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  :תקופתי זה תהיינה לקיצורים הבאים המשמעות הרשומה לצידםח "דוב, למען הנוחות

  מ"בע) 1997(מנועי בית שמש אחזקות  או התאגיד  , החברה

  מ "מנועי בית שמש בע ש"מב

  מ"כלל תעשיות בע ש"כת

  מ"אורמת תעשיות בע אורמת

  LPO LIVNICA PRECIZNIH ODLIVAKA   

  המפעל בבית שמש ש"מפעל מב

  מדינת ישראל, משרד הביטחון ט"משהב

    ט"אגף הפיקוח על היצוא במשהב  י"אפ

PW  Pratt & Whitney ב"ארה  

PWC  Pratt & Whitney קנדה  

GE  General Electric Aircraft Engines – 

    ב"רהא

 MTU  MTU Aero Engines–  גרמניה  

HS  Hamilton Sundstrand – ב"ארה  

  SNECMA Snecma (Groupe Safran) – צרפת   

Siemens Siemens AG – גרמניה    

LTA Long Term Agreement ,הסכם ארוך טווח  

  חיל האויר הישראלי א"ח

  התעשייה האווירית א"תע
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      התעשייה הצבאית תעש

FAA Federal Aviation Administration , רשות

  התעופה הפדרלית האמריקאית

EASA  European Aviation Safety Agency ,

הסוכנות לבטיחות אוירית של האיחוד 

  האירופי

CAAI  Civil Aviation Authority - State of 

Israel ,משרד , רשות התעופה האזרחית

  . התחבורה

OEM Original Equipment Manufacturer    

 מ"אביב בע- לניירות ערך בתל הבורסה הבורסה

RRSP Risk & Revenue Sharing Program  

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

  1999- ט"התשנ, חוק החברות  חוק החברות
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  כללי – 1פרק 

כפי , הוהתפתחות עסקי חברההסוקר את ה, 2012בדצמבר  31אור עסקי התאגיד ליום ילהלן ת

   "). ת הדוחתקופ(" 2012שחלו בשנת 

לעניין . אחרתבמפורש אלא אם צוין  ,2012דצמבר  31זה מעודכנים ליום ח "דונתונים המופיעים בה

 2אור ב ראו , 2008בדצמבר  31אותם אימצה החברה החל מהדוחות הכספיים ליום  IFRS-כללי ה

היא על  ח זה"הצגת הסכומים המדווחים בדו .2012בדצמבר  31בדוחות הכספיים של החברה ליום 

  .כאמור IFRS- בסיס כללי ה
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  פעילות התאגיד ותאור התפתחות עסקיו -  2פרק 

  

 תאור עסקי התאגיד וההתפתחות הכללית של עסקיו 2.1

ממועד . ונפקה בבורסהלאחר שה 1997נרשמה בישראל כחברה פרטית בשנת  החברה 2.1.1

חברה ה. ש"מב אשר הנכס היחידי שבבעלותה הינו, הינה חברת אחזקותהחברה  הקמתה

. ש והיא בעלת השליטה בה"מהונה המונפק של מב 99.97%- בזה ח "דומחזיקה נכון למועד 

  . ש"מבוצעת באמצעות מבהחברה כל פעילותה העסקית של 

החברה , ואילך 1997מנובמבר . ש ממוקם באזור התעשייה המערבי בבית שמש"מפעל מב 2.1.2

, עבור יצרניות מנועים בהרכבהבייצור חלקים למנועי סילון  בעיקר, ש"במבאמצעות עוסקת 

ויר זרים ולמפעילי מסוקים ולחילות א, יר הישראליובשיפוץ ובהנדסת מנועי סילון לחיל האו

לשוק ו ש מיועדים לשוק התעופה האזרחי"מבהשירותים והמוצרים שמספקת . אזרחיים שונים

ש "מקדה מבהת ,1992 עד שנת ).חיל האוויר הישראלי וחילות אוויר זרים(התעופה הצבאי 

ש ללקוחות שוק התעופה "עלה בהדרגה שיעור מכירות מב, מאז. לרוב בשוק התעופה הצבאי

 .ש הן לשוק האזרחי"וכיום מרבית מכירותיה של מב האזרחי

שהייתה על ידי מדינת ישראל וחברת טורבומקה מצרפת  1968ש הוקמה בשנת "מב 2.1.3

מדינת ישראל את אחזקותיו של ה רכש 1981בשנת  .ל"בשליטתו של מר יוסף שידלובסקי ז

 40%מכרה המדינה  1984בשנת . רכשה בעלות מלאה על החברהש ו"שידלובסקי במב

קודם . 1995וזו בתורה מכרה מניות אלה לאורמת בשנת , PWש לחברה בת של "ממניות מב

ולפיו מימשה אורמת , נחתם בין אורמת ומדינת ישראל מזכר הבנה 4.3.1992ביום , לכן

 .ש"אופציה שהיתה בידה לרכישת יתרת מניות המדינה במב 1994בשנת 

הונפקה , ש לחברה ובסמוך לכך"העבירה אורמת את אחזקותיה במב 1997באוקטובר  2.1.4

רכשו עם ) חברה הקשורה באורמת(אורמת וברוניצקי השקעות  .החברה לראשונה בבורסה

ובאמצעות  מישריןב(ש ולמר אבנר שחם "לכתאחזקות אלה נמכרו . ההנפקה אחזקות בחברה

 ).בשליטתומ ש"ת אבנר שחם השקעות בעחבר

 36.1%-ו מההון 34.0%-ש ב"מחזיקה כת ,ח"ולמועד הדו 2012בדצמבר  31ליום נכון  2.1.5

ה חברהבמישרין ובאמצעות , ואילו מר אבנר שחם מחזיק, מזכויות ההצבעה בחברה

 . מזכויות ההצבעה 27.0%- מההון ו 25.5%-ב, בשליטתו
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כבעלת  ש"נחשבת כת, ולמען הזהירות, 2008באוגוסט  21החל מיום כי  החברה הצהירה 2.1.6

ל "השליטה בחברה לכל דבר ועניין וכן נחשבת לבעלת עניין אישי בעסקאות החברה עם מנכ

באוגוסט  21כן הוחלט כי באסיפות הכלליות של החברה החל מיום . החברה מר אבנר שחם

אשר בהן יועלה , שחם יהיה בעל עניין בחברה מר אבנר, ל החברה"וכל עוד מנכ, ואילך 2008

ש כבעלת השליטה בחברה או שנדרש לזהות את בעל השליטה או "לאישור עניין הקשור לכת

ן קולות המצביעים שאינם בעלי עניין אישי ישחם במנימר לא תיחשב הצבעתו של , קרובו

 .בעסקה או שאינם בעל השליטה או קרובו

  

 2120בדצמבר  31חזקות של החברה ליום להלן תרשים מבנה הא      2.2

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  ..Turbo Aviation Ltdחברה לא פעילה בשם  ש כוללות"אחזקותיה של מב *

**  .BSEL USA Inc  פעילות עסקיתבחברה זה מתקיימת ח "דובמועד . 2007הוקמה בשנת 

   .בהיקף לא משמעותי

 

 תחומי פעילות   2.3
  

 בשני תחומים עיקריים המהווים מגזריםחברה הפועלת  2012בדצמבר  31נכון ליום 

 :בדוחותיה הכספייםחשבונאיים 
  

 .הרכבה והנדסה של חלקים שונים למנועים ומנועי סילון, שיפוץ 2.3.1

  מ"בע) 1997(מנועי בית שמש אחזקות 

  * 99.97%מ "שמש בע מנועי בית

LPO SERBIA 100%  BSEL USA INC. 100%  **  
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 .יצור חלקים למנועי סילון לרבות ייצור יציקות מדויקות של חלקי מתכת למנועי סילוןי 2.3.2

שני . כים בקשרי גומלין הדוקיםש שזורים זה בזה במידה רבה וכרו"תחומי הפעילות של מב

. שבסרביה LPOובמפעל בחברת הבת , ש"תחומי הפעילות מבוצעים בפועל במפעל מב

  .מפעל זה פועל במסגרת תחום ייצור החלקים

 

 :הפעילות של החברה מתבצעת בשני תחומיש "מבהפעילות במפעל    2.4
 

ירוק והרכבת מנועי תחום המנועים במסגרתו פועל אגף השיפוץ והרכבת מנועים העוסק בפ

ותחום ייצור חלקים , סילון לשם שיפוץ ותחזוקה של מנועי מטוסים צבאיים ואזרחיים

במגזר זה  2.4כאמור בסעיף ( במסגרתו פועלים שני אגפים שהם אגף הייצור ואגף היציקות

 ).בסרביה LPOמתקיימת פעילות במפעל חברה הבת 

תמחור  שירותים ומוצרים נוספים על פי שני התחומים רוכשים שירותים זה מזה ומקבלים

  . שקובעת הנהלת החברה

כספים , הנהלה ראשית –בנוסף קיימות מחלקות בחברה המספקות שירותים משותפים 

 .תחזוקה ומשק יעוץ משפטי, ח אדםוכ, שיווק, לוגיסטיקה ומחשוב

  

   קעות בהון התאגיד ועסקאות במניותיו שה 2.5

  

  .ות במניות החברה או כאלה ששינו את מבנה ההוןלא היו עסקאות מהותי 2012בשנת 
  

 חלוקת דיבידנדים 2.6
  

 

 מדיניות דיבידנד 2.6.1

לפיה יחולקו לפחות  2006בספטמבר  3-דירקטוריון החברה אישר מדיניות דיבידנד ב

 מרווחיה השוטפים של החברה כדיבידנד ובלבד שלחברה עודפים מספיקים 30%

ולא קיים חשש שהחלוקה המוצעת  לצורך החלוקה כמתחייב על פי חוק החברות

 תפגע משמעותית בתזרים המזומנים של החברה או בתכניות שיאושרו ויאומצו מעת

  . דירקטוריוןהי "לעת ע

  

  חלוקת דיבידנד   2.6.2

  .לדוחות הכספיים  21אורראו ב
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  קת דיבידנדומגבלות חיצוניות על חל   2.6.3

יצוניות על חלוקת דיבידנד למעט מגבלות חח זה "במועד דולא מוטלות חברה ה לע

ש במסגרת אמות מידה פיננסיות כלפי תאגיד בנקאי לקבל את "התחייבויותיה של מב

בדצמבר  31-נכון ל ).להלן 6.8.2סעיף  ראולפירוט נוסף (ת דיבידנד חלוקהסכמתו ל

  .ש בהתנייה זו"ח עומדת מב"ולמועד הדו 2012
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  כללי מידע – 3פרק 
  

  י תחומי הפעילות של התאגיד מידע כספי לגב  3.1
  

 

  2011שנת  2012שנת   
תחום   $אלפי 

ייצור 
  חלקים

תחום 
 המנועים

תחום 
ייצור 
 חלקים

תחום 
 המנועים

          הכנסות .1

 16,972 43,616 16,604 56,102  הכנסות התחום מחיצוניים  .א

  335  503  357  151  הכנסות מתחומי פעילות אחרים  .ב

 17,307 44,119 16,961 56,253  לוסך הכ  .ג

          עלויות .2

  5,521 23,335  5,925 29,062  עלויות משתנות*  

  8,553 21,200  7,828 19,109  עלויות קבועות*  

 14,074 44,535 13,753 48,171  עלויות התחום לחיצונייםסך   .א

עלויות המהוות הכנסות של תחום   .ב

  אחר בתאגיד

357  151  335  503  

  2,730 (751)  3,057 7,725  רווח תפעולי .3

 15.8%(1.7%)  18% 13.7%  שיעור הרווח התפעולי .4

 12,255 54,622 15,565 56,301  סך הנכסים .5

  

החלוקה לעיל נעשתה לצרכי דיווח זה . אינן מנהלות מערכת תמחיר ייעודית המבחינה בין עלויות קבועות ומשתנות, חברות הקבוצה* 

, ובשליטה בהם בטווח הקצר והשפעתן על התפוקה הישירה עלויות משתנות הינן עלויות שיש לחברות גמישות בניהול. בלבד

  .לעומת עלויות קבועות שאינן גמישות בטווח הקצר ואינן משפיעות על התפוקה באופן ישיר

  

 סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים על פעילות התאגיד  3.2

   כללי 3.2.1

ות פועלת בענפי התעופה הצבאי והאזרחי עבור לקוח, ש"באמצעות מב, החברה

ש הם בעיקר חברות העוסקות בייצור מנועי "לקוחותיה של מב .ל"בישראל ובחו

 . יר הישראליויר בעולם וחיל האווחילות או, מטוסים

    :הם 2012ש בשנת "לקוחותיה העיקריים של מב

HS ,MTU ,ט"משהב ,PW ,GE ,צבא תאילנד ,Eldim ,Snecma 

PW ו-GE  מטוסים עים בייצור מנוהמובילות בעולמהן חברות.  
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 ענף התעופה האזרחית בעולם  3.2.1.1

ש מושפעת מן המתרחש בענף התעופה בעולם ומשינויים ברמת הייצור "מב

  . והמכירה של מטוסים אזרחיים

 ובארץ בעולםענף התעופה הצבאית  3.2.1.2

שינויים במצב הגיאופוליטי בארץ ובעולם עשויים להשפיע על מכירותיה של 

  . יר אחריםואויר הישראלי ולחילות וש לחיל האו"מב

ישראל או בשל -ב"להיפגע במקרה של שינויים לרעה ביחסי ארה עלולהש "מב

מתן הנחיות מהממשל האמריקאי לחברות המנועים האמריקאיות להקטין את 

  .היקף פעילותן בישראל

מושפעת מסכום ומהרכב , ענף התעופה הצבאית בארץב ש"פעילותה של מב

בשנים האחרונות חל קיצוץ . ראלתקציב הביטחון המשתנה של מדינת יש

משמעותו של קיצוץ זה הינו הקטנת היקפי . ט"משהבמתמשך בתקציבי 

לפירוט בדבר השפעה זו באשר . ש"במב ט"משהבהרכישות והעבודה של 

   .הדירקטוריון להלןח "דול 5סעיף  ראו, 2012לשנת 

 כלכלי ופיננסי בישראל ובעולם מצב 3.2.2

של התכווצות  2011חצית השנייה של נמשכה המגמה שהחלה במ 2012בשנת 

הכלכלה באירופה ויפן יחד עם גידול מתון יותר מהתחזיות במדינות המתפתחות כמו 

היתה נמוכה מהציפיות ומשקפת גורמי סיכון  2012-הצמיחה העולמית ב. הודו וברזיל

, )שנמנע לבסוף(ב הושפעה מתוצאות ההוריקן סנדי ומהמצוק הפיסקלי "ארה. שונים

ורק התערבות הבנק  2012במהלך הרבעון השלישי של  נכנסה לקיפאון כלכלי האירופ

סין . שכמעט והגיעה לחדלון פיננסי, ובעיקר על יוון המרכזי הקלה במעט על גוש היורו

שיעורי האבטלה הגיעו . עומדת בפני אתגר רציני במעבר למודל צמיחה מאוזן יותר

, 11.6%יעור האבטלה באירופה על עמד ש 2012למשל בספטמבר , לשיאים שליליים

  . 25.1%ויוון על  7.8%ב על "בארה

ההתמודדות עם המשבר חייבה פעולות לטיפול בנזילות המערכת הבנקאית כדי 

הנתונים הכלכליים . למנוע משבר פיננסי בטווח הקצר וכן איחוד פיסקלי בטווח הארוך

ומית הנמיכה את תחזית הבינלא קרן המטבע, למשלו, הגלובליים עדיין חלשים יחסית

  .2013בשנת  3.3% - הצמיחה גלובלית ל
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אחוז הצמיחה . מצבו היחסי של המשק הישראלי משופר ביחס למדינות אחרות בעולם

וגם בשיעור ההשקעות המצטברות בכלכלה ריאלית , ב"לנפש גדול מגוש היורו ומארה

העולם שעור האבטלה בישראל נמוך משמעותית מ. ניצבת ישראל במקום גבוה

, 3.3%- בכ 2012המשק הישראלי צמח בשנת . באוקטובר 7%-המערבי ועמד על כ

אך צופים כי עד שתתגבש , 1.6%האינפלציה היתה נמוכה מהציפיות ועמדה על 

בארבעת . ממשלה חדשה ויתקבלו החלטות לגבי קיצוץ הגרעון התקציבי יעבור זמן

ער החליפין של השקל בש 5%אירע ייסוף חד של  2012של האחרונים  החודשים

בעיקר מהתפוגגות החששות ממתקפה באיראן והציפיות לשינוי מגמה במאזן 

  .2013-התשלומים עם תחילת זרימת הגז הטבעי ב

על רקע  1.75%בהורדת הריבית עד לרמה של  2012המשיך במהלך  בנק ישראל

, והשפעתה הצפויה על המשק הישראלי 2013חשש מהאטה בקצב הצמיחה בשנת 

ובשל תחזית הצמיחה של  2%-ל תחזית האינפלציה לשנה הקרובה לשיעור של כבש

, הודיע בנק ישראל על פרישתו הצפויה של הנגיד פישר 2013בינואר  .3% -לכ ישראל

 המוניטארית י לא צפוי שינוי מהותי במדיניותאך ההערכה היא כ, ליוני השנה 30-ב

  .עזיבתו בעקבות

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

וכן ההתפתחויות המקומיות המתוארות תנודתיות בשערי ניירות ערך ובשערי החליפין 

על , עלולות להמשיך ולהשפיע על התוצאות העסקיות של החברהו משפיעות, לעיל

 ,העל מצב עסקי, על שווי הנכסים שלה ויכולת מימושם, העצמי העל שווי הונ, הנזילות

לחלק  העל יכולת, על דירוג האשראי שלה, על אמות המידה הפיננסיות שלה

ועל ארוכת הטווח  ההשוטפת ולפעילות הלגייס מימון לפעילות העל יכולת ,דיבידנדים

מגופים פיננסים  מימוןזמינותו ותנאיו של כמו גם על הקצאת המשאבים שלה 

 הגורמים האמורים עלת את השפעבמלואה לא ניתן להעריך בשלב זה . ומבנקים

  .בפרט החברהבכלל ועל מצב  מצב הכלכליה

, תחזית, המידע לעיל הינו מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך

המתייחסים לאירוע או עניין עתידיים שהתממשותם , אומדן או מידע אחר, הערכה

  .אינה ודאית ואינה בשליטתו של התאגיד
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  צםמכירה למספר לקוחות מצומ 3.2.3

 

-כמהווה  2011-2012בשנים ש "ת הלקוחות הגדולים של מבמונסך המכירות לש

   .ש"מסך המכירות הכולל של מב 88%

 סטנדרטים גבוהים בענף  3.2.4

 

התעופה קיימת הקפדה על סטנדרטים גבוהים של איכות ועל עמידה קפדנית בענף 

, לאורך זמןש בסטנדרטים אלה בהזמנה מסוימת או "אי עמידתה של מב. בלוח זמנים

, פגיעה זו. ש"עלולה לגרום לאובדן הזמנות מלקוח מסוים ולפגיעה במוניטין של מב

עלולה לגרום לירידה מהותית , לאור מספרם הקטן של הלקוחות הפוטנציאליים

  .ש"במכירות מב

שוק מוצרי התעופה מאופיין בתנודתיות הנובעת משינויים גלובליים בביקושים לטיסות 

ן בשל הקטנת הש "תנודתיות זו עלולה להשפיע על פעילות מב .ומטוסים בעולם

    .ש"ן בשל כניסת מתחרים חדשים לתחומי פעילותה של מבההביקוש למוצריה ו

  

 נרגיה בין תחומי הפעילות סי 3.2.5

כאשר כל אחד מתחומי הפעילות , תרומה הדדית בין תחומי הפעילות ש קיימת"במב

הנהלת החברה פועלת . רותים ומוצריםתורם לתחום הפעילות האחר באספקה של שי

ש ולביצוע השילוב הטוב ביותר בין המערכות המשותפות "קסום הסינרגיה במבילמ

  .מכירות והפצה בין תחומי הפעילות השונים של שני תחומי הפעילות, כגון שיווק

מיוצרים מספר ניכר של חלקים במנוע במסגרת תחום ייצור החלקים ולאחר , באופן זה

, עוברים החלקים תהליך של עבוד שבבי, ייצור הראשוני בתהליך של יציקהפעולת ה

  . הנעשה במסגרת תחום המנועים' ציפויים השחזות וכו

ש יש יתרון יחסי בביצוע העבודה במפעל מרכזי אחד בו בית היציקה הינו חלק "למב

כתוצאה מזה יש לקוחות המעדיפים למסור עבודות . לי במערך הייצוראאינטגר

 oneש בידיעה שהעבודה מבוצעת תחת קורת גג אחד או בלשון המקצועית "למב

stop shop.  

בנוסף ישנם פרויקטים בהם יש צורך בביצוע תהליכי הרכבה ומסירת מודול מורכב 

כאן משתלב תחום המנועים ומעניק מניסיונו את היתרון היחסי של יכולת , ללקוח

 .ההרכבה
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 ומי הפעילותתאור עסקי התאגיד לפי תח -  4פרק 
  

  תחום המנועים  . 4

  

  רקע  4.1

בעיקר בשיפוץ ובתיקון של חלקי מנועי ש "מבהחברה באמצעות בתחום זה פועלת 

כמו כן . סילוןלמנועי חלקים בהרכבת מנועי סילון ובהרכבת  ,של מנועי סילון ,סילון

  .בהרכבת מנועים חדשים ש בתחום זה"פועלת מב

 בהתאםשעברו מספר שעות טיסה  ,פוץ מנועיםעיקר הפעילות בתחום מוקדשת לשי

אגף ). scheduled maintenance(מנוע היצרן בספרות המקצועית של לנקבע 

מטפל בשני סוגי מנועים בשתי  ,בו מבוצעת הפעילות, הרכבה ושיפוץ מנועים במפעל

ה יוהשני 100-220-229F האחת מטפלת בקבוצת המנועים הגדולים, מחלקות

  .T-700, A-250 ,PT6 קטניםבקבוצת המנועים ה

 תהליך התיקון משתנה ממנוע למנוע. מנועיםבתקלות שונות עוסק גם בתיקון זה אגף 

יום מרגע קבלת המנוע  90- ל 30בין תהליך תיקון מנוע אורך  ובהתאם למהות התקלה

  .ועד למסירתו ללקוח

עבודת פיתוח והנדסה בהתאם ש "במפעל מבמתבצעת , המנועיםבמסגרת תחום 

  .הזמנת לקוח ספציפיתל

  

  מידע כללי על תחום פעילות המנועים  4.2
  

  :מוסמך לטפל בעיקר במנועים הבאיםבה ושיפוץ מנועים כהראגף 

  

4.2.1 PW – 100/200-100-F )16-F 15 -ו-F( 

בעיקר של חיל האוויר הישראלי  F-16 - ו F-15-הש השביחה מנועי "מב

, חיל האוויר הישראלימטוסי קרב אלה נמצאים בשימוש . DPI 22OEלתצורת 

  .האמריקאי ומרבית חילות האוויר המערביים

-שהיא הידרו(תהליך ההשבחה כולל החלפת מערכת בקרת המנוע הישנה 

השבחת ליבת המנוע כדי לצמצם את הבלאי , במערכת דיגיטלית) אלקטרית

  . במנוע (Engine Diagnostic Unit)והרכבת יחידת ניטור ומעקב משוכללת 
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4.2.2   PW  - 229-100-F  

 2018 ואשר הוארך עד לשנת  PWש לבין "במסגרת הסכם שנחתם בין מב

הנחשב לאחד המתקדמים , מנוע זהשל תיקון ושיפוץ מכלולי ש "מבצעת מב

 F-15-I-בו F-16-I -ו F-15-E מותקן במטוס(ביותר מבין מנועי מטוסי הקרב 

יות שנתנה וזאת במסגרת האחר, )אשר נכנס לשימוש בחיל האוויר הישראלי

PW ויר הישראליולחיל הא.  

  

4.2.3  GE – T700, 701, 701C )64-AH  י'אפאצ"מסוק(" ,)UH-60   מסוק 

  ")בלאקהוק"

 ש "ולהערכת מב, ל נמצאים בשימוש חיל האוויר הישראלי"שני המסוקים הנ

וכן בשימוש חילות אויר וגופים , הם יהיו בשימוש במשך שנים רבות נוספות

  .םמשטרתיים שונים בעול

  

  מספר דגמים -250אליסון  4.2.4

ואחרים ") דיפנדר(" MD-500, 206–מנועים אלה מותקנים במסוקי בל  

ש הסמכה מרשות התעופה "למב. הנמצאים בשימוש אזרחי וצבאי בארץ ובעולם

  .מנוע זהטפל בהאמריקנית ל

  

 PT6מנוע  4.2.5

המשמש מטוסים לצרכים צבאיים ואזרחיים  ,פמנוע זה הינו מנוע טורבו פרו

  . ברובם צבאיים, וסף למסוקיםובנ

 .עדיין מיוצר בדגמיו השונים ,שייצורו החל לפני קרוב לחמישים שנה ,מנוע זה

 .תובלה קלה ומטוסי ריסוס, השימושים האזרחיים הם בעיקר למטוסי מנהלים

  .תובלה קלה ומסוקים, מטוסי אימון –בשימושים הצבאיים 

י וצבאי בשלושים השנים רחהחברה מניחה שמנועים אלה יהיו בשירות אז

ראה סעיף  PT6בנוגע לפירוט השקעת החברה ביכולת שיפוץ במנוע (הקרובות 

  ).להלן 4.16.4

  

, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, המידע לעיל הינו מידע צופה פני עתיד

עם . המתבסס על הערכת החברה על בסיס תחזיות שנערכו וניסיון החברה

אכן תתממש וזאת בשל גורמי חיצוניים  אין כל וודאות כי הערכה זו, זאת
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כגון המשבר הפיננסי העולמי באופן העלול , אשר אינם בשליטת החברה

  .לגרור אי גידול בשוק שיפוץ המנועים

  

 מגבלות תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילות  4.3

  

וי תהליך הריש. ש"למפעל מב הליך של הסמכה מקצועיתמחייב בתחום המנועים עיסוק 

לשפץ ולתקן עבורם חלקים , נערך על ידי הלקוחות על מנת לאשר כי הספק מסוגל לייצר

או שירותים רק מספקים /לקוחות אלה מזמינים תיעוד ו. ברמת האיכות הנדרשת על ידם

של חברת  F-100לחברה הסמכה מקצועית לשיפוץ מנועי . שקבלו הסמכה מקצועית

PW ,מנועי T-700  של חברתGE מנועיו Allison A250  של חברתRolls Royce 

         FAA ,EASA ,א"תע, ויר הישראליוחיל הא יל ידע PWCשל חברת  PT-6ומנועי 

  .CAAI-ו

דרגת האיכות התעופתית ( AS-9100וכן בתקן  ISO-9000עומד בתקן ש "מפעל מב

  ).ISO-9000-להמקבילה 

 בכל הדרגים ,ל"ארץ ובחוב ,הדרכות ולימוד צוות העובדיםמבצעת באופן שוטף ש "מב

  . ל"על ידי מומחים מחובאופן נפרד מהלך העבודה וב

 ט"משהבייצוא מאת  ורישיונותאישור קבלת ל ףכפו ,מוצרים ומערכות צבאיותייצוא 

מהגורמים  עת לעתשיונות יצוא שהיא מקבלת מיש פועלת על פי ר"מב. ומגורמים נוספים

, FAA .רוב המוצרים בתחום אינה גבוההטחוני של ירמת הסיווג הב. המוסמכים לכך

EASA ו-CAAI  ש בדרישות"ת מבעמידאת בודקים בכל שנה בסקר.  

  

  שינויים בתחום הפעילות ובתחום הרווחיות  4.4
  

  .דיווח מגזרי -לדוחות הכספיים  29באור וכן  3.2.2ראו סעיף 

  

  הקריטיים בתחום הפעילות והשינויים החלים בהם גורמי ההצלחה 4.5
  

  :לחה הקריטיים הםגורמי ההצ
  

חילות , הנקבעים על ידי חברות התעופה מידה בתקני איכות גבוהים בעבודהע 4.5.1

 .יר ויצרניות המטוסים והמנועיםוהאו
  

  .ללקוח לאספקהקשיחים עמידה בלוחות זמנים  4.5.2
 

 .מול מתחרי החברה, השירותים תחרותיות גבוהה במחיר   4.5.3
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 לותשינויים במערך הספקים וחומרי הגלם לתחום הפעי 4.6

  

על ש "למבט מספק "משהב .ט"משהבש בתחום המנועים הוא "הלקוח המהותי של מב

לגבי שיפוץ חלקי מנועים  .לצורך שיפוץ המנועיםהנדרשים את מרבית החלקים  ,חשבונו

ביצרני המנועים לקבלת אספקת ש "של מבקיימת תלות מוחלטת , של לקוחות אחרים

  .חלקי החילוף למנוע

  

  אה העיקריים של תחום הפעילות ושינויים החלים בהםמי הכניסה והיציחס 4.7

  

  מי כניסה לתחום המנועים האזרחיים חס 4.7.1

  

  :כגון י כניסה אזרחייםחסמכניסה לתחום המנועים הם בעיקר המי חס 4.7.1.1

ועלויות גבוהות  )EASAאו  CAAI ,FAA(התעופה  רשויותהסמכות של 

 .וי שיפוץובהקמת ק

  

רגולציה קפדנית ים לדרישות כפופחלקים של מנועים  תשיפוץ והרכב 4.7.1.2

 .EASA-ו FAA: שני הגורמים המובילים ברגולציה הם .בכל העולם

אצל גורם יעשה אך ורק חלק ממנוע מטוס סילון או מנוע שלם  שיפוץ

מדינות שמחוץ החברות במרבית . כאמור לעיל מוסמך לבצע זאתה

      מקבלות את תעודות ההסמכה) ש"וביניהן מב(ב או אירופה "לארה

 כהסמכות ברות תוקף לעבודה במדינותיהן הן )EASA-ומ FAA-מ(

ת מוסמכוחברות בעולם  קטן של מספר .לביצוע השיפוץ במדינות אלו

  .לשיפוץ מנועים וחלקי מנוע

הקושי בשל , אולם. חסם זה מהווה בעיקרו חסם של אבטחת איכות

ת הופך חסם זה להיו, הרב בשמירה על רמה גבוהה של איכות בתעופה

  .חסם כלכליבעיקר 

    FAA-לשיפוץ מנועים מתקפות ש הינה בעלת תעודות הסמכה "מב

  ).JAA ,Joint Aviation Authoritiesאו קודמתה ( EASA-ומ
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  מי כניסה לתחום המנועים הצבאיים חס 4.7.2

באופן . זרים ירורוב מוצרי החברה משמשים מטוסי קרב ומסוקים של חילות או

ויר זרים ואו חילות א/וחברות  נןיש, בין מדינותי פוליטהמצב ה לאור ,טבעי

  .מדינות מסוימותעם מלעבוד המנועים 

בסופו קטנה ולא תמיד המציע הזול ביותר נבחר בענף התחרות , כתוצאה מכך

על אף הם קשרים פוליטיים ובינלאומיים משפיעים  .עבודהאת הלבצע של דבר 

  .מדינה זו או אחרתלגורמים במסירת העבודה 

  

 חליפים למוצרי תחום הפעילות ושינויים שחלים בהםת 4.8

  

משקל גבוה מאד ולכן הם נבחרים על פי שיטת הנעה /מנועי סילון מתאפיינים ביחס דחף

  .המועדפת על יצרני המטוסים

חליף את ההנעה יבעתיד הקרוב תחליף לטכנולוגיה אשר לא צפוי , להערכת החברה

רון תעופתי אחר אשר יחליף את מטוסי ומאידך לא נראה באופק פת, הסילונית מחד

  .הנוסעים הקיימים היום

משילוב של תחום ההנעה ותחום הטיסה ולאור הערכות עולמיות הקיימות לרבות 

מעריכה החברה כי שוק זה צפוי להמשיך ולגדול בקצב איטי , ש"הערכות של לקוחות מב

קיים למנועי סילון התחליף היחידי ה, זהח "דובמועד  .אך קבוע במהלך העשור הקרוב

נדחקו , השנים האחרונות 50- המאחר ומנועי הסילון השתפרו במהלך . הוא מנוע בוכנה

  .מנועי הבוכנה לשימוש במטוסים קלים בלבד

מטוסי קרב או  ,כמו כן .במטוסי נוסעים בינוניים או גדולים לא מורכבים מנועי בוכנה

לא צפויים בעתיד ערכת החברה להמסוקים אינם ממונעים על ידי מנועי בוכנה ולכן 

  .הנראה לעין תחליפים משמעותיים למוצרים בתחום פעילות המנועים

  

המתבסס על , כהגדרתו בחוק ניירות ערך, המידע לעיל הינו מידע צופה פני עתיד

אין כל וודאות כי , עם זאת. הערכת החברה על בסיס תחזיות שנערכו וניסיון החברה

כגון , בשל גורמי חיצוניים אשר אינם בשליטת החברההערכה זו אכן תתממש וזאת 

  .המשבר הפיננסי העולמי באופן העלול לגרור אי גידול בשוק שיפוץ המנועים
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  התחרות בתחום הפעילות ושינויים החלים בומבנה  4.9

  

  .ש פועלת בשוק תחרותי בתחום שיפוץ המנועים"מב

  

  תחרות בישראל  4.9.1

ש "קריים של מביהישראלי מתחריה העבתחום שיפוץ המנועים של חיל האוויר 

גופי השיפוץ העצמאיים של , )מ"מש( א"הינם מפעל לשיפוץ מנועים של התע

הקטנת תקציב הביטחון והקטנת נפח . חיל האוויר הישראלי וחברות זרות

בעיקר מול גופי , התחרות את העבודה הכולל של חיל האוויר הישראלי מחריפה

נתח השוק של החברה בארץ אינו ידוע . רויוהשיפוץ הפנימיים של חיל הא

  .לחברה

  תחרות בעולם 4.9.2

. ביניהם יצרני המנועים, בעולם פועלות חברות רבות העוסקות בתחומים דומים

ואינם כפופים לרגולציה כאשר  במשא ומתן עסקיהמחירים בעולם נקבעים 

בשנים האחרונות הצטרפו לתחרות גם יצרני . ש מתחרה במחירים אלו"מב

החברה אינה . עצמם המגבירים את פעילותם בתחום שיפוץ המנועים המנועים

יכולה להעריך כיום אם וכיצד תשפיע פעילות כזו על תוצאותיה העסקיות של 

  .  ש בשוק שיפוץ המנועים העולמי הינו זניח"חלקה של מב. ש בעתיד"מב

  

 מוצרים ושירותים  4.10

  

  ,שיפוץנועים הינם ש ללקוחותיה בתחום המ"השירותים העיקריים שמספקת מב 4.10.1

  . הנדסה ופיתוח של חלקים ומנועי סילון, הרכבה

  .עילל 4.2 סעיף ראו, ש"לפירוט המנועים אותם משפצת ומרכיבה מב

  

  פילוח הכנסות ורווחיות מוצרים ושירותים  4.10.2

  .המוצר העיקרי של תחום המנועים הינו שיפוץ והרכבה של חלקים ומנועי סילון           

  .בדיווח מגזרי לדוחות הכספיים 29באור  ראווט לפיר           

  

  לקוחות 4.11
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 ,וירולות איח, ט"משהב נכללים ש בתחום המנועים"בין לקוחותיה של מב 4.11.1

 .של מדינות שונות ומפעילים שונים של מסוקים ותמשטר

  

ט באמצעות "בהינו משהבתחום המנועים בארץ הלקוח העיקרי של החברה  4.11.2

 .ל"ורפא א"יות כגון תעחברות ממשלת רכישות ישירות וכן

  

ש "היקף המכירות של מב. ט"הלקוח המהותי בתחום המנועים הוא משהב 4.11.3

מסך  12.8%-כהמהווה  דולר מיליון 9.3על  2012ט עמד בשנת "למשהב

הלקוח היחידי בתחום המנועים  לקוח זה הינו .מאוחדדוח ההכנסות החברה ב

  .10% עולה עלהנובע מרכישותיו שמחזור המכירות של החברה 

, ט בנוגע לתחזוקה ושיפוץ של מנועים"ש הסכם מסגרת עם משהב"למב

ללא הבטחת (ספקים אחרים ט עם "במתכונת המקובלת להתקשרויות משהב

ההסכם מעגן את תכולות העבודה והתמורה בשעות  ).םיליאסכומי רכישה מינימ

 ואף מסדיר כיסוי לשרות שדה ועבודה) בדרך כלל שעתונים קבועים(עבודה 

נפרד בין  משא ומתןעבודות שאינן מוגדרות בשעתונים מאושרות ב. א"בבסיסי ח

  .ט בהתאם למקרה ולמהות העבודה החריגה"א ומשהב"ח, ש"מב

מחיר השעה נקבע אחת לתקופה בשיטת  .ההסכם מתעדכן אחת לכמה שנים

Cost +   ט בחברה"משהבבאמצעות סקר שעורך.  

מנועים ועבודת פיתוח בהזמנות , ףש חלקי חילו"ט ממב"בנוסף מזמין משהב

  .ספציפיות
  

 שיווק והפצה בתחום המנועים  4.12
  

מנהל , ש"באמצעות גורם פנימי במב ותיר מתבצעומול חיל האוש "של מבהשיווק פעולות 

  . את העבודה מבצעאשר הפועל בתיאום עם האגף  ,שיווק

ש "מתקשרת מבעימם גורמים חיצוניים  ל ידילרוב עות ל מבוצע"חובהשיווק פעולות 

  .הפועלים במדינות השונותש "של מבנציגים או סוכנים מקומיים ואשר משמשים כ

 על ידיהשיטה הנהוגה  ל פיע –מ "ש משתתפת במכרזים בינלאומיים או במו"מב, כמו כן

  . הלקוחות
 

  

   הזמנות בתחום המנועים תחזית  4.13
  

  הזמנות צפויות 4.13.1
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זמנות ספציפיות ומתחזית סך ההזמנות הצפויות בתחום המנועים מורכב מה

אשר לגביהן לא נקבע לוח , אספקות על סמך ההסכמים הרב שנתיים הקיימים

עם ש "הקיימת למבניסיון השנים האחרונות וההכרות  .זמנים מפורט לאספקה

למרות שטרם הוצאו , הזמנותש לבנות תחזית "צרכי הלקוחות מאפשרים למב

 ,גם הזמנת עבודה ספציפית הלקוח רשאי לבטל. ש הזמנות ספציפיות"למב

  .ש אם זו כבר החלה בייצור"אולם בדרך כלל עליו לפצות את מב

  

  

תחום 

 מנועים

כ "סה  2013

2013 

2014 

  ואילך

 כ"סה

  

במיליוני 

$  

רבעון 

1  

רבעון 

2  

רבעון 

3  

רבעון 

4  

      

4.5  5.0  4.9  4.9  19.3 37.9  57.2 

  

ו מידע צופה פני הינבתחום המנועים ההזמנות  תחזיתבדבר המידע לעיל 

 על בסיסהמתבסס על הערכות החברה  ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך, עתיד

ורכי צתחזיות שנערכו על בסיס ניסיון ו הסכמים רב שנתיים להם היא צד ועל

אין כל וודאות כי החברה תצליח לממש , עם זאת. הלקוחות הידועים לחברה

ל התאגיד מלקוחותיו יתכן והיקף ההזמנות בפועל שיקבאת יעדיה שלעיל ו

גורמים יהיה קטן יותר באופן מהותי וזאת בשל  ,ואילך 2013 במהלך שנת

נפילות פתאומיות בשוק דוגמת יטת החברה כגון לחיצוניים אשר אינם בש

  .2008החל בשנת או דוגמת המשבר העולמי  2001אירועי ספטמבר 

  

 שוק היעד 4.13.2

. ישירות רכישותות באמצע ט"משהבבארץ הלקוח העיקרי של החברה הינו 

מחוץ . והמשטרה ל"רפא, ש"תעחברות ממשלתיות כגון : לחברה לקוחות נוספים

מפעילי כלי וכן , ויר זרים וגופי משטרהוחילות א לישראל לקוחות החברה הם

  .פרטיים בעיקר מסוקיםאזרחיים טייס 

  

 עונתיות  4.14
  

 לראות לאורךניתן , יחד עם זאת. עונתיות ברמה שנתיתלא קיימת בענף התעופה 

מאופיין  ,תחום ייצור ותחזוקה של מטוסיםכי , השנים האחרונות) 30(שלושים 
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בין  30%-כהיו תנודות של עד בשנים אלו .)שנים 7עד  5( מחזוריות של מספר שניםב

  . חדשיםלמוצרים בעיקר  ,שיא לשפל בהזמנות למוצרים

וסים צבאיים על גודל לגידול ולצמצום בהזמנות מטקיימת השפעה  ,עונתיותבנוסף ל

מאחר והתחרות על זמינות משאבי הייצור משותפת למנועים צבאיים ואזרחיים . השוק

  .להניח שמחזוריות זו תמשך גם בעתידניתן , כאחד

  

    כושר ייצור   4.15

  

הינו ספציפי לכל סוג שיפוץ מנועים או חלקי מנועים ש ב"כושר הייצור של מב 4.15.1

ספרות , חודי משלוישלכל מנוע סט כלים ימנוע או החלק המשופץ וזאת מכיוון 

  . וכדומה טכנולוגיות שיקום חלקים ספציפיים, חודייםימתקני ניסוי י, חודיתיי

מיליון  10- של כגדולות בסך השקעות בהתאמת כושר הייצור למנוע חדש כרוכה 

  .דולר לסוג אחד בלבד של מנוע

  

 .בתחום המנועים לחברה יש עודף בכושר ייצור 4.15.2

  

ש בהיבט של שטח היצור והידע "כולת הגדלת כושר הייצור במפעל מבלחברה י  4.15.3

ש הינן ההשקעות הנדרשות "מגבלות על הגדלת כושר הייצור של מב. הנדרש

 .כאמור לעיל

  
  PT6השקעה ביכולת שיפוץ למנוע  4.15.4

מיליון דולר בציוד  2.5-כ השקיעה החברה ,4.2.5בהמשך למתואר בסעיף 

אפשר לה להציע ללקוחותיה וללקוחות מאשר  2010-2008במהלך השנים 

היא אינה  רמאחר ולחברה עודף כושר יצו .חדשים שירותי שיפוץ למנוע זה

 .זקוקה לגייס כוח אדם נוסף לביצוע פעילות זו

  

    רכוש קבוע ומתקנים 4.16
  

 .להלן 6.10סעיף  ראוש "לתיאור המקרקעין של מפעל מב 4.16.1
  

  : ש בתחום זה"את מבהמשמשים  העיקרייםהרכוש הקבוע והמתקנים  4.16.2

ש משתמשת בציוד ובמכונות שחלקו חדש יחסית וחלקו נמצא בשימוש "מב

לאור רמת תחזוקה גבוהה במפעל ולאור משך חייהם הארוך של  .תקופה ארוכה
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לא צפוי שיהיה צורך בהחלפת הציוד , דגמי המנועים שעבורם מותאם הציוד

  .בשנים הקרובות

  

ש כלים שונים "לרשות מבהעמיד אלי ויר הישרוחיל הא ,בנוסף לציוד הקיים 4.16.3

למעט הוצאות (ציוד זה  .ירויל האוהדרושים לצורך טיפול במנועי המטוסים של ח

 .ש"אינו חלק מנכסי מב) ש"השבחתו אשר רשומות כחלק מציוד מב

  

אשר , יר הישראליושל חיל האו F-100ש מחזיקה תא הרצה למנועי "מב  4.16.4

 .יר ללא תשלוםוהמיועדים לחיל האוהחברה יכולה להשתמש בו להרצת מנועים 

 .כרוך בתשלום נפרד ,א"שלא לצרכי ח ,שימוש במתקן, יחד עם זאת

-F  הישראלי כלים לצורך תיקון ושיפוץ מכלולי המנוע ירויל האוש קיבלה מח"מב

ש "בין מב 2007לתקופה של עד  1997-בבמסגרת ההסכם שנחתם  100-229

הוארך הסכם זה עד לשנת  2007 בשנת .וזאת תמורת דמי שימוש PWלבין 

2018.   

  

 ,2009-2013לשנים ההשקעות  זי מרכ"עש תכנית השקעות מאושרת "למב 4.16.5

יועדים לתחום מתוך סכום זה מ. לרכישת מתקנים מיליון דולר 19.9בסך 

החברה זכאית למענק השקעה , לפי כללי התכנית .מיליון דולר 7.5- המנועים כ

בוצעו  2012בדצמבר  31-עד ל .תמסך ההשקעות המאושרו 10%בגובה 

 .מתוך התוכנית מיליון דולר -1.95בהיקף של כ בתחום המנועים השקעות

 

 מחקר ופיתוח  4.17
  

במהלך הפעילות הרגילה , המנועים קיימת פעילות של עבודות פיתוח והנדסהבתחום 

 .ובמימון מלא של לקוחות המתקבלות על ידה הזמנות ספציפיותבהתאם ל, ש"של מב

  . מהותי אינוש "מב ה שלבמסגרת פעילותהיחסי של פעילות זו ההיקף 
  

 הון אנושי 4.18
  

  .להלן 6.2פרק  ראולפירוט 
  

  חומר גלם וספקים 4.19
  

   .להלן 6.5סעיף  ראולפירוט 
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    תחום ייצור החלקים למנועים – 5פרק 

  

  מידע כללי על תחום ייצור החלקים למנועים 5.1

  

בייצור  ,ש"באמצעות מב ,ת החברהפועל ,ייצור חלקים למנועיםפעילות בתחום 

. לרבות ייצור יציקות מדויקות של חלקי מתכת למנועי סילון ,חלקים למנועי סילון

אגף ( ם חלקים בטכנולוגיות ייצור שונותהפעילות מתבצעת בשני אגפים המייצרי

  .ובמפעל החברה בסרביה )הייצור ואגף היציקות

ש "בין מב OEMהתקשרויות סגרת במ נמכרו בשנת הדיווחהחלקים המיוצרים רוב 

-ו ,HS, MTU, GE, PW  SNECMA:ת ביניהןוהבינלאומיברות המנועים לבין ח

SIEMENS, נחתמו הסכמי מסגרת ראשונים איתןש.  

