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 דוח הדירקטוריון של החברה
 2006 ביוני 30 חודשים שנסתיימה ביום שישהלתקופה של 

 
 

וכן , ל"קידום ופיתוח של עסקים בישראל ובחו, הינה חברת השקעות הפועלת ביזום)  החברה-להלן (מ "החברה לישראל בע
 .מעורבת בניהול חברות הקבוצה

  .18% -מ בשיעור של כ"ידי בנק לאומי לישראל בע- ועל55% -ידי קבוצת עופר בשיעור של כ-החברה מוחזקת על
תוך מגמה להרחיב , ה שנועדה להתאים את המבנה העסקי של החברה למציאות העסקית בישראל ובעולםלחברה אסטרטגי

 .את פריסתה וחדירתה של הקבוצה לשווקים בינלאומיים בתחומי הייצור והשיווק
דשנים שיפור תזרים המזומנים ורכישות אסטרטגיות בתחומי ה, בתוצאות באות לידי ביטוי פעולות הרה ארגון וההתייעלות

 .והספנות שבוצעו בשנים הקודמות
. הטכנולוגיה המתקדמת באמצעות מערך של חברות מוחזקותוהאנרגיה , הספנות, הקבוצה פועלת בעיקר בענפי הכימיקלים

שרותי ניהול וכן מעורבות פעילה בתכנון האסטרטגי ופיתוח , באמצעות חברה מאוחדת בשליטה מלאה, מטה החברה מספק
 .חזקותעסקי בחברות המו

 ובהנחה שבפני הקורא 2006 ביוני 30דוח דירקטוריון זה מוגש כחלק מהדוחות הכספיים לתקופה שהסתיימה ביום 
דוח זה נערך בהיקף מצומצם ביחס לתקופה האמורה ובהנחה שבפני הקורא מצוי גם הדוח . מצויים הדוחות האמורים

 .2005התקופתי לשנת 
 
 

 המצב הכספי 
 
 30ליום ח "מליון ש 23,355 -ח לעומת סך של כ" מליון ש25,139 -של כבסכום  הסתכם 2006 ביוני 30סך המאזן ליום  -

 .2005 ביוני
 
ח ליום "מליון ש 3,260 -ח לעומת הון חוזר של כ"מליון ש 5,014 -הסתכם בסכום של כ 2006  ביוני30ההון החוזר ליום  -

 .2005  ביוני30
 
ח לעומת סך " מליון ש555 - של כבסכום הסתכם 2006  ביוני30לזמן ארוך ליום בה הלוואות ויתרות חו, סעיף השקעות -

 ).מ"חזקת החברה בבתי זיקוק לנפט בעהבתקופת הדוח נמכרה ( .2005  ביוני30ליום ח "מליון ש 1,306 -של כ
 
מליון  9,399 - של כח לעומת סך"מליון ש 10,140 -בסכום של כ 2006  ביוני30התחייבויות לזמן ארוך הסתכמו ליום  -

 .2005  ביוני30ח ליום "ש
 
ח "מליון ש 4,660 -ח לעומת סך של כ"מליון ש 5,466 -הסתכם בסך של כ 2006  ביוני30ההון העצמי של החברה ליום  -

 .2005 בדצמבר 31ח ליום "מליון ש 5,398 - ולעומת סך של כ2005  ביוני30ליום 
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 תוצאות הפעילות
 

בתקופה המקבילה ח "מליון ש 806 - של כרווחלעומת , ח" מליון ש408 - של כברווח ופת הדוחתקהחברה סיימה את 
 .אשתקד

 :בתקופת הדוחלהלן הגורמים שהשפיעו על התוצאות 
 
 -  של כרווחלעומת  , דולרמליון  189 - ברווח של כתקופת הדוח סיימה את -) ל" כי-להלן (מ "כימיקלים לישראל בע .א

  .בתקופה המקבילה אשתקד דולרמליון  197
 
 רווחלעומת , דולרמליון  43  - של כברווח  תקופת הדוח סיימה את -)  צים-להלן  (מ"שירותי ספנות משולבים בעצים  .ב

ממכירת , הרווח של צים בתקופה המקבילה אשתקד כלל רווחי הון. בתקופה המקבילה אשתקד דולרמליון  94 -של כ
 .נטו, ן דולר מליו31 -אניות בסכום של כ

   
 לעומת הפסד של דולרמליון  89 - בהפסד של כתקופת הדוח סיימה את -)  טאואר-להלן (מ "סמיקונדקטור בע טאואר .ג

 . אשתקדבתקופה המקבילה  דולרמליון  103 -כ
 49 - של כהפסדחלק בח לעומת " מליון ש125 -חלקה של החברה בהפסדי טאואר הסתכם בתקופת הדוח בסכום של כ 

 ). לאחר הקטנת יתרת ההפרשה לירידת ערך ההשקעה בטאואר-אשתקד (ח בתקופה המקבילה אשתקד "מליון ש
 
, נטו, לעומת הכנסות חד פעמיות, ח" מליון ש36 -בסכום של כ, נטו, נכללו הכנסות חד פעמיות בתוצאות לתקופת הדוח .ד

 . ח בתקופה המקבילה אשתקד" מליון ש186 -של כ
 
ח " מליון ש61 -ח לעומת הוצאות של כ" מליון ש235 - בסכום של כבתקופת הדוח הסתכמו ,נטו, מוןהוצאות המי .ה

 הגידול בהוצאות נובע מהעליה בשיעור ריבית הלייבור לעומת התקופה המקבילה אשתקד .אשתקדבתקופה המקבילה 
 .ך סחיריםרידה בהכנסות מהשקעות בניירות עריליה בהיקף ההתחייבויות הפיננסיות וכן מומע

ח ברבעון " מליון ש327 -ח לעומת סך של כ" מליון ש164 -את הרבעון השני של תקופת הדוח סיימה החברה ברווח של כ
 .המקביל אשתקד

 
 :להלן הגורמים שהשפיעו על תוצאות החברה ברבעון השני של תקופת הדוח

 
 מליון דולר ברבעון המקביל 101 -רווח של כלעומת   מליון דולר92 - סיימה את הרבעון השני ברווח של כ-ל "כי .א

 .אשתקד
 
 . מליון דולר ברבעון המקביל אשתקד29 - מליון דולר לעומת רווח של כ22 - סיימה את הרבעון השני ברווח של כ-צים  .ב
 
 . ברבעון המקביל אשתקד47 - מליון דולר לעומת הפסד של כ44 -של כ סיימה את הרבעון השני בהפסד -טאואר  .ג
 
ח ברבעון " מליון ש15 -ח לעומת הוצאות של כ" מליון ש157 -הסתכמו ברבעון השני בסך של כ, נטו, הוצאות המימון .ד

 .המקביל אשתקד
 

הפסדים חד /מושפעות התוצאות הכספיות של החברה מתוצאות החברות המוחזקות שלה וכן מרווחים, כחברת השקעות
 .פעמיים

 
 

 שינויים בתיק ההשקעות
 
 694 -ל בתמורה כוללת של כ"מניות של כימהון ה 2.9% -רכשה החברה כ, 2005ופת הדוח וברבעון הרביעי של שנת בתק .א

יוחס הוא ח ו" מליון ש469 -כסך של  ברכישות מסתכם ב השווי המאזני שנוצרעל עודף עלות הרכישה . ח"מליון ש
 .ומוניטיןמיסים נדחים ,  מלאי,זכיון, לרכוש קבועבעיקר 

   
 -למדינה בתמורה לסכום כולל של כ) ן" בז-להלן (מ " הושלמה ובוצעה מכירת בתי זקוק לנפט בע2006בחודש פברואר  .ב

 :ח שנתקבלה באופן הבא" מליון ש677
 .ח אשר שולם על ידי המדינה" מליון ש579 -ן וסך של כ"ח אשר שולם כדיבידנד על ידי בז" מליון ש98 -סך של כ 
 .ן על שווי התמורה מהמכירה ולפיכך לא נוצר לחברה רווח הון"קעתה בבזהחברה העמידה את הש 

 
 .ראה בפרק על טאואר, הסכם רכישת ציוד והשקעה בטאוארבדבר  .ג
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 :להלן הסבר תמציתי על התוצאות הכספיות של החברות המוחזקות העיקריות
 

 מ "כימיקלים לישראל בע

 . מליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד197 -יון דולר לעומת רווח של כ מל189 -ל סיימה את תקופת הדוח ברווח של כ"כי

 מליון דולר בתקופה 1,484 - מליון דולר לעומת סך של כ1,564 -ל הסתכמו בתקופת הדוח בסכום של כ"מכירות קבוצת כי
בתקופת הדוח . 2005 אסטריס שנרכשה בנובמבר פעילותגידול זה נובע בעיקר בשל הכללת התוצאות של . המקבילה אשתקד

חלו עליות מחירים במרבית מגזרי הפעילות אשר קוזזו על ידי ירידה כמותית במכירות אשלג וכן גם במספר מוצרים 
 .אחרים

הירידה ברווח הגולמי . תקופה המקבילה אשתקד בהשוואה ל4.6% -ירידה של כ,  מליון דולר549 -הסתכם בכהרווח הגולמי 
עליית מחירי ובכלל זה  המכירה של אשלג וכן מגידול בעלויות של תשומות מרכזיות נובעת בעיקר מהירידה בכמויות

 . ועלויות הובלה יבשתיתחלק מחומרי הגלם ,האנרגיה

 מליון דולר מחברת הביטוח כפיצוי חלקי שנתקבל בעיקר בגין 16 - נכללה הכנסה של כברבעון הראשון של תקופת הדוח
 .הסכום נזקף לסעיף עלות המכר. 2004 בסדום שהיו בסוף שנת אובדן רווחים בעקבות נזקי השיטפון

נמשך מעבר למקובל , 2006על מחיר האשלג במסגרת ההסכם השנתי לשנת , המשא ומתן בין יצרני האשלג ללקוחות הסינים
 את החלטה של צרכני אשלג אחרים להמתין לראות, כן-כמו. התמשכות זו הביאה לעצירת משלוחים לסין. בשנים קודמות
 הביאו להקטנה משמעותית  והחורף הארוך באירופההחולשה הנמשכת בשוק הברזילאי, מ עם הסינים''תוצאות המו

גדולים מספר יצרני אשלג השפעות אלה הביאו  . במלאי האשלגבמקביל גידול ל ו2006במכירות האשלג מתחילת שנת 
 ,2006בחודש יולי  ,לאחר תאריך המאזן. ור למכירות על מנת להתאים את הייצ,הודיע על הקטנת ייצור במפעלים שלהםל

תוך עליית , 2006לאספקת אשלג ללקוחות הסינים ליתרת שנת , ניהםיל ב"וכי, נקשרו עסקאות מכר בין מספר יצרני אשלג
ל  על הסכם עם הלקוח העיקרי שלה בהודו למכירת אשלג לתקופה עד אפריל " חתמה כי2006 בחודש אוגוסט .מחירים

 . ברמת המחירים שהיתה בהסכם הקודם,2007

ברום מחירי המכירה של . ההתאוששות בשוק האלקטרוניקה הביאה לגידול בביקושים למעכבי בעירה לעומת אשתקד
מחירי המכירה של הכימיקלים במיוחד יש לציין כי  .תקופה המקבילה אשתקדבהשוואה לורבים מתרכובותיו עלו 

