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 03 639 1658פקס     

 61200תל אביב  61006אביב -תל

 
 תעשיות מזון תנובה אגודה שיתופית חקלאית בישראל בע"מדוח רואי החשבון המבקרים לחברים של 

 

"האגודה"( לימים  -ביקרנו את הדוחות המאוחדים על המצב הכספי המצורפים של תעשיות מזון תנובה אגודה שיתופית חקלאית בישראל )להלן 

ואת הדוחות המאוחדים על רווח והפסד, הרווח הכולל, השינויים בהון ותזרימי המזומנים לכל אחת משלוש השנים  2013 -ו  2014בדצמבר  31

. דוחות כספיים אלה הינם באחריות ההנהלה של האגודה. אחריותנו היא לחוות דעה על דוחות 2014בדצמבר  31בתקופה שהסתיימה ביום 

 כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו.
 

מכלל הנכסים המאוחדים לימים  2.7% -וכ 3.3% -לא ביקרנו את הדוחות הכספיים של תאגידים שאוחדו אשר נכסיהם הכלולים באיחוד מהווים כ

 31מכלל ההכנסות המאוחדות לשנים שהסתיימו בימים  0.6% -בהתאמה, והכנסותיהם הכלולות באיחוד מהוות כ 2013 -ו  2014בדצמבר  31

. כמו כן, לא ביקרנו את הדוחות הכספיים של תאגידים מוחזקים המוצגים לפי שיטת השווי המאזני אשר 2012 -ו 2013, 2014בדצמבר 

 -הינו כ בהפסדיהן, בהתאמה, וחלקה של הקבוצה 2013 -ו 2014בדצמבר  31אלפי ש"ח ליום  1,188 -אלפי ש"ח וכ 941 -ההשקעה בהן הינה כ

בהתאמה. הדוחות  2012 -ו  2013, 2014בדצמבר  31אלפי ש"ח לשנים שהסתיימו בימים  3,314 -אלפי ש"ח וכ 118 -אלפי ש"ח, כ 18

 הכספיים של אותם תאגידים, בוקרו על ידי רואי חשבון אחרים שדוחותיהם הומצאו לנו וחוות דעתנו, ככל שהיא מתייחסת לסכומים שנכללו בגין

 אותם תאגידים, מבוססת על דוחות רואי החשבון האחרים.
 

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון )דרך פעולתו של רואה חשבון(, 

. על פי תקנים אלה, נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים 1973 -התשל"ג 

ית. ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים. ביקורת כוללת גם בחינה של הצגה מוטעית מהות

כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי ההנהלה של האגודה וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיים 

 ואי החשבון האחרים מספקים בסיס נאות לחוות דעתנו.בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו ודוחות ר
 

לדעתנו, בהתבסס על ביקורתנו ועל הדוחות של רואי חשבון אחרים, הדוחות הכספיים המאוחדים הנ"ל משקפים באופן נאות, מכל הבחינות 

, השינויים םואת תוצאות פעולותיה 2013 -ו  2014בדצמבר  31המהותיות, את המצב הכספי של האגודה והתאגידים המאוחדים שלה לימים 

בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים  2014בדצמבר  31לכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום  םבהון ותזרימי המזומנים שלה

(IFRS התשל"ו ,)ת ערך )דוחות והוראות תקנות ניירו 1976 –(, הוראות תקנות האגודות השיתופיות )דוח כספי, פנקסים, ספרים והודעות

 .2010 –כספיים שנתיים( התש"ע 
 

לדוחות הכספיים בדבר אי הודאות הקיימת בשל תביעות )בעיקרן  25מבלי לסייג את חוות דעתנו, אנו מפנים את תשומת הלב לאמור בבאור 

, אשר לגביהן הנהלת האגודה תביעות משפטיות הכוללות בקשות לאישורן כתביעות ייצוגיות( שהוגשו נגד האגודה ותאגידים מוחזקים שלה

 ויועציה המשפטיים אינם יכולים, בשלב זה, לאמוד את תוצאותיהן.
 

 
 

 בכבוד רב,

 

 דוד עצאר                                                                           סומך חייקין

 רואה חשבון                                                                         רואי חשבון

 

 2000ברית פיקוח 

 אגודה שיתופית בע"מ

 אביב, -תל

 2015 בפברואר 26



 גודה שיתופית חקלאית בישראל בע"מתעשיות מזון תנובה א דוחות מאוחדים על המצב הכספי 

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
- 5 - 

 
 

 בדצמבר 31    

    2014  2013 

 אלפי ש"ח  באור  

       נכסים שוטפים

 844,106  781,562    מזומנים ושווי מזומנים

 25,200  15,392  'ד27  מוגבלים פקדונות

 203,339  9    השקעות לזמן קצר

 24,621  20,787  4  הלוואות לזמן קצר

 981,708  956,765  5  לקוחות

 58,194  64,012  6  חייבים ויתרות חובה

 16,542  20,258    מסים שוטפים לקבל

 638,834  659,853  7  מלאי

 46,242  34,109  8  מלאי ביולוגי

     2,552,747  2,838,786 

 30,852  67,654  ב'11  נכסים המוחזקים למכירה

 2,869,638  2,620,401    סה"כ נכסים שוטפים
       

    נכסים לא שוטפים
 

 
 

השקעות בתאגידים המטופלים לפי שיטת השווי 
 המאזני

 
9 

 
280,901 

 
263,221 

 35,825  32,659  10  חייבים והלוואות לזמן ארוך

 250,162  110,581  12  נדל"ן להשקעה

 3,444,209  3,599,618  13  רכוש קבוע

 112,468  106,794  14  נכסים בלתי מוחשיים

 51,252  99,923  23  מסים נדחים

 4,157,137  4,230,476    סה"כ נכסים לא שוטפים

 

 

 

 

 
 

 

 7,026,775  6,850,877    סה"כ נכסים

       

       
 
 
 

 יעקב חן  אריק שור  רוית ברניב

 סמנכ"ל כספים  מנכ"ל  יו"ר ועד הנהלה

 

 2015 בפברואר 26תאריך אישור הדוחות: 

 
 

 
  



 גודה שיתופית חקלאית בישראל בע"מתעשיות מזון תנובה א דוחות מאוחדים על המצב הכספי 

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
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 בדצמבר 31    

    2014  2013 

 אלפי ש"ח  באור  

       התחייבויות שוטפות

 699,455  486,144  15  אשראי מתאגידים בנקאיים ונותני אשראי אחרים

 754,338  846,176  16  התחייבויות לספקים ונותני שירותים

 59,144  21,303     מסים שוטפים לשלם

 504,814  579,750  17  זכאים ויתרות זכות

 89,439  86,694  24  הפרשות

 47,063  46,783  א'11  התחייבויות המיוחסות לפעילות מופסקת

 2,154,253  2,066,850     סה"כ התחייבויות שוטפות

        

       התחייבויות לא שוטפות

 1,157,574   1,207,236  18  התחייבויות לתאגידים בנקאיים ונותני אשראי אחרים

 14,222   5,624  18  זכאים בגין התחייבויות אחרות

 479,479   530,198  23  מסים נדחים

 189,850   160,749  19  התחייבות בשל הטבות לעובדים

 1,841,125   1,903,807     סה"כ התחייבויות לא שוטפות

       

     21  הון המיוחס לבעלי יחידות האגודה

 2,972,145   2,814,127    השתתפות בהון ורווחים

 64,304   64,304    קרן מעסקאות עם בעל שליטה

 (27,023)   (9,850)    קרן בגין תוכניות להטבה מוגדרת

 (11,211)   (10,712)    קרן הנובעת מתרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץ

 2,998,215   2,857,869    סה"כ הון המיוחס לבעלי יחידות האגודה

 33,182   22,351    זכויות שאינן מקנות שליטה

 3,031,397   2,880,220    סה"כ הון

 7,026,775   6,850,877     סה"כ התחייבויות והון

 
 

 



 תעשיות מזון תנובה אגודה שיתופית חקלאית בישראל בע"מ דוחות רווח והפסד מאוחדים 

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
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 בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום   

  2014 2013 2012 

 אלפי ש"ח באור 

 6,867,246 7,167,271 6,797,215 א'22 הכנסות ממכירות וממתן שירותים

  4,977,824 5,195,688 4,899,552 ב'22 עלות המכירות והשירותים 

  1,889,422 1,971,583 1,897,663  רווח גולמי

  1,097,661 1,159,712 1,135,066 ג'22 הוצאות מכירה, הפצה ושיווק

  249,948 254,335 272,952 ד'22 הוצאות הנהלה וכלליות 

 חלק הקבוצה ברווחי תאגידים המטופלים 

 א'9 לפי שיטת השווי המאזני

 

30,875 

 

56,540 

 

24,160 

 565,973 614,076 520,520  רווח תפעולי לפני הכנסות והוצאות אחרות

  994,819  68,922 56,483 ה'22 הכנסות אחרות

  33,279  40,587 46,884 ו'22 אחרותהוצאות 

 961,540  28,335 9,599  הכנסות אחרות, נטו

  1,527,513  642,411 530,119  רווח מפעולות רגילות 

  31,960  31,876 12,791 ז'22 הכנסות מימון

  86,514  70,595 48,907 ח'22 הוצאות מימון

 54,554  38,719 36,116  הוצאות מימון, נטו

  1,472,959  603,692 494,003  רווח לפני מסים על ההכנסה

  297,262  84,008 84,416 23 מסים על הכנסה

  1,175,697  519,684 409,587  רווח לשנה

      מיוחס ל:

 997,173 518,495 406,982  בעלי יחידות האגודה

 178,524 1,189 2,605  זכויות שאינן מקנות שליטה

  409,587 519,684  1,175,697  

 



 תעשיות מזון תנובה אגודה שיתופית חקלאית בישראל בע"מ מאוחדים הכולל רווח על הדוחות 

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
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 בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום  

 2014 2013 2012 

 אלפי ש"ח 

    

  1,175,697  519,684 409,587 רווח לשנה

     רווח )הפסד( כולל אחר:

התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של 
  246  72 499 (1פעילויות חוץ )

בגין תכניות להטבה  ממדידה מחדשרווח )הפסד( 
 (20,362)  710 16,984 (2מוגדרת, נטו ממס )

 סה"כ רווח )הפסד( כולל אחר
17,483 782  (20,116) 

 סה"כ רווח כולל
427,070 520,466  1,155,581  

    

     מיוחס ל:

  977,146  519,335 424,654 בעלי יחידות האגודה

  178,435  1,131 2,416 בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה

 427,070 520,466 1,155,581  

    

    ( פריטי רווח כולל אחר שעשויים לעבור לרווח והפסד.1)

    ( פריטי רווח )הפסד( כולל אחר שלא יועברו לרווח והפסד.2)
 



 תעשיות מזון תנובה אגודה שיתופית חקלאית בישראל בע"מ דוחות על השינויים בהון 

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
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השתתפות בהון 
 ורווחים

קרן הנובעת 
מתרגום דוחות 

כספיים של 
 פעילויות חוץ

 
קרן הון 

מעסקאות מבעלי 
 שליטה

 
 

קרן בגין תכניות 
 להטבה מוגדרת

 
 
 

 סה"כ

 
 

זכויות שאינן 
 מקנות שליטה

 
 
 

 סה"כ הון

 אלפי ש"ח 

  2,893,499   17,765   2,875,734  (7,518)   64,304  (11,529)  2,830,477 2012 בינואר 1יתרה ליום 

 1,175,697  178,524  997,173  -  -  -  997,173 רווח לשנה

              רכיבים של רווח )הפסד( כולל אחר:
 246  -  246  -  -  246  -  תרגום מטבע חוץהפרשי 

 (20,362)  (89)  (20,273)  (20,273)  -  -  -  בגין תוכניות להטבה מוגדרת ממדידה מחדשהפסד 

 (20,116)  (89)  (20,027)  (20,273)   -   246  -  סה"כ רווח כולל אחר

 1,155,581  178,435  977,146  (20,273)   -  246  997,173 סה"כ רווח כולל 

 (560,000)  -  (560,000)  -  -  -  (560,000)  דיבידנד לבעלי יחידות האגודה

  (163,149)   (163,149)   -   -   -   -  -  דיבידנד לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה

 3,325,931  33,051  3,292,880  (27,791)  64,304  (11,283)  3,267,650 2012בדצמבר  31יתרה ליום 

        

 519,684 1,189 518,495 -  -  -  518,495 רווח לשנה

        רכיבים של רווח )הפסד( כולל אחר:
 72 -  72 -  -  72 -  הפרשי תרגום מטבע חוץ

בגין תכניות להטבה  ממדידה מחדשרווח )הפסד( 
 710 (58)  768 768 -  -  -  מוגדרת

 782 (58)  840 768 -  72 -  כולל אחרסה"כ רווח )הפסד( 

 520,466 1,131 519,335 768 -  72 518,495 סה"כ רווח כולל 
        

 (814,000)  -  (814,000)  -  -  -  (814,000)  דיבידנד לבעלי יחידות האגודה

 (1,000)  (1,000)  -  -  -  -  -  דיבידנד לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה

 3,031,397 33,182 2,998,215 (27,023)  64,304 (11,211)  2,972,145 2013בדצמבר  31ליום יתרה 

        
 409,587 2,605 406,982 -  -  -  406,982 רווח לשנה

        רכיבים של רווח )הפסד( כולל אחר:
 499 -  499 -  -  499 -  הפרשי תרגום מטבע חוץ

בגין תכניות להטבה  ממדידה מחדשרווח )הפסד( 
 16,984 (189)  17,173 17,173 -  -  -  מוגדרת

 17,483 (189)  17,672 17,173 -  499 -  סה"כ רווח )הפסד( כולל אחר

 427,070 2,416 424,654 17,173 -  499 406,982 סה"כ רווח כולל 
        

 (565,000)  - (565,000)  -  - - (565,000)  דיבידנד לבעלי יחידות האגודה
 (13,247)  (13,247) -  -  - - -  דיבידנד לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה

 2,880,220 22,351 2,857,869 (9,850)  64,304 (10,712) 2,814,127 2014בדצמבר  31יתרה ליום 



  תעשיות מזון תנובה אגודה שיתופית חקלאית בישראל בע"מ       2014 בדצמבר 31מאוחדים ליום ה הכספייםבאורים לדוחות 
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 בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום  

 2014 2013 2012 

 אלפי ש"ח 

    תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת

  1,175,697  519,684 409,587 רווח לשנה

     התאמות:

  232,510  239,393 235,024 פחת והפחתות

 (1,812)  (13,173) - השבת ערך נכסים קבועים

 (982,603)  (50,483) (52,415) רווחים ממימוש נכסים, נטו

חלק הקבוצה ברווחי תאגידים המטופלים לפי שיטת השווי 
 (24,160)  (56,540) (30,875) נטו  המאזני,

  54,554  38,719 36,116 הוצאות מימון, נטו

  297,262  84,008 84,416 מסים על ההכנסה

 (1,774)  - 45 לחובות מסופקים בגין הלוואות שניתנושינויים בהפרשה 

    

  2,126  (2,959) (6,118) שינוי בהתחייבויות בשל הטבות לעובדים, נטו

 (72,651)  (58,672) 26,016 בלקוחות (עליהירידה )

 (8,965)  16,065 (1,817) ירידה )עליה( בחייבים ויתרות חובה

 (28,848)  (35,962) (19,975) עליה במלאי

  22,358  34,737 12,133 ירידה במלאי ביולוגי

 (184,691)  (72,205) 72,957 עליה )ירידה( ביתרות ספקים, זכאים ויתרות זכות

  (22,448)  (14,091) 7,615 שינויים בהפרשות

    

 (58,083)  (48,373) (45,938) ריבית ששולמה

  13,940  22,775 9,431 ריבית שהתקבלה

 (148,347)  (128,891) (146,276) מסים על הכנסה ששולמו

 1,090  89,035 63,985 מסים על הכנסה שהתקבלו

  265,155  563,067 653,911 מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת 

      

     תזרימי מזומנים מפעילות השקעה

 (143,970)  (227,730) (304,629) רכישת נכסים קבועים ומקדמות ששולמו בגינם

 (53,103)  (8,281) (4,547) תוספות בגין נדל"ן להשקעה

 (29,879)  (43,749) (22,450) רכישת נכסים בלתי מוחשיים

 (11,684)  (16,369) (54,484) תשלומים בגין נכסים מוחזקים למכירה ושהוחזקו למכירה

 (36,924)  12,633 9,935 משיכה )השקעה( בפקדון מוגבל, נטו

 (198,097)  - - השקעות לזמן קצר

  154,666  - 204,354 תמורה ממימוש השקעות לזמן קצר

  984,294  50,977 196,229 תמורה ממימוש נכסים קבועים ומוחזקים למכירה  

  5,000  2,400 24,216 מקדמות שהתקבלו בגין עסקת נדל"ן 

 (36,654)  - (47,729) תשלום מס שבח

  34,284  36,416 37,963 גביית הלוואות ואשראי אחר לזמן ארוך

 (1,858)  (90) 953 גביית )מתן( הלוואות ואשראי לזמן קצר, נטו

 (40,220)  (23,643) (30,885) מתן הלוואות ואשראי לזמן ארוך

דיבידנד שהתקבל ומשיכות מתאגידים המטופלים בשיטת 
  11,147  22,589 13,428 השווי המאזני

תמורה ממימוש השקעות בתאגידים המטופלים בשיטת השווי 
  1,880  - - המאזני

 (3,133) (421) (280) העברת מזומנים על ידי הקבוצה לפעילות מופסקת

  635,749  (195,268) 22,074 מזומנים נטו שנבעו מפעילות  )ששימשו לפעילות( השקעה 
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 בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום  

 2014 2013 2012 

 אלפי ש"ח 

    תזרימי מזומנים מפעילות מימון

  -  (1,035) - פרעון תשלומים בחכירה מימונית

  -  1,003,000 400,600 קבלת הלוואות מתאגידים בנקאיים לזמן ארוך

 (240,251)  (242,587) (648,336) פרעון הלוואות מתאגידים בנקאיים לזמן ארוך

 (85,542)  8,467 86,781 קצר מתאגידים בנקאיים ואחרים, נטואשראי לזמן 

 (560,000)  (814,000) (565,000) דיבידנד ששולם

 (147,691)  (4,102) (12,641) דיבידנד ששולם לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה

 (1,033,484)  (50,257) (738,596) מזומנים נטו ששימשו לפעילות מימון 

 (27)  (79) 67 הפרשי תרגום בגין יתרות מזומנים ביחידות מוחזקות 

 (132,607)  317,463 (62,544) עליה )ירידה( במזומנים ושווי מזומנים 

  659,250  526,643 844,106 יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה

  526,643  844,106 781,562 יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה 

    

 פעילות שלא במזומן (1)

 

בדצמבר  31 וםאלפי ש"ח )לי 75,951קיימות יתרות זכות בגין נכסים קבועים בסך של  2014בדצמבר  31ליום  .א

 (. ש"חאלפי  24,641קיימת יתרה בסך של  2013

 

יתרת ההפרשות הקיימת בגין נכסים שמומשו הנובעת מהתחייבות חברת שוק סיטונאי  2014בדצמבר  31ליום  .ב

קיימת  2013בדצמבר  31)ליום  אלפי ש"ח 60,938ת"א להקמת מבני ציבור בשטח מקרקעי חברת השוק, הינה 

  .אלפי ש"ח( 71,249יתרה בסך 
 

  11,900 קיימת יתרת חייבים המוחזקת בנאמנות בגין מכירת נכסים קבועים בסך של 2014בדצמבר  31ליום  .ג

, אלפי ש"ח 499 -ואלפי ש"ח  2,500 קיימת יתרה בסך של 2012 -ו 2013 בדצמבר 31 מיםאלפי ש"ח )לי

 (.בהתאמה
 

קוזז מיתרות חובה אלפי ש"ח,  600 -כבסך של  2014דיבידנד לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה שהוכרז בשנת  .ד

 של בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה.

 
 

 מידע נוסף בנוגע לתאגידים המטופלים לפי שיטת השווי המאזני בהתאם לשיעורי ההחזקה בהם בתקופה (2)

 
 בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום  

 2014 2013 2012 

 אלפי ש"ח 

 33,911 61,431 42,311 רווח תפעולי לפני הכנסות )הוצאות( אחרות

 22,270 21,951 23,183 פחת הכלול ברווח התפעולי

 
 בדצמבר 31 ליום 

 2014 2013 

 אלפי ש"ח 

   

 8,956 9,300 מזומנים ושווי מזומנים

 59,554 62,664 התחייבויות לתאגידים בנקאים
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 כללי  - 1באור 

"תעמ"ת" או "האגודה"(,  -בישראל בע"מ )להלן הישות המדווחת, תעשיות מזון תנובה אגודה שיתופית חקלאית  א.
 הינה תושבת ישראל, אשר כתובתה הרשמית הינה מתחם סינמה סיטי גלילות, ברמת השרון. 

עם הקמתה של  1926בשנת הינה  "הקבוצה"( -)להלן של האגודה והתאגידים המוחזקים שלה  פעילותה ראשית ב.
מייצרת ומשווקת מוצרי מזון בארץ ובחו"ל. . הקבוצה, בישראל בע"מתנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית 

 בבעלות האגודה מפעלים לייצור ו/או שיווק מוצרי חלב, בשר, עופות, דגים, מוצרי מזון קפואים, ממרחים, רטבים
 וביצים, אשר חלקם בבעלות מלאה וחלקם בשותפות. 

מהאגודה. תאגיד החזקות זה  76.73% -זיק בהמח VMS -החברה האם של האגודה הינה תאגיד החזקות  ג.
על ידי מבטח שמיר החזקות בע"מ.  27% -על ידי קרן ההשקעות אייפקס פרטנרס וכ 73% -מוחזק, בעקיפין, כ

ידי החזקות תנובה ותעמ"ת המאגדת בתוכה תאגידים -מוחזקות על 23.27% -יתרת ההחזקות באגודה כ
 וארגונים אזוריים בבעלות הקיבוצים.

 הגדרות ד.

 -בדוחות כספיים אלה 

 תעשיות מזון תנובה אגודה שיתופית חקלאית בישראל בע"מ. - האגודה .1

 תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ. - תנובה )אגודה בת( .2

ת, אשר דוחותיהם מאוחדים ושיתופי ותחברות, שותפויות או אגוד - תאגידים מאוחדים .3
 בעקיפין, עם דוחות האגודה.באופן מלא, במישרין או 

ת המוחזקים בשליטה משותפת ושיתופי ותחברות, שותפויות או אגוד - תאגידים בשליטה משותפת .4
שהשקעת האגודה בהם מטופלת בדוחות הכספיים לפי שיטת השווי 

 המאזני.

תאגידים, למעט תאגידים מאוחדים ותאגידים בשליטה משותפת  - תאגידים כלולים .5
ה מהותית, שהשקעת האגודה בהם כלולה אשר לאגודה השפע

במישרין או בעקיפין בדוחות הכספיים המאוחדים על בסיס השווי 
 המאזני.

 תאגידים המטופלים .6

"שיווק בוטנים וכותנה  -תאגידים בשליטה משותפת ותאגידים כלולים - לפי שיטת השווי המאזני
קאות )שותפות מוגבלת(", "ענבי ציון מש 2000בע"מ, "טיב טירת צבי 

( בע"מ", "פרי ציון בע"מ", "מכון למיחזור פסדים העמק 1981קלים )
( )שותפות מוגבלת(", "אפרת רביית פטם ושות' )שותפות 1994)

( )שותפות מוגבלת(", "קורניש חן 1991מוגבלת(", "רמית ושות' )
( ושות' )שותפות מוגבלת(", 1987( בע"מ", "י. איצקוביץ )1987)

 מזון שותפות מוגבלת".תעשיות  -2000"צ'אם 

 תאגידים מאוחדים, תאגידים בשליטה משותפת או תאגידים כלולים. - תאגידים מוחזקים .7

 האגודה ותאגידים מוחזקים על ידה.  - הקבוצה .8

 "גילויים בהקשר לצד קשור". 42V 24-כהגדרתם ב - צדדים קשורים .9

 1בסעיף ( להגדרת "בעלי עניין" בתאגיד 1כמשמעותם בפסקה ) - בעלי עניין .10
 .1968 -לחוק ניירות ערך, התשכ"ח
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 עיקרי המדיניות החשבונאית - 2באור 

 הכספייםבסיס הצגת הדוחות  א.

 בסיס עריכת הדוחות הכספיים .1

 "(. IFRS" -הדוחות הכספיים המאוחדים ערוכים בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים )להלן 

 -בהתאם להוראות תקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(, התש"ע אלו נערכו גם דוחות כספיים 
2010. 

 .2015 בפברואר 26הדוחות המאוחדים אושרו לפרסום על ידי ועד ההנהלה של האגודה ביום 

 בסיס המדידה .2

 הדוחות הכספיים של הקבוצה ערוכים על בסיס העלות ההיסטורית, למעט:

 ;מכשירים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד 

 ;פריטי רכוש קבוע המוצגים לפי עלות נחשבת 

 ים נדחים והתחייבויות מסים נדחים;נכסי מס 

 ;נכסים והתחייבויות בשל הטבות לעובדים 

 ;השקעות בתאגידים כלולים ובתאגידים בשליטה משותפת המטופלות לפי שיטת השווי המאזני 

 ;הפרשות 

 ;מלאי הנמדד כנמוך מבין עלות או שווי מימוש נטו 

 ;מלאי ביולוגי 

 תקופת המחזור התפעולי .3

התפעולי של הקבוצה הינה שנה. עקב כך, כוללים הרכוש השוטף וההתחייבויות השוטפות תקופת המחזור 
 פריטים המיועדים והצפויים להתממש בתוך שנה.

 מתכונת ניתוח ההוצאות שהוכרו בדוח רווח והפסד  .4

של מתכונת ניתוח ההוצאות שהוכרו בדוח רווח והפסד הינה לפי שיטת סיווג המבוססת על מאפיין הפעילות 
 ההוצאה. מידע נוסף בדבר מהות ההוצאה נכלל, ככל שרלוונטי, בבאורים לדוחות הכספיים.

 מדיניות חשבונאית עקבית .5

, למעט המדיניות החשבונאית המפורטת להלן יושמה בדוחות הכספיים בעקביות, בכל התקופות המוצגות
 אחרת. צויןאם 

 דוחות כספיים מאוחדים ב.

 תאגידים מאוחדים .1

תאגידים מאוחדים הינן ישויות הנשלטות על ידי הקבוצה. שליטה מתקיימת כאשר לקבוצה יש כוח השפעה 
על הישות המושקעת, חשיפה או זכויות לתשואות משתנות כתוצאה ממעורבותה בישות המושקעת וכן 
היכולת להשתמש בכוח שלה כדי להשפיע על סכום התשואות שינבע מהישות המושקעת. הדוחות 

פיים של תאגידים מאוחדים נכללים בדוחות הכספיים המאוחדים ממועד השגת השליטה ועד למועד בו הכס
 הופסקה השליטה.

הדוחות הכספיים של האגודה והתאגידים המאוחדים ערוכים לתאריכים ולתקופות זהים. המדיניות 
 בוצה.החשבונאית של תאגידים מאוחדים מותאמת למדיניות החשבונאית שאומצה על ידי הק

יתרות הדדיות בקבוצה והכנסות והוצאות שטרם מומשו, הנובעות מעסקאות בין חברתיות, בוטלו במסגרת 
 הכנת הדוחות הכספיים המאוחדים. 

 זכויות שאינן מקנות שליטה .2

זכויות שאינן מקנות שליטה בגין תאגידים מאוחדים מייצגות את ההון בתאגידים המאוחדים שאינו ניתן 
במישרין או בעקיפין, לתאגיד האם. הזכויות שאינן מקנות שליטה מוצגות בנפרד במסגרת ההון של לייחוס, 

האגודה. רווח או הפסד וכל רכיב של רווח כולל אחר מיוחסים לאגודה ולזכויות שאינן מקנות שליטה. 
ות שליטה הפסדים מיוחסים לזכויות שאינן מקנות שליטה גם אם כתוצאה מכך יתרת הזכויות שאינן מקנ

 בדוח המאוחד על המצב הכספי הינה שלילית.
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  )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית - 2באור 

 )המשך( דוחות כספיים מאוחדים ב.

 השקעות בתאגידים כלולים ובתאגידים בשליטה משותפת .3

הסכם תאגידים בשליטה משותפת הינם ישויות שלקבוצה יש שליטה משותפת בפעילותן, שהושגה על ידי 
חוזי והדורשת הסכמה אחידה לגבי החלטות שמשפיעות באופן משמעותי על תשואת התאגיד בשליטה 

 משותפת.

תאגידים כלולים הינם תאגידים שלקבוצה יש השפעה מהותית על המדיניות הכספית והתפעולית שלהן, אך 
מוחזקת מקנה ב 50%עד  20%לא שליטה או שליטה משותפת. קיימת הנחה לפיה החזקה בשיעור של 

 השפעה מהותית. 

ההשקעות בתאגידים כלולים ובתאגידים בשליטה משותפת מטופלות בהתאם לשיטת השווי המאזני. לפי 
שיטת השווי המאזני, ההשקעה מוצגת בדוח על המצב הכספי לפי עלות בתוספת שינויים שלאחר הרכישה 

כלול או התאגיד בשליטה משותפת. בחלק הקבוצה בנכסים נטו, לרבות רווח כולל אחר של התאגיד ה
שיטת השווי המאזני מיושמת עד למועד איבוד ההשפעה המהותית או השליטה המשותפת, סיווג כהשקעה 

 מוחזקת למכירה או השגת שליטה.

המטופל בהתאם לשיטת  בתאגידכאשר חלקה של הקבוצה בהפסדים עולה על ערך הזכויות של הקבוצה 
של אותן זכויות, כולל השקעה לזמן ארוך המהווה חלק מההשקעה השווי המאזני, הערך בספרים 

במוחזקת, מופחת לאפס. במקרים בהם חלקה של הקבוצה בהשקעה לזמן ארוך המהווה חלק מההשקעה 
במוחזקת שונה מחלקה בהון המוחזקת, הקבוצה ממשיכה להכיר בחלקה בהפסדי המוחזקת, לאחר איפוס 

ותה הכלכלית בהשקעה לזמן ארוך, לאחר איפוס הזכויות כאמור. ההשקעה ההונית, בהתאם לשיעור זכא
הקבוצה אינה מכירה בהפסדים נוספים של החברה המוחזקת, אלא אם לקבוצה יש מחויבות לתמיכה 

  .בחברה המוחזקת או אם שילמה סכומים בעבורה

רת הסעיף הדוח על הרווח הכולל משקף את חלק הקבוצה בתוצאות הפעולות של התאגיד הכלול במסג
"חלק הקבוצה ברווחי תאגידים המטופלים לפי שיטת השווי המאזני", וכן את חלק הקבוצה ברווח כולל אחר 

 נטו המתייחס לתאגיד הכלול אשר נזקף לרווח כולל אחר.

הקבוצה מסווגת את חלקה ברווחי והפסדי תאגידים המטופלים לפי שיטת השווי המאזני כחלק מהרווח 
 החזקה בהם מהווה חלק אינטגרלי מהפעילות התפעולית של הקבוצה.התפעולי, כיוון שה

דיבידנדים שהתקבלו מתאגידים המטופלים על פי שיטת השווי המאזני בדוחות על תזרימי המזומנים 
מוצגים במסגרת תזרימי מזומנים מפעילות השקעה. דיבידנדים ששולמו מוצגים במסגרת תזרימי מזומנים 

 מפעילות מימון.

