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.1
.1.1

הגדרות ומקרא
לשמות ולמוחים המפורטים להלן בדוח זה תהייה המשמעות המופיעה בצידם:
"החברה" או "לידר"

-

לידר החזקות והשקעות בע"מ.

"הקבוצה"

-

החברה וחברות מוחזקות שלה.

"אטראו
"אטראו"

הון"

שוקי

או -

אטראו שוקי הון בע"מ )שמה הקודם  -לידר שוקי הון
בע"מ(.

"קבוצת שוקי הון"

-

אטראו שוקי הון וחברות מוחזקות שלה.

"ילין לפידות"
"קבוצת ילין לפידות"

-

ילין לפידות החזקות בע"מ.
אי.אל.אס ברוקרס בע"מ.

"לידר קרואטיה"

-

Leader Real Estate (Croatia) B.V.

"פיקלשטיין"

-

מתכות פיקלשטיין בע"מ.

"גמל"

-

גמל מפעלים לאופי השחזה שריד בע"מ.

"קבוצת גמל"

-

גמל וחברות הבת שלה.

""ATE

-

ATE Technology Equipment B.V.

"חוק יירות ערך"

-

חוק יירות ערך ,תשכ"ח.1968-

"חוק החברות"

-

חוק החברות ,תש"ט.1999-

"פקודת מס הכסה"

-

פקודת מס הכסה ]וסח חדש[ ,תשכ"א.1961-

"שליטה"

-

כהגדרתה בחוק יירות ערך.

"בעל עיין"

-

כהגדרתו בחוק יירות ערך.

"הבורסה"

-

הבורסה ליירות ערך בתל אביב בע"מ.

"המדד"

-

מדד המחירים לצרכן ,המפורסם על ידי הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה.

"דולר"

-

דולר ארה"ב.

"תקופת הדוח"

-

מיום  1ביואר  2019עד ליום  31בדצמבר .2019

"מועד הדוח"

-

 31במרץ .2020

""ILSB

"מועד
הכספי"

הדוח

על

ילין לפידות והחברות הבות שלה.

יום  31בדצמבר .2019

המצב

"דוח הדירקטוריון"

-

דוח הדירקטוריון של החברה לשת  ,2019המצורף כחלק ב'
לדוח זה.

"הדוחות הכספיים"

-

הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה לשת ,2019
המצורפים כחלק ג' לדוח זה.

"חלק ד'"

-

חלק ד' לדוח זה ,הכולל פרטים וספים על החברה.

.1.2

למעט אם צוין אחרת ,המידע המפורט בדוח זה מתייחס לתקופת הדוח.

.1.3

למעט אם צוין אחרת ,כל הסכומים בדוח זה המוצגים במטבע חוץ ,הומרו לשקלים על פי שער
החליפין היציג של מטבע החוץ הרלווטי ליום  31בדצמבר .2019

א2-

.2

פעילות הקבוצה ותיאור התפתחות עסקיה

.2.1

החברה התאגדה בשת  1991כחברה פרטית בישראל על פי פקודת החברות ]וסח חדש[ ,התשמ"ג-
 .1983שמה של החברה ביום הקמתה היה לידר הפקות יירות ערך בע"מ .בשת  1999שיתה החברה
את שמה לשמה הוכחי .בשת  1992הפיקה החברה לראשוה את יירות הערך שלה בבורסה והפכה
לחברה ציבורית בישראל.

.2.2

החברה היה חברת השקעות ,אשר כון למועד הדוח פועלת ,בעיקר באמצעות חברות מוחזקות,
בעיקר בתחומי שוק ההון ,התעשייה והדל"ן.

.2.3

ביום  17בדצמבר  2019כס לתוקפו הסכם בין לידר קרואטיה וחברה בת שלה ,שבבעלותה כס
מקרקעין המצוי בעיירה  Fažanaבקרואטיה ,למכירת מלוא הון המיות של חברת הבת לרוכש )ראו
לעיין זה דוח מיידי שפרסמה החברה ביום  18בדצמבר  ,2019אסמכתא  ,2019-01-110718הכלל
כאן על דרך ההפייה וכן ביאור  10לדוחות הכספיים( .לאחר מועד הדוח על המצב הכספי ,ביום 4
בפברואר  2020הושלמה עסקה בין חברה בת וספת של לידר קרואטיה לצד שלישי ,למכירת כס
מקרקעין שהחזיקה חברת הבת בעיירה  Vodnjanבקרואטיה )ראו לעיין זה דוח מיידי שפרסמה
החברה ביום  4בפברואר  ,2020אסמכתא  ,2020-01-0011080הכלל כאן על דרך ההפייה( .למידע
אודות פעילות החברה בתחום הדל"ן בקרואטיה ,ראו סעיף  9להלן.

.2.4

ביום  31במרץ  2019הושלמה עסקה )על פי הסכם מיום  5במרץ  (2019בין החברה לבין תאגיד בבעלות
קיבוץ שריד ,במסגרתה רכשה החברה את יתרת החזקות הקיבוץ בגמל ) (70%בתמורה לסך כולל של
כ 31.25 -מיליון ש"ח והפכה לבעלת המיות היחידה בגמל )"הסכם ההשקעה השי בגמל" ,ראו
לעיין זה דוח מיידי שפרסמה החברה ביום  6במרץ  ,2019אסמכתא  2019-01-019119ודוח מיידי
מיום  31במרץ  ,2019אסמכתא  ,2019-01-028479הכללים כאן על דרך ההפייה( .החל ממועד
ההשלמה של העסקה גמל היה חברה מאוחדת של החברה .למידע בדבר פעילות קבוצת גמל בעף
ההשחזה ,החיתוך והלטש במסגרת תחום התעשייה ,ראו סעיף  10.3להלן.

.2.5

ביום  5בדצמבר  2018התקשרה אטראו יהול כסים פיסים ) (2005בע"מ )"אטראו יהול"( ,חברה
בת של אטראו שוקי הון ,המחזיקה ב 50% -מהון המיות הרגילות ו 50% -ממיות הההלה של ילין
לפידות ,בהסכם בעלי מיות חדש עם בעלי המיות האחרים בילין לפידות )ראו לעיין זה דוח מיידי
שפרסמה החברה ביום  6בדצמבר  ,2018אסמכתא  ,2018-01-112276הכלל כאן על דרך ההפייה(.
לאור הוראות הסכם בעלי המיות ,החל ממועד חתימת ההסכם ,אטראו שוקי הון איה בעלת שליטה
בילין לפידות .לשיוי זה )לכשעצמו( לא היתה השפעה על דוחותיהן הכספיים של החברה ושל אטראו
)ראו ביאור 12א' לדוחות הכספיים(.

.2.6

בחודש יולי  2014השלימה החברה עסקה  ,במסגרתה הוקצו לה מיות המהוות  50%מהון המיות
המופק של מתכות פיקלשטיין בע"מ )"פיקלשטיין"( ,והחל ממועד זה מהווה פיקלשטיין חברה
בשליטה משותפת של החברה .לפרטים אודות פעילות פיקלשטיין בעף המתכת במסגרת תחום
התעשייה ,ראו סעיף  10.2להלן.

.2.7

מדייותה של החברה היה לשמור על רמת מעורבות גבוהה בתהליכים ובקבלת ההחלטות בחברות
המהותיות המוחזקות על ידה .מעורבות החברה באה לידי ביטוי ,בין היתר ,בביקורים ,פגישות
ושיחות הערכות באופן שוטף עם השותפים בחברות המוחזקות ,מהליהן ועובדים בכירים .כמו כן,
מהלי החברה מעורבים בקידום פרויקטים ותהליכים מרכזיים בחברות המוחזקות המהותיות
וציגים מטעם החברה מכהים כחברים בדירקטוריוים ו/או בוועדות השוות של אותן חברות.

.2.8

להלן תרשים מבה החזקות החברה למועד הדוח בחלוקה לפי תחומי הפעילות השוים ,בציון
החברות העיקריות באמצעותן מתבצעת הפעילות )אחוזי ההחזקה אים בדילול מלא(:
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לידר החזקות והשקעות בע"מ

שוק ההון

תעשיה

אטראו שוקי הון
בע"מ )(45.85%

איי.אל.אס.
ברוקרס בע"מ
)(75%
מאה ושיים אחוז
בע"מ )(50.01%

גמל מפעלים
לאופי השחזה
שריד בע"מ
)(100%

אטראו יהול
כסים פיסים
) (2005בע"מ
)(100%

Abrasic 90 Inc.
)(100%

ילין לפידות
החזקות בע"מ
)(*) (50%

Camel Grinding
Wheels Inc.
)(100%

ילין לפידות יהול
קופות גמל בע"מ
)(100%

ווי.אל .לקוחות
כשירים בע"מ
)(100%

Finkelstein
Metals USA, Inc.
)(100%

Leader Real
)Estate (Croatia
)BV (100%
PLAVA OAZA
)**( VODNJAN
)(100%

ZELENA OAZA
)(100%

LIBERTY d.o.o.
)(***) (100%

KOSTABELA
)d.o.o. (50%

ילין לפידות יהול
קרות בע"מ )(100%
ילין לפידות יהול
תיקי השקעות בע"מ
)(100%

מתכות פיקלשטיין
בע"מ )(50%

דל"ן

)*(
)**(
)***(

אטראו יהול מחזיקה ב 50% -ממיות ההון וב 50% -ממיות הההלה בילין לפידות .במסגרת הסכם בעלי המיות החדש בילין לפידות הפכו
שתיים מתוך מיות הההלה שבידי אטראו יהול למושעות ,ובעקבות כך מחזיקה אטראו יהול כון למועד זה בפועל בפחות מ 50% -מזכויות
ההצבעה בילין לפידות ואיה בעלת שליטה בילין לפידות.
כון למועדלהלדוח להקרקע שהוחזקה על ידי חברה זו מכרה ,ראו סעיף  9.3.1.2להלן.
לפרטים אודות הסכם למכירת מלוא מיות חברה  ,Liberty d.o.o.ראו סעיף  9.3.3להלן.
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.3

תחומי פעילות
לקבוצה החזקות בחברות ומיזמים שוים המסווגים ,כון למועד הדוח ,לשלושה תחומי פעילות
עיקריים ,המקבילים למגזרי הפעילות המפורטים בדוחות הכספיים .להלן תיאור כללי של תחומי
הפעילות של החברה:

.3.1

תחום שוק ההון
החברה פועלת בתחום שוק ההון באמצעות קבוצת אטראו שוקי הון ,ובראשה חברת אטראו שוקי
הון ,חברה ציבורית שמיותיה רשומות למסחר בבורסה והמצאת בשליטת החברה .קבוצת אטראו
שוקי הון עוסקת במתן שירותים שוים בשוק ההון .תחום פעילות זה מתואר בפרק תיאור עסקי
התאגיד שלהלן על דרך הכללתו המלאה של פרק תיאור עסקי התאגיד של אטראו שוקי הון ,כפי
שפורסם על ידי אטראו שוקי הון בדוחותיה ,המצורף כספח א' לפרק תיאור עסקי התאגיד של
החברה.

.3.2

תחום הדל"ן
החברה פועלת בתחום הדל"ן ,כון למועד דוח זה ,באמצעות לידר קרואטיה ,חברה בבעלות מלאה
של החברה ,שהתאגדה על פי הדין ההולדי ,המחזיקה ,באמצעות ארבע חברות פרויקט קרואטיות
מקומיות ,בארבעה כסי דל"ן )קרקעות( בחצי האי איסטריה בקרואטיה ,כון ליום  31בדצמבר
 .2019בחודש דצמבר  2019כס לתוקפו הסכם למכירת אחת מחברות הפרויקט )ראו סעיף 9.3.3
להלן( .כמו כן ,לאחר תקופת הדוח הושלמה מכירתה של אחת הקרקעות ,ראו סעיף  9.3.1.2להלן.
לפרטים אודות תחום פעילות זה ,ראו סעיף  9להלן.

.3.3

תחום התעשייה
החברה פועלת בתחום התעשייה באמצעות פיקלשטיין ,חברה פרטית שהתאגדה בישראל וחברה בת
שלה ,שעיסוקן בעף המתכת ,ובאמצעות קבוצת גמל ,שעיסוקה בעף מוצרי ההשחזה ,חיתוך ולטש,
הכוללת כון למועד הדוח את גמל ,חברה פרטית שהתאגדה בישראל וחברות בות שלה .לפרטים
אודות תחום פעילות זה ,ראו סעיף  10להלן.

.4

השקעות בהון התאגיד ועסקאות ביירות הערך שלו
להלן יפורטו השקעות בהון החברה ועסקאות מהותיות אחרות שעשו על ידי בעלי עיין בחברה
ביירות הערך של החברה מחוץ לבורסה ,אשר בוצעו במהלך השים  2019 - 2018ועד למועד הדוח:

.4.1

מימוש כתבי אופציה שהוקצו לעובדים
במהלך השים  2018ו 2019 -לא מומשו כתבי אופציה למיות החברה .לאחר תקופת הדוח מומשו
 12,996,686כתבי אופציה ל 9,594,594 -מיות רגילות של החברה ,בדרך של מימוש טו .כון למועד
הדוח לא קיימים כתבי אופציה לעובדים שלא מומשו למיות ותקופת תכית האופציות במסגרתה
הוקצו כתבי האופציה ,הסתיימה .לפרטים אודות תכית האופציות לעובדים בחברה )שהייתה בתוקף
במהלך שת  2019ועד לחודש פברואר  ,(2020ראו ביאור 22ג' בדוחות הכספיים.

א5 -

.4.2

עסקאות בעלי עיין ביירות ערך של החברה מחוץ לבורסה
למיטב ידיעתה של החברה בהתאם לדיווחי בעלי עיין לחברה ,בשים  2019 - 2018ועד למועד הדוח
בעלי עיין בחברה לא ביצעו עסקאות ביירות הערך של החברה מחוץ לבורסה ,1למעט כמפורט להלן:
שם בעל העיין

סוג העסקה

תאריך

כמות
הערך

וסוג

יירות מחיר לייר
ערך )אג'(

 ATE Technologyרכישה
לבורסה
Equipment B.V

מחוץ 11.2.2020

1,235,000
רגילות

מיות 68

מכירה
לבורסה

מחוץ 11.2.2020

1,235,000
רגילות

מיות 68

 ATE Technologyרכישה
לבורסה
Equipment B.V

מחוץ 27.1.2020

7,143,328
רגילות

מיות 67.5

ליאור בן ארצי

 ATE Technologyעסקה מתואמת  750,001 26.12.2018מיות רגילות
בבורסה
Equipment B.V.

.4.3

26

תשקיף מדף
ביום  27ביואר  2019פרסמה החברה תשקיף מדף )אסמכתא  ,(2019-01-007885מכוחו תוכל החברה
להפיק מיות רגילות ללא ערך קוב של החברה ,מיות בכורה ,אגרות חוב )לרבות בדרך של הרחבת
סדרות קיימות של אגרות חוב של החברה( ,אגרות חוב היתות להמרה למיות החברה ,כתבי אופציה
היתים למימוש למיות החברה ,כתבי אופציה היתים למימוש לאגרות חוב או לאגרות חוב
היתות להמרה למיות החברה ,יירות ערך מסחריים וכן כל ייר ערך אחר שעל פי הדין יתן יהיה
להפיקו מכוח תשקיף מדף במועד הרלווטי .ביום  11בובמבר  2019פרסמה החברה דוח הצעת מדף
מכח תשקיף המדף )אסמכתא  (2019-01-109957וביום  12בובמבר  2019השלימה הפקה של 120
מיליון ע ..אגרות חוב )סדרה ז'( ,על בסיס דוח הצעת המדף )אסמכתא  .(2019-01-097260לפרטים
אודות אגרות החוב )סדרה ז'( ראו סעיף  17בדוח הדירקטוריון.

.5

דיבידדים

.5.1

במהלך השים  2019 - 2018לא חילקה החברה דיבידד לבעלי מיותיה.

.5.2

לחברה אין מדייות חלוקת דיבידד.

.5.3

במסגרת שטר האמות לאגרות החוב )סדרה ז'( קבעו תאים אשר רק בכפוף להתקיימם תהא
החברה רשאית לחלק דיבידד ,לרבות עמידה ביחס בטוחה לחוב ,שיעור הון עצמי ועוד .לפרטים ראו
ביאור  20לדוחות הכספיים.

.5.4

על פי הדוחות הכספיים של החברה ליום  31בדצמבר  ,2019לחברה יתרת רווחים היתים לחלוקה
בסך של כ 28,059 -אלפי ש"ח.

1

האמור לעיל איו כולל מימוש אופציות על ידי ושאי משרה בחברה ,כאשר המימוש היה מותה במכירתן של
מיות המימוש ,ומיות המימוש מכרו בבורסה.
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.6

מידע כספי לגבי תחומי הפעילות של החברה
להלן תוים כספיים מאוחדים של החברה בחלוקה לתחומי הפעילות )באלפי ש"ח(:

.6.1

שת 2019
תחום
שוק ההון

הכסות

הוצאות
מיוחסות

תחום
הדל"ן

התאמות
למאוחד *

תחום
התעשייה

מאוחד

סך ההכסות מחיצויים
סך ההכסות מתחומי פעילות אחרים
רווח מרכישה במחיר הזדמותי ומהשגת
שליטה בחברה משותפת
רווח מכסים פיסים בשווי הוגן דרך רווח
או הפסד ,טו

13,908
-

-

220,680
-

)(66,576
-

168,012
-

-

-

14,014

-

14,014

-

-

-

238

238

ירידת ערך מלאי מקרקעין

-

)(13,586

-

468

)(13,118

חלק החברה ברווחי חברות כלולות
וחברות בשליטה משותפת ,טו
סך ההכסות )הוצאות(
סך ההוצאות המיוחסות )שאין מהוות
הכסות בתחום פעילות אחר(
סך ההוצאות המיוחסות )המהוות הכסות
בתחום פעילות אחר(
סך ההוצאות המיוחסות
הוצאות קבועות
הוצאות משתות
תוצאות תחום הפעילות
תוצאות תחום הפעילות המיוחסות
לבעלים של החברה האם
תוצאות תחום הפעילות המיוחסות
לזכויות שאין מקות שליטה
סך הכסים

84,510

-

-

)(478

84,032

98,418

)(13,586

234,694

)(66,348

253,178

14,257

202

220,135

)(43,359

191,235

1,533

-

539

)(2,072

-

15,790
12,795
2,995
82,628

202
202
)(13,788

220,674
64,982
155,692
14,020

)(45,431
7,659
)(53,090
)(20,917

191,235
85,638
105,597
61,943

37,594

)(13,788

14,020

)(20,917

16,909

45,034

-

-

-

45,034

211,046

51,855

215,681

40,473

519,055

סך ההתחייבויות

3,690

7,493

108,427

124,182

243,792

)*( ההצגה במגזרים היה לפי כללי חשבואות מקובלים ,למעט מגזר התעשייה ,בו אופן הצגת תוצאות המגזר למקבל
ההחלטות התפעולי הראשי כולל את חלק ) (50%החברה בהכסות ובהוצאות של מתכות פיקלשטיין ,חברה בשליטה
משותפת ועד ליום  31במרץ  ;2019ואת חלק ) (30%החברה בהכסות והוצאות גמל ,שטופלה עד לאותו מועד כחברה
בשליטה משותפת ,ומאותו מועד מטופלת כחברה בת בשליטה מלאה.
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.6.2

שת ) 2018באלפי ש"ח(
תחום
שוק ההון

הכסות

הוצאות
מיוחסות

)*(

תחום
הדל"ן

התאמות
למאוחד *

תחום
התעשייה

מאוחד

סך ההכסות מחיצויים
סך ההכסות מתחומי פעילות אחרים
הפסד מכסים פיסים בשווי הוגן דרך רווח
או הפסד ,טו
ירידת ערך מלאי מקרקעין
ירידת ערך השקעה בחברה בשליטה
משותפת
חלק החברה ברווחי חברות כלולות וחברות
בשליטה משותפת ,טו
סך ההכסות )הוצאות(
סך ההוצאות המיוחסות )שאין מהוות
הכסות בתחום פעילות אחר(
סך ההוצאות המיוחסות )המהוות הכסות
בתחום פעילות אחר(
סך ההוצאות המיוחסות
הוצאות קבועות
הוצאות משתות
תוצאות תחום הפעילות
תוצאות תחום הפעילות המיוחסות לבעלים
של החברה האם
תוצאות תחום הפעילות המיוחסות לזכויות
שאין מקות שליטה
סך הכסים

15,325
-

-

117,989
-

)(116,288
-

17,026
-

-

-

-

)(459

)(459

-

)(613

-

224

)(389

-

-

)(6,340

-

)(6,340

76,047

-

)(273

)(626

75,148

91,372

)(613

111,376

)(117,149

84,986

14,145

262

118,430

)(100,259

32,578

1,530

-

1,701

)(3,231

-

15,675
13,242
2,433
75,697

262
262
)(875

120,131
26,459
93,672
)(8,755

)(103,490
)(16,158
)(87,332
)(13,659

32,578
23,805
8,773
52,408

34,439

)(875

)(8,755

)(13,659

11,150

41,258

-

-

-

41,258

199,137

70,528

122,883

)(29,085

363,463

סך ההתחייבויות

35,361

56

78,812

)(17,439

96,790

ההצגה במגזרים היה לפי כללי חשבואות מקובלים ,למעט מגזר התעשייה ,בו אופן הצגת תוצאות המגזר למקבל
ההחלטות התפעולי הראשי עשה לפי חלקה בהכסות ובהוצאות של החברה בחברות בשליטה משותפת.
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.6.3

שת ) 2017באלפי ש"ח(

הכסות

הוצאות
מיוחסות

)*(

תחום
שוק ההון

תחום
הדל"ן

תחום
התעשייה

התאמות
למאוחד *

מאוחד

סך ההכסות מחיצויים
סך ההכסות מתחומי פעילות אחרים
רווחים מיירות ערך סחירים
רווח )הפסד( בגין השקעות לזמן ארוך ,כסים
ועוד ,טו וירידת ערך מלאי מקרקעין
חלק החברה ברווחי חברות כלולות וחברות
בשליטה משותפת ,טו
סך ההכסות )הוצאות(
סך ההוצאות המיוחסות )שאין מהוות
הכסות בתחום פעילות אחר(
סך ההוצאות המיוחסות )המהוות הכסות
בתחום פעילות אחר(
סך ההוצאות המיוחסות
הוצאות קבועות
הוצאות משתות
תוצאות תחום הפעילות
תוצאות תחום הפעילות המיוחסות לבעלים
של החברה האם
תוצאות תחום הפעילות המיוחסות לזכויות
שאין מקות שליטה
סך הכסים

13,091
-

-

102,014
-

)(100,139
1,745

14,966
1,745

-

)(5,189

-

135

)(5,054

69,888

-

)(130

)(204

69,554

82,979

)(5,189

101,884

)(98,463

81,211

13,383

432

100,596

)(83,953

30,458

1,606

-

1,875

)(3,481

-

14,989
12,079
2,910
67,990

432
432
)(5,621

102,471
28,193
74,278
)(587

)(87,434
)(13,810
)(73,624
)(11,029

30,458
26,894
3,564
50,753

31,037

)(5,621

)(587

)(11,029

13,800

36,953

-

-

-

36,953

154,282

68,901

140,851

)(37,066

326,968

סך ההתחייבויות

10,832

79

80,221

17,424

108,556

ההצגה במגזרים היה לפי כללי חשבואות מקובלים ,למעט מגזר התעשייה ,בו אופן הצגת תוצאות המגזר למקבל
ההחלטות התפעולי הראשי עשה לפי חלקה בהכסות ובהוצאות של החברה בחברות בשליטה משותפת.
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.6.4

לגבי מידע כספי המתייחס לתחומי הפעילות של הקבוצה ,המקבילים למגזרי הפעילות המדווחים
בדוחות הכספיים ,ראו ביאור  30לדוחות הכספיים.

.6.5

לפרטים אודות עיקרי התפתחויות שחלו במהלך שת  2019בתוי המידע הכספי ,ראו סעיפים  3ו4 -
לדוח הדירקטוריון.

.7

סביבה כללית והשפעת גורמים חיצויים על פעילות התאגיד
כחברת השקעות ,תויה הכספיים ותוצאותיה העסקיות של החברה מושפעים ,בין היתר ,מהתוים
הכספיים והתוצאות העסקיות של החברות המוחזקות על ידה ,ותזרים המזומים שלה מושפע ,בין
היתר ,מתזרימי מזומים מחברות המוחזקות על ידה ,בעיקר בדמות דיבידדים מחברות מוחזקות
ו/או מימוש מלא או חלקי של ההחזקות השוות .על כן ,הגורמים החיצויים המשפיעים על פעילות
החברה גזרים ,בין היתר ,מהגורמים החיצויים המשפיעים על החברות המוחזקות של החברה.
לגורמים המשפיעים על תחומי הפעילות של החברה ראו סעיפים  10.2.2.1 ,9.2.1ו 10.3.2.1 -להלן
וסעיף  7לספח א' .לפרטים אודות גורמי סיכון ראו סעיף  20להלן.
ההתפשטות הגלובלית של גיף הקורוה ) COVID-19להלן" :גיף הקורוה" או "הגיף" או
"הקורוה"( ,אשר הוגדר על ידי ארגון הבריאות העולמית כ"פדמיה" – מגיפה כלל עולמית ,במדיות
רבות בעולם ,לרבות ישראל ,מהווה סיכון מאקרו כלכלי גלובלי ומשרה אי וודאות מהותית באשר
לפעילות הכלכלית העתידית בעולם ולהשפעות העתידיות הצפויות על השווקים .פוטציאל הזק של
התפשטות ה"קורוה" לצמיחה ולכלכלה תלוי ,בין היתר ,במידת המהירות בטיפול בגיף והיכולת
למגר את התפשטותו בעולם .מדיות רבות בעולם ,ובכללן ישראל ,וקטות בצעדים שוים ביסיון
למוע את התפשטות הגיף הכוללים בין היתר ,הגבלות מהותיות על תועת אזרחים ,מיעת
התכסויות ואירועים ,הגבלות תחבורתיות ,סגירת גבולות ,סגירת או צמצום פעילות מקומות עבודה,
מפעלים ובתי עסק ,החיות בידוד וריחוק חברתי ,הסגר וכיוצ"ב .לאירוע האמור ולפעולות הקטות
על ידי המדיות השוות כאמור השלכות משמעותיות על כלכלות רבות כמו גם על שווקי ההון בעולם.
החברה ,כחברת החזקות עלולה להיות מושפעת מהשלכות התפשטות גיף הקורוה ,באופן שוה
ביחס לכל אחד מתחומי פעילותה .כון למועד הדוח ,אין בידי החברה להעריך את משך ועוצמת
המשבר ,ואת מלוא השלכותיו ותוצאותיו על פעילות הקבוצה.
.

בהתייחס לתחום שוק ההון  -לאחר מועד הדוח על המצב הכספי ,ובפרט מחודש פברואר  2020ואילך,
האירועים המתוארים לעיל גרמו לירידות חדות בשווקי ההון בארץ ובעולם ומדד הפחד ) (VIXזיק
לרמות הגבוהות מזה עשור .גורמים אלה הביאו לירידה בשווי הכסים המוהלים על ידי ילין לפידות
ולגידול בביצוע פדיוות ומשיכות .להערכת החברה ,התמשכות המשבר בשווקים והחרפתו צפויים
להשפיע באופן שלילי על הכסות ילין לפידות ורווחיותה .לפרטים וספים ראו הדוח התקופתי של
אטראו שוקי הון לשת  2019המצורף כספח א' לדוח זה.
בהתייחס לתחום התעשיה  -חרף מגבלות מהותיות שהוטלו על ידי הרשויות במדיות העיקריות בהן
פועלות חברות הקבוצה בתחום התעשיה )בארה"ב וישראל( ,כון למועד הדוח פעילות הקבוצה
בתחום התעשייה בארץ ובעולם לא פגעה באופן מהותי עקב המשבר לעיל .כון למועד הדוח ,אתרי
הפעילות של פיקלשטיין וקבוצת גמל בישראל 2ובארה"ב 3ממשיכים בקיום פעילות עסקית בהתאם
להחיות ולמגבלות של המדיות הרלווטיות .בוסף ,כון למועד הדוח בידי חברות הקבוצה קיים
מלאי חומרי גלם מספק להמשך אספקת מוצרים ללקוחות בארץ ובחו"ל לתקופה הקרובה.

 2כון למועד הדוח ,הממשלה בישראל התקיה תקות לשעת חירום מכוחן הוגבלה וצומצמה באופן משמעותי היציאה
ממקום המגורים )למעט לצרכים חיויים מוגדרים( ,הוטלו הגבלות משמעותיות על בתי עסק ומקומות עבודה )לרבות
צמצום בהיקפי העובדים והחיות ל"עבודה מהבית"( ,סגרו מוסדות תרבות ,חיוך ,בילוי ופאי ,חל איסור על
התכסויות והתקהלויות ,והושתו החיות ריחוק חברתי .כון למועד הדוח מפעלי הקבוצה בישראל בתחום התעשיה
מחזיקים באישורים רגולטוריים דרשים המאפשרים להם המשך ביצוע פעילות בכפוף למגבלות וההחיות )כגון צמצום
מספר העובדים ,שמירה על כללי היגייה וריחוק חברתי וכיוצ"ב(.
 3כון למועד הדוח הרשויות במדיות קליפוריה ואיליוי בהן ממוקמים אתרי הקבוצה בארה"ב הוציאו צווים בוגע
להגבלת תועה ,מיעת התכסויות ,שמירת מרחק חברתי ,סגירת מוסדות תרבות ,הגבלות על יציאה ממקום מגורים
)בכפוף לחריגים( וסגירת בתי עסק ומקומות עבודה שאים מהווים "מפעלים חיויים" .בהתחשב בכך שאתרי פעילות
הקבוצה בארה"ב בתחום התעשיה מוגדרים כ"חיויים" אזי כון למועד הדוח הם רשאיים להמשיך בפעילות ,בכפוף
למגבלות וההחיות )כגון :שמירה על מרחק מיימלי בין עובד לעובד ,שמירה על כללי היגייה ,עבודה במשמרות
וכיוצ"ב(.
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יחד עם זאת ,המשך התפשטות גיף הקורוה והשלכותיו בשילוב עם התמשכות או החמרת הסגרים,
ההגבלות והצווים המוצאים על ידי הרשויות במדיות השוות ,עלולים ,קרוב לוודאי ,ליצור שיבושים
או עיכובים באספקת חומרי גלם ,להביא לשיבושים ו/או הפסקות במערך הייצור של חברות הקבוצה
בתחום התעשייה ולגרום לירידה במכירות 4וברווחיות.
בהתייחס לתחום הדל"ן  -להערכת החברה ,התמשכות והחרפת האירועים הובעים מהתפשטות גיף
הקורוה ,עלולים לגרום ,קרוב לוודאי ,לפגיעה בעף התיירות בקרואטיה ,שתבוא לידי ביטוי בפגיעה
מהותית בכלכלת קרואטיה ,וכתוצאה מכך לירידה בשווי כסי המקרקעין של החברה בקרואטיה
)המיועדים בחלקם לתיירות ,ופש ופאי ובחלקם למגורים( ולקשיים ביכולת מימושם.
מטבע הדברים התפשטות גיף הקורוה איה יתת לחיזוי ,והחברה איה יכולה להעריך בשלב זה
באופן מדויק כיצד המשך התפשטות הגיף בישראל ובעולם תשפיע על פעילות חברות הקבוצה.
להערכת החברה ,להעמקת המשבר והתמשכותו עלולה להיות השפעה שלילית על פעילות הקבוצה.
הערכותיה של החברה כאמור בסעיף זה לעיל כוללות מידע צופה פי עתיד ,כהגדרתו בחוק יירות
ערך ,התשכ"ח 1968-המבוסס על הערכותיה של ההלת החברה .הערכות אלה עלולות שלא להתממש,
כולן או חלקן או להתממש באופן שוה ,לרבות מהותית ,מהצפוי ,בין היתר ,כתוצאה מהתפתחויות
שלא יתן להעריכן באופן מלא בקשר עם המשבר ,משכו ועוצמתו ,אופן התמודדות חברות הקבוצה
ותחומי פעילות ,שיויים במדייות הממשלות ,שיויים במדייות מויטרית ,ובהגבלות המוטלות ו/או
התממשותם של כל או חלק מגורמי הסיכון המפורטים בסעיפים  ,10.3.25 ,10.2.24 ,9.2.11ו20 -
להלן.

 4היות ומכירות הקבוצה בתחום התעשיה הין בעיקר לקבלי משה ,מפיצים ומפעלים בעפי הביה ,גז ,התשתיות,
והרכב אזי יש חשש שבמקרה של משבר עולמי ,תחול ירידה בהיקפי פרוייקטי הביה והתשתיות ,יחול צמצום בפעילות
הלקוחות ,ותיגרם ירידה בביקושים למוצרי הקצה המיוצרים ומכרים על ידי הלקוחות )כגון כלי רכב ,ספות וטיס(.
בסיבות אלה להערכת החברה ,עלולה לחול ירידה במכירות וברווחיות הקבוצה בתחום התעשיה.
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תיאור עסקי החברה על פי תחומי פעילות

.8

פעילות בתחום שוק ההון
תחום פעילות זה מתואר בפרק תיאור עסקי התאגיד שלהלן על דרך הכללתו המלאה של פרק תיאור
עסקי התאגיד של אטראו שוקי הון ,כפי שפורסם על ידי אטראו שוקי הון בדוחותיה ,המצורף כספח
א' לפרק תיאור עסקי התאגיד של החברה.

.9
.9.1

פעילות בתחום הדל"ן
כללי
החברה פועלת בתחום הדל"ן באמצעות לידר קרואטיה ,שהיה חברה שהתאגדה בהולד ,בבעלות
מלאה של החברה .כון ליום  31בדצמבר  ,2019החזיקה לידר קרואטיה בארבעה כסי דל"ן
)קרקעות( ,הממוקמים בחצי האי איסטריה בקרואטיה ,אשר כל אחד מהם מוחזק באמצעות חברת
פרויקט קרואטית פרדת .שלושה מתוך הכסים האמורים ,המוחזקים בחברות פרויקט קרואטיות
בבעלותה המלאה של לידר קרואטיה ,מוצגים בדוחות הכספיים כמלאי מקרקעין ,ואילו חברת
הפרויקט הקרואטית הרביעית ,אשר לידר קרואטיה מחזיקה בה ב ,50% -מוצגת בדוחות הכספיים
לפי ההשקעה באותה חברה .בחודש דצמבר  2019חתם הסכם ביחס למכירת מלוא מיותיה של
 - Libertyאחת מחברות הפרויקט )לפרטים ראו סעיף  9.3.3להלן( .כמו כן ,לאחר מועד הדוח הושלמה
מכירתו של אחד מכסי הדל"ן שהוחזק על ידי חברת פרויקט וספת )לפרטים ראו סעיף 9.3.1.2
להלן(.
לפרטים אודות מידע כספי על תוצאות תחום פעילות הדל"ן ,ראו גם סעיף  6לעיל .ליתוח תוצאות
תחום פעילות הדל"ן בשת  2019ראו האמור בסעיף  4לדוח הדירקטוריון .לפרטים אודות הסדר
שומה בחברה בת של החברה שפעלה בעבר בתחום הדל"ן ,ראו ביאור 21ד'))(1ב( לדוחות הכספיים.

.9.2
.9.2.1

מידע כללי – פעילות הדל"ן
מבה תחום הפעילות והשיויים החלים בו

.9.2.1.1

כסי הדל"ן של החברה למועד הדוח הין קרקעות פויות בשלבי פיתוח מוקדמים בקרואטיה,
המצריכות השקעות רחבות לשם השלמת פיתוחן ומימושן .תוצאותיו של המשבר הכלכלי באירופה
משת  2008עדיין ממשיכות להשפיע לרעה על שוויין של קרקעות אלה ועל עצם היכולת לממשן .לאור
המשבר המתמשך בשווקי הדל"ן בקרואטיה מתרכזת לידר קרואטיה בעיקר בהחזקת פורטפוליו
הקרקעות שברשותה )מלבד הליכי השבחה של הקרקעות ,בסכומים לא מהותיים( ,תוך יסיון לאתר
הזדמויות למימושן.

.9.2.1.2

בחודש דצמבר  2019חתמה לידר קרואטיה על עסקה למכירת מלוא מיות חברת הבת LIBERTY
אשר מחזיקה בקרקע העיקרית מתוך החזקות החברה בדל"ן בקרואטיה )ראו סעיף  9.3.3להלן(.

.9.2.1.3

בחודש פברואר  2020השלימה לידר קרואטיה את מכירת הקרקע שהייתה בבעלות חברת הבת
) VODNJANראו סעיף  9.3.1.2להלן(.

.9.2.1.4

השלכות המשבר הכלכלי המשך מאז שת  2008על שוק האשראי לפעילות דל"ן בקרואטיה הין,
בין היתר :צמצום משמעותי בכמות עסקאות המימון ,העלאת שיעור הריבית המשולמת על אשראי
לפעילות דל"ן ,העלאת שיעור הריבית על משכתאות ,הקשחה משמעותית של הדרישות מצד
הבקים המלווים ופגיעה ביכולת הקייה של מעמד הבייים.
לפרטים בדבר השפעות התפשטות גיף הקורוה והשלכותיו על פעילות הדל"ן ראו סעיף  7לעיל.
לתיאור מצב שוק הדל"ן בקרואטיה ,ראו סעיף  9.3.2להלן.
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.9.2.2

גורמי הצלחה
להערכת החברה ,גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום הפעילות הים בעיקר (1) :גישות למקורות
מימון; ) (2חשיפה להזדמויות עסקיות בשווקי היעד; ) (3חבירה לגורמים מקומיים מוסים בתחום;
) (4איתות פיסית המאפשרת אורך רוח במימוש האסטרטגיה העסקית; ) (5מיקוד גיאוגרפי )כל
כסי החברה ממוקמים בחצי האי איסטריה  -קרואטיה(.

.9.2.3

מחסומי הכיסה והיציאה העיקריים
להערכת החברה ,מחסומי הכיסה העיקריים בתחום פעילות זה הים :א .הכרת ההיבטים
הרגולטוריים ,המשפטיים והמיסויים במדיות בהן מבוצעת הפעילות; ב .חוסן פיסי; ג .היכרות עם
גורמים הפעילים בעף הדל"ן וברשויות התכון השוות בשווקי היעד.
מחסומי היציאה העיקריים בתחום פעילות זה הים :א .קושי משמעותי במימוש כסים; ב .משך
ביצוע ארוך של פרויקטים בתחום הדל"ן.

.9.2.4

הון אושי
כון למועד דוח זה ,לידר קרואטיה מעסיקה  2ותי שירותים כל אחד מהם במשרה חלקית ובסכומים
לא מהותיים.

.9.2.5

תחרות
פעילותה של לידר קרואטיה בתחום הדל"ן חשופה לתחרות מצד מספר רב של בעלי מקרקעין,
מפתחי דל"ן וחברות דל"ן וחלקה בשווקים בהם היא פועלת זיח מאוד .בהתאם ,חשופה לידר
קרואטיה לשיויים בהיצע ובביקוש לקרקעות למגורים ו/או ופש .כאמור בסעיף  9.2.1לעיל ,על רקע
המשבר המתמשך בשוק הדל"ן בקרואטיה ,מתרכזת לידר קרואטיה בעיקר בהחזקת פורטפוליו
הקרקעות שברשותה )מלבד הליכי השבחה של הקרקעות ,בסכומים לא מהותיים( ,תוך יסיון לאתר
הזדמויות למימושן.

.9.2.6

מימון
פעילותה של לידר קרואטיה ממומת כון למועד דוח זה ממקורות עצמיים בדרך של הון עצמי וכן
מהלוואת בעלים.

.9.2.7

מיסוי
למידע אודות מיסוי חברות קבוצת לידר קרואטיה ,ראו ביאור  21לדוחות הכספיים.

.9.2.8

מגבלות ופיקוח
פעילותה של לידר קרואטיה כפופה לחוקים ולתקות הרלווטיות בקרואטיה ,ובכלל זה חוקים
ותקות לגבי ייזום והקמה של כסי דל"ן.
הדין הקרואטי מכיר במספר סוגים של זכויות במקרקעין ,שהעיקריות בהן הין בעלות ,חכירה ,זיקת
האה וזכויות חוזיות )כגון שכירות ,משכתאות ושעבודים( .זכות הבעלות על הקרקע כפופה לרישום
במרשם המקרקעין וכן ב"קדאסטר"  -מוסד וותיק יותר ,בו יתן למצוא את שרטוטי הקרקעות ואת
פרטי בעלי החזקה .על מת לקבל היתרי תכון וביה על המבקש להיות הבעלים הרשום בקרקע בשי
מוסדות אלו וכן דרש כי גודל החלקות יהיה זהה לחלוטין בספרי שי המוסדות .בשים האחרוות
חל שיפור יכר בהסדרת רישום הקרקעות ,בזכות מחשוב מאגר התוים .הדין הקרואטי מכיר בזכות
השימוש במקרקעין המוקית למשך חיי הביין לבעלים הוכחיים של הביין .זכות זו יתת להעברה
אך ורק באישור הרשות המקומית או המדיה ,כתלות בזהות הבעלים .משקיעים פרטיים זרים )מחוץ
לאיחוד האירופאי( אים יכולים לרכוש קרקעות בקרואטיה אלא באישור משרד הפים הקרואטי.
תאי הכרחי לקבלת היתר שכזה הוא קיומו של הסכם הדדי בין המדיות המאפשר רכישת קרקעות
על ידי משקיע קרואטי במדית המוצא של המשקיע הזר .לפיכך ,על מת לרכוש זכות בעלות
במקרקעין בקרואטיה יש צורך בהקמת חברה מקומית ,שבעלי המיות בה יכולים להיות אזרחים או
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ישות משפטית זרה ,המחזיקים ב 100% -מהון החברה .מבחית החוק הקרואטי ,חברה מקומית
המוחזקת על ידי חברה זרה היה חברה מקומית לכל דבר ועיין.
בוסף ,פעילות החברה בקרואטיה כפופה ,בין היתר ,לדרישות החוקיות בתחום איכות הסביבה
)מטרדים ,זיהום תת קרקעי ועילי ,פסולת רעילה וכיו"ב( ,על העלויות הכרוכות בהן .לשם הוצאת
היתר ביה קיימת דרישה לערוך בדיקות ,בין היתר ביחס לאפשרות קיומו של זיהום ומפגע סביבתי
במקרקעין .בוסף ,לחקיקה בתחום המיסוי השפעה על פעילות הקבוצה.

.9.2.9

הליכים משפטיים
כון למועד הדוח לידר קרואטיה איה מעורבת בהליכים משפטיים מהותיים כלשהם.

.9.2.10

יעדים ואסטרטגיה עסקית
לאור המצב הוכחי של שווקי הדל"ן בקרואטיה ,כמו גם חוסר הוודאות לגבי התאוששות עתידית
בהם ,השהתה לידר קרואטיה את ייזומם של פרויקטים חדשים .כאמור לעיל ,מלבד הליכי השבחה
בסכומים לא מהותיים ,כיום מתרכזת הפעילות ,ברובה ,בהחזקת פורטפוליו הקרקעות ,תוך יסיון
לאתר הזדמויות למימושן.

.9.2.11

גורמי סיכון
להלן גורמי הסיכון העיקריים ,להערכת ההלת החברה ,בפעילותה של הקבוצה בתחום הדל"ן:
סיכוי מקרו

.9.2.11.1

המשבר הכלכלי בחלק ממדיות גוש האירו ובקרואטיה בפרט  -מדיות מזרח אירופה ,המאופייות
כשווקים מתעוררים ,חשופות באופן ישיר למשבר בשווקים העולמיים ,זאת בעיקר מאחר
וכלכלותיהן מאופייות בהעדר חוסן מספק והן מסתמכות על השקעות זרות באופן יכר ,אשר
התמעטו מאוד מאז החל המשבר הכלכלי )החל מסוף שת  .(2008התמשכותו של המשבר בשווקים
האמורים ובפרט בשוק הקרואטי ,משפיע לרעה על יכולת מימוש הכסים.

.9.2.11.2

השלכות התפשטות גיף הקורוה -ראו סעיף  7לעיל.
סיכוים עפיים

.9.2.11.3

מצב משקי הבית במדיות היעד ושוק המשכתאות  -שוק הדל"ן מושפע השפעה מהותית מקצב
הגידול של משקי הבית ומשיעור ההון שבידיהם ,מגובה הריבית ,מזמיות המשכתאות ,מציפיות
להתפתחויות במחירי הדירות ומשיויים בדיי המס .הסיכוים העיקריים כיום ביחס לשוק הדל"ן
למגורים בקרואטיה הים בעיקר עקב שחיקת ההון של משקי הבית )בין היתר בשל שיעורי אבטלה
גבוהים( בשילוב של הקשחת התאים להעמדת משכתאות על ידי הבקים ,דבר המתבטא גם בשיעורי
ריבית גבוהים לוטלי המשכתאות.

.9.2.11.4

תחרות ועודפי היצע  -התחרות בעף הדל"ן בקרואטיה החריפה בשים האחרוות ועלולה להחריף
עוד יותר ,בין השאר ,כתוצאה מעודף היצע של כסי דל"ן ,שגרם בעיקר עקב המשבר הכלכלי )ועלול
להחמיר וכח משבר הקורוה( .כתוצאה מעודף ההיצע והמשבר הכלכלי ,קיים קושי באפשרות
למימוש כסים.

.9.2.11.5

תודות בשווקי הדל"ן ובעלות התשומות  -פעילותה של הקבוצה בקרואטיה עשויה להיות מושפעת
מתודות ושיויים בתאי שווקי הדל"ן ,לרבות שיויים בהיצע ובביקוש ,שיעורי מחירי הכסים,
עיכוב או מחסור מתמשך בחומרי גלם או כוח אדם מיומן לביה או יהול פרויקטים בדל"ן ,עליה
בעלויות תפעול ומימון הפרויקטים וכיו"ב.

.9.2.11.6

שיויים חדים בשער החליפין של האירו  -השווי המיוחס בדוחות החברה לכסי המקרקעין
בקרואטיה קוב במטבע האירו .על-כן ,לשיויים בשער החליפין של האירו אל מול השקל עלולה
להיות השפעה מהותית על תוצאות החברה ועל שווי כסיה בתחום הדל"ן.
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סיכוים מיוחדים לקבוצה

.9.2.11.7

פעילות בשוק זר ללא שותף מקומי – להערכת החברה ,פעילותה בשוק הדל"ן בקרואטיה ללא
מעורבות של שותף מקומי עשויה להוות סיכון בפעילותה זו ,בין היתר בשל פערים העלולים להיווצר
ביחס להכרת התרבות העסקית של מקום הפעילות והכרות עם שוק הפעילות הספציפי ,לרבות
גורמים מרכזיים ומשפיעים הפועלים במסגרתו.

.9.2.11.8

למידת ההשפעה של גורמי הסיכון המפורטים לעיל על תוצאות פעילות הקבוצה בכללותה ,בהתאם
להערכות ההלת החברה ,ראו סעיף .20.3

.9.3
.9.3.1

השקעות הדל"ן של החברה – חברות ופרויקטים
לידר קרואטיה

.9.3.1.1

כאמור לעיל ,כון למועד דוח זה ,פעילות הקבוצה בתחום הדל"ן היה בקרואטיה ,ומבוצעת
באמצעות לידר קרואטיה.

.9.3.1.2

לידר קרואטיה מחזיקה ב 100% -מהון המיות וכן בכל ההתחייבויות והזכויות ב 3 -חברות פרויקט,
אשר כל אחת מהן החזיקה )כון למועד הדוח על המצב הכספי( בפרויקט יזמי )קרקע( בעיירות הבאות
בחצי האי איסטריה בקרואטיה .Fazana ,Vodnjan ,Svetvincenat :כמו כן ,מחזיקה לידר קרואטיה
ב 50% -מהון המיות בחברת פרויקט וספת ,המחזיקה בפרויקט יזמי )קרקע( באזור Opatija
בקרואטיה .לפרטים אודות הקרקעות המוחזקות ראו סעיף  9.3.4להלן .בחודש דצמבר  2019חתם
הסכם למכירתה של חברת הבת המחזיקה בקרקע בעיירה ) Fazanaראו סעיף  2.3לעיל( .כמו כן ,לאחר
מועד הדוח הושלמה מכירתה של הקרקע שהוחזקה על ידי חברת פרויקט בעיירה ) Vodnjanלפרטים
ראו סעיף  2.3לעיל( .הפרויקטים הים בשלב תכון מקדמי וטרם החלה בהם הבייה .כאמור לעיל,
המאפיין העיקרי של פעילות לידר קרואטיה כון למועד זה היו החזקת הכסים שבבעלותה
והשבחתם ,בהיקפים כספיים לא מהותיים ,תוך יסיון לאתר הזדמויות למימושם.

.9.3.1.3

בשת  2019הפחיתה החברה בדוחותיה הכספיים סך של כ 13.6 -מיליון ש"ח בגין ירידת ערך עודפי
עלות מיוחסים למלאי המקרקעין בקרואטיה ובגין חלקה בהשקעה בחברה בשליטה משותפת.

.9.3.2
.9.3.2.1

שוק הדל"ן בקרואטיה  -כללי
כלכלת קרואטיה רשמה בשת  2019צמיחה של כ) 2.9% -לעומת צמיחה של כ 2.6% -אשתקד( ,אשר
בעה בעיקר מגידול משמעותי בתיירות ומגידול בצריכה הפרטית ובצריכה הממשלתית .בוסף,
שיעור האבטלה במדיה במגמת ירידה ועמד בדצמבר  2019על כ) 9% -בהשוואה לשיעור של 9.9%
בדצמבר  .(2018רמת החוב הממשלתי במגמת ירידה אך ותרה גבוהה והסתכמה בסוף שת 2019
בשיעור של כ 71.4% -מהתוצר )בהשוואה ל 75% -בדצמבר  .(2018במהלך השים  2019 -2013ביצעה
ממשלת קרואטיה רפורמות מביות ,הפרטות של כסים ,קיצוצי שכר והוצאות וספות ,כולל
פיטורים רחבים של עובדים במגזר הציבורי ,וזאת ,בין היתר ,לאור הצטרפותה של קרואטיה כחברה
באיחוד האירופאי והלחץ המופעל עליה מהאיחוד האירופי לביצוע קיצוצים רחבים .במקביל הועלה
שיעור המע"מ במדיה .השפעת המשבר הכלכלי אותו עברה המדיה בשת  2008עדיין מורגשת באופן
יכר בשוק הדל"ן ,המושפע ,בין היתר ,ביחס לכמות העסקאות המבוצעות ,היקף העסקאות ומחירי
הדל"ן בקרואטיה .יצוין ,כי השקעותיה של לידר קרואטיה הין בעיקר בקרקעות המיועדות לתחום
המגורים והופש באזור חצי האי איסטריה .השים  2017 - 2014אופייו בסטגציה של מחירי הדירות
באזור זה )לאחר תקופה של ירידות מחירים( ,כאשר בשים  2019 - 2018רשמו עליות מחירים.
במהלך השים  2018-2019הורגשה התעוררות בשוק הדל"ן המיועד לתיירות וזאת לאור עוות
התיירות החזקות שרשמו בשים  2019 - 2016שכללו עלייה חדה במספר התיירים ובמספר הליות
במדיה .כמפורט לעיל ,שת  2020פתחה בצל התפשטות גיף הקורוה אשר צפוי לפגוע בצורה
דרמטית בעות התיירות הקרובה ,וככל שמשבר הקורוה יתמשך ויחריף צפויה פגיעה משמעותית
בכלכלת קרואטיה ,השעת באופן משמעותי על עף התיירות כאחד מעוגיה המרכזיים.
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.9.3.3

הסכם למכירת מלוא מיות חברת הבת ") Liberty d.o.o.ליברטי"( המחזיקה בכס מקרקעין בעיירה
Fazana

במהלך חודש דצמבר  2019כס לתוקפו הסכם למכירת מלוא הון המיות של ליברטי לצד שלישי.
לפרטים אודות ההסכם ,ראו ביאור  10לדוחות הכספיים ודוח מיידי שפרסמה החברה ביום 18
בדצמבר ) 2019אסמכתא.(2019-01-110718 :
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.9.3.4

להלן תוים אודות הקרקעות בהן מחזיקה לידר קרואטיה )באמצעות חברות הפרויקט( ,הממוקמות בחצי האי איסטריה ,קרואטיה )באלפי אירו( ,כון למועד פרסום הדוח
על המצב הכספי:5

פרוייקט

ייעוד הקרקע הצפוי והשטח
המקסימלי לביה לפי תב"ע
בתוקף )(1

שלב תכוי בו מצוי
הפרויקט )(2) (1

שטח
הקרקע
)במ"ר(

38,786

בעלות רשומה

100%

 42יח"ד למגורים ויחידת מסחר
בשטח כולל של כ 8,500 -מ"ר
ברוטו

זכויות בקרקע
ומצב רישומי

שיעור
החזקה
בכס

חלקה של לידר
קרואטיה בעלויות
ליום  31בדצמבר
(3) 2019
באלפי אירו

הפרשות
לירידת ערך
כון ליום
31.12.19
באלפי אירו

שווי חלקה של
הקבוצה ליום 31
בדצמבר 2019
באלפי אירו

קיימים היתרי בייה
בתוקף )למעט היתרי
בייה לתשתיות(.

3,420

1,248

2,172

16,434

בעלות רשומה

100%

מגורים ,מלואות ומסחר בשטח
מקסימלי של עד  30,000מ"ר
ברוטו).(5

קיימת תב"ע מקומית
מאושרת.

13,458

5,833

7,625

(6)Kostabela

16,357

בעלות רשומה

50%

מגורים ,בשטח של כ 8,000 -מ"ר
ברוטו

קיימת תב"ע מקומית
מאושרת.

3,852

1,807

2,045

סה"כ

81,183

20,730

8,888

11,842

Svetvincenat

Fazana

)(4

) (1מידע זה היו מידע צופה פי עתיד ומתבסס בעיקרו על הערכותיה של החברה ביחס להליכי התכון והביה ומשכם ,הליכי קבלת האישורים המויציפליים והרגולטוריים הדרשים .הערכות אלו עשויות שלא להתממש,
או להתממש באופן השוה מהותית משצפה ,וזאת בין היתר עקב שיויים באופן יישום הליכי התכון והבייה בקרואטיה ,הטלת דרישות ותאים וספים על הקיים היום ,לרבות ביחס למשקיעים זרים.
) (2כמפורט לעיל ,לידר קרואטיה מתמודדת עם השפעות המשבר הכלכלי ,ולוכח מצבה ואי הוודאות השוררת כיום בשוק ,אימצה מדייות ,על פיה לא תחל בעת הזאת בביית פרויקטים .המאפיין העיקרי של פעילותה כון
למועד זה היו החזקה בכסי הדל"ן שברשותה והשבחתם בסכומים שאים מהותיים ,תוך סיון לאיתור הזדמויות למימושם )ראו סעיף  9.2.1.1לעיל(.
) (3חלקה של לידר קרואטיה בעלויות חושב לפי מחיר הקרקע ששולם בפועל ועלויות לוות וספות לפרויקט או לפי שוויה ההוגן של הקרקע בעת העברת מיות חברות הפרוייקט הקרואטיות לבעלות החברה.
) (4לפרטים אודות הסכם שחתם למכירת החברה המחזיקה בפרויקט זה ,ראו סעיף  9.3.3לעיל וביאור  10לדוחות הכספיים.
) (5אין וודאות כי היתרי הבייה שיתו בפועל יהיו בהיקף האמור.
) (6באשר להסכם בעלי מיות בחברת  Kostabelaראו ביאור 12ד' לדוחות הכספיים.

לפרטים וספים אודות כסי המקרקעין המוחזקים על ידי לידר קרואטיה ,ראו ביאור  10וביאור 12ד' לדוחות הכספיים.

 5לא כולל קרקע שמכירתה הושלמה לאחר מועד הדוח על המצב הכספי.
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.10
.10.1

פעילות בתחום התעשייה
כללי
החברה פועלת בתחום התעשייה בשי עפי פעילות עיקריים ,כמפורט להלן:

.10.1.1

עף המתכת  -החברה פועלת בעף זה באמצעות מתכות פיקלשטיין בע"מ )"פיקלשטיין"( ,כמפורט
בסעיף  10.2להלן.

.10.1.2

עף ההשחזה ,חיתוך ולטש  -החברה פועלת בעף זה באמצעות קבוצת גמל ,כמפורט בסעיף 10.3
להלן.

.10.1.3

פעילותה של החברה בתחום התעשייה ,באמצעות החזקותיה בפיקלשטיין ובקבוצת גמל ,מתבצעת
באמצעות חברי ההלת החברה ,המכהים כדירקטורים בפיקלשטיין ובחברות קבוצת גמל )לעיין
כהותם של חברי ההלת החברה בתפקידים וספים בקבוצת גמל ,ראו סעיף  10.3.15.3להלן( .החברה
שומרת על רמת מעורבות גבוהה בתהליכים ובקבלת ההחלטות בפיקלשטיין ובקבוצת גמל ,לרבות
באמצעות ביקורים ,פגישות ושיחות הערכות באופן שוטף עם השותפים בחברות אלו ,מהליהן
ועובדים בכירים .כמו כן ,מהלי החברה מעורבים בקידום פרויקטים ותהליכים מרכזיים
בפיקלשטיין ובקבוצת גמל.

.10.2
.10.2.1

עף המתכת
כללי
החברה פועלת בעף המתכת באמצעות מתכות פיקלשטיין בע"מ )"פיקלשטיין"( .פיקלשטיין
מתמקדת בייצור מוטות מסגסוגות חושת למייהן ,המשמשים כמוצרי בייים בתעשיות שוות.
הסכם ההשקעה של החברה בפיקלשטיין הושלם ביום  17ביולי  2014ומאותו מועד ,פיקלשטיין
היה חברה בשליטה משותפת של החברה.
לפיקלשטיין חברה בת אמריקאית בבעלותה המלאהFinkelstein Metals USA, Inc. ,
)"פיקלשטיין ארה"ב"( ,שהוקמה בחודש ובמבר  2016ומקום מושבה במדית איליוי ,ואשר
מרכזת את פעילות השיווק של מוצריה של פיקלשטיין בארה"ב .פיקלשטיין ארה"ב החלה את
פעילותה ברבעון הראשון של שת  .2017בוסף ,לפיקלשטיין חברה בת בבעלותה המלאה,
פיקלשטיין עיבודים בע"מ )"פיקלשטיין עיבודים"( ,שהוקמה בחודש מרץ  2016ואשר כון למועד
זה לא מתקיימת בה פעילות מסחרית.6
במהלך שת  2017פיקלשטיין עברה לפעול במפעל החדש )כהגדרתו בסעיף  10.2.12.1להלן(.

.10.2.2
.10.2.2.1

מידע כללי על עף המתכת
מבה העף והשיויים החלים בו
)א(

פיקלשטיין מתמקדת בייצור ושיווק של מוטות ופרופילים )מוצרים חצי מוגמרים( מסגסוגות
חושת למייהן ,המשמשים במגוון רחב של תעשיות בארץ ובחו"ל ובייהן תעשיית הספות,
הרכב ,התעופה ,המזון ,המים ,הכימיה ותעשייה צבאית .עיקר חומרי הגלם אותם רוכשת
פיקלשטיין הן בעיקר פסולות של סגסוגות חושת וגרוטאות שוות ,אותן היא מתיכה ויוצקת
מחדש במפעלה לצורך ייצור סוגי המוטות והפרופילים השוים.

 6לאחר מועד הדוח על המצב הכספי ,ביום  18בפברואר  ,2020חתם הסכם למכירתה של פיקלשטיין עיבודים כמפורט
בסעיף  10.2.12.2להלן.

א18 -

)ב(

מחירי חומרי הגלם בהם משתמשת פיקלשטיין מושפעים משיויים במחירי המתכות
הסחרות בבורסות המתכות בלודון ) ,("LME" -London Metal Exchangeשחאי ויו
יורק .חומר הגלם העיקרי המשמש את פיקלשטיין היו חושת .המסחר בחושת מתאפיין
בהתאמה גבוהה למחירי החושת ב .LME -כון ליום  31בדצמבר  2019מחיר החושת בבורסת
ה LME -היה  6,169דולר לטון וכון ליום  31בדצמבר  5,981 - 2018דולר לטון )עליה של כ-
 .(3%כון ליום  25במרץ  2020מחיר החושת בבורסת ה LME -היה כ  4,872 -דולר לטון.
השיויים במחירי החושת משפיעים הן על עלות חומר הגלם וההון החוזר והן על מחזור
המכירות של פיקלשטיין.
מצ"ב גרף המתאר את השיוי במחירי החושת בשים האחרוות בדולרים לטון:

)ג (

.10.2.2.2

בדומה למתכות תעשייתיות אחרות ,מחירי החושת מושפעים מרמת הביקושים העולמית וכן
מרמת המלאים .החושת משמשת בעיקר לייצור חוטי חשמל וציורות כאשר מרבית
הביקושים בעולם הים מתעשיית החשמל והאלקטרויקה ,תעשיית הבייה והתחבורה .מחירי
החושת וטים לרדת כאשר יש חשש לירידת ביקושים וכן צפי להאטה בצמיחה בפעילות
הריאלית בכלכלות משמעותיות בעולם.

גורמי הצלחה קריטיים בעף והשיויים החלים בו
להערכת החברה גורמי ההצלחה הקריטיים בעף המתכת הם בעיקר (1) :מגוון רחב של מוצרים
משווקים; ) (2זמיות חומרי הגלם העיקריים; ) (3כח אדם ויהול איכותי ) (4יסיון וידע רחב של
תהליכי הייצור ופיתוח המוצרים המיוצרים ומשווקים ) (5הכרה של השוק המקומי ושווקים בחו"ל
) (6הקפדה על איכות ואמיות המוצרים המשווקים ) (7רמת שירות גבוהה ) (8מעגל לקוחות רחב.

.10.2.2.3

מחסומי הכיסה והיציאה העיקריים
להערכת החברה ,מחסומי הכיסה העיקריים בעף המתכת הים (1) :ידע ,יסיון והבה טכולוגית
של תהליכי ייצור הרכשים לאורך שים רבות; ) (2הון הדרוש לצורך הקמת מערך ייצור שעלותו
גבוהה ולצורך רכישת מלאי חומרי גלם; ) (3ביית סל מוצרים רחב ומגוון; ) (4קשרי עבודה עם ספקים
ולקוחות.
מחסומי היציאה העיקריים בעף המתכת הים (1) :היכולת למכור את קווי הייצור; ) (2אחריות יצרן
למוצרים המיוצרים.
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.10.2.3
.10.2.3.1

מוצרים ושירותים
פיקלשטיין עוסקת בייצור ומכירת מוצרים חצי מוגמרים של מוטות ופרופילים מסגסוגות חושת
למייהן בתהליכי יציקה מתמשכת ) (7Continuous Castingושיחול ) .(8Extrusionהמוצרים
העיקריים הים :מוטות ברוזה ,מוטות אלומייום ברוזה ופרופילים ומוטות פליז .המוטות עשויים
מחומרי גלם שוים ובייהם :חושת ,יקל ,אבץ ,בדיל ,אלומייום ,ברזל ועוד .מוצרי קבוצת
פיקלשטיין כוללים כ 5,000 -מוצרים העשויים מסגסוגות שוות ולהם צורות ,גדלים וקטרים שוים.
כל מוצרי פיקלשטיין עומדים בסטדרטים ותקים בילאומיים כמפורט בסעיף  10.2.19להלן.
להלן יפורטו  3משפחות המוצרים העיקריות:
)א(

פרופילים ומוטות פליז  -הרכבם הכימי של מוצרי הפליז כולל כ 55%-65% -חושת ,כ- 25% -
 35%אבץ ועד כ 5% -מתכות אחרות .מוצרים אלה משמשים בעיקר בתעשיית המים ,הגז
והחשמל.

)ב(

מוטות ברוזה  -מוצרי הברוזה עוברים תהליכי עיבוד שוים והרכבם הכימי כולל כ- 75% -
 95%חושת והיתרה בדיל ,אבץ ,ומתכות אחרות .מוטות הברוזה משמשים בעיקר כמחברי
צרת ,שסתומים ,מסבים ,גופי וחלקי משאבות ,כלי עבודה ,גלגלי שייים ,ברגים ואומים בעלי
חוזק גבוה ,מסבי החלקה לתעשיית הספות והרכב ,מועי אויות וחלפים לרכב וכן שימושים
וספים לתעשייה הכבדה .מאחר ומוטות הברוזה הם בעלי עמידות במי ים וקורוזיה הם
משמשים גם בתעשיית הספות.

)ג (

מוטות אלומייום ברוזה  -הרכבם הכימי של מוצרי האלומייום ברוזה כולל כ85% - 75% -
חושת ,כ 15% - 5% -אלומייום ,ומתכות אחרות .מוצרים אלה משמשים בעיקר לתעשייה
הימית ,לתעשיית התעופה ולתעשיית הגז והפט .מוצרים אלה עמידים במים וחומצות
ומתאימים לעבודה תחת עומס כבד ועיבוד בחום.

.10.2.3.2

פיקלשטיין פועלת באופן קבוע להגדלת מגוון מוצריה וכושר הייצור שלה על מת להיטיב את יכולתה
להתחרות בשוק העולמי.

.10.2.3.3

פיקלשטיין מייצרת מוצרים חצי-מוגמרים .יתן לייצר חלק מהמוצרים המוגמרים המבוססים על
המוצרים החצי מוגמרים של פיקלשטיין גם מחומרי גלם אחרים כגון פלסטיק ,פרספקס ועוד.

.10.2.4

פילוח הכסות מוצרים
סך הכסות פיקלשטיין בשים  2018 ,2019ו 2017 -הסתכמו בכ 101 -מיליון ש"ח ,כ 109 -מיליון
ש"ח וכ 82 -מיליון ש"ח ,בהתאמה .להערכת ההלת פיקלשטיין ,הירידה בהיקף המכירות בשת
 2019בהשוואה לשת  2018הושפעה בעיקר מירידה בשער החושת ומירידות בשערי החליפין .למעלה
ממחצית מהכסות קבוצת פיקלשטיין הן מהמוצרים השייכים לקבוצת פרופילים ומוטות פליז.9

.10.2.5

מוצרים חדשים ,מחקר ופיתוח
פיקלשטיין מפתחת באופן שוטף סגסוגות חושת חדשות ממשפחות מוצריה השוים ,בהתאם
לדרישת הלקוחות.

7
8
9

יציקה מתמשכת – תהליך בו חומרי הגלם מותכים בתורי התכה על פי הרכבי החומרים השוים ,לאחר מכן
החומר המותך מועבר לתורי החזקה ולאחר תהליך קירור מתבצעת היציקה ומתקבלת תוצרת גמורה.
שיחול )אקסטרוזיה(  -הליך בו חומרי הגלם )בולים( עוברים חימום ולאחריו לחיצה ומשם מועברים דרך תבית
והופכים למוטות בקטרים שוים וצורות שוות.
יצוין ,כי פיקלשטיין היה חברה בשליטה משותפת ,אשר הכסותיה אין מאוחדות להכסות החברה ,והחברה
מציגה בדוח רווח והפסד שלה את חלקה ) (50%ברווח הקי של פיקלשטיין ,במסגרת סעיף "חלק החברה ברווחי
חברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזי ,טו" .לעיין זה ראו גם ביאור ") 30מידע מגזרי"( לדוחות הכספיים.
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.10.2.6

לקוחות

.10.2.6.1

לפיקלשטיין בסיס לקוחות קבוע ויציב של מאות לקוחות פעילים בישראל ועשרות לקוחות בחו"ל
)בעיקר באירופה וארה"ב( .לקוחות פיקלשטיין בארץ ובחו"ל הם בעיקר קבלי משה ,מפיצים של
מוצרי מתכת ,מפעלי תעשיה בתחומים שוים וכן גורמים בעפי הביה ,התשתיות ,תעשיית הולכת
מים ,גז ועוד.

.10.2.6.2

מרבית לקוחותיה של פיקלשטיין הם לקוחות חוזרים שהקשרים עמם הם ארוכי טווח ומבוססים
על היכרות רבת שים .עם זאת ,מעטים הם המקרים בהם יש לפיקלשטיין הסכם מסגרת או
התחייבות ארוכת טווח לרכישת מוצרים על ידי לקוחותיה .רוב ההתקשרויות עשות על בסיס
הזמות המתקבלות מעת לעת ,בהתאם לצרכי הלקוחות.
לפיקלשטיין לקוח מהותי אחד אשר המכירות לו היוו כ 20% -מתוך סך המכירות של קבוצת
פיקלשטיין בשת  ,2019כ 20% -בשת  2018וכ 22% -בשת  .2017פיקלשטיין רוכשת מהלקוח
המהותי שלה חומרי גלם אשר משמשים לייצור מוצרים עבור אותו לקוח עצמו בלבד )בשיעור של עד
 75%מחומרי הגלם הדרשים לייצור אותם מוצרים(.

.10.2.6.3
.10.2.7

לתוים אודות התפלגות המכירות ללקוחות בתחום התעשייה על פי שווקים גיאוגרפיים ,ראו סעיף
 10.3.6.4להלן.
שיווק והפצה

.10.2.7.1

פיקלשטיין משווקת את מוצריה בישראל באמצעות אשי מכירות המועסקים על ידה ובאמצעות
פרסום באיטרט .בארה"ב ,פיקלשטיין משווקת את מוצריה בעיקר באמצעות פיקלשטיין ארה"ב,
הפועלת בעיקר באמצעות של אשי מכירות ,פרסום באיטרט ובעיתוות מקצועית .בוסף ,בחו"ל
השיווק עשה באמצעות השתתפות בתערוכות וכסים מקצועיים.

.10.2.7.2

כאמור ,בשת  2017החלה פיקלשטיין לשווק את מוצריה בארה"ב באמצעות חברת הבת פיקלשטיין
ארה"ב ,המעסיקה למועד דוח זה ארבעה עובדים .להערכת ההלת פיקלשטיין ,המשך הפעילות
באמצעות פיקלשטיין ארה"ב ,חלף שימוש במפיצים בארה"ב בעבר ,צפוי להמשיך ולהגדיל את היקף
המכירות של פיקלשטיין בצפון אמריקה במידה יכרת ,זאת לאור היכולת למכור מוצרים גם
בכמויות קטות )מתוך המלאי שמוחזק במחסן ששוכרת פיקלשטיין ארה"ב( ותוך זמיות המוצרים
והבטחת מועדי אספקה קצרים ,יחד עם האפשרות למכירת מכולות שלמות ,כפי שעשה לפי כן.
הערכת ההלת פיקלשטיין בעיין זה מהווה מידע צופה פי עתיד ,כהגדרתו בחוק יירות ערך,
ומתבססת על תחזיות של פיקלשטיין ביחס לפעילותה בשוק צפון אמריקה .הערכה זו עלולה שלא
להתממש ,או להתממש באופן שוה מהצפוי ,לרבות במקרה של התקדמות איטית מהצפוי של הקמת
מערך השיווק וההפצה בארה"ב וכן כתלות בגורמים שאים תלויים בפיקלשטיין ,כגון שיויים
בביקוש למוצריה של פיקלשטיין בצפון אמריקה והשלכות הובעות מהתפשטות גיף הקורוה.

.10.2.7.3

.10.2.8

הפצת המוצרים ללקוחות בישראל עשית באמצעות משאיות וההפצה ישירות ללקוחות בחו"ל עשית
באמצעות הובלה ימית .הפצת המוצרים ללקוחות בצפון אמריקה מבוצעת באמצעות הובלה קרקעית
ממחסן אשר שוכרת פיקלשטיין ארה"ב.
צבר הזמות
בתחום פעילותה של פיקלשטיין ההזמות הין ,בדרך כלל ,לטווחי זמן קצרים מאוד .צבר ההזמות
של פיקלשטיין כון ליום  31בדצמבר  2019וכון ליום  31בדצמבר  ,2018הוא כ 5 -מיליון ש"ח וכ6 -
מיליון ש"ח ,בהתאמה ,והוא כולל בעיקר הזמות לרבעון הראשון של השה העוקבת.
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.10.2.9
.10.2.9.1

תחרות
תחרות בישראל ובחו"ל
פיקלשטיין תוה לתחרות מול מספר יבואים המספקים מוצרים דומים לאלה המיוצרים על ידי
פיקלשטיין ,כגון קבוצת סקופ מתכות בע"מ ,מ .פלזשטיין בע"מ ,בי.טי.אי בע"מ ,מיסב סימטל
בע"מ ,מתכות א.ג .הירשפלד בע"מ ,מתכות ארד בע"מ ,מ.ש .סחר מתכות בע"מ ,יידיץ את גלר בע"מ
ומטאל קור בע"מ .בוסף ,פיקלשטיין מתמודדת עם תחרות מול לקוחות פוטציאליים מקומיים
אשר מייבאים את המוצרים בעצמם ישירות מספקים בחו"ל או לחילופין מייבאים מוצרים מעובדים
אשר בעבר היו מיוצרים בארץ.
בשווקים בחו"ל פיקלשטיין תוה לתחרות מצד גופים יצרים רבים ושוים המספקים מוצרים
דומים לאלה המיוצרים על ידי פיקלשטיין.
ההלת פיקלשטיין איה יכולה להעריך את חלקה בשוק המקומי .בשווקים בחו"ל חלקה איו
משמעותי.

.10.2.9.2

התמודדות עם תחרות
פיקלשטיין מתמודדת עם התחרות בתחום פעילותה במגוון דרכים ,שלהלן תמציתן:

.10.2.10

)א(

השקעת זמן ,מאמצים ותשומת לב בשמירה על קשר הדוק ומתמשך עם לקוחותיה על מת
להכיר את צרכיהם הייחודיים;

)ב(

הקפדה על איכות המוצרים ועמידה בזמי הספקה;

)ג (

אספקת מוצרים מיוחדים על פי בקשת הלקוח והתאמת המוצרים לצרכי הלקוח בשיטת
 Tailor Madeושמירה על רמת מוצרים גבוהה אשר עומדים בדרישות התקים הבילאומיים
הרלווטיים;

)ד(

התמחות בייצור מוצרי ישה לתחומי התעשייה השוים ,בהם יש מיעוט יצרים ושימוש בידע
ויסיון רבים שצברו בתחום המתכות ובתהליכי ייצור המוצרים.

)ה(

מגוון המוצרים המוצעים על ידי פיקלשטיין ,זמיותם ודרך העבודה הייחודית מקה לה,
להערכת ההלת פיקלשטיין ,יתרון על חלק ממתחריה.

עותיות
פיקלשטיין איה מושפעת מעותיות במכירת מוצריה במהלך השה.

.10.2.11

כושר ייצור
כון למועד זה שיעור יצול כושר הייצור של פיקלשטיין היו כ 50% - 40% -ולהערכת ההלת
פיקלשטיין הוא עתיד לגדול במהלך השה הקרובה בשל הצפי לגידול במכירות )בעיקר בארה"ב(.
הערכת פיקלשטיין כאמור מהווה מידע צופה פי עתיד ,כהגדרתו בחוק יירות ערך ,ומתבססת על
תחזיות של פיקלשטיין .הערכה זו עלולה שלא להתממש ,כולה או חלקה ,או להתממש באופן שוה
מהצפוי ,כתוצאה מגורמים שאים בשליטת פיקלשטיין ,לרבות כתוצאה משיויים בביקושים אצל
לקוחות ,משבר כלכלי ,השלכות משבר הקורוה וכיוצ"ב.
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.10.2.12
.10.2.12.1

רכוש קבוע ,מקרקעין ומתקים
המפעל החדש באלון תבור
בחודש ובמבר  2012התקשרה פיקלשטיין בחוזה פיתוח עם רשות מקרקעי ישראל )"רמ"י"( ביחס
לשטח של כ 19,700 -מ"ר באזור התעשייה אלון תבור במועצה האזורית יזרעאל ,לשם הקמת מפעל
ייצור )"המפעל החדש"( ,והעברת פעילותה של פיקלשטיין אליו .בחודש פברואר  2016התקשרה
פיקלשטיין עם רמ"י בהסכם חכירה ביחס לשטח המפעל החדש ,שתקופת החכירה על פיו היה עד
לחודש אוגוסט .2061
הקמת המפעל החדש החלה בחודש דצמבר  2013והסתיימה בשת  .2016סך עלות הביה כולל מרכיב
הקרקע של המפעל החדש עמדה על כ 30 -מיליון ש"ח.
במסגרת הקמת המפעל החדש ,רכשה פיקלשטיין ציוד ומכוות למפעל החדש ממספר ספקים בחו"ל.
עלות רכישת הציוד למפעל החדש הסתכמה בכ 56 -מיליון ש"ח .במהלך שת  2017פעל המפעל החדש
במתכות הרצה ,במסגרתה בדק הציוד החדש שרכש והותקן במפעל החדש .במחצית השיה של
שת  2017החל המפעל החדש בייצור במרבית הציוד החדש .במהלך השים  2019 – 2018משך תהליך
הלימוד והטמעת תהליכי ההפעלה והייצור ,ולהערכת ההלת פיקלשטיין ,במהלך שת  2020יושלם
המעבר לייצור סדרתי מלא במפעל החדש .יצוין כי במהלך תקופות ההרצה וההטמעה של הציוד
החדש אירעו מספר תקלות בהפעלת הציוד ,בין היתר עקב קשיים בהטמעת טכולוגיות חדשות
שעליהן מתבסס חלק מהציוד החדש ,והדבר הביא לפגיעה בהיקפי היצור המתוכים ובאיכות
הייצור .להערכת ההלת פיקלשטיין כון למועד דוח זה ,התקלות המהותיות טופלו אם כי הליכי
הייצור עדיין תקלים בבעיות שוטפות .אין באמור ערובה לכך שלא יחולו תקלות מהותיות וספות
בעתיד .הערכות פיקלשטיין כאמור לעיל בדבר השלמת המעבר לייצור סדרתי מלא וההתמודדות עם
תקלות בציוד החדש מהווה מידע צופה פי עתיד ,כהגדרתו בחוק יירות ערך ,ומתבססת על תחזיות
ותכיות עבודה של פיקלשטיין .הערכות אלה עלולות שלא להתממש ,או להתממש באופן שוה
מהצפוי ,לרבות באופן השוה מהותית מהצפוי ,כתוצאה מגורמים שאים בשליטת פיקלשטיין כגון:
אי עמידתם של ספקי הציוד והקבלים המבצעים בהתחייבויותיהם כלפי פיקלשטיין ביחס לתמיכה
בהטמעת הציוד וטיפול בתקלות ,תאים סביבתיים ו/או תפעוליים מסוימים במפעל החדש ועוד.
המפעל החדש והציוד שבו כפופים לשעבודים לטובת הבק המממן של פיקלשטיין ,כמפורט בסעיף
 10.2.16להלן.
בחודש אוגוסט  2014אושרה על ידי משרד הכלכלה בקשת פיקלשטיין לקבלת מעמד של "מפעל
מאושר" במסלול מעקים .היקף ההשקעות הכולל בתכית המאושרת היו כ 25 -מיליון ש"ח .משרד
הכלכלה צפוי להשתתף ,בכפוף לעמידת פיקלשטיין בתוכית ,בכ 20% -מההשקעות בציוד הכלולות
בתכית זו )עד סך מקסימאלי של כ 5 -מיליון ש"ח( ,מתוכם התקבל עד כה סך של כ 3.18 -מיליון
ש"ח .בוסף ,בחודש ובמבר  2016אושרה תכית וספת שהוגשה על ידי פיקלשטיין במסלול מעקים
)"התכית השיה"( ,אשר היקף ההשקעות הכולל בה היו עד  30מיליון ש"ח ,אשר הושקעו החל
מיום  9בפברואר  ,2016ומשרד הכלכלה צפוי להשתתף ,בכפוף לעמידת פיקלשטיין בתוכית ,בכ-
 20%מההשקעות בציוד הכלולות בתכית זו )עד סך מקסימאלי של כ 6 -מיליון ש"ח( .יצוין כי קבלת
המעקים )לרבות זכאות למעקים שכבר התקבלו( תלויה בתאים שקבעו ו/או יקבעו על ידי משרד
הכלכלה ביחס לתכיות המאושרות וכי אין ודאות כי יתקבלו סכומים וספים במסגרת זו.

.10.2.12.2

השטח הוסף
בחודש ובמבר  2017התקשרה פיקלשטיין עיבודים בהסכם פיתוח עם רמ"י ביחס לקרקע וספת
בשטח של כ 12 -דום ,המצאת בסמוך למפעל החדש )"השטח הוסף"( ובמסגרת הסכם זה שילמה
פיקלשטיין עיבודים בגין דמי חכירה והוצאות פיתוח בגין הקצאת הקרקע סך של כ 4.2 -מיליון ש"ח
)כ 3.2 -מיליון ש"ח מתוך סכום זה מומן באמצעות הלוואה לפיקלשטיין עיבודים מתאגיד בקאי,
אשר קיבל משכתא על הכס(.
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ביום  18בפברואר  2020התקשרו מתכות פיקלשטיין ופיקלשטיין עיבודים בהסכם למכירתה של
פיקלשטיין עיבודים לרוכשות ,שהין חברה בבעלותו של מר איתן פיקלשטיין ,מכ"ל מתכות
פיקלשטיין )המחזיקה גם ב 50% -מהוה של מתכות פיקלשטיין( ורוכשת וספת )בחלקים שווים
בייהן( .השלמת העסקה מותית בקבלת אישור רשות מקרקעי ישראל להעברת מיותיה של
פיקלשטיין עיבודים לידי הרוכשות .על פי ההסכם ,במסגרת השלמת העסקה )ככל שתושלם( ישלמו
הרוכשות בתמורה למיותיה של פיקלשטיין עיבודים סך כולל של  1.8מיליון ש"ח.

.10.2.12.3

מחסן פיקלשטיין ארה"ב
פיקלשטיין ארה"ב שוכרת מבה של מחסן ומשרדים בסמוך לשיקגו ,איליוי בארה"ב ,בשטח של כ-
 1,600מ"ר בעלות שתית כוללת של כ 114-אלפי דולר  ,המשמש אותה לצורך פעילות השיווק וההפצה
של מוצרי פיקלשטיין בארה"ב.

.10.2.13
.10.2.13.1

הון אושי
תרשים מבה ארגוי
מכ"ל

רכש חו"ג

.10.2.13.2

סמכ"ל כספים

סמכ"ל תפעול

ההלת
חשבוות

מחלקות יצור
והדסה

מערכות מידע

אבטחת איכות

משאבי אוש

רכש טכי

שיווק ומכירות

מהל פיתוח
עסקי

מיקור חוץ

מצבת עובדים
סמוך למועד פרסום דוח זה מועסקים על ידי פיקלשטיין כ 73 -עובדים )מתוכם  4בארה"ב והיתר
בישראל( ,בדומה למצבת העובדים בסוף שת .2018
בכוות פיקלשטיין להגדיל את מצבת העובדים שלה לכ 80 -עובדים )עיקר הגידול המתוכן צפוי
להיות במצבת עובדי הייצור והשיווק( עם השלמת המעבר לייצור רציף מלא במפעל החדש.
במהלך השים האחרוות תקלת פיקלשטיין ,כמו מפעלי תעשייה רבים בישראל ובצפון הארץ בפרט,
בקושי מהותי בגיוס עובדים מקצועיים לתעשייה.

.10.2.13.3

התקשרויות עם עובדים וטיבם של הסכמי העסקה
פיקלשטיין מתקשרת בחוזי העסקה אישיים עם עובדיה בהם מוסדרים תאי העסקתם .פיקלשטיין
חברה בהתאחדות התעשייים וככזו חל עליה ההסכם הקיבוצי הכללי בעף המתכות )(7032/2003
וצו ההרחבה משת  2004בעף תעשיית המתכת ,החשמל והאלקטרויקה.
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פיקלשטיין והגת לקלוט חלק מכח האדם שלה באמצעות חברות כח אדם וחברות השמה .עובדים
שגויסו בדרך זו הופכים לעובדי פיקלשטיין לאחר שלושה חודשי יסיון.
לפרטים אודות הסכם היהול בין החברה ופיקלשטיין ראו סעיף  10.2.20.4להלן.

.10.2.13.4

תכית תגמול לעובדי פיקלשטיין
על פי הסכם בעלי המיות ,כמפורט בסעיף  ,10.2.20.2פיקלשטיין רשאית לשלם מעק כספי לעובדים
בתפקידים מסוימים בסכום שלא יעלה על  5%מהרווח המאוחד ,לפי מס ,של פיקלשטיין בכל שה,
לפי שיקול דעתו של מכ"ל פיקלשטיין .איתן פיקלשטיין ,מכ"ל פיקלשטיין ,איו כלול בתוכית
תגמול זו.

.10.2.13.5

תלות באיתן פיקלשטיין
להערכת החברה ,לפיקלשטיין קיימת תלות באיתן פיקלשטיין ,ממייסדי פיקלשטיין ושהיו בעל
השליטה ,במשותף עם החברה ,בפיקלשטיין .איתן פיקלשטיין מספק שירותי מכ"ל לפיקלשטיין
באמצעות חברת פלרד בע"מ שבבעלותו )"פלרד" ו" -הסכם השירותים" ,בהתאמה( .לפרטים אודות
הסכם השירותים ראו סעיף  10.2.20.3להלן.

.10.2.13.6

השקעה באימוים ובהדרכות
פיקלשטיין מקיימת הכשרות והדרכות מקצועיות שוטפות לעובדיה ,על מת להביא לשיפור
במיומותם ,מקצועיותם ולהבטחת עמידה בתקי איכות .בוסף ,פיקלשטיין מקיימת הדרכות
שמטרתן לרען את הוראות הבטיחות ולהבטיח שמירה על רמת בטיחות מרבית.

.10.2.13.7

כתבי שיפוי ,ביטוח ופטור מאחריות
לעיין ביטוח וכתבי שיפוי ופטור לושאי משרה בפיקלשטיין שתאיהם כפופים להוראות הדין
ולתקון פיקלשטיין ,ראו סעיף  10.2.20.6להלן.

.10.2.14

חומרי גלם וספקים

.10.2.14.1

חומר הגלם המרכזי בייצור מוצרי פיקלשטיין הוא חושת .פיקלשטיין רוכשת ,בין היתר ,גרוטאות
פליז וברוזה וסגסוגות חושת אחרות ,אשר מכילות חושת בשיעורים משתים .מגוון חומרי גלם
וספים המשמשים כתוספים לסגסוגות החושת הים מחצבי טבע שאים מצויים בישראל כגון:
יקל ,אבץ ,בדיל ואלומייום .כ 95% - 90% -מחומרי הגלם של פיקלשטיין הם גרוטאות או פסולת
תעשייתית ,מתוכה כ 70% - 80% -רכשת בישראל והיתרה בחו"ל .כ 10% - 5% -מחומרי הגלם אותם
רוכשת פיקלשטיין הם מטילים של מתכות שוות אשר רכשים מישראל ומחו"ל.

.10.2.14.2

לפיקלשטיין אין הסכמים כתובים עם מרבית ספקי חומרי הגלם אלא הסדרים בעל פה אשר
מתקיימים בפועל שים רבות על פי הזמות אד הוק.

.10.2.15

מימון
פיקלשטיין מממת את פעילותה באמצעות הון עצמי ,מימון ממוסד בקאי והלוואת בעלים ,כמפורט
להלן.

.10.2.15.1

שיעור ריבית ממוצעת ושיעור ריבית אפקטיבית
להלן שיעור הריבית הממוצעת והריבית האפקטיבית על הלוואות של פיקלשטיין ,אשר היו בתוקף
במהלך שת  ,2019ושאין מיועדות לשימוש ייחודי בידי פיקלשטיין:
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המקור
בקאי

.10.2.15.2

הלוואות לזמן ארוך
שיעור ריבית
שיעור ריבית
אפקטיבית
ממוצעת
3.22%
3.15%

הלוואות לזמן קצר
שיעור ריבית
שיעור ריבית
אפקטיבית
ממוצעת
2.42%
2.42%

הסכם מימון פיקלשטיין
בחודש יוי  2015התקשרה פיקלשטיין עם בק לאומי לישראל בע"מ )בסעיף זה " -הבק"( בהסכם
מימון אשר החליף את הסכמי המימון הקודמים ומסגרות האשראי הבקאי בפיקלשטיין .הסכם
המימון כולל מסגרת אשראי לזמן קצר לצרכי הון חוזר בסך של עד  50מיליון ש"ח ומסגרות אשראי
לזמן ארוך ,לתקופות של  7עד  12שים ,למימון חלק מעלויות הקמת המפעל החדש )לרבות קרקע,
מבה וציוד( בסך של עד  45מיליון ש"ח.

.10.2.15.3

אמות מידה פיסיות והתחייבויות וספות
להבטחת התחייבויותיה של פיקלשטיין כלפי הבק התחייבה פיקלשטיין ,בין היתר ,לעמוד באמות
המידה הבאות ,הבחות אחת לשה על בסיס דוחותיה הכספיים השתיים (1) :שיעור ההון העצמי
המוחשי לא יפחת מ 35% -מסך המאזן; ) (2ההון החוזר לא יפחת מ (3) ;0 -כל עוד היתרה הבלתי
מסולקת של קרן האשראי לזמן ארוך מהבק גבוהה מסך של  18מיליון ש"ח ,הרווח התפעולי לשרות
החוב ), (EBITDAכהגדרתו בהסכם ,לא יפחת מ 10 -מיליון ש"ח; ) (4כל עוד היתרה הבלתי מסולקת
של קרן האשראי לזמן ארוך מהבק גבוהה מסך של  18מיליון ש"ח ,יחס שירות החוב ,כהגדרתו
בהסכם ,לא יפחת מ (5) ;1.25 -בוסף ,העמדת האשראי לזמן קצר מותית בכך שסך האשראי לזמן
קצר לא יעלה על  85%מיתרת הלקוחות של פיקלשטיין ,בתוספת מלאי וביכוי יתרת ספקים.
על אף האמור בס"ק ) (3ו (4) -לעיל ,במידה והרווח התפעולי השתי לשרות החוב יפחת מסך של 10
מיליון ש"ח ,בעלי המיות של פיקלשטיין יהיו רשאים )אך לא חייבים( להשלים את ההפרש ובמקרה
כזה ייחשב הדבר כאילו לא תקיימה הפרה של אמת המידה האמורה.
ליום  31בדצמבר  ,2019עומדת פיקלשטיין בהתחייבויותיה לפי אמות המידה האמורות.
במסגרת מסמכי הסכם המימון התחייבה פיקלשטיין לא לשלם תשלומים לבעלי מיותיה ,למעט
דמי יהול בשיעורים שהוגדרו בהסכם ודיבידדים ,אשר פיקלשטיין תהיה רשאית לשלמם בכפוף
לכך שהיחס בין ההון העצמי המוחשי לבין סך המאזן של פיקלשטיין לפי חלוקת הדיבידד לא יפחת
מ ,40% -בהעדר עילה לפירעון מידי של חובה לבק ובהתקיים מספר תאים וספים שקבעו במסמכי
המימון.

.10.2.15.4

מסגרות האשראי ויתרות אשראי מוצלות
מסגרות האשראי של פיקלשטיין הין כאמור בסעיף  10.2.15.2לעיל .כון ליום  31בדצמבר ,2019
יתרת מסגרת האשראי שוצלה בכל מסגרת היה כמפורט להלן )במיליוי ש"ח(:
יתרה מוצלת
ליום
סכום המסגרות
מסגרות האשראי
31.12.2019
58
58.2
אשראי זמן קצר
בעיקר לצרכי הון
חוזר ,טו
מסגרת מקורית של  45מ'
אשראי זמן ארוך
25
ש"ח עבור מבים וציוד.
לעלויות הקמת מפעל
המסגרת המקורית הולכת
וציוד
ללוח
בהתאם
ופוחתת
הסילוקין של ההלוואות.
כון ליום  31בדצמבר 2019
סכום המסגרת עומד על סך
של 25 :מ' ש"ח.
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.10.2.15.5

הלוואת בעלים לפיקלשטיין
החברה ופלרד העמידו לפיקלשטיין הלוואות בעלים ,בחלקים שווים בייהן ,שיתרתן עומדת על סך
של כ 9 -מיליון ש"ח )קרן( ,כון ליום  31בדצמבר  .2019קרן ההלוואה ושאת ריבית שתית בשיעור
של  2.56%לשה )סך יתרת ההלוואה ,כון ליום  31בדצמבר  ,2019סך כולל של כ 9.2 -מיליון ש"ח,
בחלקים שווים בין החברה ופלרד( .על פי מסמכי הלוואת הבעלים ,ההלוואה עומדת לפרעון בחודש
ובמבר  .2020בכוות הצדדים לחתום על תיקון להסכם שידחה את מועד הפרעון.

.10.2.15.6

גיוס מקורות מימון וספים
בכוות פיקלשטיין ארה"ב לפתוח במהלך השה הקרובה קו אשראי בקאי בהיקף של עד כ 3 -מיליון
דולר ,לצורך מימון ההון החוזר שלה .מובהר כי פתיחת קו האשראי כפופה לקבלת אישורים
והסכמות מגורם בקאי ,שכון למועד זה טרם התקבלו ,ואין וודאות בקשר עם קבלת האישורים
כאמור ו/או בקשר עם תאי קבלת קו האשראי.
מעבר לכך ,להערכת פיקלשטיין ,לא יהיה עליה לגייס מימון וסף בסכומים מהותיים לצורך פעילותה
בשה הקרובה.

.10.2.16

ערבויות ושעבודים
להלן פירוט ערבויות ושעבודים עיקריים שהעמידה פיקלשטיין )או התחייבה להעמיד( ,לטובת הבק
במסגרת הסכם המימון:

.10.2.16.1

משכון זכויות במקרקעין והמחאת זכויות על דרך שעבוד ראשון בדרגה ,מוגבל בסכום של  45מיליון
ש"ח ,על כל זכויות פיקלשטיין במקרקעין המצא באזור התעשייה אלון תבור.

.10.2.16.2

שעבוד קבוע ראשון בדרגה מוגבל בסכום של  25מיליון ש"ח ,על ציוד שרכש למפעל החדש.

.10.2.16.3

שעבוד צף ראשון בדרגה על כל כסיה וזכויותיה של פיקלשטיין ושעבוד קבוע ראשון בדרגה על
המויטין של פיקלשטיין ,ללא הגבלה בסכום.

.10.2.16.4

בוסף ,במסגרת קבלת מימון מהבק בסך של כ 3.2 -מיליון ש"ח לצורך תשלום הוצאות פיתוח ודמי
היוון של הקרקע בקשר עם השטח הוסף ,שעבדה פיקלשטיין עיבודים לטובת הבק את זכויותיה
מכח הסכם הפיתוח בקשר עם השטח הוסף וכן התחייבה לשעבד לבק את זכויותיה מכח הסכם
חכירה עתידי שיחתם בקשר עם השטח הוסף .לעיין הסכם למכירתה של פיקלשטיין עיבודים ראו
סעיף  10.2.12.2לעיל.

