
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  מ "מעריב החזקות בע
  
  
  

  דוח תקופתי
  
  2008לשנת 



  

  2-א
  

  
  
  
  
  
  

  תוכן עניינים
  
  
 תיאור עסקי התאגיד. א

 דוח הדירקטוריון. ב

 2008בדצמבר  31דוחות כספיים ליום . ג

 פרטים נוספים על התאגיד. ד

  



  

  3-א
  

  
  תיאור עסקי התאגיד  -1פרק 

  
  

  :תוכן עניינים
  
  

 סעיף  נושא עמוד
 1  ות הכללית של עסקי החברה תיאור התפתח 
  1.1 פעילות החברה ותיאור התפתחות העסקים 4
   1.2 תחומי פעילות 4
   1.3 השקעות בהון 5
   1.4 דיבידנדים 5
   1.5 מידע כספי 6
    
 .2  תיאור מפורט של עסקי החברה  

  2.1 סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים  6-7
   2.2 תחום הפעילותמידע כללי על  7-9

   2.3  מוצרים ושירותים 9-11
   2.4 פילוח הכנסות ורווחיות 11-12

   2.5 לקוחות 12
  2.6 שיווק והפצה 12-13
   2.7 צבר הזמנות 13-14
   2.8 תחרות 14-15

   2.9 עונתיות 15
   2.10 כושר ייצור 16

   2.11 רכוש קבוע ומתקנים 16-17
  2.12 מוחשיים נכסים לא  17-18
   2.13 הון אנושי 18-21
   2.14 חומרי גלם וספקים 21-22

   2.15 הון חוזר 22
  2.16 מימון 22-25

   2.17 מיסוי 25
   2.18 איכות הסביבה 25

   2.19 מגבלות ופיקוח על פעילות החברה 25-27
   2.20  הליכים משפטיים 27
   2.21 יעדים ואסטרטגיה עסקית 27
   2.22  צפי להתפתחות בשנה הקרובה 27

   2.23 דיון בגורמי סיכון 27-29



  

  4-א
  

  

  תיאור ההתפתחות הכללית של עסקי החברה .1

  פעילות החברה ותיאור התפתחות העסקים .1.1
מ "בע) ניהול(מלונות נופש . י.נ.נתאגדה על ידי מ") החברה: "להלן גם(מ "מעריב החזקות בע

כחברה פרטית תחת השם מלון תיאודור הרצל  24.7.1978מ ביום "ומלונות הכשרת הישוב בע

הועברו  14.12.1993ביום . 8.11.1993ושינתה את שמה לשם הנוכחי ביום  ,מ"ירושלים בע

חברה פרטית בבעלות ובשליטה מלאות של , מ"מניות החברה להכשרת הישוב תקשורת בע

 -הישוב מחזיקה בנכון למועד הגשת הדוחות הכשרת . מ"חברת הכשרת הישוב בישראל בע

  .מ"מהון המניות של מעריב החזקות בע 61.74%

מ "מהון  מניותיה של מעריב הוצאת מודיעין בע 86.7% - כרכשה החברה  27.2.1992ביום 

רשת , מגזינים שונים, "מעריב"המוציאה לאור את העיתון היומי ") הוצאת מודיעין: "להלן(

בעקבות רכישות ". מעריבnrg "אינטרנט בשם  מפעילה בית דפוס מסחרי ובעלת אתר, מקומונים

 100% -מחזיקה החברה לתאריך הדוח בכ, 1992נוספות של מניות הוצאת מודיעין שבוצעו מאז 

  .1מהון המניות של הוצאת מודיעין

 - ג"התשמ, ]נוסח חדש[הפכה החברה לחברה ציבורית על פי פקודת החברות  10.11.1993 -ב

ה החברה לראשונה תשקיף על פיו הוצעו לציבור מניות וכתבי פרסמ 25.2.1994וביום , 1983

  .מ"אשר נרשמו למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע, אופציה

   :של החברההפעילות להלן תרשים מבנה ההחזקות 

  

  

  

  

  

  

  

 תחומי פעילות .1.2

 אחדפעילות בתחום פועלות ") החברה"או " הקבוצה: "להלן(החברה והחברות הבנות שלה 

. ומגזינים שונים כמפורט להלן" מעריב" -הקבוצה מוציאה לאור עיתון יומי. לות עיתונות"ו מושהינ

בית דפוס מסחרי בו מודפסים מוצרי העיתון , מעריב nrgלקבוצה אתר אינטרנט בשם , כמו כן

המארגנת , "מעריב קונגרסים"היא מפעילה את , וניתנים שירותי הדפסה לגורמים חיצוניים

". ספרית מעריב"והיא מוציאה לאור ספרים תחת המותג , ם וימי עיון בנושאים שוניםכנסי ומפיקה

  .פעילויות נוספות אלה הינן בהיקפים שאינם מהותיים לחברה

                                                 
  .מוחזקים על  ידי צדדים שלישיים בלתי קשורים 1% -פחות מ 1
 



  

  5-א
  

 השקעות בהון ועסקאות במניות  .1.3

ולחברה לא ידוע על עסקות מהותיות , בשנתיים האחרונות לא היו השקעות בהון החברה

  .לי ענין בתקופה זובמניותיה שנעשו על ידי בע

בין חברת הכשרת הישוב  2008באוקטובר  30מיום הושלם הסכם  2008, דצמברב 3יום ב

ב והמחזיקה במישרין ובעקיפין באמצעות הכשרת היש ")הכשרת הישוב: "להלן(מ "בישראל בע

מהון מניות החברה לבין מר ולדימיר  61.74% -בכ  ")הכשרה תקשורת: "להלן(מ "תקשורת בע

  : בין היתר, על פיו, מהון מניות החברה 27.19% -המחזיק בכ") גוסינסקי: "להלן(נסקי גוסי

ב "מיליון דולר ארה 10הלוואה בסך ") הבנק("מ "גוסינסקי קיבל מבנק הפועלים בע) 1(

ובערבות , "נון ריקורס"בתנאי  המובטחת בשעבוד ראשון בדרגה על כל מניות גוסינסקי בחברה

תוך שהכשרת הישוב מוותרת על זכות החזרה אל , שנים 5ן בתוך הכשרת הישוב לפירעו

נון "ההלוואה כאמור הנה בנוסף להלוואת . גוסינסקי במקרה שלא יפרע את ההלוואה כאמור

קודמת של גוסינסקי מהבנק המובטחת בשעבוד על מניותיו בחברה שלמיטב ידיעת " ריקורס

   .ב"מיליון דולר ארה 28 -החברה יתרתה מסתכמת לכ

ד רם כספי "עו –גוסינסקי מינה את בא כוח הכשרת הישוב , בהסכמת הכשרת הישוב והבנק) 2(

על מניותיו בחברה המשועבדות ") הנאמנים("ד פנחס רובין כנאמנים משותפים "עו -ואת בא כוחו

ולצורך כך , הזכות למכור את מניותיו בחברה) א: (והקנה להם באופן בלתי חוזר את, לבנק

כל זכויותיו על פי הסכם ) ג(כל זכויות ההצבעה שלו בחברה ) ב(; בנק השקעות להתקשר עם

 ").הסכם בעלי המניות: "להלן(בעלי המניות שבינו לבין הכשרה תקשורת על תיקוניו 

גוסינסקי הסכים מראש באופן בלתי חוזר למינויים של הנאמנים ככונסי נכסים על מניותיו ) 3(

  .דרישתםבחברה על פי דרישת הבנק או 

  .נמסרו מכתבי התפטרות של כל הדירקטורים שמונו בהמלצת גוסינסקי לדירקטוריון החברה) 4(

כי כל עוד גוסינסקי יהיה חייב לבנק , הכשרת הישוב והכשרה תקשורת התחייבו כלפי הבנק) 5(

אזי כל , כספים בגין הלוואות שהעמיד לו הבנק בעבר ובגין ההלוואה לה ערבה הכשרת הישוב

, זכות הסירוב הראשונה: ובכללן , כויות וההתחייבויות של גוסינסקי על פי הסכם בעלי המניותהז

גם , ללא כל מגבלה, תהיינה מוקנות בשלמותן, "Tag-Along" -וה "Drag-Along" -זכויות ה

על , אם ימונה, או לכל בעל תפקיד אחר אשר ימונה/או למנהל מיוחד ו/או לנאמן ו/לכונס הנכסים ו

כמו  .חברהעל מניותיו ב הבנק בית משפט במסגרת מימוש השעבוד שיצר גוסינסקי לטובת ידי

למימוש הזכויות  התנגדשלא להכשרת הישוב והכשרה תקשורת התחייבו כלפי הבנק , כן

-Drag" -ה, הסירוב הראשונהזכות : ובכללן , המוקנות לגוסינסקי מכוח הסכם בעלי המניות

Along" וה- "Tag-Along "או /או הנאמן ו/כונס הנכסים ועל ידי , פורט בהסכם בעלי המניותכמ

או כל בעל תפקיד אחר אשר ימונה על ידי בית משפט במסגרת מימוש השעבוד /המנהל המיוחד ו

    .חברהעל מניותיו ב הבנק שיצר גוסינסקי לטובת

 חלוקת דיבידנדים .1.4

 החברה החליטדירקטוריון , 2005, באוקטובר. בשנתיים האחרונות החברה לא חילקה דיבידנדים

על פיה החברה תחלק חלק מרווחיה מידי שנה כדיבידנד לבעלי  ,מדיניות חלוקת דיבידנד לאמץ

  .להלן 2.16להתניות פיננסיות החלות על החברה ראו סעיף  .המניות
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 מידע כספי .1.5

2007 2008  
  )ח"אלפי ש( )ח"אלפי ש(

 הכנסות  404,131 482,851
 עלויות  512,698  554,581

 הפסד תפעולי )108,567( )71,730(
 נכסים 504,850 701,369

  
בעיקר בתחום הדפוס ואתר האינטרנט , כאמור לעיל, הטבלה כוללת נתונים מפעילויות נוספות

  . בהיקפים שאינם מהותיים ביחס להיקף פעילות החברה, של החברה

ראו דוח הדירקטוריון , יללפרטים בדבר התפתחויות שחלו בנתונים המופיעים בטבלה לע
  .2008לשנת 

 

  תיאור מפורט של עסקי החברה .2

 סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים  .2.1
  :כמפורט להלן, קיימים מספר גורמים חיצוניים עיקרים המשפיעים מהותית על פעילות הקבוצה

  כללי

כן עם שהחל מספר חודשים קודם ל, הגיע המשבר הכלכלי העולמי 2008ספטמבר החל מחודש 

עם קריסתם של מוסדות פיננסיים בינלאומיים והלאמתם של חברות , לשיא, פריים-משבר הסאב

המשבר הפיננסי בעולם משליך גם על המערכת הפיננסית בישראל . ביטוח ובנקים למשכנתאות

מחירי ניירות , בכך שהתנודתיות ואי הוודאות בשוקי ההון המקומיים גדלו בצורה משמעותית

בעיקר של אגרות החוב , ועלו מרווחי הסיכון של אגרות החוב, אביב ירדו-ה של תלהערך בבורס

מספר  2008שקדמו לסוף שנת אירעו במשק הישראלי במהלך החודשים , בנוסף. הקונצרניות

תנודות משמעותיות בשערי החליפין של מטבעות חוץ עיקריים , ובין היתר, התפתחויות נוספות

  .רי האינפלציה בשוק המקומיאל מול השקל ועלייה בשיעו

, והחל גם מיתון עולמי, בעקבות המשבר העולמי חלה ירידה בצמיחה של הכלכלה הגלובלית

  .אשר שהביאו להאטה בקצב הצמיחה ולמיתון גם בישראל

  רמת הפעילות בענף הפרסום

, ריבוי אמצעי התקשורת. מקור ההכנסה העיקרי של העיתונות המודפסת הינו ענף הפרסום

הביאו , ערוצי טלוויזיה מסחריים והאינטרנט ,2006ות החינמונים שהופיעו החל משנת לרב

לטלוויזיה , להסטת תקציבי פרסום מהעיתונות הכתובה המסורתית לחינמונים, להגברת התחרות

  . מחירי הפרסום בעיתונותשל ולאינטרנט ולשחיקה 

לעומת התקציבים באפיקי  נמשכה מגמת הקיטון של הפרסום בעיתונות המודפסת 2008בשנת 

  .אף מוחמרת מגמה זו 2009מתחילת ו יחד עם הסטת תקציבי הפרסום לאינטרנט, מדיה אחרים

  שינויים במחירי הנייר 

לשינויים במחירי הנייר עשויה להיות ההשפעה מהותית , נייר מהווה חומר גלם עיקרי של הקבוצה

בשל שיטת רישום המלאי  .של החברה וכפועל יוצא גם על התוצאות העסקיות, על עלות המכר

, השפעת העלייה במחירי הנייר באה לידי ביטוי במועד עתידי, )FIFO-first in first out( -בקבוצה

   .בהתאם לרמת המלאי של הקבוצה
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היו  2008בסוף שנת הוזמן כך שמחיר הנייר ש, לעלות מחירי הניירהחלו  2008, אפרילמחודש 

 2008לקראת סוף ו 2007בסוף הוזמן לעומת מחירי הנייר ש 50% -כ גבוה בשיעור ממוצע של

דבר שיבוא לידי ביטוי בדוחות הכספיים של החברה רק החל מהרבעון , החלו מחירי הנייר לרדת

  .2009של שני ה

  התפתחויות שונות בתחום המדיה והתקשורת

ובעיקר , ניתהתקשורת הכתובה בעולם עוברת שינוי עמוק הנובע מהתחזקות המדיה האלקטרו

 24כספקי חדשות מיידיים וכן מהיותה של אינפורמציה חדשותית זמינה , והסלולר האינטרנט

בדבר התאמה ועיצוב דמותה של התקשורת , דבר זה מביא להליכי חשיבה. שעות ביממה

עיתונות ההתחרותיות בתחום  -בניגוד למגמה בעולם -בישראל , בנוסף .הכתובה בעתיד

כדוגמת , עקב כניסה של שחקנים ומוצרים חדשים לשוק העיתונות, מודפסת מוחרפתה

  .הדן בתחרות 2.8סעיף  ולפירוט נוסף רא. החינמונים

  ח"שינויים בשערי חליפין של מט

ב ובמדינות אירופה "מחומרי הגלם שלה בארה 85% -המהווה כ, הקבוצה רוכשת את נייר העיתון

  .פעת משינויים בשערי החליפין של הדולרהחברה מוש, לפיכך. במחירים הנקובים בדולרים

  מידע כללי על תחום הפעילות .2.2

  מבנה תחום הפעילות ושינויים החלים בו

היוצאים לאור בכל  עיקרייםעיתונים  משניומורכב , ריכוזייחסית הינו  בישראל תחום העיתונות

בעלי שהינם  ריבמעהעיתון ו ,")אחרונות ידיעות: "להלן(ידיעות אחרונות העיתון : ימות השבוע 

מספר גורמים כמו כן קיימים . תפוצה ארצית וקהל יעד הכולל את האוכלוסייה הקוראת עברית

. המיועדים לקהל קוראים מפולח, ")דה מרקר(" "הארץ"ו" גלובס"העיתונים , ביניהם, משניים

יקרי שהע, המופצים ללא תשלום בימי חול בלבד,  קיימים חינמונים בעלי תפוצה ארצית, בנוסף

  -שראל פוסט וכמו כן יוצאים לאור החינמונים י.")ישראל היום: "להלן(ביניהם הינו ישראל היום 

  . מבית ידיעות אחרונות "דקות 24"

 כאשר ידיעות) שבועונים או דו שבועונים, ירחונים(תחום העיתונות המודפסת כולל גם מגזינים 

מספר לא מבוטל של ירחונים קיים , כמו כן. מהמגזיניםמוציאים לאור נתח נכבד אחרונות ומעריב 

נקלע לקשיים נכון למועד הגשת הדוחות אחד מגורמים אלה ( "נישה"ירחוני הנחשבים , עצמאיים

  . )כלכליים

 תוכן נמנה על מספר אתריומהווה אתר תוכן  ,אשר בבעלות מעריב ,מעריב nrgאתר האינטרנט 

המספקים גם , אתרי התוכן. ואחרים 10 נענע ynet, msn , וואלה :ביניהםישראלים מובילים 

תכנים לצד הוספת והרחבת בר שינויים והתפתחויות והינם מוצר דינאמי שע, תוכן חדשותי

בתחום האינטרנט קיימים שחקנים בינלאומיים הפועלים בישראל ונהנים . תחומי עניין נוספיםב

  .מנתק שוק גדול בתחום

שינויים הנובעים  ,בשנים האחרונות חלים ,ת בפרטובתחום העיתונו ,בכלל ,בשוק התקשורת

והיותה של אינפורמציה חדשותית זמינה , מריבוי ערוצי תקשורת והתרחבות השימוש באינטרנט

כאשר התחרות הקיימת בין , )סלולר, אינטרנט, טלוויזיה, רדיו(בערוצים שונים , שעות ביממה 24

  . לפי העניין, צופהאו ה קוראערוצי התקשורת השונים הינה על זמנו הפנוי של ה
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 2008שפורסם בחודש פברואר  ,מקבוצת טלסקר ,חברת מחקרי סינגל סורסשל  TGIסקר 

לא כולל (מצביע על המשך הירידה בחשיפה של העיתונות היומית , 2007בהתייחס לשנת 

על פי  . 2007בשנת  53.2%לשיעור של  2006בשנת  55.1%ירידה משיעור של  -)חינמונים

רמת החשיפה ביום חול כי עולה  2008בהתייחס לשנת  2009שפורסם בחודש ינואר  TGIר סק

") גלובס"ו" הארץ", "מעריב", "ידיעות("ממוצע לאחד מבין ארבעת העיתונים היומיים הוותיקים 

   .2008יוני -בינואר 50.1%לעומת , 2008דצמבר  -ביולי 49.3%עומדת על 

כולל (סך כל החשיפה לעיתון יומי ארצי כלשהו   2008של  במחצית השנייה, TGIעל פי נתוני 

  . 2008במחצית הראשונה של  59.1%לעומת  60.9%עמד על ) החינמונים

חלקה של . 38% -ל, 42% -ירד נתח העיתונות הכתובה בעוגת הפרסום מ  2008בשנת , כמו כן

 ואילו חלקו של )2007 -ב 36%לעומת (מעוגת הפרסום  39% -ל 2008הטלוויזיה עלה בשנת 

להכנסות מפרסום ראו טבלה ( 2008בשנת  12% -ל 2007בשנת  10% -האינטרנט עלה מ

  ).להלן 2.4בסעיף 

שטחי פרסום קונים מספר חברות ומשרדי פרסום לפיה  המגממזה מספר שנים מתקיימת 

מספר משרדי פרסום לחברת משותפת של  התאגדותלצד זאת , מרוכזים עבור פעילות לקוחות

. דבר שמחזק את כוחן של חברות המדיה מול ערוצי התקשורת בהשוואה לעבר, יה אחתמד

בשנים האחרונות מורגשת מגמה של פנייה ישירה של לקוחות המפרסמים בעיתונות , בנוסף

  .שלא באמצעות משרדי פרסום קטנים, המודפסת

ות בתחום הפעיל שינויים בהיקף(לשינויים בשוק התקשורת ראו פירוט בסעיפים שלהלן 

  ).או שינויים במאפייני הלקוחות שלו, התפתחויות בשווקים של תחום הפעילות, וברווחיותו

  תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילות, חקיקה, מגבלות

  .בהתאם להוראות פקודת  העיתונות שיוןירלשם הוצאה לאור והדפסה של עיתון יש לקבל 

 בהוראותהדנות  1945 – )חירום שעת( ההגנה קנותתתחום העיתונות המודפסת כפוף ל

  .הצבאית הצנזורה

  שינויים טכנולוגיים שיש בהם כדי להשפיע מהותית על תחום הפעילות

, לות עיתונים מושפע מהתפתחויות טכנולוגיות בתחום התקשורת והתוכן"תחום הפעילות של מו

לפחות בפן החדשותי , המודפסתכתחליף לעיתונות , אשר מביאים לריבוי במקורות אינפורמציה

דפוס עשויים לסייע למהירות ואיכות -שינויים טכנולוגיים ושיפורים בתחום הדפוס והקדם. שלה

  . ולקיטון בעלויות הייצור, לקיצור זמני ההדפסה, ההדפסה

  גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום הפעילות והשינויים החלים בהם

בתחום הפעילות של החברה הינם פיתוח והרחבת גורמי ההצלחה הקריטיים , להערכת החברה

יצירת , התאמת העיתונים והמגזינים לטעמם המשתנה של הקוראים, אמצעי הפצת התוכן

דוגמת האינטרנט והסלולר , סינרגיה בין העיתונות המודפסת לבין אפיקי התקשורת החדשים

ות חדשות לעולם הכנסת טכנולוגי, מבלי לפגוע בפלח השוק הקיים של העיתונות המודפסת

וכן פיתוח חבילות הפרינט במטרה להפוך אותו לאינטראקטיבי ולפתוח אותו לקהלים חדשים 

  .פרסום מורכבות ואפקטיביות

  ומרי הגלם לתחום הפעילותחשינויים במערך הספקים ו

שפיע אשר מדבר , קטן מספר ספקי הנייר, מיזוגים בין ספקי נייר אמריקאים ואירופאיםבעקבות 

זאת במטרה , חלק ניכר מהספקים השבית קווי ייצור קיימים, כמו כן. ודתיות במחירי הניירעל תנ

  . מנת לגרום להעלאה במחיר הנייר-להקטין עלויות ולהגביל את היצע הנייר על
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  מחסומי הכניסה והיציאה העיקריים של תחום הפעילות ושינויים החלים בהם

הצורך בהשקעות הוניות , התחרות הקשה בענף, בישראלהעיתונות של ענף הריכוזי המבנה 

הצורך , זמינות התשומות, )הן בתחום הייצור והן בתחום ההפצה, הן בתחום התוכני(גבוהות 

ביצירת בידול או יתרון משמעותי אחר בכדי לבצע חדירה לשוק קיים וההתמודדות עם הרגלי 

מהווים חסמי כניסה , העיתוניםובסיס המינויים היציב של  קריאה מושרשים של קוראי העיתונים

   .בתחום העיתונות

  תחליפים למוצרי תחום הפעילות ושינויים החלים בהם

, טלוויזיה, רדיו(כל ערוצי התקשורת האחרים ולמעשה , ביקוש קשיח ןאי המודפסת עיתונותל

    .בעיקר בהיבט החדשותי, תחליף מסוים לעיתונות המודפסתעשויים להוות ) סלולר, אינטרנט

  בנה התחרות בתחום הפעילות ושינויים החלים בומ

בין העיתונות בתחום התקשורת תחרות ) 1( :הינו כפולהעיתונות מבנה התחרות בתחום 

תחרות ) 2( ;)אינטרנט ועוד, רדיו, ערוצי טלוויזיה מסחריים(ליתר ערוצי התקשורת  המודפסת

ראה , חרות בתחום הפעילותלפרטים נוספים אודות מבנה הת. העיתונות המודפסתוך תחום בת

   .להלן 2.8סעיף 

  מוצרים ושירותים .2.3
  : העיקריים של הקבוצה םמוצריהלהלן פירוט 

  ומגזינים מעריב העיתון .2.3.1

  העיתון מעריב  ]1[

העיתון . 1948מתפרסם ברציפות החל משנת הישראל נפוץ במעריב הינו עיתון יומי 

 מוסף כלכלי ומוסף, מיהמגזין היו, החלק החדשותי :קבועים חלקים כולל ארבעה

בית  "סגנון" -יםקבועים שבועיפים מוס לעיתון פים נוסרביעי שלישי ומי בי. ספורט

, "מעריב לוח" מצורף שישי ובימי בימי שלישי - פעמיים בשבוע, בנוסף. אופנה" סגנון"ו

, דירות: וכן מודעות בתחומים שונים כגון, הכולל לוחות מודעות ולוחות דרושים

  . הצעות עבודה ועוד, מכוניות

, הכוללת את עמודי החדשות ,עיתון סוף השבוע של מעריב מופיע במסגרת מורחבת

" פרומו", "המשבצת"אליו מצורף מוסף הפנאי , "סופשבוע"מוסף , "שבתפמוס"

 - מצורף לעיתוני סוף השבוע מקומון, בנוסף". עסקים שבת"ומוסף , )תרבות וטלוויזיה(

הכולל תכנים הנוגעים לתחום , רפי ספציפי בו הוא מופץמוסף המוקדש לתחום גיאוג

רשת המקומונים של . אשר אינם מוצאים את ביטויים בעיתון עצמו, גיאוגרפי זה

מעת לעת מוציא לאור העיתון . מקומונים 19כוללת  -"זמן מעריב" - החברה הנקראת

   .ין מגווניםהעוסקים בתחומי עני, מוספים מיוחדים בשיתוף פעולה עם גורמים שונים

  מגזינים  ] 2[

-1998החלו לצאת לאור בשנים ידי מעריב -עלמרבית המגזינים המוצאים לאור 

שהוצאתם לאור " מעריב לילדים"ו, "מעריב לנוער", "את"למעט המגזינים , 2001

  . בהתאמה 1988 -ו    1957, 1967החלה בשנים 

  :דוחלמועד הגשת ה, מעריבהמגזינים העיקריים של  הלן פירוטל
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 שם המגזין  ל"המו תדירות הפרסום נושאי עיסוק מרכזיים  קהל יעד

בעיקר (בוגרים 
  )נשים

 ,תרבות, סגנון חיים, אופנה
 אישיים יחסים ,בידור ,אמנות

 .שונים חברתיים ונושאים

  שבועון - דו
)ליונות בשנהיג 26(

מעריב הוצאת 
 "את"  מ"מודיעין בע

נשים דוברות 
  רוסית

 ,תרבות, יםסגנון חי, אופנה
 אישיים יחסים ,בידור ,אמנות

 .שונים חברתיים ונושאים
מעריב הוצאת  ירחון

 "ברוסית את"  מ"מודיעין בע

  בני נוער
)12-18(  

  ,תרבות, בידור, חיים סגנון
 חברתיים ונושאים אמנות

 .שונים
מעריב הוצאת   שבועון

  "מעריב לנוער"  מ"מודיעין בע

מעריב הוצאת   ןשבועו  .נושאים שונים  )6-12(ילדים 
  "מעריב לילדים"  מ"מודיעין בע

תן לי ספורט   ירחון  ספורט  חובבי ספורט
  "שם המשחק"  מ"בע

הורים (בוגרים 
 26(דו שבועון   הורות ומשפחה  )לילדים

  )גיליונות בשנה
מעריב הוצאת 

  "להיות הורים"  מ"מודיעין בע

מעריב הוצאת   ירחון  קולינריה  בוגרים
  "גורמה"  מ"מודיעין בע

בעיקר (בוגרים 
  )16-35גילאי 

תרבות , יזיה ורדיוותכניות טלו
  שבועון  .ואמנות

רייטינג מדריך 
הפנאי של כולם 

  מ"בע
  "רייטינג"

  ירחון  סגנון חיים  בוגרים
מדריך  רייטינג 
ל כולם שהפנאי 
  מ"בע

  "ביג טיים"

  בוגרים
  ,סוציולוגיה, גיאוגרפיה
  ,ארכיאולוגיה, אנתרופולוגיה

  .חקר החלל
  ןירחו

ישראל . ג.נ
מוציאים לאור 

  מ"בע

" אוגרפיק'נשיונל ג"
 )המהדורה העברית(

מעריב הוצאת   ירחון  ארכיטקטורה ועיצוב  בוגרים
  "עיצוב"  מ"מודיעין בע

  

והמגמות והשינויים בביקוש  והמגזינים לפרטים בדבר השוק העיקרי של העיתון היומי

  .לעיל 2.2ראו סעיף , ובהיצע שלו

 מעריב  nrg אתר אינטרנט .2.3.2

תוכן חדשותי המתעדכן : מעריב מציע תכנים במגוון רחב של נושאים כגון nrgאתר 

מעריב מפעיל  nrg .יהדות ועוד', ניו אייג, סטייל, תרבות, כלכלה, ספורט, און ליין

כך שניתן דרך , לוחות אינטרנט שעובדים בסינרגיה מלאה עם לוחות העיתון

 nrg .או חבילות משולבות אינטרנט ועיתון/האינטרנט להזמין מודעות לאינטרנט ו
בתמורה ל "של העיתון המודפס עבור גולשים מחו תדיגיטאלימעריב משווק מהדורה 

המרבים להשתמש , 14-45קהל היעד העיקרי של האתר הינו גילאי  .תשלום חודשיל

  . נובעות בעיקר מפרסום nrgההכנסות של אתר  .האינטרנטבשירותי 

מעריב את אתר הרישות החברתית בכתובת  nrgהשיק  2006בתחילת שנת , בנוסף

קונספט האתר הנו בסגנון אתרים מובילים בעולם , www.shox.co.ilהמתחם 

משק מנו אתר ייחודי המתיה Flickr.com .Shox-ו Myspace.com: כדוגמת

ת הסלולר קהל היעד העיקרי של לאפליקציות אינטרנט מתקדמות ופועל גם בזיר

י "אתרים אישיים שמנוהלים ע 300,000-באתר ישנם כ .14-21האתר הנו בגילאי 

  .בלוגים ועוד, תמונות, הגולשים לרבות העלאת מקטעי וידאו
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אומד את היקף השימוש באינטרנט  TIMסקר , 2008לפי נתונים מעודכנים לשנת 

מכלל  76%- המהווים כ) ואילך 13גילאי (מיליון משתמשי אינטרנט  4.2 -בכ בישראל

מחודש  TIMפ סקר "מעריב ע nrgשל אתר  השבועישיעור החשיפה . האוכלוסייה

ואילו שיעור , גולשים ייחודים בשבועכמליון  מהווהה 28% -כ  הינו 2009פברואר 

 1.6-המהווה כ 44.8% -כפ אותו סקר הנו "מעריב ע nrgבאתר  החודשיהחשיפה 

  .ייחודים בחודשגולשים מליון 

 פילוח הכנסות ורווחיות  .2.4
בתחום העיתונות פירוט הכנסות מעריב הנהלת מעריב נוהגת להציג בפני דירקטוריון מעריב את 

במסגרת זאת ובכל פורום אחר של . במסגרת הדיון על הדוחות הכספייםהן באופן שוטף והן 

בין , נו כרכיב אחד הכוללדהיי, הכנסות מעריב מוצגות כמיקשה אחת, קבלת החלטות במעריב

הכנסות מאתר האינטרנט . מקומוניםומגזינים הכנסות מ, נתונים אודות הכנסות מהעיתון, היתר

הכנסות  מוצגות בחלוקה רוחבית לפי, ההכנסות האמורות. אותו מפעילה מעריב מוצגות בנפרד

  .מדפוסוהכנסות  מפרסוםהכנסות , הכנסות ממנויים, ממכירת העיתון

. הלת מעריב בוחנת את הכנסות העיתון היומי ביחד עם הכנסות המקומונים והמגזיניםהנ, לרוב

, )ההכנסות בתחום 86.4%-כ(ח "אלפי ש 417,283 -בכ 2007אלה הסתכמו בשנת הכנסות 

  ). ההכנסות בתחום 83.9% -כ(ח "אלפי ש 339,251 -בכ 2008ובשנת 

  ):ח"באלפי ש( 2008 -ו 2007להלן נתונים אודות התפלגות הכנסות מעריב בשנים  

  מאוחד 
  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

2008 2007 

    הכנסות
  259,688 195,519 פרסום

 157,595 143,732 עיתונים וכתבי עת
  42,655  47,364  עבודות דפוס

 851 813  ספרים
 2,468 3,335 נייר

NRG 7,462 12,057 

  7,537  5,906  אחרות

  482,851  404,131  כ"סה

  

במסגרת הדיון בדוחות ן שוטף והן פהן באו, הנהלת מעריב נוהגת להציג בפני דירקטוריון מעריב

הכוללים בין , בהתאם לסעיפי ההוצאה השונים, השונותההוצאות נתונים בדבר סך , הכספיים

נתונים אלה מוצגים במתכונת שבה הם מובאים . שיווק והנהלהוהוצאות עלות המכירות , היתר

האמורות ההוצאות נה מייחסת את אי, הנהלת מעריב, יחד עם זאת. ות הכספיים של מעריבבדוח

מאחר שייחוס כאמור לא יהיה נכון לאור העובדה שההוצאות אינן , הכנסההסעיפי בהתאם ל

הכנסות , כך למשל. קשורות בהכרח לסעיף ההכנסות שמולן אלא שההקשר הנו רחב יותר

צאות הקשורות לרכישת המודעות אלא גם להוצאות הכרוכות מפרסום אינן רלבנטיות רק להו

וכך גם , בהוצאה לאור של העיתון מעריב ושל כתבי העת השונים בהם מתפרסמות המודעות

כפועל  .nrgמעריב הוצאות המערכת המשרתות גם את העיתון מעריב וגם את אתר האינטרנט 
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פורום של קבלת החלטות במעריב  אזי באף, יוצא מכך שלא נעשה ייחוס של הוצאות להכנסות

   .פי רכיבי ההכנסה השונים ככאלה-לא מוצגים נתוני הרווח והפסד על

  לקוחות .2.5
לרבות באמצעות משרדי פרסום ומקוראי , בתחום העיתונות מורכבים ממפרסמיםמעריב לקוחות 

ות על ממנו עולמעריב אין לקוח שהכנסות . יה קוראת העבריתיהמוצרים הנמנים על כלל האוכלוס

  . מסך מחזור המכירות המאוחד של הקבוצה ואין לה תלות בלקוח בודד כלשהו 10%שיעור של 

 שיווק והפצה  .2.6
   שיווק

 משני מתקבלות האינטרנט ידה ומאתר-המוצאים לאור על והמגזינים מהעיתוניםמעריב  הכנסות

 ,בהתאם .םמפרסו הכנסות) 2(-ו ;העיתון ממכירת המתקבלות הכנסות) 1( :עיקריים מקורות

 מערכי התאמת תוך ,אלה ממקורות אחד בכל ההכנסות היקף להגברת מיועדת השיווק פעילות

  . לכל פלח ופלח של השוק שונים שיווק

 קידום מבצעי ,ושונים מגוונים פרסום מסעי נעשה באמצעות מכירותיו וקידום פרסום העיתון

באמצעות עשרות עמדות טלפון  אגף המנויים מפעיל מוקד שרות .באינטרנט ופרסום ,מכירות

אשר אחראי על הקשר עם הלקוחות וכן מפעיל מחלקת טלמרקטינג ממוחשבת , ממוחשבות

  . המקדמת מכירות באמצעות טלפון על בסיס מאגרי מידע

בשיתוף עם , ידי הנהלת המגזינים-שיווק המגזינים וחלק מקידום המכירות שלהם מבוצע על

  .לכל מגזין מותאמות לקהל היעד שלו ומיצובו בשוקפעולות השיווק . העיתון היומי

ידי מחלקת שיווק נפרדת ממחלקת השיווק של -מעריב מבוצע על nrg האינטרנט שיווק אתר

ובמגזינים הקשורים , מעריב כוללים פרסום בעיתון היומי מעריב nrgאמצעי השיווק של . העיתון

שיתופי פעולה ו ,מכירות קידום מבצעי ,השקעה ביחסי ציבור, פרסום באינטרנט, מעריבעיתון ל

   .עם אתרים אחרים

 שיווק מודעות ושטחי פרסום

  :שלושה סוגי פרסום עיקרייםכולל תחום העיתונות 

  . הן של מפרסמים גדולים והן של מפרסמים אקראיים, פרסום בהתאם לצרכים משתנים  ]1[

ול המתכננות תקציביהן פרסום מתוכנן ומתוקצב המתקבל מחברות בעלות נפח פרסום גד  ]2[

  . לשנה מראש ומפרסמות בהתאם לתקציב מתוכנן

או גופים שונים לפרסם /פרסום יזום המתקבל כתוצאה מפנייה יזומה של העיתון לחברות ו  ]3[

  . בנושאים מסוימים אותם יוזם העיתון מעת לעת

 מכירות שיאנהכוללים  צוותים באמצעות פועלת, לעיתונים בשיווק מודעות העוסקת המחלקה

שונים  מסוגים הינן היומי לעיתון הנרכשות המודעות. פרסום ומודעות שטחי למכור שתפקידם

  .וכיוצא באלה, אבל מודעות, סטטוטוריות מודעות, מודעות פרסום: כגון

נם ברובם מודעות פרסום הנרכשות ימעריב ה nrgהאינטרנט שטחי הפרסום הנרכשים לאתר 

עוסק במכירת ה, מעריב מערך נפרד מהעיתון nrg-ל. ת פרטייםידי משרדי פרסום ולקוחו-על

במספר ( םהקונבנציונליישטחי פרסום למשרדי האינטראקטיב שהם שלוחה של משרדי הפרסום 

בנוסף עובדים אנשי ) מקרים חברו יחד מספר משרדי פרסום והקימו משרד אינטראקטיב אחד

  .הסחר מול לקוחות ישירים
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 פרסום שטחי מכירת. תדמית ולימודים, ים הנן בעיקר מודעות פרסוםהמודעות הנרכשות למגזינ

  . ידי מחלקת המודעות של המגזין-עבור כל מגזין על מתבצעת למגזינים

  .בשנים האחרונות לא בוצעו שינוים מהותיים באופן שיווק המודעות ושטחי הפרסום

  קידום מכירות
עוסקת בקידום מכירות של מוצרי  ,מעריבשל  חברה בת בנוסף על פעולות השיווק האמורות לעיל

  . אירועים, מבצעים מיוחדים, שונים הצבת דוכנים במקומות מרכזיים: בשיטות שונות כגון מעריב

  תלות בצינור שיווק
  .לקבוצה אין תלות באיזה מצינורות השיווק שלה

  העיתון והמגזינים  הפצת
הפצה לנקודות מכירה והפצה , הפצת העיתון והמגזינים נעשית באמצעות שתי שיטות הפצה

  .למנויים

הדפוס של מעריב  מבית העיתון של והפצה ההפצה של העיתון אחראית על חלוקה מחלקת

 שבתות למעט, לנקודות מכירה שונות ברחבי הארץ בכל יום מימות השבוע ,בבת יםהממוקם 

ת שישה סניפי חלוקת העיתון היומי לנקודות המכירה ולמנויים מבוצעת באמצעו. ישראל וחגי

חלק מסניפי ההפצה ). חדרה וטבריה, נתניה, באר שבע, חיפה, ירושלים, בגוש דן(הפצה 

קיים ). במשולשו, לוד, רמלה, אשקלון, נצרת, ערד, אילת, בנהריה(מפעילים גם סוכנים עצמאיים 

 שפעילותם הינה בהיקפים קטנים ביחס לכלל היקפי העיתונים, מספר קטן של סוכנים עצמאיים

   .מחלקת ההפצה של העיתון היומי אחראית גם להפצת המגזינים לנקודות המכירה. המופצים

  מנויים הפצה ל

בבית הדפוס  .בבוקר 7:00לא יאוחר מהשעה , העיתון היומי גם למנוייםמופץ  1993החל משנת 

ות ידי המובילים של העיתון היומי עד לנקוד-ים מסודרים העיתונים ומובלים למנויים על-בבת

ההפצה למנויים מבוצעת . ידי המחלקים-משם יוצאים העיתונים לחלוקה על, קבועות מראש

אשר  ,של מעריב חברת בת ,")גל מעתון: "להלן(מ "באמצעות גל מעתון הפצת עיתונים בע

באמצעות ברובם המגזינים למנויים השונים מופצים . מספקת את שירותיה למעריב באופן בלעדי

   .אמצעות הדוארוחלקם ב, גל מעתון

 צבר הזמנות .2.7
והמגזינים  העיתון מכירת) 1( :עיקריים מקורות בתחום העיתונות ניזון משני 2צבר ההזמנות

   .מודעות) 2( ;למנויים

השונים נעשית לתקופות למגזינים עם מנויים לעיתון ומעריב ההתקשרות של  - הכנסות ממנויים

קיימת התחייבות של ) שנה עד חודשיםשלושה (כאשר בתקופת ההתקשרות הראשונה , שונות

כך ) הכרוכים בעלות למנוי(ניתן לבטל את המנוי בתנאים מסויימים בתקופת ההתחייבות . המנוי

שלא בתקופת , המנוי לעיתון. יחסית ששיעור הביטולים בתוך תקופת ההתחייבות הינו קטן

   .ניתן לביטול בהודעה מראש של ארבעה ימים, ההתחייבות

חלק מצבר  .צבר ההזמנות כולל מכירת שטחי פרסום לתקופות שונות - דעותהכנסות ממו

   .ההזמנות של המפרסמים אינו מחייב וניתן לביטול

                                                 
על  1969-ט"התשכ, )מבנה וצורה –פרטי התשקיף וטיוטת תשקיף (בתוספת הראשונה לתקנות ניירות ערך " צבר הזמנות"הגדרת     2

צבר ההזמנות של מעריב המתואר ". הזמנות מחייבות אשר טרם הוכרו כהכנסות בדוחות הכספיים"מדברת על , דוח זהפיה נערך 
שיעור , ברם על פי ניסיון העבר, ל שכן כמפורט לעיל עיקר ההזמנות ניתנות לביטול"דלעיל אינו עונה להגדרה הנ 2.7בסעיף 

  .   ל הנו בהיקפים לא מהותייםלעי 2.7הביטולים של ההזמנות אליהן מתייחס סעיף 
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בשנת  .ח"שאלפי  12,163 -הסתכם בכ 2008בדצמבר  31ליום , צבר ההזמנות של הקבוצה

   .2007דצמבר ב 31לא היו ביטולים או שינויים מהותיים בפועל מול צבר ההזמנות ליום  2008

גשת הדוח וסמוך למועד ה 2008בדצמבר  31ליום  החברהלהלן התפלגות צבר ההזמנות של 

  : )ח"באלפי ש(

  

מוך סבצבר הזמנות 
  למועד הגשת הדוח

 31צבר הזמנות ליום 
  2008דצמבר ב

תקופת ההכרה בהכנסה 
 הצפויה

  2009של שנת  Iרבעון  5,540 1,625
  2009של שנת  IIרבעון  3,468 4,524
  2009של שנת  IIIרבעון  1,999 3,321
  2009של שנת  IVרבעון   901  1,637
  2010שנת  255 1,835

 כ"סה 12,163 12,942
  

 תחרות   .2.8
באופן שקיימת תחרות בין העיתונות המודפסת , הינו כפולהעיתונות מבנה התחרות בתחום 

וכן תחרות בתחום , ט ועודאינטרנ, רדיו, ערוצי טלוויזיה מסחריים -ליתר ערוצי התקשורת

כאשר , תאפיין בריכוזיותישראל התחום העיתונות ב כשלוש שניםעד לפני . העיתונות המודפסת

 -ושני גורמים משניים, אחרונות מעריב וידיעות: שני גורמים עיקרייםבאופן מסורתי היו קיימים 

 -עיתונות המודפסתנכנס גורם משמעותי נוסף לתחום ה 2006בשנת  .גלובס והארץהעיתונים 

נתחי  2008בשנת , מקבוצת טלסקר, מחקרי סינגל סורסשל חברת  TGIסקרי לפי . ניםהחינמו

  :השוק של העיתונים היומיים היו כדלהלן

  :בתשלוםיומיים נתוני חשיפה של עיתונים 

  שם העיתון 2008לשנת  שיעור חשיפה

  יום חול סוף השבוע

 ידיעות  36.2%  47.1%

 מעריב  14.5%  19.5%

 הארץ  7.3%  8.7%

  גלובס  3.3%  2.7%

  

  :)לא מופצים בסוף שבוע( נתוני חשיפה של חינמונים

לשנת  שיעור חשיפה
2008 

  שם העיתון

 ישראל היום  21.5%

 ישראל פוסט  4.2%

 דקות 24  6%
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החינמונים . 2007 -אשר חדל לפעול ב" ישראלי"לצאת לאור החינמון הראשון  החל 2006בשנת 

מקבוצת ידיעות  "דקות 24",  "ישראל היום": ים לאור נכון למועד הגשת הדוחות הינםשיוצא

בתחנות חלוקה , החינמונים מופצים בימי חול בלבד. בבעלות דור אלון "ישראל פוסט"אחרונות ו

  .משרדים ובחלקם גם לבתים, תחנות אוטובוס, בעיקר רכבת ישראל -שונות

רשת (והארץ , )ידיעות תקשורת(ידיעות ) ת זמן מעריברש(כולל את מעריב  ,שוק המקומונים

  ). רשת מקומית(וכן גורמים עצמאיים שאינם נמנים על רשת ארצית כלשהי , )שוקן

  :הינה כדלקמן ,2008בשנת  החשיפה לעיתונות המקומית ,TGIפי נתוני חברת -על

שנת                
2008  

 שם הרשת

  ידיעות  27.8%

  מקומיתהרשת ה  27.5%

 שוקן  22%

  מעריב  20.1%

  

מעריב (לים הגדולים "מובילים שני המו, )שבועונים או דו שבועונים, ירחונים(בשוק המגזינים 

בשוק המגזינים קיים גם מספר לא מבוטל , עם זאת. המוציאים לאור נתח נכבד בשוק זה )וידיעות

הגשת הדוחות אחד מהמוציאים לאור נכון למועד  ".נישה"ירחוני הנחשבים , של ירחונים עצמאיים

)SBC (נקלע לקשיים ונמצא במצב של הקפאת הליכים.   

ריבוי ערוצי התקשורת הכוללים בנוסף התחרות בשוק הפרסום הינה משמעותית במיוחד עקב 

, אליהם מופנים חלק מתקציבי הפרסום מסחרייםהטלוויזיה הערוצי  לעיתונות המודפסת גם את

  .בעוגת הפרסום נמצא במגמת עלייה כבר כמה שנים אשר חלקו, והאינטרנט

להגדיל את פלח החברה שואפת , מנת להתמודד עם התחרות בשוק העיתונות המודפסת-על

וכן  התאמתם לטעמם המשתנה של הקוראיםבובאמצעות בידול מוצריה באיכותם  השוק שלה

בתחום  מעריבות והן באמצעות מתן דגש שיווקי בפעיל, לשינויים בשוק התקשורת והמדיה

מתאימה לא אחת את מחירי המודעות מעריב בתחרות על הכנסות ממודעות , בנוסף. ומיתוגה

  .בהתאם למצב השוק ובהתאם לצרכי הלקוח

 עונתיות  .2.9
ניתן להצביע על תקופות חגי ישראל כתקופות שבהן יש עלייה הן במכירת העיתונים והן במכירת 

להלן התפלגות הכנסות החברה על פי  ).לפני חג פסחבעיקר לפני ראש השנה ו(שטחי הפרסום 

  ):ח"באלפי ש(רבעונים 

2007 2008  

 הכנסות 1/08 2/08 3/08 4/08 1/07 2/07 3/07 4/07
111,222  125,667 117,845 128,117 88,858  106,568 107,564 101,141   
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  כושר ייצור .2.10
. גזינים לבין ביצוע עבודות דפוס מסחריותבהיבט של כושר ייצור  יש להבחין בין ייצור העיתון והמ

הרי שייצור , בעוד שייצור עבודות הדפוס המסחריות יכול להימשך על פני כל שעות היממה

פני מספר ימים -ובשעות היום על, העיתון מוגבל למספר שעות מוגדר מראש בעיקר בלילה

 60% -ו בשיעור של כבשני התחומים כושר הייצור המנוצל בפועל על ידי החברה הינ .בשבוע

   .מכושר הייצור הפוטנציאלי שלה

  

 רכוש קבוע ומתקנים .2.11
שלה  או חברות בנות/ושבבעלות מעריב עיקר הרכוש הקבוע להלן פירוט אודות  .2.11.1

   :31.12.2008ליום  )ח"באלפי ש(

כ עלות מופחתת  "סה
    יתרת עלות רכישה  פחת שנצבר  31/12/2008 - ל

  3יםקרקע ומבנ  79,230  46,211  33,019

  מכונות וציוד  538,575  350,750  187,825

  כלי רכב  20,683  9,914  10,769

מחשבים תוכנה וציוד   117,628  104,075  13,553
  משרדי

  שיפורים במושכר  7,804  6,260  1,544

  כ"סה  763,920  517,210  246,710
  

  :831.12.200ליום  או חברות בנות/להלן פירוט אודות המקרקעין שבבעלות החברה ו .2.11.2

  מיקום הנכס  4)ר"מ(שטח   שימוש  זכויות במקרקעין
  אזור תעשייה - בת ים  18,212  בית דפוס  בעלות
  5קרליבך' רח -תל אביב  9,218  משרדים  חכירה  /בעלות
  צפת' רח, חיפה  40  מחסן  בעלות
  צפת' רח, חיפה  23  )מושכר(חנות   בעלות

  
  :שלה חברות בנותאו /ומעריב שבבעלות  מכונות הדפוסלהלן פירוט אודות  .2.11.3

   מכונות רוטציה  ]1[  

 הדפסה ,מגלילים הנייר הזנת :הכולל שלם הדפסה תהליך מכונות המבצעותחמש 

 ותפירה קיפולו ,הרצוי הגיליון לגודל הנייר חיתוך ,בארבע צבעים או בצבע אחד

 של המודפס החלק מתקבל המכונה של הסופי שבקצה באופן, בסיכות או בהדבקה

מכונות הרוטציה . העיתון חלקי שאר עם לשילוב ומוכן מקופל כשהוא וןהעית גיליון

 מכונות דפוס ממוחשבות אשר בהן מודפס -”Colora“כוללות שתי מכונות מסוג 

  . היומי העיתון

בשיטת  מכונת דפוס ממוחשבת להדפסת העיתונים - "Commander" מסוג מכונה  ]2[

  . גבוהה וברמה באיכות )PROCESS( פרוצס צבעי 4-ב ,האופסט

                                                 
החברה מכרה כל זכויותיה בנכס זה לחברה פרטית בבעלות  2.3.2009ביום ". בית מעריב"לא כולל את הנכס    3

היה  31.12.2008ליום . ח"מיליון ש 32.5מ תמורת סך של "ושליטה מלאה של חברת הכשרת הישוב בישראל בע
 .ח"מיליון ש 27.8 -רי החברה בסך של כרשום שווי זכויות החברה בנכס כאמור בספ

  .כולל שטחים ציבוריים   4
  .לעיל לגבי מכירת הנכס 3ראה הערת שוליים    5
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 בה להדפיס מכונת דפוס מסחרית המצוידת במייבש וניתן -"Compacta" מסוג מכונה  ]3[

  . משמשת להדפסות איכות. שונים משקלים ב קלנדר וסופר כרומו בניר

אשר משמשת להדפסת עבודות , מכונת דפוס מסחרית נוספת -"Heidelberg"מכונת   ]4[

בו  A4עמודי  32ת בתנור ייבוש ומסוגלת להדפיס מכונה זו מצויד. מסחריות ומגזינים

  . ולהוציאם מודבקים וחתוכים כחוברת אחת, זמנית

שתי ,  Man Rolandמכונות דפוס שטוחות מתוצרת  שלושבבעלות החברה , כמו כן

צבעים  5 - מכונת דפוס שטוח, 2002-ו 1999צבעים משנים  8  - שטוח מכונות דפוס 

משות בעיקר להדפסת עבודות מסחריות של בית מכונות אלה מש. 1999משנת 

  . הדפוס

 ממוחשבות הפצה לחברה שלוש מערכות - )Mail Room(מערכות הפצה ממוחשבת   ]5[ 

 עם אוטומטי באופן אותם לשלב ,המודפסים העיתון חלקי כל את לקלוט המיועדות

 .ממוענות בחבילות ולארזם עיתון של שלם גיליון לכלל ,לעיתון המצורפים "אינסרטים"

 השונות המכירה את הפצת העיתון היומי לנקודות מאפשרת Mail Room-מערכת ה

  . יותר מוקדמת בשעה

 משכנתאות ושעבודים הרובצים על נכסי החברה וחברות בנות .2.11.4
על נכסי חברות בנות בקבוצה רשומים שעבודים לטובת בנקים המבטיחים הלוואות 

   .ח"אלפי ש 124,423לל של לסך כו 31.12.2008ואשראים שהסתכם ליום 

נרשמו שני שעבודים נוספים על נכסי חברות בנות להבטחת  2009, בחודש ינואר

בתאריך הדוח מתקיים משא  ומתן עם בנקים . מ"התחייבויות החברה לבנק הפועלים בע

  . בהסכמת בנק הפועלים, אחרים לרישום השעבודים כאמור גם לטובתם

 נכסים לא מוחשיים .2.12
  סימני מסחר

אשר מרביתם , המגזינים ואתר האינטרנט, מעריב עושה שימוש בשמות המסחר של העיתון היומי

 .רשומים אצל רשם סימני המסחר הישראלי

  זכויות יוצרים 

צילומים , מלל(מעריב הינה בעלת זכויות היוצרים הבלעדית במרבית החומר המערכתי המקורי 

מעריב מקפידה . מעריב nrgנים ובאתר האינטרנט במגזינים השו, המתפרסם בעיתון מעריב) ואיורים

שאין בידיה זכויות , לרכוש את זכויות היוצרים מבעליהם במקרים שבהם היא מבקשת לפרסם יצירות

  . עליהן או לקבל רישיונות שימוש באותם חומרים

כל הועמדה סוגיה זו למבחן משפטי ב 2004לחברה עניין מהותי בהגנה על הזכויות שבידיה ובמהלך 

בלוח מעריב ובמוסף , מעריב nrgמודעות שפורסמו באתר . דרושים-הנוגע לתכנים של מודעות לוח

