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   לחבריםדוח רואה החשבון המבקר 
  

  של 
  

  המועצה לייצור צמחים  ולשיווקם
  
 

המאוחדים המצורפיםביקרנו את  לייצור צמחים ולשיווקםשל  המאזנים  ) המועצה - (להלן  המועצה 
המזומנים  2012- ו 2013 בדצמבר 31לימים  על תזרימי  הדוחות  המאוחדים על רווח והפסד,  הדוחות  ואת 

המ הפעולות והשינויים בקרנות ענפי  על  ועצה לכל אחת מהשנים שהסתיימו באותם תאריכים. והדוחות 
היא לחוות דעה על  המועצה. אחריותנו  המינהלה וההנהלה של  דוחות כספיים אלו הינם באחריות 

על ביקורתנו. אלה בהתבסס    דוחות כספיים 
  

הכלולים באיחוד לימים  נכסיה  חברה שאוחדה אשר  הכספיים של  הדוחות  בדצמבר  31לא ביקרנו את 
הכלולות  5.3%- ו 4.5%- מהווים כ 2012- ו 2013 תאריכים והכנסותיה  המאוחדים לאותם  הנכסים  מכלל 

המאוחדות לכל אחת מהשנים שהסתיימו באותם  מכלל 9.1%- ו 9%- באיחוד מהוות כ ההכנסות 
לנו  חשבון אחרים שדוחותיהם הומצאו  ידי רואי  חברה בוקרו על  הכספיים של אותה  הדוחות  תאריכים. 

תאריכים וחוות דעתנו, ככל שהיא מתייחסת לסכומים שנכללו לכל אחת מהשנ ים שהסתיימו באותם 
חשבון אחרים. על דוחות רואי  חברה, מבוססת    בגין אותה 

  
לתקני ביקורת מקובלים לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי בישראל ערכנו את ביקורתנו בהתאם   ,

חשבון), התשל"ג (דרך פעולתו של רואה  על 1973- חשבון  נדרש מאיתנו לתכנן את .  פי תקנים אלה 
הצגה מוטעית  הכספיים  להשיג מידה סבירה של בטחון שאין בדוחות  ולבצעה במטרה  הביקורת 
הכספיים.  ובמידע שבדוחות  התומכות בסכומים  מהותית. ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות 

האומדנים  ושל  החשבונאות שיושמו  גם בחינה של כללי  ידי ביקורת כוללת  על  המשמעותיים שנעשו 
אנו סבורים  הכספיים בכללותה.  ההצגה בדוחות  נאותות  הערכת  וכן  של החברה  הדירקטוריון וההנהלה 

נאות לחוות דעתנו.ודוחות רואי החשבון האחרים שביקורתנו    מספקת בסיס 
  

חשבון אחרים, לדעתנו,  הדוחות של רואי  ועל  הנ"ל,בהתבסס על ביקורתנו  הכספיים  משקפים  הדוחות 
הכספי של  המהותיות, את מצבה  הבחינות  נאות, מכל  הבת שלה באופן   31לימים המועצה והחברה 

והשינויים בקרנות ואת תוצאות פעולותיה 2012- ו 2013בדצמבר  והפעולות  המזומנים שלהן  ן ותזרימי 
תאריכיםענפי המועצה לכל אחת מהשנים שהסתיימו באותם  מקובל,  חשבונאות  לתקני  ים , בהתאם 

Israeli)בישראל   GAAP).  
  

הלב לאמור בביאור  תביעות משפטיות ודרי16אנו מפנים את שימת  שות כספיות שהוגשו כנגד , בדבר 
חהמועצה.  נכללובגין  המועצה  לק מהתחייבויות תלויות אלה  הפרשות שלדעת הנהלת  הכספיים  בדוחות 

לכסות את ההתחייבות שעלולה להיווצר כתוצאה מהן. לגבי ההתחייבויות תלויות שלא ניתן  יש בהן כדי 
הכספיים. כמו כן  נכללו הפרשות בדוחות  בשלב זה לאמוד את סכומיהן או להעריך את תוצאותיהן, לא 

לאמור בביאור  הלב  מפנים את שימת  הכנסות מגביית היטלים. 2אנו    יא' בדבר 
  
  

  
  

  הולצמן - רוזנבלום 
  רואי חשבון

  
  

  אביב- תל ,2014אוגוסט ב 27
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 בדצמבר 31  
    2013  2012  
ש"ח  ביאור   ש"ח  אלפי    אלפי 

        שוטף רכוש   
        

  10,995   10,130   )3(  מזומנים ושווי מזומנים 
ערך סחירים   22,860   30,218   ה') 2(  ניירות 

לקוחות ומפעלים נטו   52,250   54,576   )4(  מגדלים, משווקים, 
  14,171   14,838   )5(  חייבים ויתרות חובה

     109,762   100,276  
        
        

לזמן ארוך            השקעות והלוואות 
      

לזמן ארוך  (*)    1,858  1,697   )6(  הלוואות וחייבים 
  94   94   )7(  מניות בלתי סחירות בתאגידים

     1,791   1,952  
        
        

      )8(  רכוש קבוע   
        

  (*) 111,059   96,390     עלות
שנצבר - בניכוי    (*)   91,342   78,932     פחת 

     17,458   19,717  
    

    

        
     129,011   121,945  
        
       

  
מחדש.  (*)    מיון 
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 בדצמבר 31  
    2013  2012  
ש"ח  ביאור   ש"ח  אלפי    אלפי 

        
שוטפות            התחייבויות 
        

  2,146   3,985     מגדלים ומשווקים
  6,172    3,897     קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות
שנצברו   (*)   40,744   46,521   )9(  זכאים אחרים והוצאות 

     54,403   49,062  
        

        התחייבויות לזמן ארוך   
        

עובד   10,554   10,465   )10(  מעביד, נטו- התחייבויות בשל סיום יחסי 
        
        

  1,100   605   )16(  התחייבויות תלויות והתקשרויות   
        

        קרנות ענפי המועצה
        

(רשימה    56,106   52,428     )1ענף הירקות 
(רשימה    )538(  4,208     )2ענף הפירות 

(רשימה    8,440   9,833     )3ענף ההדרים 
(רשימה    )2,608(  )2,495(    )4ענף הפרחים 
  )171(  )436(    )5ענף הזיתים (רשימה 

     63,538   61,229  
    

    

        
        
     129,011   121,945  
מחדש.  (*)    מיון 
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  2012  2013 בדצמבר 31 ביום שהסתיימה לשנה  

  
 ענף

 הירקות
 ענף

 הפירות
 ענף

 ההדרים
 ענף

 הפרחים
 ענף

  סה"כ  סה"כ מטה  הזיתים
 ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי  ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ביאור 
          הכנסות  

   73,394   73,467  -    1,438  -   21,413  21,662   28,954  )11( מהיטלים
 החקלאות משרד השתתפויות

  12,016   10,257  -    1,257  -   9,000  -    -    ואחרים
  18,704   17,790  )210(  426  30  13,309  3,382   853  )12( שונות (הוצאות) הכנסות

  3,275    2,467  )19(  -   126  )86( )20( 2,466  )13( נטוהכנסות (הוצאות) מימון, 
  הכנסות (הוצאות) מימון נטו 