 הפעילות, מטבע ההצגה ומטבע חוץ מטבע ג.

 מטבע הפעילות ומטבע ההצגה .1

הדוחות הכספיים המאוחדים מוצגים בש"ח, שהינו מטבע הפעילות של הקבוצה. המידע הכספי מוצג באלפי 
 ש"ח ועוגל לסכום הקרוב.

ת פריטים הנכללים בדוחות הכספיים של כל אחד מתאגידי הקבוצה נמדדים במטבע של הסביבה הכלכלי
 "מטבע הפעילות"(.  -העיקרית בה פועלת אותה ישות )להלן 

כאשר מטבע הפעילות של תאגיד כלול שונה ממטבע הפעילות של הקבוצה, תאגיד זה מהווה פעילות חוץ 
 שנתוני דוחותיו הכספיים מתורגמים לצורך הכללתם בדוחות הכספיים המאוחדים כדלקמן:

ורגמים לפי שער סגירה בכל תאריך דיווח. מוניטין וכל נכסים והתחייבויות בכל תאריך דיווח מת .א
התאמות שווי הוגן ליתרה בדוחות הכספיים של הנכסים וההתחייבויות במועד רכישת פעילות חוץ 

 מטופלים כנכסים והתחייבויות של פעילות החוץ ומתורגמים לפי שער הסגירה, בכל תאריך דיווח.

ווח והפסד מתורגמות לפי שערי חליפין ממוצעים בכל הכנסות והוצאות לכל התקופות המוצגות בר .ב
התקופות המוצגות; אולם, במקרים בהם חלו תנודות משמעותיות בשערי החליפין, הכנסות והוצאות 

 מתורגמות לפי שערי החליפין כפי שהיו במועד העסקאות עצמן.

 התהוותם.הון מניות, קרנות ותנועות הוניות אחרות מתורגמים לפי שער החליפין במועד  .ג

יתרת הרווח מתורגמת בהתבסס על יתרת הפתיחה שתורגמה לפי שער החליפין לאותו מועד ותנועות  .ד
 לעיל.’ ג-ו’ רלוונטיות נוספות במשך התקופה שתורגמו כאמור בסעיפים ב

כל הפרשי התרגום שנוצרו נזקפים כרווח )הפסד( כולל אחר לסעיף נפרד בהון, "קרן הנובעת מתרגום  .ה
 ים של פעילויות חוץ".דוחות כספי

חברתיות בקבוצה, אשר אין בכוונה לסלקן והן אינן צפויות להיפרע בעתיד הנראה לעין, -הלוואות בין .ו
ולפיכך מהוות במהותן חלק מההשקעה בפעילות חוץ, מטופלות כחלק מההשקעה, כאשר הפרשי שער 

 כאמור בסעיף ה' לעיל. הנובעים מהלוואות אלו )בניכוי השפעת המס( נזקפים לאותו סעיף בהון,
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 )המשך( מטבע הפעילות, מטבע ההצגה ומטבע חוץ ג. 

 )המשך( מטבע הפעילות ומטבע ההצגה .1

בעת מימוש פעילות חוץ, בחלקה או במלואה, הרווח )הפסד( המצטבר, בחלקו או במלואו, בהתאמה, 
לרווח והפסד. בעת מימוש חלק מפעילות חוץ, שהינה תאגיד מאוחד, תוך  שהוכר ברווח כולל אחר מועבר

איבוד שליטה, הרווח )הפסד( המצטבר שהוכר ברווח כולל אחר מועבר לרווח והפסד, ואילו בעת מימוש 
חלק מפעילות חוץ, שהינה תאגיד מאוחד, תוך שימור השליטה בתאגיד המאוחד, חלק יחסי של הסכום 

 ח כולל אחר מיוחס מחדש לזכויות שאינן מקנות שליטה.המצטבר שהוכר ברוו

 עסקאות, נכסים והתחייבויות במטבע חוץ .2

עסקאות הנקובות במטבע חוץ )מטבע השונה ממטבע הפעילות( נרשמות עם ההכרה הראשונית בהן לפי 
ע חוץ שער החליפין במועד העסקה. לאחר ההכרה הראשונית, נכסים והתחייבויות כספיים הנקובים במטב

מתורגמים בכל תאריך דיווח למטבע הפעילות לפי שער החליפין במועד זה. הפרשי שער, למעט אלה 
המהוונים לנכסים כשירים, נזקפים לרווח והפסד. נכסים והתחייבויות לא כספיים הנקובים במטבע חוץ 

כספיים הנקובים  המוצגים לפי עלות מתורגמים לפי שער החליפין במועד העסקה. נכסים והתחייבויות לא
במטבע חוץ המוצגים לפי שווי הוגן מתורגמים למטבע הפעילות בהתאם לשער החליפין במועד שבו נקבע 

 השווי ההוגן.

 פריטים כספיים צמודי מדד .3

נכסים והתחייבויות כספיים הצמודים על פי תנאיהם לשינויים במדד מותאמים לפי המדד הרלוונטי בפועל, 
התאם לתנאי ההסכם. הפרשי הצמדה הנובעים מההתאמה כאמור, למעט אלה בכל תאריך דיווח, ב

 המהוונים לנכסים כשירים, נזקפים לרווח והפסד.

 שווי מזומנים ד.

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

 השקעות לזמן קצר ה.

ההשקעות לזמן קצר הינן בקרנות נאמנות כספיות לא צמודות. ההשקעות לזמן קצר מטופלות כנכסים פיננסים 
ועד מימוש של ההשקעות לזמן קצר הינו על בסיס צרכי תזרים המזומנים שיועדו לשווי הוגן דרך רווח והפסד. מ

 של הקבוצה.

 להלן(. 3)למידע בדבר רמות שווי הוגן ראה באור  1השקעות לזמן קצר סווגו לרמת מדרג שווי הוגן מספר 

 הפרשה לחובות מסופקים ו.

הנהלת הקבוצה גבייתם מוטלת בספק. ההפרשה לחובות מסופקים נקבעת באופן ספציפי בגין חובות שלהערכת 
כמו כן, הקבוצה מכירה בהפרשה בגין קבוצות לקוחות המוערכות באופן קולקטיבי בגין ירידת ערך בהתבסס על 
מאפייני סיכוני האשראי שלהם. חובות לקוחות שחלה ירידה בערכם, נגרעים במועד בו נקבע שחובות אלה אינם 

 ניתנים לגבייה.

 מלאי ז.

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

 להשלמה ועלויות הדרושות לביצוע המכירה.

 עלות המלאי נקבעת כדלקמן:

יוצא ראשון", בהתאם  -בחלקם על בסיס "ממוצע נע" ובחלקם על בסיס "נכנס ראשון  - ריםחומ
  .לאופי המלאי

 יוצא ראשון". -על בסיס "נכנס ראשון  - כלי אריזה ושינוע

העלות כוללת חומרים, עבודה והוצאות ייצור ישירות ועקיפות, המבוססות על קיבולת  - תוצרת גמורה
 יוצא ראשון". -בסיס "ממוצע נע" ובחלקם על בסיס "נכנס ראשון נורמלית בחלקם על 

 יוצא ראשון". -על בסיס "נכנס ראשון  - סחורות ומוצרים קנויים

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

 

 

 

 



  תעשיות מזון תנובה אגודה שיתופית חקלאית בישראל בע"מ       2014 בדצמבר 31מאוחדים ליום ה הכספייםבאורים לדוחות 

- 16 - 

 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית - 2באור 

 ביולוגימלאי  ח.

מלאי ביולוגי מוצג לפי שוויו ההוגן בניכוי עלויות מכירה, בהתאם למודל להערכת שווי שפותח על ידי מומחה בלתי 
תלוי. השווי ההוגן של המלאי הביולוגי נקבע בהתאם לערך הנוכחי של תזרימי המזומנים החיובי ממכירתם בניכוי 

אי הביולוגי. בכל תקופת דיווח נזקפים השינויים בשווי ההוגן תזרים המזומנים השלילי הצפוי מעלויות גידול המל
 של המלאי הביולוגי לרווח או הפסד לסעיף עלות המכירות.

חישוב השווי ההוגן של המלאי הביולוגי מבוסס על מחירי המכירה החזויים של המלאי כפונקציה של עלויות 
 הצפויות.רכישת המלאי, בניכוי אומדן ההנהלה לעלויות הגידול 

 מכשירים פיננסיים ט.

 נכסים פיננסיים .1

מוכרים במועד ההכרה הראשונית בהם לפי שווי הוגן ובתוספת עלויות  42V 39נכסים פיננסיים בתחולת 
עסקה המיוחסות ישירות, למעט לגבי נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד, אשר לגביהם 

 הפסד.עלויות עסקה נזקפות לרווח ו

לאחר ההכרה הראשונית, הטיפול החשבונאי בהשקעות בנכסים פיננסיים מבוסס על סיווגם לאחת משתי 
 -הקבוצות שלהלן 

 .נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד 

 .הלוואות וחייבים 

 נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד א.

ם בשווי הוגן דרך רווח והפסד, הכוללים נכסים פיננסיים המוחזקים בקבוצה נכסים פיננסיים הנמדדי
 למסחר. 

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 

זר שאינו מיועד כמכשיר הגנה. רווחים או הפסדים מהשקעות המוחזקות בזמן הקצר, או שהם נג
 למסחר נזקפים במועד התהוותם לרווח והפסד.

נגזרים משובצים מופרדים מהחוזה המארח ומטופלים בנפרד אם: )א( אין קשר הדוק בין המאפיינים 
על אותם תנאים כשל הכלכליים והסיכונים של החוזה המארח ושל הנגזר המשובץ, )ב( מכשיר נפרד ב

)ג( המכשיר המשולב אינו נמדד לפי שווי הוגן דרך רווח  -הנגזר המשובץ היה עומד בהגדרת נגזר ו
 והפסד.

 נגזרים נמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד.
 

הקבוצה בוחנת את קיומו של נגזר משובץ והצורך בהפרדתו במועד בו היא הופכת להיות לראשונה צד 
איתנה. הערכה מחדש של נגזר משובץ נעשית רק כאשר יש שינוי בהתקשרות המשפיע להתקשרות 

באופן משמעותי על תזרימי המזומנים מההתקשרות. האמור לעיל בקשר עם הטיפול בנגזרים, מיושם 
 גם בעניין התחייבויות פיננסיות הנמדדות בשווי הוגן דרך רווח והפסד.

 הלוואות וחייבים ב.

חייבים אשר הינם נכסים פיננסיים )שאינם נגזרים( בעלי תשלומים קבועים או לקבוצה הלוואות ו
הניתנים לקביעה שאינם נסחרים בשוק פעיל. לאחר ההכרה הראשונית, הלוואות מוצגות על פי 
תנאיהן לפי עלות מופחתת תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית המביאה בחשבון גם את עלויות 

במידה שקיימות, ובניכוי הפסדים לירידת ערך. אשראי לזמן קצר )כגון העסקה המיוחסות ישירות, 
אשראי לקוחות וחייבים אחרים( מוצג לפי תנאיו, בדרך כלל בערכו הנומינלי. רווחים והפסדים מוכרים 
ברווח והפסד כשההלוואות והחייבים נגרעים או אם מוכרת בגינם ירידת ערך, כמו גם כתוצאה 

 להלן.' דכבית האפקטיבית. באשר להכרה בהכנסות ריבית, ראה סעיף מההפחתה לפי שיטת הרי

 התחייבויות פיננסיות .2

 התחייבויות פיננסיות בעלות מופחתת א.

הלוואות והתחייבויות אחרות נושאות ריבית מוכרות לראשונה לפי שווי הוגן בניכוי עלויות עסקה 
הלוואה(. לאחר ההכרה הראשונית, הלוואות,  מיוחסות ישירות, במידה שקיימות )לדוגמה, עלויות גיוס

מוצגות על פי תנאיהן לפי עלות מופחתת תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית המביאה בחשבון 
גם את עלויות העסקה המיוחסות ישירות. אשראי לזמן קצר )כגון אשראי ספקים וזכאים אחרים( מוצג 

פסדים מוכרים ברווח והפסד בעת גריעת ההתחייבות לפי תנאיו, בדרך כלל בערכו הנומינלי. רווחים וה
 הפיננסית וכתוצאה מההפחתה השיטתית.

 התחייבויות פיננסיות הנמדדות בשווי הוגן דרך רווח והפסד ב.

התחייבויות פיננסיות הנמדדות בשווי הוגן דרך רווח והפסד כוללות התחייבויות פיננסיות המיועדות 
 מוצגות בשווי הוגן עם שינויים בו הנזקפים לרווח והפסד.עם ההכרה הראשונית בהן להיות 
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 )המשך( מכשירים פיננסיים ט. 

 קיזוז מכשירים פיננסיים .3

נכס פיננסי והתחייבות פיננסית מקוזזים והסכומים מוצגים בנטו בדוח על המצב הכספי כאשר לקבוצה 
זכות משפטית ניתנת לאכיפה לקזז את הסכומים שהוכרו וכן קיימת כוונה לסלק את  קיימת באופן מיידי

 זמנית.-הנכס וההתחייבות על בסיס נטו או לממש את הנכס ולסלק את ההתחייבות בו

לקזז חייבת להיות ניתנת לאכיפה משפטית לא רק במהלך העסקים הרגיל של הצדדים לחוזה אלא  הזכות
או חדלות פירעון של אחד הצדדים. על מנת שהזכות לקזז תהיה קיימת באופן גם במקרה של פשיטת רגל 

 אירועים שיהיו או, תחול לא היא שבהם זמן פרקי שיהיו או עתידי באירוע תלויה תהיה שהיא אסור, מיידי
 .לפקיעתה שיגרמו

 שווי הוגן .4

מחירי השוק בתאריך הדיווח. בגין השווי ההוגן של מכשירים פיננסיים הנסחרים בשוק פעיל נקבע על ידי 
מכשירים פיננסיים שלהם אין שוק פעיל, השווי ההוגן נקבע באמצעות שימוש בשיטות הערכה. שיטות אלו 
כוללות התבססות על עסקאות שבוצעו לאחרונה בתנאי שוק, התייחסות לשווי השוק הנוכחי של מכשיר 

 הערכה אחרות.אחר דומה במהותו, היוון תזרימי מזומנים או שיטות 

 גריעת מכשירים פיננסיים .5

 נכסים פיננסיים א.

נכס פיננסי נגרע כאשר פקעו הזכויות החוזיות לקבלת תזרימי המזומנים מהנכס הפיננסי, או כאשר 
הקבוצה העבירה את הזכויות החוזיות לקבלת תזרימי המזומנים מהנכס הפיננסי או כאשר נטלה על 

המזומנים שהתקבלו במלואם לצד השלישי, ללא עיכוב משמעותי,  עצמה מחויבות לשלם את תזרימי
ובנוסף העבירה באופן ממשי את כל הסיכונים וההטבות הקשורים לנכס, או העבירה את השליטה על 

 הנכס.

 התחייבויות פיננסיות ב.

התחייבות פיננסית נגרעת כאשר היא מסולקת, דהיינו ההתחייבות נפרעה, בוטלה או פקעה. 
 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 .6

 יננסי או קבוצה שלהקבוצה בוחנת בכל תאריך דיווח האם קיימת ראיה אובייקטיבית לירידת ערך נכס פ
  נכסים פיננסיים המוצגים בעלות מופחתת.

הראיה האובייקטיבית לגבי מכשירי חוב, הלוואות וחייבים המוצגים בעלותם המופחתת קיימת כאשר אירוע 
אחד או יותר השפיעו באופן שלילי על אומדן תזרימי המזומנים העתידיים מהנכס לאחר מועד ההכרה. 

לות סימנים לכך שלחייב קשיים פיננסיים, לרבות קשיי נזילות ואי יכולת לעמוד ראיות לירידת ערך כול
בתשלומי קרן או ריבית. סכום ההפסד הנזקף לרווח נמדד כהפרש בין יתרת הנכס בדוחות הכספיים לבין 
הערך הנוכחי של אומדן תזרימי המזומנים העתידיים )שאינם כוללים הפסדי אשראי עתידיים שטרם 

מהוונים בהתאם לשיעור הריבית האפקטיבית המקורית של הנכס הפיננסי )שיעור הריבית התהוו(, ה
האפקטיבית שחושב בעת ההכרה לראשונה(. אם הנכס הפיננסי נושא ריבית משתנה, ההיוון נעשה 
בהתאם לשיעור הריבית האפקטיבית הנוכחית. יתרת הנכס בדוחות הכספיים מוקטנת באמצעות רישום 

הפרשה לחובות מסופקים(. בתקופות עוקבות הפסד מירידת ערך מבוטל כאשר ניתן  הפרשה )ראה גם
לייחס באופן אובייקטיבי את השבת ערכו של הנכס לאירוע שהתרחש לאחר ההכרה בהפסד. ביטול כאמור 

 נזקף לרווח עד לגובה ההפסד שהוכר.

 נכסים והתחייבויות צמודי מדד שאינם נמדדים לפי שווי הוגן .7

ערכם של נכסים והתחייבויות פיננסיים צמודי מדד, שאינם נמדדים לפי שווי הוגן, משוערך בכל תקופה 
 בהתאם לשיעור עליית/ירידת המדד בפועל.
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 חכירות י.

 נכסים חכורים

מקרקעי ישראל או מצדדים שלישיים אחרים, בהן נושאת הקבוצה  מרשותחכירות, לרבות חכירות של קרקעות 
באופן מהותי בכל הסיכונים והתשואות מהנכס, מסווגות כחכירות מימוניות. בעת ההכרה הראשונית נמדדים 
הנכסים החכורים בסכום השווה לנמוך מבין השווי ההוגן והערך הנוכחי של דמי החכירה המינימאליים. לאחר 

 ת, מטופל הנכס בהתאם למדיניות החשבונאית הנהוגה לגבי נכס זה.ההכרה הראשוני

מקרקעי ישראל אינם מוכרים כחלק  רשותתשלומים עתידיים למימוש אופציה להארכת תקופת החכירה מול 
מנכס וההתחייבות המתייחסת מאחר והם מהווים דמי חכירה מותנים, הנגזרים משוויה ההוגן של הקרקע במועדי 

 יים של הסכם החכירה.החידוש העתיד

יתר החכירות מסווגות כחכירות תפעוליות, כאשר הנכסים החכורים אינם מוכרים בדוח על המצב הכספי של 
 הקבוצה.

 תשלומים בגין חכירה תפעולית

תשלומי חכירה מינימאליים, המשולמים במסגרת חכירה תפעולית, למעט דמי חכירה מותנים, נזקפים לרווח 
ו הישר, לאורך תקופת החכירה. תמריצי חכירה שנתקבלו מוכרים כחלק בלתי נפרד מסך כל והפסד לפי שיטת הק

 הוצאות החכירה, לפי שיטת הקו הישר לאורך תקופת החכירה.

 תשלומים בגין חכירה מימונית

תשלומי חכירה מינימאליים, המשתלמים במסגרת חכירה מימונית, נחלקים בין הוצאות המימון לבין הפחתת 
ההתחייבות. הוצאת המימון מוקצית לכל תקופה מתקופת החכירה, כך שמתקבל שיעור ריבית תקופתית יתרת 

בתשלומי חכירה תלויים, תשלומי  קבוע, על היתרה הנותרת של ההתחייבות. במסגרת הטיפול החשבונאי
החכירה המינימאליים מעודכנים לאורך תקופת החכירה הנותרת, במועד בו מתקבל האישור לשינוי תנאי 

 החכירה. 

 נכסים מוחכרים

הסכמי חכירה, בהם לא הועברו על ידי הקבוצה באופן ממשי כל הסיכונים וההטבות הגלומים בבעלות על הנכס 
ה תפעולית. עלויות ראשוניות ישירות שהתהוו בגין הסכם החכירה מתווספות לעלות הנכס החכור, מסווגים כחכיר

המוחכר ומוכרות כהוצאה לאורך תקופת החכירה לפי אותו בסיס כמו ההכנסה מהסכם החכירה. תקבולי החכירה 
 מוכרים כהכנסה ברווח והפסד בקו ישר על פני תקופת החכירה.

 נדל"ן להשקעה יא.

הינו נדל"ן )קרקע או מבנה, או שניהם( המוחזק על ידי הבעלים או חוכר בחכירה מימונית לצורך  נדל"ן להשקעה
הפקת דמי שכירות או לשם עליית ערך, או שתיהן, ושלא לצורך שימוש בייצור או הספקת סחורות או שירותים או 

 למטרות מנהלתיות או למכירה במהלך העסקים הרגיל.

לפי העלות, כולל עלויות רכישה המיוחסות ישירות. לאחר ההכרה הראשונית,  נדל"ן להשקעה נמדד לראשונה
נדל"ן להשקעה נמדד לפי העלות, בניכוי מענקי השקעה, פחת שנצבר והפסדים מירידת ערך שנצברו. לגבי 

 בחינת ירידת ערך, ראה סעיף יד' להלן.

ם לאורך תקופת החיים השימושיים נדל"ן להשקעה מופחת על בסיס שיטת הקו הישר בשיעורים שנתיים שווי
 שלו.

נדל"ן להשקעה נגרע כאשר הוא ממומש או כאשר נפסק השימוש בו ולא חזויות הטבות כלכליות עתידיות 
ממימושו. ההפרש בין התמורה נטו ממימוש הנכס לבין היתרה בדוחות הכספיים מוכר ברווח והפסד בתקופה 

 שבה נגרע הנכס.

 למכירה בהתאם לאמור בסעיף טו' להלן. נדל"ן להשקעה מסווג כמוחזק

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  תעשיות מזון תנובה אגודה שיתופית חקלאית בישראל בע"מ       2014 בדצמבר 31מאוחדים ליום ה הכספייםבאורים לדוחות 

- 19 - 

 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית - 2באור 

 רכוש קבוע יב.

פריטי הרכוש הקבוע מוצגים לפי העלות )או עלות נחשבת( בתוספת עלויות רכישה ישירות, בניכוי פחת שנצבר, 
שהתקבלו בגינם, ואינם כוללים הוצאות תחזוקה בניכוי הפסדים מירידת ערך שנצברו ובניכוי מענקי השקעה 

שוטפת. העלות כוללת חלקי חילוף וציוד עזר שניתן להשתמש בהם רק בהקשר לרכוש הקבוע. לגבי בחינת 
 להלן.’ ירידת ערך רכוש קבוע, ראה סעיף יד

יוכל לפעול  נכס מופחת כאשר הוא זמין לשימוש, דהיינו כאשר הוא הגיע למקום ולמצב הדרושים על מנת שהוא
 באופן שהתכוונה לו ההנהלה.

 עלות הרכוש כוללת מקדמות ונכסים בהקמה.

למעט קרקעות  ,פחת נזקף לרווח והפסד על פי תקופת השימוש המשוערת של כל חלק מפריטי רכוש הקבוע
בבעלות שאינן מופחתות )לעניין קביעת תקופת השימוש המשוערת לנכסים לגביהם יושמה עלות נחשבת ראה 

 כדלקמן: ,(ב'13באור 

 ממוצע משוקלל פחת 

 % % 

 5.1 2-15 בניינים וקרקע בחכירה מימונית

 6.8 2-33 מכונות וציוד

 20.9 15-25 כלי רכב ומלגזות

 21.6 5-33 ריהוט, ציוד משרדי ומחשבים

 8.8 2-10  שיפורים במושכר
 

שיפורים במושכר מופחתים לפי שיטת הקו הישר על פני תקופת השכירות )לרבות תקופת האופציה להארכה 
 שבידי הקבוצה שבכוונתה לממשה( או בהתאם לתקופת החיים המשוערת של השיפור, לפי הקצר שבהם. 

 
כו בספרים, רווח או הפסד מגריעת פריט רכוש קבוע נקבעים לפי השוואת התמורה נטו מגריעת הנכס לער

 ומוכרים נטו בסעיף הכנסות או הוצאות אחרות בדוח רווח והפסד.

 נכסים בלתי מוחשיים יג.

מוניטין שנוצר כתוצאה מרכישה של תאגידים מאוחדים מוצג במסגרת נכסים בלתי מוחשיים. בתקופות עוקבות 
 מוניטין נמדד לפי עלות בניכוי הפסדים שנצברו מירידת ערך, ראה סעיף יד' להלן. 

 נכסים בלתי מוחשיים הנרכשים בנפרד נמדדים עם ההכרה הראשונית לפי העלות בתוספת עלויות רכישה
ישירות. נכסים בלתי מוחשיים הנרכשים בצירופי עסקים נמדדים לפי השווי ההוגן במועד הרכישה. לאחר ההכרה 

פי עלותם בניכוי הפחתה מצטברת ובניכוי הפסדים מירידת ערך -הראשונית, נכסים בלתי מוחשיים נמדדים על
 שנצברו. 

אורך חיים שימושיים מוגדר. הנכסים מופחתים פי הערכת ההנהלה לנכסים הבלתי מוחשיים, פרט למוניטין, -על
על פני אורך החיים השימושיים שלהם על בסיס שיטת הקו הישר ונבחנת לגביהם ירידת ערך כאשר קיימים 
סימנים המצביעים על ירידת ערך. תקופת ההפחתה ושיטת ההפחתה של נכס בלתי מוחשי בעל אורך חיים 

שנה. שינויים באורך החיים השימושיים או בדפוס הצריכה הצפוי של שימושיים מוגדר נבחנות לפחות בכל סוף 
ההטבות הכלכליות הצפויות לנבוע מהנכס מטופלים כשינוי אומדן חשבונאי באופן של מכאן ולהבא. הוצאות 

 ההפחתה בגין נכסים בלתי מוחשיים בעלי אורך חיים שימושיים מוגדר נזקפות לרווח והפסד.

 החיים השימושיים של הנכסים הבלתי מוחשיים הינו כדלקמן: פחת הנגזר מאורךשיעור ה

 פחת 

 % 

 20-25 תוכנות מחשב ורישיונות

 6 ידע, סימני מסחר וזכויות אחרות

 20 קשרי לקוחות

 הגלומה העתידית הכלכלית ההטבה את מגדילות הן כאשר ורק אך מוחשי בלתי כנכס מוכרות עוקבות עלויות
 .יתר העלויות נזקפות לדוח רווח והפסד עם התהוותןכס בגינו הן הוצאו. בנ

רווחים או הפסדים מגריעת נכס בלתי מוחשי נמדדים לפי ההפרש בין התמורה ממימוש, נטו ועלות הנכס 
 ונזקפים לרווח והפסד.
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 )המשך( נכסים בלתי מוחשיים יג.

 תוכנות מחשב

נכסי הקבוצה כוללים מערכות מחשב המורכבות מחומרה ותוכנות. תוכנות המהוות חלק אינטגרלי מחומרה, אשר 
אינה יכולה לפעול ללא התוכנות המותקנות עליה, מסווגות כרכוש קבוע. לעומת זאת, רשיונות לתוכנות העומדות 

 לתי מוחשיים.בפני עצמן ומוסיפות פונקציונליות נוספת לחומרה, מסווגים כנכסים ב

 לגבי ירידת ערך, ראה סעיף יד' להלן.

 ירידת ערך נכסים לא פיננסיים יד.

נכסים לא פיננסים של הקבוצה שאינם מלאי, מלאי ביולוגי, נכסי הטבות לעובדים ונכסי מסים נדחים, נבדקים בכל 
מועד דיווח כדי לקבוע האם קיימים סממנים המצביעים על ירידת ערך. באם קיימים סימנים כאמור, מחושב סכום 

 בר השבה של הנכס. 

ר, כדוגמת מוניטין, אינם מופחתים וירידה בערכם נבחנת אחת נכסים בעלי אורך חיים שימושיים בלתי מוגד
 לשנה.

ההשבה שלהם, מופחתים -במקרים בהם היתרה בדוחות הכספיים של הנכסים הלא פיננסיים עולה על הסכום בר
ההשבה הינו הגבוה מבין שווי הוגן בניכוי עלויות למכירה ושווי -ההשבה שלהם. הסכום בר-הנכסים לסכום בר

בהערכת שווי השימוש מהוונים תזרימי המזומנים הצפויים לפי שיעור ניכיון לפני מס המשקף את שימוש. 
ההשבה עבור -הסיכונים הספציפיים לכל נכס. בגין נכס שאינו מייצר תזרימי מזומנים עצמאיים נקבע הסכום בר

  ד לסעיף הוצאות אחרות.היחידה מניבת המזומנים שאליה שייך הנכס. הפסדים מירידת ערך נזקפים לרווח והפס

 מניבת היחידה של בספרים הערך כאשר מוכר ערך מירידת הפסד, מוניטין הכוללות מזומנים מניבות יחידות לגבי
 לגבי שהוכרו ערך מירידת הפסדים. שלה ההשבה בר הסכום על עולה, המוניטין יתרת גילום לאחר, מזומנים

 מכן ולאחר אלה ליחידות שיוחס מוניטין של בספרים הערך להפחתת תחילה מוקצים, מזומנים מניבות יחידות
  .יחסי באופן, המזומנים מניבת ביחידה האחרים הנכסים של בספרים הערך להפחתת

 ירידת ערך בגין תאגידים כלולים

, אם יש צורך להכיר בהפסד נוסף בגין ירידת ערך של הקבוצה קובעת, לאחר יישום שיטת השווי המאזני
ההשקעה בתאגידים כלולים. הקבוצה קובעת בכל תאריך דיווח אם קיימת ראיה אובייקטיבית לירידת ערך של 
ההשקעה בתאגיד כלול. בחינת ירידת הערך נעשית בהתייחס להשקעה בכללותה, כולל המוניטין המיוחס 

איה אובייקטיבית כאמור, מוכר הפסד מירידת ערך, בסכום ההפרש בין הסכום לתאגיד כלול. במידה שקיימת ר
ההשבה הינו הגבוה מבין שווי -ההשבה של ההשקעה בתאגיד הכלול לבין ערכה בדוחות הכספיים. הסכום בר-בר

הוגן בניכוי עלויות למכירה ושווי שימוש המחושב בהתבסס על הערכת שווי של תזרימי המזומנים נטו שמפיק 
התאגיד הכלול. הפסד כאמור מירידת ערך אינו מוקצה באופן ספציפי למוניטין הכלול בהשקעה, ולפיכך בתקופות 

ההשבה של ההשקעה עלה. ההפסד, או -עוקבות ההפסד ניתן לביטול עד למלוא סכומו במידה שהסכום בר
 "חלק הקבוצה ברווחי תאגידים המטופלים לפי שיטת השווי המאזני".סעיף בביטולו, נזקף לרווח והפסד 

 ביטול ירידת ערך

באשר לנכסים לגביהם הוכרו הפסדים מירידת ערך בתקופות קודמות, נבדק בכל מועד דיווח האם קיימים סימנים 
כאשר חלו לכך שההפסדים קטנו או לא קיימים עוד. הפסד מירידת ערך של נכס, למעט מוניטין, מבוטל רק 

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

פסד כאמור נזקף לרווח או הפסד ההשבה של הנכס. לגבי נכס הנמדד לפי העלות, ביטול ה-הפחתה( או סכום בר
 כסעיף הוצאות והכנסות אחרות.

 נכס או קבוצת נכסים לא שוטפים המוחזקים למכירה ופעילויות שהופסקו טו.