 .ניכר לעומת התקופה המקבילה אשתקדהמשמשים לקידוחי נפט עלו בשיעור 

הפיחות בשער  .מושפעת מהתגברות התחרות בחלק משווקי היעד וכן מהשפעת שער החליפיןל מוצרי תכלית "כיפעילות 
החליפין הממוצע של האירו לעומת הדולר בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד סייע להגברת כושר התחרות בחלק של 

 .הפעילות היצרנית באירופה

 . ל מטלורגיה"השפיעו לרעה על רווחיות כיבחלק מהשווקים דול בעלויות מחירי האנרגיה וקיטון בביקושים למגנזיום גי
 . שהשפיעו על עלויות הייצור גם במגזרים אחריםחלק מחומרי הגלם עליות בוכן יש לציין את העליות במחירי האנרגיה 

 מליון דולר בתקופה 1-של כ, נטו,  דולר לעומת הכנסות מימון מליון19 -הסתכמו בסכום של כ, נטו, הוצאות המימון
בנוסף הושפעו .  מליון דולר14 -ל הכנסות מהפרשי שער בסך של כ"בתקופה המקבילה אשתקד נוצרו לכי. המקבילה אשתקד

צעת  נטו ומעליה בשיעור הריבית הדולרית הממוממוצעת של ההתחייבויות הפיננסיותהוצאות המימון מעליה ביתרה ה
 .לתקופה

 מליון דולר בתקופה המקבילה 87- מליון דולר לעומת סך של כ63-הוצאות המיסים הסתכמו בתקופת הדוח בסכום של כ
 .31% - ל34% -הירידה נובעת בין היתר מהורדת שיעורי המס  השוטף  מ. אשתקד

 מליון דולר 101 -ולר לעומת סך של כ מליון ד92 -ל בסכום של כ"ברבעון השני של תקופת הדוח הסתכם הרווח הנקי של כי
 . ברבעון המקביל אשתקד

 מליון דולר ברבעון 774 - מליון דולר לעומת סך של כ847 -ל ברבעון השני של תקופת הדוח הסתכמו בכ"מכירת קבוצת כי
גזרי ת אסטריס ועליות מחירים במרבית מוהגידול נובע בעיקר בשל הכללת מכיר. 9% -גידול של כ. המקביל אשתקד

 .הפעילות

 עליות במחירי האנרגיה ועליה במחירי חלק מחומרי הגלם גרמו לירידה ברווח , ברבעון השניהקיטון במכירות מגזר הדשנים
 .רבעון המקביל אשתקדהשוואה ל ב5.7% -הגולמי בשיעור של כ
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 מ "בעשירותי ספנות משולבים צים 

 . אשתקדבתקופה המקבילה  דולר מיליון 94 - של כרווחלעומת , ולרד מיליון 43 - ברווח של כתקופת הדוחצים סיימה את 
 . מליון דולר31 -ממכירת אניות בסכום של כ, נטו, רווח הון, אשתקד כלל הרווח

 :להלן נתונים עיקריים מתוך דוחות רווח והפסד של צים
 

 
 שישה חודשים שנסתיימו

  ביוני30ביום 
 שלושה חודשים שנסתיימו

  ביוני30ביום 

 2006 2005 2006 2005 

 מליוני דולר מליוני דולר מליוני דולר מליוני דולר 
     

 735 722  1,392  1,397 הכנסות מהפלגות ומשירותים נלווים
 653 647  1,220  1,248 הוצאות תפעוליות ועלות השירותים

 18 18  35 35 פחת
 64 57  138 114 רווח גולמי

 26 26  50 52 הוצאות הנהלה וכלליות
 38 31  87 62 רווח תפעולי

 11 9  38 15 הוצאות מיסים על ההכנסה
 - -  31 - נטו לאחר מס, רווח הון ממכירת אניות

 29 22  94 43 רווח נקי לתקופה
 

 :להלן נתונים עיקריים מתוך תזרים המזומנים של צים
 

 
 שישה חודשים שנסתיימו

  ביוני30ביום 
 שלושה חודשים שנסתיימו

  ביוני30ביום 

 2006 2005 2006 2005 

 מליוני דולר מליוני דולר מליוני דולר מליוני דולר 
     

 מזומנים שנבעו מפעילות שוטפת
 41  )14( 113  12  )ששימשו לפעילות שוטפת  (

 )55( )40( )90( )49( השקעות ורכוש קבוע, רכישת אניות
 8  13  122  18  השקעות ורכוש קבוע, תמורה ממכירת אניות

 )27( )41( )83( )52( מזומנים ששימשו לפעילות מימון
 

 :להלן נתונים עיקריים מתוך המאזן של צים
 

  ביוני30ליום  

 2006 2005 

 מליוני דולר מליוני דולר 
   

 643 627 היקף ההתחייבויות הפיננסיות
 304 343 סך הנכסים הכספיים

 458 548 הון עצמי
  1,638  1,669 סיםסך כל הנכ

 
 1,392 - מליון דולר לעומת סך של כ1,397 -בסכום של כ הכנסות צים מהפלגות ומשירותים נלווים הסתכמו בתקופת הדוח

 .מליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד
הגידול במחזור ההכנסות נובע בעיקרו מעליה בהכנסות מדמי השהייה והכנסות חברות הבת שקוזזו בחלקם מירידה 

 .בהכנסות מדמי הובלה
ה ירידה קלה במחיר  לעומת התקופה המקבילה אשתקד וכן חל2.9% -בתקופת הדוח חלה ירידה בכמות המובלת בכ

 .ההובלה הממוצע בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד

קופה התלעומת , 49% -של כממוצע ההוצאות התפעוליות ועלות השירותים גדלו בעיקר בשל עליה במחירי הדלק בשיעור 
 . אשתקדההמקביל
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 )המשך(מ "בעשירותי ספנות משולבים צים 

 - מליון דולר לעומת סך של כ722 -ברבעון השני של תקופת הדוח הסתכם מחזור ההכנסות מהפלגות ושירותים נלווים בכ
ידה בכמות  במחיר ההובלה הממוצע ויר1.5% -הירידה נובעת בשל ירידה של כ.  מליון דולר ברבעון המקביל אשתקד735

 . שקוזזה בחלקה מעליה בהכנסות מדמי השהייה ומהכנסות חברות הבתבהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, המובלת

 . בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד41% -במחירי הדלק  חלה עליה  ממוצעת של כ

 1,034 -בהשוואה לכ,  בהתאמה אלפי מכולות518 - אלפי מכולות וכ1,004 -בתקופת הדוח וברבעון השני הובלו על ידי צים כ
 אשתקד,  אלפי מכולות בהתאמה546 -אלפי מכולות וכ

 הצטיידות צים

 אניות מכולה בנות 5 - כל אחת ובTEU 8,200 אניות מכולה בנות 4 -התקשרה צים בחוזים להצטיידות ב, בתקופת הדוח •
10,000 TEUהאניות אמורות להימסר לצים . ר מליארד דול1.2 -העלות הכוללת של הרכישה מסתכמת בכ.  כל אחת

 .2009-2010במהלך השנים 

 כל אחת לתקופה של TEU 4,250 אניות מכולה בנות 6לחכירת ' עם צד גהתקשרה צים בהסכמים , תקופת הדוחמהלך ב •
 . מליון דולר600 -העלות הכוללת של דמי החכירה מסתכמת בכ. 2008 ואמורות להימסר לצים החל משנת  שנה12

כל אחת שהוזמנו בשנת  TEU 6,350 אניות בנות 4ך המאזן אישר דירקטוריון צים הסכם להחכרתן של לאחר תארי •
 2 - אניות הינן בבעלות ו2.  שנים מיום מסירת האניות לצים עם גמר בנייתן5לתקופה של ' לצד ג,  וטרם נבנו2004

כרתן צפויות להתבצע במחצית הראשונה של מסירת האניות לצים והח.  שנים10 -ל) מבעלי עניין(אניות מוחכרות לצים 
 54 - האניות מסתכמת בכ4התמורה השנתית בשנת החכרה מלאה לגבי כל . 2009 ובמחצית הראשונה של 2008שנת 

 מליון 12 -צפוי להיות כ, אניות שיוחכרוכלל הבשנת החכרה מלאה לגבי , לפני מס, הרווח השנתי לצים. מליון דולר
 . דולר

 
 

 מ "דקטור בעטאואר סמיקונ

 מליון דולר בתקופה המקבילה 103 -לעומת הפסד של כ,  מליון דולר89 -טאואר סיימה את תקופת הדוח בהפסד של כ
 .הירידה בהפסד נובעת בשל גידול במחזור המכירות. אשתקד

 בתקופה  מליון דולר42 - מליון דולר לעומת סכום של כ80 -בתקופת הדוח הסתכמו המכירות של טאואר בסכום של כ
ברבעון השני של תקופת . 90% -גידול של כ, ) מליון דולר שהתקבלו בהקשר להסכם טכנולוגי8בניטרול (ד המקבילה אשתק

 .132% - גידול של כ- מליון דולר ברבעון המקביל אשתקד 19 - מליון דולר לעומת כ45 -הדוח הסתכמו המכירות לכ
. תקופה המקבילה אשתקד מליון דולר ב122 -לעומת סך של כיון דולר  מל126 - בכוהסתכמבתקופת הדוח עלות המכירות 

 .על אף הגידול במכירות וזאת עקב צעדי התייעלות שננקטו,  בלבד3% - של כגידול
 
 מליון דולר 30חתמו טאואר והבנקים על תיקון להסכמי האשראי ולפיו יעמידו הבנקים מימון של עד , 2005בחודש יולי  .1

 .כן עודכנו אמות המידה הפיננסיות. י טאואר ממשקיעים"כום דומה עבכפוף לגיוס ס
ק "אביב ובנאסד-שפרסמה בבורסה לניירות ערך בתל) בדרך של זכויות(על פי תשקיף ,  גייסה טאואר2006בחודש ינואר 

 .  מליון דולר באגרות חוב הניתנות להמרה למניות של טאואר48.2 -סכום של כ, ב"בארה
 דולר קרן של אגרת חוב 1.1נות להמרה למניות רגילות של טאואר בשיעור של מניה רגילה אחת לכל אגרות החוב נית

 .2012לפירעון בתשלום אחד קרן וריבית בשנת ) כפוף להתאמות מסוימות(
 . מליון דולר באגרות החוב 20החברה השקיעה סכום של 

 .ה של טאואר למניותאגרות חוב להמר. נ. מליון דולר ע15.5 -בתקופת הדוח הומרו כ
 
לפיו תשלומי קרן בסך של , חתמה טאואר על תיקון נוסף להסכמי האשראי עם הבנקים המלווים, 2006בחודש מאי  .2

 .2007יידחו ליולי , 2007 ליוני 2006שהיו אמורים להיפרע בין אוקטובר ,  מליון דולר מתוך החוב לטווח ארוך100
 
נקים המלווים על מזכר הבנות לשינוי המבנה של חובות טאואר לזמן ארוך לבנקים  חתמו טאואר והב2006בחודש מאי  .3

 :לפי מזכר זה.  מליון דולר527בסך של 

 ימי 10 - מליון מניות של טאואר לפי נוסחה המתבססת על מחיר המניה הממוצע ב52 - מהחוב יומר לכ30% .א
 .המסחר שקדמו למועד החתימה על מזכר ההבנות

