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 מ"בעאס� השקעות 

 יציב: אופק דירוג Aaa דירוג יכולת פרעו� כוללת

).  "אס�"או " החברה("מ "של אס� השקעות בעכוללת הפירעו� ה באופק יציב ליכולת Aaaמידרוג מאשרת מחדש דירוג 

, המש� מגמת גידול בהכנסות תו� הצגת אסטרטגיה תומכת צמיחה ופיזור: אופק הדירוג היציב נתמ� בגורמי� הבאי�

תו� גידול בתזרימי� , שמירה על יציבות ברווחיות התפעולית, שמירה על נתחי שוק מובילי� בכל הקטגוריות המרכזיות

במידרוג סבורי� כי מאפייני פעילות הליבה של . רה על איתנות פיננסית גבוהה ויחסי כיסוי מהירי�שמי; מפעילות

הוחלפה החלפת מסגרת החוב , בתו� כ�. החברה ממתני� את איו� אי הוודאות הכלכלית במשק המקומי על פעילותה

 ).  ראה באופק הדירוג (מירביתזרימי ביחס כיסוי ) ח" מיליו� ש500בס� של עד (המרבית שהוצבה בעבר באופק הדירוג 

עיקריותעסקיות התפתחויות 
1

 

 השקעות מהותיות בפעילויות סינרגטיות 

הודיעה אס� בחודשי� ,  ארוכת הטווח שלה לבצע השקעות מחוללות צמיחה בתחו� המזו�הנאמנה לאסטרטגי

חתמה אס� על  2008ר בחודש ספטמב - עסקת מטרנה: נובמבר על שלוש השקעות מהותיות כדלקמ�-ספטמבר

ייצור ושיווק של מזו� , העוסקת בפיתוח, מ" מפעילות מטרנה שבבעלות מוצרי מעברות בע51%הסכ� לרכישת 

מחיר הרכישה משק( . הפעילות שנרכשה אינה כוללת את הקניי� הרוחני. ח" מיליו� ש151.5-תמורת ס� של כ, לפעוטות

על הסכ� , החברה הא� של אס�, חתמה נסטלה,  במקביל.2006-2008 לשני� 6.1 ממוצע של EBITDAמכפיל 

ח מכירות " מיליו� ש97.2-תמורת ס� של כ, הכולל ידע וזכויות במותג מטרנה,  מהקניי� הרוחני של מטרנה51%לרכישת 

לעומת , ח" מיליו� ש27.5-ח ע� רווח תפעולי של כ" מיליו� ש150- על כ2008מטרנה עמדו במחצית הראשונה של 

השלמת העסקה כפופה בי� . ח" מיליו� ש22.6-וח תפעולי של כח בתקופה המקבילה ורו" מיליו� ש121-ל כהכנסות ש

באמצעות החברה הבת ,  רכשה אס�2008בספטמבר  -עסקת טרייב ; השאר לאישור הממונה על ההגבלי� העסקיי�

 ,Tribe Mediterranean Foods Companyאת מלוא הפעילות העסקית של, )58%שיעור אחזקה של (טבעול 

LLC) "Tribe"( מיליו� דולר56-בתמורה לכ  .Tribeב " עוסקת בייצור ושיווק של סלטי� מצונני� י� תיכוניי� בארה

. 1993ב מאז שנת "ונחשבת לחלוצת תחו� החומוס בארה, 17%-הינה בעלת נתח שוק של כ, ולדברי אס�, ובקנדה

, לדברי אס�. בהתאמה,  מיליו� דולר20.6- מיליו� דולר ובכ17.6-כ הסתכ� ב2007- ו2006מחזור המכירות שלה בשני� 

ע� הידע והניסיו� של , Tribeהרכישה נועדה לנצל את הפלטפורמה היצרנית של . היא מאופיינת ברווחיות גבוהה יחסית

ה במטר, בתחו� הסלטי� המצונני�  וע� הקשרי� העסקיי� של נסטלה בצפו� אמריקה) חברה בת של טבעול(צבר 

שיעור הצמיחה של תחו� הסלטי� , לפי נתוני החברה. להצמיח את פעילות הסלטי� המצונני� בצפו� אמריקה

סכו� הרכישה . תו� פוטנציאל לגידול בחדירה של מוצרי� אלו, המצונני� בצפו� אמריקה הינו גבוה יחסית לתחו� המזו�

אשר צפוי להירכש מאס� באותו מחיר , Tribeוחני של  מיליו� דולר ששולמו עבור הקניי� הר15.6-האמור כולל ס� של כ

 .שתי ההשקעות המתוארות לעיל ימומנו בעיקר מהלוואות בנקאיות שתיטול אס�. על ידי נסטלה

                                                      
ראה דוח דירוג , להתפתחויות העיקריות טר� תקופה זו.  ואיל�2007התפתחויות עיקריות שחלו מהרבעו� השלישי של שנת  1

 . ראשוני של החברה ודוחות מעקב
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 חברה - התקשרה טבעול בהסכ� לרכישת פעילותה העסקית של פודטק 2008 בנובמבר 13 ביו� – עסקת פודטק

ב וקנדה תחת המותג "של תחליפי בשר מצונני� המשוקי� ברחבי ארהאמריקאית העוסקת בפיתוח ייצור ומכירה 

Veggie-Patch .מיליו� דולר בשני� 15.4- וכ דולריליו�מ.13-כ,  מיליו� דולר14.6-מחזור המכירות של פודטק עמד על כ 

ל תמורת רכישת הפעילות תשל� טבעול ס� ש. בהתאמה, 2008שנת הראשוני� של ובתשעת החודשי�  2007, 2006

, ומוניטי�) מותג/ידע(כאשר נסטלה התחייבה לרכוש מאס� את מרכיב הקניי� הרוחני של פודטק ,  מיליו� דולר20עד 

טבעול תממ� את הרכישה ממקורות עצמיי� של קבוצת אס� ומימו� חיצוני אותו .  מיליו� דולר10.6בתמורת לס� של 

רכישת פודטק הינה , לדברי החברה. כלליי�השלמת ההסכ� כפופה להתקיימות מספר תנאי�. תיטול לש� כ�

סינרגטית לפעילות אס� בעיקר בתחו� פעילות תחליפי הבשר הקפואי� והמצונני� שבה� עוסקת טבעול באר1 

כמו כ� . תו� חדירה לשק האמריקאי, ונעשתה במטרה להרחיב את הפעילות הבינלאומית של קבוצת אס�, ובאירופה

 .בעיקר בתחו� המכירה וההפצה של מזו� מצונ�, טית ע� פעילותה של טרייבפעילת פודטק צפויה להיות סינרג

 אס� מוסיפה לבצע שינויי� ארגוניי� במישור השיווקי ובמישור התפעולי

 ערכה החברה שינוי ארגוני בפעילותה במסגרתו הוקמה חטיבה למזו� מוכ� המרכזת את פעילות 2008במהל� בשנת 

ל על מנת להאי1 את הצמיחה של תחו� פעילות זה וכ� הוקמה חטיבה עסקית נפרדת "ור באר1 ובחו'צבר ובונז, טבעול

בוצע סבב חילופי , בנוס( לשינויי� ארגוניי� אלו. ל חדש מנסטלה"לתחו� פעילות המזו� מחו1 לבית בראשות מנכ

טי�  השלימה החברה את הקמתו של מפעל חדש לייצור סל2006בתחילת שנת . תפקידי� בתו� הנהלת החברה

לצידו פועלי� ג� משרדי החברה ,  השיקה את המרכז הלוגיסטי החדש בשה�2007בקריית גת ובחודש נובמבר 

המרכז הלוגיסטי . ח" מיליו� ש400-  בהשקעה כוללת של כ2006-2008המרכז והמשרדי� הוקמו בשני� . החדשי�

 . החדש החלי( מספר מרכזי� לוגיסטיי� ששימשו את החברה בעבר

 20072 שנת – קטגוריות עיקריותנתח שוק ב

 25% חטיפי� ומאפה מתוקי�

 49% חטיפי� ומאפה מלוחי�

 62% פסטה

 41% מרקי� ותבשילי�

 43% רטבי�

 45% קפה

 29% גלידות

 46% סלטי� מצונני�

 47% שניצלי� וארוחות מוכנות
 

                                                      
סי נילס� בשוק . ההנהלה מבוססי� על נתוני חברת אינתוני נתח השוק שמציגה החברה בסקירת. 2007סקירת הנהלה : מקור 2