  -    -   -   )18( )45( 127  202  )266(  )1בין ענפים (

   32,007  25,226  43,763  111  3,103  )229(  103,981   107,389  
           
          ועלויות הוצאות  

  22,488   22,573   -    -    -    22,573   -    -     והדברה ריסוסים חומרים,
  18,603   17,354  -    368  -   2,558  5,026  9,402   טבע נזקי ביטוח

  17,831   16,653  -    -   -   3,013  6,581    7,059   והדרכה נסיונות מחקרים,
  3,870   1,176   -    -    -    209   -     967    קליטת עודפים והשמדות

  6,984    6,439   -    -    -    -    -    6,439     )2ים (קרן השתלמות למגדל
   8,114   7,715   -    443   -    588   1,932   4,752    פעילות מקצועית ואחרות

  3,224   2,894   -    1,156   -    109   1,418   211    פרסום ואחרות
  9,204   9,770  -    -   -   9,770  -   -    *)פעולות ענף ההדרים (

  18,145   17,098  8,535   1,226  )2( 2,411  2,543  2,385  )14( הוצאות הנהלה וכלליות
  -    -    )8,764(   175   -    1,139   2,980   4,470     )3( מטה בהוצאות השתתפות
  -    -   -   -   -   -   -   -      מוחזקות מחברות  הפסדים

     35,685  20,480  42,370 )2(  3,368  )229(  101,672  108,463 
                    

  )1,074(  2,309  -    )265( 113  1,393  4,746  )3,678(    השנה) גרעון( עודף
            

  62,303   61,229  -    )171( )2,608( 8,440  )538( 56,106     השנה לתחילתגרעון) ( עודף
            

   61,229   63,538  -    )436( )2,495( 9,833  4,208  52,428     השנה לסוף(גרעון)  עודף

  
  
הדרים*( יצוא  מפעלי   (.  

  
לפי שיעור ריבית של   )1( הבין ענפיות  היתרות  חושבה על  הענפים    .1%פריים + ריבית בין 

  
לנתוני  2011בשנת   ) 2( הינה בהתאם  ההפקדה  המגדלים.  השתלמות עבור  להפקיד לקרן  המועצה  החלה 

תות שדה) (למעט  המקומי, בייצוא  המגדלים בשוק  תעשייה.  - ובתפוחי השיווק של  ההיטל גובה אדמה 
שקלים וחצי 2013בשנת  ו שני  (במקבילטון,  המועצה בסכום זהה  השתתפה    ).זהה - 2012ל, 

  
התקציב   )3( המטה כפי שנכללה בהצעת  הענפים בהוצאות  השתתפות  נעשתה לפי אחוזי  חלוקת ההוצאות 

הבא:  2013לשנת  הירקות בהתאם ליחס  הפירות 51%ענף  ההדרים , 34%, ענף  הזית  ,13%ענף  ענף 
2%.  
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שהסתיימה ביום   לשנה 

 בדצמבר 31
  2013  2012  
ש"ח   ש"ח  אלפי    אלפי 

      תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת   
 )1,074( 2,309   לפי דוח הרווח וההפסד הפסד

להצגת המזומנים ושווה מזומנים  הדרושות    התאמות 
 )1,994( )2,805(  מפעילות שוטפת (נספח א')

שנבעו (ששימשו) ממזומנים נט    שוטפתו   )3,068( )496(  פעילות 
    

      תזרימי מזומנים מפעילות השקעה   
 )974( )811(   רכישת נכסים קבועים, נטו
 5,086  4,753   תמורה ממימוש רכוש קבוע

  (*) 2,361   )5,259(  השקעה בניירות ערך
שניתנו לזמן ארוך  (*) 2,022  948   קיטון בהלוואות 

למזומנים נט    שנבעו (ששימשו)   8,495  )369(  השקעהפעילות ו  
    

לפעילות מימון        תזרימי מזומנים 
למזומנים נטו ש     מימוןשימשו   -   -     פעילות 

  
  

      
 5,427  )865(  במזומנים ושווה מזומנים ירידה

לתחילת ה מזומנים ושווה מזומנים   5,568  10,995   שנהיתרת 
 10,995  10,130   השנהיתרת מזומנים ושווה מזומנים לסוף    

    
שוטפת -  נספח א'  התאמות הדרושות להצגת תזרימי המזומנים ושווה מזומנים מפעילות 

    
ש"ח   ש"ח  אלפי    אלפי 

שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים        הכנסות והוצאות 
 1,824  1,642   והפחתות  פחת

ממימו   )4,124(  )3,325(  ש רכוש קבוערווח 
לפיצויים(קיטון)   308  )89(  גידול בעתודה 
  -    )495(  בהפרשה להתחייבויות תלויות קיטון

ערך מניירות    ) (*)1,659(  )2,099(  רווח 
  )105(  )50(  שיערוך הלוואות

  )4,416(  )3,756(  
      שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות   

שו (עליה)  7,606  )667(  ניםירידה בחייבים 
לקוחות ומפעלים נטו  )1,258( )1,224(  עליה ביתרת מגדלים, משווקים 

שנצברו) ירידה(עליה  שונים והוצאות   (*) )4,877( 5,777   בזכאים 
 291  )2,275(  עליה בקרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות

   1,611  1,762 
  

  

  )2,805( )1,994( 
      

      
      

      
מח  (*)    דש.מיון 
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  כללי  -   1ביאור 
  

 1(להלן: "המועצה") החלה בפעילותה ביום המועצה לייצור צמחים  ולשיווקם   - א 
של "מועצת הפירות", "מועצת הירקות", 2004בינואר  פעילותן  , בעקבות מיזוג 

פרי הדר" (כמפורט בסעיף ב' להלן). תפקידי  הפרחים" ו"המועצה לשיווק  "מועצת 
פעילותה,  המועצה הינם, בין היתר, שתחת  ענפי הצמחים  לפתח ולבסס את 

של צמחים במחירים נאותים  הבטחת מחיר הוגן למגדלים, הבטחת הספקה סדירה 
הייצור והשיווק ילאוכלוס הקשורים בענפים, הסדרת  עידוד וייזום מחקרים  יה, 

של צמחים ועוד. כמו כן, מפעילה המועצה (ענף ההדרים) באמצעות  בארץ ובחו"ל 
הדר ועוסקת בהשכרת חברה בת מ של פרי  תקני איסום, קירור, אחסון וחיטוי 

שלא בתחום פרי ההדר. שונים  ללקוחות    חדרי קירור ומחסנים 
עקב תיקון חוק מועצת הצמחים (ייצור  גביית ההיטלים בענף הפרחים הופסקה   

  ).2007ביולי  25(מיום   2007), התשס"ז 8ושיווק) (תיקון מספר 
ייצור  6879ורסם בקובץ התקנות מס' פ 2011במרס  24 - ב   הצמחים ( מועצת  צו 

הצמחים. זיתי השמן במועצת  הזיתים והכללת ענף  פיזור מועצת   ושיווק) הקובע 
ענף הזיתים. 2011בינואר  1החל מתאריך  הכספיים פעילות    נכללה בדוחות 

