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 2132במרס,  13דו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 

לתקופה של  "(החברהבע"מ )להלן: "קרור אחזקות של  דוח הדירקטוריוןאנו מתכבדים להגיש בזאת את 
 "(.הדוח תקופת)להלן: " 2112במרס  11שלושה חודשים שנסתיימה ביום 

)להלן:  אורה בע"מ-ות של החברה, של יפכולל את תוצאות הפעיל 2112במרס  11ליום הדוח המאוחד 
 .התאגידים המוחזקים על ידהשל ו "(יפאורה"

 (.IFRS) הבינלאומיים החשבונאותהחברה עורכת את דוחותיה הכספיים על פי כללי  2112החל משנת 

 הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד

 תאור תמציתי של עסקי התאגיד .3

תחום המזון, הכולל ייצור ושיווק של מגוון רחב של  –לות אחד למועד הדוח פועלת החברה בתחום פעי
(, וכן 65.96% -משקאות קלים ומים מינרלים באמצעות חברת הבת יפאורה )המוחזקת בשיעור של כ

"( תפוגןטוגני תפוחי אדמה ובצל קפואים ומוצרים מן הצומח באמצעות תעשיות תפוגן בע"מ )להלן: "
 . (17.73%של   ר)המוחזקת בשיעו

כמו כן, נכון למועד הדוח, לחברה פעילויות נוספות אשר אינן עולות לכדי תחום פעילות: נכסי 
. .Evergreen Partners Direct Fund III (Israel 1) L.Pמקרקעין בנשר ובחיפה והשקעה בקרן הון סיכון 

לתאריך  םוויה ההוגן של ההשקעה בקרן מסתכ. ש7.56% -שיעור החזקתה של החברה בקרן מסתכם ל
 ח. "אלפי ש 151 -המאזן לסך של כ

  מצב הכספיה .2

 במרס 11ליום  בדוח על המצב הכספילהלן השוואה של השינויים המהותיים בסעיפים העיקריים 
  .2111 במרס 11ליום  דוח על המצב הכספילעומת ה ,2112

מיליוני  611.3-מיליוני ש"ח לעומת כ 636.6 -הסתכם בכ 2112במרס  11סך המאזן של החברה ליום 
 . 2111במרס  11ש"ח ליום 

 שוטפים נכסים .2.1

ש"ח מיליון  292.3 -לעומת כש"ח,  מיליון 162 -הסתכם בכסך הרכוש השוטף  2112במרס  11ביום 
 . 2111במרס  11ביום 

מיליוני ש"ח  222 -והסתכם בסך של כ חיוביהיה  2112במרס  11ליום ההון החוזר של החברה 
עיקר השינוי נובע מגידול . 2111במרס  11ליום מיליוני ש"ח  111.1 -של כ ביחיו לעומת הון חוזר

ניירות ערך  המזומנים ושווי מזומנים, יתרות הנזילות של החברה במאוחד, הכוללים את סעיפיב
  ופיקדונות לזמן קצר וגידול ביתרת הלקוחות. הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד

במרס  11 וליום בהתאמה, 2.17 -ו 2.92 םהינ 2112במרס  11ם ליו והיחס המהיר היחס השוטף
 , בהתאמה.1.22 -ו 1.63 - 2111

 רכוש קבוע .2.2

  211 -לעומת סך של כש"ח, מיליון  217.2 -בכ םהסתכ 2112במרס  11סך הרכוש הקבוע נטו ליום 
ח ברכוש "מיליוני ש 2 -בתקופת הדוח בוצעו השקעות בסך של כ .2111במרס  11יום במיליון ש"ח 

 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.  15 -קבוע, לעומת השקעות בסך של כ

 נכסים פיננסים זמינים למכירה .2.1

ש"ח לעומת  אלפי 151 -הסתכם בכ 2112במרס  11סך הנכסים הפיננסים הזמינים למכירה ליום 
 להלן. 11למידע נוסף ראה סעיף . 2111במרס  11ש"ח ליום  מיליון 69.6 -סך של כ

 התחייבויות שוטפות .2.3

לעומת  ,2112במרס  11ביום מיליון ש"ח  136 -בכ םהסתכסך ההתחייבויות השוטפות של החברה 
עיקר השינוי נובע מקיטון באשראי מתאגידים . 2111 במרס 11יום במיליון ש"ח  197.2 -כ