נכס או קבוצת נכסים לא שוטפים מסווגים כמוחזקים למכירה, כאשר יישובם ייעשה בעיקר באמצעות עסקת 
ים כאשר הנכסים זמינים למכירה מיידית במצבם הנוכחי, מכירה ולא באמצעות שימוש מתמשך. האמור מתקי

קיימת מחויבות של הקבוצה למכירה, קיימת תוכנית לאיתור קונה והמימוש צפוי ברמת ודאות גבוהה ביותר 
(highly probable להסתיים בתוך שנה ממועד הסיווג. נכסים אלה אינם מופחתים ממועד סיווגם כך לראשונה )

ומוצגים כנכסים שוטפים בנפרד בדוח על המצב הכספי, לפי הנמוך מבין ערכם בדוחות הכספיים ושוויים ההוגן 
ת למכירה, מוכר הפסד בניכוי עלויות למכירה. כאשר היתרה בדוחות הכספיים גבוהה מהשווי ההוגן בניכוי עלויו

מירידת ערך המיוחס לנכס )או לקבוצת הנכסים( בגובה ההפרש. במקביל, ההתחייבויות המתייחסות לנכסים 
 אלה מוצגות בנפרד בדוח על המצב הכספי באופן דומה.

פעילות שהופסקה הינה רכיב של הקבוצה המהווה פעילות שמומשה או שמסווגת כמוחזקת למכירה כאמור לעיל 
א מייצגת תחום פעילות עסקית או אזור גיאוגרפי של פעילות שהוא עיקרי ונפרד. בנוסף לסיווגה בדוח על והי

המצב הכספי כאמור לעיל, תוצאות הפעילות המתייחסות לפעילות שהופסקה מוצגות בנפרד ברווח והפסד, וכן 
 אורים לתזרימי המזומנים המתייחסים לפעילות שהופסקה. יניתן גילוי בב
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 מענקים ממשלתיים טז.

מענקי ממשלה בלתי מותנים מוכרים כאשר הקבוצה זכאית לקבלם. מענקים ממשלתיים מוכרים כאשר קיים 
 בטחון סביר שהמענקים יתקבלו והאגודה תעמוד בכל התנאים הרלוונטיים המתאימים.

 לעיל.’ לטיפול במענקים ממשלתיים לרכישת נכסים ראה סעיף יב

 היוון עלויות אשראי יז.

עלויות בגין אשראי כללי הניתנות לייחוס במישרין לרכישה, להקמה או לייצור של נכס כשיר )נכס שנדרש פרק 
במהלך התקופה החל זמן מהותי כדי להכין אותו לשימוש המיועד שלו או למכירתו( מהוונות כחלק מעלות הנכס, 

מהמועד בו מתקיימים לראשונה כל התנאים הבאים: )א( מתהוות לקבוצה יציאות בגין הנכס; )ב( מתהוות 
לקבוצה עלויות אשראי; וכן )ג( הקבוצה מבצעת פעילויות הנדרשות לשם הכנת הנכס לשימושו המיועד או 

י, הושלמו כל הפעילויות הנדרשות לשם הכנת למכירתו. היוון עלויות האשראי כאמור מופסק כאשר, באופן מהות
 הנכס הכשיר לשימושו המיועד או למכירתו.

עלויות האשראי שניתן ליחסן במישרין לרכישה, להקמה או לייצור של נכס כשיר הן אותן עלויות אשראי אשר היו 
 נמנעות אילו היציאה בגין הנכס הכשיר לא הייתה מבוצעת.  

 מסים על ההכנסה יח.

ל ההכנסה כוללים מסים שוטפים ונדחים. מסים שוטפים ומסים נדחים נזקפים לרווח והפסד אלא אם מסים ע
המס נובע מצירוף עסקים או נזקפים ישירות להון או לרווח כולל אחר במידה ונובעים מפריטים המוכרים ישירות 

 בהון או ברווח הכולל האחר.

ה החייבת במס לשנה, כשהוא מחושב לפי שיעורי המס המס השוטף הינו סכום המס הצפוי להשתלם על ההכנס
החלים לפי החוק שנחקק או נחקק למעשה לתאריך הדוח והכולל שינויים בתשלומי המס המתייחסים לשנים 

 קודמות. 

 מסים נדחים

ההכרה במסים נדחים הינה בהתייחס להפרשים זמניים בין הערך בספרים של הנכסים והתחייבויות לצורך דיווח 
ההפרשים הזמניים הבאים: ההכרה  בגיןכספי לבין ערכם לצרכי מס. הקבוצה אינה מכירה במסים נדחים 

טה משותפת, במידה ואין לראשונה במוניטין, וכן הפרשים הנובעים מהשקעה בחברות מאוחדות ובחברות בשלי
זה צפוי שהם יתהפכו בעתיד הנראה לעין. המסים הנדחים נמדדים לפי שיעורי המס הצפויים לחול על ההפרשים 

 וח.יולמעשה לתאריך הד והזמניים במועד בו ימומשו, בהתבסס על החוקים שנחקקו או נחקק

קית הניתנת לאכיפה לקיזוז נכסי הקבוצה מקזזת נכסי והתחייבות מסים נדחים במידה וקיימת זכות חו
והתחייבויות מסים שוטפים והם מיוחסים לאותה רשות מס באותה חברה נישומה או בחברות שונות, אשר 

 זמנית.-מתכוונות לסלק את נכסי והתחייבויות המסים השוטפים על בסיס נטו או בו

ניתן יהיה לנצל את ההפרשים נכס מס נדחה מוכר בספרים כאשר צפוי שבעתיד תהיה הכנסה חייבת שנגדה 
הזמניים או בהיעדר צפי להכנסה חייבת, נכסי מסים נדחים מוכרים עד לגובה ההפרשים הזמניים החייבים במס. 
נכסי המסים הנדחים נבדקים מחדש בכל מועד דיווח על המצב הכספי ובמידה ולא צפוי כי הטבות המס 

 המתייחסות תתממשנה, הם מופחתים.

 ים, הנובעים מחלוקת דיבידנדים, נזקפים במועד בו מוכרת ההתחייבות לתשלום הדיבידנד.מסי הכנסה נוספ

בגין עמדות מס לא וודאיות, לרבות הוצאות מס וריבית נוספות, מוכרת הפרשה כאשר יותר צפוי מאשר לא כי 
 הקבוצה תידרש למשאביה הכלכליים לסילוק המחויבות.

 הפרשות יט.

יש מחויבות נוכחית, משפטית או משתמעת, כתוצאה מאירוע שהתרחש בעבר, הפרשה מוכרת כאשר לקבוצה 
הניתנת לאמידה בצורה מהימנה, וכאשר צפוי כי יידרש שימוש בהטבות כלכליות לסילוק המחויבות. ההפרשות 
נקבעות על ידי היוון תזרימי המזומנים העתידיים בשיעור ריבית לפני מס, המשקף את הערכות השוק השוטפות 

רך הזמן של הכסף ואת הסיכונים הספציפיים להתחייבות. הערך בספרים של ההפרשה מותאם בכל תקופה לע
על מנת לשקף את חלוף הזמן ומוכר כהוצאות מימון. הקבוצה מכירה בנכס שיפוי אם, ורק אם, וודאי למעשה 

 ה על סכום ההפרשה.שהשיפוי יתקבל אם הקבוצה תסלק את המחויבות. הסכום שמוכר בגין השיפוי אינו עול

כאשר לא צפוי שיידרש שימוש בהטבות כלכליות, או כאשר לא ניתן לאמוד את הסכום בצורה מהימנה, ניתן גילוי 
 להתחייבות תלויה, למעט במקרה של סבירות קלושה לשימוש בהטבות כלכליות.

 היטלים .כ

, IFRIC 21על ידי מוסדות ממשלה באמצעות חקיקה, מטופלים בהתאם לפרשנות  הקבוצההיטלים המוטלים על 
  .לפיה ההתחייבות לתשלום ההיטל תוכר רק בעת קרות האירוע היוצר את המחויבות לתשלום
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 התחייבויות בשל הטבות לעובדים .אכ

קובע את הטיפול החשבונאי והגילויים בדבר הטבות לעובדים. התקן דורש כי  המתוקן 42V 19תקן חשבונאות 
הקבוצה תכיר בהתחייבות כאשר עובד סיפק שירות בתמורה להטבות עובד שישולמו בעתיד, וכן בהוצאה כאשר 

 הקבוצה צורכת את ההטבות הכלכליות הנובעת מהשירות שסיפק העובד בתמורה להטבות עובד.

 פר סוגי הטבות לעובדים: בקבוצה קיימים מס

 הטבות עובד לזמן קצר .1

הטבות לעובדים לזמן קצר כוללות משכורות, ימי חופשה, מחלה, הבראה והפקדות מעסיק לביטוח לאומי 
ומוכרות כהוצאה עם מתן השירותים. התחייבות בגין בונוס במזומן או תוכנית להשתתפות ברווחים, מוכרת 

משפטית או משתמעת לשלם את הסכום האמור בגין שירות שניתן על ידי  כאשר לקבוצה קיימת מחוייבות
 העובד בעבר וניתן לאמוד באופן מהימן את הסכום.

 הטבות לאחר סיום העסקה .2

בקבוצה קיימות מספר תכניות הטבה לאחר סיום העסקה. התכניות ממומנות בדרך כלל על ידי הפקדות 
 ה מוגדרת וכן כתכניות הטבה מוגדרת:לחברות ביטוח והן מסווגות כתכניות הפקד

 תוכניות להפקדה מוגדרת

לחוק פיצויי פיטורין ותגמולי מעביד(,  14מחויבויות הקבוצה להפקיד בתכנית הפקדה מוגדרת )בגין סעיף 
 נזקפות כהוצאה לרווח והפסד בתקופות שבמהלכן סיפקו העובדים שירותים.

 תוכניות להטבה מוגדרת

צה המתייחסת לתכנית הטבה מוגדרת בגין הטבות לאחר סיום העסקה )פיצויים, מחוייבות נטו של הקבו
פדיון מחלה ומתנות לאחר פרישה( מחושבת לגבי כל תכנית בנפרד על ידי אומדן הסכום העתידי של 
ההטבה שיגיע לעובד בתמורה לשרותיו בתקופה השוטפת ובתקופות קודמות. הטבה זו מוצגת לפי הערך 

בדצמבר  31עד ליום שווי ההוגן של נכסי התכנית ובניכוי עלות שרות עבר שטרם הוכרה. הנוכחי בניכוי ה
שיעור ההיוון נקבע בהתאם לתשואה במועד הדיווח של אגרות חוב ממשלתיות, שהמטבע שלהן  2014

שיעור ההיוון נקבע  2014בדצמבר  31החל מיום  ומועד פרעונן דומים לתנאי המחויבות של הקבוצה.
 החישובים נערכים על ידי אקטואר מוסמך. תשואה של אגרות חוב קונצרניות.בהתאם ל

ההפרשה לפרישה מוקדמת מבטאת את התחייבות הקבוצה לעובדים שפרשו בגין תוספת תשלומי פנסיה 
וקניית זכויות סוציאליות עד למועד הגעתם לגיל פרישה. בנוסף, מכירה הקבוצה בהפרשה לפרישה 

חויבות משתמעת לשינוי מבני. מחויבות משתמעת נוצרת כאשר ישנה תוכנית מוקדמת, כאשר קיימת מ
מפורטת לשינוי המבני המזהה את המיקום שיושפע מהשינוי המבני, התפקיד והמספר המשוער של 
העובדים שיפוצו כתוצאה מהפסקת עבודתם, היציאות הכספיות שיידרשו והמועד בו תיושם התוכנית, 

ינוי המבני קיבל הודעה על כך. ההפרשה לפרישה מוקדמת כוללת רק את ובנוסף הגורם המושפע מהש
 ההוצאות הישירות הנובעות מהשינוי המבני.

כאשר מתרחש שיפור או צמצום של תוכנית הטבה מוגדרת, הקבוצה מכירה ברווחים או בהפסדים שנבעו 
 .משינוי בערך הנוכחי של המחויבות כתוצאה מהשיפור או מהצמצום ברווח והפסד

 מדידה מחדש של התחייבות להטבה מוגדרת נטו מוכרת כרווח )הפסד( כולל אחר דרך קרן הון.

עלויות ריבית ותשואה צפויה על נכסי התוכנית שנזקפו לרווח והפסד, מוצגות בסעיפי הוצאות והכנסות 
 מימון, בהתאמה.

ראה קביעת שיעור ההיוון של מחויבות להטבה מוגדרת והטבות אחרות לטווח ארוך  לגביבדבר שינוי אומדן 
 להלן. 3באור 

 הטבות אחרות לעובדים לטווח ארוך .3

שאינן מתייחסות לתכניות הטבה לאחר  המחויבות של הקבוצה בגין הטבות לעובדים לטווח ארוך )שי ותק(,
סיום העסקה, היא בגין סכום ההטבה העתידית המגיעה לעובדים בגין שירותים שהוענקו בתקופה השוטפת 

שיעור ההיוון נקבע  2014בדצמבר  31עד ליום ובתקופות קודמות. סכום הטבות אלו מוצג בערכו הנוכחי. 
שלתיות שהמטבע שלהן ומועד הפרעון שלהן דומים בהתאם לתשואה במועד הדיווח של אגרות חוב ממ

שיעור ההיוון נקבע בהתאם לתשואה של  2014בדצמבר,  31החל מיום  לתנאי המחויבות של הקבוצה.
 ממדידה מחדשהחישוב נעשה לפי שיטת יחידת זכאות חזויה. רווחים והפסדים  אגרות חוב קונצרניות.

 נזקפים לדוח רווח והפסד בתקופה בה הם נוצרו.
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית - 2באור 

 הכרה בהכנסה .בכ

הכנסות מוכרות כאשר הן ניתנות למדידה באופן מהימן, צפוי שההטבות הכלכליות הקשורות לעסקה יזרמו 
 לקבוצה 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.

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

יחס ליעדים שהוגדרו, וזאת רק יחסי, בהתאם להיקף הרכישות שביצע הלקוח בתקופה המדווחת שנבחנות ב
כאשר צפוי שהיעדים יושגו וניתן לאמוד את סכומי ההנחות באופן סביר. אומדן העמידה ביעדים מבוסס, בין 
היתר, על ניסיון העבר, על מערכות היחסים של הקבוצה עם הלקוחות ועל היקף הרכישות החזוי של הלקוחות 

 ביתרת התקופה.

 ם בדבר הכרה בהכנסה לגבי סוגי ההכנסות הבאים:להלן הקריטריונים הספציפיי

 הכנסות ממכירות

הכנסות ממכירות, בניכוי החזרות, הנחות מסחריות והנחות כמות, מוכרות כאשר הועברו כל הסיכונים והתשואות 
המשמעותיים הנגזרים מהבעלות על הסחורות לקונה, קבלת התמורה צפויה וההכנסה ניתנת למדידה באופן 

קבוצה אינה שומרת מעורבות ניהולית נמשכת. בדרך כלל, מועד המסירה הינו המועד שבו הועברה מהימן, וה
 הבעלות.

 הכנסות ממתן שירותים

 ההכנסות מוכרות בעת מתן השירותים, באופן יחסי לשלב השלמת העסקה.

 הכנסות מדמי שכירות בחכירה תפעולית

ני תקופת השכירות. עלייה קבועה בדמי השכירות הכנסות מדמי שכירות מוכרות לפי שיטת הקו הישר על פ
לאורך תקופת החוזה, מוכרת כהכנסה בהתאם לשיטת הקו הישר על פני תקופת השכירות. העלות הכוללת של 
תמריצי חכירה שהוענקו מוכרת כהקטנת ההכנסה מדמי שכירות בהתאם לשיטת הקו הישר, על פני תקופת 

 השכירות.

 ברוטו או על בסיס נטודיווח הכנסות על בסיס 

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

 ובתשואות הנגזרים מהעסקה הכנסותיה מוצגות על בסיס ברוטו.

 עלות המכירות והנחות מספקים .גכ

בגין  שוטפים בעלות המכירות נכללות הוצאות בגין אובדן ואיחסון מלאי. כמו כן, נכללים בעלות המכירות הפסדים
 והפרשות בגין מלאי איטי. שוטפות ת מלאיוירידת ערך מלאי, מחיק

 באותן הנחות.הנחות מספקים מנוכות מעלות הקניות במועדים בהם מתקיימים התנאים המזכים 

הנחות המתקבלות מספקים בתום השנה אשר לגביהן לא מחויבת הקבוצה לעמוד ביעדים מסוימים, נכללות 
 בדוחות הכספיים עם ביצוע הרכישות היחסיות המזכות את הקבוצה בהנחות האמורות.

רכישות שנתי הנחות מספקים שהזכות לקבלתן מותנית בעמידת הקבוצה ביעדים מסוימים, כגון עמידה בהיקף 
)כמותי או כספי( מינימלי, גידול בהיקף הרכישות לעומת תקופות קודמות ועוד, נכללות בדוחות הכספיים, באופן 
יחסי, בהתאם להיקף הרכישות שביצעה הקבוצה מהספקים בתקופה המדווחת המקדמות את הקבוצה לקראת 

ד את סכומי ההנחות באופן סביר. אומדן העמידה ביעדים, וזאת רק כאשר צפוי שהיעדים יושגו וניתן לאמו
העמידה ביעדים מבוסס, בין היתר, על ניסיון העבר, על מערכות היחסים של הקבוצה עם הספקים ועל היקף 

 הרכישות החזוי מהספקים ביתרת התקופה.

 הכנסות והוצאות מימון .דכ

י ההוגן של נכסים פיננסיים הנמדדים הכנסות מימון כוללות הכנסות ריבית בגין סכומים שהושקעו ושינויים בשוו
בשווי הוגן דרך רווח והפסד ורווחים מהפרשי שער. הכנסות ריבית מוכרות עם צבירתן, באמצעות שיטת הריבית 

 האפקטיבית. 

 שינויים בשווי ההוגן של נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד כוללים גם הכנסות מריבית.

הוצאות מימון הוצאות מימון כוללות הוצאות ריבית על הלוואות שהתקבלו, שינויים בגין ערך הזמן בגין הפרשות, 
שינויים בשווי ההוגן של נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח  בגין התחייבות לסיום יחסי עובד מעביד,

הפרשי שער. עלויות אשראי, שאינן מהוונות על והפסד, הפסדים מירידת ערך של נכסים פיננסיים והפסדים מ
 נכסים כשירים, נזקפות לרווח והפסד לפי שיטת הריבית האפקטיבית. 

 בדוחות על תזרימי מזומנים, ריבית שהתקבלה וששולמה מוצגת במסגרת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת.
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית - 2באור 

 הרווח הכוללהצגת דוח על  .כה

הקבוצה בחרה להציג שני דוחות נפרדים: דוח המציג את פריטי דוח רווח והפסד ודוח המציג את פריטי הרווח 
 הכולל האחר.

 הצגת התנועה בסעיפי הרווח הכולל האחר  .כו

הקבוצה מציגה את התנועה בין יתרת הפתיחה ליתרת הסגירה בגין כל רכיב של רווח כולל אחר במסגרת הדוח 
 על השינויים בהון העצמי.

 עסקאות עם בעלי שליטה .כז

ם ההוגן במועד העסקה. בשל ינכסים והתחייבויות שלגביהם בוצעה עסקה עם בעלי שליטה, נמדדים לפי שווי
העובדה כי מדובר בעסקה במישור ההוני, זוקפת האגודה את ההפרש בין השווי ההוגן לבין התמורה מהעסקה 

 להון.

 ם, תיקונים ופרשנויות לתקנים קיימים בתקופה שלפני יישומםגילוי לתקני .כח

IFRS 15 - הכרה בהכנסה מחוזים עם לקוחות 

. לקוחות עם מחוזים בהכנסה להכרה חדש מודל ומציג בהכנסות הכרה לעניין כיום הקיימות ההנחיות את מחליף התקן
 עסקאות לניתוח שלבים חמישה כולל המודל. זמן פני על או אחת זמן בנקודת: בהכנסה להכרה גישות שתי קובע התקן

 מאלו יותר ונרחבות חדשות גילוי דרישות קובע התקן, כן כמו. סכומה ואת בהכנסה ההכרה עיתוי את לקבוע מנת על
 .כיום הקיימות

 חלופות כולל התקן. מוקדם ליישום אפשרות עם, 2017  בינואר 1 ביום המתחילות שנתיות לתקופות ייושם התקן
: לראשונה היישום בעת הבאות מהחלופות באחת לבחור יוכלו שחברות כך, המעבר הוראות יישום עבור שונות
 היישום מיום החל התקן יישום או; פרקטיות הקלות הכולל מלא רטרוספקטיבי יישום; מלא רטרוספקטיבי יישום

 .הסתיימו שטרם עסקאות בגין זה למועד העודפים יתרת התאמת תוך לראשונה

 .הכספיים הדוחות על התקן אימוץ של ההשלכות בבחינת החלה טרם הקבוצה
 

9 V 9I- מכשירים פיננסיים 

 IASמכשירים פיננסיים, המחליף את  - IFRS 9את הנוסח המלא והסופי של  פירסם IASB-ה 2014 יולי בחודש
( מתמקד בעיקר בסיווג ובמדידה של נכסים "התקן" –)להלן  IFRS 9מכשירים פיננסיים: הכרה ומדידה.  - 39

 .IAS 39פיננסיים והוא חל על כל הנכסים הפיננסיים שבתחולת 

, ייושם התקן. מוקדם לאימוץ אפשרות עם, 2018 בינואר 1 ביום המתחילות שנתיות לתקופות ייושם התקן
 . הקלות מספר למעט, למפרע

 .הכספיים הדוחות על התקן אימוץ של ההשלכות בבחינת החלה טרם הקבוצה
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 עיקרי השיקולים, האומדנים וההנחות בעריכת הדוחות הכספיים - 3באור 

 שימוש באומדנים ושיקול דעת

בעת הכנת הדוחות הכספיים, נדרשת ההנהלה להפעיל שיקול דעת ולהסתייע באומדנים, הערכות והנחות המשפיעים 
המדווחים של נכסים, התחייבויות, הכנסות והוצאות. התוצאות בפועל על יישום המדיניות החשבונאית ועל הסכומים 

 עשויות להיות שונות מהאומדנים שנקבעו.

בעת גיבושם של אומדנים חשבונאיים המשמשים בהכנת הדוחות הכספיים של הקבוצה, נדרשה הנהלת האגודה 
ול דעתה בקביעת האומדנים, מתבססת להניח הנחות באשר לנסיבות ואירועים הכרוכים באי וודאות משמעותית. בשיק

הנהלת האגודה על ניסיון העבר, עובדות שונות, גורמים חיצוניים ועל הנחות סבירות בהתאם לנסיבות המתאימות לכל 
 אומדן. 

האומדנים וההנחות שבבסיסם, נסקרים באופן שוטף. השינויים באומדנים החשבונאיים מוכרים בתקופה שבה נעשה 
 ן בתקופות הבאות, המושפעות מכך.השינוי באומדן וכ

מידע בדבר נושאים עיקריים של אי וודאות באומדנים ושיקולי דעת קריטיים ביישום המדיניות החשבונאית, בעלי 
 השפעה העלולה להיות מהותית על הסכומים המוצגים בדוחות הכספיים, ניתן בבאורים הבאים:

  הפרשה לחובות מסופקים -  5באור 

  מדידת שווי הוגן מלאי ביולוגי -  8באור 

  הערכה של ירידת ערך מוניטין ובחינת ירידת ערך השקעות בחברות המטופלות בשיטת   - 14 -ו 9באור
 השווי המאזני ונכסים בלתי מוחשיים. 

  אומדן אורך החיים של פריטי רכוש קבוע -    13באור 

  מדידת מחויבות להטבה מוגדרת והטבות לעובדים -    19באור 

  ונכסי והתחייבויות מסים נדחים שהוכרו ודאיות לא מס עמדות, ניצול הפסדים לצורך מס -    23באור 

  הפרשות והתחייבויות תלויות - 25 -ו 24באור 

 

 שינוי באומדנים

"העמדה"(, לפיה  - )להלן 21-1מספר  חשבונאיתאת עמדת סגל  פרסמה רשות ניירות ערך 2014בנובמבר  25ביום 
מחויבות להטבה מוגדרת והטבות אחרות לטווח  לפיכךרניות באיכות גבוהה בישראל קונצבאגרות חוב קיים שוק עמוק 

או בשקל צמוד יהוונו בריבית שתיגזר מעקום ריבית המבוסס על תשואות אג"ח קונצרניות ארוך הנקובות בשקל 
. על פי העמדה, אופן היישום הראוי למעבר משימוש בשיעור תשואה עובד הטבות, IAS 19 -בהתאם לבאיכות גבוהה 

 באיכות גבוהה הוא בדרך של מכאן ולהבא. קונצרניותשל אגרות חוב ממשלתיות לשיעור תשואה של אגרות חוב 

(, אשר עוסק בגילוי הנדרש FAQ 22" )22פרסמה הרשות את "מענה לשאלות שכיחות מספר  2015בפברואר  8ביום 
 , באשר לשינוי האומדן הנגזר מהעמדה.2014הדוחות הכספיים השנתיים לשנת  במסגרת

חלה ירידה בשיעור הריבית חסרת הסיכון אשר קיזזה את השפעת המעבר לעקום ריבית המבוסס  2014במהלך שנת 
באיכות גבוהה. השפעות השינוי בשיעור ההיוון ביחס לשיעור ההיוון שנקבע בסוף השנה  על תשואות אג"ח קונצרניות

 הקודמת הינן:

  מיליוני  9 -בסכום של כ 2014בדצמבר  31קיטון בהתחייבות בגין הטבה מוגדרת ועדכון המסים הנדחים ליום
מיליוני ש"ח  38 -ם זה קיטון של כמיליוני ש"ח, בהתאמה, אשר הוכרו כנגד רווח כולל אחר. מתוך סכו 2 -ש"ח  וכ

מיליוני ש"ח בהתחייבות בגין הטבה מוגדרת ויתרות המסים הנדחים, בהתאמה, נובע משינוי שיעור ההיוון  10 -וכ
מהשיעור לסוף התקופה המבוסס על אגרות חוב ממשלתיות, לשיעור המבוסס על אגרות חוב קונצרניות באיכות 

התקופה  לסוף הקונצרניתההיוון  יביתרבין לת ביחס להתחייבויות הקבוצה המשוקל ההיווןגבוהה )פער ריבית 
 וכן; (0.94%לבין הריבית הממשלתית לסוף התקופה הינו 

  ,את ההתחייבות בגין הטבה מוגדרת לאור ירידה בשיעור תשואה של אג"ח  בוצהקה עדכנהבמהלך הרבעון השני
 31בגין הטבה מוגדרת ועדכון המסים הנדחים ליום  בהתחייבותגידול  חל, . כתוצאה מהעדכוןתוממשלתי
 .מיליוני ש"ח, בהתאמה 6 -מיליוני ש"ח  וכ 22 -בסכום של כ 2014בדצמבר 

 .השפעת השינוי בשיעור ההיוון על ההתחייבות בגין הטבות אחרות לזמן ארוך אינה מהותית 

 ש"ח בהוצאות המימון.מיליוני  2 -של כ גידולעל עלות הריבית הינה  2015השפעת שינויים אלה בשנת 
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 )המשך( עיקרי השיקולים, האומדנים וההנחות בעריכת הדוחות הכספיים - 3באור 

 קביעת שווי הוגן

לצורך מדידה וגילוי בדוחות הכספיים, נדרשת הקבוצה לקבוע את השווי ההוגן של נכסים והתחייבויות מסוימים. מידע 
 נוסף אודות ההנחות ששימשו בקביעת שווי הוגן נכלל בבאורים הבאים:

  השקעות לזמן קצר - ה' 2באור 

  מלאי ביולוגי -  8באור 

  נכסים המוחזקים למכירה  -    11באור 

  גילויים ביחס לנדל"ן להשקעה  -    12באור 

  מכשירים פיננסיים  -   20באור 

מדידות שווי הוגן  בקביעת השווי ההוגן של נכס או התחייבות, משתמשת הקבוצה בנתונים נצפים מהשוק ככל שניתן.
 מחולקות לשלוש רמות במדרג השווי ההוגן בהתבסס על הנתונים ששימשו בהערכה, כדלקמן:

  מחירים מצוטטים )לא מתואמים( בשוק פעיל לנכסים או התחייבויות זהים. -  :1רמה  

  אשר ניתנים לצפייה בשוק לגבי הנכס או 1נתונים שאינם מחירים מצוטטים שנכללו ברמה  - : 2רמה ,
  התחייבות, במישרין או בעקיפין.

  נתונים שאינם מבוססים על נתוני שוק נצפים. - : 3רמה  
 
 

 הלוואות לזמן קצר – 4באור 
 

שיעורי הריבית  
השנתיים ליום 

 בדצמבר 31

 
 

 בדצמבר 31

 2014 2014 2013 

 אלפי ש"ח % 

 3,130 2,172 4.75-8 הלוואות לספקי תוצרת חקלאית ולמחלקים

 1,276 722 (1)      הלוואות לאחרים 

  2,894 4,406 

 (20) (20)  הפרשה לחובות מסופקים

  2,874 4,386 

 20,235 17,913  חלויות שוטפות של הלוואות לזמן ארוך

  20,787 24,621 

 
צמודה למדד המחירים לצרכן בתוספת ריבית שנתית בשיעור של  2014בדצמבר  31מרבית היתרה ליום  (1)

5.47%.  
 
 

 לקוחות – 5באור 
 

 ההרכב א.
 בדצמבר 31 

  2014 2013 

 אלפי ש"ח  

 1,027,383 1,000,630  לקוחות

 (45,675) (43,865)   בניכוי הפרשה לחובות מסופקים

  956,765 981,708 

 
 .יתרות ועסקאות עם צדדים קשורים - 28לגבי יתרות לקוחות שהינם צדדים קשורים ראה באור 
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 )המשך( לקוחות – 5באור 
 

 
 בדצמבר 31  התנועה בהפרשה לחובות מסופקים ב.

  2014 2013 

 ש"חאלפי   

 51,442 45,675  בינואר 1יתרה ליום 

 1,671 5,261  הפרשה במשך השנה

 (6,303) (3,317)   אבודים שנמחקוהכרה בחובות 

 (1,135) (3,754)   ביטול בגין חובות מסופקים שנגבו

 45,675 43,865  בדצמבר 31יתרה ליום 

    
לחובות מסופקים( לפי תקופת פיגור בגבייה ביחס ניתוח יתרת הלקוחות נטו )שלא הוכרה הפרשה בגינם   ג.