.10.2.17
.10.2.17.1

מיסוי
שומות מס
לפיקלשטיין שומות מס סופיות עד וכולל שת המס .2014

.10.2.17.2

חוק עידוד התעשייה מיסים
פיקלשטיין היה "חברה תעשייתית" כמשמעותה בחוק עידוד התעשייה )מסים( .מתוקף מעמד זה,
זכאית להטבות אשר העיקרית שבהן היא פחת בשיעורים מוגדלים לגבי ציוד המשמש בפעילות
תעשייה.

.10.2.17.3

תיקון החוק לעידוד השקעות הון
במסגרת חוק המדייות הכלכלית לשים ) 2012 - 2011תיקוי חקיקה( ,התשע"א 2011-תוקן גם החוק
לעידוד השקעות הון )"תיקון  ,("68אשר מועד תחולתו הוא מיום  1ביואר .2011
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פיקלשטיין הודיעה לרשות המסים במהלך שת  2011על רצוה לוותר ,החל בשת  ,2011על ההטבות
המגיעות לה מכח החוק לעידוד השקעות הון טרם תיקון  ,68ועל רצוה ליהות מהטבות החוק לעידוד
השקעות הון כוסחו לאחר תיקון  .68במסגרת תיקון זה שיעור המס אשר חל על כלל הכסותיה של
פיקלשטיין כ"מפעל מועדף" עד סוף שת  ,2016הו  .16%לאחר המעבר למפעל החדש )הממוקם
באזור פיתוח א'( ,בהתאם להוראות תיקון  ,68שיעור המס החל עליה היו  ,7.5%החל משת .2017

.10.2.17.4

מפעל מאושר
כון ליום  31בדצמבר  ,2019יתרת הכסות הפטורות ממס של פיקלשטיין מה"מפעלים המוטבים"
ומה"מפעלים המאושרים" בהתאם לחוק עידוד השקעות הון מסתכמת לסך של כ 18 -מיליוי ש"ח.

.10.2.17.5

מגבלות על חלוקת רווחים בפיקלשטיין
במידה ויחולק דיבידד מהכסות פטורות ממס של פיקלשטיין ,תתחייב פיקלשטיין במס בשיעור
שהיה חל על הכסה מ"מפעל מאושר" או מ"מפעל מוטב" בשה בה הופקה ההכסה ,אילולא בחרה
פיקלשטיין במסלול ההטבות החלופי )שיעור מס של  .(25%לעיין מגבלות על חלוקה מכח הסכם
המימון של פיקלשטיין עם בק לאומי ,ראו סעיף  10.2.15.3לעיל.

.10.2.18
.10.2.18.1

סיכוים סביבתיים ודרכי יהולם
במסגרת פעילות הייצור של קבוצת פיקלשטיין טמוים סיכוים סביבתיים פוטציאלים ,בעיקר
בושא זיהום אוויר ואיכות האוויר הפלט מארובות המפעלים .בהתאם לחוק אוויר קי ,תשס"ח-
 2008והתקות שהותקו על פיו ,המפעל החדש דרש לקבל היתרי פליטה ולעמוד בתאיהם .בחודש
מאי  2016יתן היתר פליטה למפעל החדש .פיקלשטיין עומדת בתאי ההיתר.
ככלל ,אי עמידה בהוראות הרגולציה הסביבתית עלולה להביא להטלת סקציות כספיות ו/או פליליות
גד פיקלשטיין וושאי משרה בה.

.10.2.18.2

מדייות פיקלשטיין ביהול סיכוים סביבתיים
פיקלשטיין וקטת פעולות רבות ומשקיעה משאבים רבים לצורך מיעת פגיעה בסביבה ומיעת
סיכוים סביבתיים .במסגרת זו פועלת פיקלשטיין באופן שוטף לקיום מערכות איכות ,עריכת
בדיקות שוות ,הגברת הבטיחות בקרב עובדיה למיעת תאוות ,בין היתר על ידי אכיפת הלים
פימיים בושא ,השקעה בציודים ומתקים למיעת זיהום קרקע ואויר ולצורכי בטיחות וכיבוי אש,
קיום הדרכות והרצאות בושאים אלו ועוד.
לפיקלשטיין לא ידוע על סיכון סביבתי אשר יש לו או צפויה להיות לו השפעה מהותית על פעילותה.

.10.2.19

מגבלות ופיקוח על פעילות פיקלשטיין

.10.2.19.1

כפיפות לחוקים ספציפיים  -פיקלשטיין כפופה לחוק האחריות למוצרים פגומים ,תש"ם .1980-חוק
זה מטיל אחריות על יצרן ויבואן ביחס לזקי גוף שגרמו כתוצאה מפגם במוצר שיוצר .החוק קובע
חובת פיצוי כלפי מי שפגע ואין פקות אם היה או לא היה אשם מצד היצרן והיבואן ,בכפוף למספר
הגות העומדות ליצרים ויבואים ,כמפורט בחוק .יצויין כי מוצרי פיקלשטיין אים מוצרים
מוגמרים ,ולכן ייצורם עשה בהתאם לדרישות התקים הרלווטיים לכל חומר ולא למוצר הסופי.
פיקלשטיין כפופה לחוק שעות עבודה ומוחה ,התשי"א 1951 -המטיל אחריות פלילית או מהלית
על מי שמעסיק עובדים יהודים בשבת ללא היתר .פיקלשטיין מעסיקה עובדים בשבת לשם הפעלתם
ותחזוקתם של תורים בקווי הייצור אשר הפסקתם עשויה לגרום זק בלתי הפיך לקווי הייצור .אין
לפיקלשטיין מידע ביחס לדתם של העובדים המועסקים בשבת והיא ותת להם יום מוחה חלופי.

.10.2.19.2

אישור שיוך מפעל לעפים מוחרגים – כון למועד הדוח מחזיקה פיקלשטיין באישור על שיוך מפעלה
לעפים מוחרגים ,מכוח תקות שעת חירום )הגבלת מספר עובדים במקום העבודה לשם צמצום
התפשטות גיף הקורוה החדש( התש"ף .2020 -לפרטים בדבר ההגבלות שהוטלו על ידי הרשויות
בישראל וכח התפשטות גיף הקורוה ראו סעיף  7לעיל.
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.10.2.19.3

אתר חיוי  -כון למועד הדוח אתר הפעילות של פיקלשטיין במדית איליוי בארה"ב ,מוגדר כ"אתר
חיוי" ,וככזה יכול להמשיך בפעילות ,בכפוף למגבלות וההחיות על פי דין )כגון :שמירה על מרחק
מיימלי בין עובד לעובד ,שמירה על כללי היגייה ,עבודה במשמרות וכיוצ"ב( ,וכן העובדים רשאיים
לצאת ממקום מגוריהם לשם הגעה לאתר הפעילות .לפרטים בדבר המגבלות שהוטלו על ידי הרשויות
במדית איליוי וכח התפשטות גיף הקורוה ראו סעיף  7לעיל.

.10.2.19.4

רישיוות עסק  -מפעלה של פיקלשטיין מחוייב בקבלת רישיון עסק לפי חוק רישוי עסקים ,תשכ"ח-
 .1968תוקפו הוכחי של רישיון העסק של פיקלשטיין הוא עד ליום  31בדצמבר .2028

.10.2.19.5

ספק מוכר למשרד הבטחון – לצורך אספקת מוצרי פיקלשטיין למשרד הבטחון ,דרשת פיקלשטיין
לעמוד בקריטריוים מסויימים ,לרבות בטחויים ,שלאחר בחית עמידתה בהם ,קיבלה פיקלשטיין
אישור כי היא מהווה ספק מוכר למשרד הבטחון.

.10.2.19.6

תקיה – סגסוגות החושת מהן עשויים מוצרי פיקלשטיין עומדות בתקים ישראליים ובילאומיים,
המפרטים דרישות טכיות החלות על מוצרים לרבות לעיין מפרטי המוצר ,דרכי הייצור ,אחסון,
תפעול ,אריזה וכד' .כמו כן ,לפיקלשטיין הסמכה של מכון התקים הישראלי בתקן ISO 9001
שעייו יהול מערכת איכותית המותאמת לדרישות הלקוח והחל מחודש ובמבר  2015הסמכה לתקן
תעופתי  .AS9100פיקלשטיין בוחת את הדרש ממה על מת לקבל הסמכה לתקן ISO 14001
שעייו יהול אפקטיבי של סיכוים סביבתיים.

.10.2.19.7

בקרת איכות – לפיקלשטיין מחלקת הבטחת איכות אשר מבצעת בדיקות שוטפות בכל מחלקות
הייצור ובכל שלבי הייצור בהתאם להלי פיקלשטיין ובהתאם לדרישות התקיה הבילאומית.

.10.2.20
.10.2.20.1

הסכמים מהותיים
הסכם השקעה בפיקלשטיין
בחודש יולי  2014הושלמה עסקה על פי הסכם השקעה בין החברה לבין פיקלשטיין )"הסכם
ההשקעה"( אשר במסגרתה השקיעה החברה בפיקלשטיין סכום של  25מיליון ש"ח בתמורה ל-
 10,000מיות רגילות בות  1ש"ח ע ..של פיקלשטיין המהוות  50%מהון המיות המופק והפרע
של פיקלשטיין )בדילול מלא( )בסעיף זה " -העסקה"( .במועד השלמת העסקה מוו לדירקטוריון
פיקלשטיין שי דירקטורים מטעם החברה .כמו כן ,כסו לתוקף מספר הסכמים וספים מכוח
הסכם ההשקעה ובייהם הסכם למתן שירותי מכ"ל ,הסכמי יהול וכתבי שיפוי ,פטור וביטוח,
שעיקריהם מפורטים להלן.

.10.2.20.2

הסכם בעלי מיות בפיקלשטיין
בעלי המיות בפיקלשטיין )החברה ופלרד( ,התקשרו בייהם בהסכם הקובע הוראות שוות לעיין
החזקותיהם ולעיין יהולה של פיקלשטיין )בסעיף זה " -הסכם בעלי המיות"( .בין היתר ,קובע
הסכם בעלי המיות ,כדלקמן :בפיקלשטיין יכהו עד שישה דירקטורים ,כאשר לכל בעל מיות זכות
למות שלושה דירקטורים ,ובגין כל הפחתה של  16%מהון המיות המופק של פיקלשטיין המוחזק
על ידו ,זכותו של אותו צד למיוי דירקטור תאבד; לצדדים הוקתה בהסכם זכות סירוב ראשוה
לרכישת מיותיו של כל צד שיבקש למכור את החזקותיו בפיקלשטיין או ,במידה ולא מימשו את
זכות הסירוב כאמור ,זכות להצטרף למכירה כאמור באותם תאים ביחס למלוא מיותיהם .בוסף
הוסכם כי במלאת חמש שים ממועד השלמת העסקה )הייו  -בחודש יולי  ,(2019במקרה ומי
מהצדדים יבקש למכור את מיותיו ,יחול הליך מכירה כפויה של החזקותיהם של שי בעלי המיות,
בתאים שקבעו בהסכם בעלי המיות; הצדדים הסכימו על מדייות חלוקת רווחים כך שיחולק
דיבידד בגובה של  50%לכל הפחות מהרווח הקי השתי של פיקלשטיין ,בכפוף להוראות הדין
ויכולת תזרים המזומים של פיקלשטיין באותה עת ולהוראות הסכמים החלים עליה.10

 10לעיין מגבלות על חלוקת דיבידד בפיקלשטיין מכח הסכם המימון שלה עם הבק ,ראו סעיף  10.2.15.3לעיל.
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.10.2.20.3

הסכם למתן שירותי מכ"ל בין פיקלשטיין לפלרד
פיקלשטיין מקבלת שירותי מכ"ל מפלרד ,חברה בבעלותו של מר איתן פיקלשטיין ,על פי הסכם
מחודש יוי  .2014התגמול החודשי הכולל בגין השירותים היו בסך  100אלפי ש"ח ,בתוספת מע"מ,
צמודים למדד )"תמורת השירותים"( .בוסף ,זכאי איתן פיקלשטיין לכיסוי הוצאות טלפון סלולארי
)בגילום מס מלא( .במסגרת כהותו של איתן פיקלשטיין כמכ"ל פיקלשטיין ,התחייב מר
פיקלשטיין )באמצעות פלרד( להעיק לפיקלשטיין שירותי יהול בהיקף משרה מלאה .ככל ולאחר
שיחדל מכהותו כמכ"ל פיקלשטיין ,ימשיך איתן פיקלשטיין להעיק לפיקלשטיין שירותי יעוץ
בהיקף משרה חלקי ובגין שירותים אלה יהיה זכאי לתשלום בגובה תמורת השירותים ,כשהיא
מותאמת פרו רטה להיקף משרתו החלקי ובמקרה כאמור יחולו הוראות הסכם השירותים ,בשיויים
המחויבים .איתן פיקלשטיין יהיה זכאי לביטוח אחריות ושאי משרה ולהתחייבות לשיפוי ,כמקובל
בפיקלשטיין ובהתאם לקבלת אישורי האורגים המוסמכים בה .כל צד רשאי להביא את הסכם
השירותים לסיומו ,בכל עת ,בהודעה מוקדמת מראש ובכתב של לפחות  180ימים ,למעט במקרים
מוגדרים מראש בהם רשאית פיקלשטיין להביא את הסכם היהול לסיום מיידי ללא הודעה מוקדמת
כלשהי .במהלך תקופת ההודעה המוקדמת ימשיכו לחול כל הוראות הסכם השירותים .בהסכם
השירותים התחייבו פלרד ואיתן פיקלשטיין לשמירה על סודיות ללא הגבלת זמן וכן לאי תחרות
בתחומי פעילות פיקלשטיין ,אשר תהיה בתוקף למשך תקופת הסכם השירותים ולמשך תקופה של
שתיים לאחר סיומו.

.10.2.20.4

הסכמי יהול בין החברה ופלרד לפיקלשטיין
בחודש יוי  2014חתמה פיקלשטיין על שי הסכמים לקבלת שירותי יהול ,עם החברה ועם פלרד
)בסעיף זה " -הסכמי היהול"( .שירותי היהול על פי הסכמי היהול כוללים יעוץ וליווי בתחום
הכספים וקשר עם מוסדות פיסיים ,גיוס הון וקשר עם שוק ההון ,שיווק ,פיתוח עסקי ואיתור
הזדמויות השקעה וכהות דירקטורים ו/או יו"ר דירקטוריון מטעם החברה או פלרד ,לפי העיין,
בדירקטוריון פיקלשטיין )בסעיף זה " -שירותי היהול"( .בגין שירותי היהול תשלם פיקלשטיין
לכל אחת מבין החברה ופלרד 150 ,אלפי ש"ח לרבעון בתוספת מע"מ ,צמודים למדד )כ 150 -אלפי
ש"ח כון ליום  31בדצמבר  .(2019הסכמי היהול יהיו בתוקף כל עוד הסכם בעלי המיות בתוקף.
לאחר מועד הדוח על המצב הכספי סוכם בין החברה ,פלרד ופיקלשטיין ,על תיקון להסכמי היהול
על פיו תשלום דמי היהול לחברה ולפלרד יוקפא )רטרואקטיבית( מתחילת הרבעון הרביעי של שת
 2019ואילך ,והוא יחודש באופן מיידי בכפוף להודעת שתימסר על ידי מי מבין בעלי המיות ,לפי
שיקול דעתו )קרי ,החברה או פלרד(.

.10.2.20.5

הסכם מימון בין פיקלשטיין לבק לאומי
לפרטים אודות הסכם זה ראו סעיף  10.2.15לעיל.

.10.2.20.6

כתבי שיפוי ,ביטוח ופטור מאחריות
)א(

כתבי שיפוי  -בהתאם להסכם ההשקעה ,התקשרה פיקלשטיין עם הדירקטורים המכהים בה
מטעמן של החברה ושל פלרד בכתבי שיפוי ,ביטוח ופטור מאחריות )"כתב השיפוי"( .כל
דירקטור אחר מטעם החברה ופלרד יהיה זכאי להתקשר עם פיקלשטיין בכתב שיפוי .סכום
השיפוי אותו תשלם פיקלשטיין ,לכל ושאי המשרה ,במצטבר ,בגין אחד או יותר מהאירועים
המפורטים בכתב השיפוי ואשר לדעת דירקטוריון פיקלשטיין הים צפויים לאור פעילות
פיקלשטיין בפועל בעת מתן ההתחייבות ,לא יעלה על סכום של  5מיליון דולר .פיקלשטיין
התחייבה לשפות את מקבל כתב השיפוי גם כאשר הוא משמש כושא משרה בחברות אחרות,
כאשר הוא ממלא תפקיד כאמור לפי בקשת פיקלשטיין.

)ב(

ביטוח אחריות ושאי משרה – הדירקטורים וושאי המשרה בפיקלשטיין מבוטחים בפוליסת
ביטוח ושאי המשרה של החברה .לפרטים אודות הפוליסה ראו תקה 29א לחלק ד'.

)ג (

פטור – פיקלשטיין פוטרת את ושא המשרה מאחריות בשל הפרת חובת הזהירות כלפיה ,אם
עשתה ברשלות בלבד ,ולמעט אם עשתה בכווה או בפזיזות.
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.10.2.21

הליכים משפטיים
כגד קבוצת פיקלשטיין לא מתהלים כיום הליכים משפטיים מהותיים.

.10.2.22

יעדים ואסטרטגיה עסקית
אסטרטגיית פיקלשטיין היא להעמיק את פעילותה בתחום המתכות בין היתר על ידי הגדלת
יכולותיה היצריות והשיווקיות והרחבת סל המוצרים ,לרבות באמצעות הפעילות במפעל החדש,
באמצעות פיקלשטיין ארה"ב וכן הרחבת קהל הלקוחות בישראל ובחו"ל על ידי העמקת הפעילות
בשווקים אסטרטגיים וכיסה לשווקים חדשים.

.10.2.23

צפי להתפתחות בשה הקרובה
פיקלשטיין ערכת בשה הקרובה להמשך הגדלת יכולת השיווק שלה ,לרבות באמצעות פעילותה של
פיקלשטיין ארה"ב והגדלת הייצור בהתאם ,במקביל להשלמת ההטמעה של תהליכי העבודה עם
הציוד החדש במפעל החדש.

.10.2.24

דיון בגורמי סיכון
להלן גורמי הסיכון העיקריים ,להערכתה של ההלת החברה ,בפעילותה של החברה בעף המתכת:

.10.2.24.1

.10.2.24.2

סיכוי מקרו
)א(

האטה כלכלית ואי ודאות כלכלית בשוק  -האטה כלכלית עשויה להביא לירידה ברמת
הביקושים למוצרי פיקלשטיין ועקב כך לירידה במכירותיה ובמחירי המכירה.

)ב(

חשיפה לשיויים בשערי חליפין –פיקלשטיין חשופה לסיכוים בגין שיויים והפרשים בשערי
חליפין ,היות וחלק מהותי בהכסותיה קוב בדולר ובאירו ,ואילו עיקר הוצאותיה )למעט בגין
חומרי גלם( קובות בש"ח .פיקלשטיין בוחת את היקפי החשיפה שלה ובהתאם לצורך
ולמידת החשיפה מבוצעות פעולות גידור ,בעיקר על ידי עסקאות אקדמה ).(Forward

)ג (

סיכון שיעור ריבית – סיכון הריבית של פיקלשטיין ובע בעיקר מהלוואות לזמן קצר
שהתקבלו הושאות ריבית משתה .לפיקלשטיין אין מדייות מוגדרת לצמצום סיכון שיעורי
הריבית.

)ד(

השלכות התפשטות גיף הקורוה – ראו סעיף  7לעיל.

סיכוים עפיים
)א(

תודתיות בעלות חומרי הגלם –פיקלשטיין תוה להשפעת התודות בעלות חומרי הגלם מהם
מיוצרים מוצריה .תודות מחירים קיצויות משפיעות על מחזור המכירות של פיקלשטיין ,על
עלויות הייצור שלה וכן על שווי המלאי ועלות החזקתו .למעט במקרים בהם מבוצעות עסקאות
הגה על החושת או במקרים בהם ערכו עסקאות עם לקוחות במחיר קבוע לאספקה במשך
מספר חודשים ,פיקלשטיין מתמודדת עם השיויים במחירי חומרי הגלם על ידי מעקב אחר
השיוי במחירי המתכות השוות בעולם ועדכון מחירי המכירה של מוצריה ללקוחות באופן
שוטף על בסיס  ,Cost +בהתאם לרמת המחירים הקיימת בעת קבלת ההזמה מהלקוח.

)ב(

תחרות בתחומי הפעילות – תחום הפעילות של פיקלשטיין מאופיין בתחרות מצד יבואים
מקומיים ויצרים בחו"ל .גידול התחרות מצד המתחרים הקיימים וכיסה בלתי צפויה של
מתחרים חדשים עשויה לגרום לפגיעה בתחי השוק של פיקלשטיין בתחום פעילותה ,לשחיקה
ריאלית במחירי המכירה של מוצריה וכפועל יוצא לפגיעה בתוצאותיה הכספיות ובפעילותה
העסקית .כמו כן ,חשופה פיקלשטיין לירידה במכירות בישראל כתוצאה מייבוא של מוצרים
מעובדים שבעבר היו מיוצרים בישראל.
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)ג (

.10.2.24.3

.10.2.24.4
.10.3
.10.3.1

סיכוי אשראי – יתרות לקוחות וחייבים מפעילות פיקלשטיין מול סוגי לקוחות שוים
ובאזורים גיאוגרפים שוים עלולות להיות מושפעות משיויים כלכליים שיחולו באזורים אלה
וכתוצאה מכך להשפיע על היקף חשיפתה .פיקלשטיין מבצעת הערכה ספציפית לגבי כל לקוח
)בין היתר בהתאם ליסיון העבר עימו( ומקבלת החלטה לגבי היקף האשראי שראוי להעיק
לו ,אם בכלל.

סיכוים מיוחדים לקבוצה
)א(

הון אושי ואשי מפתח – להון האושי בפיקלשטיין השפעה מהותית על יכולותיה וכושר
התחרות שלה בשוק .לפיקלשטיין תלות במכ"ל פיקלשטיין אשר עזיבתו מבלי שימצא לו
תחליף הולם תוך פרק זמן קצר עלולה לפגוע באופן מהותי בתוצאותיה .לפרטים אודות תלות
במר איתן פיקלשטיין ראו סעיף  10.2.13.5לעיל.

)ב(

פעילות במסגרת המפעל החדש  -פיקלשטיין טרם השלימה את המעבר לייצור רציף מלא
במפעלה החדש ועדין עוסקת בתהליכי הטמעה ולימוד של הציוד החדש ואופן העבודה עמו.
הקשיים הובעים ממצב זה ,לרבות עלויות הכרוכות בכך ,קשיים אפשריים בהתאמת כח
האדם הדרש לשם הפעלת הציוד החדש ועלויות הכשרתו של כח האדם ,עלולים להביא
להמשך הפגיעה בתוצאותיה העסקיות של פיקלשטיין .לפרטים אודות המפעל החדש ראו
סעיף  10.2.12.1לעיל.

למידת ההשפעה של גורמי הסיכון המפורטים לעיל על תוצאות פעילות הקבוצה בכללותה ,בהתאם
להערכות ההלת החברה ,ראו סעיף .20.3
עף ההשחזה
כללי
פעילות החברה בעף ההשחזה ,חיתוך וליטוש )"עף ההשחזה"( עשית באמצעות קבוצת גמל,
העוסקת בייצור ובשיווק של מוצרי השחזה ,חיתוך ,וליטוש לתעשיות ולשימושים שוים ללקוחות
בישראל ובחו"ל וכן בשיווק והפצה בישראל של מוצרי קבוצת גמל ומותגים בילאומיים בתחום
הליטוש וכלי העבודה המקצועיים .בישראל ,גמל מהווה יצרן יחיד של מוצרי הקו הקרמי והפלקס
)כהגדרתם בסעיף  10.3.3להלן( .גמל פועלת בארצות הברית באמצעות  ,Abrasic 90 Inc.חברה בת
בבעלות מלאה של גמל הממוקמת במדית איליוי )"אברייסיק"( ו,Camel Grinding Wheels Inc.-
חברה בת בבעלותה המלאה של אברייסיק ,הממוקמת במחוז אוראג' ,קליפוריה )" .("CGWפעילות
המכירות והשיווק של גמל בצפון אמריקה מתבצעת באמצעות אברייסיק ,ו CGW -עוסקת ב-ייצור
מוצרים בתחום הלטש.
החל מחודש מאי  2015ועד ליום  31במרץ  2019הוגדרה גמל כ"חברה בשליטה משותפת" של החברה
ובהתאם להוראות תקן  IFRS11הוצגה בדוחותיה הכספיים של החברה על פי שיטת השווי המאזי
)ראו גם ביאור 11ג' לדוחות הכספיים( .ביום  31במרץ  2019הושלמה עסקה במסגרתה רכשה החברה
את יתרת מלוא הון המיות המופק של גמל ,והחל מהמועד האמור הפכה גמל לחברה מאוחדת של
החברה )ראו גם סעיף  10.3.22.2להלן וביאור 11ג' לדוחות הכספיים(.

.10.3.2
.10.3.2.1

מידע כללי על עף ההשחזה
מבה העף והשיויים החלים בו
קבוצת גמל מתמקדת בייצור ושיווק של מוצרי השחזה ,חיתוך ,וליטוש לתעשיות מגווות ,כגון
תעשיית המתכת ,הביה ,התעופה ,העץ והרכב ,בארץ ובחו"ל וכן בשיווק והפצה בישראל של מותגים
בילאומיים בתחום הליטוש וכלי העבודה המקצועיים .עף ההשחזה מתאפיין בקשת רחבה של
מוצרים ומוצרים משלימים .לשם ייצור המוצרים ,משתמשת קבוצת גמל בחומרי גלם ייחודיים אשר
חלקם מיוצרים על ידי מספר מצומצם של ספקים .שוק מוצרי הליטוש ,החיתוך וההשחזה בעולם
מתאפיין בפיזור משמעותי של יצרים ביויים וקטים כאשר ,למיטב ידיעת החברה ,היקף הפעילות
של שי היצרים הגדולים בעולם מהווה פחות מכ 20%-מכלל השוק.
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בוסף ,קיימת מגמה בעף של מעבר למוצרים באיכות גבוהה יותר ,המאופיית בין היתר ,בפרמטרים
של מהירות ההשחזה או החיתוך ,אורך חיי המוצר ,בטיחות ומראה המוצר.

.10.3.2.2

גורמי הצלחה קריטיים בעף והשיויים החלים בהם
להערכת החברה ,גורמי ההצלחה הקריטיים בעף ההשחזה הם בעיקר (1) :הקפדה על איכות גבוהה
ואמיות המוצרים המשווקים; ) (2ביית סל רחב של מוצרים ומוצרים משלימים; ) (3ידע ויכולות
טכולוגיות מתקדמות ופיתוח מוצרים חדשיים; ) (4קרבה גיאוגרפית ללקוחות והימצאות בשווקים
חדשים; ) (5יסיון וידע רחב בתהליכי הייצור ופיתוח )בין היתר טכולוגי( של המוצרים המיוצרים
והמשווקים ) (6רמת שירות גבוהה ללקוח הסופי.

.10.3.2.3

מחסומי הכיסה והיציאה העיקריים
להערכת החברה ,מחסומי הכיסה העיקריים בעף ההשחזה הים (1) :ידע ,יסיון והבה טכולוגית
של תהליכי ייצור )לרבות לצורך התאמת מוצרים לצרכי הלקוח( ורכש; ) (2הון הדרוש לצורך הקמת
מערך ייצור שעלותו גבוהה ולצורך רכישת מלאי חומרי גלם; ) (3קבלת תקי בטיחות ואיכות
מקומיים וגלובליים; ) (4הקמת מערך שיווק בפריסה רחבה.
מחסומי היציאה העיקריים בעף זה הם (1) :היכולת למכור את קווי הייצור והציוד הקיים; )(2
אחריות יצרן למוצרים המיוצרים; ) (3מגבלת יציאה מהסכמי שכירות ארוכי טווח למתקי המפעל.

.10.3.3

מוצרים ושירותים
מוצרי קבוצת גמל )למעט כלי העבודה המקצועיים המשווקים על ידה( הים מוצרים מתכלים אשר
משמשים בתהליכי ייצור שוים אצל לקוחותיה ,וככלל עלותם מהווה חלק קטן מעלות תהליכי
הייצור של הלקוח .לקבוצת גמל אלפי מוצרים שוים אשר יתן לסווגם לשלושה קווי מוצרים
עיקריים כדלהלן (1) :לטש; ) (2פלקס; ו (3) -קרמי .להלן פירוט בדבר כל קו מוצרים:

.10.3.3.1

לטש -בקו מוצרים זה מיוצרים מוצרים המשמשים בעיקר לתעשיות המתכת ,הרכב ,הביה ,העץ
והזכוכית וכוללים מוצרי פלפ דיסק ) (Flap-Discsחגורות ומוצרי לטש .חומרי הגלם העיקריים
לייצור קו מוצרים זה הם גלילי לטש מחומרים שוים ,אותם רוכשת קבוצת גמל ,ומוצרי לטש קויים
מסוגים שוים המשווקים על ידי קבוצת גמל.

.10.3.3.2

פלקס  -בקו מוצרים זה מיוצרים דיסקים לחיתוך והשחזה המשמשים בין היתר בתעשיות המתכת
והביה .קו מוצרים זה מייצר מוצרים המשווקים בעיקרם לסקטור הקמעואי ומכרים דרך מפיצים,
רשתות הפצה ובתי מסחר .חומרי הגלם העיקריים לייצור קו מוצרי הפלקס הם גרעיים ואבקות,
מלכדים ,רשתות ווזל בקליט.

.10.3.3.3

קרמי  -בקו מוצרים זה מיוצרות בין היתר אבי השחזה אשר ככלל מותאמות ספציפית ללקוח
ולצרכיו בשיטת  .Tailor Madeייצור מוצרי הקו הקרמי כיום על ידי קבוצת גמל היו בעיקר עבור
תעשיית התעופה ,המתכת והרכב .חומרי הגלם העיקריים לייצור המוצרים הקרמיים הם גרעיים
ואבקות ,מלכדים ווזל בקליט .הרכבו המדויק של כל מוצר בקו זה קבע בהתאם לדרישות הלקוח
והשימושים הספציפיים הדרושים לו.

.10.3.3.4

בוסף ,קבוצת גמל משווקת ללקוחותיה הקמעואים כלי עבודה חשמליים מתוצרת יצרים שוים.
עד לסוף שת  2018בוצעה פעילות זו על ידי חברה אחות בקבוצת גמל ,אשר סיימה את פעילותה בסוף
שת  .2018החל מיום  1ביואר  2019מבוצעת פעילות זו בגמל.
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.10.3.4

פילוח הכסות מוצרים
סך הכסות קבוצת גמל בשים  2018 ,2019ו 2017 -הסתכמו בכ 208 -מיליון ש"ח 208 ,מיליון ש"ח ו-
 203מיליון ש"ח ,בהתאמה .כשליש מהכסות קבוצת גמל הין מקו מוצרי הלטש וכשליש מקו מוצרי
הפלקס .לפרטים וספים ראו ביאור 11ג' לדוחות הכספיים.11

.10.3.5

מוצרים חדשים
קבוצת גמל מפתחת באופן שוטף מוצרים חדשים במסגרת שלושת קווי המוצרים המפורטים לעיל על
מת להיטיב את יכולתה להתחרות בשוק המקומי והעולמי ובהתאם לדרישות לקוחותיה.

.10.3.6

לקוחות

.10.3.6.1

לקוחות קבוצת גמל הים מקשת תעשיות רחבה )עץ ,ביה ,מתכת ,רכב ,תעופה ועוד( ,ובין לקוחותיה
מים מפעלי תעשיה מובילים בתחומם וכן בתי מסחר .לקבוצת גמל יש אלפי לקוחות פעילים
בישראל ובחו"ל )בעיקר בארה"ב( ועליהם מים לקוחות הסקטור הקמעואי )מסחרי( ,הצורך בעיקר
מוצרים המשווקים באמצעות מפיצים ,רשתות הפצה ובתי מסחר ולקוחות הסקטור המקצועי,
הצורך בעיקר מוצרים ייחודיים המכרים לעיתים ישירות על ידי קבוצת גמל ללקוח הסופי .בשים
 2019 - 2017היוו המכירות לסקטור הקמעואי למעלה מ 70%-ממכירות קבוצת גמל.

.10.3.6.2

מרבית לקוחותיה של קבוצת גמל הם לקוחות חוזרים שהקשרים עמם הם ארוכי טווח ומבוססים על
היכרות רבת שים .עם זאת ,מעטים הם המקרים ,למעט ביחס לקו הקרמי ,בהם יש לקבוצת גמל
הסכם מסגרת או התחייבות ארוכת טווח לרכישת מוצרים על ידי לקוחותיה .רוב ההתקשרויות
עשות על בסיס הזמות המתקבלות מעת לעת.

.10.3.6.3

לקבוצת גמל אין תלות בלקוח כלשהו.

.10.3.6.4

להלן תוים אודות התפלגות מכירות תחום התעשייה על פי שווקים גיאוגרפיים לשים 2018 ,2019
ו:2017 -
שת 2019
ישראל
צפון אמריקה
אחר )בעיקר אירופה(

.10.3.7

87,345
192,211
29,867

מכירות )באלפי ש"ח(
שת 2018
88,670
183,095
43,698

שת 2017
86,412
155,935
43,812

שיווק והפצה
בישראל משווקת קבוצת גמל את מוצריה לסקטור הקמעואי )בעיקר קו מוצרי הפלקס והלטש(
באמצעות אשי שיווק וסוכי מכירות הפועלים מול בתי מסחר ורשתות שיווק ובארה"ב משווקים
המוצרים בעיקר באמצעות מפיצים וציגי מכירות אזוריים .בסקטור המקצועי ,פועלת קבוצת גמל
בעיקר באמצעות מהדסי אפליקציה הפועלים מול הלקוח הסופי ומתאימים לו )הדסת אפליקציה(
את המוצר המיטבי עבורו )שיטת  .(Tailor Madeלאחר התאמת המוצר ללקוח הסופי ,בסקטור
המקצועי בארץ המכירה עשית בדרך כלל על ידי קבוצת גמל ישירות ללקוח הסופי ואילו בשווקי
היצוא לרבות צפון אמריקה המכירה ללקוח הסופי עשית בדרך כלל באמצעות מפיצים.

.10.3.8

צבר הזמות
בתחום פעילותה של קבוצת גמל ההזמות הין ,בדרך כלל ,לטווחי זמן קצרים וצבר ההזמות איו
בסכומים מהותיים.

11

יצוין ,כי החל מסוף חודש מרץ  2019הפכה גמל לחברה מאוחדת של החברה ,והכסותיה מאוחדות בדוחות
החברה החל מהרבעון השי של שת .2019
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.10.3.9
.10.3.9.1

תחרות
כללי
בסקטור הקמעואי קבוצת גמל תוה לתחרות ,הן בישראל והן בחו"ל ,מול מספר רב של יצרים
ויבואים המספקים מוצרים ברמות איכות שוות ובטווח מחירים רחב .בסקטור המקצועי ,התחרות
מבוססת בעיקר על היכולת להתאים מוצר מיטבי ללקוח על פי צרכיו המיוחדים ,כך שסקטור זה
מתאפיין בעיקר בתחרות על רמת שירות ואיכות המוצר.
עף ההשחזה העולמי מורכב ממספר מצומצם של שחקים גדולים אשר בייהם חברת  ,3Mחברת
 Saint-Gobain Abrasivesוכן מאות יצרים וספים ביויים וקטים ,בייהם קבוצת גמל .למיטב
ידיעתה של החברה ,היקף הפעילות של שי היצרים הגדולים בעולם הוא מוך מ 20% -מכלל השוק.
חלק מהמתחרים של קבוצת גמל הים גם ספקים של קבוצת גמל .קבוצת גמל היה יצרן יחיד
בישראל של מוצרי הקו הקרמי והפלקס .ההלת קבוצת גמל מעריכה כי תח השוק שלה בשוק
המקומי במוצרי הקו הקרמי הוא משמעותי ,אך אין באפשרותה להעריך את היקפו המדויק.
בשווקים בחו"ל גמל היא אחד מבין מאות יצרים ותח השוק שלה הוא שולי.

.10.3.9.2

התמודדות עם תחרות
קבוצת גמל מתמודדת עם התחרות בתחום פעילותה במגוון דרכים ,שלהלן תמציתן:

.10.3.10

)א(

הקפדה על איכות המוצרים )לרבות שיפור אורך חיי המוצר( ,זמי אספקה מהירים ומחיר
אטרקטיבי;

)ב(

אספקת מוצרים מיוחדים על פי בקשת הלקוח והתאמת המוצרים לצרכי הלקוח בשיטת
;Tailor Made

)ג (

קרבה לשווקים המרכזיים באמצעות הקמה או רכישה של חברות בות או חברות בשליטה
משותפת בשווקים כאמור ,הפעלת סוכי מכירות ושמירה על גמישות תפעולית ורמת שירות
גבוהה;

)ד(

קשרים ארוכי טווח עם לקוחות.

עותיות
פעילותה של קבוצת גמל מושפעת מעותיות .לרוב ,בישראל ישה ירידה של כ 15% - 10%-בהיקף
המכירות של מוצרי קבוצת גמל בעות החגים )הייו ,בחודשים ספטמבר-אוקטובר( ,ובצפון אמריקה
)בעיקר באזורים המושפעים מקור קיצוי( ישה ירידה של כ 15% - 10%-בהיקף המכירות בעיקר
בחודשים דצמבר-יואר.

.10.3.11

כושר ייצור
שיעור יצול כושר הייצור בקווי מוצרי הפלקס והקרמי עומד על כ 70% -בממוצע ובקווי הלטש עומד
שיעור יצול כושר הייצור על כ 50% -בממוצע.

.10.3.12
.10.3.12.1

רכוש קבוע ,מקרקעין ומתקים
רכוש קיים
לקבוצת גמל רכוש קבוע המשמש אותה בפעילותה ,לרבות לשם ייצור ,הובלה ואחסה של מוצריה.
המקרקעין עליהם מצאים מפעלי קבוצת גמל וכן משרדיה ומחסיה של קבוצת גמל אים בבעלותה,
כמפורט להלן.
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.10.3.12.2

.10.3.13

הסכמי שכירות
)א(

קבוצת גמל שוכרת מקיבוץ שריד שטח של  24דום המצאים בקיבוץ שריד ,וזאת על פי הסכם
משת  ,2014על תיקויו .תקופת השכירות הוכחית על פי ההסכם היה עד ליום ,1.12.2026
ובוסף קיימת בהסכם אופציה לגמל להארכת השכירות בשתי תקופות וספות ,בות  5שים
כל אחת .דמי השכירות בשת  2019עמדו על כ 178 -אלפי ש"ח לחודש .כל צד להסכם רשאי
להביא את הסכם השכירות לסיומו במקרה בו הצד השי הפר תאי יסודי בהסכם ,והפרה זו
לא תוקה בתוך  30יום מקבלת ההודעה על כך .באפשרותה של גמל להביא את ההסכם לידי
סיום במהלך תקופות האופציה בהודעה בת  24חודשים מראש .במסגרת תיקון להסכם יתה
לגמל אפשרות להשכרת שטחים מסוימים בשכירות משה וכן להחזרת שטחים לקיבוץ
בתאים שקבעו בתיקון.

)ב (

אברייסיק ו CGW -שוכרות שטחים לצורך פעילותן בצפון אמריקה בעלות שתית כוללת של
כ 1.4-מיליון דולר )כולל עלויות לוות(.

מחקר ופיתוח
קבוצת גמל מפתחת באופן שוטף שיפורים למוצריה הקיימים ומוצרים חדשים במסגרת קווי מוצריה
השוים ,על מת להיטיב את יכולתה להתחרות בשוק המקומי והעולמי ובהתאם לדרישות לקוחותיה.
בוסף ,פועלת קבוצת גמל ,מעת לעת ,יחד עם גורמי מחקר ועם יועצים מקצועיים בתעשייה,
שלהערכתה של קבוצת גמל מסייעים לה לשפר את ביצועיה וקו מוצריה.

.10.3.14

כסים לא מוחשיים
לקבוצת גמל סימי מסחר רשומים כגון השם " "CGW-CAMEL GRINDING WHEELSאשר
תוקפו בארה"ב הוא עד לחודש אוקטובר  2025ותוקפו בישראל הוא עד לחודש ובמבר CGW " ,2021
 "ABRASIVESאשר תוקפו בארה"ב עד חודש דצמבר  2029וכן "גמל שריד טכולוגיות חיתוך,
השחזה וליטוש" אשר תוקפו עד לחודש אפריל .2021
לסימי המסחר הרשומים חשיבות רבה ,שכן באמצעותם מזהים הלקוחות את קבוצת גמל .העלויות
שהושקעו בשים האחרוות ברישום סימי המסחר אין מהותיות בעבור קבוצת גמל.

.10.3.15
.10.3.15.1

הון אושי
תרשים מבה ארגוי

מכ"ל
קבוצת גמל
טכולוגיה

ממוה
בטיחות

פעילות
ארה"ב

מהל איכות
מחלקות
תפעול
ולוגיסטיקה
)ישראל(

מחלקות
מהלה
ושיווק
)ישראל(
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מחלקות
תפעול
ולוגיסטיקה
)ארה"ב(

מחלקות
מהלה
ושיווק
)ארה"ב(

.10.3.15.2

מצבת עובדים וותי שירותים
סמוך למועד פרסום דוח זה לקבוצת גמל כ 265 -עובדים וותי שירותים ,מתוכם כ 160 -בישראל וכ-
 105בארה"ב ,לעומת כ 290 -עובדים וותי שירותים בסוף שת ) 2018עיקר הקיטון במצבת העובדים
היה בישראל ,עקב צעדי התייעלות בהם קטה גמל(.

.10.3.15.3

התקשרויות עם עובדים וטיבם של הסכמי העסקה
ככלל ,קבוצת גמל מתקשרת בחוזי העסקה אישיים ,הסכמיי יעוץ או הסכמי יהול עם עובדיה
הבכירים ועובדיה בחו"ל בהם מוסדרים תאי העסקתם בהתאם לתפקידם ,השכלתם ,יסיום
וכישוריהם .ההסכמים האישיים של העובדים מסדירים את תאי השכר והזכויות הלוות על פי דין
המדיה בה הם מועסקים .בחודש מרץ  2016קיבלה גמל הודעה מהסתדרות העובדים הכללית
החדשה ,לפיה לדבריה היא מהווה את ארגון העובדים היציג בקרב החברה .ההלת גמל מצאת
במשא ומתן עם ציגי ההסתדרות.
עד אמצע שת  2019עמד בתוקפו הסכם של קבוצת גמל עם קיבוץ שריד למתן שירותים על ידי הקיבוץ
לקבוצת גמל באמצעות חברי הקיבוץ ,לפיו העמיד קיבוץ שריד לקבוצת גמל את שירותיהם של חברי
קיבוץ לצורך הצבתם בתפקידים שוים בקבוצת גמל ,בכפוף לצרכי קבוצת גמל ולשיקול דעתה
הבלעדי .ההסכם האמור קבע כי הצבת חברי הקיבוץ בקבוצת גמל איה יוצרת או מהווה יחסי עובד-
מעביד בין קבוצת גמל לבין קיבוץ שריד ו/או מי מחברי הקיבוץ .על פי ההסכם ,הקיבוץ יהא אחראי
לשלם לחברי הקיבוץ ולבצע את כל ההפרשות הדרושות על פי הדין ובהתבסס על כך קבעה התמורה.
במסגרת השלמת הסכם ההשקעה השי בגמל )ראו סעיף  10.3.22.2להלן( כס לתוקפו תיקון להסכם
השירותים ,במסגרתו קבע כי עד לסוף שת  2019תקלוט גמל להעסקה ישירה את חברי הקיבוץ אשר
באותה עת סיפקו לה שירותים במסגרת הסכם זה .כון ליום  31בדצמבר  2019הושלמה העברתם של
חברי הקיבוץ להעסקה ישירה כאמור ,והסכם מתן השירותים איו חל עוד בגין ותי שירותים אלו.
במסגרת חתימת הסכם ההשקעה השי בגמל ,בוטל הסכם היהול בין החברה ,שריד  2000וקבוצת
גמל וביטול זה כס לתוקף החל מיום  1בדצמבר  .2018במהלך שת  ,2018עקב סיום כהותם של
ושאי משרה בגמל ,החל מכ"ל החברה לכהן גם כמכ"ל זמי בגמל ,עד לאיתור מכ"ל קבוע וסמכ"ל
הכספים של החברה החל לכהן גם כסמכ"ל כספים בגמל .זאת ,במקביל להמשך מילוי כל תפקידיהם
הקיימים בקבוצה.

.10.3.15.4

תכית תגמול לעובדים בקבוצת גמל
דירקטוריון גמל מאמץ מעת לעת תכיות תגמול שתיות לעובדים וחברי ההלה ,המבוססת בעיקר
על פרמטרים של רווחיות.

.10.3.15.5

השקעה באימוים ובהדרכות
קבוצת גמל מקיימת הכשרות והדרכות מקצועיות שוטפות לעובדיה ,על מת להביא לשיפור
במיומותם )בין היתר בתחום השיווק והמכירות( ,מקצועיותם ולהבטחת עמידה בתקי איכות ורעון
הוראות הבטיחות.

.10.3.15.6

כתבי שיפוי ,פטור מאחריות ופוליסת ביטוח
קבוצת גמל מעיקה כתבי שיפוי ופטור מאחריות לושאי משרה בקבוצת גמל ,שתאיהם כפופים
להוראות הדין ולתקון גמל .כמו כן ,הדירקטורים וושאי המשרה בקבוצת גמל מבוטחים בפוליסת
הביטוח הקבוצתית אותה רכשה החברה ,כמפורט בתקה 29א' לחלק ד'.
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.10.3.16
.10.3.16.1

חומרי גלם וספקים
חומרי הגלם המרכזיים בייצור מוצרי קבוצת גמל הים חומרי גלם סיטטיים וכן מחצבים טבעיים,
והכל כמפורט להלן:
)א(

גרעיים ואבקות  -חומרי גלם אלה מהווים חלק מהתערובת באמצעותה מיוצרים קו המוצרים
הקרמי וקו מוצרי הפלקס .סוג הגרעיים והאבקות המשמשים בכל מוצר מותאמים על פי
תכוות חומרי הגלם ,כגון רמת שחיקה וחספוס ,גודל ,חוזק ,קצב שחיקה ,צבע ועוד .לכל מוצר
מותאם תמהיל ספציפי של התערובת ,בין היתר בהתאם לייעוד המוצר.

)ב(

מלכדים  -חומר גלם זה משמש את קו המוצרים הקרמי וקו מוצרי הפלקס .המלכדים הים
אבקה או וזל ומטרתם לחבר )ללכד( בין חומרי הגלם השוים )כגון אבקות וגרעיים( לצורך
ייצור המוצר הסופי .ישם מספר סוגי מלכדים הבדלים זה מזה בסמיכות החומר ,עמידות
הצבע וכיו"ב.

)ג(

וזל בקליט  -חומר גלם זה משמש בעיקר בקו מוצרי הקרמי וקו מוצרי הפלקס ,ומשמש כחלק
מתהליך ליכוד המוצר.

)ד(

רשתות  -חומר גלם זה משמש בקו מוצרי הפלקס .מוצר הפלקס מכיל רשת )או מספר רשתות
בהתאם לסוג הפלקס וייעודו( המחזיקה את תערובת הגרעיים ,האבקות והמלכדים כמפורט
לעיל ,וותת חוזק לפלקס .סוגי הרשתות בדלים זה מזה בעובי הרשת ,חוזק ,צפיפות וכיו"ב
ומותאמים לכל מוצר בהתאם לייעודו.

)ה(

מוצרי לטש  -בקו מוצרי הלטש קבוצת גמל משמשת בעיקר כ ,Convertor -כלומר קבוצת גמל
רוכשת גלילי לטש מסוגים שוים ,מספקים שוים ומייצרת מהם חגורות המותאמות לצרכי
הלקוח בהתאם לדרישת אורך ,רוחב ,סוג אריזה וכיו"ב.

.10.3.16.2

אין לקבוצת גמל ספק ששיעור הרכישות ממו עולה על  10%מסך רכישות קבוצת גמל מספקיה.

.10.3.16.3

לקבוצת גמל אין הסכמים כתובים עם מרבית ספקי חומרי הגלם אלא הסדרים בעל פה אשר
מתקיימים בפועל שים רבות על פי הזמות אד הוק.

.10.3.17

מימון
קבוצת גמל מממת את פעילותה באמצעות הון עצמי וכן באמצעות מימון ממוסדות בקאיים )בארץ
ובארה"ב( המעמידים לה הלוואות לזמן קצר ,קווי אשראי ) (On Callוהלוואות לזמן ארוך וכן
באמצעות הלוואת בעלים שהעמידה לה החברה.

.10.3.17.1

שיעור ריבית ממוצעת ושיעור ריבית אפקטיבית
להלן תוים לגבי שיעורי ריבית ממוצעת וריבית אפקטיבית בגין הלוואות וקווי אשראי בקבוצת גמל
ליום  31בדצמבר :2019

הלוואות לזמן ארוך
ממקורות בקאיים
ממקורות בקאיים
הלוואות לזמן קצר
ממקורות בקאיים
ממקורות בקאיים

מגון הצמדה

יתרה ליום 31
בדצמבר 2019
)באלפי ש"ח(

ריבית ממוצעת
)משוקללת(
12
ואפקטיבית

שקלי לא צמוד
דולרי

4,484
1,210

3.01%
4.62%

שקלי לא צמוד
דולרי

18,357
15,851

2.01%
4.03%

 12אין הבדל בין הריבית הממוצעת לאפקטיבית.
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.10.3.17.2

אמות מידה פיסיות
להבטחת התחייבויותיה של גמל כלפי בקים מסחריים שוים בישראל ,המסתכמות ,טו ,ליום 31
בדצמבר  2019לסך של כ 18 -מיליון ש"ח ,התחייבה גמל כלפי הבקים ,בין היתר ,כי הוה העצמי
המוחשי לא יפחת מסך של  20מיליון ש"ח .כמו כן ,התחייבה קבוצת גמל כי שיעור ההון העצמי מסך
המאזן לא יפחת מ .20%-כון ליום  31בדצמבר  ,2019עומדת גמל בהתחייבויותיה לפי אמות המידה
האמורות.
בוסף ,לאברייסיק ו CGW-התחייבויות כלפי בק אמריקאי )"הבק האמריקאי"( שהעמיד להן
הלוואה ,המסתכמת ,טו ,ליום  31בדצמבר  2019לסך של כ 4.5 -מיליון דולר ,במסגרתן התחייבו
אברייסיק ו CGW-כי יחס המיוף של אברייסיק )במאוחד( כהגדרתו בהסכם לא יעלה על  ,2.25חוב
אברייסיק לגמל לא יפחת מ 3.65 -מיליון דולר )מתוכו  1.65מיליון דולר בגין הלוואת בעלים שגמל
העמידה לאברייסיק וכ 2 -מיליון דולר בגין יתרות חו"ז שוטפות( ,וכן שהחוב הבקאי לזמן קצר של
אברייסיק ו CGW-לא יעלה על  85%מיתרת הלקוחות בתוספת המוך מבין  55%מערך המלאי או 5
מיליון דולר .כון ליום  31בדצמבר  ,2019עומדות אברייסיק ו CGW-בהתחייבויותיהן לפי אמות
המידה האמורות.

.10.3.17.3

מסגרות אשראי ויתרות אשראי מוצלות
מסגרות האשראי העומדות לרשות קבוצת גמל משתות מעת לעת בהתאם לצרכיה ולסיכומים עם
הגורמים המממים השוים.
לקבוצת גמל מסגרות אשראי כוללות לזמן קצר שהסתכמו כון ליום  31בדצמבר  2019וכון ליום 31
במרץ  2020לסך של כ 56 -מיליון ש"ח .יתרת מסגרת האשראי שוצלה )ביכוי יתרות מזומים( כון
ליום  31בדצמבר  2019מסתכמת לסך של כ 34 -מיליון ש"ח )בדומה למסגרת האשראי שוצלה סמוך
למועד הדוח(.

.10.3.17.4

הלוואת בעלים לגמל
הלוואת הבעלים של החברה לגמל הסתכמה ליום  31בדצמבר  2019לסך של כ 7.8 -מיליון ש"ח
)מתוכה סכום של  5מיליון ש"ח שהועמד לגמל כחלק מהשלמת העסקה לפי הסכם ההשקעה השי(.
סכום הלוואת הבעלים איו צמוד ואיו ושא ריבית .ההלוואה עומדת לפרעון בתשלום אחד ביום 31
בדצמבר  .2024הסכם ההלוואה בין הצדדים קובע אפשרות לדחיית מועד הפרעון וכן סיבות לפרעון
מוקדם או מיידי.

.10.3.17.5

גיוס מקורות מימון וספים
להערכת החברה כון למועד הדוח ,לא יהיה על גמל לגייס מימון וסף לצורך פעילותה השוטפת
במהלך השה הקרובה.

.10.3.18

ערבויות ושעבודים
להלן פירוט ערבויות ושעבודים עיקריים שהעמידה קבוצת גמל:

.10.3.18.1

להבטחת התחייבויותיה של קבוצת גמל לבקים מסחריים בישראל ,שעבדה גמל ,בשעבוד שוטף ,את
כל רכושה וכן שעבדה ,בשעבודים ספציפיים כגד הלוואות לטווח ארוך חלק מהמכוות והציוד שלה.
כמו כן ,להבטחת ההתחייבויות לבק האמריקאי ,שעבדו אברייסיק ו ,CGW-בשעבוד שוטף ,את
כסי המלאי והלקוחות שלהן.

.10.3.18.2

בוסף ,לשם הבטחת עמידתה של קבוצת גמל בתאי האישור של 'מפעל מאושר' בהתאם לחוק לעידוד
השקעת הון ,התשי"ט") 1959-חוק לעידוד השקעת הון"( ,שיעבדה גמל ,בשעבוד שוטף ,לטובת מדית
ישראל ,את כל רכושה.

א39 -

.10.3.19
.10.3.19.1

מיסוי
שומות מס
לגמל שומות סופיות עד וכולל שת  .2016לחברות אברייסיק ו CGW-ישן שומות מס החשבות
כסופיות עד שת  2015כולל.

.10.3.19.2

חוק עידוד התעשייה )מיסים( ,תשכ"ט1969-
גמל היה "חברה תעשייתית" כמשמעות המוח בחוק עידוד התעשייה )מסים( .בהתאם למעמד זה,
זכאית גמל להטבות אשר העיקרית שבהן היא פחת בשיעורים מוגדלים לגבי ציוד המשמש בפעילות
תעשיה.

.10.3.19.3

מפעל מאושר
תיקון החוק לעידוד השקעות הון
בעקבות תיקון לחוק לעידוד השקעות הון )"תיקון  ("68גמל הודיעה לרשות המסים על רצוה לוותר,
החל בשת  ,2011על ההטבות המגיעות לה מכח החוק לעידוד השקעות הון טרם תיקון  ,68ועל רצוה
ליהות מהטבות החוק לעידוד השקעות הון כוסחו לאחר תיקון  .68במסגרת תיקון זה שיעור המס
החל על מרבית הכסותיה של גמל בישראל כ"מפעל מאושר" ,הו .16%

.10.3.19.4

שיעור המס החל על החברות האמריקאיות
החל משת  2018חל על אברייסיק ו CGW-מס חברות )פרוגרסיבי( בשיעור של עד  35%) 21%בשים
 (2016-2017בתוספת מס מדיה ) (Stateבשיעור של  .8.84% - 7.75%בוסף ,בהתאם לאמה למיעת
כפל מס בין ישראל לארה"ב ,חל יכוי מס במקור מדיבידד ,מריבית ומתמלוגים בשיעור של ,12.5%
 17.5%ו ,15% -בהתאמה.

.10.3.20

סיכוים סביבתיים ודרכי יהולם
במסגרת פעילות הייצור של קבוצת גמל בישראל טמוים סיכוים סביבתיים פוטציאלים ,בעיקר
בושא זיהום אוויר ואיכות האוויר הפלט מארובות מפעל הייצור בישראל ובושא טיפול בחומרים
מסוכים .בהתאם לחוק אוויר קי ,תשס"ח 2008 -והתקות שהותקו על פיו ,מפעל גמל דרש לקבל
היתר פליטה ולעמוד בתאים של ההיתר .לגמל היתר פליטה משת  2015וקבוצת גמל עומדת בתאי
ההיתר .בוסף ,בהתאם לחוק החומרים המסוכים ,התש"ג ,1993-מפעל גמל דרש לקבל היתר
רעלים ולעמוד בתאיו .למפעל גמל היתר רעלים משת  ,2013וקבוצת גמל עומדת בתאי ההיתר.
ככלל ,אי עמידה בהוראות הרגולציה הסביבתית עלולה להביא להטלת סקציות כספיות ו/או פליליות
גד קבוצת גמל וושאי משרה בה.

.10.3.20.1

מדייות קבוצת גמל ביהול סיכוים סביבתיים  -קבוצת גמל וקטת פעולות רבות ומשקיעה משאבים
רבים ,בסכומים משמעותיים ,לצורך מיעת פגיעה בסביבה ומיעת סיכוים סביבתיים .במסגרת זו
פועלת קבוצת גמל באופן שוטף לקיום מערכות איכות ,עריכת בדיקות שוות ,הגברת הבטיחות בקרב
עובדיה למיעת תאוות ,בין היתר על ידי אכיפת הלים פימיים בושא ,השקעה בציוד ומתקים
למיעת זיהום קרקע ואויר ולצורכי בטיחות וכיבוי אש ,בקיום הדרכות והרצאות ועוד.
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.10.3.21

מגבלות ופיקוח על פעילות קבוצת גמל

.10.3.21.1

כפיפות לחוקים ספציפיים – קבוצת גמל כפופה לחוק האחריות למוצרים פגומים ,תש"ם .1980-חוק
זה מטיל אחריות על יצרן ויבואן ביחס לזקי גוף שגרמו כתוצאה מפגם במוצר שיוצר .החוק קובע
חובת פיצוי כלפי מי שפגע ואין פקות אם היה או לא היה אשם מצד היצרן והיבואן ,בכפוף למספר
הגות העומדות ליצרים ויבואים ,כמפורט בחוק .פעילות קבוצת גמל בישראל כפופה לחוק שעות
עבודה ומוחה ,התשי"א.1951 -

.10.3.21.2

אישור מפעל חיוי – לגמל אישור מפעל חיוי לפי צו על פי חוק שירות עבודה בשעת חירום תשכ"ז –
 ,1967בתוקף עד יום  31בדצמבר  .2020לפרטים בדבר ההגבלות שהוטלו על ידי הרשויות בישראל
וכח התפשטות גיף הקורוה ראו סעיף  7לעיל.

.10.3.21.3

אתר חיוי  -כון למועד הדוח אתרי הפעילות של קבוצת גמל במדיות איליוי וקליפוריה ,מוגדרים
כ"אתרים חיויים" ,ובהתאם יכולים להמשיך בפעילות ,בכפוף למגבלות וההחיות על פי דין )כגון:
שמירה על מרחק מיימלי בין עובד לעובד ,שמירה על כללי היגייה ,עבודה במשמרות וכיוצ"ב(.
בוסף ,עובדי האתרים ה"ל רשאיים לצאת ממקום מגוריהם לשם הגעה לאתר הפעילות .לפרטים
בדבר המגבלות שהוטלו על ידי הרשויות בקליפוריה ואיליוי וכח התפשטות גיף הקורוה ראו סעיף
 7לעיל.

.10.3.21.4

רישיוות עסק – מפעל גמל בישראל מחויב בקבלת רישיוות עסק לפי חוק רישוי עסקים ,תשכ"ח-
 .1968תוקפו הוכחי של רישיון העסק של גמל הוא עד ליום  31בדצמבר  .2028בוסף ,לפי המידע
שמסר לחברה ,בידי חברות הבות מקבוצת גמל כל האישורים הדרושים להן לשם פעילותן.

.10.3.21.5

פעילות קבוצת גמל בארה"ב כפופה לחוקים שוים במדיות בהן פועלות אברייסיק ו ,CGW-לרבות
חקיקה בעיין אחריות על מוצרים פגומים ,חוקי עבודה ,רישוי עסקים ועוד.

.10.3.21.6

תקיה – החומרים מהם עשויים מוצרי קבוצת גמל עומדים בתקים ישראליים ובילאומיים,
המפרטים דרישות טכיות החלות על מוצרים ,לרבות לעיין מפרטי המוצר ,דרכי הייצור ,אחסון,
תפעול ,אריזה וכד' .כמו כן ,בין היתר ,קבוצת גמל מחזיקה בתקים הבאים :הסמכה של מכון
התקים הישראלי בתקן  ISO 14001:2015שעייו יהול אפקטיבי של סיכוים סביבתיים ותקן ISO
 18001:2007שעייו קיטת אמצעים למימוש מחויבות קבוצת גמל לעובדים ,לבריאותם ולבטיחותם.
בוסף ,לקבוצת גמל הסמכה של מכון התקים הישראלי בתקן  ISO 9001:2015שעייו יהול מערכת
איכותית המותאמת לדרישות הלקוח .לחברת גמל היתר מס'  – 9531סימון מצרך בתו בטיחות עפ"י
דרישות התקן הישראלי ת"י  1836מהדורה פברואר  – 2010לאבי חיתוך ,השחזה למוצרי פלקס
ואבי השחזה קרמיות .גמל חברה בארגון  OSAהבילאומי ) The Organization for Safety of
 (Abrasivesוושאת את תו הבטיחות של ארגון זה .קבוצת גמל מקיימת את הוראות התקיה
הבילאומית כגון תקן  ,EN 13743תקן  EN 12413ותקן  7.1 ANSI Bשעיים הבטחת איכות למוצרי
השחזה )אך ביחס לחלקם היא איה מבוקרת ועל כן איה מחזיקה באישור תקן(.

.10.3.21.7

בקרת איכות – לקבוצת גמל מחלקת אבטחת איכות אשר מבצעת בדיקות שוטפות בכל מחלקות
הייצור ובכל שלבי הייצור בהתאם להלי קבוצת גמל ובהתאם לדרישות התקיה הבילאומית.

.10.3.22
.10.3.22.1

הסכמים מהותיים
הסכם ההשקעה הראשון בגמל
בחודש מאי  2015הושלם הסכם השקעה בין החברה לבין שריד  2000וקבוצת גמל )"הסכם ההשקעה
הראשון בגמל"( אשר במסגרתו השקיעה החברה סכום כולל של  35מיליון ש"ח בתמורה להקצאת
מיות בגמל ובחברה אחות של גמל אשר היוו  30%מההון המופק והפרע ומזכויות ההצבעה בכל
אחת מהן ,בדילול מלא וכן הוקתה לחברה אופציה להגדיל את החזקותיה לשיעור של עד  50%בהן,
בתמורה לסך כולל של עד  28.2מיליון ש"ח ,במקרה שהחברה תבחר לממש את כל האופציה במלואה.
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.10.3.22.2

הסכם ההשקעה השי בגמל
ביום  31במרץ  2019הושלמה עסקה על פי הסכם מיום  5במרץ  2019בין החברה ,שריד  2000וגמל
)"הסכם ההשקעה השי בגמל" או ,בסעיף זה " -ההסכם"( במסגרתה רכשה החברה משריד 2000
את מיות גמל שבבעלות שריד  (70%) 2000בתמורה לסכום כולל של כ 31.25 -מיליון ש"ח ,כך שהחל
ממועד השלמת העסקה כאמור מחזיקה החברה במלוא מיות גמל והיה בעלת המיות היחידה בה.
בהסכם קבע כי סכום התמורה ישולם לשריד  2000על ידי החברה ,בשי תשלומים )שלא יישאו
הפרשי הצמדה וריבית( כמפורט להלן:
א .סך של כ 15.25 -מיליון ש"ח שולם במועד ההשלמה ) 31במרץ ;(2019
ב .סך של  16מיליון ש"ח ישולם עד ליום  31בדצמבר  .2020ביום  31לדצמבר  2019חתמו הצדדים
על תיקון להסכם לפיו הופחת סכומו של תשלום זה לכ 15.8 -מיליון ש"ח והוא פרע במלואו
במועד חתימת התיקון.
במסגרת העסקה פרעה גמל לקבוצת שריד חובות שוטפים בסך )טו( של כ 3.7 -מיליון ש"ח וקבוצת
שריד מחלה לגמל על יתרת חוב בגין דמי יהול ,בסך של כ 3 -מיליון ש"ח.
עם השלמת העסקה כסו לתוקף תיקוים להסכמים שבין גמל לקבוצת שריד )הזכרים בסעיפים
10.3.15.3לעיל(.
ההסכם כולל התחייבויות של שריד  2000והקיבוץ לשיפוי החברה ביחס לחבויות מסוימות שהוגדרו
בו .עם השלמת ההסכם כס לתוקפו ויתור הדדי של הצדדים על טעות ותביעות בקשר עם הסכם
ההשקעה הראשון בגמל .כמו כן ,עם השלמת ההסכם והפיכתה של החברה לבעלת המיות היחידה
בגמל ,בוטלו הוראות הסכם ההשקעה הראשון בגמל שעיין החזקותיהם המשותפות של הצדדים
בגמל ויהולה וכן בוטל הסכם היהול שבין החברה ,שריד  2000וגמל )בתוקף מיום  1בדצמבר .(2018

.10.3.22.3

כתבי שיפוי ,פטור מאחריות ופוליסת ביטוח
בהתאם לכתב שיפוי ופטור מאחריות בקבוצת גמל )"כתב השיפוי"( ,אשר אומץ בעת השלמת הסכם
ההשקעה הראשון בגמל ,סכום השיפוי אותו תשלם קבוצת גמל ,לכל ושאי המשרה ,במצטבר ,בגין
אחד או יותר מהאירועים המפורטים בכתב השיפוי ואשר לדעת דירקטוריון קבוצת גמל הים צפויים
לאור פעילות קבוצת גמל בפועל בעת מתן ההתחייבות ,לא יעלה על סכום של  5מיליון דולר.
ביטוח אחריות ושאי משרה – הדירקטורים וושאי המשרה בקבוצת גמל מבוטחים בפוליסת ביטוח
דירקטורים וושאי משרה של החברה .לפרטים אודות הפוליסה ראו סעיף 29א לחלק ד' לדוח
התקופתי.
פטור – קבוצת גמל פוטרת את ושא המשרה מאחריות בשל הפרת חובת הזהירות כלפיה ,אם עשתה
ברשלות בלבד ,ולמעט אם עשתה בכווה או בפזיזות.

.10.3.22.4

לפרטים אודות הסכם השכירות של גמל עם קיבוץ שריד ראו סעיף  10.3.12.2לעיל.

.10.3.22.5

לפרטים אודות הסכם למתן שירותים לגמל באמצעות חברי קיבוץ שריד ,אשר היה בתוקף עד אמצע
שת  ,2019ראו סעיף  10.3.15.3לעיל.

.10.3.22.6

לפרטים בדבר תאי הסכם המימון של אברייסיק ו CGW-עם הבק האמריקאי ראו סעיף 10.3.17.2
לעיל.

.10.3.23

הליכים משפטיים
כגד קבוצת גמל לא מתהלים כיום הליכים משפטיים מהותיים.
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.10.3.24

יעדים ואסטרטגיה עסקית
אסטרטגיית קבוצת גמל היא להרחיב ולהעמיק את פעילות השיווק שלה בארה"ב ובישראל וכן את
פעילות הייצוא ,הן ללקוחות הסקטור המקצועי והן ללקוחות הסקטור הקמעואי.

.10.3.25

דיון בגורמי סיכון
להלן גורמי הסיכון העיקריים ,להערכתה של ההלת החברה ,בפעילותה של החברה )באמצעות
קבוצת גמל( בעף ההשחזה:

.10.3.25.1

סיכוי מקרו
)א( האטה כלכלית ואי ודאות כלכלית בשוק  -האטה כלכלית עשויה להביא לירידה ברמת הביקושים
למוצרי קבוצת גמל ועקב כך לירידה במכירות קבוצת גמל ובמחירי המכירה.
)ב( התפשטות גיף הקורוה -ראו סעיף  7לעיל.
)ב( חשיפה לשיויים בשערי חליפין – קבוצת גמל חשופה לסיכוים בגין שיויים והפרשים בשערי
חליפין ,היות ומרבית הכסות קבוצת גמל קובות בדולר ,ואילו חלק מהותי מהוצאות קבוצת
גמל קובות בש"ח או באירו .קבוצת גמל וקטת בפעילות הגה באמצעות חוזי אופציה לעסקאות
עתידיות במטרה לצמצם השפעת סיכון זה על תזרים המזומים שלה.
)ג( סיכון שיעור ריבית – סיכון הריבית של קבוצת גמל ובע בעיקר מהלוואות בקאיות שהתקבלו
הושאות ריבית משתה .לקבוצת גמל אין מדייות מוגדרת לצמצום סיכון שיעורי הריבית.

.10.3.25.2

.10.3.25.3

.11
.11.1

סיכוים עפיים
)א(

סיכוי אשראי – הכסות קבוצת גמל ובעות ממספר רב של לקוחות בפיזור גדול .קבוצת גמל
בוחת באופן שוטף הערכות אשראי של לקוחות ומקבלת מחלקם ערבויות אישיות בהתאם
להערכת הסיכון ולגובה האשראי .כמו כן ,קבוצת גמל מבטחת את עצמה ,באופן חלקי ,בביטוח
אשראי.

)ב(

תודתיות בעלות חומרי הגלם – קבוצת גמל תוה להשפעת תודות בעלות חומרי הגלם
העיקריים מהם מיוצרים מוצריה )בעיקר גרעיים( .תודות מחירים קיצויות משפיעות על
עלויות הייצור של קבוצת גמל וכן על שווי המלאי ועל צרכי ההון החוזר של קבוצת גמל.
יכולתה של גמל להתמודד עם סיכון זה היה מוגבלת ,בעיקר באמצעות העלאת מחירי המכירה
ללקוחותיה.

למידת ההשפעה של גורמי הסיכון המפורטים לעיל על תוצאות פעילות הקבוצה בכללותה ,בהתאם
להערכות ההלת החברה ,ראו סעיף  20להלן.
השקעות וספות
כללי
לקבוצה השקעות וספות ,שאין כללות בתחומי הפעילות המפורטים לעיל .כון לשת  2019ולמועד
הדוח כוללות בעיקר את ההשקעות המפורטות בסעיף זה להלן.
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.11.2

השקעת עודפי זילות על ידי החברה
החברה והגת להשקיע ,מעת לעת ובהתאם למצב שווקי ההון ,באפיקי השקעה פיסיים שוים ,וזאת
על מת לשמור על ערך כסיה הזילים ובמטרה לייצר תשואה עודפת על אפיקי ההשקעה בפיקדוות
הכספיים ,כאשר הדבר רלווטי .כון ליום  31בדצמבר  2019לחברה )סולו( לא היו השקעות באפיקי
השקעה בשוק ההון ויתרת המזומים של החברה )סולו( הסתכמה לסך של כ 34.5 -מיליון ש"ח .לאחר
מועד הדוח על המצב הכספי הושקעו סך של כ 5 -מיליון ש"ח מתוך יתרה זו באפיקים מייתים
ובאגרות חוב קוצריות אשר מרביתן מדורגות בעלות מח"מ קצר )עד מח"מ של שתיים(.
היהול השוטף של השקעת עודפי הזילות של החברה מבוצע על ידי ההלת החברה ,במסגרת מגבלות
השקעה המאושרות מעת לעת על ידי דירקטוריון החברה .החלטות ההשקעה והערכות ביחס להמשך
כדאיות השקעה במסלול מסוים מתבצעות באופן שוטף על ידי ההלת החברה ,תוך בחית תאי השוק
וצרכי החברה ובשים לב לשמירת גמישות לחברה במימוש הכסים הפיסיים .החברה מתייחסת
לכל הכסים הפיסים האמורים ככסים פיסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד.
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מידע וסף אודות פעילות הקבוצה בכללותה

.12

רכוש קבוע ,מקרקעין ומתקים
החברה שוכרת מצד ג' שטחי משרדים בבין "פלטיום" ברח' הארבעה  21בתל אביב ,לרבות שטחים
לווים הכוללים חיות ומחסן ,בסכומים שאים מהותיים .תקופת השכירות הוכחית היה עד סוף
חודש יוי  2024ולחברה תוות אופציות להאריך את תקופת השכירות בשתי תקופות וספות בות 3
שים כל אחת .חלק מהשטח ששוכרת החברה מושכר על ידה בשכירות משה לצדדים שלישיים,
לרבות חברות בות ,בתאים המקבילים לתאי השכירות הראשית של החברה.

.13
.13.1

הון אושי
כללי
פעילות החברה מתבצעת באמצעות מטה יהולי ,הכולל ,בין היתר ,יו"ר דירקטוריון פעיל ,מכ"ל,
סמכ"ל כספים ועובדים וספים.
כון למועד דוח זה מועסקים בחברה  7עובדים.
לפרטים בושא ההון האושי בלידר קרואטיה ,בפיקלשטיין ובקבוצת גמל ,ראו סעיפים ,9.2.4
 10.2.13ו 10.3.15 -בהתאמה ,לעיל ,לפרטים בושא ההון האושי בקבוצת אטראו שוקי הון ראו סעיף
 11לספח א' .התיאור בסעיף  13זה להלן מתייחס לושא ההון האושי בחברה עצמה בלבד ,אלא אם
צוין אחרת.

.13.2

תלות בעובדים
לקבוצה אין תלות בעובד מסוים ,למעט כמפורט להלן:
לפרטים אודות תלות בושאי משרה בקבוצת ילין-לפידות ,ראו סעיף  8.8.6לספח א'.
לפרטים אודות תלות פיקלשטיין בושא משרה ,ראו סעיף  10.2.13.5לעיל.

.13.3

תכיות אופציות

.13.3.1

החברה והגת לשלב במערך התגמול של עובדיה ועובדי הקבוצה תכיות הקצאה של אופציות בלתי
סחירות ,היתות למימוש למיות החברה.

.13.3.2

תכית האופציות של החברה ,אשר הייתה בתוקף במהלך שת  2019הסתיימה בחודש פברואר ,2020
וכל האופציות שהיו בתוקף כון ליום  31בדצמבר  2019מומשו עד ליום  15ביואר  .2020לפרטים
אודות תכית הקצאת האופציות של החברה ,ראו ביאור 22ג' לדוחות הכספיים.

.13.3.3

לעיין תכית תגמול בפיקלשטיין ,ראו סעיף  10.2.13.4לעיל.

.13.3.4

לעיין תכית תגמול בקבוצת גמל ,ראו סעיף  10.3.15.4לעיל.

.13.3.5

לעיין תשלום מבוסס מיות לושאי משרה בקבוצה ,ראו תקה  21בחלק ד'.

.13.4
.13.4.1

הסכמי העסקה ותגמול של ושאי משרה
ככלל ,עובדי החברה ,לרבות ושאי המשרה הבכירה ,מועסקים על פי הסכמי העסקה אישיים .לעובדי
החברה פוליסות ביטוח מהלים אישיות ו/או הים עמיתים בקרות פסיה ,הכוללות הפרשות של
החברה להתחייבות בגין סיום יחסי עובד  -מעביד והים זכאים לקרן השתלמות ,וזאת כחלק מתאי
העסקתם.
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.13.4.2

מר ליאור בן ארצי )"בן ארצי"( מכהן כמכ"ל החברה החל מחודש מאי  2013וכמכ"ל אטראו החל
מחודש יולי  .2016החל מחודש אוגוסט  2018וכון למועד דוח זה מכהן בן ארצי גם כמכ"ל זמי
בגמל ,עד לאיתור מכ"ל קבוע .בוסף מכהן בן ארצי כדירקטור בפיקלשטיין ,בחברות מקבוצת גמל
ובחברות מקבוצת אטראו שוקי הון.
מר יצחק אפלויג )"אפלויג"( מכהן החל משת  2010כיו"ר דירקטוריון פעיל בחברה והחל מחודש
ובמבר  2016מכהן גם כיו"ר אטראו .בוסף מכהן אפלויג כיו"ר דירקטוריון או דירקטור
בפיקלשטיין ,בחברות מקבוצת גמל ובחברות מקבוצת אטראו שוקי הון.
לפרטים אודות התקשרות חברות הקבוצה עם בן ארצי ואפלויג ,ראו ביאור  32לדוחות הכספיים וכן
תקה  21בחלק ד'.

.13.5

מדייות תגמול
בהתאם להוראות חוק החברות )תיקון מספר  ,(20התשע"ג  ,2012 -אימצה החברה מדייות תגמול
לעיין תאי כהוה והעסקה של ושאי משרה בחברה .מדייות התגמול המעודכת של החברה אושרה
על ידי דירקטוריון החברה ביום  19ביואר  ,2020לאחר אישור ועדת התגמול ,בהתאם לסמכות
הדירקטוריון מכח סעיף 267א)ג( לחוק החברות וזאת לאחר שבאסיפה הכללית של החברה שהתכסה
ביום  13ביואר  2020לא התקבל הרוב הדרש לצורך אישור מדייות התגמול .לפרטים אודות
מדייות התגמול של החברה ,ראו דיווח מיידי בדבר כיוס אסיפה מיום  5בדצמבר ) 2019אסמכתא:
.(2019-01-118882

.14

הון חוזר
ההון החוזר של החברה )במאוחד( ליום  31בדצמבר  2019כולל בעיקר מזומים ושווי מזומים בסך
של כ 50,7801 -אלפי ש"ח ,לקוחות בסך של כ 42,546 -אלפי ש"ח ,מלאי של כ 48,819 -אלפי ש"ח
ביכוי אשראי לזמן קצר וחלויות שוטפות של הלוואות בסך כ 36,785 -אלפי ש"ח ,ספקים וותי
שירותים בסך כ 17,105 -מיליון ש"ח ,חלויות שוטפות של התחייבויות בגין חכירות בסך כ3,777 -
מיליון ש"ח וביכוי זכאים ויתרות זכות בסך כ 18,435 -מיליון ש"ח.

כסים שוטפים
התחייבויות שוטפות
עודף הכסים השוטפים על
ההתחייבויות השוטפות

.15
.15.1

הסכום שכלל בדוחות הכספיים
ליום 31.12.2019
)אלפי ש"ח(
148,413
)(76,102
72,311

מימון
כללי
פעילות החברה ממומת מהון עצמי ומחוב המורכב מאגרות חוב הרשומות למסחר בבורסה.
לפרטים אודות מימון לידר קרואטיה ,פיקלשטיין וקבוצת גמל ,ראו סעיפים  10.2.15 ,9.2.6ו-
 ,10.3.17בהתאמה ,לעיל .לפרטים אודות מימון קבוצת אטראו שוקי הון ,ראו סעיף  13בספח א'.
התיאור בסעיף  15זה להלן מתייחס לושא מימון החברה עצמה בלבד ,אלא אם צוין אחרת.
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.15.2

להלן מידע בדבר הסכמי האשראי המהותיים וסדרות אגרות החוב של החברה ,שהים בתוקף במועד
דוח זה וליום  31בדצמבר :2019
תאגיד לווה
סך החוב המקורי )באלפי ש"ח(
מועד טילת ההלוואה
סך החוב בספרי החברה )באלפי ש"ח(
ליום 31.12.19
מטבע ההלוואה
תאור החוב
מאפייי המלווה

החברה
120,000
 12בובמבר 2019
118,759
שקלי
אגרות חוב )סדרה ז'(.
הפקה לציבור

ריבית בשת 2019

ריבית קובה  ,1.86%ריבית אפקטיבית 2.15%

מגון הצמדה

ללא הצמדה

תאי ההלוואה
לוח הסילוקין

מגבלות החלות על התאגיד  -התיות
פיסיות ,התחייבויות מרכזיות ועילות
עיקריות להעמדה לפירעון מיידי

עמידה בהתיות

בטחוות שהועמדו לטובת המלווה

הקרן פרעת בשבעה תשלומים שתיים שווים ,החל
מיום  15באוקטובר  2021ועד יום  15באוקטובר 2027
)תשלום אחרון(.
הריבית הצבורה תשולם ב 8 -תשלומים שתיים
שווים החל מיום  15באוקטובר  2020ועד ליום 15
באוקטובר ) 2027תשלום אחרון(.
החברה מתחייבת כלפי מחזיקי אגרות החוב )סדרה
ז'( לעמוד ביחסים הפיסים במועד בדיקתם כמפורט
להלן (1) :ההון העצמי) 13של החברה )כולל זכויות
מיעוט( לא יפחת מסך של  170מיליוי ש"ח.
) (2יחס החוב הפיסי טו ל CAP -טו ,14לא יעלה על
.67.5%
בדיקת עמידת החברה בהתיות הפיסיות תבוצע
במועד פרסום הדוחות הכספיים של החברה )על פי
תוים הכלולים בדוחות הכספיים הכוים לתאריך
חתימת הדוח(.
למידע וסף ראו ביאורים 20ד') (1ו23-ב'))(1ב(
לדוחות הכספיים.
על בסיס דוחותיה של החברה ליום  31בדצמבר 2019
עומדת החברה ביחסים הפיסיים האמורים.
 ההון העצמי של החברה )כולל זכויות מיעוט( כוןליום  31בדצמבר  2019עומד על סך של275,263 :
אלפי ש"ח.
 יחס החוב הפיסי טו ל CAP -טו ליום 31בדצמבר  2019עומד על :כ.34.1% -
לתיאור הבטחוות שיתו למחזיקי אגרות החוב ראו
ביאורים 20ד') (1ו23-ב'))(1ב( לדוחות הכספיים.

 13כהגדרתו בסעיף  5.5.3בשטר האמות מיום  10בובמבר  2019כפי שפורסם במסגרת דוח הצעת המדף מיום 11
בובמבר ) 2019מס' אסמכתא (2019-01-109957 :שהאמור בו מובא בדוח זה על דרך ההפיה )להלן" :שטר האמות"(.
 14כהגדרתם בסעיף  5.5.3בשטר האמות.
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.15.3

מסגרות אשראי בקבוצה
כון ליום  31בדצמבר  2019ולמועד הדוח לחברה ולחברות הבת אטראו ולידר קרואטיה ,אין מסגרות
אשראי בקאי .לפרטים אודות הסדר המאפשר לחברה קבלת אשראי לזמן קצר בסך של עד  5מיליון
ש"ח מבעלת השליטה בחברה ,ראו ביאור 32ה' לדוחות הכספיים וכן תקה )22א( בפרק ד' .לפרטים
אודות מסגרות אשראי בקאי עצמאיות של פיקלשטיין וקבוצת גמל ,ראו סעיפים  10.2.15ו10.3.17 -
לעיל .לפרטים אודות לפרטים אודות הסדר המאפשר לאטראו לקבל אשראי לזמן קצר בסך של עד
 10מיליון ש"ח מהחברה ,ראו תקה )22א( בפרק ד'

.15.4

ריבית ממוצעת ואפקטיבית על הלוואות
להלן שיעור הריבית הממוצעת והריבית האפקטיבית על הלוואות של החברה ,שהין לזמן ארוך ,אשר
היו בתוקף במהלך שת  ,2019ושאין מיועדות לשימוש ייחודי בידי החברה:
הלוואות לזמן ארוך
המקור
שיעור ריבית אפקטיבית
שיעור ריבית ממוצעת
8.55%
4.45%
אג"ח ה' )*(
20.77%
1.70%
אג"ח ו' )*(
2.15%
1.86%
אג"ח ז'
6.94%
1.64%
הלוואה מבל"ל )*(
)*( כולל הקדמת תשלום כתוצאה מפדיון מוקדם .בימים  22בובמבר  2019ו 5 -בדצמבר ,2019
בהתאמה בוצעו פדיוות מוקדמים מלאים ,ביוזמת החברה של יתרות אגרות החוב )סדרה ה'( ו-
)סדרה ו'( .לפרטים וספים ראו דיווחים מיידים מהימים  17בובמבר ) 2019מס' אסמכתא2019- :
 (01-111871ו 21 -בובמבר ) 2019מס' אסמכתא ,(2019-01-113329 :שהאמור בהם מובא בדוח זה על
דרך ההפיה.

.15.5

לפרטים וספים אודות אגרות החוב )סדרה ז'( ראו פרק ה' בדוח הדירקטוריון וביאור  20לדוחות
הכספיים.

.15.6

החברה מעריכה כי במהלך שת  2020לא תידרש לגיוס מקורות וספים לצורך תפעול עסקיה
השוטפים.

.16

מיסוי
לפרטים בדבר המיסוי החל על החברה ועל החברות המאוחדות ,ראו ביאור  21לדוחות הכספיים.

.17

הסכמים מהותיים
במהלך העסקים הרגיל של פעילותה כחברת השקעות והחזקות והגת החברה להתקשר ,במישרין
ובאמצעות חברות הקבוצה ,בהסכמי השקעה בתאגידים ומיזמים ,הסכמים לשיתוף פעולה עם בעלי
זכויות אחרים באותם תאגידים ומיזמים ,הסכמים למכירה ומימוש החזקותיה וכדומה.
לפרטים אודות הסכמים מהותיים בתחומי הפעילות של החברה וביחס להשקעה בהם ,ראו סעיפים
 10.2.20ו 10.3.22 -וסעיף  15לספח א'.
להלן ציון הסכמים מהותיים וספים של החברה:

.17.1

לפרטים אודות אגרות החוב )סדרה ז'( ,ראו ביאור  20לדוחות הכספיים;

.17.2

לפרטים אודות הסדרי פטור ,שיפוי וביטוח ושאי משרה בקבוצה ,ראו תקה 29א בחלק ד';
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.17.3

הסכם יהול של החברה עם אטראו
החל מיום  1בובמבר  2016מעיקה החברה שירותי יהול לאטראו מכח הסכם שירותי יהול ,אשר
תוקפו הוכחי היו עד ליום  31באוקטובר ) 2022כאשר לכל צד תוה הזכות לסיים את הסכם היהול
באמצעות הודעה מוקדמת בת  90יום( .לפי הסכם היהול מעיקה החברה לאטראו את השירותים
הבאים (1) :שירותי ושאי משרה ,הכוללים שירותי יו"ר דירקטוריון בהיקף של כ 30% -משרה )ראו
הערה להלן( ,שירותי מכ"ל בהיקף של כ 30% -משרה ,שירותי סמכ"ל כספים בהיקף של כ50% -
משרה ושירותי חשבות בהיקף של כ 50% -משרה; ) (2שירותים וספים הכוללים שירותי ייעוץ משפטי
פימי ומזכירות חברה ,שירותי ההלת חשבוות )לרבות חשבות שכר עבור החברות המוחזקות של
אטראו( ,שירותי גזברות ושירותי מזכירות וכן שירותי ייעוץ יהולי ,כלכלי וחשבואי אשר ייתו על
ידי ושאי המשרה המעיקים את שירותי ושאי המשרה .הסכם היהול כולל מגוים לעדכון דמי
היהול ,במקרה של עלייה בעלות לחברה )בכפוף למגבלות שקבעו בהסכם( וכן במקרים של הפסקת
שירותים מסוימים ו/או הפחתת שיעורם .בגין התקופה שהחל מחודש אוקטובר  ,2019שירותי יו"ר
הדירקטוריון אים מועקים עוד לאטראו במסגרת הסכם היהול ,וזאת בהתאם למגון בהסכם
היהול לפיו יתן להעביר ותן שירותים להעסקה ישירה באטראו ,בעלות זהה עבור אטראו.
הסכם היהול קובע כי בתמורה לשירותים תשלם אטראו לחברה דמי יהול חודשיים בסך כולל של
כ 134 -אלפי ש"ח ,כשסכום זה צמוד לעליית מדד המחירים לצרכן ,על פי המדד הידוע במועד
התשלום בפועל לעומת מדד חודש ספטמבר  2016ובכפוף לשיויים לסכום דמי היהול בהתאם
להוראות ההסכם .לאחר הוצאת שירותי יו"ר הדירקטוריון מגדר הסכם היהול כאמור ,הופחת
הסכום האמור לכ 111 -אלפי ש"ח בחודש .בשת  2019שילמה אטראו לחברה מכח הסכם היהול
דמי יהול בסך כולל של כ 1,431 -אלפי ש"ח )שת  2018כ 1,530 -אלפי ש"ח ושת  1,606 -2017אלפי
ש"ח(.

.18

הליכים משפטיים
לפרטים אודות הליכים משפטיים מהותיים ראו ביאור 23ג' לדוחות הכספיים.

.19

יעדים ואסטרטגיה
במסגרת פעילותה לפיתוח השקעות קיימות בכוות החברה להמשיך ולהתמקד בפיתוח וטיוב
השקעותיה בפיקלשטיין ובקבוצת גמל וכן להמשיך בחיזוק ובהרחבת פעילות הקבוצה בתחומי
עיסוקה הקיימים בשוק ההון .במקביל ,פועלת החברה למימוש יתרת החזקותיה בכסי הדל"ן
בקרואטיה וכן לאיתור השקעות חדשות ,לרבות השקעות חדשות של חברות הבת של החברה
שלהערכת ההלת החברה הין בעלות פוטציאל צמיחה משמעותי ,בעיקר בתחומי השירותים
והתעשייה ,בכפוף למגבלות החלות עליה.
כווות החברה ומטרותיה המפורטות בסעיף זה ,לרבות ביחס ליעד למימוש חלק מהכסים הקיימים
ומדייות ההשקעות של החברה ,הין בגדר מידע צופה פי עתיד ,המבוסס ,בין היתר ,על הערכות
החברה לגבי התפתחותה הכלכלית והעסקית של הקבוצה ,בהתחשב ביסיון העבר שלה ,הערכות
החברה בדבר חברות ישראליות המהוות יעד פוטציאלי להשקעה של החברה ותאיהן המקובלים של
עסקאות השקעה כאמור ובדבר האפשרויות העומדות בפי הקבוצה למימוש כסיה .ייתכן כי בפועל
ההערכות האמורות לא תתממשה או שתתממשה באופן שוה מהותית מכפי שצופה החברה במועד
זה ,וזאת ,בין היתר ,בשל שיויים בתאי השוק הרלווטיים למימוש חלק מהכסים הקיימים כאמור,
שיויים בהיקף ו/או באופי עסקאות ההשקעה הזמיות בשוק הישראלי ,שיויים במדייות ההשקעות
של החברה לרבות עקב שיוי בתאי השוק כאמור או בתאים הוגעים לחברה עצמה ,השלכות משבר
הקורוה ,התממשותם של אחד או יותר מגורמי סיכון הזכרים בסעיף  20להלן ועוד.
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.20

דיון בגורמי סיכון
כחברת השקעות ,סיכוי השוק להם חשופה הקבוצה הים ,בין היתר ,גזרת של סיכוי השוק של
החברות המוחזקות של החברה ,בהתאם לתחומי פעילותן .לפרטים אודות גורמי הסיכון להם השפעה
על תחום שוק ההון ,על תחום הדל"ן ועל תחום התעשייה ,וכן להערכת החברה בדבר מידת השפעתם
של סיכוים אלו על פעילות הקבוצה בכללותה ,ראו סעיף  18לספח א' ,סעיפים  10.2.24 ,9.2.11ו-
 10.3.25לעיל וסעיף  20.3להלן.
בוסף ,יתן לציין מספר גורמי סיכון כלליים ,העשויים להשפיע על כל תחומי הפעילות של הקבוצה
באופן רוחבי ,אשר עיקרם כדלקמן:

.20.1

סיכוי מקרו

.20.1.1

המצב בכלכלה העולמית :לחברות הקבוצה פעילות עסקית בישראל ובשווקים העולמיים ,ולפיכך
התפתחויות בשווקים אלו ,הכוללת כיסה למיתון גלובלי ,שיויים בשוק האשראי העולמי ,תודתיות
בשערי יירות ערך ובשערי החליפין וכן התפתחויות מקומיות ,משפיעות ועלולות להמשיך להשפיע
על התוצאות העסקיות של החברה והחברות המוחזקות שלה ,על זילות החברה ,שווי כסיה ,יכולת
מימוש כסיה ,יכולתה לגייס מימון כמו גם על תאי המימון.

.20.1.2

שיויים בשווקי ההון :לחברה השקעות מהותיות בחברות מוחזקות ואחרות ,אשר מיותיהן של חלק
מהן רשום למסחר בבורסה או שהין פעילות ביהול השקעות בבורסות ולפיכך ערך החברות בשוק
מושפע ,בין היתר ,משיויים ומגמות בשווקי ההון בארץ ובעולם .במקרה של ירידה בשערי המיות,
שאיה בעלת אופן זמי ,עשויים להיפגע רווחיות החברה וערך כסיה ,במישרין ו/או בעקיפין.
הגורמים אשר עשויים לגרום לירידת שערים כאמור הים ,בין היתר ,גורמים שאים בשליטת החברה
ואין ביכולתה לחזות אותם כגון :מצב השווקים הפיסים בעולם ,שיוי לרעה במצב הביטחוי ו/או
הפוליטי בישראל ,האטה כלכלית בארץ ובעולם ,איפלציה ,עלייה בשיעורי הריבית וכיו"ב .ראו גם
סעיף  7לעיל.

.20.1.3

חשיפה לשיוי שערי מטבע ,ריבית ואיפלציה :החברה והחברות המוחזקות על ידה לרבות אלו
הפועלות בחו"ל ,חשופות לשיויים בשיעורי הריבית )בעיקר עקב הלוואות צמודות לפריים ולליבור(,
לשיויים בשיעור האיפלציה ,ולשיויים בשערי החליפין )בעיקר עקב שווי מלאי מקרקעין המדד
במט"ח )אירו( וכן עקב העובדה כי חלק מהותי מהכסות בתחום התעשייה קובות בדולר בעוד חלק
מהוצאות תחום התעשייה קוב בש"ח( .שיויים אלו עלולים להשפיע באופן ישיר על כסיה הזילים
של הקבוצה ,התחייבויותיה ותוצאותיה העסקיות.

