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

  מבוא
  

 הקבוצה), הכולל את הדוח -סקרנו את המידע הכספי המצורף של קרור אחזקות בע"מ וחברות בנות (להלן 
ואת הדוחות התמציתיים המאוחדים על רווח והפסד,  2013במרס  31על המצב הכספי ליום התמציתי המאוחד 

הרווח הכולל, השינויים בהון ותזרימי המזומנים לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה באותו תאריך. 
הדירקטוריון וההנהלה אחראים לעריכה ולהצגה של מידע כספי לתקופת ביניים זו בהתאם לתקן חשבונאות 

לתקופת ביניים זו לפי ספי לתקופות ביניים", וכן הם אחראים לעריכת מידע כספי "דיווח כ - IAS 34בינלאומי 
אחריותנו היא להביע מסקנה על מידע . 1970-פרק ד' של תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל

  כספי לתקופת ביניים זו בהתבסס על סקירתנו.
  
  

  היקף הסקירה
  

"סקירה של מידע כספי לתקופות  -של לשכת רואי חשבון בישראל  1סקירה ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן 
מורכבת ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של הישות". סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים 

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

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

  
  

  מסקנה
  

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

  
בנוסף לאמור בפסקה הקודמת, בהתבסס על סקירתנו לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע 

ינות המהותיות, אחר הוראות הגילוי לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך (דוחות הכספי הנ"ל אינו ממלא, מכל הבח
  .1970-תקופתיים ומיידיים), התש"ל

 
 
 
  

קוסט פורר גבאי את קסירר אביב,-תל
 רואי חשבון 2013, במאי 23
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  דוחות מאוחדים על המצב הכספי

  

 

 במרס 31ליום 
  ליום

בדצמבר 31
2013 2012(*  2012(* 

 מבוקר בלתי מבוקר
 אלפי ש"ח

     
      נכסים שוטפים

     
 85,651  30,484 33,531 מזומנים ושווי מזומנים

  121,409   117,072  85,778  פקדונות לזמן קצר
 36,832  10,100 38,228ניירות ערך הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד

 126,066  132,952 153,853לקוחות
 7,408  8,605 9,433 חייבים ויתרות חובה

  55,030   62,452  55,442  מלאי
    

376,265 361,665  432,396 
    
    

     נכסים לא שוטפים
    

 -  390 -השקעות בנכסים פיננסיים זמינים למכירה
 3,203  3,107 3,269נכסים בשל הטבות לעובדים

 417  489 391הוצאות מראש בגין חכירה תפעולית
 47,648  41,379 45,070המאזנירות המטופלות לפי שיטת השווי השקעות בחב
 197,794  199,495 212,056 רכוש קבוע

 12,496  13,381 12,309 נכסים בלתי מוחשיים
 22,098  22,098 22,098מוניטין

 3,512  3,847 3,447 מסים נדחים 
    

298,640 284,186  287,168 
    

674,905 645,851  719,564 
  
  
  .2ראה באור הוצג מחדש,   *)
  
  
  

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

  

 

 במרס 31ליום 
  ליום

בדצמבר 31
2013 2012(*  2012(* 

 מבוקר בלתי מבוקר
 אלפי ש"ח

   
      התחייבויות שוטפות

     
 3,416  4 -אשראי מתאגידים בנקאיים 

 114,281  108,345 120,113התחייבויות לספקים ולנותני שירותים
 38,792  38,561 40,898 זכאים ויתרות זכות

    
161,011  146,910  156,489 

    
    

     התחייבויות לא שוטפות
    

 1,427  1,769 1,454לעובדיםהתחייבויות בשל הטבות 
 25,534  28,277 25,909 מסים נדחים 

    
27,363 30,046  26,961 

    
    

    הון המיוחס לבעלי מניות החברה
    

 84,741  84,741 84,741 הון מניות 
 8,269  8,269 8,269 פרמיה על מניות

 252,361  212,675 222,477 יתרת רווח
    

315,487 305,685  345,371 
    

 190,743  163,210  171,044 זכויות שאינן מקנות שליטה
    

 536,114  468,895 486,531 סה"כ הון
    

674,905 645,851  719,564 
  
  .2הוצג מחדש, ראה באור   *)
  

  בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים.הבאורים המצורפים מהווים חלק 
  
  
  

   2013במאי,  23
 שמרית כהן חרזי אורי מאירידורון שטייגרתאריך אישור הדוחות הכספיים

 
  הוהבכיר תחשב מנכ"ליו"ר הדירקטוריון

 בתחום הכספים
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  מאוחדים על רווח והפסד  דוחות

  
  

  החודשים שהסתיימו 3-ל
 במרס 31ביום 

לשנה 
  שהסתיימה
 ביום

בדצמבר 31
2013 2012(* 2012(* 

 מבוקר בלתי מבוקר
  אלפי ש"ח

 (למעט נתוני רווח נקי למניה)
  

 937,254  189,402  205,281 הכנסות ממכירות
 1,238  307  311 הכנסות ממתן שירותים

   
 938,492  189,709  205,592 סה"כ הכנסות

   
 566,946  118,244  123,559עלות המכירות והשירותים

   
 371,546  71,465  82,033 רווח גולמי

   
 235,668  48,735  54,384 הוצאות מכירה ושיווק
 43,428  10,686  10,168 הוצאות הנהלה וכלליות

 24,569  24,569 - הכנסות אחרות
 1,569  679  719קבוע, נטורווח ממימוש רכוש 

   
63,833  34,173  252,958 

   
 118,588  37,292  18,200 רווח תפעולי

   
 3,110  689   3,476 הכנסות מימון
 1,494  1,423  88 הוצאות מימון

ות המטופלות לפי שיטת השווי חלק החברה ברווחי חבר
 1,309 , נטוהמאזני

 
1,706  8,039 

   
 128,243  38,264  22,897רווח לפני מסים על ההכנסה

 29,649  6,882  6,030 מסים על ההכנסה
     

 98,594  31,382  16,867רווח נקי
   

    מיוחס ל:
   

 60,424  20,716  10,116 בעלי מניות החברה
 38,170  10,666  6,751זכויות שאינן מקנות שליטה

   
16,867  31,382  98,594 

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

  4.8  1.65  0.80  רווח נקי בסיסי ומדולל למניה מפעילות נמשכת
 - - -  רווח נקי בסיסי ומדולל למניה מפעילויות שהופסקו

     
 4.8  1.65  0.80למניה  ומדולל  רווח נקי בסיסי

  
  .2הוצג מחדש, ראה באור   *)
  

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

  
  

  החודשים שהסתיימו 3-ל
 במרס 31ביום 

לשנה 
  שהסתיימה
 ביום

בדצמבר 31
2013 2012(* 2012(* 

 מבוקר בלתי מבוקר
 אלפי ש"ח

  
 98,594  31,382  16,867רווח נקי

   
   כולל אחר (לאחר השפעת המס): )הפסדרווח (

     
          סכומים שלא יסווגו מחדש לאחר מכן לרווח או הפסד:

 60 - -  רווח אקטוארי בגין תוכניות להטבה מוגדרת
כולל אחר, נטו של חברות המטופלות לפי הפסד בחלק החברה 

 )64( - - שיטת השווי המאזני
          

  )4(   -   -  סה"כ הפסד
          

סכומים המסווגים מחדש לרווח או הפסד בהתקיים תנאים 
          ספציפיים:

  )21,393(   )21,393(   -  למכירה ןזמי נכס פיננסימימוש בגין העברה לרווח או הפסד 
          

 )21,393(  )21,393( - סה"כ רווח 
   

 77,197  9,989  16,867 סה"כ רווח כולל
   
   

    מיוחס ל:
   

 45,521  5,835  10,116 בעלי מניות החברה
 31,676  4,154   6,751זכויות שאינן מקנות שליטה

   
16,867  9,989  77,197 

  
  
  .2מחדש, ראה באור הוצג   *)
  
  
  
  

  הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים.
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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"כלמכירה 

זכויות 
 שאינן

מקנות 
 שליטה

  סה"כ 
 הון 

  בלתי מבוקר
 אלפי ש"ח

    
 536,114 190,743 345,371 -84,7418,269252,361(מבוקר) 2013, בינואר 1יתרה ליום 

    
 16,867 6,751 10,116 -  10,116--רווח נקי

    
 16,867 6,751 10,116 -10,116-- סה"כ רווח כולל

    
דיבידנד לבעלי זכויות שאינן מקנות 

 )26,581(  )26,581(  - ----  שליטה
 )40,000( - )40,000( -)40,000(--  דיבידנד לבעלי מניות החברה

