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  תיאור ההתפתחות הכללית של עסקי התאגיד – 1פרק 

  פעילות התאגיד ותיאור התפתחות עסקיו .1

  כללי .1.1

כחברה ציבורית.  1951 ץבמר 27התאגדה בישראל ביום  )"מהדריןאו " "החברהמהדרין בע"מ ("

  . ")הבורסה(" בורסה ליירות ערך בתל אביב בע"מרשמו מיותיה למסחר ב 1963 בשת

בעלי השליטה את , שהיוו גם של החברההעיקריים , בעלי המיות 2019בספטמבר  18עד ליום 

, ")הפיקס") והפיקס אחזקות בע"מ ("כסים וביןהחברה לכסים ולבין בע"מ (" יוהבחברה, 

 הסכם(" קשר להחזקותיהן במיות החברהבייהן בהסכם בהיו קשורות אשר למיטב ידיעת החברה 

  "). המיות בעלי

על ידי הפיקס,  )בעקיפין(בוצעה חלוקת כל מיות החברה שהוחזקו , 2019בספטמבר  18יום ב

הסכם בעלי המיות, ובכך בעקבות כך פקע להלן,  3.1, כמפורט בסעיף כדיבידד בעין לבעלי מיותיה

   .הכסים ובין בחברהסתיימה השליטה המשותפת של הפיקס ו

כסים ,  על ידי בעקיפיןשהוחזקו, במישרין ובוצעה חלוקת כל מיות החברה  2019בדצמבר  10ביום 

כסים ובין חדלה בעקבות כך ו ,להלן 3.2כמפורט בסעיף  ,כדיבידד בעין לבעלי מיותיה, ובין

  .מלהיות בעלת השליטה בחברה

 חברת שכבה שייה (ואף איה חברת שכבה ראשוה) החברה חדלה להיותבאותו מועד, בהתאם, 

, כמשמעות מוחים אלה בחוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות תאגיד ריאלי משמעותיו

  .2013- תשע"ד

"), בעלת עיין ש"דסקחברת השקעות דיסקוט בע"מ (", 2020פברואר ובמהלך חודשים יואר 

רכשה מיות  דסק"שש לאחר 2020במרץ  10ביום  של החברה.מיות וספות רכשה בבורסה  בחברה,

מהון מיות החברה, הודיעו דסק"ש  40.2%וספות של החברה ושיעור החזקתה הכולל עומד על 

   , דסק"ש הפכה להיות בעלת שליטה בחברה.והחברה כי לאחר הרכישה

  
העיין  בעליא) ולפרטים אודות 21השליטה בחברה ראה חלק ד' (תקה אודות וספים לפרטים 

  ). 24בחברה ראה חלק ד' (תקה 
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 מבה ההחזקות של החברה .1.2

   להלן תרשים מבה ההחזקות של החברה במועד הדוח:

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

 

  
  
  

  

  

                      

  

  

  

  

  

  

  

מלא של לפירוט מהותיות לפעילותה. שאין לות או החזקות בחברות ושותפויות וספות, שאין פעילחברה 

המהווים חלק מדוח  2019לשת  של החברההמאוחדים לדוחות הכספיים  32אור יהמוחזקות ראה ב החברות

  "). המאוחדים הדוחות הכספייםזה ("

או ייקר של מהדרין,הכספיים אשר דוחותיהן מאוחדים יחד עם דוחותיה  המוחזקות על ידה חברותההחברה ו

  ".הקבוצהביחד: "

  
  
  

50%

  מהדרין בע"מ

  מים צלולים
  בשרון הצפוי ש.מ.

פרי אור בע"מ
  ("פרי אור")

מהדרין תופורט 
  ייצוא

 שותפות מוגבלת
  ("מת"י")

מהדרין
  ייצוא בע"מ

Mehadrin 
Tnuport  

Marketing (U.K.) 
Ltd

Mehadrin   
Services  

Mehadrin 
International  

S.A.R.L 

99.86%  

100% 

100% 50%  

 מרים שהם
בע"מ  

  ("שוהם")

  גן פלח
  ש.מ. ("גן פלח")

הדרי בית 
  ליד בע"מ

Mtex 
Holland 

B.V 

100% 

100% 100% 49.9%  

100% 

   ייצוא .אס.טי.אמ
 חקלאי בע"מ

  ("אס.טי.אם")

50% 

100% 

Mehadrin Central 
  Europe A.G 

50%  100% 

Mehadrin  
U.S.A 
50%  
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  קבוצהתחומי הפעילות של ה .2

 תחומי פעילות עיקריים המדווחים כמגזרים עסקיים ארבעהפועלת הקבוצה ב ,2019בדצמבר  31ליום כון 

   המאוחדים, כדלקמן: בדוחותיה הכספיים

, וכולל עיבוד פרדסים תחום החקלאות מהווה את עיקר פעילות הקבוצה - תחום החקלאות .2.1

 ,אריזה ושיווק פרי בארץ ובחו"ל ,באמצעות פרי אור וגן פלח ,י ואחזקתםומטעי פר

באמצעות אס.טי.אם וכן ייצוא, אריזה ושיווק של  ,ייצוא ושיווק של ירקות ,ת"יבאמצעות מ

ות הפרי איה תואמת את השה הקלדרית ע באמצעות שוהם. (מגו, רימוים, אור) פירות

כך, תקופת  ").העוה(" עד לחודש יוי בשה העוקבתמשכת חודש יולי ובוהיא מתחילה 

ותחילתה של עות הפרי  2018/2019הדוח הוכחית כוללת את מרביתה של עות הפרי 

 .להלן 6לפירוט בעיין תחום החקלאות ראה סעיף . 2019/2020

ללקוחות שוים,  השכרתם ים ומבים לצורךשטחמחזיקה הקבוצה  - כסים מיביםתחום  .2.2

ואטות מתקים העמדת ולמשרדים  ,אריזה ואחסה ,שטחים המיועדים לסככות זה ובכלל

  - בכ ,החברה ופרי אור באמצעות, קבוצההמחזיקה  2019 בדצמבר 31. ליום יותסלולר

 וושכרהמ"ר  4,200 - כרובם המכריע בשימוש הקבוצה ו, מ"ר של שטחים מיבים 44,500

 .להלן 0ראה סעיף  המיביםירוט בעיין תחום הכסים לפ לצדדים שלישיים

שירותי אחסון בציון של למת"י וללקוחות אחרים הקבוצה מספקת  - תחום בתי קירור .2.3

, ירקות קפואים, בשר ודגים, רכזי מיציםכגון פירות, ירקות, מוצרי חלב ומוצרים בהקפאה, 

לפירוט בעיין  .י קירור ברחבי הארץ (בין בבעלותה ובין שלא)אתרעשרה ת וזאת באמצעו

 להלן. 8תחום בתי הקירור ראה סעיף 

הקבוצה מספקת לפרדסים שבבעלותה וללקוחות חיצויים מים להשקיה  - תחום המים .2.4

) וממקורות מים חיצויים, "מקורות המים העצמאייםמבארות של החברה (" ששאבים

מקורות " - " ומקורות"( חברת המים בע"מ כדוגמת מפעלי קולחין מקומיים וממקורות

בארות  שלוש). בוסף, חיברה הקבוצה למערכת הארצית , בהתאמה"המים החיצויים

לאספקת מים לשתייה ומעיקה למקורות שירותי שאיבת מים לשתייה בהתאם להחיות 

 להלן. 0ה. לפירוט וסף בעיין תחום המים ראה סעיף רשות המים מדי ש

  וחלוקת דיבידדים עסקאות במיותיה ,השקעות בהון החברה .3

 - כ יוובעקיפין על ידי הפיקס, וה שהוחזקוכל מיות החברה חולקו  2019בספטמבר  18ביום  3.1

41.42% יות החברה, כדיבידיקס בעין לבעד מהון מיות הפעל פי . )"החלוקה"בסעיף זה: (לי מ

  ש"ח.  208,638,225בהיקף כולל של  היה דיווחי הפיקס, שווי החלוקה

מוחזקות, במישרין ובעקיפין, על ידי כסים ההחברה  כל מיותחולקו  2019בדצמבר  10ביום  3.2

בסעיף זה: כסים ובין ( החברה, כדיבידד בעין לבעלי מיות ן מיותמהו 45.62% - כ יווהובין, ו

בשלושת ימי  החברהממוצע שערי העילה של מיות ן, י"). על פי דיווחי כסים ובהחלוקה"

  אג'. 12,863החלוקה בפועל, היו  המסחר שקדמו ליום 

ראה ספח תוים וספים לדוחות , 2018ביוי  27לפרטים אודות דיבידד שחילקה החברה ביום  3.3

  .מאוחדיםבהון  השיוייםעל 
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 אלפי ש''ח.  480,863, עומדת על סך 2019בדצמבר  31יתרת הרווחים הראויים לחלוקה, ליום  3.4

 להלן.    14.2לפירוט אודות מגבלות על יכולת החברה לחלק דיבידד לבעלי מיותיה, ראה סעיף  3.1

 

   מידע כספי לגבי תחומי הפעילות של התאגיד .4

 , בחלוקה לפי תחומי פעילות, לשיםקבוצהוך דוחותיה הכספיים המאוחדים של התוים מת .4.1

  (באלפי ש"ח) 2019-2017

   2019שת 

כסים חקלאות 
   מיבים

בתי 
  קירור

  התאמות מים
  *למאוחד*

  מאוחד

            סך הכסות
  1,287,930    20,457  42,370  4,469  1,220,634   מחיצויים

מתחומי פעילות אחרים 
  צהבקבו

  
  

  33,127    
  

)33,127(    

  1,287,930  )33,127(  20,457  75,497  4,469  1,220,634  סה"כ
              

             סך עלויות מיוחסות
  1,146,261    12,144  32,832    1,101,285  משתות
  136,338    2,515  27,761  1,212  104,850  קבועות

עלויות המהוות הכסות של 
  תחומי פעילות אחרים בקבוצה

                      
33,127  

  
  

    
  

  
)33,127(  

  
  

  1,282,599  )33,127(  14,659  60,593  1,212  1,239,262  סה"כ
  5,331           5,798  14,904  3,257  )18,628(  רווח גולמי
  27,159        27,159    מיוחסות הכסות

  31,225            הכסות אחרות
   )26,807(           הוצאות ההלה וכלליות

  36,908           פעולות רגילותרווח מ
מיוחס לבעלים של החברה 

  האם 
          866,63  

מיוחס לזכויות שאין מקות 
  שליטה

        
  

  
  

42  
  

     1,095,031  12,422  78,365  172,070    1,357,888כסים
   803,222    413,155  4,297  38  385,732 תהתחייבויו

   2018שת 

כסים חקלאות 
   מיבים

בתי 
  קירור

  תאמותה מים
  *למאוחד*

  מאוחד

            סך הכסות
  1,331,004  -  23,415  40,763  6,539  1,260,287   מחיצויים

מתחומי פעילות אחרים 
  בקבוצה

-  
  

-  31,695  -  
  

)31,695(  -  

  1,331,004  )31,695(  23,415  72,458  6,539  1,260,287  סה"כ
              

             סך עלויות מיוחסות
  1,167,218  -  13,375  24,210  -  1,129,633  משתות
  *135,703    2,575  33,675  1,561  *97,892  קבועות

עלויות המהוות הכסות של 
  תחומי פעילות אחרים בקבוצה

31,695  -  
  

-  -  
  

)31,695(  
  

-  
  

  *1,302,921  )31,695(  15,950  57,885  1,561  *1,259,220  סה"כ
  *28,083  -  7,465  14,573  4,978  *1,067  רווח גולמי

  17,441  -  -  -  17,441  -  מיוחסות סותהכ
  32,428  -  -  -  -  -  הכסות אחרות

  )23,101ׁ◌(  -  -  -  -  - הוצאות ההלה וכלליות
  *54,851  -  -  -  -  - רווח מפעולות רגילות

  *54,780  -  -  -  -  - מיוחס לבעלים של החברה האם 
מיוחס לזכויות שאין מקות 

  שליטה
-  -  -  -  

  
-  
  

71  
  

    1,011,590  96,787  79,337  117,398  -  1,305,112כסים
 761,117  -  452,150  5,146  38  303,783 תהתחייבויו
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  2017שת 

כסים חקלאות 
   מיבים

בתי 
  קירור

  התאמות  מים
  *למאוחד*

  מאוחד

             סך הכסות
  1,464,847  -  24,204  41,454  7,415  1,391,774   מחיצויים

מתחומי פעילות אחרים 
  בקבוצה

  
-  

  
-  

  
29,745  

  
-  

  
)29,745(  

  
-  

  1,464,847  )29,745(  24,204  71,199  7,415  1,391,774  סה"כ
              

             סך עלויות מיוחסות
  1,284,804  -  14,135  21,858  -  1,248,811  משתות
  121,694  -  2,819  32,006  1,586  85,283  קבועות

עלויות המהוות הכסות של 
  תחומי פעילות אחרים בקבוצה

  
29,745  

  
-  

  
-  

  
-  

  
)29,745(  

  
-  

  1,406,498  )29,745(  16,954  53,864  1,586  1,363,839  סה"כ
  58,349  -  7,250  17,335  5,829  27,935  רווח גולמי
  11,373  -  -  -  11,373  -  מיוחסות הכסות

  36,775  -  -  -  -  -  הכסות אחרות
  )23,254(  -  -  -  -  - הוצאות ההלה וכלליות

  83,243  -  -  -  -  - גילותרווח מפעולות ר
  83,142  -  -  -  -  - מיוחס לבעלים של החברה האם 

מיוחס לזכויות שאין מקות 
  שליטה

  
-  

  
-  

  
-  

  
-  

  
-  

  
101  

    992,817  106,695  74,684  164,803  -  1,338,999כסים
  814,534  -  504,556  5,260  38  304,680 תהתחייבויו

  .* התאמה לא מהותית של מספרי השוואה

 ולכן ,פעילות אחרהכסות שמצאות בתחום פעילות אחד ומהוות הוצאות בתחום כולל  "ההתאמות למאוחדסעיף " **

, מתן שירותי קירור והשכרת בתי אריזה למערכת החקלאיתב בעיקר לקזז פעילות זו. ההתאמות הן בעת האיחוד יש

. לא , מצד שיוהוצאות בתחום החקלאות ד,, מצד אחהמהווים הכסות בתחום בתי הקירור ובתחום הכסים המיבים

   פעילות משום שלא יתן לחלק את הוצאות הההלה וכלליות לפי תחומים אלה.תחום לכל  בחלוקה הוצג רווח תפעולי

  
 התפתחויות התוים .4.2

דוח ל 1.2 - ו 1.1פים יסע הראלעיל,  4.1בסעיף ליתוח התפתחויות התוים כאמור 

 דוח, המהווה חלק מדוח זה ("2019בדצמבר  31הדירקטוריון של החברה ליום 

   .")הדירקטוריון

  

  סביבה כללית והשפעת גורמים חיצויים על פעילות התאגיד .5

  
, אשר למיטב ידיעת קבוצהכלכלית של ה- לתיאור המגמות, האירועים וההתפתחויות בסביבה המקרו

קבוצה והתפתחותה, של הצפויה להיות להם השפעה מהותית על התוצאות העסקיות  יש להם או החברה

    .וכמפורט להלן להלן 6.15סעיף ו  לדוח הדירקטוריון 2ראה סעיף 
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  לפי תחומי פעילות –תיאור עסקי התאגיד  – 2פרק 
   תחום החקלאות .6

   החקלאות תחוםללי על מידע כ .6.1

   מבה תחום הפעילות והשיויים שחלו בו .6.1.1
  עיבוד פרדסים ומטעים ואחזקתם .6.1.1.1

 .בישראל םוהוותיקיה אחד מעפי החקלאות הבסיסיים מהוועף ההדרים 

הקבוצה בשים האחרוות,  ייסוף השקלשחיקה מתמשכת ברווחיות ווכח 

  .זי אבוקדו בעיקר תווטע של פרדסים טיעות חדשות כמעט וחדלה מלטוע

ים ובמטעים המעובדים בפרדסהעיקריים הגדלים הלן התפלגות הרכב הזים ל

שות  לפי ,)עסקה משותפת( וגן פלח באמצעות פרי אור ,קבוצהה ידי- על

  :טיעה

 דומים זן
  מיבים

  טיעה
2016  

  טיעה
2017  

טיעה 
2018  

טיעה 
2019  

  סה"כ

  4,142  5  4    6  4,128  שמוטי
  446          446  אפילים
  50          50  המלין
  287  24        263  טבורי
טבורי 

  קמבריה
407          407  

  40          40  טבורי קרטר
  2,428          2,428  טבורי סמי

  743    40       703  טבורי יוהול
טבורי 

  ראוסטברג
983          983  

  9,527  28  44   6 9,449 תזים
  885  53        832  אשכוליות
  4,092  340  257  58    3,437  סן רייז

  567  39        528  סוויטי יפן
  5,544  431  257  58  4,797 אשכוליות

  953  10  87      857  מיכל
  40          40  מורקוט
  460          460  אודם
  193          193  סצומה
  306    20      287  מיאולה
  137          137  אורה

 1,195          1,195  סטיה
  207        10  197  הדס

 122          122  ראשון
 13,498        6  13,491  אור

 20          20  זי יסיון
 17,130  10  107   16 16,998 קליפים
  1,423          1,423  לימוים
 1,423          1,423  לימוים
  295    8      287  פומלו
  295    8    287 פומלו

  6,921  394  699  628  690  4,509  אבוקדו
  550  18        532  אפרסמון

  170      48  32  86  מגו
  198          198  רימוים
  63        5  58  פקאן
  303          303  עבים
  13        6  7  פגויה

  8,217  412  703  676 733 5,693 סובטרופים
הדרים

 +סובטרופים
38,648  755  734  1,119  881  42,137  

 סה"כ
  33,919  469  416  58  22  32,955  ההדרים
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 תחילתעץ ההדר מתחיל להיב ארבע שים בממוצע לאחר מועד טיעתו ("

 יבה") ומגיע ליבה מלאה כשמוה שים בממוצע ממועד טיעתו ("בהי

פרדסי ההדרים המטופלים כראוי מיבים לאורך עשרות שים "). מלאה

עם זאת, קיימים גורמים חיצויים  שה ויותר. 50וקיימים פרדסים מיבים בי 

 תתיוהמשפיעים על תובת העץ כמו תודות מזג האוויר, מחלות ומזיקים ותוד

  .הבה טבעית בחקלאות

ממוצע קיימותם של עצים מסוגים שוים כתפוזים וקליפים  ,החברהלהערכת 

שה. החברה אומדת את אומדן החיים השימושי של הפרדסים  35-45היו בין 

 - בכ ")ירמ"("הטועים על קרקעות החכורות על ידה מרשות מקרקעי ישראל 

  שה. 30

טרם הגיעו  8% - כ ,רדסים שהקבוצה מעבדתכון למועד הדוח, מתוך סך הפ

שה),  40מהפרדסים שיטעו הם פרדסים ותיקים (מעל  7% - כ .לתחילת יבה

, בזים חדשים מטעיםבמקומם  תטעוו תקרוהקבוצה עבהדרגתיות אשר 

   .רווחיים יותר

טיעות  כלל ארצית שלממגמה בשים האחרוות הים  והמגו עפי האבוקדו

פלח קטן יחסית מסל הזים של  עדיין לם עפים אלה מהוויםואו ,רחבות

ה פועלת להרחבת היקף הטיעות והגדלת היקף הקבוצ .בלבד 17% - כ ,הקבוצה

, מצד אחד, ועוקרת ובפרט באבוקדו ,הפרי המשווק על ידה בזים אלה

   פרדסים מפסידים, מצד שי.

מור, בוצה, אהטועים בשטחים שמעבדת הקתמהיל הזים  חברה,להערכת ה

ולשפר את הרווחיות הממוצעת  במועד הבתם, לעות על יעדי השיווק

  .בפרדסים ובמטעים

הערכות החברה בעיין השפעת תמהיל הזים הטועים על רווחיות הקבוצה 

חוק (" 1968 - הן מידע צופה פי עתיד, כהגדרתו בחוק יירות ערך, התשכ"ח

וצה, תמהיל המכירות שלה, הערכות יסיון הקבעל  ות") המבוססיירות ערך

. הערכות שהיא מבצעת לגבי הביקוש לפירות אותם היא מגדלת ומשווקת ועוד

אלה עשויות שלא להתממש או להתממש באופן שוה מהותית מכפי שצפה, 

ספים המשפיעים על להלן וגורמים ו 6.15בשל גורמי סיכון המפורטים בסעיף 

הבה טבעית  תתודות מזג האוויר, מחלות ומזיקים ותודתיוכגון  היבה

  בחקלאות.

  , עיבוד ואחזקההסכמי חכירה

דום הם מטעים  32,543 - כ ,קבוצהמתוך כלל השטחים אותם מעבדת ה

 ,עיבודוטיעה ובהסכמי בהסכמי אחזקה  ,חיצויים גורמיםופרדסים של 

לפרטים   .מ"ימר ישירה ו/או בחכירה קרקע פרטיתהם  ,וםד 9,593 - כ ,והיתר

   להלן. 10וספים ראה סעיף 
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  בארץ ובחו"ל וייצוא ירקות פרי שיווקת פרי, אריז .6.1.1.2

  אריזת פרי

וממטעים של מגדלים  פרי שמקורו ממטעי הקבוצה אורזת ומשווקתהקבוצה 

 58% - וכמפרי ההדר  73% - כ בתי אריזה פרטיים. ת פרי שרכש מאחרים לרבו

 םמקור ,הקבוצשארז בבתי האריזה המתופעלים על ידי המפרי האבוקדו 

בעוות חקלאיות  ה.קבוצהמוהלים על ידי הן) או מטעים (לפי העייבפרדסים 

בהן יש ירידה כמותית משמעותיות בכמויות הפרי המגודל והמשווק על ידי 

, וכח סרוגיות של הטבע או מסיבות אחרות (תופעות אקלימיות, וצההקב

ירידה בפעילות האריזה והשיווק של אסוות טבע וכו'), באופן ישיר קיימת 

  .להלן 6.1.3.2לפרטים וספים ראו סעיף  .הקבוצה

וכן  ,בתי אריזה ומרכז הפצה שהשלובעלת זכויות ב קבוצהה ,מועד הדוחכון ל

    .לאבוקדוו להדרים וספים בתי אריזה שישוכרת הקבוצה 

   שיווק פרי בארץ ובחו"ל

על ידי הפרי סדרה של יצוא הו היתרי יצואב בחו"ל מותההדר שיווק פרי 

, ש"ח לטון 83עד  20 של םמיבסכו יםהיטל מועצת הצמחים, לרבות תשלום

  . הפרי בתלות בזן

להרחבת האחרוות, ווכח המשבר בעף החקלאות, פועלת הקבוצה בשים 

: תשתית בתי האריזהבשל פירות ולצורך כך משקיעה  תחום האריזה והשיווק

פועלת  קבוצההשמקורו בתוצרת  הקבוצה פעילותמ 2019, 54%כון לשת 

בעפי תפוחי כך ; 2018בשת  45%לעומת  ,(ולא כמגדלת) כמשווקת בלבד

ה קבוצהכמו כן, ותמרים משמשת הקבוצה כמשווקת בלבד; אדמה, גזר 

בשת  41%(לעומת מסך גידולי פירות ההדר  36% - כמשמשת כמשווקת בלבד ב

הקבוצה פועלת ; )2018בשת  71%(לעומת  מסך גידולי האבוקדו 74% - ו) 2018

, )ימגו, רימוים וקליפים מאוחרים (אור להרחבת תחום אריזה ושיווק של

והשיווק של המגו מתבצעת בעותיות ח העובדה שפעילות האריזה בפרט וכ

הפוכה לפעילות הקבוצה בהדרים, אבוקדו וירקות ומרוכזת ברובה ברבעון 

  השלישי והרביעי של השה.

   ייצוא ירקות

, באופן ישיר או הקבוצה איה מגדלת ירקות אלא משווקת ומייצאת בלבד

, תפוחי אדמה, בטטות וגזר 1באמצעות בתי אריזה עמם התקשרה, פלפל

 6,529 - היקף הפלפלים המשווק על ידי הקבוצה (מ קטןבתקופת הדוח . לייצוא

על מת להגדיל את כמות הירקות  .)2019טון בשת  5,031 - ל 2018טון בשת 

למגדלים להגדיל את שטחי הגידול שלהם, בין  הקבוצה מסייעת ,המיוצאת

  ר., הון חוזהעקת מימון ידי- עלהיתר 

    .להלן 6.5.2, ראה סעיף פירוט בעיין השפעת פעילות ייצוא הירקות

                                                 
 ם.הפלפל משווק באמצעיות חברה כלולה, אס.טי.א 1
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   בתחום החקלאותלהשקיה אספקת מים  .6.1.1.3

כמות המשקעים השתית מטעים. עלות העיבוד לדום מ 35% - כם וויהממים 

 ,שטחי הפרדסיםבעות החורף בישראל איה מספיקה להשקיה של הממוצעת 

עוות . ובפרט בעוות שחוות, השקיההשלמת צריכת המים עשית באמצעות ו

אך , ש בכמויות מים גדולותומיש היו עוות שהצריכו 2018/2019 - ו 2017/2018

, הקטין את הביקוש למים ,2019חורף הגשום שרשם בתחילת היחד עם זאת 

, 2018/2019בעוה  הוזלו תמחירי המים השפירים במקורו מצד אחד, ומחירי

   .מצד שי

על אספקת מים להשקיה ממקורותיה העצמיים של הקבוצה ם לפרטים וספי

  להלן.  9.1.1.1וממקורות חיצויים, ראה סעיף 

  החקלאות מגבלות חקיקה, תקיה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום .6.1.2

  להלן. 6.12 ףבתחום החקלאות ראה סעי קבוצההמגבלות על פעילות ה לפירוט בדבר

  וברווחיותוהחקלאות שיויים בהיקף הפעילות בתחום  .6.1.3

יבול בעליית התאפייה ) 2019/8201(עוה עוה החקלאית ה. כמויות הפרי .6.1.3.1

 17% - בהיקף של כ ,י האבוקדוובז בפרדסי ומטעי הקבוצה, ובפרט בזן האור

 - ביבולי האור מ עליהואלף טון פרי,  140 - אלף טון פרי ל 120 - כוללת מה עלי(

אלפי  8- אלפי טון ל 5- ובאבוקדו עליה מ פרי ןאלפי טו 46 - אלפי טון פרי ל 29

למרות  .רוגיות הטבע בין העוותיהכמותית ובעת מתופעת ס העליה). טון

הייתה שה חריגה בגודל הפרי ובאיכותו. הצטברו ר, זו הגידול הכמותי בזן או

גרם  אשר ,12%- כל הגיעמלאים גדולים מאוד בארץ ובחו"ל והפחת באור 

גולמי הפסד ה קבוצל ,בעקבות כך .הקבוצהלירידת מחיר ולהפסד בפרדסי 

 1,067אלפי ש''ח לעומת רווח של   18,628בסך  2019חקלאית בשת  מפעילות

 2019/2020למועד הדוח, מסתמן כי כמויות הפרי בעוה  .2018 בשתאלפי ש''ח 

   קדו.בממוצע בפרט בזן האור והאבו 4% - בכקטות תהייה 

(עוה  כמויות היבול, ובפרט בזן האורמעליית . כתוצאה אריזה ושיווק .6.1.3.2

בכמויות הפרי שארז ושווק בבתי בעליה , העוה התאפייה גם )2018/2019

וכמויות פרי ההדר שארזו בבית , 11% - שיעור של כהאריזה של הקבוצה, ב

אלפי טון אשתקד. גם  92.5אלפי טון לעומת  102.6 - האריזה הגיעו לכ

כתוצאה  כמותית,בעליה באבוקדו, ובפרט בזן האס, העוה התאפייה 

יווק בשוק בכמות הייצוא והשעליה רוגיות של הטבע, וכתוצאה חלה ימס

אלפי טון בעוה  35.1 - פי טון אשתקד לאל 32.7 - המקומי של אבוקדו מ

  הוכחית. 

ובצפון אמריקה השווקים באירופה  .ובצפון אמריקה מצב השווקים באירופה .6.1.3.3

ובצפון  מרוקו ותורכיה ,מספרדבאירופה (היצע בקליפים בעודף  אופיייםמ

עלות הלהקבוצה  עים על יכולתיהמשפובגזר,  )אמריקה מקליפוריה ומרוקו

בתפוחי האדמה השוק בעיקר בגזר. , רמים לירידת מחירים, ואף גומחירים

לי השורר ברוסיה כהמצב הכלבאירופה התאפיין במחירים גבוהים. 
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ובאוקראיה הפחית באופן כמעט מוחלט את היצוא לאוקראיה והקשה על 

היצוא בתמורה הולמת מהשוק הרוסי, בחלק מהמוצרים. המצב הכלכלי 

בשוק המקומי ולמחירים מוכים בעיקר לזי  גם על עודף היצע משליךברוסיה 

 2019/2020על פי תוי תחילת עות הפרי . , שבעבר יוצאו לרוסיההקליפים

    .ביקוש לזן אור באירופהההחברה מעריכה כי בעוה זו יתעצם 

בטחוי בארץ יש השפעה על העיבוד - למצב המדיי .המצב הבטחוי בארץ .6.1.3.4

 .אומילבשוק המקומי והן בשוק הביהחקלאי ועל השיווק והמכירות הן 

  לדוח הדירקטוריון. 2.1.4לפרטים וספים ראה סעיף 

, )9201מיליוי ש"ח בשת  945 - כ( וכח היקפי היצוא של הקבוצה .שערי מטבע .6.1.3.5

מהשיויים היכרים החלים מדי עוה בשערי החליפין. הקבוצה מושפעת 

מגווות,  גות מטבעבאמצעות הלצמצום חשיפתה  פועלת ללא הרף הקבוצה

אין מפצות על השפעת המטבע על התוצאות והן חלקיות,  אולם הגות אלו

רו והימטבעות הייצוא, ובכללם  השקל פוחת מולבשת הדוח הכספיות. 

, אולם בשער הדולר לא חל שיויאומם  .בהתאמה, 5%, 5.5%- בכוהפאוד 

. טבעית לדולרחשיפת החברה לשערי היורו והפאוד גדולה מהחשיפה המ

ליון ימ 75.6 - של כ מימון להפסדבשת הדוח החשיפה לשער המטבע הובילה 

  לדוח הדירקטוריון. 2.1.5לפרטים וספים ראה סעיף  ש''ח.

בהיקף הפעילות ירידה בשת הדוח חלה  .במזרח הרחוקהייצוא פעילות  .6.1.3.6

 ורזמח היקףהקבוצה למזרח הרחוק, בעיקר בזי האשכוליות. של  השיווקית

(לעומת   2019ש''ח בשת מיליון  38.2 - בהסתכם   למזרח הפעילות של הקבוצה

   .)בתקופה המקבילה אשתקדמיליון ש"ח  59.4

על פי בשת הדו"ח מחיר המכירה לטון בשער המל בהדרים ירד.  .מחירי ייצוא .6.1.3.7

עליית החברה מעריכה כי בעוה זו תהיה  2019/20תוי תחילת עות הפרי 

   .ים, באבוקדו ובתמרים, זאת למרות ירידה בשערי המטבעבהדר מחירים

מלא של שי עדכוי  יישום  בעיקרו התשומות עלייה במחיר .מחירי התשומות .6.1.3.8

, 2019ליון ש''ח בשת ימ 2.2 - שהשפעתו אמדה בסך של כ, שכר מיימום

   .בתחוםאת הרווחיות הגולמית  תשוחק

  
 ,היה מידע צופה פי עתיד 2019/20 הערכת החברה לצפי היבולים בעוה

המבוסס על התוים המפורטים לעיל. הערכות  ך,כהגדרתו בחוק יירות ער

ותית מכפי שצפה, האלה עשויות שלא להתממש או להתממש באופן שוה מ

  .להלן 6.15בשל גורמי סיכון המפורטים בסעיף 

  

קורוה גיף ההתפרצות והתפשטות לפירוט בדבר השפעות קיימות ואפשריות של 

)Covid-19: "גיף הלהלן.  6.15.3על תחום החקלאות, ראה סעיף  "),הקורו  

  
  

 והשיויים החלים בהם  חקלאותגורמי הצלחה קריטיים בתחום ה .6.1.4
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  גורמי ההצלחה העיקריים לפעילותה בתחום, הם כדלקמן:  חברהלהערכת ה

  .בארץ ובחו"ל במשך כל שות פעילותהבקבוצה סיון שרכש מיומות, ידע וי .6.1.4.1

   , המתבטא בעיקר ברכישת תשומות ושירותיםהקבוצהיתרון הגודל של  .6.1.4.2

  .וביכולות לוגיסטיות

להתאים לקבוצה פריסה גיאוגרפית רחבה של הפרדסים והמטעים המאפשרים  .6.1.4.3

  .את אזור האקלים וסוג הקרקע אל זן הפרי באופן אופטימאלי

בזמים  ועמידה, סל הזים שלה לטעמם המשתה של הלקוחותהתאמת  .6.1.4.4

  .מבוקשים

, עיבוד מטעים אריזת הפרי (איטגרציה אכית)שליטה אכית בשרשרת הערך  .6.1.4.5

  .ושיווקו

. שמירה וחיזוק הקשרים עם לקוחות קבועים ובפרט רשתות השיווק הגדולות .6.1.4.6

  .רישל ויסות הפ הארץ ובחו"ל מאפשר אופטימיזציבמגוון הלקוחות 

  .באירופהבות פריסה שיווקית רחבה, תוך הסתייעות, בין היתר, בחברות  .6.1.4.7

  .הרחבת מעגל ספקי הפרי והירקות ושיפור ביחסי הסחר הבילאומי .6.1.4.8

 קבוצהעם הלתמוך במגדלים העובדים  יםהמאפשר הון עצמי ויכולת פיסית .6.1.4.9

   ן חוזר ובמיזמים עסקיים.ובהלוואות ה

 ושיויים החלים בהם  חקלאותשל תחום ה חסמי הכיסה והיציאה העיקריים .6.1.5

 כיסה מיחס .6.1.5.1

היתרים תחום דורשת קבלה של בפעילות  - מגבלות רגולטוריות שוות  )א(

 ידי- עלבתקי איכות הדרשים  הדיועמ ועמידה בתאיהם ורישיוות שוים

  להלן. 6.12סעיף  הבמדיות השוות. רא הלקוחות

על יכולת  , בין היתר,משפיעיםהון עצמי, יכולת פיסית, מויטין ויסיון   )ב(

הגדלת היקף  לצורך עם גורמים המעבדים פרדסים להתקשר קבוצהה

מקים הם וכן  ,קבוצההפרי שיגיע למערך הפעילות החקלאית של ה

  יתרון שווקי בהשוואה למתחרים.  קבוצהל

כי הקרקע מוחכרת  קבע לרמ"יבוצה בין הק בהסכמי החכירה .חסם יציאה .6.1.5.2

וכי אסור  ,, גידול, עיבוד ויהול של מטעי פרי הדר וסובטרופייםהלמטרת טיע

לקובץ  8.15לפרק משה  סימן ה'על פי ת. לחוכר להשתמש בקרקע למטרה אחר

) חוכר המחזיק בהסכם חכירה למטרת 8.15.30החלטות מועצת ישראל (

ל עיבוד חקלאי. כמו כן בהסכמי החכירה מטעים, רשאי להשתמש במוחכר לכ

יכולה לעבור שהקבוצה החדשים מוגדרת מטרת החכירה "עיבוד חקלאי" כך 

מעויית להפסיק לגדל ולעבד  קבוצההולפיכך, במידה לכל סוג אחר של גידול. 

, באופן שלא מוסכם או כל עיבוד חקלאי אחר גידולים סובטרופיים ,פרדסים

לפרטים  היא תימצא בהפרה של הסכמי החכירה. ,"ירמ ידי- עלאו מוסדר 
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   להלן. 10.1.1בדבר חידוש הסכמי החכירה מול רמ"י ראה סעיף 

  מבה התחרות בתחום החקלאות ושיויים החלים בו .6.1.6

  להלן. 6.6התחרות בתחום החקלאות ראה סעיף  לפירוט בדבר

 התפתחויות בשווקים של תחום הפעילות .6.1.7

מצד על חשבון השווקים הפתוחים. גדל ומתחזק של רשתות השיווק  כוחןן ומעמד

ה ויכולתה לספק תכיות סדורות בשל גודל קבוצהשיוי זה מהווה יתרון לאחד, 

בין חרות הגדולה בד בבד עם הת ,, ומצד שי, התחזקות הרשתות הגדולותלרשתות

 על יהול המשא ומתן ומשפיע על מחירי המכירהמקשה החקלאים והמשווקים, 

  .שביכולתה של הקבוצה לגבות

 בתחום החקלאות מוצרים ושירותים .6.2

   עיבוד פרדסים ומטעים ואחזקתם .6.2.1

את כל השירותים הקבוצה מספקת שירותי טיעה ועיבוד פרי, ובכלל זה מספקת 

בעלת שלעצמה כ יהול המטעיםפעילות  .קטיףהו המטע/הפרדס יהולהקשורים ב

ספקה שוטפת של כמויות פרי מזים אהקבוצה מבטיחה  בכךרווחיות מוכה, אולם 

תרומתו של יבול המטע למערכי האריזה והשיווק של וכן , חדשים באיכויות מרביות

  ., מהווה תשואה לווית חשובההקבוצה

 33,919מטעי פרי (מתוכם של  דום 42,138 וצהמעבדת הקב 2019בדצמבר  31כון ליום 

דום  7,623 מתוך השטחים ה"ל ).דום מטעי פרי סובטרופיים 8,217 - דום פרדסים ו

הם  מיב דום 31,024 - ו ")קבוצהה מטעי(" קבוצהה מטעים שלפרדסים והם מיב 

למועד  כון .יתרת השטחים טרם הגיעו ליבה .חיצויים לקוחותמטעים של פרדסים ו

הסכמי אחזקה וטיעה  ,דום 115ל לקבוצה הסכמי עיבוד לשטחים בהיקף ש ,הדוח

בגין שטחים בהיקף של והסכמי הלוואה לזמן ארוך דום  24,922לשטחים בהיקף של 

  דום.  7,522

בהסכמים לעיבוד מטעים ובהסכמי עם לקוחותיה לפרטים על התקשרויות הקבוצה 

   .להלן 6.4.1.1, ראה סעיף אחזקה וטיעה

   אריזת פירות .6.2.2

בתי  בחמישה האריזה מתבצעת .פירות לאריזת קווי אריזה שמוה מפעילההקבוצה 

(בתיה, באשקלון מבתי האריזה  שלושה. הממוקם בצריפין ומרכז הפצה ,אריזה

 (בתיבותבתי אריזה  ושי קבוצהומרכז ההפצה מצאים בבעלות הבגליל עליון) ו

  .")האריזה בתי(" ג' במחירי שוק ידדובעמק יזרעאל) שכורים מצ

כל בתי  בשיא העוהמופעלים  ,האריזה מערכותיצול אופטימאלי של במטרה להגיע ל

 -  ובמבר) ובסופה (מאי – בתחילת העוה (אוקטוברו ,במשמרת מורחבת האריזה, ואף

  מבתי האריזה.  חלק רק , מופעליםמתמעטותיוי) כשכמויות הפרי 

  לבתי קירור או ישירות ליעדי השיווק. הפרי  מועבר האריזה בסוף תהליך

ובפרט בית אריזה  בשדרוג בתי האריזה שבבעלותה הקבוצההחלה  2018בשת 
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שודרג בית אריזה  2019ובשת  ,באשקלון להדרים ובית אריזה לאבוקדו בעמק יזרעאל

ת האריזה שבתיבות, לא יאוחר יבמתוך מטרה לסגור את  פעילותה בתיה, ב

סגירת בית האריזה בתיבות, וההשקעות בשדרוג בתי האריזה,  .2020 מחצית שתמ

להערכת החברה,  ,ויאפשרוהקבוצה מייעלות את בתי האריזה ואת יכולות האריזה של 

  ש"ח בשה.  מיליוי 4.5- בסכום של כ(במוחי רווחיות תפעולית) לחיסכון 

חלק מבתי האריזה ושדרוג בתי  סכון הצפוי בעלויות וכח סגירתהערכת החברה לחי

יה מידע צופה פי עתיד, כהגדרתו בחוק יירות ערך, המבוסס על אריזה אחרים, ה

ח וכמיסוי, דמי שכירות, עלויות תפעוליים והכספיים שבידי החברה, לרבות התוים ה

אופן שוה מהותית . הערכות אלה עשויות שלא להתממש או להתממש באדם ועוד

  מכפי שצפה.

   שיווק ויצוא של פירות וירקות .6.2.3

לשווקים משווק פרי הארז בבתי האריזה . פרי הדר ופירות סובטרופיים .6.2.3.1

הדר, אבוקדו,  ותריפ השוים בהתאם לאיכותו. הפירות המשווקים הם

 -  וחלק מכמויות האורומגו, רימוים  ,באמצעות מת"י - תמרים ואפרסמון 

פי הסכם עם גן שמואל, פרי לתעשייה שמקורו בפרדסי גן - על. והםבאמצעות ש

תח השוק של  .הפלח מכר לגן שמואל במחירי שוק לפרי המיועד לתעשיי

   המיוצאים מישראל שולי ביחס לכמויות הצרכות במדיות היעד. הפירות

גזר  ,סלרי צוית פלפל, שוים, ובכלל זהירקות  מייצאת קבוצהה .ירקות .6.2.3.2

   .גזר באמצעות מת"יו תפוח אדמה ,אס.טי.אם באמצעותא ותפו"

 מוצרים ושירותים בתחום החקלאותורווחיות פילוח הכסות  .6.3

 30רותים ראה באור ילפרטים בדבר מכירות לפי מגזרים גיאוגרפיים ופילוח מוצרים וש

  .המאוחדים לדוחות הכספיים

 תחום החקלאות לקוחות .6.4

 :אם לסוג השירות המסופקות בתחום התלקבוצה מספר סוגי לקוחות והתקשרויו .6.4.1

, הקבוצה מתקשרת עם בעלי הקרקע בשי סוגים של הסכמים. ואחזקה עיבוד .6.4.1.1

  :כדלקמן

ותת שירותי עיבוד ואחזקה הקבוצה אלה בהסכמים  -  עיבוד הסכמי  )א(

 המטע האמצעים החוצים להשקיית ה אתוהלקוח מעמיד לרשות ,למטע

. הקבוצההאריזה והשיווק של ומתחייב שתוצרת הפרי תועבר למערכי 

מהלקוח את הוצאותיה בפועל, בתוספת עלות בגין מהל גובה הקבוצה 

סכום קבוע בגין כל דום של מטע מעובד. בעבודה במטע ודמי יהול, 

ובמרבית ההסכמים הוא גם אחראי  הלקוח הוא ההה מרווחי המטע

עיק לכיסוי מלוא ההפסדים. בחלק מההסכמים מתחייבת הקבוצה לה

גובה המימון קבע על סמך  .בגין שיווק הפרי הליווי פיסי עד קבלת תמור

אומדן שמבצעת הקבוצה לפדיון הצפוי מהמטע והוא יכול להגיע עד מלוא 

  חזקת המטע.אהסכום החוץ ל
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זם משותף, מים אלה יוצרים מעין הסכמי -  וטיעה אחזקה הסכמי  )ב(

 והלקוח ,ל המטעאת שירותי האחזקה שבמסגרתו מבצעת הקבוצה 

ומתחייב שתוצרת הייצור (הפרדסן) מעמיד לרשות הקבוצה את אמצעי 

בתקופת ההסכם . של הקבוצה הפרי תועבר למערכי האריזה והשיווק

מבצעת הקבוצה השקעות בפרדסים, אשר מעלות משמעותית את אורך 

חייהם הכלכלי. הקבוצה מקפידה כי הסכמים מסוג זה יהיו לתקופות 

בתום תקופת ההסכם מקבל הפרדסן את  שה ואף יותר). 15-18ארוכות (

  הפרדס במצבו כפי שהוא.

; כאשר יש צפי לרווחים מהמטעמסוג זה הקבוצה מתקשרת בהסכמים 

סל זים ואיכויות המתאים לדרישות השוק של פרי טרי; יש למטע 

יתרוות יחסיים למטע, הובעים ממיקומו הגיאוגרפי, תאי קרקע 

   .וכיוצ"ב ומים מוזליםוטופוגרפיה 

י יד- להמימון הדרש להשקעה בפרדסים מועמד ע עד מלוא מרבית

 ).non-recourseיפרע מתוך הכסות המיזם (שת כהלוואה למיזםהקבוצה 

החזר המימון עשה מהתמורה המתקבלת משיווק יבול המטעים החל 

  מהגיעם לגיל יבה.

הסדר חלוקת ים וקי רווחי המיזם מתחלקים בהתאם להסכמת הצדדים

במהלך  ., כאשר לפרדסן מובטחת תמורה מוסכמתסיכוים בין הצדדים

תשלום דמי כל ההוצאות התפעוליות לרבות תקופת ההסכם ושא המיזם ב

  החכירה עבור הקרקע.

הוראות בהתאם להסכמים מסוג זה כפופים לאישור משרד החקלאות, 

 1967- , התשכ"זם)(סייגים לשימוש בקרקע ומי ות החקלאיתחוק ההתיישב

מקרה במקרה בו לא יתן האישור הדרש או ב. ")ההתיישבות חוק("

לפרוע לקבוצה את יתרת חוב המיזם על הפרדסן פוקע,  שהאישור

  יבולי המטע עד גמר תקופתו המקורית של ההסכם. באספקת ולהמשיך 

קבוצה קשורה בהסכמים שוים של אחזקה וטיעה של הכון למועד הדוח, 

הקבוצה אולם בשים האחרוות , אלפי דום 33 - ת בשטח של כקרקעו

שמותה על ידי משרד ועדה  להתקשר בהסכמים חדשים. ממעטת

ש כללים ותאים לעיבוד חקלאי של קרקעות שבבעלות וביגהחקלאות ל

, בחה את היתכות החקלאים להתקשרות בהסכמי קיבוצים/מושבים

החקלאות טרם תן את דעתו על החברה שר למיטב ידיעת . אחזקה וטיעה

ם, יתכן ו, אולם אם ייקבעו כללים שחורגים מהמקובל כיהמלצותיה

   .הקיים םוהקבוצה תצטרך לערוך התאמות במודל ההסכמי

 מטעים.הבעלי  בתחום האריזה והשיווק הם לקוחות הקבוצה .אריזת הפרי .6.4.1.2

, ומייםמק יבואיםלקוחות הקבוצה הם  .וירקות ותריפשל  ייצואשיווק ו .6.4.1.3

מפעלי תעשיה לייצור , בארצות היעדבשוק המקומי ורשתות שיווק וסיטואים 

 . )המשתמשים בפרי כחומר גלם(רכזים ומיצים 
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החברה בוחת את תמהיל לקוחותיה בכל עת ופועלת להגדלת בסיס הלקוחות 

   במיוחד במדיות שהחברה הגדירה לעצמה כיעד אסטרטגי.

ההחה המסחרית (קרי אחוז המסחריים התאים . לקוחות בשוק המקומי  )א(

רשתות השיווק  .לאחר משא ומתןבאופן פרטי קבעים  שיקבל הלקוח)

הכמות והמחיר לזים השוים מהלקוחות בשוק המקומי)  60% - (מהוות כ

 . עם זאתמי מהצדדיםללא מחויבות של על בסיס מכרז  שבוע קבעים מדי

(הגם שאין עמם  ועיםלקוחות קב השוק המקומי הםמרבית לקוחות 

וערבות  ביטוח אשראי לקוחות לקוחותהמרבית ל. הסכמים כתובים)

  .אישית

. ההתקשרות מול לקוחות אלה עשית באמצעות לקוחות בשווקי היצוא  )ב(

בות לכמות הפרי יכוללים התחי, המכתבי כווות והסדרים בעל פה

עם חלק מהלקוחות יש הסכמה בוגע למחיר העותי של  .שתסופק

סוכם לגבי כל מטען המגיע למל היעד. מהמחיר ועם חלקם  ,וצרתהת

 ,רוסיהלמעט לקוחות , אלה בגין לקוחות לקבוצה ביטוח אשראי לקוחות

   .מכירות הקבוצה מסך 12% -  כהמהווים  מזרח אירופה הקטיםו סין

עבור הסחורה בטרם  חלקי, ולו ,לקבל תשלום מראש קבוצה והגתה

הלקוחות מבטיחים את התחייבויותיהם מ, וחלק העברתה ללקוח

). לקבוצה חשיפה ערבויות בקאיות או מכתבי אשראי(באמצעות בטחוות 

 , אולםמזרח אירופהרוסיה ומחזור מלקוחות המ 8% - ל כבמהלך העוה ש

, מהטעמים החשיפה בגין סיכון זה איה מהותית ,החברהלהערכת 

  :שלהלן

לקוחות ל יה ובמזרח אירופההקבוצה מוכרת את תוצרתה ברוסראשית, 

חדלות פירעון של כל הלקוחות (או כך שלהערכת החברה  ,מפוזרים

מרביתם) ביחד איה סבירה; היקף החשיפה התאורטי במקרה של חדלות 

 1% - עלול להגיע לכ ,, שאיו רשת מרכוליםפירעון של לקוח בודד ברוסיה

 בלבד מכלל מחזור המכירות של הקבוצה.

גבולות  קובעתולקוחות, המבצעת הערכות אשראי של  הקבוצהשית, 

. תוי עבר אודות מוסר תשלומיםב , בהתחשב בין היתראשראי לכל לקוח

שאיו רשת שיווק במדיות אלה קבעה כי האשראי ללקוח בודד החברה 

  דולר. אלפי 700לא יעלה על  ,ביטוח אשראי אין לווש

של הלקוחות ברוסיה  הסיכון לחדלות פירעוןבדבר  חברההערכות ה

ובמזרח אירופה והשפעתו על הקבוצה ותוצאותיה הן מידע צופה פי 

עתיד, כהגדרתו בחוק יירות ערך, המבוסס על הידע והיסיון של הקבוצה, 

תוים היסטוריים ואומדים שמבצעת הקבוצה. הערכות אלה עשויות 

של משבר שלא להתממש או להתממש באופן שוה מהותית מכפי שצפה, ב

היעד, שיוי במוסר התשלומים של הלקוחות  כלכלי חריף וגורף במדיות

   .החברושיוי בהערכות ה

או יותר  10%מהם מהוות  סותהכהלקוחות שקבוצת אין לקוח/ קבוצהללמועד הדוח,  .6.4.2

עם זאת, ישם לקוחות אסטרטגיים  .המאוחדים כספייםבדוחות ה יהמסך הכסות
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באופן מהותי לרעה על פעילות  רות עימם עשויה להשפיעהפסקת ההתקשש ,ומרכזיים

   .לקוחות חלופייםבתחום, בטווח הקצר והביוי, וזאת עד למציאת  קבוצהה

פי שיוך לאזורים - , על2019תחום בשת קבוצה בהתפלגות הכסות הפירוט ל .6.4.3

  .המאוחדים לדוחות הכספיים 30באור ה גיאוגרפיים רא

 תוהפצה בתחום החקלאו שיווק .6.5

  ירותפ .6.5.1

 כללי .6.5.1.1

ישירה מול קוים התקשרות מתמקדת בהאסטרטגיה השיווקית של הקבוצה 

בגורמים שוים במדיות היעד כגון שירותי מכירה  תלויה , תוך שהיאסופיים

הובלת הפרי  וסוכים מקומיים. יבואים מקומיים לרשתות השיווק, וגביה

וכרת במרבית המקרים באמצעות שירותי הובלה שש תללקוחות מתבצע

הקבוצה וקטת בפעילות פרסום להלן.  6.10.4, כמפורט בסעיף קבוצהה

לתמיכה בפירות אותם היא משווקת, בשי אפיקים עיקריים: מבצעי קידום 

   מכירות ופרסום בחו"ל בעיתוות מקצועית.

   קבוצהתרשים מערך השיווק וההפצה של ה

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

מטעים ופרדסים 

     בתי האריזה *

בתי קרור    מל              שוק מקומי      תעשייה    

 מרכז הפצה           

     רשתות שיווק          סיטואים       

  אגליה גרמיה   
 ובלוקס        

צרפת     סקדיביה      שוויץ        שאר העולם

  חברת בת        
 מקומית       

  רשתות שיווק   
 מקומיות      

  רשתות שיווק   
 מקומיות      

  חברות בות  
 קומיותמ    

  רשתות שיווק     
 מקומיות         

  חברת בת       סוכן מקומי  
 מקומית      

  ות שיווקרשת   
 מקומיות      

  יבואים        
 מקומיים         

  צפון אמריקה   
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  ובתי אריזה של גופים העובדים עמה בעיקר ליצוא. קבוצהבתי אריזה של ה –בתי אריזה* 

  שיווק פרי ליצוא .6.5.1.2

בהתאם  םבאמצעות מספר גורמי יצוא מתבצעל קבוצהווק פרי היש - כללי  )א(

 מקומי מתבצע באמצעות סוכן שבדיהלורבגיה ולהייצוא למדית היעד. 

 Mehadrin Tnuport Marketingבתהבאמצעות חברת  אגליהב ;בשבדיה

(U.K.) Ltd. ים המקומיים וישירות מישראלצרפת באמצעות ב ;ליבוא

מרכז אירופה, באמצעות ב ;Mehadrin International S.a.r.l חברת בת,

 Mtex Holland B.V ,Mehadrin Central (שוויץ) תווספ בתת וחבר

Europe A.G; באמצעות מת"י  מרבית המכירות בצפון אמריקה

 מתבצע השיווק ות העולםשאר מדיב ;.Mehadrin USA Inc ובאמצעות

מקומיים וישירות ללקוחות הסופיים (רשתות מת"י, ליבואים באמצעות 

  בעיקר).

, המבטאות את מועד שיטות עיקריות ארבעצעת במכירת הפרי בחו"ל מתב

 Free on( F.O.T) 1(: לקוה קבוצההעברת האחריות בגין התוצרת מה

Truck ( -  ;מל היעדת על משאית בה מקבל את הסחורה מוטעהקו)2 (

CIF  אוF&C – מל היעד ומטפל בשחרורה מקבל את התוצרת בהקו 

D.D.P )Duty delivery paid( ) ;3ובהובלה (GROSS (Delivered)  - 

 F.O.B) 4( - ; ואו לקוח סופי הסחורה מסרת במחסן ההפצה בארץ היעד

)Free on Board ( -  מלייה בי האקודה בה הוטען במחסמכר ב הפרי

   הישראלי.

 אולם ,אין תלות בציורות השיווק שלה קבוצהל - תלות בציורות שיווק  )ב(

הפסקת הערכת החברה לשאסטרטגיים  םמקומיי יבואיםם ימייק

בתחום  פעילותהבאופן מהותי לרעה על  ההתקשרות עמם עשויה להשפיע

  . בטווח הקצר והביוי

עיקר . המשווק על ידי הקבוצה הו לאגליה הפרימ 9% - כ - אגליה  )ג(

 .")Amt Ltd. ")Amtת חברה מקומיבאמצעות  עשותלאגליה  מכירותה

ות שיווק באגליה, ובפרט רשתמספר הפרי למרבית אחראית על אספקת ה

Tesco. תי היקף הפעילותגליה  הקבוצהשל  השעם באAmt  כעומד על - 

 25% - וכ קבוצהמכלל פעילות ה 3%- כים המהווליש"ט,  יליוימ 7.2

 הפסקת ההתקשרות עם חברהלפיכך, להערכת ה פעילות באגליה.המ

  רשתות שיווק   
 מקומיות

 יבואים מקומיים   



 

22 

Amt  גליה בטווח הקצר וההקבוצה עשויה להשפיע על פעילותי.באובי   

 מדייות הרשתות לעבוד עם מספר מצומצם של ספקים מרכזיים עקב

  הולך ופוחת מספר היבואים באגליה המספקים פרי לרשתות השיווק

   והתחרות להיות ספק לרשת הולכת וגדלה.

ומוסדר  זי האשכוליותב בעיקר מתמקדיצוא ההדרים לאיטליה  - איטליה  )ד(

חברת מתבצע באמצעות הייצוא  רהסדהפי - על .מועצת הצמחים ידי- על

Fruttitalקבעת ש מכסת יצוא, בהתאם לת הדוח,  .המועצה ידי- עלבש

רו ומיליוי י 4-5(לעומת  ורוי ימיליו 2-3 - סתכם בסך של כהההסדר 

 )רכהדצאים ייחד עם המגדלים המי( קבוצהשל המכסת הייצוא ו אשתקד)

מכלל  0.5% - כולאיטליה  ייצוא האשכוליותמהיקף  65% - כ מהווה

קבוצה בעבר התלות שהיתה קיימת ל ,החברהלהערכת  .קבוצההמכירות 

בשל העובדה כי הקבוצה מצאה , הפחת ליצוא האשכולית Fruttilal - ב

  .)פרואך גם יפן, בעיקר ( תחרות רווישהו  אלטרטיבות לשוק האיטלקי

Fruttital ה מהוספת קבוצהקו רות . סך המכיאורה בעיקר מזן ,סחורה

 - כהמהווים  אירומיליוי  1.3 - בכ 2019שת סתכם בהתיות ללקוח זה שה

   באיטליה.הקבוצה מפעילות  95% - הקבוצה וכמכלל פעילות  0.5%

בתקופת הדוח, הלקוח העיקרי בשוק הרוסי הוא רשת מזון עקית,  - רוסיה  )ה(

ברחבי רוסיה והקוה את התוצרת ישירות  סיפים 6,800 - המחזיקה כ

ה (לא דרך יבואים). הסחר עם רשת זו שבועי ובו מסוכמים מהקבוצ

 2019כמויות ומחירים לזים השוים. היקף המכירות לרשת בשת 

, והיווה מיליוי דולר אשתקד) 4 - (לעומת כ מיליוי דולר 2.3 - הסתכם בכ

להערכת החברה, היה והפסקת הפעילות  .מכלל פעילות הקבוצה 1% - כ

שבועות יתן יהיה למצוא חלופות אחרות תהיה בהתראה של מספר 

הכלכלי ברוסיה, חולשתו של הרובל, המצב  לשיווק התוצרת ברוסיה.

 על היקף הייצוא לרוסיהמשפיעים אירופה ותורכיה עם הפוליטי המצב 

   .ועל רמת המחרים בשוק הרוסי

מזרח יצוא ההדרים לעבר קווי את  משמרתהקבוצה  - המזרח הרחוק   )ו(

סין, דרום קוריאה ויפן, ייצוא הדורש הכת הפרי , ובעיקר להרחוק

יום. הלקוחות הם  40 - ל 30העה בין הובלה ימית,  תקופה ממושכת של ל

קשורה בהסכמים הקבוצה  בסיןכאשר  ,יבואים גדולים ולעיתים רשתות

לקוחות  2 - לקוחות, בקוריאה יבואן עיקרי ו 2יבואים, ביפן  10 עם

ולקבוצה אין תלות  קשרות עם יבואים אחריםקיימות חלופות הת .קטים

 2019בשת למזרח הרחוק  ההדרים במשווק כלשהו. היקף מכירות

מיליון ש"ח (מתוכם לקוח מרכזי ביפן לזי האשכוליות  75 - הסתכם בכ

היקף המכירות למזרח מיליוי ש''ח)  36 - השוים בהיקף המכירות של כ

היקף מכירות  לעומת ,קבוצהמפעילות ה 6%- כ 2019הרחוק היווה בשת 

   .2018מפעילות הקבוצה בשת  7% - כו ש"ח ימיליו 97 בסך
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 Fruttitalבאגליה,  Amtעם ת יוהערכות הקבוצה בעיין הפסקת ההתקשרו

על הקבוצה ותוצאותיה הן מידע צופה  ןוהשפעת רשת המזון ברוסיהו טליהבאי

ידע והיסיון של הקבוצה, פי עתיד, כהגדרתו בחוק יירות ערך, המבוסס על ה

ואומדים שמבצעת הקבוצה. הערכות  ים במדיות היעדקוהיכרותה עם השו

אלה עשויות שלא להתממש או להתממש באופן שוה מהותית מכפי שצפה, 

מכלל מכירות פרי הקבוצה, כיסת שחקים  במדית היעדבשל שיוי תח השוק 

י במדייות מכסות היצוא של ים הרלווטיים, שיווקומרכזיים לשו חדשים

    .תוהתקשרויות חדשו מועצת הצמחים

  שיווק לשוק המקומי .6.5.1.3

בהתאם , רשתות השיווק הגדולותל הפרי משווק - שיווקהשיווק לרשתות   )א(

היקף  .ויהול משא ומתן על המחיר ועל בסיס מכרזים שבועיות להזמות

מכירות מכלל  80% - כ מהווהלרשתות השיווק של פירות ההדר  המכירות

היא ספק הדרים  הקבוצה ,חברההולהערכת  ,לשוק המקומיפרי ההדר 

 .האחרותלמרבית הרשתות  חשובוספק  ,גדולותהק שיווהגדול לרשתות 

בעיקר אפרסמון של יתר פירות הקבוצה (לרשתות השיווק היקף השיווק 

מכלל היקף השיווק של פרי הקבוצה לשוק  10% - כווה המאבוקדו) ו

   .מריםללא ת המקומי

, סיטואים ברחבי הארץ 81- משווקת פרי לכ הקבוצה -  שיווק לסיטואים  )ב(

מכלל  84% - כ ואהיקף המכירות לסיטואים ה בהתאם להזמות שוטפות.

 , מרבית מכירות התמרים לשוק המקומיההדרים לשוק המקומימכירות 

  מכלל מכירות פרי אחר לשוק המקומי. 8% - כו

  שיווק לתעשייה  .6.5.1.4

לתעשיית ו לתעשיית המיץ והרכזיםווק כפרי טרי משווק ין לשפרי שלא ית

מפעלים מובילים  שלושהכון למועד הדוח, קיימים בארץ  .שימורי הפלחים

, מפעלים הגדוליםשי ההרוכשים פרי לתעשייה ולקבוצה הבות עקרויות עם 

  בתחילת כל עוה. המתחדשות ההבות 

 ירקות .6.5.2

ציורות השיווק של אמצעות מתבצע ב גזר)(תפוח אדמה ו לחו"ל ייצוא הירקות

  . הקבוצה

  בתחום החקלאות תחרות .6.6

  מטעיםחזקה של אותחרות בעיבוד  .6.6.1

, בייהן חברות חזקתםאוים מטעעיבוד הקיימות מספר חברות העוסקות בתחום 

גדולות הפועלות בפריסה ארצית וכן גופים קטים (או יחידים) הפועלים קודתית 

 החברהוהמעבדים כל אחד עשרות דומים בלבד. להערכת באזור גיאוגרפי מסוים 

 ,קטה. כמו כן, להערכתהחזקה אוה(בהעדר תוים רשמיים), התחרות בתחום העיבוד 

והדבר בא לידי ביטוי  ,הגדולה בישראל בתחום זה כקבוצת החברותהיא מדורגת 

 42,137 - על כ ,2019בדצמבר  31העומדים כון ליום (ים שהיה מעבדת מטעבשטחי ה
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   .)דום

ליזום פרויקטים יכולתה  , כמו גםחזקהאוהבתחום העיבוד  קבוצההמויטין שצברה ה

, מעיקים לה יתרון לחקלאים ליווי פיסיולהעיק ולהתקשר בהסכמי עיבוד וספים 

  ממעטת להתקשר בהסכמים חדשים.הקבוצה עם זאת,  מול מתחריה. תחרותי

  וייצוא ירקות בארץ ובחו"ל ותריפ שיווקתחרות ב .6.6.2

 פרי הדרייצוא  .6.6.2.1

 מועצת הצמחיםבהתאם לתוי  - תחרות מול יצואים מישראל  )א(

מדורגת כיצואית פרי הדר הגדולה  קבוצההמתפרסמים מעת לעת, ה

עמד תח השוק של הקבוצה ביצוא הדרים  2018/2019בעוה . בישראל

  . )בעוה הקודמת 55%לעומת ( 50% - על כמישראל 

כגון  ,במוצרים מרכזיים תחרות הגוברת בין היצואיםהלהערכת החברה, 

  מחיר מכירה לתיבה.בפוגעת  ,האשכולית האדומה וזן האור

חלקה של  למועד הדוחהמצאת בעיצומה, כון  2019/2020לגבי עות 

  .  51%הקבוצה ביצוא ההדרים מישראל עומד על 

פיין מתא י ההדרשוק ייצוא פר - תחרות מול יצואים ממדיות אחרות  )ב(

 םבמתחרים רבים (סוחרים, התארגויות מקומיות של קואופרטיביי

, אשר בהליכי שיפור חקלאיים של קבוצות מגדלים ובתי מיון ואריזה)

ובחסמי כיסה  ידם- המשווק על מתמידים של איכויות וכמויות הפרי

  . מוכים

, תופעות אקלימיות מצב כלכלי של מדיות היעדהתחרות מושפעת מ

שלחלקן יתרוות  אלוופחי הייצור במדיות  המתחרות בקבוצהבמדיות 

  (כגון חברות באיחוד האירופי וקבלת סובסידיות ממשלתיות). יחסיים

(יצואית  ספרדים יםאויצהעיקריים הם  םמתחריה בשווקי אירופה

מייצאת כמויות הרוקו (מ ,התפוזים והקליפים המשמעותית באירופה)

 ,תורכיהמצרים,  ,מוכים יחסית)ם במחירים גדולות של תפוזים וקליפי

אשכוליות בעיקר ת וארצות הברית (מייצאו דרום אפריקה פקיסטן,

כמויות פרי ההדר המשווקות מישראל שוליות ביחס להיקפי  אדומות).

   אלו.מדיות מהיצוא 

חיים גבוהה,  מדיות אלה מתאפייות ברמת - אירופה המערבית ואגליה  )ג(

ודרישות איכות  יה, יציבות בצריכת פרי ההדריוסגידול מזערי באוכל

באירופה המערבית מסתמת עלייה בדומיטיות של רשתות  גבוהות.

השיווק הממותגות כרשתות זולות, אשר רוכשות פרי בעיקר באמצעות 

מגמה זו  .דרותותכיות מסומכרזים קצרי מועד ללא התחייבות עותית 

רת הרשת לקבל את המחיר ולחתיתורמת להגברת התחרות בשווקים 

   לספק. אמותהמוך ביותר בלא 

 יםהמצא בצמיחהאלה הים שווקים  יםקושו -  ומזרח אירופה הרוסי  )ד(
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ישום יכיסת רשתות מערביות ו ,בתהליך מואץ של התארגות המסחר

 פיחותהו ברוסיה כלכלי קשההמצב העם זאת,  .דפוסי עבודה מערביים

שוק  . מיחה והגדילו את הביקוש לפרי זולעצרו את תהליך הצ ,רובלב החד

אלא אם , םיזה מוטה מחיר ולכן מוצרים יקרים מישראל פחות אטרקטיבי

  .לסחורה הישראליתאין אלטרטיבה 

, בעיקר ת כמויות גדולות של פרי הדרומייבאשתי המדיות  - וקוריאה יפן  )ה(

 הם כיום מישראל יםהמיוצא םהעיקרי ים. המוצרמארצות הברית

היצוא גדל כל עוה עקב הגידול בייצוא ת. ופומליו אדומותת ואשכולי

יצואים וזאת על אף שמתחרי הקבוצה בקוריאה הם  ,ליות אדומותובאשכ

התוצרת  על 30%לעומת מכס של , 0%של ממכס  ההים אמריקאים

הושג הסכם של הורדת המכס על סחורה  זאתיחד עם  .הישראלית

יקל על הקבוצה  ,כל שייכס לתוקף, אשר כבשה 3%מישראל בקצב של 

 .בשמירה על מחירים תחרותיים

 טייוהסוו גידול משמעותי ביצוא של זן האור חל 2017/2018 בעוה - סין(ו) 

עם זאת, יש לציין כי סין היה מעצמת גידול של קליפים בעצמה  .לסין

ולכן היה יעד מוגבל ליצוא קליפים  ,בתקופת השיווק של הפרי הישראלי

בעות  יום. 40-30שמשך ההובלה הימית היו כ כובפרט  ,רץמהא

אך יצוא הסוויטי והאשכולית  ,ירד יצוא האור באופן יכר 2018/2019

  האדומה לסין המשיך בתופה. 

  הדר)פירות (שאים פרי ייצוא  .6.6.2.2

האבוקדו יצואית היא תוי מועצת הצמחים, הקבוצה פי על  - אבוקדו  )א(

 תח השוק שלבתקופת הדוח  ,החברהערכת לה, ובישראלגדולה ביותר ה

   זהה לעוה קודמת. ,מישראל מכלל ייצוא האבוקדו 45%- כה ווהי הקבוצה

בעות השיווק מישראל  תח השוק של האבוקדו המיוצא ,החברלהערכת ה

של  ירידה( למדיות היעד של פרי זה מכלל הייצוא 20% - כ מהווה הוכחית

 משמעותיתכמות פרי כיסת  יבוליםב ירידהעקב  אשתקד לעומת 4% - כ

המדיות  .)2018/2019בעוה  ממדיות מתחרות כמו קולומביה ומקסיקו

 לאירופה, מישראל , בעות החורף,העיקריות המתחרות באבוקדו המיוצא

בשה  יםזה שלהן השוק יתחמעריכה כי החברה , אשר ספרדו ילה'צ הן

ל. מדיות וספות ישראמהאבוקדו המיוצא  ממוצעת לתח השוק של

בעוה הישראלית לאירופה הים קולומביה, מקסיקו  אשהחלו לייצ

  ומרוקו.

מעריכה, כי בתקופת הדוח תח השוק של יצואן ממרכז  החברה - אפרסמון  )ב(

 40%לעומת מכלל היקף ייצוא האפרסמון ( 35% - הארץ היה בשיעור של כ

לל היקף מכ 30% - ותח השוק של הקבוצה היה בשיעור של כ )דאשתק

חידשה הקבוצה הסכם  2018/2019בעוה  .)אשתקד 35%לעומת היצוא (

בשווקים בחו"ל . יעוות לשיווק אפרסמון ליצוא מבית אריזה חיצו לחמש

בתחרות קשה בייצוא האפרסמוים עם כמויות גדולות  הקבוצהתקלת 

האפרסמון השה רובו שאר בשוק המקומי עקב שוק  של פרי ספרדי.
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   ביצוא.בעייתי 

   להערכת החברה היקף יצוא האפרסמון ממדית ישראל ילך ויפחת.
  

  - מגו ורימון  )ג(

, קיימת תחרות עזה בין היצואים השויםשוק המקומי ב. בשוק המקומי

 קבוצהה השוק של תחכי  מעריכה חברהה ,ובהיעדר תוים רשמיים

ף יצוא מכלל היק 40% - עור של כיהיה בש 2018/2019 הבעוביצוא המגו 

מכלל היקף יצוא הרימוים  30% - וכ עוה הקודמת)זהה ל(המגו מישראל 

  .עוה קודמת)זהה ל( מישראל

הם מגדלי מגו  קבוצההמתחרים העיקריים של ה. בשווקים בחו"ל

תח השוק של הקבוצה  ומדיות אחרות באמריקה הלטיית. סגל ,מברזיל

    יצאות פירות אלו.בשווקי היצוא מזערי ביחס לשאר המדיות המי

הם מתחרים ממדיות זולות  ,ברימוןהעיקריים של הקבוצה המתחרים 

  איראן ותורכיה. ,כמצרים

  ייצוא ירקות .6.6.2.3

להשגת תוצרת המקומיים בין היצואים  קיימת תחרות - בשוק המקומי  )א(

באה לידי ביטוי במחירי רכישה גבוהים אשר  ובעיקר פלפל,ירקות ליצוא 

אלו  םמחיריבעבור התוצרת המיועדת לייצוא.  תהירקו המשולמים למגדל

   להשוואה. ויתים חשופים

ליצוא  ערבההחברת מגדלי  אהיבתחום  קבוצהשל ה המתחרה העיקרית

היצואן השלישי  יאה כימעריכה  , ובהיעדר תוים רשמיים הקבוצהבע"מ

להערכת כון למועד הדוח,  .שראל ביצוא הפלפליםבגודלו ביאו הרביעי 

 15%-10% - יצוא הישראלי הוא כהתח השוק של הקבוצה מכלל  החברה

  .(ירידה קלה לעומת אשתקד) בלבד

 - של כ ףייצאה הקבוצה תפוחי אדמה מזים שוים בהיק 2018/2019בעוה 

היצוא של תפוחי אדמה מישראל  מכלל 7% - כ ההמהוו ,טון 13,000

ה טון המהוו 15,000 - גזר בהיקף של כו )2017/2018בעוה  10% - (לעומת כ

   .)2017/2018בעוה   10%  - (לעומת כ מכלל היצוא  1%  - כ

שובי חבל יים תפוחי אדמה הביצוא  קבוצהים של היהמתחרים העיקר

 הםגזר ביצוא של הקבוצה  המתחרים העיקריים ;גידולי אגו בע"מו, מעון

  יח"מ ושליט (גזר שליט). ,דורותקיבוץ  ,קיבוץ שלוחות

, כאשר היקף ובמבר) - עות החורף (אוקטובר  בתחילת - בחו"ל בשווקים  )ב(

 קבוצהשל ה המתחרים העיקרייםהיעד קטן,  תוצרת הירקות במדיות

מהלך העוה (דצמבר עד , ובמהולדויצואים  םהם מגדליבייצוא פלפלים 

המדיות ויצואים מספרד.  םיאפריל) המתחרים העיקריים הם מגדל

היקפי  לאירופה הן מצרים ומרוקו. תפוחי אדמה תהעיקריות המייצאו

די על מחירי המכירה יהתוצרת של המתחרים בשווקים משליכים באופן מי

בשוק  הקבוצה תח השוק שללהערכת החברה  .של הקבוצה התוצרתשל 

) במדיות היעד מזערי ביחס לשאר המדיות (בעיקר פלפלייצוא הירקות 



 

27 

   ירקות. המייצאות אליהן

ם יגזר בצפון אמריקה הבשיווק ה הקבוצהשל המתחרים  העיקריים 

לרוסיה מושפע מהיקפי הגידול בשוק המקומי  קדה ומקסיקו. היצוא

  רוס.אהרוסי ובסחורה המיובאת מבל

 ווק פרי בשוק המקומייש .6.6.2.4

, והולכת וסבה בעיקר סביב המחיר קשה ומאתגרתתחרות בשוק המקומי ה

מצומצם של רשתות שיווק  והיית קשה יותר ככל שהשוק שלט על ידי מספר

קואופרטיבים סוחרים,  םבשוק ה קבוצהשל ההעיקריים  המתחרי. גדולות

שלרשותם פרי משלהם בתי מיון ואריזה  מאורגות קבוצות מגדלים, חקלאיים

ומגדלים  םמגדליהמ פרי ישירות והם משלימים כמויות באמצעות רכישת

   פרטיים.

חרים מוכות משמעותית משל פי רוב הוצאות הייצור של המת- הגם שעל

 לשספק מהותי הפכו אותה ל קבוצהיה היחסיים של היתרוותהקבוצה, 

  .מערכת הסיטואיתהו ותשיווק המקומיהרשתות 

המשווקת  יאה ,כון למועד הדוחמעריכה כי הקבוצה בהיעדר תוים רשמיים, 

אשתקד)  20%(לעומת  15% - כהגדולה של פירות ההדר עם תח שוק של 

להערכת  .10% - של כמית בין משווקי האבוקדו הגדולים, עם תח שוק ו

    החברה ביתר המוצרים תח השוק שלה קטן יותר.

 בתחום החקלאותהתחרות  עםהקבוצה התמודדות  .6.6.2.5

היצואים ו רשתות השיווק בארצות היעדספקי הפרי, בין העזה התחרות 

, וגמישות זמיות ה למצוא אלטרטיבות שיווקיותקבוצמחייבת את ה מהארץ

   .של התוצרת החקלאית המתאימות לאורך חיי המדף

 , ובכלל זה:להתמודד עם התחרות רביםמשאבים ומאמצים משקיעה  קבוצהה

יצול הזדמויות עסקיות  ;באיכויות גבוהות ומגוון סל זים רחב ייצור ושיווק

ידה שירות לקוחות טוב, איכותי ואמין; עמוזיהוי חולשות אצל מתחרים; 

בלוחות זמים; מתן מעה מהיר לצרכי הלקוחות; טיפוח המויטין והשם הטוב 

שרכשה הקבוצה; שמירה על רף גבוה של יכולת לוגיסטית; יצירה ושמירה על 

בעיקר באירופה (עם רשתות השיווק והיבואים השוים  קשרים טובים

שיווק; העסקת משווקים שפועלים ישירות מול רשתות ה; )אגליההמערבית ו

 הרימשאבים לחד תשקעהמאמצי השיווק בשווקי הפעילות הוכחיים והגברת 

 - וJaffa למותגים  פרטבוהמודעות לפרי הישראלי  תלשווקים חדשים והגדל

Top לאומי ולהלן 6.9 סעיף ראהבשוק המקומי ( "פרי אור" - בשוק הבי( ;

   .רים למחירי השוקהתאמת מחי

  תחום החקלאות עותיות .6.7
   בחודש יוי בשה העוקבת. ומסתיימת יוליבחודש  הפרי מתחילהעות שיווק כאמור לעיל, 

מאפיית את התוצאות המדווחות  קבוצההעותיות המובהקת בפעילות החקלאית של ה

האריזה  רביעי של השה מבוצע חלק גדול מפעילותראשון והה יםובמהלך השה. ברבע

(בעיקר  והשיווק של הפרי בצד הוצאות ייצור מוכות יחסית בעיבוד השטחים החקלאיים
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השי והשלישי של השה פעילות השיווק של התוצרת החקלאית  וים. ברבעבהשקיה)

בתחום  הקבוצה הכסותמרבית גבוהות. לפיכך,  פרדסב ייצורהמצומצמת ואילו הוצאות 

ה חזקההשי והשלישי עתירי הוצאות  יםביעי כאשר הרבעוהראשון והר יםברבעו כללות

  .ומועטים בהכסות ותחזוקה

שחלקם עובדים בתחום החקלאות,  קבוצההעותיות משפיעה גם על מצבת העובדים של ה

כדי לתת מעה לצרכים המועסקים באופן קודתי בקבועים וחלקם עובדים עותיים, 

  להלן. 12ון האושי ראה סעיף . לפירוט בעיין ההקבוצהשל ה המשתים

   :2018/2019 - ו 2017/2018 ,2016/17 תולעו להלן תוים כספיים, באלפי ש''ח,

 הכסות  
  
  

 עלויות
  
  

  רווח
(הפסד) 

  יגולמ

  הסבר 

עיבוד, אריזה ושיווק 
  9120/8120עוה 

בול גבוה, איכות מוכה, פחת גבוה י  )31,201(  895,1,248  694,217,1
  על הפרי, ירידה בשערי מט"ח

עיבוד, אריזה ושיווק 
  2017/2018 עוה

  יבול מוך עקב סרוגיות של הטבע  3,656  1,288,605  1,292,261

עיבוד, אריזה ושיווק 
  1720/1620עוה 

ירידה באיכות הפרי  ,יבול גבוה  19,045  1,356,673  1,375,718
   טבעוהמשך ייסוף המ

  
   כושר ייצור .6.8

מדד בהתאם לכמות הפרי ש ם מטע יכושר הייצור בתחום עיבוד המטעיםתן לקטוף מדו

משתה בהתאם לזן וכפוף לגורמי שכן הוא  ,מותיאיו יתן לככושר הייצור  על בסיס עותי.

. למועד הדוח, בפרט תאים אקלימיים וגיאוגרפייםו -  להלן 6.15הסיכון המפורטים בסעיף 

  .דום שעדיין לא הגיעו ליבה 2,489 - לקבוצה כ

   החקלאות בתחוםכסים לא מוחשיים  .6.9

  :הםרת הפרי ימכעושה שימוש ב קבוצהההמותגים העיקריים בהם 

6.9.1. Jaffa  -  המותגJaffa , על שם  , רשוםההדר המיוצא מישראל פריהסמל המסחרי של

סימי מסחר של  188, רשומים כיום חברההלמיטב ידיעת . לשיווק פרי הדרהמועצה 

  .ויות שוותמדיות/יש 27 - עף ההדרים ב

האגלי צרכן ללמרות שלפרי הדר ישראלי תח קטן יחסית בשוק המערב אירופאי, 

  כפרי הדר איכותי. Jaffaלמותג רמת מודעות גבוהה  סקדיביוה

רישיון בלעדי לשיווק וייצוא קבוצה , לווק פרי הדריהמועצה לשעם  בהתאם להסכם

 ,, ממדיות חצי הכדור הדרומי לאגליה בחודשי הקיץJaffaהמותג תחת פרי הדר, 

התחייבה למכור את  הקבוצה .שמכרתסכום קבוע בגין כל תיבה  לתשלום בתמורה

 יםש ארבעלתקף  הסכם .פרי הישראלי באגליההבמחיר המיימום של לפחות פרי ה

השיווק  ותעיקרי של פרי הדר לרשתהספק , הAmtהקבוצה התקשרה עם  .2021עד 

 שימושאת רישיון ה Amt - להקבוצה  התקה , בהסכם במסגרתובאגליה ותהגדול

כל היצואים הישראלים  .2021 לשת עדהסכם רשיון וההתוקף  .פיקוחהה"ל, תחת 

אחרות רשאיות להשתמש  מדיות .Jaffa המותג עם את פירותיהם רשאים למתג
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  .אישור רשמי ממועצת הצמחים תם קבלערק במותג זה, 

הרשום בישראל המאפיין את הפרי הטרי  יסימן מסחר ואהמותג פרי אור ה -  פרי אור .6.9.2

  י.בשוק המקומ קבוצהה ידי- עלהמשווק 

  
  בתחום החקלאות חומרי גלם וספקים .6.10

 המטעים עיבוד בחומרי גלם ו םספקי .6.10.1

מים, דשים ם המטעים פרדסים והעיבוד ההמשמשים לים חומרי הגלם העיקרי

תלויה באספקה סדירה של חומרי  קבוצהממגוון ספקים. ה הרכשים, וחומרי הדברה

ש מוצרים ולרכבאפשרותה ואין לה תלות בספק ספציפי  הגלם לשם פעילותה, אולם

 עם מספר קבלי משהבהתקשרות ארוכת טווח  קשורההקבוצה עת. כל חליפיים ב

מחירון אחיד  על פי, )דישון, הדברה וריסוס(בהסכמי מסגרת לאספקת שירותי עיבוד 

   להלן. 12.5סעיף ה קבלי משה רא על התקשרויות עםלפרטים . לכל סוג עבודה

 והשיווק בתחום האריזהגלם  יחומרו םספקי .6.10.2

 פירות .6.10.2.1

 לרכישת פירות הדר עם מגדלים שויםעותי על בסיס  הקבוצה מתקשרת

מועדי , עוהשיסופקו ב הפירותוזי כמויות הם קבעים ב, ופירות סובטרופיים

חלק גדול  .)להלן 6.13.3 ףסעילמשל  ראה(אספקה, מחיר ומועדי תשלום 

   חיצוי כלשהו.אין תלות בספק שידי הקבוצה, כך - מהפירות ארז ומשווק על

 ירקות .6.10.2.2

הלוואות להון חוזר ומימון מתן הדרכה מקצועית, ב מגדלהאת מלווה הקבוצה 

  .לייצואתוצרת ה ובתמורה מקבלת את ,השקעות

  ספקי חומרי עזר ואריזה  .6.10.3

כלים, יכוללים מ, והם ממספר רב של ספקים קבוצההאריזה מסופקים לעזר וחומרי ה

וכח הצע הספקים, הכולל גם אפשרות  .לפריוג וחומרי חיטוי קרטוים, משטחים, ד

   .בודד ספק אין תלות באף קבוצהלהערכת ה .לייבוא ישיר

   פקי שירותי הובלהס .6.10.4

 תוהובלות יבשתי .6.10.4.1

שירותי הובלה מן  המספקים מובילים רב של עם מספר םהסכמיקבוצה ל

ים אל השווק ומרכז ההפצה מבתי האריזהו ,המטעים אל בתי האריזה

. שירותי )התעשייה והמליםמפעלי (למרכזים הלוגיסטיים,  המקומיים

אין  קבוצהלהקבע במשא ומתן. , קבוצהההובלה יתים בהתאם למחירון ה

   .כלשהו ספקתלות ב

  הובלה ימית .6.10.4.2

תוצרת  ה ימית שלהסכמים עותיים עם חברות המתמחות בהובל קבוצהל

מופק בות חברות הספות, המעגן את תמצית התחיישטר המטען . חקלאית
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המוביל הימי והוא מפרט את סוג המטען ואת התאים הפיזיים של  ידי- על

ולעיתים  מחירי ההובלה קבעים עם כל ספק בפרד, טרום העוה .ההובלה

אין תלות  קבוצהל. משתים במהלך העוה עקב תחרות בין המובילים השוים

ה על חברת הספות, בהתאם האחריות על ההובלה הימית חל .כלשהו ספקב

פוליסת ביטוח ימי  קבוצהה תכשור בוסףו ,לתאים שקבעו בשטר המטען

המבטחת את התוצרת החקלאית מיציאתה מבית האריזה ועד הגעתה ללקוח 

השתתפות העולה על ההביטוח הימי מכסה במקרים של זק  .בארץ או בחו"ל

 שריפה ,תוצאה מטביעהכTotal Loss (ובמקרים של  $ 200,000עצמית של ה

, חברהלהערכת ה) (General Averageכללית   וכו') יחד עם מצבים של אבריה

חס להיקף פעילותה החשיפה בגין ההובלה הימית איה מהותית ואף שולית בי

  מהטעמים הבאים:

יות עליהן יתן וקירור ובא במכולותמההובלה הימית מתבצע  96% - כ  )א(

את החשיפה לפגיעה בתוצרת  יות, המקטלהטעין מכולות מקוררות

ומצמצמת אותה לפגיעות  )בשל קלקול בתאי ההובלה(החקלאית כולה 

  באחריות המוביל הימי;ש

בסכומים בדרך כלל זקי ההובלה מסתכמים  ,מיסיון העבר של הקבוצה  )ב(

מחזור המכירות של התוצרת החקלאית, ומרבית הזקים זיחים ביחס ל

, מהדרין מהלת בעצמה ח או המוביל הימיחברות הביטו ידי- עלמשופים 

  את תביעות הזקים שלה מול חברות הספות בהצלחה יתרה.

בערוצי ההובלה  פוגעתגיף הקורוה, והתפשטות התפרצות על אף האמור, 

כגון הימית של הפרי. הסגר הקיים, באופן מלא או חלקי, בחלק ממלי היעד, 

הפעילות במלי יעד אחרים, כגון  באיטליה ובסקדיביה, כמו גם האטת קצב

לחו"ל בכלל וברחבי יבשת  בצרפת, מייצר בעיות לוגיסטיות של שיוע הפרי

. כמו כן, הסגר, ההחיות המדיתיות (כל מדיה בתחומה) אירופה בפרט

חוסר  ,מכולותהאיות והבזמיות  והמחסור בכוח אדם גורמים לשיבושים

הן התארכות מועדי ההובלה פוגעת . םהגעתעיכוב בזמי עקביות במשלוחים ו

הכסות החברה כתוצאה בלק מהפגיעה ח. לעלייה בהוצאותהן ו ,באיכות הפרי

מהפגיעה בפרי מבוטחת במסגרת ביטוחי החברה, ובכלל זה ביטוח 

/אסוות טבע של החברה, באמצעות הקרן לזקי טבע בחקלאות (קט), זקי

  .אולם הפיצוי איו מלא

, לרבות בכל בגין זקים הכרוכים בהובלה ימיתהיין בע חברההערכות ה

והשפעתם על הקבוצה ותוצאותיה הן מידע  התפשטות גיף הקורוה והשלכותיו, 

צופה פי עתיד, כהגדרתו בחוק יירות ערך, המבוסס על יסיון העבר, אומדים 

פוליסת  ,, הכרה עם שיטת ההובלההקיימים כון למועד זה ותוים כספיים

של הקבוצה. הערכות אלה עשויות שלא וביטוח זקי טבע ואסוות ביטוח הימי ה

המשך הסגר ואף להתממש או להתממש באופן שוה מהותית מכפי שצפה, בשל 

, התרחשות זק הובלה בממדים שוים משהיו החרפתו בישראל ובמדיות היצוא

ממשלת ישראל  , הכרה שלשיוי בתאי פוליסת הביטוח הימי של הקבוצה ,עד כה

   .באירוע גיף הקורוה כאסון טבע וכו'
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לצורך ביצוע הובלה יבשתית מהמלים למחסים וללקוחות מתקשרת הקבוצה עם 

חברות הובלה מקומיות במדית היעד, וגם לגביהן לא קיימת תלות של הקבוצה בספק 

  בודד.

  סיכוים סביבתיים בתחום החקלאות ודרכי יהולם .6.11

6.11.1. יםהוראות הדין בקבוצהוהשפעתם על פעילות ה יהול סיכו  

   אחרותרגולטוריות  ודרישות החוק בדרישות עמידה .6.11.1.1

, אריזה בתי( האחרים ומתקיה קבוצהה מטעי - החוק בדרישות עמידה  )א(

 הישראליים והתקות החוקים בדרישות לעמוד מחויבים) קירור בתי

הקבוצה . הסביבה על השפעה לפעילותם יש בהם לתחומים הוגעים

 הדברה חומרי של ואחסון חזקההל הדרשים הרעלים היתרי בכל מחזיקה

בתי שלושה כמו כן  .קירור בבתי אמויה ואחסון חזקההול אריזה בבתי

לאחסן  ,םהווטריריי םמאושרים ע"י משרד החקלאות השירותיהקירור 

באמצעות מערכת בטיחות מזון  ,ולקרר תוצרת המאושרת ליצוא מן החי

  ם.שהותקה באתרי

מחזיקים היתר רעלים שגז הקירור שלהם הוא אמויה בתי האריזה 

                                . להגת הסביבה מידי שה על ידי המשרדובדקים 

 , תקי בקרת איכות מזון,HACCPעומדים בדרישות  בחלקם בתי הקירור

ת , והקבוצה בוחו/או משרד הבריאות החקלאות על פי הדרישה של משרד

 רבתי הקירואת ההתאמות והעדכוים החלים בו מעת לעת ועמידת 

   . בדרישות החדשות

 מחויבותטלה על עצמה הקבוצה  - אחרות וולוטריות בדרישות עמידה  )ב(

 פרדסי כל, זאת במסגרת. וספות וולוטריות סביבתיות בדרישות לעמידה

ם , עומדיIQC ויהול לבקרה המכון ידי- על הוסמכו קבוצהה ומטעי

 עומדים  וכן ,Global Gap - ה ארגון של הגידול פרוטוקוליופועלים לפי 

Costco  יבתק Tesco Nature Choice (TNC) ,GRASP Albert Heijn 

(AH).  ים מחמירים של הקבוצהעובדת עפ"י תקEU חמורים מהם.ו  

  בבית אריזה אשקלון בלבד במסגרת דרישות החוק  FSMAעמידה בתקן 

  ארצות הברית.ליצוא תוצרת ל

  
טריות משתה בהתאם למדית היעד אליה דרישות וולב הקבוצהעמידת 

  מיוצאת התוצרת החקלאית ולתקים והדרישות המקובלים.

למיטב ידיעת החברה, למועד הדוח ההיתרים והרישיוות שברשות    

הקבוצה בושאי איכות הסביבה תקפים, ולא ידוע לה על הפרות של חוקים 

ים עליה בושאי איכות הסביבה, אשר יש בהן חשיפה מהותית ותקות החל

  לקבוצה.
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  הקבוצה ביהול סיכוים סביבתיים מדייות .6.11.2

 ביצוע לאחר חיצוי מקצועי גורם בסיוע גובשה אשר ,סביבתית מדייות קבוצהל

 לאחר וכן ,הסביבה על והשפעתן הקבוצה של העסקיות הפעילויות של ויתוח סקירה

 היה סמכ"ל החקלאותבשת הדוח, . בפעילותה הכרוכים הסביבתיים הסיכוים מיפוי

   ם המדייות הסביבתית.יישו לע הגורם האמון

  סביבתיים ביצועים אחר מעקב .6.11.3

 אחר ועוקבת מודדת הקבוצה של המחשוב מערכת. חקלאיות תשומות צמצום .6.11.3.1

 יתסביבת השפעה להם שיש קבוצהה מטעי של החקלאיות התשומות כל

   .ה, דשים, דלקים וכיוצ"ב)(חומרי הדבר

  מושבים םמי באמצעות להשקיה לעבור היאהקבוצה  מגמת. במים שימוש .6.11.3.2

זמיים יותר זולים יותר וואשר  שפכים טיהור מכוי ידי- על המסופקים

(לפרטים  שפירים במים בשימוש לחסוך ובכך, (גם בעוות שחוות) לקבוצה

 הדרשתכמות מה 74% - כ 2019 שת במהלך .להלן) 9.1.1.1וספים ראה סעיף 

 - כ ורק אשתקד) 72%(לעומת  מושבים ממים התהי המטעים לעיבודשל מים 

מי בארות עשירים בחקות שאים מתוכם   13% - כ( שפירים מיםמ התיה  13%

  מים שפירים רגילים).  4% - וכ לשתייה ראויים

 המקומי בשוק והפצתו האריזה לבתי מהמטעים הפרי הובלת .בפסולת טיפול .6.11.3.3

. חוזר שימוש קבוצהה עושה בהם שימושיות רב ואריזות במכלים מתבצעת

 הכללית הפסולת של הפרדה מתבצעת קבוצהה של האריזה בבתיבוסף, 

   .חוזר לשימוש או/ו למחזור המועברת האריזות מפסולת

 למטה מסודרת בצורה מדווחים ירורוהק האריזה בתי מהלי. ארגיה צריכת .6.11.3.4

 זיהום את להקטיןבמטרה  .קבוצהה מתקי של הארגיה צריכות את החברה

- פוטו סולארית מערכת הקימה הקבוצה ,הפחמית הרגל טביעת ואת האוויר

 2019בקיץ . השמש מארגיית חשמל להפקת 50KWp של בהספק לטאיתוו

על גג אחד  KWp 660 –של כ מערכת סולארית וספת בהיקף הקבוצה התקיה 

  מבתי האריזה שבבעלותה.

 עבור החממה גזי פליטות את מחשבת קבוצהה .חממה גזי פליטות צמצום .6.11.3.5

  . PAS2050:2011 הבריטי לתקן בהתאם, ההדר פירות

תיבות קיון עבור בזים  קבוצהל. ומערך יטור מזיקים הדברה ביולוגית .6.11.3.6

מזיקים  תת את הצורך בהדברטורפות ברים ומייתרוציפורים ה - ותשמות

הדרשת, מעסיקה  ביולוגיתההדברה ה ףעל מת להקטין את היק אלה.

הקבוצה טרים שתפקידם לטר התפרצות והידבקות של מחלות ומזיקים 

  צה.של הקבו בגידולים חקלאיים

  שקטו בתקופת הדוחולות מיעה והפחתת הפגיעה בסביבה פע .6.11.4

המובילה להזרמת חומרי ההדברה ע קרקעל מת למוע סחיפת  .סחיפת קרקע .6.11.4.1
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זרעי  ומפזרת שועל תשיבול בהתאם לצורך קבוצהה תרעוזלמקורות המים, 

   .חיטה

ה רכש ,על מת למוע דליפת דשן לקרקע ממיכלי הדשן .מאצרות למיכלי דשן .6.11.4.2

   מיכלי הדשן.למאצרות  לכל פרדסיה בעבר הקבוצה

את ההדברה הכימית  . הקבוצה מצמצמתהדברה כימית וזבוב הים התיכון .6.11.4.3

שימוש במלכודות ללכידה המוית של זבוב  ידי- על ,שמבוצעת בריסוסי אויר

דום בפיזור  3,200- כובוסף תוספת של , דום 13,000בשטח של כ  הים התיכון

  ).SITוסים הכימיים (את הריס תהמייתרזבובים עקרים 

סכומים ת הדוח בבתקופ אמדההעלות הכוללת בגין כל פעולות המיעה האמורות 

העלות הצפויה בשים הבאות  ,החברלהערכת ה .)ש"חאלפי  700 - כשאים מהותיים (

  בגין פעולות מיעה כאמור צפויה להיות דומה. 

  ה בתחום החקלאותקבוצהופיקוח על פעילות  , חקיקה, תקיה, אילוציםמגבלות .6.12

 :בתחוםוצה הקב , החלים עלוהחקיקה תקיםההיתרים, ה ,רישיוותלהלן עיקר ה

כל הפעילות החקלאית של הקבוצה (גידול וטיפול בתוצרת בבתי אריזה)  -  תקיה .6.12.1

בפרדסים על תהליך  GGגלובל גאפ  במספר תקים: תקן IQCמוסמכת על ידי חברת 

בתחום הטיפול בתוצרת ובטיחות מזון. בוסף הפרדסים בדקים על  BRCהגידול, תקן 

. כמו כן, ועל פי דרישת GRASPחברתית  בושא אחריות GGפי הספח של תקן 

תאי העסקה  -  SMETAהלקוחות בתי האריזה והחקלאות מוסמכים לתקן החברתי 

  הוגת. 

 ALBERT - באגליה ו TESCOההדרים באירופה, ובפרט לרשת  לצורך שיווק תוצרת

HEIJN  וספים השמים דגש על איכות יםדרשת לעמוד בתק ד, הקבוצהבהול

(הפחתת שאריות חומרי הדברה)  AHתוסף ו(באגליה)  TNC תקן גוןכ, הסביבה 

  בהולד.

, בוסף הקבוצה COSTCOתקן  הקבוצה אתאימצה  ,לטובת שיווק תוצרת לארה"ב

  .FSMAמיישמת בבית האריזה אשקלון תקן 

על מת לשמור על המשכיות ההסמכות המחלקה החקלאית וכל בתי האריזה עוברים 

  צויים לחידוש ההסמכות.מידי שה מבדקים חי

, עבור כל זן בתוקף יצוא ותהיתר ייצוא ורישיו קבוצהל -  היתר ורישיון ייצוא .6.12.2

  בדרך כלל בחודש אוגוסט.מדי שה המתחדשים 

 האירופי קובעות מכסות ליבוא של פירות האיחודארצות  -  לייצוא וירקות מכסות פרי .6.12.3

 בשיעוריםת בתשלום מכס וויבמח מעבר למכסות מכירות .ממדיות חיצויות וירקות

 -  13.7%לתפו"א ע בין המכס המשולם (פרי הדר, תפוח אדמה).  פי המוצר- שוים על

 ,אורהזן . לגבי כמות הירק המיוצאל בתלות כיסת הסחורה לאירופהממחיר  9.6%

אלפי  16 - אלפי טון לשה ומכסה וספת בכמות של כ 40 אהפטורה ממכס הי המכסה

בשים האחרוות לאור היקפה של המכסה  .ספטמבר 30 - ץ ללמר 15ן תקופה שבילטון 
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 .בקליפים (זן האור) היה המכס שולי ביותר

 .להלן 9.4סעיף  ראה -  הקצבת מים .6.12.4

 המתחדשים מדי שה המשרד לאיכות הסביבהמ רעלים היתרי קבוצהל -  היתר רעלים .6.12.5

 לבתי הקירוראמויה  לרכושו לה לאחסן חומרי הדברהמאפשרים הו או שתיים

  .הדרשים לכך

התקשרותה של הקבוצה בהסכמי טיעה ואחזקה עם מגדלים שוים  -  וק ההתיישבותח .6.12.6

כפופה לקבלת אישור משרד החקלאות להתקשרות, בהתאם להוראות חוק 

ים חדשים לגבי ההתיישבות. תיקון לחוק ההתיישבות או לפרשותו או יצירת כלל

התקשרויות מסוג אלה, עשוי להשפיע על דרכי ההתקשרות של הקבוצה עם לקוחות 

 לעיל. 6.4.1.1אלה (הן הקיימים והן העתידיים). ראה גם סעיף 

כתוצאה מהעסקת  קבוצההמגבלות והאילוצים החלים על ה - בדים זריםוחקיקת ע .6.12.7

   .להלן 12.5ה בתחום מפורטים בסעיף עובדים זרים בפעילות

  להלן.  16, ראה סעיף בכללותה על הקבוצה יםהחלוספים מגבלות פיקוח ולפירוט בדבר 

  
  
  

  הסכמי שיתוף פעולה .6.13

  ל של גן פלחוהסכם היה .6.13.1

ת באחזקה ועיבוד של פרדסים של צדדים שלישיים והיא בעלת הזכויות גן פלח עוסק

של על הסכם ליהול משותף  2גן שמואלו פרי אור חתמו 2006בשת  .על תוצרתם

היתר, קבע בהסכם כי הקבוצה תהיה אחראית בין  .השותפות, לתקופה שאיה קצובה

ישלח לבתי האריזה של על היהול החקלאי של השותפות; פרי שאיו מיועד לתעשייה י

  שמואל. לגן לעדיתב שווקייה יפרי המיועד לתעשהקבוצה וישווק על ידה; 

  וגזר ה לתפוחי אדמהזארי בתי עם שיווק מיהסכ .6.13.2

ליצוא תפוחי ולשיווק בהסכמים תאגידים קיבוציים  מספרעם קשורה  קבוצהה

עט למ .בהון חוזר לגידולבהתאם להסכמים הקבוצה מסייעת למגדלים  .האדמה

  .עסקאות המגובות במחירי מכירה מוסכמיםב

 אריזהה יבתלשי  .גזר ליצוא לשבתי אריזה  מספר עםקשורה  קבוצההכמו כן, 

בהיקף מצטבר  )קבוצה(המשועבד ל לאריזההלוואות לרכישת מיכון  קבוצהההעמידה 

 18 - הסתכם בככאמור היקף ההלוואות  2019 בדצמבר 31יום (ל ש''ח יליוימ 27.5של 

 ,האריזה בית ידי- עלכגד כל טון פרי הארז  במזומן ההלוואות פרעות ).ש''ח ימיליו

   ובוסף גובה הקבוצה עמלת שיווק מלאה בגין התוצרת. 

ההתקשרויות וה כמשווקת קבוצאים מקים בלעדיות ל כאמור סכמי השיווקה מרבית

  .ת בתחילת כל עוה חקלאית למשך אותה עוהומתבצע

                                                 
 ביתרת הון השותפות. מחזיקה מהון השותפות וגן שמואל  %49.9 - פרי אור מחזיקה ב 2
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   ק אבוקדו עם תאגיד גרותהסכם לשיוו .6.13.3

 ")גרותתאגיד אזורי לגידול ואריזות אבוקדו ("הסכם שיווק עם קשורה בקבוצה ה

, בהתאם לו משווקים הצדדים במשותף את כלל תוצרת האבוקדו 2011משת 

ההסכם מול גרות מתחדש באופן אוטומטי מדי שה, ולכל צד יש שברשותם בחו"ל. 

הואיל ומרבית  פר חודשים לפי תחילת העוה הבאה.מס זכות להודיע על ביטולו

האבוקדו שהקבוצה משווקת הו אבוקדו מתוצרתה של גרות, הסכם השיווק מהותי 

, והפסקת ההתקשרות מול גרות עלולה להשפיע מהותית לרעה על עבור הקבוצה

הקבוצה וגרות מצאים בשלב מתקדם של משא ומתן לחוזה ארוך  .הרווחיות בתחום

  וח שיעגן את הסכם השיווק לשותפות ארוכת טווח.טו

  בית אריזה לאבוקדו שכירת .6.13.4

צורך ל של המקרקעין וסככת בית האריזהסטדרטי  הסכם שכירותקשורה בהקבוצה 

   .2032לחודש אוגוסט בתוקף עד  יזרעאלבעמק בית אריזה לאבוקדו אריזת אבוקדו ב

  םהסכמי אריזה ושיווק פרי הדר מבתי אריזה חיצויי .6.13.5

ידה, בתחילת כל עוה חקלאית - על מת להגדיל את כמות פרי ההדר המשווקת על

פה) לשיווק פרי הדר - ולמשך אותה עוה, מתקשרת הקבוצה בהסכמים (בכתב ובעל

הארז בארבעה בתי אריזה חיצויים שאים בבעלותה, בתמורה הקבועה במחירון, 

  ה בלעדיות לקבוצה. שתה מזן לזן. ההסכם איו מקהמתעדכן מעת לעת והמ

התקשרה הקבוצה עם תאגיד אזורי מקבוצת גרות לגידול ואריזת פרי  2018בשת 

משווקת הקבוצה מפרי התאגיד.  75% - הדר, בהסכם לשיווק פרי ליצוא, בהיקף של כ

   אחוזים ממחיר המכירה. מספראת הפרי תמורת עמלה של 

  מ.קרי .6.13.6

השרון  בין פרי אור לבין אקספורט הדרי חתם הסכם שותפות ארוך טווח  2014בשת  

סך הכל שטח  בע"מ (מ.קרי) לעיבוד של שטחים חקלאיים השייכים לחברת יכין חקל.

  ואבוקדו. דום של הדרים 3,600  - המיזם כ

 גיאוגרפיים אזוריםכירת תוצרת חקלאית לפי מידע כספי לגבי מ .6.14

ראה  גיאוגרפיים אזורים כירת תוצרת חקלאית לפימידע כספי לגבי מלפירוט אודות 

  .המאוחדים לדוחות הכספיים (ב)30 - ו )1(א)(24ים באור

 בתחום החקלאות  דיון בגורמי סיכון .6.15

  :חשופה לגורמי הסיכון הבאיםהחקלאות בתחום  קבוצהפעילותה של ה
  
אקלים  תאי/יםשיויחשופים ל יהלקוחותומטעי ה קבוצהי מטע - טבעאקלים ו .6.15.1

, שהשלכותיהם )טפוותישו , בצורתשרב ,סופה ,ד, קרהבר( ולכוחות טבעקיצויים 

, ירידה בשיעור האריזה, פרדסיםאו הצפה של  ואיכותו ירידה בכמות הפרי :האפשריות

על מת להל ולטר סיכון זה הקבוצה  הפסד כספי, פגיעה במויטין ואיבוד לקוחות.

ת מעבר משימוש דואגת לטיפול מיוחד בזי מפתח, כגון כיסוי ברשתות מגן ומיישמ

מבטחת את כל המטעים  שפירים לשימוש במי קולחין מטוהרים. הקבוצה םבמי

ובביטוח  )סיכוי ברד, קרה וסופה(המכסה בביטוח זקי טבע , בבעלותה ובעיבודהש
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 ,המכסה זקי אקלים, שאים מכוסים בביטוח זקי טבע וזקי מזיקים( אסוות טבע

הממוצע ששווק בארבע העוות  ואהיבול המבוטח ה .)ואסוות טבע לעצים מחלות לפרי

אים מגדרים את מלוא אלה מבטחים רק את הפרי וביטוחים האחרוות לכל זן בפרד. 

   .מזקי/אסוות טבע לקבוצה הסיכון

בי  הם קבוצהשמעסיקה הפועלי הקטיף מרבית  - ואריזה תלות בכוח אדם לקטיף .6.15.2

. כולל עובדים זרים עותיים ודטים זריםוסט עובדים זרים ,תושבי השטחים ,מיעוטים

הטלת סגר על , , שחיקת עובדים, תגמול מוךקושי באיתור עובדיםסיכוים הם ה

קושי בגיוס קרי, עבודה עותית (וצמצום בהיקף המכסות של עובדים זרים השטחים, 

אלה הן לפרק זמן קצר). ההשפעות העיקריות האפשריות של סיכוים רבים עובדים 

האריזה, אי עמידה בביקוש, כשלים תפעוליים כתוצאה מכוח הקטיף וה בשיעור יריד

אדם בלתי מיומן, פגיעה בפעילות, הפסדים תפעוליים בשל תחלופת העובדים 

הקבוצה פועלת לשמירה על תמהיל  ,והכשרתם וכיו"ב. על מת למזער סיכוים אלה

 ), ערבים ישראליםדים זריםעוב(פועלים פלסטיאים, כולל של פועלים ממגזרים שוים 

  .ומשקיעה במיכון בבתי האריזה למעבר מגורם יצור אושי לגורם יצור הוי

שהתפרץ גיף הקורוה,  של וכחלק מהתוכית למיעת התפשטות -  הקורוה גיף .6.15.3

והוכרז על ידי ארגון הבריאות העולמי כמצב חירום בריאותי  2020בעולם בתחילת שת 

 זה ובכללצעדים,  של העל שור 2020 ץחודש מר מהלךאל בישרהורתה ממשלת עולמי, 

 גיף התפרצות בשל עבודה במקום העובדים מספר(הגבלת  חירום שעת תקות הותקו

השבתה כמעט מלאה של המשק הישראלי, ל שהובילו 2020 - "ףהתש), החדש הקורוה

על  רעהלהשפעה  להיות עלולה, לתופעות אלו חברהלהערכת ה. לתקופה לא ידועה

המשפיע על פעילות הקטיף , , ובכלל זה מחסור בכוח אדםמישורים במספר, הפעילות

הקבוצה הן בעוה הוכחית שהן בעוה הפרי הבאה, פגיעה בערוצי הובלת  והאריזה של

וכח מחסור בכוח אדם ועלייה בהוצאות,  לעיל 6.10.4.2כמפורט בסעיף לרבות , הפרי

, בוסף יישום מצד שיהאריזה וההובלה  מצד אחד ועלייה במחיריובחומרי הגלם 

, בארץ ובאירופה, מוביל לעלייה בהוצאות המיון, האריזה ההוראות המחמירות

 . והתפעול ללקוח הסופי

, לפרי בביקוש עלייה קיימת. קבוצהה הכסות על לטובה שהשפיעו גורמים ישם, מגד

. חלק מהגידול בביקושים ובע מהמודעות "לבחו בשווקים והן המקומי בשוק ןה

, שמצא בפרי ההדר, תורם לעמידות בריאותית טובה יותר לגיף Cשצריכת ויטמין 

   הקורוה. 

לדוח  2.1.2לפרטים וספים אודות השלכות גיף הקורוה על הקבוצה ראו סעיף 

  הדירקטוריון. 

רוה ישן, ועוד צפויות, להיות השלכות שליליות על תחומי לאירועי משבר גיף הקו

, על הכסותיה ותוצאותיה, אשר לא יתן בשלב זה לאמוד אותן הקבוצההפעילות של 

 .באופן ודאי ומלא

פוטציאל הזק של גיף הקורוה לצמיחה ולכלכלה העולמית ולפגיעה בזמיות כוח 

תלוי  החקלאית התוצרת ויצוא בשיוע לוגיסטיות ובעיות גלם חומריאדם, במחסור ב

 ידי על שתיקט במדייותבמידת המהירות והיכולת למגר את התפשטותו בעולם כולו, ו
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בשלב זה אין בידי החברה ו), היצוא מדיות(בפרט  אחרות ומדיות ישראל מדית

 קבוצהלהעריך את משך ועוצמת המשבר ואת מלוא השלכותיו על פעילות ה

  ותוצאותיה.