.20.1.4

התפשטות גיף הקורוה :התפשטות גיף הקורוה מהווה סיכון מאקרו כלכלי גלובלי ומשרה אי
וודאות באשר לפעילות הכלכלית העתידית בעולם ולהשפעות העתידיות הצפויות על השווקים.
פוטציאל הזק של התפשטות וירוס ה"קורוה" לצמיחה ולכלכלה תלוי ,בין היתר ,במידת המהירות
בטיפול בגיף והיכולת למגר את התפשטותו בעולם .לאירוע האמור ולפעולות הקטות על ידי
המדיות השוות כאמור השלכות משמעותיות על כלכלות רבות כמו גם על שווקי ההון בעולם .בוסף,
המשך התפשטות גיף הקורוה עלול לפגוע בתחזית הצמיחה העולמית וכן לגרום למיתון עולמי.
כחברת החזקות חשופה החברה להשלכות רוחביות משתות על כלל תחומי פעילותה ,שעשויות לבוא
לידי ביטוי באופים הבאים :תחום שוק ההון -ירידות שווי הכסים המוהלים על ידי קבוצת ילין
לפידות בשילוב גידול בפדיוות על ידי הציבור שעלולים להוביל לירידה בהכסות ילין לפידות
וברווחיותה כתלות ,בין היתר ,בהתמשכות המשבר בשווקים והחרפתו; תחום התעשייה – המשך
התפשטות גיף הקורוה ,וההשלכות הובעות הימו ו/או המגבלות שהותקו בקשר אליו ,צפויים
להביא ,להערכת החברה ,לשיבושים או לעצירת מערכי הייצור ,לשיבושים או לעיכובים באספקת
חומרי גלם ולירידה בביקושים למוצרי הקבוצה וקיטון במכירות; בתחום הדל"ן  -התמשכותו של
משבר הקורוה והחרפתו עלולים לגרום לפגיעה מהותית בכלכלת קרואטיה ,לשיעורי אבטלה גבוהים,
למיתון ,ולפגיעה בביקושים לקרקעות בכלל ולקרקעות המיועדות לתיירות בופש בפרט ,כמו גם
לירידה בשווי הכסים ובקשיים לממשם.
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.20.2
.20.2.1

סיכוים ייחודיים לחברה
הישעות על תזרימי מזומים מחברות מוחזקות לשירות החוב  -לחברה התחייבויות בגין אגרות
החוב )סדרה ז'( בהיקף משמעותי .כחברת החזקות ,שירות החוב האמור מתבסס בעיקרו על תזרימי
מזומים מחברות המוחזקות על ידי החברה ,בעיקר בדמות דיבידדים מחברות מוחזקות ו/או מימוש
מלא או חלקי של ההחזקות השוות .הרעה בתוצאותיהן של החברות המוחזקות ,אשר עלולה לבוע
משורה של גורמים )לרבות משברים כלכליים מקומיים ו/או גלובליים ו/או השלכות התפשטות גיף
הקורוה ו/או פגיעות מסוגים שוים במצבן הפיסי של החברות המוחזקות ,כל חברה בהתאם לאופי
פעילותה והסיכוים המאפייים אותה( עלולה לפגוע ביכולתן של החברות המוחזקות לבצע חלוקות
וכן להקשות על מימוש ההחזקה בתמורה ראויה .כמו כן ,בין היתר ,גם שיויים באסטרטגיית
הפעילות וההשקעות של החברות המוחזקות )כגון ,החלטה להגדיל את ההשקעות ולהקטין את
חלוקת הדיבידד( עשויה להשפיע על תקבולי החברה מהחברות המוחזקות .האמור לעיל ,כמו גם
סיבות אחרות ,עלול להוביל לפגיעה ביכולתה של החברה לשרת את התחייבויותיה )בין ממקורותיה
העצמיים ,בין באמצעות מחזור אשראי ובין על ידי גיוס הון(.
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.20.3

טבלת גורמי סיכון
בטבלה הבאה מוצגים גורמי הסיכון שתוארו בפרק זה לעיל על פי טיבם ועל פי השפעתם על עסקי
הקבוצה בכללותה ,בהתאם להערכת ההלת החברה:

מידת ההשפעה של גורם הסיכון על פעילות
הקבוצה בכללותה
השפעה גדולה השפעה ביוית השפעה קטה
סיכוי מקרו
המצב בכלכלה העולמית; האטה
כלכלית ואי ודאות כלכלית
שיויים בשוקי ההון בארץ
ובעולם; תלות במצב שוק ההון
השפעת מצב בטחוי פוליטי
חשיפה לשיויים בשערי חליפין של
מטבעות ,ריבית ואיפלציה
התפשטות גיף הקורוה

X
X
X
X
X

סיכוים עפיים
תחרות בשוק ההון
שיויי חקיקה
תחום שוק ההון
סיכוים תפעוליים
סיכוי סייבר ואבטחת מידע
קצב הגידול של משקי הבית
וזמיות המשכתאות בקרואטיה
תחום הדל"ן
תחרות ועודפי היצע
תודות בשווקי הדל"ן ובתשומות
תודתיות בעלות חומרי הגלם
תחרות בעפי הפעילות
תחום התעשייה
סיכוי אשראי
סיכוים מיוחדים לקבוצה
הישעות על תזרימי מזומים
מחברות מוחזקות לשירות החוב
החברה
הון אושי ותלות באשי מפתח
)במרבית תחומי הפעילות(
שיויים במחזורי הפעילות של
תחום שוק ההון
בקים
פעילות בשוק דל"ן זר ללא שותף
תחום הדל"ן
מקומי
פעילות במסגרת המפעל החדש
תחום התעשייה
)עף המתכת(
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X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

ספח א'
פרק תיאור עסקי התאגיד מדוחות אטראו שוקי הון בע"מ
להלן טבלת המרה המציית ,ביחס להפייה לכל ביאור מהותי הכללת בפרק תיאור עסקי התאגיד של אטראו
שוקי הון בע"מ ,את הביאור המקביל לו בדוחות הכספיים של החברה )או הסעיף הרלווטי בפרק תיאור
עסקי התאגיד של החברה(:

מספר הסעיף בפרק
תיאור עסקי התאגיד
של אטראו שוקי הון
בע"מ

הושא

מספר הביאור בדוחות
הכספיים של אטראו
שוקי הון בע"מ

מספר הביאור בדוחות
הכספיים של החברה /
מספר הסעיף בפרק
תיאור עסקי התאגיד
של החברה

2.2

הסכם בעלי המיות
החדש בילין לפידות

9א'

ביאור 12א'

15.2 ;11.1 ;2.4

הסכם יהול של החברה
עם אטראו

12א')(3

סעיף 17.3

11.1 ;2.4

הסכם העסקת יו"ר
אטראו

12א')(4

ביאור 32ג'

14

מיסוי

11

ביאור 21
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ספח א'

אטראו שוקי הון בע"מ
חלק א'  -תיאור עסקי התאגיד
תוכן עייים
סעיף

תיאור

עמוד

.1

הגדרות ומקרא
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.2

פעילות הקבוצה ותיאור התפתחות עסקיה
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.3

תחומי פעילות

א5-

.4

השקעות בהון התאגיד ועסקאות ביירות הערך שלו

א5-

.5

חלוקת דיבידדים

א5-

.6

מידע כספי לגבי תחומי הפעילות של הקבוצה

א5-

.7

סביבה כללית והשפעת גורמים חיצויים על פעילות הקבוצה

א9-
א9-

תיאור עסקי החברה על פי תחומי פעילות
.8

תחום יהול ההשקעות

א 10 -

.9

תחום הברוקראג' הבין-בקאי

א 26 -

מידע וסף אודות פעילות הקבוצה בכללותה

א 29 -

.10

רכוש קבוע ,מקרקעין ומתקים

א 29 -

.11

הון אושי

א 29 -

.12

הון חוזר

א 29 -

.13

מימון

א 30 -

.14

מיסוי

א 30 -

.15

הסכמים מהותיים

א 30 -

16

הליכים משפטיים

א 30 -

.17

יעדים ואסטרטגיה עסקית

א 30 -

.18

גורמי סיכון

א 30 -
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.1
.1.1

הגדרות ומקרא
לשמות ולמוחים המפורטים להלן בדוח זה תהייה המשמעות המופיעה בצידם:
"החברה" או "אטראו"
"הקבוצה"
"ילין לפידות"
"קבוצת ילין לפידות"
""ILSB
"לידר החזקות"
"חוק יירות ערך"
"חוק החברות"
"פקודת מס הכסה"
"שליטה"
"בעל עיין"
"הבורסה"
"המדד"

-

"דולר"
"תקופת הדוח"
"מועד הדוח"
"דוח הדירקטוריון"

-

"הדוחות הכספיים"

-

"חלק ד'"

-

אטראו שוקי הון בע"מ.
החברה וחברות מוחזקות שלה.
ילין לפידות החזקות בע"מ.
כהגדרתה בסעיף  3.1להלן.
אי.אל.אס ברוקרס בע"מ.
לידר החזקות והשקעות בע"מ ,בעלת השליטה בחברה.
חוק יירות ערך ,תשכ"ח.1968-
חוק החברות ,תש"ט.1999-
פקודת מס הכסה ]וסח חדש[ ,תשכ"א.1961-
כהגדרתה בחוק יירות ערך.
כהגדרתו בחוק יירות ערך.
הבורסה ליירות ערך בתל אביב בע"מ.
מדד המחירים לצרכן ,המפורסם על ידי הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה.
דולר ארה"ב.
מיום  1ביואר  2019עד ליום  31בדצמבר .2019
 31במרץ .2020
דוח הדירקטוריון של החברה לשת  ,2019המצורף כחלק ב'
לדוח זה.
הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה לשת ,2019
המצורפים כחלק ג' לדוח זה.
חלק ד' לדוח זה ,הכולל פרטים וספים על החברה.

.1.2

למעט אם צוין אחרת ,המידע המפורט בדוח זה מתייחס לתקופת הדוח.

.1.3

למעט אם צוין אחרת ,כל הסכומים בדוח זה המוצגים במטבע חוץ ,הומרו לשקלים על פי שער החליפין
היציג של מטבע החוץ הרלווטי ליום  31בדצמבר .2019
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.2

פעילות הקבוצה ותיאור התפתחות עסקיה

.2.1

החברה התאגדה ורשמה בחודש יואר  2006כחברה פרטית בישראל על פי חוק החברות .בעקבות
תשקיף החברה מחודש פברואר  ,2006הפכה החברה לחברה ציבורית ומיותיה רשמו למסחר בבורסה.
בחודש דצמבר  2016שיתה החברה את שמה )אשר עד למועד השיוי היה  -לידר שוקי הון בע"מ( לשמה
הוכחי ,בהתאם להתחייבותה לשיוי שמה מכח הוראות הסכמי המכירה )כהגדרתם להלן(.

.2.2

ביום  5בדצמבר  2018התקשרה אטראו יהול כסים פיסים ) (2005בע"מ )"אטראו יהול"( ,חברה בת
של החברה ,המחזיקה ב 50% -מהון המיות הרגילות ו 50% -ממיות הההלה של ילין לפידות ,בהסכם
בעלי מיות חדש )"הסכם בעלי המיות החדש בילין לפידות"( עם בעלי המיות האחרים בילין לפידות
)ראו לעיין זה דוח מיידי שפרסמה החברה ביום  6בדצמבר  ,2018אסמכתא  ,2018-01-112273הכלל
כאן על דרך ההפייה וכן סעיף  8.13.1להלן( .לאור הוראות הסכם בעלי המיות ,החל ממועד חתימת
ההסכם החברה איה בעלת שליטה בילין לפידות .לשיוי זה )לכשעצמו( לא היתה השפעה על דוחותיה
הכספיים של החברה )ראו גם ביאור 9א' לדוחות הכספיים(.

.2.3

ביום  26באוקטובר ") 2016מועד ההשלמה"( השלימה החברה עסקה )"עסקת המכירה"( בהתאם לשי
הסכמי מכירה מיום  29באוגוסט ") 2016הסכמי המכירה"( ,במסגרתם מכרה החברה את החזקותיה
בחברות הבת שעסקו בתחום ההפקות ובתחום הברוקראג' ,לחברה בשליטת ושאי משרה )לשעבר(
בחברה.
לאחר השלמת עסקת המכירה ,עיקר פעילות החברה בשוק ההון היה בתחום יהול ההשקעות
)באמצעות החזקתה ,בעקיפין ,בילין לפידות( ובתחום הברוקראג' הבין-בקאי )באמצעות החזקתה ב-
.(ILSB

.2.4

החל ממועד ההשלמה מקבלת החברה את עיקר השירותים הדרשים לצורך פעילותה ,לרבות לצורך
מתן שירותים שוים בהם החברה מחויבת כלפי חברות הבת שלה ,מצוות הההלה והעובדים של בעלת
השליטה בחברה ,לידר החזקות )לפרטים אודות הסכם היהול של החברה עם לידר החזקות ראו ביאור
12א') (3לדוחות הכספיים .לפרטים אודות התקשרות החברה בהסכם להעסקה ישירה עם יו"ר
דירקטוריון החברה ראו ביאור 12א') (4לדוחות הכספיים(.
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.2.5

להלן תרשים מבה החזקות החברה למועד הדוח בחברות העיקריות באמצעותן מבוצעת פעילותה:

אטראו שוקי הון בע"מ

איי.אל.אס .ברוקרס
בע"מ )(75%

אטראו יהול כסים
פיסיים )(2005
בע"מ )(100%

מאה ושיים אחוז
בע"מ
)(50.01%

ילין לפידות החזקות
בע"מ )(*)(50%

וויי .אל .לקוחות
כשירים בע"מ
)(100%

ילין לפידות יהול
תיקי השקעות בע"מ
)(100%

ילין לפידות יהול
קרות אמות בע"מ
)(100%

ילין לפידות יהול
קופות גמל בע"מ
)(100%

)*( אטראו יהול מחזיקה ב 50% -ממיות ההון וב 50% -ממיות הההלה בילין לפידות .במסגרת הסכם בעלי המיות החדש
בילין לפידות הפכו שתיים מתוך מיות הההלה שבידי אטראו יהול למושעות ,ובעקבות כך מחזיקה אטראו יהול כון
למועד זה בפועל בפחות מ 50% -מזכויות ההצבעה בילין לפידות והיא איה בעלת שליטה בילין לפידות.
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.3

תחומי פעילות
כאמור ,כון למועד הדוח ,לחברה שי תחומי פעילות עיקריים ,המקבילים למגזרי הפעילות המפורטים
בדוחות הכספיים .להלן תיאור כללי של תחומי הפעילות של החברה:

.3.1

תחום יהול ההשקעות  -הכולל יהול תיקי השקעות ללקוחות ,יהול קופות גמל וקרות השתלמות
ויהול קרות אמות )"תחום יהול ההשקעות"( ,באמצעות החזקה של ) 50%ראו הערה בסעיף 2.5
לעיל( מהון המיות של ילין לפידות )ילין לפידות והחברות הבות שלה ייקראו להלן יחדיו " -קבוצת
ילין-לפידות"( .לפרטים וספים אודות תחום פעילות זה ,ראו סעיף  8להלן.

.3.2

תחום הברוקראג' הבין-בקאי  -הכולל תיווך בין-בקאי במט"ח ,ריביות וגזרים פיסים )"תחום
הברוקראג' הבין-בקאי"( באמצעות החזקה של  75%מהון המיות ב .ILSB -לפרטים וספים אודות
תחום פעילות זה ,ראו סעיף  9להלן.

.4

השקעות בהון התאגיד ועסקאות ביירות הערך שלו
במהלך השים  2019 - 2018ועד למועד הדוח לא עשו השקעות בהון החברה או עסקאות מהותיות
אחרות שעשו על ידי בעלי עיין בחברה ביירות הערך של החברה מחוץ לבורסה.

.5
.5.1

חלוקת דיבידדים
להלן פירוט ביחס לחלוקת דיבידדים על ידי החברה בשים  2018ו:2019 -
תאריך החלטה

תאריך חלוקה

סכום הדיבידד
)במיליוי ש"ח(

דיבידד למיה
)בש"ח(

29.11.2018

26.12.2018

14.5

0.985

27.3.2019

15.4.2019

19

1.29

29.5.2019

26.6.2019

17.5

1.188

28.8.2019

16.9.2019

20

1.358

27.11.2019

26.12.2019

20

1.358

91

6.179

סה"כ:
.5.2

סכום הדיבידד הכולל אותו חילקה החברה בשת  2018היה  14.5מיליון ש"ח .סכום הדיבידד הכולל
אותו חילקה החברה בשת  2019היה  76.5מיליון ש"ח.

.5.3

יתרת הרווחים היתים לחלוקה ליום  31בדצמבר  2019היה כ 105,164 -אלפי ש"ח.

.6

מידע כספי לגבי תחומי הפעילות של הקבוצה
החל ממועד השלמת עסקת המכירה ,כאמור ,מגזרי הפעילות של החברה )המקבילים לתחומי הפעילות
שלה ,כמפורט בסעיף  3לעיל( הים מגזר יהול ההשקעות ומגזר הברוקראג' הבין-בקאי.
התוים לגבי מגזר יהול ההשקעות מתייחסים ל 50%-מהיקף הפעילות המבוצעת במגזר זה על ידי
החברה המוחזקת )המטופלת לפי שיטת השווי המאזי( ילין לפידות ,בהתאם לאופן הצגת פעילות זו
למקבל ההחלטות התפעוליות הראשי של הקבוצה.

א5-

.6.1

שת ) 2019באלפי ש"ח(:

תחום
תחום
יהול הברוקראג'
ההשקעות
הבין בקאי

ההכסות

אחר

התאמות
למאוחד

סך ההכסות מחיצויים

291,421

13,908

-

)(291,421

13,908

סך ההכסות
מתחום/מי פעילות
אחר/ים

-

-

-

-

-

רווח )הפסד( מיירות
ערך

2,449

-

-

)(2,449

-

חלק ברווחי חברה
המטופלת לפי שיטת
השווי המאזי

-

-

-

84,510

84,510

סך ההכסות

293,870

13,908

-

)(209,360

98,418

עלויות אחרות )שאין
מהוות הכסות בתחום
פעילות אחר(

209,360

11,889

3,901

)(209,360

15,790

העלויות
עלויות המהוות הכסות
המיוחסות
של תחום/מי פעילות
אחר/ים

מאוחד

-

50

)(50

-

-

סך העלויות המיוחסות

209,360

11,939

3,851

)(209,360

15,790

עלויות קבועות
המיוחסות לתחום
הפעילות

113,050

8,944

3,851

)(113,050

12,795

עלויות משתות
המיוחסות לתחום
הפעילות

96,310

2,995

-

)(96,310

2,995

84,510

1,969

)(3,851

-

82,628

תוצאות תחום הפעילות המיוחסות
לבעלים של החברה האם

84,510

1,327

)(3,851

-

81,986

תוצאות תחום הפעילות המיוחסות
לזכויות שאין מקות שליטה

-

642

-

-

642

סך הכסים ליום 31.12.2019

216,068

19,536

5,481

)(30,039

211,046

סך ההתחייבויות ליום 31.12.2019

45,083

3,295

393

)(45,081

3,690

תוצאות תחום הפעילות
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.6.2

שת ) 2018באלפי ש"ח(:

תחום
תחום
יהול הברוקראג'
ההשקעות
הבין בקאי

ההכסות

אחר

התאמות
למאוחד

סך ההכסות מחיצויים

293,710

15,325

-

)(293,710

15,325

סך ההכסות
מתחום/מי פעילות
אחר/ים

-

-

-

-

-

רווח )הפסד( מיירות
ערך

)(636

-

-

636

-

חלק ברווחי חברה
המטופלת לפי שיטת
השווי המאזי

-

-

-

76,047

76,047

סך ההכסות

293,074

15,325

-

)(217,027

91,372

עלויות אחרות )שאין
מהוות הכסות בתחום
פעילות אחר(

217,027

12,904

2,770

)(217,027

15,674

העלויות
עלויות המהוות הכסות
המיוחסות
של תחום/מי פעילות
אחר/ים

מאוחד

-

50

)(50

-

-

סך העלויות המיוחסות

217,027

12,954

2,720

)(217,027

15,674

עלויות קבועות
המיוחסות לתחום
הפעילות

89,601

10,521

2,720

)(89,601

13,241

עלויות משתות
המיוחסות לתחום
הפעילות

127,426

2,433

-

)(127,426

2,433

76,047

2,371

)(2,720

-

75,698

תוצאות תחום הפעילות המיוחסות
לבעלים של החברה האם

76,047

1,775

)(2,720

-

75,102

תוצאות תחום הפעילות המיוחסות
לזכויות שאין מקות שליטה

-

596

-

-

596

סך הכסים ליום 31.12.2018

199,137

20,775

8,478

)(20,039

208,351

סך ההתחייבויות ליום 31.12.2018

35,361

2,310

391

)(35,411

2,651

תוצאות תחום הפעילות
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.6.3

שת ) 2017באלפי ש"ח(:
תחום
תחום
יהול הברוקראג'
ההשקעות
הבין בקאי

ההכסות

אחר

התאמות
למאוחד

סך ההכסות מחיצויים

284,893

13,091

-

)(284,893

13,091

סך ההכסות
מתחום/מי פעילות
אחר/ים

-

-

-

-

-

רווח מיירות ערך

1,556

-

-

)(1,556

-

חלק ברווחי חברה
בשליטה משותפת

-

-

-

69,888

69,888

סך ההכסות

286,449

13,091

-

)(216,561

82,979

עלויות אחרות )שאין
מהוות הכסות בתחום
פעילות אחר(

216,561

12,073

2,916

)(216,561

14,989

העלויות
עלויות המהוות הכסות
המיוחסות
של תחום/מי פעילות
אחר/ים

מאוחד

-

50

)(50

-

-

סך העלויות המיוחסות

216,561

12,123

2,866

)(216,561

14,989

עלויות קבועות
המיוחסות לתחום
הפעילות

100,813

9,213

2,866

)(100,813

12,079

עלויות משתות
המיוחסות לתחום
הפעילות

115,748

2,910

-

)(115,748

2,910

69,888

968

)(2,866

-

67,990

תוצאות תחום הפעילות המיוחסות
לבעלים של החברה האם

69,888

667

)(2,866

-

67,689

תוצאות תחום הפעילות המיוחסות
לזכויות שאין מקות שליטה

-

301

-

-

301

סך הכסים ליום 31.12.2017

137,546

18,505

25,460

)(27,230

154,281

סך ההתחייבויות ליום 31.12.2017

66,022

1,249

9,583

)(66,022

10,832

תוצאות תחום הפעילות

א8-

.6.4

לגבי מידע כספי המתייחס למגזרי הפעילות המדווחים בדוחות הכספיים ,ראו ביאור  16לדוחות
הכספיים.

.6.5

לפרטים אודות עיקרי ההתפתחויות שחלו במהלך שת  2019בתוי המידע הכספי ,ראו סעיפים 5 - 3
לדוח הדירקטוריון.

.7

סביבה כללית והשפעת גורמים חיצויים על פעילות הקבוצה
להלן הגורמים החיצויים העיקריים המשפיעים על פעילות הקבוצה:

.7.1

מגמות בשוק ההון :היקף עסקיה של הקבוצה ורווחיותה תלויים באופן מהותי במצב שוקי ההון בארץ
ובעולם .שוק ההון מתאפיין בתודתיות גבוהה ומושפע מגורמים כלכליים ,פוליטיים ובטחויים,
בישראל ובעולם .גורמים אלו משפיעים על היקף הפעילות בשוק ההון ,ועל מחירי יירות הערך
והמוצרים הפיסיים .כך ,בין היתר ,ירידות שערים בבורסה ,הן במיות והן באגרות חוב ,עלולות לגרום
לירידה בהיקף הכסים המוהלים בקבוצה ,לעזיבת לקוחות ,למעבר של לקוחות למוצרים סולידיים
יותר )כגון אלו המוצעים על ידי המערכת הבקאית או חברות ביטוח( או אשר בגים דמי היהול מוכים
יותר ולפיכך עלולות לגרום לפגיעה מהותית בתוצאות העסקיות של הקבוצה .הגורמים אשר עלולים
לגרום לירידת שערים כאמור אים בשליטת הקבוצה ואין ביכולתה של החברה לחזות אותם ,כגון:
עליה בשיעורי הריבית ,שיוי בשערי חליפין ,מצב השווקים הפיסים בעולם )בעיקר בארה"ב
ובאירופה( ,שיוי לרעה במצב הביטחוי ו/או הפוליטי בישראל ,האטה כלכלית בארץ ובעולם ,חריגה
מיעדי האיפלציה ,וכיו"ב.

.7.2

התפשטות גיף הקורוה :ההתפשטות הגלובלית של גיף הקורוה ) COVID-19להלן" :גיף
הקורוה" או "הגיף" או "הקורוה"( ,אשר הוגדר על ידי ארגון הבריאות העולמית כ"פדמיה" –
מגיפה כלל עולמית ,במדיות רבות בעולם ,לרבות ישראל ,מהווה סיכון מאקרו כלכלי גלובלי ומשרה
אי וודאות מהותית באשר לפעילות הכלכלית העתידית בעולם ולהשפעות העתידיות הצפויות על
השווקים .פוטציאל הזק של התפשטות ה"קורוה" לצמיחה ולכלכלה תלוי ,בין היתר ,במידת
המהירות בטיפול בגיף והיכולת למגר את התפשטותו בעולם .מדיות רבות בעולם ,ובכללן ישראל,
וקטות בצעדים שוים ביסיון למוע את התפשטות הגיף הכוללים בין היתר ,הגבלות מהותיות על
תועת אזרחים ,מיעת התכסויות ואירועים ,סגירת גבולות ,סגירת או צמצום פעילות מקומות עבודה,
מפעלים ובתי עסק ,החיות בידוד וריחוק חברתי ,הסגר וכיוצ"ב .לאירוע האמור ולפעולות הקטות על
ידי המדיות השוות כאמור השלכות משמעותיות על כלכלות רבות כמו גם על שווקי ההון בעולם.
לאחר תקופת הדוח ובפרט החל מחודש פברואר , 2020התפשטות גיף הקורוה ,השלכותיו והמגבלות
המיושמות בגיו גרמו לירידות שערים חדות בשווקי ההון בארץ ובעולם ומדד הפחד ) (VIXזיק לרמות
הגבוהות מזה עשור.
גורמים אלה הביאו לירידה בשווי הכסים המוהלים על ידי ילין לפידות ולגידול בפדיוות ומשיכות.
בהתאם ,חלה ירידה בסך יתרות הכסים המוהל על ידי ילין לפידות )לרבות פדיוות ומשיכות כספים(
מסך של כ 92.6 -מיליארד ש"ח ,טו ,כון ליום  31בדצמבר  2019לסך של כ 78 -מיליארד ש"ח ,טו ,כון
ליום  29במרץ .2020
להערכת החברה ,התמשכות המשבר בשווקים והחרפתו צפויים להשפיע באופן שלילי על הכסות ילין
לפידות ורווחיותה.
יצוין כי כון למועד הדוח ילין לפידות ו ILSB -ביצעו היערכות והתאמות דרשות על מת לאפשר
א9-

"עבודה מרחוק" ,והעבירו את מרבית עובדיהן לעבודה מהבית ,וממשיכות בפעילות סדירה.
לחברה אין יכולת לאמוד בשלב זה את היקף ההשפעה של האירוע על תוצאותיה העסקיות .יחד עם
זאת ,להערכת החברה ,העמקת המשבר והתמשכותו צפויים לגרום להשפעה שלילית על הכסותיה
ורווחיותה .הערכותיה של החברה כאמור בסעיף זה לעיל כוללות מידע צופה פי עתיד ,כהגדרתו בחוק
יירות ערך ,התשכ"ח 1968-המבוסס על הערכותיה של ההלת החברה .הערכות אלה עלולות שלא
להתממש ,כולן או חלקן או להתממש באופן שוה ,לרבות מהותית ,מהצפוי ,בין היתר ,כתוצאה
מהתפתחויות שלא יתן להעריכן באופן מלא בקשר עם המשבר ,משכו ועוצמתו ,שיויים במדייות
הממשלות ובהגבלות המוטלות ,שיויים רגולטוריים ,שיויים במדייות המויטרית ו/או התממשותם
של כל או חלק מגורמי הסיכון המפורטים בסעיף  18להלן.
.7.3

רגולציה :שוק ההון עתיר רגולציה ומספר רב של רשויות מעורב בהסדרתו .בשים האחרוות התרחשו
שיויים רגולטוריים רבים בשוק ההון ,חלקם מהותיים מאוד ,אשר מטרתם העיקרית לשות את פי
שוק ההון ,להפחית את הריכוזיות המאפיית אותו ולפתוח אותו לתחרות ,תוך צמצום יגודי עייים
מובים בפעילותו .שיויים רגולטוריים עתידיים מהותיים בשוק ההון עשויים להשפיע על תחומי
פעילות החברה ותוצאות פעילותה.

.7.4

לפירוט גורמי הסיכון העיקריים המשפיעים על תחומי הפעילות של החברה ,ראו סעיף  18להלן.

תיאור עסקי החברה על פי תחומי פעילות
.8
.8.1

תחום יהול ההשקעות
מידע כללי על תחום הפעילות
להלן מספר מאפייים ,מגמות והתפתחויות בתחום הפעילות שחלו משת  2019ועד סמוך למועד דוח
זה אשר משפיעים ועשויים להשפיע בעתיד על פעילות הקבוצה בתחום יהול השקעות:

.8.1.1

מבה תחום הפעילות והשיויים שחלו בו
הפעילות בתחום יהול ההשקעות מבוצעת על ידי ילין לפידות )שהיה חברה מוחזקת של אטראו
יהול ,(1באמצעות חברות המוחזקות על ידה.
הפעילות בתחום יהול ההשקעות מבוצעת על ידי ארבע חברות בבעלות מלאה של ילין לפידות :האחת
 ילין לפידות יהול תיקי השקעות בע"מ )"י.ל .תיקים"( ,שהיה חברה בעלת רישיון יהול תיקיהשקעות כהגדרת המוח בחוק הייעוץ )כהגדרתו בסעיף  8.11.2להלן( ועוסקת בתחום של יהול תיקי
השקעות ללקוחות )"יהול תיקים"( ,המהלת ליום  31.12.2019תיקי לקוחות בהיקף כספי בסך של כ-
 28.5מיליארד ש"ח ,השייה  -ילין לפידות יהול קופות גמל בע"מ )"י.ל .גמל"( ,שהיה חברה מהלת
כהגדרת המוח בחוק הפיקוח על שירותים פיסיים )קופות גמל( התשס"ה") 2005-חוק קופות הגמל"(
ועוסקת בתחום של יהול קופות גמל )"יהול קופות גמל"( ,שיהלה בתקופת דוח זה  4קופות גמל
הכוללות  20מסלולי השקעה בהיקף כספי בסך של כ 42.9 -מיליארד ש"ח ליום  ,31.12.2019השלישית
 ילין לפידות יהול קרות אמות בע"מ )"י.ל .קרות"( שהיה חברה המהלת קרות אמות בישראל,בכפוף להוראות חוק השקעות משותפות באמות ,התש"ד") 1994-חוק הקרות"( ,המהלת ליום
 65 ,31.12.2019קרות אמות בהיקף כספי של בסך כ 28.1 -מיליארד ש"ח ,והרביעית ,וויי .אל .לקוחות
כשירים בע"מ )"י.ל .כשירים"( ,העוסקת בתחום של יהול תיקי השקעות ללקוחות כשירים )כהגדרתם
בחוק הייעוץ( בלבד ,המהלת ליום  31.12.2019תיקי לקוחות בהיקף כספי בסך של כ 0.45 -מיליארד

1

לפרטים אודות שיעור החזקות אטראו יהול בילין לפידות ,ראו סעיף  2.5לעיל.
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ש"ח.
)יהול תיקים ,יהול קופות גמל ,יהול השקעות של קרות אמות ויהול תיקי לקוחות כשירים יקראו
יחדיו " -יהול השקעות" ,ו-י.ל .תיקים ,י.ל .גמל ,י.ל .קרות ו-י.ל .כשירים יקראו יחדיו " -קבוצת ילין
לפידות"(.
תחום יהול ההשקעות מתאפיין בתודתיות גבוהה ,אשר מקורה ,בין השאר ,בהשפעתם של אירועים
כלכליים ופוליטיים בישראל ובעולם .תודתיות זו ,משפיעה על שערי יירות הערך בבורסה בתל אביב
ובבורסות אחרות ועל שקולי המשקיעים במשיכת ו/או העברת כספי השקעתם לאפיקי השקעה שוים
ו/או מהלי השקעות שוים וכן עשויה להיות בעלת השפעה מהותית על היקפי הפעילות של קבוצת ילין
לפידות ועל רווחיותה .לפרטים אודות התפתחויות בסביבה הכלכלית בתקופת הדוח ,ראו סעיף  7לעיל.
.8.1.2

מגבלות חקיקה ,תקיה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילות
תחום יהול ההשקעות כפוף לרגולציה רבה המפוקחת בידי מספר רשויות ,הכוללות ,בין היתר ,את
רשות שוק ההון ,ביטוח וחסכון )"רשות שוק ההון"( ,רשות יירות ערך והבורסה .לעיין רשיוות
והיתרים  -ראו סעיף  8.12להלן.
קבוצת ילין לפידות כפופה ,בין היתר ,להוראות הדיים כמפורט בסעיף  8.11להלן.

.8.1.3

שיויים בהיקף הפעילות בתחום וברווחיותו
כמפורט לעיל ,שוק ההון מתאפיין בתודתיות גבוהה בשערי יירות הערך ובפח מחזורי המסחר בהם.
לשיויים אלו השפעה מהותית על היקפי הפעילות של קבוצת ילין-לפידות ועל רווחיותה .לפרטים אודות
מגמות עיקריות בשוק ההון בשת  ,2019וכן התפתחויות שאירעו לאחר תקופת הדוח ראו סעיף  7לעיל.
הכסות תחום יהול ההשקעות )חלק החברה( הסתכמו בשת  2019לסך של כ 291.4 -מיליוי ש"ח
לעומת סך של כ 293.7 -מיליוי ש"ח בשת .2018
במהלך שת  2019חל גידול בהיקף הכסים המוהלים ע"י י.ל תיקים במסגרת פעילות יהול התיקים,
אשר בע ,בין היתר ,מגיוס תיקי לקוחות חדשים ומעליה בשווי תיקי ההשקעות .היקף התיקים
המוהלים בידי י.ל .תיקים הסתכם לסך של כ 28.5 -מיליארדי ש"ח ליום  ,31.12.2019לעומת סך של כ-
 24.1מיליארדי ש"ח ליום .31.12.2018
במהלך שת  2019חל גידול בהיקף כסי קופות הגמל המוהלות בידי י.ל .קופות גמל ,אשר בע ,בין
היתר ,מהפקדות לקופות הגמל ומעלייה בשווי הכסים המוחזקים בקופות הגמל .היקף כסי קופות
הגמל המוהלות בידי י.ל .גמל ליום  31.12.2019הסתכם לסך של כ 42.9 -מיליארדי ש"ח ,לעומת סך של
כ 37.6 -מיליארדי ש"ח ליום .31.12.2018
במהלך שת  2019חל גידול בהיקף הכסים המוהלים בקרות אמות המוהלות בידי י.ל .קרות ,אשר
בע בעיקר מיצירות )טו( וכן מתשואה פימית בקרות האמות .ביום  31.12.2019היקף הכסים
המוהלים ב 65 -קרות האמות המוהלות בידי י.ל .קרות היה כ 28.1 -מיליארדי ש"ח ,לעומת סך
של כ 22.4-מיליארדי ש"ח ליום .31.12.2018

.8.1.4

התפתחויות בשווקים של תחום הפעילות ,או שיויים במאפייי הלקוחות

.8.1.4.1

להתפתחויות רגולטוריות בתחום הפעילות ,ראו סעיף  8.11להלן.

.8.1.4.2

יהול ההשקעות מתבצע ביירות ערך הסחרים בבורסות בארץ ובעולם .לפיכך ,ירידות או עליות שערים
משפיעות באופן ישיר על היקף הכסים המוהל בתחום זה .ראו גם סעיף  7לעיל.
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.8.1.4.3

להערכת ילין לפידות ,בשת  2019לא חל שיוי במאפייי הלקוחות בתחום יהול ההשקעות.

.8.1.4.4

לפרטים בדבר השפעות גיף הקורוה על תחום הפעילות ראו סעיף  7לעיל.

.8.1.5

גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום הפעילות והשיויים החלים בהם
להערכת קבוצת ילין לפידות ,קיימים מספר גורמי הצלחה קריטיים לפעילותה ,בייהם :יהול מקצועי
של ההשקעות; איתור והכשרת כח אדם איכותי; תשואות אותות ביחס לסיכון ולמתחרים; שירות
איכותי ללקוחות; שיווק ופרסום אפקטיבי; מגוון מוצרים רחב המוצע ללקוח; יעילות תפעולית; יכולת
התאמה לשיויים אקסוגיים; ויתרון לגודל.

.8.1.6

מחסומי הכיסה והיציאה העיקריים של התחום והשיויים החלים בהם
הכיסה לתחום יהול ההשקעות כרוכה בעמידה בדרישות רגולטוריות שוות ,לרבות הוראות רשויות
פיקוח שוות )לרבות רשות יירות ערך ורשות שוק ההון( ,המחייבות ,בין היתר ,קבלת רישיוות לפעול
ולהחזיק באמצעי שליטה בחברות יהול קופות גמל וקרות אמות ,רישיוות לפעול בתחום יהול
תיקים ,עמידה בהיקפי הון מיימליים ,בזילות כספית מיימלית ,בכיסוי ביטוחי מתאים ,הסמכת
עובדים וכיו"ב .בוסף ,פעילות בתחום יהול ההשקעות מצריכה מויטין וידע מקצועי.
יציאה מפעילויות מסוימות הכללות בתחום כרוכה בקבלת אישורים של רשויות פיקוח ועמידה
בדרישות חוק אחרות.

.8.1.7

תחליפים למוצרי תחום הפעילות והשיויים החלים בהם
תחום ההשקעות מאפשר ללקוח מגוון שירותים/מוצרים להשקעה ,לרבות באמצעות פיקדוות ,תיקי
השקעות ביהול עצמי ,תיקי השקעות המוהלים על ידי אחרים ,תכיות חסכון וכיו"ב .מוצרים אלו
הים תחליפים לפעילות קבוצת ילין לפידות.
ביחס לקופות גמל ,המוצרים התחליפיים המובהקים הקיימים בשוק הים קרות פסיה וביטוחי
מהלים.
לקרות ההשתלמות ,אשר הין אפיק השקעה לטווח ביוי ,אין למועד דוח זה מסלול השקעה תחליפי
מובהק ,לאור השילוב הייחודי בין הטבת מס במועד ההפקדה ובין הפטור בגין רווחים מיירות ערך,
והכל לטווח זמן ביוי.
תחליפי השקעה לקרות אמות הם פקדוות בקאיים ו/או קרות סל למייהן המבטיחות למשקיע
הצמדה למדדי יירות ערך ,מדדי מטבעות או סחורות ,פוליסות חסכון המופקות בידי חברות ביטוח
וכן קופות גמל להשקעה המופעלות בידי חברות מהלות קופות גמל.
מוצר תחליפי לתיקי השקעות מוהלים היו יהול עצמאי של תיקי השקעה באמצעות בעל החשבון עצמו
או יועצי השקעות וכן יהול השקעות באמצעות פוליסות חסכון המופקות בידי חברות ביטוח.

.8.1.8

מבה התחרות בתחום הפעילות והשיויים החלים בו
כאמור לעיל ,קבוצת ילין לפידות פעילה בשוק תחרותי מאד .לפרטים וספים ראו סעיף  8.6להלן.
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.8.2

מוצרים ושירותים
כאמור לעיל ,השירותים העיקריים שמציעה קבוצת ילין לפידות בתחום יהול השקעות הים יהול
תיקים ,יהול קופות גמל ויהול קרות אמות ,כמפורט להלן:

.8.2.1

יהול תיקים  -י.ל .תיקים מספקת שירותי יהול לתיקי השקעות של לקוחות המחזיקים את כספם אצל
חברי בורסה ו/או בבקים .יהול ההשקעות מבוצע בהתאם להחיות הלקוח ובכפוף לעמידה בהוראות
חוק הייעוץ.
י.ל תיקים היא בעלת רישיון יהול השקעות כהגדרת המוח בחוק הייעוץ.
שירות יהול התיקים שמעיקה י.ל .תיקים ללקוחותיה ,מתהל בהתאם להוראות הסכמי יהול,
בוסחים סטדרטיים בהתאם להוראות הדין ,עליהם חתומים לקוחות י.ל תיקים .מאחר וחשבון
הלקוח מתהל בבקים או אצל חברי בורסה ,כולל ההסכם גם ייפוי כוח ל-י.ל .תיקים לפעול בחשבון
הלקוח.
להלן תוים בקשר לתיקי השקעות המוהלים על ידי י.ל .תיקים )התוים הכספיים באלפי ש"ח(:

כון
לתאריך
31.12.19
31.12.18
31.12.17

מס' תיקי
לקוחות
שאים
גופים
מוסדיים
7,780
7,661
7,747

היקף כספי
של תיקי
לקוחות
שאים גופים
מוסדיים
21,561,924
18,898,784
19,685,276

מס' תיקי
לקוחות
שהם
גופים
מוסדיים
9
7
7

היקף כספי
של תיקי
לקוחות
שהם גופים
מוסדיים
7,006,886
5,238,003
5,245,308

סה"כ
מס'
תיקים
7,789
7,668
7,754

סה"כ היקף
תיקים
28,568,810
24,136,787
24,930,584

סה"כ
השקעה
בקרות
אמות של
י.ל .קרות
7,456,459
6,685,890
7,204,939

להלן התפלגות תיקי לקוחות שאים מוסדיים המוהלים על ידי י.ל תיקים ,לפי היקפם הכספי ליום
:31.12.2019

תיקי לקוחות שפחות מ50%-
מכסיהם מושקע בקרות
אמות

שווי כסים
מוהל בתיק
הלקוח
)באלפי ש"ח(

השיעור
מסה"כ מספר
התיקים

השיעור
מסה"כ שווי
התיקים

עד 150
150-500
500-1,500
1,500-5,000
מעל 5,000

0.1%
0.2%
6.7%
12.2%
6.7%

0.0%
0.0%
2.5%
12.2%
42.5%

74.1%

42.6%

תיקי לקוחות שרוב כסיהם )50%
ומעלה( מושקע בקרות אמות

.8.2.2

יהול קופות גמל  -כון ליום  ,31.12.2019י.ל .גמל מהלת  4קופות גמל :קופת גמל לחסכון מסלולית
בעלת  7מסלולי השקעה ,קרן השתלמות מסלולית בעלת  6מסלולי השקעה ,קופה מרכזית לפיצויים
בעלת  2מסלולי השקעה וקופת גמל להשקעה בעלת  5מסלולי השקעה.
החל מתחילת שת  ,2016בהמשך לפרסום חוזר גופים מוסדיים " ,2015-9-29מסלולי השקעה בקופות
גמל" ,מפעילה י.ל .גמל מודל הכולל מסלולי השקעה המותאמים לגיל עמיתיה ,אשר מהווים מסלולי
ברירת מחדל בעת הצטרפות עמיתים חדשים ,בהתאם להוראות החוזר.
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קופות גמל מוקמות ופועלות מכוחו של תקון ,אשר הוא וכל שיוי בו מאושרים על ידי הממוה על שוק
ההון ,ביטוח וחסכון )"הממוה"( .י.ל גמל מהלת את כספי העמיתים בהתאם להוראות הדין
הרלווטיות ובכפוף להוראות התקון של כל אחת מקופות הגמל שביהולה.
חלק מתקוי קופות הגמל המוהלות על ידי י.ל .גמל ,ערכות בהתאם לוסח התקון התקי המפורסם
על ידי הממוה מעת לעת ,בהתאם לדרש על פי דין ,בכפוף לשיויים המחויבים מפעילות קופת הגמל
ושיויים וספים שאושרו על ידי הממוה.
להלן תוים בקשר לקופות הגמל המוהלות על ידי י.ל .גמל )התוים הכספיים באלפי ש"ח(:
שת 2019

שם קופה
ילין
לפידות
קופת גמל
ילין
לפידות
קרן
השתלמות
ילין
לפידות
קופה
מרכזית
לפיצויים
ילין
לפידות
קופת גמל
להשקעה
סך הכל

מספר
מסלולי
השקעה
ליום
31.12.19

עודף
הכסות
על
הוצאות
כסים
)הפסדים( מוהלים
טו
31.12.19

טווח
שיעור
דמי יהול
שתי

ממוצע
משוקלל
דמי
יהול

7

1,667,167 15,125,344

)17,257,306 1,696,559 (1,231,764

6

3,101,991 21,373,901

)24,165,192 2,413,956 (2,724,656

כסים
מוהלים
01.01.19

הפקדות
והעברות
פימה

משיכות
והעברות
החוצה

מס'
חשבוות
עמיתים
לתחילת
תקופה

מס'
חשבוות
עמיתים
לסוף
תקופה

0.2%1.05%

0.68%

125,565

126,007

0.2%1.5%

0.74%

265,003

260,597

2

577,055

6,821

)(69,650

41,184

555,410

0.2%1.5%

0.51%

727

671

5

507,482

366,459

)(43,817

86,776

916,900

0.2%1.05%

0.69%

8,292

12,821

20

42,894,808 4,238,475 (4,069,887) 5,142,438 37,583,782

שת 2018

שם קופה
ילין
לפידות
קופת גמל
ילין
לפידות
קרן
השתלמות
ילין
לפידות
קופה
מרכזית
לפיצויים
ילין
לפידות
קופת גמל
להשקעה

מספר
מסלולי
השקעה
ליום
31.12.18

כסים
מוהלים
01.01.18

הפקדות
והעברות
פימה

7

16,921,509

832,824

6

2,769,757 22,892,658

עודף
הכסות
על
הוצאות
כסים
)הפסדים( מוהלים
טו
31.12.18

טווח
שיעור
דמי יהול
שתי

ממוצע
משוקלל
דמי
יהול

מס'
חשבוות
עמיתים
לתחילת
תקופה

מס'
חשבוות
עמיתים
לסוף
תקופה

)15,125,344 (124,024) (2,504,965

0.2%1.05%

0.69%

137,090

125,565

)21,373,901 (239,759) (4,048,755

0.2%1.5%

0.75%

287,642

265,003

2

703,190

2,911

)(128,742

)(304

577,055

0.2%1.5%

0.52%

834

727

5

303,953

242,953

)(29,254

)(10,170

507,482

0.2%1.05%

0.70%

5,606

8,292

20

משיכות
והעברות
החוצה

37,583,782 (374,257) (6,711,716) 3,848,445 40,821,310
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סך הכל

שת 2017

שם קופה
ילין לפידות
קופת גמל
ילין לפידות
קרן
השתלמות
ילין לפידות
קופה
מרכזית
לפיצויים
ילין לפידות
קופת גמל
להשקעה
סך הכל

.8.2.3

מספר
מסלולי
השקעה
ליום
31.12.17

עודף
הכסות
על
כסים
הוצאות
)הפסדים( מוהלים
31.12.17
טו

ממוצע
משוקלל
דמי
יהול

מס'
חשבוות
עמיתים
לתחילת
תקופה

מס'
חשבוות
עמיתים
לסוף
תקופה

0.71%

99,259

137,090

0.2%1.5%

0.77%

212,676

287,642

2

526,979

186,879

)(29,048

18,380

703,190

0.2%1.5%

0.57%

732

834

5

5,377

293,808

)(4,536

9,304

303,953

0.2%1.05%

0.71%

79

5,606

כסים
מוהלים
01.01.17

הפקדות
והעברות
פימה

משיכות
והעברות
החוצה

7

5,583,210 11,447,472

5

22,892,658 979,777 (1,417,891) 7,515,205 15,815,567

19

)(847,666

16,921,509 738,493

טווח
שיעור
דמי
יהול
שתי
0.2%1.05%

40,821,310 1,745,954 (2,299,141) 13,579,102 27,795,395

יהול השקעות של קרות אמות  -כון ליום  31.12.2019מהלת י.ל .קרות  65קרות אמות.
להלן תוים בקשר לקרות האמות המוהלות על ידי י.ל .קרות )התוים הכספיים באלפי ש"ח(:
שת 2019
רווחים
)הפסדים(
טו

כסים
מוהלים
31.12.2019

טווח שיעור
דמי יהול
שתי ל-
12.2019

ממוצע
משוקלל
דמי
יהול

342,949

5,298,335

0.69%-1.89%

1.08%

15,730,730

0.50%-1.19%

0.77%

)(655,417

114,710

14,889

99,820

2,787,025

0.54%-0.69%

0.58%

)(160,997

30,790

3,727

27,062

576,261

0.42%-0.78%

0.62%

467,244
2,774,885
128,611
387,124
28,150,214

1.50%-1.91%
1.50%-2.46%
1.70%-1.50%
0.69%-0.7%

1.86%
2.14%
1.62%
0.70%

דמי
רווחים
)הפסדים( יהול
מהל
ברוטו
ואמן

קטגוריה

מס'
קרות

כסים
מוהלים
01.01.2019

יצירות

פדיוות

אג"ח בארץ -
חברות והמרה
אג"ח בארץ -
כללי
אג"ח בארץ -
מדיה
אג"ח בארץ -
שקליות
גמישות
מיות בארץ
מיות בחו"ל
אג"ח בחו"ל
סך הכל

11

4,028,422

1,562,330

)(635,366

26

12,674,775

1,074,908 117,252 1,192,159 (2,837,768) 4,818,814

10

1,887,094

1,455,529

5

530,867

179,329

1
5
2
5
65

356,534
2,312,746
82,631
567,896
22,440,964

395,079

52,130

93,814
7,532 101,346
)(96,293
113,188
647,703 55,249 702,952 (584,248) 398,684
14,814
1,742 16,556
)(28,965
60,131
8,808
3,381 12,189
)(277,378
87,799
2,309,878 255,903 2,565,781 (5,276,432) 8,675,804
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שת 2018
דמי
יהול רווחים
רווחים
)הפסדים( מהל )הפסדים
( טו
ברוטו
ואמן

כסים
מוהלים
31.12.2018

טווח שיעור
דמי יהול
שתי ל-
12.2018

ממוצע
משוקלל
דמי
יהול

(114,969) 51,613

4,028,422

0.69%-1.89%

1.13%

12,674,775

0.50%-1.73%

0.81%

1,887,094

0.54%-0.69%

0.58%

530,867

0.42%-0.78%

0.66%

1.50%-1.94%
1.50%-2.46%
1.50-1.70%
0.69%-0.7%

1.94%
2.18%
1.65%
0.70%

קטגוריה

מס'
קרות

כסים
מוהלים
01.01.2018

יצירות

פדיוות

אג"ח בארץ -
חברות והמרה
אג"ח בארץ -
כללי
אג"ח בארץ -
מדיה
אג"ח בארץ -
שקליות
גמישות
מיות בארץ
מיות בחו"ל
אג"ח בחו"ל
סך הכל

10

4,564,407

561,656

)(982,673

24

15,646,014

(235,347) 118,830 (116,517) (4,940,877) 2,204,986

8

1,392,783

1,111,937

)(600,726

)(6,456

(16,899) 10,444

5

778,554

127,005

)(364,114

)(5,847

)(10,578

2
5
2
6
62

616,055
3,060,906
71,824
946,079
27,076622

)(63,355

)(24,909) (288,232
63,598
(144,250) (942,200) 400,477
)(2,540
)(37,133
51,998
1,803
(853,271) 479,539
(362,072) (9,009,226) 5,001,196

4,731
9,978
62,187
1,518
6,255
265,556

356,534
)(34,887
)2,312,746 (206,438
82,631
)(4,058
567,896
)(4,451
)22,440,964 (627,628

שת 2017
קטגוריה

מס'
קרות

כסים
מוהלים
01.01.2017

יצירות

פדיוות

רווחים
)הפסדים(
ברוטו

דמי
יהול
מהל
ואמן

רווחים
)הפסדים(
טו

כסים
מוהלים
31.12.2017

טווח שיעור
דמי יהול
שתי ל-
12.2017

ממוצע
משוקלל
דמי
יהול

אג"ח בארץ -
חברות והמרה
אג"ח בארץ -
כללי
אג"ח בארץ -
מדיה
אג"ח בארץ -
שקליות
גמישות
מיות בארץ
מיות בחו"ל
אג"ח בחו"ל
אגד קרות
סך הכל

10

3,586,446

1,690,089

)(868,917

207,897

51,109

156,788

4,564,407

0.69%-1.89%

1.17%

20

12,978,353

6,246,200

)(4,227,886

649,347 130,666 780,013

15,646,014

0.59%-1.73%

0.81%

7

1,628,614

369,999

)(643,503

47,269

9,597

37,672

1,392,783

0.54%-0.69%

0.60%

5

521,993

436,603

)(199,299

24,031

4,775

19,256

778,554

0.42%-0.78%

0.68%

2
4
1
6
0
55

383,887
2,017,178
8,486
494,376
7,214
21,626,547

616,055
3,060,906
71,824
946,079
27,076,622

1.70%-1.94%
1.80%-2.46%
1.70%
0.69%-0.7%
0%

1.85%
2.16%
1.70%
0.70%
0.00%

.8.2.4

49,469 10,506 59,974
)(173,925
356,624
296,448 59,485 355,933 (688,963) 1,436,243
4,108
587
4,695
)(10,111
69,340
-2,447
4,215
1,768
)(246,724
700,874
305
2
308
)(18,481
10,962
1,210,947 270,941 1,481,889 (7,077,807) 11,316,935

יהול תיקי לקוחות כשירים  -י.ל .כשירים מספקת שירותי יהול לתיקי השקעות של לקוחות כשירים
המחזיקים את כספם בבקים זרים .יהול ההשקעות מבוצע בהתאם להחיות הלקוח ובכפוף לעמידה
בהוראות חוק הייעוץ.
י.ל .כשירים איה בעלת רישיון יהול השקעות כהגדרת המוח בחוק הייעוץ ואיה דרשת להיות בעלת
רישיון.
כאמור ,היקף הכסים המוהלים ע"י י.ל .כשירים ליום  31.12.2019היו כ 0.45 -מיליארד ש"ח ,היקף
כסים שאיו מהותי לפעילות קבוצת ילין לפידות ולפעילות החברה.
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.8.3

הכסות משירותים

.8.3.1

יהול תיקים ויהול קרות אמות  -ההכסות מיהול תיקים ויהול קרות אמות ובעות מדמי יהול.
שיעור דמי היהול אותו גובה קבוצת ילין לפידות מלקוחות שתיקיהם מוהלים בידיה מושפע מהיקף
התיק המוהל וממדייות ההשקעה בתיק .בגין יהול קרות אמות זכאי מהל הקרן לדמי יהול
הגבים כשיעור משווי הכסים בקרן .שעור דמי היהול היו קבוע ביחס לכל בעלי היחידות בקרן .יצוין
שעל פי הדין ,במקרה בו מוחזקות בתיקי הלקוח יחידות של קרות אמות המוהלות בידי תאגיד קשור
למהל התיקים ,יתן לגבות דמי יהול הן בגין התיק המוהל והן בגין יחידות הקרות המוחזקות .על
אף האמור ,בפועל י.ל .תיקים איה גובה דמי יהול מחלק התיק המוהל המושקע בקרות המוהלות
בידי י.ל .קרות ,ודמי היהול משולמים לי.ל .קרות בגין היחידות המוחזקות .בהתאם להוראת רשות
יירות ערך ,בתוקף משת  ,2016הגדלת דמי יהול בקרות אמות יכולה להיעשות אחת לשה בלבד,
בחודש יואר.

.8.3.2

יהול קופות גמל  -ההכסות מיהול קופות גמל ובעות מדמי היהול הגבים כשיעור משווי הכסים
המוהל וכשיעור מסך ההפקדות החדשות .דמי היהול הגבים בפועל קבעים בין החברה המהלת
לעמית ,במסגרת הוראות הדין והתקון .תקות הפיקוח על שירותים פיסיים )קופות גמל( )דמי יהול(,
התשע"ב  2012 -קובעות שעור מירבי מותר לדמי יהול בקופות גמל )לא כולל קרות השתלמות וקופות
מרכזיות לפיצויים( .לפי התקות ה"ל ,שיעור דמי היהול המקסימליים בקופות הגמל עומד החל
מתחילת  2014על  1.05%משווי הכסים ו 4% -מסך ההפקדות.
ביום  1ביואר  2017פורסם חוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוי חקיקה להשגת יעדי התקציב לשות
התקציב  (2017-2018התשע"ז .במסגרת חוק זה קבעו המועדים והשיעורים לפיהם יופקדו על ידי
עצמאים תשלומים לקופת גמל לקצבה בשל הכסה חייבת וכן סכום קס באם לא יופקדו סכומים
כאמור .עוד קבע במסגרת החוק ה"ל ,כי עצמאי שהפקיד כספים לחיסכון פסיוי ,יהיה רשאי בתאים
מסוימים למשוך חלק מהכספים אם ייקלע למצב של אבטלה )סגירת עסק או הגעה לגיל פרישה(.
במסגרת תיקון  12לחוק קופות הגמל ,אשר חקק ביולי  ,2015קבע ,כי עובד רשאי לבחור את סוג
החיסכון הפסיוי המועדף עליו וכי המעסיק לא יתה את תשלום הכספים לחיסכון ואת שיעור
ההפקדה אליו בכך שאלו יופקדו בקופת גמל/בקרן פסיה/בביטוח מסוימים .עוד קבע ,כי ככל שקיימת
בדין או בהסכם התיה על שיעור ההפקדות למוצר בו בחר העובד ,יהיה העובד זכאי לשיעור ההפקדה
הגבוה מבין השיעורים המרביים שהמעסיק עשוי להפקיד לזכות העובד לפי הוראות הדין או ההסכם.
כון לשת  ,2019שיעור ההפרשה המיימלי החל בגין תגמולי עובד ומעסיק לקופת גמל )עבור כלל
העובדים במשק( היו  6%ו ,6.5% -בהתאמה.
ביום  11ביוי  ,2017פורסם על ידי רשות המיסים חוזר בושא יתרות צבורות בקופה מרכזית לפיצויים.
חוזר זה מסדיר כללים לשימוש בכספים צבורים שבקופות המרכזיות לפיצויים ,וכן קובע את כללי המס
החלים עליהם .בהתאם לחוזר ,על המעסיק להסדיר את בעלותו בקופה וכן למפות ולייחס את הכספים
לעובדיו .עוד קובע החוזר כי עד לשימוש בכספי הקופה המרכזית הפרשות לרכיב הפיצויים לא יהיו
הוצאה מותרת ביכוי למעביד .תוקפו של החוזר החל ממועד פרסומו .כן פורסם ביום  1באוקטובר 2017
חוזר בושא העברת כספים מקופת גמל מרכזית לפיצויים ,אשר מטפל בהליך של פיצול קופה מרכזית
לקופות אישיות ע"ש העובדים .לאור האמור ,ראית מגמה של משיכת כספים ופיצול קופות גמל
מרכזיות לפיצויים והעברת הכספים ישירות לקופות על שם העובד .להערכת י.ל .גמל מגמה זו צפויה
להימשך גם בשים הקרובות.
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ביום  9ביואר  2017אושר תיקון  20לחוק קופות הגמל ,שהוראותיו כסו לתוקף ביום  1באפריל .2017
התיקון אוסר חישוב עמלת הפצה שתשולם לסוכן ביטוח בזיקה לדמי היהול שייגבו מאדם שמצטרף
לקופת גמל .י.ל .גמל ויישמה את הוראות התיקון.
.8.4

לקוחות

.8.4.1

יהול תיקים  -לקוחות תחום זה חלקים למספר סוגים :לקוחות פרטיים ,חברות ולקוחות מוסדיים.
באפשרות הצדדים להפסיק את ההתקשרות בכל עת ,כאשר ביטול ההתקשרות בידי י.ל .תיקים כפוף
למתן הודעה מוקדמת בלוחות זמים כקבוע בתאי ההתקשרות ובהוראות הדין.

.8.4.2

יהול קופות גמל  -עמיתי קופות הגמל וקרות ההשתלמות ביהול קבוצת ילין לפידות הים מעבידים,
שכירים ו/או עצמאיים.

.8.4.3

קרות אמות  -בעלי יחידות בקרות חלקים לשתי קבוצות  -כאלה שתיקי השקעות שלהם מוהלים
ע"י י.ל .תיקים ,עבורם רכשות קרות אמות כחלק מיהול תיק השקעות ,ובעלי יחידות שרכשו קרות
אמות באופן עצמאי ,באמצעות חברי בורסה ו/או בקים ו/או מהלי תיקים אחרים .הפצת קרות
אמות עשית באמצעות מפיצים )חברי בורסה באמצעותם אפשר להגיש בקשות לרכישת יחידות
בקרות האמות( ,ולמעט לקוחות מוהלים בידי י.ל .תיקים אשר עבורם רכשות קרות אמות של
י.ל .קרות ,אין לקבוצת ילין לפידות מידע ו/או קשר ישיר לרוכשי יחידות אחרים בקרות האמות
המוהלות על ידה.

.8.4.4

יהול תיקי לקוחות כשירים  -לקוחות תחום זה חלקים לשי סוגים עיקריים :לקוחות פרטיים וחברות.
באפשרות הצדדים להפסיק את ההתקשרות בכל עת ,כאשר ביטול ההתקשרות בידי י.ל .כשירים כפוף
למתן הודעה מוקדמת בלוחות זמים כקבוע בתאי ההתקשרות ובהוראות הדין.
לקבוצת ילין לפידות אין תלות בלקוח בודד או במספר מצומצם של לקוחות .למיטב ידיעת הקבוצה,
אין לקבוצת ילין לפידות ,לקוח שהכסותיה ממו בתקופת הדוח היוו  10%או יותר מסך הכסות קבוצת
ילין לפידות )במאוחד(.

.8.5

שיווק והפצה
קבוצת ילין-לפידות פועלת לשווק את מוצריה בדרכים הבאות:

.8.5.1

יהול תיקים  -בעיקר באמצעות עובדי קבוצת ילין-לפידות ,בוסף התקשרה י.ל .תיקים בהסכמים
להפיית לקוחות פוטציאלים ליהול תיקי השקעות והיא משלמת עמלות כפי שקבע באותם הסכמים.

.8.5.2

קופות גמל  -שיווק קופות גמל עשה במספר ערוצים  -בידי משווקים פסיוים עובדי קבוצת ילין
לפידות ,בידי סוכי ביטוח הפועלים כסוכי שיווק פסיוי ובידי יועצים פסיויים בבקים.
תקות הפיקוח על שירותים פיסים )קופות גמל( )עמלות הפצה( ,התשס"ו 2006-קובעות את שיעור
עמלת ההפצה המקסימאלית אותה רשאית חברה מהלת לשלם ליועץ פסיוי או יועץ השקעות ,שלא
יעלה על החלק ה 12-של  0.25%מסך כל הסכומים העומדים לזכות הלקוח בקופת הגמל ביום העסקים
האחרון של כל חודש ,אם הוסכם בייהם בהסכם ההפצה כי יועץ כאמור יהיה זכאי לתשלום עמלות
הפצה ואם התקיימו תאים וספים הקבועים בדין המזכים את היועץ בעמלה .י.ל גמל היה צד להסכמי
הפצה עם מרבית הבקים בישראל.
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בוסף ,כאמור לעיל ,התקשרה י.ל .גמל בהסכמי שיווק לשיווק כלל מוצריה עם בעלי רשיון סוכן שיווק
פסיוי )סוכי ביטוח( ,והיא משלמת לסוכים כאמור עמלות כפי שקבע בהסכמה בין י.ל .גמל לאותם
סוכים .לעיין תיקון לחוק קופות הגמל ,שכס לתוקפו באפריל  ,2017האוסר חישוב עמלת הפצה
שתשולם לסוכן ביטוח בזיקה לדמי היהול שייגבו מאדם שמצטרף לקופת גמל ,ראו סעיף  8.3.2לעיל.
.8.5.3

יהול קרות אמות  -שיווק של קרות אמות עשה באמצעות משווקים פיסיים שהם עובדי קבוצת
ילין לפידות ,באמצעות כלל חברי הבורסה ו/או יועצים בבקים ותוך שימוש בפרסום בתחום זה.
תקות השקעות משותפות באמות )עמלת הפצה( ,התשס"ו 2006-מסדירות תשלום עמלת הפצה
לתאגידים בקאיים בקשר עם הפצת יחידות בקרות אמות ,בהתאם לסיווגן של הקרות המופצות.
למועד דוח זה קשורה י.ל קרות ,בהסכמי הפצה עם מרבית הבקים.

.8.5.4

.8.6

יהול תיקי לקוחות כשירים  -שיווק שירות זה עשה בעיקר באמצעות עובדי קבוצת ילין לפידות,
ללקוחות המסווגים כלקוחות כשירים ,באמצעות מחלקות פלטיום של הבקים המטפלות בלקוחות
כשירים ו/או "פמילי אופיס" המטפלים בלקוחות כשירים.
תחרות
להערכת ההלת ילין לפידות ,בשל היכולת להעברת כספי עמיתים ו/או לפדות יחידות בקרות אמות
באופן מיידי ,יחד עם פרסומים השוואתיים העשים בתדירות גבוהה ביחס לביצועי קופות הגמל וקרות
האמות השוות בשוק ,עיקר התחרות בתחום יהול ההשקעות ובעת מאיכות יהול ההשקעות
והשירות .בהתאם לכך עלתה חשיבותם של ביצועי קרות האמות וקופות הגמל כגורם בעל השפעה
מכרעת בתחרות )ביחס לכל תחומי פעילותה של ילין לפידות( .כתוצאה מהגורמים דלעיל מעריכה
קבוצת ילין לפידות כי רמת התחרותיות הגבוהה בעף קרות האמות וקופות הגמל תימשך ואף תגבר
וכי כפועל יוצא מכך ידרשו משאבים יכרים לשימור כח אדם איכותי ,שיווק ופרסום .המידע האמור
היו בגדר מידע צופה פי עתיד המבוסס ,בין השאר ,על טעמי הלקוחות .האמור לעיל עשוי שלא
להתממש ,בין השאר ,אם יחול שיוי בטעמי הלקוחות ,או לחילופין ,אם יחולו שיויי חקיקה וספים,
העשויים להשפיע על העדפות הצבור לחסכון.
התחרות היה בכל סוגי השירותים המוצעים על ידי קבוצת ילין לפידות ובכל מרכיבי ההכסה )דמי
היהול והעמלות(.

.8.6.1

שירותי יהול תיקים  -שירותים אלו יתים כיום על ידי גופים פיסיים רבים כולל חברי בורסה ,חברות
הקשורות לבקים ומהלי תיקים פרטיים .היקף שוק יהול התיקים איו ידוע .המתחרים העיקריים
של קבוצת ילין לפידות בתחום זה הים בתי השקעות כגון "פסגות"" ,מיטב-דש"" ,אליסט",
"פעילים"" ,אלטשולר שחם" ואחרים .יצוין ,כי הבקים רשאים להחזיק ומחזיקים בבעלותם חברות
ליהול תיקי השקעות.

.8.6.2

שירותי יהול קופות גמל  -שירותים אלו יתים כיום על ידי גופים רבים אשר בין היתר השלטים על
ידי חברות ביטוח ,קרות השקעה מחו"ל וגופים פרטיים .המתחרים העיקריים של קבוצת ילין לפידות
בתחום זה הים חברות יהול קופות הגמל לרבות" :אליסט"" ,אקסלס"" ,מיטב-דש"" ,אלטשולר
שחם"" ,פסגות" ,הראל ועוד.

.8.6.3

שירותי יהול קרות אמות  -המתחרים העיקריים של קבוצת ילין לפידות בתחום זה הים "מיטב-
דש"" ,הראל"" ,פסגות"" ,אלטשולר שחם"" ,מור" ואחרים.
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.8.7

רכוש קבוע ,מקרקעין ומתקים
משרדי קבוצת ילין לפידות מצאים ברח' דיזגוף  50בתל-אביב בכס ששכר על ידה מצדדים שלישיים
בלתי קשורים.
יתרת העלות המופחתת של הרכוש הקבוע של קבוצת ילין-לפידות ליום  31בדצמבר  2019מסתכמת בכ-
 3.4מיליון ש"ח.

.8.8

הון אושי

.8.8.1

סמוך למועד פרסום דו"ח זה מועסקים על ידי קבוצת ילין לפידות כ 250-מועסקים ,בדומה למספר
המועסקים ליום  31בדצמבר .2018

.8.8.2

קבוצת ילין לפידות והגת לתגמל חלק מעובדיה בהתאם לתפוקה ו/או לתרומתם לרווחיות הפעילות,
הכל בכפוף להוראות הדין.
ביום  12באפריל  2016פורסם חוק תגמול לושאי משרה בתאגידים פיסיים )אישור מיוחד ואי-התרת
הוצאה לצורכי מס בשל תגמול חריג( ,תשע"ו") 2016-חוק הגבלת השכר"( ,אשר החיל הגבלה על שכר
בכירים בתאגידים פיסיים ,החלה על קבוצת ילין לפידות ועל ושאי המשרה בה .חוק הגבלת השכר
מחייב אישור מיוחד בקשר עם מתן תגמול לושא משרה בכירה או עובד בתאגיד פיסי ,שההוצאה
החזויה בגיו עולה על  2.5מיליון ש"ח בשה .החוק אוסר על הסדר שכר עם עובד ,אלא אם היחס בין
ההוצאה החזויה בגין שכרו של עובד להוצאה בשל השכר המוך ביותר ששולם לעובד באותה חברה
מוך מ .35-במסגרת חוק הגבלת השכר בוצע גם תיקון עקיף בפקודת מס הכסה לפיו עלות השכר בו
ושא התאגיד הפיסי ,מעבר לתקרה לתשלום של  2.5מיליון ש"ח בשה ,לא תותר ביכוי ההכסה
החייבת במס .החוק חל על התקשרויות מיום  12באפריל  2016ואילך ולגבי התקשרויות שאושרו לפי
המועד האמור ,תחולת החוק היה החל מיום  12באוקטובר  .2016קבוצת ילין לפידות עומדת בהוראות
החוק.

.8.8.3

תגמול עובדי קבוצת ילין לפידות עשה בהתאם למדייות תגמול שאושרה בכל אחת מחברות קבוצת
ילין לפידות.

.8.8.4

עובדי קבוצת ילין-לפידות מועסקים על פי חוזים אישיים.

.8.8.5

עובדי קבוצת ילין-לפידות עוברים הדרכות מקצועיות שוות והדרכות לשיפור איכות השירות ללקוח.

.8.8.6

להערכת החברה ,לקבוצת ילין-לפידות ולקבוצה תלות בה"ה דב ילין )"ילין"( ויאיר לפידות )"לפידות"(,
המכהים כמכ"לים של קבוצת ילין לפידות )לפידות מכהן גם כיו"ר ילין לפידות( ואשר כל אחד מהם
מחזיק ב 25% -מזכויות ההצבעה 2וב 24.38% -מהזכויות בהון בילין לפידות.

.8.8.7

בחודש פברואר  2019חתמו שי הסכמי יהול זהים :האחד ,בין ילין לפידות לבין ילין וחברה בשליטתו,
והשי ,בין ילין לפידות לבין לפידות וחברה בשליטתו )כל אחת מבין החברות המעיקות את השירותים
על פי הסכמי היהול ,בסעיף זה – "חברת היהול"( .הסכמים אלו החליפו את הסכמי היהול הקודמים
שהיו בין ילין ולפידות לבין ילין לפידות )אשר חתמו בשת  2006ותוקו מספר פעמים( .על פי הסכמי
היהול החדשים ,זכאית כל אחת מבין חברות היהול לדמי יהול בסך של  190אלפי ש"ח לחודש,
צמודים לעליית המדד לעומת מדד חודש יואר  .2019דמי היהול כוללים גם את גילום המס בגין
העמדת רכב למהל .כמו כן זכאית כל אחת מחברות היהול למעק שתי בשיעור של  5%מהרווח השתי

2

במסגרת הסכם בעלי המיות החדש בילין לפידות הפכו שתיים מתוך מיות הההלה שבידי אטראו יהול למושעות ,ובעקבות
כך מחזיקים בפועל ילין ולפידות ,יחד ,בלמעלה מ 50% -מזכויות ההצבעה בילין לפידות.
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לפי מס של ילין לפידות ,ביכוי זכויות המיעוט ברווח לפי מס .הסכמי היהול הים לתקופה בת 5
שים )עד ליום  25בפברואר  (2024והם יוארכו בהתאם למגון שקבע בהם .כמו כן קבעו בהסכמים
הוראות לסיום מוקדם של ההסכם .הוראות חוק הגבלת השכר )ראו סעיף  8.8.2לעיל( חלות על התגמול
המשולם לילין וללפידות וקבוצת ילין לפידות עומדת בהוראות החוק.
.8.9

ספקים
בתחום יהול ההשקעות עזרת קבוצת ילין לפידות בספקי שירותים שוים ,לרבות חברות מתפעלות,
עורכי דין ,חברי בורסה וכיו"ב .למעט התקשרות בין קופות הגמל ביהול י.ל גמל לבין חברה מתפעלת
מקבוצת בק לאומי לישראל בע"מ )"המתפעל" ,ראו להלן( ,אין לקבוצת ילין-לפידות תלות בספקים
כלשהם ,וההתקשרות עם הספקים עשית בתאי שוק מקובלים.
התקשרות קופות הגמל ביהול י.ל גמל עם המתפעל לקבלת שרותי תפעול לקופות הגמל היה על בסיס
הסכם שאושר בידי הממוה .בהתאם להוראות הממוה ,דמי התפעול להם זכאי המתפעל מוגדרים
מראש בשיעור קבוע מהיקף כסי הקופה .להערכת קבוצת לין לפידות ,על אף שתפעול הקופות מתבצע
כון למועד דוח זה באמצעות המתפעל בלבד ,אין לי.ל .גמל תלות במתפעל הואיל ושירותים מסוג
השירותים היתים על ידי המתפעל יתים ,למועד דוח זה ,על ידי חברות וספות בישראל ,כך שבמידת
הצורך יתן יהיה לבצע החלפה לספק שירותים אחר ,אולם המעבר יהא כרוך בזמן ובעלויות כספיות.
יצוין ,כי על פי הוראות הדין ,חברה מהלת איה רשאית להתקשר עם מתפעל וסף לצורך הקמת קופות
גמל חדשות ,אלא רק במקביל לסיום התקשרותה עם מתפעל קיים.

.8.10

מימון
קבוצת ילין לפידות פועלת באמצעות הוה העצמי ,איה ממפת את פעילותה במימון בקאי או אחר
ואיה פועלת באשראי.

.8.11

מגבלות ופיקוח על פעילות קבוצת ילין לפידות בתחום יהול ההשקעות
להלן הדיים המרכזיים החלים על הפעילות בתחום זה:

.8.11.1

חוק יירות ערך.

.8.11.2

חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ,שיווק השקעות ויהול תיקי השקעות ,התש"ה – ") 1995חוק
הייעוץ"( והתקות מכוחו  -חוק זה מסדיר ,בין היתר ,את דרישות הכשירות והרישוי של מהלי תיקים,
יועצי השקעות ומשווקי השקעות ,את חובותיהם כלפי לקוחותיהם והוראות וספות ביחס לפעילותם.
על פי התקות ה"ל ,ההון העצמי המיימאלי הדרש למהל תיקי השקעות היו  200אלפי ש"ח ,צמוד
למדד שפורסם בחודש ובמבר  .1998הוה העצמי של י.ל .תיקים ליום  31.12.2019עולה על ההון העצמי
המיימאלי הדרש בתקות והיא מחזיקה בכיסוי ביטוחי בהתאם לדרש על פי התקות.

.8.11.3

חוק קופות הגמל  -חוק זה מסדיר את הלי פעילותן של קופות גמל ואת היהול והתפעול של חברה
מהלת קופות גמל.

.8.11.4

חוק הפיקוח על שירותים פיסיים )קופות גמל( )תיקון מס'  ,(15התשע"ו - 2016-חוק זה ,שפורסם
בחודש מאי  ,2016מהווה תיקון לחוק קופות הגמל ,ומסדיר לראשוה את פתיחתן ופעילותן של קופות
הגמל להשקעה .קופת גמל זו היה אפיק חיסכון הוי אשר מוהל על ידי חברות מהלות של קופות גמל
ומאפשרת לחסוך סכומים היתים למשיכה בכל עת ,ללא הטבות מס בהפקדה ,ובפטור ממס רווחי הון
ככל שהעמית יחליט לקבל כספים אלו כקצבה .עמית רשאי להפקיד עד  70,000ש"ח בכל שה בכל
חשבוותיו בקופת גמל להשקעה.
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.8.11.5

חוק הפיקוח על שירותים פיסיים )ייעוץ ,שיווק ומערכת סליקה פסיוית( התשס"ה") 2005-חוק
השיווק הפסיוי"( והתקות מכוחו  -חוק זה מסדיר את פעילות השיווק של כסים פסיויים ,קובע
דרישות לרישיון סוכן או יועץ פסיוי וכולל הוראות בדבר מערכת סליקה פסיוית מרכזית והפעלתה.
התקות לחוק השיווק הפסיוי קובעות ,בין היתר ,את שיעור עמלת ההפצה אותה רשאית חברה
מהלת לשלם ליועץ פסיוי או יועץ השקעות )ראו לעיין זה סעיף  8.5.2לעיל(.

.8.11.6

חוק הקרות  -חוק זה מסדיר ,הן במישרין והן באמצעות שורה ארוכה של תקות שהותקו מכוחו ,את
דרישות הרישוי של מהלי קרות האמות והאמים ,את דרכי ההקמה של הקרות לסוגיהן ,את
חובתם של ה"ל כלפי בעלי היחידות ,את דרך פעולתם ביהול הקרן ובאמות עליה .בחודש ובמבר
 2016כס לתוקפו תיקון לחוק הקרות ,המסדיר את אופן הצעת יחידות השתתפות על ידי קרות זרות
למשקיעים ישראליים .בהתאם לתיקון ,רשאית רשות יירות ערך להתיר למהל קרן חוץ להציע יחידות
של קרן חוץ לציבור בישראל ,בהתקיימותם של מספר תאים .ההסדר יוצר תשתית משפטית המאפשרת
למהלי קרות חוץ להציע יחידות לציבור בישראל.

.8.11.7

חוק איסור הלבת הון ,התש"ס") 2000-חוק איסור הלבת הון"( והצווים הובעים ממו  -במסגרת
מתן שירותי יהול תיקים ויהול קופות גמל ,דרשים לקוחות יהול התיקים ו/או עמיתי קופות הגמל
בקבוצת ילין לפידות לפעול בהתאם לחוק איסור הלבת הון והצווים שהוצאו מכוחו ,באופן שכל לקוח
דרש להמציא לחברה המהלת את השקעותיו ,לפי העיין ,את כל הפרטים והמסמכים הדרושים
בהתאם לחוק איסור הלבת הון וצווים שהותקו מכוחו .אי המצאת הפרטים הדרשים תמע מקבוצת
ילין לפידות לפעול עבור הלקוח בחשבוו.

.8.11.8

תקות הפיקוח על שירותים פיסים )קופות גמל( )כללי השקעה החלים על גופים מוסדיים( ,התשע"ב-
 - 2012מטרת התקות והכללים ,היא קביעת מסגרת אחידה לכללי השקעה החלים על כל הגופים
המוסדיים ,לרבות כספי וסטרו.

.8.11.9

תקות הפיקוח על שירותים פיסיים )קופות גמל( )הון עצמי מזערי הדרש מחברה מהלת( ,התשע"ב-
 - 2012על פי תקות אלו ,ההון העצמי ההתחלתי הדרש מחברה מהלת קופות גמל היו  10מיליון ש"ח,
וההון עצמי המזערי לחברה מהלת מחושב לפי הגבוה מבין 10 (1) :מיליון ש"ח; ) (2סך הפרמטרים
הבאים 0.1% :מסך הכסים המוהלים על ידה עד לתקרה של  15מיליארד ש"ח בתוספת  0.05%מסך
הכסים המוהלים על ידה מעל התקרה האמורה ,בתוספת  25%מהוצאותיה השתיות .כן קבע כי
חברה מהלת תהא רשאית לחלק דיבידד ,רק אם הוה העצמי היו לפחות בגובה ההון העצמי הדרש
בתקות .למועד דוח זה ,הוה העצמי של י.ל גמל גבוה מהסכום הדרש בתקות.

.8.12

רישיוות והיתרים
להלן פרטים עיקריים לעיין הרישיוות וההיתרים שבידי קבוצת ילין-לפידות לצורך פעילותה בתחום
יהול ההשקעות:

.8.12.1

רישיון יהול תיקים לחברת י.ל .תיקים וכן רישיוות יהול תיקים ו/או רישיוות שיווק )לפי העיין(
למהלי השקעות ו/או משווקי השקעות המועסקים על ידה.

.8.12.2

רישיון לחברת י.ל .גמל לפעול כחברה מהלת ליהול קופות גמל.
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.8.12.3

היתר לשליטה ולהחזקת אמצעי שליטה ב -י.ל .גמל .ביום  4.10.2010יתן היתר שליטה מעודכן לילין,
לפידות ודן דוד ,להחזיק ,במישרין ובעקיפין ,באמצעי שליטה ולשלוט ב-י.ל .גמל ,אשר החליף היתר
שליטה משת  .2006היתר השליטה קבע ,בין היתר ,כי שיעור ההחזקות של קבוצת השליטה ב-י.ל .גמל
יהיה כמפורט בהיתר השליטה ולא ישתה אלא בכפוף לאמור בהיתר השליטה .בוסף קבעו מגבלות על
שמירת גרעין השליטה בקרן דן דוד ,ב ,ATE-בלידר החזקות ,בחברה ובגופים וספים .בספטמבר 2011
הלך מר דן דוד ז"ל לעולמו .כון למועד דוח זה ,לא עשה שיוי בהיתר השליטה האמור והחברה פועלת
מול רשות שוק ההון לעדכון ההיתר ,ככל שדרש.3

.8.12.4

רישיון לחברת י.ל .קרות לשמש כמהל קרן.

.8.12.5

היתר להחזקת אמצעי שליטה ב.י.ל .קרות .באפריל  ,2007במסגרת קבלת אישור רשות יירות ערך
לפעילות י.ל .קרות כחברה מהלת קרות אמות ,יתו היתרים להחזקת אמצעי שליטה במהל קרן
כקבוע בחוק הקרות .ביולי  2010העיקה רשות יירות ערך היתר למר דן דוד ז"ל להחזיק באמצעי
שליטה במהל הקרות י.ל .קרות .כאמור ,בספטמבר  2011הלך לעולמו מר דן דוד ז"ל .כון למועד דוח
זה ,לא עשה שיוי בהיתר השליטה האמור.4

.8.13
.8.13.1

הסכמים מהותיים
הסכם בעלי המיות החדש בילין לפידות
ביום  5בדצמבר  2018התקשרה אטראו יהול בהסכם בעלי המיות החדש בילין לפידות )אשר החליף
את הסכם בעלי המיות הקודם בין בעלי המיות של ילין לפידות( ,במסגרתו קבעו ,בין היתר ,ההוראות
הבאות:

.8.13.1.1
.8.13.1.1.1

יהול ילין לפידות
במהלך תקופת ההשעייה )כהגדרתה להלן( ,שתיים ) (2מבין  6,088מיות הההלה המוחזקות על ידי
אטראו יהול יהפכו להיות מושעות ,באופן שאטראו יהול תהיה מועה מלהפעיל כל זכות מתוקף שתי
מיות ההלה אלה במשך תקופת ההשעייה .כמו כן ,במהלך תקופת ההשעייה ,בדירקטוריון ילין לפידות
יכהו שלושה ) (3דירקטורים מטעם ילין ולפידות ושי ) (2דירקטורים מטעם אטראו יהול.
לאור האמור לעיל ,החל ממועד חתימת ההסכם החברה איה בעלת שליטה )כהגדרת המוח בחוק
יירות ערך( בילין לפידות.

.8.13.1.1.2

"תקופת ההשעייה" – תקופה שהחלה במועד החתימה על ההסכם ותסתיים במועד בו יתרחש המוקדם
מבין האירועים שלהלן ואטראו יהול תודיע על סיום תקופת ההשעייה:
א.

מר דב ילין ומר יאיר לפידות )שיהם( יחדלו מלכהן הן כמכ"ל של ילין לפידות והן כיו"ר פעיל
של הדירקטוריון; או

ב.

מר דב ילין ומר יאיר לפידות יחזיקו ,במצטבר ,פחות מ 25% -מזכויות ההצבעה בילין לפידות.
הובהר כי כל עוד מר דב ילין ומר יאיר לפידות שולטים בתאגיד המחזיק במיות ילין לפידות ולא
קיים בעל מיות גדול יותר ממר דב ילין וממר יאיר לפידות בתאגיד המחזיק במיות ילין לפידות,
ייחסו למר דב ילין או למר יאיר לפידות ,לפי העיין ,את מלוא החזקותיו של אותו תאגיד במיות
ילין לפידות.

 3יצוין כי בשת  2018חתם הסכם בעלי מיות חדש בילין לפידות )אשר החליף את הסכם בעלי המיות הקודם בין בעלי המיות של
ילין לפידות משת  .(2005לפרטים בוגע להסכם בעלי המיות ראו סעיף  8.13.1להלן.
 4ראו ה"ש  3לעיל.
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.8.13.1.1.3

עם סיום תקופת ההשעייה ,תתבטל אוטומטית השעיית שתי מיות הההלה המוחזקות על ידי אטראו
יהול ויכהו בדירקטוריון ילין לפידות מספר דירקטורים שווה מטעם ילין ולפידות ומטעם אטראו
יהול ,בכפוף להוראות ההסכם בדבר שיויים אפשריים בהרכב הדירקטוריון במקרה של העברת מיות
בילין לפידות .בוסף קבעו הוראות בדבר מיוי דירקטורים חיצויים ,אם יידרש מיויים על פי דין וכן
קבעו הוראות לגבי שיוי הזכויות למיוי דירקטורים במקרה של שיוי החזקות הצדדים בילין לפידות.
פחת שיעור ההחזקה של מי מהצדדים מ 10%-מזכויות ההצבעה בילין לפידות ,לא יהיה זכאי אותו צד
לזכות למיוי דירקטור.

.8.13.1.1.4

קבעה רשימת ושאים שלצורך אישורם יידרש רוב מיוחס של  80%מקולות חברי הדירקטוריון או
מקולות בעלי מיות הההלה בילין לפידות ,לפי העיין ,הכוללים בין היתר ,קבלת הלוואות או רכישה
של מעל  5%מאמצעי שליטה בתאגיד בסכום העולה על הקבוע בהסכם ,כיסה לתחומי עיסוק חדשים,
שיוי תקון ,הפקת יירות ערך ,שיוי מבה ,עסקאות בעלי שליטה וכיו"ב.

.8.13.1.1.5

ילין לפידות התחייבה להמשיך ולהעסיק את מר דב ילין ומר יאיר לפידות כמכ״לים ו/או יו"ר פעיל של
ילין לפידות החזקות ,אם וכל עוד ירצו בכך ,לתקופה בת חמש ) (5שים שתחילתה ממועד החתימה על
ההסכם ולתקופה וספת בת שלוש ) (3שים ,בהתאם לתאים הקבועים בהסכמים הקיימים עמם עובר
למועד החתימה )לפרטים אודות הסכמי היהול עם ילין ולפידות ראו סעיף  8.8.7לעיל(.

.8.13.1.2

דיבידד
בהסכם קבעה מדייות חלוקת דיבידדים )״מדייות החלוקה״( ,אשר אומצה על ידי דירקטוריון ילין
לפידות ,כדלקמן:

.8.13.1.2.1

היה ובמועד כלשהו ההון העצמי המחייב )כהגדרתו להלן( של ילין לפידות על פי הדוחות האחרוים
)כהגדרתם להלן( יהיה גדול מההון המיימלי לחלוקה )כהגדרתו להלן( ,ילין לפידות תחלק לבעלי
מיותיה דיבידד בשיעור של  100%מסכום הרווחים ,כמשמעם בחוק החברות ,הראויים לחלוקה ,על
פי הדוחות האחרוים ,אך בסכום שלא יעלה על הסכום בו עלה ההון העצמי המחייב על ההון המיימלי
לחלוקה.

.8.13.1.2.2

כן הוסכם כי ביחס להחלטה הוגעת לחלוקת דיבידד בילין לפידות ,בהתאם למדייות החלוקה כמצוין
לעיל ,יהיה לדירקטורים שהצביעו בעד החלטת החלוקה כאמור קול מכריע ובלבד ששי דירקטורים
לפחות הצביעו בעד החלוקה .כן הוסכם כי במקרה בו אטראו יהול תהפוך להיות חברה ללא בעל
שליטה ,אזי במקרה בו לא יהא רוב בדירקטוריון להחלטה על חלוקה ,ההחלטה על חלוקה שהיה
בהתאם למדייות החלוקה תאושר אם שי דירקטורים לפחות יצביעו בעד ההחלטה )כמפורט לעיל(,
וכן תובא בפי הדירקטוריון חוות דעת כלכלית של רואה חשבון בלתי תלוי בילין לפידות או במי
מהצדדים ,אשר מה על אחת מחמש פירמות ראיית החשבון הגדולות בישראל.

.8.13.1.2.3

היה ובמועד כלשהו ההון העצמי המחייב של ילין לפידות יהיה פחות או שווה ל) 300,000,000-שלוש
מאות מיליון( ש״ח ,צמוד למדד שיהא ידוע במועד ההחלטה על חלוקה ביחס למדד אשר פורסם ביום
 15בדצמבר ") 2018ההון המיימלי לחלוקה"( ,ילין לפידות לא תחלק דיבידד לבעלי מיותיה .על אף
האמור לעיל מובהר כי בכפוף לעמידת ילין לפידות בהוראות הדין לעיין חלוקה ,דירקטוריון ילין
לפידות יהיה רשאי להחליט ברוב קולות על חלוקה אף אם ההון העצמי המחייב מוך מההון המיימלי
לחלוקה.
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.8.13.1.2.4

.8.13.1.3

"ההון העצמי המחייב" משמעו  -ההון העצמי של ילין לפידות ,על פי דוחותיה האחרוים המאוחדים
)המבוקרים או הסקורים( )״הדוחות האחרוים״( לאחר טרול השפעת הוצאות שיווק דחות שהווו
ומויטין )במידה ויהיה( ובתוספת סכומי דיבידד שהוכרז קודם למועד הדוחות האחרוים אך טרם
חולק בפועל במועד חישוב ההון העצמי המחייב.
זכות הצעה ראשוה והקפאת הבמב"י

.8.13.1.3.1

במסגרת ההסכם קבע כי העברת מיות בילין לפידות ,למעט לעבר מורשה ,כהגדרתו בהסכם ,תהיה
כפופה לזכות הצעה ראשוה.

.8.13.1.3.2

בוסף קבע מגון במב"י )אשר היה קיים גם בהסכם הקודם( ואולם הוסכם כי עד למועד בו יחול שיוי
שליטה מצד אטראו יהול )כהגדרתו להלן( ,אף אחד מהצדדים להסכם לא יהיה רשאי להפעיל את
מגון הבמב״י .חל שיוי שליטה מצד אטראו יהול ,ילין ולפידות יהיו רשאים להודיע לאטראו יהול
בכל עת ,ביחד ובכתב כי מגון הבמב"י יחזור לתוקפו החל מתום שישה ) (6חודשים ממועד הודעתם.

.8.13.1.3.3

לעיין זה" ,שיוי שליטה מצד אטראו יהול" יחול במקרה בו קרן דן דוד תחדל מלהיות בעלת השליטה,
בעקיפין ,באטראו יהול ,ובמי מהתאגידים המים על שרשרת החזקות אטראו יהול בילין לפידות,
יהיה בעל מיות )שאיו עבר מורשה( גדול יותר ממי שהו בעל המיות הגדול ביותר באותם תאגידים
במועד זה.

.8.13.1.4

אי תחרות
קבעו הוראות בדבר אי תחרות של הצדדים בחברות קבוצת ילין לפידות.
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.9

תחום הברוקראג' הבין-בקאי

 .9.1מידע כללי על תחום הפעילות
להלן מספר מאפייים ,מגמות והתפתחויות בתחום הפעילות שחלו משת  2019ועד סמוך למועד דוח
זה אשר משפיעים ועשויים להשפיע בעתיד על פעילות החברה בתחום הברוקראג' הבין בקאי:
.9.1.1

מבה תחום הפעילות והשיויים שחלו בו
כאמור לעיל ,פעילות הקבוצה בתחום הברוקראג' הבין בקאי כוללת תיווך בין-בקאי במט"ח ,ריביות
וגזרים פיסיים ,באמצעות .ILSB
הפעילות בתחום הברוקראג' הבין בקאי ,כמו יתר תחומי הפעילות של הקבוצה ,מושפעת באופן מובהק
ממצב שוקי ההון והמט"ח בישראל ובעולם ומהיקף הפעילות של מוסדות פיסים בשוק ההון .שווקים
אלו מאופייים בתודתיות גבוהה ,בין היתר ,בשל השפעת גורמים כלכליים ,מדייים ,פוליטיים
וביטחויים בארץ ובעולם ,אשר לקבוצה אין שליטה עליהם .למגמות עיקריות בשוק ההון במהלך שת
 2019ועד למועד הדוח ,ראו סעיף  7לעיל.

.9.1.2

שיויים בהיקף הפעילות בתחום וברווחיו
הכסות הקבוצה בתחום הברוקרג' הבין בקאי הסתכמו בשת  2019בסך של כ 13.9 -מיליון ש"ח
לעומת סך של כ 15.3 -מיליון ש"ח בשת ) 2018קיטון של כ .(9% -הקיטון בהכסות ובע בעיקר
מהיחלשות השוק ברבעון הרביעי של השה בעיקר בתחומי האופציות והריביות.

.9.1.3

גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום הפעילות והשיויים החלים בהם
להערכת החברה ,קיימים מספר גורמי הצלחה קריטיים בתחום הברוקראג' הבין בקאי ,בייהם קיום
קשרי עבודה שוטפים והדוקים עם הלקוחות לשם לימוד והבת צרכיהם והעדפותיהם; שירות מקצועי;
כוח אדם מקצועי ומיומן; הטמעת והתאמת הפעילות לשיויים ולתהליכים החלים בתחום .כאמור,
תחום הברוקראג' הבין בקאי מושפע מהותית גם מגורמים חיצויים שאים בשליטת הקבוצה ,כאמור
בסעיף  7לעיל.

.9.1.4

חסמי הכיסה והיציאה העיקריים של תחום הפעילות ושיויים החלים בהם
חסמי הכיסה העיקריים לפעילות הקבוצה בתחום זה הים יסיון ,מויטין וידע בתחומים הרלווטיים.
להערכת החברה לא קיימים חסמי יציאה ממשיים מפעילות הקבוצה בתחום הברוקראג' הבין בקאי.
הפעילות בתחום זה איה עתירת השקעה בכסים קבועים ובהון.

.9.1.5

תחליפים למוצרי תחום הפעילות ושיויים החלים בהם
בתחום הברוקראג' הבין-בקאי לקוחות  ILSBעשויים להשתמש בשירותים של מתחרים ו/או
בשירותים אלקטרויים המהווים תחליף לשירותים הווקאלים אותם מספקת הקבוצה ו/או לוותר על
שירותי התיווך של הקבוצה ולבצע עסקאות ישירות בייהם.