זקיפה לבעלי זכויות שאינן מקנות 
של שליטה בגין חלקם ברישום מס 

 131 131 - ----  שותפויות מאוחדות
    

 486,531 171,044 315,487 -84,7418,269222,477 2013, במרס 31יתרה ליום 
  
  

   מיוחס לבעלי מניות החברה

  הון
מניות

פרמיה על
מניות

  יתרת
רווח

קרן בגין 
נכסים 

פיננסיים 
זמינים 
 סה"כלמכירה 

זכויות 
שאינן 
מקנות 
 שליטה

  סה"כ 
 הון 

  בלתי מבוקר
 אלפי ש"ח

    
 458,695 158,845 299,850 84,7418,269191,95914,881(מבוקר) 2012, בינואר 1יתרה ליום 

    
 31,382 10,666 20,716 -20,716--רווח נקי 
נכס פיננסי זמין  מימושרווח בגין 
 )21,393( )6,512( )14,881( )14,881(---למכירה

    
 9,989 4,154 5,835 )14,881(20,716-- סה"כ רווח כולל

    
זקיפה לבעלי זכויות שאינן מקנות 

שליטה בגין חלקם ברישום מס של 
 211 211 - ---- מאוחדותשותפויות 

    
 468,895 163,210 305,685 -84,7418,269212,675 2012, במרס 31יתרה ליום 

  
  
  

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

  
  
  

   מניות החברהמיוחס לבעלי 

  הון
מניות

פרמיה על
מניות

  יתרת
רווח

קרן בגין 
נכסים 

פיננסיים 
זמינים 
 סה"כלמכירה 

זכויות 
שאינן 
מקנות 
 שליטה

  סה"כ 
 הון 

  מבוקר
 אלפי ש"ח

   
 458,695 158,845 299,850 84,7418,269191,95914,881 2012בינואר,  1יתרה ליום 

                
 98,594 38,170 60,424 -60,424--*)רווח נקי

  )4(  18  )22(  -  )22(  -  -  *)רווח כולל אחר
נכס פיננסי זמין מימוש  בגין רווח

 )21,393( )6,512( )14,881( )14,881(---למכירה
   

 77,197 31,676 45,521 )14,881(60,402-- סה"כ רווח כולל
    

זקיפה לבעלי זכויות שאינן מקנות 
שליטה בגין חלקם ברישום מס של 

 662 662- ---- שותפויות מאוחדות
דיבידנד לבעלי זכויות שאינן מקנות 

 )440( )440(- ----שליטה
   

 536,114 190,743 345,371 -201284,7418,269252,361בדצמבר,  31יתרה ליום 
  
  
  .2הוצג מחדש, ראה באור   *)
  

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

  

  החודשים שהסתיימו 3-ל
 במרס 31ביום 

לשנה 
שהסתיימה

 ביום
בדצמבר 31

2013 2012(* 2012(* 
 מבוקר בלתי מבוקר

 אלפי ש"ח
   תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת

   
 98,594  31,382  16,867רווח נקי

   
   התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת:

   
   התאמות לסעיפי רווח והפסד:

   
 98  26  26הפחתת הוצאות מראש בגין חכירה תפעולית, נטו

 39,522  9,391  9,873 פחת והפחתות
 )24,569(  )24,569( -  רווח ממימוש נכס פיננסי זמין למכירה

  )1,791( -   - הוצאות ריבית, נטו
  459  69   -  ירידת ערך נכס פיננסי זמין למכירה

 )1,569(  )679(  )719(נטורווח ממימוש רכוש קבוע, 
ות המטופלות לפי שיטת השווי חלק החברה ברווחי חבר

 )8,039(  )1,706(   )1,309( המאזני, נטו
 29,649  6,882  6,030 מסים על ההכנסה 

 )237(  141  )39(שינוי בנכסים והתחייבויות בשל הטבות לעובדים, נטו
  )1,037( -   )414(  רווח משערוך פקדונות לזמן קצר