  
(תיקונים חקיקה להשגת יעדי במסגרת חוק התוכנית להבראת כלכלת ישראל   - ב 

הכלכלית לשנות הכספים התק (להלן:  2003- ) התשס"ג2004- ו 2003ציב והמדיניות 
"מועצת הירקות", "מועצת הפרחים",  ",מועצת הפירות""החוק"), תוקן חוק 

פרי הדר" (להלן: "המועצות המתאחדות"). המועצה כוללת את  ו"המועצה לשיווק 
לחוק לאחר תיקונו בכל ענף מבי ן ענפי הפירות, כל הצמחים המפורטים בתוספת 

שר החקלאות ופיתוח 2003ביוני  19הירקות, ההדרים וענף הפרחים. ביום  , מינה 
עד אז  שהיו נתונות  הכפר (להלן: "השר") מינהלה זמנית וניתנו לה הסמכויות 

שלה. המ של ילמועצת הפירות ולועד הפועל  ליום מינויה  פעלה עד  נהלה הזמנית 
השר שנת  מינהלה זמנית מאוחדת אשר מינה    .2004במהלך 

  נהלה קבועה למועצה.ינבחרה מ 2007בשנת   
  

לחוק, החל מיום    מלפעול 2004בינואר  1בהתאם  , המועצות המתאחדות חדלו 
המסחר הרשומים על  לרבות כל סימני  עצמאיים ונכסיהן,  ומלהתקיים כתאגידים 

לרבות התחייבויות ההתחייבויות,  לקניין המועצה. כמו כן, כל  תלויות  שמן, ועברו 
עוד נקבע כי נכסי המועצות המתאחדות  שהיו ערב תחולת החוק, עברו למועצה. 
העניין  פרי ההדר או ענף הפרחים לפי  הירקות, ענף הפירות, ענף  ישמשו את ענף 
המועצות המתאחדות ימומנו מתוך קרן מיוחדת  של  ההתחייבויות  וכי חובות 

סים וההתחייבויות בוצעה שתוקם לכל אחד מהענפים, לפי העניין. העברת הנכ
שפורט בחוק. 103בהתאם לסעיף    בפקודת מס הכנסה, בשינויים המחויבים כפי 

  
לכל אחת מהמועצות המתאחדות ביום    שהיו   31לאור האמור, נכסים והתחייבויות 

למועצה בערכם הפנקסני (בהתאמות2003בדצמבר,  יתרת הנדרשות).  , הועברו 
של כל אחת מהמועצות לעיל, בתוספת תוצאות  הנכסים נטו  המתאחדות כאמור 

לקרן הון בגין כל ענף. נזקפו  ענף רלבנטי החל מהמועד האמור  של כל    הפעולות 
  

לכללי חשבונאות מקובלים נדרשת ההנהלה   - ג  בעריכת הדוחות הכספיים בהתאם 
של נכסים  להשתמש באומדנים והערכות המשפיעים על הנתונים המדווחים 

הנת על  להם והתחייבויות,  שניתן  והתחייבויות תלויות  מותנים   ונים בדבר נכסים 
על נתוני הכנסות והוצאות בתקופות הדיווח.  גילוי בדוחות הכספיים וכן 

שונות מאומדנים אלה. להיות    התוצאות בפועל עשויות 
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  עיקרי המדיניות החשבונאית  -   2ביאור 
  

ל1כאמור בביאור  שהועברו  לעיל, נכסים והתחייבויות  מועצה מהמועצות המתאחדות ב' 
המועצות המתאחדות במועד העברתה. ערכם הפנקסני בספרי  לפי    נכללו בספרי המועצה 

  
של הדוחות הכספיים  - א    בסיס הדיווח 

  
המועצה ערכה את דוחותיה הכספיים בעבר על בסיס העלות ההיסטורית   .1

המותאמת למדד המחירים לצרכן. הסכומים המותאמים, כאמור, שנכללו 
שימשו נקודת מוצא לדיווח הכספי  2003בדצמבר  31בדוחות הכספיים ליום 

. תוספות שבוצעו לאחר מועד המעבר נכללו 2004בינואר  1הנומינלי החל מיום 
  בערכים נומינליים.

  
"הפסקת ההתאמה של דוחות בדבר  12בהתאם לתקן חשבונאות מספר   .2

 31פלציה ביום כספיים" הופסקה ההתאמה של הדוחות הכספיים לאינ
  והחל אותו מועד החברה החלה לדווח בסכומים מדווחים. 2003בדצמבר 

  
סכומי הנכסים הלא כספיים אינם מייצגים בהכרח שווי מימוש או שווי כלכלי   .3

  ם של אותם נכסים.יעדכני, אלא רק את הסכומים המדווח
  
  בדוחות הכספיים "עלות" משמעותה עלות בסכום מדווח.  .4
  
ת הנתונים של החברה בערכים נומינליים היסטוריים לצרכי מס ניתנת תמצי  .5

  .18בביאור 
  

הכספיים  - ב    איחוד הדוחות 
  

של חברה מפעלים ליצוא הדרים    הדוחות  הדוחות הכספיים המאוחדים כוללים את 
שליטה בה שלמועצה יש  יתרות ועסקאות הדדיות מהותיות בוטלו  .בנמלים בע"מ 

  דים.בדוחות הכספיים המאוח
    
של המועצה בלבד (לא מאוחדים) בשקלים    הוצגו דוחות כספיים  כמו כן, לא 

שדוחות אלו אינם מוסיפים מידע משמעותי. מאחר    מדווחים 
  
  שווי מזומנים  - ג 

  
גבוהה הכוללות    שנזילותן  שווי מזומנים נחשבים על ידי המועצה השקעות 

פ שתקופתם המקוריבתאגידים בנקאיים  לזמן קצר  עולה על קדונות  ית אינה 
ההשקעה ואשר אינם מוגבלים בשעבוד.   שלושה חודשים ממועד 

  
  הפרשה לחובות מסופקים  - ד 
  

שלדעת    ההפרשה לחובות מסופקים מחושבת בעיקרה באופן ספציפי בגין חובות 
גבייתם מוטלת בספק, בנוסף נכללה הפרשה כללית המחושבת  הנהלת המועצה 

  מים.כשיעור מסוים מסכום  חובות מסוי
  

סחירים  - ה    השקעות בניירות ערך 
  

לתאריך המאזן.    שוויין בבורסה  השקעות בניירות ערך סחירים מוצגות לפי 
מימון בהתאם  הוצאות  שינויים בערכן נזקפים לדוח רווח והפסד כהכנסות או 

חשבון בישראל. 44לקביעת גילוי דעת    של לשכת רואי 
  
סחירות בתאגידים  -  ו   מניות בלתי 

  
 ,ת במניות בלתי סחירות בתאגידים אשר למועצה אין השפעה מהותית בהםהשקעו  

הפרשה לידית ערך, באם קיימת (ראה סעיף ח' להלן). העלות בניכוי  לפי    מוצגת 
  

שיטת השווי המאזני.   לפי    ההשקעה במניות חברות מוחזקות מוצגת 
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  עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)  -   2ביאור 

  
  רכוש קבוע  - ז 

  
שיפורים ושכלולים ה  .1 שנצבר.  על בסיס העלות בניכוי פחת  רכוש הקבוע מוצג 

על  לדוח  אחזקה ותיקונים נזקפות  נזקפים לעלות הנכסים  ואילו הוצאות 
את הצורך ברישום  הפעולות עם התהוותן. המועצה בוחנת בכל תקופת דיווח 

לירידת ערך בהתאם להוראות תקן בחשבונאות מספר   (ראה סעיף 15הפרשה 
  ז' להלן).