נתוני� אלו . המינימרקטי� הפרטיי� המבורקדי� ורשתות שיווק עצמאיות, הכולל את רשתות השיווק הגדולות, הקמעונאי המבורקד
 .)'קייטרינג וכד, מסעדות, בתי מלו�(אינ� כוללי� את השוק הפרטי הבלתי מבורקד והשוק המוסדי 
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 עיקריותפיננסיות התפתחויות 

 נסות במקביל לשחיקה ברווחיות הגולמיתעליית מחירי המכירה הובילה את הגידול בהכ

שחלקה הגדול נובע מעלייה במחירי המכירה , במהל� התקופה הנסקרת נמשכה מגמת הגידול בהכנסות החברה

אול� , הגידול במכירות נפרש על פני כל קטגוריות המוצרי�. כתוצאה מהעלייה במחירי חומרי הגל�, במכירות לישראל

בעיקר כתוצאה , חלה שחיקה ברווחית הגולמית, במקביל. ח" מהשחיקה בשערי המטל נפגעו כתוצאה"המכירות לחו

עימה התמודדה החברה באמצעות העלאת מחירי המכירה והתייעלות בתהליכי , מהתייקרות עולמית של חומרי הגל�

לפני (ת חל באותה שנה שיפור קל ברווחיות התפעולי, 2007על א( שחיקה קלה ברווחיות הגולמית בשנת . הייצור

בשל ייעול תהליכי ההפצה והשיווק וצמצו� הוצאות , 15%-תו� שהרווח התפעולי גדל בכ, )הוצאות אחרות/הכנסות

במחצית הראשונה של השנה חלה שחיקה קלה . ההנהלה והכלליות כתוצאה מתהליכי� סינרגטיי� בתו� החברה

וזאת בשל השחיקה החדה יחסית ברווחיות , חר( הירידה היחסית בהוצאות המכירה וההנהלה, ברווחיות התפעולית

יציבות בשיעור הוצאות המימו� במחצית . 6.7%-הרווח התפעולי הוסי( לגדול ורש� עלייה של כ, יחד ע� זאת. הגולמית

 ירידה בהכנסות המימו� גרעה 2007 הובילה לשיפור ברווחיות הנקייה לתקופה זו בעוד בשנת 2008הראשונה של שנת 

 .  הנקייהמעט מהרווחיות

 תמצית דוח רווח והפסד מאוחד: אס�
 ח"באלפי ש

1-6/081-6/072007200720062005

IFRSIFRSIFRSIGAAPIGAAPIGAAP

        2,477        2,650          2,945        2,946        1,445       1,567מכירות

        1,061        1,134          1,242        1,244           614          640רווח גולמי

           600           631             679           679           343          360הוצאות מכירה ושיווק

           184           201             215           215           105          102הוצאות הנהלה וכלליות

           277           302             347           350           167          178רווח מפעולות רגילות לפני הכנסות אחרות

 (17)               2 (24) (24)               4              0הכנסות אחרות נטו

           294           300             371           374           162          178רווח תפעולי 

EBITDA225          202           426           424             367           350           

               9             10                 2 (23) (11) (11)הכנסות (הוצאות) מימון נטו

           303           309             373           350           152          167רווח לפני מס

             91             94             105           105             46            47מסים

             31             28               24                -                -               -חלק המיעוט ברווחי חברות מאוחדות

           182           187             244           245           106          119רווח נקי

-0.0%11.2%7.0%-8.5%שיעור שינוי במכירות

40.9%42.5%42.2%42.2%42.8%42.8%רווח גולמי %

23.0%23.7%23.0%23.1%23.8%24.2%הוצאות מכירה ושיווק %

6.5%7.3%7.3%7.3%7.6%7.4%הוצאות הנהלה וכלליות %

11.3%11.5%11.9%11.8%11.4%11.2%רווח תפעולי (לפני הכנסות אחרות) %

EBITDA %14.4%14.0%14.5%14.4%13.8%14.1%

 %7.6%7.3%8.3%8.3%7.1%7.3% רווח נקי
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 תוצאות מגזרי�): מאוחד(אס� 

 %רווח תפעולי  )ח"מיליוני ש (מכירות מגזר

 1-6/08 1-6/07 1-6/08 1-6/07 

 15.5% 16.1% 386.4 418.2 חטיפי� ומאפה

 12.2% 13.3% 464.4 520.0 מזו� בטמפרטורת החדר

 14.7% 15.1% 158.4 165.4 מזו� מצונ�

 6.2% 3.5% 435.7 464.5 מזו� קפוא
 רודוחות כספיי� לציב: מקור

 שיפור בתזרימי המזומני�

 ובתזרימי המזומני� הפרמננטיי� (EBITDA)הגידול בהכנסות וברווח התפעולי תורג� לגידול ניכר ברווח התזרימי 

