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 דוח סקירה של רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של קרור אחזקות בע"מ
 
 

 מבוא
 

הקבוצה(, הכולל את הדוח על  -סקרנו את המידע הכספי המצורף של קרור אחזקות בע"מ וחברות בנות )להלן 
ואת הדוחות התמציתיים המאוחדים על רווח והפסד, הרווח  2302ביוני  03המצב הכספי התמציתי המאוחד ליום 

ם שהסתיימו באותו תאריך. הכולל, השינויים בהון ותזרימי המזומנים לתקופות של שישה ושלושה חודשי
הדירקטוריון וההנהלה אחראים לעריכה ולהצגה של מידע כספי לתקופות ביניים אלה בהתאם לתקן חשבונאות 

לתקופת ביניים זו לפי "דיווח כספי לתקופות ביניים", וכן הם אחראים לעריכת מידע כספי  - IAS 34בינלאומי 
אחריותנו היא להביע מסקנה על מידע . 0973-תקופתיים ומיידיים(, התש"לפרק ד' של תקנות ניירות ערך )דוחות 

 כספי לתקופות ביניים אלה בהתבסס על סקירתנו.
 
 

 היקף הסקירה
 

"סקירה של מידע כספי לתקופות  -של לשכת רואי חשבון בישראל  0ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה 
מורכבת הישות". סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים  ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של

בעיקר עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום נוהלי סקירה אנליטיים מבירורים, 
סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים . ואחרים

שרת לנו להשיג ביטחון שניוודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות בישראל ולפיכך אינה מאפ
 מזוהים בביקורת. בהתאם לכך, אין אנו מחווים חוות דעת של ביקורת.

 
 

 מסקנה
 

בהתבסס על סקירתנו לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ"ל אינו ערוך, מכל 
 .IAS 34לתקן חשבונאות בינלאומי הבחינות המהותיות, בהתאם 

 
בנוסף לאמור בפסקה הקודמת, בהתבסס על סקירתנו לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע 
הכספי הנ"ל אינו ממלא, מכל הבחינות המהותיות, אחר הוראות הגילוי לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך )דוחות 

 .0973-תקופתיים ומיידיים(, התש"ל

 

 

 
 

 קוסט פורר גבאי את קסירר  אביב,-תל
 רואי חשבון  2302באוגוסט ,  20
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 דוחות מאוחדים על המצב הכספי
 

 

 
 

  ביוני 03ליום 
 ליום

 בדצמבר 00

  2302  2300  2300 

 מבוקר  בלתי מבוקר  

 אלפי ש"ח  

       
       נכסים שוטפים

       
 90,317  51,709  034,211  מזומנים ושווי מזומנים

 06,493  -  00,114  פקדונות לזמן קצר
 00,434  00,761  07,239  ניירות ערך הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד

 007,074  069,351  079,569  לקוחות
 00,560  9,793  5,061  חייבים ויתרות חובה

 50,242  55,433  65,701  מלאי
 15,333  -  -  השקעה בנכס פיננסי זמין למכירה

       
  424,306  036,755  437,951 

       
       

       נכסים לא שוטפים
       

 459  60,719  005  בנכסים פיננסיים זמינים למכירההשקעות 
 0,335  2,923  0,316  נכסים בשל הטבות לעובדים

 550  630  499  הוצאות מראש בגין חכירה תפעולית
 26,645  25,400  29,269  השקעה בחברה כלולה

 235,453  200,007  230,670  רכוש קבוע
 00,720  04,773  02,760  נכסים בלתי מוחשיים

 22,391  22,391  22,391  מוניטין
 0,106  0,507  4,300  מסים נדחים 

       
  270,704  044,247  275,745 

       
  697,753  650,332  610,730 

 
 
 
 

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים.
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 הכספידוחות מאוחדים על המצב 
 

 

 
 

  ביוני 03ליום 
 ליום

 בדצמבר 00

  2302  2300  2300 

 מבוקר  בלתי מבוקר  

 אלפי ש"ח  

       
       

