילותה ,המתוארים בסעיפים  7-11לעיל ,כדלהלן :בתחום פעילות של ניירות האריזה  157 -עובדים,
בתחום פעילות מוצרי אריזה וקרטון –  ,545בתחום פעילות של שירותי איסוף ומיחזור  385 -עובדים,
בתחום פעילות ניירות כתיבה והדפסה  220 -עובדים ובתחום פעילות של צרכי הציוד המשרדי 189 -
עובדים .כמו כן ,בתחום התשתיות מועסקים בחברה  127עובדים ומטה החברה כולל  59עובדים .סך הכל
העובדים אשר הועסקו על ידי החברה והחברות הבנות יחד הינו  1,682ו 1,756-עובדים ליום  31בדצמבר
בשנים  2015ו ,2014-בהתאמה.

.15.3

הסכמי העסקה
נכון ליום  31בדצמבר  ,2015העובדים בחברה ובחברות בנות מועסקים על פי שני סוגי הסכמים796 .
עובדים מועסקים על פי הסכמי עבודה קיבוציים וצווי הרחבה כלליים בתחום התעשייה החלים עליהם )מתוכם
 246הינם עובדים זמניים( ו 830-עובדים מועסקים על פי הסכמי עבודה אישיים .כמו כן ,נכון ליום 31
בדצמבר  2015הקבוצה מעסיקה  56עובדי כוח אדם.
 .15.3.1הסכמי עבודה קיבוציים
כאמור לעיל ,נכון למועד הדוח  796מעובדי החברה וחברות הבנות הפועלות בחדרה ,בקיסריה
ובמרלו"ג במודיעין מועסקים תחת הסכמים קיבוציים מיוחדים אשר מתחדשים מדי שנתיים -שלוש,
מתוכם  361באתר החברה בחדרה ) 273עובדים קבועים ו 88 -עובדים זמנים(
בשלהי שנת  ,2013על רקע שביתה באתר החברה בחדרה ודיונים בנושא בבית הדין לעבודה,
החברה וועד העובדים המאורגנים המועסקים באתר החברה בחדרה הגיעו להסכמה לפיה ההסכם
הקיבוצי החל על הצדדים ,שעתיד היה להסתיים ביום  31בדצמבר  ,2013יוארך עד ליום  30ביוני
 .2016בחודש מרס  2015החברה וועד העובדים המאורגנים המועסקים באתר החברה בחדרה )כ-
 350עובדים זמניים וקבועים במועד זה( חתמו על תיקון להסכם הקיבוצי החל על הצדדים ,אשר כולל
שינויים אשר נוגעים ,בין היתר ,לפרישה מוקדמת של עד  20עובדים מאורגנים בתנאים המקובלים
בחברה .לפרטים ראו דיווח מיידי מיום  24במרץ ) 2015אסמכתא.(2015-01-058861 :
על רקע רכישת השליטה בחברה על ידי פימי כמפורט בסעיף  2.2לעיל ,ביום  13באוגוסט 2015
דירקטוריון החברה אישר כי החברה תעניק מענק חד פעמי בסך כולל של כ 3.1-מיליון ש"ח לעובדי
החברה ,אשר היו שותפים להפחתות השכר שהונהגו על ידי החברה בשנים האחרונות ,ובכלל זה
לעובדים המועסקים תחת ההסכם הקיבוצי ולעובדים המועסקים בחוזים אישיים ,ולמעט עובדים
המסווגים כנושאי משרה בחברה .בהתחשב בכך שהענקת המענק החד-פעמי נעשתה על רקע
עסקת העברת השליטה בחברה ,בעלת השליטה הקודמת בחברה ,כלל תעשיות בע"מ ,נשאה
במלוא העלות של המענק החד פעמי כאמור.
יצוין כי במהלך שנת  ,2015לאחר השלמת עסקת מכירת אחזקותיה של החברה בחוגלה-קימברלי,
הופרדה יחידת המיקוח של עובדי חוגלה-קימברלי מזו של החברה.
במהלך שנת  2014נחתם הסכם קיבוצי עם עובדי אמניר )נכון ליום  31בדצמבר  2015מועסקים
באמניר כ 162-עובדים קבועים(.
 .15.3.2הסכמי העבודה האישיים
כאמור לעיל ,נכון למועד הדוח 830 ,עובדים בחברה ובחברות בנות מועסקים באמצעות הסכמי
עבודה אישיים.
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.15.4

התקשרות עם נושאי משרה בכירה
 .15.4.1עובדי ההנהלה הבכירה של החברה מועסקים באמצעות הסכמי העסקה אישיים.
 .15.4.2כאמור לעיל ,במהלך השנה האחרונה ,חל שינוי בשדרה הניהולית הבכירה של החברה לאור
הצמצום במספר תפקידי הניהול בחברה.
 .15.4.3בחודש אוגוסט  2014מונה מר שלמה לירן לתפקיד מנכ"ל החברה ,במקומו של מר עופר בלוך ,אשר
כיהן כמנכ"ל החברה משנת  .2009לפרטים אודות תנאי הפרישה של מר עופר בלוך ,ראו דיווח
מיידי של החברה מיום  26בפברואר ) 2015מספר אסמכתא .(2015-01-039823 :בינואר 2015
הודיע מר לירן על סיום תפקידו וזאת לאור חילוקי דעות באשר לדרכי וכיווני הפעולה של החברה.
לפרטים אודות תנאי הפרישה של מר שלמה לירן ,ראו דיווח מיידי של החברה מיום  12בפברואר
) 2015מספר אסמכתא .(2015-01-030733 :לאחר קבלת הודעתו ,הוחלט על מינויו של מר גדי
קוניא ,סמנכ"ל הכספים של החברה ,לתפקיד ממלא מקום המנכ"ל .לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי
של החברה מיום  20בינואר ) 2015מספר אסמכתא.(2015-01-015262 :
 .15.4.4יצוין כי על רקע רכישת השליטה בחברה ,הסתיים הסכם שירותי הניהול בין החברה לבין כלל
תעשיות בע"מ ,אשר כלל שירותי יו"ר דירקטוריון פעיל.
לפרטים נוספים אודות נושאי משרה בחברה ,ראו חלק ד' לדוח התקופתי )פרטים נוספים על
התאגיד(.
 .15.4.5מדיניות תגמול
בהתאם להוראות חוק החברות )תיקון מספר  ,(20התשע"ג ,2012-אימצה החברה מדיניות תגמול
לעניין תנאי כהונה והעסקה של נושאי משרה בחברה .מדיניות התגמול אושרה ותוקנה על ידי
האסיפה הכללית של החברה ,וזאת בהמשך לקבלת אישור ועדת התגמול ודירקטוריון החברה.
לפרטים אודות מדיניות התגמול של החברה לרבות נוסח מדיניות התגמול המעודכנת ,כפי שתוקן,
ראו דיווח מיידי של החברה מיום  26באוגוסט ) 2014מספר אסמכתא.(2014-01-142731 :
תנאי התגמול של נושאי המשרה בחברה תואמים את הוראות מדיניות התגמול.
 .15.4.6גמול הדירקטורים
לפרטים אודות הגמול הניתן לדירקטורים בחברה ,ראו חלק ד' לדוח התקופתי )פרטים נוספים על
התאגיד(.
 .15.4.7כתבי שיפוי וביטוח אחריות
לפרטים אודות כתבי השיפוי הניתנים לדירקטורים ונושאי המשרה בחברה ופוליסת הביטוח שרכשה
החברה לביטוח דירקטורים ונושאי משרה בחברה ,ראו חלק ד' לדוח התקופתי )פרטים נוספים על
התאגיד(.
 .15.4.8תכניות אופציות לעובדים
לפרטים אודות תוכנית האופציות לעובדים של החברה ,ראו ביאור  11לדוחות הכספיים של החברה
לשנת .2015
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 .16מגבלות ופיקוח על פעילות החברה
 .16.1החלטת המועצה לענייני משק הגז הטבעי בדבר אירועי מיצוי קיבולת
בהתאם להחלטת המועצה לענייני משק הגז הטבעי ,נקבעו קריטריונים לחלוקת הקיבולת בצינור הגז הטבעי
בעת אירועי מיצוי קיבולת ,אשר צפויים על פי אותה החלטה להתרחש בתקופה שבין השנים  .2015-2016על
פי אותם קריטריונים שנקבעו ,נכללת החברה בין הצרכנים הזכאים לקבל רק חלק יחסי מיתרת הקיבולת בעת
אירוע מיצוי קיבולת כאמור )יצוין כי למועד זה ,טרם אירעו אירועי מיצוי קיבולת( .בשלב זה אין בידי החברה
נתונים המאפשרים לה להעריך את תדירות אירועי מיצוי הקיבולת ואת החלק היחסי אותו תקבל בעת אירוע
כאמור ,ולפיכך גם לא את השפעת ההחלטה האמורה על פעילותה .בהתאם להסכמי החברה עם
איי.סי.פאואר ,כמפורט בסעיף  20.2להלן ,קרות אירוע כאמור ,עדיין עלולה להטיל על החברה עלויות נוספות,
באשר ההנחה על מחיר החשמל תבוטל לתקופה זו ועל החברה יהיה לרכוש דלקים חלופיים לצורך הפקת
הקיטור.
 .16.2תוכנית אכיפה פנימית בתחום ניירות הערך
החברה אימצה תוכנית אכיפה פנימית במסגרתה נכללים נהלי עבודה פנימיים בתחום ניירות ערך ,אשר
מטרתם הטמעת נורמות ציות לחוק החברות ולדיני ניירות ערך על ידי הקבוצה וצמצום חשיפת הקבוצה,
מנהליה ועובדיה להליך ואמצעי האכיפה המנהלית .תוכנית האכיפה כוללת נהלים פנימיים העוסקים ,בין היתר,
בחובות הדיווח של החברה על פי חוק ניירות ערך ,איתור ואופן אישור של עסקאות בעלי ענין ,סיווג עסקאות
כעסקאות שאינן חריגות ,נהלי עבודה לדירקטוריון ,ועדת הביקורת והוועדה לבחינת הדוחות הכספיים ,איסור
השימוש במידע פנים וכן דיווח של עובדי הקבוצה בקשר לליקויים והגנה לעובדים מתריעים.
 .16.3חוק הריכוזית
בחודש דצמבר  2013פורסם החוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות ,התשי"ד 2013-ברשומות )"חוק
הריכוזיות "( .חוק הריכוזיות מטיל ,בין היתר ,מגבלות על חברות ציבוריות וחברות אג"ח במבנה פירמידלי
המורכב מיותר משתי שכבות וכן כולל מגבלות על כהונה במקביל של דירקטורים בגוף פיננסי משמעותי ובגוף
ריאלי משמעותי .חוק הריכוזיות אף מטיל על רשויות המדינה לשקול שיקולי ריכוזיות ותחרותיות בבואן
להקצות זכויות ,כגון רישיונות בתחום תשתיות חיוניות וכו' .בחודש דצמבר  2014פורסמה רשימת הגורמים
הריכוזיים ,התאגידים הריאליים המשמעותיים והגופים הפיננסיים המשמעותיים .החברה נכללת ברשימת
הגופים הריכוזיים כתאגיד ריאלי משמעותי ועל כן המגבלה האמורה לגבי כהונת הדירקטורים חלה על החברה.
 .16.4בקרה בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי והגילוי
החברה פועלת במתכונת התואמת את הוראות כללי ה .I-SOX -לפרטים אודות אפקטיביות הבקרה הפנימית
בחברה ,ראו הדוח בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי בפרק ה' לדוח.
 .17מימון  -אשראי בר דיווח
 .17.1החברה מממנת את פעילותה ממקורותיה העצמאיים ,באמצעות שוק ההון ומהלוואות מבנקים ומוסדות
פיננסיים .יצוין ,כי עד למועד זה החברה הנפיקה  6סדרות של אגרות חוב .למועד הדוח ,החברה פרעה
במלואן את אגרות החוב )סדרה  ,(1אגרות החוב )סדרה  (2ואגרות החוב )סדרה .(4
 .17.2החברה הגדירה כאשראי מהותי בר דיווח ,בדוחות הכספיים הנפרדים או המאוחדים ,כל הסכם אשראי
המהווה  5%ומעלה מסך כל ההתחייבויות בדוחות הנפרדים או המאוחדים ,בהתאמה.
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החברה

החברה

החברה

תאגיד לווה

ליום
:31.12.2015
546.0

ליום
:31.12.2015
208.6

אג"ח סדרה  .6ביוני  ,2013ינואר  ,2014פברואר
 2014יולי  ,2014ואוקטובר  2014הנפיקה החברה
 574,761אלפי ש"ח ע.נ .אגרות חוב שקליות )להלן:
"אג"ח סדרה  ("6בתמורה כספית של  588,701אלפי
ש"ח.
אגרות החוב אינן ניתנות להמרה למניות החברה.
במסגרת שטר הנאמנות של אגרות החוב )סדרה (6
התחייבה החברה לעמוד בתניות הפיננסיות
) (covenantsכדלקמן:
) (1הון עצמי מינימאלי של  400מיליון ש"ח לתקופה
העולה על שני רבעונים רצופים .למועד הדוח ,החברה
עומדת בתנייה הפיננסית האמורה – הונה העצמי הינו
 585.8מיליון ש"ח .לפרטים נוספים ראו סעיף 5.4
לשטר הנאמנות של אגרות החוב )סדרה  ;(6וכן
) (2היחס בין ההון העצמי של החברה )כהגדרתו

אג"ח סדרה  .3בשנת  ,2008הנפיקה החברה
 187,500אלפי ש"ח ע.נ .אגרות חוב )להלן" :אג"ח
סדרה  ("3צמודות מדד ,רשומות על שם ,בנות 0.01
ש"ח ערך נקוב כל אחת ,בתמורה כספית של 187,500
אלפי ש"ח .אגרות החוב אינן ניתנות להמרה למניות
החברה.

אג"ח סדרה  .5במאי  ,2010יולי  ,2011יוני 2012
ואוקטובר  ,2012הנפיקה החברה  521,519אלפי
ש"ח ע.נ .אגרות חוב שקליות )להלן" :אג"ח סדרה ,("5
בתמורה כספית של  518,807אלפי ש"ח.
אגרות החוב אינן ניתנות להמרה למניות החברה.

ליום
:31.12.2015
70.8

סך החוב
)במיליוני ש"ח(

תיאור החוב ובטחונות בגינו

 .17.3להלן מידע בדבר הסכמי האשראי המהותיים וסדרות אגרות החוב של הקבוצה:

משקיעים
מוסדיים
והציבור

היתרה הבלתי מסולקת
של איגרות החוב נושאת
ריבית קבועה של
 5.85%וריבית
אפקטיבית של 6.22%
לשנה .שיעור הניכיון
המשוקלל שנקבע ,החל
על כלל אגרות החוב
)סדרה  (5שהנפיקה
החברה ,עומד על כ-
.(0.96285%
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היתרה הבלתי מסולקת
של איגרות החוב נושאת
ריבית קבועה של
 5.89%וריבית
אפקטיבית של 5.5%
לשנה .שיעור הניכיון
המשוקלל שנקבע ,החל
על כלל אגרות החוב
)סדרה  (6שהנפיקה
החברה ,עומד על כ-
.(0.0859%

משקיעים
מוסדיים
והציבור

משקיעים
מוסדיים
והציבור

ריבית
היתרה הבלתי מסולקת
של האג"ח נושאת ריבית
קבועה של 4.65%
לשנה וריבית אפקטיבית
של  4.8%לשנה.

תאגיד
מלווה

לא צמוד

לא צמוד.

הקרן וריבית
אגרות החוב
צמודות למדד
הידוע )הבסיס
– מדד מאי
.(2008

מנגנון הצמדה

היתרה הבלתי מסולקת של
אגרות החוב )סדרה  (6ליום 31
בדצמבר  2015בסך של 546.0
מיליון ש"ח ,עומדת לפירעון ב9-
תשלומים ,אשר ישולמו כדלקמן:
) (iשלושה ) (3תשלומים שווים
בשיעור של חמישה אחוזים )(5%
מהערך הנקוב של קרן אגרות
החוב כל אחד ישולמו ביום 30
בדצמבר בכל אחת מהשנים
 (ii) ;2016-2018ארבעה )(4
תשלומים שווים בשיעור של
עשרה אחוזים ) (10%מהערך
הנקוב של קרן אגרות החוב כל
אחד ישולמו ביום  30בדצמבר

היתרה הבלתי מסולקת של
אגרות החוב )סדרה  (5ליום 31
בדצמבר  2015בסך של כ-
 208.6מיליון ש"ח עומדת
לפירעון ב 2-תשלומים שנתיים
שווים ב 30-בחודש נובמבר כל
שנה בשנים  2016עד .2017

היתרה הבלתי מסולקת של
אגרות חוב )סדרה  (3ליום 31
בדצמבר  ,2015בסך של כ70.8-
מיליון ש"ח ,עומדת לפירעון ב3-
תשלומים שנתיים שווים ב10-
בחודש יולי כל שנה בשנים 2016
עד .2018

לוח הסילוקין

תנאי ההלוואה

תאגיד לווה

סך החוב
)במיליוני ש"ח(

באגרות החוב סדרה  (6לבין סך המאזן המאוחד של
החברה )להלן" :יחס הון עצמי למאזן"( ,לא יפחת
משיעור של  23%למשך תקופה העולה על שני
רבעונים רצופים .למועד הדוח ,החברה עומדת בתנייה
הפיננסית האמורה – יחס ההון העצמי למאזן .24.3%
לפרטים נוספים ראו סעיף  5.3לשטר הנאמנות של
אגרות החוב )סדרה .(6
) (3החברה התחייבה שלא לבצע חלוקת דיבידנד ו/או
רכישה עצמית של מניותיה באם לאחר חלוקת
הדיבידנד ו/או הרכישה העצמית ,לפי העניין ,יפחת
הונה העצמי ,על פי דוחותיה הכספיים המאוחדים
הסקורים או המבוקרים של החברה ,לפי העניין ,אל
מתחת ל) 500-חמש מאות( מיליוני ש"ח.
כמו כן ,במסגרת שטר הנאמנות של אגרות החוב
)סדרה  ,(6החברה התחייבה ,כי כל עוד אגרות החוב
)סדרה  (6לא נפרעו במלואן ,החברה לא תיצור ולא
תסכים ליצור לטובת צד שלישי כלשהו שעבודים
שוטפים בדרגה כלשהי על כלל רכושה ,להבטחת כל
חוב או התחייבות כלשהי ,מבלי שתפנה אל הנאמן
בכתב קודם ליצירת השעבוד ותודיע לו אודותיו וכן
תיצור לטובת מחזיקי אגרות החוב )סדרה  ,(6בד בבד
ובעת ועונה אחת עם יצירת השעבוד לטובת הצד
השלישי ,שעבוד שוטף ובדרגה שווה ,פרי פסו על פי
יחס החובות ,להבטחת היתרה הבלתי מסולקת של
החוב כלפי המחזיקים ,וכי שעבוד זה יהיה בתוקף כל
עוד אגרות החוב )סדרה  (6לא נפרעו במלואן או עד
לביטול השעבוד אשר ניתן לטובת הצד השלישי
האמור.לפרטים נוספים ראו סעיף  5.2לשטר הנאמנות
של אגרות החוב )סדרה .(6

תיאור החוב ובטחונות בגינו
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תאגיד
מלווה

ריבית

מנגנון הצמדה

לוח הסילוקין

בכל אחת מהשנים 2019-2022
)כולל(; ו (iii)-שני ) (2תשלומים
שווים בשיעור של עשרים אחוזים
) (20%מהערך הנקוב של קרן
אגרות החוב כל אחד ישולמו ביום
 30בדצמבר בכל אחת מהשנים
) 2023-2024כולל(.

תנאי ההלוואה

ליום
:31.12.2015
29.8

מטה ושאר החברות
המתאחדות

תאגיד לווה

207

מסגרות אשראי* ליום 31.12.2015
)במיליוני ש"ח(

גופים
מוסדיים

91.1
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ניצול מסגרות אשראי ליום
31.12.2015
)במיליוני ש"ח(

הלוואות לזמן ארוך.
אשראי שנלקח בשנת  2009בהיקף של כ100,000-
אלפי ש"ח למימון בניית מכונה  .8החברה התחייבה
בשעבוד שלילי בגין ההלוואה.

 .17.4להלן מידע בדבר מסגרות האשראי המהותיות של הקבוצה:

החברה

תאגיד לווה

סך החוב
)במיליוני ש"ח(

תיאור החוב ובטחונות בגינו

תאגיד
מלווה

לא קיימות

מגבלות החלות על
התאגיד

ריבית ממוצעת ,6.30%
ריבית אפקטיבית
.6.30%

ריבית

לא קיימות

התניות
פיננסיות

לא צמוד

לוח הסילוקין

לא רלוונטי

עמידה בהתניות פיננסיות ליום
31/12/2015

זמני פירעון :ינואר ויולי של
השנים .2016-2017

לא רלוונטי

מנגנון הצמדה

תנאי ההלוואה

זמן קצר

זמן קצר

זמן ארוך

ליום :31.12.15
6.3

64.6

ליום :31.12.15

18.7

ליום :31.12.15

בנק הבינלאומי

בנק לאומי ,מרכנתיל,
דיסקונט ,מזרחי
והפועלים

בנק לאומי ,מרכנתיל
והפועלים
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3.1%

2.32%

3.85%

ריבית
ממוצעת

* מתוך סך של כ 18.7-הלוואות ,קיים שיעבוד על רכוש רבוע בסך של  0.2מיליוני ש"ח.

גרפיטי

כרמל

תאגיד לווה

הלוואה לזמן
ארוך  /זמן קצר

סך החוב
)במיליוני ש"ח(

תאגיד מלווה

 .17.5להלן פירוט בדבר אשראי נוסף שנלקח על ידי חברות הקבוצה:

3.1%

2.32%

3.91%

ריבית
אפקטיבית

צמוד
פריים

צמוד
פריים

20162018

לא
קיימות

קיים
חלקית*

2016

2016
–
2018

לא
קיימות

לא
צמוד

מנגנון
הצמדה

תאריכי
פירעון

תנאי ההלוואה

מגבלות
החלות
על
התאגיד

אין

אין

התניות
פיננסיות

לא רלוונטי

לא רלוונטי

לא רלוונטי

לא רלוונטי

עמידה בהתניות
פיננסיות ליום
31/12/2015

 .17.6לחברה אין מגבלה על קבלת אשראי או מגבלה המעלה באופן מהותי את עלות גיוס ההון או חוב חדש ,למעט
כמפורט לעיל.
 .17.7לפרטים נוספים אודות אגרות החוב ראו ביאור  9לדוחות הכספיים המאוחדים של החברה ליום  31בדצמבר
 2015המצורפים לדוח זה.
 .17.8פרט להתחייבויות האמורות לעיל של החברה והחברות הבנות )המפורטות לעיל( לא קיימות התניות
פיננסיות ) (covenantsנוספות כלשהן לחברה.
 .17.9הלוואות האון קול ) ( On Callשבידי החברה הינן בריבית משתנה .עדכון שיעורי הריבית נעשה בעת שינוי
ריבית בנק ישראל .במהלך השנים  2014 ,2015ו 2013-היה שיעור הריבית הממוצע בגין ההלוואות כאמור
כ ,2.2%-3.8% -כ 2.2%-4.6% -וכ ,2.5%-5.1%-בהתאמה.
 .17.10שיעור הריבית על הלוואות און-קול ) (on-callבסמוך למועד הדוח הינו בין .2.2%-3.65%
 .17.11הריבית בגין הלוואות צמודות לפריים הייתה במהלך שנת  2015בין  .3.1%-3.25%הריבית המשוקללת בגין
הלוואות הצמודות לפריים בסמוך למועד הדוח הייתה .3.1%
 .17.12למועד הדוח ,לחברה דירוג אשראי מחברת הדירוג ) Standard & Poor’s Maalotלהלן" :מעלות"( של
ilA/Stableולאגרות החוב סדרות  3-6שהונפקו על ידי החברה דירוג של " ."ilAלפרטים אודות היסטוריית
הדירוג של החברה ואגרות החוב של החברה ראו דיווח מיידי של החברה מיום  25בפברואר ) 2016מספר
אסמכתא.(2016-01-035149 :
 .18מיסוי
לפרטים ראו ביאור  12לדוחות הכספיים המאוחדים של החברה ליום  31בדצמבר  2015המצורפים לדוח זה.
 .19סיכונים סביבתיים ודרכי ניהולם
 .19.1הסיכונים הסביבתיים אשר יש להם או צפויה להיות להם השפעה מהותית על החברה

.19.1.1

שפכים .בתהליכי הייצור בחברה נוצרים שפכים המכילים חומרים שיש להם פוטנציאל לפגוע
במקורות מים אם יגיעו למקורות אלה מבלי שיטופלו כנדרש .החברה מזרימה קולחים )שפכים
לאחר טיפול( לנחל חדרה ,מכוח צו הרשאה ,שניתן לה מאת מנהל הרשות הממשלתית למים
ולביוב ,מכוח חוק המים ,התשי"ט – ") 1959חוק המים"(.
על פי הוראות חוק המים ,הפרה של צו הרשאה מקנה לרשויות הרלוואנטיות את הסמכות להפעיל
אמצעי אכיפה וענישה המפורטים בחוק ,ובכלל זה ,נקיטה באמצעי אכיפה מנהליים ופליליים כנגד
החברה ו/או נושאי משרה בה וכן שלילת צו ההרשאה ,אשר עלולה לחייב את החברה לנקוט
בצעדים שונים ,כגון :הקטנת תפוקות ייצור ,שינוי תמהיל מוצרים ואף השבתה של חלק ממתקני
הייצור.
צו ההרשאה הנוכחי ,מכוחו פועלת החברה ,הינו בתוקף עד ליום  25במאי ) 2016להלן" :צו
ההרשאה"( ומתחדש מדי שנה .צו ההרשאה כולל שורה של הוראות ובכלל זה קביעת משך
תוקפו ,תנאים הנוגעים להזרמת הקולחים וחובות דיווח .למועד הדוח התקופתי ,החברה עומדת
בהוראות צו ההרשאה .החברה מעריכה כי צו ההרשאה יוארך.
החברה ממשיכה להשקיע בשיפור התהליכים במכון השפכים ובציודו על מנת להמשיך ולעמוד
בהוראות צו ההרשאה.

.19.1.2

חומרים מסוכנים .החברה משתמשת באתריה בחומרים מסוכנים )בעיקר חומרי דלק( ,אשר אם
ייצאו מכלל שליטה עלולים לגרום לנזק לאדם או לסביבה .חומרים אלה מוחזקים על ידי החברה
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מכוח היתר רעלים שניתן לה על ידי המשרד להגנת הסביבה בהתאם לחוק החמרים המסוכנים,
התשנ"ג .1993-היתר הרעלים כולל תנאים בדבר החזקתם הנאותה של החומרים המסוכנים והינו
בתוקף עד  6ביולי  .2016החברה פועלת לקיום תנאי היתר הרעלים ולא צופה כי יהיה לה קושי
לחדשו עם תום תוקפו של ההיתר הנוכחי.

.19.1.3

רעש .פעילות מפעל החברה בחדרה כרוכה ברעש העלול להוות מטרד לתושבים המתגוררים
בקרבת מקום .החברה נוקטת באמצעים לעמידה ברמות הרעש שנקבעו בתקנות למניעת מפגעים
)רעש בלתי סביר( ,התש"ן – .1990

.19.1.4

פסולת תהליך .כחלק מפעילות המפעל ,נוצרות פסולות תהליך ,המועברות לתעשיית הרפתות
)לשימוש כרפד ומיצוק( ולשימוש בתעשיית האנרגיה החליפית )מתקני שריפת ביו מסה( ,ופסולת
גסה )ריג'קטים( שנשלחת להטמנה באתר מאושר.

.19.1.5

הערכות החברה בדבר האפשרות לחדש תוקף ההיתרים והצווים שניתנו לה ,כאמור בסעיף זה,
הינן בגדר מידע צופה פני עתיד ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך ומהווה תחזיות והערכות בלבד של
החברה שהתממשותן אינה ודאית ,אשר מבוססות 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 וכן מטבע הדברים ההיתרים והצווים
עשויים להתקבל בכפוף לתנאים שייקבעו ,וזאת בשל גורמים שונים ,לרבות הזדמנויות עסקיות
שיעמדו בפני החברה ,התפתחות ושינויים ברגולציה בתחום הפעילות לרבות בתחום הסביבתי ו/או
התממשות איזה מגורמי הסיכון המפורטים בסעיף  24להלן.

 .19.2השלכות מהותיות שיש להוראות הדין על התאגיד
הוראות הדין אשר במועד הדוח הן בעלות השלכות מהותיות על החברה ובכלל זה על ההשקעות ההוניות,
הרווח והמעמד התחרותי שלה:

.19.2.1

בהתאם לחוק רישוי עסקים ,התשכ"ח ,1968-מחזיק המפעל ברישיון עסק ,אשר ניתן לו מטעם
רשות הרישוי הרלוונטית ,היא עיריית חדרה .ברישיון העסק של מפעל החברה קבועים ,בין היתר,
תנאים שקבע המשרד להגנת הסביבה ואשר תכליתם הגנה על הסביבה ומניעת מטרדים.
להערכת החברה ,תנאים אלה הינם כמקובל במפעלים מסוג מפעלי החברה .במסגרת עדכון
תנאים ברישיון העסק ,נדרשה החברה לעמוד בתנאים נוספים .החברה הגישה את כלל המסמכים
הנדרשים במסגרת עדכון התנאים.

.19.2.2

לצורך פעילותה היצרנית ,נדרשת החברה להחזיק ולהשתמש בחומרים מסוכנים .פעילות זו
כפופה ,בין היתר ,לחוק החמרים המסוכנים ,התשנ"ג 1993-ולתקנות מכוחו ומחייבת החזקת
היתר רעלים בתוקף .היתר הרעלים מותנה בתנאים העוסקים בעיקר באופן ההחזקה והשימוש
בחומרים אלה למניעת תקריות .להערכת החברה ,התנאים בהיתר הרעלים של החברה הם
כמקובל במפעלים מסוג מפעלי החברה .המפעל מחזיק בהיתר בתוקף ,אשר ,ככלל ,מתחדש מדי
שנה לאחר הגשת בקשת מתאימה .החברה פועלת לעמידה בתנאי היתר זה.

.19.2.3

החברה מזרימה קולחים לנחל חדרה בהתאם לצו הרשאה כאמור בסעיף  19.1.1לעיל ,לאחר
טיפול במסגרתו עוברים השפכים תהליך של טיהור במתקני החברה.

.19.2.4

עם השלמת מכירת תחנת הכוח שהופעלה על ידי החברה באתר בחדרה ,מפעל החברה לא נכנס
בגדר מפעל הטעון היתר ,בהתאם להוראות חוק אוויר נקי ,התשס"ח.1968-

 .19.3פרטים על הליך מהותי הקשור עם איכות הסביבה ,אשר התאגיד או נושא משרה בכירה בו צד לו

.19.3.1

ביום  30בינואר  2011קיים המשרד להגנת הסביבה לחברה שימוע בגין חשד לזיהום מים על ידי
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הזרמת קולחים באיכות ירודה אל נחל חדרה .בעקבות הליך השימוע המתואר ,נפתחה חקירה
כנגד החברה ונושאי משרה בה .ביום  13ביולי  2014התקבל בידי החברה כתב אישום נגדה ונגד
נושאי משרה בה בעניין זה ,בגין עבירות על חוק המים וחוק רישוי עסקים .הנאשמים הודו באשמה
והחברה הורשעה .במסגרת גזר הדין הטיל בית המשפט קנס בגובה  ₪ 200,000על החברה.
ביחס לנאשמים נושאי המשרה בית המשפט הטיל עליהם ביצוע שירות לתועלת הציבור וכן תשלום
פיצויים לקרן לשמירת הניקיון ולא הרשיע אותם .יצוין כי בחודש ינואר  2015החברה קיבלה לידיה
בקשה לאישור תביעה כתובענה ייצוגית בגין נזקים שנגרמו לכאורה לציבור בגין זיהום מי נחל
חדרה אשר נטען כי בוצע על ידי החברה ועל רקע כתב האישום האמור .התובענה נדחתה
והבקשה נמחקה בהסכמה.

.19.3.2

פרטי מדיניות התאגיד בניהול סיכונים סביבתיים אשר יש או צפויה להיות להם השפעה מהותית
על התאגיד ,אופן מימושה ואופן הפיקוח עליה ,ובכלל זה אמצעים שבהם נוקט התאגיד להפחתת
הסיכונים הסביבתיים

החברה פועלת בהתאם למערך ניהול סביבתי המנוהל באמצעות נהלי איכות הסביבה .עקרונות נהלי
איכות הסביבה תואמים את דרישות תקן ישראלי  ISO 14001/2004וכל חטיבות החברה הוסמכו על ידי
מכון התקנים לתקן זה .החברה מינתה אחראי לנושא איכות הסביבה ,שהינו בעל תואר שלישי בהנדסה
סביבתית.
 .19.4פרטים בדבר סכומים שנפסקו ,הפרשות אשר הוכרו בדוחות הכספיים ועלויות סביבתיות אחרות החלות על
התאגיד כמפורט להלן ,והכל אם אלה מהותיים לתאגיד

.19.4.1

בשנת  2015השקיעה החברה בתשתיות הקשורות באיכות הסביבה כ 2-מיליון ש"ח.

.19.4.2

תקציב ההשקעות באיכות הסביבה הצפוי לשנת  2016הינו כ 2-מיליון ש"ח.

 .20הסכמים מהותיים
 .20.1הסכם למכירת אחזקות החברה בחוגלה-קימברלי:
ביום  16במרס  2015הושלמה עסקה במסגרתה מכרה החברה את מלוא החזקותיה ) (49.9%של החברה,
במישרין ובעקיפין ,בחוגלה-קימברלי לקימברלי קלארק ,שהחזיקה במועד חתימת העסקה בכ 50.1%-מהון
המניות של חוגלה-קימברלי )"עסקת חוגלה-קימברלי"( .להלן תיאור עיקרי העסקה:

.20.1.1

קימברלי קלארק שילמה לחברה סכום כולל בסך של כ 650-מיליון ש"ח )"מחיר המכירה"( ,חלקו
בגין מכירת מניות חוגלה-קימברלי וחלקו כמפורט בסעיף  20.1.5להלן בגין התחייבות אי-
התחרות .בנוסף ,עד למועד השלמת העסקה ,השיבה חוגלה-קימברלי לחברה סכומים שהועמדו
על ידי החברה לטובת חוגלה-קימברלי בסך של כ 4-מיליון ש"ח.

.20.1.2

מכירת מניות חוגלה-קימברלי על ידי החברה הינה על בסיס " ."As Isבמסגרת העסקה נכללו
מצגים הנוגעים ,בין היתר ,להתאגדות הצדדים להסכם ,סמכות מי מהצדדים להסכם להתקשר
בהסכם ,זכויות החברה במניות חוגלה-קימברלי הנמכרות ויכולתה הפיננסית של הרוכשת לרכוש
את המניות.

.20.1.3

בנוסף  ,במסגרת העסקה ,ניתן שחרור לחברה ולצדדים קשורים לחברה ,ובכלל זה ,לדירקטורים
ולנושאי משרה מטעמה ,מכל תביעה שעילתה הינה בשל אירוע הקודם למועד השלמת העסקה,
לרבות עילות שאינן ידועות במועד ההשלמה ואשר נובעות מאירוע כאמור ,ולמעט בקשר עם
טענות תרמית.

.20.1.4

במסגרת העסקה התחייבה החברה לאי-תחרות עם פעילויותיה הקיימות של חוגלה-קימברלי
)"התחייבות אי-התחרות"( .התחייבות אי-התחרות כפופה לקבלת אישור הרשויות )"אישור
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הרשויות"( ותהיה בתוקף למשך לתקופה של שלוש שנים ממועד השלמת העסקה או קבלת אישור
הרשויות ,לפי המאוחר .במסגרת העסקה הוסכם ,בין היתר ,כי החברה תהיה רשאית להמשיך
לפעול בפעילותיה הקיימות וכי פעילות זו לא תחשב כתחרות עם פעילויותיה הקיימות של חוגלה-
קימברלי.

.20.1.5

בתמורה להתחייבות אי-התחרות ,שילמה קימברלי קלארק לחברה סך כולל של  40מיליון ש"ח,
כדלקמן) :א( סך של  14מיליון ש"ח שולם במועד השלמת העסקה; )ב( סך נוסף של  13מיליון ש"ח
ישולם בחלוף שנה ממועד התשלום הראשון; וכן )ג( סך נוסף של  13מיליון ש"ח ישולם בחלוף
שנתיים ממועד התשלום הראשון .לבקשת החברה ,הסכום האמור הועמד על ידי קימברלי קלארק
בנאמנות.

.20.1.6

במסגרת העסקה נחתמו הסכמים להמשך שכירות המקרקעין ששוכרת חוגלה-קימברלי מהחברה.
כמו כן ,הצדדים הגיעו להסכמות בדבר המשך מתן חלק משירותים שמעניקה החברה לחוגלה-
קימברלי ועל יתר השירותים מקיימים הצדדים משא ומתן.

לפרטים נוספים ראו דיווחיה המיידיים של החברה מהימים  26בינואר ) 2015מספר אסמכתא2015-01- :
 (019225ו 16-במרס ) 2015מספר אסמכתא.(2015-01-052744 :
 .20.2הסכם למכירת אחזקות החברה באנרגיה משולבת מתקדמת בע"מ

.20.2.1

ביום  10באוגוסט  2015הושלמה עסקה במסגרתה מכרה החברה לחברת איי.סי .פאואר בע"מ
)" ("ICPאת מלוא החזקותיה באנרגיה משולבת מתקדמת בע"מ ,חברת בת בבעלות מלאה של
החברה )"אנרגיה משולבת"( ,המחזיקה ברישיון מותנה להקמת תחנת כוח בהספק של ,120MW
לרבות הלוואות הבעלים שהעמידה לה החברה וכן מכירת ציוד מרכז האנרגיה הקיים של החברה
אשר אירעה ב  31.12.2015בו קיבלה  ICPרישיון ייצור חשמל ובוטלו רשיונות הייצור העצמי של
החברה )"עסקת  .("ICPלהלן תיאור עיקרי העסקה:
 .20.2.1.1בתמורה קיבלה החברה סך של  60מיליון ש"ח.
 .20.2.1.2החברה המחתה ל ICP-את הסכם אספקת הגז הטבעי של החברה עם פרויקט תמר
וכן את הסכם הולכת הגז הטבעי של החברה עם נתג"ז.
 .20.2.1.3במסגרת עסקת  ,ICPהחברה התקשרה עם אנרגיה משולבת בהסכמים לאספקת מלוא
החשמל והקיטור הדרושים לה מתחנת הכוח שתקים אנרגיה משולבת לתקופה של 18
שנים לאחר מועד ההפעלה המסחרית של תחנת הכוח שמקימה אנרגיה משולבת.
במסגרת הסכמים אלו ,סוכמו תעריפי החשמל שתשלם החברה ,המשקפים הנחה
ביחס לתעריפי חברת החשמל וכן הוסכם על כמות שנתית מינימאלית של קיטור אותה
התחייבה החברה לרכוש )תניית  .(take or payבנוסף ,החברה התקשרה עם אנרגיה
משולבת בהסכמי שכירות שטחים לפיהם תשכיר החברה לאנרגיה משולבת את
השטח בתוך מפעלה עליו ממוקם ציוד מרכז האנרגיה וכן את השטח הצמוד למפעלה
המיועד להקמת תחנת הכוח .תקופת השכירות תהא לתקופה של  20שנה ממועד
ההפעלה המסחרית של תחנת הכוח שמקימה אנרגיה משולבת .אחריותה של ICP
כלפי החברה תהא מוגבלת לסך דמי השכירות השנתיים אותם שילמה בשנה
החולפת.
 .20.2.1.4במסגרת עסקת  - ICPיצוין כי בעקבות העסקה ,החברה הכירה בדוחותיה הכספיים
בהפסד בגין ירידת ערך בסך של כ 26.7-מיליון ש"ח .לפרטים נוספים ראו דיווחיה
המיידיים של החברה מהימים  08ביוני ) 2015מספר אסמכתא(2015-01-043314 :
ו 10-באוגוסט ) 2015מספר אסמכתא (2015-01-093486 :וכן ביאור )14יא()(5
לדוחותיה הכספיים של החברה לשנת .2015
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 .20.3הסכם למכירת אחזקות החברה בגרפיטי:
ביום  11בפברואר  ,2015חתמה החברה על הסכם מחייב למכירת מלוא ) (100%החזקותיה בגרפיטי,
לחברת קרביץ ) (1974בע"מ .ביום  23ביולי  2015הסכימו הצדדים על ביטולה של העסקה מבלי שיהיה למי
מהצדדים טענה כלפי האחר וזאת על רקע קבלת הערות הממונה על ההגבלים העסקיים הנוגעות להשלמת
העסקה .לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי של החברה מיום  23ביולי ) 2015מספר אסמכתא2015-01- :
.(081426
 .20.4כתבי שיפוי :בהתאם להחלטות האסיפה הכללית של החברה ,החברה מעניקה כתבי שיפוי לדירקטורים
ונושאי המשרה בה  .לפרטים נוספים אודות כתבי השיפוי שאושרו לרבות נוסח כתב השיפוי ,ראו דיווח מיידי
של החברה מיום  23בנובמבר ) 2011מספר אסמכתא .(2011-01-336819
 .20.5הסכם לשכירת מרכז לוגיסטי :לפרטים אודות הסכם השכירות בין החברה לבין גב-ים לקרקעות בע"מ ,ראו
סעיף  14.4לעיל.
 .20.6הסכם עם השותפים בפרויקט תמר :בחודש ינואר  2011נחתם הסכם )אשר תוקן באוקטובר (2012
לרכישת גז טבעי בין החברה לבין השותפים בפרויקט תמר )להלן" :הסכם תמר"( .לפרטים אודות ההסכם
ראו סעיף  21.6לדוח התקופתי של החברה לשנת  ,2014כפי שפורסם ביום  19במרס ) 2015מספר
אסמכתא .(2015-01-055327 :כאמור בסעיף  20.1.2.1לעיל ,בחודש אוגוסט  ,2015החברה המחתה ל-
 ICPאת הסכם תמר ולמועד הדוח ,החברה אינה צד להסכם כאמור.
 .20.7הסכם עם נתיבי גז לישראל בע"מ :לפרטים אודות ההסכם ראו סעיף  21.7לדוח התקופתי של החברה לשנת
 ,2014כפי שפורסם ביום  19במרס ) 2015מספר אסמכתא .(2015-01-055327 :כאמור בסעיף 20.1.2.1
לעיל ,בחודש אוגוסט  ,2015החברה המחתה ל ICP-את ההסכם ולמועד הדוח ,החברה אינה צד להסכם
כאמור.
 .21הליכים משפטיים
לעניין הליכים משפטיים המתוארים בדוחות הכספיים ,ראו ביאור  13לדוחות הכספיים המאוחדים של החברה ליום
 31בדצמבר  2015המצורפים לדוח זה.
 .22יעדים ואסטרטגיה עסקית וצפי להתפתחות בשנה הקרובה
 .22.1במהלך השנים האחרונות נוקטת החברה בתהליכי מיקוד עסקי ,התייעלות וחיסכון במטרה להתמודד עם
הסביבה העסקית המשתנה בתחומי הפעילות של החברה .במסגרת זו פעלה החברה בשנה האחרונה
לחיזוק איתנותה הפיננסית והקטנת המינוף ,בין היתר ,באמצעות מימוש אחזקותיה בתחומים שאינם בליבת
עסקיה ,הנפקת מניות וגיוס הון ובנקיטת צעדי התייעלות תפעולית ,במטרה לשפר את רווחיותה.
 .22.2בתוך כך ,בחודש מרס  2015השלימה החברה את מכירת מלוא החזקותיה בחוגלה-קימברלי וזאת בתמורה
לסך של כ 650-מיליון ש"ח .כמו כן ,בחודש אוגוסט  2015השלימה החברה את מכירת מלוא החזקותיה
באנרגיה משולבת מתקדמת בע"מ ,וכן את ציוד מרכז האנרגיה הקיים של החברה )ובכלל זה תחנת הכוח
של החברה( ,וזאת בתמורה לסך של כ 60-מיליון ש"ח .לפרטים נוספים ראו סעיף  20לעיל.
בנוסף ,במהלך חודש דצמבר  ,2015הנפיקה החברה מניות רגילות בתמורה לכ 150-מיליון ש"ח .לפרטים נוספים
ראו סעיף  4להלן.
כמו כן ,החברה נקטה ונוקטת בהליכים להגברת הסינרגיה בין יחידות החברה וייעול פעילותן ,לרבות ,באמצעות
איחוד חלק מאתרי הייצור ,שיטוח של המבנה הארגוני ,ובכלל זה צמצום מצבת כוח האדם תוך צמצום מטה הקבוצה
ומספר המנהלים .כפי שעולה מדוחותיה הכספיים של החברה לשנת  ,2015החברה מעריכה כי תהליכי התייעלות
אלה מניבים פרי ומביאים לשיפור בתוצאותיה.
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 .22.3בד בבד ,החברה ממשיכה בהליך של מיקוד עסקי בתחומי המיחזור והנייר ,תוך חיזוק בתחומי הפעילות
הצומחים ותמיכה בתחומי הפעילות הסובלים משחיקה ,בהתחשב בשווקי הפעילות המאתגרים .החברה
ממשיכה בבחינת פעילויותיה בתחומים השונים ובוחנת הזדמנויות לביצוע השקעות הוניות ,רכישות ציוד ו/או
רכישת פעילויות שעשויות להיות בעלות פוטנציאל כמנועי צמיחה לשילוב במסגרת עסקיה.
 .22.4בתחום ניירות האריזה ,במהלך השנים האחרונות ,עוסק התחום בפיתוח של סוגי נייר ,על בסיס 100%
סיבים ממוחזרים ,שאיכותם הגבוהה מאפשרת החלפת ניירות אריזה מבוססי תאית ,בתעשיית הקרטון הגלי
בארץ ובחו"ל ובכך מייצר פוטנציאל רווחיות משופר .כמו כן ,הקבוצה פעלה בשנים האחרונות וממשיכה
לפעול לפיתוח שווקי הייצוא ,למכירת עודפי הייצור בתחום שלא ייקלטו על ידי השוק המקומי.
 .22.5תחום פעילות מוצרי אריזה וקרטון פועל על מנת להגדיל באופן הדרגתי בשנים הקרובות את שיעור השימוש
בנייר הממוחזר מתוך חומרי הגלם המשמשים לייצור מוצרי התחום ,על חשבון הנייר הבתולי )מבוסס
התאית( .ראוי לציין בעניין זה ,כי בארץ ובעולם ,קיימת מגמה של עליית השימוש בחומרים ממוחזרים על
חשבון שימוש בנייר בתולי.
 .22.6בתחום פעילות שירותי איסוף ומיחזור ,אמניר פעלה בשנים האחרונות וממשיכה לפעול להגדלת כמות
פסולת הנייר הנאספת על ידה באופן הדרגתי ,מתוך מטרה להמשיך ולספק את דרישת מכונות הנייר של
הקבוצה ,וזאת תוך כדי הקטנת עלויות האיסוף .כמו כן ,בשנים האחרונות מרחיבה אמניר את פעילותה
בתחום שירותי איסוף ועיבוד פסולת פלסטיק לצורך מחזורה .במהלך שנת  2015הרחיבה אמניר את יכולות
מפעל מיחזור הפלסטיק.
 .22.7בתחום ניירות כתיבה והדפסה ,החברה פועלת על מנת להתמודד עם המשך התחרותיות בתחום ושחיקת
מחירי המכירה .זאת בין היתר ,באמצעות שימוש ביתרונותיה כיצרן מקומי יחיד ,ייעול מכונות הנייר ,פיתוח
מוצרים נוספים וכן השלמת מגוון מוצריה באמצעות ייבוא משלים של ניירות שאין כדאיות ליצרם באופן
מקומי .כאמור לעיל ,החברה אינה מעריכה כי מגמת הירידה בביקושים והעלייה בהיצע ,אשר הובילה כאמור,
בין היתר ,לירידת המחירים בתחום ולשחיקת הרווחיות ,צפויה להשתנות במהלך השנים הקרובות.
 .22.8בתחום שיווק צרכי משרד ,על רקע ביטולה של עסקת מכירת גרפיטי ,גרפיטי פועלת על מנת לשוב ולהגדיל
את מכירותיה ומגוון מוצריה ,במטרה לחזור לרווחיות.
 .22.9החברה בוחנת ומקדמת דרכים לצמצום כמות השפכים המועברת לנחל חדרה מאתר החברה ולשיפור
איכותם של השפכים וכן ,להעברת חלקם לשימוש חוזר באתר.
יעדיה האסטרטגיים של החברה כמתואר לעיל מבוססים על יעדיה ושאיפותיה של החברה נכון למועד הדוח ושעשויים
להשתנות בהתאם לקבלת ההחלטות המתאימות לכך בחברה.
 .23גורמי סיכון
 .23.1כללי
החברה נוהגת לקיים דיונים בנושאי סיכוני השוק וחשיפות לשינויים בשערי החליפין ובשיעורי הריבית
בהשתתפ ות הגורמים הרלוונטיים ולקבל החלטות בנושא .האחראי על ביצוע מדיניות ניהול סיכוני השוק
בחברה הוא ליאור הלמן ,מ"מ סמנכ"ל הכספים של החברה.
 .23.2גורמי סיכון מאקרו כלכליים

.23.2.1

חשיפה לשינויי מדד ,שערי חליפין וסיכוני אשראי
לפרטים בדבר סיכון זה ,ראו סעיף ה 2לדוח הדירקטוריון של החברה.
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.23.2.2

מצב גיאו-פוליטי במדינות במזרח התיכון
מגמת אי-היציבות במספר מדינות במזרח התיכון כמו גם מגמות שעלולות להביא להפסקת פעילות
עסקית של תאגידים במדיניות מסוימות עם ישראל עלולות להשפיע לרעה על תוצאותיה של
החברה  .הקבוצה פועלת באופן שוטף על מנת לצמצם את החשיפה להשלכות האמורות ,בין היתר,
באמצעות גיוון בספקים ובחינת אפשרויות לשווקי ייצוא חדשים.

.23.2.3

סיכון בטחוני
מפעלי הקבוצה ,הנהלתה ורוב עובדיה פועלים בישראל ועל כן להרעה במצב הבטחוני עלולה
להיות השפעה לרעה על פעילות הקבוצה.

.23.2.4

עליה במחירי התשומות וחומרי הגלם
עלייה במחירי התשומות וחומרי הגלם ,בפרט במחירי הנייר ,החשמל ,המים ,ההובלות ,התאית
והעמילן ,עלולה לפגוע ברווחיות החברה.

 .23.3גורמי סיכון ענפיים

.23.3.1

תחרות – תחומי הפעילות של החברה הינם תחומים תחרותיים ,כאשר בחלקם קיימת תחרות מול
יצרנים מקומיים נוספים ובחלקם התחרות הינה מול מוצרים מיובאים .כניסה של מתחרים חדשים
ו/או הרחבת פעילות של מתחרים קיימים ו/או גידול בהיקפי הייבוא עלולה להשפיע לרעה על היקפי
פעילותה של הקבוצה ועל התוצאות הכספיות שלה.

 .23.4גורמים מיוחדים

.23.4.1

תלות בספק יחיד של קיטור וחשמל – כמפורט בסעיף  20.2לעיל ,במסגרת עסקת  ,ICPהחברה
מכרה את תחנת הכוח שהפעילה וסיפקה את מלוא צרכי הקיטור של החברה וחלק מצרכי החשמל
וכן התקשרה עם אנרגיה משולבת בהסכמים לאספקת מלוא החשמל והקיטור הדרושים לה
מתחנת הכוח שתקים אנרגיה משולבת לתקופה של  18שנים לאחר מועד ההפעלה המסחרית של
תחנת הכוח שמקימה אנרגיה משולבת .להפסקת האספקה הסדירה של קיטור ,הנדרש לצורך
פעילות הייצור של החברה ,עלולה להיות השפעה מהותית על פעילותה החברה.

.23.4.2

איכות הסביבה – דרישת המשרד להגנת הסביבה בקשר עם פעילות החברה ומתקניה מאלצת את
החברה להקצות משאבים כספיים בנושא זה .דרישות אלו ,עשויות להתרחב ולהתרבות בשל
המודעות ההולכת וגו ברת לאיכות הסביבה והרגולציה המתפתחת בנושא ,דבר שיכול ויאלץ את
החברה להקצות משאבים כספיים נוספים .כמו כן ,מאחר והחברה עוסקת בין היתר בחומרים
מסוכנים ורעי לים ,היא חשופה לנזקים שעלולים להיגרם בשל מוצרים אלו ,לרבות נזקים
בריאותיים ,נזקים סביבתיים ,נזקים כתוצאה מהתלקחות חומרים דליקים וכיו"ב .לפיכך ,החברה
חשופה לתביעות שעשויות להשפיע לרעה על התוצאות העסקיות של החברה ולפגוע במוניטין
שלה .יצוין כי חברות הקבוצה עושות שימוש בחומרים רעילים .לפרטים נוספים ראו סעיף  19לעיל.

.23.4.3

סגירת הנמלים – מרבית חברות הקבוצה מייבאות רבים מחומרי הגלם המשמשים לייצור מוצריהן
וכן מייצאות חלק מתוצרתן לחו"ל .סגירת הנמלים בישראל ,תפגע בייבוא חומרי הגלם ובאפשרות
לייצוא ותשפיע במישרין על פעילות החברות .עם זאת ,בהתחשב בכך שמרבית חברות הקבוצה
מחזיקות מלאי חומרי גלם ,להערכת החברה ,סגירה למספר ימים בודדים של הנמלים תהיה בעלת
השפעה קטנה על פעילותה של הקבוצה.