)FFO .(המחצית הראשונה של השנה ניכרת עלייה בצורכי הה )עלייה זו . בדומה לתקופה המקבילה, ו� החוזרבסו

בשני� האחרונות רשמה החברה השקעות משמעותיות  .(CFO)הובילה לפגיעה בתזרי� הכולל מפעילות שוטפת 

הקמת מפעל טבעול באירופה והקמת מפעל הסלטי� של צבר , המרכז הלוגיסטי החדש: העיקריות שבה�, ברכוש קבוע

וקרוב לגובה הפחת , יק( ההשקעות בשני� הקרובות יהיה נמו� במידה משמעותיתהחברה מעריכה כי ה. בקרית גת

וסכו� דומה במחצית הראשונה של , 2007ח בשנת " מיליו� ש100וחלוקת דיבידנד בהיק( של , השקעות אלו. השנתי

קבוע ההשקעות הגבוהות ברכוש . שלילי בכל אחת מהשני� האחרונות) FCF(הובילו לתזרי� חופשי , 2008שנת 

 . בשני� האחרונות מומנו בחלק� במקורות עצמיי� ובחלק� בהלוואות מבנקי�

 מפעילות ותזרי� חופשיתזרימי מזומני� : )מאוחד (אס�
 ח"במיליוני ש

1-6/081-6/07200720062005

IFRSIFRSIFRSIGAAPIGAAP

EBITDA225            202             426           367           350             

CFO137            157             220           252           233             

FFO183            172             331           288           250             

CFO-CAPEX7                (32) (121) (14) 113             

FFO-CAPEX53              (16) (10) 22             130             

CAPEX(130) (189) (341) (265) (121) 

DIV(100) (100) (100) (100) (50) 

FCF(93) (132) (221) (114) 63                
ליי� אשר על פי כללי החשבונאות הישרא, מוצגי� לעל בניכוי הוצאות מימו� תזרימיות) CFO(ותזרי� מפעילות שוטפת ) FFO(תזרי� פרמננטי * 

, אול� על פי כללי החשבונאות הבינלאומיי� מופחתי� מהתזרי� מפעילות השקעה,  מהתזרי� מפעילות שוטפת2007הופחתו עד תו� שנת 
 התזרי� מפעילות מימו� וכ� מסיווג השפעות תנודות בשער חליפי� על יתרות המזומני�

 צורכי הו� חוזר ויחסי נזילות: )מאוחד (אס�
6.086.0712.0712.0612.05

IFRSIFRSIFRSIGAAPIGAAP

17.6%15.1%9.6%11.5%13.5%צרכי הון חוזר להכנסות

            2.4            1.6            1.4            1.3           1.2יחס שוטף

            1.9            1.2            1.0            1.0           0.9יחס מהיר

          72.3          76.4          72.7          79.8         77.7ימי אשראי לקוחות

          80.5          96.7        102.9        113.0       109.6ימי אשראי ספקים

           51.9          53.6          61.5          53.4         62.3ימי מלאי
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 ת בעיקרה על מסגרות אשראי גבוהותנזילות טובה הנסמכ

 מיליו� 400-מתוכ� כ, ח" מיליו� ש740- לחברה מסגרות אשראי מבנקי� ומהחברה הא� בהיק( של כ30.6.2008נכו� ליו� 

 . ח מסגרות לא מנוצלות"ש

 איתנות החברה חזקה ויחסי הכיסוי מהירי�

ח לאחר שבמהל� התקופה הנסקרת נטלה "ליו� ש מי217- עומד ס� החוב הפיננסי ברוטו על כ30.6.2008נכו� ליו� 

. החברה אשראי בנקאי והגדילה את רמות החוב בעיקר לצור� מימו� ההשקעות ברכוש קבוע ותשלו� הדיבידנדי�

צפוי החוב הפיננסי לגדול , יתר הדברי� קבועי�, ימומנו בחוב)  ומטרנהTribe(בהנחה כי שתי הרכישות החדשות 

החברה תיוותר באיתנות פיננסית , להערכת מידרוג. אשר יוביל להגדלת יחס המינו(, ח"ש מיליו� 300-בהיק( של כ