  

 תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילות , מגבלות 5.1.1

קוחות לשם מתן שירותי ייצור של חלקי מנועים עבור יצרני מנועי סילון ועבור ל

 שהתקבלה מאת ,הסמכה מקצועיתלהיות בעל על ספק השירותים , אחרים

כי הספק מסוגל ומתאים לייצר עבורם חלקים  המאשרת ,ות עצמםחהלקו

חלקים ושירותים , לקוחות אלה מזמינים ציוד. ברמת האיכות הנדרשת על ידם

הסמכות דורשות יכולת טכנית . הסמכה מקצועיתאשר להם רק מספקים 

תכנון עבודה , ניכתיעוד ט, השקעה בכלים ואמצעי ייצור מיוחדים, תמוכח

בתחום ותיים הש הסמכות תקפות מאת כל הלקוחות המ"למב. סיונייוייצוא נ

גם לאחר מתן ההסמכה על הספק להמשיך ולעמוד בדרישות האיכות . זה

אי עמידה בדרישות אלה או . ובלוחות הזמנים המוכתבים על ידי הלקוחות

ועד היום לא  1992מאז . ות תקופתיות עלולה להביא לאובדן ההסמכהבביקור

לתקן , במספר מקרים, נדרשהש "מבאם כי , ש"בוטלה הסמכה שניתנה למב

, כמו כן ).עקב כךעלות מהותית שנגרמה לה ללא (הליכים או נהלים מסוימים 

עשוי , במפעל החברה הבת בסרביה, בתהליכי הייצור מסוימיםביצוע שלבים 

להערכת . היות כפוף לאישור הלקוחות במסגרת ההסמכה המקצועיתל

הייצור שלבי לא צפויה פגיעה מהותית בפעילותה בגין אי ביצוע , החברה

  .במפעל בסרביה כאמור לעיל

דרגת האיכות ( AS-9100וכן בתקן  ISO-9000עומד בתקן ש "מבמפעל 

ועברה על בדיקות העמידה בהסמכות ה ).ISO-9000-להתעופתי המקבילה 
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, )NADCAP(ידי הלקוחות המהותיים במרבית התהליכים לחברה חיצונית 

  .דבר שהביא להחמרה בדרישות

  

 התפתחויות בשווקים של תחום הפעילות או שינויים במאפייני הלקוחות שלו 5.1.2

  2201במהלך שנת 

  

  .דיווח מגזרי -לדוחות הכספיים  29באור וכן  3.2.2ראו סעיף 

  

 יים בתחום הפעילות והשינויים החלים בהםגורמי ההצלחה הקריט 5.1.3

  

  :גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום ייצור החלקים למנועים הינם

  עמידה בלוחות זמנים לאספקה מחמירים    .א

  עמידה בתקני איכות גבוהים בעבודה  .ב

 .תחרותיות גבוהה במחיר  .ג

 

 שינויים במערך הספקים וחומרי הגלם לתחום הפעילות 5.1.4

מרי הגלם המשמשים את ובמחירי ח ם משמעותייםלא היו שינויי, 2012בשנת 

ש פיצוי בגין "בחלק מן ההסכמים קיבלה מב. החברה בייצור חלקי המנועים

  . מרי הגלםוהעלייה במחירי ח

  

  מחסומי הכניסה והיציאה העיקריים של תחום הפעילות ושינויים החלים בהם 5.1.5

דינות ייצור כתוצאה מדרישות רגולטוריות במ ,למנועים בתחום ייצור החלקים

נדרשים יצרני המנועים לבצע  ,)אירופהומדינות שונות בב "ארה(המנועים 

בדיקות מחמירות אצל קבלני המשנה לפני מסירת העבודה ובמהלך ביצוע 

 ,קבלני המשנה ,על מנת לעמוד בדרישות אלה נדרשים היצרנים. העבודה

. ת איכותבקרה ואבטחוטכנולוגיות רבות  ,הנדסה ,להשקעה ניכרת באיכות

לענף מהוות חסם כניסה מהותי לתחום ייצור חלקי מנועים הוצאות אלה 

 להתמודדאשר יוכל ח אדם מנוסה וכל זאת כיוון שהכשרת כ .התעופה

תחום ייצור חלקי המנועים , כמו כן. עם דרישות אלה אורכת זמן רבבהצלחה 

ח ות כאשר עלות רכישת המכונות והכשרמאופיין במספר רב של טכנולוגיות 

  .הן גבוהות, האדם

  תחליפים למוצרי תחום הפעילות ושינויים שחלים בהם 5.1.6
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         FAA-המאת  OEMשיון של ימנוע סילון מחויב ברייצור חלקי חילוף ל

  .שיון זה ניתן ליצרן המנועים וכמו כן למרכיבי המנועיר .JAA-הו

 FAA-ה מאת OEM-היצרן המסוגל לייצר חלק תחליפי שלא קיבל את אישור 

רשאי למכור בשוק החופשי את מוצריו גם אם הם זהים  אינו, JAA-האו 

באופן מוחלט לייצור המקורי המאושר וגם אם מחירו מוזל באופן משמעותי 

קניה והתקנה של חלק תחליפי ללא אישורים יובהר כי  .ממחיר היצרן המקורי

  .מתאימים מהווה עבירה פלילית
  

  מוצרים ושירותים 5.2
 

בייצור ייצור החלקים למנועים עוסקת בתחום פעילות  LPO-וש "צעות מבבאמ ,החברה

  :באופן הבאחלקים במנועי הסילון 

 

  תהליך הייצור 5.2.1

לאחר שנחתם הסכם ייצור מתחיל תהליך הייצור על בסיס מפרט אותו מספק 

הכולל , תיק ייצור, על סמך המפרט, יחידת ההנדסה של האגף מכינה. הלקוח

. תכנון קו הייצור והכלים הנחוצים, רט של כל שלבי הייצורבין השאר תכנון מפו

אחראית לניהול הלוגיסטיקה של תהליך ) י"תפ(יחידת תכנון ופיקוח ייצור 

 :הייצור המתבצע כדלקמן

 ;ייצור כלי עזר מסוימים והזמנת כלי עזר נוספים  .א

 ;רכישת חומרי גלם כאשר אלה אינם מסופקים על ידי הלקוח  .ב

 ;לעיל' הליכים המפורטים בפסקה בבת, ייצור המוצרים  .ג

הפריטים נבדקים תוך כדי ייצור  –בקרת האיכות מתבצעת לאורך קו הייצור 

גודל סדרות הייצור משתנה על פי זהות הפריט .ומוחזרים להמשך העיבוד

בהזמנות לייצור פריטים חדשים קיימת תקופת ייצור ניסיונית עד  .המיוצר

כדי " סדרת הוכחה"ש לבצע "על מב. לקבלת אישור הלקוח לרכישת המוצר

להראות כי הפריט החדש ותהליך הייצור שלו עומדים בדרישות ובמבחנים של 

אישור הלקוח כולל הסמכה לתהליך הייצור ולא רק למוצר הסופי . הלקוח

הזמן . ש אינה רשאית לשנות את תהליך הייצור בלא הסכמת הלקוח"ומב

הינו תהליך המתמשך כשנה הממוצע לקבלת הסמכה ליצור פריט חדש 

ש לא נגרמו עד היום הפסדים מהותיים כתוצאה מאי "למב.ממועד ההזמנה

ייצור החלקים עצמם מתבצע במפעל  .לת הסמכה או אישור של הלקוחקב

  . ש ובמפעל בסרביה"מב
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  " השעווה הנעלמת"שיטת  –ייצור החלקים ביציקה   5.2.2

  .ורת החלק הנדרשהשיטה מבוססת על הזרקת שעווה לתבנית הבנויה בצ

את החלקים העשויים משעווה מרכיבים על אשכול המאגד בתוכו מקסימום 

מיות אאת אותו אשכול העשוי משעווה מצפים בשכבות קר .אפשרי של חלקים

, עם המסתה של השעווה והרחקתה מהתבנית. מיתאובכך יוצרים תבנית קר

 Superגסוגות בדרך כלל ס(את הפלדה ממנה עשויים החלקים לתוכה יוצקים 

Alloys( .ליטוש וביקורת , השלב הסופי הוא הפרדת החלקים מהאשכול ניקוי

. אומטריותית מידות גוסקירת עין ובדיק, FPI ,X-RAYאיכות קפדנית הכוללת 

ביציקת וואקום משתמשים בתנור . באגף מבצעים יציקות אוויר ויציקות וואקום

  .ליציקת להבי טורבינהמיוחד המאפשר יציקות באיכות גבוהה במיוחד 
  

  תהליך הייצור באגף היציקה   5.2.3

. האגף מכין את ההצעה בהתאם, לקוחמבקשה להצעת מחיר לאחר קבלת 

הכולל בין , תיק ייצור, על סמך המפרט, יחידת ההנדסה של האגף מכינה

תכנון קו הייצור והכלים  לרבות, השאר תכנון מפורט של כל שלבי הייצור

, הכלים, כל שלבי התהליך מהזמנת התבניות צועומפקחת על בי הנחוצים

  .י הלקוח"ועד ביצוע סדרת הוכחה והסמכת התהליך ע, החומרים

  

כדוגמת דסקאות , מסתובבים של המנועחמים ובאגף הייצור מייצרים חלקים   5.2.4

יחידת  . צנורות פליטה ובתי מדחס, מפלגים, נחירים ,להבים, טורבינה ומדחס

 .סטיקה של תהליך הייצורהלוגיאחראית לניהול ) י"תפ(תכנון ופיקוח ייצור 

  

  פילוח הכנסות ורווחיות מוצרים ושירותים   5.2.5

ש אינה מנהלת פילוח "מב. פילוח המוצרים הינו פילוח טכנולוגי בלבד

אולם ניתן לרכז את המוצרים והשירותים לשתי קבוצות  .חשבונאי ברמה זו

  :פילוח עיקריות

  
  

  ממחזור החברה %  ולריםדהיקף הכנסות במיליוני         

    54%   39.5  םעיבודי מתכת ושירותים טכנולוגיי

    23%    16.6        חלקים יצוקים
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  הלקוחות  5.3

  

ש הם לקוחות קבועים שאיתם קיימים קשרים "רבית לקוחותיה של מבמ  5.3.1

בהסכמים אלה . עסקיים ארוכי טווח המבוססים על הסכמי מסגרת רב שנתיים

תקופת ההסכם , )וצר או לשעת עבודהלמ(מוגדרים בדרך כלל המחירים 

ההסכמים אינם ). 'פיצויים מוסכמים וכו, אחריות(והתנאים הכלליים האחרים 

לא  האלא מצויה בהם הערכ ,ת של הזמנותמינימאליכוללים התחייבות לכמות 

 עתידהבמסגרת הסכמים . הצרכים של הלקוח בתקופת ההסכםמחייבת של 

עם קבלת הזמנה . מוצריםללשירותים או ת ספציפיוהזמנות עבודה לקבל ש "מב

, ש יחד עם הלקוח"מתמחרת אותה מב, במסגרת הסכם ארוך טווח, מצד לקוח

 . באופן שלכל מוצר או עבודה נקבע מחיר ידוע לפני תחילת ביצועה

 

הינה להעדיף התקשרויות ארוכות טווח על פני עבודות החברה מדיניות   5.3.2

הסכם ש מכיוון ,מי בעבודות אלה גבוה יותרשיעור הרווח הגול גם אם, מזדמנות

 . ש לכלכל את צעדיה ביתר יעילות"ארוך טווח מאפשר למב

  

  : היו בשנת הדיווחבתחום פעילות ייצור החלקים למנועים הלקוחות העיקריים  5.3.3

 HS  .א

 MTU  .ב

  PW  .ג

 GE  .ד

 מ"בע טכנולוגית להבים  .ה
  

נוע יצרני מבעיקר  –הלקוחות בתחום פעילות הייצור הם לקוחות קבועים  5.3.4

סילון שאיתם קיימים קשרים ארוכי טווח המבוססים על הסכמי מסגרת רב 

 .שלעילבתחום פעילות הייצור קיימת תלות בלקוחות  . שנתיים
 

  :כדלקמןה תהי 2012ש ללקוחות העיקריים בשנת "היקף המכירות של מב 5.3.5

היקף מכירות באחוזים  מיליוניהיקף מכירות ב

 דולר

 שם הלקוח

  HS – 'לקוח א  23.2 32

   'לקוח ב 13.4 18

  



31 

 

. 'ב לקוח םשנחתמו ע LTA-מנגזר  ות אחריםמהיקף המכירות ללקוח חלק

ש לשלוח את החלקים המיוצרים על ידה "במסגרת הסכמים אלה נדרשת מב

או מחיר /אין השפעה על הכמויות ו ות אלהללקוח. לעיבוד ות אחריםללקוח

  . 'ב במשא ומתן עם לקוחאלה נקבעים  .היחידה

  

 שיווק והפצה 5.4

  

   .בחברה הליך השיווק מתבצע באמצעות גורמים פנימיים 5.4.1
  

לקבלת ש "למבהלקוחות מתחיל בפנייה של ש "מבהליך ההתקשרות עם  5.4.2

 .מתחריםל גםהמופנות כחלק מפניות נוספות  הצעת מחיר לעבודות מסוימות

של  הלקוח ולוח זמנים משוער לאספקההפניה כוללת את הערכת צרכי 

ובאם הלקוח מעוניין נכרת , ש מגישה הצעה מטעמה"מב .שירותהמוצר או ה

  .LTAעמו 

פניות ללקוחות לשם בעצמה ש יוזמת "מב, בנוסף להיענות לפניות לקוחות

  .ייצור חלקי מנועים עבור לקוחות אלו

  

 הזמנות צפויות 5.5
  

מורכב מהזמנות ספציפיות ומתחזית בתחום הייצור הצפויות  ההזמנותסך 

אשר לגביהן לא נקבע לוח זמנים מפורט לאספקה וההזמנות , LTA-העל המתבססות 

ניסיון השנים האחרונות וההכרות עם . הספציפיות על פיהן יגיעו במהלך התקופה

למרות שטרם הוצאו , ש לבנות תחזית אספקות"צרכי הלקוחות מאפשרים למב

תכן ויי, רשאי לבטל גם הזמנת עבודה ספציפית הלקוח .ש הזמנות ספציפיות"למב

אולם בדרך כלל  ,שלקוחות מהמגזר האזרחי יעשו כן נוכח המשבר הפיננסי העולמי

   .ש אם זו כבר החלה בייצור"עליו לפצות את מב

  

  

תחום ייצור 

  החלקים

2013  

  

כ "סה

2013  

2014 

  ואילך

  כ"סה

  

  

  $במיליוני 

רבעון 

1  

רבעון 

2  

רבעון 

3  

רבעון 

4  

      

15.1  15.1  15.1  15.1  60.4  66.5  126.9 
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כהגדרתו בחוק , ההזמנות הינו מידע צופה פני עתידתחזית המידע לעיל בדבר 

הסכמים רב שנתיים להם  על בסיס ,המתבסס על הערכות החברה ,ניירות ערך

ש צד ועל תחזיות שנערכו על בסיס ניסיון וצורכי הלקוחות הידועים "היא או מב

את יעדיה שלעיל אין כל וודאות כי החברה תצליח לממש , עם זאת. לחברה

 2013 יקבל התאגיד מלקוחותיו במהלך שנתויתכן והיקף ההזמנות בפועל ש

יהיה קטן יותר באופן מהותי וזאת בשל גורמים חיצוניים אשר אינם , ואילך

יני התאומים בניו יורק בחודש ירוע דוגמת הפיגוע בבניאכגון  .בשליטת החברה

  .2008-החל בוהמשבר הכלכלי העולמי  2001ספטמבר 

  

 תחרות 5.6
  

ש איננה מיועדת למנועים חדשים אלא "עיקר הפעילות בתחום הייצור של מב 5.6.1

בתחום ייצור חלקי מנועים לא קיים שוק . לשוק חלקי החילוף למנועים קיימים

מקומי לחלקים אלה והתחרות הינה עם חברות זרות ועם יצרני המנועים 

פועלות חברות רבות  היות ובעולם ש בשוק העולמי זניח"חלקה של מב .עצמם

 .העוסקות בתחומים דומים

  

במחירים הקיימים מתחרה ש "המחירים בעולם נקבעים בתחרות חופשית ומב 5.6.2

ש עמדה בתחרות במחירים ובאיכות לעומת "בשנים האחרונות מב .בעולם

 .ב וחלק ממדינות מזרח אסיה"ארה, אירופה כגון מדינות מתועשות אחרות

 .יותר ממדינות מזרח אירופה ומזרח אסיהש חשופה למתחרים זולים "מב

על מתחרות אלה יסייע לה ש "של מביתרונה האיכותי החברה הערכת ל

המושפע מהמחירים התחרות מבנה אם כי , לשמור על מעמדה בשוק

, להרחיב את פעילותה לתחומים חדשים ש"מב להקשות עלעלול , המוצעים

אף התחרות עלולה  .ודהלשכר העבבסכימת העלויות בהם יש משקל רב יותר 

מהמחירים בהם היא  ש לקבל עבודות במחירים נמוכים יותר"לאלץ את מב

  .מבצעת עבודות כיום
  

 עונתיות  5.7

  .לעיל 4.14סעיף  ראו  

  

   כושר ייצור  5.8
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עלולים לעכב במידת ומהווים צוואר בקבוק המספר תהליכים  קיימיםבתחום הייצור 

ין אם בהשקעות בציוד או ב ,מגבלה זולצמצום החברה פועלת . מה צמיחה אפשרית

 .החברה מנצלת חלק ניכר מכושר הייצור הפוטנציאלי. בשיפורים טכנולוגיים

  

   רכוש קבוע ומתקנים 5.9

  

 .להלן 6.10סעיף  ראוש "לתיאור המקרקעין של מפעל מב  5.9.1
  

בסרביה  LPO אתוש "המשמשים את מב העיקרייםהרכוש הקבוע והמתקנים  5.9.2

, תנור יצירת וואקום, חימום מוקדם תנוריועים הינם בתחום ייצור החלקים למנ

 .X-RAYרובוטים ומכונות בדיקת , תנור יציקת אוויר

           

  2009-2013 של החברה לשניםתכנית השקעות אישר מרכז ההשקעות    5.9.3

מיליון דולר מיועדים  12.4-כ מתוכם, מיליון דולר 19.9- בהיקף כולל של כ

ש "במסגרת האישור זכאית מב .ם למנועיםלהשקעות בתחום ייצור החלקי

 31- עד ל .מן ההשקעות המאושרות 10%למענק השקעה בשיעור של 

בהיקף של בתחום ייצור החלקים למנועים בוצעו השקעות  ,2012בדצמבר 

  .מתוך התוכנית מיליון דולר 6.55
  

 מחקר ופיתוח 5.10

 לא מהותי

  הון אנושי  5.11

  להלן 6.2לפירוט ראו סעיף 

  פקיםחומר גלם ס 5.1.2

    להלן 6.5לפירוט ראו סעיף 
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  מידע נוסף ברמת התאגיד – 6פרק 

  

  ש"המתאר את המבנה הארגוני של מב להלן תרשים 6.1

   

  

  

  

    

בקרה ואבטחת 

 איכות

 מנהל כללי

כח , יעוץ משפטי, כספים

 ותחזוקה אדם

 שיווק ומכירות

  תחום חלקי מנועים תחום מנועים

 מנועים שיפוץ יציקות ייצור חלקיםהנדסה ופיתוח 
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  ,שי של החברה בשני תחומי הפעילותהון אנוש "להלן התפלגות מצבת כוח האדם של מב 6.2

 :2120- ו 1120ים בשנ תחום המנועים ותחום הייצור

 

  

אשר תנאי העסקתם מוסדרים בהתאם  )שנה 20מעל (ותיקים העובדים הם עובדים מ 27%-כ

וותק  בעלי עובדים 23 ש"מועסקים במב כמו כן .להלן 6.4להסכם הקיבוצי המפורט בסעיף 

ש קיים ועד "במב .חוזים אישייםבאמצעות דרים אשר יחסי העבודה עימם מוסשנים  28מעל 

ש מבצעת הפרשות "מב .הקיבוצי דרההס שעליהם חלאת העובדים מייצג אשר  עובדים

ידי בספרים בשל מלוא התחייבויותיה בגין סיום יחסי עובד מעביד אשר אינן מכוסות על 

, פנסיה מקיפה לתוכנית י הפקדותל ידאו ע דוחות הכספייםל 17אור ההסדרים המפורטים בב

כ"סה
  עובדי
כח 
  אדם

מנהלים טכנאים מנהלה מהנדסים
בקרה 

ואבטחת 
 איכות

עובדי 
 ייצור

2011 

310 22  13 10 17 21 25 202 
ייצור תחום 

 חלקים

108 0 2 3 9 34 10 50 
תחום 
 מנועים

  אחזקה  13 0 4 2 2 1  0  22

21  0  1 0 6 9 5 0  
  אבטחת
  איכות

58 1  57     
, כספים

לוגיסטיקה 
 מנהלה

  כ"סה  265 40 68 34 72 17  23 519

כ"סה
  עובדי
כח 
  אדם

מנהלים טכנאים מנהלה מהנדסים
בקרה 

ואבטחת 
 איכות

עובדי 
 ייצור

2012 

329 14  13 10 20 25 29 218 
ייצור תחום 

 חלקים

119 0 2 3 11 35 13 55 
תחום 
 מנועים

  אחזקה  10 0 4 4 2 1  0  21

22  1  1 0 6 9 5 0  
  אבטחת
  איכות

59 0 0 59 0 0 0 0 
, כספים

לוגיסטיקה 
 מנהלה

  כ"סה  283 47 73 41 74 17  15 550
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להערכת ההנהלה ההפקדות . תשלומי השלמה לקופות גמל לפיצויים ופוליסות ביטוח מנהלים

 .מעביד -  ש לעובדיה בגין סיום יחסי עובד"וההפרשות האמורות מכסות במלואן את חובות מב

  . נוספים עובדים 50במפעל החברה בסרביה מועסקים  31.12.12נכון ליום 

  

  :ש לעובדיה הותיקים"ההסכמים הקיבוציים שבין מבלהלן פרטים אודות 

  

נחתם עם העובדים הסכם קיבוצי מיוחד בין , 1992ש בשנת "מב הפרטתבסמוך לפני  6.2.1

 ).להלן 6.4סעיף  ראולפירוט ( .לגבי פיטורי עובדים ש ההסתדרות ומדינת ישראל"מב

  

 .קיים הסכם מיוחד אחרש לבין ועד העובדים "בין מב, בנוסף 6.2.2

  .1.5.94נחתם ביום ההסכם . א

והוא אמור , 30.04.96עד ליום  01.04.94תקופת ההסכם הבסיסי נקבעה מיום . ב

  .להיות מוארך אוטומטית אלא אם כן מוסכם לשנותו

ש להבטיח את שמירת זכויות העובדים במקרה של העברת "על פי ההסכם על מב.  ג

 .ש"הבעלות על מב

זכות קדימה לעובדים , מעמד ועד העובדיםהוראות לגבי , בין היתר, ההסכם כולל. ד

, ניוד עובדים, שעות נוספות, הפסקות, אורך המשמרות בעבודה, בקידום בעבודה

ביטוח פנסיה ותגמולים , הבראה, חופשות, ארוחות, תחבורה ובגדי עבודה

, תקנון משמעת, קיום מנגנון בירור משותף, הגבלה לגבי פיטורי עובדים, במבטחים

  .מתנות לעובדים, נופש וספורט, ות תרבותהקצבות לפעול

זה ועד העובדים משמש כנציגות העובדים בפני ההנהלה בנושאים  כםעל פי הס. ה

, ועד העובדים מעורב גם בהליך פיטורים של עובד). כגון הפרות משמעת(שונים 

מאז שנת . אולם בהעדר הסכמה בינו לבין ההנהלה מועבר הנושא לבורר מוסכם

 .ש בשיתוף פעולה עם הועד"הנהלת מבפועלת  1992

אך הצדדים , ההסכם לא נחתם על ידי ההסתדרות הכללית ולא נרשם כהסכם קיבוצי . ו

  .כהסדר קיבוציועד היום  1994נוהגים על פיו מאז שנת 

  

  

 הוראות מזכר ההבנה לגבי עובדי החברה 6.3

  

, 1992ת תה חברה ממשלתית בבעלות מדינת ישראל עד לשניש ה"שמב העובדהלאור 

מזכר ההבנה בין  4.3.1992נחתם ביום  אורמתי "ובמסגרת רכישת השליטה בחברה ע
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ש "בגין סיום יחסי עובד מעביד עם עובדי מב אורמת לבין מדינת ישראל הנוגע להתחייבויות

  :ש"כי המדינה תלווה למב, בהסכם זה נקבע בין היתר. דאז

  

לום פיצויי פיטורין על פי דין הלוואה בסך השווה לגובה הסכומים שיש לשלם כתש 6.3.1

 28.02.94ש עד ליום "ופדיון ימי חופשה לעובדים אשר סיימו את העסקתם במב

בקופות ובפוליסות , י הפקדות בפועל בקרנות"לא היו מכוסים ע 31.10.92-ל ושנכון

 5%ההלוואה הינה צמודת דולר ונושאת ריבית דולרית בשיעור של . ביטוח מוכרות

 . שנה 30 נה לתקופה שלשל

  

, ש לפיצוי פיטורין"הלוואה בסך השווה לסכומים החסרים לכיסוי התחייבויות מב 6.3.2

ש שעבדו "הודעה מוקדמת והפרשות סוציאליות על פי דין לעובדי מבתשלום עבור 

מועד מימוש ( 28.02.94והיו מועסקים על ידה גם ביום  31.10.92ש ביום "במב

  ).האופציה

ניתנה לה הלוואה לתשלומים , כאמור, אם כי, ש"הינם באחריות מב התשלומים דלעיל           

  .הכספיים דוחותל 14באור  ראולגבי יתרות ההלוואה . בתנאים המפורטים לעיל
  

, בעצמה, על חשבונה, המדינה אחראית לשלם, בהתאם למזכר ההבנה, בנוסף לכך 6.3.3

כר ההבנה י החברה בתאריך מז"ש כל תביעה של עובד שהועסק ע"או באמצעות מב

המתייחסת לתשלום החורג מהמפורט , או שהועסק על ידה קודם לכן) 04.03.92(

שכר חודש אחד לכל שנת עבודה בה יועסק העובד כעובד  –פיצויי פיטורין : להלן

של  –הודעה מוקדמת ; )28.02.94(י אורמת "ש מיום רכישת מניות המדינה ע"במב

בחוק חופשה שנתית ובחוק דמי מחלה כקבוע  –חופשה שנתית ודמי מחלה ; יום 30

ושאר ההפרשות הסוציאליות כקבוע בחוק או בכל דין החל על כלל העובדים במדינת 

ש במסגרת קרן הון כמענק "חות הכספיים של מב"הסכום האמור נרשם בדו, ישראל

 .לחברה מטעם המדינה

  

 

   וראות הסכם קיבוצי מיוחד לגבי פרישת עובדיםה 6.4

  

ש לבין מועצת פועלי בית שמש "חתם הסכם קיבוצי מיוחד בין מבנ 1992במאי  11-ב  6.4.1

י מנהל רשות החברות הממשלתיות "ועד עובדי החברה וממשלת ישראל שיוצגה ע

 .והחשב הכללי במשרד האוצר
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עובדים והוא  375 –ש ביום ההסכם "ההסכם חל על מי שהיו העובדים הקבועים במב 6.4.2

וכן בתנאי , 28.02.94שיפוטרו עד עוסק בתנאי פרישתם העדיפים של עובדים 

ביולי  31פרישתם העדיפים של עובדים אשר יפוטרו בהתאם לתנאי ההסכם עד ליום 

כל העלויות החריגות בגין תנאי , ח ההסכםוח מזכר ההבנה ומכומכ, כאמור. 2022

 .פרישה עדיפים אלה מוטלות ישירות על מדינת ישראל

  

כל אותם  ,1997ים של החברה משנת בהתבסס על פי חוות דעת יועציה המשפטי 6.4.3

, 04.03.92ש ביום "סכומים שמשולמים או ישולמו לעובדים אשר היו עובדי מב

, ל מעבר לחבות על פי דין"ח ההסכם הנושיפוטרו או שזכאים לפנסיה מוקדמת מכ

לפי , או עד מועד פיטוריהם 31.07.92בגין כל תקופת עבודתם בחברה עד יום 

וחובת התשלום אינה מוטלת על , די המדינה ועל חשבונהישולמו על י, המוקדם

 .ש"מב

  

התנאים המועדפים בהסכם הקיבוצי המיוחד אינם חלים לגבי התקופה שבה עבדו  6.4.4

 .ואילך 01.08.92העובדים בחברה מיום 

  

ש מקיימות את הוראות ההסכמים הקיבוציים "שנתי זה החברה ומבח "דובמועד  6.4.5

 .השונים המתוארים לעיל

 

  וספקים גלםחומרי  6.5

  

 Super Alloysמרבית החלקים המסתובבים של המנוע מיוצרים מחישולים ממתכות  6.5.1

חלק מהחלקים הנייחים של המנוע משולבים  .על בסיס ניקל קובלט או טיטניום

מחלקים יצוקים המיוצרים באגף היציקות ומועברים להמשך עיבוד באגף הייצור כגון 

מיוצרים מחלקי פח מעורגלים ומרותכים  קםבתי פליטה וחל, מפלגים, נחירי מנוע

 .כגון תאי שריפה ולוכדי להבה Super Alloysממתכות 

  

ש באגף הייצור ובאגף היציקות הינם מתכות "חומרי הגלם שבהם משתמשת מב 6.5.2

 .טיטניום וסגסוגות נוספות, אלומיניום, פלדה, שונות

  

. קים על ידי הלקוחמסופ) יציקות, חישולים(ש "חלק מחומרי הגלם בהם משתמשת מב 6.5.3

ש מן הלקוח או מספקים המאושרים על ידו או "חלק משמעותי נרכש על ידי מב
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נקבעים על ידו ובמחיר המאושר על ידי הלקוח ומתומחר בהתאם למחיר המכירה 

או לפיצוי  מתאם גבוהשינוי במחיר חומרי הגלם יביא לשינוי במחיר המכירה ב. ללקוח

כך שהסיכון הנובע משינוי מחירי חומרי הגלם . בדיעבד בגין עלויות מחיר חומרי הגלם

 .נמוך

  

במקרים . ש מספקים שונים במחירי שוק"מב על ידינרכש של חומרי הגלם חלק אחר  6.5.4

ש בצורה של התאמת מחיר המכירה ללקוחות "אלה קיימת הגנה על העלות של מב

י חומרי הגלם גם במקרה זה הסיכון הנובע משינוי מחיר. על פי נוסחה מוסכמת מראש

 .אינו גבוה

  

אם כי חומרי הגלם מסופקים בסופו של דבר , קיימים מספר ספקים חלופייםש "למב 6.5.5

, לעיתים נוצר מחסור זמני בסגסוגות אלה .על ידי מספר קטן של ספקים בעולם

במחירי  ירידה קלהחלה  2012במהלך שנת  .כתוצאה מכך עולה מחיר חומרי הגלם

 .מתכות אלה

  

תה השפעה מהותית על הרווחיות של ילא הי יםהמחיר האמור שינוייל ,עברהעל פי  6.5.6

יחד , תלות בספק ספציפי שלא ניתן למצוא לו תחליףלה ש אין "להערכת מב. ש"מב

דחייה להיווצר  העלול, לחומרי גלם אלובתקופות במהלכן יש ביקוש גבוה  ,עם זאת

 .ללקוחות םת המוצרייה באספקילדח שתגרוםבמועדי אספקת חומרי הגלם 

  

  ון חוזרה 6.6

  

  מלאי 6.6.1

חומרי גלם הזמנת  .ייצור למלאי מוכןש מייצרת על פי הזמנות לקוח ולא "מב, לרוב

תחזית ההזמנות בהתאם ל נעשית ,הדרושים לתהליכי השיפוץ ,חילוףהוחלקי 

ש הצטיידה במלאי של חלקי "מב .הצפויות למכירה ועל פי שיקולים של יעילות הייצור

  .עתידיים חילוף לפרויקטים

חומרי גלם חלקי חילוף (ש הינו מלאי בתהליך על רצפת הייצור "מרבית המלאי של מב

היא מחויבת בהתאם , ש אינה מייצרת מוצרים למלאי"על אף שמב). ושעות עבודה

חלק מההסכמים עם הלקוחות להחזיק מלאי מסוים של חלפים או חלקים שיוצרו ל

ש "הזמנת לקוח ספציפית ובמקרים שבהם מבכנגד , במקרים מסוימים. כמלאי ביטחון

ש להחזיק מלאי של חומרי גלם וחלפים "נדרשת מב, מקבלת מקדמה מהלקוח
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בדבר מדיניות ( ש מלאי איטי בערכים משמעותיים"אין למב. לתקופה ארוכה יותר

  .)לדוחות הכספיים 2אור ב ראוהפחתת המלאי של החברה 

  

 אשראי לקוחות 6.6.2

 .יום בממוצע 90+ שוטף ל 60+ נע בין שוטף עיקריים ללקוחות האשראי הלקוחות 

אינו  חובות אבודיםל היקף ההפרשותעקב גודלם וחוסנם של הלקוחות העיקריים 

  .2012בשנת  דולר אלפי 16,686 עמד עלהיקף האשראי בממוצע  .משמעותי

  

  אשראי ספקים 6.6.3

היקף .יום בממוצע 90-ל 60ש עומד על בין "אשראי הספקים הממוצע שמקבלת מב

  .2012בשנת  דולראלפי  6,311- עמד על כהאשראי הממוצע 

  

  הון חוזר  6.6.4

היחס השוטף  .דולראלפי  24,555-ש הסתכם בממוצע ב"כל ההון החוזר של מבסך 

  .2012בשנת  2.16-כ הממוצע היה

  

  

 השקעות 6.7

  

 RRSP שותפות בתוכנית  6.7.1

  

 חברות כגון(בתעשיית התעופה מקובל שהקבלן הראשי בפרויקט תעופה  6.7.1.1

Boeing ,GE, PW מצרף חברות נוספות שתהיינה שותפות אתו ) 'וכו

שותפות זו באה לידי ביטוי בחלוקת ההוצאות . בפיתוח המטוס או המנוע

חלוקת אחריות בלעדית לייצור לגבי כל מקטע ומקטע לאורך , של הפיתוח

בתקופת הייצור והמכירה מתחלקים הצדדים . חיי המנוע או המטוס

כל אחד לפי חלקו , המטוס או המנוע ממכירות בהכנסות הנובעות

 Risk & Revenue Sharing שותפות מסוג זה נקראת .בשותפות

Program )להלן" :RRSP"( , מסדר איכות גבוה במיוחדכאשר רק חברות 

 .מוזמנות להשתתף בתוכניות על ידי הקבלן הראשי
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במסגרתו מהלך אסטרטגי  מבטא ,פרויקט זההשתתפות החברה ב 6.7.1.2

המתמודד על עבודה  ,ממעמד של קבלן משנה בלבד עוברת החברה

לכל אורך חיי עצמו מנוע בפיתוח וייצור הלשותפה  ,פרטנית לזמן מוגבל

עבודות  תש לקבל"עשוי לשפר את סיכויי מב" שותף"מעמד זה של . המנוע

 .מהלקוחנוספות בקבלנות משנה 

  

  MTUעם  RRSPעסקת  6.7.2

  

כרון דברים יז 2004באוגוסט  2- במסגרת אסטרטגיה זו נחתם בתאריך ה 6.7.2.1

בדבר השתתפות בסיכון  MTU Aero Engines GmbHעם חברת 

המפותח  PW307 לייצור ומכירת מנוע RRSPובהכנסות של תוכנית 

 Dassault Falconלמטוס המנהלים  MTU-ו PW Canadaי "ומיוצר ע

7X .דברים זה השפעה ארוכת טווח כמתואר להלן לזיכרון. 

  

 MTU-שיהיו למההכנסות  2.2%הדברים תקבל החברה  זיכרון יל פע  6.7.2.2

תזכה , כמו כן. לתקופת חיי המנוע ממכירת מנועים שלמים וחלקי החילוף

של פריט נוסף למנוע בשיעור של  ,בתמורה מלאה ,ש לבלעדיות בייצור"מב

ש שותפה באחריות "במקביל תהיה מב. מאומדן עלות המנוע 0.6%

השקעתה הכוללת של . חלקה בזכויות ל פיוכנית עובחבויות הנגזרות מהת

תחזית . מיליון דולר 9-בסך של כ הסתכםש בפרויקט השותפות "מב

למעלה   נאמדת ב) שנה 35-כ(ש לאורך חיי הפרויקט "ההכנסות של מב

   .מיליון דולר 100-מ

מההכנסות ממכירת מנועים שלמים  2.2%-ב זה ש שותפה בפרויקט"מב

ל החברה שותפה באחריות ובחבויות הנגזרות במקבי. וחלקי חילוף

החברה חשופה לסיכונים של ניהול המיזם . י חלקה בזכויות"מהתוכנית עפ

      .המשותף הואיל והשליטה בניהול המיזם אינו בידה

על עסקת המשך למנוע זה  MTUש עם "חתמה מב 2010,שנת במהלך    6.7.2.3

של חברת  LEARJET 85שעיקרו התאמת המנוע למטוס מנהלים נוסף 

עלות . 2013בומברדייר הקנדית אשר אמור להיכנס לשירות בשנת 

השנים  5על פני ' $ מ 2.95ש בהשקעה זו עומד על "ההשתתפות של מב

והיקף ' $ מ 12- ש תסתכם בכ"הקרובות כך שההשקעה הכוללת של מב

תחזית ההכנסות . ' $מ 1.9- התחייבויות לתשלומים עתידיים עומד על כ



42 

 

שנה החל  20במהלך ' $ מ 45-ל 35פרוייקט המשך זה נאמדת בין  עבור

  .2013-מ

  

ש על ידי "אומדן ההכנסות מבוסס ונגזר מתחזית הכנסות שהועבר למב  6.7.2.4

 .MTUהשותפים הבכירים בפרויקט 

  

מיליון  12-בכ 2012 בדצמבר 31-ל עד הסתכמה RRSP-ב ההשקעהסך   6.7.2.5

  .אלפי דולר 3,251-ב 2012זה הסתכמו בשנת  וההכנסות בגין פרויקט דולר

 1.4-עד לסך של כ MTU- ש אשראי ארוך טווח להשלמת התשלומים ל"למב   6.7.3

  .2014לתשלומים עד שנת ' $ מ

  

מעבר לכך ולמתואר בהשקעות בציוד בחתך תחומי הפעילות לא ביצעה   6.7.4

  .ש השקעות מהותיות נוספות"החברה או מב

  

 

לאורך חיי ש "הצלחת הפרויקט והכנסות מבהמידע שלעיל בדבר 

        בת פרוייקטחובנוגע למימוש אפשרי של אופציית הרהפרויקט כולו 

 ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך, מידע צופה פני עתידהינו  RRSP-ה

מבוסס ונגזר העל סמך אומדן ההכנסות  המתבסס על הערכות החברה

ם הבכירים בפרויקט ש על ידי השותפי"מתחזית הכנסות שהועבר למב

MTU .וייתכן כי רמת  אין כל וודאות כי החברה תצליח לממש את יעדיה

בשל התלות , בין היתר, וזאת ההכנסות מפרויקט זה תהיה קטנה יותר

  .של החברהאשר אינם בשליטתה השותפים לפרויקט בגורמים חיצוניים 

  

 מימון 6.8

  

 .הכספיים דוחותל 27-ו 26 יםבאור ראוהריבית לעניין התפלגות  6.8.1

  

ש אשראי בנקאי "מבל ,פעילותה וההשקעות הנדרשותעל מנת לממן את  6.8.1.1

 .ש קיבלה מבנקים בישראל הלוואות ארוכות טווח"מב .ארוך וקצר טווחל
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שנים מיום קבלת  8הינן הלוואות דולריות לתקופה של  ל"הנ ההלוואות 6.8.1.2

ות בשנתיים הראשונכלומר " (גרייס"ההלוואה הכוללות תקופה של שנתיים 

 ).תשלום ריבית בלבד

 .מרווח סיכון של הבנק+ בור יבריבית ניידת על בסיס שער הל הינן ההלוואות

ד שקלי "קצרות טווח למימון הון חוזר כגון מסגרות חח לחברה גם מסגרות

  בתוספת ליבורמרבית ההלוואות הן בריבית של . ודולרי והלוואות לטווח קצר

1.75%-3%. 

  

 (Negativeבבנקים כנגד שעבוד שליליהאשראי שלה י וש מגייסת את קו"מב 6.8.1.3

Pledge(. 

  

אמות "להתחייבה ש "מב :ש בקבלת אשראי"או מב/מגבלות החלות על החברה ו 6.8.2

כנגד קבלת מסגרת אשראי ארוכת טווח מן הבנקים המממנים את , "מידה פיננסיות

" יותאמות מידה פיננס"במסגרת ההתחייבות ל . ההשקעות הצפויות כפי שפורט לעיל

 :ש לשמור על היחסים הבאים"התחייבה מב

  

  . 25%-סך ההון העצמי ביחס למאזן לא יפחת מ 6.8.2.1

, ש הינו סך ההון הנפרע בצרוף קרנות הון"לעניין זה ההון העצמי של מב

, בניכוי נכסים לא מוחשיים, יתרת רווח שלא יועדה בניכוי הלוואות לבעלים

ים וכל זכות שהינה קניין רוחני זכויות יוצר, סימני מסחר, פטנטים, מוניטין

מבוקרים , כמופיע בדוחות החברה, למעט הוצאות נדחות והוצאות מראש

  ).נרשמת כהוצאות נדחות MTUעם  RRSPעסקת (ובלתי מסויגים 
  

 רווח תפעולי בתוספת פחת( חיובי EBITDAש תציג בכל שנת פעילות "מב 6.8.2.2

ביחס לסך  ש"השנתי של מב EBITDA-הכמו כן  ).EBITDA=  והפחתות

 .13%האשראים הבנקאיים יעלה על 
  

 :ש כדלקמן"בנוסף התחייבה מב 6.8.2.3
  

בנק מראש האי משיכת דיבידנדים ללא אישור מוקדם של  6.8.2.3.1

 .ובכתב
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ש כפי שקיים "במקרה של שינוי במבנה השליטה הישיר של מב 6.8.2.3.2

 .להודיע לבנק טרם שינוי מבנה השליטה, היום

 

ש משירותים "מבל שרירות כל עוד נהנית "ההתחייבויות הנ 6.8.2.3.3

וקיימים חובות  יםבנקאיים המוענקים לה על ידי הבנק

בסכום שלא  יםהבנקכל אחד מש כלפי "והתחייבויות של מב

 .מיליון דולר 2- מיפחת 

 

בויותיה יהיה יש באחת או יותר מהתחי"א תעמוד מבבמידה ול 6.8.2.3.4

רעון כל האשראי אשר ניתן על ידי יהבנק זכאי לדרוש את פ

על  עומדת הזכות להעלות את המרווחולבנק אחד . הבנק

 .ההלוואות במקרה של הפרת התנאים

 

 .זהח "דו פרסום נכון למועד שלעיל ש עומדת באמות המידה הפיננסיות"מב 6.8.2.4

השנתי  EBITDA-שיעור ה. 47%-כ סך שיעור ההון העצמי במאזן עומד על

 .68%- כ ש ביחס לסך האשראים הבנקאיים עומד על"של מב

 .14רקטוריון סעיף דיהח "ראה גם בדו

  

לא נראה קושי בגיוס מקורות נוספים אם יידרשו  ,זהח "דועריכת מועד נכון ל 6.8.2.5

 . או השקעות נוספות/לצורך גידול בהון החוזר ו

 

 מיסוי 6.9

  .דוחות הכספייםל 18באור  ראו

  

 מקרקעין 6.10

  

דונם  289-כר על פני מגרש של "מ 36,000-כש בנוי על שטח של "מפעל מב 6.10.1

עלותם  .דונם פנויים 152-כמתוכם , מערבי של בית שמשבאזור התעשייה ה

 31נכון ליום במאוחד החברה והמגרש בספרי המופחתת של המבנים 

 דוחותל 11- ו 10 יםראו באורעלותם ו דולראלפי  6,260הינה  ,2012בדצמבר 

חתמה החברה עם מינהל מקרקעי  2010באוקטובר  14ביום  .הכספיים

כנס נהחוזה החדש . ת ביחס למקרקעי המפעלישראל על חוזה חכירה מהוונ
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כחוכרת של קרקע . שנה 49לתקופה בת  2011באפריל  1לתוקף ביום 

לצורך היוון זכויות . מהוונת תוכל החברה לפתח ביתר קלות את המקרקעין

וון החברה דמי הי שילמה, החכירה של החברה לכל תקופת החכירה החדשה

מתוך השטח . 2010בספטמבר  7ביום  ' $מ 1.5- פעמיים בסך של כ-חד

דונם לצורך הפקת דמי שכירות  135-ייעדה החברה כ, דונם 289הכולל של 

ן להשקעה ושוויו נקבע באופן יחסי לכלל "שטח זה מוצג כנדל. עתידיים

 .דונם 120-נכון לתאריך המאזן השכירה החברה כ .השטח

  

לות מקורית עמיוחס לעודפי ש "ות בספרי החברה וספרי מבההפרש בין העל  6.10.2

 .ש"שנוצרה עם רכישת מב

  

היה גבוה משווים ) 1992(שווים הראלי של המקרקעין ערב ההפרטה   6.10.3

במזכר ההבנות בין אורמת למדינת  ).מיליון דולר 4-כהפרש של (בספרים 

, ש"ובו רכשה אורמת את יתרת מניות המדינה במב, 4.3.1992ישראל מיום 

את זכויות  עבירהחברה תסכם השנים שלאחר הה 30במהלך נקבע כי אם 

דונם  289-בשטח כולל של כ, ש"על ידי מב יםמקרקעין החכורהחכירה ב

 ,ליעודים לא תעשייתייםאו תשכיר את המקרקעין  ,)ש"עליהם שוכן מפעל מב(

כיום . מהרווח או מתמורת השימוש בהתאמה תשלם אורמת למדינה חלק

ובתמורה רשמה , זו ש בנעלי אורמת והיא נושאת בהתחייבות"כנסה כתנ

ש לשיפוי "כת ה שלהמעגן את זכות, ש על המקרקעין"ש משכון לטובת כת"מב

לשלם למדינת ישראל אם  ש "כתש בגין תשלומים אותם תידרש "מאת מב

 .בדוחות הכספיים 10גם באור  אור. המקרקעין בניגוד להסכםימומשו 

  

 152של ח פנויה בשטנכסי החברה כוללים דמי חכירה מראש של קרקע   6.10.4

בהתאם להערכת שמאי שהתבצעה , השווי ההוגן של קרקע זו. דונם

ההנחה  מתבססת עלהערכה זו . דולר מיליון 13-הינה כ 2012 ספטמברב

למטרות  שיוחכרול מבנים לתעשייה להשכרה "ש תבנה על הקרקע הנ"שמב

לחוכר שיעשה שימוש ). ווצר חבות כלפי המדינהיכך שלא ת(יתיות יתעש

צע העובדה כי בו על כמו כן הערכת השווי מבוססת, ו לצורך עסקיובקרקע ז

 ).דוחות הכספייםב 11-ו 10 יםאורראה ב(היוון דמי חכירת הקרקע 

 

  איכות הסביבה 6.11
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ניהול סיכוני סביבה במנועי בית שמש נעשה בהתאמה לדרישות של    6.11.1

יון כפי שהם באים לידי ביטוי בריש, הרשויות המעורבות בנושאים אלה

במשרד הפנים  םהיחידה לניהול מפעלים ביטחוניי. העסק של החברה

בתיק . מתאמת את פעילות הרשויות השונות ואת הפיקוח על המפעל

לרבות ניתוח של תרחישים , המפעל נכללות הערכות לסיכונים סביבתיים

בתיק כלולים גם . ש"העוסקים באירועי סביבה רלוונטיים לפעילות של מב

על פי הדרישות מקיים המפעל אחת לשנה . מקרה של אירוענהלי חרום ל

  .תרגיל בהשתתפות הרשויות הנוגעות לבדיקה של מוכנות לתרחיש שנבחר

  

אבטחת איכות ושל המדיניות נעשה בפיקוח פנימי של  והיישום שלהפיקוח   6.11.2

בנוסף על , העוסק, ממונה רעלים כנדרש בתקנותש "למב. ממונה הרעלים

לים נההכנה ועדכון , פעילות מנע, בביקורת הפעילות במפעלם ג, תפקידו

  .רלוונטיים

  

נהלי איכות הסביבה מתעדכנים לפי הנדרש כדי להתאימם למצבו העדכני   6.11.3

המפעל מנטר את איכות הסביבה באופן שוטף לפי תקנות . של המפעל

 למשל(אותו לבצע בדיקות תקופתיות  ותנאים ברישיון העסק המחייבים

איכות השפכים ובדיקת רפואה תעסוקתית , איכות הפליטות בארובות

לפחות אחת לשנה מקיים המשרד להגנת הסביבה . )בתחנות העבודה

כמו כן מתקיים אחת לשנה . לבדיקה של התאמה לדרישותיקור במפעל ס

תרגיל חירום הבא לבחון את רמת ההתאמה והמוכנות של המערך 

הגופים הרלוונטיים לתרחיש שנבחר בתרגיל זה משתתפים . לסיכונים

  ).הגנת הסביבה ואחרים, למשל כיבוי אש כוחות הצלה(

  

ההשקעות להן נדרש המפעל לצורך עמידה בדרישות מתחלקות לתחומים  6.11.4

  :הבאים

 תשלום אגרות ובדיקות תקופתיות .1

 רהוצאות לפינוי חומ .2

 פעילות מניעה .3

 טיפול באירועי סביבה .4
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ש "איכות הסביבה הקשורים בפעילותה של מבת שעניינם החוקים והתקנו  6.11.5

או חידושו של רישיון העסק של /לצורך קבלתו ו. נאכפים כנדרש בחברה

ש לעמוד "נדרשת מב ,1968 –ח "חוק רישוי עסקים התשכ החברה מכוח

  :המוגדרות בתוספת לרשיון עסק וכוללות גם תיות נבבדיקות הש

 בדיקת שפכים שנתית  .א

 שנתיתבדיקת פליטות   .ב

 ).ס"חומ(ניהול מלאי החומרים המסוכנים של החברה   .ג

וחוק החומרים  רה ונאכפים בה חוקי איכות הסביבהכמו כן חלים על החב

ראו סעיף  – לחברה היתר רעלים לפי חוק זה( 1993 –ג "המסוכנים התשנ

 ).להלן 6.12.5

  

הקשורים עניינים או אירועים ש "כי בתקופת הדיווח לא היו למב יצוין  6.11.6

או להשפיע /ש ואשר גרמו או צפויים לגרום לפגיעה בסביבה ו"בפעילות מב

הליכים משפטיים או ש "לא היו למב, בדומה .ש"מבהשפעה מהותית על 

לא נתקבלו החלטות שיפוטיות הסביבה ו בהגנתמהותיים הקשורים  מנהליים

בתקופת , כמו כן. הסביבה הגנתביחס להליכים קיימים המערבים את 

  .הדיווח לא נפסקו סכומים או נעשו הפרשות בשל עלויות סביבתיות

  

  חברהמגבלות ופיקוח על פעילות ה 6.12

  

י חוק רישוי עסקים "לניהול עסק עפ יםהיתרש "מבללחברה ו – רישיונות 6.12.1

רישיון העסק של החברה נעשה בפיקוח של  ופיקוח על ניהול. 1968- ח"כהתש

משרד הפנים מוודא . ד הפניםטחוניים של משריהרשויות לרישוי עסקים ב

 :ומפקח על התחומים הבאים

 בנייה -

 )ש"אין במב(חומרי נפץ  -

 הגנה על הסביבה -

 בריאות הציבור -

 בטיחות עובדים -

 מניעת דליקות -

 בטחון פנים -

 בטחון המדינה -
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  פיקוד העורף -

שירותים אלה , מאחר והמפעל מוכר שירותים בתחום הצבאי – רישיונות יצוא 6.12.2

בהתאם לחוק (לת רישיונות יצוא הן ממדינת ישראל מחייבים על פי חוק קב

משלת ארצות הברית מוהן מ) 2007-ז"התשס .הפיקוח על יצוא בטחוני

או כל  International Traffic in Arms Regulations (ITAR)-בהתאם ל(

ש "יצוין כי כל המנועים שמב  .וזאת עבור רכישת חלקי חילוף) חקיקה אחרת

כל עסקה כאמור . למעט מנוע אחד, ים אמריקאייםמשפצת הינם במקורם מנוע

טעונה באישור למשא ומתן לפני ביצוע ולאחר מכן אישור יצוא למדינה 

לצורך , ט"החברה מחויבת לקבל היתרי ייצוא ידע ממשהב, כמו כן. הנדונה

החברה פועלת . ידע וציוד לשם מוצרים צבאיים במפעל החברה הבת בסרביה

לא תיפגע מהותית , אי קבלת האישורים כאמור. להשגת האישורים כאמור

 .ש"בשל ביצוע הפעילות האמורה במפעל מב, בפעילותה של החברה

  . להלן 6.15ראו סעיף , י"אפלפירוט בהקשר זה אודות הליך שנערך מול 

  

חייב המפעל להחזיק הסמכות , כדי לייצר חלקים למנועי סילון – הסמכות 6.12.3

 . לקוחות בתחום התעופהלרישיון עסק והסמכות של רשויות ו

עמידה בסטנדרטים של מדינת ישראל כפי שמסוכמת על ידי רישיון עסק  -

 ).לעיל 6.12.1ראה (

עמידה בסטנדרטים בינלאומיים בנושא העיסוק של החברה בתעופה  -

 .ובסטנדרטים של לקוחותיה

  :סטנדרטים בינלאומיים בתחום זה כוללים

1. AS9100 ,ISO9000 ותקנים כללים דומים.  

  .FAA ,EASA ,CAAIקנים של תעופה אזרחית ת .2

לקוחות אלה   -  סטנדרטים של הלקוחות המשמעותיים של החברה .3

  .הם המובילים בעולם בתחומם ומקובלים על ידי הלקוחות האחרים

 1הסטנדרטים שבסעיף . כל שנההעמידה בדרישות התקינה נבדקות 

. וע הסיקוריםנבדקים על ידי מכון התקנים שקיבל הכרה בינלאומית לביצ

הסטנדרטים של תעופה אזרחית נבדקים על ידי צוותי סיקור של רשויות 

איגוד החברות ועל ידי הסטנדרטים של החברות נבדקים על ידי . אלה

NADCAP  2012בשנת . בדיקות תהליכיםהמורשה מטעמם לבצע את 

. סיקורים של לקוחות 17, סיקורים של רשויות 12בוצעו בחברה 

  .נמצאו ליקויים משמעותיים בסיקורים לא
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ש הסמכות תקיפות של כל הגופים האמורים אשר מסקרים "למפעל מב

למיטב ידיעת . ש תקופתית ומחדשים את ההסמכות"את פעילות מב

הדרישות של גופים אלה המתעדכנות מעת לעת , זהח "דוהחברה במועד 

  .אינן מחייבות שינויים או השקעות משמעותיות

  

של  עומדת בדרישותש "האיכות של מב תאבטחערכת מ -  איכות אבטחת 6.12.4

ש הסמכות של החברות המובילות "למב. החברות המובילות בעולם בתחומה

. ואחרים PWA ,GE ,MTU ,HS ,SNECMA, בעולם בתחום מנועי הסילון

חברות  ואין הרבהש נחשבים קריטיים במנועי סילון "החלקים מיוצרים במב

 .המוסמכות מבחינת איכות לייצר חלקים אלה ,שאינן מתכנני המנועים, בעולם

ש לקיים ביקורת עצמית ולשמור חלקי "ש הגדולים הסמיכו את מב"לקוחות מב

  .מנוע במפעל ללא בחינה נוספת שלהם

עמידה בכל , באופן שוטף, ש מבטיחה"מערכת אבטחת האיכות במב

, בפיקוח על מימשון השוטף והיומיומי 6.12.3ההסמכות הנדרשות בסעיף 

בתיקון שוטף של אי התאמות וקיום מערכת שיפור , בסיקורים והפקת לקחים

  .מתמשכת והתאמה לשינויים הנעשים בתחום

  

לחוק החומרים המסוכנים  3למפעל היתר רעלים לפי סעיף  – היתר רעלים 6.12.5

ההיתר מוארך באופן קבוע משנה . 521184מספר ההיתר  1993.ג "התשנ

 .לשנה

 

רישוי עסקים ש הוכרז כמפעל בטחוני על פי חוק "מפעל מב - מפעל בטחוני 6.12.6

 .1986- ח"התשכ

  

 הסכמים מהותיים 6.13

נחתמה  2010ובשנת  MTUכרון דברים עם חברת ינחתם ז 2004בחודש אוגוסט 

  . לעיל 6.7תואר בסעיף המ RRSP-הבדבר תוספת להסכם 

, PW ,GE, ט"משהבעם ) LTA(ש הסכמי מסגרת ארוכי טווח "למב, בשנת הדיווח

MTU, ו-Siemens. הסכמים מסוג זה הינם הליך רגיל בענף התעופה.  