 .בית על החוב לזמן ארוך יוקטןשיעור הרי .ב

 . 2009ספטמבר ללמועד שלא יקדם  2007תחילת מועד החזר תשלומי הקרן יידחה מיולי  .ג
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 )המשך(מ "טאואר סמיקונדקטור בע

 מליון דולר וכן לחתימה על הסכם 100תנאי מזכר ההבנות כפופים להתחייבות מהחברה לישראל להשקיע סך של  
 .מחייב עם הבנקים

,  מליון מניות טאואר66 - מליון דולר בטאואר תמורת כ100התחייבה החברה לישראל להשקיע סך של ,  זהבהקשר
השקעת החברה לישראל כפופה לתנאים מסוימים . בהסתמך על אותו מחיר בסיס לפיו יונפקו מניות טאואר לבנקים

 .המוגדרים בהסכמים
 
חתמו טאואר והחברה לישראל  על הסכם לפיו , האפשרי בהקדם FAB2על מנת לתמוך בתוכנית ההצטיידות של  .4

 : מליון דולר בהתאם לתנאים כדלקמן100 -החברה לישראל תזמין ציוד בהתאם לתוכנית ההצטיידות בסכום של עד כ

 .החברה לישראל רשאית למכור לטאואר את הציוד במחיר עלות כולל הוצאות  .א

 100וד במחיר עלות כולל הוצאות בכפוף לכך שתגייס הון של טאואר רשאית לרכוש מהחברה לישראל את הצי .ב
 .מליון דולר

 .תהא טאואר הבעלים של הציוד, י החברה לישראל"עם מכירת הציוד לטאואר ע .ג

תהא החברה לישראל רשאית למכרו לצד , הציוד לא יימכר לטאואר,  חודשים לאחר חתימת ההסכם5 בתום אם .ד
 .שראל את ההפרש בין עלות הרכישה לתמורה מהמכירהשלישי וטאואר תשלם לחברה לי

. וא מוצג בסעיף השקעות בחברות מוחזקותה מליון דולר בציוד ו19 -לתאריך המאזן השקיעה החברה סך של כ .ה
 . מליון דולר11 -לאחר תאריך המאזן השקיעה החברה סכום נוסף של כ

 .ההסכם מותנה בתנאים מסוימים המוגדרים בהסכם
 

 מליון 31 -סכום של כ, על פי תשקיף שפרסמה לציבור בבורסה לניירות ערך בתל אביב, גייסה טאואר, 2006 יוני בחודש .5
היחידה כוללת אגרות חוב להמרה ביחד . ח ליחידה" ש1,785 יחידות במחיר של 78,000במסגרת ההנפקה נמכרו . דולר

חוב אינן נושאות תשלומי ריבית  שוטפים ויעמדו לפרעון אגרות ה.  סוגי אופציות למניות2 -עם אופציות לאגרות חוב ו
אגרות החוב ניתנות להמרה למניות . צמוד למדד המחירים לצרכן, 37% בפרמיה של 2011בתשלום אחד בחודש דצמבר 

 ).כפוף להתאמות מסוימות(ח קרן של אגרות חוב " ש8.4רגילות של טאואר בשיעור של מניה רגילה אחת לכל 
 
טאואר . 2005 בדצמבר 31 שהסתיים ביום FAB2 -קיבלה טאואר כתב אישור למענק השקעה ל, 2000צמבר בחודש ד .6

התכנית . 2006 בינואר  1  שתחל ביום FAB2 -מנהלת דיונים עם מרכז ההשקעות לקבלת אישור לתכנית הרחבה ל
 .אישור כאמורהנהלת טאואר אינה יכולה להעריך אם ומתי יתקבל כתב . 2005דש אפריל והוגשה בח

 
 

 מקורות המימון של החברה וחברות המטה

 ביוני 30ליום )  חברות המטה-להלן (היקף ההתחייבויות הפיננסיות של החברה וחברות המטה שבבעלות ובשליטה מלאה 
 .ח" מליון ש2,857 -כהסתכמו לסך של  2006

הסכומים . ח" מליון ש1,515 -ום של כהשקעות באמצעים נזילים של החברה וחברות המטה הסתכמו ליום המאזן בסכ
באגרות חוב , באגרות חוב דולריות לתקופות בינוניות, מושקעים ברובם בפיקדונות ובמלוות ממשלתיים שקליים לזמן קצר

 . מדד ובמניות סחירותותקונצרניות צמוד

 .2012ם שווים החל משנת  תשלומים שנתיי3 - מליון דולר לפירעון ב100בתקופת הדוח קיבלה החברה הלוואה בסך של 

 .  מליון דולר85חברות מטה פרעו בפירעון מוקדם הלוואות לזמן ארוך בסך של 

 .ח צמודת מדד להתחייבות דולרית" מליון ש152 להחלפת התחייבות בסך של  - SWAPת החברה התקשרה בעסק

.  אגרות חוב למשקיעים מוסדייםח בדרך של הנפקה פרטית של" מליון ש650גייסה החברה סך של לאחר תאריך המאזן 
 ונושאות ריבית שנתית 2011 תשלומים שנתיים שווים החל משנת 4 -אגרות החוב צמודות למדד המחירים לצרכן לפירעון ב

 .AAידי מעלות החברה הישראלית לדירוג ניירות ערך בדירוג -אגרות החוב דורגו על. 5.35%של 
 
 

  ודרך ניהולםסיכוני שוקחשיפה ל
 

 .2005ת הדוח לא חל שינוי מהותי מאוד לעומת המתואר בדוח הדירקטוריון לשנת בתקופ
 
 

 עדכון לגבי תיאור עסקי התאגיד
 

 .2005בתקופת הדוח לא חל שינוי מהותי לעומת המתואר בדוח התקופתי לשנת 
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 אירועים שונים בתקופת הדוח ולאחריה
 
 . בחברהית מונתה אירית איזקסון לדירקטור2006בחודש ינואר  .1

 .נטו, ח" מליון ש238 - חילקה החברה דיבידנד בסך של כ2006 באפריל 14ביום  .2

 .ל החברה" חדל מר גלעד שביט לכהן כמשנה למנכ2006בחודש מאי  .3

 .ל החברה" מונה מר ניר גלעד למשנה למנכ2006בחודש מאי  .4

 -להלן (דים ונושאי משרה בדרך של הקצאת מניות אישר דירקטוריון החברה תכנית לתגמול עוב, 2006 במרס 27ביום  .5
 מניות ולנושאי משרה של החברה ועובדים בחברה בת הוקצו 1,860ל החברה "בהתאם לתכנית הוקצו למנכ). התכנית

 . מניות2,510
במסלול הפירותי , והתקנות מכוחן) נוסח חדש( לפקודת מס הכנסה 102פ סעיף "המניות הוקצו ללא תמורה לנאמן ע 
 . טרם נתקבל אישור פקיד השומה לתכנית.  חודשים מיום ההקצאה12הן חסומות למשך ו

כי עסקאות , לאור המאפיינים היחודיים של ענף הספנות, החליט דירקטוריון צים הראשון של תקופת הדוח ןברבעו .6
יגות וזאת בכפוף למספר חכירת אוניות מבעלי ענין לתקופות שאינן עולות על חמש שנים תיחשבנה כעסקאות שאינן חר

 .מגבלות באשר למספר האוניות המוחכרות לתקופות קצרות מבעלי עניין ולהתחייבויות הכספיות בקשר לכך
ליום . תחשב לעסקה חריגה, כל עסקת חכירה לתקופה קצרה עם בעל עניין אשר תעשה תוך חריגה מהמגבלות שנקבעו 

 .עומדת צים במגבלות שנקבעו, 2006   ביוני30

נשוא עסקת . בין צים לבין בעלי עניין בחברה)  עסקת המסגרת-להלן (בנוסף הוחלט לאשר הסכם לשיתוף פעולה  
החל ממועד אישורו על ,  שנים כל אחת4 תקופות בנות 3-המסגרת הינו הסכם לשיתוף פעולה בין צים לבין בעל עניין ל

 שנים יובא לאישור על פי דין 4ל תקופה בת המשך הסכם שיתוף הפעולה בתום כ. ידי האסיפה הכללית של צים
מבחנים ואמות מידה אשר נועדו להבטיח , עסקת המסגרת כוללת שורה של מגבלות. במוסדות צים והחברה לישראל

הוגנות ושקיפות של כל עסקה אשר תבוצע מכוחה של עסקת המסגרת ותאפשר לועדות , מידתיות, את נאותות
 במאי 11ביום .  והחברה לישראל לבחון את עמידתה של כל עסקה בתנאים כאמורהביקורת ולדירקטוריונים של צים

 . אישרו האסיפות הכלליות של צים והחברה לישראל את הסכם שיתוף הפעולה לתקופה הראשונה2006

, את ההחלטה הקודמת לבטל את התביעה נגד טאואר, בתקופת הדוח אשרר בית הדין לערעורים בארצות הברית .7
שהתקבלה בבית , ביניהם החברה, שותפים אסטרטגיים ומשקיעים עיקריים מסוימים, ים מסוימים שלהדירקטור

 . 2003בגין תביעה מיולי , 2004המשפט של המחוז הדרומי בניו יורק באוגוסט 

 .ראה בפרק על טאואר, בטאוארוההשקעה בדבר הסכמי המימון  .8

 .ראה בפרק על צים, טיידות צים באניותצבדבר ה .9

בעקבות )  פז-להלן (מ "לאחר תאריך המאזן החליט דירקטוריון החברה לבחון אפשרות השקעה בפז חברת נפט בע .10
 .החברה ממשיכה לנהל משא ומתן על פי החלטה זו. פז במכרז לרכישת בית זיקוק אשדודזכייתה של 

מה שהביא לשיבושים בפעילות של חלק החלה פעילות לחימה בצפון הארץ , 2006בחודש יולי , לאחר תאריך המאזן .11
 .בדן הכנסהו וא,ישירות ועקיפות, מהחברות וגרם להוצאות נוספות

לפעילות הלחימה לא היתה השפעה מהותית על תוצאות הפעילות ומצבה הכספי של , החברהלהערכת הנהלת  
 .הקבוצה

 

על עבודתם , ל"בארץ ובחו, וחברות הקבוצהדירקטוריון החברה מביע את הערכתו לציבור העובדים והמנהלים של החברה 
 .המסורה ותרומתם לקידום עסקיה של הקבוצה

 
 
 
 
 
 

__________________         __________________ 

 יוסי רוזן                                                                                 עידן עופר

 מנהל כללי                                                                                 ר הדירקטוריון "      יו
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 , שותפויותהי פקודת "שותפות רשומה עפ, סומך חייקין

  KPMG International -השראלית ב החברה הנה
 .קואופרטיב רשום בשוויץ

  

 

 סומך חייקין
 03   684  8000 טלפון KPMGמגדל המילניום 
 03   684  8444 פקס 609תא דואר , 17רחוב הארבעה 

 www.kpmg.co.il אינטרנט 61006תל אביב 

 
 לכבוד

 הדירקטוריון של 
  מוגבלןבערבוהחברה לישראל 

 
 
 