פניית החברה לערכאות בבקשה להוציא . ללא הרשאה, "ובס'ג-אול", דרושים הועתקו בידי אתר אחר

נדחתה והחברה הגישה בקשת רשות ערעור על החלטה , שיאסור שימוש במודעות, צו מניעה זמני

, בית המשפט העליון דחה את בקשת רשות הערעור בקובעו כי מדובר בסוגיה עקרונית וסבוכה .זו

כן נקבע על ידו כי אם יימצא כי מעריב . אשר צריכה להיות מוכרעת במסגרת התובענה העיקרית

הוגשו תצהירי , ערכאה הנמוכהבהדיון מתקיים עתה . צודקת הרי שיהיה בכוחה לקבל פיצוי כספי

 .טרם הוגשוסיכומי הנתבעים . מטעם החברהוסיכומים ית עדות ראש

ונגד בעלי מניותיו ומנהליו על סך של " דה מרקר"החברה הגישה תביעה נגד אתר האינטרנט , בנוסף

מיליון שקלים נוכח העתקתן של מאות כתבות שפורסמו במעריב תוך כדי הפרת זכויות  16-כ
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והוגשו תצהירי , ימו מספר הליכי ביניים שהסתיימובתביעות התקי. היוצרים של מעריב ושל כתביו

כן התקיימו מספר ישיבות הוכחות במסגרתן . עדויות ראשיות מטעם התובעים ומטעם הנתבעים

  .2009התיק קבוע להמשך ישיבות בהוכחות בחודש מאי . העידו חלק מעדי מעריב

  מאגרי מידע

הכולל נתונים אודות עובדי , דע שכרמאגרי מי: כדלקמן, מעריב הינה בעלת ארבעה מאגרי מידע

, מאגר מידע לקוחות, הכולל מידע אודות ספקי מעריב, מאגר מידע ספקים, לרבות שכרם, מעריב

הכולל מידע אודות לקוחות מעריב ומשמש ליצירת קשר שוטף עמם ומאגר מידע גולשי אינטרנט 

  .מעריב nrgהכולל נתונים אודות גולשים באתר 

 הון אנושי .2.13
עובדים  957עובדים מתוכם  2,343 -היה 31.12.2008הכולל של עובדי הקבוצה ליום מספרם   

 -היה 31.12.2007מספרם הכולל של עובדי הקבוצה ליום  .עובדים לפי שעות 1,386 -קבוע ו בשכר

   .עובדים לפי שעות 1,567 -קבוע ו עובדים בשכר 1,143עובדים מתוכם  2,710
  המבנה הארגוני

  :עיקריים אגפים ניבש םימנוהלנים העיתו

האגף . עריכתו והגשתו, כתיבתו, באיסוף החומר העיתונאי עוסקה ,עיתונאי – המערכתי האגף

-המערכתי הניהול על םאחראיהעורכים הראשיים  .העיתוןשל כים הראשיים לעור כפוף המערכתי

 תוכן על יםכהעור םאחראי דםתפקי במסגרת. והמגזינים המקומונים, העיתון היומי של עיתונאי

 של אוםיוהת ההנחיה ועל ,נושא לכל בעיתון שינתן והמשקל העיתונאי הסיקור היקף על ,העיתון

 גיוס ,בעיתון העיתונאי האדם כח מערך על גם םאחראי כיםהעור .הםל הכפופים העורכים פעולות

 איוש .העסקתם ותנאי העבודה היקף ,מסגרות התווית ,הכשרתם ,םיהתפקיד הגדרת ,מקצוע אנשי

  .הוצאת מודיעין מעריבל "מנכלאישור  כפופים העסקתם וקביעת תנאי העיתונאים משרות

 השיווק והמגזינים ובכללו תחומי העיתון של עסקי - הכלכלי התחום על אחראיה, המסחרי אגףה

 נוגעים שאינם נושאים כולל בתחום העיתונות לאור המוצאים העיתונים של העסקי הניהול .וההפצה

 ,אריזה ,שיווק ,בהדפסה הטיפול זה ובכלל ,העיתון של מערכתית - העיתונאית לעבודה ישירות

מורכבת , למועד הגשת הדוחות .וכספים מחשב ,אדם כוח ,אדמיניסטרציה ,מודעות רכש ,הפצה

ל "סמנכ, מעריב הוצאת מודיעין ל"מנכמשרשרת הניהול הבכירה באגף המסחרי בתחום העיתונות 

ל תפעול ולוגיסטיקה האחראי על הייצור "מודעות ושיווק סמנכ ,ם הסחרהאחראי על תחוסחר 

  .ל כספים"וסמנכ )כולל דפוס ונייר(והתפעול 

 - ו 31.12.2008כים תאריבהתאם לתפקידיהם לבקבוצת מעריב להלן חלוקת העובדים 

31.12.2007 :  

  עובדי מערכת
  )ומעצבים צלמים, גרפיקאים כולל(

31.12.2007  31.12.2008    

  )קומוניםמכולל (עיתון מעריב   346  435

  מגזינים  53  59

  אתר אינטרנט  46  73

  סך הכל  445  567
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  שווק והפצה  ייצור  מנהלה

31.12.07 31.12.08   31.12.07 31.12.08   31.12.07 31.12.08   

דפוס   101  121  כספים  29  36
  מודעות  218  266  ותחזוקה

מנהלה   123  119
לוין   66  78  כללי

  הפצה  126  135  6טייןאפש

מערך   1,184  1,259            
  מנויים

קידום   51  129        
 מכירות

  סך הכל  1,579  1,789  סך הכל  167  199  סך הכל 152  155
  

  
  הטבות וטיבם של הסכמי ההעסקה
עובדי , עובדי מנהלה, עיתונאים :קבוצות עיקריותשש עובדי תחום העיתונות מחולקים ל

על חלק קטן מהעובדים חלים הסכמי . מכירות ועובדים בלתי מקצועיים, הדפוס עובדי, המסדרה

  . ועל חלק חלים הסכמי עבודה אישיים, עבודה קיבוציים

בהם נקבעים תנאי , פי הסכמי עבודה אישיים-מרבית העיתונאים מועסקים על - עיתונאים

י מיוחד פי הסכם קיבוצ-יתרת העיתונאים מועסקים על. הםההעסקה והתנאים הנלווים של

, 1991חודש נובמבר שנחתם עם האיגוד הארצי של עיתונאי ישראל וועד העיתונאים בחברה ב

  . 1994כפי שתוקן בחודש ינואר 

בהם נקבעים , פי הסכמי עבודה אישיים-מרבית עובדי המנהלה מועסקים על -עובדי מנהלה

מנהלה מועסקים יתרת עובדי ה. תנאי ההעסקה והתנאים הנלווים של עובדי המנהלה כאמור

עם ההסתדרות הכללית של העובדים  1994חודש אוגוסט פי הסכם קיבוצי מיוחד שנחתם ב-על

  . בישראל וועד עובדי המנהלה

בהם , פי הסכמי עבודה אישיים-מרבית עובדי הדפוס מועסקים על -ומסדרה עובדי דפוס

העבודה האישיים  במסגרת חלק קטן מהסכמי. הםנקבעים תנאי ההעסקה והתנאים הנלווים של

 ששהל. משכרו 150%עובד שפוטר יהיה זכאי לפיצויי פיטורין בשיעור , של עובדי הדפוס

  . המבטיח את העסקתם של עובדים אלה עד גיל פרישה, מעובדי הדפוס הסכם אישי

פי הסכמי עבודה -מועסקים על כולם, )עובדים 24-כ(חלק מעובדי הדפוס הינם עובדי מסדרה 

עובדי המסדרה  11. לפי שעה ,את תנאי העסקתם יםם המסדירמיפי הסכ-או על, אישיים

להעסיק התחייבה ב ימער, פיו-על, 1999פי הסכם עבודה קיבוצי משנת -על 2007הועסקו עד 

קיים בחלק קטן של הסכמי העבודה האישיים (כל אחד מהעובדים שירצה בכך עד גיל פרישה 

ועד ליום  2006הקיבוצי כאמור פרשו במהלך שנת  כל העובדים הכפופים להסכם ).מנגנון דומה

  .על פי הסכם שנערך עמם 1.2.2007

משכורת , פי הסכמי עבודה אישיים-אנשי המכירות של מעריב מועסקים על -אנשי מכירות

היקף או  פירעון התשלומים של הלקוחותפי -בסיסית ותנאים נלווים וכן תשלום עמלות על

  .ות אותו עובדהמנויים שבוצעו באמצעמכירות 

                                                 
  .בית דפוס מסחרי הצמוד לבית הדפוס של העיתונים 6
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לעובדי ההפצה של מחלקת המנויים מובטחת בהסכמי העבודה האישיים  -עובדי הפצה

  .משכורת קבועה ותנאים נלווים

  תלות בעובדים    

  . לקבוצה אין תלות במי מעובדיה    

  השקעות הקבוצה באימונים והדרכות

עות הדרכות בעת מבוצ ,העוסקים במתן שירות לקוחות ומכירות ,לעובדים של מחלקת המנויים

לצורך רענון  ,מעת לעת ,מבוצעות הדרכות, בנוסף. הכניסה לתפקיד ובטרם יבצעו אותו בפועל

שהינם , ידי רכזות הדרכה והמנהלים-ההדרכות מבוצעות על. נהלי העבודה במחלקות אלה

  .עובדי תחום העיתונות

  קבוצת נושאי המשרה ועובדי ההנהלה הבכירה בקבוצה

  :כמפורט להלן, נושאי משרה ועובדי הנהלה בכירה 7בקבוצה הועסקו  31.12.2008ליום 

 תפקיד 31.12.2008
 ר הדירקטוריון "ועוזר יו ל"מנכ  1
  ןל מעריב הוצאת מודיעי"מנכ 1
  ראשייםכים עור 2
וייצור  ל תפעול"סמנכ 1
  ל סחר"סמנכ  1
  ל כספים"סמנכ  1

    
  כ"סה  7

  
אשר לא קיבל  ר הדירקטוריון"העסקתו של סגן יומה הסתיי 2008במהלך הרבעון האחרון של 

  .וזאת בהמשך להודעה שמסר לברה על ויתורו על השכר המגיע לו, 2008שכר במהלך 

  הטבות וטיבם של הסכמי העסקה
העסקה אישיים הנושאי המשרה ועובדי ההנהלה הבכירה בתחום העיתונות מועסקים בהסכמי   

 ביטוחי מנהלים וקרנות פנסיה ותקופת הודעה מוקדמת, הכוללים תנאי שכר והטבות סוציאליות

  . וכן זכות השתתפות ברווחי החברה

ר הדירקטוריון כי הוא מוותר על "ליומיוחד עוזר יועץ ול ו"הודיע המנכ 2007, בחודש דצמבר

, על פי הסכם ההעסקה עמו, המשכורת החודשית המשולמת לו על ידי החברהסכום מ 75%

ל הודיע על "המנכ 2009בחודש מרץ . 2008, החל מחודש פברואר םחודשי 12לתקופה של 

    .31.12.2009הארכת תקופת הויתור כאמור עד ליום 
 צעדי וזאת במסגרת , נושאי המשרה בחברה הסכימו לקיצוץ בשכרם 2009במהלך חודש ינואר 

   .פורט להלןכמ התייעלות בחברה

  תמריץ לעובדי ההנהלה הבכירה
הבכירה בתחום העיתונות מתוגמלים באמצעות תוכנית בונוסים  חלק מעובדי ההנהלה

בכל המקרים בהם יש זכאות . בסכומים ופרמטרים המשתנים בהתאם לתפקיד העובד והישגיו

  .הוא כפוף ונגזר מהתוצאות העסקיות של תחום העיתונות, לבונוס

דעת  בחלק מהסכמי עבודה של נושאי משרה בכירים המכהנים היום בחברה יש שיקול

  .ר הדירקטוריון או לעורך הראשי להעניק מענק שנתי לעובד"לדירקטוריון או ליו
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ר הדירקטוריון "כעוזר ויועץ מיוחד ליוהמכהן גם ל מעריב החזקות "מנכ על פי הסכם העסקת

הרווח השנתי של החברה תוך מ 3%בשיעור של , ברוטו, מענק שנתילתשלום , זכאיהוא 

לרבות חלק  -נתי של החברה לפני מס ולפני תשלום המענקהרווח הש(כהגדרתו בהסכם 

חות הכספיים המבוקרים המאוחדים של "ל פי הדוע -החברה ברווחי חברות בנות וכלולות

  .)החברה לאותה שנה

   תוכנית התייעלות וקיצוצים במצבת העובדים

המשיכה מעריב  2008במהלך . בשנים האחרונות עברה מעריב מספר הליכי התייעלות

היערכות חדשה תכנית  לכדי גובשו 2008אשר לקראת סוף , פעולות ההתייעלות השונותב

מצויה בשלבי יישום  תייעלותנכון למועד הגשת הדוחות תכנית הה. מקיפה בכל אגפי החברהו

כך שנכון למועד , צומצמה מצבת כוח האדםבתוכנית ההתייעלות צעדי במסגרת . מתקדמים

 .2008בתחילת שנת   2,700 -עובדים לעומת כ 2,300 -כ הדוח עמדה מצבת כוח האדם על

כאשר  ,20% -ל 5%בשיעור שבין , בוצע בחברה קיצוץ רוחבי מדורג בהוצאות השכר, כמו כן

, ההפחתה נעשתה באופן ששכרם של מקבלי השכר הגבוה יותר הופחת בשיעור הגבוה ביותר

  . ה כלשהיח ומטה לא נעשתה הפחת"ש 5,000ומשכרם של מקבלי שכר של 

  תכנית אופציות לעובדים שאינם בעלי ענין
מהון מניות  5% -עד כאישר דירקטוריון החברה תוכנית אופציות בהיקף של  31/3/2009 -ב

תוכנית האופציות מיועדת לעובדים של מעריב הוצאת מודיעין . )על בסיס דילול מלא( החברה

. או בעלי עניין בחברה/נם בעלי שליטה וובלבד שאי, ונושאי משרה בה") הוצאת מודיעין("מ "בע

עובדי הוצאת . ושל המגזינים מבוצעת בהוצאת מודיעין   פעילות ההוצאה לאור של העיתון היומי

לרבות , מודיעין ונושאי המשרה שיהיו זכאים לקבל אופציות הינם אלה שויתרו על חלק משכרם

  .עובדים בכירים

  ספקיםוחומרי גלם  .2.14
עלות הנייר ושיעור עלות פירוט להלן  .הנייר מש להדפסת העיתונים הואהעיקרי המש הגלם חומר

   ):ח ובאחוזים"באלפי ש(, הנייר מתוך כלל עלות צריכת החומרים ומתוך עלות המכר

2007 2008  

  )ח"באלפי ש(עלות הנייר  89,002 103,378

  באחוזים מעלות צריכת החומרים 81% 83%

  באחוזים מעלות המכר 26% 27%
  

) ב ומדינות סקנדינביה"ארה(ל "ראשיים בחו ספקיםחמישה עד שבעה נעשית מ עיתון כישת ניירר

הנייר  ספקי. מזה תקופות ארוכות קשרי עבודהמתקיימים  עמם") ספקי הנייר הראשיים: "להלן(

רכישת נייר לעבודות מסחריות  .הנרכשת בתחום העיתונות הנייר מכמות 95%-הראשיים מספקים כ

  .ל"ומספקים בחו) 80%-כ(פקים בארץ נעשית מס

כמות הנייר הנרכשת . שנתית חצי או רבעונית לתקופה הינן מהספקים לרכישת נייר ההתקשרויות

 העיקריים הנוספים הגלם חומרי. ומתן עם הספקים הרלוונטית נקבעים במשא לתקופה ומחירו

 רוב .לדפוס המשמשים נוספים ומוצרים דבקים ,פלטות ,צבע הם את תחום העיתונות המשמשים

   .ל"בחו מספקים מיובאים הנוספים הגלם חומרי
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 עם להתקשרובאפשרותה הנייר ספקי לרבות , שלה הגלם חומרימי מספקי ב אין תלותלמעריב 

    .הגלם מחומרי אחד לכל ביחס חלופיים ספקים

 הון חוזר .2.15
היקף מלאי . דשי פעילותחוכשלושה נוהגת להחזיק מלאי נייר לתקופות ממוצעות של מעריב  - מלאי

מלאי חומרי הגלם . הנייר נקבע בעיקר בהתאם למחירי הנייר ובהתאם להיקף צריכת הנייר הצפויה

 בדצמבר 31ליום . בהתאם להחזקת הנייר, האחרים מוחזק לתקופה של כארבעה חודשי פעילות

  .)לא כולל מלאי בדרך( ודשיםח 2 -כעמד מלאי הנייר על ממוצע של , 2008

 ,נוהגת לקבל חזרה מנקודות המכירה עיתונים יומיים ומגזיניםמעריב  - יות החזרת סחורותמדינ

התחשבנות בגין  .בהתאם להתקשרות עם נקודות המכירה ,לתקופות שונות, שלא נמכרו על ידם

העיתונים שהוחזרו . באופן של זיכוי הלקוח, החזרת עיתונים מתבצעת לרוב בתדירות חודשית

    .ניירנמכרים למחזור 

+ עד שוטף  30+ שוטף נהנים מתנאי אשראי ממוצע של  החברהלקוחות  - אשראי לקוחות וספקים

. יום 90-110 -עמדה תקופת האשראי הממוצעת על כ 2008 -ו, 2007בשנים . בדרך כלל, 60

ח ולשנת "אלפי ש 163,883  -הסתכם בכ 2007ההיקף הממוצע של האשראי ללקוחות לשנת 

בהתחשב בסוג הלקוח ותנאי , להיות שוניםעשויים תנאי האשראי  .ח"אלפי ש  141,314 -2008

לעתים ניתן האשראי כנגד המצאת בטחונות . לרבות ההיקף הכספי של הרכישה, ההתקשרות עימו

המחאות לביטחון , ערבויות אישיות, ערבויות בנקאיות, שטרי חוב: כגון(ידי הלקוחות -מתאימים על

ממוצע ימי אשראי . יום 90+ מספקיה אשראי לתקופה שנעה עד שוטף  מעריב מקבלת ). ועוד

ל שתנאי התשלום שלהם היו "למעט ספקי נייר בחו, 90+ בשוטף , 2008 -ו 2007הסתכם בשנים 

  .יום מתאריך שטר המטען 120-ל 75בין 

 63,689 -ובכ 2007ח בשנת "אלפי ש 66,306 -ההיקף הממוצע של האשראי מספקים הסתכם בכ

  . 2008ח בשנת "פי שאל

 מימון .2.16

והלוואות ימון בנקאי ממ, מעריבהעצמי של  הבתחום העיתונות ממומנת מהונמעריב פעילות 

להלן שיעור הריבית הממוצעת על הלוואות ממקורות . אגרות חוב שגויסו מהציבורמומהחברה אם 

  :2008, בדצמבר 31ום נכון לי, מעריבשאינן מיועדות לשימוש ייחודי בידי  ,בנקאיים וחוץ בנקאיים

  הלוואות לזמן ארוך  שיעור ריבית ממוצע
  )ח"אלפי ש(

  הלוואות לזמן קצר
  )ח"אלפי ש(

  

  מקורות בנקאיים      
  ללא הצמדה  130,519    6.5%-3.8%

  ללא הצמדה    6,644  )0.25%+ (פריים 
  צמוד מדד    6,190   3.55%

        
  הלוואות מחברה אם      

  בהצמדה למדד  3,333  16,667 2.5%+ פריים  -  1.5%+ פריים 
        
 מקורות חוץ בנקאיים       
  ללא הצמדה    1,207  
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  מסגרות אשראי

, ח"מליון ש 134 -בכ 2008, בדצמבר 31מסגרות האשראי לזמן קצר של הקבוצה מסתכמות ליום 

 מסגרות האשראי שניתנו הן ברובן. )לא כולל צדדים קשורים( ח נוצלו"מליון ש 130.5 -מתוכן כ

מסגרות האשראי לזמן קצר של הקבוצה , סמוך למועד הגשת הדוח. ריבית הפרייםמעל בריביות של 

נובע מפירעון אשראי מתוך כספי פקדונות הקיטון במסגרות האשראי . ח"מליון ש 145 -מסתכמות לכ

  .של החברה

   אשראי בריבית משתנה 

  ):ח"באלפי ש( 2008נת להלן נתונים אודות האשראי בריבית משתנה שקיבלה הקבוצה בש

שיעור הריבית סמוך למועד 
  הגשת הדוחות

סכום האשראי 
ליום ) ח"באלפי ש(

31.12.2008  

טווח הריבית בשנת 
2008  

  מנגנון השינוי

מרווח מול ריבית   0.25% - 2.5%  137,163  1% - 2.5%
  פריים

  ריבית קבועה   3.55%  6,190  3.55%

  
  הסכם עם בנק הפועלים

אישר העמדת אשראים נוספים , החברה  הבנקאי העיקרי של, ")בנק הפועלים("מ "בנק הפועלים בע

החברה (ח בנוסף לאשראים הקיימים לקבוצה "מליון ש 50או ולחברות בנות בסך כולל של /לחברה ו

בנק הפועלים כבר העמיד , מתוך המימון הנוסף"). המימון הנוסף("בבנק הפועלים ) וחברות בת שלה

לפרטים נוספים  . ח"מיליון ש 20 סך כולל של, חברה בת בבעלות ובשליטה מלאה ,הוצאת מודיעיןל

  .דוחות הכספייםב' ד1לדוח הדירקטוריון וביאור ' ב 2 והתנאים להעמדת המימון הנוסף ראו סעיף

   מגבלות אשראי
ח מתאגיד בנקאי התחייבה החברה כלפי "אלפי ש 78,079לצורך קבלת אשראי לזמן קצר בסך   .1

 6-4.5לא יעלה על  EBITDA-כי היחס בין החוב הפיננסי נטו ל, )הבנק -להלן (ד בנקאי תאגי

  . מסך המאזן 25%-וכי ההון העצמי של החברה לא יפחת מ, לפי התאמות מסוימות

ולתאריך פרסום הדוחות הכספיים החברה אינה עומדת בהתניות  2008, בדצמבר 31ליום   

ידה בהתניות הפיננסיות דלעיל לא תחשב הפרה עד עם הבנק שאי עמואולם הוסכם , ל"הנ

מועד שעד אליו הצדדים אמורים להסכים על יחסים פיננסיים מעודכנים על  -למועד הקובע 

הבנק הודיע לחברה שהוא מסכים  2009, במרס 29ביום . בסיס התקציב והתוכנית העסקית

 . 30.6.2009לדחיית המועד הקובע עד ליום 

-מסתכמת לסך של כ 2008, בדצמבר 31תאגיד בנקאי אשר יתרתן ליום בקשר להלוואות מ  .2

מליון  200ח התחייבה החברה כלפי הבנק כי ההון עצמי לא יפחת מסך של "אלפי ש 1,750

חובות לבנקים למחזיקי אגרות חוב בניכוי (מהמאזן וכי יחס החוב נטו  20%-ח ולא פחות מ"ש

  . 1ן העצמי לא יעלה על להו) פקדונות וניירות ערך, יתרת מזומנים

יתרת ההלוואה . לא עמדה החברה בהתחייבויות הפיננסיות האמורות 2008, בדצמבר 31ליום   

 2008, בנובמבר 5במכתב מיום . הינה חלות שוטפת ומוצגת במסגרת ההתחייבויות השוטפות

, ל כי מאחר שעל החברה לפרוע את יתרת ההלוואה שנותרה בחודש ינואר"אישר הבנק הנ

אזי התאגיד הבנקאי לא ינקוט בצעדים לאכיפת זכויותיו , ח"אלפי ש 1,750-בסך של כ 2009

החברה פרעה את ההלוואה האמורה לאחר . נוכח אי עמידת החברה בתניות הפיננסיות דלעיל

  .תאריך המאזן
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-מסתכמת לסך של כ 2008, בדצמבר 31בקשר להלוואה מתאגיד בנקאי אשר יתרתה ליום   .3

ח התחייבה חברה מאוחדת כי ההון העצמי בתוספת הלוואות הבעלים "פי שאל 18,034

עומדת  2008, בדצמבר 31ליום . מסך המאזן של החברה 30%-חברה המאוחדת לא יפחת מל

  .בהתניה הפיננסיתהמאוחדת החברה 

  דירוג אשראי  
 - מעלות ידי -על, שבמחזור, מעריבשל ) 'סדרה ג( אגרות החובמדורגות , למועד הגשת הדוחות

  . CC/Negativeבדירוג , ")מעלות: "להלן( מ"החברה הישראלית לדירוג ניירות ערך בע

מדירוג מעריב דירוג אגרות החוב של ודיעה מעלות לחברה על הפחתת ה 2008, אפרילחודש ב

)Negative+/BBB(  לדירוג)Negative/-BBB( מעלות נימקה את הורדת . והכנסה לתהליך בדיקה

המשך ההרעה בתוצאות העסקיות  :ב בתמצית הנימוקים העיקריים כדלקמןהדירוג למערי

אשר נגרמות בין היתר משחיקת הכנסותיה מפרסום ושחיקה מתמשכת , והפיננסיות של החברה

בחשיפת העיתון ואי עמידת החברה בתניות פיננסיות לבנקים המממנים ושניתן לגביהם כתב ויתור 

את דברי הנהלת החברה לגבי תוכנית התייעלות וקיצוצים  ציינה מעלות, מנגד. מוגבל לתקופה

עוד צוין בהודעת מעלות כי הדירוג שניתן לאגרות . וסיכויי ההגעה להסדר מול הגורמים המממנים

בדבר החלטת ") מכתב התמיכה: "להלן(מסתמך בין היתר על מכתב הצהרה ) ולא למנפיק(החוב 

ח ולסייע לה במקרה "ייבויות החברה כלפי מחזיקי אגדירקטוריון הכשרת הישוב לעמוד מאחורי התח

דיווח מיידי מבהיר כי  11/10/2007החברה פרסמה ביום . ח"בו החברה תתקשה בפירעון האג

אינו מהווה ערבות לתשלום אגרות החוב של  למעלותחברת האם התמיכה שניתן על ידי מכתב 

  .המכתב לדיווח המיידי כאמורואף צירפה את  החברה

לדירוג ) Negative/-BBB( -הודיעה מעלות לחברה על הורדת דירוג נוספת מ 2008, דצמבר בחודש

י גם בהינתן הקלה או מעלות נימקה את הורדת הדירוג בחששה כ. והוצאה מתהליך הבדיקההנוכחי 

כפי , דחייה נוספת על ידי הבנקים בבחינת העמידה של החברה בהתניות הפיננסיות הבנקאיות

החברה לא תוכל להמשיך ולהתקיים במבנה  ההון הנוכחי שלה עקב בעיות נזילות  ,שניתנה בעבר

  .ותזרים

  מימון לאחר תאריך המאזן
ח התקבל מבנק "מליון ש 10  -ח "מליון ש 12הלוואות בסך של לאחר תאריך המאזן קיבלה החברה 

' ד1 -ו' ג1יאור ראה ב( מ"חברת הכשרת הישוב בישראל בע, מחברת האםח "מליון ש 2 -ו, הפועלים

   .)לדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון

 מיסוי .2.17

  .בדוחות הכספיים 22ראו ביאור 

  איכות סביבה .2.18

, תנורי ייבוששלושה מצויים בבית הדפוס . ים- ממוקם באזור תעשייה בתבבעלות מעריב בית הדפוס 

. ונות הדפוסשתפקידם לייבש את הצבע המודפס על גבי הנייר בעיתונים ובחוברות המודפסות במכ

יונק מהנייר אדי מים ספוגים באלמנטים אורגניים , המתבצע תוך כדי הדפסה, תהליך הייבוש

אוויר . ויר נקי ונטול ריחותוא הפולט לאוויר החופשי)  AFTER BURNER(במתקן שריפה  המועברים

  . זה נבדק מעת לעת על ידי מעבדה מאושרת מטעם המשרד לאיכות הסביבה



  

  25-א
  

  טיפול בשפכים

התייעצות עם מומחה קיימה מעריב , בנושא טיפול בשפכים ,עקב דרישות המשרד לאיכות הסביבה

והוגשה לרשויות תוכנית , לשפכים במטרה להגדיר את התהליכים והדרכים לטיפול בשפכים

החברה , בנוסף. בעקבותיה הוחלפו המתקנים והופסק השימוש בתמלחת, מפורטת לטיפול בשפכים

עלויות הטיפול בשפכים אינן  .לאתר מורשהוכימיקלים לאחר שימוש  והמים סמרטוטים מזמפנה 

   .מהותיות לחברה

  רעש מכונות

. ביצע מיפוי רעש בכל מתקןבית הדפוס . מכונות הדפוס ממוקמות בתוך אולמות ייצור סגורים

ת החברה מבצעת בדיקו .נדרשים העובדים להרכיב אוזניות, בהם קיימת רמת רעש מזיקהבמקומות 

  .שמיעה שנתיות לעובדים

  מיחזור נייר

נוצר פחת במהלך השינוע וההדפסה וכן מתקבלים , במסגרת עבודת הדפוס והטיפול בנייר ההדפסה

קיימות התקשרויות עם מפעלי מחזור נייר באופן , מזה שנים. עודפים שחוזרים מנקודות המכירה

ולות סגורות למפעלי המיחזור כך מפונה בצורה מסודרת ומבוקרת במכ, שכל נייר עודף או פסול

  .שמפעל הדפוס וסביבתו נשארים נקיים ומסודרים

 מגבלות ופיקוח על פעילות חברה .2.19

  העיתונות פקודת -שיון עסק יר

 העיתונות פקודת הוראות חלות עת וכתבי עיתונים של לאור בהוצאה החברות בקבוצה העוסקות על

 .דפוס בתי החזקת לרבות ,עיתונים של לאור צאתםוהו הדפסתם בעניין ")העיתונות פקודת" :להלן(

 להדפסת רשיון למתן התנאים את וקובעת ,רשיון בלי דפוס בית החזקת על אוסרת העיתונות פקודת 

 והוצאה הדפסה רשיונות ובכללם ,כדין להוצאתם הדרושים לקבוצה  רשיונות .לאור והוצאת עיתונים

  .דפוס בית החזקת רשיון לרבות, של העיתונים לאור

  1945 - )חירום שעת( ההגנה תקנות

 שעת( ההגנה לתקנות כפופה ,עיתונאי חומר של ומפיצה לאור מוציאה ,מדפיסה ,כעורכת ,מעריב

 לפגוע העלול פרסום כל .הצבאית הצנזורה בהוראות הדנות ")ח"תקש" :להלן( 1945 -  )חירום

 כהגדרתו הצנזור לביקורת ףכפו ,הציבורי הסדר או הציבור של בשלומו ,ישראל של בהגנתה

 חומר שהדפיסו דפוס מכונות ושל מותר בלתי פרסום של והחרמה תפיסה סמכויות לצנזור .ח"בתקש

  . חיפוש וסמכויות לתקופה דפוס מכונת הפעלת לאסור סמכות ,מותר בלתי

  הפרטיות והגנת הרע לשון איסור

 ,הרע לשון איסור חוק וראותלה זה ובכלל הרע לשון לאיסור הנוגעת לחקיקה הקבוצה כפופה

 הרע לשון פרסום .מפגיע שקר בפרסום הדן ]חדש נוסח[ הנזיקין לפקודת 58 וסעיף 1965 -ה"התשכ

 פרסומי כפופים כן כמו. לאור והמוציא הדפוס דבר עורך של ופלילית אזרחית אחריות עמו גורר

 בין ,האוסר") ת הפרטיותחוק הגנ: "להלן( 1981 -א"התשמ ,הפרטיות הגנת חוק להוראות הקבוצה

 פגיעה בדרך שהושג דבר של פרסומו וכן אדם של הפרטיים ענייניו על בידיעה שימוש :היתר

  . הגנת הפרטיות  חוק פי-על בפרטיות

 הגנה זו תהא אך פלילית ועבירה אזרחית עוולה מהווה חוק הגנת הפרטיות פי-על בפרטיות פגיעה

 ,מוסרית ,חוקית חובה עליו מוטלת הייתה שבהן בנסיבות בפרטיות פגע נאשם/הנתבע ,לדוגמא ,אם

  .העניין בנסיבות אותה המצדיק ציבורי עניין בפגיעה שהיה או כן לעשות מקצועית או חברתית
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 פגיעה אותה את למנוע כדי סבירים אמצעים נקט אם העיתון לעורך טובה הגנה תהא פלילי באישום

 פלילית באחריות יישאו ימים לארבעה אחת לפחות המתפרסם בעיתון. פרסומה על ידע או שלא

 היו חייבים או שידעו ובלבד ,הפרסום דבר ומפיץ הפרסום הודפס שבו הדפוס בית מחזיק גם ואזרחית

  . בפרטיות הפגיעה על לדעת

  מאגרי מידע

לרשמו אצל רשם מאגרי , חוק הגנת הפרטיות מטיל חובה על כל אדם המחזיק או מנהל מאגר מידע

בעל מאגר מידע מחויב באבטחת המידע שבמאגר ומתן אפשרות לעיון במידע האגור בו  .המידע

  . לגורמים אליהם מתייחס המידע

  1981-א"התשמ, חוק הגנת הצרכן

באחריות בפרסום , בין היתר, העוסק, 1981 -א "התשמ, כפופה לחוק הגנת הצרכן ,כמפיצה ,מעריב

שידעו שהיא מטעה אחראי אף המפיץ של וקובע כי בפרסומת המטעה על פניה או , מטעה

  .הפרסומת

  העורכים ועדת

 על הוסכם ל"צה ל"רמטכ לבין )מעריב וביניהם( העיתונים עורכי ועדת בין 1966 משנת הסכם פי-על

 חבריםשלושה  בת ועדה הוקמה המוסכם ההסדר פי-על .בטחונית צנזורה בעניני הסדר קביעת

 .העורכים ועדת ידי-על המתמנה העיתונות ונציג ל"צה יגנצ בה וחברים ציבור נציג עומד בראשה

הצנזור נגד עיתון שהוא צד  ידי הצנזורה וקובלנות של-חומר שנפסל על על בקובלנות דנה הועדה

החברות בועדת העורכים הינה על בסיס . ל"כל החלטה של הועדה מובאת לאישור הרמטכ. להסכם

  . בכל עת ,בוועדה לוותר על חברותומעריב רשאי עיתון . הסכמה

ותקנות  1984 -ד "התשמ, )גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים ברעש(תקנות הבטיחות בעבודה 

  1997 –ז "התשנ, )מגן אישי-ציוד(הבטיחות בעבודה 

מחייבות לשמור על רמת רעש , הרלוונטיות לעובדי הדפוס והמסדרה של מעריב, אלו תקנות

מגיני אזניים , כהגדרתו בתקנות, החשופים לרעש םהמותרת בהתאם לתקנות ולספק לעובדי

התקנות מחייבות לשלוח את , בנוסף. מתאימים ותקינים שהעובדים יהיו חייבים להשתמש בהם

ידי שירות רפואי מוסמך וקובעות כי לא -העובדים החשופים לרעש לבדיקות רפואיות תקופתיות על

לפני , פואית ראשונית תוך חודש ימיםאלא אם כן עבר בדיקה ר, רעש מזיקתנאי יועבד אדם ב

  . תחילת העבודה ואחת לשנה

 בקרת איכות

ובפעולות ביקורת  תהליכי העבודה בדפוס משולבים בפעולות בקרת תהליך ההדפסה עצמה

י אחראים במחלקות הדפוס השונות "מבוצעת ע הבקרה .לעיתונים והמגזינים שבסוף התהליך

פעולות אלה מעוגנות .אספקת מוצרים איכותיים ללקוחובמחלקת האקספדיציה ונועדה להבטיח 

  .בנהלי אבטחת איכות ונמצאות בבקרת מנהל בקרת איכות

  ליכים משפטייםה .2.20

  . בדוחות הכספיים' א19 לפירוט הליכים משפטיים שהחברה צד להם ראו ביאור
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 יעדים ואסטרטגיה עסקית .2.21

מהלך שאמור להיות  -ועיצוביתמבחינה תוכנית בשיפור העיתון מעריב בשנים האחרונות עסקה 

פעלה החברה להגברת הסינרגיה  2008בשנת . והגדלת נתח השוק שלבניסיון לו, 2009 -מושלם ב

) JOBOX(בין היתר באמצעות העלאת לוחות דרושים לאינטרנט , בין העיתון הכתוב לאינטרנט

  . ם הביתבתחו" סגנון"החלה בהוצאה לאור של , כמו כן. והכנסת המקומונים לאינטרנט

, מעריב מתכוונת לייחד את השנה הקרובה להשלמת הליך בידול העיתון והמקומונים וחידוש עיצובם

ארגון של -והשקעה בבנייה ורה, המגזינים והמקומונים, השלמת מהלכים באינטרנט בתחום הלוחות

  . מחלקת הסחר של החברה

ראיו עיתונאות המביאה בחשבון את משיך לפעול באופן הגון ותקיף כדי להעניק לציבור קותמעריב 

ישראל ועם זאת נוקטת גישה ביקורתית כלפי הממסד ונחלצת מדינת האינטרסים הלאומיים של 

  . להגנת האזרח בכל תחומי החיים

מידע זה הינו בלתי וודאי ומבוסס . היעדים והאסטרטגיה העסקית כוללים מידע צופה פני עתיד
נות והתוצאות בפועל עשויות להיות ש. לתאריך הדוח על האינפורמציה הקיימת בחברה נכון

  .באופן מהותי מן התוצאות המשתמעות ממידע זה

 צפי להתפתחות בשנה הקרובה .2.22

להתמקד , להשלים את יישומה של תוכנית ההבראה בחברהמתכוונת החברה  2009במהלך שנת 

, כמו כן. חרותי יותרבחיזוק מערך הסחר של הקבוצה תוך שינוי המבנה הארגוני והתאמתו לשוק ת

  .בכוונת החברה להשלים את המהלך של בידול העיתון לעומת עיתונים יומיים אחרים

 דיון בגורמי סיכון .2.23

צמיחה של או החרפתו של המשבר העולמי עלול להביא לירידה נוספת ב/המשכו ו -המשבר העולמי

צמיחה ולמיתון גם דבר שצפוי להביא להאטה בקצב ה, מיתון עולמילואף , הכלכלה הגלובלית

  .בישראל

מדיני משפיעים על ענף -המצב המקרו כלכלי יחד עם המצב הביטחוני  -ביטחוניומצב כלכלי 

לירידה . בכלל ובעיתונות בפרט, באופן הבא לידי ביטוי בהיקפי תקציבי הפרסום, הפרסום בישראל

של מעריב פעילות השפעה לרעה על תוצאות ה, בהיקפי הפרסום בכלל ובעיתונות המודפסת בפרט

  . בתחום העיתונות

ח הן בגין רכישת "הפעילות בתחום העיתונות חשופה לתנודות בשערי המט -ח"מטתנודות בשערי 

נרכשים , מעריבאשר מהווים את המרכיב העיקרי בעלות המכר של , נייר וחומרים. נייר וחומרים

השפעה על הרווח הגולמי של ח עשויות להיות בעלות "תנודות בשערי המט, לפיכך. ח"תמורת מט

  . תחום פעילות העיתונות

שוק הנייר בעולם . חומר הגלם העיקרי של תחום העיתונות הוא הנייר - גלםהחומרי עלייה במחירי 

בשל קשיים , בנוסף. נתון לתנודות מחירים ועליה במחירי הנייר משפיעה על תוצאות פעילות התחום

שופה ללחץ מצד ספקי נייר לתנאי תשלום קשיחים היא ח, תזרימיים עימם מתמודדת החברה

וגורם לכך שרכישת , לחץ גובר זה מציב קשיים חדשים בפני החברה. מבעבר כתנאי לאספקת הנייר

ועל כן חשופה החברה , ללא רזרבה, הנייר מבוצעת רק בהתאם לצרכים השוטפים המיידיים

  .להתמודדות עם אזילת מלאי הנייר
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החברה . המיתון במשק מביא לקיטון בתקציבי הפרסום בכלל ובעיתונות בפרט -סיכוני שוק הפרסום

 ,חברות אשר נקלעו לקשיים בשל המיתוןיש סיכוי ש, כי בשלב ראשון, על פי נסיון העבר, מעריכה

למדיניות זו תהיינה השלכות קריטיות . את ההוצאה האבסולוטית והיחסית על פרסום ושיווקיקצצו 

ואף לביטול או , עשוייה להביא לאי חידוש קמפיינים של מפרסמים גדולים שכן היא, על החברה

, לירידה בהיקפי הפרסום בכלל ובעיתונות המודפסת בפרט. צמצום בהיקף התקשרויות קיימות

בנוסף לכך נמשכת המגמה של התחזקות המדיה . השפעה לרעה על תוצאות הפעילות של החברה

ואם החברה לא תצליח להתמודד עם , קי חדשות מידייםכספ, ובעיקר האינטרנט, האלקטרונית

יהיו לכך השלכות קריטיות על , התאמת דמותה של העיתונות המודפסת ביחס למדיה האלקטרונית

לפרסום יותר מכירתי במשק עוברות חברות הבזמן מיתון לא מעט מ, מצד שני .מצבה בעתיד הקרוב

  .אלקטרוניתהמדיה הלעומת ופחות תדמיתי שלעיתונות המודפסת יש בו יתרון 

, הכנסות החברה חשופות לשינויים אפשריים בהיקפי מכירת עיתונים ומגזינים - חשיפה לתחרות

הביאה לכך שהעיתונים  בשנה האחרונהוהתחזקותם לשוק נים חדירת החינמו. בכלל זה למנויים

המשך . ות ניכרותבעלוי, הוותיקים מבצעים פעולות שיווק נמרצות כדי לשמור על נתח השוק שלהן

, עשויה להביא לפגיעה בהיקף תפוצת העיתון, נגיסת המדיה האלקטרונית במדיה המודפסת

ראה גם סיכוני (' הן בכמות והן במחיר לאינץ –בהיקפי הפרסום  מסויים גם לצמצום, וכתוצאה מכך

  ).שוק הפרסום לעיל

אשר החברה , מון של בנקיםהחברה פועלת בעיקר במי, לתאריך הדוח -והתניות פיננסיות מימון

 בהתחייבויות שונות שאי עמידה בהן עלולה לזכות את הבנקים כאמור להעמידהתחייבה כלפיהם 

נכון למועד הדוח  ).או להציב דרישה כאמור(ההלוואות והאשראים שהעניקו לחברה לפירעון מיידי 

 וויתור שהתקבל יכתב בדבר 2.16ראו לעיל סעיף ( בחלק מהתניות הפיננסיותמעריב אינה עומדת 

למשבר העולמי ולמצבה של החברה יש השפעה על יכולת החברה לגייס מימון , בנוסף ).מבנקים

לא נראית ריאלית , האפשרות לגייס מימון באמצעות הנפקת הון או אגרות חוב, כמו כן. בנקאי

ם והתחייבויות הנובעות מהתחייבויות לתאגידים בנקאיי, הוצאות המימון של החברה. בתקופה הבאה

עלייה , בשל עובדה זו. בגין אגרות חוב אותם הנפיקה החברה צמודים למדד המחירים לצרכן

היא גורם קריטי המשפיע על , המתבטאת בעליית המדד, בשיעורי האינפלציה במשק הישראלי

לצד לחצים מצד המערכת הבנקאית , התמודדות עם קשיי מימון אלה .המצב הכספי של החברה

ולכך שאינה יכולה , הביאו לפגיעה בעצמאותה התזרימית של החברה, בתניות פיננסיות לעמידה

   .י מניותיה בתשלומים שוניםלהתמודד ללא תמיכת בעל
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  :פעילותהלמידת השפעת גורמי הסיכון השונים על  החברהלהלן פירוט הערכת 

   השפעה גדולה השפעה בינונית השפעה קטנה
 

 סיכון מקרו   
  עולמימשבר   +    

 ביטחוני –מצב כלכלי   +    

 ח"מט    +  

  סיכון ענפי      
  עלייה במחירי חומרי גלם    +  

  סיכוני שוק הפרסום      

  חשיפה לתחרות    +  

  סיכון מיוחד      
  והתניות פיננסיות מימון  +    

  

  

   מ"בעמעריב החזקות         :שמות החותמים ותפקידם

                     דירקטור  ,עמוס גלבוע

                   ל"מנכ, עפר נמרודי

                       ל כספים"סמנכ, יוסי ימין

        331..2009              :תאריך
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  דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד -2פרק 
  

מתכבדת להגיש בזה דוחות כספיים מאוחדים של החברה וחברות מאוחדות שלה ") החברה("מ "מעריב החזקות בע

חות "דו(על פי תקנות ניירות ערך ") תקופת הדוח: "להלן גם( 2008, בדצמבר 31לתקופה של שנה שהסתיימה ביום 

  .1970, ל"התש )תקופתיים ומיידיים

  נתונים עיקריים מתוך תיאור עסקי התאגיד .1
. לות עיתונות"שהינו מו אחדפעילות בתחום פועלות ") קבוצת מעריב: "להלן גם(החברה והחברות הבנות שלה 

מעריב ", "מעריב לנוער", "את: "רשת מקומונים ומגזינים שונים, "מעריב" -הקבוצה מוציאה לאור עיתון יומי

, כמו כן ."ביג טיים", "גורמה", "להיות הורים", "שם המשחק", "עיצוב", "נשיונל גיאוגרפיק", "ייטינגר",  "לילדים

בית דפוס מסחרי בו מודפסים מוצרי , מעריב nrgאתר אינטרנט בשם קבוצת מעריב הנה הבעלים והמפעיל של 

פעילויות . "ספרית מעריב"המותג מוציאה לאור ספרים תחת ו, העיתון וניתנים שירותי הדפסה לגורמים חיצוניים

  .נוספות אלה הינן בהיקפים שאינם מהותיים לחברה

   2008נקודות מהותיות בפעילות החברה בשנת  .2

דירקטוריון החברה נקט מספר פעולות , וההפסדים הכבדים המתמשכים שלה לאור מצבה של החברה  .א

ועל מנת , ההפסדים בו היא נמצאתולהסיט אותה ממסלול  על מנת לשפר את תוצאותיה העסקיותמהותיות 

ן הפעולות שננקטו בי. להתאים את פעילותה של החברה להתפתחויות הצפויות במשק בשנים הקרובות

הקמת ועדה ייעודית של הדירקטוריון העוקבת ומלווה את הנהלת החברה באופן צמוד על מנת ) 1: (כלולות

יישום של תוכנית ) 2(ר עם התנהלות החברה לוודא יישומם של מהלכים והחלטות של הדירקטוריון בקש

איחוד , של החברהרכישת המודעות מערך השדרה הניהולית של החברה וחיזוק  -היערכות נרחבת במסגרתה

ביצוע פעולות ביצוע קיצוצים מהותיים בהוצאות החברה על כל סוגיהן ונקיטת , פונקציות ותפקידים בחברה

   .לשוק העיתונות המשתנהן ו השונות לבידול העיתון והתאמת מבנה

ההוצאות  2009בעקבות השלמת תוכנית ההיערכות החדשה וצעדי ההתייעלות בחברה ברבעון הראשון של 

ח לעומת ממוצע ההוצאות "מליון ש 70 -אמורות להיות נמוכות בכ 2009התפעוליות של החברה בשנת 

כמו  .של השנה היא תגיע לאיזון תפעוליכי לקראת סוף הרבעון השני , החברה מעריכה. 2008 -התפעוליות ב

 מההכנסות ברבעון הרביעיגבוהות תהיינה  2009של שנת ברבעון הראשון יה החברה מעריכה כי הכנסות, כן

, 2008ברבעון הראשון כאמור יקטנו לעומת הרבעון הרביעי של  התפעוליותיה הוצאותוכך גם  2008של שנת 

  .משמעותיתמאוד הראשון בצורה  החברה תצמצם את הפסדיה ברבעוןולפיכך 

בקשר להזרמת כספים  להסכמות עם בנק הפועליםהחברה פעלה על מנת להגיע , בנוסף על האמור לעיל

משא ומתן היהול ממשיכה בנו במקביל להעברת כספים מבעלת השליטה 2009 -לצורך פעילותה השוטפת ב

  . תקודמבנקים להותרת מסגרות האשראי ללא שינוי משנה יתר העם 

מידע זה הינו בלתי וודאי . מידע צופה פני עתידות וללכיה תוצאותהשיפור הצפוי בהערכות החברה לגבי 

התוצאות בפועל עשויות להיות שונות באופן . ומבוסס על האינפורמציה הקיימת בחברה נכון לתאריך הדוח

  .מהותי מן התוצאות המשתמעות ממידע זה

  :ר מהגורמים הבאיםוצאות פעילות החברה מושפעות בעיקת  .ב

ריבוי . מקור ההכנסה העיקרי של העיתונות המודפסת הינו ענף הפרסום -רמת הפעילות בענף הפרסום

  המסורתית  הכתובה  מהעיתונות  פרסום  תקציבי  להסטת  , התחרות  להגברת  הביאו  , התקשורת אמצעי 
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נמשכה מגמת הקיטון של  2008בשנת . לטלוויזיה ולאינטרנט ולשחיקה במחירי הפרסום בעיתונות, לחינמונים

  .יחד עם הסטת תקציבי הפרסום לאינטרנט, הפרסום בעיתונות המודפסת

וכפועל יוצא גם על , לשינויים במחירי הנייר עשויה להיות השפעה מהותית על עלות המכר -מחירי הנייר

השינויים , )FIFO- first in first out(בשל שיטת רישום המלאי במעריב . התוצאות העסקיות של החברה

בהתאם לרמת המלאי (במחירי הנייר שנרכש באים לידי ביטוי בדוחות הכספיים רק לאחר מספר חודשים 

 .להלן 6ראה סעיף , על עלות המכר של החברה) ב"דולר ארה(להשפעת השינויים בשער החליפין ). בחברה

, בשנה קודמת שנצרךי הנייר לעומת מחיר 6.5%בשיעור של  שנצרךירידה במחירי הנייר נרשמה  2008בשנת 

חלה  2008למרות שבחלק משנת . וזאת בעקבות השפעה מצטברת של ירידה בשער הדולר ובמחירי הנייר

דבר שיבוא לידי , לרדתשוב החלו מחירי נייר עיתון  2008לקראת סוף שנת , במחירי הניירמשמעותית עלייה 

  .השנה ביטוי בדוחות הכספיים של החברה החל מהרבעון השני של

. חלו שינויים בעולם ובארץ אשר משפיעים באופן מהותי גם על החברה 2008במהלך שנת  -המשבר העולמי

 ,פריים-שהחל מספר חודשים קודם לכן עם משבר הסאב, הגיע המשבר הכלכלי העולמי 2008בספטמבר 

. ם למשכנתאותעם קריסתם של מוסדות פיננסיים בינלאומיים והלאמתם של חברות ביטוח ובנקי, לשיא

המשבר הפיננסי בעולם משליך גם על המערכת הפיננסית בישראל בכך שהתנודתיות ואי הוודאות בשוקי ההון 

ועלו מרווחי הסיכון של , אביב ירדו-מחירי ניירות הערך בבורסה של תל, המקומיים גדלו בצורה משמעותית

במשק הישראלי בחודשים האחרונים של  אירעו, בנוסף. בעיקר של אגרות החוב הקונצרניות, אגרות החוב

תנודות משמעותיות בשערי החליפין של מטבעות חוץ עיקריים , ובין היתר, מספר התפתחויות נוספות 2008

בעקבות המשבר העולמי חלה ירידה בצמיחה של . אל מול השקל ועלייה בשיעורי האינפלציה בשוק המקומי

  .ובכלל זה בישראל, מיחה ולמיתון בעולם כולודבר שגורם להאטה בקצב הצ, הכלכלה הגלובלית

 מצבה של החברה  .ג

לחברה נבעו הפסדים לאחר מס והפסדים מפעולות רגילות וכן תזרימי מזומנים שליליים מפעילות שוטפת 

    :כמפורט בטבלה להלן 2007-ו 2008, בדצמבר 31שהסתכמו בשנים שהסתיימו בימים 

  תפעוליהפסד   תקופהלהפסד                תקופה
תזרים מזומנים שלילי 

  מפעילות שוטפת
  ח"באלפי ש  

  45,668 108,567  131,887  2008שנת 

  32,814  71,730  78,433  2007שנת 

. ההפסדים כמתואר לעיל הביאו לשחיקה מהותית בהונה העצמי של החברה ולהיווצרותו של הון חוזר שלילי

ח לעומת הון חוזר "אלפי ש 119,138החברה עומד על  הונה החוזר השלילי של 2008, בדצמבר 31ליום 

 2008, בדצמבר 31הונה העצמי של החברה ליום . 2007, בדצמבר 31ח ליום "אלפי ש 11,988שלילי בסך 

  .2007, בדצמבר 31ח ליום "אלפי ש 238,102ח לעומת "אלפי ש 106,891הינו 

יכולת לעמוד בהתחייבויותיה הכוללות במצב הנוכחי המשך פעילותה של החברה במתכונתה הנוכחית וה

ח מתוך סך ההתחייבות בגין "מליון ש 29.4(ח "מליון ש 58.8 -התחייבות בגין אגרות חוב בסך כולל של כ

  -מותנה ב, ואשראי מתאגידים בנקאיים) 2009, נפרעה בחודש מרס 2008, בדצמבר 31אגרות החוב ליום 

הכוללת תוכנית , זית תזרים המזומנים הנגזר ממנהובתח) כהגדרתה להלן(עמידה בתוכנית העסקית  )1