הקורוה,  גיף התפשטות המשך של האפשריות ההשלכותבדבר  החברהכות הער

 בחוק כהגדרתומהוות מידע צופה פי עתיד,  והשלכותיו לעצירתו שיקטו הצעדים

, המבוסס, בין היתר, על הערכות ואומדים של החברה כון לתאריך הדוח, ערך יירות

ושא זה ועל המשרד  והוראותחיות המתבססים על פרסומים בארץ ובעולם ב

בשליטת  ואיה וודאית ואי והתממשות ואשרובעולם,  בארץהרשויות הרלווטיות, 

. הערכות אלה עשויות שלא להתממש או להתממש באופן שוה מהותית, בין הקבוצה

של הרשויות  ובהוראותהיתר ככל שיחולו שיויים בהתפשטות הגיף ובהחיות 

 .הרלווטיות בארץ ובעולם

בארץ, במלי היעד ו/או  במליםוהשבתות  לשביתותחשופה  קבוצהה - ת הפריהובל .6.15.4

, חרם לעיל) 6.15.3(ראה לעיין זה גם סעיף  במלי השטעון, סגירת מלים בחו"ל

מלימסחרי, כשל באה והובלת הסחורה בעיכוב .יה, תקלות בציוד המשמש להטע 

להשפיע  ועלוללקוחות המערער את מערכות היחסים עם  ,צרתאת התוהמשלוח מסכן 

הקבוצה מתקשרת  על מת לטר את הסיכון .קבוצהעל התוצאות העסקיות של הלרעה 

 מבטחת את הסחורה בביטוח ימיו עם מספר גדול של מובילים ימיים ליעדים שוים

  .)לעיל 6.10.4.2סעיף  הרא(

הואיל והמים הם חומר הגלם העיקרי בו  - השפירים מחסור במים ומחירי המים .6.15.5

, הקטת מכסות מים ה שלאו אספק הצריכהטלת הגבלות על משתמשת הקבוצה, 

וצאות הייצור על המהותית לרעה להשפיע  עלולים וכן עליית מחירים קיצוית המים

   לעיל. 6.1.1.3עיף סגם ראה  העסקיות. יהתוצאותשל הקבוצה ועל 

ם מזיקי הסגר המתגלים בשווקי היעד עלולים למוע את היצוא לאות –מזיקי הסגר .6.15.6

ו/או  )חסם לתקופה שאיה ידועההילהיצוא עלול השווקים (כאשר בחלק מהשווקים 

  .רוב על ייצוא הפרי, אשר מקשים ללהכתבת פרוטוקולי טיפול בפרי ייעודיים

באמצעות  מוחזר מטעחלק מהמימון היתן כהון חוזר לעיבוד ה - בטחוות מלקוחות .6.15.7

ישה חשיפה . קבוצהה ידי- על שווקהמ ,מטעיבול הל כספים המתקבלים בתמורה

 ואילקוחות המפח הביטחוות בוסף,  שפדיון הפרי לא יכסה את ההוצאות. במקרה

ובפרט  ,לחלק מהלקוחות .בתאי אשראי לקוה את כל ערך הפרי המסופק המכס

אין  ,)ממחזור המכירות 8% - המהווים כה"קטים" (מזרח אירופה רוסיה וללקוחות 

הקבוצה מבצעת  ,אובדן הכסותסיכון לכלל ביטוח אשראי. על מת למזער את ה

דורשת תשלום מלא/חלקי מראש ובדיקות רקע על הלקוחות בטרם תחילת העבודה 

  ורה.עבור הסח

עלולה להשפיע  "Jaffa, ובפרט במותג "של הקבוצהפגיעה במותגים  - פגיעה במותגים .6.15.8

  לעיל. 6.9 סעיףלעיין זה  ראהבשווקים. הקבוצה  מיצובה של באופן שלילי על 

, במגבלות חשופה לשיויים אפשריים בהיתרים, בתקים קבוצהה -  פיקוח והיתרים .6.15.9
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  לעיל. 6.12ובפיקוח הממשלתי המפורטים בסעיף 

, בכלל לסביבה המאקרו כלכליתמוטת ייצוא, כקבוצה  -  כלכלית- קרואמהסביבה ה .6.15.10

על תוצאות הפעילות של הקבוצה. רבה ולשיויים בשער החליפין בפרט, יש השפעה 

ה בשערים מוכים של מטבעות הייצוא: יורו, פאוד, דולר , התאפייתקופת הדוח

ורובל. היחלשות המטבעות הזרים שלעיל השפיעה לרעה על הביקוש ועל המחיר שיתן 

לגבות במדיות אירופה, ארה"ב ורוסיה. בוסף, המצב הכלכלי השורר ברוסיה הקשה 

לו השלכה גם על  על הייצוא בתמורה הולמת מהשוק הרוסי, בחלק מהמוצרים, וכן יש

עודף היצע בשוק המקומי שלווה ברמת מחירים מוכה בעיקר של זי הקליפים, שבעבר 

יש גידול ברשתות המזון כון למועד הדוח הקורוה, גיף עקב התפרצות . יוצאו לרוסיה

קיימת  ,בוסף. , מאידךהסיטואיים והמוסדיים םוקיטון בשווקי ,מחד ,הקמעויות

קיים  חברהלהערכת ה בביקוש המקשה על אספקה סדירה ועקבית.תודתיות גדולה 

סיכון שכתוצאה מהאטה בכלכלה העולמית וארצות היעד, הביקוש לחלק ממוצרי 

  הקבוצה ירד.

   .לדוח הדירקטוריון 2.1.2לעיל וסעיף  6.15.3 פיםסעילפרטים וספים ראה 

צב הפוליטי של ישראל ומעמדה בעולם משפיע על מה -  פוליטיבטחוי וההמצב ה .6.15.11

מכירות הקבוצה בחו"ל, ובאירופה בפרט. כך למשל, בתקופת הדוח התמודדה הקבוצה 

לא אחת עם הפגות הקוראות להחרים את מוצרי הקבוצה בשל העובדה כי הם 

יע לרעה על פחרם צרכי על מוצרי הקבוצה בהיקף רחב, יכול להש מיוצרים בארץ.

   לדוח הדירקטוריון. 2.1.4 זה סעיףראה לעיין  תיה הכספיות.תוצאו

בשים האחרוות, רשמה עלייה דרמטית במספר ובאיכות תקיפות  -  סיכוי סייבר .6.15.12

הסייבר, המבוצעות לרוב על ידי גורמי טרור וגופים ארכיסטיים. איומי הסייבר ועדו 

פועלת הקבוצה פוליטיים. להשגת רווחים או יתרוות כלכליים ממיעים צבאיים או 

. ולכן חשופה לסיכוי סייבר השוטפת עם מספר רב של מערכות מחשב לביצוע פעילותה

לאריזה ועד מהגידול החל מערכות המחשב הין חלק איטגרלי בשרשרת היצור, 

לגרום עלולה מכל סיבה שהיא  ופגיעה במערכות כאמור ושיווק. פעילות סייבר

החברה בוחת  עד להסדרה. ,הקבוצה השוטף של ולתפעב יםשובילשלעיכובים ו

בוחת את מפי סיכוים אלו,  קבוצהה ומעדכת מעת לעת את מדייות ההגה של

 יםומטמיעה פתרוות טכולוגיים שואפקטיביות ההגה על מערכות המחשוב 

במערכות המחשוב שלה, על מת לצמצם את הפגיעה האפשרית בחברה כתוצאה 

ים אלו. יובהר, כי לא יתן למוע באופן מוחלט התרחשותן של מהתממשות סיכו

מתקפות סייבר, וכן לא יתן להתגון באופן מלא מפי הזקים העשויים להיגרם 

  כתוצאה ממתקפות כאמור.

 מידעהאבטחת סיכוים פימי בתחום סקר בעקבות החברה פעלה  בתקופת הדוח 

המחשב ובוצעו פעולות  תובמערכ ותפרצבו אותרו  ,2018שבוצע בדצמבר  והסייבר

ובכלל כך  ,ממצאי הסקרהחברה מיישמת את את הפרצות.  ולמגר על מת לסגורשוות 

על מת למגר את סיכוי  מבוצעות פעולות בקרה לשיפור אבטחת המידע בארגון

  הסייבר להם היא חשופה.  

ר ברובו ח אדם המשתכוכ עתירת אהפעילות החקלאית הי -  המיימום העלאת שכר .6.15.13
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בעקבותיה עלייה בתשומות השכר  גררהשכר מיימום. העלאת שכר המיימום ב

על  שפיעהשדבר  ,והן ברמת בית האריזה מטעבוד ביהן ברמת הוצאות הע ,קבוצהב

   .קבוצהרווחיות ה

 אי די בי חברה לפתוח בע"מ בדוחותיה הכספיים של -  חדלות פירעון של בעל השליטה .6.15.14

כללה הערת  ,2019בדצמבר  31ליטה בעקיפין בחברה, ליום "), בעלת השאי די בי("

, ככל ומצבה 2019עסק חי. כפי שצייה דסק"ש במסגרת הדוח התקופתי שלה לשת 

הפיסי של אי די בי יביא למימוש השעבוד על מיות דסק"ש, הדבר עשוי להקים 

ירעון ידה זכות להעמדה לפ- לתאגידים מלווים של דסק"ש והחברות המוחזקות על

אשראי. בהקשר זה ההסכמי חלק ממיידי של אשראי, בהתאם להוראות הקבועות ב

יצוין, כי לחברה הסכמי מימון הכוללים תיית שיוי שליטה, באופן שאם במועד 

כלשהו לחברה יהיה בעל שליטה שאיו דסק"ש ו/או אי די בי או גוף קשור אליהן, 

להלן. למצבה של אי די בי, ובכלל זה לאמור  14.2.1בסעיף  מפורטהדבר יהווה הפרה, כ

לעיל, עלולה להיות השפעה לרעה על מצבה של דסק"ש, על עסקיה ועל יחסיה של 

עם זאת,  עם תאגידים מלווים שלהן. , בייהן החברה,דסק"ש וחברות מוחזקות שלה

לא יתן בשלב זה גורם סיכון משמעותי, אך כון למועד זה, החברה לא רואה בכך 

  להעריך האם ואיך מצבה של אי די בי ישפיע על החברה. 

  
   להלן תובא הערכת הקבוצה בדבר דירוג גורמי הסיכון המפורטים לעיל:

 
  

 
 

 

 
  

  
  

  
 

  

 

 

   חום הכסים המיביםת .7

  יםבהכסים המי מידע כללי על תחום .7.1

  רקע כללי .7.1.1

שו בעבר את פעילות כסים תפעוליים אשר שימהם  קבוצהשל ההכסים המיבים 

 פחות מאחוז אחדהכסות הקבוצה מפעילות הדל"ן המיב היוו  . בשת הדוח,הקבוצה

   .ברמת הקבוצה פעילות הדל"ן המיב איה מהותיתכך ש ,מסך הכסות הקבוצה

השפעה   השפעה גדולה  
  ביוית

  השפעה קטה

      X שיויים בשער המט"ח סיכוי מקרו
    X  המצב הפוליטי  
    X  סייברסיכוי  
   X וירוס הקורוה  
  
  
  

  סיכוים עפיים

       Xזקי טבע
     X מזיקים בחקלאות

      X תלות בכוח אדם לקטיף
      X הובלת הפרי

    X   תחרות עם ספקים אחרים
     X מחסור במים

    X   מחירי המים השפירים
היקפי ייצוא של המדיות השוות

  המתחרות בפרי הישראלי
X     

     X העלאת שכר המיימום  
סיכוים מיוחדים

  לחברה
  X     מפרדסיםבטחוות

   X   בטחוות מקוי פרי
 X    חדלות פירעון של בעל השליטה
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   אזורים גיאוגרפיים בהם מתבצעת הפעילות .7.1.2

להלן,  7.1.4עם השלמת מכירת הכס במועצה האזורית בגדרות, כמפורט בסעיף 

 המצא, צריפין אריזה בית: להשקעה ן"כדל להפעי בלבד כס אחדותר קבוצה ל

  .שדות דן (עמק לוד לשעבר) האזורית המועצה באזור

  ושיויים שחלו בומבה תחום הפעילות  .7.1.3

פעת הש ,מהשטחים מושכרים לשימוש עצמי 90% - מועטה וכמאחר וכמות השוכרים 

   ת.ישיויים כלכליים במשק על תחום הפעילות מועטה עד אפס

 שיויים בהיקף הפעילות בתחום וברווחיותו  .7.1.4

הצעות, למכירת מלוא זכויותיה  , ביצעה הליך של הזמה להציעפרי אור תחבר

דום ביעוד  38.727בשטח כולל של  במקרקעין המצויים במועצה האזורית גדרות,

 .)" בהתאמהההליך" - " והכס"(בסעיף זה: מ"ר  10,400טח הכולל מבה בש תעסוקה

ים  לאחר ישיבת התמחרות בקשר עם מכירת הכס, חברת גב 2019בספטמבר  12ביום 

הה בעלת עיין בה, השליטה בחברה, בעלת דאז , כסים וביןלקרקעות בע"מ, אשר 

ספת מע"מ כחוק מיליון ש"ח בתו 107 - כ הוכרזה כזוכה בהליך, בתמורה לסך כולל של

על ידי ועדת  2019בספטמבר  22. העסקה אושרה ביום )"התמורה"(בסעיף זה: 

על ידי אסיפת בעלי המיות  2019 באוקטובר 29הביקורת ודירקטוריון החברה וביום 

התקבלה מלוא התמורה בגין  2019בובמבר  18בעל שליטה. ביום  תשל החברה, כעסק

המכירה רשמה  בגין עסקת הועברה לידי הקוה. הפיזית והמשפטית העסקה והבעלות

ואחרות הרווח  כוי הוצאות עסקהיאלפי ש''ח וב 27,159עליית ערך לפי מס בסך 

לפרטים וספים, לרבות ימוקי ועדת  אלפי ש"ח. 26,916 הסתכם בסך ברוטו שרשם

ראה דוח זימון אסיפה כללית שפרסמה  הביקורת והדירקטוריון לאישור העסקה,

, המובא על דרך )2019-01-098404מספר   אסמכתא( 2019בספטמבר  23חברה ביום ה

   ההפיה.

  הכסים המיבים גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום פעילות .7.1.5

   הם: גורמי ההצלחה הקריטיים לפעילות בתחום הכסים המיבים

  .דלםווג ם השטחיםמיקו  )א(

  .יםגבוה ופיסימיצוב עסקי איתות פיסית של הקבוצה ו  )ב(

שוכרים לטווח ארוך ברמות מחירים וקיומם של שוכרים אסטרטגיים   )ג(

  .המבטיחה רווחיות לאורך זמן

התמודדות עם השחיקה במוסר התשלומים באמצעות הידוק הגבייה,   )ד(

  הפעלת אמצעי אכיפה.ו קיצור זמן התגובה

  סוגי כסים מיבים .7.1.6

 בוצההקבחכירת /בבעלותהכסים המיבים של הקבוצה הם בתי אריזה  .7.1.6.1

ברובם ר ש), א2019בדצמבר  )31כון ליום מ"ר  44,500- כבשטח כולל של 

, למעט בית האריזה בצריפין המושכר משמשים את פעילות הקבוצה) 90%(
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כון למועד הדוח, שיעור התפוסה ו 2019החל מחודש מרץ לצדדים שלישיים. 

בלבד  20% - של כהה בתפוסה לצד שלישי להשכרה  ריפין,צב ת האריזהיבב

  .היתן להשכרה מכלל השטח

  סככות אריזה ואחסה שטחים המושכרים לשימושי  .7.1.6.2

הכוללים מבים בעלי חלל גדול, מתחמי קרקע גדולים אלה מאופייים ב כסים

ריחוק ודמי שכירות מוכים יחסית  ,חצרות שירות ושטח תפעולי גדול

  ממרכזים אורביים.

מ"ר,  129,000 - בשטח כולל של כ מגרשים,חמישה על מצויים שטחי הסככות 

מ"ר. השטחים  51,500 - אשר עליהם בויים סככות ומבים בשטח כולל של כ

 .גליל העליוןהואשקלון חדרה, תיה, צריפין,  :פרוסים באזורים שוים בארץ

 40,300 - כ ,לצדדים שלישיים הושכרומ"ר  4,200 - כמתוך כלל שטחי הסככות, 

של  מ"ר בשימוש עצמי 7,000 - וכ בתאי שוקמת"י) תאגיד בת (למ"ר מושכרים 

    .קבוצהה

  ושוות אתרים סלולרייםלהמושכרים שטחים  .7.1.6.3

משכירה שטחים שוים בהיקפים לא מהותיים לשימושים שוים, הקבוצה 

  לרבות מספר אתרים להעמדת מתקים ואטות סלולריות. 

  תמהיל שוכרים .7.1.7

  צומצם ואיו משתה לעיתים קרובות. מ קבוצהשוכרים את כסי המגוון הלקוחות ה

   ת האריזה בצריפין.יבבלקוח אחד לחצרים כון למועד הדוח, לקבוצה 

  בתחום הכסים המיבים תחרות .7.2

 תח השוק של חברה, ולהערכת העף רווי מתחרים ואתחום הכסים המיבים בישראל ה

בעלי אופי תחרותי, ה סובה התחרות סביב מספר פרמטרים זבתחום . זיחבתחום  קבוצהה

מיקומם הגיאוגרפי של השטחים ורמת הביקוש  :העיקריים שבהםה החברלהערכת כש

לשטחי השכרה באותו אזור, גובה דמי השכירות ועלויות היהול והתחזוקה, איכות שטחי 

   ההשכרה ורמת השירותים הלווים וכן המויטין של המשכיר.

  כסים המיביםופיקוח על פעילות הקבוצה בתחום ה מגבלות .7.3

לפי התוכית  על השימושים שעושים השוכרים בכסים להיות תואמים לייעוד הקרקע

דרש לקבל  ,בוסף, במקרה שדרשות ביצוע עבודות ביוי בכסיםהתקפה החלה עליה. 

 . בהתאם לדיי התכון והביה הרלווטיים היתרים ואישורים

  להלן.  16ל הקבוצה בכללותה, ראה סעיף לפירוט בדבר פיקוח ומגבלות וספים החלים ע

  בתחום הכסים המיבים דיון בגורמי סיכון .7.4

כלכלית, - קרואמגמות, אירועים והתפתחויות בסביבה המ -  כלכלית- קרואסביבה מ .7.4.1

הקבוצה  חיותעשויים להשפיע על רוו ,ובפרט המצב הביטחוי בארץ ומיתון בשווקים

  ., אולם בצורה שאיה מהותיתבתחום

 7.1.6כמפורט בסעיף המאפייים של שטחי הסככות והאחסה  -  ביקוש קשיח לכסים .7.4.2
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מביאים לכך ששוק השוכרים הפוטציאליים מצומצם יחסית וישו קושי למצוא לעיל, 

במקרה של הפסקת הסכמי שכירות של כי כך, קיים סיכון שוכרים לכסים פויים. לפי

הביקוש  .לא יימצא שוכר חלופי בטווח הזמן המיידי ,מכל סיבה שהיא ,כסים אלו

הקשיח לכסים אלה משפיע גם על יכולת הקבוצה להל משא ומתן על תאי השכירות 

   .לכס ולמקסם את התשואה בגיו

  
  :גורמי הסיכון המפורטים לעיל רוגבדבר די חברהלהלן תובא הערכת ה

  

  
  

  

 

  

 דל"ן השקעה תמצית התוצאות .7.5

        פרמטר
  31.12.2019  31.12.2018  31.12.2017  

ות הפעילות סך הכס
  (מאוחד)

3,167  5,138  6,030  

רווחים/הפסדים 
  משערוכים (מאוחד)

27,159  17,441  11,373  

  17,403  22,579  30,326  רווחי הפעילות (מאוחד)
NOI ) כסים זהיםמSame 

Property NOI( (מאוחד)  

     -  

NOI ) כסים זהיםמSame 
Property NOI(  חלק)

 התאגיד)

     -  

  4,683  3,926  2,389  (מאוחד) NOIסה"כ 

        (חלק התאגיד) NOIסה"כ 
  

  פילוח ברמת הפעילות בכללותה .7.6

  משקפים גם את חלק התאגיד.וכל התוים בסעיף זה להלן מובאים במאוחד 

   פילוח שטחי דל"ן מיב לפי אזורים ושימושים .7.6.1

לל של לחברה בית אריזה בצריפין, המיועד לתעשייה (אחסה) בשטח כו 2019בדצמבר  31ליום 

  מ"ר, המהווה את כס הדל"ן המיב היחידי של הקבוצה. 4,150

    8201.31.12ליום 

 תעשיהשימושים
  )אחסה( 

אחוז מסך כל  סה"כ
  שטח הכסים

   במ"ר  אזורים
  71.49%  10,404  10,404  גדרות
  28.51%  4,150  4,150  צריפין
  100%  14,554  14,554  סה"כ

  אחוז מסך 
  שטח הכסים

  
100%  

  
100%  

  

  

  השפעה קטה  שפעה ביויתה  השפעה גדולה  
  X    מצב בטחוי סיכוי מקרו

  X      מיתון כלכלי במשק סיכוים עפיים

ביקוש מוך של שטחי סככות

  ואחסה

   X  
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 דל"ן מיב לפי אזורים ושימושיםהוגן פילוח שווי  .7.6.2

   31.12.2019ליום 

  תעשיה  שימושים
  (אחסה)

  סה"כ
  (באלפי ש''ח)

  אחוז מסך כל
  שווי הכסים 

   אלפי ש''ח אזורים

        
  צריפין

  
12,800  12,800  100%  

  סה"כ
  (אלפי ש''ח)

12,800  12,800  100%  

  אחוז מסך
  שווי הכסים

100%  100%    

  

  

   31.12.2018ליום 

 תעשיה שימושים
  )אחסה(

 סה"כ
  (באלפי ש''ח)

  אחוז מסך כל
  שווי הכסים 

    אלפי ש''ח  אזורים

  86.25%  80,300  80,300  גדרות
  13.75%  12,800  12,800  צריפין

  סה"כ
  (אלפי ש''ח)

93,100  93,100  100%  

  אחוז מסך
  שווי הכסים

100%  100%    

  
7.6.3. NOI ושיםלפי אזורים ושימ 

 
   2019שת 

 תעשיה שימושים
  (אחסה)

 סה"כ
  (באלפי ש''ח)

   

  אחוז מסך 
NOI כסיםשל ה  

   אלפי ש''ח  אזורים

  89.03%  2,342  2,342  )1גדרות  (

  )2צריפין  (
  

47  47  1.97%  

  סה"כ
  (אלפי ש''ח)

2,389  2,389100%  

  אחוז מסך
NOI כסיםשל ה  

100%  100%    

 אלפי  ש''ח. 120ג בסך לאחר הפרשה לדמי שימוש חור )1(

 אלפי ש'ח. 779לאחר הפרשה לדמי שימוש חורג בסך  )2(

 

  2018שת 
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  תעשיה  שימושים
  )(אחסה

  סה"כ
  (באלפי ש''ח)

  אחוז מסך 
NOI כסיםשל ה  

    אלפי ש''ח    אזורים

  61.95%  2,432  2,432  גדרות  
  28.96%  1,137  1,137  צריפין 

  9.09%  357  357  אבן יהודה
  סה"כ

  ''ח)(אלפי ש
3,926  3,926  100%  

  אחוז מסך
NOI כסיםשל ה  

100%  100%    

  2017שת 

  תעשיה  שימושים
  (אחסה)

  סה"כ
  (באלפי ש''ח)

   

  אחוז מסך 
NOI כסיםשל ה  

 אלפי ש''ח  אזורים

  51.25%  2,400  2,400  גדרות 
  22.23%  1,041  1,041  צריפין  

  26.52%  1,242  1,242  אבן יהודה
  סה"כ

  (אלפי ש''ח)
4,683  4,683  100%  

  אחוז מסך
NOI כסיםשל ה  

100%  100%    

  
 פילוח רווחי שערוך לפי אזורים ושימושים .7.6.4

כס היחיד המוגדר ערך הב לא היה שיוילפיה  ,הערכת שווי ההתבצע 2019בשת 

   .המוחזק ע"י החברהדל"ן להשקעה כ

  8201שת 

 תעשיה שימושים
  )אחסה(

 סה"כ
  (באלפי ש''ח)

  אחוז מסך
  ווחי או הפסדי השערוךר

    אלפי ש"ח  אזורים

  100%  17,441  17,441  גדרות

  סה"כ
  (באלפי ש''ח)

17,441  17,441100%  

  אחוז מסך כל
  רווחי השערוך

100%  100%    

  
  

  7201שת 

 תעשיה שימושים
  (אחסה)

 סה"כ
  (באלפי ש''ח)

  אחוז מסך
  רווחי או הפסדי השערוך

   אלפי ש"ח אזורים
  62.55%  7,114  7,114  גדרות

  37.45%  4,259  4,259  אבן יהודה
  סה"כ

  (באלפי ש''ח)
11,373  11,373100%  

  אחוז מסך כל
  רווחי השערוך

100%  100%    
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 ש"חב שה בפועלדמי שכירות ממוצעים למ"ר לפילוח  .7.6.5

  
  
  
  
  
  
 

  לפי אזורים ושימושים שיעורי תפוסה ממוצעיםפילוח  .7.6.6

  )אחסהתעשיה (   שימושים
  באחוזים  

  ליום  אזורים
31.12.2019  

  לשת
2019  

  לשת
2018  

        
  100%  100%  100%  צריפין

  
  מיבים לפי אזורים ושימושים כסיםמספר פילוח  .7.6.7

  )אחסהתעשיה ( שימושים
 שסתיימה ביוםלשה  
  2018 לשת  

  
  2019 לשת

   
  1  1  צריפין
  1  1  סה"כ

לפי אזורים  2019.31.12יום לפי שווי בבפועל פילוח שיעורי תשואה ממוצעים  .7.6.8

   ושימושים

 )אחסהתעשיה ( שימושים
  לשה שסתיימה  
  באחוזים  

  31.12.2019  31.12.2018  אזורים
  -   3.02  גדרות
  0.37  8.88  צריפין

  
  

 סות צפויות בגין חוזי שכירות חתומיםהכ .7.6.9

, 2019ה בצריפין בחודש מרץ זהארי תכון למועד הדוח, ועם פיוי הכס בבי

, למעט חוזה להשכרת עם צדדים שלישיים אין חוזי שכירות חתומים לקבוצה

  .החצרים באזור בית האריזה בצריפין, בסכומים שאים מהותיים

  
  
  
  
  
  
 

  )אחסהתעשיה ( שימושים
  לשה שסתיימה ביום  

  31.12.2019  31.12.2018  אזורים

  249  280  גדרות
  138  430  צריפין
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  מכירת כסים (מצרפי) לפי אזורים .7.6.10

  תקופה  משתים  אזור
(שה שסתיימה 

ביום 
31.12.2019(  

  תקופה 
(שה 

שסתיימה 
ביום 

31.12.2018(  

  תקופה 
(שה 

שסתיימה 
ביום 

31.12.2017(  
אבן 

  יהודה 
כסים 
  שמכרו

  -   1  -   מספר כסים שמכרו בשה
תמורה ממימוש כסים שמכרו 

בשה (מאוחד) ׁ◌(במטבע 
  המסחרי)

  
 -  

  
41,659  

  
 -  

שטח כסים שמכרו בשה 
(מאוחד) (באלפי מטרים 

  רבועים)

  
 -  

  
6.65  

  
 -  

NOI  מכרוכסים ש של
  (מאוחד)

  (במטבע המסחרי)

  
 -  

  
357  

  
 -  

רווח שרשם בשל מימוש 
  הכסים

(מאוחד) (באלפי שקלים 
  חדשים)

  
 -  

  
 -  

  
 -  

כסים   גדרות 
  שמכרו

      1  מספר כסים שמכרו בשה
ם שמכרו תמורה ממימוש כסי

בשה (מאוחד) ׁ◌(במטבע 
  המסחרי)

107,459      

שטח כסים שמכרו בשה 
(מאוחד) (באלפי מטרים 

  רבועים)

10,400      

NOI  מכרוכסים ש של
  (מאוחד)

  (במטבע המסחרי)

2,342     

רווח שרשם בשל מימוש 
  הכסים

(מאוחד) (באלפי שקלים 
  חדשים)

 -      

  
  
  

  שקעה (מצרפי), לפי אזוריםקרקעות שסווגו כדל"ן לה .7.6.1

  
  תקופה (שה שסתיימה ביום)  משתים א ז ו ר  

      2019.31.12  
  (תום שת הדיווח)

8201.31.12  
  (תום שת הדיווח)

  
  

הסכום שבו מוצגות הקרקעות בדוחות 
הכספיים בתום השה (מאוחד) (במטבע 

  המסחרי

  
0  

  
26,080  

י סך הכל שטח הקרקעות בתום השה (באלפ  גדרות
  13,700  0  מטרים רבועים)

סך הכל זכויות ביה בקרקעות, לפי   
תכיות מאושרות, לפי שימושים 

  (באלפי מטרים רבועים)

  תעשיה
0  

  
10,275  

  

  תחום בתי הקירור .8

  בתי הקירורכללי על תחום  מידע .8.1

  ושיויים החלים בובתי הקירור מבה תחום פעילות  .8.1.1

וקירור  בציוןשירותי קירור  קבוצהה מספקת ,בתי הקירור במסגרת פעילותה בתחום
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בגליל  אתרים הממוקמיםב יתים. שירותי הקירור ")הקירור שירותי) ("- c˚18עמוק (

מתחם בשחק,  קירור ,עמק יזרעאל ,)אשדודחירון ( עתלית,גבעת ברר, ב העליון,

 ותיבות תיה ,אשקלון האריזהבבתי ו צריפין קירור ראם, -  מועצה אזורית מגידו

(מתוכם  מ"ר 32,100 - כ בארץ עומד על הכולל שטח בתי הקירור .")בתי הקירור"(

 31ליום כון ו ,קוב 246,000 - כ ובפח של מ"ר בלבד) 16,500 - כ הקבוצהבבעלות 

 קרובמצאים בתפוסה  בתי הקירורמרבית הזמן, ב ,ולמועד הדוח 2019בדצמבר 

  .90%-85%- של כ מלאהל

   .גם שירותי שיוע צהקבומספקת ה ,כשירות ילווה

המשמש לאחסון  ,מ"ר 7,000 - בית קירור בצרפת בגודל של כ קבוצהבבעלות ה בוסף,

   לקראת שיווקה. קבוצההתוצרת 

משלב קבלת החל  ,הים שירותים מלאים הקבוצההיתים ללקוחות  שירותי הקירור

 סן הקירורועד לשלב הוצאתה ממח , מעקב וויסות טמפרטורה, שיוע, פריקה הסחורה

  .והעמסתה למשלוח

פריצה,  ,שריפה, צד ג' וחמבטחת את מכלול סיכויה בביטוחים רבים כביט הקבוצה

  וכו'. ביטוח סחורה בקירור

 ומוצרים מיצים ,ירקות מוצרי חלב, ,משמש בעיקר לפירות .בציוןהקירור  .8.1.1.1

שירותי הקירור יתים לפרי הארז והמשווק חלק מ. הדורשים קירור וציון

מובטח שיעור תפוסה גבוה של פחי הקירור , ובכך חברות הקבוצה ידי- על

 ,לעיל) 6.7 סעיףראה העותיות בתחום פרי ההדר ( וכחחודשי השה. מבחלק 

פירות בעיקר למגדלי ו ללקוחות חיצויים, שירותי קירור גםקבוצה מעיקה ה

 משכירההקבוצה תרכיזים. ו, ייות כגון מוצרי חלב וצרים מצויםמלו וירקות

  .שטחי הקירור ללקוחות קבועים לטווח ארוךמ חלק

 ,םזיירכת :גוןמשמש בעיקר למוצרים קפואים כ .)- c˚18  הקירור העמוק ( .8.1.1.2

ספקית  קבוצהה שלהיותה . וגלידהדגים  ,בשר ,ירקות קפואים ,בצקיםמיצים, 

מסייע לה לשווק לתעשיות אלו פחי קירור  י ההדרפר תעשייתבפרי גדולה 

  מיצים.ו םלאחסון רכזי

 וברווחיותובתי הקירור יויים בהיקף הפעילות בתחום ש .8.1.2

 קבוצהמכלל הכסות ה 5.9% - כההכסות בתחום בתי הקירור  היוובתקופת הדוח 

 (הכוללים הכסות בין ש"ח ימיליו 75.5והסתכמו לכדי  אשתקד) 5.4% - (לעומת כ

 ,ש''ח ןמיליו 32 - ו( אשתקד ש''ח יליוימ 72לעומת , מיליון ש"ח) 33מגזריות בסך 

יבוא מוגבר היא הסיבה העיקרית לגידול בהיקף הפעילות בתחום ורווחיותו  .בהתאמה)

 במהלך .ויצול מרבי של חדרי הקירור בחורף, עם הגידול ביבוא וטרי של בשר קפוא

ם וספים במתחם יתכליתי- חדרי קירור דו שלושההוקצה שטח להקמת  2018 שת

 .2019פברואר חודש מראשית  מתופעלים , אשרמ"ר 883ספריה (צריפין) שטחם 

קירור שחק (ע. יזרעאל) שהשבית ים בחדרארבעה בוצע שיפוץ של  2019במהלך קיץ 

  .חודשים ארבעהלכאת השימוש בהם 
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 בהם גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום הפעילות והשיויים החלים .8.1.3

על מת לשמור על מעמדה של הקבוצה בתחום ולשמור על רווחיותה, הקבוצה פועלת 

  במספר מישורים:

   .ומיקומם יצול מיטבי של חדרי הקירור  )א(

השיעור של שטחי הקירור המושכרים ללקוחות חיצויים על פי  תגדלה  )ב(

  .קבוצהשטחי הקירור המשמשים את ה

   .ף את העלויות הוספותשישקכך  ,הסכמים בצד הכספימערך שיפור   )ג(

קשרים עם לקוחות קבועים, תוך מתן שירות מיטבי של שמירה וחיזוק   )ד(

 .זמיות מרביתאספקה ומשלוח של סחורה בצורה מהירה וב :ללקוחות

  בתי הקירור העיקריים של תחוםוהיציאה הכיסה  חסמי .8.1.4

 םקיימיאין חסמי כיסה פורמאליים, אולם  בתי הקירור בתחום החברלהערכת ה

, כגון, הון עצמי ויכולת פיסית, שטחי קירור במקומות חסמים בלתי פורמאליים

יטיןויכולת תפעולית. ידע ,גישים ומרכזיים וכן מו  

  מבה התחרות בתחום בתי הקירור ושיויים החלים בו .8.1.5

  להלן. 8.4לפירוט בעיין מבה התחרות בתחום בתי הקירור ראה סעיף 

 פילוח הכסות מוצרים ושירותים .8.2

 - בשרים ודגים, 25% - הדריםבתי הקירור של הקבוצה היו: בהמוצרים שאוחסו  2019בשת 

מהכסות הקבוצה בתחום  25% - כ. 14% - ושוות 4% - תפוחי אדמה, 17% - רכזים, 40%

ת בהכסו רןמקו 75% - מקירור תוצרת חקלאות והיתרה כמגזרית - ביןבהכסה  ןמקור

  מלקוחות חיצויים. 

  בתחום בתי הקירור לקוחות .8.3

תאים  , הכולליםמתקשרת בהסכמים עם לקוחות חיצויים למתן שירותי קירור קבוצהה

 110 - קבוצה יחסים מתמשכים עם כלתמורה, שיוע ואחסון.  ,מסחריים, תקופת ההסכם

  אין לה תלות בלקוח בודד.ולקוחות, 

מהם מהוות  קבוצהשהכסות הבתחום בתי הקירור ות לקוח קבוצהבתקופת הדוח לא היו ל

הכסות בתחום בתי הקירור . עם זאת, הכספייםאו יותר מסך הכסותיה בדוחות  10%

מסך ההכסות השתיות של  25% - כ הובעים מהפעילות החקלאית של הקבוצה מהווים

ך הכסות סמ 17% - קבוצה בתחום) וספקי המיצים והרכזים הגדולים (שתוצרתם מהווה כה

 ), מהווים לקוחות גדולים וחשובים של הקבוצה בתחוםזה קבוצה בתחוםההשתיות של 

  בתי הקירור והקבוצה שואפת לקיים עמם הסכמים ארוכי טווח. 

   בתחום בתי הקירור תחרות .8.4

 חדשות לבקרים מוקמיםבתי קירור חדשים ו ערה בתחום בתי הקירור התחרות .8.4.1

מחזיקים בוים וה ,ומגדלים , גופים עסקייםקיבוציםי בעיקר על יד, ובהיקפים יכרים

עם זאת, החברה . גדולים מכדי צרכיהם להשכרה לחיצויים שלעיתים בתי קירור

כגון  ,עדיין החברות הגדולות הם שלה בתחום םהעיקרי הגדולים יםהמתחרי כמעריכה 
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 ולוןפרי בח- קירור קר ,לשעבר מקבוצת פישמן ,הבעלים החדשים של בתי הקירור

 קירור גליל כגון: , קטים יותר,מתחרים וספיםגם אולם קיימים ו ,מפעלי מילואותו

בתי קירור הפזורים  רבות של ועוד עשרות מגדלור, לוגוסטימן, קירור (קרית שמוה)

 . בכל רחבי הארץ

בתי הקירור  פיזור את מסה למצותה קבוצה בתחום, על מת להתמודד עם התחרות .8.4.2

משקיעה בשיפוץ והרחבת  ;טוב ללקוחות המפוזרים בכל רחבי הארץ מעהת תול ,שלה

שעות עבודה שאין ומקיף הכולל מעיקה ללקוחות שירות מיטבי בתי הקירור; 

ומסה  ;סבלות לצורך פריקת מכולות עם תוצרתשיוע ושרותי  מתןו שגרתיות

   .להתאים את שירותיה לדרישות השוות של הלקוחות

  בתחום בתי הקירור ודרכי יהולםסיכוים סביבתיים  .8.5

מיגוים טכיים בהם קיימים , וחלק מבתי הקירור בקבוצה מופעלים באמצעות גז אמויה

מחייב היתר  , וככזההאמויה היו ושא מורכבהשימוש בגז  ליטור ושליטה כגד דליפות.

, והצלההארצית לכיבוי  רשותהלאחר ביקורת יתן  אשר ,הסביבהלהגת משרד הרעלים מ

היתרי רעלים מחזיקה בהקבוצה  ,כון למועד הדוחהסביבה ופיקוד העורף. להגת משרד ה

 ,בתוקף לכל האתרים המופעלים על ידה. כחלק מדרישות הרשויות למיגון מיכלי האמויה

  את מיכלי האמויה באשקלן ובמתחם שח"ק. הקבוצהמיגה 

הקירור  יאתרמים (אמויה) באחד אירע אירוע דליפת חומרים מסוכ 2016בחודש אפריל 

על ידי לקבוצה . בעקבות האירוע ערך שימוע ")האמויה דליפת אירוע(" הקבוצהשל 

הבת,  חברההמשרד להגת הסביבה, בקשר עם הפרות טעות של היתר הרעלים של ה

עתירה הגישה הקבוצה  .ש"חיוי לימ 1.9- עומד על סך של כסכום העיצום שקבע  .פריאור

גד המי ת הסביבה מהליתות ובכלל זה 2020מרץ חודש במהלך שרד להגות שובטע ,

ע גפרטים וספים בו .הגת הסביבה, וביקשה לבטל את העיצוםשיהוי מטעם המשרד ל

וההפרשות שביצעה החברה בגיו בדוחותיה הכספיים, ראה באור  אמויההת רוע דליפילא

  . לדוחות הכספיים )ח(26

  קבוצה בתחום בתי הקירורה על פעילות מגבלות ופיקוח .8.6

קיימים היתרי  שמופעלים בגז אמויה קבוצהור של הרילכל בתי הק - היתר רעלים .8.6.1

   .1993 - , מתוקף חוק החומרים המסוכים, התש"גבתוקף רעלים

והיתר לאחסון תוצרת  יבואמוקרביים קירור למוצרי בשר  אחסון היתר למתן שירותי .8.6.2

קירור ב אחסון למתן שירותי יםהיתר ישהקבוצה  אתריחלק מל - המיועדת ליצוא

היתר לאחסון דגים בהקפאה ממשרד ו ממשרד החקלאות יבואמוקרביים  למוצרי בשר

היתר של  ישבתי הקירור בוסף, לחלק מ. מתחדשים מדי שה היתרים אלה .הבריאות

   משרד החקלאות לאחסון תוצרת המיועדת ליצוא.

הבריאות בהתאם ממשרד רישיון יצרן  קבוצהל - יאותרישיון יצרן מטעם משרד הבר .8.6.3

   .1960 - לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסחר במזון, יצורו והחסתו), תשכ"א 

 רביםלקבוצה הסכמים  - 1983 – תשמ"גהפקודת בריאות הציבור (מזון) [וסח חדש],  .8.6.4

 מכוחה, ותוהתק ת בריאות הציבור (מזון)פקודהיא כפופה לולפיכך יבואי בשר, עם 

מקות סמכויות לקוט אמצעים למיעת סכה לבריאות הציבור מיבוא, הכה, ה
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 .מזון למכירה למאכל אדםהחסה והפצה של 

ראם אתר למעט  ,רישיוות עסק לכל אתרי הקירור שבהפעלתהלקבוצה  - רשיוות עסק .8.6.5

  .מול הרשויות להשגת רישיון העסק בתהליך תמצאהחברה שלגביו 

  להלן. 16ר פיקוח ומגבלות וספים החלים על הקבוצה בכללותה, ראה סעיף לפירוט בדב

   בתחום בתי הקירור דיון בגורמי סיכון .8.7

                                                                        בתחום חשופה לגורמי הסיכון הבאים: קבוצהפעילותה של ה

לתקופות קצרות  הם להשכרת שטחי קירור םסכמיהמרבית ה - עם לקוחותהסכמים  .8.7.1

 , בלי מחויבות של הלקוחות לתקופות ארוכות אועל בסיס מתחדש(עד שה) ופועלים 

מאמצי שיווק רבים לשימור לקוחות  השקיעמהקבוצה ו ,לכמות סחורה מוגדרת

  קיימים והתקשרות עם לקוחות חדשים.

כלכלית של - קרוא, אירועים והתפתחויות בסביבה הממגמות - כלכלית- קרואסביבה מ .8.7.2

משק ההרעה במצב , משפיעים על התחום בכיווים שוים. כך למשל הקבוצה

ור והיבוא של תוצרת החייבת אחסה להוביל להקטה של היקפי היצ היכול ,הישראלי

לגרום לעליה בכמויות התוצרת  יםיכולוקשיי מכירה הרעה בחו"ל אילו ו ,בבתי קירור

  המאוחסת בקירור בין אם בציון או בהקפאה.

לעיל וסעיף  6.15.3לפרטים אודות השפעת גיף הקורוה ראה סעיף  - גיף הקורוה .8.7.3

הואיל ומפעלי החברה אורזים  לדוח הדירקטוריון. בתחום בתי הקירור, 2.1.2

ומקררים מוצרי מזון, הם מוגדרים כמפעלים חיויים, המורשים לפעול על פי תקות 

ירידה ביבוא של סחורה לבתי עיקר השפעת גיף הקורוה ובעת מ , ואולםשעת חירום

 ,בית הקירורב הסחורה אחסת מתבצע רק עםהתשלום בגין הקירור הואיל ו. הקירור

י היבוא המאוחסים בבתי הקירור יש השפעה ישירה על הכסות רלירידה במוצ

השלכות גיף הקורוה על לא יתן עדיין לאמוד את כון למועד הדוח, . הקבוצה בתחום

  .תוצאות הקבוצה בתחום

. עלייה %72- כחשמל הוא תשומה מרכזית בעלויות בית הקירור  -  עליית מחירי החשמל .8.7.4

קיצוית בתעריפי החשמל תפגע בטווח הקצר ברווחיות התחום. העלייה תשורשר תוך 

כשה כמעט במלואה לשוכרים השוים. בוסף, על מת לצמצם את הרגישות לעלייה 

במחיר החשמל, החברה התקשרה עם חברת דליה ארגיות לאספקת חשמל באמצעות 

וזיל את עלויות החשמל מרת דליה ארגיות גז טבעי במחיר מוזל. החיבור האמור לחב

  בבתי הקירור.

הה בגז אמויה, הקבוצה בתי הקרור שבבעלות  בחלקהפעילות  -  אירועים סביבתיים .8.7.5

הפעילות באמויה  .1993 - החומרים המסוכים, התש"ג על פי היתר ובכפוף לחוק

כחלק מהערכות ו דליפת האמויהאירוע בעקבות  .דורשת קיטת אמצעי מיגון ובטיחות

של החברה,  באתרים השוים םלאבטחת ושא האמויה וקבלת האישורים הרלווטיי

מיכלי האמויה וחדר המכוות בבית  את מיגון השלימההקבוצה בתקופת הדוח 

 השלימה מיגוןועתלית  תשתיות צרת בבית הקרור הפיחלה הקירור בדרום הארץ,

  בקירור שחק.מיכל אמויה 
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   רכת הקבוצה בדבר דירוג גורמי הסיכון המפורטים לעיל:להלן תובא הע
  

  

  

  

  

  
  
  
 

  תחום המים .9

 מידע כללי על תחום המים .9.1

 ושיויים החלים בו המים מבה תחום פעילות  .9.1.1

. לרוב, מקורות המים (בארות) להשקיה עצמיתמקורות מים  14לקבוצה  .9.1.1.1

העצמיים ממוקמים בסמוך לשטח הפרדס הצורך את המים, כך שההוצאות 

  מזה של מקורות. התפעוליות מוכות יחסית ואספקת המים היה במחיר מוך

ידי - הפרדסים המעובדים עלמקום שאין מקורות מים עצמיים, מושקים ב

מי ; קולחין סמוכיםטיהור ידי מפעלי - במי קולחין המסופקים על הקבוצה

ידי מקורות בתעריף המוך מתעריף המים - שפד"ן (שפכי גוש דן) המסופקים על

; מים שפירים ורותידי מק- המסופקים על (מתוקים) מים שפירים ;השפירים

  עשירים בחקות המופקים בעיקר מבארות הקבוצה.

קודה מרכזית בגוש הפרדסים ומשם אספקת מים ממקורות חיצויים עשית ל

  . המטעיפרדסיה ולהשקיה לבאמצעות רשת  המיםמובילה הקבוצה את 

ם ממקורות המים : מיה כדלקמןתחלקה קבוצהצריכת המים של ה 2019בשת 

מים , 53% - כ מהוויםמי הקולחין , 28% - כ מי בארות) מהוויםהעצמאיים (

 6% - כ (שפכי גוש דן) מהוויםמי השפד"ן  9% - כ מהוויםשפירים ממקורות 

  .4% ומים שפירים שלא מחברת מקורות

עבור להשקיה באמצעות מי קולחין המסופקים המשיך וללהיא  קבוצהגמת המ

מעבר לשימוש ה ות מים שפירים.מעל 45% - , והזולים בכידי מכוי טיהור- על

הצורך באמצעי הולכה ממכוי  וכחבעיקר  במי קולחין הוא תהליך ארוך,

, אולם במספר פרויקטים באזור השרון הקבוצה כבר פועלת הטיהור למטעים

   .להובלת מים מושבים ממכוי הטיהור למטעיה

ם מי הקבוצה מספקת כמפורט לעיל, ,צריכה עצמיתשאיבת מים לבוסף ל .9.1.1.2

חיצויים, ו להשקיית שטחים חקלאים ללקוחות שוים, ממקורות מים עצמיים

היקף הפעילות ככלל . קבוצהשל ה אספקת המיםבאמצעות רשתות וזאת 

מכמות מהתחממות כדור הארץ והמחסור במים, ובפרט מושפע בתחום מושפע 

יקף הובהתאם  השים האחרוות היו שים שחוותהמשקעים באותה שה. 

  .השאובים שמספקת הקבוצה המים

  השפעה קטה  השפעה ביוית  השפעה גדולה  
המצב הכללי במשק סיכוי מקרו

  הישראלי
  X    

      Xגיף הקורוה 
סיכוים מיוחדים

  לחברה 
  

הסכמים על בסיס
  חודשי או שתי

  X   

  X   עליית מחירי החשמל
  X   אירועים סביביתיים 
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 חסמי כיסה עיקריים בתחום .9.1.2

  תחום המים היו תחום עתיר השקעות הון בבארות, מערכות הובלה ומערכות שאיבה.

  מבה התחרות בתחום המים .9.1.3

באזור מסוים יש בד"כ ספק מים אחד של סוג המים הרלווטי, שפירים או  ,ככלל

  קולחין.

  לפיכך התחרות בתחום מוגבלת ביותר.מחירי המים קבעים ע"י רשות המים ו 

  
 לקוחות תחום המים .9.2

שירותי ם להמספקת לקוחות הקבוצה בתחום הם חקלאים (בעיקר כאלה שהקבוצה  .9.2.1

מחייבת את לקוחותיה עבור אספקת המים מכל המקורות,  קבוצהה. )עיבוד לפרדס

ם ע קבוצהבמחיר זהה (או דומה) למחיר אותו גובה חברת מקורות. מרבית הסכמי ה

עד למתן הודעה של מי ומתחדשים באופן אוטומטי  ,הם לתקופה של שה לקוחותיה

 ם. מהצדדים בדבר הפסקת ההסכ

ממקורות המים  מקורות שירותי שאיבת מים שפיריםחברת למספקת  קבוצהה .9.2.2

 רשות ידי- עלולמקורות  קבוצה. בהתאם לצו רכישה שהוצא להעצמאיים של הקבוצה

לבין הקבוצה חתמו בין ") המים חוק(" 1959 - "טהתשיחוק המים, מכוח  המים

 הסכמי("הקבוצה הסכמים למתן שירותי שאיבת מים מבארות שי מקורות 

לפיו , 2023בתוקף עד סוף שת צו, מכ"ל רשות המים  הוציא 2008בדצמבר  .")מקורות

מלמ"ק מיום סיום הפקת הכמות  3למקורות כמות מים בהיקף של קבוצה ה תמכור

לשלם התחייבה מקורות  .וכמות השאיבה תקבע בהתאם לצרכי המדיה ,הכוללת

המתעדכן בהתאם  ,עלויות מוסכם ך, בגין כל קוב מופק, סכום הצמוד לסקבוצהל

את היטל ההפקה המשולם על ידה בגין הפקת  קבוצהלהשיב לו ,בחוק המים םלכללי

להחלטת בהתאם  עלולות לקטון הכמויות האמורות המים השפירים למקורות.

כדי לשמר את יכולת הפקת  מחסור שתי במים. ווצריוי השירות ההידרולוגי במידה

מ"ק לשה לבארות שסיפקו  750,000המים ואספקה למקורות, יתן אישור להפיק 

בשל  מיליון קוב 0.8 - כ הקבוצה הסיפק 2019בשת  פרדסיה). פרויקטמים למקורות (

   .ליון קוב אשתקד)מי 0.6 - (לעומת כ חוסר במים במקורות

וזאת עקב  ,להפקה גם בחודשי החורף וללא הגבלת כמות וסף אישור כיום, קיים

, ובעיות במתקי מחסור זמי במי שתיה הובע משיויים במקורות אספקת המים

   ההתפלה באשקלון ובאשדוד.

מבאר  מ"קליון ימ 1.9- של כ היקףבמים שפירים למקורות  הקבוצה סיפקה 2019בשת 

  .מ"קמליון  2.7בשת הדוח למקורות הקבוצה סיפקה  , ובסך הכלדסיםה

 בתחום המים כושר ייצור .9.3

ממקורות המים העצמאיים יכול לתת מעה מספיק  קבוצהכושר הייצור הפוטציאלי של ה

שכן שאיבת המים  ,איה יכולה לצל את מלוא כושר הייצור קבוצה. עם זאת, ההלצרכי

  .םמכסות מילופיקוח ממשלתי כפופה ל

  בתחום המים מגבלות ופיקוח על הפעילות .9.4

 העצמאייםלכל אחד ממקורות המים  הפקה ואספקה של מיםלרישיוות לקבוצה  .9.4.1
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הקצאת המים את מכסת  יםבעוהאמורים קשיוות י. הרדרש לפי חוק המיםכ, שלה

, והם מתחדשים םהקצבת המים לצרכים השויוכן  השתית העומדת לרשות הקבוצה

  . שה מדי

לכל  דמי מיםלשלם ים אימפיקי המים העצמבהתאם לחוק המים והתקות מכוחו על 

שילמה  2019קוב שאיבה המשולם לאוצר המדיה, בסכום המתעדכן מעת לעת. בשת 

  הקבוצה היטלים בסכומים לא מהותיים. 

לחוק המים, אשר במסגרתו קבע, בין  27מס'  פורסם תיקון 2017בפברואר  13ביום  .9.4.2

יתר, כי: מחירי המים המשולמים למקורות ירדו בהדרגה; תעריף המים המתועלים ה

מחירי המים בגין הפקה פרטית יעלו בהדרגה במשך  לחקלאות יהיה תעריף מים אחיד;

ה לעיל, מרבית ההשקי 9.1.1.1כאמור בסעיף  ההפקה.שים לצד ביטול היטלי  5

בקבוצה מבוצעת באמצעות מי קולחין, אשר אים כלולים בתיקון האמור לחוק המים, 

כך שלהערכת החברה ייקור עלויות המים להשקייה של הקבוצה כתוצאה מהתיקון 

  . הקבוצהלחוק צפוי להיות לא מהותי עבור 

  
 בתחום המים ודרכי יהולם םסביבתייסיכוים  .9.5

 תכמשתמש ,הקבוצהפן שוטף ע"י ספק המים. איכויות המים מבוקרות ומדדות באו

בודקת באופן תדיר את איכות המים ומשקה בשטחים השוים  ,מבארותיה הוכמפיק

  בהתאם לכללי משרד הבריאות.

חשופה למי הרקע של מכון הטיהור שאיו מופעל  הקבוצהע"י איכות אספקת מי הקולחין 

כון לגידולים השוים מציאת סישימוש וב , עם זאת גם מים אלו בדקים טרוםעל ידה

  ה.תיפסק ההשקי
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  בכללותה קבוצההעייים הוגעים לפעילות  – 3פרק 

  מקרקעין ומתקים רכוש קבוע .10

  קבוצהי המטע .10.1

 הלתקופ דום 11,782ים בשטח כולל של מטע קבוצהבבעלות ו/או בחכירת ה ,למועד הדוח

דום בחכירה  9,852ות פרטית; דום בבעל 196 :")הראשוה החכירה תקופת(" שה 49של 

עם זכות להארכה לתקופה  2002-2021שים המסתיימות בשים  49לתקופות של  מרמ"י

 49לתקופות של  מרמ"ידום בחכירה  1,734 - ; ו")התקופה הוספת(" שים 49וספת של 

    , ללא זכות להארכת תקופת החכירה.2009 –2056שים המסתיימות בשים 

 91% - הראשוה של רובם המכריע של השטחים שהחברה חוכרת מרמ"י, כתקופת החכירה 

דום) הסתיימה, אולם הקבוצה ממשיכה  10,549 - משטחי המטעים שהקבוצה חוכרת (כ

תקופת החכירה הראשוה  לעבד את השטחים ולשלם דמי חכירה שתיים לרמ"י בכל שה.

ראה סעיף  .2021-2056ים להסתיים בין השדום) צפויה  1,037- של יתרת השטחים (כ

  .המאוחדים (א) לדוחות הכספיים25להלן וביאור  10.1.1

    :הצקבוי המטעמפורטים תוים וספים ביחס ללהלן בטבלה 

  

  ה ע ר ו ת  סוג הזכות בדוםשטח מיקום גיאוגרפי  שם האתר
  בית האריזהלא כולל   חכירה  1,637  רשכות בית אליעז –חדרה   זיתא

    חכירה  1,695  כפר יוה – פרדסיה  פרדסיה
  דום קרקע פרטית 10כולל   חכירה  526  דרום מזרח תיה  הדסים
    חכירה  293  מערבית לקדימה  קדימה
  דום פרטי 39כולל   חכירה  498מזרחית לכפר הס  כפר הס
    חכירה  442  משמרת –טירה   משמרת
    בעלות  60  ית לכפר סבאצפו  גן חיים
    חכירה  497  רמת הכובש  צופית
    חכירה  501  מזרח כפר סבא  אייל

    חכירה  76  ליד תב"ג  כפר עא
כולל בית האריזה ולא כולל   חכירה  1,815  שפלת לוד  צריפין

  דום קרקע פרטית 11
    בעלות    64ס ציוה (טירת שלום)  ציוה-ס

  בית האריזהלא כולל   חכירה  1,188  צפוית לעיר אשקלון  אשקלון
    בעלות  12  דרומית לחדרה  חדרה

  (מושעא)  במשותף  חכירה  8  מזרחית לכפר יוה  כפר יוה
    חכירה  116  מערבית לכפר יוה  בית ליד

    חכירה  706  לתב"ג תמזרחי  מחה ישראל
    חכירה  450  צפוית לגדרה  חלת דוד
    חכירה  461  ליד כפר הוער יצים  אשדוד

    חכירה  538  צפוית לקבוץ יצים  יםיצ
    חכירה  199  ליד מושב חלץ  חלץ

      11,782   סה"כ
  

  
  חידוש הסכמי החכירה .10.1.1

היה ת פה הוספתבתקו לפיה, 2014בעקבות החלטת בית המשפט העליון מחודש יוי 

, ובפרט לעגן לחדש את חוזי החכירה תוך הוספת תאים להסכם החכירה תרשאי רמ"י

קרה הביא לסיום מוקדם את תקופת החכירה (תמורת פיצוי חקלאי) במאת זכותה ל

 ייעוד המקרקעין (הגם שבהסכמי החכירה המקוריים אין סעיף כאמור), יויש של
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שהסתיימה  חכירהההסכמי כל לחידוש  רמ"יעם שיהלה הקבוצה משא ומתן  לאחר

  .על וסח הסכם לחתימה סוכם ,תקופה החכירה הראשוה שלהם

על אשר לגביהם - דום באזור צומת אל 706 - לקבוצה שטחים בהיקף של כ בוסף,

ולא קיימת לקבוצה זכות להארכת  2009תקופת החכירה הראשוה הסתיימה בשת 

ההסכם. הקבוצה פתה לרמ"י בבקשה לחתום על הסכמי חכירה חדשים בתאים 

כי אישור מצא בהליחידוש הסכמי החכירה למועד הדוח, המקובלים כיום. כון 

הקבוצה ממשיכה לעבד את יחד עם זאת, רמ"י, מספר מרחבים של מתקדמים ב

השטחים ולשלם דמי חכירה שתיים לרמ"י בכל שה. להערכת החברה, רמ"י תחתום 

הסכמי חכירה חדשים, שיכללו הוראה לפיה בעת שיוי יעוד תושב  על ם הקבוצהע

   ם המקורי.הקרקע לרמ"י תמורת פיצוי חקלאי כפי שהיה בהסכ

  
   עסקאות דל"ןו שיוי ייעוד .10.2

 כללי .10.2.1

מתחמי קרקע גדולים, אשר חלקם  ןה קבוצההקרקעות החקלאיות המוחכרות ל

סמוכים לערים וחלקם ממוקמים בשטחי מועצות אזוריות. הליכי שיוי ייעוד של 

אים בשליטת , והם גופים ממשלתיים ידי- עלמקרקעין בסדרי גודל אלו מתבצעים 

ועל כן אין ביכולתה לאמוד את סיכוי ההתממשות של הליכים  ,ו ביוזמתהא קבוצהה

   .אלו ואת לוחות הזמים המשוערים להשלמתם

 חוכרת קבוצהאותן הקרקעות המ מאות דומיםייעודם של בשים האחרוות השתה 

, אם החברה מעריכה כי מגמה זו תימשך גם בשים הבאות ,מייעוד חקלאי לייעוד אחר

שתקבל  גובה הפיצוי, לרבות במקרקעין קבוצהזכויות ה .ים פחותים מבעברכי בהיקפ

להמשיך ולהחזיק את הקרקע בייעודה החדש  שלה היכולתו (אם בכלל) קבוצהה

בהסכם החכירה שיהיה  ות, בין היתר,תלוי באמצעות פטור ממכרז או באופן אחר,

   תקפות באותה עת.שתהייה  רמ"יבהחלטות ובאותו מועד בתוקף 

, כהגדרתו מידע צופה פי עתיד הןבדבר הליכי שיוי ייעוד עתידיים,  חברההערכות ה

המצאות בפיתוח ותוכיות  תוכיות אבמגמות תכון, סמך על  בחוק יירות ערך, אשר

או  הערכות אלה עשויות שלא להתממש או להתממש באופןביין עיר בהליכי אישור. 

יעוד יבין היתר בשל שיוי במדייות שיויי שוה מהותית מכפי שצפה,  בקצב

שיוי בדבר ומועצה ואישורים רגולטוריים  רמ"יההפקעות הקיימת, החלטות 

  .במדייות הקיימת

  השבת קרקעות והפקעות .10.2.2

 כללי .10.2.2.1

 2014 - "דהתשעמתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה), ב הביה קידוםחוק לה

ועדה ארצית לתכון ולביה  הורה על הקמת ")רחוק מתחמים מועדפים לדיו("

"), שמטרתה אישור תכיות רחבות ותמ"לשל מתחמים מועדפים לדיור ("

תכית מועדפת לדיור היה תכית החלה בקרקע  למגורים בלוח זמים הדוק

, האחרוות יםשביח"ד.  750שעיקרה מקרקעי ישראל וכוללת לכל הפחות 

ידיעת החברה, כון למועד  למיטב .הוכרזו עשרות מתחמים מועדפים לדיור
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, כוללים שטחים 2017-2019מתוך המתחמים שהוכרזו במהלך שישה הדוח, 

 2,300 - אשר לחברה זכויות חכירה בהם, בשטח כולל המוערך על ידי החברה בכ

 .בשים האחרוות כבר חתמו הסכמי השבהדום  1,700 - על ככאשר  דום

   .ןלהל 10.2.2.2לפירוט בושא זה ראה סעיף 

קיימת אי חתמו הסכמי השבה,  דוח, בגין השטחים בהם טרםהועד כון למ

 לא, ממש. כןככל שתת –ודאות בדבר עיתוי ההשבה, היקפה והתמורה בגיה 

מה לוחות הזמים לאישור התכיות, מה היקף השטחים המדויק ידוע לחברה 

גובה תידרש להשיב, אם וכאשר יוצאו תכיות אלה לפועל, ומה  שהקבוצה

  תהא זכאית. הקבוצההפיצוי לו 

לקובץ החלטות מועצת  8.18על פי סימן ב' לפרק משה , הדוחכון למועד 

, השבה של המקרקעין אגב שיוי )1470 - ו 1469ות החלטבעבר ( מקרקעי ישראל

אלפי ש''ח לכל דום, מתן  56 - בסך של כ(צמוד מדד) ייעוד כרוכה בפיצוי כספי 

רכישה בפטור ממכרז (ובתשלום מלא) של מגרשים זכות למשיב הקרקע ל

מהשווי היחסי של המקרקעין המושבים וכן רשאי רמ"י, במקרים  20%ם יששוו

' לפרק געל פי סימן  הבסיסי מהפיצוי 20%מיוחדים, להעיק פיצוי וסף בגובה 

  .לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל 8.18משה 

        
 הסכמי השבה שחתמו בתקופת הדוח .10.2.2.2

לקובץ ההחלטות של מועצת מקרקעי ישראל, לסימן ב' בהתאם כאמור לעיל,  .10.2.2.2.1

בפטור ממכרז ובתשלום דמי חכירה מהווים  ,זכות לרכישה לקבוצהרה שמו

על המגרשים שייעודם שוה כאמור, אשר  מלאים, מגרשים בתחום התכיות

מהשווי היחסי של המקרקעין  20%שווים לפי קביעת השמאי הממשלתי, יהיה 

מים עם כחתמה על הס , הקבוצה2018בשת המושבים במצבם לפי התכית. 

סכום התמורה טו על שוים להעברת הזכות בתמורה בשי אתרים. יזמים 

, כאשר על פי ההסכמים, הקבוצה ש''ח ימיליו 4.9 - כ עמד על סך שלהאופציות 

 םאיהת והתממש 2019יואר חודש במהלך  .אותו לכשיתממשו התאים תקבל

 ש"ח שולמה לחברה. בהסכם השייוי לימ 1.9ותמורתו בסך  ,באחד ההסכמים

הופקדו לחשבון מתוך התמורה ש''ח  ןליוימ 1סך של ו, טרם התממשו התאים

אשר  ,כםהיתרה תתקבל עם השלמת התאים המויים בהסכאשר אמות 

  להערכת החברה הים טכיים במהותם.

סק דין מבית המשפט המחוזי בוגע לתביעת התקבל פ 2019בסוף חודש יולי  .10.2.2.2.2

 55את הועדה המקומית לתכון וביה חבל מודיעין בוגע להפקעת הקבוצה 

. בפסק הדין, 2012דום לצורך סלילת כביש כיסה צפוי לאיירפורט סיטי בשת 

והקבוצה קיבלה השופטת את חוות דעת השמאי המומחה מטעם בית במשפט 

(לאחר הצמדה וריבית ולפי מס) בדומה  ש"ח יוי לימ 4.33על סך  פיצויקיבלה 

עם זאת, התבעת ערערה על פסק הדין בבית המשפט  .לדרישתה הראשוית

עו"ד של החברה מעריכים כי סיכויי הערעור להתקבל וכון למועד הדוח  ,העליון

   מוכים.

הודעה מרמ"י, בדבר השבת קרקע  בקבוצההתקבלה  2019בפברואר  5 יוםב .10.2.2.2.3
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דום בתחום מועצה אזורית  425 –בשטח של כ  (לוד מערב) 1087וח תמ"ל מכ

, אסמכתא: 2019בפברואר  6שדות דן (ראה דיווח מיידי של החברה מיום 

ה הסכם חתום חברהתקבל ב 2019בספטמבר  3ביום  ).2019-01-010624

 המקרקעין"בסעיף זה: (דום  425בשטח של  מרמ"י בקשר עם השבת קרקע

באזור זה בעבר בהיקף של  , זאת בוסף להסכמי השבה שחתמו)"המושבים

כל  דום. 545 - כל כך שכלל השטח המושב על פי תכית זו מגיע ,דום 120 - כ

את  ה בחרה לקבלחברה .2019יוי חודש השטחים הושבו לרמ"י במהלך 

, הואיל והיא סבורה כי קיימת סבירות במסלול של שומה פרטית הפיצוי

תקבל פיצוי מוך יותר מהפיצוי על פי קובץ החלטות מועצת  גבוהה שלא

בהתאם לאמור, כון למועד  לעיל). 10.2.2.1כאמור בסעיף (מקרקעי ישראל 

בגין המקרקעין המושבים בקבוצה הדוח סכום הפיצוי והתמריץ שיתקבל 

רווח וב ש"ח,מיליון  20.4- ווח ההון של כהכירה בראיו ידוע, אולם החברה 

  מיליון ש"ח. 15.7 - כסך של לאחר מס ב

בגין קרקע שהושבה באזור קדימה, פתה הקבוצה לקבל פיצוי במסלול של   .10.2.2.2.4

אלפי ש''ח לדום בממוצע. הקבוצה  67שומה פרטית אשר קבע לסכום של 

שת לון הגישה השגה ראשוה בהליך המקובל ברמ"י. במהלך הרבעון הראש

 107 - , התקבלה הכרעת השמאי הממשלתי בהשגה המגיעה לסכום של כ2019

ש''ח,  ימיליו 4.6אלפי ש''ח לדום בממוצע ובסך הכל לתוספת תמורה בסך 

 שזקפו כרווח הון בתקופת הדוח. 

 - דום באזור קדימה בתמורה של כ 12בתקופת הדוח חתם הסכם להשבת  .10.2.2.2.5

0.7  0.5 - ן לאחר מס מסתכם בכש''ח. רווח ההו ימיליו ש''ח.  ימיליו  

  
10.2.2.3. יות השבה עקב תכוי ייעודיהודעות שהתקבלו מרמ"י על תכמכוח  ות לשי

  מתחמים מועדפים לדיורחוק 

רחבת  מכוח תכית מ"ימר הודעה הקבוצהקיבלה  2019דצמבר חודש במהלך  .10.2.2.3.1

, בדבר השבת קרקע והסכם השבה לחתימה היקף לדיור שהוגשה לותמ"ל

הסכם  חתםככל שייתיה. - באזור לב השרון דום 72 - כולל של כ בשטח

מחייב עם רמ"י סכום הפיצוי לו תהא זכאית הקבוצה הו כאמור בסעיף 

לעיל, עם זאת בשלב זה אין בידי החברה להעריך האם ומתי ייחתם  10.2.2.1

  הסכם מחייב עם רמ"י. 

  
 צהשל הקבובתי האריזה  .10.3

   חוזי חכירה .10.3.1

ם מרבית. מ"ר 40,300 - כולל של כבשטח בוי  פעילים בתי אריזה קבוצהל למועד הדוח,

בחוזי חכירה  מרמ"ישהקבוצה חוכרת בתי האריזה מצאים על אדמות המכריע של 

ולחלקם קיימת זכות להארכה לתקופה  ,שים 49לתקופות של לתעשייה מהווים 

   :כלהלן לפי החלוקה, שים 49וספת של 
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מיקום 
  המבה

שטח המבה 
  במ"ר

  אופציה להארכה  תוקף  סוג החוזה

חוזה חכירה מהוון לתעשיה,   מ"ר   15,500תיה
  למטרת בית אריזה

2055   --  

חוזה חכירה מהוון לתעשיה,   11,000  אשקלון
  למטרת בית אריזה

  שים וספות 49  2046

חוזה חכירה מהוון לתעשיה,   9,000  גליל עליון
  ת בית אריזהלמטר

2065   -  

חוזה חכירה מהוון לתעשיה   4,800  ספריה
  למטרת בית אריזה

2060   -  

 

   מקרקעין ייעוד .10.3.2

   לתכיות  להלן פירוט ייעוד המקרקעין של המבים בבעלות ובחכירת הקבוצה, בהתאם  

  .הלתעשיימ"ר ביעוד   26,500 –מ"ר בייעוד לבתי אריזה; כ  13,600 –בתוקף: כ   

  ובקשות להיתר מושים חורגיםשיתב"ע,   .10.3.3

  צריפין (ספריה). 10.3.3.1 

בשטח בית אריזה שהושכר  ,יתן היתר לשימוש חורג 2019באפריל  3ביום 

מ"ר  4,600- למטרת אחסה לרבות כלי רכב בשטח של כלצדדים שלישיים 

. כון למועד 2021ביואר  1 ביוםלתקופה שמסתיימת בתוספת אחסה פתוחה 

 .(למעט החצרים) ו מושכרהדוח, השטח אי

  בית קירור (משולש צריפין)  

מ"ר לאחסת מוצרים שוים. הקבוצה  2,700- לקבוצה בית קירור בשטח כ  

פועלת לקבלת שימוש חורג מבית קירור לתוצרת חקלאית לבית קירור רב 

לאישור התקבלה החלטת ועדה  2019במהלך מרץ , ותכליתי לכל מטרה/טובין

   .עלת להשלמת התאיםבתאים. הקבוצה פו

באותו מתחם, הקבוצה פועלת להוספת שי מבים יבילים למטרת משרדים   

כשירות לווה לבית הקירור. החלטה לאישור הבקשה בתאים יתה במהלך 

  . הקבוצה פועלת להשלמת התאים.2020יואר חודש 

   תב"ע צריפין  

ת לתכון ובייה החלה הקבוצה, בתמיכת הועדה המקומי תקופת הדוחבמהלך   

"שדות דן", בתכון תכית בין עיר (תב"ע) להסדרת יעודי הקרקע בכל שטחי 

באזור זה והתאמתם לתכית המתאר הקבוצה בתי האריזה והקירור של 

הקבוצה מעריכה  ה.קהמייעדת שטחים אלו לתעשיה ולוגיסטי 3/21המחוזית 

 שים. 5שהליכי האישור לתב"ע יארכו מעל 

10.3.3.2.   יהיה לבית קירור בשטח של כה קבוצה - תמ"ר  3,000- פועלת לקבלת היתר ב

הקבוצה צופה לקבל בשטח בית האריזה, במקום מבה קיים שאיו פעיל. 

  .2020אישור בתאים במהלך שת 
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המאפשר צמוד  הכוללת מגרש מאושרתתכית קידמה הקבוצה  - אשקלון .10.3.3.3

 ,פתה לרמ"י לרכישת המגרש הצמוד צההקבוהרחבת המפעל בפטור ממכרז. 

. לאחר 1047תמ"ל של תכון בהכללת השטח הוקפאה בשל אך בקשתה 

. לרמ"י בבקשה להמשיך את ההליךהקבוצה פתה  שהתמ"ל קיבלה תוקף

   מטופלת בהליכים המקובלים ברמ"י. הבקשת

התכון הואיל והקבוצה פועלת בשיתוף פעולה ובשקיפות מלאה מול רשויות . 10.3.3.4

בגין היעדר אישורים פורמאליים ה החשיפה הקיימת חברלהערכת ה, והביה

היה  ;מוכה מאוד האישורים האמורים לא יתקבלוהסבירות כי ו איה מהותית

אישורים לא יתקבלו והרשויות המקומיות יחליטו לפתוח בהליך משפטי, הו

פה כתוצאה למרות תמיכתן בשימוש הוכחי בוועדות המחוזיות, קיימת חשי

   בגובה שכ"ד מהפסקת הסכם השכירות. ,מהפסקת השימוש החורג

  בתי הקירור של הקבוצה - מבים מסחריים  .10.4

מצאים על אדמות מ"ר  16,500 - כהקבוצה ך סך בתי הקירור שבבעלות מתו למועד הדוח,

ת להארכה יועם זכוחלקן  ,2065עד שת המסתיימות שוות לתקופות  ,מרמ"יהחכורות 

 מצדדים שלישיים מושכריםוספים  מ"ר 15,600 - וכ ,שים 49ה וספת של לתקופ

   .הקבוצה ידי- עלומתופעלים 

בחכירה מרמ"י , (צריפין) מ"ר 4,200 - של כ בוי מבים המיועדים להשכרה בשטח קבוצהל

  .2060עד שת 

  

  כסים בלתי מוחשיים .11

 לעיל. 6.9ת, ראה סעיף לפירוט בדבר כסי הקיין הרוחי של הקבוצה בתחום החקלאו .11.1

שים.  5 - כהשקעות בתוכות ליהול בתי אריזה, מטעים, כספים וכו' מופחתות לתקופה של  .11.2

בתפעול, גיוון במוצרים  להשקעות אלה משמשות את הפעילות החקלאית של הקבוצה. ייעו

לדוחות  11כי השוק. לפרטים וספים ראה ביאור משווקת הקבוצה ומתן מעה לצראותם 

 .המאוחדים הכספיים
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   הון אושי .12

  
   מבה ארגוי .12.1

   :הקבוצהלהלן תרשים המבה הארגוי של      

  

  

  

  

  

 

 

 

                                         

                               

 

 

 

                                         

                        

 

  מצבת העובדים .12.2

   .קבועים עובדים 421 ,, לרבות במת"ימועסקים בחברה 2019בדצמבר  31כון ליום 

הקבועים  ם, בוסף לעובדיתועותימ מושפעתתחום החקלאות פעילות הקבוצה בש כיוון

מועסקים  שברובם ,(בעיקר עובדי קטיף ואריזה) "םעותיי"עובדים  קבוצהמעסיקה ה

משתה בהתאם להיקף הפעילות  ים"עותיה"מספר העובדים באמצעות קבלי כוח אדם. 

 356 - כ הועסקובתקופת הדוח  בעוה, ויכול להגיע למאות עובדים וספים בשיא העוה.

  . )עובדים שתיים 178 - שמספרם המשוקלל שווה ערך לכם (יעובדים עותי

  
   הסכמי העסקה .12.3

מיעוט  .הסכמי עבודה קיבוצייםכפופים לקבוצה בתחום החקלאות עובדי הרוב  .12.3.1

 מועסקים בהסכמי עבודה אישיים.  ,העובדים, בעיקר מהלים בכירים

עבודה.  יום/שעת עבודה עובדים אשר שכרם משולם על בסיס .עובדים יומיים .12.3.1.1

מאז  ,החקלאותתאי העסקתם מוסדרים בהסכם הקיבוצי הכללי בעף 

 יו"ר דירקטוריון

 מנכ"ל
 ישראל סנדלר

 בקרת
 איכות

  אבוקדו

 תמרים

א

  פירות  אריזה  צרפת  חקלאות
  הדר

  לוגיסטיקה

 בתי
 קרור

  שוק
  מקומי

  גידולי
  שורש

  הולנד

 אנגליה

  משאבי
  אנוש
  ושכ"ע

 נכסים
ומזכירות 

 החברה

 שותפויות
 ומגדלים

  כספים
  הנה"ח 

שווקים 
 וקטגוריות

  סניפים
 בחו"ל

מערכות
מידע

גיוס
פרי
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  .2015פברואר 

  הסכם הקיבוצי בעף החקלאות.אף הם כפופים ל .עובדים עותיים .12.3.1.2

  ,ה וחברות הבותחברה ידי- עלמועסקים אלו עובדים  מרבית .עובדים חודשיים .12.3.1.3

ההלת  בין, 2010מובמבר  הסכם קיבוצי מיוחדתאי העסקתם מוסדרים בו

    ובדי החברה.החברה לבין איגוד הפועלים החקלאיים וועד ע

 ,מתחדשים באופן אוטומטי כל שה העסקה של העובדים כאמורהסכמי מרבית 

הוראות ההסכמים האמורים  .מי מהצדדים ידי- עלאך יתים לביטול 

, שעות וספות, מדרגות שכרמסדירות, בין היתר, את שעות וימי העבודה, 

   .זכויות סוציאליות ועודת, יו, השתלמוה ומחלה, מעקיםחופש

, הכוללים מועסקים בהסכמי עבודה אישיים ,שאים ושאי משרה ,בכיריםעובדים  .12.3.2

זכויות סוציאליות, קרן השתלמות, רכב, זכות לסיים את  הוראות מקובלות בדבר

  .יוצ"בההסכם וכ

סכומים  ידי- עלמעביד מכוסות במלואן - בגין סיום יחסי עובד הקבוצההתחייבויות  .12.3.3

תשלומים שוטפים לקרות פסיה ו/או  ידי- עלויים בדוחות הכספשהופרשו לשם כך 

  חברות ביטוח.

  עובדי קבלי כוח אדם .12.4

זמי לבתי  קבלת שירותי כוח אדםלבהסכמים  עם מספר קבלי כוח אדם קשורה קבוצהה

והגת לשכור עובדים באמצעות קבלי כוח אדם  קבוצה. הוקטיף טעיםלעיבוד מ ,האריזה

חברות  עובדי 687 - כבתקופת הדוח העסיקה הקבוצה  .בעוה חודשים של כששהלתקופות 

   .כוח אדם

התשלומים  .בטל את ההסכםאיה מוגבלת, אולם כל צד רשאי ל תקופת ההסכמיםלרוב 

והפרמיות המשולמות לחברת כוח האדם מתעדכים מידי שה בהסכמה בין הצדדים. 

א ישררו כל יחסי עובד קבלי כוח האדם כי ל של התחייבותההסכמים כוללים, בין היתר, 

 של לבין קבלי כוח האדם ו/או העובדים המועסקים על ידם, התחייבות קבוצהמעביד בין ה

בכל זק ו פי חוק- קבלי כוח האדם לשאת בתשלום שכר העבודה ותאים סוציאליים על

במהלך או בקשר  ,לעובדי כוח האדם או לצדדים שלישיים ,לעובדיה ,לקבוצהשייגרם 

לבטח את העובדים בביטוח חבות מעבידים דרשים . קבלי כוח האדם קבוצהעבודתם בל

לצורך מילוי  או שטר חוב ערבות בקאית הקבוצהאצל  ולהפקיד ובביטוח זקי צד שלישי

  . התחייבויותיהם

חוק קבלי כוח (" 1996 –קבלי כוח אדם, התש"ו ידי- עלם לחוק העסקת עובדיבהתאם 

אדם, אשר מוצב לעבודה אצל מעסיק, ייחשב כעובד של המעסיק  , עובד של קבלן כוח")אדם

אין  החבר. להערכת הרצופים בפועל, לאחר שהועסק אצלו במשך תקופה של תשעה חודשים

לפרטים וספים על חוק . כדי להשפיע מהותית על פעילותה הביישום הוראת החוק האמור

  להלן. 16.1קבלי כוח אדם והשפעתו על הקבוצה, ראה סעיף 

  עובדים זרים ועובדי שטחי יש"ע .12.5

את  קבוצהל מעיקותה ,חברות חיצויות ידי- עלחלקן של עבודות העיבוד והקטיף מבוצעות 

באמצעות עובדים זרים מחו"ל ובאמצעות תגבור עותי (בעות הקטיף) של  םשירותיה
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  ועובדים זרים.סגרים) עובדים פלשתיאים (בכפוף ל

היתרים להעסקת עובדים זרים על שם החברות בעלות השטחים החקלאים  המדיה מפיקה

אחת  עובדים הזרים.לבין ה מעביד בין החברות- יחסי עובד קיימים בהתאם לכךו ,לעיבוד

   את היהול היום יומי של הקטיף עם העובדים הזרים. קבוצהמתפעלת עבור ה החברות

 קבוצהמעסיקה ה ,כן .תאילדים עובדים זרים 128 - להיתרים קבוצה ל היו 2019בשת 

חוף , םפיליפיי ,משתלמים לעבודת הקטיף מקמבודיה 115 - כ ,חודשים 11 - כ לתקופה של

עובדים  50 - ה כקבוצה העסיקה כן  .וכו'גו וט, פסו, היטןב, אוגדה השהב, ליבריה, גאה,

מעסיקה העובדים הזרים  מספרשלה להפחתת בעקבות מדייות הממ. המזרחמ םזרי

ים עובד מעלותבעלות גבוהה  םעובדים ישראלי ,באמצעות קבלים ,קטיףה ה בעבודתקבוצה

   .משטחי יש"ע קטיף מאות עובדיבוסף  , וכן מעסיקהזרים

ו יפגעבמהלך עות הקטיף,  יש"ע קטיף משטחי יעובדצמצום המכסות ואיסור על העסקת 

 למציאת עובדי קטיף ישראליםהקבוצה כזה תפעל  ובמקרה, ופן קשהכולת הקטיף באבי

לפירוט  .גיוס עובדי קטיף ואריזה ישראליםאיתור ושיי בו, אולם קיים ק(שהם יקרים יותר)

   לעיל. 6.15.2וסף על העסקת עובדים זרים ראה סעיף 

לדוח  2.1.2לעיל וסעיף  6.15.3הקורוה על כוח האדם, ראה סעיף לפרטים על השפעת גיף 

  הדירקטוריון.

להלין פועלי קטיף מיוחד היתר לכן קיבלה  ,למשק "מפעל חיוי"כ הוגדרההקבוצה 

 שקיימת ירידה חדה ,ק של עובדים ישראלים מסקטורים אחריםיהעסלומהשטחים, 

היתר זה כרוך בעלויות גבוהות ומיקוד משאבי  .וכח השלכות גיף הקורוה בפעילותם

  החברה לושא.

  באימוים והדרכה קבוצההשקעות ה .12.6

ימי עיון לעובדיה, בושאים הקשורים לתחומי פעילותה בהתאם ועורכת הדרכות  קבוצהה

הערכת ההלת ל ., וכן שולחת אותם לקורסים והשתלמויות חיצוייםלתוכית שתית

  הכשרות אלה מסייעות בהכשרת העובדים ככוח אדם מקצועי ומיומן. ,החברה

  תכית תגמול לעובדים .12.7

פי החלטת ההלת - מקבלים מעת לעת מעקים ו/או הטבות, על קבוצהחלק מעובדי ה

   .בהתאם לביצועי החברה ודוחותיה הכספיים ,החברה ו/או דירקטוריון החברה, לפי העיין

   בוצת ושאי המשרה ועובדי הההלה הבכירהמידע על ק .12.8

 עובדים בכירים עשרשים  ברהחהדוח, מורכבת הההלה הבכירה של הפרסום כון למועד 

החברה המועסקים במשרדי  ,(אשר אים כולם ושאי משרה כהגדרת המוח בחוק החברות)

  .בארץ

רצוו לסיים את תפקידו , הודיע מכ"ל החברה, מר גיא בישטוק, על 2019בפברואר  14ביום 

מועד  .שה כמכ"ל החברה) 18 - (מתוכן כ שים בחברה 22 - כמכ"ל בחברה, זאת לאחר כ

החל לכהן מר ישראל סדלר כמכ"ל . באותו מועד 2019ביולי  1סיום הכהוה קבע ליום 

אושרו על ידי אסיפת בעלי המיות של החברה  החברה. תאי כהותו של מר ישראל סדלר

. לפרטים )אישורם על ידי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה לאחר( 2019ביוי  27ום מי

 אסמכתאות מספר( 2019ביוי  27 - ו 2019במאי  22החברה מהימים  וספים ראו דיווחי
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   ., המובאים על דרך ההפיה)בהתאמה ,2019-01-064852 - ו 2019-01-049210

ם של החברה, מר שלום מחלב על סיום העסקתו הודיע סמכ"ל הכספי 2019בדצמבר  5 ביום

כון למועד הדוח לחברה אין סמכ"ל . 2020בפברואר  1בחברה. סיום עסקתו קבע ליום 

העובדה כי כון  וכח כספים אולם היא פועלת במרץ לאיתור סמכ"ל כספים חדש לחברה.

טוריון החברה רקדי הסמיך 2020באפריל  6למועד הדוח לחברה אין סמכ"ל כספים, ביום 

, 2019את מר ישי צ'ריס, חשב החברה, לחתום על הדוחות הכספיים של החברה לשת 

  בהיותו, כון למועד חתימת הדוחות, ושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים.

ה העסקקבוצת ושאי המשרה הבכירה ועובדי הההלה הבכירה מועסקים באמצעות הסכמי 

  עסקתם. אישיים הקובעים את תאי ה

 5 ביוםהיתה לחברה מדייות תגמול בתוקף.  2019בובמבר  6עד ליום ו 2013החל משת 

אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, בהתאמה,  2020באפריל  6וביום  2020ביואר 

אסיפה . 2020 באפריל 1אימוץ מדייות תגמול חדשה לחברה, שתהא בתוקף החל מיום 

 11 ליוםיומה, בין היתר, אישור מדייות התגמול החדשה זומה  כללית ומיוחדת שעל סדר

 6דוח זימון אסיפה כללית ומיוחדת שפורסם ביום . לפרטים וספים ראה 2020במאי 

   המובא על דרך ההפיה. ),2020-01-036651(אסמכתא:  2020באפריל 

   ).21ראה חלק ד' (תקה  לפירוט על גמול ושאי המשרה הבכירה

 ויים מביים תיאור שי .12.9

ארגון ארגוי של - , הכוללת בעיקר רהלקבוצהתכית שיוי מבי הקבוצה אימצה  2018בשת 

, מהמכ"ל למהלי בקבוצהסמכויות הבקרה והפיקוח  וביזורבחברות הבות שדרת היהול 

עם כיסתו של המכ"ל ו 2019 תבש מיושמתהתכית המשיכה להיות  .בכירים אחרים

  ארגון.- ל סדלר, הקבוצה ממשיכה בהליך רההחדש, מר ישרא

  וביטוח ושאי משרה ר ו, פטשיפוי .12.10

לושאי המשרה בחברה וכן מבטחת את חבותם בביטוח פטור ו הקבוצה העיקה כתבי שיפוי

, לרבות אודות דוח זימון אסיפה כללית שזימה לפרטים וספיםאחריות ושא משרה. 

תיקון בפוליסת הביטוח ובכתבי השיפוי  לאישור עריכת 2019 במרץ 25החברה ביום 

   ).29 - ו 22ות ראה חלק ד' (תק הקיימים, והעקת כתבי פטור לושאי המשרה בחברה,

 תלות בעובדים .12.11

   .למועד הדוח אין לה תלות במי מעובדיהלהערכת החברה, כון 

   הון חוזר .13

ומרי אריזה, לקוחות, ההון החוזר של הקבוצה מורכב מ: (א) כסים שוטפים. בעיקר מלאי פרי וח .13.1

יתרות מזומים וחייבים ויתרות חובה שוים; (ב) התחייבויות שוטפות. בעיקר אשראי לזמן קצר 

 מתאגידים בקאיים, ספקים וותי שירותים, זכאים בגין פרי ויתרות זכות אחרות.
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  9201בדצמבר  31הרכב ההון החוזר של הקבוצה ליום  .13.2

הסכום שכלל בדוחות  
  לפי ש"ח)הכספיים (א

    596,404כסים שוטפים
  670,388 התחייבויות שוטפות

כסים שוטפים עלעודף 
  התחייבויות שוטפות

)73,984(  

  

הואיל והפעילות החקלאית של הקבוצה, המהווה את עיקר הפעילות, מאופיית בעותיות כך  .13.3

י, לקוחות, זכאים בסעיפים ההון החוזר (מלאשיויים שמרביתה מתבצעת בחודשי החורף, קיימים 

בגין פרי הלוואות לזמן קצר מבקים) בין חודשי השה השוים. אופי זה של פעילות מחזורית 

יש לה החברה ומימון מחזורי (כגד הפרי המשווק), מצריך מזומן למימון הון חוזר. להערכת 

 .זה רמקורות אשראי מספיקים למימון הון חוז

 כהלוואות לזמן קצרהחברה הלוואות  סווגו 2019בדצמבר  31להלן, ליום  14.2.1כאמור בסעיף  .13.4

, יחד עם זאת אלפי ש''ח 197,502בסכום של  ,יש השפעה שלילית על ההון החוזר כאמורסיווג ול

ים שלה , חתמו החברה ושיים מהמלווים העיקרי2020במרץ  31ביום להלן,  14.2.1 כאמור בסעיף

  .אשראי קצר מועדכהקבוצה אשראי של סיווג האת סוגיית שפתרו על תיקון להסכמי המימון 

   מימון .14

 כללי .14.1

מימון באמצעות מתזרים מזומים חיובי מפעילות שוטפת ומממת את פעילותה  קבוצהה

ה מקורות מימון אלה, ביחד עם המזומים חברלהערכת ה .וחוץ בקאי) בקאיחיצוי (

  , מאפשרים לה לממן את פעילותה העסקית השוטפת. שברשותה
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   אשראי בר דיווח .14.2

כדלקמןלמועד הדוח לקבוצה אשראי מהותי שקלי  כון:  

מספר
  הלוואה

 שם
  הלווה

מועד המלווה
טילת 

  ההלוואה

סוג
  ההלוואה

סכום
ההלוואה 

המקורי 
  (בש"ח)

תקופת פירעון
  3קרן ההלוואה

בספרים (לרבותיתרת ההלוואה
  ריבית)  למועד הדוח

שווי הוגן של הלוואות   תאי ריבית והצמדה
  החברה סולו  למועד הדוח

משקיעים   החברה  1
  מוסדיים

הלוואה   2.10.13
ממוסד 
פיסי 

לזמן 
  ביוי

120 
מיליוי 
  ש''ח

שמוה שים 
ממועד העמדת 

  ההלוואה

ריבית שתית בשיעור   אלפי ש''ח 19,352
אה והריבית ; ההלוו4.4%

צמודות לעלייה במדד 
  המחירים לצרכן

  אלפי ש''ח 19,893

 מלווים  החברה  2
מקבוצת 

גוף 
  מוסדי

הלוואה   5.2.17
ממוסד 
פיסי 

לזמן 
  ארוך

140 
מיליוי 
  ש"ח

שים  תשע
ממועד העמדת 

  ההלוואה

ריבית קבועה (לא צמודה)   אלפי ש''ח 128,689
. 5.4%בשיעור שתי של 

מים הריבית תיפרע בתשלו
  שתיים - חצי

  אלפי ש''ח 122,836

  

מספר
  הלוואה

–חדלות פירעון צולבת אמות מידה פיסיות

cross default  איםות
  מהותיים וספים

בטחוות, שעבודים
וערבויות בגין ההלוואה 
  וערכם בדוחות הכספיים

  זכות חזרה ללווה

Recourse/ non-
recourse  

  מידע וסף 

, לפי דוחותיה קבוצהשל ה המוחשי ההון העצמי -  1
הכספיים המאוחדים של החברה (שתיים או 

 .מיליוי ש"ח 300לא יפחת מסך של  רבעויים)
ירידת ההון העצמי המוחשי (שלא כתוצאה 

 2.5%מחלוקת דיבידד) בסכום המוך מבין 
 25או  קבוצהמסך המאזן (המאוחד) של ה

מיליוי ש"ח, בתקופה שעד לתום הרבעון 
או שאירעה לאחר מכן אך תוקה  2017השלישי 

 לא תחשב הפרה.  - לאחר שי רבעוים 
יחס ההון העצמי המוחשי לסך המאזן, בהתאם  - 

לדוחות הכספיים (שתיים או רבעויים), לא 
. ירידת יחס ההון העצמי (שלא 25%- יפחת מ

, 23.5%כתוצאה מחלוקת דיבידד) לכדי 
או  2017בתקופה שעד לתום הרבעון השלישי 

 -זכות לפירעון מוקדם 
חמש שים החל מתום 

  ובתאים מסוימים

התחייבות החברה שלא  - 
לשעבד ("שעבוד 
שלילי") רכוש קבוע 
מהותי בכל שעבוד ללא 
קבלת הסכמת המלווה 
מראש (בכפוף לחריגים 

 שהוסכמו)
חברות בת בבעלות  - 

מלאה העמידו ערבויות 
  לטובת החברה

  

Recourse   -  למלווה זכות להעמיד את
ההלוואה לפירעון מיידי 

ות הקבועות בהתקיים עיל
, לרבות במקרה של בהסכם

שיוי שליטה בחברה, וזכות 
 .לריבית פיגורים

  

במסגרת התיקון להסכם,  - 
) לא 1החברה התחייבה כי: (

יבוצעו השקעות בהיקף 
(מצטבר) העולה על הפחת 

 35 -השתי, המסתכם בכ
מיליון ש"ח בשה; (ב) תבוצע 

 50%הגה על לפחות 

                                                 
  להלן 14.2.1ראו לעיין זה סעיף  3
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אירעה לאחר מכן אך תוקה לאחר שי ש
 לא תחשב הפרה.   - רבעוים 

בהתאם לדוחות הכספיים (שתיים או  - 
רבעויים), היחס בין החוב הפיסי טו של 

השתית לא יעלה על   EBITDA- ל קבוצהה
 היחסים כמפורט בטבלה (*) להלן. 

בהתאם להוראות ההסכם, סטייה בשיעור של 
תקופה, אשר תימשך ביחס הדרש לכל  0.5עד 

עד שי רבעוים רצופים, לא תיחשב כהפרה. לא 
תתוקן הסטייה לאחר שי רבעוים כאמור, 

לשה ותחול  0.25%תגדל הריבית בשיעור של 
החל מהיום הראשון של הרבעון השלישי להפרה 

  וכל עוד ההפרה לא תוקה. 
באמות המידה  קבוצהבגין אי עמידת ה

כתבי ויתור בימים הפיסיות, קיבלה החברה 
(ראה דיווחים  2015במרץ  31 - ו 2014במאי  11

 1 - ו 2014במאי  12מיידים של החברה מימים 
 - ו 2014-01-061506(אסמכתאות:  2015באפריל 

, בהתאמה) המובאים על דרך 2015-01-070954
  ההפיה. 

- וכח אי התאמת היחסי שקבעו בהסכם לאמת
חתמה  2016סט באוגו 24מידה פיסית זו, ביום 

התיקון החברה על תיקון להסכם המימון ("
"), במסגרתו עודכה אמת המידה להסכם

 2016הפיסית כאמור לרבעון השלישי לשת 
ואילך, כמפורט בטבלה (*) להלן.  2017ולשת 

כמו כן עודכן לוח הסילוקין ותאים וספים 
  כמפורט כ"מידע וסף".

  

מהחשיפה המטבעית שלה; (ג) 
יחולק דיבידד (כמשמעותו  לא

בהסכם המימון) כל עוד 
החברה איה עומדת בתיות 
הפיסיות המקוריות שקבעו 

(ד) עליית בהסכם המימון; 
(ה) - ו; 4.4% - שיעור הריבית ל

החברה תדווח לממים על 
שיויים מסוימים בהיקף 

  .מסגרות האשראי

לא יפחת  הקבוצהשל  המוחשי ההון העצמי -   2
  מיליון ש"ח.  300מסך של 

יחס ההון העצמי המוחשי לסך המאזן המוחשי  - 
 . 25%- לא יפחת מ

- ל הקבוצההיחס בין החוב הפיסי טו של  - 

EBITDA  ים קודמים  4- ללא יעלה על רבעו
 .להלן) *כמפורט בטבלה (היחסים 

  

ון ערילפ זכותלחברה  - 
 3החל מתום  ,קדםמו

בתאים  שים
 מסוימים.

למלווה זכות לפירעון  - 
מוקדם מדטורי 
בקרות אירועי האצה 
מסוימים (שבעיקרם 

התחייבות החברה שלא  - 
עבד ("שעבוד לש

כס כלשהו שלילי") 
בכל שעבוד  מכסיה

ללא קבלת הסכמת 
המלווה מראש (בכפוף 

 .לחריגים שהוסכמו)
תאגידי בת בבעלות  - 

Recourse   -  למלווה זכות להעמיד את
ההלוואה לפירעון מיידי 
בהתקיים עילות הקבועות 

, לרבות במקרה של בהסכם
ה בחברה, וזכות שיוי שליט

 .לריבית פיגורים
חלוקת דיבידד ופירעון  - 

הלוואות בעלים, תעשה רק 
ידת החברה באמות בכפוף לעמ
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חתם תיקון להסכם,  2019בספטמבר  15ביום 

  EBITDA במסגרתו ערך שיוי באופן חישוב ה
  ך שיהיה זהה לזה של יתר המממים, ומחקה כ

המגבלה לפיה סף רווחי ההון טו ממכירת 
  דל"ן המסווג כמטעים בדוחות הכספיים של

הקבוצה, בתוספת הרווחים וההפסדים 
  משיויים בשווי הוגן של דל"ן להשקעה, לא

מיליון ש"ח לכל שה  8.5על  )יחד(יעלו 
   קלדרית.

  

אירועי מכירת כסים 
מסוימים, לרבות 
הפקעת קרקעות), וזאת 
בגובה חלקו היחסי של 
המלווה בסכום טו 
שהתקבל בחברה בפועל 

  בגין אירוע ההאצה).

מלאה העמידו ערבויות 
  לטובת החברה.

 המידה הפיסיות.

החברה התחייבה  - 
בהתחייבויות עיקריות 
וספות, ובכללן מגבלות 
מסוימות על העמדת הלוואות 
וערבויות, פקטוריג, שמירה 
על הגות מטבע, מגבלות על 

עם צדדים קשורים  עסקאות
ומגבלות על שיויי מבה 
ושליטה, והכל בתאים 

  שהוסכמו. 

        

 (*)   

  רבעון שלישי  רבעון ראשון  

  4.5  5 ואילך2019משת)1(הלוואה היחס המקורי

  6  6.5  ואילך 2019) משת 1ההלווא(יחס מתוקן 

  5.5  6 2019) שת2היחס (הלוואה

  6.75  ]6לא שיוי [ל 2019) שת2ההלווא(יחס מתוקן 

  5  5.5 2020) שת2היחס (הלוואה

  ]5ללא שיוי [  6.75  2019) שת 2ההלווא(יחס מתוקן 

  5  5 ואילך2021) משת2היחס (הלוואה
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 סך ההלוואות בגין התחייבה החברה באמות המידה הפיסיות כמתואר 2019בדצמבר  31כון ליום 

  יליוי ש"ח. מ 276 - לעיל, עומד על כ

 היחס הפיסי  אמות מידה פיסיות
  הדרש

יחס הפיסי למועד 
בדצמבר  31 –הבחיה 

2019  
אלפי  484,801  אלפי ש"ח 300,000  הון עצמי מוחשי

  ש''ח

יחס הון עצמי מוחשי 

  למאזן

25%  39.07%  

  

-2019-01(אסמכתא מספר  2019בדצמבר  29כאמור בדיווח המיידי של החברה מיום  .14.2.1

כתוצאה משיוי השליטה בחברה (כסים ובין , המובא על דרך ההפיה), 115020

 cross default - ווכח הוראות הוהפיקס חדלו מהחזקת השליטה בחברה, ביחד) 

הזכות, להעמיד למלווים הוקתה בהסכמי המימון של החברה עם המלווים השוים, 

 ביוםודכה לגבי שיוי השליטה וע ים. החברה פתה למלווותלפירעון מיידי את ההלווא

 להסכמי תיקון על שלה העיקריים מהמלווים ושיים החברה חתמו, 2020 במרץ 31

  .המימון

  :להלן יובאו עיקרי התיקוים להסכמי המימון

 14.2בסעיף  1תיקון הסכם המימון של הגוף הפיסי הראשון (הלוואה מספר  .14.2.1.1

 מיליוי ש"ח:  67.8 - עומדת על כ 2020במרץ  31לעיל) אשר יתרתה ליום 

מיליון ש"ח,  11.3 - תוקן לוח הסילוקין של ההלוואה, כך שסכום השווה לכ

בתוספת ריבית שצברה בגיו, פרע על חשבון קרן ההלוואה במועד חתימת 

ה, לתשלומי רט- מיליון ש"ח, יצטרף, פרו 11.3 - התוספת, וסכום וסף של כ

 .תשלומים) 5הקרן שטרם שולמו למלווה (סה"כ 

 14.2בסעיף  2תיקון להסכם המימון של הגוף הפיסי השי (הלוואה מספר  .14.2.1.2

 מיליוי ש"ח:  21.9 - עומדת על כ 2020במרץ  31לעיל) אשר יתרתה ליום 

ה, כך שהתשלום האחרון ע"ח קרן ההלוואה תוקן לוח הסילוקין של ההלווא

אלפי ש"ח, בתוספת הריבית  1,875אלפי ש"ח יפוצל כך שסך של  3,750בסך 

אלפי ש"ח  1,875והיתרה בסך של  , 2020במרץ 31שצברה בגיו, שולם ביום 

 14בתוספת הריבית שצברה בגיו, תשולם בשלושה תשלומים שווים בימים 

  .2021בובמבר  14 - ו 2021במאי  14, 2020בובמבר 

בתיקוים לשי הסכמי המימון שותה ההגדרה של "שיוי שליטה בחברה"  .14.2.1.3

המהווה עילה להעמדת החוב לפירעון מיידי, באופן שאם במועד כלשהו לחברה 

או גוף קשור אליהן. המלווים  אי די ביו/או  דסק"שיהיה בעל שליטה שאיו 

תוקף במועד זה, לא חשב כהפרה או אישרו כי שיוי השליטה שחל בחברה וב

 . כאירוע המקה זכות העמדה לפירעון מיידי לפי הסכמי ההלוואה

ותרו ללא לעיל  14.2מעבר לאמור לעיל, הסכמי ההלוואה כמפורט בסעיף  .14.2.1.4
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   .שיוי

רסמה החברה למידע וסף אודות עיקרי התיקוים להסכמי המימון ראה דיווח מיידי שפ

  ), המובא על דרך ההפיה.2020-01-039654(אסמכתא מספר  2020באפריל  20ביום 

  
 והאפקטיבית שיעור הריבית הממוצעת .14.3

וחוץ בקאיים ממקורות בקאיים  על הלוואותוהאפקטיבית להלן פירוט שיעור הריבית הממוצעת 

  : קבוצההושאין מיועדות לשימוש ייחודי בידי  ,בתקופת הדוחשהיו בתוקף 

  ריבית ממוצעת  

  הלוואות לזמן ארוך הלוואות  לזמן קצר  

  מט"ח  ש"ח  מט"ח  ש"ח  

  3.45%  3.6%  -   2.25%  מקורות בקאיים

  -   4.09%  -   -  מקורות אחרים

  

  

  ריבית אפקטיבית  

  הלוואות לזמן ארוך  הלוואות  לזמן קצר  

  מט"ח  ש"ח  מט"ח  ש"ח  

  3.4%  3.34%  -   2.28%  מקורות בקאיים

  -   3.63%  -   -  קורות אחריםמ

  

 החלות על הקבוצה מגבלות אשראי .14.4

 שעבודים .14.4.1

שלא  ,לבקים והתחייבוחברות הבת החברה כגד קבלת אשראי לפעילות שוטפת 

  ללא הסכמת כל אחד מהבקים.אחר  בק או צד שלישיכל ל ןלשעבד את כסיה

  
  מגבלות החלות על הקבוצה מכוח היותה חלק מקבוצת לווים  .14.4.2

מהוות החברה  ש,דסק"ידי - עלשלטת החברה כון למועד פרסום הדוח, הואיל ו

ובהתאם מושפעת מהוראות דסק"ש, וחברות הבות חלק מ"קבוצת הלווים" של 

"יהול בקאי תקין" של המפקח על הבקים, הכוללות בין היתר מגבלות על היקף 

למגבלות ההלוואות שרשאי בק בישראל להעיק ללווה בודד ולקבוצת לווים. 

אלו עשויה להיות השפעה על יכולת הקבוצה להגדיל את מסגרות האשראי שלה 

  מבקים ישראלים

  ערבויות ושעבודים .14.4.3

   .המאוחדים לדוחות הכספיים )ד(26- )א( 26באור ראה 
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 מסגרות אשראי .14.5

  שטלה הקבוצה: לוואות לזמן קצר הההלן יובא מידע על ל .14.5.1

  

  מטבע  סוג אשראי

היקף האשראי
ך למועד הדוח סמו

על המצב הכספי 
  (באלפי ש"ח)

מגון 
  השיוי

שיעור הריבית 
סמוך למועד 

  הדוח

טווח הריבית בשת 
2019  

הלוואות לזמן 
 2.35% -  2.7%  2.1% -  2.55% פריים  78,430  ש"ח  קצר

הלוואות לזמן 
  קצר

 2.38% -  4.05%  3.27% -  3.35%  ליבור  15,513  יורו

  

בפועל כפי שסוכמו עם הבקים וותי אשראי אחרים פירוט מסגרות האשראי להלן  .14.5.2

   ש''ח. ןבמיליו ,של הקבוצה

 
מסגרת  

לתום שת 
  הדיווח
  

יתרת המסגרת
הבלתי מוצלת 

  יצול ליום 
31.12.19 *  

מסגרת
  לתאריך

  הדוח 

יתרת המסגרת 
הבלתי מוצלת  
  *לתאריך הדוח

  תאים למימוש 

    2  70  48  70 בק א'
חלקו של הבק באשראי   73  116  71  116  בק ב'

 של הבקאי הכולל
חברה לא יעלה על ה

35%  
    12  86  32  86 בק ג'
    38  73  47  73 בק ד'
    43  123  61  123 בק ה'
    37  37  37  37 בק ו'

    -   2  -   2 ז'בק 
    -   41  -   41 חברה ח'
    -   38  -   38 חברה ט'
    -   112  -   126 חברה י'
    -   9  -   9 חברה י"א
    205  707 296 721 סה"כ

    
  יצול מסגרות האשראי בבקים, כפוף לעותיות המאפיית את פעילות הקבוצה.*     

  

   .המאוחדים כספייםהלדוחות  )2(15ֹֹראה באור  .פקטוריגהסכם  .14.6

  

  מיסוי .15

  
לפירוט בעיין דיי המס החלים על הקבוצה, סטטוס שומות המס של החברה וחברות הבות, תכון המס    

    .המאוחדים לדוחות הכספיים 29ראה באור  ,בדיווח והפסדים צבורים לצרכי מס החייב

  

  ופיקוח על פעילות הקבוצהמגבלות  .16

שה חודשים בשה, עובדים המוצבים בה מטעם חברות יהקבוצה מעסיקה במשך כש - י עבודהחוק .16.1

מעובדי עובדי חברות כוח אדם) וכן מרבית  687 - כוח אדם (בתקופת הדוח העסיקה הקבוצה כ

הקבוצה מועסקים בשכר מיימום. בהתאם הקבוצה מושפעת מחוקים שוים בדיי עבודה, ובכלל 
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(ראה  חוק קבלי כוח אדם לעיל); 6.15.13(ראה סעיף  1987 - זה: חוק שכר מיימום, התשמ"ז

, אשר ועד לאכוף באופן 2011 - ; חוק להגברת האכיפה של דיי העבודה, התשע"בלעיל) 12.4סעיף 

יעיל שכר וזכויות, באמצעות הטלת עיצומים כספיים בהליכים מהליים על מעביד המפר את חוקי 

המגן והטלת אחריות אישית על מכ"לים, המחויבים לפקח ולקוט בכל האמצעים הסבירים 

   עת הפרה של הוראות חוק מגות.למי

בעקבות חקיקת חוק  - מ"יר) של 2016יולי ( 1470 -ו  1469ות החלטר ומתחמים מועדפים לדיו חוק .16.2

 1469החלטה של רמ"י.  1470 - ו  1469ות אור החלט ורא, 2016מתחמים מועדפים לדיור, ביולי 

החוכר יכול לבקש וור הגידול, בהתחשב במועד סיום מחז רמ"ימועד ההשבה יקבע על ידי קובעת כי 

), 1426(אשר תיקה וביטלה את החלטה  1470החלטה  ;תבצע את פיוי הקרקע להשבהרמ"י כי 

למטרות ו חכירה בקרקע חקלאית שיעודה שוה למטרת מגורים ותעסוקהההפסקת את קובעת 

חוכר, שעמד התמריץ ל 1469החלטה בהקרקע באופן מיידי (לפי החלטת רמ"י). השבת וביטחויות 

הפיצוי והתמריץ  1470ובהחלטה , מגובה הפיצוי עבור המחוברים 20%עומד על בתאי ההשבה 

 30,800, הו במקרה של הפסקת חכירה מיידית בקרקע לצורך שיוי ייעוד ושיווקה למגוריםשקבע 

בעמידה בתאים  מסכום הפיצוי כתמריץ 50%ובתוספת להשבת הקרקע עם המטעים ש''ח לדום 

. (לאחר הצמדה למדד) לדום ש''ח 56,000 - כ על עומד (לפי שתי ההחלטות) וספים, כך שסך הפיצוי

זכאי החוכר לרכוש בפטור ממכרז ובתשלום דמי חכירה מהווים מלאים, מגרשים  ,לכך בוסף

פי תוצאות המכרזים בתכית והתאמות של - שווים יקבע עלש ,מתחום התכית 20%המהווים 

 מחיר, למשתכן מחיר בתוכית לשיווק המיועדים , וכשהמדובר במתחמיםתיהשמאי הממשל

  עדכית. שומה בסיס על יקבע ממכרז בפטור ההקצאה מגרשי

, על הותמ"ל והפיצוי הכספי במקרה של השבה מתחמים מועדפים לדיור לפרטים וספים על חוק

 ל.לעי 10.2.2מכוח החוק ראה סעיף 

  הליכים משפטיים .17
לפרטים על הליכים משפטיים אחרים של הקבוצה ראה ביאור  .הותייםהליכים משפטיים מאין ה קבוצל

   (יא) לדוחות הכספיים.26 - (ח) ו- (ה)26

  

   תיעדים ואסטרטגיה עסקי .18

בהתאם להתפתחויות ת והאסטרטגיתכיותיה בחיה מחודשת של  החברה מתכוות לערוך 2020בשת 

, ולעדכן בהתאם את האסטרטגיה העסקית של בהם פועלת החברהלכל אורך שרשרת הערך  בשווקים

   .החברה

להתמקד במטעים  ואה החקלאות בתחום הקבוצה של העיקרי העסקי היעד - החקלאות תחום .18.1

ועקירת פרדסים ומטעים שאים רווחיים, תוך  ,ופרדסי שותפיה הקבוצהמפרדסי בזים רווחיים 

. כמו כן, היא העיבודמצמצמת את עלויות ו השטחים המעובדים על ידהשהיא מקטיה כמות 

סיכון מרבית שלקחו על עצמם את  ,גדלים חיצוייםואריזתו ממ ברכש פריפעילותה את  מגדילה

  .בעיקר אבוקדו ותמרים ,העיבוד החקלאי

 תקשרויותיצירת הוכמשווקת,  הייצוא היקפי הרחבתבמסגרת כך, הקבוצה ממשיכה לפעול ל

) ומדיות הים התיכון הכדור הדרומיחצי מ( חיצויים במדיות זרות מגדליםלרכישת פרי מ חדשות

יתרוות  של מיטבי יצולקיים  ,להא בהתקשרויות שווקי המטרה באירופה.לבעיקר  ומכירתו

 .קשריה של מיטבי ויצול קבוצהה של השיווק במערכי הקבועות העלויותהשיווק המקומי, מימוש 
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 2019שת ב השיווק מישראל מוכה.פעילות כאשר ן מרבית הפעילות מתרחשת בחודשי הקיץ כמו כ

   .ומרוקו קיהו דרום אפריקה ,פרו ,ילה'צ פרי בעיקר שיווקההקבוצה 

ובמדיות הים התיכון  מחצי הכדור הדרומי שיווק שלהה להגדיל את פעילות פועלתהקבוצה 

   .ה בחצי הכדור הדרומיובוחת אפשרויות שוות של שיתופי פעול

מרבית רשתות הקמעואות בעולם מציעות ירקות ופירות טריים לכל  - בילאומית שיווק פעילות .18.2

אורך השה. מצב זה יוצר הזדמויות עסקיות שמשלבות מגדלים ומשווקים מחלקים שוים בעולם. 

