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15Bמ"מר תעשיות בע. ח 
16B 2011 בספטמבר 30 -שהסתיימה ב לתקופהדוח דירקטוריון 

 )בשקלים מדווחים -הנתונים הכספיים ( 
 

מתכבדת להגיש בזאת את דוח הדירקטוריון הכולל סקירה ") החברה": להלן(מ "מר תעשיות בע. מועצת המנהלים של ח
ואת התוצאות הכספיות של ) "קבוצת מר"או  "הקבוצה": להלן(עדכנית של פעילות החברה והחברות המוחזקות על ידה 

 .")תקופת הדוח: "להלן( 2011 בספטמבר 30חודשים שהסתיימה ביום  תשעההקבוצה לתקופה של 
 

 כהגדרתו, עתיד פני הצופה מידע ידה על המוחזקות לחברות וביחס לעצמה ביחס החברה כללה זה דירקטוריון בדוח
 מידע על המבוסס, העתיד לגבי וודאי בלתי מידע הינו זה מידע") ערך ניירותחוק (" 1968-ח"תשכ, ערך ניירות בחוק

 לגבי הערכות, פועלת היא בו בשוק לקרות העתיד לגבי החברה של הערכות וכן, הדוח במועד בחברה הקיים
 ההערכות על בהתבסס וכוונותיה לפעול עתידה או החברה פועלת בהם בשווקים והעסקית הכלכלית ההתפתחות

 שונות להיות עשויות, החברה מפעילות שינבעו בפועל התוצאות - מכך יוצא וכפועל, בפועל ההתפתחויות. האמורות
מידע ( " הדוח הכנת במועד החברה בידי הקיים המידע על בהתבסס המוערכות הפעילות מתוצאות מהותי באופן
 של הסובייקטיבית  הערכתה על רק מבוסס והוא, מוכחת עובדה מהווה אינו עתיד פני צופה מידע"). עתיד פני צופה

, זהח "דו עריכת במועד בפניה שהיה, כללי מידע ניתוח על, השאר בין, בהנחותיה הסתמכה אשר, החברה הנהלת
 הכלול המידע של שלמותו או לנכונותו התחייבות בהם ניתנה לא אשר, וסקרים מחקרים, ציבוריים פרסומים ובכללו

 באמירה יזוהה זהח "בדו עתיד פני צופה מידע. עצמאי באופן החברה הנהלת ידי על נבחנה לא ונכונותו, בהם
 וכן למידע בסיס ששימשו העיקריים והנתונים העובדות ציון תוך, עתיד פני צופה במידע מדובר כי המציינת מפורשת
 המידע התממשות אי. יתממש לא עתיד פני צופה שמידע לכך להביא עשויים החברה שלהערכת העיקריים הגורמים

 פעילות על המשפיעים החיצוניים ובגורמים הכללית בסביבה מהתפתחויות, היתר בין, לנבוע עשוי עתיד פני צופה
 .להלן זה בפרק המפורטים הסיכון מגורמי איזה מהתממשות או, החברה

 

, בישראל, בתחומי התקשורת והביטחון קבוצת מר עוסקת בפרויקטים ובתשתיות ומובילה באספקת פתרונות כוללים
 .אפריקה ואירופה, מרכז ודרום אמריקה, ב"ארה

תמיכה , ייצור, פיתוח, התקנה, הקמה, אינטגרציה, תכנון, הקבוצה משלבת מגוון רחב של יכולות הכוללות בין היתר
 .ותחזוקה

עובדי ייצור , טכנאים, מערכות, ההנדס, הכוללים אנשי תוכנהעובדים  1,300 -מועסקים כ, ל"בארץ ובחו, בקבוצה
 . ומתקינים

 .שהם חלק מסל הפתרונות אותם היא מציעה ללקוחותיה, פרי פיתוח עצמי, לקבוצה טכנולוגיות ומוצרים

 .אירופה ואפריקה, מרכז ודרום אמריקה, ב"ארה, הקבוצה פעילה בישראל

 : חותיה המאוחדים של החברהלקבוצה שלושה תחומי פעילות עיקריים המדווחים כמגזרים עסקיים בדו

1 11BU טלקוםחטיבת-U  תשתיות עוסקת בביצוע החטיבה . מ"מר טלקום בע) 100%(חטיבה זו פועלת תחת חברת הבת
מייצרת ומקימה מערכי תקשורת וכן , בתחום זה הקבוצה מתכננת. ל"בתחום התקשורת האלחוטית בישראל ובחו

מתן , םלמתגים והתקנת םקישור, מגדלי אנטנות ותחנות בסיס, מספקת ומקימה מבנים לציוד תקשורת ובינוי אתרים
ותשתיות למערכות לייצור חשמל באמצעות  תקשורת אלחוטית ומתגים, שירותים הנדסיים לציוד תקשורת סלולארית

, בוליביה, ארגנטינה ,קולומביה, ילה'צ, פרו, פנמה ,מקסיקו, בישראל חטיבה זו פעילה. )PV(וולטאיים -תאים פוטו
בתקופת הדוח החלה החטיבה בפעילות . אנגולהורואנדה , גאנה, הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו, טנזניה, לסנג