 .ובהתחשב במאפיניה�, גבוהה ג� לאחר מימו� הרכישות

גדלה יתרת ההתחייבויות , 1.1.2008-החל מ) IFRS(בעקבות המעבר לדיווח לפי כללי החשבונאות הבינלאומיי� 

ובעיקר נכסי� בלתי מוחשיי� (כנגד הגדלת סעי( רכוש אחר , ח"יליו� ש מ345-האחרות במאז� המאוחד בס� של כ

וזאת נוכח הכרה בהתחייבויות החברה בגי� אופציית רכש עתידיות , בקיזוז ירידה בזכויות מיעוט, )והוצאות נדחות

�  חתמה החברה על הסכ2005בשנת , בהתא� לנוסחת המימוש כידוע, בערכ� הנוכחי, לזכויות המיעוט בטבעול

 30.6.2008נכו� ליו� . 2013למימוש בחודש מר1 ) 42%(במסגרתו העמידה אופציית רכש לרכישת יתרת מניות טבעול 

 ובהתחשב ג� לאחר תוספת החוב בגי� ההשקעות החדשות, להערכת מידרוג. יחסי הכיסוי של החברה מהירי�

 .יחסי הכיסוי נותרי� טובי�, בתרומת� לתזרי�

 ויחסי איתנות וכיסוי, ח"במיליוני ש(זניי� נתוני� מא) מאוחד(אס� 

6.086.0712.0712.0612.05

IFRSIFRSIFRSIGAAPIGAAP

               4             78             65             94          144חוב פיננסי לז"ק 

                -             42             87             98            72חוב פיננסי לז"א 

               4           119           152           192          217סה"כ חוב פיננסי

           301           138             68           123            91מזומנים ושווי מזומנים 

 (297) (18)             84             69          126חוב פיננסי נטו

        1,114        1,204        1,347        1,213       1,361הון עצמי

        1,717        2,052        2,581        2,470       2,770סך מאזן

CAP1,611       1,450        1,544        1,370        1,159        

49.1%49.1%52.2%58.6%64.9%הון עצמי לסך המאזן

CAP -13.4%13.2%9.8%8.7%0.4%חוב פיננסי ל

 EBITDA -0.01          0.33          0.36          0.47         0.48חוב פיננסי ל          

 FFO -שלילישלילי          0.25          0.20         0.34חוב פיננסי ל 
ניכוי חלק המיעוט אינו משפיע על ). 42%(ללא ניכוי חלק המיעוט ,  מטבעולFFO- והEBITDA- ה100%יחס החוב לתזרי� מוצג בהכללת * 

 ). לא איחדה אס� את טבעול2006עד לחודש מר1  (2006-2008היחס במידה מהותית בשני� 
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 אופק הדירוג

 : גורמי� אשר עלולי� לפגוע בדירוג

ובפרט עלייה ביחס החוב , שחיקה מתמשכת ברווחיות וירידה מהותית ביחסי האיתנות הפיננסית ויחסי הכיסוי •

לגבי ארבעת יתבצע , לצור� חישוב היחס EBITDA-חישוב ה. 1.5  ליחס שלמעלמאוחד  EBITDA -הפיננסי ל

ככל ,  בחשבו� השפעה של רכישות ומיזוגי� על החוב ועל התזרי�וייקח, הרבעוני� האחרוני� למועד הבדיקה

 678-מגבלת יחס זה גוזרת חוב פיננסי כולל של כ, 30/6/2008יש לציי� כי בהתא� לדוחות הכספיי� ליו� . שיהיו

 217-לעומת חוב פיננסי בפועל של כ,  המאוחד בארבעת הרבעוני� האחרוני�EBITDA-ח בהתייחס ל"מיליו� ש

 )ערב מימו� הרכישות החדשות כאמור לעיל(ח " שמיליו�

 איבוד נתחי שוק והעדר נוכחות בקטגוריות חדשות •

 פגיעה משמעותית במוניטי� של החברה בשל איכות המוצרי� ותהליכי הייצור •

 תביעות מהותיות שיש בה� לאיי� על איתנותה הפיננסית •

 אודות החברה

, ל"פועלת בייצור ושיווק מזו� בישראל ולחו, ברות בנות ומוחזקותישירות וביחד ע� שורה של ח, מ"אס� השקעות בע

