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 בקרואה החשבון המרוח ד

  המניות של יבעלל

 מ"קרגל בע
 
 
 

את הדוחות הכספיים המאוחדים של ו)  החברה-להלן (מ "נו את הדוחות הכספיים של קרגל בעביקר
דוחות ,  ודוחות רווח והפסד2002- ו2003 בדצמבר 31מאזנים לימים : החברה והחברות המאוחדות שלה
על תזרימי המזומנים לכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה חות על השינויים בהון העצמי ודו

. ירקטוריון וההנהלה של החברה כספיים אלה הינם באחריות הדוחותד. 2003 בדצמבר 31ביום 
 .אחריותנו היא לחוות דעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו

 
לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי , בישראלים בלונו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקערכ

ת ן אעל פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנ. 1973 -ג"התשל, )דרך פעולתו של רואה חשבון(חשבון 
. יקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותיתהב

ביקורת כוללת . כומים ובמידע שבדוחות הכספייםת בסוכמוביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות הת
קטוריון שמעותיים שנעשו על ידי הדירם המגם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדני

אנו סבורים שביקורתנו . וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה
 .מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו

 
מכל , לים בישראלבמקו בהתאם לכללי חשבונאות, ל משקפים באופן נאות"נים ההכספיחות ודה ,תנולדע

 ואת 2002- ו2003 בדצמבר 31 לימים -מאוחד  של החברה וב-את המצב הכספי , הבחינות המהותיות
וש משל תח לכל א- של החברה ובמאוחד -ם ומניימי המזותזרהשינויים בהון העצמי , תוצאות הפעולות

ל ערוכים "הדוחות הכספיים הנ, לדעתנו, כמו כן. 2003 בדצמבר 31שנים בתקופה שהסתיימה ביום ה
 .1993-ג"התשנ, )ים שנתייםחות כספי"עריכת דו(ות ניירות ערך לתקנבהתאם 

 
ל מוצגים בערכים המותאמים על פי השינויים בכוח הקנייה "הדוחות הכספים הנ', ב1בר בביאור כמוס
 .בהתאם לגילויי דעת של לשכת רואי חשבון בישראל, הישראליטבע של המ ילהכל

 
 
 
 
 

 ,ירושלים ן וקסלמןקסלמ
 2004 במרס 4     חשבון ואיר



 3 !     ! 

 מ"קרגל בע
 יםמאזנ

 לים חדשים מותאמיםבשק

 
ב ח הה ח ר ו א    דמ

   ברמבדצ 31 ברצמבד 31
  רואיב 2003 2002 2003 2002

יב פ ל    םא
 

שר      ו  כ
 :שוטף כושר 14    

 ים נזוממ  101 81  86 26 
 השקעות לזמן קצר 2 12,524  12,524 
 :ם ויתרות חובהיייבח     
 תוקוחל 3 110,514 92,901  109,875 92,606 
 םחריא 4 611 3,397  593 3,313 
 לאימ 5 51,958 59,645  48,976 57,098 
 כנסה נדחיםהסי מ 'ג20 3,651 3,782  3,373 3,601 
 

156,644 175,427 
 

159,806 179,359 
 

 ס ך רכוש שוטף

      
 :השקעות ויתרות חובה לזמן ארוך     
 ת בחברות מאוחדותושקעה 6   2,539 1,928 

 23   11 
לאחר ניכוי התחייבויות , יעודה בקופות פיצויים
 מעביד-בשל סיום יחסי עובד

1,928 2,562     
      
 :קבוע כושר 7    
 

411,181 414,765 
 

413,178 416,910 
 

 תעלוה
 

277,321 294,449 
 

277,765 295,116 
 

 חת שנצברפ - יכ ו י נ ב 
 

133,860 120,316 
 

135,413 121,794  
 

 לאחר הפחתה שנצברה, הוצאות נדחות  22 31  22 31 
 

292,463 298,327 
 

295,250 301,175         
     

 מנשה וריא  בועז סימונס  משה הורוביץ
 הדירקטוריון ר"וי  דירקטוריון הברח  ל"נכמ

 ל ראשי"מנכו    
 
 

 2004ס  במר4:  אישור הדוחות הכספייםךארית
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בה הח חמ ר ו    דא
   ברמבדצ 31 ברצמבד 31

  ריאוב 2003 2002 2003 2002
פב ל    םיא

 
 בויות והוןיתחיה     

 :בויות שוטפותיתחיה 14   
  בנקאייםםידיג והלוואות מתאישראא 8 70,168  69,269  70,168  69,269 

 : ויתרות זכותםכאיז     
  ונותני שירותיםםפקיס  47,840  38,203  45,835  36,311 
 םחריא 9 17,343  15,531  16,684  14,861 

 
120,441 

 
132,687 

 
123,003 

 
135,351 

 

 ס ך התחייבויות שוטפות

 נסה נדחיםהכי מס 'ג20 34,961  38,630  34,803  38,485 

 :בויות לזמן ארוךיתחיה 14    
 ,דמעבי-בויות בשל סיום יחסי עובדיתחיה     
 יכוי יעודה בקופות פיצוייםנ ראחל 11 26  1,480   1,462 

 ות מתאגידים בנקאיים והתחייבויותאלווה     
 לאחר ניכוי חלויות שוטפות, אחרות 10 22,473  21,598  22,473  21,598 

 23,060  22,473  23,078  22,499   

 התקשרויות והתחייבויות תלויות 12    
 ת המיעוטזכויו 6  62   
 

110,477 
 

108,364 
 

110,477 
 

108,364 
13 

 ון עצמיה
 

292,463 
 

298,327 
 

295,250 
 

301,175 
  

      
 
 
 
 
 
 
 

 .רים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספייםוביאה
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 מ"קרגל בע
 ת רווח והפסדדוחו

 לים חדשים מותאמיםבשק

 
 

ר ב ח ח הה ו א    דמ
  ריאוב 2003 2002 2001 2003 2002 2001

פב ל    םיא
 

        
 

294,625  267,435  277,559  295,682  269,168 
 

279,316 
 

  נטו-ת וכירמ
 

260,439  238,284  244,686  257,937  235,726 
 

243,415 
15 

 המכירות לותע
 גולמי ווחר  35,901  33,442  37,745  32,873  29,151  34,186 

 הנהלה, ת מכירה ושיווקווצאה       
 :ותיכללו       
  ושיווקהכירמ 16 8,068  8,812  9,929  6,948  7,586  8,849 
  וכלליותהנהלה 17 21,863  24,510  23,308  20,271  23,577  22,471 
 31,320  31,163  27,219  33,237  33,322  29,931   

 מפעולות רגילות )הפסד(ווח ר  5,970  120  4,508  5,654  )2,012( 2,866 
 נטו -מון ת מיווצאה 18 )9,172( )8,949( )8,370( )8,613( )8,604( )7,846(

 טונ -אחרות ) הוצאות(ת וכנסה  413  )100( )14( 413  )100( 14 
 הפסד לפני הטבת מס  )2,789( )8,929( )3,876( )2,546( )10,716( )4,966(
 הטבת מס 20 614  2,251  398  517  2,593  414 
 חר הטבת מסאהפסד ל  )2,175( )6,678( )3,478( )2,029( )8,123( )4,552(
 חברות) פסדיה(רווחי בלק החברה ח       
 טונ -ות דאוחמ 6    )84( 1,383  1,074 

 חברה) רווחי(חלק המיעוט בהפסדי        
 מאוחדת  62  )62(    
         הפסד לשנה  )2,113( )6,740( )3,478( )2,113( )6,740( )3,478(

 

וח "ש םמ י מ א    ת
 

 ח ערך נקוב" ש1 -הפסד ל       
         יותנל מש 'יב1 )0.11( )0.35( )0.18( )0.11( )0.35( )0.18(

 
 
 

 .רים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספייםאוביה
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 מ"קרגל בע
 ת על השינויים בהון העצמידוחו

 לים חדשים מותאמיםבשק

 
     
     
  וןה הרמיפ הרווחת תרי 

  תומניה יותמנל ע ועדילא ש לכך הס
  ב       א       ל       פ      י       ם

 

 2001 בינואר 1ליום  תרהי 52,317  36,372  55,503  144,192 
 :2001 בשנת הנועת    
 הפסד   )3,478( )3,478(
 דיבידנד ששולם   )15,988( )15,988(

 2001 בדצמבר 31ליום  תרהי 52,317  36,372  36,037  124,726 
 :2002 בשנת הנועת    
 הפסד   )6,740( )6,740(
 דיבידנד ששולם   )7,509( )7,509(

 2002 בדצמבר 31ליום  תרהי 52,317  36,372  21,788  110,477 
 - 2003 בשנת הנועת    
 הפסד   )2,113( )2,113(
 2003 בדצמבר 31ליום  תרהי 52,317 36,372 19,675  108,364 

     
 
 
 
 
 
 

 .ם המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספייםירוביאה
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 1 -) ךהמש(