       התחייבויות שוטפות
       

 21,924  9,773  400  אשראי מתאגידים בנקאיים 
 030,360  021,650  005,062  התחייבויות לספקים ולנותני שירותים

 40,265  40,167  42,292  ויתרות זכותזכאים 
 09,154  -  -  זכאים בגין דיבידנד

       
  071,317  012,211  090,034 

       
       

       התחייבויות לא שוטפות
       

 -  06,925  -  הלוואות מתאגידים בנקאיים
 0,511  0,500  2,337  התחייבויות בשל הטבות לעובדים

 03,006  24,023  21,091  מסים נדחים 

       
  03,435  42,776  00,934 

       
       

       הון המיוחס לבעלי מניות החברה
       

 14,740  14,740  14,740  הון מניות 
 1,269  1,269  1,269  פרמיה על מניות

 090,959  072,916  224,927  יתרת רווח
 04,110  706  -  קרן בגין נכסים פיננסיים זמינים למכירה 

       
  007,907  266,702  299,153 
       

 051,145  059,226  070,020   זכויות שאינן מקנות שליטה

       
 451,695  425,901  419,251  סה"כ הון

       
  697,753  650,332  610,730 

 
 

 מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים.הבאורים המצורפים 
 
 
 

       2302באוגוסט,  20
 רונן יונה  אורי מאירי  דורון שטייגר  תאריך אישור הדוחות הכספיים

  
 יו"ר הדירקטוריון

 
 מנכ"ל

 
 חשב והבכיר

 בתחום הכספים
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 מאוחדים על רווח והפסד  דוחות

  
 שהסתיימו החודשים 6-ל

  ביוני 03 ביום
 שהסתיימו החודשים 0-ל

  ביוני 03 ביום 

 לשנה
 שהסתיימה

 ביום
 בדצמבר 00

  2302  2300  2302  2300  2300 
 מבוקר  מבוקר בלתי  

  
 אלפי ש"ח

 )למעט נתוני רווח נקי למניה(
           
           

 932,955  240,103  247,205  400,936  406,623  הכנסות ממכירות
 0,207  032  031  632  605  הכנסות ממתן שירותים

           
 934,072  242,002  247,520  404,531  407,205  סה"כ הכנסות

           
 527,706  001,371  047,090  247,620  260,104  עלות המכירות והשירותים

           
 076,406  034,304  033,002  016,117  070,430  רווח גולמי

           
 243,153  64,200  60,096  009,511  000,369  הוצאות מכירה ושיווק

 43,902  9,941  00,314  23,343  20,990  הוצאות הנהלה וכלליות
 -  -  -  -  24,569  הכנסות אחרות

 0,009  494  254  731  900  רווח ממימוש רכוש קבוע, נטו
           
  039,551  001,923  74,326  70,615  213,440 
           

 95,990  03,049  26,036  47,967  60,140  רווח תפעולי
           

 2,565  603  626  0,157  0,000  הכנסות מימון
 (4,244)  (253)  (030)  (130)  (0,524)  הוצאות מימון

 4,043  0,735  0,262  2,931  2,624  חלק החברה ברווחי חברה כלולה
           

 91,454  02,404  27,190  50,900  66,276  רווח לפני מסים על ההכנסה
 27,293  7,677  7,256  00,343  04,257  מסים על ההכנסה

           
 70,064  24,757  23,607  43,190  52,309  רווח מפעילויות נמשכות

 0,729  -  -  -  -  שהופסקו, נטורווח מפעילויות 
           

 72,190  24,757  23,607  43,190  52,309  רווח נקי

           
           מיוחס ל:

           
 40,960  04,704  02,252  24,911  02,961  בעלי מניות החברה

 21,902  03,320  1,015  05,930  09,350  זכויות שאינן מקנות שליטה
           
  52,309  43,190  23,607  24,757  72,190 

רווח נקי למניה המיוחס לבעלי מניות 
 החברה )בש"ח(

 
         

           
רווח נקי בסיסי ומדולל למניה מפעילות 

 נמשכת
 

2.62  0.99  3.97  0.07  0.05 
רווח נקי בסיסי ומדולל למניה 

 מפעילויות שהופסקו
 

-  -  -  -  3.05 
           

 0.5  0.07  3.95  0.99  2.62  ומדולל למניה  רווח נקי בסיסי

           
 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים.
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 מאוחדים על הרווח הכולל דוחות
 