.23.4.4

אתרי הייצור וההפצה של החברה וחברות הקבוצה –
פעילות הייצור של חברות הקבוצה מרוכזת בשלושה אתרים מרכזיים .פגיעה באחד או יותר
מאתרי הייצור עשויים להשפיע על התוצאות הכספיות של חברות הקבוצה.
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 .23.5מידת 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 סיכון מיוחדים נוספים ,ראו סעיפים ,9.14 ,8.17 ,7.19
 10.17ו 11.13-לעיל.
גורמי סיכון

מידת ההשפעה
השפעה גדולה

גורמי
מקרו

עליה במחירי
התשומות
וחומרי הגלם

גורמים
ענפיים

תחרות

גורמים
מיוחדים

ספק יחיד של
קיטור וחשמל

השפעה בינונית
סיכוני אשראי
לקוחות
שערי חליפין

איכות סביבה

השפעה קטנה
חשיפה לשינויי מדד
סיכון בטחוני
מצב גיאו-פוליטי במדינות במזרח
התיכון

סגירת נמלים
אתרי הייצור וההפצה של החברה
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דוח הדירקטוריון
דירקטוריון נייר חדרה בע"מ )"החברה" או "נייר חדרה"( מתכבד להגיש בזה את דוח הדירקטוריון ליום  31בדצמבר 2015
הסוקר את השינויים העיקריים בפעילות החברה בשנת ") 2015תקופת הדוח" או "התקופה המדווחת"( .הדוח נערך בהתאם
לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( ,התש"ל.1970 -
א .תיאור מצב עסקי התאגיד
U

 .1תיאור החברה
U

נייר חדרה עוסקת במשירין ו באמצעות חברות הבת בייצור ומכירה של ניירות אריזה ,אריזות קרטון גלי ,אריזות
למוצרי צריכה ואריזות ייחודיות לתעשייה ,שירותי איסוף ,עיבוד ומחזור של פסולת נייר ופלסטיק ,ייצור ושיווק
ניירות כתיבה והדפסה ושיווק צרכי משרד .ביום  16במרץ  2015מכרה החברה את החזקתה בחברה כלולה" ,חוגלה
קימברלי" )להלן "חוגלה"(.
החל מיום  13באוגוסט  ,2015בעלת השליטה בנייר חדרה הינה קרן ההשקעות פימי .לפרטים נוספים ראה ביאור
1א' לדוחות הכספיים ליום 31בדצמבר.2015 ,
ניירות הערך של החברה נסחרים בבורסה לניירות ערך בתל-אביב.
דוח זה כולל או עשוי לכלול נתונים ,אומדנים והערכות של הנהלת החברה ,לרבות בהקשר של התפתחויות הקשורות
בתחום הנייר ומוצריו ו/או בתחומים קשורים ,לרבות בתחום הרגולטורי ו/או הפיסקאלי שבתחום הנייר ו/או
בתחומים הקשורים ,הן במדינת ישראל והן במדינות חוץ .לחברה אין שליטה ו/או יכולת לצפות ו/או להשפיע על
תהליכים רגולטוריים ו/או פיסקאליים מעין אלה והוא כולו בגדר מידע צופה פני עתיד.
 .2כללי
U

U

עיקרי הפעילות השוטפת
 .2.1הסביבה העסקית
U

U

על פי נתוני בנק ישראל קצב הצמיחה של המשק הישראלי בשנת  2015הסתכם בכ.2.3% -
להלן שינוי שער חליפין ומדד המחירים לצרכן:

תאריך הדוחות הכספיים
 31בדצמבר 2015
 31בדצמבר 2014
שיעורי השינוי לתקופה של:
שנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר 2015
שנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר 2014

שערי החליפין היציגים
של היורו
של הדולר
)ש"ח ל 1-דולר( )ש"ח ל 1-יורו(
4.247
3.902
4.725
3.889
0.3%
12.0%

(10.1)%
(1.2)%

מדד המחירים לצרכן
מדד בגין בנקודות
221.13
223.36
(1.0)%
(0.2)%

ההתפתחויות בשווקים העולמיים ובפרט בגוש האירו ובארה"ב ,הכוללות גם תנודתיות בשערי ניירות ערך ובשערי
החליפין ,משפיעות ועלולות להמשיך ולהשפיע על :התוצאות העסקיות של החברה ,נזילותה ,שווי הונה העצמי ,שווי
נכסיה ויכולת מימושם ,מצב עסקיה )ובכלל זה ,הביקוש למוצרים של חברות הבת של החברה( ,אמות המידה הפיננסיות
שלה ,דירוג האשראי ,יכולתה לגייס מימון לפעילות השוטפת ולפעילות ארוכת הטווח והקצאת המשאבים.
1

מגמת המחירים בשוק ניירות האריזה באירופה )ביורו לטון(:

1

הגרף המופיע מעלה מציג מגמה ארוכת טווח של מחירי המכירה של מוצרי נייר מסוג פלוטינג ונייר מסוג קרפט ליינר
)בתולי( באירופה .מחירים אלו משפיעים על מחירי הנייר המיובא ובעקיפין ,על מחיר נייר האריזה מסוג קרפט ממוחזר
אותו מוכרת החברה .כפי שניתן ניתן לראות ,ברבעון האחרון התייצבו מחירי המכירה של מוצרי נייר מסוג פלוטינג
ונייר מסוג קרפט ליינר )בתולי( באירופה .מנגד ,שער החליפין של האירו ביחס לשקל ,שירד בתקופה המדווחת לעומת
אשתקד ,הקטין את עלות הנייר המיובא מאירופה במונחי שקליים ,ולחץ כלפי מטה את מחיר הנייר הממוחזר שמייצרת
החברה.
2
מגמת מחירי נייר  A4בשוק ניירות כתיבה והדפסה באירופה )בדולר ובש"ח לטון(:

 1מקור RISI:מחירי גרמניה המייצגים את מחירי אירופה
 2מקור RISI :מחירי גרמניה המייצגים את מחירי אירופה )טווח עליון של מחירי נייר (A4

2

בגרף המופיע מעלה ניתן לראות כי החל מאמצע שנת  2014ישנה ירידת מחיר הדרגתית אך מתמשכת במחירי נייר A4
במונחים דולריים ,באירופה ,מרמה של כ $1,000-לטון לרמה של כ $800-לטון בשנת  .2015זאת ועוד ,שער
החליפין של השקל לעומת הדולר ,הכתיב בשנים האחרונות בישראל מחיר מכירה שקלי נמוך יותר ככל שהשקל
התחזק אל מול הדולר.
 .2.2השפעת הסביבה העסקית על פעילות החברה
כללי
לנוכח הסביבה העסקית המאתגרת פועלת החברה בשני מישורים עיקרים :האחד ,המשך יישום תכנית התייעלות
ומיקוד בליבת העסקים לטובת שיפור הרווחיות והשני ,חיזוק האיתנות הפיננסית.
תוכנית ההתייעלות והמיקוד כוללת צמצום מטה הקבוצה ,צמצום בהוצאות כלליות ,המשך התייעלות תפעולית בתחומי
הייצור המכירה וההפצה  ,צמצום היקפי ההשקעות השוטפות ומיקוד בפעילות הרכש לצמצום עלות חומרי הגלם.
במסגרת יישום תוכנית ההתייעלות והמיקוד ,נבחנת כל שרשרת הערך ונבחנים נכסי החברה ותרומתם ,ובהתאם
מחליטה הנהלת החברה ,מעת לעת ,על מימוש נכסים שאינם בליבת עסקי החברה .הודות לתהליך זה ,הושג שיפור
מהותי באיתנותה הפיננסית של החברה וברווחיותה התפעולית.
במהלך התקופה המדווחת ירדה רמת המינוף של החברה כפועל יוצא ממכירת חוגלה ,מכירת תחנת הכח ,גיוס הון
ושיפור רווחיותה על ידי התייעלות תפעולית.
פעילות המגזרים
ניירות אריזה
בתקופה המדווחת נמשכה העלייה בביקוש לנייר אריזה בישראל ובעולם והודות לכך ,יצרני הנייר באירופה העלו
במעט את מחיר הנייר הממוחזר .מחירי הנייר הממוחזר עלו בתקופה המדווחת בכ 6% -אך במקביל ירד שער החליפין
של היורו בכ .10% -לפיכך ,נשחק מחיר הנייר במונחים שיקליים .המשך מגמת גידול הביקוש לניירות מחליפי תאית
על חשבון נייר בתולי )קרפט ליינר( הביא לגידול בביקוש לנייר אריזה ממוחזר בארץ ואפשר להגדיל את הכמות
הנמכרת לשוק המקומי על חשבון מכירות ליצוא.
מוצרי אריזה וקרטון
במהלך התקופה המדווחת המשיכה מגמת הגידול בביקוש למוצרי אריזה וקרטון מחד ושחיקת מחירי המכירה מאידך.
מנגד ,חלה האטה במכירת מעמדי ועזרי התצוגה ברשתות )" ("POSבין היתר כחלק מאי הבהירות שנבעה מכניסתו
לתוקף של החוק לקידום התחרות בענף המזון ,התשע"ד ,2014-בינואר .2015
שירותי איסוף ומיחזור
פסולת קרטון ונייר עיתון ,המהווה את חומר הגלם העיקרי לייצור ניירות אריזה ,נאספת ממקורות שונים ברחבי
ישראל על ידי אמניר ומעובדת על ידה .בתקופה המדווחת נמשכה בישראל העלייה במודעות למיחזור בכלל ולמיחזור
פסולת נייר בפרט .לנוכח המודעות ההולכת וגוברת למחזור וקיימות וההזדמנויות העסקיות הנובעות מכך ,השקיעה
החברה השנה בקו חדיש למיחזור פלסטיק שמתחיל פעילותו בימים אלה.
ניירות כתיבה והדפסה
בתקופה המדווחת ,נמשכה מגמת הירידה בביקוש למוצרי נייר כתיבה והדפסה בארץ ובעולם .החלשות היורו בתקופה
המדווחת לעומת תקופה מקבילה אשתקד הביאה להגדלת אטרקטיביות היבוא מאירופה לישראל ,להקטנת הכמויות
הנמכרות בארץ ולהמשך שחיקת המחיר .מנגד ,עליה בשער הדולר לעומת תקופה מקבילה אשתקד ,הביאה להגדלת
התמורה בשקלים בגין היצוא בדולר ולהגדלת הכמות המיוצאת.
כמו כן ,בעקבות העלייה בשער הדולר ,התייקרה עלות התאית במונחים שקליים בתקופה המדווחת לעומת התקופה
המקבילה אשתקד.

3

רווח )הפסד(
תפעולי

)הכנסות(/הוצאות
אחרות

הוצאות הנהלה
וכלליות

הוצאות מכירה

עלות המכירות

מכירות

386.9

)(350.6

48.6

142.9

1,513.7

1,741.4

2015

)(112.3

67.0

64.8

148.7

1,589.1

1,757.4

2014

444%

623%

הירידה בהוצאות הנהלה וכלליות בשנת  2015לעומת אשתקד ,הושגה בעיקר הודות לקיטון בהוצאות שכר ההנהלה בסך של כ15-
מיליוני ש"ח כתוצאה מפרישת מנהלים.

הירידה בהוצאות מכירה ושיווק נבעה בעיקר מקיטון בעלויות ההובלה לייצוא במגזר ניירות אריזה כפועל יוצא של הירידה בהיקף
הייצוא וכן ,הפחתת עלות ההובלה ועלות השכר במגזר מוצרי אריזה וקרטון.

הקיטון בעלות המכר בסך של כ 75 -מיליוני ש"ח נבע מירידה בסך של כ 23-מיליוני ש"ח בעלויות מגזר ניירות אריזה ,מירידה בסך
של כ 25 -מיליוני ש"ח בעלויות מגזר שירותי איסוף ומיחזור ומירידה של כ 22 -מיליוני ש"ח במגזר מוצרי אריזה וקרטון.

הגידול ברווח התפעולי נבע בעיקר מהכנסות אחרות ממכירת חוגלה .הרווח התפעולי השוטף )רווח תפעולי בנטרול הכנסות והוצאות
אחרות( בשנת  2015הסתכם לסך של כ 36-מיליוני ש"ח ,גידול של כ 82-מיליוני ש"ח לעומת אשתקד .הגידול נבע בעיקר מקיטון
בעלות המכר בסך של כ 75-מיליוני ש"ח הודות למהלכי התייעלות תפעוליים במרבית מגזרי הפעילות.
4

הכנסות אחרות בשנת  2015נבעו בעיקר מרווח ממכירת חוגלה קימברלי בסך של כ 439-מיליוני ש"ח ,אשר קוזזו על ידי הוצאות
אחרות בגין הפרשה לירידת ערך במגזר ניירות כתיבה והדפסה בסך של כ 39-מיליוני ש"ח ,על ידי הפרשה לירידת ערך הנובעת
ממכירת פעילות ורכוש קבוע )מרכז האנרגיה( בסך של כ 27-מיליוני ש"ח ,על ידי הפרשה בעקבות החלטת רשות החשמל )ראה ביאור
13י' בדוחות הכספיים( בסך של כ 13 -מיליון ש"ח ועל ידי הוצאות פרישת עובדים לפנסיה מוקדמת בסך של כ 8-מיליוני ש״ח.
בתקופה המקבילה אשתקד נרשמו הכנסות ממכירת נכסי נדל"ן בסך של כ 73-מיליוני ש"ח ,אשר קוזזו על ידי הפחתת רכוש קבוע בסך
של כ 94-מיליוני ש"ח כתוצאה מירידת שווי יחידת ניירות כתיבה והדפסה וכתוצאה מירידת ערך בסך של כ 24 -מיליוני ש"ח במגזר
מוצרי אריזה וקרטון.

)(25%

)(3.9%

)(4.7%

)(0.9%

הירידה במכירות נובעת בעיקר מירידה במכירות מגזר ניירות אריזה ללקוחות חיצוניים בחו"ל בסך של כ 15 -מיליוני ש"ח .בנוסף,
קטנו הכנסות מגזר שירותי האיסוף והמיחזור בסך של כ 14 -מיליוני ש"ח עקב ירידה במכירות ללקוחות חיצוניים .הכנסות מגזר שיווק
צרכי משרד קטנו בסך של כ 10 -מיליוני ש"ח לעומת אשתקד .מנגד ,במגזר ניירות כתיבה והדפסה חל גידול במכירות בסך של כ29-
מיליוני ש"ח הודות לגידול במכירות לייצוא.

גידול
)קיטון(

הערה

ניתוח תוצאות הפעילות בתקופה המדווחת בנטרול הכנסות והוצאות בינחברתיות )מיליוני ש"ח(:
סעיף מדוחות
רווח והפסד
מאוחדים

U

 .1ניתוח הפעילות והרווחיות

U

ב .הסבר תוצאות הפעילות

196.5

127.5

62.7

2015

)(154.7

)(4.7

86.2

2014

)(227%

-

)(27.3%

המעבר לרווח נקי בסך של  197מיליוני ש"ח נבע בעיקר מהרווח ממכירת חוגלה.

הגידול בהוצאות מיסים בשנת  2015נבעו בעיקר מהפרשה להוצאות מיסים בגין מכירת חוגלה קימברלי.

הקיטון בהוצאות המימון בסך של כ 23-מיליוני ש"ח בשנת  2015לעומת אשתקד נבע מעיקר מקיטון בהוצאות מימון בגין אשראי
בנקאי ואגרות חוב בסך של כ 11 -מיליוני ש"ח הודות לירידה בהיקפי החוב ,ומקיטון בהוצאות בגין הפרשי שער חליפין נטו בסך של
כ 12 -מיליוני ש"ח.

הערה

5

הרווח הבסיסי למניה הסתכם בשנת  2015ב 38.16-ש"ח למניה לעומת הפסד בסיסי של ) (30.4ש"ח למניה אשתקד.
הרווח המדולל למניה הסתכם בשנת  2015ב 38.16-ש"ח למניה לעומת הפסד מדולל של ) (30.4ש"ח למניה אשתקד.

הוצאות )הכנסות(
מיסים על הכנסה,
נטו
רווח)/הפסד( נקי

הוצאות מימון ,נטו

סעיף מדוחות
רווח והפסד
מאוחדים

גידול
)קיטון(

הפסד נקי

הוצאות מימון,
נטו

הפסד תפעולי

הוצאות אחרות

הוצאות הנהלה

הוצאות מכירה

עלות המכירות

מכירות

סעיף מדוחות
רווח והפסד
מאוחדים

)(56.6

14

)(56.1

)(131.2

25.1

)(56.9%

)(59.2%

)(36.9%

)(44.2%

)(137.4

109.6

19.6
)(37.7%

69.2

12.2

32.8

31.5

409.8

6

הקיטון בהפסד הנקי ברבעון הרביעי לעומת הרבעון המקביל אשתקד ,נובע בעיקר מהירידה בהוצאות האחרות ,כאמור לעיל.

הגידול בהוצאות המכירה נבע בעיקר מעלייה בהוצאות ההובלה לייצוא במגזר ניירות כתיבה והדפסה כחלק מהמגמה של גידול במכירות
לייצוא.
הקיטון בהוצאות הנהלה וכלליות ברבעון הרביעי לעומת הרבעון המקביל אשתקד ,נבע בעיקר מצמצום הוצאות שכר ותשלומי פרישה
ופיצויים למנהלים ,בסך של כ 4-מיליוני ש"ח.
ההוצאות האחרות ,ברבעון הרביעי נבעו בעיקר מרישום הפרשה לירידת ערך במגזר ניירות כתיבה והדפסה בסך של כ  39 -מיליון ש"ח
ורישום הפרשה בסך של כ 13 -מיליוני ש"ח בעקבות החלטת רשות החשמל )ראה ביאור 13י' בדוחות הכספיים( .ההוצאות האחרות
ברבעון המקביל אשתקד ,נבעו בעיקר מרישום הפחתה לירידת ערך ביחידות מניבות מזומנים ניירות כתיבה והדפסה מוצרי אריזה
וקרטון בסך של כ 61-וכ 24 -מיליוני ש"ח ,בהתאמה.
הקיטון בהפסד התפעולי נבע מירידה בהוצאות אחרות ומשיפור הרווח התפעולי מפעילות שוטפת .ברבעון הרביעי הסתכם הרווח
התפעולי מפעילות שוטפת )רווח תפעולי בנטרול ההכנסות  /הוצאות אחרות( בסך של כ 13-מיליוני ש"ח לעומת הפסד תפעולי מפעילות
שוטפת בסך של כ 28-מיליוני ש"ח ברבעון המקביל אשתקד .המעבר מהפסד לרווח תפעולי מפעילות שוטפת ,בין הרבעונים המדווחים,
והשיפור בסך של כ 41-מיליוני ש"ח נובע בעיקר משיפור ברווח הגולמי בסך של כ 35-מיליוני ש"ח הודות לירידה בעלות המכר
ומקיטון בהוצאות הנהלה וכלליות בסך של כ 7-מיליוני ש"ח.
הקיטון בהוצאות המימון בסך של כ 11-מיליוני ש"ח ברבעון הרביעי לעומת אשתקד נובע מעיקר מקיטון בהוצאות מימון בגין אשראי
בנקאי ואגרות חוב בסך של כ 6 -מיליוני ש"ח הודות לירידה בהיקפי החוב ,ומקיטון בהוצאות הפרשי שער נטו בסך של כ 5 -מיליוני
ש"ח ,לעומת הרבעון המקבל אשתקד.

)(7.3%

הקיטון בעלות המכר בסך של כ 30 -מיליוני ש"ח נבע מירידה בסך של כ 18-מיליוני ש"ח במגזר ניירות אריזה ומחזור ,ומירידה בסך
של כ 12 -מיליוני ש"ח במגזר שירותי איסוף ומיחזור.
4.1%

379.8

437.8

433.2

1.1%

הערה

העליה במחזור המכירות המאוחד )בנטרול מכירות בינחברתיות( בסך של כ 5 -מיליוני ש"ח נבעה בעיקר מעליה במכירות במגזר ניירות
כתיבה והדפסה בסך של כ 11-מיליוני ש"ח ,הודות לגידול בכמות הנמכרת ,בעיקר לייצוא ,עלייה זו קוזזה כתוצאה מירידה במכירות
במגזר שירותי האיסוף ומיחזור.

גידול
10-12/2014 10-12/2015
)קיטון(

ניתוח תוצאות הפעילות ברבעון הרביעי של השנה בנטרול הכנסות והוצאות בינחברתיות )מיליוני ש"ח(
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ההשקעות בנכסים קבועים הסתכמו בשנת  2015בכ 64-מיליוני ש"ח לעומת כ 63 -מיליוני ש"ח אשתקד .ההשקעות בתקופת הדוח כללו השקעות במכונות חדישות במגזר מוצרי אריזה וקרטון
ובמגזר שירותי איסוף ומיחזור.

 .3השקעות בנכסים קבועים

ספקים

285.6

305.5

)(6.5%

בסעיף ספקים חל קיטון אשר נבע בעיקרו מצמצום יתרות הספקים במגזר ניירות כתיבה והדפסה בכ 14.2-מיליוני ש"ח מקיטון הרכש
מספקי מוצרים קנויים ובכ 2.6-מיליוני ש"ח מספקי חומרי גלם.

תמצית הדוחות המאוחדים על המצב הכספי )במיליוני ש"ח(:
סעיף מהדוחות
גידול
הערה
31.12.14 31.12.15
המאוחדים על
)קיטון(
המצב הכספי
הגידול ביתרת המזומנים והפיקדונות נבע מתמורה נטו בסך של כ 611-מיליוני ש"ח שהתקבלה בגין מכירת החזקות החברה בחוגלה
מזומנים ושווי
קימברלי ,מהנפקת מניות בסך  146מיליוני ש"ח ,וממכירת חברת אנרגיה משולבת וציוד מרכז האנרגיה בסך  60מיליוני ש"ח .בנוסף ,חל
160.8%
327.7
854.6
מזומנים )כולל
קיטון בהון החוזר בסך של כ 93-מיליוני ש"ח .גידול זה קוזז על ידי פירעון אגרות החוב ,פירעון הלוואות ותשלומי ריבית בסך כולל של כ-
פקדונות(
 428מיליוני ש"ח.
הקיטון ביתרת הלקוחות נובע בעיקר מקיטון בסך של כ 25-מיליוני ש"ח ביתרת לקוחות ניירות אריזה כתוצאה משיפור בתנאי אשראי
) (7.04%הממוצעים ,ומגידול במכירות בתקופה המדווחת של ניירות כתיבה והדפסה לשווקי הייצוא בהם תנאי האשראי טובים יותר ,שהובילו לקיטון
509.5
473.6
לקוחות
בסך של  7מיליוני ש"ח.
הקיטון בסעיף חייבים ויתרות חובה נובע בעיקר מירידת חוב חוגלה קימברלי בסך של כ 32-מיליוני ש"ח בגין שכר בתקופה המקבילה
חייבים ויתרות
) (15.4%אשתקד )החל מה תקופה המדווחת ,מבוצע תשלום השכר לעובדי חוגלה קימברלי ישירות על ידי חוגלה( .הקיטון קוזז ,על ידי רישום חוב
55.3
46.8
חובה
בנאמנות בסך של כ 26-מיליוני ש"ח במסגרת המכירה של חוגלה.
הקיטון במלאי נובע בעיקר מיישום מדיניות לצמצום מלאים הן של תוצרת גמורה והן של חומרי גלם וחתירה לאופטימיזציה ברמות המלאי.
מלאי תוצרת גמורה ובעיבוד ירד בכ 20-מיליוני ש"ח :כ 9 -מיליון ש"ח במגזר שירותי האיסוף והמיחזור ,כ 7-מיליוני ש"ח במגזר כתיבה
) (23.6%והדפסה .מלאי חומרי גלם ועזר ירד בכ 21-מיליוני ש"ח :כ 12-מיליוני ש"ח במגזר ניירות כתיבה והדפסה ,כ 2-מיליוני ש"ח במגזר ניירות
244.1
186.6
מלאי
אריזה וכ 5 -מיליוני ש"ח במגזר מוצרי הקרטון והאריזה .בנוסף ירד מלאי המוצרים הקנויים במגזר כתיבה והדפסה בסך של כ 13 -מיליוני
ש"ח.

 .2ניתוח מצבה הכספי של החברה

ג .נזילות
U

תזרים המזומנים
U

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת בשנת  2015הסתכם בכ 195-מיליוני ש"ח לעומת כ 89-מיליוני ש"ח,
אשתקד .בנטרול דיבידנד שהתקבל ורווחי אקוויטי מחוגלה הסתכם התזרים מפעילות שוטפת אשתקד בסך של
כ 30-מיליוני ש"ח .הגידול בתזרים השוטף נבע בעיקר מגידול ברווח התפעולי מפעילות שוטפת של כ 82-מיליוני
ש"ח ומקיטון בהון החוזר אשר הסתכם בשנת  ,2015בכ 93-מיליוני ש"ח ,לעומת קיטון של כ 14-מיליוני ש"ח
אשתקד.
ד .פירוט הפעילות במגזרים השונים
 .1החברה מיישמת את תקן חשבונאות בינלאומי  - IFRS8מגזרי הפעילות .מגזרי הפעילות נסקרים באופן סדיר
על-ידי מקבל ההחלטות התפעוליות הראשי של הקבוצה לצורך הקצאת משאביו והערכת ביצועיו ובהתאם זיהתה
החברה חמישה מגזרי פעילות :מגזר ניירות האריזה ,מגזר מוצרי אריזה וקרטון ,מגזר שירותי איסוף ומיחזור,
מגזר ניירות כתיבה והדפסה ומגזר שיווק צרכי משרד) .בדבר פרטים ראה ביאור  19לדוחות הכספיים ליום 31
בדצמבר  .(2015יש לציין כי ניתוח התוצאות הכספיות שלהלן מושפע מיישום תקן זה.
 .2ניירות אריזה )במיליוני ש"ח(:
סעיף מדוחות רווח והפסד
תקופה הדוח
מכירות
רווח תפעולי
)הוצאות( הכנסות אחרות
רווח תפעולי שוטף
רבעון רביעי
מכירות
הפסד תפעולי
)הוצאות( הכנסות אחרות
רווח תפעולי שוטף

2015

2014

גידול )קיטון(
בש"ח

הערות

530.2
30.4
)(31.0
61.5

532.7
77.0
50.1
26.9

)(2.5
)(46.6
)(81.1
34.4

2.1
2.2

131.8
)(2.9
)(20.8
17.9

130.3
)(0.5
)(3.1
2.6

1.5
)(2.4
)(17.7
15.3

2.1
2.2

 .2.1הקיטון במחזור המכירות השנתי ,נבע בעיקר מירידה במחיר המכירה הממוצע אשר קוזז חלקית על ידי
הגדלת היקף המכירות לשוק המקומי ,על חשבון היצוא .הגידול במחזור המכירות ברבעון הרביעי לעומת
הרבעון המקביל אשתקד ,נובע מגידול בהיקף המכירות לשוק המקומי שמקוזז חלקית על ידי ירידת
מחירי המכירה.
 .2.2הרווח התפעולי השוטף הסתכם בשנת  2015לסך של כ 62-מיליוני ש"ח לעומת רווח תפעולי שוטף
שהסתכם לסך של כ 27 -מיליוני ש"ח אשתקד .השיפור ברווח התפעולי מפעילות שוטפת בשנת 2015
)על אף הקיטון במכירות( ,הושג הודות לשיפור תמהיל המכירות ולגידול במחזור המכירות בשוק
המקומי בו שיעור הרווחיות גבוה יותר ומקיטון בעלות חומרי הגלם )פסולת נייר וכימיקלים( .בתקופה
המדווחת רשם המגזר הוצאה אחרת ,נטו בסך של כ 31-מיליוני ש"ח בעיקר בגין הפרשה לירידת ערך
ציוד לייצור קיטור )בקשר עם מכירת תחנת הכח( והפרשה בעקבות החלטה של רשות החשמל בעניין
עלויות חשמל מערכתיות .מנגד ,אשתקד ,נרשמה הכנסה אחרת בסך של כ 50-מיליוני ש"ח בעיקר
ממכירת נכסי נדל"ן .הרווח התפעולי השוטף ברבעון הרביעי הסתכם לסך של כ 18-מיליוני ש"ח לעומת
רווח תפעולי שוטף שהסתכם לסך של כ 3-מיליוני ש"ח אשתקד ,שינוי של כ 15 -מיליוני ש"ח הנובע
משיפור תמהיל מכירות וקיטון עלות חומרי גלם ,ומירידה בהוצאות הנהלה וכלליות בעקבות צמצום
הוצאות שכר ותשלומי פרישה ופיצויים למנהלים.
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 .3מוצרי אריזה וקרטון )במיליוני ש"ח(:
סעיף מדוחות רווח והפסד
תקופה הדוח
מכירות
רווח )הפסד( תפעולי
הכנסות )הוצאות( אחרות
רווח )הפסד( תפעולי שוטף
רבעון רביעי
מכירות
רווח )הפסד( תפעולי
הוצאות אחרות
רווח )הפסד( תפעולי שוטף

2015

2014

גידול )קיטון(
בש"ח

הערות

475.4
6.4
0.1
6.3

482.2
)(23.8
)(21.0
)(2.8

)(6.8
30.2
21.1
9.1

3.1
3.2

127.8
3.7
)(0.7
4.4

123.8
)(25.8
)(23.8
)(2.0

4
29.5
23.1
6.4

3.1
3.2

 .3.1הקיטון במכירות בשנת  2015לעומת אשתקד נבע משחיקת מחיר המכירה כתוצאה מהמשך התחרות
בתחום .העלייה במכירות ברבעון רביעי בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד נובעת מעיתוי חגי תשרי.
 .3.2הרווח התפעולי השוטף בשנת  2015הסתכם בכ 6-מיליוני שקלים לעומת הפסד תפעולי שוטף בסך של
כ 3-מיליוני ש"ח אשתקד )לאחר נטרול הכנסות והוצאות אחרות נטו בסך של כ 21-מיליוני ש"ח בעיקר
בגין הפרשה לירידת ערך רכוש קבוע( .השיפור ברווח התפעולי השוטף בסך של כ 9-מיליוני ש"ח,
הושג הודות לשורה של מהלכי התייעלות בהם נוקטת החברה הכוללים ,בין היתר ,הפחתת עלויות שכר
עבודה וירידה בהוצאות אנרגיה.
 .4שירותי איסוף ומיחזור )במיליוני ש"ח(:
סעיף מדוחות רווח והפסד מאוחדים
תקופה הדוח
מכירות
רווח )הפסד( תפעולי
הכנסות אחרות
רווח )הפסד( תפעולי שוטף
רבעון רביעי
מכירות
רווח )הפסד( תפעולי
הוצאות אחרות
רווח )הפסד( תפעולי שוטף

2015

2014

גידול )קיטון(
בש"ח

הערות

282.1
3.7
1.8
1.9

308.3
)(5.0
3.8
)(8.8

)(26.2
8.7
)(2
10.7

4.1
4.2

65.3
0.0
)(0.1
0.1

74.7
)(17.9
)(15.1
)(2.8

)(9.4
17.9
15.0
2.9

4.1
4.2

 .4.1הירידה במכירות בשנת  2015וברבעון הרביעי השנה לעומת אשתקד ,נובעת בעיקרה מירידה במחיר
המכירה של פסולת הנייר הנמכרת לחברת ניירות אריזה ומהפסקת ייצור מתוכננת במערך מחזור
הפלסטיק בחודשים אוגוסט עד דצמבר ,לצורך התקנת קו מחזור פלסטיק חדש .ירידה זו קוזזה בחלקה
הודות להמשך הגידול בהכנסות משרותי פינוי המבוצעים על ידי המגזר וכן כתוצאה מגידול כמותי
במכירות ייצוא פסולת נייר.
 .4.2הגידול ברווח התפעולי מפעילות שוטפת )על אף הקיטון במכירות( בשנת  ,2015הושג הודות למהלכי
התייעלות שנקטה החברה ,אשר באים לידי ביטוי בהורדת עלויות איסוף הפסולת .כמו כן ,ההפסד
התפעולי בשנת  2014כלל פעילות של חברה זרה אשר פעלה בתחום איסוף הפסולת והגדילה את
ההפסד בסך של כ 13-מיליוני ש"ח וכן הכנסה חד פעמית ממכירת קרקע בסך של כ 17 -מיליוני ש"ח.
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 .5ניירות כתיבה והדפסה )במיליוני ש"ח(:
סעיף מדוחות רווח והפסד
תקופה הדוח
מכירות
הפסד תפעולי
הוצאות אחרות
הפסד תפעולי שוטף
רבעון רביעי
מכירות
הפסד תפעולי
הוצאות הכנסות אחרות
הפסד תפעולי שוטף

2015

2014

גידול )קיטון(
בש"ח

הערות

555.5
)(89.8
)(58.1
)(31.6

521.8
)(162.7
)(99.8
)(62.9

33.7
72.9
41.7
31.3

5.1
5.2

130.5
)(55.3
)(44.9
)(10.4

118.3
)(94.3
)(67.7
)(26.6

12.2
39
22.8
)(16.2

5.1
5.2

 .5.1הגידול במכירות בשנת  2015וברבעון הרביעי לעומת אשתקד נבע בעיקר מגידול כמותי במכירות
לשווקי הייצוא ,הודות לשיפור בתפוקת "מכונה  "4לייצור ניירות כתיבה והדפסה.
 .5.2ההפסד התפעולי השוטף בשנת  2015הסתכם לסך של כ 32-מיליוני ש"ח לעומת הפסד בסך של 63
מיליוני ש"ח אשתקד .הקיטון בהפסד התפעולי השוטף ,לעומת השנה המקבילה ,נבע בחלקו מגידול
במחזור המכירות ,כאמור לעיל ובחלקו ,מהתייעלות והפחתת עלויות הייצור .החיסכון בעלויות הייצור
הושג הודות לשיפור במדדי היעילות התפעולית של "מכונה  "4ביחס לתקופה המקבילה אשתקד .כמו כן,
הושג חסכון בעלויות האחזקה ובעלויות חדר הגמר .בתקופה המדווחת רשם המגזר הוצאה חד פעמית
בסך של כ 58-מיליוני ש"ח בעיקר מהפרשה לירידת ערך רכוש קבוע ומירידת ערך ציוד לייצור קיטור.
בדבר פרטים ,ראה ביאורים )4ג() (3ו)14-יא( לדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר  .2015בשנת 2014
נרשמה הוצאה חד פעמית בסך של כ  99.8מיליוני ש"ח בעיקר בגין הפרשה לירידת ערך ,כ 68 -מיליוני
ש"ח מתוכם ברבעון הרביעי.
 .6גרפיטי – שיווק צרכי משרד )במיליוני ש"ח(:
סעיף מדוחות רווח והפסד מאוחדים
תקופה הדוח
מכירות
)הפסד( רווח תפעולי
)הוצאות( הכנסות אחרות
)הפסד( רווח תפעולי שוטף
רבעון רביעי
מכירות
רווח תפעולי
)הוצאות( הכנסות אחרות
רווח תפעולי שוטף

2015

2014

גידול )קיטון(
בש"ח

173.8
)(2.0
)(0.9
)(1.1

183.8
2.7
0.0
2.7

)(10
)(4.7
)(1
)(3.8

6.1
6.2

48.4
0.0
)(0.7
0.7

45.4
1.0
0.0
1.0

3
)(1
)(0.7
)(0.3

6.1
6.2

הערות

 .6.1הקיטון במכירות בשנת  2015לעומת אשתקד ,נבע בעיקר מהתעצמות התחרות במכרזים ללקוחות השוק
המוסדי אשר הובילה לקיטון במכירות בתחום זה וכן מסגירת סניפים בבאר שבע וירושלים במהלך שנת
.2014
הגידול במכירות ברבעון הרביעי לעומת הרבעון המקביל אשתקד נבע מהשפעת עיתוי חגי תשרי אשר
חלו בעיקר בספטמבר השנה לעומת אוקטובר אשתקד ,מה שהוביל לגידול בימי המכירות ברבעון הרביעי
השנה.
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 .6.2המעבר להפסד תפעולי בשנת  ,2015נובע בעיקר מקיטון במחזור המכירות כאמור לעיל וכן מעלית שער
הדולר הממוצע לעומת אשתקד ,אשר השפיע מהותית על רכש המוצרים במגזר ,שרובם מיובאים.
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 ליאור הלמן ,ממלא מקום סמנכ"ל הכספים של הקבוצה.
 .2סיכוני השוק אליהם חשופה החברה
תיאור סיכוני השוק
סיכוני השוק משקפים את הסיכון של השינויים בשווי מכשירים פיננסיים המושפעים משינויים ,בשיעורי
ריבית ,מדד מחירים לצרכן ושערי מטבע חוץ.
תנודתיות במחירי הנייר ובעלויות הובלה ימית
לחברה קיים סיכון בגין תנודתיות מחירי הנייר העולמיים אשר משפיעים באופן ישיר על מחירי נייר
מיובא וכתוצאה מכך על מחירי המכירה של נייר בארץ וכתוצאה מכך על כמויות הנייר הנמכרות על ידי
החברה .כמו כן קיים לחברה סיכון בגין תנודתיות מחירי ההובלה הימית שכן תנודתיות זו משפיעה על
כדאיות ייבוא נייר לארץ וייצוא נייר המיוצר ע"י החברה ,לחו"ל וכתוצאה מכך ,על היקפי הפעילות של
החברה .סיכונים אלו עשויים להוביל ,כאמור ,לירידת מחירים ולגידול בהיקפי הייבוא שעלולים להשפיע
לרעה על היקפי פעילותה של הקבוצה ועל התוצאות הכספיות שלה.
סיכוני שער חליפין
חלק ממכירותיה של החברה נקובות בדולר והחלק העיקרי של המכירות בשקלים ,מכירות החברה
מושפעות ממחירי הנייר העולמיים הנקובים במט"ח )בעיקר דולר ויורו( חלק ניכר מהוצאותיה
והתחייבויותיה של החברה הינן שקליות לכן ,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 .יצוין כי ברמה המצרפית ,החשיפה
המטבעית מצטמצמת הודות להגנות טבעיות בין מגזרי הפעילות השונים.
סיכוני מדד המחירים לצרכן
החברה חשופה לשינויים במדד המחירים לצרכן המשפיעים על חלק מאגרות החוב שהחברה הנפיקה וכן
ליתרות צמודות מדד ,בסך כולל של כ 70.6-מיליוני ש"ח.
החברה צמצמה את החשיפה למדד על ידי הנפקת מרבית סדרות אג"ח כשקליות ללא הצמדה למדד.
סיכוני אשראי
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 ,על פי הצורך.
הדוחות הכספיים כוללים הפרשות לחובות מסופקים המבוססות על הערכת הסיכונים ליום הדוח ,וכן על
נהלי החברה בקשר עם הפרשות לחובות מסופקים בעת פיגורים בתשלום.
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טבלאות מבחני רגישות למכשירים רגישים בהתאם לשינויים בגורמי השוק ליום :31.12.15
מכשירים רגישים

מזומנים בפיקדונות
התחייבויות לבנקים ואחרים
סה"כ

מכשירים רגישים
באלפי ₪
אג"ח 3
חייבים אחרים
זכאים אחרים
סה"כ

מכשירים רגישים
באלפי ₪
מזומנים ושווי מזומנים
חייבים ויתרות חובה
זכאים ויתרות זכות
הלוואה לזמן ארוך
סה"כ

מכשירים רגישים
באלפי ₪
מזומנים ושווי מזומנים
חייבים ויתרות חובה
זכאים ויתרות זכות
הלוואות מאחרים
סה"כ

רגישות לשערי ריבית
רווח )הפסד( מהשינויים
שווי הוגן ליום
עליה בריבית עליה בריבית
31.12.15
5%
10%
באלפי ₪
800,806
40,040
80,081
)(92,043
)(4,602
)(9,204
708,763
35,438
70,877
רגישות למדד מחירים לצרכן
רווח )הפסד( מהשינויים
שווי הוגן ליום
עליה במדד
עליה במדד
31.12.15
1%
2%
באלפי ₪
)(76,006
)(760
)(1,520
1,687
17
34
)(1,564
)(16
)(31
)(75,883
)(759
)(1,517
רגישות למטבע חוץ  -יורו
רווח )הפסד( מהשינויים
שווי הוגן ליום
עליה ביורו
עליה ביורו
31.12.15
5%
10%
באלפי ₪
21,369
1,068
2,137
3,430
172
343
)(30,302
)(1,515
)(3,030
)(7,502
)(375
)(750
)(13,005
)(650
)(1,300

רגישות למטבע חוץ  -בעיקר דולר
רווח )הפסד( מהשינויים
שווי הוגן ליום
עליה בדולר
עליה בדולר
31.12.15
5%
10%
באלפי ₪
32,419
1,621
3,242
37,643
1,882
3,764
)(54,575
)(2,729
)(5,458
)(724
)(36
)(72
14,763
738
1,476
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רווח )הפסד( מהשינויים
ירידה בריבית
ירידה בריבית
10%
5%
)(40,040
)(4,602
)(35,438

)(80,081
9,204
)(70,877

רווח )הפסד( מהשינויים
ירידה במדד
ירידה במדד
2%
1%
760
)(17
16
759

1,520
)(34
31
1,517

רווח )הפסד( מהשינויים
ירידה ביורו
ירידה ביורו
10%
5%
)(1,068
)(172
1,515
375
650

)(2,137
)(343
3,030
750
1,300

רווח )הפסד( מהשינויים
ירידה בדולר
ירידה בדולר
10%
5%
)(1,621
)(1,882
2,729
36
)(738

)(3,242
)(3,764
5,458
72
)(1,476

דוח בסיסי הצמדה
להלן סעיפי המאזן לפי בסיסי הצמדה ליום :31.12.15

במיליוני ₪

ללא הצמדה

בהצמדה
למדד

במט"ח או
בהצמדה לו
)בעיקר ($

צמוד
יורו

פריטים
לא
כספיים

סה"כ

U

נכסים
U

מזומנים ושווי מזומנים
חייבים ויתרות חובה
מלאי
מסי הכנסה נדחים
רכוש קבוע – נטו
נדל"ן להשקעה
נכסים בלתי מוחשיים
רכוש אחר
נכסים בגין הטבות לעובדים
סה"כ נכסים
התחייבויות
אשראי מתאגידים בנקאיים לזמן קצר
זכאים ויתרות זכות
התחייבויות מיסים שוטפים
הלוואות זמן ארוך
איגרות חוב-כולל חלויות שוטפות
התחייבויות אחרות לזמן ארוך
התחייבויות בגין הטבות לעובדים
התחייבות בשווי הוגן דרך רווח והפסד
הון ,קרנות ועודפים
סה"כ התחייבויות והון
עודף נכסים כספיים )התחייבויות כספיות( ל31.12.15-
U

800.8
461.4

1.7

4.4
0.2
1266.8

1.7

65.7
294.3

1.6

32.4
37.6

70.0

21.4
3.4

24.8

16.3
186.6
8.1
929.9
43.6
8.5
1.1
1194.1

854.6
520.4
186.6
8.1
929.9
43.6
8.5
5.5
0.2
2,557.4

U

56.2
765.9
0.3

54.6

30.3

0.7

7.5

6.7
142.9

70.7
71

7.3
1,189,7
77.1

13

72.3
)(70.6

55.3
14.7

37.8
)(13

981.7
1,202.3
)(8.2

65.7
387.5
142.9
64.4
836.6
0.3
71
7.3
981.7
2,557.4
-

דוח בסיסי הצמדה
להלן סעיפי המאזן לפי בסיסי הצמדה ליום :31.12.14

במיליוני 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
פקדונות והשקעות לזמן קצר
חייבים ויתרות חובה
מלאי
השקעות בחברות כלולות
מסי הכנסה נדחים
רכוש קבוע – נטו
נדל"ן להשקעה
נכסים בלתי מוחשיים
רכוש אחר
נכסים בגין הטבות לעובדים
סה"כ נכסים
התחייבויות
U

223.9
100.0
520.9

1.6

4.4
0.3
849.5

1.6

3.4

0.4

24.0

4.8

13.4
244.1
155.4
1.5
1,093.8
28.5
8.8
4.4

5.2

1,549.9

27.4

227.7
100.0
564.7
244.1
155.4
1.5
1,093.8
28.5
8.8
8.8
0.3
2,433.6

U

אשראי מתאגידים בנקאיים לזמן קצר
זכאים ויתרות זכות
התחייבויות מיסים שוטפים
מסי הכנסה נדחים
הלוואות זמן ארוך
איגרות חוב-כולל חלויות שוטפות
התחייבויות אחרות לזמן ארוך
התחייבויות בגין הטבות לעובדים
הון ,קרנות ועודפים
סה"כ התחייבויות והון
עודף נכסים כספיים )התחייבויות כספיות( ל31.12.14-

178.9
320.1

2.1

102.8
939.2
1.9

95.0

1,542.9
)(693.4

97.1
)(95.5

79.7

20.5

0.9

10.9

80.6
)(53.2

31.4
)(26.2

1.5
0.9
4.9

81.6
592.7
681.6
868.3

178.9
423.9
0.9
4.9
114.6
1,034.2
1.9
81.6
592.7
2,433.6
-

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 ל תחזיות 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.
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 וסטודנטים 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 2015
בסך של כ 96-אלפי ש"ח.
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 .2דירקטורים בלתי תלויים
החברה בחרה לא לאמץ בתקנונה הוראה בדבר שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים.
 .3פירוט התהליכים שננקטו על ידי הגורמים המופקדים על בקרת העל בחברה ,טרם אישור הדוחות הכספיים
 .1ביום  8בפברואר  ,2011הסמיך דירקטוריון החברה את ועדת הביקורת לשמש גם כוועדה לבחינת הדוחות
הכספיים והוחלט כי היא תיקרא ועדת מאזן וביקורת האחראית מטעמו לפקח על שלמות הדוחות הכספיים ועל
עבודת רואי החשבון ולהמליץ בפניו בקשר עם אישור הדוחות הכספיים והדיון בהם קודם לאישור.
 .2חברי הועדה הינם כמפורט להלן:
שם

דח"צ /
בלתי תלוי

בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית
/יכולת לקרוא דוחות כספיים

כישורים ,השכלה ונסיון

האם נתן
הצהרה

עתליה ארד

דח"צ

בעלת יכולת לקרוא ולהבין דוחות
כספיים

השכלתה וכן נסיונה המקצועי והתעסוקתי )ראה
פרק ד' נספח ו' בדוח התקופתי לשנת .(2015

3

רפי פריאל

דח"צ

בעל מיומנות חשבונאית ופיננסית

השכלתו וכן נסיונו המקצועי והתעסוקתי )ראה
פרק ד' נספח ו' בדוח התקופתי לשנת .(2015

3

שלום זינגר

דירקטור
בלתי תלוי

בעל מיומנות חשבונאית ופיננסית

בוגר לימודי ראיית חשבון מאוניברסיטת חיפה.
שותף מנהל ,זינגר מייסטר בע"מ ומכהן
כדירקטור בחברת רוברט מרכוס שמאות בע"מ.
כיהן בעברו ,כמנכ"ל הבנק הבינלאומי הראשון
וכמנכ"ל משרד האוצר וכן כיהן כיו"ר ועדת
השקעות פוליסות משתתפות ברווחים בחברת
כלל חברה לביטוח בע"מ וכסגן יו"ר הדירקטוריון
בחברת אלביט הדמיה בע"מ.

כיו"ר הועדה משמשת הגב' עתליה ארד.
 .3ביום  3במרס  2016התכנסה ועדת מאזן וביקורת לדיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת ") 2015הדוחות
הכספיים"( ולצורך גיבוש המלצותיה לדירקטוריון החברה.
 .4נושאי המשרה ,בעלי העניין בני משפחתם ו/או מי מטעמם שנכחו בישיבת הועדה האמורה הינם:
גדי קוניא – ממלא מקום מנכ"ל ,ליאור הלמן ממלא מקום סמנכ"ל כספים ,ענת רוטשילד – יועצת משפטית
ומזכירת החברה ,אלינור עמיר – חשבת ,ואלי גרינבאום– מבקר פנים.
 .5יצוין כי רואה החשבון המבקר השתתף אף הוא בישיבה זו והוא סקר את הליך הביקורת שבוצע על ידו בקשר
עם הדוחות הכספיים.
 .6במהלך הישיבה בחנה הועדה את הסוגיות המהותיות בדוחות הכספיים ,את ההערכות המהותיות והאומדנים
הקריטיים שיושמו בדוחות הכספיים ,את סבירות הנתונים ,את המדיניות החשבונאית שיושמה ושינויים שחלו
בה ואת יישום עקרון הגילוי הנאות בדוחות הכספיים ובמידע הנלווה לו .הועדה גם בחנה היבטים שונים של
בקרה וניהול סיכונים המשתקפים בדוחות הכספיים .בסיום הדיון בנתונים שהוצגו גיבשה הועדה את
המלצותיה לדירקטוריון החברה בנוגע לאישור הדוחות הכספיים.
 .7ההמלצות האמורות הועברו אל חברי הדירקטוריון  3ימים לפני המועד שהיה קבוע לדיון ואישור הדוחות
הכספיים.
דירקטוריון החברה בדעה כי המלצות הועדה הועברו לידו זמן סביר ,לפני הדיון בדירקטוריון וזאת
בהתחשב בהיקף ומורכבות הנושאים המפורטים בהמלצות .דירקטוריון החברה קיבל את המלצות ועדת
מאזן וביקורת לאישור הדוחות הכספיים.
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 .4המבקר 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
ועסק בתפקידי חשבות בחברה כ 20 -שנה ולפיכך הינו בעל הכישורים הנדרשים לביצוע התפקיד.
 .4הממונה הארגוני על המבקר הפנימי הינו יו"ר הדירקטוריון.
 .5תכנית העבודה לביקורת הפנים הנה שנתית .תכנית העבודה נקבעת בהתבסס  :על תוכנית רב שנתית ,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  :2015משרה מלאה של המבקר .שעות הביקורת הסתכמו בשנת  2015בכ 170-שעות
בחודש בממוצע ,ובסה"כ כ 2,040-שעות בשנה ,שחולקו בין התאגיד לבין התאגידים המוחזקים על ידי
התאגיד:
הערכת שעות ביקורת בשנה
 160שעות
 1,880שעות
 2,040שעות

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

בנוסף למבקר הפנים קיים צוות לביצוע ויישום תהליכי הבקרה הפנימית במסגרת הליכי ה I-SOX-להם
כפופה החברה מהיותה נסחרת בבורסת תל-אביב ,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.
 .9דוחות ביקורת הוגשו בכתב ונדונו במועדים הבאים:
נדון
הוגש
10.3.15
4.3.15
10.5.15
7.5.15
6.8.15
4.8.15
5.11.15
2.11.15
 .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.
 .5גמול לעובדים בכירים
בהתאם להוראות חוק החברות )תיקון מספר  ,(20התשע"ג ,2012-אימצה החברה מדיניות תגמול לעניין תנאי
כהונה והעסקה של נושאי משרה בחברה .מדיניות התגמול על תיקוניה אושרה על ידי האסיפה הכללית של
החברה )ברוב מיוחד( ,וזאת בה משך לקבלת אישור ועדת התגמול ודירקטוריון החברה .לפרטים אודות מדיניות
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התגמול של החברה לרבות נוסח מדיניות התגמול המעודכנת ,ראו דיווח מיידי של החברה מיום  26באוגוסט
) 2014מספר אסמכתא.(2014-01-142731 :
בסמוך למועד פרסום הדוח התקופתי לשנת  ,2015דירקטוריון החברה ערך בחינה מקיפה של מכלול תנאי
התגמול של כל אחד מנושאי המשרה .בפני דירקטוריון החברה ,הוצגו לשביעות רצונו עיקרי תנאי העסקתו של
כל נושא משרה בתקופת הדוח.
לצורך בחינת והערכת תנאי התגמול של נושאי המשרה ,בחן דירקטוריון החברה ,בין היתר ,את עמידתו של אותו
נושא מ שרה בדרישות תפקידו וביצועיו ,תרומתו לחברה ועמידת החברה ביעדים שנקבעו בתוכנית העבודה של
החברה.
לאחר בחינה פרטית שנערכה על ידי הדירקטוריון ,בקשר עם כל אחד מנושאי המשרה ,ובהתבסס על המידע
שהוצג בפני הדירקטוריון ,מצא דירקטוריון החברה )לאחר שהתקיים דיון בנושא גם בוועדת התגמול( כי תנאי
התגמול של נושאי המשרה תואמים את מדיניות התגמול של החברה.
 .6שכר טרחת רואה חשבון מבקר
שכר טרחה שוטף
שכר הטרחה של רואי החשבון בגין שירותי ביקורת נקבע על ידי הדירקטוריון .שכר הטרחה בגין שירותי ביקורת
לרבות ביקורת הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ,נקבע לאחר משא ומתן עם רואה החשבון המבקרים ,במסגרתו
נבחן היקף הביקורת ומורכבותה ,תוך התייחסות לשכר רואה חשבון מבקר מקובל בענף .שכר הטרחה בגין
שירותים שאינם קשורים לביקורת נקבע בהתאם לסוג העבודה ,היקף שעות העבודה והנושא המבוקר.
להלן פירוט השכר הכולל ל ו זכאים רואי החשבון המבקרים של החברה וחברות בנות בשנת הדיווח ובשנה
שקדמה לה:

שירותי ביקורת ) לרבות (SOX-Iוביקורת דוחות מס
לחברה
שונות
סה"כ

שנת 2015
שעות
אלפי ש"ח
6,014
800
92
892

214
6,228

שנת 2014
שעות
אלפי ש"ח
8,061
845
39
884

8,061

 .7דירקטורים בלתי תלויים
החברה בחרה לא לאמץ בתקנונה הוראה בדבר שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים.
 .8בקרה פנימית – I-SOX
החברה פועלת ומיישמת את הוראות ודרישות הגילוי – בקרה פנימית על גילוי כללי ה I-SOX-לפרטים אודות
אפקטיביות הבקרה הפנימית בחברה ,ראו הדוח בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי
בפרק ה' לדוח התקופתי וכן סעיף  16.4בדוח התקופתי לשנת .2015
 .9גיבוש תוכנית אכיפה ונהלים בתחום ניירות ערך
בדבר פרטים בנוגע לתוכנית האכיפה אותה מיישמת החברה ראה סעיף  16.2לדוח התקופתי לשנת .2015
ח .הוראות גילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי של התאגיד
 .1אירועים לאחר תום תקופת הדיווח
בדבר פרטים על אירועים לאחר תום תקופת הדיווח ראה ביאור  20בדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר .2015
 .2אומדנים חשבונאיים קריטיים
בדבר אומדנים חשבונאיים קריטיים ראה ביאור  4בדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר .2015
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סדרה
6

סדרה
5

סדרה
3

סדרה

,5.2010
,7.2011
6.2012
10.2012
,6.2013
1.2014
7.2014
10.2014

7.2008

מועד
הנפקה

מעלות

מעלות

מעלות

שם
חברה
מדרגת

A

A+
A+
A

A+

דירוג
בהנפקה

A

A

A

דירוג התאגיד
למועד הדוח

574,760,500

521,519,000

187,500,000

סך שווי נקוב
במועד הנפקה

 .1מקורות המימון )אגרות חוב למוסדיים ולציבור(
ראה פירוט בטבלה שלהלן.

קבועה 5.89%

קבועה 5.85%

קבועה 4.65%
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כן

כן

כן

רישום
למסחר
ריבית בבורסה
סוג
)כן/לא(
ריבית נקובה
במיליוני ש"ח

ט .גילוי ייעודי למחזיקי אגרות חוב
בדבר פרטים על דירוג האג"ח ראה סעיף  17.12לדוח התקופתי לשנת .2015

ריבית חצי שנתית
ביום  30בנובמבר
ו 31-במאי בשנים
2010-2017
ריבית חצי שנתית
ביום  30ביוני ו30-
בדצמבר בשנים
2013-2024

ריבית שנתית
ביום  10ביולי
בשנים 2009-2018

מועדי תשלום ריבית

546.0

208.6

62.5

ע.נ.
נומינלי
ליום
31.12.15

546.0

208.6

70.8

ערך בספרים
של יתרות
האג"ח ליום
31.12.15

0.1

1.0

1.6

ערך
בספרים של
ריבית
לשלם ליום
31.12.15

612.1

224.4

76.0

כן

כן

כן

שווי הוגן
סדרה
ליום
 31.12.15מהותית
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תאריך

_____________________
ישי דוידי ,יו"ר הדירקטוריון
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גדי קוניא ,מ"מ מנכ"ל

 .7למועד הדוח החברה עמדה בכל התנאים וההתחייבות מכוח שטרי הנאמנות ולא התקיימו תנאים המקיימים עילה להעמדת האג"ח לפירעון מידי.

 .6הנאמן של אגרות החוב הציבוריות )סדרה  ( 6הינו רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ .האחראים על אגרות החוב לציבור מטעם חברת רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ הינו רו"ח
יוסי רזניק )טלפון – .(03-6393311

 .5הנאמן של אגרות החוב הציבוריות )סדרה  (5הינו שטראוס לזר חברה לנאמנויות ) (1992בע"מ .האחראים על אגרות החוב לציבור מטעם חברת שטראוס לזר נאמנויות
) (1992בע"מ הינם מר אורי לזר )טלפון .(03 -6237777

 .4הנאמן של אגרות החוב הציבוריות )סדרה  (3הינו 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

 .3סדרה  – 6הקרן נפרעת ב 10-תשלומים שנתיים מדצמבר  2015ועד דצמבר .2024

 .2סדרה  – 5הקרן נפרעת ב 5 -תשלומים שנתיים מ -נובמבר  2013ועד נובמבר .2017

 .1סדרה  – 3צמודה למדד המחירים לצרכן .הקרן נפרעת ב 9 -תשלומים שנתיים מ-יולי  2010ועד יולי .2018

הערות:

נייר חדרה בע"מ
..................................................................................................................................
 25בפברואר2016 ,

עדכון דירוג

העלאת דירוג ל ‘ilA’-לאור שיפור ביחסים הפיננסיים;
תחזית הדירוג יציבה
אנליסט אשראי ראשי:
מתן בנימין ,תל אביב matan.benjamin@standardandpoors.com 972-3-7539731
אנליסט אשראי משני:
תום דרtom.dar@standardandpoors.com 972-3-7539722 ,

תוכן עניינים
..................................................................................................................................