  .התייעלות ושינוי עסקי כמפורט להלן
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 ורא(הכוללים מחזור הלוואות והמשך העמדת אשראי מתאגידים בנקאיים , השגת מקורות מימון מתאימים )2

 1באור  ורא(מ "חברת הכשרת הישוב בישראל בע, ומהחברה האם) בדוחות הכספיים' ד14 -ו' ד1 יםבאור

 ).בדוחות הכספיים' ג

  יערכות חדשה תוכנית ה  .ד

, בפעולות ההתייעלות השונות המשיכה מעריב 2008במהלך , על מנת להתמודד עם הקשיים בפעילות החברה

, הכוללת רה ארגון בכל אגפי החברה, מקיפה בכל אגפי החברהתוכנית היערכות חדשה ו לכדי גובשואשר 

הפחתת , חיזוק אגף הסחר האחראי בין היתר למכירת מודעות, ייםשינוי מבני שתואם את האתגרים העתיד

נכון למועד הגשת הדוחות . ועוד הפחתת הוצאות השכר, חיסכון בחמרי גלם: כגון, תפעוליות שונותהוצאות 

צומצמה מצבת כוח ההיערכות וההתייעלות ת ובמסגרת תוכני .ההיערכותתכנית החברה יישמה את מרבית 

  2,700 -עובדים לעומת כ 2,300 -ועד הגשת הדוחות עומדת מצבת כוח האדם על ככך שנכון למ, האדם

 20% -ל 5%בשיעור שבין , בוצע בחברה קיצוץ רוחבי מדורג בהוצאות השכר, כמו כן. 2008בתחילת שנת 

בעקבות השלמת תוכנית ההיערכות החדשה וצעדי ההתייעלות בחברה ברבעון . 2009שיבוא לידי ביטוי בשנת 

ח "מליון ש 70 -אמורות להיות נמוכות בכ 2009ההוצאות התפעוליות של החברה בשנת  2009שון של הרא

  .2008 -לעומת ממוצע ההוצאות התפעוליות ב

מידע זה הינו בלתי וודאי . מידע צופה פני עתידות כולליה תוצאותהשיפור הצפוי בהערכות החברה לגבי 

התוצאות בפועל עשויות להיות שונות באופן . לתאריך הדוח ומבוסס על האינפורמציה הקיימת בחברה נכון

  .מהותי מן התוצאות המשתמעות ממידע זה

 הפועליםהסכמות עם בנק   .ה

הגיעו  2008, באפריל 30 -ו 29בתאריכים , 5/5/2008 -כמפורט בדוח המיידי שפרסמה החברה ב .1

הוצאת : "להלן(החברה חברה בת בבעלות ושליטה מלאה של , מ"החברה ומעריב הוצאת מודיעין בע

 -לפיהן, ")הבנק" -להלן(שהנו המממן העיקרי של קבוצת החברה , להסכמות עם בנק הפועלים) "מודיעין

החברה התחייבה להגיש לבנק תקציב מאושר של הוצאת מודיעין ותכנית עסקית לשנים   -בין היתר

שיהוו בסיס לקביעת , ")עסקיתהתוכנית ה"ו" התקציב" -להלן(שיהיו מקובלים על הבנק  2010 -ו 2009

טיוטות של התקציב והתוכנית . או הוצאת מודיעין כלפי הבנק/תניות פיננסיות חדשות של החברה ו

 .העסקית הוגשו לבנק והן מצויות בדיונים מתקדמים עם הבנק

  , תאריך המאזןלאחר 

נוספים לחברה בנק אישר העמדת אשראים ה, 24/2/2009כמפורט בדיווח מיידי של החברה מתאריך  .2

החברה וחברות בת (ח בנוסף לאשראים הקיימים לקבוצה "מליון ש 50או ולחברות בנות בסך כולל של /ו

בנק כבר העמיד למעריב הוצאת מודיעין ה, מתוך המימון הנוסף"). המימון הנוסף": להלן(בבנק ) שלה

 ח"מליון ש 20מ סך כולל של "בע

  -בעניינים העיקריים הבאים, תרבין הי, העמדת כל המימון הנוסף מותנית

 38כאשר בשלב הראשון יועמדו לחברה הלוואות בסך של , המימון הנוסף יועמד לחברה בשלבים 

ובשלב השני יועמדו לחברה הלוואות , )ח"מיליון ש 20 מתוכן התקבלו כאמור סך של(ח "מליון ש

 .ח"מליון ש 12נוספות בסך כולל של 

חברת הכשרת הישוב  -אות בעלים גם על ידי בעלת השליטההעמדה בשלבים של הלוו -במקביל 

 -ח בשלב הראשון ו"מליון ש 25(ח "מיליון ש 37בסכום כולל של , ")הכשרת הישוב("מ "בישראל בע

הועמדו כבר על ידי הכשרת הישוב  הגשת הדוחותעד למועד ). ח נוספים בשלב השני"מליון ש 12

 . ח"ליון שמי 27לחברה הלוואות בעלים בסך כולל של 
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עבור החברה על ידי מומחים חיצוניים שנשכרו על  שהוכנהקבלה ויישום של תכנית עסקית מקיפה  

 .ואשר כאמור לעיל מצויה בדיונים עם הבנק, ידי החברה בהסכמת בנק הפועלים

לרבות מתן בטוחות להבטחת המימון , חתימה על הסכמים ומסמכים נוספים עם בנק הפועלים 

  . כבר ניתנו שבחלקן, הנוסף

במטרה לקבל את , החברה מנהלת משא ומתן מתקדם עם כל יתר הבנקים המעניקים לה אשראי .3

וזאת כנגד , לפחות 2010הסכמתם לשמירה על מסגרות האשראי הקיימות של החברה עד לסוף שנת 

 .קבלת בטוחות

  סכם בין בעלי מניות עיקרייםה  .ו

נחתם בין חברת הכשרת הישוב  30.10.2008ביום  11/11/2008כמפורט בדיווח מיידי שפרסמה החברה ביום 

הכשרה ": להלן(מ "והחברה הבת שלה הכשרת הישוב תקשורת בע") הכשרת הישוב": להלן(מ "בישראל בע

כתב התחייבות ") גוסינסקי": להלן(לבין מר ולדימיר גוסינסקי ) שהינה החברה האם של החברה") (תקשורת

למת התחייבויות הצדדים על פיו יסתיים הסכסוך בין קבוצת הכשרת הישוב שעם הש, ")ההסכם": להלן(הדדי 

ולא יהיו למי מהצדדים , הוא יחדל להיות בעל זכויות כלשהן בחברה או בכל חברה בשליטתה, לבין גוסינסקי

טענות כלשהן כלפי הצד האחר או מי מטעמו או צדדים קשורים אליו בגין מעשים או מחדלים שקדמו להשלמת 

  .הושלם ההסכם בין הצדדים 3/12/2008ביום . ייבויות הצדדים על פי ההסכםהתח

  .לתיאור עסקי התאגיד 2.16ראה סעיף  -הורדת דירוג על ידי מעלות  .ז

 מכירת בית מעריב  .ח

מכתב מחברת הכשרת הישוב  וקיבל") החברה" :ביחדלהלן (החברה והוצאת מודיעין  2008, באוגוסט 31יום ב

בו נכתב שבמקרה שהחברה תחליט לפנות לקבל הצעות לרכישת כל , ")הכשרת הישוב": להלן(מ "בישראל בע

שבקרן הרחובות קרליבך ודרך מנחם " בית מעריב"זכויות הבעלות והחכירה שיש לקבוצת מעריב בבנין הידוע כ

רת הישוב אזי הכש, ")בית מעריב": להלן) (As is(בגין בתל אביב במצבו הנוכחי ועם זכויות הבניה הקיימות בו 

שייקבע על ידי שמאי למימוש מהיר מתחייבת באופן בלתי חוזר להציע הצעה לרכוש את בית מעריב במחיר 

ובהתאם לתנאי חוזה המכר שייקבע על ידי , ")מחיר השמאי": להלן(בלתי תלוי שזהותו תקבע בהסכמה 

"). RFP": להלן(ריב החברה וכל יתר התנאים האחרים שיקבעו בפנייתה לקבלת הצעות לרכישת בית מע

תתקבל אצל החברה הצעה מצד שלישי , ועל פי תנאיו RFP -כי במקרה שבמסגרת ה, הכשרת הישוב הבהירה

אזי החברה תהא רשאית למכור לו את בית מעריב , כלשהו לרכישת בית מעריב במחיר גבוה ממחיר השמאי

וב לרכוש את בית מעריב במחיר התחייבות הכשרת היש. ולא תהיה לה כל מחויבות כלפי הכשרת הישוב

או  2009, בספטמבר 1עד ליום ) א: (השמאי תעמוד בתקפה  עד למועד המוקדם מבין שתי החלופות הבאות

עד למועד בו תחדל להיות בעלת השליטה בחברה ובלבד שבעל השליטה החדש בחברה ייטול על עצמו ) ב(

בית מעריב על ידיה תהיה כפופה לכך שהחברה כי רכישת , הכשרת הישוב  הבהירה. את ההתחייבות כאמור

הודיעה הכשרת , 2008בנובמבר  24ביום  .תקבל את כל האישורים שיהיו דרושים לכך על פי הוראות כל דין

החברה  2008, בדצמבר 12ביום  .2009בדצמבר  31עד ליום ) א(הישוב לחברה על הארכת המועד בחלופה 

בית הצעה לרכישת  לא התקבלה כל  RFP -הציע הצעות על פי העד למועד האחרון ל. RFP -פרסמה את ה

החליטו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה על מימוש  25.1.2009ביום  .RFP -מעריב על פי תנאי ה

התחייבות הכשרת הישוב במחיר שהתבסס על מחיר השמאי כפי שהועלה במשא ומתן בין הדירקטורים 

  ). ח"מיליון ש 32.5( –החיצוניים בהכשת הישוב  החיצוניים בחברה לבין הדירקטורים
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האסיפה הכללית של בעלי המניות אישרה את עסקת מכר בית מעריב להכשרת הישוב ובאותו  2.3.2009ביום 

  . היום נחתמה ובוצעה העסקה כאמור

 קבלת הלוואות על ידי חברת האם  .ט

, הסכם בין הכשרת הישובנחתם  2008בנובמבר  17ביום , בעקבות אישור ועדת הביקורת והדירקטוריון .1

 10,000,000הלוואה בסך כולל של הוצאת מודיעין להעמידה  ת הישובלפיו הכשר, לבין הוצאת מודיעין

שהנם  .תשלומים רבעוניים של קרן וריבית 12-לפרעון ב, 1.5%ח בריבית בשיעור פריים בתוספת "ש

, ת הישובלהכשר הוצאת מודיעין היבשהכן . זהים לתנאים בהם הכשרת הישוב קבלה הלוואה מבנק

 .בסמוך לאחר חתימת ההסכם דמי עריכת מסמכים שניגבו על ידי הבנק בסכום זניח

אישרה  2009, בינואר 7אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה וביום , 2008בנובמבר  24ביום  .2

 15כולל של עד  בסך נוספת מהכשרת הישוב הלוואהקבלת  אסיפה כללית של בעלי המניות בחברה

 ההלוואה"). ההלוואה": להלן( שנזכרה לעילח "מיליון ש 10ח וזאת מעבר להלוואה בסך של "מיליון ש

הכשרת . 1.1.2011 -ב, קרן וריבית, והיא תיפרע במלואה  1.5%+פריים ריבית שנתית בשיעור  ושאתנ

 .הלוואהבמקרים שפורטו בהסכם ה, מוקדם של ההלוואהרשאית לדרוש פירעון  הישוב

 לאחר תאריך המאזן

מחברת הכשרת הישוב על ידי הוצאת מודיעין קבלת הלוואה אישר דירקטוריון החברה  5/3/2009ביום  .3

החל ממועד  2.5%+ההלוואה תישא ריבית שנתית בשיעור פריים. ח"מליון ש 2מ בסך של "בישראל בע

 . 2011, בינואר 1ביום ) קרן וריבית(ההלוואה תיפרע במלואה . העמדתה

 )'סדרה ג(ב תשלום אגרות חו  .י

 הכולל תשלום רביעי של הקרן, ח לבעלי אגרות החוב"מליון ש 31.8שילמה החברה סך של  5/3/2009ביום 

מימון התשלום למחזיקי אגרות החוב בוצע באמצעות מכירת . ותשלום ריבית שנתית) מתוך חמישה תשלומים(

  . ח כמפורט בסעיף להלן"יון שמל 32.5 -בתמורה ל" הכשרת הישוב"בית מעריב ל

 .להלן 11ראו סעיף  -)'סדרה ג(חילופי נאמן לאגרות החוב   .יא

 17.1 -כ, מ"מעריב הוצאת מודיעין בע, מכרה החברה הבת 2008בשנת  -מכירת אגרות חוב על ידי חברת בת  .יב

למועד הגשת נכון . ח"מליון ש 18.2 -בתמורה לסך של כ, של החברה) 'סדרה ג(אגרות חוב . נ.עח "מליון ש

 .נ.עח "מליון ש 10.2הדוחות מחזיקה חברת הבת באגרות החוב האמורות  

 הסברים לדוחות הכספיים .3

  IFRS -עדכון נתונים ל  .א

וכן את מספרי  2008מציגה החברה את דוחותיה הכספיים בשנת  IFRS-כתוצאה מהמעבר לדיווח לפי כלל ה

הנתונים המוצגים , בהתאם. קינה הבינלאומיתבהתאם לת 2007בדצמבר  31-ההשוואה לשנה שנסתיימה ב

 .בדוח הדירקטוריון ומספרי ההשוואה מוצגים בהתאם לתקינה הבינלאומית

  הכספי מצבה  .ב

 238.1-ח בהשוואה לסך של כ"ון שמלי 106.9-לתאריך המאזן הסתכם ההון העצמי של החברה בסך של כ

  .2007, בדצמבר 31ח ביום "מליון ש

ח "מליון ש 171.7-ירידה בסך של כ -ח"מליון ש 195.5-בסך של כמו המאזן הסתכבתאריך נכסים השוטפים ה

  , ח"ש מליון 102.2-של כ מזומנים ושווי מזומנים בסך ביתרתירידה מהבעיקר  נובע  השינוי  . מראשית השנה
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רעון ילעיל ומפ 'ד2כמפורט בסעיף , כחלק מההסכמות עם הבנק, פירעון אשראי לזמן קצרכתוצאה מבעיקר 

  .2008במרץ ) 'סדרה ג(רות חוב אג

 בהשוואה לסך שלח "מליון ש 281.5-כהנכסים הבלתי שוטפים של החברה בתאריך המאזן הסתכמו לסך של 

והעברתו ) בית מעריב(סיווג מחדש של נכס הירידה נובעת מ .2007, בדצמבר 31 -ח ב"מליון ש 334.1-כ

ראה (תאריך המאזן בית מעריב נמכר לאחר . ח"מליון ש 27.8לסעיף נכסים המיועדים למימוש בסך של 

 ח הנובעת ממימוש"מליון ש 4.9 -חלה ירידה בסך של כ, כמו כן .)בדבר מכירת בית מעריבלעיל  'ח2סעיף 

  . השקעה באגרות חוב

ח בהשוואה לסך של "מליון ש 314.7-כההתחייבויות השוטפות של החברה הסתכמו לתאריך המאזן בסך של 

אשראי מתאגידים  מירידה ביתרתבעיקר הירידה נובעת . 2007, בדצמבר 31ח ביום "מליון ש 379.2-כ

ח ביתרת "מליון ש 28.9-בסך של כ שקוזזה חלקית על ידי עלייה, ח"מליון ש 104.4-בנקאיים בסך של כ

ת הנובע, חלויות שוטפות של אגרות חובח ב"מליון ש 10.7 -בסך של כולנותני שירותים והתחייבויות לספקים 

  .לעיל 'יא2 כאמור בסעיף, ממכירת אגרות חוב של החברה שהוחזקו על ידי חברה בת

והן הסתכמו  2007, בדצמבר 31לא חלו שינויים מהותיים לעומת התחייבויות לזמן ארוך לתאריך המאזן ב

  .ח"מליון ש 83.3לסך של 

 העסקית הפעילות תוצאות  .ג

מליון  482.9וזאת בהשוואה לסך של , ח"מליון ש 404.1-הסתכמו בסך של כ 2008שנת בהכנסות החברה 

ברבעון הרביעי של  .בהכנסות 16% -דהיינו ירידה של למעלה מ ,בתקופה המקבילה בשנה הקודמתח "ש

ח ברבעון המקביל בשנה "מליון ש 111.2 -כח לעומת "מליון ש 88.9 -השנה הסתכמו הכנסות החברה בכ

הכנסות החברה ברבעון הרביעי של השנה היו . נסות ממודעותהקיטון הינו בעיקר עקב ירידה בהכ. קודמת

הכנסות החברה מאופיינות . ח לעומת ממוצע ההכנסות בשלושת הרבעונים הקודמים"מליון ש 16 -נמוכות בכ

 2008 אוקטוברב. כ ברבעון הראשון והרביעי הינן נמוכות מהרבעונים השני והשלישי"כאשר בד, בעונתיות

, דבר שהביא להאטה ומיתון קשה גם בארץ, לשיאו 2008שהחל בספטמבר עולמי הגיע המשבר הכלכלי ה

בעיקר עקב , העונתיתכך הכנסות החברה ברבעון זה ירדו אף מעבר להשפעה עקב . בעיקר ברבעון הרביעי

   .קיטון בהכנסות מפרסום

 32.3-כך של בס ירידה -ח"מליון ש 346.4 -כהסתכמה עלות המכירות בסך של  2008שנת ב -עלות המכר

על נייר  הנובע בעיקר מירידה בהוצא 2008בשנת עלות המכר  צמצום. שנה קודמתלבהשוואה ח "מליון ש

וכן קיטון בכמות הנייר במחירי הנייר הנצרך עקב השפעת הירידה בשער הדולר וירידה מסוימת , וחומרים

ירידה והוצאות תפעול שונות בירידה חלה , כמו כן. 5% -בשיעור של כ 2007לעומת  2008שנצרך בשנת 

ברבעון   .ח"מליון ש 3.0-כהפחתת מלאי ספרים בסך של כוללת  2008 -בעלות המכר  .הוצאות השכרב

ח ברבעון הרביעי של "מליון ש 93.8ח לעומת "מליון ש 91.7-עלות המכירות הסתכמה ב 2008הרביעי של 

   .ח"מליון ש 7.6 -בסך של כר עודכנה חל גידול בהפרשה לפיצויים אשבמהלך הרבעון הרביעי . 2007

ח "מליון ש 104.2בהשוואה לסך של  ח"מליון ש 57.8-כהסתכם בסך של  2008 -בהרווח הגולמי של החברה 

עקב קיטון וזאת , ח"מליון ש 2.8 -שהסתכם בכ רשמה החברה הפסד גולמי ברבעון הרביעי. 2007 -ב

ברבעון המקביל בשנה קודמת רשמה החברה רווח . המכרבעלות יותר וירידה מתונה , בהכנסות כאמור לעיל

   .ח"מליון ש 17.4 -כגולמי בסך של 

הירידה משקפת בעיקר  ,2007שנת לח בהשוואה "מליון ש 8.6 -בכ 2008שנת בירדו הוצאות מכירה ושיווק 

בעון רן בברבעון הרביעי של השנה הוצאות מכירות ושיווק נותרו ברמה דומה לרמת. קיטון בהוצאות הפרסום
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  .ח"מליון ש 26.8 -המקביל אשתקד והן הסתכמו בסך של כ

 65.0 -והן הסתכמו ל 2007שנת בהשוואה לח "מליון ש 1.9-בסך של כעלייה חלה הוצאות הנהלה וכלליות ב

 ברבעון הרביעי של השנהח בסעיף זה "מליון ש 3.9-נובעת מגידול בסך של כהעלייה בסעיף . ח"מליון ש

   .גידול בהפרשה לחובות מסופקיםעקב , קביל בשנה קודמתלעומת רבעון מ

מליון  108.6-הסתכם ההפסד התפעולי בתקופת הדוח בסך של כ, כתוצאה מהאמור לעיל -הפסד תפעולי

 50.0 -התפעולי ב ההפסדברבעון המדווח הסתכם . ח בשנה קודמת"מליון ש 71.7-ח בהשוואה לסך של כ"ש

  .ח ברבעון המקביל אשתקד"מליון ש 32.7ח לעומת "מליון ש

-בהשוואה לסך של כח "מליון ש 4.3-כהכנסות מימון בסך של  נכללו 2008שנת ב -הוצאות מימוןהכנסות ו

הפרש נובע בעיקר מרווח שרשמה החברה ממכירת ניירות ערך סחירים בסך . קודמתבשנה ח "מליון ש 15.1

בהשוואה  2008 -בח "מליון ש 27.6-כבסך של  הוצאות מימון נכללו, מנגד. 2007ח בשנת "מליון ש 9.1של 

הפסד מניירות ערך מ נובעת בעיקרבהוצאות המימון העלייה . 2007בשנת ח "מליון ש 21.7-לסך של כ

  .2008בשנת ח "מליון ש 5.6-בסך של כ סחירים

ח בהשוואה "מליון ש 131.9-כשל לסך  2008בשנת הסתכם ההפסד של החברה , כתוצאה מכל האמור לעיל

 -הסתכם ההפסד בסך של כ 2008ברבעון הרביעי של . 2007שנת בח "מליון ש 78.4-להפסד בסך של כ

  .ח ברבעון הרביעי בשנה קודמת"מליון ש 36.2ח לעומת הפסד בסך של "מליון ש 56.7

  נזילות ומקורות מימון  .ד
בהשוואה לסך  ,ח"מיליון ש 45.6-הסתכם בסך של כ 2008שנת ב שוטפתתזרים המזומנים ששימש לפעילות 

  .ח בשנה קודמת"מליון ש 32.8-של כ

 12.6-כלבהשוואה  ח"שמליון  43.4-בסך של כהסתכמו  2008בשנת פעילות השקעה שנבעו מהמזומנים 

-פקדונות בתאגידים בנקאיים נטו בסך של כמימוש מבעיקר נבע תזרים המזומנים  .בשנה קודמת ח"שמליון 

 יתרות אלה קוזזו עלי ידי. ח"מליון ש 11.7 -ניירות ערך בסך של כ וקבלת תמורה ממימוש ח"מליון ש 39.3

  .ח"מליון ש 13.2 -רכישת רכוש קבוע בסך של כ

 ,ח"שמליון  99.8-בסך של כ הסתכמו 2008שנת בפעילות מימון שימשו לש, נטו, המזומנים -מימון עילותפ

אשראי מתאגידים בנקאיים ה פרעה החברתקופת הדוח ב .אשתקד ח"שמליון  79.8-בהשוואה לסך של כ

וכן שילמה , ח"מליון ש 25.4 -בסך של כארוך ופרעה הלוואות לזמן , ח"מליון ש 93.5נטו בסך של , לזמן קצר

ח "מליון ש 18.2 -בסך של כתמורה  ומנגד התקבלה, אגרות החוב פרעון ח בגין"מליון ש 19.1-כסך של 

חברת האם ח מ"מליון ש 20 -קבלה הלוואה בסך של כוהת על ידי חברת הבת ושהוחזקאגרות חוב ימוש ממ

  .)לעיל 'ט2פירוט סעיף  ורא(

  תגמולים לנושאי משרה בכירה .4

פרטים ( 4בפרק  הבכירים כמפורט למנהליה החברה ידי על המשולמים התגמולים כי בדעה החברה דירקטוריון

 החברה בסוג , המשרה של נושאי התקפים ההעסקה בתנאי היתר בין בהתחשב , וראויים סבירים הנם ,)נוספים

   .והשכר המקובל לנושאי משרה מקבילים בחברות בעלי היקפי פעילות דומים עסקיה והיקף

  תרומות .5

   .אין לחברה התחייבות כלשהי לתרומות. לגופים שונים, ח"אלפי ש 24-תרמה החברה סך של כ 2008בשנת 
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  ודרכי ניהולם חשיפה לסיכוני שוקפרטים בדבר  .6

   י על סיכוני השוקהאחרא  .א
לפרטיו ראו הדוח התקופתי לשנת . ל הכספים"סמנכ, הינו מר יוסי ימיןבחברה  שוקסיכוני  ניהולהאחראי על 

2008 .  

   תיאור סיכוני השוק  .ב
חלו שינויים בעולם ובארץ אשר משפיעים באופן מהותי על עוצמת ההשפעה של  2008במהלך שנת  - כללי

שהחל מספר חודשים קודם לכן עם , הגיע המשבר הכלכלי העולמי 2008ספטמבר ב. סיכונים השוק על החברה

עם קריסתם של מוסדות פיננסיים בינלאומיים והלאמתם של חברות ביטוח ובנקים , לשיא, פריים-משבר הסאב

המשבר הפיננסי בעולם משליך גם על המערכת הפיננסית בישראל בכך שהתנודתיות ואי הוודאות . למשכנתאות

ועלו מרווחי , אביב ירדו-מחירי ניירות הערך בבורסה של תל, קי ההון המקומיים גדלו בצורה משמעותיתבשו

אירעו במשק הישראלי בחודשים  , בנוסף. בעיקר של אגרות החוב הקונצרניות, הסיכון של אגרות החוב

החליפין של מטבעות  תנודות משמעותיות בשערי, ובין היתר, מספר  התפתחויות נוספות 2008האחרונים  של 

בעקבות המשבר העולמי חלה ירידה . חוץ עיקריים אל מול השקל ועלייה בשיעורי האינפלציה בשוק המקומי

, דבר שגורם להאטה בקצב הצמיחה ולמיתון בעולם כולו, ואף מיתון עולמי, בצמיחה של הכלכלה הגלובלית

  .ובכלל זה בישראל

החברה רוכשת נייר וחומרים מספקי . בעלות המכר של מעריבב מהותי מרכי הנייר מהוו -רכישת חומר גלם נייר

לשינויים בשער החליפין עשויה להיות השפעה על עלות רכישת נייר ). יורו ודולר בעיקר(ל במטבע חוץ "נייר בחו

, בנוסף לכך. הוצאות המימון של החברה ותוצאות הפעילות שלה, ומכאן השפעה על עלות המכר, וחומרים

. היקף ההשפעה תלוי בכמות הנייר הנצרכת. ובעיקר נייר, עלות המכר מתנודות במחירי חומר הגלם מושפעת

השפעת השינוי במחירי הנייר באה לידי ביטוי , )FIFO-first in first out( -בשל שיטת רישום המלאי בקבוצה

אם לשינויים במחירי החברה שומרת על רמות מלאי גם בהת. בהתאם לרמת המלאי של הקבוצה, במועד עתידי

   .חודשים 5 -כעומד על תקופה של ) כולל מלאי בדרך(נכון למועד הגשת הדוחות מלאי הנייר בחברה . הנייר

היא חשופה ללחץ מצד ספקי נייר לתנאי תשלום קשיחים , בשל קשיים תזרימיים עימם מתמודדת החברה

וגורם לכך , בעת הזמנת נייר בפני החברהלחץ גובר זה מציב קשיים חדשים . מבעבר כתנאי לאספקת הנייר

  .מבוצעת רק בהתאם לצרכים השוטפים המיידייםכיום שרכישת הנייר 

שערי החליפין של מטבעות מול השקל משפיעים על עלות רכישת חומרי גלם וציוד ועל  – שערי חליפין ומדד

דים בנקאיים והתחייבויות בגין הנובעות מהתחייבויות לתאגי, הוצאות המימון של החברה. התחייבויות החברה

עלייה בשיעורי האינפלציה , בשל עובדה זו. אגרות חוב אותם הנפיקה החברה צמודים למדד המחירים לצרכן

  .היא גורם קריטי המשפיע על המצב הכספי של החברה, המתבטאת בעליית המדד, במשק הישראלי

לשינויים בשערי . בהיקפים לא מהותיים רות ערךלחברה החזקה בניי -ניירות ערך סחירים והשקעות לזמן ארוך

נכון למועד אישור  ההחזקה ףלאור היק(לא מהותית ניירות הערך בהם מחזיקה החברה עשויה להיות השפעה 

  . על תוצאות החברה) הדוחות

  מדיניות בניהול סיכונים ופיקוח על מדיניות ניהול סיכונים   .ג
, ן שוטף את הצורך בעדכון פעולות החברה בקשר עם ניהול סיכוני השוקהאחראי על ניהול סיכוני שוק בוחן באופ

הנושא מובא לאישור , אם עולה צורך בשינוי במדיניות ניהול סיכוני שוק. ודן בנושא עם הנהלת החברה

אם עולה צורך לקבוע הגבלות . התאגיד לא קבע מראש מגבלות כמותיות לחשיפות לסיכוני שוק. הדירקטוריון

. ל"בהתייעצות עם המנכ, לחשיפות לסיכוני שוק הן נקבעות על ידי האחראי על ניהול סיכוני השוקכמותיות 

  . על פי הצורך, הפיקוח על מדיניות ניהול הסיכונים מתבצע על ידי דירקטוריון החברה
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מתקיימים מעת לעת דיונים בפורום של הנהלת , על מנת להתמודד עם החשיפה לשינויים בשערי מטבע חוץ

  .נכון לתאריך המאזן לחברה אין עסקאות הגנה על מטבע חוץ. באשר לצורך בביצוע עסקאות הגנה, חברהה

  מאזן הצמדה  .ד
  .'ראה נספח א

  החזקה מירבית בנגזרים ופוזיציות בנגזרים  .ה
  .אין

  ניתוח רגישות  .ו
 רגישות לשינויים  בריבית השוק

  
 ם מהשינויי) הפסד (רווח   מהשינויים ) הפסד (רווח 

 10%- 5%- שווי הוגן  5%+ 10%+
 -5,146 -2,569 6,172  2,561 5,115הלוואות מדד

 692 333 25,530 310 600  אגרות חוב צמודות מדד
  

 שינויים בשערי המניות ושער החליפין
  

 מהשינויים ) הפסד (רווח   מהשינויים ) הפסד (רווח 
 10%- 5%- שווי הוגן  5%+ 10%+

 -82 -41 818 41 82ח"ניירות ערך סחירים בש
  

 שינויים במחירי הנייר 
 

 מהשינויים ) הפסד (רווח   מהשינויים ) הפסד (רווח
 10%- 5%- שווי הוגן  5%+ 10%+

 -2,359 -1,211 12,417  1,273 2,608*מלאי נייר
  )לא כולל מלאי חומרי גלם בדרך(*            

  

  ות חשבונאית ופיננסיתדירקטורים בעלי מומחי .7
, חשבונאית ופיננסית מומחיותירקטורים בחברה בעלי כי המספר המזערי הראוי של ד, קבעדירקטוריון החברה 

מספר חברי , סוג פעילותה, בגודל החברה, בין השאר, קביעה זו נעשתה בהתחשב .דירקטוריםשני הינו 

יאפשר לדירקטוריון לעמוד , הראוי שנקבע כאמור המספר המזערי, לדעת החברה. ומורכבותה הדירקטוריון שלה

 ובמיוחד בהתייחס לאחריותו לבדיקת מצבה הכספי של, עליו בהתאם לדין ומסמכי ההתאגדות בחובות המוטלות

 מומחיות וזאת גם במקרה של היעדרות דירקטור אחד בעל, החברה ולעריכת הדוחות הכספיים של החברה

כל ל תוך ציון תמצית העובדות ביחס, חשבונאית ופיננסית מומחיותינם בעלי להלן שמות הדירקטורים שה .כאמור

  : חשבונאית ופיננסית מומחיותאחד מהם שמכוחן יש לראותו כדירקטור בעל 

 ר"יושימש בתקופות שונות כ, NYUבעל תואר מוסמך במנהל עסקים מאוניברסיטת  - רון ויסברג  .א

, מ"הכשרת הישוב החזקות ביטוח בעמ ושל "ביטוח בעל של הכשרת הישוב חברה ל"וכמנכדירקטוריון 

 2004עד לשנת  .מ"החברה הישראלית לביטוח אשראי בע -.ח.ס.ס.ר דירקטוריון פעיל של ב"שימש כיו

, קודם לכןשנים  7ובמשך , מ"בפועל של חברת הכשרת הישוב בישראל בעל "כיהן כחמש שנים כמנכ

ובחברות  "הכשרת הישוב"רקטור במרבית החברות בקבוצת מכהן כדי .ל פיננסים בחברה זו"כיהן כסמנכ

 . פרטיות נוספות
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ח מוסמך בעל "רו, בעל תואר מוסמך במנהל עסקים ותואר בוגר בחשבונאות וכלכלה - שמשון מרפוגל  .ב

ל משותף של חברת הכשרת הישוב בישראל "כיהן כמנכ 2004עד לשנת . ניסיון בהכנת דוחות כספיים

חברה ל כספים של "כיהן במשך שנים רבות כסמנכוקודם לכן , שנים 5-במשך כ) "הכשרת הישוב“(מ "בע

ומכהן , ל בהכשרת הישוב"כמשנה למנכמכהן כיום . שבתחומי אחריותו הכנת הדוחות הכספייםכ, זו

 . "הכשרת הישוב"כדירקטור במרבית החברות בקבוצת 

ובעל תואר בוגר  London School of Economicsבחוג לכלכלה מאת  MSCבעל תואר  -למה מעוזש  .ג

מכהן כיועץ כלכלי ופיננסי לחברות  1997משנת . בחוג לכלכלה של האוניברסיטה העברית בירושלים

, בין היתר. ומרצה בתחום הכלכלי והפיננסי לפירמות, בנקים ומוסדות פיננסיים אחרים, גדולות במשק

כיהן בתפקיד ציר  1992-1997שנים ובין ה, היועץ הכלכלי לשר האוצר 1990-1992היה בין השנים 

. נשואה -מכהן ככלכלן ראשי של בית ההשקעות אקסלנס 2001החל משנת . כלכלי מטעם האוצר בלונדון

, כיהן ומכהן כדירקטור בחברות רבות. מ"חברת הכשרת הישוב בישראל בער דירקטוריון של "כיו מכהן 

  . ציבוריות ופרטיות כאחד

). שלוחת רחובות(מנהל עסקים מטעם אוניברסיטת פוליטכניק ניו יורק בעל תואר שני ב -עופר מרום  .ד

ובמסגרת תפקידו כמנהל הדסק הישראלי עסק , ור בנק בניו יורק'שימש כשלוש שנים כסגן נשיא סיגנצ

ל "ל של כפר בתיה והן מנכ"הן מנכ -ל"במסגרת תפקידו כמנכ, כמו כן. בניתוח כלכלי של חברות שונות

היה אחראי על הכנת דוחות , של אגודת הסטודנטים שליד אוניברסיטת בר אילן של החברה הכלכלית

  .כספיים של גופים אלה

שנים שימש כמנהל הכספים  7 -במשך כ). משולב(בעל תואר ראשון בכלכלה ומדעי החברה  -יוסי פרץ  .ה

ם מפעלי -שנים שימש כחשב של צמח 6 -במשך כ. של ההסתדרות הציונית העולמית בצפון אמריקה

 .אזוריים עמק הירדן

  גילוי בדבר דירקטור בלתי תלוי בתאגיד והצהרות דירקטורים  .8
בדבר שיעור , 1999-ט"התשנ, לחוק החברות) ה( 219החברה לא אימצה בתקנונה את ההוראה הקבועה בסעיף 

  .הדירקטורים הבלתי תלויים

   ילוי בדבר המבקר הפנימי בתאגידג .9

  פרטי המבקר הפנימי .1

  27/8/1998: תאריך תחילת כהונה. בליקרונן ז:  שם

 C.I.A  )Certified Internalוכן מוסמך  שנה 20 -רואה חשבון מוסמך מזה כ: כישוריו ונסיונו
Auditor( .שותף במשרד רואי חשבון העוסק בין היתר בתחום הבקרה הפנימית והביקורת הפנימית .

 .משמש מבקר פנימי במספר חברות ציבוריות ובעמותות

  דרך המינוי .2

בעיקר , בהתחשב בהכשרתו וניסיונו המקצועי, מבקר הפנים מונה על ידי ועדת הביקורת של החברה

  .של בקרה פנימית

  זהות הממונה הארגוני על  מבקר הפנים .3

  . ל החברה המכהן גם כדירקטור"מנכ
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  תוכנית העבודה .4

ביקורת של הנושאים הרלבנטיים  כך שתתאפשר, תוכנית העבודה נקבעת מתוך ראייה רב שנתית

תוכנית הביקורת מאושרת מידי שנה על ידי ועדת הביקורת של . בחברה לפחות אחת לארבע שנים

התכנית נקבעה על סמך לימוד הסביבה העסקית ובהסתמך גם על דוחות בקורת שבוצעו . החברה

ר ועדת "ידי יו התבקש המבקר על 2007, בחודש יולי, יחד עם זאת. בשנים האחרונות בחברה

בתוכנית הביקורת השנתית ואשר באו לידי  אשר לא נכללו, הביקורת בחברה לערוך ביקורות נוספות

מתקיימות פגישות עבודה בין , לצורך הכנת תוכנית העבודה .2008ביטוי בדוחות שנדונו במהלך 

בועדת הביקורת ומתקיימים דיונים , מבקר החברה לבין מנהלים בכירים בחברה ובחברות הבנות בה

אלא באישור , למבקר הפנים אין סמכות לשנות את תוכנית הביקורת. בעניין זה טרם אישור התוכנית

  . ל החברה"ועדת הביקורת של החברה ומנכ

  ביקורת של תאגידים מוחזקים .5

  .ביקורת הפנים בחברה כוללת ביקורת של תאגידים בשליטה ובבעלות מלאה

  היקף ההעסקה .6

כאשר , שעות 650כפי שאושר על ידי ועדת הביקורת של החברה הינו , 2008יקורת לשנת תקציב הב

היקף השעות נקבע בהתחשב בהיקף הביקורת . שעות 657בפועל הושקעו בעבודת הביקורת 

  .  הנדרשת

  התקנים המקצועיים המקובלים על פיהם ערך המבקר הפנימי את הביקורת  .7

כנת תוכנית הביקורת נערכת על פי תקנים מקצועיים מקובלים עבודת הביקורת הפנימית ושלבי ה

הנחיות מקצועיות ותדריכים אשר אושרו ופורסמו על ידי לשכת המבקרים הפנימיים , לביקורת פנימית

  .בישראל וכן על ידי לשכת רואי החשבון

  גישה למידע  .8
לרבות , ע של התאגידמתמדת ובלתי אמצעית למערכות המיד, למבקר הפנימי ניתנה גישה חופשית

  .נתונים כספיים

  דין וחשבון המבקר הפנימי  .9

  :דוחות ביקורת כלהלן שמונההוגשו על ידי המבקר  2008בשנת . דוחות הביקורת מוגשים בכתב  

  תאריך דיון  תאריך הגשה  

  3/08   3/08  'דוח א

  3/08  3/08  'דוח ב

  3/08  3/08  'דוח ג

  3/08  3/08  'דוח ד

  3/08  3/08  'דוח ה

  טרם התקיים דיון  7/08  דוח ו

  10/2008  8/08  דוח ז

  טרם התקיים דיון  9/08  דוח ח
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, הינם הן בנושאים שנקבעו בתוכנית העבודה השנתית 2008הדוחות שהוגשו על ידי המבקר בשנת 

והן בעניינים שבהם התעורר , ר ועדת הביקורת כמפורט לעיל"הן בנושאים שהוספו על פי בקשת יו

  .בחוק החברות 150בדיקה דחופה בהתאם להוראות סעיף  צורך ל

  הערכת הדירקטוריון את פעילות המבקר הפנימי  .10

אופי ורציפות הפעילות ותכנית העבודה של המבקר הפנימי הינם , דירקטוריון החברה סבור כי היקף

תוכנית  .סבירים בנסיבות העניין ויש בהם בכדי להגשים את מטרות הביקורת הפנימית בתאגיד

החברה כאשר בגיבוש התוכנית נלקחו  רתחלק ממכלול רב שנתי של ביקוהינה בדרך כלל הביקורת 

  .בחשבון נושאים אשר נבדקו בעבר תוך מתן משקל לסיכונים אפשריים

  תגמול .11

כאשר התגמול בפועל הינו בהתאם להיקף , המבקר הפנימי מעניק שירותי ביקורת פנים לתאגיד

ח למבקר הפנימי "אלפי ש 164שולם סך של  2008בשנת . לעריכת ביקורת בפועלהשעות שנוצלו 

  .בגין עבודת הביקורת

החברה אינה סבורה כי לתגמול עשויה להיות השפעה על , לאור אופי ההתקשרות והיקף הביקורת

  .הפעלת שיקול דעתו המקצועית

  

  גילוי בדבר שכר רואה חשבון מבקר .10

  )1( 'אי את קסירר ושותקוסט פורר גב :ח"שם משרד רו

   ):הנתונים מתייחסים לחברה ולחברות מאוחדות(פירוט בדבר שכר ששולם 
  2008  2007  
  סכום  כמות שעות  סכום  כמות שעות  

  917,000  3,782  903,000  3,382  שירותים הקשורים לביקורתו שירותי ביקורת

  46,000  97  72,400  67  שירותים אחרים

      140,000  350  )2( י מסתשירו

 :עקרונות לקביעת שכר הטרחה והגורם המאשר

  .שכר הטרחה נקבע בכל חברה בנפרד

 בתחום הכספים ל או נושא המשרה הבכיר"הוא נקבע במשא ומתן בין המבקרים לבין המנכ, מעריבבחברות קבוצת 

חה הסופי לכל שכר הטר. ותנאי שוק, נסיון העבר, על פי אופי העבודה, על התעריף לשעה, בכל אחת מן החברות

ל "הגורם המאשר את השכר הינו מנכ. מתקבל כמכפלת השעות שבוצעו בתעריף לשעה שנקבע כאמור לעיל, שנה

  .החברה בהתאם להסמכת דירקטוריון החברה

  : הערות

ח קוסט פורר גבאי את "עם משרד רו יחדח מבקר "כרו' ח אורן הורוביץ ושות"שימש משרד רו 1/9/2008עד   ) 1(

הפרישה . לשמש כרואה חשבון מבקר של החברה 'אורן הורוביץ ושותח "חדל משרד רו 1/9/2008ום בי. קסירר

 2008שכר הטרחה לכל שנת . ע של התאגיד"כרוכה בנסיבות שיש להביאן לידיעת המחזיקים בנילא היתה 

  . משקף את התשלום לשני המשרדים כאמור
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  .ומס שבח ניכויים, מ"ייעוץ בנושאי מענם הי 2008בשנת שירותי המס שניתנו לקבוצת מעריב   )2(

  פירוט בדבר תעודות התחייבות של התאגיד .11
  :תום שנת הדיווחנכון ל, )'סדרה ג(בדבר אגרות החוב להלן פירוט 

    פרטי תעודות ההתחייבות  .1

  'סדרה ג  :שם הסדרה  

   2002, בפברואר 21 :מועד הנפקה  

  .נ.עח "ש 180,000,000 :שווי נקוב במועד ההנפקה  

  .נ.ח ע"ש 72,000,000 : )1( שווי נקוב צמוד נכון לתאריך הדוח  

  . ח"אלפי ש 2,687 :סכום הריבית שנצברה  

  ח "אלפי ש 25,530 :השווי ההוגן של הסדרה  

  .ח"אלפי ש 37,440  :השווי הבורסאי של הסדרה  

  3.95%ריבית קבועה בשיעור של   :סוג הריבית ושיעורה  

קרן אגרות החוב נפרעת בחמישה תשלומים שווים ביום   :ותנאי ההצמדה, מועדי תשלום הקרן  

הקרן צמודה למדד המחירים . 2010עד  2006, במרץ 5

  . 2002, לצרכן בגין חודש ינואר

 5הריבית בגין אגרות החוב משולמת אחת לשנה ביום   :ותנאי ההצמדה, מועדי תשלום הריבית  

ודה למדד הריבית צמ. 2003, במרץ 5 -במרץ החל מ

  . 2002, המחירים לצרכן בגין חודש ינואר

  .אין  :זכות התאגיד לבצע פדיון מוקדם  

    פרטים בדבר הנאמן  .2
  מ"בע) 1975(הרמטיק נאמנות   ) 2( שם הנאמן  
   אורן -או מרב עופר/דן אבנון ו  :שם האחראי על הסדרה  
  03-5271451: פקס, 03-5274867  טלפון  דרכי התקשרות  

   hermetic@hermetic.co.il :ל"דוא
  63573תל אביב , 113הירקון ' רח   :כתובת למשלוח דואר  

  61034תל אביב ,  3524ד .ת
    דירוג אגרות החוב  .3
  מ"מעלות החברה הישראלית לדירוג ניירות ערך בע  :שם החברה המדרגת  
  Aדירוג   :הנפקת הסדרה הדירוג שנקבע למועד  
 CC/Negativeדירוג   )3( :הדירוג במועד הגשת הדוחות  
דירוגים נוספים בין מועד ההנפקה   

  :למועד הגשת הדוחות
  )-Stable)/Aדירוג  – 19/6/2003

  )Stable)/Aדירוג  -18/10/2004
  )Stable)/Aדירוג  -14/12/2004

  )Stable)/Aדירוג  -7/11/2005
  )-Negative)/Aג דירו -28/12/2006

  +Negative/)(BBBדירוג  -24/9/2007
 Negative/(BBB-)דירוג  -24/4/2008



  14-ב

בתום שנת הדיווח ובמהלכה עמד התאגיד בכל התנאים   :עמידה בתנאי שטר הנאמנות  .5
לא התקיימו תנאים . וההתחייבויות לפי שטר הנאמנות

המקימים עילה להעמדת תעודות ההתחייבות לפירעון 
  .מידיי

החברה נדרשה על ידי הנאמן הקודם לאגרות החוב   :דרישות במהלך שנת הדיווח  .6
לזמן אסיפה כללית לצורך ) מ"יובנק חברה לנאמנות בע(

התקיימה   18/6/2008ביום . ח"דיווח למחזיקי האג
אסיפה כללית של מחזיקי אגרות החוב לצורך אישור 

  . מורחילופי הנאמן ומסירת דיווח אודות מצב החברה כא
  .ח"ש 1אגרות החוב מובטחות בשעבוד סמלי של   :בטחונות  .7

  

  :הערות
. ושילמה ריבית בגין אגרות החוב) תשלום רביעי(פרעה החברה קרן , 5/3/2009ביום , לאחר תאריך המאזן  ) 1(

  .נ.ח ע"ש 36,000,000 -נכון למועד הגשת הדוחות יתרת אגרות החוב שבמחזור מסתכמת ל

 החליפו את  מ"בעכך שהרמטיק נאמנויות , במהלך השנה בוצעו חילופי נאמן לאגרות החוב -נאמןחילופי   ) 2( 

 -ו 4/5/2008, 18/6/2008ראה דיווחי החברה מתאריכים . התפטרותםעקב , מ"יובנק חברה לנאמנות בע

28/4/2008.   