 
 

  
 שהסתיימו החודשים 6-ל

  ביוני 03 ביום
 שהסתיימו החודשים 0-ל

  ביוני 03 ביום 

 לשנה
 שהסתיימה

 ביום
 בדצמבר 00

  2302  2300  2302  2300  2300 
 מבוקר  מבוקר בלתי  
 ח"ש אלפי  
           
           

 72,190  24,757  23,607  43,190  52,309  רווח נקי

           
           רווח כולל אחר )לאחר השפעת המס(:

           
 -  -  -  -  (20,090)  מימוש נכס פיננסי זמין למכירה

רווח בגין שערוך נכסים פיננסיים זמינים 
 למכירה

 
-  4,229  -  (0,901)  24,590 

           
 97,416  22,109  23,607  45,023  03,626  סה"כ רווח כולל

           
           

           מיוחס ל:
           

 60,361  00,016  02,252  27,903  01,317  בעלי מניות החברה
 06,401  9,400  1,015  07,093  02,509  זכויות שאינן מקנות שליטה

           
  03,626  45,023  23,607  22,109  97,416 

           
           
           
           
           
 
 
 

 מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים. הבאורים המצורפים
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 דוחות מאוחדים על השינויים בהון
 
 
 
     מיוחס לבעלי מניות החברה  

  
 הון

  מניות
פרמיה על 

  מניות
 יתרת
  רווח

קרן בגין 
נכסים 

פיננסיים 
זמינים 
  סה"כ  למכירה 

זכויות 
שאינן 
מקנות 
  שליטה

 סה"כ 
 הון 

 בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
               

 451,695  051,145  299,153  04,110  090,959  1,269  14,740  )מבוקר( 2302בינואר,  0יתרה ליום 
               

 52,309  09,350  02,961  -  02,961  -  -  רווח נקי 
 (20,090)  (6,502)  (04,110)  (04,110)  -  -  -  מימוש נכס פיננסי זמין למכירה

               
 03,626  02,509  01,317  (04,110)  02,961  -  -  סה"כ רווח כולל

               
זקיפה לבעלי זכויות שאינן מקנות 

שליטה בגין חלקם ברישום מס של 
 077  077  -  -  -  -  -  שותפויות מאוחדות

דיבידנד שהוכרז לבעלי זכויות שאינן 
 (443)  (443)  -  -  -  -  -  מקנות שליטה

               
 419,251  070,020  007,907  -  224,927  1,269  14,740  2302, ביוני 03יתרה ליום 

 
 
     מיוחס לבעלי מניות החברה  

  
 הון

  מניות
פרמיה על 

  מניות
 יתרת
  רווח

קרן בגין 
נכסים 

פיננסיים 
זמינים 
  סה"כ  למכירה 

זכויות 
שאינן 
מקנות 
  שליטה

 סה"כ 
 הון 

 בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
               

 099,710  063,999  201,712  (2,226)  047,991  1,269  14,740  )מבוקר( 2300בינואר,  0יתרה ליום 
               

 43,190  05,930  24,911  -  24,911  -  -  רווח נקי
 4,229  0,217  2,942  2,942  -  -  -  פיננסי זמין למכירהבגין נכס רווח 

               
 45,023  07,093  27,903  2,942  24,911  -  -  סה"כ רווח כולל

               
זקיפה לבעלי זכויות שאינן מקנות 

שליטה בגין חלקם ברישום מס של 
 091  091  -  -  -  -  -  שותפויות מאוחדות

דיבידנד שהוכרז לבעלי זכויות שאינן 
 (09,060)  (09,060)  -  -  -  -  -  מקנות שליטה

               
 425,901  059,226  266,702  706  072,916  1,269  14,740  2300ביוני,  03יתרה ליום 

 
 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים.