 .9.2מוצרים ושירותים
.9.2.1

 ILSBמעיקה שירותי ברוקראג' בין-בקאי ,הכולל תיווך בין-בקאי במט"ח ,ריביות וגזרים פיסיים,
לבקים מקומיים וזרים .שירותיה של  ILSBיתים באמצעים ווקאליים ) ,(Voice Brokerבאמצעות
טלפון ומערכות צ'ט )רויטרס דיליג ,בלומברג(.
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.9.2.2
.9.2.2.1

להלן תיאור הדסקים העיקריים ב:ILSB-
דסק מט"ח ) - (SPOTמספק שירותי תיווך קולי לרכישה ומכירה של מטבעות )בעיקר שקל/דולר( ,בין
היתר במסגרות עסקאות ספוט ) (FX-Spotועסקאות עתידיות );(FX Forward

.9.2.2.2

דסק אופציות  -עוסק בתיווך בעסקאות מעבר לדלפק ) (OTCשל רכישה או מכירה של אופציות
) (Vanilla, Exotic & Digitalעל מטבעות )בעיקר שקל/דולר(;

.9.2.2.3

דסק ריביות  -מספק שירותי תיווך בין-בקאי בעסקאות מעבר לדלפק ) (OTCשל עסקאות החלף ריבית
) (Interest Rate Swapלרבות עסקאות החלף ריבית קבועה בריבית משתה ) ,(FRA/IRSעסקאות
החלף מטבע ) ,(Cross currency Swapעסקאות החלף מדד ) ,(CPIעסקאות  ,FX-SWAPעסקאות
 Asset Swapועסקאות אופציה על ריבית );(Swaption

.9.2.2.4

דסק אג"ח ישראל  -מספק שירותי ברוקראג' באגרות חוב ממשלתיות ומק"מים ישראלים.

 .9.3בשים האחרוות הולכת ומתחזקת המגמה של תיווך באמצעות מערכות מסחר אלקטרויות חלף
שירותי התיווך הווקאליים )ראו גם סעיף  9.7.2להלן( .מגמה זו משפיעה על הביקוש לשירותיה של
 ,ILSBובעיקר על פעילות דסק המט"ח ).(spot
 .9.4פילוח הכסות משירותים
סך הכסות הקבוצה משירותי ברוקראג' בין-בקאי 5בשים  2018 ,2017ו 2019 -הסתכם לכ13,091 -
אלפי ש"ח ,כ 15,325 -אלפי ש"ח וכ 13,908 -אלפי ש"ח ,בהתאמה ,כאשר הכסות אלה היוו בשים ה"ל
כ ,15.5% -כ 16.6% -וכ ,14.1% -בהתאמה ,מסך הכסות הקבוצה על פי הדוחות הכספיים המאוחדים.
 .9.5לקוחות
.9.5.1

לקוחותיה של  ILSBהים בקים מקומיים ובקים זרים .בשים  2019 - 2018היוו הכסותיה של ILSB
מלקוחותיה שהים בקים זרים כ 65% -מסך הכסותיה.

.9.5.2

פעילות הקבוצה בתחום הברוקראג' הבין-בקאי מאופיית בהתקשרויות בעלות אופי יציב ,אם כי ישם
שיויים בהיקף הפעילות עם כל לקוח ולקוח ,כך שלאורך זמן אין לקבוצה תלות בלקוח בודד.
בתחום הברוקראג' הבין-בקאי לא היה לקבוצה בשת  2019לקוח אחד )לרבות מספר חברות תחת
אותה שליטה( ,שההכסות ממו היוו למעלה מ 10%-מסך הכסות הקבוצה על פי הדוחות הכספיים
המאוחדים של הקבוצה.

.9.5.3

בין  ILSBלמרבית לקוחותיה קיימים הסדרים ,המסדירים בין השאר את העמלות המגיעות ל.ILSB -
הסדרים אלה יתים לביטול בכל עת לפי שיקול דעתם של הלקוחות.

 .9.6שיווק והפצה
.9.6.1

שיווק שירותי הקבוצה בתחום הברוקראג' הבין בקאי עשה באופן עצמאי באמצעות עובדי .ILSB

.9.6.2

לקוחותיה של  ILSBהים ,כאמור ,בקים ,מקומיים וזרים .מאמצי השיווק מופים בעיקר לסוחרים
בחדרי המסחר במט"ח ,ריביות ומדדים של הבקים בארץ ובחו"ל .עובדי  ILSBמקיימים קשרי עבודה

5

ההכסות משירותי ברוקראג' בין בקאי כוללות גם הכסות מעמלות של חברה בת של  ,ILSBהעוסקת בתיווך בתחום שוק
ההון.
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שוטפים והדוקים עם לקוחותיה של  ILSBועם לקוחותיה הפוטציאליים.
 .9.7תחרות
.9.7.1

בישראל פועלים מספר גופים העוסקים בברוקראג' בין-בקאי ובעולם פועלים מספר רב של מתווכים
בין-בקאיים .מרבית המתחרים של  ILSBבתחום זה הים גופים בילאומיים גדולים וחלקם גופים
מקומיים .הגידול בתחרות בתחום זה בא לידי ביטוי בעיקר בגידול בכמות המתחרים בשוק ובשחיקה
בשיעורי העמלות .מתחריה של  ILSBבישראל כוללים את החברות  GFI ,GlobalBoxו TFS -וכן
חברות זרות וספות כגון  ICAPו .BGC -להערכתה של  ILSBהיא מהגורמים המשמעותיים בתחום
עיסוקה בישראל.

.9.7.2

בתחום הברוקראג' הבין בקאי מתבצע התיווך בשי אופים) :א( תיווך ווקאלי )(Voice Broker
באמצעות טלפון ומערכות צ'ט )רויטרס דיליג ,בלומברג(; )ב( תיווך באמצעות מערכות אלקטרויות,
המהווה כיום את אמצעי התיווך העיקרי בתחום המט"ח .בשים האחרוות גוברת המגמה לשימוש
במערכות אלקטרויות ,חלף השירותים הווקאליים וכיום זהו גורם תחרות משמעותי ועיקרי לשירותיה

של  ,ILSBבעיקר בפעילות דסק המט"ח ).(spot
.9.7.3

לשם התמודדות עם התחרות דרשת  ILSBלהעמיק את התמקצעות עובדיה בכל תחומי פעילותה וכן
להגביר את מאמצי השיווק בהם היא וקטת .הקבוצה רואה גם חשיבות רבה בשמירה על קשרים טובים
ושוטפים עם הבקים בישראל ובחו"ל שהים קהל היעד של פעילותה .בכדי להתמודד עם תחרות זאת
פועלת  ILSBבהתמדה לשיפור איכות השירות אותו היא מספקת ,בדרכים שוות כגון :שיפור מהירות
תגובה וזמיות ומתן ערך מוסף מקצועי ללקוחותיה ,בין היתר באמצעות יתוחים מאקרו כלכליים
עדכיים.

 .9.8ספקים
פעילותה של  ILSBמבוצעת באמצעות מערכות המסחר של בלומברג ורויטרס .ל ILSB-התקשרויות
עם ספקיהן של מערכות אלו ,המעיקים ל ILSB-רשיוות תקופתיים סטדרטיים לשימוש במערכות
אלו.
 .9.9הון אושי
.9.9.1

כון ליום  31.12.2019מועסקים ב ILSB -כ 14 -עובדים ,בדומה למצבת העובדים ליום .31.12.2018

.9.9.2

הטבות וטיבם של הסכמי העסקה

.9.9.2.1

התקשרות  ILSBעם עובדיה היה בהתאם להסכמים אישיים.

.9.9.2.2

מרבית ההסכמים עם העובדים כוללים שכר בסיס בתוספת עמלות מהכסות בשיעורים הקבעים
בהסכם מול כל עובד.
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מידע וסף אודות פעילות הקבוצה בכללותה
בהמשך למידע שיתן בסעיפים  9 - 8לעיל ,המתייחסים בפרד לכל אחד מתחומי הפעילות של הקבוצה ,מובא
להלן תיאור של עייים המתייחסים לקבוצה בכללותה ,אלא אם כן יצוין במפורש אחרת לגבי מגזר פעילות
ספציפי של הקבוצה .המידע בסעיף זה יחד עם המידע בסעיפים  9 - 8לעיל משקפים תיאור של כלל עסקי החברה
על בסיס מאוחד.
10.

רכוש קבוע ,מקרקעין ומתקים
החברה ושאת בעלות השכירות )מצד שלישי( של המשרדים המשמשים לפעילותה ,המצאים ברח'
הארבעה  ,21תל אביב ,במסגרת הסכם חלוקת הוצאות משותפות שבין החברה ללידר החזקות )ראו
תקה )22ב( בחלק ד'(.
 ILSBשוכרת משרדים מצד שלישי ברח' הברזל 38א' ,תל אביב.
לרכוש הקבוע והמתקים הקשורים לפעילות קבוצת ילין לפידות ,ראו סעיף  8.7לעיל.

.11
.11.1

הון אושי
מבה ארגוי ומצבת עובדים
כון למועד הדוח ,מעסיקה החברה את יו"ר הדירקטוריון הפעיל של החברה בהיקף משרה של  30%וכן
עובד אחד וסף במשרה מלאה ומקבלת את יתר השירותים הדרשים לצורך פעילותה ,לרבות לצורך
מתן שירותים שוים בהם החברה מחויבת כלפי חברות הבת שלה ,מצוות הההלה והעובדים של בעלת
השליטה בחברה ,לידר החזקות )לפרטים אודות הסכם היהול של החברה עם לידר החזקות ראו ביאור
12א') (3לדוחות הכספיים( ,הכולל ,בין היתר ,מכ"ל ,סמכ"ל כספים ובעלי תפקידים וספים.
לפרטים אודות ההון האושי בקבוצת ילין לפידות ,ראו סעיף  8.8לעיל .לפרטים אודות ההון האושי ב-
 ,ILSBראו סעיף  9.9לעיל.

.11.2

תלות בעובדים
להערכת החברה ,לקבוצה תלות בה"ה דב ילין ויאיר לפידות ,המכהים כמכ"לים של קבוצת ילין-
לפידות ,כאמור בסעיף  8.8.6לעיל.

.11.3

מדייות תגמול לושאי משרה
לאחר השלמת עסקת המכירה אימצה החברה מדייות תגמול מעודכת לעיין תאי כהוה והעסקה של
ושאי משרה בחברה ,התואמת ,להערכת דירקטוריון החברה ,את מבה החברה לאחר השלמת עסקת
המכירה .מדייות התגמול אושרה לאחרוה על ידי האסיפה הכללית של החברה ביום  10באוקטובר
 ,2019וזאת בהמשך לאישורה בועדת התגמול ובדירקטוריון החברה .הוראות מדייות התגמול חלות
אך ורק על ושאי המשרה )כהגדרתם בחוק החברות( בחברה .לוסח המלא של מדייות התגמול ,ראו
דוח זימון אסיפה שפרסמה החברה ביום  4בספטמבר ) 2019אסמכתא.(2019-01-092863 :

.12

הון חוזר
ליום  31בדצמבר  2019לחברה הון חוזר חיובי בסך של כ 9.3 -מיליון ש"ח ,כמפורט להלן:

.12.1

סך הרכוש השוטף של החברה ליום  31בדצמבר  2019מסתכם בכ 11.3 -מיליון ש"ח ,ומורכב ברובו
ממזומים ושווה מזומים בסך של כ 7.3 -מיליון ש"ח ,לקוחות בסך של כ 3.2 -מיליון ש"ח וחייבים
ויתרות חובה אחרות בסך של כ 0.8 -מיליון ש"ח.
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.12.2

.13

סך ההתחייבויות השוטפות של החברה ליום  31בדצמבר  2019מסתכם בכ 2.0 -מיליון ש"ח ,הכולל
בעיקר זכאים אחרים.
מימון

.13.1

כון לשת  2019ולמועד דוח זה ,הקבוצה מממת את פעילותה ,ככלל ,באמצעות הוה העצמי.

.13.2

כאמור בסעיף  8.10לעיל ,קבוצת ילין לפידות פועלת בדרך כלל באמצעות הוה העצמי ,איה ממפת את
פעילותה במימון בקאי או אחר ואיה פועלת באמצעות אשראי.

.14

מיסוי
לגבי מידע אודות מיסוי הקבוצה ,ראו ביאור  11לדוחות הכספיים.

.15

הסכמים מהותיים

.15.1

לפרטים אודות הסכמים מהותיים בהם התקשרו החברה והחברות המוחזקות על ידה בקשר עם קבוצת
ילין לפידות ,ראו סעיף  8.13לעיל.

.15.2

לפרטים אודות הסכם היהול שבין החברה לבין לידר החזקות ,ראו ביאור 12א') (3לדוחות הכספיים
ותקה 22א) (1בחלק ד'.

.15.3

לפרטים אודות הסדרי ביטוח ,פטור ושיפוי לושאי משרה בקבוצה ,ראו תקה 29א בחלק ד'.

.16

הליכים משפטיים
למועד הדוח אטראו איה צד להליך משפטי מהותי.

.17

יעדים ואסטרטגיה עסקית
בכוות החברה להתמקד בהשבחת פעילויות הקבוצה בתחומי עיסוקה הקיימים בשוק ההון.

.18

גורמי סיכון
סיכוי השוק להם חשופה הקבוצה הים בעיקר סיכוי השוק של החברות המוחזקות של החברה,
בהתאם לתחומי פעילותן )ובעיקר של תחום יהול ההשקעות( וכן סיכוים העלולים להשפיע באופן
רוחבי על כלל הפעילויות בתחום שוק ההון.
להלן תיאור גורמי הסיכון העיקריים להם חשופה פעילות הקבוצה:

.18.1
א.

סיכוי מאקרו
תלות במצב שוק ההון :שוקי ההון והמט"ח בישראל ובעולם מתאפייים בתודתיות גבוהה ,המושפעת
מגורמים מדייים ,פוליטיים ,ביטחויים ,בריאותיים וכלכליים בארץ ובעולם ,אשר לקבוצה אין שליטה
עליהם .למצב שוקי ההון והמט"ח ולתודתיות בהם השפעה על היקף פעילות הציבור בשוק ההון ,על
אהבת הסיכון שלו ועל מחירי יירות הערך .שיוי לרעה במגמות שוק ההון וירידות שערי יירות ערך
עלולות לגרום לפגיעה בתוצאות העסקיות של הקבוצה.
תוצאותיה העסקיות של הקבוצה מושפעות באופן מהותי מהשיויים בשווי הכולל של הכסים
המוהלים על ידי קבוצת ילין-לפידות בתחומי פעילותה השוים ,כולל תיקי השקעות ,קופות גמל,
קרות השתלמות וקרות אמות .לפיכך ,ירידה משמעותית בשערי יירות הערך הכללים בכסים
המוהלים על ידי קבוצת ילין לפידות וירידה בתשואות עלולות לגרום לפגיעה מהותית בהיקף הכסים
המוהלים ובתוצאות העסקיות של הקבוצה.
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ב.

התפשטות גיף הקורוה :ההתפשטות הגלובלית של גיף הקורוה ,מהווה סיכון מאקרו כלכלי גלובלי
ומשרה אי וודאות מהותית באשר לפעילות הכלכלית העתידית בעולם ולהשפעות העתידיות הצפויות
על השווקים .המשך התפשטותו והצעדים והמגבלות הקטים עקב כך ברחבי העולם ,מביאים ,בין
היתר ,לירידות חדות בשווקי ההון בארץ ובעולם .בעקבות האירועים לעיל ,החל מחודש פברואר 2020
רשמו ירידות בשווי הכסים המוהלים על ידי קבוצת ילין לפידות וחל גידול בהיקפי הפדיוות על ידי
הציבור .להערכת החברה ,התמשכות המשבר בשווקים והחרפתו צפויים להשפיע באופן שלילי על
הכסות ילין לפידות ורווחיותה.

ג.

השפעת המצב הביטחוי-פוליטי :למצב הביטחוי-פוליטי השורר בישראל ובעולם השפעה על שוק ההון
בישראל ועל כן גם על תוצאותיה העסקיות של הקבוצה ,בכל תחומי פעילותה.

ד.

שיויי ריבית ,איפלציה ושערי חליפין :לפעילותה של הקבוצה קיימת חשיפה לשיויים בשיעורי
הריבית ,בשיעור האיפלציה ובשערי החליפין ,המשפיעים באופן ישיר על שווי הכסים המוהלים ,על
מחזורי הפעילות ועל התוצאות העסקיות.

.18.2
א.

סיכוים עפיים
תחרות בשוק ההון :שוק ההון המקומי היו שוק תחרותי וקטן יחסית .בפרט ,שוק יהול הכסים ,בו
פעילה קבוצת ילין-לפידות היו שוק תחרותי מאד ,אשר התחרות בו אף החריפה בשים האחרוות.
קיטון בשיעור דמי היהול ו/או פדיוות משמעותיים כתוצאה מהתחרות העזה או משיויי רגולציה עלול
לפגוע משמעותית בתוצאות העסקיות של קבוצת ילין-לפידות וכתוצאה מכך בתוצאות הקבוצה .גם
בתחום הברוקראג' הבין-בקאי מורגשת עלייה ברמת התחרות בשוק ,הן בשל כיסתם של גורמים
בילאומיים לעיסוק בתחום זה בישראל והן בשל השימוש הגובר במערכות מסחר אלקטרויות ,ואלו
עשויים להשפיע באופן מהותי על היקף פעילותה של  ILSBועל תוצאותיה.

ב.

שיויי חקיקה :שוק ההון עתיר רגולציה ומספר לא קטן של רשויות מעורב בהסדרתו .בשים האחרוות
מתרחשים או מתוכים שיויים רגולטוריים רבים בשוק ,חלקם מהותיים מאוד אשר מטרתם לשות
את פיו .לשיויי חקיקה בתחום יהול ההשקעות ,על עפיו השוים ובתחום המיסוי עלולה להיות
השפעה על פעילות הקבוצה ,שאת מלוא היקפה קשה להעריך .אי עמידת חברות הקבוצה בדרישות
רגולטוריות עלולה להוביל במצבים מסוימים לשלילה ו/או להשעיה של רשיוות והיתרים המוחזקים
על ידן והמאפשרים את פעילותן בשוק ההון.

ג.

סיכוי סייבר ואבטחת מידע :הפעילות בתחום יהול ההשקעות מושפעת ותלויה מרמת סודיות המידע
המשמש לצורך ביצוע הפעילות ,שלמותו ,אמיותו וזמיותו של המידע .המידע ,המערכות המהלות
אותו ,האמצעים והציוד עליו הוא מושתת מהווים כס מרכזי וחיוי של קבוצת ילין לפידות .פגיעה
במידע ,במאגרי המידע או במערכות בהן הוא מוהל ,לרבות חשיפה ,חבלה או שיבוש ,עלולים לפגוע
בפעילות השוטפת בתחום יהול ההשקעות ,במיוחד בתקופה בה דרשים עובדים לעבוד מביתם )כפי
שפורט בסעיף  7.1לעיל ,כון למועד הדוח מרבית העבודה בקבוצת ילין לפידות מבוצעת כ"עבודה
מהבית" וכח התפשטות גיף הקורוה והמגבלות בגיו( .ההלת קבוצת ילין לפידות מתווה את עקרוות
מדייות אבטחת המידע תוך יהול המשאבים הדרשים לקיומם ההולם של התהליכים ,השיטות
והכלים שהוגדרו בקבוצת ילין לפידות על מת להביא לכך שהמידע ופריטי הציוד יהיו מוגים בפי
פגיעה חשיפה או שיוי בלתי מורשה מתוך הקבוצה ומחוצה לה .ההלת ילין קבוצת לפידות מיתה ועדת
היגוי ,ממוה אבטחת מידע ומהל הגת סייבר על מת ליישם את עקרוות מדייות יהול סיכוי הסייבר
שלה.
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ד.

.18.3

סיכוים תפעוליים :תקלות במערכות המסחר ו/או בקווי התקשורת ו/או טעויות אוש בביצוע פעולות
מסחר ,בתחומי יהול ההשקעות והברוקראג' הבין-בקאי ,עלולות לגרום למצב של אי ביצוע עסקאות
ו/או טעויות בביצוע השקעות ,אי דיווח על עסקאות ופגיעה בשירותים היתים ללקוחות ובכך להשפיע
לרעה על תוצאות פעילות הקבוצה.
סיכוים מיוחדים לקבוצה

א.

הון אושי ואשי מפתח :להון האושי בקבוצה השפעה מהותית על יכולותיה וכושר התחרות שלה
בשוק .בחברות הקבוצה מכהים מספר ושאי משרה בכירים ועובדים ,אשר עזיבתם מבלי שיימצא להם
תחליף הולם תוך פרק זמן סביר ,עלולה לפגוע באופן מהותי בתוצאות הקבוצה .לעיין זה ,להערכת
החברה ,יש לה תלות בדב ילין וביאיר לפידות המכהים כמכל"ים משותפים בקבוצת ילין-לפידות.

ב.

שיויים במחזורי הפעילות של הבקים  -ל ILSB-חשיפה למחזורי הפעילות הבין בקאיים בגזרים
השוים .ירידה במחזורי הפעילות ,כאמור ,עשויה לפגוע בהיקף ההכסות של .ILSB
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.18.4

טבלת גורמי סיכון
בטבלה הבאה מוצגים גורמי הסיכון שתוארו בפרק זה לעיל על פי טיבם ועל פי השפעתם על עסקי
הקבוצה בכללותה ,בהתאם להערכת ההלת החברה:
מידת ההשפעה של גורם הסיכון על פעילות
הקבוצה
השפעה
גדולה

השפעה
ביוית

השפעה
קטה

סיכוי מאקרו
תלות במצב שוק ההון

X

התפשטות גיף הקורוה

X
X

השפעת מצב בטחוי-פוליטי
X

שיויי ריבית ,איפלציה ושערי חליפין
סיכוים עפיים
תחרות בשוק ההון

X

שיויי חקיקה

X

סיכוי סייבר ואבטחת מידע

X
X

סיכוים תפעוליים
סיכוים מיוחדים לקבוצה
X

הון אושי ואשי מפתח

X

שיויים במחזורי הפעילות של בקים
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חלק ב' -
דוח הדירקטוריון על מצב עייי התאגיד

חלק ב'  -דוח הדירקטוריון על מצב עיי התאגיד לש ת 2019
דוח הדירקטוריון היו חלק בלתי פרד מהדוח התקופתי השתי של החברה ליום  31בדצמבר  ") 2019הדוח התקופתי "(.
דוח הדירקטוריון על מצב עייי החברה מתייחס לתוים העיקריים המצויים בדוחות הכספיים ובמסגרת חלק א' לדוח
התקופתי  -תיאור עסקי התאגיד )" חלק א ' "(  .בדוח הדירקטוריון תיוחס למוחים המובאים בו המשמעות שיתה להם
ב חלק א'  ,אלא אם צוין אחרת .
א.

הסברי הדירקטוריון ל מצב עסקי התאגיד ,תוצאות פעילותו ,הוו העצמי ותזרימי המזומים שלו

.1

כללי
החברה היה חברת השקעות אשר כון למועד הדוח פועלת בעיקר באמצעות חברות מוחזקות ,בעיקר בתחומי
שוק ההון ,ה תעשייה ו ה דל"ן.

.2

אירועים מהותיים בתקופת הדוח ועד בסמוך למועד אישור הדוח
)א(

לעיין השלמת עסקת רכישת  70%מגמל מפעלים לאופי השחזה שריד בע"מ )"גמל"( ,והפיכתה  ,החל מיום
 31במרץ  , 2019לחברה בת בבעלותה המלאה )  ( 100%של החברה בעקבות השלמת העסקה והכרת החברה
ברבעון הראשון של  , 2019ברווח מרכישה במחיר הזדמותי ומהשגת שליטה בחברה בשליטה משותפת,
בסך כ  14 -מיליון ש"ח  ,ראו ביאור  11ג' לדוחות הכספיים .

)ב(

לעיין גיוס אגרות חוב )סדרה ז'( בסך של כ  120 -מיליון ש"ח בחודש ובמבר  2019ופרעון מוקדם של אגרות
ה חוב )סדרה ה'( ו של אגרות ה חוב )סדרה ו' (  ,ראו ביאור  20לדוחות הכספיים  .בגין הפרעוות המוקדמים
כאמור של אגרות החוב )סדרה ה' וסדרה ו'( רשמה החברה ברבעון הרביעי של שת  , 2019הקדמת הוצאת
מימון בסך של כ  6 -מיליון ש"ח  ,אשר אמורה היתה להירשם במקור במהלך התקופה שעד לחודש אוקטובר
. 2020

)ג(

לעיין כיסתו לת ו קף של הסכם למכירת חברה בת של לידר קרואטיה , Liberty d.o.o. ,וההפסד שרשם
ברבעון השלישי לשת  2019בעקבות הפרשה לירידת ערך בגין הכס האמור בסך כ  13.2 -מיליון ש"ח ולעיין
השלמת הסכם למכירת קרקע שמחזיקה  , Plava Oaza Vodnjan d.o.o.חברה בת בבעלות מלאה של לידר
קרואטיה  ,ב חודש פברואר  , 2020בתמורה לסך של כ  960 -אלפי אירו  ,ראו ביאור  10לדוחות הכספיים .

)ד(

בחודשים האחרוים ,פוקד את העולם  ,לרבות ישראל ,אירוע בעל השלכות מאקרו כלכליות יכרות ,
שמקורו בהתפשטות גיף הקורוה  ") COVID-19גיף הקורוה"( .גיף הקורוה הוכרז על ידי ארגון
הבריאות העולמי כ  " -פדמיה"  -מגיפה עולמית והוא מהווה סיכון מאקרו כלכלי גלובלי ומשרה אי וודאות
מהותית באשר לפעילות הכלכלית העתידית בעולם ולהשפעות העתידיות הצפויות על השווקים הריאליים
והפיסיים  .פוטציאל הזק של התפשטות ה"קורוה" לצמיחה ולכלכלה תלוי ,בין היתר ,במידת המהירות
בטיפול בגיף והיכולת למגר את התפשטותו בעולם  .עקב כך ,מדיות רבות ,ובכללן ישראל ,וקטות בצעדים
משמעותיים ביסיון למוע את התפשטות הגיף .בין צעדים אלה מים ,הגבלות מהותיות על תועת
אזרחים ,מיעת התכסויות ואירועים ,הגבלות תחבורתיות ,סגירת גבולות ,סגירת או צמצום פעילות
מקומות עבודה ,מפעלים ובתי עסק ,צמצום מספר עובדים המצאים בבית העסק ,החיות בידוד וריחוק
חברתי ,הסגר וכיוצ"ב .לאירוע האמור ולפעולות הקטות על ידי המדיות השוות כאמור השלכות
משמעותיות על כלכלות רבות כמו גם על שווקי ההון בעולם )כאשר השבועות האחרוים אופי י ו בירידות
שערים חדות ובתודתיות יכרת במחירי יירות ערך רבים (.

ב-

1

החברה ,כחברת החזקות עלולה להיות מושפעת מהשלכות התפשטות גיף הקורוה ,באופן שוה ביחס לכל
אחד מתחומי פעילותה .לפרטים בדבר השפעת התפשטות גיף הקורוה על תחומי הפעילות ראו סעיפים 7
ו  20 -לחלק א' לדוח התקופתי וסעיף  4להלן  .כון למועד הדוח החברה איה יכולה להעריך באופן מדויק
כיצד המשך התפשטות הגיף בישראל ובעולם תשפיע על פעילות ח ברות הקבוצה  .יחד עם זאת ,להערכת
החברה ,העמקת המשבר והתמשכותו צפויה להשפיע באופן שלילי על פעילות הקבוצה  .הערכותיה של
החברה כאמור בסעיף זה לעיל כוללות מידע צ ופה פי עתיד ,כהגדרתו בחוק יירות ערך ,התשכ"ח 1968 -
המבוסס על הערכותיה של ההלת החברה .הערכות אלה עלולות שלא להתממש ,כולן או חלקן או להתממש
באופן שוה ,לרבות מהותית ,מהצפוי ,בין היתר ,כתוצאה מהתפתחויות שלא יתן להעריכן באופן מלא
בקשר עם המשבר ,משכו ועוצמתו ,אופן התמודדות חברות הקבוצה ותחומי פעילות  ,שי ויים במדייות
הממשלות ובהגבלות המוטלות ו/או התממשותם של כל או חלק מגורמי הסיכון המפורטים בסעיפים
 10.3.25 , 10.2.24 , 9.2.11ו  20 -לחלק א' לדוח התקופתי .

למידע בדבר תחומי הפעילות של הקבוצה ראו סעי פים  10 - 8לחלק א'.

ב-

2

.3

מצב כספי
להלן תוים עיקריים מתוך תמצית הדוח המאוחד על המצב הכספי ומתוך דוח ה סולו של החברה וכן יתוח
אידיקציות עיקריות מדוח ה סולו של החברה )רא ו גם מידע כספי פרד בחלק ו' לדוח( )ב מיליו י ש"ח(:
מאוחד
ליום  31בדצמבר
2019

החברה
ליום  31בדצמבר
2018
2019

פרוט ביחס לדוחות החברה )סולו(
הגידול ברכוש השוטף ובע בעיקר מגידול
במזומים לאור הפקת אגרות חוב )סדרה ז'(
בסך של כ  118.5 -מיליון ש"ח טו ,ביכוי
פירעון הלוואה בקאית ו פירעון אגרות חוב
)סדרות ה' ו  -ו'( בסך כ  108 -מיליון ש"ח ) ראו
ביאור  20לדוחות הכספיים (  ,ו קבלת דיבידד
מאטראו בסך כ  35.1 -מיליון ש"ח ,ביכוי
עלות רכישת  70%מהוה המופק והפרע של
גמל בסך של כ  31 -מיליון ש"ח )המורכב מסך
של כ  15.2 -מיליון ש"ח  ,ששולם במועד השלמת
העסקה  -יום  31במרץ  , 2019ו סך של כ 15.8 -
מיליון ש"ח  ,ששולם ביום  31בדצמבר 2019
)הוקדם בהתאם לתיקון הסכם (  ,ראו ביאור
 11ג' לדוחות הכספיים  ,והוצאות שוטפות.

רכוש שוטף

148.4

34.9

26.2

השקעות
ויתרות חובה

370.6

251.5

222.4

הגידול ובע בעיקר מרכישת  70%מהוה
המופק והפרע של גמל )ראו ביאור  11ג'
לדוחות הכספיים( ,ו רישום כס בגין זכויות
שימוש בסך כ  4.8 -מיליון ש"ח ,לאור אימוץ
תקן  , IFRS16ביכוי קיטון בהשקעה בלידר
קרואטיה ב עקבות ירידת ערך מלאי מקרקעין
)ראו ביאור  10לדוחות הכספיים( וירידה של
שער האירו.

התחייבויות
שוטפות

76.1

1.5

15.9

הקיטון ובע בעיקר עקב פירעון הלוואה
בקאית ו אגרות חוב )סדרות ה' ו  -ו'(  ,כאמור.

התחייבויות
לא שוטפות

167.7

122.8

78.4

הון עצמי
המיוחס
לבעלי מיות
החברה

162.1

162.1

154.3
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הגידול ובע בעיקר מהפקת אגרות חוב )סדרה
ז'(  ,ביכוי פירעון הלוואה בקאית ו אגרות חוב
)סדרות ה' ו  -ו'(  ,כאמור ,ורישום התחייבות
בגין חכירות ,לאור אימוץ תקן . IFRS16
הגידול ובע בעיקר מרווח קי המיוחס ל בעלי
המיות של החברה בסך של כ  16.9 -מיליון
ש"ח ו שיוי בקרות הפרשי תרגום בגין
פעילויות חוץ בסך של כ  8.3 -מיליון ש"ח  ,אשר
בע בעיקר מירידה בשער האירו ביחס לשקל
בתקופת הדוח ,בשיעור של כ . 10 % -

.4

תוצאות הפעילות
)א( תמצית דוחות רווח והפסד רבעויים מאוחדים לשת ) 2019באלפי ש"ח(
רבעון
1

רבעון
2
54,739
3,122
150

רבעון
3
52,524
4,050
150

רבעון
4
46,344
2,826
47

153,607
13,908
497

20,230

21,397

19,804

22,601

84,032

75,148

-

-

14,014

-

)(134
115
76,509
36,170
386
11,444
7,345

177
)(108
71,887
33,406
321
9,001
8,858

238
320
266,616
109,284
1,074
32,171
27,424

1,177
93,351
9,464
11,262

)(6
4,060
72,611

)(94
)(188
9,558
60,862

13,118
10
20,200
203,281

459
389
6,340
12,048
39,962

11,025
)(431
10,594
)(11,759
)(1,165

63,335
)(1,392
61,943
)(45,034
16,909

53,389
)(981
52,408
)(41,258
11,150

7,812
42,952
50,764

14,492
42,245
56,737

הכסות ממכירות
הכסות ברוקראג' בין בקאי
הכסות משירותי יהול ושכירות
חלק ברווחי חברות המטופלות לפי שיטת השווי
המאזי ,טו
רווח מרכישה במחיר הזדמותי ומהשגת שליטה
בחברה בשליטה משותפת
רווח ) הפסד( מכסים פיסיים בשווי הוגן דרך
רווח או הפסד ,טו
הכסות )הוצאות( מימון
סה"כ הכסות
עלות המכר ושירותי ברוקראג' בין בקאי
הוצאות מחקר ופיתוח
הוצאות מכירה ושיווק
הוצאות ההלה וכלליות
הפסד )רווח( מכסים פיסים בשווי הוגן דרך
רווח או הפסד ,טו
ירידת ערך מלאי מקרקעין
ירידת ערך השקעה בחברה בשליטה משותפת
הוצאות )הכסות( אחרות ,טו
הוצאות מימון
סה"כ הוצאות

2,654
9,162

204
3,928
60,646

רווח לפי מסים על הכסה
הטבת מס )מיסים על ההכסה(
רווח קי לתקופה
מיוחס לזכויות שאין מקות שליטה
מיוחס לבעלי המיות של החברה

29,421
)(193
29,228
)(10,337
18,891

18,991
)(392
18,599
)(11,447
7,152

3,898
)(376
3,522
)(11,491
)(7,969

15,297
9,988
25,285

6,437
11,284
17,721

)(1,578) (12,344
10,413 11,267
8,835
)(1,077

רווח )הפסד( כולל המיוחס ל:
בעלי המיות של החברה
זכויות שאין מקות שליטה

3,910
150

-

14,014

26
203
79,637
37,093
367
11,726
7,328

169
110
38,583
2,615
3,893

-

13,212

2019

2018
15,325
1,701

)ב( להלן תמצית תוים תוצאתיים עיקריים מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים )במיליו י ש"ח(:
בהיות החברה חברת החזקות והשקעות  ,תויה הכספיים ותוצאותיה העסקיות של החברה מושפעים  ,בין היתר,
מעלויות מימון ומהתוים הכספיים והתוצאות העסקיות של החברות המוחזקות על ידה .תזרים המזומים של
החברה מושפע ,בין היתר ,מדמי יהול ,מ חלוקת דיבידדים על ידי החברות המוחזקות על ידה ומתקבולים
המתקבלים ממימוש החזקותיה .
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יתוח התוצאות )תוים עיקריים( -
לשה שסתיימה ביום  31בדצמבר
במיליוי ש"ח
2019

2018

2017

הסברים לשיויים בין השה לאשתקד

הכסות ממכירות

153.6

-

-

המכירות בשת  , 2019ובעות מאיחוד לראשוה של תוצאות גמל ,
החל מיום  1באפריל ) 2019ראו ביאור  11ג' לדוחות הכספיים(.

הכסות ברוקראג' בין בקאי

13.9

15.3

13.1

הקיטון בשת  2019ובע בעיקר מהיחלשות השוק ברבעון הרביעי של
ש ת . 2019

חלק החברה ברווחי חברות המטופלות לפי
שיטת השווי המאזי ,טו

84.0

75.1

69.5

הגידול בהשוואה לשת  , 2018ובע בעיקר מגידול ברווחי ילין לפידות.

רווח מרכישה במחיר הזדמותי ומהשגת
שליטה בחברה בשליטה משותפת

14.0

-

-

ובע מרכישת  70%מ הוה המופק והפרע של גמל )ראו ביאור  11ג'
לדוחות הכספיים(.

עלות המכר ושירותי ברוקראג' בין בקאי

) ( 109.3

) ( 9.5

) ( 10.7

השיוי בשת  , 2019ובע בעיקר מאיחוד לראשוה של תוצאות גמל ,
החל מיום  1באפריל ) 2019ראו ביאור  11ג' לדוחות הכספיים(.

הוצאות מכירה ושיווק

) ( 32.2

-

-

השיוי בשת  , 2019ובע מאיחוד לראשוה של תוצאות גמל  ,החל
מיום  1באפריל ) 2019ראו ביאור  11ג' לדוחות הכספיים(.

הוצאות ההלה וכלליות

) ( 27.4

) ( 11.3

) ( 11.9

השיוי בשת  , 2019ובע בעיקר מאיחוד לראשוה של תוצאות גמל
החל מיום  1באפריל ) 2019ראו ביאור  11ג' לדוחות הכספיים(.
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יתוח התוצאות )תוים עיקריים( ) -המשך(
לשה שסתיימה ביום  31בדצמבר
במיליוי ש"ח
2019

2017

2018

הסברים לשיויים בין השה לאשתקד

ירידת ערך מלאי מקרקעין

) ( 13.1

) ( 0.4

) ( 4.9

השיוי היו בגין ירידת ערך מקרקעין בסך של כ  13.2 -מיליון ש"ח אשר
בוצעה בעקבות חתימה על הסכם למכירת מלוא החזקות החברה בחבר ת
ה בת הקרואטית  , Liberty d.o.oראו ביאור  10לדוחות הכספיים.

ירידת ערך השקעה בחברה בשליטה משותפת

-

) ( 6.3

-

ירידת ערך בגין השקעת החברה בגמל ,ראו ביאור  11ג' לדוחות הכספיים.

הוצאות מימון ,טו

) ( 19.9

) ( 10.9

) ( 8.2

הגידול בתקופת הדוח בהשוואה ל אשתקד ,ובע בעיקר מאיחוד לראשוה
של תוצאות גמל ,החל מיום  1באפריל  , 2019ראו ביאור  11ג' לדוחות
הכספיים  ,ומרישום הקדמת הוצאת מימון בסך של כ  6.2 -מיליון ש"ח
ברבעון הרביעי של שת  , 2019בגין הפרעוות המוקדמים של אגרות החוב
)סדרה ה' וסדרה ו'( והלוואה לתאגיד בקאי בעקבות הפקת אגרות החוב,
סדרה ז' .

רווח קי לשה

61.9

52.4

50.8

רווח המיוחס ל זכויות שאין מקות שליטה

) ( 45.0

) ( 41.3

) ( 37.0

רווח קי לשה המיוחס לבעלי המיות של
החברה

16.9

11.2

13.8

לפרטים אודות מגזרי הפעילות ,ראו ביאור  30לדוחות הכספיים.
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הגידול בתקופת הדוח בהשוואה לתקופ ה המקביל ה  ,ובע מהגידול ברווחי
אטראו.

)ג( להלן תרומת תחומי הפעילות לרווח )הפסד( בעלי המיות לתקופה )במיליוי ש"ח( :
לשה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2017
2018
2019
החברה )*(

) ( 20.9

) ( 13.5

) ( 11.0

שוק ה הון

37.6

34.4

31.0

דל"ן )* * (

) ( 13.8

) ( 0.9

) ( 5.6

תעשייה )** * (

14.0

) ( 8.8

) ( 0.6

רווח בעלי המיות לשה

16.9

11.2

13.8

שת  2019כוללת הקדמת הוצאת מימון בסך של כ  6.2 -מיליון ש"ח ,אשר אמורה היתה להירשם במקור
)*(
במהלך התקופה שעד לחודש אוקטובר  , 2020בגין הפרעוות המוקדמים כאמור של אגרות החוב )סדרה ה'
וסדרה ו'( והלוו א ה מ תאגיד בקאי  .סך הוצאות המימון אשר כללו בתוצאות החברה )סולו( ב שים , 2019
 2018ו  2017היו כ  , 14.9 -כ  9.1 -מיליון ש"ח ו כ  9 -מיליון ש"ח ,בהתאמה .לאור גיוס אגרות חוב )סדרה ז'(
ופירעון סדרה ה' וסדרה ו' במהלך הרבעון הרביעי של שת  , 2019סך הוצאות המימון בשת  2020צפוי
לרדת ו להסתכם לכ  2.2 -מיליון ש"ח.
)**( שת  2019כולל ת ירידת ערך מלאי מקרקעין בסך של כ  13.6 -מיליון ש"ח )כ  0.5 -מיליון ש"ח בחברה
כלולה(  ,ראו ביאור ים  10ו  12 -ד' לדוחות הכספיים.
) * **( שת  2019כוללת רווח מרכישה במחיר הזדמותי ומהשגת שליטה בחברה בשליטה משותפת בסך של
כ  14.0 -מיליון ש"ח  ,ראו ביאור  11ג' לדוחות הכספיים .שת  2018כוללת ירידת ערך השקעה בגמל בסך כ -
 6.3מיליון ש"ח ו הפחתת אופציית רכש של החברה בגמל בסך של כ  1.8 -מיליון ש"ח.
)ד( להלן יתוח לפי תחומי פעילות:
תחום שוק ההון:
עיקר פעילותה של אטראו היה בתחום יהול ההשקעות )באמצעות החזקתה ,בעקיפין ,ב  150% -בילין לפידות(
ובתחום הברוקראג' הבין בקאי )באמצעות החזקתה ב  75% -ב . ( ILSB -
הכסות אטראו הסתכמו בשת  2019לסך של כ  98.5 -מיליון ש"ח ,בהשוואה ל ס ך של כ  92.2 -מיליון ש"ח בשת
) 2018גידול של כ  .( 7% -הגידול בהכסות אטראו בתקופת הדוח בהשוואה ל שת  , 2018ובע מגידול בחלק אטראו
ב הכסות ילין לפידות בסך של כ  8.5 -מיליון ש"ח  ,ביכוי קיטון בהכסות עף הברוקראג' הבין בקאי בסך כ -
 2.2מיליון ש"ח .
אטראו סיימה את שת  2019ברווח לבעלים בסך של כ  82.0 -מיליון ש"ח ,לעומת רווח לבעלים בשת  2018בסך
של כ  75.1 -מיליון ש"ח )גידול של כ  .( 9% -הגידול ברווח בתקופת הדוח לעומת שת  , 2018ובע בעיקר מגידול
ברווחי ילין לפידות  ,כאמור לעיל.
היקף הכסים המוהל בילין לפידות ,כון ליום  31בדצמבר  2019היו כ  92.6 -מיליארד ש"ח  ,טו ,לעומת סך של
כ  77.8 -מיליארד ש"ח ,טו ,ליום  31בדצמבר  . 2018וכח התפשטות גיף הקורוה )כמפורט בסעיף  2לעיל( חלו
במהלך הרבעון הראשון של שת  2020ירידות חדות בשווקי ההון בארץ ובעולם והם מאופייים בתודתיות.
גורמים אלה הביאו ל ירידה בשווי הכס ים המוהלים על ידי ילין לפידות ו ל גידול בפדיוות ומשיכות  .בהתאם ,
חלה ירידה בסך יתרות הכסים המוהל על ידי ילין לפידות )לרבות פדיוות ומשיכות כספים( והוא מסתכם כון
1

שיעור ההחזקה בהו ן .לעיין הסכם בעלי מיות שחתם בדצמבר  , 2018בעקבותיו מחזיקה אטראו )בעקיפין( ,פחות מ 50% -
מזכויות ההצבעה בפועל בילין לפידות ,ראו סעיף  2.5לחלק א' לדוח התקופתי .
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ל יום  29במרץ  2020בסך של כ  78 -מיליארד ש"ח ,טו  .להערכת החברה ,התמשכות המשבר בשווקים והחרפתו
צפויים להשפיע באופן שלילי על הכסות ילין לפידות ורווחיותה .
כון למועד הדוח ,לחברה אין יכולת לאמוד את היקף ההשפעה של משבר הקורוה על תוצאותיה העסקיות בתחום
שוק ההון.
תחום ה דל"ן:
תחום הדל"ן תרם בשת  2019הפסד בסך של כ  13.8 -מיליון ש"ח  ,לעומת הפסד בסך של כ  0.9 -מיליון ש"ח
בש ת  . 2018ההפסד שרשם ב שת  , 2019היו עקב ירידת ערך מלאי מקרקעין בסך של כ  13.6 -מיליון ש"ח
שרשמה בעיקר בעקבות משא ומתן שיהלה לידר קרואטיה למכירת מלוא החזקותיה באחת מחברות הבת
הקרואטיות ,ראו גם ביאור  10לדוחות הכספיים  ,אשר הבשיל לכדי הסכם ברבעון הרביעי של  . 2019ההפסד
שרשם ב שת  2018היו בעיקר עקב הוצאות החזקת הקרקעות והטיפול בתהליכי השבחתן .
לפרטים בדבר השלכות התפשטות גיף הקורוה על תחום הדל"ן ראו סעיף  7לחלק א' לדוח התקופתי.
תחום התעשייה :
תחום התעשייה תרם בשת  2019רווח בסך של כ  14 -מיליון ש"ח  ,לעומת הפסד בסך של כ  8.8 -מיליון ש"ח בשת
 . 2018העלייה בסכום הרווח בתחום זה ובע ת בעיקר מ רווח מרכישה במחיר הזדמותי ומהשגת שליטה בחברה
בשליטה משותפת בסך של כ  14 -מיליון ש"ח ) ראו ביאור  11ג' לדוחות הכספיים (  .התקופה המקבילה אשתקד
כוללת ירידת ערך השקעה בגמל בסך של כ  6.3 -מיליון ש"ח שרשמה בעקבות הערכת שווי שערכה החברה.
לפרטים בדבר השלכות התפשטות גיף הקורוה על תחום התעשיה ראו סעיף  7לחלק א' לדוח התקופתי.
.5

זילות ומקורות מימון במאוחד
יתרות מזומים ושווי מזומים
ליום  31בדצמבר  2019הסתכמו יתרות המזומים ושווי המזומים במאוחד לסך כולל של כ  50.8 -מ יליון ש"ח ,
בהשוואה לסך של כ  26.6 -מיליון ש"ח ליום  31בדצמבר . 2018
תזרים מזומים מפעילות שוטפת
תזרים המזומים שבע מ פעילות שוטפת בתקופת הדוח הסתכם בסך של כ  90.2 -מיליון ש"ח .בע בעיקר
מ קבלת דיבידד בסך כ  75.1 -מיליון ש"ח מאטראו.
תזרים מזומים מפעילות השקעה
תזרים המזומים ששימש ל פעילות השקעה בתקופת הדוח הסתכם בסך של כ  18.9 -מיליון ש"ח  ,ושימש בעיקר
לרכישת גמל ו פירעון התחייבות דחית  ,ראו ביאור  11ג' לדוחות הכספיים  ,ביכוי תמורה ממימוש כסים פיסים
בשווי הוגן דרך רווח או הפסד .
תזרים מזומים מפעילות מימון
תזרים המזומים ששימש ל פעילות מימון בתקופת הדוח הסתכם בסך של כ  47.4 -מיליון ש"ח  ,ושימש בעיקר
לתשלום דיבידד לבעלי זכויות שאין מקות שליטה בסך של כ  42.2 -מיליון ש"ח  ,פירעון אשראי לזמן קצר בסך
של כ  15.3 -מיליון ש"ח ,פרעון הלוואות והתחיי בויות בגין חכירות בסך כ  16.7 -מיליון ש"ח ופרעון אגרות חוב
ב סך כ  91.7 -מיליון ש"ח ,ביכוי גיוס אגרות חוב בסך כ  118.4 -מיליון ש"ח .
מקורות מימון
פעילות החברה ממומת מהון עצמי ומחוב המורכב מאגרות חוב הרשומות למסחר בבורסה ומהלוואות בקאיות .
כון ליום  31בדצמבר  2019הערך בספרים של התחייבויות החברה במאוחד לבקים ובגין אגרות החוב הסתכם
בסך של כ  159.3 -מיליון ש"ח ,כאשר יתרות המזומים והפקדוות הסתכמו לסך של כ  50.8 -מיליון ש"ח.
ב-
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כון ליום  31בדצמבר  2019הערך בספרים של התחייבויות החברה )סולו( בגין אגרות חוב הסתכם בסך של כ 118.8 -מיליון
ש"ח ,כאשר יתרות המזומים והפקדוות הסתכמו לסך של כ 34.5 -מיליון ש"ח.
לעיין גיוס של אגרות חוב )סדרה ז'( בסך של כ 120 -מיליון ש"ח בחודש ובמבר  2019ותאיהן העיקריים של אגרות החוב
)סדרה ז'( ,ראו ביאורים 20ד') (1ו23-ב'))(1ב( לדוחות הכספיים .לאגרות החוב )סדרה ז'( יתן דירוג  A1.ilבאופק יציב על ידי
חברת מידרוג )ראו דוח מיידי שפרסמה החברה ביום  10בובמבר  ,2019אסמכתא.(2019-01-109681 :
לוסחו המלא של שטר האמות ,ראו ספח לדוח הצעת המדף שפרסמה החברה ביום  11בובמבר  ,2019אסמכתא2019- :
 ,01-109957הכלל כאן על דרך ההפייה.
במהלך חודש ובמבר  2019ביצעה החברה פרעון מוקדם מלא של אגרות החוב )סדרה ה'( של החברה בסך של כ 9.8 -מיליון
ש"ח ,וכן פרעון מוקדם מלא של ההלוואה מבק לאומי בסך של כ 5.7 -מיליון ש"ח .במהלך חודש דצמבר  2019ביצעה החברה
פרעון מוקדם מלא של אגרות החוב )סדרה ו'( של החברה )בסך של  75.7 -מיליון ש"ח( .לאור זאת ,רשמה החברה בדוחותיה
הכספיים לרבעון הרביעי של שת  ,2019בגין הפרעוות המוקדמים כאמור של אגרות החוב )סדרה ה' וסדרה ו'( וההלוואה
מתאגיד בקאי ,הקדמת הוצאת מימון בסך של כ 6.2 -מיליון ש"ח ,אשר אמורה היתה להירשם במקור במהלך התקופה שעד
לחודש אוקטובר  ,2020הובעת מריבית אפקטיבית )כפי שקבעה במועד העמדת אגרות החוב באוקטובר  (2010הגבוהה
מהריבית הקובה.
.6

הסברי הדירקטוריון לעיין חשיפה לסיכוי שוק ודרכי יהולם

חלק יכר מעסקאותיה של הקבוצה ו/או שווי כסיה מושפעים משער י המט"ח )דולר ואירו(  .כמו כן  ,חלק
מהכסותיה ,הוצאותיה  ,כסיה והתחייבויותיה של הקבוצה קובות במט"ח ו על כן מושפע ים באופן מהותי
מהשיויים בשער י החליפין של המט"ח  .כתוצאה מהאמור  ,לתודות בשערי מט " ח )דולר ואירו(  ,עשויה להיות
השפעה מהותית על תוצאותיה של הקבוצה  .ראו גם סעיפים  9 – 7להלן.

רווח )הפסד( משיויים

רווח )הפסד( משיויים
שווי הוגן
ליום
31.12.2019

ירידה של
5%

ירידה של
10%

רגישות לשיויים בשער י ריבית

2,203

1,164

) ( 169,538

) ( 967

) ( 2,061

רגישות לשיויים ב מחירי שוק

51

26

510

) ( 26

) ( 51

רגישות לשיויים בשער חליפין מט"ח  /ש"ח

2,753

1,376

27,523

) ( 1,376

) ( 2,753

עליה של
10%

ב.

חשיפה לסיכוי שוק ודרכי יהולם

.7

יהול סיכוי ה שוק בחברה

עליה של
5%

א.

האחראי
האחראי בחברה ליהול סיכוי השוק היו סמכ"ל הכספים של החברה מר יוסי זיתוי .לפרטים בדבר
השכלתו ,כישוריו ויסיוו העסקי רא ו תקה  26א ' בחלק ד' לדוח התקופתי )פרטים וספים אודות
התאגיד( .יהול הסיכוים ב מרבית חברות הקבוצה ,א ש ר אין בבעלות מלאה של החברה  ,מוהל ומבוצע
ברמת אותן חברות.

ב.

סיכוי השוק להם חשופה החברה
כחברת השקעות והחזקות העוסקת בתחומי ה פעילות כאמור לעיל ,סיכוי השוק של החברה גזרים ,
בעיקר  ,מ סיכוי השוק של החברות המוחזקות של החברה  .לתיאור סיכוי השוק של החברה והחברות
המוחזקות על ידה ,ראו סעיפים  10.3.25 , 10.2.24 , 9.2.11ו  20 -בחלק א' וסעיף  18בספח א' לחלק א' .
ב-
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ג.

מדייות יהול סיכוי ה שוק בחברה
ההלת החברה בוחת ומקבלת החלטות ,בהתאם לתאים ולסיבות המשתות ,בוגע להיקפי וסוגי
ההשקעות ,היקף וסוג המיוף של החברה.
החברה היה חברת השקעות אשר מדייותה היה לשמור על רמת מעורבות גבוהה בתהליכים ובקבלת
ההחלטות בחברות המהותי ות המוחזקות על ידה .מעורבות החברה באה לידי ביטוי  ,בין היתר ,בפגישות ,
שיחות וביקורים הערכים באופן שוטף עם השותפים בחברות המוחזקות ,מהליהן ועובדים בכירים .כמו
כן ,מהלי ה חברה מעורבים בקידום פרויקטים ותהליכים מרכזיים בחברות המוחזקות המהותיות ו ציגים
מטעם הח ברה מכהים כחברים בדירקטוריוים ו/או בוועדות השוות של אותן חברות .
החברה בוחת מעת לעת את הרכב תיק השקעותיה  ,הן מבחית תחומי הפעילות והן מבחית מחירי ה שוק.
כמו כן ,בוחת החברה מעת לעת את תשואות תיק כסיה הכספיים  ,בהשוואה לתשואות שוק באפיקים
השוים  ,תוך בחית האפשרות לשיוי בהרכב התיק או מימוש איזה מאפיקיו .
החברה רואה במרבית השקעותיה בחברות מוחזקות כהשקעות לטווח ארוך ,ועל כן איה מבצעת פעולות
הגה כגד שיויים בשוויין ,או כגד ירידה ברווחיות חברות אלו.
מדייות ה חברה ביהול סיכוים ,כפי שפורטה לעיל ,מבוצעת בעיקרה עבור החברה עצמה בלבד .החברה
איה קובעת מדייות ואיה מהלת את הסיכוים של החברות המוחזקות שלה  ,למעט לידר קרואטיה .
קביעת מדייות יהול הסיכוים של החברות המוחזקות וביצוע י ה ן קט ת במישרין על ידי החברות עצמן .
בוסף ,אין החברה וקטת בפעילות לגידור סיכוי שוק ,הובעים מפעילות החברות המוחזקות שלה,
ומפעילות החברות המוחזקות על ידן .החברה לא מהלת את סך סיכוי השוק המצטברים בחברות
המוחזקות ולפיכך גם איה מקזזת סיכוי שוק של חברה מוחזקת א חת כגד חברה מוחזקת אחרת.
ד.
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אמצעי פיקוח ומימוש מדייות
יתן דיווח לדירקטוריון החברה בישיבותיו על חשיפות אפשריות ככל שקיימ ו ת באותה העת .
כמו כן ,כאמור לעיל ,מתבצע פיקוח בחברות המוחזקות המהותיות באמצעות ציגים מטעם החברה
המכהים בדירקטוריוים בחברות המוחזקות.

מבחי רגישות למכשירים פיסיים באלפי ש"ח
רגישות לשיויים בשער י ריבית )*( :
רווח )הפסד( משיויים
עליה של
עליה של
10%
5%

שווי הוגן ליום
31.12.2019

רווח )הפסד( משיויים
ירידה של ירידה של
10%
5%

ריבית
התחייבויות בגין חכירות
אגרות חוב סחירות

1,145
1,058

634
530

) ( 49,274
) ( 120,264

) ( 433
) ( 534

) ( 990
) ( 1,071

סה"כ

2,203

1,164

) ( 169,538

) ( 967

) ( 2,061

* יתוחי הרגישות לעיל אים כוללים מכשירים פיסיים לזמן קצר מאחר והשפעת השיויים ה"ל בדרך כלל
איה מהותית ביחס לשווי ההוגן של מכשירים פיסים אלו ,בין היתר ,בשל אופיים השוטף והקצר .
רגישות לשיויים ב מחירי שוק:
רווח )הפסד( משיויים
עליה של
עליה של
10%
5%

שווי הוגן ליום
31.12.2019

רווח )הפסד( משיויים
ירידה של ירידה של
10%
5%

כסים פיסיים בשווי הוגן דרך רווח א ו
הפסד

51

26

510

) ( 26

) ( 51

סה"כ

51

26

510

) ( 26

) ( 51

רגישות לשיויים בשער חליפין מט"ח  /ש"ח:
ב-
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רווח )הפסד( משיויים
עליה של
עליה של
10%
5%

שווי הוגן ליום
31.12.2019

רווח )הפסד( משיויים
ירידה של
ירידה של
10%
5%

מט"ח/ש"ח
מזומים ושווי מזומים
לקוחות
חייבים ויתרות חובה
מלאי מקרקעין
כסים פיסיים בשווי הוגן דרך רווח
א ו הפסד
יתרות חובה לזמן ארוך
השקע ה ב חבר ה בשליטה משותפת
והלוואה שיתה
ספקים וותי שירותים ויתרת זכאים
אשראי והלוואות לזמן קצר
התחייבות בגין חכירות
התחייבויות לתאגידים בקאיים

1,048
2,197
159
4,140

524
1,098
79
2,070

10,484
21,967
1,588
41,400

) ( 524
) ( 1,098
) ( 79
) ( 2,070

) ( 1,048
) ( 2,197
) ( 159
) ( 4,140

40
48

20
24

397
477

) ( 20
) ( 24

) ( 40
) ( 48

872
) ( 2,059
) ( 1,637
) ( 1,972
) ( 83

436
) ( 1,030
) ( 818
) ( 986
) ( 41

8,722
) ( 20,591
) ( 16,369
) ( 19,724
) ( 828

) ( 436
1,030
818
986
41

) ( 872
2,059
1,637
1,972
83

סה"כ

2,753

1,376

27,523

) ( 1,376

) ( 2,753
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דוח בסיסי הצמדה:
במט"ח או
צמוד מט"ח

צמוד מדד

ללא
הצמדה

לא כספי

סה"כ

ליום  31בדצמבר : 2019
כסים
מזומים ושווי מזומים
לקוחות
חייבים ויתרות חובה
מלאי
מלאי מקרקעין
כסים שוטפים
מלאי מקרקעין
השקעות בחברות המטופלות לפי שיטת השווי
המאזי
כסים פיסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד
יתרות חובה לזמן ארוך
רכוש קבוע
כסים בגין זכויות שימוש
כסים בלתי מוחשיים
מסי הכסה דחים
כסים לא שוטפים
סה"כ כסים
התחייבויות
אשראי והלוואות לזמן קצר ו חלויות שוטפות של
הלוואות
ספקים וותי שירותים
חלויות שוטפות של התחייבויות בגין חכירות
זכאים ויתרות זכות
התחייבויות שוטפות

11
21
32
-

-

40
21
1
62
-

2
49
3
54
38

51
42
3
49
3
148
38

10
1
11
43

-

3
5
8
70

217
39
48
9
1
352
406

227
3
6
39
48
9
1
371
519

16
10
2
10
38

-

21
8
2
8
39

-

37
18
4
18
77

אגרות חוב
התחייבויות לתאגידים בקאיים
התחייבויות בגין חכירות
התחייבויות לא שוטפות
סה"כ התחייבויות

1
17
18
56

6
6
6

118
3
22
143
182

-

118
4
45
167
244

זכויות שאין מקות שליטה בהון
הון
סה"כ התחייבויות והון
סה"כ היתרה המאזית ,טו

56
) ( 13

6
)(6

182
) ( 112

113
162
275
131

113
162
519
-

דוח בסיסי הצמדה )במיליוי ש"ח(:
ב-
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במט"ח או
צמוד מט"ח

צמוד מדד

ללא
הצמדה

ליום  31בדצמבר : 2018
כסים
מזומים ושווי מזומים
כסים פיסים בשווי הוגן דרך רווח והפסד
לקוחות
דיבידד לקבל
חייבים ויתרות חובה
כסים שוטפים
מלאי מקרקעין
השקעות בחברות המטופלות לפי שיטת השווי
המאזי
כסים פיסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד
יתרות חובה לזמן ארוך
כסים בלתי מוחשיים
כסים לא שוטפים
סה"כ כסים
התחייבויות
חלויות שוטפות של הלוואות ואגרות חוב
זכאים
התחייבויות שוטפות

4
2
3
9
-

-

23
8
1
23
2
57
-

60

27
10
4
23
2
66
60

10
1
11
20

-

3
6
9
66

207
10
277
277

217
4
6
10
297
363

-

9
9

6
4
10

-

15
4
19

אגרות חוב
אגרות חוב להמרה
התחייבויות לתאגידים בקאיים
התחייבויות לא שוטפות
סה"כ התחייבויות

-

9
64
73
82

5
5
15

-

9
64
5
78
97

זכויות שאין מקות שליטה בהון
הון
סה"כ התחייבויות והון
סה"כ היתרה המאזית ,טו

20

82
) ( 82

15
51

112
154
266
11

112
154
363
-

ג.

לא כספי

סה"כ

ממשל תאגידי
. 10

תרומות
החברה לא קבעה מדייות לעיין מתן תרומות ובשת  2019לא יתו תרומות על ידי החברה או החברות
המאוחדות שלה.
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דירקטורים בעלי מיומות חשבואית ופיסית
החברה קבעה שהמספר המזערי של דירקטורים שעליהם להיות בעלי מומחיות חשבואית ופיסית היו
 . 2בדירקטוריון החברה מכהים כון למועד דוח זה  4דירקטורים שהדירקטוריון מצא כי הים דירקטורים
בעלי מומחיות חשבואית ופיסית ,כמפורט להלן :יצחק אפלויג ,צבי ברומברג )דח"צ( ,חוה שכטר
)דירקטורית בלתי תלויה ,מכהת החל מסוף אוגוסט  ( 2019ו א לדד אברהם ) דח"צ ,מכהן החל מסוף ובמבר
 . ( 2019לפרטים אודות כישוריהם ,השכלתם יסיום והידע של הדירקטורים האמורים ,שבהסתמך עליהם
רואה בהם החברה כבעלי מומחיות חשבואית ופיסית ,ראו תקה  26לחלק ד' .במהלך שת  2019כיהו
בחברה גם הדירקטורים המפורטים להלן ,שהדיר קטוריון מצא כי הים דירקטורים בעלי מומחיות
חשבואית ופיסית  :אביבית פלג )דח"צית ,עד חודש יולי  ( 2019ויקותיאל גביש )דירקטור בלתי תלוי ,עד
חודש אוקטובר .( 2019

ב-
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דירקטורים בלתי תלויים
תקון החברה איו כולל הוראה בדבר שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים .כון למועד דוח זה מכהים
בדירקטוריון החברה  3דירקטורים בלתי תלויים ,המהווים  60%מחברי הדירקטוריון ,כמפורט להלן:
מר צבי ברומברג – דירקטור חיצוי )בעל מומחיות חשבואית ופיסית ( ;
גב ' חוה שכטר – דירקטורית בלתי תלויה )בעלת מומחיות חשבואית ופיסית(;
מר אלדד אברהם – דירקטור חיצוי )בעל מומחיות חשבואית ופיסית(.
לפרטים אודות הדירקטורים האמורים רא ו תקה  26לחלק ד' )פרטים וספים(.
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המבקר הפימי
א  .שם המבקר  :רו"ח עזרא יהודה.
ב  .שת תחילת כהוה. 1992 :
ג  .הכישורים המכשירים אותו לביצוע התפקיד :המבקר הפימי היו עצמאי ,ומעיק לחברה את ש י רותי ו
ה מקצועיים באמצעות חברת עזרא יהודה – רוזבלום ,יעוץ בקרה ויהול סיכוים בע"מ.
למיטב ידיעתה של החברה וכפי שמסר לה על ידי המבקר הפימי ,המבקר הפימי ה יו רואה חשבון
מוסמך החל משת  , 1972חבר לשכת רואי חשבון בישראל ו היו ב על תואר ראשון בחשבואות וכלכלה
ותואר שי במהל עסקים מאויברסיטת תל  -אביב.
למיטב ידיעתה של החברה וכפי שמסר לה על ידי המבקר הפימי ,המבקר הפימי עומד בהוראות סעיף
) 146ב( לחוק החברות ,ובהוראות סעיף ) 3א( וסעיף  8לחוק הביקורת הפימית ,התש"ב  ") 1992 -חוק
הביקורת הפימית "(.
ד  .המבקר הפימי איו עובד של התאגיד ,הוא מעיק שירותי ביקורת פימית כ ותן שרות חיצוי,
בביקורתו הוא עזר בעובדי משרדו וביועצים ,כדוגמת אשי ביקורת ומחשב.
ה  .דרך המיוי  :מיויו של המבקר הפימי אושר על ידי דירקטוריון החברה  ,לאחר בחיה של השכלתו
)רו"ח( ויסיוו רב השים.
ו.

היקף העסקת מבקר הפים  :בהתאם להחלטת ועדת הביקורת בדבר היקף הביקורת הפימית הדרשת
לחברה ,בין היתר בהתייחס להיקף ואופי פעילותן של החברה והחברות הפרטיות המאוחדות שלה ,
בשת  2019ערך דוח ביקורת פים בושא שכר בחברות הבת של גמל בארה"ב ,על ידי מבקר פים
מקומי ,בעלות של כ  40 -אלף ש"ח ולא ערכו דוחות ביקורת על ידי המבקר הפימי ביחס לפעילות
הקבוצה בישראל  .יצוין כי ביקורת הפים באטראו )שהיה חברה ציבורית( וכן בחלק מחברות הבת
הפרטיות של החברה ,אשר אין בבעלותה המלאה ,עשית על ידי מבקרי הפים של אותן חברות וזאת
באופן פרד מביקורת הפים של החברה .התגמול שיתן למבקר הפימי בגין השירותים שיתו על ידו
בשת  2019הסתכם לסך של כ  5 -אלפי ש"ח .למבקר לא הועקו יירות ערך של החברה ולמיטב ידיעתה
של החברה וכפי שמסר לה על ידי המבקר הפימי ,הוא איו מחזיק ביירות ערך של החברה  .לדעת
דירקטוריון החברה אין לתגמול המבקר השפעה על שיקול דעתו בעת ביצוע עבודת הביקורת.

ז  .תכית הביקורת  :תכית הביקורת השתית מוגשת על ידי המבקר הפימי לועדת הביקורת של החברה.
ועדת הביקורת בוחת את הושאים תוך התייעצות עם ההלת החברה ,ולאחר מכן מחליטה על אישור
התכית )בשיויים או ללא שיויים( ,כאשר השיקולים ש מחים את ועדת הביקורת הים ,בין היתר,
צרכי הביקורת ,חשיבות הושאים ,התדירות שבה בחו הושאים בשים קודמות וכן המלצותיו של
המבקר הפימי  .למבקר הפימי תון שיקול הדעת לסטות מתכית הביקורת השתית בהתאם לצורך.
במקרה ויעלה צורך שכזה יפה המבקר הפימי לועדת הבי קורת במתן הסברים ובקבלת אישור לסטייה
כאמור .
ח  .תקים מקצועיים מחים בביצוע הביקורת  :בהתאם להודעת המבקר הפימי של החברה ,הוא ע ו רך
את ביקורתו על פי תקים מקצועיים מקובלים בהתאם לסעיף ) 4ב( לחוק הביקורת הפימי וכן על פי
החיות מקצועיות של לשכת המבקרים הפימיים בי שראל וגילויי דעת של לשכת רואי חשבון בישראל .
ב-
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ט  .זהות הממוה על מבקר הפים :הממוה מטעם החברה על מבקר הפים היו יו"ר דירקטוריון החברה.
י.

גישה למידע  :למבקר הפימי הומצאו מסמכים ומידע כאמור בסעיף  9לחוק הביקורת הפימית,
ויתה לו גישה למידע כאמור באותו סעיף ,לרבות גישה מתמדת ובלתי אמצעית למערכות מידע של
החברה ולתוים כספיים.

יא  .דין וחשבון המבקר הפימי  :דין וחשבון על ממצאי המבקר הפימי מוגש ליו"ר דירקטוריון החברה,
למכ"ל החברה וליו"ר ועדת הביקורת מראש ולפי המועד בו מתקיים הדיון בועדת הביקורת .במהלך
שת  2019ועד למועד דוח זה הגיש מבקר הפים האמריקאי דוח ביקורת בושא שכר בחברות הבת של
גמל בארה"ב  ,אשר דון בועדת הביקורת ביום  9בפברואר  . 2020הדוח שלח לחברי ועדת הביקורת
מספר ימים קודם לקיום הדיון בועדת הביקורת ,והדיון בועדה ערך בהשתתפותו של המבקר הפימי
של החברה .
יב  .ביקורת בחו"ל או של תאגידים מוחזקים  :ככלל ,עבודתו של המבקר היה גם ביחס לתאגידים
מוחזקים מהותיים של החברה שהים חברות פרטיות )לרבות מחוץ לישראל( ,ככל שאין בחברות אלו
מערך ביקורת פים פרד ובדיקת חברות אלו ופעילותן משולבת בתכית ה ביקורת מעת לעת )לעיין
אופן אישור תכית הביקורת השתית ראו סעיף ז' לעיל( .עם זאת כאמור ,בהתאם לעיין עשויה ועדת
הביקורת להחליט על ביצוע ביקורת בחברות מחוץ לישראל באמצעות מבקר מקומי.
יג  .הערכת הדירקטוריון את פעילות המבקר הפימי  :להערכת דירקטוריון החברה ,היקף ,א ופי ורציפות
פעילות המבקר הפימי בחברה ותכית עבודתו הים סבירים בסיבות העיין ,ויש בהם כדי להגשים
את מטרות הביקורת הפימית בחברה.
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שכר רואה חשבון מבקר
רואי החשבון של החברה וחברות פרטיות בשליטתה לשת  2019הים קסלמן וקסלמן.
להלן פירוט שכר רואי החשבון של החברה ו חברות מאוחדות מהותיות של החברה ,בגין שירותי ם שהעיקו
לחברה ולחברות המאוחדות בשים  2019ו : 2018 -

שת : 2019
בגין שירותי
ביקורת ומס

בגין
שירותים
אחרים

שם החברה

שם רואה החשבון

שעות

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

החברה וחברות פרטיות מאוחדות *
אטראו וחברות מאוחדות
סה"כ

קסלמן וקסלמן
קסלמן וקסלמן

3,050
1,350
4,400

320
160
480

-

* מובהר כי עד ליום  31במרץ  2019הייתה גמל חברה כלולה )  30%חלק החברה( ,והחברה הציגה את תוצאותיה
הכספיות על בסיס שיטת השווי המאזי .החל מיום  31במרץ  2019החברה מחזיקה ב  100% -מהוה המופק
והפרע של גמל ,וממועד זה תוצאותיה הכספיות של גמל מאוחדות בתוצאות החברה .

ב-
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שת : 2018
בגין שירותי
ביקורת ומס

בגין
שירותים אחרים

שם החברה

שם רואה החשבון

שעות

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

החברה וחברות פרטיות מאוחדות
אטראו וחברות מאוחדות
סה"כ

קסלמן וקסלמן
קסלמן וקסלמן

1,025
1,450
2,475

150
160
310

84
41
125

שכ ר הטרחה של רואי חשבון המבקרים בחברה ובחברות מהותיות מאוחדות ,קבע במו"מ בין ההלת
החברה הרלווטית לרואי החשבון המבקרים  ,בה ת ייחס ,בין היתר ,להיקף עבודת הביקורת הצפויה בשת
הדוח  .שכר הטרחה מאושר על ידי דירקטוריון החברה א ו הדירקטוריון של כל אחת מהחברות המהותיות
המאו חדות  ,לפי העיין .
שכר הטרחה המשולם לרואה החשבון המבקר של החברה בגין שירותי ביקורת ומס לחברה עצמה ולחברות
פרטיות מאוחדות בשליטתה בחן על ידי ועדת הביקורת של החברה ,אשר קבעה כי היקף עבודתו של רואה
החשבון המבקר בגין שירותי ם כאמור בשת  2019ושכר טרחתו ביחס להיקף העבודה כאמור ,הים אותים
לשם ביצוע עבודת ביקורת ראויה בהתאם למאפייי פעילותה של החברה.
. 15

מורשי חתימה עצמאיים בחברה
אין בחברה ו/או בחברות הבת שלה מורשי חתימה עצמאיים ,למעט בחברות ה פרויקט ה קרואטיות
ש בבעלות ה ה מלאה של לידר קרואטיה )חברה בת של החברה(  ,אשר בהן יצחק אפלויג ,יו"ר הדירקטוריון ,
היו מורשה חתימה עצמאי .בחתימתו היחידה של מורשה החתימה העצמאי האמור לעיל יש בכדי לחייב
את חברות הפרויקט הקרואטיות ה"ל  .לא קבע רף מקסימאלי לחיוב חברות הבות של לידר קרואטי ה
על ידי מורשה החתימה העצמאי  .במהלך שת  2019חל האמור לעיל גם ביחס ללידר קרואטיה ,ב ה היה מר
אפלויג מורשה חתימה עצמאי .ל פרטים אודות יו"ר הדירקטוריון יצחק אפלויג  ,ראו תקה  26בחלק ד'.

ד.

הדיווח הפיסי
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דוח מצבת התחייבויות לפי מועד פרעו ן
דוח בדבר מצבת ההתחייבויות של החברה מדווח במקביל  ,בדוח מיידי פרד .

ב-
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גילוי ייעודי למחזיקי אגרות החוב
ה.
 . 17להלן פרטים בדבר סדרת תעוד ו ת התחייבות שהופק ה על ידי החברה  ,ליום  31בדצמבר ) 2019הסכומים באלפי
ש"ח ( :
אגרות חוב
)סדרה ז '(
12.11.2019
120,000

מועד הפקה
ערך קוב במועד ההפקה
ערך קוב ל ) 31.12.2019 -תאי האג"ח אים כוללים הצמדה(
ביכוי יתרת כיון והוצאות הפקה
יתרת ערך קוב ל 31.12.2019 -
ריבית שצברה ל 31.12.2019 -

120,000
) ( 1,535
118,465
293
120,264

שווי בורסה ל 31.12.2019 -

1.86%

שיעור הריבית לשה )ריבית קבועה(
מועדי תשלום הקרן

שבעה תשלומים שווים,
ביום  15באוקטובר של
כל אחת מהשים 2021
עד ) 2027כולל(

מועדי תשלום הריבית

החל מיום  15באוקטובר
 2020ובמועדי תשלום
הקרן.

הצמדה

אין

זכות המרה

אין

זכות החברה לבצע פירעון מוקדם או המרה כפויה

החברה תהיה רשאית
לבצע פדיון מוקדם
כמפורט בסעיף  7ל שטר
האמות.
אין

ערבות לתשלום ההתחייבות

ראו סעיף  2להלן.

שעבודים להבטחת אגרות החוב

 .1האמ ן לאג"ח:
משמרת חברה לשירותי אמות בע"מ  :דרך מחם בגין  , 48תל אביב )טלפון ; 03 - 6374351 :פקס03- :
 .( 6374354איש הקשר היו עו"ד )רו"ח( רמי קצב  ,דואר אלקטרוי. Ramik@mtrust.co.il :
 .2החברה יצרה לטובת מחזיקי אג רות החוב ) סדרה ז ' ( שעבוד קבוע  ,יחיד ,ראשון בדרגה  ,ללא הגבלה בסכום על
 3,324,427מיות אטראו  ,המוחזקות על ידי החברה ,לרבות על זכויות לוות להן וזכויות שיגיעו מ אטראו בגין
המיות המשועבדות וכן על חשבון האמות )לפרטים ראו ביאורים  20ד ' )  ( 1ו  23 -ב') )( 1ב( לדוחות הכספיים ( .
 .3דירוג אגרות החוב )סדרה ז'(:
מידרוג בע"מ

שם החברה המדרגת
דירוג בהפקה

 A1.ilבאופק יציב

דירוג התאגיד למועד הדיווח )על פי דוח דירוג מיום  10בובמבר
 , 2019שפורסם על ידי החברה בדוח מיידי על דירוג תעודות
התחייבות במועד האמור ,אסמכתא , 2019-01-109681 :הכלל
כאן על דרך ההפייה(

 A1.ilבאופק יציב

ב-
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 .4אגרות החוב )סדר ה ז ' ( הי ה סדר ה מהותית .למיטב ידיעת החברה ,ליום  31בדצמבר  2019וכון למועד דוח זה,
החברה עמדה בכל התאים וההתחייבויות לפי שטר האמות לאגרות החוב )סדרה ז ' ( ,לא התקיימו תאים
כלשהם המקימים עילה להעמדת אגרות החוב )סדרה ז '( לפירעון מיידי והחברה לא קיבלה הודעה מהאמ ן
לא גרות החוב בדבר אי עמידתה בתאים ובהתחייבויות שלפי שטר האמות.

ליאור בן ארצי
מכ"ל

יצחק אפלויג
יו"ר הדירקטוריון
 31במר ס 2020

ב-
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חלק ג' -
דוחות כספיים מאוחדים

לידר החזקות והשקעות בע"מ

דוחות כספיים
ליום  31בדצמבר 2019

לידר החזקות והשקעות בע"מ
דוחות כספיים ליום  31בדצמבר 2019
תוכן העייים
דוח רואי החשבון המבקרים
הדוחות הכספיים המאוחדים  -בשקלים חדשים )ש"ח(:
דוחות מאוחדים על המצב הכספי
דוחות רווח והפסד מאוחדים
דוחות מאוחדים על הרווח )ההפסד( הכולל
דוחות מאוחדים על השיויים בהון
דוחות מאוחדים על תזרימי המזומים
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים
ביאור  - 1כללי
ביאור  - 2כללי דיווח ומדייות
ביאור  - 3אומדים ושיקולי דעת חשבואים מהותיים
ביאור  - 4מזומים ושווי מזומים
ביאור  - 5כסים פיסים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד
ביאור  - 6לקוחות
ביאור  - 7דיבידד לקבל
ביאור  - 8חייבים ויתרות חובה
ביאור  - 9מלאי
ביאור  - 10מלאי מקרקעין
ביאור  - 11מידע וסף לגבי חברות מאוחדות
ביאור  - 12השקעות בחברות המטופלות לפי השווי המאזי
ביאור  - 13יתרות חובה לזמן ארוך
ביאור  - 14רכוש קבוע
ביאור  - 15כסים והתחייבויות בגין חכירות
ביאור  - 16כסים בלתי מוחשיים
ביאור  - 17אשראי והלוואות לזמן קצר וחלויות שוטפות של הלוואות ואגרות חוב
ביאור  - 18זכאים ויתרות זכות
ביאור  - 19הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בקאיים ואחרים
ביאור  - 20אגרות חוב ואגרות חוב היתות להמרה למיות
ביאור  - 21מסים על ההכסה
ביאור  - 22הון מיות ,קרות הון ועודפים
ביאור  - 23התקשרויות  ,שעבודים  ,ערבויות ו התחייבויות תלויות
ביאור  - 24הכסות ממכירות
ביאור  - 25עלות המכר ושירותי ברוקראג' בין בקאי
ביאור  - 26הוצאות מחקר ופיתוח
ביאור  - 27הוצאות מכירה ושיווק
ביאור  - 28הוצאות ההלה וכלליות
ביאור  - 29הוצאות והכסות מימון
ביאור  - 30מידע על מגזרי פעילות עסקיים
ביאור  - 31רווח למיה
ביאור  - 32צדדים קשורים ובעלי עיין
ביאור  - 33מכשירים פיסים
ביאור  - 34אירועים לאחר תום תקופת הדיווח
ספח  -חברות מוחזקות

עמוד
ג2-
ג3-
ג5-
ג6-
ג7-
ג 10 -
ג 12 -
ג 12 -
ג 31 -
ג 33 -
ג 33 -
ג 33 -
ג 33 -
ג 34 -
ג 34 -
ג 34 -
ג 36 -
ג 42 -
ג 46 -
ג 47 -
ג 48 -
ג 49 -
ג 49 -
ג 49 -
ג 50 -
ג 51 -
ג 55 -
ג 59 -
ג 60 -
ג 62 -
ג 63 -
ג 63 -
ג 64 -
ג 64 -
ג 64 -
ג 65 -
ג 66 -
ג 67 -
ג 71 -
ג 76 -
ג 77 -

דוח רואי החשבון המבקרים
לבעלי המניות של
לידר החזקות והשקעות בע"מ
ביקרנו את הדוחות המאוחדים על המצב הכספי המצורפים של לידר החזקות והשקעות בע"מ )להלן  -החברה( לימים
 31בדצמבר  2019ו 2018-ואת הדוחות המאוחדים על רווח או הפסד ,הרווח הכולל ,השינויים בהון ותזרימי המזומנים לכל
אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום  31בדצמבר  .2019דוחות כספיים אלה הינם באחריות הדירקטוריון
וההנהלה של החברה .אחריותנו היא לחוות דעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו.
לא ביקרנו את הדוחות הכספיים של חברות המוצגות על בסיס השווי המאזני ,אשר ההשקעה בהן לימים  31בדצמבר 2019
ו 2018-הסתכמה לסך של  218,550אלפי ש"ח ו 206,483-אלפי ש"ח ,בהתאמה ,וחלקה של הקבוצה ברווחי חברות אלה
לכל אחת משלוש השנים שהסתיימו ביום  31בדצמבר  2019הסתכמו לסך של  38,295אלפי ש"ח 34,281 ,אלפי ש"ח
ו 32,112-אלפי ש"ח ,נטו ,בהתאמה .הדוחות הכספיים של אותן חברות בוקרו על ידי רואי חשבון אחרים שדוחותיהם
הומצאו לנו ,וחוות דעתנו ,ככל שהיא מתייחסת לסכומים שנכללו באותן חברות ,מבוססת על דוחות רואי החשבון האחרים.
ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ,לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון )דרך פעולתו של
רואה חשבון( ,התשל"ג .1973-על פי תקנים אלה ,נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה
של ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית .ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים
ובמידע שבדוחות הכספיים .ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו
על ידי הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה .אנו סבורים שביקורתנו
ודוחות רואי החשבון האחרים מספקים בסיס נאות לחוות דעתנו.
לדעתנו ,בהתבסס על ביקורתנו ועל הדוחות של רואי חשבון אחרים ,הדוחות הכספיים המאוחדים הנ"ל משקפים באופן
נאות ,מכל הבחינות המהותיות ,את המצב הכספי של החברה והחברות המאוחדות שלה לימים  31בדצמבר  2019ו2018-
ואת תוצאות פעולותיהן ,השינויים בהון ותזרימי המזומנים שלהן לכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום 31
בדצמבר  ,2019בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים ) (IFRSוהוראות תקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(,
התש"ע.2010 -
כמו כן ,ביקרנו את הדוחות המאוחדים פרופורמה על הרווח או הפסד ורווח כולל אחר של החברה לכל אחת מהשנים
שהסתיימו בימים  31בדצמבר  2018 ,2019ו ,2017-הכלולים בביאור  11לדוחות כספיים אלה )להלן – דוחות פרופורמה(.
דוחות פרופורמה אלה הינם באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה .אחריותנו היא לחוות דעה על דוחות פרופורמה
אלה בהתבסס על ביקורתנו.
לא ביקרנו את הדוחות הכספיים של חברה שאוחדה אשר הכנסותיה הכלולות בדוחות פרופורמה מהוות כ 69% -וכ70% -
מתוך סך ההכנסות המאוחדות פרופורמה לשנים שהסתיימו בימים  31בדצמבר  2018ו .2017-הדוחות הכספיים של אותה
חברה בוקרו על ידי רואי חשבון אחרים שדוחותיהם הומצאו לנו וחוות דעתנו ככל שהיא מתייחסת לסכומים שנכללו בגין
אותה חברה ,מבוססת על דוחות רואי חשבון אחרים.
ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ,לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון )דרך פעולתו של
רואה חשבון( ,התשל"ג .1973-על פי תקנים אלה ,נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה
של ביטחון שאין בדוחות הפרופורמה הצגה מוטעית מהותית .ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים
ובמידע שבדוחות הפרופורמה .ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו
על ידי הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות הפרופורמה בכללותה .אנו סבורים שביקורתנו
ודוחות רואי החשבון האחרים מספקים בסיס נאות לחוות דעתנו.
לדעתנו ,בהתבסס על ביקורתנו ועל הדוחות של רואי חשבון אחרים ,הדוחות פרופורמה הנ"ל משקפים באופן נאות ,מכל
הבחינות המהותיות ,את תוצאות פעולותיהן פרופורמה של החברה והחברות המאוחדות שלה לכל אחת מהשנים שהסתיימו
בימים  31בדצמבר  2018 ,2019ו ,2017-בהתאם להוראות תקנה 9א' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומידיים(,
התש"ל 1970-וזאת על בסיס ההנחות המפורטות בביאור .11

תל-אביב,
 31במרס 2020

קסלמן וקסלמן
רואי חשבון
פירמה חברה בPricewaterhouseCoopers International Limited -

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

לידר החזקות והשקעות בע"מ
דוחות מאוחדים על המצב הכספי

ביאור

ליום  31בדצמבר
2018
2019
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח

כסים
כסים שוטפים
מזומים ושווי מזומים
כסים פיסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד
לקוחות
דיבידד לקבל
חייבים ויתרות חובה
מסי הכסה לקבל
מלאי
מלאי מקרקעין
סה"כ כסים שוטפים

4
5
6
7
8
9
10

כסים לא שוטפים
מלאי מקרקעין
השקעות בחברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזי
כסים פיסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד
יתרות חובה לזמן ארוך
מסי הכסה דחים
רכוש קבוע
כסים בגין זכות שימוש
כסים בלתי מוחשיים
סה"כ כסים לא שוטפים

10
12
5
13
21א'
14
15
16

סך הכל כסים

ג3-

50,780
42,546
2,371
473
48,819
3,424
148,413

26,638
9,842
3,921
23,250
1,837
72
65,560

37,975
227,272
2,986
6,133
829
38,641
47,507
9,299
370,642

60,147
216,714
4,414
6,272
271
10,085
297,903

519,055

363,463

לידר החזקות והשקעות בע"מ
דוחות מאוחדים על המצב הכספי

ביאור

ליום  31בדצמבר
2018
2019
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח

התחייבויות והון
התחייבויות שוטפות
אשראי והלוואות לזמן קצר וחלויות שוטפות של הלוואות ואגרות חוב
ספקים וותי שירותים
חלויות שוטפות של התחייבויות בגין חכירות
זכאים ויתרות זכות
סה"כ התחייבויות שוטפות

36,785
17,105
3,777
18,435
76,102

14,646
190
3,595
18,431

118,465
3,728
45,497
167,690

9,067
63,911
5,241
140
78,359

604,006
)(36,000
)(397,452
)(8,469
162,085
113,178

605,140
)(28,037
)(414,361
)(8,469
154,273
112,400

סה"כ הון

275,263

266,673

סך הכל התחייבויות והון

519,055

363,463

התחייבויות לא שוטפות
אגרות חוב
אגרות חוב היתות להמרה למיות
התחייבויות לתאגידים בקאיים ואחרים
התחייבויות בגין חכירות
התחייבויות פיסיות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד
סה"כ התחייבויות לא שוטפות

15
18

20א',ב'
20ג'
19
15
19ד'

הון
הון מיות פרמיה וקרות הון
קרן הון בגין הפרשי תרגום של פעילויות חוץ
יתרת הפסד
מיות החברה המוחזקות על ידי החברה
הון המיוחס לבעלי מיות החברה
זכויות שאין מקות שליטה

יצחק אפלויג
יו "ר הדירקטוריון

17

22

ליאור בן ארצי
מכ "ל

יוסי זיתוי
סמכ "ל כספים

תאריך אישור הדוחות הכספיים על ידי דירקטוריון החברה 31 :במרס . 2020

הביאורים והספח המצורפים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי פרד מהם.
ג4-

לידר החזקות והשקעות בע"מ
דוחות רווח או הפסד מאוחדים

ביאור
הכסות
הכסות ממכירות
הכסות מברוקראג' בין בקאי
הכסות משירותי יהול ושכירות
חלק החברה ברווחי חברות המטופלות לפי שיטת השווי
המאזי ,טו
רווח מרכישה במחיר הזדמותי ומהשגת שליטה
בחברה בשליטה משותפת
רווח מכסים פיסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד,
טו
הכסות מימון

24

153,607
13,908
497

15,325
1,701

13,091
1,875

84,032

75,148

69,554

11ג'

14,014

-

-

29

238
320

1,177

1,745
1,754

266,616

93,351

88,019

109,284
1,074
32,171
27,424

9,464
11,262

* 10,664
* 11,893

13,118
10
20,200
203,281

459
389
6,340
12,048
39,962

183
4,871
9,913
37,524

63,335

53,389

50,495

)(1,392

)(981

258

61,943

52,408

50,753

סך הכל הכסות
הוצאות
עלות המכר ושירותי ברוקראג' בין בקאי
הוצאות מחקר ופיתוח
הוצאות מכירה ושיווק
הוצאות ההלה וכלליות
הפסד מכסים פיסים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד,
טו
ירידת ערך מלאי מקרקעין
ירידת ערך השקעה בחברה בשליטה משותפת
הוצאות אחרות ,טו
הוצאות מימון
סך הכל הוצאות

25
26
27
28
10
11ג'
29

רווח לפי מסים על ההכסה
הטבת מס )מסים על ההכסה(

לשה שסתיימה ביום  31בדצמבר
2019
2017
2018
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח

21ב'

רווח קי לשה
רווח קי מיוחס ל:
בעלי המיות של החברה
זכויות שאין מקות שליטה

16,909
45,034
61,943

רווח למיה המיוחס לבעלים של החברה )בש"ח( :
רווח בסיסי למיה
רווח מדולל למיה

11,150
41,258
52,408

13,800
36,953
50,753

31
0.036
0.033

* סווג מחדש.
הביאורים והספח המצורפים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי פרד מהם.
ג5-

0.024
0.021

0.029
0.027

לידר החזקות והשקעות בע"מ
דוחות מאוחדים על הרווח )ההפסד( הכולל
לשה שסתיימה ביום  31בדצמבר
2017
2018
2019
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
61,943

רווח קי לשה

52,408

50,753

רווח )הפסד( כולל אחר ,טו ממס :
סעיפים אשר לא יסווגו מחדש לרווח או להפסד -
מדידות מחדש של התחייבויות )טו( בשל סיום יחסי עובד -
) ( 44
מעביד
חלק ברווח )הפסד( הכולל האחר של חברות המטופל ו ת לפי
) ( 2,365
שיטת השווי המאזי
) ( 2,409

-

-

302
302

) ( 823
) ( 823

4,027

) ( 271

4,027

) ( 210
) ( 481

רווח ) הפסד ( כולל אחר  ,טו ממס

) ( 11,179

4,329

) ( 1,304

סך רווח )הפסד( כולל לשה

50,764

56,737

49,449

רווח )הפסד( כולל מיוחס ל :
בעלי המיות של החברה
זכויות שאין מקות שליטה

סעיפים אשר עשויים להיות מסווגים מחדש לרווח או הפסד :
הפרשים מתרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץ
גריעת הפרשי תרגום בגין השגת שליטה בחברה בשליטה
328
משותפת
שערוך של כסים פיסיים זמיים למכירה
) ( 8,770
) ( 9,098

7,812
42,952

14,492
42,245

14,037
35,412

50,764

56,737

49,449

הביאורים והספח המצורפים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי פרד מהם.
ג6-

לידר החזקות והשקעות בע"מ
דוחות מאוחדים על השיויים בהון

הון
מיות
פרמיה
וקרות
הון

לשה שסתיימה ביום  31בדצמבר 2019
הון המיוחס לבעלים של החברה האם
סך הכל
מיות
קרן הון בגין
מיוחס
החברה
הפרשי
לבעלי
המוחזקות
תרגום של
מיות
על ידי
פעילויות
יתרת הפסד
החברה
החברה
חוץ
אלפי ש "ח
154,273
) ( 8,469
) ( 414,361
) ( 28,037

זכויות
שאין
מקות
שליטה

סה"כ הון

יתרה ליום  1ביואר 2019
רווח כולל:
רווח קי לתקופה
רווח כולל אחר:
גריעת הפרשי תרגום בגין השגת שליטה
בחברה בשליטה משותפת
רווח כולל אחר של חברה המטופלת לפי
השווי המאזי
מדידות מחדש של התחייבויות )טו( בשל
סיום יחסי עובד  -מעביד
הפרשי תרגום בגין פעילויות חוץ
סה"כ רווח כולל לתקופה

112,400

266,673

-

16,909

-

16,909

45,034

61,943

328

-

-

328

-

328

) ( 1,090

-

-

-

) ( 1,090

) ( 1,275

) ( 2,365

) ( 44
) ( 1,134

) ( 8,291
) ( 7,963

16,909

-

) ( 44
) ( 8,291
7,812

) ( 807
42,952

) ( 44
) ( 9,098
50,764

עסקאות עם בעלים:
דיבידד לבעלי זכויות שאין מקות שליטה
סה"כ עסקאות עם בעלים

-

-

-

-

-

) ( 42,174
) ( 42,174

) ( 42,174
) ( 42,174

סה"כ הון ליום  31בדצמבר 2019

604,006

) ( 36,000

) ( 397,452

) ( 8,469

162,085

113,178

275,263

605,140
-

ה ביאורים והספח המצורפים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי פרד מהם.
ג7-

לידר החזקות והשקעות בע"מ
דוחות מאוחדים על השיויים בהון

הון
מיות
פרמיה
וקרות
הון

לשה שסתיימה ביום  31בדצמבר 2018
הון המיוחס לבעלים של החברה האם
סך הכל
מיות
קרן הון
קרן
מיוחס
החברה
בגין הפרשי
הערכה
לבעלי
המוחזקות
תרגום של
מחדש של
מיות
על ידי
פעילויות
כסים
יתרת הפסד
החברה
החברה
חוץ
פיסיים
אלפי ש "ח
139,781
) ( 8,469
) ( 425,841
) ( 31,241
330

זכויות
שאין
מקות
שליטה

סה"כ הון

78,631

218,412

605,002

) ( 330
-

) ( 31,241

330
) ( 425,511

) ( 8,469

139,781

78,631

218,412

רווח כולל:
רווח קי לתקופה
רווח כולל אחר:
רווח כולל אחר של חברה המטופלת לפי
השווי המאזי
הפרשי תרגום בגין פעילויות חוץ
סה"כ רווח כולל לתקופה

-

-

-

11,150

-

11,150

41,258

52,408

138
138

-

3,204
3,204

11,150

-

138
3,204
14,492

164
823
42,245

302
4,027
56,737

עסקאות עם בעלים:
דיבידד לבעלי זכויות שאין מקות שליטה
סה"כ עסקאות עם בעלים

-

-

-

-

-

-

) ( 8,476
) ( 8,476

) ( 8,476
) ( 8,476

סה"כ הון ליום  31בדצמבר 2018

605,140

-

) ( 28,037

) ( 414,361

) ( 8,469

154,273

112,400

266,673

יתרה ליום  1ביואר 2018
השפעה מצטברת של אימוץ לראשוה של IFRS9

ליום  1ביואר  , 2018ראה ביאור  2כ ב ' ) ( 1א
יתרה ליום  1ביואר 2018

605,002

הביאורים והספח המצורפים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי פרד מהם.
ג8-

לידר החזקות והשקעות בע"מ
דוחות מאוחדים על השיויים בהון

הון
מיות
פרמיה
וקרות
הון

קרן הון
בגין
כסים
פיסיים
זמיים
למכירה

לשה שסתיימה ביום  31בדצמבר 2017
הון המיוחס לבעלים של החברה האם
קרן הון בגין
מיות
הפרשים
החברה
מתרגום
המוחזקות
דוחות
על ידי
כספיים של
פעילויות חוץ יתרת הפסד
החברה
אלפי ש"ח

סך הכל
מיוחס
לבעלי
מיות
החברה

זכויות
שאין
מקות
שליטה

סה"כ הון

יתרה ליום  1ביואר 2017
רווח )הפסד( כולל:
רווח לשה
רווח )הפסד( כולל אחר:
הפרשים מתרגום דוחות כספיים של פעילויות
חוץ
הפסד כולל אחר של חברה בשליטה משותפת
כסים פיסיים זמיים למכירה

605,343

540

)(32,067

)(439,641

)(8,469

125,706

65,149

190,855

-

-

-

13,800

-

13,800

36,953

50,753

) ( 379
-

) ( 210

826
-

-

-

826
) ( 379
) ( 210

) ( 1,097
) ( 444
-

) ( 271
) ( 823
) ( 210

סך רווח )הפסד( כולל לתקופה

) ( 379

) ( 210

826

13,800

-

14,037

35,412

49,449

עסקאות עם בעלים:
עלות תשלום מבוסס מיות
דיבידד לבעלי זכויות שאין מקות שליטה

38
-

-

-

-

-

38
-

) ( 21,930

38
) ( 21,930

סך הכל עסקאות עם בעלים

38

-

-

-

-

38

) ( 21,930

) ( 21,892

סה"כ הון ליום  31בדצמבר 2017

605,002

330

) ( 31,241

) ( 425,841

) ( 8,469

139,781

78,631

218,412

הביאורים והספח המצורפים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי פרד מהם.
ג9-

לידר החזקות והשקעות בע"מ
דוחות מאוחדים על תזרימי המזומים
לשה שסתיימה ביום  31בדצמבר
2017
2018
2019
אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח
תזרימי מזומים מפעילות שוטפת
רווח קי לשה מפעילות משכת
התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומים מפעילות שוטפת
משכת )א(
מזומים טו שבעו מפעילות )ששימשו לפעילות( שוטפת

61,943

52,408

50,753

28,305
90,248

)(53,198
)(790

)(10,697
40,056

תזרימי המזומים מפעילות השקעה
רכישת חברה בת ,ביכוי מזומים שרכשו
פירעון התחייבות דחית בגין צירוף עסקים
רכישת רכוש קבוע
תמורה ממימוש רכוש קבוע
תמורה ממימוש כסים פיסיים זמיים למכירה ,טו
תמורה ממימוש כסים פיסיים בשווי הוגן דרך רווח והפסד
שיוי בפיקדוות והלוואות שיתו ,טו

)(12,707
)(15,493
)(2,031
17
11,060
209

)(30
5,861
11,506

) (3
434
24
)(929

מזומים טו שבעו מפעילות )ששימשו לפעילות( השקעה

)(18,945

17,337

)(474

תזרימי מזומים מפעילות מימון
שיוי באשראי לזמן קצר ,טו
פרעון הלוואות והתחייבויות בגין חכירות
דיבידד ששולם לבעלי זכויות שאין מקות שליטה
גיוס אגרות חוב
פרעון אגרות חוב

)(15,332
)(16,701
)(42,174
118,428
)(91,666

)(5,468
)(13,348
)(9,400

)(3,009
)(17,057
)(9,290

מזומים טו ששימשו לפעילות מימון

)(47,445

)(28,216

)(49,866

הפרשי תרגום בגין יתרות מזומים

284

425

)(327

עליה )ירידה( במזומים ושווי מזומים
יתרת מזומים ושווי מזומים לתחילת השה
יתרת מזומים ושווי מזומים לסוף השה

24,142
26,638
50,780

)(11,244
37,882
26,638

9,899
27,983
37,882

הביאורים והספח המצורפים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי פרד מהם.
ג 10 -

לידר החזקות והשקעות בע"מ
דוחות מאוחדים על תזרימי המזומים
לשה שסתיימה ביום  31בדצמבר
2017
2018
2019
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
)א(

התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומים מפעילות שוטפת
הכסות והוצאות שאין כרוכות בתזרימי מזומים:
חלק ברווחי חברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזי ביכוי
דיבידד שהתקבל
רווח מרכישה במחיר הזדמותי ומהשגת שליטה בחברה
בשליטה משותפת
פחת והפחתות
ירידת ערך השקעה בשליטה משותפת
ירידת ערך מלאי מקרקעין
מסים דחים ,טו
הפסד )רווח(מכסים פיסים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד
ופקדוות ,טו
הפסד הון
הוצאות מימון ,טו
תשלום מבוסס מיות

)(8,931

)(67,648

)(20,104

)(14,014
8,478
13,118
)(99

249
6,340
389
251

449
4,871
)(163

)(238
194
10,438
-

459
8,849
-

)(1,562
6,457
38

7,442
3,498

)(2,689
-

616
-

602

)(1,299

)(53,198

)(10,697

שיויים בסעיפי רכוש והתחייבויות:
ירידה )עליה( בלקוחות ובחייבים ויתרות חובה
עליה במלאי
עלייה )ירידה( בהתחייבויות לספקים וותי שירותים ובזכאים
8,419
ויתרות זכות

28,305
)ב(

)ג(

מידע וסף על תזרימי מזומים
מזומים ששולמו במשך התקופה עבור:
ריבית
מיסים על ההכסה

6,774
2,522

2,048
22

2,424
293

מזומים שהתקבלו במשך התקופה עבור:
ריבית
דיבידד
מסים על ההכסה

558
75,100
-

399
7,500
691

337
49,450
1,532

פעילות השקעה ומימון שלא במזומן
דיבידד שהוכרז וטרם שולם לבעלי זכויות שאין מקות שליטה
תוספת התחייבות בגין חכירות

22,088

הביאורים והספח המצורפים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי פרד מהם.
ג 11 -

-

4,873
-

לידר החזקות והשקעות בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים
ביאור  - 1כללי:
החברה היה חברת השקעות שעיקר פעילותה היו בתחומי שוק ההון ,התעשייה והדל"ן ,בעיקר באמצעות
החזקותיה בחברות מוחזקות.
מדייות החברה היה לשמור על רמת מעורבות גבוהה בתהליכים ובקבלת ההחלטות בחברות המהותיות
המוחזקות על ידה .מעורבות החברה באה לידי ביטוי ,בין הי תר ,בפגישות ,שיחות וביקורים הערכים באופן שוטף
עם השותפים בחברות המוחזקות ,מהליהן ועובדים בכירים .כמו כן ,מהלי החברה מעורבים בקידום פרויקטים
ותהליכים מרכזיים בחברות המוחזקות המהותיות וציגים מטעם החברה מכהים כחברים בדירקטוריוים ו/או
בוועדות השוות של א ותן חברות.
החברה מחזיקה בשליטה בחברות הבות אטראו ") Leader Real Estate (Croatia) B.V ,לידר קרואטיה"(  ,גמל
מפעלים לאופי השחזה שריד בע"מ )"גמל"( וחבר ה בשליטה משותפת  -מתכות פיקלשטיין בע"מ )"מתכות
פיקלשטיין"( )יחד " -הקבוצה"(.
לעיין השלמת העסק ה לרכישת  70%מגמל  ,ו הפ י כ ת גמל החל מיום  31במרץ  2019לחברה בת בבעלותה המלאה
)  ( 100%של החברה ,ראו ביאור  11ג' להלן .
לעיין כיסתו לתוקף של הסכם למכירת חברה בת של לידר קרואטיה ,. Liberty d.o.o ,וההפסד שרשם ברבעון
השלישי לשת  2019בעקבות הפרשה לירידת ערך בגין הכס האמור בסך כ  13.2 -מיליון ש"ח ולעיין השלמת
הסכם למכירת קרקע שמחזיקה  , Vodnjanחברה בת בבעלות מלאה של לידר קרואטיה ,בחודש פברואר , 2020
בתמורה לסך של כ  960 -אלפי אירו )כ  3,657 -אלפי ש"ח(  ,ראו ביאור  10להלן .
לעיין גי וס אגרות חוב )סדרה ז'( בסך של כ  120 -מיליון ש"ח בחודש ובמבר ופרעון מוקדם של התחייבויות י ה
הפיסיות של החברה  ,ראו ביאור ים  19ו  20 -להלן .
הבורסה בה סחרות ה מיות ואגרות החוב של החברה היא הבורסה ליירות ערך בתל  -אביב בע"מ )"הבורסה"(.
ביאור  - 2כללי דיווח ומדייות :
א.