לדוח זה צורף מ )2008-01-361164מספר אסמכתא ( 21.12.2008דוח הדירוג העדכני אשר פורסם ביום ) 3( 

  . 'כנספח ב

  דוח תזרים חזוי .12
גילוי תזרים המזומנים החזוי למימון פרעון " –דוח התזרים החזוי מוגש בהתאם להנחיית רשות ניירות ערך 

  .2008בנובמבר  6שפורסמה ביום , "התחייבויות התאגיד

הינם מידע צופה , נחות שבבסיסותזרים המזומנים המוערך בדיווח זה והה :אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד

על , בין היתר, המידע האמור מתבסס. 1968 -ח"התשכ, פני עתיד כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך

תחזיות החברה עשויות שלא . ואומדנים שונים שאינם בשליטת החברה בלבד, תוכניות עבודה, הערכות

. או יחולו שינויים לרעה בעלויות חומרי גלם/ו יחולו שינויים מהותיים לרעה בהכנסות מפעילותהאם להתממש 

המידע כאמור עשוי שלא להתממש כולו או חלקו או . תחזיות החברה מושפעות ממצב המשק, כמו כן

בשל גורמים חיצוניים שאינם בשליטת , בין היתר, להתממש באופן שונה מהותית מזה הנצפה על ידי החברה

ברה לגייס מימון בנקאי נוסף וכן כתוצאה מהתממשות איזה יכולת הח, מצב שוק הפרסום: החברה כגון

  .מגורמי הסיכון המאפיינים את פעילות החברה

  :פרטים בדבר אגרות החוב שהנפיקה החברה ומועדי הפרעון

  הסדרה
ומועד 

  הנפקתה

. נ.היקף ע  הנאמן
אגרות 
החוב 
  שהונפק

ח "כמות אג
י "שנרכשו ע

חברה בת 
של החברה 
  בהנפקה

סוג 
הצמד

  ה

ר שיעו
ריבית 
  נקובה

סך הכל 
 התחייבויות

  )*ח"אלפי ש(
לרבות ריבית (

הצמדה ו
  )למדד

  2010מרץ 

  ריבית  קרן

  ח "אלפי ש )נומינלי. נ.ח ע"אלפי ש(

  'סדרה ג
  2002מרץ 

הרמטיק 
) 1975(נאמנות 

  מ"בע

  1,172 29,687  58,732  3.95%  מדד  147,045  180,000

  .בת בניכוי ההחזקה על ידי חברה* 
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  מאוחד – 2011במרץ  31עד  2009באפריל  1-דוח תזרים חזוי מ

  כ"סה 4.2010-3.2011 4.2009-3.2010  

  יתרת מזומנים לתחילת תקופה 
  4,000              2,363                4,000              )לא כולל משיכות יתר(

  29,745            15,207              14,537            תחזית תזרים תפעולי 
 (13,745)             -                   (13,745)           בניכוי  דחית תשלום לספקים  

  בתוספת תקבול בהתאם 
  3,200                -                    3,200              לפסיקת בית משפט 

    מקורות
  30,000              -                    30,000            אשראי  מבנקים

  10,000              -                    10,000            אשראי  מבעלי מניות
  3,670                -                    3,670              קבלת אונקול מבנקים

  43,670              -                    43,670            כ מקורות"סה
    שימושים

 (8,253)            (2,375)              (5,878)             פרעון הלוואות  קרן וריבית מבנקים
 (3,244)            (1,508)              (1,737)             תשלומי ריבית בעלי מניות

 (31,479)             -                   (31,479)           (*) ח קרן  וריבית"פרעון אג
 (17,068)          (7,862)              (9,207)             נטו, תשלום ריבית לזמן קצר ועמלות

 (2,000)            (1,000)              (1,000)             השקעה ברכוש קבוע
 (62,044)          (12,744)            (49,300)           כ שימושים"סה
  826                 2,463               (1,637)             כ מקורות בניכוי שימושים"סה

  יתרת מזומנים לסוף תקופה 
  4,826              4,826                2,363              )לא כולל משיכות יתר(

  .ספייםלדוחות הכ 1ראה ביאור (*) 

  

  .הנחות עבודה בקשר למקורות ושימושים המפורטים בטבלה לעיל

אשר הוכן  2009, יוני -התזרים מפעילות שוטפת מבוסס על דוח רווח והפסד פרופורמה לחודשים ינואר  .א

נתוני חודש יוני הינם נתונים . בהתאם לתכנית עסקית שאושרה על ידי דירקטוריון החברה ומיושמת בחברה

  . למעט שינויים בצריכת הנייר, לכל חודשי התקופהמייצגים 

פורט מלמעט כ(בלי הנחת גידול באשראים , תזרים המזומנים מבוסס על קווי האשראי הקיימים בבנקים  .ב

  ).להלן' בסעיף ג

, הכשרת הישוב, תזרים המזומנים מבוסס על אשראי הצפוי להתקבל מבנק הפועלים ומבעלת השליטה  .ג

  .לדוחות הכספיים 'ד1לעיל ובביאור  'ה2כמפורט בסעיף 

לא ) לעיל 'ה2 ראו סעיף(לאור ההסכמות עם בנק הפועלים הקובעים עדיפות למימון הנוסף שהתקבל מהבנק   . ד

   .נלקח בחשבון החזר ההלוואות לבעלת השליטה

  .השקעות ברכוש קבוע תוקצבו בסכום מינימלי הדרוש לתחזוקת הציוד הקיים  .ה

  :ןהסברי הדירקטוריו

מ ושל "התוכנית העסקית של החברה מושתתת על פעילותה השוטפת של החברה הבת מעריב הוצאת מודיעין בע

ביניהן ניתן , לעיל' א2נקיטת פעולות מהותיות על ידי הדירקטוריון כמפורט בסעיף ועל , "מעריב"מערכת עיתון 

  :הבאות ותהפעוללמנות את 

: הינן ןפעולות התייעלות תפעולית שעיקריהביצעה ת החברה הנהל -קיצוץ בכוח אדם והתייעלות תפעולית  .א

, השתתפות עובדים בהוצאות, הן על ידי פיטורי עובדים והן על ידי קיצוץ מדורג בשכר קיצוץ בהוצאות שכר

על פי מתווה תוכנית . הכוללות בחברה תפעוליותוהפחתת ההוצאות ה ביצוע תיקונים בהתקשרויות תפעוליות

דירקטוריון החברה מינה . ח"מליון ש 70 -תפחתנה בכ 2009הוצאות התפעול בשנת , תההתייעלות הכולל

דיווח שוטף מקבלת , מתכנסת לעתים תכופותאשר , בנושא זהלרבות וועדה לפיקוח אחר יישום החלטותיו 

 .לווה אותה בביצוע הפעולות הנדרשותמו, מהנהלת החברה
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 : ובהן, פעולות שיביאו לעלייה בהכנסות ממודעות  .ב

התוכנית העסקית של החברה מבוססת על חיזוק ותגבור חלקים בעיתון שהינם  -תוכנית לבידול המוצר •

 . ללא פגיעה ברמת הכוללת של המוצר, וביטול או צמצום חלקים שאינם תורמים לרווחיות, רווחיים

א לכך הבי, 2008המשבר הכלכלי הגלובאלי אשר החל לקבל את ביטויו בישראל החל מחודש אוקטובר  •

קמפיינים אלה משווקים בדרך כלל בשיטת . שחברות רבות נאלצות לבצע מבצעי מכירה רחבי היקף

, כך מעריכה הנהלת החברה, מעריב. ומפורסמים בשיעורים ניכרים בעיתונות הכתובה" הארד סייל"

 .1עשויה ליהנות מעלייה בהכנסות מפרסום מודעות

מנהל מסחרי בין היתר באמצעות מינוי , ות של החברהחיזוק השדרה הניהולית וחיזוק מערך המודע •

סייע מינוי זה י. בנייה מחדש של מערך גיוס המודעות של החברהאשר אמון על , ניסיוןבעל חדש 

  .2008 -בבהכנסות ממודעות " מעריב"להערכת החברה בבלימת הירידה שחוותה 

לבלימת הירידה בהכנסות ממודעות ואף יל לע ב-להערכת הנהלת החברה תבאנה הפעולות המתוארות בסעיפים א

הודות לצמצום שטחי המשרדים  .2008ח לעומת "מליון ש 70 -בהוצאות התפעוליות השנתיות בסך של כ לחסכון

בהוצאות  חסכוןיהיה , בין היתר הודות לצמצום בכוח האדם, בהתאם לצורך הממשי של החברה על כל הכרוך בכך

 .ח בשנה"מליון ש 0.5-בסך של כ

ח מן "מליון ש 10נכללה הזרמת הלוואות בסך כולל של , בדוח התזרים החזוי של החברה -מקורות מימון נוספים

כמו כן פועלת החברה . ח מבנק הפועלים"מליון ש 30 -ו  מ"החברה האם חברת הכשרת הישוב בישראל בע

  .לאיתור מקורות מימון נוספים

ים של החברה ביטויים הכספי של האפשרויות הגלומות במימון לא נכלל בתחזית התזרים המזומנ, מטעמי שמרנות

כך למשל יגדל כושר . אך ברור כי להגברת נזילותה של החברה תהיינה השלכות מהותיות על תפעולה, נוסף זה

אילו היו בידיה של , בנוסף. ותתאפשר קבלת הנחות על בסיס הקדמת תשלומים, המיקוח של החברה מול ספקים

כדי ליהנות מצריכה בעלויות , יכלה לנצל את הירידה במחירי הנייר ולהגדיל את המלאי, לכך כיום החברה האמצעים

  .נמוכות יותר משך תקופה ארוכה יותר

  אומדנים חשבונאיים קריטיים .13
להשתמש  ות החברה והחברות המאוחדותבעריכת הדוחות הכספיים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים נדרש

על הנתונים בדבר נכסים מותנים , פיעים על הנתונים המדווחים של נכסים והתחייבויותאומדנים והערכות המשב

בקביעת . והתחייבויות תלויות שניתן להם גילוי בדוחות הכספיים וכן על נתוני הכנסות והוצאות בתקופות הדיווח

המתאימות לכל  עובדות שונות והנחות סבירות בהתאם לנסיבות, האומדנים מתבססת ההנהלה על נסיון העבר

  .מאומדני ההנהלההתוצאות בפועל עשויות להיות שונות . אומדן

  :להלן הסעיפים העיקריים שמחייבים שימוש באומדנים

 ערך ירידת" 15 מספר חשבונאות תקן את החברה מיישמת  2003בינואר  1מיום להח -םנכסי ערך ירידת

 מתקייםאם , לתקן בהתאם .ערך נכסים ירידת של הבמקר הנדרשים וההצגה החשבונאי הטיפול את קובע, "נכסים
 השוואת ל ידיע הנכס של ערך ירידת חלה לבחון האם החברהעל , נכס של ערך ירידת על המצביע כלשהו סימן
 ,הנכס של נטו המכירה מחיר מבין הגבוה הנו השבה בר סכום .שלו ההשבה-בר לסכום הנכס של הפנקסני ערכו
   לנבוע  הצפויים  העתידיים  המזומנים תזרימי אומדן של נוכחי על ערך וססהמב, לו השימוש שווי לבין

 עד ערך מירידת בהפסד להכיר יש, שלו ההשבה בר סכום על עולה בספרים של הנכס שערכו במידה. מהנכס
  .השבה-בר הסכום שהנו גובה

                                                 
טרם באה  2008דצמבר –כך שבחודשים אוקטובר , ענף הפרסום נכנס לקיפאון מסויים 2008בסוף יצויין כי עם פרוץ המשבר    1

 . לידי ביטוי השפעה זו
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ום בתביעות המשפטיות החברה נעזרת ביועצים משפטיים על מנת להעריך את הסיכון הגל - תביעות משפטיות

יצוין כי הערכות היועצים המשפטיים הינן על סמך הבנתם המקצועית . החברות המאוחדותנגד שהוגשו נגדה ו

  .ובהסתמך על השלב בו מצויים ההליכים

  הליך אישור הדוחות הכספיים .14
  .האורגן אשר אחראי על בקרת העל בחברה הינו דירקטוריון החברה

עופר מרום , שלמה מעוז, רון ויסברג, עמוס גלבוע, )צ"דח(דינה ברניקר : ה"ינם החברי דירקטוריון החברה ה

  .ויוסי פרץאלי כהן , אלי עמיר, עפר נמרודי, יעל נמרודי, שמשון מרפוגל, )צ"דח(

לרבות ניתוח כל תוצאות הפעילות נדונה בהרחבה בישיבה פנימית בשיתוף הנהלת , טיוטת הדוחות הכספיים

טיוטת הדוחות הכספיים מועברת לעיונם של , לאחר מכן. ואה החשבון המבקר של החברההחברה הבכירה ור

  .חברי הדירקטוריון טרם אישורם

ל הכספים של החברה באופן מפורט את "סוקר סמנכ, בישיבת הדירקטוריון בה נדונים ומאושרים הדוחות הכספיים

אם , רבות עסקאות שאינן במהלך העסקים הרגילל, עיקרי הדוחות הכספיים וכן סוגיות מהותיות בדיווח הכספי

וכלל השינויים שחלו במהלך , את ההערכות המהותיות והאומדנים הקריטיים שיושמו בדוחות הכספיים, ישנן

  .לרבות שינויים הנובעים מיישום לראשונה של תקנים חדשים, התקופה המדווחת בהשוואה לתקופות מקבילות

ובמהלכו , ל הכספים ורואי החשבון המבקרים"סמנכ, ות חברי הדירקטוריוןמתקיים דיון בהשתתפ, במסגרת זו

משהובהר כי הדוחות , בתום הדיון. מעלים חברי הדירקטוריון שאלות הנוגעות לאופן הצגת הדוחות הכספיים

מאשר הדירקטוריון את הדוחות , הכספיים משקפים באופן נאות את מצב עסקי החברה ואת תוצאות פעולותיה

  .יםהכספי

 אירועים לאחר תאריך המאזן .15
של  ירידה ו, 10% -הדוחות חלה עלייה בשער הדולר בשיעור של כאישור ממועד המאזן ועד סמוך למועד   .א

ראה סעיף  -לפירוט החשיפה של החברה לשינויים בשערי חליפין ותנודות במדד 0.5%המדד הידוע בשיעור 

 . לעיל 6

  תכנית אופציות לעובדים שאינם בעלי ענין  .ב

על ( החברהשל מהון מניות  5%עד אישר דירקטוריון החברה תוכנית אופציות בהיקף של  31.3.2009 -ב

") הוצאת מודיעין("מ "תוכנית האופציות מיועדת לעובדים של מעריב הוצאת מודיעין בע. )בסיס דילול מלא

צאה לאור של העיתון פעילות ההו. או בעלי עניין בחברה/ובלבד שאינם בעלי שליטה ו, ונושאי משרה בה

עובדי הוצאת מודיעין ונושאי המשרה שיהיו זכאים לקבל . ושל המגזינים מבוצעת בהוצאת מודיעין  היומי

 .לרבות עובדים בכירים, אופציות הינם אלה שויתרו על חלק משכרם

 .לעיל 'ד2ראו סעיף  -בחברההיערכות חדשה וכנית ת  .ג

 .ות הכספייםחבדו' ד1 ובאור ללעי 'ה2ראו סעיף  -עם בנק הפועלים הסכמות  .ד

 . לעיל 'ט2ראו סעיף , קבלת הלוואות מהכשרת הישוב  .ה

 .לעיל 'ח2ראו סעיף , להכשרת הישוב " בית מעריב"מכירת   .ו
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  ל החברה על שכר"ויתור מנכ  .ז

ר הדירקטוריון של "ל החברה וכן  כיועץ ועוזר מיוחד ליו"המכהן כמנכ, הודיע מר עפר נמרודי 5/3/2009ביום 

וכן על מנת להמשיך ולתת דוגמא , כחלק מרצונו  לחסוך בעלויות החברה, כי לפנים משורת הדין,  החברה

הוא מאריך , ובפרט בתקופת המשבר הכלכלי העולמי הפוקד אותנו בימים אלו, אישית לעובדי קבוצת מעריב

כם ההעסקה מסכום המשכורת החודשית המשולמת לו על פי הוראות הס 75%על קבלת , את ויתורו הזמני

יתר זכויותיו . 31.12.09וזאת עד ליום , )ח בחודש"ש 63,750דהיינו ויתור על קבלת תשלום בסך של (עימו  

על בסיס המשכורת החודשית , של מר נמרודי על פי הסכם ההעסקה עמו נשמרות ותישמרנה ללא שינוי

ל שינוי בהגדרת המונחים ובאופן שלא חל ולא יחו, המלאה המגיעה למר נמרודי על פי הסכם העסקתו

  .בכל יתר הוראות הסכם ההעסקה עמו" המשכורת המעודכנת"ו" המשכורת החודשית"

  

  

  

  

  , פר נמרודיוע
  ל ודירקטור"מנכ

  , יוסי ימין 
 ל כספים"סמנכ

  ,עמוס גלבוע 
  דירקטור

   2009, במרץ 31
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  'נספח א

  

  מאזן הצמדה
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  :2008, בדצמבר 31

/ רכוש
התחייבויות 

שאינם 
  פיננסיים

באירו או  הצמדה ללא
בהצמדה 

  אליו

מטבע חוץ ב
ו בהצמדה א

בעיקר ( אליו
  )דולר

למדד  צמוד
המחירים 
  לצרכן

   כ"סה

  2,815    30   2,845   רכוש מזומנים  ושווי מזומנים

   השקעות לזמן קצר  9,727        8909  818

   לקוחות  123,445        123,445  
2,190  3,409     328  5,927   חובה רותוית חייבים

   מלאי  53,305          53,305

16  11     354  381  
הלוואות ויתרות , השקעות

   חובה לזמן ארוך

   רכוש קבוע  274,545          274,545
   נטו, אחר רכוש  34,675          34,675

    כ"סה  504,850  682  30    138,589  365,549

 130,519  3 2,586  133,108
 מתאגידיםלזמן קצר  אשראי
  בנקאיים

 התחייבויות

  39,341 6,050 33,337   78,728
 ונותני ספקיםהתחייבויות ל

   יםשרות

14,279  40,782    2,233  57,294   זכות ויתרות זכאים

 26,644   7,397 34,041
כולל ( זמן ארוךהתחייבויות ל

  )תלויות שוטפות
 

)643(    59,375 58,732    אגרות חוב

36,056     36,056  
של סיום יחסי ב התחייבויות
   נטו, עובד מעביד

    כ"סה  397,959  71,591  33,340  6,050  237,286  49,692

      106,891  

 יתרה
 מאזנית

  נטו

  : 2007, בדצמבר 31 -ל
/ רכוש

התחייבויות 
שאינם 
  פיננסיים

באירו או  הצמדה ללא
בהצמדה 

  אליו

במטבע חוץ 
ו בהצמדה א

בעיקר ( אליו
  )דולר

למדד  צמוד
המחירים 

  כןלצר

   כ"סה

  104,815    182   104,997   רכוש מזומנים  ושווי מזומנים

   השקעות לזמן קצר  66,315          66,315

   לקוחות  146,173        146,173  
3,658  3,164   131  290  7,429   חובה ויתרות חייבים

41,970          41,970     מלאי

     4,808  746  5,554  
הלוואות ויתרות , השקעות

   וךחובה לזמן אר

   רכוש קבוע  294,235          294,235
   נטו, אחר רכוש  34,882          34,882

    כ"סה  701,369  1,036  5,121  -  254,152  441,060

 226,619     226,619  התחייבויות בנקאיים מתאגידים אשראי

  33,628 2,885 13,344   49,857
 ונותני ספקיםהתחייבויות ל

   יםשרות

53,632  979    1,904  56,515   זכות ויתרות זכאים

 22,395   19,025 41,420
התחייבויות לתאגידים 
  ולנותני אשראי אחרים

 

-1,051    56,999 55,948    אגרות חוב

32,908     32,908  
בשל סיום יחסי  התחייבויות
   נטו, עובד מעביד

      -    מסים נדחים
   זכויות המיעוט  70     70

    כ"סה  463,337  77,928  13,344  2,885  283,621  85,559

      032,238  

 יתרה
 מאזנית

  נטו
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  ציבורהודעה ל
  מ"מעריב החזקות בע

  

  
  : ים לחברהאנליסט

  ערן קיסרי 
  הילה פרלמוטר

  
Maalot Standard & Poor’sשהונפקו על ידי מעריב , )'סדרה ג( הורדת דירוג אגרות החוב  מודיעה בזאת על

 Credit(אה מתהליך בחינה מחדש ועל הוצ', ilBBB- '- מ'ilCC' -ל, ")החברה"או " מעריב: "להלן(מ "החזקות בע

Watch .(בהינתן גם  כי החשש שלנוח של מעריב משקפת את "הורדת דירוג האג. תחזית הדירוג נותרה שלילית

כפי שניתנה , בהתניות הפיננסיות הבנקאיותשל החברה בחינת העמידה על ידי הבנקים בהקלה או דחייה נוספת 

 עקב בעיות נזילות  הנוכחי שלה במהלך הרבעונים הקרוביםההוןמבנה בלהמשיך ולהתקיים החברה לא תוכל , בעבר

  .ותזרים
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     עיקריים לדירוגשיקולים

גם  בהינתן הקלה או דחייה נוספת על ידי הבנקים  כי החשש שלנומשקפת את  ',ilBBB- '- מ'ilCC' - להורדת הדירוג

החברה לא תוכל להמשיך ,  כפי שניתנה בעבר,בבחינת העמידה של החברה בהתניות הפיננסיות הבנקאיות

במהלך חודש נובמבר  .ולהתקיים במבנה ההון הנוכחי שלה במהלך הרבעונים הקרובים עקב בעיות נזילות ותזרים

כי הוא מסכים לדחיית המועד הקובע לבחינת עמידת מעריב בהתניות הפיננסיות לתום הודיע אחד הבנקים , 2008

רה לא תעמוד בהתניות הפיננסיות במועד הקובע ותאלץ להגיע להסדר נוסף עם החב, להערכתנו. 2008שנת 

קשיי הנזילות של מעריב מחייבים אותה לשפר באופן משמעותי את הביצועים התפעוליים ולמצוא מנגנון . הבנקים

עבד לש,  או לחילופיןהזרמת הון מבעלת השליטה, ככל הנראה בדרך של מכירת נכסים,  החוב הפיננסיתלהקטנ

  .) את קופת המזומןיגדילושאמנם יגדילו את החוב אך  ( נוספותמסגרות האשראיקבלת נכסים אחרים לצורך 

  
כפי שמשתקף בירידה , 2008 -המגמות השליליות בסקטור העיתונות המודפסת ובביצועי מעריב ממשיכות גם ב

, בנוסף. 2008,  בספטמבר30 -בשניים עשר החודשים שהסתיימו ב ו2007 שלילית בשנת EBITDA -בהכנסות וב

 ירד 2008למרות שבמהלך שנת , תזרים המזומנים ממשיך להיות שלילי ורמת המינוף של החברה נותרה גבוהה

יתרת המזומנים והשקעות לזמן . 2008בתום ספטמבר ' מ 261 -ועמד על כ₪ '  מ95 -החוב הפיננסי המתואם בכ

  ).משועבדת לטובת הבנקיםעיקרה (₪ '  מ67 -כב הקצר לאותו יום הסתכמ

  
נתח השוק שלו ממשיך לרדת בהדרגה במהלך , נמנה מבין העיתונים היומיים המובילים בארץ" מעריב"למרות ש

היה השחקן השני בשוק העיתונות המודפסת עם שיעור הפצה של " מעריב", 2007עד סוף שנת . השנים האחרונות

, בין היתר, )לפי מקורות חיצוניים (15% -עם שיעור הפצה של כירד העיתון למקום השלישי , 2008בשנת . 17% -כ

   ."ישראל היום"בשל המשך חדירתו לשוק של החינמון היומי 

  
 בהכנסות מעיתונים 8.5% ירידה של בעיקר לנוכח, 2006 לעומת שנת 8% - בכמעריבהכנסות ירדו , 2007בשנת 

-המצביעים על ירידה של כ, 2008חודשים הראשונים של מגמה זו ניכרת גם בתשעת ה. ומגזינים ובהכנסות מפרסום

 על ידי יההכנסות לייצב את רמת ההעיתונות המודפסת צפויענף .  בהכנסות לעומת התקופה המקבילה אשתקד14%

 בהכנסות 20% הציגה מעריב קיטון של 2007אולם בשנת , )אינטרנט (גידול בהכנסות מערוצי המדיה האלקטרונית

אנו מעריכים כי המשבר הכלכלי , בנוסף. ₪'  מ12 והם הסתכמו בסך של ,2006לעומת , NRGמאתר האינטרנט 

  . במהלך השנה הקרובהגם בהכנסות מפרסום ימשיך לפגוע הנוכחי 

  
מעבר קוראים למדיה ,  בין היתר,המגמות המאפיינות את סקטור העיתונות המודפסת הכוללות, להערכתנו

הסטת תקציבי פרסום לערוצי המדיה האלקטרונית ותנודתיות בהכנסות מפרסום , )טלוויזיה ואינטרנט(האלקטרונית 

ימשיכו גם בשנים הקרובות והעיתונות המודפסת תאלץ להתמודד עם הסטת , בהתאם למחזוריות מאקרו כלכלי

  .המנויים למדיה דיגיטלית ושינוי של המודל העסקי בהתאם

  
. מביצועים פיננסיים נמוכים גבוהה בטווח הקרוב כתוצאה ארישתרמת החוב הפיננסי של מעריב אנו צופים כי 

במהלך , זאת למרות ירידה, םיי להיות שלילים צפוי2008לשנת ותזרים המזומנים השוטף  EBITDA -ה, להערכתנו
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 -  לשניים עשר החודשים שהסתיימו בFFO -ה, בנוסף).  מעלויות חומרי הגלם84% -המהווה כ(במחירי הנייר , 2008

אנו סבורים כי מעריב . 2007נת בש₪ '  מ43.5 לעומת מינוס ₪'  מ66.8 במינוסהסתכם , 2008,  בספטמבר30

תחייבויותיה כלפי העל מנת להמשיך בפעילותה ולפרוע את מיידי  בטווח הלהשגת מקורות אשראי נוספיםתפעל 

  .ח"מחזיקי אג
  

  נזילות
 30ליום . נמוכה ומטילה ספק ביכולתה לפרוע את התחייבויותיה ממקורות פנימיים החברה רמת הנזילות של

מרץ  בחודש בשני תשלומים שוויםלפרעון ( ₪ ' מ59 - כח על"יתרת החוב כלפי מחזיקי אגעמדה , 2008ספטמבר ב

ליום , בנוסף. )לזמן קצרמתוכה הינה  ₪ ' מ200 -כ( ₪ 'מ 203 -ויתרת החוב כלפי בנקים עמדה על כ) 2010 -ו 2009

אך המועד לבחינת עמידתה בהתניות אלו ,  הבנקיםשלפיננסיות ההחברה בהתניות לא עמדה , 2008,  בספטמבר30

₪ '  מ67 -כב ה הסתכמ2008,  בספטמבר30יתרת המזומנים והשקעות לזמן קצר ליום . 2008לתום שנת נדחה 

שניתן למימוש מהיר בעיקר בשל האופציה ) "בית מעריב"(ן "למעריב נכס נדל). עיקרה משועבדת לטובת הבנקים(

במחיר שיקבע על למכור לה את הנכס ) ilA-/Stable (מ"בע בישראל הישוב הכשרת –שניתנה לה על ידי חברת האם 

מעריב פועלת , בנוסף .2008,  בדצמבר14למכרז ביום  את הנכס כאמור  העמידה,מעריב. ידי שמאי בלתי תלוי

לה בתוכניות התייעלות שונות על חוה) ים- בית הדפוס בבת–למשל (אי הבנקאי על ידי שעבוד נכסים למחזור האשר

החברה תצטרך למצוא מקורות מימון נוספים על מנת שתוכל להמשיך לפעול , הערכתנול. מנת להגיע לאיזון תפעולי

   .בטווח הקרוב
  

  )Outlook: Negative: (שלילית - תחזית דירוג
במהלך להמשיך ולפעול במבנה ההון הנוכחי  כי מעריב לא תוכל החשש שלנו השלילית משקפת את תחזית הדירוג

ה במידה ניכרת במידה והחברה תצליח לשפר את נזילות.  עקב מצוקת נזילות ותזרימים שלילייםהרבעונים הקרובים

תישקל , ומנים שוטף חיובייצר תזרים מזתצליח לי ובנוסףבאופן שיאפשר את המשך פעילותה במהלך השנה הקרובה 

  .  אנו סבורים כי האפשרות להעלאת דירוג הינה נמוכה כעת, יחד עם זאת. העלאת הדירוג
  
  
  

מבוססים על מידע שנתקבל מהחברה וממקורות אחרים  ")S&P Maalot: "להלן (Maalot Standard & Poor’sדירוגי 
נה מבקרת את המידע שנתקבל ואינה מאמתת את נכונותו אי S&P Maalot.  מאמינה כי הנם מהימנים S&P Maalotאשר 

 .או שלמותו
  

של איזו מן , במעשה או במחדל, או הנובעים מהפרות/ אינו משקף סיכונים הקשורים וS&P Maalotמובהר בזאת כי דירוג 
קשורים להנפקת או אי נכונות או אי דיוק באילו מן המצגים הכלולים במסמכי ה/ח ו"ההתחייבויות הכלולות במסמכי האג

, כתנאי לקבלת הדירוג S&P Maalot או העובדות שבבסיס חוות הדעת שניתנו לS&P Maalotדוח , ח נשוא דירוג זה"האג
  .פעולות או מחדלים שבוצעו במרמה או הונאה או כל פעולה אחרת בניגוד לדין

 
אין לראות בדירוג משום הבעת דעה . או מסיבות אחרות, הדירוגים עשויים להשתנות כתוצאה משינויים במידע המתקבל

מכירה או החזקה , אין לראות בדירוג משום הבעת דעה על כדאיות קניה. לגבי מחיר ניירות הערך בשוק הראשוני או המשני
  .בנייר ערך כלשהו

  
כמת  בתמצית זו ללא הס  להפיץ או לעשות כל שימוש מסחרי, לצלם, אין להעתיק. S&P Maalotכל הזכויות שמורות ל© 

S&P Maalot ,מתן העתק מן הדוח במלואו תוך ציון המקור למשקיעים פוטנציאליים באגרת החוב נשוא דוח דירוג  למעט
  . זה לצורך קבלת החלטה בדבר רכישת אגרת החוב האמורה
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  בקרדוח רואה החשבון המ
  

  מ"לבעלי המניות של מעריב החזקות בע
  
  
  

  
 2008,  בדצמבר31ם מילי)  החברה-להלן (מ "של מעריב החזקות בענים המאוחדים המצורפים ביקרנו את המאז

לכל אחת מהשנים שהסתיימו השינויים בהון העצמי ותזרימי המזומנים , רווח והפסד הדוחות המאוחדים על אתו 2007-ו
אחריותנו היא לחוות דעה על . וחות כספיים אלה הינם באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברהד. באותם תאריכים

  .דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו
  
  

דרך (לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון ,  בישראלערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים
פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג -לע. 1973-ג"התשל, )פעולתו של רואה חשבון

ביקורת כוללת בדיקה מידגמית של ראיות . מידה סבירה של בטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית
ים ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנ. התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים

. ידי הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה-המשמעותיים שנעשו על
  . בסיס נאות לחוות דעתנותאנו סבורים שביקורתנו מספק

  
  

 את ,מכל הבחינות המהותיות, ל משקפים באופן נאות"הדוחות הכספיים הנ, בהתבסס על ביקורתנו, לדעתנו
השינויים ,  תוצאות פעולותיהן ואת2007-ו 2008,  בדצמבר31של החברה והחברות המאוחדות שלה לימים י המצב הכספ

שלהן לכל אחת מהשנים שהסתיימו באותם תאריכים בהתאם לתקני דיווח כספי בהון העצמי ותזרימי המזומנים 
  .1993-ג"התשנ, )עריכת דוחות כספיים שנתיים(והוצאות תקנות ניירות ערך ) IFRS(בינלאומיים 

  
  

לעניין , לעניין מצבה הכספי והעסקי של החברה,  לדוחות הכספיים1אנו מפנים את תשומת הלב לאמור בבאור 
לעניין התניות פיננסיות עליהן התחייבה החברה כלפי , הסכם עם תאגיד בנקאי שהינו המממן העיקרי של החברה

. של החברה) 'סדרה ג(לעניין הורדת הדירוג של אגרות החוב לעניין קבלת אשראי מהחברה האם ו, תאגידים בנקאיים
המשך פעילותה של החברה במתכונתה הנוכחית ויכולתה לעמוד בהתחייבויותיה מותנה בעמידה בתוכנית העסקית 

במיחזור הלוואות , האמור בבאור כמפורטפעולות התייעלות שונות ובתחזית תזרים המזומנים הנגזר ממנה הכוללת 
- ועל אחריםתאגידים בנקאייםמ , תאגיד בנקאי שהינו המממן העיקרי של החברהידי-מדת מסגרות אשראי עלוהמשך הע

  .ידי בעלי מניותיה
  
  
  
  
  
 

  
  קסירראת גבאי קוסט פורר       ,אביב-תל
  רואי חשבון      2009,  במרס31
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   מאוחדיםמאזנים
  
  
  

   בדצמבר31ליום       
      2008  2007  
  ח"אלפי ש   באור   
           

           נכסים שוטפים
           

  104,997   2,845   3   מזומנים ושווי מזומנים 
  66,315   9,727   4   השקעות לזמן קצר

  146,173   123,445   5   לקוחות 
  7,794   6,203   6   חייבים ויתרות חובה 

  41,970   53,305   7   מלאי 
           
      195,525   367,249  
           
           

  -   27,835   1,9   נכס המיועד למימוש
           
           

           נכסים בלתי שוטפים
           

  5,003   105   8    לזמן ארוךהלוואות ויתרות חובה, השקעות המוחזקות לפדיון
  294,235   246,710   9   נטו, רכוש קבוע

  32,197   32,091   10   מוניטין
  2,685   2,584   10   נטו, נכסים בלתי מוחשיים

           
      281,490   334,120  
           
      504,850   701,369  
           
  
  
  

    
  .מאוחדיםה הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
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  מאזנים מאוחדים
  
  
  

   בדצמבר31ליום      
     2008   2007  
  ח"אלפי ש  באור   
           
           

           התחייבויות שוטפות
           

  253,716   149,275   11   ומהחברה האם אשראי מתאגידים בנקאיים
  18,649   29,366   16   חלויות שוטפות של אגרות חוב

  49,857   78,728   12   ולנותני שירותים התחייבויות לספקים
  57,015   57,294   13   זכאים ויתרות זכות 

           
      314,663   379,237  
           

           יות לזמן ארוךהתחייבו
           

  13,823   1,207   14   התחייבויות לתאגידים בנקאיים ולנותני אשראי אחרים
  -   16,667   14   התחייבויות לחברה אם

  37,299   29,366   16   אגרות חוב
  32,908   36,056   15   נטו, התחייבויות בשל הטבות לעובדים

           
      83,296   84,030  
           
           ון עצמי המיוחס לבעלי מניות של החברהה
           

  37,172   37,172      הון מניות
  540,215   540,215      פרמיה על מניות

  )340,200(   )472,017(      יתרת הפסד
  845   1,521      קרנות הון אחרות

           
      106,891   238,032  
           

  70   -      זכויות המיעוט
           
  238,102   106,891       הון עצמיכ"סה
           
      504,850   701,369  
           
  
  
  

  .מאוחדיםה הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
  
  
  
  

             2009,  במרס31
  יוסי ימין    גלבוע עמוס   עפר נמרודי    הכספייםתאריך אישור הדוחות 

  ל כספים"סמנכ    ןחבר דירקטוריו   חבר דירקטוריון     
         ומנהל כללי    
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  דוחות רווח והפסד מאוחדים
  
  
  
 

    
  ביום לשנה שהסתיימה

   בדצמבר31
    2008  2007  
  ח"אלפי ש  באור  
         
         

  482,851   404,131  'א21  נטו , מכירות
  378,643   347,175  'ב21  עלות המכירות 

         
  104,208   56,956    רווח גולמי

         
  )110,144(   )101,589(  'ג21  הוצאות מכירה ושיווק 

  )63,066(   )64,201(  'ד21  הוצאות הנהלה וכלליות 
  1,852  220  'ז21  הכנסות אחרות

  195   511    נטו, רווח ממימוש רכוש קבוע
  )4,775(  )464(  'ח21  הוצאות אחרות

         
  )71,730(   )108,567(    תפעוליהפסד 

         
  15,068   4,267  'ה21  הכנסות מימון

  )21,771(   )27,587(  'ו21   מימוןהוצאות
         

  )78,433(   )131,887(    הפסד לפני מסים על ההכנסה
        

 - -  22  מסים על ההכנסה 
         

  )78,433(   )131,887(    הפסד
         

         :מיוחס ל
  )78,397(   )131,817(    יות של החברהבעלי המנ

  )36(   )70(    זכויות המיעוט
         
    )131,887(   )78,433(  
         

       23  :)ח"בש(מניה המיוחס לבעלי המניות של החברה הפסד ל
         

  )3.15(   )5.29(    הפסד בסיסי
         
  
  
  

  .מאוחדיםה ות הכספייםהבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוח
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  על השינויים בהון העצמי  דוחות
  
  
  
  

   
  הון 
  מניות

פרמיה 
על 
  מניות

  יתרת 
  הפסד

קרנות 
הון 
 אחרות

כ "סה
מיוחס 
לבעלי 
מניות 
 החברה

זכויות 
  מיעוט

  
   כ"סה

 הון עצמי
  ח"אלפי ש   
                 
                 

  316,482  106  316,376  792 )261,803(540,215  37,172   2007,  בינואר1יתרה ליום 
               

  53  -  53  53  -  -  -   עלות תשלום מבוסס מניות
                 

  )78,433(  )36(  )78,397(  -  )78,397(  -  -   שנהלהפסד 
               

  238,102  70  238,032  845 )340,200( 540,215  37,172   2007, דצמבר ב31יתרה ליום 
               

  676  -  676  676  -  -  -  ))4('ד19באור (קרן מפעולות עם בעל שליטה 
               

 )131,887(  )70( )131,817(  - )131,817(  -  -   שנהלהפסד 
               

  106,891  -  106,891  1,521 )472,017( 540,215  37,172   2008,  בדצמבר31יתרה ליום 
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  דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים
  
  
 

   
  ביום לשנה שהסתיימה

   בדצמבר31
   2008   2007  
  ח"אלפי ש   
        

        פעילות שוטפתמתזרימי מזומנים 
        

  )78,433(   )131,887(   הפסד
  45,619   86,219   )א (שוטפתת וליתזרימי המזומנים מפע התאמות הדרושות כדי להציג את

        
  )32,814(   )45,668(   ששימשו לפעילות שוטפת מזומנים נטו

        
        פעילות השקעהמתזרימי מזומנים 

        
  )1,803(   )998(   רכישת נכסים בלתי מוחשיים

  )17,558(   )13,159(   רכישת רכוש קבוע
  649   990   תמורה ממימוש רכוש קבוע
  )48,189(   39,280   נטו, פקדונות בתאגידים בנקאיים

  78,875   11,692   תמורה ממימוש ניירות ערך הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד
  -   5,168   תמורה ממימוש השקעה באגרות חוב

  667   381   נטו, יתרות חובה לזמן ארוך
        

  12,641   43,354   מזומנים נטו שנבעו מפעילות השקעה
        

        עילות מימוןמפתזרימי מזומנים 
        

  )27,526(   )93,511(   נטו , בנקאיים לזמן קצר אשראי מתאגידים
  )58,290(   )25,438(   מתאגידים בנקאיים ואחרים פרעון הלוואות לזמן ארוך

  24,473   -   בנקאייםקבלת הלוואות לזמן ארוך מתאגידים 
  -   20,000   קבלת הלוואות מחברת אם

  )18,460(   )19,112(   פרעון אגרות חוב
  -   18,223   ידי חברה מאוחדת-עלשל החברה האם תמורה ממימוש אגרות חוב 

        
  )79,803(   )99,838(   מימוןלפעילות מזומנים נטו ששימשו 

        
  )99,976(   )102,152(   במזומנים ושווי מזומניםירידה 

        
  204,973   104,997   שנההיתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת 

        
  104,997   2,845   שנההיתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף 
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  דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים
  
  
 

  
  

  ביום הסתיימהלשנה ש
   בדצמבר31

    2008   2007  
  ח"אלפי ש    
         
       וטפתשהתאמות הדרושות כדי להציג את תזרימי המזומנים מפעילות  )א(

       
        :הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בתזרימי המזומנים  
          
  33,944   31,147   פחת והפחתות   
  53   -   עלות תשלום מבוסס מניות  
  2,430   -   תו אחרבחברות ותהפחתת השקע  
  )195(   )476(   נטו, רווח הון  
  2,515   3,148   נטו, הטבות לעובדיםשינוי בהתחייבות בשל   

  
הנמדדים בשווי הוגן דרך  ערך של ניירות ערך )עליית(וירידת  ממימוש )רווח(הפסד 

  )9,063(   5,615   רווח והפסד
  1,931   1,372   נטו,  לזמן ארוךהתחייבויותחייבים ובגין שערוך   
          
     40,806   31,615  
          
        : והתחייבויות רכוששינויים בסעיפי  
          
  6,072   22,728   בלקוחותירידה   
  7,366   1,300   בחייבים ויתרות חובהירידה   
  18,607   )11,335(   במלאי) עלייה(ירידה   
  )15,140(   31,265   תיםרויבספקים ונותני ש) ירידה(עלייה   
  )2,901(   1,455   בזכאים ויתרות זכות) ירידה(עלייה   
          
     45,413   14,004  
          
     86,219   45,619  
          
        פעולות מהותיות שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים  )ב(

          
  3,297   904   נכסים קבועים באשראי רכישת  
          
         תזרימי המזומניםמידע נוסף על  )ג(

          
        :מזומנים ששולמו במשך התקופה עבור  
  13,876   11,489   ריבית  
          
  270   588   מסים על ההכנסה  
          
        :מזומנים שהתקבלו במשך התקופה עבור  
  4,380   2,786   ריבית  
          
  856   -   מסים על ההכנסה  
          
  249   65   דיבידנד  
  
  
  . המאוחדיםבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספייםה
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   כללי  -: 1באור 
  

 כחברה פרטית תחת 1978,  ביולי24ביום בישראל נתאגדה ) החברה - להלן(מ "מעריב החזקות בע  .א
עד לשנת . אביב-תל, 2 ומשרדיה שוכנים ברחוב קרליבך מ"השם מלון תיאודור הרצל ירושלים בע

החברה הינה חברה מאוחדת של חברת הכשרת הישוב בישראל .  החברה היתה בלתי פעילה1992
הפכה החברה לחברה , 1993בחודש אוקטובר  . אשר מניותיה נסחרות בבורסה בתל אביבמ"בע

 החלו מניות 1994,  בעקבות פרסום תשקיף בחודש פברואר.ציבורית והשם שלה שונה לשמה הנוכחי
 .אביב- לניירות ערך בתלהחברה להיסחר בבורסה

  
הוצאת מודיעין -  מהון המניות הנפרע של מעריב86.7% רכשה החברה 1992,  בפברואר27ביום   

הוצאת מודיעין -  מהון המניות הנפרע של מעריב100%- כמחזיקה החברה ב, לתאריך המאזן. מ"בע
   .מ"בע

  
הקבוצה .  בישראלונותפועלות בתחום העית)  הקבוצה- להלן (החברה והחברות המוחזקות שלה   

  .NRGמעריב , מגזינים והינה בעלת אתר תוכן באינטרנט, )מעריב(מוציאה לאור עיתון יומי 
  

  מצבה של החברה  .ב
  

והפסדים מפעולות רגילות וכן תזרימי מזומנים שליליים לאחר מס הפסדים לחברה נבעו   .1
 כמפורט 2007- ו2008,  בדצמבר31ם מיביבשנים שהסתיימו מפעילות שוטפת שהסתכמו 

     :בטבלה להלן

                תקופה

  
  

    הפסד לתקופה
הפסד 
  תפעולי

תזרים מזומנים   
שלילי מפעילות 

  שוטפת
  ח"באלפי ש  
            

  45,668    108,567    131,887  2008שנת 
  32,814    71,730    78,433  2007שנת 

            
צמי של החברה ולהיווצרותו של ההפסדים כמתואר לעיל הביאו לשחיקה מהותית בהונה הע  

 119,138 הונה החוזר השלילי של החברה עומד על 2008,  בדצמבר31ליום . הון חוזר שלילי
הונה העצמי . 2007,  בדצמבר31ח ליום " אלפי ש11,988ח לעומת הון חוזר שלילי בסך "אלפי ש

ח ליום " אלפי ש238,102ח לעומת " אלפי ש106,891 הינו 2008,  בדצמבר31של החברה ליום 
  .2007,  בדצמבר31

  
המשך פעילותה של החברה במתכונתה הנוכחית והיכולת לעמוד הנוכחי במצב   .2

 29.4(ח "ש מליון 58.8-בהתחייבויותיה הכוללות התחייבות בגין אגרות חוב בסך כולל של כ
יפרע ח צפויה לה" מליון ש29.4 והיתרה בסך של 2009, בחודש מרס נפרע מתוכםח "מליון ש

  :מותנה , ואשראי מתאגידים בנקאיים)2010 ,בחודש מרס
  

הכוללת תוכנית , בעמידה בתוכנית העסקית ובתחזית תזרים המזומנים הנגזר ממנה  .א
  . להלן3התייעלות ושינוי עסקי כמפורט בסעיף 

     -ו  
אי הכוללים מחזור הלוואות והמשך העמדת אשר, בהשגת מקורות מימון מתאימים  .ב

חברת הכשרת , ומהחברה האם)  להלן'ד14באור ו' ד1באור ראה ( בנקאיים מתאגידים
    ).להלן' ג1באור   סעיףראה(מ "הישוב בישראל בע

   חדשהערכות יהתוכנית   .3
    

 המשיכה מעריב בפעולות 2008במהלך , על מנת להתמודד עם הקשיים בפעילות החברה
, חדשה ומקיפה בכל אגפי החברהאשר גובשו לכדי תוכנית היערכות , ההתייעלות השונות

חיזוק אגף , עתידייםשינוי מבני שתואם את האתגרים ה, הכוללת רה ארגון בכל אגפי החברה
חיסכון : כגון, הפחתת הוצאות תפעוליות שונות, הסחר האחראי בין היתר למכירת מודעות

את  החברה יישמה נכון למועד הגשת הדוחות. הפחתת הוצאות השכר ועוד, בחמרי גלם
במסגרת תוכניות ההיערכות וההתייעלות צומצמה מצבת כוח  . תכנית ההיערכותמרבית
 עובדים לעומת 2,300-כך שנכון למועד הגשת הדוחות עומדת מצבת כוח האדם על כ, האדם

, בוצע בחברה קיצוץ רוחבי מדורג בהוצאות השכר, כמו כן. 2008 בתחילת שנת 2,700-כ
. 2009לידי ביטוי בשנת  שיבוא 20%- ל5%בשיעור שבין 
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  )המשך ( כללי  -: 1באור 
  

 קבלת אשראי מהחברה האם  .ג
  
הסכם בין  נחתם ,2008 , בנובמבר17ביום , בעקבות אישור ועדת הביקורת והדירקטוריון  .1

מ "הוצאת מודיעין בע - מעריבלבין , ) החברה האם-להלן (מ " בישראל בעהכשרת הישוב
  מליון10לחברה הבת הלוואה בסך כולל של העמידה  החברה האםלפיו , )החברה הבת - להלן(
  תשלומים רבעוניים של קרן וריבית12-לפרעון ב, 1.5%ח בריבית בשיעור פריים בתוספת "ש
לחברה כן תשיב החברה הבת .  קבלה הלוואה מבנקהחברה האםנם זהים לתנאים בהם ישה
  .ניגבו על ידי הבנק בסכום זניח דמי עריכת מסמכים ש,בסמוך לאחר חתימת ההסכם, האם

  
 2009,  בינואר7אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה וביום , 2008 , בנובמבר24ביום   .2

 בסך מהחברה האםנוספת  הלוואה קבלת אישרה אסיפה כללית של בעלי המניות בחברה
 - להלן (לעילשנזכרה ח " מליון ש10ח וזאת מעבר להלוואה בסך של "ליון ש מ15כולל של עד 

והיא תיפרע  1.5%בתוספת פריים  ריבית שנתית בשיעור נושאת ההלוואה). ההלוואה
מוקדם של  רשאית לדרוש פירעון החברה האם. 2011,  בינואר1-ב, קרן וריבית, במלואה
 .במקרים שפורטו בהסכם ההלוואה, ההלוואה

  
מהחברה ) באמצעות חברה בת(קבלת הלוואה  אישר דירקטוריון החברה 2009,  במרס5ביום   .3

 החל 2.5% בתוספת ההלוואה תישא ריבית שנתית בשיעור פריים. ח" מליון ש2 בסך של האם
  . 2011,  בינואר1ביום ) קרן וריבית(ההלוואה תיפרע במלואה . ממועד העמדתה

  
 הינו סך כל האשראי שקיבלה החברה מחברת האם עד לתאריך חתימת הדוחות הכספיים  .4

על צפויה  נוספת האהלווהעמדת לקשר ב, להלן) 3('ד1באור כן ראה כמו . ח"מליון ש 27בסך 
  . ח כחלק ממכלול הסכם עם תאגיד בנקאי" מליון ש10-ידי החברה האם בסך של כ

    
  )התאגיד הבנקאי - להלן( העיקרי של החברה המממן שהינו עם תאגיד בנקאי מיםהסכ  .ד

  
הדוחות הכספיים לחברה חוב לתאגיד בנקאי שהינו  ישורא ולתאריך 2008,  בדצמבר31ליום   .1

 .  בהתאמהח"מליון ש 89 ובסך ח" מליון ש78המממן העיקרי בסך 
  
  בין היתרולפיהתאגיד הבנקאי  עם ם להסכה הקבוצה הגיע2008,  באפריל30- ו29בתאריכים   .2

קדונות קצרי באמצעות מימוש פ (ח" מליון ש30- כלפי הבנק בכהחברה הבתהוקטן החוב של 
 50הכוללים שעבוד של (ניתנו בטחונות נוספים , )מועד שנכללו בסעיף מזומנים ושווי מזומנים

ידי -על לטובת הבנק) ח על פקדונות בבנק ובערבות בלתי מוגבלת של הוצאת מודיעין"מליון ש
מכל סוג  וניתנה התחייבות שלא לשעבד נכסים התאגיד הבנקאי לשביעות רצון החברה הבת

  .למעט שעבודים שהוחרגו מראש ,ללא אישור הבנקהוא ש
    

 50או לחברות בנות בסך כולל של / לחברה ונוסף יאישר העמדת אשרא,  הבנקאיהתאגיד  .3
 להלן (מהתאגיד הבנקאי) החברה וחברות בת שלה( הקיים לקבוצה יח בנוסף לאשרא"מליון ש

לחברה הבת למועד כבר העמיד  התאגיד הבנקאי, מתוך המימון הנוסף). המימון הנוסף -
   .ח"ליון ש מ20סך כולל של , אישור הדוחות הכספיים

  
  :בעניינים העיקריים הבאים, בין היתר, העמדת כל המימון הנוסף מותנית

  
כאשר בשלב הראשון יועמדו לחברה הלוואות , המימון הנוסף יועמד לחברה בשלבים  )א

ובשלב השני , )ח" מליון ש20ך של מתוכן התקבלו כאמור ס(ח " מליון ש38בסך של 
  .ח" מליון ש12יועמדו לחברה הלוואות נוספות בסך כולל של 

בסכום כולל , החברה האם העמדה בשלבים של הלוואות בעלים גם על ידי - במקביל   )ב
). ח נוספים בשלב השני" מליון ש12-ח בשלב הראשון ו" מליון ש25(ח " מליון ש37של 

 לחברה הלוואות בעלים החברה האם הועמדו כבר על ידי עד למועד הגשת הדוחות
 . ח" מליון ש27בסך כולל של 

קבלה ויישום של תכנית עסקית מקיפה המושלמת בימים אלה עבור החברה על ידי    )ג
 .התאגיד הבנקאימומחים חיצוניים שנשכרו על ידי החברה בהסכמת 

לרבות מתן בטוחות , איהתאגיד הבנקחתימה על הסכמים ומסמכים נוספים עם    )ד
 . שבחלקן כבר ניתנו, להבטחת המימון הנוסף

  
 הקבוצה ועל פיאשר כתב התחייבות כלפי התאגיד הבנקאי נחתם , 2008, בחודש אפריל  .4

  :התחייבה לעמוד בשתי התניות הפיננסיות הבאות



  מ"מעריב החזקות בע
   המאוחדיםבאורים לדוחות הכספיים

  -  11  -

  
  

  )המשך ( כללי  -: 1באור 
  
  )המשך () התאגיד הבנקאי- להלן(החברה  העיקרי של המממן שהינו  עם תאגיד בנקאימיםהסכ  .ד

 
  ; מסך המאזן25%-ששיעור ההון העצמי של החברה לא יפחת בכל עת מ  )א

 
כפי שהוגדרו בכתב (שהיחס בין כל החובות וההתחייבויות הפיננסיים נטו של החברה   )ב

  .6-4.5 לא יעלה בכל עת על EBITDA-ל) ההתחייבות החדש
 

 ותך פרסום הדוחות הכספיים החברה אינה עומדת בהתני ולתארי2008,  בדצמבר31ליום   
ואולם הוסכם בכתב ההתחייבות החדש שאי עמידה בהתניות הפיננסיות דלעיל לא , ל"הנ

 מועד שעד אליו הצדדים אמורים להסכים על יחסים -תחשב הפרה עד למועד הקובע 
 הבנק הודיע 2009,  במרס29ביום . פיננסיים מעודכנים על בסיס התקציב והתוכנית העסקית

  . 2009,  ביוני30לחברה שהוא מסכים לדחיית המועד הקובע עד ליום 
 

 מסגרות אשראי עם תאגידים בנקאיים  .ה
 

 במטרה לקבל ,החברה מנהלת משא ומתן מתקדם עם כל יתר הבנקים עמם המעניקים לה אשראי
 וזאת , לפחות2010 את הסכמתם לשמירה על מסגרות האשראי הקיימות של החברה עד לסוף שנת

  .כנגד קבלת בטוחות
 

    בנקאייםהתניות פיננסיות עם תאגידים  .ו
  

  . פיננסיות כלפי תאגידים בנקאיים התניותבקשר עםלהלן ' ד14באור לעיל ו' ראה ד
 

  הורדת דירוג  .ז
 

על הורדת דירוג , החברה הישראלית לדירוג ניירות ערך,  הודיעה מעלות2008,  בדצמבר16ביום   
 ועל הוצאה מתהליך Negative CC\ לדירוג BBB+\Negativeשל החברה מדירוג ) 'סדרה ג(ות החוב אגר

הורדת דירוג , פי הודעת מעלות-על .תחזית הדירוג נותרה שלילית). Credit Watch(בחינה מחדש 
ידי הבנקים -ח של מעריב משקפת את החשש שלה כי גם בהינתן הקלה או דחייה נוספת על"האג

החברה לא תוכל , כפי שניתנה בעבר,  העמידה של החברה בהתניות הפיננסיות הבנקאיותבבחינת
   .ב בעיות נזילות ותזריםחי שלה במהלך הרבעונים הקרובים עקלהמשיך ולהתקיים במבנה ההון הנוכ

 
 כי במידה והחברה תצליח לשפר את נזילותה במידה ניכרת באופן שיאפשר ,עלותממציינת , בנוסף  

תישקל ,  פעילותה במהלך השנה הקרובה ובנוסף תצליח לייצר תזרים מזומנים שוטף חיוביאת המשך
  .מעלות סבורה כי האפשרות להעלאת דירוג הינה נמוכה כעת, יחד עם זאת. העלאת הדירוג

 
 מכירת בית מעריב  .ח

  
 מחברת קיבלה מכתב) החברה -ביחד (מ " החברה ומעריב הוצאת מודיעין בע2008,  באוגוסט31ביום 

בו נכתב שבמקרה שהחברה תחליט לפנות , ) החברה האם-להלן (מ "הכשרת הישוב בישראל בע
" בית מעריב"לקבל הצעות לרכישת כל זכויות הבעלות והחכירה שיש לקבוצת מעריב בבנין הידוע כ

שבקרן הרחובות קרליבך ודרך מנחם בגין בתל אביב במצבו הנוכחי ועם זכויות הבניה הקיימות בו 
)As is) ( מתחייבת באופן בלתי חוזר להציע הצעה לרכוש את החברה האםאזי , )בית מעריב -להלן 

 -להלן (ידי שמאי בלתי תלוי שזהותו תקבע בהסכמה -שייקבע עללמימוש מהיר בית מעריב במחיר 
ידי החברה וכל יתר התנאים האחרים -ובהתאם לתנאי חוזה המכר שייקבע על, )מחיר השמאי

כי במקרה ,  הבהירההחברה האם"). RFP("פנייתה לקבלת הצעות לרכישת בית מעריב שיקבעו ב
תתקבל אצל החברה הצעה מצד שלישי כלשהו לרכישת בית ,  ועל פי תנאיוRFP-שבמסגרת ה

אזי החברה תהא רשאית למכור לו את בית מעריב ולא תהיה לה , מעריב במחיר גבוה ממחיר השמאי
ת מעריב במחיר השמאי  לרכוש את ביהחברה האםהתחייבות . םהחברה האכל מחויבות כלפי 

 או 2009,  בספטמבר1עד ליום ) א: ( עד למועד המוקדם מבין שתי החלופות הבאותתעמוד בתקפה
עד למועד בו תחדל להיות בעלת השליטה בחברה ובלבד שבעל השליטה החדש בחברה ייטול על ) ב(

ידיה תהיה כפופה -כי רכישת בית מעריב על, הירה הבהחברה האם. עצמו את ההתחייבות כאמור
,  בנובמבר24 ביום .לכך שהחברה תקבל את כל האישורים שיהיו דרושים לכך על פי הוראות כל דין

 לאחר .2009, בדצמבר 31עד ליום ) א( הודיעה החברה האם לחברה על הארכת המועד בחלופה 2008
אולם לא התקבלה בחברה כל הצעה , ריב למכירת בית מעRFP פורסם 2008, שבחודש דצמבר

,  בינואר25 ביום אישרו ועדת הביקורת והדירקטוריון, RFP -לרכישת בית מעריב בהתאם לתנאי ה
 את הפניה למימוש התחייבות החברה האם כאמור לעיל והתקשרות עמה בהסכם מכר של בית 2009

פה הכללית של בעלי המניות את  אישרה האסי2009,  במרס2 ביום .ח" מליון ש32.5מעריב תמורת 
כתוצאה . ובאותו יום נחתם הסכם המכר למכירת בית מעריב לחברה האם, ההתקשרות כאמור

 מליון 4 -נטו בסך של כ,  רווח הון2009ל תרשום החברה ברבעון הראשון של שנת "מהמכירה הנ
  .ח"ש
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  )המשך ( כללי  -: 1באור 
  
  הגדרות  .ט
  

   -בדוחות כספיים אלה   
      

  .מ"מעריב החזקות בע -  החברה
      

  .מ"חברת הכשרת הישוב בישראל בע -  החברה האם
      

  .החברה והחברות המוחזקות שלה המצויינות ברשימה המצורפת -  הקבוצה
      

ואשר דוחותיהן, )IAS 27 -ן בכהגדרת(חברות אשר לחברה שליטה בהן  -חברות מאוחדות 
  .מאוחדים עם דוחות החברה

      
ואשר, חברות אשר לחברה השפעה מהותית בהן ואשר אינן חברות מאוחדות -  ברות כלולותח

 על בסיס הכספיים המאוחדים של החברההשקעת החברה בהן כלולה בדוחות
  .השווי המאזני

      
  .חברות מאוחדות באיחוד יחסי או חברות כלולות, חברות מאוחדות - חברות מוחזקות 

      
  .IAS 24 -בכהגדרתם  -  צדדים קשורים 

     
  .1993-ג"התשנ, )עריכת דוחות כספיים שנתיים(כהגדרתם בתקנות ניירות ערך  -  בעלי עניין

     
הצגת פעולות בין תאגיד לבין בעל שליטה בו(כהגדרתם בתקנות ניירות ערך  -  בעל שליטה

  .1996-ו"התשנ, )בדוחות הכספיים
  
  

  איתעיקרי המדיניות החשבונ  -: 2באור 
  

להלן עיקרי המדיניות החשבונאית שנקטה החברה בדוחות כספיים אלה עם האימוץ לראשונה של תקני 
IFRSואשר יושמה באופן עקבי בכל התקופות המוצגות :  

  
  בסיס הצגת הדוחות הכספיים  .א

  
, למעט מכשירים פיננסיים, הדוחות הכספיים של החברה ערוכים על בסיס העלות ההיסטורית

ות בגין הסדרי תשלום מבוססי מניות והתחייבויות בגין הטבות לעובדים שהוצגו על התחייבוי
  .בסיס השווי ההוגן

  
  מתכונת העריכה של הדוחות הכספיים

  
תקנים אלו ). IFRS תקני -להלן ( בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים ערוכיםדוחות כספיים אלו 

  :כוללים
  

  ).IFRS(תקני דיווח כספי בינלאומיים   .1
  ).IAS(תקני חשבונאות בינלאומיים   .2
  ).SIC(ולתקני חשבונאות בינלאומיים ) IFRIC(הבהרות לתקני דיווח כספי בינלאומיים   .3

  
עריכת דוחות כספיים (תקנות ניירות ערך להוראות  בהתאם ערוכיםהדוחות הכספיים , כמו כן
  .1993-ג"התשנ, )שנתיים

  
. IFRSספיים השנתיים הראשונים של החברה לפי תקני דוחות כספיים אלו הינם הדוחות הכ

פי תקני - ולפיכך מועד המעבר לדיווח על, 2008 בשנת IFRSהחברה אימצה לראשונה את תקני 
IFRS 2007,  בינואר1 הינו.  