 



 קרור אחזקות בע"מ

-        - 1 

 
 דוחות מאוחדים על השינויים בהון

 
 
 
     מיוחס לבעלי מניות החברה  

  
 הון

  מניות
פרמיה על 

  מניות
 יתרת
  רווח

קרן בגין 
נכסים 

פיננסיים 
זמינים 
  סה"כ  למכירה 

זכויות 
שאינן 
מקנות 
  שליטה

 סה"כ 
 הון 

 מבוקרבלתי   
 אלפי ש"ח  
               

 461,195  060,203  035,615  -  202,675  1,269  14,740  2302באפריל,  0יתרה ליום 
               

 23,607  1,015  02,252  -  02,252  -  -  רווח נקי
               

 23,607  1,015  02,252  -  02,252  -  -  סה"כ רווח כולל
               

זקיפה לבעלי זכויות שאינן מקנות 
ברישום מס של שליטה בגין חלקם 

 066  066  -  -  -  -  -  שותפויות מאוחדות
דיבידנד שהוכרז לבעלי זכויות שאינן 

 (443)  (443)  -  -  -  -  -  מקנות שליטה
               

 419,251  070,020  007,907  -  224,927  1,269  14,740  2302, ביוני 03יתרה ליום 
 
 
     מיוחס לבעלי מניות החברה  

  
 הון

  מניות
פרמיה על 

  מניות
 יתרת
  רווח

קרן בגין 
נכסים 

פיננסיים 
זמינים 
  סה"כ  למכירה 

זכויות 
שאינן 
מקנות 
  שליטה

 סה"כ 
 הון 

 בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
               

 432,912  049,656  250,026  2,364  051,252  1,269  14,740   2300באפריל,  0יתרה ליום 
               

 24,757  03,320  04,704  -  04,704  -  -  רווח נקי
 (0,901)  (593)  (0,041)  (0,041)  -  -  -  הפסד בגין נכס פיננסי זמין למכירה

               
 22,109  9,400  00,016  (0,041)  04,704  -  -  סה"כ רווח )הפסד( כולל

               
זכויות שאינן מקנות  זקיפה לבעלי

שליטה בגין חלקם ברישום מס של 
 007  007  -  -  -  -  -  שותפויות מאוחדות

               
 425,901  059,226  266,702  706  072,916  1,269  14,740  2300ביוני,  03יתרה ליום 

 
 

 מאוחדים.הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים 
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 דוחות מאוחדים על השינויים בהון

 
 
 
 
     מיוחס לבעלי מניות החברה  

  
 הון

  מניות
פרמיה על 

  מניות
 יתרת
  רווח

קרן בגין 
נכסים 

פיננסיים 
זמינים 
  סה"כ  למכירה 

זכויות 
שאינן 
מקנות 
  שליטה

 סה"כ 
 הון 

 מבוקר  
 אלפי ש"ח  
               

 099,710  063,999  201,712  (2,226)  047,991  1,269  14,740  2300בינואר,  0יתרה ליום 
               

 72,190  21,902  40,960  -  40,960  -  -  רווח נקי 
רווח בגין שערוך נכס פיננסי זמין 

 24,590  7,416  07,037  07,037  -  -  -  למכירה
               

 97,416  06,401  60,361  07,037  40,960  -  -  סה"כ רווח כולל
               

זקיפה לבעלי זכויות שאינן מקנות 
שליטה בגין חלקם ברישום מס של 

 440  440  -  -  -  -  -  שותפויות מאוחדות
דיבידנד שהוכרז לבעלי זכויות שאינן 

 (09,305)  (09,305)  -  -  -  -  -  מקנות שליטה
               

 451,695  051,145  299,153  04,110  090,959  1,269  14,740  2300בדצמבר,  00יתרה ליום 
 
 
 
 

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים.
 