 2006 ביוני 30 ליום )בלתי מבוקרים(ביניים מאוחדים  כספיים סקירת דוחות: הנדון
 

 דוחות ואת 2006 ביוני 30 מוגבל ליום ןבערבו הביניים המאוחד של החברה לישראל סקרנו את מאזן, לבקשתכם
 ות על תזרימי המזומנים לתקופים המאוחדות על השינויים בהון העצמי והדוחותהדוח, יםהרווח וההפסד המאוחד

 . באותו תאריךושלושה חודשים שנסתיימשישה חודשים ו של

 קריאת הדוחות ,הנהלים כללו בין השאר. על ידי לשכת רואי חשבון בישראלסקירתנו נערכה בהתאם לנהלים שנקבעו 
קריאת פרוטוקולים של אסיפות בעלי המניות ושל ישיבות הדירקטוריון וועדותיו ועריכת בירורים עם , ל"הכספיים הנ

 .ינים הכספיים והחשבונאייםיהאחראים לענ

אשר , ימותיוחות כספיים ביניים של חברות מאוחדות מסוהומצאו לנו דוחות של רואי חשבון אחרים בדבר סקירת ד
 - מהוות כוהכנסותיהן, במאזן הביניים המאוחד מכלל הנכסים הכלולים 4.2% - מהווים כ2006 ביוני 30נכסיהן ליום 

שלושה שישה חודשים ו של ות לתקופיםרווח וההפסד המאוחדה ותמכלל ההכנסות הכלולות בדוח 4.4% -וכ 4.7%
הנתונים המתייחסים לשווי המאזני של ההשקעות בחברות , כמו כן .בהתאמה,  באותו תאריךוסתיימחודשים שנ

ידי רואי - על דוחות כספיים ביניים שחלקם נסקרו עלמבוססים, רה בתוצאות של חברות אלוכלולות ולחלקה של החב
 .חשבון אחרים

אין אנו , תקני ביקורת מקובליםל התאםבמאחר שהסקירה שנערכה היא מצומצמת בהיקפה ואינה מהווה בדיקה 
 .מחווים דעה על דוחות הביניים המאוחדים

שיש צורך , לא בא לידיעתנו דבר המצביע על כך, לרבות עיון בדוחות רואי חשבון אחרים כאמור לעיל, בבצוע סקירתנו
, שבונאות מקובליםחשב כדוחות הערוכים בהתאם לכללי חיכדי שיוכלו לה, בשינויים מהותיים בדוחות האמורים

 .1970 -ל "התש, )דוחות תקופתיים ומידיים(של תקנות ניירות ערך ' ובהתאם להוראות פרק ד
 
 
 

 , בכבוד רב
 

 סומך חייקין
 רואי חשבון
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2006 ביוני 30  מאוחד ליוםמאזן  
 
 
  בדצמבר31  ביוני30 

 2006 2005 2005 

 סכומים מדווחים סכומים מדווחים סכומים מדווחים 

 מבוקר בלתי מבוקר 

 ח"מליוני ש ח"מליוני ש ח"מליוני ש 
    
 

    ף שוטרכוש
    
  1,323  1,129  821 ם ושווי מזומניםניוממז
  2,206  1,396  2,367  ערך סחיריםותירני
  376 516  390 רצ קמןז לתואוווהל ותנודקפ

  3,448  3,152  3,166 ותוחלק
  739  729  945 ה חובתרותי ויםיבחי
  3,042  2,472  3,365 אימל

 11,054  9,394  11,134  
    

    ארוך זמןובה ליתרות חולוואות ה, ותקעהש
    
  887  863  165  בחברות מוחזקות ותקעהש
  26  25  26  בחברות אחרותותקעהש
  161  194  204 לזמן ארוךה ובח תרויתאות וווהל, ותנודקפ

  26  74  27 מסים נדחים
  133  150  133  שאינו שוטףמלאי

 555  1,306  1,233  
    

  12,271  11,808  12,187 רכוש קבוע
    
  1,189  788  1,343 דחותנ ותוהוצא ר אחושרכ
    

  -  59  - נכסים מיוחסים לפעילות מופסקת
    
    

 25,139  23,355  25,827  
 
 
 
 
 
 
 

     

 אבישר פז
 ל כספים"סמנכ

 יוסי רוזן 
 ללי כהלנמ

 פרעון דיע 
  הדירקטוריוןר"יו

 
 

 2006 באוגוסט 24:  תאריך אישור הדוחות הכספיים
 
 
 
 
 
 
 .י נפרד מהםת בלק הכספיים מהווים חלוחותד לםריואבה
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 2006 ביוני 30  מאוחד ליוםמאזן
 
 
  בדצמבר31  ביוני30 

 2006 2005 2005 

 סכומים מדווחים סכומים מדווחים ים מדווחיםסכומ 

 מבוקר בלתי מבוקר 

 ח"מליוני ש ח"מליוני ש ח"מליוני ש 
    
 

    התחייבויות שוטפות
    
  1,748  1,983  1,940 ם ומנותני אשראי אחריםיקאיבנ םיגיד מתאיראאש
  2,222  1,889  2,060 םיתותני שרונלים וקפסויות ליבחיהת
  2,396  2,262 2,040 יתרות זכותום איזכ
 6,040  6,134  6,366  
    

    התחייבויות לזמן ארוך
    
  5,362  6,064  4,870 ולאחרים םייא בנקםדיילתאג תובויחייהת

  98  127  101 הפרשה לשיקום מכרות וסילוק פסולת
  2,224  205  2,199 בחות רואג
  1,652  1,796  1,751 ם דחינ יםסמ

 - - 1 אגרות חוב ניתנות להמרה במניות החברה
  1,271  1,207  1,218 ונט, דיעבמ-חסי עובדום י בשל סיתיבויויחתה
 10,140  9,399  10,607  
    

  8  22  - החברה אגרות חוב ניתנות להמרה במניות 
    
  3,448  3,099  3,493  המיעוטותויזכ
    

  -  41  - לות מופסקתהתחייבויות מיוחסות לפעי
    
  5,398  4,660  5,466 ימעצ ןהו
    
    
    
 25,139  23,355  25,827  
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 רווח והפסד מאוחד דוח
 
 

 םיודשחלשישה  
  ביוני30יימו ביום תסהש

 םיודשחלשלושה 
  ביוני30יימו ביום תסהש

 סתיימההש לשנה
  בדצמבר31 םביו

 2006 2005 2006 2005 2005 

 
סכומים 
 מדווחים

סכומים 
 מדווחים

סכומים 
 מדווחים

סכומים 
 מדווחים

סכומים 
 מדווחים

 מבוקר בלתי מבוקר בלתי מבוקר 
 ח"מליוני ש ח"מליוני ש ח"מליוני ש ח"מליוני ש ח"מליוני ש 
      

 
      הכנסות

  26,405   6,658   7,085   12,636   13,599  מהפלגות ומשרותים , ותכיר ממותנסהכ
  20,069   5,080   5,612   9,534   10,622  םירות והשההפלגות, רותמכי הותעל
  6,336   1,578   1,473   3,102   2,977  יולמ גוחרו
      

      הוצאות
  1,871   515   494   963   928  קוושינוע ושי, מכירה

   * 1,002   240   273   474   539  ותליהנהלה וכל
  136   33   39   68   78  נטו, תוחיפו רקחמ
  1,545   1,505   806   788   3,009  
  3,327  790  667   1,597  1,432  תת רגילוומפעולח רוו
      
 )237( )15( )157( )61( )235( נטו,  מימוןותצאהו

  125   65   42   289   37  נטו, ותרחא הכנסות
  3,215   840   552   1,825   1,234  נסהכ ההל עיםמס ינלפ וחרו
      
 )621(  )257( )150( )562( )353( נסהל ההכע יםמס
  2,594   583   402   1,263   881   על ההכנסהיםמס רחלא וחרו
      

 )80(   ***)24( )52(   ***)14( )98( נטו, חברות כלולות פסדיהבחלקה של הקבוצה 
 )929( )232( )186( )443( )399( ו נט,תוחדואמרות חבי וחובר יעוטק המחל
      

  1,585  327  164  806   384  רווח לפני השפעה מצטברת
 השפעה מצטברת לתחילת שנה 
  -  -  -  -   24    בגין שינוי שיטה חשבונאית

      
    *1,585   327  164   806   408  נקי לתקופה וחרו
      

 
  ח" ש ח"ש ח"ש ח"ש ח"ש מניהרווח ל

      
       רגילהמניהרווח בסיסי ל

   **218.11   **44.68 21.42 **  112.51 50.38 לפני השפעה מצטברת בגין שינוי שיטה חשבונאית
 - - - - 3.10 השפעה מצטברת בגין שינוי שיטה חשבונאית

 53.48 112.51 21.42 44.68 218.11 
       רגילהמניהמדולל לרווח 

   **215.65   **44.54 21.25   **111.40 50.00 לפני השפעה מצטברת בגין שינוי שיטה חשבונאית
 - - - - 3.09 השפעה מצטברת בגין שינוי שיטה חשבונאית

 53.09 111.40 21.25 44.54 215.65 
 
 
 .4.ב.1 ראה באור -הוצג מחדש  * 
 .2.ב.1 ראה באור -הוצג מחדש  **

 .סווג מחדש ***
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 על השינויים בהון העצמי דוח
 

 
 תומניון ה
 וןהות קרנו

 בעותונות המתאה
 וחותד םוגמתר

 של פייםסכ
  ותזקברות מוחח

 דיבידנד מוצע
 לאחר תאריך

 סך הכל עודפים המאזן

 
סכומים 
 מדווחים

 סכומים
 מדווחים

סכומים 
 מדווחים

סכומים 
 מדווחים

סכומים 
 מדווחים

 ח"מליוני ש ח"מליוני ש ח"מליוני ש ח"מליוני ש ח"שמליוני  
      

 
 םויימו ביתסים שהשדולשישה ח

      קרבומי  בלת- 2006 יוני 30
    *5,398   * 3,219  238  34   1,907     תקופהה לתיחות לתרתי

  408   408  -  -   - פהקולת קינ רווח
 )238(  -  )238( -   - דיבידנד ששולם

 )121(  -  -  )121(  - םייות כספחם דוורגתמות עובנות המתאה
  9   -  -  -   9 המרת אגרות חוב למניות

  10   -  -  -   10 מניות ואופציות שהונפקו לעובדים

  5,466   3,627  -  )87(  1,926 פהקו התףוות לסרתי
      

 םויימו ביתסים שהשדולשישה ח
      קרבומי  בלת- 2005 יוני 30
  3,612   1,947  220  )58(  1,503     תקופהה לתיחות לתרתי

  806   806  -  -   - פהקולת קינ רווח
 )220(  -  )220( -   - דיבידנד ששולם

  -  )75( 75  -   - דיבידנד מוצע לאחר תאריך המאזן
  79   -  -  79   - םייות כספחם דוורגתמות עובנות המתאה

  184   -  -  -   184 וב למניותהמרת אגרות ח
  199   -  -  -   199 מימוש אופציות

  4,660   2,678  75  21   1,886 פהקו התףוות לסרתי
      
 םויימו ביתסים שהשדוושה חלשל

      קרבומי  בלת- 2006 יוני 30
  5,492   3,463  -  107   1,922     תקופהה לתיחות לתרתי