  
שנתיים הנחשבים   .2 שיטת הפחת השווה בשיעורים  הפחת מחושב לפי 

כמספיקים להפחתת הנכסים במשך תקופת השימוש המשוערת בהם, 
  כדלקמן:

   % 
  

 2% -  10% מקרקעין ומבנים
 15% -  20% כלי רכב

  6% -  15%  ריהוט וציוד משרדי
  20% -  33%  מחשבים ותוכנות

  (*)  ושכרהתקנות ושיפורים במ
הסדרים בע"מ לייצוא  של מפעלים    5.6% -  20%  מתקני אחסון וקירור 

  
האופציה  (*)   לאורך תקופת השכירות כולל תקופת 

  
נכסים  - ח    ירידת ערך 

  
קבועים  .1 נכסים  ערך    ירידת 
  

נכסים". התקן  15המועצה מיישמת את תקן חשבונאות מספר    ערך  "ירידת 
ערך  קובע את הטיפול החשבונאי וההצגה של ירידת  הנדרשים במקרה 

מלאי, נכסים  הנכסים המופיעים במאזן למעט  על כל  נכסים. התקן חל 
נכסי מיסים  לעובדים,  נכסים הנובעים מהטבות  הקמה,  הנובעים מחוזי 
חברות  שאינן  מוחזקות  (פרט להשקעות בחברות  כספיים  נדחים ונכסים 

מתקיים סימן כלשהו המצבי ערך בנות). בהתאם לתקן, כאשר  ירידת  על  ע 
ערך של הנכס על ידי השוואת  לבחון האם חלה ירידת  על המועצה  נכס,  של 
ו  סכום בר השבה הינ שלו.  בר ההשבה  לסכום  הנכס  של  הפנקסני  ערכו 
על  שלו הנקבע  השימוש  שווי  לבין  הנכס  של  מבין מחיר המכירה נטו  הגבוה 

הצפו אומדן תזרימי המזומנים העתידיים  של  הנוכחי  הערך  יים לנבוע פי 
עולה  של הנכס בספרים  שערכו  חייו. במידה  ומימושו בתום  מהשימוש בנכס 
ערך בגובה ההפרש  מירידת  להכיר בהפסד  שלו, יש  בר ההשבה  על סכום  
ערך  מירידת  הפסד  שלו.  לסכום בר ההשבה  הנכס  של  הפנקסני  ערכו  בין 
סכום בר ששימשו בקביעת  שינויים באומדנים  יבוטל רק אם חלו   שהוכר 

ערך. ההכרה בהפסד מירידת  הנכס במועד  של    ההשבה 
  

ערך השקעות בחברות אחרות  .2   ירידת 
  

בכל תקופת דיווח    של השקעותיה  שווין ההוגן  את  המועצה נוהגת לבחון 
סימני אזהרה העשויים להצביע על  חריגים, או הופעת  אירועים  ובקרות 

. שאינה בעלת אופי זמני ערך    ירידת 

הערכות בחינת השווי ההוגן    את  , בין השאר,  מביאה בחשבון המבוצעת 
של  מצב עסקיה  פועלת המושקעת,  שווי ההשקעות, המצב בענף בו 
מחירי  המושקעת,  של  בניירות הערך  לבורסה  עסקאות מחוץ  המושקעת, 
ן  לדירקטוריו המושקעת  ידי  על  הון במושקעת ומידע נוסף המוגש  גיוסי 

נציגות בדירקטוריון לבעלי מניותיה.שלה (כאשר יש למועצה    ) או 
הצורך,     הבחינה האמורה, כוללת המועצה, במידת  לתוצאות  בהתאם 

לדוח על הפעולות. הנזקפת  שאינה בעלת אופי זמני  ערך  לירידת    הפרשה 
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  עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)  -   2ביאור 
  

  הכרה בהכנסות  - ט 
ות   הכנסות מקנסות  צבירה.  בסיס  על  נכללות  עודות משלוח הכנסות מהיטלים 

הכולל. סכום החיובים  הניתן למימוש מתוך  אומדן החלק  פי    חסרות נכללות על 
פני    על  פרי הדר נזקפות באופן יחסי  של  איסום, קירור וחיטוי  הכנסות משרותי 

  תקופת השירות.
  

  . להלן גביית ההיטלים, ראה סעיף י'    לעניין 
  
החליפין וההצמדה  - י    שערי 
  

ב  .1 שערי החליפין נכסים והתחייבויות  לפי  נכללו   , לו הצמודים  או  חוץ,  מטבע 
. המאזן ליום  תקפים  ידי בנק ישראל והיו  שפורסמו על    היציגים 

  

המדד   .2 לצרכן נכללו לפי  למדד המחירים  הצמודים  נכסים והתחייבויות 
התחייבות צמודים. או  נכס  לגבי כל    המתאים 

  
ארה"ב ו   של  הדולר  של  על שערי החליפין  נתונים  האירו ושל מדד המחירים להלן 

  לצרכן:

 

שער 
החליפין 

של  היציג 
 האירו

שער 
החליפין 
של  היציג 
של  הדולר 
 ארה"ב

חודש  מדד 
 דצמבר

) בנקודות ש"ח ש"ח  * ) 
  ליום:

  31.12.2013  4.782 3.471 133.04 
  31.12.2012 4.92 3.733 130.42 
  31.12.2011  4.9381 3.821 128.56 
        
  %  %  %  

המסתיימת ביום:שיעור    השינוי בשנה 
  31.12.2013   )2.8(  )7(  1.2  
  31.12.2012  4.22  7.7  2.2  
  31.12.2011  )12.93(  )5.98(  2.66  
  

ממוצע  לפי בסיס  המדד    (*)2000  =100.  
  