  

 הליכים משפטיים 6.14
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לא היו קיימים הליכים משפטיים  ,זהח "דוועד למועד פרסום  2012במהלך שנת 

לרבות , תביעות בסכומים לא מהותייםפירוט בדבר ל .ש"מבאו /החברה ומהותיים נגד 

  .דוחות הכספייםל 19אור ב ראו, ערעור שהגישה רשות ניירות ערך

  

 יעדים ואסטרטגיה עסקית 6.15

 

בתנודתיות במחזוריות נת פעילותה של החברה לעיל מאופיישתואר  כפי  6.15.1

ש לחתום על חוזים ארוכי טווח "ובעונתיות של מספר שנים ולכן שואפת מב

חוזים אלה . עם לקוחותיה השונים הן במגזר המנועים והן במגזר הייצור

לדלג על תקופות בהן , יו מדורגים על פני השניםבמידה ויה, ש"יאפשרו למב

 .יש ירידה בשוק ועודפי כושר ייצור

 

מבצעת החברה פעילות , הן גבוהותמדינת ישראל השכר במאחר ועלויות   6.15.2

אינטנסיבית לעבור הדרגתית מייצור של חלקים לא מורכבים במפעלה 

ימוש באמצעי בישראל לייצור של חלקים בעלי מורכבות טכנולוגית תוך כדי ש

 low cost(כל זאת במקביל להגדלת הייצור במפעל בסרביה , ייצור מורכבים

economy( המתמחה בייצור מוצרים פשוטים. 

ש בתחרות מול מספר קטן של יצרנים בעולם "אסטרטגיה זו מעמידה את מב  

המערבי כמו גם יצירת כושר תחרות חלקי מול יצרנים זולים ממזרח אירופה 

  .חוקומהמזרח הר

  

ש שמה לה כיעד אסטרטגי להגדיל את שיעור השותפויות כדוגמת עסקת "מב 6.15.3

RRSP  עם חברתMTU.  לעיל 6.7סעיף  ראולפירוט. 

 

ש שואפת להרחיב את מצבת המנועים שהיא מוסמכת "מב ,בתחום המנועים 6.15.4

כניסה לפעילות במנוע אזרחי נוסף כרוכה . ובעיקר בתחום האזרחיבה לטפל 

וני דולרים ומשך הזמן הנדרש להפקת פירות מהשקעה זו בהשקעות של מילי

 ).שנים 7-10(רוך א
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ש שואפת להקטין את תלותה בלקוחותיה העיקריים על ידי הרחבת מעגל "מב 6.15.5

ובמקביל להתפתח לשווקים משיקים כגון  יקף הכנסותיההלקוחות והגדלת ה

 .מותרים לתחום האנרגיה

 

בוחנת אפשרויות לרכישת ש "מב –בנושא צפי להתפתחות בשנה הקרובה  6.15.6

החברה מרחיבה את פעילותה , כמו כן. ל"שיפוץ המנועים בחוחברה בתחום 

 בחברת הבת בסרביה

 

 ביטוחים 6.16

 

 ביטוח מבנה  6.16.1

 19- רי למבנה בסכום של כאהחברה מבטחת את פעילותה בביטוח אלמנט

כמו  .מיליון דולר 21מיליון דולר ומלאי בסך של  55ציוד בסכום של , מיליון דולר

  .מיליון דולר 20- כן מבוטח רכוש לקוחות בסך של כ

  

 ביטוח אובדן הכנסות  6.16.2

  לחברה אין ביטוח אובדן הכנסות, נכון לתאריך המאזן

 

 וחבויות כלפי צדדים שלישיים' ביטוח חבות מעבידים צד ג  6.16.3

 

 8-מיליון דולר למקרה ו 5בסכום של ' לחברה ביטוח אחריות צד ג 6.16.3.1

רכת החברה היא אינה מצוי בתת ביטוח להע .מיליון דולר לתקופה

 בחבות זו

 

מיליון דולר למקרה  6.25לחברה ביטוח חבות מעבידים בסכום של  6.16.3.2

להערכת החברה היא אינה מצויה בתת  .מיליון דולר לתקופה 6.25-ו

 ביטוח בחבות זו

  

 חבויות כלפי צדדים שלישיים בקשר לאחריותלחברה פוליסת ביטוח  6.16.3.3

מאחר והחברה . מיליון דולר 40קרה של למוצרים תעופתיים עד לת

קיים סיכון שכשל של , מספקת חלקים קריטיים למנועי סילון אזרחיים

סכום זה נמוך . חלק קריטי יגרום לאובדן מנוע ולאובדן מטוס שלם
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במקרה של , באופן משמעותי מהחשיפה האפשרית של החברה

שנות נכון להיום ובכל . אסון תעופה אם החברה תמצא אחראית לו

פעילות החברה לא היו תביעות לגבי אחריות לגבי מוצרי החברה 

החברה אינה . והיא אינה יכולה להעריך ולכמת סיכונים אלה מראש

  .מפרישה סכומים בגין חשיפה זו

עקב העלות הגבוהה של ביטוח זה שוקלת החברה להכניס שינויים 

בפוליסה הקיימת שייתכן ומשמעותם תהא הגדלת החשיפה 

  .וינת לעילהמצ

 

 פוליסת ביטוח לדירקטורים ונושאי משרה 6.16.4

  

לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה מתחדשת לחברה פוליסה  6.16.4.1

 1תקופה שמיום לאחרונה הפוליסה חודשה ל. אשר מכהנים בחברה

 –כלל נרכשה מאת  הפוליסה. 2013ביוני  30ועד ליום  2012ביולי 

 .מ"רה לביטוח בעחב

דולר  מיליון 9המרבי על פי הפוליסה הינו  גבול הכיסוי הביטוחי 6.16.4.2

ופרמיה שנתית בסך , ובמצטבר לתקופת הביטוח, ב לתביעה"ארה

  .ב"דולר ארה 10,100-כשל 

המתרחש בכל מקום  אירועההשתתפות העצמית של החברה בגין  6.16.4.3

. לאירועב "דולר ארה 10,000ב וקנדה היא בסך "פרט לארה

ב או "המתרחש בארה עאירוההשתתפות העצמית של החברה בגין 

  .ב"דולר ארה 50,000בקנדה היא בסך 

 2008בפברואר  14האסיפה הכללית של החברה אישרה ביום  6.16.4.4

החלטת מסגרת ולפיה החברה תהא רשאית להתקשר מעת לעת 

בפוליסות לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה כאשר 

 מיליון) 7(הכיסוי הביטוחי יהיה בסכום שלא יפחת מסך של שבעה 

ב "דולר ארה מיליון) 8(ב ולא יעלה על סך של שמונה "דולר ארה

עבור כל נושאי המשרה בחברה והפרמיה השנתית לא תעלה על סך 

הפוליסה , לפי עצה משפטית. דולר לתקופה של שנה 20,000של 

לעיל עונה על החלטת  6.16.4.2הנוכחית המתוארת בסעיף 

 .האסיפה הכללית האמורה
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 םשעבודי 6.17
  

, לפירוט נוסף. לעיל 2.2.7סעיף  ראוש "המקרקעין של מפעל מב בגיןלתיאור השעבוד 

   .דוחות הכספייםל 'ב 31באור  ראו

  

 מידע כספי לגבי מגזרים גיאוגרפיים  6.18

  

  .דוחות הכספייםל 29אור ב ראו

 

 דיון בגורמי סיכון 6.19

 

 שינוי במחיר חומרי הגלם   6.19.1

ש הם "קריים שבהם משתמשת מבחומרי הגלם העי, כפי שפורט לעיל

בעיקר על  טיטניום וסגסוגות שונות, אלומיניום, מתכות שונות כגון פלדה

חלק מחומרי הגלם ומחלקי החילוף כאשר , בסיס ניקל כרום וקובלט

  .מסופקים על ידי הלקוחות

שינוי במחיר חומר הגלם יביא לשינוי מחיר המכירה במתאם גבוה או לפיצוי 

מחירי בעל כן הסיכון הנובע משינוי . חומרי גלם בדיעבד בגין עליית מחיר

  .נמוךהינו חומרי הגלם 
  

  )שינויים בשער החליפין( חשיפה פיננסית  6.19.2

  .5.2סעיף  – ח הדירקטוריון"דו ראו
  

  שערי ריבית  6.19.3

  .לחברה יש בעיקר התחייבויות דולריות 2012בדצמבר  31-לנכון 

חלק  .דוחות הכספייםל 14 בבאורמתואר כבית ש התחייבויות נושאות רי"למב

וחלק בריבית  ליבורשער ה מבוססת עלהמן ההלוואות הן בריבית משתנה 

על הרווח  מהותיתהשפעה עד כה תה ילשינויים בשערי הריבית לא הי. קבועה

  .ש"הנקי של מב

  

  שינויים במצב הגיאו פוליטי  6.19.4

ויים להשפיע על מכירותיה של שינויים במצב הגיאופוליטי בארץ ובעולם עש

  .אחרים צבאות זריםיר הישראלי ולוש לחיל האו"מב
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ישראל או בשל - ב"ש עשויה להיפגע במקרה של שינויים לרעה ביחסי ארה"מב

מתן הנחיות מהממשל האמריקאי לחברות המנועים האמריקאיות להקטין את 

 .היקף פעילותן בישראל

  

  ן או עם אויבסיכונים עקב קשרים עם אירא   6.19.5

עם  ,1939 ,רה אין קשרי מסחר כהגדרתם בפקודת המסחר עם האויבלחב

ובכלל זה , כספיים או אחרים, לרבות קשרים מסחריים, איראן או עם אויב

העברת כספים או קבלתם , קבלה או הובלה של סחורה לאויב או ממנו, אספקה

, שרי התאגידכאמור עקב קהסיכון לחשיפה לקשרי מסחר  .וכל פעולה אחרת

   . נמוך –לרבות מכוח הוראות הדין , במישרין או בעקיפין

  

  גורמי סיכון ענפיים

  

   תלות בלקוחות  6.19.6

ש הם בעיקר חברות העוסקות בייצור מנועי מטוסים וחילות "לקוחותיה של מב

לקוחות  שמונהבתלות  היתה בשנת הדיווח ש"למב .אויר של מדינות אחרות

סך המכירות , כאמור לעיל( PW-ו MTU ,HS,,ט"הבמש ביניהם עיקריים

 ,ש"מסך המכירות הכולל של מב 88% מהווה 2012הלקוחות בשנת  לשמונת

אובדנו , בשל תלות במספר קטן של לקוחות מהותיים. )שנה הקודמתבדומה ל

יגרום להשפעה מהותית על תוצאותיה הכספיות , או חלקם, של כל אחד מהם

  .ו תחליףשל החברה באם לא ימצא ל

  

 סטנדרטים גבוהים בענף  6.19.7

בתחום מנועי התעופה קיימת הקפדה על סטנדרטים גבוהים של איכות ועל 

אי עמידה בסטנדרטים אלה בהזמנה מסוימת . בלוח זמנים עמידה קפדנית

לאור . ש"עלולה לגרום לאובדן הזמנות מלקוח מסוים ולפגיעה במוניטין של מב

פוטנציאליים פגיעה במוניטין עלולה לגרום מספרם הקטן של הלקוחות ה

   .ש"לירידה מהותית במכירות מב

  

  גורמי סיכון ייחודיים לחברה

  

 השקעה במיזם משותף  6.19.8
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 & Riskש שותפה בפרויקט "מב, לעיל 6.7.2-ו 6.7.1כאמור בסעיפים 

Revenue Sharing Program  לייצור ומכירת מנועPW307  המפותח

מיליון דולר  12-כש השקיעה "מב .גרמניה MTU -ו PWCי "ומיוצר ע

מההכנסות העתידיות ממכירת מנועים שלמים  2.2%- בבפרויקט ושותפה 

החברה שותפה באחריות ובחבויות הנגזרות  ,במקביל .וחלקי חילוף

החברה חשופה לסיכונים של ניהול המיזם  .י חלקה בזכויות"מהתוכנית עפ

  .יזם אינו בידההמשותף הואיל והשליטה בניהול המ

  

 כיסוי ביטוחי      6.19.9

  

  .לדוח זה 6.16.3.3ראו סעיף 

  

 סיכוני איכות הסביבה     6.19.10  
    

התיאורטיים אשר עלולה  הסיכונים הסביבתייםש "בשל אופי פעולתה של מב

ויר או ודליפת כימיקלים לא ש הינם"מבהם השפעה מהותית על להיות ל

      .)ס"חומ(המוגדרים בחומרים מסוכנים  כימיקלים ה שלשריפו לקרקע

  .לעיל 6.11ראה פירוט נוסף בסעיף 

  

  :להלן הערכת החברה לגבי מידת ההשפעה של גורמי הסיכון של החברה  6.19.11
 

רמת 
 הסיכון

מצב -סוג הסיכון מהות הסיכון
 כלכלי עולמי

  מצב כלכלי עולמי  בינוני

 סיכוני שוק

  וחותתלות במספר קטן של לק   בינוני

 ט"שהבמבתחום המנועים תלות בתקציב והקצאת המשאבים של    בינוני

  RRSPשותפות בתוכנית    בינוני

  תנודתיות בשוק מוצרי התעופה   בינוני

  בינוני
 שינוי , באספקת חלקים, בתחום השיפוץ תלות ביצרני המנועים

סיכונים   .במצב גיאופוליטי עלול להקטין מכירות לזרים
  גיאופוליטיים

  ב ישראל"אפשרות לשינוי לרעה ביחסי ארה   נמוך
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רמת הסיכון הינה נמוכה אולם באם לא תעמוד החברה בדרישות האיכות הקפדניות , על פי ביצועי החברה כיום  (*) 

באופן דומה במידה ויתרחש אסון תעופה . אזי רמת הנזק הנגזרת עלולה להיות גבוהה, הנדרשות בענף

  . להיות גבוההנגזרת עלולה אזי רמת הנזק ה, שכתוצאה ממנו תיחשף החברה למצב של תת ביטוח מהותי

  

  

  

  

  

  

  
  

  מ"בע) 1997(מנועי בית שמש אחזקות 

  

  

  

  אבנר שחם                  גיא רוזן

  ל" מ נ כ                     ר הדירקטוריון“יו

   

  חשיפה לקשרי מסחר עם איראן או אויב   נמוך

 ז"כתוצאה מהקפדה על סטנדרטים גבוהים של איכות ועמידה בלו  (*)נמוך 

  סיכוני איכות
  אי עמידה בסטנדרטים יגרום לירידה במכירות  (*)נמוך 

 (*)נמוך 
 מצב של תת  -לו מקרה של אסון תעופה שהחברה אחראית

  *ביטוח

  סיכוני איכות הסביבה   נמוך

  עודף חוסר במאזן הצמדה היבט כלכלי   נמוך

 חשיפה פיננסית

  היבט חשבונאי בטוח הקצר, עודף חוסר במאזן הצמדה   בינוני

  חשיפה להלוואות בריבית ניידת   נמוך

  דף הוצאות שקליותוחשיפה תפעולית לע   גבוה

  מחירי חומרי הגלם   נמוך
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  )10תקנה ( 2012דירקטוריון על מצב עניני התאגיד ח "דו

  

  

  מ"בע) 1997(מנועי בית שמש אחזקות       :שם החברה

  52-004348-0    :החברה ברשם' מס

  99000אר האלה בית שמש  מיקוד וד      :כתובת

  02-9909201/204        :טלפון

 02-9916713      :פקסימיליה

  www.bsel.co.il      :אתר אינטרנט

 info@bsel.co.il    :דואר אלקטרוני

        31.12.2012      :תאריך המאזן

    14.3.2013      :ח"תאריך הדו
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  דוחות כספיים    :9תקנה 

ח "דומצורפים ל, הדוחות הכספיים המבוקרים בצרוף חוות דעת רואה חשבון

 .ל ומהווים חלק בלתי נפרד ממנו"הנ

  

  הדירקטוריון על מצב ענייני התאגידח "דו    :10תקנה 

  .31.12.2012- לדירקטוריון ח "דורצוף בזה 
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  מ"בע) 1997(ח דירקטוריון מנועי בית שמש אחזקות "דו      

  2012בדצמבר  31-בלשנה שנסתיימה ") החברה: "להלן(

  

פי תקנות ניירות ערך -הערוך על, 31.12.2012-בח הדירקטוריון לשנה המסתיימת "מוגש בזה דו

  .1970-ל"התש) דוחות תקופתיים ומידיים(

  .LPO-מ ו"בע ש"מבח מפרט את מצב ענייניה של החברה במאוחד עם החברות המאוחדות "הדו

  

 התאגיד וסביבתו העסקית .1

 

המוחזק על ידה  ,הנכס העיקרי. 1997שהוקמה בנובמבר החברה הינה חברת אחזקות  1.1

מההון המונפק  100%-בה מחזיקה החברה ליום המאזן בכ, ש"הוא מניות מב ,במישרין

. יצור חלקי מנועי סילון ובשיפוצםהינו  ,ש"באמצעות מב, עיסוקה של החברה. והנפרע

ש מיועדת לשוק יצרני מנועי הסילון ולחילות אויר בישראל "תה של מבעיקר פעילו

 .ובעולם

תיאור עסקי ("' לחלק א 3.2.2לעניין המצב הכלכלי והפיננסי בישראל ובעולם ראו סעיף      1.2

  "). התאגיד

  

 הזמנות צפויות .2
  

 : לחברה תחזית הזמנות במיליוני דולר כדלקמן 20.2.13נכון ליום 

  

  כ"סה  ילךוא 2014  2013

79  104.4  183.4  

 

ך ההזמנות הצפויות של החברה מורכב מהזמנות ספציפיות ומתחזית אספקות על יובהר כי ס

אשר לגביהן לא נקבע לוח זמנים מפורט לאספקה , סמך ההסכמים הרב שנתיים הקיימים

אין ביטחון שההזמנות הספציפיות לכן . וההזמנות הספציפיות שתגענה במהלך התקופה

הלקוח  .תגענה במהלך התקופה תהיינה במלא ההיקף הכמותי של ההסכמים הרב שנתייםש

כ עליו לפצות את החברה אם זו כבר החלה "רשאי לבטל גם הזמנת עבודה ספציפית אולם בד

   .בייצור
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, הערכה, תחזית, המידע לעיל הינו מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך

ייחסים לאירוע או עניין עתידיים שהתממשותם אינה ודאית המת, אומדן או מידע אחר

  .ואינה בשליטתו של התאגיד

  

 מצב כספי  . 3

 
 

. אלפי דולר 36,732-מסתכם ב 2012בדצמבר  31ליום ההון העצמי של החברה במאוחד  3.1

  . מסך נכסי החברה 47%-שיעורו כ

  

אלפי דולר  24,579-מסתכם ב 2012בדצמבר  31במאוחד נכון ליום ההון החוזר של החברה  3.2

אלפי  26,971-ושווי המלאי במאוחד מסתכם ב 31.12.2011-אלפי דולר ב 15,975לעומת 

  .31.12.11-אלפי דולר ב 27,452דולר לעומת 

  .לתכנון מלאי למול הזמנות צפויותקפדניות נובע בעיקר מפעולות והינו זניח מלאי שינוי בה  

         

אלפי  13,957אלפי דולר לעומת  17,900עומד על  2012בדצמבר  31 ליוםאשראי הלקוחות    3.3

  .2012גידול משמעותי במכירות החברה בשנת העלייה נובעת מ. 31.12.11 -דולר ב

  

העלייה . 31.12.11-ב 1.58לעומת  2.10עומד על  2012בדצמבר  31ליום  היחס השוטף 3.4     

  .2012ור גידול הפעילות העסקית בשנת נובעת בעיקר מהעלייה בהון החוזר של החברה לא

  

 2012בדצמבר  31ליום ) חלויות שוטפות בניכוי(ההתחייבויות לתאגידים בנקאיים לזמן ארוך  3.5

  .31.12.11-אלפי דולר ב 7,000אלפי דולר לעומת  4,500-הסתכמו ב

         אלפי דולר 27,200אלפי דולר לעומת  22,178-ההתחייבויות השוטפות מסתכמות בסך 

זכאים ומקדמות  ,סעיפי ספקיםו, ירידה באשראי הבנקאינובע בעיקר מ קיטוןה 31.12.11-ב

  .מלקוחות

 11,637עומד על  31.12.12ליום ) שוטפות התחייבויותלרבות (ההתחייבויות לבנקים  סך

   . 31.12.11- אלפי דולר ב 16,346אלפי דולר לעומת 

משו ישש, מקדמה מלקוח בגין עסקה עתידית ימתקבולבחוב הבנקאי נובעת בעיקר  ירידהה

 .לפרעון הלוואות
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 2120.31.12יום לשל התאגיד תוצאות הפעילות   .4
  

 2011-ו  2012לשנים להלן טבלה המתארת את התפתחות המכירות והרווח הגולמי של החברה 

  )באלפי דולר(

  

  בשנה  

  שנסתיימה

  31.12.2012-ב

  בשנה

  שנסתיימה

  31.12.2011-ב

  השינוי

  אחוזיםב

  מכירות 

  רווח גולמי

  שיעור רווח גולמי

72,706  

10,782  

14.8%  

60,588  

6,394  

10.6%  

20%  

68%  

  רווח תפעולי

  שיעור רווח תפעולי

5,991  

8.2%  

1,979  

3.3%  

202%  

  נטו, הוצאות מימון

  מימון שיעור הוצאות

653  

0.9%  

607  

1.0%  

7.6%  

  רווח לפני מס

  שיעור רווח לפני מס

5,338  

7.3%  

1,372  

2.3%  

289%  

  307%  1,287  5,235  רווח נקי

    2.1%  7.2%  שיעור רווח נקי

  

  

  מכירות 4.1
  

אלפי דולר  60,588אלף דולר לעומת  72,706-בהסתכמו  2012מכירות החברה בשנת 

  ).20%עלייה של (בתקופה המקבילה אשתקד 

  .שחלה בענף התעופה העולמיהעלייה במכירות משקפת התאוששות 

  

  גולמי ווחר  4.2
  

אלפי  10,782והסתכם בסך של  2011לעומת שנת  68%- ב עלה 2012הרווח הגולמי בשנת 

 העליה. 2011בשנת  10.6%- כ לעומת 14.8%-שיעור הרווח הגולמי מהמכירות היה כ. דולר

ושינוי  צעדי התייעלות בייצור, התאוששות בפעילותחלה בעיקר על רקע  גולמיברווח ה

  . בתמהיל המכירות

  



 

7 

  

  רווח תפעולי  4.3
  

בשנת  דולראלפי  1,979 לעומת דולראלפי  5,991 הוא 2012סכום הרווח התפעולי בשנת 

 3.3%לעומת  8.2%היה  2012שיעור הרווח התפעולי בשנת . )202% עלייה של( 2011

  . 2011בשנת 

פי שפורטו בסעיפים ברווח הגולמי כבהכנסות ו עלייההמברווח התפעולי נובעת  העלייה

   .יםהקודמ

  

       הוצאות מימון  4.4
 

 2011לעומת שנת , דולראלפי  653 של מימון נטו בסךהוצאות היו לקבוצה ח "דובתקופת ה

הגידול נובע בעיקר משווי הוגן של . דולראלפי  607מימון בסך של הוצאות בה היו לקבוצה 

  .שי שערומגידול בהוצאות הנובעות מהפר) מכירת אופציות(עסקאות הגנה על שער הדולר 

  .חשיפה פיננסית 5.2פרק  ראועל מדיניות החברה בנושא החשיפה המטבעית 

 

   רווח נקי  4.5  
  

 .2011בשנת  דולראלפי  1,287לעומת  דולראלפי  5,235היה  2012הרווח הנקי בשנת 

  .2011בשנת  2.1%- כלעומת  7.2% -כ היה 2012שיעור הרווח הנקי בשנת 

כמפורט מי והתפעולי בהתאמה ברווח הגול עלייהקר מן הברווח הנקי נובעת בעי עלייהה

   .לעיל

  

  נזילות  4.6
  

 200עמדה על  31.12.12-למאוחד ח ה"בדויתרת המזומנים ושווי המזומנים של החברה 

  .2011בדצמבר  31ליום  דולראלפי   536 לעומת דולראלפי 

מימן זה  עודף, ולראלפי ד 6,949של  עודףסך תזרימי המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם ב

נטו בסך החוב הבנקאי  כן הקטנתואלפי דולר  2,649-אשר הסתכמה בפעילות השקעה 

' א 336ביתרת המזומנים בסך  ירידהודולר ' א 376תשלום דיבידנד בסך , דולראלפי  4,260

  .דולר

  

  מקורות מימון    4.7
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, של החברה החברה מממנת את פעולותיה בשנים האחרונות מן הרווחים המצטברים

החברה להערכת . לא מנוצלות ולזמן ארוך לחברה יש מסגרות אשראי לזמן קצר. ומבנקים

עקב המשבר העולמי , אי ובעיקר עלות אשראי לזמן ארוךעלולה להיות עלייה בעלות האשר

   .בשוק הפיננסי

  

 שיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם ח  . 5

   

  האחראי   5.1 

ידווח על מר שחם . ונה כאחראי על סיכוני שוק בחברהמל החברה מר אבנר שחם "מנכ

מדיניות החברה . סיכונים בכלל וחשיפות בפני סיכונים בפרט לחברי הדירקטוריון של החברה

  . תקבע מעת לעת על ידי הדירקטוריון

ל החברה יבצע את המדיניות הננקטת על ידי הדירקטוריון ויהיה אחראי לניהול "מנכ, כמו כן

  .להם חשופה החברה סיכוני השוק

  

  סיכוני השוק  5.2

  מחירי חומרי גלם

, אלומיניום, פלדה: חומרי הגלם העיקריים שבהם משתמשת החברה הם מתכות שונות כגון

חלק מחומרי הגלם וחלק מהותי .טיטניום וסגסוגות שונות בעיקר על בסיס ניקל כרום וקובלט

י אחר מחומרי הגלם נרכש על ידי חלק משמעות. מחלקי החילוף מסופקים על ידי הלקוחות

במחיר המאושר על ידי הלקוח ומתומחר , ש מן הלקוח או מספקים המאושרים על ידו"מב

לשינוי , במרבית המקרים, שינוי במחיר חומר הגלם יביא. בהתאם למחיר המכירה ללקוח

הסיכון , על כן. או לפיצוי בגין עליית מחיר חומרי גלם בדיעבד, מחיר המכירה במתאם גבוה

בתקופות שבהן יש , אף על פי כן. נמוך יחסית, לחברה הנובע משינוי מחירי חומרי הגלם

כפי שקרה (עלול להיווצר מצב , פערי ביקוש והיצע גבוהים למרות שסיכון המחיר נמוך

  .שחלות דחיות במועדי אספקת חומר הגלם העלולות לגרום לדחיות במכירות) בעבר

  

  )בשערי חליפיןשינויים ( חשיפה פיננסית

  

ח לדולר "ש מש"ווח של מביהשתנה מטבע הד 2008בינואר  1–ב IFRS-לעם המעבר 

החשיפה של החברה באשר לעודף . ש חשיפה שקלית קטנה יחסית במאזן"למב. אמריקאי

 5.5פרוט בסעיף  ראו(התחייבויות על נכסים שקליים או מטח אחר הינה יחסית נמוכה 
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הטבות לעובדים לזמן  עבורעיקרה בגין התחייבויות אקטואריות ולהלן  )הדירקטוריוןח "דוב

  .ארוך

ח ואשר חלק מן התשומות בגינן "לחברה חשיפה תפעולית גדולה בגין הכנסות נקובות במט

  .הן במטבע ישראלי

בתקופה של , לפיכך. לחשיפה תפעולית זו ישנה השפעה על הרווחיות הדולרית של החברה

ל ירידה ברווח התפעולי של החברה ובתקופה של פיחות תיסוף השקל מול הדולר תחו

  .השקל מול הדולר תחול עליה ברווח התפעולי של החברה

  

  שערי ריבית

 4,260 של ירידה(במהלך תקופת הדיווח חל שינוי בהתחייבויות נושאות ריבית לבנקים 

  .כמו כן חלה ירידה בשיעורי הריבית בעולם). אלפי דולר

לשינויים . או בריבית קבועה ליבורה מבוססת על שערי ריבית ההריבית על הלוואות אל

יחד עם זאת עקב . בשערי הריבית אין השפעה גדולה על תוצאותיה העסקיות של החברה

עקב עלייה בעלות , המשבר הפיננסי קיימת אפשרות שעלויות לקיחת אשראי נוסף יעלו

  .הגיוס של הבנקים הישראלים

  

 תלות בלקוחות

מטוסים וחילות אויר של ש הם בעיקר חברות העוסקות בייצור מנועי "מבלקוחותיה של 

לקוחות  בשמונהתלות היתה בשנת הדיווח ש "למב. מדינת ישראל ושל מדינות אחרות

 זו היה השנבללקוחות אלו סך המכירות . PW-ו MTU ,HS ,ט"מהותיים ביניהם משהב

בשל תלות במספר קטן של . לשנה הקודמתש בדומה "מסך המכירות הכולל של מב 88%

יגרום להשפעה מהותית על , או חלקם, אובדנו של כל אחד מהם, מהותיים לקוחות

החברה פועלת להקטנת התלות . תוצאותיה הכספיות של החברה באם לא ימצא לו תחליף

  . בלקוח בודד על ידי הגדלת בסיס הלקוחות שלה
 

 

  השקעה במיזם משותף

לייצור ומכירת מנוע  Risk & Revenue Sharing Programש שותפה בפרויקט "מב

PW307 י "המפותח ומיוצר עPWC ו- MTU  גרמניה למטוס המנהלים שלDassault 

Falcon 7X .מההכנסות  2.2%-במיליון דולר בפרויקט ושותפה  9-כש השקיעה "מב

במקביל החברה שותפה באחריות ובחבויות הנגזרות . ממכירת מנועים שלמים וחלקי חילוף

החברה חשופה לסיכונים של ניהול המיזם המשותף הואיל . י חלקה בזכויות"מהתוכנית עפ

על עסקת המשך  MTUש עם "חתמה מב , 2010בשנת  .והשליטה בניהול המיזם אינו בידה
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של חברת  LEARJET 85למנוע זה שעיקרו התאמת המנוע למטוס מנהלים נוסף 

ש "עלות ההשתתפות של מב. 2013בשנת בומברדייר הקנדית אשר אמור להיכנס לשירות 

השנים הקרובות כך שההשקעה הכוללת של  5על פני ' $ מ 2.95בהשקעה זו עומד על 

. ' $מ 1.4-והיקף התחייבויות לתשלומים עתידיים עומד על כ' $ מ 12- ש תסתכם בכ"מב

שנה החל  20במהלך ' $ מ 45-ל 35תחזית ההכנסות עבור פרוייקט המשך זה נאמדת בין 

  .2013-מ

  

  שינויים במצב הגיאו פוליטי
  

ש לחיל "שינויים במצב הגיאופוליטי בארץ ובעולם עשויים להשפיע על מכירותיה של מב

  .יר הישראלי ולחילות אויר אחריםוהאו

ישראל או בשל מתן הנחיות - ב"ש עשויה להיפגע במקרה של שינויים לרעה ביחסי ארה"מב

  .מריקאיות להקטין את היקף פעילותן בישראלמהממשל האמריקאי לחברות המנועים הא
  

  

  תלות ביצרני מנועים

  .  בתחום שיפוץ המנועים קיימת תלות מוחלטת ביצרני המנועים באספקת חלקי חילוף

  

  כיסוי ביטוחי

ש פוליסת ביטוח חבויות כלפי צדדים שלישיים בקשר לאחריות למוצרים תעופתיים עד "למב

במקרה של  ,ש"זה נמוך מהחשיפה האפשרית של מב סכום. מיליון דולר 40לתקרה של 

ש לא היו כל תלונות "בכל שנות פעילותה של מב. ש תמצא אחראית לו"אם מב, אסון תעופה

ש אינה יכולה להעריך ולכמת סיכונים אלה "ש ומב"למוצרי מבאו תביעות לגבי האחריות 

  .ש אינה מפרישה סכומים בגין חשיפה זו"מב. מראש

  

  הסביבה סיכוני איכות

  ).תיאור עסקי התאגיד(' חלק אב 6.11ראו סעיף 

  

 מוניטין מקצועי

רידה ליפגיעה במוניטין עלולה לגרום , לאור מספרם הקטן של הלקוחות הפוטנציאליים

  .מהותית במכירות החברה

  

 תנאי שוק עולמי 
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שוק מוצרי התעופה סובל מתנודתיות העלולה להשפיע על פעילות החברה בין בשל 

. הביקוש למוצריה ובין בשל כניסת מתחרים חדשים לתחום פעילותה של החברה הקטנת

אין ביכולת החברה בשלב זה להעריך או לכמת את השפעות המשבר הפיננסי העולמי על 

  . שוק מוצרי התעופה בכלל וההשפעות הנגזרות על החברה בפרט
  

  מדיניות החברה בניהול הסיכונים    5.3

בסיס הלקוחות ולהדק את קשריה איתם לרבות ביצירת  החברה פועלת להרחיב את

  .להקטין את התלות במספר המצומצם של הלקוחותבכך שותפויות ו

על מנת , החברה מקפידה על סטנדרטים גבוהים של איכות ועמידה קפדנית בלוחות זמנים

  .למנוע פגיעה במוניטין החברה ומניעת אבדן הזמנות או לקוחות

ים במידת האפשר את בסיס ההצמדה של נכסיה הפיננסיים החברה פועלת כדי להתא

ולשם כך אף ביצעה , הדולר –עילות העיקרית של החברה והתחייבויותיה למטבע הפ

חלק מעסקאות הגנה אלה . דולר על חלק מן החשיפה התפעולית/ ₪ עסקאות הגנה 

  .IAS39י "מוכרות חשבונאית כמכשירי הגנה עפ

ח אשר מוצגות לפי שווי הוגן דרך דוח רווח "ציות על מטכן בוצעו עסקאות גידור באופ

  .והפסד

  

  אמצעי פיקוח ומימוש המדיניות    5.4

במהלך השנה במסגרת ישיבות הדירקטוריון נמסר דיווח על שינויים במצב סיכוני השוק 

הדירקטוריון מאשר מפעם לפעם את היקף . והסיכונים הפיננסיים להם חשופה החברה

, על פי החלטת הדירקטוריון. המותרות לביצוע ואת סמכויות מנהלי החברהעסקאות הגידור 

רשאית הנהלת התאגיד לבצע מפעם לפעם לפי שיקול דעתה עסקאות גידור לרבות 

במטרה ) בגין קרן או ריבית(אופציות ומכשירים פיננסיים אחרים , FORWARDעסקאות 

כתוצאה מהמבנה הפיננסי של להקטין או לנטרל לגמרי חשיפות כפי שתהיינה מעת לעת 

  .החברה

אשר רשאי , ל החברה"ל הכספים באישורו של מנכ"ביצוע העסקאות מבוצע באחריות סמנכ

ל "ל הכספים מקבל אישור מהמנכ"סמנכ .לבצע עסקאות הגנה לשם יישום מדיניות החברה

   .ההנהלה נדרשת לדווח לדירקטוריון במידת הצורך. שוטף לביצוע עסקאות הגנהבאופן 

בין היתר בדבר הליכי אישור הדוחות הכספיים , חקיקה חדשה קובעת אמצעי פיקוח נוספים

  .להלן 6.8.1סעיף ראו . ועיבוי הבקרות הפנימית
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  דיווח כמותי בדבר החשיפה לסיכוני שוק  5.5

  31.12.2012-דוחות בסיס הצמדה ל   

  רכוש
 

  דולר
 

ח "מט
  אחר

 
  שקל

 
  אחר

 
  כ"סה

 
 200  351614 םמזומנים ושווי מזומני

 17,899  12,43215,466 לקוחות
 1,686  128871,471 חייבים ויתרות חובה

 -    שוטפים יםנכסי מס
 26,971 26,971  מלאי

 -   נכס פיננסי זמין למכירה
     

 18,061 18,061  רכוש קבוע
 817 817  ן להשקעה"נדל

 9,143  9,143 השקעה במיזם משותף
 1,094 1,094  מס נדחה

 189  189חייבים לזמן ארוך
 1,773 1,773   לזמן ארוך מלאי

 31,077 21,745 --9,332נכסים לא כספיים
 77,833 48,716 21,9272496,941 סך כל הרכוש
    התחייבויות

    :התחייבויות שוטפות
אשראי מתאגידים בנקאיים ונותני 

 7,667  6,409491,209 אשראי אחרים
 6,505  2,3633933,749ספקים ונותני שירותים

 431  3832622 זכאים ויתרות זכות
 3,975  373,938 התחייבויות בגין הטבות עובדים

 3,600  2,61926955  מקדמות מלקוחות
 -   התחייבויות פיננסיות אחרות

     
    :התחייבויות לזמן ארוך

תחייבויות לתאגידים בנקאיים ה
 4,500  4,500  לזמן ארוך 

 11,056  11,056  מקדמות מלקוחות לזמן ארוך
 1,930  1,9273 התחייבויות אחרות לזמן ארוך

 1,437  1,437 התחייבויות בגין הטבות עובדים
 18,923  17,48331,437 התחייבויות לזמן ארוך
 41,101  29,25753411,310 סך כל ההתחייבויות

     

 36,732 48,716 (4,369)(285)(7,330) נכסים בניכוי התחייבויות
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  דיון בדבר רגישות לסיכוני שוק 

  .31.12.2012להלן נתונים לגבי עודף נכסים והתחייבויות של החברה ליום           

  

   רגישות לשינויים בשערי חליפין של דולר מול שקל   .א

לזמן ארוך יש עודף התחייבויות . אלפי דולר 3,123בשווי  ותשקלי תחייבויותהלחברה עודף 

להלן ניתוח רגישות לשינויים בשער החליפין של הדולר מול . אלפי דולר 1,038בסך של 

  .השקל

  

  

  . תומהותי ןאינ ולזמן ארוך לזמן קצר התחייבויותדף ת מעוות הנובעוהתזרימי ותהחשיפ

לחברה חשיפה תפעולית גדלה בגין הכנסות הנקובות בדולר ואשר חלק מן התשומות בגינן 

החברה שוקלת מדי פעם האם לבצע עסקאות לגידור חשיפה תפעולית . הן במטבע ישראלי

  .זו

  

  

   הלוואות רגישות לשינויים בשער ריבית השוק על שווי הוגן של  .ג

  

השווי ההוגן של . ההלוואות רשומות בערכן הפנקסני. קבועהא בריבית "לחברה הלוואות ז

להלן טבלה המפרטת את הרגישות ביחס . $אלפי  4,495-במסתכם  קבועהההלוואות בריבית 

  .לשערי ריבית השוק של הלוואות אלה

  

  

$ משינויים) הפסד(רווח  $אלפי  שווי הוגן$ משינויים) הפסד(רווח  

 +12%+10%+5%$ / ח"ש  -5% -10% -12% 

  חשיפה במאזן 

ק "ז התחייבויותדף וע

)352( )$אלפי (  )293(  )147()2,932(  147 293 352 

  חשיפה במאזן

א "התחייבויות זעודף  

 172 144 72 )1,437(  )72( )144(  )172( )$אלפי (

כ החשיפה במאזן "סה

 524 437 218 )4,369( )218( )437( )524( )$אלפי (
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 משינויים) הפסד((רווח  שווי הוגן משינויים) הפסד(רווח   

+20% +10%  $  -10%  -20%  

 4.30% 4.84% 5.38% 5.91% 6.45%  שינוי ריבית שוק

 4,622 4,578 4,495 4,435 4,376  השפעה על הוון תזרים

  )127(  )83(  0  60  119  כ"סה

  

  

 היבטי ממשל תאגידי.   6

 

  ))6)(ב(10תקנה ( גילוי בדבר מדיניות התאגיד בנושא תרומות  6.1

חברה פעלה לחיזוק החינוך השנה ה .בתרומה לקהילהרבה החברה רואה חשיבות 

מתלמדים יום בשבוע השמן -תלמידי בית ספר מבןדרך ליווי וחונכות של הטכנולוגי בנוער 

סטודנטים מכמה פרויקטי גמר עם מספר מהנדסים בחברה ליוו , בנוסף. חברהמתקני הב

  . )ש"ב, א"ת(אוניברסיטאות 

  

   ))9)(ב(10תקנה ( חשבונאית ופיננסית ומחיותמ דירקטורים בעליבדבר גילוי  . 6.2
  

 ראו שאלון ממשל תאגידי

 

 דירקטורים בלתי תלויים    6.3

   .שאלון ממשל תאגידיראו 

 

 קשר בין התגמולים לנושאי משרה בכירים לבין תרומתם לתאגיד  6.4

  

 קביעת תנאי העסקתם של נושאי המשרה הבכירה נעשתה תוך כדי התחשבות במכלול תנאי

העסקתם וזאת תוך מתן דגש לאתגרים העומדים בפני החברה בכלל ובפני נושא המשרה 

ותפקידו של אותו נושא משרה  בכירותו ברמת הבכירה הרלוונטי בפרט ותוך התחשבות

 החברה להצלחת בכירה ומתוך רצון לתמרץ את נושא המשרה הבכירה הרלוונטי לתרום

  .אל החברה שרהנושא המ ולסייע בקשירת רווחיותה והגדלת

הנם סבירים , להערכת דירקטוריון החברה תנאי ההעסקה של נושאי המשרה הבכירה

מורכבות תפקידו המקובל בשוק ביחס למשקפים את אינם בגדר עסקה חריגה והם , והוגנים

   .תרומתו לחברהלשל כל אחד מנושאי המשרה הבכירה ו
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בחן ואושר בידי הדירקטוריון ל החברה נ"הסכם הניהול עם חברת הניהול בשליטת מנכ

לאחר שדירקטוריון החברה מצא כי התגמול הינו סביר , 2012והאסיפה הכללית במהלך שנת 

  .בנסיבות העניין ואיננו סוטה מממוצע הנתונים המקובל בחברות דומות

ל וכל "המנכהדירקטוריון סבור כי הובאו בפניו מבעוד מועד מלוא הנתונים הרלוונטיים לגבי 

לתקנות ובתוספת  22-ו 21כפי שהם מופיעים בהוראות תקנה , כאמורבכירה מישרה נושא 

השישית ועל כן התאפשר לדירקטוריון לבצע בחינה ראויה של תנאי התגמול של נושאי 

  .המשרה האמורים

  

  

  :ל החברה"מנכ, אבנר שחם. 1

  :התגמול תיאור. 1.1

במונחי עלות (אלפי דולרים  943לדמי ניהול בסך זכאי לשכר  היה מר שחםח "בתקופת הדו

מר שחם ואישורו ראו חלק בדבר הסכם העסקתו של נוספים לפרטים . לרבות מענק, )לחברה

  ".  ל"שכר המנכ"בכותרת  21תקנה , ח התקופתי"של הדו' ד

  :התגמול של וסבירותו הגינותו, מר שחם של לתרומתו התגמול שבין הקשר בחינת. 1.2

, היתר בין, החברה דירקטוריון בחן, מר שחם של התגמול תנאי כתוהער בחינת לצורך. 1.2.1