תמצית
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שיקולים עיקריים לדירוג
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התאמות לדירוג
מתודולוגיה ומאמרים קשורים
רשימת דירוגים
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עדכון דירוג

העלאת דירוג ל ‘ilA’-לאור שיפור ביחסים הפיננסיים; תחזית
הדירוג יציבה
תמצית
 xאנו מעריכים שיתרות המזומן המהותיות המצויות כיום בידי נייר חדרה בעקבות מכירת החזקותיה בחוגלה יופנו להורדת רמת
החוב .על כן ,אנו מעריכים שהחברה תציג יחס כיסוי חוב ל EBITDA-מתואם של  3.0x-2.5xבשנת  ,2016יחס התואם את הדירוג
הנוכחי.
 xרכישת השליטה בנייר חדרה על ידי קרן ההשקעות הפרטית פימי מלווה ,לדעתנו ,באי ודאות מסוימת בנוגע למדיניות הפיננסית
של החברה .על אף האמור ,אנו רואים לחיוב את ניסיונה של הקרן בהשבחת חברות ואת כוונתה להוריד את רמת המינוף בחברה
לפני ביצוע השקעות חדשות.
 xבמהלך שנת  2015הציגה החברה שיפור בתוצאות התפעוליות כתוצאה מיישום תהליכי התייעלות .אנו צופים שתהליכים אלו
ימשכו גם ב ,2016-אם כי היקף השיפור צפוי להערכתנו להיות נמוך יותר.
 xאנו מעלים את הדירוג של נייר חדרה בע"מ ,הפועלת בתחומי ייצור ושיווק של מוצרי נייר וצריכה ,לדירוג ' 'ilAמדירוג ' .'ilA-תחזית
הדירוג יציבה.
 xתחזית הדירוג היציבה משקפת את הערכתנו שהחברה תשמור על מעמדה כשחקנית דומיננטית בשוק מוצרי הנייר והצריכה
בישראל ותציג יחסי כיסוי שתואמים את הדירוג הנוכחי ,דהיינו יחס חוב ל EBITDA-מתואם שלא יעלה על .4.0x

פעולת הדירוג
ב 25-לפברואר  ,2016העלתה  Standard & Poor’s Maalotאת הדירוג של נייר חדרה בע"מ ,הפועלת בתחומי ייצור ושיווק של
מוצרי נייר וצריכה ,ל 'ilA'-מ .'ilA-'-תחזית הדירוג יציבה.

שיקולים עיקריים לדירוג
העלאת הדירוג נובעת משיפור ביחסים הפיננסיים של נייר חדרה כתוצאה מגידול שחל ביתרות המזומנים של החברה בעקבות מכירת
חלקה בחוגלה לקימברלי-קלארק תמורת כ 650-מיליון  ,₪והערכתנו כי יתרות אלו יופנו להקטנת רמת החוב של החברה .כמו כן,
העלאת הדירוג נתמכת בשיפור בתוצאות התפעוליות של החברה.
בחודש מרץ  2015הושלמה עסקת מכירת כלל החזקותיה של נייר חדרה בחוגלה ) (49.9%לקימברלי-קלארק בתמורה לכ 650-מיליון
 .₪אנו סבורים כי רמת הסיכון הפיננסי של החברה ירדה בעקבות עסקה זו וכי חלק הארי מיתרות המזומנים הגבוהות המצויות כיום
בידי החברה )כ 800-מיליון  ₪בסוף הרבעון השלישי של  (2015צפויות לשמש להורדת היקף החוב .בהתאם לכך ,אנו מעריכים
שהחברה צפויה להציג יחס חוב ל EBITDA-מתואם של  3.0x-2.5xבשנת ) 2016יחסי המינוף והכיסוי כוללים התאמה לקיזוז עודפי
מזומנים פרט ל 150-מיליון  ₪מהחוב הפיננסי המדווח וכן התאמות בגין התחייבויות פנסיוניות וריבית צבורה( .עם זאת ,נציין כי
מכירת חוגלה פגעה במעמד העסקי הכולל של החברה ,שכן הפעילות העסקית של חוגלה ,מוצרי צריכה ,היוותה נקודת חוזק
משמעותית בפרופיל הסיכון העסקי של נייר חדרה.
הערכתנו לפרופ יל הסיכון הפיננסי של נייר חדרה מוגבלת על ידי היותה של החברה בבעלות ק רן ההשקעות הפרטית פימי .באוגוסט
 2015הושלמה עסקת מכירת מלוא החזקותיה של כלל תעשיות בע"מ בנייר חדרה ,כ , 59%-לקרן פימי בתמורה לסכום של כ355-
מיליון  .₪על פי המתודולוגיה שלנו ,הבעלות בידי קרן השקעות מסוג זה טומנת בחובה סיכון פיננסי אינהרנטי ,משום שקרנות אלו
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נוטות להשתמש במינוף כדי למקסם את ההחזר על ההשקעה ,לעיתים על חשבון איכות האשראי של החברה .עם זאת ,אנו רואים
לחיוב את ניסיונה של פימי בהשבחת חברות בתחומי התעשייה השונים וסבורים שהשקעתה הנוספת של פימי בנייר חדרה בהיקף
של כ 90-מיליון  ₪בדצמבר  ,2015במסגרת הנפקת המניות שביצעה החברה ,מהווה אינדיקציה חיובית לגבי המדיניות הפיננסית
שבכוונתה ליישם .האמור לעיל נתמך גם בשיחות שקיימנו עם הנהלת החברה ופימי ,מתוכן עלה כי יתרות המזומן שבידי החברה
ישמשו להורדת רמות המינוף של החברה וכי במקביל יימשכו המאמצים לשיפור היעילות והרווחיות.
תחת תרחיש הבסיס שלנו ,אנו מעריכים שהכנסות החברה יישארו יציבות בשנים  2016-2015בהשוואה לשנת  .2014המגמה
העולמית של החלשות מגזר הנייר הלבן כתוצאה ממעבר לצריכת תכנים דיגיטלית צפויה להימשך גם בשנת  2016ולהשפיע לרעה על
מגזר פעילות זה .מנגד א נו רואים גידול בביקוש העולמי והמקומי לנייר אריזה ,אשר תומך בהעלאת מחירים מתונה .להערכתנו ,היקף
הפעילות של חברת הבת אמניר צפוי לצמוח בשנים הקרובות בעקבות העלייה בכמות הפסולת הממוחזרת ,ויהווה גורם תומך
לצמיחה בהיקף הפעילות הכולל של נייר חדרה .אנו מעריכים כי בשנת  2015שיעור הרווחיות ) (EBITDA marginשל נייר חדרה
יעמוד על כ ,8%-לעומת כ 6%-בתחזיותינו במועד המעקב הקודם .השיפור נבע בעיקרו מהמשך יישום של תהליכי ההתייעלות ובהם
צמצום ברכש והוצאות המטה .אנו מעריכים שתהליכי ההתייעלות בחברה יימשכו גם ב 2016-אם כי במידה פחותה יותר ,לאחר
שמרבית צעדי ההתייעלות מוצו בשנים קודמות.
תחת תרחיש הבסיס שלנו אנחנו מעריכים שה EBITDA-המתואם בכל אחת מן השנים  2015ו 2016-יעמוד על כ 150-130-מיליון
 ,₪לעומת  85מיליון בשנת  .2014בהתאם לכך אנו מעריכים שיחס החוב ל EBITDA-המתואם צפוי לעמוד בשנים אלה על
כ. 3.0x-2.5x-
תרחיש הבסיס שלנו מתבסס על ההנחות המרכזיות שלהלן:
x

צמיחה מתונה של כ 1%-בהכנסות בשנת  2016כתוצאה מגידול כמותי במכירות נייר אריזה ובהכנסות של חברת הבת
אמניר.

x

שיפור ברווחיות בעקבות התייעלות בתחום הנייר החום והנייר הלבן;

x

השקעות הוניות בהיקף של כ 60-מיליון ;₪

x

צפי ל EBITDA-מתואם של כ 140-מיליון  ₪בשנת .2016

תחת תרחיש הבסיס שלנו ,יחסי כיסוי החוב חזויים להיות כדלקמן:
x

חוב ל EBITDA-מתואם של  3.0x-2.5xבשנים  2016ו.2017-

נזילות
אנו רואים את רמת הנזילות של החברה כ"הולמת" .אנו מעריכים כי היחס בין המקורות של החברה לשימושים שלה יעמוד על 2.1x
בשנת  2016ועל  2.4xבשנת  .2017הערכה זו מתבססת על היקף המזומן בקופה ,תזרים מפעילות שוטפת ,השקעות הוניות
לשמירה על הקיים ותשלומי מיסים בגין מכירת חוגלה לקימברלי-קלארק  .למיטב הבנתנו ,אין לחברה התחייבויות להשקעות חדשות
או כוונה לחלק דיבידנדים ,ומרבית השימושים שלה מסתכמים בפירעונות של קרן וריבית.
בתרחיש הבסיס שלנו אנו מניחים כי המקורות העומדים לרשות החברה נכון ל 1-בינואר ,2016 ,הן:
x

מזומן ונכסים פיננסים סחירים בהיקף של כ 850-מיליון ;₪

x

תזרים מזומנים מפעילות שוטפת של כ 100-מיליון  ₪בשנת .201

ההנחות שלנו לגבי השימושים של החברה נכון ל 1-בינואר ,2016 ,הן:
x

תשלום חלויות חוב של כ 290-מיליון  ₪בשנת ;2016

x

השקעות הוניות לשמירה על הקיים בסך של כ 60-מיליון ;₪
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x

תשלום מיסים בגין מכירת חוגלה.

תחזית הדירוג
תחזית הדירוג היציבה משקפת את הערכתנו שנייר חדרה ת שמור על מעמדה העסקי האיתן בתחום הנייר בישראל ועל הביצועים
התפעוליים הנוכחיים תוך שמירה על נזילות "הולמת" .בהינתן הפרופיל העסקי של החברה ,אנו מעריכים שיחס חוב לEBITDA-
מתואם שלא יעלה על  4.0xתואם את הדירוג הנוכחי.
התרחיש השלילי
נשקול פעולת דירוג שלילית אם החברה תחרוג מהיחס ש הגדרנו כהולם את הדירוג הנוכחי .לדעתנו ,תרחיש זה עשוי להתממש אם
הביצועים התפעוליים של החברה יתדרדרו בניגוד לציפיותינו או אם בעלי השליטה החדשים בחברה יאמצו מדיניות פיננסית
אגרסיבית.
התרחיש החיובי
נשקול פעולת דירוג חיובית ,לרבות העלאת דירוג ,אם יחול שיפור בפרופיל העסקי של החברה כתוצאה מגידול בגיוון המוצרים או
בפיזור הגיאוגרפי ,ובנוסף תציג החברה שיפור בביצועים התפעוליים תוך שמירה על יחס חוב ל EBITDA-מתואם נמוך מ1.5x-
לאורך זמן.

התאמות לדירוג
פיזור עסקי :ניטרלי
מבנה הון :ניטרלי
נזילות :ניטרלי
מדיניות פיננסית :ניטרלי
ניהול ,אסטרטגיה וממשל תאגידי :ניטרלי
השוואה לקבוצת ייחוס :ניטרלי

מתודולוגיה ומאמרים קשורים
 xדעות ופרשנות :הקשר בין סולם הדירוג הגלובלי לבין סולם הדירוג הישראלי 26 ,בינואר2016 ,
 xמתודולוגיה – כללי :דירוג אשראי בסולמות מקומיים 22 ,בספטמבר2014 ,
 xמתודולוגיה – מאמרי ליבה :מתודולוגיה כללית לדירוג תאגידים 19 ,בנובמבר2013 ,
 xמתודולוגיה  -מסגרת מתודולוגית לדירוג חברות לא-פיננסיות 24 ,בפברואר2014 ,
 xקריטריונים לדירוג הנפקות של חברות לא-פיננסיות בסולם הדירוג המקומי של  22 ,Standard & Poor’s Maalotבספטמבר,
2014
 xמתודולוגיה – מאמרי ליבה :מתודולוגיה להערכת פרופיל הנזילות של תאגידים 16 ,בדצמבר2014 ,
 xמתודולוגיה :דירוגי חברות – יחסים פיננסיים והתאמות 19 ,בנובמבר2013 ,
 xמתודולוגיה :דירוג קבוצת חברות 19 ,בנובמבר2013 ,
 xמתודולוגיה – כללי :השימוש בתחזית הדירוג וב 14 ,CreditWatch-בספטמבר2009 ,
 xמתודולוגיה :עיתוי התשלומים ,תקופות גרייס ,ערבויות והשימוש בדירוגים ') 'Dכשל פירעון( ו) 'SD'-כשל פירעון סלקטיבי(24 ,
באוקטובר2013 ,
 xמתודולוגיה – כללי :הגדרות הדירוג של  1 ,S&Pבפברואר2016 ,
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 xמתודולוגיה – כללי :טבלאות ההמרה של  S&Pבין דירוגים בסולם הגלובלי לדירוגים בסולמות מקומיים 19 ,בינואר2016 ,
 12 ,Key credit factors for the forest and paper products xבפברואר2014 ,
פרטים כלליים )נכון ל 25-בפברואר(2016 ,
נייר חדרה
דירוג המנפיק

ilA/Stable

חוב בכיר בלתי מובטח
סדרה 3,5
סדרה 6

ilA
ilA

היסטוריית דירוג המנפיק
פברואר 2016 ,23
ספטמבר 2014 ,03
פברואר 2012 ,15
פברואר 2011 ,02
אוקטובר 2009 ,05
יולי 2008 ,02
פברואר 2008 ,13
דצמבר 2002 ,01

ilA/Stable
ilA-/Stable
ilA/Negative
ilA+/Stable
ilA+/Negative
ilAA-/Negative
ilAA-/Stable
ilAA-/--

התוכן המופיע באתר ") ("S&P") Standard & Poor's Maalotהאתר"( ,לרבות דירוגי המנפיק; דירוגי ההנפקה; ה ;RES-הערכות החוסן הפיננסי;
דירוגי ההלוואות וההנפקות הפרטיות; הדירוגים הגלובלים; המאמרים וכן הדירוגים על פי סולם הדירוג הבינלאומי של ) S&Pביחד ולחוד" ,התוכן"(
מבוסס על מידע שנתקבל מ S&P-וממקורות אחרים אשר  S&Pמאמינה כי הינו מהימן .המאמרים המופיעים באתר מבוססים על מאמרים אשר
נכתבו ונוסחו ע"י הצוות המקצועי הגלובלי של  Standard & Poor'sבשפה האנגלית ,ועברו שינויים ,עריכה ,קיצורים והתאמות שונות על מנת
להופיע באתר בשפה העברית S&P .אינה מבקרת את המידע שנתקבל ואינה מאמתת את נכונותו או שלמותו ,לרבות ,אך לא רק ,אי דיוקים או
חוסרים הנובעים מביצוע שינויים ,עריכה ,קיצורים ,התאמות ו/או מחיקות במאמרים ,בין היתר תוך כדי ביצוע פעולות תרגום המאמרים והתאמתם
לאתר בשפה העברית כאמור לעיל.
מובהר בזאת כי התוכן אינו משקף סיכונים הקשורים ו/או הנובעים מהפרות ,במעשה או במחדל של איזו מן ההתחייבויות שנטלו על עצמם הגופים
המדורגים ו/או אי נכונות או אי דיוק באילו מן המצגים שהציגו גופים אלה ,או העובדות שבבסיס חוות הדעת שניתנו ל S&P-כתנאי לקבלת התוכן,
פעולות או מחדלים שבוצעו במרמה או הונאה או כל פעולה אחרת בניגוד לדין.
התוכן ,לרבות ,אך לא רק ,דוחות הדירוג והערכת החוסן הפיננסי ,מהווה אך ורק הבעת דעה סובייקטיבית של  S&Pנכון למועד פרסומו ,ואינו מהווה
דבר שבעובדה ,או המלצה לרכוש ,להחזיק או למכור ניירות ערך כלשהם ,או לקבלת החלטה בעניין ביצוע השקעות כלשהן S&P .אינה נוטלת על
עצמה כל מחויבות לעדכן את התוכן לאחר פרסומו .אין להסתמך על התוכן בקבלת החלטות בנוגע להשקעות S&P .אינה משמשת כ"מומחה" או
יועץ לעניין השקעות ו/או ניירות ערך עבורך.
© כל הזכויות בתוכן שמורות ל .S&P-אין להעתיק ,לצלם ,להפיץ ,לשנות ,לבצע הנדסה חוזרת ,לאחסן במאגר מידע או מערכת לאחזור מידע ,או
לעשות כל שימוש מסחרי בתוכן זה ,מכולו או מקצתו ,ללא קבלת הסכמת  S&Pמראש ובכתב .אין לעשות בתוכן כל שימוש מעבר לשימוש המפורט
במסמך זה ,בתנאי השימוש ובמדיניות הפרטיות.
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דוחות כספיים מאוחדים 2015
תוכן העניינים

עמוד

דוח רואי החשבון המבקר

2-3

דוחות מאוחדים על המצב הכספי

4-5

דוחות מאוחדים על רווח והפסד

6

דוחות מאוחדים על הרווח הכולל

7

דוחות מאוחדים על שינויים בהון

8-10

דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים

11-12

ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים

13-68

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 31
בדצמבר 2015 ,ו 2014 -ואת הדוחות המאוחדים על הרווח או הפסד ,הרווח הכולל ,השינויים בהון ותזרימי
המזומנים לכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום  31בדצמבר .2015 ,דוחות כספיים אלה הינם
באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה .אחריותנו היא לחוות דיעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על
ביקורתנו.
ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ,לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון )דרך
פעולתו של רואה חשבון( ,התשל"ג .1973-על-פי תקנים אלה נדרש מאתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה
להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית .ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של
ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים .ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו
ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות
הכספיים בכללותה .אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.
לדעתנו ,הדוחות הכספיים הנ"ל משקפים באופן נאות ,מכל הבחינות המהותיות ,את המצב הכספי של החברה
והחברות הבנות שלה לימים  31בדצמבר 2015 ,ו 2014 -ואת תוצאות פעולותיהן ,השינויים בהון ותזרימי המזומנים
שלהן לכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום  31בדצמבר , 2015 ,בהתאם לתקני דיווח כספי
בינלאומיים ) (IFRSוהוראות תקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים( ,התש"ע.2010-
ביקרנו גם ,בהתאם לתקן ביקורת  104של לשכת רואי חשבון בישראל "ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח
כספי" ,על תיקוניו ,רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי של החברה ליום  31בדצמבר 2015 ,והדוח שלנו מיום 6
במרץ 2016 ,כלל חוות דעת בלתי מסויגת על קיומם של אותם רכיבים באופן אפקטיבי.

בריטמן אלמגור זהר ושות'
רואי חשבון
Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited
חיפה 6,במרץ 2016
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בדבר ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי
בהתאם לסעיף 9ב)ג( בתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( ,התש"ל1970-
ביקרנו רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי של חברת נייר חדרה בע"מ וחברות בנות )להלן ביחד "החברה"( ליום 31
בדצמבר .2015 ,רכיבי בקרה אלה נקבעו כמוסבר בפיסקה הבאה .הדירקטוריון וההנהלה של החברה אחראים לקיום
בקרה פנימית אפקטיבית על דיווח כספי ולהערכתם את האפקטיביות של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי המצורפת
לדוח התקופתי לתאריך הנ"ל .אחריותנו היא לחוות דעה על רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי של החברה בהתבסס על
ביקורתנו.
רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי שבוקרו ,נקבעו בהתאם לתקן ביקורת  104של לשכת רואי חשבון בישראל "ביקורת
של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי" על תיקוניו )להלן "תקן ביקורת  .("104רכיבים אלה הינם (1) :בקרות ברמת
הארגון ,לרבות בקרות על תהליך העריכה והסגירה של דיווח כספי ובקרות כלליות של מערכות מידע; ) (2בקרות על
תהליך המלאי; ) (3בקרות על תהליך הכנסות; ) (4בקרות על תהליך השכר ) (5בקרות על תהליך ניהול אמצעים נזילים )כל
אלה יחד מכונים להלן "רכיבי הבקרה המבוקרים"(.
ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקן ביקורת  .104על-פי תקן זה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה לזהות
את רכיבי הבקרה המבוקרים ולהשיג מידה סבירה של ביטחון אם רכיבי בקרה אלה קויימו באופן אפקטיבי מכל הבחינות
המהותיות .ביקורתנו כללה השגת הבנה לגבי בקרה פנימית על דיווח כספי ,זיהוי רכיבי הבקרה המבוקרים ,הערכת
הסיכון שקיימת חולשה מהותית ברכיבי הבקרה המבוקרים ,וכן בחינה והערכה של אפקטיביות התכנון והתפעול של
אותם רכיבי בקרה בהתבסס על הסיכון שהוערך .ביקורתנו ,לגבי אותם רכיבי בקרה ,כללה גם ביצוע נהלים אחרים כאלה
שחשבנו כנחוצים בהתאם לנסיבות .ביקורתנו התייחסה רק לרכיבי הבקרה המבוקרים ,להבדיל מבקרה פנימית על כלל
התהליכים המהותיים בקשר עם הדיווח הכספי ,ולפיכך חוות דעתנו מתייחסת לרכיבי הבקרה המבוקרים בלבד .כמו כן,
ביקורתנו לא התייחסה להשפעות הדדיות בין רכיבי הבקרה המבוקרים לבין כאלה שאינם מבוקרים ולפיכך ,חוות דעתנו
אינה מביאה בחשבון השפעות אפשריות כאלה .אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו בהקשר
המתואר לעיל.
בשל מגבלות מובנות ,בקרה פנימית על דיווח כספי בכלל ,ורכיבים מתוכה בפרט ,עשויים שלא למנוע או לגלות הצגה
מוטעית .כמו כן ,הסקת מסקנות לגבי העתיד על בסיס הערכת אפקטיביות נוכחית כלשהי חשופה לסיכון שבקרות
תהפוכנה לבלתי מתאימות בגלל שינויים בנסיבות או שמידת הקיום של המדיניות או הנהלים תשתנה לרעה.
לדעתנו ,החברה קיימה באופן אפקטיבי ,מכל הבחינות המהותיות ,את רכיבי הבקרה המבוקרים ליום  31בדצמבר.2015 ,
ביקרנו גם ,בהת אם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ,את הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה לימים  31בדצמבר
 2015ו 2014 -ולכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום  31בדצמבר 2015 ,והדוח שלנו ,מיום  6במרץ,2016 ,
כלל חוות דעת בלתי מסויגת על אותם דוחות כספיים.

בריטמן אלמגור זהר ושות'
רואי חשבון
Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited
חיפה 6 ,במרץ2016 ,
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ביאור
נכסים
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים
פיקדונות לזמן קצר
לקוחות
חייבים ויתרות חובה
מלאי
סה"כ נכסים שוטפים

ליום  31בדצמבר
2014
2015
אלפי ש"ח

2ו'17 ,ד'

854,594
473,570
46,798
186,592
1,561,554

227,706
100,000
509,454
55,257
244,085
1,136,502

7

929,880
8,053
8,475
43,600
5,510
226

1,093,826
155,408
1,480
8,765
28,500
8,832
322

סה"כ נכסים לא שוטפים

995,744

1,297,133

סה"כ נכסים

2,557,298

2,433,635

14א'
14א'
14ב'

נכסים לא שוטפים
רכוש קבוע ,נטו
השקעות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני
נכסי מסים נדחים
נכסים בלתי מוחשיים ,נטו
נדל"ן להשקעה
נכסים אחרים
נכסים בגין הטבות לעובדים

12
8
6
10

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
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ליום  31בדצמבר
2014
2015
אלפי ש"ח

ביאור
התחייבויות והון
התחייבויות שוטפות
אשראי מתאגידים בנקאיים ומנותני אשראי אחרים
חלויות שוטפות של אגרות חוב והלוואות לזמן ארוך
ספקים ונותני שירותים
זכאים ויתרות זכות
התחייבות פיננסית בגין אופציית מכר לבעלי הזכויות שאינן
מקנות שליטה
התחייבויות בגין הטבות עובדים
התחייבויות בגין מיסים שוטפים

9ג'
9א',ב'
14ג'
14ג'

65,671
187,337
285,586
101,847

178,935
238,459
305,454
118,493

2ז')(4
10

7,286
30,239
142,927

32,034
883

820,893

874,258

9ג'
9א',ב'
12

33,726
679,913
-

72,272
838,079
4,882

2ז')(4
10

40,796
245
754,680

*6,876
49,531
1,895
973,535

סה"כ התחייבויות שוטפות
התחייבויות לא שוטפות
הלוואות מתאגידים בנקאיים ומנותני אשראי אחרים
אגרות חוב
התחייבויות מסים נדחים
התחייבות פיננסית בגין אופציית מכר לבעלי הזכויות שאינן
מקנות שליטה
התחייבויות בגין הטבות לעובדים
התחייבויות אחרות
סה"כ התחייבויות לא שוטפות

11

הון
הון מניות רגילות  0.01ש"ח ע.נ.
קרנות הון
עודפים

125,280
483,472
372,187

125,267
290,718
*169,274

הון המיוחס לבעלים של החברה האם

980,939

585,259

זכויות שאינן מקנות שליטה

786

*583

סה"כ הון

981,725

585,842

סה"כ התחייבויות והון

2,557,298

2,433,635

* התאמה לא מהותית של מספרי השוואה – ראה ביאור ) 2ז()(4

ישי דוידי
יו"ר הדירקטוריון

גדי קוניא
ממלא מקום מנכ"ל

תאריך אישור הדוחות הכספיים  6 :במרץ2016 ,
הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
5

ליאור הלמן
ממלא מקום סמנכ"ל כספים

נייר חדרה בע"מ
דוחות מאוחדים על הרווח והפסד
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2013
2014
2015
ביאור
אלפי ש"ח
1,823,094
1,757,362
1,741,442
14ד'
1,658,870
1,589,112
14ה' 1,513,663
164,224
168,250
227,779

מכירות
עלות המכירות
רווח גולמי
הוצאות מכירה ושיווק ,הנהלה וכלליות
הוצאות מכירה ושיווק
הוצאות הנהלה וכלליות
הוצאות )הכנסות( אחרות ,נטו
סה"כ הוצאות )הכנסות(

148,746
64,829
66,951
280,526

147,180
67,905
11,439
226,524

142,866
14ו'
48,614
14ו'
,14יא' )(350,574
)(159,094
386,873

)(112,276

)(62,300

6,239
68,917
62,678

3,088
* 89,244
86,156

8,978
*74,624
65,646

רווח )הפסד( לאחר מימון

324,195

)(198,432

)(127,946

חלק החברה ברווחי חברות כלולות ,נטו ממס

-

38,159

25,732

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

324,195
127,509
196,686

)(160,273
)(4,699
)(155,574

)(102,214
)(26,531
)(75,683

196,513
173

)*(154,741
)(833

)*(74,849
)(834

196,686

)(155,574

)(75,683

רווח )הפסד( מפעולות רגילות
14ט'
14י'

הכנסות מימון
הוצאות מימון
הוצאות מימון ,נטו

12ג'

רווח )הפסד( מיוחס ל:
בעלי מניות החברה
זכויות שאינן מקנות שליטה

ש"ח

רווח )הפסד( למניה רגילה אחת בת  0.01ש"ח ערך נקוב
רווח )הפסד( למניה בסיסי מיוחס לבעלי מניות החברה

38.16

)*(30.4

)*(14.71

רווח )הפסד( למניה מדולל מיוחס לבעלי מניות החברה

38.16

)*(30.4

)*(14.71

הממוצע המשוקלל של הון המניות
ששימש בחישוב הרווח למניה
בסיסי
מדולל

5,150,136
5,150,136

* התאמה לא מהותית של מספרי השוואה – ראה ביאור ) 2ז()(4

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
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5,089,811
5,089,811

5,089,811
5,089,811

נייר חדרה בע"מ
דוחות מאוחדים על הרווח הכולל

לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2013
2014
2015
אלפי ש"ח
רווח )הפסד( לשנה

196,686

סכומים אשר לא יסווגו בעתיד לרווח או הפסד ,נטו
ממס
הערכה מחדש בגין מעבר מרכוש קבוע לנדל"ן להשקעה
רווח )הפסד( אקטוארי בגין תכנית הטבה מוגדרת ,נטו
ממס
חלק ברווח )הפסד( הכולל האחר של השקעות
המטופלות לפי שיטת השווי המאזני ,נטו ממס
סכומים אשר יסווגו בעתיד לרווח או הפסד ,נטו ממס
הפרשי שער בגין תרגום פעילות חוץ ,נטו ממס
חלק ברווח )הפסד( הכולל האחר של השקעות המטופלות לפי
שיטת השווי המאזני ,נטו ממס
חלק ברווח הכולל האחר של השקעות המטופלות לפי שיטת
השווי המאזני ,שעבר לרווח והפסד ,נטו ממס
רווח כולל אחר שסווג לרווח והפסד ,נטו ממס כתוצאה ממימוש
חברה כלולה

)*(155,574

)*(75,683

7,185

-

-

985

)(2,397

)(695

8,170

)(650
)(3,047

6
)(689

-

)(677

414

-

4,245

)(2,443

-

782

2,152

39,716
39,716

4,350

123

רווח )הפסד( כולל אחר לשנה ,נטו ממס

47,886

1,303

)(566

סה"כ רווח )הפסד( כולל לשנה

244,572

)(154,271

)(76,249

מיוחס ל:
בעלי מניות החברה
זכויות שאינן מקנות שליטה

* התאמה לא מהותית של מספרי השוואה – ראה ביאור ) 2ז()(4

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
7

244,369
203

)*(153,271
)(1,000

)*(75,489
)(760

244,572

)(154,271

)(76,249

125,280

13

-

125,267
-

3,102
467,012

2,182
145,620

-

-

316,108
-

316,108

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.

* התאמה לא מהותית של מספרי השוואה – ראה ביאור )2ז()(4

יתרה ליום  31בדצמבר 2014
תיקון התאמה לא מהותית )ראה
ביאור ) 2ז( )((3
יתרה ליום  1בינואר 2015
הפרשי שער בגין תרגום פעילות חוץ
עסקאות גידור תזרים מזומנים
הערכה מחדש בגין מעבר מרכוש קבוע
לנדל"ן להשקעה
הפסדים אקטוארים בגין תוכנית
הטבה מוגדרת ,נטו ממס
רווח לתקופה
סה"כ רווח כולל לתקופה
תשלום מבוסס מניות
פקיעת אופציות
הנפקת מניות
הפחתת קרן הערכה מחדש בגין רכישה
בשלבים לעודפים
עסקאות עם בעל שליטה
סה"כ הון ליום  31בדצמבר 2015

125,267

הון
מניות

פרמיה
על מניות

5,878

2,576
)(2,182
-

-

5,484
-

5,484

קרן הון
בגין
עסקאות
תשלום
מבוסס
מניות

3,397

-

-

3,397
-

3,397

קרן הון
הנובעת
מהטבת
המס בגין
מימוש
אופציות
לעובדים

)(5,445
-

-

-

5,445
-

5,445

8

קרן
הערכה
מחדש
בגין
רכישה
בשלבים

7,185

7,185
-

7,185

-

-

קרן הערכה
מחדש בגין
מעבר
מרכוש קבוע
לנדלן
להשקעה

נייר חדרה בע"מ
דוחות מאוחדים על השינויים בהון

-

)(4,934
-

-

4,934
)(4,934

4,934

קרן הון
בגין
גידור
תזרימי
מזומנים
אלפי ש"ח
)מבוקר(

-

44,650
-

-

)(44,650
44,650
-

)(44,650

קרן הון
מהפרשי
שער בגין
תרגום
פעילות
חוץ

5,445
372,187

955
196,513
197,468
-

)(572
169,274

169,846

עודפים

786

3,102
981,725

3,102
980,939

955
196,513
244,369
2,576
145,633

30
173
203
-

985
196,686
244,572
2,576
145,633

)(6,876
585,842
44,650
)(4,934

7,185

)(6,304
583

6,887

סה"כ

592,718

זכויות
שאינן
מקנות
שליטה

7,185

)(572
585,259
44,650
)(4,934

585,831

סה"כ
מיוחס
לבעלי
מניות
החברה

125,267

-

-

-

125,267
-

316,108

2,602
-

-

-

313,506
-

313,506

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.

* התאמה לא מהותית של מספרי השוואה – ראה ביאור )2ז()(4

סה"כ הון ליום  31בדצמבר 2014

סה"כ רווח )הפסד( כולל לשנה
הפחתת קרן הערכה מחדש בגין
רכישה בשלבים לעודפים
הענקת כתבי אופציה
תשלום מבוסס מניות
פקיעת אופציות לעובדים
יציאה מאיחוד JHRC

יתרה ליום  31בדצמבר ) 2013מבוקר(
תיקון התאמה לא מהותית )ראה ביאור
) 2ז( )((4
יתרה ליום  1בינואר 2014
הפרשי שער בגין תרגום פעילות חוץ
עסקאות גידור תזרים מזומנים
הפסדים אקטוארים בגין תוכנית
הטבה מוגדרת ,נטו ממס
הפסד לשנה

125,267

הון
מניות

פרמיה
על
מניות

5,484

3,868
1,616
)(2,602
-

-

-

2,602
-

2,602

קרן הון בגין
עסקאות
תשלום
מבוסס מניות

3,397

-

-

-

3,397
-

3,397

קרן הון
הנובעת
מהטבת המס
בגין מימוש
אופציות
לעובדים

9

5,445

)(1,743
-

-

-

7,188
-

7,188

4,934

-

4,496

-

438
4,496

438

קרן הון
קרן הערכה
בגין גידור
מחדש בגין
תזרימי
רכישה
מזומנים
בשלבים
אלפי ש"ח

נייר חדרה בע"מ
דוחות מאוחדים על השינויים בהון

)(44,650

153

)(11

-

)(44,792
)(11
-

)(44,792

קרן הון
מהפרשי
שער בגין
תרגום
פעילות
חוץ

169,274

1,743
-

)(157,756

)(3,015
)*(154,741

)(185
325,287
-

325,472

עודפים

585,259

3,868
1,616
153

)(153,271

)(3,015
)(154,741

)(185
732,893
)(11
4,496

733,078

סה"כ
מיוחס
לבעלי
מניות
החברה

583

2,253

)(1,000

)(32
)(833

)(6,304
)(670
)(135
-

5,634

585,842

3,868
1,616
2,406

)(154,271

)(3,047
)(155,574

)(6,489
732,223
)(146
4,496

סה"כ

738,712

זכויות
שאינן
מקנות
שליטה

125,267

-

-

-

-

313,506

2,429
-

-

-

-

311,077

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.

* התאמה לא מהותית של מספרי השוואה – ראה ביאור ביאור )2ז()(4

סה"כ הון ליום  31בדצמבר 2013

פקיעת אופציות לעובדים
הנפקת אופציות מכר*

הפרשי שער בגין תרגום פעילות חוץ
עסקאות גידור תזרים מזומנים
הפסדים אקטוארים בגין תוכנית הטבה
מוגדרת
הפסד לשנה
סה"כ רווח )הפסד( כולל לשנה
הפחתת קרן הערכה מחדש בגין רכישה
בשלבים לעודפים

יתרה ליום  1בינואר 2013

125,267

הון
מניות

פרמיה
על
מניות

2,602

)(2,429
-

-

-

-

5,031

קרן הון
בגין
עסקאות
תשלום
מבוסס
מניות

3,397

-

-

-

-

3,397

קרן הון
הנובעת
מהטבת המס
בגין מימוש
אופציות
לעובדים

10

7,188

-

)(1,744

-

-

8,932

קרן
הערכה
מחדש
בגין
רכישה
בשלבים

קרן הון
מהפרשי
שער בגין
תרגום
פעילות
חוץ

438

-

-

360

360

)(44,792

-

-

)(320

)(320
-

קרן הון
בגין גידור
תזרימי
מזומנים
אלפי ש"ח
)(44,472
78

נייר חדרה בע"מ
דוחות מאוחדים על השינויים בהון

325,287

-

1,744

)(680
)*(74,849
)(75,529

-

399,072

עודפים

732,893

-

-

)(680
)(74,849
)(75,489

)(320
360

808,382

סה"כ
מיוחס
לבעלי
מניות
החברה

)(670

)(6,304

-

)(9
)(834
)(760

83
-

6,394

732,223

)(6,304

-

)(689
)(75,683
)(76,249

)(237
360

סה"כ

814,776

זכויות
שאינן
מקנות
שליטה

נייר חדרה בע"מ
דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים

לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2013
2014
2015
אלפי ש"ח
תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
רווח )הפסד( לתקופה
הוצאות )הכנסות( מיסים שהוכרו בדוח רווח והפסד
הוצאות מימון ,נטו שהוכרו בדוח רווח והפסד
הפסד )רווח( ממימוש רכוש קבוע
חלק החברה ברווחי חברות כלולות
דיבידנדים שהתקבלו מחברה כלולה
פחת והפחתות
הפחתות בגין ירידת ערך
רווח מהתאמת שווי הוגן של נדל"ן להשקעה
הוצאות בגין תשלומים מבוססי מניות
הוצאות בגין עסקה עם בעל שליטה

196,686
127,509
62,678
)(10,023
95,811
65,610
)(100
2,576
3,102
)(3,232
)(438,683
101,934

הפסד משערוך נכס פיננסי בשווי הוגן דרך רווח והפסד
הפסד )רווח( ממימוש חברות מאוחדות
רווח הון ממימוש השקעה בחברה כלולה
שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות:
קיטון )גידול( בלקוחות וחייבים אחרים
קיטון במלאי

72,804
55,252

)*(155,574
)(4,699
*86,156
)(67,486
)(38,159
19,960
109,235
117,412
)(178
1,616
172
5,363
)(2,525
71,293
)(9,356
42,301

74,868
34,293

)(9,520

)(68,596
19,013
59,578
3,482
162,806

קיטון בספקים זכאים אחרים
גידול )קיטון( בהטבות לעובדים

)(25,048
)(10,290
92,718
13

)(9,191
14,234
2,974

מזומנים נטו מפעילות שוטפת

194,665

88,501

תקבולי מיסים

* התאמה לא מהותית של מספרי השוואה – ראה ביאור )2ז().(4

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
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)*(75,683
)(26,531
*65,646
)(1,727
)(25,732
42,914
110,791
12,282
)(150
192
)(2,256
99,746

נייר חדרה בע"מ
דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים )המשך(
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2013
2014
2015
אלפי ש"ח
תזרימי מזומנים לפעילויות השקעה
רכישת רכוש קבוע
תשלום בגין נדל"ן להשקעה
רכישת רכוש אחר ונכסים אחרים
תמורה ממימוש נכסים בחכירה תפעולית
ורכוש קבוע
תמורה ממימוש חברות מאוחדות )ותשלומים( על
חשבון כיסוי גירעון בחברה בת שנמכרה
תשלום היטל השבחה בגין מכירת קרקע
ריבית שנתקבלה
תמורה ממימוש השקעה בחברה כלולה )בניכוי עלויות
עסקה(
קבלת )מתן( פיקדונות זמן קצר
מזומנים נטו מפעילות )לפעילות( השקעה

תזרימי מזומנים מפעילויות מימון
תקבולים מהנפקת אגרות חוב )בניכוי הוצאות הנפקה(
תקבולים מהנפקת אופציות
תקבולים מהנפקת מניות )בניכוי הוצאות הנפקה(
גידול )קיטון( אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים-
נטו
קבלת הלוואות לזמן ארוך
פירעון הלוואות לזמן ארוך
תשלומי ריבית
פירעון אגרות חוב
רכישת מניות מבעלי הזכויות שאינן מקנות שליטה
בחברה מאוחדת
מזומנים נטו מפעילות )לפעילות( מימון
עליה )ירידה( נטו במזומנים ושווי מזומנים
מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה
השפעת השינויים בשערי חליפין על יתרות מזומנים
המוחזקות במטבע חוץ
מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה

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 הינה חברה ציבורית ,המאוגדת בישראל ,אשר מניותיה נסחרות בבורסה לניירות ערך
בתל -אביב .נייר חדרה בע"מ והחברות המאוחדות שלה )להלן " -החברה"( עוסקות בייצור ומכירה של
ניירות אריזה ,ייצור מוצרי קרטון ואריזה ,פעילות שירותי איסוף ,עיבוד ומחזור פסולת נייר ופלסטיק,
ייצור ושיווק של ניירות כתיבה והדפסה ושיווק צרכי משרד )החברה והחברות המוחזקות שלה  -להלן
"הקבוצה"(.
פרטים אודות ההסכם למכירת מלוא החזקותיה של החברה ) (49.9%בחברה כלולה מתחום מוצרי
הנייר הביתיים ,ראה ביאור 13א' להלן.
בעלת השליטה בחברה הינה קרן פימי ,וזאת מכוח החזקותיה בכ 59.19%-מההון המונפק ומזכויות
ההצבעה בחברה )כ 56.78%-בדילול מלא( .קרן פימי רכשה את השליטה בחברה מכלל תעשיות בע"מ על
פי הסכם מיום  24ביוני  2015אשר הושלם ביום  13באוגוסט .2015
רוב מכירות הקבוצה מתבצעות בשוק המקומי )בישראל( .מידע נוסף על מגזרי הפעילות של החברה
מוצג בביאור .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.

בעל שליטה

 -כהגדרתו בתקנות ניירות ערך) ,דוחות כספיים שנתיים( ,התש"ע – .2010

מדד

 -מדד המחירים לצרכן ,כפי שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

חברות מאוחדות  -חברות אשר לחברה שליטה )כהגדרתה ב (IFRS 10 -בהן  ,במישרין או בעקיפין,
שדוחותיהן הכספיים מאוחדים באופן מלא עם דוחות החברה.
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 .יישום תקנות ניירות ערך
הדוחות הכספיים ערוכים בהתאם לתקנות ניירות ערך )דו"חות כספיים שנתיים( ,התש"ע – 2010
)להלן – "תקנות דוחות כספיים"(.
ג .תקופת המחזור התפעולי
תקופת המחזור התפעולי של החברה הינה  12חודשים.
ד .מתכונת ניתוח ההוצאות שהוכרו ברווח והפסד
הוצאות החברה בדוח על הרווח או הפסד ורווח כולל אחר מוצגות בהתבסס על מאפיין הפעילות.
להערכת הקבוצה ,לאור המבנה הארגוני של הקבוצה ,סיווג הוצאות באופן זה מספק מידע מהימן
ורלוונטי יותר.

13

נייר חדרה בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים
ביאור  - 2עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(
ה .מטבע חוץ
.1

מטבע הפעילות ומטבע ההצגה
הדוחות הכספיים של כל אחת מחברות הקבוצה ערוכים במטבע של הסביבה הכלכלית העיקרית
בה היא פועלת )להלן – "מטבע הפעילות"( .למטרת איחוד הדוחות הכספיים ,התוצאות והמצב
הכספי של כל אחת מחברות הקבוצה ,מתורגמים לש"ח שהוא מטבע הפעילות של החברה.
הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה מוצגים בש"ח .לעניין שערי החליפין והשינויים בהם
במהלך התקופות המוצגות ראה ביאור  2יט') (3להלן.

.2

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

ו .מזומנים ושווי מזומנים
מזומנים ושווי מזומנים כוללים מזומנים ופיקדונות הניתנים למשיכה מיידית וכן פיקדונות לזמן קצוב
אשר אין מגבלה בשימוש בהם ואשר מועד פירעונם ,במועד ההשקעה בהם ,אינו עולה על שלושה
חודשים.
ז .דוחות כספיים מאוחדים
 .1כללי
הדוחות הכספיים המאוחדים של הקבוצה כוללים את הדוחות הכספיים של החברה ושל ישויות,
הנשלטות על ידי החברה ,במישרין או בעקיפין .חברה משקיעה שולטת בחברה מושקעת כאשר היא
חשופה ,או שיש לה זכויות ,לתשואות משתנות הנובעות מהחזקתה במושקעת ,וכאשר יש לה יכולת
להשפיע על אותן תשואות באמצעות הפעלת כוח על המושקעת .עקרון זה חל על כל המושקעות.
תוצאות הפעילות של חברות בנות שנרכשו או מומשו במהלך תקופת הדיווח נכללים בדוחות הרווח
והפסד המאוחדים של החברה החל מהמועד בו הושגה השליטה או עד למועד בו הופסקה השליטה,
לפי העניין.
לצורך האיחוד ,מבוטלות במלואן כל העסקאות ,היתרות ,ההכנסות וההוצאות הבין-חברתיות.
 .2זכויות שאינן מקנות שליטה
חלק הזכויות שאינן מקנות שליטה בנכסים נטו למעט מוניטין ,של חברות בנות שאוחדו ,מוצג
בנפרד במסגרת ההון של הקבוצה .זכויות שאינן מקנות שליטה כוללות את הסכום של זכויות אלה
במועד צירוף העסקים וכן את חלקן של הזכויות שאינן מקנות שליטה בשינויים שאירעו בהון
החברה המאוחדת לאחר מועד צירוף העסקים.
 .3איבוד שליטה
בעת איבוד שליטה בחברה מאוחדת ,מכירה החברה ברווח או בהפסד בגובה ההפרש בין ערכם
המצרפי של התמורה שהתקבלה והשווי ההוגן של השקעה כלשהי שנותרה בחברה המאוחדת
לשעבר ,לבין ערכם בספרים של הנכסים ,ההתחייבויות והזכויות שאינן מקנות שליטה בחברה
המאוחדת לשעבר.
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נייר חדרה בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים
ביאור  - 2עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(
ז .דוחות כספיים מאוחדים )המשך(
 .3איבוד שליטה )המשך(
התחייבות פיננסית בגין אופציית מכר לבעלי הזכויות שאינן מקנות שליטה
לחברה קיימת התחייבות הנובעת מאופציית מכר שניתנה לרכישת מניות חברה מאוחדת ,המקנה
למחזיק בה זכות למכור לחברה את החזקתיו בחברה המאוחדת בתמורה לסכום קבוע של מזומן.
אופציית המכר נמדדת כהתחייבות לפי הערך הנוכחי של סכום התשלום ומוצגת במסגרת
ההתחייבויות לזמן קצר .שינויים בערך הזמן של ההתחייבות נזקפים להוצאות המימון בדוח רווח
והפסד בהתאם לשיטת הריבית האפקטיבית.
 .4התאמה לא מהותית של מספרי השוואה
בתקופת הדוח ,נמצאה טעות לא מהותית בדוחות הכספיים המאוחדים לשנת  2014באשר לאופן
הטיפול החשבונאי בהתחייבות פיננסית בגין אופציית מכר לבעלי הזכויות שאינן מקנות שליטה.
החברה בחנה את מהותיות הטעות שנתגלתה בדוחותיה הכספיים ביחס לתקופת הדיווח הנ"ל,
ולאחר בחינת הפרמטרים הכמותיים והאיכותיים הגיעה החברה למסקנה כי אכן מדובר בטעות
לא מהותית ולפיכך לא נדרש פרסום מחדש של דוחות כספיים מאוחדים מתוקנים של החברה
לשנת .2014
השפעות תיקון הטעות האמורה על הדוח על המצב הכספי ליום  31בדצמבר 2014 ,הינן גידול של
 6,876אלפי ש"ח ביתרת התחייבות פיננסית בגין אופציית מכר לבעלי הזכויות שאינן מקנות
שליטה ,קיטון של  6,304אלפי ש"ח ביתרת זכויות שאינן מקנות שליטה ,קיטון של  185אלפי ש"ח
ביתרת העודפים וקיטון בסך של  387אלפי ש"ח ביתרת הרווח בגין הוצאות מימון.
התיקון האמור נכלל במסגרת מספרי ההשוואה בדוחות כספיים אלו בדרך של סימון סעיפי הדוח
המתוקנים כ"התאמה לא מהותית של מספרי השוואה".
ח .רכוש קבוע
 .1כללי
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 .הקבוצה מציגה את
פריטי הרכוש הקבוע שלה באופן הבא:
במודל העלות  -פריטי רכוש קבוע מוצגים בדוח על המצב הכספי 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.
 .2הפחתת רכוש קבוע
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.
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.
נכסים חכורים במסגרת הסדרי חכירה מימונית מופחתים על פני הקצר מבין אורך החיים
השימושיים הצפוי להם על פי אותו בסיס של נכסים בבעלות ,או על פני תקופת החכירה.
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נייר חדרה בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים
ביאור  - 2עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(
ח.

רכוש קבוע )המשך(
 .2הפחתת רכוש קבוע )המשך(
אורך החיים השימושיים בו נעשה שימוש בחישוב הפחת הינו כדלקמן:
אורך חיים שימושיים
 10-50שנים
מבנים
 20-25שנים
מכונות לייצור נייר חום
 20שנים
מכונה לייצור נייר לבן
 20שנים
מכונה לחיתוך נייר לבן
 25שנים
מכונות עיבוד פסולת למחזור
 10שנים
מכונות לייצור קרטון
 7-20שנים
מכונות אחרות וציוד
 5-7שנים
כלי רכב
 3-17שנים
ריהוט וציוד משרדי
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 בספרים במועד המכירה או ההוצאה משימוש ,ונזקף לדוח
רווח והפסד.

ט .נכסים בלתי מוחשיים ,פרט למוניטין
נכסים בלתי מוחשיים הם נכסים לא כספיים ניתנים לזיהוי חסרי מהות פיזית.
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".
אורך החיים השימושיים בו נעשה שימוש בהפחתת נכסים בלתי מוחשיים בעלי אורך חיים
שימושיים מוגדר הינו כדלקמן:
אורך חיים שימושיים
 5-10שנים
קשרי לקוחות
 3שנים
תוכנה
הנכסים הבלתי מוחשיים של הקבוצה מוכרים ונמדדים בהתאם לאופן היווצרותם.
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.
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".
י .ירידת ערך נכסים מוחשיים ובלתי מוחשיים ,פרט למוניטין
בתום כל תקופת דיווח ,בוחנת הקבוצה את הערך בספרים 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-השבה של נכס בודד ,אומדת
הקבוצה את הסכום בר-השבה של היחידה מניבת-המזומנים אליה שייך הנכס.
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נייר חדרה בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים
ביאור  - 2עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(
י .ירידת ערך נכסים מוחשיים ובלתי מוחשיים ,פרט למוניטין )המשך(
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.
לצורך פעילות ייצור הנייר מנהלת הקבוצה מערך שירותים נלווים לפעילות חברות הקבוצה באתר
החברה בחדרה ,הכולל מכון שפכים ,מחסנים משותפים לחלקי חילוף וחומרים מסוכנים ,מעבדת
תהליך ,אתר הסעדה ,מערכות קריטיות )מערכת כיבוי אש ומים( ,המסופקים באמצעות חברת הבת
נייר חדרה פיתוח ותשתיות בע"מ )להלן" :תשתיות"( .לאור מכירת מרכז ייצור האנרגיה באוגוסט
 2015והשלמת העסקה בדצמבר  ,2015חברת התשתיות אינה מהווה יחידה מניבת מזומנים נפרדת
ועיקר פעילותה מיוחסת לתחומי הפעילות ניירות אריזה וניירות כתיבה והדפסה ,כך שנכסי תשתיות
מיוחסים למגזרי הפעילות ניירות אריזה וכתיבה והדפסה ,וזאת בהתאם להיקף השירותים המוענקים
לכל אחד מהמגזרים האמורים.
סכום בר-השבה הינו הגבוה מבין מחיר המכירה של הנכס )או של יחידת מניבת מזומנים( 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 בספרים ,הערך
בספרים 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 בספרים של הנכס )או של היחידה
מניבה-מזומנים( מוגדל בחזרה לאומדן סכום בר-השבה מעודכן ,אך לא יותר מערכו בספרים 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.
יא.

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.
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.
 בשיטת ממוצע משוקלל.מוצרים
חלקי החילוף המשמשים באופן שוטף אינם משויכים לפריט רכוש קבוע ספציפי .בהתבסס על הניסיון
שנצבר בחברה בעבר ,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.