 .בנקאיים

 התחייבויות לזמן ארוך .2.9

 מיליון 11.6 -סך של כב םהסתכ 2112במרס  11סך ההתחייבויות לזמן ארוך של החברה ליום 
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פירעון הלוואות עיקר הקיטון נובע מ. 2111 במרס 11יום למיליון ש"ח  31.2 -ש"ח לעומת סך של כ
 .ומנגד, גידול בהתחייבות בגין מסים נדחים לתאגידים בנקאיים

 שאינן מקנות שליטהזכויות  .2.6

לעומת  ,2112 במרס 11ש"ח ליום  מיליון 161.2 -הסתכמו לסך של כזכויות שאינן מקנות שליטה 
 . 2111 במרס 11מיליון ש"ח ליום  135.7 -סך של כ

 המיוחס לבעלי המניות של החברההון  .2.7

מיליון  119.7 -סך של כלהסתכם  2112במרס  11ההון המיוחס לבעלי המניות של החברה ליום 
 . 2111 במרס 11יום למיליון ש"ח  291.1 -לעומת סך של כש"ח, 

 לותיעתוצאות הפ .1

 -כהסתכם ב 2112במרס,  11של החברה לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום  הרווח הנקי
 21.3ש"ח. הרווח לרבעון כולל רווח חד פעמי בגין מימוש נכס פיננסי זמין למכירה בסך מיליון  11.3

 -כל הסתכם 2111במרס  11הרווח הנקי לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום ש"ח. ליון ימ
 . מיליון ש"ח 16.1

 אשתקד. 2.3%-כבהשוואה ל ,16.9% -בכ הסתכם שעור הרווח הנקי מסך המכירות

 2112במרס,  11בתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום  הכנסות ממכירות וממתן שירותים
 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה 152.3 -מיליון ש"ח, לעומת הכנסות של כ 125.7 -הסתכמו בסך של כ

 בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. 1.3% -של כ קיטוןאשתקד. 

מיליון  71.1 -כהסתכם ב 2112במרס,  11בתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום  הרווח הגולמי
. שעור הרווח הגולמי מסך המכירות בתקופה המקבילה אשתקדמיליון ש"ח  22.5 -כבהשוואה ל ,ש"ח

 אשתקד.בתקופה המקבילה  31.1% -כוואה לבהש ,12.7% -הינו כ בתקופת הדוח

 -כהסתכמו ב 2112במרס,  11בתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום  הוצאות מכירה ושיווק
 -כ אשר היוו ש"ח,מיליון  99.3 -כבהשוואה ל ,מסך ההכנסות 26.1% -כ מיליון ש"ח, המהווים 35.5

  המקבילה אשתקד. מסך ההכנסות בתקופה 22.2%

 -כהסתכמו ב 2112במרס,  11בתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום  נהלה וכלליותהוצאות ה
שעור  .בתקופה המקבילה אשתקדמיליון ש"ח  11 -כבהשוואה ל בתקופת הדוח,מיליון ש"ח  11.5

 2112במרס  11הוצאות הנהלה וכלליות מהמחזור לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 
 בתקופה המקבילה אשתקד. 9.2% -כ לעומת 9.7% -הסתכם בכ

 23.6 -הסתכמו בכ 2112במרס,  11בתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום  כנסות אחרותה
 להלן. 11מיליון ש"ח ונבעו ממימוש נכס פיננסי זמין למכירה כמפורט בסעיף 

 -כם בהסתכ 2112במרס,  11בתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום רגילות  הרווח מפעולות
 17.6 -כבהשוואה ל ,וכולל רווח ממימוש נכס פיננסי זמין למכירה, כאמור לעילמיליון ש"ח,  17.7

 -בכ הסתכםמסך המכירות  רגילות . שעור הרווח מפעולותבתקופה המקבילה אשתקדמיליון ש"ח 
 בתקופה המקבילה אשתקד. 5.2% -לכבהשוואה  12.2%

 2112במרס,  11ל שלושה חודשים שהסתיימה ביום של החברה בתקופה ש המימון, נטו הוצאות
ח בתקופה המקבילה "מיליון ש 1.7 -מימון, נטו של כ הכנסותמיליון ש"ח לעומת  1.7 -הסתכמו בכ

 אשתקד. 