 מ"קרגל בע
 ת על תזרימי המזומניםדוחו

 דשים מותאמיםלים חבשק

 

 

ר ב ח ח הה ו א   דמ
2001 2002 2003 2001 2002 2003  

פב ל   םיא
 

 :י מזומנים מפעילות שוטפתמזרית      
 הפסד לשנה )2,113( )6,740( )3,478( )2,113( )6,740( )3,478(
 ת הדרושות על מנת להציג אתותאמה      
 )א(טפת וי המזומנים מפעילות שמיזרת 15,784  )1,177( 38,577  16,371  )3,389( 37,457 

 33,979 )10,129(  14,258  35,099 )7,917(  13,671 
ששימשו (מפעילות שוטפת  ועים נטו שנבנזוממ

 )לפעילות שוטפת
 :י מזומנים מפעילות השקעהמזרית      
 ועקבש  רכותכישר )6,086( )4,007( )7,036( )5,938( )3,292( )6,476(
  נטו-השקעות לזמן קצר  )11,856(   )11,856(  
 ם שנזקפו להוצאות נדחותיכומס   )46(   )46(
  ממכירת רכוש קבועהמורת 2,023  420  160  2,023  420  139 

 579*  1,443* )695(    
 -) שניתנו( הלוואות שהוחזרו �חברות מוחזקות 

 נטו
  מפירעון שטר הון של חברה מאוחדתהמורת      11 
 ו לפעילות השקעהשימשים נטו שנזוממ )15,919( )3,587( )6,922( )16,466( )1,429( )5,793(

 :י מזומנים מפעילות מימוןמזרית      
 נד ששולםדיביד  )7,509( )15,988(  )7,509( )15,988(

)15,059( )14,821( )26,266( )15,059( )14,821( )26,266( 
זמן ן הלוואות והתחייבויות אחרות      לוירעפ

 ארוך 
  לזמן ארוך מתאגידים בנקאייםתהלוואו בלתק 14,653  15,335   14,653  15,335  
  נטו-אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים  13,881  18,562  2,878  13,881  18,562  2,878 

 ים נטו שנבעו מפעילות מימוןנזוממ      
 )וןמימששימשו לפעילות  ( 2,268  11,567  )28,169( 2,268  11,567  )28,169(

  במזומנים לידוג 20  63  8  60  9  17 
 לת השנהלתחימזומנים  תרתי 81  18  10  26  17  
 מזומנים לגמר השנה תרתי 101  81  18  86  26  17 
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 2 -) םסיו(
 מ"קרגל בע

 ת על תזרימי המזומניםדוחו

 םיים מותאמלים חדשבשק

 
 

ר ב ח ח הה ו א   דמ
2001 2002 2003 2001 2002 2003  

פב ל   םיא
 

 ות הדרושות על מנת להציג את מהתא )א(      
 :נים מפעילות שוטפתממזו התזרימי      

      
בזרימת כות ת והוצאות שאינן כרווכנסה

 :מזומנים

     62 )62( 
חברה ) הפסדי(חלק המיעוט ברווחי 

 מאוחדת 

)1,074( )1,383(  84    
חברות ) ברווחי(חברה בהפסדי הלק ח

 וטנ -מאוחדות 
 הפחתותוחת פ 18,809  20,052  21,062  18,586  19,873  20,958 
  נטו-סי הכנסה נדחים מ )3,538( )2,257( )2,037( )3,454( )2,587( )2,037(

 306 )1,313( )1,485(  301 )1,298( )1,454( 
- סיום יחסי         עובדהתחייבויות בשל

  נטו-מעביד 

)14(  100 )413(  14  100 )413( 
 -קבוע כוש הון ממכירת ר) רווח(ד ספה

 נטו
 רווח מהשקעות לזמן קצר )668(   )668(  

 2,449  566 )494(  2,449  566 )494( 

בגין קרן ) שחיקה( שער ושערוך יפרשה
הלוואות לזמן ארוך והתחייבויות 

 גידים בנקאייםאחרות מתא
 20,588  15,256  12,156  21,789  17,225  12,180  

:ים בסעיפי רכוש והתחייבויות תפעולייםיינוש      
 בחייבים  ויתרות חובה) גידול (ןיטוק    )14,827( )371( 6,412  )14,549( *)265( *6,219 
 במלאי) דולגי (ןיטוק 7,687  )16,719( 28,669  8,122  )16,255( 28,852 
 בזכאים ויתרות זכות ) קיטון(גידול  10,744  )1,312( )18,293( 10,642  )2,125( )18,202(
 16,869 )18,645(  4,215  16,788 )18,402(  3,604  
 37,457 )3,389(  16,371  38,577 )1,177(  15,784         

 
 סווג מחדש*

 
 ינן כרוכות בתזרימי מזומניםנוסף בדבר פעילויות השקעה שא ידעמ) ב  (
 

ת  יתרו- בחברה ובמאוחד -כלולות בחשבונות הספקים ונותני השירותים  2002-ו 2003 בדצמבר 31 יםימל
יתרות . בהתאמה, ח מותאמים"פי ש אל552-ח מותאמים ו" אלפי ש1,257 רכישת רכוש קבוע בסך יןבג

 .אלה מקבלות ביטוי במסגרת דוחות אלה בעת פירעונן
 
 
 

 . נפרד מהדוחות הכספייםיתלם מהווים חלק ביפורצמרים הוביאה
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 מ"קרגל בע
 רים לדוחות הכספייםביאו

 
  עיקרי המדיניות החשבונאית- 1ר ביאו

 
 :אשר יושמו בעריכת הדוחות הכספיים באופן עקיב,  עיקרי המדיניות החשבונאיתלהלן

 
 :יכלל .א
 

 :רות המאוחדותחבוהם החברה הא על פעילות עמיד )1
 

 ייצור -והחברות המאוחדות פועלות במגזר עסקי אחד )  החברה-להלן (מ "ל בעקרג
מוצרי , ושיווק לוחות ותיבות מקרטון גלי המשמשות לאריזה של מוצרי תעשייה

 .מזון ותוצרת חקלאית ובייצור ושיווק משטחי עץ
 
ביום ).  הבורסה�להלן (א "רך בתמניות החברה רשומות למסחר בבורסה לניירות ע )2

 החליט דירקטוריון הבורסה להשעות את המסחר במניות החברה 2002 בינואר 31
 .עקב אי עמידת החברה בכללי השימור של הבורסה

 
בעקבות הודעת החברה לדירקטוריון הבורסה לפיה בכוונת החברה לפעול כמיטב 

כפי שיהיו , המסחר במניותיהיכולתה כדי להביא לכך שתעמוד בכל התנאים לחידוש 
חודשים ממועד השעייתה  12 -בהתייחס לחברה אשר חלפו יותר מ, באותו מועד
החליט דירקטוריון הבורסה בישיבתו מיום ,  חודשים מהמועד האמור24 -ופחות מ

 : כדלקמן  2003 בינואר 30
 

 . להמשיך את השעיית המסחר במניות החברה .א

2004 בפברואר 3הרישום למסחר בבורסה ביום מניות החברה תימחקנה מן  .ב
   . 

 הינם התנאים הנדרשים 2003 בפברואר 3התנאים לחידוש מסחר לאחר יום  .ג
 חודשים אך לא 12מחברה שהמסחר במניותיה הושעה לתקופה העולה על 

 . חודשים24 -יותר מ

 . ימי מסחר4טרם המחיקה יתקיימו  .ד

בהתקיים תנאי שוק הולמים ורסה לפיה בעקבות הודעת החברה לדירקטוריון הב
בין בדרך של גיוס הון , בכוונת החברה לפעול, בשוק ההון ובשוק בו פועלת החברה

 לצורך - בהתאם לשיקולים הרלוונטיים באותה עת -ובין בדרך של הצעת מכר 
 בהתייחס לחברה כפי שיהיו באותו מועד, עמידה בתנאים לחידוש המסחר במניותיה

החליט דירקטוריון הבורסה ,  חודשים ממועד השעייתה24 -תר מאשר חלפו יו
לדחות את מועד מחיקת מניות החברה מן הרישום , 2004 בינואר 15בישיבתו מיום 

 . ימי מסחר4 המחיקה יתקיימו םטר. 2005 בפברואר 3למסחר ליום 
 

 החלו מניות החברה להסחר במתכונת מצומצמת בבורסה 2004 בפברואר 1ביום 
המסחר . ידי הבורסה באותו מועד-אשר הושקה על, "רשימת השימור"ת במסגר

כמפורט בתקנון , במניות החברה מתקיים בשלבי הטרום פתיחה והפתיחה בלבד
כאילו הועברה לרשימת , לכל דבר ועניין, יראו את החברה, פ תקנון זה"ע. הבורסה

א תעמוד ל, אם בתום שלוש שנים ממועד זה. 2002 בפברואר 3השימור ביום 
החברה בתנאים להעברת המסחר במניותיה במסגרת רשימת המסחר הרגילה 

 .תימחק החברה מן הרישום למסחר בבורסה, בבורסה
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 מ"קרגל בע
 )המשך(רים לדוחות הכספיים ביאו