בסיס ההצגה של הדוחות הכספיים

הדוחות הכספיים של הקבוצה לימים  31בדצמבר  2019ו  2018 -ולכל אחת משלוש השים שהסתיימ ו ביום 31
בדצמבר  31 , 2019בדצמבר  2018ו  31 -בדצמבר  2017מצייתים לתקי הדיווח הכספי הבילאומיים
)  ( International Financial Reporting Standardsשהם תקים ופרשויות אשר פורסמו על ידי המוסד
הבילאומי לתקיה בחשבואות ) ) ( International Accounting Standard Boardלהלן  -תקי ה  ( IFRS -וכוללים
את הגילוי הוסף הדרש לפי תקות יירות ערך )דוחות כספיים שתיים( ,התש"ע . 2010 -
בקשר להצגת דוחות כספיים אלה ,יצויין כדלקמן:
) (1

עיקרי המדייות החשבואית  ,המתוארים להלן  ,יושמו באופן עקבי ביחס לכל השים המוצגות  ,אלא אם
צוין אחרת .

) (2

הדוחות הכספיים המאוחדים ערכו בהתאם למוסכמת העלות ההסטורית ,בכפוף להתאמות בגין שערוך
כסי יעודה לפיצויים ,דל"ן להשקעה ו כסים פיסיים והתחייבויות פיסיות )לרבות מכשירים גזרים(
בשווי הוגן דרך רווח או הפסד ,המוצגים בשווי הוגן.

) (3

עריכת דוחות כספיים בהתאם לת קי ה  , IFRS -דורשת שימוש באומדים חשבואיים מסוימים מהותיים.
כמו כן ,היא מחייבת את ההלת הקבוצה להפעיל שיקול דעת בתהליך יישום מדייותה החשבואית של
הקבוצה .בביאור  3יתן גילוי לתחומים בהם מעורבת מידה רבה של שיקול דעת או מורכבות ,או תחומים
בהם יש להחות ולאו מדים השפעה מהותית על הדוחות הכספיים המאוחדים .התוצאות בפועל עשויות
להיות שוות מהותית מהאומדים וההחות ששימשו את ההלת הקבוצה.

) (4

תקופת המחזור התפעולי של הקבוצה היה שה.

) (5

הקבוצה מתחת את ההוצאות שהוכרו בדוח רווח ו הפסד לפי שיטת סיווג המבוססת על מאפיין הפעילות
של ההוצאות.

ג 12 -

לידר החזקות והשקעות בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים
ביאור  - 2כללי דיווח ומדייות חשבואית )המשך(:
א.

בסיס ההצגה של הדוחות הכספיים )המשך(

ב.

דוחות כספיים מאוחדים:

)(1

חברות בות וצירופי עסקים :
חברות בות הן ישויות השלטות על ידי הקבוצה  .הקבוצה שולטת בישות כאשר לקבוצה קיים כוח השפעה
על הישות המושקעת  ,יש לה חשיפה או זכויות לתשואות משתות ממעורבותה בישות וכן יש לה יכולת
להשתמש בכוח ההשפעה שלה על הישות המושקעת כדי להשפיע על סכום התשואות שיבעו לה מאותה
ישות .
שליטה עשויה להיווצר גם בסיבות בהן אין לקבוצה יותר מ  50% -מזכויות ההצבעה ,אך שיעור זכויות
ההצבעה של הקבוצה בישות ביחס לשיעור ופיזור האחזקות של בעלי המיות האחרים מעיק לקבוצה את
היכולת להשתמש בכח ההשפעה שלה על היישות המושפעת כדי להשפיע על סכום התשואות שיבע ו לה
מאותה יישות .
חברות בות כללות באיחוד באופן מלא החל מהמועד שבו מושגת השליטה בהן על ידי הקבוצה  .איחודן
מופסק במועד שבו מפסיקה השליטה .
הטיפול החשבואי של הקבוצה בצירופי עסקים מתבצע תוך שימוש בשיטת הרכישה  .התמורה שמועברת
בגין רכישת חברה בת )להלן – החברה הרכשת ( ,מחושבת כסיכום של ערכי השווי ההוגן של הכסים
שמועברים על ידי הקבוצה  ,ההתחייבויות שמתהוות לקבוצה מול הבעלים הקודמים של החברה הרכשת
והזכויות ההויות שמופקות על ידי הקבוצה במסגרת עסקת צירוף העסקים  .התמורה שמועברת כוללת
את השווי ההוגן של כל כס או התחייבות  ,שובעים כתוצאה מהסדר תמורה מותית  .עלויות הקשורות
לרכישה מוכרות ברווח או הפסד עם התהוותן .
כסים מזוהים שרכשים וכן התחייבויות והתחייבויות תלויות שוטלת הקבוצה על עצמה במסגרת צירוף
עסקים )למעט חריגים מסוימים המפורטים בתקן דיווח כספי בילאומי " 3צירופי עסקים"( מדדים
לראשוה בשווים ההוגן במועד הרכישה .במסגרת כל עסקת צירוף עסקים ,קובעת הקבוצה באם להכיר
בזכויות שאין מקות שליטה בחברה הרכשת שהן זכויות בעלות בהווה ומזכות את מחזיקיהן בחלק יחסי
מהכסים טו של הישות בעת פירוק לפי שוויין ההוגן או לפי החלק היחסי של מכשירי הבעלות בהווה
בסכומים שהוכרו בגין הכסים טו היתים לזיהוי של החברה הרכשת  .קביעה זו עשית לגבי כל עסקה
ועסקה בפרד .כל הרכיבים האחרים של הזכויות שאין מקות שליטה מדדים בשוויים ההוגן למועד
הרכישה אלא אם כן בסיס מדידה אחר דרש על פי תקי . IFRS
בצירוף עסקים שהושג בשלבים  ,הזכויות ההויות שהוחזקו בחברה הרכשת על ידי הקבוצה טרם צירוף
העסקים מדדות בשוויין ההוגן למועד צירוף העסקים  ,ורווח או הפסד שוצר כתוצאה מכך זקף לרווח
או הפסד .
תמורה מותית שהתהוותה לקבוצה במסגרת צירוף עסקים מדדת בשווייה ההוגן למועד צירוף העסקים .
שיויים עוקבים בשווי ההוגן של התמורה המותית  ,המסווגת ככס או כהתחייבות  ,מוכרים בהתאם לתקן
דיווח כספי בילאומי  " 9מכשירים פיסיים " ) להלן –  (IFRS 9ברווח או הפסד  .תמורה מותית המסווגת
כהון איה מדדת מחדש  ,וסילוקה העוקב יטופל במסגרת ההון .
עודף הסכום הכולל של התמורה המועברת  ,סכום זכויות כלשהן שאין מקות שליטה בחברה הרכשת ,
והשווי ההוגן ליום הרכישה של זכויות קודמות כלשהן בהון החברה הרכשת  ,מעל לסכום טו  ,למועד
הרכישה  ,של הכסים היתים לזיהוי שרכשו ושל ההתחייבויות שיטלו  ,שמדדים כולם כאמור לעיל ,
מוכר כמויטין .
במקרה של רכישה במחיר הזדמותי  ,שבה הסכום טו  ,למועד הרכישה  ,של הכסים היתים לזיהוי
שרכשו ושל ההתחייבויות שיטלו  ,עולה על הסכום הכולל של התמורה המועברת  ,סכום זכויות כלשהן
שאין מקות שליטה בחברה הרכשת  ,והשווי ההוגן ליום הרכישה של זכויות קודמות כלשהן בהון החברה
הרכשת  ,כדלעיל  ,מוכר ההפרש ישירות ברווח או הפסד במועד הרכישה .
יתרות ועסקות תוך קבוצתיות  ,כולל הכסות  ,הוצאות ודיבידדים בגין עסקות בין חברות הקבוצה בוטלו .
רווחים והפסדים  ,הובעים מעסקות תוך קבוצתיות  ,ואשר הוכרו בכסים בוטלו אף הם  .הפסדים תוך
קבוצתיים כאמור עשויים להצביע על ירידת ערך כסים אשר בחת ומטופלת כמפורט בסעיף ז ' להלן .
המדייות החשבואית המיושמת בחברות הבות שותה לפי הצורך  ,על מת להבטיח עקביות עם המדייות
החשבואית שאומצה על ידי הקבוצה .
ג 13 -

לידר החזקות והשקעות בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים
ביאור  - 2כללי דיווח ומדייות חשבואית )המשך(:
ב.

דוחות כספיים מאוחדים )המשך(:

)(2

עסקות עם בעלי זכויות שאין מקות שליטה שתוצאתן איה איבוד שליטה ואופציית מכר שית ה לבעלי
זכויות שאין מקות שליטה
עסקות עם בעלי זכויות שאין מקות שליטה בחברות בות  ,שתוצאתן איה איבוד שליטה מטופלות
כעסקות עם בעלים  .בעסקות אלה  ,ההפרש בין השווי ההוגן של תמורה כלשהי ששולמה או שהתקבלה לבין
הסכום שבו מתואמות הזכויות שאין מקות שליטה כדי לשקף את השיויים בזכויות היחסיות שלהן
בחברה הבת  ,מוכר ישירות בהון ומיוחס לבעלים של החברה האם .
בעסקות עם בעלי זכויות שאין מקות שליטה המחזיקים בחברה בת של החברה  ,בהן יתה להם אופציה
למכור לקבוצה את החזקותיהם בחברה הבת ) " אופציית מכר " (  ,החברה רושמת התחייבות פיסית בגין
אופציית המכר  .ההכרה לראשוה באופציית המכר האמורה היה לפי הערך הוכחי של סכום המימוש שלה
במועד העקתה  ,ובהתחשב בתאי אופציית המכר ) כגון שהאופציה האמורה יתת למימוש בכל עת ב כפוף
לתאים שקבעו הסכם ( .
דיבידדים המחולקים מהחברה הבת  ,המביאים להקטת סכום הפדיון בהתאם לתאי אופציית המכר ,
בגובה חלקם של בעלי הזכויות שאין מקות שליטה בדיבידדים האמורים  ,ולפיכך מהווים פירעון של
סכום ההתחייבות בגין אופציית המכר  ,זקפים להקטת ההתחייבות הפיסית המתייחסת לאופציית
המכר  .עדכוים אחרים לסכום ההתחייבות הפיסית המתייחסת לאופציית המכר ) כגון עדכון אומדן סכום
הפדיון או עדכוים הובעים מחלוף הזמן ( זקפים באופן שוטף לרווח או הפסד במסגרת הוצאות והכסות
מימון .
התחייבות כאמור בגין אופציית מכר היתת למימוש בכל עת מוצגת במאזן המאוחד במסגרת
ההתחייבויות השוטפות .

)(3

מימוש זכויות בחברות בות
כאשר הקבוצה מאבדת שליטה בחברה בת  ,היא גורעת את הכסים ) כולל מויטין כלשהו ( ואת
ההתחייבויות של החברה הבת וכן את הזכויות שאין מקות שליטה בה לפי הערכים שלהם בספרים במועד
שבו אבדה השליטה  ,ומכירה בהשקעה כלשהי שותרה בחברה הבת לשעבר לפי שווייה ההוגן במועד שבו
אבדה השליטה  .שווי הוגן זה משמש כסכום שמוכר לראשוה בספרים לצורך הטיפול החשבואי העוקב
בזכויות בחברה הבת לשעבר שותרו לאחר איבוד השליטה  :כחברה כלולה או ככס פיסי .
ההפרש בין השווי ההוגן של התמורה שהתקבלה מהעסקה שגרמה לאיבוד השליטה והשווי ההוגן של
השקעה כלשהי שותרה בחברה הבת לשעבר במועד איבוד השליטה ) כאמור לעיל ( ,לבין הערך בספרים של
הכסים ) כולל מויטין כלשהו ( וההתחייבויות של החברה הבת לשעבר במועד בו אבדה השליטה בה ושל
זכויות כלשהן שאין מקות שליטה בחברה הבת לשעבר באותו מועד  ,מוכר ברווח או הפסד .
סכומים כלשהם אשר הוכרו בעבר ברווח כולל אחר בהתייחס לאותה חברה בת מטופלים באותו אופן שהיה
דרש אם החברה הייתה מממשת ישירות את הכסים או ההתחייבויות הקשורים ) מסווגת אותם מחדש
לרווח או הפסד או מעבירה אותם ישירות לעודפים  ,בהתאם לעיין (.

)(4

הסדרים משותפים
השקעות בהסדרים משותפים מסווגות כפעילויות משותפות או כעסקאות משותפות כתלות בזכויות
ובמחויבויות של הצדדים להסדר .
ההסדרים המשותפים של הקבוצה מסווגים כעסקאות משותפות  ,המטופלים לפי שיטת השווי המאזי .
)ראו סעיף )  ( 6להלן(

)(5

חברות כלולות
חברה כלולה היה ישות בה יש לקבוצה השפעה מהותית ,אך לא שליטה ,המתבטאת לרוב בהחזקה של
 20%עד  50%מזכויות ההצבעה .השקעה בחברה כלולה מטופלת לפי שיטת השווי המאזי )ראו סעיף ) ( 6
להלן(.
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לידר החזקות והשקעות בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים
ביאור  - 2כללי דיווח ומדייות חשבואית )המשך(:
ב.

דוחות כספיים מאוחדים )המשך(:

)(6

שיטת השווי המאזי
בהתאם לשיטת השווי המאזי מוכרת ההשקעה לראשוה לפי עלותה  ,והערך הפקסי משתה כך שהקבוצה
מכירה בחלקה ברווח או הפסד של החברה הכלולה או החברה ב עסקה המשותפת ממועד הרכישה .
מויטין המתייחס לחברות כלולות או חברות בשליטה משותפת כלל בערך בספרים של ההשקעה ובחן
לצורך הכרה בירידת ערך כחלק מההשקעה בכללותה.
חלק הקבוצה ברווח או הפסד של חברות כלולות או חבר ות בשליטה משותפת לאחר מועד הרכישה זקף
לרווח או הפסד ו חלקה בתועות ברווח כולל אחר לאחר מועד הרכישה זקף לרווח כולל אחר ,כגד ערכה
בספרים של ההשקעה.
הקבוצה קובעת בכל תאריך דיווח האם קיימים סימים לירידת ערכה של ההשקעה בחברה הכלולה או
בחברה ב שליטה משותפת  .במידה שמתקיים סימן כלשהו כאמור ,הקבוצה מחשבת את סכום ירידת הערך
כהפרש בין הסכום בר ההשבה של ההשקעה )הגבוה מבין שווי שימוש לבין שווי הוגן ביכוי עלויות מכירה(
לערכה בספרים ומכירה בסכום ירידת הערך ברווח או הפסד ב מסגרת סעיף " ירידת ערך השקעה בחברה
בשליטה משותפת/חברה כלולה".
המדייות החשבואית של החברות הכלולות והעסקאות המשותפות שותה לפי הצורך  ,על מת להבטיח
עקביות עם המדייות החשבואית שמיושמת על ידי הקבוצה .

ג.

דיווח מגזרי
מגזרי פעילות מדווחים לפי אותו בסיס המשמש לצרכי דיווח פימיים המוגש למקבל ההחלטות התפעוליות
הראשי בקבוצה .מ ק בל ההחלטות התפעוליות הראשי ,אשר אחראי על הקצאת משאבים למגזרי הפעילות
של הקבוצה והערכת הביצועים שלהם ,זוהה כ יו"ר הדירקטוריון ,אשר מקבל החלטות אסטרטגיו ת.

ד.

תרגום יתרות ועסקאות במטבע חוץ

)(1

מטבע הפעילות ומטבע ההצגה
פריטים הכללים בדוחות הכספיים של כל אחת מחברות הקבוצה מדדים במטבע של הסביבה הכלכלית
העיקרית בה פועלת אותה ישות )" מטבע הפעילות "( .הדוחות הכספיים המאוחדים מוצגים ב ש"ח ,שהוא
מטבע הפעילות של החברה .
עסקאות במטבע השוה ממטבע הפעילות ) להלן  -מטבע חוץ ( מתורגמות למטבע הפעילות באמצעות שימוש
בשערי החליפין שבתוקף למועדי העסקות  .הפרשי שער  ,הובעים מיישוב עסקות כאמור ומתרגום כסים
והתחייבויות כספיים הקובים במטבע חוץ לפי שערי החליפין לתום השה  ,זקפים לרווח או הפסד .
רווחים והפסדים הובעים משיוי בשערי חליפין מוצגים בדוח רווח והפסד במסגרת " הכסות ) הוצאות (
מימון ".
שיויים בשוויין ההוגן של השקעות ביירות ערך המהווים פריטים כספיים  ,הקובים במטבע חוץ
המסווגים כמכשירים פיסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד ,מוכרים ברווח או הפסד כחלק מהרווח או
ההפסד בגין שיויים בשוויים ההוגן .
הפרשי תרגום בגין כסים והתחייבויות פיסיים  ,שאים פריטים כספיים ) כגון יירות ערך הויים דוגמת
מיות או אופציות ( המסווגים כמכשירים פיסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד  ,מוכרים ברווח או הפסד ,
כחלק מהרווח או ההפסד בגין שיויים בשוויים ההוגן .

ג 15 -

לידר החזקות והשקעות בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים
ביאור  - 2כללי דיווח ומדייות חשבואית )המשך(
ד.

תרגום יתרות ועסקאות במטבע חוץ )המשך(

)(2

תרגום דוחות כספיים של חברות הקבוצה שמטבע הפעילות שלהן שוה מש"ח
התוצאות והמצב הכספי של כל חברות הקבוצה )אשר מטבע הפעילות של אף אחת מהן איו מטבע של
כלכלה היפר  -איפלציוית( ,אשר מטבע הפעילות שלהן שוה ממטבע ההצגה  ,מתורגמים למטבע ההצגה
כדלקמן :
א(
ב(
ג(

כסים והתחייבויות לכל דוח על המצב הכספי מוצג מתורגמים לפי שער הסגירה במועד אותו דוח
על המצב הכספי;
הכסות והוצאות לכל דוח רווח והפסד מתורגמים לפי שערי החליפין הממוצעים לתקופה )אלא
אם ממוצע זה איו קירוב סביר של ההשפעה המצטברת של שערי החליפין במועדי העסקאות.
במקרה זה מתורגמות ההכסות וההוצאות לפי שער החליפין במועדי העסקות(;
כל הפרשי התרגום הוצרים מוכרים במסגרת רווח כולל אחר.

בעת איחוד הדוחות הכספיים  ,זקפים לרווח כולל אחר הפרשי שער הובעים מתרגום ההשקעה טו
בפעילויות חוץ  .כאשר פעילות חוץ ממומשת  ,הפרשי השער שזקפו לרווח כולל אחר מוכרים ברווח או
הפסד כחלק מהרווח או ההפסד הובעים מהמימוש .
מויטין ותיאומי שווי ההוגן  ,הובעים מרכישת פעילויות חוץ  ,מטופלים ככסים והתחייבויות של פעילויות
החוץ ומתורגמים לפי שער הסגירה  .הפרשי שער בגין התרגום כאמור זקפים לרווח כולל אחר .
ה.

רכוש קבוע
הרכוש הקבוע כלל לראשוה לפי עלות הרכישה ,ביכוי מעקים ממשלתיים מתייחסים .עלויות עוקבות
כללות בעת התהוותן בערכו של הכס בספרים או מוכרות ככס פרד ,בהתאם למקרה ,רק כאשר צפוי
שהטבות כלכליות עתידיות המיוחסות לפריט הרכוש הקבוע יזרמו אל הקבוצה ,וכן העלות של הפריט
יתת למדידה באופן מהימן .כאשר מוחלף חלק מפריט רכוש קבוע ,ערכו גרע מהספרים .כל שאר עלויות
התיקוים ועבודות האחזקה זקפות לדוח רווח או הפסד במהלך תקופת הדיווח בה בעו.
הפחת על הכסים מחושב לפי שיטת הקו הישר ,כדי להפחית את עלותם או את ערכם המשוערך ל ערך
השייר שלהם על פי אומדן אורך החיים השימושיים שלהם ,כדלהלן :
שיפורים במושכר
מכוות וציוד
תביות
כלי רכב
מחשוב
ריהוט

 14-10שים
 20-3שים
שים
2
 7-6שים
 5-3שים
 14-3שים

עלויות של שיפוצים כלליים משמעותיים ) (overhaulמופחתות על פי אורך החיים השימושיים הותר
של הכס המתייחס ,או עד למועד השיפוץ הכללי הבא ,לפי המוקדם מבייהם .
שיפורים במושכר מופחתים לפי שיטת הקו הישר ,על פי תקופת חוזה השכירות או אורך החיים המשוער
של השיפורים ,לפי הקצר מבייהם .
ערכי השייר של הכסים ,אורך החיים השימושיים שלהם ושיטת הפחת סקרים ,ומעודכים בהתאם
לצורך ,לפחות אחת לשה .
ירידה בערך בספרים של כס לסכום בר השבה שלו מוכרת מיידית ,במידה שערכו בספרים של הכס גדול
מאומדן הסכום בר ההשבה ) ראו סעיף ז ' להלן ( .הפחתות וירידות ערך בגין הרכוש הקבוע המוצג בעלות
זקפות לרווח או הפסד .
רווחים או הפסדים בגין מימוש רכוש קבוע קבעים על ידי השוואת התמורה טו שהתקבלה לערך בספרים,
ומוכרים במסגרת "הוצאות )הכסות( אחרות ,טו" בדוח רווח או הפסד.
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לידר החזקות והשקעות בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים
ביאור  - 2כללי דיווח ומדייות חשבואית )המשך(
ו.

כסים בלתי מוחשיים

)(1

מויטין
מויטין שוצר ברכישת חברה בת מייצג את עודף הסכום הכולל של התמורה שהועברה  ,סכום זכויות
כלשהן שאין מקות שליטה ברכשת ובצירוף עסקים שהושג בשלבים  -גם השווי ההוגן למועד הרכישה
של הזכות ההוית ברכשת שהוחזקה קודם לכן על ידי הקבוצה  ,על הסכום טו למועד הרכישה של הכסים
היתים לזיהוי שרכשו  ,ושל ההתחייבויות וההתחייבויות התלויות של הרכשת שיטלו .
לצורך בחית ירידת ערך  ,המויטין הרכש במסגרת צירוף עסקים מוקצה ממועד הרכישה לכל אחת
מהיחידות המיבות מזומים או קבוצות של היחידות המיבות מזומים של הקבוצה  ,אשר חזויות ליהות
מהסירגיות של צירוף העסקים  .כל יחידה או קבוצה של יחידות אליהן הוקצה המויטין מייצגת את הרמה
המוכה ביותר בישות שבה קיים מעקב על המויטין לצורכי ההלה פימיים ואיה גדולה ממגזר פעילות
) לפי קיבוץ מגזרים דומים (.
בחיה לירידת ערך של יחידה מיבת מזומים ) או קבוצה של יחידות מיבות מזומים ( ,אליה הוקצה
מויטין  ,מבוצעת אחת לשה ובכל עת שישו סימן כלשהו לירידת ערך של היחידה ) או קבוצת היחידות (,
על ידי השוואת ערכה בספרים של היחידה ) או קבוצת היחידות ( ,כולל מויטין  ,לסכום בר השבה שלה ,
שהיו הגבוה מבין שווי שימוש לבין שווי הוגן ביכוי עלויות למכירה ) .ראו גם סעיף ז ' להלן( .הפסד מירידת
ערך  ,ככל שקיים  ,מוקצה להקטת הערך בספרים של כסי היחידה ) או קבוצת היחידות ( לפי הסדר הבא :
תחילה  ,להקטת הערך בספרים של מויטין כלשהו שהוקצה ליחידה מיבה מזומים ) או קבוצת היחידות (
ולאחר מכן לשאר כסי היחידה ) או קבוצת היחידות ( באופן יחסי על בסיס הערך בספרים של כל כס
ביחידה ) או קבוצת היחידות (.
כל הפסד מירידת ערך מוכר מיידית ברווח או הפסד .הפסד כאמור שהוכר לגבי מויטין לא יבוטל בתקופה
מאוחרת יותר .

)(2

קשרי לקוחות
קשרי לקוחות הרכשים במסגרת עסקת צירוף עסקים מוכרים בשווים ההוגן במועד הרכישה  .קשרי
הלקוחות הים בעלי אורך חיים שימושיים מוגדר  ,ומוצגים בעלות ביכוי הפחתה שצברה .
ההפחתה מחושבת על בסיס שיטת תזרים המזומים הצפוי מהכס על  -פי אורך החיים השימושיים הצפוי
של קשרי הלקוחות.

ז.

ירידת ערך של כסים לא  -כספיים
כסים בעלי אורך חיים שימושיים בלתי מוגדר  ,כדוגמת מויטין וכן כסים בלתי מוחשיים שאים זמיים
עדיין לשימוש  ,אים מופחתים  ,וירידה בערכם בחת אחת לשה .
ירידה בערכם של כסים לא כספיים אחרים בחת  ,במידה שחלו אירועים או שיויים בסיבות  ,המצביעים
על כך שערכם בספרים לא יהיה בר השבה  .סכום ההפסד המוכר בגין ירידת ערך שווה לסכום בו עולה ערכו
בספרים של כס על הסכום בר השבה שלו  .סכום בר השבה של כס הוא הגבוה מבין שוויו ההוגן של הכס ,
ביכוי עלויות מכירה  ,לבין שווי השימוש שלו  .לצורך בחית ירידת ערך  ,מחולקים הכסים לרמות המוכות
ביותר  ,בגין קיימים תזרימי מזומים מזוהים פרדים ) יחידות מיבות מזומים ( .כסים לא  -כספיים ,
למעט מויטין  ,אשר חלה ירידה בערכם  ,בחים לצורך זיהוי ביטול אפשרי של ירידת הערך שהוכרה בגים
בכל תאריך דוח על המצב הכספי .

ט.

כסים פיסיים
ביום  1ביואר  , 2018כס לתוקף תקן דיווח כספי בילאומי  " 9מכשירים פיסיים " .בהתאם להוראות
המעבר של התקן  ,הקבוצה בחרה ביישום רטרוספקטיבי מתואם לעיין דרישות הסיווג והמדידה של IFRS
 , 9במסגרתו ההשפעה המצטברת של היישום לראשוה הוכרה כתיאום ליתרת הפתיחה של העודפים ליום
 1ביואר  . 2018בהתאם  ,הביאור להלן מציג מדייות חשבואית ביחס למכשירים פיסיים עד ליום 31
בדצמבר  ) 2017יישום כללי החשבואות במסגרת  ,( IAS 39התקפה לשת  , 2017ומדייות כאמור מיום 1
ביואר  ) 2018יישום כללי החשבואות במסגרת  ,( IFRS 9התקפה לשים  2018ו  . 2019 -באשר להשפעה
המצטברת שהוכרה במועד היישום לראשוה של  , IFRS 9רא ו ביאור  2כב') ( 1א לדוחות הכספיים השתיים
של הקבוצה לשת . 2018
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לידר החזקות והשקעות בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים
ביאור  - 2כללי דיווח ומדייות חשבואית )המשך(
ט.

כסים פיסיים )המשך(

) (1

מדייות הקבוצה ביחס לכסים פיסיים המיושמת החל מיום  1ביואר  , 2018לפי : IFRS 9
א(

סיווג
כסיה הפיסיים של הקבוצה מסווגים לקטגוריות הבאות :כסים פיסים בעלות מופחתת
ו כסים פיסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד .הסיווג תלוי ,בין השאר ,במטרה שלשמה רכשו
הכסים הפיסיים .הסיווג תלוי במודל העיסקי שבו מוחזקים הכסים הפיסיים ובתאים
החוזיים של תזרימי המזומים בגים.
 ( 1כסים פיסים בעלות מופחתת
כסים פיסיים בעלות מופחתת הים כסים פיסיים המוחזקים במסגרת מודל עיסקי
שמטרתו היא להחזיק כסים פיסיים על מת לגבות תזרימי מזומים חוזיים  ,וכן התאים
החוזיים שלהם מספקים זכאות במועדים מוגדרים לתזרימי מזומים שהם רק תשלומי קרן
וריבית בגין סכום הקרן שטרם פרעה .
כסים אלה מסווגים ככסים שוטפים  ,פרט לחלויות לתקופה של יותר מ  12 -חודשים לאחר
תאריך הדוח על המצב הכספי  ,המסווגות ככסים שאים שוטפים  .הכסים הפיסים בעלות
מופחתת של הקבוצה כלולים הסעיפים " :מזומים ושווי מזומים"" ,לקוחות"" ,דיבידד
לקבל" "חייבים ויתרות חובה " ,ו " -יתרות חובה לזמן ארוך"  ,המופיעים בדוח על המצב הכספי.
 ( 2כסים פיסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד
כסים פיסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד הים כסי ם פיסיים שאים מסווגים
לקטגוריה אחרת של  . IFRS 9הם מסווגים ככסים שאים שוטפים  ,אלא אם הההלה מתכוות
לממש את ההשקעה בהם תוך תקופה של עד  12חודשים לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי ,
או שתאריך הפדיון שלהם איו עולה על  12חודשים לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי  ,ואז
הם מסווגים ככסים שוטפים .

ב(

הכרה ומדידה
רכישות או מכירות בדרך רגילה של כסים פיסיים כללות בספרי הקבוצה במועד סליקת העסקה
שהיו המועד שבו הכס מסר לקבוצה או מסר על ידי הקבוצה .כסים פיסים גרעים מספרי
הקבוצה כאשר הזכויות לקבלת תזרימי מזומים בגין ההשקעות פקעו ,או כאשר כל הסיכוים
והתשואות בגין הבעלות על כסים אלה הועברו לצד ג'.
ההשקעות בכסים פיסים מוכרות לראשוה בשווי הוגן בתוספת עלויות עסקה ,עבור כל הכסים
הפיסים שאים מדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד  ,למעט לקוחות  .כסים פיסים המדדים
בשווי הוגן דרך רווח או הפסד מוכרים לראשוה בשווי הוגן ,והוצאות העסקה זקפות לרווח
והפסד.
כסים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד מדדים בתקופות עוקבות בשווי הוגן והשיויים בשוויים
ההוגן זקפים לרווח או הפסד .רווחים או הפסדים ,הובעים מש יויים בשוויים ההוגן של כסים
פיסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד מוצגים בדוח רווח והפסד במסגרת "רווח )הפסד( מכסים
פיסים בשווי הוגן דרך רוו"ה ,טו" בתקופה בה בעו .כמו כן כללות בסעיף זה ,הכסות
מדיבידד ומריבית מכסים פיסיים בשווי הוגן דרך רווח או ה פסד .כסים פיסיים בעלות
מופחתת מדדים בתקופות עוקבות בעלות מופחתת  ,על בסיס שיטת הריבית האפקטיבית .
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לידר החזקות והשקעות בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים
ביאור  - 2כללי דיווח ומדייות חשבואית )המשך(
ט.

כסים פיסיים )המשך(

)  (1מדייות הקבוצה ביחס לכסים פיסיים המיושמת החל מיום  1ביואר  , 2018לפי ) IFRS 9המשך( :
ג(

ירידת ערך כסים פיסיים המדדים בעלות מופחתת
הקבוצה מכירה בהפרשה להפסד בגין הפסדי אשראי חזויים על כסים פיסיים שהים מכשירי
חוב המדדים בעלות מופחתת .
הקבוצה בוחת בכל תאריך דוח על המצב הכספי האם חלה עליה משמעותית משמעותית בסיכון
האשראי של הכס הפיסי ממועד ההכרה בו לראשוה  ,על בסיס אידיבידואלי או על בסיס
קבוצתי  .לשם כך  ,הקבוצה משווה את הסיכון להתרחשות כשל במכשיר הפיסי במועד הדיווח
עם הסיכון להתרחשות כשל במכשיר הפיסי במועד ההכרה לראשוה  ,תוך הבאה בחשבון של כל
מידע סביר ויתן לביסוס  ,כולל מידע צופה פי עתיד .
עבור כסים פיסיים שבהם חלה עליה משמעותית בסיכון האשראי ממועד ההכרה בהם לראשוה ,
הקבוצה מודדת את ההפרשה להפסד בסכום השווה להפסדי האשראי החזויים לאורך כל חיי
המכשיר  .אחרת  ,ההפרשה להפסד תימדד בסכום השווה להפסדי אשראי חזויים בתקופה של 12
חודשים  .סכום הפרשי האשראי החזויים ) או ביטולם ( מוכר ברווח או הפסד במסגרת " הוצאות
ההלה וכלליות ".
עבור מכשירים פיסיים בעלי סיכון אשראי מוך  ,הקבוצה מיחה כי סיכון האשראי לא עלה
באופן משמעותי ממועד ההכרה בהם לראשוה .
על אף האמור לעיל  ,הקבוצה מודדת תמיד את ההפרשה להפסד בסכום השווה להפסדי אשראי
חזויים לאורך כל חיי המכשיר עבור לקוחות .

)  (2מדייות הקבוצה ביחס לכסים פיסיים עד ליום  31בדצמבר  , 2017לפי : IAS 39
א(

סיווג
כסיה הפיסיים של הקבוצה מסווגים לקטגוריות הבאות :הלוואות וחייבים  ,כסים פיסים
בשווי הוגן דרך רוווח והפסד וכסים פיסיים זמיים למכירה .הסיווג תלוי ,בין השאר ,במטרה
שלשמה רכשו הכסים הפיסיים .ההלת הקבוצה קובעת את סיווג הכסים הפיסיים בעת
ההכרה בהם לראשוה.
  ( 1כסים פיסיים בשווי הוגן דרך רווח והפסד
קטגוריה זאת כוללת שתי קטגוריות משה :כסים פיסי ים המוחזקים למטרות מסחר וכסים
פיסיים המיועדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד .כס פיסי מסווג לקטגוריה זו אם רכש
בעיקר לצורך מכירתו בטווח הקצר ,או אם הוא מיועד לקטגוריה ה"ל על ידי הההל ה .
 ( 2הלוואות וחייבים
הלוואות וחייבים הים כסים פיסיים שאים גזרים ,עם תשלומים קבועים או יתים
לקביעה ,ואשר אים מצוטטים בשוק פעיל.
בהלוואות וחייבים של הקבוצה כלולים הסעיפים " :מזומים ושווי מזומים"" ,לקוחות",
"דיבידד לקבל" "חייבים ויתרות חובה " ,ו " -יתרות חובה אחרות לזמ ן ארוך".
הלוואות וחייבים מדדים בתקופות עוקבות בעלות מופחתת ,על בסיס שיטת הריבית
האפקטיבית.
 ( 3כסים פיסיים זמיים למכירה
כסים פיסיים זמיים למכירה הם כסים פיסיים שאים גזרים אשר יועדו לקטגוריה זו
או שלא סווגו ככסים פיסיים המדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד או כהלוואות וחייבים.
כסים פיסיים זמיים למכירה מדדים בשוויים ההוגן .
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לידר החזקות והשקעות בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים
ביאור  - 2כללי דיווח ומדייות חשבו אית )המשך(
ט.

כסים פיסיים )המשך(

)  (2מדייות הקבוצה ביחס לכסים פיסיים עד ליום  31בדצמבר  , 2017לפי ) IAS 39המשך( :
ב(

הכרה ומדידה
רכישות או מכירות בדרך רגילה של כסים פיסיים כללות בספרי הקבוצה במועד סליקת העסקה
שהיו המועד שבו הכס מסר לקבוצה או מסר על ידי הקבוצה .ההשקעות גרעות מספרי הקבוצה
כאשר הזכויות לקבלת תזרימי מזומים בגין ההשקעות פקעו ,או כאשר כל הסיכוים והתשואות
בגין ה בעלות על כסים אלה הועברו לצד ג'.
ההשקעות בכסים פיסים מוכרות לראשוה בשווי הוגן בתוספת עלויות עסקה ,עבור כל הכסים
הפיסים שאים מדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד .כסים פיסים המדדים בשווי הוגן דרך
רווח או הפסד מוכרים לראשוה בשווי הוגן ,והוצאות העסקה זקפות לרווח והפסד .כסים בשווי
הוגן דרך רווח או הפסד מדדים בתקופות עוקבות בשווי הוגן והשיויים בשוויים ההוגן זקפים
לרווח או הפסד .רווחים או הפסדים ,הובעים משיויים בשוויים ההוגן של כסים פיסיים בשווי
הוגן דרך רווח או הפסד מוצגים בדוח רווח והפסד במסגרת " רווח )הפסד( מכסים פיסים בשווי
הוגן דרך רווח או הפסד " בתקופה בה בעו .כמו כן כללות בסעיף זה ,הכסות מדיבידד ומריבית
מכסים פיסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד .

ג(

ירידת ערך כסים פיסיים המדדים בעלות מופחתת
הקבוצה בוחת בכל תאריך מאזן הא ם קיימת ראייה אובייקטיבית לירידת ערך של כס פיסי או
של קבוצת כסים פיסיים .ערכו של כס פיסי או ערכה של קבוצת כסים פיסיים פגם
והפסדים מירידת ערך מתהווים רק אם קיימת ראייה אובייקטיבית לירידת ערך כתוצאה מאירוע
אחד או יותר שהתרחשו לאחר ההכרה לראשוה בכס )"אירוע הפסד"( ולאירוע ההפסד האמור
)או לאירועי ההפסד( יש השפעה על אומדן תזרימי המזומים העתידיים של הכס הפיסי או של
קבוצת הכסים הפיסיים שיתן לאמוד אותה באופן מהימן.

)  (3קיזוז מכשירים פיסיים
כסים פיסיים והתחייבויות פיסיות מקוזזים והסכומים טו מוצגים בדוח על המצב הכספי כאשר
קיימת זכות משפטית מיידית )שאיה מותית בהתקיימות אירוע עתידי( לקזז את הסכומים שהוכרו,
היתת לאכיפה משפטית בכל הסיבות הבאות :במהלך העסקים הרגיל ,במקרה של כשל אשראי ובמקרה
של חדלות פרעון או פשיטת רגל של הישות ושל כל הצדדי ם שכגד ,וכן קיימת כווה לסלק את הכסים
הפיסיים וההתחייבויות הפיסיות על בסיס טו או לממש את הכס ולסלק את ההתחייבות בו  -זמית .
י.

מלאי
המלאי מדד לפי העלות או שווי מימוש טו ,כמוך שבהם .
העלות קבעת על בסיס "כס ראשון  -יוצא ראשון " )  .( FIFOעלות מוצרים מיוצרים ותוצרת בעיבוד כוללת
חומרי גלם ,עבודה ישירה ,עלויות ישירות אחרות ועלויות תקורה קבועות בייצור ( בהתבסס על קיבולת
ורמלית )  ( Normal capacityשל מתקי היצור  ).עלויות מימון הוגעות לרכישת מלאי שאיו מהווה "כס
כשיר" זקפות לרווח או הפסד כהוצאות ריב ית במשך תקופת המימון .
שווי מימוש טו היו אומדן מחיר המכירה במהלך העסקים הרגיל ,ביכוי הוצאות מכירה משתות
מתייחסות.

יא .

מלאי מקרקעין
מלאי מוצג לפי המוך מבין עלותו לבין השווי מימוש טו שלו.
שווי מימוש טו קבע בהתייחס לעסקאות שעשו לאחרוה ו/או הצעות קיימות לעסקאות בדל"ן בעל אופי
ומיקום דומים.
ירידת ערך של מלאי מקרקעין זק פת לדוח רווח או הפסד .

ג 20 -

לידר החזקות והשקעות בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים
ביאור  - 2כללי דיווח ומדייות חשבואית )המשך(
יב.

לקוחות
יתרת הלקוחות מתייחסת לסכומים לקבל מלקוחותיה של הקבוצה עבור שירותים שהועקו במהלך
העסקים הרגיל .כאשר גביית סכומים אלה צפויה להתרחש תוך שה אחת או פחות ,הם מסווגים ככסים
שוטפים ,אחרת ,הם מסווגים במסגרת הכסים שאים שוטפים .
החל מיום  1ביואר ) 2018מועד היישום לראשוה של  ,( IFRS 15לקוחות מוכרים לראשוה לפי מחיר
העסקה שלהם ,כהגדרתו בתקן דיווח כס פי בילאומי ) 15להלן  ,( IFRS 15 -אם הלקוחות אים כוללים
מרכיב מימון משמעותי בהתאם ל  , IFRS 15 -ומדדים לאחר מכן בעלות מופחתת על בסיס שיטת הריבית
האפקטיבית ,ביכוי הפרשה לירידת ערך )להלן "הפרשה לירידת ערך" (  .באשר לאופן קביעת ההפרשה
לירידת ערך והטיפול העוקב ב ה ,ראו ט) )( 1ג(.
עד ליום  31בדצמבר  , 2017לקוחות הוכרו לראשוה בשוויים ההוגן ,ומדד ו לאחר מכן בעלות מופחתת על
בסיס שיטת הריבית האפקטיבית ,ביכוי הפרשה לחובות מסופקים )להלן "הפרשה לירידת ערך" או
"הפרשה לחובות מסופקים"(.

יג.

מזומים ושווי מזומים
מזומים ושווי מזומים כוללים מזומים בחשבוות עובר ושב ,פיקדוות בתאגידים בקאיים לזמן קצר,
השקעות אחרות לזמן קצר שזילותן גבוהה ,ש תקופת ההפקדה המקורית שלהן לא עולה על  3חודשים,
אשר אים מוגבלים בשימוש .

יד.

הון המיות ותקבולים על חשבון מיות
מיות רגילות של החברה מסווגות כהון מיות .עלויות תוספתיות המיוחסות במישרין להפקת מיות או
אופציות חדשות מוצגות בהון כיכוי  ,טו ממס ,מתקבולי ההפקה.
כאשר אחת מחברות הקבוצה רוכשת מיות של החברה ) מיות באוצר ( ,מוכה התמורה המשולמת  ,לרבות
עלויות תוספתיות המיוחסות במישרין לרכישה ) ביכוי השפעת מסים על ההכסה ( מההון המיוחס לבעלים
של החברה האם  ,עד אשר המיות מבוטלות או מופקות מחדש  .כאשר מיות אלה מופקות מחדש
בתקופות עוקבות  ,כללת התמורה שמתקבלת  ,ביכוי עלויות תוספתיות המיוחסות במישרין לעסקה
וביכוי השפעות מסים על ההכסה  ,בהון המיוחס לבעלים של החברה האם .

טו.

ספקים
יתרות הספקים כוללות התחייבויות של הקבוצה לשלם עבור טובין או שירותים שרכשו מספקים במהלך
העסקים הרגיל  .יתרות הספקים מסווגות כהתחייבויות שוטפות כאשר התשלום אמור להתבצע תוך שה
אחת או פחות ) או במהלך המחזור התפעולי הרגיל של העסק  ,במידה שהוא ארוך משה ( ,אחרת הן מסווגות
כהתחייבויות שאין שוטפות  .יתרות ספקים מוכרות לראשוה בשווי הוגן  ,ולאחר מכן מדדות בעלות
מופחתת  ,על בסיס שיטת הריבית האפקטיבית .

טז.

הלוואות
הלוואות מוכרות לראשוה לפי שוויין ההוגן  ,ביכוי עלויות עסקה  .בתקופות עוקבות ההלוואות מוצגות
בעלות מופחתת ; כל הפרש בין התמורה )ביכוי עלויות עסקה ( לבין ערך הפדיון מוכר בדוח רווח והפסד על
פי תקופת ההלוואה  ,בהתאם לשיטת הריבית האפקטיבית .
עמלות המשולמות בגין קבלת מסגרת הלוואה מוכרות כעלויות עסקה המיוחסות להלוואה הרלבטית,
וזאת במידה שצפוי )  ( probableכי חלק או כל מסגרת ההלוואה תוצל .במקרה כזה ,ההכרה בעמלה דחית
עד לביצוע משיכת הכספים בפועל ממסגרת ההלוואה .במידה שאין ראיה לכך שצפוי שחלק או כל מסגרת
ההלוואה תוצל ,העמלה מהוות כתשלום מראש בגין שירותי מימון ,ומופחתת על  -פי תקופת מסגרת
ההלוואה המתייחסת.
הלוואות מסווגות כהתחייבויות שוטפות ,אלא אם לקבוצה יש זכות בלתי מותית לדחות את סילוק
ההלוואות למשך  12חודשים לפחות לאחר תום תקופת הדיווח ,שאז הן מסווגות כהתחייבויות בלתי
שוטפות.
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לידר החזקות והשקעות בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים
ביאור  - 2כללי דיווח ומדייות חשבואית )המשך(
יז.

חכירות
 ( 1מדייות הקבוצה ביחס לחכירות שבהן החברה היא החוכרת המיושמת החל מיום  1ביואר , 2019
לפי : IFRS 16
הקבוצה חוכרת משרד ים ו בייים .הסכמי החכירה הים לתקופה של בין  3ל  10 -שים ,א שר חלקם
כוללים אופציות הארכה .
הקבוצה מעריכה ,בעת ההתקשרות בחוזה ,האם החוזה הוא חכירה או אם הוא כולל חכירה .חוזה
הוא חכירה או כולל חכירה אם החוזה מעביר את הזכות לשלוט בשימוש בכס מזוהה לתקופת זמן
עבור תמורה .הקבוצה מעריכה מחדש אם חוזה הוא חכירה או אם הוא כולל חכירה רק אם התאים
של החוזה השתו.
עבור חוזי חכירה הכוללים רכיבים שאים רכיבי חכירה ,כגון שירותי תחזוקה ,הקשורים לרכיב
החכירה ,בחרה הקבוצה שלא להפריד בין הרכיבים ,ובמקום זאת לטפל בכל רכיב חכירה וברכיבים
כלשהם שאים חכירה ה קשורים אליו כרכיב חכירה יחיד.
במועד ההכרה לראשוה ,מכירה הקבוצה בהתחייבות בגין חכירה בגובה הערך הוכחי של תשלומי
החכירה העתידיים ,אשר כוללים ,בין היתר ,את מחיר המימוש של אופציות הארכה אשר וודאי
באופן סביר שתמומשה.
במקביל ,מכירה החברה בכס זכות שימוש בג ובה ההתחייבות בגין חכירה ,מותאם בגין תשלומי
חכירה כלשהם שבוצעו במועד התחילה או לפיו ביכוי תמריצי חכירה כלשהם שהתקבלו ,ובתוספת
עלויות ישירות ראשויות כלשהן שהתהוו לקבוצה.
תשלומי חכירה משתים הצמודים למדד המחירים לצרכן מדדים לראשוה על ידי שימוש במדד
הקי ים במועד תחילת החכירה ,וכללים בחישוב ההתחייבות בגין חכירה .כאשר חל שיוי בתזרימי
המזומים של החכירה כתוצאה משיוי במדד ,מודדת הקבוצה מחדש את ההתחייבות בגין חכירה
בהתבסס על התזרימים החוזיים המעודכים ,כתיאום לכס זכות השימוש.
תשלומי חכירה משתים שאים תלו יים במדד או בשער אים כללים בחישוב ההתחייבות בגין
חכירה ,ומוכרים ברווח או הפסד בתקופה שבה התרחש האירוע או התאי שהפעיל תשלומים אלה.
מכיוון ששיעור הריבית הגלום בחכירה איו יתן לקביעה בקל ,עשה שימוש בשיעור הריבית
התוספתי של הקבוצה .שיעור ריבית זה היו ה שיעור אותו הקבוצה הייתה דרשת לשלם על מת
ללוות לתקופה דומה ועם בטוחה דומה את הסכומים הדרושים על מת להשיג כס בערך דומה לכס
זכות שימוש בסביבה כלכלית דומה.
תקופת החכירה היה התקופה שבה החכירה איה יתת לביטול ,לרבות תקופות המכוסות על ידי
אופציה להאריך א ת החכירה אם וודאי באופן סביר ש הקבוצה תממש אופציה זו ,וכן תקופות
המכוסות על ידי אופציה לבטל את החכירה אם וודאי באופן סביר ש הקבוצה לא תממש אופציה זו.
לאחר מועד תחילת החכירה ,מודדת הקבוצה את כס זכות השימוש בעלות ,ביכוי פחת שצבר
והפסדים מירידת ערך שצברו ,מותאם בגין מדידה מחדש כלשהי של ההתחייבות בגין החכירה.
הפחת על כס זכות השימוש מחושב לפי שיטת הקו הישר ,על פי אומדן אורך החיים השימושיים
של הכס המוחכר או תקופת החכירה ,לפי הקצר מבייהם.
ריבית על ההתחייבות בחכירה מוכרת ברווח או הפסד בכל תקופה במהלך תקופת החכירה ,בסכום
שמייצר שיעור ריבית תקופתי קבוע על היתרה הותרת של ההתחייבות בגין החכירה.
תשלומים בגין חכירות לטווח קצר של ציוד וכלי רכב וכן תשלומים בגין חכירות שבהן כס הבסיס
היו בעל ערך מוך מוכרים בשיטת הקו הישר על פי תקופת החכירה ,כהוצאה ברווח או הפסד.
חכירות לטווח קצר הן חכירות שבהן תקופת החכירה היא  12חודשים או פחות.
 ( 2מדייות הקבוצה ביחס לחכירות שבהן החברה היא החוכרת עד ליום  31בדצמבר  , 2018לפי IAS
: 17
הסכמי חכירה שבמסגרתם חלק מהותי של הסיכוים והתשואות של הבעלות שמרים בידי המחכיר
מסווגים כחוזי חכירה תפעולית .תשלומים המבוצעים במסגרת חכירה תפעולית )ביכוי תמריצים
כלשהם המתקבלים מהמחכיר( זקפים לרווח או הפסד על בסיס שיטת הקו הישר על פי תקופת
החכירה.
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לידר החזקות והשקעות בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים
ביאור  - 2כללי דיווח ומדייות חשבואית )המשך(
יז.

חכירות )המשך(
 ( 3מדי ייות הקבוצה ביחס לחכירות שבהן החברה היא המחכירה:
כאשר כסים מוחכרים על ידי הקבוצה לאחרים במסגרת חכירה תפעולית ,הם כללים בדוח על המצב
הכספי בהתאם למהותם ,ומופחתים על פי אורך החיים השימושיים הצפוי שלהם ,באופן עקבי
לכסים דומים שבשימוש הקבוצה.
הכסות מדמי שכירות מוכרות על פי תקופת החכירה לפי שיטת הקו הישר.

יח.

מכשירים פיסיים מורכבים
מכשירים פיסיים מורכבים המופקים על ידי הקבוצה כוללים אגרות חוב היתות להמרה למיות רגילות
של המפיק לפי בחירת המחזיק  ,כאשר מספר המיות שיופקו במסגרתן איו משתה בעקבות שיוי
בשוויין ההוגן של המיות ולפיכך אופצית המרה זו מהווה רכיב הוי .
רכיב ההתחייבות של מכשיר פיסי מורכב מוכר לראשוה לפי שווי הוגן של התחייבות דומה  ,אשר איה
כוללת אופציית המרה  .הרכיב ההוי מוכר לראשוה על ידי חיסור השווי ההוגן של ההתחייבות הפיסית
מהשווי ההוגן של המכשיר הפיסי המורכב בכללותו  .עלויות עסקה ישירות מוקצות לרכיב ההתחייבות
ולרכיב ההוי לפי פרופורציית הערך הראשוי בו הם הוכרו .
לאחר ההכרה הראשוית  ,רכיב ההתחייבות של מכשיר מורכב מדד בעלות מופחתת תוך שימוש בשיטת
הריבית האפקטיבית  .רכיב ההון של מכשיר מורכב לא מדד מחדש בתקופות עוקבות  ,למעט בעת המרת
המכשיר המורכב או פקיעתו .
רכיב ההמרה באגרות חוב המירות שמחיר ההמרה שלהן צמוד לעלית המדד מהווה התחייבות פיסית
שהיה גזר משובץ אשר מאפיייו הכלכליים וסיכויו אים קשורים באופן הדוק למאפייים הכלכליים
והסיכוים של אגרות החוב .במקרה של אגרות חוב המירות כאמור ,מפרידה החברה ומודדת בפרד את
המכשיר המארח )אגרת חוב ללא אופציית המרה( ואת הגזר המשובץ )אופצית ההמרה( .הגזר המשובץ
מוכר לראשוה בשוויו ההוגן במועד ההפקה .המכשיר המארח מוכר לראשוה בסכום הפער בין התמורה
הכוללת מהפקת אגרת החוב ההמירה ,לבין השווי ההוגן של הגזר המשובץ .
עלויות שיתן לייחס ישירות לעסקה מוקצ ות למכשיר המארח ולגזר המשובץ לפי פרופורציות הערך
הראשוי בו הוכרו רכיבים אלו  .עלויות כאמור שהוקצו לגזר המשובץ זקפות מיידית לרווח או הפסד
ואילו עלויות כאמור שהוקצו למכשיר המארח מקזזות את הסכום שהוכר בגיו לראשוה .
הגזר המשובץ מדד בכל תאריך חתך בהתאם לשוויו ההוגן  ,ואילו המכשיר המארח מדד בהתאם לעלותו
המופחתת תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית .

יט.

מסים שוטפים ודחים
הוצאות המס לשים המדווחות כוללות מסים שוטפים ומסים דחים  .המסים מוכרים בדוח רווח והפסד ,
למעט מסים הקשורים בפריטים שזקפו לרווח כולל אחר או ישירות להון  ,אשר מוכרים גם הם ברווח כולל
אחר או בהון  ,בהתאמה .
הסכום שזקף כמסים שוטפים מחושב על בסיס חוקי המס שחקקו  ,או שחקיקתם הושלמה למעשה
לתאריך הדוח על המצב הכספי  .ההלת הקבוצה בוחת מדי תקופה את היבטי המס החלים על הכסתה
החייבת לצורכי מס  ,בהתאם לדיי המס הרלבטיים  ,ויוצרת הפרשות בהתאם לסכומים הצפויים להיות
משולמים לרשויות המס .
הקבוצה מכירה במסים דחים  ,על בסיס שיטת ההתחייבות  ,בגין הפרשים זמיים בין הסכומים של הכסים
וההתחייבויות  ,הכלולים בדוחות הכספיים המאוחדים  ,לבין הסכומים שיובאו בחשבון לצרכי מס  .עם
זאת  ,התחייבויות מסים דחים אין מוכרות אם הן ובעות מהכרה לראשוה של מויטין  .כמו כן  ,מסים
דחים אים מוכרים  ,אם ההפרשים הזמיים וצרים בעת ההכרה הראשוית בכס או בהתחייבויות  ,שלא
במסגרת צירוף עסקים  ,אשר במועד העסקה אין להם כל השפעה על הרווח או ההפסד  -בין אם החשבואי
או זה המדווח לצרכי מס  .סכום המסים הדחים על ההכסה קבע בהתאם לשיעורי המס )וחוקי המס (
שחקקו או שחקיקתם הושלמה למעשה כון לתאריך הדוח על המצב הכספי וצפויים לחול כאשר כסי
המס ימומשו או שהתחייבויות המס הדחות ייושבו .
ההכרה בכסי מסים דחים עשית בגין הפרשים זמיים היתים ליכוי לצרכי מס ,בגבולות סכום
הפרשים ,שצפוי כי יתן יהיה לצלם בעתיד כגד הכסות חייבות במס.
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לידר החזקות והשקעות בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים
ביאור  - 2כללי דיווח ומדייות חשבואית )המשך(
יט.

מסים שוטפים ודחים )המשך(
הקבוצה איה זוקפת התחייבויות מסים דחים בגין הפרשים זמיים החייבים במס המיוחסים להשקעות
בחברות בות ובחבר ות בשליטה משותפת  ,כיוון ש עיתוי היפוך ההפרשים הזמיים שלט על  -ידי הקבוצה
וצפוי שלא יחול היפוך בהפרשים הזמיים בעתיד הראה לעין .

כ.

כסי מסים דחים והתחייבויות מסים דחות מקוזזים אם ורק אם :
קיימת זכות משפטית יתת לאכיפה לקיזוז כסי מסים שוטפים כגד התחייבויות מסים שוטפים ;
וכן
כסי המסים הדחים והתחייבויות המסים הדחים מתייחסים למסים על הכסה המוטלים על ידי
אותה רשות מס על אותה ישות חייבת או על ישויות שוות החייבות במס אשר מתכווות לסלק את
היתרות על בסיס טו.
הטבות עובד
הקבוצה מפעילה מספר תוכיות הטבות לעובדים לאחר סיום העסקה ,הכוללות תוכיות להטבה
מוגדרת ותוכיות להפקדה מוגדרת.
התחייבות לפיצויי פרישה/לפסיה
בהתאם לחוקי העבודה ולהסכמי העבודה בישראל ובהתאם לוהג של חברות הקבוצה ,חייבות חברות
הקבוצה בתשלום פיצויי פרישה לעובדים שיפוטרו או שיפרשו מעבודתם בסיבות מסויימות .התחייבות
חברות הקבוצה לתשלום פיצויי פרישה לגבי עיקר הע ובדים מטופלת כתוכית הטבה מוגדרת  /ולגבי
יתר העובדים מטופלת כתוכית הפקדה מוגדרת.
בהתאם להתחייבות חברות הקבוצה לעובדים שלגביהם קיימת תוכית המהווה תוכית הטבה מוגדרת,
סכומי ההטבות שיקבל העובד הזכאי לפיצויים בעת פרישה ,מתבססים על מספר שות הוותק
ומשכורתו ה אחרוה.
התחייבות חברות הקבוצה לגבי יתר העובדים שהים במסגרת תוכית הפקדה מוגדרת היה לבצע
הפקדות קבועות לישות פרדת ובלתי תלויה ,כאשר לחברות הקבוצה אין כל מחוייבות משפטית או
משתמעת לבצע הפקדות וספות ,במצב שבו לא יהיה די בכסי הקרן כדי לשלם לכל העובדים את
ההטבות בגין שירותי העבודה בתקופה השוטפת ובתקופות קודמות.
דמי חופשה והבראה
במסגרת החוק ,זכאי כל עובד לימי חופשה ודמי הבראה ,כאשר שיהם מחושבים על בסיס שתי.
הזכאות מתבססת על משך תקופת ההעסקה .הקבוצה זוקפת התחייבות והוצאה בגין דמי חופשה
והבראה ,בהתבסס על ה הטבה שצברה עבור כל עובד.
ככל ש הקבוצה צופה שההטבה בגין דמי החופשה תסולק במלואה במהלך  12החודשים לאחר תום
תקופת הדיווח שבה העובדים מספקים את השירותים המתייחסים ,ההתחייבות בגין הטבה זו מדדת
לפי הסכום הוסף ש הקבוצה חוזה לשלם בגין הזכאות הלא מוצלת שצברה בסוף תקופת הדיווח .אם
הקבוצה איה צופה שההטבה בגין דמי החופשה תסולק במלואה במהלך התקופה האמורה ,ההתחייבות
בגין הטבה זו מדדת באותו אופן שבו מדדת ההתחייבות בגין תוכיות הטבה מוגדרת.

כא.

תשלום מבוסס מיות
הקבוצה מפעילה מעת לעת תוכיות לתשלום מבוסס מיות לעובדים ,המסולק במכשירים הויים של
החברה שבהן הקבוצה מקבלת שירותים מעובדים בתמורה למכשירים הויים )אופציות ומיות( של
החברה .שוויים ההוגן של השירותים המתקבלים מהעובדים בתמורה להעקת האופציות מוכר כהוצאה
בדוח רווח או הפסד .סך הסכום הזקף כהוצאה קבע תוך התייחסות לשווי ההוגן של האופציות
המוע קות .סך ההוצאה מוכרת במהלך תקופת ההבשלה ,שהיא התקופה שבה דרש לקיים את כל התאים
המוגדרים להבשלה של הסדר התשלום מבוסס מיות .
הקבוצה יוצרת מיסים דחים בגין הפרשים בין אומדן בסיס המס של שירותי העבודה המתקבלים עד
לתאריך המאזן אשר יותר ביכוי לצרכי מס בתקופות עתידיות לבין הערך בספרים .במידה ואומדן היכוי
העתידי היו גבוה מהוצאת התגמול המצטברת שהוכרה לצרכים חשבואיים ,עודף המסים הדחים מוכר
ישירות בהון.
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לידר החזקות והשקעות בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים
ביאו ר  - 2כללי דיווח ומדייות חשבואית )המשך(
כא .

תשלום מבוסס מיות )המשך(
בעת מימוש אופציות בגין מיות החברה  ,מפיקה החברה מיות חדשות  .התקבולים  ,ביכוי עלויות עסקה
שיתן לייחסן במישרין  ,זקפים להון המיות )ערך קוב ( ולפרמיה על מיות בעת מימוש האופציות  .מימוש
אופציות בגין מיות חברות בות מטופל כעסקה עם בעלי הזכויות שאין מקות שליטה .

כב.

הכרה בהכסה
הכסות הקבוצה מדדות לפי השווי ההוגן של התמורה שהתקבלה או התמורה ש הקבוצה זכאית לקבל
בגין מכירות ושירותים שסופקו במהלך העסקים הרגיל .ההכסות מוצגות טו ממע"מ ,החזרות ,זיכויים
והחות ולאחר ביטול הכסות בין חברות הקבוצה .הקבוצה מכירה בהכסה כאשר סכום ההכסות יתן
למדידה באופן מהימן; צפוי שההטבות הכלכליות המיוחסות לעסקה יזרמו לקבוצה; וכאשר תאים
מסוימים וספים מתקיימים עבור כל אחת מהפעילוי ות השוות של הקבוצה ,כמפורט להלן.
סכום ההכסה איו חשב כיתן למדידה באופן מהימן ,עד שכל ההתיות המתייחסות לעסקה יושבו.
הקבוצה מבססת את אומדיה על יסיון העבר ,בהתחשב בסוג הלקוח ,סוג העסקה והפרטים המיוחדים
לכל הסדר.
(1

הכסות מחוזים עם לקוחות

ביום  1ביואר  , 2018כס לתוקף תקן דיווח כספי בילאומי " 15הכסות מחוזים עם לקוחות" ) .( IFRS 15
בהתאם להוראות המעבר של התקן ,הקבוצה בחרה ביישום רטרוספקטיבי מתואם במסגרתו ההשפעה
המצטברת של היישום לראשוה הוכרה כתיאום ליתרת הפתיחה של העודפים ליום  1ביואר . 2018
בהתאם ,הביא ור להלן מציג מדייות חשבואית ביחס להכרה בהכסות עד ליום  31בדצמבר ) 2017יישום
כללי החשבואות במסגרת  IAS 18ו  ,( IAS 11 -התקפה לשת  , 2017ומדייות כאמור מיום  1ביואר 2018
)יישום כללי החשבואות במסגרת  ,( IFRS 15התקפה לשים  2018ו . 2019 -
א(

מדידת ההכסות

החל מיום  1ביואר  ) 2018מועד היישום לראשוה של  ,( IFRS 15הכסות הקבוצה מדדות לפי סכום
התמורה לו הקבוצה מצפה להיות זכאית בתמורה להעברת סחורות או שירותים שהובטחו ללקוח ,למעט
סכומים שגבו עבור צדדים שלישיים ,כגון מיסי מכירה מסוימים .ההכסות מוצגות טו ממע"מ ,ולא חר
ביטול הכסות בין חברות הקבוצה .
אם התמורה שהובטחה ללקוח כוללת סכום משתה )למשל ,כתוצאה מהחות או מזכות החזרה( ,הקבוצה
אומדת את סכום התמורה לו היא תהיה זכאית בתמורה להעברת הסחורות או השירותים שהובטחו ללקוח
במסגרת העסקה ,וכוללת במחיר העסקה את כל הסכום של ה תמורה המשתה ,או את חלקו ,רק במידה
שצפוי ברמה גבוהה שביטול משמעותי בסכום ההכסות המצטברות שהוכרו לא יתרחש כאשר אי הודאות
הקשורה לתמורה המשתה תתברר לאחר מכן .בסוף כל תקופת דיווח ,הקבוצה מעדכת את מחיר העסקה
שאמד על מת לייצג באופן אות את הסיבות הקיימות בסוף תקופת הדיווח והשיויים בסיבות במהלך
תקופת הדיווח .
הקבוצה איה מתאימה את סכום התמורה שהובטחה בגין השפעות של רכיב מימון משמעותי אם הקבוצה
מצפה ,במועד ההתקשרות בחוזה ,שהתקופה בין המועד שבו הלקוח משלם עבור סחורה או שירות אלה
תהיה שה אחת או תקופה קצרה משה אחת.
עד ליום  31בדצמבר ) 2017יישום  ,( IAS 18הכסות הקבוצה מדדות לפי השווי ההוגן של התמורה
שהתקבלה או התמורה הקבוצה זכאית לקבל בגין מכירות ושירותים שסופקו במהלך העסקים הרגיל.
ההכסות מוצגות טו ממע"מ ,החזרות ,זיכויים והחות  /ולאחר ביטול הכסות בין חברות הקבוצה.
במצבים בהם ללקוח קיימת זכות החזרה ,מ כירה הקבוצה בהפרשה בגין זכות ההחזרה ,בגובה הרווח
הגולמי הגלום בעסקת המכירה בגין המוצרים אשר צפוי שיוחזרו.
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לידר החזקות והשקעות בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים
ביאור  - 2כללי דיווח ומדייות חשבואית )המשך(
כב .

הכרה בהכסה )המשך(
(1

הכסות מחוזים עם לקוחות )המשך(

ב(

מועד ההכרה בהכסה

החל מיום  1ביואר ) 2018מועד היישום לראשוה של  ,( IFRS 15הקבוצה מכירה בהכסה כאשר הלקוח
משיג שליטה על הסחורה או השירות שהובטחו במסגרת החוזה עם הלקוח .עבור כל מחויבות ביצוע,
הקבוצה קובעת ,במועד ההתקשרות בחוזה ,אם היא מקיימת את מחויבות הביצוע לאורך זמן או ב קודת
זמן.
מחויבות ביצוע מקוימת לאורך זמן ,אם אחד מהקריטריוים הבאים מתקיים) :א( הלקוח מקבל וצורך בו
זמית את ההטבות המסופקות על ידי ביצועי החברה/הקבוצה; )ב( ביצועי הקבוצה יוצרים או משפרים
כס אשר שלט על ידי הלקוח תוך כדי יצירתו או שיפורו; או )ג( ביצועי הק בוצה אים יוצרים כס עם
שימוש אלטרטיבי לקבוצה ,ולקבוצה יש זכות לתשלום היתת לאכיפה עבור ביצועים שהושלמו עד לאותו
מועד.
ככל שמחויבות ביצוע איה מקוימת לאורך זמן ,היא מקוימת בקודת זמן.
עד ליום  31בדצמבר  , 2017הקבוצה מכירה בהכסה כאשר סכום ההכסות יתן למד ידה באופן מהימן;
צפוי שההטבות הכלכליות המיוחסות לעסקה יזרמו לקבוצה; וכאשר תאים מסוימים וספים מתקיימים
עבור כל אחת מהפעילויות השוות של הקבוצה ,כמפורט להלן.
סכום ההכסה איו חשב כיתן למדידה באופן מהימן ,עד שכל ההתיות המתייחסות לעסקה יושבו.
הקבוצה מבססת את אומדיה על יסיון העבר ,בהתחשב בסוג הלקוח ,סוג העסקה והפרטים המיוחדים
סוגי ההכסות של הקבוצה:

ג(
(1

הכסות ממכיר ו ת סחורות
הכסות מחוזים עם לקוחות מוכרות ברווח או הפסד כאשר השליטה בכס או בשירות מועברות
ללקוח .מחיר העסקה הוא סכום התמורה שצפוי להתקבל בהתאם לתאי החוזה ,ביכוי הסכומים
שגבו לטובת צדדים שלישיים )כגון מ י סים( .
בקביעת סכום ההכסה מחוזים עם לקוחות ,החברה בוחת האם היא פועלת כספק עיקרי או כסוכן
בחוזה .החברה היא ספק עיקרי כאשר היא שולטת בסחורה או בשירות שהובטח טרם העברתו
ללקוח .במקרים א לה ,החברה מכירה בהכסות בסכום ברוטו של התמורה .במקרים בהם החברה
פועלת כסוכן ,מכירה החברה בהכסה בסכום טו ,לאחר יכוי הסכומים המגיעים לספק העיקרי .
הקבוצה מחייבת לקוחות בעת קיום מחויבות ביצוע בהתאם לתאי החוזים עם הלקוחות .חיובים
אלו מוצגים במסגרת סעיף לקוח ות בדוח על המצב הכספי .במקרים בהם הכסות מוכרות ברווח
או הפסד בגין קיום מחויבות ביצוע ובטרם חיוב הלקוחות ,הסכומים שהוכרו מוצגים במסגרת
סעיף "חייבים ויתרות חובה" .
סכומים אשר התקבלו מלקוחות טרם קיום מחויבות הביצוע על ידי החברה מוצגים במסגרת סעיף
"זכאים ויתרו ת זכות" ומוכרים כהכסות ברווח או הפסד בעת קיום מחויבות הביצוע .

(2

הכסות מפעילות ברוקראג' בין בקאי
הכסות מפעילות ברוקראג' בין בקאי מוכרות במועד מתן השירות ומוצגות בסכום טו ברווח או
הפסד.

(3

הכסות שכירות
החברה משכירה בשכירות משה חלק ממשרדיה .ההכסות השכירות מוכרות בתקופת הדיווח בה
הושכרו המשרדים .
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לידר החזקות והשקעות בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים
ביאור  - 2כללי דיווח ומדייות חשבואית )המשך(
כב .

הכרה בהכסה )המשך(
(4

הכסות משירותי יהול
החברה מספקת שירותי יהול לחלק מחברותיה המוחזקות  .ההכסות משרותי יהול מוכרות
בתקופת הדיווח בה סופקו השירותים .

(5

הכסות ריבית
הכסות ריבית מוכרות על בסיס תקופתי על פי תקופת המכשיר הפיסי המתייחס בהתחשב בקרן
לפרעון ותוך שימוש בשיעור הריבית האפקטיבית.

כג .

חלוקת דיבידד

כד.

חלוקת דיבידד לבעלי מיות החברה האם מוכרת כהתחייבות בדוחות הכספיים של הקבוצה בתקופה בה
אושרו הדיבידדים לחלוקה על ידי ה דירקטוריון .
רווח )הפסד( למיה
חישוב הרווח או ההפסד הבסיסי למיה מבוסס ככלל  ,על הרווח או ההפסד היתן לחלוקה לבעלי המיות
הרגילות  ,המחולק בממוצע המשוקלל של מספר המיות הרגילות הקיימות במחזור במהלך התקופה ,
ביכוי מיות החברה בהחזקה עצמית .
בחישוב הרווח או ההפסד המדולל למיה מתאמת הקבוצה את הרווח או ההפסד  ,המיוחס לבעלי המיות
הרגילות של החברה  ,ואת הממוצע המשוקלל של מספר המיות הקיימות במחזור  ,בגין ההשפעות של כל
המיות הרגילות הפוטציאליות המדללות  ,כדלהלן :
 לרווח או להפסד  ,המיוחס לבעלי מיות רגילות של החברה האם  ,מתווסף הסכום לאחר מס של
דיבידדים וריבית  ,שהוכרו בתקופה  ,בהתייחס למיות הרגילות הפוטציאליות המדללות והוא
מותאם בגין שיויים אחרים כלשהם בהכסה או בהוצאה  ,שהיו ובעים מהמרת המיות הרגילות
הפוטציאליות המדללות ;
 לממוצע המשוקלל של מספר המיות הרגילות הקיימות במחזור מתווסף הממוצע המשוקלל של מספר
המיות הרגילות הוספות שהיו קיימות במחזור בהחה שכל המיות הרגילות הפוטציאליות
המדללות הומרו .
המיות הפוטציאליות מובאות בחשבון כאמור רק כאשר השפעתן היה מדללת ) מקטיה את הרווח
למיה (.

כה.

תקי דיווח כספי בילאומיים חדשים ,תיקוים לתקים ופרשויות חדשות
(1

תקים ותיקוים לתקים קיימים אשר כסו לתוקף ומחייבים עבור תקופות דיווח המתחילות
ביום  1ביואר : 2019
א ( תקן דיווח כספי בילאומי " 16חכירות" )להלן  " IFRS 16 " -או "התקן"(
 IFRS 16החליף עם יישומו לראשוה את ההחיות הקיימות בתקן חשבואות בילאומי 17
"חכירות" )"  .(" IAS 17התקן עוסק בהכרה ,מדידה ,הצגה וגילוי של חכירות ,וצפוי להיות בעל
השפעה משמעותית בעיקר על הטיפול החשבואי המיושם על ידי הצד החוכר בעסקת חכירה.
 IFRS 16משה את ההחיות הקיימות ב  , IAS 17 -ודורש מחוכרים להכיר בהתחייבות בגין
חכירה ,המשקפת את הערך המהוון של תשלומי החכירה העתידיים ,ומגד ב"כס בגין זכות
שימוש" ,וזאת בהתייחס לכלל חוזי החכירה )למעט האמור להלן( ,ללא הבחה בין חכירה
מימוית לבין חכירה תפעולית .עם זאת IFRS 16 ,מאפשר לחוכרים שלא ליישם את הוראות
אלה עבור חכירות לטווח קצר ,לפי קבוצות של כסי בסיס ,ועבור חכירות בהן כס הבסיס שוא
החכירה היו בעל ערך מוך.
 IFRS 16משה גם את הגדרת "חכירה" ואת אופן הבחיה האם חוזה מכיל חכירה.
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לידר החזקות והשקעות בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים
ביאור  - 2כללי דיווח ומדייות חשבואית )המשך(
כה.

תקי דיווח כספי בילאומיים חדשים ,תיקוים לתקים ופרשויות חדשות )המשך(
(1

תקים ותיקוים לתקים קיימים אשר כסו לתוקף ומחייבים עבור תקופות דיווח המתחילות
ביום  1ביואר ) 2019המשך( :
א ( תקן דיווח כספי בילאומי " 16חכירות" )להלן  " IFRS 16 " -או "התקן"( )המשך(
 IFRS 16דורש לטפל בכל רכיב חכירה בחוזה כחכירה בפרד מרכיבים שאים חכירה בחוזה.
עם זאת ,כהקלה מעשית IFRS 16 ,מאפשר לחוכר לבחור ,לפי קבוצות של כס בסיס ,שלא
להפריד רכיבים שאים חכירה מרכיבי חכירה ,ובמקום זאת לטפל בכל רכיב חכירה וברכיבים
כלשהם שאים חכירה הקשורים אל יו כרכיב חכירה יחיד.
עבור מחכירים ,כללי החשבואות במסגרת  IFRS 16ותרו דומים ברובם לאלה
שב  , IAS 17 -כך שמחכירים ימשיכו ויסווגו חכירות ,כחכירות תפעוליות או כחכירות מימויות,
בדומה לכללים שב . IAS 17 -
בהקשר זה ,מציין  IFRS 16כי חכירות משה מסווגות בהתייחס לכס זכות השימוש הובע
מהחכירה הראשית ולא בהתייחס לכס הבסיס .חכירות משה שסווגו כחכירות תפעוליות בעת
יישום  IAS 17וכחכירות מימויות בעת יישום  , IFRS 16יטופלו כחכירה מימוית חדשה
שההתקשרות בה הייתה במועד היישום לראשוה של . IFRS 16
הקבוצה מיישמת את  , IFRS 16באופן רטרוספקטיבי ,החל מיום  1ביואר  , 2019בהתאם
להוראת המעבר המאפשרת הכרה בהשפעה המצטברת של היישום לראשוה כתיאום ליתרת
הפתיחה של העודפים ליום  1בי ואר ) 2019כלומר ,ללא תיקון מספרי ההשוואה לתקופות
הדיווח הקודמות(.
ביחס לעסקאות שבהן הקבוצה היא החוכרת ,במועד היישום לראשוה של התקן הקבוצה הכירה
בהתחייבויות בגין חכירה ,עבור חכירות שסווגו קודם לכן כחכירות תפעוליות ,בהתאם לערך
הוכחי של תשלומי החכירה שותר ו ,המהווים על ידי שימוש בשיעור הריבית התוספתי של
החוכר במועד היישום לראשוה .במקביל ,בחרה החברה/הקבוצה להכיר בכסים בגין זכויות
השימוש בכסים החכורים בסכום השווה לסכום ההתחייבויות בגין חכירה ,כשהוא מותאם
בגין הסכום של תשלומי חכירה כלשהם ששולמו מראש או שצ ברו המתייחסים לחכירות אלה.
כתוצאה מכך ,ליישום לראשוה של התקן לא הייתה השפעה על יתרת העודפים.
יצוין כי במסגרת היישום לראשוה של התקן ,בחרה הקבוצה להשתמש בהקלות המעשיות
הבאות:
 לא להעריך מחדש האם חוזה מכיל חכירה במועד היישום לראשוה .החברה/הקבוצה מיישמתאת התקן לחוזים שזוהו קודם לכן כחכירות בהתאם
ל  IAS 17 -ו  IFRIC 4 -בלבד.
 לגבי חכירות שבהן היא החוכרת ,ליישם שיעור היוון יחיד לתיק של חכירות עם מאפיייםדומים באופן סביר.
 לגבי חכירות שבהן היא החוכרת ,להסתמך על ההערכה האם חכירות הן מכבידות ,בעת יישום IAS 37מיד לפי מועד היישום לראשוה של התקן כחלופה לביצוע בדיקת ירידת ערך.
 לגבי חכירות שבהן היא החוכרת ,לא להכיר בכס זכות שימוש ובהתחייבות בגין חכירה אשרתקופת החכירה שלהן מסתיימת תוך  12חודשים ממועד היישום לראשוה.
 לגבי חכירות שבהן היא החוכרת ,לא לכלול ע לויות ישירות ראשויות במדידה של כס זכותהשימוש במועד היישום לראשוה.
 לגבי חכירות שבהן היא החוכרת ,להשתמש ב"ראייה לאחור" לצורך קביעת תקופת החכירהבמצב בו החוזה כולל אופציות להאריך או לבטל את החכירה.
כמו כן ,יצוין כי הקבוצה בחרה ליישם את הפטור מהכרה לחכ ירות לטווח קצר ולחכירות שבהן
כס הבסיס הוא בעל ערך מוך.

ג 28 -

לידר החזקות והשקעות בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים
ביאור  - 2כללי דיווח ומדייות חשבואית )המשך(
כה.

תקי דיווח כספי בילאומיים חדשים ,תיקוים לתקים ופרשויות חדשות )המשך(
(1

תקים ותיקוים לתקים קיימים אשר כסו לתוקף ומחייבים עבור תקופות דיווח המתחילות
ביום  1ביואר ) 2019המשך( :
א ( תקן דיווח כספי בילאומי " 16חכירות" )להלן  " IFRS 16 " -או "התקן"( )המשך(
השפעת היישום לראשוה של  , IFRS 16ביום  1ביואר  , 2019על סעיפי הדוח על המצב הכספי
של הקבוצה למועד זה ,וכן ההשפעה המצטברת של יישום התקן האמור שזקפה באותו מועד
ליתרת העודפים ,מובאת בטבלה להלן:
בהתאם
למדייות
הקודמת

השפעת
היישום
לראשוה
אלפי ש"ח

בהתאם
למדייות
החדשה

כסים שאים שוטפים:
כסים בגין זכויות שימוש בבייים

-

2,117

2,117

התחייבויות שוטפות:
חלויות שוטפות של התחייבויות בגין
חכירות
התחייבויות שאין שוטפות:
התחייבויות בגין חכירות

-

276

276

-

1,841

1,841

הממוצע המשוקלל של שיעור הריבית התוספתי שיושם להיוון ההתחייבויות בגין חכירה
שהוכרו בדוח על המצב הכספי ליום  1ביואר  2019היו . 5%
בעקבות צירוף העסקים של קבוצת גמל ביום  31במרס  , 2019כמפורט בביאור  11ג'  ,וספו במועד
האמור התחייבויות בגין חכירה וכסי זכויות ש ימוש בסך של כ  28 -מיליון ש"ח.
ב ( תיקון לתקן חשבואות בילאומי " 28השקעות בחברות כלולות ובעסקאות משותפות" )להלן -
התיקון ל ( IAS 28 -
בהתאם לתיקון ל  , IAS 28 -ישות תיישם את הוראות  IFRS 9עבור השקעות לזמן ארוך ,אשר
מהוות במהותן חלק מההשקעה טו של הישות בחברה הכל ולה או בעסקה המשותפת .הוראות
 IFRS 9ייושמו עבור אותן השקעות לפי יישום סעיפים  38ו  40-43 -ל  IAS 28 -לעיין לקיחת
חלק בהפסדים של חברה כלולה או של עסקה משותפת ,וכן לעיין הכרה בירידת ערך של השקעה
בחברה כלולה או בעסקה משותפת .כמו כן ,בעת יישום  IFRS 9על אותן השקעות לזמן ארוך,
הישות לא תביא בחשבון התאמות שבוצעו לערך ההשקעה בספרים בעקבות יישום הוראות תקן
. IAS 28
הקבוצה יישמה את התיקון ל  IAS 28 -באופן רטרוספקטיבי .ליישום לראשוה של התיקון ל -
 IAS 28לא הייתה השפעה מהותית על הדוחות הכספיים המאוחדים של הקבוצה.
ג(

פרשות מספר ) 23להלן ( IFRIC 23 -
 IFRIC 23מבהיר כיצד יש ליישם את הוראות ההכרה והמדידה של תקן חשבואות בילאומי
" 12מסים על ההכסה" במקרה בו קיימת אי  -וודאות הוגעת למסים על הכסה.
אי  -וודאות בוגע למיסים על הכסה היה כל טיפול מיסויי המיושם על ידי ישות כאשר קיים
חוסר וודאות לגבי השאלה באם טיפול מי סויי זה יהיה מקובל גם על רשויות המס .חוסר
הוודאות עשוי להתקיים עד לקבלת החלטה עתידית על ידי רשות המס הרלווטית או על ידי
בית משפט .בהתאם ,מחלוקת עם רשויות המס או בחיה שמתבצעת על ידי רשויות המס לגבי
טיפול מיסויי מסוים עשויות להשפיע על הטיפול החשבואי שמיוש ם על ידי הישות לגבי כס או
התחייבות מסים שוטפים או דחים הובעים מהטיפול המיסויי האמור IFRIC 23 .מספק
החיות בוגע לטיפול החשבואי בסוגיות הבאות הוגעות לאי  -ודאות בוגע למיסים על הכסה:
ג 29 -

לידר החזקות והשקעות בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים
ביאור  - 2כללי דיווח ומדייות חשבואית )המשך(
כה.

תקי דיווח כספי בילאומיים חדשים ,תיקוים לתקים ופרשויות חדשות )המשך(
(1

תקים ותיקוים לתקים קיימים אשר כסו לתוקף ומחייבים עבור תקופות דיווח המתחילות
ביום  1ביואר ) 2019המשך( :
ג(

פרשות מספר ) 23להלן ) ( IFRIC 23 -המשך(





אופן קביעת יחידת המדידה לבחית הטיפול החשבואי )דהייו :האם על ישות לבחון כל
אי  -ודאות לגבי טיפול מיסויי בפרד?(;
ההחות שעל ישות להיח בקשר עם בחית טיפולים מיסויים על ידי רשויות המס;
אופן קביעת ההכסה החייבת לצורכי מס )ההפסד לצורכי מס( ,בסיסי המס ,הפסדים
להעברה וזיכויי מס שטרם וצלו ושיעורי ה מס ,בהתייחס לאי  -וודאויות כאמור;
הטיפול בשיויים שחלים בעובדות ובסיבות.

ליישום לראשוה של  IFRIC 23לא הייתה השפעה מהותית על הדוחות הכספיים המאוחדים של
הקבוצה.
א ( תיקוים לתקן דיווח כספי בילאומי  " 3צירופי עסקים " )להלן  -התיקון ל  ( IFRS 3 -ולתקן
דיווח כספי בילאומי  " 11הסדרים משותפים " )להלן  -התיקון ל ( IFRS 11 -
התיקוים פורסמו במסגרת פרוייקט השיפורים מחזור  . 2015-2017בהתאם לתיקון ל , IFRS 3 -
כאשר צד להסדר משותף ,כהגדרתו בתקן דיווח כספי בילאומי ) 11להלן  ( IFRS 11 -משיג
שליטה בעסק שהוא פעילות משותפת כהגדרתו ב  , IFRS 11 -ולאותו צד זכויות לכסים
ומחויבויות להתחייבויות המיוחסות להסדר המשותף רגע לפי מועד השגת השליטה ,העסקה
מהווה צירוף עסקים שהושג בשלבים .בהתאם ,הרוכש יישם את ההוראות הרלווטיות לצירוף
עסקים שהושג בשלבים ,לרבות מדידה מחדש של כל הזכוי ות הקודמות שהוחזקו בהסדר.
בהתאם לתיקון ל  , IFRS 11 -כאשר צד שמשתתף בפעילות משותפת המהווה עסק ,אך אין לו
שליטה משותפת על הפעילות המשותפת ,משיג שליטה משותפת כאמור ,החזקה קודמת בזכויות
בפעילות המשותפת לא תימדד מחדש.
הקבוצה יישמה את התיקוים ל  IFRS 3 -ו  IFRS 11 -באופן פרוספקטיבי .ליישום לראשוה של
התיקו ים ל  IFRS 3 -ו  IFRS 11 -לא הייתה השפעה מהותית על הדוחות הכספיים המאוחדים של
הקבוצה.
ד ( תיקון לתקן חשבואות בילאומי " 12מסים על ההכסה" )להלן  -התיקון ל ( IAS 12 -
התיקון ל  , IAS 12 -אשר פורסם במסגרת פרוייקט השיפורים מחזור  , 2015-2017מבהיר כי
השלכות מסים על הכסה בגין חלוקת דיבידד מוכרות כאשר מוכרת התחייבות לתשלום
הדיבידד .השלכות מסים על ההכסה של דיבידדים מוכרות ברווח או הפסד לתקופה ,ברווח
כולל אחר או בהון ,בהתאם למקום אליו זקפו האירועים או העסקות אשר יצ רו את הרווחים
הראויים לחלוקה במקור.
לפי התיקון ל  , IAS 12 -הוראותיו היו רלווטיות למצבים שבהם שיעור המס בגין רווחים
מחולקים שוה משיעור המס בגין רווחים לא מחולקים .התיקון מבהיר כי הוראות אלה
רלווטיות לכל השלכות המס של דיבידדים.
הקבוצה יישמה את התיקון ל  IAS 12 -לגבי תקופות שתיות המתחילות ביום  1ביואר , 2019
עבור השלכות מסים על הכסה של דיבידדים החל מהתקופה המוקדמת ביותר המוצגת
בדוחות .ליישום לראשוה של התיקון ל  IAS 12 -לא הייתה השפעה מהותית על הדוחות
הכספיים המאוחדים של הקבוצה.