 תרומתו, ח"הדו בתקופת כמנכ״ל וביצועיו תפקידו בדרישות אבנר שחם של עמידתו את

 שנקבעו ביעדים החברה ועמידת 2012 בשנת החברה פעילות תוצאות, לחברה

  ..החברה של העבודה בתוכנית

 מר שחם של העסקתו תנאי עיקרי רצונו לשביעות והוצג, החברה דירקטוריון בפני. 1.2.2

 נושאי שאר של העסקתם ותנאי, לו שניתנו ההטבות שווי לרבות, ח"הדו בתקופת

 ונכון ח"הדו בתקופת בשוק המקובל לתגמול באשר נתונים הוצגו כן. בחברה המשרה

 לש לזה דומה פעילות ובתחום בגודל בחברות דומים תפקידים לבעלי, הבחינה למועד

  .החברה

 מר שחם הצליח ח"הדו בתקופת. 1992החברה מאז שנת  כמנכ״ל מר שחם מכהן. 1.2.3

ראו פירוט . החברה ופיתוח לשיפור ולתרום מרשימים החברה להישגים את להוביל

  ".     ל"שכר המנכ"בכותרת  21תקנה , ח התקופתי"של הדו' נוסף בחלק ד
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 בהתחשב, היתר בין, וסבירים מקובלים, וגניםה הינם מר שחם של העסקתו הסכם תנאי. 1.2.4

 את נאות בפניה ומשקפים באופן הניצבים והאתגרים יעדיה, החברה של הכספי במצבה

  . לחברה כאמור המשמעותית של מר שחם תרומתו

 בהתחשב, וכן לעיל המפורטים השיקולים במכלול בהתחשב, החברה דירקטוריון לדעת. 1.2.5

מר  של התגמול, ח"הדו בתקופת לחברה ותרומתו ניסיונו, יובכישור, המורכב בתפקידו

 ביחס וסביר הוגן והינו החברה טובת עם אחד בקנה עולה ח"הדו בתקופת שחם

  .האמורה בתקופה תפקידו במסגרת לחברה לתרומתו

  

  :היוצא כספיםהסמנכ״ל , נח חולב. 2

  :התגמול תיאור  2.1

לרבות , במונחי עלות לחברה, אלפי דולרים 342זכאי לשכר בסך  מר חולב ח היה"בתקופת הדו

  .ומענק הסתגלות מענק

  :התגמול של וסבירותו הגינותו, מר חולב של לתרומתו התגמול שבין הקשר בחינת  2.2

, בין היתר, בחן דירקטוריון החברה, מר חולבלצורך בחינת והערכת תנאי התגמול של   2.2.1

, ח"ברה בתקופת הדוכספים של החנכ״ל את עמידתו בדרישות תפקידו וביצועיו כסמ

ועמידת החברה ביעדים  2012תוצאות פעילות החברה בשנת , תרומתו לחברה

  .שנקבעו בתוכנית העבודה של החברה

 מר חולבהוצגו לשביעות רצונו עיקרי תנאי העסקתו של , בפני דירקטוריון החברה 2.2.2

העסקתם של שאר נושאי לרבות שווי ההטבות שניתנו לו ותנאי , ח"בתקופת הדו

באשר לתגמול במזכר שהוכן על ידי הנהלת החברה כן הוצגו נתונים . המשרה בחברה

לבעלי תפקידים דומים בחברות , ח ונכון למועד הבחינה"המקובל בשוק בתקופת הדו

   .בגודל ובתחום פעילות דומה לזה של החברה

  . 2012בדצמבר  2ועד יום  1997ספטמבר  בתפקידו מאזכיהן מר חולב  2.2.3

, מקובלים וסבירים, הוגנים והי ,לרבות תנאי פרישתו, מר חולבתנאי הסכם העסקתו של  2.2.4

והם  יעדיה והאתגרים הניצבים בפניה, בהתחשב במצבה הכספי של החברה, בין היתר

  .לחברה כאמור המשמעותית של מר חולב תרומתו את נאות ומשקפים באופן
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בהתחשב , בהתחשב במכלול השיקולים המפורטים לעיל וכן, חברהלדעת דירקטוריון ה 2.2.5

, ח"ניסיונו ותרומתו לחברה בתקופת הדו, בכישוריו, מר חולבבתפקידו המורכב של 

ח עולה בקנה אחד עם טובת החברה והינו הוגן וסביר ביחס "התגמול שלו בתקופת הדו

  .לתרומתו לחברה במסגרת תפקידו בתקופה האמורה

  

  :ל שיפוץ והרכבה"סמנכ, מלאריה כר. 3

  :התגמול תיאור  3.1

לרבות , אלפי דולרים במונחי עלות לחברה 229 זכאי לשכר בסךמר כרמל  ח היה"בתקופת הדו

  .מענק

  :התגמול של וסבירותו הגינותו, מר כרמל של לתרומתו התגמול שבין הקשר חינתב  3.2 

, בין היתר, בחן דירקטוריון החברה, מר כרמלחינת והערכת תנאי התגמול של לצורך ב 3.2.1

של החברה בתקופת  שיפוץ והרכבהאת עמידתו בדרישות תפקידו וביצועיו כסמנכ״ל 

ועמידת החברה ביעדים  2012תוצאות פעילות החברה בשנת , תרומתו לחברה, ח"הדו

  .שנקבעו בתוכנית העבודה של החברה

 מר כרמליקרי תנאי העסקתו של הוצגו לשביעות רצונו ע, בפני דירקטוריון החברה 3.2.2

לרבות שווי ההטבות שניתנו לו ותנאי העסקתם של שאר נושאי המשרה , ח"בתקופת הדו

באשר לתגמול המקובל במזכר שהוכן על ידי הנהלת החברה כן הוצגו נתונים . בחברה

לבעלי תפקידים דומים בחברות בגודל , ח ונכון למועד הבחינה"בשוק בתקופת הדו

  .לות דומה לזה של החברהובתחום פעי

יוצא קידם באופן והינו מנהל מנוסה וותיק אשר  1979חברה מאז ינואר מכהן במר כרמל  3.2.3

  .דופן את הרווחים של האגף ביחס לשאר אגפי החברה

בהתחשב , בין היתר, מקובלים וסבירים, הינם הוגנים מר כרמלתנאי הסכם העסקתו של  3.2.4

 נאות והם ומשקפים באופן עדיה והאתגרים הניצבים בפניהי, במצבה הכספי של החברה

  .לחברה כאמור המשמעותית של מר כרמל תרומתו את

בהתחשב , בהתחשב במכלול השיקולים המפורטים לעיל וכן, לדעת דירקטוריון החברה 3.2.5

, ח"ניסיונו ותרומתו לחברה בתקופת הדו, בכישוריו, מר כרמלבתפקידו המורכב של 
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ח עולה בקנה אחד עם טובת החברה והינו הוגן וסביר ביחס "בתקופת הדו התגמול שלו

  .לתרומתו לחברה במסגרת תפקידו בתקופה האמורה

  

  :סמנכ״ל ייצור, יוסי קליין. 4

  :התגמול תיאור  4.1

, במונחי עלות לחברה, אלפי דולרים 220 זכאי לשכר בסך מר קליין ח היה"בתקופת הדו 

  .לרבות מענק

  :התגמול של וסבירותו הגינותו, מר קליין של לתרומתו התגמול שבין קשרה בחינת 4.2

, בין היתר, בחן דירקטוריון החברה, מר קלייןלצורך בחינת והערכת תנאי התגמול של   4.2.1

, ח"של החברה בתקופת הדו הייצור את עמידתו בדרישות תפקידו וביצועיו כסמנכ״ל

ועמידת החברה ביעדים  2012ת תוצאות פעילות החברה בשנ, תרומתו לחברה

  .שנקבעו בתוכנית העבודה של החברה

 מר קלייןהוצגו לשביעות רצונו עיקרי תנאי העסקתו של , בפני דירקטוריון החברה 4.2.2

לרבות שווי ההטבות שניתנו לו ותנאי העסקתם של שאר נושאי , ח"בתקופת הדו

באשר לתגמול הלת החברה במזכר שהוכן על ידי הנכן הוצגו נתונים . המשרה בחברה

לבעלי תפקידים דומים בחברות , ח ונכון למועד הבחינה"המקובל בשוק בתקופת הדו

  .בגודל ובתחום פעילות דומה לזה של החברה

והינו מנהל תפעול מנוסה וותיק אשר  1993דצמבר  מכהן בתפקידו מאזמר קליין   4.2.3

כניסה למוצרים חדשים בעלי  וחבתקופת הדיוקידם . משלב יכולת טכנולוגית וניהולית

   .טכנולוגיות מורכבות

בהתחשב , בין היתר, מקובלים וסבירים, הינם הוגנים מר קלייןתנאי הסכם העסקתו של   4.2.4

 והם ומשקפים באופן יעדיה והאתגרים הניצבים בפניה, במצבה הכספי של החברה

  .לחברה כאמור המשמעותית של מר קליין תרומתו את נאות

בהתחשב , בהתחשב במכלול השיקולים המפורטים לעיל וכן, לדעת דירקטוריון החברה  4.2.5

, ח"ניסיונו ותרומתו לחברה בתקופת הדו, בכישוריו, מר קלייןבתפקידו המורכב של 
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ח עולה בקנה אחד עם טובת החברה והינו הוגן וסביר ביחס "התגמול שלו בתקופת הדו

  .אמורהלתרומתו לחברה במסגרת תפקידו בתקופה ה

  :ל שיווק בינלאומי"סמנכ, אבישי רז. 5

  :התגמול תיאור  5.1

, במונחי עלות לחברה, אלפי דולרים 215זכאי לשכר בסך  אבישי רזמר  ח היה"בתקופת הדו

  .לרבות מענק

  :התגמול של וסבירותו הגינותו, רזמר  של לתרומתו התגמול שבין הקשר בחינת  5.2

את , בין היתר, בחן דירקטוריון החברה, רזמר י התגמול של לצורך בחינת והערכת תנא  5.2.1

של החברה בתקופת  שיווק בינלאומי עמידתו בדרישות תפקידו וביצועיו כסמנכ״ל

ועמידת החברה ביעדים  2012תוצאות פעילות החברה בשנת , תרומתו לחברה, ח"הדו

  .שנקבעו בתוכנית העבודה של החברה

בתקופת  רזמר הוצגו לשביעות רצונו עיקרי תנאי העסקתו של  ,בפני דירקטוריון החברה  5.2.2

לרבות שווי ההטבות שניתנו לו ותנאי העסקתם של שאר נושאי המשרה , ח"הדו

באשר לתגמול המקובל במזכר שהוכן על ידי הנהלת החברה כן הוצגו נתונים . בחברה

רות בגודל לבעלי תפקידים דומים בחב, ח ונכון למועד הבחינה"בשוק בתקופת הדו

  .ובתחום פעילות דומה לזה של החברה

בעל ותק וניסיון בתחומים  שיווקוהינו מנהל  2005פברואר  מכהן בתפקידו מאז רזמר   5.2.3

  .חוזה חדשחתימה על עם לקוח זר וחתימת חוזה ארוך טווח חשוב להוביל הוא . רבים

בהתחשב , בין היתר, ביריםמקובלים וס, הינם הוגנים רזמר תנאי הסכם העסקתו של   5.2.4

 והם ומשקפים באופן יעדיה והאתגרים הניצבים בפניה, במצבה הכספי של החברה

  .לחברה כאמור רזהמשמעותית של מר  תרומתו את נאות

בהתחשב , בהתחשב במכלול השיקולים המפורטים לעיל וכן, לדעת דירקטוריון החברה 5.2.5

, ח"יונו ותרומתו לחברה בתקופת הדוניס, בכישוריו, רזמר בתפקידו המורכב של 

ח עולה בקנה אחד עם טובת החברה והינו הוגן וסביר ביחס "התגמול שלו בתקופת הדו

  .לתרומתו לחברה במסגרת תפקידו בתקופה האמורה
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והתוספת ) 11)(ב(10תקנה(פרטים בדבר המבקר הפנימי של התאגיד   6.5

   )הרביעית
  

המבקר החל את כהונתו בתאגיד . רליצקי עופרח או"המבקר הפנימי בתאגיד הינו רו

  .הממונה מטעם החברה על המבקר הפנימי הינה ועדת הביקורת. 28.07.1999בתאריך 

יסיונו נ, הנימוקים לבחירתו היו בין היתר, מונה על ידי דירקטוריון החברההפנימי המבקר 

  . הרב והתמחותו בבצוע בקרה פנימית

שנה בביצוע ביקורת פנימית בחברות  30-יסיון של כח עופר אורליצקי הינו בעל נ"רו

 A.Bח מוסמך בעל תואר "המבקר הפנימי הינו רו. מהגדולות במשק ובמוסדות ציבור

  .במנהל עסקים A.B.Mבכלכלה וחשבונאות ובעל תואר 

  . המבקר הפנימי אינו מחזיק בניירות ערך של החברה המבוקרת או של גוף הקשור אליה

ו בעל קשרים עסקיים מהותיים או קשרים מהותיים אחרים עם החברה המבקר הפנימי אינ

  .המבוקרת או גוף קשור אליה העלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידו כמבקר פנימי

המבקר הפנימי מעניק שירותי ביקורת כגורם חיצוני לחברה המבוקרת ואינו ממלא 

  .תפקידים נוספים בחברה

  .ל הכספים"רה הינו סמנכמתאם פעולות המבקר הפנימי בחב

תכנית הביקורת השוטפת והרב שנתית בתאגיד מוצגת בפני ועדת ביקורת ונקבעת בין 

נושאים , דגשי הנהלה, תחומי פעילות עיקריים של התאגיד: היתר על פי השיקולים הבאים

מוקדי סיכון בתאגיד המוכרים למבקר ולהנהלה וביקורת מעקב אחר , שנבדקו בעבר

  .רהמלצות המבק

תוכנית הביקורת השנתית מאושרת על ידי ועדת הביקורת בחברה וניתנת לשינוי על פי 

  .הצרכים המידיים של החברה

נבדק גם נושא עסקאות עם בעלי עניין בו באה , כפי שנקבע על ידי ההנהלה, מידי תקופה

  .לידי ביטוי ביקורת לגבי תאגידים המהווים החזקות מהותיות בתאגיד

בקר הפנימי וצוות העובדים הכפופים לו הינו פונקציה של תכנית היקף העסקת המ

מוקצבת מסגרת שעות על פי ח "דולכל . העבודה השנתית שאושרה בועדת הביקורת

  .המאושרת אף היא בועדת הביקורת, הערכת המבקר

) ב(4המבקר הפנימי עורך את ביקורתו בהתאם לתקנים מקצועיים מקובלים כאמור בסעיף 

בהתאם לסעיף זה . וכאמור גם בחוק החברות 1992- ב"התשנ, רת הפנימיתלחוק הביקו

הוציאה לאור המועצה המקצועית של לשכת המבקרים הפנימיים בישראל קובץ הנחיות 

וכן , הקובץ מאגד את התקנים המקצועיים אשר חיוניים לעבודת המבקר הפנימי. מקצועיות

  .את הקוד האתי של הביקורת הפנימית
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באמצעות יישום , ל אמון על עריכת ביקורת אובייקטיבית"י של החברה הנהמבקר הפנימ

  .אותה גישת עבודה שיטתית המשתקפת בקובץ ההנחיות המקצועיות

אופן התגמול והיקפו נגזר משעות הביקורת שנקבעו בתוכנית הביקורת השנתית על ידי 

מצאי המבקר בהם הוגש דין וחשבון על מלהלן פירוט המועדים . דירקטוריון החברה

  :הפנימי ליושב ראש הדירקטוריון ליושב ראש ועדת הביקורת ולמנהל הכללי בחברה

- כ 2011בשנת ( ותשע 270- הינו כ 2012היקף שעות העבודה לדוחות שהוגשו בשנת 

  )שעות 250

  :כללו 2012הנושאים שבוקרו במהלך 

  סקר ציות בנושא אכיפה מנהלתית. א

  מעקב ויישום נוהל רכש. ב

   ועדת הביקורתקב אחר יישום החלטות דוחות מע. ג

, היקף ואופי ורציפות הפעילות ותכנית העבודה של המבקר הפנימיהדירקטוריון סבור כי 

הינם סבירים בנסיבות העניין ויש בהם כדי להגשים את מטרות הביקורת הפנימית 

  .בתאגיד

, ביקורת הפנימיתלחוק ה 9למבקר הפנימי ניתנה גישה חופשית כאמור בסעיף , כמו כן

, ובכלל זה גישה מתמדת ובלתי אמצעית למערכות המידע של התאגיד, 1992- ב"התשנ

  .לרבות לנתונים כספיים

  

  )והתוספת השביעית) 12)ב(10תקנה (פרטים בדבר המבקר החיצוני    6.6

  

שכר הטרחה עבור שירותי . ברייטמן אלמגור הינם רואי החשבון והמבקרים של החברה

שירותים הקשורים בביקורת ושירותי , מ"ברה ולחברת הבת מנועי בית שמש בעביקורת לח

   .ח מקומי בסרביה"שכר טרחה לרו שולם, בנוסף לכך .מס לחברה מפורטים להלן

   - הינו  )בדולרים( 2012-ח ב"רועבודת עות שכ שכר טרחה ו"סה
  

מנועי בית שמש   
  אחזקות

LPO  כ"סה  

  ע"ש  ט"שכ  ע"ש  ט"שכ  ע"ש  ט"שכ

2011 96,114 2,062 9,592  210  105,706 2,272 

2012 87,128 2,050 8,577 202  95,705  2,252 
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שכר טרחתו של רואה החשבון המבקר אושר על ידי דירקטוריון החברה והוא נקבע בהתאם 

בהתבסס על ניסיון העבר של החברה , בין היתר, להיקף העבודה של רואי החשבון המבקר

  .יבלה הצעות ממספר רואי חשבוןולאחר שהנהלת החברה ק

  

   ))15)(ב(10תקנה (גילוי בדבר הליך אישור הדוחות הכספיים   6.7

  

  . ראו פירוט בשאלון ממשל תאגידי

  אימוץ חקיקת ממשל תאגידי  .6.8

בשנים האחרונות ניכרת בישראל מגמה של התפתחות חקיקתית ענפה בתחומי   6.8.1

בתקינה או , האמורה יושמו בחקיקה מרבית המלצות הועדה. הממשל התאגידי

  .בחוזרים והנחיות של גופי פיקוח

  :בין היתר, חקיקת הממשל התאגידי העדכניתהחברה פועלת לפי 

שאלון "פורסמה הנחיית רשות ניירות ערך בשם  ,2012בספטמבר  22ביום . א

עצמאות  :כגון(שאלון בנושאי ממשל תאגידי  הכוללת" ממשל תאגידי

עצמאות ועדת , ל"ר והמנכ"הפרדה בין תפקיד היו, כישוריוהדירקטוריון ו

רואה החשבון המבקר , פעילות הועדה לבחינת הדוחות הכספיים, הביקורת

לשאלון זה צורפו לפרק  החברה תשובות). ועסקאות בעלי עניין בחברה

  . ח תקופתי זה"שבדו" פרטים הנוספים"ה

וק החברות העוסק באופן לח 20' ושר תיקון מסא ,2012 בנובמבר 5ביום . ב

אישור תגמול נושאי משרה ומחייב חברות ציבוריות להקים ועדת דירקטוריון 

אשר תאמץ מדיניות תגמול עבור החברה ותופקד על בחינת , בשם ועדת תגמול

  .החברה הקימה ועדת תגמול כאמור .נושא התגמול בחברה

 

עסקית גם ביחס רגולטורית והנתקבלו חוקים חדשים וחל שינוי בסביבה ה, בדומה   6.8.2

 ,במסגרת זו, הנהלת החברה הדגישה. לתופעה של מתן שוחד לפקידי ממשל זרים

הקפדה על האיסור מפני שיחוד עובדי ציבור זרים בכל מישורי את מחויבותה ל

בנושא מניעת שיחוד  הובא נוסח תוכנית אכיפה ,2012בפברואר  28ביום  .פעולתה

והתוכנית אומצה  )לאחר שגם נדון בועדת הביקורת( לעיון הדירקטוריון כאמור

  .בחברה
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 חוק פורסם ,2011 דצמבר בחודש. בתחום דיני העבודה תכן חלה החמרה רגולטורי  6.8.3

, ")האכיפה הגברת חוק(" 2011-ב"התשע, העבודה דיני של האכיפה להגברת

 דיני לש אכיפתם את ולייעל להגבירבמטרה  2012 בחודש יוני לתוקפו כנסנ אשר

 הטלת באמצעות וזכויות שכר יעיל באופן לאכוף נועד אכיפה הגברת חוק. העבודה

 חוקי הוראות את המפרים המעבידים כלל על מנהליים בהליכים כספיים עיצומים

 חובה האכיפה הגברת החוק קובע, בנוסף. ל"המנכ על אישית אחריות והטלת המגן

 קבלן עובדי בזכויות פגיעה למנוע כדי סבירים אמצעים לנקוט שירות מזמין על

פעלה להטמעת בשנת הדיווח נערכה החברה לחוק ו .אצלו המועסקים השירות

 .  הוראותיו

  

  בחברה SOXהערכות ליישום   .7 

  .'ראו חלק ה

      

 הוראות גילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי של התאגיד      .8

     . דוחות הכספייםל 2אור ראו ב

  

  ומדנים חשבונאיים קריטייםגילוי בדבר א  8.1

  .דוחות הכספייםל 4אור בראו  

  

   רכישות עצמיות.   9

  . לחברה אין תוכנית רכישה עצמית של ניירות הערך של החברה

  

  גילוי ייעודי למחזיקי אגרות חוב.  10

  .החברה לא הנפיקה אגרות חוב    
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 משפטיות תלויות ועומדות התחייבויות . 11
  

  .ת הכספייםדוחול 19 אורראו ב

  

  ISOXאפקטיביות הבקרה הפנימית . 12
  

לא הובא לידיעת הדירקטוריון וההנהלה כל אירוע או עניין שיש בהם כדי לשנות , ח"עד למועד הדו

ח השנתי בדבר "כפי שהובאה במסגרת הדו, את הערכת האפקטיביות של הבקרה הפנימית

  .הבקרה הפנימית האחרון

  

  אירוע אשראי בר דיווח .13

בדבר הגילוי הנדרש ביחס לאירועי אשראי , 30.10.11ע מיום "משך לפרסום עמדת רשות ניבה

ש עומדת באמות המידה הפיננסיות נכון למועד "בני דיווח מבקש הדירקטוריון להבהיר כי מב

המדדים הנבחנים ). 2012בדצמבר  31( 2012ח התקופתי לשנת "מועד הדו - בדיקתן לאחרונה 

  :הם

  .25%-חס למאזן לא יפחת מהון עצמי בי. א

  .47%עומד על  31.12.12- הון עצמי ביחס למאזן ל    

וכן יחס בין ) רווח תפעולי בתוספת הפחת(שנתי חיובי  EBITDAש "בכל שנת פעילות תציג מב. ב    

הינם  31.12.12הנתונים ליום . 13%השנתי לסך האשראים הבנקאיים שיעלה על  EBITDA-ה

  ):$באלפי (

  5,991    ולירווח תפע

  2,348      פחת

EBITDA    8,339  

 . $אלפי  11,637סך האשראים הבנקאיים   

  .71%הוא  31.12.12נכון ליום השנתית לבין סך האשראים הבנקאיים  EBITDA-היחס בין ה 

   .ש עומדת בכל המדדים והקובננטים האמורים"מב  

  

  דיבידנד. 14

     כי יחולק דיבידנד בשיעור של , 2012 פברוארב 28דירקטוריון החברה החליט בישיבתו מיום 

ש "חולק למביש₪ אלפי  84הכולל סכום של , ₪אלפי  1,485 דהיינו, מהרווחים כאמור 30%-כ
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 30%לפחות (מדיניות חלוקת הדיבידנד הקיימת בחברה תואם את שיעור זה ). למניה' אג 22(

, על ידי דירקטוריון החברה לעניין הקריטריונים לקבלת ההחלטה על חלוקת דיבידנד). מהרווח

  .לעיל 2.7סעיף ' אראו דיון בחלק 

  

  אירועים לאחר תאריך המאזן. 15

  ל הכספים של החברה"החל מר גיל כרמלי למלא את תפקידו כסמנכ 2013בינואר  1ביום. 

  הכוללת מידע , לצורך הצגתה לשוק ההוןפרסמה החברה מצגת  2013בפברואר  7ביום

 .החברהתמציתי בקשר לפעילות 

  מ "בעברוקר מסחר וניירות ערך -התקשרה החברה עם אי 2013בפברואר  19ביום

ברוקר כעושה שוק במניות החברה החל מיום -לפיו תשמש אישתוקפו שנה אחת בהסכם 

האישור נתקבל ופעילות . החברהשל ערך היירות נקבלת אישור הבורסה לעשיית שוק ב

  .2013בפברואר  27עשיית השוק החלה ביום 

  מה החברה עם חברת חת 2013בפברואר  27ביוםPratt & Whitney על שני חוזים ,

 APUs - auxiliary power unitינו הארכה לחוזה לייצור חלקים למנועי החוזה האחד ה

שנים  7מיליון דולר למשך  140-בהיקף של כ 2012שתוקפו הסתיים בסוף , ואחרים

 A320neo-למטוס ה APUsלטובת מנועי  לפיתוח וייצור חלקיםוהחוזה השני הינו 

 . שנים 7מיליון דולר לאורך  22-של כ שוויב) חדש A320אירבוס (

 

 נותשו.   16

 ישיבות דירקטוריון מונהשהתקיימו ח "דובשנת ה. 

 הביקורתשל ועדת  ותישיב שש. 

  

ידום הדירקטוריון מביע את הערכתו לציבור העובדים והמנהלים על עבודתם המסורה ותרומתם לק

  .עסקיה של החברה

  

  

 ----------------------                    ---------------    

  אבנר שחם                גיא רוזן

  ל" מ נ כ                ר הדירקטוריון"יו

  

 2013 במרץ 14: תאריך



  
  מ"בע) 1997(אחזקות  שמש-מנועי בית

  
  
  

  דוחות כספיים
  2012בדצמבר  31ליום 

  
  
  
  



 

  

  מ"בע) 1997(אחזקות שמש - מנועי בית
  
  2012בדצמבר  31דוחות כספיים ליום 
  
  
  

  תוכן העניינים
  
  
  
  
  
  

  עמוד  
    
    

בדבר ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח  -דוח רואי חשבון המבקרים 
  כספי

1  

  2  דוחות כספיים שנתיים - רואי חשבון המבקרים   דוח
    
    

    דוחות כספיים
    

  3  דוחות מאוחדים על המצב הכספי
    

  4  דוחות מאוחדים על רווח והפסד
    

  5  הרווח הכוללדוחות מאוחדים על 
    

  6-7  דוחות מאוחדים על השינויים בהון העצמי
    

  8-9  על תזרימי המזומניםדוחות מאוחדים 
    

  10-49   דוחות הכספייםל באורים
    



  

 

  
  
  

  מ"בע) 1997(מנועי בית שמש אחזקות  דוח רואי החשבון המבקרים לבעלי המניות של
  בדבר ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי 

  1970-ל"התש, )דוחות תקופתיים ומיידיים(בתקנות ניירות ערך ) ג(ב 9בהתאם לסעיף 
  

בדצמבר  31ליום ") החברה"להלן ( מ"בע) 1997(נימית על דיווח כספי של מנועי בית שמש אחזקות ביקרנו רכיבי בקרה פ
הדירקטוריון וההנהלה של החברה אחראים לקיום בקרה פנימית . רכיבי בקרה אלה נקבעו כמוסבר בפיסקה הבאה. 2012

דיווח כספי המצורפת לדוח התקופתי  אפקטיבית על דיווח כספי ולהערכתם את האפקטיביות של רכיבי בקרה פנימית על
 .אחריותנו היא לחוות דיעה על רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי של החברה בהתבסס על ביקורתנו. ל"לתאריך הנ

  
ביקורת של "של לשכת רואי חשבון בישראל  104רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי שבוקרו נקבעו בהתאם לתקן ביקורת 

, בקרות ברמת הארגון) 1: (רכיבים אלה הינם"). 104תקן ביקורת "להלן (על תיקוניו , "על דיווח כספי רכיבי בקרה פנימית
בקרות על תהליך מלאי ) 2(; לרבות בקרות על תהליך העריכה והסגירה של דיווח כספי ובקרות כלליות של מערכות מידע

רכיבי הבקרה "כל אלה יחד מכונים להלן (נסות בקרות על תהליך ההכ) 3( ;מלאי בתהליך ותוצרת גמורה, חומרי גלם
  ").המבוקרים

  
  

פי תקן זה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה לזהות את - על. 104ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקן ביקורת 
ינות רכיבי הבקרה המבוקרים ולהשיג מידה סבירה של ביטחון אם רכיבי בקרה אלה קויימו באופן אפקטיבי מכל הבח

הערכת הסיכון , זיהוי רכיבי הבקרה המבוקרים, ביקורתנו כללה השגת הבנה לגבי בקרה פנימית על דיווח כספי. המהותיות
וכן בחינה והערכה של אפקטיביות התכנון והתפעול של אותם רכיבי , שקיימת חולשה מהותית ברכיבי הבקרה המבוקרים

כללה גם ביצוע נהלים אחרים כאלה שחשבנו , בי אותם רכיבי בקרהלג, ביקורתנו. בקרה בהתבסס על הסיכון שהוערך
להבדיל מבקרה פנימית על כלל התהליכים , ביקורתנו התייחסה רק לרכיבי הבקרה המבוקרים. כנחוצים בהתאם לנסיבות

ורתנו לא ביק, כמו כן. ולפיכך חוות דעתנו מתייחסת לרכיבי הבקרה המבוקרים בלבד, המהותיים בקשר עם הדיווח הכספי
חוות דעתנו אינה מביאה , התייחסה להשפעות הדדיות בין רכיבי הבקרה המבוקרים לבין כאלה שאינם מבוקרים ולפיכך

 .בסיס נאות לחוות דעתנו בהקשר המתואר לעיל תמספק אנו סבורים שביקורתנו. בחשבון השפעות אפשריות כאלה
  

עשויים שלא למנוע או לגלות הצגה , ורכיבים מתוכה בפרט, לבקרה פנימית על דיווח כספי בכל, בשל מגבלות מובנות
הסקת מסקנות לגבי העתיד על בסיס הערכת אפקטיביות נוכחית כלשהי חשופה לסיכון שבקרות תהפוכנה , כמו כן. מוטעית

  .לבלתי מתאימות בגלל שינויים בנסיבות או שמידת הקיום של המדיניות או הנהלים תשתנה לרעה
  

את רכיבי הבקרה המבוקרים ליום , מכל הבחינות המהותיות, החברה קיימה באופן אפקטיבי, ס על ביקורתנובהתבס, לדעתנו
  . 2012בדצמבר  31

  
 2011-ו  2012בדצמבר  31את הדוחות הכספיים של החברה לימים , בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, ביקרנו גם

כלל חוות דעת , 2013מרץ - ב 14מיום , והדוח שלנו2012 בדצמבר  31ולכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום 
  . בלתי מסויגת על אותם דוחות כספיים בהתבסס על ביקורתנו ועל דוחות רואי החשבון המבקרים האחרים

  
  
  
  
  

  'בריטמן אלמגור זהר ושות
  רואי חשבון

  
  .2013 ,מרץב 14, תל אביב

  
  



  

 

  
  
  
 

 יות שלדוח רואי החשבון המבקרים לבעלי המנ

  מ"בע) 1997(מנועי בית שמש אחזקות 
  

) החברה -להלן (מ "בע) 1997(ביקרנו את הדוחות המאוחדים על המצב הכספי המצורפים של מנועי בית שמש אחזקות 
אחת  לכל בהון ותזרימי המזומנים השינויים, ואת הדוחות המאוחדים על הרווח הכולל 2011-ו 2012בדצמבר  31לימים 

 של וההנהלה באחריות הדירקטוריון הינם אלה כספיים דוחות. 2012בדצמבר  31 בתקופה שהסתיימה ביוםמשלוש השנים 
  .ביקורתנו על בהתבסס אלה כספיים דוחות על דיעה לחוות היא אחריותנו. החברה

  
  
מכלל  2.87%-וכ 1.23%-מהווים כ באיחוד הכלולים נכסיהן חברות בנות שאוחדו אשר של הכספיים הדוחות את ביקרנו לא

חשבון  רואי ידי על בוקרו חברות אותן של הדוחות הכספיים. בהתאמה 2011- ו 1220בדצמבר  31 לימים המאוחדים הנכסים
דוחות  על מבוססת ,חברות אותן בגין שנכללו לסכומים מתייחסת שהיא ככל ,דעתנו וחוות לנו הומצאו אחרים שדוחותיהם

  .החשבון האחרים רואי
  
  

 של דרך פעולתו(חשבון  רואי בתקנות שנקבעו תקנים לרבות ,מקובלים בישראל ביקורת לתקני בהתאם רתנוביקו את ערכנו
 של סבירה להשיג מידה במטרה ולבצעה הביקורת את לתכנן מאיתנו נדרש אלה תקנים פי- על. 1973-ג"התשל, )רואה חשבון

 ובמידע בסכומים ראיות התומכות של מדגמית בדיקה כוללת ביקורת. מהותית מוטעית הצגה הכספיים ביטחון שאין בדוחות
 ידי על שנעשו המשמעותיים ושל האומדנים שיושמו החשבונאות כללי של בחינה גם כוללת ביקורת. שבדוחות הכספיים

 ודוחות שביקורתנו סבורים אנו. בכללותה בדוחות הכספיים ההצגה נאותות וכן הערכת החברה של הדירקטוריון וההנהלה
  .לחוות דעתנו נאות בסיס מספקים חשבון האחריםה רואי

  
  

 מכל ,נאות באופן ל משקפים"הנ הכספיים הדוחות, אחרים חשבון רואי של הדוחות ועל ביקורתנו על בהתבסס, לדעתנו
ואת תוצאות  2011-ו 2012בדצמבר  31של החברה והחברות הבנות שלה לימים  הכספי המצב את ,הבחינות המהותיות

 2012בדצמבר  31 ביום שהסתיימה בתקופה השנים משלוש אחת השינויים בהון ותזרימי המזומנים שלהן לכל, פעולותיהן
  .2010- ע"התש, )דוחות כספיים שנתיים(והוראות תקנות ניירות ערך ) IFRS(בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים 

  
על , "קורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספיבי"של לשכת רואי חשבון בישראל  104בהתאם לתקן ביקורת , ביקרנו גם

כלל חוות  2013 מרץ- ב 14והדוח שלנו מיום  2012בדצמבר  31רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי של החברה ליום , תיקוניו
  . דעת בלתי מסויגת על קיומם של אותם רכיבים באופן אפקטיבי

  
  
  

  'בריטמן אלמגור זהר ושות
  רואי חשבון

  
  

  .2013, במרץ 14ב תל אבי
  
  
  
  
  
  
  
  

  



  

3  

  מ"בע) 1997(שמש אחזקות - מנועי בית
  דוחות מאוחדים על המצב הכספי

  בדצמבר 31יום ל    
    2012  2011  
  אלפי דולר  אלפי דולר  באור  

        נכסים
        

        פיםוטנכסים ש
  536  200    מזומנים ושווי מזומנים

  13,957  17,899  5  לקוחות
  1,230  1,686  6  חייבים ויתרות חובה

  27,452  26,971  7  מלאי
    46,756  43,175  
        

        נכסים לא שוטפים
  255  189  8   חייבים לזמן ארוך
  -  1,773  ג7  מלאי לזמן ארוך
  1,028  1,094  18  נכסי מסים נדחים

  17,919  18,061  12  נטו, רכוש קבוע
  835  817  11  ן להשקעה"נדל

  9,591  9,143  13  נכס בלתי מוחשי
    31,077  29,628  
        
    77,833  72,803  

        התחייבויות והון עצמי
        

        התחייבויות שוטפות
  9,346  7,667  14  אשראי מתאגידים בנקאיים ונותני אשראי אחרים

  7,907  6,505  א15  ספקים ונותני שירותים
  2,253  431  ב15         זכאים ויתרות זכות
  4,413  3,600  ג15  מקדמות מלקוחות

  3,281  3,975  17  חייבויות בגין הטבות עובדיםהת
    22,178  27,200  
        

        לא שוטפותהתחייבויות 
  7,000  4,500  14  תאגידים בנקאייםמהתחייבויות 

  1,038  1,437  17  בגין הטבות עובדיםת יווהתחייב
  3,056  11,056  15  מקדמות מלקוחות לזמן ארוך

  2,458  1,930  13/14  התחייבויות אחרות 
    18,923  13,552  
        
        הון

  1,909  1,909  20  הון מניות
  10,005  10,005  20  פרמיה על מניות

  4  )17(    קרנות הון
  21,141  25,841    עודפים

  )1,017(  )1,017(    מניות מוחזקות בידי חברה מאוחדת

  32,042  36,721    הון המיוחס לבעלי מניות החברה אם

  9  11    זכויות שאינן מקנות שליטה

    36,732  32,051  
    

    
    77,833  72,803  
  

      
  גיל כרמלי  אבנר שחם  גיא רוזן

  ל כספים"סמנכ  מנהל כללי  ר הדירקטוריון"יו
  

  2013 מרץב 14: תאריך אישור הדוחות הכספיים
  

  .הבאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם



  

4  

  מ"בע) 1997(שמש אחזקות - מנועי בית
  רווח והפסד דים על מאוח ותדוח

  
  
  
  
  

  ברצמדב 31ביום לשנה שנסתיימה     
    2012  2011  2010  

  אלפי דולר  אלפי דולר  אלפי דולר  באור  
          

 51,599  60,588  72,706    הכנסות ממכירות ומעבודות
 45,536  54,194  61,924  22  והעיבודעלות המכירות 

         
 6,063   6,394  10,782    רווח גולמי

         
 1,802  1,697  2,236  23  ושיווק וצאות מכירהה

 2,628  2,795  2,939  24  הוצאות הנהלה וכלליות
 )142(  )77(  )384(  25  נטו , אחרות הכנסות

         
    4,791  4,415  4,288 
         
         

 1,775  1,979  5,991    רווח מפעולות רגילות
         

 566  506  173  26   מימוןהכנסות 
 )1,248(  )1,113(  )826(  27  הוצאות מימון

         
 1,093  1,372  5,338    הכנסההרווח לפני מסים על 

         
 )71(  )84(  )101(  18  על ההכנסה מסים

         
 1,022  1,288  5,237    לשנהרווח 

         
         :מיוחס ל

 1,022  1,287  5,235    בעלי מניות החברה
 -  1  2    זכויות שאינן מקנות שליטה

    5,237  1,288  1,022 

         
  נ .ח ע"ש 1בת ) בדולר(רגילה אחת  למניה רווח

 0.16  0.20  0.82    המיוחס לבעלי מניות החברה

         

         

הממוצע המשוקלל של הון המניות ששימש בחישוב 
  )באלפים(הרווח למניה 

  
6,367,348  6,367,348 6,367,348  

          
  
  
  
  
  
  
  

  .פרד מהםהבאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נ



  

5  

  מ"בע) 1997(שמש אחזקות - מנועי בית
  מאוחדים על הרווח הכוללדוחות 

  
  
  
  
  

  ברצמדב 31ביום לשנה שנסתיימה  
 2012  2011  2010  

  אלפי דולר  אלפי דולר  אלפי דולר  
        
        

 1,022   1,288  5,237  רווח לשנה

       
       רווח כולל אחר

       
 )21(  )9(  )2(  פיננסיים זמינים למכירההפסד מהתאמת שווי הוגן של נכסים 

       
 -  -  )19(  נטו ממס, בגין גידור תזרימי מזומנים הפסד

       
 172  )334(  )159(  נטו לאחר מס, אקטוארי בגין תכנית הטבה מוגדרת) הפסד(רווח 

       
 151  )343(  )180(  נטו ממס, כולל אחר לשנה) הפסד(רווח 

       
       
 1,173  945  5,057   כ רווח כולל לשנה"סה

       
       
       :כ רווח כולל לשנה מיוחס ל"סה

       
 1,174  944  5,055  בעלי מניות החברה 

 )1(  1  2  זכויות שאינן מקנות שליטה

       

  5,057  945  1,173 
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  מ"בע) 1997(אחזקות  מנועי בית שמש
  מאוחדים על השינויים בהון דוחות

  

 מניותהון   
על פרמיה 
  מניות

קרן הערכה 
מחדש של 

נכסים פיננסים 
  זמינים למכירה

  קרן הון
בגין גידור  

תזרימי 
  עודפים  מזומנים

מניות החברה 
המוחזקות בידי 
  חברה מאוחדת

סך הכל מיוחס 
לבעלי מניות 
  החברה האם

זכויות 
שאינן 
מקנות 
  סך הכל  שליטה

  ראלפי דול 
                   

                    :2012בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 
                    

 32,051  9  32,042  )1,017(  21,141  -  4  10,005  1,909  2012 בינואר 1יתרה ליום 
                    

  5,237  2  5,235  -  5,235  -  -  -  -  רווח לשנה
                    

  )180(  -  )180(  -  )159(  )19(  )2(  -  -  כולל אחר לשנההפסד 
                    

  1,909  10,005  2  )19(  26,217  )1,017(  37,097  11  37,108  
                    

  )376(  -  )376(  -  )376(  -  -  -  -  דבידנד שהוכרז ושולם
              

                    

  36,732  11  36,721  )1,017(  25,841  )19(  2  10,005  1,909  2012בדצמבר  31כ הון ליום "סה
                    
                    

                    2011בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 
                    

 31,359  9  31,350  )1,017(  20,440  -  13  10,005  1,909  2011בינואר  1יתרה ליום 
                    

  1,288  1  1,287  -  1,287  -  -  -  -  רווח לשנה
                    

  )343(  -  )343(  -  )334(  -  )9(  -  -  כולל אחר לשנה הפסד
                    

  1,909  10,005  4  -  21,393  )1,017(  32,042  10  32,304  
                    

  )252(  -  -  -  )252(  -  -  -  -  דבידנד שהוכרז ושולם
           

בחברה  זכויות שאינן מקנות שליטהקיטון 
  )1(  )1(  -  -  -  -  -  -  -  מאוחדת

     
           
  32,051  9  32,042  )1,017(  21,141  -  4  10,005  1,909  2011 בדצמבר 31ם ליוהון כ "סה
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  .הבאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם

  מ"בע) 1997(אחזקות  מנועי בית שמש
  דוחות מאוחדים על השינויים בהון

  
  
  

  

 מניותהון 
על פרמיה 
  מניות

קרן הערכה 
מחדש של 

נכסים פיננסים 
  זמינים למכירה

  קרן הון
בגין גידור  

תזרימי 
  עודפים  מזומנים

מניות החברה 
המוחזקות בידי 
  חברה מאוחדת

סך הכל מיוחס 
לבעלי מניות 
  החברה

זכויות 
שאינן 
מקנות 
  סך הכל  שליטה

  אלפי דולר  
    

  
                  

         2010בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 
          

 30,155 )21( 30,176)1,017(19,246  -20101,90910,00533בינואר  1יתרה ליום 
          

 1,022 - 1,022 - 1,022- - - - רווח לשנה
          

 151  )1( 172-152  -)20(--כולל אחר לשנה) הפסד(רווח 
          

 1,909 10,005 13 -  20,440 )1,017( 31,350 )22( 31,328 
          

בחברה  זכויות שאינן מקנות שליטהקיטון 
 31 31 - - -  - - - - מאוחדת

    
          

 31,359 9 31,350)1,017(20,440  -20101,90910,00513בדצמבר  31כ הון ליום "סה
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  מ"בע) 1997(שמש אחזקות - מנועי בית

  על תזרימי המזומנים יםמאוחד ותדוח
  
  
  
  
  

  ברצמדב 31שנסתיימה ביום לשנה   
  2012  2011   2010   

  אלפי דולר  אלפי דולר  אלפי דולר  
        

        תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
 1,022  1,288  5,237  לשנה רווח

התאמות הדרושות להצגת תזרימי המזומנים ושווי 
 )1,681(  9,134  1,712  'נספח א -ת מזומנים מפעילות שוטפ

       
 )659(  10,422  6,949  שוטפת ) לפעילות(מפעילות נטו מזומנים 

       
       

       פעילות השקעהמתזרימי מזומנים 
 )3,020(  )2,939(  )2,401(  רכוש קבוערכישת 

 7  -  196  מענק השקעה שהתקבל
 12  6  5  תמורה ממימוש רכוש קבוע

  )493(  -  -  ן להשקעה"השקעה בנדל
 )428(  )438(  )449(  השקעה במיזם משותף

       
 )3,922(  )3,371(  )2,649(  השקעהנטו לפעילות מזומנים 

       
       

       תזרימי מזומנים מפעילות מימון
       

 -  )252(  )376(  דיבידנד ששולם
 6,979  )3,427(  )1,357(  נטו, אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים

  )2,347(  )2,963(  )2,903(  פרעון הלוואות לזמן ארוך
לי הזכויות שאינן מקנות שליטה רכישת מניות מבע
 )18(   -  -  בחברה מאוחדת

       
  4,614  )6,642(  )4,636(  מימון) פעילותל(נטו מפעילות מזומנים 

       
       

 33  409  )336(  במזומנים ושווי מזומניםנטו  )ירידה(עליה 
       

 94  127  536  השנהמזומנים ושווי מזומנים לתחילת 

       
 127  536  200  לסוף השנהנים מזומנים ושווי מזומ
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  מ"בע) 1997(שמש אחזקות - מנועי בית
  על תזרימי המזומנים יםמאוחד ותדוח

  
  

  
  ברצמדב 31לשנה שנסתיימה ביום   
  2012  2011  2010  

  אלפי דולר  אלפי דולר  אלפי דולר  
        

תזרימי המזומנים הדרושות להצגת  התאמות -' נספח א
      :מזומנים מפעילות שוטפת ושווי

  

        
        :מזומנים הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בתזרימי

        
 2,274  2,243  2,348  פחת והפחתות
 71  84  )13(  מסים נדחים
 )15(  2  -  לא שוטפותהלוואות  התאמת ערך

 )12(  58  )3(  הון ממימוש רכוש קבוע )רווח(הפסד 
 281  65  188  הטבות לעובדים לזמן ארוך גיןבהתחייבויות ב שינוי

 155  89  198  עליה בהפרשה לחופשה 
 77  6  -  שינוי בשווי הוגן של התחייבות פיננסית דרך רווח והפסד

       
       

       :שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות
       

 )173(  )82(  66  חייבים לזמן ארוךבעלייה 
  )120(  )1(  2  חייבויות אחרות לזמן ארוךירידה בהת

 )6,003(  1,864  )3,943(  לקוחותב) עלייה(ירידה 
 122  )549(  )517(  חייבים ויתרות חובהב) עלייה(ירידה 
 651  )4,361(  482  מלאיב) עלייה(ירידה 
  -  -  )1,773(  לזמן ארוך מלאיעלייה ב

 306  3,009  )1,136(  ספקים ונותני שירותיםב) ירידה(עלייה 
 (*)) 35(  (*) 2,594  )1,346(   זכאים ויתרות זכותב) ירידה(עלייה 

 740  4,113  7,159  עלייה במקדמות לקוחות

       
  1,712  9,134  )1,681( 

      
      :שלא במזומןהשקעה פעילות  - ' נספח ב

      
  188  172  -  ן להשקעה"מעבר מרכוש קבוע לנדל

  2,309  -  -  השקעה במיזם משותף

 230  550  316  רכוש קבוע באשראי   רכישת

       
       ריבית ומסים במזומנים - ' גנספח 

       
 )643(  )731(  )538(  תשלומי ריבית

       
 21  21  37  תקבולי ריבית

       
 77  21  18  מקדמות בגין הוצאות עודפות - תשלומי מס 

        
        לא מהותית של מספרי השוואה התאמה(*) 

  
  .יים מהווים חלק בלתי נפרד מהםהבאורים לדוחות הכספ
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  כללי  -   1באור 

  
בנובמבר  2ביום בישראל התאגדה ) החברה: להלן(מ "בע )1997(אחזקות מנועי בית שמש  תחבר  .א

באמצעות , החברה .מקום העסקים העקרי שלה ממוקם באזור התעשיה מערבי בבית שמש, 1997
יציקות מדויקות ויצור , קת בשיפוץ מנועיםעוס) ש"מב -להלן מ"מנועי בית שמש בע(חברה מוחזקת 

  .חלקים למנועי סילון
  .30 מידע נוסף על מגזרי הפעילות של החברה מוצג בביאור  

  
  .מ"החברה הינה חברת החזקות שהנכס המרכזי שבידיה הוא מניות מנועי בית שמש בע

  
  

  :הגדרות  .ב
  

  )החברה: להלן( .מ"בע) 1997(מנועי בית שמש אחזקות   -  החברה
  

  .)כהגדרתן להלן( ות שלהאוחדהחברה והחברות המ  -  הקבוצה
  
  
  