 הונפקו 1992 כחברה פרטית ובשנת 1942אס� נוסדה בשנת . ונמנית ע� הקונצרני� המובילי� בישראל בענ( המזו�

המחזיקה כיו� , בעלת השליטה") נסטלה(", NESTLE SA נרכשו מניות באס� על ידי 1995בשנת . מניותיה למסחר

המוצרי� המיוצרי� ומשווקי� על ידי הקבוצה נחלקי� לארבע קטגוריות .  מהו� המניות ומזכויות ההצבעה53.77%

שימורי� , קפה, פסטה, מרקי�(אחר , )דגני בוקר ועוד, שוקולד, עוגות, מתוקי�, מלוחי�(חטיפי� ומאפה : עיקריות

אס� ). תחליפי בשר וגלידות, וצרי בשר ועו( מעובדי�מ(ומזו� קפוא ) נקניק ונקניקיות, סלטי�(מזו� מצונ� , )ורטבי�

 פריטי ייצור 2,000-הקבוצה מייצרת למעלה כ. מחזיקה בנתחי שוק מובילי� במרבית קטגוריות המוצר בה� היא פועלת

לקבוצה הסכמי� בלעדיי� לשיתו( . ומשווקת אות� באמצעות אתר הפצה מרכזי בשה�, בשמונה אתרי� ברחבי האר1

להפצת מוצרי נסטלה בישראל באופ� בלעדי על ידי מערכות השיווק והמכירה של , בוצת נסטלה שווי1פעולה ע� ק

היווה מנוע צמיחה עיקרי של הקבוצה בעשור האחרו� , 1995שהחל כאמור בשנת , שיתו( הפעולה ע� נסטלה. אס�

,  לייצור מוצרי נסטלה בישראללקבוצה הסכמי�. ומהווה מנוע צמיחה עתידי באמצעות חדירה לקטגוריות מוצר חדשות

הלוגיסטיקה , והיא מקבלת ממנה סיוע טכני בנושא מחקר ופיתוח וכ� זכויות שימוש נרחבות בידע בתחומי הייצור

 יצרנית מוצרי מאפה מתוקי� -מ "בי� האחזקות העיקריות של הקבוצה נית� למנות את מגדנות הבית בע. והשיווק

סלטי צבר , ) ע� אופציה לרכישת מלוא הבעלות58%(ית תחליפי בשר קפואי�  יצרנ-מ"בע) 1993(טבעול , )100%(

עסיס -ובית השיטה) 100%(ור 'בונז, )בבעלות מלאה של טבעול( יצרנית סלטי� ומוצרי� מצונני� -מ "תעשיות מזו� בע

 . המייצרת רטבי� ושימורי�) 100%(תעשיות מזו� שותפות מוגבלת 
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 היסטוריית דירוגי�
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 מושגי יסוד

 הגדרה )English(מושג  )עברית(מושג 

 פ"מדוח רווה) בניכוי הנחות (הכנסות נטו  Net Income הכנסות נטו

 הוצאות מימו� שהוונו לרכוש קבוע+ פ"הוצאות מימו� מדוח רווה Interest הוצאות ריבית

הוצאות מימו� 
 תזרימיות

Interest Cash הוצאות מימו� שהוונו לרכוש קבוע+ פ"וההוצאות מימו� מדוח רו- 
 הפרשי הצמדה

פ שאות� נית� "חד) הכנסות(הוצאות  ) -+( הוצאות תפעוליות-הכנסות EBIT רווח תפעולי
 .לבודד מהדוחות

רווח תפעולי 
 לפני הפחתות

EBITA EBIT + הפחתות 

רווח תפעולי 
לפני פחת 
 והפחתות

EBITDA EBIT + הפחתות+ פחת 

 ס� נכסי החברה במאז� Assets נכסי�

חוב לזמ� + חלויות שוטפות של הלוואות לזמ� ארו�+ חוב לזמ� קצר Debt חוב פיננסי
 חבויות בגי� ליסינג+ ארו�

חוב לזמ� + חלויות שוטפות של הלוואות לזמ� ארו�+ חוב לזמ� קצר Net Debt חוב פיננסי נטו
 ות לזמ� קצר השקע-מזומ� ושווי מזומ�-חבויות בגי� ליסינג+ ארו�

 Capitalization בסיס ההו�

(CAP) 