ירידת (עליית) ערך ניירות ערך הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח 
 2,256  1,154  )1,396( או הפסד

   
12,052   )9,291(  34,742 

   
   שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות:

   
 )7,730(  )14,616(  )27,787( עלייה בלקוחות
 )632(  )501(  )439(ויתרות חובהעלייה בחייבים 
 )4,732(  )12,154(  )412( עלייה במלאי

 7,261  2,199  6,943עלייה בהתחייבויות לספקים ולנותני שירותים
 1,340  )1,748(  1,699בזכאים ויתרות זכות(ירידה) עלייה 

   
)19,996(  )26,820(  )4,493( 

   
   עבור:  תקופהוהתקבלו במהלך המזומנים ששולמו 

   
 3,360  3,000  3,887 דיבידנד שהתקבל 
 )1,047(  )1,047( - ריבית ששולמה

 1,431 - - ריבית שהתקבלה
 )31,920(  )4,082(  )7,446( מסים ששולמו

 1,585 -  808 מסים שהתקבלו
   

)2,751(  )2,129(  )26,591( 
   

 102,252  )6,858(  6,172שוטפת (ששימשו לפעילות) מזומנים נטו שנבעו מפעילות
  
  .2הוצג מחדש, ראה באור   *)
  

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

  
  
  

  החודשים שהסתיימו 3-ל
 במרס 31ביום 

לשנה 
שהסתיימה

 ביום
בדצמבר 31

2013 2012(* 2012(* 
 מבוקר בלתי מבוקר

 אלפי ש"ח
  תזרימי מזומנים מפעילות השקעה

   
 )33,863(  )8,152(  )24,850( רכישת רכוש קבוע

 )1,359(  )399(  )222(רכישת נכסים בלתי מוחשיים
  85,000  85,000   -  תמורה ממימוש נכס פיננסי זמין למכירה

  )83,882(  )80,582(   36,045  פקדונות לזמן קצר תמורה ממימוש (רכישת)
 1,569  679  732תמורה ממימוש רכוש קבוע

ניירות ערך הנמדדים בשווי הוגן דרך (רכישת) תמורה ממימוש 
 )27,684(  150 - הפסד, נטואו רווח 

     
 השקעה )ששימשו לפעילותשנבעו מפעילות (נטו מזומנים 
 )60,219(  )3,304(  11,705  נמשכת

   
 1,729  1,729 -  מזומנים נטו שנבעו מפעילות השקעה מופסקת

       
 )58,490(  )1,575(  11,705  השקעה )ששימשו לפעילותשנבעו מפעילות (נטו מזומנים 

     
   תזרימי מזומנים מפעילות מימון

   
 - -  )40,000(דיבידנד ששולם לבעלי המניות של החברה

דיבידנד ששולם לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה בחברה 
 )20,294(  )19,854(  )26,581( מאוחדת

 )25,390(  )25,390( -פרעון הלוואות לזמן ארוך לתאגידים בנקאיים
 )118(  )3,530(  )3,416(אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים, נטו

   
 )45,802(  )48,774(  )69,997(מזומנים נטו ששימשו לפעילות מימון

   
 )2,040(  )57,207(  )52,120(מפעילות מופסקת ונמשכת במזומנים ושווי מזומניםירידה 

   
 87,691  87,691  85,651תקופהיתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת ה

   
 85,651  30,484  33,531תקופהיתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף ה

   
   

   פעולות מהותיות שלא במזומן
   

 4,451  3,597  3,340רכישת רכוש קבוע באשראי
  
  
  .2הוצג מחדש, ראה באור   *)

 
  ביניים מאוחדים.הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים 
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  כללי  -: 1באור 
  

של שלושה חודשים  הולתקופ 2013, במרס 31דוחות כספיים אלה נערכו במתכונת מתומצתת ליום 
דוחות כספיים ביניים מאוחדים). יש לעיין בדוחות אלה בהקשר  -באותו תאריך (להלן  השהסתיימ

ולשנה שהסתיימה באותו תאריך  2012בדצמבר,  31לדוחות הכספיים השנתיים של החברה ליום 
  הדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים). -ולבאורים אשר נלוו אליהם (להלן 

  
  