 לתאריך הדיווח:
לקוחות  

שטרם הגיע 
מועד 

פרעונם 
)ללא איחור 

 בגבייה(

 
 
 
 
 

 יום 30עד 

 
 
 
 
 
 יום 31-60

 
 
 
 
 
 יום 61-90

 
 
 
 
 

 יום 90מעל 

 
 
 
 
 

 סה"כ

 אלפי ש"ח 

       
 956,765 8,287 3,126 19,548 63,353 862,451 2014 בדצמבר 31

       
 981,708 7,509 3,156 13,152 73,348 884,543 2013 בדצמבר 31

 
 

  חייבים ויתרות חובה – 6באור 
 

 בדצמבר 31  

  2014 2013 

 אלפי ש"ח  

 12,569 7,901   מקדמות לספקים

 15,503 19,033   הוצאות מראש

 6,144 8,964   יתרות בגין עובדים 

 2,976 2,681   מוסדות

 15,304 7,131   הכנסות לקבל 

 5,698 6,402   (1יתרות חובה אחרות )

 - 11,900   (2) חייבים בגין מימוש נכסים קבועים

   64,012 58,194 

 
 .יתרות ועסקאות עם צדדים קשורים - 28לגבי יתרות לקוחות שהינם צדדים קשורים ראה באור  (1)
 המאוחדים על תזרימי המזומנים.)ג( פעילות שלא במזומן בדוחות 1ראה סעיף  (2)
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 מלאי – 7באור 

 
 בדצמבר 31  

  2014 2013 

 אלפי ש"ח  

    

 535,020 566,483  תוצרת גמורה וסחורות קנויות 

 43,568 33,972  חומרי גלם וחומרי עזר

 60,246 59,398  חומרי אריזה ושינוע

  659,853 638,834 

 
 

 ביולוגימלאי  – 8באור 
 

 בדצמבר 31  

  2014 2013 

 אלפי ש"ח  

    

 80,979 46,242  בינואר  1יתרה ליום 

 123,485 84,524  גידול עקב רכישות 

 40,639 44,054  גידול עקב פיטום

 (149,314) (132,820)  קיטון עקב שחיטות

 (53,703) (7,891)  קיטון עקב מכירות

 4,156 -  שינוי בשווי הוגן

 46,242 34,109  בדצמבר  31יתרה ליום 

    
המלאי הביולוגי )הכולל מלאי עגלים( נמדד בשווי הוגן, תוך שימוש בשיטת הערכה בהתאם לרמות השווי ההוגן. המלאי 

 .3הביולוגי נמדד בהתאם לרמת מדרג שווי הוגן מספר 
לא  2014בדצמבר  31לשנה שנסתיימה ביום  והפסד.שינויים בשווי ההוגן נזקפים לסעיף עלות המכירות בדוח רווח 

 נכללו שינויים בשווי ההוגן היות ואינם מהותיים.
 כלל המלאי הביולוגי מהווה נכסים שוטפים וזאת לאור צפי למימושו במהלך תקופת המחזור התפעולי של הקבוצה.

 
 נתונים בדבר מדידת השווי ההוגן של המלאי הביולוגי:

 
 

 סוג הנכס
 

 ההוגןהשווי 
נתונים משמעותיים שאינם ניתנים 

 לצפייה

   
השווי ההוגן נאמד תוך שימוש   מלאי עגלים

בטכניקת היוון תזרימי 
המזומנים העתידיים הצפויים 
מהעגל בעת מכירתו בתום 

בניכוי תזרימי  תהליך הפיטום,
המזומנים העתידיים הצפויים 
להיות מושקעים בהליך הפיטום 

 והגידול.

 העתידי המוערך  מחיר המכירה
של העגל במועד תום תהליך 

 הפיטום.
  היחס שבין מחיר רכישת העגל

בפועל לבין מחיר המימוש החזוי 
 שלו.

  פרמיה במחיר המכירה של עגל
לעומת "מחיר תקליט עגל שחור 

 (.1לבן" )
 שיעור ההיוון. 

 
תעריף לקילוגרם בשר בשוק החי, ביחס לעגל בשערי המפעל, כפי שמפורסם על ידי מועצת הבקר נכון למועד  (1)

 .הדיווח
 

ומעודכן על ידי  בלתי תלויים השווי ההוגן של מלאי העגלים נקבע בהסתמך על מודל שנבנה על ידי יועצים חיצוניים
 הקבוצה בהתאם לפרמטרים עדכניים והערכות לתום תקופת הדיווח. 
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 השקעות בתאגידים מוחזקים – 9באור 
 

 השקעות והלוואות בתאגידים כלולים ובתאגידים בשליטה משותפת המטופלים לפי שיטת השווי המאזני א.
 

 ההרכב: .1
 

 בדצמבר 31  

  2014 2013 

 אלפי ש"ח  

    

חלקה של הקבוצה בהון, שטרי הון 
  , קרנות ועודפיםצמיתים

 
262,447 246,340 

 10,319 9,434  הפרשים מקוריים ורווחים שטרם מומשו

  271,881 256,659 

 6,562 9,020  (1) הלוואות 

  280,901 263,221 

 

 לשנה. 2%ההלוואות אינן צמודות למדד ונושאות ריבית בשיעור ריבית הפריים בתוספת  (1)

 להלן.' ט25בדבר ערבויות שניתנו לחברות כלולות ראה באור  (2)

 להלן. 25לפרטים בדבר התחייבויות תלויות ביחס לזכויות הקבוצה בחברות הכלולות ראה באור  (3)

לתאגיד בשליטה משותפת  2014בדצמבר  31בעקבות בחינת ירידת ערך, שביצעה הקבוצה ליום  (4)
, כללה הקבוצה הפחתה (CGUומהווה יחידה מניבת מזומנים ) המטופל על פי שיטת השווי המאזני

(. ההוצאה ש"חאלפי  4,366 - 2013בדצמבר  31אלפי ש"ח )ליום  2,108בגין ירידת ערך בסך של 
 נזקפה לדוח רווח והפסד בסעיף חלק הקבוצה ברווחי תאגידים המטופלים בשיטת השווי המאזני.

הסכום בר ההשבה נקבע בהתאם לשווי השימוש של היחידה ונמדד בגישת היוון תזרים מזומנים 
(FC9 .בהתאם לתזרימי המזומנים העתידיים שאותה יחידה צפויה להפיק ) ההנחות העיקריות

הינן שיעור היוון משוקלל של  2014בדצמבר  31ששימשו בחישוב שווי השימוש של היחידה ליום 
 .1.5%יחה של ושיעור צמ 13%

 

חלק הקבוצה בתוצאות הפעולות של התאגידים הכלולים והתאגידים בשליטה משותפת בהתאם לשיעור  .2
 ההחזקה בהם בתקופה:

 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  

 2014 2013 2012 

 אלפי ש"ח 

 27,971  60,832 32,983 רווח נקי 

 668  (478) 139 רווח כולל אחר

 28,639  60,354 33,122 רווח כולל

 149  74 - עודפי עלות

 הכלולים תאגידיםה יברווח הקבוצה חלק
 28,120  60,906 32,983 )*( משותפת בשליטה והתאגידים

 

)*( לא כולל סכומים שהוכרו בגין ירידת ערך השקעות הקבוצה בתאגידים בשליטה משותפת.
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 )המשך( בתאגידים מוחזקיםהשקעות  – 9באור 

 השקעות בתאגידים מאוחדים ב.

 מידע בדבר תאגידים מאוחדים .1
  

 
המיקום העיקרי של 

 העסק

 
זכויות בהון ובזכויות 
הצבעה המוחזקות 

 ישירות על ידי האגודה

 
זכויות בהון ובזכויות 

הצבעה המוחזקות על ידי 
 הקבוצה

 
זכויות המוחזקות על ידי 

מקנות בעלי זכויות שאינן 
 שליטה

     

 % 

     המוחזקים ישירות על ידי האגודה תאגידים מאוחדים
 - 100.0 100.0 ישראל תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ

 - 100.0 100.0 ישראל מתקדמות בע"מ בעמק טכנולוגיות
 - 100.0 100.0 ישראל שירותי ייצוא ושיווק תנובה בע"מ

 - 100.0 50.0 ישראל בע"מיד -מו
 - 100.0 49.5 ישראל אגודה שיתופית חקלאית בע"מ -הרדוף תוצרת מזון אורגני

     
     תאגידים מאוחדים שאינם מוחזקים ישירות על ידי האגודה

 50.0 )*(50.0 )*(50.0 ישראל שוק סיטונאי לתוצרת חקלאית בירושלים בע"מ
 35.6 64.4 64.4 ישראל בחיפה בע"משוק סיטונאי לתוצרת חקלאית 

 20.0 80.0 80.0 ישראל פרו פלוס בע"מ
 - 100.0 100.0 ישראל סנפרוסט בע"מ

 - 100.0 100.0 ישראל תנואב שותפות מוגבלת
 - 100.0 100.0 ישראל תנובה גליל שותפות מוגבלת

 5.0 95.0 95.0 ישראל אוליביה גורמה בע"מ
 - 100.0 100.0 ישראל בקר תנובה שותפות מוגבלת

 - 100.0 100.0 ישראל בע"מ אגודה שיתופית חקלאית – סוי מג'יקאחזקות 
 QUALITY EXPORT & MARKETING LTD - Q.E.M  100.0 100.0 ארה"ב - 

 43.1 56.9 56.9 ישראל שוק סיטונאי לתוצרת חקלאית ת"א בע"מ 
 - 100.0 100.0 רומניה תנובה אינטרנשיונל בע"מ

 50.0 )*( 50.0 )*( 50.0 ישראל ושות' )פירות יבשים( בע"מ ששון
 

 )*( זכויות הקבוצה מקנות לה את היכולת לשלוט בתאגידים אלה, ועל כן אוחדו התאגידים בדוחותיה.
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 )המשך( השקעות בתאגידים מוחזקים – 9באור 

 )המשך( מאוחדיםהשקעות בתאגידים  ב.

 )המשך( מידע בדבר תאגידים מאוחדים .1

 .'ט25לפרטים בדבר ערבויות ראה באור  א.

, סך 'ד27, כמתואר בבאור 2012עקב מכירת חלק מהזכויות במקרקעין השוק הסיטונאי בת"א בשנת    ב.
 "התאגיד -של חברת השוק הסיטונאי לתוצרת חקלאית בת"א )להלן  2012הרווח הכולל בשנת 
זכויות בעלי אלפי ש"ח הוקצה ל 177,028אלפי ש"ח. מתוכו סך של  411,406 -המאוחד"( הסתכם ב

 379,151 -בסך של כ 2012הכריז התאגיד המאוחד דיבידנד בשנת שאינן מקנות שליטה. כמו כן, 
 .אלפי ש"ח לבעלי הזכויות שאינן מקנות שליטה 163,149 -אלפי ש"ח, מתוכו סך של כ

 31אלפי ש"ח ) 22,351 -הסתכמו ב 2014בדצמבר  31ינן מקנות שליטה ליום סך הזכויות שא
בגין  2014בדצמבר  31אלפי ש"ח ליום  9,510אלפי ש"ח(, מתוכן סך של  33,182 - 2013בדצמבר 

אלפי ש"ח(. יצוין כי הרווח התפעולי לפני הכנסות  21,173 - 2013בדצמבר  31התאגיד המאוחד )
 של תאגיד זה אינו מהותי לתוצאות הקבוצה ופעילותה. 2013ולשנת  2014)הוצאות( אחרות לשנת 

על ידי  קיימות מגבלות בחברה מאוחדת על תשלום דיבידנדים והחזר הלוואות שהועמדו לרשותה  ג.
 .. מגבלות אלה אינן משמעותיות לפעילות הקבוצהבעלי המניות

 

 חייבים והלוואות לזמן ארוך - 01באור 
 שיעורי הריבית 

השנתיים ליום 
 בדצמבר 31

 
 

 בדצמבר 31

 2014 2014 2013 

 אלפי ש"ח % 

    

 51,891 43,182 (1) הלוואות לספקי תוצרת חקלאית ומחלקים
הלוואות לאחרים, פקדונות לזמן ארוך ויתרות חובה 

 13,031 16,297  אחרות 

  59,479 64,922 

 (8,862) (8,907)  בניכוי הפרשה לחובות מסופקים

  50,572 56,060 

 (20,235) (17,913)  בניכוי חלויות שוטפות

  32,659 35,825 

והיתרה שאינה צמודה  3.5% - 4.8%מרבית היתרה צמודה למדד המחירים לצרכן ונושאת ריבית שנתית של  (1)
 (.8%-5.5%נושאת ריבית שנתית משתנה, על בסיס השינוי בפריים )

 להלן. 20לפרטים בדבר מועדי המימוש ראה באור 
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 נכסים המוחזקים למכירה ופעילות שהופסקה - 11באור 

 פעילות מופסקת א.

בתנובה אינטרנשיונל, אשר ריכזה את פעילות הקבוצה ברומניה באמצעות שתי חברות  100%הקבוצה מחזיקה 
 מקומיות. 

 זו.החליטה הקבוצה לצאת מפעילות  2011בדצמבר  8 -ב

כתוצאה מהחלטה זו, ולאחר אמידת הסכום בר ההשבה )בערכי מימוש( של הפעילות ברומניה, רשמה הקבוצה 
אלפי ש"ח בגין הפחתת עודפי עלות  15,331אלפי ש"ח, וכן סך של  120,724הפסד בסך של  2011בשנת 

 יות בשנים קודמות.נכסים קבועים שנרשמו בעת רכישת חלקם של מחזיקים לשעבר בחברות הרומניות המקומ

, עם מינוי מפרק לחברות הרומניות, איבדה הקבוצה שליטה בחברות אלו, לפיכך ממועד 2012בינואר  24ביום 
 זה מציגה האגודה התחייבות נטו, בערכה למועד זה. 

בגין נכון למועד הדיווח טרם קיבלו החברות הרומניות שחרור פורמאלי בגין הלוואות ה"נון ריקורס" שנטלו בעבר 
 הפעילות ברומניה.

בהעדר שחרור פורמאלי כאמור ועקב חוסר הוודאות לגבי עמדת המפרק ועמדת הבנקים שהעמידו את 
ההלוואות, לא זקפה האגודה לדוח רווח והפסד את ההפרש בין סכום ההלוואות )לרבות שאר התחייבויות 

 מועד איבוד השליטה.החברות הרומניות( לשווי הנכסים ששימשו כבטוחות לאותן הלוואות ב

מיליוני ש"ח, מוצג במסגרת ההתחייבויות השוטפות ויזקף כהכנסה )בניכוי  47 -שהסתכם בסך של כ ,הפרש זה
( לדוח רווח והפסד במועד שבו תקבלנה שטרם מומשה קרן ההון בגין הפרשי תרגום המתייחסת לפעילות רומניה

 הפורמאלי בגין הלוואות ה"נון ריקורס". החברות הרומניות את השיחרור

"ח כנגד נושא שמיליוני  400 -לידיעת האגודה הוגשה לאחרונה, לאחר תאריך המאזן, תביעה אישית בסכום של כ
משרה לשעבר בחברות המקומיות, הזכאי לשיפוי מהאגודה בנסיבות מסוימות. לדעת האגודה מכסה פוליסת 

 את אחריות נושא המשרה הנ"ל בסכום שנתבע ממנו. ביטוח נושאי המשרה שהוצאה לאגודה

 

 נכסים המוחזקים למכירה ב.

הקבוצה מציגה נכסי נדל"ן להשקעה אשר מכירתם צפוייה במידה גבוהה בהתאם לתקן דיווח כספי בינלאומי 
49 V 5להלן פירוט הנכסים המוחזקים למכירה .: 

 
 בדצמבר 31  

  2014 2013 

 אלפי ש"ח  

    

 24,833 59,322  (1) נכס א'

 6,019 8,332  נכסים אחרים

  67,654 30,852 

 .'ד27לפרטים נוספים ראה באור  (1)

  15 -מיליוני ש"ח וברווח צפוי של כ  27 -למכירת נכס נדל"ן בתמורה כוללת של כ העסק ההדיווח נחתמ בתקופת
 מיליוני ש"ח )לפני מס(. 

 

 השווי ההוגן של נכסים מוחזקים למכירה:

 

 בדצמבר 31

2014 2013 

 שווי הוגן עלות מופחתת שווי הוגן עלות מופחתת

67,654 286,653 30,852 291,067 

ביחס לנכסים בל בהתבסס על הסכמי מכירה שנחתמו מבוססת על התמורה הצפויה להתקמדידת השווי ההוגן 
 .אלו
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 נדל"ן להשקעה – 12באור 

 הרכב ותנועה: א.
 בדצמבר 31  

  2014 2013 

 אלפי ש"ח  

    עלות
 465,381 410,808  בינואר  1יתרה ליום 

  7,864  5,835  בשנת החשבון תוספות
 (11,706)  (22)  גריעות בשנת החשבון

 - (794)  מיון לרכוש קבוע
 (50,731)  (208,731)  העברה לנכסים המוחזקים למכירה

 410,808 207,096  בדצמבר  31יתרה ליום 

    
    פחת נצבר
 177,587 160,646  בינואר  1יתרה ליום 

 10,609 6,679  תוספות בשנת החשבון
 (9,205)  (2)  גריעות בשנת החשבון

 - (92)  מיון לרכוש קבוע
 (18,345)  (70,716)  העברה לנכסים המוחזקים למכירה

 160,646 96,515  בדצמבר  31יתרה ליום 

    
    ירידת ערךהפרשה ל

   13,639 -  בינואר  1יתרה ליום 
 (466)  -  ירידת ערך  פחת השנה של

 (13,173)  -  (1השבת ערך )

 -  -  בדצמבר  31יתרה ליום 

     
 250,162 110,581  בדצמבר  31יתרה מופחתת ליום 

 2013 בשנתבעקבות סממנים חיצוניים אשר הצביעו על ביטול ירידת ערך שהוכרה של נכס מקרקעין בוצעה  ( 1) 
בחינה של שוויו ההוגן על ידי שמאי חיצוני בלתי תלוי. הערכת השווי בוצעה בהתאם לגישת ההשוואה בשילוב 

בעסקאות ההשוואה.  עם גישת היוון ההכנסות. עיקר השבת הערך שבוצעה מיוחסת לעליה במחיר לדונם
 מיליוני ש"ח נזקפו להכנסות אחרות בדוח רווח והפסד. 10 -כתוצאה מכך, סך של כ

 

 השווי ההוגן של נדל"ן להשקעה: ב.
 בדצמבר 31

2014 2013 

 אלפי ש"ח

 שווי הוגן עלות מופחתת שווי הוגן עלות מופחתת

110,581 835,424 250,162 1,002,876 

השווי ההוגן של הנדל"ן להשקעה נקבע בהערכות שווי שבוצעו על ידי מעריכי שווי חיצוניים בלתי תלויים שהם בעלי 
כישורים מקצועיים ונסיון רב בנוגע למיקום וסוג הנדל"ן שהוערך. השווי ההוגן נקבע בהתבסס על עסקאות שנערכו 

דל"ן שבבעלות הקבוצה, וכן בהתבסס על אומדן תזרימי לאחרונה בשוק ביחס לנדל"ן דומה ובמיקום דומה לזה של הנ
המזומנים העתידיים הצפויים מהנכס. באמידת תזרימי המזומנים הובא בחשבון הסיכון המובנה שלהם והם מהוונים 
בשיעור תשואה המשקף את הסיכונים הגלומים בתזרימי המזומנים אשר נקבע בהתחשב בתשואה המקובלת בשוק 

ה למאפיינים הספציפיים של הנכס ורמת הסיכון של ההכנסות הצפויות ממנו. בקביעת שוויים של המקרקעין תוך התאמ
ואילו מבני מלאכה, אחסנה ותעשיה הוערכו על בסיס  8.5%מבני משרדים ומסחר נעשה שימוש בשיעור היוון של 

  .9%-8%שיעורי היוון שבין 

, למעט בגין נדל"ן להשקעה 3ווגת לרמת מדרג מספר מדידת השווי ההוגן של הנדל"ן להשקעה לצורך הגילוי מס
מסווגת לרמת , המהווה את עיקר השווי ההוגן של הנדל"ן להשקעה אביב אשר-במתחם השוק הסיטונאי )לשעבר( בתל

 בהתאם להסכם מכירה שנחתם. 2מדרג מספר 
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 )המשך( נדל"ן להשקעה – 12באור 

 להשקעה:הכנסות והוצאות תפעוליות שנבעו מנדל"ן  ג.

 
 בדצמבר 31 

 2014 2013 2012 

 אלפי ש"ח 

    

 37,473 35,694 27,595 הכנסות

 25,702 29,341 23,027 הוצאות תפעוליות בגין נדל"ן שהניב הכנסות

 
 
ראה באור  -להבטחת התחייבויות הקבוצה לבנקים ולאחרים, נרשמו שעבודים ספציפיים על נכסים מסויימים  .ד

 .'אי25

 

 רכוש קבוע, נטו – 13באור 

 הרכב: א.

 

 

2014 

 
קרקע 
 ומבנים

 
שיפורים 
 במושכר

 
 

 מכונות וציוד

 
כלי רכב 
 ומלגזות

ריהוט, ציוד 
משרדי 
 ומחשבים

 
 

 סה"כ

 
 אלפי ש"ח

       עלות או עלות נחשבת
 4,926,038 249,061 40,389 3,214,859 54,159 1,367,570 2014בינואר  1יתרה ליום 

 352,083 11,605 4,565 254,586 2,214 79,113 החשבון תוספות בשנת
 (7,161) - (2,519) (4,568) - (74) גריעות בשנת החשבון

 794 - - - - 794 מיון מנדל"ן להשקעה
 (1,818) - - - - (1,818) העברה לנכסים המוחזקים למכירה 

 (107) (107) - - - - השפעת השינויים בשערי החליפין

 5,269,829 260,559 42,435 3,464,877 56,373 1,445,585 2014בדצמבר  31יתרה ליום  

       
       פחת שנצבר

 1,407,930 194,914 22,159 922,132 25,260 243,465 2014בינואר  1יתרה ליום 
 201,204 14,177 5,616 134,739 3,036 43,636 תוספות בשנת החשבון

 (6,205) - (2,477) (3,706) - (22) בשנת החשבון גריעות
 92 - - - - 92 מיון מנדל"ן להשקעה

 (1,471) - - - - (1,471) העברה לנכסים המוחזקים למכירה

 (147) (147) - - - -  השפעת השינויים בשערי החליפין

 1,601,403 208,944 25,298 1,053,165 28,296 285,700 2014בדצמבר  31יתרה ליום  

       
       הפרשה לירידת ערך 

 73,899 - - 29,094 - 44,805 2014בינואר  1יתרה ליום 

 (5,091) - - (3,339) - (1,752) פחת השנה של ירידת ערך

 68,808 - - 25,755 - 43,053 2014בדצמבר  31יתרה ליום  

       

 יתרה מופחתת ליום
 2014בדצמבר  31 

 
1,116,832 28,077 2,385,957 

 
17,137 

 
51,615 

 
3,599,618 
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 )המשך( רכוש קבוע, נטו – 13באור 

 

 

2013 

 
קרקע 
 ומבנים

 
שיפורים 
 במושכר

 
 

 מכונות וציוד

 
כלי רכב 
 ומלגזות

ריהוט, ציוד 
משרדי 
 ומחשבים

 
 

 סה"כ

 
 אלפי ש"ח

       עלות או עלות נחשבת
 4,737,237 238,178 42,224 3,099,724 48,862 1,308,249 2013בינואר  1יתרה ליום 

 240,035 18,074 6,038 148,628 5,297 61,998 תוספות בשנת החשבון
 (45,899) (6,639) (7,873) (30,613) - (774) גריעות בשנת החשבון

 (4,797) (14) - (2,880) - (1,903) ביטול הפרשה בגין מענק השקעה
 (533) (533) - -  - מיון לנכסים בלתי מוחשיים

 (5) (5) - - - - השפעת השינויים בשערי החליפין

 4,926,038 249,061 40,389 3,214,859 54,159 1,367,570 2013בדצמבר  31יתרה ליום  

       
       פחת שנצבר

 1,243,995 186,310 25,050 808,384 22,186 202,065 2013בינואר  1יתרה ליום 
 208,177 15,516 4,763 143,039 3,074 41,785 החשבוןתוספות בשנת 

 (43,966) (6,636) (7,654) (29,291) - (385) גריעות בשנת החשבון

 (276) (276) - - - - מיון לנכסים בלתי מוחשיים

 1,407,930 194,914 22,159 922,132 25,260 243,465 2013בדצמבר  31יתרה ליום  

       
       הפרשה לירידת ערך 

 79,051 - - 32,493 - 46,558 2013בינואר  1יתרה ליום 

 (5,152) - - (3,399) - (1,753) פחת השנה של ירידת ערך

 73,899 - - 29,094 - 44,805 2013בדצמבר  31יתרה ליום  

       

 יתרה מופחתת ליום
 2013בדצמבר  31 

 
1,079,300 28,899 2,263,633 

 
18,230 

 
54,147 

 
3,444,209 

 

 מידע נוסף: ב.

 (F  C d CeeDאומדן אורך חיים של פריטי רכוש קבוע וקביעת עלות נחשבת ) .1

הנהלת הקבוצה קובעת את אומדן אורך החיים השימושי והוצאות הפחת המתייחסות לפריטי הרכוש הקבוע 
 שלה. אומדן זה עשוי להשתנות באופן משמעותי כתוצאה מחידושים טכנולוגיים ופעילות מתחרים בענף. 

וכן מרכזים  עלותם של מספר פריטי רכוש קבוע )קרקע, בניינים, מכונות וציוד המשמשים את המחלבות
 .V 49 -לוגיסטיים מסויימים( נקבעו לפי עלותם הנחשבת למועד המעבר ל

האגודה הסתמכה, בקביעת השווי של המקרקעין והמבנים, על שמאי מקרקעין חיצוני ובקביעת העלות הנחשבת 
 של מתקני הייצור על שמאי חיצוני לענייני תעשיה.

לפיה נערכה השוואה לנכסי מקרקעין בעלי אופי דומה, באזורים קרקעות הקבוצה הוערכו על פי גישת ההשוואה, 
 סמוכים ובאזורים אחרים ברי השוואה.

מבני הקבוצה הוערכו בהתאם לגישת עלות השחלוף המופחתת והם נקבעו בהתחשב במחירי שוק מקובלים של 
ל המבנים. אורך בניית מבנים ברמות סטנדרט שונות, תוך התחשבות בגורם הפחת ואורך החיים השימושי ש

 החיים השימושי של המבנים נקבע בהתחשב בתועלת החזויה מהם.

מתקני הייצור הוערכו בהתאם לאומדן, אשר נקבע לאור הנחת יסוד ששימשו בסיס לאומדן, להלן הנחות הייסוד 
 העיקריות:

הוצאות רשימת המתקנים בפועל הכוללת את עלות הקמתם מחדש של המתקנים, הוצאות עבור נתר"ה ) א.
ניהול, תכנון, רכש והקמה( ומשך החיים הצפוי של כל מתקן, אשר נקבע על בסיס הידע שסיפק התאגיד 

 שהקים את המתקן, או כפי שהוערך בהתאם למצבו הידוע של המתקן.

אורך החיים הצפוי של פריט במתקן, נקבע על פי אורך החיים של הפריט עצמו, או זה של המתקן כולו,  ב.
 השניים. במועד היישום לראשונה שונה אורך החיים השימושיים של חלק מהנכסים. הקצר מבין

 ערך הגרט של המתקנים.  ג.
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 )המשך( רכוש קבוע, נטו – 13באור 

 מידע נוסף: ב.

 31סך כל מענקי ההשקעות שנתקבלו ונוכו מעלות הרכוש הקבוע בדוח על המצב הכספי במצטבר עד ליום  .2
)סכום מענקי ההשקעות שהתקבלו בגין כתבי אישור שטרם  אלפי ש"ח 63,827הינם  2013-ו 2014בדצמבר 

. להבטחת קיום התנאים הקשורים בקבלת המענקים נרשמו שעבודים שוטפים מיליוני ש"ח( 1.8 -הסתיימו הינו כ 
ם יהיה על נכסי התאגידים לטובת מדינת ישראל. במידה ולא יעמדו התאגידים בתנאים הקשורים בקבלת המענקי

 עליהם להחזיר את סכום המענקים כולם או חלקם בצירוף ריבית מיום קבלתם.

למספר תאגידים בקבוצה אושרו מספר תוכניות השקעה במסלול מענקים או מסלול הטבות מס בהתאם לחוק  .3
 .1959 -לעידוד השקעת הון, תשי"ט 

והיתרה באמצעות  24% - 30%של בהתאם לכתבי האישור תמומן ההשקעה על ידי מענקי השקעה בשיעור 
 מקורות עצמיים.

 (.25להבטחת התחייבויות הקבוצה לבנקים ולאחרים, נרשמו שעבודים ספציפיים על נכסים מסוימים )ראה באור  .4

החלה הקבוצה בהרחבת המחלבה הממוקמת בתל יוסף. סך ההשקעה המתוכננת בהרחבת  2013במהלך שנת  .5
 187 -הושקעו כ 2014. במהלך שנת 2015מיליוני ש"ח והשלמתה צפויה בשנת  340 -המחלבה נאמדת בכ

 .מיליוני ש"ח( 40 -הושקעו כ 2013 -)ב מיליוני ש"ח בהרחבה זו

 -הוונו כ 2013 -)ב ש"ח מיליוני 6.7 -עלויות אשראי שהוונו לנכסים כשירים במהלך התקופה הסתכמו לסך של כ .6
  .3%. שיעור ההיוון ששימש לקביעת סכום עלויות האשראי הראויות להיוון הינו מיליוני ש"ח( 2.5

 חלק מהרכוש הקבוע נרכש באשראי ספקים, ראה נספח בדוחות על תזרימי מזומנים. .ג
 

 נכסים בלתי מוחשיים – 14באור 

 הרכב ותנועה א.
 