יב .נכסים פיננסיים
 .1כללי
נכסים פיננסיים מוכרים בדוח על המצב הכספי של החברה כאשר החברה הופכת להיות צד
לתנאים החוזיים של המכשיר.
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נייר חדרה בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים
ביאור  - 2עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(
יב .נכסים פיננסיים )המשך(
 .1כללי )המשך(
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 שווים
ההוגן.
 .2נכסים פיננסיים הנמדדים בעלות מופחתת ושיטת הריבית האפקטיבית
מכשירי חוב נמדדים בעלות מופחתת כאשר מתקיימים שני התנאים הבאים:
 xהמודל העסקי של הקבוצה הינו להחזיק את הנכסים במטרה לגבות תזרימי מזומנים חוזיים ,וכן
 xהתנאים החוזיים של הנכס קובעים תאריכים מדויקים בהם יתקבלו תזרימי המזומנים החוזיים
אשר מהווים תשלומי קרן וריבית בלבד.
מכשירי חוב אשר עונים לתנאים אלו נמדדים בהכרה לראשונה בשווי הוגן בתוספת עלויות עסקה.
לאחר ההכרה לראשונה נמדדים מכשירים אלו בעלות מופחתת תוך שימוש בשיטת הריבית
האפקטיבית ובניכוי ירידות ערך.
לאחר ההכרה לראשונה ,במידה והמודל העסקי של הקבוצה משתנה כך שהתנאים לעיל אינם
מתקיימים עוד ,נכסים פיננסים כאמור הנמדדים בעלות מופחתת ,מסווגים מחדש לשווי הוגן דרך
רווח והפסד.
שיטת הריבית האפקטיבית הינה שיטה לחישוב העלות המופחתת של מכשיר חוב וכן להקצאת
הכנסות הריבית על פני אורך חיי המכשיר .שיעור הריבית האפקטיבית הוא השיעור המהוון במדויק
את תזרימי המזומנים החזויים העתידיים )לרבות עמלות ,עלויות עסקה וכדומה( לאורך חיי מכשיר
החוב ,או )כאשר נכון יותר( תקופה קצרה מזו ,לערך הנוכחי של המכשיר במועד ההכרה לראשונה.
במועד ההכרה לראשונה רשאית הקבוצה לייעד נכס פיננסי העומד בתנאים לסיווגו בעלות מופחתת
לשווי הוגן דרך רווח והפסד כאשר יעוד כזה מבטל או מפחית משמעותית אי עקביות בהכרה או
במדידה ,שהייתה נוצרת אלמלא יעוד זה.
 .3ירידת ערך של נכסים פיננסים הנמדדים בעלות מופחתת
נכסים פיננסיים הנמדדים בעלות מופחתת ,לרבות חייבים בגין חכירה מימונית ,נבחנים בתום כל
תקופת דיווח לצורך זיהוי קיומם של סימנים לירידת ערך .ירידת ערך כאמור מתהווה כאשר יש
ראיות אובייקטיביות לכך שכתוצאה מאירוע אחד ,או יותר שהתרחש לאחר מועד ההכרה הראשונית
בנכס הפיננסי ,הושפעו לרעה תזרימי המזומנים העתידיים הצפויים של ההשקעה.
סימנים לירידת ערך עשויים לכלול ,בין היתר:
 xקשיים פיננסיים משמעותיים של החייב;
 xאי עמידה בתשלומים שוטפים של קרן או ריבית;

 xצפי כי החייב ייקלע לפשיטת רגל או ארגון מחדש של חובות;
לגבי חובות לקוחות ,בוחנת החברה במרבית חברות הקבוצה בהתאם לשיטה הספציפית את קיומה
של ירידת ערך ,בהתבסס על ניסיון העבר ,שינויים ברמת הפיגור בתשלומים ,וכן שינויים כלכליים
המיוחסים לענף ולסביבה הכלכלית בה הם פועלים .לאור השונות במאפייני הלקוחות ולאור הערכת
הסיכונים לירידת ערך בשיטה הספציפית החברה לא ביצעה את הבחינה הקבוצתית היות ולהערכתה
ההשפעה על הדוחות הכספיים אינה מהותית.
לגבי נכסים פיננסיים המו צגים לפי העלות המופחתת ,ירידת ערך מוכרת בגובה ההפרש בין ערכם
הפנקסני של הנכסים הפיננסיים לבין הערך הנוכחי של תזרימי המזומנים העתידיים הצפויים מהם,
המשקפים את השפעתם של בטחונות כלשהם וערבויות שהתקבלו ,כשהם מהוונים בשיעור הריבית
האפקטיבית המקורית שלהם.
אם בת קופה עוקבת סכום ההפסד מירידת ערך של נכס פיננסי קטן ,ואותו קיטון קשור אובייקטיבית
לאירוע שהתרחש לאחר שירידת הערך הוכרה ,אזי במקרה זה מבוטל ההפסד מירידת ערך שהוכר
בעבר ,במלואו או בחלקו ,דרך רווח והפסד .הערך הפנקסני של ההשקעה בנכס ,במועד בו מבוטל
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נייר חדרה בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים
ביאור  - 2עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(
יג .התחייבויות פיננסיות ומכשירים הוניים שהונפקו על ידי הקבוצה
 .3ירידת ערך של נכסים פיננסים הנמדדים בעלות מופחתת
ההפסד מירידת ערך ,לא יעלה על הסכום של העלות המופחתת של הנכס שהיה קיים לאותו מועד
אילו לא הוכרה בעבר ירידת הערך.
ההפסד מירידת ערך לגבי הנכסים הפיננסים מוקטן מהערך בספרים 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 בספרים של חשבון ההפרשה נזקפים לדוח רווח
והפסד.
 .4סיווג 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 הקבוצה נרשמים לפי תמורת הנפקתם בניכוי הוצאות המתייחסות
במישרין להנפקת מכשירים אלו.
התחייבויות פיננסיות מוצגות ונמדדות בהתאם לסיווג הבא:
 xהתחייבויות פיננסיות בעלות מופחתת.
 .5התחייבויות פיננסיות הצמודות למדד המחירים לצרכן
לקבוצה 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.
 .6התחייבות פיננסית בגין אופציית מכר לבעלי הזכויות שאינן מקנות שליטה
לחברה קיימת התחייבות הנובעת מאופציית מכר שניתנה לרכישת מניות חברה מאוחדת ,המקנים
למחזיק בה זכות למכור לחברה את החזקתיו בחברה המאוחדת בתמורה לסכום קבוע של מזומן.
אופציית המכר נמדדת כהתחייבות לפי הערך הנוכחי של סכום התשלום ומוצגת במסגרת
ההתחייבויות לזמן קצר .שינויים בערך הזמן של ההתחייבות נזקפים להוצאות המימון בדוח רווח
והפסד בהתאם לשיטת הריבית האפקטיבית.
לפרטים נוספים על תנאי אופציית המכר ראה ביאור ) 2ז( ).(4
יד .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 בניכוי אומדנים להחזרות ,הנחות
וכדומה.
 .1הכנסה ממכירת סחורות
ההכנסה ממכירת סחורות מוכרת בהתקיים כל התנאים הבאים:
 xהקבוצה העבירה לקונה את הסיכונים וההטבות המשמעותיים הנגזרים מהבעלות על הסחורות;
 xהקבוצה אינה שומרת מעורבות ניהולית נמשכת ברמה המאפיינת ,בדרך כלל ,בעלות ואינה
שומרת את השליטה האפקטיבית על הסחורות שנמכרו;
 xסכום ההכנסה ניתן למדידה באופן מהימן;
 xצפוי שההטבות הכלכליות הקשורות לעסקה יזרמו לקבוצה; וכן
 xהעלויות שהתהוו או יתהוו בגין העסקה ניתנות למדידה באופן מהימן.
הכנסות ממכירת סחורות מוכרות במועד בו הן נשלחות וכן הבעלות המשפטית עליהן עוברת.
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 .2הכנסות משירותי מיחזור
ההכנסה ממתן שירותי מיחזור מוכרת בהתקיים כל התנאים הבאים:
 xסכום ההכנסה ניתן למדידה באופן מהימן
 xצפוי שההטבות הכלכליות הקשורות לעסקה יזרמו לחברה  ,וכן
 xהחברה ביצעה את השירות האמור
 xהעלויות שהתהוו או יתהוו בגין העסקה ניתנות למדידה באופן מהימן.
 .3הכנסות ריבית
הכנסות ריבית נצברות על בסיס עיתי בהתחשב בקרן לפירעון ותוך שימוש בשיטת הריבית
האפקטיבית.
טו.

חכירות
 .1כללי
הסדרי חכירה מסווגים כחכירה מימונית כאשר תנאי החוזה מעבירים את כל הסיכונים וההטבות
המשמעותיים הנגזרים מהבעלות לחוכר .יתר החכירות ,באם קיימות ,מסווגות כחכירות תפעוליות.
 .2החכרת ציוד ,קרקעות ומבנים מידי הקבוצה
חכירה תפעולית
הכנסות מדמי שכירות בגין חכירה תפעולית מוכרות על בסיס הקו הישר על פני תקופת החכירה.
בהסדרי חכירה תפעולית בהם בתחילת תקופת החכירה לא מתקבלים דמי חכירה ,או מתקבלים דמי
חכיר ה מופחתים ,וכן כאשר ניתנות הטבות נוספות לחוכר ,מכירה הקבוצה בהכנסה על בסיס קו
ישר ,על פני תקופת החכירה.
 .3חכירת קרקעות ,רכבים ומבנים בידי הקבוצה
חכירה מימונית
חכירות קרקע )שאינן נדל"ן להשקעה הנמדד בשווי הוגן( ממינהל מקרקעי ישראל ,אשר התשלום
בגינן מבוצע מידי תקופה מסווגות כחכירות מימוניות .במועד תחילת החכירה מכירה הקבוצה
ב"רכוש קבוע" ומנגד בהתחייבות בגין החכירה המימונית וזאת על פי הנמוך מבין השווי ההוגן של
הקרקע לבין הערך הנוכחי של תשלומי החכירה המינימאליים .בתקופות עוקבות ,ההתחייבות
מטופלת כאמור לעיל והקרקע מופחתת על בסיס קו ישר על-פני יתרת תקופת החכירה ,תוך הכללת
אופציית הארכה ,אשר במועד ההתקשרות בחכירה ודאי באופן סביר כי תמומש.
חכירות קרקע )שאינן נדל"ן להשקעה הנמדד בשווי הוגן( ממינהל מקרקעי ישראל ,אשר דמי החכירה
שולמו במלואם מראש מסווגות כחכירות מימוניות .תשלומי החכירה הנדחים ששולמו במועד
תחילת החכירה מוצגים בדוח על המצב הכספי בסעיף "רכוש קבוע" ,ומופחתים על בסיס קו ישר על-
פני יתרת תקופת החכירה ,תוך הכללת אופציית הארכה.
חכירה תפעולית
הוצאות דמי שכירות בגין חכירה תפעולית הוכרו על בסיס הקו הישר על פני תקופת החכירה.

טז .הפרשות
הפרשות מוכרות כאשר לקבוצה קיימת מחויבות משפטית או מחויבות משתמעת כתוצאה מאירוע
שהתרחש בעבר ,בגינה 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 בספרים של ההפרשה הוא הערך הנוכחי של תזרימי המזומנים החזויים .שינויים בגין
ערך הזמן נזקפים לרווח והפסד.
כאשר כל הסכום או חלקו הדרוש ליישוב המחויבות בהווה צפוי להיות מושב על ידי צד שלישי ,מכירה
הקבוצה בנכס ,בגין ההשבה ,עד לגובה ההפרשה שהוכרה ,רק כאשר וודאי למעשה )(virtually certain
שהשיפוי יתקבל וכן ניתן לאומדו באופן מהימן.
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 .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.
נכסים והתחייבויות מיסים שוטפים מוצגים בקיזוז כאשר לישות קיימת זכות משפטית ניתנת
לאכיפה לקזז את הסכומים שהוכרו וכן כוונה לסלק על בסיס נטו או לממש את הנכס ולסלק את
ההתחייבות בו זמנית.
 .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
בדוח ות הכספיים .נכסי מסים נדחים מוכרים בגין כל ההפרשים הזמניים הניתנים לניכוי עד לסכום
שצפוי שתהיה הכנסה חייבת שכנגדה ניתן יהיה לנצל את ההפרש הזמני הניתן לניכוי.
הקבוצה לא יוצרת מיסים נדחים בגין הפרשים זמניים הנובעים מהכרה לראשונה במוניטין.
בחישוב המסים הנדחים לא מובאים בחשבון המסים שהיו חלים במקרה של מימוש ההשקעות
בחברות מוחזקות ,מאחר ולהערכת הנהלת הקבוצה ההפרשים הזמניים נשואים מסים נדחים אלו
הינם בשליטת הקבוצה ואינם צפויים להתהפך בעתיד הנראה לעין.
נכסים 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.
מסים נדחים בגין הפרשים זמניים המתייחסים לנדל"ן להשקעה נקבעים בהתבסס על שיעור המס
הצפוי בעת היפוך ההפרש הזמני ,תחת ההנחה כי היפוך זה ייעשה בדרך של מכירת הנכס.
יח .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.
עיקר עובדי הקבוצה חתומים על סעיף  14לחוק 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 .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.
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 .1הטבות לאחר סיום העסקה
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 דיווח .הערך הנוכחי של מחויבות הקבוצה בגין תכנית להטבה מוגדרת
ליום  31בדצמבר  2015נקבע באמצעות היוון תזרימי המזומנים העתידיים הצפויים בגין התכנית תוך
שימוש בשיעור היוון המתאים לתשואות שוק של אגרות חוב קונצרניות באיכות גבוהה הנקובות
במטבע בו ישולמו ההטבות בגין התכנית ,ובעלות תקופות פדיון הזהות בקירוב למועדי הסילוק
החזויים של התכנית .בהתאם למדיניות החשבונאית של הקבוצה ,עלות הריבית נטו נכללת בהוצאות
מימון בדוח על הרווח או הפסד.
רווחים והפסדים אקטואריים נזקפים לרווח הכולל האחר במועד היווצרותם .עלות שירות עבר
) (Past Service Costמוכרת מיידית בדוחות הרווח וההפסד של הקבוצה.
התחייבות הקבוצה בגין תכנית הטבה מוגדרת המוצגת בדוח על המצב הכספי כוללת את הערך
הנוכחי של המחויבות בגין הטבה מוגדרת ,בניכוי שוויים ההוגן של נכסי התוכנית.
לעניין תיקון  IAS19טיפול בהפקדות עובדים בהקשר של תוכנית להטבה מוגדרת ראה ביאור 3א'.
 .2הטבות עובדים לטווח קצר
הטבות עובדים לטווח קצר ,הן הטבות אשר צפויות להיות מסולקות במלואן לפני  12חודשים מתום
השנה בה ניתן השירות המזכה על ידי העובד.
הטבות עובדים לטווח קצר בחברה כוללות את התחייבות הקבוצה בגין היעדרויות לזמן קצר,
חופשה ,תשלומי מענקים בגין פיצויים ,בונוסים ושכר .הטבות אלו נזקפות לדוח רווח והפסד ,במועד
היווצרותן .ההטבות נמדדות על בסיס לא מהוון אותו חזויה החברה לשלם .הפרש בין גובה ההטבות
לזמן קצר להן זכאי העובד ,לבין הסכום ששולם בגינן מוכר כנכס ,או כהתחייבות.
 .3הטבות בגין פיטורין
הטבות בגין פיטורין הן הטבות אשר עומדות לתשלום כתוצאה מהחלטת הקבוצה לפטר עובדים לפני
מועד הפרישה הרגיל או מהחלטת עובד להסכים לפרישה מרצון בתמורה להטבות אלה.
התחייבות הקבוצה בגין הטבות בגין פיטורין נזקפת לרווח והפסד במועד בו אין באפשרות הקבוצה
לסגת מההצעה או במועד ההכרה בעלויות בגין שינוי מבני לפי  IAS 37אשר כוללות תשלום של
הטבות בגין פיטורין ,לפי המוקדם מבניהם.
סכום ההטבות נקבע תוך שימוש בשיעור היוון של אגרות חוב קונצרניות באיכות גבוהה.
יט .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.
כ.

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.
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נייר חדרה בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים
ביאור  - 2עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(
כ .שערי חליפין ובסיס ההצמדה )המשך(
) (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
4.247
3.902
 31בדצמבר 2015
4.725
3.889
 31בדצמבר 2014
%
%
שיעורי השינוי לתקופה של:
)(10.1
0.3
שנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר 2015
)(1.2
12.0
שנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר 2014

מדד המחירים לצרכן
מדד בגין בנקודות )*(
221.13
223.36
%
)(1.0
)(0.2

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

ביאור  - 3תקני דיווח כספי חדשים ,פרשנויות שפורסמו ותיקונים לתקנים
א .תיקונים לתקנים המשפיעים על התקופה הנוכחית ו/או על תקופות דיווח קודמות
 xתיקון " IAS 19הטבות עובד" )בדבר תכניות הטבה מוגדרות :הפקדות עובדים(
התיקון מבחין בין הפקדות עובדים או צדדים שלישיים המתייחסות לשירות לבין כאלו שאינן,
וקובע כי הפקדות אשר אינן מתייחסות לשירות )לדוגמה לכיסוי גירעונות בתוכנית( תשפענה על
מדידות מחדש בגין תכנית להטבה מוגדרת ,ואילו הפקדות המתייחסות לשירות תטופלנה כקיטון
לעלות השירות .עוד נקבע כי הפקדות הקשורות לשירות התלויות גם במספר שנות השירות תיפרסנה
על פי שיטת הזכאות החזויה .בנוסף ,התיקון מאפשר כי במקרה בו סכום ההפקדות הינו בלתי תלוי
במספר שנות השירות ,במקרה זה ניתן להפחית את עלות השירות השוטף בתקופה בה ניתן השירות
המתייחס .התיקון ייושם למפרע לתקופות דיווח שנתיות המתחילות ביום  1בינואר  ,2015או
לאחריו .יישום מוקדם אפשרי.
בשלב זה ,אין ביכולתה של הנהלת החברה לאמוד את השפעת יישום התיקון על מצבה הכספי ועל
תוצאות פעולותיה.
ב .תקנים ,פרשנויות ותיקונים לתקנים שפורסמו ואינם בתוקף ,ולא אומצו באימוץ מוקדם בידי הקבוצה,
אשר צפויה או עשויה להיות להם השפעה על תקופות עתידיות
" IFRS 15 xהכנסות בגין חוזים עם לקוחות"
התקן החדש קובע מנגנון מקיף ואחיד המסדיר את הטיפול החשבונאי בהכנסות הנובעות מחוזים עם
לקוחות .התקן מבטל את תקן חשבונאות בינלאומי " IAS 18הכנסות" ותקן חשבונאות בינלאומי
" IAS 11חוזי הקמה" והפרשנויות הנלוות להם .עיקרון הליבה של התקן הוא שההכרה בהכנסה
תשקף את העברת הסחורות או השירותים ללקוחות בסכום המייצג את ההטבות הכלכליות שהישות
צופה לקבל בתמורה להם .לשם כך ,קובע התקן כי ההכרה בהכנסה תתקיים כאשר הישות מעבירה
ללקוח את הסחורות ו/או השירותים המנויים בחוזה עמו באופן שהלקוח משיג שליטה על אותם
סחורות או שירותים.
התקן קובע מודל בעל חמישה שלבים ליישום עקרון זה:
 .1זיהוי החוזה )או החוזים( עם הלקוח.
 .2זיהוי מחויבויות הביצוע בחוזה.
 .3קביעת מחיר העסקה.
 .4הקצאת מחיר העסקה למחויבויות הביצוע.
 .5הכרה בהכנסה כאשר הישות משלימה מחויבות ביצוע.
יישום המודל תלוי בעובדות ובנסיבות ספציפיות לחוזה ומחייב ,לעיתים ,הפעלת שיקול דעת נרחב.
בנוסף ,קובע התקן דרישות גילוי נרחבות לגבי חוזים עם לקוחות ,האומדנים המשמעותיים
והשינויים בהם אשר שימשו בעת יישום הוראות התקן ,וזאת על מנת לאפשר למשתמשי הדוחות
הכספיים להבין את המהות ,הכמות ,העיתוי והמהימנות של ההכנסות ושל תזרימי המזומנים
הנובעים מהחוזים עם הלקוחות.
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נייר חדרה בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים
ביאור  - 3תקני דיווח כספי חדשים ,פרשנויות שפורסמו ותיקונים לתקנים )המשך(
ב .תקנים ,פרשנויות ותיקונים לתקנים שפורסמו ואינם בתוקף ,ולא אומצו באימוץ מוקדם בידי הקבוצה ,אשר
צפויה או עשויה להיות להם השפעה על תקופות עתידיות )המשך(
 xתיקון " IAS 19הטבות עובד" )בדבר תכניות הטבה מוגדרות :הפקדות עובדים )המשך(
התקן ייכנס לתוקף מחייב לגבי תקופות דיווח שנתיות המתחילות ביום  1בינואר  2018או לאחריו.
יישום מוקדם אפשרי .ככלל ,התקן ייושם למפרע ,אולם ישויות תהיינה רשאיות לבחור התאמות
מסוימות במסגרת הוראות המעבר של התקן לעניין יישומו לתקופות דיווח קודמות.
בשלב זה ,לומדת החברה את השפעת הוראות התקן על החוזים שלה עם לקוחותיה ועל אופן ההכרה
בהכנסה מהם .בחינה זו טרם נסתיימה.
 xתיקון " IAS 7דוח על תזרימי מזומנים" )בדבר גילויים אודות שינויים בהתחייבויות הנובעות
מפעילויות מימון
התיקון קובע כי נדרש לתת גילוי למידע שיאפשר למשתמשי הדוחות הכספיים להעריך את
השינויים בהתחייבויות אשר נובעות מפעילויות מימון ,הן שינויים הכרוכים בתזרימי מזומנים והן
שינויים שאינם כרוכים בתזרימי מזומנים.
התיקון ייושם בדרך של "מכאן ולהבא" לתקופות דיווח שנתיות המתחילות ביום  1בינואר  2017או
לאחריו .יישום מוקדם אפשרי .במועד היישום לראשונה של התיקון ,לא נדרש להציג מידע
השוואתי.
 IFRS16 xחכירות
התקן החדש אשר פורסם בחודש ינואר  2016מבטל את " IAS17חכירות" והפרשנויות הנלוות לו,
וקובע את הכללים להכרה ,מדידה ,הצגה וגילוי של חכירות ביחס לשני הצדדים לעסקה ,דהיינו
הלקוח )'חוכר'( והספק )'מחכיר'(.
התקן החדש מבטל את ההבחנה הקיימת כיום לגבי חוכר ,בין חכירות ממוניות לחכירות תפעוליות
וקובע מודל חשבונאי אחיד ביחס לכל סוגי החכירות .בהתאם למודל החדש ,בגין כל נכס חכור,
החוכר נדרש מחד להכיר בנכס בגין זכות השימוש ומאידך בהתחייבות פיננסית בגין דמי החכירה.
הוראות ההכרה בנכס והתחייבות כאמור לא יחולו לגבי נכסים החכורים לתקופה של עד  12חודשים
בלבד וכן ביחס לחכירות של נכסים בעלי ערך נמוך )דוגמת מחשבים אישיים(.
התקן אינו משנה את הטיפול החשבונאי הקיים כיום בספרי המחכיר.
התקן יכנס לתוקף מחייב לגבי תקופות דיווח שנתיות המתחילות ביום  1בינואר  2019או לאחריו.
יישום מוקדם אפשרי ,אך זאת בתנאי כי " IFRS15הכנסות מחוזים עם לקוחות" מיושם אף הוא.
ככלל ,התקן ייושם למפרע ,אולם ישויות תהיינה רשאיות לבחור התאמות מסוימות במסגרת
הוראות המעבר של התקן לעניין יישומו לתקופות דיווח קודמות.
החברה טרם בחנה את השפעת הוראות התקן על חוזים לחכירת נכסים שברשותה.
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
בספרים 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.
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.
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נייר חדרה בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים
ביאור  - 4שיקולי דעת חשבונאיים קריטיים ומקורות מפתח לאומדני אי וודאות )המשך(
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–
 xמיסים 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.
 xאומדן אורך החיים של פריטי הרכוש הקבוע-
הנהלת החברה בוחנת מדי תקופה את ערכי השייר ,שיטת הפחת ואורך החיים השימושיים של
הרכוש הקבוע.
 xמדידת הפרשות והתחייבויות תלויות -ראה ג) (1להלן.
 xמדידת מחויבות להטבה מוגדרת והטבות לעובדים  -ראה ג) (2להלן.
 xבחינת ירידת ערך של יחידות מניבות מזומנים – ראה ג) (3להלן.

ג .פירוט גורמי 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.
 .2הטבות עובדים
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
בספרים של התחייבויות החברה לתשלום הטבות לגמלאים ופיצויי פיטורין .החברה אומדת את
שיעור ההיוון אחת לשנה ,בהתבסס על שיעור היוון של אגרות חוב ממשלתיות עד ליום  31בדצמבר
 , 2014החל ממועד זה שיעור ההיוון נגזר מעקומת התשואה לאותו מועד של אג"ח קונצרניות
צמודות מדד ,אשר מדורגות  AA-ומעלה .הנחות מפתח אחרות נקבעות בהתבסס על התנאים
השוררים בשוק ,ועל בסיס הניסיון שנצבר בחברה.
 .3בחינת ירידת ערך של יחידות מניבות מזומנים
א .לצורך בחינת הצורך בהפרשה לירידת ערך של יחידות מניבות מזומנים בהתאם לIAS36-
התבססה הנהלת החברה ,בעיקר ,על הערכות שווי המבוצעות על ידי מעריכי שווי חיצוניים בלתי
תלויים בעלי ידע ,ניסיון וממומחיות נדרשת.
להלן היחידות מניבות המזומנים בגינן זוהו סימנים לירידת ערך ליום  31בדצמבר :2015
שם היחידה מניבת
המזומנים
ניירות כתיבה והדפסה

שיעור
הניכיון
11.3%

סכום בר השבה גבוה
מערכו בספרים
לא

כרמל פרנקל אינד

10%

כן
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ירידת ערך
נדרשת.
ראה ב' )(1
לא נדרשת.
ראה ב)(2

נייר חדרה בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים
ביאור  - 4שיקולי דעת חשבונאיים קריטיים ומקורות מפתח לאומדני אי וודאות )המשך(
ג .פירוט גורמי מפתח לאומדני אי וודאות )המשך(
 .3בחינת ירידת ערך של יחידות מניבות מזומנים )המשך(
א) .המשך(
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 האמור לעיל ,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.
ב.
 .1לאור אינדיקציות שעלו מתוצאות יחידה מניבת מזומנים ניירות כתיבה והדפסה ,השייכת
למגזר פעילות ניירות כתיבה והדפסה ,במהלך הרבעון הרביעי השנה ,כתוצאה מהמשך
הפסדים ברבעון הרביעי ,ומעיכוב בהחדרת הנייר הממוחזר ובשינוי בהערכת תחזית המכירה
העתידית של המוצר ,החברה בחנה באמצעות מעריך שווי חיצוני בלתי תלוי את הצורך
בהפרשה לירידת ערך .ההערכה בוצעה על בסיס שווי השימוש שלה ,בהתבסס על היוון
תזרימי המזומנים הצפויים לחברה DCF-בשיעור ניכיון לאחר מס של ,(12% :2014) 11.3%
שיעור צמיחה פרמננטי של  1.0%ואחוז ערך הגרט מסך השווי שנקבע בהערכה הינו כ86%-
) .(83.6% :2014נכסי הפעילות ,נטו של כתיבה והדפסה בספרי החברה ליום  31בדצמבר 2015
הסתכמו לסך של כ 183,500-אלפי ש"ח .מעריך השווי העריך את שווי השימוש הנגזר של
ניירות כתיבה והדפסה למועד זה בכ 144,600-אלפי ש"ח והתקבל כי שוויה של ניירות כתיבה
והדפסה נמוך מערכה בספרים בסך של כ 38,900-אלפי ש"ח וכתוצאה מכך הכירה החברה
בהפסד בגין ירידת ערך אשר נזקף להוצאות אחרות ,כנגד מחיקת רכוש קבוע בסך של כ-
 38,900אלפי ש"ח.
ביום  30בספטמבר  2014וביום  31בדצמבר  2014הכירה החברה בהפסד בגין ירידת ערך בסך
של כ 32,327-אלפי ש"ח ובסך של  61,200אלפי ש"ח בהתאמה.
 .2לאור אינדיקציות שעלו מתוצאות יחידה מניבת מזומנים כרמל פרנקל אינד )"כרמל"(,
השייכת למגזר פעילות אריזה וקרטון ,במהלך הרבעון הרביעי השנה ,לירידת ערך של היחידה,
כתוצאה משינוי בתנאים הכלכליים השוררים בענף .החברה בחנה באמצעות מעריך שווי
חיצוני בלתי תלוי את הצורך בהפרשה לירידת ערך .ההערכה בוצעה על בסיס שווי השימוש
שלה ,בהתבסס על היוון תזרימי המזומנים הצפויים לחברה DCF-בשיעור ניכיון לאחר מס של
 ,(10.7% :2014) 10%שיעור צמיחה פרמננטי של  3.0%ואחוז ערך הגרט מסך השווי שנקבע
בהערכה הינו כ .(61.7% :2014) 67%-נכסי הפעילות ,נטו של כרמל בספרי החברה ליום 31
בדצמבר  2015הסתכמו לסך של כ 209,000-אלפי ש"ח .מעריך השווי העריך את שווי השימוש
הנגזר של כרמל למועד זה בכ 227,900-אלפי ש"ח והתקבל כי שוויה של כרמל גבוה מערכה
בספרים.
ביום  31בדצמבר  2014הכירה החברה בהפסד בגין ירידת ערך בסך של כ 23,800 -אלפי ש"ח.
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נייר חדרה בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים
ביאור  - 5השקעות בחברות מוחזקות
א .פירוט חברות מאוחדות של החברה
ש ם

ה ח ב ר ה

חברות מאוחדות )*(:
אמניר תעשיות מיחזור בע"מ
גרפיטי שיווק ציוד משרדי ונייר
בע"מ
נייר חדרה ניירות אריזה ומיחזור
בע"מ
נייר חדרה פיתוח ותשתיות בע"מ

תחום הפעילות

מדינת
התאגדות

שיעור זכויות הבעלות
ליום  31בדצמבר
2014
2015
אחוז החזקה

היקף השקעה בחברה
מוחזקת
ליום  31בדצמבר
2014
2015
אלפי ש"ח

איסוף ועיבוד פסולת נייר
שיווק צרכי משרד

ישראל
ישראל

100.00
100.00

100.00
100.00

164,942
)(33,279

166,557
)(28,653

ייצור נייר אריזה

ישראל

100.00

100.00

39,468

27,116

ישראל

100.00

100.00

118,551

144,436

94.00

94.00

101,513

(**)97,855

100.00

100.00

-

)(102,223

100.00

100.00

)(7,395

)(14,567

-

49.90

-

155,588

אספקת שירותי תשתיות
ייצור מוצרי אריזה
ישראל
כרמל פרנקל אינד בע"מ )(1
וקרטון
ייצור ניירות כתיבה
נייר חדרה ניירות כתיבה והדפסה
ישראל
והדפסה
בע"מ )(2
כתיבה
ניירות
שיווק
והדפסה
כתיבה
ניירות
חדרה
נייר
ישראל
והדפסה
שיווק בע"מ
ייצור ושיווק מוצרי נייר
חברה כלולה עיקרית:
ישראל
ביתיים
חוגלה – קימברלי בע"מ
)*( לא כולל חברות לא פעילות
)**( התאמה לא מהותית של מספרי השוואה .ראה ביאור )2ז()(4

 .1בחודש נובמבר  2013רכשה החברה את מלוא ההחזקה ) (100%בפרנקל כ.ד .בע"מ  -חברה בת של
החברה) ,להלן " -חברת פרנקל"( בהתאם להסכם עם חברת פרנקל ובניו בע"מ )להלן “פרנקל”( ,אשר
החזיקה ערב העסקה ב 42.16%-מהון המניות המונפק והנפרע של חברת פרנקל ,לפיו תעביר פרנקל
לחברה את חלקה מהון המניות המונפק והנפרע של חברת פרנקל בתמורה ל 6%מהון המניות המונפק
והנפרע של "כרמל פרנקל אינד בע"מ" )להלן " -חברת כרמל"( ,חברה המאחדת את פעילות חברת
פרנקל וחברת כרמל מערכות מיכלים בע"מ )להלן " -עסקת ההעברה"(.
החברה ,החזיקה במישרין ובעקיפין ,ערב עסקת הרכישה  57.84%מהון המניות המונפק והנפרע של
"חברת פרנקל" ,ומחזיקה לאחר השלמת העסקת ב 94%-מהון המניות המונפק והנפרע של "חברת
כרמל" ופרנקל מחזיקה ביתרת .6%
עסקת ההעברה כללה ,בין היתר ,עסקת אופציית המכר )להלן "אופציית המכר"( החלה ממועד תום
תקופת החסימה ) 36חודשים ממועד השלמת העסקה( ועד למועד שהוא חמש שנים מיום השלמת
העסקה .פרנקל תהיה רשאית להודיע בכתב לחברה על רצונה למכור את חלקה של פרנקל במניות
כרמל ,והחברה תהיה חייבת לרכוש מפרנקל את חלקה של פרנקל במניות המוקצות ,במחיר של 7,500
אלפי ש"ח בצירוף הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן שבין המדד הידוע במועד חתימת ההסכם לבין
המדד הידוע במועד תשלום מחיר מימוש אופציית המכר על ידי פרנקל ,אשר עולים על  .5%אופציית
המכר ניתנת למימוש במלואה בלבד ,בפעם אחת בלבד.
מועד העברת המניות לחברה יסוכם בין הצדדים כך שההעברה והתשלום של התמורה ,יבוצעו
סימולטנית בתוך ,ולא יאוחר מחלוף 90 ,ימים ממועד מתן הודעת פרנקל על מימוש אופציית המכר.
המניות המועברות על ידי פרנקל לחברה ,תועברנה לחברה כשהן נקיות וחופשיות.
הטיפול החשבונאי אשר יושם בדוחות הכספיים לראשונה טופל בדרך של התאמה לא מהותית של
מספרי ההשוואה ראה ביאור ) 2ז( ).(4
עסקת ההעברה כללה ,בין היתר ,עסקת אופציית רכש )להלן "אופציית הרכש"( החלה ממועד תום
תקופת החסימה ) 36חודשים ממועד השלמת העסקה( ועד למועד שהוא חמש שנים מיום השלמת
העסקה .החברה תהיה רשאית להודיע בכתב לפרנקל על רצונה לרכוש את חלקה של פרנקל במניות
כרמל ,ופרנקל יהיה חייב למכור את חלקו במניות המוקצות ,במחיר של  8,500אלפי ש"ח .אופציית
הרכש ניתנת למימוש במלואה בלבד ,בפעם אחת בלבד.
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נייר חדרה בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים
ביאור  - 5השקעות בחברות מוחזקות )המשך(
א .פירוט חברות מאוחדות של החברה )המשך(
) .1המשך(
מועד העברת המניות לחברה יסוכם בין הצדדים כך שההעברה והתשלום של התמורה ,יבוצעו
סימולטנית בתוך ,ולא יאוחר מחלוף 90 ,ימים ממועד מתן הודעת החברה על מימוש אופציית הרכש.
המניות המועברות על ידי פרנקל לחברה ,תועברנה לחברה כשהן נקיות וחופשיות.
על אף האמור לעיל ,במקרה בו במועד מימוש אופציית הרכש גיא פרנקל ישמש כמנכ"ל כרמל ו/או
שימש כמנכ"ל כרמל בתקופה של  12חודשים לפני מועד מימוש אופציית הרכש ,מחיר רכישת המניות
מכוח אופציית הרכש ,יותאם ויהיה שווה לגבוה מבין ההון העצמי של כרמל חלקי  130מיליון כפול
 8,500אלפי ש"ח או  8,500אלפי ש"ח.
נכון למועד פרסום הדוחות הכספיים שוויה של אופציית הרכש אינו מהותי.
 .2במסגרת הליכי התייעלות ביצעה החברה רה-ארגון פנימי בהחזקותיה ,במסגרתו התקשרה החברה
ביום  21בדצמבר  2015בהסכם לרכישת פעילותה של נייר חדרה ניירות כתיבה והדפסה בע"מ לרבות
החזקותיה בחברה הבת נייר חדרה ניירות כתיבה והדפסה שיווק בע"מ .בדצמבר  2015אישרו
דירקטוריון החברה ואסיפת בעלי המניות של נייר חדרה ניירות כתיבה והדפסה בע"מ את פירוקה
מרצון.
ב .חברות כלולות
חוגלה -קימברלי בע"מ )להלן  -חוגלה-קימברלי(
חוגלה-קימברלי הוחזקה על ידי החברה ליום  31בדצמבר  2014בשיעור  49.9%ועל-ידי Kimberly Clark
 Corporationבשיעור של .50.1%

ביום  26בינואר  2015חתמה החברה ,בהמשך לאישור הדירקטוריון ,על הסכם )"העסקה"( למכירת מלוא
אחזקותיה ) ( 49.9%של החברה ,במישרין ובעקיפין ,בחברה הכלולה חוגלה-קימברלי )"חוגלה-קימברלי"(
לחברת קימברלי קלארק )"הרוכשת"( .להלן תיאור עיקרי העסקה:
 .1הרוכשת שילמה לחברה סכום כולל בסך של כ 650 -מיליון ש"ח )"מחיר המכירה"( ,חלקו בגין מכירת
מניות חוגלה קימברלי וחלקו כמפורט בסעיף ב' להלן בגין התחייבות אי-התחרות.
 .2במסגרת העסקה התחייבה החברה לאי-תחרות עם פעילויותיה הקיימות של חוגלה-קימברלי
)"התחייבות אי-התחרות"( .התחייבות אי-התחרות קיבלה אישור הרשויות )"אישור הרשויות"( והינה
בתוקף למשך תקופה של שלוש שנים ממועד השלמת העסקה.
במסגרת העסקה הוסכם ,בין היתר ,כי החברה תהיה רשאית להמשיך לפעול בפעילותיה הקיימות וכי
פעילות זו לא תחשב כתחרות עם פעילויותיה הקיימות של חוגלה-קימברלי.
בתמורה להתחייבות אי-התחרות ,הרוכשת תשלם לחברה סך כולל של  40מיליון ש"ח ,כדלקמן) :א(
סך של  14מיליון ש"ח שולם במועד השלמת העסקה; )ב( סך נוסף של  13מיליון ש"ח ישולם בחלוף
שנה ממועד התשלום הראשון; וכן )ג( סך נוסף של  13מיליון ש"ח ישולם בחלוף שנתיים ממועד
התשלום הראשון .יתרת הסכום שטרם שולמה בסך של כ 26-מיליוני ש"ח הועמדה על ידי הרוכשת
בנאמנות.
 .3השלמת העסקה היתה כפופה ,בין היתר ,לקבלת אישור ו/או לפטור מאישור הממונה על ההגבלים
העסקיים בישראל וכן בתורכיה.
 .4ביום  16במרס  ,2015לאחר שהתקיימו התנאים המתלים המפורטים בסעיף ב לעיל ,הושלמה העסקה,
והרוכשת העבירה לידי החברה את תמורת העסקה בדולר ארה"ב ,בסכום השווה למחיר המכירה,
מחושב על פי שער הדולר ביום שישי ,ה 13 -במרס  .2015סך התמורה שהתקבלה הסתכמה לסך של
כ 623-מיליוני ש"ח ,מתוכם  14מיליוני ש"ח עבור אי-תחרות וכן סך של כ 26-מיליוני ש"ח הופקדו
בנאמנות בהתאם להסכם המכירה.
החברה רשמה רווח הון ממימוש חוגלה-קימברלי בסך של כ 298.7-מיליון ש"ח ,נטו ממס.
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נייר חדרה בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים
ביאור  - 5השקעות בחברות מוחזקות )המשך(
פירוט חברות מאוחדות של החברה )המשך(
ג .פרטים בדבר יתרת הלוואות שהועמדו לחברות בנות המוחזקות במישרין על-ידי החברה
סכומי הלוואות שהועמדו לטובת
החברה הבת
ליום  31בדצמבר
2014
2015
אלפי ש"ח
שם החברה הבת
נייר חדרה – ניירות אריזה ומחזור בע"מ
255,000
170,000
(
*
)
בע"מ
נייר חדרה –ניירות כתיבה והדפסה
13,866
גרפיטי שיווק ציוד משרדי ונייר בע"מ
19,565
20,162
)*(ראה ביאור 5א).(2
ד .תנאי ההלוואות:

יתרות צמודות
ללא הצמדה

שיעורי הריבית השנתית
משוקללים
ליום  31בדצמבר
2015
%
4.00%
6.55%

סכומי הלוואות שהועמדו
לטובת החברה הבת
ליום  31בדצמבר
2014
2015
אלפי ש"ח
19,565
20,162
268,866
170,000
288,431
190,162

ביאור  – 6נדל"ן להשקעה
א .סכומים שהוכרו ברווח והפסד

לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר 2015
אלפי ש"ח
3,407

הכנסות שכירות מנדל"ן להשקעה

ב .קביעת השווי ההוגן של הנדל"ן להשקעה של הקבוצה
נדל"ן להשקעה מוצג בשווי הוגן כפי שנקבע בהערכת שווי שבוצעה על ידי מעריך שווי חיצוני מוכר ובעל
ניסיון רב בנוגע למיקום וסוג הנדל"ן שהוערך .השווי ההוגן מייצג את הסכום ביום ההערכה לפיו יוחלפו
הנכסים בין המוכר לקונה בעסקה בתנאי שוק לאחר שהצדדים פעלו בתבונה ובזהירות ללא כפייה לפי
תקני הערכות בינלאומיים .השווי ההוגן נקבע בהתבסס על:
 .1ליום  30בספטמבר  2015אמדה החברה את השווי ההוגן של הנדל"ן להשקעה שבבעלותה בנהריה
באמצעות שמאי חיצוני .בה תאם להערכת השווי שהתקבלה שוויו ההוגן של הנדל"ן להשקעה ליום
 30בספטמבר  2015נאמד בכ 28,600-אלפי ש"ח.
 .2כתוצאה ממכירת פעילות האנרגיה והשכרת הקרקע עליה תוקם תחנת הכח ל) ׁICP -ראה ביאור
13ג'( נכון ליום  30בספטמבר  2015אמדה החברה את השווי ההוגן של הנדל"ן להשקעה שבבעלותה
וסיווגה את הרכוש הקבוע כנדל"ן להשקעה באמצעות שמאי חיצוני .בהתאם להערכת השווי
שהתקבלה ,שוויו ההוגן של הנדל"ן להשקעה ליום  30בספטמבר  2015נאמד בכ 15,000-אלפי ש"ח.
השפעת השערוך ,נטו ממס בסך של כ 7,185 -אלפי ש"ח כתוצאה מהערכת השווי נרשמה כנגד קרן
הערכה מחדש בגין מעבר מרכוש קבוע לנדל"ן להשקעה.
ליום  31בדצמבר  2015לא היו סימנים המצביעים על שינוי בשווי ההוגן של נכסים אלו.
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)*( מוין מחדש
)**( ראה ביאורים 4ג') (3ו 14-יא

חלקי חילוף  -החלק שאינו
שוטף ,נטו

תשלומים על חשבון מכונות
וציוד ,נטו

כלי רכב
ריהוט וציוד משרדי )כולל
מחשבים(

מכונות וציוד

קרקע ובניינים על הקרקע הנ"ל

2,694,159

(*) 45,890

37,139

87,808

16,437

(*) 2,138,744

368,141

יתרה לתחילת
השנה

64,040

)(666

10,480

640

78

51,399

2,109

443,155

-

-

8,972

6,403

375,025

52,755

ה ע ל ו ת
גריעות
תוספות
במשך
במשך
השנה
השנה

34,246

-

34,246

-

-

-

-

יציאה
מאיחוד

30

2,280,798

45,224

13,373

79,476

10,112

1,815,118

317,495

1,600,333

-

-

46,991

15,079

1,378,615

159,648

94,250

-

-

5,065

674

80,939

7,572

פ ח ת
תוספות
יתרה
במשך
לתחילת
יתרה לגמר
שנה
השנה
השנה
אלפי ש"ח

א .הרכב הרכוש והפחת שנצבר בגינו ,לפי קבוצות עיקריות ,והתנועה בהם בשנת  ,2015הינם:

ביאור  -7רכוש קבוע

ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים

נייר חדרה בע"מ

65,610

-

-

-

-

(**) 65,610

-

הפסד
מירידת ערך

409,275

-

929,880 1,350,918

-

-

45,224

13,373

-

8,293

43,763

35,713

6,234

9,519

639,113 1,176,005

593

349,159

45,589

195,864

יתרה מופחתת
 31בדצמבר 2015

121,631

ש נ צ ב ר

גריעות
במשך
השנה

יתרה
לגמר
שנה

)*( מוין מחדש

חלקי חילוף  -החלק שאינו
שוטף ,נטו )*(

תשלומים על חשבון מכונות
וציוד ,נטו

כלי רכב
ריהוט וציוד משרדי )כולל
מחשבים(

מכונות וציוד )*(

קרקע ובניינים על הקרקע
הנ"ל

2,656,790

50,738

3,791

84,283

22,990

2,122,032

372,956

יתרה
לתחילת
השנה

62,750

)(4,848

6,842

3,819

486

52,865

3,586

תוספות
במשך
השנה

44,481

-

-

192

6,367

32,187

5,735

7,514

-

108

102

672

3,966

2,666

ה ע ל ו ת
גריעות
יציאה
במשך
מאיחוד
השנה

26,614

-

26,614

-

-

-

-

סיווג
ממוחזק
למכירה

31

2,694,159

45,890

37,139

87,808

16,437

2,138,744

368,141

1,423,674

-

-

44,843

20,238

1,201,885

156,708

106,644

-

-

2,387

1,136

96,258

111,562

-

-

-

-

111,562

-

40,239

-

-

160

6,060

30,483

3,536

1,308

-

-

79

235

607

387

1,600,333

-

-

46,991

15,079

1,378,615

159,648

1,093,826

45,890

37,139

40,817

1,358

760,129

208,493

ש נ צ ב ר
פ ח ת
גריעות
הפסד
תוספות
יציאה יתרה לגמר יתרה מופחתת
במשך
מירידת
במשך
 31בדצמבר 2014
שנה
מאיחוד
השנה
ערך
השנה

6,863

יתרה
לתחילת
יתרה לגמר
שנה
השנה
אלפי ש"ח

ב .הרכב הרכוש והפחת שנצבר בגינו ,לפי קבוצות עיקריות ,והתנועה בהם בשנת  ,2014הינם:

ביאור  -7רכוש קבוע )המשך(

ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים

נייר חדרה בע"מ

נייר חדרה בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים
ביאור  -7רכוש קבוע )המשך(
ג .הסעיף הינו לאחר ניכוי מענקי השקעה שהתקבלו בגין השקעות ב"מפעלים
מאושרים".
ד .הוצאות הפחת בשנים  2015ו 2014-הסתכמו ל 94,250 -אלפי ש"ח ו 106,644-אלפי
ש"ח ,בהתאמה .כמו כן ,בשנים  2015ו ,2014-נרשם הפסד בגין ירידת ערך בסך
 65,610ו 111,562 -אלפי ש"ח בהתאמה ,ראה ביאור 4ג')(3לעיל.
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 2015
רכישת נכסים בלתי מוחשיים
יתרה ליום  31בדצמבר 2015

5,046
1,271
6,317

3,082
3,082

14,437
14,437

40,394
40,394

62,959
1,271
64,230

עלות
יתרה ליום  1בינואר 2014
רכישת נכסים בלתי מוחשיים
יתרה ליום  31בדצמבר 2014

1,789
3,257
5,046

3,082
3,082

14,437
14,437

40,394
40,394

59,702
3,257
62,959

הפחתה שנצברה וירידת ערך :
יתרה ליום  1בינואר 2015
הפחתה
יתרה ליום  31בדצמבר 2015

2,087
865
2,952

3,082
3,082

12,730
150
12,880

36,295
546
36,841

54,194
1,561
55,755

1,638
449
2,087

3,082
3,082

12,730
12,730

28,303
7,992
36,295

45,753
8,441
54,194

3,365
2,959

-

1,557
1,707

3,553
4,099

8,475
8,765

הפחתה שנצברה וירידת ערך :
יתרה ליום  1בינואר 2014
הפחתה
יתרה ליום  31בדצמבר 2014
עלות מופחתת
ליום  31בדצמבר 2015
ליום  31בדצמבר 2014

ב .הפחתת נכסים בלתי מוחשיים מוצגת בדוח רווח והפסד במסגרת הסעיפים הבאים:
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2014
2015
אלפי ש"ח
100
177
1,696
881
795
503
5,850
8,441
1,561

עלות המכר
הוצאות מכירה ושיווק
הוצאות הנהלה וכלליות
הוצאות אחרות
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נייר חדרה בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים
ביאור  -9התחייבויות פיננסיות:
א .אגרות חוב
ליום  31בדצמבר
2015
אלפי ₪
סדרה
סה"כ
סדרה סדרה סדרה
סדרה
VI

יתרת אגרות החוב
)*(
בניכוי  -חלויות
שוטפות

IV

V

VI

III

2014
אלפי ש"ח
סדרה סדרה
V

IV

סה"כ

סדרה
III

546,023

- 208,608

70,789

574,761 825,420

39,260 312,911

95,240

1,022,172

28,738

- 104,304

23,596

28,738 156,638

39,260 104,304

23,810

196,112

517,285

- 104,304

47,193

546,023 668,782

- 208,607

71,430

826,060

)*( היתרות המפורטות לעיל אינן כוללות פרמיה והוצאות הנפקה נידחות בסך של 11,131
אלפי ש"ח )ליום  31בדצמבר  2014הוצאות בסך של  12,019אלפי ש"ח( אשר נוכו מיתרות
אגרות החוב.
מידע בדבר הסכמי האשראי המהותיים וסדרות אגרות החוב של הקבוצה ליום  31בדצמבר :2015
תאגיד
לווה

סך החוב
)באלפי ש"ח(

ריבית

תנאי ההלוואה
לוח הסילוקין
מנגנון הצמדה
יתרת אגרות חוב )סדרה  (3בסך של
הקרן והריבית על
אגרות החוב צמודות כ 70.7-מיליון ש"ח ,עומדת לפירעון ב3-
למדד הידוע )הבסיס תשלומים שנתיים שווים ב 10-בחודש יולי
כל שנה בשנים  2016עד .2018
– מדד מאי (2008

החברה

70,789

היתרה הבלתי מסולקת של איגרות
החוב נושאת ריבית של 4.65%
לשנה(*) .

החברה

208,608

היתרה הבלתי מסולקת של איגרות
החוב נושאת ריבית ממוצעת של
 5.85%לשנה .שיעור הניכיון
המשוקלל שנקבע ,החל על כלל
אגרות החוב )סדרה  (5שהנפיקה
החברה ,עומד על כ(*) .0.96285%-

לא צמוד

החברה

546,023

היתרה הבלתי מסולקת של איגרות
החוב נושאת ריבית ממוצעת של
 (**) 5.89%לשנה .שיעור הניכיון
המשוקלל שנקבע ,החל על כלל
אגרות החוב )סדרה  (6שהנפיקה
החברה ,עומד על כ.0.00859%-

לא צמוד

יתרת אגרות החוב )סדרה  (5בסך של
כ 208.6-מיליון ש"ח עומדת לפירעון ב2-
תשלומים שנתיים שווים ב 30-בחודש
נובמבר כל שנה בשנים  2016עד .2017
יתרת אגרות החוב של כ 546-מיליון ש"ח
עומדת לפירעון ב 9-תשלומים כדלקמן:
) (1בשלושה תשלומים שווים בשיעור של
חמישה אחוזים ) (5%ב 30-בחודש
דצמבר כל שנה בשנים  2016עד (2) ,2018
ארבעה תשלומים שווים בשיעור של
עשרה אחוזים ) (10%ב 30-בחודש
דצמבר בשנים  (3) 2019-2022שני
תשלומים שווים בשיעור של עשרים
אחוזים ) (20%ב 30-בחודש דצמבר
בשנים .2023-2024

)*( לאיגרות החוב לעיל לא קיימות התניות פיננסיות.
)**( התניות פיננסיות:
 .1החברה מתחייבת ,כי כל עוד אגרות החוב )סדרה  (6לא נפרעו במלואן ,החברה לא תיצור
ולא תסכים ליצור לטובת צד שלישי כלשהו שעבודים שוטפים בדרגה כלשהי על כלל
רכושה ,להבטחת כל חוב או התחייבות כלשהי ,מבלי שתפנה אל הנאמן בכתב קודם
ליצירת השעבוד ותודיע לו אודותיו וכן תיצור לטובת מחזיקי אגרות החוב )סדרה  ,(6בד
בבד ובעת ועונה אחת עם יצירת השעבוד לטובת הצד השלישי ,שעבוד שוטף ובדרגה שווה,
פרי פסו על פי יחס החובות ,להבטחת היתרה הבלתי מסולקת של החוב כלפי המחזיקים,
וכי שעבוד זה יהיה בתוקף כל עוד אגרות החוב )סדרה  (6לא נפרעו במלואן או עד לביטול
השעבוד אשר ניתן לטובת הצד השלישי האמור.
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נייר חדרה בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים
ביאור  - 9התחייבויות פיננסיות )המשך(
א .אגרות חוב )המשך(
)**( התניות פיננסיות) :המשך(
 .2החברה מתחייבת כי כל זמן שאגרות החוב טרם נפרעו במלואן ,היחס בין ההון העצמי של
החברה לבין סך המאזן המאוחד של החברה ,על פי דוחותיה הכספיים המאוחדים
הרבעוניים או השנתיים ,המבוקרים או הסקורים האחרונים שפורסמו על ידי החברה
קודם למועד הבדיקה ,לפי העניין ,לא יפחת משיעור של  23%למשך תקופה העולה על שני
רבעונים רצופים .נכון ליום  31בדצמבר  2015עמד היחס על .38.39%
יובהר כי ,היה ויחס הון עצמי למאזן ,יהא בין  17%לפחות לבין  ,23%לא תיחשב החברה
כמפרה את ההתחייבות האמורה .במקרה כאמור לתקופה העולה על שני רבעונים רצופים
לפחות ,בתום שני הרבעונים האמורים יעלה שיעור הריבית השנתית שתישא יתרת הקרן
הבלתי מסולקת של אגרות החוב בשיעור של  0.25%מעבר לשיעור הריבית השנתית
שתישאנה אגרות החוב קודם להעלאת שיעור הריבית השנתית כאמור .להסרת ספק
מובהר כי שיעור הריבית השנתית לא יועלה בגין יחס ההון העצמי למאזן של החברה ,ככל
שיהיה ,ביותר מ.0.25%-
יובהר ,כי במקרה שלאחר העלאת שיעור הריבית השנתית כאמור בסעיף זה לעיל ,יעלה
יחס הון עצמי למאזן לשיעור של  23%לפחות אז יקטן שיעור הריבית השנתית שישולם
על-ידי החברה למחזיקי אגרות החוב בשיעור של .0.25%
 .3החברה מתחייבת כי כל זמן שאגרות החוב טרם נפרעו במלואן ,ההון העצמי של החברה
לא יפחת מסך של ) 400ארבע מאות( מיליוני ש"ח למשך תקופה העולה על שני רבעונים
עוקבים.
 .4החברה מתחייבת שלא לבצע חלוקת דיבידנד ו/או רכישה עצמית של מניותיה באם לאחר
חלוקת הדיבידנד ו/או הרכישה העצמית ,לפי העניין ,יפחת הונה העצמי ,על פי דוחותיה
הכספיים המאוחדים הסקורים או המבוקרים של החברה ,לפי העניין ,אל מתחת ל500-
)חמש מאות( מיליוני ש"ח.
ככל שהחברה אינה עומדת באיזו מאמות המידה האמורות ,תדווח על כך בדוח מיידי
למחזיקים.
נכון ליום  31בדצמבר  2015החברה עומדת בהתניות אלה.
ב .סדרה  ,6הרחבות 2014
 .1ביום  28בינואר  2014וביום  3בפברואר  2014הנפיקה החברה חבילה הכוללת ,אגרות חוב
)סדרה  (6של החברה ,על דרך של הרחבת סדרה שהונפקה ביום  27ביוני  ,2013וכן כתבי
אופציה )סדרה א'(.
החברה הקצתה  142,772אלפי ש"ח ע.נ אגרות חוב )סדרה  (6שאינן צמודות בתמורה
כספית של  144,162אלפי ש"ח ובריבית של .5.89%
במסגרת ההרחבה הונפקו  95,181חבילות אשר כללו  1,500אג"ח ע.נ .ו 2-כתבי אופציה ,כל
אחת .כתבי האופציה ניתנים למימוש בכל יום מסחר ,החל מיום רישומם של כתבי
האופציה למסחר בבורסה ועד ליום  18בינואר  ,2017באופן שכל כתב אופציה )סדרה א'(
יהיה ניתן למימוש למנייה רגילה אחת של החברה ,כנגד תשלום במזומן של מחיר מימוש
בסך של  205.8ש"ח לאופציה .כתב האופציה )סדרה א'( אשר לא ימומש עד לתום תקופת
המימוש ,יפקע ויהיה בטל ולא תהיה למחזיק בו כל זכות או תביעה שהיא .סך כתבי
האופציה שהונפקו מסתכם לסך של  190,362אופציות ,בדבר הנפקת כתבי האופציה ראה
ביאור 11ד'  .סך התמורה נטו שהתקבלה בגין כתבי האופציה בניכוי הוצאות הנפקה
הסתכמה לסך של כ 3,868-אלפי ש"ח.
 .2ביום  3ביולי 2014 ,אישר דירקטוריון החברה ביצועה של הקצאה פרטית של אגרות החוב
)סדרה  ,(6על דרך של הרחבת סדרה שהונפקה ביום  27ביוני .2013
הקצאת אגרות החוב )סדרה  (6הינה בהיקף של  175,493אלפי ש"ח ע.נ .כך שלאחר
השלמת ההקצאה הפרטית ,עמדה סדרת אגרות החוב )סדרה  ,(6על סך כולל של 430,765
אלפי ש"ח ע.נ.
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נייר חדרה בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים
ביאור  - 9התחייבויות פיננסיות )המשך(
ב .סדרה  ,6הרחבות ) 2014המשך(
) .2המשך(
אגרות החוב )סדרה  (6הוקצו לפי מחיר של  1,060ש"ע עבור כל  1,000ש"ח ע.נ ,.ובריבית
של  5.89%ללא הצמדה.
סך התמורה נטו שהתקבלה בחברה בגין ההקצאה הפרטית בניכוי הוצאות הנפקה,
מסתכמת בסך של כ 184,399 -אלפי ש"ח.
תנאיהן של אגרות החוב )סדרה  (6שהוקצו במסגרת ההקצאה הפרטית הינם זהים ,לכל
דבר ועניין ,לתנאיהן של אגרות החוב )סדרה  ,(6ומהוות ,החל ממועד רישומן למסחר
בבורסה ,סדרה אחת לכל דבר ועניין ביחד עם אגרות החוב )סדרה  (6שבמחזור שהנפיקה
החברה כאמור.
 .3ביום  1באוקטובר 2014 ,אישר דירקטוריון החברה ביצועה של הקצאה פרטית של אגרות
החוב )סדרה  ,(6על דרך של הרחבת סדרה שהונפקה ביום  27ביוני .2013
הקצאת אגרות החוב )סדרה  (6הינה בהיקף של  143,996אלפי ש"ח ע.נ .כך שלאחר
השלמת ההקצאה הפרטית ,עומדת סדרת אגרות החוב )סדרה  (6ליום  31בדצמבר ,2014
על סך כולל של  574,761אלפי ש"ח ע.נ.
אגרות החוב )סדרה  (6הוקצו לפי מחיר של  1,043ש"ע עבור כל  1,000ש"ח ע.נ ,.ובריבית
של  5.89%ללא הצמדה.
סך התמורה נטו שהתקבלה בחברה בגין ההקצאה הפרטית בניכוי הוצאות הנפקה,
מסתכמת בסך של כ 148,887-אלפי ש"ח.
תנאיהן של אגרות החוב )סדרה  (6שהוקצו במסגרת ההקצאה הפרטית הינם זהים ,לכל
דבר ועניין ,לתנאיהן של אגרות החוב )סדרה  ,(6ומהוות ,החל ממועד רישומן למסחר
בבורסה ,סדרה אחת לכל דבר ועניין ביחד עם אגרות החוב )סדרה  (6שבמחזור שהנפיקה
החברה כאמור.