  164   164  -  -   - פהקולת קינ רווח
 )194(  -  -  )194(  - םייות כספחם דוורגתמות עובנות המתאה

  2   -  -  -   2 המרת אגרות חוב למניות
  2   -  -  -   2 אופציות שהונפקו לעובדים

  5,466   3,627  -  )87(  1,926 פהקו התףוות לסרתי
      
 םויימו ביתסים שהשדוושה חלשל

      קרבומי  בלת- 2005 יוני 30
  4,075   2,426  -  )69(  1,718     תקופהה לתיחות לתרתי

  327   327  -  -   - פהקולת קינ רווח
  -  )75( 75  -   - דיבידנד מוצע לאחר תאריך המאזן

  90   -  -  90   - םייות כספחם דוורגתמות עובנות המתאה
  87   -  -  -   87 המרת אגרות חוב למניות

  81   -  -  -   81 מימוש אופציות
  4,660   2,678  75  21   1,886 פהקו התףוות לסרתי

      
 יום בהימית שהסנהשל

      רקוב מ- 2005 ברמדצ ב31
  3,612   1,947   220  )58(  1,503 לת השנהחירות לתית

   * 1,585    * 1,585   -  -   -   נקירווח
 )295( )75( )220( -   -  םששול דיבידנד

  -  )238(  238  -   -  דיבידנד מוצע לאחר תאריך המאזן
  92   -   -  92   -  כספייםת דוחו התאמות הנובעות מתרגום
  201   -   -  -   201 המרת אגרות חוב למניות

  199   -   -  -   199 מימוש אופציות
    * 4   -   -  -     * 4  אופציות שהונפקו לעובדים 

  5,398   3,219   238  34   1,907 ה השנףסולרות תי

 
 
 .4.ב.1 ראה באור -הוצג מחדש  * 



 מ"עבאל ר לישהברהח
 

 .י נפרד מהםת בלק הכספיים מהווים חלוחותד לםריואבה
 

13 

 םיומנז תזרימי המעלמאוחד  דוח
 
 

 םיודשחלשישה  
  ביוני30יימו ביום תסהש

 םיודשחלשלושה 
  ביוני30יימו ביום תסהש

 סתיימההלשנה ש
  בדצמבר31 םביו

 2006 2005 2006 2005 2005 

 
סכומים 
 מדווחים

סכומים 
 מדווחים

סכומים 
 מדווחים

סכומים 
 מדווחים

 סכומים 
 מדווחים

 מבוקר בלתי מבוקר בלתי מבוקר 
 ח"מליוני ש ח"מליוני ש ח"מליוני ש ח"מליוני ש ח"מליוני ש 
      

 
      ת שוטפתוליע מפניםמ מזוימירתז

  * 1,585   327  164  806   408  ינקרווח 
 תלהציג אשות כדי  הדרוותמהתא

  1,751   383  171  720   295  )א (תוטפות שפעילמומנים זמה י  תזרימ
      
 3,336   710  335  1,526   703  תפשוט ותל מפעיועבטו שננ יםמנזומ

      
       השקעהתוליעפלמנים ימי מזורתז

 )156( )13( )284( )26(  )652( ותחרוא בחברות מוחזקות השקעות
 )1,264( )408( )326( )748(  )533( חר אושרכ ועבוקכוש רת רכיש

 )155( )4( )4( )40( )6( ך  ארוזמןלות אוולה ןתמ
 )1,283(  27  254 )59( )218( נטו, ניירות ערך סחירים) רכישת(מכירת 

  34   4  3  13   14  עווש קבכר ןיגקעה בענק השמ
  604   43  62  546   88  חר אושרכו ממימוש רכוש קבועה תמור

  42   10  9  21   19   ךזמן ארולאות והלוגביית 
  271  )254( )112( )355( )39( נטו, השקעות לזמן קצר

  75   -  1  2   580  ת וחראמוחזקות וממימוש השקעות בחברות ה תמור
 )1,286(  -  -  -   -  )ב(רכישת חברות שאוחדו לראשונה 

 )3,118( )595( )397( )646(  )747( עהקשהות ילפעלשו מישש ם נטומניומז
      

      ןת מימולוים לפעי מזומנמיירתז
  203   81  20  199   93  מימוש אופציות בחברה ובחברה מאוחדת

 )295( )220( )238( )220(  )238( דיבידנד ששולם
 )219( )77( )193( )77(  )199( תודמאוחת ור בחביעוטלם למששוד ידנדיב

  5,281   345  183  1,769   824  הנפקת אגרות חוב וקבלת הלוואות לזמן ארוך
 )4,763( )1,066( )305( )2,404( )1,057( ון התחייבויות לזמן ארוךעפר

 )389( )354( 62 )301(  152  וטנ, רצקזמן ת לאוהלוו) פרעון(קבלת 
      

 )182( )1,291( )471( )1,034(  )425( ימוןמ תוליע לפימשושש  נטוםנימזומ
      
 ם יזומנמות יתר ןבגיום גתר שירפה

  70  53  )47(  66  ) 33( תיומוונקות אוטזוח מותידח  בי
 106 )1,123( )580( )88( )502( במזומנים ושווי מזומנים ) ירידה(עליה 

 1,217  2,252  1,401   1,217   1,323   לתחילת התקופהםיומנזווי משו םינמו מזתרית
      
 1,323  1,129  821   1,129   821   לסוף התקופהםנימזומ זומנים ושווי מתרית
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 )המשך(ם יומנז תזרימי המעלמאוחד  דוח
 
 

 םיודשחלשישה  
  ביוני30יימו ביום תסהש

 םיודשחלשלושה 
 ביוני 30יימו ביום תסהש

 סתיימההלשנה ש
  בדצמבר31 םביו

 2006 2005 2006 2005 2005 

 
סכומים 
 מדווחים

סכומים 
 מדווחים

סכומים 
 מדווחים

סכומים 
 מדווחים

 סכומים 
 מדווחים

 מבוקר בלתי מבוקר בלתי מבוקר 
 ח"מליוני ש ח"מליוני ש ח"מליוני ש ח"מליוני ש ח"מליוני ש 
      

 
  י להציג את תזרימי המזומניםהתאמות הדרושות כד .א

      - שוטפתפעילותמ  
      

      :הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים
      

 ,נטו,   כלולותבתוצאות של חברותחלק הקבוצה 
  130     **53  69   ** 46   225    בניכוי דיבידנד

  929   232  186   443   399  נטו, לק המיעוט ברווחי חברות מאוחדותח
  1,221   271  283   534   569  פחת והפחתות
  125   122  )32(  259  15  נטו, מיסים נדחים

 )313( )73( )28( )298( )19( נטו, רווחי הון
 שחיקת הלוואות שניתנו לזמן קצר ולזמן ארוך

 )52( )3( 29  )11(  13  נטו, ניירות ערך סחירים ערך  ועליית 
 קת הלוואות שנתקבלו והתחייבויות לזמן קצרשחי

  4  )11( 24  )19(  10  נטו, ולזמן ארוך  
 בהתחייבות בשל סיום ) קיטון(גידול 

  47  )26( 28  )15( )41( נטו, מעביד-יחסי עובד  
   *4  -  14  -   22  הוצאות בגין מניות ואופציות שהונפקו לעובדים

  -  -  -  -  )24( חשבונאיתהשפעה מצטברת של שינוי שיטה 

  1,169   939   573  565   2,095  
      :שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות

      
 )161( )249( )178( )193(  23   בלקוחות ובחייבים ויתרות חובה)גידול(קיטון 
 )404(  11  34  )142( )393( במלאי) גידול(קיטון 
 )216(  123  )167( )2( )203( נטו,  נסתיימובהפלגות שטרם) קיטון(גידול 
  461  )69( )91(  115  )303( בספקים ובזכאים שונים) קיטון(גידול 

 )24(  2  -   3   2 בהפרשה לשיקום מכרות וסילוק פסולת ) קיטון(גידול 

 )874( )219( )402( )182( )344( 

  295   720   171  383   1,751  

      שאוחדו לראשונהרכישת חברות  .ב
      

 )293(  -   -   -   -  )למעט מזומנים ושווי מזומנים(הון חוזר 
  19   -   -   -   -  השקעה בחברה כלולה שהפכה למאוחדת

 )1,018(  -   -   -   -  רכוש אחר ויתרות חובה לזמן ארוך, רכוש קבוע
  2   -   -   -   -  מיסים נדחים

  4   -   -   -   -  מן ארוךהתחייבויות לז

  -   -   -   -  )1,286( 

      פעולות שלא במזומן .ג
      

 -   56  -   56   -  תמורה ממימוש השקעות בחברות מוחזקות

 -   -  41   16   41  רכישת רכוש קבוע באשראי ספקים

 548  87  2  351   9  המרת אגרות חוב למניות בחברה ובחברה מאוחדת

 
 
 

 .4.ב.1 ראה באור -הוצג מחדש  *
 .סווג מחדש **
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 יתאומדיניות חשבונ לי דיווחכל - 1אור ב
 
 כללי .א

יכת עררך ומים כמתחייב לצושים המיבלנאיים המקוום החשבלילהכ יעל פו ערכנ ו אלנייםיב תחווד .1
חשבונאות  של המוסד הישראלי לתקינה ב14ופות הביניים בהתאם לתקן  לתקייםפכס ותחדו

 . 1970 -ל "התש, )דוחות תקופתיים מיידיים(לתקנות ניירות ערך ' ובהתאם להוראות פרק ד

 31 םליו באופן עקבי לדוחות הכספייםיים ת הכספונאית יושמו בדוחוחשבהות נידימה קרייע .2
 .להלן. פרט לאמור בסעיף ב, 2005 מברצבד

 ולתקופות של שישה חודשים 2006 ביוני 30ם  ליותונת מתומצת במתכה נערכולים אכספית וחדו .3
ם  יספיכת הובהקשר לדוח הלבדוחות אן ייע ליש. יךארו תבאותושלושה חודשים שהסתיימו 

 וונלר שים אאותו תאריך ולבאורבה מיי ולשנה שנסת2005בר מצד ב31נתיים של החברה ליום שה
 .הםליא

 
 יישום לראשונה של תקני חשבונאות חדשים .ב

בדבר הטיפול החשבונאי במוניטין ונכסים בלתי מוחשיים ברכישה ) מתוקן (20שבונאות מספר תקן ח .1
 של חברה מוחזקת

בדבר הטיפול ) מתוקן (20מיישמת החברה את תקן חשבונאות מספר , 2006 בינואר 1החל מיום 
המוסד של , ) התקן-להלן (החשבונאי במוניטין ובנכסים בלתי מוחשיים ברכישה של חברה מוחזקת 

התקן קובע את הטיפול החשבונאי לגבי מוניטין ונכסים בלתי . הישראלי לתקינה בחשבונאות
לרבות חברה תחת שליטה , מוחשיים ברכישה של חברה בת וחברה מוחזקת שאינה חברה בת

 .משותפת
ייחוס עודף עלות הרכישה : השינויים העיקריים שנקבעו בתקן ביחס לכללים המיושמים כיום הינם

; הניתנים לזיהוי,  השקעה בחברה מוחזקת גם לנכסים בלתי מוחשיים של החברה הנרכשתשל
הבחנה בין נכסים בלתי מוחשיים בעלי אורך חיים שימושיים מוגדר ונכסים בלתי מוחשיים בעלי 