  עיקרי המדיניות החשבונאית  -   2באור 
  
  :)IFRS(הצהרה לגבי יישום תקני דיווח כספי בינלאומיים   .א

  
 - להלן (של הקבוצה נערכו בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים  הדוחות הכספיים המאוחדים

עיקרי . (IASB) יםת בינלאומיוחשבונא ניסמו על ידי הוועדה לתקופרשנויות שפור ")IFRSתקני "
המדיניות החשבונאית המפורטים בהמשך יושמו באופן עקבי לגבי כל תקופות הדיווח המוצגות 

     .בדוחות כספיים מאוחדים אלה
  
  
לן לה( 2010- ע"התש, )דוחות כספיים שנתיים(הדוחות הכספיים ערוכים בהתאם לתקנות ניירות ערך   .ב

   ").תקנות דוחות כספיים" -
  

  
 :מתכונת הצגת דוח על המצב הכספי  .ג

  
  .חודשים 12תקופת המחזור התפעולי של החברה הינה 

  
  

  :מתכונת ניתוח ההוצאות שהוכרו ברווח או הפסד  .ד    
  

  .הוצאות החברה בדוח רווח והפסד מוצגות בהתבסס על מאפיין הפעילות של ההוצאות ביישות      
  

  
  :חוץמטבע   .ה
  

 מטבע הפעילות ומטבע ההצגה  )1(  
 

פ מטבע הפעילות של הקבוצה "עהדוחות הכספיים של כל אחת מחברות הקבוצה ערוכים 
  ").מטבע הפעילות" - להלן (שהוא דולר אמריקאי 
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית  -   2באור 

  
  )המשך( :מטבע חוץ  .ה

  
  תרגום עסקאות שאינן במטבע הפעילות  )2( 

  
עסקאות שבוצעו במטבעות השונים , בהכנת הדוחות הכספיים של כל אחת מחברות הקבוצה

לפי שערי החליפין שבתוקף  תנרשמו") מטבע חוץ" -להלן (ממטבע הפעילות של אותה חברה 
פריטים כספיים הנקובים במטבע חוץ מתורגמים , תקופת דיווחכל תום ב. במועדי העסקאות

כספיים הנמדדים במונחי עלות - פריטים לא ;אותו מועדשערי חליפין שבתוקף ל לפי
-היסטורית מתורגמים לפי שערי חליפין שבתוקף במועד ביצוע העסקה בקשר לפריט הלא

  .כספי
  

  
  :מזומנים ושווי מזומנים  .ו

  
מזומנים ושווי מזומנים כוללים פיקדונות הניתנים למשיכה מיידית וכן פיקדונות לזמן קצוב אשר 

  .אינו עולה על שלושה חודשים, במועד ההשקעה בהם, ימוש בהם ואשר מועד פירעונםבש אין מגבלה
  

  
  : דוחות כספיים מאוחדים  .ז

  
  יכלל  )1(

  
הדוחות הכספיים המאוחדים של הקבוצה כוללים את הדוחות הכספיים של החברה ושל 

ברה יש שליטה מתקיימת מקום שלח. במישרין או בעקיפין, הנשלטות על ידי החברה ,ישויות
 השגת הטבותלצורך  חברה מוחזקתוהתפעולית של פיננסית את הכוח לשלוט במדיניות ה

  .מפעילויותיה
  

-ההכנסות וההוצאות הבין, היתרות, מבוטלות במלואן כל העסקאות, לצורך האיחוד
  .חברתיות

  
  

 :רכוש קבוע  .ח
  
  כללי  )1(

  
אשר , או בהספקת סחורות אשר מוחזק לצורך שימוש בייצור, רכוש קבוע הוא פריט מוחשי

הקבוצה מציגה את פריטי הרכוש הקבוע שלה . חזוי כי ישתמשו בו במשך יותר מתקופה אחת
  .על פי מודל העלות

  
בניכוי מענקי (לפי עלותם  דוח על המצב הכספיפריטי רכוש קבוע מוצגים ב - במודל העלות

ישה של הנכס וכן עלויות העלות כוללת את עלות הרכ .בניכוי פחת שנצבר )השקעה שנתקבלו
שניתן לייחס במישרין להבאת הנכס למיקום ולמצב הדרושים לצורך הפעלתו באופן 

  . שהתכוונה אליו ההנהלה
 

  הפחתה של רכוש קבוע  )2( 
  

פחת בעל עלות - הפחתת הרכוש הקבוע מבוצעת בנפרד לגבי כל מרכיב של פריט רכוש קבוע בר
באופן שיטתי לפי שיטת הקו ההפחתה מבוצעת . משמעותית ביחס לסך העלות של הפריט

על פני אורך החיים השימושיים הצפוי של מרכיבי הפריט מהמועד בו הנכס מוכן  הישר
  . לשימושו המיועד תוך הבאה בחשבון של ערך שייר צפוי בתום החיים השימושיים



  

  מ"בע) 1997(שמש אחזקות - מנועי בית
  באורים לדוחות הכספיים

12  

  
  )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית  -   2באור 

  
   )המשך( :רכוש קבוע  .ח
  

  )המשך( הפחתה של רכוש קבוע  )2(
  

  :אורך החיים השימושיים ושיעורי הפחת בהם נעשה שימוש בחישוב הפחת הינו כדלקמן
  

 
אורך חיים 
 שיעורי פחת שימושיים

    
 4%שנים 25מבנים

שנים 3-20  מכונות וציוד  5-33% 
שנים 6-7כלי רכב  15% 

 10-33%שנים 3-10  ריהוט וציוד משרדי
  

שיטת הפחת ואורך החיים השימושיים של הנכס נסקרים בידי הנהלת החברה  ,ערכי השייר
  ".מכאן ולהבא"שינויים מטופלים כשינויי אומדן בדרך של . בתום כל שנת כספים

  
תעמוד  ד למועד בו קיים בטחון סביר שהקבוצהעמענקי השקעה ממשלתיים אינם מוכרים 

  .ושהמענקים יתקבלו, להם הנלווים בתנאים
  

ונזקפים לדוח רווח והפסד על פני תקופת החיים , ם אלו מוצגים בקיזוז מהרכוש הקבועמענקי
  .השימושיים של הנכסים הקשורים

  
  
 :ן להשקעה"נדל  .ט
  

ושלא לצורך  שכירות  המוחזק על ידי הקבוצה לצורך הפקת דמי) קרקע(ן "ן להשקעה הינו נדל"נדל
  . או מכירה במהלך העסקים הרגיל, יותשימוש בייצור או הספקת סחורות או למטרות מנהלת

  
ן להשקעה מבוצעת בקו ישר על פני תקופת "הפחתת נדל .ן להשקעה מוכר לראשונה בעלות"נדל

מוכרות בדוח  הפחתההוצאות ה. מהמועד בו הנכס מוכן לשימושו המיועד, השימוש המשוערת בו
  .הרווח והפסד

  

 
  :נכס בלתי מוחשי  .י

  
פרוייקט : "להלן( Risk Revenue Sharing Programפות בתוכנית ה מכירה בהשקעה בשותקבוצה

RRSP ("בהתאם ליחס הפחתת ההשקעה הינה , בהתאם לעלות ההשקעה בניכוי הפחתה שנצברה
לבין סך מכירות המנועים הצפויות , בתקופת החשבון שבין מכירות המנועים של הפרוייקט

  .השנים הראשונות שלו 20מהפרוייקט במהלך 

 
כאשר השפעת השינוי באומדן , המכירות הצפויות מהפרוייקט נבחן בתום כל שנת דיווח אומדן

  .מטופלת באופן של מכאן ולהבא
  
  
  :ירידת ערך נכסים מוחשיים  .יא

  
, למעט מלאי, בוחנת הקבוצה את הערך הפנקסני של נכסיה המוחשיים, תקופת דיווחכל תום ב

במהלך השנה . דים על ירידת ערך של נכסים אלובמטרה לקבוע האם קיימים סימנים כלשהם המעי
  . ועל כן לא נאמד סכום בר השבה של הנכסים המוחשיים, לא נמצאו סימנים המעידים על ירידת ערך
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית  -  2באור 

  
 :מלאי  .יב

  
מכירה או בתהליך ייצור לצרכי , מלאי הוא נכס המוחזק לצרכי מכירה במהלך העסקים הרגיל
  .חומרים שיצרכו בתהליך הייצור או במהלך הספקת השירותים

  
עלות המלאי כוללת את כל עלויות . מלאי מוצג לפי הנמוך מבין עלותו לבין השווי מימוש נטו שלו

עלויות תקורה קבועות ומשתנות וכן עלויות אחרות שהתהוו , עלויות עבודה ישירות, הרכישה
  . הנוכחיים בהבאת המלאי למיקומו ומצבו

  
שווי מימוש נטו מייצג את אומדן מחיר המכירה במהלך העסקים הרגיל בניכוי אומדן העלויות 

  .להשלמה ואומדן העלויות הדרושות לביצוע המכירה
  

  :העלות נקבעה כדלהלן
  

המחושבת  ,)כולל העמסת עלויות יבוא( ,לפי העלות  -   'כלי עבודה וכו, חומר עזר, חומרי גלם
  .ע הנעבשיטת הממוצ

  
שהצטברה הכוללת עלות מחושבת או לפי עלות  לפי    -   תוצרת גמורהו תוצרת בעיבוד

חומרי גלם  חלקים קנויים והוצאות ייצור שהצטברו 
  .בשיטת הממוצע הנע

  
מופחתים בהתאם למדיניות , מעל לתקופה שהוגדרהאשר נמצאים במחסני החברה פריטי מלאי 

   .שנים 3בתום , על פי רבלאה עד להפחתה מ, הקבוצהשקבעה הנהלת 
  

בהתאם למדיניות שקבעה , כמו כן בגין מלאי עבודה בתהליך מתבצעת הפרשה בגין פסילות חזויות
  .הנהלת הקבוצה

  
  .נקבע על פי רוב בהתאם למחירי ההזמנות שסוכמו עם הלקוחות ,שווי מימוש נטו

  
  

  :חכירת קרקע ממינהל מקרקעי ישראל  .יג
  

תשלומי החכירה . ן להשקעה"וכנדל  רכוש קבועמקרקעי ישראל מסווגות כ נהליחכירות קרקע ממ
, פני יתרת תקופת החכירה- הנדחים ששולמו במועד תחילת החכירה מופחתים על בסיס קו ישר על

  . בהתעלם מאופציית הארכה
  

  
  :הלוואות וחייבים  .יד

  
ניתנים לקביעה שאין להם הלוואות וחייבים אחרים עם תשלומים קבועים או ה, פיקדונות, לקוחות

הלוואות וחייבים נמדדים בעלות מופחתת תוך . מסווגים כהלוואות וחייבים, ציטוט בשוק פעיל
הכנסות ריבית מוכרות בשיטת . אם ישנה כזו, שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית בניכוי ירידת ערך

ם יש להכיר אינם למעט בגין חייבים לזמן קצר כאשר סכומי הריבית בה, הריבית האפקטיבית
  .מהותיים

  
  :סימנים לירידת ערך עשויים לכלול לגבי הלוואות וחייבים

  
 קשיים פיננסיים משמעותיים של המנפיק או החייב;  
 אי עמידה בתשלומים שוטפים של קרן או ריבית;  
  של חובות ארגון מחדשצפי כי החייב ייקלע לפשיטת רגל או. 
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 )המשך( יתעיקרי המדיניות החשבונא  -   2באור 

  
  )המשך( :הלוואות וחייבים  .יד

 
מחיקת חובות לקוחות אשר אינם  .לקוחות וחייבים הפסד מירידת ערך נזקף לחשבון הפרשהלגבי 
גבייה בתקופות עוקבות של סכומים שנמחקו בעבר מזוכים . גבייה נזקפות לחשבון ההפרשה-ברי

  .רווח והפסדלהפרשה נזקפים השינויים בערך הפנקסני של חשבון ה. כנגד חשבון ההפרשה
  
  

  :בעלות מופחתת התחייבויות פיננסיות  .טו
  

אשראי מתאגידים  ,הכוללות ספקים וזכאים אחרים ,אחרות בעלות מופחתתהתחייבויות פיננסיות 
לאחר מועד . לראשונה בשווי הוגן לאחר ניכוי עלויות עסקה ותמוכר בנקאיים ונותני אשראי אחרים

יבויות פיננסיות אחרות נמדדות בעלות מופחתת תוך שימוש בשיטת ההכרה הראשונית התחי
  . הריבית האפקטיבית

   
שיטת הריבית האפקטיבית היא שיטה לחשוב העלות המופחתת של התחייבות פיננסית ושל הקצאת 

אופן ב שמנכהשיעור הריבית האפקטיבי הוא השיעור . הוצאות ריבית על פני התקופה הרלוונטית
המזומנים העתידיים על פני אורך החיים הצפוי של ההתחייבות  זרימיהחזוי של ת מדויק את הזרם

   .לתקופה קצרה יותר, או מקום שמתאים, הפיננסית לערכה הפנקסני
  

  מניות באוצר  .טז
  

מופחתות מההון העצמי , עלות מניות החברה המוחזקות על ידי החברה או חברות מאוחדות שלה
   .כמרכיב נפרד

  
  
  :ם פיננסיים נגזרים וחשבונאות גידורמכשירי  .זי

  
  כללי  )1(

 
שערי מטבע למכשירים פיננסים נגזרים על מנת לנהל את החשיפות בעושה שימוש  ההקבוצ
  .על שערי מטבע וכתבי אופציות )Forward(עסקאות אקדמה  החברהרוכשת  במסגרת זו. חוץ

  
 תקופת דיווחכל תום במכשירים פיננסיים נגזרים מוכרים לראשונה במועד ההתקשרות ו

שינויים בשווי ההוגן של מכשירים פיננסיים נגזרים נזקפים . וגןהה יםשלאחר מכן לפי שווי
עיתוי ההכרה בדוח רווח והפסד של שינויים בשווי ההוגן של מכשירים . ככלל לרווח והפסד
כל התנאים כאשר גידור זה הינו אפקטיבי ועונה ל, אשר יועדו למטרת גידור, פיננסיים נגזרים

   .מותנה באופי ובסוג הגידור, לקביעת יחסי גידור
  

  חשבונאות גידור  )2(
  

הפריטים  )עסקאות הקדמה(מסוימים הקבוצה מייעדת לגידור מכשירים פיננסיים נגזרים 
  .המגדרים מיועדים גידור תזרימי מזומנים

, רת התיעודבמסג. יחסי הגידור מתועדים בידי הקבוצה במועד ההתקשרות בעסקת הגידור
 ,אסטרטגית הגידור המיושמת, הסיכון המגודר, הפריט המגודר, מזוהים המכשיר המגדר

. ונבחנת מידת ההתאמה של האסטרטגיה למדיניות הכוללת של הקבוצה בכל סוג גידור
מתעדת הקבוצה את המידה בה , החל מתחילת יחסי הגידור ולאורך כל תקופתם, בנוסף

זוז החשיפה לשינויים בתזרימי המזומנים בגין הסיכון המגודר המכשיר המגדר אפקטיבי בקי
  .על הפריט המגודר
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית  -   2באור 

  
  )המשך( :מכשירים פיננסיים נגזרים וחשבונאות גידור  .זי
  

  )המשך( חשבונאות גידור  )2(
  

תום יחסי הגידור בסיווגם המאזני של מכשירים מגדרים נקבע בהתאם ליתרת התקופה של 
, חודשים 12עולה יתרת תקופת יחסי הגידור על בתום תקופת הדיווח אם . תקופת הדיווח

במידה . כנכס או כהתחייבות בלתי שוטפים דוח על המצב הכספימסווג המכשיר המגדר ב
מסווג המכשיר , חודשים 12יתרת תקופת יחסי הגידור אינה עולה על  ובתום תקופת הדיווח

  . כנכס או כהתחייבות שוטפים וח על המצב הכספידהמגדר ב
  

  :פעילות הגידור של הקבוצה כוללת
  

  גידור תזרימי מזומנים
  

תשלומי הוצאות עסקאות עתידיות לרכישה או למכירה של מטבע חוץ המיועדות להבטחת 
  . שכר

  
נים החלק האפקטיבי בשינויים בערכם של מכשירים פיננסיים המיועדים לגידור תזרימי מזומ

והחלק שאינו " בגין גידור תזרים מזומנים) הפסד(רווח "רווח הכולל האחר בסעיף מוכר ב
  .רווח והפסדדוח אפקטיבי מוכר מיידית ב

  
נמכר או ממומש או , חשבונאות גידור תזרימי מזומנים מופסקת כאשר המכשיר המגדר פוקע

, פסקת חשבונאות הגידורלאחר ה. כאשר יחסי הגידור אינם עומדים עוד בתנאי הסף לגידור
רווח והפסד כאשר הפריט המגודר או ל מסווגים לרווח הכולל האחרהסכומים שנזקפו 

  .רווח והפסדבהעסקה החזויה המגודרת נרשמים 
  
  
  :הכרה בהכנסה  .חי

  
או התמורה שהקבוצה זכאית לקבל בגין /הכנסה נמדדת לפי השווי ההוגן של התמורה שהתקבלה ו

  . ת במהלך העסקים הרגילהכנסה ממכירת סחורו
  
  ממכירת סחורותה כנסה

  
  :ההכנסה ממכירת סחורות מוכרת בהתקיים כל התנאים הבאים

  
 ת המשמעותיים הנגזרים מהבעלות עלהקבוצה העבירה לקונה את הסיכונים והתשואו 

  ;הסחורות
 בעלות ואינה, בדרך כלל ,הקבוצה אינה שומרת מעורבות ניהולית נמשכת ברמה המאפיינת 

 ;שומרת את השליטה האפקטיבית על הסחורות שנמכרו
 סכום ההכנסה ניתן למדידה באופן מהימן; 

  
  .כ בעת העברת המוצר ללקוח"ההכרה בהכנסה מתרחשת בד, בהתאם לכללים אלו

  
  מענקי מדען ראשי  .טי

  
לתקופה של שנה ואין  ההינהתכנית . נזקף לדוח רווח והפסדמענק המתקבל מהמדען הראשי 

  .)תמלוגים(את המענק  התחייבות להחזירלקבוצה 
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית  -   2באור 

  
  :הפרשות  .כ

 
 כללי

  
הפרשות מוכרות כאשר לקבוצה קיימת מחויבות משפטית או מחויבות משתמעת כתוצאה מאירוע 

לסלק  צפוי שימוש במשאבים כלכליים הניתנים לאומדן באופן מהימן על מנת נהבגי, שהתרחש בעבר
  .את המחויבות

  
הסכום המוכר כהפרשה משקף את האומדן הטוב ביותר של ההנהלה לגבי הסכום שיידרש ליישוב 

תוך הבאה בחשבון של הסיכונים ואי הוודאויות דוח על המצב הכספי המחויבות בהווה במועד ה
  . הכרוכים במחויבות

  
  

 :מסים על הכנסה  .אכ
  
  כללי  )1(

  
למעט מסים , כוללות את סך השינוי ביתרות המסים הנדחיםהוצאות המסים על ההכנסה 

  .סקאות שנזקפו ישירות להוןנדחים הנובעים מע
  

  מסים נדחים  )2( 
  
נדחים בגין הפרשים זמניים בין ערכם לצורכי מס של נכסים והתחייבויות  מסיםוצרת י ש"מב

 מסיםרות הית. ובגין הפסדים לצרכי מס שמימושם צפוי ,לבין ערכם בדוחות הכספיים
בהתבסס על , מחושבות לפי שיעורי המס הצפויים  בעת מימושן) נכס או התחייבות(הנדחים 

הדוח על עד תאריך , שיעורי המס וחוקי המס אשר נחקקו או אשר חקיקתם הושלמה למעשה
בגין כל ההפרשים הזמניים בין , בדרך כלל, התחייבויות מסים נדחים מוכרות. המצב הכספי
נכסי מסים נדחים . מס של נכסים והתחייבויות לבין ערכם בדוחות הכספיים ערכם לצורכי

מוכרים בגין כל ההפרשים הזמניים הניתנים לניכוי עד לסכום שצפוי שתהיה הכנסה חייבת 
  .שכנגדה ניתן יהיה לנצל את ההפרש הזמני הניתן לניכוי

  

של מימוש  שהיו חלים במקרה מסיםבחישוב המסים הנדחים לא מובאים בחשבון ה
  . מאחר ובכוונת הקבוצה להחזיק בהשקעות ולפתחן, ההשקעות בחברות מוחזקות

  

נכסי והתחייבויות מסים נדחים מוצגים בקיזוז כאשר לישות קיימת זכות משפטית ניתנת 
וכאשר הם מתייחסים , לאכיפה לקיזוז נכסי מסים שוטפים כנגד התחייבויות מסים שוטפים

ובכוונת הקבוצה לסלק את נכסי , ם על ידי אותה רשות מסלמסים על ההכנסה המוטלי
  . והתחייבויות המסים השוטפים על בסיס נטו

  
  
 :הטבות עובדים  .בכ

  
 הטבות לאחר סיום העסקה  )1(

  
הטבות . התחייבות לפיצויי פיטוריןו פנסיה: לאחר סיום העסקה כוללות הקבוצההטבות 

להפקדה מוגדרת ובחלקן תוכניות להטבה  לאחר סיום העסקה הינן בחלקן תוכניותהקבוצה 
הוצאות בגין התחייבות החברה להפקדת כספים במסגרת תכנית להפקדה מוגדרת . מוגדרת

)Defined Contribution Plan (בגינם , במועד הספקת שירותי העבודה נזקפות לרווח והפסד
לבין סך , ההפרש בין סכום ההפקדה העומד לתשלום .ה לביצוע ההפקדהוצבקמחויבת ה

  .ההפקדות ששולמו מוצג כהתחייבות בגין הטבות לעובדים



  

  מ"בע) 1997(שמש אחזקות - מנועי בית
  באורים לדוחות הכספיים

17  

  
  )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית  -   2באור 

  
 )המשך( :הטבות עובדים  .כב

  
  )המשך( הטבות לאחר סיום העסקה  )1(      

  

נזקפות לדוח רווח והפסד  ) Defined Benefit Plan(הוצאות בגין תכנית להטבה מוגדרת 

תוך שימוש , )Projected Unit Credit Method(חידת הזכאות החזויה בהתאם לשיטת י
הערך הנוכחי של מחויבות . בתום כל תקופת דיווחבהערכות אקטואריות המתבצעות 

ה בגין תכנית להטבה מוגדרת נקבע באמצעות היוון תזרימי המזומנים העתידיים וצבקה
הנקובות במטבע בו ישולמו , תיותהצפויים בגין התכנית בתשואות שוק של אגרות חוב ממשל

ובעלות תקופות פדיון הזהות בקירוב למועדי הסילוק החזויים של , ההטבות בגין התכנית
  .התכנית

  
 . רווחים והפסדים אקטואריים נזקפים לרווח הכולל האחר במועד היווצרותם

  
את כוללת  דוח על המצב הכספיה בגין תכנית הטבה מוגדרת המוצגת בוצבקהתחייבות ה

מוגבל , המתהווה מהחישוב כאמור, נכס נטו .הערך הנוכחי של המחויבות בגין הטבה מוגדרת
לגובה הערך הנוכחי של הטבות כלכליות הזמינות בצורה של החזרים מהתוכנית או בצורה של 

  ").סכום התקרה" - להלן(הקטנה בהפקדות עתידיות לתוכנית 
  

  הטבות עובדים לטווח קצר  )2(
  

חודשים  12בתקופה שאינה עולה על  עומדות לתשלוםהן הטבות , ם לטווח קצרהטבות עובדי
  . מתום התקופה בה סופק השירות המזכה בהטבה

  
מענקים , בגין שכר הקבוצהכוללות את התחייבות  בקבוצההטבות עובדים לטווח קצר 

על  ההטבות נמדדות. רווח והפסד במועד היווצרותןהטבות אלו נזקפות ל. והפרשה לחופשה
הפרש בין גובה ההטבות לזמן קצר להן זכאי . אותו חזויה החברה לשלם בסיס לא מהוון

  .לבין הסכום ששולם בגינן מוכר כהתחייבות, העובד
  
  

  :וח למניהרו  .גכ
  

המיוחס לבעלי המניות של , מחשבת את סכומי הרווח הבסיסי למניה לגבי רווח או הפסד חברהה
בממוצע משוקלל , החברההמיוחס לבעלי המניות הרגילות של , סדעל ידי חלוקת רווח או הפ החברה

  .של מספר המניות הרגילות הקיימות במחזור במהלך תקופת הדיווח
  
  

  :שערי חליפין ובסיס ההצמדה  .דכ
  

נכללות בדוחות הכספיים לפי שערי החליפין היציגים , או הצמודות אליו, יתרות במטבע חוץ
  .לתום תקופת הדיווחו תקפים שפורסמו על ידי בנק ישראל והי

  
הידוע האחרון בתום תקופת הדיווח ם למדד יתרות הצמודות למדד המחירים לצרכן מוצגות בהתא

  .)מדד חודש נובמבר(
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית  -   2באור 

  
  )המשך( :שערי חליפין ובסיס ההצמדה  .דכ

  

  :להלן נתונים על שער החליפין של הדולר
  

  שער החליפין  ליפיןשער הח  
  אירוהיציג של ה  ח"שהיציג של ה  
   )דולר 1 - אירו ל(   )דולר 1- ח ל"ש(  

      תאריך הדוחות הכספיים
  0.759  20123.733 בדצמבר 31ליום 
  0.774  20113.821 בדצמבר 31ליום 

      
  %  %  :שיעורי השינוי

      
      :לשנה שנסתיימה

  )1.96(  )2.30(2012בדצמבר  31ביום 
  2.89   7.66 2011בדצמבר  31ביום 
  8.41  )5.99(2010בדצמבר  31ביום 

      
  
  

  תקני דיווח כספי חדשים ופרשנויות שפורסמו  -   3באור 
  

אשר צפויה , ולא אומצו באימוץ מוקדם בידי הקבוצה, תקנים ופרשנויות חדשים שפורסמו ואינם בתוקף
   .או עשויה להיות להם השפעה על תקופות עתידיות

 
 )IAS 19 (2011 "הטבות עובד  " 
 

 : בהיבטים הבאים, במתכונתו הקיימת" הטבות עובד" IAS 19התקן משנה את הוראות 
 

רווחים או הפסדים אקטואריים יזקפו לרווח כולל אחר ולא יסווגו במועד מאוחר יותר לרווח   •
נוי מהותי במדיניות כ לא מהווה שי"י החברה גם בתקן הנוכחי וע"מדיניות זו יושמה ע. והפסד

 .החשבונאית של החברה
 
הכנסות ריבית בגין נכסי תוכנית להטבה מוגדרת תוכרנה על בסיס שיעור ההיוון של המחויבות   •

 .ולא על פי התשואה הצפויה על הנכסים
 
 12הטבות עובד לטווח קצר תכלולנה הטבות אשר צפויות להיות מסולקות במלואן בתום   •

 . ה ניתן השירות המזכה על ידי העובדחודשים מתום השנה ב
 
הטבות בגין פיטורין כתוצאה מהצעה לעידוד פרישה מרצון תוכרנה כהתחייבות במועד בו אין   •

 .באפשרות הישות המדווחת לסגת מההצעה
 

למעט חריגים כמפורט בתקן לתקופות שנתיות המתחילות , התקן ייושם בדרך של יישום למפרע
 .יישום מוקדם אפשרי. ו לאחר מכןא, 2013בינואר  1ביום 

 
החברה בחנה את השפעת ישום התקן על דוחותיה הכספיים ומצאה כי אין לו השפעה מהותית על 

  .מצבה הכספי ותוצאות פעולותיה
וזאת בעיקר לאור מדיניות החברה לגבי רווחים והפסדים אקטואריים בהתאם לתקן הנוכחי כאמור 

 .לעיל
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 )המשך( פי חדשים ופרשנויות שפורסמותקני דיווח כס  -   3באור 

  
  תיקוןIAS 1 )בדבר הצגת פריטי הרווח הכולל האחר בדוח על " (הצגת דוחות כספיים) "מתוקן

 )הרווח הכולל
 

פריטים  -התיקון קובע כי פריטים הנכללים ברווח כולל אחר יופרדו ויוצגו באחת משתי קבוצות 
  .ר לא יסווגו בעתיד לדוח רווח והפסדופריטים אש, אשר יסווגו בעתיד לרווח והפסד

  
          
  שיקולי דעת חשבונאיים קריטיים ומקורות מפתח לאומדני אי וודאות  -   4באור 

  
  :כללי  .א

  
, נדרשת הנהלת החברה, לעיל 2המתוארת בבאור , ביישום המדיניות החשבונאית של הקבוצה

נים והנחות בקשר לערכם להפעיל שיקול דעת חשבונאי נרחב בנוגע לאומד, במקרים מסוימים
האומדנים וההנחות . הפנקסני של נכסים והתחייבויות שאינם בהכרח בנמצא ממקורות אחרים

התוצאות בפועל . מבוססים על ניסיון העבר וגורמים אחרים הנחשבים כרלוונטיים, הקשורות
  .עשויות להיות שונות מאומדנים אלה

  
שינויים באומדנים החשבונאיים . הלה באופן שוטףנבחנים בידי ההנ, האומדנים וההנחות שבבסיסם

מוכרים רק בתקופה בה בוצע שינוי באומדן במידה והשינוי משפיע רק על אותה תקופה או מוכרים 
בתקופה האמורה ובתקופות עתידיות במקרים בהם השינוי משפיע הן על התקופה הנוכחית והן על 

  .התקופות העתידיות
  
  

  ניות חשבונאיתשיקולי דעת ביישום מדי  .ב
  
  אורך חיים שימושיים של רכוש קבוע   )1( 

 
הנהלת החברה בוחנת בכל תקופת דיווח שנתית את אומדן אורך החיים השימושיים של 

  .אלפי דולר 1,533 הינן 2012הוצאות פחת בגין מכונות היצור בשנת .פריטי רכוש קבוע
 .בהוצאות הפחתאו קיטון שינוי באומדן אורך החיים השימושיים עשוי להביא לגידול 

  

  נטו ,נכס בלתי מוחשי אחר )2(
  

מסתמכת החברה על  )13ראה ביאור  RRSP(לצורך בחינת ההפחתה של הנכס הבלתי מוחשי 
  .השנים הראשונות שלו  20אומדן סך מכירות המנועים הצפויה מהפרויקט במהלך 

ופת החשבון הפחתת ההשקעה הינה בהתאם ליחס של מכירות המנועים של הפרוייקט בתק
   .לבין סך המכירות הצפויות

  .בכל תקופת דיווח נתנבחל "הנ ההפחתה
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  לקוחות  -   5 באור

  
  רכבהה  .א

 בדצמבר 31ליום  
 2012 2011 

 אלפי דולר אלפי דולר  
   

 12,992 16,761  חשבונות פתוחים
 77 494  המחאות לגבייה
 1,124 1,064  הכנסות לקבל

  18,319 14,193 
      

  )236(  )420(  הפרשה לחובות מסופקים- ויבניכ
    
 17,899 13,957 

  
  

   .מיםי 60 ההינ במכירת סחורות המוקצבת ללקוחות הגדולים תממוצעתקופת האשראי ה
  

ומגדירה מגבלות , לקוחמוענק לאשראי ההאת איכות אומדת  החברה, טרם קבלת לקוח חדש
או לעיתים קרובות , אחת לשנה נבחנים הקבוצההמגבלות והדירוג המיוחסים ללקוחות . אשראי
לקוחות ברמת סיכון  .ועל עמידתו בתשלומי חובות קודמים, בהתבסס על מידע חדש שנתקבל, יותר

וערבויות  אשראי דקומנטריאו , גבוהה יחסית נדרשים להעביר מקדמות טרם ביצוע עסקאות עמם
  .בנקאיות שונות

  
  .אלפי דולר 11,391בסכום של  2012 בדצמבר 31ום אשר יתרת חובם לחברה לי, לקוחות 3ה קבוצל
  

אלפי  420: 2011(אלפי דולר  1,602 - סך של ככוללת  2012בדצמבר  31החברה ליום יתרת לקוחות 
בהתבסס על ניסיון העבר שלה ועל איכות האשראי , אולם החברה, אשר מועד פירעונם חלף, )דולר

מאחר ופיגורי החובות אינם נובעים , בגינם לא ביצעה הפרשה לחובות מסופקים, של החייבים
מסיכוני אשראי אלא מסכומים הנתונים במשא ומתן עם הלקוחות וסבירות גבייתם גבוהה ומעוגנת 

מסך המכירות הם בעלי איתנות פיננסית  88%הלקוחות העקריים המהווים  8. רותבחוזה התקש
  .איכות האשראי גבוההכן חזקה ועל 

  
 51-כהוא  2012, בדצמבר 31של חובות לקוחות שתאריך פירעונם חלף ליום תקופת החוב הממוצעת 

  )ימים 52-כ: 2011-ב(ימים 
  

  
ולא נכללה בגינם הפרשה לחובות גיל חובות הלקוחות שחרגו מימי האשראי שנקבע להם   .ב

  מסופקים
 בדצמבר 31ליום 

2012 2011 
 אלפי דולר אלפי דולר  

   
 414 1,602  ימים 30-180
 6 -  ימים 180- שנה

 420 1,602סך הכל
  
  

  תנועה בהפרשה לחובות מסופקים  .ג
 בדצמבר 31ליום 

2012 2011 
 אלפי דולר אלפי דולר  

  
  209  236    יתרה לתחילת השנה

 50 184  לקוחות הפסד מירידת ערך בגין 
  )23(  -  שנמחקו סכומי חובות מסופקים 

  236  420  יתרה לסוף השנה  
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  )המשך( לקוחות  -   5באור 

  
  )המשך( תנועה בהפרשה לחובות מסופקים  .ג    

  
הלקוח של אשראי הבאיכות  יםהקבוצה שינויבוחנת , ותלקוחחובות של סבירות הפירעון בקביעת 
לאור היות בסיס , ריכוז סיכוני האשראי מוגבל. הענקת האשראי ועד למועד הדיווחממועד 

  .ורים גיאוגרפיים שוניםהלקוחות גדול והיותו מחולק לענפים ואז
   

  :בגינם הפרשה לחובות מסופקים בוצעהלקוחות שהגיל חובות   .ד

  בדצמבר 31ליום  
 2012 2011 

 אלפי דולר אלפי דולר  
    

 - 140  ימים 180- שנה
 236 280  מעל שנה

 236 420  הכל- סך
  
  
  

  חייבים ויתרות חובה  -   6 באור
  

  :ההרכב    
 בדצמבר 31ליום  
 2012 2011 

 אלפי דולר אלפי דולר  
   
    חייבים

 766 1,246  מוסדות ממשלתיים
 117 144   עובדים

 3 7  חייבים אחרים
  1,397 886 

    יתרות חובה
 271 222  הוצאות מראש

  69  64  מקדמות לספקים
 4 3  נכס פיננסי זמין למכירה

  289 344 
    

  1,686 1,230 
  
  

   :מלאי  -   7 באור
  
  :רכבהה  .א

 בדצמבר 31 ליום
2012 2011 

 אלפי דולר אלפי דולר  
  

  5,660  5,419  רכיבים ואריזה , חומרי גלם
  13,409  14,472  תוצרת בעיבוד

  8,085  7,033  מלאי חלקים גמורים
  26,924  27,154  
      

 298 47  על חשבון חומרים בדרך ותשלומים -סחורות 
  

    

  27,452  26,971  כ מלאי לזמן קצר"סה
      

  -  1,773  )ג( מלאי לזמן ארוך
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  )המשך( :מלאי  -   7 באור

  
  מידע נוסף  .ב

  

 -סכום המלאי שהוכר כהוצאה במהלך התקופה במסגרת סעיף עלות המכר הסתכם לסך של כ
  ).אלפי דולר 17,000 -כ: 2010 אלפי דולר 22,000 - כ :2011( 2012בשנת  אלפי דולר 29,000

  
אלפי דולר בשנת  342 -סכום ירידת ערך בסך של כ ,ין היתרב, סכום ההוצאה שהוכר כאמור כולל

 1,429 -ירידת ערך בסך של של כ:  2010 .אלפי דולר 874 - ירידת ערך בסך של של כ: 2011( 2012
  .)אלפי דולר

        
התקבלה  .2019-ל 2016יהיה בין השנים  עסקה שעיקר מכירותיהבגין  מלאי לזמן ארוך הינו מלאי   .ג

  .במסגרת התחייבויות לא שוטפות תמוצגהאלפי דולר  11,056ס "ע מקדמה מהלקוח

 
  

  חייבים לזמן ארוך  -   8באור 
  

בגין , צפוי )5%לפי שיעור ההיוון (תקבולים של זרם  של הערך הנוכחי מרכיב לזמן ארוךהה הינהיתרה 
  .שנים 6שזרם התקבולים  בגינן הוא לאורך  לשיפוץ מנועיםעסקאות 

  
    

  בחברות מוחזקותהשקעה   -   9באור 
  

  :מאוחדותחברות 
  
  :על ידי החברה המוחזקותפירוט החברות המאוחדות   .א
  

 שם החברה הבת
מדינת 
 התאגדות

שיעור ההחזקה בזכויות 
  בהון חברה מאוחדת

היקף ההשקעה בחברה 
 (*)מוחזקת 

 בדצמבר 31ליום   בדצמבר 31ליום  
  2012 2011  2012 2011  

 רדולאלפי  דולראלפי  %%  
      מוחזקות במישרין
  32,029 36,738  99.97%  99.97%ישראל   מ"מנועי בית שמש בע

          
        שאינן מוחזקות במישרין

LPO 99.97%  99.97%  סרביה  -  -  

BSEL USA Inc.  99.97% 99.97%  ארצות הברית -  -  
  

, וחות המאוחדיםהיקף ההשקעה בחברה מוחזקת במישרין מחושב כסכום נטו בהתבסס על הד  (*) 
המציגים בדוחות , של סך הנכסים בניכוי סך ההתחייבויות, המיוחס לבעלים של החברה האם

  .לרבות מוניטין, המאוחדים של החברה מידע כספי בגין החברה המוחזקת
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  זכויות במקרקעין  -   01באור 

  
 :הרכבה  .א

        
אשר ) 2060נת ת המסתיימות בשלתקופות שונו זכויות החכירה(ש מקרקעין בחכירה מהוונת "למב

  )אלפי דולר 3,200: 2011(אלפי דולר  3,128ש בסך "טרם נרשמו על שם מב
  .סיבות בירוקרטיות: לאי רישום זכויות הבעלות והחכירה בלשכת רישום מקרקעין ההסיב

  
  
  :דוח על המצב הכספיהצגה ב  .ב
  

  בדצמבר 31ליום   
  2012 2011 
  אלפי דולר  אלפי דולר  
      

  2,365  2,311  כוש קבוער
  835  817  ן להשקעה"נדל
  3,200  3,128  כ"סה

  
  
  :מפעל בבית שמש - בקרקע  ויות חכירהזכ  .ג

  

עם מינהל מקרקעי ישראל על חוזה חכירה מהוונת מחדש חתמה החברה  2011באוקטובר  14ביום 
הוא . שנה 49לתקופה בת  2011באפריל  1כנס לתוקף ביום נהחוזה החדש . ביחס למקרקעי המפעל

כחוכרת . אשר הקנה לחברה מעמד של חוכרת קרקע בלתי מהוונת, מחליף את חוזה החכירה הקודם
לצורך היוון זכויות החכירה של . של קרקע מהוונת תוכל החברה לפתח ביתר קלות את מקרקעיה

 1.4- פעמיים בסך של כ- היוון חדנדרשה החברה לשלם דמי , החברה לכל תקופת החכירה החדשה
 .2010בספטמבר  7דמי ההיוון שולמו ביום . $'מ
  

  .בלשכת רישום המקרקעין מ"בע ש"מבזכויות החכירה טרם נרשמו על שם 
  

או , ש תמכור את המקרקעין"במידה ומב, ש"ערב הפרטת מב, בהתאם להסכם עם מדינת ישראל
ש לשלם "ביהיה על מ, או תעשה בהם שימוש שאינו תעשייתי, תשכירם לשימוש שאינו תעשייתי
מחצית מההפרש בין התמורה נטו לבין שווי המקרקעין בספרים , למדינה במידה ויווצר לה רווח הון

  .2023בדצמבר  31תוקף תנאי זה הינו עד ליום . 58%- מוכפל ב 1992באוקטובר  31ליום 
  

העמידה ערבות לטובת מדינת ישראל לקיום , בעלת עניין בחברה - מ"חברת כלל תעשיות בע
  .יבות זו של החברההתחי
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   ן להשקעה"נדל   -   11באור 
  

  ן להשקעה של הקבוצה"השווי ההוגן של הנדל
  

  2011בדצמבר  31ליום   2012בדצמבר  31ליום  

 
  

עלות 
 שווי הוגן מופחתת

עלות 
 שווי הוגן מופחתת

 אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולראלפי דולר 
     

 11,102 835 81711,546ן להשקעה"נדל
 

  
יים  אשר הינם בעלי כישורים השווי ההוגן נקבע בהערכת שווי שבוצעה על ידי מעריכי שווי חיצונ

ביצעה הקבוצה מודלים , כמו כן. ן שהוערך"מקצועיים מוכרים וניסיון רב בנוגע למיקום וסוג הנדל
השווי . מודלים אלו נבחנו ואושרו על ידי מעריך שווי בלתי תלוי. ן להשקעה"כלכליים להערכת חלק מהנדל

כסים בין המוכר לקונה בעסקה בתנאי שוק לאחר ההוגן מייצג את הסכום ביום ההערכה לפיו יוחלפו הנ
השווי ההוגן נקבע בהתבסס . שהצדדים פעלו בתבונה ובזהירות ללא כפייה לפי תקני הערכות בינלאומיים

 : על
   

הכפוף לחכירה או לחוזים , ן דומה"השווי ההוגן נמדד בהתבסס על מחירים עדכניים בשוק פעיל לנדל
 .ת הבדלים אלותוך התאמה המשקפ, אחרים שונים

  
  

, השווי ההוגן של קרקע זו .דונם 152המקרקעין כוללים קרקע פנויה בשטח של , דונם 289שטח של   לחברה
) $ אלפי 12,500 - 2011($ אלפי  13,000הינה  2012 אוקטוברבהתאם להערכת שמאי שהתבצעה בחודש 

ל "והקרקע הנ, יה ולהשכרהל מבנים לתעש"ש תבנה על הקרקע הנ"הערכה זו הינה תחת ההנחה כי מב
לחוכר שיעשה שימוש בקרקע , )כך שלא תיווצר חבות כלפי המדינה(תוחכר בפני עצמה למטרה תעשייתית 

 . זו לצורך עסקיו
  

לצורך הפקת ) דונם 135 -2011(ן להשקעה "דונם לנדל 135-ייעדה החברה כדונם קרקע פנויה  152מתוך 
   .באופן יחסי לכלל השטח ושוויו נקבע, ן להשקעה"ג כנדלמוצ' מושכר לצד גשטח זה . דמי שכירות
 ג10ראה ביאור  למידע נוסף

  

  .ב31למידע בדבר שעבודים ראה ביאור 
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  רכוש קבוע  -   12 באור

  
  :ההרכב והתנועה  .א

   
  

    מכונות
ריהוט 
    וציוד

 סך הכל  אחר כלי רכב  וציוד  מבנים   קרקע  

 אלפי דולר אלפי דולר לראלפי דו אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר  
              -  עלות

  79,917  1,442  106  58,074  17,349  2,946  2012בינואר  1יתרה ליום 
  2,025  3  59  1,879  84  -  תוספות
  )41(  -  )41(  -  -  -  גריעות

              
  81,901  1,445  124  59,953  17,433  2,946  2012 בדצמבר 31יתרה ליום 

              
              -שנצבר  פחת
  61,998  1,359  72  45,945  14,041  581  2012בינואר  1רה ליום ית

 1,881  19  17  1,530  261  54  פחת השנה
  )39(  -  )39(  -  -  -  גריעות

              
  63,840  1,378  50  47,475  14,302  635  2012בדצמבר  31יתרה ליום 

              
              

              :עלות מופחתת

  18,061  67  74  12,478  3,131  2,311  2012בדצמבר  31יתרה ליום 

  
  

  
  

    מכונות 
ריהוט 
    וציוד

 סך הכל  אחר כלי רכב  וציוד  מבנים  ע קרק  

 אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר  
              -  עלות

  77,036  1,425  131  55,416  17,153  2,911  2011בינואר  1יתרה ליום 
  3,083  17  -  2,663  196  207  תוספות

  )172(  -  -  -  -  )172(  ן להשקעה"מעבר לנדל
  )30(  -  )25(  )5(  -  -  גריעות

        
  79,917  1,442  106  58,074  17,349  2,946  2011 בדצמבר 31יתרה ליום 

        
        -שנצבר  פחת

  60,173  1,338  83  44,431  13,787  534  2011בינואר  1יתרה ליום 
 1,855  21  14  1,519  254  47  פחת השנה
  -  -  -  -  -  -  ן להשקעה"מעבר לנדל

  )30(  -  )25(  )5(  -  -  גריעות

        
  61,998  1,359  72  45,945  14,041  581  2011בדצמבר  31יתרה ליום 

      
        

        :עלות מופחתת
  17,919  83  34  12,129  3,308  2,365  2011בדצמבר  31יתרה ליום 

       



  

  מ"בע) 1997(שמש אחזקות - מנועי בית
  באורים לדוחות הכספיים

26  

  
  )המשך( קבוערכוש   -  12 באור

  
  )המשך(:ההרכב והתנועה  .א      

  

  
קרקע 
  ומבנים

מכונות 
  כלי רכב  וציוד

ריהוט 
  סך  הכל אחרוציוד 

 אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולראלפי דולר  
 2012בדצמבר  31העלות ליום 

            :כוללת
            

תשלומים על חשבון רכישת רכוש 
  954  -  -  892  62  קבוע

  138  -  -  136  2  (*) נקי השקעהלאחר ניכוי מע

  16  -  -  16  -  רכוש קבוע בבנייה עצמית
            

 2011 בדצמבר 31העלות ליום 
  :כוללת

          

            
תשלומים על חשבון רכישת רכוש 

  383  10  -  340  26  קבוע

  4,052  71  -  3,647  334  (*)ה לאחר ניכוי מענקי השקע

 7 - -7-  רכוש קבוע בבנייה עצמית
  

מענקי ההשקעה . לאחר ניכוי מענקי השקעההינה  2012בדצמבר  31העלות הכוללת ליום    (*)
והם מופחתים מעלות הנכסים , נתקבלו או צפויים להתקבל בהתאם לחוק לעידוד השקעות הון

, תוכנית ההשקעות האחרונה הפעילה). ח2ראה באור (והפחת מחושב בהתאם , בגינם נתקבלו
ייצור של חלקי מנועי סילון בגין , 2010בדצמבר  27ביום י מרכז ההשקעות "אושרה ע
השקעות שבוצעו ח ל"אלפי ש 73,630שיפוץ ותיקון מנועים ומכלולים בהשקעה בסך , וטורבינות

  .מסך ההשקעה המאושרת 10%המענק הינו  .2010בינואר  1מיום 
  

דינת ישראל קיבלה הקבוצה מענקים מאת מ, 1959- ט"בהתאם לחוק עידוד השקעות הון התשי
המענקים מותלים בתנאים המחייבים את החברה לא לממש . בגין השקעותיה במפעלי החברה

ההנהלה צופה כי החברה תעמוד . ם ההשקעהואת השקעותיה לתקופה של שבעה שנים מי
  .לא תידרש להחזיר את המענקים כאמור ש"מבשכך , בתנאים כאמור

  
  :פרטים נוספים  .ב
  

  .10 רקרקעין ראה ביאולפרטים בדבר זכויות מ  
  

  :טחוןימשרד הבציוד של   .ג
  
, למעט הוצאות השבחתו, הציוד .של מדינת ישראל) כולל תא ניסוי(מחזיקה ומפעילה ציוד  ש"מב

  .הקבוצהשל  בדוחות הכספייםאינו רשום 
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  נכס בלתי מוחשי אחר נטו  -   13 באור

  