 



 קרור אחזקות בע"מ
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 מאוחדים על תזרימי המזומניםדוחות 

 

  
 שהסתיימו החודשים 6-ל

  ביוני 03 ביום
 שהסתיימו החודשים 0-ל

  ביוני 03 ביום 

 לשנה
 שהסתיימה

 ביום
 בדצמבר 00

  2302  2300  2302  2300  2300 
 מבוקר  מבוקר בלתי  
 ח"ש אלפי  
           

           תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
           

 72,190  24,757  23,607  43,190  52,309  רווח נקי

           
הדרושות להצגת תזרימי התאמות 

           מזומנים מפעילות שוטפת:
           

           התאמות לסעיפי רווח והפסד:
           

 -  -  -  -  (24,569)  רווח ממימוש נכס פיננסי זמין למכירה
 (0,729)  -  -  -  -  רווח מפעילות מופסקת 

הפחתת הוצאות מראש בגין חכירה 
 030  25  27  50  52  נטותפעולית, 

 01,097  9,715  9,790  09,394  09,606  פחת והפחתות
 424  (002)  (0,049)  (040)  (0,213)  מימון, נטו )הכנסות( הוצאות

 (0,009)  (494)  (254)  (731)  (900)  רווח ממימוש רכוש קבוע, נטו
 (4,043)  (0,735)  (0,262)  (2,931)  (2,624)  חלק החברה ברווחי חברה כלולה 

 27,293  7,677  7,256  00,343  04,257  מסים על ההכנסה 
שינוי בנכסים והתחייבויות בשל הטבות 

 497  015  090  525  001  לעובדים, נטו
ירידת )עליית( ערך ניירות ערך הנמדדים 

 2,110  609  715  509  0,909  בשווי הוגן דרך רווח או הפסד

           
  6,106  27,472  05,017  05,763  62,016 

           שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות:
           

 6,143  (57,017)  (46,176)  (45,344)  (62,095)  ירידה )עלייה( בלקוחות
 2,002  0,104  660  2,404  276  ירידה בחייבים ויתרות חובה

 (755)  00,412  263  (2,900)  (02,476)  במלאי (עלייהירידה )
עלייה )ירידה( בהתחייבויות לספקים 

 (2,945)  22,264  03,393  22,121  02,961  ולנותני שירותים
 544  4,551  6,636  0,377  4,731  עלייה בזכאים ויתרות זכות

           
  (06,909)  (20,601)  (9,259)  (07,349)  5,106 

           
 
 

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים.
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 מאוחדים על תזרימי המזומניםדוחות 

 

  
 שהסתיימו החודשים 6-ל

  ביוני 03 ביום
 שהסתיימו החודשים 0-ל

  ביוני 03 ביום 

 לשנה
 שהסתיימה

 ביום
 בדצמבר 00

  2302  2300  2302  2300  2300 
 מבוקר  מבוקר בלתי  
 ח"ש אלפי  
           

מזומנים ששולמו והתקבלו במהלך 
           התקופה עבור: 

           
 633  633  063  633  063  דיבידנד שהתקבל 

 (195)  -  -  (194)  (0,347)  ריבית ששולמה
 97  -  0,364  -  0,364  ריבית שהתקבלה

 (21,031)  (5,121)  (00,022)  (04,632)  (05,603)  מסים ששולמו
 0,422  -  2,067  -  2,067  מסים שהתקבלו

           
  (02,116)  (04,196)  (7,000)  (5,221)  (26,114) 

           
מזומנים נטו שנבעו מפעילות )ששימשו 

 004,200  01,243  09,204  00,149  9,303  לפעילות( שוטפת

           
           תזרימי מזומנים מפעילות השקעה

           
 (47,139)  (04,755)  (4,110)  (00,105)  (00,300)  רכישת רכוש קבוע

 -  -  -  -  15,333  תמורה ממימוש נכס פיננסי זמין למכירה
תמורה ממימוש ניירות ערך הנמדדים 

 -  -  (27,194)  -  (27,744)  בשווי הוגן דרך רווח או הפסד
 (935)  (022)  (006)  (467)  (505)  רכישת נכסים בלתי מוחשיים

 (06,493)    15,011  -  4,636  קדונות לזמן קצריבפ (השקעהמימוש )
 0,630  706  254  942  900  תמורה ממימוש רכוש קבוע

           
לפעילות  (ששימשושנבעו )מזומנים נטו 

 (10,630)  (04,060)  52,500  (00,063)  49,227  השקעה נמשכת
מזומנים נטו שנבעו מפעילות השקעה 