הסתכם  2112במרס,  11על ההכנסה בתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום  הרווח לפני מיסים
 ח בתקופה המקבילה אשתקד."מיליון ש 15.9 -וח של כמיליון ש"ח, לעומת רו 12.3 -לסך של כ

הסתכמו  2112במרס,  11בתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום  הוצאות מיסים על ההכנסה
 ח בתקופה המקבילה אשתקד."מיליון ש 1.3 -מיליון ש"ח, לעומת סך של כ 7 -לסך של כ
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 "ח(תמצית דו"חות רווח והפסד מאוחדים רבעוניים )באלפי ש

 

 Iרבעון   

2112 

 

  

    

הכנסות ממכירות ומתן 

 שירותים

 125,712  

    

  116,331  עלות המכירות והשירותים

    

  71,265  רווח גולמי

    

  35,271  הוצאות מכירה ושיווק

  11,517  הוצאות הנהלה וכלליות

  23,965  הכנסות אחרות

  675  רווח ממימוש רכוש קבוע

    

  19,912  

    

  17,717  רווח מפעולות רגילות

    

  716  הוצאות מימון נטו

חלק החברה ברווחי חברה 

 כלולה

 1,162  

    

  12,121  רווח לפני מסים על הכנסה

    

  7,111  מסים על הכנסה

    

  11,122  רווח נקי
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 נזילות ומקורות מימון .4

מיליון ש"ח  11.2 -הסתכם לסך של כ בתקופת הדוחשוטפת  פעילותל שימששתזרים המזומנים 
בתקופה המקבילה מיליון ש"ח  11.6 -סך של כפעילות שוטפת במ נבעתזרים מזומנים שבהשוואה ל

  אשתקד.

ש"ח  מיליון 1.1 -הסתכם לסך של כ בתקופת הדוח נמשכת פעילות השקעהששימש לתזרים המזומנים 
ח בתקופה המקבילה "מיליון ש 15.2 -עילות השקעה בסך של כלתזרים מזומנים ששימש לפבהשוואה 

מיליון  2.3 -בסך של כ ונכסים בלתי מוחשיים אשתקד. עיקר השינוי נובע מתשלומים עבור רכוש קבוע
ח בתקופה "מיליון ש 15.3 -בסך של כ ונכסים בלתי מוחשיים ח לעומת תשלומים עבור רכוש קבוע"ש

ש"ח ומנגד,  מיליון 29ן מימוש נכס פיננסי זמין למכירה בסך וכן מתמורה בגי המקבילה אשתקד
תזרים המזומנים שנבע מפעילות השקעה  .ש"ח מיליון 21.9השקעה בפיקדונות לזמן קצר בסך 

 ש"ח. מיליון 1.7מופסקת הסתכם בתקופת הדוח לסך של 

יון ש"ח מיל 32.7 -, הסתכם לסך של כבתקופת הדוחתזרים המזומנים ששימש לפעילות מימון 
בתקופה המקבילה מיליון ש"ח  39 -סך של כששימש לפעילות מימון בהמזומנים לתזרים  בהשוואה
 אשתקד. 

לזמן ארוך ולזמן קצר מתאגידים ספקים וכן אשראי החברה מממנת את פעילותה באמצעות אשראי 
  )באלפי ש"ח(: הינו בתקופת הדוחבנקאים אשר היקפם הממוצע 

 

 3,911 *() הלוואות לזמן ארוך

 -  אשראי לזמן קצר )לא כולל חלויות שוטפות(

 111,296 אשראי מספקים

 )*( למועד הדוח, לחברה אין התחייבות בגין הלוואות לזמן ארוך. 

 תגמולים לבעלי עניין ולנושאי משרה בכירה .5

 וליםתגמדיון ובחינת הקשר בין הנכון למועד הדוח, לא חלו שינויים מהותיים ביחס לפרטים בדבר 
, כפי שמפורטים לבין תרומת מקבליהם לחברה 21לפי תקנה  עניין ולנושאי משרה בכירה בעלילשניתנו 
בפברואר,  21, שפורסם ביום 2111בדוח הדירקטוריון הכלול בדוח התקופתי של החברה לשנת  9בסעיף 

 (. 2112-11-191132)מספר אסמכתא:  2112

 חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם

 חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולםבדבר פרטים  .6

, חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם פרטים בדברנכון למועד הדוח, לא חלו שינויים מהותיים ביחס ל
שפורסם  ,2111הכלול בדוח התקופתי של החברה לשנת  בדוח הדירקטוריון 6בסעיף כפי שמפורטים 