הכרה מיידית במועד הרכישה כרווח בדוח רווח והפסד במוניטין שלילי ; אורך חיים בלתי מוגדר
;  לאחר קיזוז מנכסים בלתי מוחשיים ונכסים לא כספיים של החברה המוחזקתשנוצר ברכישה

; הפסקת הפחתה שיטתית של מוניטין חיובי ונכסים בלתי מוחשיים בעלי אורך חיים בלתי מוגדר
 .הבחנה בין מוניטין של חברה בת וחברה מוחזקת שאינה בת לעניין בחינת ירידת ערך

 8 -כח " מליון ש17 - הינם כ2006נואר  בי1 הופסקה ביום סכומי הפחתת המוניטין אשר הפחתתו
 ביוני 30 ביום ושלושה חודשים שנסתיימוחודשים שה ישל שבתקופות ח " מליון ש43 -וכח "מליון ש

 .בהתאמה, 2005 בדצמבר 31 ובשנה שנסתיימה ביום 2005

  בדבר רווח למניה21תקן חשבונאות מספר  .2

 -להלן  ("רווח למניה", 21את תקן חשבונאות מספר מת החברה  מייש2006 בינואר 1החל מיום 
 מחשבת החברה את, תקןבהתאם להוראות ה. של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות, )התקן

וכן את סכומי הרווח הבסיסי למניה לגבי רווח או , סכומי הרווח הבסיסי למניה לגבי רווח או הפסד
חושב על ידי מהרווח הבסיסי למניה . מניות הרגילותהמיוחס לבעלי ה, הפסד מפעולות נמשכות
בממוצע משוקלל של מספר המניות הרגילות , המיוחס לבעלי מניות רגילות, חלוקת רווח או הפסד

את הרווח או תאמה החברה לצורך חישוב הרווח המדולל למניה . הקיימות במחזור במהלך התקופה
 הממוצע המשוקלל של מספר המניות הקיימות ואת, המיוחס לבעלי המניות הרגילות, את ההפסד

 חלקה של החברה ברווחי .בגין ההשפעות של כל המניות הרגילות הפוטנציאליות המדללות, במחזור
חברות מוחזקות חושב לפי חלקה ברווח למניה של אותן חברות מוחזקות מוכפל במספר המניות 

 .שבידי החברה

ש מספרי ההשוואה של הרווח למניה המתייחסים הוצגו מחד, בהתאם להוראות המעבר של התקן
 5.23 - הרווח הבסיסי למניה בגידול בהשלכות יישום התקן לראשונה הסתכמו. לתקופות קודמות

 30סתיימו ביום נושלושה חודשים שחודשים שה י של שתקופות לח"ש 7.43 -וב ח" ש1.12 -ב, ח"ש
 4.12 - הרווח המדולל למניה בגידול ו,התאמהב, 2005 בדצמבר 31סתיימה ביום נ ולשנה ש2005ביוני 

 30סתיימו ביום נושלושה חודשים שחודשים שה י של שותתקופ לח"ש 4.97 -וב ח" ש0.98 -ב ,ח"ש
 כתוצאה מאופן הבאתם בחשבון של בהתאמה, 2005 בדצמבר 31סתיימה ביום נ ולשנה ש2005ביוני 

 .מניות רגילות פוטנציאליות מדללות

 גילוי והצגה:  בדבר מכשירים פיננסים22 מספר תקן חשבונאות .3

גילוי : מכשירים פיננסיים", 22 מיישמת החברה את תקן חשבונאות מספר 2006 בינואר 1החל מיום 
התקן קובע את כללי ההצגה של . של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות, ) התקן-להלן " (והצגה

 . ילוי הנאות הנדרש בגינםמכשירים פיננסיים בדוחות הכספיים ומפרט את הג
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 )המשך(ית אומדיניות חשבונ לי דיווחכל - 1אור ב
 
 )המשך(יישום לראשונה של תקני חשבונאות חדשים  .ב

 )המשך (גילוי והצגה:  בדבר מכשירים פיננסים22תקן חשבונאות מספר  .3

סיווג , להון עצמיקובע התקן את אופן הסיווג של מכשירים פיננסיים להתחייבות פיננסית ו, כמו כן
הפסדים ורווחים הקשורים להם והנסיבות בהן יש לקזז נכסים פיננסיים , דיבידנדים, ריבית

" הטיפול החשבונאי בהתחייבויות הניתנות להמרה", 53והתחייבויות פיננסיות ומבטל את גילוי דעת 
 ".הטיפול החשבונאי בכתבי אופציה", 48ואת גילוי דעת 

הפרשה להפסד הכלולה בדוחות הכספיים ליום , כמו כן. 'מכאן ולהבא' של אימוץ התקן נעשה בדרך
בגין הפסד צפוי עקב ירידה בשיעור החזקה כתוצאה ממימוש כתבי אופציה או , 2005 בדצמבר 31

בוטלה במועד תחילת התקן בסעיף השפעה , מהמרת התחייבויות ניתנות להמרה בחברות מוחזקות
מספרי ההשוואה המתייחסים לתקופות קודמות . י שיטה חשבונאיתמצטברת לתחילת שנה בגין שינו

 .לא הוצגו מחדש

 :השפעת היישום לראשונה של התקן הסתכמה בעיקר בהשפעות הבאות

ח והוצגו " מליון ש4 - הסתכמה לכ2006  בינואר1הוצאות הנפקה וגיוס הלוואות שיתרתן ליום  .א
 .ותבניכוי מסכום ההתחייבות אליהן ההוצאות מיוחס

ח בשל ביטול הפרשות להפסדים בגין ניירות ערך " מליון ש24 -גידול ברווח הנקי בסך של כ .ב
המירים בחברה מוחזקת אשר מוצגת בסעיף השפעה מצטברת לתחילת שנה בשל שינוי שיטה 

 .חשבונאית
  בדבר תשלום מבוסס מניות24תקן חשבונאות מספר  .4

" תשלום מבוסס מניות", 24את תקן חשבונאות מספר  מיישמת החברה 2006 בינואר 1החל מיום 
בהתאם להוראות התקן מכירה החברה . של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות, ) התקן-להלן (

כולל עסקאות עם עובדים או צדדים אחרים , בדוחות הכספיים בעסקאות תשלום מבוסס מניות
עסקאות תשלום מבוסס מניות שבהן . או בנכסים אחרים, במזומן, המסולקות במכשירים הוניים

 .מתקבלות סחורות או שירותים תמורת התשלום נרשמות לפי שוויין ההוגן

, 2005 במרס 15-התקן חל על הענקות שבוצעו לאחר ה, לגבי עסקאות המסולקות במכשירים הוניים
עסקאות באותו אופן התקן חל על שינויים שחלו בתנאי . 2006 בינואר 1אך טרם הבשילו עד ליום 

גם אם ההענקות שבגינן בוצעו , 2005 במרס 15-המסולקות במכשירים הוניים שבוצעו לאחר ה
 הוצגו מחדש הדוחות הכספיים לשנת 2006בדוחות הכספיים לשנת . השינויים היו לפני תאריך זה

 .כאמור,  על מנת לשקף בהם את זקיפת ההוצאה המתייחסת להענקות2005

נפרסת , 2006החל מהרבעון הראשון של שנת . 2005ובדיה בחודש מאי הנפיקה אופציות לעהחברה 
, ח" מליון ש6.6 -בסך כ, שטרם הובשלה, יתרת השווי ההוגן של המנה השלישית של האופציות

ח " מליון ש1.6 -וכח " מליון ש3.3 -מתוך זה סך של כ(לאורך יתרת תקופת ההבשלה של האופציות 
, כמו כן). בהתאמה, 2006 ביוני 30סתיימו ביום  חודשים שנחודשים ושלושהשה י של שותבתקופ

הוצג מחדש והקטין את , באשר למנה זו, 2005 במרס 15מידע השוואתי המתייחס לתקופות מיום 
 .ח" מליון ש4 - בסכום של כ2005הרווח לשנת 

 .ד.3ראה באור , באשר להשפעה על תוצאות הפעילות בתקופת הדוח של יישום התקן

  בדבר הכנסות25שבונאות מספר תקן ח .5

 -להלן " (הכנסות", 25 מיישמת החברה את תקן חשבונאות מספר 2006 בינואר 1החל מיום 
 מטפל בהכרה בהכנסות משלושה סוגי התקן. של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות, ")התקן"

 ,חברההושימוש שעושים אחרים בנכסי , הספקת שירותים,  מכירת סחורות:עסקאות כדלקמן
הצגה , מדידה, כללי הכרה(הטיפול החשבונאי הנדרש  וקובע את תמלוגים ודיבידנדים, המניב ריבית

 . שלושה סוגי עסקאות אלולגבי ) וגילוי
". דיווח הכנסות על בסיס ברוטו או על בסיס נטו "- 8 פורסמה הבהרה מספר 2006בחודש פברואר 

תווכת מבלי לשאת בסיכונים ובתשואות הנגזרים ההבהרה קובעת כי חברה הפועלת כסוכנת או כמ
חברה הפועלת כספק , לעומת זאת). כרווח או עמלה(תציג את הכנסותיה על בסיס נטו , מהעסקה

תוך , עיקרי ונושאת בסיכונים ובתשואות הנגזרים מהעסקה תציג את הכנסותיה על בסיס ברוטו
 .הפרדה של המחזור וההוצאות המתייחסות

 של התקן וההבהרה מכוחו לא הייתה השפעה על תוצאות הפעילות והמצב הכספי ליישום לראשונה
 .של החברה
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 )המשך(ית אומדיניות חשבונ לי דיווחכל - 1אור ב
 
  שלפני יישומו  תקן חשבונאות חדש בתקופהתהשפעגילוי  .ג

  בדבר אימוץ תקני דיווח כספי בינלאומיים29תקן חשבונאות מספר 

אימוץ ", 29פרסם המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות את תקן חשבונאות מספר  2006, בחודש יולי
, התקן קובע כי ישויות הכפופות לחוק ניירות ערך).  התקן-להלן )" (IFRS(תקני דיווח כספי בינלאומיים 

 IFRSיערכו את דוחותיהן הכספיים לפי תקני ,  ומחויבות לדווח על פי תקנותיו של חוק זה1968 -ח "התשכ
התקן מאפשר אימוץ מוקדם החל מהדוחות הכספיים . 2008 בינואר 1לתקופות המתחילות החל מיום 

דוחות (האמור אינו חל על ישויות שחלות עליהן תקנות ניירות ערך . 2006 ביולי 31אשר יפורסמו לאחר 
א בהתאם ואשר דוחותיהן הכספיים ערוכים של, 2000 -א "התשס, )תקופתיים ומיידיים של תאגיד חוץ
, קובע התקן כי ישויות אשר אינן כפופות לחוק ניירות ערך, כמו כן. לכללי חשבונאות מקובלים בישראל

רשאיות גם כן לערוך את דוחותיהן ,  ואינן מחויבות לדווח על פי תקנותיו של חוק זה1968 -ח "התשכ
 .2006 ביולי 31 החל מהדוחות הכספיים שיפורסמו לאחר IFRSהכספיים לפי תקני 