מגביית היטלים  - יא    הכנסות 
  

גביית    המועצה (לרבות  של  המשך הפעילות השוטפת  לאפשר את  מנת  על 
ל עד  עד ההיטלים)  הצמחים כי  נקבע בחוק מועצת  נבחרת,  קבועה  מועצה  מינוי 

מיום  שנתיים  תום  עד  או  ותקנות  של כללים  לתוקף   2004בינואר  1לכניסתם 
הכללים 2005בדצמבר,  31(דהיינו  שבהם, יעמדו בתוקפם  ), לפי המוקדם 

המועצות המתאחדות. חוקי  שנקבעו בעבר לפי    והתקנות 
  

גביית ההיטלים. , פג תוקפ2006ביולי  18- ב   כללי  של    ן 
(ייצור  2007במרס  14- ב   הצמחים  מועצת  תקנות  שר החקלאות את  התקין 

גביית ההיטלים בהתאם 2007- ושיווק) (היטלים), התשס"ז חידוש  את  , ואישר 
שנקבעו בתקנות.   לשיעורים 

  
  שימוש באומדנים בהכנת דוחות כספיים  - יב 

  
לכללי חשבונאו שימוש הכנת דוחות כספיים בהתאם  ת מקובלים דורשת מההנהלה 

המוצגים  סכומי הנכסים וההתחייבויות  באומדנים והערכות המשפיעים על 
לתאריכי  בדוחות הכספיים, על הגילוי בדבר נכסים מותנים והתחייבויות תלויות 
הדוחות הכספיים ועל סכומי הכנסות והוצאות בתקופות המדווחות. התוצאות 

שונות מ להיות    אומדנים אלה.בפועל עשויות 
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  ושווי מזומניםמזומנים   -   3ביאור 
  בדצמבר 31  
  2013  2012  
ש"ח   ש"ח  אלפי    אלפי 

  1,641   4,017  מזומנים
  1,482  890  מטבע חוץ

בבנקים קצר  לזמן    7,872  5,223  פקדונות 

  10,130  10,995  

  
  

  מגדלים, משווקים, לקוחות ומפעלים, נטו  -   4ביאור 
  בדצמבר 31  
  2013  2012  
ש"ח   ש"ח  אלפי    אלפי 

מגדלים משווקים ולקוחות בחשבונות עו"ש ויתרות 
  17,242  19,821  שוטפות 

  15,597  12,319  )1הלוואות לזמן קצר (
  17,217  19,141  שטרות לגביה
  12,265  12,156  היטלים - הכנסות לקבל

של הלוואות לזמן ארוך שוטפות    1,448  711  חלויות 
  64,148  63,769  

  )11,519(  )9,572(  הפרשה לחובות מסופקים - י בניכו

  54,576  52,250  
  
בשיעור   )1( משתנה  ונושאות ריבית  אינן צמודות    .2%-1%פריים + ההלוואות 

  
  

  חייבים ויתרות חובה  -   5ביאור 
  בדצמבר 31  
  2013  2012  
ש"ח   ש"ח  אלפי    אלפי 

) לקבל    11,428  12,046  )1הוצאות מראש והכנסות 
  621  694  קר חומרי הדברה)מלאי (בעי

  2,122  2,098  )2אחרים (

  14,838  14,171  

הכנסות לקבל מ )1( החקלאות בסך כולל  ( 6.2השתתפות משרד   6.6 -  2012בשנת מיליוני ש"ח 
ש"ח).  מיליוני 

חייבים בגין  )2( הפרחים מקרקעיןמכירת כולל  ש"ח ( 460בסך  בענף  אלפי  434 - 2012אלפי 
  ש"ח).

  
  

  לזמן ארוך וחייביםהלוואות   -   6אור בי
  בדצמבר 31  
  2013  2012 (*)  
ש"ח   ש"ח  אלפי    אלפי 

)   2,892  2,044  )1מגדלים ומשווקים 
  318  214  שטרות לגביה

  270  273  הלוואות לעובדים
  2,531  3,480  

  )174(  )123(  הפרשה לחובות מסופקים - בניכוי 
שוטפות - בניכוי    )1,448(  )711(  חלויות 

  1,697  1,858  
מחדש.  (*)    מיון 

הינו   )1( הריבית  המחירים לצרכן. שיעור  למדד    .4%ההלוואות צמודות 
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סחירות בתאגידים  -   7ביאור    מניות בלתי 
  

  ההרכב:
  בדצמבר 31  
  2013  2011  
ש"ח    ש"ח   אלפי    אלפי 

  קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות בע"מ 
  85  85  )1(  (להלן: "קנ"ט")
למחק   ר ופיתוח קירור ואיסום החברה 

  9   9  )2(  פירות בע"מ (להלן: "המעבדה")

  94   94  
  

השליטה הוא  20.7%"ט הוא בקנ החזקותשיעור ה  )1( של 14.4%ושיעור  ההתאגדות  תקנות  . לפי 
ולפיכך מוצגת  בלבד  של פירוק  הנקוב במקרה  ערכן  להחזר  את הזכות  מקנות המניות  קנ"ט 

של המניו בערכן הנקוב  גידולים ההשקעה  בביטוח  קנ"ט עוסקת  בפועל.  ת שתמורתן שולמה 
ובעלי חיים. טבע  מפני נזקי    חקלאיים 

  

במעבדה שיעור  )2( בה את 1%הוא  הבעלות  הנהלה המקנה למחזיק  במניית  מחזיקה  . המועצה 
למנות שני דירקטורים מתוך  מהם ישמש יו"ר  10הסמכות הבלעדית  אחד  אשר  דירקטורים 

כ זכות וטו למניעת החלטות דירקטוריון החברה.  בה  למחזיק  מעניקה מניית ההנהלה  כן,  מו 
מעבדה ומחקר  שרותי  בתחום מתן  עוסקת  . המעבדה  בדירקטוריון או  באסיפה הכללית ו/

השונים. הפירות    לענפי 
  
  

  רכוש קבוע  -   8ביאור 

 

מבני 
משרדים 
בבעלות 
וחכירה 

ושיפורים 
 במושכר (*)

כלי רכב 
 ומלגזות

ריהוט 
וציוד 
 משרדי

מתקני 
אחסון 

וקירור של 
מפעלים 
ליצוא 
הדרים 
 בע"מ

מחשבים 
 סה"כ ותוכנות

ש"ח   ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי   אלפי 
       עלות  

 111,059  11,167  11,472  17,757  4,966  65,697  2013בינואר  1ליום 
החשבון השנת   811  58  118  54  467  114  תוספות 
 )15,480( )5,844( -   )2,944( )2,025( )4,667( גריעות בשנת החשבון

ליום   96,390  5,381  11,590  14,867  3,408  61,144  2013בדצמבר  31יתרה 
       

שנצבר          פחת 
 91,342  10,813  11,301  17,034  3,432  48,762  2013בינואר  1ליום 
 1,642  113  66  113  353  997   ת בשנת החשבוןתוספו

 )14,052( )5,843( -   )2,914( )1,830( )3,465( גריעות בשנת החשבון
 78,932  5,083  11,367  14,233  1,955  46,294  2013בדצמבר  31ליום 

  
      

        
  עלות מופחתת   

 17,458  298  223  634  1,453  14,850   2013בדצמבר  31ליום 
נכס בשנת   (*)  נמכר  אביב. 119החשמונאים  ברחובהחשבון    בתל 
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  זכאים אחרים והוצאות שנצברו  -   9ביאור 
  בדצמבר 31 

 2013 2012  
 חש" אלפי חש" אלפי 
   

שירותי  15,151  15,326  םספקי 
   (*) 11,025   15,914   הוצאות לשלם 

  7,784   8,445   קרן השתלמות למגדלים
שכר והוצאות נלוות לשלם  1,944  2,631   מוסדות בגין 

 2,026  2,484   משרד החקלאות
 2,814  1,721   אחרים 

   46,521  40,744 
מחדש.  (*)    מיון 

  
יחסי עובד  -  10יאור ב סיום    מעביד, נטו- התחייבות בשל 
  

  ההרכב:  - א 
  בדצמבר 31 

 2013 2012 
 חש" אלפי חש" אלפי 

   

עובד  12,103  12,081 מעביד- התחייבות בשל סיום יחסי 
שהופקדה - בניכוי   1,549  1,616  יעודה 

  10,465  10,554 
  

הסכומים   - ב  פנסיה וגמל,  לקופות  סכומים  שוטף  המועצה מפקידה באופן 
המועצה  של  או בחזקתה  אינם בשליטתה  פנסיה וגמל כאמור  המופקדים בקופת 

לה לא ניתן  את התחייבות במאזן.  ים ביטוולפיכך  מייצגת  העתודה במאזן 
בדבר  להלן  (ראה  המקובל  העסקה והנוהג  לפי הסכמי  פרישה  המועצה לפיצויי 

שנחתמו בשנים  העסקה  מכוסה בסכומים 2006- ו 2004הסכמי  ) אשר אינה 
  המופקדים בקופות הגמל והפנסיה כאמור לעיל.