ג 30 -

לידר החזקות והשקעות בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים
ביאור  - 2כללי דיווח ומד ייות חשבואית )המשך(
כה .תקי דיווח כספי בילאומיים חדשים ,תיקוים לתקים ופרשויות חדשות )המשך(:
(2

תקים ,תיקוים ופרשויות לתקים קיימים אשר עדיין אים בתוקף ואשר הקבוצה לא בחרה
ביישומם המוקדם :
א ( תיקון לתקן דיווח כספי בילאומי " 3צירופי עסקים" )להלן  -התיקון ל ( IFRS 3 -
בהתאם לתיקון ל  , IFRS 3 -על מת לעמוד בהגדרת "עסק" על הרכש להכיל תשומה ותהליך
מהותי  ,אשר יחדיו תורמים באופן משמעותי ליכולת להפיק תפוקות .ההחיות החדשות
מאפשרות לקבוע מתי קיימים תשומה ותהליך משמעותי ,לרבות עבור ישויות בשלביהן
הראשוים אשר טרם הפיקו תפוקות .כמו כן ,על פי ההחיות החדשות ,על מת להיחשב "עסק"
ללא קיומן של תפוקות  ,יהיה צורך בקיומו של כוח עבודה מגובש.
ההגדרה החדשה של "תפוקה" כוללת מוצרים ושירותים שמסופקים ללקוחות ויוצרים הכסה
מהפעילות העיקרית או הכסה אחרת ,ומחריגה מתוכה החזרים בצורה של קיטון בעלויות
והטבות כלכליות אחרות .בוסף ,לא דרשת יותר הערכה האם ביכולתם של משתתפי שוק
להחליף אלמטים חסרים ברכש ,או לשלב את התשומות והתהליכים הרכשים בתשומות
ובתהליכים שלהם עצמם.
חלף האמור ,ישות יכולה לבחור ליישם את "מבחן הריכוז"  .תחת מבחן אופציולי זה ,כאשר
במהות כל השווי ההוגן של הכסים שרכשו )ברוטו( מרוכז בכס יחיד או בקבוצה של כסים
דומים ,הכסים שרכשו אים מהווים "ע סק" .במקרה כאמור ,מתייתר הצורך בהערכה וספת.
התיקון ל  IFRS 3 -ייושם באופן פרוספקטיבי לגבי תקופות שתיות המתחילות ביום  1ביואר
 2020או לאחריו .בהתאם להוראות התיקון ,יישומו המוקדם אפשרי .ליישום לראשוה של
התיקון ל  IFRS 3 -לא צפויה להיות השפעה מהותית על הדוחו ת הכספיים של הקבוצה.

ביאור  - 3אומדים ושיקולי דעת חשבואים מהותיים
ביישום המדייות החשבואית של הקבוצה ,המתוארת בביאור  2לעיל ,דרשת ההלת הקבוצה ,במקרים
מסוימים ,להפעיל שיקול דעת חשבואי רחב בוגע לאומדים והחות בקשר לערכם הפקסי של כסים
והתחייבויות .האומדים וההחות הקשורות ,מבוססים על יסיון העבר וגורמים אחרים החשבים
כרלווטיים .התוצאות בפועל עשויות להיות שוות מאומדים אלה.
האומדים וההחות שבבסיסם ,בחים בידי הההלה באופן שוטף .שיויים לאומדים החשבואיים
מוכרים רק בתקופה בה בוצע שי וי באומדן במידה והשיוי משפיע רק על אותה תקופה או מוכרים בתקופה
האמורה ובתקופות עתידיות במקרים בהם השיוי משפיע הן על התקופה הוכחית והן על התקופות
העתידיות.
המובא להלן מתייחס לשיקולי דעת מהותיים  ,פרט לאלו הכרוכים באומדים ) ראו להלן( ,שביצעה הההלה
בתהלי ך יישום המדייות החשבואית של הקבוצה ,ושיש להם השפעה משמעותית על הסכומים שהוכרו
בדוחות הכספיים .הקבוצה מגבשת אומדים והחות בוגע לעתיד .מעצם טבעם ,דיר שהאומדים
החשבואיים המתקבלים יהיו זהים לתוצאות המתייחסות בפועל .האומדים וההחות ,שבגים ישו סיכון
מש מעותי לביצוע התאמות מהותיות בערכם בספרים של כסים והתחייבויות במהלך שת הכספים הבאה,
מפורטים להלן.
)א(

אומדן ירידת ערך מלאי מקרקעין
חברות בקבוצה מחזיק ות במלאי מקרקעין .מלאי המקרקעין מוצג לפי המוך מבין עלות או שווי מימוש
טו .בקביעת שווי המימוש עזר ו ת החברות האמור ות במעריכי שווי חיצויים בלתי תלויים .השווי קבע
בין היתר בהתייחס ל הצעות קיימות לעסקאות דל"ן בעל אופי ומיקום דומים לזה המוערך .מצב שוק
הדל"ן ב אזור הגאוגרפי הרלווטי  ,מיעוט העסקאות שמתבצעות בו ומשבר הדל "ן המתמשך מחייבים
שימוש באומדים והחות בקביעת שווי המימוש.

)ב(

אומדן ירידת ערך מויטין
הקבוצה בוחת אחת לשה או בתדירות גבוהה יותר )אם קיימים סימים המצביעים כי ייתכן וחלה ירידת
ערך( ,האם קיימת ירידת ערך של מויטין ,בהתאם למדייות החשבואית המוצגת בביאור  . 2סכומים בי
השבה של יחידות מיבות מזומים קבעו על בסיס חישובי שווי שימוש .חישובים אלה מחייבים שימוש
בטכיקות הערכה ואומדים ,לרבות בדבר שיעורי היוון ,צמיחה וסכומי תזרימי מזומים חזויים.
ג 31 -

לידר החזקות והשקעות בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים
ביאור  - 3אומדים ושיקולי דעת חשבואים מהותיים )המשך(
)ג(

מסים על הכסה ומסים דחים
בקבוצה קיימים עסק א ות וחישובים ,אשר קביעת חבות המס הסופית בגים איה ודאית במהלך העסקים
הרגיל .הקבוצה מכירה בהפרשות בגין סכומים העשויים לחול עליה בעקבות ביקורות מס ,בהתבסס על
הערכותיה באשר לאפשרות שהיא תחוייב בתשלומי מס וספים .כאשר חבות המס הסופית שוה מחבות
המס שרשמה בספר ים ,ישפיעו ההפרשים על ההפרשות למסים על הכסה ולמסים דחים בתקופה שבה
קבעה השומה הסופית כאמור על ידי רשויות המס .
כמו כן ,הקבוצה מכירה בכסי מסים דחים ובהתחייבויות מסים דחים על בסיס ההפרשים בין הסכומים
בספרים של הכסים וההתחייבויות לבין סכומם המובא בחשבון לצורכי מס .הקבוצה בוחת באופן שוטף
את יכולת ההשבה של כסי המס הדחים הכללים בחשבוותיה ,על בסיס הכסות חייבות היסטוריות,
הכסות חייבות חזויות ,עיתוי היפוכם הצפוי של ה פרשים זמיים ויישומן של אסטרטגיות תכון מס.
שיויים באומדים אלה ,לרבות במקרה שבו יחול שיוי מהותי בסכומי ההכסה החייבת שיופקו על ידי
הקבוצה ,או במקרה של שיוי מהותי בשיעורי המס האפקטיביים בתקופה ,שבמהלכה ההפרשים הזמיים
המתייחסים הופכים לחייבים במס או  יתים ליכוי ,יגרום לשיוי מהותי בסכומי המסים הדחים שהוכרו
על ידי החברה ,מה שעלול לשות מהותית את שיעור המס האפקטיבי שלה .

)ד(

שיקול דעת בוגע לסממים לירידת ערך בחברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזי
הקבוצה בוחת בכל תאריך מאזן אם קיימים סממים המעידים על הצורך לבחית ירידת ערך בהשקעות
החברה בחברות בשליטה משותפת או חברות כלולות .במידה ומתקיימים סממים המעידים על הצורך
בבחית ירידת ערך ,היא בוחת את סכום בר ההשבה של היחידה מיבת ה מזומים האמורה .סכומי בי
השבה קבעים על בסיס חישובים המחייבים שימוש באומדי ם.

)ה (

אורך החיים השימושיים של רכוש קבוע

)ו(

ההלת הקבוצה מעדכת בסוף כל שה את אומדן אורך החיים השימושי ו שיעורי הפחת המתייחס ים עבור
הרכוש הקבוע שלה .האומדן מבוסס על מחזור חיי המוצר ים הצפוי של הקבוצה .אומדן זה עשוי להשתות
באופן משמעותי ,כתוצאה מחידושים טכולוגיים ומפעילות המתחרים בתגובה לשיויים מחזוריים חריפים
בעף .ההלת הקבוצה תגדיל את הוצאות הפחת ,כאשר אורך החיים השימושי יקטן ביחס לאומדים
קודמים ,או לחילופין ,תכיר בירידת ערך כסים שהתיישו מבחיה טכולוגית או כסים לא  -אסטרטגיים
שייטשו או ש יימכרו.
אומדן ירידת ערך מלאי איטי רגיל
ההלת הקבוצה בוחת מדי תקופה את אומדן ההפרשה לירידת ע ר ך מלאי  .קביעת ההפרשה לירידת ערך
מלאי מבוססת על יסיון העבר של הקבוצה ותחזיות הצריכה של פריטי המלאי בעתיד .

)ז(

קביעת תקופת החכירה ושיעור ההיוון בגיה
ה חל מיום  1ביואר  , 2019מיישמת הקבוצה את תקן  IFRS 16לצורך הטיפול החשבואי בחכירות .במסגרת
זו ,שוקלת הההלה עובדות וסיבות אשר יוצרות תמריץ כלכלי למימוש אופציות הארכה ,או לאי  -מימוש
של אופציות ביטול .אופציות הארכה ,או תקופות שלאחר המו עד למימוש אופציות ביטול ,כללות בתקופת
החכירה רק במידה וודאי באופן סביר שהחכירה תוארך )או לא תבוטל(.
החברה בוחת על בסיס יסיו ן העבר לתכיותיה העסקיות האם צפוי כי אופציות ההארכה הקיימות
בהסכמי החכירה בהן התקשרה תמומשה או לא.
ההלת החברה מעריכה מחדש האם וודאי למעשה שאופציי ת הארכה תמומש ,או שאופציי ת ביטול לא
תמומש ,בעת התרחשות אירוע משמעותי או שיוי משמעותי בסיבות ,אשר היו בשליטת שהחברה  ,וכן
מ שפיע על ההחלטה אם וודאי באופן סביר שהחברה תממש אופציה ,שלא כללה קודם לכן בקביעת
תקופת החכירה ,או לא תממש אופציה ,שכללה קודם לכן בקביעת תקופת החכירה.
כמו כן ,במועד ההכרה לראשוה  ,מחושב הערך הוכחי של התחייבות בגין חכירה תוך שימוש בשיעור
הריבית התוספתי של הקבוצה למועד זה  .שיעור ריבית זה היו השיעור אותו הקבוצה הייתה דרשת לשלם
על מת ללוות לתקופה דומה ועם בטוחה דומה את הסכומים הדרושים על מת להשיג כס בערך דומה
לכס זכות שימוש בסביבה כלכלית דומה .

ג 32 -

לידר החזקות והשקעות בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים
ב יאור  - 4מזומים ושווי מזומים
ההרכב :
ליום  31בדצמבר
2019
2018
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
6,775
13,243
19,863
37,537
50,780
26,638

מזומים בבק ובקופה )*(
פקדוות בקאיים )**(

)*( ליום  31בדצמבר  2019כולל כ  10.5 -מיליון ש"ח במט" ח )ליום  31בדצמבר  2018כ  4.1 -מיליון ש"ח( .
) * *( היתרה לימים  31בדצמבר  2019ו  2018 -כולל ת בעיקר פ י קדוות שקליים הושאים ריבית שתית בשיעור
של כ . 0.2% -
ביאור  - 5כסים פיסים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד
כסים שוטפים :
היתר ה לי ו ם  31בדצמבר  2018המוצגת במסגרת הכסים השוטפים הי ה בגין מיות וכתבי אופציה ,המוחזק ים
בקרות גידור .בחודש יואר  , 2019מימשה החברה את כל היתרה שהוחזקה בקרות גידור וכון ליום  31בדצמבר
 2019אין לחברה כסים פיסים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד המסווגים ל זמן קצר.
כסים לא שוטפים :
ההרכב:
ליום  31בדצמבר
2019
2018
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
מיות אם.אר.פי השקעות בע"מ
תמורה מותית ממכירת חברות בות )*(
אופצ יה לרכישת גמל )ראו ביאור  11ג'(
אחרים

)*(

510
2,079
397
2,986

883
2,499
70
962
4,414

ביום  29באוגוסט  2016התקשרה אטראו בהסכמים )בסעיף זה " -הסכמי המכירה"( למכירת מלוא
החזקותיה בחברות הבת שלה  -לידר הפקות )  ( 1993בע"מ )כ  80% -מההון המופק( ,הפועלת בתחום
ההפקות ולידר ושות' בית השקעות בע"מ )  100%מההון המופק( ,הפועלת בתחום הברוקראג' ,לחברה
בש ליטת מכ"ל אטראו לשעבר ,המוחזקת )בעקיפין( ,בין היתר ,כפי שמסר לאטראו  ,גם על ידי ושאי
משרה וספים לשעבר באטראו .
כחלק מהסכמי המכירה עשויה אטראו להיות זכאית בעתיד לתמורה מותית ,כפי שקבע בהסכם,
שהוערכה ליום  31בדצמבר  2019בכ  2.1 -מיליון ש"ח )ליום  31בדצמב ר  2018כ  2.5 -מיליון ש"ח( .התמורה
המותית המלאה בערך ומילי היה בסך של כ  5.2 -מיליון ש"ח.

ביאור  - 6לקוחות
ההרכב :
ליום  31בדצמבר
2019
2018
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
39,595
4,569
) ( 1,618
42,546

חובות פתוחים
המחאות לגבייה והכסות לקבל
ביכוי  -הפרשה להפסד

3,921
3,921

ביאור  - 7דיבידד לקבל
היתרה ליום  31בדצמבר  2018היה בגין דיבידד לקבל מחבר ת ילין לפידות המטופלת לפי שיטת השווי המאזי .
ג 33 -

לידר החזקות והשקעות בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים
ביאור  - 8חייבים ויתרות חובה
ההרכב :
ליום  31בדצמבר
2019
2018
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
649
887
64
771
2,371

מוסדות
הוצאות מראש
צדדים קשורים
אחרים

49
532
942
314
1,837

באשר ליתרות עם צדדים קשורים  -רא ו ב יאור . 32
ביאור  - 9מלאי
ההרכב :
ליום  31בדצמבר
2018
2019
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
18,019
30,800
48,819

חומרי גלם ועזר
תוצרת גמורה
ביאור  - 10מלאי מקרקעין
ההרכב :

ליום  31בדצמבר
2018
2019
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
77,017
69,598
) ( 16,870
) ( 28,199
60,147
41,399

עלות הקרקע והוצאות שהווו
ביכוי  -ירידת ערך מלאי מקרקעין )*(
ביכוי – קרקע שמויה לזמן קצר  ,ראו פרויקט  Vodnjanלהלן

)*(

) ( 3,424
37,975

60,147

הקבוצה ביצעה הערכות שווי של מלאי המקרקעין לצורך בחית ירידת ערך אפשרית .שווי מלאי המקרקעין
קבע בעזרת מעריכי שווי חיצויים בלתי תלויים בין היתר בהתייחס ל הצעות קיימות לעסקאות בדל"ן
בעל אופי ומיקום דומים  .הוצאות בגין ירידת הערך כלולות בדוח רווח והפסד בסעיף "ירידת ערך מל אי
מקרקעין" .השווי ההוגן של שתי הקרקעות שלגביהן חתמו הסכמי מכירה הוערך כפי שמשתקף מהסכמים
אלו .ראו פירוט אודות הסכמי המכירה תחת פרויקט  Vodnjanו  Fazana -להלן .

) Leader Real Estate (Croatia) BVלהלן  -לידר קרואטיה ו/או ( Leader Croatia
להלן פירוט בדבר כסי המקרקעין השוים )הממוקמים כולם ב חצי האי איסטריה  ,קרואטיה( המוחזקים  ,כון
ליום  31בדצמבר  , 2019ע ל ידי לידר קרואטיה ) באמצעות  3חברות פרויקט ייעודיות המוחזקות בשיעור של 100%
ע"י לידר קרואטיה(:
פרויקט  - Svetvincenatמקרקעין בשטח של כ  38 -דום המיועדים לביית  42וילות בשטח כולל ) ברוטו ( של כ -
 8אלפי מ " ר והקמתו של ביין מסחרי בשטח כולל ) ברוטו ( של כ  0.5 -אלפי מ " ר  .כון למועד זה אושרה התב " ע
ויתו היתרי ביה למבים האמורים  .היתרי תשתיות שיתו בעבר לפרויקט  ,פקעו  .לאור מצב שוק הדל " ן
בקרואטיה  ,לידר קרואטיה החליטה להשהות את המשך פיתוח הפרויקט והיא בוחת את האפשרות לממשו  .בשת
 2019רשמה לידר קרואטיה ביטול הפרשה לירידת ערך מלאי המקרקעין בפרויקט בסך של כ  94 -אלפי ש"ח .
במהלך השים  2018ו  2017 -רשמה לידר קרואטיה הפרשה לירידת ערך מלאי המקרקעין בפרויקט בסך של כ -
 140אלפי ש"ח ו כ  341 -אלפי ש"ח  ,בהתאמה.

ג 34 -

לידר החזקות והשקעות בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים
ביאור  - 10מלאי מקרקעין )המשך(
) Leader Real Estate (Croatia) BVלהלן  -לידר קרואטיה ו/או ) ( Leader Croatiaהמשך(
פרויקט  – Vodnjanמקרקעין בשטח של כ  9.5 -דום ה מיועד לבייה של כ  6 -אלפי מ "ר ברוטו .במהלך השים
 2018ו  2017 -רשמה לידר קרואטיה הפרשה לירידת ערך מלאי המקרקעין בפרויקט בסך של  25אלפי ש"ח ו 133 -
אלפי ש"ח  ,בהתאמה .
ביום  4ביוי  2019חתמה חברה בת בבעלות מלאה של לידר קרואטיה PLAVA OAZA VODNJAN d.o.o. ,
)"  ,(" Vodnjanעל הסכם למכירת ה קרקע שמחזיקה ") Vodnjanההסכם"(  ,בתמורה לסך של כ  960 -אלפי אירו

)כ  3,657 -אלפי ש"ח( )"סכום התמורה"( .סך של  5%מתוך סכום התמורה )כ  48 -אלפי אירו  ,כ  183 -אלפי ש"ח (
שולם לאחר חתימת ההסכם ויתרת סכום התמורה ) כ  912 -אלפי אירו  ,כ  3,474 -אלפי ש"ח ( התקבלה ביום 4
בפברואר  . 2020בעקבות כך הושלמה העסקה בין הצדדים .מאחר ולא קיים חוב כגד כס המקרקעין ,מלוא
התמורה ,ביכוי הוצאות עסקה ,הועברה לחברה .
הקרקע בה החזיקה  Vodnjanמ סווג ת בדוחותיה הכספיים של ה קבוצה כמלאי מקרקעין לזמן קצר והשווי המיוחס
לה בדוחותיה הכספיים של החברה היו כ  883 -אלפי אירו )כ  3,424 -אלפי ש"ח( .
הסכום שקיבלה החברה עד ליום ה  31 -בדצמבר  2019הוכר בדוחותיה הכספיים במסגרת סעיף "זכאים ויתרות
זכות".
פרוייקט  - Fazanaמקרקעין בשטח של כ  16.5 -דום המיועד לביה של מגורים  ,מלואות ומסחר  .למיטב הבת
החברה במועד דוח זה  ,כוללת התב " ע המקומית הקיימת בקשר עם המקרקעין זכויות בייה מקסימליות של עד
כ  30 -אלפי מ " ר למגורים  ,מלואות ומסחר .
בשת  , 2019לאור חתימת ההסכ ם למכירת חברת הבת המחזיקה בכס זה  ,כמפורט להלן  ,רשמה לידר קרואטיה
הפרשה לירידת ערך בגין הכס האמור בסך כ  13.2 -מיליון ש"ח )כ  3.4 -מיליון אירו(.
במהלך השים  2018ו  2017 -רשמה לידר קרואטיה הפרשה לירידת ערך מלאי המקרקעין בפרויקט בסך של 224
אלפי ש"ח ו  4,397 -אלפי ש"ח  ,בהתאמה.
ביום  17בדצמבר  2019כס לתוקפו הסכם בין לידר קרואטיה וחברה בת שלה ") Liberty d.o.o. -ליברטי"(,
אשר בבעלותה כס ה מקרקעין ה"ל )"כס המקרקעין"( ,לבין צד שלישי )"הרוכש"( ,למכירת מלוא הון המיות
של ליברטי לרוכש.
להלן תיאור תמציתי של הוראות עיקריות מההסכם:
 .1לידר קרואטיה תמכור את מלוא הון המיות המופק של ליברטי לרוכש ,בתמורה לסך כולל של עד  8מיליון
אירו ,כמפורט להלן:
סכום מוסכם ש ל  7.5מיליון אירו )כ  29.1 -מיליון ש"ח(  ,מתוכו סך של  1.875מיליון אירו )כ  7.3 -מיליון ש"ח(
שולם בחודש דצמבר  2019ויתרת הסכום ,בסך של כ  5.625 -מיליון אירו )כ  21.8 -מיליון ש"ח( )"התשלום
השי"( ,בצירוף ריבית בשיעור שתי של  , 3.5%י שולם במוקדם מבין מועד התקיימות ו של תאי שקבע בהסכם
)קבלת היתר בייה ,כמפורט בהסכם( או חלוף שה וחצי ממועד חתימת ההסכם )"מועד ההשלמה"(.
בוסף ,עשויה להתווסף לסכום התמורה האמור תמורה מותית בסך וסף של עד  0.5מיליון אירו ,בכפוף
להתקיימות תאי שקבע בהסכם )הקשור בשיוי מסוים של התב"ע בק שר לביית המלון על כס המקרקעין(.
התמורה המותית תשולם עד למועד ההשלמה או לאחריו ,כתלות במועד התקיימות התאי האמור ,ככל
שיתקיים בתוך  5שים ממועד חתימת ההסכם.
 .2במקרה שהרוכש לא יבצע את התשלום השי ,יבוטל ההסכם וכל הכספים ששולמו עד לאותו מועד יוותרו בידי
לידר קרואטיה.
 .3במועד ההשלמה תעביר החברה את מלוא הון המיות המופק של ליברטי לרוכש ,כגד התשלום השי וכן
יתבצעו פעולות וספות ,כפי שקבע בהסכם.
 .4ההסכם כולל התחייבויות הדדיות לשיפוי כמקובל בהסכמים מסוג זה.
מאחר ו לא קיים חוב כגד כס המקרקעין או המיות המכרות ,מלוא התמורה שתתקבל בעסקה ,ככל שתתקבל ,
תועבר לחברה.
הקבוצה קיבלה סך של כ  7.3 -מיליון ש"ח מכ ו ח ההסכם האמור עד ליום ה  31 -בדצמבר  2019וסכום זה הוכר
בדוחותיה הכספיים במסגרת סעיף "זכאים ויתרות זכות".

ג 35 -

לידר החזקות והשקעות בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים
ביאור  - 11מידע וסף לגבי חברות מאוחדות :
א.

אטראו
אטראו התאגדה ורשמה ביום  3ביואר  2006כחברה פרטית בישראל על פי חוק החברות ,התש"ט . 1999 -
בחודש מר ץ  2006הפיקה אטראו את מיותיה בבורסה .
כון למועד דוח זה ,אטראו פועלת באמצעות החברות הבות שלה :אטראו יהול כסים פיסים ) ( 2005
בע"מ )"אטראו יהול"( ,המחזיקה בשיעור של  50%בחברת ילין לפידות החזקות בע"מ )"חברת ילין
לפידות" .לעיין ההחזקה בזכויות ההצבעה והיהול בחברת ילין לפידות ראו ביאור  12א' להלן( ו החזקה
בשיעור של  75%ב איי.אל.אס ברוקרס בע"מ )" ) (" ILSBאטראו  ,אטראו  יהול ILSB ,והחברו ת המוחזקות
שלהן ,להלן יחדיו " -קבוצ ת אטראו"( ,העוסקות בשי תחומי פעילות עיקריים בשוק ההון  ( 1 ) :תחום יהול
ההשקעות הכולל יהול תיקי השקעות ,קופות גמל וקרות אמות באמצעות החזקתה של אטראו
)בעקיפין ,באמצעות אטראו יהול( בחברת ילין לפידות כאמור לעיל; )  ( 2תחום הברוקראג' הבין  -בקאי
הכולל פעילות תיווך בין  -בקאי במט"ח ,ריביות וגזרים פיסים ,באמצעות החזקתה של אטראו ב , ILSB -
וכן פעילות תיווך בתחום שוק ההון באמצעות חבר ה בת של . ILSB
ביום  5בדצמבר  2018התקשרה אטראו יהול בהסכם בעלי מיות חדש )" הסכם בעלי המיות החדש בילין
לפידות "( עם בעלי המיות האחרים בילין לפידות .לאור הוראות הסכם בעלי המיות ,החל ממועד חתימת
ההסכם  ,אטראו איה בעלת שליטה משותפת בילין לפידות ) לפרטים ראו ביאור  12א' להלן (  .לשיוי האמור
בילין לפידות לא היתה השפעה על דוחותיה הכספיים של החברה שכן ההשקעה ממשיכה להיות מטופלת
לפי שיטת השווי המאזי ,גם לאחר השיוי האמור.
כון ליום  31בדצמבר  2019מחזיקה החברה בכ  45.85% -מהוה המופק והפרע של אטראו  .השווי בבורסה
של ההשקעה ליום  31בדצמבר  2019היו כ  473.4 -מיליון ש" ח .סמוך ל מועד ה חתימה על הדוחות השווי
בבורסה של ההשקעה היו כ  317.3 -מיליון ש"ח .
במהלך שת  2019הכריזה אטראו על חלוק ו ת דיבידד בסך כולל של כ  76.5 -מיליון ש"ח .חלק החברה
בדיבידד ה"ל כ  35.1 -מיליון ש"ח  .במהלך שת  2018הכריזה אטראו על חלוק ו ת דיבידד בסך כולל של
כ  14.5 -מיליון ש"ח .חלק החברה בדיבידד ה"ל כ  6.6 -מיליון ש"ח  .בשת  2017חולק סך של כ 40.5 -
מיליון ש"ח ,כאשר חלק החברה בדיבידד ה"ל היה כ  18.6 -מיליון ש"ח .
ה שקעה בחברה בת : ILSB
אטראו מחזיקה ב  75% -מהזכויות בהון ובהצבעה ב  ILSB -העוסקת בפעילות בין  -בקאית במט"ח ,ריביות
ו גזרים פיסיים וכן ב פעילות תיווך בתחום שוק ההון באמצעות חבר ה בת של . ILSB
ל אטראו אופציה לרכוש בכל עת וללא כל תאי מבעלי מיות  ILSBאת יתרת מיות  ILSBהמוחזקות על
ידם )  25%ממיות  ,( ILSBבתמורה להקצאת  459,000מיות רגילות של אטראו  .לבעלי מיות  ILSBאופציה
למכור ל אטראו את אותן מיות  ILSBבתמורה להקצאתן של עד  459,000מיות רגילות של אטראו עד ליום
 , 31.3.2022בכפוף לקיומם של תאים מצטברים הקשורים לתוצאות הכספיות של  , ILSBאשר אים
מתקיימים כון למועד זה .

ב.

לידר קרואטיה
לידר קרואטיה היה חברה שהתאגדה בהולד ,בבעלות מלאה של החברה .
כון ליום  31בדצמבר  2019החזיקה לידר קרואטיה בארבעה כסי דל"ן )קרקעות( ב חצי האי איסטריה
בקרואטיה המוחזקים באמצעות שלוש חברות פרויקט קרואטיות בבעלות מלאה של לידר קרואטיה וחברת
פרויקט קרואטית המוחזקת בשיעור של  50%ע"י לידר קרואטיה והמטופלת כעסקה משותפת ) joint
 .( ventureראו ביאור  10לעיל וב י אור  12ד' להלן .
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לידר החזקות והשקעות בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים
ביאור  - 11מידע וסף לגבי חברות מאוחדות )המשך(:
ג.

קבוצת גמל
גמל מפעלים לאופי השחזה שריד בע"מ )"גמל"( ביחד עם החברות הבות שלה  ,עוסקת בייצור ובשיווק
של מוצרי השחזה ,חיתוך ,וליטוש לתעשיות ולשימושים שוים ללקוחות בישראל ובחו"ל וכן בשיווק
והפצה בישראל של מותגים בילאומיים בתחום הליטוש וכלי העבודה המקצועיים.
ביום  19במאי  2015הושלמה עסקת ההשקעה הראשוה של החברה בקבוצת גמל  ,במסגרתה רכש ה החברה
החזקות ב  30% -מהון המיות המופק והפרע של גמל ושל תאגיד אחות של גמל ומזכויות ההצבעה בהן
וכן ב  50% -מהזכות למיוי דירקטורים בחברות אלו ,בתמורה לסך של כ  35 -מיליון ש"ח  .כמו כן הועקה
לחברה אופציה )לתקופה של  5שים ממועד ההשלמה ( להגדלת החזקותיה לעד  50%מהון המיות ומזכויות
ההצבעה בגמל ובסחר )"אופצ יה לרכישת גמל "( .
בשים  2018 , 2019ו  2017 -הופחת שווי ה אופציה לרכישת גמל בכ  34 -אלפי ש"ח ,בכ  1.8 -מיליון ש "ח ובכ -
 0.7מיליון ש"ח ,בהתאמה  .האופציה האמורה בוטלה כחלק מההסכם החדש כהגדרתו להלן .האופציה
לרכישת גמל הוצגה בשת  2018בדוח על המצב הכספי בסעיף כסים פיסיים בשווי הוגן דרך רווח או
הפסד ,במסגרת הכסים הלא שוטפים .
עד להשלמת ההסכם החדש )כהגדרתו להלן( ,ביום  31במרץ  , 2019הוצג ה גמל בדוחותיה הכספיים של
החברה כתאגיד בשליטה משותפת ,בשיטת השווי המאזי  ,במסגרת מגזר התעשייה.
ביום  5במרץ  2019התקשרה החברה בהסכם ) בסעיף זה " -ההסכם" או "ההסכם החדש"( עם שריד 2000
ועם גמל לפיו תרכוש החברה משריד  2000את יתרת מיות גמל שבבעלות שריד  70% ) 2000מהון המיות
המופק והפרע של קבוצת גמל ( ,בתמורה לסכום כולל של כ  31.25 -מיליון ש"ח ,כך שלאחר השלמת
העסקה על פי ההסכם תחזיק החברה במלוא מיות גמל ותהפוך לבעלת המיות היחידה בה .
ביום  31במרץ ") 2019מועד ההשלמה"( הושלמה העסקה על פי ההסכם החדש .
לא ור השלמת העסקה ,החל ממועד ההשלמה הפכה גמל לחברה בת בבעלותה המלאה )  ( 100%של החברה
וכסיה ,התחייבויותיה ותוצאותיה מאוחדים בדוחות החברה.
במועד ההשלמה העבירה החברה הלוואה בסך של  5מיליון ש"ח לגמל.
בעקבות השלמת העסקה ,הכירה החברה ברבעון הראשון של  , 2019ברווח מרכישה במחיר הזדמותי
ומהשגת שליטה בחברה בשליטה משותפת  ,בסך כ  14 -מיליון ש"ח.
בהסכם קבע כי סכום התמורה ישולם לשריד  2000על ידי החברה ,בשי תשלומים )שלא יישאו הפרשי
הצמדה וריבית( כמפורט להלן:
. 1.1
. 1.2

סך של כ  15.25 -מיליון ש"ח שולם במועד ההשלמה )  31במרץ ;( 2019
סך של  16מיליון ש"ח ישולם עד ליום  31בדצמבר  ) 2020לעיין הקדמת התשלום האמור ,ראו
להלן ( .

במסגרת העסקה פרעה גמל לקבוצת שריד חובות שוטפים בסך )טו( של כ  3.7 -מיליון ש"ח וקבוצת שריד
מחלה לגמל על יתרת חוב בגין דמי יהול ,בסך של כ  3 -מיליון ש"ח .
ביום  31בדצמבר  2019חתמו הצדדים על תיקון להסכם ,לפיו הוקדם מועדו של התשלום השי )והאחרון(
בגין רכישת מיות גמל למועד חתימת התיקון )  31בדצמבר  ( 2019וסכומו של התשלום השי הופחת לכ -
 15.8מיליון ש"ח )במקום  16מיליון ש"ח(  .עם ביצוע התשלום השי הוסר השעבוד ש רשם על מיות גמל
שרכשו לטובת שריד  2000ובאו לקיצן מספר מגבלות שהוטלו על החברה בקשר עם יהול גמל בתקופת
הבייים.
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לידר החזקות והשקעות בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים
ביאור  - 11מידע וסף לגבי חברות מאוחדות )המשך(:
ג.

קבוצת גמל )המשך(
הטבלה המוצגת להלן מסכמת את התמורה ששולמה עבור גמל וכן את השווי ההוגן של הזכויות בגמל
שהוחזקו לפי צירוף העסקים ,במועד הרכישה )  31במרס : ( 2019
ליום  31במרס
2019
אלפי ש"ח
)מבוקר(

התמורה:
מזומים
התחייבות בגין צרוף עסקים

15,247
15,493
30,740

בתוספת  -שווי הוגן של הזכויות בגמל שהוחזקו לפי צירוף העסקים
סך התמורה
סכומים שהוכרו בגין כסים יתים לזיהוי שרכשו והתחייבויות
שיטלו:
מזומים ושווי מזומים
לקוחות
חייבים ויתרות חובה
מלאי
רכוש קבוע ,טו
כסים בגין זכויות שימוש
יתרות חובה לזמן ארוך
מסי הכסה דחים
אשראי והלוואות לזמן קצר וחלויות של הלוואות
התחייבויות בגין חכירות
ספקים וותי שירותים
זכאים ויתרות זכות
התחייבויות לתאגידים בקאים ואחרים
יתרת זכות מול החברה
מסי הכסה דחים
סך הכל כסים מזוהים טו

18,154
48,894
2,540
47,055
1,972
53,931
41,570
27,983
1,888
931
) ( 53,839
) ( 28,152
) ( 17,976
) ( 5,809
) ( 5,884
) ( 2,778
) ( 196
63,236
14,342

גריעת הפרשים מתרגום כתוצאה מהשגת שליטה בחברה בשליטה
משותפת
רווח מרכישה במחיר הזדמותי ומהשגת שליטה בחברה בשליטה
משותפת

14,014

רכישת חברה בת ,ביכוי מזומים שרכשו
מזומים ששולמו
מזומים ושווי מזומים של החברה הבת

) ( 12,707
) ( 1 5, 247
2,540

) ( 328

תוי פרופורמה
להלן מובאת תמצית דוחות רווח או הפסד פרופורמה ,אשר ערכו על מת לשקף למפרע את תוצאות הפעילות של החברה
והחברות המאוחדות שלה ,תחת ההחה ש ה עסק ה על פי ההסכם החדש )ל רכישת יתרת מיות גמל ( היתה עשית כבר
ביום  1ביואר ) 2017להלן  -מועד תחילת הפרופורמה(.
הדוחות על הרווח הכולל פרופורמה ערכו בהתאם לכללים וההחות המפורטים להלן וכוללים את ההתאמות הבאות:
 (1הדוחות על הרווח הכולל )פרופורמה( מבוססים על איחוד של הדוחות הכספיים ה מאוחדים של הקבוצה עם הדוחות
הכספיים המאוחדים של קבוצת גמל ,כפי שערכו לתקופות שקדמו למועד הרכישה בפועל ועל הדוחות הכספיים
המאוחדים של הקבוצה לאחר מועד הרכישה .דוחות אלו ערכו בהתאם לתקי ה . IFRS -
 (2מהדוחות הכספיים המאוחדים של הקבוצה וטרלו הסעיפים שלהלן הקשורים לפעילות של קבוצת גמל :חלק
החברה ברווחי חברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזי כולל הפחתת הפרשים מקוריים מיוחסים ,ירידת ערך
השקעה בחברה בשליטה משותפת ,הוצאות מימון בגין שערוך אופציה לרכישת חברה המטופלת בשווי המאזי .
כמו כן ,רווח מרכישה במחיר הזדמותי ת ו עסקאות הדדיות בין חברות הקבוצה וקבוצת גמל בוטלו לצורך
האיחוד.
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לידר החזקות והשקעות בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים
ביאור  - 11מידע וסף לגבי חברות מאוחדות )המשך(:
ג.

קבוצת גמל )המשך(

תוי פרופורמה )המשך(
שה שהסתיימה ב  31 -בדצמבר 2019
התאמות בגין
תוי
תוי
הפרופורמה
הפרופורמה
תוים בפועל
)מבוקר(
אלפי ש"ח
הכסות ממכירות
הכסות מ ברוקראג' בין בקאי
הכסות משירותי יהול ושכירות
חלק ברווחי חברות כלולות ועסקאות משותפות המטופלות
לפי שיטת השווי המאזי
רווח מרכישה במחיר הזדמותי ומהשגת שליטה בחברה
בשליטה משותפת
רווח מכסים פיסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד ,טו
הכסות מימון
סך הכל הכסות
עלות המכר וברוקראג' בין בקאי
הוצאות מחקר ופיתוח
הוצאות מכירה ושיווק
הוצאות ההלה וכלליות
ירידת ערך מלאי מקרקעין
הוצאות מימון
הוצאות אחרות  -טו
סך הכל הוצאות
רווח לפי מסים על ההכסה
מסים על ההכסה
רווח לתקופה
רווח )הפסד( כולל אחר:
סעיפים אשר לא יסווגו מחדש לרווח או הפסד:
חלק ברווח הכולל האחר של חברות כלולות ועסקאות
משותפות המטופלות לפי שיטת השווי המאזי
מדידות מחדש של התחייבויות )טו( בשל סיום יחסי עובד -
מעביד
סעיפים אשר עשויים להיות מסווגים מחדש לרווח או
להפסד:
הפרשים מתרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץ
גריעת הפרשי תרגום בגין השגת שליטה בחברה בשליטה
משותפת
רווח כולל אחר לתקופה ,טו ממס
סך רווח כולל לתקופה
ייחוס הרווח לתקופה:
לבעלים של החברה
לזכויות שאין מקות שליטה
סך הכל
ייחוס סך הרווח הכולל לתקופה:
לבעלים של החברה
לזכויות שאין מקות שליטה
סך הכל
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153,607
13,908
497

54,174
-

207,781
13,908
497

84,032

) ( 524

83,508

14,014
238
320
266,616
109,284
1,074
32,171
27,424
13,118
20,200
10
203,261
63,335
) ( 1,392
61,943

) ( 14,014
61
39,697
33,543
353
11,658
4,846
1,561
89
52,050
) ( 12,353
) ( 403
) ( 12,756

238
381
306,313
142,827
1,427
43,829
32,270
13,118
21,761
99
255,331
50,982
) ( 1,795
49,187

) ( 2,365

-

) ( 2,365

) ( 44
) ( 2,409

-

) ( 44
) ( 2,409

) ( 9,098

) ( 376

) ( 9,474

328
) ( 8,770
) ( 11,179
50,764

) ( 328
) ( 704
) ( 704
) ( 13,460

) ( 9,474
) ( 11,883
37,304

16,909
45,034
61,943

) ( 12,756
) ( 12,756

4,153
45,034
49,187

7,812
42,952
50,764

) ( 13,460
) ( 13,460

) ( 5,648
42,952
37,304

לידר החזקות והשקעות בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים
ביאור  - 11מידע וסף לגבי חברות מאוחדות )המשך(:
ג.

קבוצת גמל )המשך(

תוי פרופורמה )המשך(
שה שהסתיימה ב  31 -בדצמבר 2018
התאמות בגין
תוי
תוי
הפרופורמה
הפרופורמה
תוים בפועל
)מבוקר(
אלפי ש"ח
הכסות ממכירות
הכסות מ ברוקראג' בין בקאי
הכסות משירותי יהול ושכירות
חלק ברווחי חברות כלולות ועסקאות משותפות המטופלות
לפי שיטת השווי המאזי
הכסות מימון
סך הכל הכסות
עלות המכר וברוקראג' בין בקאי
הוצאות מחקר ופיתוח  -טו
הוצאות מכירה ושיווק
הוצאות ההלה וכלליות
הפסד מכסים פיסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד ,טו
ירידת ערך מלאי מקרקעין
ירידת ערך השקעה בחברה בשליטה משותפת
הוצאות מימון
הוצאות אחרות  -טו
סך הכל הוצאות
רווח לפי מסים על ההכסה
מסים על ההכסה
רווח לתקופה
רווח )הפסד( כולל אחר:
סעיפים אשר לא יסווגו מחדש לרווח או הפסד:
חלק ברווח הכולל האחר של חברות כלולות ועסקאות
משותפות המטופלות לפי שיטת השווי המאזי
מדידות מחדש של התחייבויות )טו( בשל סיום יחסי עובד -
מעביד
סעיפים אשר עשויים להיות מסווגים מחדש לרווח או
להפסד:
הפרשים מתרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץ
חלק ברווח הכולל האחר של חברות כלולות ועסקאות
משותפות המטופלות לפי שיטת השווי המאזי
רווח כולל אחר לתקופה ,טו ממס
סך רווח כולל לתקופה
ייחוס הרווח לתקופה:
לבעלים של החברה
לזכויות שאין מקות שליטה
סך הכל
ייחוס סך הרווח הכולל לתקופה:
לבעלים של החברה
לזכויות שאין מקות שליטה
סך הכל
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15,325
1,701

207,654
) ( 1,100

207,654
15,325
601

75,148
1,177
93,351
9,464
11,262
459
389
6,340
12,048
39,962
53,389
) ( 981
52,408

481
1,555
208,590
135,428
1,540
46,199
23,992
) ( 6,340
1,486
48
202,353
6,237
) ( 52
6,185

75,629
2,732
301,941
144,892
1,540
46,199
35,254
459
389
13,534
48
242,315
59,626
) ( 1,033
58,593

302

2

304

302

) ( 10
)(8

) ( 10
294

4,027

1,169

5,196

4,027
4,329
56,737

) ( 13
1,156
1,148
7,333

) ( 13
5,183
5,477
64,070

11,150
41,258
52,408

6,185
6,185

17,335
41,258
58,593

14,492
42,245
56,737

7,333
7,333

21,825
42,245
64,070

לידר החזקות והשקעות בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים
ביאור  - 11מידע וסף לגבי חברות מאוחדות )המשך(:
ג.

קבוצת גמל )המשך(

תוי פרופורמה )המשך(
שה שהסתיימה ב  31 -בדצמבר 2017
התאמות בגין
תוי
תוי
הפרופורמה
הפרופורמה
תוים בפועל
)מבוקר(
אלפי ש"ח
הכסות ממכירות
הכסות מ ברוקראג' בין בקאי
הכסות משירותי יהול ושכירות
חלק ברווחי חברות כלולות ועסקאות משותפות המטופלות
לפי שיטת השווי המאזי
רווח מכסים פיסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד ,טו
הכסות מימון
סך הכל הכסות
עלות המכר ושירותי ברוקראג' בין בקאי
הוצאות מחקר ופיתוח
הוצאות מכירה ושיווק
הוצאות ההלה וכלליות
הפסד מכסים פיסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד ,טו
ירידת ערך מלאי מקרקעין
הוצאות מימון
הוצאות אחרות  -טו
סך הכל הוצאות
רווח לפי מסים על ההכסה
מסים על ההכסה
רווח לתקופה
רווח )הפסד( כולל אחר:
סעיפים אשר לא יסווגו מחדש לרווח או הפסד:
חלק ברווח הכולל האחר של חברות כלולות ועסקאות
משותפות המטופלות לפי שיטת השווי המאזי
מדידות מחדש של התחייבויות )טו( בשל סיום יחסי עובד -
מעביד
סעיפים אשר עשויים להיות מסווגים מחדש לרווח או
להפסד:
הפרשים מתרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץ
שערוך של כסים פיסיים זמים למכירה
חלק ברווח הכולל האחר של חברות כלולות ועסקאות
משותפות המטופלות לפי שיטת השווי המאזי
רווח כולל אחר לתקופה ,טו ממס
סך רווח כולל לתקופה
ייחוס הרווח לתקופה:
לבעלים של החברה
לזכויות שאין מקות שליטה
סך הכל
ייחוס סך הרווח הכולל לתקופה:
לבעלים של החברה
לזכויות שאין מקות שליטה
סך הכל
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13,091
1,875

202,709
) ( 1,275

202,709
13,091
600

69,554
1,745
1,754
88,019
10,664
11,893
183
4,871
9,913
37,524
50,495
258
50,753

) ( 364
1,248
202,318
132,315
116
42,659
21,408
3,714
24
200,236
2,082
) ( 321
1,761

69,190
1,745
3,002
290,337
142,979
116
42,659
33,301
183
4,871
13,627
24
237,760
52,577
) ( 63
52,514

) ( 823

) ( 23

) ( 846

) ( 823

75
52

75
) ( 771

) ( 271
) ( 210

) ( 1,505
-

) ( 1,776
) ( 210

) ( 481
) ( 1,304
49,449

30
) ( 1,475
) ( 1,423
338

30
) ( 1,956
) ( 2,727
49,787

13,800
36,953
50,753

1,761
1,761

15,561
36,953
52,514

14,037
35,412
49,449

338
338

14,375
35,412
49,787

לידר החזקות והשקעות בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים
ביאור  - 11מידע וסף לגבי חברות מאוחדות )המשך(:
ג.

קבוצת גמל )המשך(
הערכת שווי
בקשר עם הדוחות הכספיים לשת  , 2018בחה החברה את הצורך בהכרה בירידת ערך של יתרת השקעת
החברה בגמל .
במסגרת זו ,ביצעה החברה הערכת שווי לגבי הסכום בר ההשבה של היחידה המיבה מזומים גמל ליום
 31בדצמבר  , 2018שבוצעה על ידי מעריך שווי חיצוי ובלתי תלוי .
בהתאם להערכת ה שווי האמורה  ,הסכום בר ההשבה של היחידה האמורה לאותו מועד הגיע לסך של כ -
 17.8מיליון ש"ח לעומת ערכה הפקסי שעמד על כ  24.1 -מיליון ש"ח .
כפועל יוצא ,הוכרה בדוחות הכספיים של החברה לשת  2018ירידת ערך של השקעה בחברה בשליטה
משותפת בסכום של  6.3מיליון ש"ח  ,אשר זקפה לרווח או הפסד בסעיף "ירידת ערך השקעה בחברה
בשליטה משותפת" .
ההחות העיקריות ששימשו בחישוב שווי ההשקעה ליום  31בדצמבר  2018הן כדלקמן.
מודל הערכת השווי
שיעור צמיחה בטווח הארוך
שיעור היוון
Terminal Value

ד.

DCF
3%
14%
72.2%

סך הזכויות שאין מקות שליטה לימים  31בדצמבר  2019ו  2018 -הסתכ מו ב כ  113,178 -אלפי ש"ח
ו  112,400 -בהתאמה ,כולן בגין אטראו .

ביאור  - 12השקעות בחברות המטופל ו ת לפי השווי המאזי

שם החברה

מקום
תושבות

תחום
פעילות
עיקרית

ילין לפידות )*(
מתכות פיקלשטיין
גמל )**(
Kostabela

ישראל
ישראל
ישראל
קרואטיה

שוק ההון
תעשייה
תעשייה
דל "ן

שיעור ההחזקה במיות
רגילות
ליום  31בדצמבר
2018
2019
%
%
(*) 50.0% (*) 50.0%
50.0%
50.0%
(* * ) 30.0%
(**) 100%
50.0%
50.0%

ערך פקסי
ליום  31בדצמבר
2018
2019
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
156,073
186,378
32,657
32,172
17,753
) ( 768
) ( 1,295
205,715
217,255

)*( ראו סעיף א ' להלן .
)**( ראו ביאור  11ג' לעיל  ,החל מ מרץ  2019החלה החברה לאחד את תוצאות גמל .

הלוואה שיתה לחברה בשליטה משותפת :
שם החברה

Kostabela

תאי הלוואה ליום
 31בדצמבר 2019

ביורו  ,ריבית שתית 1%
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ליום  31בדצמבר
2018
2019
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
10,017
10,017

10,999
10,999

לידר החזקות והשקעות בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים
ביאור  - 12השקעות בחברות המטופל ו ת לפי השווי המאזי )המשך(
א  .ילין לפידות
להלן פרטים לגבי השקעה בחברת ילין לפידות ,אשר היה מהותית לקבוצה .השקעה זו מטופלת לפי שיטת
השווי המאזי .הון המיות של החברה המטופלת לפי שיטת השווי המאזי מורכב ממיות רגילות
)המעיקות זכויות בהון( ומיות ההל ה.
עד ליום  5בדצמבר ") 2018מועד החתימה"( החזיקה אטראו יהול ב  50% -ממיות הההלה של ילין לפידות
ושיעור זכויות ההצבעה היה זהה .כמו כן  ,החזיקה אטראו יהול ב  50% -מהמיות הרגילות של ילין
לפידות .בהתאם סווגה ילין לפידות כחברה בשליטה משותפת) .המטופלת לפי שיטת השווי המאזי(.
ביום  5בדצמבר  2018התקשרה אטראו יהול בהסכם בעלי המיות החדש בילין לפידות במסגרתו קבע כי
במהלך תקופת ההשעייה )כהגדרת ה להלן( ,שתיים מבין  6,088מיות הההלה המוחזקות על ידי אטראו
יהול יהפכו להיות מושעות ,באופן שאטראו יהול תהיה מועה מלהפעיל כל זכות מתוקף שתי מיות
ההלה אלה במשך תקופת ההשעייה .כמו כן ,במהלך תקופת ההשעייה ,בדירקטוריון ילין לפידות יכהו
שלושה דירקטורים מט עם בעלי המיות האחרים בילין לפידות )דב ילין ו יאיר לפידות  ,בעצמם ובאמצעות
חברות בבעלותם( ושי דירקטורים מטעם אטראו יהול .לאור האמור לעיל ,החל ממועד חתימת ההסכם
אטראו איה בעלת שליטה משותפת בילין לפידות .
"תקופת ההשעייה " – תקופה שהחלה במועד החתימה ותסתיים במועד בו יתרחש המוקדם מבין האירועים
שלהלן ואטראו יהול תודיע על סיום תקופת ההשעייה:
א  .מר דב ילין ומר יאיר לפידות )שיהם( יחדלו מלכהן הן כמכ "ל של ילין לפידות והן כיו "ר פעיל של
הדירקטוריון; או
ב  .מר דב ילין ומר יאיר לפידות יחזיקו  ,במצטבר  ,פחות מ  25% -מזכויות ההצבעה בילין לפידות.
הובהר כי כל עוד מר דב ילין ומר יאיר לפידות שולטים בתאגיד המחזיק במיות ילין לפידות ולא
קיים בעל מיות גדול יותר ממר דב ילין וממר יאיר לפידות בתאגיד המחזיק במיות ילין לפידות ,
ייחסו למר דב ילין או למר יאיר לפידות  ,לפי העיין ,את מלוא החזקותיו של אותו תאגיד במיות
ילין לפידות .
עם סיום תקופת ההשעייה  ,תתבטל אוטומטית השעיית שתי מיות הההלה המוחזקות על ידי אטראו יהול
ו יכה  ו בדירקטוריון ילין לפידות מספר דירקטורים שווה מטעם ילין ולפידות ומטעם אטראו יהול ,בכפוף
להוראות ההסכם בדבר שיויים אפשריים בהרכב הדירקטוריון במקרה של העברת מיות בילין לפידות.
לשיוי האמור לא הייתה השפעה על הדוחות הכספיים ,שכן ההשקעה בילין לפידות ממשיכה להיות
מטופלת לפי ש יטת השווי המאזי ,גם לאחר השיוי האמור.
חברת ילין לפידות עוסקת ב יה ול השקעות כולל יהול תיקים ,יהול קרות אמות ויהול קופות גמל.
חברת ילין לפידות היה חברה פרטית המאוגדת בישראל ואין מחיר שוק מצוטט זמין עבור מיותיה .
לא קיימות התחייבויות תלויות ביחס לזכויות הקבוצה ב חברת ילין לפידות .
להערכת אטראו  ,לקבוצת ילין לפידות תלות בה "ה דב ילין ויאיר לפידות  ,המכהים כמכ "לים משותפים
של חברת ילין לפידות  ,אשר כל אחד מהם מחזיק בכ  24.38% -מהזכויות בהון בילין לפידות והים מחזיקים
יחד בכ  50.01% -מזכויות ההצבעה בפועל בילין לפידות .
הדוחות הכספיים של ילין לפידות ,שהיה חברה כלולה של החברה  ,בעקיפין  ,מצורפים לדוחות הכספיים
לשת  2019של אטראו שפורסמו על ידי אטראו ביום  31במרס . 2020
ב  .מתכות פיקלשטיין
בשת  2014רכשה החברה  50%מהון המיות המופק של מתכות פיקלשטיין בע"מ )"מתכות פיקלשטיין"(
תמורת כ  25 -מיליון ש"ח .מתכות פיקלשטיין עוסקת בייצור ,שיווק ומכירה של מוטות ופרופילים )מוצרים
חצי מוגמרים( מסגסוגות חושת.
יתרת  50%מהון המיות המופק של פיקלשטיין מוחזק ת על ידי פלרד בע"מ )"פלרד"( ,שהיה חברה
בשליטתו של מר איתן פיקלשטיין ,המכהן כמכ"ל מתכות פיקלשטיין .
להערכת החברה ,ל מתכות פיקלשטיין קיימת תלות באיתן פיקלשטיין ,שהיו בעל השליטה ,במשותף עם
החברה ,ב מתכות פיקלשטי ין.
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לידר החזקות והשקעות בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים
ביאור  - 12השקעות בחברות המטופל ו ת לפי השווי המאזי )המשך(
ב  .מתכות פיקלשטיין )המשך(
במועד הרכישה כס ו לתוקפ ם הסכם בעלי מיות בין החברה לפלרד ,המסדיר את מערכת היחסים בייהן
כבעלות מיותיה של מתכות פיקלשטיין וכן הסכם יהול של החברה ופלרד עם מתכות פיקלשטיין ,לפיו
מעמיד ות החברה ופלרד למתכות פיקלשטיין שירותי יהול שוים  ,בתמורה לסך של  600אלפי ש"ח לשה
)לכל אחת( צמוד ל מדד ו בתוספת מע"מ  .החל מהרבעון הרביעי של שת  2019הוקפא הסכם היהול,
בהסכמה בין החברה ,פלרד ומתכות פיקלשטיין עד להחלטה אחרת של כל אחד מהצדדים .
מתכות פיקלשטיין מוצגת בדוחותיה הכספיים של החברה כחברה בשליטה משותפת ,בשיטת השווי
המאזי ,במסגרת מגזר התעשייה .
ג  .קבוצת גמל
ראו ביאור  11ג' לעיל .
ד.

Kostabela

מ וחזק ת בשיעור של  50%ע"י לידר קרואטיה .חברת הפרויקט  Kostabelaהיה בעלת מקרקעין בשטח של
כ  16 -אלפי מ"ר בשכות  Kostabelaבאזור העיר  Rijekaב חצי האי איסטריה שב קרואטיה.
הקרקע מיועדת לביית שטחי מגורים בשטח )ברוטו ( של כ  8 -אל פי מ"ר .כון למועד דוח זה קיימת תב"ע
מאושרת  .כתוצאה ממצב שוק הדל"ן בקרואטיה ,לידר קרואטיה הקפיאה את המשך קידום פרויקט
 Kostabelaוהיא בוחת את האפשרות לממשו .
ההחזקות בחברת הפרויקט  Kostabelaהין בחלקים שווים על ידי לידר קרואטיה ומספר שותפויות
ישראליות )"השותפים ב  .( "Kostabela -לידר קרואטיה והשותפים ב  Kostabela -חתמו על הסכם המסדיר
את יחסיהם כבעלי מיות בחברת הפרויקט  Kostabelaואת זכויות השותפים ב  Kostabela -להשתתף,
במקרים מסוימים ו לאחר החזר ה השקעות שקבעו ,ברווחי לידר קרואטיה ,ככל שיהיו ,ללא מגבלת זמן.
לידר קרואטיה ת י שא בכל הוצאות התפעול השוטף בהן תחליט לשאת עפ"י שיקול דעתה הבלעדי ,ואלו
יוחזרו לה במקרה של מכירה.
בשים  2018 , 2019ו  2017 -רשמה בחברת  Kostabelaירידת ערך מלאי המקרקעין בפרויקט אשר חלק
הקבוצה בה היו בסך של כ  468 -אלפי ש"ח ,כ  224 -אלפי ש"ח ו כ  316 -אלפי ש"ח  ,בהתאמה.

ג 44 -

לידר החזקות והשקעות בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים
ביאור  - 12השקעות בחברות המטופל ו ת לפי השווי המאזי )המשך(
ה  .מידע פיסי מתומצת לגבי החברות המטופל ו ת לפי שיטת השווי המאזי :
)  (1המידע הפיסי ה מתומצת המובא להלן משקף את הסכומים הכלולים בדוחותיהן הכספיים של
החברות המטופל ו ת לפי השווי המאזי )ולא את חלק הקבוצה בסכומים אלה(.
)  (2מידע מתומצת על המצב הכספי:
Kostabela
 31בדצמבר
2018
2019
אלפי ש"ח

ילין לפידות
 31בדצמבר
2018
2019
אלפי ש"ח
שוטף:
מזומים ושווי
מזומים
כסים שוטפים אחרים
)למעט מזומים(
סה "כ כסים שוטפים
דיבידד לשלם
התחייבויות שוטפות
אחרות
סה "כ התחייבויות
שוטפות
לא שוטף:
כסים שאים שוטפים
התחייבויות שאין
שוטפות
כסים טו

מתכות פיקלשטיין
 31בדצמבר
2018
2019
אלפי ש "ח

קבוצת גמל
 31בדצמבר
2018
אלפי ש "ח

258,688

264,255

8

34

2,910

1,706

4,398

144,522
403,210
-

126,959
391,214
40,482

8
-

34
-

81,354
84,264
-

74,857
76,563
-

104,114
108,512
-

75,258

70,326

4

4

75,101

69,311

88,543

75,258
327,952

110,808
280,406

4
4

4
30

75,101
9,163

69,311
7,252

88,543
19,969

28,926

7,061

14,481

16,025

85,469

89,074

49,825

14,910
14,016
341,968

6,414
647
281,053

18,464
)(3,983
)(3,979

20,274
)(4,249
)(4,219

30,322
55,147
64,310

31,100
57,974
65,226

8,011
41,814
61,783

)  (3מידע מתומצת על הרווח הכולל:
Kostabela
2017
2018
2019
אלפי ש"ח
)(175
)(177
)(165
)(175
)(177
)(165

הכסות
סך רווח קי )הפסד(
סך רווח )הפסד( כולל
דיבידד שהוכרז
במהלך 2019

587,739
169,326
164,615

ילין לפידות
2017
2018
אלפי ש"ח
572,899 586,147
140,235 152,401
138,596 153,005

103,700

129,600

הכסות
סך רווח קי )הפסד(
סך רווח )הפסד( כולל

מתכות פיקלשטיין
2017
2018
2019
אלפי ש"ח
82,402
109,402
101,641
545
1,744
)(853
538
1,720
)(916

2019

15,000
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קבוצת גמל
2017
2018
אלפי ש "ח
202,709
210,960
372
)(4,015
)(1,457
)(2,501

לידר החזקות והשקעות בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים
ביאור  - 12השקעות בחברות המטופל ו ת לפי השווי המאזי )המשך(
ה  .מידע פיסי מתומצת לגבי החברות המטופל ו ת לפי השווי המאזי )המשך(:
)  (4התאמה של המידע ה מתומצת
להלן התאמה בין המידע ה מתומצת שהוצג בסעיף )  ( 2לעיל ,לערך בספרים של זכו יו ת הקבוצה
בחברות המטופל ו ת לפי השווי המאזי :
Kostabela
 31בדצמבר
2018
2019
אלפי ש"ח

ילין לפידות
 31בדצמבר
2018
2019
אלפי ש"ח
יתרת כסים טו
זכויות במוחזקות
)לפי שיעור
החזקה(
מלאי מקרקעין
כסים בלתי
מוחשיים למעט
מויטין
מסים דחים
מויטין
הפחתת השקעה
יתרת הלוואה
ערך בספרים

מתכות פיקלשטיין
 31בדצמבר
2018
2019
אלפי ש "ח

קבוצת גמל
 31בדצמבר
2018
אלפי ש "ח

341,968

281,053

)(3,979

)(4,219

64,310

65,226

61,783

170,984
-

140,526
-

)(1,989
694

)(2,109
1,341

32,155
-

32,613
-

18,535
-

185
)(42
15,251
186,378
186,378
186,378

385
)(89
15,251
156,073
156,073
156,073

)(1,295
)(1,295
10,017
8,722

)(768
)(768
10,999
10,231

18
)(1
32,172
32,172
*
32,172

48
)(4
32,657
32,657
*
32,657

2,830
)(468
3,196
24,093
)(6,340
17,753
17,753

* ראו גם ביאור  13להלן.
ביאור  - 13יתרות חובה לזמן ארוך
 31בדצמבר
2018
2019
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
פקדון משועבד
הלוואה לחברה בשליטה משותפת)*(
מס הכסה לקבל
כסים בשל הטבות לעובדים ,טו
אחרים
יתרות חובה כגד חברה בשליטה משותפת

4,609
666
615
243
6,133

907
2,569
2,796
6,272

* בחודש ובמבר  2017העמידו החברה ופלרד לפיקלשטיין הלוואת בעלים בסך של  5מיליון ש"ח )קרן( ,בחלקים
שווים בייהן .ההלוואה היה לתקופה בת כ 3 -שים וקרן ההלוואה ושאת ריבית שתית בשיעור של 2.56%
לשה .במהלך שת  2019הומרה יתרת החו"ז בסך כ 2 -מיליון ש"ח לקרן ההלוואה הקיימת .בחודש יואר 2020
העמידו החברה ופלרד לפיקלשטיין סך של כ 2 -מיליון ש"ח וספים )בחלקים שווים( שצורפו לקרן ההלוואה .על
פי מסמכי הלוואת הבעלים ההלוואה עומדת לפרעון בחודש ובמבר  ,2020אך בכוות הצדדים לחתום על תיקון
להסכם שידחה את מועד הפרעון בכפוף לתאים כפי שיהיו בהסכם.
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לידר החזקות והשקעות בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים
ביאור  – 14רכוש קבוע
הרכב הרכוש ,הפחת וירידת הערך שצברו בגיו ,לפי קבוצות עיקריות ,והתועה בהם ,היו:
יתרה
לתחילת
השה

תוספות
במשך השה

העלות
גריעות
במשך
השה

קרן
הפרשי
תרגום

חברה
שאוחדה
לראשוה

יתרה
יתרה
לתחילת
לגמר
השה
השה
אלפי ש"ח

פחת צבר
גריעות
במשך
השה

תוספות
פחת במשך
השה

קרן
הפרשי
תרגום

יתרה לגמר
השה

לתחילת
לגמר
השה
השה
אלפי ש"ח

שת : 2019
-

מכוות וציוד
כלי רכב
רהיטים וציוד
משרדי )כולל
5,411
מחשבים(
שיפורים
1,146
במושכר
6,557
שת : 2018
רהיטים וציוד
משרדי )כולל
5,145
מחשבים(
שיפורים
1,060
במושכר
6,205

1,295
-

) ( 217
) ( 332

) ( 1,427
)(1

31,873
350

31,524
17

-

2,987
3

) ( 345
-

) ( 1,086
-

1,556
3

-

29,968
14

337

) ( 81

) ( 362

3,537

8,842

5,231

1,158

) ( 81

) ( 339

5,969

180

2,873

399
2,031

) ( 69
) ( 699

) ( 56
) ( 1,846

5,810
41,570

7,230
47,613

1,055
6,286

538
4,686

) ( 80
) ( 506

) ( 69
) ( 1,494

1,444
8,972

91
271

5,786
38,641

30

-

236

-

5,411

4,880

125

-

226

5,231

265

180

30

-

86
322

-

1,146
6,557

861
5,741

124
249

-

70
296

1,055
6,286

199
464

91
271
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לידר החזקות והשקעות בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים
ביאור  - 15כסים והתחייבויות בגין חכירות
כאמור בביאור  2כה  ,החל מיום  1ביואר  , 2019הקבוצה מיישמת את תקן  . IFRS 16ביאור זה מתייחס לחכירות שבהן
הקבוצה היה החוכרת.
א  .כסים בגין זכות שימוש:
אלפי ש"ח
העלות:
יתרה ליום  1ביואר ) 2019כתוצאה מאימוץ לראשוה של ( IFRS 16
שיויים במהלך השה:
תוספות
חברה שאוחדה לראשוה
קרן הפרשי תרגום
יתרה ליום  31בדצמבר 2019
פחת וירידת ערך שצברו:
יתרה ליום  1ביואר 2019
שיויים במהלך השה:
פחת
קרן הפרשי תרגום
יתרה ליום  31בדצמבר 2019
יתרת העלות המופחתת ליום  1ביואר 2019
יתרת העלות המופחתת ליום  31בדצמבר 2019

2,117
22,088
27,983
) ( 938
51,250
3,792
) ( 49
3,743
2,117
47,507

ב  .התחייבויות בגין חכירות:

אלפי ש"ח
2,117

יתרה ליום  1ביואר 2019
שיויים במהלך השה:
תוספות
הוצאות ריבית
תשלומים בגין חכירה
חברה שאוחדה לראשוה
קרן הפרשי תרגום
יתרה ליום  31בדצמבר 2019

22,088
1,576
) ( 3,995
28,152
) ( 664
49,274

חלויות שוטפות של התחייבויות בגין חכירות
התחייבויות בגין חכירות לזמן ארוך
יתרה ליום  31בדצמבר 2019

3,777
45,497
49,274
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לידר החזקות והשקעות בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים
ביאור  - 16כסים בלתי מוחשיים
א.

ההרכב
היתרה לימים  31בדצמבר  2019ו  2018 -היה מויטין בגין  ILSBבסך של  9,299אלפי ש"ח ו  10,085 -אלפי ש"ח,
בהתאמה )כ  2.7 -מיליון דולר(  .ראו סעיף ב' להלן.

ב.

מבחן לקביעת ירידת ערך מויטין
חברת  ILSBהיה יחידה מיבת מזומים .
בהתאם להערכת השווי השתית לגבי הסכום בר ההשבה של היחידה המיבה  -מזומים  ILSBליום  31בדצמבר
 , 2019לא דרשה הפחתה של יתרת המויטין שכן על פי הערכת השווי האמורה ,הסכום בר  -ההשבה של היחידה
עלה על ערכה הפקסי .
ההחות העיקריות ששימשו בחישוב שווי השימוש ליום  31בדצמבר  2019הן כדלקמן:
מודל הערכת השווי
שיעור צמיחה
שיעור היוון
Terminal Value

DCF
0.5%
13.2%
53.5%

ביאור  - 17אשראי והלוואות לזמן קצר ו חלויות שוטפות של הלוואות ואגרות חוב
א.

ההרכב

אשראי מתאגידים בקאיים
חלויות שוטפות של אגרות חוב ,ראו ביאור 20
חלויות שוטפות של הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בקאיים ,ראו
ביאור 19
ב.

ליום  31בדצמבר
2019
2018
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
34,209
9,253
2,576
36,785

5,393
14,646

באשר לשעבודים ול בטחוות שיתו  ,ראו ביאור  23ב' .

ביאור  - 18זכאים ויתרות זכות
ליום  31בדצמבר
2019
2018
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
1,642
6,388
637
175
1,316
11,872
3,595
18,435

עובדים ומוסדות בגין שכר )*(
מוסדות ממשלתיים
הוצאות לשלם ואחרים )**(

באשר ליתרות עם צדדים קשורים  -רא ו ביאור . 32
כולל שכר ומעקים לבעלי עין בגין מילוי משרה בחברה ) ראו ביאור .( 32
)*(
)**( כולל תמורה שהתקבלה בגין הסכמי מכירה בלידר קרואטיה בסך כ  7.5 -מיליון ש"ח  .ראו ביאור 10
לעיל.
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לידר החזקות והשקעות בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים
ביאור  - 19הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בקאיים ואחרים
א.

ההרכב
שיעור הריבית
הקובה
ליום  31בדצמבר
2019
%
מתאגידים אחרים :
צמוד לדולר
ללא הצמדה
מתאגידים בקאיים:
צמוד לדולר
ללא הצמדה *
ביכוי  -סכום היכיון בהפקתן )לאחר הפחתה
שצברה (
ביכוי  -חלויות שוטפות )ראו ביאור ( 17

0%
0%
4.6%
4.5% - 2.8%

ליום  31בדצמבר
2018
2019
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
228
385

-

1,210
4,481

11,181

6,304

) ( 547
10,634

) ( 2,576
3,728

) ( 5,393
5,241

* שיעור הריבית הקובה ליום  31בדצמבר  2018היה  , 1.64%ראה גם ביאור  19ד' להלן.
זמי פרעון
ב.
ליום  31בדצמבר
2019
2018
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
2,576
2,347
1,381
6,304

שה ראשוה  -חלויות שוטפות
שה שיה
שה שלישית
ג.

באשר לשיעבודים ובטחוות להלוואות אשר העמידה הקבוצה  ,ראו ביאור  23ב' .

ד.

החברה

5,393
5,241
10,634

בק לאומי
ב חודש אוגוסט  2010חתם בין החברה לבין בק לאומי לישראל בע"מ )"הבק"( הסכם ,בקשר לתאי
ההסדר בין החברה והבק במסגרת הסדר ושים ,שהושלם ב חודש אוקטובר  . 2010ה הסכם תוקן על ידי
הצדדים מספר פעמים בביאור זה " -ההסכם"(.
במהלך חודש ובמבר  2019ביצעה החברה פרעון מוקדם מל א של יתרת ההלוואה מבק לאומי בסך של כ -
 5.7מיליון ש"ח .הו צאות ב סך של כ  0.2 -מיליון ש "ח בגין ה פירעון מוקדם זקפו להוצאות המימון  .במסגרת
הפרעון האמור בוטל שעבוד לטובת הבק על מיות אטראו.
לאחר פרעון יתרת ההלוואה לבק ,הוראות ההסכם העיקריות שעודן בתוקף הין התחייבות החברה כלפי
הבק לתשלום סכומים וספים לבק ,בסך מקסימלי של עד  15מיליון ש"ח ,וזאת במקרה שהסך המצטבר
של התמורה מתקבולים מלידר קרואטיה  ,כפי שקבעו בהסכם  ,אשר ישולמו בפועל עד לחודש אוקטובר
 , 2020בתוספת שווי לידר קרואטיה כפי שיהיה באותו מועד )אוקטובר  ( 2020יעלה על  60מיליון ש"ח
בתוספת סכומים וספים והצמדה למדד כמפורט בהסכם )"תאי המיימום לתשלום וסף"( .כון ליום 31
בדצמבר  2019תאי המיימום לתשלום וסף איו מתקיים ולהערכת החברה הוא איו צפוי לה תקיים גם
עד למועד פקיעת ההתחייבות )חודש אוקטובר  .( 2020להבטחת התחייבות זו שועבדו מיות לידר קרואטיה
לבק )ראו גם ביאור  23ב' (.
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לידר החזקות והשקעות בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים
ביאור  - 19הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בקאיים ואחרים )המשך(
ד.

החברה
בק אגוד
עסקת הגת מדד
ביום  15ביוי  , 2017החברה התקשרה עם בק אגוד בעסקה לפיה החברה תשלם לבק אגוד ריבית קבועה
בשיעור של  0.895%לשה וכן את שיעור ירידת המדד על סכום של כ  74.1 -מיליון ש"ח )"סכום העסקה"(
מגד בק אגוד ישלם לחברה את שיעור עליית המדד על סכום העסקה ובכך החברה תהיה א דישה לשיויים
במדד ,בהתייחס לסכום העסקה ,במשך התקופה עד למועד פרעון אג"ח ו' ) שקבע במקור לחודש אוקטובר
.( 2020
בחודש דצמבר  2019לאחר ביצוע הפרעון המוקדם של אג"ח ו' ,סיימה החברה את ההתקשרות ושילמה
לבק איגוד כ  280 -אלפי ש"ח.

ביאור  - 20אגרות חוב ואגרות חוב היתות להמרה למיות
א.

אגרות חוב )אג"ח ז'(  -ההרכב
ליום  31בדצמבר

ערך קוב של אגרות חוב
ביכוי  -סכום היכיון בהפקתן )לאחר הפחתה שצברה(
סה"כ אגרות חוב
זמי פרעון

שה
שה
שה
שה
שה
שה
שה
שה

2019

2018

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

120,000
) ( 1,535
118,465

-

ליום  31בדצמבר

ראשוה )חלויות שוטפות(
שייה
שלישית
רביעית
חמישית
שישית
שביעית
שמיית

2019

2018

אלפי ש "ח

אלפי ש"ח

17,048
17,005
16,961
16,919
16,880
16,843
16,809
118,465
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לידר החזקות והשקעות בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים
ביאור  - 20אגרות חוב ואגרות חוב היתות להמרה למיות )המשך(
ב.

אגרות חוב )אג"ח ה'(  -ההרכב
ליום  31בדצמבר

ערך קוב מותאם של אגרות חוב
ביכוי  -סכום היכיון בהפקתן )לאחר הפחתה שצברה(
ביכוי  -חלויות שוטפות )ראו בי אור ( 17

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

-

זמי פרעון

18,821
) ( 501
18,320
) ( 9,253
9,067
ליום  31בדצמבר

שה ראשוה )חלויות שוטפות(
שה שייה
שה שלישית

ג.

2019

2018

-

2019

2018

אלפי ש "ח

אלפי ש"ח
9,253
9,067
18,320

אגרות חוב היתות להמרה ל מיות )אג"ח ו'(  -ההרכב
ליום  31בדצמבר
2019
2018
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
ערך קוב מותאם של אגרות חוב היתות להמרה למיות
ביכוי  -סכום היכיון בהפקתן )לאחר הפחתה שצברה(

ד.

-

74,993
) ( 11,082
63,911

מידע וסף על אגרות ה חוב ואגרות ה חוב היתות להמרה למיות :
)(1

אגרות חוב )סדרה ז '(:
בחודש ובמבר  2019גייסה החברה כ  120 -מיליון ש"ח אגרות חוב )סדרה ז'( .אגרות החוב
)סדרה ז'( עומדות לפרעון בשבעה תשלומים שווים ,ביום  15באוקטובר של כל אחת מהשים
 2021עד ) 2027כולל( .קרן אגרות החוב )סדרה ז'( ושאת ריבית שתית קובה בשיעור 1.86%
שתשולם החל מיום  15באוקטובר  2020ובמועדי תשלום הקר ן.
יתרת קרן אגרות החוב )סדרה ז '( ליום  31בדצמבר  2019ולתאריך חתימת דוח זה היה
 120,000,000ש"ח ע ...במסגרת גיוס אגרות החוב רשמו הוצאות הפקה על סך  1,572אלפי
ש"ח.
לאגרות החוב )סדרה ז'( שעבוד קבוע ראשון בדרגה מיום  12בובמבר ) 2019אשר רשם ביום
 17בובמבר  ( 2019על  3,324,427מיות אטראו )המהוות כ  22.6% -מהוה המופק של
אטראו( ,המוחזקות על ידי החברה ,לרבות על זכויות לוות להן וזכויות שיגיעו מאטראו בגין
המיות המשועבדות ,כפי שקבע בתאי השעבוד וכן שעבוד שוטף ,ראשון בדרגה ללא הגבלה
בסכום על כל הכספים ו/או הפיקדוות ו/או יירות הערך )לא כולל המיות המשועבדות
ותמורות בגין עליהן חל השעבוד המתואר לעיל( שיופקדו מעת לעת בחשבון האמות וכל
תמורה שתתקבל בגים ,לרבות פירותיהם .בוסף ,החברה התחייבה כי לא תשעבד ולא תמשכן
בשעבוד צף )ש וטף( את כלל כסי וזכויות החברה )שש"כ( ,קיימים או עתידיים ,אלא בתאים
שקבעו בשטר האמות .
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לידר החזקות והשקעות בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים
ביאור  - 20אגרות חוב ואגרות חוב היתות להמרה למיות )המשך(
ד.

מידע וסף על אגרות ה חוב ואגרות ה חוב היתות להמרה למיות )המשך(:
)(1

אגרות חוב )סדרה ז '( )המשך( :
בהתאם להוראות שטר האמות  ,החברה שומרת לעצמה את הזכות להפיק בכל עת סדרות
וספות של אגרות חוב ו/או יירות ערך אחרים ,מכל מין וסוג שהוא ,ללא צורך בקבלת אישור
מהאמן ו/או מהמחזיקים הקיימים באותה עת ,בין שיקו זכות המרה במיות החברה ובין
שלא יקו זכות כאמור ,ובתאי פירעון ,ריבית ,בטוח ות ,ותאים אחרים כפי שתמצא לכון,
בין שהם עדיפים על פי תאי אגרות החוב )סדרה ז'(  ,שווים להם או חותים מהם ,ללא צורך
בקבלת הסכמת מחזיקי אגרות החוב או האמן או במתן הודעה למי מהם על כך .החברה
תודיע בדיווח מיידי על הפקה כאמור ככל שתחול עליה חובה על  -פי דין ל עשות כן .ככל
שתופק סדרה אחרת של אגרות חוב המגובה בבטוחה ,העדיפות של סדרה זו על פי אגרות
החוב )סדרה ז'( תהא רק ביחס לבטוחה בה היא מגובה כאמור .כמו כן  ,בהתאם להוראות
שטר האמות  ,אגרות החוב )סדרה ז'( תעמודה בדרגה שווה פרי פסו ,בין לבין עצמן ,בלי
זכות בכו רה או עדיפות של האחת על פי האחרת.
ככל שיחולק דיבידד בגין מיות אטראו המשועבדות ,אזי כל כספי הדיבידד כאמור יועברו
ישירות לחשבון החברה וישמשו אותה לצרכיה ,על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת כל עוד לא
התקבלה )ועדיין תלויה ועומדת( ,במועד החלוקה ,החלטת האמן ו/או אסיפת מחזיקי אגרות
החוב להעמדה לפירעון מיידי של אגרות החוב ו/או למימוש בטוחות ,בהתאם לתאים
המפורטים בשטר האמות .
החל ממועד הפקת אגרות החוב )סדרה ז'( לציבור ועד לפירעון מלוא חוב החברה בגין,
החברה מתחייבת כלפי מחזיקי אגרות החוב )סדרה ז'( לעמוד ביחסים פ יסים במועד
בדיקתם כמפורט להלן .כל אחד מהיחסים הפיסים ייבדק במועד פרסום דוחותיה הכספיים
של החברה )על פי התוים הכלולים בדוחות הכספיים הכוים לתאריך חתימת הדוח(,
שתיים או רבעויים )לפי העיין( ,אשר יערכו בהתאם לתקי החשבואות המקובלים
והוראות חוק ייר ות ערך ותקותיו ,כפי שיהיו מעת לעת :
) (1ההון העצמי של החברה )כולל זכויות מיעוט( לא יפחת מסך של  170מיליוי ש"ח .
) (2יחס החוב הפיסי טו ל  CAP -טו ,כהגדרתם בשטר האמות ,לא יעלה על . 67.5%
כון ליום  31בדצמבר  2019עומדת החברה ביחסים הפיסיים האמורים.
שטר האמות לאגרות החוב כולל מגון של העלאת שיעור הריבית על אגרות החוב במקרה
של הפחתת דירוג אגרות החוב בשתי דרגות או יותר לעומת דירוג הבסיס של אגרות החוב,
בטווח שבין  1% - 0.5%שתי על יתרת קרן אג רות החוב .
בהתאם להוראות שטר האמות ,החברה רשאית לבצע חלוקה )כהגדרת מוח זה בחוק
החברות( ,בכל עת ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,בכפוף להוראות חוק החברות ובלבד שיתקיימו
כל התאים המצטברים הבאים) :א( במועד קבלת ההחלטה בדבר ביצוע החלוקה ובעקבותיה,
לא מתקיימת עילה ל פרעון מיידי כמפורט בשטר האמות; )ב( במועד קבלת ההחלטה בדבר
ביצוע החלוקה עומד יחס הבטוחה לחוב ) (VTLעל שיעור של  155%לפחות .על מת לעמוד
ביחס האמור תהא החברה רשאית לשעבד לטובת האמן מיות אטראו וספות; )ג( ההון
העצמי של החברה )כולל זכויות מיעוט( ,לא יפחת מ  200 -מיליון ש"ח לאחר החלוקה; )ד( יחס
החוב הפיסי טו ל  CAP -טו  ,כהגדרתם בשטר האמות ,לא יעלה על  67.5%לאחר החלוקה .
החל מהמועד בו ייפרע תשלום הקרן השי ,אזי לאחר כל פדיון סכום קרן וכל עוד לא קיימת
עילה להעמדת אגרות החוב לפרעון מיידי ובכפוף לתאים הקבועים בשטר האמות ,תהא
החברה זכאית לשחרר חלק ממיות אטראו המשועבדות ובלבד שגם לאחר שחרורן יישמר
יחס בטוחה לחוב ) (VTLב שיעור של  155%לפחות  ,והכל בכפוף לתאים הקבועים בשטר
האמות .כמו כן ,בהתאם להוראות שטר האמות והתאים הקבועים בו ,החברה תהא
רשאית ,מבלי שיהא עליה לקבל את הסכמת האמן או מחזיקי אגרות החוב ,להחליף את
מיות אטראו המשועבדות ,כולן או חלקן ,במזומן ו/או בערבות בקאית אוטוומית .כמו כן,
החברה תהא רשאית להחליף את מיות אטראו המשועבדות בכס אחר ,בכפוף לאישור אסיפת
מחזיקי אגרות החוב בהחלטה מיוחדת.
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לידר החזקות והשקעות בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים
ביאור  - 20אגרות חוב ואגרות חוב היתות להמרה למיות )המשך(
ד.

מידע וסף על אגרות ה חוב ואגרות ה חוב היתות להמרה למיות )המשך(:
)(1

אגרות חוב )סדרה ז '( )המשך( :
אגרות החוב )סדרה ז'( יתות להעמדה לפרעון מיידי )בכפוף לתקופות תיקון שקבעו ביחס
לחלק מהעילות( במקרים שקבעו בשטר האמות ,כגון :אי פרעון תשלומים למחזיקי האג"ח,
אם חלה הרעה מהותית בעסקי החברה לעומת מצבם במועד הפקת האג"ח ,וקיים חשש ממשי
שהחברה לא תוכל לפרוע את אגרות החוב במועדן ,העמדה לפרעון מייד י של חובות אחרים
של החברה ,מחיקת אגרות החוב ממסחר בבורסה ,החלטה על פירוק החברה או מיוי מפרק,
הטלת עיקול על כסי החברה ,מיוי כוס כסים או מפרק וסיבות דומות ,שיוי עיקר
פעילותה של הקבוצה ,הפרת ההתחייבויות ליחסים פיסיים כאמור לעיל ,הפסקת דירוג
אגרות החו ב עקב סיבות התלויות בחברה ,ירידת דירוג בתקופה של  3חודשים לאחר שיוי
שליטה בחברה שבמסגרתו תחדל  ATEלהיות בעלת שליטה בחברה ,ביצוע חלוקה )כהגדרתה
בחוק החברות( שאיה עומדת בתאי שטר האמות ועוד ,כמפורט בשטר האמות.

)(2

אגרות חוב )סדרה ה '(:
במהלך חודש ובמבר  2019ביצעה החברה פרעון מוקדם מלא של אגרות החוב )סדרה ה'( של
החברה תמורת סך של כ  9.8 -מיליון ש" ח .לאחר הפירעון האמור שוחררו מיות אטראו שהיו
משועבדות לטובת מחזיקי אגרות חוב )סדרה ה'( .
יתרת קרן אגרות החוב )סדרה ה '( ליום בו בוצע הפרעון המוקדם ,כאמור ,היתה 7,596,973
ש"ח ע ...יתרת קרן אגרות החוב )סדרה ה'( ליום  31בדצמבר  2018הי ת ה  15,193,946ש "ח
ע ...
קרן אגרות ה חוב )סדרה ה'( שא ה ריבית שתית קובה בשיעור  3.75%אשר ש ולמ ה במועדי
תשלום הקרן.

)(3

אגרות חוב היתות להמרה למיות )סדרה ו'(:
במהלך חודש דצמבר  2019פרעה החברה בפרעון מוקדם גם את אגרות החוב )סדרה ו'( של
החברה תמורת סך של כ  75.7 -מיליון ש"ח .
אגרות החוב )סדרה ו '( הוקצו ביום  4.10.2010ו היו צריכות ל עמוד לפרעון בתשלום אחד ביום
 4באוקטובר  . 2020יתרת קרן אגרות החוב )סדרה ו '( ליום בו בוצע הפרעון המוקדם ,כאמור,
הי תה  68,761,910ש "ח ע  . ..כמו כן ,הן היו יתות להמרה למיות רגילות של החברה עד
ליום  18בספטמבר  , 2020כך שכל  2.5ש "ח ע  ..של אגרות חוב )סדרה ו '( ית ו היו להמרה ל -
 1.1196מיות רגילות של החברה .
קרן אגרות החוב )סדרה ו '( שא ה ריבית שתית קובה בשיעור . 1%
בגין הפרעוות המוקדמים כאמור של אגרות החוב )סדרה ה' וסדרה ו'( רשמו בשת 2019
הוצא ו ת מימון בגין פירעון מוקדם בסך של כ  6.0 -מיליון ש"ח אשר אמור ות ה יו להירשם
במקור במהלך התקופה שעד לחודש אוקטובר  , 2020ו ובע ו ת מריבית אפקטיבית )כפי
שקבעה במועד העמדת אגרות החוב באוקטובר  ( 2010הגבוהה מהריבית הקובה .
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לידר החזקות והשקעות בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים
ביאור  - 21מסים על ההכסה
א.

יתרות מסים דחים
הרכב כסי ) התחייבויות( מס דחה:

זכויות עובדים
רכוש קבוע וסעיפים
מאזיים אחרים
הפסדים להעברה
סה"כ

כסים פיסים
הפסדים להעברה
סה"כ

כסים פיסים
זמיים למכירה
הפסדים להעברה
אחרים
סה"כ

יתרה ליום
 31בדצמבר
2019
אלפי ש"ח

יתרה ליום
 1ביואר
2019
אלפי ש"ח

כיסה
לאיחוד
אלפי ש"ח

זקף
לרווח או
הפסד
אלפי ש"ח

זקף להון
אלפי ש"ח

-

86

)(1

-

85

-

) ( 1,734
2,383
735

200
) ( 100
99

)(5
)(5

) ( 1,539
2,283
829

יתרה ליום
 1ביואר
2018
אלפי ש"ח

זקף
לרווח או
הפסד
אלפי ש"ח

זקף להון
אלפי ש"ח

יתרה ליום
 31בדצמבר
2018
אלפי ש"ח

) ( 92
251
159

) ( 251
) ( 251

92
92

-

יתרה
ליום
 1ביואר
2017
אלפי ש"ח

זקף
לרווח או
הפסד
מפעילות
משכת
אלפי ש"ח

יתרה
ליום
31
בדצמבר
2017
אלפי ש"ח

) ( 92
92
)(4
)(4

159
4
163

) ( 92
251
159

להלן פירוט מועדי ההשבה של יתרות המיסים הדחים :
 31בדצמבר
2018
2019
אלפי ש"ח
כסים ) התחייבויות ( מסים דחים -
שסילוק ם צפוי בתוך  12חודשים מתאריך הדוח על המצב הכספי

ב.

-

-

הכסות ) הוצאות ( מסים על הכסה שהוכרו בדוח הרווח והפסד
לשה שסתיימה ביום  31בדצמבר
2019
2017
2018
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
מסים שוטפים
הוצאות מסים שוטפים
מסים בגין שים קודמות
מסים דחים
סה"כ הכסות ) הוצאות ( מס

) ( 1,244
) ( 247
99
) ( 1,392
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) ( 725
)(5
) ( 251
) ( 981

) ( 17
112
163
258

לידר החזקות והשקעות בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים
ביאור  - 21מסים על ההכסה )המשך(
ג.

המס האפקטיבי
ההפרש בין סכום המס המחושב על הרווח לפי שיעורי מס רגילים לבין סכום הוצאות המסים שזקפו לרווח
והפסד ,מוסבר להלן :
לשה שסתיימה ביום  31בדצמבר
2019
2017
2018
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
50,495
53,389
63,335

רווח לפי מסים על ההכסה

ד.

שיעור המס הסטטוטורי

23.0%

23.0%

24.0%

מס מחושב על בסיס שיעור המס הסטטוטורי

14,567

12,279

12,119

מס בגין:
שים קודמות
הפסדים לצרכי מס שלא זקפו בגים מסים דחים,
טו
יצול של הפסדים שבגים לא וצרו בעבר מסים
דחים
חלק ברווחי חברות המטופל ו ת לפי השווי המאזי שלא
ערכה בגים עתודה למסים דחים
הוצאות שאין מותרות ביכוי ,הכסות פטורות ,או
התחייבות בשעורי מס מיוחדים והפרש בתיאום
כסים והון ותיאום מקדמות מס הכסה ,טו
הוצאות שאין מותרות ביכוי בגין הפחתת מויטין
אחר

247

5

) ( 112

2,553

3,119

3,326

-

732

-

) ( 19,327

) ( 17,284

) ( 16,754

2,867
485

1,339
735
56

1,461
) ( 298

הוצאות )הכסות( מסים על ההכסה בדוח רווח
והפסד

1,392

981

) ( 258

מידע וסף
)(1

שומות מס
) א ( החברה
)  (1על פי הוראות הדין ,שומות עצמיות שהוגשו על ידי החברה עד שת  2014חשבות כסופיות
)בכפוף למועדי הגשת הדוחות וקביע ו ת תקופת ההתיישות על פי דין( .
)  (2ליום  31בדצמבר  , 2019יתרת ההפסדים ) בעיקר הפסדי הון( לצורכי מס של החברה ,
המועברת לתקופות הבאות  ,מסתכמת בסך של כ  595 -מיליון ש"ח )לי ו ם  31בדצמבר - 2018
כ  590 -מיליון ש"ח(  .לא זקף כס מס בגין הפסדים אלו.
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לידר החזקות והשקעות בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים
ביאור  - 21מסים על ההכסה )המשך(
ד.

מידע וסף
)(1

שומות מס
)ב(

לידר דל"ן )  ( 2006בע"מ )"לידר דל"ן"(
לידר דל"ן היה חברה בבעלות מלאה של החברה  ,שכון למועד זה לא מתקיימת בה פעילות
כלשהי  .בחודש אפריל  2017קיבלה לידר דל"ן שומות מס לפי מיטב השפיטה בהתאם לסעיף
) 145א() )( 2ב( לפקודת מס הכסה ,בגין השים ") 2015-2013שומות המס"( .בהתאם לשומות
ה מס דרש ה לידר דל"ן לשלם תשלו ם מס הכסה בסכום כולל של כ  8.7 -מ י ליוי ש"ח )לא
כולל הפרשי הצמדה וריבית( בגין אי התרת קיזוז ה פסדי ם.
לידר דל"ן חלקה על עמדת מס הכסה הן לגבי עצם החיוב והן לגבי פרטיו ,ובחודש יוי 2017
הגישה השגה על שומות המס .
בחודש דצמבר  , 2018חתמו לידר דל"ן ,החברה ומס הכסה על הסכם שומה לפיו:
 יתרת ההפסד העסקי המועבר לסוף שת  2015של לידר דל"ן יתאפס .
 יתרת המחיר המקורי של מיות לידר איטרשיול בידי לידר דל"ן תעמוד על אפס .
 חוב המס הסופי לשות השומה יעמוד על סך של  3.5מיליון ש"ח )כולל קרן  ,ריבית
והפרשי הצמדה( .
 ה וסכם בין הצדדים ,כי חבות מס בסך של  3.5מיליון ש"ח )להלן " -סכום המס"(
תשולם אך ורק מתוך תמורה בגין מכירת מיות לידר איטרשיול )ככל ותהיה( .
 לשם הבטחת סכום המס כאמור ,יקבל מס הכסה שיעבוד של מיות לידר
איטרשיול המוחזקות ע"י לידר ד ל"ן .
 החברה תוותר על המקדמות על חשבון הוצאות עודפות ששילמה עד וכולל שת המס
 2013בסך כ  0.6 -מיליון ש"ח.
 להסדר האמור לא הייתה כל השפעה על דוחותיה הכספיים של החברה שכן השקעתה
בלידר איטרשיול הופחתה במלואה בשת . 2011

)ג(

אטראו
)  (1על פי הוראות הדין ,שומות עצמיות שהוגשו על ידי אטראו עד שת  2014חשבות כסופיות
)בכפוף למועדי הגשת הדוחות וקביע ו ת תקופת ההתיישות על פי דין( .
)  (2ליום  31בדצמבר  , 2019ל אטראו הפסדים עסקיים מועברים לשים הבאות בסך של כ 22 -
מיליון ש"ח )  31בדצמבר  2018כ  18 -מיליון ש"ח(  .לא זקף כס מס בגין הפסדים אלו .