  איתעיקרי המדיניות החשבונ  -: 2באור 
  

 מתכונת העריכה של הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים  .א
  

 כספי דיווח 34הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים ערוכים בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 
, וכן בהתאם להוראות הגילוי לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך (דוחות ביניים לתקופות

  1970-תקופתיים ומיידיים), התש"ל

 
  החברה ידי עליושמו לראשונה ש ותיקונים פרשנויות, חדשים תקנים  .ב

  
המדיניות החשבונאית אשר יושמה בעריכת הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים עקבית לזו 

  שיושמה בעריכת הדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים, למעט האמור להלן:
  
1.  19 SIA )עובדהטבות  – )המתוקן 

  
בינואר,  1- (מתוקן) שנדרש ליישמו החל מ IAS 19את  IASB - פרסם ה 2011בחודש יוני 

לטיפול החשבונאי בתכנית הטבה מוגדרת. ליישום  ם. עיקרי התיקונים מתייחסי2013
(מתוקן) לא הייתה השפעה מהותית על הדוחות הכספיים של  IAS 19לראשונה של 

  החברה. 
  

2.  IFRS 10 ,11 IFRS ,R27 IAS ,R28 IAS – דים, הסדרים משותפים, דוחות כספיים מאוח
 השקעות בחברות כלולות ובעסקאות משותפות

  
10IFRS  - מאוחדים כספיים דוחות  
  

IFRS 10  להלן) - IFRS 1027את  חליף) מ IAS  בדבר הטיפול החשבונאי בדוחות כספיים
) structured entities( מובנותאת הטיפול החשבונאי באיחוד ישויות  כוללמאוחדים, וכן 

  איחוד ישויות למטרות מיוחדות. - SIC 12-בעבר בשטופלו 
  

IAS 27R  - נפרדים כספיים דוחות  
  

IAS 27R  להלן)- IAS 27R (את  מחליףIAS 27  .ומטפל רק בדוחות כספיים נפרדים
  .IAS 27Rההנחיות הקיימות לגבי דוחות כספיים נפרדים נותרו ללא שינוי במסגרת 

  
 של הכספיים הדוחות על השפעה הייתה לאIAS 27R  -ו IFRS 10לראשונה של  ליישום
  .החברה

  
IFRS 11 - משותפים הסדרים  

  
IFRS 11  להלן)- IFRS 11 (את  מחליףIAS 31 בזכויות החשבונאי הטיפול בדבר 
בדבר פרשנות לטיפול החשבונאי בהשקעות לא  SIC 13 ואת משותפות בעסקאות

  על ידי ישויות בשליטה משותפת.  ותכספי
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  (המשך)  עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 

  
IAS 28R  - עסקאות משותפותבו השקעות בחברות כלולות  

  
IAS 28R  להלן)- IAS 28R (את  מחליףIAS 28השינויים העיקריים הנכללים בו לעומת . 

IAS 28 בעסקאות בהשקעות המאזני השווי שיטת לפי החשבונאי לטיפול מתייחסים 
וזאת רק בגין החלק  IFRS 5קובע גם כי יש ליישם את הוראות  IAS 28R .משותפות

שמסווג כמיועד למימוש, גם אם יתרת ההשקעה ממשיכה להיות מטופלת לפי שיטת 
  השווי המאזני. 

  
לא הייתה השפעה מהותית על הדוחות IAS 28R  -ו IFRS 11ליישום לראשונה של 

  הכספיים של החברה.
  

 IAS 19 היישום לראשונה שלמ כתוצאה החשבונאית במדיניות השינוי השפעתלהלן 
  :החברה של הדוחות הכספייםעל  IFRS 11 - (מתוקן)  ו

  

  דוחות על המצב הכספי:ב

כפי שדווח 
 בעבר

 השפעת
11 IFRS  

כמוצג 
בדוחות 
 כספיים אלו

 אלפי ש"ח
     

       (בלתי מבוקר) 2012במרץ,  31ליום 
       

     נכסים שוטפים
     

 30,484  )2,050( 32,534מזומנים ושווי מזומנים
  117,072   -  117,072  פקדונות לזמן קצר

ניירות ערך הנמדדים בשווי הוגן דרך 
 10,100  - 10,100רווח או הפסד

 132,952  259 132,693לקוחות
 8,605  )1,031( 9,636חייבים ויתרות חובה

  62,452   )3,526(  65,978  מלאי
    

368,013 )6,348(  361,665 
    
    

