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  תיאור עסקי החברה - חלק א'

 תיאור ההתפתחות הכללית של עסקי החברה .1

  פעילות החברה ותיאור התפתחות העסקים - מבוא .1.1

) נתאגדה על ידי מ.נ.י. "מעריבאו " "החברה(להלן: " )םנושי(בהסדר  מעריב החזקות בע"מ  .א
כחברה פרטית  1978ביולי  24 מלונות נופש (ניהול) בע"מ ומלונות הכשרת הישוב בע"מ ביום

 8 תחת השם מלון תיאודור הרצל ירושלים בע"מ, ושינתה את שמה לשם הנוכחי ביום
להכשרת הישוב תקשורת  הועברו מניות החברה 1993בדצמבר  14 . ביום1993בנובמבר 

"), חברה פרטית בבעלות ובשליטה מלאה של חברת הכשרת הישוב תקשורתבע"מ (להלן: "
  ). "הכשרהאו " "הכשרת הישובהכשרת הישוב בישראל בע"מ (להלן ביחד יקראו: "

מהון מניותיה של מעריב הוצאת מודיעין  86.7% -החברה כרכשה  1992בפברואר  27 ביום  .ב
") המוציאה לאור את הוצאת מודיעין"או  "הבת החברה"(להלן: שים) (בהסדר נובע"מ 

בית דפוס מסחרי ובעלת פעילה ההעיתון היומי "מעריב", מגזינים שונים, רשת מקומונים, 

מעריב". בעקבות רכישות נוספות של מניות הוצאת מודיעין  nrg" אתר אינטרנט בשם
הוצאת לוחברה לאישור הסדרי נושים החברה, עד למועד  החזיקה, 1992שנת שבוצעו מאז 

  .מהון המניות של הוצאת מודיעין 100% -בכ -כפי שיותאר להלן  –מודיעין 

הפכה החברה לחברה ציבורית על פי פקודת החברות [נוסח חדש],  1993 בנובמבר 10יום ב  .ג
פרסמה החברה לראשונה תשקיף על פיו הוצעו  1994בפברואר  25 , וביום1983 -התשמ"ג
  ר מניות וכתבי אופציה, אשר נרשמו למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ. לציבו

הסכם התקשרה החברה בהסכם השקעה עם מר זקי רכיב (להלן: " 2010במאי  27ביום   .ד
מליון דולר,  15", בהתאמה), לפיו השקיע רכיב בחברה סך כולל של רכיב"-" והשקעת רכיב

טית של מניות, אשר היוו במועד חתימת הסכם מליון דולר כנגד הקצאה פר 12מתוכם 
-מהון המניות המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בחברה, ו 30% רכיב תהשקע

  מליון דולר הועמדו כהלוואה.   3
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נחתמו הסכמים לרכישת השליטה בחברה על ידי חברת השקעות  2011במרס  24ביום   .ה
 מהזריוה השקיעה(א) דסק"ש  מים אלו:בהתאם להסכ"). דסק"שדיסקונט בע"מ (להלן: "

מיליון ש"ח תמורת הנפקה פרטית של מניות החברה לדסק"ש; (ב)  120לחברה סכום של 
מיליון ש"ח מניות של מעריב והלוואת בעלים למעריב  20 -תמורת כ השדסק"ש רכ
מיליון ש"ח מרכיב. הלוואת הבעלים  11-, נכון למועד השלמת העסקה היתה, כשיתרתה
למניות החברה; (ג) במקביל להשקעת דסק"ש כאמור,  הומרהדסק"ש כאמור  השרכש

מיליון ש"ח תמורת הנפקה פרטית של  12לחברה סך של  מהזריהו השקיעההכשרת היישוב 
את הלוואות הבעלים אותם העמידה הכשרת  המירהמניות החברה להכשרת הישוב וכן 

להלן: לעיל והמתוארת לעיל (הושלמה העסקה  2011ביוני  2ביום . לחברה היישוב
 ").העסקה"

במקביל ובו זמנית עם השלמת העסקה הושלם גם ההסכם בין החברה לבין בנק הפועלים   .ו
בקשר עם הסדרת חוב  ,2011באפריל  18אשר נחתם ביום  ,")בנק הפועליםבע"מ (להלן: "

 ספיםנולפרטים  .")הסכם בנק הפועליםהחברה והחברות הבנות לבנק הפועלים (להלן: "
  ).2011-01-126423מס' אסמכתא ( 2011באפריל  20יום מראו דיווח החברה 

 ת היישובבמועד השלמת העסקה נכנס לתוקפו הסכם בעלי מניות בין דסק"ש לבין הכשר
   ").הסכם בעלי המניות(להלן: "

לפרטים נוספים אודות העסקה, הסכם בנק הפועלים והסכם בעלי המניות, ראו דיווחי 
(מס  2011באפריל  20), מיום 2011-01-092325(מס' אסמכתא  2011במרס  24ם החברה מיו
)  2011-01-137301(מתקן, מס' אסמכתא  2011במאי  3) מיום 2011-01-126423אסמכתא 

  ).2011-01-174990( מס אסמכתא  2011ביוני  2ומיום 

"ש, לפיו התקבל בחברה מפרט הצעת רכש רגילה אשר פרסמה דסק 2011בדצמבר  28ביום   .ז
ש"ח ע.נ. מאגרות החוב (סדרה  43,594,426מציעה דסק"ש לרכוש בהצעת רכש רגילה עד 

  ש"ח ע.נ. של אגרות החוב.  1ש"ח לכל  0.84"), במחיר אגרות החובד') של החברה (להלן: "

קשורה עם דסק"ש בהסכם בעלי מניות  שהיתהלמיטב ידיעת החברה, הכשרת היישוב 
ש"ח ע.נ. של אגרות החוב, הודיעה לדסק"ש כי לא תיענה  24,582,666חזיקה הואשר 

את כל אגרות החוב  היוולרכשן כאמור ציעה האגרות החוב שדסק"ש להצעת הרכש. 
  על ידי הכשרת הישוב.    שהוחזקושבמחזור בניכוי אגרות החוב 
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, מועד הקיבול האחרון להצעת הרכש, התקבלה בחברה הודעתה של 2012בפברואר  7ביום 
ש"ח  39,705,460 -ק"ש לפיה התקבלו בידי דסק"ש באותו מועד הודעות קיבול ביחס לדס

ע.נ. אגרות חוב, וכי בהתאם לתנאי הצעת הרכש, תרכוש דסק"ש את מלוא הכמות של 
  אגרות החוב לגביהן התקבלו הודעות קיבול כאמור לעיל. 

ק"ש דס רכשההתקבלה בחברה הודעתה של דסק"ש לפיה  2012 ץרמב 21ביום 

 2012במרץ  21ש"ח ע.נ אגרות חוב. לפרטים נוספים ראה דיווח החברה מיום  24,582,666
    ).2012-01-075300(מס' אסמכתא 

 לרבות, החברה של החוב הסדר את המשפט בית אישר 2013 בינואר 23 ביום, להלן כאמור
החוב  חובות מכוח אגרותהלמעט דסק"ש אשר  – החוב אגרות למחזיקי לחובותיה ביחס

   .  המוחזקות על ידה סווגו על ידי הנאמנים כחובות נדחים

אישר דירקטוריון החברה תוכנית עסקית המבוססת על מכלול של  2012באוגוסט  29ביום   .ח
  צעדים בלתי נפרדים זה מזה לשיפור מצבה הכספי של החברה, ובכללם:

  מכירת נכס מקרקעין עליו ממוקם בית הדפוס של החברה בבת ים; .1

 מת כספים נוספים לחברה ממשקיע חיצוני. הזר .2

שינוי במתכונת פעילות העיתון באופן  -לאחר הזרמת כספים לחברה כמפורט לעיל  .3
  שיביא להקטנה מהותית מאד בהוצאות החברה.

במקביל לגיבושה של התכנית העסקית, נקטה החברה בצעדי התייעלות, הכוללים, בין   .ט
ות שונות בחברה, הפסקת פעילות הדפוס היתר, צמצום משמעותי בכוח האדם ביחיד

בוצעה על ידי החברה  אשרהמסחרית (דפוס שטוח), שאינה קשורה לפעילות העיתון היומי, 
 א. לוין אפשטיין בע"מ, ומהלכים נוספים להקטנת הוצאותיה של החברה.  נכדהה

 25קיבלה החברה הלוואת בעלים בסך של  2012במקביל, במהלך החודשים יוני ויולי   .י
 )2012מיליון ש"ח נוספים במהלך יולי  15וכן  2012מיליון ש"ח במהלך יוני  10מיליון ש"ח (

מס' ( 2012ביוני  17. לפרטים אודות העמדת ההלוואה האמורה ראו דיווח מיום "שדסקמ
  .)2012-01-158475אסמכתא 
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ידים ר דירקטוריון החברה נטילת הלוואה ממספר תאגאיש 2012באוגוסט  31ף, ביום בנוס  .יא
") (כל בנק על פי חלקו היחסי בהלוואות הקיימות הבנקיםבנקאיים (בסעיף זה להלן: "

מיליוני ש"ח, בתנאים  15לקבוצה, עובר למועד ההלוואה האמורה), בסך כולל של עד 
לרבות בטוחה בסכום האשראי כאמור אשר הועמדה לטובת  –עליהם הוסכם עם הבנקים 

  הבנקים מאת דסק"ש. 

הלוואות הבעלים והעמדת האשראי הבנקאי הנזכרים לעיל, ויישום צעדי  על אף קבלת  .יב
התייעלות על ידי החברה, לא עלה בידי החברה לעמוד בהתחייבויותיה במועדם 
ודירקטוריון החברה הגיע לכלל מסקנה כי לא קיימת לחברה עוד חלופה מציאותית 

  להמשך פעילותה המסחרית. 

: להלן יחד זה(בסעיף הוצאת מודיעין רה, יחד עם חתמה החב 2012בספטמבר  20 ביום  .יג
 משפחתו ובני צבי בן שלמה מר של בשליטתו לחברה נכסים למכירת הסכם") המוכרת"
את ").  על פי ההסכם, המוכרת תמכור, תמחה ותעביר לרוכשת הרוכשתלהלן: "בסעיף זה (

אינם כוללים  "). הנכסים המועבריםהנכסים המועברים(להלן: " נכסי ופעילות הקבוצה
מקרקעי בית של הקבוצה והמקרקעין המשמשים אותו בבת ים (להלן: "בית הדפוס  את

 למוכרת לשלם הרוכשת על היה המועברים הנכסים בגין, ההסכם הוראות פי על ")הדפוס
 הכלולים החייבים יתרות של בגבייה המותנית"ח ש מיליון 74 -כ עד של כולל בסך, תמורה
 בשיעורים המוכרת לבין הרוכשת בין תחולק ואשר, הרוכשת תבצעש המועברים בנכסים
 למספר כפופה היתה האמור ההסכם נשוא העסקה השלמת. בהסכם המצוינים היחסיים
 הקפאת צו לקבלת בבקשה דיון במסגרת המשפט בית של אישורו לרבות מתלים תנאים
 החברה דירקטוריון אישר 2012 בספטמבר 19 שביום לאחר וזאת, להלן כמפורט – הליכים
 וחברות החברה עבור הליכים הקפאת צו לקבלת בקשה להגשת לפעול החברה להנהלת
 בספטמבר 20 מיום החברה דיווח ראה נוספים לפרטים. אחד צד במעמד, וקשורות בנות
 ).2012-01-240825: אסמכתא(מס'  2012

 השופטת(כב'  באבי בתל המחוזי המשפט לבית, הקבוצה הגישה 2012 בספטמבר 20 ביום  .יד
") בקשה למתן צו הקפאת הליכים ולמינוי נאמן בהקפאת המשפט בית) (להלן: "אלשיך

. לפרטים נוספים ראה דיווח 1999-לחוק החברות, התשנ"ט 350הליכים, וזאת לפי סעיף 
). במסגרת בקשת צו הקפאת 2012-01-242241בספטמבר (מס' אסמכתא:  23החברה מיום 

בסעיף יג' שפט לאשר את עסקת מכירת נכסי החברה המתוארת ההליכים התבקש בית המ
 . לעיל
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הורה בית המשפט על מתן צו הקפאת הליכים לקבוצה, ועל  2012בספטמבר  23 ביום  .טו
 בהקפאתמינוים של עו"ד ירון ארבל וד"ר שלמה נס, עו"ד ורו"ח לתפקיד הנאמנים 

יק בית המשפט "). במסגרת החלטתו הענהנאמנים(להלן: " הקבוצה של ההליכים
לנאמנים, בין היתר, את סמכויות ניהול והפעלת הקבוצה בתקופת הקפאת ההליכים. זאת 
ועוד, במסגרת החלטתו הורה בית המשפט לנאמנים להפעיל שיקול דעת עצמאי ביחס 

לעיל וקבע כי הנאמנים אינם מחויבים  יג'לעסקת מכירת הנכסים המתוארת בסעיף 
הות הרוכש בעסקה זו. לפרטים נוספים ראה דיווח החברה למתווה העסקה לעיל ו/או לז

 ). 2012-01-244428(מס' אסמכתא:  2012בספטמבר  24מיום 

 2012 בספטמבר 30 ביום הנאמנים פרסמו, לעיל כמתואר המשפט בית להחלטת בהתאם  .טז
 החברה דיווח ראה נוספים לפרטים. החברה של פעילותה לרכישת הצעות להציע הזמנה
 ).2012-01-246693: אסמכתא(מס'  2012 פטמברבס 30 מיום

אישר בית המשפט את תוכנית ההפעלה של החברה במסגרת הליך  2012באוקטובר  4 ביום  .יז
הקפאת הליכים. במסגרת החלטתו האמורה אישר בית המשפט לנאמנים ליטול אשראי של 

המשך מיליוני ש"ח לשם מימון פעילותה של החברה בתקופת הקפאת ההליכים. ב 16עד 
מיליון ש"ח לתקופה של עד  8לאמור, אישרה דסק"ש מתן הלוואה לחברה בסכום של עד 

ימים נוספים.  60יום, כפוף לאפשרות הארכתה על ידי הנאמנים לתקופה של עד  120
דין קדימה בהתאם לאישור בית המשפט קיבלה הלוואת דסק"ש האמורה מעמד של חוב ב

באוקטובר  5פרטים נוספים ראה דיווח החברה מיום ל לפני חובות עבר אחרים של החברה.
). יצוין כי למועד דוח זה השיבה החברה לידי 2012-01-248844(מס' אסמכתא:  2012

 . , למעט סכומים שאינם מהותייםדסק"ש את סכום ההלוואה האמורה

אישר בית המשפט את מכירת נכסי ופעילות הקבוצה לחברת  2012באוקטובר  23ביום   .יח
קבוצת בן "(להלן: ש דפוס הירש בע"מ) ירש ישראל התשנ"ד בע"מ (ובשמה החדאחוזת ה

קבוצת (להלן: " לחברת צמרות סלע בע"מ ית הדפוסמקרקעי בוכן את מכירת ") צבי
וזאת בתמורה לסך ") הרוכשות"(קבוצת בן צבי וקבוצת מימון יכונו להלן יחד: , ")מימון

ל ידי הרוכשות בתנאים ובמועדים המפורטים אשר ישולם ע₪ מיליוני  140 -כולל של עד כ
  בהסכמי המכר אשר נחתמו מול כל אחת מן הרוכשות. 

לאור צו הקפאת ההליכים, ולאור העברת השליטה והניהול בפעילות הקבוצה ונכסיה   .יט
 אינה החי פעילות. הנחת העסק כל לחברה אין כספייםה הדוחות אישור לרוכשות, למועד

החברה מהווה עסק בחיסול  2012רבעון השלישי לשנת המ החל ,לפיכך עוד. מתקיימת
תחת ביצוע התאמות לעסק בחיסול. לאור עובדה זו ומכיוון  ונערכודוחותיה הכספיים 
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 23שלחברה אין התחייבויות נוספות הכרוכות בהשקעתה בחברות הבנות, החל מיום 
 הופסק איחודן של החברות הבנות לשעבר. 2013באוקטובר 

פרסמו הנאמנים הזמנה להציע הצעות לרכישת השלד הבורסאי של  2012במבר בנו 29 ביום  .כ
-2012(מס אסמכתא:  2012בנובמבר  29החברה. לפרטים נוספים ראה דיווח החברה מיום 

הצעות לרכישת השלד הבורסאי של  2). בהמשך לאמור, התקבלו בידי הנאמנים 01-296019
 משקיעים קבוצתת, הוכרזה הצעתה החברה. לאור הפער הכספי בין ההצעות האמורו

"), לרכישת השלד הבורסאי תמורת המשקיעה(להלן: " תשובה ויקטור"ד עו של בראשותו
 של לסך הצעתה את לשפר המשקיעה הסכימה, ודברים דין בעקבות"ח. שמיליון  1.8סך של 

 .הזוכה ההצעה הינה הצעתה כי הכרזה כנגד"ח ש מיליון 2

כונסו אסיפות  2013בינואר  16 -ו 15עניין זה, בימים בהתאם להחלטת בית המשפט ב  .כא
 ותמתאימ ותהנושים של נושי החברה הבת, והחברה (בהתאמה). זאת, לאחר שהודע

במסגרת אסיפות הנושים, ניתנה לנושים סקירה אודות מצב ההליכים  . כנדרש ופורסמ
נושים, ברוב על ידי ה ות ההסדר אושרווהוצגו לנושים עיקרי ההסדרים המוצעים. הצע

  הנדרש על פי דין. 

הגישו הנאמנים לבית המשפט בקשה לאישור הסדרי נושים לחברה  2013בינואר  20 ביום  .כב
 2ולחברה הבת ולאישור מכירת השלד הבורסאי של החברה למשקיעה בתמורה לסך של 

 מיליון ש"ח.   

ה הבת. כמו אישר בית המשפט את הסדרי הנושים של החברה והחבר 2013בינואר  23 ביום  .כג
כן אישר בית המשפט בהחלטתו האמורה את מכירת השלד הבורסאי של החברה 

   למשקיעה. 

 השלד הבורסאי שלההצעה לרכישת לפרטים נוספים בקשר עם הסדר הנושים של החברה ו
דיווחי החברה וכן  ,לדוח זהכחלק ב' לדוח הדירקטוריון המצורף  1.19ראה סעיף  – החברה

 2013בינואר  20), 2013-01-015867, 2013-01-015492(מס' אסמכתא:  2013בינואר  16מהימים 
  ).2013-01-020670(מס' אסמכתא:  2013בינואר  23 -) ו2013-01-018282(מס' אסמכתא: 
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  1החברהשל  האחזקותתרשים מבנה  .1.2

 

 

 

 

 

                                                            

חדלה החברה מלהחזיק החזקות כלשהן באיזו מהחברות הבנות המפורטות  –יצויין כי עם אישור הסדר הנושים של החברה  1
 בתרשים לעיל.

*

  למועד הדוח אינן פעילות.לא כולל חברות בת, שנכון * 
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 תחומי פעילות .1.3

בתחום פעילות אחד שהינו  ") פעלוהקבוצההלן: "יל ולעהחברה והחברות הבנות שלה (ל
פעילה ה ,"מעריב" ומגזינים שונים -לאור עיתון יומיוציאה המו"לות עיתונות. הקבוצה 

, שירותי הדפסה לגורמים חיצוניים ומוצרי העיתון וניתנ הודפסובית דפוס מסחרי בו 

ת המותג "ספרית וציאה לאור ספרים תחהומעריב  nrgפעילה אתר אינטרנט בשם ה
   מעריב". 

הסדרי נושים עם נושיה של החברה והחברה  גיבושלאור מכירת פעילותה של הקבוצה, 
 החברות מן החברה הופרדה, כאמור לעילהבת, ומכירת השלד הבורסאי של החברה 

  . כלשהי עסקית פעילות לחברה אין הדוחות אישור למועד ונכון, שלה הבנות

 ניות השקעות בהון ועסקאות במ .1.4

 של הבורסאי השלד ומכירת שלה הנושים הסדר אישור, החברה של פעילותה מכירת לאור
  .  זה בסעיף הנכלל למידע רלבנטיות אין, המשקיעה לידי החברה

 חלוקת דיבידנדים .1.5

 31על פי הדוחות הכספיים לתאריך  בשנתיים האחרונות החברה לא חילקה דיבידנדים. 
  הניתנים לחלוקה.אין יתרת רווחים  2012בדצמבר 
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  מידע כספי .2

31.12.2010  

  (אלפי ש"ח)

31.12.2011  

 (אלפי ש"ח)

31.12.2012  

 (אלפי ש"ח)

 

323,558  הכנסות   180,006  271,242

 עלויות      

260,434    עלויות קבועות  295,266  256,934

163,131    עלויות משתנות  115,282  173,714

423,565    סה"כ עלויות  410,548  430,648

)100,007(  הפסד תפעולי  )230,542(  )159,406(

362,742   נכסים   7  319,470

394,268    התחייבויות  207,067  242,056

  

הטבלה כוללת נתונים מפעילויות נוספות, כאמור לעיל, בעיקר בתחום הדפוס ואתר האינטרנט 
  פעילות החברה. של החברה, בהיקפים שאינם מהותיים ביחס להיקף 

ר התפתחויות שחלו בנתונים המופיעים בטבלה לעיל, ראו דוח הדירקטוריון לשנת לפרטים בדב
2012.  
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 סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים .3

מכירת פעילותה של החברה, אישור הסדר הנושים שלה ומכירת השלד הבורסאי של החברה  לאור
  המשקיעה, אין רלבנטיות למידע הנכלל בסעיף זה.   לידי

 ל תחום הפעילות מידע כללי ע .4

מכירת פעילותה של החברה, אישור הסדר הנושים שלה ומכירת השלד הבורסאי של החברה  לאור
  לידי המשקיעה, אין רלבנטיות למידע הנכלל בסעיף זה.  

  מוצרים ושירותים .5

מכירת פעילותה של החברה, אישור הסדר הנושים שלה ומכירת השלד הבורסאי של החברה  לאור
  , אין רלבנטיות למידע הנכלל בסעיף זה.  לידי המשקיעה

 פילוח הכנסות ורווחיות מוצרים ושירותים  .6

הכנסות מעריב  , הוצגולעיל 'יח 1.1בסעיף  כמתוארשל החברה למכירת פעילותה  עד .6.1
כמקשה אחת, דהיינו כרכיב אחד הכולל, בין היתר, נתונים אודות הכנסות מהעיתון, 

וצגו ה. ההכנסות האמורות, ות מאתר האינטרנטוהכנס הכנסות ממגזינים ומקומונים
בחלוקה רוחבית לפי הכנסות ממכירת העיתון, הכנסות ממנויים, הכנסות מפרסום 

  והכנסות מדפוס.

את הכנסות העיתון היומי ביחד  לבחוןהנהלת מעריב למועד הקפאת ההליכים, נהגה  עד .6.2
אלפי  154,364 -בכ 2012עם הכנסות המקומונים והמגזינים. הכנסות אלה הסתכמו בשנת 

 88% -אלפי ש"ח (כ 238,737 -בכ 2011מההכנסות בתחום) ובשנת  85% -ש"ח (כ
 מההכנסות בתחום). 
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 (באלפי ש"ח):  2011 -ו 2012להלן נתונים אודות התפלגות הכנסות מעריב בשנים   .6.3

  

  מאוחד 

  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

20112012

  129,96775,937   פרסום

  89,60464,168   עיתונים 

  14,259  19,166   כתבי עת

  21,99421,176   עבודות דפוס

  40024   ספרים

  1,700602   נייר

NRG  8,375  3,715  

  125  36   אחרות

  180,006  271,242   סה"כ
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  לקוחות .7

 לקוחות מעריב בתחוםלמכירת פעילותה של החברה במסגרת הקפאת ההליכים כאמור לעיל,  עד
ממפרסמים, לרבות באמצעות משרדי פרסום ומקוראי המוצרים הנמנים על  הורכבו –העיתונות 

מסך  10%ו על שיעור של לכלל האוכלוסייה קוראת העברית. אין לקוח שהכנסות מעריב ממנו ע
  תלות בלקוח בודד כלשהו. לחברה היה לאמחזור המכירות המאוחד של הקבוצה ו

 שיווק והפצה  .8

  אמצעי שיווק  .8.1

הכנסות מעריב למועד מכירת פעילותה במסגרת הקפאת ההליכים כאמור לעיל,  עד  
 מקורות משני התקבלוידה ומאתר האינטרנט -המוצאים לאור על מהעיתונים והמגזינים

 השיווק בהתאם, פעילות העיתון. ממכירת הכנסות) 2(-מפרסום; ו הכנסות) 1( עיקריים:
 מערכי התאמת תוך אלה, ממקורות אחד בכל ההכנסות היקף להגברת מיועדת היתה
  לכל פלח ופלח של השוק.  שונים שיווק

   תלות בצינור שיווק .8.2

  תלות באיזה מצינורות השיווק שלה. היתה לאלקבוצה 

  יםהעיתון והמגזינ הפצת .8.3

הפצת העיתון  נעשתה, לעילכאמור  כיםיההל הקפאת במסגרת החברה פעילות למכירת עד
  ות הפצה, הפצה לנקודות מכירה והפצה למנויים.והמגזינים באמצעות שתי שיט

הדפוס של  מבית העיתון של והפצה אחראית על חלוקה היתהההפצה של העיתון  מחלקת
לנקודות מכירה שונות ברחבי הארץ בכל יום מימות השבוע,  מוקם בבת ים, אשרמעריב 
   ישראל.  וחגי שבתות למעט
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  הפצה למנויים  .8.4

החברה את  הפיצה, לעיל כאמור הליכים הקפאת מסגרתב החברה פעילות למכירת עד
 בוצעהגם למנויים. ההפצה למנויים  , עיתון סופ"ש ומגזינים)עיתון יומימוצריה (

 אשרו, מודיעין הוצאתחברת בת של  שהיתהבאמצעות גל מעתון הפצת עיתונים בע"מ, 
   את שירותיה למעריב באופן בלעדי.  סיפקה

   צבר הזמנות  .9

פעילותה של החברה, אישור הסדר הנושים שלה ומכירת השלד הבורסאי של החברה  מכירת לאור
  לידי המשקיעה, אין רלבנטיות למידע הנכלל בסעיף זה.  

 תחרות .10

מכירת פעילותה של החברה, אישור הסדר הנושים שלה ומכירת השלד הבורסאי של החברה  לאור
   לידי המשקיעה, אין רלבנטיות למידע הנכלל בסעיף זה. 

  עונתיות  .11

מכירת פעילותה של החברה, אישור הסדר הנושים שלה ומכירת השלד הבורסאי של החברה  לאור
  לידי המשקיעה, אין רלבנטיות למידע הנכלל בסעיף זה.  

  כושר ייצור .12

מכירת פעילותה של החברה, אישור הסדר הנושים שלה ומכירת השלד הבורסאי של החברה  לאור
  נטיות למידע הנכלל בסעיף זה.  לידי המשקיעה, אין רלב

   רכוש קבוע ומתקנים .13

מכירת פעילותה של החברה, אישור הסדר הנושים שלה ומכירת השלד הבורסאי של החברה  לאור
    רלבנטיות למידע הנכלל בסעיף זה. אין  ,קבוע רכוש כל אין ולחברה והואיללידי המשקיעה, 
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   נכסים לא מוחשיים .14

ליום החברה כאמור לעיל נמכרו כל נכסי המוניטין של החברה ונכון  של פעילותה מכירתבמסגרת 
  אין לחברה נכסים מוחשיים כלשהם.  2012בדצמבר,  31

  סימני מסחר .14.1

ה שימוש בשמות תמעריב עשלמכירת פעילותה במסגרת הקפאת הליכים כאמור לעיל,  עד
ם אצל רשם המסחר של העיתון היומי, המגזינים ואתר האינטרנט, אשר מרביתם רשומי

במסגרת עסקת קבוצת בן צבי שמות המסחר האמורים נמכרו ל סימני המסחר הישראלי.
  .לעילבדוח זה מכירת הנכסים המתוארת 

 זכויות יוצרים  .14.2

בעלת זכויות ה תהימעריב למכירת פעילותה במסגרת הקפאת הליכים כאמור לעיל,  עד
 אשרילומים ואיורים) היוצרים הבלעדית במרבית החומר המערכתי המקורי (מלל, צ

קפידה המעריב  מעריב.  nrgתפרסם בעיתון מעריב, במגזינים השונים ובאתר האינטרנט ה
לרכוש את זכויות היוצרים מבעליהם במקרים שבהם היא מבקשת לפרסם יצירות, שאין 

היוצרים האמורות  זכויותבידיה זכויות עליהן או לקבל רישיונות שימוש באותם חומרים. 
 .לעילבדוח זה במסגרת עסקת מכירת הנכסים המתוארת  קבוצת בן צבינמכרו ל

    אגרי מידעמ .14.3

בעלת ארבעה ה תהימעריב למכירת פעילותה במסגרת הקפאת הליכים כאמור לעיל,  עד
מאגרי מידע, כדלקמן: מאגרי מידע שכר, הכולל נתונים אודות עובדי מעריב, לרבות 

ות ספקי מעריב, מאגר מידע לקוחות, הכולל שכרם, מאגר מידע ספקים, הכולל מידע אוד
ליצירת קשר שוטף עמם ומאגר מידע גולשי אינטרנט  שימשמידע אודות לקוחות מעריב ו

  מעריב. nrgהכולל נתונים אודות גולשים באתר 
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  הון אנושי .15

מספרם הכולל של , עמד 2012 בספטמבר 23ביום מתן צו הקפאת ההליכים לחברה  למועד עד
 עםעובדים לפי שעות.  180 -קבוע ו עובדים בשכר 1,521 עובדים מתוכם  1,701 עלצה עובדי הקבו

כמתואר לעיל, סיימה הקבוצה החברה את העסקתם של השלמת מכירת פעילותה של החברה 
  . רובם המכריע של עובדיה

 המבנה הארגוני .15.1

אי של החברה מכירת פעילותה של החברה, אישור הסדר הנושים שלה ומכירת השלד הבורס לאור
  לידי המשקיעה, אין רלבנטיות למידע הנכלל בסעיף זה.  

  שינויים מהותיים במצבת נושאי המשרה .15.2

סיים מר ישראל גולדשטיין את תפקידו כמנכ"ל החברה  2012בינואר  1ביום  .15.2.1
 .  מעריב הוצאת מודיעיןומנכ"ל 

מעריב בסיים אייל סלוניקי את תפקידו כמנכ"ל דיגיטל  2012בינואר  4ביום  .15.2.2
 . הוצאת מודיעין

סיימה הגב' מירי שטח את תפקידה כסמנכ"לית משאבי  2012בפברואר  6ביום  .15.2.3
 אנוש במעריב הוצאת מודיעין. 

אישר דירקטוריון החברה את מינוייה של תמר רגב  2012בינואר  31ביום  .15.2.4
כסמנכ"לית משאבי אנוש במעריב הוצאת מודיעין. הגב' רגב החלה את תפקידה 

  .2012ברואר בפ 7ביום 

 איתן מר יחדל 2012 באפריל 15 מיום החל כי החברה דייווחה 2012 במרץ 5 ביום .15.2.5
 .והפצה מנויים"ל סמנכ בתפקיד לכהן פסח

 סיים מר רונן זבליק את תפקידו כמבקר הפנימי של החברה.  2012במרץ  14 ביום .15.2.6
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מבקר דיווחה החברה על תחילת כהונתו של מר יצחק רביד כ 2012במרץ  25ביום  .15.2.7
 .2012במרץ  26הפנימי של החברה, החל מיום 

 החל ספיבק יגאל מר של כהונתו סיום על החברה דיווחה 2012 במרץ 25 ביום .15.2.8
 .2012 באפריל 30 מיום

מתן צו הקפאת כל ההליכים כנגד החברה והחברות הבנות שלה, כמתואר  עם .15.2.9
נו בידי להלן, הושעו כל סמכויותיו של דירקטוריון החברה ונית 4.5בסעיף 

 הנאמנים (כהגדרתם להלן). 

הודיע לחברה מר רון ויסברג על סיום כהונתו  2012 ספטמברב 19 ביום .15.2.10
 20וספים ראה דיווח החברה מיום כדירקטור בדירקטוריון החברה. לפרטים נ

 ). 2012-01-240846(מס' אסמכתא:  2012 ספטמברב

ודי על סיום כהונתם הודיעו ה"ה אליהו כהן ועופר נמר 2012בנובמבר  11 ביום .15.2.11
כדירקטורים בדירקטוריון החברה.  לפרטים נוספים ראה דיווחי החברה מיום 

 ).  2012-01-277611 -ו  2012-01-277605(מס' אסמכתא:  2012בנובמבר  12

, וסיום פעילותה בדוח זה לעיל כמתואראישור מכירת פעילותה של החברה  עם .15.2.12
(למעט שאי המשרה של החברה של החברה כפועל יוצא מכך, סיימו כל נו

הדירקטורים החיצוניים ה"ה עופר מרום ונחום לנגנטל, שכל סמכויותיהם 
כהונתם בה. לפרטים נוספים ראה  אתהמבקר הפנימי מר יצחק רביד) הושעו ו

 4), 2012-01-265047(מס' אסמכתא:  2012באוקטובר  28דיווחי החברה מהימים 
(מס'  2012בנובמבר  8), 2012-01-270279(מס' אסמכתא:  2012בנובמבר 

-2012-01, 2012-01-275805, 2012-01-275790,  2012-01-275787אסמכתא: 
275814 ,2012-01-275817 ,2012-01-275829 ,2012-01-275847 ,2012-01-
-2013-01: כתא(מס' אסמ 2013בפברואר  21-ו  )2012-01-275862, 275850
045216 ,2013-01-045219 ,2013-01-045222 ,2013-01-045228 ,2013-01-
045231 ,2013-01-045234(.       
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   חומרי גלם וספקים .16

מכירת פעילותה של החברה, אישור הסדר הנושים שלה ומכירת השלד הבורסאי של החברה  לאור
  לידי המשקיעה, אין רלבנטיות למידע הנכלל בסעיף זה.  

 הון חוזר .17

ור הסדר הנושים שלה ומכירת השלד הבורסאי של החברה מכירת פעילותה של החברה, איש לאור
 לידי המשקיעה, אין רלבנטיות למידע הנכלל בסעיף זה.  

  מימון .18

מכירת פעילותה של החברה, אישור הסדר הנושים שלה ומכירת השלד הבורסאי של החברה  לאור
מון שנערכו על לידי המשקיעה, אין רלבנטיות למידע הנכלל בסעיף זה.  לפרטים בדבר הסכמי מי

לדוח הדירקטוריון המצורף   1.23.2 סעיף ראהידי החברה עובר למועד אישור הסדר הנושים 
  לדוח זה. כחלק ב' 

 מיסוי .19

 .2012בדצמבר  31הכספיים של החברה ליום  לדוחות 22ראו ביאור  לפרוט

    סיכונים סביבתיים ודרכי ניהולם .20

נושים שלה ומכירת השלד הבורסאי של החברה מכירת פעילותה של החברה, אישור הסדר ה לאור
  לידי המשקיעה, אין רלבנטיות למידע הנכלל בסעיף זה.  

  מגבלות ופיקוח על פעילות חברה  .21

מכירת פעילותה של החברה, אישור הסדר הנושים שלה ומכירת השלד הבורסאי של החברה  לאור
  לידי המשקיעה, אין רלבנטיות למידע הנכלל בסעיף זה.  
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 מהותייםכמים הס .22

  עיל.לה'  1.1 אודות התקשרות החברה בהסכם השקעה עם דסק"ש ראה סעיף לפרטים

  לעיל.ו'  1.1 אודות התקשרות החברה בהסכם עם בנק הפועלים ראה סעיף לפרטים

 1.1ראה סעיף  –אודות התקשרות החברה בהסכם למכירת פעילותה לידי קבוצת בן צבי  לפרטים
  .לעיליח' 

התקשרותה של החברה בהסכם למכירת השלד הבורסאי של החברה לידי קבוצת  בדבר לפרטים
  . לעילכ'  1.1 ראה סעיף –משקיעים בראשות עו"ד ויקטור תשובה 

לדוח הדירקטוריון  1.19ף לעיל וסעיכג'  1.1ראה סעיף  – הנושים בחברה בדבר הסדר לפרטים
  המצורף כחלק בלתי נפרד לדוח זה. 

  הליכים משפטיים .23

 23הוצאת מודיעין. החל מיום העסקים הרגיל, שעיקרן כנגד  הקבוצה הוגשו תביעות במהלך כנגד
, כאמור לעיל, לדעת הנהלת החברה מאיחודבשל יציאת מעריב הוצאת מודיעין  2012באוקטובר, 

  בהסתמך על דעת יועציה המשפטיים, אין לחברה חשיפה לתביעות תלויות.

לדוח  15.2וסעיף  לדוחות הכספיים א'19 להם ראו ביאור משפטיים שהחברה צדלפירוט הליכים 
  .  הדירקטוריון המצורף לדוח זה כחלק בלתי נפרד

 יעדים ואסטרטגיה עסקית .24

מכירת פעילותה של החברה, אישור הסדר הנושים שלה ומכירת השלד הבורסאי של החברה  לאור
 לידי המשקיעה, אין רלבנטיות למידע הנכלל בסעיף זה.  
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 התפתחות בשנה הקרובה צפי ל .25

מכירת פעילותה של החברה, אישור הסדר הנושים שלה ומכירת השלד הבורסאי של החברה  לאור
 לידי המשקיעה, אין רלבנטיות למידע הנכלל בסעיף זה.  

 דיון בגורמי סיכון  .26

של החברה, אישור הסדר הנושים שלה ומכירת השלד הבורסאי של החברה  עילותהלאור מכירת פ
  המשקיעה, אין רלבנטיות למידע הנכלל בסעיף זה.  לידי 

  

  

  

*** 
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  דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד -2פרק 

 31ביום שנה שהסתיימה של לתקופה ") מתכבדת להגיש בזה דוחות כספיים החברה"להלן: () בהסדר נושים( מעריב החזקות בע"מ

צוע התאמות , תוך בי1970") על פי תקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומיידיים) התש"ל, תקופת הדוח(להלן: " 2012בדצמבר 

, כמפורט החברות הבנות של החברההחברה ומכירת פעילות אושרה  2012באוקטובר  23הואיל וביום   .הנדרשות לגבי עסק בחיסול

בנפרד מן   -ושאר הנתונים הנוגעים לחברה מאותו מועד  –להלן, החל ממועד האישור האמור מוצגות תוצאות החברה  1.13בסעיף 

  החברות הבנות. 