)ד(

גמל
)  (1שומות סופיות התקבלו על ידי גמל עד שת  . 2016בחברה בת בארה"ב התקבלו שומות סופיות
עד שת . 2015
)  (2ליום  31בדצמבר  , 2019לגמל הפסדים מועברים לשים הבאות )בעיקר עסקיים( בסך של כ -
 14.2מיליון ש"ח )  31בדצמבר  2018כ  16.7 -מיליון ש"ח(  .בגין הפסדים אלו זקפו מסים
דחים בסך של כ  2.3 -מיליון ש"ח.
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לידר החזקות והשקעות בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים
ביאור  - 21מסים על ההכסה )המשך(
ד.

מידע וסף )המשך(
)(2

חקיקה
)א(

תוצאותיהן של החברה והחברות הבות שלה בישראל ,מדדות לצ ו רכי מס בערכים ומיליים.

)ב(

הכסות החברה והחברות הבות בישראל חייבות במס חברות בשיעור רגיל .
בחודש יואר  , 2016פורסם החוק לתיקון פקודת מס הכסה )מס'  ,( 216התשע"ו  , 2016 -אשר
קבע הפחתה של מס החברות ,החל משת המס  2016ואילך ,משיעור של  26.5%לשיעור של
. 25%
בחודש דצמבר  2016פורסם ברשומות חוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוי חקיקה להשגת יעדי
התקציב לשות התקציב  2017ו  ,( 2018 -התשע"ז –  2016אשר קבע  ,בין היתר ,עדכון שיעור מס
החברות לשיעור של  24%בשת  2017ולשיעור של  23%בשת  2018ואילך.
על גמל חלות הטבות המס במסלול של "מ פעל מועדף" ,לפיהן שיעור המס שחל על הכסות
מועדפות היו . 16%

)ג(

מסוי על החברות הפ עילות בקרואטיה
השקעות לידר קרואטיה בכסי דל"ן בקרואטיה מבוצעות באמצעות חברות קרואטיות בהן
יש ללידר קרואטיה החזקות.
על החברות הקרואטיות חלה חובת תשלום מס בחו"ל בהתאם לדיי המס המקומיים .החבות
במס של החברות היה בגין רווח ממכירת כס ,או לחלופין ,בגין דמי שכירות שיתקבלו מכס
ביכוי הוצאות אשר הוצאו בקשר ישיר עם הכסים.
הפסדים לצרכי מס של החברות הקרואטיות יתים להעברה למשך  5שים  .חלוקת דיבידד
בין החברות הקרואטיות לבין לידר קרואטיה איה כפופה ליכוי מס במקור  ,בהתאם
להוראות אמת המס בין הולד לקרואטיה .
על הכסות של החברות הקרואטיות המחזיקות דל"ן חל מס הכסה בקרואטיה בשיעור של
כ  . 18% -במכירת דל"ן ע"י החברות הקרואטיות יוטל מס רווח הון בקרואטיה בשיעור של
 . 18%שיעור מס ערך מוסף בקרואטיה היו . 25%

)ד(

מסוי חבר ת ההחזקה ההולדית )לידר קרואטיה (
שיעור המס הרגיל בהולד ,החל על דיבידדים ועל רווחי הון הוא בין  19%ל  25% -אולם,
דיבידדים ורווחי הון עשויים להיות פטורים ממס חברות בהולד ,בהתאם לפטור ההשתתפות
ההולדי )  .( Participation Exemptionעל מת ליהות מפטור ההשתתפות ההולדי ,יש
לעמוד בתאים מסוימים .

)(3

השפעת אימוץ תקי ה  IFRS -בישראל על חבות המס

החברה עורכת את דוחותיה הכספיים ,החל מיום  1ביואר  , 2008לפי תקי ה . IFRS -
תקי  IFRSשוים מ כללי חשבואות מקובלים בישראל ,ובהתאם לכך ,עריכת דוחות כספיים לפי תקי
 IFRSעשויה לשקף מצב כספי ,תוצאות פעולות ותזרימי מזומים שהים שוים מהותית מאלה המוצגים
לפי כללי חשבואות מקובלים בישראל.
בהתאם ל הוראות חוק שפורסמו בשים  2012 , 2010ו ) 2014 -להלן  -הורא ו ת השעה( ,בקביעת ההכסה
החייבת לצ ו רכי מס לגבי שות המס  2007עד  , 2013לא יחול תקן חשבואות מס פר  29ש ל המוסד
הישראלי לתקיה בחשבואות ,אף אם הוחל בדוחות הכספיים לגבי שות המס האמורות .משמעות
הורא ו ת השעה היא שתקי ה  IFRS -לא יחולו הלכה למעשה בעת חישוב הרווח המדווח לצ ו רכי מס בגין
שות המס האמורות.
במהלך שת  , 2014פורסם תזכיר חוק מעודכן לתיקון פקודת מס הכסה )להלן  -תזכיר החוק( הובע
מיישום תקי ה  IFRS -בדוחות הכספיים .תזכיר החוק מאמץ ככלל את תקי ה  . IFRS -יחד עם זאת ,
בהתאם לתזכיר החוק הוצעו מספר תיקוים לפקודת מס הכסה ,אשר יהא בהם להבהיר ולקבוע את
אופן חישו ב ההכסה החייבת לצ ו רכי מס במקרים שקיימת אי בהירות ותקי ה  IFRS -אים עולים בקה
אחד עם עקרוות שיטת המס בישראל .הליכי החקיקה בעיין תזכיר החוק טרם הושלמו וספק אם
יסתיימו בעתיד הקרוב.
ג 58 -

לידר החזקות והשקעות בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים
ביאור  - 21מסים על ההכסה )המשך(
ד.

מידע וסף )המשך(
)(3

השפעת אימוץ תקי ה  IFRS -בישראל על חבות המס )המשך(

עקב אי השלמת הליכי החקיקה בעיין תזכיר החוק  ,מעריכה ההלת החברה כי הוראות השעה שקבעו
לשים  2007עד  2013תוארכה בסופו של דבר גם לשים  2014עד  . 2019בשל כך  ,צופה ההלת החברה
בשלב זה כי החקיקה החדשה לא תחול על שות המס שקודמות לשת המס . 2020
בהתחשב בהוראות השעה החלות על שות המס  2007עד  2013ובהערכת החברה לגבי ההיתכות
להארכתן גם לשים  2014עד  , 2019כאמור לעיל  ,חישבה החברה את הכסתה החייבת לצ ו רכי מס לש ו ת
המס  2008עד  2019בהתבסס על התקיה החשבואית הישראלית שה י יתה קיימת ערב אימוץ תקי ה -
 IFRSבישראל ,בכפוף להתאמות מסוימות.
ביאור  - 22הון מיות ,קרות הון ועודפים
א.

ההרכב
מספר המיות
רשום
ליום  31בדצמבר
2018
2019
מיות רגילות ללא ע( 1 ) ..

1,400,000,000

1,400,000,000

מספר המיות
מופק ופרע
ליום  31בדצמבר
2018
2019
470,334,765

470,334,765

)  ( 1סחרות בבורסה ליירות ערך בתל  -אביב לפי  0.619ש"ח למיה ליום  31בדצמבר  . 2019בסמוך
למועד חתימת הדוחות המיות סחרות במחיר של  0.47ש"ח למיה .
ב.

מיות רדומות
כון לתאריך הדוחות הכספיים החברה מחזיקה ב  828,459 -מיות של החברה .המיות הין מיות רדומות
כהגדרתן בחוק החברות ,התש"ט . 1999 -

ג.

אופציות לעובדים
ביום  31בדצמבר  , 2013החליט דירקטוריון החברה על העקת  23,218,150כתבי אופציה בלתי סחירים
ובלתי עבירים של החברה ) בסעיף זה " -כתבי האופציה" או "האופציות"( ,היתים למימוש לעד
 23,218,150מיות רגילות של החברה )במגון מימוש טו  ,כמפורט להלן(  ,ללא תמורה ,בהתאם לתכ ית
אופציות שאושרה על ידי הדירקטוריון באותו מועד )"תכית האופציות" או "התכית"(.
היצעים על פי התכית היו עובדי החברה ו/או חברות קשורות שלה ,בייהם  3ושאי משרה בחברה כמפורט
להלן )כל היצעים בתכית האופציות" :היצעים" ,וכל אחד מהם" :היצע"( .הקצאת כתבי האו פציה
לושאי המשרה אושרה על ידי הדירקטוריון לאחר קבלת אישור ועדת התגמול של החברה.
בין היצעים כלל גם מכ "ל החברה )"המכ"ל"( ,לו הוקצו  9,287,260כתבי אופצי ה )מתוך סך כתבי
האופציה המוקצים ליצעים כאמור לעיל ( .כתבי האופציה האמורים מומשו במלואם בחודש יואר . 2020
שי ושאי המשרה הוספים להם הוקצו כתבי אופציה הים סמכ "ל הכספים של החברה  ,לו הוקצו
 7,894,171כתבי אופציה ) כתבי האופציה האמורים מומשו במלואם בחודש יואר  ( 2020וחשבת החברה ,
לה הוקצו  1,857,452כתבי אופציה )אשר מומשו במלואם כון ליום  31בדצמבר . ( 2017
האופציות יתות למימוש על בסיס מרכיב ההטבה הגלום במימוש ן )"מימוש טו "( .מחיר המימוש לא
ישולם בפועל לחברה במועד מימוש האופציות ,והחברה תקצה מיות שערכן ,על פי מחירן בבורסה ,משקף
את מרכיב ההטבה הגלום באותן אופציות שימומשו.
במהלך שת  2017מומשו  3,911,568כתבי אופציה ל  2,564,311 -מיות של החברה ,אשר מכרו בבורסה או
מחוץ לבורס ה .
יתרת מיות המימוש ליום  31בדצמבר ) 2019בהחה שיוקצו כל מיות המימוש  ,בהתעלם ממגון המימוש
טו  ,כאמור לעיל ( מהוות כון ליום  31בדצמבר  2019כ  2.75% -מהון המיות ומזכויות ההצבעה בחברה ,
בהחה של מימושם המלא של כל כתבי האופציה ) חלקו של מכ "ל החברה כ . ( 1.9% -
יתרת כתבי האופצי ה ליום  31בדצמבר  2019הי י תה  12,996,686כתבי אופציה.
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לידר החזקות והשקעות בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים
ביאור  - 22הון מיות ,קרות הון ועודפים )המשך(
ג.

אופציות לעובדים )המשך(
בחודש יואר  2020מומשו  12,996,686כתבי אופציה  ,אשר היוו את יתרת כתבי האופצי ה  ,ל 9,594,594 -
מיות של החברה ,אשר חלקן מכרו בבורסה או מחוץ לבורסה וחלקן מוחזקות על ידי מכ"ל החברה
וסמכ"ל הכספים של החברה ) חלקו של מכ "ל החברה כון לסמוך למועד החתימה על הדוחות הכספיים
היו כ . ( 1% -
מועדי מימוש כתבי האופציה
זכאות היצעים ל כתבי האופציה היתה ב  3 -מות שוות )בקירוב( ,וק מה לכל אחד מהיצעים ביום 12
לפברואר של כל אחת מהשים  . 2017 – 2015כתבי האופציה היו יתים למימוש החל ממועד זכאות
היצעים להם  ,ועד לחלוף  72חודשים ממועד ההקצאה ,אלא אם פקעו קודם לכן על פי הוראות ה תכית .
התמורה ומחיר המימוש
כתבי האופציה ה ועקו ליצעים ללא קבלת תשלום כלשהו מהיצעים.
מחיר המימוש של כל כתב אופציה היו  17.5אגורות )"מחיר המימוש "( ,והוא יותאם במקרה של חלוקת
דיבידד במזומן שהמועד הקובע לחלוקתו יהא החל מיום  1.1.2014ואילך ולאחר שהוקצו כתבי אופציה
על פי התכית  .מחיר המימוש איו צמוד למדד .
עפ"י מודל בלק ושולס כפי שחושב במועד י ההקצאה ,הערך הכלכלי של כל כתב אופציה כאמור  ,היה בין
כ  10.89 -לכ  12.37 -אגורות .שווי כל כתבי האופציה ה"ל שחושב בהתאם לוסחת  B&Sהיה כ  2.6 -מיליון
ש"ח )כ  1.1 -מיליון ש"ח חלקו של מכ"ל החברה(  ,אשר  זקף כהוצאה על פי תקופת ההבשלה ) - 2014
.( 2017

ד.

דיבידד
בשטר האמות שחתם עם האמן למחזיקי אגרות החוב )סדרה ז ' ( קיימות מגבלות העשויות להשפיע על
יכולתה של החברה לחלק דיבידד בעתיד.
ראו גם ביאור  20ד' .

ביאור  - 23התקשרויות  ,שעבודים  ,ערבויות ו התחייבויות תלויות
א.

התקשרויות
)(1

החברה
)א( ביום  29במר ס  2020א י ש ר ה ועדת הביקורת של החברה והל לסיווג עסקה זיחה  ,לפיו :
ככלל  ,עסקת בעל עיין שסווגה כעסקה שאיה חריגה ,תסווג כעסקה זיחה במקרה בו היחס
הבדק במסגרת אמות המידה הכמותיות הרלבטיות ,המפורטות להלן  ,המחושבות לאותה עסקה
איו עולה על  0.5%והיא תיחשב כעסקה שאיה זיחה אם היחס הבדק במסגרת אחת או יותר
מאמות המידה הרלבטיות כאמור עולה על ") 0.5%חזקת הזיחות"( .אמות המידה ייבחו על
בסי ס הדוחות הכספיים המאוחדים ,השתיים או הרבעויים  ,לפי העיין  ,של החברה והתוים
הכלולים בהם.
 (1ברכישת כס קבוע )"כס שאיו שוטף"(  -יחס כסים  -היקף העסקה מול סך כל הכסים
בדוח על המצב הכספי הכלול בדוחות הכספיים המאוחדים האחרוים של החברה;
 (2במכירת כס קבוע )"כס שאיו שוטף"(  -יחס כסים )המבחן בסעיף  1לעיל( וכן יחס רווחים
 הרווח/ההפסד מהעסקה מול הר ווח או ההפסד השתי )קרי  -לארבעה רבעוים( הממוצעלפי  12רבעוים אחרוים שפורסמו לגביהם דוחות כספיים מאוחדים ,סקורים או מבוקרים,
של החברה .לעיין זה ,הרווח/הפסד מהעסקה והרווח/הפסד בכל רבעון יובאו בחשבון
בערכם המוחלט;
 (3בקבלת הלוואה ,מתן הלוואה ,העמדת ערבות או קבלת ערבות  -יחס כסים )המבחן בסעיף
 1לעיל(;
 (4ברכישת/מכירת מוצרים )למעט כס קבוע( ושירותים  -היקף העסקה מול סך ההכסות
ממכירות ושירותים בארבעת הרבעוים האחרוים שפורסמו לגביהם דוחות כספיים
מאוחדים של החברה;
 (5במקרים אחרים  ,או במקרים בהם לדעת סמכ "ל הכספים של החברה אמות המידה שצויו
לעיל אין מתאימות לבחית עסקת בעל העיין הדוה  ,תוכל ועדת הביקורת להגדיר פרמטר
רלווטי אחר ו  /או וסף ויקבע האם היחס בין היקף העסקה לבין הפרמטר הרלווטי ) אחד
או יותר ( לבחית אותה עסקה היו בשיעור הקטן מ  , 0.5% -ובהתאם תתקבל החלטה אודות
הגדרתה של עסקה זו כעסקה זיחה.
ג 60 -

לידר החזקות והשקעות בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים
ביאור  - 23התקשרויות  ,שעבודים  ,ערבויות ו התחייבויות תלויות )המשך(
א.

התקשרויות )המשך(
)(1

החברה )משך(
)א( )המשך( :
זיחות העסקה תיבחן גם בהיבט האיכותי .הבחיה האיכותית עשויה להוביל לסתירת חזקת
הזיחות הובעות מהבחיה הכמותית .במסגרת הבחיה האיכותית עשויות להישקל משמעויותי ה
והשלכותי ה של העסקה לגבי החברה באחד או יותר מההיבטים הבאים:
כרוכים ב ה סיכוים או חשיפות משמעותיים.
(1
במסגרת ה כסים לתחום פעילות חדש ומשמעותי ,או יוצאים מתחום פעילות קיים
(2
משמעותי.
גילוי ה עשוי להביא ,בוודאות סבירה ובהתבסס על יסיון העבר ,לשיוי משמעותי במחיר
(3
יירות הערך של החברה.
היא עשוי ה להשפיע על עמידת החברה בדרישות רגולטור יות משמעותיות ,באמות מידה
(4
פיסיות משמעותיות ,העשויות להקשות באופן מהותי על החברה ,או בדרישות חוזיות
משמעותיות אחרות.
עסקאות בעלי עיין פרדות שמתקיימת בייהן תלות ,באופן שבפועל הן מהוות חלק מאותה
התקשרות ,תיבחה כעסקה אחת לצורך בחית הזיחות  .זיחותן של עסקאות המבוצעות באופן
תדיר ,קבוע וחוזר לאורך תקופה )אף אם אין תלות בייהן( תיבחן על  -פי היקף העסקאות השתי
בשה קלדרית  .בעסקאות רב שתיות יחושב היקף העסקה לצרכי בחית הזיחות על בסיס שתי
)לפי שה קלדרית ( .בחיה של שיקולים איכותיים עשויה להוביל לסתירת חז קת הזיחות .
)ב( החברה שוכרת מצד ג' שטחי משרדים בבין "פלטיום" ברח' הארבעה  21בתל אביב ,לרבות
שטחים לווים הכוללים חיות ומחסן  ,בסכומים שאים מהותיים .תקופת השכירות הוכחית היה
עד סוף חודש יוי  2024אם אופציה להארכה עד לסוף חודש יוי  . 2030חלק מהשטח ששוכרת
החברה מושכר על ידה בשכירות משה לצדדים שלישיים ,לרבות חברות בות ו צדדים קשור ים ,
בתאים המקבילים לתאי השכירות הראשית של החברה .

ב.

שעבודים וערבויות

)  ( 1להלן רשימת שעבודי החברה כון למועד דוח זה :
)א(

שעבוד לטובת בק לאומי
)  (1משכון קבוע ראשון בדרגה מיום  17בדצמבר ) 2012אשר רשם ביום  25בדצמבר  ( 2012על 180
מיות של לידר קרואטיה  ,המהוות כון למועד המשכון ולמועד דוח זה  100%מההון המופק
והפרע של לידר קרואטיה  ,לרבות על זכויות לוות להן כמפורט בשטר המשכון .

)ב(

שעבודים לטובת משמרת חברה לשירותי אמות בע"מ  ,האמן למחזיקי אגרות החוב )סדרה ז ' (
)  (1שעבוד קבוע ,יחיד ,ראשון בדרגה מיום  12בובמבר ) 2019אשר רשם ביום  17בובמבר , ( 2019
ללא הגבלה בסכום ,לטובת האמן עבור מחזיקי אגרות החוב על מלוא זכויות החברה מכל מין
וסוג ,בקשר עם חשבון האמות על כל תתי חשבוותיו ועל המופקד בו לרבות:
א  .תמורת ההפקה אשר תופקד בחשבון האמות )התמורה שוחררה לידי החברה לאחר
שהתקיימו התאים לשחרורה(.
ב  3,324,427 .מיות רגילות של אטראו ,המהוות למועד דוח זה כ  22.6% -מהוה המופק של
אטראו  ,לרבות זכויות לוות להן וזכויות שיגיעו מאטראו בגין המיות המשועבדות  ,כמפורט
במסמכי השעבוד  .שווי המיות כון ליום  31בדצמבר  2019היו כ  233 -מיליון ש"ח
)  (2שעבוד שוטף  ,יחיד  ,ראשון בדרגה מיום  12בובמבר ) 2019אשר רשם ביום  17בובמבר ,( 2019
ללא הגבלה בסכום על כל הכספים ו  /או הפיקדוות ו  /או יירות הערך שיופקדו מעת לעת
בחשבון האמות )כהגדרתו באגרת החוב( וכל תמורה שתתקבל בגים  ,לרבות פירותיהם והכל
כמפורט באגרת החוב.
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לידר החזקות והשקעות בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים
ביאור  - 23התקשרויות  ,שעבודים  ,ערבויות ו התחייבויות תלויות )המשך(
ג.

התחייבויות תלויות )המשך(

)  ( 1החברה )המשך(
תביעות פלדמן :
ביום  7באפריל  2017הגישו זיל פלדמן ,בעל השליטה בפולאר השקעות בע"מ ותאגיד קשור אליו )יחד
בסעיף זה – "פלדמן"( לבית המשפט המחוזי בתל אביב תביעה כגד החברה ושלושה יחידים אשר כיהו
בעבר כושאי משרה בחברה ו/או בחברות בות )"היחידים"( .סכום התביעה היו  50מיליון ש"ח )אם כי
לטעת פלדמן סכום הזק היו  200מיליון ש"ח והתביעה הועמדה על סך של  50מיליון ש"ח לצרכי אגרה(.
טעות פלדמן כגד החברה ו היחידים עיין בעסקה שחתמה בסוף שת  2006במסגרתה הוקצו לפלדמן
ו/או לתאגיד קשור אליו מיות של פולאר השקעות ,אשר היוו לאחר הקצאתן כ  40% -מהון המיות של
פולאר השקעות .לטעת פלדמן ,במסגרת העסקה הציגו בפיו החברה והיחידים מצגי שווא ביחס לשוויה
הכלכלי של פולאר השקעות ,לרבות ביחס לפרויקט הולילד .יחד עם כתב ההגה שהוגש במסגרת התביעה,
הגישו החברה ו שיים מ היחידים )המיוצגים יחד עמה( הודעות צד ג ' כגד פולאר השקעות וכגד מר דב
וייס )ההודעה כגד מר וייס מחקה בהחלטת בית המשפט ולאחר קבלת ערעור בושא הוגשה הודעה
מתוקת( .ההליכים בתביעה עוכבו מעת לעת בשל התהלות הליכי ערעור בקשר עם תביעה קודמת
שעילותיה זהות .בעקבות החלטה מחודש יוי  2018בדבר מחיקת הער עור בקשר עם התביעה הקודמת,
הוסר עיכוב ההליכים בתביעה זו  .בהחלטתו מחודש דצמבר  2019דחה בית המשפט בקשה לסילוק התביעה
שהוגשה על ידי החברה והיחידים המיוצגים יחד עמה .במהלך שת  2019התקיימו הליכים מקדמיים
בתביעה ,אשר עודם משכים כון למועד דוח זה .ישיבת קדם משפ ט וספת בתיק קבעה לחודש מאי . 2020
להערכת יועציה המשפטיים של החברה ,האפשרות שיתן פסק דין בתביעה זו כגד החברה )ושיים
מ היחידים  ,המיוצגים יחד עמה( ,מוכה מ . 50% -
החברה לא ביצעה הפרשה בגין התביעה האמורה בדוחותיה הכספיים.

ביאור  - 24הכסות ממכירות
ההרכב
לשה
שסתיימה
ביום 31
בדצמבר
2019
אלפי ש"ח
120,770
32,837
153,607

מכירות בחו"ל
מכירות בארץ
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ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים
ביאור  - 25עלות המכר ושירותי ברוקראג' בין בקאי
ההרכב
לשה שסתיימה ביום  31בדצמבר
2019
2017
2018
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
שירותי ברוקראג' בין בקאי
שכר עבודה ולוות
תקשורת
פחת
דמי שכירות ואחזקה
אחרות

6,014
1,671
250
297
1,222
9,454

6,108
1,707
178
540
931
9,464

7,036
2,075
326
477
750
10,664

63,656
20,879

-

-

2,645
2,901
919
1,454
3,255
11,174

-

-

-

-

פחת
סך עלות המכירות והעיבוד

4,121
99,830

-

-

סך עלות המכר ושירותי ברוקראג' בין בקאי

109,284

9,464

10,664

עלות המכר
חומרים שצרכו
שכר עבודה ולוות כולל שירותי עבודה
הוצאות חרושת:
אחזקה וביטוח
חשמל ,מים ודלק
ארוה ואחזקת מבה
פחת בגין כסים בחכירה
אחרות

ביאור  - 26הוצאות מחקר ופיתוח
ההרכב
לשה
שסתיימה
ביום 31
בדצמבר
2019
אלפי ש"ח
758
59
704
69
) ( 516
1,074

שכר עבודה ולוות
חומרים שצרכו
קבלי משה
שוות
ביכוי – מעקים והשתתפויות

ג 63 -
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ביאור  - 27הוצאות מכירה ושיווק
ההרכב
לשה
שסתיימה
ביום 31
בדצמבר
2019
אלפי ש"ח
11,140
1,805
5,955
1,534
1,431
1,440
7,260
543
1,063
32,171

משכורות והוצאות בקשר לעובדים
סיעות לחו"ל
עמלות לסוכים
שיווק וקידום מכירות
ארוה ואחזקת מבה
פחת בגין כסים בחכירה
הובלות ללקוחות
ביטוחים
אחרות

ביאור  - 28הוצאות ההלה וכלליות
ההרכב
לשה שסתיימה ביום  31בדצמבר
2019
2017
2018
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
16,332
579
4,590
2,734
1,213
1,976
27,424

שכר עבודה והוצאות לוות
שכר דירקטורים ) *(
שכר דירה ואחזקה ,תקשורת ושרותי מידע
שירותים מקצועיים
פחת והפחתות
אחרות

6,643
542
1,602
1,328
71
1,076
11,262

6,362
570
1,369
1,517
123
1,952
11,893

) * ( כולל בעלי עיין וחברות קשורות  -ראו ביאור . 32
ביאור  - 29הוצאות והכסות מימון
ההרכב
לשה שסתיימה ביום  31בדצמבר
2019
2017
2018
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
הוצאות מימון:
הלוואות ואשראי לזמן קצר
הלוואות והתחייבויות לזמן ארוך ,אגרות חוב ואגרות חוב
להמרה
בגין כסים פיסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד
הוצאות ריבית בגין כסים בחכירה
הפסד מהפרשי שער ,טו
אחרות
הכסות מימון:
פ י קדוות ויתרות לזמן קצר
אחרות
ג 64 -

1,117

-

-

15,001
174
1,780
810
1,318
20,200

9,531
1,829
-

8,861
655
-

688
12,048

397
9,913

56
264
320

33
1,144
1,177

32
1,722
1,754

לידר החזקות והשקעות בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים
ביאור  - 30מידע על מגזרי פעילות עסקיים
כללי

א.

ההלת הקבוצה קבעה את מגזרי הפעילות על בסיס הדיווחים הפימיים  ,אשר סקרים על ידי מקבל ההחלטות
התפעוליות הראשי  ,והמשמשים לשם קבלת החלטות אסטרטגיות .ההל ת הקבוצה בוחת את ביצועי מגזרי
הפעילות על בסיס הרווח )הפסד( מפעולות.
התוים לגבי מגזר התעשייה מתייחסים ל  50% -מהיקף הפעילות המבוצעת במגזר זה על ידי החברה בשליטה
משותפת מתכות פיקלשט י ין ו עד ליום  31במרס  2019ל  30% -מהיקף הפעילות המ בוצעת במגזר זה על ידי קבוצת
גמל והחל מיום זה ל  100% -מהיקף פעילות ה  ,בהתאם לאופן הצגת פעילות זו למקבל ההחלטות התפעוליות
הראשי של הקבוצה .
מידע על הרווח והפסד

ב.

לשה שסתיימה ביום  31בדצמבר 2019
דל"ן

שוק ההון

תעשייה

התאמות ) * (

סך הכל

אלפי ש"ח
סך הכסות
חלק החברה ברווחי )הפסדי( חברות המטופל ו ת לפי
השווי המאזי  ,טו
רווח מרכישה במחיר הזדמותי ומהשגת שליטה
בחברה משותפת
רווח )הפסד( כסים פיסים בשווי הוגן דרך רווח או
הפסד
הכסות )הוצאות( מימון ,טו
עלות המכר ושירותי ברוקראג' בין בקאי
הוצאות מחקר ופיתוח
הוצאות מכירה ושיווק
הוצאות ההלה וכלליות
ירידת ערך מלאי מקרקעין
הוצאות אחרות
מסים על ההכסה

13,908

-

220,680

) ( 66,576

168,012

84,510

-

-

) ( 478

84,032

-

-

14,014

-

14,014

) ( 545
) ( 9,454
) ( 5,332
) ( 459

78
) ( 315
) ( 13,586
35
-

) ( 7,173
) ( 155,201
) ( 1,180
) ( 36,595
) ( 19,359
) ( 99
) ( 1,067

238
) ( 12,240
55,371
106
4,424
) ( 2,418
468
54
134

238
) ( 19,880
) ( 109,284
) ( 1,074
) ( 32,171
) ( 27,424
) ( 13,118
) ( 10
) ( 1,392

תוצאות מגזר

82,628

) ( 13,788

14,020

) ( 20,917

61,943

לשה שסתיימה ביום  31בדצמבר 2018
דל"ן

שוק ההון

תעשייה

התאמות ) * (

סך הכל

אלפי ש"ח
סך הכסות
רווח )הפסד( כסים פיסים בשווי הוגן דרך רווח או
הפסד
ירידת ערך מלאי מקרקעין
ירידת ערך השקעה בחברה בשליטה משותפת
חלק החברה ברווחי )הפסדי( חברות המטופל ו ת לפי
השווי המאזי  ,טו
הכסות )הוצאות( מימון ,טו
הוצאות תפעול ,ההלה וכלליות
מסים על ההכסה

15,325

-

117,989

) ( 116,288

17,026

-

) ( 613
-

) ( 6,340

) ( 459
224
-

) ( 459
) ( 389
) ( 6,340

76,047
105
) ( 14,877
) ( 903

73
) ( 335
-

) ( 273
) ( 2,800
) ( 117,190
) ( 141

) ( 626
) ( 8,249
111,676
63

75,148
) ( 10,871
) ( 20,726
) ( 981

תוצאות מגזר

75,697

) ( 875

) ( 8,755

) ( 13,659

52,408

)*(

ההצגה במגזרים היה לפי כללי חשבואות מקובלים ,למעט מגזר התעשייה ,בו אופן הצגת תוצאות המגזר
למקבל ההחלטות התפעולי הראשי עשה בתוספת חלקה בהכסות ובהוצאות של מתכות פיקלשטיין ,חברה
בשליטה משותפת  .עד ליום  31במרץ  , 2019מגזר התעשייה כלל גם את חלקה של החברה בהכ סות והוצאות
גמל ,שטופלה עד לאותו מועד כחברה בשליטה משותפת .
ג 65 -

לידר החזקות והשקעות בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים
ביאור  - 30מידע על מגזרי פעילות עסקיים )המשך(:
מידע על הרווח והפסד )המשך(

ב.

לשה שסתיימה ביום  31בדצמבר 2017
שוק
ההון

תעשייה

דל"ן

התאמות ) * (

סך הכל

אלפי ש"ח
סך הכסות
רווח מיירות ערך סחירים
רווח )הפסד( מהשקעות לזמן ארוך וכסים פיסיים
זמיים למכירה ,טו וירידת ערך מלאי מקרקעין
חלק החברה ברווחי )הפסדי( חברות בשליטה
משותפת  ,טו
הכסות )הוצאות( מימון ,טו
הוצאות תפעול ,ההלה וכלליות
מסים על ההכסה

13,091
-

-

102,014
-

) ( 100,139
1,745

14,966
1,745

-

) ( 5,189

-

135

) ( 5,054

69,888
1,429
) ( 16,694
276

79
) ( 511
-

) ( 130
) ( 2,666
) ( 99,816
11

) ( 204
) ( 7,001
94,464
) ( 29

69,554
) ( 8,159
) ( 22,557
258

תוצאות מגזר

67,990

) ( 5,621

) ( 587

) ( 11,029

50,753

) *(

ההצגה במגזרים היה לפי כללי חשבואות מקובלים ,למעט מגזר התעשייה ,בו אופן הצגת תוצאות המגזר
למקבל ההחלטות התפעולי הראשי עשה בתוספת חלקה בהכסות ובהוצאות של מתכות פיקלשטיין ,חברה
בשליטה משותפת  .עד ליום  31במרץ  , 2019מגזר התעשייה כלל גם את חלקה של החברה בהכסות והוצאות
גמל ,שטופלה עד לאותו מועד כחברה בשליטה משותפת .

ביאור  - 31רווח למיה
א  .בסיסי :
הרווח הבסיסי למיה מחושב על ידי חלוקת הרווח המיוחס לבעלים של החברה האם בממוצע המשוקלל של
מספר המיות הרגילות המופקות  ,למעט מיות רגילות שרכשו על ידי החברה כמיות .
לשה שסתיימה ביום  31בדצמבר
2019
2017
2018
אלפי ש "ח
רווח המיוחס לבעלים של החברה האם
התאמות בגין חברות מוחזקות
רווח ששימש בחישוב הרווח הבסיסי
הממוצע המשוקלל של מספר המיות הרגילות המופקות
)באלפים(

16,909
*
16,909

11,150
1
11,151

13,800
)(1
13,799

469,506

469,506

468,930

רווח בסיסי למיה )ש"ח(

0.036

0.024

0.029

* קטן מ . 1 -

ג 66 -

לידר החזקות והשקעות בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים
ביאור  - 31רווח למיה )המשך(
ב  .מדולל :
הרווח המדולל למיה מחושב על ידי התאמת הממוצע המשוקלל של מספר המיות הרגילות שבמחזור תוך
הכללת כל המיות הרגילות הפוטציאליות בעלות אפקט מדלל  .לחברה שתי קטגוריות של מיות רגילות
פוטציאליות בעלות אפקט מדלל  :אגרות חוב היתות להמרה למיות ואופציות למיות  .ההחה בחישוב
הרווח המדולל היא כי אגרות החוב בות ההמרה יומרו כולן למיות רגילות  ,והרווח טו מותאם כדי לבטל
את השפעת המימון פחות השפעת המס  .ביחס לאופציות למיות  ,מתבצע חישוב לקביעת מספר המיות שהיה
יתן לרכוש בשווי הוגן ) הקבע כממוצע שתי של מחיר השוק של מיות החברה ( באמצעות ערכן הכספי של
האופציות  ,בהתאם לתאי האופציות שטרם מומשו  .מספר המיות המחושב כאמור לעיל מושווה למספר
המיות שהיו מופקות בהחת מימוש האופציות .
לשה שסתיימה ביום  31בדצמבר
2017
2018
2019
אלפי ש "ח
רווח המיוחס לבעלים של החברה האם לפי דוחות רווח
והפסד  ,ששימש בחישוב הרווח הבסיסי למיה
התאמות בגין חברות מוחזקות
סך הכל רווח ששימש בחישוב הרווח המדולל למיה

16,909
) ( 1,149
15,760

11,150
) ( 1,053
10,097

13,800
) ( 925
12,875

לשה שסתיימה ביום  31בדצמבר
2019
2017
2018
ממוצע משוקלל של מספר המיות ששימשו בחישוב הרווח
הבסיסי למיה )באלפים(
התאמות בגין יירות ערך המירים ) *(
ממוצע משוקלל של מספר המיות ששימשו בחישוב הרווח
המדולל למיה )באלפים(
הרווח המדולל למיה )ש"ח(

469,506
7,741

469,506
4,674

468,930
5,828

477,247
0.033

474,180
0.021

474,758
0.027

) * ( בחישוב הרווח למיה לשים  2019 - 2017לא הובאו בחשבון איגרות החוב היתות להמרה ) סדרה ו '(,
מאחר שהשפעתן  -בהחה של דילול מלא  -היה אטי מדללת .
ביאור  - 32צדדים קשורים ובעלי עיין
א.

בעלת השליטה בחברה היה  , Dan David Foundationהמחזיקה בחברה באמצעות חברת ATE
 (" ATE ") Technology Equipment B.Vשבשליטתה ,אשר כון ל מועד אישור הדוחות בבעלותה כ -
 77.00%ממיות החברה.
אשי המפתח היהוליים של החברה )  - Key management personnelהכללים ,יחד עם גורמים אחרים,
בהגדרת "צדדים קשורים" האמורה ב  ( IAS 24 -כוללים את :חברי הדירקטוריון והמכ"ל.

ב.

מר ליאור בן ארצי )" בן ארצי "( מכהן כמכ"ל החברה החל מחודש מאי  2013וכן מכהן כ מכ"ל אטראו
)החל מחודש יולי  ( 2016ו כ דירקטור ו/או כיו"ר דירקטוריון בחברות בשליטת החברה  .בוסף ,החל מחודש
אוגוסט  2018מכהן גם כמכ"ל הזמי של גמל ,עד לאיתור מכ" ל קבוע ; מר יצחק אפלויג )"אפלויג"( מכהן
כיו"ר דירקטוריון פעיל של החברה ו יו "ר דירקטור יון פעיל ב אטראו  ,וכן כדירקטור ו/או כיו"ר דירקטוריון
בחברות אחרות בשליטת החברה.
לפרטים אודות הסכמי ההעסקה עם בן ארצי ואפלויג ,ראו להלן .

ג 67 -

לידר החזקות והשקעות בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים
ביאור  - 32צדדים קשורים ובעלי עיין )המשך(
ג.

אפלויג מכהן כיו "ר דירקטוריון החברה החל מיום  . 4.10.2010אפלויג מחזיק בכ  1% -ממיות  . ATEלמיטב
ידיעתה של החברה ,קשור אפלויג בהסכם עם  ATEולפיו מר אפלויג זכאי לתגמול מ  , ATE -אשר חלקו
היו תגמול משתה הגזר מביצועי כלל החברות המוחזקות על ידי ) ATEלרבות החברה(.
) (1

עד ליום  3באוקטובר  2019ה ועסק אפלויג ב חברה על פי הסכם העסקה )בסעיף זה – "הסכם
ההעסקה"( ,שהארכתו אושר ה לאחרוה על ידי האסיפה הכללית של החברה ביום  26באוקטובר , 2016
לאחר אישור ה על ידי ועדת התגמול של החברה )ביום  12בספטמבר  ( 2016ועל ידי דירקטוריון החברה
)ביום  15בספטמבר  .( 2016תקופת ההסכם האמור לא הוארכה עקב אי קבלת הרוב הדרש לשם כך
באסיפה הכללית של החברה שערכה ביום  13ביואר . 2020

) (2

הסכם ההעסקה עמד בתוקפו לתקופה בת שלוש שים  ,החל מיום  4באוקטובר  . 2016תאי ההסכם
זהים לתאי הסכם ההעסקה של אפלויג אשר היו בתוקף במשך תקופה בת  3שים הח ל מיום 4
באוקטובר  , 2013למעט האפשרות שוספה להפחתת היקף המשרה ,כמפורט בס עיף  4להלן .כל צד
רשאי להביא את הסכם ההעסקה לידי סיום ב מתן הודעה מוקדמת בכתב בת תשעים יום.

) (3

בתקופת הסכם ההעסקה ,העלות החודשית לחברה בגין העסקתו של אפלויג היה כ  75 -אלפי ש"ח,
צמוד לעליית המדד לעומת מדד חודש אוקטובר ) 2009״עלות ההעסקה ״( .בשת  2019עלות ההעסקה
הממוצעת לחודש )בגין תקופה בת כ  9 -חודשים בשת  ( 2019עמדה על סך של כ  84 -אלפי ש"ח .בוסף,
רשמה החברה בדוחותיה הפרשה  ,בגין העסקתו של אפלויג ל רבעון הרביעי של שת  , 2019בסך של כ -
 160אלפי ש"ח  ,רא ן גם סעיף  8להלן.
"עלות ההעסקה ״ משמע ה  :כל התשלומים והעלויות שיהיו לחברה בגין ובקשר עם העסקת ו של אפלויג
על פי כל דין )לרבות והג( ,בגין שכר עבודה בצירוף תוספות היוקר שיחולו במשק כפי שתהייה מעת
לעת ,זכויות לוות ) לרבות חו פשה ,הבראה ,מחלה ,הפרשות לרבות לביטוח פסיוי לתגמולים
ולפיצויים ,לקרן השתלמות ,לאובדן כושר עבודה וכד ומה ( ,תשלומי מיסי ם ויכויי חובה )לרבות
ביטוח לאומי ,מס הכסה( וכיוצ״ב אך למעט תשלומים עבור החזר הוצאות )כאמור להלן (.

) (4

היקף ההעסקה על פי הסכם ההעסקה היה משרה מלאה )  .( 100%בהסכם קבע כי דירקטוריון החברה
יהא רשאי  ,בהסכמה עם אפלויג  ,להחליט על הקטת היקף המשרה ל  , 75% -ללא צורך בהבאת הושא
בשית בפי האסיפה הכללית של החברה  ,ובמקרה כזה תופחת עלות ההעסקה בהתאם  .במסגרת
ההסכם הובהר כי מר אפלויג עוסק בעיסוקים וספים מלבד עבודתו בחברה וכי הוא רשאי להמשיך
ולעסוק בהם ובלבד שלא יהיה בהם משום פגיעה בעבודתו עבור החברה ו  /או יגוד עייים עם עבודתו
בחברה .

) (5

בוסף ל עלות ההעסקה  ,היה אפלויג זכאי להחזר הוצאות מלא בגין הוצאות שקבעו בהסכם ההעסקה ,
לרבות הוצאות בגין אחזקת רכב  ,לפי תעריף מחירון ״חשב״ לקילומטר  ,לרכב בדרגה  . 7בהסכם קבע
כי מגון זה יוותר בתוקפו המלא גם במקרה של הפחתת היקף המשרה של אפלויג ,כאמור בס"ק 4
לעיל .כל מס ו/או תשלום חובה כפי שיקבעו מעת לעת על ידי שלטוות מס הכסה ,אשר יחולו ,אם
יחולו ,בגין החזר ההוצאות  ,יגולם ע ל ידי החברה ,ו הסכום המגולם לא ייחשב כחלק מעלות ההעסקה .
בשת  2019עלות החזר ההוצאות החודשית הממוצעת הסתכמה לכ  13 -אלפי ש"ח.

) (6

החברה התחי יבה להעיק לאפלויג פטור ,שיפוי וביטוח אחריות ושאי משרה ודירקטורים ,הכל כפי
שהדבר ייעשה לגבי דירקטורים וושאי משרה בחברה )ובחברות המוחזקות על ידי החברה אשר בהן
הוא ישמש כדירקטור או ושא משרה( ,אשר יחולו הן בתקופת הסכם ההעסקה והן לאחר סיומו ,מכל
סיבה שהיא ,והם יחייבו את החברה ויזכו גם את יורשיו של אפלויג ואחרים הבאים מטעמו ו/או
מכוחו.

) (7

לאור אי הארכת הסכם ההעסקה עקב החלטת האסיפה הכללית של החברה כאמור לעיל ,ביום  5במרץ
 2020אישר דירקטוריון החברה ,לאחר אישור ועדת התגמול ,תשלום גמול שתי וגמול השתתפות
לישיבה ל אפלויג  ,כפי שמשולם לדירקטורים האחרים בחברה )ראו להלן( ,בהתאם להוראות מדייות
התגמול של החברה ולתקות החברות )הקלות בעסקאות עם בעלי עיין ,תש"ס –  , ( 2000לרבות החזר
הוצאות בגין מילוי תפקידו  .בגין התקופה שהחל מיום  4באוקטובר . 2019

) (8

בוסף  ,בגין התקופה שהחל מיום  4באוקטובר  , 2019בוצע שיוי של אופן ההתקשרות ביחס לשירותי ו
של אפלויג כ יו"ר דירקטוריון אטראו  ,באופן בו וצרה התקשרות ישירה של אטראו בהסכם העסקה
עם אפלויג ,חלף קבלת שירותים אלו מהחברה באמצעותו של אפלויג במסגרת הסכם היהול שבין
החברה לאטראו וזאת לאחר שהתקבל אישור ועדת הביקורת של אטראו )ביום  22ביואר  ( 2020כי
העלות לאטראו בגין קבלת שירותי יו"ר דירקטוריון בהיקף משרה של כ  , 30% -לא תגדל עקב האמור.
שיוי א ופן התקשרות עשה בהתאם למגון בהסכם היהול  .אפלויג הביע את הסכמתו לשיוי אופן
ההתקשרות של אטראו עמו כאמור .
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לידר החזקות והשקעות בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים
ביאור  - 32צדדים קשורים ובעלי עיין )המשך(
ג.

)המשך(
להלן תיאור עיקר תאי הסכם ההעסקה של מר אפלויג באטראו :
 .1תפקיד והיקף העסקה  :יו"ר דירקטוריון פעיל של אטראו בהיקף משרה של כ  . 30% -במסגרת
תפקידו זה ישמש גם כיו"ר דירקטוריון ו  /או דירקטור ו  /או ושא משרה אחר בחברות המוחזקות
על ידי אטראו ו  /או שייכות לקבוצת החברות עליה מית אטראו  ,כפי שיתבקש על ידי
דירקטוריון אטראו .
 .2עלות העסקה  :משכורתו החודשית של אפלויג תיגזר מעלות מעביד כוללת חודשית לאטראו בסך
של  27אלפי ש"ח ,כשסכום זה צמוד לעלייה )בלבד( של מדד המחירים לצרכן לעומת מדד הבסיס
שהיו המדד בגין חודש ספטמבר ) 2016אופן הצמדה הזהה לזה שבהסכם היהול( .כון למועד
זה ,עלות המעביד הכוללת הצמודה בגין העסקתו של אפלויג )אשר זהה לסכום ששולם בגין
שירותיו במס גרת הסכם היהול( היה כ  27.5 -אלפי ש"ח.
" עלות המעביד הכוללת " ,משמע  -כל התשלומים והעלויות שיהיו ל אטראו בגין ובקשר עם
העסקת אפלויג על פי כל ד ין )לרבות והג( בגין שכר עבודה בצירוף תוספות היוקר שיחולו במשק
כפי שתהייה מעת לעת ,זכויות לוות )לרבות חופשה ,הבראה ,מחלה ,הפרשות לרבות לביטוח
פסיוי לתגמולים ולפיצויים ,לקרן השתלמות ,לביטוח אובדן כושר עבודה וכדומה( ,תשלומי
מסים ויכויי חובה )לרבות ביטוח לאומי ,מס הכסה וכיוצ"ב(.
 .3משך ההתקשרות וסיומה  :ההסכם יחול בגין התקופה שהחל מיום  4באוקטובר  201 9ועד לתום
תקופת הסכם היהול של החברה עם אטראו )בסוף חודש אוקטובר  ,( 2022וזאת אלא אם תוקפו
הוארך בהסכמת הצדדים ובכפוף לקבלת כלל האישורים הדרושים לשם כך על פי דין  .כל צד
רשאי להביא את ההתקשרות לידי סיום במתן הודעה מוקדמת בכתב בת  90ימים מ רא ש לפחות .
 .4שיפוי וביטוח  :אטראו תעיק ל אפלויג ביטוח ושיפוי כלכל ושאי המשרה האחרים ב אטראו ,
כפוף לקבלת האישורים הדרשים על פי דין מעת לעת.
במקביל להתקשרות הישירה של אטראו בהסכם העסקה עם אפלויג גרעו שירותי היו"ר מהסכם
היהול של החברה עם אטראו  ,בגין התקופה המקבילה )החל מיום  4באוקטובר .( 2019

ד.

בן ארצי מכהן כמכ "ל החברה החל מיום  1במאי  ) 2013במשרה מלאה כמכ"ל החברה החל מחודש פברואר
.( 2016
ביום  29באפריל  2013אישרה האסיפה הכללית של בעלי המיות של החברה את תאי העסקתו של בן ארצי
בהתאם להוראות סעיף ) 272ג  ( 1לחוק החברות ,וזאת לאחר אישורם על ידי ועדת התגמול של החברה )ביום
 19במר ץ  ( 2013ועל ידי דירקטוריון החברה )ביום  24במר ץ .( 2013
להלן עיקר תאי הכהוה וההעסקה של בן ארצי בחברה:
) (1

עלות העסקה חודשית בחברה  -בן ארצי זכאי למשכורת חודשית כך שהעלות החודשית הכוללת בה
תישא החברה תסתכם לסך של כ  90 -אלף ש"ח  ,צמודה לשיעור עלית ה מדד  ,בגין  100%משרה  .ביום
 26באוקטובר  , 2016אישרה אסיפת בעלי המיות של החברה ,לאחר אישור ועדת התגמול של החברה,
את ה עלאת סכום העלות החודשית בה ושאת החברה בגין העסקתו של מר ליאור בן ארצי לסך של 90
אלף ש"ח צמוד לשיעור עליית המדד לעומת מדד חודש אוגוסט  . 2016בשת  2019עמדה עלות ההעסקה
החודשית הממוצעת על סך של כ  92 -אלפי ש "ח  ,לא כולל תשלום הוצאות רכב מסוימות כל עוד היו
מכהן כמכ"ל זמי של גמל  ,כמפורט להלן .
לעיין זה "העלות החודשית" ,משמע :שכר עבודה חודשי קבוע ,לרבות זכויות לוות )כגון :חופשה,
הבראה ,מחלה ,והפרשות סוציאליות ,לרבות לביטוח פסיוי לתגמולים ולפיצויים ,לקרן השתלמות,
לאבדן כושר עבודה וכד'( ,תשלומי מיסים ויכויי חובה )לרבות ביטוח לאומי ומס הכסה( .בהסכם
קבע  ,כי ככל שהחברה תעמיד לרשות מר בן ארצי רכב )לרבות גילום מס בגיו( ,העלות החודשית תרד
בגובה עלות השימוש ועלות האחזקה של הרכב לחברה ,לרבות תשלום אגרות ודלק וכן גילום כל
המיסים שיחולו על פי כל דין בגין אחזקת הרכב .בוסף  ,זכאי בן ארצי להחזר הוצאות כפ י שקבע
בהסכם והחברה תגל ם את המסים שיחולו על פי דין בגין הוצאות אלו .בהחלטותיהם אישרו ועדת
התגמול ודירקטוריון החברה  ,בהתאם להוראות סעיף ) 272ד( לחוק החברות  ,תיקון למגון החזר
ההוצאות לו זכאי בן ארצי על פי ההסכם עמו  ,באופן שהחברה תישא בהוצאות הדלק בקשר עם סיעות
שמבצע בן ארצי במסגרת תפקידו כמכ "ל החברה וזאת לאחר אישור ועדת התגמול לכך שהשיוי
האמור איו מהותי ביחס להתקשרות הקיימת עם המכ "ל .בוסף  ,בעקבות כהותו של בן ארצי
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)המשך (
) ) (1המשך(
כמכ"ל הזמי של גמל החל מחודש אוגוסט  , 2018המחייבת את הימצאותו בגמל במשך חלק יכר
מימות השבוע ,דבר שהביא לעלייה משמעותית בכמות ובאורך הסיעות שהיו מבצע ברכבו הפרטי
לצרכי החברה ,אישרו ועדת התגמול והדירקטוריון ,בהתאם להוראות סעיף ) 272ד( לחוק החברות ,
מגון לתשלום הוצאות רכב לבן ארצי  ,עד לתום שת  2019ו כל עוד היו מכהן כמכ "ל גמל כאמור ,
בהתאם למחיר כל תון לקילומטר ,בגין כמות הקילומטרים הוספים המבוצעים בפועל עקב תפקידו
זה וזאת לאחר אישור ועדת התגמול כי השיוי האמור איו חורג ממדייות התגמול של החברה ואיו
מהותי ביחס להתקשרות הקיימת עמו .
) (2

מר בן ארצי כלל במסגרת פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים וושאי משרה בחברה ויחולו עליו
הסדרי ה שיפוי הקיימים בה לושאי משרה ודירקטורים.

) (3

סיום העסקה  :כל צד רשאי לסיים את הסכם העסקה בהודעה מוקדמת בת  90יום )למעט בסיבות
חריגות מסוימות שבהן החברה תוכל להודיע על סיום העסקה לאלתר( .במהלך תקופת ההודעה
המוקדמת ימשיך בן ארצי לכהן בתפקידו ,זאת למעט אם דירקטוריון החברה יחלי ט כי מר בן ארצי
לא ימשיך לכהן בתפקידו בפועל במהלך תקופת ההודעה המוקדמת )כולה או חלקה(.

בחודש יולי  2014הועקו לבן ארצי  9,287,260כתבי אופציה לא סחירים  ,היתים להמרה למיות החברה ,
במסגרת תכית להקצאת אופציות לעובדים וושאי משרה בחברה  .בחודש יואר  2020מימש בן ארצי את
כל כתבי האופציה ) ראו ביאור  22ג' ( .
ה.

ביום  28במרס  2019אישר דירקטוריון החברה  ,לאחר אישור ועדת הביקורת ביום  25במרס  , 2019הסדר
לפיו  ATEעשויה להעמיד לחברה מסגרת אשראי לזמן קצר לפי דרישת החברה על פי החלטת ההלת החברה
בהתאם לצרכי החברה מעת לעת  ,בהסכמתה של  , ATEלפי שיקול דעתה הבלעדי  ,לפרק זמן שלא יעלה על
 3חודשים ממועד כל דרישה  ,כאשר היקף האשראי המצטבר לא יעלה בכל עת על  5מיליון ש " ח  .ככל ש -
 ATEתסכים להעמיד את האשראי  ,הוא יועמד ללא בטחוות ויישא תאי ריבית עדיפים על פי תאי
מסגרות אשראי חלופיות לזמן קצר שיעמדו לחברה באותה עת ממקורות חיצויים בהיקפים דומים .
החברה תהא רשאית לפרוע אשראי שלקח כאמור בפרעון מוקדם ,בכפוף לאישור ועדת הביקורת של
החברה ,ללא קס או תשלום בגין פרעון מוקדם .אישור ההסדר היו לתקופה בת  3שים.

ו.

שכר דירקטורים
לשה שסתיימה ביום  31בדצמבר
2017
2018
2019
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
תגמול דירקטורים אשר אים מועסקים בחברה
מספר האשים אליהם מתייחסת ההטבה

ז.

312
4

285
4

265
4

תגמול אשי מפתח יהוליים
לשה שסתיימה ביום  31בדצמבר
2019
2017
2018
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
2,277
2,300
2,377
245
17
-

שכר ו הטבות לזמן קצר
תשלומים גזרי רווח
תשלום מבוסס מיות
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ח.

יתרות הובעות מפעילות עם צדדים קשורים ובעלי עין
ליום  31בדצמבר
2019
2018
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
64
942
14,626
16,364
13

חייבים ויתרות חובה
הלוואות לחברות בשליטה משותפת
זכאים ויתרות זכות
ט.

להתקשרויות וספות  -ראו ביאור . 23

ביאור  - 33מכשירים פיסים
פעילות הקבוצה חושפת אותה למגוון סיכוים פיסיים :סיכוי שוק )לרבות סיכוי מטבע ,סיכון שווי הוגן
ותזרימי מזומים בגין שיעור הריבית וסיכוי מחיר( וסיכוי זילות .תוכיתה הכוללת של הקבוצה ליהול
סיכוים מתמקדת בכך כי לא יתן לצפות את התהגות השווקים הפיסיים וביסיון למזער השפעות שליליות
אפשריות על ביצועיה הכספיים של הקבוצה.
א.

מדייות יהול ההון

מטרת הקבוצה ביהול ההון היה לשמר את יכולת ה להבטיח המשכיות ובכך ליצור תשואה לבעלי המיות וז את
באמצעות שימור יחס הון לחוב מיטבי.
ב.

מטרות יהול סיכוים פיסיים

מחלקת הכספים של הקבוצה מפקחת בחברות המוחזקות המהותיות באמצעות ציגים מטעם החברה המכהים
בדירקטוריוים בחברות המוחזקות המתחים את מידת החשיפה לסיכוים לפי רמתם ועוצמתם .סיכוים אלה
כוללים סיכוי שוק )סיכון מטבע ,סיכון שווי הוגן בגין שיעור ריבית ,סיכון מחיר וסיכון תזרים מזומים בגין
שיעור ריבית( וסיכון זילות.
יתן דיווח לדירקטוריון החברה בישיבותיו על חשיפות אפשריות ככל שקיימות באותה העת .
הקבוצה פועלת בפריסה בילאומית והיא חשופה לסי כון שער חליפין הובע מחשיפה למטבעות שוים ,בעיקר
לדולר וליורו .סיכון שער חליפין ובע מכסים שהוכרו והתחייבויות שהוכרו הקובים במטבע חוץ שאיו מטבע
הפעילות וכן מהשקעות טו בפעילויות חוץ.
בוסף שווי השקעות הקבוצה במלאי המקרקעין בקרואטיה מושפע בעיקר מהיורו  ,כך ש כאשר שער החליפין של
היורו מול השקל יורדים או עולים  ,שווי הכסים האמורים עול ה או יורד  ,בהתאמה .
במהלך השה לא חל שיוי משמעותי ביחס לסיכוי מטבע חוץ.
ג.

סיכון שוק

)(1

סיכון מטבע

יתוח רגישות של מטבע חוץ לגבי כסים פיסיים במאזן החברה
הקבוצה חשופה בעיקר ל שיויים בשער החליפין של מטבע היורו בשל החזקת מלאי מקרקעין בקרואטיה
ו ל שיויים בשער החליפין של מטבע הדולר בשל מכירות בארה "ב.
להלן פירוט של הרגישות לעלייה או ירידה של  10%בשער החליפין .מדד זה מייצג את הערכות הההלה לגבי
השיוי האפשרי הסביר בשערי החליפין .יתוח הרגישות כולל יתרות קיימות של פריטים כספיים הקובים במטבע
חוץ ומתאים את התרגום שלהם בתום התקופה לשיוי בשיעור של  10%בשיעורי מטבע חוץ.
יתוח הרגישות כולל הלוואות והשקעות הקובות במטבע השוה ממטבע הפעילות של ה חברה )שקל חדש(.
השפעה של עליה ב  10% -ב מט "ח )בעיקר מטבע היורו( על ההון .
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סיכון שוק )המשך(

)(1

סיכון מטבע )המשך(

יתוח רגישות של מטבע חוץ לגבי כסים פיסיים במאזן החברה )המשך(


ההון היה גדל בכ  8.6 -מיליון ש"ח ליום  31בדצמבר  : 2018 ) 2019גדל בכ  8.1 -מיליון ש"ח(.

השפעה של ירידה ב  10% -ב מט "ח )בעיקר מטבע היורו( על ההון .


ההון היה קטן בכ  8.6 -מיליון ש"ח ליום  31בדצמבר  : 2018 ) 2019קטן בכ  8.1 -מיליון ש"ח(.

)(2

סיכון תזרים מזומים ושווי הוגן בגין שיעור ריבית

הקבוצה חשופה לסיכון ריבית מכיוון שחברות בקבוצה לוות ומלוות בשיעורי ריביות קבועות ומשתות.
חשיפות הקבוצה לשיעורי ריבית על התחייבויות פיסיות מתוארת במסגרת יהול סיכון זילות המובא בהמשך
ביאור זה.
במהלך השה לא חל שיוי משמעותי ביחס לסיכון ריבית.
יתוח רגישות שיעורי הריבית
יתוח הרגישות קבע על בסיס החשיפה לשיעורי ריבית של מכשירים פיסיים בת אריך הדוח .יתוח הרגישות
בדבר התחייבויות ושאות ריבית משתה הוכן תחת ההחה כי סכום ההתחייבות לתאריך הדוח עמד לאורך כל
שת הדיווח .לשם דיווח בוגע לסיכון שיעורי ריבית באופן פימי לאשי המפתח היהוליים ,עשה שימוש בשיעור
עלייה או ירידה של  5%המייצג את הערכת הההלה לגבי שיוי אפשרי סביר בשיעורי ריבית.
אם שיעורי הריבית היו גדלים ב  5% -ושאר הפרמטרים היו שארים קבועים ,ההשפעה על הרווח אחרי מס הייתה
כדלקמן:
רווח הקבוצה לשה שסתיימה ביום  31בדצמבר  2019היה קטן ב כ  0.1 -מיליון ש "ח )  : 2018רווח קטן ב כ 0.5 -
מיליון ש "ח( .שיוי זה ובע בעיקרו מחשיפת הקבוצה לשיעורי ריבית ביחס להלוואותיה בריבית משתה .
במהלך השה פרעה החברה את כל התחייבויותיה שהיו צמודות למדד ,כך שהחברה איה חשופה יותר לשיויי
מדד .
)(3

סיכון מחיר

הקבוצה חשופה לסיכוי מחיר מיות הובע מהשקעות בחברות מוחזקות ,המטופלות ככסים פיסיים בשווי
הוגן דרך רווח והפסד  .השקעות בחברות מאוחדות מוחזקות למטרות אסטרטגיות .הקבוצה לא סוחרת באופן
פעיל בהשקעות אלו.
יתוח רגישות של מחיר המיות
יתוח הרגישות להלן קבע בהתבסס על החשיפה לסיכוי מחיר מיות במועד הדיווח.
אם מחירי המיות המוחזקות היו גבוהים ב  , 10% -ההשפעה הייתה כדלקמן:
ההון היה גדל בכ  0.1 -מיליון ש"ח ליום  31בדצמבר  : 2018 ) 2019גדל בכ  1.2 -מיליון ש"ח(.

אם מחירי המיות המוחזקות היו מוכים ב  , 10% -ההשפעה הייתה כדלקמן:
ההון היה קטן בכ  0.1 -מיליון ש"ח ליום  31בדצמבר  : 2018 ) 2019קט ן בכ  1.2 -מיליון ש"ח(.
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ג.

סיכון שוק )המשך(

)(4

סיכון אשראי

סיכוי האשראי מטופלים ברמת הקבוצה .סיכוי אשראי ובעים ממזומים ושווי מזומים ,לקוחות ,חייבים
ויתרות חובה ויתרות חובה לזמן ארוך .
רוב מכירות הקבוצה עשות בישראל ובארצות הברית ,למספר רב של לקוחות; המכירות בישראל מתאפייות
בפיזור רחב של לקוחות בסכומים יחסית מוכים ,המכירות מתבצעות בעיקר מול לקוחות קבועים כגון בתי
מסחר ,סיטואים ומפעלים .
המכירות בארצות הברית מתבצעות מול מספר רב של מפיצים קבועים וגדולים .אי לכך ,סיכוי האשראי של
החברה מוכים .בוסף ,לחברה פעילות של מכירה ישירה ללקוחות בחו"ל )למעט ארצות הברית(.
ד.

יהול סיכון זילות

האחריות הסופית ליהול סיכון זילות חלה על הדירקטוריון ,אשר קבע תוכית עבודה מתאימה ליהול סיכון
זילות ביחס לדרישות הההלה לגבי מימון וזילות בטווח הקצר ,בטווח הביוי ובטווח הארוך .הקבוצה מהלת
את סיכון הזילות ע"י ש מירה על קרות מתאימות ,אמצעים בקאיים ואמצעי הלוואה ,ע"י פיקוח מתמשך על
תזרימי המזומים בפועל ואלו הצפויים והתאמת מאפייי הבשלה של כסים והתחייבויות פיסים.
התחייבויות פיסיות
הטבלאות הבאות מפרטות את מועדי הפירעון החוזיים הותרים של הקבוצה בגין התחייבוי ות פיסיות.
הטבלאות ערכו בהתבסס על תזרימי המזומים הבלתי מהווים של ההתחייבויות הפיסיות בהתבסס על המועד
המוקדם ביותר בו הקבוצה עשויה להידרש לפרוע אותן .הטבלה כוללת תזרימים הן בגין ריבית והן בגין קרן.

2020
 31בדצמבר : 2019
ספקים
זכאים
הלוואות
התחייבויות בגין
כסים בחכירה
אגרות חוב

2021

2022

2025
והלאה

2024

2023
אלפי ש"ח

סך הכל

17,105
18,435
2,576

1,912

1,203

-

-

-

17,105
18,435
5,691

5,784
2,061
45,961

5,975
19,375
27,262

5,771
19,056
26,030

5,601
18,737
24,338

5,422
18,418
23,840

22,258
53,342
75,600

50,811
130,989
223,031

2019
 31בדצמבר : 2018
ספקים
זכאים
הלוואות
עסקת מדד
אגרות חוב
אגרות חוב היתות להמרה למיות

190
3,595
5,729
10,116
750
20,380

2020
אלפי ש"ח
5,725
140
9,765
75,743
91,373
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סך הכל

190
3,595
11,454
140
19,881
76,493
111,753
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ביאור  - 33מכשירים פיסים )המשך(
ה.

שווי הוגן של מכשירים פיסיים

פרט למפורט בטבלה הבאה ,סבורה הקבוצה כי ערכם הפקסי של הכסים וההתחייבויות הפיסיים המוצגים
בעלות מופחתת בדוחות הכספיים זהה בקירוב לשוויים ההוגן:
ערך פקסי
ליום  31בדצמבר
2019
2018
אלפי ש"ח אלפי ש"ח
התחייבויות פיסיות
אגרות חוב ) ( 1

118,759

82,582

שווי הוגן
ליום  31בדצמבר
2018
2019
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
120,264

91,579

)  (1השווי ההוגן מבוסס על מחירים מצוטטים בשוק פעיל לתאריך הדוח.
)  (2הערך הפקסי כולל ריבית שצברה לימים  31בדצמבר  2019ו . 2018 -
הקבוצה מודדת את השווי ההוגן של מכשירים פיסיים לפי היררכית המדידה שלהלן :
מחירים מצוטטים )בלתי  -מותאמים( בשווקים פעילים בהם סחרים כסים זהים )רמה .( 1
*
תוים שאים מחירים מצוטטים ,שכללו ברמה  , 1אשר יתים לצפיה לגבי הכס ,בין אם במישרין
*
)כלומר כמחירים( ובין אם בעקיפין )כלומר גזרים מהמחירי ם( )רמה .( 2
תוים לגבי הכס שאים מבוססים על מידע שוק יתן לצפיה )תוים שאים יתים לצפיה(
*
) ) ( unobservable inputsרמה .( 3
הטבלה שלהלן מציגה את הכסים של הקבוצה המדדים בשווי הוגן כון ליום  31בדצמבר : 2019
רמה 3
רמה 2
אלפי ש "ח

רמה 1
כסים
כסים פיסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד
סה "כ כסים

510
510

2,476
2,476

-

סה "כ
יתרה
2,986
2,986

הטבלה שלהלן מציגה את הכסים הפיסים וההתחייבויות הפיסיות של הקבוצה המדדים בשווי הוגן כון ליום
 31בדצמבר : 2018
רמה 3
רמה 2
אלפי ש "ח

רמה 1

סה "כ
יתרה

כסים
כסים פיסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד
סה "כ כסים

883
883

9,842
9,842

3,531
3,531

14,256
14,256

התחייבויות
התחייבויות פיסיים בשווי הוגן דרך רווח או
הפסד
סה "כ התחייבויות

) ( 140

-

-

) ( 140

) ( 140

-

-

) ( 140

במהלך ה שים של  12החודשים שהסתיימ ו בי מים  31בדצמבר  2019ו  , 2018 -לא התבצעו העברות כלשהן בין רמה 1
לבין רמה . 2
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ביאור  - 33מכשירים פיסים )המשך(
ו.

אומדי שווי הוגן
שוויים ההוגן של מכשירים פיסיים הסחרים בשווקים פעילים מבוסס על מחיר השוק המצוטט כון ליום
 31בדצמבר  . 2019שוק חשב פעיל אם המחירים המצוטטים זמיים בקל ומתעדכים באופן סדיר על  -ידי
בורסה  ,סוחרים  ,ברוקרים  ,גופים עפיים  ,גופים המספקים שירותי תמחור או רשויות פיקוח ממשלתיות ,
ואם המחירים בשוק זה קבעים על בסיס עסקאות בשוק המתבצעות בפועל ובאופן סדיר בין צדדים בלתי -
קשורים .מחיר השוק של כסים פיסיים המוחזקים על ידי הקבוצה הוא "מחיר הרכישה המוצע " ) bid
 .( priceמכשירים אלו כללים ברמה . 1
המכשירים שמחזיקה הקבוצה הכללים ברמה  1הם בעיקר יירות ערך הסחרים ברשימת ת"א  100או
אגרות חוב ממשלתיות ואגרות חוב קוצריות.
שוויים ההוגן של המכשירים הפיסיים שאים סחרים בשווקים פעילים )לדוגמה ,גזרים הסחרים מעבר
ל דלפק( קבע באמצעות שיטות הערכת שווי .שיטות אלו מתבססות עד כמה שיתן על תוי שוק צפים,
אם הם זמיים ,ומסתמכות כמה שפחות על הערכות של הישות עצמה .אם כל התוים המשמעותיים
הדרשים לביצוע הערכות שווי הוגן יתים לצפייה ,המכשיר כלל ברמה . 2
אם אחד או יותר מהתוים אים מבוססים על תוי שוק צפים  ,המכשיר כלל ברמה . 3
שיטות המשמשות לחישוב שוויים של מכשירים פיסיים כוללות :
מחירי שוק מצוטטים או ציטוטי סוחרים של מכשירים מקבילים.
*
שוויים ההוגן של חוזי החלפת שערי ריבית ,המחושב כשווי הוכחי של תזרימי המזו מים הצפויים
*
בעתיד בהתבסס על עקומות תשואה צפות.
השווי ההוגן של חוזי אקדמה על מטבע חוץ קבע תוך שימוש בשערי החליפין של חוזי אקדמה
*
בתאריך הדוח על המצב הכספי ,כאשר הערך שקבע מהוון לערכו הוכחי.
שיטות אחרות ,כגון יתוח תזרימי מזומים מהווים ,משמשים לקבו ע את שוויים ההוגן של יתר
*
סוגי המכשירים הפיסיים.
הטבלה שלהלן מציגה את השיויים במכשירים המדדים לפי רמה  3לשה שהסתיימה ב  31 -בדצמבר 2019
)כוללים כסים פיסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד ( :
כסים
פיסיים
אלפי ש "ח
3,531
) ( 423
) ( 632
2,476

יתרה ליום  1ביואר 2019
הפסדים שהוכרו ברווח או הפסד
תמורה
יתרה ליום  31בדצמבר 2019

הטבלה שלהלן מציגה את השיויים במכשירים המדדים לפי רמה  3לשה שהסתיימה ב  31 -בדצמבר : 2018
כסים
פיסיים
אלפי ש "ח
6,454
) ( 2,699
) ( 224
3,531

יתרה ליום  1ביואר 2018
הפסדים שהוכרו ברווח או הפסד
תמורה
יתרה ליום  31בדצמבר 2018
ו.

אומדי שווי הוגן )המשך(
הטבלה שלהלן מציגה את השיויים במכשירים המדדים לפי רמה  3לשה שהסתיימה ב  31 -בדצמבר : 2017
כסים
פיסיים
אלפי ש "ח
7,020
) ( 323
) ( 243
6,454

יתרה ליום  1ביואר 2017
הפסדים שהוכרו ברווח או הפסד
הפסדים שהוכרו ברווח כולל אחר
יתרה ליום  31בדצמבר 2017
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ז  .שיויים בהתחייבויות פיסיות אשר תזרימי המזומים בגין מסווגים כתזרימי מזומים מפעילות מימון :
הלוואות לזמן
ארוך
מתאגידים
בקאיים
) כולל חלויות
שוטפות (
יתרה ליום  1ביואר 2019
שיויים במהלך שת : 2019
כיסה לאיחוד
תזרימי מזומים שהתקבלו
תזרימי מזומים ששולמו
סכומים שזקפו לרווח או הפסד
יתרה ליום  31בדצמבר 2019

10,634
8,368
) ( 14,129
819
5,692

אגרות
חוב
היתות
אגרות חוב
להמרה
)כולל חלויות
למיות
שוטפות(
אלפי ש "ח
63,911
18,320
118,428
) ( 17,637
) ( 646
118,465

) ( 74,029
10,118
-

סך הכל
92,865
8,368
118,428
) ( 105,795
10,291
124,157

ביאור  - 34אירועים לאחר תום תקופת הדיווח

א .התפשטות גיף הקורוה  -בחודשים האחרוים ,ובעיקר לאחר תאריך הדוח ,פוקד את העולם אירוע
בעל השלכות מאקרו כלכליות ,שמקורו בהתפשטות גיף הקורוה במדיות רבות ברחבי העולם .גיף
הקורוה הוכרז על ידי ארגון הבריאות העולמי כמגיפה עולמית .עקב כך ,מדיות רבות ,ובכללן
ישראל ,וקטות בצעדים משמעותיים ביסיון למוע את התפשטות הגיף .בין צעדים אלה מים ,בין
היתר ,הגבלות על תועת אזרחים ,התכסויות ואירועים ,הגבלות תחבורתיות על וסעים וסחורות,
סגירת גבולות בין מדיות וכיוצא באלה .לאירוע האמור ולפעולות הקטות על ידי המדיות השוות
כאמור לעיל ,השלכות משמעותיות על כלכלות רבות כמו גם על שווקי ההון בעולם ,אשר מתאפייות
בירידות שערים חדות ובתודתיות יכרת במחירי יירות ערך רבים .להתפשטות גיף הקורוה השלכה
רוחבית על כל החזקות החברה  .בתחום שוק ההון  ,השפעות אל ו הביאו לירידה בשווי ה כסים
המוהלים על ידי ילין לפידות ולגידול בפדיוות ומשיכות  .בהתאם  ,חלה ירידה ב סך יתרות הכסים
המוהל על ידי ילין לפידות )לרבות פידיוות ומשיכות כספים( מסך של כ  92.6 -מיליארד ש"ח  ,טו,
כון ליום  31בדצמבר  2019לסך של כ  78 -מיליארד ש"ח ,טו ,כון ליום  29במרץ  . 2020בתחום
התעשייה התפשטותו של הגיף עלולה ל גרום קרוב לוודאי  ,בין היתר) :א( לשיבושים או לעצירת
מערכי הייצור ,בין היתר ,כתוצאה מהשתת מגבלות על תועת העובדים ,התקהלויות או בידודי
עובדים; ) ב( לשיבושים או לעיכובים באספקת חומרי גלם; או )ג( לירידה בביקושם למוצרים מצד
לקוחות שחווים פגיעה כתוצאה ממשבר הקורוה אשר יובילו לירידה בהכסות וברווחיות  .בתחום
הדל"ן משבר הקורוה פוגע פגיעה יכרת בתיירות בקרואטיה ובכלכלת קרואטיה אשר עף התיירות
בה מהווה ע וגן משמעותי ביותר להמשך צמיחתה .התמשכותו של משבר הקורוה והחרפתו עלולים
לגרום לפגיעה מהותית בכלכלת קרואטיה ,לשיעורי אבטלה גבוהים לפגיעה בביקושים לקרקעות
ולירידה בשווי הכסים בהם מחזיקה החברה וביכולת לממשם.
ב .ראו גם ביאורים  22 , 13 , 10א')  22 ,( 1ג' 23 ,א') )( 1א( ו  32 -ג' לעיל.
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ספח  -חברות מוחזקות
רשימת חברות מוחזקות עיקריות המוחזקות במישרין על ידי החברה ,וחברות מוחזקות עיקריות של חברות אלו:

החברה המחזיקה
לידר החזקות והשקעות בע"מ

אטראו שוקי הון בע"מ

שיעור ההחזקה
האפקטיבי על ידי
החברה המחזיקה
בהון המיות
ובכח ההצבעה ליום
 31בדצמבר 2019
%

הערות

שם החברה

) ( 1 )( 2
)(1
)(3
)(3
)(1
)(1

אטראו שוקי הון בע"מ
Leader Real Estate (Croatia) B.V.
מתכות פיקלשטיין בע "מ
גמל מפעלים לאופי השחזה שריד בע"מ
אטראו יהול כסים פיסיים )  ( 2005בע"מ
איי .אל.אס ברוקרס בע "מ

45.85
100.0
50.0
100.0
100.0
75.0

ילין לפידות החזקות בע"מ

 50.0בהון; 49.991
אפקטיבי בכח
ההצבעה

אטראו יהול כסים פיסיים ) ( 2005
בע"מ

)(4

Leader Real Estate (Croatia) B.V.

)(1
)(1
)(1
)(3

d.o.o.
d.o.o.
d.o.o.
d.o.o.

מתכות פיקלשטיין בע "מ

)(1
)(1

פיקלשטיין עיבודים בע"מ
Finkelstein Metals USA, Inc.

100.0
100.0

Abrasic 90 Inc.

)(1
)(1

Abrasic 90 Inc.
Camel Grinding Wheels Inc.

100.0
100.0

איי .אל.אס ברוקרס בע "מ

)(1

מאה ושיים אחוז בע"מ

50.01

גמל מפעלים לאופי השחזה שריד בע"מ

Plava Oaza Vodnjan
Zelena Oaza
Liberty
Kostabela

הערות:
חברה בת .
)(1
סחרת בבורסה ליירות ערך בתל אביב.
)(2
חברה בשליטה משותפת .
)(3
חברה כלולה.
)(4

ג 77 -

100.0
100.0
100.0
50.0

חלק ד' -
פרטים וספים על התאגיד

חלק ד'  -פרטים וספים על התאגיד
לידר החזקות והשקעות בע"מ )"החברה"(
52-003766-4
רח' הארבעה  ,21תל אביב
טל 03-6845500 :פקס03-6845550 :

שם החברה
מספר חברה
כתובת
מס' טלפון ופקס
דואר אלקטרוי

-

leader@leader.co.il

תאריך הדוח על המצב הכספי
תאריך הדוח

-

 31בדצמבר 2019
 31במרץ 2020

חלק ד'  -פרטים וספים על התאגיד )"חלק ד'" או " -חלק ד'  -פרטים וספים"( היו חלק בלתי פרד מהדוח התקופתי .בחלק
ד' תיוחס למוחים המובאים בו המשמעות שיתה להם בחלק א' ,אלא אם צוין אחרת.
תקה 9ג':

דוח כספי פרד של התאגיד:

מצ"ב בחלק השלישי לדוח התקופתי דוח כספי פרד של החברה בצירוף חוות דעת רואה החשבון המבקר של החברה.
תקה 9ד':

דוח בדבר מצבת התחייבויות התאגיד לפי מועדי פירעון:

ראו ת 126-אשר מפורסם בסמוך למועד פרסום הדוח התקופתי ואשר המידע האמור בו מובא בדוח זה על דרך ההפיה.
תקה 10א':

תמצית דוחות על הרווח הכולל של החברה לכל אחד מהרבעוים בשת  ,2019במתכות של דוחות כספיים
בייים )באלפי ש"ח(:

ראו סעיף  4בדוח הדירקטוריון.
תקה 10ג':

שימוש בתמורת יירות ערך שהוצעו על פי תשקיף שפורסם לאחרוה לפי מועד הדוח:

ביום  12בובמבר  2019הפיקה החברה ₪ 120,000,000 ,ע .אגרות חוב )סדרה ז'( רשומות על שם בות  ₪ 1ע .כל אחת ,לפי
דוח הצעת מדף מיום  11בובמבר  2019מכוח תשקיף מדף ושא תאריך  28ביואר ) 2019להלן" :תשקיף המדף"( .תמורת
אגרות החוב )סדרה ז'( שהופקו קיבלה החברה תמורה )ברוטו( בסך כולל של  120,000,000ש"ח.1
במסגרת דוח הצעת המדף צייה החברה כי תמורת ההפקה של אגרות החוב )סדרה ז'( תשמש לפי הסדר להלן) :א( לפירעון
מלא של יתרת אגרות החוב )סדרה ה'(; )ב( לפירעון של יתרת אגרות החוב )סדרה ו'(; ו) -ג( לצורכי מימון וצרכים שוטפים של
החברה ,על פי החלטת הדירקטוריון .בפועל שימשה תמורת ההפקה לפדיון מוקדם של מלוא יתרות אגרות החוב )סדרה ה'( ו-
)סדרה ו'( ,לתשלום חלק מהתמורה בגין רכישת יתרת מיות גמל ) (70%מקבוצת שריד )כמפורט בסעיף 10.3.22.2ב לחלק א'
לדוח התקופתי( ,וכן שימשה לצרכיה השוטפים של החברה.

 1לפרטים וספים ראו דוח הצעת המדף שפורסם ביום  11בובמבר ) 2019מס' אסמכתא ,(2019-01-109957 :ודיווח מיידי בדבר תוצאות
ההפקה מיום  12בובמבר ) 2019מס' אסמכתא (2019-01-097260 :שהאמור בהם מובא בדוח זה על דרך ההפיה.
ד1-

השקעות בחברות בת ובחברות קשורות עיקריות ליום  31בדצמבר 2019

תקה :11

שם חברה

.1
.2

.3
.4

מס' ייר
הערך
בבורסה

אטראו שוקי הון
בע"מ)(1
Leader Real
)Estate (Croatia
(2)B.V
מתכות פיקלשטיין
בע"מ )(3
גמל מפעלים לאופי
השחזה שריד בע"מ
)"גמל"( )(4

כמות ייר
הערך

סוג ייר
הערך

הערך בדוח
הכספי הפרד
ליום 31.12.19
)אלפי ש"ח(
95,575

שער
בורסה
ליום
31.12.2019
)ש"ח(
70.12

ע.

-

1096106

מ"ר

6,751,101

-

מ"ר

180

67,511.01
ש"ח
 18,000אירו

11,545

-

מ"ר

10,000

 10,000ש"ח

32,172

-

-

מ"ר

21,450,000

21,450,000
ש"ח

62,694

-

)(1

 3,324,427ממיות אטראו שוקי הון שבידי החברה משועבדות בשעבוד מדרגה ראשוה למשמרת חברה לשירותי
אמות בע"מ ,לטובת מחזיקי אג"ח )סדרה ז'( .לפרטים וספים ,ראו ביאור 23ב') (1לדוחות הכספיים.

)(2

 180מיות לידר קרואטיה שבידי החברה משועבדות לטובת בק לאומי ,כמפורט בביאור 23ב') (1לדוחות הכספיים.
לעיין הלוואה שהועמדה על ידי החברה ללידר קרואטיה ראו המשך תקה זו להלן.

)(3

לעיין הלוואה שהועמדה על ידי החברה למתכות פיקלשטיין ,ראו המשך תקה זו להלן.

)(4

לעיין הלוואה שהועמדה על ידי החברה לגמל ,ראו המשך תקה זו להלן.

י"ע

שם החברה

שיעור החזקה )(%
לתאריך 31.12.2019
בסמכות למות
דירקטורים
בהצבעה

בהון

שיעור החזקה
בי"ע המירים

.1

אטראו שוקי הון

מ"ר

45.85

45.85

45.85

-

.2

לידר קרואטיה

מ"ר

100.0

100.0

100.0

-

.3

מתכות פיקלשטיין

מ"ר

50.0

50.0

50.0

-

.4

גמל

מ"ר

100.0

100.0

100.0

-

ותן
ההלוואה

מקבל ההלוואה

יתרת ההלוואות ושטרי
הון ,כולל ריבית צבורה
ליום 31.12.2019
)באלפי ש"ח(

סוג
ההצמדה

שיעור
הריבית

שות הפרעון

החברה

לידר קרואטיה

32,817

4%

צמוד לאירו ללא מועד פרעון

החברה

מתכות פיקלשטיין

4,609

2.56%

-

לפרעון ביום 31.12.2020

החברה

גמל

7,778

-

-

לפרעון ביום 31.12.2024

2

 2כמפורט בסעיף  10.2.15.5לחלק א' לדוח התקופתי בכוות החברה ובעל המיות הוסף במתכות בפיקלשטיין לחתום על תיקון להסכם
לדחיית מועד הפירעון לעיל.
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תקה :12

שיויים בהשקעות בחברות בת ובחברות קשורות בשת  2019ועד למועד הדוח

ביום  31במרץ  2019הושלמה עסקה לפיה רכשה החברה משריד  2000את יתרת מיות גמל שבבעלות שריד 2000
) 70%מהון המיות המופק והפרע של קבוצת גמל( ,בתמורה לסכום כולל של כ 31.25 -מיליון ש"ח ,כך שלאחר
השלמת העסקה מחזיקה החברה במלוא הוה המופק והפרע של גמל ) (100%ומהווה בעלת המיות היחידה בה.
עד מועד השלמת העסקה הייתה גמל מוצגת על בסיס שיטת השווי המאזי ,והחל ממועד השלמת העסקה גמל היה
חברה מאוחדת של החברה .לפרטים וספים ראו ביאור 11ג' לדוחות הכספיים.
ביום  17בדצמבר  2019כס לתוקפו הסכם בין לידר קרואטיה וחברה בת שלה ,שבבעלותה כס מקרקעין המצוי
בעיירה  Fažanaבקרואטיה ,לבין צד שלישי ,למכירת מלוא הון המיות של חברת הבת לצד השלישי )ראו לעיין זה
דוח מיידי שפרסמה החברה ביום  18בדצמבר  ,2019אסמכתא  ,2019-01-110718שהאמור בו כלל על דרך ההפייה
וכן ביאור  10לדוחות הכספיים(.
תקה :13

רווחים והפסדים של חברות בות וקשורות מהותיות והכסות החברה מהן לתאריך הדוח על המצב הכספי
)באלפי ש"ח(
רווח

)הפסד(1

הכסות שהתקבלו

דיבידד2

רווח
)הפסד(
רווח
רווח
לפי
)הפסד( )הפסד(
שם החברה
מס
אחרי מס כולל אחר

רווח
)הפסד(
כולל

ריבית

דמי יהול

דמי יהול
דיבידד
ריבית
דיבידד
שהחברה
שהתקבל
שהחברה
שהחברה
דמי יהול
זכאית
ריבית
לקבל עבור שהתקבלה
לאחר
זכאית
זכאית לקבל
לאחר
תאריך
שת דיווח עד תאריך לקבל עבור
עבור שת
תאריך
עד
הדוח
או תקופה הדוח )בציון שת הדיווח
דיווח או
עד
הדוח
מועד
או התקופה
תאריך )בציון מועד עבור תקופה תאריך )בציון מועד שלאחר
התשלום( שלאחר מכן
הדוח התשלום( שלאחר מכן הדוח התשלום(
מכן

אטראו
שוקי הון

83,087

82,628

)(3,722

78,906

35,077

-

-

1,431

-

332

-

-

לידר
קרואטיה

)(15,140) (15,140

)(2,737

)(17,877

-

-

-

-

-

-

1,349
)(12.2019

60

מתכות
פיקלשטיין

)(790

)(853

)(63

)(916

-

-

-

450

-

-

-

גמל

3,371

2,050

)(1,381

669

-

-

-

-

-

-

-

)(1

כולל חלק המיעוט ברווח/הפסד.

)(2

חלק החברה בדיבידד

ד3-

89

-

תקה :20

מסחר בבורסה

)(1

בחודש אוקטובר  2019חל קיטון ביתרת אגרות החוב )סדרה ה'( של  7,596,973ש"ח ע ,.עקב פדיון חלקי על חשבון
קרן אגרות החוב )סדרה ה'( .לפרטים וספים ראו דיווח מיידי מיום  6באוקטובר ) 2019מס' אסמכתא2019-01- :
 (101641שהאמור בו מובא בדוח זה על דרך ההפיה.

)(2

בחודשים ובמבר ודצמבר  2019בוצע פדיון מלא של מלוא יתרת אגרות החוב )סדרה ה'( ומלוא יתרת אגרות החוב
)סדרה ו'( שהיו במחזור .בהתאם מחקו ממסחר בבורסה  7,596,973ש"ח ע .אגרות חוב )סדרה ה'( ו68,761,910 -
ש"ח ע .אגרות חוב )סדרה ו'( .לפרטים וספים ראו דיווחים מיידים מהימים  24בובמבר ) 2019מס' אסמכתא2019- :
 (01-113734ו 7 -בדצמבר ) 2019מס' אסמכתא ,(2019-01-119092 :שהאמור בהם מובא בדוח זה על דרך ההפיה.

)(3

ביום  12בובמבר  2019הפיקה החברה ₪ 120,000,000 ,ע .אגרות חוב )סדרה ז'( רשומות על שם בות  ₪ 1ע .כל
אחת ,לפי דוח הצעת מדף מיום  11בובמבר  2019מכוח תשקיף המדף .בהתאם ,רשמו למסחר בבורסה 120,000,000
ש"ח ע .אגרות חוב )סדרה ז'( .לפרטים וספים ראו דיווחים מיידים מהימים  12בובמבר ) 2019מס' אסמכתא2019- :
 (01-097260ו 13 -בובמבר ) 2019מס' אסמכתא (2019-01-110668 :שהאמור בהם מובא בדוח זה על דרך ההפיה.

)(4

לאחר תקופת הדוח ,בימים  8 ,7 ,1ו 15 -ביואר  2020מומשו  12,996,68כתבי אופציה המירים למיות החברה )אשר
היוו את יתרת כתבי האופציה מכוח תוכית אופציות  (2013לסך כולל של  9,594,594מיות רגילות של החברה ללא
ערך קוב ,שרשמו למסחר בבורסה .לפרטים וספים ראו דיווחים מיידים מימים  2ביואר ) 2020מס' אסמכתא:
 7 ,(2020-01-001020ביואר ) 2020מס' אסמכתא 8 ,(2020-01-002983 :ביואר ) 2020מס' אסמכתא2020-01- :
 (003870ו 16 -ביואר ) 2020מס' אסמכתא ,(2020-01-005809 :שהאמור בהם מובא בדוח זה על דרך ההפיה.

)(5

במהלך שת הדוח לא חלו הפסקות מסחר ,למעט הפסקות מסחר קצובות עקב פרסום דוחות כספיים.

ד1-

תקה :21
א.