  :להלן ההרכב והתנועה בסעיף  .א
 

Risk Revenue 
Sharing 
Program 
 אלפי דולר

  עלות 
 201211,352בינואר  1יתרה ליום 

  -  רכישת נכסים בלתי מוחשיים
 11,352 2012 בדצמבר 31יתרה ליום 

  
  עלות

 11,352 2011בינואר  1יתרה ליום 
  -    רכישת נכסים בלתי מוחשיים

 11,352 2011בדצמבר  31יתרה ליום 
  

 :הפחתה שנצברה
 20121,761בינואר  1ליום  יתרה

 448הפחתה 
  20122,209בדצמבר  31יתרה ליום 

  
 :הפחתה שנצברה

 1,386  2011בינואר  1יתרה ליום 
 375 הפחתה

    1,761 2011בדצמבר  31יתרה ליום 
 עלות מופחתת

 20129,143בדצמבר  31יום ל
   

 9,591 2011בדצמבר  31ליום 
  

  
  :סים בלתי מוחשיים מוצגת בדוח רווח והפסד במסגרת הסעיפים הבאיםהפחתת נכ  .ב

  
  לשנה שהסתיימה 

 בדצמבר 31ביום 
  2012 2011 
 אלפי דולר אלפי דולר  
      

 375 448   והעיבודעלות המכירות 
    

  
  :נכסים בלתי מוחשיים מהותיים  .ג

  
 MTU AERO ENGINES GMBHש על זכרון דברים עם חברת "חתמה מב 2004באוגוסט  2בתאריך 

 RISK AND REVENUE SHARINGבדבר השתתפות בסיכון ובהכנסות של תוכנית , ")MTU: "להלן(
PROGRAM  307לייצור ומכירת מנוע PW י פראט אנד וויטני קנדה ו"המפותח ומיוצר ע- MTU 

עקרי תוכנית זו היא שההשתתפות בהשקעה בפיתוח  .DASSAULT FALCON 7Xלמטוס המנהלים 
, ש לספק חלקים בשיעור ההשתתפות לאורך חיי המנוע"המנוע ובהצטיידות לייצורו מחייבת את מב

, כמו כן. מההכנסות העתידיות ממכירת מנועים שלמים וחלקי החילוף 2.2%ש "וכנגד כך תקבל מב
וזאת , מאומדן עלות המנוע 0.6%ש לבלעדיות בייצור פריט נוסף למנוע בשיעור של "תזכה מב
י חלקה "ש שותפה באחריות ובחבויות הנגזרות מהתוכנית עפ"במקביל תהיה מב. מלאהבתמורה 
  .בזכויות
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  )המשך( נכס בלתי מוחשי אחר נטו  -   31 באור

  
  )המשך( :נכסים בלתי מוחשיים מהותיים  .ג
  

לבין , הפחתת ההשקעה הינה בהתאם ליחס שבין מכירות המנועים של הפרוייקט בתקופת החשבון
  .השנים הראשונות שלו 20- המנועים הצפויות מהפרוייקט בסך מכירות 

  

עבור גרסה נוספת של המנוע  RRSPעל עסקת המשך לעסקת  MTUש עם "חתמה מב 2010בשנת 
PW307 .רסה זו מהווה התאמת המנוע למטוס מנהלים נוסף יגLEARJET 85  של חברת

BOMBARDIER ש "ההשתתפות של מב עלות. 2013אשר אמור להיכנס לשירות בשנת , הקנדית
$ מיליון  1.45שולמו עד לתאריך הדוח הכספי  02.08.10 -מ החל $ מיליון  2.95בהשקעה זו עומד על 

 . $מיליון  0.5תשלומים שנתיים של  3 -היתרה תשולם ב
, $אלפי  2,738עיסקה זו קיבלה ביטוי בדוחות הכספיים באופן של רישום נכס והתחייבות בסך של 

  .ב14ראה ביאור 
  
  

   מתאגידים בנקאיים ונותני אשראי אחרים אשראי  -   41 באור
  

  הנמדדות בעלות מופחתתהרכב התחייבויות פיננסיות   .א
  

שיעור  
  ביתיר

 התחייבויות
 שוטפות

  התחייבויות 
 סך הכל לא שוטפות

בדצמבר 31ליום בדצמבר31ליוםשנתית   בדצמבר 31ליום    
 20122012 2011 2012  2011  2012  2011  
 אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר % 

      
משיכת יתר מתאגידים 

 2,994 4,637- -2.54,6372,994  בנקאיים
      

מתאגידים  הלוואות
 12,833 7,000 7,000 3.52,5005,8334,500  בנקאיים

      
 815 752 752 5.06363689  התחייבויות מאחרים 

      
 1,887 1,708 1,431 2.74674561,241  )ב(התחייבויות מאחרים 

      
אשראי מתאגידים כ "סה

בנקאיים ונותני אשראי 
 אחרים

  

7,667 9,346 6,430 9,183 14,097 18,529 
  

 ) 13אור ראה בי(בגין נכס בלתי מוחשי התחייבות מהוונת של זרם תשלומים צפוי היתרה כוללת   .ב
   .2.7%בריבית 

  
  ):Covenants(אמות מידה פיננסיות   .ג

  
אשר העמידו הלוואות , ש לשלושה תאגידים בנקאיים בישראל"במסגרת ההסכמים שבין מב

כל עוד התחייבויות , הבאות) Covenants(ש לעמוד באמות המידה הפיננסיות "התחייבה מב, ש"למב
  .מליון דולר 2- לא פחתה מש כלפי כל אחד מהתאגידים הבנקאיים "מב

  
ובניכוי נכסים לא מוחשיים למעט השקעה , בניכוי הלוואות לבעלים(היחס שבין ההון העצמי   .א

 .25%-לא יפחת בכל עת מ, למאזן) לעיל 13כאמור בבאור  RRSPבפרויקט 
  
 .)רווח תפעולי בתוספת הוצאות פחת( חיובי Ebitdaש תציג בכל שנה "מב  .ב
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 )המשך( י מתאגידים בנקאיים ונותני אשראי אחריםאשרא  -   41באור 

 
  )המשך( ):Covenants(אמות מידה פיננסיות   .ג

  
  .ש לכלל התאגידים הבנקאיים"מיתרת חובות מב 13%יעלה בכל שנה על  Ebitda - שעור ה  .ג
  

יהיו הבנקים זכאים לדרוש בטוחות , בכל מקרה של הפרת אחד התנאים המפורטים לעיל
ש לא "מול אחד מהתאגידים הבנקאיים נקבע כי אם מב. כפי שימצאו לנכון, ש"וערבויות ממב

יהיה הבנק רשאי להגדיל את , תעמיד לטובת הבנק בטחונות נוספים לשביעות רצון הבנק
  .למשך תקופת ההפרה, שיעור המרווח של הריבית שנקבעה בהסכם

  
נה לבנקים עילה תק, ל"ש והתאגידים הבנקאיים כי הפרת התנאים הנ"הוסכם בין מב

  .להעמדת האשראי לפרעון מיידי
  

ש מול תאגיד בנקאי כי לא תשלם דיבידנד ללא אישור מוקדם ומראש "כמו כן התחייבה מב
ש "יהיה על מב, ש"בנוסף לכך במקרה של שינוי במבנה השליטה הישיר הקיים במב. מהבנק

הזכות לדרוש את פרעון  ולבנק תעמוד במקרה כזה, להודיע על כך מראש לאותו תאגיד בנקאי
  .האשראי במלואו באופן מיידי

  
ש בכל אמות המידה הפיננסיות שנקבעו לה על ידי "עומדת מב 2012בדצמבר  31נכון ליום 

  .התאגידים הבנקאיים
  
  

   פרטים נוספים על ההתחייבויות השוטפות  -   15 באור
  

  :אחריםספקים ונותני שירותים   .א
  

  ההרכב  
  

  בדצמבר 31ליום   
  2012  2011  
  אלפי דולר  אלפי דולר  
      
  7,110  5,898  ות פתוחיםחשבונ

  41  -  המחאות לפרעון
  756  607  הוצאות לשלם

  6,505  7,907  
      

  
הקבוצה לא משלמת בגינה , ימים 90עד  60סחורות היא תקופת האשראי הניתנת בגין רכישת 

  .פת האשראי הקבועהתקובהקבוצה מנהלת תוכנית לפיה כל היתרות ישולמו  .ריבית
  

  
  :זכאים ויתרות זכות  .ב
  

  ההרכב  
  

  בדצמבר 31ליום   
  2012  2011  
  אלפי דולר  אלפי דולר  
      

  2,123  13  מוסדות ממשלתיים
  12  291  בעלי עניין 

  118  93  זכאים אחרים והוצאות לשלם
  -  15  שווי הוגן אופציות מימון

  -  19  שווי הוגן עסקאות פורוורד
  431  2,253  
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  )המשך( פרטים נוספים על ההתחייבויות השוטפות  -   51 באור

  
  מקדמות מלקוחות   .ג    

  
  ההרכב      
       

 בדצמבר 31ליום  
 2012 2011 
 אלפי דולר אלפי דולר 
   

 2,425 2,425 'חברה א
  935  774  ' חברה ב
 651 97'חברה ג
  230  -  'חברה ד
 172 304 אחרים

 3,600  4,413 

     

      
  ה מקבלת מקדמות מלקוחות עבור הזמנות מלקוחותקבוצה    

  
    

  
   דמי חכירה לשלם  -    61באור 

  
  הסדרי חכירה תפעולית  .א

  
  כללי  )1(

  
 אין לקבוצה. שנים 3לתקופות של כלי רכב  שלתפעולית  החכירהקבוצה התקשרה בהסדרי 

   .אופציה לרכישת הנכסים החכורים בתום תקופת החכירה
   .10באור קעות ממינהל מקרקעי ישראל ראה לעניין חכירת קר

  
  תשלומים שהוכרו כהוצאה  )2(
  

  לשנה שנסתיימה
 בדצמבר 31יום ב

2012  2011  

 אלפי דולר אלפי דולר 
   

 506  560 תשלומי חכירה מינימליים
  

התחייבויות לתשלומי חכירה מינימליים עתידיים בגין חכירות תפעוליות שאינן ניתנות   )3(
  וללביט

  
 בדצמבר 31יום ל

2012  2011  

 אלפי דולר אלפי דולר 
      

  169  187  במשך שנה אחת
  337  373   ושלישיתבשנה השנייה 

  560  506  
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  הטבות לעובדים  -   17באור 

  
  :ההרכב  .א
  

  בדצמבר 31ליום  

 2012  2011  

 אלפי דולר אלפי דולר 
   :גדרתהטבות לאחר סיום העסקה במסגרת תוכניות להטבה מו

 1,038 1,437התחייבות בגין פיצויי פרישה ופיטורין
  1,437  1,038  

    
    : הטבות עובד לטווח קצר

 1,835 2,331   משכורת וסוציאליות, שכר עבודה
 1,446 1,644  הטבות בגין חופשה

  3,975 3,281 
    

    הצגה בדוח על המצב 
    

  :התחייבויות בגין הטבות עובדים
 3,281 3,975)1(ג ראה סעיף  - שוטף

 1,038 1,437 לא שוטף
 5,412 4,319 

  
  
  הטבות לאחר סיום העסקה  .ב
  

 תוכניות להפקדה מוגדרת  )1(
 

 תוכניות בגין פיצויי פרישה ופיטורין
 

דיני העבודה וחוק פיצויי פיטורין בישראל מחייבים את החברה וחברות מאוחדות לשלם 
לרבות עובדים העוזבים את מקום העבודה תחת (רין או פרישה פיצויים לעובד בעת פיטו
מעביד מתבצע על פי -חישוב ההתחייבות בשל סיום יחסי עובד). נסיבות ספציפיות אחרות

יוצרת את הזכות , הסכם העסקה בתוקף ומבוסס על משכורת העובד אשר לדעת ההנהלה
 .לקבלת הפיצויים

 

לחוק פיצויי  14בודה והרווחה בהתאם לסעיף לחברה ולחברות מאוחדות אישור ממשרד הע
או בפוליסות בחברות /על פיו הפקדותיה השוטפות בקרנות פנסיה ו, 1963-ג''תשכ, פיטורין
. בגינם הופקדו הסכומים כאמור לעיל, פוטרות אותה מכל התחייבות נוספת לעובדים, ביטוח

בוצה לא תהיה מחויבות לק. מהשכר החודשי של עובדיה 8.33%' הקבוצה מפקידה בתכנית א
משפטית או משתמעת לשלם תשלומים נוספים אם לתכנית לא יהיו מספיק נכסים כדי לשלם 

 .את כל הטבות העובד המתייחסות לשירות העובד בתקופה השוטפת ובתקופות הקודמות
 

הסכום הכולל של ההוצאות שהוכרו ברווח והפסד בגין תוכניות להפקדה מוגדרת בשנה 
: 2010, אלפי דולר 77: 2011(אלפי דולר  133הינו סך של  2012בדצמבר  31ום שהסתיימה בי

  ).אלפי דולר 91
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  )המשך( הטבות לעובדים  -   17באור 

  
  )המשך(הטבות לאחר סיום העסקה   .ב
  

   תוכניות להטבה מוגדרת  )2( 
  
  כללי  )1(

  
  התחייבות בגין פיצויי פרישה ופיטורין

  
ין בישראל מחייבים את החברה וחברות מאוחדות דיני העבודה וחוק פיצויי פיטור

לרבות עובדים העוזבים את מקום (פיצויים לעובד בעת פיטורין או פרישה  לשלם
- ההתחייבות בשל סיום יחסי עובד חישוב). נסיבות ספציפיות אחרות העבודה תחת

, העובד האחרונה של משכורתההסכם העסקה בתוקף ומבוסס על  מעביד מתבצע על פי
וכן בהתחשב במספר שנות  לקבלת הפיצויים יוצרת את הזכות, לדעת ההנהלה, אשר

  .העבודה שלו
  

 תהערכה האקטואריה. המחויבות האמורה חושבה תוך שימוש בהערכה אקטוארית
הערך . חבר אגודת האקטוארים בישראל, .Alan Dubin F.S.A Ltdבוצעה על ידי 

המתייחסות של שירות שוטף ושירותי הנוכחי של המחויבות להטבה מוגדרת והעלויות 
  .נמדדו תוך שימוש בשיטת יחידת הזכאות החזויה, עבר

  
   לתום תקופת הדיווחההנחות האקטואריות העיקריות   )2(

  
 בדצמבר 31ליום 

2012  2011  
% % 

      

 4.91 4.59 נומינלי, ההיווןרי שיעו
 2.06 2.10 ריאלית, שיעורי התשואה החזויים לגבי נכסי התוכנית

 2.00 2.00  ריאלית, שיעורי העלאות משכורות חזויים
 5-20 5-20  שיעורי תחלופה ועזיבה

  
על  ההנחות בדבר שיעור התמותה העתידי מבוססות על נתונים סטטיסטיים שפורסמו

  .2007-3-6חוזר פנסיה , ף שוק ההוןידי  אג
  

ב תאגידיות באיכות קיומו של שוק עמוק באגרות חו- עד לסיום בחינת קיומו או אי
גבוהה עושה הקבוצה שימוש בשיעור היוון המתאים לתשואות השוק על אגרות חוב 

  .ממשלתיות
  

ל תקבע כי קיים בישראל שוק עמוק באגרות חוב תאגידיות באיכות "אם הבחינה הנ
יהיה על הקבוצה להציג מחדש את סכומי המחויבויות תוך שימוש בשיעור , גבוהה

  .AAואות השוק על אגרות חוב תאגידיות בדירוג היוון המתאים לתש
  

הקבוצה אינה צופה כי , במידה וייקבע שימוש בשיעור היוון של אגרות חוב תאגידיות
  .תהיה לכך השפעה מהותית על דוחותיה הכספיים של הקבוצה

  

שיעור ריבית של אגרות חוב של שיעור התשואה החזוי על נכסי תוכנית מבוסס על 
  .ממשלת ישראל
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 )המשך( הטבות לעובדים  -   17באור 

 
  )המשך(הטבות לאחר סיום העסקה   .ב    

  
  )המשך(תוכניות להטבה מוגדרת   )2(      

  
  בגין תוכניות הטבה מוגדרת  סכומים שהוכרו בדוח רווח והפסד  )3(

  

  בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום  

  2012 2011 2010  

 אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר  
        

 423 443 413שירות שוטףעלות 
 375 400 362עלות ריבית

 )309( )343( )284(על נכסי התוכנית חזויה תשואה
491 500 489 

   
     :ההוצאה נכללה בסעיפים הבאים

 447 453 448  עלות המכר
 14 16 18  הוצאות מכירה

 28 31 25  הוצאות הנהלה וכלליות
  491  500  489 
       

    
  הטבה מוגדרתתוכנית בגין  ערך הנוכחי של המחויבותהתנועה ב  )4(

 

  בדצמבר 31ליום  
 2012 2011 
 אלפי דולר אלפי דולר 

    
 8,308 8,155  יתרת פתיחה

 443 413עלות שירות שוטף
 400 362עלות ריבית
 )109( 436אקטואריים) רווחים( הפסדים

 )627( 210הפרשי שער 
 )260( )372(  הטבות ששולמו
 8,155 9,204יתרת סגירה

  
  זכות שיפוי שהוכרה כנכס/  שווי ההוגן של נכסי תוכניתהתנועה ב  )5(

  
  בדצמבר 31ליום  
 2012 2011 
 אלפי דולר אלפי דולר 

    
 7,767 7,117יתרת פתיחה

 343 284תשואה חזויה על נכסי התוכנית
 )542( 224אקטואריים )הפסדים(רווחים 

 )577( 180הפרשי שער 
 230 212הפקדות על ידי המעסיק

 )104( )250(הטבות ששולמו
 7,117 7,767יתרת סגירה 
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 )המשך( הטבות לעובדים  -   17באור 

 
  )המשך(הטבות לאחר סיום העסקה   .ב    

  
  )המשך( מוגדרתתוכניות להטבה   )2(        

  
והשווי ההוגן של  מחויבות בגין תכנית להטבה המוגדרתהתאמת הערך הנוכחי של ה  )6( 

  וההתחייבויות שהוכרו במאזן לנכסים נכסי התוכנית
  לשנה שנסתיימה 
  בדצמבר 31ביום  
 2012 2011 
 אלפי דולר אלפי דולר 
   

 8,155 9,204 תוממומניות ערך נוכחי של מחויבו
 7,117 7,767 לרבות זכויות לשיפוי שווי הוגן של נכסי התוכניות

   
 1,038 1,437 מחויבויות בלתי ממומנותערך נוכחי של 

  
 תוכנית וזכויות לשיפוי תשואה בפועל על נכסי  )7(

  
  לשנה שנסתיימה 
  בדצמבר 31ביום  
 2012 2011 
 אלפי דולר אלפי דולר 
   

 343 284  תשואה חזויה על נכסי תוכנית
 )542( 224  אקטוארים) הפסדים(רווחים 

 )199( 508  תשואה בפועל על נכסי תוכנית
  

   רווח כולל אחררווחים והפסדים אקטואריים שנזקפו ל  )8( 
  
  בדצמבר 31ליום   
  2012 2011 
 הפסד 

  אקטוארי
  הפסד

  אקטוארי
  אלפי דולר  אלפי דולר 

    
 )160( 271בינואר 1סכום נצבר ליום 

 431 211סכומים שהוכרו במשך התקופה
 271 482בדצמבר 31סכום נצבר ליום 

  
  

   הבאה בשנהגילוי לגבי האומדן הטוב ביותר לגבי ההפקדות החזויות   )9(
  

הפקדות הקבוצה לתוכניות הטבה מוגדרת במהלך השנה הקרובה צפויות להסתכם 
  . אלפי דולר 422לסך של 
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  )המשך( הטבות לעובדים  -   17באור 

  
  
  הטבות עובדים לזמן קצר  .ג

  
  ההרכב  )1(

  בדצמבר 31ליום  
 2012 2011  
 אלפי דולר אלפי דולר 
   

 1,836 2,331  וסוציאליותמשכורת , שכר עבודה
 1,446 1,644  זכאות לפיצוי בגין היעדרויות לטווח קצר 

 3,281 3,975  כ "סה
    

  
  מידע נוסף  )2( 

  
  ימי חופשה בתשלום

  

זכאים עובדי הקבוצה למספר ימי חופשה , 1951 - א "בהתאם לחוק חופשה שנתית התשי
בהתאם לחוק האמור ותוספת לו שנקבעה בהסכם בין הקבוצה . בגין כל שנת עבודה בתשלום
  .מספר ימי הופשה בשנה להם זכאי כל עובד נקבעים בהתאם לוותק של אותו עובד, לעובדים

  
  

  מסים על הכנסה  -   18באור 
  
  יתרות מסים נדחים  .א

  
  כדלהלן מפורטיםמס נדחה ) התחייבויות( נכסיהרכב   

 
 

 1ום יתרה לי 
  2012בינואר 

הוכר ברווח 
 והפסד

הוכר בהון 
 עצמי

שינויים 
בשיעורי 
 המס

 31יתרה ליום 
 2012בדצמבר 

  אלפי דולר  אלפי דולר  אלפי דולר  אלפי דולר  אלפי דולר  
       ם זמנייםהפרשי

 )1,137( - -)48()1,089(  רכוש קבוע
 990 - 72820953 הפרשים אחרים זמניים

 )361(16153 - )147( 
      

     הפסדים והטבות מס שלא נוצלו
 1,241 - -)148(1,389 הפסדים לצרכי מס

 1,389)148(- - 1,241 
     -  

 1,094 - 1,0281353סך כל
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 )המשך( מסים על הכנסה  -   18באור 

 
  )המשך(יתרות מסים נדחים   .א

  
  מס נדחה מפורטים כדלהלן) התחייבויות(הרכב נכסי 

 
 

 1רה ליום ית
  2011בינואר 

הוכר ברווח 
 והפסד

הוכר בהון 
 עצמי

שינויים 
בשיעורי 
 המס

 31יתרה ליום 
2011בדצמבר 

  אלפי דולר  אלפי דולר  אלפי דולר  אלפי דולר  אלפי דולר  
       ם זמנייםהפרשי

 )1,089( )122( -)325()642(רכוש קבוע
 728 57 5542097אחרות התחייבויות פיננסיות

 )88()305(97 )65( )361( 
      

     הפסדים והטבות מס שלא נוצלו
 1,389 75 -1,103211  הפסדים לצרכי מס

 1,103211- 75 1,389 
       

 1,028 10 97)94(1,015סך כל
       
  

  :כדלקמן דוח על המצב הכספימסים נדחים מוצגים ב
  בדצמבר 31ליום 

2012 2011 
 אלפי דולר אלפי דולר

  
 1,028   1,094   )1(נכסי מסים נדחים -בנכסים לא שוטפים                               

    
  
היפוך להקבוצה הכנסה חייבת בעתיד מעבר נכון למועד הדוחות הכספיים , בהתבסס על צבר הזמנות הקיים  )1(

  . הפרשי עיתוי חייבים במס
  

  מס נדחה ינכס סכומים שלא הוכרו בגינם  .ב
  

  בדצמבר 31ליום 
2012 2011 

 אלפי דולר אלפי דולר
  

 30,755 30,765הפסדים עסקיים לצרכי מס
   

  
  מועדי פקיעה

  
ניצול ההפרשים ולההפסדים לצרכי מס בהתאם לחוקי המס הקיימים לא קיים מועד פקיעה לניצול 

  .הזמניים הניתנים לניכוי
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 )המשך( מסים על הכנסה  -   18באור 

  
  :ברווח והפסד מסים על הכנסה שהוכרו) הכנסות(אות הוצ  .ג
  

  בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום  
  2012 2011 2010  
  אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר  

     
     מסים שוטפים

 - - 114  מסים שוטפיםהוצאות 
     
 - - 114שוטפיםכ מסים "סה

     
   מסים נדחים

חים בגין יצירתם והיפוכם של הכנסות מסים נד
 111 305 )161( הפרשים זמניים

 )21( )10( -  התאמות מסים נדחים בגין שינוי שיעור המס
) ביטול הפחתה(הנובעת מהפחתה ) הכנסה(הוצאה 

 )19( )211( 148 של נכס מס נדחה
    

 71 84 )13(כ מסים נדחים"סה
    

 71 84 101מס כ הוצאות"סה
     

  
  ס האפקטיביהמ  .ד
  

  בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום   

  2012 2011 2010  

  אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר  
        

 1,093 1,372 5,338רווח מפעילויות נמשכות
    

 1,093 1,372 5,338ים על הכנסה כ רווח לפני מס"סה
    

 25% 24% 25%שיעור מס סטטוטורי
    

 273 329 1,335סטטוטוריהוצאות מס לפי שיעור מס 
    

   :במס בגין) חיסכון(תוספת 
 36 )574( 252הכנסות פטורות

 154 54 40הוצאות שאינן מותרות בניכוי
 )63(  406  )65(  הפרשי עיתוי שבגינם לא נזקף נכס מס

 )21( 10 -  המס שעוריהתאמות עקב שינויים ב
בגינם  הוכרוהפסדים והטבות לצורכי מס שלא 

 )288( 142 148  מסים נדחיםסי נכ
בגינם  הוכרוהפסדים והטבות לצורכי מס שלא 

אשר הוכרו בגינם מסים , בעבר מסים נדחיםנכסי 
 )20( )283( )1,609( נדחים בתקופת הדיווח 

בדוח רווח  וכ מסים על הכנסה כפי שהוצג"סה
 71 84 101 והפסד
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 )המשך( מסים על הכנסה  -   18באור 

  
  ףמידע נוס  .ו

  
   .2007 שומות מס סופיות עד וכולל שנת המס קוימוה מאוחדת לחברו החברל  .1
  
תיאומים בשל (חוק מס הכנסה , עבר בכנסת בקריאה שלישית 2008בפברואר  26ביום   .2

לפיו , )"התיקון" -להלן( 2008 - ח"התשס, )הגבלת תקופת התחולה) (20' תיקון מס) (אינפלציה
לא  2008ומשנת המס , 2007ל אינפלציה תסתיים בשנת המס תחולתו של חוק התיאומים בש

  . למעט הוראות המעבר שמטרתן למנוע עיוותים בחישובי המס, יחולו עוד הוראות החוק
  

לא תחושב עוד התאמה של ההכנסות לצרכי מס , ואילך 2008בשנת המס , בהתאם לתיקון  
הפחת על נכסים קבועים ושל  תופסק ההצמדה למדד של סכומי, כן-כמו. לבסיס מדידה ריאלי

באופן שסכומים אלה יתואמו עד למדד של סוף שנת , סכומי הפסדים מועברים לצרכי מס
  .והצמדתם למדד תיפסק ממועד זה ואילך, 2007המס 

התפרסמו המלצותיה של הועדה לשינוי כלכלי חברתי בראשותו של  2011לספטמבר  26ביום   .3
פורסם החוק לשינוי נטל המס   2011 בדצמבר 6ביום , ותיהןבעקב. פרופסור מנואל טרכטנברג

לאחר שאושר יום , המבוסס על המלצות פרק המיסוי של ועדת טרכטנברג) תיקוני חקיקה(
  .קודם לכן בקריאה שלישית בכנסת ישראל

  :להלן עיקרי השינויים בחוק החדש בתחום המיסוי לחברות  
ובות במס הכנסה ובמס חברות החל משנת ביטול הפחתות שהיו מתוכננות בשנים הקר  .1

2012.  
  .25%לשיעור של  2012העלאת מס החברות בשנת   .2
  .לעיל 2העלאת שיעורי מס רווחי הון ומס שבח לשיעור המפורט בסעיף   .3

   
  

  התחייבויות תלויות  -   19 באור
  

עורבת בהם בוררות או הליכים משפטיים אחרים אשר החברה מ, החברה אינה צד לכל תביעה משפטית
יצוינו עם . אשר הינם מהותיים לחברה לרבות תביעות מרשויות ממשלתיות ואחרות, כתובעת או כנתבעת
   :זאת ההליכים הבאים

  
ש בהליך המתנהל בבית משפט גרמני שבו האן "מאת חברת האן הליקופטר כנגד מב' הודעת צד ג  .1

ש ביצעה כקבלן משנה "מב. והושבת נתבעת על ידי לקוח בגין אחזקה לקויה של מסוק אשר התחמם
התביעה . יורו בתוספת הוצאות 90,000-גובה התביעה כ. עבור האן אחזקה ותיקון של מנוע המסוק

מומחים מטעם .  2011ש בסוף חודש אוקטובר "מתנהלת מזה זמן ומסמכי התביעה נמסרו למב
כי לא הטיפול במנוע מצד שבחנו את הטענות משוכנעים ) וכן מטעם האן ומטעם יצרן המנוע(ש "מב
 more(על כן סבורה החברה כי מדובר במחוייבות שצפוי . אלא רשלנות טייס הלקוח, ש גרם לנזק"מב

likely than not ( ליישובה של החברה שימוש במשאבים כלכלייםכי לא יידרש ) מלבד הוצאות
     .)במקרה הצורך, שוטפות לייצוג החברה

    
  .וחות הכספייםלפיכך לא הוכרה הפרשה בד  

  
הגישה רשות ניירות הערך ערעור לבית המשפט העליון על החלטת בית  2012בספטמבר  24ביום   .2

ח בגין הליכי "ש 107,250עיצום כספי בסך ביטול הל) המחלקה הכלכלית(אביב -המשפט המחוזי בתל
ם בתיק ועל הרשות הגישה סיכומי. 2009דיווח לקויים בדבר מינויו של דירקטור חיצוני בשנת 

החברה מאמינה כי פסק הדין שעליו הוגש . החברה להגיש סיכומי תשובה בשבועות הקרובים
ומכל מקום מעריכה כי אין מדובר במחוייבות שצפוי , הערעור יעמוד על תילו בבית המשפט העליון

 . כי יידרש שימוש במשאבים כלכליים של החברה ליישובה
     

  .הכספיים לפיכך לא הוכרה הפרשה בדוחות  
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  הון מניות ופרמיה על המניות  -   20 באור
  
  הון רשום  .א
  

  בדצמבר 31ליום  
 2012 2011 
 מניותאלפי  מניותאלפי  

     
  10,000  10,000   א"ח כ"ש 1. נ.ע-ב' מניות רגילות א

    
  10,000  10,000  

    
  
  :הון מונפק  .ב
  

  פרמיה על המניות  הון המניות  מספר המניות 

  בדצמבר 31ליום   בדצמבר 31ליום   בדצמבר 31ום לי 

 2012 2011 2012 2011 2012 2011 
 אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר  באלפיםבאלפים 

              
 -' מניות רגילות א
 10,005  10,005  1,909  1,909   6,750  6,750   שנפרעו במלואן

        
   ח"ש 1אלפי מניות בנות  383ש בכמות של "קיימת החזקה הדדית בין החברה למב

  
  הזכויות הנלוות למניות  .ג
  

  .מניות רגילות מקנות למחזיק בהן זכות הצבעה וזכות לקבלת דיבידנדים  
  
  תנועה בהון המניות הנפרע במלואו  .ד
  
 

מספר 
  הון מניות   המניות

פרמיה על 
  המניות 

מניות החברה 
המוחזקות על 
/ ידי החברה

  חברה מאוחדת
 אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולרבאלפים 
     
     
     
     

 )1,017(  10,005  1,909 6,750  2012בינואר1יתרה ליום
      

  
  

  דיבידנדים  -   21 באור
  

  חלוקת דיבידנדים במזומן 
  

אלפי  1,401 -אלפי דולר 376שולם לבעלי המניות הרגילות של החברה דיבידנד בסך  2012במרץ  28ביום 
  )ח "ש 0.22 ,דולר 0.06:בידנד למניהיד(ח "ש
  

אלפי  1,485 -אלפי דולר  399סך דיבידנד בש "של מב הרגילות יהשולם לבעלי מניות 2012במרץ  28ביום 
  .ח"ש
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     יבודוהעעלות המכירות   -   22באור 
  

  בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום   
  2012  2011  2010  
  לפי דולרא  אלפי דולר  אלפי דולר  
        :ההרכב

        
 12,380  19,323  24,188  ומרים שימוש בח

 20,892  24,474  25,398   שכר עבודה והוצאות נלוות
 9,067  10,481  11,488  אחרותהוצאות ייצור 
  2,246  2,213  2,314   פחת והפחתות

  63,388 56,491 44,585 
       ):עלייה(ירידה 

 )731(  )3,666(  )1,063(  במלאי תוצרת בתהליך
 1,725 1,414 )301(  במלאי תוצרת גמורה

  )1,364( )2,252(  994 
       

 )43( )45( )100(  יצור כלים ומתקניםשל זקיפה לרכוש קבוע -בניכוי 
     
  61,924  54,194  45,536 

      
  
  

  הוצאות מכירה ושיווק  -   23באור 
  

  בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום   
  2012  2011  2010  
  אלפי דולר  אלפי דולר  פי דולראל  

        :ההרכב
        

 637  627  709   שכר עבודה והוצאות נלוות
 618  518  778  עמלות מכירה
 2  -  -   פחת והפחתות

 57  67  65  וקידום מכירות, שיווק, יעוץ
  -  -  90  תמלוגים

 488  485  594  הוצאות אחרות
  2,236  1,697  1,802 
        

  
  וכלליותהוצאות הנהלה   -   24באור 

  
  בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום   
  2012  2011  2010  
  אלפי דולר  אלפי דולר  אלפי דולר  

        :ההרכב
        

 1,247  1,312  1,436   שכר עבודה והוצאות נלוות
 639  728  944  דמי ניהול לבעל עניין
 123  124  119  שרותים מקצועיים

 26  20  19   פחת והפחתות
 593  611  421  הוצאות אחרות

  2,939  2,795  2,628 
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  הוצאות אחרות/ הכנסות   -   25באור 

  
  בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום  
 2012  2011   2010   

  אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר 
     

     הכנסות אחרות  .א

     

  )106(  )124(  )361(  ן להשקעה"הכנסות מנדל
 )12( )3( )14(רכוש קבוע ממימושהון  רווח
 )42( )13( )12(  אחר

  )387( )140( )160( 
    

   הוצאות אחרות  .ב
   

 - 61-  הפסד הון ממימוש רכוש קבוע 
 18 32  אחר

  363 18 
1  

 

 
 

 

  )384( )77( )142( 
  
  

  מימון הכנסות  -   26באור 
  

  בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום   
  2012  2011   2010  
  אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר  
    

 44 143 27הכנסות ריבית 
 522 363 146  אחרות

 566 506 173  מימוןכ הכנסות "סה
  

   
  הוצאות מימון  -   27באור 

  
  בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום   
  2012  2011   2010  

  אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר  
    

 853 759 668  הוצאות ריבית 
שווי בפיננסיות שינויים בשווי ההוגן של התחייבויות 

 77 176הוגן דרך רווח והפסד
 318 348 141  אחרות 

 1,248 1,113 826  מימון כ הוצאות"סה
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  מכשירים פיננסיים  -   28 באור

  
  מדיניות ניהול ההון  .א

  
עסק "להתקיים כוישויות הקבוצה תוכלנה להמשיך הונה על מנת להבטיח כי הקבוצה מנהלת את 

שימור יחס הון לחוב  וזאת באמצעות ,מחזיקים בהונה העצמיל ההתשואה ש העצמתתוך  "חי
  .2011לא חלו שינויים במדיניות ניהול ההון של הקבוצה ביחס לשנת  2012בשנת . יטבימ
  

מזומנים בניכוי  14כולל את ההלוואות המתוארות בבאור ה, נטו מבנה ההון של החברה מורכב מחוב
  . קרנות הון ויתרות עודפים כמתואר בדוח על השינויים בהון, הון מונפקהכולל וההון ושווי מזומנים 

  
  מינוףיחס 

  
ה בוחנת את עלות הנהלה, כחלק מסקירה זו. שנתיאת מבנה ההון על בסיס  סוקרת הקבוצה הנהלת

   .ההון ואת הסיכונים הנלווים לכל סוג של הון
  

   :השנהיחס המינוף לתום 
  בדצמבר 31ליום  
 2012  2011 
 אלפי דולר לראלפי דו 
   

 18,529  13,820  )1(חוב 
 )536(  )200(  מזומנים ושווי מזומנים

 17,993  16,617  חוב נטו
 32,051  36,732  )2(הון 

   
 59.5%  37.0%  הוןלמול  חוב נטויחס 

  
  .14בבאור כמפורט , ארוךלזמן חוב מוגדר כהלוואות לזמן קצר ו  )1(
 .של הקבוצה המנוהלים כהון רנות ההוןקקבוצות ההון וכולל את כל ההון   )2(
  

  עיקרי המדיניות החשבונאית  .ב
  

בסיס המדידה , התנאים להכרהכולל , פרטים לגבי עיקרי המדיניות החשבונאית והשיטות שאומצו
התחייבויות , נכסים פיננסייםכל קבוצה של ל ביחסהבסיס לפיו הוכרו ההכנסות וההוצאות ו

   .2בבאור  מובאים ,הוןפיננסיות ומכשירי 
      

  מטרות ניהול סיכונים פיננסיים  .ג
  

מאפשרת גישה לשווקים , מחלקת הכספים של הקבוצה מספקת שירותים לפעילות העסקית
מפקחת ומנהלת את הסיכונים הפיננסיים הקשורים לפעילויות , פיננסיים מקומיים ובינלאומיים

  . רמתם ועוצמתםסיכונים לפי ל ההחשיפמידת דוחות פנימיים המנתחים את  הקבוצה באמצעות
  

סיכון , שווי הוגן בגין שיעור ריביתסיכון , כוללים סיכון מטבע(סיכונים אלה כוללים סיכוני שוק 
  .סיכון נזילותו סיכון אשראי, )וסיכון תזרים מזומנים בגין שיעור ריבית מחיר

  

נגזרים על מנת לגדר י שימוש במכשירים פיננסיים "ל ע"השפעת הסיכונים הנאת הקבוצה מפחיתה 
השימוש במכשירים פיננסיים נגזרים נעשה בהתאם למדיניות הקבוצה . את החשיפות לסיכונים

  .י הדירקטוריון"שאושרה ע
  
  סיכון שוק  .ד
  

השקל מול חליפין של לסיכונים פיננסיים של שינוי בשערי בעיקר פעילות הקבוצה חושפת אותה 
 .שוק אחראו סיכון /ו) להלן 2סעיף  ראה(רי ריבית ועים בששינוייאו /ו) להלן 1סעיף  ראה( הדולר

נכון  ,שוקלסיכוני שלה מכשירים פיננסיים נגזרים על מנת לנהל את החשיפות חזיקה ההקבוצה 
  .לתאריך הדוח על המצב הכספי לחברה יתרות לא מהותיות של נגזרים
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  )המשך( מכשירים פיננסיים  -   28 באור

  
  )המשך(סיכון שוק   .ד

  
   סיכון מטבע  .1
  

חשיפה  נוצרת, כתוצאה מכך. )הוצאות שכר - בעיקר ( בשקלים הנקובותהוצאות  קבוצהל
ניהול סיכונים י מדיניות "מנוהלת ע המטבעהחשיפה לסיכון . חליפין יבשערתנודות ל

  .מאושרת
  

בחשיפה לסיכון מטבע או בדרך בה הקבוצה מנהלת או מהותי לא חל שינוי  2012במהלך שנת 
  .ת את הסיכוןמודד

  
הנכסים וההתחייבויות הכספיים של הקבוצה הנקובים במטבע חוץ הפנקסניים של  הערכים
  :כדלקמן הינם

  

  נכסים  התחייבויות  נטו התחייבויות 

  בדצמבר 31ליום   בדצמבר 31ליום    בדצמבר 31ליום  
 2012 2011 2012  2011  2012  2011  

 אלפי דולר אלפי דולר לראלפי דו אלפי דולר  אלפי דולראלפי דולר 
        

  6,578  6,941  )10,739(  )11,310(  )4,161(  )4,369(  שקלים חדשים
  258  249  )747(  )534(  )489(  )285(  אחר

  
   ניתוח רגישות של מטבע חוץ

  
  .השקלחשופה בעיקר למטבע  החברה

 5%-ק במתחז דולרמספר חיובי בטבלה מציין עליה ברווח או ההפסד לאחר מס כאשר מטבע 
 הדולראו ירידה ברווח או ההפסד לאחר מס כאשר מטבע , ביחס למטבע הרלוונטי  10% -ו

  .ביחס למטבע הרלוונטי 10%  - ו 5%- נחלש ב
  

  שקלהשפעת ה 

  בדצמבר 31ליום  

 20122011 
 דולראלפי דולראלפי  

    שיעור השינוי
-10%  437  416  

5%-  218  208  
+5% )218(  )208(  

+10%  )437(  )416(  
  
 סיכון ריבית   .2
  

בשיעורי ריביות קבועות  לוותבקבוצה  חברותהקבוצה חשופה לסיכון ריבית מכיוון ש
יחס מתאים בין הלוואות  באמצעות שמירה על הקבוצה ל ידיהסיכון מנוהל ע. ומשתנות

   ,בריבית משתנה להלוואות בריבית קבועה
  

  ריביתה שיעוריניתוח רגישות 
  

בדבר התחייבויות נושאות ריבית משתנה הוכן תחת ההנחה כי סכום  ניתוח הרגישות
בנוגע לסיכון דיווח  לשם. עמד לאורך כל שנת הדיווח לתום תקופת הדיווחההתחייבות 

נעשה שימוש בשיעור עלייה או ירידה , שיעורי ריבית באופן פנימי לאנשי המפתח הניהוליים
  .לה לגבי שינוי אפשרי סביר בשיעורי ריביתבסיס המייצג את הערכת ההנה , 20%-ו 10%של 
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 )המשך( מכשירים פיננסיים  -   28באור 
  

  )המשך( סיכון שוק  .ג
  

ושאר הפרמטרים היו נשארים  20%- ו 10% - קטנים ב/בהנחה ששיעורי הריבית היו גדלים
  .בהתאמהאלפי דולר   67-ו 34הינה  2012בדצמבר  31ההשפעה לאחר מס ליום , קבועים

  
  חירי חומרי גלםסיכוני מ  .3
  

, אלומיניום, פלדה: ה הם מתכות שונות כגוןקבוצחומרי הגלם העיקריים שבהם משתמשת ה
חלק מחומרי הגלם וחלק .טיטניום וסגסוגות שונות בעיקר על בסיס ניקל כרום וקובלט

חלק משמעותי אחר מחומרי הגלם נרכש . מהותי מחלקי החילוף מסופקים על ידי הלקוחות
במחיר המאושר על ידי הלקוח , מן הלקוח או מספקים המאושרים על ידוש "על ידי מב

, במרבית המקרים, שינוי במחיר חומר הגלם יביא. ומתומחר בהתאם למחיר המכירה ללקוח
, על כן. או לפיצוי בגין עליית מחיר חומרי גלם בדיעבד, לשינוי מחיר המכירה במתאם גבוה

בתקופות שבהן , אף על פי כן. נמוך יחסית, רי הגלםהסיכון לחברה הנובע משינוי מחירי חומ
כפי שקרה (עלול להיווצר מצב , יש פערי ביקוש והיצע גבוהים למרות שסיכון המחיר נמוך

  .שחלות דחיות במועדי אספקת חומר הגלם העלולות לגרום לדחיות במכירות) בעבר
  

  ניהול סיכון אשראי   .ה
  

  .לקוחות 7ראה באור 
  

  נזילותניהול סיכון   .ו
  

אשר קבע תוכנית עבודה מתאימה , האחריות הסופית לניהול סיכון נזילות חלה על הדירקטוריון
בטווח הבינוני , לניהול סיכון נזילות ביחס לדרישות ההנהלה לגבי מימון ונזילות בטווח הקצר

אמצעים , י שמירה על קרנות מתאימות"הקבוצה מנהלת את סיכון הנזילות ע. ובטווח הארוך
י פיקוח מתמשך על תזרימי המזומנים בפועל ואלו הצפויים והתאמת "ע, נקאיים ואמצעי הלוואהב

  . מאפייני הבשלה של נכסים והתחייבויות פיננסים
  

  טבלאות סיכון ריבית ונזילות
  

   התחייבויות פיננסיות שאינן מהוות מכשירים פיננסיים נגזרים
  

זיים הנותרים של הקבוצה בגין התחייבויות הטבלאות הבאות מפרטות את מועדי הפירעון החו
הטבלאות נערכו בהתבסס על תזרימי המזומנים . אשר אינן מהוות מכשיר פיננסי נגזר, פיננסיות

הבלתי מהוונים של ההתחייבויות הפיננסיות בהתבסס על המועד המוקדם ביותר בו הקבוצה עשויה 
  .בית והן בגין קרןהטבלה כוללת תזרימים הן בגין רי. להידרש לפרוע אותן

  
שיעור 
ריבית 
 תאפקטיבי
  ממוצע

שנה 
  ראשונה

  שנה
  שניה

שנה 
 שלישית

שנה 
  רביעית

שנה 
חמישית 
  סך כל   ומעלה

 אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר דולר אלפי אלפי דולר  %
2012               

מכשירים נושאי ריבית 
  9,376  -  252  1,017  1,546  6,561  2.11  משתנה

שירים נושאי ריבית מכ
  5,203  614  519  1,312  1,357  1,401  4.89  קבועה

    7,962  2,903  2,329  771  614  14,579  

2011        
מכשירים נושאי ריבית 

  13,044  252  1,019  1,551  1,923  8,299  2.31  משתנה
מכשירים נושאי ריבית 

  6,651  1,133  1,312  1,357  1,402  1,447  4.86  קבועה

   9,746  3,325  2,908  2,331  1,385  19,695  
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  מכשירים פיננסיים  -   28באור 

  
  שווי הוגן   .ז

  
   מכשירים פיננסיים שאינם מוצגים בדוח על המצב הכספי בשווי הוגן

  

כי ערכם הפנקסני של הנכסים וההתחייבויות הפיננסיים המוצגים בעלות מופחתת סבורה הקבוצה 
  .וים ההוגןהפנקסני לשובדוחות הכספיים זהה בקירוב 

  
  

  מגזרידיווח   -   29 באור
  

  :כללי  .א

 
 נסקרים אשר, הקבוצה מרכיבי אודות הפנימיים הדיווחים בסיס על מזוהים תפעוליים מגזרים
 משאבים הקצאת לצורך הקבוצה של הראשי התפעוליות ההחלטות מקבל ידי- על סדיר באופן

 התפעולי ההחלטות למקבל רתהמועב הדיווחים מערכת .התפעוליים המגזרים ביצועי והערכת
 על מתבססת התפעוליים המגזרים ביצועי והערכת משאבים הקצאת לצורך ,קבוצהה של הראשי
, במסגרת זו .סיטונאיים, קמעונאיים שווקים: והינה .גיאוגרפיים אזורים/קווי מוצר ושירות בסיסי

וצרים בתהליכים אשר רוכשים מוצרים המי, קובצו נתוני מכירות ללקוחות מתחומי התעשייה
  .זהים

הפער בין סך תוצאות  המגזר לבין סך הרווח  .לפני מס של כל מגזרתוצאות המגזר מהוות את הרווח 
  .המאוחד של החברה נובע בגין הוצאות שאינן מוקצות למגזרים

  
  :IFRS 8-להלן מפורטים מגזרי הפעילות של החברה בהתאם ל

  
חלקים למנועי סילון לרבות יצור יציקות מדויקות של עוסק ביצור   - מגזר יצור חלקים למנועים
  .חלקי מתכת למנועי סילון

  
  .הרכבה והנדסה של חלקים ומנועי סילון, עוסק בשיפוץ - מגזר המנועים

  

 :הכנסות ותוצאות מגזר  .ב
  

 2012בדצמבר  31לשנה שנסתיימה ביום  
 כ"סה מנועים יצור חלקים 
 אלפי דולר 
    

 72,706 16,604 56,102ונייםהכנסות מלקוחות חיצ
 508 151357הכנסות בין מגזריות

  72,214 16,961 56,253כ הכנסות מגזר"סה

    
 5,548 1,391 4,157תוצאות מגזר

     
 601 483118נטו המיוחסים למגזרים ,הוצאות מימון
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  )המשך( מגזרידיווח   -   29 באור

  

 )המשך( :הכנסות ותוצאות מגזר  .ב
  

 2011בדצמבר  31שנסתיימה ביום לשנה  
 כ"סה מנועים יצור חלקים 
 אלפי דולר 
    

 60,588 16,972 43,616הכנסות מלקוחות חיצוניים
 838 503335הכנסות בין מגזריות

 61,426 17,307 44,119כ הכנסות מגזר"סה

    
 1,543 2,585 )1,042(תוצאות מגזר

        
  602  145  457  ים למגזריםנטו המיוחס, הוצאות מימון

  
  

 2010בדצמבר  31לשנה שנסתיימה ביום  
 כ"סה מנועים יצור חלקים 
 אלפי דולר 
    

  51,599 15,421 36,178הכנסות מלקוחות חיצוניים
 980 698282הכנסות בין מגזריות

 52,579 15,703 36,876כ הכנסות מגזר"סה

    
 1,235 1,362)127(תוצאות מגזר

        
  618  72  546  נטו המיוחסים למגזרים, הוצאות מימון

    
  
  :מידע על בסיס אזורים גיאוגרפיים  .ג
  

ניים לשנה והרכב ההכנסות מלקוחות חיצ  
  בדצמבר 31שנסתיימה ביום 

  2012  2011  2010  

  אלפי דולר  אלפי דולר  אלפי דולר  

        
 16,118  18,382  16,982  מכירות בארץ

       
       :יצואמכירות 

 21,936  25,349  25,125  צפון אמריקה
 8,161  13,837  24,958  אירופה
 4,028  3,020  4,145  אסיה