ג .אשראי מתאגידים בנקאיים ומנותני אשראי אחרים
 (1הרכב:
התחייבויות
שוטפות
שיעור ריבית
ליום  31בדצמבר
שנתית
2014
2015
אלפי ש"ח
%
178,935
65,671
2.2
אשראי לזמן קצר
הלוואות:
39,581
28,184
5.1
ללא הצמדה
2,766
2,514
5.5
במטבע חוץ
סה"כ אשראי מתאגידים
221,282
96,369
בנקאיים ונותני אשראי אחרים

שיעור ריבית
שנתית משוקללת
%
הלוואות:
בריבית קבועה
בריבית משתנה
סה"כ הלוואות

5.4
3.1

התחייבויות לא
שוטפות
ליום  31בדצמבר
2014
2015
אלפי ש"ח
-

סך הכל
ליום  31בדצמבר
2014
2015
אלפי ש"ח
178,935
65,671

28,014
5,712

63,161
9,111

56,198
8,226

102,742
11,877

33,726

72,272

130,095

293,554

ליום  31בדצמבר
2015
אלפי ש"ח

ליום  31בדצמבר
2014
אלפי ש"ח

58,124
6,300
64,424

89,914
24,705
114,619
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נייר חדרה בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים
ביאור  - 10הטבות לעובדים
ליום  31בדצמבר
2014
2015
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח

א .ההרכב

הטבות לאחר סיום העסקה במסגרת תכניות להטבה מוגדרת:
התחייבות בגין פיצויי פרישה ופיטורין ,נטו
הטבות לגמלאים
הטבות בגין פיטורין )ראה  2א' )ג'( להלן(:
הטבות עובד לטווח קצר:
שכר עבודה ,משכורת וסוציאליות
חלויות שוטפות של הטבות בגין פיטורין
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 14ג' )(2
לא שוטף

ב.

7,131
13,136
20,267
20,303
40,570

7,795
14,187
21,982
27,227
49,209

32,467
9,135
21,105
62,707

48,671
8,661
23,374
80,706

226
226

322
322

62,707
40,796
103,503

80,706
49,531
130,237

הטבות לאחר סיום העסקה
 (1הטבות לאחר סיום העסקה במסגרת תוכניות להפקדה מוגדרת
תוכניות בגין פיצויי פרישה ופיטורין
לחברה ולחברות מאוחדות אישור ממשרד העבודה והרווחה בהתאם לסעיף  14לחוק
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 ב רווח והפסד בגין תוכניות להפקדה מוגדרת
בשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר  2015הינו סך של כ 19,960 -אלפי ש"ח ):2014
 19,073אלפי ש"ח 19,611 :2013 ,אלפי ש"ח(.
(2

הטבות 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
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נייר חדרה בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים
ביאור  - 10הטבות לעובדים )המשך(
ב .הטבות לאחר סיום העסקה )המשך(
 (2הטבות לאחר סיום העסקה במסגרת תוכניות להטבה מוגדרת )המשך(
א( כללי )המשך(
הטבות לגמלאים
הטבות לגמלאים ,הן הטבות אשר צפוי כי ינוצלו או אשר עומדים לתשלום בתקופה
העולה על  12חודשים מתום התקופה בה סופק השירות המזכה בהטבה.
הטבות לגמלאים בחברה כוללות התחייבויות בגין שי לחג לגמלאים .רווחים
והפסדים אקטואריים בגינן נזקפים 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
בשיעור היוון המותאם לתשואות השוק על אגרות חוב קונצרניות באיכות גבוהה
)ראה ביאור )(2)10ג( להלן( ,הנקובות במטבע בו ישולמו ההטבות לגמלאים ,ובעלות
תקופות פדיון הזהות בקירוב למועדי הסילוק החזויים של ההטבות לגמלאים.
רווחים והפסדים אקטואריים בגינן נזקפים לעודפים במועד היווצרותם .עלות
שירות עבר ) (Past Service Costמוכרת מיידית בדוחות הכספיים של החברה.
ב( סכומים שהוכרו ברווח והפסד בגין הטבות עובדים לאחר סיום העסקה במסגרת
תוכניות להטבה מוגדרת
לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר
2014
2015
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
ההוצאה נכללה בסעיפים הבאים:
2,505
784
עלות המכר
114
הוצאות מכירה
446
331
הוצאות הנהלה וכלליות
703
744
הוצאות מימון
3,654
1,973
ג( ההנחות האקטואריות העיקריות לתום תקופת הדיווח בגין הטבות עובדים לאחר
סיום ההעסקה
ליום  31בדצמבר
2014
2015
%
%
שיעורי ההיוון
3.4%
3.7%
חזויים
משכורות
העלאות
שיעורי
2.4%
3.0%
שיעורי תחלופה ועזיבה
9.3%
8.2%
ההנחות בדבר שיעור התמותה העתידי מבוססות על נתונים סטטיסטיים ועל לוחות
תמותה שפורסמו על ידי הממונה על שוק ההון במשרד האוצר בחוזר פנסיה
 2013-3-1מעודכנים ליום  31בדצמבר  2015תוחלת החיים הממוצעת הצפויה לגבר
שפרש בגיל  67היא  19.4שנים לגברים ואישה שפרשה בגיל  62-64היא 24.9-26.9
שנים לנשים.
 (3הטבות בגין פיטורין
ההטבות כוללות התחייבות בגין פרישה מוקדמת.
בהמשך לתהליכי ההתייעלות והחיסכון בהם נקטה החברה ,וכחלק מהם ,חתמה החברה
ביום  23במרס  2015על תיקון להסכם הקיבוצי הכולל בין היתר הסכמות בין החברה לבין
העובדים המאורגנים על פרישה מוקדמת של עד  20עובדים מאורגנים בתנאים המקובלים
בחברה ובהסכמות בין הצדדים.
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נייר חדרה בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים
ביאור  - 10הטבות לעובדים )המשך(
ב .הטבות לאחר סיום העסקה )המשך(
 (3הטבות בגין פיטורין )המשך(
בעקבות ההסכם החברה הפרישה בדוחותיה הכספיים לשנת  2015את עלות הפרישה
שהסתכמה לסך של כ 5.1-מיליוני ש"ח בגין עובדי החברות המתאחדות אשר פרשו
בפרישה מוקדמת.
ביאור  - 11הון ,קרנות ועודפים
א .הון המניות
הון המניות מורכב ממניות רגילות בנות  0.01ש"ח ,כדלקמן:
רשום
20,000,000
200,000

 31בדצמבר
2014
2015
מונפק ונפרע
5,089,811
6,385,031
50,898
63,850

מניות רגילות בנות ₪ 0.01
הסכום בש"ח
ביום  10בדצמבר  ,2015פרסמה החברה דוח הצעת מדף להנפקה ורישום למסחר של מניות
רגילות על פי תשקיף המדף .במסגרת זו הנפיקה החברה  1,295,220מניות רגילות בתמורה
לכ 150-מיליון ש"ח.
המניות נסחרות בבורסות לניירות ערך בתל-אביב לפי שער של  115.2ש"ח למניה ליום 31
בדצמבר  .2015בדבר הנפקת כתבי אופציות ראה ד' להלן.
ב .פירוט התוכניות של הקצאת כתבי אופציה לבעלי תפקידים בחברה
 .1בחודש מרץ בשנת  2014אישר דירקטוריון החברה תכניות להקצאה ,ללא תמורה ,של
כתבי אופציה בלתי סחירים ,ליו"ר דירקטוריון החברה היוצא ,מר יוחנן לוקר  ,למנכ"ל
החברה היוצא ,מר עופר בלוך ,ולתשעה נושאי משרה בחברה .במסגרת התוכנית ,הוקצו
 162,277כתבי אופציה ,מתוכם  24,977כתבי אופציה למר יוחנן לוקר ,כתוצאה מסיום
עבודתו בעקבות שינוי בעלי השליטה במהלך המחצית השנייה של  2015נזקפה לרווח
והפסד הוצאה בסך של כ 1,015-אלפי ש"ח בעקבות האצת תקופת ההבשלה של האופציות,
בנוסף לפקיעת כל האופציות שהוענקו לו.
כ 46,125 -כתבי אופציה למר עופר בלוך  -כתבי האופציה חולטו בסוף שנת .2014
וכ 91,175 -כתבי אופציה לתשעה נושאי משרה -כחלק משינוי בשדרת הניהול של החברה
במהלך השנים  2015-2014עזבו  5נושאי בגינם חולטו כ 31,591 -אופציות וכ19,419 -
אופציות בהתאמה.
במהלך המחצית השנייה של  2015נזקפה לרווח והפסד הוצאה בסך של כ 754-אלפי ש"ח.
בעקבות האצת תקופת ההבשלה ופקיעתן של האופציות בגין מר גיא ידלין ,אשר סיים את
עבודתו עקב שינוי בעלי השליטה בחברה .בגין שאר נושאי המשרה נזקפה לרווח והפסד
הוצאה בנטו של כ 435 -אלפי ש"ח.
כל כתבי האופציה הוקצו במסלול הוני בהתאם להוראות רשויות המס וביום  30באפריל
 2014אושרה ההקצאה במעמד האסיפה הכללית.
 .2בימים  21ביולי  2014ו 23-ביולי  ,2014אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה,
בהתאמה ,את התקשרותה של החברה בחוזה העסקה אישי עם מר שלמה לירן ,כמנכ"ל
החברה .במסגרת חוזה ההעסקה ,הוסכם על הקצאה של  61,078אופציות הניתנות
למימוש למניות רגילות ע.נ  0.01ש"ח כל אחת.
כתבי האופציה הוקצו במסלול הוני בהתאם להוראות רשויות המס וההקצאה אושרה ע"י
האסיפה הכללית ביום  4בספטמבר .2014
ביום  23בפברואר  2015כתוצאה מסיום העסקתו של מר שלמה לירן חולטו כל האופציות
שהוענקו לו.
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נייר חדרה בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים
ביאור  - 11הון ,קרנות ועודפים )המשך(
ב .פירוט התוכניות של הקצאת כתבי אופציה לבעלי תפקידים בחברה )המשך(

התוכנית

 .3בימים  17בנובמבר  2014ו 19-בנובמבר  ,2014אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה,
בהתאמה ,את התקשרותה של החברה בחוזה העסקה אישי עם מר גדי קוניא ,כסמנכ"ל
הכספים של החברה וכיום ממלא מקום המנכ"ל .במסגרת חוזה ההעסקה ,הוסכם על
הקצאה של  30,668אופציות הניתנות למימוש למניות רגילות ע.נ  0.01ש"ח כל אחת,
כחלק מתנאי העסקתו .במהלך שנת  2015נזקפה לרווח והפסד הוצאה בסך של כ372-
אלפי ש"ח.
כתבי האופציה הוקצו במסלול הוני בהתאם להוראות רשויות המס .2014
סך הכל הוקצו  254,023כתבי אופציה .להלן תיאור התנאים העיקריים של התוכנית:
שער המניה
אופן
במועד
תנאי ההבשלה תוספת
מועד
מועד
סילוק
ההענקה
ההענקה ההענקה הפקיעה ותנאים נוספים המימוש
תיאור התוכנית
ש"ח

תוכנית א' כתבי אופציה שהוענקו
לעובדי החברה
למימוש למניות
החברה )*(
תוכנית ב' כתבי אופציה שהוענקו
ליו"ר דירקטוריון
ומנכ"ל החברה
היוצא)*(
תוכנית ג' כתבי אופציה שהוענקו
למנכ"ל החברה הפורש
)*(
תוכנית ד' כתבי אופציה שהוענקו
לממלא מקום מנכ"ל
החברה

סילוק
במניות
סילוק
במניות
סילוק
במניות
סילוק
במניות

ש"ח

שווי הוגן
במועד
ההענקה
אלפי ש"ח

 5שנים
 09/03/2014ממועד
ההבשלה

)(1

194.97

181.3

(**) 6,254

 2-3שנים
 09/03/2014ממועד
ההבשלה

)(2

194.97

181.3

(**) 3,416

)(3

159.42

139.6

(**) 1,967

)(4

143.76

125.5

(**) 1,241

 2-3שנים
 23/07/2014ממועד
ההבשלה
 5שנים
 19/11/2014ממועד
ההבשלה

)*( לגבי פקיעת אופציות בגין סיום העסקת עובדים ראה סעיף ב ) (1)-(3לעיל.
)(1
)(2
)(3
)(4

המניות תבשלנה בהדרגה ב 13 -במרס בשנים  ,2017 - 2015כך שבכל שנה תבשלנה שליש מכמות
המניות שהוענקו ,ובלבד שהנושא משרה ימשיך לעבוד בחברה עד למועדי ההבשלה הרלוונטיים.
המניות תבשלנה בהדרגה ב 13 -במרס בשנים  ,2018 - 2015כך שבכל שנה תבשלנה רבע מכמות
המניות שהוענקו ,ובלבד שהמנכ"ל היוצא ימשיך לעבוד בחברה עד למועדי ההבשלה הרלוונטיים.
במהלך שנת  2015פקעו כל האופציות של תוכנית ב'.
המניות תבשלנה בהדרגה ב 23-ביולי בשנים  ,2015-2018כך שבכל שנה תבשלנה רבע מכמות המניות
שהוענקו ,ובלבד שהמנכ"ל ימשיך לעבוד בחברה עד למועדי ההבשלה הרלוונטיים .במהלך שנת 2015
חולטו כל האופציות של תוכנית ג'.
המניות תבשלנה בהדרגה ב 19-בנובמבר בשנים  ,2015-2017כך שבכל שנה תבשלנה שליש מכמות
המניות שהוענקו ,ובלבד שימשיך לעבוד בחברה עד למועדי ההבשלה הרלוונטיים.

)**( סכומי ההוצאה בגין הענקות מיום  9במרץ 23 ,2014 ,ביולי 2014 ,ו 19 -בנובמבר 2014 ,בסך של 9,670
אלפי ש"ח 1,967 ,אלפי ש"ח ו 1,241 -אלפי ש"ח ,בהתאמה ,ייזקפו לדוח רווח והפסד על פני תקופת
ההבשלה.
שווי הוגן של מכשירים הוניים שהוענקו במהלך השנה
השווי ההוגן של כתבי האופציה שהוענקו כאמור לעיל ,נאמד תוך יישום המודל הבינומי.
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
ביאור  - 11הון ,קרנות ועודפים )המשך(
ב .פירוט התוכניות של הקצאת כתבי אופציה לבעלי תפקידים בחברה )המשך(
שווי הוגן של מכשירים הוניים שהוענקו במהלך השנה )המשך(
להלן הפרמטרים אשר שימשו ביישום המודל:
תוכנית ד'
תוכנית ג'
תוכנית ב'
תוכנית א'
רכיב
124.6
144.9
181.3
181.3
מחיר מניה ממוצע )בש"ח(
143.8
159.4
194.97
194.97
מחיר מימוש )בש"ח(
31.47%-33.88% 27.38%-34.24% 28.09%-35.41% 33.10%-35.41%
תנודתיות צפויה )*(
אורך חיי כתבי האופציה
6-8
4-6
4-6
6-8
)בשנים( )*(
1.48%-1.97%
1.37%-2.07%
1.62%-2.49%
2.49%-3.09%
שיעור הריבית חסרת סיכון
0%
0%
0%
0%
שיעור דיבידנד צפוי
)*( 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 )לרבות המנכ"ל וסמנכ"ל הכספים( בכתבי האופציה שהוענקו להם בהתחשב
בתפקידם בחברה ובניסיון העבר של החברה.
ג .פרטים נוספים באשר לכתבי אופציה שהוענקו לעובדים:
2015
מספר
האופציות
כתבי אופציה שהוענקו לעובדים אשר:
קיימות במחזור לתחילת התקופה
פקעו
הוענקו
חולטו
קיימות במחזור לתום התקופה

188,479
)(39,301
)(78,346
70,832

ממוצע
משוקלל של
מחיר המימוש
129.93
172.8

2014
מספר
האופציות
46,990
)(46,990
254,023
)(65,544
188,479

ממוצע
משוקלל של
מחיר המימוש
223.96
180.24
194.97
129.93

ד .הנפקת אופציות במסגרת הרחבת אג"ח סדרה 6
ביום  28בינואר  2014וביום  3בפברואר  2014הונפקה חבילה הכוללת ,הרחבת סדרת אג"ח 6
והנפקת כתבי אופציות )סדרה א'( )ראה ביאור 9ב'(.
במסגרת החבילה הונפקו  95,181חבילות אשר כללו  1,500אג"ח ע.נ .ו 2-כתבי אופציה ,כל
אחת.
סך כתבי האופציה שהונפקו מסתכם לסך של  190,363אופציות .כתבי האופציה ניתנים
למימוש בכל יום מסחר ,החל מיום רישומם של כתבי האופציה למסחר בבורסה ועד ליום 18
בינואר  ,2017באופן שכל כתב אופציה )סדרה א'( יהיה ניתן למימוש למנייה רגילה אחת של
החברה ,כנגד תשלום במזומן של מחיר מימוש בסך של  205.8ש"ח לאופציה .כתב האופציה
)סדרה א'( אשר לא ימומש עד לתום תקופת המימוש ,יפקע ויהיה בטל ולא תהיה למחזיק בו כל
זכות או תביעה שהיא .בהנחה שכל כמות כתבי האופציה תמומש ,התמורה בגין מימוש
האופציות למניות מסתכמת לסך של כ 39.2-מיליוני ש"ח בין השנים .2016-2017
נכון למועד חתימת הדוחות הכספיים הונה המונפק והנפרע של החברה הינו  6,385,031מניות
רגילות .בהנחה שכל כמות כתבי האופציה תמומש ,בהתאם לתנאי כתבי האופציה ,הונה
המונפק והנפרע של החברה יהיה  6,575,393מניות רגילות.
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)*( מוין מחדש

סה"כ

הפסדים והטבות מס שלא נוצלו
הפסדים לצרכי מס )*(

הפרשים זמניים
נכסים בלתי מוחשיים
נדל"ן להשקעה
רכוש קבוע
הפרשה להטבות עובדים
חובות מסופקים
מלאי
הוצאות שכירות מראש )*(
נכס פיננסי בשווי הוגן דרך רווח
והפסד
סה"כ

)(4,460

178,696

)(226
)(183,156

)(1,861
)(214,233
24,130
8,915
119
-

יתרה ליום
 1בינואר 2014

הרכב נכסי )התחייבויות( מס נדחה מפורטים כדלהלן:

א .יתרות מסים נדחים

ביאור  - 12מסים על ההכנסה:

190

)(12,832

226
13,022

1,861
17,124
)(2,722
)(359
)(3,108

הוכר ברווח
והפסד

41

868

-

868

868
-

הוכר ברווח
כולל אחר

)(3,402

165,864

)(169,266

)(197,109
22,276
8,556
119
)(3,108

אלפי ₪

יתרה ליום
 31בדצמבר 2014

ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים
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14,472

)(22,601

37,073

43,796
)(8,100
)(447
1,824

הוכר ברווח
והפסד

)(3,017

-

)(3,017

)(2,600
)(417
-

הוכר ברווח כולל
אחר

8,053

143,263

)(135,210

)(2,600
)(153,313
13,759
8,109
119
)(1,284

יתרה ליום
 31בדצמבר2015

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

ליום  31בדצמבר
2014
2015

אלפי ש"ח

בנכסים לא שוטפים-נכסי מסים נדחים
בהתחייבויות לא שוטפות -התחייבויות מסים
נדחים
סה"כ
ב .סכומים שלא הוכרו בגינם נכסי מס נדחה

הפסד עסקי לצרכי מס
הפסד ריאלי מניירות ערך

אלפי ש"ח

8,053

1,480

8,053

)(4,882
)(3,402

לשנה שנסתיימה ביום
 31בדצמבר
2014
2015
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
198,880
204,263
11,786
11,786
210,666
216,049

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 ברווח והפסד:
לשנה שנסתיימה ביום
 31בדצמבר
2013
2014
2015
אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח
בגין השנה המדווחת:
352
504
140,303
שוטפים
)(3,424
)(5,013
1,678
שנים קודמות
)(24,764
)(190
)(14,472
נדחים בגין תקופת הדוח
1,305
נדחים בגין שינוי שיעור המס
)(26,531
)(4,699
127,509
סה"כ הוצאות )הכנסות( מסים על הכנסה
המסים השוטפים בשנת  2015חושבו לפי שיעור ממוצע של  ,26.5%בשנת – 2014
 ,26.5%בשנת  25% - 2013ראה ה' להלן.
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נייר חדרה בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים
ביאור  - 12מסים על ההכנסה )המשך(
ד .התאמת הוצאות )הכנסות( מסים לרווח )הפסד(:

סה"כ רווח )הפסד( לפני מסים על ההכנסה
שיעור רווח מס סטטוטורי
הכנסות מס לפי שיעור מס סטטוטורי
תוספת )חסכון( במס בגין:
חלק החברה רווחים לאחר מס של חברות כלולות
התאמות עקב שינויים בשיעורי המס
רווחים )הפסדים( לצרכי מס שלא הוכרו בגינם מיסים נדחים
בעבר ,אשר הוכרו בגינם מיסים נדחים בתקופת הדיווח
ירידת ערך מוניטין שאינה ניתנת לניכוי
ירידת ערך רכוש קבוע שלא הוכרו בגינה מיסים נדחים
בתקופת הדוח
הפסדים לצרכי מס אשר הוכרו בגינם נכסי מיסים נדחים
בעבר ,אשר נמחקו בתקופה השוטפת כתוצאה משינוי בצפי
להכנסה חייבת
קיטון במיסים אשר נוכו ממיסים נדחים המחושבים לפי שיעור
שונה משיעור המס התיאורטי
הוצאות מס בגין ההפרש בין רווח ההון ממכירת חברה כלולה
שהוכר לצרכי מס לבין רווח ההון ממכירתה שהוכר בדוחות
הכספיים
הוצאות שאינן מותרות בניכוי
הפרשים אחרים  -נטו
התאמות שנעשו במהלך השנה בגין מסים שוטפים משנים
קודמות
סה"כ מסים על הכנסה כפי שהוצגו ברווח והפסד

לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר
2013
2014
2015
אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח
)*(102,214
)*(160,273
324,195
25%
26.5%
26.5%
)(25,553
)(42,472
85,912
-

)(10,112
-

)(6,433
1,305

-

)(464
-

)(3,148
3,071

-

25,429

-

10,814

23,502

6,254

-

1,075

-

28,119
156
)(618
124,383

1,861
1,495
314

430
967
)(23,107

3,126
127,509

)(5,013
)(4,699

)(3,424
)(26,531

*התאמה לא מהותית של מספרי השוואה – ראה ביאור )2ז()(4

ה .מידע נוסף
לחברה ולמרבית החברות המאוחדות שומות סופיות עד וכולל השנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
 .2013לחברות המאוחדות האחרות ,שומות סופיות עד וכולל השנה שהסתיימה ביון  31בדצמבר
.2011
ו .החוק לתיקון פקודת מס הכנסה
בתחילת חודש ינואר  2016פורסם חוק לתיקון פקודת מס הכנסה הקובע כי שיעור מס החברות
יופחת לשיעור של ) 25%במקום  .(26.5%שיעור מס החברות החדש יחול על הכנסה שהופקה או
שנצמחה החל מיום .1.1.2016
התיקון אינו רלבנטי לשיעורי המס המוטלים על הכנסות מכח החוק לעידוד השקעות הון ,התשי"ט
 ) 1959הכנסות ממפעל מועדף /מוטב/מאושר(.בהתאם להוראות " IAS 12מיסים על ההכנסה" יתרות המיסים הנדחים ליום  31בדצמבר 2015
אינן מביאות בחשבון את הוראות החוק האמור ,מאחר וחקיקתו הושלמה לאחר סוף תקופת
הדיווח.
באם חקיקת החוק הייתה מושלמת למעשה עד לסוף תקופת הדיווח ,אזי נכסי המיסים הנדחים
של החברה ליום  31בדצמבר  2015היו קטנים בסך של כ 456-אלפי ש"ח ,והוצאות המיסים של
החברה לשנה שהסתיימה באותו תאריך היו גדלות ב 574 -אלפי ש"ח והרווח הכולל האחר של
החברה לשנה שהסתיימה באותו תאריך היה גדל ב 118-אלפי ש"ח.
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נייר חדרה בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים
ביאור  - 13התקשרויות והתחייבויות תלויות
א .ביום  16במרס 2015 ,הושלמה עסקה למכירת מלוא החזקות החברה בחברה כלולה חוגלה-
קימברלי ,לפרטים נוספים ראה ביאור )5ב'(.
ב .ביום  13באוגוסט 2015 ,הודיעה החברה כי בהמשך להודעתה מיום  24ביוני  ,2015אודות חתימת
ההסכם בין כלל תעשיות בע"מ )"כת"ש"( ,בעלת השליטה הקודמת בחברה ,למכירת מלוא
אחזקותיה בחברה ) 3,007,621מניות רגילות של החברה( המהוות כ 59.09%-מהון המניות המונפק
והנפרע של החברה )"המניות הנמכרות"( ,לפימי אופורטיוניטי פייב )דלאוור( ,שותפות מוגבלת
ולפימי ישראל אופורטוניטי פייב ,שותפות מוגבלת )להלן יחד" :פימי" ו"-ההסכם"( ,הושלמה
העסקה ,אשר עיקריה הינן כדלקמן:
 .1בתמורה למניות הנמכרות שילמה פימי לכת"ש סך כולל של  354,546אלפי ש"ח )המשקף
סכום של כ 117.88 -ש"ח לכל מניה נמכרת; "מחיר המכירה"(.
 .2מכירת המניות הנמכרות במסגרת ההסכם נעשתה בין היתר על בסיס מצגים והתחייבויות
מקובלים בין הצדדים והתחייבויות שיפוי של כת"ש ,בכפוף להגבלות שנקבעו .ההסכם
קובע גם מנגנוני התאמה למחיר המכירה בקרות אירועים שונים אליהם מתייחס ההסכם.
במסגרת העסקה במהלך חודש יוני  ,2015נערכו דיונים בין החברה לנציגות העובדים בדבר הענקת
מענק חד פעמי על-ידי החברה כחלק מהסכם המכירה ,בסך כולל של עד  3.1מיליוני ש"ח ,לכלל
עובדי החברה אשר היו שותפים להפחתות השכר שהנהיגה החברה בשנים האחרונות) ,ובכלל זה,
לעובדים המועסקים תחת ההסכם הקיבוצי החל על החברה ולעובדים המועסקים על ידי החברה
בחוזים אישיים ,ולמעט לעובדים המסווגים כנושאי משרה בחברה )"המענק החד-פעמי"(( ,המענק
החד-פעמי אשר הוענק לכל עובד זכאי כאמור ,נגזר משכרו האישי ,ושולם בחודש אוגוסט בסמוך
למועד השלמת עסקת העברת השליטה בחברה.
לצורך כך ,החברה התקשרה בהסכם קיבוצי מיוחד )"ההסכם הקיבוצי"( עם נציגות העובדים
המאורגנים .במסגרת ההסכם הקיבוצי הוסכם כי בכפוף לביצועו ,אין ולא יהיו לנציגות העובדים
המאורגנים או למי מטעמה דרישות נוספות כלשהן ,לרבות בכל הקשור בשינויי השליטה בחברה,
כלפי החברה ,כת"ש או קרן פימי .כמו כן ,נציגות העובדים המאורגנים התחייבה לשמור על שקט
תעשייתי בכל הקשור להוראות ההסכם הקיבוצי ובכל הקשור לעסקת העברת השליטה.
בהתחשב בכך שהענקת המענק החד-פעמי נעשתה על רקע עסקת העברת השליטה בחברה ,בעלת
השליטה הקודמת בחברה ,כת"ש ,נשאה במלוא העלות של המענק החד-פעמי כאמור .הטיפול
החשבונאי בגין המענק החד-פעמי נרשם בספרי החברה כהוצאת שכר כנגד פרמיה בסך של כ3.1-
מיליוני ש"ח.
ג .ביום  10באוגוסט 2015 ,הודיעה החברה כי בהמשך לחתימה על הסכם מחייב )"הסכם המכירה"(
מיום  8ביוני  2015עם חברת איי.סי .פאואר בע"מ )" ,("ICPולאחר קבלת האישורים הרגולטורים
הנדרשים ,לרבות אישור שר התשתיות הלאומיות ,האנרגיה והמים,
רשות החשמל והממונה על ההגבלים העסקיים ,הושלמה העסקה אשר במסגרתה נכללו ,בין
היתר ,הפעולות שלהלן:
 ICP .1רכשה מהחברה את מלוא החזקותיה ) (100%באנרגיה משולבת מתקדמת בע"מ,
חברה בת בבעלות מלאה של החברה )"אנרגיה משולבת"( ,המחזיקה ברישיון מותנה
להקמת תחנת כוח בהספק של ") 120MWתחנת הכוח"( ,לרבות הלוואות הבעלים
שהעמידה לה החברה .ציוד מרכז האנרגיה הקיים של החברה נמכר ל ICP-ביום 31
בדצמבר  2015בו קיבלה את רישיון ייצור החשמל באמצעות ציוד מרכז האנרגיה.
 .2בתמורה ,קיבלה החברה סך של  60מיליון ש"ח.
 .3במסגרת העסקה המחתה החברה ל ICP-את הסכם אספקת הגז הטבעי של החברה עם
פרויקט תמר וכן את הסכם הולכת הגז הטבעי של החברה עם נתג"ז.
 .4עם חתימת הסכם המכירה ,התקשרה החברה עם אנרגיה משולבת בהסכמים הבאים,
אשר נכנסו לתוקפם ב 10-באוגוסט  ,2015עם השלמת העסקה:
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ג) .המשך(
) .4המשך(
)א( הסכמים לאספקת חשמל וקיטור
מועד ההפעלה המסחרית של תחנת הכוח שתקים אנרגיה משולבת צפוי להתרחש עד
למחצית השנייה של שנת ") 2018מועד ההפעלה המסחרית"( .החל ממועד ההשלמה
ולתקופה של  18שנים לאחר מועד ההפעלה המסחרית ,החברה תרכוש את מלוא כמות
החשמל והקיטור הדרושים לה מתחנת הכוח שתקים אנרגיה משולבת .בתקופת הביניים
שעד למועד ההפעלה המסחרית החברה תרכוש חשמל ממרכז האנרגיה שבבעלות אנרגיה
משולבת וכן מאו.פי.סי רותם בע"מ )חברה קשורה ל ICP-ממנה רוכשת החברה חשמל
כיום( .במסגרת הסכמים אלו סוכמו תעריפי החשמל שתשלם החברה ,המשקפים הנחה
ביחס לתעריפי החשמל של חברת החשמל ,וכן תעריפים בגין צריכת קיטור ,המתואמים
לכמות הקיטור השנתית שתצרוך החברה בפועל .הצדדים הסכימו על כמות שנתית
מינימאלית של קיטור אותה התחייבה החברה לרכוש )התניית .(take or pay
)ב( הסכמי שכירות שטחים
החברה תשכיר לאנרגיה משולבת את השטח בתוך מפעלה עליו ממוקם כיום ציוד מרכז
האנרגיה וכן את השטח הצמוד למפעלה המיועד להקמת תחנת הכוח )המהווה כ 27-דונם(.
תקופת השכירות תחל במועד ההשלמה ותימשך עד לתום  20שנה ממועד ההפעלה
המסחרית של תחנת הכוח ,ובכל מקרה לא תימשך יותר מ 25-שנים פחות יום אחד.
בהתאם להוראות הסכם השכירות ,אחריותה של  ICPכלפי החברה תהא מוגבלת לסך
דמי השכירות השנתיים אותם שילמה בשנה החולפת .הסכם השכירות כולל הוראות
הנוגעות לביטולו על ידי מי מהצדדים ,ובכלל זה הוסכם כי החברה רשאית להביא את
ההסכם ביחס לשטח תחנת הכוח לסיומו בכל מקרה בו  ICPלא החלה בהקמת תחנת
הכוח תוך  24חודשים.
 .5הסכם המכירה כולל התחייבות של החברה לשפות את  ICPבגין הפרת המצגים בהתאם
להוראותיו ,ובלבד שסכום השיפוי לא יעלה על התמורה ששולמה לחברה במסגרת העסקה.
ד .בהמשך לחתימה על מזכר הבנות לא מחייב ביום  31בדצמבר  ,2014חתמה החברה ביום 11
בפברואר  2015על הסכם מחייב למכירת מלוא ) (100%אחזקותיה )במישרין ובעקיפין( בגרפיטי
שיווק ציוד משרדי ונייר בע"מ )"גרפיטי"( ,חברה בת בבעלותה המלאה ,לחברת קרביץ )(1974
בע"מ )"הרוכשת" ו"-הסכם המכירה" ,בהתאמה(.
ביום  23ביולי  2015הודיעה החברה כי הצדדים הסכימו על ביטולה של העסקה מבלי שיהיה למי
מהצדדים טענה כלפי האחר וזאת על רקע קבלת הערות הממונה על ההגבלים העסקיים הנוגעות
להשלמת העסקה.
ה .ביום  23במרס  ,2015הודיעה החברה כי החברה ונציגי עובדים מאורגנים של החברה )המייצגים
כ 270-עובדים המועסקים באתר החברה בחדרה( חתמו על תיקון להסכם הקיבוצי החל על
הצדדים )"ההסכם הקיבוצי"( .התיקון להסכם הקיבוצי כולל הסכמות בין החברה לבין העובדים
המאורגנים כאמור ,הנוגעות ,בין היתר ,לסיום מוקדם של התקופה הקצובה )עליה הוסכם בעבר(
במהלכה חלה הפחתת שכר והוקפאו תוספות שנתיות לשכר )תוספת מפעלית ודירוג( וכן לביטול
משכורת  ,13וזאת כנגד מתן תוספות שכר לעובדים עליהם חל ההסכם במועד זה .כמו כן,
במסגרת התיקון להסכם הקיבוצי הוסכם על פרישה מוקדמת של עד  20עובדים מאורגנים
בתנאים המקובלים בחברה וזאת בהתאם להסכמות בין הצדדים .לפרטים נוספים ראה ביאור
)10ב())(2ג(.
ו .ביום  17ביולי  2013אסיפת בעלי המניות של החברה אישרה מראש ,לאחר שהתקבל לכך אישור
של ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה ,בין היתר ,התקשרויות של החברה בפוליסות ביטוח
אחריות דירקטורים ונושאי משרה למספר תקופות ביטוח שלא תעלינה במצטבר על שלוש שנים
החל מחודש יולי  .2014באוגוסט  2015התקשרה החברה עם כלל חברה לביטוח בע"מ ,ורכשה
פוליסה לביטוח דירקטורים ונושאי משרה בחברה ,המכהנים ואשר יכהנו מעת לעת בחברה,
בחברות הבת שלה/או בחברות קשורות שלה ,לרבות דירקטורים ונושאי משרה שהינם בעל
השליטה ו/או הנמנים עימם ,ככל שיהיו ,לתקופה של שנה וזאת בהתאם לתנאי אישור אסיפת
בעלי המניות כאמור לעיל .היקף הכיסוי של הפוליסה הינו עשרה ) (10מיליון דולר לתביעה
ובסה"כ לתקופת הביטוח.
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ז .ביום  18בספטמבר  2008נחתם הסכם בין החברה לגב-ים לקרקעות בע"מ )"המשכירה"( ,חברה
ציבורית בשליטת בעל השליטה בחברה )לשעבר( בעקיפין עד ליום  5ביולי  ,2012לפיו שוכרת
החברה מגרש במודיעין ,בשטח של כ 74.5-דונם ומבנים שנבנו על ידי המשכירה עבור החברה,
בשטח בנוי כולל של כ 21,000-מ"ר ,אשר משמש כמרכז לצרכי לוגיסטיקה ,תעשייה ומשרדים
)"מרלו"ג"( עבור חברות בנות של החברה ובחלקו מחליף הסכמי שכירות קיימים.
בראשית שנת  2013נחתם תיקון להסכם השכירות אשר ביום  4באפריל  2013הושלמו התנאים
המתלים לכניסתו ל תוקף של ההסכם לתיקון האמור ,אשר תמצית עיקר הוראותיו הינה
כדלקמן :תקופת השכירות של השטח המושכר במודיעין ,המשמש כמרכז לצרכי לוגיסטיקה,
תעשייה ומשרדים )"מרלו"ג"( עבור חברות בנות וחברה כלולה של החברה ,הוארכה בשלוש שנים
עד ליום  31בינואר  ,2029הופחת השטח המושכר על ידי החברה לכ 65-דונם שטח מגרש ולשטח
בנוי כולל של כ 20-אלף מ"ר ובהתאם הופחתו דמי השכירות החודשיים בכ 196-אלף ש"ח .כמו
כן ,האפשרות להביא את ההסכם לסיום מוקדם בתום עשר שנות שכירות בוטלה .התיקון
להסכם שכירות המרלו"ג כולל מספר הוראות נוספות הנוגעות ,בין היתר ,להשבת סכומים
לחברה כהחזר עבור עבודות שביצעה החברה בנכס המושכר ,לאופן השימוש על ידי המשכירה
בחלק הנכס המושב וכן לאפשרות של השכרת חלק הנכס המושב לצדדי ג' .יצוין כי חלק מהשטח
הנ"ל אינו משמש את פעילותה השוטפת של החברה ובהתאם נכללו בדוחות הכספיים הוצאות
פינוי אתר כמתואר בביאור 14יא) (6על בסיס הערכת ההנהלה.
לגבי השטח המושכר בקיסריה ,המשמש כאתר המרכזי של כרמל פרנקל אינד בע"מ )לשעבר
"כרמל מערכות מיכלים בע"מ"( ,הנמצאת בבעלותה של החברה ,תקופת השכירות הוארכה ב13-
שנים עד ליום  31ביולי  ,2029חלק מהשטח המושכר הושב לגב-ים והוסכם על הפחתה של דמי
השכירות החודשיים .התיקון להסכם שכירות השטח בקיסריה כולל מספר הוראות נוספות
הנוגעות ,בין היתר ,לקביעת אחריות של המשכירה בגין ליקויים ו/או פגמים במבנים הממוקמים
בשטח המושכר ,ביטול האופציה לרכישת הנכס ,וכן ביטול דרישות תשלום שהוציאה המשכירה
בגין עלויות תכנון.
ח .חברות מאוחדות נתנו ערבויות לגופים שונים בגין מכרזים ובגין הבטחת תשלומים עתידיים
ודרישות רשויות שלטוניות ,המסתכמות בסך של כ 1,801-אלפי ש"ח.
ט .לחברה קיים שיעבוד שלילי על נכסים בסך של כ  29,800 -אלפי ש"ח כנגד הלוואה שנלקחה
למימון בניית מכונה .8
התחייבויות תלויות
י .נגד החברה וחברות מאוחדות תלויות ועומדות מספר תביעות ודרישות כספיות בסכום כולל של
כ 18,058-אלפי ש"ח ) 31בדצמבר  4,099 -2014אלפי ש"ח( ,בגינן נזקפה הפרשה בסך של
כ 16,023-אלפי ש"ח ) 31בדצמבר  2,143 – 2014אלפי ש"ח( .ראה פירוט נוסף בסעיפים ח'-י' להלן.
יא .בתחילת חודש אוקטובר  ,2015הובאה לידיעת החברה החלטה של הרשות לשירותים ציבוריים -
חשמל )"רשות החשמל"( ,שעניינה קביעת תעריפים לשירותי ניהול של מערכת החשמל )תעריפים
מערכתיים( ,כפי שתוקנה )"ההחלטה"( .במסגרת ההחלטה ,קבעה רשות החשמל לראשונה תעריף
מערכתי אשר ייכלל בתעריף החשמל )התעו"ז( .בהתאם להחלטה ,התעריף המערכתי יחול באופן
רטרואקטיבי מיום  01ביוני  .2013ההחלטה חלה ,בין היתר ,על בעלי רישיונות הספקה וכן בעלי
רישיונות ייצור עצמי ,ובכלל זה על החברה בהיותה בעלת רישיון ייצור עצמי בתקופה
הרלוואנטית .כמו כן ,במסגרת ההחלטה ,כפי שתוקנה ,נכלל איזכור למספר יצרנים וספקי חשמל
פרטיים לרבות החברה.
החברה הגישה עתירה כנגד ההחלטה ותחולתה הרטרואקטיבית .ביום  19בנובמבר  2015הגישה
החברה לבית המשפט העליון בשבתו כבג"צ עתירה למתן צו על תנאי וצו ביניים נגד הרשות
לשירותים ציבוריים – חשמל וחברת חשמל לישראל )להלן" :המשיבות"( .לאחר הגשת העתירה,
הומצא לחברה חשבון על ידי חברת חשמל לישראל בגין חלק מעלויות ניהול המערכת נשוא
העתירה .לפיכך ,ביום  26בנובמבר  2015הגישה החברה בקשה למתן צו ארעי אשר ימנע את
גבייתן של עלויות ניהול המערכת עד למתן הכרעה בצו הביניים .בית המשפט נעתר לבקשת
החברה למתן צו ארעי בו ביום ,במעמד צד אחד ,ואף דחה שתי בקשות לביטול הצו הארעי – אחת
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נייר חדרה בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים
ביאור  - 13התקשרויות והתחייבויות תלויות )המשך(
יא) .המשך(
שהוגשה על ידי חברת החשמל לישראל והשניה שהוגשה על ידי הרשות לשירותים ציבוריים –
חשמל .ביום  17בפברואר  2016החליט בית המשפט על ביטול הצו הארעי שניתן לחברה ,דחיית
בקשתה של החברה למתן צו ביניים נגד משיבות וכן קביעת התיק לדיון ביום  16בספטמבר 2016
)באותו מועד שבו נקבעו הדיונים גם בעתירות העוסקות באותו הנושא אשר הוגשו על ידי יצרני
חשמל פרטיים אחרים(.
ביום  22לפברואר  2016התקבלה בחברה דרישת תשלום מחברת החשמל בסך של כ 13 -מיליוני
ש"ח בגין התקופה שבין יוני  2013ועד )וכולל( יוני .2015
למיטב ידיעת החברה ,במהלך החודשים שחלפו מאז הגשת העתירה על ידי החברה ,נדחו בקשות
דומות למתן צווי ביניים נגד המשיבות אשר הוגשו על ידי יצרני חשמל פרטיים אחרים ואף
בקשות לצווים ארעיים נדחו.
על רקע ההתפתחויות האחרונות האמורות לעיל ועל אף הטענות המשפטיות הטובות שבידי
החברה כנגד החלת החלטת רשות החשמל באפן רטרואקטיבי ,נכון למועד הדוח ,לא ניתן להעריך
את סיכויי העתירה להתקבל.
נכון ליום  31בדצמבר  2015החברה כללה בדוחותיה הכספיים הפרשה של כ 13 -מיליוני ש"ח.
יב .ביום  30בינואר  2011קיים המשרד להגנת הסביבה )להלן" :המשרד"( לחברה שימוע בגין חשד
לזיהום מים על ידי הזרמת קולחים באיכות ירודה אל נחל חדרה.
ביום  8בפברואר  2011קיבלה החברה את סיכום השימוע על פיו נקבעו ,בין היתר ,חובת החברה
לשפר את איכות הקולחים וכן חובת דיווח שבועי למשרד בדבר איכות הקולחים .החברה נקטה
בפעולות אשר הביאו לשיפור משמעותי באיכות הקולחים המוזרמים לנחל .בעקבות הליך
השימוע האמור ,נפתחה חקירה כנגד החברה ונושאי משרה בה.
ביום  1ביולי  2015הודו הנאשמים באשמה והחברה הורשעה .עובדי החברה הנאשמים נשלחו
לקבלת תסקיר בשירות המבחן ,על מנת לשקול אפשרות להורות על אי הרשעתם .ישיבת טיעונים
לעונש נערכה ביום  25בנובמבר  ,2015ובמסגרת גזר הדין הטיל בית המשפט קנס בגובה  200אלפי
ש"ח על החברה .ביחס לנאשמים נושאי המשרה קיבל בית המשפט את המלצת שירות המבחן
להימנע מהרשעתם ,והטיל עליהם ביצוע שירות לתועלת הציבור בהיקף של  150שעות לכל אחד,
בהתאם לתוכנית שנקבעה על ידי רשות שירות המבחן וכן תשלום פיצויים לקרן לשמירת
הניקיון.
יג .ביום  1בפברואר  2015הודיעה החברה כי ב 29.1.2015-קיבלה לידיה בקשה לאישור תביעה
כתובענה ייצוגית בהתאם לחוק תובענות ייצוגיות ,התשס"ו") 2006-התביעה הייצוגית"(.
התביעה הייצוגית הוגשה בגין נזקים שנגרמו לכאורה לציבור בגין זיהום מי נחל חדרה אשר נטען
כי מבוצע על ידי החברה ועל רקע כתב האישום שהוגש כנגד החברה בגין עבירות על חוק המים
וחוק רישוי עסקים .התובע הייצוגי העריך את היקף התביעה ,ככל שתאושר כתובענה ייצוגית,
בכ 20-מיליון ש"ח וזאת ,בין היתר ,בגין עילת עוולת הרשלנות מכח פקודת הנזיקין ועילת הפרת
חובה חקוקה של הוראות חוק המים .בהחלטת בית המשפט המחוזי בלוד מיום  11במרץ 2015
הועברה הבקשה לבית המשפט המחוזי בחיפה ,לו הסמכות המקומית לדון בה .החברה הגישה
תשובתה לבקשה ודיון קדם משפט התקיים ביום  3בנובמבר  .2015לאחר ישיבת קדם נדברו
ביניהם הצדדים והסכימו ,מבלי שמי מהם יודה בטענות רעהו ,כי על התובע להסתלק מן
התביעה .החברה הסכימה לבדוק ולרענן את נהליה מול הממונים במפעלה בכל הקשור לענייני
התביעה ,וכן לשלם גמול בסך  1אלף ש"ח לתובע ושכ"ט בסך  19אלפי ש"ח בתוספת מע"מ לבא
כוחו ,בכפוף להסתלקותם .הסכמה זו הוגשה לאישור בית המשפט וביום  4בדצמבר  2015קיבל
בית המשפט את ההסכמה והורה על דחיית התובענה ומחיקת בקשת האישור.
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נייר חדרה בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים
ביאור  - 14פירוטים נוספים לדוחות הכספיים
דוחות על המצב הכספי:
א.

ליום  31בדצמבר
2014
2015
אלפי ש"ח

חייבים ויתרות חובה
 (1לקוחות:
חובות פתוחים
המחאות לגבייה

431,754
41,816
473,570

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

458,002
51,452
509,454

20,436
-

27,201
47,286

413,127
54,640
3,006
6,509
16,724
494,006
20,436
473,570

440,504
65,981
4,681
*3,430
22,059
536,655
27,201
509,454

גיול הפרשה לחובות מסופקים
בפיגור עד שנה
בפיגור בין שנה לשנתיים
בפיגור מעל שנתיים
סך הכול

2,146
2,842
15,448
20,436

4,087
1,435
21,679
27,201

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
יתרה לסוף השנה

27,201
2,438
)(6,436
)(1,210
)(1,557
20,436

30,732
4,418
)(7,522
)(373
)(54
27,201

530
8,994
7,310
446
25,832
3,686
46,798

1,527
32,778
11,199
2,192
568
6,993
55,257

גיול חובות הלקוחות למועד הדיווח
אינם בפיגור
בפיגור עד שישה חודשים
בפיגור שישה חודשים עד שנה
בפיגור בין שנה לשנתיים
בפיגור מעל שנתיים
סך הכול
בניכוי הפרשה לחובות מסופקים

 (2חייבים אחרים:
עובדים ומוסדות עובדים
חברות כלולות  -חשבון שוטף
הוצאות מראש
מקדמות לספקים
הכנסות לקבל
חייבים בגין מכירת חוגלה
שונים

* מוין מחדש
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נייר חדרה בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים
ביאור  - 14פירוטים נוספים לדוחות הכספיים
דוחות על המצב הכספי:
ב.

