6056/5162/

לחברים שלום,
מצב' לעיונכם גיליון נוסף של "מה חדש במשקי הדרום" ,גיליון מספר  21בסדר
הרץ של הדיווחים החודשיים מהארגון.

אסיפה שנתית
האסיפה השנתית של הארגון נקבעה ליום שני ה  7250/5702/בשעה  03/0והיא
תתקיים בקיבוץ גזר.
באסיפה נעסוק בנושאים הבאים :


דיווחים מבעלי התפקידים בארגון אודות הפעילות במגזר שלהם בשנה החולפת.



דיון ואישור הדוחות הכספיים של הארגון לשנת .1121



החלטה על חלוקת רווחים.



קליטת חברים חדשים לאגודת משקי הדרום אשראי ורכש.



הרצאת אורח של ח"כ זבולון כלפה שעומד בראש הלובי החקלאי.

סדר היום הופץ לבעלי התפקידים בישובים ומכאן אני קורא שוב ומזמין את נציגי
הישובים (בהחלט אפשר ורצוי שיהיה יותר מנציג אחד לישוב) להשתתף באסיפה.

התוצאות הכספיות לשנת 2102
בגיליונות הקודמים מסרתי דיווח על פעילות הארגון בשנת  1121תוך מתן דגש על
עמידה ביעדי העבודה של הארגון מבלי להתייחס לתוצאות הכספיות עצמן.
כעת לאחר שמועצת המנהלים דנה בדוחות הכספיים של הארגון אני מוצא לנכון
לדווח גם על התוצאות הכספיות.
באופן כללי התוצאות העסקיות בשנת  1121היו טובות יותר משנת  1122הן



באגודת משקי הדרום אשראי ורכש והן באגודת אחזקות משקי הדרום.
הרווח המצרפי של הארגון (משקי הדרום אשראי ורכש ואחזקות משקי הדרום)
לשנת  1121עומד על סך של  71.2/מיליון  24.31 .₪מיליון  ₪באחזקות ו 26.11
מיליון  ₪באשראי ורכש (כולל חלקה של משקי הדרום אשראי ורכש ברווחי אחזקות).

מתוך הרווחים הראויים לחלוקה אנחנו מתכננים לחלק השנה  2/.2/מיליון .₪
 3מיליון  ₪באחזקות ו  21.26מיליון  ₪באשראי ורכש
(כולל  2מיליון  ₪חלקה של אשראי ורכש באחזקות).
ההון העצמי סולו של אחזקות משקי הדרום עומד על  89מיליון  ₪וההון העצמי סולו
של משקי הדרום אשראי ורכש עומד על  12.1מיליון .₪
ההון העצמי המצרפי של הארגון ,כפי שמוצג במאזן המאוחד של משקי הדרום אשראי
ורכש ,עומד על סך של  2./.2מיליון ( ₪הון עצמי הכולל  12.1באשראי ורכש 13 +
מיליון  ₪באחזקות לאחר קיזוז  16%הנובעים מחלקה של אשראי ורכש באחזקות).

סיבי הדרום
תזכורת – בסיבי הדרום יש שני ערוצי פעילות עיקריים :ניהול ותפעול של המפעלים
החקלאיים (מנפטה ,מכון לפיצוח שקדים ובית בד) ופעילות נדל"ן.
בשנים האחרונות החברה שומרת על יציבות בפעילות הכלכלית ובתוצאות העסקיות
ואיתנות בצד הפיננסי.
בשנת  1121החברה רשמה רווח של  /.3מלש"ח והכוונה היא לחלק סך של  1מיליון .₪
ההון העצמי של החברה עומד על סך של  72./מיליון  ₪מתוך סך מאזן של  11.3מיליון ₪
(מעל  91%הון עצמי למאזן).
מועצת המנהלים של סיבי הדרום (חברה בע"מ) דנה ואישרה בישיבתה האחרונה את
הדוחות הכספיים של החברה אשר יוצגו באסיפה השנתית של סיבי הדרום המתוכננת
ליום שני  24516524בשעה . 2111
באסיפת סיבי הדרום נעסוק גם בבחירת חברי מועצת מנהלים (ע"פ התקנון,
מועצת המנהלים נבחרת לקדנציה של  4שנים) ובהתאמת תקנון החברה המתבקש
לאור סגירות פעילות אגודת משקי הרי יהודה.
גם כאן ,אני קורא לנציגי הישובים הבעלים לקחת חלק פעיל ולהשתתף באסיפה
השנתית של החברה.



הדרי ניצנים
התוצאות העסקיות בהדרי ניצנים הן תוצאות טובות והחברה שומרת על רמת רווחיות
נאה ויציבות לאורך זמן .מחזור החברה עומד על כ  41מיליון  ,₪ההון העצמי של החברה עומד על כ 23
מיליון ₪
(כ  11%מהמאזן) והחברה מחלקת בשנים האחרונות רווחים לבעליה באופן קבוע וזאת
לצד בצוע השקעות נרחבות רובן מהון עצמי.


שקדי דרום יהודה
מועצות המנהלים של סיבי הדרום ושל אחזקות משקי הדרום אישרו מהלך
לרכישת חלקה של משקי הרי יהודה בשקדי דרום יהודה.
לאחר בצוע הרכישה ,האחזקה בשקי דרום יהודה תהיה  11%ע"י אחזקות משקי
הדרום ו  43%ע"י סיבי הדרום.
כחלק מההכנות לעונת הפיצוח הקרובה אנחנו נערכים לשיפורים טכנולוגיים נוספים
שישפרו את איכות הפיצוח ואת קצב הפיצוח .השיפורים מבוצעים בתאום
ובאחריות ספק הציוד הספרדי שרואה במכון הפיצוח בארץ חלון ראווה ובהתאם
הוא משקיע בשיפורים טכנולוגיים באופן רצוף כבר מספר שנים.

תב"ע חדשה למתחם
הועדה המחוזית אישרה את התב"ע החדשה להפקדה ללא תנאים (להוציא תיקון טכני בתקנון
שכבר בוצע) .כעת אנחנו נמצאים בשלב של השגת חתימת המנהל ולאחר מכן נכנס לשלב
ההפקדה .אנחנו מקווים להשלים את אישור התב"ע בחודשים הקרובים ולהתחיל בפיתוח
המתחם.
עד כאן להפעם!