 הפרי עות במהלךהן  ,מממשת את יתרוה היחסי ליצול מערך השיווק הקיים שלה הקבוצה

מחצי הכדור  - שלישי)שי ו בתקופת הקיץ (רבעון והן )רביעיים ראשון, שי ורבעו( מישראל

 - לעומת כמיליוי ש''ח,  199 - בסך של כ 2019מחזור הקבוצה מפעילות זו הסתכם בשת . הדרומי)

 .קודמתהשה מיליוי ש"ח ב 179

  

 

 

  

  



 

 

  
  
  

  מהדרין בערבון מוגבל
  

  

  

  דוח הדירקטוריון

  על מצב עיי התאגיד
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  ("החברה")מהדרין בע"מ 
  
  

  2019י החברה לשת ידו"ח הדירקטוריון על מצב עי
  
  

והחברות המוחזקות שלה החברה על מצב עייי  דוח הדירקטוריוןאת  אתכבד להגיש בזתמ דירקטוריון החברה

 ולשה 2019 בדצמבר 31יום ל") הקבוצה("אשר דוחותיהן מאוחדים עם דוחותיה הכספיים של החברה 

 –אם לתקות יירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל תה, ב")תקופת הדוח(" שהסתיימה באותו תאריך

  .")תקות הדוחות(" 1970

  

  
  הקבוצההסברי הדירקטוריון למצב עסקי  - חלק א'

  

  תוצאות הפעילות והמצב הכספי .1

  כללי .1.1

  מתויו 2018/19רוב עות הפרי  מתוי מורכבים ,2019בשת בתחום החקלאות התוים התפעוליים 

   .2019/20תחילת עות הפרי 

במהלך השה.  העותיות המובהקת בפעילות החקלאית של הקבוצה מאפיית את התוצאות המדווחות

הוצאות צד למבוצע חלק גדול מפעילות האריזה והשיווק של הפרי  ,ברבעוים הראשון והרביעי של השה

השלישי הרבעון רבעון השי והמגד,  ייצור מוכות יחסית (בעיקר בהשקיה) בעיבוד השטחים החקלאיים.

   בפרדסים.גבוהות ות ייצור הוצא לצדפעילות שיווק תוצרת חקלאית מצומצמת ים בימאופי ,של השה

  הקבוצה מדווחת על ארבעה מגזרי פעילות בדוחותיה הכספיים כלהלן:

  

 חקלאות  .א

 כסים מיבים  .ב

 בתי קירור  .ג

  מים   .ד

  

לעומת שת   (קיטון) 2017 2018 2019 
2018  

 לעומת שת  (קיטון)גידול 
2017  

   
  "חש באלפי

  
  % - ב

  
 באלפי ש"ח

  
  % - ב

  )  14,769  33,555 *  56,728   )18,786(  )56(  )41,959(  )74קי רווח 
  )76(  )53,737(  )59(  )24,550(   70,904  * 41,717   17,167  רווח לפי מס
EBITDA  39,489   43,903   72,990   )4,410(  )10(  )33,501(  )46(  

  .*התאמה לא מהותית של מספרי השוואה
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    הפעולותתוצאות  .1.2

 

גידול (קיטון) לעומת  2017 2018 2019  
  2018שת 

לעומת   (קיטון) גידול
  2017שת 

  % - ב  באלפי ש"ח  % - ב  "חש באלפי  

מחזור 
  המכירות

1,287,930  1,331,004   1,464,847  )43,074(  )3(  )176,917(  )12(  

רווח 
  )91(  )53,018(  )81(  )22,752(   58,349  * 28,083   5,331  גולמי

עליית 
ן דל" ערך

   להשקעה
27,159   17,441   11,373   9,718   56   15,786   139   

הכסות 
(הוצאות) 
  אחרות

31,225   32,428   36,775   )1,203(  )4(  )5,550(  )15(  

הוצאות 
  הכ"ל

26,807   23,101   23,254   3,706   16   3,553   15   

רווח 
  תפעולי

36,908   54,851 *  83,243   )17,943(  )33(  )46,335(  )56(  

הוצאות 
  מימון טו

)20,117(  )17,436(  )13,354(  )2,681(  15   )6,763(  51   

רווחי 
חברות 

  מוחזקות
376   4,302   1,015   )3,926(  )91(  )639(  )63(  

מיסים על 
  )83(   11,778  )71(   5,764  )14,176(  *)8,162(  )2,398(  ההכסה

 .*התאמה לא מהותית של מספרי השוואה

  ברווח הגולמי וברווח הקי ובעת ממספר מגמות: לירידההגורמים העיקריים   
    

  מגמות חיוביות מגמות שליליות
  18/19עוה 

עודף ההיצע בשווקים, שערי המטבע המוכים  - 
התמורה השקלית של שלכך ופחת גבוה גרמו 

ש''ח  5,069 - פחתה מבתקופת הדוח זן האור 
  .FOBש''ח לטון  3,800 –ל  FOBלטון 

 
 - פרי טרי בזן אור פחתו מאחוזי השיווק של  - 

בתקופת הדוח. מיצוי  65% - אשתקד ל 69%
הפרי המוך השליך על התרומה בגין הטון 

 המשוקלל בזן. 
 
 6% - בזן אור עלה משיעור הפחת בגין היצוא  - 

עקב קצב מכירה איטי, גשמים בזמן , 12% - ל
המשמעות הכספית היה עלייה . הקטיף וכו'
מיליוי  6.2 - ל מיליוי דולר 3.4 - בהוצאות מ

  דולר בתקופת הדוח.
  

והשיווק בשוק המקומי  היצואעליה בכמות  - 
ובפרט בזן האס, כתוצאה  ,באבוקדו
האס זן של הטבע. כמויות  תמסירוגיו

אלפי טון אשתקד  9.7 - מ עלובשווקים השוים 
. תופעה אלפי טון בתקופת הדוח 14.1 - ל

חיובית זו גרמה לירידת מחירים בזי 

 

 עליה בכמות יצוא האבוקדו בתקופת הדוח, - 
טון. בבית  23,099 - טון ל 16,706 - מ

ה ארזו בתקופת הדוח קבוצהאריזה של ה
 טון אשתקד. 4,627טון לעומת  7,314

 
המשך ביקוש ער לזי האשכולית (אשכולית  - 

אדומה, אשכולית לבה ופומלית) בכל 
 שווקי היעד. 

 
מחירי תעשיה גבוהים לזי האשכוליות,  - 

 לעומת אשתקד. 10% - עלייה של כ
  

בתקופת הדוח חתם הסכם למימוש דל"ן  - 
להשקעה באזור גדרות דבר שהיב עליית 

גרע מיליון ש"ח. הכס  27.159ערך בסך 
מהדוחות הכספיים המאוחדים של 

במהלך הרבעון הרביעי ולאחר  ,הקבוצה
 .מסירת החזקה בכס

  
במהלך הרבעון השלישי חתם הסכם  - 

דום באזור לוד ותקבלו  425להשבת 
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בזן האס המרכזי  FOBהתמורה האבוקדו, 
ש''ח  8,923 - לש"ח לטון   11,964 - פחתה מ

 לטון.
 
אוקראיה בהמצב הכלכלי השורר ברוסיה ו - 

הפחית באופן כמעט מוחלט את היצוא 
לאוקראיה ומקשה על היצוא בתמורה הולמת 

מהשוק הרוסי, בחלק מהמוצרים. המצב 
הכלכלי ברוסיה השליך גם על עודף היצע 

לווה ברמת מחירים מוכה מה ,מיבשוק המקו
 בעיקר של זי הקליפים, שבעבר יוצאו לרוסיה.

 
המשך שערים מוכים של מטבעות היצוא יורו  - 

, בהתאמה, 5.5%-5%פאוד (ירידה של ו
לא היה אומם  .)מהתקופה המקבילה אשתקד

 ההמקביל תקופהמול ה בשער הדולר שיוי
אולם מאזן החשיפה ליורו ולפאוד  ,אשתקד

בשער הדולר  חוסר השיויועל כן  גבוה יותר
השערים המוכים של הפאוד לא מקזז את 

. מכירות הקבוצה ליצוא בתקופת הדוח והיורו
 2%מיליוי ש''ח (ירידה של  945 - הסתכמו בכ

מסך  73% - לעומת אשתקד), המהווה כ
הכסות הקבוצה בתקופת הדוח, ועל כן 

 גישותה לרמת השערים גבוהה. ר
 

יישום מלא בבתי האריזה ובשטחים  - 
 החקלאיים של כל עדכוי שכר המיימום.

  

דום באזור איירפורט  56פיצויי הפקעת 
ה הכסות בסך של קבוצדבר שהיב ל ,סיטי

  מיליון ש"ח. 24- כ
  

  

  

 9201לשת  4רבעון  - 19/20עוה 

בפרט  ,העוה בראשית השקל התחזקות המשך - 
 פוגע בתמורה השקלי ליצוא. ,מול היורו

  
 הקטיף בקצב געפש ביותר גשום אוויר מזג - 

  .קבוצהב האריזה למערכי והמתאים הרצוי
  

  

מחירים גבוהים באבוקדו ביצוא ובשוק  - 
המקומי לאור היצע מוך הן בשווקי היצוא 

 המקומי.והן בשוק 
 

היצע מוך של קליפים בראשית העוה  - 
הן מספרד והן ממרוקו משליך על  ,ביצוא

ביקושים גבוהים בראשית העוה 
 גבוהים לזן אור.ולביקושים 

 
המשך ביקושים טובים לזי האשכולית  - 

בכל שווקי היעד (אשכולית אדומה, לבה 
 ופומלית.
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 סירוגיות  .1.2.1

  

לאחר שה עתירת יבול, בדרך כלל  רוגיות, לפיה יתופעת הסזוהי התפוקה החקלאית, ובעיקר תפוקת מטעים, מאופיית בחוסר אחידות בין שים עוקבות. 

  תבוא שה עם יבול מועט.

  

 18/19 מרביתה של עוהכוללת את  2019שת  ,למשלכך ( עוות חקלאיות שתימ כל שה קלדרית מורכבתו של הטבע, והואילהסירוגיות תופעת לאור 

 בראייה תלת שתית. החקלאית כון לתח את תוצאות הפעילות  ההלת החברה הגיעה לכדי מסקה כי ,)19/20 ותחילתה של העוה העוקבת

 

 :המציגים את הושאבטון להלן תוים כמותיים עיקריים 

  

 1-12/2017 1-12/2018 1-12/2019 מקור הפרי
 2017מול  2019 2018מול  2019

 באחוזים טוןב באחוזים טוןב

 )21%( )26.2( 1% 127.00.7 100.1 100.8 ואחזקה יבול במטעי החברה

 )27%( )35.1( )13%( )14.7( 131.1 110.7 96.0 כמות פרי שארז בבתי האריזה

  

 1-12/2017 1-12/2018 1-12/2019 יצוא פרי
 2017מול  2019 2018מול  2019

 באחוזים טוןב באחוזים טוןב

 )26%( )26( )9%( )7( 98.2 79.2 72.2 יצוא הדרים

 )28%( )13.9( 25% 7.2 50.1 29.0 36.2 מתוכו יצוא זן "אור"

  

 1-12/2017 1-12/2018 1-12/2019 אבוקדו
 2017מול  2019 2018מול  2019

 באחוזים טוןב באחוזים טוןב

 )15%( )5.3( )6%( )1.8( 35.8 32.3 30.5 יצוא ושוק מקומי

 )9%( )2.9( 10% 2.6 30.6 25.1 27.7 מתוכו יצוא
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 8201 - ו 9201בדצמבר  31תוצאות הפעילות העסקית של הקבוצה בחלוקה לתחומי פעילות, בשים שהסתיימו ביום  תמצית .1.2.2

  :, באלפי ש"ח8201 - ו 9201בדצמבר  31הכסות הקבוצה לפי מגזרים עסקיים לשים שהסתיימו ביום   )א(
  

  שהסתיימהלשה   
  31.12.19ביום 

לשה שהסתיימה 
  31.12.18ביום 

  לשיויים עיקריים הסבר  % - ב (קיטון) גידול 
  % - ב  ש"ח באלפי

  
  תחום החקלאות

1,220,634 1,260,287  )39,653(  )3(  

פחת גבוה  ;בעיקר מחירי מכירה מוכים באור
יסופי מטבע (בפרט היורו והפאוד) וכפועל  ;מאשתקד

כמויות  ,כמו כן ;יוצא תמורות שקליות מוכות יותר
עקב מזג אויר גשום  ,מוכות ליצוא ברבעון הרביעי

  שמע קטיף.
  תחום הכסים 

  )32(  )2,070(  6,539  4,469  המיבים
ס כס באבן יהודה (רבעון ראשון). גריעת כגריעת 

במועצה האזורית גדרות במחצית ובמבר ועזיבת שוכר 
  באזור צריפין.

  תחום בתי הקירור
75,497  72,458  3,039   4   

עליה בהכסות בקירור, עקב הגדלת התוצרת 
 הקירורשטח בתי וכן הגדלת , אוחסהשהחקלאית 

  בצריפין. שבו מ"ר 000,1
ירידה בכמויות המים שסופקה למקורות וצרכים   )13(  )2,958(  23,415  20,457  ואחרתחום המים 

  .גשוםעקב חורף פרטיים 

 
 :, באלפי ש"ח8201 - ו 9201בדצמבר  31לשים שהסתיימו ביום עסקיים  לפי מגזריםשל הקבוצה  גולמירווח   )ב(
  

לשה שהסתיימה 
  31.12.19ביום 

לשה שהסתיימה
  31.12.18ביום 

  לשיויים עיקריים הסבר (קיטון)גידול
 %-ב ש"חבאלפי

  
  )1,846(  )19,695(  1,067 )18,628(  תחום החקלאות

ירידה ופחת גבוה בזן האור  ,מחירי מכירה מוכים
  בהכסות השקליות.

 43,826 בסךהרווח הגולמי הוא לאחר יכוי פחת 
  ה קודמת.בש''ח ש אלפי 211,29לעומת , ש''ח אלפי

  תחום הכסים 
  המיבים

  באבן יהודה. גריעות כסים  )35(  )1,721(  4,978   3,257

  ).צריפיןבמ"ר  1,000(תוספת  קירור בהכסות עליה   2   331  14,573   14,904  תחום בתי הקירור
   מים.ום הופקה כמות מופחתת של שעקב חורף ג  )29(  )1,667(  7,465   5,798  תחום המים ואחר
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  מהותיות בתחום החקלאות התפתחויות .1.2.3

  
 פעילות האריזה והשיווק בחתך שתי  )א(

  
  )באלפי ש''ח(הכסות 

 

לשה שהסתיימה   
  31.12.19ביום 

לשה שהסתיימה 
  31.12.18ביום 

  הסבר  גידול (קיטון)
  % - ב  ש"ח באלפי

  יצוא 

944,716 965,530  )20,814(  )2(  

 מוכים מכירה מחיריעקב  בעיקרירידה בהכסות 
 אשכוליות של היצוא בכמויות ירידה ;האור בזן

 ברבעון יצואב פיגור ;ואשכוליות לבות אדומות
 הקטיף בקצב שפגע גשום אויר זגמ עקב הרביעי
 מחצי פרי במכירות עליה ,מגד ;בהבשלה ואיחור
  .2019 של השיה במחצית הדרומי הכדור

  שוק מקומי
209,835  229,232  )19,397(  )8(  

 בזי בעיקר הזים בכל מוכים מכירה מחירי
 האבוקדו של השיווק בכמויות ירידה. הקליפים

  .המקומי בשוק
  תעשיה

26,509  30,340  )3,831(  )13(  
בעיקר בזים שמוטי  ,ירידה בכמות שמכרה

  .לית לבהוואשכ
 

 )טוותכמויות (ב

לשה שהסתיימה 
  31.12.19ביום 

לשה שהסתיימה
  31.12.18ביום 

  הסבר (קיטון)גידול

 %-ב טון

אשכולית אדומה  של בעיקר ,הייצוא בכמויות קיטון  )5(  )7,365(  141,397  134,032  יצוא 
  .ולבה

  .עליה בהדרים לעומת קיטון באבוקדו  )0(  )209(  58,925  58,716  שוק מקומי

  .גידול בזן האור וירידה של יתר הזים  )10(  )4,576(  47,202  42,626  תעשיה



 

  
  
 

7

  
  

 חברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזי בתחום החקלאות  )ב(
  
  ההסבר הפעילות  שם חברת הבת

מ ייצוא חקלאי אס.טי.א
   בע"מ

 הכלולה החברה בהפסדי הקבוצה חלק  ייצוא ירקות
 רווח לעומת''ח ש אלפי) 295( - ב הסתכם

המקבילה  ''ח בתקופהש אלפי 598 בסך
אשתקד, הובע מירידה במכירות 
הפלפלים ליצוא ומירידה במכירות 
צויות ליצוא, לצד בעיות איכות בשי 

   המוצרים.
מרים (" מרים שוהם בע"מ

  ")שוהם
ייצוא קליפים 

 מגו(אור)  ,מאוחרים
  רימוים ו

העסקה המשותפת ברווחי  הקבוצהחלק 
אלפי ש''ח לעומת סך  8,677ירד לסך 

אלפי ש''ח אשתקד. הירידה   10,220
ובעת מקיטון במחירי המכירה של זן 

וכן תיסוף  ,האור ברבעון הראשון והשי
  השקל ברבעון השלישי.

  חקלאות  גן פלח ש.מ.
  

העסקה  בהפסדי הקבוצהחלק 
) אלפי 6,458הסתכם בסך ( המשותפת

) אלפי 5,253ש''ח לעומת הפסד בסך (
מוסבר ש''ח אשתקד. עיקר השיוי 
אור זו הבירידה במחירי המכירה ב

וירידה כמותית  ,ובלימון לעומת אשתקד
  של כמויות הפרי בדרום הארץ. 

 מיבים הכסים ההתפתחויות מהותיות בתחום  .1.2.4

 למכירת, הצעות להציע הזמה של הליך ביצעה, החברה של מלאה בבעלות המוחזקת בת חברה

 ביעוד דום 38.727 של כולל בשטח, גדרות האזורית במועצה המצויים במקרקעין זכויותיה מלוא

  ).בהתאמה" ההליך" - ו" הכס"ר ("מ 10,400 בשטח מבה הכולל תעסוקה

 לקרקעות ים גב חברת, הכס מכירת עם בקשר התמחרות ישיבת לאחר ,2019 בספטמבר 12 ביום

 בעלת הה, בחברה השליטה בעלת דאז"), ובין כסים"מ ("בע ובין לכסים החברה אשר"מ, בע

 כחוק"מ מע בתוספת"ח ש מיליון 107- כ של כולל לסך בתמורה, בהליך כזוכה הוכרזה, בה עיין

 החברה ודירקטוריון הביקורת ועדת ידי על 2019 בספטמבר 22 ביום אושרה העסקה"). התמורה("

 תכעסק דין פי על הדרש ברוב, החברה של המיות בעלי אסיפת ידי על 2019 באוקטובר 29 וביום

התקבלה מלוא התמורה בגין העסקה והבעלות  הפיזית  2019בובמבר  18בעל שליטה. ביום 

  והמשפטית הועברה לידי הקוה.

 המצב על בדוח. "חש מיליון 94- כ על עומד) עסקה הוצאות(לפי  הכס ממכירת קבוצהל התזרים

 המכירה עסקת בגין. למכירה המוחזק להשקעה"ן כדל הכס סווג 2019 בספטמבר 30 ליום הכספי

 ברוטו הרווח ואחרות עיסקה הוצאות כוייוב''ח ש אלפי 27,159 בסך מס לפי ערך עליית רשמה

   "ח.ש אלפי 26,916 בסך הסתכם שרשם

וספים, לרבות ימוקי ועדת הביקורת והדירקטוריון לאישור העסקה, ראה דוח זימון  לפרטים

), 2019-01-098404 מספר(אסמכתא  2019בספטמבר  23אסיפה כללית שפרסמה החברה ביום 

  .ההפיה דרך על המובא

 אחד מיב כס ותרותר  קבוצהל, קבוצההגריעתו של כס זה ממצבת הכסים המיבים של  לאחר

  בעל פוטציאל להשכרה לצד ג'. ,בצריפין

 קירורהתפתחויות מהותיות בתחום בתי ה .1.2.5

  .אשתקדאלפי ש''ח  72,458אלפי ש''ח לעומת  75,497 של סך עמדו על הכסות ,דוחבשת ה

במהלך השה . )אלפי ש''ח 14,573 ( , בדומה לאשתקדאלפי ש''ח 14,904הרווח הגולמי הסתכם בסך 

  מ"ר שבו באתר בצריפין. 1,000- הקבוצה בכ גדל היצע הקירור של

   מ"ר של חדרי קירור, לרבות מחסן קירור בצרפת. 39,000 - ה כקבוצכון למועד הדוח מתפעלת ה
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  ואחר המיםהתפתחויות מהותיות בתחום  .1.2.6

גבוהה , כמות לשתיה מים שפירים ליון קובימ 2.7 - למערכת הארצית כ קבוצהסיפקה ה 2019בשת 

  .אשתקדהכמות שסופקה מ 8% - בכ

אלפי ש''ח  20,457 - ב הדוח בשתשאיבת מים למקורות הסתכמו ו הכסות מאספקת מים להשקיה

 5,798- ב בשת הדוח הסתכם מפעילות זו, הרווח הגולמי. 2018אלפי ש''ח בשת  23,415לעומת 

שרשם  הגשוםחורף הקיטוים מיוחסים לעיקר , 2018בשת  אלפי ש''ח 7,465 אלפי ש''ח, לעומת

  ., אשר הקטין את הביקוש למים2019בתחילת 

  

 ,הדרום באזור אריזהה מפעל אתלסגור  קבוצהההחליטה  2018 שת בתחילת – אריזה יבתסגירת  .1.2.7

ברבעון  שהחלה 2019/20 תובע פתחו לא אריזה מערכי שי. אריזה מערכי שלושהכלל  אשר

 ,המערכים מסגירת כחלק. 2020 שתל הראשוה במחצית יסגר וסף מערךו, הרביעי של שת הדוח

 הפחתה רשמה ,שימוש בו יהיה שלא ציוד וגריעת ומיון אריזה תולרבות מכו ,פירוק מחוברים

 מספרי של מהותי לא תיקון בוצע וכן''ח ש מיליוי 4.4 - כבסך של  2019 בשת קבועה רכושב

 לחיסכון יוביל זה מהלך כי צופה החברה תההל .''חש מיליון 1.6 בסך 2018 שת של האההשוו

   "ח בשה. שיליוי מ 5 .4- כ של עתידי עלויות

י עתיד, פמידע צופה  הן חיסכון בעלויות כתוצאה מסגירת בתי האריזההערכת החברה בדבר ה

המבוסס על הערכות החברה ") ערך תוייר חוק(" 1968 - התשכ"חיירות ערך,  וקכהגדרתו בח

. הערכות אלה עשויות שלא העלויות שהיו בשים הקודמות בגין הפעלת בתי האריזהבהתבסס על 

  .הה מכפי שהחברה צפתלהתממש או להתממש באופן שו
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   ומקורות מימון זילות ,מצב כספי .1.3

  
  לעיקרי השיויים הסבר גידול (קיטון)  31.12.18יוםל 31.12.19יוםל 

 %-ב ש"חבאלפי
  רכוש קבוע 

165,555 273,434*  )107,879(  )39(  

אלפי  105,735סיווג מרכוש קבוע לכסי זכות שימוש בסך של 
השקעות אלפי ש''ח.  1,236ש''ח ולכס מוחזק לטישה בסך 

אלפי  21,101יכוי פחת בסך ו אלפי ש''ח 20,998ברכוש קבוע בסך 
 סגירת בית האריזה לימת.האצת פחת בשל  4,464, מתוכו ש''ח

  אלפי ש''ח סווג ככס שוטף מוחזק לטישה 1,236סכום של 
  דל"ן להשקעה

  
אלפי ש''ח ומימוש הכס  27,159ך סעליית ערך דל"ן להשקעה ב  )86(  )80,300(  93,100  12,800

  אלפי ש''ח. 107,459בסכום של 
  אלפי ש''ח. 1,761כוי פחת בסך יאלפי ש''ח ב 392השקעות בסך   )  39,155  40,524  )1,369(  )3כסים בלתי מוחשיים

  
אלפי  13,762אלפי ש''ח מול הוצאות פחת של  7,762תוספות של   )9(  )10,396(  117,061  106,665  הוצאות דחות

  אלפי ש''ח 4,396של ש''ח וגריעות טו 
יתרות חובה והלוואות 

  לזמן ארוך
  אלפי ש''ח. 23,110מול פרעון של  5,448תוספת של   )11(  )14,134(  131,151  117,017

  
  .בעיקר קיטון ביתרות פרדסים והלוואות הון חוזר   1   2,391  196,187  198,578  חייבים ויתרות חובה

  אלפי ש''ח. 907,62אשראי לזמן קצר בסך ב גידול   79   62,907  79,914  142,821  מזומים ושווי מזומים
אשראי מבקים וותי 

אשראי אחרים לזמן 
  ארוך 

8,075  28,461  )20,386(  )72(  
כוי פרעון בסך יאלפי ש''ח ב55,451 טילת הלוואות בסך 

 28,737כמו כן קיטון בסיווג לזמן קצר בסך . אלפי ש''ח 104,574
 **.הפיסיותאלפי ש"ח לגביהן הופרו אמות המידה 

אשראי לזמן קצר 
אשראי  מבקים וותי

  אחרים
390,326  395,787  )5,461(  )1(  

כמו כן קיטון אלפי ש''ח,  34,198אשראי לזמן קצר בסך  טילת
אלפי ש"ח לגביהן הופרו אמות  28,737בסך לזמן קצר  בסיווג

  .*המידה הפיסיות*
  זכות שימוש יכס

220,374   -  327,039  100  

אלפי ש''ח, סיווג מרכוש  135,208בסך  1.1.19- יישום לראשוה ב
אלפי ש''ח. פחת, תוספות וגריעות בסך  105,735קבוע בסך 

מוצגת במסגרת חייבים לזמן  4,322אלפי ש''ח. יתרה של  16,247
  ארוך.

  התחייבות בגין חכירה
99,048   -  99,048  100  

ש''ח. סך קיטון אלפי  135,208בסך  1.1.19- יישום לראשוה ב
אלפי ש''ח.  18,865כתוצאה מפרעון, ריבית והשקעות טו בסך 

  אלפי ש''ח מוצגת במסגרת הזכאים. 17,295חלות שוטפת בסך 
  סך מאזן

  1,357,888  1,305,112*  52,776   4   
  

  סך הון 
554,666  543,995*  10,671   2   

תרגום קרן מהפרשי אלפי ש''ח ביכוי  14,769רווח כולל בסך 
  אלפי ש''ח. 098,4בסך  ושיויים אקטוארים

  *תיקון לא מהותי של מספרי השוואה
  להלן. 1.3.1ראה סעיף  **
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 2019 
  ש"חאלפי 

2018 
  ש"חאלפי 

  לשיויים עיקרייםהסבר גידול (קיטון)
  %  ש"ח אלפי

  תזרים מפעילות שוטפת

38,353 41,607  )3,254(  )8(  

בעיקר עקב ירידה ברווח מפעילות שוטפת בתזרים  קיטון
, במס הכסה ששולם בסך "חשאלפי  22,752הגולמי בסך 

שיוי ו  ₪ אלפי 25,194בספקים בסך  שיויב, "חש אלפי 7,627
 ומגד ,אלפי ש''ח 9,718בסך בשווי הוגן של דל"ן להשקעה  
אלפי  24,340בסך  זכות שימושגידול כתוצאה מהפחתת כסי 

  .₪ אלפי 19,707ושיוי במלאי בסך  "חש
  תזרים מפעילות השקעה

100,191  )14,259(  114,450   )803(  

עיקר בשל תמורה ממכירת בתזרים מפעילות השקעה, ב  עליה
השקעות ירידה באלפי ש"ח,  58,255דל"ן להשקעה בסך 

, ירידה ש"חאלפי  34,722ודל"ן להשקעה בסך   ברכוש קבוע
ירידה ואלפי ש"ח  14,913חוזר בסך במתן הלוואות הון 

  אלפי ש"ח בגין מכירת כסים. 15,792מיסים ששולמו בסך ב
  תזרים מפעילות מימון

)75,637(  )81,221(  5,584   )7(  

גידול בקבלת  שלמפעילות מימון בהשלילי תזרים ב ירידה
אלפי ש''ח מול קיטון בקבלה  90,444אשראי לזמן קצר בסך 

ופרעון קרן אלפי ש''ח  65,366ופרעון הלוואות לזמן ארוך בסך 
  אלפי ש''ח. 21,082בגין חכירה בסך 
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  המימון  מקורות .1.3.1

ואשראים מתאגידים  שוטפת מפעילות המזומים תזרימיה הם קבוצהמימון העיקריים של ה מקורות

  בקאיים וותי אשראי אחרים.  

שיעורי הריבית על ההלוואות שאותן וטלת הקבוצה לצורך מימון פעילותה השוטפת, לפירוט  לעין

עורי הריבית, הסכמי המימון השוים של הקבוצה יההיקף הממוצע של הלוואות לזמן קצר וארוך, ש

 14סעיף  ראה - שהחברה וחברות הבות טלו על עצמן הכוללים מגבלות שוות ואמות מידה פיסיות 

  .2019לק א' (תיאור עיסקי התאגיד) לדוח התקופתי לשת לח

  

 אמות לעין, הקבוצה של המימון הסכמי פי על הרלווטי הבחיה מועד ,2019 בספטמבר 30 ליום כון

  [ :כדלקמן ביחסים עומדת הקבוצה וכן למועד הדוח,, הפיסיות המידה

הפיסיהיחס פיסיות מידה אמות
  הדרש

 למועד הפיסי היחס
 מברדצב 31 -  הבחיה

2019  
  484,801  ''חש מליון 300  מוחשי עצמי הון

  39.07%  25%  למאזן מוחשי עצמי הון יחס
 - בין החוב הפיסי טו ל  יחס

EBITDA  
  
5   -  

  

שיוי  , במסגרתו ערך2017בפברואר  6חתם תיקון להסכם המימון מיום  2019בספטמבר  15ביום 

המגבלה לפיה סף רווחי , ומחקה כך שיהיה זהה לזה של יתר המממים EBITDA - באופן חישוב ה

ה, בתוספת הרווחים קבוצדל"ן המסווג כמטעים בדוחות הכספיים של המכירת טו מ ההון

ה מיליון ש"ח לכל ש 8.5 דל"ן להשקעה, לא יעלו (יחד) על ויים בשווי הוגן שלוההפסדים משי

  קלדארית.

. כקבוע בהסכם המימון) 5.3%חלף (  - 5.4%תית לשיעור הריבית השעל פי התוספת עודכן  ,כן - כמו

ית של יחס סבאמת המידה הפי העמדבספטמבר הקבוצה  30וכח התיקון, במועד הבחיה של יום 

  (כמו גם ביתר התיות הפיסיות כמתואר לעיל).  - EBITDA חוב ל

ארוך וקצר לבקים ולותי אשראי אחרים בסך של  הלוואות לזמן קבוצהההדוח פרעה  בשת

  אלפי ש''ח. 60,000בסך  ארוךהלוואות לזמן  וטלהאלפי ש''ח,  123,894

, 2019-01-115020(אסמכתא מספר  2019בדצמבר  29בדיווח המיידי של החברה מיום  כאמור

המובא על דרך ההפיה), כתוצאה משיוי השליטה בחברה (כסים ובין והפיקס חדלו מהחזקת 

עם המלווים  הקבוצהבהסכמי המימון של  cross default - הוראות ה ווכחהשליטה בחברה, ביחד) 

 ים. החברה פתה למלווותמלווים הזכות, להעמיד לפירעון מיידי את ההלוואל הוקתההשוים, 

 שלה העיקריים מהמלווים ושיים החברה חתמו, 2020 במרץ 31 ביוםו ,ועדכה לגבי שיוי השליטה

המלווים אישרו כי שיוי השליטה שחל בחברה ובתוקף במועד זה, לא  ,המימון להסכמי תיקון על

חשב כהפרה או כאירוע המקה זכות העמדה לפירעון מיידי לפי הסכמי ההלוואה, למידע וסף 

 2020 באפריל 20מיידי שפרסמה החברה ביום  יווחאודות עיקרי התיקוים להסכמי המימון ראה ד

  .ההפיה דרך על המובא ),2020-01-039654 מספר(אסמכתא 

  

  

   ומבקים : מספקיםואשראי  להלן היקפים שתיים ממוצעים של אשראי ללקוחות
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  אלפי ש''ח       

  9201  8201  

  138,000  126,000  ואחרים קוי פרי ,לקוחות

  157,000  145,000  תשומות ושרותים תוצרת חקלאית, ספקי

  392,000  362,000  םאשראי לזמן ארוך מבקים ומותי אשראי אחרי

  14,000  15,000  אשראי לזמן קצר מבקים

  
  

       בתקופת הדוחאירועים בעלי אופי מהותי  .2

  שיויים בסביבה הכלכלית .2.1

  רויוה בגוש מצב תמות .2.1.1

  .ליבוא קליפים, אבוקדו ותמרים, בפרט גוש היורו מהווה יעד עיקרי לקבוצה

אגורות  10 - מליון יורו. קרי, התחזקות השקל ב  40 - מאזן החשיפה טו של הקבוצה ליורו היו כ 

 מליון ש''ח. 4משמעותה ירידה ברווח הגולמי של 

  המדיות העיקריות בהם פועלת הקבוצה בגוש היורו הן: גרמיה, צרפת ואיטליה.

י מזון בסיסיים אותם רוכשים הצרכים גם רמוצחשבים ל ,פירות וירקות  ,קבוצהמרבית מוצרי ה

קבע של מרבית מוצרי הקבוצה המיוצאים לגוש היורו ולאגליה,  מחירם לפיכך. מיתוןבעיתות 

בפרט ממדיות "זולות" ו ממדיות אחרות ,של היצע המוצרים ותחליפיהם השוים גזרתבעיקר כ

  והאיכות. , עיין אשר מצריך תחרות מתמדת באטרקטיביות המחירמצרים ומרוקו ,תורכיהכ

השלכות על  ןיש רויוה בגושלהאטה הכלכלית לצד הביקוש הקשיח לתוצרת החקלאית, עם זאת, 

מצד ומתמיד לחץ כבד  גורר אשר הגדולות, רשתות המזוןובפרט , רווחיותם של הקמעואיים

ל הספקים לגלת ישירות או. הוזלה זו, מגלצרכן הפירות והירקות את מחירילהוזיל הרשתות 

  .קבוצהה לרבות  ,השוים

בביטוח אשראי היורו הקבוצה מבטחת את האשראי ללקוחות בגוש פתה, יעל מת לגדר את חש

) התאגיד עיסקי' (תיאור א לחלק 6.4.1.3לפרטים וספים ראה סעיף  למקרה של חדלות פרעון.

  .2019 לשת התקופתי לדוח

ה, ה, שחל18/19 תבעומאופין גוש היורו בעודפי היצע בהדרים ובעיקר  בחציון הראשון של הש

 הקבוצהלירידות מחירים וירידה בתקבולי  גרמובקליפים ממקורות שוים. עודפי היצע אלו 

של מוך יותר  בהיצעהרביעי, התאפייה  ברבעוןשהחלה  19/20עות לעומת זאת,  במטבע היורו.

   .לאשתקד בהשוואה מתוה מחירים לעליית שהובילהפרי מיצוא, 

  

  הקורוה גיף השפעת   .2.1.2

"), הקורוה גיף, "CODVI-19עוקבת באופן שוטף אחר התפשטותו של גיף הקורוה ( החברה

   הקבוצה. פעילות על והשפעותיה השלכותיה על, בישראל לרבות, העולם ברחבי

 ץחודש מר מהלךגיף הקורוה, הורתה ממשלת ישראל ב של וכחלק מהתוכית למיעת התפשטות

 במקום העובדים מספר(הגבלת  חירום שעת תקות הותקו זה ובכללצעדים,  של העל שור 2020

השבתה כמעט מלאה של ל שהובילו 2020 - "ףהתש), החדש הקורוה גיף התפרצות בשל עבודה

  .עד לימים אלוהמשק הישראלי, 

  : מישורים במספר, העל פעילות לרעההשפעה  להיות עלולה, לתופעות אלו חברהלהערכת ה

 קיים: תחומים במספר, הקבוצה תומחסור בכוח אדם משפיע על פעיל – אדם בכוח מחסור  )א(

, עקב סגר על פלשתיאים עובדיםקטיף, שהם ברובם הבזמיות פועלי  ממחסור חשש
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הצלחו לקטוף במאמץ מרוכז ויקר (עקב הלת פועלים בישראל) השטחים. כון למועד זה, 

בעיקר בשל  ,התארכות הקטיף  .2020הפרי שהיה על העצם בתחילת מרץ כמעט את כל 

 באיכות , במידת מה,פיגור בהכות לעוה הבאה, אשר עשויה לפגוע יצרה מגבלות הקורוה, 

 מוצרי ומקררים אורזים החברה ומפעלי אילוה, והקירור האריזה בתחוםיבולי העוה הבאה; 

, ואולם. חירום שעת תקות פי על לפעול המורשיםמוגדרים כמפעלים חיויים,  הם, מזון

 בהוצאות לעלייהמגבלות הקורוה (עבודה במרווחים, הפרדת קבוצות ומגון ייחודי) הובילה 

  להלן. כמפורט, האריזה

הסגר הקיים בתוך מדית ישראל, והסגר, המלא או החלקי בחלק  – הפרי הובלת בערוצי פגיעה  )ב(

היעד, כגון באיטליה ובסקדיביה, כמו גם האטת קצב הפעילות במלי יעד אחרים,  ממלי

. לחו"ל בכלל וברחבי יבשת אירופה בפרטשיוע הפרי  שלכגון בצרפת, מייצר בעיות לוגיסטיות 

באיכות הפרי, מחד, וחוסר העקביות בתדירות האויות פגעה התארכות מועדי ההובלה 

הכסות החברה כתוצאה מהפגיעה בפרי מבוטחת בולעלייה בהוצאות, מאידך. חלק מהפגיעה 

/אסוות טבע של החברה, באמצעות הקרן זקיבמסגרת ביטוחי החברה, ובכלל זה ביטוח 

 .לזקי טבע בחקלאות (קט), אולם הפיצוי איו מלא

מוביל לעלייה במחירי האריזה והובלה.  ,גלםמחסור בכוח אדם ובחומרי  – בהוצאות עלייה  )ג(

בוסף יישום ההוראות המחמירות שהוצאו בעקבות התפשטות וירוס הקורוה ובמטרה למגר 

אותו על ידי משרד הבריאות בארץ ועל ידי הרשויות המקומיות באירופה, מוביל לעלייה 

  בהוצאות המיון, האריזה והתפעול ללקוח הסופי.

 בשוק הן, לפרי בביקוש עלייה קיימת. קבוצהה הכסות על לטובה שהשפיעו גורמים ישם, מגד

,  Cויטמין . חלק מהגידול בביקושים ובע מהמודעות שצריכת "לבחו בשווקים והן המקומי

  שמצא בפרי ההדר, תורם לעמידות בריאותית טובה יותר לגיף הקורוה.

להיות השלכות שליליות על תחומי הפעילות של לאירועי משבר גיף הקורוה ישן, ועוד צפויות, 

 .החברה, על הכסותיה ותוצאותיה, אשר לא יתן בשלב זה לאמוד אותן באופן ודאי ומלא

פוטציאל הזק של גיף הקורוה לצמיחה ולכלכלה העולמית ולפגיעה בזמיות כוח אדם, במחסור 

תלוי במידת המהירות והיכולת  איתהחקל התוצרת ויצוא בשיוע לוגיסטיות ובעיות גלם חומריב

(בפרט  אחרות ומדיות ישראל מדית ידי על שתיקט במדייותלמגר את התפשטותו בעולם כולו, ו

בשלב זה אין בידי החברה להעריך את משך ועוצמת המשבר ואת מלוא השלכותיו ו), היצוא מדיות

  ותוצאותיה. קבוצהעל פעילות ה

 שיקטו הצעדיםהקורוה,  גיף התפשטות המשך של האפשריות ההשלכותבדבר  החברההערכות 

, 1968 - "חתשכ, ערך יירות בחוק כהגדרתומהוות מידע צופה פי עתיד,  והשלכותיו לעצירתו

המבוסס, בין היתר, על הערכות ואומדים של החברה כון לתאריך הדוח, המתבססים על 

 בארץמשרד הרשויות הרלווטיות,  ותוהוראפרסומים בארץ ובעולם בושא זה ועל החיות 

. הערכות אלה עשויות שלא הקבוצהבשליטת  ואיה וודאית ואי והתממשות ואשרובעולם, 

להתממש או להתממש באופן שוה מהותית, בין היתר ככל שיחולו שיויים בהתפשטות הגיף 

  .של הרשויות הרלווטיות בארץ ובעולם ובהוראותובהחיות 

 

 הישראלי המשק מצב .2.1.3

תקופת בבשה.  ''חש מליון 230 - כ של בהיקףפירות וירקות  ,המקומיה משווקת בשוק קבוצה

הורדת ל הרשתות הקמעואיות והשווקים הסיטואייםמשך הלחץ הכבד המופעל מצד  הדוח
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ולמזרח אירופה (בעיקר של פרי חות) משליכים באופן ישיר על  לאירופהקשיי היצוא  מחירים.

  , וכוח המיקוח של ספקי הפרי המקומיים פוחת.כלים שלובים")"ההיצע בשוק המקומי (

 ,וירקות כפירות םיבפרט במוצרי מזון בסיסי ,בין הרשתות הקמעואיות המחיר על התחרות

  .הסיטואיים לשווקים המחירים על והןמחירי המכירה לרשתות  על הן ,באופן ישיר המשליכ

, מה שמוביל בפרט בזי הקליפים השוים ,רמת הביקושים המקומיתאיו תואם את ההיצע בארץ 

  .לירידת מחירים חדה

  

 בטחוי בארץהמצב ה .2.1.4

במצב הביטחוי בארץ פוגעת במעמדה של ישראל בשווקים הבילאומיים, ובמיוחד  הרעה

 הקהל דעת וכח באירופה, וכתוצאה מכך ביכולתה של הקבוצה לשווק פרי ישראלי באירופה.

(הן  עוה טרום התחייבות על לחתימה בקשה באירופה הרשתות ממרבית הקבוצה קיבלה באירופה

 מקורה הפרי בעות ידה על שתשווק התוצרת כי, )2019-2020והן בעוה  2018-2019בעוה 

   .הירוק הקו בתחום בשטחים

  

  השוים המטבעות של חליפין בשערי שיויים .2.1.5

בעוד  ,הן שקליות הקבוצה מרבית הוצאותכך שפעילות ייצוא חקלאי, יקר פעילות הקבוצה היא ע

הקבוצה רגישה מאוד לתודות בשערי  ,מכךכתוצאה שמרבית הכסותיה הן במטבעות חוץ. 

 אלו לעומת, מטבעהלשערי  יותר מוכיםבשערים  התאפיה הדוח שתהחליפין של מטבעות חוץ. 

 הדולר בשער ,בהתאמה 5% - ו 5.5% של היריד חלה והפאוד היורו במטבעות. 2018 בשת ששררו

   .והפאודורו י, אולם מרבית החשיפה של הקבוצה הה למטבעות השיוי חל לא

והן בהכסותיה מעמלות כמגדל עצמאי הן  קבוצהבהרמה הבסיסית של שערי המטבע פוגעת 

   ווק מהמכירה.יהש

מול השקל  והפאוד , הדולררוויירידה בשער הולכן הקבוצה איה מגה באופן מלא על תקבוליה, 

   ירידה בהכסות הקבוצה ורווחיותה תיפגע.לתגרום 

הגות שתיות, ההגות עשויות למתן תודה שתית אך הין הואיל ומרבית הגות המטבע בוסף, 

   .ביחס לעליית/ירידת ערכם של מטבעות זרים לא לשות מגמה

  

 לאירופהתוצרת חקלאית המדיות השוות המייצאות תחרות מצד  .2.2

מתחרים רבים ובחסמי כיסה מוכים. היצע גובר של סל זים מגוון בשוק ייצוא הפירות מתאפיין 

ואיכותי ממדיות מתחרות מחריף את התחרות במדיות היעד, וכתוצאה מכך, תח השוק של ייצוא פרי 

 למדיות השוות המייצאות פרי הדרביחס  היו קטןלאירופה,  מישראל סובטרופייםהדר ופירות 

   המוצא. תופעות אקלימיות במדיותו מצב כלכלי של מדיות היעדלאירופה. התחרות מושפעת מ

ת באיחוד וחברמשל ללכך . על הקבוצה יתרוות יחסייםבקבוצה קיימים  מהגופים המתחריםלחלק 

ומדיות  מרוקו ,, מצריםתורכיההוצאות ייצור זולות (למייצאים ממדייות עם ון), והאירופי (ספרד וי

   .במדיות המוצא מתן סובסידיות ממשלתיותההים מלגופים ) ודרום אמריקה

  

  מקרקעי ישראל  מרשותהשבת מקרקעין שחוכרת הקבוצה  .2.3

בעקבות חקיקת  ,2019לדוח התקופתי לשת  )התאגיד עסקי' (תיאור א חלקל 10.2.2בסעיף  כאמור .2.3.1

 והקמת ועדה 2014 - "דהתשעמתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה), ב הביה קידוםחוק לה

"), שמטרתה אישור תכיות רחבות ל"ותמארצית לתכון ולביה של מתחמים מועדפים לדיור ("
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. למיטב הוכרזו עשרות מתחמים מועדפים לדיור, האחרוות שיםב למגורים בלוח זמים הדוק,

, כוללים 2016-2018מתוך המתחמים שהוכרזו במהלך  שישה ,הדוח למועד כון, החברהידיעת 

 דום 2,300 - זכויות חכירה בהם, בשטח כולל המוערך על ידי החברה בכ קבוצהשטחים אשר ל

 בשלבים יםאמצ וחלקם, בשים האחרוות השבה הסכמי חתמו כברדום  1,700- כ על כאשר

  :להלן כמפורט, המקרקעין השבת הליכי של שוים

, 2019 לשת התקופתי דוחל א' (תיאור עסקי התאגיד) פרקל 10.2.2.2.3בהמשך לאמור בסעיף   .2.3.2

 שבחכירת מערב לוד באזור קרקעות השבת על") "ירמ(" ישראל מקרקעי רשות הודעת בדבר

 בקבוצה התקבל 2019 בספטמבר 3 ביום, 1087(תמ"ל)  לדיור מועדפת בתוכית הכלולים הקבוצה

 זאת"), המושבים המקרקעין(" דום 425 של בשטח קרקע השבת עם בקשר"י מרמ חתום הסכם

כך שכלל השטח המושב על  ,דום 120- כ של בהיקף בעבר זה באזור שחתמו השבה להסכמי בוסף

 הקרקע השבת"י, רמ מועצת של 1470 - ו 1469 החלטות בעקבות .דום 545 - פי תכית זו מגיע ל

  .לדום"ח ש אלפי 56 - כ של כספי בפיצוי כרוכה ייעוד בשיוי

 מגרשים מלאים מהווים חכירה דמי ובתשלום ממכרז בפטור לרכישה הזכות שמורה לקבוצה

 של היחסי מהשווי 20% יהיה, הממשלתי השמאי קביעת פי על, שווים אשר התכית בתחום

 המגרשים רשימת התקבלה טרם, זה דוח למועד כון. התכית לפי במצבם המושבים המקרקעין

  .ושווים המוקפאים

המסלול הרגיל, אך במקביל  בהתאם לחישוב המבוסס עלהקבוצה הכירה ברווח  ,כון למועד הדוח

פיצוי סברה כי קיימת סבירות גבוהה מאד שבמסלול הפרטי תקבל מאחר ו פתה למסלול הפרטי

מיליון ש"ח. הרווח לאחר מס  20.4 - הקבוצה הכירה ברווח ההון של כ מסלול הרגיל.גבוה מה

   ."חש מיליון 15.7- בכמסתכם 

זור קדימה, פתה הקבוצה לקבל פיצוי במסלול של שומה פרטית אשר קרקע שהושבה בא בגין .2.3.3

אלפי ש''ח לדום בממוצע. הקבוצה הגישה השגה ראשוה בהליך המקובל  67קבע לסכום של 

הכרעת השמאי הממשלתי בהשגה המגיעה  התקבלה, 2019שת  שלבמהלך הרבעון הראשון  ."יברמ

מליוי ש''ח,  4.6ע ובסך הכל לתוספת תמורה בסך אלפי ש''ח לדום בממוצ 107 - לסכום של כ

 שזקפו כרווח הון בתקופת הדוח. 

ליוי ש''ח. רווח מ 0.7 - דום באזור קדימה בתמורה של כ 12להשבת  הסכם חתם הדוח בתקופת .2.3.4

  מליוי ש''ח.  0.5 - ההון לאחר מס מסתכם בכ

  

 י הפקעהיפיצו .2.4

ה את הוועדה קבוצה המשפט המחוזי בוגע לתביעתהתקבל פסק דין מבית  2019יולי בסוף חודש 

דום לצורך סלילת כביש כיסה צפוי  56 - המקומית לתכון וביה חבל מודיעין בוגע להפקעת שטח של כ

. בפסק הדין, קיבלה השופטת את חוות דעת השמאי המומחה מטעם 2012לאיירפורט סיטי בשת 

בדומה  ,יליון ש"ח (לאחר הצמדה וריבית ולפי מס)מ 4.33פיצוי על סך  קיבלהה קבוצביהמ"ש, וה

על פסק הדין בבית המשפט  ערערההתבעת  2019באוקטובר  29 ביוםלדרישתה הראשוית. עם זאת, 

  קבל מוכים. עו"ד של החברה מעריכים כי סיכויי הערעור להתוכון למועד הדוח , העליון

 

 מכירת דל"ן להשקעה .2.5

למכירת מלוא זכויותיה במקרקעין  הסכם, חתמה חברה בת בבעלות החברה, 2019 בספטמבר 7 ביום

 וספים פרטיםלדום ביעוד תעסוקה לצד ג'.  38.727המצויים במועצה האזורית גדרות, בשטח כולל של 

  .זה לדוח 1.2.4 סעיף ראה
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  תאגידי ממשל -'בחלק 

  

 ופיסית חשבואית ומומחיות כשירותבעלי  דירקטורים .3

 ממשל לשאלון 9 שאלה ראה ,ופיסית חשבואית ומומחיות כשירות בעלי דירקטורים אודותלפרטים 

  .יהתקופת לדוח המצורף תאגידי

 

 תלויים בלתיו חיצויים דירקטורים .4

  .שיכהו בדירקטוריון חברה תלויים הבלתי הדירקטורים שיעור בדבר הוראה בתקוה אימצה לא החברה

 המוח כהגדרת ,תלוי בלתיהביקורת של דירקטוריון החברה קבעה כי מר אורי אלון היו דירקטור  ועדת

   .")החברות חוק(" 1999- , התש"טבחוק החברות

 מר :החברות לחוק 240 לסעיף בהתאם חיצויים דירקטורים שלושה בחברה מכהים ,הדוח למועד כון

  הורסיו דרדיק, גב' מיכל ספיר ומר חורחה הוגו למקוף.  דיאל

 המצורפים, תאגידי ממשל לשאלון 2 שאלהובפרק ד' (פרטים וספים על התאגיד)  26תקה  ורא וסף לפירוט

   .2019 לשת התקופתי לדוח

 

   המבקר הפימי .5
  

  מהדרין  ריכוז הפרטים
  )."המבקר הפימיאו " "המבקראורי אילן, כלכלן ורו"ח  ("  שם המבקר הפימי
 .2008בובמבר  11  מועד תחילת כהוה

למיטב ידיעת החברה, בהתאם להצהרת המבקר הפימי, המבקר הפימי   עמידה בהוראות הדין
לחוק  8(ב) לחוק החברות ובהוראות סעיף 146עומד בדרישות סעיף 

  . ")חוק הביקורת הפימית(" 1992 - , התש"בהביקורת הפימית
מלבד תפקידו כמבקר הפימי של  .ו ותן שירותים חיצוייהמבקר ה  מתכות העסקה

החברה, אין המבקר מועסק על ידי החברה או מעיק לה שירותי חיצויים 
  וספים. 

  
המלצת , לאחר 2008בובמבר  11המיוי אושר על ידי הדירקטוריון ביום   דרך המיוי

  .ועדת הביקורת
השכלתו ויסיוו רב את כישוריו,  ובחועדת הביקורת ודירקטוריון החברה 

מצא מתאים לכהן כמבקר הפימי של החברה, בין היתר רו"ח אילן השים. 
  בהתחשב בהיקף פעילותה ומורכבותה של החברה.

פיקוח על עבודתו ושביעות הרצון התכית העבודה של המבקר הפימי, 
ת והתגמול המועק לו מובאים לדיון ואישור ממה, היקף שעות הביקור

  בוועדת הביקורת אחת לשה.  
  

הממוה הארגוי על 
  המבקר הפימי 

  .דירקטוריוןהיו"ר 

 ועדת הביקורת דה וקבעה אתשל המבקר היה שתית. תכית הביקורת   תוכית העבודה
. גיבוש 2019 בדצמבר 23 מיום הקבעה בישיבת 2019לשת  הביקורתתכית 

החברה והזמן שחלף ממועד קיום  צרכי בסיסעל  ערכתתוכית הביקורת 
   ביקורת פימית בושאים הרלווטיים.

מותירה בידי המבקר הפימי שיקול דעת לסטות ממה  ביקורתתכית ה
לוועדת  ולמק והמבקר זוכה לעצמאות מלאה בעבודתו. על המבקר לדווח

  הביקורת על הסטיות מתכית העבודה.
מבקר הפים מקבל זימון, לרבות חומר רקע, לישיבות ועדת הביקורת של 

לרבות בישיבות בהן בחות ומאושרות  כולןעדה והחברה ווכח בישיבות הו
כן, מבקר הפים מקבל, - לחוק החברות. כמו 270עסקאות, כאמור בסעיף 

ל ישיבות דירקטוריון החברה בהן אושרו לפי דרישתו, פרוטוקולים ש
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  עסקאות כאמור. 
התייחסות הביקורת 
לתאגידים מוחזקים 

  מהותיים

  הביקורת מתייחסת גם לחברות הבות של החברה במידת הצורך.  תוכית

היקף העסקת המבקר קבע על ידי ועדת הביקורת בהתאם לתכית   היקף העסקה 
 575 - ביקורת הפימית בחברה בהסתכמו שעות ה 2019בשת הביקורת. 

פי הצרכים - קבע עלבפועל היקף העבודה  .)2018(היקף דומה לשת  שעות
   ואיו מוגבל ע"י הגורם המבוקר. של תכית הביקורת

  
המבקר וצוות העובדים הכפופים לו, מבצעים את עבודת הביקורת תוך   עריכת הביקורת

מקצועית, מהימה, הקפדה על אמות מידה הכרחיות לקיום ביקורת 
בהתאם למידע שמסר לההלת  בגורם המבוקר. עצמאית ובלתי תלויה

 ממצאי הביקורת דוחות הביקורת סמכים על ידי המבקר,- החברה על
והעובדות המתועדות בביקורת מבוצעות על פי תקים מקצועיים מקובלים 

ם (ב) לחוק הביקורת הפימית, בהתאם לתקים המקצועיי4בהתאם לסעיף 
), על פי ההחיות המקצועיות של לשכת 2000 - ו 1000(סדרת תקות  IIAשל

הדירקטוריון הסתמך על דיווחיו של המבקר מבקרים פימיים בישראל. 
  .בדבר עמידתו בתקים המקצועיים לפיהם הוא עורך את הביקורת

  
המידע למסמכים, למידע ולמערכות  ,מראש בתיאום ,למבקר גישה חופשית  גישה למידע

לרבות  ,בארץ ובחו"ל הרלבטיות של החברה, וכן של חברות מוחזקות
   מעמד עצמאי. תוים כספיים, וכן

  
  דין וחשבון המבקר

  הפימי 
הביקורת במסגרתן דוו,  ישיבות של ועדת 8התקיימו , 2019במהלך שת 

בין היתר, דוחות מבקר הפים אשר הוגשו בכתב ליו"ר ועדת הביקורת 
  ולמכ"ל החברה, כמפורט להלן:

 הובלה ימית; )1
שכר עובדי בתי אריזה, בית אריזה גליל עליון, בית אריזה תיה  )2

 ובית אריזה אבוקדו העמק;
תשומות מעקב אחר תיקון ליקויים מדוח הביקורת בושא רכש  )3

  ;2015חקלאיות שהוגש בחודש דצמבר 
 .יסטטוטורדוח  )4

  
הערכת הדירקטוריון את 
  פעילות המבקר הפימי

דירקטוריון החברה היקף, אופי ורציפות פעילות ועדת הביקורת ולהערכת 
המבקר ותוכית עבודתו הים סבירים בסיבות העיין, ויש בהם כדי 

  להגשים את מטרות הביקורת הפימית בחברה. 
- למבקר עשה על פי שעות ובהתאם לתכית העבודה שאושרה על גמולהת  תגמול

עה לתוכית ביקורת ידי ועדת הביקורת. בתחילת כל שה מגיש המבקר הצ
שתית, שתכלול מסגרת שעות מתוכת. ועדת הביקורת קובעת את תוכית 
הביקורת ואת מכסת השעות. המבקר לא יחרוג ממכסת השעות ללא אישור 
של ועדת הביקורת. במקרה שיוטלו על המבקר משימות וספות במהלך שת 

  וספות. תקבע ועדת הביקורת את מכסת השעות למשימות ה –הביקורת 
 אלפי 115 - עמד התשלום למבקר הפים על פעילותו על סך של כ 2019בשת 

להערכת החברה, בשל העובדה  .לאשתקד דומהב ש"ח, בתוספת מע"מ
שהתגמול היו על בסיס שעות עבודה, אין בתגמול האמור כדי להשפיע על 

   .מבקרההפעלת שיקול הדעת המקצועי של 

 
       

  מבקריםהחשבון ה ירואגילוי בדבר  .6

 

  2019שת    2018שת פרטים רואה החשבון  שם החברה
  

שכר טרחה  
  (אלפי ש"ח)

שכר טרחה   שעות
  (אלפי ש"ח)

  שעות

מהדרין בע"מ, 
פרי אור בע"מ, 

מהדרין תופורט 
  יצוא ש.מ.

סומך חייקין 
KPMG   

  4,000  400  3,850  334  ביקורת ומס
שירותים 
  אחרים

258  820  290  916  

   4,916  690  4,670 592    סה"כ
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  .לעיל מוייםשירותים הל מעבר וספים שירותים תקבלולא בשת הדוח  

שכר הטרחה של רואי החשבון המבקרים מאושר על ידי הדירקטוריון, אשר הוסמך לכך על ידי האסיפה 

ההלת החברה לבין רואי , וקבע במשא ומתן בין ואישורה הכללית, לאחר קבלת המלצת ועדת הביקורת

 רבעויים דוחות שלושה להכת ביקורת שירותי למתן גלובלי שכר היו הטרחה שכר. החשבון המבקרים

  .החברה של השתי המס דוח בהכת מס שירותיר הטרחה שכ כולל כן כמו .אחד מבוקר שתי ודוח סקורים

  

 אישור הדוחות הכספיים הליך .7

 לדוח המצורף תאגידי ממשל לשאלון 25-27 שאלותראו  ,אודות הליך אישור הדוחות הכספיים לפרטים

 .התקופתי

לכל חברי  ")הוועדהלאישור הדוחות הכספים (בס"ק זה: " המלצות הוועדה הועברו 2020 באפריל 1 ביום

  הדירקטוריון, זמן סביר לפי הדיון בדירקטוריון, לאור היקף המלצות הוועדה.

. אליהם הלווים והדוחות הכספיים דוחותלצורך דיון ב 2020 באפריל 6 החברה התכס ביום  דירקטוריון

  בשית לאישור הדוחות הכספיים. התכס דירקטוריון החברה 2020באפריל  27 ביום

 הלווים והדוחות הכספיים הדוחות את אישר, דיון ולאחר הוועדה המלצות כל את קיבל החברה דירקטוריון

  .אליהם

  

  תרומותדיווח על מדייות החברה בושא  .8

 הסתכמו הדוח בשת לחברה אין מדייות תרומות מוסדרת וכל תרומה מאושרת על ידי ההלת החברה.

  מרביתם בפרי. ''חש אלפי 441 לסך החברה תרומות
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  הפיסי הדיווח עם בקשר גילוי - 'ג חלק

  
 אומדים חשבואים קריטיים .9

הכת הדוחות הכספיים על פי עקרוות חשבואיים מקובלים מחייבת את ההלת החברה לבצע הערכות 

ואומדים המשפיעים על הערכים המדווחים של הכסים, התחייבויות, הכסות והוצאות וכן על גילוי בקשר 

שימוש  קבוצההלכסים והתחייבויות מותים. לפירוט בדבר האומדים החשבואיים הקריטיים בהם עשתה 

  .2019לשת הקבוצה של המאוחדים  ' לדוחות הכספייםה2אור יבדוחות הכספיים שלה ראה ב

  
 

 אירועים לאחר תאריך המאזן .10
 

כתוצאה מחלוקת מיות החברה שהוחזקו בידי כסים ובין, כדיבידד  -  בחברה השליטה סוגיית .10.1

 - ") בכדסק"שהשקעות דיסקוט בע"מ (", החזיקה חברת 2019בדצמבר  10בעין לבעלי מיותיה ביום 

מהון מיות החברה, ודסק"ש והחברה דיווחו, כי החל מאותו מועד, הפכה החברה להיות חברה  31.4%

 ללא בעל שליטה. 

 לאחר ,2020 במרץ 10 ביום , רכשה דסק"ש מיות וספות בבורסה,2020פברואר ובמהלך חודשים יואר 

מהון מיות החברה,  40.2%רכשה מיות וספות של החברה ושיעור החזקתה הכולל עומד על  דסק"שש

וספים, לפרטים  , דסק"ש הפכה להיות בעלת שליטה בחברה.הודיעו דסק"ש והחברה כי לאחר הרכישה

  . 2019 לשת התקופתי לדוח ףהמצורבפרק ד' (פרטים וספים על התאגיד), א' 21תקה  ראו

היה להתחיל את עבודתו כסמכ"ל הכספים של  חורי אמור זהרמר  -   כספים"ל סמכ מיוי .10.2

בשל חשש ליגוד עייים פוטציאלי על רקע אישי שהתגלה לאחר . 2020בפברואר  16החברה החל מיום 

לא יחל בכהותו  דיווחה החברה כי מר חורי 2020בפברואר  27ביום מיויו, ובתיאום עם מר חורי, 

העובדה כי כון  וכח .פועלת במרץ לאיתור סמכ"ל כספים חדשהחברה  פים בחברה.כסמכ"ל הכס

טוריון החברה את מר ישי דירק הסמיך 2020באפריל  6למועד הדוח לחברה אין סמכ"ל כספים, ביום 

כון למועד חתימת  , בהיותו,2019לשת , לחתום על הדוחות הכספיים של החברה , חשב החברהצ'ריס

 ושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים.  ,הדוחות

, חתמו החברה ושיים מהמלווים העיקריים שלה 2020במרץ  31ביום  -  תיקון להסכמי המימון .10.3

  לדוח זה.  1.3.1לפרטים וספים ראה סעיף  ,על תיקון להסכמי המימון

  
  
 

  
  .החברהלקידום מועצת המהלים מודה לעובדי החברה ולההלתה על מאמציהם ותרומתם 

  
  

                                          
                      

                 27/04/2020                          _______________             ________ _________________   
  ישראל סדלר                     אלחדרו גוסטבו אלשטיין          תאריך                   

  מכ"ל                         יו"ר הדירקטוריון            



 

 

  
  
  

  מהדרין בערבון מוגבל
  שלהוחברות מאוחדות 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  דוחות כספיים
  

  2019בדצמבר  31ליום 
  

  

  

  

  

  



 

  

מהדרין בערבון מוגבל והחברות 
 המאוחדות שלה

 
  דוחות כספיים

  סתיימה ביוםהש לשה
  2019בדצמבר  31

 
 

  
  



 

  

  מהדרין בערבון מוגבל והחברות המאוחדות שלה
  
  2019בדצמבר  31וחות כספיים ליום ד
  
  

  תוכן העייים
  

  עמוד  
  
  

  1  דוחות כספיים שתיים - רואי החשבון המבקרים  דוח
  

  2  בקרה פימית על דיווח כספי - חשבון המבוקרים רואי ה דוח
  

  3-4  דוחות על המצב הכספי מאוחדים
  

  5  דוחות רווח והפסד מאוחדים
 

  6  דוחות על הרווח הכולל מאוחדים
  

  7-10  דוחות על השיויים בהון מאוחדים
  

  11-12  דוחות על תזרימי המזומים מאוחדים
  

  13-87  באורים לדוחות הכספיים מאוחדים



  
  
  
  
  
 
 

  סומך חייקין
  KPMGמגדל המילניום 
  609, תא דואר 17רחוב הארבעה 

 6100601תל אביב 
8000  684  03  

 

ת KPMGסומך חייקין, שותפות ישראלית וחברה ברשת  ו עצמאי ת  מו ר פי ל  ת  ש ו ד ג ו   המא
KP - ב MG International  Cooperative ("KPMG International") .ישות שוויצרית  

  לבעלי המיות של המבקריםרואי החשבון  דוח
  מהדרין בערבון מוגבל

  
 - (להלן מהדרין בערבון מוגבלהמצורפים של הדוחות המאוחדים על המצב הכספי את  ביקרו

, הרווח והפסדרווח המאוחדים על דוחות הואת  2018 -ו 2019בדצמבר  31 לימים") החברה"
 31משלוש השים בתקופה שהסתיימה ביום ל אחת תזרימי המזומים לכהכולל, השיויים בהון ו

אלה הים באחריות הדירקטוריון והההלה של החברה. אחריותו  כספייםדוחות . 2019בדצמבר 
  דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתו. עלהיא לחוות דיעה 

  
השווי המאזי לא ביקרו את הדוחות הכספיים של חברה מוחזקת המטופלת לפי שיטת 

בדצמבר  31אלפי ש"ח לימים  72,560 - אלפי ש"ח וכ 78,237 - ההשקעה בה היה כ אשר
 10,220 - אלפי ש"ח, כ 8,677 - בהתאמה, וחלקה של הקבוצה ברווחיה היו כ 2018 - ו 2019

, 2017 - ו 2018, 2019בדצמבר  31אלפי ש"ח לשים שהסתיימו בימים  10,931 - אלפי ש"ח וכ
בוקרו על ידי רואי חשבון אחרים שדוחותיהם  החבר הותהדוחות הכספיים של אבהתאמה 

, מבוססת החבר הלסכומים שכללו בגין אות מתייחסתהומצאו לו וחוות דעתו, ככל שהיא 
  . על דוחות רואי החשבון האחרים

  
שקבעו בתקות  תקים, לרבות בישראל את ביקורתו בהתאם לתקי ביקורת מקובלים ערכו

פי תקים אלה דרש מאיתו  על. 1973 - גולתו של רואה חשבון), התשל"רואי חשבון (דרך פע
שאין בדוחות הכספיים הצגה  ביטחוןלתכן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של 

התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות  ראיותמוטעית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של 
אותה של כללי הכספיים. ביקורת כוללת גם בחיים המשמעותיים  החשבושיושמו ושל האומד

וכן הערכת אותות ההצגה בדוחות הכספיים  החברהשעשו על ידי הדירקטוריון והההלה של 
החשבון האחרים מספקים בסיס אות לחוות  רואיבכללותה. או סבורים שביקורתו ודוחות 

  דעתו.
  

המאוחדים , הדוחות הכספיים אחריםשל רואי חשבון , בהתבסס על ביקורתו ועל הדוחות לדעתו
"אות,  לה ות המהותיות, את המצב הכספי  מכלמשקפים באופןשל החברה והחברות הבחי

זרימי ות יהן, השיויים בהוןואת תוצאות פעולות 2018 -ו 2019בדצמבר  31לימים  המאוחדות שלה
בהתאם  2019בדצמבר  31ה ביום משלוש השים בתקופה שהסתיימ לכל אחתשלהן המזומים 

כספיים שתיים),  דוחותתקות יירות ערך ( והוראות (IFRS)לתקי דיווח כספי בילאומיים 
  .2010 - "עהתש

  
של לשכת רואי חשבון בישראל "ביקורת של רכיבי  911 (ישראל) ביקרו גם, בהתאם לתקן ביקורת

בדצמבר  31ל דיווח כספי של החברה ליום בקרה פימית על דיווח כספי", רכיבי בקרה פימית ע
כלל חוות דעת בלתי מסויגת על קיומם של אותם רכיבים  2020באפריל  27, והדוח שלו מיום 2019

  באופן אפקטיבי.
  
  

  חייקין סומך
  חשבון רואי

  
  2020באפריל  27
  



  
  
  
  
  
 
 

  סומך חייקין
  KPMGמגדל המילניום 
  609, תא דואר 17רחוב הארבעה 

 6100601תל אביב 
8000  684  03  

 

ת KPMGסומך חייקין, שותפות ישראלית וחברה ברשת  ו עצמאי ת  מו ר פי ל  ת  ש ו ד ג ו   המא
KP - ב MG International  Cooperative ("KPMG International") .ישות שוויצרית  

  מהדרין בערבון מוגבל לבעלי המיות של המבקריםרואי החשבון  דוח
  רכיבי בקרה פימית על דיווח כספי בדבר ביקורת של 

יירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תקות ב (ג) ב9סעיף בהתאם ל
  1970-התש"ל

  
  

להלן ביחד (וחברות בות של מהדרין בערבון מוגבל בקרה פימית על דיווח כספי  רכיביביקרו 
הדירקטוריון  .קה הבאהרכיבי בקרה אלה קבעו כמוסבר בפס .2019 בדצמבר 31) ליום "החברה"

 ם אתוהההלה של החברה אחראים לקיום בקרה פימית אפקטיבית על דיווח כספי ולהערכת
 .המצורפת לדוח התקופתי לתאריך ה"לבקרה פימית על דיווח כספי של רכיבי אפקטיביות ה

בקרה פימית על דיווח כספי של החברה בהתבסס על רכיבי אחריותו היא לחוות דעה על 
  יקורתו.ב
  

של לשכת  911(ישראל) רכיבי בקרה פימית על דיווח כספי שבוקרו קבעו בהתאם לתקן ביקורת 
 "ביקורת של רכיבי בקרה פימית על דיווח כספי" (להלן "תקן ביקורת רואי חשבון בישראל

) בקרות ברמת הארגון, לרבות בקרות על תהליך העריכה 1"). רכיבים אלה הים: (911 (ישראל)
 על בקרות) 3( ;מכירות) בקרות על 2והסגירה של דיווח כספי ובקרות כלליות של מערכות מידע; (

  (כל אלה יחד מכוים להלן "רכיבי הבקרה המבוקרים"). מלאי
  

דרש מאיתו לתכן את  תקן זהפי -. על911(ישראל)  לתקן ביקורתערכו את ביקורתו בהתאם 
להשיג מידה סבירה של ביטחון יבי הבקרה המבוקרים ולזהות את רכ במטרההביקורת ולבצעה 

. ביקורתו כללה השגת אם רכיבי בקרה אלה קויימו באופן אפקטיבי מכל הבחיות המהותיות
 תימיקשהערכת הסיכון  זיהוי רכיבי הבקרה המבוקרים,, בקרה פימית על דיווח כספיהבה לגבי 

תכון והתפעול אפקטיביות הה והערכה של בחיוכן , ברכיבי הבקרה המבוקרים חולשה מהותית
ביקורתו, לגבי אותם רכיבי בקרה, כללה גם  שהוערך. סיכוןהבהתבסס על אותם רכיבי בקרה של 

ביקורתו התייחסה רק לרכיבי ים בהתאם לסיבות. כחוצחשבו כאלה שביצוע הלים אחרים 
ותיים בקשר עם הדיווח הבקרה המבוקרים, להבדיל מבקרה פימית על כלל התהליכים המה

הכספי, ולפיכך חוות דעתו מתייחסת לרכיבי הבקרה המבוקרים בלבד. כמו כן, ביקורתו לא 
התייחסה להשפעות הדדיות בין רכיבי הבקרה המבוקרים לבין כאלה שאים מבוקרים ולפיכך, 

קת בסיס או סבורים שביקורתו מספחוות דעתו איה מביאה בחשבון השפעות אפשריות כאלה. 
  .בהקשר המתואר לעיל אות לחוות דעתו

  
לא עשויים ש בכלל, ורכיבים מתוכה בפרט, בשל מגבלות מובות, בקרה פימית על דיווח כספי

הערכת אפקטיביות לגבי העתיד על בסיס הצגה מוטעית. כמו כן, הסקת מסקות  ותע או לגללמו
מתאימות בגלל שיויים בסיבות או  לבלתי כהותהפה לסיכון שבקרות חשופוכחית כלשהי 

  ם תשתה לרעה.הליה ואמדייות השמידת הקיום של 
  

 החברה קיימה באופן אפקטיבי, מכל הבחיות המהותיות, את רכיבי הבקרה המבוקרים לדעתו,
  .2019בדצמבר  31ליום 

  
של  דוחות הכספיים המאוחדיםאת ה מקובלים בישראל,בהתאם לתקי ביקורת  גם, ביקרו

לכל אחת משלוש השים בתקופה שהסתיימה ביום ו 2018 - ו 2019 בדצמבר 31לימים החברה 
בלתי מסויגת על אותם  , כלל חוות דעת2020באפריל  27 מיום ,והדוח שלו 2018בדצמבר  31

  .האחרים המבקרים החשבון רואי דוחות ועל ביקורתו על בהתבססדוחות כספיים 
  
  

  חייקין סומך
  חשבון רואי

  
  2020באפריל  27
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  מהדרין בערבון מוגבל והחברות המאוחדות שלה
  

  בדצמבר 31ליום דוחות על המצב הכספי מאוחדים 
  

2019 2018 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח באור

       כסים בלתי שוטפים 
          רכוש קבוע

  105,735   -    5  מטעים
  *79,084   77,660 6  בתי אריזה

 63,152   62,009 7  מבים מסחריים
 25,463   25,886 8  רכוש קבוע אחר

    165,555   273,434 
        

   9 12,800   93,100דל"ן להשקעה
         

  117,061   106,665 10  הוצאות דחות
        

   11 39,155   40,524כסים בלתי מוחשיים
        

        השקעות ויתרות חובה לזמן ארוך
  -   220,374   25  כות שימושכסי ז

 110,117   97,720  א'13  יתרות חובה לזמן ארוך
  21,034   19,297   ב'13  הלוואות לזמן ארוך

  97,978   99,689   12  השקעה בחברות מוחזקות המטופלות לפי שיטת השווי המאזי
       229  73כסי מסים דחים

   9,551   -  19  ם בגין הטבות לעובדיםכסי
    437,309   238,753 

 762,872   761,484    סה"כ כסים שאים שוטפים
        

       כסים שוטפים
  -     6   1,236כס מוחזק לטישה
  196,187   198,578 16  חייבים ויתרות חובה

  138,249   137,471 14  מלאי
  13,403   11,712     הוצאות עיבוד מראש

  107,978   93,467 15  לקוחות
    29 7,841   1,852כסי מסים שוטפים

  4,657   3,278  ה'  24גזרים 
  79,914   142,821 17  מזומים ושווי מזומים
 542,240   596,404    סה"כ כסים שוטפים

        
 1,305,112   1,357,888    סה"כ כסים

  
  

 __________________  
  אלחדרו גוסטבו אלשטיין

  וןיו"ר הדירקטורי
  

 __________________  
  ישראל סדלר

  מכ"ל
  

 __________________  
  ישי צ'ריס

  חשב
  

  2020באפריל  27תאריך אישור הדוחות: 
  
  התאמה לא מהותית של מספרי השוואה* 
  
  באורים המצורפים לדוחות הכספיים המאוחדים מהווים חלק בלתי פרד מהם.ה
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  להמהדרין בערבון מוגבל והחברות המאוחדות ש
 

  בדצמבר 31ליום דוחות על המצב הכספי מאוחדים 
  

2019 2018 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח באור

         התחייבויות והון
        הון

  49,521   49,521   הון מיות
  30,247   30,247   פרמיה על מיות

  )3,099(  )6,892(  קרן תרגום של פעילות חוץ
  *466,398   480,863   יתרת עודפים

        
  543,067   553,739   החברה סה"כ הון המיוחס לבעלים של

        
  928   927   זכויות שאין מקות שליטה

       
 543,995   554,666   סה"כ הון

       
      התחייבויות שאין שוטפות
 23,965   11,007 ה'29  התחייבויות מסים דחים

       מתאגידים בקאיים ומותי אשראי הלוואות לזמן ארוך 
 28,461   8,075 18  אחרים 

     התחייבות בגין חברה מוחזקת המטופלת לפי שיטת השווי 
  177  273 12  המאזי

  -   99,048   25  התחייבויות בגין חכירה
  8,208   7,893   )2א' (13  התחייבויות אחרות לזמן ארוך

  15,062   6,538 19  הטבות לעובדים
       

 75,873   132,834   סה"כ התחייבויות שאין שוטפות
       

       התחייבויות שוטפות
  **182,592   200,427 21  זכאים ויתרות זכות
  **7,430   2,976   20  הפרשה לתלויות

 5,703   5,193 19  הטבות לעובדים לזמן קצר
 91,256  69,555 22  ספקים 
  *1,456  1,328   29  יות מסים שוטפיםהתחייבו

 1,020 583 ה'24  מכשירים גזרים
      הלוואות ואשראי מתאגידים בקאיים ומותי אשראי 

 395,787  390,326 18  אחרים 
  685,244   670,388   סה"כ התחייבויות שוטפות

        
 761,117   803,222   סה"כ התחייבויות

       
 1,305,112   1,357,888   התחייבויות והוןסה"כ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .התאמה לא מהותית של מספרי השוואה  *
  .ח.2. ראה באור סווג מחדש  **
  

.הבאורים המצורפים לדוחות הכספיים המאוחדים מהווים חלק בלתי פרד מהם
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  מהדרין בערבון מוגבל והחברות המאוחדות שלה
  בדצמבר 31סתיימה ביום הלשה שמאוחדים רווח והפסד  דוחות

  
  

20192018 2017 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"חבאור

 
 

  1,464,847   1,331,004  1,287,930א'27  הכסות
          

  )1,406,498(   *)1,302,921( )1,282,599(ב'27  עלות המכר
          

  58,349   28,083 5,331   רווח גולמי
          
          
  11,373   927,15917,441  יוי בשווי ההוגן דל"ן להשקעהש
           

  37,231   33,754  31,701ד'27  הכסות אחרות
    

  (456)  (1,326)(476)ד'27 הוצאות אחרות
          

  )23,254(  )23,101( )26,807(ג'27  הוצאות ההלה וכלליות
          

  83,243   54,851  36,908   רווח תפעולי
          

  14,781   **6,383 9,002א'28  הכסות מימון
        

  )28,135(  *)*23,819( )29,119(א'28  הוצאות מימון
          

 )13,354( )17,436( )20,117(  הוצאות מימון, טו
         

         חלק ברווחי חברות מוחזקות 
 1,015  4,302   376 12  המאזי המטופלות לפי שיטת השווי 

          
  70,904   41,717  17,167 רווח לפי מסים על ההכסה

          
  )14,176(  *)8,162()2,398(ב'29  מסים על ההכסה

          
  56,728   33,555  14,769   רווח לשה

 
         מיוחס ל:

          
  56,654   33,511  14,765  בעלים של החברה

  74   44 4   זכויות שאין מקות שליטה
          

  56,728   33,555  14,769   רווח לשה

 
    רווח למיה

    
  17.04  10.08 4.44  רווח בסיסי למיה (בש"ח)

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .התאמה לא מהותית של מספרי השוואה  *
  .ח.2. ראה באור סווג מחדש  **
  

  פיים המאוחדים מהווים חלק בלתי פרד מהם.הבאורים המצורפים לדוחות הכס



  

 6

  מהדרין בערבון מוגבל והחברות המאוחדות שלה
 

  בדצמבר 31סתיימה ביום הלשה שעל הרווח הכולל מאוחדים  ותדוח
  

20192018 2017 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"חבאור

  
  

  56,728   *33,555  14,769    רווח לשה
             

            כולל אחר שלאחר ההכרהרווח (הפסד) פריטי
            לראשוה במסגרת הרווח הכולל הועברו או

             יועברו לרווח והפסד
             

  819   1,054   )3,798(    הפרשי תרגום מטבע חוץ בגין פעילות חוץ
             

            שלאחררווח כולל אחר לשה(הפסד) סה"כ
              הרווח הכולל  ההכרה לראשוה במסגרת 

  819   1,054   )3,798(   הועבר או יועבר לרווח והפסד
             

              כולל אחר שלא יועברו לרווח והפסדרווח (הפסד) פריטי 
             

  )67(  )155( )388(    מדידה מחדש של תכית הטבה מוגדרת
              
             כולל אחר שלא יועברוהפסד מסים בגין פריטי  
  15   36  90    לרווח והפסד 

             
             רווח כולל אחר של חברות הפסד) בב(חלק הקבוצה 

  1   2   )2(     המטופלות לפי שיטת השווי המאזי מוחזקות 
             

            שלא יועברכולל אחר לשה סה"כ הפסד
  )51(  )117(  )300(    לרווח והפסד, טו ממס

             
  57,496   34,492   10,671     לשהסה"כ רווח כולל 

             
            מיוחס ל:

  57,421   34,447   10,672    בעלים של החברה
  75   45   )1(    זכויות שאין מקות שליטה

             
57,496   34,492   10,671     הסה"כ רווח כולל לש  

 
  
  
  
  
  
 

 
  
  
  
  של מספרי השוואה התאמה לא מהותית  *
  

  הבאורים המצורפים לדוחות הכספיים המאוחדים מהווים חלק בלתי פרד מהם.



  

 7

  מהדרין בערבון מוגבל והחברות המאוחדות שלה
  

  בדצמבר 31דוחות על השיויים בהון מאוחדים לשה שהסתיימה ביום 
  
  
  

      מיוחס לבעלים של החברה  

    זכויות         

    שאין      קרן תרגום    

    מקות    יתרת  של פעילות   פרמיה על    

  סך הכל  שליטה  סך הכל  עודפים  חוץ  מיות  הון מיות  

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"חאלפי ש"ח  אלפי ש"ח  
  

            2019בדצמבר 31 - לשה שהסתיימה ב
             

  543,995   928   543,067  466,398   )3,099( 30,247 49,521  2019ביואר  1יתרה ליום 
             

             סה"כ רווח כולל לשה
             

  14,769   4   14,765  14,765  - - -  רווח לשה
             

           רווח כולל אחר(הפסד) רכיבים של 
             

  )388(  -    )388(  )388( - - -  מוגדרת תכית הטבהמדידה מחדש של 
לל אחר של חברות חלק הקבוצה ברווח כו

  מוחזקות המטופלות לפי שיטת השווי 
           

  )2(  -    )2(  )2( - - -  המאזי
             

             מס הכסה בגין רכיבים של הפסד כולל
  90   -    90  90  - - -  אחר

             
  )3,798(  )5(  )3,793(  -    )3,793(  -    -    קרן תרגום של פעילות חוץ

             
  )4,098(  )5(  )4,093(  )300(  )3,793(  -    -    ולל אחר לשה, טו ממסהפסד כ

             
  10,671   )1(  10,672   14,465   )3,793(  -    -   סה"כ (הפסד) רווח כולל לשה

             
  554,666   927   553,739   480,863   )6,892(  30,247   49,521  2019בדצמבר  31יתרה ליום 
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  החברות המאוחדות שלהמהדרין בערבון מוגבל ו
  

  בדצמבר 31דוחות על השיויים בהון מאוחדים לשה שהסתיימה ביום 
  
  
  

      מיוחס לבעלים של החברה  

    זכויות         

    שאין      קרן תרגום    

    מקות    יתרת  של פעילות   פרמיה על    

  סך הכל  שליטה  סך הכל  עודפים  חוץ  מיות  הון מיות  

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח ש"ח אלפיאלפי ש"ח  אלפי ש"ח  
  

            2018בדצמבר 31 - לשה שהסתיימה ב
             

  524,465   883   523,582   447,966   )4,152(  30,247   49,521   2018ביואר  1יתרה ליום 
                

  )14,962(  -   )14,962(  )14,962(  -   -   -    ים לבעליםדיבידד
                

                וח כולל לשהסה"כ רו
                

  33,555  44   33,511  33,511  -   -   -   רווח לשה
                

              רווח כולל אחר(הפסד) רכיבים של 
                

  )153(  -   )153(  )153(  -   -   -   מוגדרת תכית הטבהמדידה מחדש של 
                

                מס הכסה בגין רכיבים של הפסד כולל
  36   -   36   36   -   -   -   אחר

                
  1,054   1   1,053   -   1,053   -   -   קרן תרגום של פעילות חוץ

                
  937   1   936   )117(  1,053   -   -   כולל אחר לשה, טו ממס(הפסד) רווח 

                
  34,492   45   34,447   33,394   1,053   -   -   סה"כ רווח כולל לשה

                
  543,995   928   543,067   466,398   )3,099(  30,247   49,521  2018בדצמבר  31יתרה ליום 
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  מהדרין בערבון מוגבל והחברות המאוחדות שלה
  

  בדצמבר 31דוחות על השיויים בהון מאוחדים לשה שהסתיימה ביום 
  
  

      מיוחס לבעלים של החברה  

    זכויות            

    שאין      קרן תרגום    

    מקות    יתרת  לותשל פעי פרמיה על   

  סך הכל  שליטה  סך הכל  עודפים  חוץ  מיות  הון מיות  

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"חאלפי ש"ח  אלפי ש"ח  
  

            2017בדצמבר 31 - לשה שהסתיימה ב
             

  466,969   808   466,161   391,363   )4,970(  30,247   49,521    2017ביואר  1יתרה ליום 
                

                סה"כ רווח כולל לשה
                

  56,728   74   56,654   56,654   -   -   -   רווח לשה
                

              רווח כולל אחר(הפסד) רכיבים של 
                

  )67(  -   )67(  )67(  -   -   -   מוגדרת תכית הטבהמדידה מחדש של 
                

ל חברות חלק הקבוצה ברווח כולל אחר ש
  מוחזקות המטופלות לפי שיטת השווי 

              

  1   -   1   1   -   -   -   המאזי
                

                מס הכסה בגין רכיבים של הפסד כולל
  15   -   15   15   -   -   -   אחר

                
  819   1   818   -   818   -   -   קרן תרגום של פעילות חוץ

                
     -   -   818  )51(   767   1   768טו ממסכולל אחר לשה, (הפסד) רווח 

                
  57,496   75   57,421   56,603   818   -   -   סה"כ רווח כולל לשה

                
  524,465   883   523,582   447,966   )4,152(  30,247   49,521  2017בדצמבר  31יתרה ליום 
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  שלה מהדרין בערבון מוגבל והחברות המאוחדות
  

  בדצמבר (המשך) 31דוחות על השיויים בהון מאוחדים לשה שהסתיימה ביום 
  
  

  תוים וספים לדוחות על השיויים בהון מאוחדים - ספח 
  

  הון מיות  א.
  

  הרכב הון המיות:
  
 2017 - ו 2018, 2019בדצמבר  31   
 מופק ופרע* רשום   
 שקל חדש שקל חדש   

 
    5,000,000  3,324,824 

  
  ש"ח ערך קוב כ"א. 1בות  - מיות רגילות רשומות על שם   *

  אביב.- המיות רשומות למסחר בבורסה ליירות ערך בתל
  

  דיבידדים  ב.
  

  ש"ח למיה. 4.5המשקף ש"ח, אלפי  14,962 - כ בסךבמזומן חלקה החברה דיבידד  2018ביוי  27 ביום
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  ות שלהמהדרין בערבון מוגבל והחברות המאוחד
  

  בדצמבר 31סתיימה ביום הלשה שמאוחדים תזרים מזומים  דוחות
          

 2019 2018 2017  
  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח באור                 

      
       תזרימי מזומים מפעילות שוטפת

 56,728  *33,556  14,769  רווח לשה
        התאמות:

 51  12 -  רכוש קבוע הפסד ממכירת
                                                          מהשבת מקרקעיןרווח 

  ד'27
)31,776( )32,203( )36,009( 

 )11,373( )17,441( )27,159(  9                              שיוי בשווי הוגן של דל"ן להשקעה        
 14,176  8,521  2,398  מסים על ההכסה

 20,989  *22,423  21,101  פחת בגין רכוש קבוע
  1,931   1,728   1,761  הפחתת כסים בלתי מוחשיים

  14,975   14,771   13,762  הפחתת הוצאות דחות
  -   -   24,340  פחת בגין כסי זכות שימוש
 475  1,357  1,691  שיוי בהוצאות עיבוד מראש

  456   500  -  יתרות חובה לזמן ארוךשל שה לירידת ערך הפר
 )1,015( )4,302( )376(  שיטת  השווי המאזיב מוחזקות המטופלותחלק ברווחי 

  **7,518   7,633   20,420  שיוי ביתרות חובה לזמן ארוך
  6   )1,891(  )4,454(  שיוי בהפרשות

 13,354  17,436  20,117  הוצאות מימון, טו
 3,429  )1,297(431  שיוי במכשירים גזרים

 1,708  )18,929(778  שיוי במלאי
 *)*8,506( 11,650  10,735  שיוי בלקוחות

 )9,788( )4,428( )3,402(  שיוי בחייבים ויתרות חובה
 9,829  3,493  )21,701(  שיוי בספקים

  **14,264  )66( 3,785  שיוי בזכאים ויתרות זכות
  1,745  541 217  שיוי בהטבות לעובדים ובכסים בגין הטבות לעובדים, טו

       
  **3,416      **1,558  -  מס הכסה שהתקבל
 *)*1,286(  *)*3,015( )9,084(  מס הכסה ששולם

           

 97,073  41,607   38,353 מזומים טו שבעו מפעילות שוטפת
  
 

   השקעהפעילות מתזרימי מזומים 
 )37,287( )42,516( )21,103(  השקעות ברכוש קבוע

  )436(  )13,309( -  השקעה בדל"ן להשקעה
523  1,043 -  השקעה שהתקבלק מע 

  -   -   )11,426(  דמי חכירה ששולמו מראש בגין מטעי אחזקההשקעה ב
 132  3  5,878  תמורה ממימוש רכוש קבוע
 )7,758( )9,447( )3,366(  השקעה בהוצאות דחות
  *)*51,404(  )54,239(  )39,326(  מתן הלוואות הון חוזר
  **74,742   55,932   42,555  פרעון הלוואות הון חוזר

  -   41,171   ***99,426                                          תמורה ממימוש דל"ן להשקעה
  )442(  )432(  )392(  השקעה בכסים בלתי מוחשיים

  )3,375(  )4,800(  )2,050(  המטופלת בשיטת השווי המאזי מוחזקותהשקעה בהלוואות לחברות 
  3,638   3,400   3,200  דיבידד מחברות מוחזקות המטופלות לפי שיטת השווי המאזי

  **28,188   17,592   26,002  מקרקעין שהושבתמורה ממימוש 
  3,962   4,065   1,116  ריבית שהתקבלה

  **885   )2,650(  3,245  שיוי במזומים מוגבלים בגין עסקאות פקטוריג
 **)10,213( 10,232  6,392  פרעון הלוואות לזמן ארוך
  -   -   )5,448(  מתן הלוואות לזמן ארוך

  )4,860(  )20,304( ***)4,512(בגין מכירת כסים מסים ששולמו
      

 )3,705( )14,259(   100,191 השקעה(ששימשו לפעילות)פעילותמ בעומזומים טו ש
           

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .התאמה לא מהותית של מספרי השוואה  *
  .ח.2. ראה באור סווג מחדש  **
  ..א)9(באור  אלפי ש''ח 8,033בסך  על ידי הרוכשתות המס לרשוימוצג ביכוי מיסים על רווחי הון ששולמו ישירות   ***
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  מהדרין בערבון מוגבל והחברות המאוחדות שלה
  

  בדצמבר 31סתיימה ביום הלשה שמאוחדים תזרים מזומים  דוחות
          

 2019 2018  2017  
  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח באור                 

  
       מימון תזרימי מזומים מפעילות

  -   )14,962( -  דיבידד ששולם
 225,059  100,203  60,087  קבלת הלוואות לזמן ארוך
 )67,734( )91,607( )116,857(  פרעון הלוואות לזמן ארוך

      )21,082(  פרעון קרן בגין חכירה
  )18,155(  )21,291(  )29,998(  ריבית ששולמה

  86   )1,543(  )315(  ארוךפרעון התחייבויות לזמן 
  )**885(  2,650   )3,245(שיוי בזכאים בגין עסקאות פקטוריג

         אשראי לזמן קצר מתאגידים בקאיים 
 )166,001( )54,671( 35,773  וותי אשראי אחרים, טו 
           

 )27,630( )81,221( )75,637( מזומים טו ששימשו לפעילות מימון
  

  

 

  65,738   )53,873(  62,907גידול (קיטון) במזומים ושווי מזומים 
 68,049  133,787  79,914יתרת מזומים ושווי מזומים לתחילת השה

           

 133,787  79,914  142,821 השהיתרת מזומים ושווי מזומים לסוף
            

  19,325   26,432   30,671 ןתמורה ממימוש כסים לא במזומ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .התאמה לא מהותית של מספרי השוואה  *
  .ח.2. ראה באור סווג מחדש  **
  



  מהדרין בערבון מוגבל והחברות המאוחדות שלה
  

  2019בדצמבר  31באורים לדוחות הכספיים ליום 
  
  

 13

  הישות המדווחת -  1באור 
  

"החברה") היה חברה תושבת ישראל אשר התאגדה בישראל וכתובתה הרשמית היא  - מהדרין בע"מ (להלן   א.
בארות יצחק. הדוחות הכספיים המאוחדים של הקבוצה, כוללים את אלה של החברה ושל  1ר סטר פאוא

"הקבוצה"), וכן את זכויות הקבוצה בחברות כלולות ובהסדרים משותפים.  -החברות הבות שלה (להלן יחד 
השקיה חקלאית, הקבוצה עוסקת בטיעת פרדסים ומטעי פרי, אריזת פרי ושווקו בארץ ובחו"ל, יצוא ירקות, 

 מיבלקבוצה כס  ,2019 בדצמבר 31כון ליום הולכת מים ושאיבת מים מבארות שברשותה לחברת מקורות. 
והיא מעיקה שרותי אחסה בקירור. יירות הערך של החברה רשומים למסחר בבורסה ליירות ערך בתל  אחד

  אביב.
  

  אירועים מהותיים בתקופת הדוח  ב. 
  
  השיוי החזקות בחבר )1(

  
החברה לכסים ולבין בע"מ ("כסים  , בעלי המיות העיקריים של החברה, היו2019בספטמבר  18עד ליום 

  .שליטה משותפת על, עפ"י הסכם והפיקס אחזקות בע"מ ("הפיקס")ובין") 
  

עין , בוצעה חלוקת כל מיות החברה שהוחזקו (בעקיפין) על ידי הפיקס, כדיבידד ב2019בספטמבר  18ביום 
לבעלי מיותיה, בעקבות כך פקע הסכם בעלי המיות, ובכך הסתיימה השליטה המשותפת של הפיקס וכסים 

  ובין בחברה. 
  

בוצעה חלוקת כל מיות החברה שהוחזקו, במישרין ובעקיפין, על ידי כסים ובין,  2019בדצמבר  10ביום 
  חדלה מלהיות בעלת השליטה בחברה. כדיבידד בעין לבעלי מיותיה, ובעקבות כך כסים ובין

  
"דסק"ש"), להלן: , חברת השקעות דיסקוט בע"מ (2020במהלך חודשים יואר ופברואר לאחר תאריך המאזן, 

ק"ש רכשה לאחר שדס ,2020במרס  10ביום בוסף, בעלת עיין בחברה, רכשה בבורסה מיות וספות של החברה. 
הודיעו ובהתאם לכך מהון מיות החברה,  40.02%ה הכולל עמד על שיעור החזקת, מיות וספות של החברה

 דסק"ש הפכה להיות בעלת שליטה בחברה.כי דסק"ש והחברה 
  

 גיף הקורוה )2(
  

, "גיף הקורוה") ברחבי העולם, ובכלל COVID-19התפשט גיף הקורוה ( 2020של שת  במהלך הרבעון הראשון
שטות גיף הקורוה הורתה ממשלת ישראל בחודש מרס על שורת זה בישראל. כחלק מהתוכית למיעת התפ

צעדים, ובכלל זה הותקו תקות שעת חירום (הגבלת מספר העובדים במקום עבודה בשל התפרצות גיף הקורוה 
  ., שהובילו להשבתה כמעט מלאה של המשק2020- החדש), התש"ף

  
  פעילותה, במספר מישורים:  להערכת הקבוצה, לתופעות אלו עלולה להיות השפעה לרעה על

  
מחסור בכוח אדם משפיע על הפעילות במספר תחומים: קיים חשש ממחסור בזמיות  - מחסור  בכוח אדם  .1

פועלי הקטיף, שהם ברובם עובדים פלשתיאים, עקב סגר על השטחים. וכח המחסור בכוח אדם, ככל 
שרות אספקתו. בוסף, הואיל והיערכות לעוה שהפרי לא ייקטף במועד, עלול הדבר לפגוע באיכות הפרי ובאפ

החקלאית הבאה יכולה להתחיל רק עם סיום הקטיף של העוה החקלאית הוכחית, התארכות הקטיף בעוה 
זו תיצור פיגור בהכות לעוה הבאה, אשר עלולה לפגוע באיכות יבולי העוה הבאה. מפעלי הקבוצה אורזים 

פעלים חיויים", המורשים לפעול על פי תקות שעת חירום. המחסור ומקררים מוצרי מזון ומוגדרים כ"מ
  בכוח אדם מוביל לעלייה בהוצאות האריזה ופגיעה בערוצי הובלת הפרי, כמפורט להלן.

  
הסגר הקיים בתוך מדית ישראל, והסגר, המלא או החלקי בחלק ממלי היעד,  -פגיעה בערוצי הובלת הפרי  .2

כמו גם האטת קצב הפעילות במלי יעד אחרים, כגון בצרפת, מייצר בעיות כגון באיטליה ובסקדיביה, 
לוגיסטיות של שיוע הפרי ברחבי מדיות היעד ומחוצה להן. התארכות זמי ההובלה פוגעת באיכות הפרי, 
מחד, ולעלייה בהוצאות, מאידך. חלק מהפגיעה בהכסות הקבוצה כתוצאה מהפגיעה בפרי מבוטחת במסגרת 

  חברה והקרן לזקי טבע בחקלאות (קט), אולם הפיצוי היו חלקי בלבד.ביטוחי ה
  
המחסור בכוח אדם ובחומרי גלם מוביל לעלייה במחירי האריזה וההובלה. בוסף, יישום  -עלייה בהוצאות  .3

ההוראות המחמירות שהוצאו בעקבות התפשטות גיף הקורוה ובמטרה למגר אותו על ידי משרד הבריאות 
  ידי הרשויות המקומיות באירופה, מוביל לעלייה בהוצאות המיון, האריזה והתפעול ללקוח הסופי.בארץ ועל 

  
מגד, ישם גורמים שעשויים להשפיע לטובה על הכסות הקבוצה. כון למועד זה, קיימת עלייה בביקוש לפרי, הן 

ריאותי והכלכלי יתארך. בשוק המקומי והן בשווקים בחו"ל. לא ברור אם מגמה זו תימשך ככל שהמשבר הב
בשערי מטבעות היצוא מול השקל, אולם קיימת בהכסות עקב שיפור מסוים גמה של שיפור בוסף, ישה מ

  תודתיות גבוהה אשר מעלה ספק לגבי המשך מגמה זו.
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  הישות המדווחת (המשך) -  1באור 
  

זמיות כוח אדם, במחסור בחומרי גלם פוטציאל הזק של גיף הקורוה לצמיחה ולכלכלה העולמית ולפגיעה ב
ובעיות לוגיסטיות בשיוע ויצוא התוצרת החקלאית תלוי במידת המהירות והיכולת למגר את התפשטותו בעולם 

  כולו, ובמדייות שתיקט על ידי מדית ישראל ומדיות אחרות (בפרט מדיות היצוא). 
  

בעקבותיו ולהערכתה היא תוכל לעמוד באמות  הקבוצה בחה את השלכות השפעת הגיף והחלטות הממשלה
 ה. כמו כן היא מעריכה כי תוכל לעמוד בהתחייבויותי2020המידה הפיסיות במהלך התקופות העוקבות בשת 

  לגופים המלווים ואין היא צופה ירידות ערך של כסים שאים פיסיים.
  

  
  הגדרות  .ג
  

  - בדוחות כספיים אלה 
 
  בון מוגבל.מהדרין בער -  החברה  )1(
  
  מהדרין בערבון מוגבל והחברות המאוחדות שלה. -  הקבוצה  )2(
  
חברות, לרבות שותפות שדוחותיהן מאוחדים באופן מלא, במישרין או  -  חברות מאוחדות/חברות בות  )3(

  בעקיפין, עם דוחות החברה.  
  
שהשקעת החברה  חברות מאוחדות וחברות, לרבות שותפות או עסקה משותפת, -  חברות מוחזקות  )4(

  בהן כלולה, במישרין או בעקיפין, בדוחות הכספיים על בסיס השווי מאזי.  
  
הסדרים בהם לקבוצה שליטה משותפת אשר הושגה על ידי הסכם חוזי הדורש  - הסדרים משותפים  )5(

  הסכמה פה אחד לגבי הפעילויות שמשפיעות באופן משמעותי על התשואות של ההסדר.
  
  בדבר צדדים קשורים. 24) 2009משמעותו בתקן חשבואות בילאומי (כ -  צד קשור  )6(
  
  .1968 - לחוק יירות ערך, התשכ"ח  1) להגדרת "בעל עיין" בתאגיד בסעיף 1כמשמעותם בפסקה ( -  עייןבעלי   )7(

  
  

  בסיס עריכת הדוחות הכספיים -  2באור 
  
 

  הצהרה על עמידה בתקי דיווח כספי בילאומיים  א.
  

  "). IFRS" - הכספיים המאוחדים הוכו על ידי הקבוצה בהתאם לתקי דיווח כספי בילאומיים (להלן הדוחות 
  

  .2010 - דוחות כספיים אלו ערכו גם בהתאם לתקות יירות ערך (דוחות כספיים שתיים), התש"ע 
  

  .2020 באפריל 27הדוחות המאוחדים אושרו לפרסום על ידי דירקטוריון החברה ביום 
  

  מטבע פעילות ומטבע הצגה  ב.
  

הדוחות הכספיים המאוחדים מוצגים בש"ח, שהיו מטבע הפעילות של הקבוצה, ומעוגלים לאלף הקרוב, למעט אם 
  צוין אחרת.

  השקל היו המטבע שמייצג את הסביבה הכלכלית העיקרית בה פועלת החברה והחברות הבות שלה.
  
  

  בסיס המדידה  ג.
  

  :ות ההיסטורית למעט הכסים וההתחייבויות הבאיםהדוחות הוכו על בסיס העל
  

  מכשירים פיסיים, גזרים ואחרים אשר מדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד;  •
  דל"ן להשקעה המדד לפי שווי הוגן;   •
  תוצרת חקלאית בקודת האסיף המדדת לפי שווי הוגן ביכוי עלויות מכירה.  •
  ו שווי מימוש טו;מלאי, המדד כמוך מבין עלות א  •
  כסי והתחייבויות מסים דחים;  •
 הפרשות;   •
  כסים והתחייבויות בגין הטבות לעובדים;   •
  כסים שאים שוטפים המוחזקים למכירה;  •

  השקעות בחברות כלולות ובעסקאות משותפות.  •
  

 י המדייות החשבואית., בדבר עיקר3למידע וסף בדבר אופן המדידה של כסים והתחייבויות אלו ראה באור  
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  בסיס עריכת הדוחות הכספיים -  2באור 

  
  תקופת המחזור התפעולי  ד.

  
המחזור התפעולי של הקבוצה היו שה. עקב כך כוללים הרכוש השוטף וההתחייבויות השוטפות פריטים המיועדים 

 והצפויים להתממש במהלך תקופת המחזור התפעולי הרגיל של  הקבוצה.
  

  מדים ושיקול דעת שימוש באו  ה.

  
בשיקול דעת בהערכות, אומדים  ת החברה להשתמשההל, דרשת IFRS - לכספיים בהתאם הדוחות בעריכת ה

יובהר והחות אשר משפיעים על יישום המדייות החשבואית ועל סכומים של כסים והתחייבויות, הכסות והוצאות. 
  .האלשהתוצאות בפועל עלולות להיות שוות מאומדים 

  
בעת גיבושם של אומדים חשבואיים המשמשים בהכת הדוחות הכספיים של הקבוצה, דרשת ההלת החברה להיח 
החות באשר לסיבות ואירועים הכרוכים באי וודאות משמעותית. בשיקול דעתה בקביעת האומדים, מתבססת 

חות סבירות בהתאם לסיבות המתאימות לכל ההלת החברה על יסיון העבר, עובדות שוות, גורמים חיצויים ועל ה
  אומדן.

  
האומדים וההחות שבבסיסם סקרים באופן שוטף. שיויים באומדים חשבואיים מוכרים בתקופה שבה תוקו 

  האומדים ובכל תקופה עתידית מושפעת.
  

ר לאומדים , שקיים מידע בדבר החות שהיחה הקבוצה לגבי העתיד וגורמים עיקריים אחרים לחוסר ודאות בקש
סיכון משמעותי שתוצאתם תהייה תיאום מהותי לערכים בספרים של כסים והתחייבויות במהלך השה הכספית 

  :הבאה ,כלל בביאורים הבאים
  

  הפייה  השלכות אפשריות  החות עיקריות אומדן
 

סכום בר השבה 
של יחידה מיבת 
מזומים שכוללת 

  מויטין
  

  
ס ושיעור שיעור ההיוון לפי מ

  מתוקצב. EBITDAצמיחת 

  
שיוי בהפסד 

  מירידת ערך.

  
למידע בדבר יתוח רגישות לשיויים 

, בדבר כסים 11בהחות, ראה ביאור 
  בלתי מוחשיים.

  

מדידת שווי הוגן 
 של דל"ן להשקעה

שיעור התשואה הצפוי על כס 
 הדל"ן להשקעה.

רווח או הפסד בגין 
שיוי בשווי ההוגן 

להשקעה של דל"ן 
ודל"ן להשקעה 

   .בהקמה
 

למידע וסף וכן יתוח רגישות 
, 9לשיויים בהחות אלו, ראה באור 

  דל"ן להשקעה. 
 

קביעת תקופת 
  החכירה

לצורך קביעת תקופת החכירה, 
הקבוצה לוקחת בחשבון את 
התקופה שבה החכירה איה 
יתת לביטול, לרבות אופציות 
הארכה שוודאי באופן סביר 

שו ו/או אופציות שימומ
לביטול שוודאי באופן סביר 

  שלא ימומשו.
  