ליום  31בדצמבר
2014
2015
אלפי ש"ח

מלאי:
מלאי לתעשייה:
תוצרת בעיבוד
תוצרת גמורה
חומרי גלם ועזר
סה"כ מלאי לתעשייה
מלאי לפעילות מסחרית  -מוצרים קנויים

22,414
50,929
67,329
140,672
29,084
169,756
16,836
186,592

חומרי אחזקה וחלקי חילוף

20,214
*72,479
88,514
181,207
*43,279
224,486
19,599
244,085

*מוין מחדש
מידע נוסף
סכום המלאי שהוכר כהוצאה במהלך התקופה במסגרת סעיף עלות המכר הסתכם לסך של כ805,386 -
אלפי ש"ח בשנת  880,514 :2014) 2015אלפי ש"ח(.
ליום  31בדצמבר
2014
2015
אלפי ש"ח

ג .זכאים ויתרות זכות:
ספקים ונותני שירותים:
(1
חובות פתוחים
שטרות והמחאות לפירעון
זכאים אחרים:
(2
שכר עובדים והוצאות נלוות
מוסדות בגין עובדים
ריבית שנצברה
הוצאות לשלם
הכנסות מראש
שלטונות המכס ומס ערך מוסף
שונים

) (1כולל מכירות לחברות כלולות
) (2כולל מכירות לייצוא

32,467
6,469
3,790
26,713
6,668
5,121
20,619
101,847

48,671
12,077
6,885
22,103
1,468
9,800
17,489
118,493

לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר
2013
2014
2015
אלפי ש"ח

ד .מכירות ):(1

במסגרת פעילות תעשייתית )(2
במסגרת פעילות מסחרית

281,130
4,456
285,586

302,137
3,317
305,454

1,446,731
294,711
1,741,442
288,066
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1,416,369
340,993
1,757,362
51,184
253,294

1,453,302
369,792
1,823,094
51,943
256,823

נייר חדרה בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים
ביאור  - 14פירוטים נוספים לדוחות הכספיים )המשך(
דוחות רווח והפסד:
לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר
2013
2014
2015
אלפי ש"ח

ה .עלות המכירות:
במסגרת פעילות תעשייתית:
שימוש בחומרים )*(
הוצאות בגין הטבות עובדים )ראה
סעיף ז'(
פחת והפחתות
הוצאות ייצור אחרות )**(
קיטון )גידול( במלאי תוצרת גמורה
במסגרת פעילות מסחרית:
עלות מוצרים שנמכרו
)*( שימוש בחומרים:
תאית
נייר ליצור קרטון
כימיקלים
פסולת נייר למחזור
אחרות

)**( הוצאות ייצור אחרות:
עבודות חוץ
אנרגיה
מיסים עירוניים
ביטוח
אחזקה וחלקי חילוף
אחרות

585,909

622,697

604,509

242,896
87,664
359,485
18,232
1,294,186

238,912
98,459
379,307
)(8,081
1,331,294

278,817
101,046
396,524
)(3,303
1,377,593

219,477
1,513,663

257,818
1,589,112

281,277
1,658,870

234,003
115,675
85,358
107,946
42,927
585,909

217,920
134,712
92,792
129,363
47,910
622,697

218,405
134,799
90,438
119,211
41,656
604,509

76,024
139,962
19,974
5,757
40,672
77,096
359,485

81,053
154,338
18,819
8,029
51,537
65,531
379,307

87,374
166,976
18,609
5,245
43,114
75,206
396,524

50

נייר חדרה בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים
ביאור  - 14פירוטים נוספים לדוחות הכספיים )המשך(
דוחות רווח והפסד) :המשך(
לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר
2013
2014
2015
אלפי ש"ח

ו .הוצאות מכירה ושיווק ,הנהלה וכלליות
מכירה ושיווק:
הוצאות בגין הטבות עובדים
)ראה סעיף ז'(
אריזה ,הובלה ומשלוח
עמלות
פחת והפחתות
הוצאות אחסון
אחרות
הנהלה וכלליות:
הוצאות בגין הטבות עובדים
)ראה סעיף ז'(
צורכי משרד ,דמי שכירות ואחזקת
משרד
שכר מקצועי
פחת והפחתות
חובות מסופקים ואבודים
אחרות
בניכוי  -דמי שכירות והשתתפות
מחברות כלולות וחיצוניים

50,919
56,396
3,016
3,040
15,899
13,596
142,866

51,207
55,474
3,647
5,207
20,306
12,905
148,746

51,906
55,723
4,734
4,742
24,700
5,375
147,180

42,069

56,565

56,366

2,283
3,115
4,996
894
17,294
70,651

3,330
*4,092
4,915
4,385
*12,291
85,578

5,189
2,252
5,100
2,920
17,115
88,942

22,037
48,614

20,749
64,829

21,037
67,905

*מוין מחדש

לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר

ז .הוצאות בגין הטבות עובד

2015

2014

2013

אלפי ש"ח
ההרכב:
שכר ותשלומי מענקים
הוצאות בגין תכנית הפקדה מוגדרת
הוצאות בגין תוכנית הטבה מוגדרת
עסקאות תשלום מבוסס מניות
הטבות בגין פיטורין
בניכוי סכומים שהוונו

314,651
19,960
1,949
2,576
5,140
344,276
344,276

*מוין מחדש
ח .פחת והפחתות

לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר
2013
2014
2015
אלפי ש"ח

ההרכב:
פחת רכוש קבוע )ראה ביאור (7
הפחתת נכסים בלתי מוחשיים )ראה
ביאור(8
פחת רכוש אחר
הפרשה לירידת ערך )ראה ביאור 4ג' )(3

*321,932
*19,073
1,711
1,616
*3,641
347,973
)(1,226
346,747

340,691
19,611
5,369
23,383
389,054
)(1,930
387,124

94,250

106,644

108,274

1,561
65,610
161,421

2,591
117,412
226,647

2,446
71
12,282
123,073
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נייר חדרה בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים
ביאור  - 14פירוטים נוספים לדוחות הכספיים )המשך(
דוחות רווח והפסד) :המשך(
לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר
2013
2014
2015
אלפי ש"ח

ט .הכנסות מימון
) (1הכנסות ריבית
הכנסות ריבית בגין יתרות לזמן
קצר
הכנסות הפרשי שער
סה"כ הכנסות ריבית

701
5,052
5,753

1,088
1,700
2,788

2,087
6,266
8,353

) (2אחרות

486

300

625

6,239

3,088

8,978

סה"כ הכנסות מימון

לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר
2013
2014
2015
אלפי ש"ח

י .הוצאות מימון
) (1הוצאות ריבית
הוצאות ריבית בגין משיכת יתר
מבנקים והלוואות זמן קצר
הוצאות ריבית בגין הלוואות זמן
ארוך
הוצאות ריבית בגין אגרות חוב
הוצאות הפרשי שער
הוצאות ריבית אחרות
סה"כ הוצאות ריבית

3,129

8,617

9,834

3,939
55,403
2,214
1,855
66,540

5,692
58,697
11,115
*1,890
86,011

7,220
53,072
1,084
*679
71,889

) (2אחרות
עמלות בנק
עלות הריבית בגין הטבות עובדים
סה"כ הוצאות מימון אחרות
סה"כ הוצאות מימון

1,453
924
2,377
68,917

1,222
2,011
3,233
89,244

1,038
1,697
2,735
74,624

* התאמה לא מהותית של מספרי השוואה – ראה ביאור ) 2ז( ).(4
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נייר חדרה בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים

ביאור  - 14פירוטים נוספים לדוחות הכספיים )המשך(
דוחות רווח והפסד) :המשך(
לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר
2013
2014
2015
אלפי ש"ח

יא .הוצאות )הכנסות( אחרות
)רווח( הפסד הון ממכירת פעילות ורכוש
קבוע )(4) ,(3) ,(1
רווח הון ממימוש השקעה בחברה
כלולה )(8
הפסד )רווח( מיציאה מאיחוד
הפסד )רווח( משערוך אופציית מכר
לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה
הישבון קרן הדדית למעסיקים )(2
הפרשה לירידת ערך )(9) ,(5
הפסד מירידת ערך נכס פיננסי בשווי
הוגן דרך רווח והפסד
הוצאות בגין דרישת רשות החשמל )(11
הוצאות בגין פינוי אתר )(6
הפרשה בגין פרישת עובדים לפנסיה
מוקדמת )(7
הוצאות בגין עסקת תחנת הכוח
הוצאות בגין עסקה עם בעל שליטה )(10
אחרות
סה"כ הוצאות )הכנסות( אחרות

)(10,023

)(67,486

4,715

)(438,683
)(3,232

16,642

)(2,256

65,610

)(2,378
)(10,000
117,412

)(3,640
12,282

13,320
5,383

2,550
10,200

-

8,392
3,543
3,102
2,014
)(350,574

11
66,951

338
11,439

) (1כתוצאה מהחלטת החברה ביום  28בינואר  ,2013על העתקת הפעילות של אחד מאתרי
הייצור של כרמל ,הממוקם בכרמיאל ,אל אתר הפעילות המרכזי של כרמל הממוקם
בקיסריה וכתוצאה מכך ,על סגירת אתר הייצור בכרמיאל והסכמות חברת כרמל עם עובדי
הפעילות באתר כרמיאל ,הכירה החברה ,בהוצאות תפעוליות חד-פעמיות בסך של כ5.5-
מיליון ש"ח שנכללו בדוח רווח והפסד בהוצאות אחרות.
) (2ביום  29באוקטובר  ,2013קיבלה קבוצת נייר חדרה השבת דמי השתתפות בסך כולל של כ-
 3,640אלפי ש"ח וביום  13בנובמבר  2014קיבלה סך כולל של כ 10,000-אלפי ש"ח ,בהתאמה,
מהקרן ההדדית של המעסיקים כהחזר בגין דמי השתתפות אשר שולמו על ידה לקרן .ההשבה
בוצעה בכפוף להתחייבות הקבוצה להשיב סכומים אלו ,או חלקם ,במקרים מסוימים
שלהערכת החברה צפי התקיימותם נמוך.
) (3ביום  31למרס  2014נחתמה עסקת מכירת נכס ברחוב אשכול בחדרה בתמורה לסך של 1.7
מיליון ש"ח .בעקבות השלמת העסקה נבע לחברה רווח הון בסך של כ 1.3 -מיליון ש"ח ,נטו
ממס.
) (4ביום  26ביוני  2014אישר דירקטוריון החברה את התקשרותה של החברה וחברת אמניר
תעשיות מיחזור למכירת זכויותיה במגרש בשטח של כ 57-דונם באזור התעשייה חדרה,
בתמורה לסך של כ 66.2-מיליון ש"ח ,בתוספת מע"מ כדין .נכון ליום  31בדצמבר  2015שולמה
התמורה במלואה לחברה.
לחברה הזכות להמשיך ולהשתמש בנכס לתקופה ארוכה ,אף לאחר קבלת מלוא התמורה בגין
רכישת הנכס ,ללא תשלום של דמי שכירות או שימוש ,וזאת לצורך היערכות תפעולית למעבר
מהנכס .להערכת החברה ,ערכה של הזכות ליום ביצוע העסקה האמורה עמד על סך של כ-
 11.7מיליון ש"ח ונכון למועד הדוחות הכספיים עומד על סך של  4.8מיליוני ש"ח שהוצגה
בדוחות הכספיים כנכסי הוצאות שכירות מראש לזמן קצר ולזמן ארוך בסך של כ 3.3-מיליון
ו 1.5-מיליון בהתאמה.
בגין מכירת הזכויות במגרש ,בהתחשב בתמורה ובנכסים שהוכרו ,החברה וחברה הבת רשמו
בדוחותיה הכספיים ליום  31בדצמבר  ,2014רווח נטו ,בסך של כ 46.2-מיליון ש"ח.
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ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים
ביאור  - 14פירוטים נוספים לדוחות הכספיים )המשך(
דוחות רווח והפסד) :המשך(
יא .הוצאות )הכנסות( אחרות )המשך(
) (5בהתאם להסכם למכירת תחנת הכח וציוד המשמש לייצור קיטור במהלך שנת  ,2015הכירה
החברה בהפרשה לירידת ערך בסך של כ 26.7-מיליון ש"ח ,אשר נזקף להוצאות אחרות .בדבר
פרטים ראה ביאור 13ג' לעיל.
) (6במהלך שנת  2014כחלק מהתייעלות במגזר הכתיבה וההדפסה החלה בפינוי אתר החברה
במודיעין ופועלת למציאת שוכר חלופי .כתוצאה מכך ,החברה רשמה הוצאה בסך של כ10.2-
מיליוני ש"ח .בשנת  2015החברה טרם מצאה שוכר חלופי ולכן רשמה הוצאה נוספת בסך של
 5.4מיליון ש"ח.
) (7ראה ביאור )10ב().(3
) (8ראה ביאור )5ב(.
) (9ראש ביאור 4ג')(3
) (10ראה ביאור 13ב'
) (11ראה ביאור  13י'
ביאור  - 15רווח נקי למניה
להלן נתוני הרווח הנקי ומספר המניות )כולל ההתאמות לנתונים אלה( ,שהובאו בחשבון לצורך
חישוב הרווח למניה רגילה ,בחישוב בסיסי ומדולל) ,ראה ביאור  2כג'(
רווח נקי
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2013
2014
2015
אלפי ש"ח
סך הכל רווח )הפסד( לשנה לפי דוחות רווח
והפסד ,ששימש בחישוב הרווח הבסיסי למניה
סך הכל רווח )הפסד( לשנה ששימש בחישוב
הרווח המדולל למניה
ממוצע משוקלל של מספר המניות הרגילות
ששימש בחישוב הרווח הבסיסי למניה
ממוצע משוקלל של מספר המניות הרגילות
ששימש בחישוב הרווח המדולל למניה

196,513

)*(154,741

)*(74,849

196,513

)(154,741

)(74,849

5,150,136

5,089,811

5,089,811

5,150,136

5,089,811

5,089,811

*התאמה לא מהותית של מספרי השוואה – ראה ביאור )2ז()(4
ביאור  - 16עסקאות שאינן במזומן
א .ליום  31בדצמבר  2015הסתכמה רכישת רכוש קבוע באשראי ספקים בסך של  6,230אלפי ש"ח.
ב .ליום  31בדצמבר  2014הסתכמה רכישת רכוש קבוע באשראי ספקים בסך של  17,740אלפי
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.
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ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים
ביאור  -17מכשירים פיננסיים וניהול סיכונים )המשך(
א .מטרות ניהול סיכונים פיננסיים )המשך(
הקבוצה מפחיתה את השפעת הסיכונים הנ"ל בעיקר על ידי נטילת מרבית התחייבויותיה
בשקלים ובריבית קבועה ,וכן על ידי ניצול הגנות המט"ח הטבעיות הקיימות בין מגזרי
הפעילויות השונים של החברה.
פעילות הקבוצה חושפת אותה בעיקר לסיכונים פיננסיים של שינוי בשערי חליפין של מטבע חוץ
)ראה סעיף ד' להלן(.
ב .סיכון שוק
סיכוני השוק משקפים את הסיכון של השינויים בשווי מכשירים פיננסיים המושפעים משינויים
משיעורי ריבית ,מדד מחירים לצרכן ושערי מטבע חוץ וכן שינויים במחירים בשוקי הסחורות
בעולם.
במהלך תקופת הדיווח ,לא חל שינוי בחשיפה לסיכוני שוק או בדרך בה הקבוצה מנהלת או
מודדת את הסיכון.
ג .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 גיל של לקוחות בפיגור ליום  31בדצמבר .2015
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14,763

55,299

-

724

54,575

70,062

32,419
37,643

)(13,005

37,804

-

7,502

30,302

24,799

21,369
3,430

)(70,532

72,219

70,655
-

1,564

1,687

1,687

בהצמדה
למדד
ביורו
אלפי ש"ח

79,775

1,182,335

56,199
765,896
245

65,671
294,324

1,262,110

800,806
461,304

ללא
הצמדה

)(53,284

80,643

-

56

)(26,265

31,448

-

931

20,502

5,183

370
4,813

)(95,514

97,134

95,005
-

2,129

1,620

1,620

)(698,029

1,542,894

102,742
939,186
1,895

178,935
320,136

844,865

ללא
הצמדה

323,970
520,895

בהצמדה
למדד
ביורו
אלפי ש"ח

10,946

79,712

27,359

3,366
23,993

במטבע חוץ
או
בהצמדה לו
)בעיקר דולר(

באשר לחשיפות הקשורות בשינויים בשערי המטבעות והשימוש במכשירים פיננסיים נגזרים למטרות הגנה -ראה סעיף א' לעיל.
באשר לניתוחי רגישות של מטבע חוץ – ראה להלן.

סך הכול חשיפה

התחייבויות:
התחייבויות שוטפות:
אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים
ספקים ,זכאים ויתרות זכות
התחייבויות לא שוטפות:
הלוואות זמן ארוך )כולל חלויות שוטפות(
אגרות חוב
התחייבות אחרת

נכסים שוטפים:
מזומנים ושווי מזומנים ופיקדונות מיועדים
נכסים פיננסים הנמדדים בעלות מופחתת

אלפי ש"ח

במטבע חוץ
או
בהצמדה לו
)בעיקר דולר(

 31בדצמבר 2015

 31בדצמבר 2014

ביאור  -17מכשירים פיננסיים וניהול סיכונים) :המשך(
ד .סיכוני מטבע חוץ
חלק ממכירותיה של החברה נקובות במטבע חוץ 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(.
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נייר חדרה בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים
ביאור  -17מכשירים פיננסיים וניהול סיכונים )המשך(
ד .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.
ההשפעה על הרווח והפסד של ירידה ב 5%-במטבע הש"ח מול המטבעות האחרים לאחר השפעת מס ובנטרול
סכומים שהוונו:
השפעת דולר ארה"ב
ליום  31בדצמבר
2014
2015
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
)(515

)הפסד( רווח

)(1,935

השפעת היורו
ליום  31בדצמבר
2014
2015
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
478

)(965

ה .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.
 .1התחייבויות פיננסיות שאינן מהוות מכשירים פיננסיים נגזרים
הטבלאות ה באות 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 קרן והן בגין ריבית.
שיעור
ריבית
אפקטיבית
ממוצע
%

עד חודש
אלפי
ש"ח

1-3
חודשים
אלפי
ש"ח

מעל 3
חודשים
ועד שנה
אלפי
ש"ח

מעל 5
שנים
אלפי
ש"ח

 1-5שנים
אלפי
ש"ח

סה"כ
אלפי
ש"ח

ליום  31בדצמבר 2015
אשראי לזמן קצר
הלוואות מבנקים
הלוואות מאחרים לז"א
אגרות חוב נושאות ריבית
קבועה
אגרות חוב נושאות ריבית
קבועה צמודות מדד

2.2
3.7
6.1

65,667
999
8,590

2,920
369

10,499
10,066

11,562
23,649

-

65,667
25,980
42,674

5.7

-

-

177,406

392,857

413,670

983,933

4.8

75,256

3,289

26,897
224,868

50,350
478,418

413,670

77,247
1,195,501
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ביאור  -17מכשירים פיננסיים וניהול סיכונים )המשך(
ה .סיכון ריבית ונזילות )המשך(
 .1התחייבויות פיננסיות שאינן מהוות מכשירים פיננסיים נגזרים )המשך(
שיעור
ריבית
אפקטיבית
ממוצע

עד חודש
אלפי
ש"ח

%

1-3
חודשים
אלפי
ש"ח

מעל 3
חודשים
ועד שנה
אלפי
ש"ח

מעל 5
שנים
אלפי
ש"ח

 1-5שנים
אלפי
ש"ח

סה"כ
אלפי
ש"ח

ליום  31בדצמבר 2014
אשראי לזמן קצר
הלוואות מבנקים
הלוואות מאחרים לז"א
אגרות חוב נושאות ריבית
קבועה
אגרות חוב נושאות ריבית
קבועה צמודות מדד

2.50
3.61
5.60

129,266
2,130
8,533

6,277
414

50,700
19,500
10,298

33,169
43,638

-

179,966
61,076
62,883

5.40

-

-

227,385

489,211

495,915

1,212,511

-

139,929

6,691

28,239
336,122

77,846
643,864

495,915

106,085
1,622,521

 .2נכסים 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
2015
הלוואות הנמדדות בעלות מופחתת
מזומנים ושווה מזומנים ופיקדונות
לקוחות וחייבים אחרים
חשבונות פתוחים
המחאות לגביה
חייבים אחרים
הכנסות לקבל

854,594
854,594
127,011
16,744
446
144,201
998,795

 1-3חודשים

214,143
24,049
30,048
268,240
268,240
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מעל  3חודשים
ועד שנה

90,600
1,023
91,623
91,623

סה"כ

854,594
854,594
431,754
41,816
30,048
446
504,064
1,358,658

נייר חדרה בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים

ביאור  -17מכשירים פיננסיים וניהול סיכונים )המשך(
ה .סיכון ריבית ונזילות )המשך(
 .2נכסים פיננסים שאינם מהווים מכשירים פיננסיים נגזרים )המשך(
עד חודש
2014
הלוואות הנמדדות בעלות מופחתת
מזומנים ושווה מזומנים ופיקדונות
לקוחות וחייבים אחרים
חשבונות פתוחים
המחאות לגביה
חייבים אחרים
הכנסות לקבל

327,706
327,706

 1-3חודשים

-

מעל  3חודשים
ועד שנה

-

סה"כ

327,706
327,706

122,379
32,102
568
155,049

148,877
17,096
41,299
207,272

186,747
2,254
189,001

458,003
51,452
41,299
568
551,322

482,755

207,272

189,001

879,028

 .3סיכון ריבית
הקבוצה חשופה לסיכון ריבית מכיוון שחברות בקבוצה לוות ומלוות בשיעורי ריביות קבועות
ומשתנות .הסיכון מנוהל על-ידי הקבוצה באמצעות שמירה על יחס עסקי נאות 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 ביתרת הנכסים והתחייבויות נטו שלעיל ,קטנה ב 602,992-אלפי
ש"ח נטו וזאת בעיקר כתוצאה מגידול בפיקדונות בבנקים.
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  2015היה גדל ב 26,047-אלפי ש"ח ) :2014גדל ב-
 3,936אלפי ש"ח( .שינוי זה נובע בעיקרו מחשיפת הקבוצה לשיעורי ריבית ביחס להלוואותיה בריבית
משתנה.
ו .שווי הוגן של מכשירים פיננסיים
השווי ההוגן של נכסים והתחייבויות פיננסיים נקבע כדלקמן:
 xהשווי ההוגן של נכסים והתחייבויות פיננסיים עם תנאים סטנדרטיים ואשר נסחרים בשווקים פעילים
נקבע בהתייחס למחירי שוק מצוטטים.
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נייר חדרה בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים
ביאור  -17מכשירים פיננסיים וניהול סיכונים )המשך(
ו .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 ,יתר הנכסים וההתחייבויות הפיננסיים מוצגים בדוח על
המצב הכספי על פי שווים ההוגן או בקירוב לו:
ערך
שווי
ערך
בספרים שווי הוגן
הוגן
בספרים
 31בדצמבר 2014
 31בדצמבר 2015
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
התחייבויות פיננסיות
98,958
95,005
76,006
70,655
אג"ח סדרה (1) 3
40,018
39,347
אג"ח סדרה (1) 4
327,524
311,185
224,357
207,737
אג"ח סדרה (1) 5
אג"ח סדרה (1) 6
524,182
588,654
612,091
558,157
הלוואות לזמן ארוך בריבית קבועה
80,849
78,038
49,993
48,531
)(2
1,071,531 1,112,229
962,447
885,080
) (1השווי ההוגן מבוסס על מחירים מצוטטים בשוק פעיל לתאריך המאזן.
) (2השווי ההוגן של ההתחייבויות לזמן ארוך ומבוסס על חישוב הערך הנוכחי של תזרימי המזומנים
לפי שיעור ריבית  4.0%ריאלי.
ביאור  -18עסקאות ויתרות עם בעלי עניין וצדדים קשורים
א .כללי:
בעלי העניין של החברה הינם חברת האם קרן פימי וצדדים קשורים שלה ,דירקטורים ואנשי מפתח
ניהוליים של החברה או של חברת האם וחבר קרוב של משפחתו ) (close member of the familyשל אדם
כלשהו הנזכר לעיל.
עסקאות עם חברת האם פימי ,מוצגות החל ממועד השלמת העסקה החל ב  13 -באוגוסט .2015
עסקאות עם חברת האם לשעבר כלל תעשיות והשקעות בע"מ )להלן קבוצת כת"ש( ,מוצגות עד מועד
השלמת העסקה החל ב  13 -באוגוסט .2015
עסקאות עם חברה כלולה לשעבר ,חברת חוגלה-קימברלי מוצגות עד מועד השלמת העסקה החל ב 16
במרס .2015
ב .עסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים:
החברה והחברות המאוחדות שלה מבצעות במהלך העסקים הרגיל שלהן עסקאות בתנאי שוק עם בעלי
עניין.
עסקאות זניחות:
דירקטוריון החברה קבע ,ביום  8באוגוסט  2010וביום  15בנובמבר  ,2011כי בהיעדר שיקולים איכותיים
מיוחדים העולים מכלל נסיבות העניין ,עסקת בעל עניין שאינה עסקה חריגה )כהגדרת המונח בחוק
החברות( תיחשב כעסקה זניחה לצרכים האמורים לעיל ,אם אמת המידה הרלבנטית המחושבת לעסקה
הינה בשיעור של פחות מ 0.5% -וכן היקף העסקה אינו עולה על סך של  8מיליון ש"ח )כשסכום זה
מותאם לפי שיעור העלייה מעת לעת במדד המחירים לצרכן מהמדד הידוע בתחילת שנת .(2010
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נייר חדרה בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים
ביאור  -18עסקאות ויתרות עם בעלי עניין וצדדים קשורים )המשך(
ב .עסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים) :המשך(
עסקאות זניחות) :המשך(
בכל עסקת בעל עניי ן שנבחן סיווגה כעסקה זניחה ,תחושב אחת או יותר מאמות המידה הרלבנטיות
לעסקה המסוימת על בסיס הדוחות הכספיים המאוחדים הסקורים או המבוקרים של החברה:
)א( ברכישת נכס קבוע )"נכס שאינו שוטף"( – היקף העסקה מול סך כל הנכסים )בדוח על המצב
הכספי הכלול בדוחות הכספיים המאוחדים האחרונים של החברה(;
)ב(

במכירת נכס קבוע )"נכס שאינו שוטף"( – הרווח/ההפסד מהעסקה מול הרווח השנתי )קרי
לארבעה רבעונים( הממוצע לפי  12רבעונים אחרונים שפורסמו לגביהם דוחות כספיים מאוחדים
של החברה .לעניין זה ,הרווח/ההפסד מהעסקה והרווח/ההפסד בכל רבעון יחושבו בערכם
המוחלט;

)ג(

קבלת התחייבות כספית – היקף העסקה מול סך ההתחייבות בדוח על המצב הכספי הכלול
בדוחות הכספיים המאוחדים האחרונים;

)ד(

במכירת מוצרים )למעט נכס קבוע( או שירותים – היקף העסקה מול סך ההכנסות ממכירות
ושירותים ב 4 -רבעונים אחרונים שפורסמו לגביהם דוחות כספיים מאוחדים של החברה;

)ה(

ברכישת מוצרים )למעט נכס קבוע( או שירותים – היקף העסקה מול סך ההוצאות והעלויות
התפעוליות ב 4 -רבעונים אחרונים שפורסמו לגביהם דוחות כספיים מאוחדים של החברה;

)ו(

ביחס לעסקאות בעל עניין רב שנתיות ,יחושב היקף העסקה על בסיס שנתי .כך לדוגמא ,בעסקת
ביטוח למספר שנים ,כהיקף העסקה יחושבו דמי הביטוח השנתיים המשולמים.
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 מ 0.5% -וכן שהיקף העסקה לא יעלה על סך של  8מיליון ש"ח )כשסכום זה מותאם לפי
שיעור העלייה מעת לעת במדד המחירים לצרכן מהמדד הידוע בתחילת שנת .(2010

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 וקרטון ,ציוד משרדי ומוצרים אחרים לחברות בקבוצת כת"ש עד ליום  13באוגוסט
.2015
זניחותה של העסקה נבחנת על בסיס שנתי לצרכי דוח זה ,תוך צירוף כלל העסקאות מאותו סוג של
החברה עם בעל העניין ותאגידים אחרים בשליטתו.
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נייר חדרה בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים
ביאור  -18עסקאות ויתרות עם בעלי עניין וצדדים קשורים )המשך(
ב .עסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים) :המשך(
עסקאות מסווגות ובעלות מאפיינים ,כדלקמן) :המשך(
להלן תיאור כללי של העסקאות שנערכו עם בעלי עניין בחברה ,כאשר למעט העסקאות המפורטות להלן,
יש לראות בכולן עסקאות זניחות לפי המבחנים שפורטו לעיל:
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2013
2014
2015
אלפי ש"ח
110,941 124,616
73,626
19,867
8,936
5,380

בעלי עניין:

מכירות )(1
הוצאות תפעוליות )(2
צדדים קשורים:
מכירות )(1
הוצאות תפעוליות )(2

7,699
6,595

51,185
31,637

51,943
32,087

) (1מכירות
החברה מוכרת לחברות רבות מקבוצת כת"ש 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 מוכרת לבעל עניין לשעבר מקבוצת כת"ש נייר אריזה .סך העסקאות לבעל העניין בשנים
 2014 ,2015ו 2013-הינם כ 66.0 -מיליוני ש"ח ,כ 113.7-מיליוני ש"ח וכ 110.9 -מיליוני ש"ח,
בהתאמה.
ב .החברה מוכרת לבעל עניין לשעבר מקבוצת כת"ש קרטונים .סך העסקאות לבעל העניין בשנת ,2015
 2014הינם כ 7.9 -מיליוני ש"ח ו 10.9 -מיליוני ש"ח בהתאמה.
ג .החברה מכרה עד ליום  16במרס  2015לחברה כלולה שהינה צד קשור :נייר כתיבה והדפסה ,נייר
אריזה ,ציוד משרדי ופסולת נייר לבן .סך העסקאות לצדדים קשורים בשנים  2014 ,2015ו2013-
הינם כ 7.7 -מיליוני ש"ח ,כ 51.2-מיליוני ש"ח וכ 51.9-מיליוני ש"ח ,בהתאמה.
) (2הוצאות תפעוליות
החברה בי צעה במהלך השנה מספר רב של עסקאות עם ספקים שהינם בעלי עניין וצדדים קשורים
מקבוצת כת"ש .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.
החברה רכשה במהלך ה שנה מחברה כלולה שהינה צד קשור מוצרי ניקיון וטואלטיקה .סך הרכישות
מצדדים קשורים בשנים  2014 ,2015ו 2013-הינם כ 2.5 -מיליוני ש"ח ,כ 10.9-מיליוני ש"ח וכ11.1-
מיליוני ש"ח ,בהתאמה.
לחברה עסקאות עם חברות כלולות שהינן צדדים קשורים בגין הכנסות משכירות מבנים ושירותי מחשב.
סך העסקאות בשנים  2014 ,2015ו 2013-עמד על סך של כ 4.1-מיליוני ש"ח ,כ 20.7-מיליוני ש"ח וכ21.0-
מיליוני ש"ח ,בהתאמה.
לחברה עסקאות עם בעלי עניין מקבוצת כלל תעשיות בגין רכישת קרטון .סך העסקאות לבעל העניין
בשנים  2014 ,2015ו 2013-הינו כ 5.4-מיליוני ש"ח וכ 8.9-מיליוני ש"ח ,וכ 12.6-מיליוני 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.
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ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים
ביאור  -18עסקאות ויתרות עם בעלי עניין וצדדים קשורים )המשך(
ב .עסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים) :המשך(
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  ,10בדבר תשלומים מבוססי מניות(.
 (1תגמול אנשי מפתח ניהוליים:
לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר
2013
2014
2015
אלפי ש"ח
7,810
9,590
5,745
הטבות לזמן קצר
31
1,130
745
הטבות לאחר סיום העסקה
540
1,611
תשלום מבוסס מניות
7,841
11,260
8,101
 (2הטבות שניתנו לבעלי עניין:
לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר
2013
2014
2015
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

2,130
1

(*)5,535
2

2,019
1

822

1,332

1,059

8

9

11

)*( בגין שכר המנכ"ל הקודם ,מר עופר בלוך ובגין שכר המנכ"ל הפורש ,מר שלמה לירן.
ביום  12בפברואר  2015הודיעה החברה כי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה אישרו בהתאם להוראות
מדיניות התגמול של החברה ,הענקת מענק הסתגלות חד-פעמי למנכ"ל החברה הפורש ,בסך של  270אלפי
ש"ח ,השווה ל 3-פעמים השכר החודשי אותו קיבל מר שלמה לירן בגין כהונתו.
ביום  26בפברואר  2015הודיעה החברה כי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה אישרו בהתאם להוראות
מדיניות התגמול של החברה ,תנאי פרישה חד-פעמיים למנכ"ל החברה הקודם ,בסך של כ 660 -אלפי ש"ח,
השווה ל 6-פעמים השכר החודשי אותו קיבל מר עופר בלוך הניתנים כשישה חודשי מענק הסתגלות ,בגין
כהונתו.
מספר הדירקטורים לעיל מייצג את מספר הדירקטורים נכון ליום  31בדצמבר .2015
ג .יתרות עם בעלי עניין וצדדים קשורים
ליום  31בדצמבר
2014
2015
אלפי ש"ח
(*)59,126
398
6,387
-

חייבים ויתרות חובה  -פעילות מסחרית
זכאים ויתרות זכות

)*( נכון ליום  31בדצמבר  2014קיימות בנוסף גם יתרות עם חברות כלולות – ראה ביאור .13
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נייר חדרה בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים

ביאור  – 19מגזרים
א .כללי:
הקבוצה מיישמת את תקן בינ"ל " ,IFRS 8מגזרי פעילות" )להלן " ,("IFRS 8החל מיום  1בינואר .2009
בהתאם להוראות  ,IFRS 8מגזרים תפעוליים מזוהים על בסיס הדיווחים הפנימיים אודות מרכיבי
הקבוצה ,אשר נסקרים באופן סדיר על-ידי מקבל ההחלטות התפעוליות הראשי של הקבוצה לצורך
הקצאת משאבים והערכת ביצועי המגזרים התפעוליים.
מגזרי הפעילות המזוהים של החברה ,בהתאם לתקן בינ"ל  IFRS 8הינם:
מגזר ניירות אריזה – מפיק את הכנסותיו ממכירת מוצרי נייר אריזה לחברות נייר יצרניות וכן ממיחזור
נייר וקרטון.
מגזר מוצרי אריזה וקרטון – מפיק את הכנסותיו ממכירות מוצרי אריזה וקרטון ללקוחות.
מגזר שירותי איסוף ומיחזור – מפיק את הכנסותיו ממתן שירותי איסוף פסולת נייר וקרטון וממכירתו
ליצרניות נייר.
מגזר ניירות כתיבה והדפסה – מפיק את הכנסותיו ממכירת ניירות כתיבה והדפסה.
מגזר שיווק צרכי משרד – מפיק את הכנסותיו ממכירות צרכי משרד ללקוחות.
מגזר חוגלה קימברלי – ביום  16במרס  ,2015מכרה החברה את החזקותיה בחברה כלולה אשר הפיקה
את הכנסותיה ממכירת מוצרי נייר ביתיים ,מוצרי היגיינה ,חיתולים חד פעמיים ומוצרים משלימים
למטבח ,בישראל ובטורקיה ,ראה ביאור  (1)5לעיל.
כתוצאה ממימוש חוגלה-קימברלי כאמור לעיל ,החברה הכלולה חוגלה קימברלי אינה מזוהה עוד כמגזר
בדוחותיה הכספיים של החברה ותוקנו מספרי ההשוואה של המגזרים בהתאם לזיהוי והקצאה
החדשים לאור השינוי במבנה הארגוני הפנימי של החברה.
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3,661

282,103

138,900

)(89,756

555,524

28,269
2

)(1,984

173,805

718

438,133

1,741,442

3

)(275,666

)(275,666

-

24,597

22,345

20,638

12,733

7,601

60,447

-

65,311

579

2,944

-
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) (1תוצאות המגזר כוללות הוצאות חד פעמיות בגין ירידת ערך ממכירת ציוד המשמש לייצור קיטור כחלק מעסקת תחנת הכוח ראה ביאור ) 14יא( ) (5לעיל בסך  16,827אלפי ש"ח.
) (2תוצאות המגזר כוללות הוצאות חד פעמיות בגין ירידת ערך ממכירת ציוד המשמש לייצור קיטור כחלק מעסקת תחנת הכוח ראה ביאור ) 14יא( ) (5לעיל בסך  9,883אלפי ש"ח והפרשה לירידת ערך רכוש
קבוע ראה ביאור ) 4ג( ) (3לעיל ,בסך  38,900אלפי ש"ח.
) (3ההתאמות למאוחד כוללות הכנסה חד פעמית מרווח הון בגין מימוש חברת חוגלה קימברלי בסך של כ 438,683-אלפי ש"ח ,ראה ביאור )5ב( לעיל.

תוספות הוניות לנכסים לא שוטפים

11,896

62,952

1,615,475
57,654

290,370
70,719

221,565
58,309

309,142
60,277

73,035
38,627

47,711
-

2,557,298
285,586
1,289,987
1,575,573
161,421

נכסי המגזר
התחייבויות המגזר
התחייבויות משותפות שלא יוחסו בין המגזרים
סך ההתחייבויות במאוחד
פחת והפחתות

6,393

475,433

5,975

469,458

173,087

-

1,741,442

סך הכל

רווח לשנה

30,426

1

530,243

101,804

428,439

ניירות אריזה

מוצרי אריזה
וקרטון

שירותי
ניירות כתיבה
איסוף
והדפסה
ומיחזור
אלפי ש"ח
527,255
143,203

שיווק צרכי
משרד

התאמות
למאוחד

386,873
6,239
68,917
324,195
127,509
196,686

רווח )הפסד( מפעולות רגילות
הכנסות מימון
הוצאות מימון
הפסד לפני מסים על ההכנסה
מסים על ההכנסה

סך הכול מכירות המגזר

מכירות בין מגזריות

מכירות לחיצוניים

ביאור  – 19מגזרים )המשך(
ב .נתונים לפי תחומי פעילות לשנת :2015

ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים

נייר חדרה בע"מ

)(1
)(2
)(3
)(4
)(5

60,561
12,896

67,955

1,554,923

443,486
89,241
532,727
¹76,982

נייר אריזה
ומיחזור

תוצאות המגזר כוללות הכנסה חד פעמית בסך  47,891אלפי ש"ח בגין מכירת נכס נדל"ן.
תוצאות המגזר כוללות הוצאה חד פעמית בגין הפרשה לירידת ערך בסך  23,885אלפי ש"ח.
תוצאות המגזר כוללות הכנסה חד פעמית בסך  16,563אלפי ש"ח בגין מכירת נכס נדל"ן.
תוצאות המגזר כוללות הוצאות חד פעמית בגין הפרשה לירידת ערך בסך  93,527אלפי ש"ח.
כולל השקעות בחברות כלולות.

נכסי המגזר
נכסים משותפים שלא יוחסו בין המגזרים
סך הנכסים במאוחד
התחייבויות המגזר
התחייבויות משותפות שלא יוחסו בין המגזרים
סך ההתחייבויות במאוחד
פחת והפחתות
תוספות הוניות לנכסים לא שוטפים
5

מכירות לחיצוניים
מכירות בין מגזריות
סך הכול מכירות המגזר
רווח )הפסד( מפעולות רגילות
הכנסות מימון
הוצאות מימון
הפסד לפני מסים על ההכנסה
מסים על ההכנסה
הפסד מפעולות החברה והחברות המאוחדות
חלק ברווחי חברות כלולות
הפסד לשנה

ביאור  – 19מגזרים )המשך(
ג .נתונים לפי תחומי פעילות לשנת :2014

43,759
38,517

69,017

351,058

476,169
6,061
482,230
)²(23,823

מוצרי אריזה
וקרטון

14,268
10,533

59,997

272,399

66

105,279
3,849

74,791

289,908

2,780
1,835

33,694

182,479
1,310
183,789
2,690

שיווק צרכי
משרד

102,440

שירותי
ניירות כתיבה
איסוף
והדפסה
ומיחזור
אלפי ש"ח
498,068
157,160
23,710
151,172
521,778
308,332
4
)(162,718
)³(4,981

ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים
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)(292,501

)(271,494
)(271,494
)(426

2,278,227
155,408
2,433,635
305,454
1,542,339
1,847,793
226,647
67,630

סך הכל

1,757,362
1,757,362
)(112,276
3,088
89,244
)(198,432
)(4,699
)(193,733
38,159
)(155,574

התאמות
למאוחד

נכסי המגזר
נכסים משותפים שלא יוחסו בין המגזרים)(1
סך הנכסים במאוחד
התחייבויות המגזר
התחייבויות משותפות שלא יוחסו בין המגזרים
סך ההתחייבויות במאוחד
פחת והפחתות
תוספות הוניות לנכסים לא שוטפים

מכירות לחיצוניים
מכירות בין מגזריות
סך הכול מכירות המגזר
רווח )הפסד( מפעולות רגילות
הכנסות מימון
הוצאות מימון
הפסד לפני מסים על ההכנסה
מסים על ההכנסה
הפסד מפעולות החברה והחברות המאוחדות
חלק ברווחי חברות כלולות
הפסד לשנה

ביאור  – 19מגזרים )המשך(
ד .נתונים לפי תחומי פעילות לשנת 2013

72,346
13,463

62,327

1,336,987

430,343
106,517
536,860
)(3,273

ניירות אריזה

20,050
21,122

84,498

358,210

512,386
6,378
518,764
4,067

מוצרי אריזה
וקרטון

15,287
13,048

72,129

228,395
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12,818
24,618

51,581

376,913

2,572
2,000

42,316

204,814
1,054
205,868
)(1,545

שיווק צרכי
משרד

109,966

שירותי
ניירות כתיבה
איסוף
והדפסה
ומיחזור
אלפי ש"ח
528,772
146,779
28,650
168,835
557,422
315,614
)(63,973
2,662

ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים

נייר חדרה בע"מ

)(160,598

)(311,434
)(311,434
)(238

2,249,873
130,332
2,380,205
312,851
1,335,131
1,647,982
123,073
74,251

סך הכל

1,823,094
1,823,094
)(62,300
8,978
74,624
)(127,946
)(26,531
)(101,415
25,732
)(75,683

התאמות
למאוחד

נייר חדרה בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים
ביאור  – 19מגזרים )המשך(
ה .מידע על בסיס אזורים גיאוגרפיים
הקבוצה פועלת במספר אזורים גיאוגרפיים עיקריים :במדינת המושב ישראל ,כמו כן ,לקבוצה פעילויות
מהותיות במדינות ארצות הברית ותורכיה.
הרכב ההכנסות מלקוחות חיצוניים:
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2013
2014
2015
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
1,566,271
1,504,069
1,453,376
ישראל
ארצות הברית
תורכיה
אחרות

143,668
60,713
83,685

72,818
118,685
61,790

80,209
125,020
51,594

1,741,442

1,757,362

1,823,094

הקבוצה מקצה את ההכנסות מלקוחות חיצוניים למדינות החוץ בהתאם למיקום הנהלת הלקוח.
ביאור  – 20אירועים לאחר תום תקופת הדיווח
 .1ביום  22בפברואר  2016התקבלה בחברה דרישת תשלום מחברת החשמל בסך של כ 13 -מיליוני ש"ח בגין
התקופה שבין יוני  2013ועד )וכולל( יוני  .2015ראה ביאור 13י'.
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נייר חדרה בע"מ
דוחות כספיים נפרדים
ליום  31בדצמבר 2015

נייר חדרה בע"מ
דוחות כספיים נפרדים 2015

תוכן העניינים
עמוד
דוח רואה החשבון המבקר
הדוחות הכספיים הנפרדים :

3

דוחות על המצב הכספי

4

דוחות על רווח והפסד

5

דוחות על הרווח הכולל

5

דוחות על השינויים בהון

6-8

דוחות על תזרימי המזומנים

9-10

ביאורים לדוחות הכספיים

11-23

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 ומידיים( ,התש"ל1970-

ביקרנו את המידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומידיים( ,התש"ל – 1970
של נייר חדרה בע"מ )להלן – "החברה"( לימים  31בדצמבר  2015ו 2014 -ולכל אחת משלוש השנים שהאחרונה שבהן
הסתיימה ביום  31בדצמבר .2015 ,המידע הכספי הנפרד הינו באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה .אחריותנו
היא לחוות דעה על המידע הכספי הנפרד בהתבסס על ביקורתנו.
ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל .על-פי תקנים אלה נדרש מאתנו לתכנן את הביקורת
ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין במידע הכספי הנפרד הצגה מוטעית מהותית .ביקורת כוללת
בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובפרטים הכלולים במידע הכספי הנפרד .ביקורת כוללת גם בחינה של
הכללים החשבונאיים שיושמו בעריכת המידע הכספי הנפרד ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון
וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה של המידע הכספי הנפרד .אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות
לחוות דעתנו.
לדעתנו ,המידע הכספי הנפרד ערוך ,מכל הבחינות המהותיות ,בהתאם להוראות תקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך )דוחות
תקופתיים ומיידיים( ,התש"ל.1970-

בריטמן אלמגור זהר ושות'
רואי חשבון
Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited

חיפה 6 ,במרץ2016 ,

נייר חדרה בע"מ
דוחות נפרדים על המצב הכספי
ביאור
נכסים
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים
פיקדונות לזמן קצר
לקוחות
חייבים ויתרות חובה
מלאי
חברות מוחזקות נטו ,לרבות חלויות שוטפות
סך הכל נכסים שוטפים
נכסים לא שוטפים
השקעות בחברות מוחזקות
הלוואות לחברות מוחזקות
רכוש קבוע ,נטו
נדל"ן להשקעה
נכס פיננסי אחר
נכסי מסים נדחים
סך הכל נכסים לא שוטפים

3
6

סך הכל נכסים
התחייבויות והון
התחייבויות שוטפות
אשראי מתאגידים בנקאיים
חלויות שוטפות של אגרות חוב והלוואות
ספקים ונותני שירותים
זכאים ויתרות זכות
התחייבות פיננסית בגין אופציות מכר לבעלי
הזכויות שאינן מקנות שליטה
התחייבויות בגין הטבות עובדים
התחייבויות מיסים שוטפים
סך הכל התחייבויות שוטפות
התחייבויות לא שוטפות
הלוואות מתאגידים בנקאיים ומנותני אשראי
אחרים
אגרות חוב
התחייבות פיננסיות בגין אופציית מכר לבעלי
הזכויות שאינן מקנות שליטה
התחייבויות בגין הטבות לעובדים
סך הכול התחייבויות לא שוטפות

ליום  31בדצמבר
2014
2015
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
716,258
31,016
28,834
56,112
562,228
1,394,448

119,686
100,000
6,923
693,586
920,195

371,996
112,806
84,699
43,600
120,000
1,293
734,394

*433,091
211,075
77,394
28,500
130,000
1,585
881,645

2,128,842

1,801,840

209
171,088
56,843
47,160

20,000
215,293
8,541
78,464

7,286
9,988
144,442
437,016

4,299
2,700
329,297

15,375
679,913

36,826
838,079

15,599

*6,876
5,503

710,887

887,284

980,939

*585,259

2,128,842

1,801,840

הון
סך הכל התחייבויות והון
* התאמה לא מהותית של מספרי השוואה -ראה ביאור .10

ישי דוידי
יו"ר הדירקטוריון

גדי קוניא
ממלא מקום מנכ"ל

ליאור הלמן
ממלא מקום סמנכ"ל כספים
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נייר חדרה בע"מ
דוחות נפרדים על רווח והפסד
לשנה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר
2014
אלפי ש"ח

2015
ביאור

2013

הכנסות
2,191
438,129
35,016
475,336

3,148
36,572
34,642
74,362

10,648
41,720
52,368

הכנסות משירותים ,נטו
הכנסות אחרות ,נטו
הכנסות מימון
סך הכל הכנסות
עלויות והוצאות:
הוצאות אחרות ,נטו
חלק החברה בהפסדי חברות מוחזקות ,נטו ממס
הוצאות מימון
סך הכל עלויות והוצאות

)(94,305
)(60,287
)(154,592

)(165,989
)*(62,959
)(228,948

)(9,285
)(63,051
)*(58,488
)(130,824

רווח )הפסד( לפני מסים על ההכנסה

320,744

)(154,586

)(78,456

)(124,231

)(155

3,607

196,513

)(154,741

)(74,849

9

6ג

)הוצאות( הכנסות מסים על ההכנסה
רווח )הפסד( לשנה

דוחות נפרדים על הרווח הכולל

2015
רווח )הפסד( לשנה
סכומים אשר לא יסווגו בעתיד לרווח או הפסד ,נטו ממס
הערכה מחדש בגין מעבר מרכוש קבוע לנדל"ן להשקעה
רווח )הפסד( אקטוארי בגין תכנית הטבה מוגדרת ,נטו ממס
חלק ברווח )הפסד( הכולל של חברות מוחזקות ,נטו ממס

196,513

לשנה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר
2013
2014
אלפי ש"ח
)*(74,849
)*(154,741

7,185
127
828

)(921
)(2,248

)(153
)(526

8,140

)(3,169

)(679

סכומים אשר יסווגו בעתיד לרווח או הפסד ,נטו ממס
חלק ברווח הכולל של חברות מוחזקות ,נטו ממס
רווח כולל אחר שסווג לרווח והפסד ,נטו ממס כתוצאה
ממימוש חברה כלולה
רווח )הפסד( כולל אחר

-

4,639

39

39,716
47,856

1,470

)(640

סך הכל רווח )הפסד( כולל

244,369

)(153,271

)(75,489

* התאמה לא מהותית של מספרי השוואה  -ראה ביאור .10
הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים הנפרדים.
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125,280

-

13
-

-

-

125,267

-

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים הנפרדים.

עסקאות עם בעל שליטה
סך הכול הון ליום  31בדצמבר 2015

תנועה בשנה שנסתיימה ב 31-בדצמבר :2015
הפרשי שער בגין תרגום פעילות חוץ
עסקאות גידור תזרים מזומנים
הערכה מחדש בגין מעבר מרכוש קבוע לנדל"ן
להשקעה
הפסדים אקטוארים בגין תכנית הטבה מוגדרת
רווח לתקופה
סך הכול רווח )הפסד( כולל לשנה
הנפקת מניות
הפחתת קרן הערכה מרכישה בשלבים
תשלום מבוסס מניות
פקיעת אופציות

יתרה ליום  1בינואר ) 2015מבוקר(

תיקון התאמה לא מהותית )ראה ביאור (10

יתרה ליום  31בדצמבר ) 2014מבוקר(

125,267

הון מניות

467,012

3,102

145,620
2,182

-

-

316,108

-

316,108

פרמיה
על מניות

5,878

-

2,576
)(2,182

-

-

5,484

-

5,484

קרן הון
בגין
עסקאות
תשלום
מבוסס
מניות

-6-

3,397

-

-

-

-

3,397

-

3,397

קרן הון
הנובעת
מהטבת המס
בגין מימוש
אופציות
לעובדים

דוחות נפרדים על השינויים בהון

נייר חדרה בע"מ

-

-

)(5,445
-

-

-

5,445

-

5,445

7,185

-

7,185
-

7,185
-

-

-

-

-

-

-

)(4,934
-

-

)(4,934

4,934

-

4,934

קרן
הערכה
קרן
קרן הון
מחדש
הערכה
בגין גידור
מחדש בגין
מרכוש
תזרימי
קבוע לנדלן
רכישה
מזומנים
בשלבים
להשקעה
אלפי ש"ח

-

-

44,650
-

-

44,650
-

)(44,650

-

)(44,650

קרן הון
מהפרשי
שער בגין
תרגום
פעילות חוץ

372,187

-

197,468
5,445
-

955
196,513

-

169,274

)(572

169,846

עודפים

980,939

3,102

244,369
145,633
2,576
-

7,185
955
196,513

44,650
)(4,934

585,259

)(572

585,831

סה"כ הון

125,267

-

-

-

-

125,267

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים הנפרדים.
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תנועה בשנה שנסתיימה ב 31-בדצמבר :2014
הפרשי שער בגין תרגום פעילות חוץ
עסקאות גידור תזרים מזומנים
הפסדים אקטוארים בגין תוכנית הטבה מוגדרת ,נטו
ממס
הפסד לשנה
סך הכל רווח )הפסד( כולל לשנה
הפחתת קרן הערכה מחדש בגין רכישה בשלבים
לעודפים
הנפקת כתבי אופציה
תשלום מבוסס מניות
פקיעת כתבי אופציות
מימוש חברה בת
סך הכל הון ליום  31בדצמבר 2014

יתרה ליום  1בינואר 2014

תיקון התאמה לא מהותית )ראה ביאור (10

יתרה ליום  31בדצמבר ) 2013מבוקר(

125,267
-

הון מניות

316,108

2,602
-

-

-

-

313,506

313,506
-

פרמיה
על מניות

5,484

3,868
1,616
)(2,602
-

-

-

-

2,602

2,602
-

קרן הון
בגין
עסקאות
תשלום
מבוסס
מניות

-7-

3,397

-

-

-

-

3,397

3,397
-

קרן הון
הנובעת
מהטבת
המס בגין
מימוש
אופציות
לעובדים

דוחות נפרדים על השינויים בהון

נייר חדרה בע"מ

5,445

)(1,743
-

-

-

-

7,188

7,188
-

4,934

-

4,496

-

4,496

438

438
-

קרן
קרן הון
הערכה
מחדש בגין בגין גידור
תזרימי
רכישה
מזומנים
בשלבים
אלפי ש"ח

)(44,650

153

)(11

-

)(11
-

)(44,792

)(44,792
-

קרן הון
מהפרשי
שער בגין
תרגום
פעילות חוץ

169,274

1,743
-

)(157,756

)(3,015
)*(154,741

-

325,287

325,472
)(185

585,259

3,868
1,616
153

)(153,271

)(3,015
)(154,741

)(11
4,496

732,893

733,078
)(185

עודפים

סה"כ הון

125,267

-

-

-

* התאמה לא מהותית של מספרי השוואה  -ראה ביאור .10
הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים הנפרדים.

תנועה בשנה שנסתיימה ב 31-בדצמבר :2013
הפרשי שער בגין תרגום פעילות חוץ
עסקאות גידור תזרים מזומנים
הפסדים אקטוארים בגין תוכנית הטבה מוגדרת
הפסד לשנה
סך הכל רווח )הפסד( כולל לשנה
הפחתת קרן הערכה מחדש בגין רכישה בשלבים
לעודפים
פקיעת אופציות לעובדים
סך הכל הון ליום  31בדצמבר 2013

יתרה ליום  1בינואר 2013

125,267

הון מניות

313,506

2,429

-

-

311,077

פרמיה
על מניות

2,602

)(2,429

-

-

5,031

קרן הון
בגין
עסקאות
תשלום
מבוסס
מניות

-8-

3,397

-

-

-

3,397

קרן הון
הנובעת
מהטבת
המס בגין
מימוש
אופציות
לעובדים

דוחות נפרדים על השינויים בהון

נייר חדרה בע"מ

7,188

)(1,744
-

-

-

8,932

438

-

360

360
-

78

קרן
קרן הון
הערכה
מחדש בגין בגין גידור
תזרימי
רכישה
מזומנים
בשלבים
אלפי ש"ח

)(44,792

-

)(320

)(320
-

)(44,472

קרן הון
מהפרשי
שער בגין
תרגום
פעילות חוץ

325,287

1,744
-

)(75,529

)(680
)*(74,849

399,072

732,893

-

)(75,489

)(320
360
)(680
)(74,849

808,382

עודפים

סה"כ הון

נייר חדרה בע"מ
דוחות נפרדים על תזרימי המזומנים

2015
תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
רווח )הפסד( לשנה
הוצאות )הכנסות( מיסים שהוכרו בדוח רווח והפסד
הוצאות מימון נטו שהוכרו בדוח רווח והפסד
חלק החברה בהפסדי חברות מוחזקות ,נטו ממס
דיבידנדים שהתקבלו
הפסד מהתאמת שווי הוגן של נכס פיננסי בשווי
הוגן דרך רווח והפסד
רווח ממימוש רכוש קבוע
)רווח( הפסד ממימוש השקעות במוחזקות
הוצאות בגין תשלומים מבוססי מניות
)רווח( מהתאמת שווי הוגן של נדל"ן להשקעה
הוצאות בגין עסקה עם בעל שליטה
פחת והפחתות

לשנה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר
2014
אלפי ש"ח

2013

196,513
124,231
25,271
94,305
-

)*(154,741
155
*28,317
165,989
19,960

)*(74,849
)(3,607
*16,768
63,051
42,914

)(5,868
)(443,669
1,059
)(100
559
3,634
)(4,065

2,550
)(49,586
5,363
602
)(178
3,549
21,980

192
)(150
12,288
56,607

137,159
5,719
)(3,071
139,807

57,662
11,708
1,097
70,467

33,178
21,582
)(62
54,698

תקבולי מיסים

120

-

1,518

מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת

135,862

92,447

112,823

שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות :
קיטון בחברות מוחזקות וחייבים אחרים
גידול בספקים וזכאים אחרים
)קיטון( גידול בהפרשות והטבות לעובדים

* התאמה לא מהותית של מספר השוואה – ראה באור 10

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

2015
תזרימי מזומנים מפעילויות השקעה
רכישת רכוש קבוע ותשלומים מראש בגין חכירה
תמורה ממימוש רכוש קבוע
תמורה ממימוש חברות מאוחדות ותשלומים על
חשבון כיסוי גירעון בחברה בת שנמכרה
תשלום בגין נדל"ן להשקעה
מתן הלוואות לחברות מוחזקות
פירעון )מתן( פיקדונות לזמן קצר
ריבית שנתקבלה
תשלום היטל השבחה בגין מכירת קרקע
תמורה ממימוש חברה כלולה )בניכוי עלויות
עסקה(
מזומנים נטו מפעילות )לפעילות( השקעה
תזרימי מזומנים מפעילויות מימון
תקבולים מהנפקת אגרות חוב בניכוי הוצאות
הנפקה
אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים-נטו
פירעון הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים
ולאחרים
תשלומי ריבית
פירעון אגרות חוב
תקבולים מהנפקת מניות בניכוי הוצאות הנפקה
רכישת מניות מבעלי זכויות שאינן מקנות
שליטה
תקבולים מהנפקת אופציות
מזומנים נטו לפעילות מימון
עליה )ירידה( נטו במזומנים ושווי מזומנים
מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה מזומנים
המוחזקים במטבע חוץ
השפעת השינויים בשערי החליפין על יתרות
מזומנים המוחזקים במטבע חוץ
מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה

לשנה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר
2014
אלפי ש"ח

)(785
4,182

)(2,664
45,497

)(2,495
-

915

)(3,510
)(1,622
)(208,196
)(100,000
930

)(250
)(35,884
2,023

)(269,565

)(36,606

)(128,934
100,000
38,608
)(1,164
610,757
623,579

)(20,000

477,448
)(30,197

111,253
35,196

)(26,182
)(64,995
)(196,939
145,633

)(21,316
)(64,266
)(167,350
-

)(23,060
)(56,753
)(204,834
-

)(162,483

3,868
198,187

)(21,221
)(159,419

596,958

21,069

)(83,202

119,686

98,591

182,314

)(386
716,258

26
119,686

)(521
98,591

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים הנפרדים.
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2013

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 ומידיים( התש"ל .1970-
ב .מדיניות חשבונאית:
הדוחות הכספיים הנפרדים נערכו בהתאם למדיניות החשבונאית המפורטת בביאור  2לדוחות
הכספיים המאוחדים של החברה ליום  31בדצמבר  2015פרט לסכומי הנכסים ,ההתחייבויות,
ההכנסות ,ההוצאות ותזרימי המזומנים בגין חברות מוחזקות ,כמפורט להלן:
 .1הנכסים וההתחייבויות מוצגים בגובה ערכם בדוחות המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה
כחברה אם ,למעט השקעות בחברות מוחזקות.
 .2השקעות בחברות מוחזקות מוצגות כסכום נטו של סך הנכסים בניכוי סך ההתחייבויות
המציגים בדוחות המאוחדים של החברה מידע כספי בגין החברות המוחזקות ,לרבות מוניטין.
 .3סכומי 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.
 .4חלק 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.
 .5סכומי תזרימי המזומנים משקפים את הסכומים הכלולים בדוחות המאוחדים המיוחסים
לחברה עצמה כחברה אם ,למעט סכומי תזרימי המזומנים בגין חברות מוחזקות.
 .6הלוואות שניתנו ו/או נתקבלו מחברות מוחזקות מוצגות בגובה הסכום המיוחס לחברה עצמה
כחברה אם.
 .7יתרות ,הכנסות והוצאות בגין עסקאות עם חברות מוחזקות אשר בוטלו במסגרת הדוחות
המאוחדים ,נמדדות ומוצגות במסגרת הסעיפים הרלוונטיים בנתונים על המצב הכספי ועל
רווח והפסד ועל הרווח הכולל ,באותו אופן בו היו נמדדות ומוצגות עסקאות אלו ,אילו היו
מבוצעות מול צדדים שלישיים .רווחים נטו שנדחו מוצגים בניכוי מסעיפי חלק החברה ברווחי
חברות מוחזקות והשקעות בחברות מוחזקות.
ביאור - 2
א .מזומנים ושווי מזומנים
ליום  31בדצמבר
2014
2015
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
מזומנים ושווי מזומנים נקובים בש"ח
מזומנים ושווי מזומנים נקובים במט"ח

ב.