 -  -  -  -  0,729  מופסקת

           
לפעילות  (ששימשושנבעו )מזומנים נטו 

 (10,630)  (04,060)  52,500  (00,063)  53,956  השקעה

           
           
           
           
           
 
 
 

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים.
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 מאוחדים על תזרימי המזומניםדוחות 
 
 

  
 שהסתיימו החודשים 6-ל

  ביוני 03 ביום
 שהסתיימו החודשים 0-ל

  ביוני 03 ביום 

 לשנה
 שהסתיימה

 ביום
 בדצמבר 00

  2302  2300  2302  2300  2300 
 מבוקר  מבוקר בלתי  
 ח"ש אלפי  
           
           

           תזרימי מזומנים מפעילות מימון
           

דיבידנד ששולם לבעלי זכויות שאינן 
 (09,060)  -  (443)  (09,060)  (23,294)  מקנות שליטה בחברה מאוחדת

פרעון הלוואות לזמן ארוך לתאגידים 
 (20,797)  -  -  (20,797)  (25,093)  בנקאיים

אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים, 
 190  727  429  (0,006)  (0,030)  נטו

           
 (42,365)  727  (00)  (44,294)  (41,715)  מזומנים נטו ששימשו לפעילות מימון

           
במזומנים ושווי מזומנים  (ירידהעלייה )

 (00,457)  4,136  70,754  (45,135)  00,230  מפעילות מופסקת ונמשכת
           

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת 
 034,544  50,900  02,054  034,544  90,317  התקופה

           
יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף 

 90,317  51,709  034,211  51,709  034,211  התקופה

           
           פעולות מהותיות שלא במזומן

           
 793  0,545  2,226  0,545  2,226  רכישת רכוש קבוע באשראי

           
דיבידנד שהוכרז וטרם שולם לבעלי 

 זכויות שאינן מקנות שליטה
 
-  -  -  -  09,154 

           
           
 
 

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים.
 
 



 קרור אחזקות בע"מ
 

 באורים לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים

-      - 00 

 
 

 כללי -: 0באור 
 

ולתקופות של שישה ושלושה  2302ביוני,  03דוחות כספיים אלה נערכו במתכונת מתומצתת ליום 
ביניים מאוחדים(. יש לעיין בדוחות אלה דוחות כספיים  -חודשים שהסתיימו באותו תאריך )להלן 

ולשנה שהסתיימה באותו  2300בדצמבר,  00בהקשר לדוחות הכספיים השנתיים של החברה ליום 
 הדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים(. -תאריך ולבאורים אשר נלוו אליהם )להלן 

 
 

 עיקרי המדיניות החשבונאית -: 2באור 
 
 ספיים ביניים מאוחדיםמתכונת העריכה של הדוחות הכ א.
 

הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים ערוכים בהתאם לכללים חשבונאיים מקובלים לעריכת 
"דיווח כספי  - 04דוחות כספיים לתקופות ביניים כפי שנקבעו בתקן חשבונאות בינלאומי 

לתקופות ביניים", וכן בהתאם להוראות הגילוי לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך )דוחות 
 .0973-תקופתיים ומידיים(, התש"ל

 
עיקרי המדיניות החשבונאית ושיטות החישוב אשר יושמו בעריכת הדוחות הכספיים ביניים 

 מאוחדים עקביים לאלה אשר יושמו בעריכת הדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים.
 
 חדשים בתקופה שלפני יישומם IFRSגילוי לתקני  ב.
 

דוחות כספיים מאוחדים, הסדרים משותפים, גילוי  - IFRS ,00 IFRS ,02 IFRS 03-תיקונים ל
  בדבר זכויות בישויות אחרות

 
 

 03 -)להלן  דוחות כספיים מאוחדים IFRS 03-תיקונים ל IASB-פרסם ה 2302בחודש יוני 
IFRS00-(, ל IFRS להלן  סדרים משותפיםה(- 00 IFRSול )- 02 IFRS  גילוי בדבר זכויות

 . IFRS 03(. התיקונים מבהירים את הוראות המעבר של IFRS 02 -)להלן  בישויות אחרות
 

 
, IFRS 02-ו IFRS ,00 IFRS 03התיקונים כוללים הקלות בקשר להוראות המעבר של 

ומאפשרים לתקן את מספרי ההשוואה לשנה אחת בלבד. תיקון מספרי השוואה לתקופות 
ם אף ביטלו את הדרישה להציג מידע קודמות יותר הינו אפשרי אך אינו חובה. התיקוני

 השוואתי לתקופות הקודמות ביחס לישויות מובנות שאינן מאוחדות. 
 