    נכסים לא שוטפים
    

השקעות בנכסים פיננסיים זמינים 
 390  - 390למכירה

 3,107  - 3,107נכסים בשל הטבות לעובדים
 489  )37( 526הוצאות מראש בגין חכירה תפעולית

המטופלות לפי השקעות בחברות 
 41,379  13,372 28,007שיטת השווי המאזני

 199,495  )7,715( 207,210רכוש קבוע
 13,381  - 13,381נכסים בלתי מוחשיים

 22,098  - 22,098מוניטין
 3,847  )34( 3,881מסים נדחים 

    
278,600 5,586  284,186 

    
646,613 )762(  645,851 
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  (המשך)  עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 

  

 
כפי שדווח 
 בעבר

 השפעת
11 IFRS  

כמוצג 
בדוחות 
 כספיים אלו

 אלפי ש"ח 
    

     התחייבויות שוטפות
      

 4  - 4אשראי מתאגידים בנקאיים 
 108,345  1,694 106,651התחייבויות לספקים ולנותני שירותים

 38,561  )818( 39,379זכאים ויתרות זכות
     
 146,034 876  146,910 
     
     

    התחייבויות לא שוטפות
     

 1,769  )68( 1,837התחייבויות בשל הטבות לעובדים
 28,277  )1,570( 29,847מסים נדחים 

     
 31,684 )1,638(  30,046 
     
     

    הון המיוחס לבעלי מניות החברה
     

 84,741  - 84,741הון מניות 
 8,269  - 8,269פרמיה על מניות

 212,675  - 212,675יתרת רווח
     
 305,685 -  305,685 
     

 163,210  - 163,210 זכויות שאינן מקנות שליטה
     

 468,895  - 468,895סה"כ הון
     
 646,613 )762(  645,851 
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  (המשך)  עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 

  

כפי שדווח 
  בעבר

השפעת
11 IFRS 

כמוצג 
בדוחות 
כספיים אלו

  אלפי ש"ח
   

   2012בדצמבר,  31ליום 
   

   נכסים שוטפים
   

 85,651 )5,690(91,341מזומנים ושווי מזומנים
  121,409  -   121,409  פקדונות לזמן קצר

ניירות ערך הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח או 
 36,832 -36,832הפסד
 126,066 125,0151,051לקוחות

 7,408 )267( 7,675חייבים ויתרות חובה
  55,030  )3,310(   58,340  מלאי

   
440,612)8,216(  432,396 

   
   

   נכסים לא שוטפים
   

 3,203 - 3,203נכסים בשל הטבות לעובדים
 417 )35( 452הוצאות מראש בגין חכירה תפעולית

רות המטופלות לפי שיטת השווי השקעות בחב
 47,648 32,42415,224המאזני

 197,794 )7,367(205,161קבוע רכוש
 12,496 -12,496נכסים בלתי מוחשיים

 22,098 -22,098מוניטין
 3,512 )32( 3,544מסים נדחים 

   
279,3787,790 287,168 

   
719,990)426( 719,564 
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  (המשך)  עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 

  

 
כפי שדווח 
  בעבר

 השפעת
11 IFRS  

כמוצג 
בדוחות 
כספיים אלו

  אלפי ש"ח 
    

   התחייבויות שוטפות
    

 3,416 - 3,416אשראי מתאגידים בנקאיים 
 114,281 2,045 112,236התחייבויות לספקים ולנותני שירותים

 38,792 )771( 39,563זכאים ויתרות זכות
   
 155,215 1,274 156,489 
   
   

  התחייבויות לא שוטפות
   

 1,427 )72( 1,499התחייבויות בשל הטבות לעובדים
 25,534 )1,628( 27,162מסים נדחים 

    
 28,661 )1,700( 26,961 
   
   

  הון המיוחס לבעלי מניות החברה
   

 84,741 - 84,741הון מניות 
 8,269 - 8,269פרמיה על מניות

 252,361 - 252,361יתרת רווח
    
 345,371 - 345,371 
    

 190,743 - 190,743 זכויות שאינן מקנות שליטה
    

 536,114 - 536,114סה"כ הון
    
 719,990 )426( 719,564 
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  (המשך)  עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 