 דירקטוריון למצב עסקי התאגיד, תוצאות פעולותיו, הונו העצמי ותזרימי המזומנים שלוהסברי ה  .א

  נתונים עיקריים מתוך תיאור עסקי התאגיד .1

") פעלו בתחום פעילות אחד שהינו מו"לות עיתונות. הקבוצה הקבוצה" או "מעריבהחברה והחברות הבנות שלה (להלן גם: " 1.1

רשת מקומונים ומגזינים שונים הפעילה בית דפוס מסחרי בו הודפסו מוצרי העיתון "מעריב",  -הוציאה לאור עיתון יומי 

מעריב והוציאה לאור ספרים תחת המותג "ספרית  nrgוניתנו שירותי הדפסה לגורמים חיצוניים, הפעילה אתר אינטרנט בשם 

  מעריב".

 מעריב הוצאת מודיעין –חברה הבת שלה גיבוש הסדרי נושים עם נושיה של החברה וה ,לאור מכירת פעילותה של הקבוצה 1.2

כפי שיפורט להלן, , ומכירת השלד הבורסאי של החברה ")הוצאת מודיעין" או "החברה הבת(להלן: "(בהסדר נושים) בע"מ 

  . הופרדה החברה מן החברות הבנות שלה, ונכון למועד אישור הדוחות אין לחברה פעילות עסקית כלשהי

דירקטוריון החברה תוכנית עסקית המבוססת על מכלול של צעדים בלתי נפרדים זה מזה אישר  2012באוגוסט  29ביום  1.3

  לשיפור מצבה הכספי של החברה, ובכללם:

  מכירת נכס מקרקעין עליו ממוקם בית הדפוס של החברה בבת ים; .1

 הזרמת כספים נוספים לחברה ממשקיע חיצוני.  .2

נת פעילות העיתון באופן שיביא להקטנה מהותית מאד שינוי במתכו -לאחר הזרמת כספים לחברה כמפורט לעיל  .3

  בהוצאות החברה.

צמצום משמעותי בכוח האדם בין היתר,  ,הכוללים ,בצעדי התייעלות נקטה החברה, במקביל לגיבושה של התכנית העסקית 1.4

אשר בוצעה , מיהיו עיתוןפעילות ההפסקת פעילות הדפוס המסחרית (דפוס שטוח), שאינה קשורה ל, ביחידות שונות בחברה

  . הקבוצהשל  , ומהלכים נוספים להקטנת הוצאותיהא. לוין אפשטיין בע"מהנכדה על ידי החברה 

מיליון ש"ח במהלך  10מיליון ש"ח ( 25קיבלה החברה הלוואת בעלים בסך של  2012במקביל, במהלך החודשים יוני ויולי  1.5

אשר ), "דסק"ש"את חברת השקעות דיסקונט בע"מ (להלן: ) מ2012מיליון ש"ח נוספים במהלך יולי  15וכן  2012יוני 

מס' (, 2012ביוני  17בעלת השליטה בחברה. לפרטים אודות העמדת ההלוואה האמורה ראו דיווח מיום היתה באותו מועד 

  .)2012-01-158475 :אסמכתא

בנקאיים (בסעיף זה להלן: אישור דירקטוריון החברה נטילת הלוואה ממספר תאגידים  2012באוגוסט  31בנוסף, ביום  1.6

 15לקבוצה, עובר למועד ההלוואה האמורה), בסך כולל של עד  בהלוואות הקיימות") (כל בנק על פי חלקו היחסי הבנקים"

לרבות בטוחה בסכום האשראי כאמור אשר הועמדה לטובת הבנקים מאת  –מיליוני ש"ח, בתנאים עליהם הוסכם עם הבנקים 

  דסק"ש. 



  2-ב

אות הבעלים והעמדת האשראי הבנקאי הנזכרים לעיל, ויישום צעדי התייעלות על ידי החברה, לא עלה בידי על אף קבלת הלוו 1.7

החברה לעמוד בהתחייבויותיה במועדם ודירקטוריון החברה הגיע לכלל מסקנה כי לא קיימת לחברה עוד חלופה מציאותית 

 להמשך פעילותה המסחרית.  

(בסעיף זה יחד מעריב הוצאת מודיעין בע"מ  –חד עם החברה הבת של החברה חתמה החברה, י 2012בספטמבר  20ביום  1.8

"), הנכסים המועברים אינם כוללים את הנכסים המועברים(להלן: " פעילות ונכסי החברההסכם למכירת ") המוכרתלהלן: "

תו של מר שלמה בן לחברה בשליט ,")מקרקעי בית הדפוסלהלן: "( והמקרקעין המשמשים אותוהבת בית הדפוס של החברה 

"). על פי הוראות ההסכם, בגין הנכסים המועברים היה על הרוכשת לשלם הרוכשת: "בסעיף זה צבי ובני משפחתו (להלן

מיליון ש"ח המותנית בגבייה של יתרות החייבים הכלולים בנכסים המועברים  74 -למוכרת תמורה, בסך כולל של עד כ

ת לבין המוכרת בשיעורים היחסיים המצוינים בהסכם. השלמת העסקה נשוא שתבצע הרוכשת, ואשר תחולק בין הרוכש

ההסכם האמור היתה כפופה למספר תנאים מתלים לרבות אישורו של בית המשפט במסגרת דיון בבקשה לקבלת צו הקפאת 

ול להגשת אישר דירקטוריון החברה להנהלת החברה לפע 2012בספטמבר  19כמפורט להלן, וזאת לאחר שביום  –הליכים 

בקשה לקבלת צו הקפאת הליכים עבור החברה וחברות בנות וקשורות, במעמד צד אחד. לפרטים נוספים ראה דיווח החברה 

 ).2012-01-240825(מס' אסמכתא:  2012בספטמבר  20מיום 

") המשפטבית הגישה הקבוצה, לבית המשפט המחוזי בתל אביב (כב' השופטת אלשיך) (להלן: " 2012בספטמבר  20ביום  1.9

. לפרטים 1999-לחוק החברות, התשנ"ט 350בקשה למתן צו הקפאת הליכים ולמינוי נאמן בהקפאת הליכים, וזאת לפי סעיף 

). במסגרת בקשת צו הקפאת ההליכים 2012-01-242241בספטמבר (מס' אסמכתא:  23נוספים ראה דיווח החברה מיום 

 לעיל.  1.8המתוארת בסעיף  התבקש בית המשפט לאשר את עסקת מכירת נכסי החברה

הורה בית המשפט על מתן צו הקפאת הליכים לקבוצה, ועל מינוים של עו"ד ירון ארבל וד"ר שלמה  2012בספטמבר  23ביום  1.10

"). במסגרת החלטתו העניק בית המשפט הנאמניםנס, עו"ד ורו"ח לתפקיד הנאמנים בהקפאת ההליכים של הקבוצה (להלן: "

ת סמכויות ניהול והפעלת הקבוצה בתקופת הקפאת ההליכים. זאת ועוד, במסגרת החלטתו הורה בית לנאמנים, בין היתר, א

לעיל וקבע כי הנאמנים אינם  1.8המשפט לנאמנים להפעיל שיקול דעת עצמאי ביחס לעסקת מכירת הנכסים המתוארת בסעיף 

 2012בספטמבר  24ראה דיווח החברה מיום  מחויבים למתווה העסקה לעיל ו/או לזהות הרוכש בעסקה זו. לפרטים נוספים

 ). 2012-01-244428(מס' אסמכתא: 

הזמנה להציע הצעות לרכישת  2012בספטמבר  30בהתאם להחלטת בית המשפט כמתואר לעיל, פרסמו הנאמנים ביום  1.11

 ).2012-01-246693(מס' אסמכתא:  2012בספטמבר  30פעילותה של החברה. לפרטים נוספים ראה דיווח החברה מיום 

אישר בית המשפט  את תוכנית ההפעלה של החברה במסגרת הליך הקפאת הליכים. במסגרת   2012באוקטובר  4ביום  1.12

מיליוני ש"ח לשם מימון פעילותה של החברה בתקופת  16החלטתו האמורה אישר בית המשפט לנאמנים ליטול אשראי של עד 

יום,  120מיליון ש"ח לתקופה של עד  8ואה לחברה בסכום של עד הקפאת ההליכים. בהמשך לאמור, אישרה דסק"ש מתן הלו

ה בדין קדימה לפני תלדסק"ש הי ההלוואהימים נוספים. השבת  60כפוף לאפשרות הארכתה על ידי הנאמנים לתקופה של עד 

-2012-01(מס' אסמכתא:  2012באוקטובר  5חובות עבר אחרים של החברה. לפרטים נוספים ראה דיווח החברה מיום 

 . , למעט סכומים שאינם מהותייםבה החברה לידי דסק"ש את סכום ההלוואה האמורהיזה הש דוח יצוין כי למועד ).248844

אישר בית המשפט את מכירת נכסי ופעילות הקבוצה לחברת אחוזת הירש ישראל התשנ"ד בע"מ  2012באוקטובר  23ביום  1.13

לחברת צמרות סלע בע"מ   ,בית הדפוס ") וכן את מכירת מקרקעיצביקבוצת בן (ובשמה החדש דפוס הירש בע"מ) (להלן: "

 -"), וזאת בתמורה לסך כולל של עד כהרוכשות") (קבוצת בן צבי וקבוצת מימון יקראו יחד להלן: "קבוצת מימון(להלן: "

ל כל אחת מן מיליוני ש"ח אשר ישולם על ידי הרוכשות בתנאים ובמועדים המפורטים בהסכמי המכר אשר נחתמו מו 140

מודיעין, הבת הוצאת הרוכשות.  בעניין זה יצוין כי בהתאם להסכם עם קבוצת בן צבי, במידה ויגובש הסדר נושים לחברת 

במקום את נכסי הקבוצה ופעילותה. לפרטים נוספים ראה דיווחי החברה מימים הבת  החברהתרכוש קבוצת בן צבי את מניות 
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בהתאמה).  ביום  , 2012-01-262134 - ו  2012-01-260964(מס' אסמכתא:  2012 באוקטובר 23 - ו 2012באוקטובר  22

ניתן אישורו של הממונה על ההגבלים העסקיים לעסקת מכירת נכסי ופעילות הקבוצה לידי קבוצת בן  2012באוקטובר  30

 ).2012-01-270561(מס' אסמכתא:  2012בנובמבר  4צבי. לפרטים נוספים ראה דיווח החברה מיום 

 הדוחות אישור ולאור העברת השליטה והניהול בפעילות הקבוצה ונכסיה לרוכשות, למועד ,לאור צו הקפאת ההליכים 1.14

החברה  2012השלישי לשנת  רבעוןהמ החל ולפיכך .עוד מתקיימת אינה החי פעילות. הנחת העסק כל לחברה אין כספייםה

התאמות לעסק בחיסול. לאור עובדה זו ומכיוון שלחברה אין מהווה עסק בחיסול ודוחותיה הכספיים נערכה תחת ביצוע 

הופסק איחודן של החברות הבנות  2012באוקטובר  23התחייבויות נוספות הכרוכות בהשקעתה בחברות הבנות, החל מיום 

 לשעבר.

פים ראה פרסמו הנאמנים הזמנה להציע הצעות לרכישת השלד הבורסאי של החברה. לפרטים נוס 2012בנובמבר  29ביום  1.15

 2בידי הנאמנים משך לאמור, התקבלו הב). 2012-01-296019(מס אסמכתא:  2012בנובמבר  29דיווח החברה מיום 

, הוכרזה הצעתה קבוצת משקיעים האמורות הצעות לרכישת השלד הבורסאי של החברה. לאור הפער הכספי בין ההצעות

. בעקבות ש"חמיליון  1.8שת השלד הבורסאי תמורת סך של "), לרכיהמשקיעהבראשותו של עו"ד ויקטור תשובה (להלן: "

 כנגד הכרזה כי הצעתה הינה ההצעה הזוכה. ש"חמיליון  2דין ודברים, הסכימה המשקיעה לשפר את הצעתה לסך של 

 אסיפות הנושים של נושי החברה הבת,כונסו  2013בינואר  16 -ו 15 םמיבי – בעניין זה בהתאם להחלטת בית המשפט  1.16

. זאת, לאחר שהודעות מתאימות פורסמו כנדרש. במסגרת אסיפות הנושים, ניתנה לנושים סקירה אודות רה (בהתאמה)והחב

  .הנדרש על פי דין מצב ההליכים והוצגו לנושים עיקרי ההסדרים המוצעים. הצעות ההסדר אושרו על ידי הנושים, ברוב

ישור הסדרי נושים לחברה ולחברה הבת ולאישור מכירת הגישו הנאמנים לבית המשפט בקשה לא 2013בינואר  20ביום  1.17

 ש"ח.   מיליון  2בתמורה לסך של למשקיעה השלד הבורסאי של החברה 

אישר בית המשפט את הסדרי הנושים של החברה והחברה הבת. כמו כן אישר בית המשפט בהחלטתו  2013בינואר  23 ביום 1.18

 . משקיעההאמורה את מכירת השלד הבורסאי של החברה ל

  והסדר הנושים של החברה: הסכם רכישת השלד הבורסאילהלן יפורטו עקרונות  1.19

 רכישת השלד הבורסאי הסכםעקרונות 

ש"ח (להלן:  2,000,000בתמורה להקצאת המניות המוקצות, ללא ערך נקוב, כשהן חופשיות, תשלם המשקיעה סך של  .א

 ").התמורה"

מתוך התמורה ישולם על ידי המשקיעה במועד ₪  400,000סך של פריסת התשלומים תתבצע באופן הבא: בהתאם להסכם,   .ב

כמפורט להלן) ויתרת התמורה, בסך של ₪  180,000השלמת העסקה (כולל באמצעות פירעון השיק הבנקאי על סך 

  :ש"ח תשולם בארבעה תשלומים רבעוניים 1,600,000

 מה.חודשים ממועד ההשל 3ישולם תוך ₪  200,000התשלום הראשון בסך של  .1

 חודשים ממועד ההשלמה. 6ישולם תוך ₪  300,000התשלום השני בסך של  .2

 חודשים ממועד ההשלמה. 9ישולם תוך ₪  300,000התשלום השלישי בסך של  .3

 חודשים ממועד ההשלמה.  12ישולם תוך ₪  800,000התשלום האחרון בסך של  .4

 ריכי פירעון כמפורט לעיל. שיקים בסכומים ולתא 4במועד ההשלמה תפקיד המשקיעה בידי הנאמנים   .ג

אשר הועמד על ידי המשקיעה כבטוחה ₪  180,000כבטוחה לביצוע התשלומים, יישמר בידי הנאמנים שיק בנקאי על סך   .ד

להבטחת הצעתה. שיק זה יפרע כחלק מהתשלום הראשון כמפורט לעיל. כמו כן, עו"ד ויקטור תשובה עצמו מחוייב לביצוע 

  ההצעה. התשלומים בתור מי שחתם על 
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בכפוף לאישור ההסדר, החברה תקצה למשקיעה במועד ההשלמה (כהגדרתו בהסכם) מניות רגילות של החברה אשר  .ה

 מהון המניות המונפק והנפרע של החברה (בדילול מלא). 99.8%תהוונה לאחר הקצאתן 

בעקבות כך החברה  תבוצע הפרדת זכויות וחובות של החברה מהשלד הבורסאי שלה והמחאתם לידי "קופת ההסדר".   .ו

תיוותר כשלד בורסאי גרידא ללא זכויות וחובות כלשהם, וקופת ההסדר תישא במלוא הזכויות והחובות של החברה בהתאם 

 להוראות ההסדר.

החברה תופטר מכל התחייבויות ו/או חבויות שעילתן קודמת למועד ההשלמה (ולרבות עילות הנובעות כתוצאה מביצוע   .ז

שהחברה תיוותר מיד לאחר אישור ההסדר ללא נכסים וללא התחייבויות (לרבות כלפי מחזיקי ההסדר), והכל באופן 

 האג"ח).

תישא בכל התחייבויות החברה שעילתן עד למועד ההשלמה. התשלום  –אליה תוחרג הפעילות המועברת  –קופת ההסדר  .ח

 הסדר ומתוך קופת ההסדר בלבד.הלנושי החברה יעשה על פי הוראות 

 שההון כך יתוקן החברה תקנון. בבורסה מהמסחר ויימחקו יבוטלו החברה של ההמירים הערך וניירות חובה אגרות כל .ט

 תהיינה החברה שמניות כך יתוקן החברה תקנון, כן כמו. רגילות מניות 100,000,000,000 -ל יוגדל החברה של הרשום

 .8000 – ל 1 של ביחס החברה של המניות הון יאוחד וכן.) נ.ע ₪ 1 בנות מניות במקום( נקוב ערך ללא

בכפוף להשלמת הקצאת המניות אגב מכירת השלד הבורסאי, במלואה ובמועדה, הנושים לא יהיו רשאים להגיש כל תביעה   .י

או תובענה לערכאה שיפוטית ו/או מעין שיפוטית כלשהי ו/או לנקוט הליך כלשהו בגין כל עילה כנגד החברה לאחר רכישתה 

 שקיעה ולהליכים כאמור לא יהא כל תוקף. של החברה על ידי המ

תנאים הוראות הסכם רכישת השלד הבורסאי, מותנית השלמת עסקת רכישת השלד הבורסאי בהתקיימות מספר על פי 

, עם פרסומו של דוח זהיצוין כי "). מועד ההשלמה(לעיל להלן: " 2013באפריל  4עד ליום מתלים שפורטו בהסכם, וזאת 

   . אים המתלים כאמורמרבית התנ תקיימוה

 הסדר הנושים של החברהעקרונות 

 ההתחייבויות של החברה  .א

  להלן תביעות החוב שהוגשו על ידי נושי החברה: 

 לרשויות מס הכנסה; ₪ 7,731 -חובות בדין קדימה : כ .1

בניטרול מתוכו, הינו כלפי מחזיקי האג"ח (₪ מיליון  3.4 -כאשר סך של כ₪, מיליון  4 -לנושים רגילים: כ ותחוב .2

שהינו חוב נדחה), כאשר יתרת החובות בדין רגיל ₪ מיליון  64.5 -אג"ח שנרכש על ידי בעלת השליטה בסך של כ

 .יועצים משפטיים, דירקטורים וכלפי משרד רואי החשבון של החברההינם בעיקר 

שהינו  דסק"ש–רה בחבלשעבר לבעלת השליטה ₪ מיליון  125 -כמו כן, בהתאם לספרי החברה קיים חוב בסך של כ .3

  חוב נדחה שלא יפרע במסגרת ההסדר.

 מקורות לביצוע ההסדר  .ב

  :החברההמקורות העומדים לחלוקה לנושי להלן 

 התמורה שתתקבל ממכירת השלד הבורסאי של החברה.  .1

מיליון ש"ח שתתקבל כתוצאה  3לאור טענות שונות שהועלו על ידי נושי החברה, לרבות בקשר לתמורה בסך של  .2

הסדר הנושים לחברה הבת ומכירת מניות החברה הבת לקבוצת בן צבי, הוסכם כי הנושים הרגילים של מאישור 

מסכום החוב  90%יהיו זכאים להחזר נטו (לאחר תשלום הוצאות ההליך כולל שכ"ט הנאמנים) בשיעור של  החברה

חודשים ממועד השלמת  6ף יהא עד חלו החברה (מעריב החזקות)שיאושר על ידי הנאמנים. עיתוי התשלום לנושי 

 העסקה למכירת השלד הבורסאי.  

), 2013-01-015867, 2013-01-015492(מס' אסמכתא:  2013בינואר  16לפרטים נוספים ראה דיווחי החברה מהימים 

  ).2013-01-020670(מס' אסמכתא:  2013בינואר  23 -) ו2013-01-018282(מס' אסמכתא:  2013בינואר  20
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  ה השליטה בחברהשינויים במבנ 1.20

, בין היתר, העסקה במסגרת דסק"ש.לרכישת השליטה בחברה על ידי ") העסקה(להלן: "ה הושלמה עסק 2011ביוני  2ביום 

"), בחברה וכן הומרו הלוואות בעלים, ת הישובהכשרהשקיעו דסק"ש וחברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ (להלן: "

מהון המניות  27% -ובכ 61% -ה, החזיקו דסק"ש והכשרת היישוב בכעם השלמת העסק בתמורה להקצאת מניות בחברה.

  המונפק והנפרע של החברה, בהתאמה.

"), אשר בנק הפועליםבמקביל ובו זמנית עם השלמת העסקה הושלם גם הסכם בין החברה לבין בנק הפועלים בע"מ (להלן: "

הסכם בנק נות לבנק הפועלים (להלן: ", בקשר עם הסדרת חוב החברה והחברות הב2011באפריל  18נחתם ביום 

רעון מלא וסופי ימיליון ש"ח מתוך תמורת העסקה, כנגד פ 42 -"), על פיו תעביר החברה לבנק הפועלים סך של כהפועלים

מיליון  106 -של חוב החברה והחברות הבנות לבנק הפועלים (שיתרתו עובר למועד השלמת העסקה הסתכמה לסך של כ

למת העסקה הושגו הסכמות בין החברה ובין שאר התאגידים הבנקאיים הממנים את פעילותה של בנוסף עם הש ש"ח).

, המצורף כחלק בלתי נפרד לדוח 2012בדצמבר  31לדוח הכספי של החברה ליום  ג'19לפרטים נוספים ראה ביאור החברה. 

  זה. 

ועל מינוים של הנאמנים (כהגדרתם לעיל)  הורה בית המשפט על מתן צו הקפאת הליכים לקבוצה, 2012בספטמבר  23ביום 

עם מינויים פועלים הנאמנים כהנהלה וכדירקטוריון של החברה, כנאמנים במסגרת הקפאת ההליכים של הקבוצה כאמור לעיל. 

  תחת פיקוחו של בית המשפט.

ת מכירת השלד אישר בית המשפט  את הסדרי הנושים של החברה והחברה הבת וא 2013בינואר  23כאמור לעיל, ביום 

מהון המניות המונפק והנפרע של  99.8%תחזיק המשקיעה  השלמהעם מועד ה .כמפורט לעיל הבורסאי של החברה למשקיעה

 החברה.

 אגרות החוב (סדרה ד') של החברה  1.21

ציעה דסק"ש לרכוש בהצעת ההתקבל בחברה מפרט הצעת רכש רגילה אשר פרסמה דסק"ש, לפיו  2011בדצמבר  28ביום 

ש"ח לכל  0.84"), במחיר אגרות החובש"ח ע.נ. מאגרות החוב (סדרה ד') של החברה (להלן: " 43,594,426גילה עד רכש ר

  ש"ח ע.נ. של אגרות החוב.  1

עם דסק"ש בהסכם בעלי בעלת מניות מהותית בחברה, הקשורה שהיתה באותו מועד למיטב ידיעת החברה, הכשרת היישוב 

   ש"ח ע.נ. של אגרות החוב, הודיעה לדסק"ש כי לא תיענה להצעת הרכש.  24,121,000חזיקה מניות ואשר ה

את כל אגרות החוב שבמחזור בניכוי אגרות החוב המוחזקות על ידי הכשרת  היוולרכשן כאמור הציעה אגרות החוב שדסק"ש 

 הישוב. 

ק"ש לפיה התקבלו בידי , מועד הקיבול האחרון להצעת הרכש, התקבלה בחברה הודעתה של דס2012בפברואר  7ביום 

ש"ח ע.נ. אגרות חוב, וכי בהתאם לתנאי הצעת הרכש, תרכוש  39,705,460 -דסק"ש באותו מועד הודעות קיבול ביחס ל

  דסק"ש את מלוא הכמות של אגרות החוב לגביהן התקבלו הודעות קיבול כאמור לעיל. 

  ש"ח ע.נ אגרות חוב.    24,582,666ק"ש התקבלה בחברה הודעתה של דסק"ש לפיה רכשה דס 2012במרץ  21ביום 

על ידי הנאמנים בקשר עם אגרות גובש אישרה אסיפת מחזיקי איגרות החוב את הסדר הנושים, אשר  2013בינואר  16ביום 

 -בשיעור של כ ,להחזר החוב כלפיהם -מקרב הציבור  -מחזיקי אגרות החוב זכאים  ויהי החוב האמורות. על פי מתווה ההסדר

לפי עמדת הנאמנים, כפי שהובאה בפני בית המשפט, חובות החברה שעל פי אגרות החוב . לעיל) 1.19ראה סעיף ( 90%

  .הינם חובות נדחים –המוחזקות בידי דסק"ש 
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של החברה, לרבות ביחס לחובותיה למחזיקי אגרות הנושים אישר בית המשפט את הסדר  2013בינואר  23כאמור ביום 

לפרטים נוספים ראה דיווח  .2013במרץ  21נמחקו איגרות החוב מהמסחר בבורסה ביום ושים בהתאם להסדר הנהחוב. 

לפרטים נוספים בדבר הסדר הנושים של החברה, ראה  .2013במרץ  20שפורסם על ידי הבורסה לניירות ערך בע"מ ביום 

  לעיל.  1.19 סעיף

  גורמים עיקריים המשפיעים על תוצאות פעילות החברה 1.22

 חדלה החברה מכל פעילות עסקית. קבוצה פעילותה של העם מכירת 

  בפעילות החברה בתקופת הדוח  נושאים מהותיים 1.23

 מצבה של החברה 1.23.1

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

  ורט בטבלה להלן:כמפ 2010 -ו 2011, 2012בדצמבר,  31בשנים שהסתיימו בימים 

   תקופה

הפסד 

  לתקופה

הפסד 

  תפעולי

תזרים מזומנים 

שלילי מפעילות 

  שוטפת

  אלפי ש"ח    

  230,542   305,167    2012שנת 

   

75,004  

  137,894  159,406   96,412     2011שנת 

  66,917  100,007   117,382      2010שנת 

  

 הנאמנים (כהגדרתם לעיל) הקפאת הליכים לקבוצה, ועל מינוים של הורה בית המשפט על מתן צו 2012בספטמבר  23ביום 

  לתפקיד הנאמנים בהקפאת ההליכים של הקבוצה. 

ית מקרקעי בוכן את מכירת קבוצת בן צבי אישר בית המשפט את מכירת נכסי ופעילות הקבוצה ל 2012באוקטובר  23ביום 

אשר ישולם על ידי ₪ מיליוני  140 -ה לסך כולל של עד כחברת צמרות סלע בע"מ, וזאת בתמורקבוצת מימון , להדפוס

  הרוכשות בתנאים ובמועדים המפורטים בהסכמי המכר אשר נחתמו מול כל אחת מן הרוכשות. 

לאישור מכירת והוצאת מודיעין הגישו הנאמנים לבית המשפט בקשה לאישור הסדרי נושים לחברה ול 2013בינואר  20ביום 

  מיליון ש"ח.    2בתמורה לסך של  משקיעההשלד הבורסאי של החברה ל

אישר בית המשפט את הסדרי הנושים של החברה והחברה הבת. כמו כן אישר בית המשפט בהחלטתו  2013בינואר  23ביום 

  לעיל. 1.19האמורה את מכירת השלד הבורסאי של החברה למשקיעה. לפרטים נוספים ראה סעיף 
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 הסכמי מימון 1.23.2

 לעיל.  1.20במסגרת השלמת העסקה עם דסק"ש, ראה סעיף הסכם עם בנק הפועלים לגבי   .א

 לפרטים נוספים ראה. מיליון ש"ח מדסק"ש 25נחתם הסכם לקבלת הלוואת בעלים בסך  2012ביולי  17ביום   .ב

 2012ביולי  16 -ו 2012 ביולי 4, 2012ביוני  19, 2012ביוני  17דיווחי החברה מימים דוח זה לעיל וכן 

, 2012-01-185649, 2012-01-176217, 2012-01-160968, 2012-01-158475(מס' אסמכתא: 

 בהתאמה).

 מלווים בנקאיים תאגידים עם החברה התקשרות ודירקטוריון הביקורת ועדת אישרו 2012באוגוסט  31ביום   .ג

(כל בנק על פי חלקו היחסי מהבנקים  וסףנ אשראי ) לקבלת"הבנקים"(בסעיף זה להלן:  קיימים של החברה

מיליוני ש"ח, בתנאים  15לקבוצה, עובר למועד ההלוואה האמורה), בסך כולל של עד  בהלוואות הקיימות

בית  מקרקעי של הבנקים על לטובתם הקיימים לשעבודים בנוסף מובטח, שיהיהעליהם הוסכם עם הבנקים, 

 ידי על לחברה כאמור, שהופקדו שהועמד האשראי הנוסף בגובה יהיה הכולל שסכומם בפיקדונות , גםהדפוס

האמור.  הנוסף מהבנקים באשראי אחד כל של חלקו לפי ביניהם בחלוקה של דסק"ש בבנקים, בת חברה

  ).  2012-01-226836(מס' אסמכתא:  2012באוגוסט  31לפרטים נוספים ראה דיווח החברה מיום 

שפט  את תוכנית ההפעלה של החברה במסגרת הליך הקפאת הליכים. אישר בית המ  2012באוקטובר  4ביום   .ד

מיליוני ש"ח לשם מימון  16במסגרת החלטתו האמורה אישר בית המשפט לנאמנים ליטול אשראי של עד 

פעילותה של החברה בתקופת הקפאת ההליכים. בהמשך לאמור, אישרה דסק"ש מתן הלוואה לחברה בסכום 

 60יום, כפוף לאפשרות הארכתה על ידי הנאמנים לתקופה של עד  120של עד  מיליון ש"ח לתקופה 8של עד 

דין קדימה לפני בהתאם לאישור בית המשפט קיבלה הלוואת דסק"ש האמורה מעמד של חוב בימים נוספים. 

(מס' אסמכתא:  2012באוקטובר  5לפרטים נוספים ראה דיווח החברה מיום . חובות עבר אחרים של החברה

 ., למעט סכומים שאינם מהותייםבמועד דוח זה הושב לדסק"ש סכום ההלוואה הנ"ל). 2012-01-248844

  

  הסברים לדוחות הכספיים .2

 מצב כספי .2.1

 77.4  -בסך של כ חיובי הוןלמיליון ש"ח בהשוואה  207,060 -לתאריך המאזן הסתכם לסך של כ הון החברההגירעון ב

  .מיליון ש"ח  305.1 -בסך כ  מהפסד שנתיון, נובע בעיקר . השינוי בה2011בדצמבר,  31מיליון ש"ח ביום 

 31מיליון ש"ח ביום  110.47 -ש"ח בהשוואה לסך של כאלפי  7 -לתאריך המאזן הסתכמו בסך של כ הנכסים השוטפים

   נובע בעיקר מהפסקת האיחוד עם החברות בנות.. השינוי בנכסים השוטפים 2011בדצמבר, 

מיליון ש"ח  209.1 -כבהשוואה לסך של וזאת  אין לחברה נכסים בלתי שוטפים,ך המאזן לתארי הנכסים הבלתי שוטפים

הפחתת מוניטין בגין  ,רכוש קבוע מהפחתת. הירידה בנכסים הבלתי שוטפים נובעת בעיקר 2011בדצמבר,  31ביום 

  והפסקת איחוד עם חברות בנות. פעילויות שהופסקו

 176.4 -בהשוואה לסך של כ ש"ח,מיליון  207 -המאזן הסתכמו בסך של כשל החברה לתאריך  ההתחייבויות השוטפות

  מהפסקת האיחוד עם החברות בנות.. השינוי בהתחייבויות השוטפות נובע בעיקר 2011בדצמבר,  31מיליון ש"ח ביום 
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 65.7 -כבהשוואה לסך של  אין לחברה התחייבויות בלתי שוטפות, וזאתלתאריך המאזן  ההתחייבויות הבלתי שוטפות

מהפסקת איחוד עם החברות השינוי בהתחייבויות הבלתי שוטפות נובע בעיקרו  . 2011בדצמבר,  31מיליון ש"ח ביום 

  בנות והעמדת כל החובות לזמן ארוך לפירעון בזמן קצר.

 תוצאות הפעילות .2.2

מיליון ש"ח  271 -מיליון ש"ח בהשוואה לסך של כ 180 -הסתכמו הכנסות החברה לסך של כ 2012בשנת  - הכנסות

מיליון  60.1 - כמיליון ש"ח לעומת   0הסתכמו הכנסות החברה בסך של  2011. ברבעון הרביעי של שנת 2011בשנת 

לרשום חדלה החברה  2012, עקב מכירת פעילותה בסוף רבעון שלישי כאמור לעיל ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

  הכנסות מפעילות רגילה ברבעון אחרון לשנה זו.

מיליון  245.9 -מיליון ש"ח בהשוואה לסך של כ 172.9 -הסתכמה עלות המכר בסך של כ 2012בשנת  - המכרעלות 

מיליון ש"ח בהשוואה  0 -הסתכמה עלות המכר של החברה בסך של כ 2012שנת של  רביעי. ברבעון ה2011שנת ש"ח ב

כר בתקופות הנ"ל בהשוואה לאשתקד . הירידה בעלות המ2011בשנת מיליון ש"ח ברבעון המקביל  61.1 -לסך של כ

  מהפסקת האיחוד של החברות הבנות ומכירת הפעילות.נובעת 

 25.4  -מיליון ש"ח בהשוואה לרווח גולמי בסך של כ 7 -הסתכם הרווח הגולמי לסך של כ 2012שנת ב - רווח גולמי

רבעון הסקת פעילות החברה החל מומהפ. עיקר הירידה ברווח הגולמי נובע מקיטון בהכנסות, 2011שנת מיליון ש"ח ב

  .2012של שנת  הרביעי

מיליון ש"ח בהשוואה לסך של  75 -הסתכמו הוצאות המכירה והשיווק לסך של כ 2012שנת ב - הוצאות מכירה ושיווק

הקיטון בהוצאות המכירה נובע מהפסקת האיחוד וצימצום הפעילות עקב מכירת . 2011בשנת מיליון ש"ח  101 -כ

   הפעילות.

מיליון ש"ח בהשוואה לסך  33.5 -הסתכמו הוצאות הנהלה וכלליות לסך של כ 2012בשנת  - וצאות הנהלה וכלליותה

הקיטון בהוצאות ההנהלה נובע מהפסקת האיחוד וצימצום הפעילות עקב מכירת . 2011בשנת מיליון ש"ח  71.2 -של כ

  הפעילות.

  .סגירת הפעילות, בעיקר בגין ₪מיליון  45 -בסך של כרשמה החברה הוצאות אחרות  2012בשנת  - הוצאות אחרות

מיליון  159.4 -מיליון ש"ח בהשוואה לסך של כ 230 -הסתכם ההפסד התפעולי לסך של כ 2012בשנת  - הפסד תפעולי

  . 2011שנת ש"ח ב

ובנטרול  רווחי הוןמיליון ש"ח (בנטרול  135.6 -הנו שלילי והסתכם לסך של כ 2012של החברה בשנת  EBITDA -ה

. ברבעון 2011בשנת מיליון ש"ח  131.8 –של כ שלילי בסך  EBITDA -לבהשוואה  )ורכוש קבוע הפחתות מוניטין

שלילי בסך של  EBITDA -בהשוואה ל אפסי בשל הפסקת הפעילותשל החברה הנו  EBITDA -של השנה ה רביעי ה

   .2011של שנת  מקבילהמיליון ש"ח ברבעון  41.1 -כ

 2011שנת בהתאם להסכמים עם תאגידים בנקאיים, רשמה החברה ברבעון השני של  – מחילת חובותמ רווחי הון

רשמה החברה  2012בשנת לדוחות הכספיים). ג'  19מיליון ש"ח (ראה ביאור  73.9 -הכנסות ממחילת חובות בסך של כ

  מהפסקת איחוד החברות הבנות. כתוצאה ש"חמליון  82רווח הון בסך כ 

 -מיליון ש"ח בהשוואה לסך של כ 81.4-מימון, נטו בסך של כההוצאות  הסתכמו 2012בשנת  - ון, נטוהוצאות מימ

איגרות חוב ניכיון בגין נובע בעיקרו ממחיקת  2012הגידול בהוצאות המימון בשנת . 2011שנת מיליון ש"ח ב 18.3

  לזמן ארוך. והתחייבות
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כתוצאה   ש"חמיליון  7.4 –הכנסות מיסים בסך כ  החברהרשמה  2011ברבעון הרביעי בשנת  –הכנסות ממיסים 

בעתודה למס נדחה בגין הטבה שקיבלה מבעל שליטה כנגד ההון העצמי ובמקביל הכירה החברה בנכס מס נדחה  מהכרה

. במהלך החצי השנה הראשונה של שנת הדוח רשמה החברה בסכום זהה כנגד דוח רווח והפסד בסעיף הכנסות מסים

   .בגין הטבה נוספת מבעל שליטה כאמור לעיל ש"חמליון  6.9 -כ הטבת מס בסך

מיליון  96.4 -מיליון ש"ח בהשוואה להפסד בסך של כ 305 -הסתכם ההפסד לסך של כ 2012בשנת  - הפסד לתקופה

  .2011בשנת ש"ח 

    נזילות ומקורות מימון .2.3

 - מיליון ש"ח, בהשוואה לסך של כ 75 -הסתכם בסך של כ 2012שנת בתזרים המזומנים ששימש לפעילות שוטפת 

  . 2011שנת מיליון ש"ח ב137.9

ש"ח בהשוואה למזומנים נטו מיליון  22 -הסתכמו לסך של כ 2012השקעה בשנת ששימשו לפעילות המזומנים נטו, 

, כלל מימוש רכוש 2011. תזרים המזומנים בשנת 2011שנת מיליון ש"ח ב 14.1 -פעילות השקעה בסך של כמ נבעוש

בהשוואה לתזרים מזומנים מיליון ש"ח  4.6 -, תמורה ממכירת ניירות ערך בסך של כמיליון ש"ח 6 -בסך של כ נטו ,ועקב

, המתייחס מיליון ש"ח 20 -מימוש השקעה בחברה מאוחדת בסך כ, אשר כלל 2011שנת בששימש לפעילות השקעה 

   ליציאה מאיחוד של החברות הבנות.