גידול או קיטון 
במדידה לראשוה 
של כס זכות 
שימוש והתחייבות 
בגין חכירה 
ובהוצאות הפחת 
והמימון בתקופות 

  עוקבות.
  

  .חכירות בדבר, 25 באור ראה

שיעור היוון 
להתחייבות בגין 

  חכירה

הקבוצה מהוות את תשלומי 
שימוש בשיעור  החכירה תוך

  .הריבית התוספתי שלה

גידול או קיטון 
בהתחייבות בגין 
חכירה, בכס זכות 
שימוש ובהוצאות 
הפחת והוצאות 

  המימון שיוכרו.

  .חכירות בדבר, 25 באור ראה

  
  קביעת שווי הוגן  .ז

  
 וסף מידע. וימיםמס והתחייבויות כסים של ההוגן השווי את לקבוע הקבוצה דרשתלצורך הכת הדוחות הכספיים, 

  :הבאים אוריםיבב כלל הוגן שווי בקביעת ששימשו ההחות אודות
  

  .9באור  - לעיין דל"ן להשקעה   •
  .בדבר מכשירים פיסיים 24 בדבר קביעת שווי הוגן ובאור 4 באור - לעיין גזרים   •

  
וק ככל שיתן. מדידות שווי הוגן בקביעת השווי ההוגן של כס או התחייבות משתמשת הקבוצה בתוים צפים מהש

  דרג השווי ההוגן בהתבסס על התוים ששימשו בהערכה , כדלקמן: ות לשלוש רמות בממחולק
  

  מחירים מצוטטים (לא מותאמים) בשוק פעיל לכסים או התחייבויות זהים.   :1רמה 
  תוים צפים מהשוק, במישרין או בעקיפין, שאים כלולים ברמה לעיל.  :2רמה 
  תוים שאים מבוססים על תוי שוק צפים.  :3רמה 
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  בסיס עריכת הדוחות הכספיים -  2באור 
  
  התאמות לתקופות קודמות  .ח

  
 סיווג מחדש .1

 
בדוחות על הרווח והפסד הכסות והוצאות מימון בגין הפרשי שער. מספרי השה הקבוצה סיווגה מחדש   .א

אלפי ש"ח סווג מסעיף הכסות מימון לסעיף  3,813ההשוואה סווגו מחדש לשם עקביות, כך שסכום של 
 .2018בדצמבר  31הוצאות מימון לשה שהסתיימה ביום 

 
מתזרימי מזומים  2017אלפי ש"ח בשת  7,518בדוח על תזרימי המזומים סך  מחדשהשה הקבוצה סיווגה   .ב

 ארוך. לזמן יתרות חובהבלפעילות השקעה לתזרימי מזומים לפעילות שוטפת בגין שיוי 
  

מתזרימי מזומים  2017אלפי ש"ח לשת  885בדוח על תזרימי המזומים סך  הקבוצה סיווגה מחדש  .ג
מפעילות שוטפת לתזרימי מזומים לפעילות השקעה בגין שיוי במזומים מוגבלים. סיווג בסכומים דומים 

זכאים בגין עסקאות בוצע מתזרימי מזומים מפעילות שוטפת לתזרימי מזומים מפעילות מימון בגין 
 פקטוריג.

  
 התאמה לא מהותית של מספרי השוואה .2

  
 31הקבוצה ביצעה התאמה לא מהותית של מספרי השואה בדוח על הרווח והפסד לשה שהסתיימה ביום 

כתוצאה מהחלטה על סגירה עתידית של בית האריזה לימת, אשר הייתה אמורה לקבל ביטוי כבר  2018בדצמבר 
  כדלקמן:. השפעת ההתאמה על הדוחות המאוחדים היה 2018במהלך שת 

 
i.  2018בדצמבר  31השפעת התיקון על הדוח על המצב הכספי ליום 

  
 כמדווח בדוחות          

  כספיים אלה  פעת התיקוןהש  כפי שדווח בעבר    
  

  79,084 )1,563(  80,647   בתי אריזה
  )1,456(  359   1,815     התחייבות מסים שוטפים

  )466,398(  1,204   )467,602(     יםיתרת עודפ
  

i.  ה  השפעת התיקון על דוח רווח והפסד והדוח על רווח והפסד ורווח כולל אחרהשפעת התיקון עללש
 2018בדצמבר  31 שהסתיימה ביום

  
 כמדווח בדוחות        

  כספיים אלה  פעת התיקוןהש  כפי שדווח בעבר    
  

   (1,302,921) )1,563(  )1,301,358(   עלות המכר
  )8,162(   359   )8,521(   מסים על הכסה

  33,555   )1,204(  34,759    רווח (הפסד) לשה
  
  
  

  שיויים במדייות החשבואית  .ט
  
  :שום לראשוה של תקים חדשיםיי
  
  , חכירותIFRS 16תקן דיווח כספי בילאומי   )1(
  

חכירות  16יישמת את תקן דיווח כספי בילאומי (להלן: "מועד היישום לראשוה") הקבוצה מ 2019ביואר  1החל מיום 
" או IAS 17, חכירות (בסעיף זה: "17" או "התקן"), אשר החליף את תקן חשבואות בילאומי IFRS 16(בסעיף זה: "

  "התקן הקודם").
  

ההשפעה העיקרית של יישום התקן מתבטאת בביטול הדרישה הקיימת מחוכרים לסיווג החכירה כתפעולית (חוץ 
זית) או כמימוית והצגת מודל אחיד עבור חוכרים לטיפול החשבואי בכלל החכירות באופן דומה לטיפול בחכירות מא

מימויות בהתאם לתקן הקודם. עד למועד יישום התקן, הקבוצה סיווגה את החכירות בהן היא החוכרת כחכירות 
  מהכסים. תפעוליות, מכיוון שלא שאה באופן מהותי בכל הסיכוים והתשואות
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  (המשך) בסיס עריכת הדוחות הכספיים -  2באור 
  

  (המשך) שיויים במדייות החשבואית  .ט
  

  (המשך): שום לראשוה של תקים חדשיםיי
  
  , חכירותIFRS 16תקן דיווח כספי בילאומי   )1(
  

ובהתחייבות בגין חכירה בהתאם לתקן, עבור הסכמים שבהם הקבוצה היא החוכרת, הקבוצה מכירה בכס זכות שימוש 
במועד תחילת חוזה החכירה עבור כל החכירות בהן לקבוצה זכות לשלוט על השימוש בכסים מזוהים לתקופת זמן 
מוגדרת, למעט חריגים המויים בתקן. בהתאם לכך הקבוצה מכירה בהוצאות פחת והפחתות בגין כס זכות שימוש, 

ומכירה בהוצאות מימון בגין  IAS 36ס זכות שימוש בהתאם להוראות בוחת את הצורך ברישום ירידת ערך בגין כ
התחייבות חכירה. לכן, החל ממועד היישום לראשוה של התקן, תשלומי השכירות, המתייחסים לכסים מושכרים 
ם בחכירה תפעולית, אשר הוצגו ברובן בסעיף עלות המכר בדוח על הרוח או הפסד, מוכרים ככסים והוצאות הפחת בגי

  מוצגות כהוצאות פחת והפחתות.
  

הקבוצה בחרה ליישם את התקן ביישום רטרוספקטיבי מותאם, ללא הצגה מחדש של מספרי השוואה. לגבי כל החכירות, 
 הקבוצה בחרה ליישם את הוראות המעבר באופן בו במועד היישום לראשוה היא הכירה בהתחייבות לפי הערך הוכחי של

תידיים מהווים לפי שיעור הריבית התוספתי שלה למועד זה המחושב בהתאם למח"מ ליתרת יתרת תשלומי החכירה הע
תקופת החכירה החל ממועד היישום לראשוה ובמקביל הכירה בכסי זכות שימוש בחכירה ושכר מראש בסכום הזהה 

ת לפי מועד היישום להתחייבות מותאם בגין תשלומי חכירה ששולמו מראש או שצברו אשר הוכרו ככס או התחייבו
  לראשוה. כתוצאה מכך, ליישום התקן לא הייתה השפעה על ההון של הקבוצה במועד היישום לראשוה.

  
  כמו כן, במסגרת יישום התקן בחרה הקבוצה ליישם בוסף את ההקלות הבאות:

 לא להפריד רכיבים שאים חכירה מרכיבי חכירה ולטפל בכלל הרכיבים כרכיב חכירה יחיד. .1
מר את ההגדרה ו/או הערכה של קיומה של חכירה על פי הוראות התקיה הקודמת בוגע לכל ההסכמים הקיימים לש .2

 למועד היישום לראשוה.
 להשתמש בשיעור היוון יחיד לתיק של חכירות עם מאפייים דומים. .3
 לא לכלול עלויות ישירות ראשויות במדידה של הכס זכות שימוש במועד היישום לראשוה. .4
) לצורך קביעת תקופת החכירה אם חוזה כולל אופציות הארכה או hindsightלהשתמש באפשרות ל"ראייה לאחור" ( .5

 ביטול.
  

 1הטבלה להלן מציגה את ההשפעות המצטברות של הסעיפים שהושפעו מהיישום לראשוה בדוח על המצב הכספי ליום 
  :2019ביואר 

 בהתאם    בהתאם      

  IFRS 16  - ל  השיוי  IAS 17- ל     

  (בלתי מבוקר)  (בלתי מבוקר)  (בלתי מבוקר)    
  

  114,947  4,830  110,117    יתרות חובה לזמן ארוך
  236,113   236,113   -     זכות שימוש יכס

  -   )105,735(  105,735    מטעים
  )114,823(  )114,823(  -     ת בגין חכירהיוהתחייבו

  )210,407(  )20,385(  )190,022(    זכאים ויתרות זכות
  

 1במדידת ההתחייבויות בגין חכירות, הקבוצה היווה תשלומי חכירה תוך שימוש בשיעור הריבית התוספתי הומילי ליום 
. טווח זה מושפע 6.2% - ל 1.7%. טווח שיעורי ההיוון בו עשה שימוש למדידת התחייבות בגין חכירה ע בין 2019ביואר 

  י בקבוצת הכסים וכדומה.מהבדלים באורך תקופת החכירה, שו
  

  , השקעות בחברות כלולות ועסקאות משותפות IAS 28תיקון לתקן חשבואות בילאומי   )2(
  

  השלכות  תחילה והוראות מעבר  דרישות הפרסום תקן/פרשות/תיקון
 

תיקון לתקן 
ת חשבואו

, IAS 28בילאומי 
השקעות בחברות 
כלולות ועסקאות 
משותפות: זכויות 
 לזמן ארוך
בחברות כלולות 
או בעסקאות 

  משותפות

  
התיקון מבהיר כי עבור זכויות לזמן ארוך 
אשר במהות, מהוות חלק מההשקעה טו 
של הישות בחברה הכלולה או בעסקה 
משותפת, ישות תיישם תחילה את דרישות 

ולאחר  IFRS 9תקן דיווח כספי בילאומי 
מכן תיישם את ההוראות של תקן 

בגין היתרה  IAS 28חשבואות בילאומי 
של אותן זכויות, כך שהזכויות לזמן ארוך 

והן בתחולת  IFRS 9תהייה הן בתחולת 
IAS 28.  

  
התיקון יושם למפרע 
ללא תיקון של מספרי 

  .השוואה

  
ליישום התיקון האמור לא 

על מהותית הייתה השפעה 
  הדיווח הכספי של הקבוצה.
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  (המשך) בסיס עריכת הדוחות הכספיים -  2באור 
  

  (המשך) שיויים במדייות החשבואית  .ט
  

  (המשך): שום לראשוה של תקים חדשיםיי
  

  , עמדות מס לא וודאיותIFRIC 23פרשות של דיווח כספי בילאומי   )3(
  

  השלכות  תחילה והוראות מעבר  דרישות הפרסום תקן/פרשות/תיקון
 

פרשות של דיווח 
כספי בילאומי 

IFRIC 23 עמדות ,
  דאיותמס לא וו

  
הפרשות מבהירה כיצד ליישם את דרישות 

כאשר קיימת  IAS 12ההכרה והמדידה של 
אי וודאות לגבי עמדות מס. בהתאם 
לפרשות, במסגרת קביעת הכסה חייבת 
(הפסד) לצורך מס, בסיסי המס, הפסדים 
מועברים לצורך מס, זיכויי מס שלא וצלו 
ושיעורי המס במקרה של אי וודאות, על 

) probableלהעריך האם צפוי ( הישות
שרשות המס תקבל את עמדת המס שקטה 
על ידה. ככל שצפוי שרשות המס תקבל את 
עמדת המס שקטה הישות, הישות תכיר 
בהשלכות המס על הדוחות הכספיים 
בהתאם לאותה עמדת מס. מאידך, כאשר 
לא צפוי שרשות המס תקבל את עמדת המס 

הוודאות שקטה, על ישות לשקף את אי 
בספרים באמצעות שימוש באחת מהשיטות 

 most likelyהבאות: הסכום הסביר ביותר (
outcome) או תוחלת הסכום הצפוי (the 

expected value ות מבהירה כיהפרש .(
כאשר בוחים האם צפוי או לא צפוי שרשות 
המס תקבל את עמדת המס שקטה על ידי 
 הישות, יש להיח שרשות המס תבחן את

הסכומים שיש לה זכות לכך וכן שהיא 
מודעת לכל המידע הרלווטי בבחיה זו. כמו 
כן, בהתאם לפרשות יש להתחשב בשיויים 
בסיבות או במידע חדש אשר עשויים לשות 
הערכה זו. בוסף, הפרשות מדגישה את 
הצורך במתן גילויים בדבר שיקול הדעת של 

לא הישות והחות שהוחו לגבי עמדות מס 
  וודאיות.

  
הפרשות יושמה 
בגישת ההשפעה 

  .המצטברת

  
ליישום התיקון האמור לא 

על מהותית הייתה השפעה 
  הדיווח הכספי של הקבוצה.

  
  

  תקים חדשים שטרם אומצו  .י
  

  השלכות  תחילה והוראות מעבר  דרישות הפרסום תקן/פרשות/תיקון
 

, IAS 1 - תיקון ל
הצגת דוחות 
כספיים: סיווג 

יות התחייבו
כשוטפות או בלתי 

  שוטפות

  
התיקון מחליף דרישת סיווג מסוימות של 
התחייבויות כשוטפות או בלתי שוטפות. 
כך למשל, על פי התיקון, התחייבות תסווג 
כבלתי שוטפת כאשר לישות יש זכות 
לדחות את התשלום לתקופה של  לפחות 

חודשים לאחר תקופת הדיווח, אשר  12
ת לסוף תקופת היה "בעלת מהות" וקיימ

הדיווח. זכות קיימת לתאריך הדיווח רק 
אם ישות עומדת בתאים לדחיית התשלום 
כון למועד זה. בוסף, התיקון מבהיר כי 
זכות ההמרה של התחייבות תשפיע על 
סיווגה כשוטפת או בלתי שוטפת, אלא אם 

  כן רכיב ההמרה היו הוי.

  
התיקון ייכס לתוקף 
בתקופות דיווח 

  1 - ת בהמתחילו
. יישום 2022ביואר 

מוקדם אפשרי. 
התיקון ייושם למפרע, 
לרבות תיקון מספרי 

  השוואה.

  
הקבוצה טרם החלה 
בבחית ההשלכות של 
יישום התיקון על הדוחות 

  הכספיים.
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  החשבואיתעיקרי המדייות  -  3באור 
  

המוצגות בדוחות מאוחדים אלה על ידי ישויות  כללי המדייות החשבואית המפורטת להלן יושמו בעקביות לכל התקופות
  הקבוצה. 

  

 בסיס האיחוד  א.
  

 צירופי עסקים  )1(
  ).Acquisition methodהקבוצה מיישמת לגבי כל צירופי העסקים את שיטת הרכישה (

 או, חשופה קבוצהה כאשרשליטה מתקיימת הרכישה היו המועד בו הרוכשת משיגה שליטה על הרכשת.  מועד
 כוח באמצעות אלה תשואות על להשפיע היכולת את לה ויש ברכשת ממעורבותה משתות לתשואות, כויותז בעלת

 ידי ועל הקבוצה ידי על המוחזקות ממשיות זכויות בחשבון לקחות שליטה בבחית. ברכשת שלה ההשפעה
  .אחרים

לרבות סכומים  שהוכרו בגין הקבוצה מכירה במויטין למועד הרכישה לפי השווי ההוגן של התמורה שהועברה 
זכויות כלשהן שאין מקות שליטה ברכשת וכן השווי ההוגן למועד הרכישה של זכות הוית ברכשת שהוחזקה 
קודם לכן על ידי הקבוצה, ביכוי הסכום טו שיוחס ברכישה לכסים היתים לזיהוי שרכשו ושל ההתחייבויות 

  שיטלו.
וי ההוגן של הכסים שהועברו לבעלים הקודמים של הרכשת, התחייבויות התמורה שהועברה כוללת את השו

  שהתהוו לרוכש מול הבעלים הקודמים של הרכשת וזכויות הויות שהופקו על ידי הקבוצה.
עלויות הקשורות לרכישה שהתהוו לרוכשת בגין צירוף עסקים, כגון: עמלות למתווכים, עמלות ייעוץ, עמלות 

וי ועמלות אחרות בגין שירותים מקצועיים או שירותי ייעוץ, למעט אלו הקשורות בהפקת משפטיות, הערכת שו
  מכשירי חוב או הון בקשר עם צירוף העסקים, מוכרות כהוצאות בתקופה שבה השירותים מתקבלים.

  
  חברות בות     )2(

  
ללים בדוחות הכספיים חברות בות הין ישויות השלטות על ידי החברה. הדוחות הכספיים של חברות בות כ

  המאוחדים מיום השגת השליטה ועד ליום אובדן השליטה.
  
  זכויות שאין מקות שליטה  )3(

זכויות שאין מקות שליטה הן ההון בחברות בות שאיו יתן לייחוס, במישרין או בעקיפין, לחברה האם. 
ה והמעיקים למחזיק בהן חלק בכסים זכויות שאין מקות שליטה, שהין מכשירים המקים זכות בעלות בהוו

טו במקרה של פירוק (לדוגמה: מיות רגילות), מדדות במועד צירוף העסקים בשווי הוגן או לפי חלקן היחסי 
  בכסים והתחייבויות המזוהים של החברה הרכשת, על בסיס כל עסקה בפרד.

  

  הקצאת הרווח הכולל בין בעלי המיות
של רווח כולל אחר מיוחסים לבעלים של החברה ולזכויות שאין מקות שליטה. סך רווח או הפסד וכל רכיב 

הרווח או ההפסד והרווח הכולל האחר מיוחס לבעלים של החברה ולזכויות שאין מקות שליטה גם אם כתוצאה 
  מכך יתרת הזכויות שאין מקות שליטה תהיה שלילית.

  

  השקעה בחברות כלולות ובעסקאות משותפות  )4(
חברות כלולות הין ישויות בהן יש לקבוצה השפעה מהותית על המדייות הכספית והתפעולית, אך לא הושגה 

  בהן שליטה או שליטה משותפת. 
במוחזקת מקה השפעה מהותית. בבחית קיומה של  50%עד  20%קיימת החה לפיה החזקה בשיעור של 

אליות, היתות למימוש או להמרה באופן מיידי למיות השפעה מהותית, מובאות בחשבון זכויות הצבעה פוטצי
  החברה המוחזקת.

  עסקאות משותפות הין הסדרים משותפים בהם לקבוצה יש זכויות לכסים טו של ההסדר.
השקעות בחברות כלולות ובעסקאות משותפות מטופלות בהתאם לשיטת השווי המאזי ומוכרות לראשוה לפי 

עלויות עסקה. הדוחות הכספיים המאוחדים כוללים את חלקה של הקבוצה  עלות. עלות ההשקעה כוללת
בהכסות ובהוצאות  ברווח או הפסד וברווח כולל אחר של חברות מוחזקות, המטופלות לפי שיטת שווי המאזי, 
לאחר תיאומים הדרשים כדי להתאים את המדייות החשבואית לזו של הקבוצה, מהיום בו מתקיימת 

ותית או השליטה המשותפת ועד ליום שבו לא מתקיימת עוד ההשפעה המהותית בחברה או ההשפעה המה
השליטה המשותפת. כאשר חלקה של הקבוצה בהפסדים עולה על ערך הזכויות של הקבוצה בחברה המטופלת 
בהתאם לשיטת השווי המאזי, הערך בספרים של אותן זכויות כולל השקעה לזמן ארוך המהווה חלק מחשבון 

השקעה המוחזקת מופחת לאפס והקבוצה איה מכירה בהפסדים וספים של החברה המוחזקת, אלא אם ה
  לקבוצה יש מחויבות לתמיכה בחברה המוחזקת או אם שילמה הקבוצה סכומים בעבורה.

  
  עסקאות שבוטלו באיחוד  )5(

ת, בוטלו במסגרת הכת יתרות הדדיות בקבוצה והכסות והוצאות שטרם מומשו, הובעות מעסקאות ביחברתיו
הדוחות הכספיים המאוחדים. רווחים שטרם מומשו הובעים מעסקאות עם חברות כלולות ועם עסקאות 
משותפות, בוטלו כגד ההשקעה לפי זכויות הקבוצה בהשקעות אלו. הפסדים שטרם מומשו בוטלו באותו אופן 

  ערך. לפיו בוטלו רווחים שטרם מומשו, כל עוד לא היתה ראיה לירידת
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 (המשך) החשבואיתעיקרי המדייות  -  3באור 
  
  מטבע חוץ  ב.
  

  עסקאות במטבע חוץ
עסקאות במטבע חוץ מתורגמות למטבעות הפעילות הרלווטיים של חברות הקבוצה לפי שער החליפין שבתוקף 

ם למטבע בתאריכי העסקאות. כסים והתחייבויות כספיים הקובים במטבע חוץ במועד הדיווח, מתורגמי
הפעילות לפי שער החליפין שבתוקף לאותו יום. הפרשי שער בגין הפריטים הכספיים הים ההפרש שבין העלות 
המופחתת במטבע הפעילות לתחילת השה כשהיא מתואמת לריבית האפקטיבית ולתשלומים במשך השה, לבין 

  העלות המופחתת במטבע חוץ מתורגמת לפי שער החליפין לסוף השה.
  י שער הובעים מתרגום למטבע הפעילות מוכרים ברווח והפסד.הפרש

  
פריטים לא כספיים הקובים במטבע חוץ והמדדים לפי עלות היסטורית ,מתורגמים לפי שער החליפין שבתוקף 

  למועד העסקה.
  

  פעילות חוץ
דיווח. ההכסות הכסים וההתחייבויות של פעילויות חוץ, תורגמו לש"ח לפי שערי החליפין שבתוקף למועד ה

  וההוצאות של פעילויות החוץ, תורגמו לש"ח לפי שערי החליפין שבתוקף במועדי העסקאות.
  

הפרשי השער בגין התרגום מוכרים ברווח כולל אחר ומוצגים בהון בקרן תרגום של פעילויות חוץ (להלן: "קרן 
   תרגום").

  

 ,לרבות פעילויות חוץ שהין חברות בות יות חוץ,הפרשי שער בגין הלוואות שתקבלו או הועמדו לפעילו ,ככלל
  מוכרים ברווח והפסד בדוחות המאוחדים.

  
 פיסיים מכשירים  ג. 
  
 2018ביואר  1מדייות חשבואית המיושמת החל מיום  - כסים פיסיים שאים גזרים    )1(

  
  הכרה ומדידה לראשוה בכסים פיסיים

רי חוב שהופקו במועד היווצרותם. יתר הכסים הפיסים מוכרים בלקוחות ומכשימכירה לראשוה  קבוצהה
הופכת לצד לתאים החוזיים של המכשיר.  כס פיסי מדד לראשוה בשווי הוגן  קבוצהלראשוה במועד בו ה

, למעט כסים פיסיים בתוספת עלויות עסקה שיתן לייחס במישרין לרכישה או להפקה של הכס הפיסי
לקוח שאיו כולל רכיב מימון משמעותי מדד לראשוה לפי מחיר . בשווי הוגן דרך רווח או הפסדהמדדים 

העסקה שלו. חייבים שמקורם בכסי חוזה ,מדדים לראשוה לפי ערכם בספרים של כסי החוזה במועד שיוי 
  הסיווג מכס חוזה לחייבים.

  
  גריעת כסים פיסיים

לתזרימי המזומים הובעים מהכס הפיסי  הקבוצהזכויות החוזיות של כסים פיסיים גרעים כאשר ה
מעבירה את הזכויות לקבל את תזרימי המזומים הובעים מהכס הפיסי בעסקה  קבוצהפוקעות, או כאשר ה

ותרו באופן מהותי כל  קבוצהבה כל הסיכוים וההטבות מהבעלות על הכס הפיסי עוברים למעשה. אם בידי ה
  ממשיכה להכיר בכס הפיסי. קבוצהיכוים וההטבות הובעים מהבעלות על הכס הפיסי, ההס

  
  קבוצהג כסים פיסיים לקבוצות והטיפול החשבואי בכל סיוו

  .עלות מופחתת לפי במועד ההכרה לראשוה, כסים פיסיים מסווגים 
  

המודל העסקי  משה את קבוצהורק כאשר, הכסים פיסיים לא מסווגים מחדש בתקופות עוקבות אלא אם, 
שלה ליהול כסי חוב פיסיים, ובמקרה כאמור כסי החוב הפיסיים המושפעים מסווגים מחדש בתחילת 

  תקופת הדיווח העוקבת לשיוי במודל העסקי.
  

מדידה כס פיסי מדד בעלות מופחתת אם הוא מקיים את שי התאים המצטברים להלן וכן איו מיועד ל
  בשווי הוגן דרך רווח והפסד:

 ים החוזיים; וכןכסים כדי לגבות את תזרימי המזוממוחזק במסגרת מודל עסקי שמטרתו להחזיק ב  
  ים שהם רק תשלומיסי מספקים זכאות במועדים מוגדרים לתזרימי מזומכס הפיאים החוזיים של ההת

  קרן וריבית בגין סכום הקרן שטרם פרעה.
  

ב מדד בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר אם הוא מקיים את שי התאים המצטברים להלן וכן איו מכשיר חו
  מיועד למדידה בשווי הוגן דרך רווח והפסד: 

  ים חוזיים והן על ידי מכירתמוחזק במסגרת מודל עסקי שמטרתו מושגת הן על ידי גביית תזרימי מזומ
  כסים פיסיים; וכן

  אים החוזיים שלים שהם רק תשלומי התמכשיר החוב מספקים זכאות במועדים מוגדרים לתזרימי מזומ
  קרן וריבית בגין סכום הקרן שטרם פרעה.
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 (המשך) עיקרי המדייות החשבואית -  3באור 
  

 (המשך) פיסיים מכשירים  ג. 
  

 (המשך) 2018ביואר  1מדייות חשבואית המיושמת החל מיום  - כסים פיסיים שאים גזרים    )1(
  

כמתואר  כל הכסים הפיסיים שאים מסווגים למדידה בעלות מופחתת או בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר
לעיל, וכן כסים פיסיים שייועדו לשווי הוגן דרך רווח והפסד, מדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד. במועד 

וגן דרך רווח והפסד כאשר ייעוד כאמור מבטל או מייעדת כסים פיסיים לשווי ה קבוצהההכרה לראשוה, ה
  מקטין באופן משמעותי חוסר הקבלה חשבואית.

  
תזרימי שמטרתו גביית  יתרות לקוחות חייבים אחרים ופיקדוות המוחזקים במסגרת מודל עסקי קבוצהל

תשלומי קרן וריבית המזומים החוזיים .תזרימי המזומים החוזיים בגין כסים פיסיים אלו ,כוללים אך ורק 
אשר משקפת תמורה עבור ערך הזמן של הכסף וסיכון האשראי .בהתאם לכך , כסים פיסיים אלו מדדים 

  בעלות מופחתת.
  

  עבור כסי חובעסקי המודל ה הערכת
הכס הפיסי ברמת התיק, שכן הדבר משקף בצורה  מוחזקבו שהמודל העסקי  מטרתאת  מעריכההקבוצה 

מידע לההלה. בקביעת המודל העסקי של הקבוצה, לקחו הפק ובו מוהל העסק ומסשאת האופן הטובה ביותר 
  :את הכולליםבחשבון שיקולים 

 
, האם האסטרטגיה של והמטרות המוצהרות לגבי התיק ויישום המדייות בפועל, ובכלל זההמדייות  - 

הכסים חיי התאמת משך בם, ת ריבית חוזית, בשמירה על פרופיל ריבית מסויקבלהההלה מתמקדת ב
או מימוש תזרימי מזומים  ,כלשהן או תזרימי מזומים צפויים קשורותהתחייבויות למשך חיי הפיסיים 

  באמצעות מכירת הכסים;
האופן שבו מוערכים ומדווחים לאשי מפתח בההלה של הישות הביצועים של המודל העסקי ושל הכסים  - 

  ; הפיסיים המוחזקים במודל זה
הסיכוים המשפיעים על ביצוע המודל העסקי (והכסים הפיסיים המוחזקים באותו מודל עסקי) וכיצד  - 

ים;ומהלים אותם סיכו  
האופן שבו מתוגמלים המהלים של העסק (לדוגמה, אם התגמול מבוסס על השווי ההוגן של הכסים  - 

  המוהלים או על תזרימי המזומים החוזיים שגבו); וכן
ת, הערך והעיתוי של מכירות של כסים פיסיים בתקופות קודמות, הסיבות למכירות וציפיות לגבי תדירו - 

  פעילות מכירה עתידית.
  

 לצורךלגריעה אין חשבות מכירות  כשירותהעברות של כסים פיסיים לצדדים שלישיים בעסקאות שאין 
  כסים פיסיים. אותםצה בהערכת המודל העסקי, זאת באופן עקבי להמשך ההכרה של הקבו

 
שווי בכסים פיסיים המוחזקים למסחר או מוהלים ואשר ביצועיהם מוערכים על בסיס השווי ההוגן, מדדים 

  הוגן דרך רווח והפסד.
 

  דה האם תזרימי מזומים כוללים קרן וריבית בלבהערכ
'היה השווי ההוגן של הכס הפיסי  לצורך הבחיה האם תזרימי המזומים כוללים קרן וריבית בלבד, 'קרן

במועד ההכרה לראשוה. 'ריבית' מורכבת מתמורה עבור ערך הזמן של הכסף, עבור סיכון האשראי המיוחס 
לסכום הקרן שטרם פרעה במהלך תקופת זמן מסוימת ועבור סיכוים ועלויות בסיסיים אחרים של הלוואה, כמו 

  גם מרווח רווח. 
מזומים חוזיים הם תזרימים של קרן וריבית בלבד, הקבוצה בוחת את התאים החוזיים בבחיה האם תזרימי 

של המכשיר, ובמסגרת זו מעריכה האם הכס הפיסי כולל תאי חוזי שעשוי לשות את העיתוי או הסכום של 
חת בחשבון תזרימי המזומים החוזיים כך שהוא לא יקיים את התאי האמור. בביצוע הערכה זו, הקבוצה לוק

 - אירועים מותים כלשהם אשר ישו את העיתוי או הסכום של תזרימי המזומים;  - את השיקולים הבאים: 
מאפייי הארכה או פירעון מוקדם;  - תאים שעשויים לשות את שיעור הריבית הקובה, כולל ריבית משתה; 

 nonסים מוגדרים (לדוגמה כס פיסי (תאים המגבילים את זכותה של הקבוצה לתזרימי מזומים מכ - וכן 
).) מאפיין פירעון מוקדם היו עקבי עם קריטריון קרן וריבית בלבד אם סכום הפירעון recourse- ללא זכות חזרה 

המוקדם מייצג באופן מהותי סכומים שטרם שולמו של קרן וריבית בגין סכום הקרן שטרם פרעה, אשר עשוי 
  ו משולם, בגין סיום מוקדם של החוזה.לכלול פיצוי סביר, המתקבל א
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 (המשך) עיקרי המדייות החשבואית -  3באור 
  

 (המשך) פיסיים מכשירים  ג. 
  

  (המשך) 2018ביואר  1מדייות חשבואית המיושמת החל מיום  - כסים פיסיים שאים גזרים     )1(
  

  מדידה עוקבת ורווחים והפסדים
  

  חתתכסים פיסים בעלות מופ
כסים אלו מדדים בתקופות עוקבות בעלות מופחתת, תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית וביכוי הפסדים 
מירידת ערך. הכסות ריבית, רווחים או הפסדים מהפרשי שער וירידת ערך מוכרים ברווח והפסד. רווח או הפסד 

  כלשהו הובע מגריעה, מוכר אף הוא ברווח והפסד.
  
)2 (  כסים פיגזרים םסיים שאי -  אית שיושמה בתקופות שקדמו ליוםיות חשבוואר  1מדי2018בי 

 
  הכרה ומדידה לראשוה בכסים פיסיים

 הרכשים הפיסיים הכסים יתר .היווצרותם במועד ובפקדוות וחייבים בהלוואות לראשוה מכירה הקבוצה
 לראשוה כריםאשר יועדו לשווי הוגן דרך רווח והפסד מו, לרבות כסים (regular way purchase)ה הרגיל בדרך
 בו המועד משמע ,המכשיר של החוזיים לתאים לצד הופכת הקבוצה בו (trade date) העסקה קשירת במועד

אם המדידה העוקבת של הכס הפיסי איה בשווי הוגן דרך .הכס את למכור או לקות הקבוצה התחייבה
לראשוה כוללת עלויות עסקה היתות לייחוס במישרין לרכישה או ליציאה של הכס.  רווח והפסד, אזי המדידה

שאים  פיסיים כסיםלאחר הכרה לראשוה, הקבוצה מודדת כסים פיסיים בשווי הוגן או בעלות מופחתת. 
  גזרים כוללים השקעות במיות, לקוחות וחייבים אחרים ומזומים ושווי מזומים.

 
  ים פיסייםגריעת כס

 הפיסי מהכס הובעים המזומים לתזרימי הקבוצה של החוזיות הזכויות כאשר גרעים פיסיים כסים
 בעסקה הפיסי מהכס הובעים המזומים תזרימי את לקבל הזכויות את מעבירה הקבוצה כאשר או ,פוקעות

  .למעשה עוברים הפיסי הכס על מהבעלות וההטבות הסיכוים כל בה
  

בוסף, במסגרת העברות של כסים פיסיים בהן הקבוצה לא מעבירה באופן מהותי את כל הסיכוים וההטבות, 
אולם לא ותרו בידיה  באופן מהותי כל הסיכוים וההטבות הובעים מהבעלות על הכסים הפיסיים, הקבוצה 

ים המועברים ומכירה בסכום החלפה גורעת את הכסים הפיסיים ככל שלא שמרה בידיה השליטה על הכס
  טו שותר בידי הקבוצה לפי השווי הוגן (בגין הכסים שותרו בידי הקבוצה).

 
 .התחייבות או ככס בפרד מוכרת הקבוצה ידי על שמרה או וצרה אשר שהועברו פיסיים בכסים זכות כל

 trade)  העסקה קשירת במועד וכרות, מ(regular way sale)רגילה ה בדרך העשות פיסים כסים מכירות
date) כס את למכור הקבוצה התחייבה בו במועד ,משמעה. 

  
במקרה בהם הכסים הפיסיים המועברים מבוטחים בביטוח אשראי הקבוצה בוחת את התאים לגריעתם 

 בפרד מביטוח האשראי.
  

  ג כסים פיסיים לקבוצות והטיפול החשבואי בכל קבוצהסיוו
 :כלהלן בקבוצות פיסיים כסים מסווגת וצההקב

  
 :וחייבים הלוואות
 שאים לקביעה היתים או קבועים תשלומים בעלי גזרים שאים פיסיים כסים הים וחייבים הלוואות
ר אחס. ללייחו היתות עסקה עלויות בתוספת הוגן בשווי לראשוה מוכרים אלו כסים .פעיל בשוק סחרים
 יכוית, בהאפקטיבי הריבית לשיטת בהתאם מופחתת בעלות מדדים וחייבים הלוואות ,והלראש ההכרה
 .ערך ירידתמ הפסדים
 .ארוך לזמן והלוואות חובה ויתרות יבים, חילקוחות ,מזומים ושווי מזומים כוללים וחייבים הלוואות
ם מזומי שווי .דרישה לפי קדוותופ מיידי לשימוש היתים מזומים יתרות כוללים מזומים ושווי מזומים
ם, חודשי 3 עד היו הפדיון למועד ועד המקורי ההפקדה ממועד הזמן משך אשר קצר לזמן השקעות כוללים
י, בלת לסיכון חשופות ואשר מזומים של ידועים לסכומים בקל להמרה יתות אשר גבוהה זילות ברמת

   .בשווי שיויים של משמעותי
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 (המשך) החשבואיתעיקרי המדייות  -  3באור 
  

  (המשך) פיסיים מכשירים  ג. 
  
 גזרים שאין פיסיות התחייבויות  )3(

 בקאיים מתאגידים ואשראי הלוואותת: משיכת יתר מבקים, כוללו גזרים שאין פיסיות התחייבויות
  .םאחרי וזכאים ספקים ,אחרים אשראי ומותי

 
 פיסיות יותבהתחייבו לראשוה הכרה

 לראשוה מוכרות הפיסיות ההתחייבויות יתר  .היווצרותם במועד שהופקו חוב במכשירי לראשוה מכירה הקבוצה
 מוכרות פיסיותהתחייבויות  .המכשיר של החוזיים לתאים לצד הופכת הקבוצה בו  (trade date)העסקה קשירת במועד

 מדדות פיסיות התחייבויות ,לראשוה ההכרה לאחר .לייחוס היתות קההעס עלויות כל בתוספת הוגן בשווי לראשוה
  .האפקטיבית הריבית לשיטת בהתאם מופחתת בעלות

  
 פיסיות התחייבויות גריעת

  .בוטלה או סולקה היא כאשר או פוקעת, בהסכם כמפורט ,הקבוצה מחויבות כאשר גרעות פיסיות התחייבויות
  

  כשיר חובשיוי תאים מהותי של מ
החלפה של מכשירי חוב, בעלי תאים שוים באופן מהותי, מטופלת כסילוק של ההתחייבות הפיסית המקורית והכרה 
בהתחייבות פיסית חדשה. בוסף, תיקון משמעותי של התאים של התחייבות פיסית קיימת, או החלפה של מכשירי 

ן מלווה קיימים, מטופלים כסילוק של ההתחייבות הפיסית המקורית חוב בעלי תאים שוים באופן מהותי בין לווה לבי
של ההתחייבות  תבמקרים בהם כאמור כל ההפרש בין העלות המופחת והכרה בהתחייבות פיסית חדשה לפי שווי הוגן.

ו הוצאות מוכר ברווח והפסד בסעיף הכסות א ,הפיסית המקורית לבין השווי ההוגן של ההתחייבות הפיסית החדשה
  מימון.

  
התאים שוים באופן מהותי אם הערך הוכחי המהוון של תזרימי המזומים לפי התאים החדשים כולל עמלות כלשהן 
ששולמו, ביכוי עמלות כלשהן שהתקבלו באמצעות שיעור הריבית האפקטיבי המקורי, היו שוה לפחות בעשרה אחוזים 

וכחי המהוון של תזרימי המזומסית המקורית.מהערך הותרים של ההתחייבות הפיים ה  
  

בוסף למבחן הכמותי כאמור, הקבוצה בוחת, בין היתר, אם חלו שיויים גם בפרמטרים כלכליים שוים הגלומים 
במכשירי החוב המוחלפים. לפיכך, ככלל, החלפות של מכשירי חוב צמודים למדד במכשירים שאים צמודים למדד 

  ות תאים שוים באופן מהותי, גם אם אין מקיימות את המבחן הכמותי שבוצע לעיל.חשבות כהחלפות בעל
  

ו א כולהת, ההתחייבו של וגריעה סילוק בעת המופקים הויים מכשירים ,הון במכשירי חוב מכשירי של החלפה בעת
  .סיתהפי ההתחייבות מגריעת הפסד או רווח חישוב לצורך "ששולמה תמורה"מה כחלק חשבים חלקה,

  
ן, האחרו במקרה - ן מהימ באופן השווי את למדוד יתן לא אם אלא ,ההוגן בשווים לראשוה מדדים ההויים המכשירים
ל ש המופחתת העלות בין הפרש כל .הגרעת ההתחייבות של ההוגן לשווי בהתאם מדדים המופקים המכשירים
ת הוצאו או הכסות בסעיף והפסד רווח בדוח מוכר ייםההו המכשירים של לראשוה והמדידה הפיסית ההתחייבות

  ן.מימו
  

  2018ביואר  1 מיום החל המיושמת חשבואית מדייות - חוב מכשיר של מהותי לא תאים שיוי
ת הריבי בשיעור מהווים החדשים המזומים תזרימי ,מהותי שאיו חוב מכשיר להחלפה) ש אוים (תא שיוי של במקרה

ך הער לבין החדשים התאיםת בעל הפיסית ההתחייבות של הוכחי הערך בין ההפרש אשרי, כרהמקו האפקטיבי
  .והפסד ברווח מוכר המקורית הפיסית ההתחייבות של הוכחי

  
 פיסיים מכשירים קיזוז
 קיימת לקבוצה כאשר הכספי המצב על בדוח בטו מוצגים והסכומים מקוזזים פיסית והתחייבות פיסי כס

 הכס את לסלק כווה וכן שהוכרו הסכומים את לקזז לאכיפה יתת משפטית זכות (currently) מיידי באופן
  .זמית-בו ההתחייבות את ולסלק הכס את לממש או טו בסיס על וההתחייבות

  
  גזרים פיסיים מכשירים  )4(

וכן גזרים שאים משמשים לגידור,  ץחו מטבע סיכוי גידור לצרכי גזרים פיסיים מכשירים מחזיקה הקבוצה
  לרבות גזרים משובצים שהופרדו.

  
  מדידה של מכשירים פיסיים גזרים

ה מוכרים גזריםות עסקה עלויות .הוגן בשווי לראשויתזקפות לייחוס ה אחרתן. להתהוו עם והפסד לרווח 
  :להלן כמתואר מטופלים וגןהה בשווי כשהשיויים הוגן, בשווי הגזרים לראשוה, מדדים ההכרה
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 (המשך) החשבואיתעיקרי המדייות  -  3באור 
  

  (המשך) פיסיים מכשירים  .ד
  

  (המשך) גזרים פיסיים מכשירים  )4(
  

  גידור שווי הוגן
שיויים בשווי ההוגן של מכשיר פיסי גזר המשמש לגידור שווי הוגן זקפים לדוח רווח והפסד. כמו כן, שיויים 

י ההוגן בגין הפריט המגודר, בהתייחס לסיכוים המגודרים, זקפים גם הם באופן מקביל לדוח רווח והפסד בשוו
 עם התאמה בערך בספרים של הפריט המגודר.

  
 גידור כלכלי
 פיסיים והתחייבויות כסים של כלכלי לגידור המשמשים גזרים מכשירים לגבי מיושמת איה גידור חשבואות
   .מימון הוצאות או כהכסותזקפים לרווח והפסד  אלה גזרים של הוגן בשווי השיויים .חוץ עבמטב הקובים

 
 ושאים משמשים לגידור: שהופרדו משובצים גזרים
 הכלכליים המאפייים בין הדוק קשר אין : (א)א בפרד ומטופלים המארח מהחוזה מופרדים משובצים גזרים

 היה המשובץ הגזר כשל תאים אותם בעל פרד מכשירץ (ב) המשוב גזרה ושל המארח החוזה של והסיכוים
  .והפסד רווח דרך הוגן שווי לפי מדד איו המשולב המכשיר )ג‐(ו גזר בהגדרת עומד

  .מימון הוצאות או כהכסות ,והפסד לרווח מיידית זקפים שהופרדו משובצים גזרים של ההוגן בשווי שיויים
  
 הוגן שווי לפי מדדים שאים מדד צמודי ויותוהתחייב כסים  )5(

 בהתאם תקופה בכל משוערך, הוגן שווי לפי מדדים שאים, מדד צמודי פיסיים והתחייבויות כסים של ערכם
 .בפועל המדד ירידת או עליית לשיעור

  
  ערבויות פיסיות  )6(

פות עוקבות ערבות פיסית מדדת לפי במועד ההכרה לראשוה ערבות פיסית מוכרת לפי שוויה ההוגן. בתקו
לבין ההתחייבות שהוכרה לראשוה לאחר  IAS 37 הסכום הגבוה מבין הסכום שמוכר בהתאם להוראות

  . כל עדכון התחייבות כאמור זקף לרווח והפסד.IFRS 15שהופחתה בהתאם להוראות 
  

  הון מיות  )7(
  

  מיות רגילות
תוספתיות המתייחסות ישירות להפקת מיות רגילות, מוצגות כהפחתה מיות רגילות מסווגות כהון. עלויות 

 .מההון
  
  רכוש קבוע  ד.

 

  הכרה ומדידה  )1(
  פריטי רכוש קבוע מדדים לפי העלות ביכוי פחת שצבר והפסדים מצטברים מירידת ערך.

  

עצמי כוללת את  העלות כוללת יציאות היתות לייחוס במישרין לרכישת הכס. עלות כסים שהוקמו באופן
עלות החומרים ושכר עבודה ישיר, וכן כל עלות וספת שיתן לייחס במישרין להבאת הכס למיקום ולמצב 

מגיעים ליבה לאחר כארבע שים ממועד מטעים הדרושים לכך שהוא יוכל לפעול באופן שהתכווה הההלה. 
. עלות תוכה שרכשה, המהווה המטעיםות טיעתם ולפיכך עד למועד זה מהווות העלויות שהושקעו בהם לעל

  חלק בלתי פרד מתפעול הציוד הקשור, מוכרת כחלק מעלות ציוד זה. 
  

רווח או הפסד מגריעת פריט רכוש קבוע קבעים לפי השוואת התמורה טו מגריעת הכס לערך בספרים, ומוכרים 
  והפסד. , לפי העיין בדוח רווחטו בסעיף הכסות אחרות או הוצאות אחרות

  
  עלויות עוקבות  )2(

  
עלות החלפת חלק מפריט רכוש קבוע ועלויות עוקבות אחרות מוכרות כחלק מהערך בספרים של אותו פריט אם 
צפוי כי ההטבה הכלכלית העתידית הגלומה בפריט תזרום אל הקבוצה ואם עלותו יתת למדידה באופן מהימן. 

תחזוקה שוטפות של פריטי רכוש קבוע זקפות לרווח והפסד עם הערך בספרים של החלק שהוחלף גרע. עלויות 
  התהוותן.
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  (המשך) החשבואיתעיקרי המדייות  -  3באור 
 

  רכוש קבוע  ד. 
  
  פחת  )3(

  
פחת הוא העלות - פחת של כס על פי אורך חייו השימושיים. סכום בר-פחת הוא הקצאה שיטתית של הסכום בר

  של הכס.של הכס ביכוי ערך השייר 
כס מופחת כאשר הוא זמין לשימוש, דהייו כאשר הוא הגיע למיקום ולמצב הדרושים על מת שהוא יוכל לפעול 

  באופן שהתכווה הההלה.
פחת זקף לדוח רווח והפסד לפי שיטת הקו הישר על פי אומדן אורך החיים השימושי של כל חלק מפריטי 

תבית הצריכה החזויה של ההטבות הכלכליות העתידיות הגלומות  הרכוש הקבוע, מאחר ושיטה זו משקפת את
בכס בצורה הטובה ביותר. כסים חכורים בחכירות מימויות מופחתים על פי התקופה הקצרה מבין תקופת 
החכירה ואורך החיים השימושיים של הכסים אלא אם צפוי באופן סביר שהקבוצה תקבל בעלות על הכס בתום 

  . קרקעות בבעלות אין מופחתות.תקופת החכירה
 אומדן אורך החיים השימושי לתקופה השוטפת ולתקופת ההשוואתיות ושיעורי הפחת השתי הם כדלקמן:

  
  

   % 
 

 5.5-4    בתי אריזה ובתי קירור 
 25    מבים יבילים
 20-6    מתקי אריזה
 14    מיכלים לפרי

 20    ירור וציודכלי רכב, מכוות חקלאיות, מתקי ק
 15-5    מתקי השקייה

 20-6    רהוט וציוד משרדי
  3.33      מטעים 

  
האומדים בדבר שיטת הפחת, אורך החיים השימושי וערך השייר בחים מחדש לפחות בכל סוף שת דיווח 

  ומותאמים בעת הצורך.
 

  כסים בלתי מוחשיים  ה.
  
  מויטין  )1(

  רכישה של חברות בות, מוצג במסגרת סעיף כסים בלתי מוחשיים.מויטין שוצר כתוצאה מ
בתקופות עוקבות מויטין מדד לפי עלות ביכוי הפסדים  .למידע בדבר מדידת המויטין בעת ההכרה לראשוה

 מירידת ערך שצברו.
 

  כסים בלתי מוחשיים אחרים  )2(
י אורך חיים מוגדר, מדדים לפי עלות ביכוי כסים בלתי מוחשיים אחרים שרכשו על ידי הקבוצה והם בעל

  הפחתות והפסדים מירידת ערך שצברו.
  

 הפחתה  )3(
  

- פחת של כס בלתי מוחשי על פי אורך חייו השימושיים. סכום בר- הפחתה היא הקצאה שיטתית של הסכום בר
  פחת הוא העלות של כס, ביכוי ערך השייר שלו.

  
י שיטת הקו הישר על פי אומדן אורך החיים השימושי של הכסים הבלתי הפחתה זקפת לדוח רווח והפסד לפ

מוחשיים, מהמועד שבו הכסים זמיים לשימוש, מאחר ושיטה זו משקפת את תבית הצריכה החזויה של 
  ההטבות הכלכליות העתידיות הגלומות בכל כס בצורה הטובה ביותר. 

  
  פחות אחת לשה לצורך ירידת ערך.מויטין איו מופחת באופן שיטתי, אלא בחן ל

  

  
  אומדן אורך החיים השימושי לתקופה הוכחית ולתקופות השוואתיות היו:

  
 ועד 5% - שים מיום היווצרותם בשיעורים משתים עולים מ 15מופחתים בעיקר במשך  - קשרי לקוחות   .1

9%.  
  
  שים. 5מופחתות על פי  - תוכות   .2

  
, אורך החיים השימושיים וערך השייר בחים מחדש לפחות בכל סוף תקופת האומדים בדבר שיטת ההפחתה

  דיווח ומותאמים בעת הצורך.
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  (המשך) החשבואיתעיקרי המדייות  -  3באור 
  

  הוצאות דחות  ו.
  

  חזקהאהשקעות במטעי 
לואם מטעי לקוחות המסרים במל מיוחסיםחזקה (הכוללות גם מערכות השקיה), אבמטעי  הקבוצההשקעות 

מכסה החברה המאוחדת את  ,לרשות חברה מאוחדת במסגרת הסכם רב שתי בין הצדדים. בתמורה לפדיון הפרי
משולמת תוספת מוסכמת  - במידה וההסכם קובע זאת  ,ההוצאות התפעוליות של המטעים האמורים. כמו כן

 ללקוח. 
  

שים בשיעורים  23ההתקשרות עד מופחתים מיום היווצרותם לאורך יתרת תקופת  - הסכמי עיבוד פרדסים 
  לשה. 6% -ועד ל 0.7% - משתים של כ

 
  דל"ן להשקעה  .ז
  

או שיהם) המוחזק (על ידי הקבוצה כבעלים או  - או חלק ממבה  - דל"ן להשקעה הוא דל"ן (קרקע או מבה 
  לצורך:בחכירה מימוית) לצורך הפקת הכסות שכירות או לשם עליית ערך הוית או שיהם, ושלא 

  שימוש בייצור או הספקת סחורות או שירותים או למטרות מהלתיות; או  .1
  מכירה במהלך העסקים הרגיל.  .2
  

דל"ן להשקעה מדד לראשוה לפי עלות. בתקופות עוקבות הדל"ן להשקעה מדד לפי שווי הוגן, כשהשיויים 
  בשווי ההוגן זקפים לדוח רווח והפסד.

  
המדד לפי שווי הוגן לרכוש קבוע (דל"ן בשימוש הבעלים) או למלאי מתקבע השווי במעבר מדל"ן להשקעה 

  ההוגן למועד זה כעלות הרכוש הקבוע לצורך הטיפול החשבואי העוקב.
  

רווח או הפסד מגריעת דל"ן להשקעה קבע לפי השוואת התמורה מגריעת הכס לערכו בספרים למועד הדיווח 
  הכסות אחרות או הוצאות אחרות, לפי העיין, בדוח רווח והפסד.הכספי האחרון ומוכר בסעיף 

  
  מלאי  .ח

  
  מלאי מדד כמוך מבין העלות וערך המימוש טו. עלות המלאי קבעת כדלקמן:

  
לפי עלות של רכישות הפרי או העלות שהושקעה בגידולם של פריטים שהועברו מכסים  - מלאי פרי   )א(

, בתוספת עלות הוצאות ישירות ן ביכוי עלויות מכירה במועד ההעברהאת שווים ההוג יםהמשקפביולוגיים, 
  אחרות. 

  ).FIFOלפי שיטת "כס ראשון יוצא ראשון" ( - מלאי חומרי אריזה והדברה   )ב(
  

עלות המלאי כוללת את העלויות לרכישת המלאי ולהבאתו למקומו ולמצבו הקיימים. ערך המימוש טו הוא 
קים הרגיל, ביכוי אומדן העלות להשלמה ואומדן העלויות הדרושות לביצוע אומדן מחיר המכירה במהלך העס

  המכירה. 
  

  ירידת ערך  .ט
  
 2018ביואר  1מדייות חשבואית המיושמת החל מיום  - כסים פיסיים שאים גזרים  )1(

  
  די אשראי חזויים בגין כסים פיסיים המדדים בעלות מופחתת.הקבוצה מכירה בהפרשה להפס

 
בחרה למדוד את ההפרשה להפסדי אשראי חזויים בגין לקוחות, בסכום שווה להפסדי האשראי  וצהקבה

  .החוזיים לאורך כל חיי המכשיר
  

לגבי כסי חוב אחרים, הקבוצה מודדת את ההפרשה להפסדי אשראי חזויים בסכום השווה להפסדי האשראי 
דדות בסכום השווה להפסדי האשראי החזויים החזויים לאורך כל חיי המכשיר, פרט להפרשות להלן, אשר מ

  חודשים: 12בגין אירוע כשל בתקופה של 
  

  מוך במועד הדיווח; וכן ם בעלי סיכון אשראיקבע כי הי מכשירי חוב אשר 
  .הות, עבורם סיכון האשראי לא עלה באופן משמעותי ממועד ההכרה לראשומכשירי חוב אחרים ופיקדו  

  
האשראי של כס פיסי עלה באופן משמעותי ממועד ההכרה לראשוה וההערכה של  בעת ההערכה האם סיכון
מביאה בחשבון מידע סביר ויתן לביסוס, שהיו רלווטי ויתן להשגה ללא עלות  קבוצההפסדי אשראי חזויים, ה

 קבוצה של האו מאמץ מופרזים. מידע כאמור כולל מידע כמותי ואיכותי, וכן יתוח, בהתבסס על יסיון העבר 
  .ועל הערכת האשראי המדווחת, והוא כולל מידע צופה פי עתיד
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  (המשך) החשבואיתעיקרי המדייות  -  3באור 
  

  (המשך) ירידת ערך  .ט
  
 (המשך) 2018ביואר  1מדייות חשבואית המיושמת החל מיום  - כסים פיסיים שאים גזרים  )1(

  
הסתברויות של הפסדי אשראי .הפסדי אשראי מדדים לפי הערך  -  להפסדי אשראי חזויים מהווים אומדן משוקל
 קבוצהזכאית להם לפי החוזה לבין תזרימי המזומים שה קבוצההוכחי של הפער בין תזרימי המזומים שה

  .הפסדי האשראי החזויים מהווים לפי שיעור הריבית האפקטיבית של הכס הפיסי צופה לקבל.
  

ה מעריכה האם כסים פיסיים המדדים בעלות מופחתת הפכו לפגומים עקב סיכון בכל מועד דיווח, הקבוצ
אשראי. כס פיסי היו פגום עקב סיכון אשראי כאשר התרחש אחד ,או יותר ,מהאירועים שיש להם השפעה 

  שלילית על תזרימי המזומים העתידיים שאמדו בגין כס פיסי זה.
  

  וללת את האירועים הבאים:ראיה שכס פיסי היו פגום כ
 קושי פיסי משמעותי של המפיק או הלווה; •
 הפרה של חוזה, כגון אירוע כשל או אירוע פיגור בתשלומים; •
 ארגון מחדש של הלוואה או תשלום המגיע לקבוצה בתאים אשר הקבוצה לא הייתה שוקלת במקרים •

 אחרים;
 י אחר; או צפוי שהלווה יגיע לפשיטת רגל או לשיוי מבי פיס •
 ;היעלמות שוק פעיל לכס פיסי עקב קשיים פיסיים •

 
הפרשה להפסדי אשראי חזויים בגין כס פיסי המדד בעלות מופחתת, מוצגת ביכוי מהערך בספרים ברוטו של 

  הכס הפיסי.
  
 2018ביואר  1פות שקדמו ליום מדייות חשבואית שיושמה בתקו - כסים פיסיים שאים גזרים  )2(

  
ירידת ערך של כס פיסי שאיו מוצג בשווי הוגן דרך רווח והפסד בחת כאשר קיימת ראייה אובייקטיבית לכך 
שאירוע הפסד התרחש לאחר מועד ההכרה לראשוה בכס ואירוע הפסד זה השפיע באופן שלילי על אומדן 

  תזרימי המזומים העתידיים של הכס והאומדן יתן לאמידה מהימה.
  

 ארגון ,חייב ידי על חוזה הפרת לכלול עשויה פיסיים כסים של ערך ירידת שחלה לכך אובייקטיבית ראייה
 לכך סממים קיום ,במקרים אחרים שוקלת היתה לא הקבוצה אשר בתאים  לקבוצה המגיע סכום של מחדש
 הכלכלית בסביבה שיויים ,לווים התשלומים של בסטטוס שליליים שיויים ,רגל יפשוט חוב מפיק או שחייב

  .ערך ייר עבור שוק פעיל היעלמות או חוב מפיקי של פרעון חדלות על שמעידים
  

  ראיות לירידת ערך של מכשירי חוב
  

הקבוצה בוחת ראיות לירידת ערך לגבי הלוואות, יתרות לקוחות וחייבים אחרים הן ברמת הכס הבודד והן 
וואות, החייבים שהין משמעותיות באופן פרטי בחות ספציפית ברמה קולקטיבית. יתרת הלקוחות, ההל

לירידת ערך. יתרות הלקוחות, ההלוואות, החייבים אלה אשר בגין לא זוהתה ירידת ערך ספציפית מקובצות 
יחדיו ולגביהן בחת קיומה של ירידת ערך קולקטיבית במטרה לאתר ירידת ערך שהתרחשה וטרם זוהתה. לגבי 

וחות, ההלוואות והחייבים שאין משמעותיות באופן פרטי, מבוצעת בחיה קולקטיבית לירידת ערך יתרות הלק
  על ידי קיבוצן בהתאם למאפייי סיכון דומים.

  
בבחיה קולקטיבית של ירידת ערך הקבוצה עושה שימוש במגמות היסטוריות של ההסתברות להפרה, עיתוי 

יקול דעת הההלה בדבר השאלה האם ההפסדים בפועל צפויים קבלת ההחזר וסך ההפסד בפועל, בהתאם לש
להיות גדולים או קטים יותר בהשוואה להפסדים העולים מהמגמות ההיסטוריות לאור המצב הכלכלי ותאי 

  האשראי הקיימים.
  

  טיפול בהפסדים מירידת ערך של כסים פיסיים המדדים בעלות מופחתת
  

המדד בעלות מופחתת, מחושב כהפרש בין ערך הכס בספרים לבין הערך  הפסד מירידת ערך של כס פיסי,
הוכחי של אומדן תזרימי המזומים העתידיים, מהוון בשיעור הריבית האפקטיבית המקורית של הכס. 
הפסדים זקפים לדוח רווח והפסד ומוצגים כהפרשה להפסד כגד יתרת הכס הפיסי המדד בעלות מופחתת. 

ית בגין כסים שערכם פגם מוכרות באמצעות שימוש בשיעור הריבית ששימש להיוון תזרימי הכסות ריב
  המזומים העתידיים לצורך מדידת ההפסד מירידת ערך.
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  (המשך) החשבואיתעיקרי המדייות  -  3באור 
  

  (המשך) ירידת ערך  .ט
  
  (המשך) 2018ביואר  1שקדמו ליום  פותמדייות חשבואית שיושמה בתקו –כסים פיסיים שאים גזרים  )2(

  
  ביטול הפסד מירידת ערך

  
הפסד מירידת ערך מבוטל כאשר יתן לייחסו באופן אובייקטיבי לאירוע שהתרחש לאחר ההכרה בהפסד מירידת 
הערך כגון פרעון על ידי החייב. ביטול הפסד מירידת ערך בגין כסים פיסיים המדדים לפי עלות מופחתת, זקף 

  וח והפסד.לרו
  
  כסים שאים פיסיים )3(

  
  עיתוי בחית ירידת ערך

  
הערך בספרים של הכסים הלא פיסיים של הקבוצה, שאים כסים ביולוגיים, דל"ן להשקעה, מלאי וכסי מס 

קיימים סימים,  דחים, בדק בכל מועד דיווח כדי לקבוע האם קיימים סימים המצביעים על ירידת ערך. באם
מחושב אומדן סכום בר ההשבה של הכס. אחת לשה בתאריך קבוע, עבור יחידת מיבת מזומים  כאמור,

  באופן תכוף יותר אם קיימים סימים לירידת ערך. , אוהכוללת מויטין, מבצעת הערכה של הסכום בר ההשבה
  

  מדידת סכום בר השבה
מבין שווי השימוש ומחיר המכירה טו (שווי  הסכום בר ההשבה של כס או של יחידה מיבת מזומים היו הגבוה

הוגן, ביכוי עלויות מימוש). בקביעת שווי השימוש, מהוות הקבוצה את תזרימי המזומים העתידיים החזויים 
לפי שיעור היוון לפי מסים, המשקף את הערכות משתתפי השוק לגבי ערך הזמן של הכסף והסיכוים 

יחידה מיבת המזומים בגים לא הותאמו תזרימי המזומים העתידיים הספציפיים המתייחסים לכס או מה
  הצפויים לבוע מהכס או מהיחידה מיבת המזומים.

  
  קביעת יחידות מיבות מזומים

  
למטרת בחית ירידת ערך, הכסים אשר אים יתים לבחיה פרטית מקובצים יחד לקבוצת הכסים הקטה 

ומים משימוש מתמשך, אשר הים בלתי תלויים בעיקרם בכסים ובקבוצות ביותר אשר מיבה תזרימי מז
אחרות ("יחידה מיבת מזומים"). יחידות מיבות מזומים אליהן הוקצה מויטין מקובצות כך שהרמה בה 
בחת ירידת הערך משקפת את הרמה המוכה ביותר בה המויטין תון למעקב למטרת דיווח פימי אך בכל 

  ה גדולה ממגזר פעילות (לפי קיבוץ מגזרים דומים).מקרה אי
מויטין שרכש במסגרת צירוף עסקים מוקצה ליחידות מיבות מזומים ולרבות אלו הקיימות בקבוצה גם ערב 

  צירוף העסקים אשר צפויות להיב הטבות מהסירגיה של הצירוף.
  

  סי מטה החברהכ
ם מפיקים תזרימי מזומכסי מטה החברה אי ים אחת. חלקיבת מזומפרדים ומשרתים יותר מיחידה מ ים

מכסי המטה מוקצים ליחידות מיבות מזומים על בסיס סביר ועקבי ובחים לירידת ערך כחלק מבחית ירידת 
  ערך בגין היחידות מיבות המזומים להן הם מוקצים.

ידות מיבות מזומים, מוקצים לקבוצת כסי מטה אחרים, אותם לא יתן להקצות על בסיס סביר ועקבי ליח
יחידות מיבות מזומים במידה וקיימים סממים לכך שחלה ירידת ערך בכס השייך למטה החברה או כאשר 

קבע סכום בר השבה של קבוצת  קיימים סממים לירידת ערך בקבוצת היחידות מיבות המזומים. במקרה זה,
  כס המטה.היחידות מיבות המזומים שאותן משרת 

  
  הכרה בהפסד מירידת ערך

הפסדים מירידת ערך מוכרים כאשר הערך בספרים של כס או של יחידה מיבת מזומים עולה על הסכום בר 
ההשבה, וזקפים לרווח והפסד. הפסדים מירידת ערך שהוכרו לגבי יחידות מיבות מזומים, מוקצים תחילה 

יחידות אלה ולאחר מכן להפחתת הערך בספרים של הכסים להפחתת הערך בספרים של מויטין שיוחס ל
  האחרים ביחידה מיבת המזומים, באופן יחסי.

  
  ביטול הפסד מירידת ערך

הפסד מירידת ערך מויטין איו מבוטל. באשר לכסים אחרים, הפסדים מירידת ערך שהוכרו בתקופות קודמות 
ם סימים לכך שההפסדים קטו או לא קיימים עוד. הפסד בדקים מחדש בכל מועד דיווח כדי לקבוע האם קיימי

מירידת ערך מבוטל אם חל שיוי באומדים ששימשו לקביעת הסכום בר ההשבה, אך ורק במידה שהערך 
בספרים של הכס, אחרי ביטול ההפסד מירידת הערך, איו עולה על הערך בספרים ביכוי פחת או הפחתות, 

  מירידת ערך.שהיה קבע אלמלא הוכר הפסד 
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  (המשך) החשבואיתעיקרי המדייות  -  3באור 
  
  (המשך) ירידת ערך  .ט
  
  השקעות בחברות כלולות ובעסקאות משותפות )4(

  
השקעה בחברה כלולה או בעסקה משותפת בחת לירידת ערך, כאשר קיימת ראייה אובייקטיבית המצביעה על 

  לעיל. )1(ירידת ערך כמפורט בסעיף 
  

וה חלק מחשבון ההשקעה בחברה הכלולה או בעסקה המשותפת איו מוכר ככס פרד ולכן איו מויטין המהו
  בחן בפרד לירידת ערך.

  
במידה וקיימת ראיה אובייקטיבית המצביעה על כך שיתכן שפגם ערכה של ההשקעה, הקבוצה מבצעת הערכה 

  ר המכירה טו שלה.של סכום בר ההשבה של ההשקעה שהיו הגבוה מבין שווי השימוש ומחי
  

בקביעת שווי שימוש של השקעה בחברה כלולה או בעסקה משותפת הקבוצה אומדת את חלקה בערך הוכחי של 
אומדן תזרימי המזומים העתידיים, אשר חזוי שיופקו על ידי החברה הכלולה או העסקה המשותפת, כולל 

ותפת והתמורה ממימושה הסופי של תזרימי המזומים מהפעילויות של החברה הכלולה או העסקה המש
ההשקעה או אומדת את הערך הוכחי של אומדן תזרימי המזומים העתידיים אשר חזוי כי יבעו מדיבידדים 

  שיתקבלו ומהמימוש הסופי.
  

הפסד מירידת ערך מוכר כאשר הערך בספרים של ההשקעה, לאחר יישום שיטת השווי המאזי, עולה על הסכום 
  ף לרווח והפסד במסגרת חלק החברה ברווח חברות מוחזקות.בר ההשבה, וזק

  
הפסד מירידת ערך איו מוקצה לכס כלשהו, לרבות למויטין המהווה חלק מחשבון ההשקעה בחברה כלולה או 

  בעסקה משותפת.
  

הפסד מירידת ערך יבוטל אם ורק אם חלו שיויים באומדים ששימשו בקביעת הסכום בר ההשבה של ההשקעה 
מועד בו הוכר לאחרוה ההפסד מירידת ערך. הערך בספרים של ההשקעה, אחרי ביטול ההפסד מירידת ערך, מה

  לא יעלה על הערך בספרים של ההשקעה שהיה קבע לפי שיטת השווי המאזי אילולא הוכר הפסד מירידת ערך.
  
  הטבות לעובדים  י.
  
  הטבות לאחר סיום העסקה  )1(

הטבה לאחר העסקה. התכיות ממומות בדרך כלל על ידי הפקדות לקופות גמל בקבוצה קיימות מספר תכיות 
  ולחברות ביטוח, והן מסווגות כתכיות הפקדה מוגדרת וכן כתכיות הטבה מוגדרת.

  
  תכיות להפקדה מוגדרת  )א(
  

משלמת תשלומים קבועים לישות  תכית להפקדה מוגדרת היה תוכית לאחר סיום העסקה שלפיה הקבוצה
  מבלי שתהיה לה מחויבות משפטית או משתמעת לשלם תשלומים וספים. פרדת

הפקדה מוגדרת, זקפות כהוצאה לרווח והפסד בתקופות שבמהלכן סיפקו  מחויבויות הקבוצה להפקיד בתכית
חודשים אזי היא מוכרת  12 - העובדים שירותים קשורים. במידה והמחויבות עומדת לפרעון לאחר יותר מ

  הוכחי.בהתאם לערכה 
  
  תכיות להטבה מוגדרת  )ב(

  
תכית להטבה מוגדרת היה תכית הטבה לאחר סיום העסקה שאיה תכית להפקדה מוגדרת. מחויבות טו של 
הקבוצה, המתייחסת לתכית הטבה מוגדרת בגין הטבות לאחר סיום העסקה, מחושבת לגבי כל תכית בפרד על 

עובד בתמורה לשירותיו, בתקופה השוטפת ובתקופות קודמות. ידי אומדן הסכום העתידי של ההטבה שתגיע ל
  הטבה זו מוצגת לפי ערך וכחי ביכוי השווי ההוגן של כסי התכית. 

הקבוצה קובעת את הריבית טו על ההתחייבות (הכס), טו בגין הטבה מוגדרת על ידי הכפלת ההתחייבות 
ש למדידת המחויבות בגין הטבה מוגדרת, כפי ששיהם (הכס), טו בגין הטבה מוגדרת בשיעור ההיוון ששימ

  קבעו בתחילת תקופת הדיווח השתית.
שיעור ההיוון קבע בהתאם לתשואה במועד הדיווח על אגרות חוב קוצריות צמודות באיכות גבוהה שהמטבע 

ההיוון קבע שלהן היו השקל ומועד פירעון דומה לתאי המחויבות של הקבוצה (לתקופות קודמות שיעור 
בהתאם לתשואה על אגרות חוב ממשלתיות). החישובים ערכים מידי שה על ידי אקטואר מוסמך לפי שיטת 

  יחידת הזכאות החזויה. 
  

כאשר לפי תוצאות החישובים וצר כס טו לקבוצה, מוכר כס עד לסכום טו של הערך הוכחי של הטבות 
או הקטה בהפקדות עתידיות לתוכית. הטבה כלכלית בצורת  כלכליות הזמיות בצורה של החזר מהתוכית

החזרים או הקטת הפקדות עתידיות תחשב כזמיה לקבוצה כאשר יתן לממשה במהלך חיי התוכית או לאחר 
  סילוק המחויבות. בחישוב זה יובאו בחשבון דרישות הפקדה מזערית, באם רלווטיות לתוכית.
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  (המשך) בואיתהחשעיקרי המדייות  -  3באור 
  

  (המשך) הטבות לעובדים  י.
  
  (המשך) הטבות לאחר סיום העסקה  )1(

  
כמו כן, כאשר קיימת חובה, במסגרת דרישת הפקדה מזערית, לתשלום סכומים וספים ביחס לשירותים שיתו 

כאמור  בעבר, מכירה הקבוצה במחויבות וספת (הגדלת התחייבות טו או הקטת כס טו), במידה בה סכומים
  לא יהיו זמיים כהטבה כלכלית בצורה של החזר מהתוכית או הקטה בהפקדות עתידיות.

  
מדידה מחדש של ההתחייבות (הכס), טו בגין הטבה מוגדרת כוללת רווחים והפסדים אקטואריים, תשואה על 

, למעט ריבית). מדידות כסי תוכית (למעט ריבית), וכן שיוי כלשהו בהשפעה על תקרת הכסים (ככל שרלווטי
  מחדש זקפות מיידית, דרך רווח כולל אחר ישירות לעודפים.

  
עלויות ריבית בגין מחויבות להטבה מוגדרת, הכסות ריבית בגין כסי התוכית וריבית בגין ההשפעה של תקרת 

  הכסים שזקפו לרווח והפסד, מוצגות בסעיפי הכסות והוצאות מימון בהתאמה.
  

תכית להטבה מוגדרת  מעביד המופקות ע"י צד קשור אין מהוות כסי- בגין סיום יחסי עובד ייםקופות פיצו
  ומוצגות ככס פרד, בדוח על המצב הכספי.

  
  הטבות לזמן קצר  )2(

מחויבויות בגין הטבות לעובדים לזמן קצר מדדות על בסיס לא מהוון, וההוצאה זקפת בעת שיתן השירות 
  בעת ההעדרות בפועל. –של העדרויות שאין צברות (כמו חופשת לידה) המתייחס, או במקרה 

  
הפרשה בגין הטבות לעובדים לזמן קצר בגין בווס במזומן או תכית השתתפות ברווחים, מוכרת בסכום הצפוי 
להיות משולם כאשר לקבוצה יש מחויבות וכחית משפטית או משתמעת לשלם את הסכום האמור בגין שירות 

  על ידי העובד בעבר ויתן לאמוד באופן מהימן את המחויבות.שיתן 
  

סיווג הטבות לעובדים לצרכי מדידה כהטבות לטווח קצר או כהטבות אחרות לטווח ארוך קבע בהתאם לתחזית 
  החברה לסילוק המלא של ההטבות.

  
  הפרשות וזכאים  .אי
  

  הפרשות  )1(
  

שפטית או משתמעת, כתוצאה מאירוע שהתרחש הפרשה מוכרת כאשר לקבוצה יש מחויבות וכחית, מ  
בעבר, היתת לאמידה באופן מהימן, וכאשר צפוי כי ידרש תזרים שלילי של הטבות כלכליות לסילוק 
המחויבות. ההפרשות קבעות על ידי היוון תזרימי המזומים העתידיים בשיעור ריבית לפי מס, המשקף 

ף ואת הסיכוים הספציפיים להתחייבות וללא שקלול את הערכות השוק השוטפות לערך הזמן של הכס
סיכון האשראי של הקבוצה. הערך בספרים של ההפרשה מותאם בכל תקופה על מת לשקף את חלוף 

  הזמן .סכום התיאום מוכר כהוצאת מימון.
שהשיפוי יתקבל אם  (Virtually certain) הקבוצה מכירה בכס שיפוי, אם ורק אם, וודאי למעשה 

  ם שמוכר בגין השיפוי איו עולה על סכום ההפרשה.תסלק את המחויבות. הסכו החברה
  

  תביעות משפטיות
הפרשה בגין תביעות מוכרת כאשר לקבוצה קיימת מחויבות משפטית בהווה או מחויבות משתמעת 

) כי הקבוצה תידרש more likely than notכתוצאה מאירוע שהתרחש בעבר, יותר סביר מאשר לא (
ה הכלכליים לסילוק המחויבות ויתן לאמוד אותה באופן מהימן. כאשר השפעת ערך הזמן למשאבי

  מהותית, מדדת ההפרשה בהתאם לערכה הוכחי.
  

  זכאים והוצאות לשלם בגין קיית פרי  )2( 
  

עם קבלת הפרי לאריזה משולמת מקדמה למגדל בגין הפרי כתלות בזן ובאיכות הפרי. כמו כן מתבצעת 
מת מחיר על פי תוים תמחיריים שבידי החברה למועד החתך. תשלומים והפרשות כאמור הפרשה להשל

  בסעיף זכאים והוצאות לשלם בגין פרי.רשמים  דוחהששולמו לאחר תאריך 
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  (המשך) החשבואיתעיקרי המדייות  -  3באור 
  
  יתרות חובה לזמן ארוך  .בי

, בקשר עם ליווי מימוי של קרקעות בעליו עם פרדסיםם הקבוצה במיזמיהתקשרות את מייצגות אלו יתרות 
עתידיים מתמורות ה ההחזרים שים. על פי תאי ההתקשרויות, 18 - עד כשל  התקופלהסכמים ב ,מטעים טיעת

 מהוות, יפרעו באמצעות תמורות הפרי. לפיכך, יתרות החובה לזמן ארוך הפרי, אשר ישווקו על ידי הקבוצה
  .למו על חשבון מלאי פרימקדמות ששובמהותן 

  
  כרה בהכסהה  .גי
  

  2018ביואר  1מדייות חשבואית המיושמת החל מיום 
  
מכירה בהכסות כאשר הלקוח משיג שליטה על הסחורה או השירות שהובטחו. ההכסה מדדת לפי  קבוצהה

ו ללקוח, מלבד מצפה להיות זכאית בתמורה להעברת סחורות או שירותים שהובטח קבוצהסכום התמורה לו ה
  סכומים שגבו לטובת צדדים שלישיים.

  
  זיהוי חוזה

  מטפלת בחוזה עם לקוח רק כאשר מתקיימים כל התאים הבאים:  קבוצהה
הצדדים לחוזה אישרו את החוזה (בכתב, בעל פה או בהתאם לפרקטיקות עסקיות הוגות אחרות) והם   )א(

 מחויבים לקיים את המחויבויות המיוחסות להם;
 יכולה לזהות את הזכויות של כל צד לגבי המוצרים או השירותים אשר יועברו;  קבוצהה  )ב(
 יכולה לזהות את תאי התשלום עבור הסחורות או השירותים אשר יועברו;  קבוצהה  )ג(
לחוזה יש מהות מסחרית (כלומר הסיכון, העיתוי והסכום של תזרימי המזומים העתידיים של הישות   )ד(

 זה); וכן חזויים להשתות כתוצאה מהחו
 תגבה את התמורה לה היא זכאית עבור הסחורות או השירותים אשר יועברו ללקוח. קבוצהצפוי שה  (ה) 

  
לצורך העמידה בסעיף (ה) הקבוצה בוחת ,בין היתר ,את אחוז המקדמות שהתקבלו ואופן פריסת התשלומים 

  יסיון קודם עם הלקוח ומצבו וקיומם של בטחוות מספיקים. ,בחוזה
כהתחייבות  ר חוזה עם לקוח איו מקיים את הקריטריוים האמורים ,תמורה שהתקבלה מהלקוח מוכרתכאש

עד שהתאים לעיל מתקיימים או כאשר מתרחש אחד מהאירועים הבאים :לקבוצה לא ותרו מחויבויות להעביר 
להחזרה ;או החוזה  סחורות או שירותים ללקוח וכל התמורה שהובטחה על ידי הלקוח התקבלה והיא לא יתת

  בוטל והתמורה שהתקבלה מהלקוח איה יתת להחזרה.
  

  ת ביצועיוזיהוי מחויבו
הקבוצה מעריכה במועד ההתקשרות בחוזה את הסחורות או השירותים שהובטחו במסגרת חוזה עם לקוח 

  ומזהה כמחויבות ביצוע כל הבטחה להעביר ללקוח אחד מהשיים הבאים: 
  או  שהם פרדים; (או חבילה של סחורות או שירותים)(א) סחורה או שירות 

  (ב) סדרה של סחורות או שירותים פרדים שהם למעשה זהים ויש להם אותו דפוס העברה ללקוח.
הקבוצה מזהה סחורות או שירותים שהובטחו ללקוח כפרדים כאשר הלקוח יכול להפיק תועלת מהסחורה או 

ים היתים להשגה בקל ללקוח וכן ההבטחה של הקבוצה להעביר השירות בעצמם או ביחד עם משאבים אחר
את הסחורה או השירות ללקוח יתת לזיהוי בפרד מהבטחות אחרות בחוזה. על מת לבחון האם הבטחה 
להעביר סחורה או שירות יתת לזיהוי בפרד, הקבוצה בוחת האם מסופק שירות משמעותי של שילוב הסחורה  

  .ורות או שירותים אחרים שהובטחו בחוזה לתוצר משולב עבורו הלקוח התקשר בחוזהאו השירות עם סח
  

  עלויות חוזה 
צפוי כי הקבוצה  עלויות תוספתיות של השגת חוזה עם לקוח כגון עמלות מכירה לסוכים ,מוכרות ככס כאשר

 ,ת כהוצאה בעת התהוותןעלויות להשגת חוזה שהיו מתהוות ללא קשר אם החוזה הושג מוכרו .תשיב עלויות אלו
  אלא אם יתן לחייב את הלקוח בגין עלויות אלה.

  עלויות שהתהוו לקיום חוזה עם לקוח אשר אין בתחולה של תקן אחר, מוכרות ככס כאשר הן:
הן מייצרות או משפרות את משאבי הקבוצה ; קבוצה יכולה לזהות באופן ספציפימתייחסות במישרין לחוזה שה

וכן צפוי שהעלויות יושבו. בכל מקרה אחר, עלויות כאמור מוכרות  ;חויבות ביצוע בעתידישמשו לקיום מש
  כהוצאה בעת התהוותן.

עלויות שהווו ככס מופחתות לדוח רווח והפסד על בסיס שיטתי שהיו עקבי עם ההעברה של הסחורות או 
  השירותים אליהם מתייחס הכס.

בספרים של הכס שהוכר כאמור עולה על יתרת הסכום של  בכל תקופת דיווח הקבוצה בוחת האם הערך
התמורה שהישות מצפה לקבל בתמורה לסחורות או השירותים אליהם מתייחס הכס ,ביכוי העלויות 

ובמידת הצורך ,מוכר הפסד  ,ירותים אלה אשר לא הוכרו כהוצאותהמתייחסות במישרין להספקת סחורות או ש
  מירידת ערך ברווח או הפסד.
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  (המשך) החשבואיתעיקרי המדייות  -  3באור 
  
  (המשך) בהכסהכרה ה  .גי

  
  (המשך) 2018ביואר  1מדייות חשבואית המיושמת החל מיום 

  
  ספק עיקרי או סוכן

כאשר צד אחר מעורב בהספקת סחורות או שירותים ללקוח ,הקבוצה בוחת האם מהות ההבטחה שלה היא 
או השירותים המוגדרים בעצמה כלומר הקבוצה היא ספק עיקרי ולכן  מחויבות ביצוע לספק את הסחורות

מכירה בהכסות בסכום ברוטו של התמורה ,או לארגן שצד אחר יספק סחורות או שירותים אלה כלומר הקבוצה 
  היא סוכן ולכן מכירה בהכסה בסכום העמלה טו.

  
הובטחו טרם העברתם ללקוח. הקבוצה היא ספק עיקרי כאשר היא שולטת על הסחורה או השירות ש

אידיקטורים לכך שהקבוצה שולטת על הסחורה או השירות לפי העברתם ללקוח כוללים, בין היתר, את 
הקבוצה היא האחראית העיקרית לקיום ההבטחות בחוזה; לקבוצה יש סיכון מלאי לפי שהסחורה או  :הבאים

  עת מחירים עבור הסחורה או השירות.השירות הועברו ללקוח; וכן, לקבוצה יש שיקול דעת בקבי
  

  קביעת מחיר העסקה
מחיר העסקה הוא סכום התמורה לו הקבוצה מצפה להיות זכאית בתמורה להעברת סחורות או שירותים 
שהובטחו ללקוח ,מלבד סכומים שגבו לטובת צדדים שלישיים .בעת קביעת מחיר העסקה הקבוצה מביאה 

תמורה משתה ,קיומו של רכיב מימון משמעותי בחוזה ,תמורה שלא בחשבון את ההשפעות של כל הבאים :
  במזומן ותמורה שיש לשלם ללקוח

  
  תמורה משתה

זיכויים , ויתורים  החזרים, מחיר העסקה כולל סכומים קבועים וסכומים שעשויים להשתות כתוצאה מהחות,
ת וכן שיויים בחוזה שהתמורה בגים טרם תביעות ומחלוקו קסות, בווסים בגין ביצועים, תמריצים, על מחיר,

  הוסכמה על ידי הצדדים.
ביטול כי  רק כאשר צפוי ברמה גבוהה או את חלקו, הקבוצה כוללת במחיר העסקה את סכום התמורה המשתה,

משמעותי של סכום ההכסות המצטברות שהוכרו לא יתרחש כאשר אי הודאות הקשורה לתמורה המשתה 
מעדכת הקבוצה במידת הצורך את אומדן סכום התמורה המשתה  וף כל תקופת דיווח,בס תתברר לאחר מכן.

  שכלל בתמורת העסקה.
  

  2018ביואר  1מדייות חשבואית שיושמה בתקופות שקדמו ליום 
  

  מכירת תוצרת חקלאית )1(
  

ההכסה ממכירת סחורות במהלך העסקים הרגיל מדדת על פי השווי ההוגן של התמורה   א.
או העומדת להתקבל, ביכוי החזרות והחות, החות מסחריות והחות כמות. במקרים  שתקבלה

בהם תקופת האשראי קצרה ומהווה את האשראי המקובל בעף, התמורה העתידית איה מהוות. 
הקבוצה מכירה בהכסה כאשר קיימת ראייה משכעת (בדרך כלל ביצוע של הסכם מכירה) 

ות מהבעלות על הסחורה עוברים לקוה, קבלת התמורה צפויה, שהסיכוים המשמעותיים וההא
קיימת אפשרות להעריך באופן מהימן את אפשרות החזרת הסחורה והעלויות שהתהוו או שיתהוו 
בגין העסקה יתות לאמידה באופן מהימן, כאשר אין לההלה מעורבות משכת עם הסחורה וכן 

  כאשר ההכסה יתת למדידה באופן מהימן.
  

החות ללקוחות בסכום או בשיעור קבוע, שאין תלויות בהיקף רכישות הלקוח מוכרות במועד   ב.
  המכירה כהקטה של ההכסות מהמכירות.

  
החות התלויות בהיקף הרכישות המבוצעות על ידי הלקוח מוכרות כהקטה של סכום המכירות,   ג.

ס רכישות הלקוחות אשר להערכת וכללות בדוחות הכספיים באופן יחסי עם ההתקדמות על בסי
) שהלקוחות יגיעו לסך הרכישות המזכות בהחה ובלבד שפילוח לקוחות Probableהההלה, צפוי (

  ).Estimated Reliablyכאמור יתן להערכה באופן סביר (
  

  םהכסות משירותים והשכרת כסי  )2(
ת ההסכם או עם מתן השירות באם ההכסות משירותים והשכרת כסים זקפות באופן יחסי על פי תקופ

  צפויה זרימתן של ההטבות הכלכליות המיוחסות למתן השירות.
  
  הכסות מעמלות  )3(

  כאשר הקבוצה פועלת במסגרת עסקה, כסוכן ולא כספק עיקרי, מוכרת ההכסה בגובה עמלה טו. 
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  (המשך) החשבואיתעיקרי המדייות  -  3באור 
  
  (המשך) בהכסהכרה ה  .גי

  
  (המשך) 2018ביואר  1ות חשבואית שיושמה בתקופות שקדמו ליום מדיי

  
  הכסות מדמי שכירות  )4( 

  דמי שכירות מדל"ן להשקעה מוכרים ברווח והפסד לפי שיטת הקו הישר, על פי תקופת החכירה.
  
  

  מעקי ממשלה  .יד
  

יר שהם יתקבלו ושהקבוצה תעמוד מעקי ממשלה בלתי מותים מוכרים לראשוה בשווי הוגן כאשר קיים ביטחון סב
  בתאים המזכים לקבלתם. מעקי הממשלה בלתי מותים מוכרים כאשר הקבוצה זכאית לקבלם.

מעקים המתקבלים כפיצוי על הוצאות בהן שאה הקבוצה, זקפים לדוח רווח והפסד באופן שיטתי, באותן תקופות 
מההוצאה המתייחסת. מעקי ממשלה המתקבלים לצורך  בהן זקפות ההוצאות לדוח רווח והפסד ומוצגים כהפחתה

רכישה או השקעה בכס, מוצגים ביכוי מהכס המתייחס וזקפים לדוח רווח והפסד באופן שיטתי, לאורך תקופת 
  החיים השימושיים של הכס.

  
  הכסות והוצאות מימון  .וט
  

ם בשווי ההוגן של כסים פיסיים המוצגים בשווי הכסות מימון כוללות הכסות ריבית בגין סכומים שהושקעו, שיויי
הוגן דרך רווח והפסד ורווחים ממכשירים גזרים המוכרים ברווח והפסד. הכסות ריבית מוכרות עם צבירתן, באמצעות 

  שיטת הריבית האפקטיבית. 
  

, והפסדים תחייבויותההוצאות מימון כוללות הוצאות ריבית על הלוואות שתקבלו, שיויים בגין ערך הזמן בגין 
 ממכשירים גזרים המוכרים ברווח והפסד. עלויות האשראי, זקפות לדוח רווח והפסד לפי שיטת הריבית האפקטיבית.

  
רווחים והפסדים מהפרשי שער בגין כסים והתחייבויות פיסיות מדווחים בטו כהכסות מימון או כהוצאות מימון, 

  בטו). ות בפוזיציה שלהן (רווח או הפסדכתלות בתודות שער החליפין, וכתל
  

  תזרים מזומים מפעילות מימון.ריבית שהתקבלה/ששולמה ודיבידד שהתקבל/ששולם מוצגים בדוח על 
  
  הוצאת מסים על ההכסה  .זט
  

מסים על הכסה כוללים מסים שוטפים ודחים. מסים שוטפים ודחים זקפים לדוח רווח והפסד אלא אם המס ובע 
ה או אירוע אשר מוכרים ישירות בהון או ברווח כולל אחר. במקרים אלו, הוצאת המסים על הכסה זקפת להון מעסק

  או לרווח כולל אחר.
המס השוטף היו סכום המס הצפוי להשתלם (או להתקבל) על ההכסה החייבת במס לשה, כשהוא מחושב לפי שיעורי 

  למועד הדיווח. מסים שוטפים כוללים גם מסים בגין שים קודמות. המס החלים לפי החוקים שחקקו או חקק למעשה
  

הקבוצה מקזזת כסי והתחייבויות מיסים שוטפים במידה וקיימת זכות משפטית יתת לאכיפה לקיזוז כסי 
והתחייבויות מיסים שוטפים וכן קיימת כווה לסלק כסי והתחייבויות מסים שוטפים על בסיס טו או שכסי 

  בויות המסים השוטפים מיושבים בו זמית.והתחיי
  

  עמדות מס לא וודאיות
הפרשה בגין עמדות מס לא וודאיות, לרבות הוצאות מס וריבית וספות, מוכרת כאשר יותר צפוי מאשר לא כי הקבוצה 

  תידרש למשאביה הכלכליים לסילוק המחויבות.
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  (המשך) החשבואיתעיקרי המדייות  -  3באור 
  

  (המשך) הוצאת מסים על ההכסה  .זט
  

  מסים דחים
ההכרה במסים דחים היה בהתאם להפרשים זמיים בין הערך בספרים של כסים והתחייבויות לצורך דיווח כספי 
לבין ערכם לצרכי מסים. הקבוצה לא מכירה במסים דחים לגבי ההפרשים הזמיים הבאים: ההכרה לראשוה 

ה ביטין, ההכרה לראשוה משפיעה על הרווח במוה מהווה צירוף עסקים ושאיכסים ובהתחייבויות בעסקה שאי
החשבואי ועל הרווח לצרכי מס, וכן הפרשים הובעים מהשקעה בחברות בות, בהסדרים משותפים ובחברות כלולות, 

דרך של מימוש במידה והחברה שולטת במועד היפוך ההפרש וכן צפוי שהם לא יתהפכו בעתיד הראה לעין בין אם ב
השקעה ובין אם בדרך של חלוקת דיבידדים בגין השקעה. המדידה של מסים דחים משקפת את השלכות המס שיבעו 
מהאופן בו הקבוצה צופה, בתום תקופת הדיווח, להשיב או לסלק את הערך בספרים של כסים והתחייבויות. עבור 

קיימת החה היתת להפרכה שהערך בספרים של הדל"ן  דל"ן להשקעה המדד תוך שימוש במודל השווי ההוגן,
להשקעה ייושב באמצעות מכירה. המסים הדחים מדדים לפי שיעורי המס הצפויים לחול על ההפרשים הזמיים 
במועד בו ימומשו, בהתבסס על החוקים שחקקו או שחקקו למעשה למועד הדיווח.  כס מס דחה מוכר בספרים בגין 

רים, הטבות מס והפרשים זמיים היתים ליכוי כאשר צפוי שבעתיד תהיה הכסה חייבת, שכגדה יתן הפסדים מועב
יהיה לצל אותם. כסי המסים הדחים בדקים בכל מועד דיווח, ובמידה ולא צפוי כי הטבות המס המתייחסות 

מת זכות חוקית היתת לאכיפה יתממשו, הם מופחתים. החברה מקזזת כסי וההתחייבות מסים דחים במידה וקיי
לקיזוז כסי והתחייבויות מסים דחים, והם מיוחסים לאותה הכסה חייבת במס הממוסה על ידי אותה רשות מס 
באותה חברה ישומה, או בחברות שוות, אשר בכוותן לסלק כסי והתחייבות מסים דחים על בסיס טו או שכסי 

  ם בו זמית.והתחייבויות המסים הדחים מיושבי
  

  עסקאות ביחברתיות
  

  מס דחה בגין עסקאות ביחברתיות בדוח המאוחד מוכר לפי שיעור המס החל על החברה הרוכשת.
  
  רווח למיה  .זי
  

הקבוצה מציגה תוי רווח בסיסי למיה לגבי הון המיות הרגילות שלה. הרווח הבסיסי למיה מחושב על ידי חלוקת 
ים לבעלי המיות הרגילות של החברה במספר הממוצע המשוקלל של המיות הרגילות שהיו הרווח או ההפסד המיוחס

  במחזור במשך השה.
  
  חכירות  .יח

  
 2019ביואר1מיוםהחלהמיושמתחשבואית מדייות

  
  קביעה אם הסדר מכיל חכירה

  
תוך בחיה האם ההסדר מעביר  במועד ההתקשרות בחכירה, הקבוצה קובעת אם ההסדר מהווה חכירה או מכיל חכירה,

זכות לשלוט בשימוש בכס מזוהה לתקופת זמן בתמורה לתשלום. בעת ההערכה האם הסדר מעביר את הזכות לשלוט 
  בשימוש בכס מזוהה, הקבוצה מעריכה האם לאורך תקופת החכירה יש לה את שתי הזכויות הבאות:

  ש בכס המזוהה; וכןהזכות להשיג למעשה את כל ההטבות הכלכליות משימו  (א)
  הזכות לכוון את השימוש בכס המזוהה.  (ב)

  
  

ה קבוצ, החכירהאו תחזוקה, הקשורים לרכיב  יםחכירה, כגון שירות רכיבירכיבים שאים  יםכוללה חכירה חוזי עבור
  .הרכיבים תבחרה לטפל בחוזה כרכיב חכירה אחד ללא הפרד

  
  כסים חכורים והתחייבויות בגין חכירה

המקים לקבוצה שליטה בשימוש בכס בגין חכירה במשך תקופת זמן עבור תמורה, מטופלים כחכירות. בעת חוזים 
ההכרה לראשוה הקבוצה מכירה בהתחייבות בסכום הערך הוכחי של תשלומי החכירה העתידיים (תשלומים אלו אים 

ת שימוש בגובה ההתחייבות בגין חכירה, כוללים תשלומי חכירה משתים מסוימים , ובמקביל מכירה הקבוצה בכס זכו
  מותאם בגין תשלומי חכירה ששולמו מראש או שצברו, ובתוספת עלויות ישירות שהתהוו בחכירה. 

  מכיוון ששיעור הריבית הגלום בחכירה לא יתן לקביעה בקל, עשה שימוש בשיעור הריבית התוספתי של החוכר.
למודל העלות , ומופחת לאורך תקופת החכירה או אורך חייו השימושיים לאחר ההכרה לראשוה, מטופל הכס בהתאם 

 של הכס כמוקדם בייהם.
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של עד שה  ו/או חכירות בהן כס הבסיס הוא הקבוצה בחרה ליישם את ההקלה הפרקטית לפיה חכירות לטווח קצר 
בעל ערך מוך , מטופלות באופן בו דמי החכירה זקפים לרווח והפסד לפי שיטת הקו הישר, לאורך תקופת החכירה, ללא 

 הכרה בכס ו/או התחייבות בדוח על המצב הכספי.
  

 תקופת החכירה
ול, יחד עם תקופות המכוסות על ידי אופציה להאריך או תקופת החכירה קבעת כתקופה שבה החכירה איה יתת לביט

 לבטל את החכירה אם ודאי באופן סביר שהחוכר יממש או לא יממש את האופציה, בהתאמה.
  

 תשלומי חכירה משתים 
תשלומי חכירה משתים שתלויים במדד או בשער, מדדים לראשוה על ידי שימוש במדד או בשער הקיים במועד תחילת 

וכללים במדידה של התחייבות החכירה. כאשר חל שיוי בתזרים המזומים של דמי חכירה עתידיים הובע  החכירה
 מהשיוי במדד או בשער, יתרת ההתחייבות מעודכת כגד כס זכות השימוש .

תשלומי חכירה משתים אחרים שאים כללים במדידת ההתחייבות, זקפים לרווח והפסד במועד שבו התאים 
 שלומים אלו מתקיימים .לת
 

 הפחתת כס זכות שימוש
לאחר מועד תחילת החכירה, כס זכות שימוש מדד בשיטת העלות, ביכוי פחת שצבר וביכוי הפסדים מירידות ערך 

ישר על פי אורך החיים - שצברו ומתואם בגין מדידות מחדש של ההתחייבות בגין החכירה. הפחת מחושב על בסיס קו
  או תקופת החכירה החוזית, כמוקדם מביהם כדלקמן:השימושיים 

 
  שים 1-3                  כלי רכב   •
  שים 1-20                  מטעי אחזקה   •
  שים 32-39              מקרקעות מיהל מטעים  •
  שים 1-24                  מבים    •
 שים 1-4                  מלגזות    •
  

 בגין חכירה הערכה מחדש של התחייבות 
בעת התרחשות אירוע משמעותי או שיוי משמעותי בסיבות אשר בשליטת הקבוצה ואשר השפיע על ההחלטה אם ודאי 
באופן סביר שהקבוצה תממש אופציה, שלא כללה קודם לכן בקביעת תקופת החכירה, או לא תממש אופציה שכללה 

ת התחייבות החכירה בהתאם לתשלומי החכירה קודם לכן בקביעת תקופת החכירה, הקבוצה מודדת מחדש א
המעודכים תוך שימוש בריבית היוון מעודכן . השיוי בערך בספרים של ההתחייבות מוכר כגד הכס זכות שימוש, או 

  מוכר ברווח והפסד אם הערך בספרים של כס זכות השימוש הופחת במלואו.
  

 תיקוי חכירה
מקרים בהם תיקון חכירה מגדיל את היקף החכירה על ידי הוספת זכות הקבוצה מטפלת בתיקון כחכירה פרדת ב

להשתמש בכס בסיס אחד או יותר, וכן התמורה בגין החכירה גדלה בסכום התואם את המחיר הפרד עבור הגידול 
 בהיקף ותיאומים מתאימים כלשהם למחיר פרד זה, על מת לשקף את הסיבות של החוזה. 

 
התחילה של תיקון החכירה, הקבוצה מקצה את התמורה בחוזה המעודכן בין רכיבי החוזה, ביתר המקרים, במועד 

קובעת את תקופת החכירה המתוקת ומודדת את התחייבות החכירה על ידי היוון תשלומי החכירה המעודכים 
 באמצעות שיעור היוון מעודכן.

יטון בערך בספרים של כס זכות השימוש על מת עבור תיקוי חכירה שמקטיים את היקף החכירה, הקבוצה מכירה בק
לשקף את הביטול החלקי או המלא של החכירה, ומכירה ברווח או הפסד הובע מהפער בין הקיטון בכס זכות השימוש 

 למדידה מחדש של ההתחייבות בגין החכירה ברווח והפסד. 
  חכירה כגד כס זכות השימוש.  עבור תיקוי חכירה אחרים, הקבוצה מודדת מחדש את ההתחייבות בגין 

  
 חכירות משה 

בחכירות בהן הקבוצה מחכירה את כס הבסיס בחכירת משה, הקבוצה בוחת את סיווג חכירת המשה כחכירה 
מימוית או תפעולית, ביחס לזכות השימוש שהתקבלה מהחכירה הראשית. הקבוצה בחה חכירות משה הקיימות 

 ם ליתרת תאיהן החוזיים כון לאותו מועד.במועד היישום לראשוה בהתא
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 מכירה וחכירה בחזרה 
במקרים בהם העברת הכס על מת לקבוע האם העברת כס מטופלת כמכירה.  IFRS 15הקבוצה מיישמת את הוראות 

, הקבוצה מודדת את כס זכות השימוש, הובע מהחכירה IFRS 15 -מקיימת את ההוראות לטיפול כמכירה בהתאם ל
בחזרה, לפי החלק היחסי של הערך בספרים הקודם של הכס, שמתייחס לזכות השימוש שותרה בידי הקבוצה. 

 כלשהו המתייחס לזכויות שהועברו. בהתאם, הקבוצה מכירה רק בסכום של רווח או הפסד
 

, הקבוצה ממשיכה להכיר IFRS 15 - במקרים בהם העברת הכס איה מקיימת את ההוראות לטיפול כמכירה בהתאם ל
 , בסכום השווה לתקבולים שהועברו.IFRS 9 - בכס שהועבר ומכירה בהתחייבות פיסית בהתאם ל

 
 כסים המוחכרים על ידי הקבוצה

הקבוצה מחכירה כסים מסווגות כחכירה תפעולית או מימוית. הסיווג של חכירה כמימוית או תפעולית חכירות שבהן 
תלוי במהות העסקה ומבוצע במועד ההתקשרות בחכירה ומוערך מחדש רק אם יש תיקון בתאי החכירה. שיויים 

בות, אים גורמים לסיווג חדש של באומדים כגון אורך חייו הכלכליים של הכס או ערך השייר, או שיויים בסי
 החכירה.

 
 במקרים בהם הסדר מכיל רכיבים שמהווים חכירה ורכיבים שאים מהווים חכירה, הקבוצה מיישמת את הוראות

 IFRS 15 .יםלצורך הקצאת התמורה בחוזה לרכיביו השו  
 

  מימויות חכירות  .א
  

על כל הסיכוים וההטבות הלווים לבעלות  אם הן מעבירות למעשה את מימויות כחכירות מסווגות חכירות
 השווהכחייבים בסכום  מימוית בחכירה המוחזקים הכסים מוצגים, לראשוה ההכרה במועד. המוחכרכס ה

  .בחכירה הגלום ההיוון בשיעור שימוש ידי על עשה החכירה תשלומי היוון. בחכירה טו להשקעה
, בקל לקביעה יתן איו המשה בחכירת הגלום ההיוון שיעור אם, משהכאשר הקבוצה מחכירה כסים בחכירת 

 הקשורות ראשויות ישירות עלויות בגין המותאם, הראשית לחכירה המשמש ההיוון בשיעור משתמשת הקבוצה
  .המשה לחכירת

  
 עלויות ישירות ראשויות כללות במדידה לראשוה של החייבים ומקטיות את סכום ההכסה המוכרת על פי

 תקופת החכירה .
 

במועד התחילה, תשלומי החכירה הכללים במדידה של ההשקעה טו בחכירה כוללים תשלומים קבועים ביכוי 
תמריצי חכירה כלשהם העומדים לתשלום, תשלומי חכירה משתים שתלויים במדד או בשער, ערבויות כלשהן 

אם ודאי באופן סביר שהחוכר יממש אופציה  לערך שייר המסופקות למחכיר, מחיר המימוש של אופציית רכישה
 זו וכן תשלומי קסות לביטול החכירה.

בתקופות עוקבות, הקבוצה מכירה בהכסות מימון על פי תקופת החכירה. כמו כן, הקבוצה מקצה את תשלומי 
 החכירה כגד יתרת החייבים בגין החכירה המימוית וכגד הכסות המימון בתקופה.

  
בגין יתרת החייבים בחכירה. בוסף לכך,  IFRS 9 - מת את דרישות הגריעה וירידת ערך בהתאם להקבוצה מייש

הקבוצה סוקרת את אומדי ערכי השייר שאים מובטחים. באם חלה ירידה באומדן ערך השייר שאיו מובטח, 
ייחס לסכומים הקבוצה מעדכת את הקצאת ההכסה על פי תקופת החכירה, ומכירה באופן מידי בירידה בהת

  שצברו.
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 חכירה תפעולית  .ב
  

 חכירות שאין מעבירות למעשה את כל הסיכוים וההטבות הלווים לבעלות על כס הבסיס מסווגות כחכירות
 תפעוליות.

 הקבוצה מכירה בתשלומי חכירה מחכירות תפעוליות כהכסה על בסיס קו ישר לאורך תקופת החכירה .
 

עלויות ישירות ראשויות שהתהוו בהשגת חכירות תפעוליות מתווספות לערך בספרים של כס הבסיס, ומוכרות 
 כהוצאה לאורך תקופת החכירה לפי אותו בסיס כמו ההכסה מהחכירה.

  
 2019ביואר  1דייות חשבואית שיושמה בתקופות שקדמו ליום מ
 

 קביעה אם הסדר מכיל חכירה
בתחילת ההסדר או בעת בחיתו מחדש, הקבוצה קובעת אם הסדר הוא חכירה או אם הוא מכיל חכירה. הסדר 

 הוא חכירה או מכיל חכירה אם מתקיימים שי התאים הבאים:
 או בכסים ספציפיים; וכן  קיום ההסדר תלוי בשימוש בכס  •
 ההסדר מכיל זכות לשימוש בכס.  •

תשלומים ותמורה אחרת שדרשים לפי ההסדר מופרדים בתחילת ההסדר או בעת הבחיה מחדש לתשלומים 
 עבור החכירה ולרכיבים אחרים על בסיס השווי ההוגן היחסי שלהם.

 
ם באופן מהימן הקבוצה מכירה בכס ובהתחייבות לגבי חכירה מימוית, אם אין זה מעשי להפריד את התשלומי

בסכום השווה לשווי ההוגן של כס הבסיס. בתקופות עוקבות ההתחייבות מופחתת עם ביצוע התשלומים 
  ומוכרת הוצאת מימון גלומה בגין ההתחייבות תוך שימוש בשיעור הריבית התוספתית של הרוכש.

  
   כסים חכורים והתחייבויות בגין חכירה

  
רות, לרבות חכירות של קרקעות ממיהל מקרקעי ישראל או מצדדים שלישיים אחרים, בהן ושאת הקבוצה חכי

באופן מהותי בכל הסיכוים והתשואות מהכס, מסווגות כחכירות מימויות. בעת ההכרה לראשוה מדדים 
מוך מבין השווי ההוגן והערך הכסים החכורים ומוכרת התחייבות בסכום השווה לוכחי של דמי החכירה ה

  המיימאליים העתידיים. 
  

במדידת ההתחייבות בגין חכירת קרקעות בחכירה לא מהוות ממהל מקרקעי ישראל, הווו תשלומי החכירה 
בהתבסס על ריבית ההיוון ששימשה את מהל מקרקעי  5%המיימאליים העתידיים בשיעור ריבית ריאלית של 

תשלומים עתידיים למימוש אופציה להארכת תקופת החכירה מול מהל ישראל במועד ההתקשרות בחכירה. 
מקרקעי ישראל אים מוכרים כחלק מהכס וההתחייבות המתייחסים מאחר והם מהווים דמי חכירה מותים, 

  הגזרים משוויה ההוגן של הקרקע במועדי החידוש העתידיים של הסכם החכירה.
  

  למדייות החשבואית ההוגה לגבי כס זה. לאחר ההכרה לראשוה, מטופל הכס בהתאם
  

יתר החכירות מסווגות כחכירות תפעוליות, כאשר הכסים החכורים אים מוכרים בדוח על המצב הכספי של 
הקבוצה. זאת, פרט לחכירות תפעוליות של כסי דל"ן אשר הקבוצה בחרה לסווג כדל"ן להשקעה. במקרים אלו 

דוח על המצב הכספי של הקבוצה לפי שווים ההוגן, כאשר במועד ההכרה כסי הדל"ן להשקעה מוכרים ב
 לראשוה החכירה מטופלת כחכירה מימוית.

 
דמי חכירה ששולמו מראש למהל מקרקעי ישראל, בגין חכירות של קרקעות המסווגות כחכירות תפעוליות, 

אורך תקופת החכירה. תקופת מוצגים בדוח על המצב הכספי כהוצאות מראש וזקפים לדוח רווח והפסד ל
החכירה מביאה בחשבון אופציה להארכת תקופת החכירה, במידה ובמועד ההתקשרות בחכירה היה וודאי באופן 

 סביר שהאופציה תמומש. 
 

בחכירה של קרקע ומבים, מרכיבי הקרקע והמבים בחים בפרד לצרכי סיווג החכירות, כאשר שיקול 
 היו העובדה כי קרקע בדרך כלל בעלת אורך חיים בלתי מוגדר. משמעותי בסיווג מרכיב הקרקע
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  עיקרי המדייות החשבואית (המשך) -  3באור 
  
  חכירות (המשך)  .יח
  

  (המשך) 2019ביואר  1 מיום החל המיושמת חשבואית מדייות
  

 תשלומי חכירה
 

ח והפסד לפי שיטת הקו הישר , תשלומים במסגרת חכירה תפעולית, למעט דמי חכירה מותים, זקפים לרוו
לאורך תקופת החכירה. תמריצי חכירה שתקבלו מוכרים כחלק פרד מסך כל הוצאות החכירה לפי שיטת הקו 
הישר, לאורך תקופת החכירה. תשלומי חכירה מיימאליים המשולמים במסגרת חכירה תפעולית, זקפים עם 

 התהוותם לרווח והפסד.
 

, המשולמים במסגרת חכירה מימוית, חלקים בין הוצאות המימון לבין הפחתת תשלומי חכירה מיימאליים
יתרת ההתחייבות. הוצאת המימון מוקצית לכל תקופה מתקופת החכירה, כך שמתקבל שיעור ריבית תקופתית 
קבוע על היתרה הותרת של ההתחייבות. תשלומי החכירה המיימאליים מתעדכים, בגין דמי חכירה מותים, 

  שר ההתיה מתבררת.כא
  
  
  הוצאות עיבוד מראש  .טי
  

הוצאות העיבוד הן כלל ההוצאות המתהוות משלב הטיעה על מת להביא את הפרי לכדי קטיף, לצורך אריזה 
ושיווק. מאחר וחלק מההוצאות מתהוות בתקופות הקודמות לתקופה בה הוא משווק, מכירה הקבוצה בכס 

  י קצב התקדמות הקטיף.הוצאות עיבוד מראש, אשר מופחת לפ
  

  עסקאות עם בעל שליטה  .כ
  

  כסים והתחייבויות שלגביהם בוצעה עסקה עם בעל שליטה מדדים לפי שווי הוגן במועד העסקה.
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  קביעת שווי הוגן -  4באור 

  
  דל"ן להשקעה  א.
  