2014 
 

 מוניטין
ידע, סימני 
 מסחר ואחר

קשרי 
 לקוחות

תוכנות 
 ורישיונות

 
 סה"כ

 אלפי ש"ח 

 278,863 157,194 34,672 21,123 65,874 2014בינואר  1יתרה ליום 

 26,117 24,077 1,966 74 - בשנת החשבון   תוספות

 441 - - 441 - מיון מול חייבים ויתרות חובה 

 305,421 181,271 36,638 21,638 65,874 2014בדצמבר  31יתרה ליום 

      הפחתות

 166,395 89,961 25,375 9,403 41,656 2014בינואר  1יתרה ליום 

 32,232 27,581 3,466 1,185 - תוספות בשנת החשבון

 198,627 117,542 28,841 10,588 41,656 2014בדצמבר  31יתרה ליום 

 106,794 63,729 7,797 11,050 24,218 2014בדצמבר  31ליום יתרה מופחתת 

 
 
 

2013 

 
 מוניטין

ידע, סימני 
 מסחר ואחר

קשרי 
 לקוחות

תוכנות 
 ורישיונות

 
 סה"כ

 אלפי ש"ח 

 231,722 114,439 30,286 21,123  65,874 2013בינואר  1יתרה ליום 

 46,608 42,222 4,386 - - בשנת החשבון   תוספות

 533 533 - - - מיון מרכוש קבוע

 278,863 157,194 34,672 21,123 65,874 2013בדצמבר  31יתרה ליום 

      הפחתות

 139,894 69,340 21,016 7,882 41,656 2013בינואר  1יתרה ליום 

 26,225 20,345 4,359 1,521 - תוספות בשנת החשבון

 276 276 - - - מיון מרכוש קבוע

 166,395 89,961 25,375 9,403 41,656 2013בדצמבר  31יתרה ליום 

 112,468 67,233 9,297 11,720 24,218 2013 בדצמבר 31ליום יתרה מופחתת 
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 אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים ונותני אשראי אחרים - 15באור 

 
  שיעורי הריבית 
 בדצמבר 31 ליום 

 2013 2014 בדצמבר 31 

 אלפי ש"ח 2014 

    בנקים
 36 398  משיכת יתר 

 8,976 4,325  ריבית לשלם בגין הלוואות זמן ארוך

  4,723 9,012 
    הלוואות לזמן קצר

 42,874 129,280 (1) מבנקים במטבע ישראלי

 647,569 352,141  חלויות שוטפות של הלוואות לזמן ארוך

  481,421 690,443 

    

  486,144 699,455 

 פריים עד 0.2%בניכוי  נושאות ריבית שנתית בשיעור של הפריים 2014בדצמבר  31מרבית ההלוואות ליום  (1)
 .1%בתוספת  

 .'אי25לפרטים בדבר בטחונות ראה באור  (2)

 
 התחייבויות לספקים ונותני שירותים - 16באור 

 
   
 בדצמבר 31  

  2014 2013 

 אלפי ש"ח  

    
 538,363 659,521  חובות פתוחים 

 175,864 160,955  ספקים בגין תוצרת חקלאית

 40,111 25,700  המחאות לפרעון

  846,176 754,338 

 יתרות ועסקאות עם צדדים קשורים. - 28לגבי יתרות צדדים קשורים ראה באור 
 

 זכאים ויתרות זכות - 17באור 
 

 בדצמבר 31  

  2014 2013 

 אלפי ש"ח  

    
 81,417 79,374   עובדים ומוסדות שכר

 66,399 63,974   הפרשה לחופשה והבראה
 6,086 3,618   הכנסות מראש

 1,001 299   מקדמות מלקוחות
 2,400 24,216   מקדמות בגין מכירת מקרקעין

 165,795 159,069   הוצאות לשלם
 4,294 2,134   עתודה לזמן קצר בגין פרישה מוקדמת

 21,560 40,161   מוסדות
 120,986 124,925   פקדונות מלקוחות

 24,641 75,951   התחייבות לספקי נכסים קבועים

 10,235 6,029   (1זכאים אחרים )

   579,750 504,814 

 יתרות ועסקאות עם צדדים  קשורים. - 28( לגבי יתרות זכאים שהינם צדדים קשורים ראה באור 1)
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 התחייבויות לזמן ארוך לתאגידים בנקאיים ונותני אשראי אחרים - 18באור 
 

 הרכב א.
 בדצמבר 31  

  2014 2013 

 אלפי ש"ח  

    
 1,803,907 1,558,433  (3) (2( )1הלוואות מתאגידים בנקאיים )

 1,236 944  הלוואות מנותני אשראי אחרים 

 (647,569) (352,141)  בניכוי חלויות שוטפות

   1,207,236 1,157,574 
 13,010 4,549  התחייבויות אחרות 

 1,212 1,075  התחייבויות בגין חכירות מימוניות 

  1,212,860 1,171,796 

 
מיליוני  1,000נטלה תנובה שתי הלוואות שונות משני תאגידים בנקאיים בסך כולל של  2013ביולי  31ביום  (1)

 ש"ח. להלן התנאים העיקריים:
 

תשלומי קרן )קרן שווה( וריבית  40 -שנים, לפירעון ב 10 -מיליוני ש"ח, ל 500הלוואה על סך  א.
)תשלום אחרון(. ריבית הלוואה זו משתנה על בסיס הפריים )ללא  2023ביולי  31ליום רבעוניים עד 

. לתנובה זכות לפירעון מוקדם של 3.05%הצמדה( ועמדה נכון למועד לקיחתה על שיעור שנתי של 
 ההלוואה כפוף לתשלום עמלת פירעון מוקדם. האגודה ערבה לפירעון מלוא ההלוואה.

מצבי סיכון שנגזרים מ"יחס חוב פיננסי  4התאמת מרווח הריבית המבוסס על בהלוואה זו קיים מנגנון 
"היחס הפיננסי"(. התאמת  -" כהגדרתם בהסכם ההלוואה )להלן AD4IF2" -נטו" של האגודה ל

 3 -החל מיחס פיננסי השווה או גדול מ 0.4% -המרווח בגין מצבים אלו מתחילה בעדכון המרווח ב
. 6.5  -ל 5.5במצב הסיכון הגבוה ביותר כאשר היחס הפיננסי נע בין  2.1%ועד לעדכון מצטבר של 
קיימת לתאגיד הבנקאי עילה לפירעון מיידי של יתרות החוב של תנובה  6.5החל מיחס פיננסי של 

לתאגיד בנקאי זה. תנובה גם התחייבה שלא לשעבד את כלל נכסיה או כל חלק מהותי מהם בשעבוד 
במגבלות מסוימות על שעבוד קבוע של נכסים. המגבלות על יצירת שוטף וכן התחייבה לעמוד 

השעבודים יפוגו לאחר מחצית תקופת ההלוואה וכאשר יתרות החוב של תנובה לתאגיד בנקאי זה 
 .2 -מיליוני ש"ח והיחס הפיננסי יהיה נמוך מ 250 -יפחתו מ

בנוסף לאמות המידה ולמגבלות האמורות כלולות בהסכם עם התאגיד הבנקאי האמור תניות 
מקובלות בעניין זכות העמדה לפירעון מיידי הנתונה לתאגיד הבנקאי, בין היתר במקרים הבאים: 
הצהרה בדבר כוונה לביצוע שינוי מבנה בנסיבות מסוימות, פירוק, כינוס נכסים בנסיבות מסוימות, 

בשליטה, הפסקת פעילות בנסיבות מסוימות, שינוי מהותי לרעה במצב תנובה בנסיבות מסוימות שינוי 
ובמקרה של העמדה לפירעון מיידי או לפירעון מוקדם של חוב מחובותיה של תנובה למוסדות 

 פיננסיים )בסכום שנקבע בהסכם ובהתאם לתנאיו(. 
 

תשלומי קרן )קרן שווה( וריבית רבעוניים  24-ון בשנים, לפירע 6-מיליוני ש"ח, ל 500הלוואה על סך  ב.
)תשלום אחרון(. ריבית הלוואה זו משתנה על בסיס הפריים )ללא הצמדה(  2019ביולי  31עד ליום 

. לתנובה זכות פירעון מוקדם של ההלוואה ללא 2.8%ועמדה נכון למועד לקיחתה על שיעור שנתי של 
 ן מלוא ההלוואה.עמלת פירעון מוקדם. האגודה ערבה לפירעו

בהסכם עם התאגיד הבנקאי האמור כלולות תניות מקובלות בעניין זכות העמדה לפירעון מיידי 
הנתונה לתאגיד הבנקאי, בין היתר, במקרים הבאים: פירוק, כינוס נכסים בנסיבות מסוימות, הפסקת 

ותי לרעה במצב תנובה פעילות בנסיבות מסוימות, שינוי סוג הפעילות העסקית באופן מהותי, שינוי מה
בנסיבות מסוימות וכן מאורע אשר תוצאתו עלולה לזכות גורם כלשהו בזכות להעמדה לפירעון מיידי 

עודכנו תנאי הלוואה זו באופן שתכלול  2014בפברואר  12של חובות תנובה כלפי אותו גורם. ביום 
מלת פרעון מוקדם ועילות התניות פיננסיות הזהות במהותן לתנאי הלוואה א' שלעיל וכן נוספה ע

להעמדה לפרעון מיידי )בכללן שינוי שליטה, שינוי מבנה ורכישת תאגידים בנסיבות מסויימות( 
 ומגבלות על יצירת שעבודים בתנאים הדומים במהותם לתנאי הלוואה א' לעיל. 

 
שתי הלוואות  לעיל 1בסעיף , נטלה תנובה משני התאגידים הבנקאים המוזכרים 2014בחודש נובמבר  (2)

תשלומי קרן )קרן שווה( וריבית  32-מיליוני ש"ח, בחלקים שווים, לפירעון ב 200נוספות בסכום כולל של 
)תשלום אחרון(. ריבית הלוואות אלו משתנה על בסיס הפריים )ללא  2022רבעוניים עד לחודש נובמבר 

וואות אלה חלות התניות . על הל1.95%הצמדה( ועמדה נכון למועד לקיחתה על שיעור שנתי של 
 .לעיל 1בסעיף  הפיננסיות המתוארות

 
, לפירעון מיליוני ש"ח 200, נטלה תנובה מתאגיד בנקאי נוסף הלוואה בסך 2014בנוסף, בחודש נובמבר 

. ריבית הלוואה זו )תשלום אחרון( 2020תשלומי קרן )קרן שווה( וריבית רבעוניים עד לחודש נובמבר  24-ב
לשנה. על הלוואה זו חלות  1.75%הפריים )ללא הצמדה( ועמדה נכון למועד נטילתה על משתנה על בסיס 

פקיעת המגבלה על יצירת שעבודים שתוסר לאחר  כאשר לעיל 1בסעיף התניות הפיננסיות המתוארות 
ממחצית סכום חלוף מחצית תקופת ההלוואה וכאשר יתרות החוב של תנובה לתאגיד בנקאי זה יפחתו 

 .2-מ וכאשר היחס הפיננסי יהיה נמוך ההלוואה
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 )המשך( התחייבויות לזמן ארוך לתאגידים בנקאיים ונותני אשראי אחרים - 18באור 

 )המשך( הרכב .א

 
   :2014בדצמבר  31מידע בדבר שיעורי ריבית ליום  (3) 

 
 אלפי ש"ח

 1,236,700  1.75%עד פריים בתוספת  פריים -ריבית משתנה

 291,791 4.7% -קבועהריבית 

 15,468 0.9%ליבור בתוספת 

  14,474 מדד תצמוד 5.5%-4.9%ריבית קבועה 

 1,558,433 

 .20לפרטים בדבר תנאי ההצמדה ותנאי הפרעון ראה באור  ב. 

 בטחונות: ג.

/או בשעבודים בשעבודים שוטפים ו/או חלק מההלוואות שהועמדו לאגודה ולתאגידים המאוחדים הובטחו בערבויות ו
 .'אי25-ו' ט25קבועים. לפרטים ראה גם באור 

 .'בי25לפרטים נוספים בדבר אמות מידה פיננסיות ראה באור  ד. 

 
  התחייבות בשל הטבות לעובדים - 19באור 

דיני העבודה וחוק פיצויי פיטורין בישראל מחייבים את הקבוצה לשלם פיצויים לעובד בעת פיטורין או פרישה או לבצע 
לחוק פיצויי פיטורין. התחייבות הקבוצה בשל כך מטופלת  14בתוכניות הפקדה מוגדרת לפי סעיף  הפקדות שוטפות

 כהטבה לאחר סיום העסקה.

חישוב התחייבות הקבוצה בשל הטבות לעובדים מתבצע על פי הסכם העסקה בתוקף ומבוסס על משכורת העובד 
 ותקופת העסקתו אשר יוצרים את הזכות לקבלת פיצויים.

 לעובדים כוללות הטבות לאחר סיום העסקה, הטבות אחרות לטווח ארוך וכן הטבות בגין פיטורין.הטבות 

 .28ראה באור  ניהוליים מפתח לאנשיבאשר להטבות 
 

 הרכב הטבות לעובדים:
 בדצמבר 31  

  2014 2013 

 אלפי ש"ח  

הטבות  -מוצג במסגרת התחייבויות לא שוטפות 
 לעובדים:

   

 183,160 153,590  התחייבויות שהוכרו בגין תוכנית הטבה מוגדרת, נטו )*(

 6,690 7,159  התחייבויות בגין הטבות אחרות לטווח ארוך

  160,749 189,850 

 
 )*( לרבות התחייבות בגין פיטורין.

 תוכנית הטבה מוגדרת-תוכניות הטבה לאחר סיום העסקה א.

הטבה מוגדרות בגינן היא מפקידה סכומים בקופות מרכזיות לפיצויים ובפוליסות ביטוח  לקבוצה תוכניות
 מתאימות

 בדצמבר 31  

  2014 2013 

 אלפי ש"ח  

    

 374,370 352,810  סך ערך נוכחי של מחויבויות

 (191,210) (199,220)  בניכוי שווי הוגן של נכסי התכניות 

תוכנית הטבה סך ההתחייבות שהוכרה בגין 
 מוגדרת, נטו

 153,590 183,160 
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 )המשך( של הטבות לעובדיםבהתחייבות  – 19באור 

 תוכנית הטבה מוגדרת  )המשך(-תוכניות הטבה לאחר סיום העסקה א.

 :התנועה בהתחייבות )נכסים(, נטו בגין תוכניות הטבה מוגדרות ומרכיביהן (1)

 
 בדצמבר 31ליום 

 
 מחויבות בגין

 התוכנית
 

 שווי הוגן של נכסי התוכנית
סך התחייבויות )הנכס(, נטו 

 בגין התוכנית ושהוכר

 2014 2013 2014 2013 2014 2013 

 אלפי ש"ח 

 188,286 183,160 (187,052) (191,210) 375,338 374,370 בינואר 1יתרה ליום 

הוצאה )הכנסה( שנזקפה 
       לרווח והפסד:

 33,973 26,826 - - 33,973 26,826 עלויות שרות שוטף 

 5,999 6,102 (8,906) (8,718) 14,905 14,820 עלויות )הכנסות( ריבית

 - (515) - - - (515) עלויות שירותי עבר

       הוכר ברווח כולל אחר:

הפסדים )רווחים( אקטוארים 
 בהנחות משינוייםשנבעו 

 - (2,317) - - - (2,317) הדמוגרפיות

הפסדים )רווחים( אקטוארים 
 (3,484) (9,834) - - (3,484) (9,834) שנבעו מניסיון העבר 

הפסדים )רווחים( אקטואריים 
שנבעו משינויים בהנחות 

 (571) (9,382) - - (571) (9,382) הפיננסיות

התשואה בפועל על נכסי 
התוכנית, בניכוי הכנסות 

 1,737 (1,839) 1,737 (1,839) - - ריבית

       תנועות נוספות:

 (40,185) (36,536) 5,606 4,622 (45,791) (41,158) הטבות ששולמו

סכומים שהופקדו על ידי 
 (2,595) (2,075) (2,595) (2,075) - - הקבוצה

 183,160 153,590 (191,210) (199,220) 374,370 352,810 בדצמבר 31יתרה ליום 

 

 בדוחות על רווח והפסד:ההוצאות נכללו בסעיפים הבאים  (2)

 בדצמבר 31 לשנה שנסתיימה ביום 

 2014 2013 2012 

 אלפי ש"ח 

    

 )*( 16,987 )*( 11,153 7,225 עלות המכירות והשירותים

 )*( 3,935  )*( 2,584 4,742 הוצאות מכירה, הפצה ושיווק

 )*( 946  )*( 621 457 הוצאות הנהלה וכלליות

  )*( 10,991 )*( 19,615 13,887 הוצאות אחרות

 5,833  5,999 6,102 הוצאות מימון

 32,413 39,972 38,692 

 סווג מחדש.   )*(
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 )המשך( התחייבות של הטבות לעובדים – 19באור 

 תוכנית הטבה מוגדרת  )המשך(-תוכניות הטבה לאחר סיום העסקה א.

 :הנחות אקטואריות וניתוח רגישות (3)

 (:משוקלל ממוצע)לפי  הדיווח למועד העיקריות האקטואריות ההנחות

 2014 2013 2012 

 % % % 

  4.17  4.10 3.71 בדצמבר 31שיעור ההיוון ביום 
  2.91  2.65 2.07 שיעור עליות שכר עתידיות, נומינלי

  4.69  4.20 4.59 בינואר 1שיעור הכנסות מריבית על נכסי תוכנית ליום 

 

 2014 2013 2012 

 

 -בקיטון 
10% 

-גידול ב
10% 

 -קיטון ב
10% 

-גידול ב
10% 

 -קיטון ב
10% 

-גידול ב
10% 

 אלפי ש"ח 

 518 (467) 399 (362) 413 (374) הנחת גידול בשכר

 255 (254) (104) 105 (266) 261 הנחת שיעורי עזיבה

 (217) 198 (145) 131 (387) 352 הנחת שיעור התפטרות

 אלפי ש"ח. 67,447בתוכנית ההטבה מוגדרת ממומנת הינו בסך  2015אומדן הקבוצה להפקדות הצפויות בשנת 

שנים   9.8הוא  2013שנים, לשנת  9.8הוא  2014אומדן הקבוצה לאורך חיי התוכנית )לפי ממוצע משוקלל( לשנת 
 שנים. 9.3הוא  2012ולשנת 

 (.2012בשנת  5.04%,  2013בשנת   3.83%) 5.52%הינה  2014התשואה בפועל על נכסי התוכנית בשנת 

 תוכנית הפקדה מוגדרת -תוכניות הטבה לאחר סיום העסקה  ב.

חלק מעובדיה התחייבות החברה לתשלום רכיב התגמולים בקופות גמל וכן בגין לקבוצה תוכנית הפקדה מוגדרת בגין 
 .1963 -חוק פיצויי פיטורין, התשכ"ג 14אשר חל לגביהם סעיף 

 
 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  

 2014 2013 2012 

 אלפי ש"ח 

 
 הסכום שהוכר כהוצאה בגין תוכנית להפקדה מוגדרת

66,114 64,807 64,496 

 -נחתם בין האגודה ותנובה לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה של תנובה )להלן  2012במאי  16ביום  ג.
 -"הוועד הארצי"( הסכם קיבוצי חדש בעניין תנאי השכר )להלן  -עובדי תנובה )להלן  "ההסתדרות"( והוועד הארצי של

 "הסכם השכר"(.

(; 2014בדצמבר  31עד  2011ביולי  1שנים )מיום  3.5בהסכם השכר נקבע, בין היתר כדלקמן: )א(. תקופת הסכם 
רנציאלי שייקבע בהתאם להישגי כל )לפי מנגנון דיפ 2012-2014)ב(. שיעור תוספת שכר ובונוסים במהלך השנים 

, ותוספת אישית לפי 3%, בה תוספת השכר תורכב מתוספת קבועה ואחידה בשיעור של 2012עובד למעט בשנת 
(; )ג(. הענקת מענק שנתי חד פעמי לעובדים הקבועים העומדים בתנאי 2%שיקול דעת ההנהלה בשיעור ממוצע של 

, אשר מחציתו של כל מענק הינו קבוע ואחיד )להלן 2013-2014השנים הזכאות הקבועים בהסכם השכר, בכל אחת מ
"המענק האחיד"(, ומחציתו השניה תוענק על בסיס אישי בהתאם לשיקול דעת ההנהלה תוך תיאום עם הוועד.  -

המענק האחיד ישולם לעובדים הקבועים הזכאים לכך, גם אם מועד תשלום המענק האחיד כהגדרתו בהסכם השכר 
למעמד של עובדי דור  2005תקופה שלאחר תום תקופת הסכם השכר; )ד(. מעבר הדרגתי של עובדי קביעות ידחה ל

 א'; )ה(. הרחבת בסיס השכר הפנסיוני ברכיבים נוספים; )ו(.שקט תעשייתי לכל תקופת הסכם השכר שהוסדרו בו.
  .2015ודש יולי להתחיל בח צפויהחדש  הקיבוצי ההסכםומתן על  המשאעם הוועד הארצי  בהסכמה

 

במקביל לחתימת הסכם השכר החדש כאמור לעיל, נחתמו בנוסף גם הסכם קיבוצי בעניין מתווה סיום העסקה של 
עובדים בנסיבות של הפרת משמעת, תפקוד לקוי/ אי התאמה, מעילה באמון ו/או ביצוע עבירה פלילית בקשר לעבודה. 

 אופטימיזציה במערך ההפצה. בנוסף, נחתם באותו מועד הסכם קיבוצי מיוחדכן הוסכם על כניסה לתהליך של בחינת 
"ההסכם המיוחד"(. במסגרת ההסכם המיוחד הסכימו  -בין תנובה והאגודה לבין ההסתדרות והוועד הארצי )להלן 

שימת הצדדים על החשיבות הארגונית בעדכון רשימת העיסוקים והתפקידים בהם יועסקו עובדים בחוזים אישיים ור
העיסוקים והתפקידים לגביהם יחול ההסכם הקיבוצי. בהמשך להסכם המיוחד ניהלו הצדדים משא ומתן בעניין הגדרת 

הגיעו הצדדים להסכמה בדבר רשימת העיסוקים  2013בדצמבר  3התפקידים להעסקה בחוזים אישיים, וביום 
 חוזים אישיים.והעובדים שיעברו להסכם קיבוצי, ובדבר רשימת העיסוקים שיועסקו ב
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 מכשירים פיננסים - 20באור 

פעילויות הקבוצה חושפות אותה לסיכונים פיננסיים שונים, כגון סיכוני שוק )סיכון מטבע חוץ, סיכון מדד המחירים 
ניהול הסיכונים הכוללת של הקבוצה מתמקדת  לצרכן, סיכון ריבית וסיכון מחיר(, סיכון אשראי וסיכון נזילות. תוכנית

 בפעולות לצמצום למינימום השפעות שליליות אפשריות על הביצועים הפיננסיים של הקבוצה.

ועד ההנהלה מספק עקרונות כתובים לניהול הסיכונים הכולל, כמו גם את המדיניות הספציפית לחשיפות מסוימות 
שיעור ריבית, סיכון אשראי, וכן שימוש במכשירים פיננסיים נגזרים ומכשירים  לסיכונים, כגון סיכון שער חליפין, סיכון

 פיננסיים לא נגזרים, והשקעות עודפי נזילות.

 בבאור זה ניתן מידע כמותי ואיכותי בדבר החשיפה של הקבוצה לסיכונים אלה, ובדבר מדיניות הקבוצה לניהולם.

 

 ננסיותסיווג הנכסים הפיננסיים וההתחייבויות הפי  א.

להלן סיווג הנכסים הפיננסיים וההתחייבויות הפיננסיות בדוח על המצב הכספי לקבוצות המכשירים הפיננסיים 
 :42V 39-בהתאם ל

 
 בדצמבר 31  

  2014 2013 

 אלפי ש"ח  

    נכסים פיננסיים

    -נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח והפסד

 203,339 9  למסחרנכסים פיננסיים שסווגו כמוחזקים 

 1,935,402 1,838,659  והלוואות חייביםמזומן, 

     

    התחייבויות פיננסיות

 3,099,356 3,056,636  התחייבויות פיננסיות הנמדדות בעלות מופחתת

  (1,217,968) (960,615) 
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 )המשך( מכשירים פיננסים - 20באור 
 

 גורמי סיכון פיננסים ב.
 

 סיכוני שוק .1
 

 סיכון ריבית .1.1
 

הקבוצה חשופה לסיכון בגין שינויים בריבית השוק הנובע מהלוואות לזמן ארוך שהתקבלו ונושאות 
ריבית משתנה וכן מהלוואות לזמן ארוך שניתנו לספקים בגין תוצרת חקלאית ונושאות ריבית משתנה. 

מוש בתמהיל בין ריבית מדיניות הקבוצה היא לנהל את עלויות המימון המתייחסות לריבית תוך שי
 משתנה לריבית קבועה. 

 להלן פרופיל הריבית של המכשירים הפיננסיים נושאי ריבית של הקבוצה לתאריך הדיווח:

 בדצמבר 31  

  2014 2013 

 אלפי ש"ח  

    מכשירים בריבית קבועה

 37,205 32,031  נכסים פיננסיים

 (463,021) (306,264)  התחייבויות פיננסיות

  
 (274,233) (425,816) 

     

    מכשירים בריבית משתנה

 17,760 11,104  נכסים פיננסיים

 (1,340,865) (1,252,169)  התחייבויות פיננסיות

  (1,241,065) (1,323,105) 

שינוי בשיעורי הריבית האבסולוטית ביחס לנכסים וההתחייבויות בריבית משתנה היה מגדיל 
ואת הרווח לתקופה בסכומים המוצגים להלן. ניתוח זה נעשה בהנחה שכל שאר )מקטין( את ההון 

 המשתנים יישארו קבועים, ומתעלם מהשפעות מס.

 
 בדצמבר 31  

  2014 2013 

 השפעה על ההון / הרווח  

 אלפי ש"ח  

מבחן רגישות לשינויים בשיעורי 
    ריבית

    רווח )הפסד( מהשינוי:

 (7,299) (9,556)  1%עליית ריבית של 

 (3,655) (4,778)  0.5%עליית ריבית של 

 3,667 4,778  0.5%ירידת ריבית של 

 7,345 9,556  1%ירידת ריבית של 

 

 סיכון מטבע חוץ 1.2

חלק מתאגידי הקבוצה פועלים בשווקים בינלאומיים ולפיכך הם חשופים לסיכון שער חליפין הנובע מחשיפה 
זה נובע בעיקר מעסקות מסחריות )קניית חומרי גלם ועסקאות מכירה שונות(. עיקר למטבעות שונים. סיכון 

הסיכון מתייחס לדולר ארה"ב ולאירו. יתרות במטבע חוץ או צמודות לו, מוצגות בדוחות הכספיים לפי שערי 
 חליפין לתאריך הדוחות הכספיים.

אקדמה, על מנת לגדר כלכלית חלק  לקבוצה מעורבות מוגבלת במכשירים פיננסיים נגזרים, בעיקר חוזי
חוזים העתידיים מועד ל רובמסיכון מטבע החוץ שלה. נכון למועד הדוח אין לקבוצה חוזי אקדמה פתוחים. ל

 פרעון של פחות משנה. לפרטים בדבר המצב הכספי של הקבוצה על בסיס ההצמדה ראה סעיף ו' להלן.
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 )המשך( מכשירים פיננסים - 20באור 

 )המשך( סיכון פיננסיםגורמי  ב.

 )המשך( סיכוני שוק .1

 סיכון מדד המחירים לצרכן 1.3

לפי המדד האחרון הידוע לתאריך הדוחות  יםהמוצגצמודי מדד  התחייבויותעל  נכסיםלקבוצה עודף 
)מקטינה( את ההון ואת הרווח לתקופה,  מגדילההכספיים. עלייה )ירידה( במדד המחירים לצרכן היתה 

שאר המשתנים יישארו קבועים, בסכום שאינו מהותי לפעילות הקבוצה. הסכום נטו של בהנחה שכל 
המכשירים הפיננסיים אשר צמוד למדד המחירים לצרכן ושבגינו קיימת לקבוצה חשיפה לשינויים במדד 

עודף התחייבויות  -2013בדצמבר  31) 2014בדצמבר  31מיליוני ש"ח נכון ליום  8 -המחירים לצרכן, הינו כ
 מיליוני ש"ח(. 22 -כעל נכסים צמודי מדד בסך של 

 סיכוני אשראי .2

סיכון אשראי עשוי להיווצר מחשיפות של התקשרות במספר מכשירים פיננסיים עם גוף אחד או כתוצאה 
מהתקשרות עם מספר קבוצות חייבים בעלות אפיונים כלכליים דומים, שיכולתם לעמוד במחויבויותיהם 
צפויה להיות מושפעת באופן דומה משינויים בתנאים כלכליים או אחרים. תכונות העשויות לגרום לריכוז 
סיכון אשראי כוללות את מהות הפעילויות שבהן עוסקים החייבים, כגון הענף שבו הם פועלים, האזור 

 הגיאוגרפי שבו מתבצעות פעילויותיהם ורמת איתנותם הפיננסית.

מופקדים בתאגידים בנקאיים ישראליים.  2014בדצמבר  31מנים של הקבוצה ליום המזומנים ושווי מזו
 ("חש מיליוני 727 -כ) המסווגים כ"מזומנים ושווי מזומנים" לזמן קצר פקדונותהריבית השנתית על  שיעור

 .2014בדצמבר  31נכון ליום  0.23%בעיקר  הינו

מכירות הקבוצה ללקוחותיה בארץ ובחו"ל מתבצעות ברובן באשראי לקוחות כמקובל בשוק. לאור העובדה 
 2012כי אשראי שאינו מכוסה בביטחונות נתון בסיכון, במיוחד בתקופת מיתון, רכשה תנובה בתחילת שנת 

מתאגידים  ביטוח אשראי ללקוחותיה תוך קביעת השתתפות עצמית. עם זאת, אשראי הלקוחות של חלק
קשורים של תנובה, הפועלים עצמאית מול לקוחות ולא דרך מערך ההפצה של תנובה, אינו מבוטח במועד 
הדוח, ולכן חשוף לסיכון אי פרעון על ידי לקוחות תאגידים אלה. מעבר לכך, היקף המכירות של הקבוצה 

עקב היקפי המכירות  ללקוחות השוק המאורגן הוא גדול ומתרכז במספר מצומצם של לקוחות, ולכן
האמורים ובהתחשב ברכיב ההשתתפות העצמית וסכומי הביטוח, גם בהתבצע ביטוח אשראי כאמור על ידי 
תנובה, אי פרעון אשראי זה על ידי מי מלקוחות השוק המאורגן עלול לפגוע בתזרים המזומנים של הקבוצה 

לקוחות השוק הפרטי, רשתות פרטיות ובתוצאותיה העסקיות לטווח קצר )זאת להבדיל מאי פרעון בקרב 
 והמוסדי שם קיים פיזור רב המקטין את הסיכון האמור(. 

בקבוצה קיימת ועדת אשראי קונצרנית בראשות סמנכ"ל הכספים של האגודה אשר מקיימת דיונים 
רבעוניים בנושא חשיפות וסיכוני אשראי הלקוחות. הוועדה דנה בכל חשיפות האשראי המהותיות של 

 ה.הקבוצ

לקבוצה נוהל אשראי קונצרני ומדיניות אישור לקוחות אשר מגדירים את הנחיות העבודה בנושא אשראי 
לקוחות ומטרתם להבטיח שמכירות הקבוצה יעשו ללקוחות בעלי היסטוריית אשראי נאותה ובתנאים 

 המתאימים למצבם הפיננסי של הלקוחות.

בוצה עוקבת באופן שוטף אחר חובות הלקוחות, הכנסות הקבוצה נובעות בעיקר מלקוחות בישראל. הק
ובדוחות הכספיים נכללות הפרשות לחובות מסופקים המשקפות בצורה נאותה, לפי הערכת הקבוצה, את 
ההפסד הגלום בחובות שגבייתם מוטלת בספק. לפרטים נוספים בדבר גיול לקוחות וההפרשות לחובות 

 לעיל.  5מסופקים ראה באור 

 

 סיכון נזילות .3

סיכון נזילות הוא הסיכון שהקבוצה לא תוכל לכבד במועד את התחייבויותיה הכספיות. הקבוצה צופה כי היא 
תוכל לכבד במועד את התחייבויותיה הכספיות, לצד המשך התרחבות פעילותה העסקית. עיקר 

בה הפעילות התחייבויותיה של הקבוצה נובעות מהלוואות מבנקים והתחייבויות לספקים. לאורך השנים מני
העסקית של הקבוצה תזרימי מזומנים חיוביים, אשר מאפשרים לה לעמוד במחויבויות הפיננסיות שנטלה 
על עצמה. יחד עם זאת, במידה ותידרש הקבוצה למקורות מימון, נוסף על אלה שמניבה הפעילות העסקית, 

 ממקורות חיצוניים.וחוב תגייס הון 

 מנים, על מנת למזער את סיכון הנזילות אליו היא חשופה.הקבוצה שומרת על רמה מספקת של מזו

 הקבוצה בוחנת את הסיכון למחסור במזומנים באמצעות מעקב תזרימי מזומנים יומיים, חודשיים ושנתיים.

הלוואות ומטרת הקבוצה לשמור על איזון בין קבלת מימון לבין הגמישות שבשימוש במשיכות יתר מהבנק 
בדצמבר  31מהחוב של הקבוצה ייפרע תוך פחות משנה )ליום  29% 2014בדצמבר  31מהבנק. ליום 

( בהתבסס על היתרה בדוחות הכספיים של עלויות האשראי, כפי שמשתקפת בדוחות 37% - 2013
 הכספיים, למעט פעילויות שהופסקו.
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 מכשירים פיננסיים וניהול סיכונים )המשך(  - 20באור 

 )המשך( גורמי סיכון פיננסים ב.