 126   -מיליון ש"ח, בהשוואה לסך של כ 91 -הסתכמו לסך של כ 2012ות מימון בשנת המזומנים, נטו, שנבעו מפעיל

קבלת הלוואות מחברה אם ומחברה , כלל 2012בשנת שנבע מפעילות מימון . תזרים המזומנים 2011בשנת  מיליון ש"ח

תזרים המזומנים שנבע  ח,ש"מיליון  4 –אשראי מתאגידים בנקאיים, נטו בסך כ וקבלת  ש"חמיליון  87 –קשורה בסך כ 

   .ש"חמיליון  132 –בסך כ  , נטוהנפקת הון מניות , כלל2011מפעילות מימון בשנת 

 

  חשיפה לסיכוני שוק .3

  האחראי על סיכוני השוק  .3.1

) האחראי על ניהול סיכוני שוק בחברה היה מר אלון גרוס, החשבונאי הראשי בחברה, 23.9.12עד מתן צו הקפאת ההליכים ( 

 2012במרץ  25. לפרטים נוספים אודות מר אלון גרוס ראו דיווח החברה ביום 2012במאי  13לתפקיד זה ביום אשר מונה 

דיווחה החברה על סיום כהונתו של מר אלון גרוס לאור מכירת  2012בנובמבר  8ביום  ).2011-01-239352(מס' אסמכתא: 

-2012-01(מס' אסמכתא:  2012בנובמבר  8חברה מיום לעיל. לפרטים נוספים ראה דיווח ה פעילותה של החברה כמתואר

275787 .(  

  תיאור סיכוני השוק   .3.2

 עם מכירת פעילותה חדלה החברה מכל פעילות עסקית.  –כאמור לעיל 

  מדיניות בניהול סיכונים ופיקוח על מדיניות ניהול סיכונים  .4

  עם מכירת פעילותה חדלה החברה מכל פעילות עסקית. –כאמור לעיל 

 רגישות ניתוח .5

  עם מכירת פעילותה חדלה החברה מכל פעילות עסקית. –כאמור לעיל 
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 הוראות גילוי בהיבטים שונים של ממשל תאגידי  .ב

  גמול דירקטורים .6

שכיהנו בחברה אשר ויתרו על הגמול המגיע להם)  -(למעט דירקטורים שמונו על ידי דסק"ש והכשרת היישובהדירקטורים 

היו זכאים לגמול שנתי וגמול השתתפות בישיבות בגובה "הסכום הקבוע",  ,ד הקפאת ההליכיםעד למוע – לך תקופת הדוחהבמ

, ובהתחשב בהון העצמי של 2000- בהתאם לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטורים חיצוניים), התש"ס

   החברה, שהינם הסכומים המשולמים לדירקטורים החיצוניים בחברה.

  בנושא מתן תרומות מדיניות התאגיד  .7

  כלשהוא ואין לה התחייבות כלשהי לתרומות. מהותי לא תרמה החברה סכום  2012בשנת 

  

   דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית .8

דירקטוריון החברה, כי המספר המזערי הראוי של דירקטורים בחברה בעלי מומחיות עובר למועד הקפאת ההליכים, קבע 

הינו שני דירקטורים. קביעה זו נעשתה בהתחשב, בין השאר, בגודל החברה, סוג פעילותה, מספר חברי  חשבונאית ופיננסית,

אשר כיהנו בדירקטוריון הדירקטוריון שלה ומורכבותה. להלן שמות הדירקטורים שהינם בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית, 

ס לכל אחד מהם שמכוחן יש לראותו כדירקטור בעל תוך ציון תמצית העובדות ביחהחברה עובר למועד הקפאת ההליכים, 

   מומחיות חשבונאית ופיננסית: 

, שניהם מוסמך במנהל עסקיםבוגר בכלכלה ומנהל עסקים ותואר בעל תואר  – )יו"ר הדירקטוריון(דניאל יעקובי  .8.1
 DTH נכ"ל ודירקטורמנכ"ל אלרן נדל"ן המזרח הרחוק בע"מ; וכיו"ר, משימש בתקופות שונות כ. מאוניברסיטת בר אילן
Television Group וכמנכ"ל טמפו משקאות בע"מ . 

בעל תואר בוגר במשפטים ובוגר במדעי המדינה, שניהם מאוניברסיטת תל אביב.  מכהן כיו"ר ומנהל עסקים  –נוחי דנקנר  .8.2
). בנוסף 2009ר עד ספטמב 2003אי די בי חברה לאחזקות בע"מ (דצמבר בכמנהל עסקים ראשי כיהן ראשי בקבוצת גנדן; 

כיו"ר הדירקטוריון ב: אי די בי חברה לאחזקות בע"מ, אי די בי חברה לפתוח בע"מ, חברת  או כיהן בתקופות שונות מכהן
השקעות דיסקונט בע"מ, כלל תעשיות והשקעות בע"מ; וכדירקטור ב: כלל חברה לביטוח בע"מ, שופרסל בע"מ, סלקום 

"מ, משאב ייזום ופיתוח בע"מ, נשר מפעלי מלט ישראלים בע"מ, חברה לנכסים ) בע2001ישראל בע"מ, סלקום אחזקות (
אגן תעשיות בע"מ, פלג דן השקעות בע"מ, אושיר אחזקות בע"מ, לאק טיים   -ובניין בע"מ, כור תעשיות בע"מ, מכתשים 

 בע"מ.

מנהל עסקים מטעם אוניברסיטת בעל תואר בוגר במשפטים מטעם אוניברסיטת תל אביב, בעל תואר מוסמך ב  - עופר נמרודי .8.3
והחברה הבת הרווארד. משמש כמנכ"ל חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ. שימש בתקופות שונות כמנכ"ל החברה 

שימש כיו"ר הדירקטוריון של חברת הכשרת כמו כן יועץ ועוזר מיוחד ליו"ר דירקטוריון החברה, כומעריב הוצאת מודיעין, 
 הישוב בע"מ.

, שימש בתקופות שונות כיו"ר דירקטוריון וכמנכ"ל של NYUל תואר מוסמך במנהל עסקים מאוניברסיטת בע -רון ויסברג  .8.4
 - הכשרת הישוב חברה לביטוח בע"מ ושל הכשרת הישוב החזקות ביטוח בע"מ, שימש כיו"ר דירקטוריון פעיל של ב.ס.ס.ח.

מנכ"ל בפועל של חברת הכשרת הישוב כיהן כחמש שנים כ 2004החברה הישראלית לביטוח אשראי בע"מ. עד לשנת 
שנים קודם לכן, כיהן כסמנכ"ל פיננסים בחברה זו. מכהן כדירקטור במרבית החברות בקבוצת  7בישראל בע"מ, ובמשך 

 "הכשרת הישוב" ובחברות פרטיות נוספות. 

נה למנכ"ל בחברת בעל תואר בוגר בכלכלה ובחשבונאות, בעל תואר מוסמך במימון ובחשבונאות. משמש כמש -אלי כהן .8.5
שנתיים שימש כסמנכ"ל השקעות ופיתוח עסקי. כן שימש כראש מבמשך יותר  -הכשרת הישוב בישראל בע"מ, ולפני כן

, החברה הישראלית לדירוג ניירות ערך בע"מ, במסגרת תפקידו  S&Pתחום תאגידים במסגרת תפקידו האחרון במעלות
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. מרצה למימון BDO. שימש כרואה חשבון במשרד זיו, האפט עסק בקריאה וניתוח של דוחות כספיים של חברות
 אביב.-באוניברסיטת תל

אוניברסיטת שניהם מבעל תואר בוגר בניהול וכלכלה ותואר מוסמך במדעי הניהול במימון וחשבונאות,  –ארי בורנשטיין  .8.6
מ; וכן כדירקטור ב: סלקום אלרון תעשייה אלקטרונית בע"מ; סגן נשיא דיסקונט השקעות בע"ב. מכהן כמנכ"ל תל אביב

ישראל בע"מ, מקסימה המרכז להפרדת אוויר בע"מ, אפסילון בית השקעות בע"מ ודירקטור בחברות נוספות מקבוצת 
 אלרון.

בעל תואר בוגר במנהל עסקים וחשבונאות ותואר מוסמך במנהל עסקים, שניהם מהמכללה למנהל. מכהן  –יעקב אהרון  .8.7
ייעוץ עסקי. שימש בתקופות שונות כסמנכ"ל הכספים בחברת יישראייר תעופה ותיירות  ביזנס MVPכשותף מנהל בחברת 

בע"מ, כיו"ר הדירקטוריון בחברת ששון פירות יבשים בע"מ, ששון תעשיות בע"מ; מכהן כדירקטור ככלל תיירות, דיזינהיוז 
 סיטונאות, דיזינהויז יוניטורס, וטיולי הגליל.  

במנהל עסקים מטעם אוניברסיטת פוליטכניק ניו יורק (שלוחת רחובות). שימש כשלוש שנים בעל תואר מוסמך  -עופר מרום .8.8
כסגן נשיא סיגנצ'ור בנק בניו יורק, ובמסגרת תפקידו כמנהל הדסק הישראלי עסק בניתוח כלכלי של חברות שונות. כמו כן, 

ת של אגודת הסטודנטים שליד הן מנכ"ל של כפר בתיה והן מנכ"ל של החברה הכלכלי -במסגרת תפקידו כמנכ"ל
  אוניברסיטת בר אילן, היה אחראי על הכנת דוחות כספיים של גופים אלה.

ותואר דוקטור למשפטים, כולם  בעל תואר בוגר במשפטים, תואר מוסמך בתולדות עם ישראל, –נחום לנגנטל  .8.9
נווסטמנטס בע"מ, בנק מרכנתיל מכהן כמנכ"ל יומנטרה השקעות בע"מ; וכדירקטור באגרי אי מאוניברסיטת בר אילן.

 דיסקונט בע"מ ואל הר הנדסה בע"מ. 

 

החל ממתן צו הקפאת ההליכים הושעו כל סמכויות הדירקטוריון ועברו לנאמנים. במועד דוח זה, לא מכהנים בחברה דירקטורים  

  (אשר סמכויותיהם הושעו כאמור).פר מרום וה"ה נחום לנגנטל ועהחיצוניים למעט הדירקטורים 

   

  גילוי בדבר דירקטור בלתי תלוי בתאגיד והצהרות דירקטורים  .9

, בדבר שיעור הדירקטורים 1999-(ה) לחוק החברות, התשנ"ט 219החברה לא אימצה בתקנונה את ההוראה הקבועה בסעיף 

  הבלתי תלויים.

  

 גילוי בדבר המבקר הפנימי בתאגיד  .10

. 2012במרץ  14זבליק כמבקר הפנימי של החברה, החל מיום  דיווחה החברה על סיום כהונתו של מר 2012במרץ  11ביום 

מינה  2012במרץ  25ביום  ).2012-01-064170(מס' אסמכתא   2012במרץ  11לפרטים נוספים ראה דיווח החברה מיום 

 . לפרטים נוספים ראה דיווח2012במרץ  26דירקטוריון החברה את מר יצחק רביד למבקר הפנימי של החברה, החל מיום 

  ).   2012-01-078324(מס' אסמכתא  2012במרץ  25החברה מיום 

  

  

  

  

  



  12-ב

  גילוי בדבר שכר רואה חשבון מבקר .11

  שם משרד רו"ח: קוסט פורר גבאי את קסירר  .11.1

  ): לשעבר פירוט בדבר שכר ששולם (הנתונים מתייחסים לחברה ולחברות מאוחדות .11.2

   2011  )ח(אלפי ש" 2012 

  אלפי ש"ח  כמות שעות  אלפי ש"ח  כמות שעות 

שירותי ביקורת ושירותים הקשורים 

  לביקורת

2,200  400  3,447  825  

  450  1,080  265  1,100  1שירותים אחרים

  1,275  4,527  665  3,300  סה"כ

 

 עקרונות לקביעת שכר הטרחה והגורם המאשר .11.3

  הנאמנים.  שכר הטרחה נקבע במשא ומתן בין המבקרים לבין 

  

  הליך אישור הדוחות הכספיים .12

 של ח"רו עם, בשיתוף הדירקטורים החיצוניים ודנים והנאמנים הושעו כל סמכויות הדירקטוריון הנאמנים מינוי ממועד להח

   .החברה של הכספיים הדוחות חותמים על מכן, ורק לאחר החברה של הכספיים הדוחות עם בקשר החברה

  

  אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי .13

הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי ו הקפאת ההליכים, לא עלה בידי החברה להעריך את אפקטיביות עקב מתן צ
  . , נכון למועד דוח זהבתאגיד

  

  הוראות גילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי של התאגיד  .ג

   אירועים לאחר תקופת המאזן .14

  עם מכירת פעילותה חדלה החברה מכל פעילות עסקית. –כאמור לעיל 

  

                                                            

  ניתנו שירותים אחרים בקשר עם בדיקת נאותות ויעוץ מס.  2011בשנת     1
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  אומדנים חשבונאיים קריטיים .15

בעריכת הדוחות הכספיים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים נדרשת החברה להשתמש באומדנים והערכות המשפיעים על 

  .חברההנתונים המדווחים התוצאות בפועל עשויות להיות שונות מאומדני ה

  מחייבים שימוש באומדנים:הלהלן הסעיפים העיקריים 

נכסים בלתי ורכוש קבוע  -ירידת ערך נכסים לא פיננסיים בהחברה בוחנת את הצורך   - נכסים ערך ירידת .15.1

סכום בר השבה של מוחשיים, כאשר ישנם סימנים כתוצאה מאירועים או שינויים בנסיבות המצביעים על כך ש

הכספיים  . במקרים בהם היתרה בדוחותעלול להיות נמוך מהסכום הרשום בספרי החברההיתרה בדוחות הכספיים 

ראה  ההשבה שלהם.-הנכסים לסכום ברההשבה שלהם, מופחתים -של הנכסים הלא פיננסיים עולה על הסכום בר

 טו' לדוחות הכספיים.  2גם באור 

נכון למועד דוח זה לא מתנהלות תביעות ו/או הליכים משפטיים התלויים ועומדים כנגד  - תביעות משפטיות .15.2

הליכים משפטיים בהם החברה נתבעת יחד  5 -בעת ו/או נתבעת, למעט כהחברה או שבהם החברה מעורבת כתו

עם צדדים אחרים בתביעות לשון הרע. לחברה כיסוי ביטוחי כנגד התביעות הנ"ל ולפיכך לא צפויה לחברה חשיפה 

 מהותית כתוצאה מההליכים המשפטיים הנ"ל. 

ות כנגד החברה מוסדרות בדרך של הגשת לאור צו הקפאת ההליכים ואישור הסדר הנושים של החברה, כל הטענ

 תביעות חוב במסגרת הסדר הנושים ובהתאם לתנאים המפורטים בהסדר הנושים.

תביעות והליכים משפטיים מכל מין וסוג, לרבות הליכי הוצאה לפועל, שהוגשו/נפתחו בהתאם להסדר הנושים, 

אישור עם דחו נמנושי החברה כנגד החברה, ידי מי -, עלמתן צו הקפאת ההליכיםבגין חובות שנוצרו עד למועד 

  .הסדר הנושים על ידי בית המשפט

התחייבות בגין תוכניות הטבה מוגדרת לאחר סיום  - הטבות בגין פנסיה והטבות אחרות לאחר סיום העסקה  .15.3

העסקה נקבעת תוך שימוש בטכניקות הערכה אקטואריות. חישוב ההתחייבות כרוך בקביעת הנחות בין השאר 

שיעורי היוון, שיעורי תשואה צפויים על נכסים, שיעור עליית השכר ושיעורי תחלופת עובדים. קיימת אי  לגבי

 כ' לדוחות הכספיים.2בבאור ודאות מהותית בגין אומדנים אלו בשל היות התוכניות לזמן ארוך. ראה מידע נוסף 

 גילוי למחזיקי האג"ח  .ד

 הנושים נמחקו ממסחר אגרות החוב של החברה. לדוח זה לעיל, במסגרת הסדר  1.21כאמור בסעיף  .16

  

  (בהסדר נושים)מעריב החזקות בע"מ         שמות החותמים ותפקידם:

  

                   נאמן החברה –דר' שלמה נס, עו"ד ורו"ח 

                    נאמן החברה -  עו"ד ירון ארבל  

 __________________________           דירקטור חיצוני –עופר מרום 

   

  2013במרס  24              תאריך:



 

 
  
  
 
 

  
  

  

  

  

  מעריב החזקות בע"מ
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  דוחות כספיים מאוחדים

  (בערכי מימוש)
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  מעריב החזקות בע"מ
  )בהסדר נושים(

  
  2201בדצמבר,  31דוחות כספיים מאוחדים ליום 

  
  
  

  תוכן העניינים
 
  
  

 עמוד
 

    
  2  ורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי דוח רואה החשבון המבקר בדבר ביק

    
 3דוח רואה החשבון המבקר

 
 4דוח מאוחד על הנכסים נטו בערכי מימוש

    
  5  דוח מאוחד על הרווח הכולל בערכי מימוש

    
  20116-7בדצמבר,  31ליום  על המצב הכספי מאוחדים דוחות

 
 8 2011-ו 2010בדצמבר,  31שנים שהסתיימו ביום להכולל  הרווחדוחות מאוחדים על 

 
 9על השינויים בהון מאוחדים דוחות 

 
 10-12דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים

 
 13-53באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

   
 54 לשעבר רשימת חברות הקבוצה -נספח לדוחות הכספיים המאוחדים 

 
  
 
 
  

- - - - - - - - - - - - - - - -  
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  מעריב החזקות בע"מ לבעלי המניות של דוח רואה החשבון המבקר
  )בהסדר נושים(

  

   בדבר ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי
  

  ניירות ערךתקנות ב (ג) ב9סעיף בהתאם ל
  1970-(דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל

  
  
  
  

החברה)  -להלן () בהסדר נושים( בע"מ מעריב החזקות רה פנימית על דיווח כספי שלבק רכיבינתבקשנו לבקר 
אחראים לקיום בקרה פנימית אפקטיבית הנאמנים)  -הנאמנים שמונו מטעם בית המשפט (להלן  .2012 ,בדצמבר 31ליום 

לדוח התקופתי לתאריך המצורפת בקרה פנימית על דיווח כספי של רכיבי אפקטיביות ה ם אתעל דיווח כספי ולהערכת
  .הנ"ל

  
  

הורה בית המשפט על מתן צו  2012בספטמבר,  23לדוחות הכספיים המצורפים להלן, ביום  ב'1כאמור בבאור 
, שבמסגרתו מונו לקבוצה נאמנים בהקפאת הקבוצה) - הקפאת הליכים לחברה ולחברות המאוחדות שלה לשעבר (להלן 

ו העניק בית המשפט לנאמנים, בין היתר, את סמכויות הניהול והפעלת הליכים על ידי בית המשפט. במסגרת החלטת
  הקבוצה בתקופת הקפאת ההליכים.

  
  

ב' לדוחות הכספיים, 1כתוצאה ממתן צו הקפאת הליכים לחברה ולחברות מאוחדות שלה לשעבר, כמפורט בבאור 
  .לא עלה בידי החברה להעריך את אפקטיביות הבקרה הפנימית בחברה

   
  

יבות המתוארות לעיל, אין אנו מחווים דיעה בשאלה האם החברה קיימה באופן אפקטיבי, מכל הבחינות בשל הנס
  .2012בדצמבר,  31המהותיות, רכיבי בקרה פנימית על הדיווח הכספי ליום 

  
  
  
  
  
  
  
  

 קוסט פורר גבאי את קסירראביב,-תל
 רואי חשבון 2013, במרס 24
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  קרדוח רואה החשבון המב

  
  לבעלי המניות של מעריב החזקות בע"מ

  )בהסדר נושים(
  
  

 -(להלן ) בהסדר נושים(של מעריב החזקות בע"מ בערכי מימוש  על המצב הכספיהמצורפים  הדוחותביקרנו את 
הכולל, השינויים בהון ותזרימי המזומנים  ההפסדעל בערכי מימוש ואת הדוח המאוחד  2012 ,בדצמבר 31ם והחברה) לי

 31כמו כן, ביקרנו את הדוחות המאוחדים על המצב הכספי של החברה ליום . 2012 ,בדצמבר 31שהסתיימה ביום  לשנה
ואת הדוחות המאוחדים על ההפסד הכולל, השינויים בהון ותזרימי המזומנים לכל אחת מהשנים  2011בדצמבר, 

שמונו מטעם בית המשפט. החברה נאמני יות דוחות כספיים אלה הינם באחר. 2010-ו2011בדצמבר,  31שהסתיימו בימים 
  אחריותנו היא לחוות דעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו.

  
  

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון (דרך 
איתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג פי תקנים אלה נדרש מ- . על1973-פעולתו של רואה חשבון), התשל"ג

מידה סבירה של בטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות 
התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים. ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים 

ידי הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה. -המשמעותיים שנעשו על
  אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.

  
  

בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים במקרים בהם הנחת לדעתנו, הדוחות הכספיים הנ"ל משקפים באופן נאות, 
ואת  2012בדצמבר  31ליום הבחינות המהותיות, את המצב הכספי של החברה מכל העסק החי אינה מתקיימת עוד, 

, בהתאם לתקני 2012בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום  תוצאות פעולותיה, השינויים בהון ותזרימי המזומנים שלה
מימוש  תוך ביצוע התאמות הנדרשות לגבי דוחות כספיים הערוכים על בסיס ערכי) IFRSדיווח כספי בינלאומיים (

, ככל שתקנות אלו נוגעות לדוחות כספיים הערוכים 2010-והוראות תקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים), התש"ע
, הדוחות הכספיים הנ"ל משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי כמו כן על בסיס ערכי מימוש.

ואת תוצאות פעולותיהן, השינויים בהון ותזרימי המזומנים  2011בר בדצמ 31ם ושל החברה והחברות המאוחדות שלה לי
) IFRSבהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים ( 2010- ו 2011בדצמבר  31שלהן לכל אחת מהשנים שהסתיימו בימים 

  .2010-והוראות תקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים), התש"ע
  
  

אשר אושר ביום  לעניין הליך הקפאת הליכים 1באור נים את תשומת הלב למבלי לסייג את מסקנתנו הנ"ל, אנו מפ  
אשר אושר נושים  דרלעניין הסו 2012באוקטובר,  23ביום אשר אושר ופעילות  יםמכירת נכס , לעניין2013בספטמבר,  23

  .2013בינואר,  23ביום  ,לאחר תאריך הדוחות הכספיים
  
  

, ב' לדוחות הכספיים1חברות מאוחדות שלה לשעבר, כמפורט בבאור כתוצאה ממתן צו הקפאת הליכים לחברה ול
לא עלה בידי החברה להעריך את אפקטיביות הבקרה הפנימית בחברה. לאור האמור לעיל, אין אנו מחווים דעה בשאלה 

צמבר, בד 31מכל הבחינות המהותיות, רכיבי בקרה פנימית על הדיווח הכספי ליום האם החברה קיימה באופן אפקטיבי, 
2012.  

   
  

  
  
  

 קוסט פורר גבאי את קסירראביב,-תל
 רואי חשבון 2013במרס,  24
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  מאוחד על הנכסים נטו בערכי מימוש דוח
  
  
 

 
  ליום

בדצמבר 31
 2012 
 אלפי ש"ח באור

     
    נכסים שוטפים

   
 7  6 חייבים ויתרות חובה

   
  7 
   
   

      תחייבויותה
      

 93  12התחייבויות לספקים ולנותני שירותים
 2,956  13 זכאים ויתרות זכות

 136,031  14  לשעבר התחייבות לחברה אם
 272  15התחייבויות בשל הטבות לעובדים

 67,715  16  אגרות חוב ניתנות להמרה
   
  207,067 

     
   17בהון גרעון

   
 126,815    הון מניות

 678,785   פרמיה על מניות
 3,321    כתבי אופציה ותקבולים בגין אופציות המרה

 )1,062,911(  יתרת הפסד
 46,930    קרנות הון אחרות

   
  )207,060(  
    
  7  

  
  
  

  .מאוחדים הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
  
  
  
  
  
  
  

  2013במרס,  24
 עופר מרום  עו"ד ירון ארבל וד"ר שלמה נסתאריך אישור הדוחות הכספיים

 חבר דירקטוריוןנאמנים 
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  מאוחדים על הרווח הכולל בערכי מימוש  דוחות

  
  
 

 

 

לשנה 
שהסתיימה 

  ביום 
בדצמבר 31

  2012 
 אלפי ש"ח  
 

 באור
(למעט נתוני 
ה)הפסד למני

   
   

 180,006  א'21 מכירות, נטו
 172,900  ב'21  עלות המכירות

    
 7,106   רווח גולמי

    
 )75,542(  ג'21  הוצאות מכירה ושיווק
 )33,516(  ד'21  הוצאות הנהלה וכלליות

 82,029  ז'21  הכנסות אחרות
 )210,619(  'ח21  , נטוהוצאות אחרות

    
 )230,542(    תפעוליהפסד 

    
 10  ה'21  הכנסות מימון
 )81,493(  ו'21  הוצאות מימון

    
 )312,025(   הפסד לפני מסים על ההכנסה

    
 6,858  22 הטבת מס

    
 )305,167(   הפסד

    
 -     הפסד כולל אחר

    
 )305,167(    סה"כ הפסד כולל

    
    מיוחס ל:

       
 )305,167(    בעלי מניות החברה

    
       

   23 הפסד למניה המיוחס לבעלי מניות החברה (בש"ח):
    

 )2.66(    ומדולל הפסד בסיסי
  
  
  
  

  הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.
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  מאוחדים על המצב הכספי דוחות

  
  
 

   
  ליום 

מברבדצ 31
   2011 
 אלפי ש"ח באור  
     

    נכסים שוטפים
   

 5,721  3 מזומנים ושווי מזומנים
 79  4 השקעות לזמן קצר

 88,769  5לקוחות 
 1,031  6 חייבים ויתרות חובה

 14,782  7מלאי 
   
  110,382 
   
   

    נכסים לא שוטפים
   

 5,767   15  הטבות לעובדים נכסים בגין
 174,315  9  , נטורכוש קבוע

 28,089  10מוניטין
 917  10 , נטונכסים בלתי מוחשיים

   
  209,088 
   
  319,470 

  
  
  
  
  
  
  

  הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.
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  דוחות מאוחדים על המצב הכספי
  
  
 

   
  יום ל

בדצמבר 31
 2011 
 אלפי ש"ח באור
   

    התחייבויות שוטפות
   

 23,687  11 אשראי מתאגידים בנקאיים
 51,983   16  אגרות חוב ניתנות להמרה

 36,988  12התחייבויות לספקים ולנותני שירותים
 63,711  13 זכאים ויתרות זכות

   
  176,369 
   
   

    לא שוטפותהתחייבויות 
   

 21,044   14  התחייבות לחברה אם
 10,873  14לנותני אשראי אחריםבנקאיים ו לתאגידים  התחייבויות

 33,770  15התחייבויות בשל הטבות לעובדים
   
  65,687 
   
   

   17הון
   

 126,815  הון מניות
 678,785   פרמיה על מניות

 3,321    כתבי אופציה ותקבולים בגין אופציות המרה
 )757,744(  יתרת הפסד

 26,237   קרנות הון אחרות
   
  77,414 
   
  319,470 

  
  
  

  הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.
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  הכולל הרווחעל  דוחות מאוחדים
  
  
 

 
 

  שנה שהסתיימה ביוםל
 בדצמבר 31

  2011 2010 
 

 באור
  אלפי ש"ח 

(למעט נתוני הפסד למניה)
    
    

 323,558  271,242 א'21 מכירות, נטו
 273,298  245,888 ב'21  עלות המכירות

     
 50,260  25,354  רווח גולמי

     
 )98,499(  )101,026( ג'21  הוצאות מכירה ושיווק
 )50,314(  )71,165( ד'21  הוצאות הנהלה וכלליות

 66  68 ז'21  הכנסות אחרות
 80  )227(  ממימוש רכוש קבוע, נטו(הפסד) רווח 

 )1,600(  )12,410( 'ח21  הוצאות אחרות
     

 )100,007(  )159,406(   הפסד תפעולי
     

  -   73,924)(ב)2ג'(19   הכנסות ממחילת חובות
 1,855  3,441 ה'21  הכנסות מימון
 )19,230(  )21,757( ו'21  הוצאות מימון

     
 )117,382(  )103,798(  הפסד לפני מסים על ההכנסה

     
 -  7,386 22 הטבת מס

     
 )117,382(  )96,412(  הפסד

     
 -  -    הפסד כולל אחר

     
 )117,382(  )96,412(   סה"כ הפסד כולל

     
     מיוחס ל:

         
 )117,382(  )96,412(   בעלי מניות החברה

     
    23 הפסד למניה המיוחס לבעלי מניות החברה (בש"ח):

     
 )4.35(  )1.18(   ומדולל הפסד בסיסי

  
  
  
  
  

  בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.הבאורים המצורפים מהווים חלק 
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  על השינויים בהון מאוחדים דוחות 
  
  
  

  הון 
מניות

פרמיה 
על 
מניות

כתבי 
אופציה 
ותקבולים

בגין 
אופציות 
 המרה

  יתרת 
 הפסד

קרן 
מפעולות
עם בעלי 
שליטה

קרנות 
אחרות

  סה"כ 
 הון

 (גרעון)
אלפי ש"ח

    
                

 36,405 1,572 1,396 )543,950(-37,172540,215 2010בינואר,  1יתרה ליום 
              

)117,382(  -  - )117,382(-  -  -  סה"כ הפסד כולל
הוצאות  בניכוי   הנפקת הון מניות

  42,937  -  -  --  32,200  10,737  ו')17הנפקה (באור 
 ת המרה וכתביתקבולים בגין אופציי

אופציה בהנפקת אגרות חוב ניתנות 
  4,334  -  -  -4,334  -  -  ה')17(באור  להמרה, נטו

  854  -  -  -)31(  714  171   המרת אגרות חוב להמרה במניות
  516  516  -  --  -  - עלות תשלום מבוסס מניות

 יעם בעל עסקאותהטבה הונית מ
  810  -  810  --  -  -שליטה  
              

  )31,526(  2,088  2,206  )661,332(4,303 573,129  48,080 2010בדצמבר,  31יתרה ליום 
            

 )96,412(  -  - )96,412(-  -  -  סה"כ הפסד כולל
  182,765  -  -  -- 104,115  78,650  ))1(ג'19(באור  הנפקת הון מניות

  430  -  -  -)14(  359  85    רות חוב להמרה במניותהמרת אג
  -  )214(  -  -)968(  1,182  -  פקיעת כתבי אופציה

  )251(  )251(  -  --  -  - עלות תשלום מבוסס מניות
  250  -  250  --  -  - שליטה עם בעל העסקהטבה הונית מ
, שליטה עם בעל העסקהטבה הונית מ

  22,158  -  22,158  --  -  - )ט'1נטו (באור 
              

  77,414  1,623  24,614  )757,744(3,321 678,785 126,815  2011בדצמבר,  31יתרה ליום 
            

)305,167(  -  - )305,167(-  -  -  סה"כ הפסד כולל
  118  118  -  --  -  - עלות תשלום מבוסס מניות

, שליטה עם בעל העסקהטבה הונית מ
  20,575  -  20,575  --  -  - )ט'1נטו (באור 

            
 )207,060(  1,741  45,189 )1,062,911(3,321 678,785 126,815 2012בדצמבר,  31יתרה ליום 

  
  
  
  
  

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.
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  דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים
  
  
  

  לשנה שהסתיימה ביום
 בדצמבר 31

20122011 2010 
 אלפי ש"ח

   
   תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת

   
 )117,382( )96,412()305,167(הפסד

   
   :והפסד רווח לסעיפי התאמות

   
 25,391 22,802 11,400 פחת והפחתות 

  1,600  )556(  136,892  נכסים קבועיםהפחתת (ביטול הפחתה) 
  - 4,802 28,089  הפחתת מוניטין בחברות מאוחדות

  - )7,386( )6,858(  הטבת מס
  - )73,924( -  הכנסה ממחילת חובות

 17,339 15,768 84,564 הוצאות מימון, נטו
 516 )251( 118 יותעלות תשלום מבוסס מנ

 )80( 227)81,715( הון, נטו )רווחהפסד (
 3,940 )2,732( 25,262שינוי בהתחייבויות בשל הטבות לעובדים, נטו

 )170( )2,697( -הפסדוהנמדדים בשווי הוגן דרך רווח  נכסים פיננסייםעליית ערך של 
   

197,752)43,947( 48,536 
   

   :ותתפעולי והתחייבויות תפעולייםבסעיפי נכסים  שינויים
   

 21,252 14,648 16,924 ירידה בלקוחות
 2,447 400 )25(בחייבים ויתרות חובה(עלייה)  ירידה

 6,691 )1,758( 8,455 ירידה (עלייה) במלאי
 )11,753( )13,695( )5,000(ירידה בהתחייבויות לספקים ולנותני שירותים

 )667( 12,550 16,324בזכאים ויתרות זכות ואחרים עלייה (ירידה)
   

36,678 12,145 17,970 
   

   מזומנים ששולמו והתקבלו במשך השנה עבור:
   

 )15,716( )10,060( )4,134( ריבית ששולמה
 - 331 12 ריבית שהתקבלה

 )325( )285( )145( שולמומסים ש
 - 39 - מסים שהתקבלו
 - 295 - דיבידנד שהתקבל

   
)4,267( )9,680( )16,041( 

   
 )66,917( )137,894()75,004(מזומנים נטו ששימשו לפעילות שוטפת

  
  
  
  

  .הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים
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  דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים
  
  
  

  לשנה שהסתיימה ביום
 בדצמבר 31

20122011 2010 
 אלפי ש"ח

     
   תזרימי מזומנים מפעילות השקעה

   
  -  -)19,988(  תמורה ממימוש השקעה בחברה מאוחדת שאוחדה בעבר (א)

 )109( )420( )353(רכישת נכסים בלתי מוחשיים
 )3,497( )1,791( )1,630( רכישת רכוש קבוע

 963 5,977 466 תמורה ממימוש רכוש קבוע
 )3,543( 5,754 )53(גביית (הפקדת) פקדונות בתאגידים בנקאיים, נטו

 - 4,623 - הפסד ואהנמדדים בשווי הוגן דרך רווח  נכסים פיננסייםתמורה ממימוש 
 14 )14( - ן ארוך, נטויתרות חובה לזמ

   
 )6,172( 14,129)21,558(השקעה (ששימשו לפעילות) מזומנים נטו שנבעו מפעילות

   
   תזרימי מזומנים מפעילות מימון

   
 1,691 )64,021( 12,299אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים, נטו 

 - )5,495( )8,315(דים בנקאיים ואחריםפרעון הלוואות לזמן ארוך מתאגי
 3,760 2,751 -קבלת הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים

 )34,039( - -(  פרעון הלוואות מחברה קשורה
 41,539 10,955 -קשורהקבלת הלוואות מחברה 

  -  50,000  86,857  לשעבר קבלת הלוואה מחברה אם
  - 20,000 -  קבלת הלוואה לזמן קצר
  - )20,000( -  פרעון הלוואה לזמן קצר

 )30,409( - - פרעון אגרות חוב
 50,312 - -הנפקת אגרות חוב ואופציות בניכוי הוצאות הנפקה

 42,937 132,000 -הנפקת הון מניות בניכוי הוצאות הנפקה
   

 75,791 126,190 90,841מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון
   

 2,702 2,425 )5,721(במזומנים ושווי מזומנים )ירידהעלייה (
   

 594 3,296 5,721יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה
   

 3,296 5,721 -יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה
   

  
  
  
  

  י נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.הבאורים המצורפים מהווים חלק בלת
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  דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים

  
  
  
 

    
  לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 31
    2012 2011 2010 
 אלפי ש"ח    
       
       

   בעבר המאוחדת שאוחד התמורה ממימוש השקעות בחבר(א)
   

   דות ליום המכירה:נכסים והתחייבויות של החברות המאוח
   

 - - )65,293(הון חוזר (למעט מזומנים ושווי מזומנים)
        

 - - 28,174 רכוש קבוע
        

 - - )64,850(התחייבויות לא שוטפות
   

 - - 81,981 רווח הון
   
)19,988( - - 

       
       
   במזומןלות מהותית שאינה פעי  
     
 112 404 386רכישת נכסים קבועים באשראי  
     
 - 50,765 -הנפקת הון כנגד המרת הלוואות  
     
 - 430 -המרת אגרות חוב למניות  
       
 - - 20,575  קבלת הלוואה כנגד קרנות הון  
  
  
  
  
  
  

  הווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.הבאורים המצורפים מ
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  כללי  -: 1באור 

  
כחברה  1978ביולי,  24החברה) נתאגדה בישראל ביום  -(להלן ) הסדר נושים(במעריב החזקות בע"מ   א.

 אביב.-, תל2ברחוב קרליבך  ופרטית תחת השם מלון תיאודור הרצל ירושלים בע"מ ומשרדיה שכנ
הקבוצה) פעלו בתחום העיתונות בישראל. הקבוצה  -חזקות שלה (להלן חברה והחברות המוה
   .NRGה בעלת אתר תוכן באינטרנט, מעריב יתוציאה לאור עיתון יומי (מעריב), מגזינים והיה

  
חברת של  )65.9%- כ ה חברה מאוחדת (מוחזקת בשיעור שלתהחברה הי 2011ביוני,  2החל מיום   

מוחזקת על ידי חברת היתה ) וכן לשעבר סק"ש או בעלת השליטהד - השקעות דיסקונט בע"מ (להלן 
  .27%- הכשרת הישוב) בשיעור של כ -הכשרת הישוב בישראל בע"מ (להלן 

  
יצאה השליטה בפועל מידיה  2012, בספטמבר 23כתוצאה מן האמור בסעיף ב' להלן, החל מתאריך   

ופן שהנאמנים פועלים כהנהלה של דסק"ש ועברה לידי הנאמנים שמונו על ידי בית המשפט, בא
וכדירקטוריון של קבוצת מעריב לכל דבר ועניין, תחת פיקוחו של בית המשפט וכל סמכויותיו של 

  .דירקטוריון מעריב שכיהן ערב מתן צו הקפאת ההליכים מושעות
  
בספטמבר,  23הגישה החברה בקשה למתן צו להקפאת הליכים ובתאריך  2012בספטמבר,  20בתאריך   ב.