מסי� ) + לפי ער� פדיו�(מניות בכורה + זכויות המיעוט + הו� עצמי+ חוב
 נדחי�

 Capital השקעות הוניות

Expenditures 

 .השקעות ברוטו בציוד ובמכונות

תזרי� מזומני� 
 גולמי

Gross Cash Flow 

(GCF) 

דיבידנד + זכויות המיעוט + סי� נדחי�מ+ הפחתות+ פחת+ רווח נקי
 הכנסה הונית שלא -פ לא תזרימיות"הוצאות חד+ בנות' במזומ� מחב

 .במזומ�
תזרי� מזומני� 

 מפעילות
Cash Flow from 

Operation (CFO) 

הגדרה . תזרי� מזומני� מפעילות שוטפת מהדוח המאוחד-1הגדרה 
 .עה ומימו� תזרי� הכולל את כל הפעולות פרט לפעולות השק-2

מקורות 
 מפעילות

Funds from 

Operation (FFO) 

 רווח נקי – 2הגדרה   לפני שינויי� בהו� חוזרCFO -1הגדרה 
הכנסות והוצאות שאינ� כרוכות בזרימת + מהדוחות הכספיי�

תזרי� מזומני� 
 פנוי

Retained Cash 

Flow (RCF) 

 .דיבידנד– ) GCF(תזרי� מזומני� 

מני� תזרי� מזו
 חופשי

Free Cash Flow 

(FCF) 

 השקעות -בהו� חוזר) ירידה(+ עליה – ) RCF(תזרי� מזומני� פנוי 
 .ברכוש קבוע
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 סול� דירוג התחייבויות

Aaa  התחייבויות המדורגות בדירוג Aaaמהאיכות הטובה ביותר , על פי שיפוטה של מידרוג, ה�
 . וכרוכות בסיכו� אשראי מינימלי

Aa  התחייבויות המדורגות בדירוג Aaוכרוכות , מאיכות גבוהה, על פי שיפוטה של מידרוג, ה�
 .בסיכו� אשראי נמו� מאד

A  התחייבויות המדורגות בדירוג Aנחשבות על ידי מידרוג בחלק העליו� של הדרגה האמצעית ,
 .וכרוכות בסיכו� אשראי נמו�

 דרגת השקעה

Baa  התחייבויות המדורגות בדירוגBaaה�  נחשבות כהתחייבויות . כות בסיכו� אשראי מתו� כרו
 .וככאלה ה� עלולות להיות בעלות מאפייני� ספקולטיביי� מסוימי�, בדרגה בינונית

Ba  התחייבויות המדורגות בדירוגBaבעלות אלמנטי� , על פי שיפוטה של מידרוג,  ה�
 .ותיוכרוכות בסיכו� אשראי משמע, ספקולטיביי�

B  התחייבויות המדורגות בדירוגBוכרוכות בסיכו� ,  נחשבות  על ידי מידרוג  כספקולטיביות
 .אשראי גבוה

Caa  בדירוג   התחייבויות המדורגות Caaבעלות מעמד חלש , על פי שיפוטה של מידרוג, ה�
 .וכרוכות בסיכו� אשראי גבוה מאוד

Ca  התחייבויות המדורגות בדירוגCaקולטיביות מאוד ועלולות להיות במצב של חדלות  ה� ספ
 . ע� סיכויי�  כלשה�  לפדיו� של קר� וריבית,פרעו� או קרובות לכ�

דרגת השקעה 
 ספקולטיבית

C  התחייבויות המדורגות בדירוגCכ במצב של חדלות " ה� בדרגת הדירוג הנמוכה ביותר ובד
 .ע� סיכויי� קלושי� לפדיו� קר� או ריבית, פרעו�

מציי" ' 1'המשתנה . Caa ועד Aa - בכל אחת מקטגוריות הדירוג מ3 - ו2, 1המספריי� מידרוג משתמשת במשתני� 
מציי" ' 2'המשתנה . המצוינת באותיות, שאגרת החוב מצויה בקצה העליו" של קטגורית הדירוג שאליה היא משתייכת