  
 ערכה החברה את דוחותיה הכספיים לפי כללי חשבונאות מקובלים ,IFRS  תקנילפני אימוץ

שנתיים האחרונים של החברה לפי כללי חשבונאות מקובלים הדוחות הכספיים ה. בישראל
  .  ולשנה שהסתיימה באותו תאריך2007,  בדצמבר31בישראל נערכו ליום 

  
 בדבר ההתאמה בין הדיווח לפי כללי חשבונאות מקובלים בישראל לדיווח לפי תקני 25ראה באור 

IFRS.  
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  )המשך (עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  

  )המשך (יס הצגת הדוחות הכספייםבס  .א
  

  מדיניות חשבונאית עקבית  
  

  .המוצגותהמדיניות החשבונאית שיושמה בדוחות הכספיים יושמה באופן עקבי בכל התקופות   
  

  דוחות כספיים מאוחדים
  

חברות (הדוחות הכספיים המאוחדים כוללים את הדוחות של חברות שלחברה יש שליטה בהן 
להתוות את המדיניות , במישרין או בעקיפין,  כאשר לחברה יש את היכולתשליטה מתקיימת). בנות

איחוד הדוחות הכספיים מתבצע החל ממועד השגת . הכספית והתפעולית של החברה הנשלטת
  .ועד למועד בו הופסקה השליטה, השליטה

  
בוטלו יתרות ועסקאות הדדיות מהותיות ורווחים והפסדים הנובעים מעסקאות בין חברות הקבוצה 

  . במלואם בדוחות הכספיים המאוחדים
  

של החברות הפסד בברווח או של המיעוט מייצגות את חלקו בגין חברות בנות זכויות המיעוט 
הן הוצגו במסגרת ההון ). לפי שווים ההוגן במועד רכישת החברות הבנות(ובנכסים נטו הבנות 

  .העצמי בסכום נפרד
  

המדיניות . מאוחדות ערוכים לתאריכים ולתקופות זהיםהדוחות הכספיים של החברה והחברות ה
החשבונאית בדוחות הכספיים של החברות המאוחדות יושמה באופן אחיד ועקבי עם זו שיושמה 

  .בדוחות הכספיים של החברה
  

המיעוט בחברה בת שלה גרעון בהון העצמי שותף בחלקו בהפסדי החברה הבת עד לגובה ההלוואות 
  .וההתחייבויות להעמדת הלוואות)  הריבית שנצברה בגין אותן הלוואותלרבות(וההתחייבויות 

 
  עיקרי האומדנים וההנחות בעריכת הדוחות הכספיים  .ב

  
  אומדנים והנחות

  
הערכות , נדרשת ההנהלה להפעיל שיקול דעת ולהסתייע באומדנים, בעת הכנת הדוחות הכספיים

, ל הסכומים המדווחים של נכסיםוהנחות המשפיעים על יישום המדיניות החשבונאית וע
השינויים . האומדנים וההנחות שבבסיסם נסקרים באופן שוטף. הכנסות והוצאות, התחייבויות

  .באומדנים החשבונאיים נזקפים בתקופה בה נעשה השינוי באומדן
 
להלן ההנחות העיקריות שנעשו בדוחות הכספיים בקשר לאי הודאות לתאריך המאזן ואומדנים 

שחושבו על ידי הקבוצה ואשר שינוי מהותי באומדנים ובהנחות עשויים לשנות את ערכם קריטיים 
  :של נכסים והתחייבויות בדוחות הכספיים בשנת הדיווח הבאה

 
  ירידת ערך מוניטין  -

  
הבחינה מחייבת את ההנהלה . הקבוצה בוחנת ירידת ערך של מוניטין לפחות אחת לשנה

תידיים הצפויים לנבוע משימוש מתמשך ביחידה מניבת לבצע אומדן של תזרימי מזומנים ע
  .10ראה מידע נוסף בבאור . המזומנים ואף לאמוד שיעור ניכיון מתאים לתזרימי מזומנים אלה

 
  הטבות בגין פנסיה והטבות אחרות לאחר פרישה  -

  
העסקה נקבעת תוך שימוש בטכניקות סיום התחייבות בגין תוכניות הטבה מוגדרת לאחר 

, חישוב ההתחייבות כרוכה בקביעת הנחות בין השאר לגבי שיעורי היוון. אקטואריותהערכה 
קיימת אי . שיעור עליית השכר ושיעורי תחלופת עובדים, שיעורי תשואה צפויים על נכסים

  .15ראה מידע נוסף בבאור . ודאות מהותית בגין אומדנים אלו בשל היות התוכניות לזמן ארוך
 

  תביעות משפטיות  -
  
הסתמכו , מוחזקות שלה הערכות סיכויי התביעות המשפטיות שהוגשו נגד החברה וחברותב

יועצים המשפטיים מתבססות ההערכות אלה של . החברות על חוות דעת יועציהן המשפטיים
 המשפטי ןהניסיווכן על , בהתחשב בשלב בו מצויים ההליכים, על מיטב שיפוטם המקצועי

עלולות תוצאות , תוצאות התביעות תקבענה בבתי המשפטמאחר ש. שנצבר בנושאים השונים
  .אלה להיות שונות מהערכות אלה
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  )המשך (עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  
  )המשך (עיקרי האומדנים וההנחות בעריכת הדוחות הכספיים  .ב
  

  מטבע הפעילות ומטבע חוץ  
  

  מטבע הפעילות ומטבע ההצגה  .1
  

  .מטבע הפעילות של החברה, שקליםהדוחות הכספיים מוצגים ב
  

מטבע הפעילות שהוא המטבע המשקף באופן הטוב ביותר את הסביבה הכלכלית שבה פועלת   
ולפי מטבע זה נמדדים מצבה , נקבע בנפרד עבור כל חברה בקבוצה, החברה ואת עסקאותיה

  .הכספי ותוצאות פעולותיה
  
   במטבע חוץנכסים והתחייבויות, עסקאות  .2

  
הנקובות במטבע חוץ נרשמות עם ההכרה הראשונית בהן לפי שער החליפין במועד עסקאות 
נכסים והתחייבויות כספיים הנקובים במטבע חוץ מתורגמים למטבע הפעילות לפי . העסקה

נכסים והתחייבויות לא . הפרשי שער נזקפים לדוח רווח והפסד. שער החליפין ביום המאזן
נכסים והתחייבויות . פי שער החליפין במועד העסקהכספיים מתורגמים למטבע הפעילות ל

לא כספיים הנקובים במטבע חוץ ומוצגים לפי שווי הוגן מתורגמים למטבע הפעילות בהתאם 
  .לשער החליפין במועד שבו נקבע השווי ההוגן

  
  פריטים כספיים צמודי מדד  .ג

  
להלן (חירים לצרכן בישראל נכסים והתחייבויות כספיים הצמודים על פי תנאיהם לשינוים במדד המ

הפרשי הצמדה . בהתאם לתנאי ההסכם, בכל תאריך מאזן, מותאמים לפי המדד הרלוונטי)  המדד-
  .הנובעים מההתאמה כאמור נזקפים לדוח רווח והפסד

  
  שווי מזומנים  .ד
  

 ,הכוללות פקדונות בתאגידים בנקאיים לזמן קצר, שווי מזומנים נחשבים השקעות שנזילותן גבוהה
  .שתקופתם המקורית אינה עולה על שלושה חודשים ממועד ההשקעה ואשר אינם מוגבלים בשעבוד

  
  פקדונות לזמן קצר  .ה

  
פקדונות בתאגידים בנקאיים לזמן קצר שתקופתם המקורית עולה על שלושה חודשים ממועד 

  .הפקדונות מוצגים בהתאם לתנאי הפקדתם. ההשקעה או מזומנים המוגבלים בשעבוד
  

  הפרשה לחובות מסופקים  .ו
  

ההפרשה לחובות מסופקים נקבעת באופן ספציפי בגין חובות שלהערכת הנהלת החברה גבייתם 
ע שחובות אלה ייגרעו במועד בו ייקב, חובות לקוחות שחלה ירידה בערכם, כמו כן. מוטלת בספק

  .אינם ניתנים לגבייה ובנוסף הפרשה גלובלית מסכום הלקוחות
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  )המשך (רי המדיניות החשבונאיתעיק  -: 2באור 
  

  מלאי  .ז
  

עלות המלאי כוללת את ההוצאות לרכישת . מלאי נמדד לפי הנמוך מבין עלות או שווי מימוש נטו
שווי מימוש נטו הינו אומדן מחיר המכירה במהלך . המלאי ולהבאתו למקומו ולמצבו הנוכחיים

    . ושות לביצוע המכירההעסקים הרגיל בניכוי אומדן עלויות להשלמה ועלויות הדר
  

  :עלות המלאי נקבעת כדלקמן
  

  .על בסיס נכנס ראשון יוצא ראשון  -  )נייר עיתון(חומרי גלם ועזר 
      

 ומלאי בתהליך תוצרת בעיבוד
  )עבודות הדפסה(

עלויות ייצור ישירות בתוספתעל בסיס עלות ממוצעת הכוללת   -
  .עלויות עקיפות מחושבות

      
ים שהוצאו ספר (תוצרת גמורה

  )לאור וספרים שנקנו
  . נטו כנמוך שבהם, או שווי מימושעל בסיס עלות   -

      
  .החברה בוחנת מדי תקופה את מצב המלאי וגילו ומבצעת הפרשות למלאי איטי בהתאמה

עלות המלאי אינה כוללת עלויות תקורה , בתקופה מסויימת בה אין מייצרים בתפוקה נורמלית
נזקפו , שלא הועמסו, כאמור, עלויות. אלו הנדרשות בתפוקה נורמליתקבועות נוספות מעבר ל

עלות המלאי אינה כוללת סכומים חריגים , כמו כן. כהוצאה לדוח רווח והפסד בתקופה בה התהוו
  .עבודה ואחרות הנובעים מחוסר יעילות, של עלויות חומרים

  
  מכשירים פיננסיים  .ח

  
במועד ההכרה הראשונית בהם לפי שווי הוגן ובתוספת  מוכרים IAS 39נכסים פיננסיים בתחולת 

למעט לגבי השקעות המוצגות בשווי הוגן עם שינויים בו לדוח , עלויות עסקה המיוחסות ישירות
  .רווח והפסד

  
הטיפול החשבונאי בהשקעות בנכסים פיננסיים מבוסס על סיווגם לאחת , לאחר ההכרה הראשונית
  :מארבע הקבוצות שלהלן

  
  .ננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסדנכסים פי •

  .השקעות המוחזקות לפדיון •

  .הלוואות ויתרות חובה •

  .נכסים פיננסיים זמינים למכירה •
  

  נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד  .1
  

נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד כוללים נכסים פיננסיים המוחזקים 
 ונכסים פיננסיים המיועדים עם ההכרה הראשונית בהם להיות מוצגים בשווי הוגן עם למסחר

  .שינויים בו הנזקפים לדוח רווח והפסד
  

נכסים פיננסיים מסווגים כמוחזקים למסחר אם הם נרכשו בעיקר למטרת מכירה או רכישה 
והלים יחד מהווים חלק מתיק של מכשירים פיננסיים מזוהים המנ, חוזרת בתקופה הקרובה

רווחים או הפסדים . או שהם נגזר שאינו מיועד כמכשיר הגנה, להשגת רווחים בזמן הקצר
  .מהשקעות המוחזקות למסחר נזקפים במועד התהוותם לדוח רווח והפסד

  
  השקעות המוחזקות לפדיון  .2

  
 השקעות המוחזקות לפדיון הינן נכסים פיננסיים שאינם נגזרים בעלי תשלומים קבועים או  

ניתנים לקביעה והם בעלי מועדי פדיון קבועים שאותם מתעתדת החברה וביכולתה להחזיק 
השקעות המוחזקות לפדיון נמדדות לפי העלות , לאחר ההכרה הראשונית. עד לפדיון

רווחים . המופחתת באמצעות שיטת הריבית האפקטיבית תוך התחשבות בעלויות עסקה
ד גריעת ההשקעות או במקרה של הפרשה לירידת והפסדים נזקפים לדוח רווח והפסד במוע
  . ערך כמו גם כתוצאה מההפחתה השיטתית
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  )המשך (עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  
  )המשך (מכשירים פיננסיים  .ח

  
  הלוואות ויתרות חובה  .3

  
הלוואות ויתרות חובה הינן נכסים פיננסיים שאינם נגזרים בעלי תשלומים קבועים או 

הלוואות ויתרות , לאחר ההכרה הראשונית. ים לקביעה שאינם נסחרים בשוק פעילהניתנ
חובה נמדדות לפי העלות המופחתת לפי שיטת הריבית האפקטיבית תוך התחשבות בעלויות 

רווחים והפסדים נזקפים לדוח רווח והפסד כשההלוואות . עסקה ובניכוי הפרשות לירידת ערך
  .כמו גם כתוצאה מההפחתה השיטתית, רת בגינן ירידת ערךויתרות החובה נגרעות או אם מוכ

  
  שווי הוגן  .4

  
השווי ההוגן של השקעות הנסחרות באופן פעיל בשווקים פיננסיים מוסדרים נקבע על ידי 

השווי ההוגן נקבע באמצעות , בגין השקעות שלהן אין שוק פעיל. מחירי השוק בתאריך המאזן
וללות התבססות על עסקאות שבוצעו לאחרונה בתנאי שיטות אלו כ. שימוש בשיטות הערכה

היוון תזרימי מזומנים או , התייחסות לשווי השוק הנוכחי של מכשיר אחר דומה במהותו, שוק
  .שיטות הערכה אחרות

  
  הלוואות ואשראי נושאי ריבית  .5

  
חסות הלוואות ואשראי נושאי ריבית מוכרים לראשונה לפי שווי הוגן בניכוי עלויות עסקה מיו

הלוואות ואשראי נושאי , לאחר ההכרה הראשונית). עלויות גיוס הלוואה, לדוגמה(ישירות 
ריבית מוצגים לפי עלות מופחתת תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית הלוקחת בחשבון 

רווחים והפסדים מוכרים בדוח רווח והפסד בעת . גם את עלויות העסקה המיוחסות ישירות
  .אה מההפחתה השיטתיתגריעת הלוואה וכתוצ

  
  גריעת מכשירים פיננסיים  .6

  
  נכסים פיננסיים

  
או , פקעו הזכויות החוזיות לקבלת תזרימי המזומנים מהנכס הפיננסי נכס פיננסי נגרע כאשר

החברה העבירה את הזכויות החוזיות לקבלת תזרימי המזומנים מהנכס הפיננסי או נטלה על 
ללא עיכוב , זומנים שהתקבלו במלואם לצד השלישיעצמה מחוייבות לשלם את תזרימי המ

ובנוסף העבירה באופן ממשי את כל הסיכונים וההטבות הקשורים לנכס או לא , משמעותי
העבירה ואף לא הותירה באופן ממשי את כל הסיכונים וההטבות הקשורים לנכס אך העבירה 

  .את השליטה על הנכס
  

  התחייבויות פיננסיות
  

. בוטלה או פקעה, דהיינו ההתחייבות נפרעה, נגרעת כאשר היא מסולקתהתחייבות פיננסית 
  ):הקבוצה(התחייבות פיננסית מסולקת כאשר החייב 

  
בסחורות או , בנכסים פיננסיים אחרים, פורע את ההתחייבות על ידי תשלום במזומן •

 או, שירותים
  .משוחרר משפטית מההתחייבות •

  
התחייבות אחרת כלפי אותו מלווה בתנאים שונים כאשר התחייבות פיננסית קיימת מוחלפת ב

ההחלפה או השינוי מטופלים , או כאשר נעשה שינוי מהותי בתנאי התחייבות קיימת, מהותית
ההפרש בין העלות הפנקסנית . כגריעה של ההתחייבות המקורית וכהכרה של התחייבות חדשה

החלפה או השינוי אינם במידה וה. ל נזקפת לדוח רווח והפסד"של שתי ההתחייבויות הנ
  .הם מטופלים כשינוי תנאי ההתחייבות המקורית ולא מוכר רווח או הפסד מההחלפה, מהותיים
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  )המשך (עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  

  ירידת ערך נכסים פיננסיים  .ט
  

ם הקבוצה בוחנת בכל תאריך מאזן אם קיימת ירידת ערך בגין נכס פיננסי או קבוצה של נכסי
  .פיננסיים

  
  נכסים המוצגים בעלות המופחתת

  
והשקעות המוצגות  חייבים ,אם קיימת ראיה אובייקטיבית שקיים הפסד מירידת ערך בגין הלוואות  

סכום ההפסד הנזקף לדוח רווח והפסד נמדד כהפרש בין , המוצגים בעלותם המופחתתלפדיון 
שאינם כוללים (י המזומנים העתידיים הסכום הפנקסני של הנכס והערך הנוכחי של אומדן תזרימ

המהוונים בהתאם לשיעור הריבית האפקטיבית המקורית של , )הפסדי אשראי עתידיים שטרם התהוו
הסכום הפנקסני של ). שיעור הריבית האפקטיבית שחושב בעת ההכרה הראשונית(הנכס הפיננסי 

  .והפסדסכום ההפסד נזקף לדוח רווח . הנכס מוקטן באמצעות רישום הפרשה
  
  צירופי עסקים ומוניטין  .י

  
בשיטה זו מזוהים הנכסים . IFRS 3-צירופי עסקים מטופלים בשיטת הרכישה בהתאם ל

וכל זכויות המיעוט בישות , וההתחייבויות של העסק הנרכש בהתאם לשוויים ההוגן במועד הרכישה
  .נטו של פריטים אלו, הנרכשת מוצגות לפי חלק המיעוט בשווי ההוגן

  
נמדד לראשונה כהפרש בין עלות הרכישה לבין חלק הקבוצה , ניטין הנרכש במסגרת צירוף עסקיםמו

ההתחייבויות המזוהות וההתחייבויות התלויות של העסק , בשווי הוגן נטו של הנכסים המזוהים
. לאחר ההכרה הראשונית נמדד המוניטין לפי עלות בניכוי הפסדים נצברים מירידת ערך. הנרכש
המוניטין מוקצה לכל אחת , לצורך בחינת קיום ירידת ערך. ן אינו מופחת באופן שיטתיהמוניטי

  .להלן 'יג ראה סעיף, באשר לבחינת ירידת ערך של מוניטין. מהיחידות מניבות המזומנים של הקבוצה
  

רווח או הפסד ממימוש חלק מהיחידה מניבת המזומנים כולל את חלק המוניטין הנמדד בהתאם 
ההפרש בין , בעת מימוש חברות מאוחדות. י שמומש מתוך היחידה מניבת המזומניםליחס החלק

נזקף , התמורה לבין הנכסים נטו בתוספת הפרשי תרגום נצברים ויתרת מוניטין שטרם הופחתה
  .לדוח רווח והפסד

  
  רכוש קבוע  .יא

  
בניכוי , חת שנצברבניכוי פ, פריטי הרכוש הקבוע מוצגים לפי העלות בתוספת עלויות רכישה ישירות

העלות כוללת חלקי חילוף וציוד עזר שניתן . הפסדים ואינם כוללים הוצאות לצורך תחזוקה שוטפת
  .להשתמש בהם רק בהקשר למכונות וציוד

  
הפחת מחושב בשיעורים שנתיים שווים על בסיס שיטת הקו הישר לאורך תקופת החיים השימושיים 

  :כדלקמן, בנכס
         
    %     
         
      4    בניםמ

  )4%בעיקר (   4 - 20    מכונות וציוד
      15    כלי רכב
  )20%בעיקר (   6 - 33   וציוד משרדי מחשבים

 .)10% בעיקר - לאורך תקופת השכירות כולל תקופת האופציה(        בניםשיפורים במ
           

לפי , פרדמופחתים בנ, רכיבי פריט רכוש קבוע בעלי עלות משמעותית ביחס לסך העלות של הפריט
הפחת מחושב לפי שיטת הפחת השווה בשיעורים שנתיים הנחשבים כמספיקים . שיטת הרכיבים

  . להפחתת הנכסים במשך תקופת השימוש המשוערת בהם
  

לרבות תקופת האופציה ( השכירותשיפורים במושכר מופחתים לפי שיטת הקו הישר על פני תקופת 
לפי , נכסיםבהתאם לתקופת החיים המשוערת של ה או )להארכה שבידי הקבוצה שבכוונתה לממשה

  .שבהם הקצר
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  )המשך (עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  

  )המשך (רכוש קבוע  .יא
  

ערך השייר ואורך החיים השימושיים של כל נכס נבחנים לפחות בכל סוף שנה והשינויים מטופלים 
ראה סעיף , נת ירידת ערך של רכוש קבועלגבי בחי. ולהבא-כשינוי אומדן חשבונאי באופן של מכאן

  .להלן' יג
  

הקבוצה מכירה בעלות החלפה של חלק מפריט רכוש קבוע כחלק מהערך בספרים של פריט הרכוש 
צפוי שההטבות הכלכליות הקשורות לפריט יזרמו אל הקבוצה , הקבוע כאשר העלות התהוותה

זוקה שוטפות נזקפות לרווח והפסד עם עלויות תח. והעלות של הפריט ניתנת למדידה באופן מהימן
  .התהוותן

  
הפחתת הנכסים מופסקת כמוקדם מבין המועד בו הנכס מסווג כמוחזק למכירה לבין המועד שבו 

נכס נגרע מהספרים במועד המכירה או כאשר לא צפויות עוד הטבות כלכליות מהשימוש . הנכס נגרע
ין התמורה נטו מהגריעה והעלות המופחתת המחושב כהפרש ב(רווח או הפסד מגריעת הנכס . בנכס

  .נכלל בדוח רווח והפסד בתקופה בה נגרע הנכס) בספרים
   
  נכסים בלתי מוחשיים  .יב

  
נכסים בלתי מוחשיים הנרכשים בנפרד נמדדים עם ההכרה הראשונית לפי העלות בתוספת עלויות 

 לפי השווי ההוגן במועד נכסים בלתי מוחשיים הנרכשים בצירופי עסקים נכללים. רכישה ישירות
נכסים בלתי מוחשים מוצגים על פי עלותם בניכוי הפחתה , לאחר ההכרה הראשונית. הרכישה

עלויות בגין נכסים בלתי מוחשיים אשר פותחו . מצטברת ובניכוי הפסדים מירידת ערך שנצברו
  . תןנזקפות לדוח רווח והפסד בעת התהוו, למעט עלויות פיתוח מהוונות, באופן פנימי

  
הנכסים מופחתים על פני אורך . לנכסים הבלתי מוחשיים אורך חיים מוגדר, על פי הערכת ההנהלה

החיים הכלכליים השימושיים שלהם ונבחנת לגביהם ירידת ערך כאשר קיימים סימנים המצביעים 
תקופת ההפחתה ושיטת ההפחתה בגין נכס בלתי . על כך שקיימת ירידת ערך בנכס בלתי מוחשי

  . שי עם אורך חיים שימושיים מוגדר נבחנות לפחות אחת לשנהמוח
  

שינוי באורך החיים השימושיים או בדפוס הצריכה הצפוי של ההטבות הכלכליות הצפויות לנבוע 
הוצאות . וידווחו כשינוי באומדן חשבונאי, מהנכס יטופלו כשינוי תקופת או שיטת ההפחתה

  . לדוח רווח והפסדותך חיים שימושיים מוגדר נזקפההפחתה בגין נכסים בלתי מוחשיים עם אור
  

  תוכנות  
  

תוכנות המהוות חלק אינטגרלי . נכסי הקבוצה כוללים מערכות מחשב המורכבות מחומרה ותוכנות
לעומת . מסווגות כרכוש קבוע, אשר אינה יכולה לפעול ללא התוכנות המותקנות עליה, מחומרה

מסווגים , צמן ומוסיפות פונקציונליות נוספת לחומרהרשיונות לתוכנות העומדות בפני ע, זאת
הפחת בגין התוכנות נזקף לרווח והפסד לפי שיטת הקו הישר על פני אומדן . כנכסים בלתי מוחשיים

  .  שנים3תקופת אורך החיים השימושיים בנכס שהינו 
  

  ירידת ערך נכסים לא פיננסיים  .יג
  

 רכוש - בשווי הפנקסני של נכסים לא פיננסיים החברה בוחנת את הצורך בבחינה של ירידת ערך
כאשר ישנם סימנים כתוצאה מאירועים או שינויים בנסיבות , נכסים בלתי מוחשיים, קבוע

במקרים בהם השווי הפנקסני של הנכסים הלא . השבה-המצביעים על כך שהשווי הפנקסני אינו בר
-השווי בר. ההשבה שלהם- לשווי ברמופחתים הנכסים, ההשבה שלהם-פיננסיים עולה על הסכום בר

בהערכת שווי השימוש מהוונים תזרימי . נטו ושווי שימוש, ההשבה הוא הגבוה מבין מחיר המכירה
בגין נכס . המזומנים הצפויים לפי שיעור ניכיון לפני מס המשקף את הסיכונים הספציפיים לכל נכס

 עבור היחידה מניבת המזומנים השבה-שאינו מייצר תזרימי מזומנים עצמאיים נקבע סכום בר
  .שאליה שייך הנכס
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  )המשך (עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  

  )המשך (ירידת ערך נכסים לא פיננסיים  .יג
  

  :הקריטריונים להלן מיושמים בבחינת ירידת ערך של הנכסים הספציפיים הבאים
  

  מוניטין  
  

או לעיתים קרובות ,  בדצמבר31 לשנה ביום אחת, החברה בוחנת את המוניטין לצורך ירידת ערך
  .יותר אם אירועים או שינויים בנסיבות מצביעים על כך שקיימת ירידת ערך

  
או (ההשבה של יחידה מניבת מזומנים -ירידת ערך נקבעת בגין מוניטין על ידי בחינת סכום בר

השבה של יחידה -רכאשר סכום ב. שאליה מתייחס המוניטין) קבוצה של יחידות מניבות מזומנים
נמוך מהשווי הפנקסני של יחידה מניבת ) או קבוצה של יחידות מניבות מזומנים(מניבת מזומנים 

. מוכר הפסד מירידת ערך, שאליה הוקצה המוניטין) או קבוצה של יחידות מניבות מזומנים(מזומנים 
  .הפסדים מירידת ערך מוניטין אינם מבוטלים

  
  המיועד למימושנכס   .יד
  

כאשר יישובם ייעשה בעיקר ,  או קבוצת נכסים בלתי שוטפים מסווגים כמוחזקים למכירהנכס
האמור מתקיים כאשר הנכסים זמינים . באמצעות עסקת מכירה ולא באמצעות שימוש מתמשך

קיימת תוכנית לאיתור קונה , קיימת מחויבות של החברה למכירה, למכירה מיידית במצבם הנוכחי
. להסתיים בתוך שנה ממועד הסיווג) highly probable(דאות גבוהה ביותר והמימוש צפוי ברמת ו

, בתקופת הסיווג לראשונה בלבד, נכסים אלה אינם מופחתים ממועד הסיווג ומוצגים בנפרד במאזן
ההתחייבויות , במקביל. לפי הנמוך מבין ערכם בדוחות הכספיים ושוויים ההוגן בניכוי עלויות מכירה

  .ם אלה מוצגות בנפרד במאזן באופן דומההמתייחסות לנכסי
  

  מסים על ההכנסה  .טו
  

תוצאות המס בגין מסים . מסים על ההכנסה בדוח רווח והפסד כוללים מסים שוטפים ומסים נדחים
למעט אם הן מתייחסות לפריטים הנזקפים ישירות , שוטפים או נדחים נזקפות לדוח רווח והפסד

  .ס אף היא נזקפת לסעיף המתייחס בהון העצמיבמקרים אלה השפעת המ, להון העצמי
  

התחייבויות מסים נדחים /לא נרשמו נכסי, בהיעדר צפי באשר לקיום הכנסה חייבת במס בעתיד  
  .בדוחות הכספיים

  
  עסקאות תשלום מבוסס מניות  .זט

  
להלן (עובדים של החברה זכאים להטבות בדרך של תשלום מבוסס מניות בתמורה למכשירים הוניים 

  ). עסקאות המסולקות בהון-
  

עלות העסקאות המסולקות במכשירים הוניים עם עובדים נמדדת לפי השווי ההוגן של המכשירים 
  .השווי ההוגן נקבע באמצעות שימוש במודל תמחור מקובל. ההוניים שהוענקו במועד ההענקה

  
 מקביל בהון עלות העסקאות המסולקות במכשירים הוניים מוכרת ברווח והפסד יחד עם גידול

העצמי על פני התקופה שבה תנאי הביצוע מתקיימים ומסתיימת במועד שבו העובדים הרלוונטיים 
ההוצאה המצטברת המוכרת בגין עסקאות המסולקות ).  תקופת ההבשלה-להלן (זכאים לגמול 

במכשירים הוניים בכל מועד דיווח עד למועד ההבשלה משקפת את מידת חלוף תקופת ההבשלה 
  . האומדן הטוב ביותר של הקבוצה לגבי מספר המכשירים ההוניים שיבשילו בסופו של דברואת 

  
המצטברת שהוכרה לתחילת ולסוף החיוב או הזיכוי בדוח רווח והפסד משקף את השינוי בהוצאה 

  .התקופה המדווחת
  

 למעט הענקות שההבשלה שלהן, הוצאה בגין הענקות שלא יבשילו בסופו של דבר אינה מוכרת
בהנחה שכל , תלויה בתנאי שוק אשר מטופלות כהענקות שהבשילו ללא קשר לקיום תנאי השוק

  .תנאי הביצוע התקיימו
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  )המשך (עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  

  התחייבויות בשל הטבות לעובדים  .זי
  

  :עובדיםבקבוצה קיימות מספר תוכניות הטבה ל  
  

  הטבות לעובדים לזמן קצר  .1
  

הבראה והפקדות לביטוח , מחלה, ימי חופשה,  לעובדים לזמן קצר כוללות משכורותהטבות
התחייבות בגין בונוס במזומן או תוכנית . לאומי ומוכרות כהוצאות עם מתן השירותים

מוכרת כאשר לקבוצה קיימת מחוייבות משפטית או משתמעת לשלם , להשתתפות ברווחים
ידי העובד בעבר וניתן לאמוד באופן מהימן את את הסכום האמור בגין שירות שניתן על 

  .הסכום
  

  הטבות לאחר סיום העסקה  .2
  

.  מוגדרת בגין תשלום פיצויים בהתאם לחוק פיצויי פיטוריןההקבוצה מפעילה תוכנית הטב
ההתחייבות בשל סיום . לפי החוק זכאים עובדים לקבל פיצויים עם פיטוריהם או עם פרישתם

החישוב .  לפי שיטת שווי אקטוארי של יחידת הזכאות החזויהמעביד מוצגת-יחסי עובד
וזאת על בסיס הערכה , האקטוארי מביא בחשבון עליות שכר עתידיות ושיעור עזיבת עובדים

, הסכומים מוצגים על בסיס היוון תזרימי המזומנים העתידיים הצפויים. של עיתוי התשלום
ר מועד פרעונן קרוב לתקופת ההתחייבות אש, לפי שיעורי הריבית של אגרות חוב ממשלתיות

  .המתייחסות לפיצויי הפרישה
  

החברה מפקידה כספים בגין התחייבויותיה לתשלום פיצויים לחלק מעובדיה באופן שוטף 
  ). נכסי התוכנית-להלן (בקרנות פנסיה וחברות ביטוח 

  
  .רווחים והפסדים אקטואריים נזקפים לרווח והפסד בתקופת היווצרותם

  
  טבות אחרות לעובדים לטווח ארוךה  .3

  
שאינן מתייחסות לתוכניות , המחויבות נטו של הקבוצה בגין הטבות לעובדים לטווח ארוך

היא בגין סכום ההטבה העתידית המגיעה לעובדים בגין שירותים , העסקהסיום הטבה לאחר 
כחי סכום הטבות אלו מהוון לערכו הנו, שהוענקו בתקופה השוטפת ובתקופות קודמות

שיעור ההיוון נקבע בהתאם . ומנוכה ממנו השווי ההוגן של נכסים המתייחסים למחויבות זו
לתשואה במועד הדיווח על אגרות חוב ממשלתיות שהמטבע שלהן ומועד הפרעון שלהן 

רווחים . החישוב נעשה בשיטת יחידת זכאות חזויה. דומים לתנאי המחויבות של הקבוצה
  . התהוו לרווח והפסד בתקופה בה הם והפסדים אקטואריים נזקפים

  
  פיצויי פיטורין והטבות בפרישה מרצון  .4

  
ללא אפשרות ממשית , פיצויי פיטורין לעובדים נזקפים כהוצאה כאשר הקבוצה התחייבה

. לפיטורי עובדים לפני הגיעם לגיל הפרישה המקובל על פי תוכנית פורמלית מפורטת, לביטול
ישה מרצון נזקפות כאשר הקבוצה הציעה לעובדים תוכנית הטבות הניתנות לעובדים בפר

צפוי שההצעה תתקבל וניתן לאמוד באופן מהימן את מספר הנענים , המעודדת פרישה מרצון
  .להצעה

  
  ותהכרה בהכנס  .חי

  
צפוי שההטבות , הכנסות מוכרות בדוח רווח והפסד כאשר הן ניתנות למדידה באופן מהימן

זרמו לחברה וכן העלויות שהתהוו או שיתהוו בגין העסקה ניתנות הכלכליות הקשורות לעסקה י
ההכנסות נמדדות על פי שוויה ההוגן של התמורה בעסקה בניכוי הנחות . למדידה באופן מהימן

  . הנחות כמות והחזרות, מסחריות
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  )המשך (עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  
  )המשך (ותהכרה בהכנס  .יח

  
נכללות בעת המסירה ללקוח ומוצגות בניכוי הפרשה ומגזינים צת עיתונים ההכנסות מתפו  .1

  .להחזרות בגין מכירות עם זכות החזרה
  

צפוי , ההכנסות מוכרות כאשר הועברו כל הסיכונים והתשואות המשמעותיים הנגזרים לקונה  
ן שההטבות הכלכליות הקשורות לעסקה יזרמו לחברה וכן העלויות שהתהוו או שיתהוו בגי

  .העסקה ניתנות למדידה באופן מהימן
  
לאחר ניכוי ערעורים , ההכנסות ממודעות נזקפות באופן יחסי על פני תקופת פרסומן  .2

וזיכויים המגיעים , ממפרסמים שנתקבלו לאחר תאריך המאזן והמתייחסים לתקופת הדוח
  .למפרסמים מעבר להיקף מסוים

  
ההכנסות ,  ניתנת לאמידה באופן מהימןכאשר תוצאת עסקה הכרוכה באספקת שירותים  .3

ההכנסות מוכרות , פי שיטה זו-על. הקשורות לעסקה מוכרות בהתאם לשיטת שיעור ההשלמה
במקרה שתוצאת החוזה אינה ניתנת למדידה באופן . בתקופות הדיווח שבהן סופקו השירותים

  .ההכנסות מוכרות רק במידה שניתן להשיב את ההוצאות שהתהוו, מהימן
  

וזאת בהשוואה לתנאי האשראי המקובלים בענף (הכנסות שמתקבלות בתנאי אשראי חריגים   .4
או קיומה של חלופת תשלום לאותה עסקה /ו) וכן למדיניות האשראי המקובלת של החברה

. תדרוש פיצול תמורת המכירה בין מרכיב מכירה למרכיב מימון, בעלת תנאי אשראי אחרים
  .קובלת בשוקהפיצול ייעשה לפי הריבית המ

  
  .נכללות בעת המסירה ללקוח, הכנסות מעבודות דפוס  .5

  
  .הכנסות מעמלות הפצת ספרים נרשמות על בסיס צבירה  .6

  
  .הכנסות משכר דירה נזקפות לדוח רווח והפסד לאורך תקופת השכירות  .7
  
  .הכנסות מריבית מוכרות תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית  .8

  
  הנחות ללקוחות  .9

  
  .הנחות שוטפות ללקוחות נכללות בדוחות הכספיים עם הענקתן ונזקפות לסעיף מכירות

   
כגון עמידה , הנחות ללקוחות שהזכות בקבלתן מותנית בעמידת הלקוח ביעדים מסוימים

גידול בהיקף הרכישות לעומת תקופות , מינימלי) כמותי או כספי(בהיקף רכישות שנתי 
בהתאם להיקף הרכישות שביצע הלקוח , באופן יחסי, כספייםנכללות בדוחות ה, קודמות ועוד

וזאת רק כאשר צפוי שהיעדים , בתקופה המדווחת המקדמות אותו לקראת העמידה ביעדים
, בין היתר, אומדן העמידה ביעדים מבוסס. יושגו וניתן לאמוד את סכומי ההנחות באופן סביר

ות ועל היקף הרכישות החזוי של על נסיון העבר ומערכות היחסים של החברה עם הלקוח
  .הלקוחות ביתרת התקופה

  
  עלות ההכנסות והנחות מספקים  .טי

  
כמו . אחסון ושינוע מלאי עד לנקודת המכירה הסופית, בעלות המכירות נכללות הוצאות בגין אובדן

  .ימחיקת מלאי והפרשות בגין מלאי איט, נכללים בעלות המכירות הפסדים בגין ירידת ערך מלאי, כן
  

חלק . הנחות מנוכות מעלות הקניות במועדים בהם מתקיימים התנאים המזכים באותן הנחות
מההנחות בגין אותו חלק מהקניות המתווסף למלאי הסגירה מיוחס למלאי והחלק הנותר מקטין את 

  .עלות המכירות
  

, ימיםהנחות המתקבלות מספקים בתום השנה אשר לגביהן לא מחויבת החברה לעמוד ביעדים מסו
  .נכללות בדוחות הכספיים עם ביצוע הרכישות היחסיות המזכות את החברה בהנחות האמורות
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  )המשך (עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  

  )המשך (עלות ההכנסות והנחות מספקים  .יט
  

כגון עמידה בהיקף , הנחות מספקים שהזכות לקבלתן מותנית בעמידת החברה ביעדים מסוימים
, גידול בהיקף הרכישות לעומת תקופות קודמות ועוד, מינימלי) כמותי או כספי( שנתי רכישות

בהתאם להיקף הרכישות שביצעה החברה מהספקים , באופן יחסי, נכללות בדוחות הכספיים
וזאת רק כאשר צפוי שהיעדים , בתקופה המדווחת המקדמות את החברה לקראת העמידה ביעדים

על , בין היתר, אומדן העמידה ביעדים מבוסס. מי ההנחות באופן סביריושגו וניתן לאמוד את סכו
נסיון העבר ומערכות היחסים של החברה עם הספקים ועל היקף הרכישות החזוי מהספקים ביתרת 

  .התקופה
  
  הפסד למניה  .כ

  
ברווח הבסיסי למניה נכללות רק מניות אשר . הרווח למניה מחושב לפי מספר המניות הרגילות

ניירות ערך המירים כדוגמת אגרות חוב ( בפועל במהלך התקופה ומניות רגילות פוטנציאליות קיימות
נכללות רק בחישוב הרווח המדולל למניה במידה ) כתבי אופציה ואופציות לעובדים, להמרה

שהשפעתן מדללת את הרווח למניה על ידי כך שהמרתן מקטינה את הרווח למניה או מגדילה את 
ניירות ערך המירים שהומרו במהלך התקופה נכללים , בנוסף. עילויות נמשכותההפסד למניה מפ

חלקה של . ומאותו מועד נכללים ברווח הבסיסי למניה, ברווח המדולל למניה רק עד למועד ההמרה
החברה ברווחי חברות מוחזקות מחושב לפי חלקה ברווח למניה של אותן חברות מוחזקות מוכפל 

  .ברהבמספר המניות שבידי הח
 

  הפרשות  .אכ
  

הפרשה מוכרת כאשר לקבוצה קיימת מחויבות משפטית בהווה או מחויבות משתמעת כתוצאה 
צפוי שיידרש שימוש במשאבים כלכליים על מנת לסלק את המחויבות , מאירוע שהתרחש בעבר

הפרשות נמדדות תוך היוון תזרימי , במידה וההשפעה מהותית. וניתן לאמוד אותה באופן מהימן
תוך שימוש בשיעור ריבית לפני מס המשקף את הערכות השוק בנוגע , מזומנים העתידיים הצפוייםה

  .אף את הסיכונים הספציפיים הקשורים להתחייבות, ובמקרים מסויימים, לערך הזמן של הכסף
 

  תביעות משפטיות  
  

בות הפרשה בגין תביעות מוכרת כאשר לקבוצה קיימת מחוייבות משפטית בהווה או מחויי  
כי הקבוצה ) more likely than not(יותר סביר מאשר לא , משתמעת כתוצאה מאירוע שהתרחש בעבר

כאשר השפעת . תידרש למשאביה הכלכליים לסילוק המחוייבות וניתן לאמוד אותה באופן מהימן
  .נמדדת ההפרשה בהתאם לערכה הנוכחי, ערך הזמן מהותית

 
  ארגון מחדש

  
,  כאשר הקבוצה מאשרת תוכנית פורמלית ומפורטת לארגון מחדשהפרשה לארגון מחדש מוכרת

ההפרשה לא כוללת הוצאות . וכשהארגון מחדש החל למעשה או כאשר ניתנה הודעה עליו לציבור
  .תפעול עתידיות

 
   חדשים בתקופה שלפני יישומםIFRSגילוי לתקני   .בכ

  
1.   1IAS) הצגת דוחות כספיים-) מתוקן   

  
,  ובו יוצגו"דוח על הכנסה כוללת" -נפרד , נדרש להציג גם דוח נוסף, IAS 1-בהתאם לתיקון ל

כל הפריטים אשר נזקפו בתקופת הדיווח , מלבד סכום הרווח הנקי הנלקח מדוח רווח והפסד
הכנסה כוללת (ישירות להון העצמי ושאינם נובעים מעסקאות עם בעלי המניות כבעלי מניות 

התאמות שווי הוגן , גום דוחות כספיים של פעילויות חוץכגון התאמות הנובעות מתר, )אחרת
התאמות לקרן הערכה מחדש של רכוש קבוע , לנכסים פיננסיים המסווגים כזמינים למכירה

תוך ייחוס , וכדומה וכן השפעת המס של פריטים אלה שנזקפה אף היא ישירות להון העצמי
 להציג את פריטי ההכנסה הכוללת ניתן, לחילופין. מתאים בין החברה לבין זכויות המיעוט

 שיבוא "דוח על הכנסה כוללת"האחרת יחד עם פריטי דוח רווח והפסד בדוח אחד שיקרא 
רק הפריטים . תוך ייחוס מתאים בין החברה לבין זכויות המיעוט, במקום דוח רווח והפסד

הנפקות כגון (אשר נובעים מעסקאות עם בעלי המניות כבעלי מניות , שנזקפו להון העצמי
כמו גם שורת הסיכום , יוצגו בדוח על השינויים בהון העצמי) חלוקת דיבידנד וכדומה, הון

  . תוך ייחוס מתאים בין החברה לבין זכויות המיעוט, שתועבר מהדוח על ההכנסה הכוללת
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  )המשך (עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  

  )המשך (מם חדשים בתקופה שלפני יישוIFRSגילוי לתקני   .כב
  
1.   1IAS) המשך ( הצגת דוחות כספיים-) מתוקן(  

  
קובע התיקון שבמקרים של שינוי מספרי השוואה כתוצאה משינוי במדיניות , כמו כן

יש להציג מאזן גם לתחילת , הצגה מחדש או סיווג מחדש, חשבונאית המיושם למפרע
  .התקופה של מספרי ההשוואה לגביהם בוצע השינוי

  
,  בינואר1 יחול לגבי הדוחות הכספיים השנתיים לתקופות המתחילות ביום IAS 1-התיקון ל

  .אימוץ מוקדם אפשרי. תוך הצגה מחדש לגבי מספרי השוואה, 2009
  

  . תחייב את החברה במתן הגילוי הנדרש כאמור בדוחות הכספייםIAS 1-השפעת התיקון ל
  

2.  3IFRS ) מתוקן (-27 - צירופי עסקים וIAS ) דוחות כספיים מאוחדים ונפרדים- )מתוקן    
  

IFRS 3המתוקן ו - IAS 27 ייושמו לגבי הדוחות הכספיים השנתיים )  התקנים-להלן ( המתוקן
יישום מוקדם של שני התקנים אפשרי יחדיו החל . 2010,  בינואר1לתקופות המתחילות ביום 

  .  2008,  בינואר1מהדוחות הכספיים השנתיים לתקופות המתחילות ביום 
  

  :להלן עיקרי השינויים הצפויים לחול בעקבות יישום התקנים
  

בניגוד לשאר הנכסים וההתחייבויות המזוהים של ,  כי מוניטיןIFRS 3כיום קובע   -
יימדד כעודף עלות הרכישה על חלק החברה הרוכשת בשווי ההוגן , החברה הנרכשת

יתן לבחור לגבי כל עסקת נ, על פי התקנים. נטו במועד הרכישה, של הנכסים המזוהים
למדוד את המוניטין על בסיס מלוא שוויו ההוגן ולא רק לפי , צירוף עסקים בנפרד

  . החלק הנרכש
  

 ההוגן כאשר שינויים בשווי התמורה תלויה בצירופי עסקים תימדד בהתאם לשוויי  -
, שאינם מהווים התאמות בתקופת המדידה לעלות הרכישה, ההוגן של התמורה התלויה

התמורה התלויה תיחשב נגזר פיננסי , בדרך כלל. א יוכרו במקביל כהתאמת המוניטיןל
  .  המוצג בשווי הוגן עם שינויים בו לרווח והפסדIAS 39בתחולת 

 
עלויות רכישה ישירות המיוחסות לעסקת צירוף העסקים יוכרו ברווח והפסד עם   -

, לות צירוף העסקיםכאשר הדרישה עד כה לזקוף אותן כחלק מתמורת ע, התהוותן
  .בוטלה

  
ולכן , תטופל כעסקה במישור ההוני, בין אם מכירה ובין אם רכישה, עסקה עם המיעוט  -

  .בהתאמה, לא תביא להכרה ברווח או הפסד או תשפיע על סכום המוניטין
  

יוקצו בין , גם אם מביאים לגרעון בהון העצמי של החברה הבת, הפסדי חברה בת  -
גם אם המיעוט אינו ערב או שאין לו מחוייבות , ויות המיעוטהחברה האם לבין זכ

  .חוזית לתמוך בחברה הבת או לבצע השקעה נוספת
 

תשוערך לשווי הוגן , אם קיימת, יתרת ההחזקה, במועד אובדן השליטה בחברה הבת  -
 . כנגד רווח והפסד מהמימוש ושווי הוגן זה יהווה בסיס לעלותה לצורך טיפול עוקב

  
תוצאות , לתקנים לא צפויה להיות השפעה מהותית על מצבה הכספי, חברהלהערכת ה

  .פעולותיה ותזרימי המזומנים שלה
  

3.   2IFRS) תשלום מבוסס מניות-) מתוקן   
  

הגדרת תנאי הבשלה תכלול רק תנאי , ) התקן המתוקן-להלן (המתוקן IFRS 2 -בהתאם ל
בין על ידי ,  שאינם תנאי הבשלהוכן סילוק הענקה הכוללת תנאים, שירות ותנאי ביצוע

התקן . יטופלו בדרך של האצת ההבשלה ולא בדרך של חילוט, החברה ובין על ידי הצד שכנגד
יישום . 2009,  בינואר1ייושם למפרע לגבי הדוחות הכספיים לתקופות המתחילות ביום 

  . מוקדם אפשרי
  

לים תקופת שירות המחייבים את הצד שכנגד להש, תנאי הבשלה כוללים תנאי שירות
תנאים שאינם בגדר תנאי . המחייבים עמידה ביעדי ביצוע מוגדרים, וכן תנאי ביצוע, מוגדרת

שירות או ביצוע ייחשבו כתנאים שאינם תנאי הבשלה ולכן יש להביאם בחשבון באומדן 
  . השווי ההוגן של המכשיר המוענק
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  )המשך (עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  
  )המשך ( חדשים בתקופה שלפני יישומםIFRSלתקני גילוי   .כב

  
3.   2IFRS) המשך ( תשלום מבוסס מניות-) מתוקן(  

  
תוצאות , לתקן המתוקן לא צפויה להיות השפעה מהותית על מצבה הכספי, להערכת החברה

מאחר שמדיניותה הקיימת של החברה הינה לטפל בסילוק , פעולותיה ותזרימי המזומנים שלה
בדרך של האצת , בין על ידי החברה ובין על ידי הצד שכנגד,  בדרך חילוטהענקות שלא

  .הבשלה
  

4.  19IAS ) הטבות לעובדים-) מתוקן   
  

קבוצת הטבות אחרות לזמן ארוך תכלול גם הטבות לעובדים , IAS 19-בהתאם לתיקון ל
פה שהזכאות להן מתהווה בזמן קצר אך מועד ניצולן הצפוי מתרחש לאחר שנה מתום התקו

כגון הטבות בגין ימי חופשה ומחלה צוברות הצפוי כי ינוצלו בתקופה שלאחר , המזכה בהטבה
לפיכך הטבות אלה יחייבו מעתה הכרה בדוחות הכספיים לפי חישוב . שנה מתאריך המאזן

התקן ייושם למפרע החל מהדוחות . אקטוארי בהתחשב בשכר עתידי והיוון לערך נוכחי
  .יישום מוקדם אפשרי. 2009,  בינואר1ות ביום הכספיים לתקופות המתחיל

 
תוצאות , לתקן המתוקן לא צפויה להיות השפעה מהותית על מצבה הכספי, להערכת החברה

  .פעולותיה ותזרימי המזומנים שלה
 

5.  13IFRIC  -הטבות קנייה ותמריצי לקוחות   
  

IFRIC 13)  1 המתחילות ביום חלה על הדוחות הכספיים השנתיים לתקופות)  ההבהרה-להלן 
יישום . תוך יישום למפרע במספרי השוואה לתקופות קודמות,  או לאחר מכן2008, ביולי

, כגון נקודות מועדון(הבהרה זו חלה לגבי הטבות קנייה ותמריצים ללקוח . מוקדם אפשרי
אשר החברה מעניקה כחלק מעסקת המכירה כדי לעודד את , )שוברי קנייה, נקודות זכות
הלקוח יכול לממש בעתיד את , בכפוף לקיום תנאים מזכים. צע קנייה עתידיתהלקוח לב

  . מוצר או שירות, או בהנחה, ההטבה ולקבל בחינם
 
בהבהרה נקבע כי הטבות קנייה ותמריצי לקוחות שהוענקו ללקוח מטופלים כמרכיב נפרד 

שניתן לבין סך תמורת המכירה תוקצה בין התמריץ . מעסקת המכירה אשר בגינה הם הוענקו
הסכום המיוחס לתמריץ ייקבע ). כגון המוצר או השירות העיקרי(שאר מרכיבי המכירה 
  . שהינו הסכום שניתן היה לקבל ממכירת התמריץ בנפרד, בהתאם לשוויו ההוגן

 
. הסכום שיוחס לתמריץ נדחה עד למימושו, במידה והחברה היא זו שמעניקה את התמריץ

תמריצים שהוענקו נקבע בהתאם לשיעור התמריצים שמומשו הסכום המוכר כהכנסה בגין ה
במידה וצד שלישי הוא זה שמעניק . בתקופה ביחס לסך התמריצים הצפויים להיות ממומשים

על החברה המוכרת לקבוע האם היא פועלת כספק עיקרי בעסקה ולפיכך תכיר , את התמריץ
נת או מתווכת עבור הצד או שהיא פועלת כסוכ, בהכנסה בגין התמריץ על בסיס ברוטו

