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  דוח רואה החשבון המבקר

  מ"אגודה חקלאית שיתופית בע" בני בקר" לחברי

  
  

) האגודה - להלן  (מ"אגודה חקלאית שיתופית בע"  בקרבני"ביקרנו את המאזנים המצורפים של 

 בהון העצמי  בגרעוןהדוחות על השינויים, ואת דוחות רווח והפסד 2011-ו 2012 בדצמבר 31לימים 

 בדצמבר 31והדוחות על תזרימי המזומנים לכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום 

אחריותנו היא לחוות דיעה על . האגודהשל דוחות כספיים אלה הינם באחריות ההנהלה . 2012

  .דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו

  

לרבות תקנים שנקבעו בתקנות ,  בישראלערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים

פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן -על. 1973- ג"התשל, )דרך פעולתו של רואה חשבון(רואי חשבון 

עה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה את הביקורת ולבצ

ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות . מוטעית מהותית

ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים . הכספיים

אנו . הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה וכן האגודהשנעשו על ידי ההנהלה של 

  . בסיס נאות לחוות דעתנומספקתסבורים שביקורתנו 

  

 האת מצב, מכל הבחינות המהותיות, ל משקפים באופן נאות"הדוחות הכספיים הנ, לדעתנו

  בגרעוןהשינויים, פעולותיה ואת תוצאות 2011-ו 2012 בדצמבר 31 לימים האגודההכספי של 

לכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום  של האגודה העצמי ותזרימי המזומנים הבהונ

והוראות תקנות ) Israeli GAAP(בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים בישראל  2012 בדצמבר 31

  .1976- ו"התשל, )ספרים והודעות, פנקסים, דוח כספי(תופיות יהאגודות הש

  

  
  

  

  

  'ליאון סמית

   חשבון רואת

  

  2000 פיקוח ברית

  מ"אגודה שיתופית בע

   ,חיפה
  9-162:תיק
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  מ"אגודה חקלאית שיתופית בע" בני בקר"                                                                                                                            מאזנים
      

  הבאורים  המצורפים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם
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  בדצמבר31      בדצמבר31   
   2012 2011     2012 2011 
  ח"שאלפי  באור     ח"שאלפי  באור  

    התחייבויות שוטפות     רכוש שוטף
 33 5  מ"ח בע" העמק אגשמפעלי  19 14  מזומנים בבנק

 51 12  ספקים בחשבונות פתוחים  395 358 3 ארגון קניות 
 84 17    17 36  חייבים ויתרות חובה

  408 431      
         

         
        התחייבויות לזמן ארוך     

 341 368 5  לזמן ארוך שנתקבלופקדונות     

  39  39  8  השתתפות החברים בהון האגודה      

       407 380 
                

 )30( )10(  גרעון בהון האגודה  3 6 4 נטו, בוערכוש ק
         

  414 434    414 434 
  

        
  
  

  
       

  משה בן שחר
  חבר הנהלה

  יוסי ביגון  
  חבר הנהלה

  תאריך אישור הדוחות הכספיים  



  מ"אגודה חקלאית שיתופית בע"בני בקר  "                                                               דרווח והפסדוחות 
      

  הבאורים  המצורפים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם
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   בדצמבר31לשנה שנסתיימה  ביום   
    2012  2011  2010  
  ח"שאלפי   באור  

          הכנסות

  86  124  130    תתפות ממגדלים חבריםדמי הש

  31  33  34    דמי השתתפות מאחרים

    164  157  117  

          הוצאות הנהלה וכלליות

  66  66  66    עבודת חברים

  30  30  30     מפעלי העמק-השתתפות בהוצאות 

  5  5  5    דמי שכירות משרד

  7  7  7    שירותי מחשב

  5  11  11    ומשפטיותביקורת חשבונות 

  10  32  22    רותמשרדיות ואח

  ---   1  2    הוצאות פחת

    143  152  123  
          

          

  )6(  5  21     לפני מימון)הפסד(רווח 

  )9(  2  )1(    נטו, מימון) הוצאות(הכנסות 

  )15(  7  20  על ההכנסה לפני מסים לשנה )הפסד(רווח 

  ---   ---   ---   6  הכנסההמסים על 

  )15(  7  20    לשנה) הפסד(רווח 
  



  מ"אגודה חקלאית שיתופית בע"  בני בקר  "                    על השינויים בגרעון בהון העצמידוחות 
    

  הבאורים  המצורפים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם
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  קרן הון

רווח 
  )הפסד(

  שנצבר

  
  

  כ"סה
  ח "שאלפי   

        