 
 0התיקונים נכנסים לתוקף החל מהדוחות הכספיים לתקופות שנתיות המתחילות ביום 

 .IFRS 02-ו IFRS ,00 IFRS 03, שהוא מועד התחילה של 2300בינואר 
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 באורים לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים

-      - 04 

 
 

 עונתיות -: 0באור 
 

מכירות בתחום המזון והכנסות במהלך השנה מושפעים מעונתיות, על כן ברבעונים השני היקף ה
המכירות גבוהות יותר לעומת הרבעונים הראשון והרביעי. כמו כן, מושפע היקף המכירות  והשלישי

 של משקאות קלים מעיתוי החגים, ראש השנה ופסח, לקראתם המכירות מוגברות.
 
 

 פעילותמגזרי  -: 4באור 
 

 כללי א.
 

 חברות הקבוצה עוסקות בעיקר במגזר פעילות עסקי אחד: 
 

מרבית פעילותה של החברה  ,עיקר הפעילות ייצור ושיווק משקאות קלים -מגזר המזון  
 בישראל.

 
 בדבר מגזרים עסקיים דיווח ב.

 

 
 

 מזון
מגזרים  

 אחרים
סה"כ  

 מאוחד
 בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח   

 03שה חודשים שהסתיימה ביום ילתקופה של ש
 2302, ביוני

 
 

 
 

 
 

       
 407,205  605  406,623  הכנסות המגזר

       
 60,140  (2,203)  66,370  רווח )הפסד( תפעולי

       
 (090)      מימון, נטו הוצאות

 2,624      חלק החברה ברווחי חברה כלולה
       

 66,276      רווח לפני מסים על ההכנסה

       
       

 03חודשים שהסתיימה ביום  שישהלתקופה של 
 2300, ביוני

 
 

 
 

 
 

       
 404,531  632  400,936  הכנסות המגזר

       
 47,967  (2,004)  53,210  תפעולי)הפסד( רווח 

       
 0,356      הכנסות מימון, נטו

 2,931      חלק החברה ברווחי חברה כלולה
       

 50,900      רווח לפני מסים על ההכנסה
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 באורים לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים
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 )המשך( פעילותמגזרי  -: 4באור 
 

 
 

 מזון
מגזרים  

 אחרים
סה"כ  

 מאוחד
 בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח   

שה חודשים שהסתיימה ביום לולתקופה של ש
 2302, ביוני 03

 
 

 
 

 
 

       
 247,520  031  247,205  הכנסות המגזר

       
 26,036  (0,021)  27,204  רווח )הפסד( תפעולי

       
 525      מימון, נטו הכנסות

 0,262      חלק החברה ברווחי חברה כלולה
       

 27,190      רווח לפני מסים על ההכנסה

       
       

חודשים שהסתיימה ביום  שלושהלתקופה של 
 2300, ביוני 03

 
 

 
 

 
 

       
 242,002  032  240,103  הכנסות המגזר

       
 03,049  (0,207)  00,516  תפעולי)הפסד( רווח 

       
 013      הכנסות מימון, נטו

 0,735      חלק החברה ברווחי חברה כלולה
       

 02,404      רווח לפני מסים על ההכנסה

       
       

 
 

 
 