 

 ):ךהמש( עיקרי המדיניות החשבונאית - 1ר ביאו
 

 :יםשימוש באומדנים בהכנת דוחות כספי )3
 

הכנת דוחות כספיים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים דורשת מההנהלה לערוך 
אומדנים ולהניח הנחות המשפיעים על סכומי הרכוש וההתחייבויות המוצגים בדוחות 

על הגילוי בדבר נכסים מותנים והתחייבויות תלויות לתאריכי הדוחות , הכספיים
התוצאות בפועל . ות המדווחותהכספיים ועל סכומי ההכנסות וההוצאות לתקופ

   .עשויות להיות שונות מאומדנים אלה
 
 :ותר        הגד)4
 

 ה בה יש לחברה שליטה וששיעור ההחזקה בה עולה עלחבר
 של החברה במסגרת וחותר דוחותיה אוחדו עם הד אש,50%

 .הדוחות המאוחדים

  מאוחדתחברה -

   
חות "ריכת דוע(בתקנות ניירות ערך " בעלי עניין"ת דרהגכ

 .1993-ג"התשנ, )כספיים שנתיים
 עניין עליב -

 
 
 :ת כספיים מותאמיםודוח .ב

 
ות הכספיים ערוכים על בסיס המוסכמה של העלות ההיסטורית המותאמת חהדו )1

בעו קנשם לכללים תאבה, )ח"ש(לשינויים כוח הקנייה הכללי של המטבע הישראלי 
כל הסכומים בדוחות ).  הלשכה-להלן (אל בגילויי דעת של לשכת רואי חשבון בישר

ח מותאמים של "ש(ח מותאמים שהם בעלי כוח קנייה זהה "ש-הכספיים מבוטאים ב
 המדד �להלן ; על בסיס השינויים במדד המחירים לצרכן, )2003חודש דצמבר 

החל , באשר להפסקת ההתאמה של דוחות כספיים לאינפלציה). 'ד1ראה גם ביאור (
 .להלן' ראה ביאור יד, 2004  בינואר1מיום 

 
ברה והחברות המאוחדות חה  על חשבונותתסוסבמ הדוחות הכספיים תתאמה

, תמצית הנתונים הנומינליים של החברה. ח נומינליים"ש-ב, באופן שוטף, המנוהלים
 .22ניתנת בביאור , שעל יסודם נערכו הדוחות הכספיים המותאמים שלה
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 מ" בעקרגל
 )המשך(רים לדוחות הכספיים ביאו

 
 ):ךהמש( עיקרי המדיניות החשבונאית - 1ר ביאו

 
מרכיבים המבטאים עסקות : י דוחות רווח והפסד הותאמו בעיקרם כדלקמןיברכמ

בסיס  לע הותאמו -' עלויות עבודה וכו, קניות,  מכירות-וחת דוהמה שבוצעו בשנ
בעיקר (כספיים -הקשורים לפריטים לאואילו מרכיבים , מועדי ביצוע העסקות

הותאמו לפי אותו בסיס ששימש בהתאמת הפריטים ) שינויים במלאי ופחת והפחתות
סעיף המימון מבטא הכנסות והוצאות מימון במונחים . המאזניים המתייחסים

את השינויים ,  השנהךלה הכספיים במםטיירהפאת השחיקות של יתרות , ריאליים
ע סחירים וכן רווחים והפסדים מעסקות במכשירים " ניבמשך השנה בערכם של

 .פיננסיים נגזרים
 

, כספיים אינם מייצגים בהכרח שווי מימוש או שווי כלכלי עדכני-י הנכסים הלאמסכו )      2
אלא רק את הערכים ההיסטוריים המקוריים אשר הותאמו על פי השינויים בכוח 

-וחות כספיים אלה משמעותו עלות בבד" עלות"המונח . הקנייה הכללי של המטבע
 .ח מותאמים"ש

 
 :ד הדוחות הכספייםואיח .ג
 

ות הכספיים המאוחדים הינם איחוד של הדוחות הכספיים של החברה ושל חהדו )1
 .6 רויא ראה ב-באשר לחברות שנכללו באיחוד . החברות המאוחדות שלה

 
ת הדוחות הכספיים בוטלו במסגר, סקות הדדיות בין החברות שאוחדועו תויתר )2

 .המאוחדים
 
 :החליפין ובסיס ההצמדה שער .ד

 
ת במטבע חוץ או צמודות לו נכללות לפי שערי החליפין היציגים שפורסמו ויתר )1

 .לתאריך המאזן
 
כללו על נ" ועהמדד היד"ות שעל פי הסדרי ההצמדה לגביהן המדד הקובע הוא יתר
 ). חודש נובמברהמדד בגין(לתאריך המאזן " המדד הידוע "סיבס

 
 :ים לגבי שערי חליפין ומדד המחירים לצרכןננתו )2

 
 המחירים מדד

 לצרכן
 חליפיןשער 
  אירו1של 

 חליפיןשער 
 ב"ארה$ 1של 

 

 :שנת סוףב    
 2003 ח" ש4.379 ח" ש5.533  נקודות99.4
 2002 ח" ש4.737 ח" ש4.970  נקודות101.3
 2001 ח"ש 4.416 ח" ש3.908 ודותקנ 95.1
 2000 ח"ש 4.041 ח" ש3.763 ודותקנ 93.8

    
 :בשנת) ירידה(ה יעליה    

  ) 1.9%( 11.3%    ) 7.6%(  2003 
 6.5% 27.2%  7.3%  2002 
 1.4% 3.9%  9.3%  2001 

 מ"קרגל בע
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 )המשך(רים לדוחות הכספיים ביאו

 
 ):ךהמש( עיקרי המדיניות החשבונאית - 1ר ביאו

 
 םיקופסמ הפרשה לחובות -ז סיכוני אשראי וריכ .ה
 

מקורם במכירות , 2003 בדצמבר 31סות החברה ומיתרת הלקוחות ליום נכהמ רבעכ
לתנודות בשערי , בין השאר, הסקטור החקלאי חשוף. המיועדות לאריזת תוצרת חקלאית

 .ולפגעי מזג האוויר) ביצוא(המטבעות 
 
 ותחובמכירות למספר רב של לק, בעיקר, ת הלקוחות מקורןכנסות החברה ויתרוהאר ש

 .2003 בדצמבר 31 משום ריכוז משמעותי של סיכון אשראי ליום ןהבלכן אין ו, בישראל
 
 והחברות המאוחדות בוחנות באופן שוטף את טיב הלקוחות ובהתאם קובעות את רהחבה

 .היקף האשראי הניתן להם ובדרך כלל אינן דורשות ביטחונות
 
ת לטושגבייתם מ תבווחבגין , ה לחובות מסופקים נקבעת בעיקרה באופן ספציפירשהפה

 .בספק
 

 ימלא .ו
 

ת נקבעת לפי הבסיסים העלו.  כנמוך שבהם-נטו , י מוערך לפי העלות או שווי המימושהמלא
 :כדלקמן

 
 . בסיס ממוצע נע לפי-חומרי עזר וחלקי חילוף , רי גלםחומ

 
בתוספת ) על בסיס ממוצע נע( לפי עלות החומרים -ורה ת בתהליך ותוצרת גמרתוצ

 .הוצאות ייצור מחושבות
 

 ת מאוחדותוחבר .ז
 

 . עה בחברות המאוחדות נכללת בדוחות החברה לפי שיטת השווי המאזניהשק
 

  קבועשרכו .ח
  .ט

 .עלותה יע מוצג לפהקבוש הרכו)   1
 
 .ש המשוער שלושימושך העל בסיס מ, הרכוש מופחת לפי שיטת הפחת השווה)   2
 

 :ורי הפחת השנתיים של הנכסים הםשיע 
 

%  
  

 יםננייב 4
 ת וציודוכונמ 10-6.67

6.67%ר קבעי(
( 

 

 כברלי כ 20-15
 )כולל מחשבים( וציוד אחר טיהור 33 - 10
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 מ"קרגל בע
 )המשך(רים לדוחות הכספיים ביאו

 
 ):ךהמש(חשבונאית  עיקרי המדיניות ה- 1ר ביאו

 
 הוצאות נדחות .ט
 

והן , אות הקשורות בהסכמי התקשרות עם ספקי עבודות חוץצוהחות מהוות דנ התצאווהה
 .לפי שיטת הקו הישר, מופחתות על פני תקופות ההסכמים

 
 : נדחיםםמסי .י
 

 הנדחים מחושבים בגין הפרשים בין הסכומים הנכללים בדוחות        םמסיה)     1
ים יריקעהבאשר לגורמים  . מים לבין הסכומים שיובאו בחשבון לצורכי מסהמותא

 .'ג20 ראה ביאור -ו מסים נדחים רצושבגינם נ
 

 המסים הנדחים מחושבות לפי שיעור המס הצפוי לחול כאשר מסים אלה תתרוי
סכום המסים הנדחים בדוחות רווח והפסד נובע . ישוחררו לדוחות רווח והפסד