 האריך 2012 ,בנובמבר 29 בתאריךאביב את בקשת ההקפאה. -אישר בית המשפט המחוזי בתל 2012
האריך  2013בינואר,  1ביום  .2012  ,בדצמבר 31 ליום עד ההליכים הקפאת תקופת את המשפט בית

הגישו נאמני החברה וביום זה  2013בינואר,  20בית המשפט את תקופת הקפאת ההליכים עד ליום 
  .2013בינואר,  23ההסדר אושר על ידי בית המשפט ביום משפט בקשה לאישור הסדר נושים. לבית ה

  
 הקפאת הליך במסגרת החברה של ההפעלה תוכנית המשפט את בית אישר 2012באוקטובר,  4ביום   ג. 

מליון ש"ח  16הליכים. במסגרת החלטתו האמורה אישר בית המשפט לנאמנים ליטול אשראי של עד 
 דסק"ש מתן אישרה, לאמור ן פעילותה של החברה בתקופת הקפאת ההליכים. בהמשךלשם מימו
 על הארכתה לאפשרות כפוף, יום 120 עד של לתקופה ח"ש מליון 8 עד של בסכום לחברה הלוואה

 לפני קדימה בדין הינה ש"לדסק ההלוואה השבת. נוספים ימים 60 עד של לתקופה הנאמנים ידי
 בנק מאת הנאמנים קיבלו, האמורה ש"דסק הלוואת על בנוסף .רההחב של אחרים עבר חובות

 החברה של הפעלתה מימון ש"ח לשם מיליון 10של עד  בסך מסגרת אשראי מ"בע לישראל דיסקונט
נכון למועד אישור דוח זה, החזירו הנאמנים את מלוא  .לעיל כאמור ההליכים הקפאת בתקופת

אלפי ש"ח לצורך התחשבנות סופית)  670-ט סך של כההלוואה שניטלה מדסק"ש כאמור לעיל (למע
  ובוטלה מסגרת האשראי מבנק דיסקונט לישראל בע"מ.

  
  

(למעט בית הדפוס  אישר בית המשפט את מכירת נכסי ופעילות הקבוצה 2012 ,באוקטובר 23ביום   ד.
בי) וכן צ בן קבוצת - לחברת אחוזת הירש ישראל התשנ"ד בע"מ (להלן והמקרקעין המשמשים אותו)

את מכירת המקרקעין בבת ים, אשר בבעלות חברת א. לוין אפשטיין בע"מ, לחברת צמרות סלע 
הרוכשות), וזאת  -  מימון) (להלן ביחד יקראו קבוצת בן צבי וקבוצת מימון קבוצת - בע"מ (להלן

מליון ש"ח אשר ישולם על ידי הרוכשות בתנאים ובמועדים  140- בתמורה לסך כולל של עד כ
ורטים בהסכמי המכר אשר נחתמו מול כל אחת מן הרוכשות. בעניין זה יצוין כי בהתאם להסכם המפ

עם קבוצת בן צבי, במידה ויגובש הסדר נושים לחברת מעריב הוצאת מודיעין בע"מ (החברה הבת 
במקום את נכסי  בע"מ של החברה), תרכוש קבוצת בן צבי את מניות חברת מעריב הוצאת מודיעין

ניתן אישורו של הממונה על ההגבלים העסקיים  2012 ,באוקטובר 30פעילותה. ביום הקבוצה ו
  לעסקת מכירת נכסי ופעילות הקבוצה לידי קבוצת בן צבי. 

  
והואיל וביום  בהתחשב בכך שלחברה אין התחייבויות נוספות הכרוכות בהשקעתה בחברות הבנות,  

החל ברות המאוחדות שלה כאמור לעיל, אושרה מכירת פעילות החברה והח 2012באוקטובר,  23
(כולל החברות בדוחותיה הכספיים את נכסי פעילות הקבוצה  לאחד החברה הפסיקה מתאריך זה

  "ח.ש אלפי 81,981 -כ של בסכום הון ברווח הכירה כן ועל, המאוחדות לשעבר)
  

 רסאי של החברה.פרסמו הנאמנים הזמנה להציע הצעות לרכישת השלד הבו 2012 ,בנובמבר 29ביום   ה.
הצעתה של קבוצת משקיעים  לאישור בקשה המשפט לבית הנאמנים הגישו 2012 ,בדצמבר 27 ביום

בתמורה לסך  החברה של הבורסאי השלד המשקיעה) לרכישת - בראשות עו"ד ויקטור תשובה (להלן
הגישה המשקיעה הצעה משופרת לרכישת השלד  2012בדצמבר,  31ביום  .ש"ח ןמליו 1.8של 
אושרה הצעת הרכישה  2013בינואר,  23מליון ש"ח וביום  2בורסאי של החברה בתמורה לסך של ה

  .בכפוף להתקיימות תנאים מתלים אשר פורטו בהצעת המשקיעהעל ידי בית המשפט, 
  

הגישו הנאמנים לבית המשפט בקשה לאישור הסדר נושים המובסס על הסכם  2013בינואר,  20ביום   ו.
סאי של החברה לקבוצת משקיעים בראשות עו"ד ויקטור תשובה (להלן: מכירת השלד הבור

  "המשקיעה"). 
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  (המשך) כללי  -: 1באור 

  
  

  להלן יפורטו עקרונות הסכם רכישת השלד הבורסאי והסדר הנושים של החברה:  ז. 

 עקרונות הסכם רכישת השלד הבורסאי

ות, תשלם המשקיעה סך בתמורה להקצאת המניות המוקצות, ללא ערך נקוב, כשהן חופשי .1
 ש"ח (להלן: "התמורה").מליון  2של 

 
מתוך  אלפי ש"ח 400בהתאם להסכם, פריסת התשלומים תתבצע באופן הבא: סך של  .2

התמורה ישולם על ידי המשקיעה במועד השלמת העסקה (כולל באמצעות פירעון השיק 
 אלפי ש"ח 1,600כמפורט להלן) ויתרת התמורה, בסך של  אלפי ש"ח 180הבנקאי על סך 

 תשולם בארבעה תשלומים רבעוניים: 
 חודשים ממועד ההשלמה. 3ישולם תוך  אלפי ש"ח 200התשלום הראשון בסך של  .א
 חודשים ממועד ההשלמה. 6ישולם תוך  אלפי ש"ח 300התשלום השני בסך של  .ב
 חודשים ממועד ההשלמה. 9ישולם תוך  אלפי ש"ח 300התשלום השלישי בסך של  .ג
 חודשים ממועד ההשלמה.  12ישולם תוך  אלפי ש"ח 800ון בסך של התשלום האחר .ד

 
שיקים בסכומים ולתאריכי פירעון  4במועד ההשלמה תפקיד המשקיעה בידי הנאמנים  .3

 כמפורט לעיל. 
 

אשר  אלפי ש"ח 180כבטוחה לביצוע התשלומים, יישמר בידי הנאמנים שיק בנקאי על סך  .4
הצעתה. שיק זה יפרע כחלק מהתשלום הראשון  הועמד על ידי המשקיעה כבטוחה להבטחת

כמפורט לעיל. כמו כן, עו"ד ויקטור תשובה עצמו מחוייב לביצוע התשלומים בתור מי שחתם 
 על ההצעה. 

  
בכפוף לאישור ההסדר, החברה תקצה למשקיעה במועד ההשלמה (כהגדרתו בהסכם) מניות  .5

המניות המונפק והנפרע של מהון  99.8%רגילות של החברה אשר תהוונה לאחר הקצאתן 
 החברה (בדילול מלא).

 
תבוצע הפרדת זכויות וחובות של החברה מהשלד הבורסאי שלה והמחאתם לידי "קופת  .6

ההסדר". בעקבות כך החברה תיוותר כשלד בורסאי גרידא ללא זכויות וחובות כלשהם, וקופת 
 דר.ההסדר תישא במלוא הזכויות והחובות של החברה בהתאם להוראות ההס

  
החברה תופטר מכל התחייבויות ו/או חבויות שעילתן קודמת למועד ההשלמה (ולרבות עילות  .7

הנובעות כתוצאה מביצוע ההסדר), והכל באופן שהחברה תיוותר מיד לאחר אישור ההסדר 
 ללא נכסים וללא התחייבויות (לרבות כלפי מחזיקי האג"ח).

 
תישא בכל התחייבויות החברה שעילתן  –אליה תוחרג הפעילות המועברת  –קופת ההסדר  .8

עד למועד ההשלמה. התשלום לנושי החברה יעשה על פי הוראות ההסדר ומתוך קופת 
 ההסדר בלבד.

  
בכפוף להשלמת הקצאת המניות אגב מכירת השלד הבורסאי, במלואה ובמועדה, הנושים לא  .9

פוטית כלשהי ו/או יהיו רשאים להגיש כל תביעה או תובענה לערכאה שיפוטית ו/או מעין שי
לנקוט הליך כלשהו בגין כל עילה כנגד החברה לאחר רכישתה של החברה על ידי המשקיעה 

 ולהליכים כאמור לא יהא כל תוקף. 
  

כל אגרות החוב וניירות הערך ההמירים של החברה יבוטלו ויימחקו מהמסחר בבורסה. תקנון  .10
מניות רגילות. כמו כן,  100,000,000,000 -החברה יתוקן כך שההון הרשום של החברה יוגדל ל

 ש"ח 1תקנון החברה יתוקן כך שמניות החברה תהיינה ללא ערך נקוב (במקום מניות בנות 
  .8000 –ל  1ע.נ.) וכן לאיחוד הון המניות של החברה ביחס של 

  
, על פי החלטת בית המשפט, נמחקו אגרות החוב (סדרה ד') וכתבי 2013במרס,  21בתאריך 

) מן המסחר בבורסה. כמו כן בוטלו כתבי האופציה הבלתי סחירים של 3(סדרה האופציה 
  החברה. 

 
על פי הוראות הסכם רכישת השלד הבורסאי, מותנית השלמת עסקת רכישת השלד הבורסאי  .11

(לעיל להלן:  2013באפריל  4בהתקיימות מספר תנאים מתלים שפורטו בהסכם, וזאת עד ליום 
 מרבית התנאים המתלים כאמור.  תקיימו, הזה דוח של פרסומו עם "מועד ההשלמה"). יצוין כי
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  (המשך) כללי  -: 1באור 

  
  :ד הבורסאי והסדר הנושים של החברהלהלן יפורטו עקרונות הסכם רכישת השל  ז. 

 החברה של הנושים הסדרעקרונות 

 ההתחייבויות של החברה .1
 

  להלן תביעות החוב שהוגשו על ידי נושי החברה: 
 לרשויות מס הכנסה; ש"ח 7,731 -ת בדין קדימה : כחובו .א
מתוכו, הינו  ש"חמיליון  3.4 -כאשר סך של כ ש"ח,מיליון  4 -לנושים רגילים: כ ותחוב .ב

 64.5 -כלפי מחזיקי האג"ח (בניטרול אג"ח שנרכש על ידי בעלת השליטה בסך של כ
יועצים בעיקר כלפי  שהינו חוב נדחה), כאשר יתרת החובות בדין רגיל הינם ש"חמיליון 

 דירקטורים.משפטיים, משרד רואה החשבון המבקר ו
 ש"ח (לפני ריבית)מיליון  125 -כמו כן, בהתאם לספרי החברה קיים חוב בסך של כ .ג

 "ש שהינו חוב נדחה שלא יפרע במסגרת ההסדר.דסק–בחברה  לשעברלבעלת השליטה 
 

 ההסדר לביצוע מקורות .2
 

  לנושי החברה:המקורות העומדים לחלוקה  להלן
 התמורה שתתקבל ממכירת השלד הבורסאי של החברה.  .א
 3לאור טענות שונות שהועלו על ידי נושי החברה, לרבות בקשר לתמורה בסך של  .ב

מיליון ש"ח שתתקבל כתוצאה מאישור הסדר הנושים לחברה הבת ומכירת מניות 
ו זכאים החברה הבת לקבוצת בן צבי, הוסכם כי הנושים הרגילים של החברה יהי

 90%להחזר נטו (לאחר תשלום הוצאות ההליך כולל שכ"ט הנאמנים) בשיעור של 
מסכום החוב שיאושר על ידי הנאמנים. עיתוי התשלום לנושי החברה (מעריב החזקות) 

 חודשים ממועד השלמת העסקה למכירת השלד הבורסאי.   6יהא עד חלוף 
  

  מצבה של החברה  .ח
 

הגיע דירקטוריון החברה למסקנה כי לא קיימת לה עוד חלופה  2012במהלך חודש ספטמבר   .1
למתן  2012בספטמבר,  20מציאותית להמשך פעילותה המסחרית, לפיכך הגישה בקשה ביום 

, בדצמבר 31צו להקפאת הליכים.  כפועל יוצא, מוצגים הדוחות הכספיים של החברה ליום 
  להלן. 2חשבונאית המוצגת בבאור על בסיס ערכי מימוש, וזאת בהתאם למדיניות ה 2012

  
  להלן יובאו סכומי ההפחתות לערכי מימוש כפי שהם מוצגים בסעיפי הדוח על הרווח הכולל:  

 

  הסעיף בדוח על הרווח הכולל
הסכומים 
  באלפי ש"ח

    
    הפחתה לירידת ערך נכסים, נטו:

  136,893      רכוש קבוע  
  28,089  מוניטין  
    
  164,982  
    
    וצאות אחרות, נטו:ה
  173  חייבים  
  471  מלאי  
  22,697  התחייבות בשל סיום יחסי עובד מעביד  
  22,030  זכאים ויתרות זכות  
    
  45,371  
    

    הוצאות מימון:
  65,471  הלוואות ואגרות חוב  
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  (המשך) כללי  -: 1באור 

  
  (המשך) מצבה של החברה  .ח
  

הכלולים בדוחות כספיים נתוני ההשוואה ו 2011בדצמבר,  31ם ליום בהקשר לדוחות הכספיי  .2
הנחות  והתבססו על נערכו על בסיס ההנחה של קיום החברה כ"עסק חי"ה יצויין כי אלו אל

 גיבשה תכנית עסקית חדשה במסגרתה היא החברהלפיהם והחלטות של הנהלת החברה, 
ייצור, התפעול, ההפצה ומערכות בתחומי ה יישום מספר מהלכים וצעדי התייעלות בחנה
  .להביא לשיפור בתזרים המזומנים ובתוצאות הכספיות של החברה במטרה המידע

  
עדר תוכנית מגובשת לכיסוי יבהכי  2011בדצמבר,  31בדוחות הכספיים ליום עם זאת צויין   

 אי הוודאות בדבר קבלת אשראי מתאגידים בנקאייםולאור בשעתו הגרעון התזרימי החזוי 
קיימת אי וודאות בדבר יכולת החברה לעמוד  במלואה מימוש התוכנית העסקית של החברהו

בהתחייבויותיה ולפיכך קיימים ספקות משמעותיים בדבר המשך קיומה של החברה כעסק חי. 
לא נכללו התאמות כלשהן לגבי ערכי הנכסים  וכי בדוחות כספיים אלכמו כן צוין 

, שייתכן תהיינה נדרשות אם החברה לא תוכל להמשיך וההתחייבויות של החברה וסיווגם
   ולפעול כעסק חי.

  
  דסק"ש) -מבעלת השליטה לשעבר (להלן הלוואה   .ט

    
אלפי ש"ח מדסק"ש,  50,000נחתם הסכם לקבלת הלוואת בעלים בסך  2012באפריל,  3ביום   .1

 אישר 2011, רבנובמב 29 ביוםדסק"ש), וזאת לאחר ש - בעלת השליטה לשעבר בחברה (להלן
 28 ומיום 2011, בנובמבר 22 מיום הביקורת וועדת אישור קבלת(לאחר  החברה דירקטוריון
  . את קבלת ההלוואה) 2011 ,בנובמבר

  
אלפי ש"ח שנתקבלה בחודש אוקטובר  50,000הלוואה זו התקבלה בנוסף להלוואה בסך של   

שעבר. בהתאם להוראות אלפי ש"ח התקבלה מהחברה האם ל 50,000ההלוואה בסך  .2011
מדדה החברה את ההלוואה במועד קבלתה לפי שווי הוגן.  39תקן חשבונאות בינלאומי מספר 

לצורך כך קיבלה החברה הערכה ממעריך שווי חיצוני בלתי תלוי לשוויה ההוגן של ההלוואה 
אלפי ש"ח. הפער בין סכום ההלוואה שהתקבלה לבין שוויה ההוגן  20,456 -והוא נאמד ב

אלפי ש"ח ונזקף  22,158אלפי ש"ח הסתכם לסך של  7,386בניכוי השפעת המס בסכום של 
להון בסעיף קרן מפעולות עם בעלי שליטה. החברה מצרפת לדוח התקופתי את הערכת השווי 

  של ההלוואה האמורה.
    

אלפי ש"ח  25,000נחתם הסכם לקבלת הלוואת בעלים נוספת בסך  2012ביולי,  17ביום   
התקבלו אישור וועדת הביקורת ודירקטוריון  2012ביוני,  17"ש, וזאת לאחר שביום מדסק

  החברה לקבלת ההלוואה.
  

הלוואות הבעלים כאמור צמודות למדד המחירים לצרכן ונושאות ריבית שנתית בשיעור של   
שתשולם אחת לששה חודשים החל ממועד העמדת ההלוואות. קרן ההלוואות תפרע  4.5%

בתום חמש שנים. על פי תנאי ההלוואות דסק"ש תהא רשאית להעמיד לפרעון  בתשלום אחד
מיידי את ההלוואות והחברה תהא רשאית לפרוע את ההלוואות בפרעון מוקדם בתנאים 
הקבועים בהסכמי ההלוואות. ההלוואות נחותות לחוב החברה בגין אגרות החוב (סדרה ד') 

  .של החברה ולחובות החברה לתאגידים בנקאיים
  

אלפי ש"ח אשר התקבלו מדסק"ש עד  75,000שווין ההוגן של הלוואות הבעלים בסכום של   
אלפי ש"ח.  47,567 -נאמד על ידי מעריך שווי חיצוני בלתי תלוי בכ 2012בספטמבר,  30ליום 

אלפי ש"ח  20,575הפער בין סכום ההלוואות שהתקבלו לבין שווין ההוגן הסתכם לסך של 
קרן מפעולות עם בעלי שליטה (סכום זה הוכר בניכוי השפעת מס בסכום  ונזקף להון בסעיף

אלפי ש"ח), כמו כן, במקביל, הכירה החברה בהכנסות מס נדחה בגין הפסדים  6,858של 
  אלפי ש"ח אשר נזקפו לרווח והפסד. 6,858מועברים בסכום של 

  
 הליך במסגרת רההחב של ההפעלה תוכנית את המשפט בית אישר 2012 ,באוקטובר 4 ביום  

הליכים. במסגרת החלטתו האמורה אישר בית המשפט לנאמנים ליטול אשראי של  הקפאת
, לאמור בהמשך ש"ח לשם מימון פעילותה של החברה בתקופת הקפאת ההליכים. ןמליו 16עד 

, יום 120 עד של לתקופה ח"ש מליון 8 עד של בסכום לחברה הלוואה מתן ש"דסק אישרה
 אהוההלו השבת. נוספים ימים 60 עד של לתקופה הנאמנים ידי על רכתההא לאפשרות כפוף
  .החברה של אחרים עבר חובות לפני קדימה בדין הינה ש"לדסק
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  (המשך) כללי  -: 1באור 

  
  (המשך) )דסק"ש -הלוואה מבעלת השליטה לשעבר (להלן   .ט
  

 מסגרת מ"בע לישראל דיסקונט בנק מאת הנאמנים קיבלו, האמורה ש"דסק הלוואת על בנוסף  . 2
 ההליכים הקפאת בתקופת החברה של הפעלתה מימון לשם ח"ש מליון 10 עד של בסך אשראי
 שניטלה ההלוואה מלוא את הנאמנים החזירו, זה חדו אישור למועד נכון. לעיל כאמור
 ובוטלה) סופית התחשבנות לצורך ח"ש אלפי 670-כ של סך למעט( לעיל כאמור ש"מדסק
  .מ"בע לישראל דיסקונט מבנק האשראי מסגרת

נמחקה הלוואת דסק"ש, ראה סעיף , 2013בינואר,  23אשר אושר ביום כחלק מהסדר הנושים   .3
  ז' לעיל. 

 
    הצעת רכש לאגרות חוב של החברה (סדרה ד')  .י

  
הודיעה חברת האם כי היא פונה לכל המחזיקים באגרות החוב (סדרה ד') של  2011בדצמבר,  28ביום   

ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה ד') של  43,594,426בהצעה לרכוש מהם בהצעת רכש רגילה עד  החברה
  ש"ח ע.נ. של אגרות החוב. 1ש"ח לכל  0.84החברה המוחזקות על ידם במחיר של 

  
. מתוך הצעת החברה האם לרכישת אגרות החוב 2012בפברואר,  7מועד הקיבול האחרון נקבע ליום   

 33,352,586- ש"ח ע.נ. מחזיקי אגרות חוב (סדרה ד') בהיקף כולל של כ 39,705,460כאמור לעיל, נענו 
  ש"ח. 

  
ש"ח ע.נ.  24,582,666התקבלה בחברה הודעתה של דסק"ש לפיה רכשה דסק"ש  2012במרס,  21ביום   

אגרות חוב אשר היוו את מלוא אגרות החוב שבידי חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ. כמו כן, 
הודעה של דסק"ש לפיה אין בכוונתה למכור לציבור אגרות חוב מהסדרה הנ"ל  התקבלה בחברה

  המוחזקות על ידה.
  

בעניין זה יצוין, כי הנאמנים סבורים כי החוב כלפי דסק"ש בגין אחזקותיה באג"ח הינו במעמד של חוב   
  נדחה ועל כן לא ישולם במסגרת הליכי חדלות הפירעון של החברה.

  
  דלי סחירותערך של החברה לרשימת העברת ניירות ה  .יא

  
הודיעה הבורסה, כי ניירות הערך של החברה יצאו מרשימת השימור ויעברו  2011ביולי,  11ביום   

) של החברה) וברשימה 3להיסחר ברשימת דלי סחירות (מניות החברה וכתבי האופציה (סדרה 
  הראשית (אגרות החוב (סדרה ד') של החברה).

  
  הגדרות  .יב
  

   -ת כספיים אלה בדוחו  
 

מעריב החזקות בע"מ.- החברה
 

  חברת השקעות דיסקונט בע"מ. -  לשעבר חברה אם
      

א'.1ראה באור -לשעבר המניות יבעל
 

  עו"ד ירון ארבל וד"ר שלמה נס, עו"ד ורו"ח. -  נאמנים
     

 החברה והחברות המוחזקות שלה המצויינות ברשימה המצורפת.- הקבוצה
 

ואשר )]IAS 27 )2008 -ב הכהגדרת[חברות אשר לחברה שליטה בהן  -חברות מאוחדות 
 דוחותיהן מאוחדים עם דוחות החברה.

 
 .וחברות כלולות חברות מאוחדות -חברות מוחזקות 

 
 .המתוקן IAS 24 -כהגדרתם ב -צדדים קשורים 

 
  בעלי עניין ובעל

 שליטה 
 .2010- ות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים), התש"עכהגדרתם בתקנ -
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   עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 

  
  מתכונת העריכה של הדוחות הכספיים  א.

  
  2012בדצמבר,  31בסיס הצגת הדוחות הכספיים ליום   .1

  
לעיל, היעדר חלופה מציאותית להמשך פעילותה המסחרית של  ח'1כאמור בבאור   .א

 30אה לכך שהיא לא תוכל להמשיך ולפעול כעסק חי. לפיכך, החל מיום החברה הבי
הדוחות הכספיים המאוחדים ערוכים בהתאם לכללים חשבונאיים  2012בספטמבר, 

תוך ), IFRSבהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים (מקובלים לעריכת דוחות כספיים 
  יס ערכי מימוש.ביצוע התאמות הנדרשות לגבי דוחות כספיים הערוכים על בס

 
עיקרי המדיניות החשבונאית ושיטות החישוב אשר יושמו בעריכת הדוחות הכספיים   

ביניים מאוחדים עקביים לאלה אשר יושמו בעריכת הדוחות הכספיים השנתיים 
להלן. כמו כן, הדוחות הכספיים ערוכים  2המאוחדים וזאת למעט האמור בסעיף 
, ככל 2010-ע), התש"שנתיים כספייםדוחות בהתאם להוראות תקנות ניירות ערך (

  שתקנות אלה נוגעות לדוחות כספיים הערוכים על בסיס ערכי מימוש.
 

  כללי ההתאמה לשווי מימוש  .ב
  

  :הדוח ערוך על בסיס ערכי מימוש, לפי הכללים להלן
  

  נכסים  )1
  

  שווי מזומנים  )א
  

  לפי היתרה למימוש למועד הדוח.
  

  השקעות לזמן קצר  )ב
  

  על פי שווים בבורסה לתאריך המאזן. -יירות ערך סחירים נ  א)
על פי יתרת הפקדון  -פקדונות בתאגידים בנקאיים ואחרים   ב)

  בתוספת ריבית שנצברה.
  

  לקוחות  )ג
  

  בהתאם ליתרה הניתנת לגבייה על פי הערכת הנהלת החברה.
  

  חייבים ויתרות חובה  )ד
  

  בהתאם לניצול היתרה בפועל.
  

  מלאי  )ה
  

  לשווי מימוש הצפוי שלו. בהתאם
  

  רכוש קבוע ונכסים בלתי מוחשיים  )ו
  

  על בסיס הנמוך מבין העלות בספרים לבין שווי מימוש הצפוי, נטו.
  

  התחייבויות  )2
  

מוצגות בהתאם לסכום אותו תידרש החברה  - הלוואות ואגרות חוב   )א  
  לשלם על פי דרישה.

  
בהתאם לסכומים אותם  - התחייבויות בשל הטבות לעובדים וזכאים   )ב

נדרשת החברה לשלם במקרה של הפסקת פעילותה העסקית (לרבות 
  פיצויים מוגדלים).
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  (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 

  
  (המשך) מתכונת העריכה של הדוחות הכספיים  א.

  
  1201בדצמבר,  31בסיס הצגת הדוחות הכספיים ליום   .2
  

  בסיס המדידה  .א
  

  :פיים של החברה ערוכים על בסיס העלות, למעטהדוחות הכס
  

   מכשירים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד;
  נכסים בשל הטבות לעובדים והתחייבויות בשל הטבות לעובדים;

  הפרשות.
  

  הכולל לפי שיטת מאפיין הפעילות. הפסדהחברה בחרה להציג את הדוח על ה
  

  מתכונת העריכה של הדוחות הכספיים  .ב
  

  ).IFRS - דוחות כספיים אלו ערוכים בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים (להלן   
   

כמו כן, הדוחות הכספיים ערוכים בהתאם להוראות תקנות ניירות ערך (דוחות כספיים   
   .2010- ע"התששנתיים), 

  
  מדיניות חשבונאית עקבית  .ג

  
בכל  בעקביות,יושמה בדוחות הכספיים המפורטת להלן המדיניות החשבונאית   

  התקופות המוצגות.
  
  האומדנים וההנחות בעריכת הדוחות הכספייםהשיקולים עיקרי   ב.

  
  השיקולים  .1
  

ם, הפעילה הקבוצה שיקול דעת יהמדיניות החשבונאית בדוחות הכספי בתהליך יישום עיקרי  
ושקלה את השיקולים לגבי הנושאים הבאים, שלהם ההשפעה המהותית ביותר על הסכומים 

  שהוכרו בדוחות הכספיים:
  

  נטו בסיס על או ברוטו בסיס על הכנסות דיווח  -
  

 ובתשואות בסיכונים לשאת מבלי כמתווכת או כסוכנת פועלת הקבוצה בהם במקרים
 בהם במקרים, זאת לעומת. נטו בסיס על מוצגות הכנסותיה, מהעסקה הנגזרים
 מהעסקה נגזריםה ובתשואות בסיכונים ונושאת עיקרי כספק פועלת הקבוצה

  .ברוטו בסיס על מוצגות הכנסותיה
  

  עסקאות עם בעלי שליטה  -
  

בתנאי שוק. החברה מטפלת  ןשאינלשעבר שליטה  תמבעל הטבותהחברה קיבלה 
 - בעסקאות אלה כנושאות הטבה הונית, במקביל להכרה בהן לפי שווי הוגן בהתאם ל

IAS 39  ש בין השווי ההוגן כאמור נזקף להון, משקף את ההפרשולפיכך סכום ההטבה
החברה לאמוד את  נדרשהלבין התנאים בעסקה. לצורך קביעת סכום ההטבה ההונית 

 נוסף לפרטים ראהתה ניתנת על ידי צד ג' לא קשור. יתנאי השוק ביום העסקה אילו הי
  ט' לעיל.1באור 
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  (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 

  
  (המשך) וההנחות בעריכת הדוחות הכספיים האומדניםהשיקולים עיקרי   ב.

  
  אומדנים והנחות  .2
  

בעת הכנת הדוחות הכספיים, נדרשת ההנהלה להסתייע באומדנים, הערכות והנחות   
המשפיעים על יישום המדיניות החשבונאית ועל הסכומים המדווחים של נכסים, התחייבויות, 

באופן שוטף. השינויים באומדנים  הכנסות והוצאות. האומדנים וההנחות שבבסיסם נסקרים
  החשבונאיים נזקפים בתקופה בה נעשה השינוי באומדן.

  
 הדיווחלהלן ההנחות העיקריות שנעשו בדוחות הכספיים בקשר לאי הודאות לתאריך   

ואומדנים קריטיים שחושבו על ידי הקבוצה ואשר שינוי מהותי באומדנים ובהנחות עשוי 
  :ותהדיווח הבא בתקופותחייבויות בדוחות הכספיים לשנות את ערכם של נכסים והת

  
  תביעות משפטיות  -

  
בהערכות סיכויי התביעות המשפטיות שהוגשו נגד החברה וחברות מוחזקות שלה,   

הסתמכו החברות על חוות דעת יועציהן המשפטיים. הערכות אלה של היועצים 
מצויים  המשפטיים מתבססות על מיטב שיפוטם המקצועי, בהתחשב בשלב בו

ההליכים, וכן על הניסיון המשפטי שנצבר בנושאים השונים. מאחר שתוצאות 
  התביעות תקבענה בבתי המשפט, עלולות תוצאות אלה להיות שונות מהערכות אלה.

  
  ירידת ערך מוניטין  -

  
  הקבוצה בוחנת ירידת ערך של מוניטין לפחות אחת לשנה.   

  
  .טו'ראה מידע נוסף בסעיף   

  
  ין פנסיה והטבות אחרות לאחר סיום העסקההטבות בג  -

  
התחייבות בגין תוכניות הטבה מוגדרת לאחר סיום העסקה נקבעת תוך שימוש   

בטכניקות הערכה אקטואריות. חישוב ההתחייבות כרוך בקביעת הנחות בין השאר 
לגבי שיעורי היוון, שיעורי תשואה צפויים על נכסים, שיעור עליית השכר ושיעורי 

עובדים. קיימת אי ודאות מהותית בגין אומדנים אלו בשל היות התוכניות תחלופת 
  .'כלזמן ארוך. ראה מידע נוסף בסעיף 

  
  דוחות כספיים מאוחדים  ג.

  
הקבוצה  IAS 27 (2008)ושל (מתוקן)  IFRS 3היישום לראשונה של מועד  2010בינואר,  1החל מיום 
  .בטיפול בצירופי עסקים ים אלההנדרשת לפי תקנאת המדיניות החשבונאית  מיישמת

  
הדוחות הכספיים המאוחדים כוללים את הדוחות של חברות שלחברה יש שליטה בהן (חברות 
בנות). שליטה מתקיימת כאשר לחברה יש את היכולת, במישרין או בעקיפין, להתוות את המדיניות 

ת זכויות הצבעה הכספית והתפעולית של החברה הנשלטת. בבחינת שליטה מובאת בחשבון השפע
. איחוד הדוחות הכספיים מתבצע החל ממועד השגת דיווחפוטנציאליות שניתנות למימוש בתאריך ה
  השליטה, ועד למועד בו הופסקה השליטה.

  
יתרות ועסקאות הדדיות מהותיות ורווחים והפסדים הנובעים מעסקאות בין חברות הקבוצה בוטלו 

  במלואם בדוחות הכספיים המאוחדים.
  
יות שאינן מקנות שליטה בגין חברות בנות מייצגות את חלקן של הזכויות שאינן מקנות שליטה זכו

ברווח (הפסד) הכולל של החברות הבנות ובנכסים נטו לפי שוויים ההוגן במועד רכישת החברות 
  הבנות. הזכויות שאינן מקנות שליטה מוצגות בנפרד במסגרת ההון של החברה.

  
רה והחברות המאוחדות ערוכים לתאריכים ולתקופות זהים. המדיניות הדוחות הכספיים של החב

החשבונאית בדוחות הכספיים של החברות המאוחדות יושמה באופן אחיד ועקבי עם זו שיושמה 
  בדוחות הכספיים של החברה.
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  (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 

  
  ומטבע חוץ , מטבע ההצגהמטבע הפעילות  ד.
  

  ע הפעילות ומטבע ההצגהמטב  .1
  

  מטבע ההצגה של הדוחות הכספיים הינו ש"ח.
  

מטבע הפעילות שהוא המטבע המשקף באופן הטוב ביותר את הסביבה הכלכלית שבה פועלת 
ים מצבה ולפי מטבע זה נמדד נקבע בנפרד עבור כל חברה בקבוצה החברה ואת עסקאותיה,

  הכספי ותוצאות פעולותיה.
  

  הינו ש"ח. קבוצההמטבע הפעילות של 
  

  עסקאות, נכסים והתחייבויות במטבע חוץ  .2
  

עסקאות הנקובות במטבע חוץ נרשמות עם ההכרה הראשונית בהן לפי שער החליפין במועד   
העסקה. לאחר ההכרה הראשונית, נכסים והתחייבויות כספיים הנקובים במטבע חוץ 

פין במועד זה. הפרשי שער, למטבע הפעילות לפי שער החלי דיווחמתורגמים בכל תאריך 
נזקפים לדוח רווח והפסד. נכסים והתחייבויות לא כספיים המוצגים לפי עלות מתורגמים לפי 
שער החליפין במועד העסקה. נכסים והתחייבויות לא כספיים הנקובים במטבע חוץ המוצגים 

השווי  לפי שווי הוגן מתורגמים למטבע הפעילות בהתאם לשער החליפין במועד שבו נקבע
  ההוגן.

  
  פריטים כספיים צמודי מדד  .3

  
נכסים והתחייבויות כספיים הצמודים על פי תנאיהם לשינויים במדד המחירים לצרכן 

, בהתאם לתנאי דיווחהמדד) מותאמים לפי המדד הרלוונטי, בכל תאריך  -בישראל (להלן 
  סד.ההסכם. הפרשי הצמדה הנובעים מההתאמה כאמור, נזקפים לדוח רווח והפ

  
  שווי מזומנים  ה.

  
שווי מזומנים נחשבים השקעות שנזילותן גבוהה, הכוללות פקדונות בתאגידים בנקאיים לזמן קצר, 
  .אשר אינם מוגבלים בשעבוד שתקופתם המקורית אינה עולה על שלושה חודשים ממועד ההשקעה

  
  פקדונות לזמן קצר  ו.

  
רית עולה על שלושה חודשים ממועד פקדונות בתאגידים בנקאיים לזמן קצר שתקופתם המקו

  ההשקעה או מזומנים המוגבלים בשעבוד. הפקדונות מוצגים בהתאם לתנאי הפקדתם.
  
  הפרשה לחובות מסופקים  ז.

  
ההפרשה לחובות מסופקים נקבעת באופן ספציפי בגין חובות שלהערכת הנהלת החברה גבייתם 

ת לקוחות המוערכות באופן קולקטיבי החברה מכירה בהפרשה בגין קבוצו מוטלת בספק. כמו כן,
חובות לקוחות שחלה ירידה בערכם,  בגין ירידת ערך בהתבסס על מאפייני סיכוני האשראי שלהם.

  נגרעים במועד בו נקבע שחובות אלה אינם ניתנים לגבייה.
  

  מלאי  ח.
  

לרכישת מלאי נמדד לפי הנמוך מבין עלות או שווי מימוש נטו. עלות המלאי כוללת את ההוצאות 
המלאי ולהבאתו למקומו ולמצבו הנוכחיים. שווי מימוש נטו הינו אומדן מחיר המכירה במהלך 

    העסקים הרגיל בניכוי אומדן עלויות להשלמה ועלויות הדרושות לביצוע המכירה. 
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  (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 

  
  (המשך) מלאי  ח.

  
  עלות המלאי נקבעת כדלקמן:

  
 על בסיס נכנס ראשון יוצא ראשון.-לם ועזר (נייר עיתון)חומרי ג

 
תוצרת בעיבוד ומלאי בתהליך 

(עבודות הדפסה)
על בסיס עלות ממוצעת הכוללת עלויות ייצור ישירות בתוספת-

 עלויות עקיפות מחושבות.
   
תוצרת גמורה (ספרים שהוצאו

לאור וספרים שנקנו)
 ש, נטו כנמוך שבהם. על בסיס עלות או שווי מימו-

 
  החברה בוחנת מדי תקופה את מצב המלאי וגילו ומבצעת הפרשות למלאי איטי בהתאמה.

  
בתקופה מסויימת בה אין מייצרים בתפוקה נורמלית, עלות המלאי אינה כוללת עלויות תקורה 

נזקפו קבועות נוספות מעבר לאלו הנדרשות בתפוקה נורמלית. עלויות, כאמור, שלא הועמסו, 
בתקופה בה התהוו. כמו כן, עלות המלאי אינה כוללת סכומים  על הרווח הכוללכהוצאה לדוח 

  חריגים של עלויות חומרים, עבודה ואחרות הנובעים מחוסר יעילות.
  

  תקופת המחזור התפעולי  ט.
  

. עקב כך כוללים הרכוש השוטף עולה על שנה האינתקופת המחזור התפעולי של החברה   
ויות השוטפות פריטים המיועדים והצפויים להתממש בתוך תקופת המחזור התפעולי וההתחייב

  הרגיל של החברה.
  

  מכשירים פיננסיים  י.
  