  1,356  -  1,359  דרום אמריקה
 -  -  137  אחרים

  55,724  42,206  35,481 
       
 51,599  60,588  72,706  כ מחזור הפעילות"סה
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  )המשך( דיווח לפי מגזרי פעילות  -  29באור 

  
  :לקוחות עיקריים  .ד
  

  בדצמבר  31לשנה שנסתיימה ביום   
  2012  2011  2010  
  אלפי דולר  אלפי דולר  אלפי דולר  

        
        

 16,869  20,648  23,060 'לקוח א

       

 6,557 9,800 13,422  'לקוח ב

        

 9,499 10,478 9,325 'לקוח ג
       

 4,174 4,034 8,106  ' דלקוח 

        
 5,213 4,331 5,411  'לקוח ה

  
  

  עסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים  -   30באור 
  
  

  :שעבוד נכס להבטחת חוב של בעל עניין  .א
  

 סכום השעבוד  סוג השעבוד  הנכס המשועבד
 אלפי דולר    
      

 ללא הגבלהקבוע  קרקע בחכירה מהמנהל
  

  
  תגמולי אנשי מפתח ניהוליים  .ב
  

 בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום   
 2012  2011  2010  

  אלפי דולר  אלפי דולר  אלפי דולר  
     

 731 807 896לזמן קצרעובד הטבות 
  -  51  58  בונוס

 20 )1( 52הטבות בגין פיטורין

  1,006 857 751 
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  )המשך( עסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים  -   30באור 

  
  הטבות שניתנו לבעלי עניין  .ג

  

  בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום   

 2012 2011 2010  

  אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר  
     
        

  639  693  646  בחברה יםמועסק םשאינעניין  ילבעל  דמי ניהול
        

  -  35  297  בונוס
        

  1  1  1  ההטבה מספר האנשים אליהם מתייחסת
  

  יתרות עם בעלי עניין  .ד
  בדצמבר 31ליום   
  2012  2011  
  לפי דולרא  אלפי דולר  

      במסגרת הנכסים השוטפים
      :יתרות חובה

      
  3  3  יןיעלת ענחברה ב

  
    :עסקאות עם בעלי עניין  .ה
  

  :הכנסות והוצאות
  בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום    
  2010  2011  2012 מספר  
  אלפי דולר  אלפי דולר  אלפי דולר האנשים  

          :הוצאות
        1  )1( :ל"מנכ - ןיבעל עני
 639  693  646    י ניהול  דמ

 -  35  297    בונוס
         

 40  41  60  3  גמול דירקטורים
  

ל החברה מר אבנר שחם מקבל את שכרו בצורת דמי ניהול המשולמים לחברה בבעלותו "מנכ )1(
. 2011באוגוסט  15וזאת על פי הסכם ניהול מיום , מ"ט השקעות בע'ג-המלאה בשם אירו

בינואר  1ותחולתו למפרע מיום , 2010י ונבי 20ית ביום אושר על ידי האסיפה הכללההסכם 
תיקון מקבעה כי כתוצאה  2011בנובמבר  14בישיבתה מיום , ועדת הביקורת של החברה .2010
באופן שיפקע בחודש , ל החברה"יתקצר תוקפו של הסכם הניהול עם מנכהחברות לחוק  16' מס

נגזרת  תניית המענק בהסכם .2014ר דצמב 31 –בתאריך הפקיעה המקורי ולא , 2013יוני 
מעמידה בתשואה שנתית להון העצמי של החברה על פי הדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים 

כאשר הרף התחתון לזכאות חברת הניהול למענק עומד על יחס תשואה להון , של החברה
  .ותעל פי נוסחת חישוב המביאה בחשבון תקופה של שנתיים עוקב, 7%בשיעור העולה על 

  
  

  ערבויותשעבודים ו  -   31באור 
  

  ערבויות  .א
  

   2012 בדצמבר 31 ליוםמסתכם  ,כבטחוןי החברה לצדדים שלישיים "עסכום הערבויות שנמסרו 
   ).אלפי דולר 3,051-  2011בדצמבר  31ליום (אלפי דולר  2,475 -ב



  

  מ"בע) 1997(שמש אחזקות - מנועי בית
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  )המשך( ערבויותשעבודים ו  -   31באור 

  
  שעבודים  .ב

  
ש תהיה חייבת להם "מספר תאגידים בנקאיים בישראל כי כל עוד מב ש התחייבה מול"מב  )1(

ש לא תיצור ללא הסכמה מראש של אותם תאגידים "מב, סכום כלשהו על חשבון האשראי
ש תהיה רשאית ליצור "מב, יחד עם זאת"). שעבוד שלילי("ש "שעבוד על נכסי מב, בנקאיים

וזאת להבטחת , ת אותו רכוששעבוד על רכוש לטובת צד שלישי שיתן אשראי לרכיש
  .ש בגין אותו אשראי"התחייבויות מב

  
שעבוד לטובת מדינת ישראל בגין מענקים שהתקבלו על פי החוק לעידוד  ש רשמה"מב  )2(

ושעבוד קבוע על נכסי תוכניות , השעבוד הינו שעבוד צף על כלל רכוש החברה. השקעות הון
  .ההשקעה וזכויות הביטוח שלהן

  
נרשם שעבוד לטובת חברה בעלת עניין כלל  10בבאור כאמור , ש"ת חכירה של מבעל זכויו  )3(

  .מ ולטובת החברה"תעשיות בע
  
ש שעבוד לטובת אותו לקוח על תיק היצור "רשמה מב, להבטחת מקדמות שנתקבלו מלקוח  )4(

  .ש"י מב"של מוצר המיוצר ע
  

  
  התאמה לא מהותית של מספרי השוואה  -     32באור 

 
ה שנסתיימה ביום אלפי דולר בשנ 135מחדש בסך  התאמה לא מהותית של מספרי השוואהעה החברה ביצ

מפעילות מימון לפעילותה  2010בדצמבר  31ה שנסתיימה ביום אלפי דולר בשנ 258 -ו ,2011בדצמבר  31
 בגין תזרימי מזומנים שנבעו ממכשירים נגזרים המגדרים את תזרימי המזומנים התפעוליים של, השוטפת

  .ח"החברה הנקובים בש
  
  

 אירועים לאחר תום תקופת הדיווח  -   33באור 
  

  הכוללת מידע תמציתי , פרסמה החברה מצגת לצורך הצגתה לשוק ההון 2013בפברואר  7ביום
 .בקשר לפעילות החברה

  ברוקר מסחר וניירות ערך בהסכם שתוקפו שנה -התקשרה החברה עם אי 2013בפברואר  19ביום
ברוקר כעושה שוק במניות החברה החל מיום קבלת אישור הבורסה לעשיית -אי אחת לפיו תשמש

  . 2013בפברואר  27האישור נתקבל ופעילות עשיית השוק החלה ביום . שוק בניירות הערך של החברה

  סיכמה החברה עם חברת  2013בפברואר  27ביוםPratt & Whitney החוזה האחד , על שני חוזים

שתוקפו , ואחרים APUs - auxiliary power unitצור חלקים למנועי הינו הארכה לחוזה ליי
שנים והחוזה השני הינו לפיתוח וייצור  7מיליון דולר למשך  140- בהיקף של כ 2012הסתיים בסוף 

מיליון דולר  22-בשווי של כ) חדש A320אירבוס ( A320neo-למטוס ה APUsחלקים לטובת מנועי 
 . שנים 7לאורך 

  ל הכספים של החברה"החל מר גיל כרמלי למלא את תפקידו כסמנכ 2013אר בינו 1ביום.  
  



 

  

  

  מ"בע) 1997(מנועי בית שמש אחזקות 

  

  

  פרטים נוספים על התאגיד -'דחלק 

  2012בדצמבר  31ליום 
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   2201 בדצמבר  31ביום שנסתיימה לשנה התאגיד על נוספים פרטים  - 'ד קפר

  

  מ"בע) 1997(מנועי בית שמש אחזקות  :שם החברה

  

  52-004348-0: מספר חברה ברשם 

  

  99000אזור תעשייה מערב בית שמש , אר האלהוד ):'א25תקנה (כתובת 

  

  pincas@bsel.co.il : )'א25תקנה (כתובת דואר אלקטרוני 

 

  02-9909201: )'א25תקנה (טלפון 

  

  02-9916713) :'א25תקנה (פקסימיליה 

  

  31.12.2012) : 9תקנה (תאריך המאזן 

  

   2013 במרץ 14: ח "דותאריך פרסום ה
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  )דולרבאלפי (דוחות רווח והפסד רבעוניים  תמצית     :'א 10תקנה 
  

    
 

כ שנתי"סה 10-12/2012 7-9/2012 4-6/2012 1-3/ 2012 

 72,706  19,826 17,826 18,378 16,673 מחזור

עלות המכירות 
 61,924 17,007  15,393 14,914 14,610 והעיבוד

 10,782 2,822 2,432 3,464 2,063 רווח גולמי

 2,236 539 527  866 304 הוצאות מכירה

הוצאות הנהלה 
 2,939  813 780 667 679 וכלליות

) הכנסות(הוצאות 
  )384(  )138(  (82) (93) (71)  אחרות

,סיכום הוצאות מכירה
כלליות , הנהלה
  ואחרות

912 1,440 1,225  1,214  4,791  

מפעולות) הפסד(רווח 
רגילות לפני הוצאות 

 מימון
1,151 2,024 1,208  1,608  5,991  

) הוצאות(הכנסות 
 (653) )38(  (165)  (367) (83) מימון נטו

לפני ) הפסד(רווח 
 5,338  1,570 1,043 1,657 1,068 מסים על ההכנסה

הוצאת (הטבת מס 
  (101)  (17)  66  (124)  (26)  )מס

 5,237 1,553 1,109 1,533 1,042  נקי) הפסד(רווח 

 למניה) הפסד(רווח  
 0.82 0.24 0.17  0.24  0.16  בדולר

ממוצע משוקלל של 
הון המניות הנפרע 

הנומינלי לצורך 
  ל"ישוב הנהח

6,367,348  6,637,348 6,367,348 6,367,348 6,367,348
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   רשימת השקעות בחברות בת ובחברות קשורות לתאריך המאזן    :11תקנה 

  

  סוג  מניה  שם החברה
  מספר
  מניות

  כ"סה
  ערך
  נקוב
  ח"בש

  עלות
  נומינלית

  ₪אלפי 

  ערך
  מאזני
  נומינלי

  ₪אלפי 

  
  שיעור

  
  ע"בני
  %-ב

  
  האחזקה

  
  בהון

  %-ב

  בהצבעה
  %-ב

מנועי בית 
  שמש
  מ"בע

  
  ₪ 0.1בנות ' ר א"מ
  ₪ 0.1בנות ' ר ב"מ
  ₪ 0.1בנות ' ר ג"מ

  מניות הנהלה
   ₪ 0.001בנות  

  
21,433,586  
31,078,690  

827,413  
13  

  
  

  
2,143,359  
3,107,869  

82,741  

  
45,406  

  
  

  
124,292  

  

  
99.97  

  
99.97  

  
99.97  

LPO  
  סרביה

  
  מניות רגילות

  דינר 1,000בנות 

  
81,396  

  
4,604,735  

  
3,187  

  
)2,110(  

  
100  

  
100  

  
100  

BSEL USA 
INC. 

 
 
 
  מניות רגילות בנות 

   דולר  0.01

  
  
  

1,000   

  
  
  

   דולר 10

  
  
  

0.04  

  
  
  
)144(  

  
  
  

100.0  

  
  
  

100.0  

  
  
  

100.0  
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ולאחר ח "דושינויים בהשקעות בחברות בת ובחברות קשורות בתקופת ה    :12קנה ת

  ופת הדוחתק

  .אין מה לציין  

  

  הכנסות של חברות בנות קשורות והכנסות התאגיד מהן לתאריך המאזן    :13תקנה 

  

 דמי ניהול  ריבית רווח אחרי מס  רווח לפני מס    שם החברה

  88     -             5,447             5,548   מ"מנועי בית שמש בע

          

  ואות שניתנו לתאריך המאזןרשימת קבוצות של יתרות הלו    : 14תקנה 
  

  מתן הלוואות אינו אחד מעיסוקיו העיקריים של התאגיד       
  

  מועדי וסיבות הפסקת   - ע שנרשמו למסחר  "ני –מסחר בבורסה     :20תקנה 

  מסחר  

לא נרשמו ניירות ערך למסחר ולא חלה הפסקת מסחר ח "דובתקופת ה

מת ניירות הערך דלי נייר הערך של החברה הוכנס לרשי ,עם זאת .בבורסה

הוצא נייר , 2013בסוף פברואר  .2011בדצמבר  15סחירות וזאת החל מיום 

 15סעיף ראו  –ה זו בעקבות פעילות עושה השוק הערך של החברה מרשימ

   .ח הדירקטוריון"בדו

  

  משרה בכירה ינושאלבעלי עניין ול תגמולים            :21תקנה 

  :)במונחי עלות לחברה( ר הגבוהים בחברהלהלן חמשת מקבלי דמי הניהול והשכ

  כ"סה  תגמולים אחרים תגמולים בעבור שירותים  פרטי מקבלי התגמולים

היקף   תפקיד שם

  משרה

שיעור

החזקה בהון 

  החברה 

תשלום מענק שכר

מבוסס 

  מניות

דמי

 ניהול 

דמי

  ייעוץ

עמל

  ה

דמי   ריבית  אחר

 שכירות

   אחר 

  943  -   -   -   -   -   -   646  -   297  -   25.5  100%  ל"מנכ אבנר שחם

 342 -  -  -  )1( 117 -  -  -  -  14 211 -  100% ל"סמנכ נח חולב

 229 -  -  -  -  -  -  -  -  14 )2( 215 -  100% ל"סמנכ אריה כרמל

  220  -   -   -   -   -   -   -   -   14  )3( 206  -   100% ל"סמנכ  יוסף קליין

 215 -  -  -  -  -  -  -  -  16 )4( 199 -  100% ל"סמנכ אבישי רז

 ל הכספים היוצא"ות לסמנכמענק הסתגל )1(

 )אלפי דולר 28-כ(רשה אקטוארית לפיצויים וחופשה כולל הגדלת הפ )2(

 )אלפי דולר 13-כ(רשה אקטוארית לפיצויים וחופשה כולל הגדלת הפ )3(

  )אלפי דולר 18-כ(הפרשה אקטוארית לפיצויים וחופשה  הגדלתכולל  )4(
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  גמול הדירקטורים

  

  .לפי דולרא 60-בהסתכמו  2012גמול דירקטורים לשנת 

        

  דירקטורים שכר
  

נכון למועד . הדירקטורים מקרב הציבור בחברה מקבלים גמול שנתי בהתאם לדרגתה של החברה

 שנתי גמול השתתפות אשר קבעה, )2007בסיס דצמבר (' דרגה גח דרגתה של החברה היא "הדו

פעמיים אמים אלה מות סכומים .לישיבה₪  1,815 ותשלום עבור כל ישיבה בסך₪  36,210 בסך

  .לשינוי במדד המחירים לצרכן בשנה

ולדעת החברה . הקשר שבין התגמולים האמורים לבין תרומת מקבלי התגמולים לחברה הוא הדוק

לעניין זה יודגש כי הדירקטורים מקבלים את גמול ההשתתפות . התגמולים הללו הם הוגנים וסבירים

 .המזערי כמופיע בתקנות

 

  ל"שכר המנכ 
  

ברה מר אבנר שחם מקבל את שכרו בצורת דמי ניהול המשולמים לחברה בבעלותו המלאה ל הח"מנכ

אושר על , ההסכם. 2011באוגוסט  15מיום ניהול וזאת על פי הסכם , מ"ט השקעות בע'ג-בשם אירו

נחתם , במקור .2010בינואר  1תחולתו למפרע מיום ו, 2010 וניבי 20ידי האסיפה הכללית ביום 

אם לא הודיעו , כאשר בתום תקופה זו, 2011בדצמבר  31עד ליום , בת שנתייםההסכם לתקופה 

וכך יוסיף , יתחדש ההסכם לשנה נוספת, הצדדים על סיום ההסכם בהודעה מוקדמת כאמור בהסכם

 31המסתיימות ביום , באופן שתקופת ההסכם הכוללת לא תעלה על חמש שנים, ויתחדש כל שנה

גורם לפקיעת עסקאות בעלי , החל על ההסכם, לחוק החברות 16' סתיקון מואולם . 2014בדצמבר 

הואיל ואישור האסיפה . עניין מסוגו של ההסכם שלוש שנים לאחר אישורן על ידי מוסדות החברה

יפקע הסכם הניהול בתום , הרי שבשל התיקון לחוק, 2010ביוני  20הכללית של החברה נתקבל ביום 

קבעה כי  2011בנובמבר  14בישיבתה מיום , רת של החברהועדת הביקו. 2013ביוני  19יום 

באופן שיפקע בחודש , ל החברה"כתוצאה של התיקון לחוק יתקצר תוקפו של הסכם הניהול עם מנכ

ניתן , וכי עובר לפקיעתו של ההסכם 2014דצמבר  31 –ולא בתאריך הפקיעה המקורי , 2013יוני 

, העובר בועדת הביקורת, וסדות החברהיהיה לאשרו מחדש רק בהליך האישור המלא במ

הסכם הניהול נבחן ואושר כנדרש בועדת הביקורת ודירקטוריון . הדירקטוריון והאסיפה הכללית

בהסכם הניהול מענק התניית . 2010ביוני  20ביום , כאמור –החברה ולאחר מכן באסיפה הכללית 

חות הכספיים השנתיים מעמידה בתשואה שנתית להון העצמי של החברה על פי הדונגזרת 
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כאשר הרף התחתון לזכאות חברת הניהול למענק עומד על יחס תשואה להון , המבוקרים של החברה

   .על פי נוסחת חישוב המביאה בחשבון תקופה של שנתיים עוקבות, 7%בשיעור העולה על 

  

הנתונים קיבל את מלוא  ל בשנת הדיווח"תגמולי המנכ אתהדירקטוריון סבור כי לצורך בחינתו 

ובתוספת השישית לתקנות ועל כן היה ביכולתו לבצע  22- ו 21הרלוונטיים כנדרש בהוראות תקנה 

למר שחם  שניתנוהתגמולים , לדעת הדירקטוריון. ל"בחינה ראויה של תנאי התגמול עבור המנכ

ם הינם הוגנים וסבירים ביחס לתרומת מר שחם לחברה ואינ ,תקופת הדיווחב מתוקף הסכם הניהול

הסכם הניהול הינו כי ו, עולים על השווי הכלכלי של השירותים הניתנים על ידי מר שחם לחברה

ניהולית ותפעולית , הדירקטוריון סבור כי מר שחם הינו בעל מיומנות מקצועית .לטובת החברה

רה התפעולי והעסקי בחב, בתחומים הרלוונטיים לפעילות החברה ולתפקידו וכי הודות לנסיונו הניהולי

דבר אשר התבטא , לפיתוחה ולתוצאותיה העסקיות, ליעדיה, הוא מהווה תרומה משמעותית לחברה

הדירקטוריון בחן בעיון את נתוני התגמול . ח"בתוצאות העסקיות שהשיגה החברה בתקופת הדו

בחינה זו . או בגודלן/שנקבעו בהסכם האמור אל מול נתוני התגמול של חברות דומות בעיסוקן ו

על מזכר מפורט שהוכן בחברה וכלל נתונים השוואתיים ביחס לחברות הפועלות , בין היתר הסתמכה

מהנתונים עולה כי התגמול הניתן למר שחם הינו סביר . או חברות שגודלן דומה/בתחומים דומים ו

לאור כל זאת סבור   . בנסיבות העניין ואיננו סוטה מממוצע הנתונים המקובל בחברות דומות

באמצעות , ל החברה"ן כי ההסכם איננו צפוי לפגוע בטובת החברה והוא מעניק למנכהדירקטוריו

  .ח"תגמולים הוגנים וסבירים ביחס לתקופת הדו, חברת הניהול

  

  שכר נושאי משרה בכירה

  

  ).עסקי התאגיד יאורת(' חלק אב 6.4ראו סעיף 

  

  עסקאות עם בעלי עניין          :22תקנה 

  

      פחות שהיווזניחות מאחר  היו 2012בשנת ין בחברה עסקאות עם בעלי עניכל ה

 או סך הנכסים השנתי של החברה, מחזור ההוצאות, ממחזור המכירות 0.5%-מ

                  . ₪' מ 8או היקף כל אחת מהן לא עלה על /ו

החליטה החברה לאמץ קווים מנחים  2010 במרץ 15בישיבת דירקטוריון מיום 

עסקה של החברה או חברה בשליטתה עם בעל עניין בה כעסקה  וכללים לסיווגה של

עריכת דוחות כספיים (לתקנות ניירות ערך ) 1)(ד)(3(64זניחה כקבוע בתקנה 

ח "דווכי כללים אלה ישמשו גם לבחינת היקף הגילוי ב 1993-ג"התשנ, )שנתיים

התקופתי לגבי עסקה של החברה וחברה בשליטתה עם בעל שליטה או שלבעל 
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יטה יש באישורה עניין אישי ולגבי הצורך במסירת דיווח מיידי בגין עסקאות השל

 15בכללים אלה הוכנסו מספר תיקונים בהחלטת הדירקטוריון מיום . כאמור

עסקת בעל , בהיעדר שיקולים לסתור, הכללים המעודכניםלפי . 2010באוגוסט 

, בהתאם לעניין, 0.5%- מאם הינה בשיעור של פחות , תיחשב כעסקה זניחה, עניין

סך ההתחייבויות במאזן או סך ההוצאות או , )כלומר סך המאזן(מסך כל הנכסים 

הרבעונים האחרונים ואם היקף העיסקה אינו עולה על  4-של החברה בההכנסות 

כשסכום זה מותאם לשיעור העלייה במדד הידוע מתחילת שנת (₪ ' מ 8סך של 

 יישוםשנה תסקור ועדת הביקורת את אופן עוד החליט הדירקטוריון כי מידי ).2010

  .כללים אלה ותערוך בדיקה מדגמית של עיסקאות בעלי עניין זניחות

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

בחברה בת או בחברה , י בעל עניין בתאגיד"ע המירים המוחזקים ע"מניות וני  :24תקנה 

  ח"קשורה סמוך ככל האפשר לתאריך הדו

  

  שם בעל העניין

  או/ו. ז.ת' מס
  ההחבר.פ.ח

  ברשם
  החברות

שם 
  הנייר

  הנייר' מס
  בבורסה

  ע"נ' מס
  מוחזקים
  בתאריך

2.2012.32  

שיעור 
  החזקה

  בהון 

שיעור 
החזקה 
 בהצבעה

  520021874  ש"כת
 בית
  שמש

1081561  
  

1,737,331  
  

25.7% 27.3%  

כלל  תעשיות 
  ואנרגיה

  )1(מ "בע
512534926  

בית 
  שמש

1081561  560,323  8.3%  8.8%  

 51669745  )2( אבנר שחם
בית 
  שמש

1081561  1,720,130  25.5% 27.0%  
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איפקס ניהול 
  מ"בע קופות גמל

520043795  
בית 
  שמש

1081561  726,745  10.8% 11.4%  

  מנועי בית שמש
  )3(מ "בע

520033200  
בית 
  שמש

1081561  
382,652  

מניות רדומות 
)4(  

5.7%  0  

  

 

  .ש"כתמלאה של חברה בבעלות     )  1( 

   ".מ"בע אבנר שחם השקעות"שליטתו המלאה בבאמצעות חברה  הן אישית והן    )2( 

 , )מ"בע) 1997(חברת הבת של מנועי בית שמש אחזקות (מ "מנועי בית שמש בע    ) 3( 

  .16.02.2001-במ בוצעה "רכישת המניות על ידי מנועי בית שמש בע    )4( 

  

  

  הון מונפק וניירות ערך המירים, הון רשום  : 'א 24תקנה 

 6,750,000ומונפק של מניות והון  10,000,000של רשום  בחברה הון

מניות מקנות זכות  6,367,348. כל המניות מקנות זכות החזקה בהון. מניות

המניות הרדומות  - מניות  382,652הצבעה וזכות למנות דירקטורים ואילו 

אינן מקנות זכות הצבעה וזכות למנות  –מ "שבבעלות מנועי בית שמש בע

 .דירקטורים

  

  המען הרשום של התאגיד    :25תקנה 

  99900בית שמש , דואר האלה    

  pincas@bsel.co.il: כתובת דואר אלקטרוני    

  02-9909201: מספר טלפון    

  02-9916713: מספר פקס    

  

 
   



 

10 

  

  הדירקטורים של התאגיד    :26תקנה 

  

  ר הדירקטוריון"יו – גיא רוזן  שם

  022105944  .:ז.ת' מס

  15.12.1965  :שנת לידה

  אביב-ב תל17ההשכלה ' שד  :להמצאת כתבי בית דין מענו

  ישראלית  :הנתינות

  לא  :חברות בועדות הדירקטוריון

  לא  :צ"דח

  לא   :האם דירקטור בלתי תלוי

מוסמך , אביב-אוניברסיטת תל, בוגר במשפטים  :השכלתו

  יהמרכז הבינתחומ, במינהל עסקים

חברה , האם הוא עובד של התאגיד

 :חברה קשורה או של בעל עניין, בת

  כן

התאריך שבו החל את כהונתו 

  :כדירקטור

  2012ביולי  12

  בכלל תעשיות ל"משנה למנכ  :עיסוק  בחמש השנים האחרונות

פרוט התאגידים שבהם הוא משמש 

  :כדירקטור
, )2008(כלל ניהול אנרגיה , אינפיניטי ישראל סין

, מ"בי תיירות בע.די.אי, רס'מעין וונצ, לל מוטורסכ

כיתן , מ"גיזמוקס בע, מ"ישראייר תעופה ותיירות בע

תעבורה אחזקות , )ר"יו(מ "תעשיות טקסטיל בע

. עי. בי. קי, מ"שק בע-פלסטו, מ"קרגל בע, מ"בע

) 1999( 1. סי. מד אי, מ"קבוצת בוני ערים בע

ת על ידי ובחברות פרטיות נוספות המוחזקו, מ"בע

  .מ"כלל תעשיות בע

האם הוא בן משפחה של בעל עניין 

  :אחר בתאגיד

  לא

האם בעל מומחיות חשבונאית 

  :ופיננסית

  כן

  

    שלמה סדובסקי  :שם
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  054030242  .ז.ת

  21.2.1956  :לידה תאריך

  כרמי יוסף  28רחוב ארז   :מענו

  ישראלית  :נתינות

  הועדה לבחינת הדוחות הכספיים ,ועדת ביקורת  :חברות בועדות הדירקטוריון

  כן  :צ"דח

  כן  : צ מומחה"האם דח

חברה , האם הוא עובד של התאגיד

חברה קשורה או של בעל עניין , בת

:  

  לא 

התאריך שבו החל את כהונתו 

  :כדירקטור

23.10.2007  

אוניברסיטת , בוגר בכלכלה ומדעי המחשבתואר   :השכלתו

  אילן-בר

משמש  פירוט התאגידים שבהם הוא

  :כדירקטור

  אין

האם הוא בן משפחה של בעל עניין 

  :אחר בתאגיד

  לא

האם בעל מומחיות חשבונאית 

  :ופיננסית

  כן

 
  צבי חפץ  :שם

  014050603  .:ז.ת

  9.12.1956  :לידה תאריך

  68034אביב -תל 12הצדף   :מענו

  ישראלית  :נתינות

  לא  :חברות בועדות הדירקטוריון

  לא  :צ"דח

  לא  :ר בלתי תלויהאם דירקטו

חברה , האם הוא עובד של התאגיד

 :חברה קשורה או של בעל עניין, בת

  לא
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התאריך שבו החל את כהונתו 

  כדירקטור

12.7.2012  

  אביב-אוניברסיטת תל, בוגר במשפטים  :השכלתו

ר קווינקו "סגן יו, ל"ייעוץ אסטרטגי בארץ ובחו  :עיסוק בחמש שנים אחרונות

 שגריר ישראל בבריטניה, מ"בער אינטרנשיונל 'להז

פירוט התאגידים שבהם הוא משמש 

  :כדירקטור

  נייר חדרה, ש"כת

האם הוא בן משפחה של בעל עניין 

  :אחר בתאגיד

  לא

האם בעל מומחיות חשבונאית 

  :ופיננסית

  לא

  

  

    דוד עברי  :שם

  003917762  .ז.ת

  20.9.1934  :תאריך לידה

   רמת השרון, 6הזמיר   :מענו

  ישראלית  :ותנתינ

  .הועדה לבחינת הדוחות הכספיים, ועדת ביקורת  :חברות בועדות הדירקטוריון

  כן  :צ"דח

  כן  :צ מומחה"האם דח

  כן  האם דירקטור בלתי תלוי

חברה , האם הוא עובד של התאגיד

 :חברה קשורה או של בעל עניין , בת

  לא

התאריך שבו החל את כהונתו 

  :כדירקטור

15.3.2009   

  הטכניון, בוגר בהנדסת אוירונאוטיקה  :והשכלת

פירוט התאגידים שבהם הוא משמש 

  :כדירקטור

  מכון פישר למחקר אסטרטגי אוויר וחלל

האם הוא בן משפחה של בעל עניין 

  :אחר בתאגיד

  לא
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האם בעל מומחיות חשבונאית 

  :ופיננסית

  לא

   נשיא בואינג ישראל  : עיסוק בחמש שנים אחרונות

  

  חםרותם ש  :שם

  029990926  .ז.ת

    1986  :שנת לידה

  מזכרת בתיה 48הגפן   :ןמע

  ישראלית  :נתינות

  לא  :חברות בועדות הדירקטוריון

  לא  :צ"דח

  לא  הבלתי תלוי יתהאם דירקטור

חברה , של התאגיד תהאם עובד

חברה קשורה או של בעל עניין , בת

:  

  לא

 האת כהונת ההתאריך שבו החל

  :יתכדירקטור

14.3.2011  

  במשפטים וכלכלה בוגרתואר   :השכלתה

    לימודים  :עיסוק בחמש השנים האחרונות

האם בעלת מומחיות חשבונאית 

  :ופיננסית

  לא

משפחה של בעל עניין  תא ביהאם ה

  :אחר בתאגיד

  כן

  

  צבי טרופ  :שם

  004488524  :.ז.ת

  6.1.1940  :שנת לידה

  רחובות 22שדרות חן   :ןמע

  ישראלית  :נתינות

  .ועדת הביקורת והועדה לבחינת הדוחות הכספיים  :ברות בועדות הדירקטוריוןח
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  לא  :צ"דח

  כן  :האם דירקטור בלתי תלוי

, חברה בת, האם עובד של התאגיד

  :חברה קשורה או של בעל עניין 

  לא

 והתאריך שבו החל את כהונת

  :כדירקטור

14.8.2011  

תואר מוסמך בכלכלה חקלאית ומינהל   :והשכלת

  .אוניברסיטה העבריתמה

רשות לפיתוח אמצעי  –ל "ר הדירקטוריון ברפא"יו  :עיסוק בחמש השנים האחרונות

יועץ עצמאי ודירקטור , )2007עד (לחימה 

  .בחברות

פירוט התאגידים שבהם הוא משמש 

  כדירקטור

 בורסה שרותי ;צ”דח – מ”בע הדמיה אלביט

 החברה ;צ”דח – מ”בע אי.בי.אי בישראל והשקעות

   לאומי בנק של נאמנותל

תמיס  ;דירקטור –מ”לימת בע ;דירקטור –לישראל 

  דירקטור – מ”וי בע.איי.ישומי יו

פחה של בעל עניין אחר משהאם בן 

  בתאגיד

  לא

האם בעל מומחיות חשבונאית 

  :ופיננסית

  כן
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  נושאי משרה בכירה של התאגיד  :'א 26קנה ת

  

  בנר שחםא  :שם

      51669745  .ז.ת

  1.10.1952  :לידה ךתארי

  מזכרת בתיה 48הגפן ' רח   :מענו

  ל"מנכ  :התפקיד שהינו ממלא בחברה

האם הוא בן משפחה של נושא משרה 

  :בכירה אחר או של בעל עניין

  .דירקטורית בחברה, רותם שחם' אביה של גב .כן

השכלתו וניסיונו העסקי בחמש השנים 

  :האחרונות

   הטכניון, להנדסה תעשייה וניהו) MSC(מוסמך 

  1.6.1992  :התאריך בו החל את כהונתו

  

  גיל כרמלי  :שם

      57312571  .ז.ת' מס

  15.10.1961  :שנת לידה

  ל כספים"סמנכ  :התפקיד שהוא ממלא בתאגיד

האם הוא בן משפחה של נושא משרה 

  :בכירה אחר או של בעל עניין 

  לא

השכלתו וניסיונו העסקי בחמש השנים 

  :האחרונות

 .במשפטים MAתואר , בחשבונאות וכלכלה BAתואר 

רכש ולוגיסטיקה במיקרון סמיקונדקטור ישראל ל "סמנכ

  .מ"בע

      1.1.2013  :התאריך שבו החל את כהונתו

  

  עופר אורליצקי  :שם

      054566252  .ז.ת' מס

  1956  :לידה תאריך

  מבקר פנים  :התפקיד שהוא ממלא בתאגיד

 האם הוא בן משפחה של נושא משרה

  :בכירה אחר או של בעל עניין 

  לא

ל "מבצע מידי שנה בקורת פנימית בגופים גדולים בצההשכלתו וניסיונו העסקי בחמש השנים 
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  ).בנק אוצר החייל, צ"מח, מנהל התשלומים, א"אכ(  :האחרונות

  27.5.1998    :התאריך שבו החל את כהונתו

  

  

  עודד פנקס  :שם

    024142101   .ז.ת' מס

  11.7.1969   :הליד תאריך

  יועץ משפטי  :התפקיד שהוא ממלא בתאגיד

האם הוא בן משפחה של נושא משרה 

  :בכירה אחר או של בעל עניין 

  לא 

השכלתו וניסיונו העסקי בחמש השנים 

  :האחרונות

  .מוסמך במינהל עסקים ובמשפטים, בוגר במשפטים

  .יועץ בכיר ברשות ההגבלים העסקיים

      1.2.2009  :נתוהתאריך שבו החל את כהו

  

  

  דב כהן  :שם

  011228921  .ז.ת' מס

  13.4.1948  :לידה תאריך

  חשב החברה  :התפקיד שהוא ממלא בתאגיד

האם הוא בן משפחה של נושא משרה 

  :בכירה אחר או של בעל עניין 

  לא 

השכלתו וניסיונו העסקי בחמש השנים 

  :האחרונות

  )ישראל(ח "ורו) מנהל עסקים(אקדמאי 

  4.1985  :ך שבו החל את כהונתוהתארי
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  מורשה חתימה של התאגיד  : 'ב 26תקנה 

  

  י כהגדרתו בחוק ניירות ערךמאלחברה אין מורשה חתימה עצ    

  

  רואה חשבון של התאגיד  :27תקנה 

  

 Deloitte & Touche משרד רואי חשבון, בריטמן אלמגור  

  67021תל אביב  ,1מרכז עזריאלי  

אינם בעלי עניין או בן משפחה של  או שותפו/ואה החשבון ור, למיטב ידיעת החברה 

  .בעל עניין או של נושא משרה בכירה בתאגיד

  

  )ד"תיקון התשנ(  שינוי בתזכיר או בתקנות   :28תקנה  
  

  .2012החברה בשנת  בתזכיר החברה או בתקנון לא נערכו שינויים    

  

     מלצות והחלטות הדירקטוריםה    ):א(29תקנה 

  החליט דירקטוריון החברה על חלוקת  2012בפברואר  28 מיוםבישיבתו
 . ח הדירקטוריון"לדו 14 ראו פירוט נוסף בסעיף . דיבידנד בחברה

 החליט הדירקטוריון לאמץ את כללי  ,2012בפברואר  28יום מ, אותה ישיבהב
הממשל התאגידי המופיעים בתוספת הראשונה לחוק החברות כמדיניות החברה 

 .שותבהתאמות הנדר

  שאושר בידי ועדת הביקורת, נוהלאימץ הדירקטוריון  2012במאי  17ביום ,
 .המבטיח כי עסקאות בעלי עניין בחברה יאותרו כנדרש לצורך אישורם כדין

  ה גיא רוזן וצבי "אישר דירקטוריון החברה את מינויים של ה 2012ביולי  12ביום
ודרור דותן ואת מינויו ה בעז סימונס "ש במקום ה"חפץ כדירקטורים מטעם כת

 .ר החברה"של מר רוזן כיו

 

  החלטות אסיפה כללית מיוחדת    ):ג(29תקנה 

  

התקיימה אסיפה כללית מיוחדת לאישור מינויו מחדש של  2012במרץ  11 ביום  

התקיימה  2012בספטמבר  24 ביום. כדירקטור חיצוני בחברה דוד עברימר 

באסיפה זו גם אושר מינויים של . רהאסיפה כללית שנתית של בעלי המניות בחב

ביום . כדירקטורים בחברה ואושרו תנאי כהונתם והעסקתם ץה גיא רוזן וצבי חפ"ה

 והעסקתה כהונתה תנאי בספטמבר התקיימה אסיפה מיוחדת לאישור אישור 24
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 24ביום  . באסיפה לא הושג רוב לאישור. רותם שחם' גב – מכהנת דירקטורית של

אשר בה הושג הרוב , יימה אסיפה מיוחדת באותו נושאהתק 2012בדצמבר 

  .יםאמורההדרוש לאישור תנאי הכהונה וההעסקה 

  

  ביטוח והתחייבות לשיפוי  –החלטות החברה   :)4(א29תקנה 

  

את  ,בין היתר, אישרה האסיפה הכללית של החברה 2008בפברואר  14ביום 

  :ההחלטות הבאות

  

, שיפוי לדירקטורים ולנושאי משרה בחברה אישור התחייבות מראש למתן.      א

לרבות הדירקטורים אשר כיהנו בחברה החל מחודש , כפי שיכהנו מעת לעת

, בהתאם לתנאים המפורטים בכתב השיפוי לנושאי משרה, 2001ינואר 

 .  כתבי שיפוי בנוסח זה, ואישור הוצאה מעת לעת לנושאי המשרה כאמור

וח אחריות דירקטורים ונושאי אישור התקשרות החברה בפוליסה לביט  .א

 . משרה אשר מכהנים בחברה

אישור החלטת מסגרת לפיה החברה תהא רשאית להתקשר מעת לעת   .ב

לביטוח אחריות דירקטורים  - לרבות עם בעלי עניין בחברה  ,בפוליסות

 :ף להגבלות כמפורט להלןבכפו, ונושאי משרה בחברה
  

)  7(שבעה הכיסוי הביטוחי יהיה בסכום שלא יפחת מסך של  .1

 מיליון) 8(ב ולא יעלה על סך של שמונה "דולר ארה מיליון

  ;ב עבור כל נושאי המשרה בחברה"דולר ארה

אלף דולר  20,000הפרמיה השנתית לא תעלה על סך של  .2

 ;לתקופה של שנה

את , ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה יאשרו מדי שנה .3

אמור בהתאם ל, סכום הכיסוי הביטוחי ואת גובה הפרמיה

כי הסכומים הינם סבירים , לעיל ולאחר שווידאו' וב' ק א"בס

 ; בנסיבות העניין בהתחשב בחשיפות החברה ובתנאי השוק

כן יאשרו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה כי רכישת  .4

אם (פוליסת ביטוח מחברת ביטוח שהיא בעלת עניין בחברה 

נה עסקה אי, )וככל שתובא לאישור רכישת פוליסה מבעל עניין

 .חריגה בהתאם להוראות הדין
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כי , ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה יאשרו מדי שנה .5

התקשרות החברה בפוליסה החדשה עומדת בתנאים 

 ;הקבועים לעיל

החלטת מסגרת זו הינה בתוקף ממועד קבלתה על ידי  .6

. שנים ממועד זה 5האסיפה הכללית של החברה ועד לתום 

של הפוליסה תביא הנהלת  או הארכה/בטרם כל חידוש ו

החברה לאישור ועדת הביקורת והדירקטוריון של החברה את 

 .הפוליסה החדשה בהתאם למפורט לעיל

 

 9ינו בגבול אחריות של הנוכחי שהוחל על יד הנהלת החברה ההביטוח   .ג

פוליסת הביטוח . מיליון דולר לכל מקרה ביטוח ולתקופת הביטוח במצטבר

סך הפרמיה אותה משלמת החברה בגין . מ"בע הינה של כלל חברה לביטוח

ההשתתפות העצמית של החברה בגין . 11,500$הינו , הפוליסה כאמור

ב "ארה$ 10,000ב וקנדה היא "אירוע המתרחש בכל מקום פרט לארה

ב או "ההשתתפות העצמית של החברה בגין אירוע המתרחש בארה. לאירוע

 .ב"ארה$ 50,000בקנדה היא בסך 

  

פוליסה ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה אישרו  2012ברואר בפ 28 ביום  .ד

קבעו כי לא חל שינוי מהותי הדורש עדכון של החלטת האסיפה הכללית זו 

הואיל וגובה , או העברת הביטוח הנוכחי לאישור האסיפה, 2008משנת 

. 2008משנת , הפרמיה איננו עולה על הסכום שאושר באסיפה הכללית

כום הכיסוי הביטוחי וגובה ת החברה האמורים את סאישרו מוסדו, בפרט

פרמיה בהתאם להחלטת האסיפה הכללית ולאחר שוידאו כי הסכומים הינם ה

  .סבירים בנסיבות העניין ובהתחשב בחשיפות החברה ובתנאי השוק

  

  מ"בע) 1997(נועי בית שמש אחזקות מ

  

 ----------------------                    ---------------    

  אבנר שחם                א רוזןגי

  ל" מ נ כ                ר הדירקטוריון"יו

  

  2013 במרץ 14: תאריך



 

 

  מ "בע) 1997(מנועי בית שמש אחזקות 

  תאגידי  ממשל שאלון

  לשנת הדיווח 

  31.12.2012ועד ליום  1.1.2012מיום 

  

   -במסגרת שאלון זה תשומת לב כי 

" לא נכון"ותשובה  √–תסומן במשבצת הרלוונטית באמצעות " נכון"תשובה . ולהיפך, תקין תאגידי ממשל של לקיומו חיובית אינדיקציה מהווה השאלות מן אחת כל לגבי" נכון" תשובה שבה במתכונת ערוך השאלון )1(

 ; X -תסומן באמצעות

תאגיד הבוחר ליישם וולונטרית את טיוטת ההנחיה , ואולם. 30.6.12ועד ליום  1.7.11תהיה מיום , ונהבשנת היישום לראש" שנת הדיווח", על אף האמור. xx.31.12ועד ליום  xx .1.1משמעה מיום" שנת הדיווח) "2(

 16ממועד כניסת תיקון משמעה , )בשנת היישום לראשונה( 16ולעניין החלת הוראות תיקון  31.12.11ועד ליום  1.1.11לגביו תהיה מיום " שנת הדיווח", 2011ביישום מוקדם כבר במסגרת הגשת הדוח התקופתי לשנת 

 ;לתוקף

  ;במקרה שהשאלה מתייחסת להוראת חובה מצוין הדבר במפורש. לצד כל שאלה מצוינת המסגרת הנורמטיבית) 3(

  .   הרלוונטית השאלה מן ניההפ תוך ,לשאלון סיום הערות עליו לעשות כן במסגרת, במקרה שתאגיד מבקש להוסיף מידע העשוי להיות חשוב למשקיע סביר בקשר עם תשובותיו בשאלון) 4(
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   הדירקטוריון עצמאות

   
  נכון 

  
 נכון לא

  
  מסגרת נורמטיבית

.יותר או חיצוניים דירקטורים שני בתאגיד כיהנו הדיווח שנת בכל .1
  

אם תקופת הזמן בה לא כיהנו שני דירקטורים חיצוניים אינה עולה על " נכון"בשאלה זו ניתן לענות 
תצוין ) לא נכון/נכון(ואולם בכל תשובה שהיא , לחוק החברות) 10.(א363יף כאמור בסע, יום 90

 ובכלל(הדיווח  בשנת יותר או חיצוניים דירקטורים שני בתאגיד כיהנו לא בה) בימים( הזמן תקופת
   :)תוך הפרדה בין הדירקטורים החיצונים השונים, בדיעבד שאושרה תקופה גם זה

  
  .שלמה סדובסקי:  'דירקטור א

  
  .דוד עברי:  'דירקטור ב

  
 .2 :שאלון זה פרסום למועד המכהנים בתאגיד נכון החיצוניים הדירקטורים מספר

  
  
  
√  
 

 

  הוראת חובה
  

רותבהח לחוק 239 סעיף

2.  
 .א

  
   _____ _____  .3:  מספר הדירקטורים הבלתי תלויים המכהנים בתאגיד

לתוספת   1סעיף 
  הראשונה

הוראות ממשל תאגידי (
  )מומלצות

  לחוק החברות

  .ב
  

  .בלתי תלויים, לפחות, שליש מבין חברי הדירקטוריון  - בתאגיד שיש בו בעל שליטה  -
  

  .רוב חברי הדירקטוריון בלתי תלויים  -בתאגיד שאין בו בעל שליטה -
  

  

√  

_____  
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  .ג
   .תלויים בלתי ספר מינימאלי של דירקטוריםמ/ 1שיעור בו יכהן בתקנון כי התאגיד קבע

  
   - "נכון" הינה אם תשובתכם

  
  ._____ : בתקנון שנקבע תלויים הבלתי מספר הדירקטורים/יצוין שיעור

  
  ):לענין כהונת דירקטורים בלתי תלויים(הדיווח  בשנת התקנון עמד בפועל בהוראת התאגיד

  כן �

  לא �

  ).במשבצת המתאימה   xיש לסמן (

  
√  

ו פירוט רא
נוסף בהערות 

 סיום

  

-ו) א9)(ב(10תקנה 
לתקנות ) א9)(ג(48

 הדוחות

ונמצא כי ) והדירקטורים הבלתי תלויים(בשנת הדיווח נערכה בדיקה עם הדירקטורים החיצוניים .3
 של זיקה היעדר לעניין החברות לחוק )ו(- ו )ב(240 סעיף הם קיימו בשנת הדיווח את הוראת

ימים בהם התנאים המכהנים בתאגיד וכן מתקי) והבלתי תלויים( החיצוניים הדירקטורים
   .הנדרשים לכהונה כדירקטור חיצוני

  
 . היועץ המשפטי : שערך את הבדיקה האמורה יצוין הגורם - " נכון"הינה  אם תשובתכם

  

√ 

   

 -ו) ו(-ו) ב(240סעיפים 
 לחוק החברות 241

ן או במישרי, למנהל הכללי 2כפופים אינם ,הדיווח שנת במהלך בתאגיד כיהנו אשר הדירקטורים כל.4
  ).אם קיימת בתאגיד נציגות לעובדים, למעט דירקטור שהוא נציג עובדים(בעקיפין 

  
מספר  יצוין  - ) הדירקטור כפוף למנהל הכללי כאמור, קרי( "לא נכון" הינה אם תשובתכם
 ._____ :האמורה במגבלה עומדים שאינם הדירקטורים

  

√ 

  

 

לתוספת   3סעיף 
  הראשונה

הוראות ממשל תאגידי ( 
  ) לצותמומ

 לחוק החברות

                                                 
1

 .   1/3בתאגיד בו נקבע שיעור של שליש דירקטורים בלתי תלויים יצוין , לדוגמה, כך. מספר מסוים מתוך כל הדירקטורים -"שיעור"בשאלון זה  

2
 . לעניין שאלה זו" ככפיפות"ייחשב  לא, עצם כהונה כדירקטור בתאגיד מוחזק 
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 או/ו בדיון המשתתפים הדירקטורים מכל התאגיד ביקש דירקטוריון ישיבת כל התחלת טרם.5
 יומה סדר שעל בנושא שלהם עניינים ניגוד או/ו אישי עניין של לגבי קיומו גילוי כאמור  בהצבעה

 3.העניין לפי ,הישיבה של

 בדיון השתתפו ,עניינים ניגוד או/ו אישי ענין של קיומו על שהודיעו דירקטורים האם יצוין ,בנוסף
 כאמור בהצבעה או/ו
 :)החברות לחוק )ב( 278 בסעיף כאמור אישי עניין היה הדירקטוריון שלרוב הצבעה או/ו דיון למעט(
   ._____בהצבעה או/ו בדיון שהשתתפו כאמור הדירקטורים שיעור .כן �

  )הצבעות שהיו בשנת הדיווח/םיש להוסיף שורות נוספות לפי מספר הדיוני(
 .לא �

  

— 

  