 (. 2112-11-191132)מספר אסמכתא:  2112בפברואר,  21ביום 

 היבטי ממשל תאגידי

 התרומות במסגרת פעילות למען הקהיל .7

  ., החברה לא קבעה מדיניות בנושא תרומותנכון למועד הדוח

במהלך תקופת הדוח תרמה הקבוצה  רואה חשיבות במעורבותה בקהילה ולפיכךיחד עם זאת, הקבוצה 
 אלפי ש"ח.  122 -סך של כ

 
 דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית .8

בעלי  דירקטורים של הנדרש המזערי המספר לקביעת בנוגע שינויים חלו לא, הדוח למועד נכון
 מומחיות בעלי למספר הדירקטורים בנוגע או החברה בדירקטוריון פיננסית חשבונאית מומחיות

 החברה.  המכהנים בדירקטוריון ופיננסית חשבונאית
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 י בדבר שיעור הדירקטורים הבלתי תלוייםגילו .9

נכון למועד הדוח, החברה לא אימצה בתקנונה את ההוראה בדבר שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים 
 (.1555-לחוק החברות, התשנ"ט 215)כהגדרת מונח זה בסעיף 

  הליך אישור הדוחות הכספייםגילוי בדבר  .31

 האורגנים המופקדים על בקרת העל בחברה. והמנכ"ל, מר אורי מאירי, הם החברה דירקטוריון

 עדה לבחינת הדוחות הכספיים חברים שלושה דירקטורים, על פי הפירוט להלן:ובו

 דירקטורית חיצונית, בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית. –גבי הלר, יו"ר הועדה 

 דירקטורית חיצונית, בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית. –שושנה ויינשל 

 .בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית – לדוד שמוא

לתקנות החברות  1עובר למינויים, שלושת חברי הועדה מסרו לחברה הצהרה בהתאם להוראות סעיף 
. לפירוט נוסף אודות חברי הועדה 2111-)הוראות ותנאים לעניין הליך אישור הדוחות הכספיים(, תש"ע

והידע שלהם, שבהסתמך עליהם רואה אותם כאמור, לרבות בקשר עם כישוריהם, השכלתם, ניסיונם 
 – 2111החברה כבעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית ראה חלק ד' לדוח התקופתי של החברה לשנת 

-2112-11 )מספר אסמכתא: 2112בפברואר  21"פרטים נוספים על התאגיד", אשר פורסם בתאריך 
191132). 

 כרוך בשתי ישיבות כמפורט להלן:היה  2112אישור הדוח הכספי לרבעון הראשון של שנת 

ישיבה של הועדה שדנה דיון עקרוני ומקיף בסוגיות הדיווח המהותיות וגיבשה המלצותיה  (1)
 לדירקטוריון בעניין הדוחות הכספיים.

 ישיבה של הדירקטוריון לדיון בדוחות הכספיים ואישורם. (2)

הועברה טיוטת הדוחות במסגרת הליך אישור הדוחות הכספיים של החברה על ידי הדירקטוריון, 
לפני מועד הישיבה שנקבעה  ימים שלושההכספיים לעיונם של חברי הועדה לבחינת דוחות כספיים 

 לדיון בדוחות. 

, חשבה מנכ"ל,ה מוזמניםר הדוחות הכספיים הדנה באישולבחינת דוחות כספיים  הועדהלישיבת 
את ביצועי ודוחות החברות  קריםסונציגי החברות הבנות  .המבקרהחשבון  הוכן רוא מבקר הפנים

קר בפני חברי הועדה את הדוחות הכספיים. ככל שחלו ווס מציגהבנות ומנכ"ל החברה, אורי מאירי, 
י סקירה על כך לחבר קריטיים, ניתנת שינויים מהותיים במדיניות החשבונאית, הערכות ואומדנים

 דעתו על הדוחות הכספיים. ווהמחהועדה. רואה החשבון המבקר 

יון להצבעה את המלצת הועדה לדירקטור לבחינת דוחות כספיים הוועדהיו"ר  עלהמלאחר הדיון 
 .אם למי מחברי הועדה נותרו שאלות או סוגיות לגביהן לא נענה ומבררתלאשר את הדוחות הכספיים 

, במסגרתה 2112במאי  17כספיים אשר השתתפו בישיבה ביום שמות חברי הועדה לבחינת דוחות 
הינם: גבי הלר  2112במרס  11הועדה לדירקטוריון לאשר את הדוחות הכספיים ליום  המליצה