  )22(  )25(  3  2010 בינואר 1יתרה ליום 

  )15(  )15(  ---   שנההפסד ל

  )37(  )40(  3  2010 בדצמבר 31יתרה ליום 

  7  7  ---   שנהרווח ל

  )30(  )33(  3  2011 בדצמבר 31יתרה ליום 

  20  20  ---   שנהרווח ל

  )10(  )13(  3  2012 בדצמבר 31יתרה ליום 



מ               "אגודה חקלאית שיתופית בע" בני בקר"       וחות על תזרימי המזומניםד
  

  
  הבאורים  המצורפים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם
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   בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום   
  2012  2011  2010  
  ח"שאלפי   

 
    תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת

 )15( 7 20  לפי דוח רווח והפסד )הפסד(רווח 
התאמות הדרושות כדי להציג את תזרימי המזומנים מפעילות 

 )ראה נספח(שוטפת 
  

)77( 
  

98 
  
7 

 )8( 105 )57(  שוטפת )ששימשו לפעילות (מפעילותמזומנים נטו שנבעו 

    
    תזרימי מזומנים מפעילות השקעה

 )4( ---  )4( רכישת נכסים קבועים
 21 )112( 36 נטו, בארגון קניותפקדונות  )הפקדת(גביית 

 17 )112( 32 השקעה) ששימשו לפעילות(מזומנים נטו שנבעו מפעילות 

    
    לות מימוןתזרימי מזומנים מפעי

 )1( ---   ---   שעזבופדיון הון לחברים
 --- 30 30 קבלת פקדונות לזמן ארוך
  )1(  )13(  )10(  פרעון פקדונות לזמן ארוך

      )2(  17  20 מימון ) ששימשו לפעילות(מזומנים נטו שנבעו מפעילות 
    

 7 10 )5( במזומנים ושווי מזומנים )ירידה (עליה
 2 9 19 ושווי מזומנים לתחילת השנהיתרת מזומנים 

 9 19 14 יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה
  

   התאמות הדרושות כדי להציג את תזרימי המזומנים מפעילות שוטפת-נספח 
  

    :הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים
 ---  1 2 פחת 

 15 7 7 רוך לזמן א שנתקבלו על פקדונותו שנצבר והצמדהריבית

 9 8 15 

    
    :שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות

 3 8 )19(  בחייבים  ויתרות חובה)עליה(ירידה 
 )6( 33 )28( מ"ח בע"יתרת מפעלי העמק אגש ב)ירידה(עליה 
 )5( 49 )39(  בספקים בחשבונות פתוחים)רידהי(עליה 

 )86( 90 )8( 
    

    

 )77( 98 7 



מ               "אגודה חקלאית שיתופית בע" בני בקר"    2012 בדצמבר 31יים ליום באורים לדוחות הכספ
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   כללי- 1באור  
  

 1998 בדצמבר 1בתאריך  בישראל מ נתאגדה"אגודה חקלאית שיתופית בע" בני בקר"  .א
  .57-003504-8: ומספרה הרשום הוא

  
או תאגידים בעלי זיקה לאגודות שיתופיות /כחברים באגודה יתקבלו אגודות שיתופיות ו  .ב

, אזור בית שאן, תאזור גרנו, וכן ארגונים אזוריים מעמק יזרעאל, העוסקים בגידול בקר
 35כאמור בסעיף , אזור עמק הירדן ואזור הגליל העליון אשר חבריהם הינם תאגידים

  .לתקנון
  

האגודה עוסקת על פי מטרותיה בקידום ענף גידול הבקר הכולל אירגון חבריה וסיוע   .ג
  . שיווק ומכירת בקר לשחיטה, ברכישה

  .בקר של חברי האגודה ואחריםהאגודה מארגנת ומטפלת בביצוע מכרזים למכירת     
  

סכום זה . ח" ש1,000החברים אחראים כל אחד בעד חובות האגודה על פי  תקנונה בסכום   .ד
  .כולל את השתתפות החברים בהון

  
  גדרותה    .ה

  
  .מ"אגודה חקלאית שיתופית בע" בני בקר"  -       האגודה    

  
  .י חשבון בישראל של לשכת רואכהגדרתם בתקני ביקורת  -   צדדים קשורים  

  
  .כפי שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מדד המחירים לצרכן  -          מדד 

  
   שימוש באומדנים ובהערכות       . ו  

 להשתמש באומדנים או בהערכות האגודהכללי חשבונאות מקובלים מחייבים את הנהלת 
נה ניתנת לקביעה לגבי עסקאות או עניינים אשר השפעתם הסופית על הדוחות הכספיים אי