שנצבר   רווחים  בקופת הפיצויים כוללת  למשיכה רק לאחר היעודה  וניתנת  ו 
עבודה. הסכמי  פיטורין או  פי חוק פיצויי  ההתחייבויות על    שמולאו 

  
להסתדרות 2004בינואר  14ביום    מיוחד בין המועצה  , נחתם הסכם קיבוצי 

ליום  עד  הסכם זה היה בתוקף  העובדים.  וועד  החדשה  הכללית   31העובדים 
לרבות 2005בדצמבר  פרישה מיוחדים ( תנאי  מוגדלים)  וכלל  פרישה  פיצויי 

מרצון או בפיטורים. בנוסף,  לפרוש מעבודתם  לעובדים אשר יהיו מעוניינים 
לבחור  קריטריונים מסוימים  על  עונים  ניתנה בהסכם האפשרות לעובדים אשר 

מרס  מוקדמת. בחודש  פנסיה  של  תוספת להסכם המאריכה  2007במסלול  נחתמה 
תנא לרבות  של ההסכם המיוחד,  ליום את תוקפו  עד  הקבועים בו  הפרישה   1י 

  . 2010ביולי 
לא יכללו    שנכללו בהסכם זה  מוגדלים  פרישה  הנהלת המועצה, פיצויי  להערכת 

העתודה במאזן משקפת התחייבות זו בהתאם. שייחתם.    בהסכם החדש 
  

  
מהיטלים  -  11ביאור    הכנסות 

שהסתיימה ביום     לשנה 
 בדצמבר 31 
 2013 2012 
 חש" אלפי חש" אלפי 
   

 45,135 46,998 צריכה בשוק המקומי
 18,713 16,479  יצוא

 9,546 9,990  עיבוד תעשייתי
  73,467 73,394 
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  הכנסות שונות  -  12ביאור 

שהסתיימה ביום     לשנה 
 בדצמבר 31 
 2013 2012 
 חש" אלפי חש" אלפי 
   

(*)  11,705 9,448 משירותים 
שנים ק   -    1,943  ודמותהכנסות (הוצאות) בגין 

 5,316 3,325  רווח הון
 1,683 3,074  אחרות, נטו

  17,790 18,704 
  

ש"ח  9,321מתוכם   (*) המאוחדת אלפי  החברה  פעילות  הדרים בנמלים  - בגין  ליצוא  מפעלים 
הכנסות  2,070 - ו א')1ביאור גם (ראה ח) אלפי ש" 9,747 - 2012(בע"מ  אלפי ש"ח 

(תמלוגים בנ זכויות  שמירת  הוצאות בגין    .ש"ח) אלפי 1,958 - 2012יכוי 
  

נטו  -  13ביאור   , (הוצאות) מימון   הכנסות 
שהסתיימה ביום     לשנה 
 בדצמבר 31 
 2013 2012 
 חש" אלפי חש" אלפי 

ערך סחירים   1,659   2,099   ניירות 
 1,302  223   ממשווקים וממגדלים, נטו

 280  161   הצמדה אשראי לזמן קצר מבנקים והפרשי
  -    )22(  למוסדותריבית 
 34  6   אחרים

   2,467  3,275 
  
  

וכלליות  -  14ביאור    הוצאות הנהלה 
שהסתיימה ביום     לשנה 
 בדצמבר 31 
 2013 2012 
 חש" אלפי חש" אלפי 

 10,878 11,095  משכורות והוצאות נלוות 
 1,137 1,466  אחזקת רכב

לעובדיםאש"ל ונסיעות, כיבודים ו  203 188  מתנות 
מחשוב  1,079 1,037  שירותי 

  387  -    שכר מקצועי ויעוץ
 1,163 752  משפטיות 

מכירות  852 1,098  פרסום וקידום 
 93 107  ביטוח

 799 884  אחזקת משרד, מיסים ומשרדיות
  242  )673(  חובות מסופקים 
 1,164 947  פחת והפחתות

 148 197  אחרות
  17,098  18,145  
  
  

ההכנסה  -  15ביאור    מיסים על 
  

שומות   - א  עד וכולל לשנת מס למועצה  שנחתם. 2011סופיות  החל  , בהתאם להסכם 
לכל  2012שנת המס מ מס הכנסה כחברה  לצרכי  ואילך תנהג המועצה בדיווחיה 

ועניין. הון ,העומד על  דבר  הפסד  לעניין  מבטל הסכם קודם  שנחתם אינו  ההסכם 
ש"ח. 47   מיליון 
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שנת  למועצה  - ב  וכולל  עד  ניכויים סופיות    .2008שומות 
  

  התחייבויות תלויות   -  16ביאור 
  

תביעה  2011בשנת  .1 שלהוגשה  פיצוי בגין נזקי אלפי ש"ח  289- כ בסך  לתשלום 
שערכה המועצה.  הביטוח  חוזה  עפ"י  מיום טבע  פי פסק דין  על  נדחתה  התביעה 

  .2014במרס  25
  

יולי  .2 טענה עילתם ת. וכייצוגי ותתובענ 2לאישור ת ו בקשוהוגש 2011בחודש  היא 
כדין  שלא  גביית היטל  , תשלומי בדבר  שלא כדין קיזזה,  המועצה  לפיה  וטענה 

מתגמולי ביטוח.    היטלים 
ונקבע כי  לתובענה ייצוגית  הבקשה  נדחתה  פסק דין לפיו  ניתן  התביעות  באחת 

לב ערעור  הוגש  הדין  פסק  על  ןגביית ההיטלים נעשית בסמכות.  המשפט העליו  ית  
מיום  פסק דין  פי  על  נדחה  גם הוא  כך 2014במאי  15אשר  מתקיימים . בעקבות 

לתובענה  הצדדים לתביעה השניה בדבר הסתלקות בהסכמה מהבקשה  מגעים בין 
  ייצוגית.