 .ל בשנה המדווחת"ת הנמשינויים ביתרו
 
בחישוב המסים הנדחים לא הובאו בחשבון המסים שהיו חלים במקרה של         )     2

זאת מאחר שבכוונת החברה להחזיק בהשקעות , מימוש ההשקעות בחברות המאוחדות
 .אלה ולא לממשן

 
  בהכנסותההכר .אי

 
ח המוצרים ולשעת מנעשית ב ,לאחר ניכוי הנחות שניתנו, תרויכ בהכנסות ממההכרה

המוחזק אצל לקוחות , ללקוחות או בעת משיכת מוצרים מסוימים מהמלאי של החברה
 .מסוימים בחלק מעונות השנה

 
 של מניות בוערך נק ח" ש1 -לד הפס .יב

 
 של 55 המחושבים בהתאם לגילוי דעת -ח ערך נקוב של מניות "ש  1-י ההפסד לנתונ

 .וב של הון המניות המונפק והנפרע במשך השנה נקבעים על בסיס הערך הנק-הלשכה 
 

ח ערך נקוב של מניות בכל "ש 1-סד לההפ הנקוב של המניות ששימש לצורכי חישוב הערך
 .ח" אלפי ש19,098השנים המדווחות הינו 

 
 רים פיננסיים נגזריםימכש .יג

 
בע חוץ בעסקות מטבע עתידיות או אופציות לקניית מט, ה נוהגת להתקשר מזמן לזמןהחבר

לעיתים כותבת החברה אופציות .  התחייבויותיה במטבע חוץלע ם הגנהלשם סכבשער מו
, המבטלות את השפעת חיסוי העסקות העתידיות והאופציות האמורות, הפוכות לעסקות אלה

בדומה לרווח או ההפסד הנובעים מההתחייבויות במטבע . מעל לשערים עתידיים מסוימים
ל נכללים בסעיף "ציות הנופהנובעים מהעסקות העתידיות והאחוץ גם הרווח או ההפסד 
הפרשי הריבית בשל העסקות העתידיות וסכומי הפרמיה בשל . המימון בדוחות רווח והפסד

האופציות נזקפים לרווח והפסד לפי שיטת הקו הישר על פני תקופת קיום העסקות או 
 .האופציות
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 מ"קרגל בע
 )המשך(רים לדוחות הכספיים וביא

 
 ):ךהמש( עיקרי המדיניות החשבונאית - 1ר ביאו

 
 ורסמו לאחרונהפתקנים ש.   יד
 

את ") המוסד לתקינה("פרסם המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות , 2001וקטובר א שדובח
 את הפסקת  אשר קבע-" התאמה של דוחות כספיים התקספה "- 12' תקן חשבונאות מס

 2002חודש דצמבר ב.  2003 ואר בינ1 -של דוחות כספיים לאינפלציה החל מההתאמה 
 1 -ל 12' ות מסאונבשחשום תקן ייילת תחשדחה את מועד , 17' פורסם תקן חשבונאות מס

המוצגים , 2003 בדצמבר 31הסכומים המותאמים בדוחות הכספיים ליום . 2004נואר יב
2004 בינואר 1ווח הכספי הנומינלי החל מיום ישמשו נקודת מוצא לדי, בדוחות כספיים אלה

.  
 
 . של התקן האמור תהיה על סעיפי המימון ועלות המכר בדוחות הכספייםי ההשפעהרעיק

 
  ניירות ערך סחירים .   טו
 

 .ניירות ערך אלו מוצגים לפי שווי השוק
 .בסעיף המימון, ל נזקפים לדוח רווח והפסד"השינויים בערכם של ניירות הערך הנ

 
 ירידת ערך של נכסים.   טז

 
ירידת  "�לתקינה  של המוסד 15'  נכנס לתוקף תקן חשבונאות מס2003בחודש פברואר 
של הצורך בהפרשה , תקן זה מחייב בחינה תקופתית בכל תאריך מאזן. "ערך של נכסים

 בעיקר רכוש קבוע ונכסים לא מוחשיים -לירידת ערך בנכסים הלא כספיים של החברה 
 לגבי נכסים לא -אימוץ התקן מתחייב . וכן השקעות בחברות כלולות, לרבות מוניטין, םמזוהי

חלות קביעות התקן , ואילו לגבי השקעות בחברות כלולות, 2003 בינואר 1- החל ב�כספיים 
אם ארעו ארועים או  ,בהתאם לקביעות התקן. 31.12.2002כבר על הדוחות הכספיים ליום 

המצביעים על האפשרות שחלה ירידת ערך באחד או יותר מהנכסים , חלו שינויים בנסיבות
הינו בר השבה כהגדרת , חייבת החברה לבחון אם הסכום בו מוצגת ההשקעה בנכס, לעיל

. עד גובה הסכום שהינו בר השבה, לרשום הפרשה לירידת ערך, ובמידת הצורך, המונח בתקן
 .  והפסדהפרשה לירידת ערך נזקפת ישירות כהוצאה בדוח רווח
 .ליישום תקן זה לא הייתה השפעה על הדוחות הכספיים
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 מ"קרגל בע
 )המשך( לדוחות הכספיים ריםוביא

  השקעות לזמן קצר- 2ביאור 
-הנסחרת בבורסה של תל,  מורכבת מאגרת חוב צמודת דולר2003 בדצמבר 31היתרה ליום 

 .אביב
 שנים אך יפדו באופן אוטומטי לאחר תשלום ריבית 12קופה של איגרות החוב הונפקו לת

 ובשנים הבאות 11.25%בשנה הראשונה ריבית שנתית של : תנאי הריבית. 15%מצטברת של 
,  חודשים6 בניכוי פעמיים שיעור ריבית הליבור לתקופה של 10%ריבית שנתית נקובה של 

 .שיהיה בסמוך למועד תשלום הריבית
 

 : לקוחות-ים ויתרות חובה  חייב- 3ר ביאו
ב ח הה ח ר ו א   דמ

3 ד 1 מב רצ 3 ב צ 1 ד רמב   ב
2002 2003 2002 2003  

יא פ ם"ש ל י מ א ת ו מ   ח 
 

  פתוחיםתובוח 104,700  86,163  104,121  85,963 
  והמחאות לגבייהתטרוש 10,878  10,244  10,818  10,149 
 96,112  114,939  96,407  115,578  
  הפרשה לחובות מסופקים-י וניכב )5,064( )3,506( )5,064( )3,506(
 92,606  109,875  92,901  110,514       

 
 : אחרים-ה בוח חייבים ויתרות - 4 ריאוב

בה הח חמ ר ו   דא
3 ד 1 מב רצ 3 ב צ 1 ד רמב   ב

2002 2003 2002 2003  
יא פ אמח "ש ל ת םמו   י

 
 ת מראשווצאה 202  486  202  485 
  בגין מסים על ההכנסה- ראוצה  2,486   2,459 
 םחריא 409  425  391  369 
 3,313  593  3,397  611       

 
 : מלאי- 5 ריאוב

בה הח חמ ר ו   דא
3 ד 1 מב רצ 3 ב צ 1 ד רמב   ב

2002 2003 2002 2003  
יא פ ם"ש ל י מ א ת ו מ   ח 

 
  גלם ועזריומרח 28,907  37,186  26,778  35,421 
  בתהליךתוצרת 1,033  697  1,033  697 
 רה גמותוצרת 8,177  8,574  7,338  7,804 
 חילוף ואחרים לקיח 11,225  11,251  11,211  11,239 
 55,161  46,360  57,708  49,342  
  גלם בדרךיומרח 2,616  1,937  2,616  1,937 
 57,098  48,976  59,645  51,958       
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 מ"עקרגל ב 
 )המשך(רים לדוחות הכספיים ביאו

 
 

 : השקעות בחברות מאוחדות- 6ר ביאו
 

ר ב ח   הה
  ברמבדצ 31

2002 2003  
  ח מותאמים"ש לפיא

 
 : ההשקעות ודרך הצגתןבהרכ.    א  
   
 ):100% -מוחזקת ב( מ "סחר בע רגלק  
 תניומ  *      *
 חים שנצברווור 966  923 
 זכות לזמן ארוךת רתי )951( )889(
 34  15  

 ) :65% -מוחזקת ב(מ "אריזות ומשטחים בע בגלא  
 תניומ 268  268 
 ם שנצברויפסדה )279( )152(
 חובה לזמן ארוך  תרתי 2,535  1,778 
 1,894  2,524  

   
 )חברה בלתי פעילה(מ "ורה בעבן דג -,-     -,-   
 1,928  2,539     

 
 .ח מותאמים"מוך מאלף שג סכום הנצמיי *

 
 
  החברה

ח "ש לפיא
  מותאמים

 
 :הינה כדלקמן, 2003בשנת , תווחדעה בהשקעות בחברות מאוהתנ.ב 
 לתחילת השנה תרהי 1,928 