התמורה בגין התמריץ בניכוי עלות (השלישי ולפיכך תכיר בהכנסה בגין התמריץ על בסיס נטו 
  ).הספקת התמריץ

  
, אימוץ ההבהרה החדשה אינו צפוי להשפיע מהותית על מצבה הכספי, להערכת החברה

  . תוצאות פעולותיה ותזרימי המזומנים שלה
 

6.  38IAS ) ם בלתי מוחשיים נכסי-) מתוקן  
  

שיווק או קידום מכירות , הוצאות שהוצאו בגין פעולות פרסום, IAS 38-בהתאם לתיקון ל
יוכרו כהוצאה במועד בו קיימת לחברה גישה למוצרי הפרסום או כאשר השירות בגין פעולות 

, כמו כן. פעולות אלה כוללות גם הפקת קטלוגים ועלוני פרסום, לצורך כך. אלה ניתן לחברה
שהפחת עבור נכס בלתי מוחשי בעל אורך חיים מוגדר , אם בכלל, בוטלה ההנחה לפיה נדיר

בשיטת יחידת הייצור יהיה נמוך יותר מאשר שיטת הקו הישר ולפיכך תתאפשר ההפחתה לפי 
התקן ייושם למפרע החל מהדוחות הכספיים לתקופות . ל"יחידות ייצור ללא המגבלה הנ

  .יישום מוקדם אפשרי. 2009,  בינואר1המתחילות ביום 
 

תוצאות , לתקן המתוקן לא צפויה להיות השפעה מהותית על מצבה הכספי, להערכת החברה
  .פעולותיה ותזרימי המזומנים שלה



  מ"מעריב החזקות בע
   המאוחדיםבאורים לדוחות הכספיים

  -  25  -

  
  

  )המשך (עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  
  להלן נתונים על שער החליפין של הדולר ומדד המחירים לצרכן  .כג

        
        
המחירים מדד  חליפיןהשער    
   *)כןלצר  ב"ארה$ 1 של   
  בנקודות   ח"ש   

                           ליום
       

  198.40   3.802   2008,  בדצמבר31
  191.15   3.846   2007,  בדצמבר31
  184.87   4.225   2006,  בדצמבר31
        

  %   וי במשך התקופההשינשיעור 
        

2008   )1.14(   3.8  
2007   )8.97(   3.4  

        
  .100 = 1993 צעממוס בסי יפל,  מאזןלכריך איים בתתהמס שדהחון בגיד המדס סי בעל  )*

  
  

  מזומנים ושווי מזומנים  -: 3באור 
 

  בדצמבר31  שיעור ריבית  
 2007  2008  המאזןלתאריך   
 ח"אלפי ש  %  
        

 4,060  2,511     מזומנים למשיכה מיידית
 100,755  304  3.2-3.5    במטבע ישראליות לזמן קצרפקדונ

 182  30     *)ח "מזומנים ופקדונות לזמן קצר במט
        
     2,845  104,997 
  
  .ב"בעיקר בדולר ארה  *)

  
  

  השקעות לזמן קצר  -: 4באור 
  

  בדצמבר31  שיעור ריבית  
 2007  2008  לתאריך המאזן  
 ח"אלפי ש  %  

        
 18,126  818     *)רות ערך סחירים ניי
 48,189  8,909  2.37   )*  *בתאגידים בנקאייםפקדונות ש ו"עו
        

     9,727  66,315 
        
  .שווי הוגן ששינויים בו נזקפו לדוח רווח והפסדנמדדים במוחזקים למסחר ו  *)

  .עבודמוגבלים בש  **)
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  לקוחות  -: 5באור 
  

   בדצמבר31   
   2008   2007  
  ח"אלפי ש  
          

  149,419   124,491  חובות פתוחים 
  26,469   23,058  *)המחאות לגבייה   

          
  147,549   175,888  
          

  29,715   24,104  הפרשה לחובות מסופקים  - בניכוי
         

  146,173   123,445  נטו, לקוחות
       
  .'ב18 ראה באור -באשר לשעבודים   *)

  .'ו20 ראה באור -         באשר לתנאי הצמדה 
  

  :להלן התנועה בהפרשה לחובות מסופקים
  

  ח"אלפי ש   
     

  25,852   2007,  בינואר1יתרה ליום 
     

  8,193   הפרשה במשך השנה
  )1,249(   הכרה בחובות אבודים שנמחקו

  )3,081(   ביטול בגין חובות מסופקים שנגבו
     

  29,715   2007, בר בדצמ31יתרה ליום 
     

  11,715   הפרשה במשך השנה
  )13,506(   הכרה בחובות אבודים שנמחקו

  )3,820(   ביטול בגין חובות מסופקים שנגבו
     

  24,104   2008,  בדצמבר31יתרה ליום 
  
  

לפי , לקוחות נטו, )הפרשה לחובות מסופקים(להלן ניתוח יתרת הלקוחות שלא הוכרה בגינם ירידת ערך 
  :תקופת הפיגור בגבייה ביחס לתאריך המאזן

  
             לקוחות שטרם    
  לקוחות שמועד פרעונם עבר והפיגור בגבייתם הינו  הגיע מועד    

    
ללא (פרעונם 

  )פיגור בגבייה
  עד

    יום30
60-30   
   יום

90-60   
   יום

120-90   
   יום

 120מעל 
  כ"סה   יום

  ח"אלפי ש    
                  

  123,445  17,422  1,818  2,107  5,001  6,870  90,227    2008, מבר בדצ31

                              
  146,173  22,357  1,663  2,484  2,531  2,986  114,152    2007,  בדצמבר31
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  חייבים ויתרות חובה  -: 6באור 
   בדצמבר31   
   2008   2007  
  ח"אלפי ש  

     
  3,309   2,193  הוצאות מראש ומקדמות לספקים

  551   260  )8באור (חלויות שוטפות של הלוואות לזמן ארוך 
  72   -   ומוסדות בגינםעובדים

  218   328  מס הכנסה חברה
  131   -  הכנסות לקבל

  3,513   3,422  חייבים ויתרות חובה אחרים
     

  6,203   7,794  
  

 
  מלאי  -: 7באור 

   בדצמבר31   
   2008   2007  
  ח"פי שאל  

     
  28,862   20,851  חומרי גלם ועזר 

  567   371  תוצרת בעיבוד ומלאי בתהליך 
  8,495   5,438  )בעיקר מלאי ספרים(תוצרת גמורה 

       
  26,660   37,924  
       

  4,046   26,645   *) בדרך מלאי
         
  53,305   41,970  

    
  .ח נמצאים במחסני ערובה בנמל" אלפי ש15,371 סך של 2008,  בדצמבר31ליום   *)

 
 

  הלוואות ויתרות חובה לזמן ארוך, השקעות המוחזקות לפדיון  -: 8באור 
 

  ההרכב  .א
 

  2008,  בדצמבר31ליום 

    
  סכום
   הקרן

שיעור ריבית 
  נקוב

 
  יתרה

  ח"אלפי ש   %   ח"אלפי ש    
       

  208   4.5 - 4.7   208    הלוואות לעובדים
  146   -   137    ארוךהלוואות לזמן 

  11   -   11    פקדון בגין שכירות
       

    356      365  
       

  260          וטפותשבניכוי חלויות 
       

          105  
 

  2007,  בדצמבר31ליום 

    
  סכום
   הקרן

שיעור ריבית 
  נקוב

 
  יתרה

  ח"אלפי ש   %   ח"אלפי ש    
       

  4,808   10   4,808    השקעות באגרות חוב לא סחירות
  544   4 - 5   544    הלוואות לעובדים
  202   6   134    הלוואות לזמן ארוך

            
    5,486      5,554  

       
  551          בניכוי חלויות שוטפות

       
          5,003  
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  )המשך( הלוואות ויתרות חובה לזמן ארוך, השקעות המוחזקות לפדיון  -: 8באור 
  

  לאחר תאריך המאזןמועדי הפרעון   .ב
  

   בדצמבר31   
   2008  2007  
  ח"אלפי ש   
       

  551  260    חלויות שוטפות-שנה ראשונה 
  183  74   שנה שניה

  12  31   שנה שלישית
  4,808  -   שנה רביעית

       
   365  5,554  

  
  חלוקה לפי מטבע והצמדה  .ג
  

        
   בדצמבר31  שיעור ריבית    
 2007 2008 זןלתאריך המא    
  ח"אלפי ש  %    
           
  746   365  4 - 6  במטבע ישראלי צמוד מדד  
  4,808   -  10  ב"צמודים לדולר ארה  
           
      365   5,554  

  
  

  רכוש קבוע  -: 9באור 
  

   ותנועההרכב  .א
  

  2008שנת   
                    

   
קרקע 
  )ב( ומבנים

מכונות 
   וציוד 

  כלי 
   רכב

מחשבים
וציוד 
  משרדי

שיפורים 
  הכל-סך   מבניםב

  ח"אלפי ש  
              עלות

,  בינואר1יום יתרה ל
2008  115,603  538,541  18,725  116,207 42,432  831,508  

  10,766  537  1,446  6,749  266  1,768  שנההתוספות במשך 
  )5,048(  -  )25(  )4,791(  )232(  -  גריעות במשך השנה

גריעות בגין סיווג נכס 
  )73,306(  )35,165(  -  -  -  )38,141(  )ב(מיועד למימוש 

              
,  בדצמבר31ליום יתרה 
2008  79,230  538,575  20,683  117,628 7,804  763,920  

              
              פחת שנצבר

,  בינואר1יום יתרה ל
2008  62,529  333,633  11,744  99,819  29,548  537,273  

  29,942  2,568  4,274  2,455  17,348  3,297  תוספות במשך השנה
  )4,534(  -  )18(  )4,285(  )231(  -  גריעות במשך השנה

גריעות בגין סיווג נכס 
  )45,471(  )25,856(  -  -  -  )19,615(  )ב(מיועד למימוש 

              
, בר בדצמ31ליום יתרה 
2008  46,211  350,750  9,914  104,075 6,260  517,210  

              
עלות מופחתת יתרת 
  246,710  1,544  13,553  10,769  187,825  33,019 2008,  בדצמבר31 ליום
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  )המשך (רכוש קבוע  -: 9אור ב
  

  )המשך ( ותנועההרכב  .א
  

  2007שנת 
                    

   
קרקע 
  )ב( ומבנים

מכונות 
   וציוד 

  כלי 
   רכב

מחשבים
וציוד 
  משרדי

שיפורים 
  הכל-סך   מבניםב

  ח"אלפי ש  
             

              עלות
,  בינואר1יום יתרה ל
2007  115,114  535,790  18,241  112,537 36,997  818,679  

  14,261  5,435  3,989  1,378  2,970  489  שנההתוספות במשך 
  )1,432(  -  )319(  )894(  )219(  -  ות במשך השנהגריע

             
,  בדצמבר31ליום יתרה 
2007  115,603  538,541  18,725  116,207 42,432  831,508  

             
              פחת שנצבר

,  בינואר1יום יתרה ל
2007  59,387  316,300  9,797  94,465  26,711  506,660  

  31,591  2,837  5,623  2,437  17,552  3,142  וספות במשך השנהת
  )978(  -  )269(  )490(  )219(  -  גריעות במשך השנה

       
,  בדצמבר31ליום יתרה 
2007  62,529  333,633  11,744  99,819  29,548  537,273  

       
עלות מופחתת יתרת 
  294,235  12,884  16,388  6,981  204,908  53,074 2007,  בדצמבר31 ליום

  
    .מוחזקים בבעלות  .ב
  
בפינת הרחובות " בית מעריב"מייצגת את הנכס הידוע כשסווגה  היתרה -סיווג נכס מיועד למימוש   .ג

     ).228, 227, 205, 103 חלק מחלקות 7104גוש (אביב -קרליבך ודרך מנחם בגין בתל
    
  .לעיל' ח1  ראה באור-ה לאחר תאריך המאזן בדבר המכיר לפרטים  

  
  ).1('ד19 - ו'ד-'ג18 ראה באורים -שעבודים והתקשרויות   .ד
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  נכסים בלתי מוחשיים  -: 10באור 

   

מוניטין 
ברכישת 
חברות 
 *)מאוחדות

תוכנות 
  כ"סה  מחשב

  ח"אלפי ש   
       

           עלות
  100,136   11,733   88,403   2007,  בינואר1יום יתרה ל

  998   998   -   תוספות במשך השנה
       

  101,134   12,731   88,403   2008,  בדצמבר31יתרה ליום 
       

           הפחתה נצברת
  65,254   9,048   56,206   2007,  בינואר1יום יתרה ל

  1,205   1,099   106   תוספות במשך השנה
       

  66,459   10,147   56,312   2008,  בדצמבר31יתרה ליום 
       

           נטו, יתרה
       

  34,675   2,584   32,091   2008,  בדצמבר31יתרה ליום 
       

  34,882   2,685   32,197   2007,  בדצמבר31יתרה ליום 
  

ביצעה החברה בחינת ירידת ערך בגין מוניטין המוצג בדוחות , לצורך ההערכה בדוחות הכספיים  *)  
. פיו אין צורך בהפחתת המוניטין-מסגרת זו קיבלה החברה דוח ממעריך שווי חיצוני עלב .הכספיים

שיעור ההיוון שנלקח הינו . השתמש המעריך במתודולוגיית היוון תזרימי המזומנים, בהערכת השווי
ביסס המעריך את חוות דעתו גם עם אינדיקציות נוספות לשווי הפעילות שבגינה , כמו כן. 12%

   .יטיןנרשם המונ
  
  

  מהחברה האםו אשראי מתאגידים בנקאיים  -: 11באור 
  

  ההרכב  .א

   
שיעור ריבית 

   בדצמבר31  לתאריך 
  2007  2008  המאזן   
  ח"אלפי ש  %   
          

  180   2,586 2+פריים   משיכות יתר
  -   3 1.75+ליבור   ב" בהצמדה לדולר ארה- משיכות יתר

  226,439   130,519 3.8-6.5   )ב ( ללא הצמדה-הלוואות לזמן קצר 
    133,108   226,619  
             

  27,097   16,167   )14באור (חלויות שוטפות של הלוואות לזמן ארוך 
              
     149,275   253,716  

             :מתחלק כדלקמן
  -   3,333       התחייבות לחברה אם

  253,716   145,942       התחייבות לתאגידים בנקאיים
            
       149,275   253,716  
            

-ו' ד14, )3(-ו) 1('ד18 ים ראה באור-  ואשראי דקומנטריערבויות ,אמות מידה פיננסיות, שעבודים  .ב
  .'ג-'ב19
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  רותיםיהתחייבויות לספקים ולנותני ש  -: 12באור 
  

   בדצמבר31  
  2008 2007 
  ח"אלפי ש  
       

  29,509   18,539   חובות פתוחים -בשקלים 
       

  16,228   39,395  *) חובות פתוחים -ח  "במט
       
  57,934   45,737  
       

  4,120   20,794  בהמחאות לפרעון
       
  78,728   49,857  
       
  .'ג19 ראה באור -אשראי דקומנטרי   *)
  

  .90+ ממוצע ימי אשראי ספקים הינו שוטף . החובות לספקים אינם נושאים ריבית
  
  

  זכאים ויתרות זכות  -: 13באור 
  

   בדצמבר31  
  2008 2007 
  ח"אלפי ש  
       

  12,620   14,280  הכנסות מראש ומקדמות מלקוחות
  2,416   1,210  מס ערך מוסף

  19,012   20,894  זכאים לשכר סופרים ומוסדות בגינם, עובדים
  9,470   8,939  הפרשה לחופשה והבראה

  2,265   2,233  ריבית לשלם 
  500   -  חלויות שוטפות בגין בעלי מניות לשעבר בחברה מאוחדת

  4,418   4,760  הפרשה לתביעות
  6,314   4,978  הוצאות לשלם ואחרים

       
  57,294   57,015  
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  התחייבויות לתאגידים בנקאיים ולנותני אשראי אחרים  -: 14באור 
  

  ההרכב  .א
          
   בדצמבר31ריביתשיעור    סכום    
  2007  2008  נקוב   הקרן   
  ח"אלפי ש  %  ח"אלפי ש   
             
             

  1,257   1,207  -   1,312   בהצמדה למדד
  17,768   6,190  3.6   5,125   בהצמדה למדד 
  21,832   4,894 0.25+פריים   4,894   ללא הצמדה
  63   20,000 1.5+ פריים    20,000   ללא הצמדה
  500   1,750  6.5   1,750   ללא הצמדה

             
   33,081     34,041   41,420  
             

  27,097   16,167        )11ראה באור  ( חלויות שוטפות-בניכוי 
  500   -        )13ראה באור ( חלויות שוטפות -בניכוי 

             
        17,874   13,823  
             

             :מתחלק כדלקמן
             

  -   20,000        *)אם ההתחייבות לחברה 
  1,257   1,207        לצדדים קשוריםהתחייבות 
  40,163   12,834        לתאגידים בנקאייםהתחייבות 

             
        34,041   41,420  
             
  .'ג1ראה באור   *)

  
  
  מועדי הפרעון לאחר תאריך המאזן  .ב

  
   בדצמבר31  
  2008 2007 
  ח"אלפי ש  
       

  27,597   16,167   חלויות שוטפות-שנה ראשונה 
  12,566   3,333  שנה שניה

  -   13,334  שנה שלישית
  -   -  שנה רביעית
  -   -  שנה חמישית

  1,257   1,207  שנה שישית ואילך
       
  34,041   41,420  
       

  
  .'ב19-ו, 18 ים ראה באור- וערבויות שעבודים  .ג
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  )המשך (התחייבויות לתאגידים בנקאיים ולנותני אשראי אחרים  -: 14באור 
  
  אמות מידה פיננסיות  .ד

  
מתאגיד בנקאי התחייבה החברה כלפי  ח" אלפי ש78,079לצורך קבלת אשראי לזמן קצר בסך   .1

 6-4.5 לא יעלה על EBITDA-כי היחס בין החוב הפיננסי נטו ל, ) הבנק-להלן (תאגיד בנקאי 
  .  מסך המאזן25%-וכי ההון העצמי של החברה לא יפחת מ, פי התאמות מסוימותל

  
הוסכם לעיל  'ד1אך כאמור בבאור , לעיל לא עמדה החברה בהתניית 2008,  בדצמבר31ליום   

ת לא תחשב הפרה עד למועד הקובע ו הפיננסיותבין החברה לבנק כי אי עמידת החברה בהתני
פרטים על הסכם אליו הגיעה החברה עם ' ד1 ראה בבאור , כןכמו. לעיל' ד1כהגדרתו בבאור 
  . התאגיד הבנקאי

  
- מסתכמת לסך של כ2008,  בדצמבר31בקשר להלוואות מתאגיד בנקאי אשר יתרתן ליום   .2

ח " מליון ש200ח התחייבה החברה כלפי הבנק כי ההון עצמי לא יפחת מסך של " אלפי ש1,750
חובות לבנקים למחזיקי אגרות חוב בניכוי (ס החוב נטו  מהמאזן וכי יח20%-ולא פחות מ
  . 1להון העצמי לא יעלה על ) פקדונות וניירות ערך, יתרת מזומנים

  
יתרת ההלוואה .  לא עמדה החברה בהתחייבויות הפיננסיות האמורות2008,  בדצמבר31ליום   

,  בנובמבר5 במכתב מיום. מוצגת במסגרת ההתחייבויות השוטפותהינה חלות שוטפת אשר 
 בחודש נותרהל כי מאחר שעל החברה לפרוע את יתרת ההלוואה ש" אישר הבנק הנ2008
לא ינקוט בצעדים לאכיפת התאגיד הבנקאי אזי , ח" אלפי ש1,750- בסך של כ2009, ינואר

 החברה פרעה את ההלוואה .זכויותיו נוכח אי עמידת החברה בתניות הפיננסיות דלעיל
  .המאזןהאמורה לאחר תאריך 

  
לחברה מאוחדת אשראי לזמן קצר מאותו תאגיד בנקאי בסך של     , בנוסף להלוואות כאמור  
להבטחת החוב כאמור חתמה החברה לטובת התאגיד הבנקאי על ערבות . ח" מליון ש9.5-כ

  .ח" מליון ש20מתחדשת מוגבלת בסכום של 
  

 מסתכמת לסך 2008, בדצמבר 31 מתאגיד בנקאי אשר יתרתה ליום לאשראי לזמן קצרבקשר   .3
ח התחייבה חברה מאוחדת כי ההון העצמי בתוספת הלוואות הבעלים " אלפי ש18,034-של כ

  .  מסך המאזן של החברה30%-לחברה המאוחדת לא יפחת מ
  

  . עומדת החברה בהתניה הפיננסית2008,  בדצמבר31ליום   
  
  

  נכסים והתחייבויות בשל הטבות לעובדים  -: 15באור 
  

  טבות לאחר סיום עסקהה  .א
  

דיני העבודה וחוק פיצויי פיטורין בישראל מחייבים את החברה לשלם פיצויים לעובד בעת פיטורין   
חישוב התחייבות החברה בשל הטבות לעובדים מתבצע על פי הסכם העסקה בתוקף . או פרישה

  .םותקופת העסקתו אשר יוצרים את הזכות לקבלת פיצוייומבוסס על משכורת העובד 
  

  
על ידי הפקדות המסווגות כתוכנית , בדרך כלל, ההטבות לעובדים לאחר סיום העסקה ממומנות  

  .כמפורט להלן, הטבה מוגדרת
  
  תוכנית הטבה מוגדרת  .ב
  

מטופל על ידי הקבוצה , החלק של תשלומי הפיצויים שאינו מכוסה על ידי הפקדות כאמור לעיל  
  .בות בגין הטבות עובדיםכתוכנית הטבה מוגדרת לפיה נרשמת התחיי



  מ"מעריב החזקות בע
   המאוחדיםבאורים לדוחות הכספיים

  
  

  -  34  -

  )המשך (נכסים והתחייבויות בשל הטבות לעובדים  -: 15באור 
  
  )המשך (תוכנית הטבה מוגדרת  .ב
  

  שנזקפו לדוח רווח והפסדהוצאות   .1
  

  
  לשנה שהסתיימה ביום

   בדצמבר31
  2008  2007 
 ח"אלפי ש   
      

 6,549  7,495   עלות שירות שוטף
 3,501  3,949    ההתחייבות להטבותהוצאות הריבית בגין

 )1,618(  )2,657(   תשואה צפויה על נכסי התוכנית
 1,265  9,396   נטו שהוכר השנה, הפסד אקטוארי

      
 10,687  18,183   סך הוצאות בגין הטבות לעובדים

      
 2,125  2,682   תשואה בפועל על נכסי התוכנית

      
      .בסעיף עלות המכרהפסד ההוצאות הוצגו בדוח רווח ו

  
  נטו,  התוכנית)נכסי(התחייבויות   .2
  

   בדצמבר31    
    2008   2007  
  ח"אלפי ש    
          

  70,768   75,545    התחייבות בגין תוכנית הטבה מוגדרת
  )37,859(   )39,489(    שווי הוגן של נכסי התוכנית

         
  32,909   36,056    נטו, כ התחייבות"סה

  
  .ם מצטברים בגין ערך ההתחייבות ובגין שווי הזכויות בנכסי התוכניתסכומי  *)

  
  

  השינויים בערך הנוכחי של ההתחייבות בגין תוכנית הטבה מוגדרת  .3
  

  2008  2007 
 ח"אלפי ש  
      

  67,621  70,768    בינואר1יתרה ליום 
      

 3,501  3,949   הוצאות הריבית
 6,549  7,495   עלות שירות שוטף

 )8,675(  )16,088(    ששולמוהטבות
 1,772  9,421   נטו, הפסד אקטוארי

      
 70,768  75,545    בדצמבר31יתרה ליום 
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  )המשך (נכסים והתחייבויות בשל הטבות לעובדים  -: 15באור 
  
  )המשך(  .ב

  
  נכסי התוכנית  .4
  

  נכסי התוכנית  )א
  

  . פוליסות ביטוח מתאימותנכסי התוכנית כוללים נכסים המוחזקים על ידי
  
  התנועה בשווי ההוגן של נכסי התוכנית  )ב
  

    2008   2007  
  ח"אלפי ש    
          

  32,084   37,859     בינואר1יתרה ליום 
         

  1,618   2,657    תשואה צפויה
  6,669   7,172     לתוכנית על ידי המעבידהפקדות
  )3,019(   )8,224(     ששולמוהטבות

  507   25    טונ, רווח אקטוארי
         

  37,859   39,489     בדצמבר31יתרה ליום 
  
  ההנחות העיקריות בקביעת ההתחייבות בגין תוכנית הטבה מוגדרת  .5

  
  2008  2007 
  % 
      

 6.35 5.3   שיעור ההיוון
     

 6.35 5.3   שיעור התשואה הצפויה על נכסי התוכנית
     

 1.00 1.85   שיעור עליית שכר צפויה
  
  

  אגרות חוב  -: 16באור 
  

  ההרכב  .א
  

   בדצמבר31  
  2008 2007 
  ח"אלפי ש  
        

  56,999   59,375   אגרות חוב
  749   503    נכיון-בניכוי 
  302   140    הוצאות נדחות-בניכוי 

        
   58,732   55,948  
        

  18,649   29,366   חלויות שוטפות -בניכוי 
        
   29,366   37,299  
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  )המשך (אגרות חוב  -: 16באור 
  

  פרעון לאחר תאריך המאזןהמועדי   .ב
  

   בדצמבר31  
  2008 2007 
  ח"אלפי ש  
        

  18,649   29,366    חלויות שוטפות-שנה ראשונה 
  18,649   29,366   שנה שניה

  18,650   -   שנה שלישית
        
   58,732   55,948  

  
שהונפקו על פי תשקיף מחודש ) 'גסדרה (אגרות חוב  - בר אגרות החוב שהונפקופרטים נוספים בד  .ג

    :2002, פברואר
  

 אלפי 180,000 פרסמה החברה תשקיף שעל פיו הוצעו לציבור בדרך של מכרז 2002,  בפברואר21ביום   
 -מימוש ניתנים ל) 2סדרה ( כתבי אופציה 400,000-רשומות על שם ו) 'סדרה ג(אגרות חוב . נ.ח ע"ש

ח " אלפי ש37,404הוקצו לציבור , פי תוצאות המכרז-על. כל אחד) 'סדרה ג(אגרות חוב . נ.ח ע" ש100
). 'סדרה ג(אגרות חוב . נ.ח ע" אלפי ש142,596ולחברה מאוחדת הוקצו ) 'סדרה ג(אגרות חוב . נ.ע

האופציה פקעו כל כתבי . 2002 - 2003כמו כן רכשה החברה המאוחדת אגרות חוב נוספות בשנים 
מאגרות . נ.ח ע" אלפי ש41,432 מכרה החברה המאוחדת לציבור 2004בשנת . 2002,  באוגוסט20ביום 

ח "אלפי ש 13,495 מכרה החברה המאוחדת 2005 ובשנת ח" מליון ש40.7-החוב שברשותה תמורת כ
 עוד חדתמכרה החברה המאו 2008בשנת  .ח" אלפי ש14,259-אגרות חוב שברשותה בתמורה ל. נ.ע

  .ח" שמליון 18.2-בתמורה ל) 'סדרה ג(אגרות חוב . נ.עח " אלפי ש17,127
  

  .)'סדרה ג(אגרות חוב . נ.ח ע" אלפי ש20,352-לתאריך המאזן מחזיקה החברה המאוחדת ב  
  

  :להלן יתרות הערך הנקוב וערכן במאזן  .ד
  

  2007,  בדצמבר31ליום    2008,  בדצמבר31ליום  

   
  הערך
   במאזן

  ךער
   נקוב

  הערך
   במאזן

  ערך
  נקוב

  ח "אלפי ש   
           
           

  51,821  56,999  51,648  59,375   אגרות חוב
           

    749    503   *) נכיון  -בניכוי 
    302    140   **) הוצאות נדחות -בניכוי 

          
  58,732    55,948    
          
          :חובנכיון בגין אגרות       *)
    7,807    12,172  סכום מקורי       
    7,058    11,669   שנצברההפחתה       
          
   503    749    
          

          :הוצאות נדחות בגין אגרות חוב    **)
    2,563    3,182  סכום מקורי       
    2,261    3,042  הפחתה שנצברה       
          
  140    302    
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  )המשך (אגרות חוב  -: 16באור 
  

  :תנאי הצמדה וריבית  .ה
  

 ונושאות ריבית 2002, אגרות החוב צמודות קרן וריבית למדד המחירים לצרכן בגין חודש ינואר  
אגרות החוב . בכל שנה,  במרס5-המשולמת ב) 5.68% -ריבית אפקטיבית ( 3.95%שנתית בשיעור 
 ).כולל (2010 ועד 2006 במרס של כל אחת מהשנים 5ים ביום  תשלומים שנתי5-עומדות לפרעון ב

  . פרעה החברה את תשלום הקרן הרביעי לבעלי אגרות החוב2009,  במרס5ביום 
  

) במאוחד. נ.ביחס לע(ין בבורסה יאגרות החוב רשומות למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב ושוו  .ו
  .ח" אלפי ש26,857לתאריך המאזן הינו 

  
  .לעיל' ז1 ראה באור -ין דירוג אגרות החוב לעני  .ז

  
  . 'א18 ראה באור -שעבודים   .ח

  
  

  הון עצמי  -: 17באור 
  

  הון המניות  .א
  מונפק ונפרע   רשום   
   בדצמבר31ליום    
   2008   2007   2008   2007  
  מספר המניות   
               

. נ.ע ח"ש 1 מניות רגילות בנות
  24,919,213   24,919,213   60,000,000   60,000,000   א"כ  

  
   ותשלום מבוסס מניותהקצאת אופציות  .ב

  
 אופציות בלתי 250,000 דירקטוריון החברה אישר ביצוע הצעה פרטית של 2006,  במאי14ביום   

כל אחת . נ.ח ע" ש1 מניות רגילות רשומות על שם בנות 250,000-סחירות הניתנות למימוש ל
מחיר .  ללא תמורה2006,  במאי23האופציות הוקצו ביום ). ניצע ה-להלן (ל "למשנה למנכ, בחברה

אולם באף מקרה מחיר , ח למניית מימוש אחת צמוד למדד" ש19המימוש שנקבע הינו סך של 
 12 אופציות תקופה של 125,000בגין : כדלקמן נקבעה בשלהתקופת הה. ח" ש19-המימוש לא יפחת מ
שבמהלכה תתגבש זכותו של הניצע )  המועד הקובע-להלן  (2006,  במאי14חודשים החל מיום 

 חודשים החל 12 האופציות הנותרות תקופה של 125,000בגין .  מניות מימוש125,000-לממשן ל
 125,000-מהחודש השלושה עשר לאחר מועד הקובע שבמהלכה תתגבש זכותו של הניצע לממשן ל

נקבעה החל מתום , יות המימושתקופת המימוש בקשר עם כל חלק ממנ. מניות מימוש נוספות
  . חודשים מהמועד הקובע ועד בכלל60תקופת ההקניה ועד חלוף 

  
תקופת , פי הסכם העסקתו-על. ל בחברה את התפטרותו"הגיש המשנה למנכ, 2007,  ביולי2ביום   

 125,000פקעו , ל"כתוצאה מהתפטרות המשנה למנכ.  יום90ההודעה המוקדמת בהסכם הינה בת 
 בגין האופציות שהבשילו רשמה . ואשר לא הגיעו לכדי הבשלה2006שר הוענקו לו בשנת א, אופציות

  .ח בדוחות הכספיים" אלפי ש53החברה הוצאות בסך 
  
  .'ה26 ראה באור –לגבי תוכנית אופציות לעובדים שאושרה לאחר תאריך המאזן   .ג

  
  

  שעבודים  -: 18באור 
  
 1שעבוד קבוע לטובת הנאמן על פקדון בסך : לית בלבדמובטחות בבטוחה סמ) 'גסדרה (אגרות חוב   .א

החברה תהיה רשאית לשעבד את נכסיה ללא הגבלה כלשהי ובכל דרגה . ח המופקד בידי הנאמן"ש
  .ללא צורך בהסכמת הנאמן, לרבות צורך הבטחת סדרות של אגרות חוב, שהיא

  
ו החברות שיעבד, ח" אלפי ש28,210 בסך תאגיד בנקאילצורך הבטחת התחייבויות חברות מאוחדות ל  .ב

וכן את הכספים שבפקדון ואת ת חוב ואגרבאמצעות חמש את הממסרים שלה בבנק המאוחדות 
 לקבלת ןאת זכויותיהכן שיעבדו החברות בשעבוד קבוע וראשון ללא הגבלה בסכום וחשבון הבנק 

  .סכוםכספים מהבנק בגין כרטיסי אשראי של לקוחות על ידי שטר משכון ללא הגבלה ב
  
ח רשמה החברה " אלפי ש18,034לצורך הבטחת התחייבות חברה מאוחדת לתאגיד בנקאי בסך   .ג

  .שעבוד קבוע על מכונת הדפוס ועל הזכויות הנובעות מביטוח הרכוש של המכונה
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  )המשך (שעבודים  -: 18באור 
  
 שיעבדו החברות ,ח" אלפי ש78,079 בנקאי בסך גידלצורך הבטחת התחייבות חברות מאוחדות לתא  .ד

וכן ,  בשיעבוד קבוע את הפקדונות שלהן בתאגיד הבנקאי,באמצעות שלוש אגרות חוב, המאוחדות
של כרטיסי האשראי המגיעים ושיגיעו והזכויות התשלומים , בשיעבוד קבוע ושוטף על כל הכספים

  .לתאגיד הבנקאי
רה המאוחדת זכויות כספים  שיעבדה החב,לצורך הבטחת התחייבויות חברה מאוחדת לחברת רכב  .ה

  .  רכבים באמצעות אגרת חוב19של 
  
לצורך הבטחת התחייבויות חברה מאוחדת לתאגיד בנקאי שעבדה החברה המאוחדת בשעבוד קבוע   .ו

החברה המאוחדת מנהלת , בהסכמת התאגיד הבנקאי. את כל המכונות והציוד שפורטו ברשימה
אגידים בנקאיים באופן שיבטיח את התחייבויותיה משא ומתן לרישום השעבוד כאמור גם לטובת ת

  .גם כלפיהם
  
בדרך של , לצורך הבטחת התחייבויות חברה מאוחדת לתאגיד בנקאי שעבדה חברה מאוחדת אחרת  .ז

החברה , בהסכמת התאגיד הבנקאי. ים-את זכויותיה בנכס מקרקעין שבבעלותה בבת, משכנתא
מור גם לטובת תאגידים בנקאיים באופן שיבטיח המאוחדת מנהלת משא ומתן לרישום השעבוד כא

  .את התחייבויותיה גם כלפיהם
  
  

  ערבויות והתקשרויות, תביעות תלויות  -: 19באור 
  
  התחייבויות תלויות ותביעות  .א

  
מ ומר ולדימיר " הכשרת הישוב תקשורת בע-בין בעלי השליטה בחברה , למיטב ידיעת החברה  .1

 בדוחות הכספיים 21תוארו בבאור , ככל שהם נוגעים לחברה, גוסינסקי היה סכסוך שפרטיו
  . להלן2בהקשר לסיום הסכסוך כאמור ראה סעיף , השנתיים הקודמים של החברה

  
 בין הכשרת הישוב המחזיקה 2008 , באוקטובר30 הושלם הסכם מיום 2008,  בדצמבר3ביום   . 2

 - בכ )הכשרה תקשורת - ןלהל(מ "במישרין ובעקיפין באמצעות הכשרת הישוב תקשורת בע
 27.19%-המחזיק בכ) וסינסקיג - להלן( מהון מניות החברה לבין מר ולדימיר גוסינסקי 61.74%

  : נקבעבין היתר, על פיו, מהון מניות החברה
   

ב "ליון דולר ארה מ10הלוואה בסך ) הבנק -להלן (מ "גוסינסקי קיבל מבנק הפועלים בע  ) א(
, "נון ריקורס"בתנאי  גה על כל מניות גוסינסקי בחברההמובטחת בשעבוד ראשון בדר

תוך שהכשרת הישוב מוותרת על זכות ,  שנים5 לפירעון בתוך ,ובערבות הכשרת הישוב
ההלוואה כאמור הנה . החזרה אל גוסינסקי במקרה שלא יפרע את ההלוואה כאמור

וד על קודמת של גוסינסקי מהבנק המובטחת בשעב" נון ריקורס"בנוסף להלוואת 
  .ב"ליון דולר ארה מ28-מניותיו בחברה שלמיטב ידיעת החברה יתרתה מסתכמת לכ

   
ד רם "עו - גוסינסקי מינה את בא כוח הכשרת הישוב, בהסכמת הכשרת הישוב והבנק  ) ב(

על ) הנאמנים -להלן (ד פנחס רובין כנאמנים משותפים "עו - כספי ואת בא כוחו
הזכות ) א: (והקנה להם באופן בלתי חוזר את, מניותיו בחברה המשועבדות לבנק

כל זכויות ) ב(; ולצורך כך להתקשר עם בנק השקעות, למכור את מניותיו בחברה
כל זכויותיו על פי הסכם בעלי המניות שבינו לבין הכשרה ) ג(ההצבעה שלו בחברה 

  ).הסכם בעלי המניות - להלן(תקשורת על תיקוניו 
 

ופן בלתי חוזר למינויים של הנאמנים ככונסי נכסים על גוסינסקי הסכים מראש בא  ) ג(
  .מניותיו בחברה על פי דרישת הבנק או דרישתם

  
נמסרו מכתבי התפטרות של כל הדירקטורים שמונו בהמלצת גוסינסקי לדירקטוריון   ) ד(

  .החברה
  

כי כל עוד גוסינסקי יהיה חייב , הכשרת הישוב והכשרה תקשורת התחייבו כלפי הבנק   )ה(
לבנק כספים בגין הלוואות שהעמיד לו הבנק בעבר ובגין ההלוואה לה ערבה הכשרת 

: ובכללן, אזי כל הזכויות וההתחייבויות של גוסינסקי על פי הסכם בעלי המניות, הישוב
תהיינה מוקנות , "Tag-Along" - וה"Drag-Along" -זכויות ה, זכות הסירוב הראשונה

  או למנהל מיוחד /או לנאמן ו/ס הנכסים ולכונגם , ללא כל מגבלה, בשלמותן
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  ערבויות והתקשרויות, תביעות תלויות  -: 19באור 
  
   )המשך (התחייבויות תלויות ותביעות  .א

  
על ידי בית משפט במסגרת מימוש , אם ימונה, או לכל בעל תפקיד אחר אשר ימונה/ו  

כשרת הישוב ה, כמו כן .חברה על מניותיו ב הבנקהשעבוד שיצר גוסינסקי לטובת
 למימוש הזכויות המוקנות התנגדשלא לוהכשרה תקשורת התחייבו כלפי הבנק 

-Drag" -ה, הסירוב הראשונהזכות : ובכללן , לגוסינסקי מכוח הסכם בעלי המניות
Along"וה - "Tag-Along" או /כונס הנכסים ועל ידי , כמפורט בהסכם בעלי המניות

ל תפקיד אחר אשר ימונה על ידי בית משפט או כל בע/או המנהל המיוחד ו/הנאמן ו
  .חברה על מניותיו ב הבנקבמסגרת מימוש השעבוד שיצר גוסינסקי לטובת

  
 -להלן (דירקטור בחברה מר יורי נחושתן שמונה לכהונתו על פי המלצת מר ולדימיר גוסינסקי   .3

ת פתיחה  לבית המשפט המחוזי תביעה בדרך של המרצ2008,  בינואר7הגיש ביום ) המבקש
שעיקריה ועיקרי תשובת החברה לטענות שהובאו בה , נגד מר עופר נמרודי ונגד החברה

 דחה 2008,  ביולי31ביום . של החברההקודמים  בדוחות הכספיים השנתיים 21פורטו בבאור 
  .וחייב את המבקש בתשלום הוצאות למר נמרודי ולחברה, בית המשפט את התביעה כאמור

  
לטענת התובעים . דת הוגשה תביעה ובקשה להכיר בה כתובענה ייצוגיתכנגד חברה מאוח  .4

הותירו את דמי המנוי החודשי שהן גובות ) שאינן בקבוצה(החברה המאוחדת וחברות אחרות 
. 2004-2007בין השנים . מ"מבלי להפחית ממנוי את הירידה בשיעור המע, ממנוייהם על כנו

ולכן התעשרו , מבלי ליידע את המנויים בדבר, דשיובכך הן למעשה העלו את מחיר המנוי החו
עוולו , הפרו את חובתן לנהוג בתום לב בקיום החוזה עם מנויהן, ולא במשפט כלפי המנויים

  .בעוולת גזל ובעוולות הטעייה ואי גילוי הקבועות בחוק הגנת הצרכן
  

, ח" ש17.75 של עומד על סך, הנזק שנגרם לתובעת הייצוגית שהייתה מנוייה של עיתון מעריב
הנזק המצרפי בתביעה הייצוגית אינו ניתן להערכה בשלב , כאשר על פי הנטען בכתב התביעה

  . בבית המשפט המחוזי במחוז המרכז2009,  במאי25ישיבת קדם משפט בתיק קבועה ליום  .זה
  

הגישה אחת הנתבעות בקשה לעכב את , לאחר הגשת הבקשה לאישור התביעה הייצוגית
 הגישו יתר הנתבעות ובתוכן החברה 2009 , במרס1ביום . בענה שהוגשה נגדההדיון בתו

תוך איחודה , א"המאוחדת בקשה להעביר את התובענה הייצוגית לבית המשפט המחוזי בת
הוגשה בקשה להארכת מועד להגשת , ובנוסף. עם תובענה ייצוגית קודמת שהוגשה בעניין זה

  .א"תובענה לבית המשפט המחוזי בתעד ולאחר מתן הכרעה להעברת ה, תגובתן
  

הבקשה לאישור התביעה , בהתבסס על דעת יועציה המשפטיים, לדעת הנהלת החברה
 החברה לא .כוייהיכייצוגית נמצאת בשלב מקדמי ולכן בשלב זה לא ניתן להעריך את ס

  . הפרישה בדוחות הכספיים בגין תביעה זו
  

דת בקשה לאישור תביעה ייצוגית בהתייחס  הוגשה כנגד חברה מאוח2006, בחודש דצמבר  .5
 שווי התביעה מוערך. ידי מחלקת המנויים של מעריב-לסטודנטים עלשהוצע למבצע מנויים 

, ברם כסעד עיקרי בכתב התביעה ובבקשה לאישורה כתובענה ייצוגית, ח" אלפי ש16,687 -בכ
ן מעריב בהתאם מבוקש לחייב את מעריב לספק לכל המנויים שהתקשרו איתה במבצע עיתו

  .לתנאי המבצע שהוצגו להם
  

ולאישור היועץ  לאישורו של בית המשפט שהועברבקשר לתביעה זו נחתם הסכם פשרה   
-ל פי ההסכם שתוקפו-על.  נדרש בהתאם לחוק התובענות הייצוגיותאשר ,המשפטי לממשלה

מנויים יהיו זכאים סטודנטים ,  לממשלה חודש מיום אישורו על ידי היועץ המשפטי24
לקבל את ,  הכלולים בקבוצה מסוימתוקרובים מדרגה ראשונה שגרו עמם בתקופת ההסכם

  .העיתון לפי התנאים שנקבעו בהסכם הפשרה
  

במסגרתו הוא אישר את הסכם ,  נתן בית המשפט המחוזי פסק דין2009,  בפברואר23ביום   
  .מ כדין" בתוספת מעוחייב את מעריב בגמול לתובע ושכר טרחה לבא כוחו, הפשרה כאמור

בין היתר בדרך של , על מעריב מוטל לפעול ליישומו של הסכם הפשרה, בהתאם לפסק  הדין  
ופניות פרטניות , )הדבר בוצע (פרסום מודעות על דבר קיומו של ההסדר בשני עיתונים יומיים

  .למי שהיו מנויים בעבר במבצע הסטודנטים נשוא התביעה
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   )המשך (התחייבויות תלויות ותביעות  .א

  
וצד נוסף על סך שלא )  נובוסטי-להלן (חברה מאוחדת הגישה תביעה כנגד נובוסטי נידיילי   .6

בגין התחייבות נובוסטי להעביר לה תמלוגים , ח ולמתן חשבונות" מליון ש3.3-יפחת מ
התביעה הוגשה בהליך של . של כל עיתוני נובוסטי ממחזור המכירות 3%חודשיים בשיעור של 

ח בגין הימנעות " מליון ש10נובוסטי והצד הנוסף הגישו תביעה שכנגד על סך של . בוררות
לאחר תאריך . מעריב מהעברת חומר ארכיון וחומר מערכת ובגין הפצת עיתונים מתחרים

בצרוף , ח" מליון ש2.66-כהמאזן התקבל פסק בורר לפיו נדחו טענות התובעים ונפסק סך של 
החברה המאוחדת הגישה בקשה לבית  .הפרשי הצמדה וריבית כחוק לטובת החברה המאוחדת

 בחודש .הגישה נובוסטי ערעור על פסק הבורר, במקביל. בוררההמשפט המחוזי לאישור פסק 
  . נדחה הערעור על פסק הבורר2009, מרס

  
הפסקת התקשרויות  ,לשון הרעבגין אחרות ת כנגד חברות מאוחדות הוגשו תביעות משפטיו  .7

   .הפרות הסכמיםו
  

נכללה בדוחות הכספיים , ח" אלפי ש45,267-בגין התביעות שהוגשו נגד החברות בסך של כ  
ידי הנהלות -כפי שנקבע על, ח"אלפי ש 3,800-הפרשה התואמת את הסכום בסיכון בסך של כ

  .בהתחשב בכיסוי הביטוחיובהסתמך על יועציה המשפטיים החברות המאוחדות 
  
  ערבויות  .ב

  
. ח" אלפי ש364 בסך של 2008,  בדצמבר31חברות מאוחדות נתנו ערבויות אחרות המסתכמות ליום   

  .חברות מאוחדות ערבות לחברות מאוחדות בגין חשבונותיהן בבנקים ללא הגבלה בסכום, כמו כן
  
  אשראי דקומנטרי  .ג

  
 אלפי 5,262ל באמצעות אשראי מתאגיד בנקאי בסך "בחוחברה מאוחדת התחייבה כלפי ספקים   

  .ח"ש
  
  התקשרויות  .ד

  
  .הצמודים ברובם למדד, חברות מאוחדות התקשרו בהסכמי שכירות ארוכי טווח  . א  )1

  
פי דמי השכירות התקפים -להלן פירוט יתרות דמי השכירות החזויים המחושבים על   . ב

  :מי שכירות אלה ואשר נובעים מהסכ2008,  בדצמבר31ליום 
  

    

בגין הסכמי 
שכירות 

תקפים ליום 
 בדצמבר 31

2008  

  
  
  
  

בגין הסכם 
שכירות 
שנחתם 

לאחר תאריך 
  המאזן 

  ח"אלפי ש    
         

  8,410    6,283    שנה ראשונה
  6,073    3,520    שנה שניה

  3,217    665    שנה שלישית
  3,055    503    שנה רביעית
  503    503    שנה חמישית

          
    11,474    21,258  
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   )המשך (התקשרויות  .ד

  
היה הענקת זכות ' ח1 האם כמתואר בביאור הלחבר" בית מעריב"תנאי למכירת נכס   . ג

שכירות בלתי מוגנת בחלקים אשר אינם כלולים בחלקות המשנה המושכרות בנכס 
עה חודשים ומתן אופציה להאריך את השכירות לתקופה של עשרים וארב, למוכרים

דמי השכירות החודשיים . עשר חודשים כל אחת-בשתי תקופות נוספות של שניים
ר משרדים בשטח "מ לכל מ"ח בתוספת מע"בתקופת השכירות יהיו שלושים וחמישה ש

  . החל משנת השכירות השניה, והם יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן, המושכר
  
- להלן  ( National Geographic Society התקשרה חברה מאוחדת עם 1998,  בספטמבר3ביום   )2

NGS( ,לפיו , 1998,  בינואר1- בהסכם שנכנס לתוקפו ב,ב"תאגיד ללא כוונת רווח הפועל בארה
NGSיאוגרפיק בשפה ' מעניקה לחברה זכיון בלעדי להפקה ולהפצה של כתב העת נשיונל ג

לאחר , 2002,  בדצמבר31-עד ל,  של ההסכם היתה לחמש שניםתקופה הראשונה ה.העברית
כפי שנקבע בהסכם בין הצדדים ועמדה , שהחברה עמדה בהיקף המכירות המינימלי הנדרש

 31-דהיינו עד ל, חודש ההסכם לחמש שנים נוספות, NGS-בכל התחייבויותיה הכספיים ל
  .פות חודש ההסכם לחמש שנים נוס2007 בסוף שנת .2007, בדצמבר

  
 עבור זכויות ושירותים סכום שלא יעלה על NGS -על החברה לשלם ל, במסגרת ההסכם  

כמו .  אלפי דולר לחודש8.5-נכון לתאריך המאזן משלמת החברה סך של כ.  דולר לחודש42,200
 7%- עד ל3.5% תמלוגים בשיעורים שבין 1999משלמת החברה המאוחדת החל משנת , כן

.  אלפי דולר לשנה100אך לא פחות מסכום מינימלי של , דר בהסכםנטו כפי שהוג, מההכנסה
אלא אם כן אחד ,  ההסכם יוארך אוטומטית לתקופות של חמש שנים נוספות2007לאחר שנת 

בכל עת , ההסכם יכול לבוא לידי סיומו, למרות האמור לעיל .הצדדים יודיע בכתב על ביטולו
  .בהסכמה הדדית

  
פעילות זו .  רכשה החברה את פעילות ספריית מעריב2003באפריל  ,במסגרת מכירת הד ארצי  )3

ל "לות למו"לפיו הועברה פעילות המו, )ל" המו-להלן (ל בתחום הספרים "כוללת הסכם עם מו
הפצה ולוגיסטיקה של הכותרים , ייצור, ל יעניק שרותי הפקה"המו.  שנים5לתקופה של 

מ עם הסופר או "והיא זו שתנהל את המון בלבד "מפיק ויחצ, והחברה תעסיק עורך ראשי
התמורה שתקבל החברה הינה עמלת .  כותרים80- ל50בשנה אחת יוצאו לאור בין . המתרגם

, במסגרת ההסכם, כמו כן. הפצה בשיעור מהפדיון וכמו כן נקבע תשלום מינימלי שנתי מובטח
קשרות הוא יוחזר ף תקופת ההתובסו, ל בשיטת קונסיגנציה"מלאי הספרים הקיים הועבר למו

  .אליה בדרך של ספרים חדשים או בשווה כסף
  

כאשר , בשנת הדוח הגיעו הצדדים להסכם לפיו יוארך ההסכם המקורי בחמש שנים נוספות  
על הפסקת ) בדואר רשום(לכל צד הזכות להפסיקו בדרך של שליחת הודעה כתובה 

  . ם שליחת ההודעה חודש מיו12תקופת ההתקשרות תסתיים . ההתקשרות בין הצדדים
  

אישרה אסיפה כללית מיוחדת את התקשרות החברה בהסכם העסקה , 2003 בינואר 7בתאריך   )4
התקשרות החברה . ר הדירקטוריון"ל החברה המכהן גם כיועץ ועוזר מיוחד ליו"של מנכ

תנאי העסקה אשר . 2002 ,תוארה באופן מפורט בדיווחים מיידים של החברה מחודש דצמבר
במשך תקופת . ח" אלפי ש85בסך ) ברוטו(משכורת חודשית , כוללים בין היתר, אמוראושרו כ

 מתוך הרווח השנתי של 3%ל למענק שנתי ברוטו בשיעור של "ההעסקה יהא זכאי המנכ
זכאי , כמו כן. פי הדוחות הכספיים המבוקרים של החברה-על, החברה לפני מס ולפני המענק

מקובל לעובדים בכירים והחזר הוצאות כפי שתואר ל להפרשות סוציאליות כפי ש"המנכ
  . בדיווחים המיידיים

כי הוא , מיוזמתו, ר הדירקטוריון" ויועץ ועוזר מיוחד ליול"מנכה הודיע 2007, דצמברבחודש 
דהיינו ויתור על ,  על ידי החברה המשולמת לות מסכום המשכורת החודשי75%מוותר על 

 .2008,  חודשים החל מחודש פברואר12ת למשך ח וזא" אלפי ש63.75קבלת תשלום של 
ראה  (2009,  בדצמבר31ל את תקופת הויתור עד לתאריך " האריך המנכ2009, בחודש מרס

  .עסקה תישמרנה ללא שינויהפי הסכם ה-ל על"יתר זכויותיו של המנכ ). להלן'ב26באור 
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  )המשך (תהתקשרויו  .ד
  

קרן הון , במסגרת דוח על השינויים בהון העצמי, החברה רשמה בתקופת הדוח, בהתאם לכך  
  . ח" אלפי ש676מפעולות עם בעל שליטה בסך 

  
אישרה אסיפה כללית מיוחדת את התקשרות החברה בהסכם העסקה , 2004,  ביוני29בתאריך   )5

תנאי ההעסקה אשר אושרו . 2004, טובר באוק1ר דירקטוריון החברה בתוקף מיום "של סגן יו
 6ח וגמול תפקיד בסך " אלפי ש52בסך ) ברוטו(משכורת חודשית , כוללים בין היתר, כאמור
ר דירקטוריון החברה להפרשות סוציאליות כפי שמקובל "כן זכאי סגן יו. ח לחודש"אלפי ש