  
מרס  .3 תביעה  2012בחודש  שלהוגשה  . הטענה המרכזית ש"חאלפי  206- כ בסך 

התרשלה באי לשנת  -  בתביעה הינה כי המועצה  עבור התובע   2010עריכת ביטוח 
מיום  וללא ידיעתו. בפשרה  דין  לפיו 2014בינואר  5התביעה הסתיימה בפסק   ,

של  סך  המועצה  הנ"ל בוצעה . לתובע ש"ח אלפי 12.5שילמה  התשלום  בגין 
.   הפרשה בשנת החשבון

  

אפריל  .4 המועצה  2012במהלך חודש  כנגד  שונות בסכום  שמונההוגשו  תביעות 
הנ"ל הינה כי המועצה ש"חאלפי  1,975 - של כ כולל בתביעות  . הטענה המרכזית 

לשנת  הביטוח  את  שהתנתה  בכך  שלא כדין  בתשלום חובות והיטלים  2009פעלה 
של ליידע אותםלמועצה ולא ביטחה מגדלים  מבלי  שילמו, וזאת  להערכת . א 

בתביעה בכ מוערך הסיכון  המועצה ויועציה המשפטיים  ם מסכו 30%- הנהלת 
הפרשה בספרים  נכללה  ולפיכך  ש"ח 590 בסךהתביעה,  בגין התביעות  אלפי 

 הנ"ל.
  

חויבה  2013 ספטמברבחודש  .5 כ ושילמהניתן פסק דין לפיו המועצה  של   212 - סך 
ל ש"ח  שירואלפי  שסיפקה  ומי  עבור המועצה  מזיקים  על  פיקוח  כי תי  טוענת 

עיחסי עובד מעביד.  עמההתקיימו  פסד דין זה.המועצה הגישה ערעור    ל 
  

כ .6 סך  על  השתילים  505 - תביעה  מוכר  שתילים נגד  רוכש  שהגיש  ש"ח  אלפי 
בטענה כי נמכרו לו שתילים  שיצרה אותם,  והחברה לחקלאות בגליל העליון 
ו  וז העליון,  שלישי לחברה לחקלאות בגליל  לצד  הודעה  פגומים. הנתבע הגיש 

מדינת ישראל לצד רביעי נגד  הצמחים. לפי  האחרונה הגידה הודעה  ומועצת 
זו.  תפקיד בפרשה  או  גורמי המקצוע במועצה, לא היה למועצה כל חלק  טענת 
ניתן להעריך את  לצורך כתב ההגנה ובשלב זה לא  מקיימים בדיקות  עורכי הדין 

. תביעה זו נכללה הפרשה בספרים בגין  לא  למועצה. לפיכך  הכספי   הסיכון 
  

שנגרם  המועצה נמצאת בהליך בוררות בגין תביעה .7 בספרד על נזק  של מגדלים 
להעריך את הסיכויים  9,140בסך מזן אור  לא ניתן  אלפי יורו. בשלב זה 

הפרשה בספרים. נכללה  לא  הכרוכים בתיק ולפיכך    והסיכונים 
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המאזן  -  17ביאור     אירועים לאחר תאריך 
  

הפירות והירקות בתמורה  2014יוני חודש ב  -  ענף  של  נמכרו משרדים ומחסנים 
 ש"ח. 1,370,000 של לסך

 
  

  
  

לצרכי מס  -  18ביאור  נתונים בערכים נומינליים היסטוריים    תמצית 
  

לצרכי מס בלבד.  - א  נומינליים    המועצה כוללת נתונים 
  

של המטבע   - ב  בכח הקניה  ללא התחשבות  של העלות ההיסטורית  המוסכמה 
  הישראלי.

  
המועצה  - ג    מאזן 
  

 בדצמבר 31 
 2013 2012 
 חש" אלפי חש" אלפי 
    

שוטף     96,525 106,335 רכוש 
    

ארוך        השקעות והלוואות לזמן 
 3,741 3,392  הלוואות וחייבים לזמן ארוך

 3,486 3,073  מניות בלתי סחירות בתאגידים
  6,465 7,227 
    

נטו     15,082 14,136  רכוש קבוע, 
  

  

  126,936 118,834 
    
    התחייבויות   

שוטפות  48,140 53,668  התחייבויות 
 10,595 10,535  מעביד, נטו- התחייבויות בשל סיום יחסי עובד

  64,203  58,735  
      

  1,100   605   התחייבויות תלויות והתקשרויות
      

 58,999 62,128  קרנות ענפי המועצה
  

  
      
  126,936 118,834 
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לצרכי מס  -  18ביאור  נתונים בערכים נומינליים היסטוריים    תמצית 
  

  דוח על הפעולות והשינויים בקרנות ענפי המועצה  - ד 
  

  2012  2013בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום  

 
ענף 
 הירקות

ענף 
 הפירות

ענף 
 ההדרים

ענף 
 הפרחים

ענף 
  סה"כ  סה"כ מטה  הזיתים

ש אלפי ש"ח אלפי ש"ח  ש"ח "חאלפי  ש"ח אלפי ש"ח  אלפי ש"ח אלפי   אלפי ש"ח אלפי 
         הכנסות  

 73,394  73,467  -   1,438  -   21,413  21,662  28,954  מהיטלים
השתתפויות משרד החקלאות 

 12,016  10,257  -   1257  -   9,000  -   -   ואחרים
שונות (הוצאות)    9,306  9,217  )210( 426  30  3,951  4,167  853  הכנסות 

נטו (הוצאות) מימון,   3,404  2,533  )19( 1  126  )21( )20( 2,466  הכנסות 
  -    -    -    )18(  )45(   127   202   )266( )1( בין ענפים 

  32,007  26,011  34,470  111  3,104 )229(  95,474  98,120 
ועלויות            הוצאות 

והדברה חומרים,    22,428   22,512   -    -    -    22,512   -    -    ריסוסים 
נזקי טבע  18,603  17,354  -    368  -   2,558  5,026  9,402  ביטוח 

 17,831  16,653  -   -   -   3,013  6,581  7,059  והדרכה נסיונות ,מחקרים
והשמדות     3,870   1,176   -    -    -    209   -    967   קליטת עודפים 
)   6,984   6,439   -    -    -    -    -    6,439   )2קרן השתלמות למגדלים 
ואחרות מקצועית    8,114   7,715   -    443   -    588   1,932   4,752   פעילות 

ואחרות   3,224   2,894   -    1,156   -    109   1,418   211   פרסום 
  18,100   17,188  8,535   1,227  )2( 2,527  2,531  2,370  הוצאות הנהלה וכלליות
מטה בהוצאות    -    -    )8,764(  175   -    1,139   2,980   4,470   )3( השתתפות 

מחברות (רווחים)  הפסדים 
  )466(  414   -    -    -    414   -    -    מוחזקות

   35,670  20,468  33,069 )2(  3,369 )229(  92,345  98,688 
          

 )568( 3,129  -   )265( 113  1,401  5,543  )3,663(  עודף (גרעון) השנה
          

לתחילת השנה  ( גרעון )  59,567  58,999  -   )172( )2,603( 7,312  )1,440( 55,902   עודף 
          

לסוף השנה  ( גרעון )  58,999  62,128  -   )437( )2,490( 8,713  4,103  52,239   עודף 

  
  
ענפיות  )1( הבין  היתרות  חושבה על  הענפים  של  ריבית בין  פריים + לפי שיעור ריבית 

1%.  
  