 )המשך( סיכון נזילות .3

 של ההתחייבויות הפיננסיות של הקבוצה על פי התנאים החוזיים בסכומים לא מהוונים )כולל תשלומים בגין ריבית(: הטבלה להלן מציגה את זמני הפרעון
 

2014   
 עד שנה

 משנה 
 עד שנתיים

 משנתיים 
 שנים 3עד 

 שנים  3-מ
 שנים 4עד 

 שנים  4-מ
 שנים 5עד 

  5מעל 
 שנים

 
 סה"כ

 אלפי ש"ח 

        

         

 1,792,128 306,246 179,252 203,669 216,203 369,305 517,453 מתאגידים בנקאייםהלוואות 

 846,176 - - - - - 846,176 התחייבויות לספקים ולנותני שירותים

 579,750 - - - - - 579,750 זכאים

 4,549 - - - - 4,549 - התחייבויות אחרות

 1,075 1,075 - - - - - התחייבויות בגין חכירה

 3,223,678 307,321 179,252 203,669 216,203 373,854 1,943,379 סה"כ

 
2013   

 עד שנה
 משנה 

 עד שנתיים
 משנתיים 

 שנים 3עד 
 שנים  3-מ

 שנים 4עד 
 שנים  4-מ

 שנים 5עד 
  5מעל 

 שנים
 

 סה"כ

 אלפי ש"ח 

        

 1,993,786 317,971 144,308 147,804 317,863 326,787 739,053 הלוואות מתאגידים בנקאיים

 754,338 - - - - - 754,338 התחייבויות לספקים ולנותני שירותים

 504,814 - - - - - 504,814 זכאים

 7,698 - - - 3,849 3,849 - התחייבויות אחרות

 1,212 1,212 - - - - - התחייבויות בגין חכירה

 3,261,848 319,183 144,308 147,804 321,712 330,636 1,998,205 סה"כ

 הינם כדלקמן: 2014בדצמבר  31מועדי המימוש החזויים של חייבים והלוואות לזמן ארוך ליום  .4

  
 עד שנה

 משנה 
 עד שנתיים

 משנתיים 
 שנים 3עד 

 שנים  3-מ
 שנים 4עד 

 שנים  4-מ
 שנים 5עד 

  5מעל 
 שנים

 
 סה"כ

 אלפי ש"ח 

        

 43,182 - 1,056 3,313 10,040 10,860 17,913 חייבים והלוואות לזמן ארוך
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 )המשך( מכשירים פיננסיים – 20באור 

 שווי הוגן ג.

 מכשירים פיננסיים שנמדדים בשווי הוגן לצרכי גילוי בלבד

ן )או שלא מהווים קירוב לשווים ההוגן(. הטבלה שלהלן מפרטת את היתרה בדוחות הכספיים והשווי ההוגן של קבוצות מכשירים פיננסים, המוצגים בדוחות הכספיים שלא על פי שווים ההוג
 :לעיל 3להגדרת הרמות בהיררכיה ראה באור 

 
 בדצמבר 31ליום  

 שווי הוגן ערך בספרים 

 2014 2013 2014 2013 

 אלפי ש"ח 

     (:1נכסים פיננסיים )

 51,707 43,273 51,834 43,182 הלוואות לספקי תוצרת חקלאית ומחלקים

     (:2התחייבויות פיננסיות )

 1,829,877 1,577,890 1,803,907 1,562,758 הלוואות לזמן ארוך מבנקים

 971 944 1,236 944 הלוואות לזמן ארוך מאחרים

 1,830,848 1,578,834 1,805,143 1,563,702 סה"כ

 

 ולעיתוי של סכום תזרימי המזומנים.לצורך חישוב השווי ההוגן, הוונו התקבולים הצפויים מההלוואות בשיעור הריבית המשקף את הסיכון המתאים של הצד שכנגד, בהתייחס לוודאות  (1)

הממוצע של ההלוואות )מח"מ(, תוך שימוש בשיעורי ריבית המבוססים על דירוג התאגיד הלווה ועל הלוואות בעלות תנאים  השווי ההוגן של הלוואות אלו חושב בהתאם למשך החיים (2)
 ומאפיינים דומים. 

 הערך בספרים של יתר הנכסים הפיננסים וההתחייבויות הפיננסיות תואם או תואם בקירוב לשווים ההוגן.
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 )המשך( מכשירים פיננסיים – 20באור 

 נגזרים ד.

 שלא יועדו כמכשירים מגדרים: נגזרים

מטרתם להגן עליה מפני , אשר ככל שקיימים, לקבוצה הלוואות הנקובות במטבע חוץ וחוזי אקדמה במטבע חוץ
של  החשיפה לתנודות בשערי חליפין בגין חלק מהעסקאות שלה. חוזי האקדמה במטבע חוץ לא יועדו כגידורים

תזרימי מזומנים, שווי הוגן או השקעה נטו בפעילות חוץ, והם נחתמים לתקופות הזהות לתקופות בהן לקבוצה 
חודשים. נגזרים אלה אינם נחשבים כגידור  12חשיפות למטבע חוץ בגין עסקאות, בדרך כלל לתקופה של עד 

 חשבונאי. נכון למועד הדוח אין לקבוצה חוזי אקדמה פתוחים.

 רגישות והנחות העבודה העיקריות מבחני ה.

השינויים שנבחרו במשתני הסיכון הרלוונטיים נקבעו בהתאם להערכות ההנהלה לגבי שינויים אפשריים סבירים 
 במשתני סיכון אלה.

הקבוצה ביצעה מבחני רגישות לגורמי סיכון שוק עיקריים שיש בהם כדי להשפיע על תוצאות הפעולות או המצב 
מבחני הרגישות מציגים את הרווח או ההפסד ו/או השינוי בהון )לפני מס(, עבור כל מכשיר  הכספי המדווחים.

פיננסי בגין משתנה הסיכון הרלוונטי שנבחר עבורו נכון לכל מועד דיווח. בחינת גורמי הסיכון נעשתה על בסיס 
למטבע הפעילות ובהנחה מהותיות החשיפה של תוצאות הפעולות או המצב הכספי בגין כל גורם סיכון בהתייחס 

 שכל שאר המשתנים קבועים.

 בהלוואות לזמן ארוך בריבית משתנה, מבחן הרגישות לסיכון ריבית התבצע רק על הרכיב המשתנה בריבית.
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 )המשך( מכשירים פיננסיים – 20באור 

 תנאי הצמדה של יתרות כספיות ו.
 

 בהצמדה   2014
 לדולר

 בהצמדה 
 לאירו

בהצמדה 
 למטבע אחר

 הצמדה 
 למדד

 ללא 
 הצמדה

פריטים לא 
 כספיים

 
 סה"כ

 אלפי ש"ח 

        

        נכסים שוטפים:

 781,562 - 757,595 400 780 8,377 14,410 מזומנים ושווי מזומנים

 15,392 - 15,392 - - - - פקדונות מוגבלים

 2,874 - 1,937 937 - - - הלוואות לזמן קצר

 956,765 - 944,759 - 962 3,918 7,126 לקוחות

 64,012 29,615 34,026 371 - - - חייבים ויתרות חובה

        

        ארוך:הלוואות ויתרות חובה לזמן 

הלוואות לזמן ארוך שניתנו לספקים בגין תוצרת 
 43,087 - 11,051 32,036 - - - חקלאית

 16,505 2,903 13,602 - - - - הלוואות לזמן ארוך שניתנו לאחרים

 1,880,197 32,518 1,778,362 33,744 1,742 12,295 21,536 סה"כ נכסים

         

        התחייבויות שוטפות:

אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים ומנותני 
 134,003 - 134,003 - - - - אשראי אחרים 

 846,176 - 815,386 2,454 1,087 15,074 12,175 התחייבויות לספקים ונותני שירותים אחרים

 579,750 68,294 489,409 4,745 2,690 13,708 904 זכאים ויתרות זכות

        )כולל חלויות שוטפות(:התחייבויות לזמן ארוך 

 1,558,433 - 1,528,491 14,474 - - 15,468 הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים

 944 - 944 - - - - הלוואות לזמן ארוך מאחרים

 1,075 - 969 106 - - - התחייבות בגין חכירה מימונית

 4,549 - - 4,335 - - 214 התחייבויות אחרות

 3,124,930 68,294 2,969,202 26,114 3,777 28,782 28,761 התחייבויותסה"כ 
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 )המשך( מכשירים פיננסיים – 20באור 

 )המשך( תנאי הצמדה של יתרות כספיות ו.
 

 בהצמדה   2013
 לדולר

 בהצמדה 
 לאירו

בהצמדה 
 למטבע אחר

 הצמדה 
 למדד

 ללא 
 הצמדה

פריטים לא 
 כספיים

 
 סה"כ

 אלפי ש"ח 

        שוטפים:נכסים 

 844,106 - 776,180 - 612 39,771 27,543 מזומנים ושווי מזומנים

 25,200 - 25,200 - - - - פקדונות מוגבלים

 203,339 - 203,339 - - - - השקעות לזמן קצר

 4,386 - 3,110 1,276 - - - הלוואות לזמן קצר

 981,708 - 967,746 - 836 3,806 9,320 לקוחות

 58,194 31,048 18,142 648 6 1,562 6,788 ויתרות חובהחייבים 

        

               הלוואות ויתרות חובה לזמן ארוך:

הלוואות לזמן ארוך שניתנו לספקים בגין תוצרת 
 51,891 - 14,682 37,209 - - - חקלאית

 9,766 3,204 6,562 - - - - הלוואות לזמן ארוך שניתנו לאחרים

 2,178,590 34,252 2,014,961 39,133 1,454 45,139 43,651 סה"כ נכסים

                

               התחייבויות שוטפות:

אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים ומנותני 
 51,886 - 51,886 - - - - אשראי אחרים 

 754,338 - 690,764 9,063 10,455 33,523 10,533 התחייבויות לספקים ונותני שירותים אחרים

 504,814 31,047 462,327 3,516 79 6,958 887 זכאים ויתרות זכות

        

               התחייבויות לזמן ארוך )כולל חלויות שוטפות(:

 1,803,907 - 1,748,110 35,193 - - 20,604 הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים

 1,236 - 944 292 - - - הלוואות לזמן ארוך מאחרים

 1,212 - 1,097 115 - - - התחייבות בגין חכירה מימונית

 13,010 - - 13,010 - - - התחייבויות אחרות

 3,130,403 31,047 2,955,128 61,189 10,534 40,481 32,024 סה"כ התחייבויות
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 הון - 21באור 

אלפי ש"ח. בעת פרישתם זכאים החברים לפדיון  26,875כולל השתתפות החברים בהון האגודה בסכום נומינלי של 
 ההשתתפות בסכומה הנומינלי.

יחידות ההשתתפות מהוות את הרכיב ההוני הנחות ביותר המזכה את המחזיקים בהן בחלק יחסי בנכסים נטו בעת 
 הפירוק.

מיליוני  267 -בסך של כמיליוני ש"ח )לאחר ניכוי השפעת המס  1,215 -סך של כנזקף להון   IFRS-במועד המעבר ל
 -יתרת ההשפעה על ההון הינה כ 2014בדצמבר  31בדבר יישום עלות נחשבת בגין פריטי רכוש קבוע. ליום ש"ח( 
 (.1)ב'13מיליוני ש"ח(. לפרטים ראה באור  381 -מיליוני ש"ח )לאחר ניכוי השפעת המס בסך של כ 1,061

 
 

 פרוטים לסעיפי דוח רווח והפסד - 22באור 
 

 הכנסות ממכירות וממתן שירותים א.
 בדצמבר 31 לשנה שנסתיימה ביום 

 2014 2013 2012 

 אלפי ש"ח 

    

  6,685,385  6,991,358 6,633,934 מקומי

 135,412  131,145 130,117 חו"ל

  37,473  35,694 27,595 הכנסות מדמי שכירות

  8,976  9,074 5,569 אחרים

 6,797,215 7,167,271  6,867,246  

 
 עלות המכירות והשירותים ב.
 בדצמבר 31 לשנה שנסתיימה ביום 

 2014 2013 2012 

 אלפי ש"ח 

    

 )*( 4,066,258  )*( 4,227,817 3,933,511 חומרים שנצרכו

 )*( 366,605  )*( 394,015 394,084 שכר עבודה ונלוות

 )*( 380,733  )*( 413,620 412,699 הוצאות חרושת

  184,823  182,197 175,306 פחת והפחתות 

  16,501  15,824 15,415 (1הוצאות פיתוח )

הפסדים )רווחים( משינויים בשווי הוגן מלאי 
 ביולוגי

-  (4,156)  839  

 (37,935)  (33,629)  (31,463) במלאי תוצרת גמורה עליה

 4,899,552 5,195,688 4,977,824  

 .)אלפי ש"ח 641 -2012אלפי ש"ח,  666 -2013אלפי ש"ח ) 609 -בסך של כהוצאות פחת  כולל (1)
 סווג מחדש.   )*(
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 )המשך( פרוטים לסעיפי דוח רווח והפסד - 22באור 
 

 הוצאות מכירה, הפצה ושיווק ג.
 בדצמבר 31 לשנה שנסתיימה ביום 

 2014 2013 2012 

 אלפי ש"ח 

    

  476,373  489,516 485,527 שכר עבודה ונלוות

  272,227  287,691 283,017 הפצה וחלוקה

  173,991  211,034 202,150 פרסום וקידום מכירות   

  25,477  27,885 27,994 פחת והפחתות

  55,276  53,373 53,617 תפעול, אחזקה ואחרות

  94,317  90,213 82,761 הוצאות שיווק אחרות

 1,135,066 1,159,712  1,097,661 

 
 הוצאות הנהלה וכלליות ד.
 בדצמבר 31 לשנה שנסתיימה ביום 

 2014 2013 2012 

 אלפי ש"ח 

    

 131,351 146,903 132,328 שכר עבודה ונלוות

 (5,969)  (2,834)  1,173 חובות מסופקים ואבודים

 21,569 28,645 31,115 פחת והפחתות

  33,214 34,037 38,593 שירותים מקצועיים 

  38,370 34,951 34,372 אחזקת משרד

  31,413 12,633 35,371 הוצאות מינהל אחרות 

  272,952 254,335 249,948  

 
 הכנסות אחרות ה.
 בדצמבר 31 לשנה שנסתיימה ביום 

 2014 2013 2012 

 אלפי ש"ח 

    

  (1) 982,557  52,419 52,756 רווח ממכירת נכסים, נטו

  4,722  13,173 - השבת ערך 

  7,540  3,330 3,727 הכנסות אחרות

  56,483 68,922  994,819  

    .'ד27( לפרטים נוספים ראה באור 1)
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 )המשך( פרוטים לסעיפי דוח רווח והפסד - 22באור 

 
 הוצאות אחרות ו.
 בדצמבר 31 לשנה שנסתיימה ביום 

 2014 2013 2012 

 אלפי ש"ח 

    

  23,120  30,246 24,891 בגין ארגון מחדשהוצאות 

  2,911  - - הפרשה לירידת ערך נכסים

 -  1,936 - גריעת נכס קבוע

  7,248  8,405 )*( 21,993 הוצאות אחרות

 46,884 40,587  33,279  

  

 .חמיליוני ש" 10.6 -בסך של כחריגות כולל השמדות מלאי  )*(

 
 הכנסות מימון ז.
 בדצמבר 31 ביום לשנה שנסתיימה 

 2014 2013 2012 

 אלפי ש"ח 

    

  10,451  6,719 2,116 הכנסות ריבית מפקדונות בנקאיים לזמן קצר

  5,479  5,273 3,152 הכנסות ריבית מהלוואות שניתנו

רווח נטו משינוי בנכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך 
  3,263  2,763 1,025 רווח והפסד

  6,495  - 90 ממכשירים פיננסיים נגזריםרווח נטו 

  5,629  707 5,727 רווח נטו משינויים בשערי חליפין

  643  16,414 681 הכנסות אחרות

 12,791 31,876  31,960  

 
 הוצאות מימון ח.
 בדצמבר 31 לשנה שנסתיימה ביום 

 2014 2013 2012 

 אלפי ש"ח 

והתחייבויות אחרות הוצאות ריבית בגין הלוואות 
  59,043  50,828 37,572 לזמן ארוך

 2,050  570 2,233 אשראי מתאגידים בנקאיים לזמן קצר

הוצאות מימון בגין התחייבות לסיום יחסי עובד 
  16,669  5,757 6,383 מעביד

 -  7,836 - הפסד נטו ממכשירים פיננסיים נגזרים

 6,279  4,045 842 הפסד נטו משינויים בשערי חליפין

  2,473  1,559 1,877 הוצאות אחרות

 48,907 70,595  86,514  
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 מסים על ההכנסה - 23באור 

 מיסוי הקבוצה  א.

הכנסות האגודה והתאגידים המאוחדים בדוחותיה הכספיים הפועלים בישראל )למעט הכנסות ממפעל מאושר( 
 -)להלן  1961 -חייבות במס בשיעור מס חברות בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה )נוסח חדש( התשכ"א

  "הפקודה"(. 

 לפקודת מס הכנסה 62סעיף  ב.

לפקודת מס הכנסה לפיו אגודה שיתופית חקלאית יכולה בתנאים  62את סעיף  האגודה מיישמת בשנים מסויימות
 מסויימים להיות נישומה לצרכי מס כשותפות.

באותן השנים בהן בוחרת האגודה להתמסות כשותפות, היא משלמת את חבות המס עבור חבריה, לפי שיעור 
 מס המשקלל את שיעור המס של כל החברים באגודה.

בחרה  2013 -ו 2010-2011, כאמור לעיל. בשנים 62בחרה האגודה להחיל את סעיף  2010-2013בשנים 
 , כאמור לעיל. 62תנובה להחיל את הוראות סעיף 

 שיעורי מס חברות ותיקוני חקיקה ג.

 שיעור מס חברות (1)

 :2012-2014להלן שיעורי המס הרלוונטיים לחברה בשנים  )א(

2012 - 25% 

2013 - 25% 

2014 - 26.5% 

פורסם ברשומות החוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים )תיקוני חקיקה להשגת  2013באוגוסט  5ביום 
"חוק לשינוי סדרי עדיפות לאומיים"(,  -)להלן  2013-(, התשע"ג2014 -ו 2013יעדי התקציב לשנים 

 כך 1.5%ואילך בשיעור של  2014אשר קבע, בין היתר, העלאת שיעור מס החברות, החל משנת 
בגידול  התבטאה 2013בדצמבר  31השפעת השינוי על הדוחות הכספיים ליום  .26.5%שיעמוד על 

 מיליוני ש"ח. 28 -בעתודה למס נדחה, נטו כנגד הוצאות מסים נדחים בסך של כ

, אולם 2013באוגוסט  1כמו כן, קיימים שינויים נוספים, כגון מיסוי רווחי שערוך וזאת החל מיום 
ל ההוראות האמורות לגבי רווחי שיערוך מותנית בפרסום תקנות המגדירות מהם כניסתן לתוקף ש

"עודפים שלא חייבים במס חברות" וכן תקנות שיקבעו הוראות למניעת כפל מס העלולים לחול על 

 .נכסים מחוץ לישראל. נכון למועד אישור דוחות כספיים אלה, תקנות כאמור טרם פורסמו

פות המדווחות מחושבות בהתאם לשיעורי המס המוצגים בטבלה הוצאות המסים השוטפים לתקו
 לעיל.

א לפקודה 87לפקודה במסגרתו הוסף סעיף  174פורסם ברשומות תיקון  2010בפברואר  4ביום  )ב(
(" IFRS"אימוץ תקני דיווח כספי בינלאומיים ) - 29הקובע הוראת שעה שלפיה, תקן חשבונאות מס' 

שפרסם המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות לא יחול בקביעת ההכנסה החייבת לגבי שנות המס 
 12"הוראת השעה"(. ביום  -, אף אם תקן זה הוחל בדוחות הכספיים )להלן 2009 -ו 2008, 2007

לא  29לפקודה, אשר במסגרתו תוקנה הוראת השעה, כך שתקן  188פורסם תיקון  2014בינואר 
פורסם תיקון  2014ביולי  31ביום  .2011 -ו 2010קביעת ההכנסה החייבת בשנות המס יחול גם ב

וזאת  2013 -ו 2012לפקודה במסגרתו הוארך תוקף הוראת השעה לגבי שנות המס  202
 .1.1.2012רטרואקטיבית מיום 

 תאגידים מחוץ לישראל  (2) 

חוקי המס שבמדינת התושבות שלהם. התאגידים בקבוצת תנובה המאוגדים מחוץ לישראל נישומים לפי 
ברומניה  16%שיעורי המס העיקריים החלים על פעילות עסקית של תאגידים אלו הינם שיעור מס של 

 בארה"ב. 6%בתוספת מס מדינתי של  35% -ושיעור מס פדראלי של כ

את הכללים  בין ישראל לבין רומניה ובין ישראל לבין ארה"ב קיימות אמנות למניעת כפל מס אשר קובעות
לפיהם תתחלק החבות במס בין כל מדינה שהינה צד לאמנה. בנוסף, ניתן לזכות את מס החברות ששולם 
במדינות הזרות אל מול המס הישראלי במסגרת מנגנון הזיכוי העקיף בהתאם לכללים ולמגבלות הקבועים 

 בהוראות הדין.

התאם לאמנה למניעת כפל מס בין המדינות שיעורי הניכוי במקור החלים על הכנסות המשולמות לישראל ב
שיעור ניכוי של  -על דיבידנד. ארה"ב 15% -על ריבית ו 10%/5%שיעור ניכוי של  -הנם כדלקמן: רומניה

 .)ארה"ב( על דיבידנד 25%/12.5% -על ריבית ו 17.5%

 עיל.לא' 11החליטה הקבוצה על הפסקת הפעילות ברומניה, לפרטים ראה באור  2011בחודש דצמבר 

 

 



   תעשיות מזון תנובה אגודה שיתופית חקלאית בישראל בע"מ       2014 בדצמבר 31מאוחדים ליום ה הכספייםבאורים לדוחות 

- 54 - 

 )המשך(  מסים על ההכנסה - 23באור 

 חוקי המס החלים על הקבוצה ד.

  1985 -חוק מס הכנסה )תיאומים בשל אינפלציה(, התשמ"ה

נמדדו התוצאות לצורכי מס בישראל כשהן מותאמות לשינויים במדד המחירים  2007פי החוק, עד לתום שנת -על
 לצרכן. 

 1985 -התקבל בכנסת תיקון לחוק מס הכנסה )תיאומים בשל אינפלציה(, התשמ"ה 2008בחודש פברואר 
, נמדדות התוצאות לצורכי מס 2008ואילך. החל משנת  2008המגביל את תחולתו של חוק התיאומים משנת 

בדצמבר  31ד ליום בערכים נומינליים למעט תיאומים מסוימים בגין שינויים במדד המחירים לצרכן בתקופה שע
רווחי הון, כגון בגין מימוש נדל"ן )שבח( וניירות ערך, ממשיכים לחול עד למועד  . תיאומים המתייחסים ל2007

המימוש. התיקון לחוק כולל, בין היתר, את ביטול תיאום התוספת והניכוי בשל אינפלציה והניכוי הנוסף בשל פחת 
 .2008( החל משנת 2007)לנכסים בני פחת שנרכשו לאחר שנת המס 

 1969 -חוק עידוד התעשייה )מסים(, התשכ"ט

לאגודה ולחלק מהתאגידים המאוחדים מעמד של "חברה תעשייתית" כמשמעותו בחוק זה. בהתאם למעמד זה 
ומכוח תקנות שפורסמו זכאים תאגידים אלו, בין היתר, לתבוע ניכוי פחת בשיעורים מוגדלים לגבי נכסים קבועים 

 המשמשים במפעל תעשייתי, כפי שנקבע בתקנות מכוח חוק התיאומים.מסויימים 

 .דוחות מאוחדים לצרכי מס ם המאוחדיםתאגידיהבפרק ו' לחוק, מגישים חלק מ שניתנה לרשות בהתאם

 1959 -החוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט

 2012 -ו 2011וחוק המדיניות הכלכלית לשנים  2005לחוק שפורסם באפריל  60פי החוק, לרבות תיקון מס' -על
זכאים תאגידים מסויימים בקבוצה  2010בדצמבר  29שנתקבל בכנסת ביום  2011 -)תיקוני חקיקה(, התשע"א

 על מועדף כמשמעותו בחוק זה. להטבות מס שונות, בתוקף מעמד של "מפעל מאושר" ו/או "מפעל מוטב" ו/או מפ

 "מפעל מאושר"-מסלול מענקים .1

חלק מתאגידי הקבוצה ושותפויותיה זכאיות למענקי השקעה הניתנים בשיעורים שונים בהתאם לאזור 
 25%הפיתוח בו ממוקם המפעל. הטבות המס הן פטור ממס למשך שנתיים ושיעור מס חברות בשיעור של 

 .דרתה בחוקתקופת ההטבות כהגבמשך יתרת 

במידה שיחולק דיבידנד מהכנסות הזכאיות לפטור ממס כאמור לעיל, יתחייב התאגיד במס בשיעור שהיה 
חל על הכנסתו ממפעל מאושר בשנה בה הופקה ההכנסה, אילולא היתה בתקופת הפטור. מדיניות 

 הקבוצה היא לא לחלק דיבידנד כאמור.

 הטבת הפטור כאמור לעיל:אשר ניצל את תאגיד מאוחד להלן מידע בדבר  

 
 תקופת ההטבות שם התאגיד

 –)להלן  בעמק טכנולוגיות מתקדמות בע"מ

 "בעמק"(

 2008-2009ניצלה פטור ממס בשנים 

 מסלול הטבות חלופי .2

)תיקוני חקיקה(,  2012 -ו 2011אושר בכנסת חוק המדיניות הכלכלית לשנים  2010בחודש דצמבר 
 . 2011לתחולת התיקון לחוק החל משנת המס  הנכנס טכנולוגיותבעמק . 2011-התשע"א

 2013ובשנת  10%היתה בעמק טכנולוגיות כפופה למס בשיעור של  2012-ו 2011בשנים בהתאם לחוק, 
 . 7%למס בשיעור של 

 בעמקשיעור המס הרלוונטי ל 2014 -בהתאם להוראות החוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים נקבע כי החל מ 

לבעל מניות יחיד או ) 20% -ל שיעור המס על דיבידנדהועלה,  כמו כן. 9%אזור פיתוח א'( יעמוד על )

 (.לתושב חוץ בכפוף לאמנות מניעת כפל מס

 פחת מואץ 

בגין בניינים, מכונות וציוד המשמשים את המפעל המאושר/המפעל המוטב/המפעל המועדף זכאים התאגידים 
 לניכוי פחת מואץ החל משנת ההפעלה של כל נכס. הרלוונטים
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 )המשך(  מסים על ההכנסה - 23באור 

  שומות מס ה.

 האגודה, תנובה והשותפויות בקבוצה .1

ככלל, על פי הוראות הדין, שומות עצמיות שהוגשו על ידי תאגידי הקבוצה בישראל עד וכולל שנת המס 
 הגשת הדוחות והארכת תקופת ההתיישנות על פי דין(.נחשבות כסופיות )בכפוף למועדי  2009

. 2010-2011חתמו האגודה ותנובה, כל אחת, עם רשויות המס, על הסכם שומה לשנים  2013בשנת 
 .2010-2011במסגרת הסכם השומה, בין היתר, נקבע שיעור המס המשוקלל לשנים 

. במסגרת הסכם השומה, בין 2012-2013חתמה האגודה על הסכם שומות לשנים  2015בינואר  7 ביום
 .2012-2013היתר, נקבע שיעור המס המשוקלל לשנים 

 לגבי המס רשויות לבין תנובה בין מתקדמים בשלבים"מ מו מתנהל הכספיים הדוחות אישורלמועד  נכון
 .2013-ו 2012 מס שנות

 חברות מוחזקות שאינן שותפויות .2

  )כולל(. 2012-ו 2010לחלק מתאגידי הקבוצה הסכמי שומות לשנים שעד שנת המס 

. נכון למועד אישור 2008-2011הגישה חברה מאוחדת ערר לבית המשפט המחוזי בגין שנים  2014בשנת 
 הדוחות הכספיים טרם החל שלב הדיונים, כאשר במקביל מנסים הצדדים להגיע להסכמות.

 שומות ניכויים .3

  .2009 שנת וכולל עד בהסכםשומות  ולתנובה לאגודה

. הוגשה השגה על השומות הנ"ל. נכון 2010-2012לאגודה ולתנובה הוצאו שומות שלא בהסכם לשנים 
 למועד אישור הדוחות הכספיים מתנהלים דיונים מול רשויות המס על ההשגה.

 
  שומות מס שבח ומס רכישה .4

התקשר בהסכם למכירת חלק מהחזקתו במתחם השוק הסיטונאי בתל תאגיד מאוחד  2010במהלך שנת 
נחתם הסכם עם שלטונות המס ולפיו על התאגיד לשלם מס שבח בסך כולל  2012אביב. בחודש דצמבר 

את יתרת  2012מיליוני ש"ח בעקבות ההסכם, התאגיד המאוחד השלים בחודש דצמבר  103 -של כ
 התשלום לשלטונות המס.

מכר התאגיד המאוחד חלק נוסף מהחזקותיו במתחם השוק הסיטונאי בתל אביב.  2013בחודש דצמבר 
 התקבלה הודעת שומה מטעם 2014בחודש ספטמבר  .ד'27לפרטים בדבר עסקת המכירה ראה באור 

ממונה מס שבח, לפיה הממונה לא קיבל את חישוב רווח הון אשר בשומה העצמית של התאגיד, וקבע 
הפרשה מתאימה נרשמה בספרי התאגיד  רת תחתיה. התאגיד הגיש השגה על שומת הממונה.שומה אח
בדוחות הכספיים של התאגיד המאוחד טרם הוכרה הכנסה בגין עסקה זו ובהתאמה טרם הוכרו  המאוחד.

 הוצאות מסים )בנטו( בגין עסקה זו.

כך לרשויות מס שבח. בחודש  מכרה תנובה מקרקעין בבאר שבע, והגישה הצהרה על 2014בחודש ינואר 
התקבלה הודעת שומה מטעם ממונה מס שבח, לפיה הממונה לא קיבל את חישוב רווח  2014ספטמבר 

 הון אשר בשומה העצמית של תנובה, וקבע שומה אחרת תחתיה. תנובה הגיש השגה על שומת הממונה.
 צה.להערכת הקבוצה לשומת הממונה לא עשויה להיות השפעה על תוצאות הקבו

 2014מכר תאגיד בבעלות מלאה את שטח השוק הסיטונאי בצריפין. בחודש דצמבר  2014בחודש מאי 
מטעם ממונה מס שבח, לפיה הממונה לא קיבל את חישוב הפסד ההון אשר  השומ הודעת התקבלה

. התאגיד הגיש השגה על שומת בשומה העצמית של התאגיד בהפרש שאינו מהותי מהשומה העצמית
 להערכת הקבוצה לשומת הממונה לא עשויה להיות השפעה על תוצאות הקבוצה. הממונה.

 הפסדים וניכויים לצרכי מס להעברה לשנים הבאות ו.