אף שאומדנים או הערכות נעשים לפי מיטב שיקול . מדויקת בעת הכנת הדוחות הכספיים
השפעתם הסופית של העסקאות או העניינים האמורים עשויה להיות שונה , הדעת

  .מהאומדנים או מההערכות שנעשו לגביהם
  
  
  עיקרי מדיניות חשבונאית - 2באור  

  
עיקרי המדיניות ). Israeli GAAP( כללי חשבונאות מקובלים בישראל הדוחות הכספיים נערכו לפי  

   : הינם כדלקמןאשר יושמו בעריכת הדוחות הכספיים, החשבונאית
  

  מטבע פעילות ובסיס המדידה של הדוחות הכספיים       .א       
  
מכיוון שהוא , שהינו מטבע הפעילות של האגודה, ח"הדוחות הכספיים מוצגים בש    )1(

  . את הסביבה הכלכלית בה פועלת האגודהמייצג
  
, סכומי הנכסים הלא כספיים .הדוחות הכספיים נערכו על בסיס העלות ההיסטורית    ) 2(

  .אינם מיצגים שווי מימוש או שווי כלכלי עדכני, אשר מוצגים על בסיס העלות
  
ת האגודה ערכה בעבר את דוחותיה הכספיים על בסיס העלות ההיסטורית המותאמ    )3(

הפסקת ההתאמה של " בדבר 12בהתאם לתקן חשבונאות מספר . לשינויים במדד
 31הופסקה ההתאמה של הדוחות הכספיים לאינפלציה ביום " דוחות כספיים

להלן (תוספות שבוצעו לאחר מועד המעבר נכללו בערכים נומינליים , 2003בדצמבר 
  ). סכומים מדווחים-
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  )המשך (עיקרי מדיניות חשבונאית - 2באור 

    
   רכוש קבוע   . ב

  . העלותלפי ים מוצגהנכסים הקבועים    )1(
  
שיפורים ושכלולים נזקפים לעלות הנכסים ואילו הוצאות החזקה ותיקונים נזקפות     )2(

  .לדוח רווח והפסד עם התהוותן
  

ים של הנכס בשיעורים שנתיים שווים לאורך תקופת החיים השימושי הפחת מחושב    )3(
  :והינו כדלקמן

  %  
  15%    ציוד משרדי ואחר

  
  

  השתתפות החברים בהון האגודה    .ג
ההשתתפות . בהתאם לתקנון האגודה השתתפות החברים בהן האגודה עומדת להחזר

  .תוחזר לחברים ללא ריבית והצמדה
  
  

  מסים נדחים    .ד     
 כי , לתבוע והאגודה נוהגת בדוחות הכספיים לא נכללה השפעת המסים על ההכנסה מאחר

  ).           6 באור ורא(ל עליה ויח לפקודת מס הכנסה 62סעיף 
  
  

  ירידת ערך נכסים     .ה
ההשבה של נכסיה כל אימת שקיימים - בכל תאריך מאזן את סכום ברבוחנת אגודהה

 מקום בו עולה ערכו של נכס. המצביעים על אפשרות של ירידת ערך של נכסים אלו, סימנים
הפסד מירידת ערך של . הפסד מירידת ערך של נכסמוכר ההשבה שלו - בספרים על סכום בר

מבוטל רק כאשר חל שינוי באומדנים ששימשו בקביעת , שהוכר בעבר, למעט מוניטין, נכס
הערך בספרים לאחר . מהמועד בו הוכר ההפסד האחרון מירידת ערך, ההשבה-סכום בר

היה נרשם הפסד מירידת לא ם שהיה נקבע לנכס אילו הביטול אינו עולה על הערך בספרי
  .ערך בשנים קודמות

  
  

  הצמדהמטבע חוץ ו     .ו
  .נכללו לפי תנאי ההצמדה שנקבעו לגבי כל יתרה, והתחייבויות הצמודים למדדנכסים     
   :להלן נתונים לגבי המדד    

         
  

  בדצמבר31ליום 

שיעורי השינוי לשנה 
  שנסתיימה

  בדצמבר 31ביום 
 2012 2011 2010 2012 2011 2010 
    % % % 
        

       מדד המחירים לצרכן
       ):2010בסיס ממוצע (בנקודות 
 2.7 2.2 1.6 101.4 104.0 105.7 מדד בגין
 2.3 2.5 1.4 101.8 104.0 105.5 מדד ידוע
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   ארגון קניות - 3באור                 