שבו יתן היה למכור את ערכי השווי ההוגן מבוססים על ערכי שוק. שווי השוק של דל"ן להשקעה היו אומדן הסכום 
הדל"ן להשקעה ביום ביצוע ההערכה, בעסקה בין קוה מרצון למוכר מרצון, הפועלים בצורה מושכלת בעסקה שאיה 

  להלן. 3.ד.9ראה גם ביאור מושפעת מיחסים מיוחדים בין הצדדים. 
  
  
  גזריםמכשירים   ב.
  

 - , אמד על בסיס היוון ההפרש בין מחיר הוץ) ואופציות על מטבע חForwardהשווי ההוגן של חוזי אקדמה (
Forward קוב בחוזה לבין מחיר הה - Forward  וכחי בגין יתרת התקופה של החוזה עד לפדיון, תוך שימוש בשיעורה

  . Black & Scholesריבית מתאים, ואילו עבור אופציות השווי קבע בהתאם למודל 
  סיים.בדבר מכשירים פי 24למידע וסף ראה באור 

  
  

  מטעים -  5באור 
  
  ההרכב:  .א

 אלפי ש"ח 
 

    עלות
  123,131  2018ביואר  1יתרה ליום 
  9,216   תוספות
 )5,994(   גריעות

    
  126,353    2018בדצמבר  31יתרה ליום 

 )IFRS16 )126,353לכסי זכות שימוש העברה 
     

  -    2019בדצמבר 31יתרה ליום 
  

   פחת שצבר
  17,525    2018ביואר  1יתרה ליום 
  4,157    פחת לשה

  )1,064(   גריעות
     

  20,618    2018בדצמבר  31יתרה ליום 
  )IFRS16    )20,618לכסי זכות שימוש העברה 

     
  -    2019בדצמבר 31יתרה ליום 

     
  -    2019בדצמבר31יתרה מופחתת ליום 

     
  105,735    2018בדצמבר  31יתרה מופחתת ליום 
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  בתי אריזה -  6באור 
  

  ההרכב:
 סך הכל מכלים לפרי מתקי אריזהקרקע ומבים
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"חאלפי ש"ח

  

   עלות
 300,587  16,007  186,302 98,278 2018ביואר  1יתרה ליום 
 18,193   -   15,340   2,853  תוספות

  
 318,780  16,007  201,642 101,131 2018בדצמבר  31יתרה ליום 
 10,611   131  7,474 3,006  תוספות

  
 329,391  16,138  2019104,137209,116בדצמבר 31יתרה ליום 

   
   פחת שצבר
 231,996  13,856  156,488 61,652   2018ביואר  1יתרה ליום 
 7,700  1,038  **5,299 1,363   פחת לשה 

    
 239,696  14,894  161,787 63,015  2018בדצמבר 31יתרה ליום 
 10,799  367 *1,4209,012  פחת לשה 

   
 250,495  15,261  170,799 64,435  2019בדצמבר 31יתרה ליום 

    
 )1,236( )1,236(  ס מוחזק לטישהלכ סיווג

    
 77,660  877 37,081 39,702 2019בדצמבר31יתרה מופחתת ליום 

   
 79,084  1,113  *39,855 38,116 2018בדצמבר  31יתרה מופחתת ליום 

  
  
בהתאם לכך . 2020 רבעון השי של שתמהלך הבית האריזה לימת צפוי להיסגר ב ,בהתאם להחלטת ההלת החברה *

 ואוה אחריםצופה כי לא תוכל למכור או לעשות בהם שימוש בבתי אריזה שהקבוצה בגין הכסים האצת פחת בוצעה 
  סווגו ככס מוחזק לטישה.

  
  .לעיל 2..ח2. ראה ביאור **תיקון לא מהותי של מספרי השוואה
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 מבים מסחריים -  7באור 
  

  ההרכב:
  

 הכל סך בתי קירור קרקע ומבים
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח

 
    עלות

  177,285  167,025  10,260   2018ביואר  1יתרה ליום 
  10,039  9,617 422  תוספות
 )1( )1(  -   גריעות

 636 636   -   השפעת שיויים בשערי חליפין
    

  187,959  177,277  10,682  2018בדצמבר 31יתרה ליום 
  7,123  7,102 21 תוספות

 )1,551( )1,551(-  השפעת שיויים בשערי חליפין
    

  193,531  182,828  10,703   2019בדצמבר  31יתרה ליום 
  

        פחת שצבר
  117,005  108,523 8,482   2018ביואר  1יתרה ליום 

  7,498  7,372 126   לשה פחת
 304 304 -   השפעת שיויים בשערי חליפין

    
  124,807  116,199 8,608  2018בדצמבר 31יתרה ליום 
  7,399  7,255 144  פחת לשה

 )684(  )684( -    השפעת שיויים בשערי חליפין
    

  131,522  122,770 8,752   2019בדצמבר  31יתרה ליום 
    

  62,009  60,058 1,951   2019בדצמבר  31יתרה מופחתת ליום 
    

  63,152  61,078 2,074   2018בדצמבר  31יתרה מופחתת ליום 
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  רכוש קבוע אחר -  8באור 
  

  ההרכב:
 סך הכל ריהוט וציוד כלי רכב, מכוותמתקי
  משרדי חקלאיות וציודהשקיה

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"חאלפי ש"ח
 

   עלות
  157,160   33,314   7,565   116,281 2018ביואר  1יתרה ליום 
  4,025   2,365   442   1,218  תוספות
  )276(  )258(  )18(  -  גריעות

  7   1   6   -   השפעת שיויים בשערי חליפין
        

  160,916   35,422   7,995   117,499   2018בדצמבר  31יתרה ליום 
  3,369   2,355   417 597 תוספות
  )594(  )297(  )297( - גריעות

  )43(   )3(  )40(  -    השפעת שיויים בשערי חליפין
      

  163,648   37,477   8,075   118,096   2019בדצמבר  31יתרה ליום 
   

   פחת שצבר
 132,649  30,870  7,162 94,617 2018ביואר  1יתרה ליום 
 3,068  826  249 1,993  פחת לשה
 )264( )258()6(-  גריעת פחת

  
 135,453  31,438  7,405 96,610 2018בדצמבר  31יתרה ליום 

 2,903  866  1,770267 לשה פחת
 )594( )297( )297(-   גריעת פחת

  
 137,762  32,007  7,375 98,380 2019בדצמבר  31יתרה ליום 

  
  יתרה מופחתת ליום

 25,886  5,470  700 19,716  2019בדצמבר  31 
  

  יתרה מופחתת ליום
 25,463  3,984  590 20,889  2018בדצמבר  31 
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  דל"ן להשקעה -  9באור 
  

  להלן התועה בדל"ן להשקעה במהלך השה:  א.
  מבים להשכרה

2019 2018  

 חש" אלפי חש" אלפי
 

 62,350  93,100 ביואר 1יתרה ליום 
  13,309  -   השקעות

 17,441  27,159   שיויים בשווי הוגן *
  -  )107,459(  ה**השקעדל"ן ל מימוש

      
 93,100  12,800   בדצמבר  31יתרה ליום 

  
  רווח והפסד בסעיף שיוי בשווי הוגן דל"ן להשקעה.דוח השיויים רשמו ב  *
  

להציע  בעלות מלאה של החברה, הליך של הזמההמוחזקת בבת  חברה אור בע"מ, בתקופת הדוח ביצעה פרי  **
 4663בגוש  2הצעות, למכירת מלוא זכויותיה במקרקעין המצויים במועצה האזורית גדרות, הידועים גם כחלקה 

"ההליך" בהתאמה).  - מ"ר ("הכס" ו 10,400תעסוקה הכולל מבה בשטח  דום ביעוד 38.727בשטח כולל של 
י ההליך, הוגשו מספר הצעות מחברות מובילות וידועות בתחום הדל"ן בישראל. במועד שקבע לכך על פי מסמכ

חברת גב ים לקרקעות בע"מ, אשר  2019בספטמבר  18ביום לאחר ישיבת התמחרות בקשר עם מכירת הכס, 
, הוכרזה )1.ב.(1(ראה גם באור  עיין בה תה בעליהחברה לכסים ובין בע"מ, דאז בעלת השליטה בחברה, ה

מהתמורה שולם לפרי אור בע"מ ביום  30% - סך של כ. מיליון ש"ח 107 - זוכה בהליך, בתמורה לסך כולל של ככ
  זה והופקד בחשבון אמות.

 2019 בספטמבר 30 ליום הכספי המצב על בדוח, 2019בובמבר  18מאחר והתאים המתלים הושלמו רק ביום 
ההוגן של הכס ליום זה קבע על בסיס מחיר העסקה, מאחר  שוויו .למכירה המוחזק להשקעה"ן כדל הכס סווג

  .שווי הוגן במחיר המייצגבוצעה והעסקה 
באוקטובר  29החברה וביום של על ידי ועדת הביקורת ודירקטוריון  2019בספטמבר  22העסקה אושרה ביום 

הושלמו התאים  2019בובמבר  18ביום  .על ידי אסיפת בעלי המיות של החברה, כעסקת בעל שליטה 2019
על הבעלות הפיזית והמשפטית הועברה מלוא התמורה בגין העסקה ו ושלמה העברתההמתלים, ובהתאם לכך 

 עסקת בגיןכמו כן, במועד זה הופשרו הכספים מחשבון האמות לחשבוה של פרי אור בע"מ. לידי הקוה.  הכס
 סקהע הוצאות כוייב. ''חש אלפי 27,159 - של כ ךבס ,מס לפישל דל"ן להשקעה,  ערך עליית רשמה המכירה
  ש''ח. אלפי 26,916 - של כ סךל הסתכם שרשם ברוטו הרווח ,ואחרות

  
  

  בדצמבר: 31ביום  שהסתיימההסכומים שהוכרו בדוח רווח והפסד לשה   ב.
  

2019 2018  2017  

 חש" אלפי חש" אלפי חש" אלפי  
 

 6,030  5,138 3,167הכסות שכירות מדל"ן להשקעה
        הוצאות תפעוליות ישירות הובעות 

  1,347   1,212 778  מדל"ן להשקעה שהפיק הכסת שכירות 
  
  הרכב הכסים  ג.

  
 31וליום  2019בדצמבר  31מבה בצריפין סמוך למחסי הסוכות ובי"ח אסף הרופא, אשר ערכו בספרים ליום   

  ח. אלפי ש" 12,800היו  2018בדצמבר 
  . ללא זכות הארכה 2060הכס חכור בחכירה מהוות ממהל מקרקעי ישראל עד לשת 

  
  הוגן שווי קביעת  .ד

    
 הוגן שווי היררכיית  

 
 השווי לרמות בהתאם הערכה בשיטת שימוש תוך, הוגן בשווי המדדים להשקעה"ן דלה כסי את מציגה להלן הטבלה
 .בדבר קביעת שווי הוגן 4ראה באור הרמות השוות בהיררכיה  להגדרת .ההוגן

  
  בדצמבר 31ליום   

  2019  2018  

 3רמה  3רמה   
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח  

 
      12,800   93,100דל"ן להשקעה
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  דל"ן להשקעה (המשך) -  9באור 
  

 (המשך) הוגן שווי קביעת  .ד
  

 3 ברמה להשקעה"ן דל של הוגן שווי מדידות בדבר תוים  )2(
 
 המשמעותיים התוים בין הגומלין יחסי  יתים שאים המשמעותיים התוים   

  ןההוג השווי ומדידת לצפייה יתים שאים  לצפייה השווי ההוגן לקביעת הערכה טכיקות  הכס סוג
 

 למטרתלהשכרה  כס
  מסחר/מגורים, באזור

  צריפין
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

שת היוון ההכסות השווי בוצעה בגיהערכת  –בגין הכס בצריפין 
  לפי דמי שכירות צפויים בכס כזה וחישוב דחיה לקבלתם.

  
 NOI - אומדן ה מבוסס על הערך הוכחי של היוון ההכסותמודל 

 המזומים תזרימי על מתבססת ן"הדל שוויהובע מהכס. הערכת 
, במצבו המשפטי של הכס, מצבו התכוי והרישוי טו השתיים
 הספציפיים הסיכוים את המשקף ווןהי בשיעור המהווים
   הם.ב הגלומים
 בכס בפועל המצאים הדיירים בסוג מתחשבות השווי הערכות
 אלה או השכירות התחייבויות למילוי האחראיים או המושכר
 אורך יתרת, פוי מושכר השכרת לאחר במושכר להיות העשויים
 אלו פרמטרים שבהם מקומות באותם, הכס של הכלכלי החיים

  לא קיימת אופציה להארכת תקופת ההסכם. .רלווטיים
  
  

 שכירות תשלומי של שוק שווי  •
 מבוסס על תשלומי שכירות בפועל

וכן על השוואה  ופוטציאלים
לעסקאות דומות בסביבה וסקרי 

  שוק של אזורים דומים.
  
שיעור התשואה על דל"ן להשקעה   •

מבוסס על השוואה לעסקאות 
  עיים.דומות ופרסומים מקצו

  
  8.2%שיעור ההיוון לשטח הבוי הוא   •

) ולשטח קרקע תפוסה 8.5%-7%.-  2018(
5%.  

  
   .כסהפחתת השקעות צפויות ב 
 

  אם:  יגדל ההוגן השווי אומדן
  
  שווי שוק הקרקעות למ"ר יגדל.  •
  
  .יגדל השכירות תשלומי של השוק שווי  •
  
  התשואה יקטן. שיעור  •
  
 בין מייםפי גומלין יחסי קיימים לא  - 

 יתים שאים המשמעותיים התוים
  .לצפייה
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  דל"ן להשקעה (המשך) -  9באור 
  

 (המשך) הוגן שווי קביעת  .ד
 

  בחברה המיושמים הערכה תהליכי  )3(

 
 ויסיון כישורים בעל, תלוי בלתי חיצוי שווי מעריך ידי על מדי שה קבע להשקעה"ן דל של ההוגן השווי

   .ומיקומו השווי הערכת שוא הכס וגס לגבי מתאימים
 במטרה, דומה במתודולוגיהתוך שימוש  הקבוצה ידי על פימיות שווי ותכהער מתבצעות הדיווח תקופות בשאר
ההלת החברה ומוצגות לועדה  לעיון מועברות השווי הערכות כל. הכס בשווי מהותי שיוי חל שלא לוודא

  לבחית הדוחות הכספיים של החברה.
  
  3דל"ן להשקעה המדד בשווי הוגן ברמה   )4(

  
הטבלה להלן מציגה התאמה בין יתרת הפתיחה לבין יתרת הסגירה בהתייחס לכסי דל"ן להשקעה המדדים 

  בהיררכיית השווי ההוגן: 3בשווי הוגן ברמה 
  
 סה"כ כסים להשכרה קרקעות פויות  
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח  

 
 93,100  67,020  26,080 2019ואר בי 1יתרה ליום 

 )  )26,080( )54,220( )80,300כסים שמומשו
   
   

  12,800 12,800- 2019בדצמבר  31יתרה ליום 
  
 
 סה"כ כסים להשכרה קרקעות פויות  

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח  

  
 104,009  *90,541  13,468 2018ביואר  1יתרה ליום 

 )41,659( )41,659(-   ים שמומשוכס
 13,309  8,756 4,553 שיויים אחרים

   
  סך הכל הרווחים שהוכרו

  ברווח והפסד 
 17,441  9,382 8,059 שיויים בשווי הוגן (שלא מומשו)

   
  93,100  67,020  26,080 2018בדצמבר  31יתרה ליום 

 
  .2017בדצמבר  31כון ליום  אלפי ש"ח 41,659הוחזק למכירה בסך כולל דל"ן להשקעה ש  *
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  דל"ן להשקעה (המשך) -  9באור 
  

 (המשך) הוגן שווי קביעת  .ד
 

  3השווי ההוגן לגבי דל"ן להשקעה המדד בשווי הוגן ברמה  יתוח רגישות  )5(
  

סביר בתון לא צפה אחד או יותר, היה בהיררכיית השווי ההוגן, שיוי אפשרי ו 3שווי הוגן לרמה ביחס למדידות 
  מגדיל (מקטין) את הרווח וההפסד ואת ההון כדלקמן:

  

מיליון ש"ח  0.9בדמי השכירות תביא לעליית ערך בסך  5%עלייה של ובשיעור ההיוון  0.5%ירידה של   •
מיליון  4.4ך בסך שיויים זהים יביאו לעליית ער -  2018מיליון ש"ח ( 0.9 - ולעלייה ברווח ובהון בסך של כ

 מיליון ש"ח). 3.4 - ש"ח ולעלייה ברווח ובהון בסך של כ

מיליון ש"ח  0.8בדמי השכירות תביא לירידת ערך בסך  5%בשיעור ההיוון וירידה של  0.5%עלייה של   •
 מיליון 4.1שיויים זהים יביאו לירידת ערך בסך  - 2018מיליון ש"ח ( 0.8 - ולירידה ברווח ובהון בסך של כ

  מיליון ש"ח). 3.2 - ש"ח ולירידה ברווח ובהון בסך של כ
  
  

  הוצאות דחות -  10באור 
   השקעות במטעיהוצאות דחות  
 סך הכל טיעת כרםאחזקהאחרות 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"חאלפי ש"ח 

 
   עלות

 221,176  6,998  191,017 23,161 2018ביואר  1יתרה ליום 
  9,447  - 8,574 873  תוספות
 )706( - )706(-  גריעות

  
 229,917  6,998  198,885 24,034 2018בדצמבר  31יתרה ליום 
  7,762  -  1627,600 תוספות
 )10,738( )6,998(  )2,092()1,648( גריעות

  
 226,941  -   204,393 22,548 2019בדצמבר  31יתרה ליום 

  
  

  הפחתות והפסדים מירידת ערך
  98,791   4,723   78,801 15,267 2018ביואר  1יתרה ליום 

  14,479   350   11,926 2,203   הפחתה לשה
  )414(  -   )414(-   גריעות

        
  112,856   5,073   90,313 17,470  2018בדצמבר 31יתרה ליום 

  13,762  321  1,30212,139  הפחתה לשה
  )6,342(  )5,394(  )948(-   עותגרי

       
  120,276  -   18,772101,504  2019בדצמבר  31יתרה ליום 

       
        תיתרה מופחת

        
   106,665   -   3,776102,889  2019בדצמבר  31ליום 

  
  117,061   1,925   108,572 6,564   2018בדצמבר  31ליום 
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  כסים בלתי מוחשיים -  11באור 
  

  ה בערך בספרים:תוע  א.
  

  סך הכל  תוכה  קשרי לקוחות  מויטין  

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

 
          עלות

  77,728   14,057   27,600   36,071   2018ביואר  1יתרה ליום 
  433   433   -   -   תוספות

          
  78,161   14,490   27,600   36,071  2018בדצמבר 31יתרה ליום 

  392   392   -    -    תוספות
        

  78,553   14,882   27,600   36,071  2019בדצמבר 31יתרה ליום 
          

         הפחתות והפסדים מירידת ערך
  35,909   13,207   22,702   - 2018ביואר  1יתרה ליום 

  1,728   349   1,379   -   הפחתה לשה
          

  37,637   13,556   24,081   -  2018בדצמבר 31יתרה ליום 
  1,761   381   1,380   -    הפחתה לשה

        
  39,398   13,937   25,461   -   2019בדצמבר 31יתרה ליום 

          
          יתרה מופחתת

          
  39,155   945   2,139   36,071  2019בדצמבר  31ליום 

  
  40,524   934   3,519   36,071   2018בדצמבר  31ליום 

  
  

  הפחתות  ב.
  

  רי לקוחות מוכרות בסעיף עלות המכר.הפחתות שוטפות של קש
  הפחתות שוטפות של תוכה מוכרות בסעיף הוצאות ההלה וכלליות.

  בדבר שיעורי הפחת של כסים בלתי מוחשיים. 3.ה.3ראה סעיף 
  
  בדיקת ירידת ערך ליחידה מיבת מזומים הכוללת מויטין  ג.

  
  לאית היו כלהלן:הערך בספרים של המויטין שיוחס לאריזה ושיווק תוצרת חק

  
 בדצמבר 31ליום    

   2019 2018 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח   

 
 36,071  36,071   אריזה ושיווק תוצרת חקלאית

  



  מהדרין בערבון מוגבל והחברות המאוחדות שלה
  

  2019בדצמבר  31באורים לדוחות הכספיים ליום 
  
  

 48

  כסים בלתי מוחשיים (המשך) -  11באור 
 
  בדיקת ירידת ערך ליחידה מיבת מזומים הכוללת מויטין (המשך)  ג.
  

י היוון תזרימי המזומים העתידיים שיבעו מהשימוש המתמשך ביחידה הסכום בר ההשבה (שווי שימוש) קבע לפ
  מיבת המזומים, והתבסס על ההחות הבאות:

  
ועל החות וספות. התזרים אמד  2020תזרים המזומים אמד בהתבסס על תוצאות הפעילות בפועל, על תקציב   ●

) בהסתמך על החת צמיחת תזרים TERMINAL VALUEלתקופה של חמש שים ובסיומה הוערך ערך שייר (
  המזומים בטווח הארוך. 

מליוי ש"ח).   - 1,103אמדו ב 2019ח (הכסות לשת "מיליוי ש  - 1,200אמדו בסכום של כ 2020ההכסות לשת   ●
  ).1,115-1,153 - : כ2018מיליוי ש"ח ( 1,214-1,258 - הכסה ורמטיבית בסך כהוחה ביתר השים 

). אומדן 10.85%: 2018( 10.85 % - ום בר ההשבה של היחידה לקח שיעור היוון לפי מס של כבקביעת הסכ  ●
 )4.5%-3.5%: 2018( 4.5%-3.5%  - וריבית חוב כ 40% - שיעור ההיוון עשה בהסתמך על קיבולת מיוף בשיעור כ

  .)12.3%: 2018( 12.3%וריבית הון של 
לשה, אשר איו עולה על שיעור  1.5%מזומים בשיעור של ערך השייר אמד בהתבסס על צמיחת תזרים ה  ●

  ).1.5%: 2018הצמיחה הממוצע ארוך הטווח בעף (
 הסכום בר ההשבה של היחידה מיבת המזומים גבוה מהערך הפקסי של היחידה מיבת תזרימי המזומים  ●

  ).2018 -ו 2019בדצמבר  31לימים (
  

  
  

   המאזי השווי שיטת לפי המטופלות מוחזקות חברות -  12באור 
 

  עסקאות משותפות
 
  עסקאות משותפות מהותיות בדבר תמציתי מידע  .1

 
 כללי מידע  (א)

  
   העיקרי המיקום 

 היחסים מהות העסק של 
 

 אריזה ושיווק של ישראל מרים שוהם בע"מ
 מוצרים משלימים  
  למוצרי החברה    
      

  התקשרויותישראלגן פלח ש.מ.
  טווח ארוכות  
  להספקת פרי    
  למערכי האריזה    
  והשיווק של     
  החברה    
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  (המשך) המאזי השווי שיטת לפי המטופלות מוחזקות חברות -  12באור 
 

  עסקאות משותפות (המשך)
  
  (המשך) מהותיות עסקאות משותפות בדבר תמציתי מידע  .1
 
  בדצמבר 31מידע מתומצת על המצב הכספי ליום   )ב(
 

   כויותזשיעור
 בספרים ערך  החברה חלקכסים"כסההתחייבויותהתחייבויות/הבעלות

 ההשקעה של אחרותהתאמות  טו בכסים 100%טו שוטפות לא  )2(שוטפות שוטפיםכסים לא   )1(שוטפיםכסים  ברווחים השתתפות 
 2018 2019 2018 2019 2018 2019201820192018201920182019 201920182019201820192018"חשבאלפי 

 
 72,560  78,237 )2,573(  )3,448( 75,133  81,685 150,266  163,370 2,514  3,614 24,239  18,653 65,901  80,978 111,118  104,659 50% 50% מרים שוהם בע"מ

                                                

 24,030  19,620 7,436  6,760 16,594  12,860 33,531  25,985 170  19,558 52,772  57,070 71,115  89,668 15,356  12,945 49.49% 49.49%  גן פלח ש.מ.
  

  מרים שוהם בע"מ
  

  אלפי ש"ח) 46,186 :2018אלפי ש"ח ( 41,982 מתוכם מזומים ושווי מזומים בסך של  )1(
  אלפי ש"ח) 581: 2018אלפי ש"ח ( 135קים וזכאים אחרים והפרשות) בסך של מתוכם התחייבויות פיסיות שוטפות (למעט ספ  )2(
  
  

  גן פלח ש.מ.
  

 אלפי ש"ח) 2: 2018אלפי ש"ח ( 5מתוכם מזומים ושווי מזומים בסך של   )1(
 אלפי ש"ח) 48,939: 2018אלפי ש"ח ( 51,029בסך של  )למעט ספקים וזכאים אחרים והפרשותמתוכם התחייבויות פיסיות שוטפות (  )2(
   
 



  מהדרין בערבון מוגבל והחברות המאוחדות שלה
  

  2019בדצמבר  31באורים לדוחות הכספיים ליום 
  
  

 50

  (המשך) המאזי השווי שיטת לפי המטופלות מוחזקות חברות -  12אור ב
 

  עסקאות משותפות (המשך)
  
  (המשך) מהותיות עסקאות משותפות בדבר תמציתי מידע  .1
 
  תוצאות הפעילות על מתומצת פיסי מידע  )ג(

 
  (הפסד) ברווחחלק החברה     ההחבר חלק  כולל(הפסד)  רווח סך        

  בספרים שהוצגהכולל   אחרות התאמות  הכולל(הפסד)  ברווח  )4)(3)(2)(1(  כולל אחר (הפסד) רווח   רווח (הפסד)מפעילויות   הכסות  

  2017  2018  2019  2017  2018  2019  2017  2018  2019  2017  2018  2019  2018  2018  2019  2017  2018  2019  2017  2018  2019  באלפי ש"ח

                                            מרים שוהם

  10,931   10,220   8,677  )1,878(  )1,359(  )1,197(  12,809   11,579   9,874  25,618   23,157   19,747  -   -   -  25,618   23,157   19,747  201,662   202,807   203,640  בע"מ 

                                                                        

  )6,562(  )7,569(  )8,854(  )2,338(  )3,015(  )3,090(  )4,224(  )4,554(  )5,764(  )8,536(  )9,201(  )11,646(  2   5   )5(  )8,538(  )9,206(  )11,641(  31,750   31,903   29,707  גן פלח ש.מ.

  
  מרים שוהם בע"מ

  
 אלפי ש"ח).  7,053: 2017 ,אלפי ש"ח 7,387 : 2018אלפי ש"ח ( 7,720 מתוכו פחת והפחתות בסך של  )1(
 אלפי ש"ח). 1,985: 2017 ש''ח,אלפי  2,180: 2018אלפי ש"ח ( 2,438ית בסך של מתוכו הכסות ריב  )2(
 )אלפי ש"ח 1,385: 2017 ש''ח,אלפי  93: 2018אלפי ש"ח (3,380מתוכו הוצאות ריבית בסך של   )3(
  .אלפי ש"ח) 301 :2017 ,אלפי ש"ח )1,911( :2018( ש''ח,אלפי  )1,659(מיסים של הכסה בסך של  )הוצאותהכסות (מתוכו   )4(
  

  גן פלח ש.מ.
  

 .)אלפי ש"ח 3,813: 2017 ש''ח,אלפי  4,087: 2018אלפי ש"ח ( 7,073מתוכו פחת והפחתות בסך של   )1(
 .)אלפי ש"ח 29: 2017 ש''ח,אלפי  1: 2018אלפי ש"ח ( 1,423מתוכו הכסות ריבית בסך של   )2(
 .)אלפי ש"ח 1,200: 2017 ש''ח,אלפי  1,278: 2018אלפי ש"ח ( 2,666מתוכו הוצאות ריבית בסך של   )3(
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  (המשך) המאזי השווי שיטת לפי המטופלות מוחזקות חברות -  12באור 
 

  עסקאות משותפות (המשך)
  
  עצמה בפי אחת כל מהותיות שאין עסקאות משותפות  .2

  
  חלק הקבוצה בסך רווח (הפסד) כולל  ח (הפסד) כולל אחרחלק הקבוצה ברוו  (הפסד) חלק הקבוצה ברווח  בדצמבר 31ערך בספרים של ההשקעות ליום   

  2017;  2018  2019  2017  2018  2019  2017  2018  2019  2017  2018  2019  באלפי ש"ח

 
  )3,359(  1,656   549  )6(  3   )4(  )3,353(  1,653   553  424   1,672   2,022  חברות מוחזקות אחרות

  
 

  ותפות מהותיותעסקאות משמ שהתקבלובדבר דיבידדים  פרטים  .3
 

 בדצמבר 31 ביום שהסתיימה לשה

 2017 2018 2019"חש באלפי
 

3,000 3,000 3,000  מרים שוהם בע"מ
  
  
  עסקאות משותפותל שיתו ערבויות בדבר פרטים  .4
  

, 24אלפי ש"ח).למידע וסף באשר לערבויות, ראה באור  24,470ך ס 2018בדצמבר  31אלפי ש"ח (ליום  25,500החברה ערבה לבקים להלוואות שתו לעסקאות משותפות בסך כולל של 
  ם.יבדבר מכשירים פיסי

  
 
 כספיים דוחות צירוף  .5

 
  וגן פלח ש.מ. שהין עסקות משותפות. מרים שוהם בע"מ של הכספיים הדוחות את אלה כספיים לדוחות מצרפת הקבוצה

  
עוסקת בעיבוד פרדסים ובמכירת הפרי .השותפות בין פלח חברה לעיבוד פרדסים בע"מבין גן שמואל מזון בע"מ ושחתם במסגרת הסכם הוקמה ששותפות היה  ש.מגן פלח   .א

גן פלח ש.מ. מוחזקת על ידי הקבוצה  .בע"מ ופרי לתעשיה באמצעות גן שמואל , שהיא ישות מאוחדת בשרשור,ש.מ פרי לשיווק באמצעות מהדרין תופורט יצוא –לצדדים קשורים 
 ועוה להגדרת הסדר משותף מסוג עסקה משותפת. 49.49% - של כ בשיעור

יש  ,. לפיכךייצוא לטובת השוק העולמיב ועיקר פעילותה מתמקדהיה מפעל תעשייתי העוסק בהשבחת פירות מסוגים שוים באמצעות קווי מיכון מתקדמים מרים שוהם בע"מ   .ב
  ועוה להגדרת הסדר משותף מסוג עסקה משותפת. 50% - ם שוהם בע"מ מוחזקת על ידי הקבוצה בשיעור של כמרי לה מערכת גומלין עם הקבוצה בשיווק ואריזה של הפרי.
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  יתרות חובה לזמן ארוך - א' 13באור 
  

 ההרכב:
2019 2018  

 חש" אלפי חש" אלפי
 

  -   4,321   חכירות משה
 112,985  96,267 )2)(1מימון טיעות לפרדסים (

 )2,868( )2,868( ה לירידת ערך מימון טיעות לפרדסיםביכוי הפרש
         

 97,720  110,117 
  

חברות מאוחדות התקשרו במיזמים משותפים, עם מספר גורמים התיישבותיים, בעלי זכויות בקרקע ובמים,   )1(
דום, באזור הגב  10,000 - לליווי מימוי של טיעת מטעים המהווה מקדמה בגין רכישת פרי, על שטח כולל של כ 

שים. על פי תאי ההתקשרויות תפרע המקדמה, שהעיקה  18 - ל 15הצפוי ובגליל העליון לתקופות של בין 
  עתידיים מהמטעים. זיכויי פרי החברה מתוך 

  
הם אים צד אך  קבוצה,להם הסכם עם האשר  ,משתתפים במימון גורמים וספים ,מיזמיםקטן של במספר   )2(

  מוצגת היתרה שתקבלה מהם במסגרת התחייבויות אחרות לזמן ארוך. ,. לפיכךכם עם הפרדסןלהס
  
  
  

  הלוואות לזמן ארוך - ב' 13באור 
  

  ההרכב:
  

2019 2018  

 חש" אלפי חש" אלפי
 

 27,663   26,736 )1( מגדלים שוים ואחרים
      ביכוי חלות שוטפת (במסגרת חייבים

 )6,629( )7,439( ויתרות חובה) 
         
    19,297   21,034  

  
  בעיקר בגין מיזמים לליווי מימוי של הקמת בתי אריזה לירקות שורש.  )1(
  פרוט זמי פרעון:  )2(

2019 2018  

 חש" אלפי חש" אלפי
 

 6,629   7,439 חלויות שוטפות
 6,711  5,059   שה שיה

 2,756  3,370  שה שלישית
  2,284   3,270     שה רביעית

  9,283   7,598    שה חמישית ואילך
      26,736   27,663  

  )6,629(  )7,439(     ביכוי חלויות שוטפות
      19,297   21,034  
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  מלאי -  14באור 
2019 2018 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח
  

 125,866  126,037  מלאי פרי
 9,682  8,961  מלאי חומרי אריזה
 2,701  2,473 מלאי חומרי הדברה

    
 137,471  138,249 

  
  

  לקוחות -  15באור 
2019 2018  
 חש" אלפי חש" אלפי

 
 74,625  65,902   לקוחות קוי פרי

      
 33,393  27,565   לקוחות אחרים 

       
 )40( -    ביכוי הפרשה לחובות מסופקים

      
   93,467  107,978 
  
  ).2א.(24ראה באור  ,לעין גיול לקוחות  )1(
  
  - פקטוריג לקוחות   )2(

  בהסכם עם תאגיד בקאי למכירת חובות לקוחות (פקטוריג). 2014בספטמבר  21התקשרה ביום הקבוצה 
מיליוי  113 - בהתאם להסכם המחתה החברה בהמחאה מוחלטת על דרך המכר חובות לקוחות בסכום כולל של כ

מליוי ש"ח). בתמורה להמחאת החוב העביר התאגיד  124: 2018בדצמבר  31( 2019בדצמבר  31ש"ח כון ליום 
  מהחובות המומחים. 85% - מקדמה בשיעור של כ לקבוצה הבקאי 

, מוחזקים עבור הבק באמות הקבוצהתזרימי המזומים בגין הלקוחות המומחים הגבים בפועל על ידי 
  רתם לבק היה ללא עיכוב מהותי.והעב

העבירה  הקבוצה) גרעו במלואם שכן 85%חובות הלקוחות אשר הומחו לתאגיד הבקאי תמורת המקדמה (
באופן מהותי את כל הסיכוים וההטבות ולא ותרו בידיה באופן מהותי כל הסיכוים וההטבות הובעים 

  שות השליטה על הכסים המועברים. מהבעלות על חובות הלקוחות, וכן לא שמרה בידי הי
  

אלפי ש"ח) בגין עסקת פקטוריג  18,081: 2018בדצמבר  31אלפי ש"ח ( 16,057יתרת הלקוחות אשר הומחו בסך 
  סווגו כלקוחות אחרים.

, ובדבר זכאים בגין , חייבים ויתרות חובה16בדבר מזומים מוגבלים בגין עסקאות הפקטוריג, ראה באור 
  , זכאים ויתרות זכות.21ה באור פקטוריג, רא

  
  

  חייבים ויתרות חובה -  16באור 
  בדצמבר 31ליום 
2019 2018  
 חש" אלפי חש" אלפי

 
  33,629   45,184   הוצאות מראש

 2,967  3,981  חברות מוחזקות 
  *34,325  30,193   פרדסים
 13,966  7,330  מוסדות

  28,006   24,777   הלוואות הון חוזר
 4,417  8,424  מקדמות לספקים

 6,629  7,439 חלות שוטפת של הלוואות
  11,877   8,632   בגין עסקאות פקטוריג מזומים מוגבלים

   43,043  41,063דל"ןעסקאות בגין  חייבים
  3,732   4,346   הכסות לקבל
  6,461  6,799  פקדון אריזות

  *5,465  5,775  פקדוות באמות
 *3,650  2,655  חייבים שוים

    
 198,578  196,187 

  
  

חשיפת הקבוצה לסיכוי אשראי, סיכוי ריבית ולסיכוי מטבע והפסדים בגין ירידת ערך המתייחסת ללקוחות וחייבים 
בדבר צדדים  31ת זכות ובבאור בדבר זכאים ויתרו 21בדבר מכשירים פיסיים, בבאור  24אחרים  מפורטת בבאור 

  קשורים ובעלי עיין.
  

  .סווג מחדש  *
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  מזומים ושווי מזומים -  17באור 
  
 בדצמבר 31ליום    
   2019 2018 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח   

 
 79,914  142,821    יתרות בבקים

   142,821  79,914 
 

 24באור ראה  ,יכון מטבע ויתוח רגישות לכסים הפיסייםחשיפת הקבוצה לסיכון אשראי, שיעור ריבית, סלעיין 
 בדבר מכשירים פיסיים.

  
  
  

  הלוואות ואשראי מתאגידים בקאיים ומותי אשראי אחרים -  18באור 
  

באור זה מספק מידע בדבר התאים החוזיים של הלוואות ואשראי ושאי ריבית של הקבוצה, המדדים לפי העלות 
, בדבר מכשירים 24סף בדבר החשיפה של הקבוצה לסיכוי ריבית, מטבע חוץ וזילות, יתן בבאור המופחתת. מידע ו

  פיסיים.
  

  הלוואות ואשראי מתאגידים בקאיים ומותי שירותים אחרים  א.
  

  התחייבויות שוטפות
 בדצמבר 31ליום    

   2019 2018 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח   

  
 55,900  93,943    הלוואות לזמן קצר

        
 153,517  158,750     )3.ג.18(ראה באור  חלויות שוטפות של הלוואות מבקים
 186,370  137,633   חלויות שוטפות מותי אשראי אחרים

   296,383  339,887 
 395,787  390,326   סך התחייבויות שוטפות

  
 התחייבויות שאין שוטפות

 בדצמבר 31ליום    

   2019 2018 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח   

 
 1,579  1,054    הלוואות מבקים

 46,414  27,353   הלוואות לזמן ארוך מאחרים
 47,993  28,407     סך התחייבויות לזמן ארוך

      
      

 )19,532( )20,332(  ביכוי חלויות שוטפות
 28,461  8,075   סך התחייבויות שאין שוטפות

  
  .מכשירים פיסיים 24ראה באור  ,ן שיעורי ריבית ותאי הצמדהיילע

  



  מהדרין בערבון מוגבל והחברות המאוחדות שלה
  

  2019בדצמבר  31באורים לדוחות הכספיים ליום 
  
  

 55

  הלוואות ואשראי מתאגידים בקאיים ומותי אשראי אחרים (המשך) -  18באור 
  

  (המשך) הלוואות ואשראי במסגרת התחייבויות שאין שוטפות
  

  יותמהות ותהלוואפרטים בדבר   ב.
  
  בר בדצמ 31ליום   בדצמבר  31ליום                   
                  2019  2018  
  ערך  ערך   ערך  ערך             מועד      
  בספרים  קוב  בספרים  קוב  תאים מהותיים  מועד תשלום  שיעור  בסיס  סכום האשראי  טילת      

  באלפי ש"ח  וספים  הקרן  הריבית  הצמדה  המקורי  האשראי  סוגזהות הלווה
            אלפי ש''ח      

  
  37,828   37,794   19,352  19,277  'ג18ראה באור   2014-2020  4.4%  מדד   120,000  6.10.2013  הלוואה החברה  .1

          החזר שתי                            

  )18,534(    )19,352(    שוטפות חלויות ביכוי    

              

  19,294    -    סה"כ הלוואה במסגרת התחייבויות שאין שוטפות    

  
  

  126,000   126,000   93,926  93,926  ג'18ראה באור   2018-2026  5.4%  -    140,000  6.2.2017  הלוואה החברה  .2

              
  )126,000(    )93,926(    שוטפות חלויות ביכוי  

             

  -     -    הלוואה במסגרת התחייבויות שאין שוטפותסה"כ    
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  (המשך)הלוואות ואשראי מתאגידים בקאיים ומותי אשראי אחרים  -  18באור 
  

  אמות מידה פיסיות  .ג
  

  1הלוואה  .1
  

ההון העצמי המוחשי של החברה, לפי דוחותיה הכספיים המאוחדים של החברה (שתיים או רבעויים) לא יפחת מסך 
מסך המאזן  2.5%המוחשי (שלא כתוצאה מחלוקת דיבידד) בסכום המוך מבין  מיליוי ש"ח. ירידת ההון 300של 

או שאירעה לאחר מכן אך תוקה  2017מיליוי ש"ח, בתקופה שעד לתום הרבעון השלישי  25(המאוחד) של החברה או 
  לא תחשב הפרה. - לאחר שי רבעוים 

. ירידת יחס ההון 25%- יחס ההון המוחשי לסך המאזן, בהתאם לדוחות הכספיים (שתיים או רבעויים) לא יפחת מ
או שאירעה לאחר מכן אך  2017שעד לתום הרבעון השלישי  , בתקופה23.5%שלא כתוצאה מחלוקת דיבידד) לכדי 

  לא תחשב הפרה. –תוקה לאחר שי רבעוים 
השתית לא  EBITDA - בהתאם לדוחות הכספיים (שתיים או רבעויים), היחס שבין החוב הפיסי טו של החברה ל

  של כל שה. 3- לרבעון ה 6- לרבעון הראשון ו 6.5של יעלה על היחסים 
ביחס הדרש לכל תקופה, אשר תימשך עד שי רבעוים רצופים,  0.5%להוראות ההסכם, סטייה בשיעור של עד  בהתאם

לשה ותחול החל  0.25%לא תיחשב כהפרה, לא תתוקן הסטייה לאחר שי רבעוים כאמור, תגדל הריבית שיעור של 
  .4.4% - ר מכן עליית שיעור הריבית למהיום הראשון של הרבעון השלישי להפרה וכל עוד ההפרה לא תוקה. לאח

  למלווה זכות להעמיד את ההלוואה לפירעון מיידי בהתקיים עילות הקבועות בהסכם.
) לא יבוצעו השקעות בהיקף (מצטבר) 1החברה התחייבה כי (, 2016באוגוסט  22שחתם ביום  במסגרת תיקון להסכם

מהחשיפה המטבעית  50%; (ב) תבוצע הגה על לפחות מיליון ש"ח בשה 35 - העולה על הפחת השתי, המסתכם בכ
תיות הפיסיות המקוריות השלה; (ג) לא יחולק דיבידד (כמשמעותו בהסכם המימון) כל עוד החברה איה עומדת ב

(ה) החברה תדווח לממים על שיויים מסוימים בהיקף -, ו4.4% - שקבעו בהסכם המימון; (ד) עליית שיעור הריבית ל
  האשראי. מסגרות

  
  2הלוואה  .2
  

 .25%- יחס ההון המוחשי לסך המאזן המוחשי לא יפחת מ מיליון ש"ח. 300ההון המוחשי של החברה לא יפחת מסך של 
 2019במרס  31ליום  5יחס של רבעוים קודמים לא יעלה על  4- ל EBITDA - היחס בין החוב הפיסי טו של החברה ל

   .2020בספטמבר  30ליום ו 2020במרס  31ליום  5לא יעלה על יחס של כן ו 2019בספטמבר  30ליום  5.5ויחס של 
  

למלווה זכות להעמיד את ההלוואה לפירעון מיידי בהתקיים עילות הקבועות בהסכם, לרבות במקרה של שיוי שליטה 
  בחברה, וזכות לריבית פיגורים.

  רה באמות המידה הפיסיות.חלוקת דיבידד ופירעון הלוואות בעלים, תעשה רק בכפוף לעמידת החב
החברה התחייבה בהתחייבויות עיקריות וספות, ובכללו מגבלות מסוימות על העמדת הלוואות וערבויות, פקטוריג, 
שמירה על הגות מטבע, מגבלות על עסקאות עם צדדים קשורים ומגבלות על שיויי מבה ושליטה, והכל בתאים 

  שהוסכמו.
  
3. ואחרות סיותהפרה של אמות מידה פי  
  

חולקו מיות החברה כדיבידד בעין על ידי החברה לכסים ולבין בע"מ ("כסים ובין"), אשר עם  2019בחודש דצמבר 
קובט השליטה עם וכח  ,כתוצאה משיוי השליטה בחברה. השלמתה החברה הפכה להיות חברה ללא בעל שליטה

מלווים כלל ה, מוקית לוספיםמי המימון של החברה עם מלווים בהסכ cross default -הוראות המלווים מסוימים ו
של  הלוואות מבקים ומותי אשראי אחרים, בסכום כולל ,הזכות להעמיד לפירעון מיידי את ההלוואות. לפיכךשבידון 
במסגרת  2019בדצמבר  31מוצגות ליום  ,אלפי ש''ח 97,899אלפי ש''ח, שהחלות השוטפת בגין מסתכמת בסך  295,401

  שוטפות. ההתחייבות ה
  

בובמבר  21, ביום 2018לרבעון השלישי לשת  EBITDA - בגין אי עמידת החברה באמת המידה הפיסית של יחס חוב ל
 6.75קיבלה החברה כתב ויתור מהמלווים, במסגרתו עודכה אמת המידה הפיסית כאמור, כך שתעמוד על  2018

- לכון  כקוב בהסכם. 5.5ההתיה הפיסית המעודכת) במקום  - (להלן  2019במרס  31 - ו 2018בספטמבר  30למועדים 
בתוקף רק עד  הויתור היובהתיה הפיסית המעודכת, אולם לאור העובדה כי כתב ה עמדה הקבוצה 2018בדצמבר  31

אלפי ש"ח (מתוכו סך של  315,759 -כ 2018בדצמבר  31, סווגו הלוואות שיתרתן ליום 2019במרס   - 31ערכה בהבחיה ש
   אלפי ש"ח יועד לפירעון בזמן הארוך) במסגרת ההתחייבויות השוטפות. 243,213 - כ
  

המתייחסות ליחסים הפיסיים, אולם איה עומדת  באמות המידה הפיסיותהקבוצה עומדת  2019בדצמבר  31ליום 
  ים לאחר תאריך המאזן., אירוע33ראה גם באור  .באמות המידה הוגעות לקובט השליטה
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  הטבות לעובדים -  19באור 
  

  :לעובדים ההטבות הרכב
 בדצמבר 31 ליום 

 2018 2019  "חש באלפי
  

   :שוטפות התחייבויות במסגרת מוצג
 5,703  5,193   קצר לטווח עובדים הטבות  

     
     :לעובדים הטבות -  שוטפות שאין תיוהתחייבו במסגרת מוצג

 15,062  6,538 מוגדרת הטבה תכית בגין שהוכרו תחייבויותה  
     

       :כסים בגין הטבות לעובדים - מוצג במסגרת כסים שאים שוטפים 
 9,551  -     מוגדרת הטבה תכית  

   
  
  
   מוגדרת הטבהתכית - העסקה סיום לאחר הטבה תכיות  .א
  
  העסקה סיום לאחר הטבות כוללות לעובדים הטבות  )1( 

  
באשר להטבות לעובדים לאחר סיום העסקה, לקבוצה תכיות הטבה מוגדרות בגין היא מפקידה סכומים 

בהתאם לכך,  .2019בספטמבר  18עד ליום ר מופקים על ידי צד שהוגדר כקשור שא ,בקופות מרכזיות לפיצויים
יזוז מההתחייבות לזמן ארוך בגין , ולפיכך לא הוצגו בקעד ליום זה כסים אלו לא עו להגדרת כסי תכית

הגדרת כסי תכית, ולכן מוצגים בקיזוז עוים לאלו  כסים, 2019בספטמבר  18החל מיום הטבות לעובדים. 
תכיות ההטבה המוגדרות מזכות את העובדים הזכאים להטבה בסיום העסקה בתשלום . כאמור מההתחייבות

  שיים.חד פעמי המבוסס על הסכם קיבוצי או חוזים אי
  

 בגין הטבות לעובדים התועה  )2(
    

 
   תכית בגיןלזמן ארוך  מחויבות  
  מוגדרתהטבה   

 2018 2019  "חש באלפי
 

 14,670  15,062ביואר  1ליום  יתרה
     

   :והפסדלרווחשזקפה/הכסההוצאה
 820  776שוטף שירות עלות
 356  430ריבית(הכסות)  עלויות

     
   :אחרכולל ברווח רהוכ

42  623  אחרים אקטואריים הפסדים
     

   תועות וספות
 )826( )3,240(הטבות ששולמו

    
 15,062  13,651בדצמבר  31ליום  יתרה

     
   )7,113(  שווי הוגן של כסי תכית –בקיזוז 

  
 6,538התחייבות טו שהוכרה בגין תכית הטבה מוגדרת
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  הטבות לעובדים (המשך) -  19ר באו
  

  (המשך) מוגדרת הטבהתכית - העסקה סיום לאחר הטבה תכיות  .א
  

  ויתוח רגישות אקטואריות החות  )3(
 

 ):משוקלל ממוצע(לפי  הדיווח למועד העיקריות האקטואריות ההחות
 

2019 2018 2017 

% % % 

 
  2.7  3.3 1.8בדצמבר 31 ביום ההיוון שיעור
 2.7  3.3 2.7עתידיות שכר עליות רשיעו

  7.0   7.0  7.0  שיעור עזיבה
 

 .מקובלים תמותה לוחות ועל שפורסמו סטטיסטיים תוים על מבוססות העתידי התמותה שיעור בדבר ההחות
 

 ללא ותרות ההחות שייתר בהחה, האקטואריות מההחות לאחת הדיווח בתאריך סביר באופן אפשריים שיויים
 :כדלקמן מוגדרת להטבה המחויבות על משפיעים, יויש

  
 2019 בדצמבר 31 ליום  "חש באלפי

  אחד באחוז קיטון  אחד באחוז גידול   

 
 )711( 782 עתידיות שכר ותיעל שיעור
 786  )702( היוון שיעור

 
 :הקבוצה של העתידיים המזומים תזרימי על התכית השפעת  )4(

  
  אלפי ש"ח. 4,477בתכית הטבה מוגדרת ממומת היו בסך  2020הצפויות בשת  הקבוצה להפקדות אומדן

 
 : 2018בדצמבר  31ליום ( שים 4.1) לסוף תקופת הדיווח היו משוקלל ממוצע(לפי  התוכית חיי לאורך הקבוצה אומדן

  שים). 4.6
  
  בפועל התשואה  )5(

  
  ).4.6% :2017בשת ו 2018: 1.4%ת (בש 6.2% היה 2019 בשת תכית כסי על בפועל התשואה

  
  תכית הפקדה מוגדרת - תכית הטבה לאחר סיום העסקה   ב.

  
תכית הפקדה מוגדרת בגין התחייבות החברה לתשלום רכיב התגמולים בקופות גמל וכן בגין חלק מעובדיה  לקבוצה

 .1963 - "ג התשכפיצויי פיטורין,  לחוק 14אשר חל לגביהם סעיף 
  

 בדצמבר 31 ביום מהשהסתיי לשה

 2017 2018 2019 "חש באלפי

 
 4,343  4,428  4,359 מוגדרת להפקדה תכית בגין כהוצאה שהוכר הסכום
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  ה לתלויותהפרש -  20באור 
  

    
 הפרשות 
 אלפי ש"ח 

 
  1,891     2018ביואר  1יתרה ליום 

  )     )1,891יצול הפרשה
  7,430    תוספת להפרשה

  7,430      2018בדצמבר  31ליום  יתרה
  )     )6,150יצול הפרשה

   1,696     תוספת להפרשה
  2,976      2019בדצמבר 31יתרה ליום 

  
  

במהלך העסקים השוטף מוגשות כגד חברות הקבוצה תביעות משפטיות. לדעת ההלות חברות הקבוצה, המתבססת, 
התביעות, כללו בדוחות הכספיים הפרשות אותות, במקום בו דרשו בין היתר, על חוות דעת משפטיות באשר לסיכוי 

  הפרשות לכיסוי החשיפה כתוצאה מתביעות כאמור.
  

  בגין הסכמי מכירת מקרקעין. הקבוצהיתרת ההפרשה היה בגין תשלום דמי הסכמה והיטלים אחרים בהם חבה 
  

שלום שהוגשו גד חברות הקבוצה בושאים שוים , בשל תביעות ודרישות ת2019בדצמבר  31לגבי סכום החשיפה ליום 
   .26ואשר ההסתברות להתממשותן איה צפויה, ראה באור 

  
  
  
  

  זכאים ויתרות זכות -  21באור 
  
   2019 2018  

 חש" אלפי חש" אלפי   
  

  -  17,295   חכירות) ,25(באור  התחייבות בגין חכירהשל חלות שוטפת 
 12,745  7,326  רדסיםפ
  16,698   14,384   ברות מוחזקותח

     1,693  1,061ציבות המים בגין היטל הפקה
  518  1,382   מוסדות

 85,529  98,157 זכאים והוצאות לשלם בגין קיית פרי
 6,864  6,173  עובדים

  101  101   הכסות מראש
 4,791  4,453  מוסדות בגין שכר
 3,150  3,364  מקדמות מקוי פרי

  *19,559  20,161   הוצאות לשלם
  4,360  1,219   ריבית לשלם

  11,877   8,632   ריגוזכאים בגין עסקאות פקט
 *15,339  16,087 זכאים ויתרות זכות אחרים

    
 200,427  182,592 

  
  סווג מחדש  *
  
  

וסף בדבר זכאים המהווים צדדים קשורים ובעלי ע יין. ,31יין, ראה באור למידעבדבר צדדים קשורים ובעלי ע  
  

  , בדבר מכשירים פיסיים.24לחשיפת הקבוצה לסיכוי מטבע וזילות בגין חלק מיתרות הזכאים, ראה באור 
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  ספקים -  22באור 
  
 בדצמבר 31ליום    
   2019 2018 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח   

 
 91,256  69,555    חובות פתוחים

  
  

  בדבר צדדים קשורים ובעלי עיין. 31דע וסף בדבר ספקים המהווים צדדים קשורים ובעלי עיין, ראה באור למי
  

  בדבר מכשירים פיסיים. 24לחשיפת הקבוצה לסיכוי מטבע וזילות בגין ספקים, ראה באור 
  
  
  

  יהול סיכוים פיסיים -  23באור 
  

  כללי  א.
  

  בעים משימוש במכשירים פיסיים:הקבוצה חשופה לסיכוים הבאים הו
  

  .סיכון אשראי  •
  .סיכון זילות  •
 .(הכולל סיכון מטבע, סיכון ריבית וסיכון מחיר אחר) סיכון שוק  •
 
אור זה יתן מידע בדבר החשיפה של הקבוצה לכל אחד מהסיכוים שלעיל, מטרות הקבוצה, מדייות ותהליכים לגבי בב

  כמותי וסף כלל לאורך כל דוחות כספיים מאוחדים אלה. מדידה ויהול של הסיכון. גילוי
  

  האחריות המקיפה לבסס את מסגרת יהול הסיכוים של הקבוצה ולפקח עליה מצויה בידי הדירקטוריון.
  

מדייות יהול הסיכוים של הקבוצה גובשה בכדי לזהות ולתח את הסיכוים העומדים בפי הקבוצה, לקבוע הגבלות 
וים ובקרות ולפקח על הסיכוים והעמידה בהגבלות. המדייות והשיטות ליהול הסיכוים סקרות באופן הולמות לסיכ

שוטף בכדי לשקף שיויים בתאי השוק ובפעילות הקבוצה. הקבוצה, באמצעות ההכשרה ותקי והלי היהול, פועלת 
  ם.לפיתוח סביבת בקרה יעילה בה כל העובדים מביים את תפקידם ומחויבות

  
ועדת הביקורת של הדירקטוריון מפקחת על מעקב הההלה אחר הציות למדייות יהול הסיכוים של הקבוצה והליה 
והיא בוחת את ההתאמה של מסגרת יהול הסיכוים ביחס לסיכוים העומדים בפי הקבוצה. בתהליך הפיקוח עזרת 

בבדיקות שוטפות ובבדיקות לפי דרישה של הבקרות ועדת הביקורת בביקורת הפימית. הביקורת הפימית עוסקת 
  וההלים ליהול הסיכוים, שתוצאותיהן מדווחות לועדת הביקורת.

  
  סיכון אשראי  ב.
  

  קוי פרי ואחריםלקוחות 
פיים של בסיס שי של כל חייב. למאפייים הדמוגרהחשיפה של הקבוצה לסיכוי אשראי מושפעת בעיקר מהאפיון האי

וצה, כולל הסיכון לאי יכולת פירעון בעף ובמדיה בה פועל הלקוח, יש השפעה מועטה על סיכון הלקוחות של הקב
מהכסות הקבוצה, ובעות מעסקאות מכירה מול לקוח יחיד. לא קיים ריכוז גיאוגרפי של סיכון  3% - האשראי. כ

  אשראי. 
  

בחן פרטית בדבר איכות האשראי שלו לפי ההלת החברה קבעה מדייות אשראי ליהול סיכוים לפיה כל חייב חדש 
שמוצעים לו תאי המשלוח והתשלום המקובלים בקבוצה. הבדיקה שעשית על ידי הקבוצה כוללת בקשה למכסת 

  אשראי מחברת בטוח.
  

לכל חייב קבעת מגבלת רכישות המשקפת את הסכום הפתוח המירבי שאיו דורש את אשור ההלת החברה. מגבלות 
ת על בסיס שבועי. לקוחות שאים עומדים באמות המידה של הקבוצה לגבי איכות האשראי יכולים להתקשר אלה בחו

  עם הקבוצה על בסיס תשלום מראש בלבד.
  

רובם המכריע של לקוחות הקבוצה סוחרים עמה יותר מארבע שים, ולעיתים דירות גרמו הפסדים בעטיים.
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  שך)יהול סיכוים פיסיים (המ -  23באור 
  

  סיכון אשראי (המשך)  ב.
  

במעקב אחר סיכון האשראי של הלקוחות, קובצו הלקוחות בהתאם לאפיון האשראי שלהם, כולל האם הם אדם פרטי 
וקיומם  ןאו ישות משפטית, סיטואים, קמעואים או לקוחות קצה, מיקום גיאוגרפי, עף פעילות, גיול החוב, זמי פירעו

וחות וחייבים אחרים מתייחסים בעיקר לקבוצת הלקוחות הסיטואיים של הקבוצה. של קשיים כספיים בעבר. לק
זה מתבצעות המכירות על בסיס דירוג לקוחות המדורגים כבעלי "סיכון גבוה" מסווגים לרשימה פרדת והחל ממועד 

  תשלום מראש.
  

  הקבוצה איה דורשת בד"כ בטחוות לגבי יתרות חובה של לקוחות וחייבים אחרים.
  

 .ואחריםקוי פרי הקבוצה מכירה בהפרשה לירידת ערך המשקפת את הערכתה לגבי הפסדים שהתרחשו מלקוחות 
  המרכיב העיקרי של הפרשה זו הוא הפסד ספציפי המתייחס לחשיפות משמעותיות ספציפיות.

  
ודשי החורף, היות והפעילות החקלאית ושיווק הפרי של הקבוצה מאופיית בעותיות, כך שמרביתה מתבצעת בח

  קיימים שיויים משמעותיים בסעיפי ההון החוזר בין הרבעוים.
  

  סיכון זילות  ג.
  

גישת הקבוצה ליהול סיכוי הזילות שלה היא להבטיח, ככל היתן, את מידת הזילות המספקת לעמידה 
  ם או פגיעה במויטין.בהתחייבויותיה במועד, בתאים רגילים ובתאי לחץ מבלי שיגרמו לה הפסדים בלתי רצויי

הקבוצה משתמשת בתמחיר מבוסס פעילות לצורך תמחור מוצריה ושירותיה, דבר המסייע לה לעקוב אחר דרישות 
  תזרים המזומים ולמקסם את תשואת המזומים מהשקעותיה.

ורף, היות והפעילות החקלאית ושיווק הפרי של הקבוצה מאופיית בעותיות, כך שמרביתה מתבצעת בחודשי הח
  קיימים שיויים משמעותיים בסעיפי ההון החוזר בין רבעוים.

הקבוצה מוודאת קיומן של רמות מספקות של מזומים על פי דרישה לתשלום הוצאות התפעול הצפויות, כולל הסכומים 
קים הדרושים לעמידה בהתחייבויות והתיות הפיסיות; ולשם כך סיכמה החברה מסגרות אשראי לא מובטחות עם ב

  וותי אשראי אחרים.
האמור איו מביא בחשבון את ההשפעה הפוטציאלית של תרחישים קיצויים שאין אפשרות סבירה לצפותם, כגון 

  אסוות טבע.
  
  סיכוי שוק  ד.
  

מטרת יהול סיכוי השוק היה להל ולפקח על החשיפה לסיכוי שוק במסגרת פרמטרים מקובלים, תוך כדי מיקסום 
   התשואה.

במהלך העסקים הרגיל קוה ומוכרת הקבוצה גזרים וכן לוקחת על עצמה התחייבויות פיסיות לצורך יהול סיכוי 
  שוק. העסקאות האמורות מתבצעות בהתאם לקווים המחים שקבעו על ידי דירקטוריון החברה.

  
  סיכון מטבע  ה.
  

יות והלוואות הים ממטבעות הפעילות המתאימים הקבוצה חשופה לסיכון מטבע בגין מכירות, קקובות במטבעות השו
של חברות הקבוצה, בעיקר הש"ח, אך גם הדולר של ארה"ב. המטבעות בהם קובות עיקר העסקאות הם הש"ח, האירו, 
דולר ארה"ב והלירה שטרליג. לצמצום חשיפתה של החברה לשויים בשערי המטבעות האמורים מול הש"ח, החברה 

  לות:וקטת במספר פעו
  תשלומים לספקים במטבעות היצוא.  )1
  טילת הלוואות במטבעות היצוא.  )2
שימוש בגזרים פיסיים שעיקרם קיבוע שער מיימלי של מטבע החוץ לש"ח כדי להגן מפי יסוף חד בשער   )3

  השקל מול מטבעות היצוא.
  

ים שוים להגה על שערי חליפין הקבוצה מגדרת מעת לעת חלק מחשיפותיה למטבע חוץ. הקבוצה משתמשת במכשיר
לצורך גידור סיכון המטבע שלה עם מועדי פרעון של פחות משה מתאריך הדיווח, העסקאות ה"ל הים עסקאות גידור 

  כלכלי בלבד.
  
  סיכון שערי ריבית  ו.
  

  הקבוצה חשופה לסיכון שערי ריבית בשל החזקה במכשירי חוב ושאי ריבית משתה.
  

לאית ושיווק הפרי של הקבוצה מאופיית בעותיות, כך שמרביתה מתבצעת בחודשי החורף, קיימים היות והפעילות החק
  שיויים משמעותיים בסעיפי ההון החוזר בין הרבעוים.
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  מכשירים פיסיים -  24באור 
  

  אשראי ןסיכו  א.
  
  חשיפה לסיכון אשראי  )1(

המרבית בהתעלם מערכם בספרים של בטוחות  הערך בספרים של הכסים הפיסיים מייצג את חשיפת האשראי
  או חיזוקי אשראי אחרים כלשהם. החשיפה המרבית לסיכון האשראי למועד הדיווח, היתה כדלקמן:

  
 בדצמבר 31ליום 
2019 2018 

 הערך בספרים באלפי ש"ח
 

 238,862  220,211    הלוואות לקוחות וחייבים
 79,914  142,821    מזומים ושווי מזומים

 4,657  3,728    מכשירים גזרים
    366,310  323,433 

  
החשיפה המרבית לסיכון אשראי בגין לקוחות, חייבים, הלוואות והשקעות אחרות למועד הדיווח לפי אזורים 

  גיאוגרפיים היתה כדלקמן:
  

 בדצמבר 31ליום 
2019 2018 

 הערך בספרים באלפי ש"ח
 

 192,011  204,528    מקומיים
 75,470  85,879    ארצות גוש האירו

 16,425  21,067    בריטיה
 6,686  8,515    מזרח אירופה 
 32,841  46,321    אזורים אחרים

    366,310  323,433 
  

החשיפה המרבית לסיכון אשראי בגין לקוחות, חייבים, הלוואות והשקעות אחרות למועד הדיווח לפי הצד הגדי 
  סקה היתה כדלקמן:לע
  

 בדצמבר 31ליום 
2019 2018 

 הערך בספרים באלפי ש"ח
 

 107,978  93,467    לקוחות בעיקר קוי פרי
  27,663   26,736    הלוואות בעיקר לחקלאים לזמן ארוך

 28,006  24,777    הלוואות לחקלאים לזמן קצר
  79,914   142,821    מזומים ושווי מזומים

      43,043   41,063דל"ןעסקאות בגין  ביםחיי
  3,732   4,346    הכסות לקבל

  11,926   12,574    פקדוות
 23,151   18,546    אחרים

    366,310  323,433 
  

  גיול חובות והפסדים מירידת ערך של לקוחות  )2(
  

 בדצמבר 31ליום 
2019 2018 

 הערך בספרים באלפי ש"ח
 

  53,296   28,489    אים בפיגור
  31,852   35,826    יום 0-30בפיגור של 
  19,897   23,260    יום 31-120בפיגור של 
  2,581   4,805    יום 121-365בפיגור של 

  352   1,087    פיגור של מעל שה
    93,467   107,978  
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  מכשירים פיסיים (המשך) -  24באור 
  
  סיכון זילות  ב.
  

ון החוזיים של התחייבויות פיסיות, בסכומים בלתי מהווים וזאת בהתבסס על השערים העתידיים להלן מועדי הפירע
  החוזיים למועד זה כולל אומדן תשלומי ריבית. גילוי זה איו כולל סכומים אשר לגביהם קיימים הסכמי קיזוז.

  
  
  2019בדצמבר  31ליום   
  3-13  1-2  עד  תזרים הערך  
  שים  שים  שה  מזומים בספרים  

    חוזיביתיר  
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"חאלפי ש"ח%  
 

           התחייבות פיסיות שאין גזרים
    93,943  93,94393,943 2.25%  הלוואות לזמן קצר מבקים

 472  217  168,822  159,429169,511 6.45%-0.9%)2הלוואות מבקים (
 8,044  893  159,425  145,029168,362 5.3%-3.3%)2(הלוואה מאחרים 

 64,367  13,516   17,295   116,343 116,343 6.3%-1.7%  התחייבות בגין חכירה לזמן ארוך
   194,103  194,103194,103  זכאים ויתרות זכות

   69,555  69,55569,555  ספקים וותי שירותים
   2,550  2,5502,550  )1( ערבויות פיסיות

      
       מכשירים-התחייבויות פיסיות

        גזרים
        שערי חליפין:* חוזי אקדמה אחרים על

   583   583 583    תשלומים  
       

 72,883 14,626  706,276 781,535814,950   סך הכל
  
  
  2018בדצמבר  31ליום   
  3-13  1-2  עד  תזרים הערך  
  שים  שים  שה  מזומים בספרים  

    חוזיביתיר  
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"חאלפי ש"ח%  
 

           התחייבות פיסיות שאין גזרים
   55,900  55,900 55,900   2.25%  הלוואות לזמן קצר מבקים

 70,273  44,780  50,857  165,910 154,684   6.45%-0.9%)2הלוואות מבקים לזמן ארוך(
 136,010  53,763  60,173  249,946 213,664   5.3%-3.3%)2הלוואה לזמן ארוך מאחרים (

   181,462  181,462 181,462   זכאים ויתרות זכות
   91,256  91,256 91,256   ספקים וותי שירותים

   2,359  2,359 2,359   )1( ערבויות פיסיות
      

       מכשירים-התחייבויות פיסיות
        גזרים

        שערי חליפין:* חוזי אקדמה אחרים על
    1,020   1,020   1,020     תשלומים  

        
 206,283  98,543   443,027  747,853 700,345     סך הכל

  
  
וץ החשוף לשיויים בשערי חליפין. מבצעת עסקאות הגה כלכלית על חלק ממחזור פעילותה במטבע חהקבוצה   *

  מגיה על תמורות היצוא באירו, בליש"ט, בדולר. עסקאות ההגה פרסות בעיקרן עד תום עות היצוא. הקבוצה
  
שעשויים להידרש בגין הערבות הפיסית שיתה. יחד עם המקסימליים  ביתוח הזילות לעיל הוצגו הסכומים  )1(

לא צפוי  צופה לשלם סכומים אלה, שכן אין צפי לכשל בפירעון על ידי החייב.זאת, יובהר כי הקבוצה איה 
שתזרימי המזומים הכלולים ביתוח מועדי הפירעון עשויים להתרחש מוקדם יותר באופן משמעותי או 

  בסכומים שוים באופן משמעותי.
  
לאור הפרה של קובט שליטה  ,פותאלפי ש"ח בהתחייבויות שוט 390,326 - הוצג סך של כבדוח על המצב הכספי   )2(

בהיתן יכולת פרעון של עד שה, הוצגו ההלוואות בטבלה לעיל לפי מועדי  . בהתאם לכך,)3.ג.18ראה באור (
 לאחר תאריך המאזן חתמה הקבוצה עם המלווים על הסכם תוך תיקון. הדרישה של המלווים לפרעון מיידי

  , אירועים לאחר תאריך המאזן.33ה גם באור . ראלוחות הסילוקין המקוריים של ההלוואות
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  מכשירים פיסיים (המשך) -  24באור 
  

  סיכוי מדד ומטבע חוץ  ג.
  

 החשיפה לסיכון מדד ומטבע חוץ  )1(
  חשיפת הקבוצה לסיכון מדד ומטבע חוץ, היה כדלקמן:

 
  2019בדצמבר  31ליום     

    מטבע חוץ  שקל חדש    

            צמוד למדד      

            המחירים      

  סה"כ  מטבעות אחרים  שטרליג  אירו  דולר   לצרכן  לא צמוד    

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"חאלפי ש"חאלפי ש"חאלפי ש"חאלפי ש"ח    
 

             כסים שוטפים:
  142,821  7,815  18,854 66,398 27,770 - 21,984    מזומים ושווי מזומים

  93,467  2,822  2,186 22,211 12,979 - 53,269    קוחותל
  100,008  -   27 296 2,193 - 97,492    חייבים אחרים

       - - 3,278 -  -   -  3,278גזריםמכשירים 
                  

              :שוטפיםשאיםכסים
  26,736  -   -  424 - 650 25,662    לזמן ארוך הלוואות

      108,05574,910 36,678 663 68   -  220,374כסי זכות שימוש
  4,321  -   58 413 - 3,850-     חכירות משה

                  
              תחייבויות שוטפות:ה
  )390,326(  -   -  )375( - )19,352( )370,599(    וותי אשראי אחרים שראי מתאגידים בקאייםא
  )69,555(  -   )1,044( )9,980( )7,162( - )51,369(    שראי ספקיםא

  )194,103(  -   )147( )2,704( - - )191,252(    זכאים אחרים
  )583(  -   -  - )583( - -      מכשירים גזרים

  )17,295(  -   -  )858( )3,549( - )12,888(    חלות שוטפת של התחייבות בגין חכירה
                  

              התחייבויות שאין שוטפות
  )99,048(  -   -  )280( )31,373( - )67,395(    התחייבות בגין חכירה

  )8,075(  -   -   )679(  -   -   )7,396(    אחריםהתחייבויות לתאגידים בקאיים ו
                  

    )394,437(  60,058  40,231  75,529  20,002  10,637  )187,980(  
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  מכשירים פיסיים (המשך) -  24באור  
  
  

  סיכוי מדד ומטבע חוץ (המשך)  ג.
  

  החשיפה לסיכון מדד ומטבע חוץ (המשך)  )1(
  2018בדצמבר  31ליום     

    מטבע חוץ  שקל חדש    

            צמוד למדד      

            המחירים      

  סה"כ  מטבעות אחרים  שטרליג  אירו  דולר   לצרכן  לא צמוד    

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"חאלפי ש"חאלפי ש"חאלפי ש"חאלפי ש"ח    
 

             כסים שוטפים:
  79,914   93   5,634   52,996   11,202   -   9,989     מזומים ושווי מזומים

  107,978   8,367   11,201   34,920   24,062   -   29,428     תקוחול
  103,221   -   439   13,579   356   -   88,847     חייבים אחרים

       -   -   4,657   -   -   -   4,657גזריםמכשירים 
                  

                 :שוטפיםשאיםכסים
  27,663   -   -   253   -   833   26,577     לזמן ארוך הלוואות

                  
                 תחייבויות שוטפות:ה
  )395,787(  -   -   )63,238(  -   )22,569(  )309,980(    וותי אשראי אחרים שראי מתאגידים בקאייםא
  )91,256(  -   )1,845(  )14,291(  )13,036(  -   )62,084(    שראי ספקיםא

  )181,462(  )1,724(  )453(  )8,754(  )2,012(  -   )168,519(    זכאים אחרים
  )1,020(  -   -   -   )1,020(  -   -      כשירים גזריםמ

                  
                 התחייבויות שאין שוטפות

  )28,461(  -   -   )1,169(  -   )19,294(  )7,998(    התחייבויות לתאגידים בקאיים ואחרים
                  

    )393,740(  )41,030(   24,209   14,296   14,976   6,736  )374,553(  
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  מכשירים פיסיים (המשך) -  24באור 
  

  סיכוי מדד ומטבע חוץ (המשך)  ג.
  

  חשיפת הקבוצה לסיכון למטבע חוץ בגין מכשירים פיסיים גזרים היה כדלקמן:
  

  
  לחברה עסקאות אופציה להגה על שערי מטבע לפי הפירוט הבא:

  
 31ושווים ההוגן ליום  2020 סמועדי הפקיעה של עסקאות אלה במראלפי יורו מול הש"ח.  11,500  .1

  אלפי ש"ח. 69היו כס בסך  2019בדצמבר 
  

 31ושווים ההוגן ליום  2020 ויוי סאלפי ליש"ט מול הש"ח. מועדי הפקיעה של עסקאות אלה במר 7,500  .2
  אלפי ש"ח. 34היו התחייבות בסך  2019בדצמבר 

  
ושווים  2020 וביוי מרסיואר, לה באלפי דולר ארה"ב מול ש"ח. מועד הפקיעה של עסקאות א 16,800  .3

  אלפי ש"ח. 284בסך  כסהיו  2019בדצמבר  31ההוגן ליום 
  
 31ושווים ההוגן ליום  2020 מרסאלפי דולר מול דולר קדי. מועדי הפקיעה של עסקאות אלה ב 3,500  .4

  אלפי ש"ח. 1היו כס בסך  2019בדצמבר 
  
 31ושווים ההוגן ליום  2020 מרסהפקיעה של עסקאות אלה ב . מועדייין יפימול  דולראלפי  2,000  .5

  אלפי ש"ח. 34היו כס בסך  2019בדצמבר 
  
 31ושווים ההוגן ליום  2020 מרסאלפי דולר מול כתר ורבגי. מועדי הפקיעה של עסקאות אלה ב 3,000  .6

  אלפי ש"ח. 6היו כס בסך  2019בדצמבר 
  

  כן ושערי החליפין המשמעותיים:להלן תוים בדבר מדדי המחירים לצר
  

  בדצמבר 31 - ליום ה  בדצמבר 31לשה שהסתיימה ביום   

  2019  2018  2017  2019  2018  2017  

  שער הספוט במועד הדיווח  השיוי %  

 
 3.467 3.748 3.456 )9.8(8.1)7.8(  דולר ארה"ב 1
 4.6819 4.7934 4.5597 )0.9(2.4)4.9(  לירה שטרליג 1
 4.1526 4.2916 3.8782 2.7 3.3)9.6(  אירו 1

 113.05 113.95 114.63  0.4   0.8 0.6  מדד המחירים לצרכן בקודות
  

  יתוח רגישות  )2(
מגדילה  הבדצמבר ועליה במדד המחירים לצרכן, היית 31התחזקות הש"ח כגד המטבעות הבאים לתאריך 

הלן (לאחר מס). יתוח זה עשה בהחה שכל שאר (מקטיה) את ההון ואת הרווח או ההפסד בסכומים המוצגים ל
  עשה בהתאם לאותו בסיס. 2018קבועים. היתוח לגבי שת  והמשתים, ובמיוחד שערי הריבית, שאר

  
 2019בדצמבר  31ליום 
  רווח (הפסד)  הון

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח
 

    )720(  )720(     5%- ב עליה במדד המחירים לצרכן
          חליפין של:עליה בשער ה
    1,481  1,481     5% - דולר ארה"ב ב
    765  765    5% - לירה שטרליג ב

    2,910  2,910     5% - אירו ב
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  מכשירים פיסיים (המשך) -  24באור 
  

  סיכוי מדד ומטבע חוץ (המשך)  ג.
  

  יתוח רגישות (המשך)  )2(
  

 2018בדצמבר  31ליום 
  רווח (הפסד)  הון

 אלפי ש"ח ש"חאלפי 
 

  )1,580(  )1,580(     5%- ב עליה במדד המחירים לצרכן
        עליה בשער החליפין של:

  932   932      5% - דולר ארה"ב ב
  577   577     5% - לירה שטרליג ב

  550   550      5% - אירו ב
  

בשיעור דומה  להיחלשות הש"ח בשיעורים דומים כגד המטבעות האמורים ולירידה במדד המחירים לצרכן
השפעה זהה, אם כי בכיוון הפוך, ובאותם סכומים, בהחה שכל שאר המשתים  הבדצמבר היית 31לתאריך 

 שארו קבועים.
  

 סיכון שיעורי ריבית  ד.
  

  סוג ריבית  )1(
  

  להלן פירוט בדבר סוג הריבית של המכשירים הפיסיים ושאי הריבית של הקבוצה:
  
 בדצמבר 31ליום    
   2019 2018 
  הערך בספרים  הערך בספרים   

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח   

 
          מכשירים בריבית קבועה

      4,200   4,188כסים פיסיים 
  )368,349(  )420,801(    התחייבויות פיסיות 

    )416,601(  )364,161(  
         

         מכשירים בריבית משתה
      76,776   84,833כסים פיסיים

  )67,777(  )102,575(    התחייבויות פיסיות
    )25,799(   17,056  

  
  יתוח רגישות השווי ההוגן לגבי מכשירים בריבית קבועה  )2(

  
כסים והתחייבויות בריבית קבועה של הקבוצה אים מדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד, לכן, לשיוי בשעורי 

  עה על הרווח או ההפסד.הריבית לתאריך הדיווח, לא צפויה כל השפ
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  מכשירים פיסיים (המשך) -  24באור 
 

 סיכון שיעורי ריבית (המשך)  ד.
  
  יתוח רגישות תזרים מזומים לגבי מכשירים בשיעורי ריבית משתים  )3(

  
ואת הרווח או ההפסד  ההוןבשיעורי הריבית בתום תקופת הדיווח, היה מגדיל או מקטין את  10%שיוי של 
המוצגים להלן לאחר המס. יתוח זה עשה בהחה שיתר המשתים, ובמיוחד שערי מטבע חוץ ומדד  בסכומים

  עשה בהתאם לאותו בסיס. 2018קבועים. היתוח לגבי שת  והמחירים לצרכן, שאר
  

  2019בדצמבר  31ליום 
  הון   רווח או (הפסד)
  קיטון בריבית  גידול בריבית  קיטון בריבית  גידול בריבית
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"חאלפי ש"ח

 
  31 )31( 31 )31(  מכשירים בריבית משתה

  
  

  2018בדצמבר  31ליום 
  הון   רווח או (הפסד)
  קיטון בריבית  גידול בריבית  קיטון בריבית  גידול בריבית
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"חאלפי ש"ח

 
  )39(  39   )39(  39   מכשירים בריבית משתה

  
  שווי הוגן  ה.
  
  מכשירים פיסיים שמדדים בשווי הוגן לצרכי גילוי בלבד  )1(

הערך בספרים של כסים והתחייבויות פיסיים מסוימים לרבות מזומים ושווי מזומים, לקוחות, חייבים 
קצר,  אחרים לזמן קצר, הלוואות שיתו לזמן ארוך, משיכת יתר מתאגידים בקאיים, הלוואות ואשראי לזמן

  ספקים, זכאים אחרים, תואם או קרוב לשווי ההוגן שלהם.
  

השווי ההוגן של יתר הכסים וההתחייבויות הפיסיים והערכים בספרים המוצגים בדוח על המצב הכספי, הים 
  כדלקמן:

  
בדצמבר 31ליום 
2019  2018  

 שווי הוגן ערך בספרים שווי הוגןערך בספרים
  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח

 
       התחייבויות שאין שוטפות:

        הלוואות מתאגידים בקאיים 
  )148,468(  )154,684()160,125( )159,428(  (כולל חלויות שוטפות) 

  )205,660(  )213,664( )145,336( )145,030(  הלוואות מותי אשראי אחרים
        

  )304,458( )305,461( )368,348(  )354,128(  
  
  
  

  2019בדצמבר  31ליום   
    שווי   
  ששימשו תוים    הוגן   הערך  

 ההוגן השווי בקביעת  ההוגן השווי לקביעת הערכה טכיקות3 רמהבספרים באלפי ש"ח  
 

הלוואות מתאגידים בקאיים 
 ומותי אשראי אחרים

ערך קוב של ההלוואות וריבית )305,461()304,458(
  .2019בדצמבר  31-שצברה ליום ה

  

-  

  
  2018בדצמבר  31ליום   
    שווי   
  ששימשו תוים    הוגן   הערך  

 ההוגן השווי בקביעת  ההוגן השווי לקביעת הערכה טכיקות3 רמהבספרים באלפי ש"ח  
 

הלוואות מתאגידים בקאיים 
 ומותי אשראי אחרים

השווי ההוגן אמד תוך שימוש )354,128()368,348(
ת היוון תזרימי מזומים בטכיק

עתידיים בגין מרכיב הקרן 
והריבית, המהווים לפי שיעור 

  ריבית שוק למועד המדידה.
  

  היוון של שיעור
 3.4%-5%  

  

  
.בדבר הפרה של אמות מידה פיסיות 3.ג.18ראה ביאור 
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  מכשירים פיסיים (המשך) -  24באור 
  

  שווי הוגן (המשך)  ה.
  

  של מכשירים פיסיים המדדים בשווי הוגןהיררכיית שווי הוגן   )2(
  

הטבלה להלן מציגה את המכשירים הפיסיים המדדים בשווי הוגן על בסיס עיתי, תוך שימוש בשיטת הערכה 
  בדבר בסיסי עריכת הדוחות הכספיים). 2בהתאם לרמת השווי ההוגן (להגדרת הרמות בהיררכיה ראה באור 

  
  
  מברבדצ 31ליום   בדצמבר 31ליום    

   2019  2018  

  2רמה   2רמה    

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח   

 
       כסים פיסיים מוחזקים למסחר:

        גזרים שאים משמשים לגידור:
  4,657   3,278    אופציות

    3,278   4,657  
         התחייבויות פיסיות

          גזרים שאים משמשים לגידור:
  )1,020(  )583(    אופציות

    )583(  )1,020(  
        

  3,637  2,695    סה"כ
  
  

תוים אשר אים מחירים מצוטטים הכלולים ברמה  ,2עשתה על פי רמה  מדידת השווי ההוגן של פריטים אלו
(גזרים  צפים עבור הכס או ההתחייבות האמדים, בין במישרין (מחירים) ובין בעקיפין הראשוה, אולם הים

  ., בדבר הבסיס לקביעת השווי ההוגןב'4באור גם . ראה מהמחירים)
  

  
  חכירות -  25באור 

  
  היא החוכרת הקבוצהחכירות בהן   .א

  
. במסגרת הסכמי החכירה, הקבוצה חוכרת את חכירות, IFRS 16הקבוצה יישמה את תקן  2019ביואר  1החל מיום 

  הפריטים הבאים:
  ם בתי אריזה, בתי קירור ומשרדים בארץ ובחו"ל. הקבוצה חוכרת מבים לצורך פעילות חקלאית, בה -  מבים  .א
דום  11,676דום מתוכם  11,872מטעים בשטח כולל של  הקבוצה חוכרת -  מקרקעין מרשות מקרקעי ישראל  .ב

דום הים  9,852מתוך ההסכמים,  .להלן) 5(ראה באור  דום בבעלות פרטית 196 - וחכורים מרשות מקרקעי ישראל 
-ו שים 49עם זכות להארכה לתקופה וספת של  2002 -  2021שה המסתיימות בשים  49הסכמים לתקופות של ב

 , ללא זכות להארכת תקופת החכירה.2009 -  2056שים המסתיימות בשים  49הסכמים לתקופות של הים  1,734
ב שתי מטעי אחזקה הם מטעי לקוחות המסרים במלואם לרשות חברה מאוחדת במסגרת הסכם ר -  מטעי אחזקה  .ג

בין הצדדים. בתמורה לפדיון הפרי מכסה החברה המאוחדת את ההוצאות התפעוליות של המטעים האמורים. כמו 
  משולמת תוספת מוסכמת ללקוח. -כן במידה וההסכם קובע זאת 

פי צרכיה - כמות הרכבים עלהקבוצה חוכרת כלי רכב ממספר חברות ליסיג שוות ומעת לעת משה את  -  רכבים  .ד
  .למעט במקרים של ליקויים יג אין יכולת החלפה,לחברות הליסו כלי הרכב החכורים מזוהים .םהשוטפי

  שים. 5מלגזות מחברת אמקול לצורך שימוש בעבודה החקלאית לתקופה של עד  50- הקבוצה חוכרת כ -  מלגזות  .ה
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  חכירות -  25באור 
  

  (המשך) היא החוכרת הקבוצהחכירות בהן   .א
  

 רמ"י)(להלן:  ישראל ות מקרקעימקרקעין מרש .1
  

  השבת והפקעת קרקעות  .א
  
בגין קרקע שהושבה באזור קדימה, פתה הקבוצה לקבלת פיצוי במסלול של שומה פרטית אשר קבע  .1

אלפי ש''ח לדום בממוצע. הקבוצה הגישה השגה ראשוה בהליך המקובל ברשות ובמהלך  67לסכום של 
אלף אלפי ש''ח לדום  107- לתי בהשגה המגיעה לסכום של כתקופת הדוח התקבלה הכרעת השמאי הממש

מיליוי ש"ח  3.5 - מיליון ש''ח שזקפה בתקופת הדוח כרווח הון (כ 4.6בממוצע ובסך הכל לתוספת בסך של 
  לאחר מס) במסגרת סעיף ההכסות האחרות.

  
 אשר הוכר ,יוי ש''חמיל 0.7- דום באזור קדימה בתמורה לסך של כ 12בתקופת הדוח חתם הסכם להשבת  .2

 מיליוי ש''ח לאחר מס) במסגרת סעיף הכסות אחרות. 0.5- בתקופת הדוח כרווח הון (כ
  

דום באזור לוד  425השבת בקשר עם רשות מקרקעי ישראל התקבל הסכם חתום מ 2019בספטמבר  3ביום  .3
בהתאם להחלטה  .2019רמ"י) במהלך חודש יוי  - הקרקע הושבה לרשות מקרקעי ישראל (להלן  יר צבי.

החלטת רמ"י) השבה של מקרקעין אגב שיוי יעוד  -(להלן  רשות מקרקעי ישראלשל מועצת  1470- ו 1469
אלפי ש''ח (צמוד למועד הדוח) לדום ומתן זכות למשיב הקרקע לרכישה  56 - כרוכה בפיצוי כספי של כ

של המקרקעין המושבים. כון למועד מהשווי היחסי  20%בפטור ממכרז ובתשלום מלא על מגרשים ששווים 
הדוח, סכום הפיצוי והתמריץ שתקבל הקבוצה בגין השבת המקרקעין איו ידוע, כיוון שהחברה בחרה 
לקבלם במסלול של שומה פרטית. עם זאת, בהתאם לפיצוי שקבע בהחלטת רמ"י, כאמור לעיל, הכירה 

 2019 בדצמבר 8ביום  מיליון ש''ח לאחר מס). 15.7(מיליון ש''ח  20.4הקבוצה בתקופת הדוח ברווח הון בסך 
 הקבוצהרוב לסכום שקבע בהחלטת רמ"י. ישומה מטעם רמ"י, לפיה סכום הפיצוי מגיע בק הקבוצהקיבלה 

  הגישה השגה ראשוה בהתאם להליך המקובל
 

המקומית התקבל פסק דין מבית המשפט המחוזי בוגע לתביעת החברה את הוועדה  2019בסוף חודש יולי  .4
דום לצורך סלילת כביש כיסה צפוי לאיירפורט  55-לתכון וביה חבל מודיעין בוגע להפקעת שטח של כ

. בפסק הדין, קיבלה השופטת את חוות דעת השמאי המומחה מטעם ביהמ"ש והקבוצה 2012סיטי בשת 
ולפי מס) בדומה לדרישתה מיליון ש''ח (לאחר הצמדה וריבית  4.33פיצוי על סך  2019קיבלה במהלך שת 

הראשוית. לאחר קבלת הפיצוי בפועל, התבעת ערערה על פסק הדין בבית המשפט העליון, אולם על פי 
 הערכת היועצים המשפטיים של הקבוצה, סיכויי הערעור להתקבל מוכים.

 
  קרקע עתידיתהשבת   .ב

  
ת היקף לדיור שהוגשה לותמ"ל מכח תכית רחב ,קיבלה הקבוצה הודעה מרמ"י 2019מהלך חודש דצמבר ב

תיה. ככל שייחתם - דום באזור לב השרון 72 - והסכם השבה לחתימה, בדבר השבת קרקע בשטח כולל של כ
ות החלטלקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל (בעבר  8.18על פי סימן ב' לפרק משה  ,הסכם מחייב עם רמ"י

אלפי ש''ח  56 - בסך של כ(צמוד מדד) עוד כרוכה בפיצוי כספי , השבה של המקרקעין אגב שיוי יי)1470 - ו 1469
מהשווי  20%ם ילכל דום, מתן זכות למשיב הקרקע לרכישה בפטור ממכרז (ובתשלום מלא) של מגרשים ששוו

 מהפיצוי 20%היחסי של המקרקעין המושבים וכן רשאי רמ"י, במקרים מיוחדים, להעיק פיצוי וסף בגובה 
בשלב זה אין בידי  ,עם זאתל. לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישרא 8.18מן ג' לפרק משה הבסיסי על פי סי

 להעריך האם ומתי ייחתם הסכם מחייב עם רמ"י.  הקבוצה
  

  חידוש חוזי החכירה  .ג
  

, בהתאם לה בתקופת הארכה הוספת תהיה רמ"י רשאית 2014בעקבות החלטת בית המשפט העליון מחודש יוי 
כירה תוך הוספת תאים להסכם החכירה, ובפרט לעגן את זכותה להביא לסיום מוקדם את לחדש את חוזי הח

תקופת החכירה (תמורת פיצוי חקלאי) במקרה של שיוי ייעוד המקרקעין (הגם שבהסכמי החכירה המקוריים 
פת אין סעיף כאמור), לאחר משא ומתן שיהלה הקבוצה עם רמ"י לחידוש כל הסכמי החכירה שהסתיימה תקו

החכירה הראשוה שלהם, סוכם על וסח הסכם לחתימה. דירקטוריון החברה אישר את הוסח והסמיך את 
פועלת לחידוש ההסכמים מול מספר הקבוצה ההלת החברה לחתום על הסכמי חכירה בכל שטחי החברה. 

  מרחבים ברשות מקרקעי ישראל.
 

אשר לגביהם תקופת החכירה הראשוה הסתיימה  דום באזור צומת אל על 706 - בוסף, לקבוצה שטחים של כ
ולא קיימת לקבוצה זכות להארכת ההסכם. הקבוצה פתה לרמ"י בבקשה לחתום על הסכמי חכירה  2009בשת 

חדשים בתאים המקובלים כיום. כון למועד הדוח, הושא מצא בהליכי אישור מתקדמים ברמ"י, אולם 
  חכירה שתיים לרמ"י בכל שה.  הקבוצה ממשיכה לעבד השטחים ולשלם דמי
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  חכירות -  25באור 

  
  (המשך) היא החוכרת הקבוצהחכירות בהן   .א

  
 כסי זכות שימוש .2

 
  סך הכל  *אחר  מקרקעין מרמ"י  מבים  אחזקהמטעי   

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש''ח  

           עלות
            יישום לראשוה של 

IFRS16 135,208   7,993   18,533   56,247   52,435  1.1.19- ב  
              - העברה מרכוש קבוע 

  105,735   -   105,735   -   -   )5(באור  1.1.19- במטעים  
  11,350   -   11,350   -   -   תוספות במהלך התקופה
  )5,891(   -   )5,891(   -   -   גריעות במהלך התקופה

  )24,340(   )1,814(   )4,798(   )11,871(  )5,857(  פחת בגין כסי זכות שימוש
  1,116   -   1,116     -   גריעות פחת במהלך התקופה

  1,518   )500(   )951(   243   2,726   אחר
            

  224,696   5,679   125,094   44,619   49,304  2019בדצמבר  31יתרה ליום 
  
  .יג לעובדיםבגין החכרת משה של רכבי ליס מוצג במסגרת סעיף חייבים לזמן ארוך 4,322סכום של *  
  
  

 התחייבות בגין חכירה .3
     

 17,295    עד שה
  33,079    בין שה לחמש שים

 65,969    שים 5מעל 
 

 116,343  סך הכל 
  

  חלויות שוטפות של התחייבות חכירה 
 התחייבויות לזמן ארוך בגין חכירה

  17,295  
  99,048 

 
 מידע וסף בגין חכירות .4

  
  ברווח והפסדסכומים שהוכרו 

  24,340    הוצאות פחת
 763   בגין כסי זכות שימוש מימוןהכסות 
  )3,354(    בגין התחייבות חכירה מימוןהוצאות 

  )3,702(    החכרת משההוצאות שכר בגין 
 

 6,595  סך הכל 
  

  בדוח תזרים המזומיםסכומים שהוכרו 
 24,340    פחת בגין כסי זכות שימוש

  )11,426(    ששולמו מראש חכירה מיהשקעה בד
  )29,998(    פרעון קרן בגין חכירה

 3,702     שיוי ביתרות חובה לזמן ארוך 
 )5,518(     ריבית ששולמה

 
 )18,900(  סך הכל 
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  חכירות -  25באור 

  
  (המשך) היא החוכרת הקבוצהחכירות בהן   .א

  
 חכירה מימוית .5

  
  רכבים בחכירת משה

 4,830    1.1.19- ב IFRS16אשוה של יישום לר
  )3,586(    הוצאות שכר

  2,666     תוספות במהלך התקופה
 )84(      גריעות במהלך התקופה

   495     הכסות מימון
 

 4,321 2019בדצמבר 31יתרה ליום 
  
 
  

  מחכירהיא ה הקבוצהחכירות בהן   .ב
  

 31מ"ר (כון ליום  44,500- ת/בחכירת הקבוצה בשטח כולל של כם בתי אריזה בבעלויהכסים המיבים של הקבוצה ה
) משמשים את פעילות הקבוצה, למעט בית האריזה בצריפין המושכר לצדדים 90%), אשר ברובם (2019בדצמבר 
וכון למועד הדוח, שיעור התפוסה בבית האריזה בצריפין,  2019 סמר. החל מחודש מ"ר 4,200- בשטח של כ שלישיים
  ת.. חכירות אלו מהוות חכירה תפעוליבלבד מכלל השטח היתן להשכרה 20% - לצד שלישי הה בתפוסה של כלהשכרה 

  
הקבוצה משכירה שטחים שוים בהיקפים לא מהותיים לשימושים שוים, לרבות מספר אתרים להעמדת בוסף, 

  מתקים ואטות סלולריות.
  

אלפי ש''ח). ראה גם  6,539: 2018אלפי ש''ח ( 4,469- ך של כסך ההכסות מהחכרות הקבוצה בתקופת הדוח הין בס
  , מגזרי פעילות.30ביאור 
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  ערבויות, התקשרויות והתחייבויות תלויות  -  26באור 
  

ידי בקים, התחייבו החברה וחברות מאוחדות -להבטחת מסגרות אשראי שהוקצו לחברה ולחברות מאוחדות על  א.
  לשעבד כסיהן ללא הסכמתם המוקדמת של הבקים.שלא 

  
  אלפי ש"ח. 1,316לבקשת החברה וחברות מאוחדות יתו על ידי בקים ערבויות לצדדים שלישיים בסך כולל של   ב.
  
  אלפי ש"ח. 1,043חברות מאוחדות מסרו ערבויות לצדדים שלישיים בסך   ג.
  

עבוד שוטף וקבוע ראשון בדרגה ללא הגבלה בסכום, על כל  לקבלת אשראי בקאי לצורכי פעילות שוטפת רשם שי  .ד
התחייבות החברה הכלולה כלפי הבק עומדת על  הדוח,רכוש החברה הכלולה וכן על זכויות הבטוח בגיו. ליום 

  אלפי ש"ח). 8,844 -  2018בדצמבר  31ליום אלפי ש"ח ( 7,277סך 
  

ש"ח. לגבי רובו  מיליון 4.2 - כויות מקומיות בסך כולל של הוגשו דרישות לתשלום היטלים על ידי רשבת לחברה   ה.
בהתבסס על חוות  אשר הוקפאה לבקשת ציגי הרשות.המכריע של הסכום בכוות החברה להגיש עתירה מהלית 

  החברה לא רשמה הפרשה בספרים. ,דעתם של יועציה המשפטיים
  הקבוע. ככל שדרישות אלה תתגבשה לתשלומים יהווו היטלים אלה לרכוש

  
 - דרישה להגדלת ארוה וחיוב רטרואקטיבי על ידי רשות מקומית בסך כולל של כ 2018לחברה בת הוצאה בשת   ו.

מיליון ש"ח מתוך סך התביעה, יועצים המשפטיים של הקבוצה העריכו כי סיכויי  4.5 - בגין כמיליוי ש"ח.  5.6
מיליון ש"ח הותרים,  1.2 - ם הפרשה בספרים. בגין כ, ולפיכך לא וצרה בגי50% - התביעה להתקבל מוכים מ

יועציה המשפטיים של הקבוצה גרסו כי לא יתן להעריך את סיכויי התביעה, אולם מאחר וההלת החברה הבת 
בלבד מיוחס לשטחה, וכן כי התביעה תתקבל, החברה הבת הכירה בספריה בהפרשה על סך של  80% - סברה כי כ

  לתאריך הדוח, מתהל משא ומתן בין הצדדים בכדי להגיע לפשרה. אלפי ש"ח. כון 960 - כ
  
 826הוגשו תביעות בבית דין לעבודה ע"י עובדים לשעבר בחברה בת לתשלום סך  2017 - ו 2016במהלך השים   ז.

בהתאם להערכת יועציה המשפטיים, הקבוצה הכירה בהפרשה בגובה  אלפי ש"ח על רקע סיום יחסי עובד מעביד.
  .2019 - ו 2018יעה כאמור. לא חלו התפתחויות משפטיות מהותיות לעיין זה במהלך השים סך התב

  
הגישו המדיה ורשות מקרקעי ישראל (להלן: רמ"י) תביעה כגד הקבוצה וכן כגד חברת  2010ביוי  13בתאריך   ח.

דום. טעת  447של  ישרס חברה להשקעות בע"מ ומחזיקים וספים במקרקעין שחכרו באור יהודה בשטח כולל
התובעים היא להפרת חוזה החכירה במובים שוים בהתייחס הן לפרדס הצפוי והן לפרדס הדרומי. התיק בבית 
המשפט הוקפא לאור משא ומתן שמתהל בין התובעים לבין המחזיקים במקרקעין. בהקשר זה יצוין, כי לאחר 

שור להשבת המקרקעין הכללים בתביעה בשטח כולל משא ומתן ממושך בין הקבוצה וישרס לבין רמ"י בכל הק
באוקטובר  8. ביום 1046דום והממוקמים במתחם הפרדס הדרומי, לרמ"י, וזאת במסגרת תמ"ל  357 - של כ
חתם הסכם להשבת המקרקעין האמורים במתחם הפרדס הדרומי והמקרקעין הושבו זה מכבר לרמ"י.  2018

, רומי, ראה כי ביחס לשטח זה בלבד, תתייתר התביעה לסילוק ידבכל הקשור למקרקעין במתחם הפרדס הד
. מאידך, בכל הקשור ליתר שטח המקרקעין הכלל בתביעה והממוקם ולפיכך לא רשמה הפרשה לעיין זה

במתחם הפרדס הצפוי לגביו ההליך הוקפא, לדעת היועצים המשפטיים של החברה לא יתן בשלב זה להעריך 
  להתקבל.את סיכויי התביעה 

  
 2.4 - של כ התקבלה הודעת משרד להגת הסביבה על כוותו להטיל עיצום כספי בסך 2018באוקטובר  24בתאריך   .ט

ובקשר  2016מיליון ש"ח על חברה בת בקשר עם אירוע דליפת אמויה באתר קירור של החברה שאירע באפריל 
תקבלה הודעה מהמשרד על הפחתת העיצום ה 2019עם הפרות כפי שהתגלו במסגרת אירוע זה. בחודש דצמבר 

  החברה הבת עדכה בספריה את ההפרשה על סכום זה. מיליון ש''ח. 1.9 - הכספי ל
  
  
  :עם רשות המים בוגע למעק להקמת מפעל השבת קולחים הקבוצההתקשרות   .י
  

: המרה), בהמשך להחלטת הממשלה לעודד מפעלים להשבת מי קולחים להשקיה חלף מים שפירים (להלן  )1(
למעק, על פי התכיות שהוגשו לרשות המים, תכיות  הקבוצהעפ"י כללים מסוימים, התקבלה בקשת 

מפעל השבת קולחים "לב שרון צפוי" לצורך הקמה של מפעל להשבת קולחים בהמרה וכן החת קוים 
שלב הבייים,  .)למטרת יוד מים קולחים בין מפעליים (המחברים בין המפעלי מים ומכוי טיהור שוים

עד ליוד הקולחים, הוא אספקת מים עתיר חקות מבארות לצרכים שוים בין צומת הדרים ועד צומת 
  .2012במזרח ועד ורדיה והדסים במערב. המפעל החל לפעול בשת  6השרון (בית ליד), מאזור כביש 
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  (המשך)ערבויות, התקשרויות והתחייבויות תלויות  -  26באור 
  

  :עם רשות המים בוגע למעק להקמת מפעל השבת קולחים הקבוצהרות התקש  .י
  

בהמשך להחלטת הממשלה לעודד מפעלים להשבת מי קולחים להשקיה חלף מים שפירים (להלן: המרה),   )1(
למעק, על פי התכיות שהוגשו לרשות המים, תכיות  הקבוצהעפ"י כללים מסוימים, התקבלה בקשת 

שרון צפוי" לצורך הקמה של מפעל להשבת קולחים בהמרה וכן החת קוים  מפעל השבת קולחים "לב
שלב הבייים,  .למטרת יוד מים קולחים בין מפעליים (המחברים בין המפעלי מים ומכוי טיהור שוים)

עד ליוד הקולחים, הוא אספקת מים עתיר חקות מבארות לצרכים שוים בין צומת הדרים ועד צומת 
  .2012במזרח ועד ורדיה והדסים במערב. המפעל החל לפעול בשת  6ליד), מאזור כביש השרון (בית 

ליון ש"ח. רכיבי המפעל ימ 34 - מפעלי כ- ליון ש"ח, ביןימ 51 - עלות מאושרת להקמת המפעל: המפעלי כ
בהתאם להשקעה ברכיבים בפועל. עד כה  100%עד  40%זכאים למעקי מדיה בשיעור משתה של 

  ליון ש"ח.ימ 70 - ליון ש"ח והמעק שתקבל בגין השקעות אלו הגיע לכימ 78 - מפעל כהושקעו ב
  

ההפקה ומכירת המים תעשה על פי רישיון מאת מהל הרשות ובהתאם לתאים הקבועים בחוק. אם   )2(
  לא תעמוד בהתחייבות זו, יבוטל לאלתר רישיון ההפקה. הקבוצה

  
רכן אך ורק בהתאם למסמכי המרת מים שפירים וכמו כן, לכל התחייבה לספק קולחים לכל צ הקבוצה  )3(

צרכן שיבקש ומצא בתחומי המפעל, בהתאם להוראות מהל הרשות. אם יצטרפו צרכים וספים למפעל, 
  יחולו עליהם אותם תאי ההספקה.

  
 קבוצהה .התחייבה לספק קולחים לצרכים במחיר כפי שיורה מהל רשות המים או מי מטעמו הקבוצה  )4(

א' לחוק המים  112רשאית לעדכן מחיר זה, מיום השלמת המפעל, בהתאם למגון הקבוע בסעיף 
התחייבה לספק שירותי הולכה בתשתיות הקו הבין מפעלי, על פי החיות  הקבוצה. בוסף, 1959- התשי"ט

  מהל רשות המים, תמורת עלויות הארגיה בלבד ככל שיהיו.
  
רשאית להפסיק את  הקבוצהך קולחים, בכמות מקסימאלית המתאפשרת בקו. התחייבה להולי הקבוצה  )5(

  הזרמת המים בקו רק באישור מראש ובכתב של מהל רשות המים.
  
מפעליים, אלא -ןהתחייבה לא להעביר לאחר את הרכיבים, כולם ו/או חלקם של הקווים הבי הקבוצה  )6(

אחראית כלפי  הקבוצהה כאמור, תישאר באישור מראש מאת מהל רשות המים. אף אם קיבלה הסכמ
  מהל רשות המים לצורך ביצוע התחייבות זו, והעברה כאמור תיעשה ללא תמורה כלשהי.

  
  
  

  פרוטים לסעיפי דוחות רווח והפסד -  27באור 
  

  הכסות   א.
  

  ההרכב:
  20192018  2017  

 חש" אלפי חש" אלפי חש" אלפי  

  
      הכסות מחוזים עם לקוחות

 1,391,774  1,260,287  1,220,634ת תוצרת חקלאיתמכיר
 41,454  40,763   42,370   רורישרותי ק

 24,073  23,049  20,338 מכירת מים
  131   366   119   הכסות אחרות

   1,283,461  
  

 1,324,465  
  

 1,457,432  
  

 7,415  6,539 4,469 הכסות מהשכרת מבים
      

 1,287,930  1,331,004  1,464,847 
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  (המשך) פרוטים לסעיפי דוחות רווח והפסד -  27באור 

  
  עלות המכר  ב.

  20192018  2017  

 חש" אלפי חש" אלפי חש" אלפי  
  

      לפי מקורות ההכסה  )1(
 1,332,644  1,226,090  1,206,135עלות בגין מכירת תוצרת חקלאית 
 3,036  2,996 1,212תפעול מבים  
 53,864  57,885  60,593  שירותי קירור 
 16,954  15,950  14,659   תפעול משק מים 

   1,282,599  1,302,921  1,406,498 
        לפי מרכיבים  )2(

 759,301  715,428  666,889  עלות רכישת תוצרת חקלאית 
 79,339  79,350  74,420  חומרים 
 180,044  164,258  164,019  כר עבודהש 
 60,083  48,770  45,549  עבודות חוץ 
 303,293  290,182  291,493  הוצאות יצוא 
 939 793 )41(  הפרשה לחובות מסופקים ואבודים(ביטול)  
 21,791  23,069  39,492   והפחתות פחת 

        

  1,281,821  1,321,850  1,404,790 
         

 1,708  )18,929(778   שיויים במלאי
   1,282,599  1,302,921  1,406,498 

  
   ההלה וכלליות  ג.

2019 2018  2017 
 אלפי ש"ח חש" אלפי חש" אלפי

  
 10,535  10,428  13,214  משכורות ותוספות סוציאליות

 11,590  11,593  11,860  אחרות
 1,129  1,080 1,733  והפחתות פחת

   26,807  23,101  23,254 
  

  אחרות, טו(הוצאות) הכסות   ד.
20192018 2017 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח
  

 37,231  33,754 31,701  *ומהשבת מקרקעיןמימוש רכוש קבוע 
  )456(  )1,326( )476(  הוצאות אחרות

   31,225   32,428   36,775  
  
  .חכירותבדבר  25ר ראה גם באו  *
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  הכסות והוצאות מימון -  28באור 
  

  זקפו לרווח והפסד  א.
 בדצמבר 31לשה שהסתיימה ביום 

20192018 2017 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח

  
 6,244  6,383 8,433   (ראה סעיף ב להלן)הכסות ריבית 

 1,898  - 89   שיוי טו בשווי ההוגן של גזרים 
 6,639  3,813 480    רווח משיוי בשערי חליפין

 14,781  10,196 9,002    הכסות מימון שזקפו לרווח והפסד
         

 )7,061( )4,928( )1,956(   הפסד משיוי בשערי חליפין
  -   )1,724( -   שיוי טו בשווי ההוגן של גזרים

 )21,074( )20,980( )27,163(   על הלוואות הוצאות ריבית
 )28,135( )27,632( )29,119(   הוצאות מימון שזקפו לרווח והפסד

            
  )13,354(  )17,436(  )20,117(   הוצאות מימון טו שזקפו לרווח והפסד

  
  פרטים וספים   ב.