ההפקדה  2011בשנת   ) 2( המגדלים.  השתלמות עבור  המועצה להפקיד לקרן  החלה 

תות  (למעט  המקומי, בייצוא  המגדלים בשוק  השיווק של  לנתוני  הינה בהתאם 
ובתפוחי תעשייה. - שדה)  לטון,  שניים וחצי שקליםההיטל  גובה 2013בשנת אדמה 

המוו השתתפה  (במקביל,    ).זהה - 2012עצה בסכום זהה 
  
המטה כפי   )3( הענפים בהוצאות  השתתפות  אחוזי  לפי  נעשתה  ההוצאות  חלוקת 

התקציב לשנת  הבא:  2013שנכללה בהצעת  ליחס  הירקות בהתאם  , ענף 51%ענף 
ההדרים 34%הפירות  ענף  הזית  ,13%,    .2%ענף 
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  ענף הירקות - לדוחות הכספיים  1רשימה 

  
  

 בדצמבר 31 
  2013  2012  
ש"ח   ש"ח  אלפי    אלפי 

      שוטף רכוש   
  4,621   1,136   מזומנים ושווה מזומנים 

  22,860   30,218   ניירות ערך סחירים
לקוחות ומפעלים נטו   35,642   38,738    מגדלים, משווקים, 

  841   774   חייבים ויתרות חובה

   70,866   63,964  
      
לזמן ארוךהשקעות            והלוואות 

 1,539  1,552   לזמן ארוך וחייביםהלוואות 
סחירות בתאגידים   28   28   מניות בלתי 

   1,580   1,567  
      
      רכוש קבוע    
  25,288   25,192   עלות 
שנצבר - בניכוי     17,655   17,964   פחת 

   7,228   7,633  
  

    

      
   79,674   73,164  
      
      
שוטפותהתחייב           ויות 

   754   1,731   מגדלים ומשווקים
שירותים   1,899   3,180   ספקים ונותני 

  262   1,314   קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות
  8,874   9,351   הוצאות לשלם

  174   5,490   חו"ז ענפים אחרים במועצה
  1,843   3,265   אחרים ויתרות זכותזכאים 

   24,331    13,806  
      
ארוך        התחייבויות לזמן 

      
עובד   2,975   2,915   מעביד, נטו- התחייבויות בשל סיום יחסי 

      
  277   -    התחייבויות תלויות והתקשרויות

      
  56,106   52,428   קרן ענף הירקות

  
    

      
   79,674   73,164  
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  ענף הפירות - לדוחות הכספיים  2רשימה 

  
  
  

 בדצמבר 31 
  2013  2012  
ש"ח   ש"ח  אלפי    אלפי 

      שוטף רכוש   
  3,809   2,052   מזומנים ושווה מזומנים 

  8,486   6,068   מגדלים ומשווקים, נטו 
  4,281   7,556   חייבים ויתרות חובה

  1,549   7,689   חו"ז ענפים אחרים במועצה

   23,365   18,125  
      

לזמן ארוך          השקעות והלוואות 
לזמן ארוךהלוואות וחי   46   41   יבים 

סחירות בתאגידים   38   37   מניות בלתי 

   78   84  
      

      רכוש קבוע   
  20,326   7,183   עלות

שנצבר - בניכוי    14,062   2,139   פחת 

   5,044   6,264  
  

    

      
   28,487   24,473  
      
      

שוטפות          התחייבויות 
  1,090   1,720   מגדלים ומשווקים

שירותים ספקים   7,439   7,052   ונותני 
  5,910   2,296   קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות

  4,835   7,506   הוצאות לשלם
  1,235   1,421   זכאים אחרים ויתרות זכות

   19,995   20,509  
      
      

סיום יחסי עובד   3,679   3,679   מעביד, נטו- התחייבויות בשל 
      

  823   605   יות והתקשרויותהתחייבויות תלו
      
      

הפירותעודף        )538(  4,208   (גרעון) קרן ענף 
  

    

      
   28,487   24,473  
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  ענף ההדרים - לדוחות הכספיים  3רשימה 

  
  
  

 בדצמבר 31 
  2013  2012  
ש"ח   ש"ח  אלפי    אלפי 

      שוטף רכוש   
  2,565   6,942   מזומנים ושווה מזומנים 

  3,166   3,454   ווקים, נטומגדלים ומש
לקבל מהיטלים   4,507   5,892   הכנסות 

  1,177   231   חו"ז ענפים אחרים במועצה
  4,566   3,829   הוצאות מראש

  2,994   1,532   חייבים ויתרות חובה

   21,880   18,975  
      

לזמן ארוך          השקעות והלוואות 
לזמן ארוךהלוואות וחי   2,134   56   יבים 

סחירות בתאגידים   28   28   מניות בלתי 

   84   2,162  
      

      רכוש קבוע   
  96,593   63,421   עלות

שנצבר - בניכוי    90,912   58,377   פחת 

   5,044   5,681  
  

    

      
   27,008   26,818  
      
      

שוטפות          התחייבויות 
  279   476   מגדלים ומשווקים, נטו
שירותים   5,407   4,678   ספקים ונותני 

  5,963   6,830   הוצאות לשלם
  2,900   1,391   זכאים אחרים ויתרות זכות

   13,375   14,549  
      
      

סיום יחסי עובד   3,829   3,800   מעביד, נטו- התחייבויות בשל 
      
      

  8,440   9,833   קרן ענף ההדרים   
  

    

      
   27,008   26,818  
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  ענף הפרחים - לדוחות הכספיים  4רשימה 

  
  
  

 בדצמבר 31 
  2013  2012  
ש"ח   ש"ח  אלפי    אלפי 

      שוטף רכוש   
  -    -    מזומנים ושווה מזומנים 

  434   460   חייבים בגין מקרקעין

   460   434  
      
      
      
   460   434  
      
      

שוטפות          התחייבויות 
  1,734   1,644   ם אחרים במועצהחו"ז ענפי

  1,308   1,311   זכאים אחרים ויתרות זכות

   2,955   3,042  
      
      

הפרחים   )2,608(  )2,495(  גרעון בקרן ענף 
  

    

      
   460   434  
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  ענף הזיתים - לדוחות הכספיים  5רשימה 
  
  
  

 בדצמבר 31 
  2013  2012  
ש"ח   ש"ח  אלפי    אלפי 

      שוטף רכוש   
  -    -    ומנים ושווה מזומנים מז

  445   424   מגדלים ומשווקים, נטו
  1,057   688   חייבים ויתרות חובה

   1,112   1,502  
      
      

שניתנו לזמן ארוך   23   48   הלוואות 
      
      
      

      רכוש קבוע   
  558   594   עלות

שנצבר - בניכוי    419   451   פחת 

   143   139  
  

    

      
   1,303   1,664  
      
      

שוטפות          התחייבויות 
  817   786   חו"ז ענפים אחרים במועצה

  23   58   מגדלים ומשווקים, נטו
  -    287   קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות

  924   537   זכאים אחרים ויתרות זכות

   1,668   1,764  
      

סיום יחסי עובד   71   71   מעביד, נטו- התחייבויות בשל 
      
      

  )171(  )436(  גרעון בקרן ענף הזיתים
  

    

      
   1,303   1,664  

  
  