 : במשך השנההנועת 
  בהפסדיםקלח )84(
 תנועה בחובות לזמן ארוך 695 
   לגמר השנה תרהי 2,539 
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 מ"קרגל בע
 )המשך(רים לדוחות הכספיים ביאו

 : רכוש קבוע- 7ר ביאו
 :נםיה ,2003והתנועה בהם בשנת , לפי קבוצות עיקריות,  הרכוש הקבוע והפחת שנצבר בגינוהרכב

ת    ח רפ ב צ נ ל ש ע   תוה
  תרהי תפווסת תעוריג התרי התרי תפווסת תעוריג התרי תתמופח תרהי

  תלתחיל ךמשב ךמשב רגמל תילתחל ךמשב ךמשב רגמל ברמבדצ 31
  שנהה השנה השנה השנה השנה השנה השנה השנה 2003 2002

פא ח מותאמים"שי לפא ם"שי ל י מ א ת ו מ יא ח  פ ם"ש ל י מ א ת ו מ   ח 
 :דאוחמ          

 * כולל קרקעםבנימ 82,822  412  276  82,958  66,246  2,027  72  68,201  14,757  16,576 

 113,102 
 

101,420 
 

200,590  1,026  14,863 
 

186,753 
 

302,010  2,333  4,488 
 

  וציודותונמכ 299,855
 כברלי כ 5,395  308  438  5,265  2,619  631  339  2,911  2,354  2,776 
 ם וציוד אחריהיטר 25,106  375  12  25,469  22,147  1,279  12  23,414  2,055  2,959 

 135,413 
 

120,586 
 

295,116  1,449  18,800 
 

277,765 
 

415,702  3,059  5,583 
 

413,178  

  1,208      1,208   1,208  
תשלומים על חשבון רכישת מכונות 

 'ג12ראה ביאור , וציוד

 135,413 
 

121,794 
 

295,116  1,449  18,800 
 

277,765 
 

416,910  3,059  6,791 
 

413,178  
           
 :הברחה          
 * כולל קרקעםבנימ 82,775  412  276  82,911  66,244  2,025  72  68,197  14,714  16,531 

 111,831 
 

100,195 
 

200,058  1,026  14,694 
 

186,390 
 

300,253  2,333  4,365 
 

 ת וציוד וכונמ 298,221
 כבר ליכ 5,176  308  438  5,046  2,565  595  339  2,821  2,225  2,611 
 ם וציוד אחריהיטר 25,009  350  12  25,347  22,122  1,263  12  23,373  1,974  2,887 

 133,860 
 

119,108 
 

294,449  1,449  18,577 
 

277,321 
 

413,557  3,059  5,435 
 

411,181  
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  1,208      1,208   1,208  
תשלומים על חשבון רכישת מכונות 

 'ג12ראה ביאור , וציוד

 133,860 
 

120,316 
 

294,449  1,449  18,577 
 

277,321 
 

414,765  3,059  6,643 
 

411,181  
           

.    שנים49פציה להארכה לתקופה נוספת של וא עם, 2006ח לתקופה המסתיימת בשנת " בחכירה בלתי מהוונת בסכום הנמוך מאלף שעקרק* 
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 מ"קרגל בע
 )המשך(לדוחות הכספיים רים ביאו

 
 
 
 : אשראי והלוואות מתאגידים בנקאיים- 8 ריאוב
 

בה הח חמ ר ו   דא
3 ד 1 מב רצ 3 ב צ 1 ד רמב   ב

2002 2003 2002 2003  
יא פ ם"ש ל י מ א ת ו מ   ח 

 
 *'ג10ראה ביאור ,  לזמן קצרישראא 57,733  43,852  57,733  43,852 

 ות של הלוואותטפשוות לויח    
 'א10 ראה ביאור, ארוך זמןל 12,435  25,417  12,435  25,417 
 69,269  70,168  69,269  70,168       

 
 .6.0% -נושא ריבית שנתית בשיעור של כ  2003 בדצמבר 31האשראי לזמן קצר ליום * 

 
 
 
 : אחרים- זכאים ויתרות זכות - 9 ריאוב
 

בה הח חמ ר ו   דא
3 ד 1 מב רצ 3 ב צ 1 ד רמב   ב

2002 2003 2002 2003  
יא פ ם"ש ל י מ א ת ו מ   ח 

 
 בויות בשל שכר עבודה והוצאות נלוותיתחיה 3,824  4,531  3,583  4,394 
  לחופשההפרשה 5,276  6,885  5,030  6,727 
 ך מוסףרס עמ 993  1,598  1,009  1,597 
 'ב14ראה ביאור , עסקאות עתידיות  331   331 

 19ראה ביאור , תהפרשה להוצאות צפויו 2,800   2,800  
 מס הכנסה 1,574   1,665  
 םחריא 2,876  2,186  2,597  1,812 
 14,861  16,684  15,531  17,343       
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 מ"קרגל בע
 )המשך(רים לדוחות הכספיים ביאו

 
 :וואות מתאגידים בנקאיים והתחייבויות אחרותלה - 10ר ביאו

 
 ההתחייבויות מדותעו, או בהצמדה להם, רי הריבית והמטבעות בהםנת שיעוימבח .א

 :מןקלכד) לפני ניכוי חלויות שוטפות(ניתן לסווג את סכומן הכולל , לפירעון
 

  ר ריביתשיעו ד והחברהמאוח
  ללשוקמ רמבדצ ב31

 יוםל 2003 2002
31.12.2003 

 

  % ח מותאמים"ש לפיא
 

    
 יםרדולב 2.2 8,420  16,087 
 בהצמדה למדד 5.6 21,087  9,070 
 צמדההלא ל 6.2 4,048  20,596 
 * ביין יפני -התחייבויות אחרות   1,353  1,262 
 47,015  34,908   
  חלויות שוטפות-י וניכב  12,435  25,417 
 21,598  22,473       

 
 .'ב14ראה ביאור , נובע מעסקות אקדמה* 

 
ת לפירעון בשנים ומדווהתחייבויות אחרות ע) י חלויות שוטפותלאחר ניכו(אות והלוה .ב

 :הבאות לאחר תאריכי המאזנים
 

   והחברהדאוחמ
  ברמבדצ 31

2002 2003  
  מיםתאומח "ש לפיא

 
 נייהשנה ש 13,529 10,974 
 לישיתשנה ש 5,595 4,357 
 ביעיתרנה ש 2,679 2,570 
 נה חמישית ש 670 2,570 
 ישית נה שש  1,127 
 21,598 22,473     

 
 מגבלות שהוטלו בקשר להלוואות .ג

 
לא , גידים הבנקאיים נותני האשראי לזמן קצר ולזמן ארוך התא התחייבה כלפירהחבה
למעט נכסים אשר ימושכנו ,  ללא הסכמתם שעבודים כלשהם על נכסי החברהםרשול

 ותרילמעט מכ, כורוכן לא למ, להבטחת אשראים אשר ישמשו לרכישת אותם נכסים
ולא להשכיר או להעביר בכל אופן אחר חלק מהותי , הנעשות במהלך העסקים הרגיל

 .בלי הסכמתם בכתב ומראש, החברה בהווה ובעתיד יסמנכ
 

לרבות דרישה לעמידה באמות , תנאי ההלוואות לעיל מטילים הגבלות שונות, בנוסף
היחס , י ושיעורו מסך המאזןבעניין סך ההון העצמ, )Covenants(מידה פיננסיות 

(שבין סך כל החובות לתאגידים בנקאיים לבין הרווח לפני ריבית מס והפחתות 
EBITDA( ,היחס בין הו-EBITDA לבין סכום החלויות השוטפות של ההלוואות 

 .לזמן ארוך והתשלומים הצפויים בגין האשראי לזמן קצר
 

 .יםעמדה החברה בתנאים האמור, 2003 בדצמבר 31ליום 
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 מ"קרגל בע 
 )המשך(רים לדוחות הכספיים ביאו

 
 
 :מעביד- התחייבויות בשל סיום יחסי עובד- 11ר וביא

 
 :פיצויי פרישה .א

  
חייבות חברות הקבוצה , בהתאם לחוקי העבודה ולהסכמי העבודה בתוקף)       1

ו מעבודתם בנסיבות בתשלום פיצויי פרישה לעובדים שיפוטרו או שיפרש
 .מסויימות

 
יקרה על ידי הפקדות עה בסות חברות הקבוצה לפיצויי פרישה מכויביחהת
כרות ועל ידי רכישת מו םות על שם העובדים בקופות פנסיה ופיצוייפשוט

ים שהופקדו כאמור אינם כלולים במאזנים מסכוה. פוליסות בחברות ביטוח
 .רות הקבוצהלן של חבומאחר שהם אינם בשליטתן ובניה

 
מבטא את ) להלן' ראה ב(מאזנים  בלו ההתחייבות בגין פיצוי פרישה הכלםסכו )2

) 1(-יתרת ההתחייבות שאינה מכוסה על ידי הפקדות ופוליסות ביטוח כאמור ב
ם להסכמי העבודה הקיימים ובהתאם למרכיבי השכר אשר לדעת אתהלעיל ב