  
  סך רווח (הפסד) לפי מרכיבים:

 בדצמבר 31לשה שהסתיימה ביום 
20192018 2017 

 אלפי ש"ח פי ש"חאל אלפי ש"ח
  

       וחייביםהלוואות 
 2,142  1,346 1,747  שוטף - הלוואות שיתו 
 1,458  2,248 1,146  לא שוטף - הלוואות שיתו 

 9,283  6,602 3,051  חייבים
IFRSהכסות מימון מיישום תקן  162,969   -     -  

 -    -   -  שיוי טו בשווי ההוגן של כסים פיסיים גזרים
 1,898  -   89   המדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד
 14,781  10,196 9,002   הכסות מימון שזקפו לרווח והפסד

        
 )5,216( )4,146( )4,282(  שוטף - הלוואות מתאגידים בקאיים 
 )14,916( )15,945( )14,677(  לא שוטף - הלוואות מתאגידים בקאיים 

IFRSמון מיישום תקן הוצאות מי 16  )5,561(      
           שיוי טו בשווי ההוגן של כסים פיסיים גזרים המדדים 

  -   )1,724( -  בשווי הוגן דרך רווח והפסד
 )8,003( )5,817( )4,599(  אחרות

 )28,135( )27,632( )29,119(  הוצאות  מימון שזקפו לרווח והפסד
           

  )13,354(  )17,436(  )20,117(  שזקפו לרווח והפסד הוצאות מימון, טו
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  מסים על ההכסה -  29באור 
  
  הקבוצה פועלת בה המס סביבת בדבר פרטים  .א
  

  שעור מס חברות
  

 :2017-2019להלן שיעורי המס הרלווטיים לחברה בשים   
2017  - 24%  
2018  - 23%  
2019  - 23%  

  
, 2016 - ), התשע"ו 216לתיקון פקודת מס הכסה (מס'  החוק אישרה מליאת הכסת את 2016ביואר  4ביום 

כך שיעמוד  1.5%ואילך בשיעור של  2016ביואר  1מיום הורדת שיעור מס חברות, החל את אשר קבע, בין היתר, 
 .25%על 

ההתייעלות הכלכלית (תיקוי חקיקה להשגת יעדי אישרה מליאת הכסת את חוק  2016בדצמבר  22ביום כמו כן, 
 הורדת שיעור מס חברותאת אשר קבע, בין היתר, , 2016- ) התשע"ז2018 - ו 2017התקציב לשות התקציב 

והפעימה השייה  2017, החל מיואר 24%בשתי פעימות. הפעימה הראשוה לשיעור של  23% - ל 25%משיעור של 
  ואילך. 2018החל מיואר  23%לשיעור של 

חושבו  2018בדצמבר  31ם י פעימות, יתרות המסים הדחים ליובשת 23% - כתוצאה מהורדת שיעור המס ל
ההתייעלות הכלכלית (תיקוי חקיקה להשגת יעדי התקציב  בחוק וכפי שקבע יעורי המס החדשיםבהתאם לש

  לפי שיעור המס הצפוי לחול במועד ההיפוך. ), 2018 -ו 2017לשות התקציב 
  

  ושבים בהתאם לשיעורי המס המוצגים בטבלה לעיל.לתקופות המדווחות מחוהדחים המסים השוטפים 
  
  

  מסים בדוח רווח והפסד הכסות )הוצאות(מרכיבי   ב.
 בדצמבר 31לשה שהסתיימה ביום 

20192018 2017 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח

  
 )15,057( *)20,199( )16,929(מסים שוטפים

  1,485   )682( 1,417   מסים בגין שים קודמות
  )604(  12,719   13,114 מסים דחים

         
)2,398( )8,162( )14,176( 

  מסים על הכסה שהוכרו ישירות ברווח כולל אחר  ג.
 בדצמבר 31לשה שהסתיימה ביום 

20192018 2017 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח

 
        מסים דחים בגין רווחים אקטואריים 

 15  36 90   מוגדרת מתוכית הטבה 
  
  

.*התאמה לא מהותית של מספרי השוואה
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  מסים על ההכסה (המשך) -  29באור 
  
  התאמה בין המס התיאורטי על הרווח המדווח לפי מסים לבין הוצאות המסים בדוחות רווח והפסד:  ד.
  

 בדצמבר 31לשה שהסתיימה ביום   
  20192018 2017 
 ש"חאלפי  אלפי ש"ח אלפי ש"ח  

  
        

  70,904   *41,717   17,167    רווח לפי מסים על ההכסה
        

  24%  23%  23%   שעור המס העיקרי של החברה 
        

 )17,017( )9,595( )948,3(   מס מחושב לפי שיעור המס העיקרי של החברה
            

        הקטה (הגדלה) בחבות המס בגין:
 )16( )25()18(   הוצאות לא מוכרות

 56  84 1  הכסות פטורות
 )20( )176()204( הבדלים בהגדרות הון וכסים לצרכי מס

 1,485  )682(1,417   מסים בגין שים קודמות
  252   264  )704(   הכסות לפי שעורי מס מיוחדים

 )641( )596()868(   שיעור מס שוה בחברות בות הפועלות מחוץ לישראל
            מחושב בגין חלק החברה ברווחי חברותטרול מס 

  1,725   2,564   1,926    מוחזקות המטופלות לפי שיטת השווי המאזי 
   )2,398( )8,162( )14,176( 
  
  
  
  

.*התאמה לא מהותית של מספרי השוואה



 

 

  מסים על ההכסה (המשך) -  29באור 
  

  כסי והתחייבויות מסים דחים  ה.
  

  ים דחים שהוכרוכסי והתחייבויות מס
המסים הדחים בגין חברות בישראל מחושבים לפי שיעור מס הצפוי לחול במועד ההיפוך כמפורט לעיל. מסים 

  דחים בגין חברות בות הפועלות מחוץ לישראל חושבו לפי שיעורי המס הרלווטיים בכל מדיה.
  

  התועה בכסי והתחייבויות מסים דחים מיוחסת לפריטים הבאים:
  
  
      יכויים      
      והפסדים    רכוש קבוע  
      להעברה  מכשירים הטבות ודל"ן  
  סך הכל  אחרים  לצרכי מס  פיסיים  לעובדים  להשקעה  

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

 
             מס דחה(כס)יתרה התחייבות 

  35,965   )3,503(  )6,672(  934   )2,179(  47,385  2018ביואר  1ליום 
              

  )12,037(  )597(  )4,754(  )97(  )166(  )6,423(  שיויים אשר זקפו לרווח והפסד
  )36(  -   -   -   )36(  -   שיויים אשר זקפו לרווח כולל אחר

              
             יתרה (כס) התחייבות מס דחה

  23,892   )4,100(  )11,426(  837   )2,381(  40,962  2018בדצמבר  31ליום 
           

  )13,024(  )1,259(  2,777  )217( )83( )14,242(  שיויים אשר זקפו לרווח והפסד
  )90(      )90(  -   שיויים אשר זקפו לרווח כולל אחר

           
          מס דחה(כס)יתרה התחייבות 

  10,778  )5,359(  )8,649(  620  )2,554(  26,720  2019בדצמבר  31ליום 

 
 רכי מס להעברה לשים הבאותולצ יכוייםו פסדיםה  ו.

  
של  לסך דוחהמגיעים ליום ה הבאהרכי מס המועברים לשה ולצ הפסדיםלחברה ולחברות מאוחדות 

  ההפסדים כאמור הוכרו כסי מסים דחים.כלל בגין  ).חאלפי ש" 49,666 :2018( חאלפי ש" 49,200
  
  שומות מס  ז.
  

  .2014ומות מס סופיות עד וכולל שת מס לחברה ולחברות מאוחדות שלה ש
  
   דיווח מגזרי  -  30אור ב
  

  מגזרי פעילות  .א
  

סקיות ת אסטרטגיות של הקבוצה. יחידות עסקיובי דיווח, אשר מהווים יחידות ע לקבוצה ארבעה מגזרים
ת אסטרטגיות אלו כוללות מגוון מוצרים ושירותים אשר מוהלות בפרד לצורך הקצאת משאבים והערכ

  ביצועים.
 עיבוד פרדסים ומטעי פרי, אריזת פרי ושיווקו בארץ ובחו"ל ויצוא ירקות. - חקלאות   •
  השכרת כסים מיבים. - כסים מיבים   •
  שירותי אחסה בקירור. - בתי קירור   •
 אספקת מים להשקיה חקלאית ושאיבת מים מבארות שברשותה לחברת מקורות ולצרכים אחרים. - מים   •
  

  קלאות מקבל שירותי אחסה בקירור ממגזר בתי קירור.מגזר הח
  

ביצועי המגזר מדדים בהתבסס על הרווח הגולמי מהמגזר בתוספת שיויים בשווי הוגן של דל"ן להשקעה כפי 
  שכלל בדיווחים אשר סקרים באופן סדיר על ידי מקבל ההחלטות התפעולי הראשי.

  
ק מקובלים ללקוחות חיצויים בגין מוצרים דומים. לגבי הקבוצה מתמחרת את עסקאותיה לפי מחירי שו

  מגזריות, תוצאות העסקאות מבוטלות במסגרת ההתאמות, לצורך עריכת דוחות כספיים מאוחדים.- עסקאות בין



 

 

  (המשך) מגזרידיווח  -  30 באור
  
  

2019בדצמבר31ביוםשהסתיימהשהל
       בתי כסים 

  מאוחד  אמותהת  מים קירור מיבים חקלאות
  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח

  
   והפסד: הרווחעל  מידע

   
    הכסות
 1,287,930  -   20,457  1,220,6344,46942,370לחיצויים מכירות
 -   )33,127( -   33,127- -מגזרים בין מכירות

 1,287,930  )33,127(  20,457  1,220,6344,46975,497 הכסות כ"סה
           

  60,964  -   2,051  43,82524014,848 פחת והפחתות
   

  5,331   5,798  3,25714,904)18,628((הפסד) גולמירווח 
    דל"ן שלשיוי בשווי הוגן 

  27,159  -   -  -27,159-  להשקעה
  32,490  -   5,798  30,41614,904)18,628(  תוצאות המגזר

  )26,807(  מיוחסות לא הוצאות
  31,701     הכסות אחרות

 )476(     אחרותהוצאות 
  36,908     רווח תפעולי

   9,002     הכסות מימון
  )29,119(     הוצאות מימון

 )2,398(   מסים על ההכסה
   כלולות  חלק ברווחי חברות

     המטופלות לפי שיטת השווי 
 376    המאזי 

      
  14,769     רווח לשה

  
  
  

2018בדצמבר31ביוםשהסתיימהשהל
       בתי כסים 

  מאוחד  התאמות  מים קירור מיבים חקלאות
  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח

  
   והפסד: הרווחעל  מידע

   
    הכסות
 1,331,004  -  23,415  40,763 6,539 1,260,287 לחיצויים מכירות
 -  )31,695( -  31,695 - - מגזרים בין מכירות

 1,331,004  )31,695( 23,415  72,458 6,539 1,260,287  הכסות כ"סה
              

 38,922  -  2,174 7,371 166 *29,211  פחת והפחתות
   

  28,083  -  7,465  14,573 4,978 *1,067  רווח גולמי
      שיוי בשווי הוגן של דל"ן

  17,441  -  - - 17,441 -   להשקעה
  45,524  -  7,465  14,573 22,419 *1,067   תוצאות המגזר

  )23,101(  מיוחסות לא הוצאות
  33,754     אחרותהכסות 

 )1,326(      הוצאות אחרות
 54,851     רווח תפעולי

 6,383     הכסות מימון
  )23,819(     הוצאות מימון

 )8,162(   מסים על ההכסה
   חלק ברווחי חברות כלולות 

     המטופלות לפי שיטת השווי 
 4,302    המאזי 

      
  33,555     ח לשהרוו
  

  
תיקון לא מהותי של מספרי השוואה*



 

 

  (המשך) מגזרידיווח  -  30 באור
  

2017בדצמבר31ביוםשהסתיימהשהל
       בתי כסים 

  מאוחד  התאמות  מים קירור מיבים חקלאות
  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח

  
   והפסד: הרווחעל  מידע

   
    הכסות
 1,464,847  -  24,204  41,454 7,415 1,391,774 לחיצויים מכירות
 -  )29,745( -  29,745 - - מגזרים בין מכירות

 1,464,847  )29,745( 24,204  71,199 7,415 1,391,774  הכסות כ"סה
              

 37,895  -  2,155 7,196 49 28,495  פחת והפחתות
   

  58,349  -  7,250  17,335 5,829 27,935  רווח גולמי
      שיוי בשווי הוגן של דל"ן

  11,373  -  - - 11,373 -   להשקעה
  69,722  -  7,250  17,335 17,202 27,935   תוצאות המגזר

 )23,254(  מיוחסות לא הוצאות
  37,231     הכסות אחרות
  )456(      הוצאות אחרות
 83,243     רווח תפעולי

  14,781     הכסות מימון
 )28,135(    הוצאות מימון

 )14,176(  מסים על ההכסה
   חלק ברווחי חברות כלולות 

     המטופלות לפי שיטת השווי 
 1,015    המאזי 

      
  56,728     רווח לשה

  
  

  מידע לפי אזורים גיאוגרפיים  ב.
  
  להלן ההכסות ממכירות לפי מגזרים גיאוגרפיים בהתבסס על מיקום הלקוחות:  .1
  

 בדצמבר 31ליום 
2019 2018 2017 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח
  

      הכסות מחיצוים
 633,179  560,148  542,020 מערב אירופה

 110,636  114,804  111,089 אגליה
 105,186  81,100  78,475 מזרח אירופה
 81,886  97,086  93,944 המזרח הרחוק

 384,483  306,448  296,531 ישראל 
  149,477   171,418  165,871 אחרים

       
 1,287,930  1,331,004  1,464,847 
  
  כסים לא שוטפים  .2

  בדצמבר 31ליום   בדצמבר 31ליום 
2019 2018 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח
  

 753,107  753,728 ישראל
 9,723  7,722 צרפת
 24  19 הולד
  18  15   אגליה

     
 761,484  762,872 
  
  



 

 

  (המשך) מגזרידיווח  -  30 באור
  
  מחזור מכירות לחיצויים לפי סוגי מוצרים  ג.

 בדצמבר 31ליום   
  2019 2018 2017 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח  
  

 636,666  582,324  547,270  הדרים
 74,033  57,617  54,149  ירקות שורש

 34,127  14,605  13,726 סובטרופיים אחרים
 441,719  420,776  395,447  אבוקדו
 205,229  184,965  210,042  תמר
 41,454  40,763  42,370  רוריק

 7,415  6,539  4,469  השכרה
 24,073  23,049  20,338  מכירת מים

 131  366  119  אחר
         
  1,287,930  1,331,004  1,464,847 

  
  
  

  צדדים קשורים ובעלי עיין  -  31באור 
  

  הטבות לבעלי עיין:  .א
  בדצמבר 31ביום  שהסתיימהשה 

 2017 2018 2019  סוג השרותמספר
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח  בעלי עיין

  
 ***2,195  **1,884 *2,230  מכ"ל החברה2מכ"ל ודירקטור מועסקים בתאגיד

      
     דירקטורים שאים מועסקים 

 623  559  663  חברות בדירקטוריון  8  בתאגיד 
  
 
 .2019 יוליחודש אשר כהותו החלה ב כס, מכ"לשכר מכ"ל יוצא ושכר שתי ל          *
  
  .מכ"ל בלבדל שכר  **
  

  .לשעברעד חודש אפריל ליו"ר הדירקטוריון  שכר למכ"ל ושכר  ***
  

  כהות מכ"ל חדש
  

  סיים את כהותו כמכ"ל החברה מר גיא בישטוק.   2019ביולי  1ביום 
  

 אישרה האסיפה הכללית, לאחר אישור ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, את התקשרות 2019ביוי  27ביום 
ביולי  1החברה באשר לתאי כהותו והעסקתו של מר ישראל סדלר כמכ"ל החברה, אשר כס לתפקידו ביום 

2019.  
  

"התגמול הבסיסי") בתוספת הוצאות  - אלפי ש"ח (להלן  90תאי העסקתו הם שכר בסיסי חודשי בסך 
אלפי ש"ח בתוספת  133י בסך אלפי ש"ח ובסך הכל תשלום חודש 43 -סוציאליות ועלויות לוות אחרות בסך כ

  "התגמול החודשי"). - מע"מ (להלן 
  

פעמים התגמול הבסיסי, ובמקרה של ביצועי יתר  6כמו כן יהיה זכאי מר סדלר למעק שתי בגובה של עד 
אלפי ש"ח), הכל בתוספת מע"מ כדין,  810פעמים התגמול הבסיסי (בסה"כ עד  3למעק וסף בסכום של עד 

ו ביעדים כפי שיקבעו על ידי דירקטוריון החברה, על פי מדייות התגמול, כפי שתאושר מעת לעת, ובכפוף לעמידת
  ועל פי שיקול דעת דירקטוריון החברה.

  
בוסף, המכ"ל יהיה זכאי לתגמול הוי או תגמול ארוך טווח אחר בתאים שיקבע הדירקטוריון על פי שיקול 

  שר מדייות תגמול ותכית הוית/תגמול ארוך טווח.דעתו הבלעדי, והכל בכפוף לכך שהחברה תא
  
  



 

 

  צדדים קשורים ובעלי עיין (המשך) -  31באור 
  

  הטבות לבעלי עיין (המשך):  .א
  

ימים מראש  90כל אחד מהצדדים (החברה ומר סדלר) רשאי להביא לסיום ההתקשרות בהודעה מוקדמת, של 
ל מהשה השישית לקיום ההסכם. בתקופת ההודעה ימים מראש הח 180בחמש השים הראשוות להסכם, ושל 

המוקדמת יהיה זכאי מר סדלר לתגמול החודשי לרבות הבווס השתי (ככל שיוחלט על מתן בווס) וזאת בכפוף 
  להוראות מדייות התגמול.

  
  עסקאות זיחות:  ב.
  

 26כעסקה זיחה. ביום קבע הדירקטוריון קווים מחים לסיווג של עסקאות בעלי עיין  2009במרס  9ביום 
אישרה ועדת הביקורת והל התמחרות הקובע הליכים מפורטים שיבוצעו לגבי כל סוג עסקאות,  2016בדצמבר 

טרם ההתקשרות בכל עסקה. לפרטים וספים אודות הקווים המחים שאומצו על ידי דירקטוריון החברה לסיווג 
  עת מעת לעת, ראה להלן.עסקה כ"עסקה זיחה" ועסקאות זיחות אשר החברה מבצ

  
בכל עסקת בעל עיין שבחן סיווגה כעסקה זיחה תחושב אחת או יותר מאמות המידה הרלבטיות לעסקה 

סך  - המסוימת על בסיס הדוחות הכספיים המאוחדים השתיים האחרוים של החברה: (א) יחס מכירות 
עלות עסקת בעל העיין  - יחס הוצאות תפעוליות המכירות שוא עסקת בעל העיין חלקי סך המכירות השתי. (ב) 

היקף הכסים שוא עסקת בעל  - חלקי סך עלות המכירות והוצאות ההלה וכלליות השתיות (ג) יחס כסים 
  ההתחייבות שוא עסקת בעל העיין חלקי סך ההתחייבויות. - העיין חלקי סך הכסים. (ד) יחס התחייבויות 

טית יותר במקרים בהם אמות המידה היחה בהתאם לאמת מידה רלווטיות, תחשב עסקה כזן רלוול אי"
  .1%- שקבעה ע"י החברה, ובלבד שאמת המידה המחושבת לאותה עסקה תהא פחות מ

  
לחברה עסקאות שבועיות שמבוצעות עם צד קשור, רשת השיווק הקמעואי הגדולה בישראל,  - מכירת פרי 

  למכירת פרי במחירי שוק.
בות של שום צד לגבי הכמויות המכרות והמחירים המוסכמים לרבות היקף הפעילות העותי. באם אין אין מחוי

  הסכמה בין הצדדים לגבי המחיר השבועי של הזים השוים לא תתבצע מכירה.
  מגון דומה קיים גם לגבי רשתות שיווק אחרות.

  
  י קירור והשכרה במחירי שוק.לחברה עסקאות עם צדדים קשורים למכירת שרות - רותים ימכירת ש

רותים כגון: ביטוח, השכרת בית ילחברה עסקאות עם צדדים קשורים לרכישת ש -רותים יעסקאות רכישת ש
  קירור ותקשורת במחירי שוק.

  לחברה עסקאות עם צדדים קשורים לרכישת חומרי הדברה וחומרי אריזה במחירי שוק. - רכישת טובין 
  
  ובעלי עיין דדים קשוריםעסקאות והתקשרויות עם צ  ג.
  

  החברה והחברות המוחזקות שלה מבצעות במהלך העסקים הרגיל שלהן עסקאות בתאי שוק עם בעלי עיין.
  

קבוצות בעלי העיין העיקריים של החברה בשת הדוח הין קבוצת אי.די.בי, וחברות מקבוצת הפיקס ודלק. 
  .שיוי החזקות בחברהלעיין  )1(.ב.1ראה גם באור 

  
 עסקאות כעסקאות , קבעה אמות מידה לסיווג 2011בובמבר  6ועדת הביקורת של החברה, בישיבתה מיום 

ה ועדת הביקורת את עמידת העסקאות האמורות באמות המידה  2016בדצמבר  26ביום . ותחריג ןשאיבח
  שקבעו.

  
  .ם לקרקעות בע"מחברת גב י.א, דל"ן להשקעה, אודות מכירת הכס בגדרות ל9אור ראה גם ב

  
  



 

 

  צדדים קשורים ובעלי עיין (המשך) -  31באור 
  

  עסקאות והתקשרויות עם חברות כלולות  ד.
  
  חברה מאוחדת מוכרת פרי במחירי שוק לחברה כלולה בחו"ל.  )1(
  
בהתאם להסכם בין חברה מאוחדת לחברה כלולה מפה האחרוה את כל הפרי שמקורו בפרדסים שלה   )2(

  בהם לצורך אריזה ושווק בחברה המאוחדת במחירי שוק. זכויות עיבוד
  
  חברה מאוחדת רוכשת מחברה כלולה פרי במחירי שוק.  )3(
  

  להלן פירוט של יתרות ועסקאות עם צדדים קשורים ובעלי עיין:
  

  2019בדצמבר  31ליום 
 זכאים ויתרות לקוחות, חייבים 

 זכות וספקים ויתרות חובה
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח

  
        צדדים בעלי השפעה מהותית או שליטה

 -  -   משותפת בחברה
 68 1,945  צדדים קשורים אחרים

 14,384 *8,641   חברות כלולות ועסקאות משותפות
  
  

  2018בדצמבר  31ליום 
 זכאים ויתרות לקוחות, חייבים 

 זכות וספקים ויתרות חובה
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח

  צדדים בעלי השפעה מהותית או שליטה
 50  -   משותפת בחברה 

 22  2,123   צדדים קשורים אחרים
  16,608   6,695     חברות כלולות ועסקאות משותפות

  
  

הייתה מול , 2019בדצמבר  31יום במהלך השה שהסתיימה ב מול צד קשור,היתרה הגבוהה ביותר של הקבוצה  *
בדצמבר  31במהלך השה שהסתיימה ביום (אלפי ש"ח  1,194 - מספקת פרי, בסך של כ וצהה הקב, לקטיף בע"מ

.אלפי ש"ח) 2,123 - כ -  2018



 

 

  צדדים קשורים ובעלי עיין (המשך) -  31באור 
  

  (המשך) עסקאות והתקשרויות עם חברות כלולות  ד.
  

 2019בדצמבר 31ביוםשהסתיימהשה
 הכסות מימון, הוצאות

 טו ההלה וכלליות עלות המכרותהכס
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"חאלפי ש"ח

  
    צדדים בעלי השפעה מהותית או שליטה

 -   -   334-משותפת בחברה 
 -   -   1,476 17,113צדדים קשורים אחרים

  27   -    34,900 47,452  ועסקאות משותפות חברות כלולות
  
 

 2018בדצמבר 31ביוםשהסתיימהשה
 הכסות מימון, הוצאות

 טו ההלה וכלליות עלות המכרהכסות
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"חאלפי ש"ח

  
    צדדים בעלי השפעה מהותית או שליטה

 -  29  814 - משותפת בחברה 
 -  3  1,897   18,588 צדדים קשורים אחרים

  18   -   42,742   55,518   חברות כלולות ועסקאות משותפות
  
  

 2017בדצמבר 31ביוםשהסתיימהשה
 הכסות מימון, הוצאות

 טו ההלה וכלליות עלות המכרהכסות
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"חאלפי ש"ח

 
    צדדים בעלי השפעה מהותית או שליטה

 350  29  814 - משותפת בחברה 
 -  3  1,897   25,704 צדדים קשורים אחרים

  7   -   39,682   56,321   חברות כלולות ועסקאות משותפות
  

  
  



 

 

  ישויות הקבוצה -  32באור 
  

  חברות שאוחדו:
  לשה שהסתיימה  לשה שהסתיימה   

  2018בדצמבר  31 -ב  2019בדצמבר  31 -ב      

  שיעור  שיעור  שיעור  שיעור   
  ההצבעה  הבעלות  ההצבעה  הבעלות  מקום    

 % % % %  פעילותהשם החברה המוחזקת זיקהשם החברה המח
 

 99.86 99.86 99.86 99.86  ישראל  פרי אור בע"מ  מהדרין בע"מ
 100.00 100.00 100.00 100.00 ישראל  ) בע"מ1997מהדרין דל"ן (  
 100.00 100.00 100.00 100.00 ישראל  מהדרין עבוד חקלאי בע"מ  
        

 100.00 100.00 100.00 100.00 שראלי  הדרי בית ליד בע"מ  פרי אור בע"מ
 100.00 100.00 100.00 100.00 ישראל  מהדרין יצוא בע"מ  
 100.00 100.00 100.00 100.00 ישראל  פרי אור עבוד חקלאי בע"מ  
 100.00 100.00 100.00 100.00 ישראל  תופורט יצוא ש.מ. –מהדרין   
 100.00 100.00 100.00 100.00 ישראל  תופורט יצוא בע"מ –מהדרין   
  

  מהדרין תופורט יצוא
    

     Mehadrin Tnuport  ש.מ. 
  Marketing (U.K) Ltdגליה100.00 100.00 100.00 100.00 א 
  Mtex Holland B.V  ד100.00 100.00 100.00 100.00  הול 
              

 100.00 100.00 100.00 100.00  צרפת  Mehadrin International S.A.R.L  מהדרין יצוא בע"מ
            
  Mehadrin Services100.00 100.00 100.00 100.00  צרפת 
  
  

  חברות מוחזקות המטופלות לפי שיטת השווי המאזי:
  

         שם החברה המוחזקת שם החברה המחזיקה
 

           גדן הולדיגס  - מהדרין בע"מ   מהדרין בע"מ
  50.00  50.00  50.00  50.00  ישראל  עסקה משותפת - בע"מ    
              

  49.49  49.49  49.49  49.49  ישראל  גן פלח ש.מ.  פרי אור בע"מ
  49.90  49.90  49.90  49.90 ישראל  גן פלח בע"מ  
 50.00 50.00 50.00 50.00 ישראל  מרים שוהם בע"מ  
            

מהדרין תופורט יצוא 
  ש.מ.

Mehadrin Central Europe A.G  50.00  50.00  50.00  50.00  שוויץ  

  Mehadrin USA Inc  50.00 50.00 50.00 50.00  ארה"ב 
              

 50.00 50.00 50.00 50.00  ישראל  אס.טי.אם. יצוא חקלאי בע"מ  מהדרין יצוא בע"מ
        

 49.50 49.50 49.50 49.50 ישראל  מים צלולים בשרון הצפוי ש.מ   הדרי בית ליד בע"מ
              
  50.00  50.00  50.00  50.00  ישראל  הדרי רימון בע"מ  
  

  חברה כלולה של חברה מוחזקת המטופלת לפי שיטת השווי המאזי:
 

        שם החברה המוחזקת שם החברה המחזיקה
 

              אס.טי.אם. יצוא
  33.33  33.33  33.33  33.33  ישראל  שדות גב אגודה שיתופית חקלאית בע"מ  חקלאי בע"מ

  



 

 

  רועים לאחר תאריך המאזןיא -  33באור 
  

 ).1.ב.(1לעיין שיוי מבה השליטה בקבוצה, ראה באור   .א
 

אותם פתה למלווים ועדכה  הקבוצהבקשר עם הפרת אמות מידה פיסיות, להלן  3.ג.18כאמור בסעיף   .ב
, על הסכם עם המלווים לעיין המשך ההלוואה חתמה הקבוצה 2020 סלמר 31ביום  .לגבי שיוי השליטה

ושיוי ההגדרה של "שיוי שליטה בחברה", כך שאם לחברה יהיה בעל שליטה,  תוך תיקון לוחות הסילוקין
גם אם איו דיסקוט השקעות בע"מ ו/או אי.די.בי חברה לפיתוח בע"מ או גוף קשור אליהן, הדבר לא ייחשב 

  להפרה.
  

 1מספר  של הגוף הפיסי הראשון (הלוואה ות הסילוקין של ההלוואות. לוח הסילוקיןבוסף עודכו לוח
  - ש''ח תוקן, כך שסכום השווה לכ ימיליו 67.8 - עומדת על כ 2020במרס  31, אשר יתרתה ליום  ).ג18בביאור 

מיליון ש"ח, בתוספת ריבית שצברה בגיו, פרע על חשבון קרן ההלוואה במועד חתימת התוספת,  11.3
 5קרן שטרם שולמו למלווה (סה"כ רטה, לתשלומי ה- מיליון ש"ח, יצטרף, פרו 11.3 -וסכום וסף של כ

  תשלומים).
  

מליוי ש''ח, תוקן לוח הסילוקין  21.9 - עומדת על כ 2020במרס  31, אשר יתרתה ליום 2לגבי הלוואה מספר 
אלפי  1,875סך של  .אלפי ש"ח יפוצל 3,750של ההלוואה, כך שהתשלום האחרון ע"ח קרן ההלוואה בסך 

אלפי ש"ח בתוספת  1,875והיתרה בסך של   2020במרס  31ו, שולם ביום ש''ח, בתוספת הריבית שצברה בגי
 14- ו 2021במאי  14, 2020בובמבר  14הריבית שצברה בגיו, תשולם בשלושה תשלומים שווים בימים 

 .2021בובמבר 
  

 .)2.ב.(1, ראה באור )COVID-19גיף הקורוה ( ותהתפשטלעיין   .ג



 

 

  

  

  הדרין בערבון מוגבלמ

  

  מידע פרד לחברה

  מידע כספי פרד בייים
  

  2019 דצמברב 31ליום 
  

  

  

  



 

  

  

 מהדרין בע"מ
  
  
 

  ג' לתקות יירות ערך9מידע פרד המובא לפי תקה 
 1970 - (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל 
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8000  684  03  

 

ת KPMGוחברה ברשת  סומך חייקין, שותפות ישראלית ו עצמאי ת  מו ר פי ל  ת  ש ו ד ג ו   המא
KP - ב MG International  Cooperative ("KPMG International") .ישות שוויצרית 

  לכבוד
  בעלי המיות של מהדרין בע"מ

  
  

,..א  
  

ג' 9מידע כספי פרד לפי תקה  על המבקרים  החשבון הדון:  דוח מיוחד של רואי
  1970 - לתקות יירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל 

  
  

ג' לתקות יירות ערך (דוחות תקופתיים 9י הפרד המובא לפי תקה המידע הכספביקרו את 
 -ו 2019בדצמבר  31"החברה") לימים  - (להלן מהדרין בע"משל  1970 - ומיידיים), התש"ל 

ואשר כלל  2019בדצמבר  31הסתיימה ביום  ןלכל אחת משלוש השים שהאחרוה שבהו 2018
באחריות הדירקטוריון והההלה של  והי רדהמידע הכספי הפבדוח התקופתי של החברה. 

  בהתבסס על ביקורתו.המידע הכספי הפרד החברה. אחריותו היא לחוות דיעה על 
  

מוחזקת המטופלת לפי שיטת השווי המאזי אשר  הלא ביקרו את הדוחות הכספיים של חבר
- ו 2019בר בדצמ 31לימים  ש"חאלפי  72,560 -וכ ש"ח אלפי 78,237 - בה היה כההשקעה 

 ש"חאלפי  10,220 - כו ש"חאלפי  8,677 - ברווחיה היו כ חברהבהתאמה, וחלקה של ה 2018
. , בהתאמה2017- ו 2018, 2019בדצמבר  31לשים שהסתיימו בימים  ש"חאלפי  10,931 - וכ

בוקרו על ידי רואי חשבון אחרים שדוחותיהם הומצאו לו  החבר ההדוחות הכספיים של אות
כללים בגין אותוחוות דעתמבוססת על דוחות החבר הו, ככל שהיא מתייחסת לסכומים ש ,

  רואי החשבון האחרים.
  

ערכו את ביקורתו בהתאם לתקי ביקורת מקובלים בישראל. על פי תקים אלה דרש 
במידע מאיתו לתכן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין 

וטעית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות הצגה מהכספי הפרד 
הכללים ביקורת כוללת גם בחיה של פרטים הכלולים במידע הכספי הפרד. בסכומים וב
ושל האומדים המשמעותיים שעשו על בעריכת המידע הכספי הפרד  שיושמו החשבואיים

 של המידע הכספי הפרד.ת ההצגה ידי הדירקטוריון והההלה של החברה וכן הערכת אותו
  בסיס אות לחוות דעתו. יםמספק ודוחות רואי החשבון האחרים או סבורים שביקורתו

  
בהתבסס על ביקורתו ועל הדוחות של רואי חשבון אחרים, המידע הכספי הפרד לדעתו, 

וחות ג' לתקות יירות ערך (ד9תקה הוראות בהתאם לערוך, מכל הבחיות המהותיות, 
  .1970 - ל תקופתיים ומיידיים), התש"

  
  

  סומך חייקין
  רואי חשבון

  
  2020באפריל  27
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  מהדרין בערבון מוגבל
  

  2019בדצמבר  31תוים כספיים מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה ליום 
  
  

  בדצמבר 31ליום     
    2019  2018  
  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  מידע וסף  

 
ים על המצב הכספיתו       
       

          רכוש קבוע
  68,071   -    מטעים

 1,954  1,712   מבים מסחריים
  7,208   6,030   בתי אריזה

 5,358  5,156   רכוש קבוע אחר
   12,898  82,591 
        

    12,800  12,800דל"ן להשקעה
          

  405   338   הוצאות דחות
        

       השקעות ויתרות חובה לזמן ארוך
  *666,653   666,761     יתרה בגין חברות מוחזקות

  -      81,729כסי זכות שימוש
 51,739  14,601   חייבים לזמן ארוך (לרבות הלוואות לצדדים קשורים)

     -  4,996כסים בגין הטבות לעובדים
   763,091  723,388 

 ם שוטפיםסה"כ819,184  789,127   כסים שאי 
        

        כסים שוטפים
  37,391   44,522   חייבים ויתרות חובה (לרבות הלוואות לצדדים קשורים)

  7,729   7,741   הוצאות עיבוד מראש
  1,782   1,474   לקוחות

      -   606כסי מסים שוטפים
  942   306 3  מזומים ושווי מזומים
 48,450  54,043   סה"כ כסים שוטפים

        
 867,634  843,170   סה"כ כסים

  
  
  

___________________  
  אלחדרו גוסטבו אלשטיין

  יו"ר הדירקטוריון
  

 __________________  
  ישראל סדלר

  מכ"ל
  

 __________________  
  ישי צ'ריס

  חשב
  
  

  2020באפריל  27תאריך אישור המידע הכספי הפרד: 
  
  
  
  

  *התאמה לא מהותית של מספרי השוואה
  

  המידע הוסף המצורף למידע הכספי הפרד מהווה חלק בלתי פרד ממו.
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  מהדרין בערבון מוגבל
  

  2019בדצמבר  31תוים כספיים מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה ליום 
  
  

  בדצמבר 31ליום     
    2019  2018  

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  מידע וסף  

 
        תוים על המצב הכספי

       
        התחייבויות והון

       הון
  49,521   49,521   הון מיות

  30,247   30,247   פרמיה על מיות
  )3,099(  )6,892(  קרן תרגום של פעילות חוץ

  *466,398   480,863   יתרת עודפים
          

  543,067  553,739   כ הון המיוחס לבעלים של החברהסה"
        

       התחייבויות שאין שוטפות
 5,625  8,163 5  התחייבויות מסים דחים

 19,294   -  ומותי אשראי אחריםהלוואות לזמן ארוך מתאגידים בקאיים
  -    11,486   התחייבות בגין חכירה

      חברה מוחזקת המטופלת לפי שיטתהתחייבות בגין הפסדי 
  21   21   השווי המאזי

  4,669   278   הטבות לעובדים
 29,609  19,948   סה"כ התחייבויות שאין שוטפות

        
        התחייבויות שוטפות

  67,987   73,274   זכאים ויתרות זכות (לרבות הלוואות מצדדים קשורים)
 509 284   ן קצרהטבות לעובדים לזמ

 678 744   ספקים וותי שירותים
  -  152   התחייבות מסים שוטפים

 225,784  195,029   אשראי מתאגידים בקאיים וותי אשראי אחרים
          

 294,958  269,483   סה"כ התחייבויות שוטפות
  324,567   289,431   סה"כ התחייבויות

        
 867,634  843,170   חייבויות והוןסה"כ הת

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 *התאמה לא מהותית של מספרי השוואה
  

  המידע הוסף המצורף למידע הכספי הפרד מהווה חלק בלתי פרד ממו.
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  מהדרין בערבון מוגבל
  

  2019בדצמבר  31תוים כספיים מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה ליום 
  
  
  

  בדצמבר 31ביום  שהסתיימהלשה   
  2019  2018  2017  
  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

 
       תוי רווח והפסד

       
  59,282   46,474   46,846  הכסות

            
  46,410   42,559   40,418   עלות המכר

            
  12,872   3,915   6,428   רווח גולמי

            
  908   9,922   21,821  כסות אחרותה
            

  )3,030(  )2,276(  )4,433(  הוצאות ההלה וכלליות
            

  10,750   11,561   23,816   רווח תפעולי
            

  6,521   5,211   3,957  הכסות מימון
            

  )13,407(  )12,779(  )13,064(  הוצאות מימון
            

 )6,886( )7,568( )9,107(  מימון, טוהוצאות 
         

            רווח החברה ברווחי חברות מוחזקות 
 52,811  *30,559  4,162   המטופלות לפי שיטת השווי המאזי 

            
  56,675   34,552   18,871 רווח לפי מסים על ההכסה

            
  )21(  )1,041(  )4,106(  מסים על ההכסה

            
  56,654   33,511   14,765   רווח לשה המיוחס לבעלים של החברה

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 *התאמה לא מהותית של מספרי השוואה
  

  המידע הוסף המצורף למידע הכספי הפרד מהווה חלק בלתי פרד ממו.
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  מהדרין בערבון מוגבל
 

  2019בדצמבר  31יים המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה ליום תוים כספיים מתוך הדוחות הכספ
  
  

  2019  2018  2017  
  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

  
  56,654   *33,511   14,765    השרווח ל

              
             שהוכרושלאחראחר כוללרווח (הפסד) פריטי

             לראשוה ברווח הכולל הועברו או
              ח והפסדיועברו לרוו

              
  818   1,053   )3,793(     הפרשי תרגום מטבע חוץ בגין פעילות חוץ

              
             כולל אחר לתקופה שלאחררווח (הפסד) סה"כ
             רווח הכולללראשוה בשהוכר

  818   1,053   )3,793(     יועבר לרווח והפסד הועבר או 
             
            רווח כולל אחר שלא יועברו לרווח(הפסד) יטיפר

            והפסד
             

  12   )100( )49(    מדידה מחדש של תכית הטבה מוגדרת
              
              
              כולל אחר שלא (הפסד) רווח  מסים בגין פריטי 
  )3(  23  11    לרווח והפסדיועברו  

         
         הפסד כולל אחר של חברות מוחזקותחלק החברה ב

  )60(  )40(  )262(    המטופלות לפי שיטת השווי המאזי, טו
              

             סה"כ הפסד כולל אחר לתקופה שלא יועבר
  )51(  )117(  )300(    לרווח והפסד, טו ממס 

              
  57,421   34,447   10,672     שהכולל לסה"כ רווח 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 *התאמה לא מהותית של מספרי השוואה
  

  המידע הוסף המצורף למידע הכספי הפרד מהווה חלק בלתי פרד ממו.
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  מהדרין בערבון מוגבל
  

  
  2019בדצמבר  31תוים כספיים מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה ליום 

  
  בדצמבר 31ביום  שהסתיימהלשה   
  2019  2018  2017  
  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

  
    תוים על תזרימי המזומים

    
   תזרימי מזומים מפעילות שוטפת

 56,654  *33,511  14,765  רווח לשה המיוחס לבעלים של החברה
     התאמות:

 75  - -  הפסד ממכירת רכוש קבוע
 )1,082( )8,750( )21,822(  רווח מהשבת מקרקעין

 21  1,041 4,106  מסים על ההכסה
 3,508  3,704 969  רכוש קבועבגין פחת 

 62  68 67  הפחתת הוצאות דחות
 18  2 -  הפחתת כסים בלתי מוחשיים
  -   -  3,112  פחת בגין כסי זכות שימוש
 )52,811( *)30,559( )4,162(  ילפי שיטת השווי המאז תהמטופלוחלק החברה ברווחי חברות 
  -   -  230  שיוי בחייבים לזמן ארוך

  )492(  771  )12(  שיוי בהוצאות עיבוד מראש
  6   )1,891( -  שיוי בהפרשות

 6,886  7,568 9,107  מימון, טו הוצאות
 )67( )280(308  שיוי בלקוחות

 )1,492(747  )1,638(  שיוי בחייבים ויתרות חובה
 937  )657(66  רותיםישיוי בספקים וותי ש

 )2,679( )4,078( )2,611(  שיוי בזכאים ויתרות זכות
  59   18  69  שיוי בהטבות לעובדים

       
  **1,286   **690 1,468  מס הכסה שהתקבל
 **)1,474( **- )447(  מס הכסה ששולם

   
 9,415  1,905 3,575 וטפתמזומים טו שבעו מפעילות ש

    
   תזרימי מזומים מפעילות השקעה

 )8,249( )8,177()498(  השקעות ברכוש קבוע 
  -   -   )8,647(  בגין מטעיםששולמו מראש השקעה בדמי חכירה 

 108  - 1,335  רכוש קבוע ומהשבת מקרקעיןתמורה ממימוש 
  )481(  -  -  בהוצאות דחותהשקעה 

  10   116  109  ריבית שהתקבלה
 )73,240( 62,330  60,297   שיוי ביתרות עם חברות מוחזקות

  4,974   4,658  182  מקרקעין שהושבתמורה ממימוש 
 7  - 18  שיוי בחייבים לזמן ארוך

 )666( )2,078( )1,820(  מסים ששולמו בגין מכירת קרקעות ומבים
     
 )77,537( 56,849  50,976 לפעילות) השקעה(ששימשוו מפעילותזומים טו שבעמ
    

   תזרימי מזומים לפעילות מימון
  -  )14,962(-  דיבידד ששולם

 140,000  30,000 -  קבלת הלוואות לזמן ארוך
 )36,029( )50,539( )73,091(  פרעון הלוואות לזמן ארוך

 )10,430( )12,406( )12,560(  ריבית ששולמה
 -   -  )355(  פרעון קרן בגין חכירה

 19,481  34,969 7,819  עם חברות מוחזקות שיוי ביתרות
    אשראי לזמן קצר מתאגידים בקאיים 

 )44,987( )45,013( 23,000  וותי אשראי אחרים, טו 
    

 68,035  )57,951( )55,187( מזומים, טו (ששימשו לפעילות) שבעו מפעילות מימון
       

  )87(  803  )636((קיטון) גידול במזומים ושווי מזומים
 226 139 942יתרת מזומים ושווי מזומים לתחילת השה

      
 139 942 306  השהיתרת מזומים ושווי מזומים לסוף

  
  
  .התאמה לא מהותית של מספרי השוואה  *
  צגה בטו בתקופות קודמות.עקב ה סווג מחדש  **

  המידע הוסף המצורף למידע הכספי הפרד מהווה חלק בלתי פרד ממו.
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  מהדרין בערבון מוגבל
  

  2019בדצמבר  31תוים כספיים מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה ליום 
  
 

  מידע וסף
  
  כללי  .1
  

"), הדוחות המאוחדים(להלן: " 2019בדצמבר  31אוחדים של הקבוצה ליום להלן תוים כספיים מתוך הדוחות הכספיים המ
") המוצגים בהתאם מידע כספי פרד, המיוחסים לחברה עצמה (להלן: "2019המפורסמים במסגרת הדוחות התקופתיים לשת 

(להלן:  1970- "ל") והתוספת העשירית לתקות יירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים) התשהתקהג' (להלן: "9לתקה 
  ") בעיין מידע כספי פרד של התאגיד.התוספת העשירית"
  

  יש לקרוא את המידע הכספי הפרד ביחד עם הדוחות המאוחדים.
  

  - במידע כספי פרד זה
  
  מהדרין בערבון מוגבל. - החברה   )1(
  (ג) בדוחות המאוחדים.1כהגדרתן בבאור  - חברה מוחזקת וחברות מאוחדות   )2(

  
 המדייות החשבואית שיושמה במידע הכספי הפרדעיקרי   .2
  

בדוחות המאוחדים, בדבר עיקרי המדייות החשבואית, יושמה לכל התקופות  3כללי המדייות החשבואית אשר פורטו בבאור 
דים, המדווחות בעקביות לצורך הצגת המידע הכספי הפרד, לרבות האופן בו סווגו התוים הכספיים במסגרת הדוחות המאוח

  בשיויים המתחייבים מהאמור להלן:
  

  הצגת התוים הכספיים  א.
  
  תוים על המצב הכספי  )1(
  

ם בדוחות המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה תוים אלו כוללים מידע בדבר סכומי הכסים וההתחייבויות הכלולי
(למעט בגין חברות מוחזקות), תוך פירוט לפי סוגי הכסים וההתחייבויות. כמו כן, כלל במסגרת התוים הללו מידע 
בדבר סכום טו, בהתבסס על הדוחות המאוחדים, המיוחס לבעלי החברה עצמה, של סך הכסים ביכוי סך 

  מוחזקות, לרבות מויטין. ההתחייבויות, בגין חברות
  
  תוים על הרווח הכולל  )2(
  

תוים אלו כוללים מידע בדבר סכומי ההכסות וההוצאות הכלולים בדוחות המאוחדים, בפילוח בין רווח או הפסד 
 ורווח כולל אחר, המיוחסים לחברה עצמה (למעט בגין חברות מוחזקות), תוך פירוט לפי סוגי ההכסות וההוצאות. כמו

כן, התוים כוללים מידע בדבר סכום טו, בהתבסס על הדוחות המאוחדים המיוחס לבעלי החברה עצמה, של סך 
ההכסות ביכוי סך ההוצאות בגין תוצאות פעילות של חברות מוחזקות, לרבות ירידת ערך מויטין, ירידת ערך השקעה 

משותפת המטופלת לפי שיטת השווי המאזי או בחברה כלולה או ביטולה וכן ירידת ערך השקעה בחברה בשליטה 
  ביטולה.

  
  תוים על תזרימי המזומים  )3(
  

תוים אלו כוללים פירוט של סכומי תזרימי המזומים הכלולים בדוחות המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה (למעט 
לפי תזרים מפעילות שוטפת, בגין חברות מוחזקות), כשהם לקוחים מתוך הדוח על תזרימי המזומים המאוחד, בפילוח 

פעילות השקעה ופעילות מימון ופירוט מרכיביהם. תזרימי המזומים בגין פעילות שוטפת, פעילות השקעה ופעילות 
  מימון בגין עסקאות עם חברות מוחזקות מוצגים בפרד בטו במסגרת הפעילות המתייחסת, בהתאם למהות העסקה.

  
  תעסקאות בין החברה לחברות מוחזקו  ב.
  
  הצגה  )1(
  

יתרות הדדיות בקבוצה והכסות והוצאות הובעות מעסקאות הדדיות, אשר בוטלו במסגרת הכת הדוחות המאוחדים, 
  הוצגו בפרד מהיתרה בגין חברות מוחזקות והרווח בגין חברות מוחזקות, יחד עם יתרות דומות מול צדדים שלישיים.

בין החברה לחברות מוחזקות שלה, הוצגו במסגרת היתרה בגין  רווחים והפסדים שטרם מומשו הובעים מעסקאות
  חברות מוחזקות ובמסגרת הרווח בגין חברות מוחזקות.

  
  מדידה  )2(
  

עסקאות שבוצעו בין החברה לחברות מאוחדות שלה מדדו בהתאם לעקרוות ההכרה והמדידה הקבועים בתקי דיווח 
  חשבואי בעסקאות מעין אלו המבוצעות מול צדדים שלישיים.), המתווים את הטיפול הIFRSכספי בילאומיים (

  
 יישום לראשוה של תקים חדשים ג.

  
  , החברה מיישמת לראשוה את התקים והתיקוים לתקים הבאים:2019ביואר  1החל מיום 
  לאומיתקן דיווח כספי ביIFRS 16חכירות ,  
  לאומי תקןאות ביתיקון לתקן חשבוIAS 28 בחברות כלולות ועסקאות משותפות , השקעות 
  לאומיות של דיווח כספי ביפרשIFRIC 23עמדות מס לא וודאיות , 
 

  לדוחות הכספיים המאוחדים.' ט 2להרחבה ראה באור 
  

  
  



  מהדרין בערבון מוגבל
  

  2019בדצמבר  31תוים כספיים מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה ליום 
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  מזומים ושווי מזומים -  3מידע וסף 
  
 בדצמבר 31ליום    

   2019 2018 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח   

 
ים ושווי מזומקובים בשקל חדשמזומ942   306    ים ה  

   306   942 
  
  
  

  מכשירים פיסיים  -  4מידע וסף 
  

   הלוואות ואשראי  א.
  

  סעיף זה מספק מידע בדבר התאים החוזיים של ההלוואות ואשראי ושאי ריבית של החברה, המדדים בעלות מופחתת.
  
 פרטים בדבר ריבית והצמדה   .1

  
 2019בדצמבר  31ליום  

  שקל חדש  
   לא צמוד    

  סך הכל  2.27%-2.25%  ערך בספרים שיעור ריבית אפקטיבית

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח 

 
    התחייבויות שוטפות

    אשראי מתאגידים בקאיים:
 53,000 53,000 53,000  הלוואות לזמן קצר

    
 53,000 53,000 53,000 

  
  
  
 2019בדצמבר  31ליום  

  שקל חדש  
  צמוד למדד שקל חדש  

   המחירים לצרכן לא צמוד    

  סך הכל  4.4%  5.3%-3.3%  ערך בספרים שיעור ריבית אפקטיבית

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח 

 
     התחייבויות שאין שוטפות, כולל

      חלויות שוטפות
 137,028  19,352  117,676*137,028  הלוואות לזמן ארוך מאחרים
  5,000   -   5,000 *5,000  הלוואות לזמן ארוך מבקים

 11,826  11,826  -    11,826   התחייבויות בגין חכירה
   

   153,854   122,676  31,178  153,854  
  
  
עקב היעדר עמידה  אלפי ש"ח בהתחייבויות שוטפות 142,028בדוח על המצב הכספי הוצגו הלוואות בסך   *

לאחר ). 2019בדצמבר  31לדוחות הכספים המאוחדים ליום ג' 18(ראה באור  מול גופים מלווים בקובט שליטה
המקוריים של ההלוואות.  תוך תיקון לוחות הסילוקין ,חתמה הקבוצה עם המלווים על הסכם ,תאריך המאזן

   .בדוחות הכספיים המאוחדים .ב.1אור ראה גם ב
  



  מהדרין בערבון מוגבל
  

  2019בדצמבר  31תוים כספיים מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה ליום 
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  )מכשירים פיסיים (המשך -  4מידע וסף 
  

   הלוואות ואשראי  א.
  
  פרטים בדבר ריבית והצמדה (המשך)  .1
  

 2018בדצמבר  31ליום  

  שקל חדש 
   לא צמוד    

  סך הכל  2.55%-2.1%  ערך בספרים שיעור ריבית אפקטיבית

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח 

 
    התחייבויות שוטפות

    אשראי מתאגידים בקאיים:
 30,000  30,000  30,000   הלוואות לזמן קצר

     
 30,000  30,000  30,000  סך התחייבויות שוטפות

  
  
  
 2018בדצמבר  31ליום  

  שקל חדש  
  צמוד למדד שקל חדש 

   המחירים לצרכן לא צמוד    

  סך הכל  4.4%  5.3%-3.3%  ערך בספרים שיעור ריבית אפקטיבית

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח 

 
     יבויות שאין שוטפות, כוללהתחי

      חלויות שוטפות
 205,078  37,828  167,250  *205,078   הלוואות לזמן ארוך מאחרים
 10,000  -  10,000  *10,000   הלוואות לזמן ארוך מבקים

     
   215,078   177,250  37,828  215,078 
  
  
 21, ביום 2018לרבעון השלישי לשת  EBITDA - יחס חוב ל בגין אי עמידת החברה באמת המידה הפיסית של  *

קיבלה החברה כתב ויתור מהמלווים, במסגרתו עודכה אמת המידה הפיסית כאמור, כך  2018בובמבר 
ההתיה הפיסית המעודכת) במקום  - (להלן  2019במרס  31 - ו 2018בספטמבר  30למועדים  6.75שתעמוד על 

הקבוצה עמדה בהתיה הפיסית המעודכת, אולם לאור העובדה כי  2018בדצמבר  31- ן לכקוב בהסכם. כו 5.5
בדצמבר  31, סווגו הלוואות שיתרתן ליום 2019במרס  31 - כתב הוויתור היה בתוקף רק עד הבחיה שערכה ב

  אוחדים).ג' בדוחות הכספיים המ18אלפי ש"ח במסגרת ההתחייבויות השוטפות (ראה באור  195,784 -כ 2018
  
  

  
  
  

 



 

 

  מכשירים פיסיים (המשך) -  4מידע וסף 
  

  ספקים וזכאים אחרים  ב.
  

 בדצמבר 31ליום  בדצמבר 31ליום 
   2019 2018 

 שקל חדש שקל חדש
 לא צמוד לא צמוד   

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח   

 
 678  744    ספקים

 67,776  72,543   זכאים אחרים
       
   73,287  68,454 

  
  סיכון זילות  .1ג.
 

להלן מועדי הפירעון החוזיים של התחייבויות פיסיות בסכומים בלתי מהווים, וזאת בהתבסס על השערים 
העתידיים החזויים למועד הדיווח כולל אומדן תשלומי ריבית. גילוי זה איו כולל סכומים אשר לגביהם 

  קיימים הסכמי קיזוז:
  

 2019בדצמבר  31ליום  

 
          תזרים   
  מעל   2-5  1-2  6-12   6עד  מזומים הערך  
  שים 5  שים  שים  חודשים  חודשים חוזי  בספרים  

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח  

 
            התחייבויות פיסיות שאין גזרים

 -   -   -   -   53,00053,00053,000  הלוואות לזמן קצר מבקים
 -   -   -   -   744744744  ספקים

 -   -   -   -   72,54372,54372,543  זכאים אחרים
 -   -   -   -  158,532 137,028158,532  הלוואה מאחרים*
 -   -   -   -   20 2020  ערבויות פיסיות

  10,804   379   304   170   170 11,486 11,486  התחייבות בגין חכירה לזמן ארוך
 -   -   -  2,573  5,1472,574 5,000  הלוואות מבקים

       
   279,821 301,472  287,583 2,743  304  379  10,804 
  

 2018בדצמבר  31ליום  

 
          תזרים   
  מעל   2-5  1-2  6-12   6עד  מזומים הערך  
  שים 5  שים  שים  חודשים  חודשים חוזי  בספרים  

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח ש"ח אלפי  

 
            התחייבויות פיסיות שאין גזרים

 -  -  -  -  30,000  30,000  30,000   הלוואות לזמן קצר מבקים
 -  -  -  -  678  678  678   ספקים

 -  -  -  -  67,776  67,776  67,776   זכאים אחרים
 61,206  65,867  52,869  32,454  26,825   239,221  205,078   רים*הלוואה מאח

 -  -  -  -  20   20  20   ערבויות פיסיות
 -  -  5,147  2,646  2,694   10,487   10,000   הלוואות מבקים*

          
   313,552  348,182   127,993  35,100  58,016  65,867  61,206 
  
  
אלפי ש"ח בהתחייבויות שוטפות, לאור הפרה של קובט  137,028 - י הוצג סך של כבדוח על המצב הכספ*

פרעון  גו ההלוואות בטבלה לעיל לפי מועד). בהתאם לכך, הוצבדוחות המאוחדים 3.ג.18שליטה (ראה באור 
עם , בהיתן יכולת הדרישה של המלווים לפרעון מיידי. לאחר תאריך המאזן חתמה הקבוצה חודשים 6של עד 

, אירועים לאחר 33המלווים על הסכם תוך תיקון לוחות הסילוקין המקוריים של ההלוואות. ראה גם באור 
  .בדוחות המאוחדים תאריך המאזן

  



 

 

  מכשירים פיסיים (המשך) -  4מידע וסף 
 

  אמות מידה פיסיות  .2ג.
  

  .2019בדצמבר  31ג' לדוחות הכספיים המאוחדים ליום 18ראה באור 
  
  

  מסים על ההכסה -  5וסף מידע 
  

  מרכיבי הכסות (הוצאות) מסים בדוח רווח והפסד  א.
  

 בדצמבר 31לשה שהסתיימה ביום   

  2019 2018 2017 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח  

  
  )312(  )2,070(  )3,136(  מסים שוטפים
  291   1,029  )2,549(   מסים דחים

 -  -   1,579 מסים בגין שים קודמות
       
 )4,106( )1,041( )21( 

  
  מסים על הכסה שהוכרו ישירות ברווח כולל אחר  ב.

  

 בדצמבר 31לשה שהסתיימה ביום   

  2019 2018 2017 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח  

 
 )3( 23  11   אקטואריים מתוכית הטבה מוגדרת(הפסדים) רווחים 

  
  יםכסי והתחייבויות מסים דח  ג.
  

  כסי והתחייבויות מסים דחים שהוכרו
  המסים הדחים מחושבים לפי שיעור מס הצפוי לחול במועד ההיפוך כמפורט לעיל. 

  
  התועה בכסי והתחייבויות מסים דחים מיוחסת לפריטים הבאים:

  
      יכויים       
      והפסדים    רכוש קבוע    
      להעברה  הטבות ודל"ן   
  סך הכל  אחר  כי מסלצר  לעובדים  להשקעה    

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח    

 
         מס(כס) יתרה התחייבות

 6,677   )1,839(  )7,330( )15( 15,861   2018ביואר 1דחה ליום  
 )1,029( -   )889( )5( )135(   שיויים אשר זקפו לרווח והפסד

 )23( -   -  )23( -     שיויים אשר זקפו לרווח כולל אחר 
          

         מס(כס) יתרה התחייבות
 5,625   )1,839(  )8,219( )43( 15,726    2018בדצמבר 31דחה ליום  

 2,549  )58(  2,933 )75()251(  שיויים אשר זקפו לרווח והפסד
 )11(    )11(     שיויים אשר זקפו לרווח כולל אחר 

        
       מסכס)(יתרה התחייבות 

 8,163  )1,897(  )5,286( )129( 15,475    2019בדצמבר  31דחה ליום  
  



 

 

  קשרים, התקשרויות ועסקאות מהותיות עם חברות מוחזקות -  6מידע וסף 
  

  ערבויות   א.
  

תאגידים בקאיים, על ידי ועסקאות משותפות כלולות  ,מאוחדותלישויות להבטחת מסגרות אשראי שהוקצו 
בויות על ידי החברה. כמו כן קיימת התחייבות של החברה שלא לשעבד את כסיה ללא הסכמתם מסרו ער

ש"ח אלפי  247,579וצלו מסגרות כאמור בסך כולל של הדוח . לתאריך התאגידים הבקאייםהמוקדמת של 
  .אלפי ש''ח) 170,584 -  2018בדצמבר  31(ליום 

  
  אלפי ש"ח. 20צדדים שלישיים בסך כולל של לבקשת החברה יתו על ידי הבקים ערבויות ל

  
  עסקאות עם חברות מוחזקות  ב.
  
משווק על ידה. להלן גילוי לגבי היקף  פרימטעים בבעלות החברה מעובדים על ידי חברה מאוחדת ו  .1

  ההתקשרות (בתחומי החקלאות והקירור):  
  
 בדצמבר 31ביום  שהסתיימהלשה   

  2019 2018 2017 

 אלפי ש"ח לפי ש"חא אלפי ש"ח  

 
 39,657  27,251  31,042  מחזור מכירות
 32,157  28,231  27,838  עלות מכירות

  
  רור שבבעלות החברה מושכר לחברה מאוחדת. להלן גילוי לגבי היקף ההתקשרות:יבית ק  .2
  
 בדצמבר 31ביום  שהסתיימהלשה   

  2019 2018 2017 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח  

 
 1,547  1,559  1,573  חזור מכירותמ

  
  
מול צד קשור, הייתה  2019בדצמבר  31יום במהלך השה שהסתיימה ב חברההיתרה הגבוהה ביותר של ה *

אלפי  - 108כס בסך של כ(אלפי ש''ח, שפרעה במהלך התקופה  104 - בע"מ, בסך של כ סלקום ישראלמול התחייבות 
  ).2018 ברבדצמ 31ש''ח בשה שהסתיימה ביום 

  
  אירועים לאחר תאריך המאזן -  7מידע וסף 

  
ת גיף בדבר השפע 2.ב.1וכן ביאור  2019בדצמבר  31ליום  לדוחות הכספים המאוחדים 33ראה באור 

  הקורוה.
  

 



 

 

  
  
  

  מהדרין בערבון מוגבל
  

  

  'דחלק 

  

  פרטים וספים 

  על התאגיד
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  2019פרטים וספים על החברה לשת  - "ממהדרין בע

  

  חים המשמעות הודעת להם בחלק א' (תיאור עסקי התאגיד) לדוח תקופתי זה.דוח תהיה לשמות ולמול הבחלק זה ש

  

   שביצעה החברהב(ט): הערכת שווי מהותית מאוד 8תקה 

שווי שימוש של פעילות האריזה והשיווק לצורך בחית   זיהוי ושא ההערכה:

  ירידת ערך מויטין

    

  2019בדצמבר  31  עיתוי ההערכה:

    

שווי ושא ההערכה סמוך לפי מועד ההערכה אילו 

כללי החשבואות המקובלים, לרבות פחת והפחתות, 

בהתאם להערכת לא היו מחייבים את שיוי ערכו 

  השווי:

   ש''חמליון  140  ערך פקסי:

    

   ש''חמליון  267  שווי ושא ההערכה שקבע בהתאם להערכה:

    

    :זיהוי המעריך ואפיויו

    

  אורי כהן  שם המעריך:

); 1990אביב בכלכלה וחשבואות (-בוגר אויברסיטת תל  השכלה:

אויברסיטת ); מוסמך 1992-רואה חשבון מוסמך (מ

  )1994ת"א במהל עסקים (

יסיון בביצוע הערכות שווי לצרכים חשבואיים 

בתאגידים מדווחים ובהיקפים דומים לאלה של 

  ההערכה המדווחת או העולים על היקפים אלה:

שים בייעוץ כלכלי ובביצוע הערכות שווי,  25 –רקע של כ 

  לרבות לעסקים מתחום החקלאות

    

  אין  ההערכה:תלות במזמין 

    

האחריות הכספית הכוללת של המערך בקשר לביצוע   הסכמי שיפוי עם מעריך השווי:

הערכה זו מוגבלת לסך של פי שלושה משכר הטרחה, 

  למעט במקרה של זדון מצידו.

    

  DCF  מודל ההערכה שמעריך השווי פעל לפיו

   

   :ההחות לפיהן ביצע מעריך השווי את ההערכה

 מס) ילפ 10.85%(לאחר מס  8.6%  ): WACCההיוון (שיעור 

  בטווח הארוך 1.5%  שיעור הצמיחה:
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  אחוז ערך הגרט מסך השווי שקבע בהערכה  

)Terminal Value(  

91%  

  לא רלווטי  סטיית תקן:

  לא רלווטי  מחירים ששימשו בסיסי להשוואה:

  לא רלווטי  מספר בסיסי ההשוואה:

  

   ים על הרווח הכוללירבעותמצית דוחות : א10תקה 

  

    (באלפי ש''ח)  

    1רבעון   2רבעון   3רבעון   4רבעון   סה"כ שתי

          2019  

  הכסות  529,606  316,064  151,164  291,096  1,287,930

  עלות המכר  444,509  389,794  177,512  270,784  1,282,599

  (הפסד) גולמירווח   85,097  )73,730(  )26,348(  20,312  5,331

  שיוי בשווי ההוגן דל"ן להשקעה  875  0  25634  650  27,159

  הכסות אחרות  5,436  5  24,402  1,382  31,225

  הוצאות ההלה וכלליות  )5,743(  )5,968(  )6,282(  )8,814(  )26,807(

  רווח (הפסד) תפעולי  85,665  )79,693(  17,406  13,530  36,908

  הכסות מימון  2,140  2,727  3,178  957  9,002

  הוצאות  מימון  )6,046(  )10,992(  )7,288(  )4,793(  )29,119(

  הוצאות מימון טו  )3,906(  )8,265(  )4,110(  )3,836(  )20,117(

  חלק ברווחי (הפסדי) חברות מוחזקות           

  המטופלות בשיטת השווי המאזי   4,699  )4,536(  1,630  )1,417(  376

  רווח (הפסד) לפי מסים על ההכסה  86,458  )92,494(  14,926  8,277  17,167

  (הוצאות) הכסות מסים על ההכסה   )18,990(  20,709  )2,258(  )1,859(  )2,398(

  רווח (הפסד) לתקופה  67,468  )71,785(  12,668  6,418  14,769

  -מיוחס ל :          

  בעלים של החברה   67,382  )71,693(  12,669  6,407  14,765

  זכויות שאין מקות שליטה  86  )92(  )1(  11  4

  רווח (הפסד) לתקופה  67,468  )71,785(  12,668  6,418  14,769

  הפסדים אקטואריים מתכית הטבה מוגדרת  -  -  -  -  )300(

  מס הכסה בגין הוצאות שזקפו ישירות להון  -  -  -  -  -

  

  

-  

  

  

-  

  

  

-  

  

  

-  

  

  

-  

  חלק הקבוצה ברווח כולל אחר

  מוחזקות המטופלת לפישל חברות 

  שיטת השווי המאזי

  קרן תרגום של פעילות חוץ  )1,825(  )253(  )2,591(  871  )3,798(

9,467  5,785  10,077  )72,038(  65,643  
  רווח (הפסד) כולל לתקופה

  

4.08  1.57  3.81  )21.56;(  

  

20.27  

  

  רווח (הפסד) בסיסי למיה (בש"ח)
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   רשימת השקעות בחברות בת ובחברות קשורות מהותיות לתאריך הדוח על המצב הכספי: 11ה תק

  אין רשומות למסחר בבורסה ומיותיהן אין סחרות בה. חברות הבת והחברות הקשורות של החברה 

  : 31.12.2019להלן טבלת ההשקעות של החברה בחברות בות ובחברות קשורות מהותיות, לתאריך הדוח על המצב הכספי, קרי 

  

  סוג  החברה שם

  מיה

  מספר

  מיות

  מוחזק

  ..ע"כ סה

  ופרע מופק

   המוחזק

  בדוח ערך

  הפרד הכספי

(אלפי  החברה של

  "ח)ש

  יתרת  החברה בידי המוחזק שיעור

 הלוואות

  "ח)ש(אלפי 

 תאי עיקר

 בסמכות  בהצבעה  בהון  ההלוואה

 למות

  דירקטורים

                    "מבע מהדרין של וקשורות בת חברות

ריבית שתית   14,150  99.86  99.86  99.86  761,666  7,494,480  1,498,896  רגילה  "מבע אור פרי

בשיעור של 

5.4%  

      0.139  0.139  0.139    10,450  2,090  רגילה  באמות החזקה"מ, בע אור פרי

    

                    "מבע אור פרי של וקשורות בת חברות

    -  100  100  100  168,38  10,000  10,000  רגילה  "מבע יצוא מהדרין

    -  98  98  98  780,149  -  -  -  .מש יצוא תופורט מהדרין

    -  49.49  49.49  49.49  620,19  -  -  -  פלח ש.מ.                                               גן

    -  50.00  50.00  50.00  237,78  3,005,700  3,005,700  רגילה  שוהם בע"מ                                      מרים

    

                    .מ.ש יצוא תופורט מהדרין של וקשורות בת חברות

MEHADRIN CENTRAL EUROPE A.G  50  50  50  321  50  50  רגילה  -    

    

                    "מבע יצוא מהדרין של וקשורות בת חברות

MEHADRIN INTERNATIONAL S.A.R.L  100  100  100  969,33  8,000  8,000  רגילה  -    

MEHADRIN SERVICES  S.A.R.L 100  100  100  570,3  5,000  5,000  רגילה  -    

    -  50  50  50  630  18,000  18,000  רגילה  .טי.אם יצוא חקלאי בע"מ                   אס
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  סוג  החברה שם

  מיה

  מספר

  מיות

  מוחזק

  ..ע"כ סה

  ופרע מופק

   המוחזק

  בדוח ערך

  הפרד הכספי

(אלפי  החברה של

  "ח)ש

  יתרת  החברה בידי המוחזק שיעור

 הלוואות

  "ח)ש(אלפי 

 תאי עיקר

 בסמכות  בהצבעה  בהון  ההלוואה

 למות

  דירקטורים

                    "מבע.טי.אם אס של קשורה חברה

    -    -  -  -  923,3  33.33  33.33  33.33גב אגודה שיתופית חקלאית בע"מ  שדות

    

                    "מבע ליד בית הדרי של וקשורה בת חברה

    -  49.50  49.50  49.50   768,1  -  -  -  .מ.ש הצפוי בשרון צלולים מים
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   2019 בדצמבר 31 יוםל מהותיותת ובחברות קשורות ושקעות בחברות בבה: שיויים 12תקה 

מהות השיוי ועיקר תאי  תאריך השיוי 

  העסקה/ההשקעה 

  עלות במיליוי ש"ח סה"כ ע. בש"ח קיה  סוג המיה  שם החברה

  2.1  -  -  גן פלח ש.מ.  השקעות החברה בהלוואות בעלים  2019

  1.0  -  -  אס.טי.אם יצוא חקלאי בע"מ  ות ז"ק וז"אהשקעות החברה הלווא  2019

  

  

  : הרווח הכולל של חברות בות וקשורות מהותיות והכסות שתקבלו מהן בשת הדיווח (באלפי ש"ח)13תקה 

  

  

  החברה שם

 רווחים

 (הפסדים)

  מס לפי

  רווחים

  (הפסדים)

  מס לאחר

(הפסד)  רווח

  אקטוארי

  מס לאחר

  מתוכית

  מוגדרת הטבה

 קרן

  מתרגום

 פעילות

  חוץ

  "כסה

 רווח

  כולל 

 דיבידד

 ודמי

  היהול

 שתקבלו

עד תאריך 

הדוח על 

המצב 

  הכספי 

 דיבידד

 ודמי

  היהול

 שתקבלו

לאחר 

תאריך 

הדוח על 

המצב 

  הכספי 

טו שקיבלה  ריבית

  (ששולמה)

 שת עבור החברה

 עבור וכן הדוח

 שלאחריה קופההת

  התשלום ומועדי

   שכר

 דירקטורים

 שהתקבל

  בתקופת הדוח 

                    "מבע מהדרין של וקשורות בת חברות

  -  3,190  -  -  107  )3,797(  )262(  4,166  2,099  "מבע אור פרי

    

                    "מבע אור פרי של וקשורות בת חברות

  -  -  -  -  3,064  )3,596(  -  6,660  9,888  "מבע יצוא מהדרין

    )1,503(  -  -  )29,351(  )202(  )399(  )28,750(  )28,276(  .מש יצוא תופורט מהדרין

  -  -  -  -  )11,646(  -  )5(  )11,641(  )11,641(  .מ.ש פלח גן

  -  -  -    19,747  -  -  19,747  21,406  "מבע שוהם מרים
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  החברה שם

 רווחים

 (הפסדים)

  מס לפי

  רווחים

  (הפסדים)

  מס לאחר

(הפסד)  רווח

  אקטוארי

  מס לאחר

  מתוכית

  מוגדרת הטבה

 קרן

  מתרגום

 פעילות

  חוץ

  "כסה

 רווח

  כולל 

 דיבידד

 ודמי

  היהול

 שתקבלו

עד תאריך 

הדוח על 

המצב 

  הכספי 

 דיבידד

 ודמי

  היהול

 שתקבלו

לאחר 

תאריך 

הדוח על 

המצב 

  הכספי 

טו שקיבלה  ריבית

  (ששולמה)

 שת עבור החברה

 עבור וכן הדוח

 שלאחריה קופההת

  התשלום ומועדי

   שכר

 דירקטורים

 שהתקבל

  בתקופת הדוח 

 מהדרין של וקשורות בת חברות

  .מ.ש יצוא תופורט

      

  

  

  

    

  

  

  

    

  

MEHADRIN CENTRAL 

EUROPE A.G 
76  66  -  )48(  19  -  

  

-  

  

-  

  

-  

MEHADRIN USA LTD )146(  )118(  -  40  )78(          

    

 יצוא מהדרין של וקשורות בת חברות

  "מבע

                  

MEHADRIN INTERNATIONAL 

S.A.R.L 
9,203  6,238  -  )3,151(  3,087  

    

-  

  

-  

  

-  

MEHADRIN SERVICES  

S.A.R.L 
980  717  -  )445(  272  -    -  -  

                    

  -  -  -  -    -  -  )477(  )192(  "מבע חקלאי יצוא.טי.אם אס

    

                    "מבע.טי.אם אס של קשורה חברה
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  החברה שם

 רווחים

 (הפסדים)

  מס לפי

  רווחים

  (הפסדים)

  מס לאחר

(הפסד)  רווח

  אקטוארי

  מס לאחר

  מתוכית

  מוגדרת הטבה

 קרן

  מתרגום

 פעילות

  חוץ

  "כסה

 רווח

  כולל 

 דיבידד

 ודמי

  היהול

 שתקבלו

עד תאריך 

הדוח על 

המצב 

  הכספי 

 דיבידד

 ודמי

  היהול

 שתקבלו

לאחר 

תאריך 

הדוח על 

המצב 

  הכספי 

טו שקיבלה  ריבית

  (ששולמה)

 שת עבור החברה

 עבור וכן הדוח

 שלאחריה קופההת

  התשלום ומועדי

   שכר

 דירקטורים

 שהתקבל

  בתקופת הדוח 

 חקלאית שיתופית אגודה גב שדות

  "מבע
)3,402(  )3,402(  -  -    -  -  -  -  

    

 ליד בית הדרי של וקשורה בת חברה

  "מבע

                  

  -  -  1,768  1,768    -  -  1,768  1,768  .מ.ש הצפוי בשרון צלולים מים
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   המסחרמועדי וסיבות הפסקת  –יירות ערך שרשמו למסחר  –סה : מסחר בבור20תקה 

  . למסחר של החברה יירות ערךח לא רשמו וויהדבשת 

  .בבורסה ביירות ערך של החברה, למעט הפסקות מסחר קצובותבשת הדיווח לא חלו הפסקות מסחר 
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8  

  

   : תגמולים לבעלי עיין ולושאי משרה בכירה21תקה 

) מחמשת מבעלי התגמולים הגבוהים ביותר מבין ושאי 1, כפי שהוכרו בדוחות הכספיים של החברה לשה האמורה, לכל אחד: (2019פרוט התגמולים שיתו בגין שת 

) משלושת ושאי 2תן התגמולים; (המשרה הבכירה בחברה, או בתאגיד שבשליטתה ואשר יתו לו בקשר עם כהותו בחברה או בתאגיד בשליטתה, מבלי כל קשר לזהות ו

)). התוים להלן מבטאים עלות מעביד 1המשרה הבכירה בעלי התגמולים הגבוהים ביותר בחברה שהתגמולים יתו לו בקשר עם כהותו בחברה עצמה (אם לא מה בפסקה (

  והם על בסיס שתי. 

  

  

  פרטי מקבל התגמולים

  

  תגמולים עבור שירותים

  (אלפי ש''ח) 

  

  תגמולים אחרים

  (אלפי ש''ח) 

  סה"כ

(אלפי 

  ש''ח)

  היקף  תפקיד  שם

  משרה

  שיעור

  אחזקה

  בהון

  התאגיד

  שכר

  

 מעק 

   

  תשלום

  מבוסס

  מיות

  דמי

  יהול

  דמי

  יעוץ

  אחר  עמלה

  

  

)7 (  

  דמי  ריבית

  שכירות

    אחר 

  )  מר בישטוק גיא 1(

        

המכ"ל 

  היוצא

100%  -  1,431    -  -  -  -  -  -  -  -  1431  

המכ"ל    ) מר ישראל סדלר2(

  חדשה

100%    799                    799  

)  מר בן שבו דן         3(

  

  מהל

  

100%  -  1,162  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1,162  

  )  מר סרג' דבואה  4(

  

  מהל שווק

  

100%  -  911  -  -  -  -  -  833  -  -  -  1,743  

  )  מר מחלב שלום5(

  

  סמכ"ל

  כספים

100%  -  834    -  -  -  -  -  -  -  -  834  
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ש''ח לחודש,  74,985לל שכר בסיסי בסך והשכר הקוב לעיל, כ. 2019חודש יולי לועד  2001מר גיא בישטוק, המכ"ל היוצא, הועסק כמכ"ל החברה החל מחודש מרץ   )1(

מר בישטוק זכאי  2011צמוד למדד המחירים לצרכן מחודש יואר היה ש''ח לחודש. השכר  2,666ש''ח לחודש והחזר ביטוח לאומי בסך  1,853בתוספת אש"ל בסך 

  .ש''ח לשה, כמקובל ליתר עובדי החברה 2,098ש''ח לשה וביגוד בסך  6,480ימי חופשה בשה, דמי הבראה בסך  26 -להיה 

היה זכאי בהתאם לתאי העסקתו, מר בישטוק , ש''ח לחודש 6,570 -וצאות טלפון, רכב צמוד, שגילום מרכיב ההטבה בו מסתכם בהחזר ה כוללהקוב לעיל, שכר ה  

כפי שהיה קבוע בהסכם  .(חלף מעק פרישה) 175%-לפיצויי פיטורים בגובה של כוקרן השתלמות  7.5% -פיצויים ו 9%גמל,  12%לתוספות סוציאליות בשיעור 

   .2019 בדצמבר 31ביום מר בישטוק זכאי היה להודעה מוקדמת בת שישה חודשים, שהסתיימה העסקתו, 

  

 , בתוספת")הבסיסי התגמול(" ש''ח לחודש 90,000. השכר הקוב לעיל, כולל שכר בסיסי בסך 2019מר ישראל סדלר, מועסק כמכ"ל החברה החל מחודש יולי   ) 2(

רכב צמוד שגילום מרכיב ההטבה  ת:החזר הוצאוכולל שכר הקוב לעיל, סוציאליות ועלויות לוות אחרות כמקובל בחברה וכמפורט להלן, ובתוספת מע"מ כדין. ה

לשה  ש"ח 6396ש, הבראה לחוד ש"ח 2,666לחודש, החזר בטוח לאומי  ש"ח 1854לחודש, אש"ל  ש"ח 500, טלפון ואיטרט ביתי ש''ח לחודש 8,000 -בו מסתכם ב

, קרן פסיה/ביטוח מהלים 7.5% של בשיעור בגין קרן השתלמות בהתאם לתאי העסקתו, זכאי מר סדלר לתוספות סוציאליותלשה.  ש"ח 2,088ובגדי עבודה 

  . 8.33%, פיצויים בשיעור של 1.5%, אובדן כושר עבודה בשיעור של 6.5%בשיעור של 

 3פעמים התגמול הבסיסי, ובמקרה של ביצועי יתר למעק וסף בסכום של עד  6מר סדלר זכאי למעק שתי בגובה של עד . מי חופשה בשהי 26 -מר סדלר זכאי ל  

על פי החברה,  ןש"ח), הכל בתוספת מע"מ כדין, ובכפוף לעמידתו של מר סדל ביעדים כפי שיקבעו על ידי דירקטוריו 810,000פעמים התגמול הבסיסי (בסה"כ עד 

  החברה. ןמדייות התגמול, כפי שתאושר מעת לעת, ועל פי שיקול דעת דירקטוריו

ימים, החל מהשה  180ימים בחמש השים הראשוות ממועד התחילה; ובהודעה מוקדמת בת  90ההסכם יהיה יתן לסיום על ידי כל צד בהודעה מוקדמת בת    

    .השישית שלאחר מועד התחילה

  

חברה כדה הרשומה בצרפת והכפופה לדין המקומי , S.A.R.L MEHADRIN INTERNATIONAL -ב ,relocationמר דן בן שבו מועסק כמכ"ל בהסדר   )3(

")MEHADRIN INTERNATION וארוסף זכאי מר בן שבו  15,070. שכרו של מר שבו עומד על 2008"), החל מחודש יה 13 למשכורתיורו, ובלרכב , פעם בש

הגורם הקובע את שכרו של מר דן בן שבו (לרבות תשלום מעקים), הו מכ"ל החברה. שכרו קבע ומעודכן מעת לעת, בהתאם לשיקול דעת  וד וחופשה שתית.צמ

   יות התגמול.וושאי המשרה המכהים בה, אים כפופים למדי MEHADRIN INTERNATION. יובהר כי המכ"ל, בהתייחס לתרומתו לפעילות החברה ורווחיותה

  

בוסף, ו ,יורו 11,136. שכרו של מר דבואה עומד על 1997, החל מחודש ספטמבר MEHADRIN INTERNATIONALמר סרג' דבואה מועסק כמהל השיווק של   )4( 

  לרכב צמוד ולחופשה שתית. ,פעם בשה 13למשכורת מר דבואה זכאי 
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שכרו החודשי של מר מחלב עמד על סך  .עבודה בפועל 2020בפברואר  1עד ליום , ו2001החברה, החל מחודש ובמבר ועסק כסמכ"ל הכספים של המר שלום מחלב   )5( 

ש''ח לחודש, רכב צמוד שגילום מרכיב ההטבה בו מסתכם  375מר מחלב להחזר הוצאות טלפון עד תקרה של היה ש"ח לחודש. בוסף לשכר הבסיס זכאי  44,815של 

  קרן השתלמות. 7.5% -אובדן כושר עבודה ו 2.5%פיצויים,  8.33%גמל,  6%דש, תוספות סוציאליות בשיעור ש''ח לחו 4,448לסך 

מר מחלב להודעה מוקדמת היה ש''ח לשה, כמקובל בחברה. בוסף, זכאי  2,098ש''ח לשה וביגוד בסך  6,480ימי חופשה לשה, דמי הבראה בסך  26-מר מחלב זכאי ל

לאחר שיצל את ימי החופשה העומדים לרשותו ואת תקופת  2021מאי חודש יחסי עובד מעביד עם מר מחלב יסתיימו בופת הסתגלות. חודשים ללא תק 3של 

  ההסתגלות.

  

  אלפי ש''ח.  663לסך של  2019גמול הדירקטורים בחברה, לרבות גמול יו"ר הדירקטוריון המכהן הסתכם בשת   )6(

  

  כולל הסדרי פרישה ותשלומי פרישה בהתאם לדין בצרפת, פדיון חופשה והעסקה מחדש.   )7( 
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   א: השליטה בתאגיד21תקה 

 לכסים החברה יוה , שהיו בעלי השליטה בחברה,של החברה העיקריים, בעלי המיות 2019 בספטמבר 18 ליום עד

"), הפיקסוהפיקס אחזקות בע"מ (" 1מהון המיות של החברה %45.41 -כ"), שהחזיקה בובין כסים"מ ("בע ולבין

בייהן היו קשורות חברה, כסים ובין והפיקס למיטב ידיעת ה. 2החברה של המיות מהון %41.42 -בכ שהחזיקה

  "). המיות בעלי הסכםבהסכם בקשר להחזקותיהן במיות החברה ("

על ידי הפיקס, כדיבידד בעין לבעלי  )בעקיפין(בוצעה חלוקת כל מיות החברה שהוחזקו , 2019בספטמבר  18ביום 

  . הבעקבות כך פקע הסכם בעלי המיות, ובכך הסתיימה השליטה המשותפת של הפיקס וכסים ובין בחבר .מיותיה

החברה שהוחזקו, במישרין ובעקיפין, על ידי כסים ובין, כדיבידד בוצעה חלוקת כל מיות  2019בדצמבר  10כן, ביום  כמו

   .בעין לבעלי מיותיה, ובעקבות כך כסים ובין חדלה מלהיות בעלת השליטה בחברה

החברה חדלה להיות חברת שכבה שייה (ואף איה חברת שכבה ראשוה) ותאגיד ריאלי משמעותי, באותו מועד, , בהתאם

  .2013-ה בחוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות תשע"דכמשמעות מוחים אל

 2020במרץ  10וביום  מיות וספות בבורסה, , בעלת עיין בחברה,, רכשה דסק"ש2020פברואר ובמהלך חודשים יואר 

מהון מיות החברה, הודיעו  40.2%רכשה מיות וספות של החברה ושיעור החזקתה הכולל עומד על  דסק"שש ולאחר

  ., דסק"ש הפכה להיות בעלת שליטה בחברהדסק"ש והחברה כי לאחר הרכישה

  

  עסקאות עם בעל שליטה או שלבעל השליטה יש בהן עיין אישי:  22תקה 

הקודמים במהלך העסקים הרגיל עסקאות בתאי שוק עם בעלי השליטה ביצעו  ,החברה והחברות המאוחדות שלה

  עיין אישי באישורן.היה או שלבעלי השליטה  ,)א21ורט לעיל בתקה פ(כמבתאגיד 

   

  עסקאות זיחות

בדצמבר  26ביום ה. זיח בעלי עיין כעסקהקווים מחים לסיווג של עסקאות  קבעה ועדת הביקורת 2009במרס  9 ביום

 ההתקשרות טרם, עסקאות סוג כל לגבי שיבוצעו מפורטים הליכיםהקובע  ,התמחרותאישרה ועדת הביקורת והל  2016

 על ידי דירקטוריון החברה לסיווג עסקה כ"עסקה זיחה"לפרטים וספים אודות הקווים המחים שאומצו  עסקה. בכל

   לדוחות הכספיים. )ב(31ביאור  אשר החברה מבצעת מעת לעת, ראה ,ועסקאות זיחות

  

  ) לחוק החברות4(270עסקאות המויות בסעיף 

   ביטוח דירקטורים וושאי משרה .1

ועדת הביקורת, ו ר דירקטוריון החברהואישאישרה האסיפה הכללית של החברה, לאחר  2019במרץ  25ביום 

 2019בדצמבר  31ועד ליום  2019ביואר  1בפוליסת ביטוח אחריות ושאי משרה חדשה, החל מיום  התקשרות החברה

המוחזקים על ידי החברה, לרבות ") במסגרתה תבוטח אחריות ושא המשרה בחברה ובתאגידים פוליסת הביטוח("

בהעקת  עיין אישיבעל השליטה שיש לושאי משרה שהם בעל השליטה בחברה ו/או קרובו ו/או ושאי משרה 

 -ידי בעל שליטה בחברה או בחברות הקבוצה או על -דירקטורים המועסקים או שיועסקו בשכר על, לרבות הפוליסה

המכהים ו/או שיכהו מעת לעת בחברה ובחברות הקבוצה,  )"מועסק רדירקטו"(ידי חברה בשליטת בעל השליטה 

. בתוקף כהותם כושאי משרה בחברה ובחברות הקבוצה )גם לפי רכישת פוליסת הביטוח(וזאת בגין פעולותיהם 

מיליון  25דולר; גבולות האחריות הם  32,775תעמוד על  2019עלות הפרמיה השתית לשת  ,הביטוח תבהתאם לפוליס

אלף דולר לתביעה,  10השתתפות עצמית לחברה: דולר למקרה ולתקופת הביטוח, בתוספת הוצאות משפט סבירות; 

                                                 
 כסים ובין החזיקה במיות החברה באמצעות כסי הדרים בע"מ, חברה פרטית בבעלותה המלאה. 1
 הפיקס החזיקה במיות החברה באמצעות חברת הפיקס השקעות ופיסים בע"מ, חברה פרטית בבעלותה המלאה. 2
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ף דולר; לושאי אל 35למעט תביעה בצפון אמריקה או תביעת יירות ערך לגביהן תחול השתתפות עצמית בסך של 

  המשרה אין השתתפות עצמית.

ועדת הביקורת, התקשרות מסגרת ו דירקטוריון החברהלאחר אישור  ,ה האסיפה הכלליתבוסף, באותו מועד, אישר

של החברה בפוליסות ביטוח לביטוח אחריות ושאי משרה בחברה ובחברות הקבוצה, לרבות ושאי משרה שהם בעל 

, לרבות בהעקת עסקת המסגרת עיין אישי בעל השליטהו ו/או ושאי משרה שיש להשליטה בחברה ו/או קרוב

"). עסקת המסגרת עסקתדירקטורים המועסקים, המכהים ו/או שיכהו מעת לעת בחברה או בחברות הקבוצה ("

 2019ביואר  1תעמוד בתוקף ביחס למספר תקופות ביטוח שלא יעלה במצטבר על שלוש שים, החל מיום  המסגרת

, ובלבד שתאי כל אחת מפוליסות הביטוח תחת עסקת המסגרת לא יחרגו מהמסגרת: 2021בדצמבר  31ועד ליום 

לכל שה לאחר עריכת הפוליסה לשה  15%אלפי דולר, ובתוספת פרמיה של עד  50פרמיה שתית לא תעלה על סך של 

שתית, בצירוף גבול אחריות בגין הוצאות משפט מיליון דולר למקרה ולתקופת ביטוח  30הראשוה; גבול אחריות עד 

; הדירקטורים וושאי המשרה יהיו פטורים מהשתתפות עצמית וסכום ההשתתפות העצמית לחברה סבירות לתביעות

אלפי דולר לכל תביעה; כל פוליסה עתידית שתירכש כאמור יכול שתכלול גם ביטוח בגין  150לא יעלה על סך של 

יי יירות ערך כגד החברה עצמה; לושאי המשרה תהא זכות קדימה בקבלת תגמולי ביטוח תביעות אזרחיות לפי ד

בעל השליטה ו/או קרובו ו/או דירקטורים מועסקים  שהם ביחס לושאי המשרה בתביעות המוגשות גם כגד החברה.

 2000-, תש"סתאושר כל התקשרות בפוליסות הביטוח בהתאם לתקות החברות (הקלות בעסקאות בעלי עין)

  .)"תקות ההקלות("

-2019(אסמכתא:  2019בפברואר  17לפרטים וספים ראה דוח מיידי על זימון אסיפה כללית שפרסמה החברה ביום 

  "). 2019 עסקהדוח ), המובא על דרך ההפיה ("01-013732

  

  שיפוי ופטור .2

לאחר אישור ועדת ו דירקטוריון החברהר ואישאישרה האסיפה הכללית של החברה, לאחר  2019במרץ  25ביום 

") לושאי משרה בחברה או בחברות הקבוצה וכן בגין כתב השיפויעריכת תיקון לכתבי השיפוי ("הביקורת, 

פעולותיהם מתוקף כהותם, על פי בקשת החברה, כושאי משרה בחברה אחרת בחברות הקבוצה או שלחברה עיין 

"), לרבות ושאי משרה שהם בעל השליטה בחברה ו/או קרובו אחרת ברהחביחד עם חברות הקבוצה: "(כלשהו בה 

ו/או ושאי משרה שלבעל השליטה יש עיין אישי באישור כתב השיפוי עבורם, לרבות דירקטורים מועסקים, המכהים 

הותם ו/או שיכהו מעת לעת בחברה או בחברה אחרת, וזאת בגין פעולותיהם (גם לפי מתן כתב השיפוי) בתוקף כ

  .כושאי משרה בחברה או בחברה אחרת

ועדת הביקורת של ודירקטוריון החברה  ה האסיפה הכללית של החברה, לאחר אישורבוסף, באותו מועד, אישר

") לכלל ושאי המשרה בחברה או בחברה אחרת, הפטור כתבהחברה, העקת כתבי פטור מאחריות על ידי החברה ("

לרבות ושאי משרה שהם בעל השליטה בחברה ו/או קרובו ו/או ושאי משרה שלבעל השליטה יש עיין אישי באישור 

כתב הפטור עבורם, לרבות דירקטורים המועסקים, המכהים ו/או שיכהו מעת לעת בחברה או בחברה אחרת, וזאת 

  .לפי מתן כתב הפטור) בתוקף כהותם כושאי משרה בחברה או בחברה אחרת גם(בגין פעולותיהם 

  . 2019לפרטים וספים ראה דוח עסקה 

  

  גמול דירקטורים .3

ריון החברה, בהתאמה, בהתאם להוראות חוק החברות וו ועדת התגמול ודירקטאישר 2019ר בובמב 4 -ו 3ביום 

תשלום גמול שתי בעד כהוה כדירקטור של החברה וגמול  ההקלות,) לתקות 3ב(א)(1 -) ו2א(1ובהתאם לתקות 

החברות (כללים בדבר גמול השתתפות בעד השתתפות בישיבות דירקטוריון החברה וועדותיו, בהתאם לתקות 

, כפי שיהיו מעת לעת, לתקופה של שלוש שים שתחילתה ")הגמול תקות(" 2000-והוצאות לדירקטור חיצוי) התש"ס

לכל דירקטור של החברה המכהן ו/או שיכהן בתקופה האמורה,  ,)2022בובמבר  3(עד ליום  2019בובמבר  4ביום 
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לרבות דירקטור שהוא בעל שליטה בחברה ו/או קרובו ו/או לדירקטור שלבעל השליטה יש עיין אישי במתן הגמול לו 

טורים שישולם יהיה בסכומים הקבועים (לרבות דירקטור מועסק בשכר על ידי בעל השליטה בחברה). גמול הדירק

פי הדרגה בה תסווג החברה בהתאם להוה העצמי בשה הקודמת לשה בגיה משולם הגמול.  -לפי תקות הגמול ועל

גמול דירקטורים  ),בשליטת בעל השליטה הידי בעל שליטה בחברה (או חבר -לבקשתו של דירקטור המועסק בשכר על

  , ללא כל שיוי.2017באפריל  20זו החליפה החלטה מיום  החלטה .מעסיקו כאמורבגין אותו דירקטור ישולם ל

החזר הוצאות לדירקטור אלחדרו לארוסה, המתגורר מחוץ  החברה של ועדת התגמול האישר 2020באפריל   1ביום 

כום שלא לישראל, עבור הוצאות הכרוכות במישרין בהשתתפותו בישיבות דירקטוריון החברה, כגד חשבוית ובס

וכאמור לעיל,  בחברה הדירקטורים לכל כקבוע, דירקטורים לגמול זכאי לארוסה מר. דולר בשה 30,000יעלה על 

עם הוראות מדייות התגמול החדשה לעיין  דאח בקה עומד לאישור המוצע ההוצאות החזר בהתאם לתקות הגמול.

    טרם אושר בדירקטוריון החברה.ההוצאות כאמור  החזרכון למועד הדוח,  .דירקטורים בחברה שאים תושבי ישראל

  

 מכירת כס מקרקעין .4

, אישרה אסיפת בעלי המיות של החברה (לאחר אישור ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה 2019באוקטובר  29ביום 

המצויים במועצה  ), התקשרות בעסקה למכירת מלוא זכויותיה של חברת פרי אור במקרקעין2019באוקטובר  29ביום 

(באותו המועד כסים ובין , לחברת גב ים לקרקעות בע"מ, אשר כסים ובין הה בעלת עיין בה האזורית גדרות

(בסעיף זה: מיליון ש"ח בתוספת מע"מ כחוק  107.5 -כ בתמורה לסך כולל של בעלת השליטה בחברה)הייתה 

והרווח הקי לחברה  מיליון ש"ח, 94 -עומד על כ )עסקה לפי הוצאות(התזרים לחברה ממכירת הכס  )."התמורה"

סווג הכס כדל"ן להשקעה המוחזק  2019בספטמבר  30ליום  ש"ח. בדוח על המצב הכספי מיליון 20 -כעומד על 

ואחרות הרווח  כוי הוצאות עסקהיאלפי ש''ח וב 27,159המכירה רשמה עליית ערך לפי מס בסך  למכירה. בגין עסקת

אודות העסקה וימוקי ועדת הביקורת והדירקטוריון לפרטים וספים . אלפי ש"ח 26,916ברוטו שרשם הסתכם בסך 

, ולפרטים )2019-01-098404 :(אסמכתא 2019בספטמבר  23יום מראה דוח מיידי על זימון האסיפה לאישור העסקה 

), המובאים על דרך 092001-01-2019(אסמכתא:  2019ובר באוקט 29בדבר תוצאות האסיפה ראה דוח מיידי מיום 

   ההפיה.

    הכספיים. לדוחות 31 ביאורשליטה ראה לפרטים וספים אודות עסקאות בעלי 

  

  לתאריך הדו"חוושאי משרה  יןימיות ויירות ערך המירים המוחזקים בידי בעלי ע: 24תקה 

  

במיות וביירות הערך  , כון למועד הדוח,ידיעת החברה מחזיקים וושאי המשרה הבכירה, אשר למיטב בעלי העיין

: ות(אסמכתא 2019בדצמבר  11שפרסמה החברה ביום ובדיווח המתקן בדיווח המיידי , הם כאמור האחרים של החברה

(אסמכתא:  2020במרץ  10, בהתאמה), וכן בדיווח המיידי שפרסמה החברה ביום 2019-01-108459-ו 2019-01-108444

  .על דרך ההפיה יםהמובא ,)2020-01-023127

  

שם וסוג של ייר   שם המחזיק

  הערך

כמות יירות ערך 

  מעודכת

שיעור החזקה (בדילול   שיעור החזקה

  מלא)

בהון   בהצבעה (%)  בהון (%)      

(%)  

  בהצבעה (%)

חברת השקעות 

  דיסקוט בע"מ

 1מיות רגילות 

  ש"ח

1,336,182  40.2  40.2  40.2  40.2  

 1מיות רגילות   קבוצת דלק בע"מ

  ש"ח

616,611  18.55  18.55  18.55  18.55  
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  מופק  והון הון רשום :א24תקה 

   המאוחדים של החברה. יםיראה ספח לדוח על השיויים בהון בדוחות הכספ ופרע, מופק, ירוט בושא הון רשוםלפ

  

   מרשם בעלי מיות: ב24תקה 

-2019-01 (אסמכתא: 2019בובמבר  21 דיווח מיידי שפרסמה החברה ביום הרא החברה,למרשם בעלי המיות של 

  .), המובא על דרך ההפיה100752

   

  מען התאגיד: א25תקה 

  .6090500, בארות יצחק "מבהמתחם "

  .03-9371303; פקס: 03-9371300טלפון: 

  amaliao@mehadrin.co.il:אלקטרוי דואר
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    כון למועד פרסום הדוח של החברה הדירקטורים :26תקה 

  שם

  מספר ת.ז.

  שת לידה

  תיות

מען להמצאת 

  כתבי בי דין

חברות בוועדות 

דירקטוריון 

  (כן/לא);

  

דירקטור חיצוי 

או בלתי תלוי 

  (כן/לא)

עובד תאגיד, חברת 

בת, חברה קשורה 

 -או של בעל עין 

התפקיד או 

התפקידים שהוא 

 ממלא

התאריך בו 

החלה כהות 

  הדירקטור

 5השכלה ועיסוק עיקרי במשך 

  השים האחרוות

בן משפחה 

של בעל 

עין אחר 

  (כן/לא)

בעל מומחיות 

חשבואית 

ופיסית או 

כשירות 

  מקצועית

אלשטיין-
אלחדרו 
יו"ר  - גוסטבו

דירקטוריון 
  .החברה

מס' דרכון -
AAD153661   

אזרחות -
  ארגטיאית

  לידה: שת -
1966  

  

108Bolivar St 
- (C1006AAD) 
Ciudad 
Autonoma de 
Buenos Aires, 
Argentina. 

  .לא-
  
  לא.-
  

דירקטור  
באי.די.בי. חברה 

לפיתוח בע"מ,  
בחברה לכסים 

, בע"מ וביין
בחברת השקעות 

 בע"מ,דיסקוט 
בחברת גב ים 

, לקרקעות בע"מ

Brasilagro 
Companhia 

Brasileria De 
Propedades 

Agricolas, 
IRSA 

Inversiones y 
Representacio
nes Sociedad 

Anonima, 
Cresud 

S.A.C.I.F. y A,  
  וחברות וספות

  

  השכלה:  23/01/2017

 Agricultural and livestock 
Engineering  וסיברסיטת בואאו

  איירס, ארגטיה
  

  השים האחרוות: 5-עיסוק ב
  סגן יו"ר דירקטוריון בחברות:

IRSA Inversiones Y 
Representaciones Socicdad 

Anonima ,Cresud S.A.C.I.F. 
y A ,Amauta Agro S.A ו- 

Emprendimiento Recoleta 
SA.  

 Fibesaיו"ר דירקטוריון בחברת 
S.A  

 Nuevasסגן שיא בחברת 
Fronteras S.A  

אחיו כן, -
של בעל 

השליטה 
חברת ב

השקעות 
דיסקוט 

בע"מ (בעלת 
עיין 

, מר בחברה)
אדוארדו 
  אלשטיין

בעל  -כן
כשירות 
  .מקצועית
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-מיכל ספיר-
דירקטורית 

  חיצוית.
ת.ז. -

54245220  
אזרחות -

  ישראלית
  שת לידה:-

1957  
  

 110אחד העם 
אביב דירה -תל
18.  

חברה בוועדת 
ביקורת ותגמול, 
בוועדה לבחית 

  דוחות כספיים.

  : השכלה   07/11/2017  .לא
בוגרת מדעי המדיה ויחב"ל 
מהאויברסיטה העברית, ירושלים, 

מהל עסקים עם בומוסמכת 
התמחות במימון מאויברסיטת 

NYUיו ,- .יורק  
  

  :השים האחרוות 5-עיסוק ב
ית ועד היום, יועצת עסק 2010משת 

עצמאית, במספר תחומים, כמו 
תכיות עסקיות, ייעוץ אסטרטגי, 

דירקטורית מיזוגים ורכישות, 
  בחברת איץ. בי אל.

  

מומחיות  -כן  לא.
חשבואית 
  ופיסית

-אורי אלון-
דירקטור בלתי 

  תלוי.
ת.ז. -

027904994  
אזרחות -

  ישראלית
  שת לידה:-

1970  

29סשה ארגוב 
  אביב.-א', תל

חבר בוועדת 
ביקורת ותגמול, 
בוועדה לבחית 

  דוחות כספיים.

  : השכלה  07/01/2016  לא.
בוגר מדעי המדיה ומוסמך במהל 

עסקים, אויברסיטת בן גוריון. 
 ,תואר ראשון מדעי המדיה

אויברסיטת תל אביב
 ,תואר שי מיהל עסקים
ןאויברסיטת בן גוריו  

קורס דירקטורים הבין תחומי  2018
הרצליה

  
: השים האחרוות 5-בעיסוק 

מכ"ל, שותף וחבר דירקטוריון 
מכ"ל סיים תפקידו כבגוליבר גרופ. 
(שאר  2019ביוי  חברת גוליבר

    , כדירקטור)
התמה למשה למכ"ל  2019ביוי 

  קבוצת ישראכרט

מומחיות  -כן  לא.
חשבואית 

  ופיסית.
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דיאל הורסיו-
-דרדיק

דירקטור 
  חיצוי.

ת.ז. -
303679161  

אזרחות -
  ישראלית

  שת לידה:-
1964  

קיבוץ יר יצחק, 
ד.. הגב 

)85455.(  

חבר בוועדת 
ביקורת ותגמול, 
בוועדה לבחית 
  דוחות כספיים. 

  

  : השכלה  29/02/20163  לא.
 ,תואר מוסמך למהל עסקים

  אויברסיטת בואוס אירס.
  

מהל  :השים האחרוות 5 -עיסוק ב
עסקי ופיסי קיבוץ אורים, מכ"ל 
וחבר ועד ההלה אחזקות אורים 
אגש"ח בע"מ ותאגידיו, יו"ר גד"ש 
אור"ה אגש"ח בע"מ, יו"ר סוראל 
אגש"ח בע"מ, יו"ר אלון אורים 
אגש"ח בע"מ, דירקטור ועם אורים 

ההלה אמבר מכון ועד חבר בע"מ, 
ציב ארגון (לתערובת אגש"ח בע"מ 

, חבר ועד ההלה יבולי )משקי הגב
מהל היר אגש"ח בע"מ ותאגידיו, 

וחבר מזכירות  משק עסקי/מרכז
מכ"ל יבולי היר  קיבוץ יר יצחק,
, דירקטור ותאגידיו אגש"ח בע"מ

בכימדע כימיקלים עדיים חברה 
  ) בע"מ.1996(

מומחיות  -כן  לא.
חשבואית 

  ופיסית.

חורחה הוגו -
-למקוף

דירקטור 
  חיצוי.

ת.ז. -
327235230  

אזרחות -
  ישראלית

  שת לידה:-
1944  

ד"ר פרח יהודה 
  , תיה8/14

חבר בוועדת 
הביקורת 
והתגמול 

והוועדה לבחית 
הדוחות 
  .הכספיים

  השכלה:  28/06/2018  לא.
) 1982דוקטור באקולוגיה (

אויברסיטת קליפוריה, דייויס, 
  ארצות הברית.

MSc ) גידולי צמחיםPlant 
Production( )1975 יברסיטההאו ,(

  הלאומית לה פלאטה, ארגטיה;
), 1967אגרוומיה (  -תואר ראשון

  איירס,-אויברסיטת בואוס
  ארגטיה.
  :השים האחרוות 5 -עיסוק ב

  לא.  לא.

                                                 
 וספים לפרטים, 2019 במרץ 28 ליום זומה ),2019 בפברואר 28 ביום שתחילתהוספת ( כהוה לתקופת, בחברה חיצוי כדירקטור דרדיק הורסיו דיאל מר של מחדש מיוי יומה סדר שעל כללית אסיפה 3

   ), המובא על דרך ההפיה.2019-01-015388(אסמכתא:  2019בפברואר  21ביום שפרסמה החברה  אסיפה זימון דוח ראה
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: יועץ, בק הגים לצמחי 2012-2011
  ארץ ישראל, מכון וולקי,

  בית דגן.
: מרצה בקורס "יעילות 2018-2012

  "השימוש בהשקיה במים
לתארים מתקדמים, המרכז 
  לשיתוף והדרכה חקלאית

  בילאומית (סידקו), שפיים.
אלחדרו
 -לארוסה

  דירקטור.
  מספר דרכון -

AAD 742140 
אזרחות  -

  ארגטיאית
  שת לידה: -

1975 

Avenida 
Belgrano 998, 
piso 26. 
Rosario-Santa 
Fe-Argentina  

  לא.-
  
  לא.-
  

דירקטור בחברות  
 משותפות
טיעם   הבארג

  בעל השליטה
חברת השקעות ב

דיסקוט בע"מ 
(בעלת עיין 

  )בחברה

  השכלה:  04/11/2019
בוגר חשבואות באויברסיטה 

  הלאומית של רוסריו, ארגטיה.

 IAE Busisess-ב MBAתואר  
School .הטיארג ,  

  
  השים האחרוות: 5-עיסוק ב

  מיסד שותף ודירקטור בחברות:

FYO  

Amauta Agro   

   Agrofyמייסד שותף ושיא בחברת 

מומחיות  -כן  לא.
חשבואית 

  ופיסית.

 -סטור דן
  דירקטור.

  ת.ז.  -
015298193  

אזרחות  -
  ישראלית

  שת לידה:
1959  

 

קיבוץ יר יצחק 
  85455ד. הגב 

  לא.-
  
  לא.-
  

  השכלה:  04/11/2019  לא. 
יהול כללי ובקרה עסקית, בוגר 
  אויברסיטת תל אביב. ,לה"ב

  
  השים האחרוות: 5-עיסוק ב
ועד היום מכהן  2016משת 

) 2009כדיקטור באי.ד.י.בי תיירות (
  בע"מ.

כיהן כדירקטור  2017עד שת 
  בכימדע כימיקלים עדיים בע"מ.

כיהן כדירקטור בהדרי  2019עד יוי 
  מעו"ן אגש"ח.

קרוב (גיס) 
של בעל 

השליטה 
חברת ב

השקעות 
דיסקוט 

בע"מ (בעלת 
עיין 

, מר בחברה)
אדוארדו 
  אלשטיין

  לא.



 20

בדרסקי
 -יקולס

דירקטור 
  חליף.

  ת.ז. -
342721891  

אזרחות  -
  ישראלית

  שת לידה:
1983 

 TOHAבין 
 114יגאל אלון 

תל אביב 
6744320  

  לא.-
  
  לא.-
  

ראו פירוט בעמודה 
"השכלה ועיסוק 

 5עיקרי במשך 
  השים האחרוות"

  השכלה:  06/11/2019

 CEMA -מוסמך מימון ב
University.  

  .UCES-בוגר כלכלה ב
  

  השים האחרוות: 5-עיסוק ב
  מכהן כדיקטור בחברות הבאות:

החברה לכסים ובין בע"מ, 
אפסילון מכשירים פיסים בע"מ, 
אפסילון חיתום והפקות בע"מ 
(יו"ר), אפסילון בית השקעות בע"מ, 

להשכרת  ישפרו חברה ישראלית
מבים בע"מ וחברת גב ים לקרקעות 

  חליף).דירקטור בע"מ (
: כיהן כדירקטור חליף 2019-2015

  בחברה לכסים ובין בע"מ.
  

  
  לא. 

מומחיות  -כן
חשבואית 

  ופיסית.

 אהרון קאופמן 
  דירקטור

  ת.ז.
 015139827  

אזרחות 
         ישראלית

  שת לידה:
1970  

  TOHAבין 
 114יגאל אלון 

תל אביב 
6744320 

  לא.-
  
  לא.-
  

סמכ"ל ויועץ 
משפטי בחברת 
השקעות דיסקוט 
בע"מ, בעלת עיין 

  בתאגיד.

בוגר משפטים,  השכלה:  10/03/20
  .אויברסיטת תל אביב

  
  שים האחרות: 5עיסוק ב 
מכהן כסמכ"ל ויועץ  2016מאפריל 

משפטי בחברת השקעות דיסקוט 
  בע"מ.

סמכ"ל ויועץ כמכהן  2015מובמבר 
  אי די בי חברה לפתוח בע"מב משפטי

שותף במשרד עו"ד אפשטיין עד 
  .2015ובמבר 

משמש כדירקטור בחברות הבאות:  
שותפות מוגבלת, -מודיעין ארגיה

IDB Group Investments Inc ,
חברות פרטיות בבעלות מלאה של 
חברת השקעות דיסקוט בע"מ 

בבעלות מלאה של  וחברות פרטיות
  .אי די בי חברה לפתוח בע"מ
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  כון למועד פרסום הדוח ושאי משרה בכירה: א26תקה 

  

  שם

  מספר ת.ז.

  שת לידה

  

התפקיד שהוא ממלא 

בחברה; בחברה בת או 

בחברה קשורה של החברה 

  או בבעל עין בה

 ההתאריך בו החל

  כהותו

  בעל עיין בחברה (כן/לא); 

בן משפחה של ושא משרה 

בכירה אחר או של בעל עיין 

  בחברה (כן/לא).