תשלומים לושאי משרה בכירה בשת הדיווח

להלן פירוט התגמולים )באלפי ש"ח( שיתו בשת  ,2019וכפי שהוכרו בדוחות הכספיים לשת  ,2019לחמשת מקבלי התגמולים הגבוהים ביותר מבין ושאי המשרה הבכירה בחברה
או בחברה בשליטתה ,לרבות בשליטתה המשותפת )התוים מוצגים במוחי עלות לחברה ו/או לחברות בשליטתה(:
פרטי מקבל התגמולים
היקף
תפקיד
משרה

שם

איתן
פיקלשטיין
מייק סאליבן )(2
)( 1

ליאור בן ארצי

יוסי

)(3

זיתוי )(4

גיא לשם )(5

מכ"ל מתכות
פיקלשטיין
מכ"ל
אברייסיק
מכ"ל החברה

מלאה

סמכ"ל כספים

מלאה

מכ"ל ILSB

מלאה

שיעור
החזקה
בהון
החברה

שכר

תגמולים בעבור שירותים
דמי
מעק תשלום
יהול
מבוסס
מיות

אחר

ריבית

תגמולים אחרים
דמי
שכירות

סה"כ
אחר

מלאה
-

-

-

-

1,651

-

-

-

-

1,651

0.95%
)0.95%
בדילול
מלא(
0.54%
)0.54%
בדילול
מלא(
-

1,348

142

-

-

-

-

-

-

1,490

1,227

974

492

ד1-

245

189

617

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,472

1,163

1,109

) (1מר איתן פיקלשטיין  -מר איתן פיקלשטיין מחזיק )באמצעות חברה בבעלותו( ב 50% -מהון המיות של מתכות
פיקלשטיין .התגמולים בטבלה כוללים תשלומים בגין שירותי מכ"ל ודמי יהול לחברה בבעלותו המלאה 3היתים בקשר
עם כהותו במתכות פיקלשטיין .לפרטים אודות תאי העסקתו והתגמול לו הוא זכאי ,ראו סעיפים  10.2.20.3ו10.2.20.4 -
בחלק א' לדוח התקופתי.
) (2מייק סאליבן – מייק סאליבן מועסק כמכ"ל חברת אבריסייק )חברה בת אמריקאית של גמל הפועלת בצפון אמריקה(
החל מחודש אוגוסט  .2018על פי תאי העסקתו ,זכאי מר סאליבן לשכר דו חודשי בסכומים כמפורט בטבלה ,כולל הוצאות
רכב ,החזר הוצאות מגורים )לתקופה מוגבלת( ,ביטוח בריאות ,אש"ל ,הוצאות לוות וימי חופשה ומחלה .מר סאליבן זכאי
למעק כספי שתי בסך המוגבל לעד  70,000דולר ארה"ב לשה ,שייקבע לפי וסחה המורכבת מ 20% :יעדי צמיחה 60% ,יעדי
רווח תפעולי ו 20% -שיקול דעת של דירקטוריון אבריסייק .בוסף ,זכאי מר סליבן לתוכית תמריצים לטווח ארוך .4הסכם
ההעסקה היו לתקופה בלתי מוגבלת כאשר כל צד רשאי לסיימו בכפוף להודעה של  90יום מראש )למעט במקרים חריגים
בהם תקוצר תקופת ההודעה המוקדמת( .כן כולל ההסכם התחייבות לאי תחרות מצד מייק סאליבן במהלך תקופת ההסכם
ובמהלך תקופה שלאחר מכן .סכום המעק המצוין בטבלה לעיל היו בגין מחצית שת  2018ושת .2019
) (3מר ליאור בן ארצי -לפרטים אודות תאי העסקתו של מר ליאור בן ארצי והתגמול לו הוא זכאי ,ראו ביאור 32ד' לדוחות
הכספיים .לפרטים אודות כהותו של בן ארצי בתפקידים וספים בקבוצה ,ראו תקה 26א' בחלק זה להלן .השכר המפורט
לעיל כולל גם את העלויות בגין החזר הוצאות רכב ,בהתאם להוראות מדייות התגמול העדכית של החברה )להלן" :מדייות
התגמול"( .5לאחר מועד הדוח על המצב הכספי אישר דירקטוריון החברה ביום  31במרץ ) 2020לאחר אישור ועדת התגמול
ביום  29במרץ  (2020תשלום מעק לבן ארצי בגין שת  2019בסך של  320אלפי ש"ח )עלות לחברה( ) 4משכורות( ,על בסיס:
)א( עמידה ביעד שיעור התשואה על ההון המיוחס לבעלים של החברה האם) 6להלן" :יעד התשואה"( 3 -משכורות; ו) -ב(

 3יצוין כי לאחר מועד הדוח על המצב הכספי ,הוסכם בין החברה ,החברה בבעלות איתן פיקלשטיין )להלן" :חברת איתן פיקלשטיין"(
ומתכות פיקלשטיין כי תשלום דמי היהול לחברה ולחברת איתן פיקלשטיין יוקפא )רטרואקטיבית( החל מתחילת הרבעון הרביעי של
שת  ,2019ויחודש בכפוף למתן הודעת חידוש על ידי מי מבין החברה או חברת איתן פיקלשטיין .לפרטים וספים ראו סעיף 10.2.20.4
לחלק א' לדוח תקופתי זה.
 4תוכית התמריצים לטווח ארוך המקה למר סאליבן זכות לקבלת סכומי מעק המבוססים על יעדי עליית שווי אבריסייק )בהתבסס על
תוי ה EBITDA -המתואמת של אבריסייק בהפחתת חוב פיסי( ,כאשר הזכאות לקבלת המעק תבשיל באופן מדורג )במהלך תקופה של
 5שים( ,והוא יהיה יתן למימוש בין השים .2028 -2023
 5מדייות התגמול המעודכת של החברה אושרה על ידי דירקטוריון החברה ביום  19ביואר  ,2020לאחר אישור ועדת התגמול ,בהתאם
לסמכות הדירקטוריון מכח סעיף 267א)ג( לחוק החברות ,וזאת לאחר שבאסיפה הכללית של החברה שהתכסה ביום  13ביואר  2020לא
התקבל הרוב הדרש לצורך אישור מדייות התגמול .לפרטים אודות מדייות התגמול של החברה ,ראו דיווח מיידי בדבר כיוס אסיפה מיום
 5בדצמבר ) 2019אסמכתא (2019-01-118882 :שהאמור בו מובא בדוח זה על דרך ההפיה.
 6שיעור התשואה על ההון המיוחס לבעלים של החברה" -לעיין זה ,משמע :היחס שבין (1) :הרווח לשה בגיה משולם המעק המיוחס
לבעלים של החברה האם כפי שמופיע בדוח לגבי מידע כספי פרד לפי תקה 9ג' לתקות יירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( ,התש"ל-
") 1970דוח סולו שתי" ו" -תקות הדוחות"( ,לאחר ,במקרה של מכירת מלאי מקרקעין  -טרול של זקיפת סכומי קרן הון בגין הפרשי
תרגום לרווח והפסד עקב מכירה כאמור ככל שיזקפו סכומים כאמור לעיל ,לבין ) (2ממוצע ההון השתי המיוחס לבעלים של החברה האם
)כהגדרתו להלן( ,והכל  -בטרול תוצאותיהם של אירועים חריגים חד פעמיים.
"ממוצע ההון השתי המיוחס לבעלים של החברה האם" לעיין זה ,משמע :ממוצע של ארבע יתרות הפתיחה של סך ההון המיוחס לבעלים
של החברה האם בארבעת הרבעוים הקלדריים בשה בגיה מבוצע החישוב ,כפי שמופיע בדוח לגבי מידע כספי פרד לפי תקה 38ד' לתקות
הדוחות )"דוח סולו רבעוי"(.
"אירועים חריגים חד פעמיים" ,לעיין זה ,משמע :אירועים בעלי אופי חריג וחד פעמי בחברה או ביחס אליה ,בהשוואה למהלך העסקים
של החברה ,אשר יש להם השפעה על אחד או יותר מהפרמטרים המשמשים בחישוב התשואה על ההון .יובהר ,כי בשל היותה של החברה
חברת השקעות והחזקות ,מכירת כסים קיימים של החברה ו/או השקעות החברה בחברות או מיזמים חדשים ,חשבים כחלק ממהלך
העסקים הרגיל של החברה ולא יסווגו כאירועים חריגים ,כך שתוצאות והשפעות הובעות מהם לא יוטרלו מהפרמטרים המשמשים בחישוב
התשואה על ההון כמפורט לעיל .במקרה של שים בהן יחול הפסד על פי דוח הסולו השתי ,יקוזז ההפסד כאמור מרווחי השים העוקבות
המשמשים בחישוב שיעור התשואה על ההון המיוחס לבעלים של החברה האם כמפורט לעיל ,עד לקיזוז מלוא ההפסד כאמור.
היעד השתי שיקבע ביחס לשיעור התשואה על ההון המיוחס לבעלים של החברה האם כמפורט לעיל ,לעיין העקת המעק השתי למכ"ל
החברה ולושא משרה הכפוף למכ"ל ,קבע ומאושר על ידי ועדת התגמול והדירקטוריון בגין כל שה בתחילתה.
בהתאם להוראות מדייות התגמול ,סכום המעק השתי המירבי לא יעלה על  6משכורות ברוטו של ושא המשרה.
יצוין כי ועדת התגמול והדירקטוריון אישרו בהתייחס למעק מבוסס יעדים של המכ"ל לשת  ,2019כי יעד שיעור התשואה על ההון המיוחס
לבעלים של החברה יבסס מעק של עד  3משכורות.
ד1-

שיקול דעת – משכורת אחת ,וזאת בהתאם להוראות מדייות התגמול של החברה .המעק ישולם לבן ארצי במהלך חודש
אפריל .2020
) (4מר יוסי זיתוי  -תקופת הסכם ההעסקה עם זיתוי איה מוגבלת בזמן ,וכל צד רשאי להביא את ההסכם לידי סיום על ידי
מתן הודעה בכתב בת תשעים יום מראש לצד השי .זיתוי זכאי להחזר הוצאות וכן להסדרי פטור ,ביטוח ושיפוי כהוג בחברה.
השכר המפורט לעיל כולל גם את העלויות בגין החזר הוצאות רכב בהתאם להוראות מדייות התגמול .לאחר מועד הדוח על
המצב הכספי אישר דירקטוריון החברה ביום  31במרץ ) 2020לאחר אישור ועדת התגמול ביום  29במרץ  (2020תשלום מעק
לזיתוי בגין שת  2019בסך של  250אלפי ש"ח )עלות לחברה( ) 4משכורות( ,על בסיס) :א( עמידה ביעד שיעור התשואה על
ההון 3 -7משכורות; ו) -ב( שיקול דעת -משכורת אחת ,וזאת בהתאם להוראות מדייות התגמול של החברה .המעק ישולם
לזיתוי במהלך חודש אפריל  .2020לפרטים אודות כהותו של זיתוי בתפקידים וספים בקבוצה ,ראו תקה 26א' בחלק זה
להלן.
) (5גיא לשם מכהן כמכ"ל חברת הבת  ILSBהחל מחודש ובמבר  ,2017בוסף על תפקידו כראש דסק ב .ILSB -על פי הסכם
ההעסקה עמו ,זכאי מר לשם לשכר חודשי קבוע ,וכן לתגמול חודשי משתה הגזר מהכסות  ILSBמפעילויות מסוימות
)בשיעור שע בין  1%ל 3.5% -מההכסות ה"ל( ,בהתאם למדרגות הקבועות בהסכם .בוסף ,זכאי מר לשם לקבלת מעק
שתי בשיעור של  5%מהרווח לפי מס של ) ILSBלאחר התאמות( )להלן בסעיף זה" :מעק שתי"( .בגין שת  2019יקבל מר
לשם מעק שתי שישולם לו במהלך שת .2020

 7לפרטים בדבר התאים לקבלת מעק ראו ה"ש  6לעיל.
ד2-

ב .להלן פירוט התגמולים )באלפי ש"ח( שיתו בשת  ,2019כפי שהוכרו בדוחות הכספיים ,לשלושת ושאי המשרה הבכירה של החברה שהים בעלי התגמולים הגבוהים
ביותר אשר יתו בקשר עם כהוה בחברה עצמה ,אם לא מו בטבלה בסעיף )א( לעיל:

שם

יצחק
אפלויג )(6

פרטי מקבל התגמולים
היקף
תפקיד
משרה
יו"ר דירקטוריון

מלאה

שכר

שיעור
החזקה
בהון
החברה
0.28%
)0.28%
בדילול
מלא(

991

תגמולים בעבור שירותים
דמי
תשלום
מעק
יהול
מבוסס מיות

-

-

-

אחר

-

ריבית

תגמולים אחרים
דמי
שכירות

-

-

סה"כ
אחר

-

991

) (6מר יצחק אפלויג - 8לפרטים אודות תאי העסקתו של מר יצחק אפלויג והתגמול לו הוא זכאי ,ראו ביאור 32ג' לדוחות הכספיים .השכר המפורט לעיל כולל גם את העלויות בגין החזר
הוצאות רכב .לפרטים אודות כהותו של אפלויג בתפקידים וספים בקבוצה ,ראו תקה  26בחלק זה להלן .9בהמשך לאי הארכת הסכם ההעסקה של מר אפלויג )להלן בסעיף זה" :הסכם
ההעסקה"( עקב החלטת האסיפה הכללית של החברה מיום  13ביואר  ,102020ביום  5במרץ  2020אישר דירקטוריון החברה ,לאחר אישור ועדת התגמול ,תשלום גמול שתי וגמול השתתפות
לישיבה למר אפלויג ,כפי שמשולם לדירקטורים האחרים בחברה )ראו להלן( ,בהתאם להוראות מדייות התגמול של החברה ולתקות החברות )הקלות בעסקאות עם בעלי עיין ,תש"ס –
 ,(2000לרבות החזר הוצאות בגין מילוי תפקידו ,בגין התקופה שהחל מיום  4באוקטובר  .2019לפרטים וספים ראו דיווח מיידי מיום  7במרץ ) 2020מס' אסמכתא (2020-01-018961 :שהאמור
בו מובא בדוח זה על דרך ההפיה .יובהר ,כי אישור התגמול כאמור אומץ כפתרון זמי בלבד ולא ימע קבלת החלטה ביחס לתשלום תגמול מלא או אחר למר אפלויג בגין התקופה שהחל

 8סכום עלות העסקתו של מר אפלויג המוצג לעיל כולל הן את עלות השכר של מר אפלויג בגין כהותו בחברה והן את עלות שכרו של מר אפלויג בגין כהותו באטראו .עד לחודש אוקטובר  2019מלוא שכרו של מר
אפלויג שולם לו על ידי החברה )כאשר אטראו שילמה לחברה מכוח הסכם שירותי היהול בייהן ,דמי יהול ,שכללו בין היתר את סכום עלות העסקתו של מר אפלויג באטראו .לפרטים וספים אודות הסכם
שירותי היהול ראו תקה  22לחלק ד' של הדוח התקופתי של אטראו המצורף כספח א' לדוח תקופתי זה( ,והחל מיום  4באוקטובר  2019הועבר מר אפלויג להעסקה ישירה באטראו ,ובהתאם אטראו משלמת לו
במישרין את שכרו בגין העסקתו באטראו.
 9לפרטים בדבר הסכם של מר אפלויג עם  ATEראו תקה 21א להלן.
 10לפרטים וספים ראו דיווח מיידי מיום ) 13.1.2020מס' אסמכתא ,(2019-01-004984 :שהאמור בו מובא בדוח זה על דרך ההפיה.
ד1-

מחודש אוקטובר ) 2019במקרה כאמור תיעשה התחשבות בדיעבד( .בהתאם הדוחות הכספיים של החברה כוללים הפרשה בסך של כ 160 -אלפי ש"ח ,בגין הפער בין סכומי השכר הקבועים
בהסכם ההעסקה ,לבין הסכומים שאושרו ושולמו למר אפלויג בפועל החל מחודש אוקטובר .2019
בוסף ,בגין התקופה שהחל מיום  4באוקטובר  ,2019בוצע שיוי של אופן ההתקשרות ביחס לשירותיו של מר אפלויג כיו"ר דירקטוריון אטראו שוקי הון בע"מ )להלן" :אטראו" או "אטראו
שוקי הון"( ,באופן בו וצרה התקשרות ישירה של אטראו בהסכם העסקה עם מר אפלויג ,חלף קבלת שירותים אלו מהחברה באמצעותו של מר אפלויג במסגרת הסכם היהול שבין החברה
לאטראו ,וזאת לאחר שהתקבל אישור ועדת הביקורת של אטראו )ביום  22ביואר  (2020כי העלות לאטראו בגין קבלת שירותי יו"ר דירקטוריון בהיקף משרה של כ ,30% -לא תגדל עקב
האמור .שיוי אופן התקשרות עשה בהתאם למגון הקבוע בהסכם היהול בין החברה לאטראו.

ד2-

ג .להלן פירוט התגמולים )באלפי ש"ח( שיתו בשת  2019לבעלי עיין בחברה שאים מים בס"ק א' או ב' לעיל בקשר עם
שירותים שתו כבעלי תפקיד בחברה או בחברה בשליטתה:

שם
אליהו
חורי*

פרטי מקבל התגמולים
היקף
תפקיד
משרה
דירקטור

-

שיעור
החזקה
בהון
החברה
4.26%
)4.26%
בדילול
מלא(

שכר

131

תגמולים בעבור שירותים
דמי
תשלום
מעק
מבוסס
יהול
מיות
-

-

-

אחר

-

תגמולים אחרים
דמי
ריבית
שכירות

-

-

סה"כ
אחר

-

131

* מר אליהו חורי מכהן כדירקטור בחברה .לעיין הסכם בין חברה בשליטתו של חורי לבין  ATEראו תקה 21א להלן.
בוסף ,מכהן חורי כדירקטור באטראו שוקי הון )וזכאי גם בה לתגמול בהתאם ל"סכום הקבוע" על פי תקות הגמול
לעיין גמול שתי וגמול להשתתפות בישיבה ,ביחס לחברה בדרגתה של אטראו( .סכום השכר המצוין בטבלה לעיל היו
סך התגמול ששולם לחורי על ידי החברה ואטראו בגין כהותו כדירקטור בחברות אלו ,בשת .2019
תשלום לדירקטורים
סך הגמול )כולל הוצאות לוות( ששילמה החברה בשת  2019לדירקטורים מר אליהו חורי ,גב' חווה שכטר )דב"ת(,11
מר יקותיאל גביש )דב"ת( ,12גב' אביבית פלג )דח"צ( ,13מר אלדד אברהם )דח"צ( 14ומר צבי ברומברג )דח"צ( ,הסתכם
בתקופת הדוח בכ 312 -אלפי ש"ח.
בשת  2019קבע גמול הדירקטורים המשולם לדירקטורים האמורים בהתאם ל"סכום הקבוע" לעיין גמול שתי וגמול
להשתתפות בישיבה ,כאמור בתוספת השיה והשלישית לתקות החברות )כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור
חיצוי( ,תש"ס ") 2000 -תקות הגמול"( ,ביחס לחברה בדרגתה של החברה.

 11גב' שכטר החלה לכהן בחברה ביום .27.8.2019
 12מר גביש סיים את כהותו בחברה ביום 23.10.2019
 13גב' פלג סיימה את כהותה בחברה ביום  9ביולי .2019
 14מר אלדד אברהם החל את כהותו בחברה ביום  27בובמבר .2019
ד1-

תקה 21א:

השליטה בתאגיד

בעלת השליטה בחברה היה ") Dan David Foundationהקרן" ,ראו פרטים להלן( ,המחזיקה בחברה באמצעות חברת ATE
 Technology Equipment B.V.שבשליטתה )" ,("ATEחברה המאוגדת בהולד ,המחזיקה ,כון למועד דוח זה ,בכ77% -
מהון המיות וזכויות ההצבעה בחברה .למיטב ידיעתה של החברה ,בין  ATEלבין חברה בשליטתו של מר אלי חורי ,שהיו
דירקטור בחברה ,המחזיקה ,כון למועד דוח זה ,בכ 4.26%-מהון המיות וזכויות ההצבעה בחברה ,קיים הסכם הצבעה לפיו,
בין היתר ,חורי התחייב כי בכל ההצבעות באסיפה הכללית של בעלי המיות של החברה הוא יצביע ,מכוח המיות שהוקצו לו
במסגרת הסכם ההשקעה בחברה בשת ) 2010לרבות מיות שיבעו ממיות אלה( ,על פי הוראות  ,ATEלמעט בהחלטות אשר
לגביהן תהיה  ATEמועה ,על פי דין ,מלהצביע.
הקרן הוקמה על פי חוקי מדית ליכטשטיין ומחזיקה בכ 99% -ממיות  .ATEלמיטב ידיעת החברה ,הקרן מפוקחת ע"י
 ,(Supervisory Authority for Foundations) Stiftungsaufsichאשר היה מחלקה מיוחדת של הרשם הכללי של מדית
ליכטשטיין .מטרותיה העיקריות של הקרן הין קידום ועידוד השקעות ופרויקטים בתחומים הומיטאריים ,חברה ,רפואה,
חיוך ,תרבות ,אמות ,דת ואיכות הסביבה וכן קידום ועידוד פרויקטים מדעיים וטכולוגיים על ידי תמיכה במחקרים אשר
מסייעים לשיפור איכות החיים ,תוחלתם ומאבק במחלות קשות .הקרן היה ישות משפטית עצמאית ,ללא בעלי מיות ואיה
עוסקת בפעילות מסחרית .הקרן רשאית ,עם זאת ,לבצע עסקאות במסגרת יהול כסיה .הגוף המהל את הקרן היו הBoard -
") of Directorsדירקטוריון הקרן"( ,אשר כון למועד דוח זה מורכב מארבעה חברים :גב' גבריאלה דוד )אלמתו של מר דן דוד
ז"ל ,אשר החלה לכהן כחברת דירקטוריון הקרן לאחר שביום  6בספטמבר  2011פטר מר דן דוד ז"ל ,אשר כיהן כחבר
דירקטוריון הקרן( ,בה מר אריאל דוד ,פרופסור איתמר רביוביץ' )יו"ר דירקטוריון הקרן( ומר מרטין שטוהל ,עו"ד שהיו
תושב ליכטשטיין )וזאת כמתחייב מהוראות התקון של הקרן( .כהותם של החברים בדירקטוריון הקרן איה מוגבלת בזמן.
כל עוד דירקטוריון הקרן מורכב משלושה חברים או יותר ,ההחלטות מתקבלות ברוב רגיל )אם מכהים בדירקטוריון הקרן שי
חברים ,ההחלטות יתקבלו פה אחד וכך גם במקרה של החלטה על פירוק הקרן(.
מר יצחק אפלויג )יו"ר דירקטוריון החברה( מחזיק בכ 1% -ממיות  ATEוכן מכהן כדירקטור בחברות בות בשליטת בעלי
השליטה בחברה .למיטב ידיעתה של החברה ,קשור מר אפלויג בהסכם עם  ATEולפיו מר אפלויג זכאי לתגמול מ , ATE-אשר
חלקו היו תגמול משתה הגזר מביצועי כלל החברות המוחזקות על ידי ) ATEלרבות עם השקעתה בחברה(.
למיטב ידיעתה של החברה ,הגוף המהל של  ATEהיו ה ("EMC") Executive Management Committee -והוא מוה עד
 5חברים .למיטב ידיעתה של החברה ,בין בעלי המיות ב ATE -קיים הסכם בעלי מיות ,לפיו הקרן רשאית למות את מרבית
חברי ה EMC -ולמר יצחק אפלויג )יו"ר דירקטוריון החברה( תוה הזכות למות ל EMC-חבר אחד ,אולם כון למועד זה ,לא
עשה מר אפלויג שימוש בזכותו למות חבר ל.EMC-
יצוין ,כי  ATEהיה חברת החזקות הפועלת בתחומים שוים .כון למועד דוח זה אין חפיפה בין תחומי הפעילות של ATE
לתחומי הפעילות של החברה .בין החברה לבין  ATEלא קבעו הסדרים לתיחום פעילות.

ד2-

תקה :22

עסקאות עם בעל שליטה או שלבעל השליטה יש בהן עיין אישי

להלן פרטים ,למיטב ידיעתה של החברה ,אודות עסקאות עם בעלי שליטה או שלבעלי שליטה יש באישורן עיין אישי ,בהן
התקשרה החברה בשת הדוח או אשר הין בתוקף במועד זה:
א.

עסקאות המויות בסעיף  (4)270לחוק החברות התש"ט) 1999 -להלן" :חוק החברות"(:
.1

לפרטים בדבר הסכם ההעסקה של מר אפלויג ,יו"ר דירקטוריון החברה ,ראו ביאור 32ג' לדוחות הכספיים.
התקשרות זו סווגה כהתקשרות אשר לקרן ול ,ATE -בעלות השליטה בחברה ,עשוי להיות בה עיין אישי
)ראו תקה 21א לעיל(.
בהמשך לאי הארכת הסכם ההעסקה של מר אפלויג עקב החלטת האסיפה הכללית של החברה מיום 13
ביואר  ,152020ביום  5במרץ  2020אישר דירקטוריון החברה ,לאחר אישור ועדת התגמול )ביום  5במרץ
 ,(2020תשלום גמול שתי וגמול השתתפות לישיבה למר אפלויג ,כפי שמשולם לדירקטורים האחרים בחברה,
בהתאם להוראות מדייות התגמול של החברה ולתקות החברות )הקלות בעסקאות עם בעלי עיין ,תש"ס –
 ,(2000לרבות החזר הוצאות בגין מילוי תפקידו ,בגין התקופה שהחל מיום  4באוקטובר  .162019לפרטים
וספים ראו דיווח מיידי מיום  7במרץ ) 2020מס' אסמכתא (2020-01-018961 :שהאמור בו מובא בדוח זה על
דרך ההפיה.
בוסף ,החל מיום  4באוקטובר  ,2019בוצע שיוי של אופן ההתקשרות ביחס לשירותיו של מר אפלויג כיו"ר
דירקטוריון אטראו ,באופן בו וצרה התקשרות ישירה של אטראו בהסכם העסקה עם מר אפלויג ,חלף קבלת
שירותים אלו מהחברה באמצעותו של מר אפלויג במסגרת הסכם היהול שבין החברה לאטראו וזאת לאחר
שהתקבל אישור ועדת הביקורת של אטראו )ביום  22ביואר  (2020כי העלות לאטראו בגין קבלת שירותי יו"ר
דירקטוריון בהיקף משרה של כ ,30% -לא תגדל עקב האמור .שיוי אופן התקשרות עשה בהתאם למגון
בהסכם שירותי היהול בין החברה לאטראו.

.2

ביום  28.3.2019אישר דירקטוריון החברה ,לאחר אישור ועדת הביקורת ביום  ,25.3.2019בהתאם לתקות
ההקלות ,הסדר לפיו  ,ATEבעלת השליטה הישירה בחברה ,עשויה להעמיד לחברה מסגרת אשראי לזמן קצר
לפי דרישת החברה ,על פי החלטת ההלת החברה בהתאם לצרכי החברה מעת לעת ,בהסכמתה של ,ATE
לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לפרק זמן שלא יעלה על  3חודשים ממועד כל דרישה ,כאשר היקף האשראי
המצטבר לא יעלה בכל עת על  5מיליון ש"ח .ככל ש ATE -תסכים להעמיד את האשראי הוא יועמד ללא
בטחוות ויישא תאי ריבית עדיפים על פי תאי מסגרות אשראי חלופיות לזמן קצר שיעמדו לחברה באותה
עת ממקורות חיצויים בהיקפים דומים .החברה תהא רשאית לפרוע אשראי שלקח כאמור בפרעון מוקדם,
בכפוף לאישור ועדת הביקורת של החברה ,ללא קס או תשלום בגין פרעון מוקדם .אישור ההסדר היו
לתקופה בת  3שים .כן אישרו ועדת הביקורת והדירקטוריון כי לאור תאי ההסדר ה"ל ,קבלת אשראי על
פיו תהיה בתאי שוק ובמהלך העסקים הרגיל וכי איה פוגעת בטובת החברה .העיין האישי של הקרן ושל-
 ,ATEבעלות השליטה בחברה ,ובע מהיותה של  ATEצד להסדר ה"ל.

 15לפרטים וספים ראו דיווח מיידי מיום ) 13.1.2020מס' אסמכתא ,(2019-01-004984 :שהאמור בו מובא בדוח זה על דרך ההפיה.
 16יובהר ,כי אישור התגמול כאמור אומץ כפתרון זמי בלבד ולא ימע קבלת החלטה ביחס לתשלום תגמול מלא או אחר למר אפלויג בגין
התקופה שהחל מחודש אוקטובר ) 2019במקרה כאמור תיעשה התחשבות בדיעבד(.
ד3-

.3

לעיין הסדר ביטוח ,שיפוי ופטור שיתו לושאי משרה בחברה ובאטראו שוקי הון ,לרבות ושאי משרה
שהים בעלי השליטה בחברה ו/או מי מטעמם ו/או מי שלבעלי השליטה יש עיין אישי בהתקשרויות עמו ,ראו
תקה 29א להלן .הקרן ו ATE -עשויות להיחשב כבעלות עיין אישי בהעקת הסדרים אלו בשל היותם של
מר אפלויג ושל מר חורי מוטבים על פי הסדרים אלו )ראו תקה 21א לעיל(.

ב.

עסקאות אחרות:
.1

בחודש אוגוסט  2010אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון אטראו ,בהתאם לתקות ההקלות ,התחייבות של
אטראו למתן שיפוי ,בין היתר ליצחק אפלויג ודן דוד ז"ל ,בשל כל חבות או הוצאה שתוטל על כל אחד מהם
עקב מימוש התחייבותם לדב ילין ,יאיר לפידות וילין לפידות להשלמת הון עצמי של י.ל .גמל .בשת 2011
פטר מר דן דוד .לקרן ול ATE -עיין אישי בהתחייבות זו ,עקב המפורט בתקה 21א לעיל.

.2

לפרטים אודות התגמול המשולם למר חורי בשל כהותו כדירקטור בחברה ובחברות בות שלה ,ראו תקה
)21ג( לעיל .הקרן ו ATE -עשויות להיחשב כבעלות עיין אישי בהתקשרויות האמורות בשל ההסכם ביה
לבין חברה בשליטתו של חורי )ראו תקה 21א לעיל(.

ג.

עסקאות זיחות:
.1

לעיין הפרמטרים אשר קבע דירקטוריון החברה )לאחר אישור ועדת הביקורת( לסיווג עסקה עם בעל
השליטה או שלבעל השליטה יש בה עיין אישי כעסקה זיחה ,ראו ביאור 23א'))(1א( לדוחות הכספיים.

ד4-

תקה :24

החזקות בעלי עיין וושאי משרה
למיטב ידיעת החברה ,י"ע של החברה המוחזקים ע"י בעלי עין וושאי משרה בכירה ,בסמוך לתאריך הדוח,
הים כמפורט להלן:

שם המחזיק

ATE
אליהו חורי
יצחק אפלויג
ליאור בן ארצי
החברה
י.ד .מור השקעות בע"מ  -קרות אמות
מור השקעות אלטרטיביות ,שותפות
מוגבלת
יוסי זיתוי

שם ,סוג וסדרה
של ייר ערך
מיות רגילות
מיות רגילות
מיות רגילות
מיות רגילות
18
מיות רגילות
מיות רגילות
מיות רגילות

כמות יירות ערך
מעודכת
368,885,564
20,400,001
1,344,524
4,537,857
828,459
44,866,258
622,581

שיעור החזקה
בהון
17
ובהצבעה
77.00%
4.26%
0.28%
0.95%
9.36%
0.13%

מיות רגילות

2,563,605

0.54%

תוי החזקות בעלי לבעלי העיין אשר רשאים לדווח על שיויים בהחזקותיהם באופן מצטבר ,הים בהתאם
לדיווחי החזקות של בעלי עיין אלו ליום  ,31.12.2019כמפורט בדוח מצבת החזקות שפורסם ביום  7ביואר
) 2020מס' אסמכתא (2020-01-003184 :שהאמור בו מובא בדוח זה על דרך ההפיה.

תקה 24א:

הון רשום ,הון מופק ויירות ערך המירים בסמוך למועד פרסום הדוח

.1

הון המיות הרשום של החברה היו  1,400,000,000מיות רגילות של החברה ,ללא ערך קוב.

.2

הון המיות המופק של החברה היו  479,929,359מיות רגילות של החברה ,ללא ערך קוב .החברה מחזיקה
ב 828,459-מיות רדומות של החברה מתוך המיות ה"ל .המיות הרגילות של החברה )למעט המיות
הרדומות( ,מקות זכויות בהון ובהצבעה.

תקה 24ב :

מרשם בעלי המיות של החברה

לפירוט מרשם בעלי המיות של החברה ,ראו ספח לדוח בדבר מצבת הון ומרשמי יירות ערך של החברה מיום 16.1.2020
)אסמכתא  ,(2020-01-005809הכלל בדוח זה על דרך ההפייה .מאז פרסום דוח המצבת האמור לא חלו שיויים במרשם בעלי
המיות של החברה.

 17כון למועד הדוח אין לחברה יירות ערך המירים .בהתאם לא מוצגים תוי החזקות בעלי עיין בדילול מלא.
 18מיות רדומות.

ד5-

תקה :26

הדירקטורים של התאגיד כון למועד הדוח

יצחק אפלויג
מספר הזיהוי:
תאריך הלידה:
מען להמצאת כתבי בי-דין:
תיות:
חברות בוועדות דירקטוריון:
דירקטור בלתי תלוי או חיצוי או
דירקטור חיצוי מומחה:
האם עובד של החברה ,חברה בת
או קשורה או של בעל עיין:

055729081
 8ביוי 1959
רח' הבוסתן  ,24מכבים
ישראלית.
לא.
לא.

יו"ר דירקטוריון החברה; יו"ר דירקטוריון או דירקטור בחברות וספות בקבוצה
)כמפורט להלן(; יו"ר דירקטוריון או דירקטור בחברות בשליטת בעלי השליטה
בחברה )כמפורט להלן(.
 4באוקטובר .2010
תאריך תחילת כהותו:
תואר ראשון בחשבואות וכלכלה מאויברסיטת תל-אביב.
השכלה:
עיסוק עיקרי ב 5-השים יו"ר דירקטוריון החברה ,יו"ר דירקטוריון בחברות שלהלן :אטראו שוקי הון בע"מ,
האחרוות ותאגידים בהם משמש קבוצת מ.ג.ע.ר בע"מ ,איגד בע"מ ,גמל מפעלים לאופי השחזה שריד בע"מ ,מתכות
דירקטור:
פיקלשטיין בע"מ 3 ,חברות הבת של גמל בארה"ב ,פולאר תקשורת בע"מ )עד פברואר
.(2016
חברות וספות בהן מכהן כדירקטור :ילין לפידות החזקות בע"מ ,איי.אל.אס ברוקרס
בע"מ ,אטראו יהול כסים פיסים ) (2005בע"מ ,א.ח .שירותי יהול מויציפאלי
בע"מ ,מ.ג.ע.ר בע"מ ,עדן שירותי גביה בע"מ )בפירוק מרצון( ,גמל שיווק וסחר 2011
אגודה שיתופית חקלאית בע"מ ,פיקלשטיין עיבודים בע"מ,
Leader Real Estate Croatia B.V, Zelena Oaza d.o.o, Liberty d.o.o,
.Kostabela d.o.o., Photo me international plc ,Plava Oaza Vodnjan d.o.o
קרבה משפחתית לבעל עיין לא.
אחר:
חשבואית כן.
מיומות
בעל
ופיסית:

אליהו חורי
012288718
מספר הזיהוי:
 19בדצמבר 1956
תאריך הלידה:
רחוב איתמר  ,10/31רמת גן.
מען להמצאת כתבי בי-דין:
ישראלית.
תיות:
לא.
חברות בוועדות דירקטוריון:
דירקטור בלתי תלוי או חיצוי או לא.
דירקטור חיצוי מומחה:
האם עובד של החברה ,חברה בת דירקטור בחברה ובאטראו שוקי הון; יו"ר דירקטוריון או דירקטור בחברות בשליטת
בעלי השליטה בחברה )כמפורט להלן(.
או קשורה או של בעל עיין:
 4באוקטובר 2010
תאריך תחילת כהותו:
תואר ראשון במדעי החקלאות )כלכלה חקלאית ומהל( מהאויברסיטה העברית
השכלה:
בירושלים .מוסמך במהל עסקים  -התמחות במימון ,מאויברסיטת בר אילן.
עיסוק עיקרי ב 5-השים יו"ר דירקטוריון מ.ג.ע.ר בע"מ ,מכ"ל ודירקטור בקבוצת מ.ג.ע.ר בע"מ ודירקטור
האחרוות ותאגידים בהם משמש בחברות פרטיות וספות מקבוצת מ.ג.ע.ר בע"מ ,קבוצה בשליטת בעלי השליטה
בחברה.
דירקטור:
חברות וספות בהן מכהן כדירקטור :אטראו שוקי הון בע"מ ,פריוריסיטי בע"מ ,דליה
ואליהו חורי החזקות ויהול בע"מ ,סלופארק טכולוגיות בע"מ ,א.ח .שירותי יהול
מויציפאלי בע"מ.
קרבה משפחתית לבעל עיין לא.
אחר:
חשבואית לא.
מיומות
בעל
ופיסית:

ד6-

אלדד אברהם
אלדד אברהם
033670498
מספר הזיהוי:
 27בדצמבר1976 ,
תאריך הלידה:
הגליל  ,2רמת השרון.
מען להמצאת כתבי בי-דין:
ישראלית.
תיות:
חבר ועדת הביקורת ,יו"ר וועדת התגמול.
חברות בוועדות דירקטוריון:
דירקטור בלתי תלוי או חיצוי או דירקטור חיצוי.
דירקטור חיצוי מומחה:
האם עובד של החברה ,חברה בת לא.
או קשורה או של בעל עיין:
27.11.2019
תאריך תחילת כהותו:
השכלה:
 B.A.בכלכלה ולוגיסטיקה ,אויברסיטת בר אילן; בוגר קורס גישור ויישוב סכסוכים,
בוגר קורס יתוח דוחות כספיים ב ,SRI -בוגר קורס דירקטורים בפקולטה ליהול,
אויברסיטת תל אביב.
עיסוק עיקרי ב 5-השים בקאי השקעות ויועץ עסקי.
האחרוות ותאגידים בהם משמש מכהן כדירקטור בתאגידים הבאים :שופרסל בע"מ )דח"צ(; ישראל-קדה )ט.ר( בע"מ
)דח"צ(; סאי תקשורת סלולרית בע"מ )דח"צ(; חברת הדרי קטיף ומשקי חבל עזה
דירקטור:
)דח"צ(; חוחובה דזרט אגש"ח.
קרבה משפחתית לבעל עיין אחר :לא
חשבואית כן
מיומות
בעל
ופיסית:
חווה שכטר
051907178
מספר הזיהוי:
 23באפריל 1954
תאריך הלידה:
אבא אחימאיר  ,11תל אביב
מען להמצאת כתבי בי-דין:
ישראלית
תיות:
ועדת הביקורת; ועדת התגמול.
חברות בוועדות דירקטוריון:
דירקטור בלתי תלוי או חיצוי או דירקטורית בלתי תלויה
דירקטור חיצוי מומחה:
האם עובדת של החברה ,חברה בת או לא
קשורה או של בעל עיין:
 27באוגוסט 2019
תאריך תחילת כהותה:
תואר מוסמך במהל עסקים )התמחות בחשבואות( מאויברסיטת תל אביב.
השכלה:
תואר בוגר בכלכלה מאויברסיטת תל אביב.
ב5-
עיקרי
עיסוק
השים מכ"ל ובעלים ח.שכטר ושות' בית השקעות בע"מ.
האחרוות 19ותאגידים בהם משמשת מכהת כדירקטורית בתאגידים הבאים :דחצ"ית בגב ים לקרקעות בע"מ ,אילקס
מדיקל בע"מ ,תיבי ישראל עירויים בע"מ.
דירקטורית:
לא
קרבה משפחתית לבעל עיין אחר:
בעלת מיומות חשבואית ופיסית :כן.

 19יצוין כי גב' שכטר כיהה כדירקטורית חיצוית בחברה החל מיום  10ביולי  2007ועד ליום  9ביולי .2016
ד7-

צבי ברומברג
מספר הזיהוי:
תאריך הלידה:
מען להמצאת כתבי בי-דין:
תיות:
חברות בוועדות דירקטוריון:
דירקטור בלתי תלוי או חיצוי או
דירקטור חיצוי מומחה:
האם עובד של החברה ,חברה בת
או קשורה או של בעל עיין:
תאריך תחילת כהותו:
השכלה:

055887038
 25ביוי1959 ,
מבוא חבצלת  ,9יהוד.
ישראלית.
ועדת הביקורת וועדת תגמול.
דירקטור חיצוי.
לא.

 21ביואר .2017
תואר ראשון בחשבואות וכלכלה ,אויברסיטת תל אביב; לימודי השלמה
בחשבואות ,אויברסיטת תל אביב; בעל רשיון רואה חשבון מטעם מועצת רואי
החשבון בישראל.
עיסוק עיקרי ב 5-השים בעלים ומהל בחברת אובליסק מיזוגים ורכישות בע"מ ,העוסקת במיזוגים ורכישות
האחרוות ותאגידים בהם משמש בישראל .מכהן כדירקטור החברות הבאות :אובליסק מיזוגים ורכישות בע"מ ,ווי-אפ
בע"מ ,אובליסק לוגיסטיקה בע"מ.
דירקטור:
קרבה משפחתית לבעל עיין לא.
אחר:
חשבואית כן.
מיומות
בעל
ופיסית:

תקה 26א':

ושאי משרה ועובדים בכירים של התאגיד

20

ליאור בן ארצי
17354911
מספר הזיהוי:
 22באוגוסט 1971
תאריך הלידה:
 1במאי 2013
תאריך תחילת הכהוה:
תפקיד בחברה ,חברה בת ,חברה מכ"ל החברה ,מכ"ל אטראו שוקי הון )מיולי  ,(2016מכ"ל זמי בגמל )מאוגוסט
קשורה או בבעל עיין:
 ,(2018יו"ר דירקטוריון  ,ILSBדירקטור בחברות וספות בקבוצה ,לרבות מתכות
פיקלשטיין ,גמל וילין לפידות.
בן משפחה של ושא משרה לא.
בכירה אחר או של בעל עיין
בחברה:
השכלה ויסיון עסקי ב 5-השים תואר בוגר בכלכלה ובהדסת תעשייה ויהול מהטכיון ,תואר מוסמך במהל עסקים
מאויברסיטת תל אביב.
האחרוות:
מכ"ל החברה ואטראו ,מכ"ל פולאר תקשורת בע"מ )עד פברואר .(2016
יוסי זיתוי
029549003
מספר הזיהוי:
 30בובמבר 1972
תאריך הלידה:
 24באוקטובר 2010
תאריך תחילת הכהוה:
תפקיד בחברה ,חברה בת ,חברה סמכ"ל כספים בחברה ,סמכ"ל כספים באטראו שוקי הון )מובמבר  ,(2016סמכ"ל
קשורה או בבעל עיין:
כספי זמי בגמל )ממאי  ,(2018דירקטור בחברות וספות בקבוצה ,לרבות גמל ו.ILSB -
בן משפחה של ושא משרה לא.
בכירה אחר או של בעל עיין
בחברה:
השכלה ויסיון עסקי ב 5-השים בעל רשיון לראיית חשבון ,תואר בוגר בחשבואות ומהל עסקים מהמכללה למהל,
תואר מוסמך במשפטים מאויברסיטת בר-אילן.
האחרוות:
סמכ"ל כספים בחברה ובאטראו ,מהל כספים בפולאר תקשורת )עד פברואר .(2016

 20לאחר מועד הדוח על המצב הכספי ,ביום  22במרץ  2020מותה עו"ד איילת ברקוביץ שמחוביץ לכהן כיועצת משפטית ראשית ומזכירת
חברה.
ד8-

תלי צברי
033011396
מספר הזיהוי:
 20ביולי 1976
תאריך הלידה:
 1באפריל 2012
תאריך תחילת הכהוה:
תפקיד בחברה ,חברה בת ,חברה חשבת בחברה ,חשבת אטראו שוקי הון ו) ILSB -מובמבר .(2016
קשורה או בבעל עיין:
בן משפחה של ושא משרה לא.
בכירה אחר או של בעל עיין
בחברה:
השכלה ויסיון עסקי ב 5-השים רואת חשבון ,תואר ראשון בחשבואות ומהל עסקים מהמכללה למהל.
האחרוות:
חשבת בחברה ,באטראו ו) ILSB -החל מובמבר  (2016ובפולאר תקשורת )עד פברואר
.(2016
עזרא יהודה
מספר הזיהוי:
תאריך הלידה:
תאריך תחילת הכהוה:
תפקיד בחברה ,חברה בת ,חברה
קשורה או בבעל עיין:
בן משפחה של ושא משרה
בכירה אחר או של בעל עיין
בחברה:
השכלה ויסיון עסקי ב 5-השים
האחרוות:

תקה 26ב:

072608235
 2בובמבר 1944
 15בובמבר 1992
מבקר פים בחברה.
לא.
תואר ראשון בחשבואות וכלכלה מאויברסיטת תל אביב; תואר שי במהל עסקים
מאויברסיטת תל אביב.
שותף במשרד עזרא יהודה  -רוזבלום ייעוץ ,בקרה ויהול סיכוים בע"מ ,ורואה
חשבון בפרקטיקה פרטית.

מורשי חתימה עצמאיים של התאגיד

לעיין זה ראו סעיף  15לדוח הדירקטוריון.
תקה :27

רואה החשבון של התאגיד

קסלמן וקסלמן ,רואי חשבון ,רח' המרד  ,25תל-אביב.
תקה :29

המלצות והחלטות הדירקטורים ואסיפות כלליות

)29א( המלצות הדירקטורים והחלטותיהם שאין טעוות אישור האסיפה הכללית
) (1ביום  7בובמבר  2019אישר דירקטוריון החברה ביצוע פדיון מוקדם מלא של יתרת אגרות החוב )סדרה ה'( )7,596,973
ש"ח ע (.ויתרת אגרות החוב )סדרה ו'( ) 68,761,910ש"ח ע .(.לפרטים וספים ראו דיווחים מיידים מהימים  24בובמבר
) 2019מס' אסמכתא (2019-01-113734 :ו 7 -בדצמבר ) 2019מס' אסמכתא ,(2019-01-119092 :שהאמור בהם מובא בדוח
זה על דרך ההפיה.
)29ב( החלטות האסיפה הכללית שהתקבלו שלא בהתאם להמלצות הדירקטורים בעייים המפורטים בתקת משה )29א(
) (1במהלך תקופת הדוח לא התקבלו החלטות אסיפה כללית שלא בהתאם להמלצת הדירקטורים בעייים המפורטים בתקת
משה )29א( .מבלי לגרוע מן האמור ולמען הסדר הטוב יובהר כי אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מיות החברה שערכה
ביום  13ביואר  2020החליטה כדלקמן) :א( לא לאשר את מדייות התגמול המעודכת לושאי משרה בחברה בהתאם
לסעיף 267א לחוק החברות בוסח שצורף לדוח זימון אסיפה כללית מיוחדת של החברה שפורסם על ידי החברה ביום 5
בדצמבר ) 2019מס' אסמכתא ;(2019-01-118882 :ו) -ב( לא לאשר את הארכת הסכם ההעסקה של יו"ר הדירקטוריון
הפעיל של החברה לתקופה של שלוש שים וספות ,וזאת ביגוד להחלטות והמלצות ועדת התגמול והדירקטוריון בושאים
אלה.
ד9-

בהמשך לכך ביום  19ביואר  2020אישר דירקטוריון החברה את מדייות התגמול ,על אף התגדות האסיפה לאישורה,
וזאת מכוח הסמכות המוקית לדירקטוריון מכוח סעיף 267א)ג( לחוק החברות .לפרטים וספים בדבר החלטת
הדירקטוריון וימוקיה ראו דיווח מיידי מיום  20ביואר ) 2020מס' אסמכתא (2020-01-006727 :שהאמור בו מובא בדוח
זה על דרך ההפיה.
לפרטים בדבר תאי כהותו והעסקתו של מר אפלויג החל מיום  4באוקטובר  ,2019כפי שאושרו על ידי ועדת התגמול
ודירקטוריון החברה ביום  5במרץ  ,2020ראו תקה  21לעיל.
)9ג( החלטות אסיפה כללית מיוחדת
)(1

אסיפה שתית של בעלי מיות החברה מיום  6ביוי  ,212019במסגרתה הוחלט לדחות את הצעת ההחלטה
שלהלן" :להורות לדירקטוריון החברה לבחון ולהציג בפי אסיפת בעלי המיות ,יתוח כלכלי ומשפטי בדבר
האפשרות המשפטית והכדאיות הכלכלית )מבחית בעלי המיות( ,לביצוע חלוקה של כל מיות אטראו שוקי
הון בע"מ שבבעלות החברה ,כדיבידד בעין לבעלי מיות החברה .במסגרת ביצוע היתוח הכלכלי והמשפטי
כאמור ,יציג הדירקטוריון את עמדתו בסוגיית קיומו האפשרי של עיין אישי לבעלת השליטה או למי מושאי
המשרה של החברה ,בקבלת החלטה על חלוקה כאמור ".לפרטים ראו דוח זימון האסיפה שפרסמה החברה
ביום ) 15.5.2019מס' אסמכתא (2019-01-041307 :ודוח מיידי בדבר תוצאות האסיפה שפרסמה החברה ביום
 7ביוי ) 2019מס' אסמכתא (2019-01-056752 :שהאמור בהם מובא בדוח זה על דרך ההפיה.

)(2

אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מיות החברה מיום  27בובמבר  ,2019במסגרתה הוחלט) :א( למות את
מר אלדד אברהם כדירקטור חיצוי בחברה החל ממועד אישור האסיפה; ו) -ב( למות מחדש את מר צבי
ברומברג לתקופת כהוה וספת )שיה( כדירקטור חיצוי בחברה.

)(3

אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מיות החברה מיום  13ביואר  ,2020במסגרתה הוחלט) :א( לא לאשר את
מדייות התגמול המעודכת לושאי משרה בחברה בהתאם לסעיף 267א לחוק החברות התש"ט1999 -
)להלן" :חוק החברות"( בוסח שצורף לדוח זימון אסיפה כללית מיוחדת של החברה שפורסם על ידי החברה
ביום  5בדצמבר ) 2019מס' אסמכתא ;(2019-01-118882 :ו) -ב( לא לאשר את הארכת הסכם ההעסקה של
יו"ר הדירקטוריון הפעיל של החברה לתקופה של שלוש שים וספות .לפרטים וספים ראו דיווחים מיידים
מהימים  5בדצמבר ) 2019מס' אסמכתא (2019-01-118882 :ו 13 -ביואר ) 2020מס' אסמכתא2020-01- :
 (004984שהאמור בהם מובא בדוח זה על דרך ההפיה.

)(4

אסיפה כללית מיוחדת של החברה מיום  12במרץ  2020במסגרתה הוחלט לאשר את הכללתם של דירקטורים
בחברה )שאים דירקטורים העשויים להיחשב כבעלי שליטה בחברה ו/או שבעלי השליטה בחברה עשויים
להיחשב כבעלי עיין אישי בביטוחם( בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים וושאי משרה בחברה ,בה יבוטחו
ושאי המשרה בחברה ובחברות בות שלה )למעט אטראו שוקי הון בע"מ וחברות הבת שלה( ,כפי שיהיו מעת
לעת ,על בסיס עיקרי ההתקשרות המפורטים בדוח זימון האסיפה ,בהתאם לסעיף  273לחוק החברות.
לפרטים וספים ראו דיווחים מיידים של החברה מהימים  2בפברואר ) 2020מס' אסמכתא2020-01- :
 (015561ו 14 -במרץ ) 2020מס' אסמכתא ,(2020-01-024207 :שהאמור בהם מובא בדוח זה על דרך ההפיה.

 21בוסף התקבלו באסיפה זו החלטות בושאים של אסיפה שתית שאים טעוים פירוט לפי התקה לעיל.
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תקה 29א:

החלטות החברה

)(1

שיפוי דירקטורים וושאי משרה בחברה
לוסח כתב השיפוי לדירקטורים וושאי משרה בחברה ,אשר אושר על ידי האסיפה הכללית של בעלי המיות
של החברה בחודש ובמבר  ,2011לאחר קבלת אישורם של דירקטוריון החברה ,ועדת הביקורת ואסיפת
מחזיקי אג"ח ה' ,ראו ספח א' לדוח מיידי על כיוס אסיפה שפרסמה החברה ביום  3בדצמבר 2017
)אסמכתא ,(2017-01-108193 :הכלל כאן על דרך ההפייה.22

)(2

פטור דירקטורים וושאי משרה בחברה
בחודש יוי  2003אישרה אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המיות של החברה מתן התחייבות לפטור את
הדירקטורים וושאי המשרה בחברה מאחריות בשל זק עקב הפרת חובת הזהירות כלפי החברה.23

)(3

ביטוח אחריות ושאי משרה
האסיפה הכללית של החברה שהתכסה ביום  12במרץ  2020אישרה את הכללתם של דירקטורים בחברה
)שאים דירקטורים העשויים להיחשב כבעלי שליטה בחברה ו/או שבעלי השליטה בחברה עשויים להיחשב
כבעלי עיין אישי בביטוחם( בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים וושאי משרה בחברה לתקופה של 12
חודשים ,בה יבוטחו ושאי המשרה בחברה ובחברות בות שלה )למעט אטראו שוקי הון בע"מ וחברות הבת
שלה( ,כפי שיהיו מעת לעת ,לפי תאי הפוליסה המתוארים בתמצית להלן ,בהתאם לסעיף  273לחוק החברות.
תאי הפוליסה :תקופת הביטוח על פי הפוליסה הוכחית היה לתקופה בת  12חודשים החל מיום  1בפברואר
 2020ועד ליום  31ביואר  ,2021סכום הכיסוי היו  15מיליון דולר ארה"ב לאירוע ובסה"כ לתקופת הביטוח
)בתוספת הוצאות הגה משפטית סבירות בהתאם לתאי הפוליסה ,והפרמיה היה כ 32,500 -דולר לתקופת
הביטוח.
וועדת התגמול ודירקטוריון החברה אישרו בהתאם לתקה 1ב) (5לתקות החברות )הקלות בעסקאות עם
בעלי עיין( תש"ס 2000 -לכלול בפוליסת הביטוח ה"ל גם את הדירקטורים וושאי המשרה העשויים להיחשב
כבעלי שליטה ו/או ציגיהם ו/או שבעלי השליטה בחברה עשויים להיחשב כבעלי עיין אישי בביטוחם ,וכן
אישרו כי תאי הביטוח המועקים לגורמים אלה זהים לתאי הביטוח המועקים ליתר ושאי המשרה
והדירקטורים ,ואין בכך כדי להשפיע באופן מהותי על רווחיות החברה ,רכושה או התחייבויותיה.
לפרטים וספים ראו דיווחים מיידים מהימים 2 :בפברואר ) 2020מס' אסמכתא 2020-01-010558 :ו2020- -
 (01-010561ו 14-במרץ ) 2020מס' אסמכתא (2020-01-024207 :שהאמור בהם מובא בדוח זה על דרך ההפיה.

22
23

במסגרת החלטת האסיפה הכללית של החברה מיום  10ביואר  2018אושרה הארכת תוקף כתב השיפוי לדירקטור מר אליהו חורי.
יצוין ,כי בעת אישור תאי ההעסקה של מכ"ל החברה באסיפה הכללית של החברה ביום  29באפריל  ,2013הוסרה מתאי ההעסקה
התחייבות החברה להחלת הסדר הפטור החל בחברה על המכ"ל.
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)(4

ביטוח ,שיפוי ופטור לדירקטורים וושאי משרה באטראו שוקי הון
.1

ביטוח דירקטורים וושאי משרה
אטראו שוקי הון התקשרה בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים וושאי משרה באטראו ובחברות
בת שלה )למעט חברות קבוצת ילין לפידות( ,בה יבוטחו הדירקטורים וושאי המשרה באטראו
ובחברות הבת שלה כאמור ,כפי שיהיו מעת לעת ,לרבות דירקטורים וושאי משרה העשויים
להיחשב כבעלי שליטה באטראו ו/או שבעלי השליטה באטראו עשויים להיחשב כבעלי עיין אישי
בביטוחם .תקופת הביטוח על פי הפוליסה הוכחית היה לתקופה בת  12חודשים החל מיום 15
ביואר  2020ועד ליום  14ביואר  ,2021סכום הכיסוי היו  15מיליון דולר ארה"ב לאירוע ובסה"כ
לתקופת הביטוח )בתוספת הוצאות הגה משפטית סבירות בהתאם לתאי הפוליסה .סכום הכיסוי
הכולל מפוצל לשי רבדים  -כל אחד מהם בסך של  7.5מיליון דולר .הפרמיה היה כ 39,960 -דולר
לתקופת הביטוח.

.2

שיפוי דירקטורים וושאי משרה
ביום  2בובמבר  2011אישרה אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מיות אטראו שוקי הון תיקון כתבי
השיפוי במסגרת הסדר בו העיקה ותעיק אטראו שוקי הון כתבי שיפוי לושאי המשרה
ולדירקטורים המכהים באטראו שוקי הון ו/או המכהים בחברות בות וקשורות של אטראו שוקי
הון מטעם אטראו שוקי הון ,כפי שיהיו מעת לעת ,לרבות אלו שהים ו/או עשויים להיחשב כבעלי
שליטה באטראו שוקי הון ביחס להחלטה זו ,באופן שאטראו שוקי הון התחייבה לתת להם מראש
שיפוי בהתאם לוסח כתב השיפוי שאומץ על ידי האסיפה כאמור )בסעיף זה" :כתב השיפוי" ו-
"ההתחייבות לשיפוי" ,בהתאמה( .ביום  30באוקטובר  2017אישרה אסיפה כללית מיוחדת של
אטראו שוקי הון את חידוש כתבי השיפוי לושאי המשרה באטראו שוקי הון העשויים להיחשב
כבעלי שליטה בה ו/או שלבעלי השליטה בה יש עיין אישי בשיפוים ,לתקופה בת  3שים ממועד
אישור האסיפה הכללית .בהתאם לכתב השיפוי ובכפוף להוראות הדין ,אטראו שוקי הון תתחייב
לשפות את ושא המשרה בשל כל חבות כספית שתוטל עליו לטובת אדם אחר על פי פסק דין מחייב,
לרבות פסק דין שיתן בפשרה או פסק בורר שאושר בידי בית משפט ,לרבות חבות כספית שהוטלה
על ושא המשרה בשל תשלום עבור פגעי ההפרה ,לרבות במקרה של הליך מהלי כהגדרתו בחוק
ליירות ערך וכן בגין הוצאות התדייות סבירות ,לרבות שכ"ט עורכי דין שהוציא ושא משרה
במסגרת חקירה ו/או הליך המתהל כגדו הקשורה במישרין או בעקיפין לאחד או יותר מסוגי
האירועים המפורטים בכתב השיפוי או כל חלק מהם ,שתוטל עליו עקב פעולה שעשה )לרבות
פעולותיו לפי תאריך כתב השיפוי( ו/או שיעשה בתוקף היותו ושא משרה באטראו שוקי הון ו/או
ושא משרה ו/או מועסק מטעם אטראו שוקי הון בחברות בות ו/או קשורות של אטראו שוקי הון
ו/או עובד או שלוח של אטראו שוקי הון בתאגיד אחר כלשהו בו מחזיקה אטראו שוקי הון ביירות
ערך במישרין ו/או בעקיפין ,ובלבד שהסכום המרבי של השיפוי לכל ושאי המשרה ,במצטבר ,על פי
כל כתבי השיפוי שהוצאו או שיוצאו על ידי אטראו שוקי הון על פי החלטת השיפוי ,לא יעלה על 25%
מהוה העצמי של אטראו שוקי הון על פי הדוחות הכספיים האחרוים שפורסמו לפי מתן השיפוי
בפועל והכל בוסף לסכומים שיתקבלו ,אם יתקבלו ,מחברת ביטוח במסגרת ביטוח בו התקשרה
אטראו שוקי הון.

ד 12 -

.3

מתן פטור לדירקטורים וושאי משרה
ביום  26בפברואר  2006אישרה אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מיות אטראו שוקי הון הסדר
במסגרתו אטראו שוקי הון תפטור מראש את ושאי המשרה באטראו שוקי הון ואת ושאי המשרה
בחברות בות של אטראו שוקי הון המכהים שם בהתאם לבקשת אטראו שוקי הון ,כפי שיהיו מעת
לעת ,בכפוף למגבלות הדין ,מכל אחריות כלפיה לזק שגרם ו/או ייגרם לה ,במישרין ו/או בעקיפין,
אם גרם ו/או ייגרם ,עקב הפרת חובת הזהירות אותם חבים ושאי המשרה כלפיה ,אם פעלו בתום
לב ,למעט הפרת חובת הזהירות בחלוקה ,ובהתאם לוסח כתב הפטור שאומץ על ידי האסיפה
כאמור .מדייות התגמול המעודכת לושאי משרה באטראו ,אשר אושרה בהחלטת האסיפה
הכללית של אטראו ביום  13באוקטובר  ,2019איה כוללת מתן פטור לושאי משרה.

 31במרץ 2020
תאריך

לידר החזקות והשקעות בע"מ

שמות החותמים ותפקידם:
יצחק אפלויג  -יו"ר הדירקטוריון
ליאור בן ארצי  -מכ"ל

ד 13 -

חלק ה' -
הצהרות המהל הכללי וסמכ"ל הכספים

הצהרת מהל כללי
לפי תקה 9ב)ד() (1לתקות יירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( ,התש"ל 1970 -
)"התקות"(1
אי ,ליאור בן ארצי ,מצהיר כי:
) (1בחתי את הדוח התקופתי של לידר החזקות והשקעות בע"מ )להלן – "התאגיד"( לשת 2019
)להלן – "הדוחות"(;
) (2לפי ידיעתי ,הדוחות אים כוללים כל מצג לא כון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של
עובדה מהותית החוץ כדי שהמצגים שכללו בהם ,לאור הסיבות שבהן כללו אותם מצגים,
לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות;
) (3לפי ידיעתי ,הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן אות ,מכל
הבחיות המהותיות ,את המצב הכספי ,תוצאות הפעולות ותזרימי המזומים של התאגיד
לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;
) (4גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד ,לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של דירקטוריון
התאגיד ,כל תרמית ,בין מהותית ובין שאיה מהותית ,שבה מעורב המהל הכללי או מי
שכפוף לו במישורין או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בדיווח הכספי
ובגילוי ובבקרה עליהם.
אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר ,על פי כל דין.
 31במרס 2020
________________________
ליאור בן ארצי ,מכ"ל

1

החברה היה "תאגיד קטן" ,כהגדרת מוח זה בסעיף 5ג לתקות .בהצהרה זו מיושמות ההקלות
לתאגיד קטן בהתאם לתקה 5ד)ב() (4לתקות.

הצהרת סמכ"ל הכספים

לפי תקה 9ב)ד() (2לתקות יירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( ,התש"ל 1970 -
)"התקות"(2
אי ,יוסי זיתוי ,מצהיר כי:
) (1בחתי את הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות של לידר החזקות והשקעות
בע"מ )להלן – "התאגיד"( לשת ) 2019להלן – "הדוחות"(;
) (2לפי ידיעתי ,הדוחות הכספיים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות אים כוללים כל מצג לא
כון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית החוץ כדי שהמצגים שכללו
בהם ,לאור הסיבות שבהן כללו אותם מצגים ,לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות;
) (3לפי ידיעתי ,הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן אות ,מכל
הבחיות המהותיות ,את המצב הכספי ,תוצאות הפעולות ותזרימי המזומים של התאגיד
לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;
) (4גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד ,לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של דירקטוריון
התאגיד ,כל תרמית ,בין מהותית ובין שאיה מהותית ,שבה מעורב המהל הכללי או מי
שכפוף לו במישורין או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בדיווח הכספי
ובגילוי ובבקרה עליהם.
אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר ,על פי כל דין.
 31במרס 2020
________________________
יוסי זיתוי ,סמכ"ל כספים

2

החברה היה "תאגיד קטן" ,כהגדרת מוח זה בסעיף 5ג לתקות .בהצהרה זו מיושמות ההקלות
לתאגיד קטן בהתאם לתקה 5ד)ב() (4לתקות.

חלק ו' -
מידע כספי פרד

לידר החזקות והשקעות בע"מ
מידע כספי פרד המובא לפי תקה 9ג' לתקות יירות ערך
)דוחות תקופתיים ומיידיים( ,התש"ל 1970 -

לידר החזקות והשקעות בע"מ

תוכן העייים

עמוד

דוח רוא י החשבון המבקרים

ו2-

תוים כספיים בשקלים חדשים )ש"ח(:
כסים והתחייבויות הכלולים בדוחות הכספיים המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם

ו3-

הכסות והוצאות הכלולות בדוחות הכספיים המאוחדים המיוחסות לחברה עצמה כחברה אם:
רווח או הפסד

ו5-

רווח )הפסד( כולל אחר

ו6-

תזרימי מזומים הכלולים בדוחות הכספיים המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם

ו7-

ב י אורים ומידע וסף לתוים הכספיים

ו9-

לכבוד
בעלי מניות של
לידר החזקות והשקעות בע"מ
א.ג.נ,.
הנדון:

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

ביקרנו את המידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( ,התש"ל 1970 -
של לידר החזקות והשקעות בע"מ )להלן  -החברה( לימים  31בדצמבר  2019ו 2018 -ולכל אחת משלוש השנים בתקופה
שהסתיימה ביום  31בדצמבר  .2019המידע הכספי הנפרד הינו באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה .אחריותנו
היא לחוות דעה על המידע הכספי הנפרד בהתבסס על ביקורתנו.
לא ביקרנו את המידע הכספי מתוך הדוחות הכספיים של חברות מוחזקות אשר סך נכסיהן בניכוי סך ההתחייבויות המיוחסים
להן ,נטו הסתכם לסך של  218,550אלפי ש"ח ו 206,483-אלפי ש"ח לימים  31בדצמבר  2019ו ,2018-בהתאמה ,ואשר
חלק החברה בהכנסות בניכוי הוצאות חברה מוחזקת זו הסתכם לסך של  38,295אלפי ש"ח 34,281 ,אלפי ש"ח ו32,112-
אלפי ש"ח לשנים שהסתיימו בימים  31בדצמבר  2018 ,2019ו ,2017-בהתאמה .הדוחות הכספיים של אותן חברות בוקרו
על ידי רואי חשבון אחרים שדוחותיהם הומצאו לנו וחוות דעתנו ,ככל שהיא מתייחסת לסכומים שנכללו בגין אותן חברות,
מבוססת על דוחות רואי החשבון האחרים.
ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל .על פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה
במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין במידע הכספי הנפרד הצגה מוטעית מהותית .ביקורת כוללת בדיקה מדגמית
של ראיות התומכות בסכומים ובפרטים הכלולים במידע הכספי הנפרד .ביקורת כוללת גם בחינה של הכללים החשבונאיים
שיושמו בעריכת המידע הכספי הנפרד ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן
הערכת נאותות ההצגה של המידע הכספי הנפרד .אנו סבורים שביקורתנו ודוחות רואי החשבון האחרים מספקים בסיס
נאות לחוות דעתנו.
לדעתנו ,בהתבסס על ביקורתנו ועל הדוחות של רואי החשבון האחרים ,המידע הכספי הנפרד ערוך ,מכל הבחינות
המהותיות ,בהתאם להוראות תקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( ,התש"ל.1970-

תל-אביב,
 31במרס 2020

קסלמן וקסלמן
רואי חשבון
פירמה חברה בPricewaterhouseCoopers International Limited -

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

לידר החזקות והשקעות בע"מ
מידע כספי פרד המובא לפי תקה  9ג' לתקות יירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( ,התש"ל 1970 -
כסים והתחייבויות הכלולים בדוחות הכספיים המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם

ביאור

ליום  31בדצמבר
2019
2018
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח

כסים
כסים שוטפים
מזומים ושווי מזומים
כסים פיסיים בשווי הוגן דרך רווח והפסד
חייבים ויתרות חובה

34,543
324

14,766
9,842
1,552

3
4
5

34,867

26,160

907
4,609
4,774
57

1,915
907
5,365
23

סה"כ כסים לא שוטפים

10,347

8,210

סכום טו המיוחס לבעלים של החברה האם ,של סך הכסים ,ביכוי סך
ההתחייבויות ,המציגים בדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים מידע
כספי בגין חברות מוחזקות

241,187

214,183

286,401

248,553

סה"כ כסים שוטפים
כסים לא שוטפים
כסים פיסיים בשווי הוגן דרך רווח והפסד
פקדון משועבד
הלוואות ויתרות חובה לחברות מוחזקות
כסים בגין זכויות שימוש
רכוש קבוע ,טו

4
9ג'

סך הכל כסים המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם

ו3-

9

לידר החזקות והשקעות בע"מ
מידע כספי פרד המובא לפי תקה  9ג' לתקות יירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( ,התש"ל 1970 -
כסים והתחייבויות הכלולים בדוחות הכספיים המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם )המשך(

ביאור

ליום  31בדצמבר
2019
2018
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח

התחייבויות
התחייבויות שוטפות
חלויות שוטפות של הלוואות מתאגידים בקאיים ואגרות חוב
חלויות שוטפות של התחייבויות בגין חכירות
ספקים וותי שירותים
זכאים ויתרות זכות

384
67
1,101

14,646
71
1,204

6א'
6א'
6ב'
6ב'

1,552

15,921

118,465
4,299
-

5,241
9,067
63,911
140

סה"כ התחייבויות לא שוטפות

122,764

78,359

סך הכל התחייבויות המיוחסות לחברה עצמה כחברה אם

124,316

94,280

הון המיוחס לבעלים של החברה האם

162,085

154,273

286,401

248,553

סה"כ התחייבויות שוטפות
התחייבויות לא שוטפות
הלוואות מתאגידים בקאיים
אגרות חוב
אגרות חוב להמרה
התחייבות בגין חכירות
התחייבויות פיסיות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד

יצחק אפלויג
יו"ר הדירקטוריון

6א'7 ,
6א'7 ,
6א'7 ,
6א'7 ,

ליאור בן ארצי
מכ"ל

תאריך אישור התוים הכספיים על ידי דירקטוריון החברה 31 :במרס. 2020 ,

ה ב י אור ים והמידע הוסף המצורפים מהווים חלק בלתי פרד מתוים כספיים אלה.
ו4-

יוסי זיתוי
סמכ"ל כספים

לידר החזקות והשקעות בע"מ
מידע כספי פרד המובא לפי תקה  9ג' לתקות יירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( ,התש"ל 1970 -
הכסות והוצאות הכלולות בדוחות הכספיים המאוחדים המיוחסות לחברה עצמה כחברה אם
לשה שסתיימה ביום  31בדצמבר
2019
2017
2018
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
רווח או הפסד:
הכסות
הכסות ממתן שירותי יהול ודמי שכירות
רווח מרכישה במחיר הזדמותי ומהשגת שליטה בחברה
בשליטה משותפת
רווח מכסים פיסים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד ,טו
הכסות מימון

2,030

3,231

3,481

14,014
238
1,552

1,758

1,745
1,607

סה"כ הכסות

17,834

4,989

6,833

הוצאות
ההלה וכלליות
הפסד מכסים פיסים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד ,טו
הפסד מהשקעות לזמן ארוך וכסים פיסים ,טו
ירידת ערך השקעה בחברה בשליטה משותפת
הוצאות מימון

8,226
15,509

7,132
459
6,340
11,359

7,043
183
9,882

סה"כ הוצאות

23,735

25,290

17,108

הפסד לשה המיוחס לחברה עצמה כחברה אם לפי מס

)(5,901

)(20,301

)(10,275

מסים על ההכסה

)(15

)(77

)(18

הפסד לשה המיוחס לחברה עצמה כחברה אם

)(5,916

)(20,378

)(10,293

סכום טו ,המיוחס לבעלים של החברה האם ,של סך
ההכסות ביכוי סך ההוצאות ,המציגים בדוחות הכספיים
התמציתיים המאוחדים תוצאות פעילות בגין חברות
מוחזקות

22,825

31,528

24,093

סך הכל רווח לשה המיוחס לבעלים של החברה האם

16,909

11,150

13,800

ה ב י אור ים והמידע הוסף המצורפים מהווים חלק בלתי פרד מתוים כספיים אלה.
ו5-

לידר החזקות והשקעות בע"מ
מידע כספי פרד המובא לפי תקה  9ג' לתקות יירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( ,התש"ל 1970 -
הכסות והוצאות הכלולות בדוחות הכספיים המאוחדים המיוחסות לחברה עצמה כחברה אם )המשך(
לשה שסתיימה ביום  31בדצמבר
2017
2018
2019
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
רווח לשה המיוחס לבעלים של החברה האם

16,909

רווח )הפסד( כולל אחר ,טו ממס -
סעיפים אשר עשויים להיות מסווגים מחדש לרווח או הפסד:
גריעת הפרשי תרגום בגין השגת השליטה בחברה בשליטה משותפת
הפרשי תרגום בגין פעילויות חוץ
קרן הון בגין כסים פיסיים זמיים למכירה

328
)(6,757
-

11,150

2,298
-

13,800

1,946
)(213

סכום טו ,המיוחס לבעלים של החברה האם ,של פריטי רווח )הפסד(
כולל אחר ,המציגים בדוחות הכספיים המאוחדים תוצאות פעילות בגין
חברות מוחזקות

)(2,668

1,044

)(1,496

סך הכל רווח )הפסד( כולל אחר לשה ,המיוחס לבעלים של החברה
האם

)(9,097

3,342

237

סך הכל רווח כולל לשה ,המיוחס לבעלים של החברה האם

7,812

14,492

14,037

ה ב י אור ים והמידע הוסף המצורפים מהווים חלק בלתי פרד מתוים כספיים אלה.
ו6-

לידר החזקות והשקעות בע"מ
מידע כספי פרד המובא לפי תקה  9ג' לתקות יירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( ,התש"ל 1970 -
תזרימי מזומים הכלולים בדוחות הכספיים המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם
לשה שסתיימה ביום  31בדצמבר
2019
2017
2018
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
תזרימי מזומים מפעילות שוטפת
רווח לשה
התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומים מפעילות שוטפת )א(

16,909
6,606

11,150
)(8,166

13,800
)(7,825

מזומים טו שבעו מפעילות שוטפת

23,515

2,984

5,975

תזרימי המזומים מפעילות השקעה
רכישת חברת בת
פירעון התחייבות דחית בגין צירוף עסקים
רכישת רכוש קבוע
תמורה ממימוש כסים פיסיים בשווי הוגן דרך רווח והפסד
תמורה ממימוש כסים פיסים זמיים למכירה ,טו
דיבידד מכסים פיסים בשווי הוגן דרך רווח והפסד
ירידה )עליה( בהלוואות שיתו ,טו

)(15,247
)(15,493
)(45
11,060
771

-

-

)(11
5,861
)(192

)(3
434
24
2,097

מזומים טו שבעו )שימשו( לפעילות השקעה

)(18,954

5,658

2,552

תזרימי מזומים מפעילות מימון
הפקת אגרות חוב
פירעון הלוואות והתחייבויות בגין חכירות
פירעון אגרות חוב

118,428
)(11,546
)(91,666

)(5,468
)(9,400

)(3,009
)(9,290

מזומים טו שבעו )שימשו( לפעילות מימון

15,216

)(14,868

)(12,299

עליה )ירידה( במזומים ושווי מזומים

19,777

)(6,226

)(3,772

יתרת מזומים ושווי מזומים לתחילת השה

14,766

20,992

24,764

יתרת מזומים ושווי מזומים לסוף השה

34,543

14,766

20,992

ה ב י אור ים והמידע הוסף המצורפים מהווים חלק בלתי פרד מתוים כספיים אלה.
ו7-

לידר החזקות והשקעות בע"מ
מידע כספי פרד המובא לפי תקה  9ג' לתקות יירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( ,התש"ל 1970 -
תזרימי מזומים הכלולים בדוחות הכספיים המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם )המשך(

א.

התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומים מפעילות שוטפת
לשה שסתיימה ביום  31בדצמבר
2019
2017
2018
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח

פחת
הפסד ממימוש וירידות ערך של השקעות בחברות מוחזקות ,אחרות
וכסים ,טו
חלק החברה בהפסדי )רווחי( חברות מאוחדות וחברות בשליטה משותפת,
טו
רווח מרכישה במחיר הזדמותי ומהשגת שליטה בחברה בשליטה
משותפת
ירידת ערך השקעה בחברה בשליטה משותפת
מסים דחים ,טו
הפסד )רווח( מכסים פיסים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד ופקדוות,
טו
מימון ,טו
עלות תשלום מבוסס מיות
שיערוך אגרות חוב
שיויים בסעיפי רכוש והתחייבויות:
עלייה בלקוחות ובחייבים ויתרות חובה
עליה )ירידה( בהתחייבויות לספקים ולותי שירותים ובזכאים ויתרות
זכות

238

14

41

-

-

183

12,251

)(20,751

)(9,651

)(14,014
-

6,340
72

-

)(238
)(1,025
9,415

459
736
6,916

)(1,745
144
38
5,742

)(12

)(1,899

)(1,225

)(9

)(53

)(1,352

6,606

)(8,166

)(7,825

מידע וסף על תזרימי המזומים
מזומים ששולמו במשך השה עבור:
ריבית

5,614

2,048

2,424

מזומים שהתקבלו במשך השה עבור:
ריבית

97

25

28

דיבידד

35,076

10,777

14,443

תועות שלא במזומן:
כסים בחכירה

5,001

-

-

ה ב י אור ים והמידע הוסף המצורפים מהווים חלק בלתי פרד מתוים כספיים אלה.
ו8-

לידר החזקות והשקעות בע"מ
ב י אורים ומידע וסף למידע הכספי הפרד המובא לפי תקה  9ג' לתקות יירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(,
התש"ל 1970 -
ב י אור  - 1אופן עריכת ה מידע הכספי הפרד המובא לפי תקה  9ג' לתקות יירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(,
התש"ל 1970 -
א.

הגדרות:
"החברה"  -לידר החזקות והשקעות בע"מ.
"המידע הכספי הפרד"  -מידע כספי פרד המובא לפי תקה  9ג' לתקות יירות ערך ) דוחות תקופתיים
ומיידיים( ,התש"ל . 1970 -
למעט אם אמר אחרת ,כל המוחים המובאים במסגרת המידע הכספי הפרד הים כהגדרתם של מוחים
אלה במסגרת הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה ל יום  31בדצמבר ) 2019להלן  -הדוחות
המאוחדים(.
"חברה מוחזקת"  -חברה בת או חברה כלולה.
"חברה מאוחדת"  -חברה בת .
"עסקות ביחברתיות"  -עסקות של החברה עם חברות בות.
"יתרות ביחברתיות"" ,הכסות והוצאות ביחברתיות"" ,תזרימי מזומים ביחברתיים"  -יתרות,
הכסות או הוצאות ,ותזרימי מזומ ים ,בהתאם לעיין ,הובעים מעסקות ביחברתיות ,אשר בוטלו
במסגרת הדוחות המאוחדים.

ב.

להלן עיק רי אופן עריכת המידע הכספי הפרד
המידע הכספי הפרד ,ערך בהתאם לתקה  9ג לתקות יירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( התש"ל -
) 1970להלן  -תקה  9ג'( לרבות הפרטים האמורים בתוספת העשירית לתקות האמורות )להלן  -התוספת(,
ובכפוף להבהרות האמורות ב"הבהרה בקשר עם דוח כספי פרד של התאגיד" שפורסמה בא תר רשות יירות
ערך ב  24 -ביואר  2010המתייחסת לאופן יישום התקה והתוספת האמורות )להלן  -הבהרת סגל הרשות(.
המידע הכספי הפרד איו מהווה דוחות כספיים ,לרבות דוחות כספיים פרדים ,הערוכים והמוצגים
בהתאם לתקי דיווח כספי בילאומיים )להלן  -תקי ה  ( IFRS -בכלל ,ו הוראות תקן חשבואות בילאומי
" - 27דוחות כספיים מאוחדים ופרדים" בפרט .עם זאת ,המדייות החשבואית שפורטה ב ב י אור  2לדוחות
המאוחדים ,בדבר עיקרי המדייות החשבואית ,והאופן בו סווגו התוים הכספיים במסגרת הדוחות
המאוחדים ,יושמו לצורך הצגת המידע הכספי הפרד ,וז את בשיויים המתחייבים מהאמור להלן.
במסגרת ה ב י אור ים שיובאו להלן כללים בוסף ,גילויים בוגע למידע מהותי וסף ,בהתאם לדרישות
הגילוי האמורות בתקה  9ג' וכמפורט בתוספת ובכפוף להבהרת סגל הרשות ,ככל שמידע כאמור לא כלל
בדוחות המאוחדים באופן המתייחס במפורש לחברה ע צמה כחברה אם.

ו9-

לידר החזקות והשקעות בע"מ
ב י אורים ומידע וסף למידע הכספי הפרד המובא לפי תקה  9ג' לתקות יירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(,
התש"ל 1970 -
ב י אור  - 1אופן עריכת ה מידע הכספי הפרד המובא לפי תקה  9ג' לתקות יירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(,
התש"ל ) 1970 -המשך(
ב.

להלן עיקרי אופן עריכת המידע הכספי הפרד) :המשך( :
)(1

כסים והתחייבויות הכלולים בדוחות המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם
מוצגים סכומי הכסים וההתחייבויות הכלולים בדוחות המאוחדים על המצב הכספי ,לאחר
יטרול ביטול יתרות ביחברתיות שבוטלו במסגרת הדוחות המאוחדים ,המיוחסים לחברה עצמה
כחברה אם ומפורטים לפי סוגי הכסים וההתחייבויות .תוים אלו סווגו באותו אופן ב ו סווגו
בדוחות המאוחדים על המצב הכספי .סכומי הכסים וההתחייבויות האמורים משקפים את
הכסים וההתחייבויות הכלולים בדוחות המאוחדים על המצב הכספי ,למעט סכומי הכסים
וההתחייבויות בגין חברות מוחזקות ,ובתוספת או ביכוי ,בהתאם לעיין ,של יתרות ביחברתיות
שבוטלו במס גרת הדוחות המאוחדים.
בוסף ,מוצג סכום טו ,בהתבסס על הדוחות המאוחדים על המצב הכספי ,המיוחס לבעלים של
החברה האם ,של סך הכסים ,ביכוי סך ההתחייבויות ,המציגים בדוחות המאוחדים על המצב
הכספי מידע כספי בגין חברות מוחזקות ,לרבות מויטין.
ההצגה כאמור מביאה לכך שההון העצמי המיוחס לבעלים של החברה האם ,על בסיס הדוחות
המאוחדים ,היו זהה להון העצמי של החברה כפי שגזר מהמידע הכספי הפרד.

)(2

הכסות והוצאות הכלולות בדוחות המאוחדים המיוחסות לחברה עצמה כחברה אם
מוצגים סכומי ההכסות וההוצאות הכלולים בדוחות המאוחדים ,בפילוח בגין רווח או הפסד ורווח
כולל אחר ,לאחר יטרול ביטול הכסות והוצאות ביחברתיות שבוטלו במסגרת הדוחות המאוחדים,
המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם ,ובפירוט לפי סוגי ההכסות וההוצאות.
תוים אלו ס ווגו בא ותו אופן בו סווגו בדוחות הרווח והפסד המאוחדים ובדוחות המאוחדים על
הרווח הכולל  .סכומי ההכסות וההוצאות האמורים משקפים את ההכסות וההוצאות הכלולות
בדוחות הרווח והפסד המאוחדים ובדוחות המאוחדים על הרווח הכולל  ,למעט סכומי הכסות
והוצאות בגין חברות מוחזקות ,ובתו ספת או ביכוי ,בהתאם לעיין ,של הכסות והוצאות
ביחברתיות שבוטלו במסגרת הדוחות המאוחדים.
בוסף ,מוצג סכום טו ,בהתבסס על הדוחות המאוחדים ,המיוחס לבעלים של החברה האם ,של סך
ההכסות ביכוי סך ההוצאות ,המציגים בדוחות המאוחדים תוצאות פעילות בגין חברות מוחזקות ,
לרבות ירידת ערך מויטין או ביטולה .תוים אלה מוצגים תוך פילוח בין רווח או הפסד לבין רווח
כולל אחר.
ההצגה כאמור מביאה לכך שסך כל הרווח לשה המיוחס לבעלים של החברה האם וסך כל הרווח
הכולל לשה המיוחס לבעלים של החברה האם ,על בסיס הדוחות המאוחדים ,היו זהה לסך כל
הרווח לשה המיוחס לבעלים של החברה האם וסך כל הרווח הכולל לשה המיוחס לבעלים של
החברה האם ,בהתאמה ,כפי שגזרים מהמידע הכספי הפרד.
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לידר החזקות והשקעות בע"מ
ב י אורים ומידע וסף למידע הכספי הפרד המובא לפי תקה  9ג' לתקות יירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(,
התש"ל 1970 -
ב י אור  - 1אופן עריכת ה מידע הכספי הפרד המובא לפי תקה  9ג' לתקות יירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(,
התש"ל ) 1970 -המ שך(
ב.

להלן עיקרי אופן עריכת המידע הכספי הפרד) :המשך( :
)(3

תזרימי מזומים הכלולים בדוחות המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם
מוצגים סכומי תזרימי המזומים הכלולים בדוחות המאוחדים ,המיוחסים לחברה עצמה כחברה
אם ,כשהם לקוחים מתוך הדוחות המאוחדים על תזרימי המזומים )דהייו ,יתרות הסכומים לאחר
שבוטלו תזרימי מזומים ביחברתיים במסגרת הדוחות המאוחדים( ,בפילוח לפי תזרים מפעילות
שוטפת ,תז רים מפעילות השקעה ותזרים מפעילות מימון ותוך פירוט מרכיביהם.
תוים אלו סווגו באותו אופן בו סווגו בדוחות המאוחדים.
סכומים אלו משקפים את תזרימי המזומים הכלולים בדוחות המאוחדים ,למעט סכומי תזרימי
המזומים בגין חברות מוחזקות.

ב י אור  - 2סיווג של מכשירים לפי קבוצות בהתאם לתקן דיווח כספי בילאומי " 9מכשירים פיסיים"
המדייות החשבואית לטיפול במכשירים פיסיים יושמה עבור הפריטים הבאים:
 31בדצמבר : 2019
מכשירים
פיסים
ב עלות
מופחתת
כסים
מזומים ושווי מזומים
כסים פיסיים ב שווי הוגן דרך רווח והפסד
הלוואות לחברות בשליטה משותפת
חייבים ויתרות חובה )למעט פריטים לא כספיים(
סה"כ

34,543
4,609
298
39,450

כסים
בשווי הוגן
דרך רווח או
הפסד
אלפי ש"ח
907
907

התחייבויות
בשווי הוגן
דרך רווח או
הפסד
התחייבויות
ספקים וזכאים ויתרות זכות
אגרות חוב
התחייבויות בגין חכירות )כולל חלויות(
סה"כ

-
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סה"כ
34,543
907
4,609
298
40,357

התחייבויות
פיסיות
אחרות בעלות
מופחתת
אלפי ש"ח
1,168
118,465
4,683
124,316

סה"כ
1,168
118,465
4,683
124,316

לידר החזקות והשקעות בע"מ
ב י אורים ומידע וסף למידע הכספי הפרד המובא לפי תקה  9ג' לתקות יירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(,
התש"ל 1970 -
ב י אור  - 2סיווג של מכשירים לפי קבוצות בהתאם לתקן דיווח כספי בילאומי " 9מכשירים פיסיים" )המשך(
 31בדצמבר : 2018
מכשירים
פיסים
בעלות
מופחתת
כסים
מזומים ושווי מזומים
כסים פיסיים ב שווי הוגן דרך רווח והפסד
הלוואות לחברות בשליטה משותפת
פקדון משועבד
חייבים ויתרות חובה )למעט פריטים לא כספיים(
סה"כ

14,766
5,365
907
1,419
22,457

כסים
בשווי הוגן
דרך רווח או
הפסד
אלפי ש"ח
1,915
1,915

התחייבויות
בשווי הוגן
דרך רווח או
הפסד
התחייבויות
ספקים וזכאים ויתרות זכות
אגרות חוב )כולל חלויות(
אגרות חוב להמרה
התחייב ויות פיסיות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד
הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בקאיים )כולל חלויות(
סה"כ

140
140

סה"כ
14,766
1,915
5,365
907
1,419
24,372

התחייבויות
פיסיות
אחרות בעלות
מופחתת
אלפי ש"ח
1,275
18,320
63,911
10,634
94,140

סה"כ
1,275
18,320
63,911
140
10,634
94,280

ב י אור  - 3מזומים ושווי מזומים הכלולים בדוחות המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם
המטבעות בהם קובים או שאליהם צמודים המזומים ושווי המזומים הכלולים בדוחות המאוחדים והמיוחסים
לחברה עצמה כחברה אם הים כדקלמן:
 31בדצמבר
2018
2019
אלפי ש"ח
ש"ח )מטבע הפעילות של החברה(

34,543

14,766

הרכב המזומים ושווי המזומים הכלולים בדוחות המאוחדים והמיוחסים לחברה עצמה כחברה אם היו
כדלקמן:
 31בדצמבר
2018
2019
אלפי ש"ח
665
535
34,008
14,101

מזומים בבק ובקופה
פיקדוות בקאיים לזמן קצר

34,543

ו 12 -

14,766

לידר החזקות והשקעות בע"מ
ב י אורים ומידע וסף למידע הכספי הפרד המובא לפי תקה  9ג' לתקות יירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(,
התש"ל 1970 -
ב י אור  - 4כסים פיסיים בשווי הוגן דרך רווח והפסד הכלולים בדוחות המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה כחברה
אם
א.

לה לן פירוט הכסים הפיסיים בשווי הוגן דרך רווח והפסד לימים  31בדצבמר 2019
ו : 2018 -
ליום  31בדצמבר
2019
2018
אלפי ש"ח
השקעה בקר ות גידור
אופצייה
אחרים

907

9,842
70
1,845

907

11,757

ב י אור  - 5חייבים ויתרות חובה הכלולים בדוחות המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם
חייבים ויתרות חובה אחרים מורכבים כדלקמן:
פריט לא
כספי
חברות מוחזקות
הוצאות מראש
אחרים

26
26

פריט לא
כספי
חברות מוחזקות
הוצאות מראש
אחרים

133
133
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 31בדצמבר 2019
שקל חדש שקל חדש
צמוד מדד
לא צמוד
אלפי ש"ח
91
71
88
48
119

179

 31בדצמבר 2018
שקל חדש שקל חדש
צמוד מדד
לא צמוד
אלפי ש"ח
1,101
72
246
1,347

72

סך הכל
162
26
136
324

סך הכל
1,101
133
318
1,552

לידר החזקות והשקעות בע"מ
ב י אורים ומידע וסף למידע הכספי הפרד המובא לפי תקה  9ג' לתקות יירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(,
התש"ל 1970 -
ב י אור  - 6הרכב התחייבויות פיסיות הכלולות בדוחות המאוחדים המיוחסות לחברה עצמה כחברה אם
כמתאפשר בהוראות הבהרת סגל הרשות ,בחרה החברה בחלופה האמורה בהבהרת סגל הרשות למתן הגילוי בגין
התחייבויות פיסיות המוצגות במסגרת סכומי הכסים והההתחייבויות הכלולים בדוחות המאוחדים
והמיוחסים לחברה עצמה כחברה אם ,כמפורט להלן ,חלף הגילוי הדרש על פי סעיף ) 4ג( ל תוספת ,וזאת לשם
שמירה על הקבלה אותה בין היקף הגילוי אודות כסים פיסיים )בהתאם לסעיף ) 4ב( לתוספת( והתחייבויות
פיסיות:
)(1

גילוי אודות סיכון הזילות הובע מההתחייבויות הפיסיות שגילוין דרש לפי סעיף ) 1א( לתוספת ,וזאת
במתכות הגילוי הדרשת בהתאם לתקי ה . IFRS -

)(2

סיווג ופירוט קבוצות ההתחייבויות הפיסיות לפי סוגי מטבע ולפי אופן הצמדה ,וככל שרלווטי בסיבות
העיין ,תוך התאמה לסיווג ופירוט קבוצות הכסים ה פיסיים.

א.

אשראי ,הלוואות ואגרות חוב :
 31בדצמבר 2019
שקל חדש
שקל חדש
צמוד מדד
לא צמוד
אלפי ש"ח

סך הכל

התחייבויות שוטפות:
חלויות שוטפות של התחייבויות בגין חכירות
סה"כ התחייבויות שוטפות

-

384
384

384
384

התחייבויות שאין שוטפות:
אגרות חוב
התחייבויות בגין חכירות
סה"כ התחייבויות שאין שוטפות

118,465
118,465

4,299
4,299

118,465
4,299
122,764

 31בדצמבר 2018
שקל חדש
שקל חדש
לא צמוד
צמוד מדד
אלפי ש"ח

סך הכל

התחייבויות שוטפות:
חלויות שוטפות של הלוואות מתאגידים בקאיים
ואגרות חוב
סה"כ התחייבויות שוטפות

5,393
5,393

9,253
9,253

14,646
14,646

התחייבויות שאין שוטפות:
הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בקאיים
אגרות חוב
אגרות חוב להמרה
התחייבות אחרת לזמן ארוך
סה"כ התחייבויות שאין שוטפות

5,241
5,241

9,067
63,911
140
73,118

5,241
9,067
63,911
140
78,359
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לידר החזקות והשקעות בע"מ
ב י אורים ומידע וסף למידע הכספי הפרד המובא לפי תקה  9ג' לתקות יירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(,
התש"ל 1970 -
ב י אור  - 6הרכב התחייבויות פיסיות הכלולות בדוחות המאוחדים המיוחסות לחברה עצמה כחברה אם )המשך(
ב.

זכאים ויתרות זכות:
ספקים וזכאים ויתרות זכות מורכבים כדלקמן:
 31בדצמבר 2019
שקל חדש שקל חדש
צמוד מדד
סך הכל
לא צמוד
אלפי ש"ח
67
67
714
714
387
387
-

ספקים
הוצאות לשלם
אחרים

1,168

1,168

-

 31בדצמבר 2018
שקל חדש שקל חדש
צמוד מדד
סך הכל
לא צמוד
אלפי ש"ח
71
71
637
351
286
567
567

ספקים
הוצאות לשלם
אחרים

924

351

1,275

ב י אור  - 7גילוי אודות סיכון הזילות הובע מההתחייבויות הפיסיות המיוחסות לחברה עצמה כחברה אם
האחריות הסופית ליהול סיכון זילות חלה על הדירקטוריון ,אשר קבע תוכית עבודה מתאימה ליהול סיכון
זילות ביחס לדרישות הההלה לגבי מימון וזילות בטווח הקצר ,בטווח הביוי ובטווח הארוך .החברה מהלת
את סיכון הזילות ע"י שמירה על קרות מתאימות ,אמצעים בקאיים ואמצעי הלוואה ,ע"י פיקוח מתמשך על
תזרימי המזומים בפועל ואלו הצפויים והתאמת מאפייי הבשלה של כסים והתחייבויות פיסים.
הטבלה שלהלן מציגה יתוח של התחייבויותיה הפיסיות של החברה ,על  -פי התקופה הותרת למועד פירעון
החוזי כון לתאריך  31בדצמבר  . 2019הסכומים המוצגים בטבלה הם תזרימי מזומים חז ו יים בלתי מהווים.

2021

2020
התחייבויות בגין חכירות
הלוואות מתאגידים בקאיים
אגרות חוב

2023
2022
אלפי ש"ח

2024
והלאה

סה"כ

518

518

518

518

3,346

5,418

2,061

19,375

19,056

18,737

71,760

130,989

2,579

19,893

19,574

19,255

75,106

136,407
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לידר החזקות והשקעות בע"מ
ב י אורים ומידע וסף למידע הכספי הפרד המובא לפי תקה  9ג' לתקות יירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(,
התש"ל 1970 -
ב י אור  - 8מסים על ההכסה
א.

מסוי החברה בישראל ,שיעורי המס ,חוקי עידוד החלים על החברה ושומות מס שלה
באשר לפירוטים בדבר אופן מדידת תוצאות החברה בישראל לצרכי מס ובדבר שיעורי המס החלים על
הכסותיה ,רא ו ב י אור  21לדוחות המאוחדים.

ב.

הפסדים והפסד ריאלי ממימוש יירות ערך סחירים לצורכי מס של החברה עצמה להעברה לשים
הבאות
כסי מסים דחים בגין הפסדים לצורכי מס של החברה להעברה לשים הבאות ,מוכרים במידה
שמימוש הטבת המס המתייחסת באמצעות קיומה של הכסה חייבת עתידית היו צפוי.
הפסדים לצורכי מס )בעיקר הפסדי הון ( של החברה המועברים לשים הבאות מגיעים לכדי כ 595 -
מיליון ש"ח ליום  31בדצמבר ) 2019ליום  31בדצמבר  – 2018כ  590 -מיליון ש"ח(  .לא זקף כס מס
בגין הפסדים אלו .

ב י אור  - 9קשרים ,התקשרויות ,הלוואות ,השקעות ועסקאות מהותיות בין החברה לחברות המוחזקות שלה
להלן מידע וסף על מכלול הקשרים ,ההתקשרויות ,ההלוואות ,ההשקעות והעסקות המהותיות הקיימים בין
החברה לבין החברות המוחזקות על ידיה :
א  .השקעות ושיעורי החזקה בחברות מוחזקות :
באשר לפרטים בדבר היקפי ההשקעות ושיעורי ההחזקה בחברות מאוחדות רא ו ב י אור  11לדוחות
המאוחדים.
ב.

עסקות עם חברות בות
לשה שסתיימה ביום  31בדצמבר
2019
2017
2018
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
הכסות מדמי יהול
הכסות דמי שכירות
הכסות מימון בגין הלוואות שיתו לחברות בות
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1,431
102
1,349

1,530
1,448

1,606
1,411

לידר החזקות והשקעות בע"מ
ב י אורים ומידע וסף למידע הכספי הפרד המובא לפי תקה  9ג' לתקות יירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(,
התש"ל 1970 -
ב י אור  - 9קשרים ,התקשרויות ,הלוואות ,השקעות ועסקאות מהותיות בין החברה לחברות המוחזקות שלה )המשך(
ג .יתרות עם חברות מוחזקות:
 31בדצמבר
2018
2019
אלפי ש"ח
הלוואה לזמן ארוך שית ה ל  - Leader Croatia BV -חברה בת:
יתרה ליום המאזן ) *(
הלוואה לזמן ארוך שית ה ל מתכות פיקלשטיין בע"מ  -חברה
בשליטה משותפת  :יתרה ליום המאזן ) * *(
הלוואה לזמן ארוך שית ה ל גמל מפעלים לאופי השחזה שריד
בע"מ )***(
יתרות חו"ז עם חברות מוחזקות המוצג ות במסגרת חייבים
ויתרות חובה

32,817

41,051

4,609

2,570

7,778

2,795

162

1,101

ההלווא ה צמוד ה ל אי רו ,כון ליום  31.12.2019ושאת ריבית שתית בשיעור של כ  . 4% -ההלווא ה ללא
)*(
מועד פירעון .בחודש דצמבר פרעה  1.5 Leader Croatia BVמיליון אירו )כ  5.8 -מיליון ש"ח( על חשבון
ההלוואה ובחודשים פברואר ומרץ  2020פרעה  Leader Croatia BVעוד כ  0.8 -מיליון אירו )כ 3.2 -
מיליון ש"ח(  .החל מיום  1.1.2020ריבית ההלוואה שותה לריבית שתית בשיעור של . 0.75%
)* * ( הלוואה שקלית לא צמודה ,כון ליום  31.12.2019ושאת ריבית שתית בשיעור של כ  . 2.56% -על פי
מסמכי הלוואת הבעלים ההלוואה עומדת לפרעון בחודש ובמבר  , 2020אך בכוות הצדדים לחתום על
תיקון להסכם שידחה את מועד הפרעון.
)* * *( הלוואה שקלית לא צמודה ,כון ליום  31.12.2019לא ושאת ריבית  .קרן ההלוואה ת פ רע בתשלום אחד
ביום  31בדצמבר . 2024
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