 קיימת יבותן חלק מההתחיבגי. ת פיצוייםבקבלההנהלה מזכים את העובדים 
רות וכמ יעודה המופקדת על שם החברה או על שם העובדים בקופות פיצויים

 .או בפוליסות ביטוח
 
 

היעודה המופקדת ו םמעביד המוצגת במאזני-ייבות בשל סיום יחסי עובדחההת .ב
 :הן כדלקמן, בקופות פיצויים

 
 

  דמאוח רההחב
  ברמבדצ 31 ברצמבד 31

2002 2003 2002 2003  
  מיםתאמוח "ש לפיא

 
 בגין פיצויי פרישה 8,601  7,965  8,552  7,946 
 ה עודי סכום ה�ב נ י כ ו י  )8,575( )6,485( )8,575( )6,484(
 1,462 )23(  1,480  26       

 
חברות הקבוצה אינן רשאיות למשוך את כספי היעודה אלא לצורך תשלום פיצויי 

 .פרישה בלבד
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 מ"קרגל בע
 )ךשמה(רים לדוחות הכספיים ביאו

 
 : התקשרויות והתחייבויות תלויות - 12 ריאוב
 

התביעות כולן מטופלות על ידי     .  גוףהוגשו מספר תביעות בגין נזקי ברההחגד נ.    א
וליסות מאחר שפ, לדעת החברה. עורכי דינן של חברות הביטוח בהן מבוטחת החברה
לא תישא החברה בהוצאות בגין אותן , הביטוח של החברה מכסות את סכומי התביעות

 .תביעות
 
הן כתובעת והן , הינה צד לתביעות משפטיות, במהלך עסקיה הרגילים, החברה.     ב

אשר , בחשבונות נכללו הפרשות בגין הפסדים אפשריים בגין תביעות אלו. כנתבעת
וזאת בהסתמך על חוות דעת של היועצים , אותותלדעת הנהלת החברה הינן נ

 .המשפטיים באשר לסיכויי התביעות
 

 מליון 4-כ( אלפי אירו 728החברה התקשרה בהסכם לרכישת רכוש קבוע בשווי  .ג
 ). ח" מליון ש1.2-כ( אלפי אירו 218-ליום המאזן שולם סך של כ). ח"ש
 

 
      
 :הון עצמי - 13ור יאב

 
 :בההון הנקוט ורפי .א

ונפק  מוןה
 ונפרע

 
 שום רוןה

 

 מניות רגילות  ספרמ
 .נ.ח ע" ש1 תבנו

 

19,097,938     2002-ו 2003 רב בדצמ31 םימיל  20,000,000
 
 31מניה של החברה בבורסה ליוםהער ש. למסחר בבורסה מניות החברה רשומות.     ב

ראה , החברהבקשר עם השעיית המסחר במניות . ח" ש3.05 - הינו כ2003מבר בדצ
 .'א1ביאור 
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 מ"קרגל בע
 )ךשמה(רים לדוחות הכספיים ביאו

 : תנאי ההצמדה של יתרות כספיות- 14ר ביאו
 :כדלקמן.        א

3 צ1 ד ב ר   ב 2מ 0 0 3  
 
 להכך ס

 לאל
 צמדהה

 הדהצמב
 מדדל

  חוץ אועמטבב
 דה לומבהצ

 

   
 תעוטבמ

 םיאחר
 
 יםרדול

 

יא פ מ"ש ל יח  מ א ת   םו
 :דאוחמ     
 - כושר     
 :שוטף כושר     
 יםנזוממ 16    85  101 
 השקעות לזמן קצר 12,524     12,524 

 :ם ויתרות חובהיייבח     
 

110,514 
 

110,426    88 
 תוקוחל

 םחריא   203  206  409 
 

123,548 
 

110,717  203   12,628 
 

 :בויותיתחיה     
 :בויות שוטפותיתחיה     
 מתאגידים קצר  לזמן ישראא     
 יםינקאב 7  4  5,000  52,722  57,733 

 : ויתרות זכותםכאיז     
  ונותני שירותיםםפקיס 17,067  1,577   29,196  47,840 
 םחריא 82   1,850  7,335  9,267 

     
ות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים אלווה 

 והתחייבויות אחרות 
 ) תווטפ שותוי חללכול( 8,420  1,353  21,087  4,048  34,908 
 

149,748  93,301  27,937  2,934  25,576 
 

 :החברה     
 - כושר     
 :שוטף כושר     
 מזומנים 16    70  86 
 השקעות לזמן קצר 12,524     12,524 

 :ם ויתרות חובהיייבח     
 

109,875 
 

109,787    88 
 תוקוחל

 םחריא   203  188  391 
  השקעות בחברות מאוחדות   1,584   1,584 
 

124,460 
 

110,045  1,787   12,628 
 

 :בויותיתחיה     
 :בויות שוטפותיתחיה     
  לזמן קצר מתאגידים ישראא     
 יםינקאב 7  4  5,000  52,722  57,733 

 :כותז ויתרות םכאיז     
  ונותני שירותיםםפקיס 16,900  1,548   27,387  45,835 
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 םחריא 82   1,941  6,831  8,854 

     
ות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים אלווה 

 והתחייבויות אחרות 
 ) תווטפ שותוי חללכול( 8,420  1,353  21,087  4,048  34,908 
 

147,330  90,988  28,028  2,905  25,409 
 

      
 מ"קרגל בע

 )המשך(רים לדוחות הכספיים ביאו
 
 

 ):המשך( תנאי ההצמדה של יתרות כספיות - 14ר ביאו
 

 :שווי נאות של מכשירים פיננסיים.      ב 
 

המכשירים הפיננסיים של החברה והחברות המאוחדות מורכבים מנכסים ומהתחייבויות 
וזר והלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים הכוללים את סעיפי ההון הח(לא נגזרים 
 .וכן ממכשירים פיננסיים נגזרים) לפירעון

 
השווי הנאות של המכשירים הפיננסיים הכלולים בהון החוזר בדרך כלל זהה , בשל אופיים

השווי הנאות של ההלוואות לזמן ארוך . או קרוב לערך בו הם מוצגים בחשבונות
כיוון שהן נושאות ריבית בשיעור קרוב לשיעור ,  לערכומתאגידים בנקאיים קרוב אף הוא

 .הריבית המקובל בשוק
 

 כמוצג 2003 בדצמבר 31השווי הנאות של המכשירים הפיננסיים הנגזרים ליום 
משקף את הסכומים המשוערים שהחברה תדרש לשלם או לקבל  כדי להביא , בחשבונות

 .לידי סיום את החוזים בתאריכי המאזנים
 

 : החברה קשורה בעסקות כמפורט להלן2003בדצמבר  31 ליום
 
  יין 125.9584בשער של  , 2004 בינואר 26ביום ,  מיליון דולר8עסקה לרכישת )    1

 . 1$ -       ל 
  יין 121.9330בשער של  , 2004 בינואר 26ביום ,  מיליון דולר8עסקה למכירת )   2

 . 1$ -       ל 
 
 
 

 : עלות המכירות- 15ר ביאו
ב ח הה ח ר ו א   דמ

2001 2002 2003 2001 2002 2003  
יא פ ם"ש ל י מ א ת ו מ   ח 

 
 

165,290 
 

149,859 
 

161,532 
 

159,987 
 

143,636 
 

  בחומריםשימוש 155,714
 דה והוצאות נלוותוכר עבש 43,961  47,506  51,959  39,594  43,508  48,416 
 חתפ 18,800  20,025  20,976  18,577  19,846  20,866 
 ת ייצור אחרותווצאה 18,849  19,458  20,664  18,823  19,637  21,374 
 ת חוץובודע 6,030  5,255  4,564  6,030  5,255  4,567 
 

260,513 
 

238,105 
 

244,556 
 

258,150 
 

235,880 
 

243,354  
 ים במלאי תוצרתיינוש      
  גמורהך ותוצרתיתהלב 61  )154( )213( 130  179  )74(
 

260,439 
 

238,284 
 

244,686 
 

257,937 
 

235,726 
 

243,415         
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 מ"קרגל בע

 )המשך(רים לדוחות הכספיים ביאו
 
 :אות מכירה ושיווק הוצ- 16 ריאוב

 
בה הח חמ ר ו   דא

2001 2002 2003 2001 2002 2003  
יא פ ם"ש ל י מ א ת ו מ   ח 

 
 בודה והוצאות נלוותעכר ש 7,066  7,747  8,450  6,861  7,530  8,224 
 םסופר 148  188  214  120  158  182 
 נטו,ת אחרותווצאה 854  877  1,265  )33( )102( 443 
 8,849  7,586  6,948  9,929  8,812  8,068         

 
 