, ר הדירקטוריון"יו הודיע סגן 2007,  במאי27בתאריך . לעובדים בכירים והחזר הוצאות
 1יום השכר המשולם לו על ידי החברה החל מהוא מוותר על עד להודעה חדשה כי , מיוזמתו

  .בחברהמכהונתו ר הדירקטוריון " סגן יו התפטר2008,  בחודש דצמבר.2007, ביוני
  
לתקופה , כעסקת מסגרת,  אישרה האסיפה הכללית את התקשרות החברה2005, בחודש יוני  )6

בפוליסות ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה , ם ממועד האישורבת עשר שני
לחברה האם ולחברות מאוחדות אחרות שלה וכן אישרה את החלת , המשותפת לחברה

. או דירקטורים בחברה/פוליסת הביטוח האמורה אף על בעלי עניין שהינם נושאי משרה ו
את התקשרות החברה , לי מניות החברה אישרה אסיפה כללית של בע2008,  בינואר22ביום 

במסגרת פוליסה קבוצתית במסגרת , 2007בפוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה לשנת 
בסך של ) מופחתת( עלות שנתית -  ואושר חלקה של החברה בפרמיה."הכשרת הישוב"קבוצת 
  ). של קבוצת הכשרת הישוב דולר58,000מתוך ( דולר 19,430

 אישרה האסיפה הכללית את התקשרות החברה בפוליסת ביטוח 2008, אוגוסטבחודש   
על דירקטורים החברה שאינם מכהנים כדירקטורים . 2008 לשנת ונושאי משרהדירקטורים 

  .  ח" אלפי ש22,505בסך של ) פרמיה( בעלות שנתית האםבחברת 
  
  .להלן' ד1 ראה באור -בקשר להסכם שנחתם עם תאגיד בנקאי   )7

  
  

  מכשירים פיננסיים  -: 20באור 
  

  גורמי סיכון פיננסיים  
  

לרבות סיכון מטבע וסיכון (סיכוני שוק : כגון, פעילויות החברה חושפות אותה לסיכונים פיננסיים שונים  
תוכנית ניהול הסיכונים של החברה מתמקדת . סיכון אשראי וסיכון בגין שינויים במחירי חומרי גלם, )ריבית

  .השפעות שליליות אפשריות על הביצועים הפיננסיים שלהבפעולות לצמצום למינימום 
  

  .ידי הדירקטוריון-החברה בהתאם למדיניות שאושרה עלהנהלת ניהול הסיכונים מבוצע על ידי   
  

  סיכון שוק  .א
  

   למדדוהצמדה  שער חליפיןסיכון   .1
  

בעיקר החברה חשופה לסיכונים הנובעים משינויים בשערי החליפין של מטבע חוץ הנובעים   
כן חשופה . מהעובדה כי מחירם של חלק מחומרי הגלם הנרכשים על ידה נקובים במטבע חוץ

החברה לסיכונים הנובעים מעליית מדד המחירים לצרכן ושערי מטבע בשל קיום עודף 
  .התחייבויות צמודות למדד או למטבע חוץ על נכסים צמודים למדד או למטבע חוץ

  
  סיכון ריבית  .2

  
לסיכון בגין שינויים בריבית השוק הנובע מהלוואות לזמן ארוך שהתקבלו ה החברה חשופ  

  .משתנהנושאות ריבית 
  

  נזילותסיכון   .ב
  

, מטרת הקבוצה היא לשמר את היחס הקיים בין קבלת מימון מתמשך לבין הגמישות הקיימת  
  . ם ואגרות חובהלוואות מבנקי, באמצעות שימוש במזומנים ובניירות ערך סחירים כנגד משיכות יתר
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  )המשך( מכשירים פיננסיים  -: 20באור 
  

  )המשך (נזילותסיכון   .ב
  

פי התנאים החוזיים -על, של קבוצות מכשירים פיננסייםזמני הפרעון הטבלה שלהלן מציגה את   
  .בסכומים לא מהוונים

  
  8200,  בדצמבר31ליום 

  

   
שנה 
  ראשונה

 שנה 
   שנייה

שנה 
  שלישית

שנה 
  רביעית

שנה 
  חמישית

 שנה 
שישית 
  כ"סה   ואילך

  ח"אלפי ש   
               

              התחייבויות פיננסיות
               

אשראי מתאגידים 
  133,108  -  -  -  -  - 133,108   בנקאיים  

  136,022  -  -  -  -  - 136,022   זכאים וספקים
                 

                 :הלוואות לזמן ארוך
יתרות שקליות   

  7,530  1,207  -  -  -  -  6,323   צמודות
יתרות שקליות לא   

  28,706  -  -  -  14,431  3,590  10,685   צמודות
                 
  63,666  -  -  -  -  31,833  31,833   אגרות חוב  
                 
   317,971 35,423  14,431  -  -  1,207  369,032  
  
  

  7200,  בדצמבר31ליום 
 

   
שנה 
  ראשונה

 שנה 
   שנייה

שנה 
  שלישית

שנה 
  רביעית

שנה 
  חמישית

 שנה 
שישית 
  כ"סה   ואילך

  ח"אלפי ש   
                    

                   התחייבויות פיננסיות
                    

אשראי מתאגידים 
 226,619   -  -  -  -  - 226,619       בנקאיים 

 106,872   -   -   -   -   - 106,872   אים וספקיםזכ
                      

                      :הלוואות לזמן ארוך
  יתרות שקליות   

  19,919   1,257   -  -  -   6,049  12,613        צמודות
 יתרות שקליות לא   

  23,618   -  -  -  -  6,879  16,739       צמודות 
                      
  64,131   -  -  -   21,377   21,377  21,377   אגרות חוב  
                      
   384,220 34,305   21,377   -  -   1,257   441,159 
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  )המשך( מכשירים פיננסיים  -: 20באור 
  

  סיכון אשראי  .ג
  

ריית לחברה קיימת מדיניות על מנת להבטיח שמכירות של מוצריה מבוצעות ללקוחות שלהם היסטו  
  .המכירות מתבצעות במזומן או באמצעות המחאות לגביה וכרטיסי אשראימרבית . אשראי נאותה

  
להערכת החברה סיכון . המזומנים ושווי המזומנים של החברה מופקדים בתאגידים בנקאיים בישראל  

הכנסותיה של החברה מתקבלות ממספר רב של לקוחות ואין לה . האשראי בגין יתרות אלה קלוש
הנהלת החברה עוקבת באופן שוטף אחר חובות לקוחותיה ובמידת הצורך . ות בלקוח זה או אחרתל

  .נרשמת הפרשה לחובות מסופקים בגין חובות שלדעת ההנהלה גבייתם מוטלת בספק
  
  שווי הוגן של מכשירים פיננסיים  .ד

  
ניירות , שווי מזומניםמזומנים ו, בין היתר, לחברה ולחברות מאוחדות שלה נכסים פיננסיים הכוללים  

אשראי , בין היתר, וכן התחייבויות פיננסיות הכוללות לקוחות וחייבים ויתרות חובה, ערך סחירים
בספרים הערך אשר , ספקים ונותני שירותים וזכאים ויתרות זכות, לזמן קצר מתאגידים בנקאיים

  .רוב לשווי ההוגן שלהםימהווה ק
  

המוצגים בדוחות , ם והשווי ההוגן של מכשירים פיננסייםהטבלה שלהלן מפרטת את הערך בספרי  
  :פי השווי ההוגן-שלא על, הכספיים

  
  2007,  בדצמבר31   2008,  בדצמבר31      

      
ערך 
   שווי הוגן   בספרים

ערך 
  שווי הוגן   בספרים

  ח"אלפי ש      
                 

                 נכסים פיננסיים
  746  746  365  365   )2(   הלוואות לזמן ארוך

  5,670  4,808  -  -   )1(    לא סחירותאגרות חוב
              
  6,416  5,554  365  365      כ"סה
              

              התחייבויות פיננסיות
  19,586  19,525  7,379  9,147   )4(   הלוואות  לזמן ארוך בריבית קבועה 

  21,882  21,895  24,894  24,894   )3(    בריבית משתנהלזמן ארוךהלוואות 
  57,004  55,948  26,857  58,732   )1(   אגרות חוב

              
  98,472  97,368  59,130  92,773      כ"סה

  
  .השווי ההוגן מבוסס על מחירים מצוטטים בשוק פעיל לתאריך המאזן  )1(

  
 הנוכחי של תזרימי שווין ההוגן של הלוואות לזמן ארוך שניתנו מבוסס על חישוב הערך  )2(

  .המזומנים לפי שיעור ריבית המקובל להלוואה דומה בעלת מאפיינים דומים
  

  .הערך בספרים מהווה קירוב לשווי ההוגן  )3(
  

השווי ההוגן של הלוואה לזמן ארוך שהתקבלה הנושאת ריבית קבועה מבוסס על חישוב   )4(
בל להלוואה דומה בעלת מאפיינים הערך הנוכחי של תזרימי המזומנים לפי שיעור ריבית המקו

  .דומים
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  )המשך (מכשירים פיננסיים  -: 20באור 
  

   לזמן ארוךמכשירים פיננסייםתנאי הצמדה של   .ה
  
  2007,  בדצמבר31ליום   2008,  בדצמבר31ליום    

   

צמודות 
למדד 

המחירים 
  לצרכן

במטבע 
חוץ או 

בהצמדה 
  *)אליו 

באירו או 
בהצמדה 
  אליו

ללא 
  כ"סה  הצמדה

צמודות 
למדד 

המחירים 
  לצרכן

במטבע 
חוץ או 
בהצמדה 

  *)אליו 

באירו או 
בהצמדה 
  אליו

ללא 
  כ"סה  הצמדה

  ח"אלפי ש   
                       רכוש

                       
  104,997  104,815  -  182  -  2,845  2,815  -  30  -   מזומנים ושווי מזומנים

  48,189  48,189  -  -  -  8,909  8,909  -  -  -   השקעות לזמן קצר
  146,173  146,173  -  -  -  123,445  123,445  -  -  -   לקוחות

  3,585  3,164  -  131  290  3,737  3,409  -  -  328   חייבים ויתרות חובה
 לזמן ארוך השקעות אחרות

  5,554  -  -  4,808  746  365  11  -  -  354   )כולל חלויות שוטפות(
                       
   682  30  -  138,589  139,301  1,036  5,121  -  302,341  308,498  
                       

                       התחייבויות
                       

אשראי לזמן קצר 
  226,619  226,619  -  -  -  133,108  130,519  -  3  2,586   מתאגידים בנקאיים
התחייבויות לספקים 

  49,857  33,628  2,885  13,344  -  78,728  39,341  6,050  33,337  -   רותיםיולנותני ש
  43,895  41,630  -  -  2,265  43,014  40,781  -  -  2,233   זכאים ויתרות זכות

  התחייבויות לזמן ארוך 
  98,419  22,395  -  -  76,024  93,416  26,644  -  -  66,772   )כולל חלויות שוטפות(  
                       
   71,591  33,340  6,050  237,285  348,266  78,289  13,344  2,885  324,272  418,790  
  
  .ב"בעיקר דולר ארה  *)
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  )המשך (מכשירים פיננסיים  -: 20באור 
  

  מבחני רגישות בגין שינוי בגורמי שוק  .ו
  

   
  ישות לשינוייםמבחן רג

  בשיעורי ריבית

   
עליית ריבית 

   5%של 
ירידת ריבית 

  5%של 
  ח"אלפי ש   
        

        השפעת השינויים על ההון העצמי
        

2008   6,526   )6,526(  
        

2007   11,331   )11,331(  
        
  

   
מבחן רגישות לשינויים בשער 

  החליפין של הדולר

   
ח "שעעליית 
   5%של 

 ח"שעת יריד
  5%של 

  ח"אלפי ש   
        

        השפעת השינויים על ההון העצמי
        

2008   1,666    )1,666(  
         

2007   411    )411(  
        
  

   
מבחן רגישות לשינויים במדד 

  המחירים לצרכן

   
  עליית מדד 

   1%של 
  ירידת מדד 

  1%של 
  ח"אלפי ש   
        

        השפעת השינויים על ההון העצמי
        

2008   709   )709(  
        

2007   773   )773(  
  

השינויים שנבחרו במשתני הסיכון הרלוונטיים נקבעו בהתאם להערכות ההנהלה לגבי שינויים 
  .אפשריים סבירים במשתני סיכון אלה

  
החברה ביצעה מבחני רגישות לגורמי סיכון שוק עיקריים שיש בהם כדי להשפיע על תוצאות 

או השינוי /ומבחני הרגישות מציגים את הרווח או ההפסד . המצב הכספי המדווחיםהפעולות או 
עבור כל מכשיר פיננסי בגין משתנה הסיכון הרלוונטי שנבחר עבורו נכון לכל מועד , בהון העצמי

בחינת גורמי הסיכון נעשתה על בסיס מהותיות החשיפה של תוצאות הפעולות או המצב . דיווח
  .ם סיכון בהתייחס למטבע הפעילות ובהנחה שכל שאר המשתנים קבועיםהכספי בגין כל גור

  
  .בהלוואות לזמן ארוך בריבית קבועה לא קיימת לקבוצה חשיפה בגין סיכון ריבית

  
מבחן הרגישות לסיכון ריבית התבצע רק על הרכיב המשתנה , בהלוואות לזמן ארוך בריבית משתנה

  .בריבית
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  סעיפי דוחות רווח והפסדפירוטים נוספים ל  -: 21באור 
  

     
  לשנה שהסתיימה ביום 

   בדצמבר31
     2008   2007  
  ח"אלפי ש    
       מכירות נטו  .א
         
  429,340   347,603  מכירת עיתונים ומגזינים  
  42,655   47,364  עבודות דפוס  
  2,468   3,335  נייר  
  8,388   5,829  אחרות  
         
    404,131   482,851  
         
       עלות המכירות  .ב
         
  125,020   109,462  חומרים   
  169,539   166,280  שכר עבודה ונלוות  
  23,484   23,353  פחת  
  57,376   44,827  הוצאות ייצור אחרות  
         
    343,922   375,419  
         
  3,224   3,253   ובתהליךתוצרת גמורה קיטון במלאי   
         
    347,175   378,643  
         
       הוצאות מכירה ושיווק  .ג

         
  55,503   55,645  מפיצי עיתונים ועמלות מכירה, שכר  
  16,676   11,089  פרסום וקידום מכירות  
  24,068   21,589  אריזה ומשלוח  
  2,396   2,433  פחת  
  7,918   7,425  ל"החזקת כלי רכב ואש  
  3,583   3,408  אחרות  
         
    101,589   110,144  
         
       הוצאות הנהלה וכלליות  .ד

         
  25,546   23,570  שכר ונלוות   
  6,877   5,322 פחת והפחתות  
  5,112   7,895   ואבודיםחובות מסופקים  
  25,531   27,414  אחרות  
         
    64,201   63,066  
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  )המשך (ווח והפסדפירוטים נוספים לסעיפי דוחות ר  -: 21באור 
  

     
  לשנה שהסתיימה ביום 

   בדצמבר31
     2008   2007  
  ח"אלפי ש    
         
       הכנסות מימון  .ה
  4,182   3,562  בגין פקדונות בתאגידים בנקאיים  
  9,063   -  רווח מניירות ערך סחירים  
  1,420   522  הפרשי שערבגין   
  403   183  פייםבגין אשראי לזמן קצר ושחיקת פריטים כס  
         
    4,267   15,068  
         
       הוצאות מימון  .ו

  -   5,608  הפסד מניירות ערך סחירים  
  4,996   5,932  בגין אגרות חוב  
  3,055   1,899  בגין התחייבויות לזמן ארוך  
  13,720   14,148  בגין אשראי לזמן קצר ושחיקת פריטים כספיים  
         
    27,587   21,771  
         
       הכנסות אחרות  .ז

  1,705   -  הכנסות מתמלוגים בגין שנים קודמות  
  147   220  נטו, דירה ושונות-שכר  
         
    220   1,852  
         
       הוצאות אחרות  .ח
  2,430   -  הפחתת השקעות בחברות אחרות  
  2,345   464  הוצאות מיוחדות בגין פיטורי עובדים  
         
    464   4,775  

  
  

  מסים על ההכנסה  -: 22באור 
  
   על חברות הקבוצהחוקי המס החלים  .א

  
  1985-ה"התשמ, )תיאומים בשל אינפלציה(חוק מס הכנסה 

 
רכי מס כשהן מותאמות לשינויים במדד המחירים ונמדדות התוצאות לצ 2007 עד לתום ,חוקהפי -על  

   .לצרכן
  

-ה"התשמ, )תיאומים בשל אינפלציה(תיקון לחוק מס הכנסה  התקבל בכנסת 2008, בחודש פברואר  
 נמדדות התוצאות 2008החל משנת .  ואילך2008 המגביל את תחולתו של חוק התיאומים משנת 1985

לצרכי מס בערכים נומינליים למעט תיאומים מסוימים בגין שינויים במדד המחירים לצרכן בתקופה 
את ביטול התוספת והניכוי בשל , בין היתר, וק כוללהתיקון לח. 2007,  בדצמבר31שעד ליום 

  .2008אינפלציה והניכוי הנוסף בשל פחת החל משנת 
  

  1969-ט"התשכ, )מסים(חוק עידוד התעשייה   
  

-ט"התשכ, )מסים(עידוד התעשיה כמשמעותן בחוק " חברות תעשייתיות"חלק מחברות הקבוצה הן   
לגבי ציוד המשמש בפעילות ,  בשיעורים מוגדליםבתוקף מעמד זה הן זכאיות לניכוי פחת. 1969

  . חוק התיאומיםחכפי שנקבע בתקנות מכ, תעשיה
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  )המשך( מסים על ההכנסה  -: 22באור 
  

  )המשך ( על חברות הקבוצהחוקי המס החלים  .א
  

  הפסדי הון/רווחי  
  

מס , )הרפורמה חוק -להלן  (2003-ב"התשס, )132' מס(פי הוראות החוק לתיקון פקודת מס הכנסה -על  
וזאת במקום שיעור , 2003,  בינואר1 חל על רווחי הון הנצמחים החל מיום 25%בשיעור מופחת חשל 

שיעור המס המופחת יחול רק על , במכירת נכסים שנרכשו לפני תחילת חוק הרפורמה. המס הרגיל
בע חוק קו, כמו כן. אשר יחושב בהתאם לקביעת החוק, מרכיב הרווח שנצמח לאחר החלת החוק

. הרפורמה כי הפסדי הון מועברים לצורכי מס יהיו ניתנים לניצול כנגד רווחי הון ללא מגבלת זמן
חוק הרפורמה גם מסדיר את האפשרות לקיזוז הפסדי הון ממכירת נכסים מחוץ לישראל כנגד רווחי 

  .הון בישראל
  

  שיעור המס החלים על ההכנסות של חברות הקבוצה  .ב
  

, 2004-ג"התשס, ) והוראת שעה140' מס( התקבל בכנסת תיקון פקודת מס הכנסה 2004בחודש יוני   
-ה"התשס, )147' מס(החוק לתיקון פקודת מס הנסה , התקבל בכנסת חוק נוסף, 2005,  ביולי25וביום 

שנת : כי שיעור מס החברות יופחת בהדרגה לשיעורי המס הבאים, בין היתר,  אשר קובעים2005
 - 2009שנת , 27% - 2008שנת , 29% - 2007שנת , 31% - 2006שנת , 34% - 2005שנת , 35% - 2004
   .25% - ואילך 2010שנת , 26%

  
  הפסדים וניכוי לצורכי מס להעברה לשנים הבאות  .ג
  

ח "מליון ש 67- בכ2008,  בדצמבר31ההפסדים לצורכי מס המועברים לשנים הבאות הסתכמו ליום   
) 4(-ו) 1('דראה , באשר למסים נדחים בגין הפסדים להעברה( אוחדח במ" שוןמלי 353-בחברה ובכ

  ).להלן
  
  מסים נדחים  .ד
  

  להלן פירוט ההרכב והתנועה בסעיפי המסים הנדחים  .1
  

                    

   
בגין 
  חופשה

התחייבויות 
בשל סיום 
-יחסי עובד

  נטו ,מעביד

בגין 
נכסים 
 קבועים
  בני פחת

בגין 
ניכויים 

והפסדים 
לצורכי 
   מס

בגין 
סעיפים 
מאזניים 
 הכל-סך  אחרים

  ח"אלפי ש  
               

  יתרה ליום
  -  15,646  18,930 )45,434(   8,340  2,518  2007,  בינואר1  
               

רווח   לדוחזקיפה
  -  7,630  )7,804(  )35(   508  )299(  והפסד 

               
  יתרה ליום

  -  23,276  11,126 )45,469(   8,848  2,219  2007,  בדצמבר31  
               

רווח   לדוחזקיפה
  -  )4,323(  2,179  2,481   )207(  )130(  והפסד 

               
  יתרה ליום

  -  18,953  13,305 )42,988(   8,641  2,089  2008,  בדצמבר31  
  
ורי המס הצפויים לחול בעת שיע (26%-25% מס של יהמסים הנדחים מחושבים לפי שיעור  .2

  ).המימוש בהתבסס על חוקי המס שהיו בתוקף בתאריך המאזן



  מ"מעריב החזקות בע
  מאוחדיםה ות הכספייםבאורים לדוח

  
  

  -  50  -

  )המשך ( על חברות הקבוצהמסים על ההכנסה  -: 22באור 
  

  )המשך (מסים נדחים  .ד
  
ח " שמליון 69-בדוחות הכספיים המאוחדים לא נכללו מסים נדחים נוספים בחובה בסך של כ  .3

ח " שמליון 17-ובדוחות הכספיים של החברה בסך של כ, )ח" שיוןמל 55- כ2007,  בדצמבר31(
בגין הפסדים מועברים לצורכי מס הכנסה ובגין הפרשים , )ח" שמליון 13-כ 2007,  בדצמבר31(

  .בעיתוי זקיפתן של הכנסות והוצאות בספרים ולצורכי מס
  

בניכוי כהוצאה להלן סכומי ההתאמה של חלק מהרכוש הקבוע בר פחת שהפחתתו לא תותר   .4
  :לצורכי מס ושבגינו נקבע שאין צורך ליצור עתודה למסים נדחים

    
   בדצמבר31  
  2008    2007  
  ח"אלפי ש  
         

  6,899   5,445  יתרה לתחילת התקופה 
  )1,454(   588  נטו,  בתקופת הדוחשינוי

          
  6,033   5,445  

  
 אילו כל ההכנסות היו מתחייבות במס לפי השיעורים להלן מובא תיאום בין סכום המס שהיה חל  .ה

  :לבין סכום המס שנזקף בדוח רווח והפסד לשנת הדוח, הרגילים החלים
    

  
   לשנה שהסתיימה ביום

   בדצמבר31
  2008   2007  
  ח"אלפי ש  
          

התאמה בין המס התיאורטי על הרווח לפני מס לבין הוצאות המס 
       :שנכללו בספרים

          
  )78,433(   )131,887(  הפסד לפני מסים על ההכנסה כמדווח בדוחות רווח והפסד 

          
  29%   27%  שיעור המס החל 

          
  )22,746(   )35,609(   לשנה בגין הפסדחסכון במס תיאורטי

          
       : בגין)חסכון במס(מס 

          
  1,966   1,503  הוצאות שאינן מותרות

  )134(   )36(  הכנסות פטורות
הפרשים בעיתוי ושינויים בהפסדים להעברה לצרכי מס בגינם לא 

  20,751   33,798  נרשמו מסים נדחים 
הפרשים במדידת נכסים והתחייבויות לצרכי מס ולצרכי הדוחות 

  163   344  המותאמים
          
  -  -  
      

  -  -   שיעור מס אפקטיבי
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  )המשך (ות הקבוצה על חברמסים על ההכנסה  -: 22באור 
  

  שומות מס  .ו
  

  שומות מס סופיות
  

   .1999לחברה שומות סופיות עד וכולל שנת המס   
  

 עד -חברה מאוחדת אחת , 1993 חברות מאוחדות קיבלו שומות מס סופיות עד וכולל שנת המס שתי  
ית עד חברה מאוחדת שליש, 1999 עד וכולל שנת המס -חברה מאוחדת שניה , 2000וכולל שנת המס 

 בקבוצה שש חברות .1994 ושתי חברות מאוחדות עד וכולל שנת המס 1995וכולל שנת המס 
  .מאוחדות אשר טרם הוצאה להן שומה מאז הקמתן

  
, 2004 לפקודת מס הכנסה דוחות החברה והחברות המאוחדות לשנים עד וכולל 145פי סעיף -על  

  .מס הכנסהבכפוף לתנאים הקבועים בפקודת , נחשבים כשומה סופית
  

  
   למניההפסד  -: 23באור 

  
   בדצמבר31לשנה שהסתיימה ביום   
  2008  2007  

  

  כמות 
מניות 
  משוקללת

הפסד 
המיוחס 

לבעלי מניות 
 של החברה

  כמות 
מניות 
  משוקללת

הפסד 
המיוחס 

לבעלי מניות 
 של החברה

  ח"אלפי ש  
            
            

  )78,397(   24,919  )131,817(   24,919  כמות המניות וההפסד
  

  
  עסקאות ויתרות עם צדדים קשורים ובעלי עניין  -: 24באור 

  
מתקשרות עם בעלי עניין וצדדים קשורים במהלך הרגיל של החברה והחברות המאוחדות שלה   .א

שכירת ,  חוצותלוטקבלת שירותי שי, בעסקאות למתן שירותי פרסום ודפוס, עסקיהן ובתנאי שוק
העסקאות אינן משפיעות באופן . תפות בהוצאות בגין שירותים שונים ואירוח במלונותהשת, נכסים

  .רכושה או התחייבויותיה, מהותי על רווחיות החברה
  

ראה . ין מפורטות בדוחות הכספיים ובבאורים הנלווים להםייתרות עם צדדים קשורים ובעלי ענ  .ב
  .16-ו, 14 ,13, 6באורים 

  
כללו סכומים המתייחסים לעסקאות עם צדדים קשורים ובעלי עניין כדלקמן בדוחות רווח והפסד נ  .ג

  ):להלן' פרט לאמור בסעיף ד(
  

  :בדוחות רווח והפסד מאוחדים  
  

  
   לשנה שהסתיימה ביום

   בדצמבר31
  2008   2007  
  ח"אלפי ש  
       

  1,259   451  הכנסות ממכירות 
  )4,323(   )2,243(  עלות המכירות 

  )1,003(   )993( *)מכירה והנהלה הוצאות 
  -   )134(  הוצאות מימון

  
  .להלן' למעט הסכומים המנויים בסעיף ד  *)



  מ"מעריב החזקות בע
  מאוחדיםה ות הכספייםבאורים לדוח

  
  

  -  52  -

  )המשך (עסקאות ויתרות עם צדדים קשורים ובעלי עניין  -: 24באור 
  
  הטבות לצדדים קשורים ובעלי עניין  .ד
  

  :בדוחות רווח והפסד מאוחדים  
   בדצמבר31לשנה שהסתיימה ביום   
  2008   2007  

  
 מספר
  ח"אלפי ש   אנשים

 מספר
 ח"אלפי ש   אנשים

           
           יןיבעלי ענ

           
  3,032   4  1,366  3  ועסקים בתאגיד מ
           

  536   13  709  12    בתאגידשאינם מועסקים
           

  4,219   10  6,690  9  לאנשי מפתח ניהולייםשכר 
               

               :ות לאנשי מפתח ניהולייםהטב
               

  756    2   56   1   הטבות לזמן קצר
               

  53    1   -  -   תשלום מבוסס מניות
               

  
לפיו תעמוד מאחורי התחייבויות החברה כלפי , מכתב הצהרה חתום לחברהנתנה החברה האם   .ה

עוד פרסמה החברה . ח"אגהרעון קשה בפותסייע למעריב במקרה בו תת) 'סדרה ג(ח "מחזיקי האג
  .של החברה) 'סדרה ג(האם הבהרה כי מכתב ההצהרה אינו מהווה ערבות לתשלום אגרות החוב 

  
 החליט דירקטוריון החברה לאמץ קווים מנחים וכללים לסיווגה של עסקה של 2009, ס במר31ביום   .ו

 כעסקה זניחה כקבוע ) בעל עניין עסקת–להלן (החברה או חברה מאוחדת שלה עם בעל עניין בה 
עסקאות . 1993-ג"התשנ, )עריכת דוחות כספיים שנתיים(לתקנות ניירות ערך ) 1)(ד)(3(64בתקנה 

שהשפעתן על הפרמטר הרלבנטי , שאינן חריגות, זניחות הוגדרו כעסקאות במהלך העסקים הרגיל
כאשר , 2%- בשיעור של פחות מהינה) הון עצמי, היקף הוצאות, היקף הכנסות, היקף נכסים: כגון(

  . עסקאות בעלי מאפיינים דומים נבחנות יחד
  
  ).4-6(' ד19 ראה באור -התקשרויות   .ז
  
  

  IFRSהתאמה בין הדיווח לפי כללי חשבונאות מקובלים בישראל לדיווח לפי תקני   -: 25באור 
 

. IFRSם של החברה לפי תקני דוחות כספיים ביניים אלו הינם דוחות כספיים ביניי, 2כפי שמתואר בבאור 
 1 הינו IFRS ולפיכך מועד המעבר לדיווח לפי תקני 2008 בשנת IFRSהחברה אימצה לראשונה את תקני 

  .IFRSהחברה ערכה מאזן פתיחה למועד המעבר שממנו החל הדיווח לפי תקני . 2007, בינואר
  

.  חשבונאות מקובלים בישראלערכה החברה את דוחותיה הכספיים לפי כללי, IFRSלפני אימוץ תקני 
 31 האחרונים של החברה לפי כללי חשבונאות מקובלים בישראל נערכו ליום השנתייםהדוחות הכספיים 

   .  באותו תאריךולשנה שהסתיימה 2007, בדצמבר
  

החברה מציגה את ההתאמות הבאות בין דיווח לפי כללי חשבונאות מקובלים בישראל לדיווח , בהתאם לכך
 ולשנה 2007,  בדצמבר31ליום , )IFRSמועד המעבר לדיווח לפי  (2007,  בינואר1 ליום IFRS לפי תקני

  .שהסתיימה באותו תאריך
  

1 IFRS בדבר אימוץ לראשונה של תקני IFRSכי יישום תקני , באופן עקרוני,  קובעIFRS במאזן הפתיחה 
  ).מאז ומעולם(ייעשה למפרע , IFRSפי תקני -למועד המעבר לדיווח על
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  )המשך (IFRSהתאמה בין הדיווח לפי כללי חשבונאות מקובלים בישראל לדיווח לפי תקני   -: 25באור 
  

   שאומצו על ידי הקבוצהIFRSההקלות מיישום למפרע של תקני 
  
1 IFRSפי תקני - מתיר מספר נושאים לגביהם לא נדרש יישום למפרע עם המעבר לדיווח עלIFRS . הקבוצה

  :לות הבאותבחרה לאמץ את ההק
  

  מוניטין ועודפי עלות
  

צירופי עסקים ולפיכך מוניטין ועודפי עלות שנוצרו בצירופי עסקים , IFRS 3הקבוצה לא יישמה למפרע את 
כלולות ומאוחדות באיחוד יחסי לא טופלו ,  לגבי רכישת חברות בנות2006,  בינואר1שהתרחשו לפני 

  . לכללי החשבונאות המקובלים בישראל אלא הוצגו כפי שטופלו בהתאםIFRS 3-בהתאם ל
  

 הטבות לעובדים
 

וזקפה אותם , 2007,  בינואר1הקבוצה הכירה בכל הרווחים או ההפסדים האקטואריים נטו שנצברו ליום 
 .ליתרת העודפים בהון העצמי

  
  תשלום מבוסס מניות  

  
  IFRS 2בנובמבר7ענקו לפני  הדן בעסקאות תשלום מבוסס מניות לא יושם לגבי מכשירים הוניים שהו  ,

הקבוצה לא , באשר לעסקאות תשלום מבוסס מניות המסולקות במזומן.  והבשילו לפני מועד המעבר2002
  . לגבי התחייבויות שנפרעו לפני מועד המעברIFRS 2יישמה את 

  
  ייעוד מכשירים פיננסיים  

  
 הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח  נכס פיננסי לקבוצת נכסים פיננסיים2007,  בינואר1החברה ייעדה ביום   

    ).מועד רכישת ההשקעה(והפסד אף על פי שייעוד כזה נדרש במועד ההכרה הראשוני בנכס 
  

  תאמות למאזניםה  .א
  

  2007,  בדצמבר31   2007,  בינואר1    

    
תקינה 
  ישראלית

השפעת 
המעבר 
לתקני 
IFRS   

  תקני 
IFRS   

תקינה 
  ישראלית

השפעת 
המעבר 
לתקני 
IFRS   

  תקני
 IFRS  

  ח"אלפי ש סעיף   
                       

                 נכסים שוטפים
                       

  104,997  -  104,997  204,973  -  204,973     מזומנים ושווי מזומנים
  66,315  -  66,315  87,938  -  87,938     השקעות לזמן קצר

  146,173  -  146,173  157,309  -  157,309    לקוחות
  7,794  1,118  6,676  15,046  980  14,066 1'ג   חייבים ויתרות חובה

  41,970  -  41,970  60,577  -  60,577    מלאי
                       
    524,863  980  525,843  366,131  1,118  367,249  
                      

                נכסים בלתי שוטפים
                      

השקעות המוחזקות לפדיון 
  5,003  -  5,003  5,646  -  5,646    והלוואות ויתרות חובה  

  -  -  -  2,430  -  2,430    השקעות בחברות אחרות
  294,235  -  294,235  312,019  -  312,019     נטו, רכוש קבוע

  32,197  -  32,197  32,197  -  32,197     מוניטין

  שיים נכסים בלתי מוח
  2,685  -  2,685  2,102  -  2,102   נטו, אחרים  
                      
    354,394  -  354,394  334,120  -  334,120  
                
  701,369  1,118  700,251  880,237  980  879,257    כ נכסים"סה
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  )המשך (IFRSל לדיווח לפי תקני התאמה בין הדיווח לפי כללי חשבונאות מקובלים בישרא  -: 25באור 
  

  )המשך( תאמות למאזניםה  .א
  

  2007,  בדצמבר31   2007,  בינואר1    

    
תקינה 
  ישראלית

השפעת 
המעבר 
לתקני 
IFRS   

  תקני 
IFRS   

תקינה 
  ישראלית

השפעת 
המעבר 
לתקני 
IFRS   

  תקני
 IFRS  

  ח"אלפי ש סעיף   
                 התחייבויות שוטפות

 מתאגידים בנקאיים אשראי
  253,716  -  253,716  289,700  -  289,700     ומנותני אשראי אחרים  

חלויות שוטפות של אגרות 
  18,649  -  18,649  17,938  -  17,938     חוב   

התחייבויות לספקים ולנותני 
  49,857  -  49,857  68,294  -  68,294     שירותים  

  52,597  -  52,597  60,260  -  60,260    זכאים ויתרות זכות
  4,418  1,118  3,300  4,332  1,382  2,950 1'ג   הפרשות לתביעות משפטיות

                  
     439,142  1,382  440,524  378,119  1,118  379,237  
                 

                התחייבויות לזמן ארוך
התחייבויות לתאגידים 

לנותני אשראי נקאיים וב  
  13,823  -  13,823  39,023  -  39,023    אחרים  

  37,299  -  37,299  53,815  -  53,815    אגרות חוב
התחייבויות בשל הטבות 

  32,908  )6,187(  39,095  30,393  )3,747(  34,140 3'ג   נטו, לעובדים  
                  
     126,978  )3,747(  123,231  90,217  )6,187(  84,030  
                 

  -  )70(  70  -  )106(  106    זכויות מיעוט
                

 המיוחס לבעלי הון עצמי
                מניות של החברה  

  37,172  -  37,172  37,172  -  37,172     הון מניות
  540,215  -  540,215  540,215  -  540,215    פרמיה על מניות

 )340,200(  6,187 )346,387( )261,803(  3,345 )265,148(    הפסדיתרת 
  845  -  845  792  -  792     קרנות הון אחרות

          
    313,031  3,345  316,376  231,845  6,187  238,032  

          
  70  70  -  106  106  - 2'ג   זכויות מיעוט

         
  238,102  6,257  231,845  316,482  3,451  313,031    כ הון עצמי"סה

          
    879,257  980  880,237  700,251  1,118  701,369  
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  )המשך (IFRSהתאמה בין הדיווח לפי כללי חשבונאות מקובלים בישראל לדיווח לפי תקני   -: 25באור 
  

  ח והפסדדוחות רווהתאמות ל  .ב
             

      
  לשנה שהסתיימה ביום 

  2007,  בדצמבר31

      
  תקינה
   ישראלית

השפעת 
  המעבר 

IFRSלתקני 
  תקני
IFRS 

  ח"אלפי ש סעיף   
          

  482,851  -  482,851    מכירות נטו
  378,643  2,440  381,083  3'ג   עלות המכירות

            
  104,208  2,440  101,768     גולמי רווח

            
  )110,144(  -  )110,144(     הוצאות מכירה ושיווק

  )63,066(  402  )63,468(  1'ג   כלליותוהוצאות הנהלה 
  1,852  )4,288(  6,140  4'ג   הכנסות אחרות

  195  -  195     נטו, ממימוש רכוש קבוערווח 
  )4,775(  )4,775(  -  4'ג   הוצאות אחרות

            
  )71,730(  )6,221(  )65,509(     הפסד מפעולות רגילות

            
  15,068  15,068  -  4'ג   הכנסות מימון
  )21,771(  )6,005(  )15,766(  4'ג   הוצאות מימון

            
  71,730  )6,221(  )65,509(      לפני מסים על ההכנסההפסד

           
  -  -  -     מסים על ההכנסה

           
  )78,433(  2,842  )81,275(     הפסד לתקופה

           
           :מיוחס ל

  )78,397(  2,842  )81,239(     בעלי המניות של החברה
  )36(  -  )36(  2'ג   זכויות המיעוט

           
     )81,275(  2,842  )78,433(  

            
למניה המיוחס לבעלי המניות של ) הפסד(רווח 
           )ח"בש(חברה ה

           
  )3.15(  0.11  )3.26(     בסיסי) הפסד(רווח 
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  )המשך (IFRSהתאמה בין הדיווח לפי כללי חשבונאות מקובלים בישראל לדיווח לפי תקני   -: 25באור 
  

  להתאמות לדוחות הכספייםבאורים   .ג
  

   לתביעות משפטיותהפרשותהתחייבויות תלויות ו  .1
  

לי חשבונאות מקובלים בישראל הכירה החברה בהפרשה לתביעות משפטיות אם בהתאם לכל  
, כמו כן. שייעשה שימוש במשאבים כלכליים של החברה לסילוק המחוייבות) Probable(צפוי 

  .בערכו המלא, נמדדה ההפרשה על בסיס הסכום הצפוי בו תיושב התביעה
  

התחייבויות תלויות ונכסים , פרשותה "- IAS 37בהתאם להוראות תקן חשבונאות בינלאומי   
 More likely)הכירה החברה בהפרשה בגין תביעות אלו כאשר יותר סביר מאשר לא " תלויים

than not))  כי החברה תידרש למשאבים כלכליים שלה לסילוק ) 50%הסתברות מעל
נמדדה ההפרשה בהתאם לערכה , כאשר השפעת ערך הזמן מהותית, כמו כן. המחוייבות

  .כחיהנו
  

 גדלה ההפרשה בגין התביעות 2007,  בינואר1ליום , IFRSעם המעבר לדיווח לפי תקני   
  .הגידול האמור בהפרשה נזקף ליתרת העודפים. ח" אלפי ש402-המשפטיות בסך של כ

  
, אשר מכוסות במסגרת פוליסות ביטוח, בקשר לתביעות לשון הרע שמוגשות נגד החברה  

הסכומים .  הצפוי להתקבל מחברת הביטוח בסעיף חייביםהתקן מחייב להציג את הסכום
ח " אלפי ש980 הסתכמו בסך של 2007,  בדצמבר31 וליום 2007,  בינואר1שמוינו כאמור ליום 

  .בהתאמה, ח" אלפי ש1,118-ו
    

  זכויות המיעוט  .2
  

מוצגות זכויות המיעוט במאזני החברה לאחר , בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים בישראל  
ובדוחות רווח והפסד המאוחדים כהוצאה לצורך , יפי ההתחייבויות ולפני סעיפי ההוןסע

 IAS 1בהתאם להוראות תקן בינלאומי . המאוחד של הקבוצה) ההפסד(קביעת הרווח הנקי 
מציגה החברה את זכויות המיעוט במאזנים המאוחדים במסגרת , "הצגה של דוחות כספיים"

  .של הקבוצה לא ינוכה חלקו של המיעוט) דההפס(ומהרווח הנקי , ההון שלה
  

 106 סווגו זכויות המיעוט בסך של 2007,  בדצמבר31- ו2007,  בינואר1ביום , כתוצאה מכך  
חלק , כמו כן. והוצגו כפריט נפרד בהון העצמי, בהתאמה, ח" אלפי ש70ח ובסך "אלפי ש

  . ח הוצג בנפרד בדוח רווח והפסד" אלפי ש36המיעוט בסך של 
  
  הטבות לעובדים   .3

  
מעביד -נמדדת ההתחייבות בשל סיום יחסי עובד, בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים בישראל

על בסיס מכפלת מספר שנות העבודה במשכורת החודשית האחרונה של העובד לכל תאריך 
והיעודות לפיצויים נמדדות בהתאם לערכי " SHUT DOWN METHOD-ה"מאזן על פי שיטת 

  .כל תאריך מאזןהפדיון שלהן ל
  

תוכנית הפיצויים של החברה , "הטבות עובד "- IAS 19בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 
-לכן נדרש להציג את ההתחייבות בשל סיום יחסי עובד, נחשבת כתוכנית הטבה מוגדרת

החישוב האקטוארי מביא בחשבון עליות שכר עתידיות ושיעור . מעביד על בסיס אקטוארי
  .וזאת על בסיס הערכה של עיתוי התשלוםעזיבת עובדים 

  
לפי שיעורי הריבית , הסכומים מוצגים על בסיס היוון תזרימי המזומנים העתידיים הצפויים

אשר מועד פרעונן קרוב לתקופת , של אגרות חוב קונצרניות שקליות בדרוג גבוה
דים נמדדים הנכסים בגין הטבות לעוב, כמו כן. ההתחייבויות המתייחסות לפיצויי הפרישה

  .לפי שוויים ההוגן
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  )המשך (IFRSהתאמה בין הדיווח לפי כללי חשבונאות מקובלים בישראל לדיווח לפי תקני   -: 25באור 
  

  )המשך (להתאמות לדוחות הכספייםבאורים   .ג
  

  )המשך (הטבות לעובדים  . 3
  

סך של ח ו" אלפי ש3,747ההתחייבות בשל הטבות לעובדים קטנה בסך של , כתוצאה מכך
קטנו הוצאות , כמו כן. בהתאמה, 2007,  בדצמבר31- ו2007,  בינואר1ח לימים " אלפי ש6,187

  . 2007,  בדצמבר31ח לשנה שהסתיימה ביום " אלפי ש2,440השכר בסך של 
  

  והוצאות מימוןאחרות הכנסות   .4
  

נטו ,  והכנסות אחרותהוצגו הוצאות מימון, בהתאם לכללי החשבונאות המקובלים בישראל
, וכן יש להציג בנפרד הוצאות מימון והכנסות מימון IFRSלפי תקני . בדוח רווח והפסד

  .בדוח רווח והפסדהוצאות אחרות והכנסות אחרות 
  

  
  אירועים לאחר תאריך המאזן   -: 26באור 

  
הוצאת מודיעין - אישרה האסיפה הכללית את ההתקשרות בין חברת מעריב2009,  במרס2 תאריךב  .א

לבין חברת ) המוכרים:  להלן-חברות מאוחדות בבעלות ובשליטה מלאה (מ "ונכסי מעריב בע, מ"בע
שבקרן " בית מעריב"למכירת הנכס הידוע כ)  חברת האם- להלן(מ "הכשרת הישוב בישראל בע

,  במרס2ההסכם בין הצדדים נחתם ביום . אביב לחברת האם-הרחובות קרליבך ודרך מנחם בגין בתל
  .לעיל) 1(' ד19ובאור ' ח1ם נוספים ראה באור  לפרטי.2009

  
ר הדירקטוריון של "ל החברה המכהן גם כיועץ ועוזר מיוחד ליו" הודיע מנכ2009,  במרס5בתאריך   .ב

 מסכום המשכורת החודשית המשולמת 75%היא הוא מאריך את תקופת הוויתור על קבלת , החברה
  .לעיל) 4(' ד19 ראה גם באור ,2009,  בדצמבר31עד ליום , לו

  
. ח" מליון ש2 אישר דירקטוריון החברה קבלת הלוואה מחברת האם בסך 2009,  במרס5בתאריך   .ג

 1ביום ) קרן וריבית( ותיפרע במלואה 2.5% בתוספתההלוואה תישא ריבית שנתית בשיעור פריים 
  .לעיל' ג1ראה גם באור , 2011, בינואר

  
  .'ד1 ראה באור -מממן העיקרי של החברה באשר לקבלת אשראי מתאגיד בנקאי שהינו ה  .ד
  
מניות של ה מהון 5% אישר דירקטוריון החברה תוכנית אופציות בהיקף של עד 2009,  במרס31ביום   . ה

 מ"הוצאת מודיעין בע-תוכנית האופציות מיועדת לעובדים של מעריב). על בסיס דילול מלא(החברה 
פעילות . או בעלי עניין בחברה/ינם בעלי שליטה וובלבד שא, ונושאי משרה בה)  חברה הבת–להלן (

עובדי החברה הבת ונושאי . ההוצאה לאור של העיתון היומי ושל המגזינים מבוצעת בחברה הבת
  .לרבות עובדים בכירים, המשרה שיהיו זכאים לקבל אופציות הינם אלה שויתרו על חלק משכרם
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  )"סולו" (ות הכספיים הנפרדים של החברה נתונים המתייחסים לדוחתמצית  -: 27באור 
  

  מאזנים
  

   בדצמבר31ליום    
   2008   2007  
  ח"אלפי ש   
       

        נכסים שוטפים
  5   204   מזומנים ושווי מזומנים

  13,652   -   השקעות לזמן קצר
  460   480   לקוחות

  274   135   חייבים ויתרות חובה
  8,495   5,673   מלאי

        
   6,492   22,886  
        

        נכסים בלתי שוטפים
  407,212   373,376   השקעות בחברות מוחזקות

        
   379,868   430,098  
        
        

        התחייבויות שוטפות
  7,056   1,816   אשראי מתאגידים בנקאיים ומנותני אשראי אחרים

  38,752   40,911   חלויות שוטפות של אגרות חוב
  47   98   ים ולנותני שירותיםהתחייבויות לספק
  4,679   3,575   זכאים ויתרות זכות

        
   46,400   50,534  
        

        התחייבויות לזמן ארוך
  1,750   -   התחייבויות לתאגידים בנקאיים ולנותני אשראי אחרים

  77,504   40,911   אגרות חוב
  135   135   נטו, הטבות לעובדיםהתחייבויות בשל 

        
   41,046   79,389  
        
        

        הון עצמי
  37,172   37,172   הון מניות 

  540,215   540,215   פרמיה על מניות
  )278,057(   )286,486(   הפסדיתרת 

  845   1,521   קרנות הון אחרות
        
  300,175   292,422   כ הון עצמי"סה
        
   379,868   430,098  
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  )המשך ()"סולו"(המתייחסים לדוחות הכספיים הנפרדים של החברה  נתונים תמצית  -: 27באור 
  

  דוחות רווח והפסד
  

   
  לשנה שהסתיימה ביום

   בדצמבר31
   2008   2007  
  ח"אלפי ש   

          
  851   892    נטו, מכירות

         
  6,119   3,516    עלות המכירות

         
  )5,268(   )2,624(    גולמי הפסד

         
  )718(   )1,225(    ליותכלוהוצאות הנהלה 

         
  )5,986(   )3,849(    הפסד מפעולות רגילות

         
  7,501   6,773    הכנסות מימון

         
  )14,424(   )11,353(    הוצאות מימון

         
  )12,909(   )8,429(    הפסד לפני מסים על ההכנסה

         
  -   -    מסים על ההכנסה

         
  )12,909(   )8,429(    הפסד לשנה

  
  

  דוחות על השינויים בהון העצמי
  

   
 מניות הון

   מונפק
  פרמיה
  על מניות

  יתרת
   הפסד

 קרנות הון
   אחרות

כ הון "סה
  עצמי

  ח"אלפי ש   
             

  313,031  792  )265,148(  540,215  37,172   7200,  בינואר1יתרה ליום 
             

  53  53  -  -  -   עלות תשלום מבוסס מניות
             

  )12,909(  -  )12,909(  -  -   הפסד לשנה
             

  300,175  845  )278,057(  540,215  37,172   2007,  בדצמבר31יתרה ליום 
             

  676  676  -  -  -   לות עם בעל שליטהוקרן מפע
             

  )8,429(  -  )8,429(  -  -   הפסד לשנה
             

  292,422  1,521  )286,486(  540,215  37,172   2008,  בדצמבר31ליום יתרה 
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  )המשך ()"סולו"( נתונים המתייחסים לדוחות הכספיים הנפרדים של החברה תמצית  -: 27באור 
  

  דוחות על תזרימי המזומנים
  

   
  לשנה שהסתיימה ביום

   בדצמבר31
   2008   2007  
  ח"אלפי ש  
      

      מפעילות שוטפתתזרימי מזומנים 
      

  )12,909(  )8,429(  הפסד לשנה
      

  20,329  9,920  )א(התאמות הדרושות כדי להציג את תזרימי המזומנים בפעילות שוטפת 
      

  7,420  1,491  מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת
      

      תזרימי מזומנים מפעילות השקעה
      

  31,205  33,836   מאוחדתהלחברשניתנו  ארוך פרעון הלוואות לזמן
  -  11,693  נטו, ניירות ערך סחירים תמורה ממימוש

      
  31,205  45,529  מזומנים נטו שנבעו מפעילות השקעה

      
      תזרימי מזומנים מפעילות מימון

      
  56  10  נטו, אשראי מתאגידים בנקאיים לזמן קצר

  )15,101(  )7,000(   ארוך לתאגיד בנקאיפרעון הלוואות לזמן
  14,000  -  קבלת הלוואות לזמן ארוך מתאגיד בנקאי

  )44,550(  )39,831(  פרעון אגרות חוב
      

  )45,595(  )46,821(  מזומנים נטו ששימשו לפעילות מימון
      

  )6,970(  199  במזומנים ושווי מזומנים) ירידה(עלייה 
      

  6,975  5   השנהמנים ושווי מזומנים לתחילת יתרת מזו
      

  5  204   השנהיתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף 
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  )המשך ()"סולו"( נתונים המתייחסים לדוחות הכספיים הנפרדים של החברה תמצית  -: 27באור 
  

  )המשך (דוחות על תזרימי המזומנים
  

  
   

  לשנה שהסתיימה ביום
   בדצמבר31

     2008   2007  
  ח"אלפי ש    
         
      תזרימי המזומנים מפעילות שוטפת התאמות הדרושות כדי להציג את )א(

         
       :הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בתזרימי המזומנים  
         
  53   -  עלות תשלום מבוסס מניות  
  20   -  נטו, מעביד-שינוי בהתחייבויות בשל סיום יחסי עובד  
  11,559   5,397  נטו, התחייבויות לזמן ארוך שערוך  
  4,053   1,959  נטו, הפסד ממימוש וירידת ערך של ניירות ערך סחירים  
         
    7,356   15,685  
         
       :שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות  
         
  57   )20(  בלקוחות) עלייה(ירידה   
  2,045   139  ירידה בחייבים ויתרות חובה  
  3,526   2,822  ירידה במלאי  
  )151(   51  בספקים ונותני שירותים) ירידה(עלייה   
  )833(   )428(  ירידה בזכאים ויתרות זכות  
         
    2,564   4,644  
         
    9,920   20,329  
         
         
       מידע נוסף על תזרימי המזומנים )ב(

         
       :בורמזומנים ששולמו במשך השנה ע  
  

       
  687   260  ריבית  
  

       
       :מזומנים שהתקבלו במשך השנה עבור  
  

       
  14   70  ריבית  
  

       
  
  

   
ל זהה לזו שיושמה לגבי הדוחות הכספיים "המדיניות החשבונאית שיושמה לגבי תמצית הנתונים הנ  

  : למעט2ורט בבאור כמפ, המאוחדים
  

  IAS 27- בהתאם ל-ות במניות של חברות מוחזקות הטיפול החשבונאי בהשקע  -  
    

השקעות במניות של חברות בנות מוצגות , ")סולו("כאשר מוצגים הנתונים לגבי החברה האם בלבד   
החברה בחרה .  ולא לפי שיטת השווי המאזניIAS 39-על בסיס העלות או לפי השווי ההוגן בהתאם ל

ולפיכך ההשקעות במניות של חברות בנות הוצגו לטפל בהשקעות כאמור על בסיס שיטת העלות 
  .פי עלותן-על
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  רשימת חברות הקבוצה
  

  :2008,  בדצמבר31שיעור הבעלות והשליטה על ידי החברה המחזיקה ליום 
  

   
שיעור 
  הבעלות

שיעור 
  השליטה

    %   %   שם החברה   החברה המחזיקה
      
      