. כן נכחו בישיבה: אורי מאירי, מנכ"ל )טלפונית( ( ודוד שמואליתויו"ר(, שושנה ויינשל )דח"צ ית)דח"צ
, ורו"ח אדית יוספובהחברה, רונן יונה, חשב החברה, דב גבע, סמנכ"ל הכספים של יפאורה תבורי 

 .רואי החשבון של החברה תיגנצ

ואלו  2112לרבעון הראשון של שנת הועדה גיבשה המלצות בדבר אישור הדוחות הכספיים של החברה 
שהינו פרק זמן  ימי עסקים קודם לישיבת הדירקטוריון, שלושההועברו לעיונו של דירקטוריון החברה, 

  .כבותן, בהתחשב בהיקף ההמלצות ומורסביר להערכת דירקטוריון החברה

הדוחות  מובאיםלאחר המלצת הועדה לבחינת דוחות כספיים לאשר את הדוחות הכספיים כאמור, 
 החטיוטת הדוחות הכספיים נשל הכספיים והביאורים הנלווים להם לאישור דירקטוריון החברה.

ך לפני מועד הישיבה הקבועה לאישור הדוחות. במהל עסקים ימי שבעהלעיונם של חברי הדירקטוריון 
נציגי החברות הבנות את  סוקרים ישיבת הדירקטוריון בה נדונים ומאושרים הדוחות הכספיים

באופן מפורט את עיקרי הדוחות קר וסאורי מאירי,  תוצאות ודוחות החברות הבנות ומנכ"ל החברה,
 ניתנת , הערכות ואומדנים קריטיים,מדיניות החשבונאיתיים. במידה וחלו שינויים מהותיים בהכספ

 .סקירה על כך לחברי הדירקטוריון

חברי ת ובפני חברי הדירקטוריון את המלצ מציגהלבחינת הדוחות הכספיים כמו כן, יו"ר הועדה 
  .והערותיה לדוחותהועדה 

חברי דירקטוריון החברה  כלמנכ"ל החברה, מר אורי מאירי, סוקר את פעילותה השוטפת של החברה. 
 אישור בהליך ניכר פיננסיים בנושאים שלהם והניסיון והידע נסיתופינ חשבונאית מומחיות בעלי הינם
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. אישורם הסופי של הדוחות נעשה בהצבעה ומתקבל ברוב מוחלט, לאחר החברה של הכספיים הדוחות
 רואי החשבון של החברה.של  יהםשמיעת הערות

 בתום הדיון, מקיים הדירקטוריון הצבעה לשם אישור הדוחות הכספיים.

במסגרתה אושרו  ,2112 במאי 21וריון אשר השתתפו בישיבת הדירקטוריון ביום חברי הדירקט
גבי הלר )דח"צית(,  , שושנה ויינשל)יו"ר( דורון שטייגרם: ינ, ה2112במרס  11הדוחות הכספיים ליום 

כן נכחו בישיבה: אורי מאירי, מנכ"ל החברה, רונן יונה, חשב  .)טלפונית( ודוד שמואל )דח"צית(
, נציג היועצים המשפטיים נאמן צ. משהו"ח גיא זבולון נציג רואי החשבון של החברה, עו"ד ר, החברה

 של החברה.

 

 ישיבות הדירקטוריון וועדותיו .33

   , ישיבות כדלקמן:מהלך תקופת הדוחהדירקטוריון וועדותיו קיימו ב

 1    מליאת הדירקטוריון:

  -     ועדת ביקורת:

 1    :ועדה לבחינת דוחות כספיים

 הוראות גילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי של התאגיד

  אומדנים חשבונאיים קריטיים .32

 להשתמש החברה הנהלת נדרשת, מקובלים חשבונאות לכללי בהתאם, הכספיים הדוחות בעריכת
 אינה הכספיים הדוחות על הסופית השפעתם אשר, עניינים או, עסקאות לגבי, בהערכות או באומדנים

 הנחות הינו כאמור אומדנים של הכמותיכם ער לקביעת הבסיס .עריכתם בעת יקתמדו לקביעה ניתנת
 שיש ביותר הטוב המידע וכן, האומדן נשוא בנסיבות בהתחשב, לאמץ החברה הנהלת מחליטה שאותן

 דעת שיקול הפעלת של תוצאה אלו והערכות אומדנים בהיות, הדברים מטבע .עריכתו במועד ברשותה
 בהנהלת בהכרח תלויים שאינם שינויים של כנגזרת, הבסיס בהנחות שינויים, תוודאו אי של בסביבה