 :וצאות הנהלה וכלליותה - 17 רואיב
 

רה ב חמ הח ו   דא
2001 2002 2003 2001 2002 2003  

יא פ ם"ש ל י מ א ת ו מ   ח 
 

 ת נלוותואצבודה והועכר ש 11,363  14,108  13,601  10,576  13,550  13,087 
 ירייהעסי מ 4,629  4,636  4,569  4,392  4,421  4,443 
  בניין ומחשביםתחזקא 1,143  1,424  1,345  1,136  1,422  1,345 

 דים מסופקים ואבותובוח 1,483  798   1,483  798  
 ת אחרותווצאה 3,245  3,544  3,793  2,684  3,386  3,596 
 22,471  23,577  20,271  23,308  24,510  21,863         

 
 :ו נט-ן  הוצאות מימו- 18ר ביאו

 
ר ב ח ח הה ו א   דמ

2001 2002 2003 2001 2002 2003  
יא פ ם"ש ל י מ א ת ו מ   ח 

 
  על הלוואות לזמן ארוךתיביר 1,733  2,753  3,358  1,733  2,753  3,358 

 ) שחיקה( שער והצמדה יפרשה      

      
קרן הלוואות   גיןב

 ןמוהתחייבויות אחרות לז
 נטו - רוךא )494( 566  2,449  )494( 566  2,449 

 לוואות לזמן ין הל בגכך הס      
 נטו - רוךא 1,239  3,319  5,807  1,239  3,319  5,807 
 נטו מיעודה לפיצויים ווחר )423(  )295( )423(  )302(

 ל בגין סעיפים לזמןכך הס      
 נטו - רוךא 816  3,319  5,512  816  3,319  5,505 

       
 בגין אשראי לזמן קצר 4,077  1,771  1,250  4,077  1,771  1,250 

 ח סחירות"רווח מאג )668(   )668(  
  נטו- תחרוא 4,947  3,859  1,608  4,388  3,514  1,091 

 ל בגין סעיפים לזמןכך הס      
 טונ -צר ק 8,356  5,630  2,858  7,797  5,285  2,341 
        טונ -ת מימון ווצאה 9,172  8,949  8,370  8,613  8,604  7,846 
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 מ"קרגל בע
 )המשך(ספיים הכת רים לדוחוביאו

 
 

  שריפה במפעל החברה-19ביאור 
 

 .  פרצה שריפה במחסן הגלופות במפעל החברה2003 במאי 20בתאריך 
מלאי נייר וקרטון וכן נגרם נזק , כתוצאה מהשריפה ניזוקו גלופות המשמשות את החברה

 .למבנה המפעל
 

י סופי לכל נזקי  הגיעו החברה וחברת הביטוח להסכם על פיצו2003 בדצמבר 22בתאריך 
 -כ( מליון דולר 3בסך של , ובכלל זה עלויות כח אדם שהוצאו לשיקום הנזקים, השריפה

 .שהתקבלו עד לתאריך המאזן, )ח מותאמים" מליון ש13.2
 

, פי הערכת הנהלת החברה-על, אשר ישמש, ח" מליון ש2.8סכום של , ל"מתוך הסך הנ
נזקף לסעיף , 2003 בדצמבר 31שו ליום בעיקר לרכישת יתרת הגלופות שעדיין לא נרכ

 ". אחרים�זכאים ויתרות זכות "
 

 .פעילותה השוטפת של החברה לא הושבתה עקב השריפה
מעבר לנזקים שכוסו על ידי חברת , הנהלת החברה אינה צופה נזקים תוצאתיים מהותיים

 . הביטוח
 

  
  

 :ם על ההכנסה מסי- 20 ריאוב
 
, )תיאומים בשל אינפלציה(על פי חוק מס הכנסה ת התוצאות לצורכי מס דמדי .א

 ) חוק התיאומים-להלן  (1985-ה"התשמ
 

בהתחשב בשינויים , ות התוצאות לצורכי מס על בסיס ריאלידדנמ  חוק התיאומיםיל פע
 .ל"ה והחברות המאוחדות נישומות על פי החוק הנרבחה. במדד

 
 :1969 �ט "תשנ, )מיסים(חוק עידוד התעשייה  .ב

 
בתוקף מעמד זה זכאית . ל"כמשמעותה בחוק הנ" תייתיחברה תעש" הינה רהחבה

כפי ,  בפעילות תעשייהשמשמההחברה ואף תובעת פחת בשיעורים מוגדלים לגבי ציוד 
 .חוק התיאומים שנקבע בתקנות מכוח
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 מ"קרגל בע
 )המשך(רים לדוחות הכספיים ביאו

 
 ):ךהמש (נסה מסים על ההכ- 20ר ביאו

 
 :הכנסה נדחים מסי .ג
 

 :הינם, דווחותם המוהתנועה בהם בשני*  המסים הנדחיםבהרכ )1
 

 סך הכל
 סעיפים מאזניים שאינם בגין

   םשוטפי
 

 

 
 
 לכך הס

פיצויי 
 -פרישה 
 נטו

 כושר
 קבוע

בגין 
סעיפים 

מאזניים   
**שוטפים 

בגין 
הפסדים 
וניכוי 

להעברה 
צורכי מסל

 

  ח מותאמים"אלפי ש
 

 :מאוחד      
 1.1.2002ליום  תרהי )725( )3,531( 42,362  )1,001( 41,361  37,105 

 2002ים בשנת יינוש      
  לדוחהקיפז      
 והפסד ווחר 402  72  )3,199( 468  )2,731( )2,257(
 1.1.2003ם ליו תרהי )323( )3,459( 39,163  )533( 38,630  34,848 

 2003 ת בשניםינויש      
  לדוחהקיפז      
 והפסד ווחר 143  )12( )4,193( 524  )3,669( )3,538(
 31.12.2003-יתרה ל )180( )3,471( 34,970  )9( 34,961  31,310 

       
 :החברה      
 1.1.2002ליום  תרהי  )3,854( 42,324  )999( 41,325  37,471 

 2002ים בשנת ינויש      
  לדוחהקיפז      
 והפסד ווחר )198( 453  )3,315( 473  )2,842( )2,587(
 1.1.2003ליום  תרהי )198( )3,401( 39,009  )526( 38,483  34,884 

 2003 ת בשניםינויש      
  לדוחהקיפז      
 והפסד ווחר 198  28  )4,214( 534  )3,680( )3,454(

 31.12.2003ליום  תרהי  )3,373( 34,795  8  34,803  31,430 

       
 

        .36%ל שמס   הנדחים מחושבים לפי שיעורםמסיה  *     
 .בעיקר הפרשה לחופשה וחובות מסופקים                              **   
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 מ"קרגל בע
 )המשך(רים לדוחות הכספיים ביאו

 ):ךהמש (נסה מסים על ההכ- 20ר ביאו
 
 : המסים הנדחים מוצגים במאזנים כדלקמן)    2

  דמאוח רההחב
  ברמבדצ 31 ברצמבד 31

2002 2003 2002 2003  
  מיםתאמוח "ש לפיא

 
 במסגרת הרכוש השוטף )3,651( )3,782( )3,373( )3,601(
 במסגרת התחייבויות 34,961  38,630  34,803  38,485 
  נטו-יתרת זכות  31,310  34,848  31,430  34,884 

     
 של 40בהתאם לגילוי דעת , ניכוי כהוצאה לצורכי מסב וי הפחת של מבנים שלא יותרמ    סכו)3

 :ושבגינם לא נזקפו מסים נדחים,  הלשכה
  חברה והדאוחמ

2002 2003  
  ח מותאמים"ש לפיא

 
 לתחילת השנה תרהי 727  2,336 
 ם שלא הותרו בניכוי בשנה המדווחתיכומס )727( )1,609(
    לסוף השנה תרהי -,-    727 

 
 : על ההכנסה הכלולים בדוחות רווח והפסדם  מסי.ד
 

ר ב ח ח הה ו א   דמ
2001 2002 2003 2001 2002 2003  

יא פ ם"ש ל י מ א ת ו מ   ח 
 

)1,623(  *םיוטפש )2,924( )6( )1,639( )2,937( 6 
 )לעיל' ראה ג (םדחינ 3,538  2,257  2,037  3,454  2,587  2,037 
 414  2,593  517  398  2,251  614         

 .36%המסים השוטפים מחושבים לפי שיעור מס של * 
 
 לבין הוצאות המסים " התיאורטי"ה בין סכום המס מהתא .ה

 
ו מתחייבות במס לפי שהיה חל אילו כל ההכנסות הי" התיאורטי"את התאמה בין סכום המס בו מהלןל

ף בדוחות רווח והפסד לשנה זקשנס סכום המבין ל, השיעורים הרגילים החלים על חברות בישראל
 :המדווחת

ח ו א   דמ
2001 2002 2003  

יא פ ם"ש ל י מ א ת ו מ   ח 
 

 ,הפסד לפני מסים על ההכנסה   
 ח בדוחות רווח והפסדומדוכ )2,789( )8,929( )3,876(
 טי בגין הפסד זה תיאורהמס החיסכון    
 )36%מס של ר ועלפי שי( 1,004  3,214  1,395 

 בהטבות המס הנובעות מהפרשים ) קיטון (לידוג   
 : המסתשפעה -תמידיים    
 ת פטורותוכנסה 62   
 הכנסות החייבות בשיעורי מס מיוחדים 31   



 ! 29 !