 מזון
מגזרים  

 אחרים
סה"כ  

 מאוחד
 מבוקר  
 אלפי ש"ח   
       

       2300, בדצמבר 00שהסתיימה ביום לשנה 
       

 934,072  0,207  932,955  הכנסות המגזר

       
 95,990  (4,662)  033,655  רווח )הפסד( תפעולי

       
 (0,679)      מימון, נטו הוצאות

 4,043      חברה כלולהחלק החברה ברווחי 
       

 91,454      רווח לפני מסים על ההכנסה
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 באורים לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים
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 התחייבויות תלויות והתקשרויות -: 5באור 
 

לדוחות הכספיים השנתיים, להלן ההשפעה של האמור על סעיפי הדוח  2ג  09בהמשך לאמור בבאור  
 היו תקפים באותן התקופות:הכספי המתייחסים לתקופות המדווחות, בהנחה שהשינויים בתנאים 

 

  
החודשים שהסתיימו  6 -ל

  ביוני 03 ביום
לשנה שהסתיימה ביום 

 בדצמבר 00
  2300  2300 

  
 נתונים
  בפועל

 נתוני
  פרופורמה

 נתונים
  בפועל

 נתוני
 פרופורמה

 אלפי ש"ח )למעט נתוני רווח נקי )הפסד( למניה(  
         

 40,457  43,902  23,449  23,343  הוצאות הנהלה וכלליות

         
 27,064  27,293  03,942  00,343  מסים על הכנסה

         
 72,494  72,190  43,513  43,190  רווח נקי

 40,726  40,960  24,136  24,911  רווח נקי המיוחס לבעלי מניות החברה

 
 97,317  97,416  44,139  45,023  סה"כ רווח כולל

כולל המיוחס לבעלי המניות של רווח 
 63,100  60,361  27,741  27,903  החברה

         רווח נקי למניה )בש"ח(:
 0.00  0.05  0.97  0.99  רווח נקי בסיסי ומדולל מפעילות נמשכת

         
 0.41  0.5  0.97  0.99  רווח נקי בסיסי ומדולל

 
 090,724  090,959  072,134  072,916  יתרת רווח

 
 

 אירועים מהותיים בתקופת הדיווח -: 6באור 
 

נסגרה  2302, במרס 29, ביום המאוחדים לדוחות הכספיים השנתיים 1אור לאמור בב בהמשך   .1
 חזקותיהה, למכירת מלוא JBI NETHERLANDS B.V הבת של יפאורה, החברההעסקה של 

 לצד בלתי קשור. INTERNATIONAL BREWERIES NETHERLANDS B.V( בחברת 09.9%)
 .ש"חאלפי  15,333הבת סך של  העם סגירת העסקה, שולם לחבר   

     החברה את קרן ההון מנכסים פיננסיים זמינים למכירה  מיינהכתוצאה מסגירת העסקה,   
 לדוח רווח והפסד. ש"ח, נטו,אלפי  20,090בסך  

  

עין גדי מים מינרליים בע"מ , הומצאה לחברה קשורה של החברה, 2302באוגוסט  22ביום  .2
ע"י יפאורה תבורי בע"מ, שהינה חברה נכדה של החברה;  53%)חברה המוחזקת בשיעור של 

להלן: "עין גדי"(, תובענה ובקשה לאישורה כתובענה ייצוגית )להלן: "התובענה"(, אשר 
. עניינה של התובענה הוא 2302באוגוסט  1הוגשו לבית המשפט המחוזי בחיפה ביום 

טעיה, כביכול, מצד עין גדי בכך שעפ"י הנטען לא יידעה את ציבור הצרכנים אשר שתו בה
, כי עלול להימצא 0.1.2302-0.1.2302מבקבוקי מים מינראליים שיוצרו על ידה בין התאריכים 

בהם חיידק מסוג פסאודומונס אאוריגנוזה. הסעד העיקרי המבוקש על ידי התובעת הוא 
לכל אחד מחברי הקבוצה. התובעת לא נקבה בסכום התובענה ₪  01,333פיצוי כספי בסך 

המשוער במצטבר לכל חברי הקבוצה. בשלב זה, לא ניתן עדיין להעריך את הסיכויים 
 לאישורה של התובענה כתובענה ייצוגית ואת השפעתה על החברה, אם בכלל.

- - - - - - - - - - - - 
 



 קרור אחזקות בע"מ
 

 באורים לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים
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