692,840
23,418
716,258

119,678
8
119,686

פקדונות לזמן קצר
ריבית

0.37%

פקדונות לזמן קצר
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ליום  31בדצמבר
2014
2015
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
-

100,000

נייר חדרה בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים הנפרדים
ביאור  -3נכס פיננסי אחר
א .ביום  1בספטמבר  2013ניתן שטר הון לחברה בת על סך  30,000אלפי ש"ח .שטר ההון אינו צמוד ואינו
נושא ריבית; לא נקבע מועד פירעון לשטר ההון ,אולם אין בכוונת החברה לדרוש את פירעונו לפני 1
בספטמבר .2018
ב .כאמור בביאור  4להלן ,במסגרת פירוקה מרצון של נייר חדרה ניירות כתיבה והדפסה בע"מ רכשה
החברה שטר הון בסך  90,000אלפי ש"ח של חברה בת .שטר ההון אינו צמוד ואינו נושא ריבית.
ביאור  -4צירופי עסקים
במסגרת הליכי התייעלות ביצעה החברה רה-ארגון פנימי בהחזקותיה ,במסגרתו התקשרה החברה ביום 21
בדצמבר  2015בהסכם לרכישת פעילותה של נייר חדרה ניירות כתיבה והדפסה בע"מ לרבות החזקותיה
בחברה הבת נייר חדרה ניירות כתיבה והדפסה שיווק בע"מ .בדצמבר  2015אישרו דירקטוריון החברה
ואסיפת בעלי המניות של נייר חדרה ניירות כתיבה והדפסה בע"מ את פירוקה מרצון .סך עלות הרכישה
בגין שווי הפעילות הסתכמה לכ 144.6-מיליוני ש"ח ,ממנה נוכו התחייבויות שוטפות אחרות .התמורה נטו
קוזזה כנגד הלוואות בעלים לרבות שטרי הון שהעמידה החברה בעבר וטרם נפרעו.
הסכומים שהוכרו במועד הרכישה בגין נכסים והתחייבויות:
אלפי ש"ח
116,338
56,112
15,641
)(7,395
)(65,523
115,173

נכסים פיננסים
מלאי
רכוש קבוע
השקעה בחברה מוחזקת
התחייבויות
סה"כ נכסים נטו הניתנים לזיהוי

ביאור -5מכשירים פיננסיים וניהול סיכונים
א .ניהול סיכון נזילות
החברה מנהלת את סיכון הנזילות על ידי שמירה על אמצעים בנקאיים ואמצעי הלוואה ,על ידי 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 קרן והן בגין ריבית.
שיעור
ריבית
אפקטיבית
ממוצע
%
2015
הלוואות מבנקים
הלוואות מאחרים
אגרות חוב נושאי ריבית קבועה
אגרות חוב נושאי ריבית קבועה
צמודות מדד

6.1
5.7
4.8

מעל 5
שנים

סך הכול

209
8,053
-

-

8,052
177,406

16,105
392,857

413,670

209
32,210
983,933

8,262

-

26,897
212,355

50,350
459,312

413,670

77,247
1,093,599

עד חודש

1-3
חודשים

מעל 3
חודשים
ועד שנה  1-5שנים
אלפי ש"ח
כולל ריבית
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נייר חדרה בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים הנפרדים
ביאור  - 5מכשירים פיננסיים וניהול סיכונים )המשך(
א .ניהול סיכון נזילות )המשך(
טבלאות סיכון ריבית ונזילות )המשך(
 .2התחייבויות פיננסיות שאינן מהוות מכשירים פיננסיים נגזרים
שיעור
ריבית
אפקטיבית
ממוצע
%
2014
הלוואות מבנקים
הלוואות מאחרים
אגרות חוב נושאי ריבית קבועה
אגרות חוב נושאי ריבית קבועה
צמודות מדד

מעל 3
חודשים
ועד שנה  1-5שנים
אלפי ש"ח
כולל ריבית

מעל 5
שנים

סך הכול

2.70
6.30
5.40

8,053
-

1,490
-

24,414
8,052
227,385

7,152
32,211
489,211

495,915

33,056
48,316
1,212,511

4.65

-

-

28,238

77,847

-

106,085

8,053

1,490

288,089

606,421

495,915

1,399,968

עד חודש

1-3
חודשים

 .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
2015
מזומנים ופיקדונות בבנקים

716,258

2014
מזומנים ופיקדונות בבנקים

219,686
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התחייבויות:
התחייבויות שוטפות:
הלוואות לזמן קצר
ספקים ,זכאים ויתרות זכות
התחייבויות לא שוטפות
)כולל חלויות שוטפות(:
הלוואות זמן ארוך
איגרות חוב

נכסים לא שוטפים:
השקעות בחברות כלולות  -הלוואות ושטרי הון לזמן ארוך

נכסים
נכסים שוטפים:
מזומנים ושווי מזומנים ופיקדונות לזמן קצר
נכסים פיננסיים הנמדדים בעלות מופחתת

11,415

-

11,415

51,318

-

23,418
27,900

במטבע חוץ
או
בהצמדה לו
)בעיקר דולר(

7,200

-

7,200

-

-

-
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ביורו

72,219

70,655

1,564

168

-

168

בהצמדה
למדד

879,753

29,825
765,896

209
83,823

1,518,129

232,806

692,840
592,483

ללא
הצמדה

42

-

42

8

-

8
-

-

-

-

-

-

-

ביורו

97,134

95,005

2,129

19,565

19,565

-

1,100,027

56,007
939,186

20,000
84,834

1,241,343

321,510

ללא
הצמדה

219,678
700,155

בהצמדה
למדד

אלפי ש"ח

במטבע חוץ
או
בהצמדה לו
)בעיקר דולר(

אלפי ש"ח

 31בדצמבר 2015

 31בדצמבר 2014

ב .ניתוח קבוצות נכסים והתחייבויות פיננסים לפי בסיסי הצמדה וסוגי מטבע

ביאור  - 5מכשירים פיננסיים וניהול סיכונים )המשך(

ביאורים לדוחות הכספיים הנפרדים

נייר חדרה בע"מ

נייר חדרה בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים הנפרדים
ביאור  - 6מסים על הכנסה
א.

יתרות מסים נדחים
הרכב נכסי )התחייבויות( מס נדחה מפורטים כדלהלן:

יתרה ליום 1
בינואר 2014
הפרשי עיתוי
רכוש קבוע
הפרשה להטבות עובדים
חובות מסופקים
נדל"ן להשקעה
נכס פיננסי זמין למכירה
סה"כ

)(226
4,342

595
2,268
1,705
-

הוכר
ברווח
כולל
אחר

הוכר
ברווח
והפסד
)*(3,292
195
226
)(2,871

הוכר
ברווח
והפסד

יתרה ליום 31
בדצמבר 2014
אלפי ש"ח

114
114

3,121
)(767
2,354

)(2,697
2,577
1,705
1,585

הוכר
ברווח
כולל
אחר

יתרה ליום 31
בדצמבר 2015

)(46
)(2,600
)(2,646

424
1,764
1,705
)(2,600
1,293

הפסדים והטבות מס
שלא נוצלו
הפסדים לצרכי מס

1,907

)*(1,907

-

-

-

-

-

סה"כ

6,249

)(4,778

114

1,585

2,354

)(2,646

1,293

*מוין מחדש
מסים נדחים מוצגים במאזנים כדלקמן:
ליום  31בדצמבר
2014
2015
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
1,293

בנכסים לא שוטפים-נכסי מסים נדחים

1,585

החברה צופה את קיומה של הכנסה חייבת בעתיד מעבר לרווחים אשר ינבעו מההיפוך של
הפרשי עיתוי חייבים במס ,לאור זאת נוצרו נכסי מסים נדחים.
ב.

סכומים שלא הוכרו בגינם נכסי מס נדחה
ליום  31בדצמבר
2014
2015
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
11,786

הפסד ריאלי מניירות ערך

11,786

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.
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נייר חדרה בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים הנפרדים
ביאור  - 6מסים על הכנסה )המשך(
ג.

ד.

הוצאות )הכנסות( מסים על הכנסה שהוכרו בדוח הרווח והפסד:
 .1כדלקמן:
לשנה שנסתיימה
ביום  31בדצמבר
2013
2014
2015
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
בגין השנה המדווחת:
377
126,705
שוטפים
)(1,366
4,778
)(2,354
נדחים בגין תקופת הדוח
)(297
נדחים בגין שינוי בשיעור המס
)(1,944
)(5,000
)(120
מיסים שוטפים בגין שנים קודמות
סך הכול הוצאות )הכנסות( מסים על
)(3,607
155
124,231
הכנסה
המסים השוטפים בשנת  2015חושבו לפי שיעור ממוצע של  26.5%בשנת ,26.5% – 2014
בשנת .25% - 2013
מידע נוסף
לחברה שומות סופיות עד וכולל השנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר .2013

ה .החוק לתיקון פקודת מס הכנסה
בתחילת חודש ינואר  2016פורסם חוק לתיקון פקודת מס הכנסה הקובע כי שיעור מס
החברות יופחת לשיעור של ) 25%במקום  .(26.5%שיעור מס החברות החדש יחול על הכנסה
שהופקה או שנצמחה החל מיום .1.1.2016
התיקון אינו רלבנטי לשיעורי המס המוטלים על הכנסות מכח החוק לעידוד השקעות הון,
התשי"ט ) 1959 -הכנסות ממפעל מועדף /מוטב/מאושר(.
בהתאם להוראות " IAS 12מיסים על ההכנסה" יתרות המיסים הנדחים ליום  31בדצמבר
 2015אינן מביאות בחשבון את הוראות החוק האמור ,מאחר וחקיקתו הושלמה לאחר סוף
תקופת הדיווח.
באם חקיקת החוק הייתה מושלמת למעשה עד לסוף תקופת הדיווח ,אזי נכסי המיסים
הנדחים של החברה ליום  31בדצמבר  2015היו קטנים בסך של כ 73-אלפי ש"ח ,והוצאות
המיסים של החברה לשנה שהסתיימה באותו תאריך היו גדלות ב 222 -אלפי ש"ח והרווח
הכולל האחר של החברה לשנה שהסתיימה באותו תאריך היה גדל ב 149-אלפי ש"ח.
ביאור  -7התקשרויות ועסקאות מהותיות עם חברות מוחזקות
.1

הלוואות:
א .במהלך התקופה החברה העמידה לחברה מוחזקת הלוואות בסך של  160מיליוני ש"ח.
ההלוואות נושאות ריבית בשיעור של  3.3%שנתית .ההלוואה קוזזה כחלק מעלות הרכישה
של החברה המוחזקת .ראה ביאור  4לעיל.
ב .החברה העמידה הלוואה לחברה מוחזקת .ההלוואה צמודה למדד ונושאת ריבית בשיעור
של  4%שנתית .יתרת ההלוואה ליום  31.12.15הינה  19,565אלפי ש"ח.
טרם נקבע מועד פירעונה.
ג .החברה העמידה הלוואה בשנת  2010לחברה מוחזקת בריבית קבועה של  .6.55%יתרת
ההלוואה ליום  31.12.15הינה  170,000אלפי ש"ח.

.2

הסכמי חכירה:
החברה משכירה לחברות מוחזקות שטחי ייצור ,משרדים ומחסנים בהיקף כולל של כ195.2-
אלפי מ"ר ,ברוטו ,בתמורה ל 13,001 -אלפי ש"ח בשנה .תקופת החכירה אינה מוגבלת.

.3

שירותים אחרים:
החברה מספקת לחברות מוחזקות שירותי מחשוב ,ניהול ומימון בתמורה
ש"ח ו 66,275-אלפי ש"ח בשנים  2014 ,2015בהתאמה.
החברה העמידה ערבויות ללא הגבלת סכום עבור חברות מתאחדות לטובת תאגידים בנקאיים
בישראל.
ל 38,627-אלפי
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ביאורים לדוחות הכספיים הנפרדים
ביאור  -8תשלום מבוסס מניות
במהלך שנת  2014העניקה החברה אופציות לבעלי תפקידים בחברה.
בדבר פרטים בנוגע להענקת אופציות לבעלי תפקידים בחברה ,ראה ביאור  11לדוחות הכספיים
המאוחדים ליום  31בדצמבר .2015
ביאור  – 9אירועים בתקופת הדיווח
א .חוגלה-קימברלי הוחזקה על ידי החברה ליום  31בדצמבר  2014בשיעור  49.9%ועל-ידי
 Kimberly Clark Corporationבשיעור של .50.1%
ביום  26בינואר  2015הודיעה החברה כי חתמה ,בהמשך לאישור הדירקטוריון ,על הסכם
)"העסקה"( למכירת מלוא החזקותיה ) (49.9%של החברה ,במישרין ובעקיפין ,בחברה
הכלולה חוגלה-קימברלי )"חוגלה-קימברלי"( לחברת קימברלי קלארק )"הרוכשת"( .להלן
תיאור עיקרי העסקה:
 .1הרוכשת שילמה לחברה סכום כולל בסך של כ 650 -מיליוני ש"ח )"מחיר המכירה"( ,חלקו
בגין מכירת מניות חוגלה קימברלי וחלקו כמפורט בסעיף  2להלן בגין התחייבות אי-
התחרות.
 .2במסגרת העסקה התחייבה החברה לאי-תחרות עם פעילויותיה הקיימות של חוגלה-
קימברלי )"התחייבות אי-התחרות"( .התחייבות אי-התחרות קיבלה אישור הרשויות
)"אישור הרשויות"( והינה בתוקף למשך תקופה של שלוש שנים ממועד השלמת העסקה.
במסגרת העסקה הוסכם ,בין היתר ,כי החברה תהיה רשאית להמשיך לפעול בפעילותיה
הקיימות וכי פעילות זו לא תחשב כתחרות עם פעילויותיה הקיימות של חוגלה-קימברלי.
בתמורה להתחייבות אי-התחרות ,הרוכשת תשלם לחברה סך כולל של  40מיליון ש"ח,
כדלקמן) :א( סך של  14מיליון ש"ח שולם במועד השלמת העסקה; )ב( סך נוסף של 13
מיליון ש"ח ישולם בחלוף שנה ממועד התשלום הראשון; וכן )ג( סך נוסף של  13מיליון
ש"ח ישולם בחלוף שנתיים ממועד התשלום הראשון .יתרת הסכום שטרם שולמה בסך של
כ 26-מיליוני ש"ח הועמדה על ידי הרוכשת בנאמנות.
 .3השלמת העסקה היתה כפופה ,בין היתר ,לקבלת אישור ו/או לפטור מאישור הממונה על
ההגבלים העסקיים בישראל וכן בתורכיה.
 .4ביום  16במרס  ,2015לאחר שהתקיימו התנאים המתלים המפורטים בסעיף  3לעיל,
הושלמה העסקה ,והרוכשת העבירה לידי החברה את תמורת העסקה בדולר ארה"ב,
בסכום השווה למחיר המכירה ,מחושב על פי שער הדולר ביום שישי ,ה 13 -במרס .2015
סך התמורה שהתקבלה הסתכמה לסך של כ 623-מיליוני ש"ח ,מתוכם  14מיליוני ש"ח
עבור אי-תחרות וכן סך של כ 26-מיליוני ש"ח הופקדו בנאמנות בהתאם להסכם המכירה.
החברה רשמה רווח הון ממימוש חוגלה קימברלי בסך של כ 298.7-מיליון ש"ח ,נטו ממס.
ב .ביום  13באוגוסט 2015 ,הודיעה החברה כי בהמשך להודעתה מיום  24ביוני  ,2015אודות
חתימת ההסכם בין כלל תעשיות בע"מ )"כת"ש"( ,בעלת השליטה הקודמת בחברה ,למכירת
מלוא אחזקותיה בחברה ) 3,007,621מניות רגילות של החברה( המהוות כ 59.09%-מהון
המניות המונפק והנפרע של החברה )"המניות הנמכרות"( ,לפימי אופורטיוניטי פייב )דלאוור(,
שותפות מוגבלת ולפימי ישראל אופורטוניטי פייב ,שותפות מוגבלת )להלן יחד" :פימי" ו-
"ההסכם"( ,הושלמה העסקה ,אשר עיקריה הינן כדלקמן:
 .1בתמורה למניות הנמכרות שילמה פימי לכת"ש סך כולל של  354,546אלפי ש"ח )המשקף
סכום של כ 117.88 -ש"ח לכל מניה נמכרת; "מחיר המכירה"(.
 .2מכירת המניות הנמכרות במסגרת ההסכם נעשתה בין היתר על בסיס מצגים והתחייבויות
מקובלים בין הצדדים והתחייבויות שיפוי של כת"ש ,בכפוף להגבלות שנקבעו .ההסכם קובע
גם מנגנוני התאמה למחיר המכירה בקרות אירועים שונים אליהם מתייחס ההסכם.
במסגרת העסקה במהלך חודש יוני  ,2015נערכו דיונים בין החברה לנציגות העובדים בדבר
הענקת מענק חד פעמי על-ידי החברה כחלק מהסכם המכירה ,בסך כולל של עד  3.1מיליוני
ש"ח ,לכלל עובדי החברה אשר היו שותפים להפחתות השכר שהנהיגה החברה בשנים
האחרונות) ,ובכלל זה ,לעובדים המועסקים תחת ההסכם הקיבוצי החל על החברה
ולעובדים המועסקים על ידי החברה בחוזים אישיים ,ולמעט לעובדים המסווגים כנושאי
משרה בחברה )"המענק החד-פעמי"(( ,המענק החד-פעמי אשר הוענק לכל עובד זכאי
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נייר חדרה בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים הנפרדים
ביאור  – 9אירועים בתקופת הדיווח )המשך(
ב) .המשך(
) .2המשך(
כאמור ,נגזר משכרו האישי ,ושולם בחודש אוגוסט בסמוך למועד השלמת עסקת העברת
השליטה בחברה.
לצורך כך ,החברה התקשרה בהסכם קיבוצי מיוחד )"ההסכם הקיבוצי"( עם נציגות
העובדים המאורגנים .במסגרת ההסכם הקיבוצי הוסכם כי בכפוף לביצועו ,אין ולא יהיו
לנציגות העובדים המאורגנים או למי מטעמה דרישות נוספות כלשהן ,לרבות בכל הקשור
בשינויי השליטה בחברה ,כלפי החברה ,כת"ש או קרן פימי .כמו כן ,נציגות העובדים
המאורגנים התחייבה לשמור על שקט תעשייתי בכל הקשור להוראות ההסכם הקיבוצי
ובכל הקשור לעסקת העברת השליטה.
בהתחשב בכך שהענקת המענק החד-פעמי נעשתה על רקע עסקת העברת השליטה בחברה,
בעלת השליטה הקודמת בחברה ,כת"ש ,נשאה במלוא העלות של המענק החד-פעמי כאמור.
הטיפול החשבונאי בגין המענק החד-פעמי נרשם בספרי החברה כהוצאת שכר בסך של כ0.5-
מיליוני ש"ח ובחלק החברה בהפסדי חברות מוחזקות ,נטו ממס בסך כ 2.6-מיליוני ש"ח
כנגד פרמיה בסך של כ 3.1-מיליוני ש"ח.
ג .ביום  10באוגוסט 2015 ,הודיעה החברה כי בהמשך לחתימה על הסכם מחייב )"הסכם
המכירה"( מיום  8ביוני  2015עם חברת איי.סי .פאואר בע"מ )" ,("ICPולאחר קבלת
האישורים הרגולטורים הנדרשים ,לרבות אישור שר התשתיות הלאומיות ,האנרגיה והמים,
רשות החשמל והממונה על ההגבלים העסקיים ,הושלמה העסקה אשר במסגרתה נכללו ,בין
היתר ,הפעולות שלהלן:
 ICP .1רכשה מהחברה את מלוא החזקותיה ) (100%באנרגיה משולבת מתקדמת בע"מ ,חברה
בת בבעלות מלאה של החברה )"אנרגיה משולבת"( ,המחזיקה ברישיון מותנה להקמת
תחנת כוח בהספק של ") 120MWתחנת הכוח"( ,לרבות הלוואות הבעלים שהעמידה לה
החברה .ציוד מרכז האנרגיה הקיים של החברה נמכר ל ICP-ביום  31בדצמבר  2015בו
קיבלה את רישיון ייצור החשמל באמצעות ציוד מרכז האנרגיה.
 .2בתמורה ,קיבלה החברה סך של  60מיליון ש"ח.
 .3במסגרת העסקה המחתה החברה ל ICP-את הסכם אספקת הגז הטבעי של החברה עם
פרויקט תמר וכן את הסכם הולכת הגז הטבעי של החברה עם נתג"ז.
 .4עם חתימת הסכם המכירה ,התקשרה החברה עם אנרגיה משולבת בהסכמים הבאים ,אשר
נכנסו לתוקפם ב 10-באוגוסט  ,2015עם השלמת העסקה:
)א( הסכמים לאספקת חשמל וקיטור
מועד ההפעלה המסחרית של תחנת הכוח שתקים אנרגיה משולבת צפוי להתרחש עד
למחצית השנייה של שנת ") 2018מועד ההפעלה המסחרית"( .החל ממועד ההשלמה
ולתקופה של  18שנים לאחר מועד ההפעלה המסחרית ,החברה תרכוש את מלוא כמות
החשמל והקיטור הדרושים לה מתחנת הכוח שתקים אנרגיה משולבת .בתקופת
הביניים שעד למועד ההפעלה המסחרית החברה תרכוש חשמל ממרכז האנרגיה
שבבעלות אנרגיה משולבת וכן מאו.פי.סי רותם בע"מ )חברה קשורה ל ICP-ממנה
רוכשת החברה חשמל כיום( .במסגרת הסכמים אלו סוכמו תעריפי החשמל שתשלם
החברה ,המשקפים הנחה ביחס לתעריפי החשמל של חברת החשמל ,וכן תעריפים בגין
צריכת קיטור ,המתואמים לכמות הקיטור השנתית שתצרוך החברה בפועל .הצדדים
הסכימו על כמות שנתית מינימאלית של קיטור אותה התחייבה החברה לרכוש
)התניית .(take or pay
)ב( הסכמי שכירות שטחים
החברה תשכיר לאנרגיה משולבת את השטח בתוך מפעלה עליו ממוקם כיום ציוד מרכז
האנרגיה וכן את השטח הצמוד למפעלה המיועד להקמת תחנת הכוח )המהווה כ27-
דונם( .תקופת השכירות תחל במועד ההשלמה ותימשך עד לתום  20שנה ממועד
ההפעלה המסחרית של תחנת הכוח ,ובכל מקרה לא תימשך יותר מ 25-שנים פחות יום
אחד .בהתאם להוראות הסכם השכירות ,אחריותה של  ICPכלפי החברה תהא
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ביאור  -9אירועים בתקופת הדיווח )המשך(
ג) .המשך(
)ג( הסכמי שכירות שטחים
מוגבלת לסך דמי השכירות השנתיים אותם שילמה בשנה החולפת .הסכם השכירות
כולל הוראות הנוגעות לביטולו על ידי מי מהצדדים ,ובכלל זה הוסכם כי החברה
רשאית להביא את ההסכם ביחס לשטח תחנת הכוח לסיומו בכל מקרה בו  ICPלא
החלה בהקמת תחנת הכוח תוך  24חודשים.
 .5הסכם המכירה כולל התחייבות של החברה לשפות את  ICPבגין הפרת המצגים בהתאם
להוראותיו ,ובלבד שסכום השיפוי לא יעלה על התמורה ששולמה לחברה במסגרת העסקה.
ד .בהמשך לחתימה על מזכר הבנות לא מחייב ביום  31בדצמבר  ,2014חתמה החברה ביום 11
בפברואר  2015על הסכם מחייב למכירת מלוא ) (100%החזקותיה )במישרין ובעקיפין(
בגרפיטי שיווק ציוד משרדי ונייר בע"מ )"גרפיטי"( ,חברה בת בבעלותה המלאה ,לחברת
קרביץ ) (1974בע"מ )"הרוכשת" ו"-הסכם המכירה" ,בהתאמה(.
ביום  23ביולי  2015הודיעה החברה כי הצדדים הסכימו על ביטולה של העסקה מבלי שיהיה
למי מהצדדים טענה כלפי האחר וזאת על רקע קבלת הערות הממונה על ההגבלים העסקיים
הנוגעות להשלמת העסקה.
ה .ביום  23במרס  ,2015הודיעה החברה כי החברה ונציגי העובדים המאורגנים של החברה
)המייצגים כ 270-עובדים המועסקים באתר החברה בחדרה( חתמו על תיקון להסכם הקיבוצי
החל על הצדדים )"ההסכם הקיבוצי"( .התיקון להסכם הקיבוצי כולל הסכמות בין החברה
לבין העובדים המאורגנים כאמור ,הנוגעות ,בין היתר ,לסיום מוקדם של התקופה הקצובה
)עליה הוסכם בעבר( במהלכה חלה הפחתת שכר והוקפאו תוספות שנתיות לשכר )תוספת
מפעלית ודירוג( וכן לביטול משכורת  , 13וזאת כנגד מתן תוספות שכר לעובדים עליהם חל
ההסכם במועד זה .כמו כן ,במסגרת התיקון להסכם הקיבוצי הוסכם על פרישה מוקדמת של
עד  20עובדים מאורגנים בתנאים המקובלים בחברה וזאת בהתאם להסכמות בין הצדדים.
לפרטים נוספים ראה ביאור )10ב() ,(3לדוחות הכספיים המאוחדים ליום  31בדצמבר .2015
ו .ביום  17ביולי  2013אסיפת בעלי המניות של החברה אישרה מראש ,לאחר שהתקבל לכך
אישור של ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה ,בין היתר ,התקשרויות של החברה בפוליסות
ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה למספר תקופות ביטוח שלא תעלינה במצטבר על
שלוש שנים החל מחודש יולי  .2014באוגוסט  2015התקשרה החברה עם כלל חברה לביטוח
בע"מ ,ורכשה פוליסה לביטוח דירקטורים ונושאי משרה בחברה ,המכהנים ואשר יכהנו מעת
לעת בחברה ,בחברות הבת שלה/או בחברות קשורות שלה ,לרבות דירקטורים ונושאי משרה
שהינם בעל השליטה ו/או הנמנים עימם ,ככל שיהיו ,לתקופה של שנה וזאת בהתאם לתנאי
אישור אסיפת בעלי המניות כאמור לעיל .היקף הכיסוי של הפוליסה הינו עשרה ) (10מיליון
דולר לתביעה ובסה"כ לתקופת הביטוח.
ז .ביום  18בספטמבר  2008נחתם הסכם בין החברה לגב-ים לקרקעות בע"מ )"המשכירה"(,
חברה ציבורית בשליטת בעל השליטה בחברה )לשעבר( בעקיפין עד ליום  5ביולי  ,2012לפיו
שוכרת החברה מגרש במודיעין ,בשטח של כ 74.5-דונם ומבנים שנבנו על ידי המשכירה עבור
החברה ,בשטח בנוי כולל של כ 21,000-מ"ר ,אשר משמש כמרכז לצרכי לוגיסטיקה ,תעשייה
ומשרדים )"מרלו"ג"( עבור חברות בנות של החברה ובחלקו מחליף הסכמי שכירות קיימים.
בראשית שנת  2013נחתם תיקון להסכם השכירות אשר ביום  4באפריל  2013הושלמו
התנאים המתלים לכניסתו לתוקף של ההסכם לתיקון האמור ,אשר תמצית עיקר הוראותיו
הינה כדלקמן :תקופת השכירות של השטח המושכר במודיעין ,המשמש כמרכז לצרכי
לוגיסטיקה ,תעשייה ומשרדים )"מרלו"ג"( עבור חברות בנות וחברה כלולה של החברה,
הוארכה בשלוש שנים עד ליום  31בינואר  ,2029הופחת השטח המושכר על ידי החברה לכ65-
דונם שטח מגרש ולשטח בנוי כולל של כ 20-אלף מ"ר ובהתאם הופחתו דמי השכירות
החודשיים בכ 196-אלף ש"ח .כמו כן ,האפשרות להביא את ההסכם לסיום מוקדם בתום עשר
שנות שכירות בוטלה .התיקון להסכם שכירות המרלו"ג כולל מספר הוראות נוספות הנוגעות,
בין היתר ,להשבת סכומים לחברה כהחזר עבור עבודות שביצעה החברה בנכס המושכר ,לאופן
השימוש על ידי המשכירה בחלק הנכס המושב וכן לאפשרות של השכרת חלק הנכס המושב

19

נייר חדרה בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים הנפרדים
ביאור  -9אירועים בתקופת הדיווח )המשך(
ז) .המשך(
לצדדי ג' .יצוין כי חלק מהשטח הנ"ל אינו משמש את פעילותה השוטפת של החברה ובהתאם
נכללו בדוחות הכספיים הוצאות פינוי אתר כמתואר בביאור 14יא) (6על בסיס הערכת
ההנהלה.
ח .בתחילת חודש אוקטובר  ,2015הובאה לידיעת החברה החלטה של הרשות לשירותים
ציבוריים  -חשמל )"רשות החשמל"( ,שעניינה קביעת תעריפים לשירותי ניהול של מערכת
החשמל )תעריפים מערכתיים( ,כפי שתוקנה )"ההחלטה"( .במסגרת ההחלטה ,קבעה רשות
החשמל לראשונה תעריף מערכתי אשר ייכלל בתעריף החשמל )התעו"ז( .בהתאם להחלטה,
התעריף המערכתי יחול באופן רטרואקטיבי מיום  01ביוני  .2013ההחלטה חלה ,בין היתר ,על
בעלי רישיונות הספקה וכן בעלי רישיונות ייצור עצמי ,ובכלל זה על החברה בהיותה בעלת
רישיון ייצור עצמי בתקופה הרלוואנטית .כמו כן ,במסגרת ההחלטה ,כפי שתוקנה ,נכלל
איזכור למספר יצרנים וספקי חשמל פרטיים לרבות החברה.
החברה הגישה עתירה כנגד ההחלטה ותחולתה הרטרואקטיבית .ביום  19בנובמבר 2015
הגישה החברה לבית המשפט העליון בשבתו כבג"צ עתירה למתן צו על תנאי וצו ביניים נגד
הרשות לשירותים ציבוריים – חשמל וחברת חשמל לישראל )להלן" :המשיבות"( .לאחר
הגשת העתירה ,הומצא לחברה חשבון על ידי חברת חשמל לישראל בגין חלק מעלויות ניהול
המערכת נשוא העתירה .לפיכך ,ביום  26בנובמבר  2015הגישה החברה בקשה למתן צו ארעי
אשר ימנע את גבייתן של עלויות ניהול המערכת עד למתן הכרעה בצו הביניים .בית המשפט
נעתר לבקשת החברה למתן צו ארעי בו ביום ,במעמד צד אחד ,ואף דחה שתי בקשות לביטול
הצו הארעי – אחת שהוגשה על ידי חברת החשמל לישראל והשניה שהוגשה על ידי הרשות
לשירותים ציבוריים – חשמל .ביום  17בפברואר  2016החליט בית המשפט על ביטול הצו
הארעי שניתן לחברה ,דחיית בקשתה של החברה למתן צו ביניים נגד משיבות וכן קביעת
התיק לדיון ביום  16בספטמבר ) 2016באותו מועד שבו נקבעו הדיונים גם בעתירות העוסקות
באותו הנושא אשר הוגשו על ידי יצרני חשמל פרטיים אחרים( .ביום  22לפברואר 2016
התקבלה בחברה דרישת תשלום מחברת החשמל בסך של כ 13 -מיליוני ש"ח בגין התקופה
שבין יוני  2013ועד )וכולל( יוני .2015
למיטב ידיעת החברה ,במהלך החודשים שחלפו מאז הגשת העתירה על ידי החברה ,נדחו
בקשות דומות למתן צווי ביניים נגד המשיבות אשר הוגשו על ידי יצרני חשמל פרטיים אחרים
ואף בקשות לצווים ארעיים נדחו.
על רקע ההתפתחויות האחרונות האמורות לעיל ועל אף הטענות המשפטיות הטובות שבידי
החברה כנגד החלת החלטת רשות החשמל באפן רטרואקטיבי ,נכון למועד הדוח ,לא ניתן
להעריך את סיכויי העתירה להתקבל.
נכון ליום  31בדצמבר  2015החברה כללה בדוחותיה הכספיים הפרשה בסך של כ 13-מיליוני
ש"ח.
ט .ביום  30בינואר  2011קיים המשרד להגנת הסביבה )להלן" :המשרד"( לחברה שימוע בגין
חשד לזיהום מים על ידי הזרמת קולחים באיכות ירודה אל נחל חדרה.
ביום  8בפברואר  2011קיבלה החברה את סיכום השימוע על פיו נקבעו ,בין היתר ,חובת
החברה לשפר את איכות הקולחים וכן חובת דיווח שבועי למשרד בדבר איכות הקולחים.
החברה נקטה בפעולות אשר הביאו לשיפור משמעותי באיכות הקולחים המוזרמים לנחל.
בעקבות הליך השימוע האמור ,נפתחה חקירה כנגד החברה ונושאי משרה בה.
ביום  1ביולי  2015הודו הנאשמים באשמה והחברה הורשעה .עובדי החברה הנאשמים נשלחו
לקבלת תסקיר בשירות המבחן ,על מנת לשקול אפשרות להורות על אי הרשעתם .ישיבת
טיעונים לעונש נערכה ביום  25בנובמבר  ,2015ובמסגרת גזר הדין הטיל בית המשפט קנס
בגובה  200אלפי ש"ח על החברה .ביחס לנאשמים נושאי המשרה קיבל בית המשפט את
המלצת שירות המבחן להימנע מהרשעתם ,והטיל עליהם ביצוע שירות לתועלת הציבור בהיקף
של  150שעות לכל אחד ,בהתאם לתוכנית שנקבעה על ידי רשות שירות המבחן וכן תשלום
פיצויים לקרן לשמירת הניקיון
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י .ביום  1בפברואר  2015הודיעה החברה כי ב 29-בינואר  2015קיבלה לידיה בקשה לאישור
תביעה כתובענה ייצוגית בהתאם לחוק תובענות ייצוגיות ,התשס"ו") 2006-התביעה
הייצוגית"( .התביעה הייצוגית הוגשה בגין נזקים שנגרמו לכאורה לציבור בגין זיהום מי נחל
חדרה אשר נטען כי מבוצע על ידי החברה ועל רקע כתב האישום שהוגש כנגד החברה בגין
עבירות על חוק המים וחוק רישוי עסקים .התובע הייצוגי העריך את היקף התביעה ,ככל
שתאושר כתובענה ייצוגית ,בכ 20-מיליוני ש"ח וזאת ,בין היתר ,בגין עילת עוולת הרשלנות
מכח פקודת הנזיקין ועילת הפרת חובה חקוקה של הוראות חוק המים .בהחלטת בית המשפט
המחוזי בלוד מיום  11במרץ  2015הועברה הבקשה לבית המשפט המחוזי בחיפה ,לו הסמכות
המקומית לדון בה .החברה הגישה תשובתה לבקשה ודיון קדם משפט התקיים ביום 3
בנובמבר  .2015לאחר ישיבת הקדם נדברו ביניהם הצדדים והסכימו ,מבלי שמי מהם יודה
בטענות רעהו ,כי על התובע להסתלק מן התביעה .החברה הסכימה לבדוק ולרענן את נהליה
מול הממונים במפעלה בכל הקשור לענייני התביעה ,וכן לשלם גמול בסך  1אלפי ש"ח לתובע
ושכ"ט בסך  19אלפי ש"ח בתוספת מע"מ לבא כוחו ,בכפוף להסתלקותם .הסכמה זו הוגשה
לאישור בית המשפט וביום  4בדצמבר  2015קיבל בית המשפט את ההסכמה והורה על דחיית
התובענה ומחיקת בקשת האישור.
יא .בחינת ירידת ערך של יחידות מניבות מזומנים
לצורך בחינת הצורך בהפרשה לירידת ערך של יחידות מניבות מזומנים בהתאם לIAS36-
התבססה הנהלת החברה ,בעיקר ,על הערכות שווי המבוצעות על ידי מעריכי שווי חיצוניים
בלתי תלויים בעלי ידע ,ניסיון וממומחיות נדרשת.
להלן היחידות מניבות המזומנים בגינן זוהו סימנים לירידת ערך ליום  31בדצמבר :2015
ירידת ערך
סכום בר השבה גבוה
שיעור
שם היחידה מניבת
מערכו בספרים
הניכיון
המזומנים
נדרשת.
לא
ניירות כתיבה והדפסה 11.3%
ראה יב' )(1
לא נדרשת.
כן
10%
כרמל פרנקל אינד
ראה יב)(2
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 האמור לעיל ,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.
 .1לאור אינדיקציות שעלו מתוצאות יחידה מניבת מזומנים ניירות כתיבה והדפסה ,השייכת
למגזר פעילות ניירות כתיבה והדפסה ,במהלך הרבעון הרביעי השנה ,כתוצאה מהמשך
הפסדים ברבעון הרביעי ,ומעיכוב בהחדרת הנייר הממוחזר ובשינוי בהערכת תחזית
המכירה העתידית של המוצר ,החברה בחנה באמצעות מעריך שווי חיצוני בלתי תלוי את
הצורך בהפרשה לירידת ערך .ההערכה בוצעה על בסיס שווי השימוש שלה ,בהתבסס על
היוון תזרימי המזומנים הצפויים לחברה DCF-בשיעור ניכיון לאחר מס של :2014) 11.3%
 ,(12%שיעור צמיחה פרמננטי של  1.0%ואחוז ערך הגרט מסך השווי שנקבע בהערכה הינו
כ .(83.6% :2014) 86%-נכסי הפעילות ,נטו של כתיבה והדפסה בספרי החברה ליום 31
בדצמבר  2015הסתכמו לסך של כ 183,500-אלפי ש"ח .מעריך השווי העריך את שווי
השימוש הנגזר של ניירות כתיבה והדפסה למועד זה בכ 144,600-אלפי ש"ח והתקבל כי
שוויה של ניירות כתיבה והדפסה נמוך מערכה בספרים בסך של כ 38,900-אלפי ש"ח
וכתוצאה מכך הכירה החברה בהפסד בגין ירידת ערך אשר נזקף להוצאות אחרות ,כנגד
מחיקת רכוש קבוע בסך של כ 38,900-אלפי ש"ח .ביום  30בספטמבר  2014וביום 31
בדצמבר  2014הכירה החברה בהפסד בגין ירידת ערך בסך של כ 32,327-אלפי ש"ח ובסך
של  61,200אלפי ש"ח בהתאמה.
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 .2לאור אינדיקציות שעלו מתוצאות יחידה מניבת מזומנים כרמל פרנקל אינד )"כרמל"(,
השייכת למגזר פעילות אריזה וקרטון ,במהלך הרבעון הרביעי השנה ,לירידת ערך של
היחידה ,כתוצאה משינוי בתנאים הכלכליים השוררים בענף .החברה בחנה באמצעות
מעריך שווי חיצוני בלתי תלוי את הצורך בהפרשה לירידת ערך .ההערכה בוצעה על בסיס
שווי השימוש שלה ,בהתבסס על היוון תזרימי המזומנים הצפויים לחברה DCF-בשיעור
ניכיון לאחר מס של  ,(10.7% :2014) 10%שיעור צמיחה פרמננטי של  3.0%ואחוז ערך
הגרט מסך השווי שנקבע בהערכה הינו כ .(61.7% :2014) 67%-נכסי הפעילות ,נטו של
כרמל בספרי החברה ליום  31בדצמבר  2015הסתכמו לסך של כ 209,000-אלפי ש"ח.
מעריך השווי העריך את שווי השימוש הנגזר של כרמל למועד זה בכ 227,900-אלפי ש"ח
והתקבל כי שוויה של כרמל גבוה מערכה בספרים .ביום  31בדצמבר  2014הכירה החברה
בהפסד בגין ירידת ערך בסך של כ 23,800 -אלפי ש"ח.
ביאור  - 10אופציית מכר לרכישת מניות נוספות בחברת כרמל פרנקל אינד בע"מ
בחודש נובמבר  2013רכשה החברה את מלוא ההחזקה ) (100%בפרנקל כ.ד .בע"מ  -חברה בת של
החברה) ,להלן " -חברת פרנקל"( בהתאם להסכם עם חברת פרנקל ובניו בע"מ )להלן “פרנקל”(,
אשר החזיקה ערב העסקה ב 42.16%-מהון המניות המונפק והנפרע של חברת פרנקל ,לפיו תעביר
פרנקל לחברה את חלקה מהון המניות המונפק והנפרע של חברת פרנקל בתמורה ל 6%מהון
המניות המונפק והנפרע של "כרמל פרנקל אינד בע"מ" )להלן " -חברת כרמל"( ,חברה המאחדת
את פעילות חברת פרנקל וחברת כרמל מערכות מיכלים בע"מ )להלן " -עסקת ההעברה"(.
החברה ,החזיקה במישרין ובעקיפין ,ערב עסקת הרכישה  57.84%מהון המניות המונפק והנפרע
של "חברת פרנקל" ,ומחזיקה לאחר השלמת העסקת ב 94%-מהון המניות המונפק והנפרע של
"חברת כרמל" ופרנקל מחזיקה ביתרת .6%
עסקת ההעברה כללה ,בין היתר ,עסקת אופציית המכר )להלן "אופציית המכר"( החלה ממועד
תום תקופת החסימה ) 36חודשים ממועד השלמת העסקה( ועד למועד שהוא חמש שנים מיום
השלמת העסקה .פרנקל תהיה רשאית להודיע בכתב לחברה על רצונה למכור את חלקה של פרנקל
במניות כרמל ,והחברה תהיה חייבת לרכוש מפרנקל את חלקה של פרנקל במניות המוקצות,
במחיר של  7,500אלפי ש"ח בצירוף הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן שבין המדד הידוע
במועד חתימת ההסכם לבין המדד הידוע במועד תשלום מחיר מימוש אופציית המכר על ידי
פרנקל ,אשר עולים על  .5%אופציית המכר ניתנת למימוש במלואה בלבד ,בפעם אחת בלבד.
מועד העברת המניות לחברה יסוכם בין הצדדים כך שההעברה והתשלום של התמורה ,יבוצעו
סימולטנית בתוך ,ולא יאוחר מחלוף 90 ,ימים ממועד מתן הודעת פרנקל על מימוש אופציית
המכר .המניות המועברות על ידי פרנקל לחברה ,תועברנה לחברה כשהן נקיות וחופשיות.
הטיפול החשבונאי אשר יושם בדוחות הכספיים לראשונה טופל בדרך של התאמה לא מהותית של
מספרי ההשוואה ראה ביאור ) 2ז( ) (4לדוחות הכספיים המאוחדים ליום  31בדצמבר.2015 ,
עסקת ההעברה כללה ,בין היתר ,עסקת אופציית רכש )להלן "אופציית הרכש"( החלה ממועד תום
תקופת החסימה ) 36חודשים ממועד השלמת העסקה( ועד למועד שהוא חמש שנים מיום השלמת
העסקה .החברה תהיה רשאית להודיע בכתב לפרנקל על רצונה לרכוש את חלקה של פרנקל
במניות כרמל ,ופרנקל יהיה חייב למכור את חלקו במניות המוקצות ,במחיר של  8,500אלפי ש"ח.
אופציית הרכש ניתנת למימוש במלואה בלבד ,בפעם אחת בלבד.
מועד העברת המניות לחברה יסוכם בין הצדדים כך שההעברה והתשלום של התמורה ,יבוצעו
סימולטנית בתוך ,ולא יאוחר מחלוף 90 ,ימים ממועד מתן הודעת החברה על מימוש אופציית
הרכש .המניות המועברות על ידי פרנקל לחברה ,תועברנה לחברה כשהן נקיות וחופשיות.
על אף האמור לעיל ,במקרה בו במועד מימוש אופציית הרכש גיא פרנקל ישמש כמנכ"ל כרמל ו/או
שימש כמנכ"ל כרמל בתקופה של  12חודשים לפני מועד מימוש אופציית הרכש ,מחיר רכישת
המניות מכוח אופציית הרכש ,יותאם ויהיה שווה לגבוה מבין ההון העצמי של כרמל חלקי 130
מיליון כפול  8,500אלפי ש"ח או  8,500אלפי ש"ח.
נכון למועד פרסום הדוחות הכספיים שוויה של אופציית הרכש אינו מהותי.
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נייר חדרה בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים הנפרדים
ביאור  – 11אירועים לאחר תום תקופת הדיווח
ביום  22בפברואר  2016התקבלה בחברה דרישת תשלום מחברת החשמל בסך של כ –  13מיליוני
ש"ח בגין התקופה שבין יוני  2013ועד )וכולל( יוני  .2015ראה ביאור 9ח' לעיל.
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תקנה 8ב  -הערכת שווי
לדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר  ,2015מצורפות הערכות שווי כלכליות מהותיות הבוחנות ירידת ערך
של נכסים תפעוליים של שתי יחידות מניבות המזומנים של החברה שבגינן זוהו סימנים לירידת ערך.
לפרטים אודות הערכות השווי ראו ביאור )4ג() (3לדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר .2015
תקנה 10א  -תמצית דוחות על הרווח הכולל הרבעוני
תמצית הדוחות הרבעוניים מצ"ב כנספח א' לדוח זה.
תקנה 10ג  -שימוש בתמורת ניירות ערך תוך התייחסות ליעדי התמורה עפ"י התשקיף
הורדת רמת החוב הפיננסי של החברה וחיזוק ההון העצמי שלה ,ביצוע מחזור חוב קיים והשקעות
שוטפות.
תקנה  - 11רשימת השקעות החברה בחברות בנות ובחברות כלולות במישרין ובעקיפין לתאריך המאזן
רשימת ההשקעות מצ"ב כנספח ב' 1לדוח זה.
רשימת ההלוואות לחברות בנות וכלולות של החברה ליום  31בדצמבר  2015מצ"ב כנספח ב' 2לדוח זה.
תקנה  - 12שינויים בהשקעות החברה בחברות בנות ובחברות כלולות במישרין ובעקיפין בשנת הדוח
רשימת שינויים בהשקעות מצ"ב כנספח ג' לדוח זה.
תקנה  - 13הכנסות של חברות בנות וחברות כלולות והכנסות התאגיד מהן לתאריך המאזן
רשימת ההכנסות מצ"ב כנספח ג' 1לדוח זה.
תקנה  - 14רשימת קבוצות של יתרות הלוואות לתאריך המאזן אם מתן ההלוואות היה אחד מעיסוקיו
העיקריים של התאגיד
מתן הלוואות לא היה אחד מעיסוקיו העיקריים של התאגיד בתקופת הדוח ועד לתאריך הדוח.
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תקנה  - 20מסחר בבורסה  -ניירות ערך שנרשמו למסחר או שהופסק המסחר בהם
.1

ניירות ערך שהנפיקה החברה ושנרשמו למסחר בבורסה בתקופת הדוח:
.1.1

.2

 1,295,220מניות רגילות של החברה ,ע.נ  0.01כל אחת ,אשר הוצעו לציבור על פי דוח הצעת
מדף .לפרטים נוספים ראו דיווחים מיידיים של החברה מהימים  10ו 13-בדצמבר 2015
)מספרי אסמכתא 2015-01-177222 :ו.(2015-01-177945-

הפסקות מסחר בניירות הערך של החברה שחלו בתקופת הדוח:
בנוסף להפסקות מסחר קצובות שאירעו במהלך שנת  ,2015עקב פרסום דוחות כספיים של החברה,
להלן פירוט הפסקות המסחר בניירות הערך של החברה בתקופת הדוח:
ביום  24ביוני  2015חלה הפסקת מסחר קצובה בניירות הערך של החברה עקב פרסום דיווח מיידי
מהותי הנוגע לחילופי שליטה בחברה .לפרטים ראו דיווח מיידי של החברה מיום  24ביוני ) 2015מספר
אסמכתא.(2015-01-055860 :
ביום  26בינואר  2015חלה הפסקת מסחר קצובה בניירות הערך של החברה ערב פרסום דיווח מיידי
מהותי הנוגע לעסקה למכירת אחזקות החברה בחוגלה-קימברלי .לפרטים ראו דיווח מיידי של
החברה מיום  26בינואר ) 2015מספר אסמכתא.(2015-01-019225 :
ביום  20בינואר  2015חלה הפסקת מסחר קצובה בניירות הערך של החברה ערב פרסום דיווח מיידי
מהותי הנוגע לסיום כהונת מנכ"ל .לפרטים ראו דיווח מיידי של החברה מיום  20בינואר ) 2015מספר
אסמכתא.(2015-01-015262 :

תקנה  - 21תגמולים לבעלי עניין ולנושאי משרה בכירה
מצ"ב פירוט בנספח ד'.
תקנה 21א'  -השליטה בתאגיד
בעלת השליטה בחברה הינה קרן פימי .קרן פימי רכשה את השליטה בחברה מכלל תעשיות בע"מ על פי
הסכם מיום  24ביוני  2015אשר הושלם ביום  13באוגוסט  .2015למיטב ידיעת החברה ,המתבססת על
דיווחי קרן פימי לחברה ,פימי חמש  2012בע"מ הינה השותף הכללי בשתי שותפויות מוגבלות המחזיקות
במישרין במניות החברה :פימי אופורטיוניטי פייב )דלוואר( ,שותפות מוגבלת ופימי ישראל אופורטיוניטי
פייב ,שותפות מוגבלת .פימי חמש  2012בע"מ הינה חברה בשליטתו )בעקיפין( של מר ישי דוידי.
לפרטים אודות האחזקות בכלל תעשיות בע"מ ,נכון ליום  31בדצמבר  ,2014ראו פירוט בתקנה 21א' בחלק
פרטים נוספים על התאגיד הכלול בדוח התקופתי של החברה לשנת  ,2014כפי שפורסם ביום  19במרץ 2015
)מספר אסמכתא.(2015-01-055327 :
תקנה  - 22עסקאות עם בעל שליטה
מצ"ב פירוט בנספח ה'.
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תקנה  - 24החזקות בעלי עניין ונושא משרה בכירה  -מניות וניירות ערך האחרים המוחזקים על ידי בעלי
ענין ונושאי משרה בכירה בתאגיד ,בחברת בת או בחברה קשורה נכון ליום  31בינואר 2015
לפרטים ראו דיווח מיידי של החברה מיום  06בינואר ) 2016מספר אסמכתא.(2016-01-004432 :
תקנה 24א  -הון רשום ,הון מונפק וניירות ערך המירים נכון לסמוך מועד הדוח
 .1מספר המניות הרגילות הכלולות בהון הרשום של החברה 20,000,000 :מניות רגילות בנות  0.01ש"ח
ערך נקוב כל אחת.
 .2מספר המניות הרגילות הכלולות בהון המונפק של החברה 6,385,031 :מניות רגילות בנות  0.01ש"ח
ערך נקוב כל אחת.
 .3מספר המניות הרגילות הכלולות בהון המונפק של החברה בניכוי המניות הרדומות6,385,031 :
מניות רגילות בנות  0.01ש"ח.
 .4מספר המניות הרדומות של החברה0 :
 .5מספר האופציות שהנפיקה החברה לציבור 190,362 :אופציות הניתנות למימוש למניות רגילות של
החברה.
בימים  09ו 13-במרץ  2014אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה ,בהתאמה ,אימוץ תוכנית אופציות
לעובדים ונושאי משרה בחברה ,במסגרתה אושרה הקצאה של אופציות הניתנות למימוש ,כל אחת ,למניה
רגילה בת  0.01ש"ח ע.נ של החברה .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 שנת  2014העניקה החברה אופציות לנושאי משרה
בה .בהתחשב בפרישתם של מספר נושאי משרה להם הוענקו אופציות כאמור ,למועד פרסום הדוח 70,832
אופציות מוחזקות על ידי נושאי משרה מכהנים בחברה .לפרטים נוספים אודות תוכנית האופציות ,ראו
דיווח מיידי של החברה מיום  10באפריל ) 2014מספרי אסמכתא 2014-01-045003 :ו-
(2014-01-044730
תקנה 24ב  -מרשם בעלי המניות נכון ליום לסמוך למועד הדוח
לפרטים ראו דיווח מיידי של החברה מיום  29בדצמבר ) 2015מספר אסמכתא.(2015-01-081379 :
תקנה 25א  -מען רשום
המען הרשום של התאגיד:

ת.ד 142 .אזור התעשיה חדרה .3810101

כתובת הדואר האלקטרוני:
מס' הטלפון:
מס' הפקס:

ANATR@HADERA-PAPER.CO.IL

04-6349405
04-6339740
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תקנה  - 26הדירקטורים של התאגיד
רשימת הדירקטורים ופרטיהם מצ"ב כנספח ו'.
תקנה  26א'  -נושאי משרה בכירה
רשימת נושאי משרה בכירה ופרטיהם מצ"ב כנספח ז'.
תקנה 26ב'  -מורשה חתימה עצמאי של החברה
בחברה אין מורשי חתימה עצמאיים.
תקנה  - 27רואה החשבון של התאגיד
שם רואה החשבון של התאגיד בתקופת הדוח :בריטמן אלמגור זהר ושות'
מען משרדו :רח' מעלה שחרור  5חיפה.
למיטב ידיעת החברה ,רואה החשבון או שותפו אינו בעל ענין או בן משפחה של בעל ענין או של נושא משרה
בכירה בתאגיד.
תקנה  - 28שינוי בתזכיר או בתקנון בשנת הדיווח
לא נעשו שינויים בתזכיר או בתקנון של החברה בשנת הדיווח.
תקנה  - 29המלצות והחלטות הדירקטורים
א .המלצות הדירקטוריון בפני האסיפה הכללית
) (1תשלום דיבידנד או ביצוע חלוקה או חלוקת מניות הטבה  -אין.
) (2שינוי ההון הרשום או המונפק של התאגיד  -אין.
) (3שינוי תזכיר או תקנון של התאגיד  -אין.
) (4פדיון ניירות ערך בני פדיון  -אין.
) (5פדיון מוקדם של איגרות חוב  -אין.
) (6עסקה שאינה בהתאם לתנאי השוק ,בין התאגיד ובעל עניין בו  -אין.
ב .החלטות הדירקטורים בנושאים המפורטים בתקנה אשר אינן טעונות אישור האסיפה הכללית
) (1תשלום דיבידנד או ביצוע חלוקה ,כהגדרתה בחוק החברות ,בדרך אחרת ,או חלוקת מניות הטבה  -אין.
) (2שינוי ההון הרשום או המונפק של התאגיד  -כמפורט לעיל ,בחודש דצמבר  2015הנפיקה החברה
 1,295,220מניות רגילות של החברה לציבור.
) (3שינוי תזכיר או תקנון של התאגיד  -אין.
) (4פדיון מניות  -אין.
) (5פדיון מוקדם של איגרות חוב  -אין.
) (6עסקה שאינה בהתאם לתנאי השוק ,בין התאגיד לבעל ענין בו  -אין.
ג .החלטות האסיפה הכללית שנתקבלו שלא בהתאם להמלצות הדירקטורים  -אין.
ד .החלטות אסיפה כללית מיוחדת – אין.
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תקנה 29א'  -החלטות החברה בנושאים המפורטים בתקנה
 .1אישור פעולות לפי סעיף  255לחוק החברות  -אין.
 .2פעולה לפי סעיף )254א( לחוק החברות שלא אושרה  -אין.
 .3עסקאות חריגות הטעונות אישורים מיוחדים לפי סעיף  (1)270לחוק החברות – אין.
 .4שיפוי נושאי משרה  -בהתאם להחלטות האסיפה הכללית של החברה מיום  2בינואר  ,2012מיום 21
ביוני  2006ומיום  14ביולי  ,2004החברה מעניקה כתבי שיפוי לכל הדירקטורים ונושאי המשרה בה,
לרבות לדירקטורים ונושאי משרה אשר נחשבים כבעלי שליטה ו/או קרוביהם ו/או מכהנים כנושאי
משרה ו/או כנותני שירותים בבעלי השליטה בחברה ו/או אשר בעלי השליטה בחברה נחשבים כבעלי
עניין אישי בהענקתם ,כפי שיהיו מעת לעת .לפרטים נוספים ראו פירוט לגבי תקנה .22
 .5ביטוח אחריות נושאי משרה  -ביום  17ביולי  2013אסיפת בעלי המניות של החברה אישרה מראש,
לאחר שהתקבל לכך אישור של ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה ,בין היתר ,התקשרויות של
החברה בפוליסות ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה למספר תקופות ביטוח שלא תעלינה
במצטבר על שלוש שנים החל מחודש יולי  .2014באוגוסט  2015התקשרה החברה עם כלל חברה
לביטוח בע"מ ,ורכשה פוליסה לביטוח דירקטורים ונושאי משרה בחברה ,המכהנים ואשר יכהנו
מעת לעת בחברה ,בחברות הבת שלה/או בחברות קשורות שלה ,לרבות דירקטורים ונושאי משרה
שהינם בעל השליטה ו/או הנמנים עימם ,ככל שיהיו ,לתקופה של שנה וזאת בהתאם לתנאי אישור
אסיפת בעלי המניות כאמור לעיל .היקף הכיסוי של הפוליסה הינו עשרה ) (10מיליון דולר לתביעה
ובסה"כ לתקופת הביטוח .הפרמיה השנתית הינה בסך של כ 18,000-דולר ארה"ב )שמונה עשרה אלף
דולר ארה"ב(.
לפרטים נוספים ראו פירוט לגבי תקנה .22
כמו כן ,בחודש אוגוסט  ,2015אישר דירקטוריון החברה ,בהמשך לאישור ועדת התגמול של החברה
)בשיבתה גם כוועדת ביקורת( כי החברה תרכוש פוליסת ביטוח מסוג  Run Offלכיסוי ביטוחי של
אחריות דירקטורים ונושאי המשרה של החברה )לרבות דירקטורים המכהנים כנושאי משרה בבעלת
השליטה בחברה ו/או מקרב בעלת השליטה( לתקופה של  7שנים ממועד החלפת השליטה בחברה.
האישור האמור הינו בהתאם לתקנה  (2)1לתקנות החברות )הקלות בעסקאות עם בעלי ענין(,
התש"ס .2000-יצוין כי כלל תעשיות בע"מ נשאה במלוא העלות של פוליסת ה .Run-Off-לפרטים
נוספים ,ראו דיווח מיידי של החברה מיום  13באוגוסט ) 2015מספר אסמכתא(2015-01-096057 :
נייר חדרה בע"מ
תאריך החתימה 6 :במרץ 2016
שמות החותמים:
גדי קוניא – מ"מ מנכ"ל החברה.
ענת רוטשילד – יועצת משפטית ומזכירת חברה.
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רווח )הפסד( נקי לתקופה

הוצאות )הכנסות( מיסים על הכנסה

רווח לפני מיסים על הכנסה

חלק ברווחי )הפסדי( חברות כלולות  -נטו ממס

רווח )הפסד( לאחר מימון

הוצאות מימון ,נטו

הוצאות מימון

הכנסות מימון

רווח )הפסד( מפעולות רגילות

סה"כ הוצאות

אחרות

הנהלה וכלליות

הוצאות מכירה ושיווק ,הנהלה וכלליות ואחרות:
מכירה ושיווק

רווח גולמי

עלות המכירות

מכירות – נטו

270,633

140,530

411,163

-

411,163

15,018

17,338

2,320

426,181

)(363,364

)(417,107

14,635

3,908

62,817

389,021

רבעון ראשון 2015
451,838

תקנה  10א'  -תמצית דוחות רבעוניים מאוחדים )באלפי ש"ח(

6

)(8,608

)(194

)(8,802

-

)(8,802

15,497

18,983

3,486

6,695

49,126

1,498

10,701

36,927

55,821

380,450

רבעון שני 2015
436,271

נספח א'

)(8,891

816

)(8,075

-

)(8,075

18,183

18,183

-

10,108

40,963

)(4,225

11,075

34,113

51,071

364,461

רבעון שלישי 2015
415,532

)(56,448

)(13,643

)(70,091

-

)(70,091

13,980

28,387

14,407

)(56,111

114,181

69,260

12,203

32,718

58,070

379,731

רבעון רביעי 2015
437,801

196,686

127,509

324,195

-

324,195

62,678

82,891

20,213

386,873

)(159,094

)(350,574

48,614

142,866

227,779

1,513,663

שנת 2015
1,741,442

רווח )הפסד( כולל לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה

רווח )הפסד( כולל לבעלי מניות החברה

מספר המניות ששימשו לחישוב הרווח המדולל למניה

מספר המניות ששימשו לחישוב הרווח הבסיסי למניה

רווח נקי )הפסד( מדולל למניה )ב(₪-

רווח נקי )הפסד( בסיסי למניה )ב(₪-

זכויות המיעוט

רווח נקי מיוחס ל:
בעלי מניות החברה

44

310,319

5,089,811

5,089,811

53.16

53.16

270,633

43

270,590

רבעון ראשון 2015

7

)(5

)(8,592

5,089,811

5,089,811

)(1.69

)(1.69

)(8,608

)(5

)(8,603

רבעון שני 2015

8

)(1,840

5,089,811

5,089,811

)(1.75

)(1.75

)(8,891

9

)(8,900

רבעון שלישי 2015

156

)(55,518

5,329,145

5,329,145

)(11.56

)(11.56

)(56,448

126

56,574

רבעון רביעי 2015

203

244,369

5,150,136

5,150,136

38.16

38.16

196,686

173

196,513

שנת 2015

-

-

-

-

-

-

רג' 0.0001

רג' 0.0001

רג' 1

רג' 1

רג' 1

רג' 1
רג' 1
רג' 1
רג' 1

6

1,250,000

100

1000

100

5,367,000
1,000
1,817,268
100

מספר
המניות

)( 1

0.0006

125

100

1000

100

5,367,000
1,000
1,817,268
100

8

92,092

)(893

)(2,023

)(7,395

39,468

ערכם בדוח הכספי
הנפרד של התאגיד
כמשמעותו בתקנה
9ג'
72,850
)(33,279
101,513
118,551

 .1מספר המניות המוחזקות על ידי החברה.
 .2כולל מניה אחת המוחזקת ע"י מפעלי נייר אמריקאיים ישראליים שיווק ) (1992בע"מ )חברה לא פעילה(.
 .3כולל מניה אחת המוחזקת ע"י נירעוז חברה להשקעות בע"מ )חברה לא פעילה(

נירעוז חברה להשקעות בע"מ

דפניר מערכות אריזה בע"מ

אמניר תעשיות מיחזור בע"מ
גרפיטי שיווק ציוד משרדי ונייר בע"מ
כרמל מערכות מיכלים בע"מ
נייר חדרה פיתוח ותשתיות בע"מ
נייר חדרה – ניירות אריזה ומיחזור
בע"מ )לשעבר  -נייר חדרה תעשיות
בע"מ(
נייר חדרה – ניירות כתיבה והדפסה
שיווק בע"מ )לשעבר מונדי נייר חדרה
בע"מ(
מפעלי נייר אמריקאיים ישראליים
שיווק ) (1992בע"מ

שם החברה

מספר
המניה
בבורסה

סוג מניה
ו -ע".נ
בש"ח

סה"כ
ערך נקוב
שקל חדש

 .1חברות מהותיות המוחזקות על ידי החברה נכון ליום  31בדצמבר :2015

תקנה  - 11רשימת השקעות בחברות בת וחברות קשורות לתאריך המאזן

נספח ב'1

100

100

100

)( 2

)( 3

)( 3

100

100

)( 2

100
100
94
)( 2
100

בהון

100

100

100

)( 2

)( 3

)( 3

100

100

)( 2

)( 2

100

100

100

)( 2

)( 3

ל.ר

ל.ר

חברה לא
פעילה
חברה לא
פעילה
חברה לא
פעילה

)( 3

ל.ר

ל.ר

-

הערות

-

שער הבורסה
לתאריך
המאזן
בש"ח למניה
ל.ר
ל.ר
ל.ר
ל.ר

ל.ר

100

100

100
100
94
)( 2
100

100
100
94
)( 2
100

בהצבעה

בזכות למנות
דירקטורים

שעורי ההחזקה
במישרין ובעקיפין

ב% -

עטר שיווק ציוד משרדי בע"מ

אמניר תעשיות מיחזור בע"מ

* חברה לא פעילה.