חתו" של קטגורית מציי" שאגרת החוב נמצאת בחלק הת' 3'ואילו המשתנה ; שהיא נמצאת באמצע קטגורית הדירוג
 .המצוינת באותיות, הדירוג שלה
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  64739אביב - תל17הארבעה ' מגדל המילניו� רח, מ"מידרוג בע

 www.midroog.co.il, 03-6855002 פקס ,03-6844700טלפו� 

 .2008") מידרוג: "להל�(מ " למידרוג בעכל הזכויות שמורות ©

, לצל�, אי� להעתיק. הוא רכושה הבלעדי של מידרוג והוא מוג� על ידי זכויות יוצרי� ודיני הקניי� הרוחני, לרבות  פיסקה זו, מסמ� זה

 .לשכפל או להציג מסמ� זה למטרה מסחרית כלשהי ללא הסכמת מידרוג בכתב, להפי1, לשנות

מידרוג אינה . על ידי מקורות הנחשבי� בעיניה לאמיני� ומדויקי�כל המידע המפורט במסמ� זה ושעליו הסתמכה מידרוג נמסר לה 

 על המידע כתסתמשנמסר לה  והיא מ") המידע: "להל�(דיוקו או אמיתותו של המידע , התאמתו, שלמותו, בודקת באופ� עצמאי את נכונותו

 .על ידי החברה המדורגתצור� קביעת הדירוג ה למסר לנש

או שינויי� /עדכוני� ו. או מכל סיבה אחרת/או כתוצאה מקבלת מידע חדש ו/שינויי� במידע המתקבל והדירוג עשוי להשתנות כתוצאה מ

 בגדר חוות �הנ  על ידי מידרוגי� המתבצעי�הדירוג. www.midroog.co.il: בדירוגי� מופיעי� באתר האינטרנט של מידרוג שכתובתו

אי� לראות .  או מסמכי� מדורגי� אחרי�רכישה של אגרות חובלהימנעות מהמלצה לרכישה או ואי� ה� מהווי� בית דעת סובייקטי

בדירוגי� הנעשי� על ידי מידרוג כאישור לנתוני� או לחוות דעת כלשה� או כניסיונות לבצע הערכה עצמאית למצבה הכספי של חברה 

 או של מסמכי� עת דעה באשר לכדאיות מחיר� או תשואת� של אגרות חובגדר הבואי� להתייחס אליה� ב, כלשהי או להעיד על כ�

כגו� הסיכו� כי ער� השוק של החוב המדורג , דירוגי מידרוג מתייחסי� במישרי� רק לסיכוני אשראי ולא לכל סיכו� אחר. מדורגי� אחרי�

כל דירוג או חוות דעת אחרת שמעניקה מידרוג צריכי� . �ירד עקב שינויי� בשערי ריבית או עקב גורמי� אחרי� המשפיעי� על שוק ההו

כל , ובהתא�, להישקל כמרכיב בודד בכל החלטת השקעה הנעשית על ידי משתמש במידע הכלול במסמ� זה או על ידי מי מטעמו

וב או מסמ� אגרת ח, ערב, משתמש במידע הכלול במסמ� זה חייב ללמוד ולבצע הערכה של כדאיות השקעה מטעמו לגבי כל מנפיק

דירוגיה של מידרוג אינ� מותאמי� לצרכיו של משקיע מסוי� ועל המשקיע להסתייע . לרכוש או למכור, מדורג אחר שבכוונתו להחזיק

מידרוג מצהירה בזאת שהמנפיקי� של אגרות חוב או של . ע� הדי� או ע� כל עניי� מקצועי אחר, בייעו1 מקצועי בקשר ע� השקעות

התחייבו לשל� למידרוג עוד קוד� לביצוע הדירוג תשלו� בגי� שרותי , רי� או שבקשר ע� הנפקת� נעשה דירוגמסמכי� מדורגי� אח

 .הערכה ודירוג הניתני� על ידי מידרוג

 51%שלה , ")ס'מודי: "להל� (.Moody's Investors Service Ltd)  .(ס אינבסטורס סרויס לטד'מידרוג הינה חברת בת של מודי

בו בזמ� . ס'ואינ� כפופי� לאישורה של מודי, ס'הליכי הדירוג של מידרוג הנ� עצמאיי� ונפרדי� מאלה של מודי, ע� זאתיחד . במידרוג

 . למידרוג יש מדיניות ונהלי� משלה וועדת דירוג עצמאית, ס'שהמתודולוגיות של מידרוג מבוססות על אלה של מודי

 .הנכ� מופני� לעמודי� הרלוונטיי� באתר מידרוג, הדירוג שלהלמידע נוס( על נהלי הדירוג של מידרוג או על ועדת 

 

 

 