 IFRSאימוץ לראשונה של תקני , IFRS 1 יעשה תוך יישום הוראות תקן IFRSהאימוץ לראשונה של תקני 
 .לצורך המעבר

 את נתוני המאזן 2007 בדצמבר 31על החברה לכלול בבאור לדוחות הכספיים השנתיים ליום , על פי התקן
לאחר שיושמו לגביהם ,  באותו תאריך ואת נתוני דוח רווח והפסד לשנה המסתיימת2007 בדצמבר 31ליום 

 .IFRSהמדידה וההצגה של תקני , כללי ההכרה

אך , IFRS -לרבות האפשרות ליישום מוקדם של תקני ה, IFRS השלכות המעבר לתקניהחברה בוחנת את 
 . על הדוחות הכספייםIFRS -לאמוד את השפעת אימוץ תקני ה, בשלב זה, אין באפשרות החברה

 
 י השינויים במדד המחירים לצרכן ובשער החליפין של הדולר שיעור- 2באור 

 
 :בתקופות החשבון)  דולר-להלן (ב "להלן שיעור השינוי במדד המחירים לצרכן ובשער היציג של הדולר של ארה

 
 הדולרשער 

 גיהיצ
 רים המחימדד

  ןכלצר
% %  

 2006 ביוני 30ם ויבתיימה שנס יםדשו חשישהה של ופתקל 1.55 )3.54(

 2005 ביוני 30ום יבה יימתנסשים ש חודל שישהשפה וקתל 0.50 6.17

 2006 ביוני 30ם ויבתיימה שנס יםדשו חשלושהה של ופתקל 0.97 )4.82(

 2005 ביוני 30ום יבה יימתנסשים שה חודלוששל שפה וקתל 1.10 4.88

 2005בר מצדב 31 םוסתיימה בינשה לשנ 2.39 6.85
 

 
  נוסף השקעות ומידע- 3באור 

 
 ) טאואר-להלן (מ "טאואר סמיקונדקטור בע .א

 
חתמו טאואר והבנקים על תיקון להסכמי האשראי ולפיו יעמידו הבנקים מימון , 2005בחודש יולי  .1

כן עודכנו אמות המידה . י טאואר ממשקיעים" מליון דולר בכפוף לגיוס סכום דומה ע30של עד 
 .הפיננסיות

שפרסמה בבורסה לניירות ערך ) בדרך של זכויות(על פי תשקיף , ואר גייסה טא2006בחודש ינואר 
 מליון דולר באגרות חוב הניתנות להמרה למניות 48.2 -סכום של כ, ב"ק בארה"אביב ובנאסד-בתל

 . של טאואר
 דולר 1.1אגרות החוב ניתנות להמרה למניות רגילות של טאואר בשיעור של מניה רגילה אחת לכל 

 .2012לפירעון בתשלום אחד קרן וריבית בשנת ) כפוף להתאמות מסוימות (קרן של אגרת חוב
 . מליון דולר באגרות החוב 20החברה השקיעה סכום של 

 .אגרות חוב להמרה של טאואר למניות. נ. מליון דולר ע15.5 -בתקופת הדוח הומרו כ
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 )המשך) ( טאואר-ן להל(מ "טאואר סמיקונדקטור בע .א

 
לפיו , חתמה טאואר על תיקון נוסף להסכמי האשראי עם הבנקים המלווים, 2006בחודש מאי  .2

שהיו אמורים להיפרע בין אוקטובר ,  מליון דולר מתוך החוב לטווח ארוך100תשלומי קרן בסך של 
 .2007יידחו ליולי , 2007 ליוני 2006

 
קים המלווים על מזכר הבנות לשינוי המבנה של חובות טאואר  חתמו טאואר והבנ2006בחודש מאי  .3

 :לפי מזכר זה.  מליון דולר527לזמן ארוך לבנקים בסך של 

 מליון מניות של טאואר לפי נוסחה המתבססת על מחיר המניה 52 - מהחוב יומר לכ30% .א
 . ימי המסחר שקדמו למועד החתימה על מזכר ההבנות10 -הממוצע ב

 .ית על החוב לזמן ארוך יוקטןשיעור הריב .ב

 . 2009ספטמבר מועד שלא יקדם ל ל2007תחילת מועד החזר תשלומי הקרן יידחה מיולי  .ג

 מליון דולר וכן 100תנאי מזכר ההבנות כפופים להתחייבות מהחברה לישראל להשקיע סך של 
 .לחתימה על הסכם מחייב עם הבנקים

 מליון 66 - מליון דולר בטאואר תמורת כ100 סך של התחייבה החברה לישראל להשקיע, בהקשר זה
השקעת החברה . בהסתמך על אותו מחיר בסיס לפיו יונפקו מניות טאואר לבנקים, מניות טאואר

 .לישראל כפופה לתנאים מסוימים המוגדרים בהסכמים
 

  על חתמו טאואר והחברה לישראל,  בהקדם האפשריFAB2על מנת לתמוך בתוכנית ההצטיידות של  .4
 מליון 100 -הסכם לפיו החברה לישראל תזמין ציוד בהתאם לתוכנית ההצטיידות בסכום של עד כ

 :דולר בהתאם לתנאים כדלקמן

 .החברה לישראל רשאית למכור לטאואר את הציוד במחיר עלות כולל הוצאות  .א

לכך טאואר רשאית לרכוש מהחברה לישראל את הציוד במחיר עלות כולל הוצאות בכפוף  .ב
 . מליון דולר100שתגייס הון של 

 .תהא טאואר הבעלים של הציוד, י החברה לישראל"עם מכירת הציוד לטאואר ע .ג

תהא החברה לישראל ,  הציוד לא יימכר לטאואר,  חודשים לאחר חתימת ההסכם5  בתוםאם .ד
רשאית למכרו לצד שלישי וטאואר תשלם לחברה לישראל את ההפרש בין עלות הרכישה 

 .תמורה מהמכירהל

וא מוצג בסעיף השקעות ה מליון דולר בציוד ו19 -לתאריך המאזן השקיעה החברה סך של כ .ה
 . מליון דולר11 -לאחר תאריך המאזן השקיעה החברה סכום נוסף של כ. בחברות מוחזקות

 .ההסכם מותנה בתנאים מסוימים המוגדרים בהסכם
 

, תשקיף שפרסמה לציבור בבורסה לניירות ערך בתל אביבעל פי , גייסה טאואר, 2006בחודש יוני  .5
. ח ליחידה" ש1,785 יחידות במחיר של 78,000במסגרת ההנפקה נמכרו .  מליון דולר31 -סכום של כ

אגרות .  סוגי אופציות למניות2 -היחידה כוללת אגרות חוב להמרה ביחד עם אופציות לאגרות חוב ו
 2011וטפים ויעמדו לפרעון בתשלום אחד בחודש דצמבר החוב אינן נושאות תשלומי ריבית  ש

אגרות החוב ניתנות להמרה למניות רגילות של . צמוד למדד המחירים לצרכן, 37%בפרמיה של 
 ).כפוף להתאמות מסוימות(ח קרן של אגרות חוב " ש8.4טאואר בשיעור של מניה רגילה אחת לכל 

 
בהתאם לשיעור , ח" מליון ש125 -בסך של כ, אוארבתקופת הדוח כללה החברה את חלקה בהפסדי ט .6

 .חלקה של החברה בהשקעה הנוספת כמתואר בהסכמים לעיל
 
 31 שהסתיים ביום FAB2 -קיבלה טאואר כתב אישור למענק השקעה ל, 2000בחודש דצמבר  .7

  FAB2 -טאואר מנהלת דיונים עם מרכז ההשקעות לקבלת אישור לתכנית הרחבה ל. 2005בדצמבר 
הנהלת טאואר אינה יכולה להעריך . 2005התכנית הוגשה בחדש אפריל . 2006 בינואר  1תחל ביום ש

 .אם ומתי יתקבל כתב אישור כאמור
 

ל בתמורה " מהון המניות של כי2.9% -רכשה החברה כ, 2005בתקופת הדוח וברבעון הרביעי של שנת  .ב
 -וי המאזני שנוצר ברכישות מסתכם בסך של כעודף עלות הרכישה על השו. ח" מליון ש694 -כוללת של כ

 . ומוניטיןמיסים נדחים, מלאי, זכיון, ח והוא יוחס בעיקר לרכוש קבוע" מליון ש469
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למדינה בתמורה לסכום ) ן" בז-להלן (מ " הושלמה ובוצעה מכירת בתי זקוק לנפט בע2006בחודש פברואר  .ג
 :ח שנתקבלה באופן הבא" מליון ש677 -ל ככולל ש

ח אשר שולם על ידי " מליון ש579 -ן וסך של כ"ח אשר שולם כדיבידנד על ידי בז" מליון ש98 -סך של כ 
 .ן על שווי התמורה ולפיכך לא נוצר לחברה רווח הון"החברה העמידה את השקעתה בבז. המדינה

 
רה תכנית לתגמול עובדים ונושאי משרה בדרך של הקצאת אישר דירקטוריון החב, 2006 במרס 27ביום  .ד

 מניות ולנושאי 1,860ל החברה "בהתאם לתכנית הוקצו בתקופת הדוח למנכ).  התכנית-להלן (מניות 
 . מניות2,510משרה של החברה ועובדים בחברה בת הוקצו 

במסלול , והתקנות מכוחן) נוסח חדש( לפקודת מס הכנסה 102פ סעיף "המניות הוקצו ללא תמורה לנאמן ע 
 . טרם נתקבל אישור פקיד השומה לתכנית.  חודשים מיום ההקצאה12הפירותי והן חסומות למשך 

 .ח בגין התכנית האמורה" מליון ש6.6 -הוצאה בסך של כ, בתקופת הדוח, בדוחות הכספיים נזקפה
 
לר המהווה פיצוי חלקי בגין אובדן  מליון דו16 -ל  הכנסה של כ"ברבעון הראשון של תקופת הדוח זקפה כי .ה

 .הסכום נזקף לסעיף עלות המכר. 2004שנת ברווחים ונזקים לרכוש כתוצאה מנזקי השיטפון בסדום 
 
דיבידנד נטו (ח " מליון ש240 החליט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד בסך של 2006בחודש מרס  .ו

 .2006 באפריל 14 הדיבידנד שולם ביום .)ח"שון  מלי238 -מסתכם בכ, בניכוי חלקה של חברה מאוחדת
 
, ) צים-להלן (מ "תקופת הדוח החליט דירקטוריון צים שירותי ספנות משולבים בעברבעון הראשון של  .ז

כי עסקאות חכירת אוניות מבעלי ענין לתקופות שאינן עולות , לאור המאפיינים הייחודיים של ענף הספנות
ות שאינן חריגות וזאת בכפוף למספר מגבלות באשר למספר האוניות על חמש שנים תיחשבנה כעסקא

 .המוחכרות לתקופות קצרות מבעלי עניין ולהתחייבויות הכספיות בקשר לכך
תחשב לעסקה , כל עסקת חכירה לתקופה קצרה עם בעל עניין אשר תעשה תוך חריגה מהמגבלות שנקבעו 

 .ת שנקבעועומדת צים במגבלו, 2006   ביוני30ליום . חריגה

נשוא . בין צים לבין בעלי עניין בחברה)  עסקת המסגרת-להלן (הוחלט לאשר הסכם לשיתוף פעולה , בנוסף 
החל ,  שנים כל אחת4 תקופות בנות 3-עסקת המסגרת הינו הסכם לשיתוף פעולה בין צים לבין בעל עניין ל