— 

  
   278 -ו 255פים סעי

 רותבהח לחוק

 בהתאם, התאגיד חשבון על מקצועי ייעוץ שירותי להעמיד הדירקטוריון סירב לא ,הדיווח בשנת  .6
  .ככל שנתבקש לכך, החברות לחוק) א(266 סעיף לפי דירקטור לבקשת

  

√ 

   

 לחוק) א(266 סעיף
  החברות

                                                 
3

  .בשנת היישום הראשונה תאגיד רשאי שלא לענות על שאלה זו 
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, משרה בכירה אחר בתאגיד או נושא שאינו דירקטור, )מטעמו מי או/ו לרבות קרובו(השליטה  לבע  .7
  . שהתקיימו בשנת הדיווח בישיבות הדירקטוריון נכח לא

  
 או מי מטעמו שאינו חבר/או קרובו ו/בעל שליטה ו, קרי" (לא נכון"אם תשובתכם הינה 

יצוינו הפרטים  – )שיבות הדירקטוריון כאמורמשרה בכירה בתאגיד נכח בי או נושא/ו דירקטוריון
  :הבאים לגבי נוכחות האדם הנוסף בישיבות הדירקטוריון כאמור

  
  ._____: זהות

  
  ._____: תפקיד

  
  ._____): אם מי שנכח אינו בעל השליטה עצמו(פירוט הזיקה לבעל השליטה 

  לא �כן    �: האם היה זה לשם הצגת נושא מסוים

  )המתאימה במשבצת   xיש לסמן (
  

  ._____: שיעור נוכחותו בישיבות הדירקטוריון שהתקיימו בשנת הדיווח

  

√ 

   

  לחוק החברות 106סעיף 

  

 

 
 
 

    הדירקטורים וכישורי כשירות

   
 נכון

  
  נכון לא

  
  מסגרת נורמטיבית

שאינם דירקטורים , בתקנון התאגיד לא קיימת הוראה המגבילה את החלפת הדירקטורים בתאגיד  .8
  ). קביעה ברוב רגיל אינה נחשבת מגבלה -לענין זה(צוניים חי

 

  

√ 

 
לחוק  222סעיף 

 החברות
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 הכללית האסיפה זימון למועד עובר שכיהנו בתאגיד במהלך שנת הדיווח הצהירו הדירקטורים כל.9
 את להקדיש והיכולת) תוך פירוטם( הדרושים הכישורים להם יש כי, היה מינוים יומה סדר שעל
- ו 226תפקידם וכי לא מתקיימות לגביהם ההגבלות האמורות בסעיפים  ביצוע לשם הראוי הזמן

) 2(-ו–) 1(ולעניין דירקטור בלתי תלוי מתקיים בהם גם האמור בפסקאות , לחוק החברות 227
   .לחוק החברות 1שבסעיף " דירקטור בלתי תלוי"להגדרה 

 ._____: לגביהם האמור התקיים שלא ריםהדירקטו יצוינו שמות  -" לא נכון" הינה אם תשובתכם

  

√ 

 
  הוראת חובה

. ב224. + א224סעיף 
 לחוק החברות

בתחום עסקי התאגיד ובתחום הדין החל על , חדשים לדירקטורים הכשרה לתאגיד יש תוכנית.10
, בין השאר, המותאמת, מכהנים המשך להכשרת דירקטורים תכנית וכן, התאגיד והדירקטורים

   .רקטור ממלא בתאגידלתפקיד שהדי

  :הדיווח בשנת הופעלה התוכנית יצוין האם - "נכון"אם תשובתכם הינה 

   כן �

x לא  

 )במשבצת המתאימה   xיש לסמן (

  

√  

ראו פירוט 
נוסף 

בהערות 
 הסיום

 
  

לתוספת ) א( 4סעיף 
  הראשונה

הוראות ממשל תאגידי (
  )מומלצות

  לחוק החברות

 

 הממשל הטמעת הוראות על אחראי) הדירקטוריון ר שמינהאדם אח או( הדירקטוריון ר"יו.11
 במהלך תאגידי בממשל הקשורים בנושאים הדירקטורים לעדכון ודאג, החלות על התאגיד התאגידי

  . הדיווח שנת

 נא ציינו את שמו, )ר הדירקטוריון"חלף יו(האחראי  לתפקיד אחר אדם מינה הדירקטוריון אם
 . ץ המשפטיהיוע, ד עודד פנקס"עו: ותפקידו

  

√ 

לתוספת ) ב( 4סעיף  
  הראשונה

הוראות ממשל תאגידי (
  )מומלצות

 לחוק החברות

12.
 .א

בעלילהיותדירקטורים בדירקטוריון שעליהםשלמזערי נדרשמספרבתאגיד נקבע
  . ופיננסית חשבונאית מומחיות

 .2: יצוין המספר המזערי שנקבע - " נכון"אם תשובתכם הינה 

  

√ 

  בההוראת חו 

לחוק ) 12)(א(92סעיף 
 החברות
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  .ב
 החשבונאית המומחיות בעל החיצוני לדירקטור בנוסף ,בכל שנת הדיווח כיהנו בתאגיד

 קבע שאותו במספר ופיננסית חשבונאית מומחיות בעלי נוספים דירקטורים, ופיננסית
  .הדירקטוריון

ורים נוספים בעלי אם תקופת הזמן בה לא כיהנו דירקט" נכון"בשאלה זו ניתן לענות 
) לא נכון/נכון(ואולם בכל תשובה שהיא , יום 60מומחיות חשבונאית ופיננסית אינה עולה על 

  .0 :בתאגיד דירקטורים כאמור כיהנו לא בה) בימים( הזמן תצוין תקופת

  

√  

 
  הוראת חובה

לחוק ) ד(219סעיף 
 החברות

  .ג
  :הדיווח שנת במהלך בתאגיד מספר הדירקטורים שכיהנו

   .3: ופיננסית חשבונאית כשירות בעלי

  .6: מקצועית כשירות בעלי

יינתן הנתון של המספר , במקרה שהיו שינויים במספר הדירקטורים כאמור בשנת הדיווח
של דירקטורים מכל סוג שכיהנו ) יום מקרות השינוי 60למעט בתקופת זמן של (הנמוך ביותר 
  .בשנת הדיווח

_____ _____ 

  

, )12)(א(92סעיפים 
לחוק ) 1א(240, )ד(219

תקנה , החברות
) 9)(ג(48-ו) א)(9)(ב(10

  לתקנות הדוחות

 

13.
  .א

לחוק החברות לענין ) ד(239קוימה הוראת סעיף , חיצוני בשנת הדיווחדירקטורמינויבמועד
  . גיוון הרכב הדירקטוריון משני המינים

  )לא מונה דירקטור חיצוני בשנת הדיווח(רלוונטי  לא  �

  

√  

   

  הוראת חובה

לחוק ) ד(239סעיף 
 החברות

  .ב
  .חברים משני המינים הדירקטוריון כלל הרכב הדיווח שנת בכל

  ._____: בו לא התקיים האמור) בימים(יצוין פרק הזמן  -" לא נכון"אם תשובתכם הינה 

נה אם תקופת הזמן בה לא כיהנו דירקטורים משני המינים אי" נכון"בשאלה זו ניתן לענות 
 לא בה) בימים( הזמן תצוין תקופת) לא נכון/נכון(ואולם בכל תשובה שהיא , יום 60עולה על 

  .0 :משני המינים דירקטורים בתאגיד כיהנו

  

√  

   

לתוספת  2סעיף 
  הראשונה

הוראות ממשל תאגידי (
  )מומלצות

  .ג  לחוק החברות
  : למועד פרסום שאלון זה מספר הדירקטורים מכל מין המכהנים בדירקטוריון התאגיד נכון

  .1: נשים,  5: גברים
_____ _____ 
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  .ד

מספר הדירקטורים המכהנים בדירקטוריון התאגיד נכון למועד פרסום שאלון זה שהנם בעלי 
 _____ _____  .3: ידע וניסיון בתחום פעילותו של התאגיד

  

  

  

   הדירקטוריון ישיבות

   
 נכון

  
 נכון לא

  
  מסגרת נורמטיבית

14.   
 .א

  : הדיווח כל רבעון בשנת במהלך שהתקיימו הדירקטוריון ישיבות מספר
  
  

  .3):        2012שנת (רבעון ראשון 
  .1):             2012שנת (רבעון שני 

  .3):        2012שנת (רבעון שלישי 
  .1):        2012שנת (רבעון רביעי 

  

_____  
  

_____ 
  

לחוק  98- ו 97סעיפים 
 החברות

  .ב
יצוין שיעור , לצד כל אחד משמות הדירקטורים שכיהנו בתאגיד במהלך שנת הדיווח

וכמצוין , לרבות ישיבות ועדות הדירקטוריון בהן הוא חבר(השתתפותו בישיבות הדירקטוריון 
   ):ובהתייחס לתקופת כהונתו(הדיווח  במהלך שנת שהתקיימו) להלן

  ).יש להוסיף שורות נוספות לפי מספר הדירקטורים(

שם  _____  _____
  הדירקטור

שיעור 
השתתפותו 

בישיבות 
  הדירקטוריון

  

שיעור 
השתתפותו 

בישיבות 
ועדת 

ביקורת 
לגבי (

שיעור 
השתתפותו 

בישיבות 
ועדת מאזן 

לגבי (
דירקטור 

שיעור השתתפותו 
בישיבות ועדות 

דירקטוריון נוספות בהן 
תוך ציון שם (הוא חבר 

  )הועדה

עמודה זו לא היתה 
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דירקטור 
החבר 
  )בוועדה זו

החבר 
  )בוועדה זו

רלוונטית לחברה בתקופת 
  הדיווח

    לא רלוונטי  לא רלוונטי  100%  בעז סימונס

    לא רלוונטי  לא רלוונטי  100%  דרור דותן   
  

  

שלמה    
  סדובסקי

100%  100%  100%    
  

  

    100%  100%  100%  דוד עברי   
  

  

    א רלוונטיל  לא רלוונטי  43%  רותם שחם   
  

  

    100%  100%  100%  צבי טרופ   
  

  

   
  

    לא רלוונטי  לא רלוונטי  100%  גיא רוזן
  

   

   
  

    לא רלוונטי  לא רלוונטי  100%  צבי חפץ
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15.

 הכללי דיון אחד לפחות לעניין ניהול עסקי התאגיד בידי המנהל הדירקטוריון קיים הדיווח בשנת
  .עמדתם את להביע הזדמנות להם שניתנה לאחר, כחותםנו בלא, לו הכפופים המשרה ונושאי

  

√ 

לתוספת  5סעיף  
  הראשונה

הוראות ממשל תאגידי (
  )מומלצות

 לחוק החברות

16.  
 

ולא יאוחר מתום חמישה עשר חודשים לאחר האסיפה (בשנת הדיווח כונסה אסיפה שנתית 
  ).    השנתית האחרונה

  הוראת חובה  √

לחוק  60סעיף   
  החברות

  

   הדירקטוריון ראש ויושב הכללי המנהל תפקידי בין הפרדה

   
 נכון

  
 נכון לא

  
  מסגרת נורמטיבית

17. 
  .דירקטוריון ר"יו בתאגיד כיהן הדיווח שנת בכל

ר דירקטוריון אינה עולה "אם תקופת הזמן בה לא כיהן בתאגיד יו" נכון"בשאלה זו ניתן לענות 
) לא נכון/נכון(ואולם בכל תשובה שהיא , )ק החברותלחו) 2.(א363יום כאמור בסעיף  60על 

  .ימים 0 :ר דירקטוריון כאמור"כיהן בתאגיד יו לא בה) בימים( הזמן תצוין תקופת
 

  

√  

 
  הוראת חובה

  
לחוק ) א(94סעיף  

 החברות

18.   
  .מנהל כללי בתאגיד כיהן הדיווח שנת בכל

יום  90ל אינה עולה על "ן בתאגיד מנכאם תקופת הזמן בה לא כיה" נכון"בשאלה זו ניתן לענות 
 תצוין תקופת) לא נכון/נכון(ואולם בכל תשובה שהיא , לחוק החברות) 6.(א363כאמור בסעיף 

  .ימים 0 :ל כאמור"כיהן בתאגיד מנכ לא בה) בימים( הזמן
  

  

√  

 

  הוראת חובה
  

 לחוק החברות 119סעיף 
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כפל , או מפעיל את סמכויותיו/תאגיד ול ה"ר הדירקטוריון גם כמנכ"בתאגיד בו מכהן יו.19
  .לחוק החברות) ג(121הכהונה אושר בהתאם להוראות סעיף 

 את אישרה אשר הכללית אודות האסיפה נא הפנו לדיווח המיידי -" נכון"אם תשובתכם הינה 
  ._____: הפעלת הסמכויות כאמור או/ו כפל הכהונה

X  כאמור ככל שלא מתקיים בתאגיד כפל כהונה(לא רלוונטי.( 

  

  הוראת חובה

לחוק  121, 95סעיפים 
 החברות

   .הדירקטוריון ר"יו של קרוב אינו ל"המנכ.20

  –) ר הדירקטוריון"ל הנו קרוב של יו"המנכ, קרי" (לא נכון"אם תשובתכם הינה 

  

√ 

 

לחוק  121,  95סעיפים 
 _____ _____  ._____: תצוין הקרבה המשפחתית בין הצדדים  .א החברות

  .ב
  .    לחוק החברות) ג(121הכהונה אושרה בהתאם לסעיף 

  

21.  
  √  ). למעט כדירקטור(ל או כנושא משרה בכירה בתאגיד "מכהן כמנכ אינובעל שליטה או קרובו 

 
 לחוק החברות 92סעיף 

  

  

  הביקורת ועדת עצמאות

   
 נכון

  
 נכון לא

  
  מסגרת נורמטיבית

   .הדיווח שנת במהלך הביקורת בועדת היו חברים םהחיצוניי הדירקטורים כל .22
√ 

  הוראת חובה 
  

לחוק החברות 115סעיף 
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23.   
  .חיצוני דירקטור הוא הביקורת ועדת ר"יו

  
√ 

  הוראת חובה 
  

לחוק החברות 115סעיף 

24.
 - בשנת הדיווח  כיהן לא הביקורת בועדת

  הוראת חובה _____ _____
  

לחוק החברות 115סעיף 

  .קרובו או השליטה בעל  .א
  
√ 

 

 

  .הדירקטוריון ר"יו  .ב
  
√ 

 

  .ג
  

 תאגיד בתאגיד או בידי השליטה בעל ידי על או התאגיד ידי על המועסק דירקטור
  .בשליטתו

  
√ 

 

  .ד
  

 דרך שירותים בשליטתו תאגיד בתאגיד או השליטה לבעל או לתאגיד הנותן דירקטור
  .קבע

  
√ 

 

  .השליטה בעל על פרנסתודירקטור שעיקר   .ה
  
√ 

 

ר "למעט אם קבע יו, בעל שליטה או קרובו לא נכחו בשנת הדיווח בישיבות ועדת הביקורת  .25
  . הועדה כי הוא נדרש לשם הצגת נושא מסוים

  

  
√ 

  הוראת חובה 
  

לחוק ) ה( 115סעיף 
 החברות

 קיימו בשנת הדיווח היה רובשהת הביקורת ולקבלת החלטות בכל ישיבות ועדת לדיון חוקי מנין.26
ואחד מהם לפחות היה  בלתי תלויים כאשר רוב הנוכחים היו דירקטורים, חברי הועדה של

   .דירקטור חיצוני

  
√ 

  הוראת חובה 

לחוק . א116סעיף 
 החברות
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._____: יצוין התנאי שלא התקיים כאמור  -" לא נכון"אם תשובתכם הינה 

27.  
 

 ורואה הפנימי לפחות בנוכחות המבקר אחת ישיבה יווחהד בשנת קיימה הביקורת ועדת
, של נושאי משרה בתאגיד שאינם חברי הוועדה ובלא נוכחות, לפי העניין, המבקר החשבון

 .לעניין ליקויים בניהול העסקי של התאגיד

  
√ 

  הוראת חובה 

  לחוק ) 1(117סעיף 

+  

   –הוראה מומלצת 

לתוספת   6סעיף 
הראשונה לחוק 

 החברות

28.  
 

 רשאי שאינו מי נכחו בה הועדה לבחינת הדוחות הכספיים או/ו הביקורת ועדת ישיבות בכל
לגבי היועץ המשפטי (או לבקשת הועדה /הועדה ו ר"יו היה זה באישור, הועדה חבר להיות

  . )ומזכיר התאגיד שאינו בעל שליטה או קרובו

  

  
√ 

  הוראת חובה 

לחוק ) ה( 115סעיף 
 החברות

29.  
 

 עובדי של בתלונות הטיפול אופן לגבי היו בתוקף הסדרים שקבעה ועדת הביקורת וחבשנת הדיו
 .כאמור שהתלוננו לעובדים שתינתן ההגנה ולגבי עסקיו בניהול לליקויים בקשר התאגיד

  
√ 

  הוראת חובה  

לחוק ) 6(117סעיף 
 החברות
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 הדוחות לאישור דימההמק בעבודתה) הועדה –להלן (הועדה לבחינת הדוחות הכספיים  תפקידי

 הכספיים

  

            

  נכון      
 

  מסגרת נורמטיבית נכון לא

שהוגשו בשנת  הכספיים לדוחות בנוגע הועדה לבחינת הדוחות הכספיים של המלצותיה  .א  .30
ודיווחה לו על כל  לפני הדיון בדירקטוריון סביר זמן הדירקטוריון בפני הדיווח הובאו

  . הבחינהליקוי או בעיה שהתגלו במהלך 

  
√ 

   
  

לתקנות ועדת מאזן ) 3(2תקנה 
והנחיית גילוי בעניין הליך 
  . אישור הדוחות הכספיים

 

אותו קבע הדירקטוריון כזמן סביר להעברת חומר מראש ) בימים(יצוין פרק הזמן   .ב
ימי  3: הרבעוניים או התקופתיים הדוחות לקראת ישיבת הדירקטוריון בה יאושרו

  . ימים ביחס לכל חומר אחר 3. כספיים עסקים ביחס לדוחות

_____ _____ 

  

  .ג

מספר הימים שחלפו בין מועד העברת ההמלצות לדירקטוריון למועד אישור הדוחות 
  : הכספיים

  7):       2012שנת (רבעון ראשון 
  .8):           2012שנת (רבעון שני 

  .7):       2012שנת (רבעון שלישי 
  .6):       2012שנת (רבעון רביעי  

  

_____  

  
  

_____ 

והמבקר הפנימי , לכל ישיבות הועדה והדירקטוריון הוזמן התאגיד של המבקר החשבון רואה  .31
בהן נדונו הדוחות הכספיים של התאגיד המתייחסים , קיבל הודעות על קיום הישיבות כאמור

  .לתקופות הנכללות בשנות הדיווח

  
√  

  הוראת חובה 
  

תקנה , ברותלחוק הח 168סעיף 
 לתקנות ועדת מאזן) 2(2

  הוראת חובה _____  _____  :להלן המפורטים התנאים כל, התקיימו בכל שנת הדיווח הועדה לבחינת הדוחות הכספייםב  .32
  

  לתקנות ועדת מאזן 3תקנה 
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  ).במועד הדיון בועדת מאזן ואישור הדוחות כאמור(מספר חבריה לא פחת משלושה   .א

  
√  

 

  
  .ב

לענין כהונת (לחוק החברות ) ג(-ו) ג(115ו בה כל התנאים הקבועים בסעיף התקיימ
  ).חברי ועדת ביקורת

  
√  

 

  
  .ר הועדה הוא דירקטור חיצוני"יו  .ג

  
√  

 

  
  . כל חבריה דירקטורים ורוב חבריה דירקטורים בלתי תלויים  .ד

  
√  

 

הדירקטורים הבלתי לכל חבריה היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים ולפחות אחד מ  .ה  
  .  תלויים הוא בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית

  
√  

 

  
  .חברי הוועדה נתנו הצהרה עובר למינוים  .ו

  
√  

 

  
  .ז

המניין החוקי לדיון ולקבלת החלטות בוועדה היה רוב חבריה ובלבד שרוב הנוכחים 
  .היו דירקטורים בלתי תלויים ובהם דירקטור חיצוני אחד לפחות

  
√  

 

יפורט אילו , לגבי אחד או יותר מסעיפי המשנה של שאלה זו" לא נכון"ם תשובתכם הנה א  
  ._____: מהתנאים כאמור לא התקיים

_____ _____ 
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  מבקר  חשבון רואה

 
  
 נכון

  
 לא נכון

  
  מסגרת נורמטיבית

33. 
בודתו של רואה הניחה את דעתה כי היקף ע )הועדה לבחינת הדוחות הכספייםאו /ו(הביקורת ועדת

 בשנת הביקורת שעות להיקף ושכר טרחתו ביחס בשנת הדיווח שירותי ביקורת החשבון המבקר בגין
 .הינם נאותים לשם ביצוע עבודת ביקורת ראויה, הדיווח

  
√  

  
לחוק ) 5(117סעיף 

  החברות

34.  
) חות הכספייםאו הועדה לבחינת הדו/ו(העבירה ועדת הביקורת , טרם מינויו של רואה החשבון המבקר

  .בקשר עם היקף עבודתו ושכרו של רואה החשבון המבקר, את המלצותיה לאורגן הרלוונטי בתאגיד

  )בשנת הדיווח לא מונה רואה חשבון מבקר(לא רלוונטי  �

יצויין האם האורגן הרלוונטי בתאגיד פעל על פי המלצות ועדת הביקורת  –" נכון"אם תשובתכם הינה 
  ).הדוחות הכספייםאו הועדה לבחינת /ו(

  .כן �

√  
  

ראו (
הערות 
  )סיום

  

  

35. 
רואהעבודתבחנה כי לא היתה מגבלה על  )הועדה לבחינת הדוחות הכספייםאו /ו(הביקורת ועדת

  .המבקר החשבון
  
√  

  חוק ניירות ערך ותקנותיו  

דוחות מבוקרים "לעניין (
  ")כדין

36. 
בממצאיהמבקרהחשבוןרואהעםדנה )יםהועדה לבחינת הדוחות הכספי או/ו(הביקורתועדת

  .והשלכותיהם הביקורת
  
√  

לתקנות ועדת  2תקנה   
  מאזן  

 +  

לתוספת  6סעיף 
  הראשונה 

הוראות ממשל תאגידי (
  ) מומלצות

  לחוק החברות



 

17 

  

37. 
 רואה הניחה את דעתה בדבר התאמת כשירות )הועדה לבחינת הדוחות הכספייםאו /ו(הביקורת  ועדת

  .ומורכבותו התאגיד פעילות אופי לאור וזאת ביקורת בתאגיד לביצוע המבקר החשבון
  
√  

  חוק ניירות ערך ותקנותיו  

דוחות מבוקרים "לעניין (
  ")כדין

38. 
כרואה (נא פרטו את מספר השנים בהם מכהן השותף המטפל במשרד רואה החשבון המבקר בתפקידו 

  .5 ):חשבון מבקר בתאגיד
  

_____  
  

_____  
  רך ותקנותיוחוק ניירות ע

דוחות מבוקרים "לעניין (
  ")כדין

39. 
לבחינת  הועדה לבחינת הדוחות הכספייםרואה החשבון המבקר השתתף בשנת הדיווח בכל ישיבות 

  .הדוחות הכספיים אליהן הוזמן
  
√  

לחוק ) ב( 168סעיף   
לתקנות  2תקנה , החברות

  ועדת מאזן  

  

  עניין בעלי עם עסקאות

 
  
 נכון

  
 לא נכון

  
  מסגרת נורמטיבית

40. 
שעניינו עסקאות בעלי עניין על מנת להבטיח כי , שאושר בידי ועדת ביקורת, התאגיד אימץ נוהל

 . עסקאות כאמור יאושרו כדין
  

√ 

   

,     255, 253, 117סעיפים 
 לחוק החברות 270-278

41. 

 

ידי התאגיד או נותן לו שירותי -ק עלמועס אינו) לרבות חברה שבשליטתו(בעל השליטה או קרובו 
 .ניהול

בעלי השליטה או קרובו מועסק על ידי התאגיד או נותן לו שירותי , קרי" (לא נכון"אם תשובתכם הינה 

  יצוין –) ניהול

 √  

ראו פרטים 

נוספים 

  

לחוק ) 4(270סעיף 
 החברות
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 .2): לרבות חברות שבשליטתם(או קרובו /ידי התאגיד מקרב בעל השליטה בו ו- מספר המועסקים על -

  :שירותי הניהול כאמור אושרו בידי האורגנים הקבועים בדיןאו /האם הסכמי ההעסקה ו

X  כן   

   לא  �

  )במשבצת המתאימה Xיש לסמן ( ׁ

  ).בתאגיד אין בעל שליטה(לא רלוונטי   �

בהערות סיום 

 להלן

42. 
  . פעילותו של התאגידלמיטב ידיעת התאגיד לבעל השליטה אין עסקים נוספים בתחום 

יצוין האם נקבע הסדר אפקטיבי לתיחום פעילויות בין התאגיד ובעל  –" לא נכון" אם תשובתכם הינה 

 . השליטה בו

   כן  �

  לא  �

  )במשבצת המתאימה   xיש לסמן (

  � שליטה בעל אין בתאגיד) רלוונטי לא( �

√  

  

 

  

 

  

 לחוק החברות 254סעיף 
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הערות סיום לשאלון

) ג(2' מס לפריט

  : לעיל

כי שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים לא יפחת משליש מבין חברי , אשר עד כה לא אומצה בתקנון, דירקטוריון החברה קבע כמדיניות מחייבת

  .הדירקטוריון

 10' לפריט מס

  :לעיל

המרגיש כי הוא זקוק לתכנית הכשרה , ן אם מכהןבין אם חדש ובי, היא כי כל דירקטור, כפי שנקבעה על ידי דירקטוריון החברה, דיניות החברהמ

 .המתאימות לתפקידו בחברה, יישלח על ידי החברה להשתלמויות בתחומים אלה, בתחום עסקי החברה ובתחום הדין החל על החברה ועל הדירקטור

תדאג החברה לעריכת , הדין החל על החברה בתחום עסקי החברה ובתחום, יתברר כי קיים פער בין ידיעותיהם של דירקטורים לבין הנדרש אם, בנוסף

לתפקיד שהדירקטור ממלא , בין השאר, במטרה לעדכן את ידיעותיהם בתחומים האמורים ותכניות הכשרה יותאמו, תכניות הכשרה לדירקטורים

  .בשנת הדיווח לא בוצעו השתלמויות לדירקטורים .בחברה

  .החשבון המבקרבשנת הדיווח חודש מינויו של רואה   :לעיל 34לפריט 

  . לפי חלק חמישי פרק חמישי לחוק החברות" בעל עניין"הינו , הנותן לתאגיד שירותי ניהול, מר אבנר שחם, ל החברה"מנכ  :לעיל 42לפריט 

  

  

  

  ___________: הועדה לבחינת הדוחות הכספייםר "יו    ___________: הביקורת ועדת ר"יו      ___________  : הדירקטוריון ר"יו

   



 

  

  'ה חלק

  

  ח בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי"דו

  

  

  בדבר הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילויח "דו  .  1

שנתי בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי לפי תקנה ח "דו. א     

  ):א(ב9

 –להלן (מ "בע) 1997(בית שמש אחזקות בפיקוח הדירקטוריון של מנועי , ההנהלה

אחראית לקביעתה והתקיימותה של בקרה פנימית נאותה על הדיווח הכספי ועל , )התאגיד

  .הגילוי בתאגיד

  :ההנהלה הם ילעניין זה חבר

  ;מנהל כללי, אבנר שחם. א

  ;ל כספים"סמנכ, גיל כרמלי. ב

אשר , נהלים הקיימים בתאגידבקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי כוללת בקרות ו

או , תוכננו בידי המנהל הכללי ונושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים או תחת פיקוחם

אשר נועדו , בפיקוח דירקטוריון התאגיד, בידי מי שמבצע בפועל את התפקידים האמורים

ם לספק מידה סבירה של ביטחון בהתייחס למהימנות הדיווח הכספי ולהכנת הדוחות בהתא

ולהבטיח כי מידע שהתאגיד נדרש לגלות בדוחות שהוא מפרסם על פי , להוראות הדין

  .מסוכם ומדווח במועד ובמתכונת הקבועים בדין, מעובד, הוראות הדין נאסף

בקרות ונהלים שתוכננו להבטיח כי מידע שהתאגיד , בין השאר, הבקרה הפנימית כוללת

לרבות למנהל הכללי ולנושא המשרה , תאגידנצבר ומועבר להנהלת ה, נדרש לכלותו כאמור

הבכיר ביותר בתחום הכספים או למי שמבצע בפועל את התפקידים האמורים וזאת כדי 

  .בהתייחס לדרישת הגילוי, לאפשר קבלת החלטות במועד המתאים

בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי אינה מיועדת , בשל המגבלות המבניות שלה

  .חלט שהצגה מוטעית או השמטת מידע בדוחות תימנע או תתגלהלספק ביטחון מו

ביצעה בדיקה והערכה של הבקרה הפנימית על הדיווח , בפיקוח הדירקטוריון, ההנהלה

הדירקטוריון , בהתבסס על הערכה זו; הכספי ועל הגילוי בתאגיד והאפקטיביות שלה

הכספי ועל הגילוי בתאגיד כי הבקרה הפנימית על הדיווח , והנהלת התאגיד הגיעו למסקנה

  .היא אפקטיבית 2012בדצמבר  31ליום 
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  הצהרת מנהלים

  הצהרת מנהל כללי

  

  :אני אבנר שחם מצהיר כי

לשנת ) התאגיד –להלן (מ "התקופתי של מנועי בית שמש אחזקות בעח "דובחנתי את ה .1

 ).הדוחות –להלן ( 2012

עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג  הדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של, לפי ידיעתי .2

לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם , של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם

 .לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות, מצגים

, קפים באופן נאותשהדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות מ, לפי ידיעתי .3

תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של , פיאת המצב הכס, מכל הבחינות המהותיות

 .התאגיד לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות

לדירקטוריון ולוועדות הביקורת והדוחות , גיליתי לרואה חשבון המבקר של התאגיד .4

בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה , הכספיים של דירקטוריון התאגיד

 .ועל הגילוי הפנימית על הדיווח הכספי

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של . א

הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי העלולים באופן סביר להשפיע לרעה 

לסכם או לדווח על מידע כספי באופן שיש בו , לעבד, על יכולתו של התאגיד לאסוף

פי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות להטיל ספק במהימנות הדיווח הכס

  - וכן; הדין

שבה מעורב המנהל הכללי או מי , בין מהותית ובין שאינה מהותית, כל תרמית. ב

שכפוף לו במישרים או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה 

  .הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי

 :לבד או יחד עם אחרים בתאגיד, אני .5

, או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחי, קבעתי בקרות ונהלים. א

לרבות חברות מאוחדות שלו , המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס לתאגיד

, 1993-ג"התשנ, )עריכת דוחות כספיים שנתיים(כהגדרתן בתקנות ניירות ערך 

בפרט במהלך תקופת , אוחדותמובא לידיעתי על ידי אחרים בתאגיד ובחברות המ

   –וכן ; ההכנה של הדוחות

, או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחי, קבעתי בקרות ונהלים. ב

המיועדים להבטיח באופן סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים 

  .לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים, בהתאם להוראות הדין
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ערכתי את האפקטיביות של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי והצגתי ה. ג

זה את מסקנות הדירקטוריון וההנהלה לגבי האפקטיביות של הבקרה ח "דוב

  .הפנימית כאמור למועד הדוחות

  

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

  

  

  

  

  

  ______________________       2013, במרץ 14

  מנהל כללי                              

   



 

4 

  

  הצהרת מנהלים

  נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספיםהצהרת 

  

  :מצהיר כי גיל כרמליאני 

בחנתי את הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות של מנועי בית שמש  .1

 ).הדוחות –להלן ( 2012לשנת ) התאגיד –להלן (מ "אחזקות בע

הדוחות הכספיים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות אינם כוללים כל מצג , לפי ידיעתי .2

לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים 

לא יהיו מטעים בהתייחס , לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, שנכללו בהם

 .לתקופת הדוחות

, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות, ילפי ידיעת .3

תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של , את המצב הכספי, מכל הבחינות המהותיות

 .התאגיד לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות

ות לדירקטוריון ולוועדות הביקורת והדוח, גיליתי לרואה חשבון המבקר של התאגיד .4

בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה , הכספיים של דירקטוריון התאגיד

 .הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של . א

ככל שהיא מתייחסת לדוחות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי 

העלולים באופן סביר להשפיע לרעה , ידע הכספי האחר הכלול בדוחותהכספיים ולמ

לסכם או לדווח על מידע כספי באופן שיש בו , לעבד, על יכולתו של התאגיד לאסוף

להטיל ספק במהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות 

  - וכן; הדין

ה מעורב המנהל הכללי או מי שב, בין מהותית ובין שאינה מהותית, כל תרמית. ב

שכפוף לו במישרים או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה 

  .הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי

 :לבד או יחד עם אחרים בתאגיד, אני .5

, או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחי, קבעתי בקרות ונהלים. א

לרבות חברות מאוחדות שלו , מידע מהותי המתייחס לתאגידהמיועדים להבטיח ש

ככל , 1993-ג"התשנ, )עריכת דוחות כספיים שנתיים(כהגדרתן בתקנות ניירות ערך 

מובא לידיעתי על , שהוא רלוונטי לדוחות הכספיים ולמידע כספי אחר הכלול בדוחות

; ל הדוחותבפרט במהלך תקופת ההכנה ש, ידי אחרים בתאגיד ובחברות המאוחדות

   –וכן 
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, נואו וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוח, קבעתי בקרות ונהלים. ב

המיועדים להבטיח באופן סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים 

  .לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים, בהתאם להוראות הדין

ככל , נימית על הדיווח הכספי ועל הגילויהערכתי את האפקטיביות של הבקרה הפ. ג

שהיא מתייחסת לדוחות הכספיים ולמידע כספי האחר הכלול בדוחות למועד 

מסקנותיי לגבי הערכתי כאמור הובאו לפני הדירקטוריון וההנהלה ; הדוחות

  .זהח "דוומשולבות ב

  

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

  

  

  

  

  

  ______________________         2013, במרץ 14

  ל כספים"סמנכ                            

  

  



  מ"בע) 1997(אחזקות  שמש-מנועי בית
  
  
  

  נפרדים דוחות כספיים
  2201בדצמבר  31ליום 

  
  
  
  



 

  

  מ"בע) 1997(אחזקות שמש - מנועי בית
  
  2011בדצמבר  31דוחות כספיים ליום 
  
  
  

  תוכן העניינים
  
  
  
  
  
  

  עמוד  
    
    

  1   המבקרים  רואי חשבוןמיוחד של דוח 
    
    

    דוחות כספיים
    

  2  מצב הכספינתונים על ה
    

  3  והפסד נתונים על רווח 
    

  4  נתונים על הרווח הכולל
    

  5  על תזרימי המזומנים נתונים
    

  6-7  נפרדיםה דוחות הכספייםל מידע נוסף
    



  

 

  
  
  
  

  לכבוד
  בעלי המניות של

  מ"בע) 1997(מנועי בית שמש אחזקות 
  
  .תל אביב 1מרכז עזריאלי  'רח

  
  , .נ.ג.א
  

  על מידע כספי נפרד מיוחד של רואה החשבון המבקרדוח : הנדון
  1970-ל"התש, )ומיידיםדוחות תקופתיים (לתקנות ניירות ערך ' ג9לפי תקנה 

  
  
  

של  1970- ל"התש, )דוחות תקופתיים ומידיים(לתקנות ניירות ערך ' ג9ביקרנו את המידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה 
משלוש השנים שהאחרונה  אחת ולכל 2011- ו 2012בדצמבר  31לימים ") החברה" -להלן (מ "בע )1997(מנועי בית שמש 

 אחריותנו. החברה של וההנהלה המידע הכספי הנפרד הינו באחריות הדירקטוריון. 2012בדצמבר  31שבהן הסתיימה ביום 
  .ביקורתנו על המידע הכספי הנפרד בהתבסס על דיעה לחוות היא

  
סך ההשקעות בהן הסתכם לסך של הדוחות הכספיים של חברות מוחזקות אשר ד מתוך המידע הכספי הנפרלא ביקרנו את 

ח "אלפי ש 104-מחברות מוחזקות אלה הסתכם לסך של כ )הפסד(ואשר רווח , 2012בדצמבר  31 ח ליום"אלפי ש 1,807-כ
חשבון אחרים שדוחותיהם הדוחות הכספיים של אותן חברות בוקרו על ידי רואי . 2012בדצמבר  31בימים  הסתיימנש לשנה

  . מבוססת על דוחות רואי החשבון האחרים, ככל שהיא מתייחסת לסכומים שנכללו בגין אותן חברות, וחוות דעתנו, הומצאו לנו
 

 ולבצעה הביקורת את לתכנן מאיתנו נדרש אלה תקנים פי- על. מקובלים בישראל ביקורת לתקני בהתאם ביקורתנו את ערכנו
 מדגמית בדיקה כוללת ביקורת. מהותית הצגה מוטעית שאין במידע הכספי הנפרד ביטחון של סבירה במטרה להשיג מידה

החשבונאיים  בחינה של הכללים גם כוללת ביקורת. במידע הכספי הנפרד ובפרטים הכלולים ראיות התומכות בסכומים של
 וכן החברה של וההנהלה הדירקטוריון ידי על שנעשו המשמעותיים ושל האומדנים שיושמו בעריכת המידע הכספי הנפרד

  .דעתנו לחוות נאות בסיס מספקת סבורים שביקורתנו אנו. ההצגה של המידע הכספי הנפרד נאותות הערכת
  

, מכל הבחינות המהותיות, המידע הכספי הנפרד ערוך, בהתבסס על ביקורתנו ועל הדוחות של רואי חשבון אחרים, לדעתנו
  .1970- ל"התש, )ומיידיםדוחות תקופתיים (קנות ניירות ערך לת' ג9בהתאם להוראות תקנה 

  
  
  
  
  

  ' בריטמן אלמגור זהר ושות
  רואי חשבון

  
  
  
  

  2013, מרץב  14תל אביב
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  מ"בע) 1997(שמש אחזקות - מנועי בית
  נתונים על המצב הכספי

  
  
  

  בדצמבר 31יום ל    
    2012  2011  
  אלפי דולר  אלפי דולר    

        נכסים
        

        פיםוטש נכסים
 2  4    מזומנים ושווי מזומנים
 62  45    חייבים ויתרות חובה

    49  64 
       

       נכסים לא שוטפים
 32,029  36,738    השקעה בחברת מוחזקת

    
   

    36,787  32,093 
       התחייבויות והון עצמי

       
       התחייבויות שוטפות

 38  44    ספקים ונותני שירותים
 13  22    זכאים ויתרות זכות

    66  51 
       
       

       הון עצמי
 1,909 1,909    הון מניות

  פרמיה על מניות
  

10,005 10,005 
 4  )17(    קרנות הון
 21,141  25,841    עודפים

 )1,017(  )1,017(    מניות מוחזקות בידי חברה מאוחדת
    36,721  32,042 
    

   

    36,787  32,093 
  
  
  
  
  
  
  

      
  יל כרמליג  אבנר שחם  גיא רוזן

  ל כספים"סמנכ  מנהל כללי  ר הדירקטוריון"יו
  
  
  

  2013 מרץב 14: תאריך אישור הדוחות הכספיים
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  מ"בע) 1997(שמש אחזקות - מנועי בית
  והפסד נתונים על רווח 

  
  
  
  
  

  בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום     
    2012  2011  2010  

  אלפי דולר  אלפי דולר  אלפי דולר    
          

          הכנסות

  
        

 101 121  88    הכנסות מדמי ניהול
        
        

 86 118  117    הוצאות הנהלה וכלליות
        
        

 15 3  )29(    מפעולות רגילות) הפסד(רווח 
        

 1 3  -     מימוןהכנסות 
 )2( )5(  )1(    הוצאות מימון

 1 )2(  )1(    נטו, מימון) הוצאות(הכנסות 

        
 1,006 1,286  5,265    נטו ממס, מוחזקותחברות חלק החברה ברווחי 

        
 1,022 1,287  5,235    המיוחס לבעלי המניות של החברהרווח לשנה 
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  מ"בע) 1997(שמש אחזקות - מנועי בית
  נתונים על הרווח הכולל

  
  
  
  
  

  ברצמדב 31לשנה שנסתיימה ביום  
 2012  2011  2010  

  אלפי דולר  אלפי דולר לראלפי דו  
        
        

 1,022 1,287  5,235  רווח לשנה

      
      רווח כולל אחר

      
 )20( )9(  )2(  בגין מדידה מחדש של נכסים פיננסיים זמינים למכירה) הפסד(רווח 

      
 - -  )19(  נטו ממס, הפסד בגין גידור תזרימי מזומנים

      
 172 )334(  )159(  נטו לאחר מס, הטבה מוגדרתאקטוארי בגין תכנית ) הפסד(רווח 

      
 152 )343(  )180(  נטו ממס, רווח כולל אחר לשנה

      
      
 1,174 944  5,055  כולל לשנה ) הפסד(כ רווח "סה
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  מ"בע) 1997(שמש אחזקות - מנועי בית

  על תזרימי המזומנים נתונים
  

  ברצמדב 31ם לשנה שנסתיימה ביו  
  2012  2011  2010  

  אלפי דולר  אלפי דולר  אלפי דולר  
        

        תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
  1,022  1,287  5,235  לשנה רווח

התאמות הדרושות להצגת תזרימי המזומנים ושווי 
  )5,233(  'נספח א -ת מזומנים מפעילות שוטפ

  
)1,284(  

 
)1,022(  

        
  -  3  2  שוטפת ) לפעילות(נטו מפעילות מזומנים 

        
        

        פעילות השקעהמתזרימי מזומנים 
  -  )1,903(  -  השקעה בחברה מוחזקת
  -  2,169  376  דיבידנד מחברה מוחזקת

        
  -  266  376  השקעהנטו לפעילות מזומנים 

        
        

        תזרימי מזומנים מפעילות מימון
  -  )267(  -  תשלום דיבידנד

        
  -  )267(  -  פעילות מימוןלנטו מזומנים 

        
        

  -  2  2  במזומנים ושווי מזומניםנטו  )ירידה(עליה 
        

  -  -  2  השנהמזומנים ושווי מזומנים לתחילת 
        

  -  2  4  לסוף השנהמזומנים ושווי מזומנים 

        
תזרימי המזומנים התאמות הדרושות להצגת  -' נספח א
  :מזומנים מפעילות שוטפת ושווי

      

        
        :מזומנים הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בתזרימי

        
  )1,006(  )1,286(  )5,265(  נטו ממס, חלק החברה ברווחי חברות מוחזקות

        
        :שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות

        
  )25(  )28(  17  חייבים ויתרות חובהב) עליה(ירידה 
  7  29  6  יםספקים ונותני שירותב) ירידה(עלייה 

  2  1  9   זכאים ויתרות זכותב) ירידה(עלייה 
        

  )5,233(  )1,284(  )1,022(  

        
        ריבית ומסים במזומנים - ' גנספח 

        

  -  -  -  תשלומי ריבית

        
  -  -  -  תקבולי ריבית



  

  מ"בע) 1997(שמש אחזקות - מנועי בית
  מידע נוסף לדוחות הכספיים הנפרדים

6  

  
  :כללי  .א
  

  :כללי  )1(
  

והתוספת העשירית לתקנות  ג9הדוחות הכספיים הנפרדים של החברה ערוכים בהתאם להוראות תקנה 
  .1970- ל"התש) דוחות תקופתיים ומיידיים(ניירות ערך 

  
  

  הגדרות  )2(
  
  .מ"בע) 1997(מנועי בית שמש אחזקות   -  החברה

  
  .2012בדצמבר  31בדוחות הכספיים המאוחדים של החברה ליום  1כהגדרתה בביאור   -  חברה מוחזקת

  
  

  :מדיניות חשבונאית  )3( 
  

לדוחות הכספיים  3הנפרדים נערכו בהתאם למדיניות החשבונאית המפורטת בביאור הדוחות הכספיים 
ההוצאות ותזרימי המזומנים בגין , ההכנסות, ההתחייבויות, המאוחדים של החברה פרט לסכומי הנכסים

  :כמפורט להלן, חברות מוחזקות
  

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

  
השקעות בחברות מוחזקות מוצגות כסכום נטו של סך הנכסים בניכוי סך ההתחייבויות המציגים   .ב

  .לרבות מוניטין, בדוחות המאוחדים של החברה מידע כספי בגין החברות המוחזקות
  
צאות הכלולות בדוחות המאוחדים סכומי ההכנסות וההוצאות משקפים את ההכנסות וההו  .ג

למעט סכומי , בפילוח בין רווח או הפסד לבין רווח כולל אחר, המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם
  . הכנסות והוצאות בגין חברות מוחזקות

  
חלק החברה בתוצאות חברות מוחזקות מוצג כסכום נטו של סך ההכנסות בניכוי סך ההוצאות   .ד

לרבות ירידת ערך , של החברה תוצאות פעילות בגין חברות מוחזקות המציגים בדוחות המאוחדים
  .מוניטין או ביטולה בפילוח בין רווח או הפסד לבין רווח כולל אחר

  
סכומי תזרימי המזומנים משקפים את הסכומים הכלולים בדוחות המאוחדים המיוחסים לחברה   .ה

  .ת מוחזקותלמעט סכומי תזרימי המזומנים בגין חברו, עצמה כחברה אם
  

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

  

יתרות והכנסות והוצאות בגין עסקאות עם חברות מוחזקות אשר בוטלו במסגרת הדוחות   .ז
וח רוועל על המצב הכספי  בנתוניםנמדדות ומוצגות במסגרת הסעיפים הרלוונטיים , המאוחדים

 .אילו היו מבוצעות מול צדדים שלישיים, באותו אופן בו היו נמדדות ומוצגות עסקאות אלו ,והפסד
חברות ) הפסדי(מסעיפי חלק החברה ברווחי ) כתוספת(נטו שנדחו מוצגים בניכוי ) הפסדים(רווחים 

 . מוחזקות והשקעות בחברות מוחזקות
  



  

  מ"בע) 1997(שמש אחזקות - מנועי בית
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7  

  
  

  :מסים על הכנסה  .ב
  

 .2007 סופיות עד וכולל שנת המסשומות מס  קוימולחברה    .א
  

תיקון ) (תיאומים בשל אינפלציה(חוק מס הכנסה , עבר בכנסת בקריאה שלישית 2008בפברואר  26ביום    .ב
לפיו תחולתו של חוק התיאומים , )"התיקון" -להלן( 2008 - ח"התשס, )הגבלת תקופת התחולה) (20' מס

למעט הוראות , לא יחולו עוד הוראות החוק 2008ומשנת המס , 2007בשל אינפלציה תסתיים בשנת המס 
 .המעבר שמטרתן למנוע עיוותים בחישובי המס

  
לא תחושב עוד התאמה של ההכנסות לצרכי מס לבסיס מדידה , ואילך 2008בשנת המס , בהתאם לתיקון

 תופסק ההצמדה למדד של סכומי הפחת על נכסים קבועים ושל סכומי הפסדים מועברים, כן-כמו. ריאלי
והצמדתם למדד תיפסק , 2007באופן שסכומים אלה יתואמו עד למדד של סוף שנת המס , לצרכי מס

  .ממועד זה ואילך
  

התפרסמו המלצותיה של הועדה לשינוי כלכלי חברתי בראשותו של פרופסור  2011לספטמבר  26ביום   .ג
) תיקוני חקיקה(ל המס פורסם החוק לשינוי נט  2011 בדצמבר 6ביום , בעקבותיהן. מנואל טרכטנברג

לאחר שאושר יום קודם לכן בקריאה שלישית , המבוסס על המלצות פרק המיסוי של ועדת טרכטנברג
  .בכנסת ישראל

  :להלן עיקרי השינויים בחוק החדש בתחום המיסוי לחברות
  .2012ביטול הפחתות שהיו מתוכננות בשנים הקרובות במס הכנסה ובמס חברות החל משנת   .1
  .25%לשיעור של  2012ת מס החברות בשנת העלא  .2
  .לעיל 2העלאת שיעורי מס רווחי הון ומס שבח לשיעור המפורט בסעיף   .3

  
  

  :דיבידנדים  .ג
  

אלפי  1,401 -אלפי דולר 376שולם לבעלי המניות הרגילות של החברה דיבידנד בסך  2012במרץ  28ביום 
  )ח "ש 0.22 ,דולר 0.06:בידנד למניהיד(ח "ש
  

אלפי  1,485 -אלפי דולר  399סך דיבידנד בש "של מב הרגילות יהשולם לבעלי מניות 2012במרץ  28 ביום
  .ח"ש
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