  נכסים פיננסיים  .1
  

מוכרים במועד ההכרה הראשונית בהם לפי שווי הוגן  IAS 39נכסים פיננסיים בתחולת   
ת המוצגות בשווי הוגן עם ובתוספת עלויות עסקה המיוחסות ישירות, למעט לגבי השקעו

  שינויים בו לדוח רווח והפסד.
  

  לחברה שתי קבוצות מתוך הקבוצות שלעיל המטופלות כדלקמן:  
  

  נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד  .א
  

נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד כוללים נכסים פיננסיים לקבוצה   
נכסים פיננסיים המיועדים עם ההכרה הראשונית בהם להיות המוחזקים למסחר ו

  .על הרווח הכוללמוצגים בשווי הוגן עם שינויים בו הנזקפים לדוח 
  

נכסים פיננסיים מסווגים כמוחזקים למסחר אם הם נרכשו בעיקר למטרת מכירה או   
רכישה חוזרת בתקופה הקרובה, מהווים חלק מתיק של מכשירים פיננסיים מזוהים 
המנוהלים יחד להשגת רווחים בזמן הקצר, או שהם נגזר שאינו מיועד כמכשיר הגנה. 

על רווחים או הפסדים מהשקעות המוחזקות למסחר נזקפים במועד התהוותם לדוח 
  .הרווח הכולל

  
  הלוואות ויתרות חובה  .ב
  

או  נגזרים) בעלי תשלומים קבועים ןהלוואות ויתרות חובה הינן נכסים פיננסיים (שאינ  
הניתנים לקביעה שאינם נסחרים בשוק פעיל. לאחר ההכרה הראשונית, הלוואות 

שיטת הריבית תוך שימוש בלפי העלות המופחתת  מוצגות על פי תנאיהןויתרות חובה 
במידה  המיוחסות ישירותהמביאה בחשבון גם את עלויות העסקה האפקטיבית 

  .הנומינלי ובערכ ללמוצג לפי תנאיו, בדרך כאשראי לזמן קצר  .שקיימות
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  (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 

  
  (המשך) מכשירים פיננסיים  י.

  
  התחייבויות פיננסיות  .2
  

  התחייבויות פיננסיות בעלות מופחתת  
  

הלוואות ואשראי נושאי ריבית מוכרים לראשונה לפי שווי הוגן בניכוי עלויות עסקה מיוחסות 
, לרבות לאחר ההכרה הראשונית, הלוואות ואשראי נושאי ריבית ., במידה שקיימותישירות

לפי עלות מופחתת תוך שימוש בשיטת הריבית  על פי תנאיהם מוצגים אגרות חוב
אשראי לזמן קצר  האפקטיבית הלוקחת בחשבון גם את עלויות העסקה המיוחסות ישירות.

  מוצג לפי תנאיו, בדרך כלל בערכו הנומינלי.
  

  שווי הוגן  .3
  

פעיל נקבע על ידי מחירי השוק בתאריך  מכשירים פיננסיים הנסחרים בשוקהשווי ההוגן של 
אין שוק פעיל, השווי ההוגן נקבע באמצעות שימוש  םשלה מכשירים פיננסים. בגין הדיווח

בשיטות הערכה. שיטות אלו כוללות התבססות על עסקאות שבוצעו לאחרונה בתנאי שוק, 
וכחי של מכשיר אחר דומה במהותו, היוון תזרימי מזומנים או התייחסות לשווי השוק הנ

  שיטות הערכה אחרות.
  

  ירים פיננסיים מורכביםכשמ  .4
  

אגרות חוב ניתנות להמרה שהונפקו במטבע הפעילות של החברה המנפיקה (ש"ח) שאינן   
יב צמודות, הכוללות רכיב של הון בגין אופציות ההמרה ורכיב של התחייבות, מפוצלות לרכ

הוני ולרכיב התחייבותי וכל רכיב מוצג בנפרד בניכוי עלויות העסקה המיוחסות לרכיבים 
השונים. הפיצול כאמור, מחושב על ידי קביעה של הרכיב ההתחייבותי בהתבסס על השווי 

  .ההוגן של התחייבות דומה ללא אופציות המרה. הערך של הרכיב ההוני נקבע כערך שייר
  
  ננסייםגריעת מכשירים פי  .5

  
  נכסים פיננסיים

  
פקעו הזכויות החוזיות לקבלת תזרימי המזומנים מהנכס הפיננסי, או  נכס פיננסי נגרע כאשר

החברה העבירה את הזכויות החוזיות לקבלת תזרימי המזומנים מהנכס הפיננסי או נטלה על 
כוב עצמה מחוייבות לשלם את תזרימי המזומנים שהתקבלו במלואם לצד השלישי, ללא עי

משמעותי, ובנוסף העבירה באופן ממשי את כל הסיכונים וההטבות הקשורים לנכס או לא 
אך העבירה  ,העבירה ואף לא הותירה באופן ממשי את כל הסיכונים וההטבות הקשורים לנכס

  את השליטה על הנכס.
  

  התחייבויות פיננסיות  
  

ת נפרעה, בוטלה או פקעה. התחייבות פיננסית נגרעת כאשר היא מסולקת, דהיינו ההתחייבו
  התחייבות פיננסית מסולקת כאשר החייב (הקבוצה):

  
  פורע את ההתחייבות על ידי תשלום במזומן, בנכסים פיננסיים אחרים, בסחורות

 או שירותים, או
 .משוחרר משפטית מההתחייבות  

  
  ירידת ערך נכסים פיננסיים  יא.

  
ירידת ערך בגין נכס פיננסי או  ובייקטיביתראיה א אם קיימת דיווחהקבוצה בוחנת בכל תאריך 
  הבאים: קבוצה של נכסים פיננסיים
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  (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 

  
  (המשך) ירידת ערך נכסים פיננסיים  יא.

  
  נכסים פיננסיים המוצגים בעלות המופחתת

  
ם המופחתת קיימת הראיה האובייקטיבית לגבי מכשירי חוב, הלוואות וחייבים המוצגים בעלות

כאשר אירוע אחד או יותר השפיעו באופן שלילי על אומדן תזרימי המזומנים העתידיים מהנכס 
לאחר מועד ההכרה. סכום ההפסד הנזקף לדוח רווח והפסד נמדד כהפרש בין היתרה בדוחות 

הפסדי  הכספיים של הנכס לבין הערך הנוכחי של אומדן תזרימי המזומנים העתידיים (שאינם כוללים
אשראי עתידיים שטרם התהוו), המהוונים בהתאם לשיעור הריבית האפקטיבית המקורית של הנכס 
הפיננסי. אם הנכס הפיננסי נושא ריבית משתנה, ההיוון נעשה בהתאם לשיעור הריבית האפקטיבית 

  הנוכחית.
  

  צירופי עסקים ומוניטין  יב.
  

ם וההתחייבויות בהתאם לתנאים החוזיים, במועד הרכישה מבוצע סיווג וייעוד מחדש של הנכסי
  התנאים הכלכליים ותנאים רלוונטיים אחרים שקיימים במועד הרכישה.

  
בצירוף עסקים המושג בשלבים, זכויות הוניות בנרכשת שהוחזקו על ידי , 2010בינואר,  1החל מיום 

ת הרכישה תוך הרוכשת קודם להשגת השליטה נמדדות בשווי הוגן למועד הרכישה ונכללות בתמור
בגין צירופי עסקים אשר התרחשו עד הכרה ברווח או הפסד בהתאם למדידה בשווי ההוגן כאמור. 

  החברה מדדה את המוניטין ביחס לכל רכישה בנפרד. 2009בדצמבר,  31ליום 
  

מוניטין נמדד לראשונה לפי עלות, שהינה עודף תמורת הרכישה והזכויות שאינן מקנות שליטה על 
ו של הנכסים הניתנים לזיהוי שנרכשו ושל ההתחייבויות שניטלו כפי שנמדדו במועד הסכום נט

הרכישה. אם סכום המוניטין שהתקבל הינו שלילי אזי מדובר ברכישה במחיר הזדמנותי, ועל הרוכש 
  להכיר ברווח שנוצר כתוצאה מכך ברווח או הפסד במועד הרכישה. 

  
י העלות בניכוי הפסד מירידת ערך שנצבר, במידה לאחר ההכרה הראשונית, נמדד המוניטין לפ

 טו' קיים. המוניטין אינו מופחת באופן שיטתי. באשר לבחינת ירידת ערך של מוניטין, ראה סעיףש
   .להלן

  
  בעת מימוש חברה בת תוך איבוד שליטה, החברה:

  
 .גורעת את הנכסים (לרבות מוניטין) ואת ההתחייבויות של החברה הבת  -
 .היתרה בדוחות הכספיים של הזכויות שאינן מקנות שליטה גורעת את  -
 .מכירה בשווי ההוגן של התמורה שהתקבלה  -
שהיה נדרש אם החברה  באותו אופןרכיבים שהוכרו קודם לכן ברווח כולל אחר, האת זוקפת   -

  . הייתה מממשת ישירות את הנכסים או ההתחייבויות הקשורים
  

  רכוש קבוע  יג.
  

בוע מוצגים לפי העלות בתוספת עלויות רכישה ישירות, בניכוי פחת שנצבר, בניכוי פריטי הרכוש הק
ואינם כוללים הוצאות לצורך תחזוקה שוטפת. העלות כוללת חלקי  מירידת ערך שנצברו הפסדים

  חילוף וציוד עזר שניתן להשתמש בהם רק בהקשר למכונות וציוד.
  

יטת הקו הישר לאורך תקופת החיים הפחת מחושב בשיעורים שנתיים שווים על בסיס ש
  השימושיים בנכס, כדלקמן:

 
 %
 

4 מבנים
)4%(בעיקר 4 -  20מכונות וציוד

15 כלי רכב
)20%(בעיקר 6 -  33מחשבים וציוד משרדי

).10%בעיקר  -(לאורך תקופת השכירות כולל תקופת האופציה שיפורים במבנים
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  (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 

  
  (המשך) רכוש קבוע  יג.

  
שיפורים במושכר מופחתים לפי שיטת הקו הישר על פני תקופת השכירות (לרבות תקופת האופציה 

, לפי השיפורלהארכה שבידי הקבוצה שבכוונתה לממשה) או בהתאם לתקופת החיים המשוערת של 
  הקצר שבהם.

  
ואורך החיים השימושיים של כל נכס נבחנים לפחות בכל סוף שנה  ערך השייר, שיטת הפחת

ולהבא. לגבי בחינת ירידת ערך של -והשינויים מטופלים כשינוי אומדן חשבונאי באופן של מכאן
  ב' להלן.9רכוש קבוע, ראה סעיף טו' ובאור 

  
ועד שבו הפחתת הנכסים מופסקת כמוקדם מבין המועד בו הנכס מסווג כמוחזק למכירה לבין המ

במועד המכירה או כאשר לא צפויות עוד הטבות כלכליות  מהדוחות הכספייםהנכס נגרע. נכס נגרע 
  מהשימוש בנכס.

  
  נכסים בלתי מוחשיים  יד.

  
נכסים בלתי מוחשיים הנרכשים בנפרד נמדדים עם ההכרה הראשונית לפי העלות בתוספת עלויות 

צירופי עסקים נכללים לפי השווי ההוגן במועד רכישה ישירות. נכסים בלתי מוחשיים הנרכשים ב
הרכישה. לאחר ההכרה הראשונית, נכסים בלתי מוחשים מוצגים על פי עלותם בניכוי הפחתה 
מצטברת ובניכוי הפסדים מירידת ערך שנצברו. עלויות בגין נכסים בלתי מוחשיים אשר פותחו 

  ווח והפסד בעת התהוותן. באופן פנימי, למעט עלויות פיתוח מהוונות, נזקפות לדוח ר
  

מוגדר. הנכסים מופחתים על  שימושיים על פי הערכת ההנהלה, לנכסים הבלתי מוחשיים אורך חיים
ונבחנת לגביהם ירידת ערך כאשר  על בסיס שיטת הקו הישר פני אורך החיים השימושיים שלהם

ההפחתה בגין נכס  קיימים סימנים המצביעים על כך שקיימת ירידת ערך. תקופת ההפחתה ושיטת
  . בכל סוף שנהבלתי מוחשי עם אורך חיים שימושיים מוגדר נבחנות לפחות 

  
  תוכנות  

  
נכסי הקבוצה כוללים מערכות מחשב המורכבות מחומרה ותוכנות. תוכנות המהוות חלק אינטגרלי 
ת מחומרה, אשר אינה יכולה לפעול ללא התוכנות המותקנות עליה, מסווגות כרכוש קבוע. לעומ

זאת, רשיונות לתוכנות העומדות בפני עצמן ומוסיפות פונקציונליות נוספת לחומרה, מסווגים 
כנכסים בלתי מוחשיים. הפחת בגין התוכנות נזקף לרווח והפסד לפי שיטת הקו הישר על פני אומדן 

  שנים.  3תקופת אורך החיים השימושיים בנכס שהינו 
  

  ירידת ערך נכסים לא פיננסיים  טו.
  

נכסים בלתי מוחשיים, כאשר ורכוש קבוע  -ירידת ערך נכסים לא פיננסיים ברה בוחנת את הצורך החב
סכום בר השבה של ישנם סימנים כתוצאה מאירועים או שינויים בנסיבות המצביעים על כך ש

. במקרים בהם היתרה עלול להיות נמוך מהסכום הרשום בספרי החברההיתרה בדוחות הכספיים 
ההשבה שלהם, מופחתים הנכסים -ים של הנכסים הלא פיננסיים עולה על הסכום ברבדוחות הכספי

ההשבה הוא הגבוה מבין שווי הוגן בניכוי עלויות מכירה ושווי - ההשבה שלהם. סכום בר-לסכום בר
 מתייחסים לערך הנכס כפי שנקבע בין קונה מרצון למוכר מרצון או שימוש. בהערכת שווי השימוש

תזרימי המזומנים הצפויים לפי שיעור ניכיון לפני מס המשקף את  יוון שללשווי המתקבל מה
 - הסיכונים הספציפיים לכל נכס. בגין נכס שאינו מייצר תזרימי מזומנים עצמאיים נקבע סכום בר

השבה עבור היחידה מניבת המזומנים שאליה שייך הנכס. הפסדים מירידת ערך נזקפים לדוח   
  .על  הרווח הכולל

  
ירידת ערך של נכס, למעט מוניטין, מבוטל רק כאשר חלו שינויים באומדנים ששימשו הפסד מ

ההשבה של הנכס מהמועד בו הוכר לאחרונה ההפסד מירידת הערך. ביטול - בקביעת הסכום בר
ההפסד כאמור מוגבל לנמוך מבין סכום ירידת ערך של הנכס שהוכר בעבר (בניכוי פחת או הפחתה) 

 ואהפסד כאמור נזקף לרווח  ביטול ,הנכס. לגבי נכס המוצג לפי העלות ההשבה של-או סכום בר
הפסד. לגבי נכס שהוערך מחדש ביטול כאמור מוכר כרווח (הפסד) כולל אחר, למעט ביטול של הפסד 

  הפסד. ואשנזקף בעבר לרווח או הפסד אשר נזקף אף הוא לרווח 
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  (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 

  
  (המשך) ירידת ערך נכסים לא פיננסיים  טו.

  
בדצמבר, או לעיתים קרובות  31החברה בוחנת את המוניטין לצורך ירידת ערך, אחת לשנה ביום 

  אירועים או שינויים בנסיבות מצביעים על כך שקיימת ירידת ערך. היו יותר אם
ידה מניבת מזומנים (או  ההשבה של יח- בחינת ירידת ערך של מוניטין נקבעת על ידי בחינת סכום בר

  קבוצה של יחידות מניבות מזומנים) שאליה מתייחס המוניטין.
  

ונכסים לא פיננסיים  המיוחס לחברת מעריב הוצאת מודיעין בע"מ לצורך בחינת ירידת ערך מוניטין
ראה גם  אחרים (בעיקר רכוש קבוע) נקבע כי היחידה מניבת מזומנים הינה החברה בכללותה.

  להלן. 10-ו 9ביאורים 
  

  חכירה תפעוליתטז.    
  

המבחנים לסיווג חכירה כמימונית או כתפעולית מבוססים על מהות ההסכמים והם נבחנים במועד   
הסכמי חכירה, בהם לא מועברים באופן ממשי   .IAS 17 - פי הכללים להלן שנקבעו ב-ההתקשרות על

גים כחכירה תפעולית. תשלומי כל הסיכונים וההטבות הגלומים בבעלות על הנכס החכור, מסוו
  החכירה מוכרים כהוצאה ברווח או הפסד בקו ישר באופן שוטף על פני תקופת החכירה.

  
  מסים על ההכנסה  .יח

  
כוללים מסים שוטפים ומסים נדחים. תוצאות המס בגין על הרווח הכולל מסים על ההכנסה בדוח 

  .על הרווח הכוללמסים שוטפים או נדחים נזקפות לדוח 
  

בהיעדר צפי באשר לקיום הכנסה חייבת במס בעתיד, לא נרשמו נכסי/התחייבויות מסים נדחים   
  בדוחות הכספיים.

  
  עסקאות תשלום מבוסס מניות  .טי

  
עובדים של החברה זכאים להטבות בדרך של תשלום מבוסס מניות בתמורה למכשירים החלק מ

  עסקאות המסולקות בהון). - הוניים (להלן 
  

ת המסולקות במכשירים הוניים עם עובדים נמדדת לפי השווי ההוגן של המכשירים עלות העסקאו
  ההוניים שהוענקו במועד ההענקה. השווי ההוגן נקבע באמצעות שימוש במודל תמחור מקובל.

  
עלות העסקאות המסולקות במכשירים הוניים מוכרת ברווח והפסד יחד עם גידול מקביל בהון על 

ביצוע מתקיימים ומסתיימת במועד שבו העובדים הרלוונטיים זכאים פני התקופה שבה תנאי ה
  תקופת ההבשלה). -לגמול (להלן 

  
  התחייבויות בשל הטבות לעובדים  .כ
  

  בקבוצה קיימות מספר תוכניות הטבה לעובדים:  
  

  הטבות לעובדים לזמן קצר  .1
  

פקדות לביטוח הטבות לעובדים לזמן קצר כוללות משכורות, ימי חופשה, מחלה, הבראה וה
לאומי ומוכרות כהוצאות עם מתן השירותים. התחייבות בגין בונוס במזומן או תוכנית 
להשתתפות ברווחים, מוכרת כאשר לקבוצה קיימת מחוייבות משפטית או משתמעת לשלם 
את הסכום האמור בגין שירות שניתן על ידי העובד בעבר וניתן לאמוד באופן מהימן את 

  הסכום.
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  (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 

  
  (המשך) בקבוצה קיימות מספר תוכניות הטבה לעובדים:  

  
  הטבות לאחר סיום העסקה  .2
  

מוגדרת בגין תשלום פיצויים בהתאם לחוק פיצויי פיטורין.  ההקבוצה מפעילה תוכנית הטב
יבות בשל סיום לפי החוק זכאים עובדים לקבל פיצויים עם פיטוריהם או עם פרישתם. ההתחי

מעביד מוצגת לפי שיטת שווי אקטוארי של יחידת הזכאות החזויה. הסכומים -יחסי עובד
מוצגים על בסיס היוון תזרימי המזומנים העתידיים הצפויים, לפי שיעורי הריבית של אגרות 

  חוב ממשלתיות, אשר מועד פרעונן קרוב לתקופת ההתחייבות המתייחסת לפיצויי הפרישה.
  

מפקידה כספים בגין התחייבויותיה לתשלום פיצויים לחלק מעובדיה באופן שוטף החברה 
נכסי התוכנית הם נכסים המוחזקים  נכסי התוכנית). -בקרנות פנסיה וחברות ביטוח (להלן 

על ידי קרן הטבות עובד לזמן ארוך או בפוליסות ביטוח כשירות. נכסי התוכנית אינם זמינים 
  ניתן לשלמם ישירות לקבוצה. לשימוש נושי הקבוצה, ולא

  
מייצגת את הערך הנוכחי  בדוח על המצב הכספיההתחייבות בשל הטבות לעובדים המוצגת   

  של התחייבות ההטבות המוגדרת בניכוי השווי ההוגן של נכסי התכנית.
  

  רווחים והפסדים אקטואריים נזקפים לרווח והפסד בתקופת היווצרותם.
  
  ווח ארוךהטבות אחרות לעובדים לט  .3

  
הטבות אלו מטופלות כהטבות אחרות לטווח  מענקי הסתגלות.לעובדי הקבוצה זכאים חלק מ

ארוך מאחר שהחברה צופה כי הטבות אלו ינוצלו, ומחויבות הקבוצה בגינן תסולק, במהלך 
  .דיווחתקופת ההעסקה ולאחר שנה מתאריך ה

  
וך, שאינן מתייחסות לתוכניות ת נטו של הקבוצה בגין הטבות לעובדים לטווח אריוהמחויבו

הטבה לאחר סיום העסקה, היא בגין סכום ההטבה העתידית המגיעה לעובדים בגין שירותים 
שהוענקו בתקופה השוטפת ובתקופות קודמות, סכום הטבות אלו מהוון לערכו הנוכחי 

אם ומנוכה ממנו השווי ההוגן של נכסים המתייחסים למחויבות זו. שיעור ההיוון נקבע בהת
לתשואה במועד הדיווח על אגרות חוב ממשלתיות שהמטבע שלהן ומועד הפרעון שלהן 
דומים לתנאי המחויבות של הקבוצה. החישוב נעשה בשיטת יחידת זכאות חזויה. רווחים 

  והפסדים אקטואריים נזקפים לרווח והפסד בתקופה בה הם התהוו. 
  

  פיצויי פיטורין והטבות בפרישה מרצון  .4
  

פיטורין לעובדים נזקפים כהוצאה כאשר הקבוצה התחייבה, ללא אפשרות ממשית פיצויי 
לביטול, לפיטורי עובדים לפני הגיעם לגיל הפרישה המקובל על פי תוכנית פורמלית מפורטת. 
הטבות הניתנות לעובדים בפרישה מרצון נזקפות כאשר הקבוצה הציעה לעובדים תוכנית 

ה תתקבל וניתן לאמוד באופן מהימן את מספר הנענים המעודדת פרישה מרצון, צפוי שההצע
  להצעה.

  
  הכרה בהכנסות  .אכ

  
כאשר הן ניתנות למדידה באופן מהימן, צפוי שההטבות  על הרווח הכוללהכנסות מוכרות בדוח 

הכלכליות הקשורות לעסקה יזרמו לחברה וכן העלויות שהתהוו או שיתהוו בגין העסקה ניתנות 
ההכנסות נמדדות על פי שוויה ההוגן של התמורה בעסקה בניכוי הנחות  למדידה באופן מהימן.

  מסחריות, הנחות כמות והחזרות. 
  

ההכנסות מתפוצת עיתונים ומגזינים נכללות בעת המסירה ללקוח ומוצגות בניכוי הפרשה   .1
  להחזרות בגין מכירות עם זכות החזרה.

  
ות המשמעותיים הנגזרים לקונה, צפוי ההכנסות מוכרות כאשר הועברו כל הסיכונים והתשוא  

שההטבות הכלכליות הקשורות לעסקה יזרמו לחברה וכן העלויות שהתהוו או שיתהוו בגין 
  העסקה ניתנות למדידה באופן מהימן.
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  (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 

  
  (המשך) הכרה בהכנסות  .אכ
  

ניתנות למדידה באופן מהימן, צפוי שההטבות כאשר הן  על הרווח הכוללהכנסות מוכרות בדוח 
הכלכליות הקשורות לעסקה יזרמו לחברה וכן העלויות שהתהוו או שיתהוו בגין העסקה ניתנות 
למדידה באופן מהימן. ההכנסות נמדדות על פי שוויה ההוגן של התמורה בעסקה בניכוי הנחות 

  מסחריות, הנחות כמות והחזרות. 
  
ונים ומגזינים נכללות בעת המסירה ללקוח ומוצגות בניכוי הפרשה ההכנסות מתפוצת עית  .1

  להחזרות בגין מכירות עם זכות החזרה.
  

ההכנסות מוכרות כאשר הועברו כל הסיכונים והתשואות המשמעותיים הנגזרים לקונה, צפוי   
שההטבות הכלכליות הקשורות לעסקה יזרמו לחברה וכן העלויות שהתהוו או שיתהוו בגין 

  ה ניתנות למדידה באופן מהימן.העסק
  
ההכנסות ממודעות נזקפות באופן יחסי על פני תקופת פרסומן, לאחר ניכוי ערעורים   .2

ממפרסמים שנתקבלו לאחר תאריך המאזן והמתייחסים לתקופת הדוח, וזיכויים המגיעים 
  למפרסמים מעבר להיקף מסוים.

  
  ח.הכנסות מעבודות דפוס, נכללות בעת המסירה ללקו  .3
  
  הכנסות מעמלות הפצת ספרים נרשמות על בסיס צבירה.  .4
  
  לאורך תקופת השכירות. על הרווח הכוללהכנסות משכר דירה נזקפות לדוח   .5

  
  הכנסות מריבית מוכרות תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית.  .6

  
  הכנסות מדיבידנד מוכרות במועד הקובע לזכאות לדיבידנד.  .7

  
  הנחות ללקוחות  .8

  
  הנחות שוטפות ללקוחות נכללות בדוחות הכספיים עם הענקתן ונזקפות לסעיף מכירות.

  
הנחות ללקוחות שהזכות בקבלתן מותנית בעמידת הלקוח ביעדים מסוימים, כגון עמידה 
בהיקף רכישות שנתי (כמותי או כספי) מינימלי, גידול בהיקף הרכישות לעומת תקופות 

כספיים, באופן יחסי, בהתאם להיקף הרכישות שביצע הלקוח קודמות ועוד, נכללות בדוחות ה
המקדמות אותו לקראת העמידה ביעדים, וזאת רק כאשר צפוי שהיעדים  ,בתקופה המדווחת

יושגו וניתן לאמוד את סכומי ההנחות באופן סביר. אומדן העמידה ביעדים מבוסס, בין היתר, 
חות ועל היקף הרכישות החזוי של על נסיון העבר ומערכות היחסים של החברה עם הלקו

  הלקוחות ביתרת התקופה.
  

  עלות ההכנסות והנחות מספקים  .בכ
  

בעלות המכירות נכללות הוצאות בגין אובדן, אחסון ושינוע מלאי עד לנקודת המכירה הסופית. כמו 
  טי.כן, נכללים בעלות המכירות הפסדים בגין ירידת ערך מלאי, מחיקת מלאי והפרשות בגין מלאי אי

  
הנחות מנוכות מעלות הקניות במועדים בהם מתקיימים התנאים המזכים באותן הנחות. חלק 
מההנחות בגין אותו חלק מהקניות המתווסף למלאי הסגירה מיוחס למלאי והחלק הנותר מקטין את 

  עלות המכירות.
  

וימים, הנחות המתקבלות מספקים בתום השנה אשר לגביהן לא מחויבת החברה לעמוד ביעדים מס
  נכללות בדוחות הכספיים עם ביצוע הרכישות היחסיות המזכות את החברה בהנחות האמורות.
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  (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 

  
  הפסד למניה  .גכ

  
חלוקה של הרווח הנקי המיוחס לבעלי מניות החברה במספר המניות  יידעל  הרווח למניה מחושב

. ברווח הבסיסי למניה נכללות רק מניות אשר קיימות ך התקופההרגילות המשוקלל שקיים במהל
בפועל במהלך התקופה ומניות רגילות פוטנציאליות נכללות רק בחישוב הרווח המדולל למניה 

שהומרו במהלך  מניות רגילות פוטנציאליותבנוסף,  .במידה שהשפעתן מדללת את הרווח למניה
ברווח הבסיסי  ותרה, ומאותו מועד נכלללמועד ההמ ברווח המדולל למניה רק עד ותהתקופה נכלל

למניה. חלקה של החברה ברווחי חברות מוחזקות מחושב לפי חלקה ברווח למניה של אותן חברות 
  מוחזקות מוכפל במספר המניות שבידי החברה.

  
  הפרשות  .דכ

  
או מוכרת כאשר לקבוצה קיימת מחויבות משפטית בהווה (משפטית  IAS 37-הפרשה בהתאם ל

משתמעת) כתוצאה מאירוע שהתרחש בעבר, צפוי שיידרש שימוש במשאבים כלכליים על מנת 
  מן.ילסלק את המחויבות וניתן לאמוד אותה באופן מה

  
  להלן סוגי ההפרשות שנכללו בדוחות הכספיים:

  
  תביעות משפטיות  

  
וייבות הפרשה בגין תביעות מוכרת כאשר לקבוצה קיימת מחוייבות משפטית בהווה או מח  

) כי הקבוצה more likely than notמשתמעת כתוצאה מאירוע שהתרחש בעבר, יותר סביר מאשר לא (
תידרש למשאביה הכלכליים לסילוק המחוייבות וניתן לאמוד אותה באופן מהימן. כאשר השפעת 

  ערך הזמן מהותית, נמדדת ההפרשה בהתאם לערכה הנוכחי.
  

  שינוי מבני
  

 החברהכי  נדרש בנוסף. בהפרשה ההכרה תנאי מתקיימיםכרת רק כאשר לשינוי מבני מו הפרשה
 למיקום, המבני לשינוילעסק או לחלק מהעסק שרלוונטי  בקשרומפורטת  פורמאלית וכניתת אישרה
 הקשורות העלויות של מפורט מהימןאומדן  וקיים, מהשינוי כתוצאה שיושפעו העובדים ולמספר

יש ציפייה תקפה שהשינוי אכן ייצא לפועל או  המבני מהשינוי יםהמושפע לאלהולוח זמנים מתוכנן. 
  שיישום השינוי כבר החל.

  
  הכולל הרווח על דוח הצגת  .הכ
  

החברה בחרה להציג דוח יחיד על הרווח הכולל, הכולל את פריטי דוח רווח והפסד ואת פריטי   
 הרווח הכולל האחר.

  
  

  מזומנים ושווי מזומנים  -: 3באור 
 מברבדצ 31  
  2012  2011 
 אלפי ש"ח  
   

 1,667  - מזומנים למשיכה מיידית
 12  - מזומנים במט"ח *)

 4,042  - במטבע ישראלי פקדונות לזמן קצר -שווי מזומנים 
    
 -  5,721 
  
  בעיקר בדולר ארה"ב.  *)



  (בהסדר נושים) מעריב החזקות בע"מ
  המאוחדים פייםבאורים לדוחות הכס

    30

 
  השקעות לזמן קצר  -: 4באור 

  
 בדצמבר 31   
   2012  2011 
 אלפי ש"ח   
     

 2  -  ניירות ערך סחירים 
 77  -  *) עו"ש ופקדונות בתאגידים בנקאיים

      
   -  79 

  
  .מוגבלים בשעבוד  *)
  

  
  לקוחות  -: 5באור 

  
 בדצמבר 31 
 2012 2011 
 אלפי ש"ח 
    

 92,514 - חובות פתוחים 
 17,888 -המחאות לגבייה  

    
 - 110,402 
    

 21,633 -הפרשה לחובות מסופקים  -בניכוי 
    

 88,769 - לקוחות, נטו
  

  '.ד20ראה באור  -באשר לתנאי הצמדה 
  

  
  חייבים ויתרות חובה  -: 6באור 

  
 בדצמבר 31 
 2012 2011 
 אלפי ש"ח 
     

 587 2הוצאות מראש ומקדמות לספקים
 57 -)8לויות שוטפות של הלוואות לזמן ארוך (באור ח

 41 5מס הכנסה חברה
 32 - מוסדות

 314 -חייבים ויתרות חובה אחרים
     
 7 1,031 
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  מלאי  -: 7באור 

  
 בדצמבר 31 
 2012 2011 
 אלפי ש"ח 
     

 9,130 -חומרי גלם ועזר 
 108 - תוצרת בעיבוד ומלאי בתהליך

 471 -  תוצרת גמורה (בעיקר מלאי ספרים)
     
 - 9,709 
     

 5,073 - מלאי בדרך  
     
 - 14,782 

  
  

  הלוואות ויתרות חובה לזמן ארוך  -: 8באור 
  

  ההרכב  א.
  

  2011בדצמבר,  31ליום 
  

  
  סכום
 הקרן

שיעור ריבית 
 יתרה נקוב

 אלפי ש"ח %אלפי ש"ח  
      

 57 4.7 - 5.0 57 הלוואות לעובדים
      

 57   חלויות שוטפות - בניכוי
      
    - 

  
  חלוקה לפי מטבע והצמדה  .ב
  

   
 בדצמבר 31 שיעור ריבית 
 2011 2012הדיווחלתאריך  
 אלפי ש"ח % 
      

 57 -4.7 - 5.0במטבע ישראלי צמוד מדד
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  רכוש קבוע  -: 9באור 

  
  הרכב ותנועה  א.
  

  2201שנת   
  

  

  

 
קרקע 
)גומבנים (

מכונות 
וציוד

  כלי 
 רכב

מחשבים 
וציוד 
 משרדי

שיפורים 
 הכל- סך במבנים

 אלפי ש"ח 
    עלות

              
 740,563 8,731 118,745 201273,533536,9412,613בינואר,  1יתרה ליום 

 1,613 154 199 47872710וספות במשך השנהת
 )19,331( - )15,667( )1,233()2,431(-גריעות במשך השנה

  )722,845(  )8,885(  )103,277(  )2,090(  )534,582(  )74,011(  חברה שהופסק איחודה
              

בדצמבר,  31יתרה ליום 
2012 --- -- - 

     
   פחת שנצבר

              
בינואר,  1יתרה ליום 

2012 48,110397,7381,245 111,900 7,255 566,248 
 10,625 154 887 2,0987,234252תוספות במשך השנה
 )18,599( - )15,662( )755()2,182(-גריעות במשך השנה

 136,397 1,476 6,151 -3,698125,072  הפרשה לירידת ערך (ב)
 )694,671( )8,885( )103,276( )742()527,862()53,906(  חברה שהופסק איחודה

     
בדצמבר,  31יתרה ליום 

2012 --- -- - 
     

יתרת עלות מופחתת ליום
 - -- ---2012בדצמבר,  31
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  (המשך) רכוש קבוע  -: 9באור 

  
  (המשך) הרכב ותנועה  א.
  

  2011שנת   
     

 
קרקע 
)גומבנים (

מכונות 
וציוד

  כלי 
 רכב

מחשבים 
וציוד 
 משרדי

שיפורים 
 הכל- סך במבנים

 אלפי ש"ח 
    עלות

              
 753,836 8,235 117,411 201173,533536,83317,824בינואר,  1יתרה ליום 

 2,083 496 1,334 126127-תוספות במשך השנה
 )15,356( -- )15,338()18(-גריעות במשך השנה

     
בדצמבר,  31יתרה ליום 

2011 73,533536,9412,613 118,745 8,731 740,563 
     

   פחת שנצבר
              

 552,255 6,832 109,075 201145,596382,3258,427בינואר,  1יתרה ליום 
 22,096 423 2,825 2,51415,431903תוספות במשך השנה
 )8,103( -- )8,085()18(-גריעות במשך השנה

     
בדצמבר,  31יתרה ליום 

2011 48,110397,7381,245 111,900 7,255 566,248 
     

     (ד) הפרשה לירידת ערך
      

 1,600 -- 1,600--  2011בינואר,  1יתרה ליום 
 )1,600( -- )1,600(--  גריעות במשך השנה

     
בדצמבר,  31יתרה ליום 

2011  --- -- - 
     

יתרת עלות מופחתת ליום 
 174,315 1,476 6,845 201125,423139,2031,368בדצמבר,  31

  
לצורך בחינת ירידת ערך נכסים לא פיננסיים (בעיקר מכונות וציוד) נקבע כי  2012במרס,  31עד ליום   ב.

בעון השני של שנת לחברה קיימת יחידה מניבת מזומנים אחת והיא החברה בכללותה. במהלך הר
, בהתחשב במצבה התזרימי של החברה והקושי של החברה לקבל אשראי מבעלת שליטה 2012

לשעבר ו/או מגופים אחרים, וכן כי דירקטוריון החברה הנחה את החברה לבחון העמדה למכירה של 
כך, ים, לא ניתן לקבוע עוד כי לחברה קיימת יחידה מניבת מזומנים אחת. לפי-המקרקעין שבבת

בחנה החברה את הצורך בביצוע הפחתה לירידת ערך של הרכוש הקבוע, בשים לב לערך הגרט שלו 
   .מליון ש"ח 137 - והכירה במהלך תקופת הדוח הפחתה לירידת ערך רכוש קבוע בסך כ

  
  .חברה מאוחדת לשעבר בבעלותשהוחזקו ים - כולל קרקע ומבנים באתר בת  .ג
  
  .18ראה באור  -שעבודים   .ד
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  נכסים בלתי מוחשייםמוניטין ו  -: 10אור ב
  

  2201שנת 

 

 בגיןמוניטין 
חברות 
מאוחדות

תוכנות 
 סה"כ מחשב

 אלפי ש"ח 
    עלות

 100,466 11,263 201289,203בינואר,  1יתרה ליום 
 353 353 -תוספות במשך השנה

    
 100,819 11,616 201289,203בדצמבר,  31יתרה ליום 

    
    הפחתה נצברת

 71,460 10,346 201261,114בינואר,  1יתרה ליום 
  775  775  -  תוספות במשך השנה
 28,584 495 28,089(א) הפרשה לירידת ערך

    
 100,819 11,616 201289,203בדצמבר,  31יתרה ליום 

    
 - - -2201בדצמבר,  31ליום  יתרה נטו

  
  

  2011שנת 

 

 בגיןמוניטין 
חברות 
מאוחדות

תוכנות 
 סה"כ מחשב

 אלפי ש"ח 
    עלות

 100,046 10,843 201189,203בינואר,  1יתרה ליום 
 420 420 -תוספות במשך השנה

    
 100,466 11,263 201189,203בדצמבר,  31יתרה ליום 

    
    הפחתה נצברת

 65,952 9,640 201156,312בינואר,  1יתרה ליום 
  706  706  -  תוספות במשך השנה
 4,802 -  4,802  (ב) הפרשה לירידת ערך

    
 71,460 10,346 201161,114בדצמבר,  31יתרה ליום 

    
 29,006 917 201128,089בדצמבר,  31ליום  יתרה נטו

  
, לצורך בחינת ירידת ערך מוניטין ונכסים לא פיננסיים אחרים נקבע כי 2012במרס,  31ום עד לי  (א)

  לחברה קיימת יחידה מניבת מזומנים אחת והיא החברה בכללותה.
, בהתחשב במצבה התזרימי של החברה והקושי של החברה 2012במהלך הרבעון השני של שנת   

גופים אחרים וכן כי דירקטוריון החברה הנחה לקבל אשראי מבעלת שליטה לשעבר בחברה ו/או מ
ים, לא ניתן לקבוע עוד כי לחברה -את החברה לבחון העמדה למכירה של מקרקעין החברה שבבת

קיימת יחידת מניבת מזומנים אחת. לפיכך, בחנה החברה את הצורך בביצוע הפחתה לירידת ערך של 
והכירה במהלך  חברה מאוחדת לשעבר, ,הוצאת מודיעין בע"מ - לחברת מעריב  סהמוניטין המיוח

  מליון ש"ח. 28 -תקופת הדוח הפחתה לירידת ערך מוניטין בסך כ
  
הוצאת מודיעין  - בחברות מאוחדות של מעריב ש"ח אשר יוחס לפעילויות  מליון 4.8מוניטין בסך של   )(ב

סכום זה  הופחת בתקופת הדוח במלואו בעקבות החלטת החברה על הפסקת פעילויות אלו. בע"מ,
   הכולל.הרווח נכלל בסעיף הוצאות אחרות בדוח על 
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  תאגידים בנקאייםהתחייבויות ל  -: 11באור 

 
  ההרכב  א.