 שנים 4פעולה בתום כל תקופה בת המשך הסכם שיתוף ה. ממועד אישורו על ידי האסיפה הכללית של צים
מבחנים , עסקת המסגרת כוללת שורה של מגבלות. יובא לאישור על פי דין במוסדות צים והחברה לישראל

הוגנות ושקיפות של כל עסקה אשר תבוצע מכוחה , מידתיות, ואמות מידה אשר נועדו להבטיח את נאותות
יונים של צים והחברה לישראל לבחון את של עסקת המסגרת ותאפשר לועדות הביקורת ולדירקטור

 אישרו האסיפות הכלליות של צים והחברה 2006 במאי 11ביום . עמידתה של כל עסקה בתנאים כאמור
 .לישראל את הסכם שיתוף הפעולה לתקופה הראשונה

 

ת  אוניות מכולה בעלות קיבול4 -במהלך תקופת הדוח התקשרה צים בחוזים עם צד שלישי להצטיידות ב .ח
 10,000 אוניות מכולה בעלות קיבולת של 5 - מיליון דולר כל אחת וב121- מכולות ובמחיר של כ8,200של 

. 2010 - ו2009האמורות להימסר לצים במהלך השנים ,  מיליון דולר כל אחת134 -מכולות ובמחיר של כ
 . מיליארד דולר1.2 -העלות הכוללת של רכישת האוניות מסתכמת בכ

 אוניות מכולה בעלות קיבולת של 6הדוח התקשרה צים בהסכמים עם צד שלישי לחכירת במהלך תקופת 
,  דולר ליום בגין כל אוניה23,000 - שנים בדמי חכירה של כ12 מכולות כל אחת לתקופה של 4,250

 .2008האמורות להימסר לצים החל משנת 

 .יליון דולר מ600 -העלות הכוללת של דמי החכירה בגין אוניות אילו מסתכמת לכ
 
 מכולות כל אחת 6,350 אניות בנות 4לאחר תאריך המאזן אישר דירקטוריון צים הסכם להחכרתן של  .ט

 2.  שנים מיום מסירת האניות לצים עם גמר בנייתן5לתקופה של ' לצד ג,  וטרם נבנו2004שהוזמנו בשנת 
מסירת האניות לצים והחכרתן .  שנים10 -ל) מבעלי עניין( אניות מוחכרות לצים 2 -אניות הינן בבעלות ו

התמורה השנתית בשנת . 2009 ובמחצית הראשונה של 2008 להתבצע במחצית הראשונה של שנת צפויה
בשנת החכרה , לפני מס, הרווח השנתי לצים.  מליון דולר54 - האניות מסתכמת בכ4החכרה מלאה לגבי כל 

 .מליון דולר 12 -צפוי להיות כ, אניות שיוחכרוכלל המלאה לגבי 
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 )המשך( השקעות ומידע נוסף - 3באור 
 

 בדבר עסקת איגוח בהסכמים, 2004יולי מחודש ,  שלה וחברות מאוחדותל"של כי התקשרויות במסגרת .י
)Securitization( , מקבוצתלמכירת חובות לקוחות לחברות RaboBank International יתרת חובות מסתכמת 

 31, דולר מיליון 199 - כ- 2005 ביוני 30(דולר  מיליון 197 -ום המאזן לכ שנמכרו במזומן ליהלקוחות
 ).דולרמיליון  217 - כ- 2005בדצמבר 
מד לרשות החברות הרוכשות לצורך רכישה של ו הצפוי של האמצעים הכספיים שעהמקסימלי ההיקף
 שהתמורותבאופן , ףעל בסיס שוט,  מיליון דולר220 - הלקוחות של החברות המאוחדות הינו כ חובות

 .ישמשו לרכישת חובות לקוחות חדשים, שחובותיהן נמכרו, שיתקבלו מהלקוחות
 
ח בדרך של הנפקה פרטית של אגרות חוב " מליון ש650לאחר תאריך המאזן גייסה החברה סך של  .יא

שווים  תשלומים שנתיים 4 -אגרות החוב צמודות למדד המחירים לצרכן לפירעון ב. למשקיעים מוסדיים
ידי מעלות החברה הישראלית -אגרות החוב דורגו על. 5.35% ונושאות ריבית שנתית של 2011החל משנת 

 .AAלדירוג ניירות ערך בדירוג 
 
 

  התחייבויות מותנות - 4אור ב
 

את ההחלטה הקודמת לבטל את התביעה נגד , בתקופת הדוח אשרר בית הדין לערעורים בארצות הברית .א
, ביניהם החברה, שותפים אסטרטגיים ומשקיעים עיקריים מסוימים, רים מסוימים שלהדירקטו, טאואר

 .2003בגין תביעה מיולי , 2004שהתקבלה בבית המשפט של המחוז הדרומי בניו יורק באוגוסט 
   

 31 לדוחות הכספיים של החברה ליום 19ראה ביאור , בקשר להתחייבויות המותנותנוספים לפרטים  .ב
 .  2005בדצמבר 
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 מידע על מגזרי פעילות על בסיס מאוחד - 5 אורב
 

  דשנים       

 סך הכל
 מאוחד

 ביטולים
 והוצאות

 לא מיוחסות
 פעילויות
 ספנות אנרגיה  אחרות

 מוצרי 
 תכלית

מוצרים 
 פוספט ביטולים כ"סה  תעשייתיים

 

  אשלג

  )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר( )וקרבלתי מב( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר(
  ח"מליוני ש ח"מליוני ש ח"מליוני ש ח"מליוני ש ח"מליוני ש ח"מליוני ש ח"מליוני ש ח"מליוני ש ח"מליוני ש ח"מליוני ש ח"מליוני ש

 
 לתקופה של שישה חודשים שנסתיימה

            2006 ביוני 30  ביום 
            
            

            :נטו, מכירות והכנסות תפעוליות אחרות 
  13,599  -  327  -  6,351  2,250  2,121  2,550 -   1,064  1,486 לקוחות חיצוניים

  -  )616( 121  -  58  32  26  379 )90(  162  307 בין מגזרי פעילות

  13,599  )616( 448  -  6,409  2,282  2,147  2,929 )90(  1,226  1,793 ת תפעוליות אחרותסך מכירות והכנסו

            

  1,432  )23( )60( -  286  193  597  439 2   26  411 מפעולות רגילות) הפסד(רווח 

 )98( -  )117( 5  14  -  -  - -   -  - חברות כלולות) הפסדי(חלק ברווחי 

            
            

  חודשים שנסתיימהשישהלתקופה של 
            2005 ביוני 30  ביום 

            
            

            :נטו, מכירות והכנסות תפעוליות אחרות 
  12,636  -  388  -  6,054  1,369  1,646  3,179 -   1,064   2,115  לקוחות חיצוניים

  -  )593( 133  -  49  17  23  371 )80(  168   283  לותבין מגזרי פעי

  12,636  )593( 521  -  6,103  1,386  1,669  3,550 )80(  1,232   2,398  סך מכירות והכנסות תפעוליות אחרות

            

  1,597  )6( 23  -  384  154  302  740 2   63   675  מפעולות רגילותרווח 

 )8( -  )51( 20  23  -  -  - -   -   -  חברות כלולות) הפסדי(י חלק ברווח
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 מידע על מגזרי פעילות על בסיס מאוחד - 5 אורב
 

  דשנים       

 סך הכל
 מאוחד

 ביטולים
 והוצאות

 לא מיוחסות
 פעילויות
 ספנות אנרגיה  אחרות

 מוצרי 
 תכלית

מוצרים 
 פוספט ביטולים כ"סה  תעשייתיים

 

  אשלג

  )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר(
  ח"מליוני ש ח"מליוני ש ח"ליוני שמ ח"מליוני ש ח"מליוני ש ח"מליוני ש ח"מליוני ש ח"מליוני ש ח"מליוני ש ח"מליוני ש ח"מליוני ש

 
 לתקופה של שלושה חודשים שנסתיימה

            2006 ביוני 30  ביום 
            
            

            :נטו, מכירות והכנסות תפעוליות אחרות 
  7,085  -  183  -  3,227  1,130  1,109  1,436 -  621 815 לקוחות חיצוניים

  -  )303( 60  -  28  22  12  181 )52( 82 151 רי פעילותבין מגז

  7,085  )303( 243  -  3,255  1,152  1,121  1,617 )52( 703 966 סך מכירות והכנסות תפעוליות אחרות

            

  667  )10( )36( -  140  78  307  188 )4( 21 171 מפעולות רגילות) הפסד(רווח 

 )52( -  )58( -  6  -  -  - -  - - חברות כלולות) דיהפס(חלק ברווחי 

            
            

 לתקופה של שלושה חודשים שנסתיימה
            2005 ביוני 30  ביום 

            
            

            :נטו, מכירות והכנסות תפעוליות אחרות 
  6,658  -  184  -  3,213  706  856  1,699 -  617  1,082 לקוחות חיצוניים

  -  )305( 64  -  27  12  13  189 )42( 83  148 בין מגזרי פעילות

  6,658  )305( 248  -  3,240  718  869  1,888 )42( 700  1,230 סך מכירות והכנסות תפעוליות אחרות

            

  790  4  10  -  169  77  152  378 1  36  341 מפעולות רגילותרווח 

 )18( -  )46( 14  14  -  -  - -  -  - חברות כלולות) הפסדי(חלק ברווחי 
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 )המשך(מידע על מגזרי פעילות על בסיס מאוחד  - 5 אורב
 

 
  דשנים       

 סך הכל
 מאוחד

 ביטולים
 והוצאות

 לא מיוחסות
 פעילויות
 ספנות אנרגיה  אחרות

רי  מוצ
 תכלית

מוצרים 
 פוספט ביטולים כ"סה תעשייתיים

 

  אשלג

  )מבוקר( )מבוקר( )מבוקר( )מבוקר( )מבוקר( )מבוקר( )מבוקר( )מבוקר( )מבוקר( )מבוקר( )מבוקר(
  ח"וני שמלי ח"מליוני ש ח"מליוני ש ח"מליוני ש ח"מליוני ש ח"מליוני ש ח"מליוני ש ח"מליוני ש ח"מליוני ש ח"מליוני ש ח"מליוני ש

 
            2005 בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום 

            
            :נטו, מכירות והכנסות תפעוליות אחרות 

  26,405   -   753  -  12,840  2,997  3,570  6,245 -   2,088  4,157 לקוחות חיצוניים

  -  )1,289(  272  -  111  47  50  809 )175(  372  612 בין מגזרי פעילות

  26,405  )1,289(  1,025  -  12,951  3,044  3,620  7,054 )175(  2,460  4,769 סך מכירות והכנסות תפעוליות אחרות

            

  * 3,327    *)18( )6( -  859  240  692  1,560 )5(  68  1,497 מפעולות רגילות) הפסד(רווח 

            

 )80(  -  )201( 69  49  -  -  3 -   3  - חברות כלולות) הפסדי(חלק ברווחי 

            
            

 
 
 
 

 .4.ב.1ראה באור , הוצג מחדש *

 
 
 
 
 
 
 
 

 