 ת שאינן מותרות בניכוי לצורכי מסווצאה )290( )392( )400(
 א מוכרלחת פ )262( )579( )579(
 תחרוא 69  8  )18(
      בגין השנה המדווחת�הטבת מס  614  2,251  398 
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 מ"קרגל בע
 )המשך(רים לדוחות הכספיים ביאו

 
 ):ךהמש (נסה מסים על ההכ- 20ר ביאו

 
 ת מסושומ .ו

 
 .1999 בדצמבר 31ום  שומות סופיות עד וכולל השנה שהסתיימה בירהחבל

 .נחשבות כסופיות, 1999שומות עצמיות שהוגשו על ידי החברות המאוחדות עד שנת 
 
 

 :י עניין וצדדים קשורים בעל- 21ר ביאו
 
ך העסקים הרגיל עסקות עם תאגידים בנקאיים הנחשבים בעלי  במהלתלה מנהרהחב .א

ות המוחזקות על ידי  וכן עם חבר1968-ח"התשכ,  ערךירותעניין כהגדרתם בחוק ני
 .הנחשבות אף הן בעלי עניין כאמור, מכל ענפי המשק, תאגידים אלה

 לא ,1993 -ג "התשנ, )חות כספיים שנתיים"עריכת דו(ך ת ערניירות אם לתקנובהת
ניתן בדוחות אלה מידע על הכנסות והוצאות מימון הנובעות מעסקות עם התאגידים 

 . ך העסקים הרגיללהנעשות במה) בי.די. אי-ובנק לאומי , בנק הפועלים (אייםהבנק
כמו כן לא ניתן מידע על עסקאות שאינן חריגות שנעשו במהלך העסקים הרגיל עם 

וזאת בהתאם לפטור שהתקבל מהרשות לניירות , חברות המוחזקות על ידי תאגידים אלה
ל שאינו פוגע בענייניו של המשקיע בניירות הערך ש, 2004 בפברואר 24ערך ביום 
 .החברה

 
 :העניין והצדדים הקשורים היו כדלקמןעלי ות עם יתר בהעסק .ב

 :הרהחב )1
2001 2002 2003  

יא פ ם"ש ל י מ א ת ו מ   ח 
 

  מלאי לחברה מאוחדת תכירמ   
 )ות מלאהלבבע( 731  392  633 

 בבעלות(השתתפות חברה מאוחדת    
 בהוצאות שיווק ודמי ניהול) מלאה 71   3 

 חברה מאוחדתות פשתתה   
 ות שיווק ודמי ניהולאהוצב 1,133  925  764 

 548  556  597 
דות בהוצאות וחמא ות חברותפשתתה

  נטו-מימון 
 ת מחברה מאוחדתוכישר 23,363  19,590  17,191 

    
 להלן' ראה ג, ת מבעל ענייןוכישר 31,656  34,418  29,473 

    
 ):דיבידנדלמעט (לי עניין עבל שניתנו תטבוה )2

ח ו א המ ר ב ח ה ו   ד 
3 צ 1 ד רמב   ב

2001 2002 2003  
יא פ ם"ש ל י מ א ת ו מ   ח 

 
 : עניין המועסקים בחברהיבעל )א   
 שנהשך ה ששולמו במתטבוה 3,176  1,979  2,502 

 סוף השנה לות מ רשותטבוה   
 או כהפרשה כות זכיתרת 736  2,018  2,155 

  רשומות לתחילת השנה תטבוה   
 או כהפרשה כות זכיתרת )2,018( )1,816( )2,430(
 ל הטבות בשנת הדוחכך הס 1,894  2,181  2,227 

 ים שאליהם נש הארספמ   
 תוהטב המתייחסות 2  2  2 

 דירקטורים שאינם מועסקים  שני )ב   
     בחברה  70  61  78 
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 מ"קרגל בע
 )המשך(ם רים לדוחות הכספייביאו

 
 

 ):ךהמש( בעלי עניין וצדדים קשורים - 21ר ביאו
 

אחד מספקי . שמש בייצור ממספר מצומצם של ספקי ניירמה  רוכשת את הניירהחברה .ג
 ייןנכולל בעל ע(סך כל הרכישות מספקי הנייר של החברה . הנייר מהווה בעל עניין

מרי הגלם של החברה  מכלל קניות חו10% -שמכל אחד מהם נרכשו יותר מ, )כאמור
  73%- ו60% - 2001 - ו2002( 2003מורות לשנת אה  מכלל הקניות86%-היווה כ
 ).בהתאמה

 
 
חזקות על ידיהם כאמור ומהלא כולל תאגידים בנקאיים וחברות (יתרות עם בעלי עניין  .ד

 ):לעיל' א-ב
 

ח ו א המ ר ב ח ה ו   ד 
3 צ 1 ד רמב   ב

2001 2002 2003  
יא פ ם"ש ל י מ א ת ו מ   ח 

 
    
  -חוב בעל עניין    
  בהצמדה למדד�חובה  תרתי   449 

 אינן נושאות ריבית(בויות שוטפות יתחיה   
  זכאים ויתרות זכות�) הדהצמו 156  1,463  1,527 
 נטו, בויות בשל סיום יחסי עובד מעבידיתחיה 580  555  629 

    
      לעיל'ראה ג, יתרת זכות לבעל עניין 9,551  9,026  5,735 
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 מ"קרגל בע
 )המשך(רים לדוחות הכספיים ביאו

 
 :רה החב נתונים נומינליים של- 22ר ביאו

 
 :ים מאזנייםננתו .א
 

  ח נומינליים" שאלפי
3 ב1 צ  רמד   ב

2002 2003  
 

שר   ו  כ
 :שוטף כושר  
 ים נזוממ 86  26 

 השקעות לזמן קצר 12,524  
 :ם ויתרות חובהיבייח  
 תוקוחל 109,875  94,386 
 םחריא 593  3,377 
 לאימ 48,845  57,399 
 נדחים נסההכסי מ 3,419  3,957 
 159,145  175,342  

   

 :השקעות ויתרות חובה לזמן ארוך  

 ת בחברות מאוחדותושקעה 2,508  1,907 

  23 
ת בשל סיום לאחר ניכוי התחייבויו, יעודה בקופות פיצויים

 מעביד-יחסי עובד
1,907  2,531  

   
  נטו-קבוע  כושר 107,784  116,386 
 לאחר הפחתה שנצברה, הוצאות נדחות 21  30 
 277,468  285,678  

 בויות והוןיתחיה  
 בויות שוטפותיתחיה 132,687  122,757 

 כנסה נדחיםהסי מ 30,989  33,491 

 :בויות לזמן ארוךיתחיה  
 לאחר, מעביד-בות בשל סיום יחסי עובדיתחיה  
 ייםופיצ  יעודה בקופתייכונ  1,490 
 תאגידים בנקאיים והתחייבויות אחרותמ תואלווה 22,473  22,013 
 23,503  22,473  

 :ון עצמיה  
 קרנות הוןוון ה 31,819  31,819 
 הרווח שלא יועד תרתי 67,710  65,898 
 97,717  99,529  
 277,468  285,678     



 ! 33 !

 

 

 מ"קרגל בע
 )ךהמש(רים לדוחות הכספיים ביאו

 
 ):ךהמש(תונים נומינליים של החברה  נ- 22 רוביא

 
 :ים תוצאתייםננתו .ב
 

י פ ל שא ם"  י י ל נ י מ ו נ   ח 
2001 2002 2003  

 
 280,442  269,066  

281,059 
 נטו-תוכירמ

 242,262  231,957  
243,312 

 המכירות לותע

 גולמי ווחר 37,747  37,109  38,180 
 ,קשיוות מכירה וווצאה   
 : וכלליותהנהלה   
  ושיווקהכירמ 7,045  7,682  8,447 
  וכלליותהנהלה 20,561  23,831  21,468 
 29,915  31,513  27,606  
 ת רגילותולומפע ווחר 10,141  5,596  8,265 
  נטו-ת מימון ווצאה )7,945( )10,071( )7,626(
  נטו-ת אחרו) הוצאות(ת וכנסה 667  )59( 31 
 פני מסים על ההכנסה ל)הפסד(וח רו 2,863  )4,534( 670 
 על ההכנסה סיםמ  )976( 1,671  )407(
 מפעולות רגילות לאחר  )הפסד(ווח ר   
 כנסההל העמסים  1,887  )2,863( 263 

 חברות) הפסדי(ווחי חברה ברהלק ח   
  נטו-ות דאוחמ )75( 1,776  989 
 לשנה) הפסד(נקי  ווחר 1,812  )1,087( 1,252 
 הרווח שלא יועד לתחילת השנה תרתי 65,898  74,624  88,650 
 נדיםדיביד  )7,639( )15,278(
     א יועד לגמר השנהלש הרווח תרתי 67,710  65,898  74,624 
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