 בדצמבר 31  
  2012 2011 
 אלפי ש"ח  
       

 31 - משיכות יתר
 19,284 - ללא הצמדה -הלוואות לזמן קצר 

       
  - 19,315 
       

 4,372 - )14יות שוטפות של הלוואות לזמן ארוך (באור חלו
      
    - 23,687 

 
  

  
  התחייבויות לספקים ולנותני שירותים  -: 12באור 

 בדצמבר 31 
 2012 2011 
 אלפי ש"ח 
    

 20,428  93חובות פתוחים  - בשקלים 
 8,893  -חובות פתוחים  -במט"ח  

    
 93  29,321 
    

 7,667  -בהמחאות לפרעון
    
 93  36,988 

  
  

  זכאים ויתרות זכות  -: 13באור 
 בדצמבר 31 
 2012 2011 
 אלפי ש"ח 
     

 419  -  חברות קשורות 
 6,579  -הכנסות מראש ומקדמות מלקוחות

 1,132  - מס ערך מוסף
 24,277  11נםעובדים, זכאים לשכר סופרים ומוסדות בגי

 8,519  58הפרשה לחופשה והבראה
 368  2,749 ריבית לשלם  

 10,270  -הפרשה לתביעות
 12,147  138הוצאות לשלם ואחרים

     
 2,956  63,711 
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  התחייבויות לתאגידים בנקאיים ולנותני אשראי אחרים  -: 14באור 

  
  ההרכב  א.

   
 דצמברב 31שיעור ריבית 
 2011 2012נקוב 
 אלפי ש"ח% 
     

 1,546 - בהצמדה למדד
  21,044  136,031  4.5    בהצמדה למדד
 13,699 - ללא הצמדה

     
  136,031 36,289 
     

 4,372 - )11חלויות שוטפות (ראה באור  -בניכוי 
     

  136,031 31,917 
     

    כדלקמן: מתחלק
     

 21,044 136,031   התחייבות לחברה אם לשעבר (ג)
 1,546 -  לצדדים קשורים התחייבות
 13,699 -  לתאגידים בנקאיים התחייבות

     
  136,031 36,289 

  
  וחהדיומועדי הפרעון לאחר תאריך   ב.
  

 בדצמבר 31 
 2012 2011 
 אלפי ש"ח 
     

 4,372 136,031חלויות שוטפות -שנה ראשונה 
 5,884 -שנה שניה

 2,824 -שנה שלישית
 619 -שנה רביעית
 21,044 -שנה חמישית

 1,546 -שנה שישית ואילך
   
 136,031 36,289 

  
  
  לעיל.ט' 1וואות, ראה באור לפרטים באשר לתנאי ההל  ג.
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  מעביד-סיום יחסי עובדהתחייבויות בשל   -: 15באור 

  
מעביד מחושבות על בסיס שכרם האחרון של העובדים ליום המאזן - התחייבות בשל סיום יחסי עובד  א.

ובהתאם לחוק פיצוי פיטורין, ומכוסות במלואן על ידי תשלומים שוטפים לחברת ביטוח בגין 
מעביד -וכן על ידי יתרת ההתחייבויות בשל סיום יחסי עובד ,ם וקופות גמליוח מנהלפוליסות ביט

  המוצגת במאזן.
  

, ראה באור 2012בדצמבר,  31באשר לבסיס ההצגה של התחייבות בשל סיום יחסי עובד מעביד ליום   
  לעיל.  )(ב)2)(ב)(1א'(2

  
הטבות אחרות לטווח  ,העסקה הטבות לעובדים כוללות הטבות לטווח קצר, הטבות לאחר סיום  ב.

  .והטבות בגין פיטורין ארוך
  

  הטבות לאחר סיום עסקה  
  

דיני העבודה וחוק פיצויי פיטורין בישראל מחייבים את החברה לשלם פיצויים לעובד בעת פיטורין 
או פרישה. חישוב התחייבות החברה בשל הטבות לעובדים מתבצע על פי הסכם העסקה בתוקף 

  .ותקופת העסקתו אשר יוצרים את הזכות לקבלת פיצוייםת העובד ומבוסס על משכור
  

ההטבות לעובדים לאחר סיום העסקה ממומנות, בדרך כלל, על ידי הפקדות המסווגות כתוכנית 
  הטבה מוגדרת, כמפורט להלן.ל

  
  הטבה מוגדרתלתוכנית   

  
על ידי הקבוצה  החלק של תשלומי הפיצויים שאינו מכוסה על ידי הפקדות כאמור לעיל, מטופל

  הטבה מוגדרת לפיה נרשמת התחייבות בגין הטבות עובדים.לכתוכנית 
  

  הכולל ההפסדעל שנזקפו לדוח הוצאות   .1
  

  לשנה שהסתיימה ביום 
 בדצמבר 31

 2011 2010 
 אלפי ש"ח 
       

 7,730  5,999עלות שירות שוטף
 3,141  2,053הוצאות הריבית בגין ההתחייבות להטבות

 )2,670(  )2,089(תשואה צפויה על נכסי התוכנית
 6,732  2,095הפסד (רווח) אקטוארי, נטו שהוכר השנה

 399  291ריבית שנזקפה לתגמולים
       

 15,332  8,349סך הוצאות בגין הטבות לעובדים
    

 546  284תשואה בפועל על נכסי התוכנית
  

  בסעיף עלות המכר.ח רווח והפסד בדו בעיקרן ההוצאות הוצגו
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  (המשך) נכסים והתחייבויות בשל הטבות לעובדים  -: 15באור 

  
  (המשך) הטבה מוגדרתלתוכנית   .ב

  
  הטבה מוגדרתלהשינויים בערך הנוכחי של ההתחייבות בגין תוכנית   .2
  

  2011 
 אלפי ש"ח  
   

 75,384 בינואר 1יתרה ליום 
   

 2,053 הוצאות הריבית
 5,999 עלות שירות שוטף
 )12,407( הטבות ששולמו

 582 הפסד אקטוארי, נטו
   

 71,611 בדצמבר 31יתרה ליום 
  

  נכסי התוכנית  .3
  

  נכסי התוכנית  א)
  

  נכסי התוכנית כוללים נכסים המוחזקים על ידי פוליסות ביטוח מתאימות.
  

  התנועה בשווי ההוגן של נכסי התוכנית  ב)
  

  
 נכסים בגין הטבות לעובדים  ג)

      
  5,767    המופקדים בחברה קשורה (חברת ביטוח)

  
  הטבה מוגדתלההנחות העיקריות בגין תוכנית   .4
  

 2011 2010 
 % 
    

 5.1 4.5שיעור ההיוון
    

 4.8-5.1 2.5-4.5שיעור התשואה הצפויה על נכסי התוכנית
   

 0.75 1.0שיעור עליית שכר צפויה ריאלית

  2011  
 אלפי ש"ח  
    

 44,649 בינואר 1יתרה ליום 
 2,089 תשואה צפויה

 5,769 הפקדות לתוכנית על ידי המעביד
 )7,095( הטבות ששולמו

 )291( ריבת שנזקפה לתגמולים
 )1,513( אקטוארי, נטו הפסד

   
 43,608 בדצמבר 31יתרה ליום 

     
  5,767   ' להלן)נכסים המופקדים בחברה קשורה (ראה ג - מזה 

     
  37,841 
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  אגרות חוב  -: 16באור 

  
  ההרכב  א.

 בדצמבר 31 
 2012 2011 
 אלפי ש"ח 
      

 67,715  67,715אגרות חוב
 14,854  -שטרם הופחתה נכיון יתרת -בניכוי 
 878  -הוצאות נדחות -בניכוי 

     
 67,715  51,983 
     

 51,983  67,715 ' להלן)בהעברה להתחייבויות שוטפות (ראה  -בניכוי 
     
 -  - 

  
') של החברה, רשאי הנאמן של אגרות החוב דבהתאם לשטר הנאמנות של אגרות החוב (סדרה   .ב

להעמיד לפרעון מיידי את אגרות החוב שהוא נאמן להן, בקרות אירועים מסוימים המפורטים בשטר 
אמנות בהם, בין היתר, אם קיים חשש מהותי כי החברה תפסיק את תשלומיה ו/או בקרות אירוע הנ

אשר לדעת הנאמן מהווה פגיעה מהותית ו/או יכול לגרום לפגיעה מהותית בזכויות בעלי אגרות 
  החוב של החברה.

חייבויות לפיכך, למועד הדוחות הכספיים, הוצגו אגרות החוב (סדרה ד') של החברה במסגרת ההת  
   השוטפות.

  
  להלן יתרות הערך הנקוב וערכן במאזן  .ג

 
 2011 ,בדצמבר 31  2012 ,בדצמבר 31 

 
שווי 
שוק

 הערך
בדוח על

המצב  
הכספי

  ערך
 נקוב

שווי 
 שוק

הערך 
בדוח על
המצב 
הכספי

  ערך
 נקוב

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח 
      
 17,13267,715 67,715 56,407 67,715 67,715 
      

  14,854   -נכיון  *) -בניכוי 
  878   -הוצאות נדחות **) -בניכוי 

      
 67,715   51,983  
      

     נכיון בגין אגרות חוב:      *)
  21,966   21,966סכום מקורי       
  7,112   21,966ה שנצברההפחת       
      
 -   14,854  
      

     הוצאות נדחות בגין אגרות חוב:    **)
  1,056   1,056סכום מקורי       
  178   1,056הפחתה שנצברה       
      
 -   878  

  
   נוספים פרטים  .ד

  
ש"ח ע.נ. אגרות  69,000,000הנפיקה החברה, על פי תשקיף הצעה ומדף,  2010בחודש מרס   .1

אגרות החוב (סדרה ד')].  -ש"ח ע.נ. כל אחת, רשומות על שם [להלן  1חוב (סדרה ד') בנות 
במרס של השנים  1תשלומים שנתיים שווים של קרן ביום  3-אגרות החוב עומדות לפרעון ב

  .2016עד  2014
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  (המשך) אגרות חוב  -: 16באור 

  
  (המשך) נוספים פרטים  ד.

  
אגרות החוב נושאות ריבית בשיעור משתנה שייקבע על בסיס הריבית השנתית שנושא "אג"ח   .2

ובתוספת מרווח שנתי בשיעור של  )1.85% - 2012בדצמבר,  31ליום ( "520ממשלתי משתנה 
. קרן וריבית אגרות 2010ביוני,  1חל מיום . הריבית משתלמת ביום הראשון של כל רבעון ה2%

  כלשהו.  למטבעהחוב אינן צמודות למדד או 
  

בפברואר,  13אגרות החוב ניתנות להמרה בכל יום מסחר החל מרישומן למסחר ועד ליום   .3
, באופן שעד ליום 2015עד  2014בכל אחת מהשנים בפברואר,  14-28, למעט בין הימים 2016

ש"ח  1ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה ד') ניתנות להמרה למניה אחת בת  5כל  2011בפברואר,  28
ע.נ. אגרות חוב (סדרה ד')  6.5כל  2016בפברואר,  13ועד ליום  2011במרס,  1ע.נ. והחל מיום 

  ש"ח ע.נ., כפוף להתאמות.  1יהיו ניתנות להמרה למניה רגילה אחת בת 
 

' להלן. על פי ה17(סדרה ד') ואופציות, ראה באור חבילה של אגרות חוב  התשקיף כאמור כלל  .4
חיצוני פוצלה התמורה כדלקמן: בגין הרכיב ההתחייבותי של  שווי הערכה שהתקבלה ממעריך

מליון ש"ח ובגין  2.4 -ת החוב כומליון ש"ח, בגין רכיב ההמרה של אגר 46.2 -אגרות החוב כ
 22 -נכיון בגין רכיב אגרות החוב בסך כ מליון ש"ח. כמו כן, נרשם 1.9 -רכיב כתבי האופציה כ

  מליון ש"ח אשר קוזז מיתרת אגרות החוב.
  

  לעיל.י' 1באשר להצעת רכש לאגרות החוב (סדרה ד') בתקופת הדוח, ראה באור   .ה
  
  ) לעיל. 10ז'(1נמחקו אגרות החוב (סדרה ד') מן המסחר בבורסה, ראה באור  2013במרס,  21ביום   ו.

  
  א'.18באור  ראה -שעבודים   .ו
  

  הון  -: 17באור 
  

  הון המניותהרכב   א.
 בדצמבר 31 
 20122011 2012 2011 
  רשום מונפק ונפרע 
 מספר המניות 
    

 250,000,000 114,561,602114,561,602250,000,000ש"ח ע.נ. כ"א 1מניות רגילות בנות 
  

 התנועה בהון המניות  ב.
  

 ש"ח ע.נ. כ"א 1מליון מניות רגילות בנות  150- מניות הוגדל בה, ההון הרשום של 2011שנת במהלך   
  ש"ח ע.נ. כ"א. 1מליון מניות רגילות בנות  250הינה  2012, בדצמבר 31ויתרתו ליום 

  

  
  אלפי ש"ח 
 ערך נקוב

    
35,827  2011בינואר,  1יתרה ליום 

    
78,650')גהנפקת הון מניות (סעיף 

 85ת אגרות חוב (סדרה ד')המר
   

2012114,562בינואר,  1יתרת ליום 
    

 -2012תנועה בשנת 
   

2012114,561בדצמבר,  31יתרה ליום 
  
אלפי ש"ח ע.נ.  78,650 2011) להלן הונפקו בשנת 1ג'(19בעקבות הסכם ההשקעה המתואר בבאור   ג.

  אלפי ש"ח.  182,765ש"ח כ"א כנגד תמורה בסך של  1מניות בנות 
  

בקשר עם איחוד הון והפחתת ערך נקוב של הון המניות אשר יתבצע עד למועד השלמת מכירת   ד. 
  ) לעיל. 10ז'(1השלד הבורסאי ראה באור 
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  (המשך) הון  -: 17באור 

  
  ותשלום מבוסס מניות הקצאת אופציות  .ד

  
מהון המניות של  5%יות בהיקף של עד אישר דירקטוריון החברה תוכנית אופצ 2009במרס,  31ביום   

  החברה (על בסיס דילול מלא). 
  

כתבי האופציה שהוקצו יהיו ניתנים למימוש עד לתקופה של חמש שנים מיום ההקצאה, בתוספת   
ש"ח לכל כתב אופציה ובתנאי שהניצע יהיה מועסק על ידי החברה במועד המימוש.  7מימוש של 

מחולקת כך ששליש מתוכם יבשילו בחלוף שנה ממועד הקצאה תקופת ההבשלה של כתבי האופציה 
  שליש בחלוף שנתיים ממועד הקצאה ושליש בחלוף שלוש שנים ממועד הקצאה.

  
כתבי אופציה עבור עובדים ונושאי משרה בחברה הבת על  1,207,107הוקצו לנאמן  2009בחודש מאי 

שווי חיצוני אשר השתמש במודל פי התכנית כאמור. האופציות שהוקצו הוערכו על ידי מעריך 
כתבי  156,695פקעו  2009במהלך שנת  אלפי ש"ח. 2,027הבינומי לפיו נקבע שווין ההוגן בסך של 

והוקצו  כתבי אופציה 332,474פקעו  2010במהלך שנת  כתבי אופציה נוספים. 20,089אופציה והוקצו 
במהלך שנת  כתבי אופציה נוספים. 173,323פקעו  2011במהלך שנת נוספים.  כתבי אופציה 85,623

   .36,454הינה  2012בדצמבר,  31 ליוםיתרת כתבי האופציה ש כתבי אופציה, כך 613,823פקעו  2012
  

  , על פי החלטת בית המשפט, בוטלו כתבי האופציה האמורים. 2013במרס,  21בתאריך 
  

  הנפקת ניירות ערך לציבור  .ה
 

 8וביום  2010 ס,במר 1כפי שתוקן ביום  2010 ,בפברואר 25פי תשקיף הצעה ומדף מיום - על .1
  הוצעו לציבור ניירות ערך כדלקמן: התשקיף) - (להלן 2010 ס,במר

  
ש"ח ע.נ. כל אחת, רשומות על שם  1ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה ד') בנות  69,000,000  א)

  לעיל. 'ד16, ראה באור אגרות החוב (סדרה ד')] -[להלן 
 

שם, הניתנים למימוש בכל יום מסחר  רשומים על), 2תבי אופציה (סדרה כ 6,900,000  ב)
כולל, באופן שבו כל כתב  2011בפברואר,  28החל מיום רישומם למסחר ועד ליום 

ש"ח ערך נקוב תמורת  1) יהיה ניתן למימוש למניה רגילה אחת בת 2אופציה (סדרה 
  . ])2כתבי האופציה (סדרה  - [להלן ש"ח  5תשלום במזומן של מחיר המימוש בסך של 

  
), רשומים על שם, הניתנים למימוש בכל יום מסחר 3כתבי אופציה (סדרה  6,900,000  ג)

כולל, באופן שבו כל כתב  2014בפברואר,  28החל מיום רישומם למסחר ועד ליום 
ש"ח ערך נקוב תמורת  1) יהיה ניתן למימוש למניה רגילה אחת בת 3אופציה (סדרה 

  .])3כתבי האופציה (סדרה  -  להלן[ש"ח  9ומן של מחיר המימוש בסך של תשלום במז
  
לפיו ישקיע  הסכם ההשקעה) -הסכם (להלן  נחתם בין החברה לד"ר זקי רכיב 2010במאי,  27ביום   ו.

מליון ש"ח) כנגד  43- מליון דולר ארה"ב (כ 12מליון דולר ארה"ב, מתוכם  15בחברה סך כולל של 
מהון המניות המונפק של החברה בתאריך חתימת הסכם  30%יות המקנות הקצאה פרטית של מנ

 2010באוקטובר,  12מליון ש"ח) יועמדו כהלוואה. ביום  11- מליון דולר ארה"ב (כ 3-ההשקעה ו
ביצעה החברה הנפקת הון כנגד הקצאה  2010. ברבעון הרביעי של שנת השקעההושלם הסכם ה

  העמיד ד"ר זקי רכיב לחברה את ההלוואה כאמור. 2011נואר, בי 27פרטית לד"ר זקי רכיב ובתאריך 
  
  

  שעבודים  -: 18באור 
  

 1') מובטחות בבטוחה סמלית בלבד: שעבוד קבוע לטובת הנאמן על פקדון בסך דאגרות חוב (סדרה   .א
ש"ח המופקד בידי הנאמן. החברה תהיה רשאית לשעבד את נכסיה ללא הגבלה כלשהי ובכל דרגה 

יצויין כי תשלום  צורך הבטחת סדרות של אגרות חוב, ללא צורך בהסכמת הנאמן. שהיא, לרבות
  ז' לעיל. 1אגרות החוב יבוצע על בסיס הסדר הנושים שאושר, ראה באור 

  
שעבדה לטובת התאגידים הבנקאיים בשעבוד קבוע ראשון את הון המניות הבלתי נפרע  החברה  .ב

יתר נכסיה והזכויות מכל מין וסוג שהם. כמו כן,  שלה ובשעבוד שוטף ראשון את מפעלה ואת כל
 .הביטוח וזכויות כספים ושעבוד מהם הנובעים והפירות נכסיה כל את צףשעבדה החברה בשעבוד 

 התאגידים הבנקאיים נפרעו את מלוא חובם.ליום אישור הדוחות הכספיים 
 .  
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  תביעות תלויות, ערבויות והתקשרויות  -: 19באור 

  
  ות תלויות ותביעותהתחייבוי  א.

  
למיטב ידיעת הנאמנים, למועד אישור הדוחות הכספיים, לא מתנהלות תביעות ו/או הליכים 
 -משפטיים התלויים ועומדים כנגד החברה או שבהם החברה מעורבת כתובעת ו/או נתבעת, למעט כ

 הליכים משפטיים בהם החברה נתבעת יחד עם צדדים אחרים בתביעות לשון הרע. 5
  

הנאמנים, לחברה כיסוי ביטוחי לתביעות הנ"ל ולא צפויה להיות לחברה חשיפה מהותית  לדעת
 להליכים המשפטיים הנ"ל. 

  
לאור צו הקפאת ההליכים ואישור הסדר הנושים של החברה, כל הטענות כנגד החברה מוסדרות 

 ושים.בדרך של הגשת תביעות חוב במסגרת הסדר הנושים ובהתאם לתנאים המפורטים בהסדר הנ
  

 תביעות והליכים משפטיים מכל מין וסוג,מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בהתאם להסדר הנושים, 
(מתן צו הקפאת  לרבות הליכי הוצאה לפועל, שהוגשו/נפתחו בגין חובות שנוצרו עד למועד הקובע

ים על ידי מי מנושי החברה כנגד החברה, ידחו מיד לאחר אישור הסדר הנוש-, על)23.9.12 -ההליכים 
 .ידי בית המשפט

   
  ערבויות  ב.

  
על ידי החברה להבטחת  שהועמדולא ידוע לנאמנים על ערבויות ליום אישור הדוחות הכספיים, 
   .התחייבויות של צדדים שלישיים

  
  התקשרויות  ג.
  

 2011בשנת  השקעה םהסכ  .1  
    

 2עה. ביום נחתם בין החברה לבין דסק"ש והכשרת הישוב הסכם השק 2011במרס,  24ביום   
הושלם ההסכם לאחר שהתקיימו כל התנאים המתלים והתקבלו כל האישורים  2011ביוני, 

 :הנדרשים על פי דין. להלן יובאו עקרי ההסכם
  

"סכום ההשקעה")  -מליון ש"ח (להלן  120דסק"ש השקיעה והזרימה לחברה סכום של   .א
ש"ח ע.נ. כל אחת של  1מניות רגילות בנות  60,000,000תמורת הנפקה פרטית של 

  "מניות רגילות" או "מניות החברה") לדסק"ש. -החברה (להלן 
  

ב) ( - מניות רגילות ו 5,100,000מליון ש"ח (א)  20- דסק"ש רכשה מרכיב, תמורת כ  .ב
 2011במרס,  24הלוואת בעלים אשר הועמדה על ידי רכיב לחברה (שיתרתה ליום 

ליון ש"ח), אשר הומרה במלואה על ידי מ 11- לרבות קרן, ריבית והצמדה הייתה כ
  מניות רגילות של החברה. 2,750,000- דסק"ש ל

  
מליון ש"ח תמורת הנפקה  12הכשרת הישוב השקיעה והזרימה לחברה סכום של   .ג

מניות רגילות. כמו כן, המירה הכשרת הישוב את הלוואות  6,000,000פרטית של 
מניות רגילות.  9,900,000-ן ש"ח, למליו 39.7הבעלים אשר העמידה לחברה בסך של 

יצויין, כי כחלק מהעסקה, הכשרת הישוב ויתרה כלפי החברה וחברות הבנות של 
 1.7(דהיינו חובות בסך כולל של  2011במרס,  24החברה על כל חוב קיים נכון ליום 

מליון ש"ח) מכוח כל הסכם קיים בינה לבין החברה ו/או חברות בנות שלה, למעט על 
  בגין אגרות החוב (סדרה ד') של החברה המוחזקות על ידי הכשרת הישוב. חובות

  
מליון ש"ח  42"בנק הפועלים") סך של  -החברה העבירה לבנק הפועלים בע"מ (להלן   .ד

מתוך תמורת העסקה, כנגד פרעון מלא וסופי של חוב החברה והחברות הבנות לבנק 
זאת לאחר שקויימו התנאים מליון ש"ח), ו 106-הפועלים (שיתרתו הסתכמה בכ

המפורטים בהסכמים שנחתמו על ידי החברה ודסק"ש עם בנק הפועלים לרבות רכישת 
מניות רגילות של מר גוסינסקי בחברה המשועבדות לבנק הפועלים על ידי  2,000,000

  דסק"ש.
  

עם השלמתה של העסקה, נכנס לתוקף הסכם בעלי מניות בין דסק"ש לבין הכשרת   .ה
כולל בין השאר זכות סירוב ראשון של כל צד במקרה של מכירת מניות הישוב, ה

  החברה על ידי משנהו, וכן הסכמות בקשר להרכב דירקטוריון החברה.
  

מליון ש"ח  20העמידה דסק"ש לחברה, מימון ביניים בסכום של  2011במרס,  25ביום   .ו
אשר נזקפה על  5%"הלוואת הגישור") כהלוואה הנושאת ריבית שנתית של  - (להלן 

  לעיל).  א'חשבון סכום ההשקעה (ראה סעיף 
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  (המשך) תביעות תלויות, ערבויות והתקשרויות  -: 19באור 

  
  (המשך) התקשרויות  ג.

    
  חובות ומחילת בנקאייםהסכמים עם תאגידים   .2

  
 המממןהפועלים בע"מ שהיה  בנק עם הסכם החברה השלימה 2011, ביוני 2 ביום  .א

 42 של סך לבנק שולםבוטלו ההתניות הפיננסיות הקיימות ו פיו על, חברהה של העיקרי
 מלא פרעון היווה זה סך תשלום .ההשקעה בהסכם שהתקבלה התמורה כספי מתוך ליוןמ

 ההסכם השלמת ליום אשר לבנק מעריב קבוצת והתחייבויות חובות כל של וסופי
   .ח"ש ליוןמ 106.4- כב  הסתכמו

  
ה קיבלה החברה את אישור התאגידים הבנקאיים המממנים במסגרת השלמת העסק  .ב

כאמור) לשינוי השליטה בחברה  הפועליםאת החברה ואת החברות הבנות (למעט בנק 
הנובע מביצוע העסקה. כן הגיעה החברה להבנות עם הבנקים, במסגרתן, וביחד עם 

מסגרת מחילת החוב מכוח הסכם בנק הפועלים ומחילת החוב על ידי הכשרת הישוב ב
מליון ש"ח. כמו כן, בחלק מן הבנקים  73.9-העסקה, נמחל לחברה חוב כולל בסך של כ

לתקופה של  דחה) ופרעון יתרת החוב ני2.75%-1%פריים+( -לשיעור הריבית  הופחת
  חודשים. 36עד 

  
  ) לעיל.1(ט'1ראה באור  - בקשר לקבלת הלוואות בעלים מדסק"ש    .3
  
  ) לעיל.2(ט'1ראה באור  - בנק דיסקונט לישראל בע"מ ממסגרת אשראי בקשר לקבלת   .4

  
  

  מכשירים פיננסיים  -: 20באור 
    

לקבוצות המכשירים  דוח על המצב הכספילהלן סיווג הנכסים הפיננסיים וההתחייבויות הפיננסיות ב
  :IAS 39-הפיננסיים בהתאם ל

  
  בדצמבר 31   
   2012   2011  
  אלפי ש"ח   

         נכסים פיננסיים
         

         נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד:
  5,800    -   נכסים פיננסיים שיועדו בעת ההכרה לראשונה  
         

  89,290    -   הלוואות וחייבים
         

         התחייבויות פיננסיות
         

  201,707    136,031   התחייבויות פיננסיות הנמדדות בעלות מופחתת
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  (המשך) ם פיננסייםמכשירי  -: 20באור 
  

  גורמי סיכון פיננסיים  
  

אותה לסיכונים פיננסיים שונים, כגון: סיכוני שוק (לרבות סיכון מטבע, סיכון מדד  הפעילויות החברה חשפ  
המחירים לצרכן וסיכון ריבית), סיכון אשראי וסיכון בגין שינויים במחירי חומרי גלם. תוכנית ניהול 

בפעולות לצמצום למינימום השפעות שליליות אפשריות על הביצועים  התמקדההסיכונים של החברה 
  הפיננסיים שלה.

  
  ידי הדירקטוריון.-ניהול הסיכונים בוצע על ידי הנהלת החברה בהתאם למדיניות שאושרה על  

  
  סיכון שוק  א.
  

  שער חליפיןסיכון   .1
  

ינויים בשערי חשופה לסיכונים הנובעים משהחברה היתה  2012באוקטובר,  23עד ליום   
החליפין של מטבע חוץ הנובעים בעיקר מהעובדה כי מחירם של חלק מחומרי הגלם הנרכשים 

  על ידה נקובים במטבע חוץ.
  

  סיכון הצמדה למדד  .2
  

עים מעליית מדד החברה חשופה לסיכונים הנובהיתה  החברה חשופה 2011בדצמבר,  31ליום   
  צמודות למדד על נכסים צמודים למדד.ל קיום עודף התחייבויות המחירים לצרכן בש

  
  סיכון ריבית  .3
  

סיכון בגין שינויים בריבית השוק הנובע היתה  החברה חשופה 2011בדצמבר,  31ליום   
  נושאות ריבית משתנה.ה וכן מאגרות חוב מהלוואות שהתקבלו

  
  להלן פירוט בדבר סוג הריבית של המכשירים הפיננסיים נושאי הריבית של הקבוצה:  

  
     
  בדצמבר 31   
   2012   2011  
  אלפי ש"ח   

         מכשירים בריבית קבועה
         

  98    -   נכסים פיננסיים
  )22,590(    )136,031(   התחייבויות פיננסיות

         
   )136,031(    )22,492(  
         

         מכשירים בריבית משתנה
         

  4,119    -   נכסים פיננסיים
  )84,997(    )67,715(   התחייבויות פיננסיות

         
   )67,715(    )80,878(  
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  (המשך) מכשירים פיננסיים  -: 20באור 

  
  נזילותסיכון   ב.

  
  2201בדצמבר,  31ליום 

  

 
שנה 
ראשונה

 שנה 
שנייה

שנה 
שלישית

שנה 
רביעית

שנה 
חמישית

 שנה 
שישית 
 סה"כ ואילך

אלפי ש"ח 
    התחייבויות פיננסיות

     
 3,049 - - ---3,049זכאים וספקים

     
    הלוואות לזמן ארוך:

                
 136,031 - - ---136,031יתרות שקליות צמודות

     
 67,715 - - ---67,715אגרות חוב

     
 206,795--- - - 206,795 
  
  

  2011בדצמבר,  31ליום 
  

 
שנה 
ראשונה

 שנה 
שנייה

שנה 
שלישית

שנה 
רביעית

שנה 
חמישית

 שנה 
שישית 
 סה"כ ואילך

אלפי ש"ח 
    התחייבויות פיננסיות

     
אשראי מתאגידים 

 19,315 - - ---19,315בנקאיים  
 94,120 - - ---94,120זכאים וספקים

     
    הלוואות לזמן ארוך:

                
 44,991 1,546 25,657 4,613 3,9494,6134,613יתרות שקליות צמודות

יתרות שקליות לא 
 14,861 - - 635 5,0526,2472,927צמודות  
     

 78,132 - 22,838 23,640 3,2213,45824,975  אגרות חוב  
     
 125,65714,31832,515 28,888 48,495 1,546 251,419 
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  (המשך) מכשירים פיננסיים  -: 20באור 

  
  שווי הוגן של מכשירים פיננסיים  .ג
  

השווי ההוגן של מכשירים פיננסיים, של חות הכספיים הטבלה שלהלן מפרטת את הערך בדו  
  פי השווי ההוגן:-המוצגים בדוחות הכספיים, שלא על

  
 2011בדצמבר,  31 

 
ערך בדוחות 
 שווי הוגן הכספיים

 אלפי ש"ח 
     

     נכסים פיננסיים
    

 57 57הלוואות לזמן ארוך
    

  התחייבויות פיננסיות
      

 27,493 22,590הלוואות לזמן ארוך בריבית קבועה 
   

 13,752 13,699הלוואות לזמן ארוך בריבית משתנה
   

 56,407 51,983אגרות חוב
    

 97,652 88,272 סה"כ
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  (המשך) מכשירים פיננסיים  -: 20אור ב
  

  מכשירים פיננסייםתנאי הצמדה של   .ד
  

2011 ,בדצמבר 201231 ,בדצמבר 31
צמודות 
למדד 

המחירים 
לצרכן

במטבע 
חוץ או 

בהצמדה 
 אליו *)

באירו או 
בהצמדה 
אליו

ללא 
סה"כהצמדה

צמודות 
למדד 

המחירים 
לצרכן

במטבע 
חוץ או 

בהצמדה 
 אליו *)

באירו או
בהצמדה 
 אליו

ללא 
 סה"כהצמדה

אלפי ש"ח
   נכסים

   
 5,7095,721 -12--- ---מזומנים ושווי מזומנים

 7979 ----- ---השקעות לזמן קצר
 88,76988,769 ----- ---לקוחות

 314387 --573- --5חייבים ויתרות חובה
השקעות אחרות לזמן ארוך

 57- --57-- ---לל חלויות שוטפות)(כו
   

5-- -513012- 94,87195,013 
   

   התחייבויות
   

אשראי לזמן קצר 
 19,315  19,315 ----  - ---מתאגידים בנקאיים
התחייבויות לספקים 
 28,09536,988 - 9393-8,893 ---ולנותני שירותים
 55,58157,132 --2,9562,9561,551 ---זכאים ויתרות זכות

 51,98351,983 ---67,71567,715 --- אגרות חוב ניתנות להמרה
  לזמן ארוך  הלוואות

 13,69936,289 --136,03122,590- --136,031(כולל חלויות שוטפות)  
   

136,031-- 70,764206,79524,1418,893 - 168,673201,707 
  
  בעיקר דולר ארה"ב.  *)
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  (המשך) מכשירים פיננסיים  -: 20באור 
  

  י בגורמי שוקמבחני רגישות בגין שינו  .ה
  

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 , 2011בדצמבר,  31ליום 

וחים. מבחני הרגישות מציגים את הרווח או להשפיע על תוצאות הפעולות או המצב הכספי המדו
, עבור כל מכשיר פיננסי בגין משתנה הסיכון הרלוונטי שנבחר (לפני מס)ו/או השינוי בהון ההפסד 

  עבורו נכון לכל מועד דיווח.
  

כן מסתמכת לסכומים שאינם מהותיים החברה למדד המחירים לצרחשיפת  2012בדצמבר,  31ליום 
חשיפת החברה לשינויים בריבית השקלית, שער החליפין של הדולר, מדד  2011בדצמבר,  31וליום 

  המחירים לצרכן וריבית אג"ח ממשלתית מסתכמת לסכומים שאינם מהותיים.
  

  
  

  הכולל ההפסדעל פירוטים נוספים לסעיפי דוחות   -: 21באור 
  

  לשנה שהסתיימה ביום   
 בדצמבר 31

   2012  2011 2010 
 אלפי ש"ח   
        

     נטו ,מכירות א.
            
 287,572  247,111  156,619 מכירת עיתונים ומגזינים 
 33,419  21,994  21,176 עבודות דפוס 
 1,856  1,700  1,741  נייר 
 711  437  470  אחרות 
        
   180,006  271,242  323,558 
        

      עלות המכירות ב.
            
 80,962  67,491  51,603  חומרים  
  130,593  118,900  82,745 שכר עבודה ונלוות 
 18,788  18,365  9,522  פחת 
 39,154  39,534  29,240 הוצאות ייצור אחרות 
        
   173,110  244,290  269,497 
        
 3,801  1,598  )210( במלאי תוצרת גמורה ובתהליך (גידול) קיטון  
        
   172,900  245,888  273,298 
        

      הוצאות מכירה ושיווק ג.
            
 54,627  59,936  43,532 שכר, מפיצי עיתונים ועמלות מכירה 
 10,250  7,096  6,678 פרסום וקידום מכירות 
 23,146  21,088  15,803 אריזה ומשלוח 
 2,555  899  252 והפחתות פחת 
 6,538  9,806  8,443 חזקת כלי רכב ואש"לא 
 1,383  2,201  834  אחרות 
        
   75,542  101,026  98,499 
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  (המשך) הכולל על ההפסדפירוטים נוספים לסעיפי דוחות   -: 21באור 
  
  

  
  

  לשנה שהסתיימה ביום   
 בדצמבר 31

   2012  2011 2010 
 אלפי ש"ח   
       
      הוצאות הנהלה וכלליות ד.
        
 18,849  16,256  13,392 שכר ונלוות  
 4,075  3,541  1,626 פחת והפחתות 
 6,028  13,683  3,389 חובות מסופקים ואבודים 
 3,975  17,378  2,856 הוצאות משפטיות 
 17,387  20,307  12,253  אחרות 
        
   33,516  71,165  50,314 
          
       הכנסות מימון ה.
        
 -  392  10  בגין פקדונות בתאגידים בנקאיים 
 97  2,992  -  רווח מניירות ערך סחירים 
 1,721  -  -  בגין הפרשי שער 
 37  57  -  בגין אשראי לזמן קצר ושחיקת פריטים כספיים 
        
   10  3,441  1,855 

        
       הוצאות מימון ו.
        
 4,075  8,835  17,984  בגין אגרות חוב 
 1,669  1,819  59,815  בגין התחייבויות לזמן ארוך 
 -  805  328  בגין הפרשי שער 
 13,486  10,298  3,366  בגין אשראי לזמן קצר ושחיקת פריטים כספיים 
        
   81,493  21,757  19,230 

        
       הכנסות אחרות ז.
        