  
  בדוח על רווח והפסד:

  

 
כפי שדווח 
  בעבר

 השפעת
11 IFRS  

כמוצג 
בדוחות 
כספיים אלו

  אלפי ש"ח 
    
              2012במרס,  31החודשים שהסתיימו ביום  3-ל

              
  189,402   )3(   189,405    הכנסות ממכירות

  307   -   307    הכנסות ממתן שירותיים
            

  189,709   )3(   189,712    סה"כ הכנסות
            

  118,244   1,801   116,443    והשירותים עלות המכירות
            

  71,465   )1,804(   73,269    רווח גולמי
            

 48,735   )1,138(  49,873    הוצאות מכירה ושיווק
 10,686   )221(  10,907    הוצאות הנהלה וכלליות

 24,569   -  24,569    הכנסות אחרות
  679   -   679    רווח ממימוש רכוש קבוע

            
    35,532   )1,359(   34,173  
            

  37,292   )445(   37,737    רווח תפעולי
             

חלק ברווחי חברה המטופלת לפי שיטת השווי 
  המאזני, נטו

  
1,362   344   1,706  

  689   )18(   707    הכנסות מימון
  1,423   -   1,423    הוצאות מימון

             
  38,264   )119(   38,383    רווח לפני מסים על הכנסה

  6,882   )119(   7,001    מסים על הכנסה
             

  31,382   -   31,382    רווח נקי

             
             

            מיוחס ל:
             

  20,716   -   20,716    בעלי מניות החברה
  10,666   -   10,666    זכויות שאינן מקנות שליטה

             
     31,382   -   31,382  
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  (המשך)  עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 

  
   

כפי שדווח 
  בעבר

 
השפעת 

11IFRS    

השפעת 
IAS 19    
  המתוקן

 
כמוצג בדוחות
 כספיים אלו

              
שהסתיימה ביום לשנה 
  2012בדצמבר,  31

 
  

 
  

 
  

 
  

               
  937,254   -   )91(   937,345   הכנסות ממכירות

  1,238   -   -   1,238   הכנסות ממתן שירותים
              

  938,492   -   )91(   938,583   סה"כ הכנסות
              

  566,946   13   9,096   557,837   והשירותים עלות המכירות
               

  371,546   )13(   )9,187(   380,746   רווח גולמי
               

  235,668   39   )5,539(   241,168   הוצאות מכירה ושיווק
  43,428   8   )886(   44,306   הוצאות הנהלה וכלליות

  24,569   -   -   24,569   הכנסות אחרות
  1,569   -   -   1,569   רווח ממימוש רכוש קבוע

                   259,336   )6,425(   47   252,958  
               

  118,588   )60(   )2,762(   121,410   רווח תפעולי
               

ת והמטופל ותחלק ברווחי חבר
 לפי שיטת השווי המאזני, נטו

 
5,779   2,196   64   8,039  

  3,110   -   )148(   3,258   הכנסות מימון
  1,494   -   )9(   1,503   הוצאות מימון

               
  128,243   4   )705(   128,944   רווח לפני מסים על הכנסה

  29,649   -   )705(   30,354   מסים על הכנסה
               

  98,594   4   -   98,590   רווח נקי
               

              מיוחס ל:
               

  60,424   22   -   60,402   בעלי מניות החברה
  38,170   )18(   -   38,188   זכויות שאינן מקנות שליטה

               
   98,590   -   4   98,594  
         

       רווח נקי למניה המיוחס לבעלי 
        

רווח נקי בסיסי ומדולל למניה 
ל

 4.8   -   -   4.8  
רווח נקי בסיסי ומדולל למניה 

ל
 -   -   -   -  

              
  4.8   -   -   4.8 למניה  ומדולל רווח נקי בסיסי

               
  77,197   -   -   77,197   סה"כ רווח כולל
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  (המשך)  עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 

  
  בדוחות על תזרימי המזומנים

  

כפי שדווח 
  בעבר

 השפעת
11 IFRS  

כמוצג 
בדוחות 
כספיים אלו

  אלפי ש"ח
   

במרס,  31החודשים שהסתיימו ביום  3-ל
2012  

  
  

  
  

  
  

               