השים  5 -השכלה ועיסוק עיקרי ב

 האחרוות

  

  ישראל סדלר
  054248588ת.ז. -
  שת לידה:-

1957  

  השכלה:  לא  01/07/2019  מכ"ל מהדרין בע"מ
ראיית חשבון, אויברסיטת בריגהם 

  ארה"ב.יאג, יוטה, 
  :השים האחרוות 5-עיסוק ב

2018 CCO .באבן קיסר בע"מ  
  : מהל עסקים ראשי בכתר.2018-2015

: מכ"ל קבוצת הפלסטיק 20018-2014
  האירופית בכתר.

  
  אילן אורי

  052350063ת.ז. -
  שת לידה:-

1954  

  :השכלה  לא  11/11/2008  מבקר פים
  רואה חשבון, בוגר כלכלה

אויברסיטה העברית מוחשבואות 
  ירושלים.
   השים האחרוות 5-עיסוק ב

 שותף ומייסד במשרד אורי אילן
ודבורה לוי יהול סיכוים וביקורת 

  פים.
שותף במשרד ברייטמן אלמגור זהר 

  רואי חשבון
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   : רואה החשבון27תקה 

KPMG  יום, רחוב הארבעהת"א.17סומך חייקין רואי חשבון, מגדל המיל ,  

  

  (א): המלצות הדירקטוריון בפי האסיפה הכללית והחלטות שאין טעוות אישור האסיפה הכללית 29תקה 

כך שהוראותיו  ,תקון ההתאגדות של החברהלהחברה עריכת תיקון  דירקטוריוןאישר  2019בפברואר  14 ביום )1(

, )לעיל 22 לתקה) 1"ק (סב המוחיםכהגדרת המסגרת ( ועסקתיתאמו, יאפשרו וישקפו את הוראות פוליסת הביטוח 

. )לעיל 22 לתקה) 2"ק (בס אלה מוחים(כהגדרת והעקת כתב הפטור כתב השיפוי  לוסחתיקון כתב השיפוי הקיימים 

  .2019, כמפורט בדוח עסקה 2019במרץ  25 יוםבהכללית  אסיפהה ידי על אושרהתקון  תיקון

 

   מיוחדת כללית אסיפה החלטות :(ג)29תקה 

  

החברה וועדת הביקורת, עריכת  דירקטוריון אישרה האסיפה הכללית של החברה, לאחר אישור 2019במרץ  25ביום  )1(

 .(א) לעיל29כמפורט בתקה תקון ההתאגדות של החברה, לתיקון 

, התקיימה אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מיות החברה, במסגרתה אישרה האסיפה הכללית 2019במרץ  28ביום  )2(

מיויו מחדש של מר הורסיו דרדיק כדירקטור חיצוי בחברה, לתקופת כהוה של שלוש שים החל מיום המיוחדת את 

-2019-01(אסמכתא:   2019בפברואר  21מיום לפרטים וספים ראה דוח מיידי על זימון האסיפה . 2019בפברואר  28

), 2019-01-028378(אסמכתא:  2019במרץ  28), ולפרטים בדבר תוצאות האסיפה ראה דוח מיידי מיום 015388

  המובאים על דרך ההפיה.

, התקיימה אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מיות החברה, במסגרתה אישרה האסיפה הכללית 2019 ביוי 27ביום  )3(

וספים ראה  לפרטים. 2019ביולי  1תאי כהות מכ"ל החברה הכס, מר ישראל סדלר, החל מיום חדת את המיו

), ולפרטים בדבר תוצאות האסיפה 2019-01-049210(אסמכתא:   2019במאי  22דוח מיידי על זימון האסיפה מיום 

 .ההפיה דרך על יםהמובא), 2019-01-064852(אסמכתא:  2019 ביוי 27 מיוםראה דוח מיידי 

אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, בהתאמה, אימוץ מדייות  2020באפריל  6וביום  2020ביואר  5 ביום )4(

אסיפה כללית ומיוחדת שעל סדר יומה, בין היתר,  .2020 באפריל 1תגמול חדשה לחברה, שתהא בתוקף החל מיום 

. לפרטים וספים ראה דוח זימון אסיפה כללית ומיוחדת 2020במאי  11 ליוםהחדשה זומה  אישור מדייות התגמול

   , המובא על דרך ההפייה.)2020-01-036651: אסמכתא( 2020באפריל  6ביום  שפורסם

  

  החלטות החברה :א29תקה 

במרץ  25 יוםב החברה של הכללית אסיפהה אישור, לרבות בחברה משרה לושאי וביטוח שיפוי, פטור אודות למידע )1(

  .2019ודוח עסקה  לעיל 22 תקה ראה ,הפטור וכתב, עסקת המסגרת, כתב השיפוי פוליסת הביטוח  2019

  

 

  

  _______________________                2020 באפריל 27 :תאריך

  הדרין בע"ממ        

  

    תפקיד      שמות החותמים

  יו"ר הדירקטוריון  אלחדרו גוסטבו אלשטיין

    מכ"ל      ישראל סדלר



 

 

  

  

  הדרין בערבון מוגבלמ

  

  חלק ה'

  בדבר אפקטיביות הבקרה הפימית על שתידוח 

  (א):ב9הדיווח הכספי ועל הגילוי לפי תקה 

  

  



  
  ):א(ב9 תקה לפי הגילוי ועל הכספי הדיווח על הפימית הבקרה אפקטיביות בדבר שתי דוח

 לקביעתה אחראית), התאגיד – להלן( מ"בע מהדרין של הדירקטוריון בפיקוח, הההלה
  .בתאגיד הגילוי ועל הכספי הדיווח על אותה פימית בקרה של והתקיימותה

  :הם הההלה חברי, זה לעיין

  ;כללי מהל, אל סדלרישר  .1

  ;ישי צ'ריס, חשב החברה  .2

  ;חקלאות ל"סמכ, עודד גרוסר  .3

  ;שותפויות ומגדלים ל"סמכ, סיגל רמי  .4

  ;איילת פלישמן סטולרו, סמכ"ל משאבי אוש  .5

  ;הדרים מכירות ומוצרי ל"סמכ, תומר עזרא  .6

  ;אריזה אגף מהל, גלעדי משה  .7

  ;ומזכירות חברה עמליה אופיר, מהלת כסים  8

  ;מהלת מערכות מידע, וירב שקדליאת   .9

  

 תוכו אשר, בתאגיד הקיימים והלים בקרות כוללת הגילוי ועל הכספי הדיווח על פימית בקרה
 מי בידי או, פיקוחם תחת או הכספים בתחום ביותר הבכיר המשרה וושא הכללי המהל בידי

 מידה לספק ועדו אשר, התאגיד דירקטוריון קוחבפי, האמורים התפקידים את בפועל שמבצע
, הדין להוראות בהתאם הדוחות ולהכת הכספי הדיווח למהימות בהתייחס ביטחון של סבירה

, מעובד, אסף הדין הוראות פי על מפרסם שהוא בדוחות לגלות דרש שהתאגיד מידע כי ולהבטיח
  .בדין הקבועים ובמתכות במועד ומדווח מסוכם

 דרש שהתאגיד מידע כי להבטיח שתוכו והלים בקרות, השאר בין, כוללת פימיתה הבקרה
 ביותר הבכיר המשרה ולושא הכללי למהל לרבות, התאגיד לההלת ומועבר צבר, כאמור לותוגל

 קבלת לאפשר כדי וזאת, האמורים התפקידים את בפועל שמבצע למי או הכספים בתחום
  .הגילוי לדרישת בהתייחס, המתאים במועד החלטות

 לספק מיועדת איה הגילוי ועל הכספי הדיווח על פימית בקרה, שלה המביות המגבלות בשל
  .תתגלה או תימע בדוחות מידע השמטת או מוטעית שהצגה מוחלט ביטחון

 ועל הכספי הדיווח על הפימית הבקרה של והערכה בדיקה ביצעה, הדירקטוריון בפיקוח, הההלה
 הכספי הדיווח על הפימית הבקרה אפקטיביות הערכת; שלה והאפקטיביות בתאגיד יהגילו
  :כללה הדירקטוריון בפיקוח הההלה שביצעה והגילוי

 המהותיים התהליכים את לוודא מת על 2019 לשת) Scoping( המיקוד מסמך עדכון .1
 .הוכחי במיפוי להכלל האמורים

 וזאת בפעילות ביותר כמהותיים שקבעו הפעילות בתחומי ובקרות תהליכים עדכון .2
 : 2019 בשת שחלו לשיויים בהתאם

  .מלאי 2.1

 .מכירות 2.2

 

  



 

 בתחום וחיצויים פימיים מבדקים הפימית הבקרה אפקטיביות הערכת כללה כן כמו
ITGC )הארגון ברמת בקרות וכן כספיים דוחות סגירת), בחברה המידע מערכות ELC – 

Entity level Control.  

, העבודה התקדמות לגבי הכספיים הדוחות לבחית הועדה עודכה 2019 שת לךבמה
  .בהם הטיפול ואופן הליקויים

  

, לעיל כמפורט הדירקטוריון בפיקוח הההלה שביצעה האפקטיביות הערכת על בהתבסס
 הגילוי ועל הכספי הדיווח על הפימית הבקרה כי, למסקה הגיעו התאגיד וההלת הדירקטוריון

   .אפקטיבית היא  2019 בדצמבר 31 ליום גידבתא

 



  הצהרת מהלים

  )1ב(ד)(9הצהרת מהל כללי לפי תקה 

  
  , מצהיר כי:ישראל סדלראי, 

 –(להלן  2019התאגיד) לשת  –בחתי את הדוח התקופתי של מהדרין בע"מ (להלן   )1(
  הדוחות);

לפי ידיעתי, הדוחות אים כוללים כל מצג לא כון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג   )2(
ת החוץ כדי שהמצגים שכללו בהם, לאור הסיבות שבהן כללו אותם של עובדה מהותי

  מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות;

לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן אות,   )3(
מכל הבחיות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומים של 

  תאגיד לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;ה

של התאגיד, לדירקטוריון ולוועדות הביקורת והדוחות גיליתי לרואה החשבון המבקר   )4(
הכספיים של דירקטוריון התאגיד, בהתבסס על הערכתי העדכית ביותר לגבי הבקרה 

  פימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי:ה

מעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של את כל הליקויים המש  (א)
הבקרה הפימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על 
יכולתו של התאגיד לאסוף, לעבד, לסכם או לדווח על מידע כספי באופן שיש בו להטיל 

  –אות הדין; וכן ספק במהימות הדיווח הכספי והכת הדוחות הכספיים בהתאם להור

כל תרמית, בין מהותית ובין שאיה מהותית, שבה מעורב המהל הכללי או מי   (ב)
שכפוף לו במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה 

  הפימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי;

  אי, לבד או יחד עם אחרים בתאגיד:  )5(

וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות והלים תחת פיקוחי,  קבעתי בקרות והלים, או  (א)
המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס לתאגיד, לרבות חברות מאוחדות שלו 

, מובא לידיעתי על 2010- כהגדרתן בתקות יירות ערך (דוחות כספיים שתיים), התש"ע
  הדוחות; וכן ידי אחרים בתאגיד ובחברות המאוחדות, בפרט במהלך תקופת ההכה של 

קבעתי בקרות והלים, או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות והלים תחת פיקוחי,   (ב)
המיועדים להבטיח באופן סביר את מהימות הדיווח הכספי והכת הדוחות הכספיים 

  בהתאם להוראות הדין, לרבות בהתאם לכללי חשבואות מקובלים;

ית על הדיווח הכספי ועל הגילוי, הערכתי את האפקטיביות של הבקרה הפימ  (ג)
והצגתי בדוח זה את מסקות הדירקטוריון והההלה לגבי האפקטיביות של הבקרה 

  הפימית כאמור למועד הדוחות.

  

  אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין.

  

       27.04.2020                                                      
 מכ"ל – ישראל סדלר          תאריך       

  

  

  

  

  

  

  



  הצהרת מהלים

  )2ב(ד)(9לפי תקה  בתחום הכספים ושא המשרה הבכיר ביותרהצהרת 
  

  , מצהיר כי:ישי צ'ריסאי, 

 –(להלן  מהדרין בע"מבחתי את הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות של   )1(
  הדוחות); –(להלן  2019התאגיד) לשת 

לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות אים כוללים כל מצג   )2(
לא כון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית החוץ כדי שהמצגים 

ייחס לתקופת שכללו בהם, לאור הסיבות שבהן כללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהת
  הדוחות;

לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן אות,   )3(
מכל הבחיות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומים של 

  התאגיד לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;

והדוחות  ת הביקורתויד, לדירקטוריון ולוועדגיליתי לרואה החשבון המבקר של התאג  )4(
של התאגיד, בהתבסס על הערכתי העדכית ביותר לגבי הבקרה הפימית על הדיווח  הכספיים

  הכספי ועל הגילוי:

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של   (א)
א מתייחסת לדוחות הכספיים הבקרה הפימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי ככל שהי

ולמידע הכספי האחר הכלול בדוחות, העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על יכולתו של 
התאגיד לאסוף, לעבד, לסכם או לדווח על מידע כספי באופן שיש בו להטיל ספק 

  –במהימות הדיווח הכספי והכת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין; וכן 

ן מהותית ובין שאיה מהותית, שבה מעורב המהל הכללי או מי כל תרמית, בי  (ב)
שכפוף לו במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה 

  הפימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי;

  אי, לבד או יחד עם אחרים בתאגיד:  )5(

הלים תחת פיקוחי, קבעתי בקרות והלים, או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ו  (א)
המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס לתאגיד, לרבות חברות מאוחדות שלו 

, ככל שהוא 2010- כהגדרתן בתקות יירות ערך (דוחות כספיים שתיים), התש"ע
רלווטי לדוחות הכספיים ולמידע כספי אחר הכלול בדוחות, מובא לידיעתי על ידי 

  –ות, בפרט במהלך תקופת ההכה של הדוחות; וכן אחרים בתאגיד ובחברות המאוחד

קבעתי בקרות והלים, או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות והלים תחת   (ב)
פיקוחו, המיועדים להבטיח באופן סביר את מהימות הדיווח הכספי והכת הדוחות 

  הכספיים בהתאם להוראות הדין, לרבות בהתאם לכללי חשבואות מקובלים;

כתי את האפקטיביות של הבקרה הפימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי, ככל הער  (ג)
שהיא מתייחסת לדוחות הכספיים ולמידע הכספי האחר הכלול בדוחות למועד הדוחות; 

  מסקותיי לגבי הערכתי כאמור הובאו לפי הדירקטוריון והההלה ומשולבות בדוח זה.

  

  חריות כל אדם אחר, על פי כל דין.אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מא

  

    27.04.2020  
 חשב – ישי צ'ריס                                תאריך       

  



 

 

  

  

  

  

  שאלון ממשל תאגידי
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  תאגידי ממשל שאלון

  - החיות למילוי השאלון

 ;" במקום המתאיםXאת מצב הדברים בתאגיד יסומן "היגד תיאר את מצב הדברים בתאגיד; לא  תיאר היגד" במקום המתאים אם √תאגיד יסמן " )1(

  ;הובאה בשאלון דרישה להשלמת פרטים, יובאו הפרטים האמורים במקום שיועד לכך בשאלון )2(

 ;חשוב למשקיע סביר ביחס לעייים המתוארים בשאלון יובא בתמצית בהערות הסיום לשאלון בצירוף הפייה לשאלה הוגעת לעיין מידע העשוי להיות )3(

     .השאלון ייחתם בידי יושב ראש הדירקטוריון, יושב ראש ועדת הביקורת ויושב ראש הועדה לבחית הדוחות הכספיים )4(

 הדירקטוריון עצמאות

   
  כון 

  
 כון לא

יותר. או חיצויים דירקטורים שי בתאגיד כיהו הדיווח שת בכל.1
  

בסעיף  , כאמורימים 90אם תקופת הזמן בה לא כיהו שי דירקטורים חיצויים איה עולה על  בשאלה זו יתן לעות "כון"
 שיבתאגיד  כיהו לא בימים) בה( הזמן תצוין תקופתבכל תשובה שהיא (כון/לא כון) ) לחוק החברות, ואולם 10((ב)א.363

בדיעבד, תוך הפרדה בין הדירקטורים החיצוים  שאושרה ת כהוהתקופ גם זה ובכלל(הדיווח  בשת יותר או חיצויים דירקטורים
   :השוים)

  
  .ספיר מיכלגב' דירקטור א':  

  
  .דיאל הורסיו דרדיקמר דירקטור ב':  

  
  .חורחה הוגו למקוףמר ':  גדירקטור 

  
  

.3 :שאלון זה פרסום למועד כוןהמכהים בתאגיד  החיצויים הדירקטורים מספר

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
 

  .8/4שאלון זה:  פרסום למועד המכהים בתאגיד כון 2הדירקטורים הבלתי תלויים 1שיעור  .2
  

_____ _____ 

                                                                 
   . 3/5 כל. כך לדוגמההסך המסוים מתוך  מספר -"שיעור" ,בשאלון זה 1

  בחוק החברות. ם" כהגדרתיםחיצוי ים"דירקטור רבותל 2
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  : ___.4התאגיד 3שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים שקבע בתקון
  

 קבעה הוראה בת לא טי (לאון)רלוו5ק. 
  

_____ _____ 

בשת הדיווח ערכה בדיקה עם הדירקטורים החיצויים (והדירקטורים הבלתי תלויים) ומצא כי הם קיימו בשת הדיווח את .3
יד וכן (והבלתי תלויים) המכהים בתאג החיצויים הדירקטורים של זיקה היעדר לעיין החברות לחוק (ו)-ו )ב(240 סעיף הוראת

  )מתקיימים בהם התאים הדרשים לכהוה כדירקטור חיצוי (או בלתי תלוי
   

למהל הכללי, במישרין או בעקיפין (למעט דירקטור  6כפופים אים הדיווח, שת במהלך בתאגיד כיהו אשר הדירקטורים כל.4
  שהוא ציג עובדים, אם קיימת בתאגיד ציגות לעובדים).

  
 במגבלה עמדו שלא הדירקטורים שיעור יצוין  - (קרי, הדירקטור כפוף למהל הכללי כאמור)  "לא כון" היה אם תשובתכם

 ._____ האמורה:

     

 

5.  
כל הדירקטורים שהודיעו על קיומו של עין אישי שלהם באישור עסקה שעל סדר יומה של הישיבה, לא כחו בדיון ולא השתתפו 

  :(ב) לחוק החברות)278צבעה בסיבות המתקיימות לפי סעיף בהצבעה כאמור (למעט דיון ו/או ה
  

   –אם תשובתכם היה "לא כון" 
  

  (א) סיפה: 278האם היה זה לשם הצגת ושא מסוים על ידו בהתאם להוראות סעיף 
 לא  �כן  �

  . _____בס"ק א:  הישיבות  בהם דירקטורים כאמור כחו בדיון ו/או השתתפו בהצבעה למעט בסיבות כאמור  יצוין שיעור

   

 

 בישיבות הדירקטוריון כח לא, בתאגידבכירה אחר משרה  או ושא דירקטור שאיו, מטעמו) מי ו/או השליטה (לרבות קרובו בעל  .6
  שהתקיימו בשת הדיווח. 

  
משרה בכירה  או/או וש דירקטוריון אם תשובתכם היה "לא כון" (קרי, בעל שליטה ו/או קרובו ו/או מי מטעמו שאיו חבר

  יצויו הפרטים הבאים לגבי וכחות כל אדם וסף בישיבות הדירקטוריון כאמור: – בתאגיד כח בישיבות הדירקטוריון כאמור)
  

  .מר אורן הליגרזהות: 
  

   7.למר אלחדרו אלשטיין ףיחל כיהן כדירקטור מר אורן היליגרל וקיים): תפקיד בתאגיד (ככ

 X 

                                                                 
  הוראות המפקח על הבקים). –"תקון" לרבות על פי הוראת דין ספציפית החלה על התאגיד (לדוגמה בתאגיד בקאי  –לעיין שאלה  זו  3

 חברת איגרות חוב איה דרשת לעות על סעיף זה. 4

  החברה קובע כי בכפוף להוראות חוק החברות, בחברה יכהו לפחות שי דירקטורים חיצויים.ההתאגדות של יצוין כי תקון  5

ירקטור) ו/או עובד בתאגיד , לא ייחשב כ"כפיפות", מאידך, כהות דירקטור בתאגיד המכהן כושא משרה (למעט דהמצא בשליטת התאגיד עצם כהוה כדירקטור בתאגיד מוחזק -לעיין שאלה זו  6
  "כפיפות" לעיין שאלה זו. כהמוחזק שבשליטת התאגיד ייחשב 
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חברה  -בחברה באותה עת בבעל השליטה כספים מכ"לס(אם מי שכח איו בעל השליטה עצמו):  פירוט הזיקה לבעל השליטה

  8מלכסים ולבין בע"

  לא   Xכן    האם היה זה לשם הצגת ושא מסוים על ידו: 

  במשבצת המתאימה)   x(יש לסמן 
  

  3/9:  סוים על ידו: ________, וכחות אחרתבישיבות הדירקטוריון שהתקיימו בשת הדיווח לשם הצגת ושא מ 9שיעור וכחותו
  

  .יקולס בדרסקימר זהות: 
  

    .סטור דןמכהן כדירקטור חליף למר  יקולס בדרסקימר ל וקיים): תפקיד בתאגיד (ככ
  

 , השלטתדירקטור בחברות מקבוצת אי.די.בי פיתוח בע"מפירוט הזיקה לבעל השליטה (אם מי שכח איו בעל השליטה עצמו): 
  על ידי בעל השליטה בחברה

  לא   Xכן    האם היה זה לשם הצגת ושא מסוים על ידו: 

  במשבצת המתאימה)   x(יש לסמן 
  

   6/9:  בישיבות הדירקטוריון שהתקיימו בשת הדיווח לשם הצגת ושא מסוים על ידו: _______, וכחות אחרת 10שיעור וכחותו
  

  .לא רלווטי (בתאגיד אין בעל שליטה) 
  

השליטה בחברה, אשר אים מכהים כדירקטורים בוסף, בחלק מישיבות הדירקטוריון השתתפו גם ושאי משרה אחרים בבעלות 
  או כושאי משרה בחברה:

  9/1               11.בחברהבע"מ, בעלת השליטה  דיסקוט השקעותב משפטי ומזכירת חברה ץיוע אהרון קאופמןעו"ד 
  3/9                .בחברהבע"מ, בעלת השליטה  משפטית ומזכירת חברה בדיסקוט השקעותעו"ד לאריסה כהן יועצת 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 .2020בפברואר  09 עד יום 2019באוגוסט  06 מר אורן הליגר כיהן כדירקטור חליף מיום 7

  .כדיבידד בעיןבו חילקה את מיותיה בחברה , 2019בדצמבר  10עד ליום בחברה בין היתה בעלת השליטה להחברה לכסים ו 8

  קרובו ו/או מי מטעמו. ,תוך הפרדה בין בעל השליטה 9

  .9ר' ה"ש  10

 .2020במרץ  10ביום מן המיין ולדירקטור  2020בפברואר  19ביום בחברה מר אהרון קאופמן מוה לדירקטור חליף  11
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  9/3                                  12גב' סגי איתן, מכ"לית בחברה לכסים ולבין בע"מ, בעלת השליטה בחברה באותה עת.
  9/1        13עלת השליטה בחברה באותה עת , בבע"מ אחזקות הפיקס –מר מי אמן, יועץ משפטי ומזכיר חברה של

  

 
 

  הדירקטורים וכישורי כשירות

   
 כון

  
  כון לא

קיימת הוראה המגבילה את האפשרות לסיים מיידית את כהותם של כלל הדירקטורים בתאגיד, שאים  לא בתקון התאגיד.7
   ).14מגבלהחשבת  איהקביעה ברוב רגיל  –חיצויים (לעיין זה דירקטורים 

   –(קרי, קיימת מגבלה כאמור) יצוין  תשובתכם היה "לא כון" אם

 

   

  
  ._____ פרק הזמן שקבע בתקון לכהות דירקטור:  א.

______ _____ 

  
  ._____הרוב הדרוש שקבע בתקון לסיום כהותם של הדירקטורים:   ב.

_____ _____ 

  
  ._____לשם סיום כהותם של הדירקטורים:  מין חוקי שקבע בתקון באסיפה הכללית  ג.

_____ _____ 

                                                                 
  .2019ביולי  11עד ליום  בחברה גב' סגי איתן כיהה כדירקטורית חליפה 12

 .בו חילקה את מיותיה בחברה כדיבידד בעין ,2019בספטמבר  18 עד ליוםבחברה היתה בעלת השליטה  חזקות בע"מהפיקס א 13

 חברת איגרות חוב איה דרשת לעות על סעיף זה. 14
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  ._____הרוב הדרוש לשיוי הוראות אלו בתקון:   ד.

_____ _____ 

 חדשים, בתחום עסקי התאגיד ובתחום הדין החל על התאגיד והדירקטורים, וכן לדירקטורים הכשרה תכית התאגיד דאג לעריכת.8
    מכהים, המותאמת, בין השאר, לתפקיד שהדירקטור ממלא בתאגיד. דירקטוריםהמשך להכשרת  תכית דאג לעריכת

 במשבצת המתאימה)   x(יש לסמן  לא  כן  הדיווח: בשת הופעלה התוכית יצוין האם -אם תשובתכם היה "כון"[
 X  

9.
 א.

  ופיסית. חשבואיתחיותמומבעלילהיותשעליהםבדירקטוריון דירקטורים שלדרש מזערימספרבתאגיד קבע

 2יצוין המספר המזערי שקבע:  - אם תשובתכם היה "כון"
    

  ב.
  - הדיווח שת במהלך בתאגיד מספר הדירקטורים שכיהו

   4 :15ופיסית חשבואית מומחיות בעלי

   .216: יתמקצוע כשירות בעלי

ן התון של המספר המוך ביותר (למעט בתקופת זמן במקרה שהיו שיויים במספר הדירקטורים כאמור בשת הדיווח, יית
  .ימים מקרות השיוי) של דירקטורים מכל סוג שכיהו בשת הדיווח 60של 

_____ _____ 

10.
  א.

  חברים משי המיים. הדירקטוריון כלל הרכב הדיווח שת בכל

  ._____ר: יצוין פרק הזמן (בימים) בו לא התקיים האמו - אם תשובתכם היה "לא כון" 

ימים, ואולם בכל  60בשאלה זו יתן לעות "כון" אם תקופת הזמן בה לא כיהו דירקטורים משי המיים איה עולה על 
  ._____ :משי המיים דירקטורים בתאגיד כיהו לא (בימים) בה הזמן תשובה שהיא (כון/לא כון) תצוין תקופת

    

  .ב
  בדירקטוריון התאגיד כון למועד פרסום שאלון זה:  מספר הדירקטורים מכל מין המכהים

 _____  1   שים: ); ףדירקטור חלי 1(מתוכם  7גברים: 

  

  הדירקטוריון ישיבות  

                                                                 
  .2005-דירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ולאחר הערכת הדירקטוריון, בהתאם להוראות תקות החברות (תאים ומבחים לדירקטור בעל מומחיות חשבואית ופיסית ול 15

  .2019בובמבר  04 רגיל בחברה ביום מוה כדירקטור מר סטור דן 16
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 כון

  
  כון לא

11.  
  א.

  הדירקטוריון ישיבות מספר
   הדיווח: בשת כל רבעון במהלך שהתקיימו 

  
  3): 2019 רבעון ראשון (שת

  1רבעון שי: 
  3שלישי: רבעון

  2רבעון רביעי: 
  

_____  
  

_____ 

  .ב
 השתתפותו בישיבות 17לצד כל אחד משמות הדירקטורים שכיהו בתאגיד במהלך שת הדיווח, יצוין שיעור

 במהלך שת לרבות ישיבות ועדות הדירקטוריון בהן הוא חבר, וכמצוין להלן) שהתקיימו -בס"ק זה הדירקטוריון (
   ת כהותו):הדיווח (ובהתייחס לתקופ

   (יש להוסיף שורות וספות לפי מספר הדירקטורים)

_____  _____ 

שיעור   שם הדירקטור
השתתפותו 

בישיבות 
  הדירקטוריון

  

שיעור 
השתתפותו 
  בישיבות

ועדת  
 ביקורת
   18ותגמול

עור שי
השתתפותו 

בישיבות 
הועדה 
לבחית 
הדוחות 
   19כספיים

שיעור 
השתתפותו 
  בישיבות

ועדת  
  20תגמול

יעור השתתפותו ש
בישיבות ועדות 

דירקטוריון וספות בהן 
(תוך ציון שם  הוא חבר

  הועדה)

גוסטבו אלחדרו מר 
  אלשטיין

8/9  -  -  -    

                                                                 
  .1 ראה ה"ש 17

  , משמשת ועדת הביקורת גם כוועדת תגמול.2016במרץ  02לחוק החברות, החל מיום  27בהתאם לתיקון  18

  עדה זו.ובי דירקטור החבר בולג 19

  .18ראה ה"ש  20
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  21סגי איתןגב'   

  (דירקטורית חליפה)

9/3  -  -  -    
  

  

    -  -  -  9/6  22רועי יקירמר   
  

  

  
  

אייל לפידות מר 
  23(דירקטור חליף)

0/9  -  -  -    
  

  

  
  

אלחדרו ר מ
  24לארוסה

1/9  -  -  -    
  

  

  
  

    -  -  -  25  1/9סטור דןמר 
  

  

  
  

    -  -  -  1/9  26אהרון קאופמןמר 
  

  

                                                                 
   .2019ביולי  11גב' סגי איתן חדלה לכהן כדירקטורית חליפה ביום  21

  .2019בספטמבר  18מר רועי יקיר חדל לכהן כדירקטור ביום  22

   .2019במאי  01מר אייל לפידות חדל לכהן כדירקטור חליף ביום  23

  .2019בובמבר  04ם אלחדרו לארוסה מוה לדירקטור ביומר  24

  .2019בובמבר  04סטור דן מוה לדירקטור ביום מר  25

 .2020במרץ  10אהרון קאופמן מוה לדירקטור ביום מר  26
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    -  4/4  9/9  9/7  ןואורי אלמר 
  

  

  
  

  חורחה הוגו מר 
  למקוף

9/8  8/9  4/4  -    
  

  

  
  

 הורסיו דיאלמר 
  27דרדיק

  

6/9  

  

7/9  

  

3/4  

  

-    
  

  

  
  

    -  4/4  8/9  7/9  מיכל ספיר גב' 
  

  

12.1  
 המשרה וושאי הכללי דיון אחד לפחות לעיין יהול עסקי התאגיד בידי המהל הדירקטוריון קיים הדיווח בשת

 X  -.תםעמד את להביע הזדמות להם יתהווכחותם,  בלא, לו הכפופים

  

 הדירקטוריון ראש ויושב הכללי המהל תפקידי בין הפרדה

   
 כון

  
 כון לא

13.  
  דירקטוריון. ר"יו בתאגיד כיהן הדיווח שת בכל 

) 2א.(363ימים כאמור בסעיף  60בשאלה זו יתן לעות "כון" אם תקופת הזמן בה לא כיהן בתאגיד יו"ר דירקטוריון איה עולה על 
 :וריון כאמורכיהן בתאגיד יו"ר דירקט לא (בימים) בה הזמן לחוק החברות), ואולם בכל תשובה שהיא (כון/לא כון) תצוין תקופת

_____.  

   

                                                                 
  . 2019במרץ  28ביום שהתקיימה מיויו לא חודש עד לאסיפה משום שמרץ ו פברוארשהתקיימו בחודשים  הדירקטוריון מר דרדיק לא כח בישיבות 27
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41.  
  מהל כללי. בתאגיד כיהן הדיווח שת לכב

) לחוק 6א.(363ימים כאמור בסעיף  90בשאלה זו יתן לעות "כון" אם תקופת הזמן בה לא כיהן בתאגיד מכ"ל איה עולה על 
  ._____ :יהן בתאגיד מכ"ל כאמורכ לא (בימים) בה הזמן החברות, ואולם בכל תשובה שהיא (כון/לא כון) תצוין תקופת

  

    

(ג) 121סעיף הוראות בתאגיד בו מכהן יו"ר הדירקטוריון גם כמכ"ל התאגיד ו/או מפעיל את סמכויותיו, כפל הכהוה אושר בהתאם ל.15
  .28לחוק החברות

X טילא רלוו .(ה כאמורככל שלא מתקיים בתאגיד כפל כהו) 

_____ _____ 

   הדירקטוריון. ר"יו של ובקר איו ל"המכ.16

      –(קרי, המכ"ל הו קרוב של יו"ר הדירקטוריון)  לא כון"אם תשובתכם היה "

 _____ _____  ._____תצוין הקרבה המשפחתית בין הצדדים:   א.

  ב.
     :29(ג) לחוק החברות121בהתאם לסעיף  כהוה אושרהה

  כן  

  לא 

  במשבצת המתאימה)   x(יש לסמן 

_____ _____ 

17.  
   .בכירה בתאגיד, למעט כדירקטור מכהן כמכ"ל או כושא משרה איובעל שליטה או קרובו 

  לא רלווטי (בתאגיד אין בעל שליטה). 

    

                                                                 
 (ד) לחוק החברות.121אישור בהתאם לסעיף  –יגרות חוב בחברת א 28

  (ד) לחוק החברות.121אישור בהתאם לסעיף  –בחברת איגרות חוב  29
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 הביקורת ועדת 

   
 כון

  
 כון לא

18.
 - בשת הדיווח כיהן לא הביקורת בועדת

_____ _____  

  קרובו. או השליטה בעל  א.

  ווטי (בתאגיד אין בעל שליטה).לא רל 

    

      הדירקטוריון. ר"יו  ב.

      בשליטתו. תאגיד בתאגיד או בידי השליטה בעל ידי על או התאגיד ידי על המועסק דירקטור  ג.

      קבע. דרך שירותים בשליטתו תאגיד בתאגיד או השליטה לבעל או לתאגיד הותן דירקטור  ד.

  השליטה. בעל על דירקטור שעיקר פרסתו  ה.

  לא רלווטי (בתאגיד אין בעל שליטה). 

    

19.  
בשת הדיווח בישיבות ועדת הביקורת, למעט  לא כחמי שאיו רשאי להיות חבר בוועדת ביקורת, ובכלל זה בעל שליטה או קרובו, 

   . (ה) לחוק החברות115בהתאם להוראות סעיף 

  

    

חברי הועדה, כאשר רוב הוכחים  של שהתקיימו בשת הדיווח היה רוב הביקורת ולקבלת החלטות בכל ישיבות ועדת דיוןל חוקי מין.20
   ואחד מהם לפחות היה דירקטור חיצוי. בלתי תלויים היו דירקטורים

 ._____יצוין שיעור הישיבות בהן לא התקיימה הדרישה כאמור :   - אם תשובתכם היה "לא כון" 
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21. 
של ושאי משרה  ובלא וכחות, המבקר החשבון ורואה הפימי לפחות בוכחות המבקר אחת ישיבה הדיווח בשת קיימה הביקורת ועדת

 לעיין ליקויים ביהול העסקי של התאגיד. , בתאגיד שאים חברי הוועדה
 X 

22. 
(לגבי היועץ  הועדהלבקשת הועדה ו/או  ר"יו זה באישור הועדה, היה חבר להיות רשאי שאיו מי כח בה הביקורת ועדת ישיבות בכל

  . המשפטי ומזכיר התאגיד שאיו בעל שליטה או קרובו)

  
   

23.  
 עסקיו ביהול לליקויים בקשר התאגיד עובדי של בתלוות הטיפול אופן בשת הדיווח היו בתוקף הסדרים שקבעה ועדת הביקורת לגבי

   כאמור. ושהתלו לעובדים שתיתן ההגה ולגבי
   

24.  
ועדת הביקורת (ו/או הועדה לבחית הדוחות הכספיים) היחה את דעתה כי היקף עבודתו של רואה החשבון המבקר ושכר טרחתו ביחס 

    לדוחות הכספיים בשת הדיווח, היו אותים לשם ביצוע עבודת ביקורת וסקירה ראויים.

  

  
 

 

  

הכספיים (לה תפקידי לבחית הדוחות  בעבודתה - לן הועדה   הכספיים הדוחות לאישור המקדימה הועדה) 

   
 כון

  
 כון לא

 הדיון בדירקטוריון לאישור לקראת הועדה יצוין פרק הזמן (בימים) אותו קבע הדירקטוריון כזמן סביר להעברת המלצות   א.  .25
  .ימי עסקים לדוח כספי תקופתי 3ימי עסקים לדוח כספי רבעוי,  2: הכספיים הדוחות

_____ _____ 

  : אישור הדוחות הכספייםהדיון בדירקטוריון למספר הימים שחלפו בפועל בין מועד העברת ההמלצות לדירקטוריון למועד   ב.

   1 ):2019דוח רבעון ראשון (שת 
  4דוח רבעון שי: 

  4דוח רבעון שלישי: 
 4 דוח שתי:

_____  _____  

  

  ג.

אישור הדוחות דירקטוריון לבהדיון טת הדוחות הכספיים לדירקטורים למועד מספר הימים שחלפו בין מועד העברת טיו
  הכספיים:

  1 ): 2019דוח רבעון ראשון (שת 
  4דוח רבעון שי:

  4דוח רבעון שלישי: 
  3 דוח שתי:

  

_____  

  
  

_____ 



 12 -ה 

המתייחסים לתקופות  התאגיד של ספייםהכ הדוחות דוו בה ישיבות הועדה והדירקטוריון כלהשתתף ב התאגיד של המבקר החשבון רואה  .26
  הדיווח.  הכללות בשת

  : ____.השתתפותו שיעור יצוין", כון לא" היה תשובתכם אם

  
   

 

 _____  _____  להלן: המפורטים התאים התקיימו בכל שת הדיווח ועד לפרסום הדוח השתי, כל בועדה  .27

  
   ואישור הדוחות כאמור). מספר חבריה לא פחת משלושה (במועד הדיון בועדה  א.

  
  ב.

  

  (ג) לחוק החברות (לעין כהות חברי ועדת ביקורת).-(ב) ו115התקיימו בה כל התאים הקבועים בסעיף 
 

  
   יו"ר הועדה הוא דירקטור חיצוי.  ג.

  
   כל חבריה דירקטורים ורוב חבריה דירקטורים בלתי תלויים.   ד.

ין דוחות כספיים ולפחות אחד מהדירקטורים הבלתי תלויים הוא בעל מומחיות חשבואית לכל חבריה היכולת לקרוא ולהב  ה.  
   ופיסית.  

  
    חברי הוועדה תו הצהרה עובר למיוים.   ו.

  
  ז.

המיין החוקי לדיון ולקבלת החלטות בוועדה היה רוב חבריה ובלבד שרוב הוכחים היו דירקטורים בלתי תלויים ובהם דירקטור 
   וי אחד לפחות.חיצ

אם תשובתכם הה "לא כון" לגבי אחד או יותר מסעיפי המשה של שאלה זו, יצוין ביחס לאיזה דוח (תקופתי/רבעוי) לא התקיים התאי   
 _____ _____  :__________.התקיים שלא התאי וכן האמור
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תגמול   ועדת 

 
  
 כון

  
 לא כון

28. 
  עדה).וחות שלושה חברים והדירקטורים החיצויים היוו בה רוב (במועד הדיון בוהועדה מתה, בשת הדיווח, לפ

29. 
תאי כהותם והעסקתם של כל חברי ועדת הגמול בשת הדיווח הים בהתאם לתקות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור 

   .2000-חיצוי, התש"ס

30. 
  בועדת התגמול לא כיהן בשת הדיווח

_____ _____ 

 
  בעל השליטה או קרובו  .א

  לא רלווטי (בתאגיד אין בעל שליטה). 

  

 
    יו"ר הדירקטוריון  .ב

 
  דירקטור המועסק על ידי התאגיד או על ידי בעל השליטה בתאגיד או בידי תאגיד בשליטתו.  .ג

  

  
  

 
    דירקטור הותן לתאגיד או לבעל השליטה בתאגיד או תאגיד בשליטתו שירותים דרך קבע.  .ד

 
דירקטור שעיקר פרסתו על בעל השליטה  .ה

  לא רלווטי (בתאגיד אין בעל שליטה). 

  

31. 
    בעל שליטה או קרובו לא כחו בשת הדיווח בישיבות ועדת התגמול, למעט אם קבע יו"ר הועדה כי מי מהם דרש לשם הצגת ושא מסוים.

32.  
)(ג) לאישור עסקה או מדייות תגמול, 1)(1(ג272- ) ו3(ג)(272א(ג), 267י סעיפים ועדת התגמול והדירקטוריון לא עשו שימוש בסמכותם לפ

  למרות התגדותה של האסיפה הכללית.

  –אם תשובתכם היה "לא כון" יצוין 
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  סוג העסקה שאושרה כאמור: __________

  מספר הפעמים בהן עשה שימוש בסמכותם בשתה דיווח: _______

  

 מבקר פים 

 
  
 כון

  
 לא כון

33. 
   הארגוי על המבקר הפימי בתאגיד. או מכ"ל התאגיד הוא הממוהיו"ר הדירקטוריון 

34. 
  או ועדת הביקורת אישרו את תכית העבודה בשת הדיווח. יו"ר הדירקטוריון 

   –) 2019( בוסף, יפורטו ושאי הביקורת בהם עסק המבקר הפימי בשת הדיווח

  הובלה ימית;  )1

   ;שכר עובדי בתי אריזה  )2

  ;2015מעקב אחר תיקון ליקויים מדוח הביקורת בושא רכש תשומות חקלאיות שהוגש בחודש דצמבר   )3

 ; עיין בעלי עם עסקאות מדגם סקירת; החלטותיו ביצוע אחר מעקב וביצוע וועדותיו הדירקטוריון מישיבות פרוטוקולים יהול  )4
   .ההשקעות ויהול הערך תיירו בתחום פימית אכיפה

 

35. 
 _____   575): 30הדיווח (בשעותהיקף העסקת המבקר הפימי בתאגיד בשת 

    בשת הדיווח התקיים דיון (בועדת הביקורת או בדירקטוריון) בממצאי המבקר הפימי.

36. 
יים קשרים עסקיים מהותיים עם התאגיד, בעל המבקר הפימי איו בעל עין בתאגיד, קרובו, רו"ח מבקר או מי מטעמו וכן איו מק

  השליטה בו, קרובו או תאגידים בשליטתם.
  

                                                                 
 כולל שעות עבודה שהושקעו בתאגידים מוחזקים ובביקורת מחוץ לישראל, ולפי העיין. 30
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בעלי עיין עם   עסקאות 

  לא כון  כון  

37. 

 

 .31לידי התאגיד או ותן לו שירותי יהו- מועסק עלאיו בעל השליטה או קרובו (לרבות חברה שבשליטתו) 

   –טה או קרובו מועסק על ידי התאגיד או ותן לו שירותי יהול) יצוין אם תשובתכם היה "לא כון" (קרי, בעל השלי

  התאגיד (לרבות חברות שבשליטתם ו/או באמצעות חברות יהול):  ידי-על המועסקים שליטה)המספר הקרובים (לרבות בעל   -

  האם הסכמי העסקה ו/או שירותי היהול כאמור אושרו בידי האורגים הקבועים בדין:   -

   כן    

  לא  

  במשבצת המתאימה)   x(יש לסמן  

 ._____לא רלווטי (בתאגיד אין בעל שליטה).  

    

38.  
  התאגיד (בתחום אחד או יותר).  של פעילותו בתחום וספים עסקים אין השליטה למיטב ידיעת התאגיד, לבעל

 השליטה בו: ובעל התאגיד פעילויות בין לתיחום יצוין האם קבע הסדר –תשובתכם היה " לא כון"  אם

   כן  

  לא  

  במשבצת המתאימה)   x(יש לסמן 

  לא רלווטי (בתאגיד אין בעל שליטה). 

     

  מיכל ספיר : גב'הכספייםלבחית הדוחות  הועד ריו"                     אלשטיין גוסטבו אלחדרו :הדירקטוריון ר"וי

 2020 אפריל ב 27:החתימה תאר

                                                                 
ין בעלי שליטה בחברה כדלקמן: מר אלחדרו גוסטבו אלשטיין, המכהן כיו"ר דירקטוריון החברה, היו אחיו של מר מספר דירקטורים המכהים בדירקטוריון החברה לבקיימת זיקה בין יצוין כי  31

אלשטיין; מר סטור דן היו גיסו של מר אדוארדו אלשטיין; מר אלחדרו לארוסה, מכהן כדירקטור בחברות הקשורות לחברות בבעלות מר אדוארדו   אדוארדו אלשטיין, מבעלי השליטה בחברה;
אלשטיין, מר סטור דן, מר  תאי העסקתם של מר אלחדרו גוסטבו   ומר אהרון קאופמן מכהן כיועמ"ש בחברת דיסקוט השקעות בע"מ ואי.די.בי פיתוח בע"מ, אשר בבעלות מר אדוארדו אלשטיין.

  י הדירקטוריון (לרבות הדירקטורים החיצויים) ואושרו על ידי האורגים המוסמכים של החברה.זהים לתאי העסקתם של יתר חבר ים בחברה,דירקטוראלחדרו לארוסה ומר אהרון קאופמן כ
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AVNER  SAMOOHA  
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT  

  אבנר  סמוכה
 רואה  חשבון

  קומה ה' נתניה 53רח' הרצל 
53 Hertzl St. 5th  floor Suite No. 43 Netanya  

  :Tel: 09-8615873 fax  09-8872057פקס:  09-8615873טל: 
  E-mail address:avner-sm@zahav.net.ilדואר אלקטרוני:

  
  
  

  דוח רואה החשבון המבקר לבעלי מניות
  של

  מרים שוהם בע"מ
  
  
  

ואת   2018- ו 2019בדצמבר  31 מיםהחברה) לי –של מרים שוהם  בע"מ (להלן  פיםהמצור יעל המצב הכספ ותביקרתי את הדוח

 .בדצמבר 31פה שהסתיימה ביום לכל אחת משלוש השנים בתקו המזומנים ותזריםלל, השינויים בהון הרווח הכו על  ותהדוח

דוחות כספיים אלה הינם באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה. אחריותי היא לחוות דעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס 

  על ביקורתי. 

  

בות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון (דרך פעולתו של רואה החשבון), ערכתי את ביקורתי בהתאם לתקני ביקורת מקובלים, לר

של ביטחון שאין בדוחות  . על פי תקנים אלה נדרש ממני לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה1973התשל"ג 

ע שבדוחות הכספיים. הכספיים הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמיד

ביקורת כוללת גם בחינה של כללי חשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה של 

  החברה וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה. אני סבור שביקורתי מספקת בסיס נאות לחוות דעתי. 

  

בדצמבר  31 ימיםהכספי של החברה ל המצב, מכל הבחינות המהותיות, את  פים באופן נאותלדעתי, הדוחות הכספיים הנ"ל משק

לכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום השינויים בהונה ותזרימי המזומנים שלה  ,ואת תוצאות פעולותיה 2018- ו 2019

   .2010ירות ערך (דוחות כספיים שנתיים), התש"ע והוראות תקנות ני )IFRSבהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים (בדצמבר   31

                                 
  

  2020אפריל ב 1 נתניה , 
  אבנר סמוכה                 

  
  רואה חשבון                 
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  מרים שוהם בע"מ
  

  2019 בדצמבר 31דוחות על המצב הכספי ליום 
  

            
  
  
  
  

                                    2019                           2018  
  ש"חא    ש"חא               באור                                                                          

            

  נכסים שוטפים             

  מזומנים ושווי מזומנים  4       41,982     46,186  

  לקוחות  5     26,171     32,727  

  הוצאות מראש       511     354  

  חייבים ויתרות חובה   6     4,433     6,298  

  מלאי   7     14,731     8,576  

  הלוואות לז"ק  8     16,670     16,930  

  מכשירים פיננסים נגזרים  ב'24    161    47  

  111,118     104,659            

              

              

  נכסים בלתי שוטפים              

  רכוש קבוע  9    68,431     *  55,135  

  רכוש אחר   10    933     * 1,130  

  נכסי זכות שימוש      1,048    -      

  הוצאות מראש לזמן ארוך       11    280    354  

  הלוואות לזמן ארוך       12    10,286    9,282  

  65,901    80,978        

  177,019     185,637         
  
  
            

      
 _____________________                     _______ ______________  

  גיא שוהם   ישראל סנדלר                                                                                                                  
  מרים שוהם בע"מ     –מנהל כללי                                                                                                  מהדרין בע"מ- מנהל כללי 

  
_______________________  
  תאריך אישור הדוחות הכספיים

  
  
   
  
  *סווג מחדש 
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  מרים שוהם בע"מ                                                                              2019בדצמבר  31ליום  על המצב הכספידוחות 

  
  
  
  
  
  

            
                      2019                           2018  

    ש"חא                           ש"חא             באור                                                                               
        

  
               

  
  התחייבויות שוטפות             

  
  ם ונותני שירותיםספקי  13       14,191     20,562

  
  זכאים ויתרות זכות    14       4,327     3,096

  
  מכשירים פיננסים נגזרים  ב'24      135    581

    
24,239     18,653            

  
               

  
  התחייבויות בלתי שוטפות             

  
(ג)                   23       1,898     1,796   מיסים נדחים

  
  בגין חכירה התחייבות        1,031    -   

  
   התחייבויות בשל הטבות לעובדים  15       185     218

  
  הפרשות  16      500    500

    
2,514     3,614            

  
               

  
  הון         163,370    150,266

  
  

177,019     185,637            

  
  
  
  
  

            
  ספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.הביאורים לדוחות הכ
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  מרים שוהם בע"מ
  
  

  בדצמבר 31דוחות על הרווח הכולל לשנה שנסתיימה ביום 

        
  
  

 7201          2018          2019      

    ביאור  אש"ח     אש"ח     אש"ח 

  הכנסות            

  הכנסות ממכירות   17  203,640    202,807    201,662

              

  הוצאות            

  עלות המכירות   18  )152,126(    )152,647(    )149,004(

  רווח גולמי    51,514    50,160    52,658

              

              

  הוצאות מכירה ושיווק  19  )22,030(    )20,053(    )21,821(

  הוצאות הנהלה וכלליות  20  )5,916(    )6,061(    )5,353(

  הוצאות מחקר ופיתוח    )1,138(    )952(    )818(

  רות  (הוצאות) הכנסות אח  21  )82(    )113(    51

  תפעולירווח      22,348    22,981    24,717

              

              

  הוצאות מימון  22  )3,380(    )93(    )1,385(

              

  הכנסות מימון  22  2,438    2,180    1,985

  הכנסות מימון, נטו  (הוצאות)     )942(    2,087    600

  תפעולירווח     21,406    25,068    25,317

              

  מיסים על ההכנסה  (א) 23  )1,659(    )1,911(    301

  לשנהרווח     19,747    23,157    25,618

  
  
  
  

  בלתי נפרד מהם הביאורים והנספחים לדוחות הכספיים מהווים חלק
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  מרים שוהם בע"מ
  

  בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום  חברהדוחות על השינויים בהון ה

  
    הון מניות  פרמיה על  יתרת רווח  סה"כ

      מניות    

    אש"ח  אש"ח  אש"ח  אש"ח

          

  2017 בינואר 1יתרה ליום   6,011  6,994  101,658  114,663

  רווח כולל לשנה  -  -  25,618  25,618

  דיבידנד   -  -  )6,459(  )6,459(

-------------  --------------  --------------  --------------    

  2017בדצמבר  31יתרה ליום   6,011  6,994  120,817  133,822

=======  ========  ========  ========    

          

          

  2018בינואר  1יתרה ליום   6,011  6,994  120,817  133,822

  רווח כולל לשנה  -  -  23,157  23,157

          

  דיבידנד  -  -  )6,713(  )6,713(

  2018בדצמבר  31יתרה ליום   --------------  --------------  --------------  -------------

150,266  137,261  6,994  6,011    

          

          

  2019 בינואר 1יתרה ליום   6,011  6,994  137,261  150,266

  רווח כולל לשנה  -   -   19,747  19,747

          

  דיבידנד   -   -   )6,643(  )6,643(

-------------  --------------  --------------  --------------    

  2019בדצמבר  31יתרה ליום   6,011  6,994  150,365  163,370

=======  ========  ========  ========    
  
  

    רשום מונפק ונפרע         
        
      31/12/19          31/12/18    
    ש"ח                 ש"ח        
          
  הרכב הון מניות. 1ב.         
  ש"ח כ"א 1מניות רגילות בנות           6,011,400  6,011,400    
  
  

  1   
--------------  

1  
---------------  

  ש"ח 1מניות רגילות ב' בנות         

    6,011,401   6,011,401    
    ========  ========       
  שיעור אחזקה במניות. 2             
  מניות רגילות                 
  פרי אור בע"מ           50%  50%    
  מנחם שוהם           25%  25%    
  
  

  25%  
--------------  

100%  

25%  
 ------------  

100%  

  מרים שוהם         

    =======  =======    
   מניות רגילות ב'                 
    100%  

=======  
100%  

=======  
  במשותף מנחם ומרים שוהם        
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  מרים שוהם בע"מ

  
  רבדצמב 31דוחות על תזרימי המזומנים לשנה שנסתיימה ביום 

  
                    2019                      2018      2017  

    אש"ח       אש"ח                         אש"ח                                                                                                             

  תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת :            

        השנה   רווח    19,747    23,157    25,618

              

  התאמות:            

        פחת והפחתות                             7,720    7,401    7,053

                                         עלייה (ירידה) בעתודה לפיצויים נטו    )33(    13    88

                          (רווח) הפסד הון ממימוש רכוש קבוע    82    113    )51(

        עלויות מימון נטו    942    )2,087(    )600(

        שינוים בשערוך נגזרים    )560(    509    5

        מסים על ההכנסה    1,659    1,911    )301(

          הוחזרמס הכנסה ש    1,390    -       -   

  מס הכנסה ששולם    -        )2,784(    )2,348(

                  ירידה (עלייה) בלקוחות                6,556    )6,086(    1,176

        (עלייה) ירידה בהוצאות מראש    )83(    )185(    344

                (עלייה) ירידה בחייבים אחרים     )1,082(    )1,836(    869

        (עלייה) ירידה במלאי      )6,155(    )1,887(    )1,013(

                              עלייה (ירידה) בספקים     )6,371(    4,751    )109(

        עלייה (ירידה) בזכאים אחרים    588    605    33

  מפעילות שוטפת                                     מזומנים שנבעו    24,400    23,595    30,764

              

  תזרימי מזומנים לפעילות השקעה :            

                         השקעות ברכוש קבוע                        )22,363(    )5,379(    )6,695(

                                    רכוש קבועתמורה ממימוש     414    507    211

        הלוואות לז"א שהוחזרו     1,470    1,683    1,732

         הלוואות לז"א שניתנו    )2,200(    )3,544(    )5,518(

        קיטון (גידול) הלוואות לז"ק, נטו    229    )2,240(    )2,250(

        ריבית שהתקבלה    2,195    1,910    1,890

  מזומנים ששימשו לפעילות השקעה                                   )20,255(    )7,063(    )10,630(

              

               מנים מפעילות מימון:תזרימי מזו            

  גידול התחייבות בגין חכירה    1,067    -          -      

  פרעון קרן בגין התחייבות חכירה    )36(    -          -      

         (קיטון) גידול אשראי לזמן קצר           -          -          )19,081(

(עלייה) ירידה בחוב בעלי מניות                                                               -          -          361

  ידנד ששולם  דיב    )6,000(    )7,221(    )6,000(

        ריבית ששולמה    )3,380(    )93(    )1,393(

מימון                                                      )פעילותל מזומנים (ששימשו    )8,349(    )7,314(    )26,113(

              

                     

                 זומנים ושווי מזומנים      עלייה (ירידה) במ    )4,204(    9,218    )5,979(

יתרת מזומנים ושווי מזומנים  לתחילת השנה                                      46,186    36,968    42,947

                   נים  לסוף השנה       ת מזומנים ושווי מזומרית    41,982    46,186    36,968
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  מרים שוהם בע"מ
  

  בדצמבר 31יום באורים לדוחות הכספיים ל

  
  כללי -  1אור ב
  

 .1998, והחלה בפעילותה באפריל 1998במרץ  15 - התאגדה ב מרים שוהם בע"מ  .א
הינה מפעל תעשייתי העוסק בהשבחת פירות מסוגים שונים באמצעות קווי מיכון מתקדמים  מרים שוהם בע"מ  .ב

יכים כימים ותרמים ייחודיים, והכל תוך קיומה של בקרת איכות ממוחשבת ומתוחכמים, תוך כדי ביצוע תהל
ניחנים בעמידות גבוהה לטפילים, אורך חיים ממושך במיוחד, ולפיכך מתאימים  מרים שוהם בע"מיקת. מוצרי יומדו

 .לייצוא לטובת השוק העולמי, בו מתרכזת פעילותה של החברה
 הגדרות   .ג

  
  -בדוחות כספיים אלה 

  

  מרים שוהם בע"מ.  -  החברה

לחוק ניירות ערך,  1סעיף ב) להגדרת "בעל עניין" בתאגיד 1כמשמעותם בפסקה (  -  בעלי עניין

  1968 - התשכ"ח 

  בדבר צדדים קשורים 24) 2009כמשמעותם בתקן חשבונאי בינלאומי (  -  צד קשור

  
  בסיס עריכת הדוחות הכספיים -  2באור 

  
  ינלאומייםהצהרה על עמידה בתקני דיווח כספי ב  .א
  

ת ו, ובהתאם לתקנות נייר")IFRSבהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים (להלן:  " הדוחות הכספיים הוכנו על ידי החברה
  2010 –ערך (דוחות כספיים שנתיים) התש"ע 

  .2020  באפריל 1ב  ביום לפרסום על ידי דירקטוריון החברההדוחות אושרו 
 
  מטבע פעילות ומטבע הצגה  .ב
  

ומעוגלים לאלף הקרוב. למעט אם צוין אחרת, השקל  חברההכספיים מוצגים בש"ח, שהינו מטבע הפעילות של ההדוחות 
  .ביבה הכלכלית העיקרית בה פועלת החברההינו המטבע שמייצג את הס

  
  בסיס מדידה   ג.
  

  , למעט הנכסים וההתחייבויות הבאים:הדוחות הוכנו על בסיס העלות ההיסטורית
  

 ים, נגזרים ואחרים אשר נמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסדמכשירים פיננסי 
 מלאי, הנמדד כנמוך מבין העלות או שווי מימוש נטו 
 התחייבות בגין מיסים נדחים 
 הטבות לעובדים 

  
  

  תקופת המחזור התפעולי  ד.
  

המיועדים  הינו שנה. עקב כך כוללים הרכוש השוטף וההתחייבויות השוטפות פריטים חברההמחזור התפעולי של ה
  .חברהוהצפויים להתממש במהלך תקופת המחזור התפעולי הרגיל של ה

  
 מתכונת ניתוח ההוצאות שהוכרו בדוח רווח והפסד  ה.
 

מתכונת הניתוח של הוצאות שהוכרו בדוח רווח והפסד הינה לפי שיטת סיווג המבוססת על מאפיין הפעילות של ההוצאה. 
  . חברהההסיווג כאמור מתאים להבנת עסקיה של 

  
  

  שימוש באומדנים ושיקול דעת     ו.
  

להשתמש בשיקול דעת, בהערכות, אומדנים והנחות  , נדרשת הנהלת החברהIFRS -בעריכת הדוחות הכספיים בהתאם ל
אשר משפיעים על יישום המדיניות החשבונאית ועל הסכומים של נכסים והתחייבויות, הכנסות והוצאות. יובהר שהתוצאות 

  ות להיות שונות מאומדנים אלה.בפועל עלול
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  מרים שוהם בע"מ
  
  

  בדצמבר 31יום באורים לדוחות הכספיים ל
  
  

  (המשך) בסיס עריכת הדוחות הכספיים -  2באור 
  

  
  (המשך) שימוש באומדנים ושיקול דעת    ו.
  

להניח הנחות  החבר, נדרשה הנהלת החברהגיבושם של אומדנים חשבונאיים המשמשים בהכנת הדוחות הכספיים של ה בעת
על  בקביעת האומדנים, מתבססת הנהלת החברהבאשר לנסיבות ואירועים הכרוכים באי וודאות משמעותית. בשיקול דעתה 

ניסיון העבר, עובדות שונות, גורמים חיצוניים ועל הנחות סבירות בהתאם לנסיבות המתאימות לכל אומדן. האומדנים 
 נויים באומדנים חשבונאיים מוכרים בתקופה שבה תוקנו האומדנים ובכלוההנחות שבבסיסם נסקרים באופן שוטף. שי

  תקופה עתידית מושפעת.
  

      לגבי העתיד וגורמים עיקריים אחרים לחוסר ודאות בקשר לאומדנים , שקיים סיכון  חברהמידע בדבר הנחות שהניחה ה
  ייבויות במהלך השנה הכספית הבאה ,נכלל משמעותי שתוצאתם תהייה תיאום מהותי לערכים בספרים של נכסים והתח   
  :בביאורים הבאים   

  
  הפנייה  השלכות אפשריות  הנחות עיקריות אומדן

קביעת תקופת 
  החכירה

לצורך קביעת תקופת החכירה, 
לוקחת בחשבון את  חברהה

התקופה שבה החכירה אינה ניתנת 
לביטול, לרבות אופציות הארכה 
שוודאי באופן סביר שימומשו ו/או 
אופציות לביטול שוודאי באופן 

  סביר שלא ימומשו.
  

גידול או קיטון 
במדידה לראשונה 
של נכס זכות 
שימוש והתחייבות 
בגין חכירה 
ובהוצאות הפחת 
והמימון בתקופות 

  עוקבות.
  

  .חכירות בדבר, 3 ביאור ראה

שיעור היוון 
להתחייבות בגין 

  חכירה

מהוונת את תשלומי  חברהה
יעור החכירה תוך שימוש בש

  .הריבית התוספתי שלה

גידול או קיטון 
בהתחייבות בגין 
חכירה, בנכס זכות 
שימוש ובהוצאות 
הפחת והוצאות 

  המימון שיוכרו.

  .חכירות בדבר, 3 ביאור ראה

  
  

  
  הוגן שווי קביעת    ז.
  

מידע נוסף אודות . מסוימים והתחייבויות נכסים של ההוגן השווי את לקבוע חברהה נדרשתלצורך הכנת דוחות הכספיים, 
  ההנחות ששימשו בקביעת שווי הוגן נכלל בביאורים הבאים:

  
  בדבר מכירים פיננסיים-24ביאור 

  
  
  

 הוגן שווי מדידות .שניתן ככלמהשוק  נצפים בנתונים חברהה משתמשת, התחייבות או נכס של ההוגן השווי בקביעת
  :כדלקמן, בהערכה ששימשו םהנתוני על בהתבסס ההוגן השווי דרגיבמ רמות לשלוש מחולקות

  
  .זהים התחייבויות או לנכסים פעיל בשוק) מתואמים(לא  מצוטטים מחירים: 1 רמה  •
  .לעיל 1 ברמה כלולים שאינם, בעקיפין או במישרין, מהשוק נצפים נתונים: 2 רמה  •
  .נצפים שוק נתוני על מבוססים שאינם נתונים: 3 רמה  •

    
  ח.  סיווג מחדש  
  
  9לביאור  10סווגו מחדש השקעות במטעים מביאור  9-10בביאורים   .א
  

  ההלוואות הצמודות למדד וההלוואות הלא צמודות.הם ינב(ד) סווגו מחדש 24בביאור ב.   
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  מרים שוהם בע"מ
  
  

  בדצמבר 31יום באורים לדוחות הכספיים ל

  
  שינויים במדיניות החשבונאית  .ט
  
  :שום לראשונה של תקנים חדשיםיי
  , חכירותIFRS 16תקן דיווח כספי בינלאומי    )1(
  

חכירות  16מיישמת את תקן דיווח כספי בינלאומי  חברה(להלן: "מועד היישום לראשונה") ה 2019בינואר  1החל מיום 
" או IAS 17, חכירות (בסעיף זה: "17" או "התקן"), אשר החליף את תקן חשבונאות בינלאומי IFRS 16(בסעיף זה: "

  ודם")."התקן הק
  

ההשפעה העיקרית של יישום התקן מתבטאת בביטול הדרישה הקיימת מחוכרים לסיווג החכירה כתפעולית (חוץ מאזנית) 
או כמימונית והצגת מודל אחיד עבור חוכרים לטיפול החשבונאי בכלל החכירות באופן דומה לטיפול בחכירות מימוניות 

סיווגה את החכירות בהן היא החוכרת כחכירות תפעוליות, מכיוון  החברבהתאם לתקן הקודם. עד למועד יישום התקן, ה
  שלא נשאה באופן מהותי בכל הסיכונים והתשואות מהנכסים.

  
מכירה בנכס זכות שימוש ובהתחייבות בגין חכירה  חברההיא החוכרת, ה חברהבהתאם לתקן, עבור הסכמים שבהם ה

זכות לשלוט על השימוש בנכסים מזוהים לתקופת זמן מוגדרת,  ברהחבמועד תחילת חוזה החכירה עבור כל החכירות בהן ל
מכירה בהוצאות פחת והפחתות בגין נכס זכות שימוש, בוחנת את הצורך  לחברהלמעט חריגים המנויים בתקן. בהתאם 

. לכן, ומכירה בהוצאות מימון בגין התחייבות חכירה IAS 36ברישום ירידת ערך בגין נכס זכות שימוש בהתאם להוראות 
החל ממועד היישום לראשונה של התקן, תשלומי השכירות, המתייחסים לנכסים מושכרים בחכירה תפעולית, אשר הוצגו 

  ברובן בסעיף עלות המכר בדוח על הרוח או הפסד, מוכרים כנכסים והוצאות הפחת בגינם מוצגות כהוצאות פחת והפחתות.
  

 י מותאם, ללא הצגה מחדש של מספרי השוואה. לגבי כל החכירות,החברה בחרה ליישם את התקן ביישום רטרוספקטיב
החברה בחרה ליישם את הוראות המעבר באופן בו במועד היישום לראשונה היא הכירה בהתחייבות לפי הערך הנוכחי של 

ת יתרת תשלומי החכירה העתידיים מהוונים לפי שיעור הריבית התוספתי שלה למועד זה המחושב בהתאם למח"מ ליתר
תקופת החכירה החל ממועד היישום לראשונה ובמקביל הכירה בנכס זכות שימוש בחכירה בסכום הזהה להתחייבות 
מותאם בגין תשלומי חכירה ששולמו מראש או שנצברו אשר הוכרו כנכס או התחייבות לפני מועד היישום לראשונה. 

  ועד היישום לראשונה.כתוצאה מכך, ליישום התקן לא הייתה השפעה על ההון של הקבוצה במ

  כמו כן, במסגרת יישום התקן בחרה החברה ליישם בנוסף את ההקלות הבאות:

  ליישם את ההקלה הפרקטית בדבר ההכרה והמדידה לגבי חכירות של נכסים בעלי ערך נמוך על בסיס כל חכירה בנפרד. .1

 ירה יחיד.לא להפריד רכיבים שאינם חכירה מרכיבי חכירה ולטפל בכלל הרכיבים כרכיב חכ .2

לשמר את ההגדרה ו/או הערכה של קיומה של חכירה על פי הוראות התקינה הקודמת בנוגע לכל ההסכמים הקיימים  .3

 למועד היישום לראשונה.

 להשתמש בשיעור היוון יחיד לתיק של חכירות עם מאפיינים דומים. .4

  ום לראשונה. לא לכלול עלויות ישירות ראשוניות במדידה של הנכס זכות שימוש במועד הייש .5

) לצורך קביעת תקופת החכירה אם חוזה כולל אופציות הארכה או hindsightלהשתמש באפשרות ל"ראייה לאחור" ( .6

  ביטול.

  התקן. מיישום בדוח על המצב הכספילא הייתה השפעה  2019בינואר  1ליום 

 1הריבית התוספתי הנומינלי ליום  במדידת ההתחייבות בגין חכירות, החברה היוונה תשלומי חכירה תוך שימוש בשיעור
  .3.6%הוא . שיעור ההיוון בו נעשה שימוש למדידת התחייבות בגין חכירה 2019בינואר 

  
  השפעת יישום התקן לתקופת הדיווח

, הכירה החברה בנכסי זכות IAS 17, בקשר עם חכירות שסווגו כחכירות תפעוליות לפי IFRS 16כתוצאה מיישום תקן 
 1,061 - אלפי ש"ח ו 1,048בסכום של  2019 דצמברב 31ליום (לרבות חלויות שוטפות בגינה) יות בגין חכירה שימוש והתחייבו

  אלפי ש"ח, בהתאמה. 
, בהוצאות פחת נוספות 2019 בשנת כמו כן, חלף ההכרה בהוצאות שכירות, המתייחסות לחכירות כאמור, הכירה החברה 

  .ש''חאלפי  29 - ן נוספות בגובה של כמימו וצאותהוב, ש''חאלפי  35 - בגובה של כ
  
  עמדות מס לא ודאיות   IFRS  23פרשנות של דיווח כספי בינ"ל   )2(          

   הפרשה בגין עמדות מס לא ודאיות, לרבות הוצאות מס וריבית נוספות, מוכרת כאשר יותר -בהתאם להוראות הפרשנות הנ"ל           
  על ליישום התקן האמור לא היתה השפעה .רה תידרש למשאביה הכלכליים לסילוק המחוייבות צפוי מאשר לא כי החב           
  הדיווח הכספי של החברה.             
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  מרים שוהם בע"מ
  

  בדצמבר 31יום באורים לדוחות הכספיים ל
  
  

  עיקרי המדיניות החשבונאית -  3באור 
  

  מטבע חוץ  א.
  

  עסקאות במטבע חוץ
  

לפי שער החליפין שבתוקף בתאריכי העסקאות.  למטבעות הפעילות הרלוונטיים של החברהמתורגמות עסקאות במטבע חוץ 
נכסים והתחייבויות כספיים הנקובים במטבע חוץ במועד הדיווח, מתורגמים למטבע הפעילות לפי שער החליפין שבתוקף 

  .לאותו יום. הפרשי שער הנובעים מתרגום למטבע הפעילות מוכרים ברווח והפסד
  
  מכשירים פיננסיים  ב.
  
 2018בינואר  1מדיניות חשבונאית המיושמת החל מיום  - נכסים פיננסיים שאינם נגזרים    )1(

  
  

  הכרה ומדידה לראשונה בנכסים פיננסיים
בלקוחות ומכשירי חוב שהונפקו במועד היווצרותם. יתר הנכסים הפיננסים מוכרים מכירה לראשונה  חברהה

הופכת לצד לתנאים החוזיים של המכשיר.  נכס פיננסי נמדד לראשונה בשווי הוגן  חברהלראשונה במועד בו ה
בתוספת עלויות עסקה שניתן לייחס במישרין לרכישה או להנפקה של הנכס הפיננסי. לקוח שאינו כולל רכיב מימון 

פי ערכם בספרים משמעותי נמדד לראשונה לפי מחיר העסקה שלו. חייבים שמקורם בנכסי חוזה ,נמדדים לראשונה ל
  של נכסי החוזה במועד שינוי הסיווג מנכס חוזה לחייבים.

  
  גריעת נכסים פיננסיים

לתזרימי המזומנים הנובעים מהנכס הפיננסי פוקעות,  חברההנכסים פיננסיים נגרעים כאשר הזכויות החוזיות של 
ס הפיננסי בעסקה בה כל מעבירה את הזכויות לקבל את תזרימי המזומנים הנובעים מהנכ חברהאו כאשר ה

נותרו באופן מהותי כל הסיכונים  חברההסיכונים וההטבות מהבעלות על הנכס הפיננסי עוברים למעשה. אם בידי ה
  ממשיכה להכיר בנכס הפיננסי. חברהוההטבות הנובעים מהבעלות על הנכס הפיננסי, ה

  
  הקבוצג נכסים פיננסיים לקבוצות והטיפול החשבונאי בכל סיוו

ד ההכרה לראשונה, נכסים פיננסיים מסווגים לאחת מקטגוריות המדידה הבאות: עלות מופחתת או שווי הוגן במוע
  דרך רווח והפסד.

  
המודל העסקי שלה  משנה את חברהנכסים פיננסיים לא מסווגים מחדש בתקופות עוקבות אלא אם, ורק כאשר, ה

יננסיים המושפעים מסווגים מחדש בתחילת תקופת לניהול נכסי חוב פיננסיים, ובמקרה כאמור נכסי החוב הפ
  הדיווח העוקבת לשינוי במודל העסקי.

  
נכס פיננסי נמדד בעלות מופחתת אם הוא מקיים את שני התנאים המצטברים להלן וכן אינו מיועד למדידה בשווי 

  הוגן דרך רווח והפסד:
 רימי המזומנים החוזיים; וכןמוחזק במסגרת מודל עסקי שמטרתו להחזיק בנכסים כדי לגבות את תז  
  התנאים החוזיים של הנכס הפיננסי מספקים זכאות במועדים מוגדרים לתזרימי מזומנים שהם רק תשלומי קרן

  וריבית בגין סכום הקרן שטרם נפרעה.
  

מכשיר חוב נמדד בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר אם הוא מקיים את שני התנאים המצטברים להלן וכן אינו מיועד 
  למדידה בשווי הוגן דרך רווח והפסד: 

  מוחזק במסגרת מודל עסקי שמטרתו מושגת הן על ידי גביית תזרימי מזומנים חוזיים והן על ידי מכירת נכסים
  פיננסיים; וכן

  התנאים החוזיים של מכשיר החוב מספקים זכאות במועדים מוגדרים לתזרימי מזומנים שהם רק תשלומי קרן    
  ין סכום הקרן שטרם נפרעה.וריבית בג      

  
כמתואר לעיל,  כל הנכסים הפיננסיים שאינם מסווגים למדידה בעלות מופחתת או בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר

וכן נכסים פיננסיים שייועדו לשווי הוגן דרך רווח והפסד, נמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד. במועד ההכרה 
נסיים לשווי הוגן דרך רווח והפסד כאשר ייעוד כאמור מבטל או מקטין באופן מייעדת נכסים פינ חברהלראשונה, ה

  משמעותי חוסר הקבלה חשבונאית.
  
תזרימי המזומנים שמטרתו גביית  יתרות לקוחות חייבים אחרים ופיקדונות המוחזקים במסגרת מודל עסקי חברהל

ללים אך ורק תשלומי קרן וריבית אשר משקפת החוזיים .תזרימי המזומנים החוזיים בגין נכסים פיננסיים אלו ,כו
  תמורה עבור ערך הזמן של הכסף וסיכון האשראי .בהתאם לכך , נכסים פיננסיים אלו נמדדים בעלות מופחתת.
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  מרים שוהם בע"מ
  

  בדצמבר 31יום באורים לדוחות הכספיים ל
  
  

  (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית -  3באור 
  

  (המשך) יננסייםמכשירים פ  ב.
 

 2018בינואר  1מדיניות חשבונאית שיושמה בתקופות שקדמו ליום  -נכסים פיננסיים שאינם נגזרים )2(
  הכרה ומדידה לראשונה בנכסים פיננסיים

  חייבים אחרים ומזומנים ושווי מזומנים,נכסים פיננסיים שאינם נגזרים כוללים לקוחות 
  במועד היווצרותם. דונותופק מכירה לראשונה בהלוואות חייבים חברהה
  

  גריעת נכסים פיננסיים
לתזרימי המזומנים הנובעים מהנכס הפיננסי פוקעות או כאשר  חברהנכסים פיננסיים נגרעים כאשר הזכויות החוזיות של ה

מעבירה את הזכויות לקבל את תזרימי המזומנים הנובעים מהנכס הפיננסי בעסקה בה כל הסיכונים וההטבות  חברהה
  ת על הנכס הפיננסי עוברים למעשה.מהבעלו

  
  קבוצהג נכסים פיננסיים לקבוצות והטיפול החשבונאי בכל סיוו

  של הלוואות וחייבים. חברהמסווגת נכסים פיננסיים ב חברהה
  

נכסים אלו מוכרים לראשונה בשווי הוגן בתוספת עלויות עסקה הניתנות לייחוס. לאחר ההכרה לראשונה, הלוואות וחייבים 
  ם בעלות מופחתת בהתאם לשיטת הריבית האפקטיבית, בניכוי הפסדים מירידת ערך.נמדדי

  
  

 כוללים מזומנים שווי .דרישה לפי ופיקדונות מיידי לשימוש הניתנים מזומנים יתרות כוללים מזומנים ושווי מזומנים
 גבוהה נזילות ברמת , דשיםחו 3 הינו עד הפדיון למועד ועד המקורי ההפקדה ממועד הזמן משך אשר קצר לזמן השקעות

 משיכת .בשווי שינויים של משמעותי בלתי לסיכון ואשר חשופות מזומנים של ידועים לסכומים בנקל להמרה ניתנות אשר
 נכללת ,חברהה של המזומנים מניהול נפרד בלתי חלק והמהווה דרישה לפי עומדת לפירעון אשר ,בנקאיים מתאגדים יתר

  .בלבד מזומנים תזרימי על הדוח לצרכי המזומנים ושווי של המזומנים כמרכיב
  

 התחייבויות פיננסיות שאינן נגזרים )3(
 הכרה לראשונה בהתחייבות פיננסית

התחייבויות פיננסיות שאינן נגזרים כוללות משיכות יתר מבנקים, הלוואות ואשראי מתאגידים בנקאיים ומנותני אשראי 
  אחרים, ספקים וזכאים אחרים.

  הופכת לצד לתנאים החוזיים של המכשיר. חברהאשונה בהתחייבות הפיננסית במועד קשירת העסקה בו המכירה לר חברהה
  

  מדידה עוקבת של התחייבות פיננסית
  התחייבויות פיננסיות מוכרות לראשונה בשווי הוגן בתוספת כל עלויות העסקה הניתנות לייחוס.

  ות מופחתת בהתאם לשיטת הריבית האפקטיבית.לאחר ההכרה לראשונה, התחייבויות פיננסיות נמדדות בעל
  

  גריעת התחייבות פיננסית
  , כמפורט בהסכם, פוקעת או כאשר היא סולקה או בוטלה.חברההתחייבויות פיננסיות נגרעות כאשר מחויבות ה

  
  קיזוז מכשירים פיננסיים

קיימת באופן מיידי  חברהספי כאשר לנכס פיננסי והתחייבות פיננסית מקוזזים והסכומים מוצגים בנטו בדוח על המצב הכ
זכות משפטית ניתנת לאכיפה לקזז את הסכומים שהוכרו וכן כוונה לסלק את הנכס וההתחייבות על בסיס נטו או לממש את 

  הנכס ולסלק את ההתחייבות בו זמנית.
  

  מכשירים פיננסיים נגזרים
  יכוני מטבע חוץ.מחזיקה מכשירים פיננסיים נגזרים לצרכי גידור כלכלי של ס חברהה

  נגזרים מוצגים לראשונה בשווי הוגן. עלויות עסקה הניתנות לייחוס נזקפות לרווח והפסד עם התהוותן. 
לאחר ההכרה לראשונה, נמדדים הנגזרים בשווי הוגן, כשהשינויים בשווי הוגן נזקפים  מיידית לרווח והפסד כהכנסות או 

  הוצאות מימון.
  

  כלכליר גידו
ר אינה מיושמת לגבי מכשירים נגזרים המשמשים לגידור כלכלי של נכסים והתחייבויות פיננסיים הנקובים חשבונאות גידו

  במטבע חוץ. השינויים בשווי הוגן של הנגזרים אלה נזקפים לרווח והפסד כהכנסות או הוצאות מימון. 
  

  שווי מזומנים  ג.
שתקופתם המקורית  ,נות בתאגידים בנקאיים לזמן קצרשווי מזומנים נחשבים השקעות שנזילותן גבוהה, הכוללות פקדו

  אינה עולה על שלושה חודשים ממועד ההשקעה ואשר אינם מוגבלים בשעבוד.
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  ניתנוהפרשה  לחובות מסופקים וירידת ערך הלוואות ש  ד.
  

 ההפרשה לחובות מסופקים וירידת ערך הלוואות שניתנו נקבעת באופן ספציפי בגין חובות שלהערכת הנהלת החברה 
  .חובות לקוחות שחלה ירידה בערכם, נגרעים במועד בו נקבע שחובות אלה אינם ניתנים לגבייהגבייתם מוטלת בספק. 

  
  .    ירידת ערך נכסים לא פיננסייםה

  
את הצורך בבחינה של ירידת ערך בשווי הפנקסני של נכסים לא פיננסיים (רכוש קבוע ונכסים בלתי מוחשיים, החברה בוחנת 

- לרבות מטעים) כאשר ישנם סימנים כתוצאה מאירועים או שינויים בנסיבות המצביעים על כך שהשווי הפנקסני אינו בר
ההשבה שלהם, מופחתים הנכסים -ה על הסכום ברהשבה. במקרים בהם השווי הפנקסני של הנכסים הלא פיננסיים עול

ההשבה הוא הגבוה מבין מחיר המכירה, נטו ושווי שימוש. בהערכת שווי השימוש -ההשבה שלהם. השווי בר- לשווי בר
מהוונים תזרימי המזומנים הצפויים לפי שיעור ניכיון לפני מס המשקף את הסיכונים הספציפיים לכל נכס. בגין נכס שאינו 

  השבה עבור היחידה מניבת המזומנים שאליה שייך הנכס.-תזרימי מזומנים עצמאיים נקבע סכום ברמייצר 
  

  להלן מיושמים בבחינת ירידת ערך של הנכסים הספציפיים הבאים: םהקריטריוני
  

  השקעה במטעים
  

                   פחת נצבר.   השקעות במטעים מוצגות עפ"י העלות הישירה בהשקעות במטעים בנכוי –השקעה במטעים 
השימושיים בהם (שעור יס הקו הישר ולאורך תקופת החיים השקעות במטעים מופחתות בשיעורים שנתיים שווים על בס

  ).%3 -  %15פחת 
  

  רכוש קבוע  .ו
  

ובניכוי מענקי השקעה  פריטי הרכוש הקבוע מוצגים לפי העלות בתוספת עלויות רכישה ישירות, בניכוי פחת שנצבר, .1
חילוף וציוד עזר שניתן חלקי  לו בגינם ואינם כוללים הוצאות לצורך תחזוקה שוטפת. העלות כוללת שהתקב

 וציוד. להשתמש בהם רק בהקשר למכונות
 פחת

  בנכס כדלקמן: שווים על בסיס שיטת הקו הישר לאורך תקופת החיים השימושיםמחושב בשיעורים שנתיים הפחת 
                                                                  %                          

  5-12.5מבנים                                                   
  9-20מכונות וציוד                                           

  15כלי רכב                                                     
      7משרדי                                     ריהוט וציוד

    
שיטת הרכיבים. יט, מופחתים בנפרד, לפי  פריט רכוש קבוע בעלי עלות משמעותית ביחס לסך העלות של הפררכיבי  .2

להפחתת הנכסים במשך תקופת ורים שנתיים הנחשבים כמספיקים לפי שיטת הפחת השווה בשיעהפחת מחושב 
 ם.השימוש המשוערת בה

 
כשינוי אומדן ל סוף שנה והשינויים מטופלים ואורך החיים השימושיים של כל נכס נבחנים לפחות בכערך השייר 

  , ראה סעיף ה' להלן.בי בחינת ירידת ערך של רכוש קבועולהבא. לג-חשבונאי באופן של מכאן
  עלויות עוקבות
בספרים של פריט הרכוש הקבוע כאשר בעלות החלפה של חלק מפריט רכוש קבוע כחלק מהערך החברה מכירה 

העלות התהוותה, צפוי שההטבות הכלכליות הקשורות לפריט יזרמו אל החברה והעלות של הפריט ניתנת למדידה 
  .באופן מהימן. עלויות תחזוקה שוטפות נזקפות לרווח והפסד עם התהוותן

  
רה לבין המועד שבו הנכס נגרע. נכס הפחתת הנכסים מופסקת כמוקדם מבין המועד בו הנכס מסווג כמוחזק למכי

נגרע מהדוחות הכספיים במועד המכירה או כאשר לא צפויות עוד הטבות כלכליות מהשימוש בנכס. רווח או הפסד 
מגריעת הנכס (המחושב כהפרש בין התמורה נטו מהגריעה והעלות המופחתת בדוחות הכספיים) נכלל בדוח רווח 

  והפסד בתקופה בה נגרע הנכס.
  

  מלאי    .ז
  

 נקבע לפי עלות קנית פרי (חומר גלם) והוצאות השבחה ישירות אחרות. –מלאי פרי  .1
וכלי פריטה נמדד לפי הנמוך מבין עלות או שווי מימוש נטו. עלות המלאי כוללת את ההוצאות מלאי חומרי אריזות  .2

המכירה במהלך העסקים יר ש נטו הינו אומדן מחלרכישת המלאי ולהבאתו למקומו ולמצבו הנוכחיים. שווי מימו
 הרגיל בניכוי אומדן עלויות להשלמה ועלויות הדרושות לביצוע המכירה.

 
  לפי שיטת נכנס ראשון יוצא ראשון. תהמלאי נקבעעלות בוחנת מדי תקופה את מצב המלאי, החברה 
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  מסים על ההכנסה   .ח
  

מיסים על ההכנסה בדוח רווח והפסד כוללים מסים שוטפים ומסים נדחים. תוצאות המס בגין מסים שוטפים או נדחים 
נזקפות לדוח רווח והפסד, למעט אם הן מתייחסות לפריטים הנזקפים ישירות להון  העצמי, במקרים אלה השפעת המס אף 

  יף המתייחס בהון העצמי.היא נזקפת לסע
  

 מסים שוטפים .1
  

המס למסים שוטפים הושלמה למעשה, עד לתאריך המאזן, וכן התאמות הנדרשות בקשר לחבות  ההפרשה
  המס שחוקקו.בגין שנים קודמות. חבות בגין מסים שוטפים נקבעת תוך שימוש בשיעורי המס וחוקי  לתשלום 

  
על פי החוק  תעשייתי יצרני, והינה עומדת בתנאי מפעל מועדף דעת הנהלת החברה, פעילותה היא מפעל על פי

  השקעות הון, ולכן זכאים לשעור מס מופחת למפעל שממוקם באזור פתוח א'.לעידוד 
  

  למס נעשתה בהתאם לנ"ל.ההפרשה 
  

 מסים נדחים .2
המובאים  מחושבים בגין הפרשים זמניים בין הסכומים הנכללים בדוחות הכספיים לבין הסכומיםמסים נדחים 

  בחשבון לצורכי מס, למעט מספר מצומצם של חריגים.
 המסים הנדחים נמדדים לפי שיעורי המס הצפויים לחול על ההפרשים הזמניים במועד בו ימומשו, בהתבסס

 על החוקים שנחקקו או שנחקקו למעשה למועד הדיווח.  נכס מס נדחה מוכר בספרים בגין הפסדים
זמניים הניתנים לניכוי כאשר צפוי שבעתיד תהיה הכנסה חייבת, שכנגדה מועברים, הטבות מס והפרשים 

ניתן יהיה לנצל אותם. נכסי המסים הנדחים נבדקים בכל מועד דיווח, ובמידה ולא צפוי כי הטבות המס 
המתייחסות יתממשו, הם מופחתים. החברה מקזזת נכסי וההתחייבות מסים נדחים במידה וקיימת זכות 

אכיפה לקיזוז נכסי והתחייבויות מסים נדחים, והם מיוחסים לאותה הכנסה חייבת במס חוקית הניתנת ל
לסלק נכסי והתחייבות מסים נדחים  הה על ידי אותה רשות מס באותה חברה נישומה, אשר בכוונתנהממו

 על בסיס נטו או שנכסי והתחייבויות המסים הנדחים מיושבים בו זמנית.
   

  
ות לפי שיעור המס הצפוי לחול כאשר מסים אלה ייזקפו לדוח רווח והפסד או להון הנדחים מחושביתרות המסים 

העצמי, בהתבסס על חוקי המס שחוקקו או אשר חקיקתם הושלמה למעשה עד לתאריך המאזן. סכום המסים 
הנדחים בדוח רווח והפסד מבטא את השינויים ביתרות הנ"ל בתקופת הדיווח, למעט בגין שינויים המיוחסים 

  פריטים הנזקפים ישירות להון העצמי.ל
  

  חומר גלם במפעל (פירות)ה.      זכאים והוצאות לשלם בגין קניית ט
  

כמו כן מתבצעת . עם קבלת חומר הגלם במפעל (פירות) לאריזה משולמת מקדמה לספקי חו"ג כתלות בזן ובאיכות הפרי
החתך. והפרשות כאמור ששולמו לאחר תאריך המאזן הפרשה להשלמת מחיר על פי נתונים תמחירים שבידי החברה למועד 

   . גנרשמים בסעיף זכאים והוצאות לשלם בגין חו"
  
  התחייבות בשל הטבות לעובדים.      י

  
בחברה קיימות מספר תוכניות הטבה לאחר העסקה. התוכניות ממומנות בדרך כלל על ידי הפקדות לחברות ביטוח והן 

   וכן כתוכניות הטבה מוגדרות. מסווגות כתוכניות הפקדה מוגדרות
  

 הטבות לעובדים לזמן קצר .1
 

לביטוח לאומי ומוכרות  הפרשותהטבות לעובדים לזמן קצר כוללות משכורות, ימי חופשה, מחלה, הבראה וה
חים, מוכרת כאשר כהוצאות עם מתן השירותים. התחייבות בגין בונוס במזומן או תוכנית להשתתפות ברוו

משפטית או משתמעת לשלם את הסכום האמור בגין שירות שניתן על ידי העובד בעבר  יבותלחברה קיימת מחו
  .וניתן לאמוד באופן מהימן את הסכום
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  מרים שוהם בע"מ
  

  בדצמבר 31יום באורים לדוחות הכספיים ל
  

  
 הטבות לאחר פרישה .2

 
פיטורין. לפי החוק זכאים  החברה מפעילה תוכנית הטבות מוגדרת בגין תשלום פיצויים בהתאם לחוק פיצויי

עובדים לקבל פיצויים עם פיטוריהם. הפיצויים מחושבים לפי השכר החודשי האחרון של העובד במועד סיום 
  העסקתו מוכפל במספר שנות עבודתו.

  
החברה מפקידה כספים בגין התחייבויותיה לתשלום פיצויים לחלק מעובדיה באופן שוטף בקרנות פנסיה 

   נכסי התוכנית). -לן וחברות ביטוח (לה
  

התחייבות לתשלום הפיצויים נקבעת לפי שיטת השכר החודשי האחרון של העובד במועד סיום העסקתו מוכפל 
במספר שנות עבודתו, להערכת החברה אין שוני מהותי בין שיטת השכר החודשי האחרון המתואר לעיל לבין  

ום שלחברה תכנית הפקדה מוגדרת בגין רוב עובדיה התחייבות המוצגת לפי שיטת שווי אקטואר. בין השאר מש
. הוצאות תשלום פיצויים נזקפות לרווח והפסד 1963 –לחוק פיצויי פיטורים התשכ"ג  14אשר חל לגביהם סעיף 

  .בתקופת היווצרותם
  

 
  (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית -  3באור 

  
  ותהכרה בהכנס    .אי
  

  2018בינואר  1ום מדיניות חשבונאית המיושמת החל מי
מכירה בהכנסות כאשר הלקוח משיג שליטה על הסחורה או השירות שהובטחו. ההכנסה נמדדת לפי סכום התמורה  חברהה

מצפה להיות זכאית בתמורה להעברת סחורות או שירותים שהובטחו ללקוח, מלבד סכומים שנגבו לטובת צדדים  חברהלו ה
  שלישיים.

  
  זיהוי חוזה

  זה עם לקוח רק כאשר מתקיימים כל התנאים הבאים: מטפלת בחו חברהה
הצדדים לחוזה אישרו את החוזה (בכתב, בעל פה או בהתאם לפרקטיקות עסקיות נהוגות אחרות) והם מחויבים לקיים   )א(

 את המחויבויות המיוחסות להם;
 יכולה לזהות את הזכויות של כל צד לגבי המוצרים או השירותים אשר יועברו;  חברהה   )ב(
 יכולה לזהות את תנאי התשלום עבור הסחורות או השירותים אשר יועברו;  החברה   )ג(
לחוזה יש מהות מסחרית (כלומר הסיכון, העיתוי והסכום של תזרימי המזומנים העתידיים של הישות חזויים להשתנות   )ד(

 כתוצאה מהחוזה); וכן 
 שר יועברו ללקוח.תגבה את התמורה לה היא זכאית עבור הסחורות או השירותים א חברהצפוי שה  )ה(

  
ניסיון  ,בוחנת ,בין היתר ,את אחוז המקדמות שהתקבלו ואופן פריסת התשלומים בחוזה חברהלצורך העמידה בסעיף (ה) ה

  קודם עם הלקוח ומצבו וקיומם של בטחונות מספיקים.
עד שהתנאים בות כהתחיי כאשר חוזה עם לקוח אינו מקיים את הקריטריונים האמורים ,תמורה שהתקבלה מהלקוח מוכרת

לא נותרו מחויבויות להעביר סחורות או שירותים  חברהלעיל מתקיימים או כאשר מתרחש אחד מהאירועים הבאים :ל
ללקוח וכל התמורה שהובטחה על ידי הלקוח התקבלה והיא לא ניתנת להחזרה ;או החוזה בוטל והתמורה שהתקבלה 

  מהלקוח אינה ניתנת להחזרה.
  

  קביעת מחיר העסקה
מצפה להיות זכאית בתמורה להעברת סחורות או שירותים שהובטחו ללקוח  חברהחיר העסקה הוא סכום התמורה לו המ

מביאה בחשבון את ההשפעות של כל  חברה,מלבד סכומים שנגבו לטובת צדדים שלישיים .בעת קביעת מחיר העסקה ה
  .שלא במזומן ותמורה שיש לשלם ללקוח הבאים :תמורה משתנה ,קיומו של רכיב מימון משמעותי בחוזה ,תמורה

  
  תמורה משתנה

 זיכויים , ויתורים על מחיר, החזרים, מחיר העסקה כולל סכומים קבועים וסכומים שעשויים להשתנות כתוצאה מהנחות,
תביעות ומחלוקות וכן שינויים בחוזה שהתמורה בגינם טרם הוסכמה על ידי  קנסות, בונוסים בגין ביצועים, תמריצים,
  הצדדים.

ביטול משמעותי כי  רק כאשר צפוי ברמה גבוהה או את חלקו, כוללת במחיר העסקה את סכום התמורה המשתנה, חברהה
בסוף  של סכום ההכנסות המצטברות שהוכרו לא יתרחש כאשר אי הודאות הקשורה לתמורה המשתנה תתברר לאחר מכן.

  סכום התמורה המשתנה שנכלל בתמורת העסקה.במידת הצורך את אומדן  חברהמעדכנת ה כל תקופת דיווח,
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  מרים שוהם בע"מ

  
  בדצמבר 31יום באורים לדוחות הכספיים ל

  
  

  2018בינואר  1מדיניות חשבונאית שיושמה בתקופות שקדמו ליום 
  

הכנסות מוכרות בדוח רווח והפסד כאשר הן ניתנות למדידה באופן מהימן, צפוי שההטבות הכלכליות הקשורות לעסקה 
זרמו לחברה וכן העלויות שהתהוו או שיתהוו בגין העסקה ניתנות למדידה באופן מהימן. ההכנסות נמדדות על פי שוויה י

  ההוגן של התמורה בעסקה בניכוי הנחות מסחריות, הנחות כמות והחזרות. 
  הלן הקריטריונים הספציפיים בדבר הכרה בהכנסה, הנדרשים להתקיים על מנת להכיר בהכנסה:ל
  

  מוצריםסות ממכירת הכנ
  

הכנסות ממכירות סחורות מוכרות כאשר הועברו כל הסיכונים והתשואות המשמעותיים הנגזרים מהבעלות על הסחורות 
  לקונה והמוכרת אינה שומרת מעורבות ניהולית נמשכת. בדרך כלל, מועד המסירה הינו המועד שבו הועברה הבעלות. 

  
  הנחות ללקוחות

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

  
הנחות הניתנות ללקוחות בתום השנה אשר לגביהן לא מחויב הלקוח לעמוד ביעדים מסוימים, נכללות בדוחות הכספיים עם 

  ביצוע המכירות היחסיות המזכות את הלקוח בהנחות האמורות.
  
  

  
  ך)(המש עיקרי המדיניות החשבונאית -  3באור 

  
  (המשך) ותהכרה בהכנס.    אי

  
  (המשך) 2018בינואר  1מדיניות חשבונאית שיושמה בתקופות שקדמו ליום 

  
שהזכות בקבלתן מותנית בעמידת הלקוח ביעדים מסוימים, כגון עמידה בהיקף רכישות שנתי (כמותי או הנחות ללקוחות 

עוד, נכללות בדוחות הכספיים, באופן יחסי, בהתאם להיקף כספי) מינימלי, גידול בהיקף הרכישות לעומת תקופות קודמות ו
הרכישות שביצע הלקוח בתקופה המדווחת המקדמות אותו לקראת העמידה ביעדים, וזאת רק כאשר צפוי שהיעדים יושגו 

ים וניתן לאמוד את סכומי ההנחות באופן סביר. אומדן העמידה ביעדים מבוסס, בין היתר, על נסיון העבר ומערכות היחס
  של החברה עם הלקוחות ועל היקף הרכישות החזוי של הלקוחות ביתרת התקופה.

  

  עלות ההכנסות והנחות מספקים   .בי
  

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

  
הנחות מנוכות מעלות הקניות במועדים בהם מתקיימים התנאים המזכים באותן הנחות. חלק מההנחות בגין אותו חלק 

  מהקניות המתווסף למלאי הסגירה מיוחס למלאי והחלק הנותר מקטין את עלות המכירות.
 

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

  
הנחות מספקים שהזכות לקבלתן מותנית בעמידת החברה ביעדים מסוימים, כגון עמידה בהיקף רכישות שנתי (כמותי או 

ת קודמות ועוד, נכללות בדוחות הכספיים, באופן יחסי, בהתאם להיקף כספי) מינימלי, גידול בהיקף הרכישות לעומת תקופו
הרכישות שביצעה החברה מהספקים בתקופה המדווחת המקדמות את החברה לקראת העמידה ביעדים, וזאת רק כאשר 

נסיון העבר צפוי שהיעדים יושגו וניתן לאמוד את סכומי ההנחות באופן סביר. אומדן העמידה ביעדים מבוסס, בין היתר, על 
  ומערכות היחסים של החברה עם הספקים ועל היקף הרכישות החזוי מהספקים ביתרת התקופה.

  
  הכנסות והוצאות מימון  .יג
  

 המוכרים מגדרים םרווחים מהפרשי שער ורווחים ממכשירי ,הכנסות מימון כוללות הכנסות ריבית בגין סכומים שהושקעו
  צבירתן, באמצעות שיטת הריבית האפקטיבית.  ברווח והפסד. הכנסות ריבית מוכרות עם

  
הוצאות מימון כוללות הוצאות ריבית על הלוואות שנתקבלו, שינויים בגין ערך הזמן בגין התחייבויות, והפסדים ממכשירים 

  נגזרים המוכרים ברווח והפסד. עלויות האשראי, נזקפות לדוח רווח והפסד לפי שיטת הריבית האפקטיבית.
  

דים מהפרשי שער בגין נכסים והתחייבויות פיננסיות מדווחים בנטו כהכנסות מימון או כהוצאות מימון, רווחים והפס
  כתלות בתנודות שער החליפין, וכתלות בפוזיציה שלהן (רווח או הפסד בנטו).

  
  ריבית שהתקבלה/ששולמה ודיבידנד שהתקבל/ששולם מוצגים בדוח על תזרים מזומנים מפעילות מימון.
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  והם בע"ממרים ש
  
  

  בדצמבר 31יום באורים לדוחות הכספיים ל
  

  
  

  .  מענקים ממשלתייםיד
  

ממשלתיים מוכרים כאשר קיים בטחון סביר שהמענקים יתקבלו והחברה תעמוד בכל התנאים הרלוונטיים מענקים 
ינם התקבלו המתאימים. מענקי השקעה ממשלתיים המתייחסים לנכסים כגון רכוש קבוע מוצגים בקיזוז מהנכסים שבג

  המענקים.
  

  חכירות.  טו
2019בינואר  1 מיום החל המיושמת חשבונאית מדיניות  
  

  קביעה אם הסדר מכיל חכירה
  

ה קובעת אם ההסדר מהווה חכירה או מכיל חכירה, תוך בחינה האם ההסדר מעביר חברהבמועד ההתקשרות בחכירה, ה
שלום. בעת ההערכה האם הסדר מעביר את הזכות לשלוט זכות לשלוט בשימוש בנכס מזוהה לתקופת זמן בתמורה לת

  ה מעריכה האם לאורך תקופת החכירה יש לה את שתי הזכויות הבאות:חברבשימוש בנכס מזוהה, ה
  הזכות להשיג למעשה את כל ההטבות הכלכליות משימוש בנכס המזוהה; וכן  (א)
  הזכות לכוון את השימוש בנכס המזוהה.  (ב)
  

ה חבר, החכירהאו תחזוקה, הקשורים לרכיב  יםחכירה, כגון שירות רכיבירכיבים שאינם  יםוללכה חכירה חוזי עבור
  .הרכיבים תבחרה לטפל בחוזה כרכיב חכירה אחד ללא הפרד

  
  נכסים חכורים והתחייבויות בגין חכירה

כירות. בעת ההכרה ה שליטה בשימוש בנכס בגין חכירה במשך תקופת זמן עבור תמורה, מטופלים כחחברחוזים המקנים ל
מכירה בהתחייבות בסכום הערך הנוכחי של תשלומי החכירה העתידיים (תשלומים אלו אינם כוללים  חברהלראשונה ה

ה בנכס זכות שימוש בגובה ההתחייבות בגין חכירה, מותאם בגין חברתשלומי חכירה משתנים מסוימים , ובמקביל מכירה ה
  ובתוספת עלויות ישירות שהתהוו בחכירה.  תשלומי חכירה ששולמו מראש או שנצברו,

  מכיוון ששיעור הריבית הגלום בחכירה לא ניתן לקביעה בנקל, נעשה שימוש בשיעור הריבית התוספתי של החוכר.
לאחר ההכרה לראשונה, מטופל הנכס בהתאם למודל העלות , ומופחת לאורך תקופת החכירה או אורך חייו השימושיים של 

 הם.הנכס כמוקדם ביני
  

הקבוצה בחרה ליישם את ההקלה הפרקטית לפיה חכירות לטווח קצר של עד שנה  ו/או חכירות בהן נכס הבסיס הוא בעל 
ערך נמוך , מטופלות באופן בו דמי החכירה נזקפים לרווח והפסד לפי שיטת הקו הישר, לאורך תקופת החכירה, ללא הכרה 

 בנכס ו/או התחייבות בדוח על המצב הכספי.
  

 פת החכירהתקו
תקופת החכירה נקבעת כתקופה שבה החכירה אינה ניתנת לביטול, יחד עם תקופות המכוסות על ידי אופציה להאריך או 

 לבטל את החכירה אם ודאי באופן סביר שהחוכר יממש או לא יממש את האופציה, בהתאמה.
 

 תשלומי חכירה משתנים 
דים לראשונה על ידי שימוש במדד או בשער הקיים במועד תחילת תשלומי חכירה משתנים שתלויים במדד או בשער, נמד

החכירה ונכללים במדידה של התחייבות החכירה. כאשר חל שינוי בתזרים המזומנים של דמי חכירה עתידיים הנובע 
 מהשינוי במדד או בשער, יתרת ההתחייבות מעודכנת כנגד נכס זכות השימוש .

כללים במדידת ההתחייבות, נזקפים לרווח והפסד במועד שבו התנאים לתשלומים תשלומי חכירה משתנים אחרים שאינם נ
 אלו מתקיימים .

 
 הפחתת נכס זכות שימוש

לאחר מועד תחילת החכירה, נכס זכות שימוש נמדד בשיטת העלות, בניכוי פחת שנצבר ובניכוי הפסדים מירידות ערך 
ישר על פני אורך החיים - החכירה. הפחת מחושב על בסיס קושנצברו ומתואם בגין מדידות מחדש של ההתחייבות בגין 

  השימושיים או תקופת החכירה החוזית, כמוקדם מבניהם כדלקמן:
 
  חודשים 11-שנים ו 24- בית אריזה   •
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  מרים שוהם בע"מ

  
  בדצמבר 31יום באורים לדוחות הכספיים ל

  
  

  

                                                                                                                                 2019                            2018  
  אש"ח      אש"ח                                                               

                                 מזומנים ושווי מזומנים: 4באור 
  32    26          ומןקופת מז

  30,802    -    פקדונות בבנקים
  12,677    38,369          עו"ש מט"ח בבנקים

  2,675    3,587          עו"ש ש"ח בבנקים
    41,982    46,186  

          
          לקוחות:  5באור 

  22,292    19,177    4,260          חים                                                            חובות פתו
  583    1,566          המחאות לגבייה

  7,528    4,618          הכנסות לקבל
  2,324    810          צדדים קשורים 

    26,171    32,727  

          
          חייבים ויתרות חובה: 6באור 
  1,151    1,141    מע"מ

  2,160    3,252    מקדמות לספקים
  2,987    40    חברה –מס הכנסה 

    4,433    6,298  
  

    מלאי: 7באור 

  2,659    9,213    מלאי תוצרת בעיבוד ותוצרת גמורה

  5,278    4,891    מלאי אריזות, חומרי עזר

  639    627    כלי פריטהמלאי 

    731,14         8,576  
           

          לזמן קצר הלוואות: 8ביאור 

  14,456    14,319    הלוואות לספקים

  6    12    הלוואות לעובדים

  2,468    2,339    חלויות שוטפות להלוואות לז"א

    16,670    16,930  
  
  
  

  (ד) 24(לפירוט בדבר תנאים ובסיס הצמדה ראה ביאור 
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  מרים שוהם בע"מ
  

  בדצמבר 31יום באורים לדוחות הכספיים ל

  
  

  ה"כס
  "חשא

  מטעים
  אש"ח

יהוט ר
  וציוד

  שרדימ
  "חשא
  

  לי רכבכ
  "חשא

מכונות 
   וציוד

  "חשא

בנים מ
  "חשא

  רכוש קבוע: 9יאור ב
  

  - לות ע             
  2019בינואר  1יום ל  44,156  67,527  1,617  2,174  4,153  119,627

  וספות השנהת  5,206  16,036  -       18  20  21,280
  ריעותג  -        )612(  -       -      -      )612(

 ------------   --------   ----------   ---------
 -  

 -----------   -----------    

  2019בדצמבר  31יום ל  49,362  82,951  1,617  2,192  4,173  140,295
 ------------   --------   ----------   ---------

 -  
 ---- -------   -----------    

  חת נצברפ            
  2019בינואר  1יום ל  21,595  39,679  400  1,650  1,168  64,492

  חת השנהפ  3,127  3,793  243  198  127  7,488
  ריעותג  -        )116(  -      -      -      )116(

 ------------   --------   ----------   ---------
 -  

 -----------   -----------    

  2019בדצמבר  31יום ל  24,722  43,356  643  1,848  1,295  71,864
 ------------   --------   ----------   ---------

 -  
======   -----------    

  31/12/19  לות מופחתת ליוםע  24,640  39,595  974  344  2,878  68,431
=======  =====  =====  =====  ======  ======    

  31/12/18 לות מופחתת ליום ע  22,561  27,848  1,217  524  2,985  55,135
=======  =====  ======  =====  ======  ======    

  
  

  
  

  
  נכסים בלתי מוחשיים: 10ביאור 

  
  - עלות   אש"ח
  2019בינואר  1ליום   2,192

  תוספות השנה  -    
 ---------    

  2019בדצמבר  31ליום   2,192
 ---------    

  פחת נצבר  
  2019בינואר  1ליום   1,062

  פחת השנה  197
 ---------    

  2019בדצמבר  31ליום   1,259
 ---------    

  31/12/19עלות מופחתת ליום   933
=====    

  31/12/18עלות מופחתת ליום   1,130
=====     
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  מרים שוהם בע"מ
  

  בדצמבר 31יום באורים לדוחות הכספיים ל

  
    
          2019                2018  
   אש"ח                     אש"ח          

          לזמן ארוךהוצאות מראש : 11אור יב

  354    280    דמי חכירה

          

          

          לוואות לזמן ארוךה: 12אור ב
          א. ההרכב:  

  11,678    12,569      לספקי חומרי גלם      

  72    56    ספקים ועובדים אחריםל    

        12,625    11,750  
  
   לאורך זמן. הבמטרה להבטיח אספק חומרי הגלם י לספקהלוואות שניתנו ה) 1
  כמו"כ נרשמה הערת  ,ות לז"ק וז"אלבטחון ההלוואאלפי ש"ח   1,600 בסךהחברה קיבלה שקים עתידיים ) 2

  לווה.האזהרה לטובת החברה על מקרקעין של     
  (ד). 24הצמדה ראה ביאור מס'  ובסיסי) לפירוט בדבר תנאים 3
  
   

  ון:ב. פרוט זמני פרע
  
  

      2,468    2,339    חלות שוטפת -שנה ראשונה 

      1,771    1,997    שנה שניה

      1,905    1,777    שנה שלישית

      1,970    1,693    שנה רביעית

      3,636    4,819    משנת חמישית ואילך

    12,625    11,750      

              

      )2,468(    )2,339(    חלות שוטפת בניכוי: 

        10,286    9,282      
  
  
  

                                     2019                       2018      
  "חשא                "חשא           

  

          פקים ונותני שירותיםס:  13אור ב

  5,666    4,151    ובות פתוחיםח

  82    28    מחאות לפרעוןה

  14,814    10,012    הוצאות לשלם

    14,191    20,562  
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  ממרים שוהם בע"
  

  בדצמבר 31יום באורים לדוחות הכספיים ל

 
                                     2019                      2018      
  "חשא                "חשא           

  
  זכאים ויתרות זכות: 14באור 

  438    536    וסדות בגין שכר וניכוייםמ

  1,950    2,409    ובדיםע

  -      30    שוטפת חלות –התחייבות בגין חכירה 

  708    1,352    דיבידנד לתשלום

    4,327    3,096  
  
  
  
   

  
  התחייבות בשל הטבות לעובדים:  15 אורב
  
   דיני העבודה וחוק פיצויי פיטורין בישראל מחייבים את החברה לשלם פיצויים לעובד בעת פיטורין או   .א

  פי הסכם העסקה בתוקף ומבוסס על  פרישה. חישוב התחייבות החברה בשל הטבות לעובדים מתבצע על     
 העובד אשר, לדעת ההנהלה, יוצרת את הזכות לקבלת הפיצויים. משכורת      

 
  פיו הפקדותיה -, על1963-לחוק פיצויי פיטורין, התשכ"ג 14לגבי חלק מתשלומי הפיצויים, חלים תנאי סעיף   .ב

  וח, פוטרות אותה מכל התחייבות נוספת  השוטפות של החברה בקרנות פנסיה ו/או בפוליסות בחברות ביט     
     לעובדים, בגינם הופקדו הסכומים.      