 -  -  81,981  ד')1( ראה באור  איחודרווח הון כתוצאה מיציאה מ 
 66  68  48  דירה ושונות, נטו- שכר 
        
   82,029  68  66 
          
      הוצאות אחרות ח.
        
  -   -   266   הפסד ממימוש רכוש קבוע 
      1,600   )556(   136,893  ח')1יטול הפחתת) רכוש קבוע (ראה באור הפחתת (ב 
  -   4,802   28,089   ח')1מוניטין בחברות מאוחדות (ראה באור הפחתת  
 -  8,164  44,727 הוצאות מיוחדות בגין פיטורי עובדים 
 -  -  644   הלוואותהפחתת  
        
   210,619  12,410  1,600 
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  מסים על ההכנסה  -: 22 באור
  
  חוקי המס החלים על חברות הקבוצה  א.

  
  1985-חוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה), התשמ"ה

 
נמדדו התוצאות לצורכי מס בישראל כשהן מותאמות לשינויים  2007פי החוק, עד לתום שנת - על

  במדד המחירים לצרכן. 
  

-הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה), התשמ"ההתקבל בכנסת תיקון לחוק מס  2008בחודש פברואר 
, נמדדות 2008ואילך. החל משנת  2008המגביל את תחולתו של חוק התיאומים משנת  1985

התוצאות לצורכי מס בערכים נומינליים למעט תיאומים מסוימים בגין שינויים במדד המחירים 
  .2007בדצמבר,  31לצרכן בתקופה שעד ליום 

  
  1969- מסים), התשכ"טחוק עידוד התעשייה (  

  
בהתאם למעמדן זה  .זההן "חברות תעשייתיות" כמשמעותן בחוק לשעבר חלק מחברות הקבוצה   

הן זכאיות לניכוי פחת בשיעורים מוגדלים, לגבי ציוד המשמש בפעילות  ומכוח תקנות שפורסמו
  תעשיה, כפי שנקבע בתקנות מכח חוק התיאומים.

    
  של חברות הקבוצה שיעור המס החלים על ההכנסות  ב.
  

   .25% - 2012ובשנת  24% -  2011בשנת  ,25% -  2010שנת בשיעור מס החברות בישראל   
  

 -(להלן  2011- התקבל בכנסת החוק לשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה), התשע"ב 2011בדצמבר,  5ביום 
מס החברות.  , מתווה ההפחתה של שיעורי2012החוק). במסגרת החוק בוטל, בין היתר, החל משנת 
. לאור העלאת שיעור מס 2012החל משנת  25%במסגרת החוק גם הועלה מס החברות לשיעור של 

כאמור לעיל, הועלו בהתאמה גם שיעור המס על רווח הון ריאלי ושיעור המס של  25% -החברות ל
  לשינוי כאמור לא הייתה השפעה על הדוחות הכספיים. השבח הריאלי.

  
  ורכי מס להעברה לשנים הבאותהפסדים וניכוי לצ  ג.
  

מליון ש"ח  120-בכ 2012בדצמבר,  31ההפסדים לצורכי מס המועברים לשנים הבאות הסתכמו ליום   
 31הפסדי הון להעברה לשנים הבאות הסתכמו ליום . מליון ש"ח) 72 -כ 2011בדצמבר,  31(ליום 

מסים  לא נכללו. מליון ש"ח) 78 -בסך כ 2011בדצמבר,  31ש"ח (ליום מליון  700-בכ 2012בדצמבר, 
  מאחר ואין וודאות בניצול ההפסד. נדחים בגין הפסדים להעברה

    
  מסים נדחים  ד.
  

 אלפי ש"ח 6,858בסך לשעבר בשנת הדוח רשמה החברה עתודה למס כנגד קרן הון מבעלי שליטה   
קפה לסעיף שנז . מנגד, רשמה החברה נכס מס באותו סכום כנגד הטבת מסלעיל)ט' 1(ראה באור 

  בדוח על הרווח הכולל. מסים על ההכנסה
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  (המשך) מסים על ההכנסה  -: 22באור 
  

  מס תיאורטי  .ה
  

 וההוצאות, הרווחים וההפסדים בין סכום המס, שהיה חל אילו כל ההכנסות התאמה תלהלן מובא
כנסה מסים על הה, לבין סכום שיעור המס הסטטוטוריבמס לפי  יםהיו מתחייבבדוח רווח והפסד 

  :שנזקף בדוח רווח והפסד
 

  לשנה שהסתיימה ביום  
 בדצמבר 31

  2012  2011 2010 
 אלפי ש"ח  
           

 )117,382(  )103,798(  )312,025( הפסד לפני מסים על ההכנסה 
       

 25%  24%  25%  הסטטוטורישיעור המס 
       

 )29,345(  )24,912(  )78,006( חסכון במס תיאורטי בגין הפסד לשנה
       

      מס (חסכון במס) בגין:
       

 6,480  2,645  20,807 בניכוי הכנסות פטורות הוצאות שאינן מותרות
הפסדים משנים קודמות בגינם לא נוצרו מסים 

  נדחים
 

)6,858(  )7,386(  -  
הפרשים בעיתוי ושינויים בהפסדים להעברה לצרכי 

שמו מסים נדחים מס בגינם לא נר
 

57,411  22,138  22,701 
הפרשים במדידת נכסים והתחייבויות לצרכי מס 

ולצרכי הדוחות המותאמים
 

)212(  129  164 
       

  )6,858(  )7,386(  - 
       

  שומות מס סופיות  .ו  
  

שומה סופית, , נחשבים כ2008לפקודת מס הכנסה דוחות החברה לשנים עד וכולל  145פי סעיף - על  
  בכפוף לתנאים הקבועים בפקודת מס הכנסה.

  
  

  הפסד למניה  -: 23באור 
 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  
 20122011 2010 

 

כמות 
מניות 
משוקללת

 הפסד
המיוחס 
לבעלי 
מניות 
החברה

כמות 
מניות 
משוקללת

 הפסד
המיוחס 
לבעלי 
מניות 
 החברה

כמות 
מניות 
משוקללת

 הפסד
מיוחס ה

לבעלי 
מניות 
 החברה

אלפי ש"ח אלפיםאלפי ש"ח אלפיםאלפי ש"חאלפים 
       

              כמות המניות וההפסד
              

 )117,382( 26,996 )96,412( 81,583)305,167(114,562לצורך חישוב הפסד בסיסי
השפעת מניות רגילות 

  -  -  -  -  -  -  ת *)פוטנציאליות מדללו  
              

 )117,382( 26,996 )96,412( 81,583)305,167(114,562  לצורך חישוב הפסד מדולל
  

בחישוב ההפסד למניה המדולל לא נלקחו בחשבון אגרות חוב להמרה ואופציות לעובדים בשל   *)  
  השפעה אנטי מדללת.
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   קשורים ובעלי עניין עסקאות ויתרות עם צדדים  -: 24באור 
  

עם בעלי עניין וצדדים קשורים במהלך לשעבר התקשרו שלה לשעבר החברה והחברות המאוחדות   א. 
קבלת  מכירת מינויים לעיתון הרגיל של עסקיהן ובתנאי שוק, בעסקאות למתן שירותי פרסום ודפוס,

ונים ואירוח במלונות. שירותי שילוט חוצות, שכירת נכסים, השתתפות בהוצאות בגין שירותים ש
   באופן מהותי על רווחיות החברה, רכושה או התחייבויותיה. משפיעותהעסקאות אינן 

  
אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה נוהל לביצוע עסקאות של החברה  2012בינואר,  31ביום   

הנוהל  ריגה.חריגה/לא חכעם בעל העניין בה, המגדיר בין היתר, קריטריונים לסווגה של עסקה 
האמור ישמש הן בסוגיית הליכי האישור המיוחדים העשויים להידרש לעסקאות או לפעולות, והן 

  בסוגיית דרישות הדיווח לעסקאות ופעולות כאמור.
  

  עסקה תסווג כעסקה שאינה חריגה אם היא מקיימת את התנאים הבאים במצטבר:  
  

העסקה אינה  )3( העסקה הינה בתנאי שוק )2( העסקה הינה במהלך העסקים הרגיל של החברה )1(
מהותית, היינו, היא לא עשויה להשפיע באופן מהותי על רווחיות החברה, רכושה או 

  התחייבויותיה.
  

סיווגה של פעולה של נושא משרה כמהותית/לא  ,בנוסףאמות מידה לכל תנאי ו וכמו כן, נקבע  
יווגה של כל עסקה. עסקת בעל עניין רכיב המהותיות בבחינת ס מהותית ייעשה בהתאם למבחני

  תיערך על פי בחינה כמותית ובחינה איכותית.
  

בהיעדר שיקולים איכותיים מיוחדים העולים מכלל נסיבות העניין, עסקת בעל  -הבחינה הכמותית   
עניין תיחשב כעסקה שאינה מהותית אם אמות המידה הרלבנטיות המחושבות לעסקה אינן עולות 

  .5%שב כעסקה מהותית אם אחת או יותר מאמות המידה הרלבנטיות עולה על והיא תיח 5%על 
  

בחינה של שיקולים איכותיים עשויה להוביל לסתירת חזקת המהותיות בדבר  -הבחינה האיכותית   
  המהותיות או אי המהותיות של העסקה.

  
 -רסל בע"מ" (להלן הודיעה החברה כי התקשרה עם חברה ציבורית "חברת שופ 2012בינואר,  5ביום   ב.

בעסקת סחר חליפין, במסגרתה תרכוש (החברה האם לשעבר) שופרסל) הנשלטת על ידי דסק"ש 
החברה תווי קנייה בהנחה משופרסל לצורך מבצעים שונים. בתמורה, תקבל שופרסל מהחברה 
ה שטחי פרסום בעיתון לפרסום מודעות לפי צרכיה ולפי תעריפים שיסוכמו עם החברה. היקף העסק

זו לאחר ובהתבסס  ההתקשרות בעסקהאת  דירקטוריון החברה אישרמליון ש"ח.  1.4לא יעלה על 
אינה מהווה עסקה חריגה (כהגדרתה בחוק  על קביעתה של ועדת הביקורת כי ההתקשרות בעסקה

  ).1999- החברות, התשנ"ט
  

 -חדרה בע"מ (להלן הודיעה החברה כי התקשרה עם חברה ציבורית "נייר  2012בפברואר,  1ביום   ג.
נייר חדרה) הנשלטת בעקיפין באמצעות חברת האם של דסק"ש, לרכישת נייר בהתאם למחירים 

י שיהיה מעת לעת. דירקטוריון החברה אישר את הנהוגים בשוק, על פי מחירון נייר חדרה, כפ
אינה מהווה ההתקשרות בעסקה זו לאחר ובהתבסס על קביעתה של ועדת הביקורת כי העסקה 

  ). 1999-עסקה חריגה (כהגדרתה בחוק החברות, התשנ"ט
  

 הוצאת- מעריב הבת והחברה החברה"ל כמנכ רז טל מר של מינויו אושר 2011, בנובמבר 17 ביום  .ד
 דיווח פי על. הצדדים בין תיקבע הכהונה ראשית. 2012בינואר,  1בתוקף החל מיום  "מבע מודיעין
 השנתית ההעסקה עלות סך רז טל מר של העסקה נאית בדבר, 2011, בנובמבר 17 מיום החברה

עם כניסת החברה  2012במהלך חודש ספטמבר,  "ח.ש אלפי 1,992- בכ תסתכםהכוללת שכר ובונוס 
  להקפאת הליכים, סיים מר טל רז את כהונתו בתפקיד מנכ"ל החברה.

  
. תוקף המינוי הינו ברלשע ליו"ר דירקטוריון החברה יעקובימונה מר דניאל  2012בינואר,  1 ביום  .ה

במהלך  .לשעבר . שכרו של יו"ר הדירקטוריון שולם על ידי החברה האם2011בדצמבר,  30מיום 
עם כניסת החברה להקפאת הליכים, סיים מר דניאל יעקובי את כהונתו כיו"ר  2012חודש ספטמבר, 

  דירקטוריון החברה. 
  

ר מראש להתקשרות החברה מעת לעת החליטה האסיפה הכללית על אישו 2011בחודש אפריל   .ו
בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה למספר תקופות שלא תעלינה במצטבר על חמש 
שנים מתום הפוליסה האמורה לעיל, ושבמסגרתן תבוטח אחריות דירקטורים ונושאי משרה 

משרה הנחשבים המכהנים ואשר יכהנו מעת לעת בחברה באותן תקופות. למעט דירקטורים ונושאי 
מליון דולר והפרמיה הכוללת עבור  10-בעלי שליטה בחברה, ובלבד שסך הכיסוי השנתי לא יפחת מ

  אלפי דולר. 50הפוליסה לכל אחת מתקופות הביטוח דלעיל לא תעלה על 
  
נכללו סכומים המתייחסים לעסקאות עם  הכולל ההפסדעל בדוחות בדוחות על המצב הכספי ו  .ז

אינם כוללים  2012בדצמבר,  31הנתונים המאזניים ליום (בעלי עניין כדלקמן צדדים קשורים ו
  התייחסות לחברה האם לשעבר וחברות קשורות שלה). 
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   (המשך) עסקאות ויתרות עם צדדים קשורים ובעלי עניין  -: 24באור 
    
  :על המצב הכספיבדוחות   

  
  בדצמבר 31  

2012  2011 
 אלפי ש"ח 
    

 865  -  לקוחות
  5,767   -  נכסים בגין הטבות לעובדים

 -  113אשראי לזמן קצר
 1,373  -  ספקים

 2,473  98תזכאים ויתרות זכו
 21,044  -התחייבויות לזמן ארוך

  
  

  :הכולל ההפסדעל בדוחות   
  

  לשנה שהסתיימה ביום  
 בדצמבר 31

  2012  2011 2010 
 אלפי ש"ח  
      

 835  1,398  670 ירות הכנסות ממכ
 )4,580(  )11,817(  )1,667( עלות המכירות 

 )1,851(  )3,667(  )2,340( הוצאות מכירה והנהלה *)
 )1,627(  )1,328(  )5,355( הוצאות מימון

  -   1,707   -   הכנסות ממחילת חובות
  

  ' להלן.ילמעט הסכומים המנויים בסעיף   *)
  

  ובעלי עניין הטבות לצדדים קשורים  .י
  

  :הכולל ההפסדעל  מאוחדיםהבדוחות   
  

 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  
 20122011 2010 

 
מספר 
אנשים

אלפי 
 ש"ח

מספר 
אנשים

אלפי 
 ש"ח

מספר 
אנשים

אלפי 
 ש"ח

     
    בעלי ענייןדירקטורים ו

     
 1,573 3 - ---מועסקים בתאגיד 

 456 12 552 1219617שאינם מועסקים בתאגיד 
     

    הטבות לאנשי מפתח ניהוליים
     

 4,063 6 6,406 12 105,060 שכר והטבות לטווח קצר
פיטורין וסיוםבגין הטבות 
 848 9 1686 17 111,563 העסקה

 73 3 5 3--סס מניותתשלום מבו
  

  הכספיים הדוחות תאריך לאחר אירועים  -: 25באור 
  

, איחוד והפחתת הון ומחיקת אישור מכירת השלד הבורסאי, 2013בינואר,  23מיום  הסדר נושים לעניין
.לעיל 1ראה באור  ניירות ערך של החברה מן הבורסה, 
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  לשעבר הקבוצהרשימת חברות 
  

  2012באוקטובר,  23עד ליום והשליטה על ידי החברה המחזיקה שיעור הבעלות 
  
  
  

שיעור 
הבעלות

שיעור 
 השליטה

  %  %שם החברה החברה המחזיקה
   
   

    מעריב החזקות בע"מ
  100.00 100.00הוצאות מודיעין בע"מ -מעריב 

   
   

   מודיעין בע"מהוצאת  -מעריב 
  97.65 97.65אפשטיין בע"מ - א. לוין 

   
  100.00 100.00מעתון הפצת עיתונים בע"מ -גל 

   
  100.00 100.00נ.ג. מוציאים לאור בע"מ

   
  100.00 100.00 רייטינג מדריך הפנאי של כולם בע"מ

   
   
   

  
  הרשימה אינה כוללת חברות מוחזקות שאינן פעילות.     :הערה

  
  
  

- -  -  - - -  -  - - - -  -  
  
  



 

  
  
  
 

  
  
  

  
  מעריב החזקות בע"מ

  )בהסדר נושים(
  

  הצגת נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים
  המיוחסים לחברה

  (בערכי מימוש)
  

  2201בדצמבר,  31ליום 
  
  

  
  
  
  
  



  

  2    
 

 קוסט פורר גבאי את קסירר
 , 3רח' עמינדב 

  6706703אביב -תל
  

  03-6232525טל.  
  03-5622555פקס 

www.ey.com 

  
  
  
  
  
  
  
  

  לכבוד
 (בהסדר נושים) מעריב החזקות בע"מ

  תל אביב
  

  א.ג.נ.,
  

  דוח מיוחד של רואה החשבון המבקר   הנדון:
  1970-ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל9לפי תקנה בערכי מימוש ידע כספי נפרד על מ

  
  

- ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל9ביקרנו את המידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה 
לשנה ו 2012 ,בדצמבר 31ם והחברה) לי -(להלן ) הליכים בהסדר נושים (של מעריב החזקות בע"מ  , בערכי מימוש1970

ולשנים שהסתיימו  2011בדצמבר,  31כמו כן, ביקרנו את המידע הכספי הנפרד ליום . 2012 ,בדצמבר 31ביום שהסתיימה 
בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים במקרים בהם הנחת העסק החי המידע הכספי הנפרד . 2010-ו 2011בדצמבר,  31ביום 

החברה. אחריותנו היא לחוות דיעה על המידע הכספי הנפרד בהתבסס על נאמני הינו באחריות ימת עוד, אינה מתקי
  ביקורתנו.
  

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל. על פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את 
הנפרד הצגה מוטעית מהותית. ביקורת הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין במידע הכספי 

כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובפרטים הכלולים במידע הכספי הנפרד. ביקורת כוללת גם בחינה 
של הכללים החשבונאיים שיושמו בעריכת המידע הכספי הנפרד ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי 

הערכת נאותות ההצגה של המידע הכספי הנפרד. אנו סבורים שביקורתנו מספקת  הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן
  בסיס נאות לחוות דעתנו.

  
בהתבסס על ביקורתנו, לא בא לתשומת לבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנפרד הנ"ל אינו ערוך, מכל 

, ככל 1970-תקופתיים ומידיים), התש"לג' לתקנות ניירות ערך (דוחות 9הבחינות המהותיות, בהתאם להוראות תקנה 
  שתקנות אלה נוגעות לדוחות הכספיים הערוכים על בסיס ערכי מימוש.

  
לעניין הליך הקפאת הליכים אשר אושר ביום  1מבלי לסייג את מסקנתנו הנ"ל, אנו מפנים את תשומת הלב לבאור 

ולעניין הסדר נושים אשר אושר  2012באוקטובר,  23, לעניין מכירת נכסים ופעילות אשר אושר ביום 2013בספטמבר,  23
  .2013בינואר,  23ביום  ,לאחר תאריך הדוחות הכספיים

  
  
  
  

  
 קוסט פורר גבאי את קסירראביב,-תל
 רואי חשבון 2013, במרס 24
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  ג'9דוח מיוחד לפי תקנה 
  

  נתונים כספיים ומידע כספי מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים
  

  ברההמיוחסים לח
  (בערכי מימוש)

  
  
  

בערכי מימוש להלן נתונים כספיים ומידע כספי נפרד המיוחסים לחברה מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים של הקבוצה 

דוחות מאוחדים), המוצגים בהתאם לתקנה  -המפורסמים במסגרת הדוחות התקופתיים (להלן  2012בדצמבר,  31ליום 

  .1970- ים ומיידיים), התש"לג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתי9

  
  

 לדוחות הכספיים המאוחדים. 2עיקרי המדיניות החשבונאית שיושמה לצורך הצגת נתונים כספיים אלה פורטו בבאור 
 
 



  )(בהסדר נושים מעריב החזקות בע"מ

        

 
4

  (בערכי מימוש) חברהלהמצב הכספי המיוחסים על  יםהמאוחד ותנתונים כספיים מתוך הדוח

  
  
  

   
  ליום 
 בדצמבר 31 
 2012 

 אלפי ש"ח ידע נוסףמ
     

   נכסים
   

 7   חייבים ויתרות חובה
   

      
    התחייבויות

    
 93   התחייבויות לספקים ולנותני שירותים

 2,956  ג'  זכאים ויתרות זכות
 136,031  ד' התחייבות לחברה אם לשעבר

 272   התחייבויות בשל הטבות לעובדים
 67,715  ה'  ב ניתנות להמרהאגרות חו

    
   207,067 
    

   ו' גרעון בהון
    

 126,815   הון מניות
 678,785    פרמיה על מניות

 3,321   כתבי אופציה ותקבולים בגין אופציות המרה
 )1,062,911(   יתרת הפסד

 46,930    קרנות הון אחרות
    
   )207,060( 
    
   7 

  
  
  
  

  המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד.
  
  
  
  
  
  

  2013במרס,  24
 עופר מרום  עו"ד ירון ארבל וד"ר שלמה נסתאריך אישור הדוחות הכספיים

 חבר דירקטוריוןנאמנים 
  

  
  
  
  
  
  



  (בהסדר נושים) מעריב החזקות בע"מ
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  (בערכי מימוש) חברהלהמצב הכספי המיוחסים ל ע יםהמאוחד ותנתונים כספיים מתוך הדוח

  לשנה 
 שהסתיימה 
  ביום 
 בדצמבר 31 
 2012 

 אלפי ש"ח מידע נוסף
     
     

 470  הכנסות 
   

 1,352  עלות המכר
   

 )882(  גולמי הפסד
   

 27  הנהלה וכלליות הוצאות מכירה,
   

 81,981   אחרות ותהכנס
   

 81,126   תפעולי רווח
   

 1   הכנסות מימון
   

 )77,549(   הוצאות מימון
   

 13,576  לשעבר הכנסות מימון בגין הלוואות לחברה מאוחדת
   

 17,154  לשעבר לפני חלק החברה בתוצאות חברה מאוחדת רווח
   

 )329,179(  ב'לשעברמאוחדת רה הפסדי חבהחברה ב חלק
   

 )312,025(  לפני מסים על ההכנסההפסד 
   

 6,858  הטבת מס
   

 )305,167(  הפסד
   

 -   הפסד כולל אחר
   

 )305,167(   סה"כ הפסד כולל



  (בהסדר נושים) מעריב החזקות בע"מ
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   חברהלהמצב הכספי המיוחסים על  יםהמאוחד ותתונים כספיים מתוך הדוחנ

  
  
  

   
  ליום 
 בדצמבר 31 
 2011 

 אלפי ש"ח מידע נוסף
     

    נכסים שוטפים
   

 69   מזומנים ושווי מזומנים
 1,748  'אלקוחות

 38   חייבים ויתרות חובה
 471  'אמלאי

   
 2,326   סה"כ נכסים שוטפים

   
    נכסים לא שוטפים

   
 149,241  ב'  קעות בחברות מוחזקותהש

   
  151,567 

     התחייבויות שוטפות
    

 51,983  ה'   ניתנות להמרה אגרות חוב
 66   התחייבויות לספקים ולנותני שירותים

 831  ג'  זכאים ויתרות זכות
    

 52,880   סה"כ התחייבויות שוטפות
   

    התחייבויות לא שוטפות
    

 21,044   ד'   הלוואה מחברה אם
 229   התחייבויות בשל הטבות לעובדים, נטו

    
 21,273   סה"כ התחייבויות לא שוטפות

    
   ו' הון 

    
 126,815   הון מניות 

 678,785    פרמיה על מניות
  3,321     כתבי אופציה ותקבולים בגין אופציות המרה

 )757,744(   יתרת הפסד
 26,237    קרנות הון אחרות

    
   77,414 
    
   151,567 

  
  

  המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד.



  (בהסדר נושים) מעריב החזקות בע"מ
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  חברהלהמיוחסים  הכולל ההפסדעל  יםהמאוחד ותנתונים כספיים מתוך הדוח

  
  
  

  
  לשנה שהסתיימה ביום 

  דצמברב 31
  2011  2010  
  אלפי ש"חמידע נוסף 
      

        
 399 400  הכנסות 

    
 4,896 1,709  עלות המכר

    
 )4,497( )1,309(   גולמי הפסד 

    
 )243( )335(  הנהלה וכלליות הוצאות מכירה,

    
   

 )4,740( )1,644(   הפסד תפעולי
   

 - 431   הכנסות מימון
    

 )4,211( )10,707(   הוצאות מימון
    

 1,521 8,047  הכנסות מימון בגין הלוואות לחברה מאוחדת
    

 )7,430( )3,873(  הפסד לפני חלק החברה בתוצאות חברה מאוחדת
    

 )109,952( )99,925( 'ב   חלק החברה בתוצאות חברה מאוחדת
   

 )117,382( )103,798(  לפני מסים על ההכנסההפסד 
    

 - 7,386  הטבת מס
    

 )117,382( )96,412(  הפסד
    

 - -   הפסד כולל אחר
    

 )117,382( )96,412(   סה"כ הפסד כולל
  
  
  
  
  

  לק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד.המידע הנוסף המצורף מהווה ח
  
  
  



  (בהסדר נושים) מעריב החזקות בע"מ
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   חברהלהמיוחסים תזרימי המזומנים על  יםהמאוחד ותנתונים כספיים מתוך הדוח

  
  
  

  לשנה שהסתיימה ביום
 בדצמבר 31

2012 2011 2010 
 אלפי ש"ח

  
   תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת של החברה

   
 )117,382( )96,412( )305,167( ד המיוחס לחברההפס

   
   התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת של החברה:

   
   התאמות לסעיפי רווח והפסד של החברה:

   
  -  - )81,981(  רווח הון
  - )7,386( )6,858(  הטבת מס

 5,597 9,143 73,587 הוצאות מימון, נטו
 516 )251( 118 עלות תשלום מבוסס מניות

  -  94  43  שינוי בהתחייבויות בשל הטבות לעובדים, נטו
 109,952 99,925 329,179מאוחדת לשעברחלק החברה בהפסדי חברה 

   
314,088 101,525 116,065 

   
   של החברה: והתחייבויותבסעיפי נכסים  שינויים

   
 14 )490( 1,748 ירידה (עלייה) בלקוחות

 245 )35( 31ירידה (עלייה) בחייבים ויתרות חובה
 4,000 1,205 471 ירידה במלאי

 )55( )7( 27עלייה (ירידה) בהתחייבויות לספקים ולנותני שירותים
 )1,996( 670 2,125בזכאים ויתרות זכות )ירידהעלייה (

   
4,402 1,343 2,208 

   
   מזומנים ששולמו והתקבלו במהלך השנה בחברה עבור:

   
 )3,684( )3,338( )2,292( ריבית ששולמה

 - 315 - ריבית שהתקבלה
   
)2,292( )3,023( )3,684( 

   
 )2,793( 3,433 11,031ו לפעילות) שוטפת של החברהמזומנים נטו שנבעו מפעילות (ששימש

  
  
  
  
  

  המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד.
  
  
  



  (בהסדר נושים) מעריב החזקות בע"מ
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  חברהלהמיוחסים תזרימי המזומנים על  יםהמאוחד ותנתונים כספיים מתוך הדוח

  
  
  

  לשנה שהסתיימה ביום
 בדצמבר 31

2012 2011 2010 
 אלפי ש"ח

   
   תזרימי מזומנים מפעילות השקעה של החברה

   
 )47,153(  )196,789(  )97,957(  לשעבר מתן הלוואות לזמן ארוך לחברה מאוחדת

     
     תזרימי מזומנים מפעילות מימון של החברה

     
 )155(  )1(  -אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים, נטו

 )42,680(  -  - פרעון אגרות חוב
 -  10,955  -מחברה קשורההלוואות  קבלת

  -   20,000   -  קבלת הלוואה לזמן קצר
  -   )20,000(   -  פרעון הלוואה לזמן קצר

  -  50,000  86,857  לשעבר קבלת הלוואה מחברה אם
 50,312  -  -הנפקת אגרות חוב ואופציות בניכוי הוצאות הנפקה

 42,937  132,000  -הנפקת הון מניות בניכוי הוצאות הנפקה
     

 50,414  192,954  86,857מימון של החברהשנבעו מפעילות מזומנים נטו 
     

 468  )402(  )69(עלייה (ירידה) במזומנים ושווי מזומנים 
     

 3  471  69יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה 
     

 471  69  -יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה 
 

    במזומןפעילות מהותית שאינה 
    

 - - 20,575 קבלת הלוואה כנגד קרנות הון
    

 - 50,765 - הנפקת הון כנגד המרת הלוואות
    

 - 430 -  המרת אגרות חוב למניות
  
  
  
  

  הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד. המידע
  
  
  



  (בהסדר נושים) מעריב החזקות בע"מ
  מידע נוסף

  
  

          10

  כללי .א
  

כחברה פרטית  1978ביולי,  24החברה) נתאגדה בישראל ביום  - (להלן ) הסדר נושים(במעריב החזקות בע"מ   .1
חברה ה אביב.-, תל2ברחוב קרליבך  ותחת השם מלון תיאודור הרצל ירושלים בע"מ ומשרדיה שכנ

וציאה לאור עיתון ההקבוצה) פעלו בתחום העיתונות בישראל. הקבוצה  - והחברות המוחזקות שלה (להלן 
   .NRGה בעלת אתר תוכן באינטרנט, מעריב יתיומי (מעריב), מגזינים והי

  
חברת השקעות של  )65.9%-כ ה חברה מאוחדת (מוחזקת בשיעור שלתהחברה הי 2011ביוני,  2החל מיום   

מוחזקת על ידי חברת הכשרת הישוב היתה ) וכן לשעבר דסק"ש או בעלת השליטה -ט בע"מ (להלן דיסקונ
  .27%- הכשרת הישוב) בשיעור של כ - בישראל בע"מ (להלן 

  
יצאה השליטה בפועל מידיה של  2012, בספטמבר 23להלן, החל מתאריך  2כתוצאה מן האמור בסעיף   

י בית המשפט, באופן שהנאמנים פועלים כהנהלה וכדירקטוריון דסק"ש ועברה לידי הנאמנים שמונו על יד
של קבוצת מעריב לכל דבר ועניין, תחת פיקוחו של בית המשפט וכל סמכויותיו של דירקטוריון מעריב 

  .שכיהן ערב מתן צו הקפאת ההליכים מושעות
  
 2012בספטמבר,  23ך הגישה החברה בקשה למתן צו להקפאת הליכים ובתארי 2012בספטמבר,  20בתאריך   .2

 המשפט בית האריך 2012 ,בנובמבר 29 בתאריךאביב את בקשת ההקפאה. - אישר בית המשפט המחוזי בתל
האריך בית המשפט את  2013בינואר,  1ביום  .2012  ,בדצמבר 31 ליום עד ההליכים הקפאת תקופת את

ני החברה לבית המשפט בקשה וביום זה הגישו נאמ 2013בינואר,  20תקופת הקפאת ההליכים עד ליום 
  .2013בינואר,  23לאישור הסדר נושים. ההסדר אושר על ידי בית המשפט ביום 

  
 הקפאת הליך במסגרת החברה של ההפעלה תוכנית המשפט את בית אישר 2012באוקטובר,  4ביום   . 3

ון ש"ח לשם מלי 16הליכים. במסגרת החלטתו האמורה אישר בית המשפט לנאמנים ליטול אשראי של עד 
 לחברה הלוואה דסק"ש מתן אישרה, לאמור מימון פעילותה של החברה בתקופת הקפאת ההליכים. בהמשך

 לתקופה הנאמנים ידי על הארכתה לאפשרות כפוף, יום 120 עד של לתקופה ח"ש מליון 8 עד של בסכום
 .החברה של אחרים ברע חובות לפני קדימה בדין הינה ש"לדסק ההלוואה השבת. נוספים ימים 60 עד של

 בסך אשראי מסגרת מ"בע לישראל דיסקונט בנק מאת הנאמנים קיבלו, האמורה ש"דסק הלוואת על בנוסף
 למועד נכון. לעיל כאמור ההליכים הקפאת בתקופת החברה של הפעלתה מימון לשם ח"ש מיליון 10 עד של

 670-כ של סך למעט( לעיל כאמור ש"מדסק שניטלה ההלוואה מלוא את הנאמנים החזירו, זה דוח אישור
  .מ"בע לישראל דיסקונט מבנק האשראי מסגרת ובוטלה) סופית התחשבנות לצורך ח"ש אלפי

  
(למעט בית הדפוס  אישר בית המשפט את מכירת נכסי ופעילות הקבוצה 2012 ,באוקטובר 23ביום   .4

צבי) וכן את  בן קבוצת - ןלחברת אחוזת הירש ישראל התשנ"ד בע"מ (להל והמקרקעין המשמשים אותו)
 -  מכירת המקרקעין בבת ים, אשר בבעלות חברת א. לוין אפשטיין בע"מ, לחברת צמרות סלע בע"מ (להלן

הרוכשות), וזאת בתמורה לסך כולל של עד  - מימון) (להלן ביחד יקראו קבוצת בן צבי וקבוצת מימון קבוצת
ם ובמועדים המפורטים בהסכמי המכר אשר נחתמו מליון ש"ח אשר ישולם על ידי הרוכשות בתנאי 140-כ

מול כל אחת מן הרוכשות. בעניין זה יצוין כי בהתאם להסכם עם קבוצת בן צבי, במידה ויגובש הסדר 
נושים לחברת מעריב הוצאת מודיעין בע"מ (החברה הבת של החברה), תרכוש קבוצת בן צבי את מניות 

ניתן  2012 ,באוקטובר 30נכסי הקבוצה ופעילותה. ביום  במקום את בע"מ חברת מעריב הוצאת מודיעין
  אישורו של הממונה על ההגבלים העסקיים לעסקת מכירת נכסי ופעילות הקבוצה לידי קבוצת בן צבי. 

  
 23בהתחשב בכך שלחברה אין התחייבויות נוספות הכרוכות בהשקעתה בחברות הבנות, והואיל וביום   

 מתאריך זההחל ילות החברה והחברות המאוחדות שלה כאמור לעיל, אושרה מכירת פע 2012באוקטובר, 
, (כולל החברות המאוחדות לשעבר)בדוחותיה הכספיים את נכסי פעילות הקבוצה  לאחד החברה הפסיקה

  "ח.ש אלפי 81,981 -כ של בסכום הון ברווח הכירה כן ועל
  
 ביום רכישת השלד הבורסאי של החברה.פרסמו הנאמנים הזמנה להציע הצעות ל 2012 ,בנובמבר 29ביום   .5

הצעתה של קבוצת משקיעים בראשות  לאישור בקשה המשפט לבית הנאמנים הגישו 2012 ,בדצמבר 27
 ןמליו 1.8בתמורה לסך של  החברה של הבורסאי השלד המשקיעה) לרכישת -  עו"ד ויקטור תשובה (להלן

לרכישת השלד הבורסאי של החברה  הגישה המשקיעה הצעה משופרת 2012בדצמבר,  31. ביום ש"ח
בכפוף אושרה הצעת הרכישה על ידי בית המשפט,  2013בינואר,  23מליון ש"ח וביום  2בתמורה לסך של 

  .להתקיימות תנאים מתלים אשר פורטו בהצעת המשקיעה
  

הגישו הנאמנים לבית המשפט בקשה לאישור הסדר נושים המובסס על הסכם  2013בינואר,  20ביום   .6
  כירת השלד הבורסאי של החברה לקבוצת משקיעים בראשות עו"ד ויקטור תשובה (להלן: "המשקיעה"). מ
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  להלן יפורטו עקרונות הסכם רכישת השלד הבורסאי והסדר הנושים של החברה:  . 7

 עקרונות הסכם רכישת השלד הבורסאי

 2בתמורה להקצאת המניות המוקצות, ללא ערך נקוב, כשהן חופשיות, תשלם המשקיעה סך של  .א
 ש"ח (להלן: "התמורה").מליון 

 
מתוך התמורה  אלפי ש"ח 400בהתאם להסכם, פריסת התשלומים תתבצע באופן הבא: סך של  .ב

 180על סך ישולם על ידי המשקיעה במועד השלמת העסקה (כולל באמצעות פירעון השיק הבנקאי 
תשולם בארבעה תשלומים  אלפי ש"ח 1,600כמפורט להלן) ויתרת התמורה, בסך של  אלפי ש"ח
 רבעוניים: 

 חודשים ממועד ההשלמה. 3ישולם תוך  אלפי ש"ח 200התשלום הראשון בסך של  )1
 חודשים ממועד ההשלמה. 6ישולם תוך  אלפי ש"ח 300התשלום השני בסך של  )2
 חודשים ממועד ההשלמה. 9ישולם תוך  אלפי ש"ח 300התשלום השלישי בסך של  )3
 חודשים ממועד ההשלמה.  12ישולם תוך  אלפי ש"ח 800התשלום האחרון בסך של  )4

 
 שיקים בסכומים ולתאריכי פירעון כמפורט לעיל.  4במועד ההשלמה תפקיד המשקיעה בידי הנאמנים  .ג
 
אשר הועמד על  אלפי ש"ח 180סך כבטוחה לביצוע התשלומים, יישמר בידי הנאמנים שיק בנקאי על  .ד

ידי המשקיעה כבטוחה להבטחת הצעתה. שיק זה יפרע כחלק מהתשלום הראשון כמפורט לעיל. כמו 
 כן, עו"ד ויקטור תשובה עצמו מחוייב לביצוע התשלומים בתור מי שחתם על ההצעה. 

  
יות רגילות בכפוף לאישור ההסדר, החברה תקצה למשקיעה במועד ההשלמה (כהגדרתו בהסכם) מנ .ה

מהון המניות המונפק והנפרע של החברה (בדילול  99.8%של החברה אשר תהוונה לאחר הקצאתן 
 מלא).

 
תבוצע הפרדת זכויות וחובות של החברה מהשלד הבורסאי שלה והמחאתם לידי "קופת ההסדר".   .ו

ר תישא בעקבות כך החברה תיוותר כשלד בורסאי גרידא ללא זכויות וחובות כלשהם, וקופת ההסד
 במלוא הזכויות והחובות של החברה בהתאם להוראות ההסדר.