 -בסך של כ 2013 -ו 2014בדצמבר  31לאגודה ולתאגידים מאוחדים הפסד עסקי נצבר לצרכי מס הכנסה לימים 
 -מיליוני ש"ח ו 386 -מיליוני ש"ח בהתאמה והפסד הון מועבר לצרכי מס, לאותם תאריכים בסך של כ 65 -ו 91

 מיליוני ש"ח בהתאמה. בהתאם לחוקי המס הקיימים, אין הגבלת זמן על ניצול הפסדים לצורכי מס. 406

, 2013-ו 2014בדצמבר  31מיליוני ש"ח לימים  7.2 -מיליוני ש"ח ו 14.4 -הקבוצה רשמה נכס מס בסכום של כ
בהתאמה בגין הפסדים שוטפים מועברים, בהתאם להערכת ההנהלה כי קיימת רמת סבירות גבוהה למימוש 

 לא קיימים נכסי מס בגין הפסדי הון מועברים. 2013 -ו 2014 בדצמבר 31הפסדים אלו בשנים הבאות. ליום 

 ס בגינןעסקאות בינחברתיות והשפעת המ ז.

 בין תאגידי הקבוצה מתקיימות עסקאות בינחברתיות. תשלום ביתר או בחסר עלול להניב חבות מס נוספת.
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 )המשך(  על ההכנסהמסים  - 23באור 

 מיסים נדחים ח.

 
  

נכסים קבועים 
 בני פחת

 
בגין עסקת 

 מקרקעין

הפסדים 
להעברה לצרכי 

 מס

הפרשות בגין 
סיום יחסי עובד 

 מעביד

 
 

 אחרים

 
 

 סה"כ

 אלפי ש"ח 

2014       

 (428,227)  46,147 76,826 7,240 44,845 (603,285)  2014בינואר  1יתרה ליום 

 (202)  (202)  -  -  -  -  שנוצרו לראשונה מול רווח והפסדמסים נדחים 

 (1,404)  (3,217)  -   1,813 -  -  מסים בגין שנים קודמות 

 5,692 (8,167)  (140)  5,372 5,602 3,025 שינויים אשר ניזקפו לרווח והפסד

 (6,134)  (7)  (6,125)  -  -    (2)  שינויים אשר ניזקפו לרווח כולל אחר

 (430,275)  34,554 70,561 14,425 50,447 (600,262)  2014בדצמבר  31יתרה ליום 

2013       

 (458,385)  42,390  64,504  7,227  7,210  (579,716)  2013בינואר  1יתרה ליום 

 5,557 -  6,596 (1,039)  -  -  מסים נדחים שנוצרו לראשונה מול רווח והפסד

 15,213 10,200 -  5,013 -  -  מסים בגין שנים קודמות 

 37,093 (8,827)  1,856 (4,197)  37,434 10,827 שינויים אשר ניזקפו לרווח והפסד

 (27,899)  2,384 3,676 236 201 (34,396)  השפעת השינוי בשיעור המס על יתרות המסים הנדחים

 194 -  194 -  -  -  שינויים אשר ניזקפו לרווח כולל אחר

 (428,227)  46,147 76,826 7,240 44,845 (603,285)  2013בדצמבר  31יתרה ליום 

 



   תעשיות מזון תנובה אגודה שיתופית חקלאית בישראל בע"מ       2014 בדצמבר 31מאוחדים ליום ה הכספייםבאורים לדוחות 

- 57 - 

 )המשך(  מסים על ההכנסה - 23באור 

  מיסים על ההכנסה הכלולים בדוח רווח והפסד ט.
 
 בדצמבר 31 לשנה שנסתיימה ביום 

 2014 2013 2012 

 אלפי ש"ח 

    
  77,607  160,255 123,588 מסים שוטפים

  235,463  (42,649)  (5,490)  מסים נדחים לשנת הדיווח )ראה ח' לעיל(
  -  27,899 -  התאמת מסים נדחים עקב שינוי בשיעורי המס 

 (15,808)  (61,497)  (33,682)  (1) מסים בגין שנים קודמות, נטו

 84,416 84,008  297,262  

 .המיסים רשות עם שומות הסכמי על חתימה לעניין לעיל( 1')ה סעיף ראה (1)

 

 מסים על הכנסה בגין מרכיבי רווח כולל אחר י.
 

 

 בדצמבר 31 לשנה שנסתיימה ביום 

  2014 2013 2012 

 אלפי ש"ח  

     
 (27,162)  904 23,786 לפני מס

  6,800  (194) (6,303)  הטבת )הוצאת( מס

 (20,362)  710 17,483 נטו ממס

 

 התיאורטי על הרווח המדווח לפני מס לבין הוצאות המס שנכללו בספריםהתאמה בין המס  יא.

 

 בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום  

  2014 2013 2012 

 אלפי ש"ח  

     

  1,472,959 603,692 494,003 רווח  לפני מסים על ההכנסה

      

 25% 25% 26.5% שיעור המס הסטאטוטורי

      
  368,239 150,923 130,911 מס מחושב לפי שיעור מס הסטאטוטורי

      
     תוספת )חסכון( בחבות המס בגין:

בשיעור מס  כנסות החייבותהכנסות פטורות וה
 מיוחד

(11,677) (10,630)  (45,460) 

  284  (805) 647 הפרשים קבועים, נטו
  -  27,899 - התאמת מסים נדחים בגין שינוי בשיעור המס

הטבות לצרכי מס והפרשי עיתוי בגינם לא 
 נרשמו מסים נדחים, נטו

(75) (8,161)  (11,100) 

 (360)  (6,523) (1,145) השפעת המס בגין תוצאות חברות כלולות 
 (15,808)  (61,497) (33,682) הכנסות מסים בגין שנים קודמות

 -  (5,557) (202) מסים נדחים שנוצרו לראשונה

  1,467  (1,641) (361) הפרשים אחרים 

  297,262  84,008 84,416 הוצאות מסים על הכנסה 
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 ואחרות הפרשות לתביעות משפטיות - 24באור 

  הרכב ותנועה: א.

2014 

תביעות 
 משפטיות

 
 אחרות

 
 סה"כ

 אלפי ש"ח  

     

 89,439 82,369 7,070 (1) 2014בינואר  1יתרה ליום 

 (49) - (49)  מהפרשות להתחייבויותהעברה 

    זקיפה לדוח רווח והפסד:

 15,062 1,798 13,264 הפרשות נוספות          

 (1,000) (1,000) -  ביטול הפרשות             

 426 426 -  שינוי הנובע מחלוף הזמן         

 (17,184) (16,358) (826)  סכומים ששולמו במהלך השנה

 86,964 67,235 19,459 2014בדצמבר  31יתרה ליום 

 
כוללות בעיקר הפרשות שנוצרו במסגרת עסקת המכירה של חלק ממתחם השוק הסיטונאי בתל אביב.  (1)

 להלן.' ד27למידע נוסף ראה באור 

 

 סך ההפרשות האמורות מוצגות בדוחות הכספיים כדלקמן: ב.

 
 בדצמבר 31 

  2014 2013 

 אלפי ש"ח  

    

 89,439 86,694 הפרשות המוצגות במסגרת התחייבויות שוטפות
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 שעבודים, התחייבויות תלויות, התקשרויות והתניות פיננסיות - 25באור 

 התחייבויות תלויות ותביעות משפטיות

 כללי א.

"האגודות"( ו/או כנגד תאגידים מאוחדים מתנהלות נכון למועד  -זה  כנגד תעמ"ת ותנובה )להלן בבאור .1
אלפי ש"ח, בהם תובעים מפיצי תוצרת לשעבר, בדרך  77,061 -דוח זה תביעות בסך כולל של כ אישור

כלל, את שווי קו החלוקה או זכויות סוציאליות שמגיעות להם לטענתם מכוח יחסי עובד מעביד, לרבות 
 שלום עבור ימי חופשה ודמי הבראה.פיצויי פיטורין, ת

דוח זה תביעות, בנוסף לאמור  אישורכנגד האגודות ו/או כנגד תאגידים מאוחדים מתנהלות נכון למועד  .2
אלפי ש"ח, מרביתן בגין  2,211 -לעיל, שהוגשו על ידי עובדים או עובדים לשעבר בסך כולל של כ 1בסעיף 

 נת התובעים נעשו שלא כדין.שלילת פיצויי פיטורין או פיטורין שלטע

דוח זה תביעות, בנוסף לאמור  אישורכנגד האגודות ו/או כנגד תאגידים מאוחדים מתנהלות נכון למועד  .3
  -בסעיפים הקודמים, שהוגשו בעיקר על ידי ספקים, נותני שירותים, קבלני משנה ומוסדות בסך כולל של כ

 .ה'23אלפי ש"ח. באשר לשומות שהוצאו לתנובה על ידי פקיד השומה ראה באור  24,975

 -לאגודות מחלוקות עם עיריות ורשויות מקומיות שונות בקשר לתשלומי היטלים ואגרות פיתוח בסך של כ .4
 דוח זה. אישוראלפי ש"ח, נכון למועד  6,243

חוות דעת יועציהן המשפטיים, לא יישאו  לדעת הנהלות האגודות והתאגידים המוחזקים המתבססת על .5
 1-4האגודות ו/או התאגידים המוחזקים בהוצאות בגין תוצאות התביעות ו/או המחלוקות, שפורטו בסעיפים 

 לעיל, בסכום נוסף מעבר להפרשה הכלולה בדוחות הכספיים.

דל שומן.  -לחלב העמיד כנגד תנובה הוגשה תובענה ייצוגית בגין נזקים שנגרמו כתוצאה מהחדרת סיליקון ב.
אושרה על ידי בית המשפט העליון התובענה כייצוגית וההליך הוחזר לבית המשפט המחוזי  2003בחודש מאי 

קיבל בית המשפט המחוזי את התובענה הייצוגית  2008יפו לבירור התובענה. בחודש אוקטובר   -בתל אביב
. תנובה הגישה ערעור על פסיקת בית המשפט המחוזי מיליוני ש"ח 55והטיל על תנובה חובת פיצוי בסכום של 

הפחית בית המשפט העליון את סכום הפיצוי אשר נקבע ופסק כי על תנובה  2011בדצמבר  4האמורה, וביום 
מיליוני ש"ח. סכום זה צמוד למדד המחירים  38.5 -לפצות את הקבוצה שניזוקה מהחדרת הסיליקון בסכום של כ

מקורי. בנוסף נפסק כי סכום הפיצוי יחולק בין קרן מחקרים ומלגות בתחום המזון לצרכן ממועד פסק הדין ה
מסכום הפיצוי( לבין חלוקת מוצרים חינם לאוכלוסיות נזקקות דרך עמותות העוסקות בכך  44.33%והתזונה )

ית הוגשה בקשה לדיון נוסף, אשר נדחתה על ידי נשיא ב 2011בדצמבר  19מסכום הפיצוי(. ביום  55.67%)
החלה תנובה בביצוע פסק הדין בהעברת תשלום לקרן  2012. במהלך שנת 2012המשפט העליון בחודש מאי 

נרשמו יתרות נאותות  2014בדצמבר  31מחקרים ומלגות וחלוקת מוצרי חלב לעמותות. בדוחות הכספיים ליום 
 .לשאת תידרש שהאגודה הסכומים יתרתבגין 

הוגשה לבית המשפט המחוזי בירושלים, תביעה כנגד תאגיד מאוחד על ידי עיריית  2008בחודש ספטמבר  ג.
מיליוני ש"ח. התאגיד המאוחד הגיש תביעה שכנגד  80 -ירושלים לתשלום דמי חכירה המוערכים בסכום של כ

הוסיפה עיריית  2012י מיליוני ש"ח בטענה להפרת חובותיה של העירייה כלפיו. בחודש יול 81 -בסכום של כ
ירושלים בקשה לסעד הצהרתי לתביעתה ולפיה הסכם החכירה בין העירייה לבין התאגיד המאוחד בוטל כדין 

, אישר בית המשפט המחוזי בירושלים 2013והתאגיד המאוחד יושב במקרקעין שלא כדין. בחודש נובמבר 
חקנה התובענות, והצדדים ינהלו ביניהם משא בקשה מוסכמת של התאגיד המאוחד ועיריית ירושלים, לפיה תימ

ומתן לשם השגת פתרון מוסכם למשך כשנה. עוד נקבע כי ככל שתוגשנה מחדש התובענות לאחר הפסקתן, הן 
למיטב ידיעת האגודה, נמשך משא ומתן לשם השגת פתרון מוסכם בין הצדדים תימשכנה מהמקום בו הופסקו. 

 לא נכללה הפרשה בגין האמור לעיל.  2014בדצמבר  31הכספיים ליום בדוחות  הדוח. אישור גם נכון למועד

כנגד תאגיד מאוחד הוגשו תביעות מטעם בעלי מניות אחרים בתאגיד המאוחד או טוענים לבעלות במניות  ד.
התאגיד המאוחד, שעניינן טענות בדבר חלוקה שונה שיש לבצע בהון המניות בתאגיד המאוחד ובזכויות בעלות 

במקרקעין השייכים לתאגיד המאוחד ביחס לרישום המופיע בספרי התאגיד המאוחד. בחודש אפריל וחכירה 
, דחה בית המשפט תביעה אחת מתוך התביעות שהוגשו. לדעת הנהלת התאגיד המאוחד, בהתבסס על 2013

 31ום . בדוחות הכספיים לי50% -חוות דעת יועציו המשפטיים, סיכויי התביעה הנותרת להתקבל נמוכים מ
 לא נכללה הפרשה בגין האמור לעיל. 2014בדצמבר 

בגין  משיבה נוספת שהינה בעלת השליטה באגודה,ו האגודהכספית נגד  תביעה הוגשה 2014חודש יולי ב .ה
י השוק הסיטונאאחזקות במתחם במסגרת עסקת מכירת שסופקו להן, לכאורה, על ידי התובע  ךשירותי תיוו

וסירבו לשלם לו דמי תיווך. סכום  ההסכמה בין הצדדיםהנתבעות הפרו את  ,התובע . לדברי)לשעבר( בתל אביב
להערכת הנהלת תנובה, בהתבסס על חוות דעת יועציה המשפטיים, אין בידיה ש"ח. מיליוני  11 -התביעה הינו כ

נכללה  לא 2014 בדצמבר 31בדוחות הכספיים ליום  תביעה.להעריך בשלב מקדמי זה את סיכויי ההצלחה של ה
 .הפרשה בגין האמור לעיל
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 )המשך( התחייבויות תלויות ותביעות משפטיות

 צרכניות ייצוגיות תובענות .ו

 מוצריה של צרכנים ידי על ייצוגיות כתביעות בהן להכיר ובקשות תביעות הוגשו לבתי המשפט הקבוצה כנגד .1
 סימון בדבר טענות הינן אלה תביעות של עניינן עיקר. הקבוצה מוצרי של צרכנים שהינם הטוענים כאלה/או ו

 או הדין בדרישות עומדים שאינם מוצרים ומכירת שיווק דבר, הדין לדרישות בניגוד הקבוצה של מוצרים
, הדין דרישות פי על שלא( recall) מוצרים החזרות נוהל קיום בדבר, הדין דרישות את תואם שאינו באופן
 בניגוד הקבוצה ממוצרי חלק בגין המותר המקסימלי מהמחיר החורגים או הוגנים בלתי מחירים גביית בדבר

 ממוני ושאינו ממוני נזק של לכאורה גרימה תוך, זאת; הקבוצה של מוצרים לגבי צרכנים הטעיית ובדבר, לדין
 .הקבוצה של מוצרים לצרכני

טבלה המתארת את מספרן של תביעות שמבוקש לאשרן כתובענות ייצוגיות צרכניות כנגד חברות  להלן 1.1
 ערכתהבגינן לא נכללו הפרשות כיוון של אשר 2014 בדצמבר 31 ליום נכון, הנתבע סכוםההקבוצה לפי 

הנהלת הקבוצה, בהתבסס על חוות דעת יועציה המשפטיים, אין בידיה להעריך בשלב זה את סיכויי 
 הטבלה כוללת כן כמו. בו שתחוייבההצלחה של הבקשות לאישור התובענות ואת מידת החיוב הכספי 

, בדעה כי הסיכוי המשפטיים יועציה דעת חוות על בהתבסס, הקבוצה הנהלת שלגביהן תביעות שלהלן
 :ולפיכך לא נכללו הפרשות בגינן 50%-לכך שהקבוצה תחויב בחיוב כספח נמוך מ

 

 מספר התביעה סכום
 התביעות

 "ח(ש)מיליוני  המצטבר התביעות סכום

 (*)*230 10 "חש מיליוני 100 עד

 535 2 "חש מיליוני 500 ועד"ח ש מיליוני 100

 1,990 3 "חש מיליוני 500 -מ למעלה

 )*( 103 1 נוספים ונתבעים הקבוצה כנגד תביעות

 2,808 15 "כסה

 (.הנתבעות בין החלוקה אופן פירוט)ללא  הנתבעות לכל התביעה סכום)*(  

 אשר הוגשה לאחר תאריך המאזן. מיליוני ש"ח 50 -כבסך  סכום התביעות כולל תביעה)**( 

 

 2014בדצמבר  31נכון ליום  ותהפרש ו, אשר בגינן נכללתביעותה של מספרן את המתארת טבלה להלן 1.2
 :)ההפרשות נכללו בהתאם להערכת הנהלת הקבוצה המתבססת על חוות דעת יועציה המשפטיים(

 

 מספר התביעה סכום
 התביעות

 "ח(ש)מיליוני  המצטבר התביעות סכום

 163 3 "חש מיליוני 100 עד

 300 )*( 2 "חש מיליוני 500 ועד"ח ש מיליוני 100

 515 )**( 1 "חש מיליוני 500 -מ למעלה

 978 6 "כסה

 תביעות שהדיון בשתיים מהן אוחד ולכן נספרות כשתי תביעות בטבלה זו.  בשלוש מדובר)*( 

 בטבלה זו. אחת כתביעה נספרות ולכן הדיון אוחד בהן תביעות בשלוש מדובר)**( 

 

הקבוצה בסכום  תאגידישל בקשות לאישור תובענות ייצוגיות כנגד  הליכים 16המאזן הסתיימו  בשנת 1.3
 הכולל הסכום/פשרה/מחיקה/דחייה; הסתלקות מהסדרי כתוצאה"ח ש מיליוני 1,775 -מצטבר של כ

 .מהותי היה לא אלה הסדרים במסגרת כוחם ולבאי לתובעים, לצרכנים הקבוצה חברות ידי על ששולם

המאזן הסתיים הליך אחד של בקשה לאישור תובענה ייצוגית כנגד תאגיד בקבוצה בסך  תאריך לאחר 1.4
 לתובע שולם ושבמסגרתו המשפט בית ידי על שאושר הסתלקות מהסדר כתוצאה"ח ש מיליוני 25של 

 .מהותי לא סכום
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 )המשך( תלויות ותביעות משפטיותהתחייבויות 

המחוזי בנצרת, תביעה כספית  המשפט לביתהוגשה  2012אוקטובר  בחודש – אחרות ייצוגיות תובענות .ז
עניינה טענה כי מפעלו של התאגיד  אשרובקשה לאישורה כתובענה ייצוגית כנגד תאגיד בשליטה משותפת, 

ור פגיעה באיכות חייהם. זהאי תושביבשליטה משותפת מייצר לכאורה מטרדי ריח הגורמים למבקשים ולשאר 
-בית של לאישורו הכפוף פשרה להסדר הגיעו הצדדים 2014 במהלךמיליוני ש"ח.  61.5סכום התביעה הינו 

נכללה הפרשה  2014בדצמבר  31ליום ליטה משותפת התאגיד בש של הכספיים בדוחות ובהתאםהמשפט, 
 מתאימה.

 רשות ההגבלים העסקיים .ח

 יןכבעלת מונופול"הממונה"(  - )להלןידי הממונה על הגבלים עסקיים -תנובה הוכרזה על 1988בשנת  .1
בתחום חלב לשתייה ומוצרי חלב. מכוח ההכרזה מוטלות על תנובה מגבלות שונות מכוח חוק ההגבלים 

 העסקיים.
התקבלה בקבוצה הודעה מטעם הממונה  על  שימוע בטרם הכרזה על בעל מונופולין  2014דצמבר  בחודש

ה כמונופולין בחלב "ההודעה"(. מההודעה עולה כי הממונה שוקל להחליף את ההכרזה על תנוב - )להלן
, בהכרזה ממוקדת על תנובה כבעלת מונופולין בקטגוריות המוצרים 1988שתייה ומוצרי חלב משנת 

הבאות המהוות לעמדת הממונה שווקים נפרדים: חמאה, שמנת לאפייה, שמנת לבישול, גבינה לבנה, 
 .חמוצה ושמנת לבן מוצרי, לבן יוגורט, עמיד חלב, חלב', קוטגגבינה צהובה, גבינת 

בקר )שאינו אורגני( בלבד הנמכרים במגזר הקמעונאי בלבד   ההכרזה הנשקלת מתייחסת למוצרי חלב
ידי הממונה -והיא אינה מתייחסת למוצרים המשמשים לצריכה במגזר המוסדי או העסקי אשר לא נבחן על

 נכון למועד ההודעה.
פנה במקביל גם לחברת שטראוס אשר מוכרזת כיום כבעלת מונופולין  הממונהידיעת תנובה,  למיטב

 בכפוף, ימתלהוסיף על ההכרזה הקי כוונתו על לה והודיע 1988במוצרי חלב בהתאם להחלטה משנת 
 מונופולין בעלת היא ששטראוס נוספיםשווקים  ההמונהלעמדת  המהוות מוצרים קטגוריות ארבע, לשימוע

 . יוגורט ומשקאות בטעמים חלב, לפעוטות גביע מוצרי, שמנת רקםבמ גבינה: כדלקמן, בהן

 .הממונה בפני טענותיה את תשטח, לנכון תמצא ואם בהודעה האמור את בוחנת תנובה 

, במסגרת בקשה לפטור מאישור הסדר כובל להסדר בין תנובה לבין קואופרטיבים להובלת 2003בשנת   .2
את עמדתו כי תנובה מהווה מונופול )מונופסון( ברכישת חלב חלב, הממונה על הגבלים עסקיים הביע 

גולמי וגם ברכישת שירותי הובלת חלב. היותה של תנובה בעלת מונופולין ברכישת חלב גולמי וברכישת 
שירותי הובלת חלב משמעה כי המגבלות החלות עליה כבעלת מונופולין, יכול שתחולנה גם ביחס לתחומים 

 אלה.

נודע לתנובה כי רשות ההגבלים העסקיים פתחה בחקירה נגדה. במסגרת  2012לי במהלך חודש יו .3
החקירה, ערכו נציגי רשות ההגבלים העסקיים חיפוש במשרדי תנובה מכוח צו חיפוש, תפסו מסמכים 
וחומרי מחשב וחקרו מספר בעלי תפקידים בתנובה. עילת החיפוש בהתאם לצו החיפוש שהוצג הינה חשד 

)א( לחוק 287ם לפי חוק ההגבלים העסקיים וחשד להפרת הוראה חוקית לפי סעיף להסדרים כובלי
"חוק העונשין"(. צו החיפוש התייחס לסמכות לתפוס מסמכים וחפצים  -)להלן  1977 -העונשין, התשל"ז

, וכן 2006הנוגעים להוראות צו מוסכם בעניין הסדרי סחר בין ספקים ושתי רשתות קמעונאיות משנת 
חפצים הנוגעים להתקשרות תנובה וספקי מזון אחרים עם רשתות המזון, הקשורים לפעילות מסמכים ו

בתחום ייצור ושיווק מוצרי מזון, לחברות העוסקות בכך, בין בכל התחומים ובין בחלקם. מי שהיה צד 
ן להסדר כובל בניגוד להוראות חוק ההגבלים העסקיים דינו מאסר שלוש שנים, או קנס שהוא פי עשרה מ

כפל הקנס. הקנס הקבוע בסעיף  -( לחוק העונשין, ואם מדובר בתאגיד 4)א()61הקנס הקבוע בסעיף 
)א( לחוק העונשין 287ש"ח. הפרת הוראה חוקית לפי סעיף  226,000( לחוק העונשין עומד על 4)א()61

החקירה  דינה מאסר שנתיים. למיטב ידיעת הנהלת הקבוצה, נכון למועד החתימה על הדוחות הכספיים
 טרם נסתיימה, ואין בידיה להעריך את השלכותיה על פעילותה.

 ערבויות .ט

מיליוני ש"ח, בגין ערבויות ביצוע  38.8 -נתנו האגודות ערבויות בנקאיות בסך של כ 2014בדצמבר  31ליום  .1
למרבית התחייבויותיה של תנובה  למכרזים וסכומים שבמחלוקת עם רשויות. בנוסף, ערבה תעמ"ת

 לבנקים.

ליוני ש"ח בגין מענקים ימ 41.9 -נתנו האגודות ערבויות למדינת ישראל בסך של כ 2014בדצמבר  31ליום  .2
ליוני ש"ח בגין מענקים שהתקבלו על ידי שותפויות ימ 1.4 -שהתקבלו על ידי שותפויות מאוחדות ובסך של כ

 בשליטה משותפת.

 1.9 -ערבויות לצדדים שאינם מאוחדים בסך של כ משותפת בשליטה חברותנתנו  2014בדצמבר  31ליום  .3
 מיליוני ש"ח.

 מיליוני ש"ח לעירית ת"א בקשר עם מקרקעין המצויים בבעלותו. 2 -תאגיד מאוחד נתן ערבות בסך של כ . 4

 ש"ח. מיליוני 7 -תנובה ערבה ליצרן חלב להבטחת החזר הלוואה בסך של כ .5
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 )המשך( התחייבויות תלויות ותביעות משפטיות

 התקשרויות .י

בלעדי לשימוש בידע ובשם מותג שלהן להפצת מוצרים  לתעמ"ת הסכם עם שתי חברות זרות לרשיון .1
מתוצרת האגודה. על פי ההסכם התחייבה האגודה לשלם לחברות הזרות תמלוגים בשיעור שנתי של 

 אחוזים בודדים ממכירות של מוצרים מסוימים לכל שנה קלנדרית.

מימוש יתרת הזכויות  בגין היטל ההשבחה, אשר ישולם עם החבותיתרת  2014בדצמבר  31ליום  נכון .2
"ח )כולל ש נימיליו 33.5 -על סך של כ עומדאביב -בתלבמקרקעי מתחם השוק הסיטונאי )לשעבר( 

 להלן .ד' 27 באורהצמדה(. ראה 

 חתימת הסכם החלב: .3

נחתם בין קבוצת תנובה להתאחדות מגדלי הבקר הסכם בעניינה של מדיניות  2007בפברואר  28ביום  
מוסכמת בין הצדדים ביחס למשק החלב בישראל וכן לשמירת מחיר המטרה. עיקריו של ההסכם הם 

 כדלקמן: 

תנגד קבוצת תנובה תתמוך בתכנון משק החלב ובקיום משטר מכסות חלב אפקטיבי בישראל וכן ת א.
לכל מהלך הנוגע לרגולציה של הענף אשר עשוי לפגוע בתכנון משק החלב בישראל ובקיום משטר 

 המכסות. 

קבוצת תנובה תתמוך במדיניות הלאומית של הגנה על היצור המקומי בישראל ותפעל למניעת הגדלת  ב.
 חשיפת משק החלב המקומי ליבוא.

במועצת החלב או בגוף חליפי, שיוקם אם מועצת החלב קבוצת תנובה תמשיך להיות חברה פעילה  ג.
תחדל מלפעול. הגוף החליפי יהיה בהרכב דומה להרכב הנוכחי של מועצת החלב ויפעל על פי 

 העקרונות והכללים המנחים כיום את פעילות מועצת החלב.

מי( כל עוד קבוצת תנובה מחויבת לתשלום מחיר המטרה לספקים בגין תוצרת חקלאית )עבור חלב גול ד.
 יישמר התכנון במשק החלב וקביעת מחיר המטרה לחלב גולמי.

קבוצת תנובה תשמר את תנאי התשלום לספקי החלב בכפוף לכך שלא יחול שינוי לרעה בתנאי  ה.
או בתנאי התשלום לספקי החלב הנהוגים בשוק במועד  הסחר של פעילות החלב של הקבוצה

 החתימה על ההסכם.

להפסד תהיה קבוצת  ישת חלב במחיר המטרה מוביל את פעילות החלב של הקבוצהאם יתברר כי רכ ו.
תנובה רשאית לפנות להתאחדות מגדלי הבקר בדרישה לשינוי נוסחת המחיר. בהיעדר הסכמה על 

 שינוי בנוסחה יכריע בעניין גורם כלכלי מוסכם.

 קבוצת תנובה לא תתנגד לעיגון מחיר המטרה בחקיקה. ז.

לצד שלישי תהא כפופה לנטילת  ו העברת הפעילות של פעילות החלב של הקבוצהכל מכירה א ח.
התחייבויות קבוצת תנובה על ידי הקונה או הנעבר, לפי העניין )בהתאם לאמור, עסקת רכישת 

שמיר, הותנתה בהסכמת התאגיד הרוכש לעמידה  -השליטה בתנובה על ידי קבוצת אייפקס 
 ה(.בהתחייבויות תנובה על פי הסכם ז

, עם השלמת העסקה לרכישת השליטה בקבוצת תנובה על 2008בינואר  7ההסכם נכנס לתוקף ביום  ט.
 שנה. 15שמיר ויעמוד בתוקפו לתקופה של  -ידי קבוצת אייפקס 

"חוק תכנון משק  -)להלן  2011 -אושר בכנסת חוק תכנון משק החלב, התשע"א 2011בחודש מרס 
. החוק הסדיר את עקרונות משק החלב בישראל, עיגן 2011אוקטובר  החלב"(, אשר נכנס לתוקפו בחודש

את פעילויות מועצת החלב וכן את מנגנון קביעת מחיר המטרה. בפועל הסכם החלב לא בוטל עם כניסתו 
לתוקף של חוק תכנון משק החלב, הגם שלמעשה הסדרת משק החלב מבוצעת בפועל באמצעות חוק תכנון 

 משק החלב. 

 

 שעבודים .אי

מיליוני ש"ח שנתנו  38.8 -להבטחת התחייבויותיהן של האגודות לבנקים וערבויות בנקאיות בסך של כ .1
תאגידים בנקאיים רשמו האגודות שעבודים קבועים )בדרגה ראשונה( על נכסים מסוימים )מספר נכסי 

 מקרקעין וכן ציוד, מכונות וזכויות(.

מאוחדים ותאגידים בשליטה משותפת מסוימים לבנקים, משכנו  להבטחת התחייבויותיהם של תאגידים .2
אותם תאגידים בשעבודים שוטפים וקבועים את כל נכסיהם, שטרות שיופקדו באותם בנקים, זכויות ביטוח 

 בגין הנכסים ששועבדו ובמקרים מסוימים גם נכסי מקרקעין שבבעלותם.

של תאגידים מסוימים בקבוצה רשמו אותם  להבטחת עמידתם בתנאי כתב האישור של מרכז ההשקעות .3
 תאגידים שעבודים קבועים ושוטפים ללא הגבלה על כל רכושן לטובת מדינת ישראל.
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 )המשך( שעבודים, התחייבויות תלויות, התקשרויות והתניות פיננסיות - 25באור 

 )המשך( התחייבויות תלויות ותביעות משפטיות

 פיננסיותמגבלות חוזיות ואמות מידה  .יב

לצורך קבלת אשראי בנקאי התחייבו תאגידים מאוחדים ותאגידים בשליטה משותפת מסוימים לעמוד ביחס הון 
 .א'18לסך מאזן מסוים וביחסי רווחיות מסוימים. ראה באור 

 הדוחות הכספיים עומדים התאגידים הנ"ל בהתחייבויות אלו.אישור נכון לתאריך 

 ממשלתיפיקוח רגולציה ו – 26באור 

 מחירים מפוקחים א.