  )6,858(     3,346     )10,204(   מזומנים נטו ששימשו לפעילות שוטפת
                 

  )1,575(      -     )1,575(   מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה
                 

  )48,774(      -     )48,774(   מזומנים נטו ששימשו לפעילות מימון

                 
                2012בדצמבר,  31לשנה שהסתיימה ביום 

                  
   102,252     )458(     102,710     מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת

                  
  )58,490(      164     )58,654(    מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה

                  
  )45,802(      -     )45,802(    מזומנים נטו ששימשו לפעילות מימון

  
3.  IFRS 13  - מדידת שווי הוגן  
  

13 IFRS  קובע הנחיות באשר לאופן מדידת שווי הוגן, ככל שמדידה זו נדרשת בהתאם
מגדיר שווי הוגן כמחיר שהיה מתקבל במכירת נכס, או  IFRS 13לתקינה הבינלאומית. 

משתתפי שוק במועד המדידה. ) בין orderlyמשולם בהעברת התחייבות, בעסקה רגילה (
שווי הוגן משקף את היכולת של משתתף שוק להפיק הטבות כלכליות באמצעות 

מפרט את המאפיינים של  IFRS 13) בנכס. בנוסף, highest and best useהשימוש המיטבי (
) עליהן התבססו ההנחות בחישוב השווי ההוגן. market participantsמשתתפים בשוק (

הוגן תבוסס על ההנחה כי העסקה תבוצע בשוק העיקרי של הנכס או מדידת שווי 
 13) ביותר. הוראות advantageousההתחייבות  או בהיעדר שוק עיקרי, בשוק המועיל (

IFRS  ולא חלות על מספרי ההשוואה.  2013בינואר,  1חלות מכאן ולהבא החל מיום  
  

ות הכספיים של החברה, כל לא הייתה השפעה על הדוח IFRS 13ליישום לראשונה של 
המכשירים הפיננסיים המוצגים בדוח על המצב הכספי לפי שווי הוגן נמדדים לפי 

  מחירים מצוטטים בשוק פעיל.
  
  

  עונתיות  -: 3באור 
  

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

  של משקאות קלים מעיתוי החגים, ראש השנה ופסח, לקראתם המכירות מוגברות.
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  פעילותמגזרי   -: 4באור 

  
  כללי  א.

  
  חברות הקבוצה עוסקות בעיקר במגזר פעילות עסקי אחד:

  
מרבית פעילותה של החברה  ,קליםעיקר הפעילות ייצור ושיווק משקאות  - מגזר המזון 

  בישראל.
  

  בדבר מגזרים עסקיים דיווח  ב.
  

 מזון 
מגזרים 
 אחרים

סה"כ 
 מאוחד

 בלתי מבוקר 
 אלפי ש"ח  

לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 
   2013במרס,  31

    
 205,592 311 205,281הכנסות המגזר

    
 18,200 )1,069( 19,269תפעולירווח (הפסד) 

    
 3,388  מימון, נטו כנסותה

 1,309  חלק החברה ברווחי חברה כלולה
    

 22,897  רווח לפני מסים על ההכנסה
    
    

לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 
   2012במרס,  31

    
 189,709 307 189,402הכנסות המגזר

    
 37,292 )1,055( 38,347רווח (הפסד) תפעולי

    
 )734(  מימון, נטו הוצאות

 1,706  חלק החברה ברווחי חברה כלולה
    

 38,264  רווח לפני מסים על ההכנסה
  

 מזון 
מגזרים 
 אחרים

סה"כ 
 מאוחד

 מבוקר 
 אלפי ש"ח  

   2012, בדצמבר 31שהסתיימה ביום לשנה 
    

 938,492 1,238 937,254הכנסות המגזר
    

 118,588 )3,683( 122,271רווח (הפסד) תפעולי
    
 1,616  מימון, נטו כנסותה

 8,039  חלק החברה ברווחי חברה כלולה
    

 128,243  רווח לפני מסים על ההכנסה
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  אירועים מהותיים בתקופת הדיווח  -: 5באור 

  
ש"ח אשר שולם מליון  40הכריזה החברה על חלוקת דיבידנד בסך כולל של  2013ר, פברואב 27ביום 
  .2013, במרס 19ביום 

  
  

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