 עשויים, האומדן נערך בו במועד החברה ברשות בנמצא היה שלא בעתיד מידע תוספת גם כמו, חברה
 החברה של הכספי מצבה על גם להשפיע ולפיכך האומדן של הכמותי בערכו מהותיים לשינויים להביא

 של הדעת שיקול מיטב לפי נעשים הערכותו א/ו שאומדנים אף, לאמור בהתאם .פעולותיה ותוצאות
 הינו זה מסוג שמידע הרי, עריכתם במועד לרשותה עומדה ביותר הטוב המידע על ובהתבסס ההנהלה
 הכמותית שההשפעה כך, בחלקן או במלואן, להתממש שלא עשויות אשר עתידיות תחזיות בבחינת
 אלו עניינים או עסקאות כאשר רק להתברר יכולה, אמידה דורשי ייניםענ או עסקאות של הסופית
 באופן שונה להיות יכולה האומדן נשוא של הסופית התוצאה, מסוימים במקרים .לסיומם מגיעים

  .האומדן עריכת במועד לו שנקבע הכמותי מהסכום משמעותי

 לקוחותיה של עמידתם יצפ לגבי הקבוצה הנהלת אומדן על מתבססת והנחות לזיכויים ההפרשה
 הלקוחות של הרכישות היקפי ,השונים הלקוחות לגבי העבר ניסיון, וזיכויים הנחות לקבלת בתנאים

. להערכת החברה השפעתם המצטברת של הזיכויים וההנחות כמכלול ובעיקר זיכויים בגין מהקבוצה
 עמידה ביעדי מכירה, עשויה להיות מהותית.

ססת על אומדן הנהלת הקבוצה לגבי צפי העמידה של לקוחותיה מתב ההפרשה לחובות מסופקים
בהתחייבויותיהם לפירעון חובותיהם לקבוצה. הערכות אלה מתבססות על ניסיון העבר לגבי כל לקוח, 

 המידע הנצבר על מצבו הפיננסי ורמת הביטחונות שנתקבלו מהלקוח ביחס לחובו הכולל.

התחייבות בגין תוכניות הטבה מוגדרת לאחר סיום  - שההטבות בגין פנסיה והטבות אחרות לאחר פרי
העסקה נקבעת תוך שימוש בטכניקות הערכה אקטואריות. חישוב ההתחייבות כרוך בקביעת הנחות 
בין השאר לגבי שיעורי היוון, שיעורי תשואה צפויים על נכסים, שיעור עליית השכר ושיעורי תחלופת 

 .אומדנים אלו בשל היות התוכניות לזמן ארוךעובדים. קיימת אי ודאות מהותית בגין 

נכסי מסים נדחים מוכרים בגין הפסדים מועברים לצורכי מס והפרשים זמניים,  - נכסי מסים נדחים
שטרם נוצלו, במידה שצפוי שתהיה הכנסה חייבת עתידית שכנגדה ניתן יהיה לנצלם. נדרש שיקול דעת 

הנדחים שניתן להכיר בו בהתבסס על העיתוי, סכום  של ההנהלה על מנת לקבוע את סכום נכס המסים
 ההכנסה החייבת במס הצפויה ומקורה ואסטרטגיית תכנון המס.
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 :בתקופת הדוחאירועים מהותיים בפעילות החברה שאירעו  .31

אשר הינה  ,.JBI Netherlands B.Vדיווחה החברה על סגירת העסקה בין חברת  25.1.2112 ביום .11.1
"( עם בין צד בלתי קשור, JBI" "מ )חברת בת של החברה( )להלן:אורה בע-חברת בת של יפ

 .International Breweries B.Vרת ( בחב15.5%) JBIבהסכם למכירת מלוא אחזקותיה של 

(Netherlands) לאחר התקיימות התנאים המתלים הבעלים של מבשלת בירה ברומניה, שהינה ,
 בתאריך הנ"לדיווח מיידי שפרסמה החברה לפירוט נוסף ראה  הדרושים לצורך סגירת העסקה.

 (.2112-11-126712)מס' אסמכתא 

 לדוחות הכספיים. 6מספר  ראה ביאור נוסף לפירוט

 

 על עבודתם המסורה. ההערכה להנהלת הקבוצה ולעובדיתודה והדירקטוריון מביע 

 

____________          _____________   

         אורי מאירי                         דורון שטייגר

                    מנכ"ל                              יו"ר הדירקטוריון

          

 

 

 __________תאריך: 

 

 

 