ידי הממונה על הגבלים עסקיים כבעלת מונופול בתחום חלב -( לעיל, תנובה הוכרזה על1)'ח25כאמור בבאור 
 שתיה ומוצרי חלב. בנוסף, חלק ממחירי המכירה של מוצריה נתונים תחת פיקוח ממשלתי.

מ"ל לפיקוח  250 38%גרם והשמנת המתוקה  250 5%הוכנסו מוצרי הגבינה הלבנה  2014החל מחודש ינואר 
. במקביל בוצע עדכון שוטף לסל מוצרי החלב שבפיקוח במסגרתו 24% -ממשלתי ומחירם לקמעונאי הופחת בכ

 .1.1% -הופחת מחיר הסל לקמעונאי בכ

 ויסות חלב ב.

ל מועצת החלב השלמת מחיר עבור ייבוש החלב האבקה בנוסף לסכומים אותם הקבוצה מקבלת מקרן הויסות ש
 ידי מועצת החלב.-שאושרה למכירה על לכמות סביח היא מקבלת עבור מכירת אבקת החלב לצדדים שלישיים

 המזוןהתחרות בענף  קידום חוק .ג

"(. חוק"ה - )להלן 2014 - "דהתשע, המזון בענף התחרות קידום חוק ברשומות פורסם 2014 מרס בחודש
ואיסורים החלים על פעולות והסדרים בין קמעונאים וספקים. בין  מגבלות, היתר בין, נקבעו החוק במסגרת

הוראות אלו קובע החוק איסור על ספק גדול )היינו, ספק שמחזור המכירות שלו לקמעונאים בישראל בשנת 
ש"ח או שהוא בעל מונופולין בתחום המוצר שבו הוא הוכרז( להתערב מול  נימיליו 300הכספים הקודמת עלה על 

למוצרי אותו  מכירה שטח הקצאתקמעונאי בנושאים הבאים: המחיר לצרכן שגובה הקמעונאי עבור מוצרי הספק; 
הרכישות של מוצרי הספק מתוך סך הרכישות של הקמעונאי של המוצר ושל מוצרים תחליפיים לו;  היקףספק; 

ים מסחריים מכל סוג של מוצרים של ספקים אחרים. עוד אוסר החוק על ספק גדול להתנות מכירת מצרך תנא
ממצרכיו לקמעונאי ברכישת מצרך אחר שלו. החוק אף מטיל איסור על ספק גדול להתערב בסידור מצרכים 

המכירות הכולל שלו קמעונאי המחזיק בשלוש חנויות לפחות שמחזור ב מדובר, ככללבחנות של קמעונאי גדול )
ש"ח(. כמו כן החוק מטיל איסורים שונים בנוגע לתמחור מוצרי הספק הגדול  נימיליו 250בשנת הכספים עולה על 

שלא באמצעות הנחות על  גדול לקמעונאי תשלומיםבמכירתם לקמעונאי גדול. על פי החוק אסור לספק להעביר 
 מוצרים, בכפוף לחריגים מסוימים. 

 שנים לשלוש להארכה אפשרות עם( 2015בינואר  15עמוד בתוקפה למשך שנה )החל מיום שעה שת כהוראת
 יםהמצרפימשטחי המדף  50%העולה על  מדף שטחגדולים לא יקצו  קמעונאים, כי החוק קובע נוספות

 "(. מאד גדול"ספק  - להלן"ח )ששלהם עולה על מיליארד  השנתיבחניותיהם הגדולות לספקים שמחזור המכירות 

. 2015 בינואר 15 ביום לתוקף נכנסו לקמעונאיים ספקים שבין להסדרים הנוגעות לעיל המתוארות החוק הוראות
 .ההוראות הפרת של במקרה ומנהליות פליליות סנקציות קובע החוק

 החוק להוראות בקשר שונים והנחיות כללים הממונה פרסם 2015 וינואר 2014 דצמבר החודשים במהלך
 מצרכים סידור שעניינם ולהסדרים לפעולות מסוימים בתנאים פטור הממונה פרסם, היתר בין. לעיל הנזכרות

 .לצרכן מחיר שעניינם והסדרים לפעולות מסוימים בתנאים פטור וכן גדול קמעונאי של בחנות

 הגדולים הספקים ברשימת מופיעה והיא, שבחוק מאד גדול וספק גדול ספק המונחים הגדרת על עונה הקבוצה
. בהתאם חלים על הקבוצה כל המגבלות והאיסורים הממונה שפרסם מאד הגדולים הספקים וברשימת

 בחוק קידום התחרות בענף המזון, שעיקריהם תוארו לעיל. לספקים הרלבנטיים

להיות השפעה שלילית על תוצאות פעילות הקבוצה. עם זאת הקבוצה אינה יכולה  צפויהחוק ללהערכת הקבוצה 
 לתוקף נכנס והחוק הואילריך את מלוא מידת ההשפעה של החוק והכללים שמכוחו. זאת, בין היתר, להע

 שנערכים כיוון וכן, בהירות אי שוררת בחוק משמעותיים נושאים שסביב כיוון(, 2015לאחרונה )בחודש ינואר 
 .העסקיים ההגבלים רשותידי -על החוק להוראות המוענקת בפרשנות תכופים שינויים
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  אירועים מהותיים בתקופת הדוח - 27באור 

( אייפקס.תנ בע"מ )תאגיד ייעודי בבעלות מלאה של קרנות אפ"ת מכתב מטעם תעמקיבלה  2014במאי  22 ביום .א
בחברת  החזקותיה, בהסכם למכירת מלוא 2014במאי  21.תנ התקשרה, ביום אפ.תנ"( המודיע כי אפ" - להלן)

 –מיחידות ההשתתפות בתעמ"ת )להלן  76.7% –אחזקות בע"מ )המחזיקה )בעקיפין( בכ  .מש.תנאפ
 –)להלן  סיני תאגיד"(, ברייטפוד" - להלן) D 4K.I 9TTF )K TDM( CT. IIF -ל "(.תנ.מש.אפ"
 :ובכללם, המכירה הסכם עיקרי פורטו"ל הנ במכתב ", בהתאמה(.העסקה" –" ו ההסכם", "ברייטפוד"

 
  ,להלן( )73.1% -אפ.תנ לברייטפוד את מלוא החזקותיה באפ.מש.תנ )כ תמכורבמועד השלמת העסקה - 

 מיחידות ההשתתפות בתעמ"ת. 76.7% -המחזיקה )בעקיפין( בכ."המניות הנמכרות"(

  במזומן, במועד השלמת העסקה. על פי  למוכרהתמורה בגין המניות הנמכרות תשולם על ידי ברייטפוד
מיליארד ש"ח ושווי  8.6 -של כ בסך הנתונים הקיימים במועד זה, משקפת התמורה "שווי חברה" לתעמ"ת

 מיליארד ש"ח )שווי יחידות ההשתתפות בתעמ"ת(. תמורת המכירה כפופה לביצוע 8.4 -אקוויטי של כ
חוזר, לשווי נטו של נכסים, לחוב נטו ולרכיבים  התאמות למועד השלמת העסקה, ובכללן, התאמות להון

 נוספים.

  ,השלמת העסקה כפופה להתקיימותם של מספר תנאים, ובעיקרם: קבלת אישורים רגולטוריים נדרשים
העדר מגבלה חוקית אשר תמנע את ביצוע העסקה ואי קיומו של אירוע בין החתימה להשלמה, היוצר שינוי 

 מהותי לרעה בקבוצת תנובה.
, בין היתר, הוא ינקוט במאמצים לפיהןכבעל זכויות בעקיפין בתעמ"ת,  המוכרסכם כולל התחייבויות של הה

להתנהל במהלך שהמוכר כבעל יחידות בעקיפין יכול לגרום לכך(  ל)ככקבוצת תנובה לסבירים בכדי לגרום 
תתקשר, עד למועד השלמת  קבוצת תנובההעסקים הרגיל עד למועד השלמת העסקה וכן לפעול לכך ש

לעובדים אשר יסדיר את גובה מענק העברת השליטה  ,העסקה, בהסכם עם הוועד הארצי של עובדי תנובה
, בעלות המענק וישא במישרין או באמצעות תאגידים בשליטת המוכרבקשר עם ההסכם.  הרלוונטיים

 שייקבע בהסכם הוועד לעובדים הרלוונטיים.

  על כוונתה לשמר את מרכז העסקים של תעמ"ת בישראל, , בין היתר, ברייטפודבמסגרת ההסכם הצהירה
מסחרית, יתאפשר וככל ולדאוג לרוב ישראלי בוועד ההנהלה ובהנהלת תנובה ולמנכ"ל ישראלי. בנוסף, 

ולהימנע מהקטנה טרם למועד השלמת העסקה, לשמר את ההנהלה והעובדים הקיימים  ברייטפוד בכוונת
ברייטפוד כי בכוונתה לכבד ולאפשר  כמו כן הצהירה. קבוצת תנובה בישראלשל היקף הייצור והפעילות של 

קיום ההסכמים עם הרפתנים, בהתאם להתחייבויות קבוצת תנובה וכן הודיעה כי היא מכירה בהסכם את 
תכנון שוק החלב ולשמר את עם התאחדות מגדלי הבקר לחלב, לפיו קבוצת תנובה התחייבה לתמוך ב

 הייצור המקומי של מוצרי חלב בישראל.
 

.תנ. הודעה בדבר לאפ "מבטח שמיר"( –מבטח שמיר אחזקות בע"מ )להלן , מסרה 2014אי במ 27 ביום
שהוענקה למבטח שמיר במסגרתן של הסכמות קודמות בין מבטח שמיר לבין  InT 2 eaTמימוש זכות 

בתמורה לאותו  לברייטפוד"ת בתעממכור את אחזקותיה מבטח שמיר ת קרנות אייפקס. לפי הודעה זו
על  ו, יחול. כך ובהתאם להוראות הסכם המכירהמכירההמחיר ובאותם התנאים כפי שנקבעו בהסכם ה

 לתנאים וכפוף, לו הנלווים וההסכמים המכירה הסכם מכוח וההתחייבויות הזכויות", מוכר"-החברה כ
 .המכירה בהסכם שנקבעו

 
-מה 2014 אוגוסט)וזאת לאחר שנדחה במהלך חודש  2014באוקטובר  5-מועד ההשלמה שהיה קבוע ל

 . 2015בינואר  5 -( נדחה בשלושה חודשים נוספים עד ליום ה2014באוקטובר  5 -ל 2014באוגוסט  21
 

 אשר"( הנלווה"המכתב  - נלווה )להלן מכתב נחתם כישמיר  מבטחל .תנ.אפ ההודיע 2015 בינואר 7 ביום
 ברייטפודולבקשת  2015 רסבמ 24נדחה ליום  העסקההאחרון להשלמת  המועד: )א( כדלקמן הינם עיקריו

; )ב( "המועד האחרון"( - )להלן 2015באפריל  2עד ליום  להאריכוובהתאם לתנאי המכתב הנלווה ניתן יהיה 
 31תיערכנה נכון ליום  ,מכירהההתאמות שתבוצענה לשווי של המניות הנמכרות הנגזר מעסקת ה מירב

אירו, כתלות בפרק  נימיליו 23.9 -למוכרים יוגדל בכ ברייטפוד; )ג( מחיר הרכישה שתשלם 2014בדצמבר 
ימים לאחר  90שההשלמה של העסקה תיערך  ככל: כדלקמן בפועל ההשלמה למועד דהזמן שיחלוף ע

שהתקופה עד  ככל; אירו נימיליו 23.9 -כ תהא הרכישהמועד חתימת המכתב הנלווה, התוספת למחיר 
 המוכרלמועד ההשלמה תהא קצרה יותר, כך התוספת למחיר הרכישה תהא קטנה יותר באופן לינארי; )ד( 

 כי (לכך וםרלג יכול בעקיפין יחידות כבעל שהמוכר)ככל  שהקבוצהינקוט במאמצים סבירים בכדי לגרום לכך 
, לפי המוקדם, או המועד האחרון סיום הסכם המכירה ,המכירהבמהלך התקופה שעד השלמת עסקת 

ובכלל זה, מגבלות על חלוקת דיבידנדים, מגבלות על פעולות ועסקאות כפופה למגבלות מסוימות,  תהיה
כלפיה; )ה( הצדדים  המוכרוויתור של תנובה על מחויבויות של  ומגבלות על המוכרמסוימות בין תנובה לבין 

של ביטול ההסכם על ידי  הבמקרלמעט  ידי מי מהצדדים, -ההסכם על  במקרה של סיום סיכמו, כי
.תנ או במקרה שארע שינוי מהותי לרעה בתנובה, אשר נגרם בזדון אפעל ידי  מסוימת הפרהברייטפוד בגין 

ופקד הסך זה )דולר  נימיליו 40, ברייטפוד תשלם למוכרים סך של 2015בינואר  5-לאחר ה .תנאפעל ידי 
)ו( במסגרת המכתב הנלווה  -; ו(2015ינואר במהלך חודש  ברייטפוד בחשבון נאמנות ישראלי על ידי 

ושל  .תנ.אפהתחייבה ברייטפוד, כי תפעל על מנת להשלים את העסקה ובכלל זה רכישת החזקותיהן של 
 בתנובה וקבלת האישורים הרגולטוריים הנדרשים בסין לצורך כך.מבטח שמיר 

 .הושלמה טרם האמורה העסקה הדוחות אישור למועד
  האגודה, תנובה ותאגידים מאוחדים. –"קבוצת תנובה" לעניין באור זה משמעה 
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 )המשך(  אירועים מהותיים בתקופת הדוח – 27באור 

שותפות מוגבלת, בה האגודה מחזיקה בעקיפין  2000התקבל בתנובה ובטיב טירת צבי  2013בחודש אפריל  .ב
"הצדדים"( מכתב מאת רשות ההגבלים העסקיים  -"תנובה" ו"טירת צבי" יכונו להלן "טירת צבי";  -)להלן  50%

לפיו נבחנת ברשות מערכת יחסי ההפצה שבין הצדדים. במכתב נכתב עוד, כי ממידע המצוי ברשות עולה 
דר לכאורה, כי הצדדים פועלים על פי הסכם הפצה בו כלולים הסדרים כובלים, וכי מזה כשלוש שנים מדובר בהס

כובל שלא ניתן לו היתר על ידי מערך הפיקוח על הגבלים עסקיים. כן נכתב, כי הרשות עשויה לבחון את 
הגישו תנובה וטירת  2013האפשרות להטיל עיצום כספי על הצדדים ונושאי משרה בהם בהקשר זה. בחודש יוני 

 2014הסדר. בחודש פברואר צבי בקשה לקבלת פטור מאת הממונה על ההגבלים העסקיים להמשך קיומו של ה
 נתקבלה 2014 באפריל 27-ה ביום הממונה העניק פטור להסדר לשלוש שנים נוספות ממועד החלטתו האמורה.

 ועל תנובה על ולהטיל לו המוקנית בסמכות שימוש לעשות בכוונתו כי העסקיים ההגבלים על מהממונה הודעה
אלפי ש"ח, בהתאמה, בגין היותן צד להסדר כובל ביניהן,  300ש"ח ובסך  נימיליו 1 בסך כספי עיצום צבי טירת

שלא קיבל אישור מבית הדין להגבלים עסקיים, היתר זמני או פטור מאישור כאמור. זאת, לאחר שפקע תוקפו של 
תנובה וטירת צבי מסרו לממונה על ההגבלים את טענותיהן בכתב ביחס לכוונתו  פטור קודם שניתן להסדר

התקיים שימוע בעל פה בפני הממונה בעניין  2014ורה להטיל עליהן עיצומים כספיים. בחודש אוגוסט האמ
 על שהוטלו הכספיים העיצומים את להפחית ההחלטה התקבלה 2014בחודש דצמבר  ההחלטה הנשקלת.

 של סכום המדינה לאוצר לשלם צבי טירת טיב ועל תנובה על  בהתאם. מקוריים לסכומים ביחס 20%-ב המפרות
. 2015 ינואר בחודש שולמו אלו סכומים .2015לינואר  13-עד ליום ה בהתאמה "חש אלפי 240-ו"ח ש אלפי 800

 וטירת צבי שוקלות הגשת ערר על החלטת הממונה לבית הדין להגבלים עסקיים. תנובה

 

קיבלה תנובה "הודעה על שביתה או השבתה" מהסתדרות העובדים הכללית החדשה  2014במאי  8 -ה בתאריך .ג
"ף. בהתאם להודעה, העניין שבסכסוך הוא דרישת נציגות העובדים לחתימת הסכם קיבוצי לעיגון המעוהסתדרות 

מנעות ההנהלה "ת לבעלים חדשים והיבתעמוהבטחת זכויות העובדים בעקבות המכירה הצפויה של השליטה 
 . 2014במאי  22-מקיום משא ומתן בעניינים אלה. בהתאם להודעה התאריך שנקבע לשביתה הוא החל מה

"ת, בתעמ"ת ותנובה להבנות עקרוניות מטעם בעלת השליטה בעקיפין תעמהגיעו נציגי  2014במאי  29 -ב
.מש.תנ"(, עם נציגי הוועד אפ" - ( )להלן'ג1.מש.תנ אחזקות בע"מ )החברה האם של האגודה כמצוין בבאור אפ

 ברייטפוד"ת לידי בתעמהארצי בקשר למענק שישולם לעובדים המאורגנים לאחר השלמת העברת השליטה 
(. בכך הסתיים סכסוך העבודה המתואר לעיל. השפעת סכסוך העבודה על מכירות להלן סעיף א'ב)כמתואר 

 ה משמעותית.לא היית 2014 ספטמברב 30-הקבוצה בתקופה שהסתיימה ב

"ההסכם הקיבוצי המיוחד"( בין  -נחתם הסכם קיבוצי מיוחד )להלן  2014ביוני  17 -לאמור לעיל, ב בהמשך
"הוועד הארצי"( הכולל הסכמות  -תנובה, לבין הסתדרות העובדים הכללית והוועד הארצי של עובדי תנובה )להלן 

ו/או מי  לברייטפוד"ת בתעממת העברת השליטה בקשר למענק שישולם לעובדים המאורגנים בתנובה לאחר השל
 מטעמה וכפוף לה. עיקרי ההסכם הקיבוצי המיוחד כוללים את ההסכמות הבאות:

 

 מועד ההשלמה"(, תשלם תנובה לעובדי  -)להלן  ברייטפוד"ת לידי בתעמהשלמת העברת השליטה ל כפוף"
תנובה המיוצגים על ידי הוועד הארצי ואשר יהיו עובדים קבועים ומועסקים בפועל בתנובה בעת מועד 

"המענק המיוחד"(  -מיליוני ש"ח )להלן  137"העובדים הזכאים"( מענק מיוחד בגובה של  -ההשלמה )להלן 
 יום ממועד ההשלמה;  45תוך 

 

 המענק המיוחד הינו במונחי עלות למעביד )כלומר, לפני ניכויי מס וניכויי חובה אחרים(;  סכום 
 

 והוועד תנובה הנהלת ידי על תקבע הזכאים העובדים בין המיוחד המענק כספי של הפנימית החלוקה 
 .ביניהם שיוסכמו קריטריונים פי על הארצי

 
את התחייבותה כלפי תנובה, להעביר לתנובה במועד  2014ביוני  17 -עיגנה בכתב ב .מש.תנאפיצוין, כי  עוד

 של לתנובה נטו לעלות השווה סכום"ת לידי ברייטפוד, בתעמההשלמה ובכפוף להשלמת העברת השליטה 
 .המיוחד המענק

 
 2014ש דצמבר בנוסף לאמור לעיל ביחס למענק המיוחד שישולם לעובדים החברים בוועד עובדי תנובה, בחוד

כפוף להשלמת העברת "ההחלטה"( לפיה,  - התקבלה החלטה של האורגנים המוסמכים של הקבוצה )להלן
תשלם תנובה לעובדים ומנהלים שאינם חברים בוועד עובדי תנובה ואשר  ,השליטה בתעמ"ת לידי ברייטפוד

ירים בקבוצת תנובה, נהלים בכלמ, הבהחלטבמועד ההשלמה ישלימו תקופת העסקה מינימלית שנקבעה 
 -מיליוני ש"ח )להלן  80 -כמענק מיוחד בסך כולל של בתאגידים מסוימים בקבוצה שנקבעו בהחלטה  ולעובדים

למנהלים הבכירים, ו, שנקבעו בהחלטה יחולק לעובדים הזכאים בהתאם לקריטריונים זה"המענק"(; סכום מענק 
המיוחד הינו במונחי עלות למעביד )כלומר, לפני ניכויי מס סכום המענק  .בהחלטהבהתאם לסכומים, שנקבעו 

 וניכויי חובה אחרים(.
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 )המשך(  אירועים מהותיים בתקופת הדוח - 27באור 
 

במתחם השוק הסיטונאי )לשעבר(  חתם תאגיד מאוחד על הסכמים למכירת חלק מהחזקותיו 2010בחודש יוני  .ד
אלפי ש"ח בתוספת הפרשי הצמדה. בנוסף  720,480 -"המתחם"( בתמורה לסך כולל של כ -אביב )להלן -בתל

פי נוסחאות -זכאי התאגיד המאוחד לתמורה נוספת התלויה במחירי המכירה של שטחי המגורים בפרויקט, על
במאי  31במעמד השלמת העסקה, אשר התקיים ביום  "(.הנוספת התמורה"רכיב  - )להלן הקבועות בהסכם

, נמסרה החזקה במקרקעין לידי קבוצת הרוכשים כנגד תשלום יתרת התמורה לתאגיד המאוחד. רווח ההון 2012
מיליוני ש"ח, לפני מס. במסגרת העסקה התחייב התאגיד המאוחד  515 -הינו כ 2012מהעסקה שהוכר בשנת 

מיליוני ש"ח )נכון למועד  77.6 -ור במתחם הפרויקט, עד לתקרה בסך של כלהשתתף בעלות בניית מבני ציב
 -חתימת ההסכם( צמוד למדד תשומות הבנייה. על פי הסכם של התאגיד המאוחד עם עיריית תל אביב יפו )להלן 

פקדו , קיימת הוראה כי התאגיד המאוחד ינהל חשבון בנק משותף עם העירייה בו יו2010"העירייה"( מחודש יוני 
נחתם הסכם עם שלטונות המס ולפיו על  2012כספים המיועדים לתשלום עבור מבני ציבור בלבד. בחודש דצמבר 

מיליוני ש"ח. בעקבות ההסכם, השלים התאגיד המאוחד  103 -התאגיד המאוחד לשלם מס שבח בסך כולל של כ
 המס. מיליוני ש"ח לשלטונות 7 -את יתרת התשלום בסך של כ 2012בחודש דצמבר 

 חברת)לרבות  למוכרים פעמי חד תשלום על הרוכשים עם להסכמות השוק חברת הגיעה 2014 שנת בסוף
 23-באביב -תל העיר מועצת  ידי-על אושרה זו הסכמה .בהסכם הקבוע הנוספת התמורה רכיב חלף(, השוק

"מ, מע בתוספת"ח ש נימיליו 15 של סך על נקבע ולעירייה השוק לחברת הנוספת התמורה רכיב .2015 בפברואר
 "ח.ש נימיליו 11.4 של כולל סך השוק לחברת ישולם מתוכו

התקשרו העירייה והתאגיד המאוחד בהסכם למכירת חלק נוסף מהחזקותיהם במתחם וכן  2013בחודש דצמבר 
כאמור ישולמו לתאגיד  למתן אופציה לרכישת חלק נוסף מהחזקותיהם במתחם. תמורת מכירת ההחזקות

מיליוני ש"ח תמורת מימוש האופציה. האופציה ניתנת  287 -מיליוני ש"ח וסך של כ 276 -המאוחד סך של כ
חודשים מיום החלטת הוועדה המקומית  12למימוש במהלך התקופה שמסתיימת במועד המוקדם מבין חלוף 

שלישי שאינו קשור לקבוצה( לערוך שינויים בתכנית לתכנון ובניה בדבר אישור או דחיית בקשת הרוכש )שהינו צד 
"החלטת הוועדה"(. השלמת ההסכם מותנית בקיום תנאים מתלים  -העיצוב האדריכלי של הפרויקט )להלן 

"התנאים המתלים"(. במעמד חתימת ההסכם שולם  -הקבועים בהסכם המקובלים בעסקאות דומות )להלן 
בנאמנות עד להתקיימות התנאים המתלים ורישום הערת וחזק ה"ח אשר מיליוני ש 19 -לתאגיד המאוחד סך של כ

 אזהרה לטובת הרוכש. 

 24חודשים מיום קבלת החלטת הוועדה או חלוף  18התמורה תשולם עד למועד המוקדם מבין חלוף יתרת 
שיים חודשים ממועד חתימת ההסכם. העירייה והתאגיד המאוחד התחייבו כלפי הרוכש שלא למכור לצדדים שלי

חודשים מהחלטת  16את יתרת החזקותיהם במתחם עד לתום התקופה המסתיימת במועד המוקדם מבין חלוף 
מיחידות הדיור במקרקעי המתחם שנמכרו לרוכש,  70%הוועדה או היום שבו נחתמו הסכמי מכר בגין לפחות 

 חודשים מיום חתימת ההסכם. 21 -ובכל מקרה לא יאוחר מ

לאחר  2014 יוני במהלךאישרה האסיפה הכללית של התאגיד המאוחד חלוקת דיבידנד. הדיבידנד חולק בנוסף, 
ש"ח )מתוך סכום זה,  נימיליו 28התקיימות התנאים המתלים לעסקת המכר האמורה. סך הדיבידנד שחולק הינו 

 . ש"ח( נימיליו 12 -דיבידנד למיעוט בסך של כ

רייה והתאגיד במתחם השוק הסיטונאי )לשעבר( לרוכש כי התקיים התנאי הודיעו נציגי העי 2014 מאי בחודש
 במקרקעין החזקה העברתאישור הדוחות  למועדהמתלה האחרון להסכם המכר וכי העסקה נכנסה לתוקף. 

 .הושלמה טרם, 2015 דצמבר לחודש עד להתקיים בהסכם הקבוע פי על  הצפויה, האמורים

מוערך בסך כולל של הלפני מס ומס שבח בגין המכירה "ח שמיליוני  231 -רווח ההון העתידי מהעסקה מוערך ב
 מיליוני ש"ח. 50 -כ

התרחש במפעל תאגיד בשליטה משותפת בעמק חפר אירוע של דליפת גז אמוניה.  2014בנובמבר  6 ביום .ה
במהלך האירוע נהרג כבאי מכוחות ההצלה ונגרם נזק לרכוש של התאגיד בשליטה משותפת. למיטב ידיעת 

 ורוע נמסרהנהלת התאגיד בשליטה משותפת אין טענה לאחריות המפעל או מי מטעמו למות הכבאי. בעקבות האי
 שאינם בסכומיםנזקים  בגיןתביעות נוספות  וכןמיליוני ש"ח  3לתאגיד בשליטה משותפת תביעה ייצוגית על סך 

מאחר ותביעת הביטוח נמצאת להניח ויתכן, שתוגשנה תביעות נוספות בגין נזקים בקשר לאירוע.  ויש מהותיים
 .ות הישירות בגין נזקיה בדוחותיה הכספייםעדיין בבדיקת השמאים וחברת הביטוח, הקבוצה הכירה בהוצא

הנהלת התאגיד בשליטה משותפת כל התביעות מסוג זה וכן כל ההשפעות על רכוש התאגיד בשליטה  הערכתל
 .של התאגיד הביטוחימשותפת מכוסות במסגרת הכיסוי 

טם שונים התגלתה בארץ מחלת שפעת העופות. מחלה זו פגעה בלולי הודו ופ 2015חודש ינואר   במהלך .ו
אינה יכולה להעריך  משותפת בשליטה תאגיד. הנהלת המשותפת בשליטה תאגיד פעילותשחלקם קשורים עם 

 .בשלב זה את הנזקים שעלולים להיגרם, אם בכלל לפעילות התאגיד

( משותפת בשליטה תאגיד)בבעלות  הנגב עוף למשחטת הסביבה להגנת המשרד הוציא 2015 בפברואר 22 ביום .ז
 כתוצאה הנגרם סביר בלתי או חזק ריח מפגע בגין 1961-"אהתשכ, מפגעים למניעת החוק מכוח מפגע לסילוק צו

התאגיד בשליטה משותפת בוחן מספר חלופות להסרת  .המשחטה שפכי של והטיהור הטיפול מערך מפעילות
הנהלת התאגיד בשליטה  .ו על ידי המשרד להגנת הסביבהוודאות שחלופות אלו יאושרכל אין  , אךהמפגע

 .משותפת אינה יכולה להעריך בשלב זה את הנזקים שעלולים להיגרם, אם בכלל לפעילות התאגיד
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 יתרות ועסקאות עם צדדים קשורים - 28באור 

 יתרות עם צדדים קשורים א.
 

 בדצמבר 31 ההרכב:

  2014 2013 

 אלפי ש"ח  

   

 )*( 112,480 -  השקעות לזמן קצר 

 5,186 4,381 לקוחות

 - -  חייבים ויתרות חובה

 6,562 9,020 הלוואות ויתרות חובה לזמן ארוך

 86,177 78,878 התחייבויות לספקים ונותני שירותים

 619 806 זכאים ויתרות זכות

  50,000 62,500 ('ט 25ערבויות לטובת צדדים קשורים )ראה באור 

הכספים הושקעו בקרנות נאמנות  ,אלפי ש"ח 111,594בסכום של  2013בדצמבר  31קרנות כספיות ליום  (*)
( כספית למועדים אלו בהתאמה. פסגות הינו צד 00( מק"מ עד שישה חודשים ופסגות בטא )00פסגות )

 קשור לקבוצה.

 מידע נוסף:

 - 2013בדצמבר  31ליום אלפי ש"ח ) 185,426בסכום של  2014בדצמבר  31ייעודה בקופה לפיצויים ליום 
אלפי ש"ח(. הכספים מנוהלים בקופה מרכזית לפיצויים בניהול אישי על ידי פסגות קופות גמל ופנסיה.  176,452

 פסגות הינו צד קשור לקבוצה.

 עסקאות עם צדדים קשורים ב.
 

 בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום  

 2014 2013 2012 

 אלפי ש"ח  

     

  69,332 68,071 58,386  הכנסות ממכירות ומתן שירותים

     

  79,539 53,430 40,022  עלות המכירות והשירותים

     

  4,439 5,028 1,450 דמי ניהול צדדים קשורים, נטו

     

  522 381 324  הוצאות מימון, נטו

 
  .העסקאות עם הצדדים הקשורים הינן במהלך העסקים הרגיל ובשווי הוגן

 

 בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום  ניהולייםלאנשי מפתח הטבות  ג.

 2014 2013 

 אלפי ש"ח מספר אנשים אלפי ש"ח מספר אנשים 

 22,587 18 21,677 15 הטבות לעובדים בטווח קצר

 

 בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום  הטבות לחברי ועד הנהלה ד.

 2014 2013 

 אלפי ש"ח מספר אנשים אלפי ש"ח מספר אנשים 

וחברי ועד ההנהלה שאינם יו"ר 
 מועסקים

 
9 

 
2,584 

 
9 

 
2,946 
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