נייר חדרה בע"מ

נייר חדרה בע"מ

נייר חדרה בע"מ

נייר חדרה בע"מ

גרפיטי שיווק ציוד משרדי ונייר בע"מ

נייר חדרה – ניירות אריזה ומיחזור

דפניר מערכות אריזה בע"מ*

9

מפעלי נייר אמריקאיים ישראליים שיווק )(1992
בע"מ*

ניר עוז חברה להשקעות נייר חדרה בע"מ
בע"מ*

נייר חדרה בע"מ

נייר חדרה בע"מ

נותן ההלוואה

מקבל ההלוואה

10,000

170,000

1,134

2,103

)(14,673

20,162

2,307

יתרת ההלוואות ושטרי
הון ,כולל ריבית צבורה
באלפי ש"ח

 .2הלוואות לחברות בנות מהותיות וקשורות מהותיות של החברה ליום  31בדצמבר :2015

תקנה  - 11רשימת השקעות בחברות בת וחברות קשורות לתאריך המאזן

נספח ב'2

3.1%

6.55%

0%

0%

0%

4%

0%

שיעור
הריבית
%

ללא הצמדה

ללא הצמדה

ללא הצמדה

ללא הצמדה

ללא הצמדה

צמודה למדד

ללא הצמדה

סוג הצמדה

טרם נקבע מועד פירעון

פירעון שנתי

טרם נקבע מועד פירעון

טרם נקבע מועד פירעון

טרם נקבע מועד פירעון

טרם נקבע מועד פירעון

טרם נקבע מועד פירעון

שנות הפירעון

נספח ג'
תקנה  - 12שינויים בהשקעות בחברות בת ובחברות כלולות בשנת הדוח
בחודש מרץ  ,2015הושלמה עסקה במסגרתה מכרה החברה את מכירת מלוא החזקותיה במישרין ובעקיפין
) (49.9%בחברת חוגלה-קימברלי לקימברלי קלארק ,אשר החזיקה טרם ההשלמה בכ 50.1%-מהון המניות
של חוגלה-קימברלי וזאת בתמורה לסכום כולל בסך של  648מיליון ש"ח ,חלקו בגין מכירת מניות חוגלה-
קימברלי וחלקו בגין התחייבות החברה לאי-תחרות בפעילות חוגלה-קימברלי .לפרטים נוספים ראו סעיף
 20.1לחלק א' לדוח התקופתי.
בחודש אוגוסט  2015הושלמה עסקה במסגרתה מכרה החברה את מלוא החזקותיה במישרין ובעקיפין
) (100%בחברת אנרגיה משולבת מתקדמת בע"מ ,וכן את ציוד מרכז האנרגיה הקיים של החברה )ובכלל זה
תחנת הכוח של החברה( ,לחברת איי.סי.פאואר בע"מ ,וזאת בתמורה לסך של כ 60-מיליון ש"ח .לפרטים
נוספים ראו סעיף  20.2לחלק א' לדוח התקופתי.
בחודש דצמבר  2015החליטה החברה על רה-ארגון פנימי ,במסגרתו נייר חדרה – ניירות כתיבה והדפסה
בע"מ ,החלה בהליך של פירוק מרצון וכלל נכסיה והתחייבויותיה הועברו לחברה.
יצוין כי בחודש פברואר  ,2015חתמה החברה על הסכם למכירת מלוא החזקותיה ) (100%בחברת גרפיטי.
העסקה בוטלה בהסכמה בין הצדדים בחודש יולי .2015
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נייר חדרה -ניירות כתיבה והדפסה בע"מ

כרמל פרנקל אינד בע"מ

נייר חדרה פיתוח ותשתיות בע"מ

נייר חדרה -ניירות אריזה ומיחזור בע"מ

גרפיטי שיווק ציוד משרדי ונייר בע"מ

אמניר תעשיות מיחזור בע"מ

חברות בנות

)(74,598

4,539

)(35,950

16,082

)(3,394

3,236

רווח )הפסד(
לפני מס
ופריטים
מיוחדים

)(74,459

2,891

)(26,900

11,243

)(4,873

)(2,204

רווח
)הפסד(
נקי

111

498

198

55

)(73

69
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רווח )הפסד(
כולל אחר

)(74,348

3,389

)(26,702

11,298

)(4,946

)(2,135

סך רווח
)הפסד( כולל

-

-

-

-

-

-

דיבידנד

-

-

-

-

-

-

דיבידנד
לאחר
תאריך
המאזן

דמי
ניהול

-

-

-

-

-

-

)(1,006

-

)(14,973

3,105

)(388

ריבית

)(18,183

דמי
ניהול
לאחר
תאריך
המאזן

הכנסות שנתקבלו

נספח ג'1
תקנה  - 13רווחים והפסדים של חברות בנות מהותיות וחברות כלולות מהותיות והכנסות מהן לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר ) 2015באלפי ש"ח(

נספח ד'
תקנה )21א(  -תגמולים לבעלי עניין ולנושאי משרה בכירה
 .1להלן 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:
פרטי המקבלים

תפקיד

שם

גדי קוניא

1

2

גיא ידלין

3

גיא פרנקל
עוזי כרמי
שמעון
5
ביטון

4

ממלא מקום מנכ"ל
נייר חדרה בע"מ
מנהל חטיבת הנייר
לשעבר*
מנכ"ל כרמל פרנקל
אינד בע"מ
מנכ"ל אמניר
תעשיות מיחזור בע"מ
מנכ"ל אנרגיה
משולבת מתקדמת
בע"מ לשעבר*

עלות התגמולים בעבור שירותים
שיעור
החזקה
בהון
התאגיד
בדילול
מלא

שכר**

מענק

תשלום
מבוסס
מניות
בגין
אופציות

100%

-

1,578,337

179,324

372,109

2,129,770

100%

-

1,017,486

-

754,028

1,771,514

100%

-

1,117,159

97,500

321,505

1,536,164

100%

-

1,062,627

119,466

163,523

1,345,616

100%

-

1,317,472

-

-

1,317,472

היקף
משרה

סה"כ

הסכומים מובאים במונחי עלות לחברה בשנת .2015
* נושאי המשרה האמורים סיימו את תפקידם בשנת .2015
** רכיב השכר הנקוב בטבלה לעיל כולל ,בין היתר ,את כל הרכיבים הבאים :משכורת ,הפרשות סוציאליות ונלוות כמקובל ורכב.
.1
.2
.3
.4
.5

מר גדי קוניא החל את כהונתו כמ"מ מנכ"ל הקבוצה ביום  23בינואר .2015
מר גיא ידלין החל את כהונתו כמנהל חטיבת הנייר ביום  30ביולי  2013וכיהן בתפקיד עד ליום  19באוגוסט .2015
מר גיא פרנקל החל את כהונתו כמנכ"ל כרמל פרנקל אינד בע"מ ביום  1באוגוסט .2013
מר עוזי כרמי החל כהונתו כמנכ"ל אמניר תעשיות מיחזור בע"מ ביום  1באפריל .1999
מר שמעון ביטון הועסק על ידי החברה החל מחודש יולי  .1977החל מחודש מרץ  2011כיהן כמנכ"ל חברת אנרגיה משולבת מתקדמת בע"מ
וכיהן בתפקיד עד לחודש מאי .2015

תגמול לדירקטורים
בהתאם להסכם הניהול בין החברה לבין בעלת השליטה לשעבר בחברה ,כלל תעשיות בע"מ )"כת"ש"(,
העניקה כת"ש לחברה שירותי יו"ר דירקטוריון פעיל באמצעות מר יוחנן לוקר .ההסכם היה בתוקף עד
לחודש אוגוסט  .2015סך הגמול ששולם לכת"ש בגין הסכם הניהול במהלך שנת  2015הינו  223,043ש"ח.
כמו כן ,החברה הקצתה במהלך שנת  2014למר יוחנן לוקר  24,977אופציות הניתנות למימוש לעד 24,977
מניות רגילות של החברה ,המהוות למועד ההענקה בהנחה של מימוש מלא כ 0.49%-מהון המניות המונפק
והנפרע של החברה )כ 0.46%-בדילול מלא( .האופציות האמורות פקעו מבלי שמומשו.
בנוסף ,לסכומים האמורים ששולמו בגין הסכם הניהול ,סך הגמול הניתן לדירקטורים של החברה
וההוצאות הנלוות אליו ,הינו בגובה ה"סכום הקבוע" ,כהגדרתו בתקנות החברות )כללים בדבר גמול
והוצאות לדירקטור חיצוני( ,תש"ס ,2000-והסתכם בתקופת הדוח בכ 822,715-ש"ח )מתוכם כ151,647-
ש"ח שולמו לקרן פימי ,בעלת השליטה בחברה ,בגין כהונתם של ה"ה ישי דוידי ,רון בן חיים ,עמית בן צבי
ועמי בם וכן סך של כ 60,427-ש"ח שולמו לכלל תעשיות בע"מ בגין כהונתו של מר דן קלינברגר(.
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נספח ה'
תקנה  -22עסקאות עם בעל שליטה
 .1כללים להערכת עסקאות זניחות
ביום  8במרץ  ,2009אישר דירקטוריון החברה כללים להערכת עסקאות זניחות כמשמעותן בתקנות
ניירות ערך )עריכת דוחות כספיים שנתיים( ,התשנ"ג .1993 -הנוהל עודכן על ידי דירקטוריון החברה
בחודשים אוגוסט  2010ונובמבר .2011
במהלך העסקים הרגיל שלה ,הקבוצה ביצעה עסקאות עם בעלי שליטה ואשר הינן בגדר "עסקאות
זניחות" בהתאם למבחנים ,לסוגים והמאפיינים האמורים בביאור  18לדוחות הכספיים של החברה

ליום  31בדצמבר .2014
יצוין כי בחודש מרץ ) 2016לגבי שנת  (2015סקרה ועדת הביקורת של החברה את אופן יישום
הוראות הנוהל על-ידי החברה ,וכן ערכה בחינה מדגמית של עסקאות בעלי עניין שהחברה צד להן
במישרין ואשר סווגו כעסקאות זניחות על-פי הוראות הנוהל .במסגרת הבחינה המדגמית כאמור,
בחנה ועדת הביקורת ,בין היתר ,את דרכי קביעת המחירים ויתר תנאי העסקה ,לפי נסיבות העניין,
וכן את אמות המידה הכמותיות שנבחנו .לאחר בדיקתה ,הסיקה ועדת הביקורת כי הנוהל יושם
באופן תקין וראוי על ידי החברה.
 .2סיווג עסקאות כעסקאות שאינן חריגות
בחודש נובמבר  ,2011אישרה ועדת הביקורת של החברה נוהל שנועד להגדיר אמות מידה ,אשר
עסקה )כהגדרתה בנוהל( שתיכנס בגדרן תסווג כעסקה שאינה חריגה ללא צורך באישור נוסף של
ועדת הביקורת.
בהתאם לנוהל ,עסקה של החברה תסווג כעסקה שאינה עסקה חריגה )כהגדרתה בחוק החברות(,
במידה שמתקיימים שלושת התנאים) :א( העסקה הינה עסקה במהלך עסקים הרגיל של החברה
)כהגדרתה בנוהל(; )ב( העסקה בתנאי שוק ,בהתאם לפרוצדורה שנקבעה בנוהל; וכן )ג( לעסקה אין
השפעה מהותית על רווחיות החברה ,רכושה והתחייבויותיה ,בהתאם לאמות המידה הכמותיות
והאיכותית שנקבעו בנוהל .כל עסקה שתיבחן לפי הוראות הנוהל ,ולא תסווג בגינו כעסקה שאינה
עסקה חריגה ,סיווגה יועבר לבחינתה של ועדת הביקורת של החברה.
יצוין כי בחודש מרץ  2016סקרה ועדת הביקורת של החברה את אופן יישום הוראות הנוהל על-ידי
החברה ,וכן ערכה בחינה מדגמית של עסקאות בעלי עניין שהחברה צד להן במישרין ואשר סווגו
כעסקאות שאינן עסקאות חריגות על-פי הוראות הנוהל .במסגרת הבחינה המדגמית כאמור ,בחנה
ועדת הביקורת ,בין היתר ,את דרכי קביעת המחירים ויתר תנאי העסקה ,לפי נסיבות העניין ,וכן את
אמות המידה הכמותיות שנבחנו .לאחר בדיקתה ,הסיקה ועדת הביקורת כי הנוהל יושם באופן תקין
וראוי על ידי החברה.
 .3עסקאות לא חריגות עם נושאי משרה או בעל שליטה
 .3.1ביום  7במרץ  2006אישר דירקטוריון החברה ,בהתאם לסמכותו הקבועה בתקנון החברה ,כי
הנהלת החברה הינה הגוף המוסמך לאשר עסקאות שאינן חריגות של החברה עם נושא משרה
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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.
 .3.2לחברה ו/או לחברות הבנות שלה מספר התקשרויות עם בעלי עניין בחברה ו/או עם חברות
בהן בעלי עניין בחברה הנם בעלי שליטה ו/או בעלי עניין בהן ,הנעשות במהלך העסקים הרגיל
בתנאים ובמחירים שאינם חורגים מהמקובל בחברה לגבי לקוחותיה וספקיה האחרים.
 .4עסקאות שאינן מנויות בסעיף  (4)270לחוק החברות ושאינן זניחות
 .4.1ביטוח אחריות נושאי משרה :ביום  17ביולי  2013אסיפת בעלי המניות של החברה אישרה
מראש ,לאחר שהתקבל לכך אישור של ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה ,בין היתר,
התקשרויות של החברה בפוליסות ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה למספר תקופות
ביטוח שלא תעלינה במצטבר על שלוש שנים החל מחודש יולי  .2014באוגוסט  2015התקשרה
החברה עם כלל חברה לביטוח בע"מ ,בעלת ענין בחברה ,ורכשה פוליסה לביטוח דירקטורים
ונושאי משרה בחברה ,המכהנים ואשר יכהנו מעת לעת בחברה ,בחברות הבת שלה/או
בחברות קשורות שלה ,לרבות דירקטורים ונושאי משרה שהינם בעל השליטה ו/או הנמנים
עימם ,ככל שיהיו ,לתקופה של שנה וזאת בהתאם לתנאי אישור אסיפת בעלי המניות כאמור
לעיל .היקף הכיסוי של הפוליסה הינו עשרה ) (10מיליון דולר לתביעה ובסה"כ לתקופת
הביטוח .הפרמיה השנתית הינה בסך כ 18,000-דולר ארה"ב )שמונה עשרה אלף דולר
ארה"ב(.
 .4.2כתבי שיפוי :בהתאם להחלטות האסיפה הכללית של החברה מיום  2בינואר  ,2012מיום 21
ביוני  2006ומיום  14ביולי  ,2004החברה מעניקה כתבי שיפוי לכל הדירקטורים ונושאי
המשרה בה ,לרבות לדירקטורים ונושאי משרה אשר נחשבים כבעלי שליטה ו/או קרוביהם
ו/או מכהנים כנושאי משרה ו/או כנותני שירותים בבעלי השליטה בחברה ו/או אשר בעלי
השליטה בחברה נחשבים כבעלי עניין אישי בהענקתם ,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 ,תשלום או הוצאה,
כמפורט בכתב 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 אודות כתבי השיפוי ,ראו דיווח המיידי של החברה מיום  23בנובמבר ) 2011מספר
אסמכתא .(2011-01-336819
 .4.3מכירת ורכישת מוצרים מקרגל :עד ליום  13באוגוסט  ,2015מכרה החברהבאמצעות חברות
הבנות ,לקרגל בע"מ ,חברה אשר כלל תעשיות בע"מ ,בעלת השליטה לשעבר בחברה ,הינה
בעלת ענין בה ,ניירות אריזה ,בסך כולל לשנת  2015של כ 66-מיליון ש"ח וכן רכשה מקרגל
פסולת נייר בהיקף של כ 5.4-מיליון ש"ח.
תנאי ההסכם המסחרי סוכמו לאחר משא ומתן מסחרי בין הצדדים ,ובהסתמך ,בין היתר ,על
עסקאות קודמות שבוצעו בין החברה לבין קרגל ,לאחר שנבחנו הצעות מחיר נוספות לצורך
השוואה ,הן בקשר עם מכירת ניירות האריזה והן בקשר עם רכישת פסולת הנייר ובהתבסס
על תנאי השוק ועל אלטרנטיבות המחיר הקיימות בשוק .ההסכם המסחרי אינו יוצר
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התחייבות של קרגל לרכישת ניירות אריזה מהחברה על פיו ,או של רכישת פסולת נייר חזרה
מקרגל .הרכישות בפועל נעשות באופן שוטף ,במהלך העסקים הרגיל ,מעת לעת ,בהתאם
לצורכי הלקוח ,אם כי מנגנון המחיר שנקבע הינו תלוי כמויות שתירכשנה בפועל.
לפרטים אודות אישור התקשרותה של החברה בהסכם מסגרת עם קרגל לשנת  ,2015ראו
דיווח מיידי של החברה מיום  12בינואר ) 2015מספר אסמכתא.(2015-01-009907 :
 .4.4מכירת קרטון תלת גלי לטריפלקס :עד ליום  13באוגוסט  ,2015מכרה החברה באמצעות
החברות הבנות ,לחברת מיכלי טריפלקס ) (2003בע"מ )"טריפלקס"( ,חברה בת של קרגל
בע"מ ,חברה אשר כלל תעשיות בע"מ ,בעלת השליטה לשעבר בחברה ,הינה בעלת ענין בה,
קרטון תלת גלי ,בסך כולל לשנת  2015של כ 8-מיליון ש"ח.
ההתקשרויות עם טריפלקס בוצעו בתנאי שוק ובמהלך העסקים הרגיל של כרמל .לפרטים
נוספים אודות ההתקשרויות האמורות וכן אישור שניתן להתקשרויות דומות במהלך שנת
 ,2015ראו דיווח מיידי של החברה מיום  25בפברואר ) 2015מספר אסמכתא2015-01- :
.(038398
 .5עסקאות המנויות בסעיף  (4)270לחוק החברות
 .5.1הסכם ניהול עם בעלת השליטה :ביום  30באפריל  2014אישרה האסיפה הכללית של החברה
)ברוב מיוחד( ,בהמשך לאישור ועדת התגמול ודירקטוריון החברה ,הסכם הניהול בין החברה
לבין בעלת השליטה בחברה ,כת"ש .בהתאם להסכם הניהול מעניקה כת"ש לחברה שירותי
יו"ר דירקטוריון פעיל באמצעות מר יוחנן לוקר .לפרטים נוספים אודות הסכם הניהול
והאופציות שהוענקו למר יוחנן לוקר בגין כהונתו כיו"ר דירקטוריון פעיל ,ראו דיווחיה
המיידיים של החברה מהימים  10באפריל ) 2014מספרי אסמכתא 2014-01-045003 :ו-
 .(2014-01-044730הסכם הניהול הסתיים בחודש אוגוסט  2015על רקע חילופי השליטה
בחברה.
גמול דירקטורים:
ביום  6במרץ  2016הודיעה החברה על החלטת ועדת התגמול ודירקטוריון החברה בדבר
אישור גמול שנתי וגמול השתתפות לדירקטורים בחברה )למעט דירקטורים חיצוניים( לשנת
 ,2016בגובה ה"סכום הקבוע" כהגדרתו בתקנות הגמול ,וזאת בכפוף להתקיימות תקנה 1א)(2
לתקנות ההקלות ,כאמור בהודעת החברה .לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי של החברה מיום
 7במרץ ) 2016מספר אסמכתא .(2016-01-000921
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נספח ו'
תקנה  - 26הדירקטורים של התאגיד
רשימת הדירקטורים המכהנים בדירקטוריון החברה נכון לסמוך למועד הדוח:
שם:
ת.ז.
תאריך לידה:
מען להמצאת כתבי בי-דין:
נתינות:
חברות בוועדות הדירקטוריון:
דח"צ/דירקטור בלתי תלוי:
תפקיד שממלא בחברה ,בחברה בת ,בחברה קשורה של
החברה או של בעל עניין בה:
תחילת כהונה כדירקטור:
כשירות מקצועית/מומחיות חשבונאית ופיננסית:
השכלה:
עיסוק בחמש השנים האחרונות ופירוט תאגידים נוספים בהם
משמש כדירקטור:

קירבה משפחתית עם בעל עניין אחר בחברה )אם יש(:
שם:
ת.ז.
תאריך לידה:
מען להמצאת כתבי בי-דין:
נתינות:
חברות בוועדות הדירקטוריון:
דח"צ/דירקטור בלתי תלוי:
תפקיד שממלא בחברה ,בחברה בת ,בחברה קשורה של
החברה או של בעל עניין בה:
תחילת כהונה כדירקטור:
כשירות מקצועית/מומחיות חשבונאית ופיננסית:
השכלה:
עיסוק בחמש השנים האחרונות ופירוט תאגידים נוספים בהם
משמש כדירקטור:

קירבה משפחתית עם בעל עניין אחר בחברה
)אם יש(:

ישי דוידי
57523367
03.02.1962
יגאל אלון  ,98תל אביב
ישראלי
לא
לא
בעל השליטה בבעל עניין בתאגיד -קרן פימי
13.08.2015
בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית
בעל תואר הנדסה תעשיה וניהול מאוניברסיטת תל אביב ,בעל
תואר שני במימון ומנהל עסקים מאוניברסיטת בר אילן.
מנכ"ל ושותף בכיר בקרן פימי.
משמש כדירקטור בח.מר תעשיות בע"מ ,נובולוג )פארם-אפ
 (1966בע"מ ,אינרום תעשיות ובנייה בע"מ ,אוברסיז קומרס
בע"מ ,המלט )ישראל קנדה( בע"מ ,גילת רשתות לווין בע"מ,
רקח תעשיות פרמצבטיות בע"מ ,פולירם תעשיות פלסטיק
בע"מ.
לא
רון בן חיים
24528655
07.10.1969
יגאל אלון  ,98תל אביב
ישראלי
לא
לא
שותף בקרן פימי ,בעלת השליטה בחברה
13.08.2015
בעל מיומנות חשבונאית ופיננסית
בעל תואר ראשון בהנדסה תעשיה וניהול מאוניברסיטת תל
אביב .בעל תואר שני במנהל עסקים מאוניברסיטת New York
שותף בקרן פימי
משמש כדירקטור בתדירגן מוצרים מדויקים בע"מ ,תאת
טכנולוגיות בע"מ ,מגל מערכות בע"מ ,אוברסיז קומרס בע"מ,
ריווליס השקיה בע"מ ,פולירם תעשיות פלסטיק בע"מ ,אינרום
תעשיות בנייה בע"מ ,נירלט צבעים בע"מ ,אלוני בע"מ.
לא
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שם:

עמירם בם

ת.ז.

028785194

תאריך לידה:

30.08.1971

מען להמצאת כתבי בי-דין:

יגאל אלון  98תל אביב

נתינות:

ישראלי

חברות בוועדות הדירקטוריון:

לא

דח"צ/דירקטור בלתי תלוי:

לא

תפקיד שממלא בחברה ,בחברה בת ,בחברה קשורה של שותף בקרן פימי ,בעלת השליטה בחברה
החברה או של בעל עניין בה:
תחילת כהונה כדירקטור:

13.08.2015

כשירות מקצועית/מומחיות חשבונאית ופיננסית:

בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית

השכלה:

בעל תואר ראשון במשפטים מאוניברסיטת תל אביב ,בעל תואר
ראשון בכלכלה מאוניברסיטת תל אביב ומוסמך מנהל עסקים
מאוניברסיטת תל אביב.

עיסוק בחמש השנים האחרונות ופירוט תאגידים נוספים בהם שותף בקרן פימי ושותף מנהל בקרן פייט
משמש כדירקטור:
משמש כדירקטור באורמת טכנולוגיות בע"מ ,גילת רשתות לווין
בע"מ ,המ-לט )ישראל קנדה( בע"מ ,רקח תעשיות פרמצבטיות
בע"מ ,נובולוג )פארם אפ  (1966בע"מ ,דימר כלי חיתוך בע"מ.
קירבה משפחתית עם בעל עניין אחר בחברה )אם יש(:

שם:
ת.ז.
תאריך לידה:
מען להמצאת כתבי בי-דין:
נתינות:
חברות בוועדות הדירקטוריון:
דח"צ/דירקטור בלתי תלוי:
תפקיד שממלא בחברה ,בחברה בת ,בחברה קשורה של
החברה או של בעל עניין בה:
תחילת כהונה כדירקטור:
כשירות מקצועית/מומחיות חשבונאית ופיננסית:
השכלה:
עיסוק בחמש השנים האחרונות ופירוט תאגידים נוספים בהם
משמש כדירקטור:

קירבה משפחתית עם בעל עניין אחר בחברה )אם יש(:

לא

עמית בן צבי
022644744
11.09.1966
יגאל אלון  ,98תל אביב
ישראלי
לא
לא
שותף בקרן פימי ,בעלת השליטה בחברה
13.08.2015
בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית
בעל תואר ראשון כפול במשפטים וחשבונאות מאוניברסיטת תל
אביב
 -2012שותף בקרן פימי
 -2008-2012מנכ"ל הרמס טכנולוגיות ומנהל פעילות אירופה ויפן
במג'יק תוכנה
משמש כדירקטור בח.מר תעשיות בע"מ ,דימר כלי חיתוך בע"מ,
נובולוג )פארם -אפ  ,(1966אורסיז קומרס בע"מ.
לא
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ארד עתליה
שם:
053486767
ת.ז.
29.01.1955
תאריך לידה:
ברנשטיין  ,36רמת -גן 52247
מען להמצאת כתבי בי-דין:
ישראלית.
נתינות:
חברה בוועדת הביקורת ,בוועדת המאזן ובוועדת התגמול
חברות בוועדות הדירקטוריון:
דח"צ.
דח"צ/דירקטור בלתי תלוי:
תפקיד שממלא בחברה ,בחברה בת ,בחברה קשורה של החברה אין.
או של בעל עניין בה:
) 10.07.2008כהונתה הוארכה בחודש יולי בשנים  2011ו(2014-
תחילת כהונה כדירקטור:
לא.
דח"צ מומחה:
כשירות מקצועית.
כשירות מקצועית/מומחיות חשבונאית ופיננסית:
בעלת תואר בוגר בסוציולוגיה מהאוניברסיטה העברית
השכלה:
בירושלים ומוסמך בסוציולוגיה מהאוניברסיטה העברית
בירושלים.
עיסוק בחמש השנים האחרונות ופירוט תאגידים נוספים בהם  - 2008-2014דירקטורית חיצונית בבנק אוצר החייל
משמש כדירקטור:
לא.
קירבה משפחתית עם בעל עניין אחר בחברה )אם יש(:
שם:
ת.ז.
תאריך לידה:
מען להמצאת כתבי בי-דין:
נתינות:
חברות בוועדות דירקטוריון בחברה:
דח"צ/דירקטור בלתי תלוי:
כשירות מקצועית/מומחיות חשבונאית ופיננסית:
דירקטור חיצוני מומחה
עובד של החברה ,חברה בת של החברה ,של חברה קשורה של
החברה או של בעל עניין בחברה:
תחילת כהונה כדירקטור:
השכלה:

עיסוק בחמש השנים האחרונות ופירוט תאגידים נוספים בהם
משמש כדירקטור:

קירבה משפחתית עם בעל עניין אחר בחברה )אם יש(:

פריאל רפאל יהושע
000517482
08.07.1944
כצנלסון  ,51כפר סבא
ישראלית
חבר בוועדת הביקורת ,ועדת המאזן וועדת תגמול.
דח"צ.
מומחיות חשבונאית ופיננסית.
לא.
לא.
21.03.2014
תואר שני במנהל עסקים ) – (MBAבית הספר למנהל עסקים
בצרפת INSEAD Fontainebleau
לימודי מוסמכים בהנדסת תעשייה וניהול בטכניון
תואר ראשון ) (BScהנדסת תעשייה וניהול )מגמת מכונות(
בטכניון
חבר הנהלת עמותת שוחרי מד"א.
היום – 1995-מנהל עסקים ,יועץ עסקי ויזם בעלי פ.ר.נ .בע''מ –
התמחות בתעשייה ,מסחר ושירותים.
 – 2000-2011מנכ''ל מפעלי שער הנגב.
 – 2004-2013יו"ר מועצת המנהלים של מפעל "שגיב".
 2009-2012יו"ר דירקטוריון אחזקות קיבוץ יקום
מכהן כיום כדירקטור בחברת הזנק ש.ע.א .סירקלס בע"מ כיו''ר
ועדת ביקורת בעמותת "תעשיידע" וכחבר דירקטוריון עמותת
"הצל ליבו של הילד".
כיהן כדירקטור חיצוני בחברת כפרית תעשיות )(1993בע''מ
) ;(2007-2010יו"ר מפעל דורות מוצרי שום ותיבול ),(2005-2009
כיו"ר מפעל פולירון ) (2001-2006כיו''ר הנהלה כלכלית של
קיבוץ זיקים ) (2001-2006וקיבוץ משאבי שדה ),(2004-2014
כיו"ר דירקטוריון אחזקות קיבוץ נצר סרני ) ,(2011-2015יו"ר
הנהלה כלכלית של קיבוץ עין השלושה ) ,(2004-2015כדירקטור
ויו''ר ועדת כספים בדירקטוריון תאגיד האחזקות של קיבוץ
רביבים ),(2004-2015
לא.
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יצחק שריר
שם:
050080878
ת.ז.
05.09.1950
תאריך לידה:
צביה לובטקין  ,2כפר סבא
מען להמצאת כתבי בי-דין:
ישראלי
נתינות:
לא
חברות בועדות הדירקטוריון:
לא
דח"צ/דירקטור בלתי תלוי:
תפקיד שממלא בחברה ,בחברה בת ,בחברה קשורה של החברה אין.
או של בעל עניין בה:
13.08.2015
תחילת כהונה כדירקטור:
בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית
כשירות מקצועית/מומחיות חשבונאית ופיננסית:
בעל תואר ראשון בהנדסת מכונות מהטכניון ,מוסמך הנדסת
השכלה:
חומרים מאוניברסיטת בן גוריון ודוקטור בהנדסת חומרים מ-
Illinois Institute of Technology
עיסוק בחמש השנים האחרונות ופירוט תאגידים נוספים בהם חבר במועצת המנהלים של בנק דיסקונט )סיום ,אוקטובר
 ,(2011יו"ר הדירקטוריון של דיסקונט שוקי הון )סיום ,מרץ
משמש כדירקטור:
 ,(2015חבר מועצת המנהלים של חברת צור -שמיר )סיום ,ינואר
 ,(2015יו"ר עמותת אלו"ט )סיום ,יוני .(2015
משמש כדירקטור של ריט1-
לא
קירבה משפחתית עם בעל עניין אחר בחברה )אם יש(:
זינגר שלום
שם:
00660894
ת.ז.
19.08.1946
תאריך לידה:
שלמה בן-יוסף  11רמת אביב ,תל אביב
מען להמצאת כתבי בי-דין:
ישראלי
נתינות:
חברות בוועדת ביקורת ,וועדת מאזן וועדת תגמול
חברות בועדות הדירקטוריון:
דירקטור בלתי תלוי
דח"צ/דירקטור בלתי תלוי:
תפקיד שממלא בחברה ,בחברה בת ,בחברה קשורה של החברה לא
או של בעל עניין בה:
09.09.2015
תחילת כהונה כדירקטור:
בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית
כשירות מקצועית/מומחיות חשבונאית ופיננסית:
בוגר לימודי ראיית חשבון מאוניברסיטת חיפה
השכלה:
עיסוק בחמש השנים האחרונות ופירוט תאגידים נוספים בהם  -2009שותף מנהל בזינגר מייסטר בע"מ
משמש כדירקטור:
משמש כדירקטור ברוברט מרכוס שמאות בע"מ )וכשותף(
קירבה משפחתית עם בעל עניין אחר בחברה )אם יש(:

לא

ב .דירקטורים שחדלו לכהן בדירקטוריון החברה במהלך תקופת הדוח
להלן פרטים בנוגע לדירקטורים שחדלו לכהן בדירקטוריון החברה במהלך תקופת הדוח:
מספר
זהות

שם הדירקטור
פרטי
משפחה
000155432
מר-חיים עמוס
סיגליה 57248528
חפץ

יישוב
ירושלים
תל אביב

060477510

תל אביב

ורדי
גוטליב

דן
אריה

06101323
065478430

תל אביב
חיפה

לוקר

יוחנן

054231030

תל אביב

קלינברגר דן

כתובת
רחוב
קובובי
הצדף
מרכז עזריאלי ,3
המגדל המשולש
מאיר יערי
נורבגיה
מרכז עזריאלי ,3
המגדל המשולש
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תאריך המינוי
שנה חודש יום
17
07
1984
11
11
2013

תאריך סיום כהונה
חודש יום
שנה
09
09
2015
13
08
2015

קומה 2012 45

08

16

2015

08

13

2010
2012

12
12

22
09

2015
2015

08
08

13
13

קומה 2013 45

05

13

2015

08

13

מס בית
24א'
12

12
3

נספח ז'
תקנה 26א -נושאי משרה בכירה
נושאי המשרה הבכירה בחברה
שם:
ת.ז:.
תאריך לידה:
תאריך תחילת כהונה:
תפקיד שממלא בחברה ,בחברה בת ,בחברה קשורה
של החברה או של בעל עניין בה:
השכלה:
עיסוק בחמש השנים האחרונות:
קירבה משפחתית עם נושא משרה אחר או בעל עניין
בחברה )אם יש(:
שם:
ת.ז:.
תאריך לידה:
תאריך תחילת כהונה:
תפקיד שממלא בחברה ,בחברה בת ,בחברה קשורה
של החברה או של בעל עניין בה:
השכלה:
עיסוק בחמש השנים האחרונות:

קירבה משפחתית עם נושא משרה אחר או בעל עניין
בחברה )אם יש(:
שם:
ת.ז:.
תאריך לידה:
תאריך תחילת כהונה:
תפקיד שממלא בחברה ,בחברה בת ,בחברה קשורה
של החברה או של בעל עניין בה:
השכלה:

עיסוק בחמש השנים האחרונות:

קירבה משפחתית עם נושא משרה אחר או בעל עניין
בחברה )אם יש(:

אליהו גרינבאום
051293298
10.02.1952
16.07.2006
מבקר פנים.
רואה חשבון ,בוגר חשבונאות וכלכלה מאוניברסיטת תל
אביב.
מבקר הפנים של החברה.
לא.

גדי קוניא
024673261
24.03.1970
23.01.2015
מ"מ מנכ"ל.
רואה חשבון מוסמך BA ,במנהל עסקים וחשבונאות,
מסלול אקדמי המכללה למנהל ת"א
סמנכ"ל כספים נייר חדרה בע"מ
מנכ"ל גזית גרמניה.
משנה למנכ"ל ומנהל כספים ראשי בגזית גלוב.
לא.

ליאור הלמן
22761902
01.07.1967
06.03.2016
מ"מ סמנכ"ל כספים
בוגר ) (BAכלכלה מאוניברסיטת תל אביב
מוסמך ) (M.B.Aבמנע"ס ,התמחות במימון ושיווק
מאוניברסיטת תל אביב
 – MGSסמנכ"ל כספים
 – HOT mobileמנכ"ל בפועל
 – HOT mobileסמנכ"ל כספים
לא
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שם:
ת.ז:.
תאריך לידה:
תאריך תחילת כהונה:
תפקיד שממלא בחברה ,בחברה בת ,בחברה קשורה
של החברה או של בעל עניין בה:
השכלה:
עיסוק בחמש השנים האחרונות:
קירבה משפחתית עם נושא משרה אחר או בעל עניין
בחברה )אם יש(:
שם:
ת.ז:.
תאריך לידה:
תאריך תחילת כהונה:
תפקיד שממלא בחברה ,בחברה בת ,בחברה קשורה
של החברה או של בעל עניין בה:
השכלה:
עיסוק בחמש השנים האחרונות:

קירבה משפחתית עם נושא משרה אחר או בעל עניין
בחברה )אם יש(:
שם:
ת.ז:.
תאריך לידה:
תאריך תחילת כהונה:
תפקיד שממלא בחברה ,בחברה בת ,בחברה קשורה של
החברה או של בעל עניין בה:
השכלה:
עיסוק בחמש השנים האחרונות:
קירבה משפחתית עם נושא משרה אחר או בעל עניין
בחברה )אם יש(:
שם:
ת.ז:.
תאריך לידה:
תאריך תחילת כהונה:
תפקיד שממלא בחברה ,בחברה בת ,בחברה קשורה
של החברה או של בעל עניין בה:
השכלה:
עיסוק בחמש השנים האחרונות:
קירבה משפחתית עם נושא משרה אחר או בעל עניין
בחברה )אם יש(:

ירון דור
58743675
5.6.1964
1.2.2014
סמנכ"ל תפעול
בוגר הנדסת מזון וכימיה מהטכניון ומוסמך מנהל עסקים
מאוניברסיטת .Heriot-watt
משנה למנכ"ל וסמנכ"ל תפעול בחברת הבת  -כרמל
מערכות מיכלים בע"מ ומנהל תפעול בחברת הבת " -נייר
חדרה  -ניירות אריזה ומיחזור בע"מ".
אין.
ענת רוטשילד
34202986

23.1.1978
13.4.2015
יועצת משפטית ומזכירת החברה
תואר ראשון במשפטים ) (LLBהמכללה למנהל ,תואר שני
אירופאי ) (LLMבמשפט וכלכלה  -ארסמוס ,תואר שני
במנהל עסקים  - Executive MBAקלוג רקנאטי.
יועצת משפטית  -פלסטו-שק בע"מ
עורכת דין  -נייר חדרה בע"מ
עורכת דין  -פישר בכר חן וול אוריון ושות'
אין.
אלינור עמיר
046262226
21.10.1981
01.02.2016
חשבת
רואת חשבון מוסמכת B.A ,בכלכלה וחשבונאות בוגרת
המרכז האקדמי רופין MBA ,במנהל עסקים – התמחות
ניהול פיננסי ,הפקולטה לניהול אוניברסיטת תל אביב.
חשבת בנייר חדרה – ניירות כתיבה והדפסה בע"מ
עוזרת חשבת
לא.
שלמה יהודאי
051981652
14.5.1954
1.5.2011
סמנכ"ל משאבי אנוש
 B.Aאוניברסיטת חיפה מדעי החברה והמתמטיקה
 M.B.Aאוניברסיטת דרבי
מנהל משאבי אנוש נייר חדרה
מנהל משאבי אנוש קונצרני בתנובה
לא
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שם:
ת.ז:.
תאריך לידה:
תאריך תחילת כהונה:
תפקיד שממלא בחברה ,בחברה בת ,בחברה קשורה
של החברה או של בעל עניין בה:

גיא אברהם פרנקל
056720535
2.11.1960
1.8.2013
מנכ"ל כרמל פרנקל אינד .בע"מ

השכלה:

בוגר הנדסת אווירונאוטיקה מהטכניון ומוסמך במנהל
עסקים מאוניברסיטת תל אביב.
מנכ"ל פרנקל כ.ד
אין.

עיסוק בחמש השנים האחרונות:
קירבה משפחתית עם נושא משרה אחר או בעל עניין
בחברה )אם יש(:
שם:
ת.ז:.
תאריך לידה:
תאריך תחילת כהונה:
תפקיד שממלא בחברה ,בחברה בת ,בחברה קשורה
של החברה או של בעל עניין בה:
השכלה:
עיסוק בחמש השנים האחרונות:
קירבה משפחתית עם נושא משרה אחר או בעל עניין
בחברה )אם יש(:

עוזי כרמי
54055405
15.4.1956
1.4.1999
מנכ"ל אמניר תעשיות מיחזור בע"מ
לה"ב – לימודי הכשרה בניהול – אוניברסיטת תל אביב
התמחות בניהול השיווק 1996
מי"ל – המרכז הישראלי לניהול – ניהול כללי 1988-1989
מנכ"ל אמניר תעשיות מיחזור בע"מ
לא

נושאי משרה שחדלו לכהן במהלך תקופת הדוח ולאחריה
להלן פרטים בנוגע לנושאי משרה שחדלו לכהן במהלך תקופת הדוח ולאחריה:
שם נושא המשרה
משפחה

תפקיד שמילא בתאגיד

מספר זהות

פרטי

תאריך המינוי

תאריך סיום כהונה

שנה

חודש

יום

שנה

חודש

יום

לירן

שלמה

מנכ"ל

050771161

2014

08

01

2015

01

23

בסון

דוד

נבו

יעל

012319398

2010

11

01

2015

04

13

ידלין

גיא

סמנכ"ל שרשרת אספקה
יועצת משפטית ומזכירת
החברה
מנהל חטיבת הנייר

055722755

2010

03

01

2015

04

01

023907603

2013

07

30

2015

08

19

מולד

שמואל*

חשב

025447905

2006

02

01

2016

02

01

קניגסבוך

שמחה*

מנהל מערכות מידע

055104913

1997

12

15

2016

03

06

טננבאום

אבי*

מנהל פיתוח

051325785

2007

01

01

2016

03

06

* חדל לכהן כנושא משרה בכירה ,ממשיך להיות מועסק ע"י החברה.
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חלק ה'

דוח בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית
על הדיווח הכספי ועל הגילוי

) (1דוח בדבר הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי:
)א( דוח שנתי בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי לפי
תקנה 9ב)א( לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( ,התש"ל :1970 -
ההנהלה ,בפיקוח הדירקטוריון של נייר חדרה בע"מ )להלן – החברה( ,אחראית
לקביעתה והתקיימותה של בקרה פנימית נאותה על הדיווח הכספי ועל הגילוי בחברה.
לעניין זה ,חברי ההנהלה הם:
 xגדי קוניא ,מ"מ מנכ"ל;
 xליאור הלמן  -מ"מ סמנכ"ל כספים;
 xענת רוטשילד – יועצת משפטית ומזכירת החברה;
 xשלמה יהודאי – סמנכ"ל משאבי אנוש;
 xירון דור – סמנכ"ל תפעול;
 xעוזי כרמי – מנכ"ל חברה בת ,אמניר תעשיות מיחזור בע"מ;
 xגיא פרנקל – מנכ"ל חברה בת ,כרמל פרנקל אינד בע"מ;
 xארי עברון – מנכ"ל חברה בת ,גרפיטי – שיווק ציוד משרדי ונייר בע"מ;

בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי כוללת בקרות ונהלים הקיימים בחברה,
אשר תוכננו בידי המנהל הכללי ונושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים או תחת
פיקוחם ,או בידי מי שמבצע בפועל את התפקידים האמורים ,בפיקוח דירקטוריון
החברה  ,אשר נועדו לספק מידה סבירה של ביטחון בהתייחס למהימנות הדיווח הכספי
ולהכנת הדוחות בהתאם להוראות הדין ,ולהבטיח כי מידע שהחברה נדרשת לגלות
בדוחות שהיא מפרסמת על פי הוראות הדין נאסף ,מעובד ,מסוכם ומדווח במועד
ובמתכונת הקבועים בדין.

הבקרה הפנימית כוללת ,בין השאר ,בקרות ונהלים שתוכננו להבטיח כי מידע שהחברה
נדרשה לגלותו כאמור ,נצבר ומועבר להנהלת החברה ,לרבות למנהל הכללי ולנושא
המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים או למי שמבצע בפועל את התפקידים האמורים,
וזאת כדי לאפשר קבלת החלטות במועד המתאים ,בהתייחס לדרישת הגילוי.
בשל המגבלות המבניות שלה ,בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי אינה מיועדת
לספק ביטחון מוחלט שהצגה מוטעית או השמטת מידע בדוחות תימנע או תתגלה.
ההנהלה ,בפיקוח הדירקטוריון ,ביצעה בדיקה והערכה של הבקרה הפנימית על הדיווח
הכספי ועל הגילוי בחברה והאפקטיביות שלה; הערכת אפקטיביות הבקרה הפנימית על
הדיווח הכספי והגילוי שביצעה ההנהלה בפיקוח הדירקטוריון כללה:
עדכון מסמך המיקוד ) (SCOPINGלשנת ;2015
ביצוע מבדקים פנימיים וחיצוניים על רכיבי הבקרה הבאים :בקרות ברמת החברה
) ,(Entity Level Controlsבקרות כלליות על מערכות המידע ) ,(ITGCבקרות על
עריכת הדוחות הכספיים וסגירתם;
בדיקת הבקרות בתהליכים המהותיים הבאים :מעגל הכנסות ,מעגל ייצור ומלאי ,מעגל
שכר ,מעגל ניהול אמצעיים נזילים.

בהתבסס על הערכת האפקטיביות שביצעה ההנהלה בפיקוח הדירקטוריון כמפורט
לעיל ,הדירקטוריון והנהלת החברה הגיעו למסקנה ,כי הבקרה הפנימית על הדיווח
הכספי ועל הגילוי בחברה ליום  31/12/2015היא אפקטיבית.

הצהרת מנהל כללי לפי תקנה 9ב)ד()(1
הצהרת מנהלים
הצהרת מנהל כללי
אני ,גדי קוניא ,מצהיר כי:
 .1בחנתי את הדוח התקופתי של נייר חדרה בע"מ )להלן" :החברה"( לשנת ) 2015להלן:
"הדוחות"(.
 .2לפי ידיעתי הדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם
מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם ,לאור הנסיבות בהן נכללו
אותם מצגים ,לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות.
 .3לפי ידיעתי ,הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות,
מכל הבחינות המהותיות ,את המצב הכספי ,תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של
החברה לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות.
 .4גיליתי לרואה החשבון המבקר של החברה ,לדירקטוריון ולוועדות הביקורת והדוחות
הכספיים של החברה ,בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על
הדיווח הכספי ועל הגילוי:
א .את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של
הבקרה הפנימית על ה דיווח הכספי ועל הגילוי העלולים באופן סביר להשפיע לרעה
על יכולתה של החברה לאסוף ,לעבד ,לסכם או לדווח על מידע כספי באופן שיש בו
להטיל ספק במהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות
הדין; וכן –
ב .כל תרמית ,בין מהותית ובין שאינה מהותית ,בה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף
לו במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה
הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי.
 .5אני ,לבד או ביחד עם אחרים בחברה:
א .קבעתי בקרות ונהלים ,או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחי,
המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס לחברה ,לרבות חברות מאוחדות שלו
כהגדרתן בתקנות ניירות ערך )עריכת דוחות כספיים שנתיים( ,התש"ע ,2010-מובא
לידיעתי על ידי אחרים בחברה ובחברות המאוחדות ,בפרט במהלך תקופת ההכנה
של הדוחות; וכן –
ב .קבעתי בקרות ונהלים ,או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחי,
המיועדים להבטיח באופן סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות
הכספיים בהתאם להוראות הדין ,לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים.
ג .הערכתי את האפקטיביות של הבקרה הפנימית של הדיווח הכספי ועל הגילוי,
והצגתי בדוח זה את מסקנות הדירקטוריון וההנהלה לגבי האפקטיביות של הבקרה
הפנימית כאמור למועד הדוחות.
אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אחד אחר ,על פי כל דין.
6/3/2016
גדי קוניא
מ"מ מנכ"ל

הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים לפי תקנה 9ב)ד()(2
הצהרת מנהלים
הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים
אני ,ליאור הלמן ,מצהיר כי:
 .1בחנתי את הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות של נייר חדרה בע"מ
)להלן" :החברה"( לשנת ) 2015להלן" :הדוחות"(.
 .2לפי ידיעתי הדוחות הכספיים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות הכספיים אינם
כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית
הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם ,לאור הנסיבות בהן נכללו אותם מצגים ,לא יהיו
מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות.
 .3לפי ידיעתי ,הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות,
מכל הבחינות המהותיות ,את המצב הכספי ,תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של
החברה לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות.
 .4גיליתי לרואה החשבון המבקר של החברה ,לדירקטוריון ולוועדות הביקורת והדוחות
הכספיים של החברה ,בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על
הדיווח הכספי ועל הגילוי:
א .את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של
הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי העלולים באופן סביר להשפיע לרעה
על יכולתה של החברה לאסוף ,לעבד ,לסכם או לדווח על מידע כספי באופן שיש בו
להטיל ספק במהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות
הדין; וכן –
ב .כל תרמית ,בין מהותית ובין שאינה מהותית ,בה מעורב המנהל הכללי או מי
שכפוף לו במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי
בבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי.
 .5אני ,לבד או ביחד עם אחרים בחברה:
א .קבעתי בקרות ונהלים ,או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת
פיקוחי ,המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס לחברה ,לרבות חברות
מאוחדות שלה כהגדרתן בתקנות ניירות ערך )עריכת דוחות כספיים שנתיים(,
התש"ע ,2010-ככל שהוא רלבנטי לדוחות הכספיים ולמידע כספי אחר הכלול
בדוחות ,מובא לידיעתי על ידי אחרים בחברה ובחברות המאוחדות ,בפרט במהלך
תקופת ההכנה של הדוחות; וכן –
ב .קבעתי בקרות ונהלים ,או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת
פיקוחנו ,המיועדים להבטיח באופן סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת
הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין ,לרבות בהתאם לכללי חשבונאות
מקובלים.
ג .הערכתי את האפקטיביות של הבקרה הפנימית של הדיווח הכספי ועל הגילוי ,ככל
שהיא מתייחסת לדוחות הכספיים ולמידע הכספי האחר הכלול בדוחות למועד
הדוחות; מסקנותיי לגבי הערכתי כאמור הובאו לפני הדירקטוריון וההנהלה
ומשולבות בדוח זה.
אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אחד אחר ,על פי כל דין.
6/3/2016
ליאור הלמן,
מ"מ סמנכ"ל כספים