  
   בדצמבר31  
  2012  2011  
   ח"שאלפי   
      

  117  73   בחשבון שוטף-משקי עמק יזרעאל 

  278  285  (*) פקדון שיקלי -משקי עמק יזרעאל 

  358  395  

  
  

 ונושא ריבית בשיעור של  צמוד למדד חודשים3הפקדון הוא לתקופה של   (*)  

  .  לשנה3% - כ

       
  
  

  נטו,  רכוש קבוע- 4באור   
  
  

  :ההרכב                     
ציוד   

  משרדי
   ח"שאלפי   
    

    עלות 

  12  2012ר  בינוא1 מיםלי

  5  רכישות בשנת החשבון

  17  2012 בדצמבר 31ליום 

    פחת שנצבר

 9  2012 בינואר 1ליום 

  2  תוספות השנה 

  11  2012 בדצמבר 31ליום 
    

    

    

    יתרה מופחתת

  6  2012 בדצמבר 31ליום 

  3   2011 בדצמבר 31ליום 
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   לזמן ארוך שנתקבלו פקדונות- 5באור 
  

 10ח ניגבו מסוחרים המבצעים עסקאות לרכישת בקר לפי תעריף של "ש אלפי 368פקדונות בסך 

  .ח לסוחר"שאלפי 

  

  .הפקדונות נועדו לשם הבטחת עמידה של הקונים בהתחייבויות הכרוכות בביצוע העיסקה

  

  . לשנה2%ת לסוחרים בתוספת ריבית בשיעור של יוחזרו הפקדונו, עם סיום ההתקשרות

  
  
  
  
   מסים על  ההכנסה-  6 באור 

  
  .על האגודה חלות הוראות פקודת מס הכנסה    .א

        

דינה של , הקובע כי בכפוף לתביעת האגודה,  לפקודת מס הכנסה62על האגודה חל סעיף   .ב

יכך חבות המס של  לפ,  יהיה כדין שותפותאגודה חקלאית שיתופית לעניין מס הכנסה

  .האגודה תחול על חבריה

   

  . נחשבות כשומות סופיות2008האגודה עד וכולל שנת המס שומות     .ג                

  

  
  
  
  
  
   צדדים קשורים- 7באור  

  
  עסקאות

   בדצמבר31לשנה שנסתיימה  ביום   
  2012  2011  2010  
  ח"שאלפי   

        

  86  124  130  דמי השתתפות ממגדלים חברים 

  66  66  66  עבודת חברים 
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  השתתפות החברים בהון האגודה - 8באור 
  
  ח"ש  

  500  גבת
  500  גזית
 500  גלעד
 500  גבע

 500  גבעת חיים מאוחד
 500  גדות
 500  דפנה

 500  הזורע
 500  חפציבה
 500  יזרעאל

 500  מעגן מיכאל
 500  מעגן ביונתן
 500  עין השופט

 500  רוד איחודעין ח
 500  עין חרוד מאוחד

 500  רמת דוד
 500  רמת השופט
 500  רמות מנשה

 500  שער העמקים
 500  רפת שדה אליהו

 500  תל יוסף
 500  אשדות יעקב מאוחד

 500  איילת השחר
 500  אלוני אבא

 500  אייל
 500  אפיקים

 500  בית השיטה' ק
 500  ברקאי
 500  בשנית

 500  גבעת השלושה
 500  גבעת חיים איחוד

 500  גן שמואל
 500  גלגל
 500  גניגר

 500  'דגניה ב
 500  'דגניה א

 500  הרדוף
 500  הבונים
 500  חולתא

 500  חורשים
 500  כפר בלום
 500  כפר גלעדי

 500  כנרת
 500  לביא

 500  מעיין ברוך
 500  מעונית

 500  מצר
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  )המשך(ה השתתפות החברים בהון האגוד - 8באור 
  
  ח"ש  

  500  מסילות
  500  מעוז חיים

 500  מעלה גלבוע
 500  נחשונים

 500  נטור
 500  עמיר

 500  עין שמר
 500  עין החורש

 500  עין גב
 500  ב"עין הנצי

 500  קציר וקשת שותפות
 500  רפת צפון הגולן

 500  רמת הכובש
 500  רשפים

 500  רפת צבאים
 500  רפת העמק
 500  רפת רומח

 500  רפת נטופה
 500  רפת חפר

 500  רפת חוף השרון
 500  ע.ג.רפת מ

 500  ניר בכרמל.ר
 500  רפת רגלים
 500  רפת גל ים 

 500  רפת התבור
 500  רפת מנורה

 500  שדות ים
 500  שדמות מחולה

 500  שלוחות
 500  שריד

 500  שער הגולן
 500  רופין.מירב כ' שות

  39,500 
  