  
  ג.  הרכב:

        2019                        2018  
  "חשא               "חשא        

  
              תחייבות המעביד בשל הפסקת ה     
      279       249         מעביד -חסי עובד י     

                
           )61(           )64(          לפיצוייםמרכזית קופה יעודה ב בניכוי: 

        ----------             ---------  -  
         185     218      
        ===== =             ======  

  
  

    500     500                                                                            הפרשות : 16ביאור 
          ======              ======      

  
  אשר הוגשה ביום צורפה החברה כצד שלישי לתביעה כנגד נתבעים ראשונים,  2018בינואר  15 ביום 

סכום התביעה המיוחס  שנגרמה מציוד שכור של החברה.בגין נכות שנגרמה לתובע עקב תאונה  2016במרץ  16

עצת המשפטית של החברה, נרשמה הפרשה מיליון ש"ח. בהתאם להערכת היו 1 -לחברה לעניין זה עומד על כ

  .אלפי ש"ח בגין התביעה כאמור 500 -בסך של כ
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  מרים שוהם בע"מ

  
  בדצמבר 31יום באורים לדוחות הכספיים ל

  
  
  
  

  לשנה שהסתיימה                                                                                            
  בדצמבר 31יום ב                                                                                          

                       9201                         2018    7201  
  "חשא    "חשא                       "חשא                    
            

   מכירות מהכנסות :17יאור מס' ב          
     תומכיר  203,640     202,807     201,662

  
                      %            %                       %                           

  התפלגות מכירות ) 1(            

     ואיצ       75.3  153,327  78.9  159,948  79.3  159,882
  שוק מקומי       24.7  50,313  21.1  42,859  20.7  41,780

----------   -----  ----------  -----  -----------  -----    

201,662  100  202,807  100   203,640   100    

===== ===  ===== ===  ======  ===    
  
   

  הכנסות ממכירות לפי מגזרים גיאוגרפיים) 2( 
   מערב אירופה       112,661    119,521    115,669

  בריטניה      12,927    13,941    18,316
  מזרח אירופה      5,769    3,325    4,352

  אחרים בחו"לאזורים       21,970    23,161    21,545
  שוק מקומי      50,313    42,859      41,780

201,662    202,807    203,640    
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  מרים שוהם בע"מ
  

  בדצמבר 31יום באורים לדוחות הכספיים ל

  
  
  

  שנה שהסתיימהל                                                                                                       
  בדצמבר  31יום ב                                                                                                      
               9201          2018    7201  
  "חשא    "חשא        "חשא                                  
    

   ת ומכירהלות ע: 18 ביאור            

  פתיחה  -מלאי חומר גלם    2,541    1,938    1,866

  ניות ק    97,857    99,864      94,219

  סגירה   -בניכוי מלאי חומר גלם    )6,393(    )2,541(    )1,938(

94,147    99,261    94,005      

  ייצור וצאות ה            

  כר עבודה ונלוותש     17,704     14,930      12,828

  (כו"א והסעות) בלני משנהק     7,015     6,559        7,810

  נטו, ומרי אריזהח     14,437     12,917    14,360

  הוצאות ייצור אחרות    8,429    7,085    7,627

  , נטוובלותה     4,770     3,510       3,989

  הוצאות מטעים    2,383    1,916    2,035

              48,649    46,917     54,738       

  שינויים בעלות הטיפול במלאי    )3,431(    22    )136(

              

  חת מבנים וציודפ     6,814     6,447    6,344

                149,004    152,647    152,126      

              

    שיווקמכירה ווצאות ה: 19ביאור             

  בלות הוצאות ייצוא, בעיקר הו    18,570    17,127    18,559

  הובלות לשוק המקומי    1,707    1,378    1,603

  כר עבודה ונלוותש     1,010     1,044    961

  אחרות     598     426    537

  ופרסוםעמלות שווק  ,כנסים     145     78    161

21,821    20,053    22,030       
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  מרים שוהם בע"מ
  

  רבדצמב 31יום באורים לדוחות הכספיים ל

  
  

  לשנה שהסתיימה                                                     
  בדצמבר 31יום ב                                                        

  
                                    9201        8201     7201  
  "חשא      "חשא        "חשא                             

    לה וכלליותההוצאות הנ: 20מס'  יאורב               

  שכורות ונלוותמ        2,600     2,561    2,407

  ירותים מקצועייםש        922     872    680

  לפון ודוארט        139     136    131

  פחת      232    244    212

  חובות מסופקים      2    427    -  

  אחרות      2,021    1,821    1,923

5,353    6,061    5,916        

                

                

  אחרות כנסות ההוצאות) ( :21יאור מס' ב                

  ווח ממימוש רכוש קבוער(הפסד)         )82(     )113(    51
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  מרים שוהם בע"מ
  

  בדצמבר 31יום באורים לדוחות הכספיים ל

  
  

   לשנה שהסתיימה                                                                                                                             
  בדצמבר 31יום ב                                                                                         

                               2019               8201                  7201  
                            אש"ח                אש"ח              אש"ח                                                                                                            

  ימון נטומכנסות ה  )וצאותה( :22מס'  יאורב               

  :מוןיוצאות מה               

  לבנקים הוצאות מימון        56     93    218

  לאחריםריבית       30    -     -  

  הפסד משינוי בשערי חליפין      3,294    -     1,167

                )1,385(    )93(     )3,380(          

                

                

  :כנסות מימוןה               

  רווח משינוי בשערי חליפין      -       1,212    -  

  מהלוואות שניתנוריבית       643    380    342

  ריבית ממס הכנסה      59    160    -  

  רווחים ממכשירים פיננסים נגזרים        1,736    428    1,643

1,985                1,985    2,180     2,438          

                   600    2,087     )942(          

                

                

  כנסההה יסים עלמ :23מס'  יאורב               

  . הרכב:א              

  

  פרשה לשנה השוטפתה            )1,557(      )1,816(    )1,698(

  בגין שנים קודמות   –פרשי מס ה            -         -     954

  הפרשה למיסים נדחים, נטו            )102(     )95(    1,045

                301    )1,911(     )1,659(          
  
  

  חוקי המס החלים על החברהב. 
   1985-חוק  מס הכנסה (תיאומים בשל  אינפלציה), התשמ"ה. 1    

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

  המחירים לצרכן.        

  
     1985-(תיאומים בשל  אינפלציה), התשמ"ההכנסה  התקבל בכנסת תיקון לחוק מס 2008בחודש פברואר         

    , נמדדות התוצאות לצורכי 2008ואילך. החל משנת  2008המגביל את תחולתו של חוק התיאומים משנת  

  מס בערכים נומינליים למעט תיאומים מסוימים בגין שינויים במדד המחירים לצרכן בתקופה שעד ליום  

          חוק כולל בין היתר את ביטול התוספת והניכוי בשל אינפלציה והניכוי הנוסף . התיקון ל2007בדצמבר,   31 

  .2008החל משנת על נכסים שנרכשו בשל פחת  
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  מרים שוהם בע"מ
  

  בדצמבר 31יום באורים לדוחות הכספיים ל

  
  

  )יסים על ההכנסה (המשךמ : 32יאור ב
  
 שיעור המס החל על החברה.    2

  שיעור   .1959-טי"תש'ינה מפעל מועדף באזור פתוח א' כהגדרתו בחוק עידוד השקעות הון ההחברה ה  א.        

  . 2019-7.5% - 2017ים מס בשנה              

  לפיו נקבע שההכנסה החייבת של החברה ממפעל מועדף  2015ב.  לחברה שומות בהסכם עד וכולל שנת        

  כנסות החברה מיצוא.ממחזור ה 75%תחושב בשיעור              

   51בהתאם לחוו"ד משפטית שנתקבלה יש להכיר בחברה כמפעל תעשייתי מלא כמשמעותו בסעיף              

  את שיעור המס המועדף על כל ההכנסה החייבת ל ילהחויש  1959- תשי"ט'לחוק עידוד השקעות הון ה             

   .2016המשפטית החל מדוחות לשנת שמה את חוו"ד יישל החברה. החברה               

    ההפרש בהתחייבות למיסים (שוטפים ונדחים) בין מפעל מוטב מלא לבין ההסכם עם רשות המיסים    .ג

 :הוא 

  אש"ח       1,686  -  2019בשנת        

            אש"ח   1,663   - 2018בשנת        

  אש"ח         1,957  -  2017בשנת        

  סכומים אילו לא קיבלו ביטוי בדו"ח הכספי.             
  
         
  דוחות רווח והפסד:ב התאמה בין המס התיאורטי על הרווח המדווח לפני מיסים לבין הוצאות המיסים  .3

                                                                                                                                                                                                   
                                             שנה שהסתיימה                        ל          שנה שהסתיימהל        שהסתיימה    שנהל                                                                                         

  7012בדצמבר  31ביום      8201 בדצמבר 31 ביום   9201בדצמבר  31יום ב                                                                                      
       "חשא                            "חשא           "חשא                

1,898    1,892    1,611  
  

ס תיאורטי לפי שיעורי המס החלים על החברה            מ
  :ןחבות המס בגיקטנה) הגדלה בה(

  מיסים בגין שנים קודמות  -    -    )954(
  הוצאות לא מוכרות  52    19    8
  מיסים נדחים בגין ירידה בשיעור המס  -    -    )1,249(
  הכנסות פטורות  )4(    -    )4(

            )301(    1,911    1,659    
  

          31/12/19      31/12/18     
          אש"ח         אש"ח      הרכב: .ג
    :יסים נדחים במאזןמ    
          2,097         2,194             כסים קבועיםנ    

         )84(         )91(      פרשות סוציאליותה    
   )175(         )175(    חמ"ס והפרשות אחרות ,הלוואותירידת ערך     
  )42(         )30(                                                         הוצאות נדחות    

           ------------        ------------     
      1,898       1,796  
           =======       =======            

  ניכויים עד  ושומות סופיות במס הכנסה 2015לל שנת במס הכנסה עד וכובהסכם לחברה שומות סופיות . ד
  
  .2011וכולל שנת   
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  מרים שוהם בע"מ
  

  בדצמבר 31יום רים לדוחות הכספיים לבאו

  
  

  מכשירים פיננסיים : 42ביאור מס' 
  

  סיווג הנכסים הפיננסיים וההתחייבויות הפיננסיות
  

  .IFRS 9-במאזן לקבוצות המכשירים בהתאם ל להלן סיווג הנכסים הפיננסיים וההתחייבויות הפיננסיות
   

                       8201 בדצמבר 31ביום          9201בדצמבר  31יום ב                                                                              
       אש"ח                                      "חשא                               
           

  נכסים פיננסיים       
  הפסד נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או  161    47

  הלוואות, חייבים, לקוחות ומזומנים  99,542    111,423
        
  התחייבויות פיננסיות      

  התחייבויות פיננסיות    20,049    24,158
  התחייבויות פיננסיות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד  320    799

  יתרה נטו  79,334    86,513
  
   

  
  גורמי סיכון פיננסיא. 

  
   .כון אשראי וסיכוני נזילותיס בגין סיכוני שוק, ים פיננסיים שוניםנת אותה לסיכוושפפעילויות החברה חו     
  .)שער חליפין(סיכון  שוקהסיכון העיקרי לו חשופה החברה הינו סיכון      

  
  סיכון שער חליפין. 1     

  ט, ולאירו. "ללישהחברה חשופה לסיכון שער חליפין הנובע מחשיפה למטבעות שונים, בעיקר לדולר,           
  זרים מזומנים צפוי במטבעות האמורים לעיל.תסיכון שער חליפין נובע מ         
  החברה נוהגת להחזיק פקדונות  –קדת בחשיפה כלכלית ממדיניות ניהול הסיכונים של החברה מת         
  החשיפה. הנהלת החברה מדיניות החברה הינה להשתמש במכשירים פיננסיים נגזרים לגידור  .במט"ח         
  בוחנת באופן שוטף אפשרויות של עסקאות הגנה ואלה נשקלות בהתאם לרמת החשיפה אל מול עלויות          
  ההגנה.          

  
  לחברה לא קיים סיכון מהותי בגין שינוי בשיעורי ריבית. – סיכון ריבית.  2    
  

  י מתמשך מפעילות שוטפת ומטרת החברה לשמר נתון פיננסי לחברה תזרים מזומנים חיוב – סיכון נזילות.  3    
  זה, ובהתאם להקטין ככל שניתן סיכון נזילות.          

  
  על פי התנאים החוזיים  החברההטבלה להלן מציגה את זמני הפרעון של ההתחייבויות הפיננסיות של           
  )ים (כולל תשלומים בגין ריביתנבסכומים לא מהוו          

  
  באלפי ש"ח  9201בדצמבר  31ליום                                                                                       

  או מעל שנה מועד נקבע טרם                        עד שנה      
    

  
  -                         135         מכשירים פיננסים

       -    14,191       ני שירותיםהתחייבויות לספקים ולנות
              1,531         4,327       זכאים ויתרות זכות

   185                            -            התחייבויות בשל הטבות לעובדים
      -----------                -----------     
         18,653                 1,716                             
      ======               ======  
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  מרים שוהם בע"מ
  

  בדצמבר 31יום באורים לדוחות הכספיים ל

  
  

  מכשירים פיננסיים (המשך): 42ביאור 
  
  
   םמכירותיה מבוצעות ללקוחות שלה ,לחברה אין ריכוזים משמעותיים של סיכון אשראי – סיכון אשראי.   4

  בעטיים.הפסדים , לעיתים נדירות נגרמו ית אשראי נאותהיהיסטור      
לקוחותיה. לקוחות מסויימים יכולים להתקשר על בסיס החברה אינה דורשת בטחונות להבטחת חובות 

  תשלום מראש.  
  
     

   נגזרים וגידור  ב.
  
  נגזרים שלא יועדו כמכשירים מגדרים:           
       
  לעיל. החברה  )1( רט בסעיף א'לחברה סיכון שער חליפין הנובע מחשיפה למטבעות שונים כמפו           

  משתמשת במכשירים פיננסיים נגזרים לגידור החשיפה כאמור לעיל. נגזרים אלו אינם נחשבים כגידור            
  חשבונאית. מבחינה           

  
  
                                                                                    9120          8201  

    תחייבותה               נכס      תחייבותה             נכס     
  ש"ח  באלפי                ש"ח  באלפי       

                                                                                                 
  
                                        שווי הוגן של מכשירים פיננסיים   
                 581        47        135            161    נגזרים במטבע חוץ   

  ====   =       =====       =====           =====  
  
  
  
   

  :2019בדצמבר  31להלן מידע נוסף בדבר המכשירים הפיננסיים של החברה ליום     
  

  .ליש"טאלפי   2,500 זרים מזומנים צפוי בסך של ליום המאזן, לחברה הגנה מפני חשיפה מטבעית של ת    
                         
 

  שווי הוגןג. 
  היתרה בדוחות  הכספיים של מזומנים ושווי מזומנים, לקוחות, חייבים ויתרות חובה, הלוואות לזמן קצר       
  הלוואות לזמן ארוך,  ,רות זכותהתחייבויות לספקים ולנותני שירותים, זכאים וית ,אשראי לזמן קצר ,וארוך     
  תואמת או קרובה לשווי ההוגן שלהם. הטבות לעובדיםוהתחייבות בשל      
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  מרים שוהם בע"מ
  

  בדצמבר 31יום באורים לדוחות הכספיים ל

  
  יתרות                 ריבית  שיעורי                                                                                                      

  2018              2019             2018          2019            מטבע        
    "חשא             "חשא              %               %                         

  (המשך) מכשירים פיננסיים: 42יאור מס' ב             
   ליתרות כספיות הצמדה תנאי .ד            
  :נכסים            
  מודים למדד המחירים לצרכןצ            

  לוואות  ה    2-6  2-6  4,605    * 7,222
  חייבים    4        4        40    4,137

11,359    4,645          
  מטבעות חוץ או צמודים להםב            

  זומנים ושווי מזומניםמ  ארה"ב $  -  -  3,277    1,358
  מזומנים ושווי מזומנים  ש"טלי  -  -  38    2,415
  ושווי מזומנים מזומנים  אירו  -  -  35,062    8,914

  הלוואות  ארה"ב $  -  -  14,174    -   
  קוחותל  אירו  -  -  7,745    15,425

  לקוחות  אירו $  -  -  8,604    7,626
  לקוחות  ליש"ט  -  -  2,923    3,361

  חייבים  אירו  -  -  89    99
  שירים פיננסיםמכ –נגזרים   אירו  -  -  -         23
  מכשירים פיננסים –נגזרים   ליש"ט  -  -  161    24

39,245    72,073          
              
  תרות לא צמודותי            

  הלוואות    2.1-4.5  2.1-4.5  8,177    * 18,990
  וחייבים שונים קוחותל    -  -  11,203    8,377

  זומנים ושווי מזומניםמ    -  -  3,605    33,499
60,866    22,985          

              111,470    99,703          
              
  תחייבויותה            
  מודים למדד המחירים לצרכןצ            

  התחייבות בשל חכירה    -  -  1,031    -    
              
              
  במטבעות חוץ או צמודים להם            

  מכשירים פיננסים  –נגזרים   אירו  -  -  -       71
  ננסיםמכשירים פי –נגזרים   ליש"ט  -  -  135    - 

  מכשירים פיננסים –נגזרים   ארה"ב $  -  -  -       510
  ספקים וזכאים שונים  אירו  -  -  30    574

  וזכאים שונים ספקים  ארה"ב $  -  -  1,886    1,688
  ספקים וזכאים שונים  ליש"ט  -  -  32    - 

2,843    2,083          
  תרות לא צמודותי            

  הטבות לעובדיםתחייבות בשל ה    -  -  185    218
  כאים ויתרות זכותז    -  -  4,297    3,096

  פקים ונותני שרותיםס    -  -  12,773    18,800
  שראי מתאגידים בנקאייםא    -  -         -       -    

22,114    17,255          
              24,957    20,369          

    מחדש סיווג *
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  מרים שוהם בע"מ
  

  בדצמבר 31יום באורים לדוחות הכספיים ל

  
  

סה"כ                                                                                            פריטים            ליש"ט       אירו              דולרללא הצמדה   צמוד למדד                                                    
                           לא כספיים                                           המחירים                                                                                    

  אש"ח             אש"ח             אש"ח                אש"ח    אש"ח            אש"ח          אש"ח                                                                
  

  בסיס הצמדה :(ה) 42 מס' יאורב              

  נכסים                  

  מוחשייםבלתי ונכסים  רכוש קבוע  -      -     -      -     -     69,364  69,364

  נכסי זכות שימוש  -      1,048  -      -     -     -     1,048

  הלוואות לז"ק  1,629  867  -      14,174    -     -     16,670

  הלוואות לזמן ארוך  6,548  3,738  -      -     -     -     10,286

  הוצאות מראש ומלאי  -      -     -      -     -     15,522   15,522

  לקוחות  6,899  -     8,604  7,745  2,923  -     26,171

  חייבים ויתרות חובה  4,304  40  -      89  -    -     4,433

  נגזרים  -      -     -        161  -     161

  מזומנים ושווי מזומנים  3,605  -     3,277  35,062  38  -     41,982

185,637  84,886  3,122  57,070  11,881  5,693  22,985    

                

                

  התחייבויות              

  נגזרים  -      -      -     -      135    -     135

  זכאים ויתרות זכות  4,797  30     -     -     -     -     4,827

  התחייבות בשל הטבות לעובדים  185  -      -     -     -     -     185

  מיסים נדחים  -     -      -     -     -     1,898  1,898

  ספקים ונותני שירותים  12,273  -      1,886  32  -     -     14,191

  התחייבות בגין חכירה  -    1,031  -     -     -     -     1,031

22,267  1,898   135  32  1,886  1,061  17,255    

  יתרה  5,730  4,632  9,995  57,038  2,987  82,988  163,370
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  מרים שוהם בע"מ

  
  בדצמבר 31יום באורים לדוחות הכספיים ל

  
  

  מכשירים פיננסיים (המשך) :42ביאור 
  

   סיכון אשראי (המשך)
  
  חשיפה לסיכון אשראי (המשך). 1

  לפי אזורים גיאוגרפיים  , הלוואות לתאריך המאזןהחשיפה המרבית לסיכון אשראי בגין לקוחות, חייבים    
  היתה כדלקמן:     

                                                                                                                                                                               
   

                                                 2018בדצמבר  31ליום       9120בדצמבר  31ליום                                      
    "חשא                                "חשא                                               

           
  38,726    38,288    מקומיים

  15,524    7,745    ארצות גוש האירו
  3,361    2,923    בריטניה

  1,637    1,508    מדינות אירופה אחרות 
  5,989    7,096    אזורים אחרים

    57,560    65,237  
  
   

  
סיווג הלקוחות  (שכנגד  לתאריך המאזן לפי הצד לז"ק אשראי בגין לקוחות, הלוואות החשיפה המרבית לסיכון 

  כדלקמן: ) היתהעפ"י החברה
  

                                  8201בדצמבר  31ליום          9201בדצמבר  31ליום             
    "חשא                                  "חשא                     

           
  23,388    18,568    לקוחות סיטונאים
  5,715    5,581    לקוחות קמעונאים

  3,624    3,022    לקוחות קצה
  14,462    14,343    הלוואות לז"ק

    40,514    47,189  
  
  

מיתרת  6 %( ש"חאלפי  1,592 מהווה ,)ותקשור ות(חבר שונות ת מהדריןוחבר - חברההלקוח העיקרי של ה
  – היו אלו גם חברות מהדרין השונות 2018בדצמבר  31(ליום  .2019בדצמבר  31ליום הלקוחות ליום המאזן) 

  .)וחותהלק מיתרת 15.9%ש"ח אלפי   5,213
  
  גיול חובות והפסדים מירידת ערך.2
  :לז"ק להלן גיול חובות של לקוחות, הלוואות   

                               2018 בדצמבר 31יום  ל                     2019בדצמבר  31יום ל
    "חשא                                                   "חשא           

  ירידת ערך                      ברוטו              ירידת ערך                  ברוטו                                                                
    -   46,985    -     36,962  אינם בפיגור

    -   1    -     1,461  יום 0-30פיגור של 
    -   191    -     1,542  יום 31-120פיגור של 

    -   -      -     549  יום 121 -365ור של פיג
    427   439     -     -     פיגור של מעל שנה

  40,514     -    47,616   427    
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  מרים שוהם בע"מ
  

  בדצמבר 31יום באורים לדוחות הכספיים ל

  
  

  ערבויות,שיעבודים,צדדים קשורים: 25ביאור 
  
  ת.מרכזית הטלפונים משועבדת לחברת התקשור    -יעבודים . ש1
  
  צדדים קשורים  .2
   :יתרות עם צדדים קשורים     

             2019            2018  
  אש"ח         אש"ח     :               5הרכב צדדים קשורים בביאור .   א     

  1,984           54                             צרפתחברת מהדרין  בינ"ל              
  215         )2(                                     ישראלן חברת מהדרי            
  -              257                                    ארה"בחברת מהדרין             
  125              -              חברת קטיף            
  -               501    אור –פרי             

    ---------       ---------  
                                                                                   810          2,324  

    =====      =====  
  

  אש"ח   782 בסך כולל של צדדים הקשורים הנ"ל כלולים  5כמו"כ  בהכנסות לקבל בביאור            
  .אש"ח) 2,889(בשנה קודמת סך            

   
    12 -ו  8 אש"ח כלולות בביאור  15,185 – 31/12/19רת ההלוואות שניתנו לחברות מהדרין ליום ב.   ית

  אש"ח). 15,159היתרות היו בסך  31/12/18(ליום       
                                         

   :עם צדדים קשוריםעסקאות 
  

     – 2017 -2018 יםאלף ש"ח. (בשנ  13,383 - 2019 מחברה קשורה בשנתחומרי גלם עלות קניות  א.             
 ).בהתאמה ש"ח אלף  12,208  9,350                  

    -2017 -2018 יםאלף ש"ח (בשנ 28,930 -  2019בשנת  תוקשור ותחברבאמצעות  חומרי גלםת ומכיר                  
  .)ש"ח בהתאמהאלף  35,179, 32,598                  

  
  ש"ח אלף  604נטו  כנסותה - 2019חברות קשורות בשנת מאחרות תפעוליות הוצאות הכנסות ו                 

  . )ש"ח בהתאמהאלף  211בסך  נטו הוצאות,  אש"ח 211 נטו כנסותה  - 2017-2018 ים(בשנ                
   

          9201          8201    7201  
  אש"ח             אש"ח        אש"ח                                                                                 

  :שכר ונלוותב.             
    1,083    1151  1,071             בעלי ענין                                . 1                

  890    905  910             . בעלי מניות                              2                
  

       אחרותעסקאות   ג.            
  

    24    27    79                                       צדדים קשורים אחרים  .1            
    86               95    61          מניות בעלימקניות נטו .  2            
  

     6,459              6,713        6,643          דיבידנד    .ד           
                             

  תאריך המאזןלאחר ארועים : 26ביאור 
  

חל  גידול מהיר בהתפשטות נגיף הקורונה ברחבי העולם בכלל,ובמדינות אירופה  2020במהלך חודש מרץ 
להיות השפעה מהותית על מצבה אבל עלולה  2019לא היתה השפעה, לפי הנהלת החברה, לשנת בפרט, לדבר זה 

 מאחר והשפעה זו איננה ניתנת לכימות, לא נכללה הפרשה בדוחות הכספיים. כספי של החברה.ה
  



 

 

  

  

  דוחות כספיים

  2019בדצמבר  31ליום 

  

  בע"מ גן פלח

  חברה כלולה

 



 גן פלח שותפות מוגבלת

 
 דוחות כספיים

 סתיימה ביוםהש לשנה
 2019בדצמבר  31



 גן פלח שותפות מוגבלת
 

 2019בדצמבר  31דוחות כספיים ליום 
 
 

 תוכן העניינים
 

 עמוד 
 
 

 2 ואי חשבון המבקריםדוח ר
 

 3-4 דוחות על המצב הכספי
 

 5 דוחות על הרווח הכולל
 

 6 השותפות דוחות על השינויים בהון
 

 7 דוחות על תזרימי המזומנים
 

 8-31 באורים לדוחות הכספיים







 4 

 גן פלח שותפות מוגבלת
 

 בדצמבר 31ליום דוחות על המצב הכספי 
 
 

   2019 2018 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח באור  

 
       

 33,531  25,985    הון המיוחס לשותפים
       
       

       התחייבויות שאינן שוטפות
 -  19,357  (3)15  התחייבות בגין חכירה

 170  201  (1)6  הטבות לעובדים
 170  19,558    סה"כ התחייבויות שאינן שוטפות

       
       התחייבויות שוטפות

 1,215  3,140  12  זכאים ויתרות זכות
 662  870  13  ספקים ונותני שרותים

 1,956  2,031  14  הלוואות ויתרות זכות משותפים
 48,939  51,029  11  אגידים בנקאיים הלוואות ואשראי מת

 52,772  57,070    סה"כ התחייבויות שוטפות
 
 
 
 
       
       

 86,473  102,613    סה"כ התחייבויות והון

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 באורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.ה
 
 



 

 5 

 גן פלח שותפות מוגבלת
 
 

 רבדצמב 31סתיימה ביום השנה שלעל הרווח הכולל  ותדוח
 
 
   2019 2018 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח  באור 

 
 31,903  29,707   א'16 הכנסות 

       
 39,352  37,352   ב'16 עלות המכר 

       
 (7,449) (7,645)   הפסד גולמי

       
 (48) (2,333)  ג'16 חרותהוצאות א

       
 (432) (420)   הוצאות הנהלה וכלליות

       
 (7,929) (10,398)   הפסד תפעולי

       
 1  1,423   17 הכנסות מימון

       
 (1,278) (2,666)  17 הוצאות מימון

       
 (1,277) (1,243)   הוצאות מימון, נטו

       
 (9,206) (11,641)   הפסד לתקופה

       
 5  (5)   מדידה מחדש של תכנית הטבה מוגדרת

       
 (9,201) (11,646)   הפסד כולל לתקופה
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 גן פלח שותפות מוגבלת
 

 רבדצמב 31סתיימה ביום הלשנה ש ות על השינויים בהון השותפותדוח
 
 

  גן פלח בע"מ בע"מ פרי אור מזון בע"מ ואלגן שמ דוח על השינויים בהון על פי חלק השותפים 
 סך הכל שותף כללי שותף מוגבל שותף מוגבל שותפותהון ב

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

 
 33,132  (677) 16,912  16,897  2018בינואר  1יתרה ליום 

     
 9,600  -  4,800  4,800  השקעות מהשותפים

     
 (9,201) (92) (4,554) (4,555) הפסד כולל לתקופה

     
 33,531  (769) 17,158  17,142  2018בדצמבר  31יתרה ליום 

     
 4,100  -  2,050  2,050  השקעות מהשותפים*

     
 (11,646) (116) (5,764) (5,766) הפסד כולל לתקופה

     
 25,985  (885) 13,444  13,426  2019בדצמבר  31יתרה ליום 

 
 .10* ראה באור 

 
 

     

 סך הכל עודפיםיתרת  בעלים קרן הון הון מניות ההון מרכיבידוח על השינויים בהון על פי 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

    
 33,132  (67,743) 100,865 10  2018 בינואר 1יתרה ליום 

     
 (9,201)  (9,201) -  -  לשנהכולל  הפסד

     
  9,600  -  9,600 -  השקעות מהשותפים

     
 33,531  (76,944) 110,465 10  2018 בדצמבר 31יתרה ליום 

     
 (11,646)  (11,646) -  -  לשנהכולל  הפסד

     
 4,100  -  4,100 -  *השקעות מהשותפים

     
     

 25,985  (88,590)  114,565 10  2019בדצמבר  31יתרה ליום 
 

 .10* ראה באור 
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 גן פלח שותפות מוגבלת
 

 רבדצמב 31ביום  שהסתיימהלשנה  ות על תזרימי המזומניםדוח
 
 
 
   2019 2018 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח   

 
         פעילות שוטפתזרימי מזומנים לת

 (9,206) (11,641)   הפסד לתקופה
       התאמות:

 4,087  7,073    ותוהפחתפחת 
 (1,284) 2,428    ייבים ויתרות חובהשינוי בח

 1,277  1,243    , נטות מימוןהוצאו
 (70) (424)   ונותני שירותים ספקים, יתרות זכותוזכאים שינוי ב

 59  26    ובנכסים בגין הטבות לעובדים שינוי בהטבות לעובדים
 (1,174) (1,685)   חייבים לזמן ארוךינוי בש

 -  2,333    חייבים לזמן ארוךבגין  הפרשה לירידת ערך
       

 (6,311) (647)   מזומנים נטו ששימשו לפעילות שוטפת
       

       פעילות השקעהלתזרימי מזומנים 
 -  123    השקעה בחכירות

 (14) -   רכישת רכוש קבוע
 (998) (300)   השקעות בהוצאות נדחות

 1  -    ריבית שהתקבלה 
       

 (1,011) (177)   לפעילות השקעהים נטו ששימשו מזומנ
       

       פעילות מימוןמתזרימי מזומנים 
 (1,264) (1,446)   ריבית ששולמה
 -  (1,215)   בגין חכירה ריבית ששולמה

 -  (2,777)   פרעון קרן התחייבות בגין חכירה
 9,213 4,175    השקעות בהון השותפות ושינוי ביתרות בעלי עניין

 (632) 2,090    שינוי בהלוואות ואשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים, נטו
       

 7,317  827    מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון
       

 (5) 3    במזומנים ושווי מזומנים  )קיטון( גידול
       

 7  2    מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה
       

 2  5    שווי מזומנים לסוף השנהמזומנים ו
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 כללי - 1באור 
 

"השותפות"( הינה שותפות אשר התאגדה בישראל וכתובתה הרשמית פאואר  -גן פלח שותפות מוגבלת )להלן  א.
במסגרת הסכם )להלן: הסכם המייסדים( שנחתם בין  2003ה בחודש יולי , בארות יצחק. השותפות הוקמ1סנטר 

 .2003ביוני  19פלח( ביום  -גן שמואל( ובין פלח חברה לעיבוד פרדסים בע"מ )להלן  -גן שמואל מזון בע"מ )להלן 
פרי לשיווק באמצעות מהדרין תנופורט  –השותפות עוסקת בעיבוד פרדסים ובמכירת הפרי לצדדים קשורים 

 יצוא ופרי לתעשיה באמצעות גן שמואל.
 

פרי אור( את חלקה של  -נחתם הסכם רכישה אשר במסגרתו רכשה פרי אור בע"מ )להלן  2006באוקטובר  4ביום  ב.
 הרכב הבעלות בשותפות בעקבות ההסכם הנ"ל הינו כלהלן: מליון דולר ארה"ב. 8פלח בשותפות, תמורת 

 
 מהשותפות. 49.49% -זיקה במח -פרי אור בע"מ שותף מוגבל  (1)
 
 מהשותפות. 49.51% -מחזיקה ב -שותף מוגבל  -גן שמואל מזון בע"מ  (2)
 
 השותף הכללי(. -להלן ) מהשותפות 1%השותף הכללי מחזיקה  -גן פלח בע"מ  (3)

 
לות חתמו גן שמואל ופרי אור על הסכם שמטרתו הסדרת אופן ניהול השותפות, פעי 2006בנובמבר,  15ביום  ג.

השותפות והיחסים בין השותפים. הסכם זה בא במקום הסכם המייסדים על פיו התנהלה השותפות בין גן 
 שמואל ופלח עד לאותו מועד.

 
פרי אור בהיותה עוסקת בין השאר בניהול עיבוד פרדסים תעניק שירותי ניהול עיבוד הפרדסים אשר לשותפות 

 זכויות בהם מכח חוזי עיבוד.
 

ת על כל חוזה עיבוד לפי מהותו העסקית הנוכחית, כלומר חוזי עיבוד שהוערכו בעבר )לפני השותפות מדווח
( כבלתי ניתנים למימוש מוצגים בערכם המופחת, וההכנסות וההוצאות השוטפות בגינם נזקפות 2006אוקטובר 

 לדוחות רווח והפסד באופן שוטף או על בסיס תקופתי בתום כל עונה.
 

 מואלמכירת הפרי לגן ש ד.
 

יצוא שותפות תנופורט מהדרין  במסגרת ההסכם שנחתם בין פרי אור לגן שמואל הוסכם כי השותפות באמצעות
מכור לגן שמואל את כל הפרי שיעודו לתעשיה מקומית שמקורו בפרדסים אשר ת מת"י( –מוגבלת )להלן 

 לשותפות זכויות בהם על פי חוזי העיבוד וזאת במחירי שוק.
 

 
 ת עם מת"יפעילות השותפו

 
מת"י תעניק לשותפות את כל שירותי ניהול העיבוד של הפרדסים אשר לשותפות זכויות בהם מכח חוזי העיבוד 

השותפות תשלם למת"י את העלויות הישירות בגין שירותי ניהול  לרבות פעילויות חקלאיות נלוות לניהול.
 ה.העיבוד וכן תשלום חודשי קבוע לדונם מעובד בגין הוצאות התקור

 
 פרי שמקורו בפרדסים אשר לשותפות זכויות עיבוד בהם יועבר למת"י לצורך מיונו ואריזתו.

פרי שיעודו לייצוא ולשוק מקומי יימכר למת"י בתמורה למחיר המכירה לצדדים שלישיים בניכוי הוצאות אריזה 
 ועמלת שיווק בשיעור מוסכם ממחיר המכירה. 

 כאמור לעיל. במידה ויבוצע מיון על ידי מת"י תחויב השותפות בדמי מיון. פרי שייעודו לתעשיה יימכר לגן שמואל
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 כללי )המשך( - 1באור 
 

 אירועים מהותיים בתקופת הדיווח ה.
 

 אמות מידה פיננסיות
 

הסתכמה לסך של  2019בדצמבר  31שקיבלה השותפות, שיתרתן ליום  תאגידים בנקאייםלהבטחת פרעון הלוואות מ
 ,בין היתר, התחייבה השותפות כי ההון התחייבה השותפות לשמור על יחסים פיננסיים מסוימים. אלפי ש"ח, 51,029

השותפות  2019בדצמבר  31מיליון ש"ח. ליום  25 -תוספת יתרת סכומי קרן השקעות השותפים, לא יפחת בכל עת מב
הבעלים או תחלק רווחים כל  עומדת באמות המידה הפיננסיות. בנוסף, התחייבה השותפות כי לא תפרע את השקעות

 מיליון ש"ח.  25 -עוד ההון המוחשי של השותפות, כהגדרתו בהסכם יפחת מ
 

 מצב כספי
 

 -סך של כ  2018בדצמבר  31אלפי ש"ח )ליום  44,125 –בסך של כ  2018בדצמבר  31לשותפות גרעון בהון החוזר ליום 
כן -אלפי ש''ח(. כמו 76,944-כ 2018אלפי ש''ח )בשנת  88,590-כמתוכו יתרת עודפים שלילית בסך של  (,אלפי ש"ח 37,414

( והפסד 2018אלפי ש''ח בשנת  6,311) 2019אלפי ש''ח בשנת  648-תזרים שלילי מפעילות שוטפת בסך של כ לשותפות
ייבו השותפים בשותפות התח(. 2018אלפי ש''ח בשנת  7,929) 2019אלפי ש''ח בשנת  10,398 -תפעולי שוטף בסך של כ

החודשים הקרובים ועל כן הנחת העסק החי  12-תפות לפחות בלהמשיך ולהעמיד מימון לצורך המשך פעילות השו
 נאותה.

 
 מהשותפים.  השותפותבדבר השקעות שקיבלה  10ראה גם באור 

 
 הגדרות ו.

 

  -בדוחות כספיים אלה 

 
 גן פלח שותפות מוגבלת.  - השותפות (1)
 
 בדבר צדדים קשורים. 24( 2009בתקן חשבונאות בינלאומי )כמשמעותו  - צד קשור (2)

 
 

 בסיס עריכת הדוחות הכספיים - 2באור 
 

 הצהרה על עמידה בתקני דיווח כספי בינלאומיים א.
 

הדוחות אושרו "(. IFRSהדוחות הכספיים הוכנו על ידי השותפות בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים )להלן:  "
 .2020 רסמב 15וריון השותפות ביום לפרסום על ידי דירקט

 
 מטבע פעילות ומטבע הצגה ב.
 

הדוחות הכספיים מוצגים בש"ח, שהינו מטבע הפעילות של השותפות ומעוגלים לאלף הקרוב. למעט אם צוין אחרת, 
 השקל הינו המטבע שמייצג את הסביבה הכלכלית העיקרית בה פועלת השותפות.

 
 בסיס מדידה ג.
 

. למידע ונגזרים פיננסיים ל בסיס העלות ההיסטורית למעט נכסים והתחייבויות בגין הטבות לעובדיםהדוחות הוכנו ע
 בדבר עיקרי המדיניות החשבונאית. 3נוסף בדבר אופן המדידה של נכסים והתחייבויות אלו ראה באור 

ם במדד המחירים לצרכן עד ערכם של נכסים לא כספיים ופרטי הון שנמדדו על בסיס העלות ההיסטורית הותאם לשינויי
 , היות ועד למועד זה נחשבה כלכלת ישראל ככלכלה היפר אינפלציונית.2003בדצמבר  31ליום 

 
 תקופת המחזור התפעולי ד.
 

המחזור התפעולי של השותפות הינו שנה. עקב כך כוללים הרכוש השוטף וההתחייבויות השוטפות פריטים המיועדים 
 פת המחזור התפעולי הרגיל של השותפות.והצפויים להתממש במהלך תקו
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 בסיס עריכת הדוחות הכספיים )המשך( - 2באור 
 

 
 שימוש באומדנים ושיקול דעת .ה

 
בשיקול דעת בהערכות, אומדנים  להשתמש השותפותת הנהל, נדרשת IFRS -לכספיים בהתאם הדוחות בעריכת ה

יישום המדיניות החשבונאית ועל סכומים דה פיננסיות, בחינת העסק החי ועמידה באמות מיוהנחות אשר משפיעים על 
 .אלהיובהר שהתוצאות בפועל עלולות להיות שונות מאומדנים של נכסים והתחייבויות, הכנסות והוצאות. 

 
 השותפות, נדרשת הנהלת השותפותבעת גיבושם של אומדנים חשבונאיים המשמשים בהכנת הדוחות הכספיים של 

בות ואירועים הכרוכים באי וודאות משמעותית. בשיקול דעתה בקביעת האומדנים, להניח הנחות באשר לנסי
על ניסיון העבר, עובדות שונות, גורמים חיצוניים ועל הנחות סבירות בהתאם לנסיבות  השותפותמתבססת הנהלת 

 המתאימות לכל אומדן.
 

איים מוכרים בתקופה שבה תוקנו האומדנים וההנחות שבבסיסם נסקרים באופן שוטף. שינויים באומדנים חשבונ
 האומדנים ובכל תקופה עתידית מושפעת.

 
לגבי העתיד וגורמים עיקריים אחרים לחוסר ודאות בקשר לאומדנים, שקיים  השותפותמידע בדבר הנחות שהניחה 

סיכון משמעותי שתוצאתם תהייה תיאום מהותי לערכים בספרים של נכסים והתחייבויות במהלך השנה הכספית 
 :נכלל בבאורים הבאים באה,ה
 
 

 
 הפנייה השלכות אפשריות הנחות עיקריות אומדן

קביעת תקופת 
 החכירה

לצורך קביעת תקופת החכירה, 
לוקחת בחשבון את  השותפות

התקופה שבה החכירה אינה ניתנת 
לביטול, לרבות אופציות הארכה 
שוודאי באופן סביר שימומשו ו/או 
אופציות לביטול שוודאי באופן 

 סביר שלא ימומשו.
 

גידול או קיטון 
במדידה לראשונה 
של נכס זכות 
שימוש והתחייבות 
בגין חכירה 
ובהוצאות הפחת 
והמימון בתקופות 

 עוקבות.
 

עיקרי  בדבר . יב.3 ביאור ראה
המדיניות החשבונאית בקשר עם 

 .חכירות 15וביאור  חכירות

שיעור היוון 
להתחייבות בגין 

 חכירה

ת תשלומי מהוונת א השותפות
החכירה תוך שימוש בשיעור 

 .הריבית התוספתי שלה

גידול או קיטון 
בהתחייבות בגין 
חכירה, בנכס זכות 
שימוש ובהוצאות 
הפחת והוצאות 

 המימון שיוכרו.

. יב. בדבר עיקרי 3ראה ביאור 
המדיניות החשבונאית בקשר עם 

 .חכירות 15וביאור  חכירות
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 בסיס עריכת הדוחות הכספיים )המשך( - 2באור 

 
 סיווג מחדש .ו
 

מסעיף חייבים לזמן ארוך  2018בדצמבר  31אלפי ש''ח ליום  1,241של  המצב הכספי סךעל  סיווגה מחדש בדוח השותפות
 2,190בעלות בסך של  2018בינואר  1יתרה ליום בהוצאות נדחות כגידול  8הסיווג מוצג בביאור לסעיף הוצאות נדחות. 

 אלפי ש''ח. 949אלפי ש''ח מול גידול בפחת שנצבר בסך 
 

 שינויים במדיניות החשבונאית .ז
 
 :שום לראשונה של תקנים חדשיםיי

 
 , חכירותIFRS 16קן דיווח כספי בינלאומי ת

 16מיישמת את תקן דיווח כספי בינלאומי  השותפות)להלן: "מועד היישום לראשונה"(  2019בינואר  1החל מיום 
 IAS, חכירות )בסעיף זה: "17" או "התקן"(, אשר החליף את תקן חשבונאות בינלאומי IFRS 16כירות )בסעיף זה: "ח

 " או "התקן הקודם"(.17
 

ההשפעה העיקרית של יישום התקן מתבטאת בביטול הדרישה הקיימת מחוכרים לסיווג החכירה כתפעולית )חוץ 
ר חוכרים לטיפול החשבונאי בכלל החכירות באופן דומה לטיפול בחכירות מאזנית( או כמימונית והצגת מודל אחיד עבו

סיווגה את החכירות בהן היא החוכרת כחכירות  השותפותמימוניות בהתאם לתקן הקודם. עד למועד יישום התקן, 
 תפעוליות, מכיוון שלא נשאה באופן מהותי בכל הסיכונים והתשואות מהנכסים.

 
מכירה בנכס זכות שימוש ובהתחייבות בגין  השותפותהיא החוכרת,  השותפותבהם בהתאם לתקן, עבור הסכמים ש

זכות לשלוט על השימוש בנכסים מזוהים לתקופת  שותפותחכירה במועד תחילת חוזה החכירה עבור כל החכירות בהן ל
נכס זכות  מכירה בהוצאות פחת והפחתות בגין השותפותזמן מוגדרת, למעט חריגים המנויים בתקן. בהתאם לכך 

ומכירה בהוצאות מימון  IAS 36שימוש, בוחנת את הצורך ברישום ירידת ערך בגין נכס זכות שימוש בהתאם להוראות 
בגין התחייבות חכירה. לכן, החל ממועד היישום לראשונה של התקן, תשלומי השכירות, המתייחסים לנכסים מושכרים 

מכר בדוח על הרוח או הפסד, מוכרים כנכסים והוצאות הפחת בגינם בחכירה תפעולית, אשר הוצגו ברובן בסעיף עלות ה
 מוצגות כהוצאות פחת והפחתות.

 
בחרה ליישם את התקן ביישום רטרוספקטיבי מותאם, ללא הצגה מחדש של מספרי השוואה. לגבי כל החכירות,  השותפות
 א הכירה בהתחייבות לפי הערך הנוכחי שלבחרה ליישם את הוראות המעבר באופן בו במועד היישום לראשונה הי השותפות

יתרת תשלומי החכירה העתידיים מהוונים לפי שיעור הריבית התוספתי שלה למועד זה המחושב בהתאם למח"מ ליתרת 
תקופת החכירה החל ממועד היישום לראשונה ובמקביל הכירה בנכסי זכות שימוש בחכירה ושכר מראש בסכום הזהה 

לומי חכירה ששולמו מראש או שנצברו אשר הוכרו כנכס או התחייבות לפני מועד היישום להתחייבות מותאם בגין תש
 במועד היישום לראשונה. השותפותלראשונה. כתוצאה מכך, ליישום התקן לא הייתה השפעה על ההון של 

 
 ליישם בנוסף את ההקלות הבאות: השותפותכמו כן, במסגרת יישום התקן בחרה 

 ת בדבר ההכרה והמדידה לגבי חכירות של נכסים בעלי ערך נמוך על בסיס כל חכירה בנפרד.ליישם את ההקלה הפרקטי .1
 לא להפריד רכיבים שאינם חכירה מרכיבי חכירה ולטפל בכלל הרכיבים כרכיב חכירה יחיד. .2
לשמר את ההגדרה ו/או הערכה של קיומה של חכירה על פי הוראות התקינה הקודמת בנוגע לכל ההסכמים הקיימים  .3

 למועד היישום לראשונה.
 להשתמש בשיעור היוון יחיד לתיק של חכירות עם מאפיינים דומים. .4
 לא לכלול עלויות ישירות ראשוניות במדידה של הנכס זכות שימוש במועד היישום לראשונה. .5
ו ( לצורך קביעת תקופת החכירה אם חוזה כולל אופציות הארכה אhindsightלהשתמש באפשרות ל"ראייה לאחור" ) .6

 ביטול.
 

 1הטבלה להלן מציגה את ההשפעות המצטברות של הסעיפים שהושפעו מהיישום לראשונה בדוח על המצב הכספי ליום 
 :2019בינואר 

 בהתאם  בהתאם   

 IFRS 16  -ל השינוי IAS 17-ל   

 )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר(   
 

  35,900  480  35,419  יתרות חובה לזמן ארוך
 24,745 24,745  -   זכות שימוש ינכס

 (22,675) (22,675) -   ת בגין חכירהיוהתחייבו
 (3,765) (2,550) (1,215)  זכאים ויתרות זכות

 
 1היוונה תשלומי חכירה תוך שימוש בשיעור הריבית התוספתי הנומינלי ליום  השותפותבמדידת ההתחייבויות בגין חכירות, 

. טווח זה מושפע 6.2% -ל 2.3%עורי ההיוון בו נעשה שימוש למדידת התחייבות בגין חכירה נע בין . טווח שי2019בינואר 
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 מהבדלים באורך תקופת החכירה, שוני בקבוצת הנכסים וכדומה.
 עיקרי המדיניות החשבונאית - 3באור 

 
 אלה למעט כמתואר כללי המדיניות החשבונאית המפורטים להלן יושמו בעקביות לכל התקופות המוצגות בדוחות

 ' בדבר שינויים במדיניות החשבונאית.ז 2בבאור 
 

 מטבע חוץ א.
 

 עסקאות במטבע חוץ
 

עסקאות במטבע חוץ מתורגמות למטבעות הפעילות הרלוונטיים של השותפות לפי שער החליפין שבתוקף בתאריכי 
ורגמים למטבע הפעילות לפי שער העסקאות. נכסים והתחייבויות כספיים הנקובים במטבע חוץ במועד הדיווח, מת

 החליפין שבתוקף לאותו יום. הפרשי שער הנובעים מתרגום למטבע הפעילות מוכרים ברווח והפסד.
 
 מכשירים פיננסיים ב.

 
 הכרה ומדידה לראשונה בנכסים פיננסיים (1)

ים מוכרים בלקוחות ומכשירי חוב שהונפקו במועד היווצרותם. יתר הנכסים הפיננסהשותפות מכירה לראשונה 
הופכת לצד לתנאים החוזיים של המכשיר.  נכס פיננסי נמדד לראשונה בשווי הוגן בתוספת  שותפותלראשונה במועד בו ה

עלויות עסקה שניתן לייחס במישרין לרכישה או להנפקה של הנכס הפיננסי. לקוח שאינו כולל רכיב מימון משמעותי 
מקורם בנכסי חוזה ,נמדדים לראשונה לפי ערכם בספרים של נכסי נמדד לראשונה לפי מחיר העסקה שלו. חייבים ש

 החוזה במועד שינוי הסיווג מנכס חוזה לחייבים.
 

 גריעת נכסים פיננסיים
לתזרימי המזומנים הנובעים מהנכס הפיננסי פוקעות, או  השותפותנכסים פיננסיים נגרעים כאשר הזכויות החוזיות של 

ת לקבל את תזרימי המזומנים הנובעים מהנכס הפיננסי בעסקה בה כל הסיכונים מעבירה את הזכויו שותפותכאשר ה
נותרו באופן מהותי כל הסיכונים וההטבות  שותפותוההטבות מהבעלות על הנכס הפיננסי עוברים למעשה. אם בידי ה

 הנובעים מהבעלות על הנכס הפיננסי, השותפות ממשיכה להכיר בנכס הפיננסי.
 

 ים לקבוצות והטיפול החשבונאי בכל שותפותג נכסים פיננסיסיוו
במועד ההכרה לראשונה, נכסים פיננסיים מסווגים לאחת מקטגוריות המדידה הבאות: עלות מופחתת; או שווי הוגן 

 דרך רווח והפסד.
 

המודל העסקי שלה  משנה את שותפותנכסים פיננסיים לא מסווגים מחדש בתקופות עוקבות אלא אם, ורק כאשר, ה
ל נכסי חוב פיננסיים, ובמקרה כאמור נכסי החוב הפיננסיים המושפעים מסווגים מחדש בתחילת תקופת הדיווח לניהו

 העוקבת לשינוי במודל העסקי.
 

למדידה בשווי הוגן  נכס פיננסי נמדד בעלות מופחתת אם הוא מקיים את שני התנאים המצטברים להלן וכן אינו מיועד
 דרך רווח והפסד:

 רת מודל עסקי שמטרתו להחזיק בנכסים כדי לגבות את תזרימי המזומנים החוזיים; וכןמוחזק במסג - 
שהם רק תשלומי קרן  התנאים החוזיים של הנכס הפיננסי מספקים זכאות במועדים מוגדרים לתזרימי מזומנים - 

 וריבית בגין סכום הקרן שטרם נפרעה.
 

וכן אינו מיועד  וא מקיים את שני התנאים המצטברים להלןמכשיר חוב נמדד בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר אם ה
 למדידה בשווי הוגן דרך רווח והפסד: 

מוחזק במסגרת מודל עסקי שמטרתו מושגת הן על ידי גביית תזרימי מזומנים חוזיים והן על ידי מכירת נכסים  -
 פיננסיים; וכן

דרים לתזרימי מזומנים שהם רק תשלומי קרן התנאים החוזיים של מכשיר החוב מספקים זכאות במועדים מוג - 
 וריבית בגין סכום הקרן שטרם נפרעה.

 
כמתואר לעיל, וכן  כל הנכסים הפיננסיים שאינם מסווגים למדידה בעלות מופחתת או בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר

פסד. במועד ההכרה לראשונה, נכסים פיננסיים שייועדו לשווי הוגן דרך רווח והפסד, נמדדים בשווי הוגן דרך רווח וה
מייעדת נכסים פיננסיים לשווי הוגן דרך רווח והפסד כאשר ייעוד כאמור מבטל או מקטין באופן משמעותי  שותפותה

 חוסר הקבלה חשבונאית.
 
תזרימי המזומנים שמטרתו גביית  יתרות לקוחות חייבים אחרים ופיקדונות המוחזקים במסגרת מודל עסקי שותפותל

כוללים אך ורק תשלומי קרן וריבית אשר משקפת  תזרימי המזומנים החוזיים בגין נכסים פיננסיים אלו, החוזיים.
 נכסים פיננסיים אלו נמדדים בעלות מופחתת. בהתאם לכך, .יזמן של הכסף וסיכון האשראתמורה עבור ערך ה
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית - 3באור 

 
 משך()ה מכשירים פיננסיים ב.
 
 )המשך( הכרה ומדידה לראשונה בנכסים פיננסיים (1)

 
 הערכת המודל העסק יעבור נכסי חוב

בצורה הטובה שכן הדבר משקף הקבוצה מעריכה את מטרת המודל העסקי שבו מוחזק הנכס הפיננסי ברמת התיק 
נלקחו בחשבון ביותר את האופן שבו מנוהל העסק ומסופק המידע להנהלה. בקביעת המודל העסקי של הקבוצה, 

 :שיקולים הכוללים את
 
המדיניות והמטרות המוצהרות לגבי התיק ויישום המדיניות בפועל, ובכלל זה, האם האסטרטגיה של ההנהלה  -

מתמקדת בקבלת ריבית חוזית, בשמירה על פרופיל ריבית מסוים, בהתאמת משך חיי הנכסים הפיננסיים למשך חיי 
 ימי מזומנים צפויים, או מימוש תזרימי מזומנים באמצעות מכירת הנכסים;התחייבויות קשורות כלשהן או תזר

האופן שבו מוערכים ומדווחים לאנשי מפתח בהנהלה של הישות הביצועים של המודל העסקי ושל הנכסים הפיננסיים  - 
 המוחזקים במודל זה;

ם באותו מודל עסקי( וכיצד מנוהלים הסיכונים המשפיעים על ביצוע המודל העסקי )והנכסים הפיננסיים המוחזקי -  
 אותם סיכונים;

האופן שבו מתוגמלים המנהלים של העסק )לדוגמה, אם התגמול מבוסס על השווי ההוגן של הנכסים המנוהלים או על  - 
 תזרימי המזומנים החוזיים שנגבו(; וכן

יבות למכירות וציפיות לגבי פעילות תדירות, הערך והעיתוי של מכירות של נכסים פיננסיים בתקופות קודמות, הס - 
 מכירה עתידית. 

לצורך  183העברות של נכסים פיננסיים לצדדים שלישיים בעסקאות שאינן כשירות לגריעה אינן נחשבות מכירות  . 
 .הערכת המודל העסקי, זאת באופן עקבי להמשך ההכרה של הקבוצה באותם נכסים פיננסיים

 
או מנוהלים ואשר ביצועיהם מוערכים על בסיס השווי ההוגן, נמדדים בשווי הוגן  נכסים פיננסיים המוחזקים למסחר

 דרך רווח והפסד.
 

לצורך הבחינה האם תזרימי המזומנים כוללים קרן וריבית בלבד, 'קרן 'הינה השווי ההוגן של הנכס הפיננסי במועד 
סיכון האשראי המיוחס לסכום הקרן  ההכרה לראשונה. 'ריבית' מורכבת מתמורה עבור ערך הזמן של הכסף, עבור

 שטרם נפרעה במהלך תקופת זמן מסוימת ועבור סיכונים ועלויות בסיסיים אחרים של הלוואה, כמו גם מרווח רווח. 
  
 כוללים קרן וריבית בלבדהערכת האם תזרימי מזומנים  

וחנת את התנאים החוזיים של בבחינה האם תזרימי מזומנים חוזיים הם תזרימים של קרן וריבית בלבד, הקבוצה ב
המכשיר, ובמסגרת זו מעריכה האם הנכס הפיננסי כולל תנאי חוזי שעשוי לשנות את העיתוי או הסכום של תזרימי 
המזומנים החוזיים כך שהוא לא יקיים את התנאי האמור. בביצוע הערכה זו, הקבוצה לוקחת בחשבון את השיקולים 

תנאים שעשויים לשנות  -ר ישנו את העיתוי או הסכום של תזרימי המזומנים; אירועים מותנים כלשהם אש -הבאים: 
תנאים המגבילים את זכותה  -מאפייני הארכה או פירעון מוקדם; וכן  -את שיעור הריבית הנקובה, כולל ריבית משתנה; 

(.( מאפיין פירעון recourse-ללא זכות חזרה  nonשל הקבוצה לתזרימי מזומנים מנכסים מוגדרים )לדוגמה נכס פיננסי )
מוקדם הינו עקבי עם קריטריון קרן וריבית בלבד אם סכום הפירעון המוקדם מייצג באופן מהותי סכומים שטרם שולמו 
של קרן וריבית בגין סכום הקרן שטרם נפרעה, אשר עשוי לכלול פיצוי סביר, המתקבל או משולם, בגין סיום מוקדם של 

 החוזה.
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 יניות החשבונאית )המשך(עיקרי המד - 3באור 
 

 מכשירים פיננסיים )המשך( ב.
 

 התחייבויות פיננסיות שאינן נגזרים (2)
 

 הכרה לראשונה בהתחייבות פיננסית
התחייבויות פיננסיות שאינן נגזרים כוללות משיכות יתר מבנקים, הלוואות ואשראי מתאגידים בנקאיים ומנותני 

 אשראי אחרים, ספקים וזכאים אחרים.
מכירה לראשונה בהתחייבות הפיננסית במועד קשירת העסקה בו השותפות הופכת לצד לתנאים החוזיים של  השותפות
 המכשיר.

 
 מדידה עוקבת של התחייבות פיננסית

 התחייבויות פיננסיות מוכרות לראשונה בשווי הוגן בתוספת כל עלויות העסקה הניתנות לייחוס.
 נמדדות בעלות מופחתת בהתאם לשיטת הריבית האפקטיבית. לאחר ההכרה לראשונה, התחייבויות פיננסיות

 
 גריעת התחייבות פיננסית

 התחייבויות פיננסיות נגרעות כאשר מחויבות השותפות, כמפורט בהסכם, פוקעת או כאשר היא סולקה או בוטלה.
 

 קיזוז מכשירים פיננסיים
וח על המצב הכספי כאשר לשותפות קיימת באופן נכס פיננסי והתחייבות פיננסית מקוזזים והסכומים מוצגים בנטו בד

מיידי זכות משפטית ניתנת לאכיפה לקזז את הסכומים שהוכרו וכן כוונה לסלק את הנכס וההתחייבות על בסיס נטו או 
 לממש את הנכס ולסלק את ההתחייבות בו זמנית.

 
 מכשירים פיננסיים נגזרים

 גידור כלכלי של סיכוני מטבע חוץ. השותפות מחזיקה מכשירים פיננסיים נגזרים לצרכי
 נגזרים מוצגים לראשונה בשווי הוגן. עלויות עסקה הניתנות לייחוס נזקפות לרווח והפסד עם התהוותן. 

לאחר ההכרה לראשונה, נמדדים הנגזרים בשווי הוגן, כשהשינויים בשווי הוגן נזקפים  מיידית לרווח והפסד כהכנסות 
 או הוצאות מימון.
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 עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך( - 3באור 
 

 
 

 רכוש קבוע ג.
 

פריטי רכוש קבוע נמדדים לפי העלות בניכוי פחת שנצבר והפסדים מצטברים מירידת ערך. העלות של רכוש קבוע כוללת 
 יציאות הניתנות לייחוס במישרין לרכישת הנכס.

 
נטו מגריעת הנכס לערכו בספרים, ומוכרים נטו  רווח או הפסד בגריעת פריט רכוש קבוע נקבעים לפי השוואת התמורה

 בסעיף הכנסות אחרות או הוצאות אחרות, לפי העניין, בדוח רווח והפסד.
 

 הפחת מחושב בשיעורים שנתיים שווים על בסיס שיטת הקו הישר לאורך תקופת החיים של השימושים בנכס, כדלקמן:
  %   

 
   33  מחשבים
   15  כלי רכב

 
דבר שיטת הפחת, אורך החיים השימושיים וערך השייר נבחנים מחדש לפחות בכל סוף תקופת דיווח האומדנים ב

 ומותאמים בעת הצורך.
 
 לזמן ארוך ייביםח ד.

 
השותפות התקשרה במיזמים משותפים, עם מספר גורמים התיישבותיים. בעלי זכויות בקרקע ובמים, לליווי מימוני של 

היתרה כוללת בעיקר סכומים ששולמו לפרדסנים בגין תקבולים עתידיים מתמורות ני. נטיעת מטעים באזור הנגב הצפו
 שנים. 1-20תקופת הסכמי הליווי נעה בין  הפרי אשר ישווקו בעתיד.

 
 הוצאות נדחות ה.

 
השקעות בגין שנטועים ואחרות במטעי פרדסנים הנמסרים במלואם לרשות השותפות במסגרת הסכם רב שנתי בין 

תמורה לפדיון הפרי מכסה השותפות את ההוצאות התפעוליות של המטעים האמורים ובמידה וההסכם קובע הצדדים. ב
משולמת תוספת מוסכמת ללקוח. השקעות במטעי פרדסנים אשר מטופלות כפריט לא כספי מופחתות על פני  -זאת 

 תקופת ההסכם.
 

מופחתות על פני אורך החיים השימושיים שלהן  על פי הערכת ההנהלה, להוצאות נדחות אורך חיים מוגדר. ההוצאות
ונבחנת לגביהן ירידת ערך כאשר קיימים סימנים המצביעים על כך שקיימת ירידת ערך של הנכס. תקופת ההפחתה 
ושיטת ההפחתה של ההוצאות הנדחות נבחנות לפחות אחת לשנה. הוצאות ההפחתה נזקפות לדוח רווח והפסד. עם 

 והפחת הנצבר בגינה. סיום ההסכם נגרעת העלות
 
 
 ירידת ערך  ו. 
 
 נכסים פיננסיים שאינם נגזרים  (1)

 
 :השותפות מכירה בהפרשה להפסדי אשראי חזויים בגין -
 וכן נכסים פיננסיים הנמדדים בעלות המופחתת; -
 חייבים בגין חכירה. -

 
אשראי נמדדים לפי הערך הסתברויות של הפסדי אשראי .הפסדי  - הפסדי אשראי חזויים מהווים אומדן משוקלל

הנוכחי של הפער בין תזרימי המזומנים שהשותפות זכאית להם לפי החוזה לבין תזרימי המזומנים שהשותפות צופה 
 .הפסדי האשראי החזויים מהוונים לפי שיעור הריבית האפקטיבית של הנכס הפיננסי לקבל.

 
ים בעלות מופחתת ומכשירי חוב הנמדדים בשווי הוגן בכל מועד דיווח, השותפות מעריכה האם נכסים פיננסיים הנמדד

או  דרך רווח כולל אחר, הפכו לפגומים עקב סיכון אשראי. נכס פיננסי הינו פגום עקב סיכון אשראי כאשר התרחש אחד,
 יותר ,מהאירועים שיש להם השפעה שלילית על תזרימי המזומנים העתידיים שנאמדו בגין נכס פיננסי זה.

 
 יננסי הינו פגום כוללת את האירועים הבאים:ראיה שנכס פ

 קושי פיננסי משמעותי של המנפיק או הלווה; •
 הפרה של חוזה, כגון אירוע כשל או אירוע פיגור בתשלומים; •
 אחרים; ארגון מחדש של הלוואה או תשלום המגיע לשותפות בתנאים אשר השותפות לא הייתה שוקלת במקרים •
 ו לשינוי מבני פיננסי אחר; או צפוי שהלווה יגיע לפשיטת רגל א •
 ;היעלמות שוק פעיל לנכס פיננסי עקב קשיים פיננסיים •

 
הפרשה להפסדי אשראי חזויים בגין נכס פיננסי הנמדד בעלות מופחתת, מוצגת בניכוי מהערך בספרים ברוטו של הנכס 

 הפיננסי.
 

פרשה להפסדי אשראי חזויים מוכרת ברווח הה עבור השקעות במכשירי חוב הנמדדות בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר,
 כולל אחר והיא אינה מקטינה את הערך בספרים של הנכס הפיננסי



 גן פלח שותפות מוגבלת
 

 2019בדצמבר  31באורים לדוחות כספיים ליום 
 
 

 16 

 עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך( - 3באור 
 

 )המשך( ערךירידת  ו. 
 
 נכסים לא פיננסיים (2)

 
אשר ישנם סימנים כתוצאה השותפות בוחנת את הצורך בבחינה של ירידת ערך בשווי הפנקסני של נכסים לא פיננסיים כ

השבה. במקרים בהם השווי הפנקסני של -מאירועים או שינויים בנסיבות המצביעים על כך שהשווי הפנקסני אינו בר
-ההשבה שלהם. השווי בר-ההשבה שלהם, מופחתים הנכסים לשווי בר-הנכסים הלא פיננסיים עולה על הסכום בר

וי הוגן, בניכוי הוצאות מכירה. בקביעת שווי השימוש, מהוונים תזרימי ההשבה הוא הגבוה מבין שווי שימוש לבין שו
המזומנים הצפויים לפי שיעור היוון לפני מסים המשקף את הסיכונים הספציפיים לכל נכס. בגין נכס שאינו מייצר 

 השבה עבור היחידה מניבת המזומנים שאליה שייך הנכס.-תזרימי מזומנים עצמאיים נקבע סכום בר
 

 ים מירידת ערך נזקפים לדוח רווח והפסד לסעיף הוצאות אחרות.הפסד
 

 
 מסים על ההכנסה ז.
 
השותפות אינה נישומה לצורכי מס. תוצאות פעילותה מועברות לשותפים המגישים את דוחותיהם המותאמים  (1)

ספיים של לצורכי מס לשלטונות המס, כולל המס המתחייב בגין השותפות. בהתאם לכך, לא נכלל בדוחות הכ
 השותפות הפרשה למסים על ההכנסה.

 

 השותפות רשומה לצורכי מס ערך מוסף כעוסק מורשה משותף )איחוד עוסקים( יחד עם צד קשור. (2)
 

 
 התחייבויות בשל הטבות לעובדים ח.
 

 בשותפות קיימות מספר תוכניות הטבה לעובדים:
 

 הטבות לעובדים לזמן קצר
 

ות משכורות, ימי חופשה, מחלה, הבראה והפקדות לביטוח לאומי ומוכרות כהוצאות הטבות לעובדים לזמן קצר כולל
עם מתן השירותים. התחייבות בגין בונוס במזומן או תוכנית להשתתפות ברווחים, מוכרת כאשר לשותפות קיימת 

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

 
 תכנית להפקדה מוגדרת

 
לחוק פיצויי פיטורין שלפיהן השותפות משלמת באופן קבוע תשלומים מבלי  14תוכניות הפקדה מוגדרת, בהתאם לסעיף 

שתהיה לה מחוייבות משפטית או משתמעת לשלם תשלומים נוספים גם אם בקרן לא הצטברו סכומים מספיקים כדי 
ל ההטבות לעובד המתייחסות לשירות העובד בתקופה השוטפת ובתקופות קודמות. הפקדות לתוכנית לשלם את כ

הפקדה מוגדרת בגין פיצויים או בגין תגמולים, מוכרות כהוצאה בעת ההפקדה לתוכנית במקביל לקבלת שירותי 
 העבודה מהעובד ולא נדרשת הפרשה נוספת בדוחות הכספיים.

 
 תכנית להטבה מוגדרת

 
תפות מפעילה תוכנית הטבה מוגדרת בגין תשלום פיצויים בהתאם לחוק פיצויי פיטורין. לפי החוק זכאים עובדים השו

מעביד מוצגת לפי שיטת שווי אקטוארי -לקבל פיצויים עם פיטוריהם או עם פרישתם. ההתחייבות בשל סיום יחסי עובד
ות שכר עתידיות ושיעור עזיבת עובדים, וזאת על של יחידת הזכאות החזויה. החישוב האקטוארי מביא בחשבון עלי

 בסיס הערכה של עיתוי התשלום.
 

הסכומים מוצגים על בסיס היוון תזרימי המזומנים העתידיים הצפויים, שיעור ההיוון ליום נקבע בהתאם לתשואה 
פירעונן דומה לתנאי במועד הדיווח על אגרות חוב קונצרניות צמודות באיכות גבוהה שהמטבע שלהן הינו השקל ומועד 

המחוייבות של השותפות )לתקופות קודמות שיעור ההיוון נקבע בהתאם לתשואה על אגרות חוב ממשלתיות( החישובים 
 נערכים מידי שנה על ידי אקטואר מוסמך.

 
השותפות מפקידה כספים בגין התחייבויותיה לתשלום פיצויים לחלק מעובדיה באופן שוטף בקרנות פנסיה וחברות 

 נכסי התוכנית(. -יטוח )להלן ב
 

 רווחים והפסדים אקטואריים נזקפים להון השותפות דרך הפסד כולל אחר.
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 עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך( - 3באור 
 

 )המשך( התחייבויות בשל הטבות לעובדים ח.
 

ההטבות המוגדרת בניכוי  ההתחייבות בשל הטבות לעובדים המוצגת במאזן מייצגת את הערך הנוכחי של התחייבות
 השווי ההוגן של נכסי התוכנית.

 
 

 הכרה בהכנסה ט.
 

השותפות מכירה בהכנסות כאשר הלקוח משיג שליטה על הסחורה או השירות שהובטחו. ההכנסה נמדדת לפי סכום 
ים התמורה לו השותפות מצפה להיות זכאית בתמורה להעברת סחורות או שירותים שהובטחו ללקוח, מלבד סכומ

 שנגבו לטובת צדדים שלישיים.
 

 זיהוי חוזה
 השותפות מטפלת בחוזה עם לקוח רק כאשר מתקיימים כל התנאים הבאים: 

הצדדים לחוזה אישרו את החוזה )בכתב, בעל פה או בהתאם לפרקטיקות עסקיות נהוגות אחרות( והם מחויבים  (א)
 לקיים את המחויבויות המיוחסות להם;

 הזכויות של כל צד לגבי המוצרים או השירותים אשר יועברו;  השותפות יכולה לזהות את  (ב)
 השותפות יכולה לזהות את תנאי התשלום עבור הסחורות או השירותים אשר יועברו;   (ג)
לחוזה יש מהות מסחרית )כלומר הסיכון, העיתוי והסכום של תזרימי המזומנים העתידיים של הישות חזויים  (ד)

 להשתנות כתוצאה מהחוזה(; וכן 
 י שהשותפות תגבה את התמורה לה היא זכאית עבור הסחורות או השירותים אשר יועברו ללקוח.צפו (ה)

 
 ,את אחוז המקדמות שהתקבלו ואופן פריסת התשלומים בחוזה בין היתר, לצורך העמידה בסעיף )ה( השותפות בוחנת,

 ניסיון קודם עם הלקוח ומצבו וקיומם של בטחונות מספיקים.
עד כהתחייבות  ינו מקיים את הקריטריונים האמורים ,תמורה שהתקבלה מהלקוח מוכרתכאשר חוזה עם לקוח א

לשותפות לא נותרו מחויבויות להעביר סחורות : שהתנאים לעיל מתקיימים או כאשר מתרחש אחד מהאירועים הבאים
זה בוטל והתמורה או החו; או שירותים ללקוח וכל התמורה שהובטחה על ידי הלקוח התקבלה והיא לא ניתנת להחזרה

 שהתקבלה מהלקוח אינה ניתנת להחזרה.
 

 קביעת מחיר העסקה
מחיר העסקה הוא סכום התמורה לו השותפות מצפה להיות זכאית בתמורה להעברת סחורות או שירותים שהובטחו 

שפעות בעת קביעת מחיר העסקה השותפות מביאה בחשבון את הה ללקוח ,מלבד סכומים שנגבו לטובת צדדים שלישיים.
 .תמורה שלא במזומן ותמורה שיש לשלם ללקוח קיומו של רכיב מימון משמעותי בחוזה, תמורה משתנה, של כל הבאים:

 
 תמורה משתנה

 ויתורים על מחיר, ,זיכויים החזרים, מחיר העסקה כולל סכומים קבועים וסכומים שעשויים להשתנות כתוצאה מהנחות,
תביעות ומחלוקות וכן שינויים בחוזה שהתמורה בגינם טרם הוסכמה על ידי  סות,קנ בונוסים בגין ביצועים, תמריצים,

 הצדדים.
ביטול כי  רק כאשר צפוי ברמה גבוהה או את חלקו, השותפות כוללת במחיר העסקה את סכום התמורה המשתנה,

ה תתברר משמעותי של סכום ההכנסות המצטברות שהוכרו לא יתרחש כאשר אי הודאות הקשורה לתמורה המשתנ
מעדכנת השותפות במידת הצורך את אומדן סכום התמורה המשתנה שנכלל בתמורת  בסוף כל תקופת דיווח, לאחר מכן.

 העסקה.
 

 
 הוצאות עיבוד המטעים י.
 

בהוצאות לאחזקת המטעים, הוצאות העיבוד בשנת החשבון, נזקפות לדוח רווח והפסד; יתרת הוצאות העיבוד, המהווה 
פרי, נזקפה בחלקה לדוח רווח והפסד )על בסיס כמויות הפרי אשר נקטפו עד לתאריך המאזן( ובחלקה הוצאות בייצור ה

 להוצאות עיבוד מראש.
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 הכנסות והוצאות מימון יא.
 

סים פיננסיים המוצגים בשווי הכנסות מימון כוללות הכנסות ריבית בגין סכומים שהושקעו, שינויים בשווי ההוגן של נכ
הוגן דרך רווח והפסד, רווחים ממטבע חוץ ורווחים ממכשירים נגזרים המוכרים ברווח והפסד. הכנסות ריבית מוכרות 

 עם צבירתן, באמצעות שיטת הריבית האפקטיבית.
 

שות, והפסדים ממכשירים הוצאות מימון כוללות הוצאות ריבית על הלוואות שנתקבלו, שינויים בגין ערך הזמן בגין הפר
נגזרים המוכרים ברווח והפסד. עלויות האשראי, שאינן מהוונות לנכסים קשורים, נזקפות לדוח רווח והפסד לפי שיטת 

 הריבית האפקטיבית.
 

ערך ריבית ששולמה בגין על הלוואות שנתקבלו,  ריבית ששולמהתזרים מזומנים מפעילות מימון כולל דיבידנד ששולם, 
שינוי בהלוואות ו השקעות בהון השותפות ושינוי ביתרות בעלי עניין, פרעון קרן התחייבות בגין חכירהות, חכירהזמן של 

 .ואשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים
 

 חכירות יב.
 

 2019בינואר  1מדיניות חשבונאית המיושמת החל מיום 
 

 קביעה אם הסדר מכיל חכירה
ת אם ההסדר מהווה חכירה או מכיל חכירה, תוך בחינה האם ההסדר קובע השותפותבמועד ההתקשרות בחכירה, 

מעביר זכות לשלוט בשימוש בנכס מזוהה לתקופת זמן בתמורה לתשלום. בעת ההערכה האם הסדר מעביר את הזכות 
 מעריכה האם לאורך תקופת החכירה יש לה את שתי הזכויות הבאות: השותפותלשלוט בשימוש בנכס מזוהה, 

 השיג למעשה את כל ההטבות הכלכליות משימוש בנכס המזוהה; וכןהזכות ל )א(
 הזכות לכוון את השימוש בנכס המזוהה. )ב(
 

, חכירהאו תחזוקה, הקשורים לרכיב  יםחכירה, כגון שירות רכיבירכיבים שאינם  יםכוללה חכירה חוזי עבור
 .הרכיבים תבחרה לטפל בחוזה כרכיב חכירה אחד ללא הפרד השותפות

 
 ם חכורים והתחייבויות בגין חכירהנכסי

שליטה בשימוש בנכס בגין חכירה במשך תקופת זמן עבור תמורה, מטופלים כחכירות. בעת  שותפותחוזים המקנים ל
מכירה בהתחייבות בסכום הערך הנוכחי של תשלומי החכירה העתידיים )תשלומים אלו  השותפותההכרה לראשונה 

בנכס זכות שימוש בגובה ההתחייבות בגין  השותפותמסוימים , ובמקביל מכירה  אינם כוללים תשלומי חכירה משתנים
 חכירה, מותאם בגין תשלומי חכירה ששולמו מראש או שנצברו, ובתוספת עלויות ישירות שהתהוו בחכירה. 

 כר.מכיוון ששיעור הריבית הגלום בחכירה לא ניתן לקביעה בנקל, נעשה שימוש בשיעור הריבית התוספתי של החו
לאחר ההכרה לראשונה, מטופל הנכס בהתאם למודל העלות , ומופחת לאורך תקופת החכירה או אורך חייו השימושיים 

 של הנכס כמוקדם ביניהם.
 

בחרה ליישם את ההקלה הפרקטית לפיה חכירות לטווח קצר של עד שנה  ו/או חכירות בהן נכס הבסיס הוא  השותפות
בו דמי החכירה נזקפים לרווח והפסד לפי שיטת הקו הישר, לאורך תקופת החכירה, ללא בעל ערך נמוך , מטופלות באופן 

 הכרה בנכס ו/או התחייבות בדוח על המצב הכספי.
 

 תקופת החכירה
תקופת החכירה נקבעת כתקופה שבה החכירה אינה ניתנת לביטול, יחד עם תקופות המכוסות על ידי אופציה להאריך או 

 אי באופן סביר שהחוכר יממש או לא יממש את האופציה, בהתאמה.לבטל את החכירה אם וד

 
 תשלומי חכירה משתנים 

תשלומי חכירה משתנים שתלויים במדד או בשער, נמדדים לראשונה על ידי שימוש במדד או בשער הקיים במועד תחילת 
מי חכירה עתידיים הנובע החכירה ונכללים במדידה של התחייבות החכירה. כאשר חל שינוי בתזרים המזומנים של ד

 .מהשינוי במדד או בשער, יתרת ההתחייבות מעודכנת כנגד נכס זכות השימוש
תשלומי חכירה משתנים אחרים שאינם נכללים במדידת ההתחייבות, נזקפים לרווח והפסד במועד שבו התנאים 

 .לתשלומים אלו מתקיימים
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 )המשך( חכירות יב.
 

 )המשך( 2019בינואר  1מדיניות חשבונאית המיושמת החל מיום 
 

 הפחתת נכס זכות שימוש
לאחר מועד תחילת החכירה, נכס זכות שימוש נמדד בשיטת העלות, בניכוי פחת שנצבר ובניכוי הפסדים מירידות ערך 

ישר על פני אורך החיים -פחת מחושב על בסיס קושנצברו ומתואם בגין מדידות מחדש של ההתחייבות בגין החכירה. ה
 השימושיים או תקופת החכירה החוזית, כמוקדם מבניהם כדלקמן:

 
 שנים 1-3                 כלי רכב  •
 שנים 1-20               מטעי אחזקה  •
 

 הערכה מחדש של התחייבות בגין חכירה 
ואשר השפיע על ההחלטה אם  השותפותיבות אשר בשליטת בעת התרחשות אירוע משמעותי או שינוי משמעותי בנס

תממש אופציה, שלא נכללה קודם לכן בקביעת תקופת החכירה, או לא תממש אופציה  השותפותודאי באופן סביר ש
מודדת מחדש את התחייבות החכירה בהתאם לתשלומי החכירה  השותפותשנכללה קודם לכן בקביעת תקופת החכירה, 

מוש בריבית היוון מעודכן . השינוי בערך בספרים של ההתחייבות מוכר כנגד הנכס זכות שימוש, או המעודכנים תוך שי
 מוכר ברווח והפסד אם הערך בספרים של נכס זכות השימוש הופחת במלואו.

 
 תיקוני חכירה

ת זכות מטפלת בתיקון כחכירה נפרדת במקרים בהם תיקון חכירה מגדיל את היקף החכירה על ידי הוספ השותפות
להשתמש בנכס בסיס אחד או יותר, וכן התמורה בגין החכירה גדלה בסכום התואם את המחיר הנפרד עבור הגידול 

 בהיקף ותיאומים מתאימים כלשהם למחיר נפרד זה, על מנת לשקף את הנסיבות של החוזה. 

 
מעודכן בין רכיבי החוזה, מקצה את התמורה בחוזה ה השותפותביתר המקרים, במועד התחילה של תיקון החכירה, 

קובעת את תקופת החכירה המתוקנת ומודדת את התחייבות החכירה על ידי היוון תשלומי החכירה המעודכנים 
 באמצעות שיעור היוון מעודכן.

מכירה בקיטון בערך בספרים של נכס זכות השימוש על  השותפותעבור תיקוני חכירה שמקטינים את היקף החכירה, 
ביטול החלקי או המלא של החכירה, ומכירה ברווח או הפסד הנובע מהפער בין הקיטון בנכס זכות מנת לשקף את ה

 השימוש למדידה מחדש של ההתחייבות בגין החכירה ברווח והפסד. 

 
 מודדת מחדש את ההתחייבות בגין חכירה כנגד נכס זכות השימוש.   השותפותעבור תיקוני חכירה אחרים, 

 
 חכירות משנה 

בוחנת את סיווג חכירת המשנה כחכירה  השותפותמחכירה את נכס הבסיס בחכירת משנה,  השותפותת בהן בחכירו
בחנה חכירות משנה הקיימות  השותפותמימונית או תפעולית, ביחס לזכות השימוש שהתקבלה מהחכירה הראשית. 

 במועד היישום לראשונה בהתאם ליתרת תנאיהן החוזיים נכון לאותו מועד.
 

 המוחכרים על ידי הקבוצהנכסים 
חכירות שבהן הקבוצה מחכירה נכסים מסווגות כחכירה תפעולית או מימונית. הסיווג של חכירה כמימונית או תפעולית 
תלוי במהות העסקה ומבוצע במועד ההתקשרות בחכירה ומוערך מחדש רק אם יש תיקון בתנאי החכירה. שינויים 

הנכס או ערך השייר, או שינויים בנסיבות, אינם גורמים לסיווג חדש של  באומדנים כגון אורך חייו הכלכליים של
 החכירה

 
 )חכירות משנה של רכבים( מימוניות חכירות

חכירות מסווגות כחכירות מימוניות אם הן מעבירות למעשה את כל הסיכונים וההטבות הנלווים לבעלות על הנכס 
וחזקים בחכירה מימונית כחייבים בסכום השווה להשקעה נטו המוחכר. במועד ההכרה לראשונה, מוצגים הנכסים המ

 בחכירה. היוון תשלומי החכירה נעשה על ידי שימוש בשיעור ההיוון הגלום בחכירה.
מחכירה נכסים בחכירת משנה, אם שיעור ההיוון הגלום בחכירת המשנה אינו ניתן לקביעה בנקל,  השותפותכאשר 

מש לחכירה הראשית, המותאם בגין עלויות ישירות ראשוניות הקשורות משתמשת בשיעור ההיוון המש השותפות
 לחכירת המשנה.

 
עלויות ישירות ראשוניות נכללות במדידה לראשונה של החייבים ומקטינות את סכום ההכנסה המוכרת על פני תקופת 

 החכירה .
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 חכירות )המשך( יב.

 
 המשך() מימוניות תחכירו

במועד התחילה, תשלומי החכירה הנכללים במדידה של ההשקעה נטו בחכירה כוללים תשלומים קבועים בניכוי תמריצי 
 חכירה כלשהם העומדים לתשלום, תשלומי חכירה משתנים שתלויים במדד או בשער, ערבויות כלשהן לערך שייר 

 
ישה אם ודאי באופן סביר שהחוכר יממש אופציה זו וכן תשלומי המסופקות למחכיר, מחיר המימוש של אופציית רכ

 קנסות לביטול החכירה.
מקצה את תשלומי  השותפותמכירה בהכנסות מימון על פני תקופת החכירה. כמו כן,  השותפותבתקופות עוקבות, 

 החכירה כנגד יתרת החייבים בגין החכירה המימונית וכנגד הכנסות המימון בתקופה.
 

בגין יתרת החייבים בחכירה. בנוסף לכך,  IFRS 9 -מיישמת את דרישות הגריעה וירידת ערך בהתאם ל השותפות
סוקרת את אומדני ערכי השייר שאינם מובטחים. באם חלה ירידה באומדן ערך השייר שאינו מובטח,  השותפות
דה בהתייחס לסכומים מעדכנת את הקצאת ההכנסה על פני תקופת החכירה, ומכירה באופן מידי בירי השותפות

 שנצברו.
 

 2019בינואר  1מדיניות חשבונאית שיושמה בתקופות שקדמו ליום 
 

 קביעה אם הסדר מכיל חכירה
קובעת אם הסדר הוא חכירה או אם הוא מכיל חכירה. הסדר הוא  השותפותבתחילת ההסדר או בעת בחינתו מחדש, 

 חכירה או מכיל חכירה אם מתקיימים שני התנאים הבאים:
  קיום ההסדר תלוי בשימוש בנכס או בנכסים ספציפיים; וכן 
 .ההסדר מכיל זכות לשימוש בנכס 

תשלומים ותמורה אחרת שנדרשים לפי ההסדר מופרדים בתחילת ההסדר או בעת הבחינה מחדש לתשלומים עבור 
 החכירה ולרכיבים אחרים על בסיס השווי ההוגן היחסי שלהם.

 
מכירה בנכס ובהתחייבות  השותפותזה מעשי להפריד את התשלומים באופן מהימן  לגבי חכירה מימונית, אם אין

בסכום השווה לשווי ההוגן של נכס הבסיס. בתקופות עוקבות ההתחייבות מופחתת עם ביצוע התשלומים ומוכרת 
  הוצאת מימון גלומה בגין ההתחייבות תוך שימוש בשיעור הריבית התוספתית של הרוכש.

 
 והתחייבויות בגין חכירהנכסים חכורים 

חכירות, לרבות חכירות של קרקעות ממינהל מקרקעי ישראל או מצדדים שלישיים אחרים, בהן נושאת השותפות באופן 
מהותי בכל הסיכונים והתשואות מהנכס, מסווגות כחכירות מימוניות. בעת ההכרה לראשונה נמדדים הנכסים החכורים 

 ך מבין השווי ההוגן והערך הנוכחי של דמי החכירה המינימאליים העתידיים.ומוכרת התחייבות בסכום השווה לנמו
 

במדידת ההתחייבות בגין חכירת קרקעות בחכירה לא מהוונת ממנהל מקרקעי ישראל, הוונו תשלומי החכירה 
אל בהתבסס על ריבית ההיוון ששימשה את מנהל מקרקעי ישר 5%המינימאליים העתידיים בשיעור ריבית ריאלית של 

במועד ההתקשרות בחכירה. תשלומים עתידיים למימוש אופציה להארכת תקופת החכירה מול מנהל מקרקעי ישראל 
אינם מוכרים כחלק מהנכס וההתחייבות המתייחסים מאחר והם מהווים דמי חכירה מותנים, הנגזרים משוויה ההוגן 

 של הקרקע במועדי החידוש העתידיים של הסכם החכירה.
 

חייבות בגין חכירת קרקעות בחכירה לא מהוונת ממנהל מקרקעי ישראל, הוונו תשלומי החכירה במדידת ההת
בהתבסס על ריבית ההיוון ששימשה את מנהל מקרקעי ישראל  5%המינימאליים העתידיים בשיעור ריבית ריאלית של 

מנהל מקרקעי ישראל  במועד ההתקשרות בחכירה. תשלומים עתידיים למימוש אופציה להארכת תקופת החכירה מול
אינם מוכרים כחלק מהנכס וההתחייבות המתייחסים מאחר והם מהווים דמי חכירה מותנים, הנגזרים משוויה ההוגן 

 של הקרקע במועדי החידוש העתידיים של הסכם החכירה.
 

 לאחר ההכרה לראשונה, מטופל הנכס בהתאם למדיניות החשבונאית הנהוגה לגבי נכס זה.
 

מסווגות כחכירות תפעוליות, כאשר הנכסים החכורים אינם מוכרים בדוח על המצב הכספי של השותפות. יתר החכירות 
זאת, פרט לחכירות תפעוליות של נכסי נדל"ן אשר השותפות בחרה לסווג כנדל"ן להשקעה. במקרים אלו נכסי הנדל"ן 

במועד ההכרה לראשונה החכירה להשקעה מוכרים בדוח על המצב הכספי של השותפות לפי שווים ההוגן, כאשר 
 מטופלת כחכירה מימונית.
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 עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך( - 3באור 

 
 חכירות )המשך( יב.

 
דמי חכירה ששולמו מראש למנהל מקרקעי ישראל, בגין חכירות של קרקעות המסווגות כחכירות תפעוליות, מוצגים 

ווח והפסד לאורך תקופת החכירה. תקופת החכירה מביאה בדוח על המצב הכספי כהוצאות מראש ונזקפים לדוח ר
בחשבון אופציה להארכת תקופת החכירה, במידה ובמועד ההתקשרות בחכירה היה וודאי באופן סביר שהאופציה 

 תמומש. 

 
בחכירה של קרקע ומבנים, מרכיבי הקרקע והמבנים נבחנים בנפרד לצרכי סיווג החכירות, כאשר שיקול משמעותי 

 מרכיב הקרקע הינו העובדה כי קרקע בדרך כלל בעלת אורך חיים בלתי מוגדר.בסיווג 
 

 תשלומי חכירה

 
תשלומים במסגרת חכירה תפעולית, למעט דמי חכירה מותנים, נזקפים לרווח והפסד לפי שיטת הקו הישר , לאורך 

י שיטת הקו הישר, לאורך תקופת החכירה. תמריצי חכירה שנתקבלו מוכרים כחלק נפרד מסך כל הוצאות החכירה לפ
 תקופת החכירה. תשלומי חכירה מינימאליים המשולמים במסגרת חכירה תפעולית, נזקפים עם התהוותם לרווח והפסד.

 
תשלומי חכירה מינימאליים, המשולמים במסגרת חכירה מימונית, נחלקים בין הוצאות המימון לבין הפחתת יתרת 

תקופה מתקופת החכירה, כך שמתקבל שיעור ריבית תקופתית קבוע על ההתחייבות. הוצאת המימון מוקצית לכל 
היתרה הנותרת של ההתחייבות. תשלומי החכירה המינימאליים מתעדכנים, בגין דמי חכירה מותנים, כאשר ההתניה 

 מתבררת.
 
 
 
 

 מזומנים ושווי מזומנים - 4באור 
 בדצמבר 31   

   2019 2018 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח   
 

 2  5    בבנקים יתרות
 
 
 
 
 
 
 
 

 חייבים ויתרות חובה - 5באור 
 בדצמבר 31   

   2019 2018 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח   
 

 5  5    חברה קשורה
 11,679  10,625    הוצאות מראש
 2,778  2,029    הכנסות לקבל

 654  224    מוסדות
 240  57    חייבים שונים

       

    12,940  15,356 



 גן פלח שותפות מוגבלת
 

 2019בדצמבר  31באורים לדוחות כספיים ליום 
 
 

 22 

 הטבות לעובדים - 6באור 
 בדצמבר 31   

   2019 2018 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח   
 

 170  201    ערך נוכחי של מחויבויות 
 170  201    סך ערך נוכחי של מחויבויות
 (3) (3)   שווי הוגן של נכסי התוכניות

 167  198    התחייבות שהוכרה בגין תכנית הטבה מוגדרת
 215  247    הטבות אחרות לזמן קצרהתחייבות בגין 

 382  445    סך הטבות לעובדים
       

       מוצג בסעיפים הבאים:
 215  247    זכאים ויתרות זכות

 170  201    הטבות לעובדים לזמן ארוך
 (3) (3)   נכסים בגין הטבות לעובדים

    445  382 
 
 בדצמבר 31   

   2019 2018 

 
     עה בערך נוכחי במחויבות בגין תכניות הטבה מוגדרתהתנו ( 1)
     

 255  170  בינואר 1מחויבות בגין תכניות הטבה מוגדרות ליום 
 (106) -  הטבות ששולמו

 26  26  עלויות שירות שוטף ועלויות ריבית
 (5) 5  שנזקפו להון הפסדים )רווחים( אקטואריים

     
 170  201  בדצמבר 31מוגדרות ליום  מחויבות בגין תכניות הטבה

 
     התנועה בנכסי התוכנית ( 2)

 142  3  בינואר 1שווי הוגן של נכסי תוכניות ליום 
 (142) -  הטבות ששולמו

 3  -  תוכניתהנכסי  ריבית על
     

 3  3  בדצמבר 31שווי הוגן של נכסי תוכניות ליום 
     

     )כולל תנועה בהפרשה לחופשה( זקיפת הוצאה לרווח והפסד ( 3)
 86  73  עלויות שירות שוטף

 9  13  עלויות ריבית
     
  86  95 

 
 

 רכוש קבוע - 7באור 
 

 
 סה"כ כלי רכב מחשבים  

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח  

 
     עלות

 116  39  77   2019בינואר  1יתרה ליום 
 -  -  -   תוספת

 116  39  77   2019מבר בדצ 31יתרה ליום 
     

     פחת שנצבר
 91  34  57   2019בינואר  1יתרה ליום 
 14  2  12   זקיפת פחת
 105  36  69   2019בדצמבר  31יתרה ליום 

     
 11  3  8   2019בדצמבר  31עלות מופחתת ליום 
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 רכוש קבוע )המשך( - 7באור 
 

 
 
 סה"כ כלי רכב מחשבים  

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח י ש"חאלפ  

 
     עלות

 102  34  68   2018בינואר  1יתרה ליום 
 14  5  9   תותוספ

 116  39  77   2018בדצמבר  31יתרה ליום 
     

     פחת שנצבר
 74  34  40   2018בינואר  1יתרה ליום 

 17  -  17   שנתי תחפ
 91  34  57   2018בדצמבר  31יתרה ליום 

     
 25  5  20   2018בדצמבר  31עלות מופחתת ליום 

 
 

 הוצאות נדחות - 8באור 
 השקעה במטעים    

 אלפי ש"ח    

 
     עלות

 *65,184     2018בינואר  1יתרה ליום 
 998     תוספות

 66,182     2018בדצמבר  31יתרה ליום 
 300     *תוספות

 -      תגריעו
 66,482     2019ר בדצמב 31יתרה ליום 

 
     

     פחת שנצבר
 *25,203     2018בינואר  1יתרה ליום 

 4,070     הפחתה שנתית
 29,273     2018בדצמבר  31יתרה ליום 

 4,247     *הפחתה שנתית
 (89)     גריעות

 33,431     2019בדצמבר  31יתרה ליום 

 
     

 33,051     2019בדצמבר  31ליום 
     

 35,668     2018בדצמבר  31ליום 
 
 
 

 .סווג מחדש*
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 חייבים לזמן ארוך - 9באור 
 בדצמבר 31   

   2019 2018 

 
 *34,178  34,275    חייבים לזמן ארוך

 
 כדלקמן: לירידת ערך הינה . התנועה בהפרשההפרשה לירידת ערךחייבים לזמן ארוך מוצגים בניכוי 

 
   2019 2018 

 אלפי ש"ח ש"חאלפי    

 
 10,096  10,144    בינואר 1יתרה ליום 

 48  2,333    הפסד שהוכר מירידת ערך
       

 10,144  12,477    בדצמבר 31יתרה ליום 

 
 *סווג מחדש

 
 השקעות מהשותפים )במסגרת ההון(  - 10באור 

 
כלל העברות הכספים לשותפות הינן בהתאם להחלטת דירקטוריון השותפות לאחר הסכמת בעלי הזכויות בשותפות, 

אלפי  9,600 - 2018אלפי ש"ח )בשנת  4,100הסתכמו לסך של  2019בגדר השקעות בהון. השקעות ההוניות שבוצעו בשנת 
 אלפי ש"ח. 114,565הינה על סך  2019בדצמבר  31ש"ח(. יתרת ההשקעות ליום 

 
 
 

 הלוואות ואשראי מתאגידים בנקאיים - 11באור 
 
 צמברבד 31   

   2019 2018 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח   

 
 39  29    משיכות יתר

 48,900  51,000    הלוואות לזמן קצר
       
    51,029  48,939 
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 זכאים ויתרות זכות - 12באור 
 
 בדצמבר 31   

   2019 2018 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח   

 
 -  2,554    זכאים בגין חכירה

 229  251    דות בגין עובדיםעובדים ומוס
 215  247    הטבות לעובדים לזמן קצר

 18  21    ריבית לשלם
 663  19    הפרשה לעיבוד וקטיף

 90  48    אחרים
       
    3,140  1,215 

 
 
 

 ספקים ונותני שירותים - 13באור 
 
 בדצמבר 31   

   2019 2018 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח   

 
 662  870    חיםחובות פתו

 
 
 

 יתרות זכות מהשותפים - 14באור 
 
 בדצמבר 31   

   2019 2018 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח   

 
 770  550    פריאור בע"מ

 1,186  1,481    מהדרין תנופורט יצוא ש.מ.
       
    2,031  1,956 

 
 )י'( לפקודת מס הכנסה.3היתרות נושאות ריבית לפי סעיף 
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 חכירות - 15באור 
 
 

 היא החוכרת שותפותחכירות בהן ה
 

חוכרת את  השותפות במסגרת הסכמי החכירה, ., חכירותIFRS16יישמה את תקן  השותפות 2019בינואר  1החל מיום 
 הפריטים הבאים:

  
 רכבים .1
  מטעי אחזקה .2
   
 מידע לגבי הסכמי חכירה מהותיים .1

 
, בהסכמי אחזקה ונטיעה ובהסכמי עיבוד. משך ההסכמים הוא מעבדת מטעים ופרדסים של גורמים חיצונייםהשותפות 

 שנה. 5-17לתקופה של 
זכות השימוש שהוכרו בדוח על המצב הכספי ליום בגין חכירת מטעי אחזקה הינם  ית בגין חכירה ונכסיוסך ההתחייבו

 אלפי ש''ח בהתאמה. 24,107-אלפי ש''ח ו 21,488
 
 נכסי זכות שימוש .2

 ך הכלס רכבים מטעי אחזקה  
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח  
 

 25,226  481  24,745   2019בינואר  1יתרה ליום 
 (2,900)  -  (2,900)   פחת בגין נכסי זכות שימוש

 2,203   (59)  2,262    אחר
     

 24,529    422  24,107    2019בדצמבר  31יתרה ליום 
 
 
 התחייבות בגין חכירה .3

 
   

 2,554    עד שנה
  6,672    בין שנה לחמש שנים

 12,262    שנים 5מעל 
   

 21,911   סך הכל 
 

  חלויות שוטפות של התחייבות חכירה
 התחייבויות לזמן ארוך בגין חכירה

   2,554 
  21,911 

 
 

 מידע נוסף בגין חכירות .4
 

 סכומים שהוכרו ברווח והפסד
 1,213    הוצאות ריבית בגין התחייבות חכירה

  292    הכנסות מהחכרת משנה של נכסי זכות שימוש
   

 1,505   סך הכל 
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 פרוטים לסעיפי דוחות רווח והפסד - 16באור 
 
 בדצמבר 31שנה שהסתיימה ביום    

   2019 2018 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח   

 
     הכנסות א.
     

 29,817  27,431    תוצרת חקלאית הכנסות ממכירת
 2,086  2,276    ממתן שירותיםהכנסות 

    29,707  31,903 

       עלות המכר ב. 
       

 36,462  34,653    עלות בגין מכירת תוצרת חקלאית
 2,890  2,719    רותיםימתן ש בגין עלות

    37,352  39,352 

       הוצאות אחרות ג.
 (48) (2,333)   חייבים לזמן ארוךבגין ירידת ערך 

   (2,333) (48) 

 
 
 

 הכנסות והוצאות מימון - 17באור 
 
 בדצמבר 31שנה שהסתיימה ביום    

   2019 2018 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח   

 
 1  -    הכנסות ריבית מצד קשור

 -  1,423    חכירותפרשי שער בגין ה
       

 1  1,423    הכנסות מימון שנזקפו לרווח והפסד
       

 -  (1,217)   חכירותהוצאות ריבית בגין 
 (47) -    נגזרים פיננסיים

 (1,217) (1,419)   הוצאות מימון בגין אשראי לזמן קצר
 - (19)   ארוךהוצאות מימון בגין אשראי לזמן 

 (14) (11)   הוצאות מימון לצד קשור
       

 (1,278) (2,666)   הוצאות מימון שנזקפו לרווח והפסד
       

 (1,277) (1,243)   הוצאות מימון, נטו
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 מכשירים פיננסיים - 18באור 
 

 סיכון אשראי א.
 

 חשיפה לסיכון אשראי
הערך בספרים של הנכסים הפיננסיים מייצג את חשיפת האשראי המרבית. החשיפה המרבית לסיכון האשראי בתאריך 

 המאזן, היתה כדלקמן:
 

 בדצמבר 31ליום    

   2019 2018 

 הערך בספרים באלפי ש"ח   

 
 3,023  2,091    חייבים

 2  5    מזומנים ושווי מזומנים
       
    2,096  3,025 
 

 סיכון נזילות ב.
 

להלן מועדי הפירעון החוזיים של התחייבויות פיננסיות, כולל אומדן תשלומי ריבית. גילוי זה אינו כולל סכומים אשר 
 סכמי קיזוז:לגביהם קיימים ה

 
 2019בדצמבר  31ליום  

  תזרים הערך  

 עד שנה מזומנים חוזי בספרים ביתיר 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח % 

 
 51,029  51,029  51,029  2.25-2.7 םואשראי מתאגידים בנקאייהלוואות 

 21,911  21,911  21,911  2.3-6.2 , כולל חלות שוטפתהתחייבות בגין חכירה
 2,370  2,370  2,370  - ים ויתרות זכות )כולל בעלי עניין(זכא

 870  870  870  - ספקים ונותני שרותים
     
   76,180  76,180  76,180 

 
 
 
 2018בדצמבר  31ליום  

  תזרים הערך  

 עד שנה מזומנים חוזי בספרים ביתיר 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח % 

 
 48,939  48,939  48,939  2.25-2.7 ים בנקאייםהלוואות ואשראי מתאגיד

 2,956  2,956  2,956  - זכאים ויתרות זכות )כולל בעלי עניין(
 662  662  662  - ספקים ונותני שרותים

     
   52,557  52,557  52,557 
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 מכשירים פיננסיים )המשך( - 18באור 
 

 
 סיכון שיעורי ריבית .ג
 
 סוג ריבית (1)

 
 פירוט בדבר סוג הריבית של המכשירים הפיננסיים נושאי הריבית של השותפות:להלן 

 
 בדצמבר 31ליום    

   2019 2018 

 הערך בספרים הערך בספרים   

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח   

 
     מכשירים בריבית משתנה

 1,956 2,031   יתרות זכות מהשותפים
 48,939 51,029   התחייבויות פיננסיות

 
 
 ניתוח רגישות תזרים מזומנים לגבי מכשירים בשיעורי ריבית משתנים (2)
 

בשיעורי הריבית בתום תקופת הדיווח, היה מגדיל או מקטין את ההון ואת הרווח או ההפסד  10%שינוי של 
בסכומים המוצגים להלן. ניתוח זה נעשה בהנחה שיתר המשתנים, ובמיוחד שערי מטבע חוץ ומדד המחירים 

 קבועים.  ושארלצרכן, נ
 

 2019בדצמבר  31ליום  

 הון  )הפסד( רווח  

 קיטון בריבית גידול בריבית קיטון בריבית גידול בריבית 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

 
     מכשירים בריבית משתנה

 124  (124) 124  (124) רגישות תזרים המזומנים )נטו( 
 
 
 2018בדצמבר  31ליום  

 הון  )הפסד( ח רוו 

 קיטון בריבית גידול בריבית קיטון בריבית גידול בריבית 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

 
     מכשירים בריבית משתנה

 131  (131) 131  (131) רגישות תזרים המזומנים )נטו( 
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 בעלי עניין וצדדים קשורים - 19באור 

 
 יין וצדדים קשוריםעסקאות והתקשרויות עם בעלי ענ א.
 

 השותפות מבצעת במהלך העסקים הרגיל שלהן עסקאות בתנאי שוק עם בעלי עניין.
 

קבוצת דלק , הינן: אי.די.בי. חברה לפיתוח בע"מ 2019בדצמבר  31ליום קבוצות בעלי העניין העיקריים של השותפות 
ברות בקבוצת מהדרין, אשר מעניקות וכן ח גן שמואל תעשיות מזון בע"מ ,חברת השקעות דיסקונט בע"מ, בע"מ

 עניין בשותפות.בעלות היו גם כן חברות מקבוצת הפניקס  2019 בספטמבר 18עד ליום  לשותפות שירותי ניהול. כמו כן
 

להלן פירוט של יתרות ועסקאות עם צדדים קשורים ובעלי עניין )כל העסקאות הינן בתנאי שוק, למעט אם נאמר 
 אחרת(:

 
 2019מבר בדצ 31ליום    
 במסגרת זכאים, במסגרת לקוחות   
 ספקים ונותני חייבים ויתרות    
 שירותים ובעלי ענין חובה   

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח   

 

     צדדים בעלי השפעה מהותית או שליטה
 2,031  5    שותפותמשותפת ב 

 
 2018בדצמבר  31ליום    
 במסגרת זכאים, במסגרת לקוחות   
 ספקים ונותני ים ויתרות חייב   
 שירותים ובעלי ענין חובה   

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח   

 
     צדדים בעלי השפעה מהותית או שליטה

 1,956  5    שותפותמשותפת ב 
 

 
 
 2019בדצמבר  31שנה שהסתיימה ביום   

 חייבים לזמן עלות מכירות מחזור מכירות  
 ארוך ושירותים ושירותים  

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח "חאלפי ש  

 

     צדדים בעלי השפעה מהותית או שליטה
 8,421 - 27,431   משותפת בשותפות

 - 647 -   צדדים קשורים אחרים
 
 2018בדצמבר  31שנה שהסתיימה ביום   

 חייבים לזמן עלות מכירות מחזור מכירות  
 ארוך ושירותים ושירותים  

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח  

 

     צדדים בעלי השפעה מהותית או שליטה
 12,768  -  29,676   שותפותמשותפת ב 

 -  615  -   צדדים קשורים אחרים
 

, הוסכם כי כל הפרי 2006בנובמבר  15בהתאם להסכם בעלות משותפת שנחתם בין בעלי הזכויות בשותפות מיום  ב.
 כדלקמן: שמקורו בפרדסים אשר לשותפות זכויות עבוד בהם יופנה

 
 הפרי יועבר למהדרין תנופורט יצוא שותפות מוגבלת )בעל עניין( לצורך מיונו, אריזתו ושיווקו על ידה. .1

 

כל הפרי שאינו ראוי לאריזה ולשיווק כפרי טרי ואשר יעודו לתעשיה המקומית, יופנה לגן שמואל תעשיות מזון  .2
 2019מחזורי המכירות של הפרי כאמור הסתכמו בשנת בע"מ )בעל עניין( במחירים התואמים למחירי השוק.  

 אלפי ש"ח. 6,344בסך  2018אלפי ש"ח, בשנת  3,879בסך 
 

 .10לעניין השקעות השותפים ראה דוח על שינויים בהון השותפות ובאור  .3
 
 51,029השותפים בשותפות ערבים לחובותיה של השותפות כלפי תאגידים בנקאיים המסתכמים לסך כולל של  ג.

 )פרו ראטה לשיעור החזקתם בשותפות(. דיווחלפי ש"ח לתאריך הא
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 רועים לאחר תאריך המאזןיא - 20באור 

 
 

כלל זה בברחבי העולם ו, "נגיף הקורונה"( CODVI-19)התפשט נגיף הקורונה  2020של שנת במהלך הרבעון הראשון 
ובכלל זה  על שורת צעדיםמרס  בחודששראל כחלק מהתוכנית למניעת התפשטות הנגיף הורתה ממשלת יבישראל. 

  2020הותקנו תקנות שעת חירום )הגבלת מספר העובדים במקום עבודה בשל התפרצות נגיף הקורונה החדש(, התש"ף 
  נכון לתאריך חתימת הדוח, לתקופה לא ידועה.  ,לו להשבתה כמעט מלאה של המשקשהובי

 
 ה על פעילות השותפות כדלקמן:השפע תיהיההחלטות הממשלה הערכת השותפות, לל

 
 פגיעה בזמינות פועלי הקטיף עקב סגר על השטחים ומאידך התרה להמשך פעילות הקטיף. .א

 פגיעה בערוצי הובלת הפרי בתחומי המדינה ועליית מחירים עקב חוסר משאבים. .ב

 עליה בהוצאות האריזה והתפעול עקב חוסר בכח אדם. .ג

ככל שהמשבר הבריאותי והכלכלי ך משה תמגמהלא ברור אם פרי. צפי לעלייה במחירים עקב עליה בביקוש ל .ד
 יתארך. 

שיפור בהכנסות עקב שיפור בשערי מטבעות היצוא מול השקל, אולם קיימת תנודתיות גבוהה אשר מעלה ספק לגבי  .ה
 המשך מגמה זו.

 הבאה. צפי להשפעה שלילית על ייבולי העונה הבאה עקב התארכות הקטיף שתיצור פיגור בהכנות לעונה .ו
 

בשלב זה לא ניתן להעריך או לאמוד את ההשפעה הכספית העתידית של ההשלכות שצוינו לה
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