  
החברה תופטר מכל התחייבויות ו/או חבויות שעילתן קודמת למועד ההשלמה (ולרבות עילות  .ז

הנובעות כתוצאה מביצוע ההסדר), והכל באופן שהחברה תיוותר מיד לאחר אישור ההסדר ללא 
 יקי האג"ח).נכסים וללא התחייבויות (לרבות כלפי מחז

 
תישא בכל התחייבויות החברה שעילתן עד  –אליה תוחרג הפעילות המועברת  –קופת ההסדר  .ח

 למועד ההשלמה. התשלום לנושי החברה יעשה על פי הוראות ההסדר ומתוך קופת ההסדר בלבד.
  
בכפוף להשלמת הקצאת המניות אגב מכירת השלד הבורסאי, במלואה ובמועדה, הנושים לא יהיו  .ט

ים להגיש כל תביעה או תובענה לערכאה שיפוטית ו/או מעין שיפוטית כלשהי ו/או לנקוט הליך רשא
כלשהו בגין כל עילה כנגד החברה לאחר רכישתה של החברה על ידי המשקיעה ולהליכים כאמור לא 

 יהא כל תוקף. 
  

תקנון כל אגרות החוב וניירות הערך ההמירים של החברה יבוטלו ויימחקו מהמסחר בבורסה.  .י
מניות רגילות. כמו כן, תקנון  100,000,000,000 -החברה יתוקן כך שההון הרשום של החברה יוגדל ל

ע.נ.) וכן לאיחוד  ש"ח 1החברה יתוקן כך שמניות החברה תהיינה ללא ערך נקוב (במקום מניות בנות 
  .8000 –ל  1הון המניות של החברה ביחס של 

  
טת בית המשפט, נמחקו אגרות החוב (סדרה ד') וכתבי האופציה , על פי החל2013במרס,  21בתאריך 
  ) מן המסחר בבורסה. כמו כן בוטלו כתבי האופציה הבלתי סחירים של החברה. 3(סדרה 

 
על פי הוראות הסכם רכישת השלד הבורסאי, מותנית השלמת עסקת רכישת השלד הבורסאי  .יא

(לעיל להלן: "מועד  2013באפריל  4ליום בהתקיימות מספר תנאים מתלים שפורטו בהסכם, וזאת עד 
  מרבית התנאים המתלים כאמור.   תקיימו, הזה דוח של פרסומו עםההשלמה"). יצוין כי 
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  (המשך) להלן יפורטו עקרונות הסכם רכישת השלד הבורסאי והסדר הנושים של החברה:  . 7

 החברה של הנושים הסדרעקרונות 

 ההתחייבויות של החברה .א
 

  להלן תביעות החוב שהוגשו על ידי נושי החברה: 

 לרשויות מס הכנסה; ש"ח 7,731 -חובות בדין קדימה : כ )1
מתוכו, הינו כלפי  ש"חמיליון  3.4 - כאשר סך של כ ש"ח,מיליון  4 -לנושים רגילים: כ ותחוב )2

 ש"חמיליון  64.5 -מחזיקי האג"ח (בניטרול אג"ח שנרכש על ידי בעלת השליטה בסך של כ
יועצים משפטיים, משרד שהינו חוב נדחה), כאשר יתרת החובות בדין רגיל הינם בעיקר כלפי 

 דירקטורים.רואה החשבון המבקר ו
לבעלת  ש"ח (לפני ריבית)מיליון  125 -כמו כן, בהתאם לספרי החברה קיים חוב בסך של כ )3

 "ש שהינו חוב נדחה שלא יפרע במסגרת ההסדר.דסק–בחברה  לשעבר
 

 ההסדר לביצוע מקורות .ב
 

  המקורות העומדים לחלוקה לנושי החברה: להלן

 התמורה שתתקבל ממכירת השלד הבורסאי של החברה.  )1
מיליון ש"ח  3לאור טענות שונות שהועלו על ידי נושי החברה, לרבות בקשר לתמורה בסך של  )2

שתתקבל כתוצאה מאישור הסדר הנושים לחברה הבת ומכירת מניות החברה הבת לקבוצת 
צבי, הוסכם כי הנושים הרגילים של החברה יהיו זכאים להחזר נטו (לאחר תשלום הוצאות  בן

מסכום החוב שיאושר על ידי הנאמנים. עיתוי  90%ההליך כולל שכ"ט הנאמנים) בשיעור של 
חודשים ממועד השלמת העסקה  6התשלום לנושי החברה (מעריב החזקות) יהא עד חלוף 

 למכירת השלד הבורסאי.  
  

   מצבה של החברה  .8
  

הגיע דירקטוריון החברה למסקנה כי לא קיימת לה עוד חלופה  2012במהלך חודש ספטמבר   .א
למתן צו  2012בספטמבר,  20מציאותית להמשך פעילותה המסחרית, לפיכך הגישה בקשה ביום 

על  2012, בדצמבר 31להקפאת הליכים.  כפועל יוצא, מוצגים הדוחות הכספיים של החברה ליום 
לדוחות הכספיים  2בסיס ערכי מימוש, וזאת בהתאם למדיניות החשבונאית המוצגת בבאור 

  המאוחדים.
  

  להלן יובאו סכומי ההפחתות לערכי מימוש כפי שהם מוצגים בסעיפי הדוח על הרווח הכולל:
  

  הסעיף בדוח על הרווח הכולל
הסכומים 
  באלפי ש"ח

    
    חלק החברה בתוצאות חברה מאוחדת:

  28,089  מוניטין  
    

    הוצאות אחרות, נטו:
  471  מלאי  
    

    הוצאות מימון:
  65,471  הלוואות ואגרות חוב  
  

ונתוני ההשוואה הכלולים בדוחות כספיים אלה  2011בדצמבר,  31בהקשר לדוחות הכספיים ליום   .ב
ססו על הנחות והחלטות של יצויין כי אלו נערכו על בסיס ההנחה של קיום החברה כ"עסק חי" והתב

יישום מספר  בחנההחברה גיבשה תכנית עסקית חדשה במסגרתה היא הנהלת החברה, לפיהם 
להביא לשיפור  במטרהמהלכים וצעדי התייעלות בתחומי הייצור, התפעול, ההפצה ומערכות המידע 

  בתזרים המזומנים ובתוצאות הכספיות של החברה.
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  (המשך) רהמצבה של החב   .8

  
תוכנית מגובשת לכיסוי הגרעון  בהיעדרכי  2011בדצמבר,  31בדוחות הכספיים ליום  צוייןזאת  עם  

החזוי בשעתו ולאור אי הוודאות בדבר קבלת אשראי מתאגידים בנקאיים ומימוש התוכנית  התזרימי
תיה ולפיכך העסקית של החברה במלואה קיימת אי וודאות בדבר יכולת החברה לעמוד בהתחייבויו

קיימים ספקות משמעותיים בדבר המשך קיומה של החברה כעסק חי. כמו כן צוין כי בדוחות 
כספיים אלו לא נכללו התאמות כלשהן לגבי ערכי הנכסים וההתחייבויות של החברה וסיווגם, 

  שייתכן תהיינה נדרשות אם החברה לא תוכל להמשיך ולפעול כעסק חי. 
  

  ל החברה לרשימת דלי סחירותהעברת ניירות הערך ש  .9
  

הודיעה הבורסה, כי ניירות הערך של החברה יצאו מרשימת השימור ויעברו להיסחר  2011ביולי,  11ביום   
) של החברה] וברשימה הראשית [אגרות 3ברשימת דלי סחירות [מניות החברה וכתבי האופציה [סדרה 

  החוב (סדרה ד') של החברה]. 

 
  בחברה מוחזקת ההשקע  .ב
  

  ההרכב  )1  
 סה"כ  
 ההשקעה סכומים שהעמידה 
 בחברה החברה לחברה מאוחדת 
המאוחדת השקעההלוואות מדינתשיעור 
 אלפי ש"חהתאגדותהחזקה 
    

   1201בדצמבר,  31
            

 149,241 )340,301( 489,542 ישראל100%הוצאות מודיעין בע"מ -מעריב 
  

  נוספיםלהלן פרטים   ) 2
 בדצמבר 31   
   2011  
  אלפי ש"ח   
     

 88,578 (א)  עלות ההשקעה 
 )6,253(  קרן הון

 )422,626( הפסדים שנצברו ממועד הרכישה
   

 )340,301(  סך הכל
   

 339,542     הלוואות 
 150,000     שטר הון 

   
  149,241 

  
המוניטין  אלפי ש"ח. 25,935שיתרתו המופחתת עודף עלות לא מיוחס (מוניטין) כללה ההשקעה   (א)

  .2012הופחת במהלך שנת 
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  (המשך) בחברה מוחזקת ההשקע  .ב
  

  2201התנועה בהשקעה בשנת   )ב(
  

 אלפי ש"ח  
   

 149,241יתרה לתחילת השנה
   

 תנועה במשך השנה:
   

 )329,179(חלק החברה בהפסדים, נטו
 97957שינויים בהלוואות ובחשבונות השוטפים, נטו

 81,981 רווח הון
   

 -יתרה לסוף השנה
  
  
  זכאים ויתרות זכות המיוחסים לחברה  .ג

 בדצמבר 31 
 2012  2011 
 אלפי ש"ח  
    

 100  98  שכר דירקטורים
 706  2,749  ריבית לשלם

 25  109 זכאים ויתרות זכות אחרים
    
 2,956  831 

  
  חברה אם לשעברהלוואה מ  .ד

    
אלפי ש"ח מדסק"ש, בעלת השליטה  50,000נחתם הסכם לקבלת הלוואת בעלים בסך  2012באפריל,  3ביום   .1

(לאחר  החברה וןדירקטורי אישר 2011, בנובמבר 29 ביוםדסק"ש), וזאת לאחר ש - לשעבר בחברה (להלן
  . את קבלת ההלוואה) 2011 ,בנובמבר 28 ומיום 2011, בנובמבר 22 מיום הביקורת וועדת אישור קבלת

  
ההלוואה  .2011אלפי ש"ח שנתקבלה בחודש אוקטובר  50,000הלוואה זו התקבלה בנוסף להלוואה בסך של   

קן חשבונאות בינלאומי מספר אלפי ש"ח התקבלה מהחברה האם לשעבר. בהתאם להוראות ת 50,000בסך 
מדדה החברה את ההלוואה במועד קבלתה לפי שווי הוגן. לצורך כך קיבלה החברה הערכה ממעריך שווי  39

אלפי ש"ח. הפער בין סכום ההלוואה  20,456 -חיצוני בלתי תלוי לשוויה ההוגן של ההלוואה והוא נאמד ב
 22,158אלפי ש"ח הסתכם לסך של  7,386ם של שהתקבלה לבין שוויה ההוגן בניכוי השפעת המס בסכו

אלפי ש"ח ונזקף להון בסעיף קרן מפעולות עם בעלי שליטה. החברה מצרפת לדוח התקופתי את הערכת 
  השווי של ההלוואה האמורה.

    
אלפי ש"ח מדסק"ש, וזאת  25,000נחתם הסכם לקבלת הלוואת בעלים נוספת בסך  2012ביולי,  17ביום   

  התקבלו אישור וועדת הביקורת ודירקטוריון החברה לקבלת ההלוואה. 2012ביוני,  17לאחר שביום 
  

שתשולם  4.5%הלוואות הבעלים כאמור צמודות למדד המחירים לצרכן ונושאות ריבית שנתית בשיעור של   
אחת לששה חודשים החל ממועד העמדת ההלוואות. קרן ההלוואות תפרע בתשלום אחד בתום חמש 

תנאי ההלוואות דסק"ש תהא רשאית להעמיד לפרעון מיידי את ההלוואות והחברה תהא  שנים. על פי
רשאית לפרוע את ההלוואות בפרעון מוקדם בתנאים הקבועים בהסכמי ההלוואות. ההלוואות נחותות 

  לחוב החברה בגין אגרות החוב (סדרה ד') של החברה ולחובות החברה לתאגידים בנקאיים.
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  (המשך) לשעבר חברה אםהלוואה מ  .ד
  

 30אלפי ש"ח אשר התקבלו מדסק"ש עד ליום  75,000שווין ההוגן של הלוואות הבעלים בסכום של   
אלפי ש"ח. הפער בין סכום  47,567 -נאמד על ידי מעריך שווי חיצוני בלתי תלוי בכ 2012בספטמבר, 

ף להון בסעיף קרן מפעולות אלפי ש"ח ונזק 20,575ההלוואות שהתקבלו לבין שווין ההוגן הסתכם לסך של 
אלפי ש"ח), כמו כן, במקביל, הכירה  6,858עם בעלי שליטה (סכום זה הוכר בניכוי השפעת מס בסכום של 

  אלפי ש"ח אשר נזקפו לרווח והפסד. 6,858החברה בהכנסות מס נדחה בגין הפסדים מועברים בסכום של 
  

 הקפאת הליך במסגרת החברה של הפעלהה תוכנית את המשפט בית אישר 2012 ,באוקטובר 4 ביום  
ש"ח לשם  ןמליו 16הליכים. במסגרת החלטתו האמורה אישר בית המשפט לנאמנים ליטול אשראי של עד 

 לחברה הלוואה מתן ש"דסק אישרה, לאמור בהמשך מימון פעילותה של החברה בתקופת הקפאת ההליכים.
 לתקופה הנאמנים ידי על הארכתה לאפשרות ףכפו, יום 120 עד של לתקופה ח"ש מליון 8 עד של בסכום

  .החברה של אחרים עבר חובות לפני קדימה בדין הינה ש"לדסק אהוההלו השבת. נוספים ימים 60 עד של
  

 בסך אשראי מסגרת מ"בע לישראל דיסקונט בנק מאת הנאמנים קיבלו, האמורה ש"דסק הלוואת על בנוסף  . 2
 למועד נכון. לעיל כאמור ההליכים הקפאת בתקופת החברה של הפעלתה מימון לשם ח"ש מליון 10 עד של

 670-כ של סך למעט( לעיל כאמור ש"מדסק שניטלה ההלוואה מלוא את הנאמנים החזירו, זה חדו אישור
  .מ"בע לישראל דיסקונט מבנק האשראי מסגרת ובוטלה) סופית התחשבנות לצורך ח"ש אלפי

  
  , נמחקה הלוואת דסק"ש.  2013בינואר,  23כחלק מהסדר הנושים אשר אושר ביום   .3

 
  אגרות חוב  .ה
  

  ההרכב  .1
 בדצמבר 31 
 2012 2011 
 אלפי ש"ח 
     

 67,715  67,715(סדרה ד') אגרות חוב
 14,854  - נכיון -בניכוי 
 878  -הוצאות נדחות -בניכוי 

     
 51,983  67,715  מוצג בהתחייבויות שוטפות

  
  

  הדיווחמועדי הפרעון לאחר תאריך   .2
 בדצמבר 31 
 2012 2011 
 אלפי ש"ח 
       

 51,983  67,715חלויות שוטפות -שנה ראשונה 
 -  - שנה שניה

 -  -  שנה שלישית
 -  - שנה רביעית
  -   -  שנה חמישית

 -  -שנה שישית ואילך
     
 67,715  51,983 
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  ך)(המש אגרות חוב  .ה
  

  אגרות חוב (סדרה ד')  .3
    

ש"ח ע.נ. אגרות חוב  69,000,000הנפיקה החברה, על פי תשקיף הצעה ומדף,  2010בחודש מרס   א.
אגרות החוב (סדרה ד')]. אגרות החוב  - ש"ח ע.נ. כל אחת, רשומות על שם [להלן  1(סדרה ד') בנות 

 .2016עד  2014במרס של השנים  1ם תשלומים שנתיים שווים של קרן ביו 3- עומדות לפרעון ב
  ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה ד'). 24,582,666הכשרת הישוב רכשה במסגרת ההנפקה כאמור 

  
אגרות החוב נושאות ריבית בשיעור משתנה שייקבע על בסיס הריבית השנתית שנושא "אג"ח   ב.

. 2%בשיעור של ובתוספת מרווח שנתי ) 1.85% - 2012בדצמבר,  31(ליום " 520ממשלתי משתנה 
. קרן וריבית אגרות החוב אינן 2010ביוני,  1הריבית משתלמת ביום הראשון של כל רבעון החל מיום 

  כלשהו.  למטבעצמודות למדד או 
  

, 2016בפברואר,  13אגרות החוב ניתנות להמרה בכל יום מסחר החל מרישומן למסחר ועד ליום   ג.
בפברואר,  28, באופן שעד ליום 2015עד  2014מהשנים בכל אחת בפברואר,  14-28למעט בין הימים 

 1ש"ח ע.נ. והחל מיום  1ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה ד') ניתנות להמרה למניה אחת בת  5כל  2011
ע.נ. אגרות חוב (סדרה ד') יהיו ניתנות להמרה  6.5כל  2016בפברואר,  13ועד ליום  2011במרס, 

 וף להתאמות.ש"ח ע.נ., כפ 1למניה רגילה אחת בת 
  

  לדוחות הכספיים המאוחדים. 16ראה באור  -לפרטים נוספים   ד.
 

  הון  .ו
  

  לדוחות הכספיים המאוחדים. 17ראה באור 
  
  שעבודים  . ז
  

  לדוחות הכספיים המאוחדים. 18ראה באור 
 
  התקשרויותותביעות תלויות   .ח
  

 לדוחות הכספיים המאוחדים. ' א19אור ראה ב - תביעות תלויות  .1
  

של החברה וחברות לדוחות הכספיים המאוחדים לעניין התקשרויות  ג'19ראה באור  - התקשרויות  .2
  מאוחדות.

  
  מסים  .ט
  

הפסדי  .מליון ש"ח 120-בכ 2012בדצמבר,  31ההפסדים לצורכי מס המועברים לשנים הבאות הסתכמו ליום   .1
לא נרשם נכס מס מאחר מליון ש"ח.  700 -בכ 2012בדצמבר,  31הון להעברה לשנים הבאות הסתכמו ליום 

  ואין וודאות בניצול ההפסד. 
  
  לדוחות הכספיים המאוחדים לעניין חוקי המס החלים על החברה. 22ראה באור   .2
  
לפקודת מס הכנסה דוחות החברה  145פי סעיף -על. 1999לחברה שומות מס סופיות עד וכולל שנת המס   .3

  ה סופית, בכפוף לתנאים הקבועים בפקודת מס הכנסה., נחשבים כשומ2008לשנים עד וכולל 
  

  לדוחות הכספיים המאוחדים.  24ראה באור  - בעלי עניין וצדדים קשורים  .י
  

  
 - -  -  - - -  -  - - - -   

  
  



  1-ד

  

  

  חלק ד'

  פרטים נוספים על מצב ענייני החברה

  .(בהסדר נושים) מעריב החזקות בע"מ  :      שם החברה  

  52-004026-2  :    מס' חברה ברשם   

  .67132 תל אביב, 2קרליבך רח'   :  א')  25מען רשום (תקנה   

  isaac@nass.co.il  :  כתובת הדואר האלקטרוני  

 03-6114455   :     א') 25טלפון (תקנה   

  6133343-03  :    א') 25(תקנה פקס   

  2201בדצמבר  31  :  ) 9תאריך המאזן (תקנה   

  3201במרץ  24  :   )7-ו 1תאריך הדו"ח (תקנות   

  

  תאור עסקי התאגיד     א': 8תקנה 

  מצורף בזאת תאור עסקי התאגיד.

     דוחות כספיים         :9תקנה 

בצרוף חוות דעת רואה החשבון המבקר  2012בדצמבר,  31רים של החברה ליום הדוחות הכספיים המבוק

  מוגשים במצורף ומהווים חלק בלתי נפרד מדו"ח תקופתי זה.

      דוח כספי נפרד של החברה עצמה     ג': 9תקנה 

מלווה בחוות דעת רואה החשבון המבקר, מצורף  2011בדצמבר  31הדוח הכספי המבוקר של החברה ליום 

    לדוח תקופתי זה.

      קטוריון על מצב עניני התאגידדוח הדיר     :10תקנה 

, המהווה חלק בלתי 2012בדצמבר  31מצורף בזה דו"ח הדירקטוריון של החברה, לשנה שהסתיימה ביום 

  נפרד מדו"ח תקופתי זה.

 

 

 



  2-ד

  

  

  1220בדצמבר  31א': תמצית דוחות רווח והפסד רבעונים לשנה שהסתיימה ביום 10תקנה  .1

   (באלפי ש"ח): 2012לארבעת הרבעונים של שנת להלן תמצית דוחות רווח והפסד של החברה 

 23בהתחשב בכך שלחברה אין התחייבויות נוספות הכרוכות בהשקעתה בחברות הבנות, והואיל וביום 

אושרה מכירת פעילות החברה והחברות המאוחדות שלה, החל מתאריך זה הפסיקה   2012באוקטובר 

בוצה (כולל החברות המאוחדות לשעבר), ועל החברה לאחד בדוחותיה הכספיים את נכסי פעילות הק

שלושת הרבעונים את הפעילות המאוחדת רק לגבי כן תוצאות הפעילות הניתנות הטבלה להלן כוללות 

   הראשונים של השנה.

  

  סעיף  2201.31.3  2201.30.6  2201.30.9  2201.31.12  2201

  הכנסות ממכירות, נטו )65,007(   60,642  54,257  100   180,006

  עלות המכירות )60,600(   )61,650(  )50,113(  )537(  )172,900(

  גולמי) (הפסדרווח  4,407  )1,008(  4,144  )437(  7,106

  הוצאות מכירה ושיווק )25,484(  )25,847(  )24,211(  0  )75,542(

  הוצאות הנהלה וכלליות )11,703(  )12,656(  )9,043(  )114(  )33,516(

  נסות אחרותהכ 17  17  14  81,981  82,029

ממימוש רכוש  הפסד)(רווח  )9(  )260(  3  -  )266(

  קבוע, נטו

  הוצאות אחרות )314(  )200,529(   )9,510(  0  )165,248(

  תפעולי) הפסדרווח ( )33,086(  )240,283(   )38,603(  81,430 )230,542(

)81,483(  54  )5,109(  )

69,118(  

  , נטומימון )הוצאותהכנסות ( )4,994(  )7,425(

לפני מסים על  )הפסד(רווח  )38,080(  )247,708(  )107,721(  81,484  )312,025(

  הכנסה

  הכנסה הטבת מס 1,513 3,357  1,988 0 6,858

  לתקופה )הפסדרווח (  )36,567(  )244,351(  )105,733(  81,484  )305,167(

  : רשימת השקעות בחברות בת ובחברות קשורות לתאריך המאזן11תקנה  .2

  אריך המאזן אין להחברה החזקות בחברות קשורות ו/או חברות בת כלשהן. נכון לת 

  :2201בדצמבר  31להלן פירוט הלוואות ושטרי הון לחברות בת וחברות קשורות ליום  .3

  . 2012בדצמבר  31לחברה אין הלוואות כלשהן ליום 

  



  3-ד

  

  

  : שינויים בהשקעות בחברות בת ובחברות קשורות בתקופת הדו"ח12תקנה  .4

 :ים בהשקעות בחברות מוחזקותשינוי  .א

ולאור אושרה מכירת פעילות החברה והחברות המאוחדות שלה  2012באוקטובר  23הואיל וביום    

(כמפורט בהרחבה בדוח  העברת השליטה והניהול בפעילות הקבוצה ונכסיה לרוכשות

ת. הנחת פעילו כל לחברה אין כספיים הדוחות אישור , למועד)המצורף לדוח זה –הדירקטוריון 

החברה מהווה עסק  2012השלישי לשנת  רבעוןהמ החל ולפיכך עוד מתקיימת אינה החי העסק

בחיסול ודוחותיה הכספיים נערכה תחת ביצוע התאמות לעסק בחיסול. לאור עובדה זו ומכיוון 

הופסק  מתאריך זהשלחברה אין התחייבויות נוספות הכרוכות בהשקעתה בחברות הבנות, החל 

 החברות הבנות לשעבר. איחודן של

  

  שינויים בהלוואות לחברות בנות ולחברות קשורות  .ב

  סכום באלפי ש"ח  מהות השינוי  שם החברה המוחזקת  תאריך

  576,405  יציאה מאיחוד  מעריב הוצאת מודיעין בע"מ  2012במהלך 

 יה החברה לפרוע הלוואות אלו.נאי הסדר הנושים של החברה לא צפויצוין כי בהתאם לת  

  

  : הכנסות של חברות בת וחברות קשורות והכנסות החברה מהן לתאריך המאזן13קנה ת .5

להלן פרטים בדבר הרווח (הפסד) של כל חברה בת וחברה קשורה וכן פרטים בדבר הכנסות ריבית, 

דיבידנד ודמי ניהול שנכללו בדוחות הכספיים של החברה כהכנסות מחברות הבת או החברות הקשורות 

   אלפי ש"ח): (ב 2012בשנת 

 ריבית

 

דיבי דמי ניהול

 דנד

רווח (הפסד) לשנה 

בדצמבר  31שהסתיימה ביום 

2012 

 שם החברה

  לפני מס אחרי מס - - -

 הוצאת מודיעין בע"מ -מעריב )289,378( )289,378( - - -

 גל מעתון הפצת עיתונים בע"מ )928( )928( - - -

 ע"מא. לוין אפשטיין ב )9,150( )9,150( - - -

 מדריך הפנאי של כולם בע"מ -רייטינג )48( )48( - - -

 נ.ג. ישראל מוציאים לאור בע"מ 433 433 - - -

  

 



  4-ד

  

  

 : רשימת הלוואות14תקנה  .6

  מתן הלוואות אינו מעיסוקיו העיקריים של התאגיד. 

  מועדי הפסקת מסחר וסיבות  -ני"ע שנרשמו למסחר  -: מסחר בבורסה 20תקנה  .7

התקבל בחברה מפרט הצעת רכש רגילה אשר פרסמה דסק"ש, לפיו מציעה  2011בדצמבר  28ביום 

ש"ח ע.נ. מאגרות החוב (סדרה ד') של החברה  43,594,426דסק"ש לרכוש בהצעת רכש רגילה עד 

  ש"ח ע.נ. של אגרות החוב.  1ש"ח לכל  0.84"), במחיר אגרות החוב(להלן: "

הקשורה  בעלת מניות מהותית בחברהאותו מועד אשר היתה בלמיטב ידיעת החברה, הכשרת היישוב 

ש"ח ע.נ. של אגרות החוב, הודיעה  24,121,000עם דסק"ש בהסכם בעלי מניות ואשר מחזיקה 

   לדסק"ש כי לא תיענה להצעת הרכש. 

ציעה לרכשן כאמור מהוות את כל אגרות החוב שבמחזור בניכוי אגרות החוב האגרות החוב שדסק"ש 

  כשרת הישוב.   המוחזקות על ידי ה

צעת הרכש, התקבלה בחברה הודעתה של דסק"ש , מועד הקיבול האחרון לה2012בפברואר  7ביום 

ש"ח ע.נ. אגרות חוב,  39,705,460 -לפיה התקבלו בידי דסק"ש באותו מועד הודעות קיבול ביחס ל

התקבלו וכי בהתאם לתנאי הצעת הרכש, תרכוש דסק"ש את מלוא הכמות של אגרות החוב לגביהן 

  הודעות קיבול כאמור לעיל. 

ש"ח   24,582,666רכשה דסק"ש התקבלה בחברה הודעתה של דסק"ש לפיה  2012 ץרמב 21ביום 

  ע.נ אגרות חוב.  

אישר בית המשפט את הסדר החוב של החברה, לרבות ביחס לחובותיה  2013בינואר  23ביום 

דוח ל 1.19ים של החברה, ראה סעיף למחזיקי אגרות החוב.  לפרטים נוספים בדבר הסדר הנוש

   לק בלתי נפרד מדוח זה.חהדירקטוריון המצורף כ
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 : תשלומים לבעלי עניין ולנושאי משרה בכירה21תקנה  .8

להלן פירוט התשלומים ששילמה החברה ו/או חברה בשליטת החברה לכל אחד מחמשת מקבלי התגמולים 

, וזאת ביחס לתקופה שהחל ו בתאגיד בשליטתההגבוהים ביותר מבין נושאי המשרה הבכירה בחברה א

(הנתונים  2012בספטמבר  23ועד למועד מתן צו הקפאת הליכים לחברה ביום  2013בינואר  1מיום 

  הכספיים שלהלן הנם באלפי ש"ח והם משקפים עלות למעביד): 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

 

 תגמולים אחרים תגמולים בעבור שירותים (אלפי ש"ח) פרטי מקבל התגמולים

היקף  תפקיד שם

 משרה

שיעור 

החזקה 

בהון 

 התאגיד

מענק  שכר 

והודעה 

 מוקדמת

תשלום 

מבוסס 

 מניות

דמי 

 ניהול 

דמי 

 ייעוץ

דמי  ריבית אחר עמלה

 שכירות

  אחר 

(גמול 

דירקטורים)

 סה"כ

 טל רז 
עריב מנכ"ל מ

 הוצאת מודיעין 

100%  

 

- 1,002 370 -  - - - - - - 1,372 

 1,176 - - - - - - - - 340 836 - 100% עורך ראשי ניר חפץ

 632 - - - - - - - - 102 530 - 100% סמנכ"ל כספים טל פרס

 יפעת קרני 
סמנכ"ל שיווק 

 ופיתוח עסקי

100% - 459 135  - - - - - - - 594 

 תמר רגב 
כ"ל משאבי סמנ 

 אנוש

 100%   439  160         599 
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  א: זהות בעל השליטה12תקנה   .9

: חברת יתה, בעלת השליטה בחברה ה2013בספטמבר  23עד למועד אישור צו הקפאת ההליכים ביום 

 62.37% -מהזכויות בהון החברה וב 62.37% -השקעות דיסקונט בע"מ, חברה ציבורית המחזיקה ב

לידי בחברה  מאז אישור צו הקפאת ההליכים בחברה הועברה השליטה בפועלמהזכויות בהצבעה. 

  הנאמנים.  

  : עסקאות עם בעל שליטה22תקנה  .10

במועד דוח זה אין לחברה בעל שליטה. מאז אישור צו הקפאת ההליכים בחברה הועברה השליטה 

 ט' וביאור1בפועל בחברה לידי הנאמנים. לפרטים לגבי עסקאות עם בעלי שליטה לשעבר ראה ביאור 

  דוח זההמצורף כחלק בלתי נפרד ללדוח הכספי  24

  – : החזקות בעלי עניין24תקנה  .11

לאור הקפאת ההליכים, מכירת פעילות החברה וגיבוש של הסדר הנושים, במסגרתו יימכר השלד 

הבורסאי של החברה, ידוללו בעלי המניות לשיעור אחזקה אפסי וימחקו אגרות החוב וניירות הערך 

  . עניין דלעילההמירים של החברה ולפיכך אין כל משמעות להחזקות בעלי ה

  א: הון רשום, הון מונפק וניירות ערך המירים24תקנה  .12

   1הון רשום ומונפק  .12.1

הון מניות מונפק 

בניכוי המניות 

  הרדומות

    הון מניות רשום  הון מניות מונפק

  (מספר המניות)

114,561,602  

  

114,561,602  

  

250,000,000  
  מקנות זכויות הצבעה

  ת הצבעהשאינן מקנות זכויו  -  -  -

  אינן מקנות זכויות כלשהן  -  -  -

 

 

 

                                                 
מניות  100,000,000,000 -לאור אישור הסדר הנושים ובהתאם להסכם מכירת השלד הבורסאי יוגדל ההון הרשום של החברה ל 1

  . 8,000 -ל 1רגילות ללא ערך נקוב ויבוצע איחוד הון ביחס של 
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 2 ניירות ערך המירים .12.2

  שם נייר הערך  כמות ע.נ.   פרטים

  (לא סחיר) 2009כתבי אופציה   634,155   מניות רגילות 634,155 -ניתנות למימוש ל

 6.5יחס המרה (ניתנות להמרה למניות רגילות 

  מניה רגילה) 1 -ש"ח אג"ח ל

  ת חוב (סדרה ד') אגרו  67,715,426 

  ) 3כתבי אופציה (סדרה   6,900,000  מניות רגילות 6,900,000 -ניתנות למימוש ל

 

 3ב: מרשם בעלי המניות 24תקנה  .13

חברת הכשרת   ברלב יהודה  שם בעל המניות

הישוב לישראל 

  בע"מ

הכשרת הישוב 

 תקשורת בע"מ

חברה לרישומים של 

  בנק מזרחי

  ח.פ  ח.פ  ח.פ  ת.ז  סוג מס' זיהוי

  510422249  511893240  520020116  64837123  מס' זיהוי

  ישראל  ישראל  ישראל  ישראל  ארץ אזרחות/התאגדות

  3טולקובסקי   מען

  תל אביב

  2אריה שנקר 

  תל אביב

  2אריה שנקר 

  תל אביב

  7ז'בוטינסקי 

  רמת גן

  רגילות  רגילות  רגילות  רגילות  סוג מניות

  99,745,593   14,815,995  7  6  כמות מניות

  

  *  לא  לא  לא  האם מחזיק כנאמן

  לחוק 1(177רישום החברה לרישומים במרשם בעלי המניות הינו בכפוף להוראות סעיף (

 .1999 –החברות התשנ"ט 

  

 

                                                 
ישור הסדר הנושים והסכם מכירת השלד הבורסאי, במועד ההשלמה יימחקו יתרות האג"ח וניירות הערך ההמירים של לאור א 2

  החברה.

לאור הקפאת ההליכים, מכירת פעילות החברה וגיבוש של הסדר הנושים, במסגרתו יימכר השלד הבורסאי של החברה, ידוללו  3

החוב וניירות הערך ההמירים של החברה ולפיכך אין כל משמעות להחזקות בעלי  בעלי המניות לשיעור אחזקה אפסי וימחקו אגרות

  העניין דלעיל.
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  : הדירקטורים של התאגיד 26תקנה  .14

החל ממועד צו הקפאת ההליכים של החברה הושעו כל סמכויותיו של דירקטוריון החברה והועברו לידי 

, למעט הדירקטורים החיצוניים ים. נכון למועד דוח זה לא מכהנים בחברה דירקטורים כלשהםהנאמנ

 . אשר כל סמכויותיהם הושעו כאמור –ה"ה עופר מרום ונחום לנגנטל 

 א': נושאי משרה בכירה של התאגיד26תקנה  .15

ו לידי והועברהנהלת החברה של  ההחל ממועד צו הקפאת ההליכים של החברה הושעו כל סמכויותי

למעט המבקר הפנימי, מר  –נושאי משרה כלשהם הנאמנים. נכון למועד דוח זה לא מכהנים בחברה 

  .יצחק רביד

  ב': מורשי חתימה עצמאיים של התאגיד26תקנה  .16

מאז מתן צו הקפאת ההליכים הועברו כל זכויות החתימה בשם  אין בתאגיד מורשי חתימה עצמאיים.

  החברה לידי הנאמנים. 

  : רואה החשבון של החברה27תקנה  .17

  , תל אביב3קוסט, פורר, גבאי את קסירר, רואי חשבון, רח' עמינדב 

  : שינוי בתזכיר ובתקנון28תקנה  .18

  בשנת הדוח לא היו שינויים בתקנון.

  : המלצות והחלטות הדירקטורים29תקנה  .19

של אישר דירקטוריון החברה תוכנית עסקית המבוססת על מכלול  2012באוגוסט  29ביום  .19.1

  צעדים בלתי נפרדים זה מזה לשיפור מצבה הכספי של החברה, ובכללם:

  מכירת נכס מקרקעין עליו ממוקם בית הדפוס של החברה בבת ים; .1

 הזרמת כספים נוספים לחברה ממשקיע חיצוני.  .2

שינוי במתכונת פעילות העיתון באופן שיביא  -לאחר הזרמת כספים לחברה כמפורט לעיל  .3
בהוצאות החברה על ידי מעבר למודל פעילות של אתר אינטרנט בלבד להקטנה מהותית מאד 

  בימי החול ומהדורה מודפסת בסופי שבוע וערבי חג.

מיליון ש"ח  25הלוואת בעלים בסך של  תקיבל אישר דירקטוריון החברה 2012ביוני  17יום ב .19.2

 בעלתאשר היתה באותו מועד ), "דסק"ש"מאת חברת השקעות דיסקונט בע"מ (להלן: 

-2012-01, מס' אסמכתא 2012ביוני  17ראו דיווח מיום  נוספיםהשליטה בחברה. לפרטים 

158475.  
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אישור דירקטוריון החברה נטילת הלוואה ממספר תאגידים בנקאיים  2012באוגוסט  31יום ב .19.3

לקבוצה, עובר  בהלוואות הקיימות") (כל בנק על פי חלקו היחסי הבנקים(בסעיף זה להלן: "

מיליוני ש"ח, בתנאים עליהם הוסכם עם  15ואה האמורה), בסך כולל של עד למועד ההלו

  לרבות בטוחה בסכום האשראי כאמור אשר הועמדה לטובת הבנקים מאת דסק"ש.  –הבנקים, 

אישר דירקטוריון חברה הגשת בקשה להקפאת כל ההליכים כנגד  2012בספטמבר  19ביום  .19.4

לבית המשפט המחוזי בתל אביב (כב'  ה החברההגיש 2012בספטמבר  20החברה. בהתאם ביום 

השופטת אלשיך) בקשה למתן צו הקפאת כל ההליכים כנגד החברה וכנגד חברות בקבוצה 

 .ולאישור ההסכם שנחתם עם קבוצת משקיעים

  .דוח הדירקטוריון המצורף כחלק בלתי נפרד מדוח זהלפרטים נוספים בעניין זה ראה 

 שלא בהתאם להמלצות הדירקטוריםהחלטות האסיפה הכללית שנתקבלו  .19.5

 אין.

  החלטות אסיפה כללית מיוחדת .19.6

 . בעלי שליטה בחברה נחשבים בעלי עניין אישי בנתינתם אין

  א: החלטות החברה29תקנה   .20

  אין

 עסקה חריגה עם נושא משרה .20.1

  אין

  

  :חתימות

               נאמן החברה –דר' שלמה נס, עו"ד ורו"ח 

                  נאמן החברה –ירון ארבל, עו"ד 

  _______________________          דח"צ –עופר מרום 

      

   2013במרס  24              :תאריך
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