     מ"מעריב החזקות בע
 חברה מאוחדת  100.00   100.00 מ" הוצאות מודיעין בע-מעריב  
             
             

            מ" הוצאת מודיעין בע-מעריב 
  חברה מאוחדת   97.65   97.65   מ" אפשטיין בע-לוין . א 
  חברה מאוחדת   100.00   100.00   מ"נכסי מעריב בע 
  חברה מאוחדת   74.00   74.00   מ" מעתון הפצת עיתונים בע-גל  
  חברה מאוחדת   75.94   75.94   מ"לי ספורט בע-תן 
  חברה מאוחדת   100.00   100.00   מ"מוציאים לאור בע. ג.נ 
  חברה מאוחדת  51.00  51.00  מ"מעריב אינסטור מרקטינג בע 
 מאוחדתחברה  100.00 100.00 מ"רייטינג מדריך הפנאי של כולם בע 
     
      
            
     
  

  .הרשימה אינה כוללת חברות מוחזקות שאינן פעילות     :הערה
  
  
  

- - - - - - - - - - - -   
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  פרטים נוספים - 4פרק 

  
  
  ):ח"הנתונים באלפי ש(תמצית דוחות רווח והפסד רבעונים : 'א10קנה ת
  

  סעיף  כ"סה  IVן ורבע  IIIן ורבע  IIן ורבע  Iן רבעו
  נטו, כנסות ממכירותה 404,131  88,858  106,568  107,564  101,141
  לות המכירותע 346,375  91,673  85,536  83,340  85,826
  ווח גולמיר 57,756  )2,815(  21,032  24,224  15,315

  וצאות מכירה ושיווקה )101,589(  )26,793(  )26,514(  )24,469(  )23,813(
  נהלה וכלליותההוצאות  )65,001(  )19,919(  )13,950(  )16,251(  )14,881(

  הכנסות אחרות 220  23  144  10  43
  נטו, רווח ממימוש רכוש קבוע 511  25  24  158  304

  הוצאות אחרות )464(  )644(  0  0  0
  הפסד תפעולי )108,567(  )49,943(  )19,264(  )16,328(  )23,032(

  הכנסות מימון  4,267  )1,917(  1,680  2,037  2,467
  הוצאות מימון )27,587(  )4,925(  )6,810(  )7,198(  )8,658(
  הפסד לפני מסים על הכנסה )131,887(  )56,785(  )24,394(  )21,489(  )29,223(
  מסים על הכנסה 0 0 0 0 0
  הפסד לתקופה )131,887(  )56,785(  )24,394(  )21,489(  )29,223(

  
  
  י התשקיף"שימוש בתמורת ניירות ערך תוך התייחסות ליעדי התמורה עפ: 'ג10קנה ת
  אין
  
  רשימת השקעות בחברות בת ובחברות קשורות לתאריך המאזן: 11קנה ת
  
  2008בדצמבר  31ליום , זקות ישירותהמוח, רשימת השקעות בחברות בת. א

  
  % -יעור ההחזקה ב ש

  

רך ע
  מאזני 

לות ע
 השקעה 

  כ "הס
  נ"ע

 )ח"בש(

ם ש  וג מניהס ספר מניותמ
  החברה

  הצבעהב
בסמכות למנות ו

  דירקטורים

נייר ב  ןהוב
  הערך

          ח"אלפי שב

  גילהר  119,747,400  11,975  88,578  )61,190(  100%1  100%  100%
 ) ח"ש 0.0001(

 -עריב מ
הוצאת 
מודיעין 

  מיוחדת  1  0.0001      -  -  -  מ"בע
  )ח"ש 0.0001(

  
  
  פירוט הלוואות ושטרי הון לחברת בת. ב

  ם החברהש  כוםס  נאים ת
צמדה למדד המחירים לצרכן ובתוספת ה

  3.95%עד  0% -ריביות בטווחים של מ
  .לשנה

  .ח"אלפי ש  99,035הלוואות בסך . 1
  

  מ"בעהוצאת מודיעין  -עריבמ
  

  
שטר ההון אינו צמוד למדד ואינו נושא 

  . זמן הפירעון טרם נקבע. ריבית
אלפי  150,000שטר הון בסך של .  2

  .ח"ש
  

                                                      
  .מ"ממניות מעריב הוצאת מודיעין בע 0.002% -בעלי מניות שונים מחזיקים כמות זניחה של כ  1
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  2008, בדצמבר 31רשימת השקעות בחברות קשורות לתאריך . ג
  

  % -יעור ההחזקה בש
רך ע

מאזני 
  ותאםמ

לות ע
עה קהש

  מתואמת

  כ "הס
נ "ע

 )ח"בש(

ספר מ
  מניות

וג ס
  מניה

  ם החברהש

  הצבעהב
בסמכות ו

למנות 
  דירקטורים

נייר ב  הוןב
          ח"אלפי שב  הערך

-  -  -  -  -  -  -  -  -  
  

  2008, בדצמבר 31רשימת השקעות בחברות כלולות ואחרות לתאריך . ד
  

  % -יעור ההחזקה בש
רך ע

 מאזני 
לות ע
 עה קהש

  כ "הס
נ "ע

  )ח"בש(

ספר מ
  מניות

וג ס
  מניה

  ם החברהש

  עההצבב
בסמכות ו

למנות 
  דירקטורים

נייר ב  הוןב
          ח"אלפי שב  הערך

-  -  -  -  -  -  -  -  -  
  

  או כלולות/הלוואות לחברות קשורות ו. ה
  ם החברהש  כום ההלוואותס  נאי ההלוואותת
-  -  -  

  
  
  ח"שינויים בהשקעות בחברות בת ובחברות קשורות בתקופת הדו: 12קנה ת
  
  2008בשנת ) המוחזקות ישירות(בחברות בת  קעותשימת שינויים בהשר. א

' סמ  וג מניהס  נ"כ ע"הס  לות ע
  בבורסה

אריך ת  הות השינוימ  ם החברהש
  השינוי

            ח"שב )ח"באלפי ש(
-  -  -  -  -  -  -  

  
  ח"קעות בחברות קשורות בתקופת הדוששימת שינויים בהר. ב

  כ "הס  לות ע
  נ"ע

  ' סמ  וג מניהס
  בורסהב

  ם ש
  חברהה

אריך ת  השינויהות מ
  השינוי

              
  
  2ח"קעות בחברות כלולות ואחרות בתקופת הדוששימת שינויים בהר. ג

' סמ  וג מניהס  נ"כ ע"הס  לות ע
  בבורסה

אריך ת  הות השינוימ  ם החברהש
  השינוי

            ח"שב )ח"באלפי ש(
  5/2008  מכירה  פיקסמדיה  -  רגילות  24  -

  

                                                      
  .2008בחברות כלולות במהלך החברה מחקה את השקעותיה  2
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  הכנסות התאגיד מהן לתאריך המאזןוקשורות הכנסות בחברות בת ובחברות : 13קנה ת
   

  )ח"באלפי ש(כנסות בחברות בת ה. א

השתתפות   יביתר
  בהוצאות

  ם החברהש  )הפסד(ווח ר  יבידנדד

    פני מסל  חרי מסא      
  מ"הוצאת מודיעין בע -עריבמ  )120,731(  )120,731(  -  -  -

  

  )ח"שבאלפי (כנסות בחברות קשורות ה. ב

השתתפות   יביתר
  תבהוצאו

  ם החברהש  )הפסד(ווח ר  יבידנדד

    פני מסל  חרי מסא      
-  -  -  -  -  -  

  )ח"שבאלפי (3או אחרות /כנסות בחברות כלולות וה. ג

השתתפות   יביתר
  בהוצאות

  ם החברהש  ) הפסד(ווח ר  יבידנדד

    פני מסל  חרי מסא      
-  -  -  -  -  -  

  
  
אם מתן הלוואות היה , המאזןרשימת קבוצות של יתרות הלוואות שניתנו לתאריך : 14קנה ת

  אחד מעיסוקיו העיקריים של התאגיד
  . תן הלוואות אינו מעיסוקיו העיקריים של התאגידמ
  
  
  מועדי הפסקת מסחר וסיבות -נרשמו למסחר שע "ני -מסחר בבורסה : 20קנה ת
  .אין
  
  

  תשלומים לנושאי משרה בכירה: 21תקנה 
או חברה בשליטת החברה לכל אחד /שילמה החברה וש, בשקלים חדשים, להלן פירוט התשלומים  . 1

מחמשת מקבלי התגמולים הגבוה ביותר מבין נושאי המשרה הבכירה בחברה או בתאגיד בשליטתה 

   ):ח והם משקפים עלות למעביד"הנתונים הכספיים שלהלן הנם באלפי ש(

                                                      
  .או אחרות/מוצג חלק החברה בהכנסות חברות כלולות ו 3
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  תגמולים אחרים  )ח"אלפי ש(תגמולים בעבור שירותים   פרטי מקבל התגמולים

שיעור   היקף משרה  תפקיד  שם
החזקה 

בהון 
  התאגיד

תשלום   מענק  שכר 
מבוסס 
  מניות

דמי 
  ניהול 

דמי 
  ייעוץ

דמי   ריבית  אחר  עמלה
  שכירות

  כ"סה  אחר

                              

הוצאת  ל"מנכ  )א(רוני קליינפלד 
  מודיעין 

  1,293  --  --  --  --  --  --  --  --  --  1,293  -  מלאה

  1,263  --  --  --  --  --  --  --  --  --  1,263  -  מלאה  עורך ראשי  )ב(דורון גלעזר 

  1,148  --  --  --  --  --  --  --  --  --  1,148  -  מלאה  עורכת ראשית  )ב(רותי יובל 

ל "מנכ, דירקטורית  )ג(יעל נמרודי 
ישראל מוציאים . ג.נ

  מ"לאור בע

  1,046  * 58        --  --  --  --  --  988  --  מלאה

 ל שיווק"סמנכ  **סולי אברמוב
  לשעבר

  769  --  --  --  --  --  --  --  --  --  769  --  מלאה

  
   .גמול דירקטורים* 

  .2008סיימה את עבודתה בחברה לקראת סוף ** 
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בינו לבין מעריב  2007, נובמברחודש תנאי העסקתו של מר קליינפלד מוסדרים על פי הסכם העסקה מ  .א

אים נלווים שאינם חורגים מהמקובל בנוסף לשכר החודשי זכאי מר קליינפלד לתנ. מ"הוצאת מודיעין בע

תקופת ). ב"החזר הוצאות וכיו, תנאים סוציאליים, רכב וזקיפת שווי שימוש רכב(בהתחשב בתפקידו 

. החל משנת עבודתו השנייה חודשים 6מר קליינפלד הנה של  וההודעה המוקדמת להפסקת עבודת

בשיעור  2009,  ינוארחודש ורת משכבעקבות הקיצוצים בחברה הופחת שכרו של מר קליינפלד החל מ

  .20%של 

לבין  םבינ 2007 ,חודש אוקטוברמוסדרים על פי הסכם העסקה מה גלעזר ויובל "ם של התנאי העסקת  .ב

תנאים , רכב: לתנאים נלוויםה גלעזר ויובל "ם הבנוסף לשכר החודשי זכאי. מ"מעריב הוצאת מודיעין בע

תקופת . שונות החזר הוצאות, וזקיפת השווי בגינם םהעמדת אמצעי תקשורת שונים לרשות, סוציאליים

ה גלעזר ויובל "וכמו כן זכאים ה, חודשים 3הנה ם של העורכים ההודעה המוקדמת להפסקת עבודת

משכורת החל מויובל גלעזר ה "השל ם בעקבות הקיצוצים בחברה הופחת שכר. לתקופת הסתגלות

  .20%בשיעור של  2009,  ינוארחודש 

יעל נמרודי ' שימשה גב, יעל נמרודי' וגב הכשרת הישובבין , 1997ביוני  1תוקף מיום פי הסכם ב-על  .ג

ישראל מוציאים לאור . ג.ל נ"כיום מכהנת כמנכ( מ"לית לכתבי עת במעריב הוצאת מודיעין בע"כסמנכ

צמוד , ח"אלפי ש 32-כי שכרה החודשי של יעל נמרודי יעמוד על סך של כ, בהסכם כאמור נקבע. )מ"בע

הפרשה (יעל נמרודי לתנאים סוציאליים מקובלים והטבות שונות ' זכאית גב, כמו כן. מדד תוספת היוקרל

יעל ' גבהעסקת  מחוייבת במלוא עלות מודיעין -מעריב הוצאת). קרן השתלמות, לפוליסת ביטוח מנהלים

על פיו , ודיעיןבין הכשרת הישוב לבין מעריב הוצאת מ 1992על פי הסכם מחודש אפריל וזאת , נמרודי

ומסייעים לקבוצת , עובדים המועסקים על ידי הכשרת הישוב" קבוצת מעריב"הכשרת הישוב מעמידה ל

בתמורה לתשלום , מעריב בביצוע תפקידים ומשימות כפי שנקבעים על ידי דירקטוריון קבוצת מעריב

נתון בטבלה כולל ה .מלוא עלות שכרם של העובדים המושאלים על פי הסכמי העסקתם בהכשרת הישוב

   .יעל נמרודי בגין כהונתה כדירקטור בחברה' גם שכר דירקטורים המשולם לגב

או חברה בשליטת החברה לכל אחד /ששילמה החברה ו, בשקלים חדשים, להלן פירוט התשלומים  . 2

שלהלן  הנתונים הכספיים(מקבלי התגמולים הגבוה ביותר מבין נושאי המשרה הבכירה בחברה  משלושת

  ): ח והם משקפים עלות למעביד"נם באלפי שה

  

  תגמולים אחרים  )ח"אלפי ש(תגמולים בעבור שירותים   פרטי מקבל התגמולים
היקף   תפקיד  שם

  משרה
שיעור 

החזקה 
בהון 

  התאגיד

תשלום   מענק  שכר 
מבוסס 
  מניות

דמי 
 ניהול 

דמי 
  ייעוץ

דמי   ריבית  אחר  עמלה
  שכירות

  כ"סה  אחר

  )ראה לעיל(יעל נמרודי 

עפר 
 נמרודי

  )א(

לפחות   ל"מנכ
חצי 

  משרה

1.08%  455  -  --  --  --  --  --  --  --  58*  513  

  יוסי
  )ב(ימין 

ל "סמנכ
  כספים

  507  -  --  --  --  --  --  --  --  -  507  -  מלאה

  
  .גמול דירקטורים(*) 
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לאחר שנתקבל לכך , החברהאישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של , 2003בחודש ינואר   .א

, עם מר עופר נמרודי בהסכם העסקה החברהאת התקשרות , דירקטוריוןהר ועדת הביקורת ואישו

ר דירקטוריון "פיו יכהן מר עופר נמרודי כיועץ ועוזר מיוחד ליו-על, 2002באוקטובר  1בתוקף מיום 

ר "ידי יו-כפי שיוטלו עליו על, הת בנות שלווחבר חברהוימלא משימות ותפקידים ב, החברה

תנאי העסקתו של  .הסכם החליף התקשרות קודמת בין הצדדיםה. החברהון ודירקטוריון הדירקטורי

אלפי  85בסך של ) ברוטו(משכורת חודשית : כוללים את העניינים הבאים חברהמר עופר נמרודי ב

; 2002בדצמבר  11בסיס שער הדולר ארצות הברית ליום -צמודה לדולר ארצות הברית על, ח"ש

, הפרשות סוציאליות; מתוך הרווח השנתי של מעריב החזקות 3%שיעור של מענק שנתי ברוטו ב

הוצאות טלפון , כיסוי הוצאות טלפון נייד; לרבות הוצאות אחזקתה 6רישוי /מכונית מקבוצת מחיר

רשאי , כל אחד מהצדדים להסכם .חופשה שנתית ודמי הבראה, ואינטרנט בביתו של מר עופר נמרודי

בהודעה מוקדמת בכתב לצד השני לפחות שישה חודשים , בכל עת, וםלהביא את הסכם לידי סי

ללא שינוי בתנאי העסקתו  החברהל "מונה מר עופר נמרודי למנכ 2004, לינואר 8ביום . מראש

לאחר שהודיע  חברהב ושכרמ 75%מר נמרודי לא מקבל  2008החל מחודש פברואר  .כמתואר לעיל

מר נמרודי הודיע על  2009, בחודש מרץ. חודש 12ך כי הוא מוותר על תשלום שכר כאמור למש

  .2009, בדצמבר 31עד ליום כאמור תוקף הויתור הארכת 

 בינו לבין מעריב הוצאת 1995, חודש מרץמוסדרים על פי הסכם העסקה מ ימיןתנאי העסקתו של מר   .ב

מהמקובל בהתחשב בנוסף לשכר החודשי זכאי מר ימין לתנאים נלווים שאינם חורגים . מ"מודיעין בע

תקופת ההודעה המוקדמת להפסקת ). תנאים סוציאליים, רכב וזקיפת שווי שימוש רכב(בתפקידו 

בעקבות הקיצוצים בחברה . וכמו כן זכאי לתקופת הסתגלות, חודשיים הנהימין מר של  ועבודת

  .20%בשיעור של  2009,  הופחת שכרו של מר ימין החל ממשכורת חודש ינואר
  

אם התגמולים , לעיל 1-2שאינו נמנה בסעיף , ירוט התגמולים שניתנו לכל אחד מבעלי הענין בחברהלהלן פ  .2

 :ניתנו לו על ידי החברה או על ידי תאגיד בשליטתה

לרבות דירקטורים שסיימו כהונתם , בגין כהונתם חברי הדירקטוריון של החברהסך התשלום שקיבלו 

 לסך שלהסתכם , לעיל 1-2י ויעל נמרודי הנזכרים בסעיף עפר נמרודה "הלמעט ו החברה במהלך השנה

  .ח"אלפי ש 761.4

בשנת  ווהעסקת ובקשר עם כהונתאו שהוא זכאי לו  כל אחד מנושאי המשרה הבכירההתגמולים שניתנו ל  .3

כלולים בסכומים , ועד למועד הגשת דוח זה 2008, בדצמבר 31לאחר יום , לעיל 1כאמור בסעיף , 2008

  .לעיל 1בטבלה בסעיף  המצוינים

  
  סקאות עם בעל שליטהע :22תקנה 

  
קבוצת  אשר , ןעם בעל השליטה או שלבעל השליטה יש ענין אישי באישורעסקאות אודות  פרטיםלהלן 

   .או שהיא עדיין בתוקף 2008בשנת  הןהתקשרה במעריב 
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 לחוק החברות) 4(270עסקאות המנויות בסעיף  .1

זהות הצדדים 
  לעסקה 

  האורגן המאשר  מועד האישור מהות הענין האישי  העסקה מאפייני

הכשרת הישוב 
ומעריב הוצאת 

  מודיעין
  

ח "מליון ש 10הלוואה בסך כולל של 
-לפרעון ב, 1.5%+בריבית בשיעור פריים

  . תשלומים רבעוניים של קרן וריבית 12

הכשרת הישוב הנה 
  המלווה 

ועדת הביקורת   17.11.2008
  .והדירקטוריון

הישוב הכשרת 
ומעריב הוצאת 

  מודיעין

ח "מליון ש 15הלוואה בסך כולל של 
לפרעון , 1.5%+בריבית בשיעור פריים

תשלום אחד של קרן וריבית ביום ב
1.1.2011  

הכשרת הישוב הנה 
  המלווה

 -ו 24.11.2008
7.1.2009  

ועדת הביקורת 
והדירקטוריון 

והאסיפה הכללית 
 .של בעלי המניות

משקיעים . ה.ה
מ "בע במקרקעין

וחברות בנות של 
  החברה

  

בקרן " בית מעריב"רכישת הנכס הידוע כ
הרחובות דרך מנחם בגין וקרליבך בתל 

  ח"מיליון ש 32.5אביב תמורה סך של 

משקיעים . ה.ה
מ "במקרקעין בע

הנה חברה בת 
בבעלות ושליטה 

מלאה של הכשרת 
  הישוב

 -ו 25.1.2009
2.3.2009  

ועדת הביקורת 
והדירקטוריון 

פה הכללית והאסי
 .של בעלי המניות

החברה ודירקטורים 
ונושאי משרה 

 שהנם בעלי שליטה
  או קרוביהם

לתקופה בת , התקשרות בעסקת מסגרת
בפוליסת , עשר שנים ממועד האישור

ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה 
שנרכשת במסגרת פוליסה , בחברה

הכשרת הישוב בישראל קבוצתית של 
פוליסת הביטוח ואישור החלת , מ"בע

האמורה אף על בעלי השליטה בחברה 
או /וקרוביהם שהינם נושאי משרה ו

גבול אחריות . דירקטורים בחברה
מליון  15פי הפוליסה הינו -המבטחים על

בגין תביעה אחת במצטבר או בגין דולר 
רמיה חלק החברה בפ. כל תקופת הביטוח

לפרטים . אלפי דולר 116-בסך של כ ההינ
ר עסקת המסגרת ראו דיווח נוספים בדב

  . 31/8/2005מיידי של החברה מתאריך 

עניינם האישי של 
או /ו בעלי השליטה

נובע  קרוביהם
מהיותם מבוטחים 

על פי הפוליסה 
  .כאמור

 -ו 31.8.2005
22.9.2005  

  

, ועדת ביקורת
דירקטוריון 

  .ואסיפה כללית

 

 סקות זניחותלחוק החברות ואינן ע) 4(270עסקאות שאינן מנויות בסעיף  .2

  

  מאפייני העסקה  זהות הצדדים לעסקה 
  

מהות הענין 
  האישי

  האורגן המאשר  מועד האישור

ר בנייני תעשיה .ת.ב
מ "ראשון לציון בע

לוין . וא") בתר("
לוין ("מ "אפשטיין בע

חברה ") אפשטיין
, בבעלות ושליטה מלאה

  .של החברה, בעקיפין

, 2009, ינוארהסכם שכירות מחודש 
של בית  1/1/2008ל מיום בתוקף הח

הדפוס המשמש את לוין אפשטיין 
בשטח ייצור משרדים ) השוכרת(

ר ומגרש "מ 5,120 -ואחסנה של כ
עליהם , ר"מ 2,381 -חניה של כ

נרשמה הערת אזהרה לטובת עירית 
בת ים כתנאי לקבל רישיון עסק לבית 

הדפוס של החברה המצוי מצידו השני 
דפוס לוין ("של הכביש 

ההסכם המקורי הינו משנת ").(ןאפשטיי
1992.(    

כאשר דמי , ההסכם נעשה לשלוש שנים
ח "ש 147,141השכירות שנקבעו הנם 

ובשנתיים , 2008בשנת  בחודש
כן ניתנה ללוין . 5% -הנותרות יועלו ב

אפשטיין אופציה לשלוש שנות שכירות 

בתר הנה חברה 
בת בבעלות 

ושליטה מלאה 
של חברת 

הכשרת הישוב 
מ "בישראל בע

הכשרת ("
  ").הישוב

24.2.2008 
 -ואישור חוזר ב

וכן  8.1.09
אישור 

דירקטוריון לוין 
אפשטיין מיום 

22.1.09.  

לוין דירקטוריון 
אפשטיין 

וכן ) 22/1/2009(
דירקטוריון מעריב 

מ "החזקות בע
 -ו 24.2.08(

8.1.09(  
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  מאפייני העסקה  זהות הצדדים לעסקה 
  

מהות הענין 
  האישי

  האורגן המאשר  מועד האישור

ואופציה  6%נוספות בתוספת של עוד 
 של שלוש שנים אחר כך בתוספת של

  .לדמי השכירות 6%עוד 
משקיעים . ה.ה

מ ומעריב "במקרקעין בע
מ "הוצאת מודיעין בע

  ")הוצאת מודיעין("

בית "הסכם שכירות של הנכס הידוע כ
בתל אביב לתקופה של שנתיים " מעריב

עם שתי אופציות להארכה על ידי 
הוצאת מודיעין בשנה אחת כל אחת 

ועם אפשרות ביטול בהודעה מראש של 
, יום מראש 90יעין של הוצאת מוד

 212 -בדמי שכירות חודשיים של כ
  .ח"אלפי ש

משקיעים . ה.ה
מ "במקרקעין בע

הנה חברה בת 
בבעלות ושליטה 

מלאה של 
 .הכשרת הישוב

מעריב דירקטוריון   25.1.09
הוצאת מודיעין 

ודירקטוריון  מ"בע
   .החברה

  

 זניחות לחוק החברות והנן עסקות) 4(270עסקאות שאינן מנויות בסעיף  .3
  

החליט דירקטוריון החברה לאמץ קווים מנחים וכללים לסיווגה של עסקה של  2009, במרץ 31ביום 

כעסקה זניחה כקבוע בתקנה ") עסקת בעל ענין("החברה או חברה מאוחדת שלה עם בעל ענין בה 

ניחות עסקאות ז. 1993-ג"התשנ, )ערכית דוחות כספיים שנתיים(לתקנות ניירות ערך ) 1)(ד)(3(64

' לדוג(שהשפעתן על הפרמטר הרלבנטי , שאינן חריגות, כעסקאות במהלך העסקים הרגילהוגדרו 

כאשר עסקאות , 2% -הינה בשיעור של פחות מ) הון עצמי, היקף הוצאות, היקף הכנסות, היקף נכסים

   .בעלי מאפיינים דומים נבחנות יחד

  
בחברה בת או , די בעלי עניין בתאגידי-מניות וניירות ערך המירים המוחזקים על: 24קנה ת

  ח"בחברה קשורה סמוך ככל האפשר לתאריך הדו
  
  4ם על ידי בעלי ענין בתאגיד המדווחיע המירים המוחזק"ירוט מניות וניפ. א

ע  "ני' סמ  נ מוחזק"ע  יעור החזקהש
  בבורסה

  'מס/ ז"ת' סמ  ם הניירש
  ברה ברשםח

  ם בעל העניןש
 ח"תאריך הדוב  דילול מלאב

  520020116  ניהמ 744011  15,384,063  61.74%  61.43%
ברת הכשרת ח
ישוב בישראל ה
  5מ"בע

  עפר נמרודי  064740830  מניה 744011  268,727  1.08%  1.07%
  6ולדימיר גוסינסקי  31361964  ניהמ 744011  6,774,485  27.19%  27.05%

  

                                                      
של ) 'סדרה ג(ח "נ אג.ח ע"ח ש"מליון ש 10.2 -מחזיקה ב, חברה בת של החברה, מ"הוצאת מודיעין בעמעריב  4

   .החברה
ע "ות בבורסה לנינסחרהינה חברה ציבורית שמניותיה ") הכשרת הישוב("מ "ת הכשרת הישוב בישראל בעחבר 5

  :של הכשרת הישוב הינם במניות הרגילות, מכח החזקות, בתאריך הדוח בעלי הענין. מ"יב בעבא בתל
ות  מני 30וכן בכל , ונה המונפק של הכשרת הישובהמ 44.01% -ב נמרודי מחזיק במישרין ובעקיפין בקעמר י •

 . למעט לגבי נושאים מוגדרים, כויות ההצבעהזמ 72 %יחד  ולהחזקותיו אלה מקנות . היסוד שלה
• ORSY- ההצבעה בזכויות 1.18%המקנים , מהון החברה 2.36% -מחזיקה ב.  
 14.66%המקנים , ק של הכשרת הישובנפמהונה המו 29.32% -פר נמרודי מחזיק במישרין ובעקיפין במר ע •

 . בזכויות ההצבעה
, מהונה המונפק של הכשרת הישוב 0.44% -יעל נמרודי מחזיקה ב, רינות-ה סמדר נמרודי"כל אחת מה •

 .בזכויות ההצבעה 0.22%המקנים 
מהונה המונפק של  0.11% -נמרוד ויסברג מחזיקים ב, ליטל ויסברג, לירון ויסברג, ה רון ויסברג"כל אחד מה •

  .בזכויות ההצבעה 0.05%המקנים , הכשרת הישוב
  .בזכויות ההצבעה 3%המקנים , מהון החברה 6% -מחזיקה ב -קבוצת אקסלנס •

ומר , לטובת בנק הפועלים" יקורסנון ר"כל מניותיו של מר ולדימיר גוסינסקי משועבדות בשעבוד ראשון בדרגה מסוג   6
והמחה , ד פנחס רובין באופן בלתי חוזר כנאמנים למכירת המניות כאמור"ד רם כספי ועו"גוסינסקי מינה את עו

  .להם באופן בלתי חוזר את כל זכויותיו מכוח מניותיו בחברה
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או בחברות , המוחזקות ישירות, ברות בתמירים המוחזקים על ידי בעלי ענין בחהע "ירוט מניות וניפ. ב
  קשורות של התאגיד המדווח

  .אין
  
  
  מונפק וניירות ערך המירים, הון רשום: א24קנה ת
  הון רשום ומונפק. א

הון מניות מונפק בניכוי 
  המניות הרדומות

    הון מניות רשום  הון מניות מונפק

  )מספר המניות(
  מקנות זכויות הצבעה  60,000,000  24,919,213  24,919,213

  שאינן מקנות זכויות הצבעה  -   -  -
  אינן מקנות זכויות כלשהן  -  -  -

  
  ניירות ערך המירים. ב

 1מניות רגילות רשומות על שם בנות  125,000-הניתנות למימוש ל) בלתי סחירות(אופציות  125,000
  .לשעברל "אשר הוקצו למשנה למנכ, כל אחת. נ.ח ע"ש

  

  שוםמען ר: א25תקנה 
    תל אביב  , 2קרליבך ' רח: בתותכ
  03-5632111: לפוןט
  03-5632035: קסימיליהפ

 zohar@ildc.co.il: דואר אלקטרוני
  
  

  הדירקטורים של התאגיד: 26תקנה 
 

 .א  . 1      עפר נמרודי : מוש  064740830. ז.ת' מס. 2
    . 3  26/06/2005: אריך מינוי כדירקטור ת

    .4  23/05/1957: התאריך ליד  ישראלית: נתינות. 5
    .6  סביון, 23המבואות ' רח: מענו
    . 7  .אין: ברותו בועדות הדירקטוריוןח
    .8  לא: צ"חד
, ל התאגיד"מנכ? או חברה קשורה של בעל עניין, ת בתרחב, אם הוא עובד של התאגידה

 ר הדירקטוריון בחברת הכשרת הישוב"ל ויו"מנכ. ר הדירקטוריון"יועץ ועוזר מיוחד ליו
  .מ"בע 66ר הדירקטוריון של אופטימה ייזום וניהול השקעות "יו. מ"בישראל בע

9.    

תואר מוסמך , ת תל אביבאוניברסיטמ משפטיםבבוגר  תואר. אקדמאית: שכלתוה
  . הרווארדאוניברסיטת ממנהל עסקים ב

    .10 . א

 ל"מנכ -12/2007עד . תפקידיו הנוכחיים: סיונו העסקי בחמש השנים האחרונותנ
ר "עוזר ליו -2006עד ינואר ). חברת בת של התאגיד(מ "מעריב הוצאת מודיעין בע

  . מ"הדירקטוריון של חברת הכשרת הישוב בישראל בע

     . ב

, מ"ת הישוב בישראל בעחברת הכשר: ירוט התאגידים שהוא משמש בהם כדירקטורפ
  רייטינג מגזינים , מ"רייטינג  מדריך הפנאי של כולם בע, מ"מעריב הוצאת מודיעין בע

הכשרת הישוב , מ"בע 66אופטימה יזום וניהול השקעות , )במיזוג(מ "בע) 2005(
  .מ"תקשורת בע

      .ג

ר יעקב מר עפר נמרודי הנו בנו של מ: אם הוא בן משפחה של בעל ענין אחר בתאגידה
, )מ"מכוח החזקותיו בחברת הכשרת הישוב בישראל בע(בעל השליטה בתאגיד , נמרודי

  .דירקטורית, יעל נמרודי' אח של גב

11.    

אם הוא דירקטור שהחברה רואה אותו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה ה
  . לא: לחוק החברות) 12)(א(92במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 

12.    

 
 .ב . 1  7עופר מרום: מוש  022074751.:ז.ת' מס. 2

                                                      
 ר דירקטוריון"כסגן יו 23.12.08ונה ביום מ 7
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   . 3  31/07/2007: אריך מינוית
    .4  05/01/1966: תאריך לידה  ישראלית: נתינות. 5

    .6 40600תל מונד  7038. ד.ת: ענומ
ועדת מעקב ר "יו, ועדת אופציות ר"יו ,ר ועדת ביקורת"יו: ועדות הדירקטוריוןברותו בח

  .הבראה תוכנית
7 .   

    .8  .בעל מיומנות חשבונאית ופיננסית. כן: צ"חד
    .9  לא? או חברה קשורה של בעל עניין, ת בתרחב, אם הוא עובד של התאגידה

עבודה סוציאלית קהילתית מאוניברסיטת בר אילן בתואר בוגר . אקדמאית: שכלתוה
מפוליטכניק  במנהל עסקים) MSM(תואר מוסמך ). התמחות בקהילה ומשאבי אנוש(

  ).שלוחת רחובות(ניו יורק 

   .10 . א

ל "מנכ, Signature Bank New Yorkסגן נשיא  :תעסקותו בחמש השנים האחרונותה
  .כפר בתיה

     . ב

      . ג  מ"וי מדיה בע.אייקון טי: ירוט התאגידים שהוא משמש בהם כדירקטורפ
   .11  .לא: אם הוא בן משפחה של בעל ענין אחר בתאגידה
ם הוא דירקטור שהחברה רואה אותו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה אה

  . כן: לחוק החברות) 12)(א(92במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 
12.   

 
 .ג . 1  ון ויסברגר: מוש  054122148. ז.ת' מס. 2

   . 3  3/3/1992: אריך מינוית
    .4  17/09/1957: תאריך לידה  ישראלית: נתינות. 5

    .6  גני יהודה, 7המתנחלים ' רח: ענומ
   . 7  .ועדת ביקורת, ועדת השקעות: ברותו בועדות הדירקטוריוןח
    .8  לא: צ"חד

  .9 .לא? או חברה קשורה של בעל עניין, חברת בת, האם הוא עובד של התאגיד
ואר ת, מהטכניוןת תעשייה וניהול בהנדס) BSC(תואר בוגר . אקדמאית: השכלתו
  .NYU -מנהל עסקים מבמוסמך 

   10 . א

ל "מנכ -2004עד חודש מרץ . איש עסקים פרטי :התעסקותו בחמש השנים האחרונות
מילא תפקידים  2006עד אוקטובר . מ"בפועל של חברת הכשרת הישוב בישראל בע
  . או חברות בנות שלה/מ ו"שונים בהכשרת הישוב החזקות ביטוח בע

    . ב

, חברות בנות בקבוצת הכשרת הישוב: ים שהוא משמש בהם כדירקטורפירוט התאגיד
 .מ"מידרוג בע

    . ג

  11 לא: האם הוא בן משפחה של בעל ענין אחר בתאגיד
אם הוא דירקטור שהחברה רואה אותו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה ה

  . כן: החברות לחוק) 12)(א(92במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 
12  

  
  

 .ד . 1    עמוס גלבוע: מוש  006935605. ז.ת' מס. 2
   . 3  03/02/2004: אריך מינוית

    .4  14/03/1939: תאריך לידה  ישראלית: נתינות. 5
    .6  גני תקוה, 28הרמה '  רח: ענומ
   . 7  .אין: ברותו בועדות הדירקטוריוןח
    .8  לא: צ"חד
    .9  לא? או חברה קשורה של בעל עניין, ת בתחבר, תאגידהאם הוא עובד של ה

תואר בוגר במזרח תיכון ובערבית מהאוניברסיטה העברית . אקדמאית: שכלתוה
  .האוניברסיטה העבריתממזרח תיכון במוסמך תואר . בירושלים

   .10 . א

הוראה במרכז , ן"יועץ לענייני מודיעין באמ :תעסקותו בחמש השנים האחרונותה
  .הבינתחומי

      .ב

      . ג  אין: ירוט התאגידים שהוא משמש בהם כדירקטורפ
   .11  לא: אם הוא בן משפחה של בעל ענין אחר בתאגידה
אם הוא דירקטור שהחברה רואה אותו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה ה

  . לא: לחוק החברות) 12)(א(92במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 
12   

  
  



  11-ד
  

  

 
 .ה . 1    שלמה מעוז: מוש  047536974. ז.ת' מס. 2

   . 3  03/02/2004: אריך מינוית
    .4  02/10/1946: תאריך לידה  ישראלית: נתינות. 5

    .6  שוהם  84, הבשור' רח: ענומ
   . 7  .ועדת השקעות, ועדת ביקורת: ברותו בועדות הדירקטוריוןח
    .8  לא: צ"חד
    .9  .לא? או חברה קשורה של בעל עניין, ת בתחבר, התאגיד אם הוא עובד שלה

מוסמך תואר , תואר בוגר בכלכלה מהאוניברסיטה העברית .אקדמאית: שכלתוה
)MSC( בכלכלה מ- London School of Economics . 

   .10 . א

ר "יו. יועץ פיננסי וכלכלי בחברה פרטית :תעסקותו בחמש השנים האחרונותה
ר "שימש כיו -10/2006 עד. מ"הישוב בישראל בעדירקטוריון של חברת הכשרת 

  .  מ"הדירקטוריון של הכשרת הישוב החזקות ביטוח בע

     . ב

, מ"חברת הכשרת הישוב בישראל בע: ירוט התאגידים שהוא משמש בהם כדירקטורפ
רותם אמפרט נגב , מ"צים שרותי ספנות משולבים בע, מ"מכניקה בע-אפקון אלטרו

, מ"תרכובות ברום  בע, מ"חברת ברום ים המלח בע, מ"בעמפעלי ים המלח , מ"בע
קופת גמל דפנה קופת , מ"אקסאן סחר בינלאומי בע, מ"דיסקונט חיתום והנפקות בע

  .תגמולים ופיצויים לעובדי הוראה

      . ג

   .11  .לא: אם הוא בן משפחה של בעל ענין אחר בתאגידה
חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה  אם הוא דירקטור שהחברה רואה אותו כבעל מומחיותה

  . כן: לחוק החברות) 12)(א(92במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 
12   

  
    .ו . 1    משון מרפוגלש: מוש  05449673. ז.ת' מס. 2

   . 3  4/5/1992: אריך מינוית
    .4  20/07/1956: תאריך לידה  ישראלית: נתינות. 5

    .6  מושב בית יצחק, 8הכלנית : ענומ
   . 7  .ועדת השקעות: תו בועדות הדירקטוריוןוברח
    .8  לא: צ"חד
אינו עובד של ? או חברה קשורה של בעל עניין, חברת בת, אם הוא עובד של התאגידה

ר דירקטוריון "דירקטור או יו .מ"בחברת הכשרת הישוב בישראל בע ל"שנה למנכמ. התאגיד
  .ישובהבחברות הבת בקבוצת הכשרת 

9.    

מהאוניברסיטה העברית כלכלה וחשבונאות תואר בוגר ב. אקדמאית: תושכלה
  .בירושלים האוניברסיטה העבריתממנהל עסקים במוסמך תואר , בירושלים

   .10 . א

ל "מנכ -1/3/2004עד . תפקידיו הנוכחיים :תעסקותו בחמש השנים האחרונותה
ר "שימש כיו 3/2007עד  2/2005 -מ. מ"משותף בחברת הכשרת הישוב בישראל בע

 9/2007ועד ) חברה אחות(מ "בע 66הדירקטוריון של אופטימה יזום וניהול השקעות 
  .ל חברה זו"שימש כמנכ

     . ב

מרבית החברות הבנות בקבוצת : ירוט התאגידים שהוא משמש בהם כדירקטורפ
  . הכשרת הישוב

      . ג

   .11  לא: אם הוא בן משפחה של בעל ענין אחר בתאגידה
דירקטור שהחברה רואה אותו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה  אם הואה

  . כן: לחוק החברות) 12)(א(92במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 
12   

  
 .ז . 1  על נמרודיי: מהש  024579153. ז.ת' מס. 2

   . 3  30/6/1999: אריך מינויהת
    .4  27/12/1969: תאריך לידה  ישראלית: נתינות. 5

    .6  סביון, 12החרמש ' רח: ענהמ
   . 7  אין: ברותה בועדות הדירקטוריוןח
    .8  לא: צ"חד

. ג.ל נ"מנכ .כן? או חברה קשורה של בעל עניין, חברת בת, ם היא עובדת של התאגידהא
  . מ"ישראל מוציאים לאור בע

9.    

תל ברית במהאוניברסיטה הע עבודה סוציאליתבתואר ראשון . אקדמאית: שכלתהה
, )התמחות שיווק והתנהגות ארגונית(במנהל עסקים תואר מוסמך . אביב

  . מאוניברסיטת תל אביב

   .10 . א

ל "מנכ, מ"ישראל מוציאים לאור בע. ג.ל נ"מנכ :תעסקותה בחמש השנים האחרונותה
  .פעילות המגזינים במעריב

     . ב

. ג.נ, מ"צאת מודיעין בעמעריב הו: ם כדירקטוריתהירוט התאגידים שהיא משמשת בפ
  .מ"ן בע'רפיד ויז, מ"חברת הכשרת הישוב בישראל בע, מ"ישראל מוציאים לאור בע

      . ג



  12-ד
  

  

, יעל נמרודי היא בתו של מר יעקב נמרודי: בת משפחה של בעל ענין אחר בתאגיד אאם היה
אחות של ,  )מ"מכוח החזקותיו בחברת הכשרת הישוב בישראל בע(בעל השליטה בתאגיד 

  .ל ודירקטור"מנכ, עפר נמרודיר מ

11.   

אם הוא דירקטור שהחברה רואה אותו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה ה
  . לא: לחוק החברות) 12)(א(92במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 

12   

 
 .ח . 1  דינה ברניקר: מהש  008079220. ז.ת' מס. 2

   . 3  07/07/2004: אריך מינוית
    .4  02/09/1929: תאריך לידה  ישראלית: נתינות. 5

    .6  תל אביב, 42בארי ' רח: ענהמ
   . 7  . ועדת ביקורת: ברותה בועדות הדירקטוריוןח
    .8  .מיומנות מקצועיתבעלת . כן: צ"חד
    .9  .לא? או חברה קשורה של בעל עניין, חברת בת, אם היא עובדת של התאגידה

   .10 . א   .אילן-מדעי החברה מאוניברסיטת ברבבוגר תואר  . אקדמאית: שכלתהה
 שלבפועל ר "יו, בר אילן' חברת ועד מנהל באונ :תעסקותה בחמש השנים האחרונותה

  .קרן וולף
     . ב

הנהלת , חברה בהנהלת שערי משפט: ירוט התאגידים שהוא משמש בהם כדירקטורפ
  תתיאטרון היידיש ותיאטרון אורנה פור

      . ג

   .11  לא: אם היא בת משפחה של בעל ענין אחר בתאגידה
אם הוא דירקטור שהחברה רואה אותו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך ה  .א

  . לא: לחוק החברות) 12)(א(92עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 
תקנות ב כהגדרתוהאם הוא דירקטור שהחברה רואה אותו כדירקטור חיצוני מומחה .ב  .ב

  .לא: 2000-ס"התש, )אות לדירקטור חיצוניכללים בדבר גמול והוצ(החברות 

12   

  
  .ט  . 1  אלי עמיר: מוש  44729937. ז.ת' מס. 2

    . 3  31/05/2006: אריך מינוית
    .4  26/09/1937: תאריך לידה  ישראלית: נתינות. 5

    .6  .ירושלים, 18רפאל דה לה פרגולה ' רח: ענומ
   . 7  .אין: ת הדירקטוריוןברותו בועדוח
    .8  לא: צ"חד
    .9  לא? או חברה קשורה של בעל עניין, חברת בת, אם הוא עובד של התאגידה

   .10 . א  .האוניברסיטה העבריתמ מזרחנותבבוגר תואר . אקדמאית: שכלתוה
ל מוסדות עליית הנוער "מנכ 3/2005עד . סופר :תעסקותו בחמש השנים האחרונותה

  .בסוכנות
     . ב

      . ג  .אין: ידים שהוא משמש בהם כדירקטורגירוט התאפ
   .11  לא: אם הוא בן משפחה של בעל ענין אחר בתאגידה
אם הוא דירקטור שהחברה רואה אותו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה ה

  . לא: לחוק החברות) 12)(א(92במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 
12.   

    .9  לא ? או חברה קשורה של בעל עניין, חברת בת, אם הוא עובד של התאגידה
   .10 . א . האוניברסיטה העברית בירושליםמ מוסמך במשפטיםתואר . אקדמאית: שכלתוה
ספרן מרום , נחושתן –מנהל משרד , עורך דין :תעסקותו בחמש השנים האחרונותה

  .ושרף
     . ב

      . ג  אין: בהם כדירקטורידים שהוא משמש גירוט התאפ
   .11  לא: אם הוא בן משפחה של בעל ענין אחר בתאגידה
אם הוא דירקטור שהחברה רואה אותו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה ה

  . לא: לחוק החברות) 12)(א(92במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 
12.   

  
    .י  . 1  פרץ יוסי: מוש  063671671. ז.ת' מס. 2

    . 3  24/02/2008: אריך מינוית
    .4  17/05/1954: תאריך לידה  ישראלית: נתינות. 5

    .6  .נתניה ,רמת פולג 34דירה  1מנחם בגין : ענומ
    . 7  .תוכנית הבראהועדת מעקב , ועדת אופציות :ברותו בועדות הדירקטוריוןח
    .8  לא: צ"חד
    .9  לא ? חברה קשורה של בעל עניין או, חברת בת, אם הוא עובד של התאגידה

במדעי החברה ותואר מוסמך במנהל ) משולב(תואר בוגר . אקדמאית: שכלתוה
 . Thames Valley University LONDON -ציבורי מ

   .10 . א

ההסתדרות הציונית גזבר ומנהל כספים של  :תעסקותו בחמש השנים האחרונותה
  .צפון אמריקהבהעולמית 

     . ב
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      . ג  אין: ידים שהוא משמש בהם כדירקטורגהתאירוט פ
   .11  לא: אם הוא בן משפחה של בעל ענין אחר בתאגידה
אם הוא דירקטור שהחברה רואה אותו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה ה

  . כן: לחוק החברות) 12)(א(92במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 
12.   

  
 ח . 1   אלי כהן : שמו 029483047 .ז.ת' מס. 2

  . 3 27/08/2007: תאריך מינוי
  .4 03/10/1972: לידה תאריך .ישראלית: נתינות. 5

  .6 .חולון, 13רוטשילד ' רח: מענו
  . 7 .מעקב תוכנית הבראהועדת , ועדת אופציות :חברותו בועדות הדירקטוריון

  .8 לא: צ"דח
? או חברה קשורה של בעל עניין, רת בתחב, האם הוא עובד של התאגיד

 .מ"חברת הכשרת הישוב בישראל בע -ל השקעות ופיתוח עסקי"סמנכ.כן
9.  

תואר בוגר , תואר בוגר בניהול וכלכלה מהאוניברסיטה הפתוחה. אקדמאית: השכלתו
תואר מוסמך במימון וחשבונאות מאוניברסיטת , בחשבונאות מאוניברסיטת תל אביב

 .תל אביב

  .10  א

רואה  ,עלותמחברת -ם תאגידיםראש תחו: התעסקותו בחמש השנים האחרונות
 .זיו האפט BDO -חשבון

   . ב

, מ"מלונות הכשרת הישוב בע :פירוט התאגידים שהוא משמש בהם כדירקטור
קרנות נאמנות  פיננסים כלל, מ"ן בע'רפיד ויז, מ"אופטימה ייזום וניהול השקעות בע

 .מ"בע

   . ג

  .11 לא: ין אחר בתאגידיא בן משפחה של בעל ענהאם הו
האם הוא דירקטור שהחברה רואה אותו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה 

  . כן: לחוק החברות) 12)(א(92במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 
12.   

  
  נושאי משרה בכירה של התאגיד: 'א26קנה ת
  )ח"נכון לתאריך הדו(
  

 .א  . 1      ל"מנכ, עפר נמרודי  :מוש  064740830. ז.ת' מס .2
    . 3  8/1/2004: ל "אריך מינוי כמנכת

    .4  23/05/1957: תאריך לידה  ישראלית: נתינות. 5
    .6  .ל"מנכ: תפקיד שהוא ממלא בתאגידה
    . 7  .ראה לעיל: תפקיד שהוא ממלא בחברה בת של התאגיד או בבעל עניין בוה
    .8  .ראה לעיל: פחה של בעל עניין אחר בתאגידאם הוא בן משה

    .9 . א  .ראה לעיל: שכלתוה
     . ב  .ראה לעיל: סיונו העסקי בחמש השנים האחרונותנ

  
 -ל חברה בת"מנכ, רוני קליינפלד: מוש 054571112.ז.ת' מס. 2

 מ"מעריב הוצאת מודיעין בע
 .ב  . 1

    . 3   16/9/2007: חילת כהונהת
    .4  16/11/956: תאריך לידה  אליתישר: נתינות. 5

    .6  .אין: תפקיד שהוא ממלא בתאגידה
ל מעריב הוצאת "מנכ: תפקיד שהוא ממלא בחברה בת של התאגיד או בבעל עניין בוה

  .מ"מודיעין בע
7 .    

    .8  לא: אם הוא בן משפחה של בעל ענין אחר בתאגידה
    .9 . א  .בירושליםעברית היטה אוניברסמטעם הל "בוגר כלכלה ויחב, אקדמאית :שכלתוה
ל "כיהן כמנכ 9/2007עד . תפקידיו הנוכחים: סיונו העסקי בחמש השנים האחרונותנ

  . מ"הד ארצי בע
     . ב
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 .ג  . 1    וסף ימיןי  :מוש  055410211. ז.ת' מס. 2

    . 3  1/95: אריך מינוית
    .4  06/07/1958: תאריך לידה  ישראלית: נתינות. 5

    .6  .ל כספים"סמנכ: ממלא בתאגיד תפקיד שהואה
ל כספים של מרבית "סמנכ: בו תפקיד שהוא ממלא בחברה בת של התאגיד או בבעל ענייןה

  .חברות הבת של התאגיד
7 .    

    .8  לא: אם הוא בן משפחה של בעל ענין אחר בתאגידה
    .9 . א  .בוגר בחשבונאות וכלכלה מהאוניברסיטה העברית. אקדמאית: שכלתוה
     . ב  .ל הכספים של קבוצת מעריב"סמנכ: יונו העסקי בחמש השנים האחרונותסנ

  
 .ד  . 1      ונן זבליקר  :מוש  057082315. ז.ת' מס. 2

    . 3  27/8/98: אריך מינוית
    .4  30/05/1961: תאריך לידה  ישראלית: נתינות. 5

    .6  מבקר פנימי: תפקיד שהוא ממלא בתאגידה
מבקר פנימי של אופטימה : בת של התאגיד או בבעל עניין בותפקיד שהוא ממלא בחברה ה

  . חברות בנות בקבוצת הכשרת הישוב -מ"ן בע'מ ורפיד ויז"בע 66ייזום וניהול השקעות 
7 .    

    .8  לא: אם הוא בן משפחה של בעל ענין אחר בתאגידה
מבקר . תואר בוגר בחשבונאות ומנהל עסקים מהמכללה למנהל. אקדמאית :השכלתו

 .) CIA- Certified Internal Auditor(נימי מוסמך פ
    .9 . א

     . ב  רואה חשבון עצמאי: סיונו העסקי בחמש השנים האחרונותנ
 
  של התאגיד מורשי חתימה עצמאיים: 'ב26קנה ת

  .בתאגיד מורשי חתימה עצמאייםאין 
  

  רואה החשבון של החברה: 27תקנה 
  תל אביב ,3עמינדב ' רח, רואי חשבון, את קסיררגבאי , פורר, קוסט

  
  שינוי בתזכיר ובתקנון: 28תקנה 

  .אין
  

  המלצות והחלטות מנהלים: 29תקנה 
  החלטות אסיפה כללית מיוחדת

אישרה אסיפה כללית של החברה את התקשרות החברה בפוליסת ביטוח דירקטורים  22/1/2008ביום    .1
מ "ת הכשרת הישוב בישראל בעבמסגרת פוליסה קבוצתית של חבר, 2007ונושאי משרה לשנת 

  ").ישובת ההכשר("
  לאחר תאריך המאזן -החלטות אסיפה כללית מיוחדת

ח "מליון ש 15בה אושרה קבלת הלוואה בסך של , התקיימה אסיפה כללית של החברה 7/1/2009ביום   .2
  ).7/1/2009 -ו 2/12/2008ראה דיווחים מיידיים מתאריכים (מהכשרת הישוב 

בה אושרה התקשרות החברה בהסכם מכר עם , התקיימה אסיפה כללית של החברה 2/3/2009ביום   .3
 15/2/2009, 25/1/2009ראה דיווחים מתאריכים (הכשרת הישוב בנוגע לזכויות החברה בבית מעריב 

  .2/3/2009 -ו
  

  החלטות החברה: א29תקנה 
ביטוח החלת  את , קורתלאחר שהתקבל אישור ועדת הבי, דירקטוריון החברהאישר  13/7/2008ביום 

במסגרת פוליסה קבוצתית אשר הכשרת הישוב התקשרה בה לתקופה , אחריות דירקטורים ונושאי משרה
אשר אינם , על חברי הדירקטוריון של החברה, 28/2/2009ומסתיימת ביום  1/3/2008שהחלה ביום 

  . מכהנים כדירקטורים בהכשרת הישוב
    

  
                   ל"מנכ, עפר נמרודי

                       ל כספים"סמנכ, י ימיןיוס

         31.3.2009              :תאריך