 ).מערב אפריקה(ר 'ובניג) דרום אמריקה(באורוגוואי 

2 12UB חטיבת מערכות)(Systems U-  חטיבה זו פועלת תחת חברת הבת)מ"מר מערכות אבטחה ותקשורת בע) %100 .
. בתחומי האבטחה והביטחון ומפתחת ומשווקת מערכות תקשורת צבאית Turn Keyהחטיבה מבצעת פרויקטי 
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מערכות קשר ניידות , תוכנות שליטה ובקרה, חדרי בקרה, CCTVתכנון ואינטגרציה של מערכות : פרויקטים אלו כוללים
מערכות ניהול וידאו ואודיו וייעוץ בתחום הביטחון , מערכות בקרה ושליטה לקשר, ניהול תעבורה ברשת, ונייחות

 .מדינות נוספות במרכז אמריקה ובאפריקה, ארגנטינה, מקסיקו, ב"ארה, חטיבה זו פעילה בישראל. והאבטחה

3 13UBת רחבת פס חטיבת תקשור)Broadband(-U ו פועלת תחת חברת הבת חטיבה ז)מ"בע רוטל נטוורקס) %86 .
פריסת תשתיות לטלוויזיה : החטיבה עוסקת בתחום אספקת מוצרים ושירותים לשוק התקשורת רחבת הפס הכוללים

חטיבה זו . הותחזוקה של מוצרים וציוד קצ ספקהאוהתקנות בתחום האינטרנט , התקנת תקשורת רחבת פס, בכבלים
 .פעילה בעיקר בישראל

4 14BUלקבוצה השקעות שאינן עונות להגדרת מגזר כדלקמן: 

לתאריך הדוח  החברה מחזיקה. חלל הינה חברה ציבורית הנסחרת בבורסה -")חלל: "להלן(מ "חלל תקשורת בע .1
 .מהון המניות של חלל 4.32% -ב

 מהון המניות של 50%-כמחזיקה ב החברה -")עומרים" :להלן(מ "בע) 2005(חברת עומרים השקעות מניבות  .2
 .עומרים

ראה גם (אופלון ב 23.0% -במישרין ובעקיפין כ החברה מחזיקה -")אופלון:"להלן( Oplon BVהשקעה בחברת  .3
 .)להלן 8'הסעיף 

 4,557עד למועד הדוח השקיעה החברה סך כולל של  -")קריסטל קליר: "להלן(השקעה בשותפות קריסטל קליר  .4
  .)להלן 9'הראה גם סעיף ( מזכויות השותפות 28.6%-כלחברה . בקריסטל קליר₪ אלפי 

5. cVidya Inc-)להלן" :Cvidya ("מהון המניות  1.8% -בכ מחזיקה חברה בת)של) בדילול מלא Cvidya. 
באמצעות (החברה מחזיקה במישרין ובעקיפין  לתאריך הדוח –") קסניה: "להלן(מ "ר קפיטל בע'חברת קסניה ונצ .6

ביום . נסחרת בבורסה") קסנה: "סימול(קסניה . מהון המניות של קסניה 12.55% -בכ) מ"טכנולוגיות בע נובקום
על פיו , 2010באוגוסט  27פרסמה קסניה דוח הצעת מדף על פי תשקיף המדף של קסניה מיום  2011בינואר  26

סך התמורה . של קסניה. נ.ע₪  1מניות רגילות בנות , 4,450,000, 2011נואר בי 27הנפיקה קסניה ביום 
לאור . ח"אלפי ש 9,263-ע האמורים שנבעה לקסניה הינה בסך כולל של כ"בגין תמורת ני) ברוטו(המיידית 

 .דוללה החזקתה של החברה ושל נובקום בקסניה, 2011בינואר  27ההנפקה האמורה אשר הושלמה ביום 
סאן טים הינה יזם בתחום אספקת . הון המניות של סאן טיםמ 25%-החברה מחזיקה ב -סאן טיםהשקעה ב .7

  .PVוהתקנת מערכות לייצור חשמל באמצעות מערכות 
חברות :"להלן(מ "מ וסאן טים לגגות בע"סאן טים תלמי יוסף בע, מ"השקעה בלג גגות מערכות סולארית בע .8

חברות הפרויקט משקיעות . מהון המניות של כל אחת מחברות הפרויקט 45%-החברה מחזיקה ב -")פרויקט
יות מערכות בתפוקה ליום הדוח מפעילה לג גגות מערכות סולאר. PVבאתרים לייצור חשמל באמצעות מערכות 

-חברות הפרויקט קיבלו רשיונות מותנים להקמת מערכות גדולות ובינוניות בהיקף של כ. 1.3MWH -של כ
12MWH .ראה גם ( 2012תחילת העבודה על מערכות אלו צפויה ברבעון הראשון של שנת , להערכת החברה

 ).להלן 10'הסעיף 
 

 המוחזקות שלההסברי הדירקטוריון על פעילות החברה והחברות U .א

0Bהבתקופ 199,174 -בהשוואה ל₪ אלפי  321,584 -הכנסות החטיבה בתקופת הדוח הסתכמו בכ  -חטיבת הטלקום 
הגידול בהכנסות החטיבה נובע מהמשך הביקושים למוצרי ושרותי החטיבה במדינות בהן היא . המקבילה אשתקד

 :מסגרתמספר הסכמי חתמה החטיבה על  בתקופת הדוח. פועלת

1. 1Bלמפעיל זה רשיונות הפעלה של רשת תקשורת . עם מפעיל סלולארי בינלאומי אשר טרם עבדה איתו בעבר
 13-לתאריך הדוח התקבלו מלקוח זה מספר הזמנות בהיקף כולל של כ. מדינות באפריקה 16-סלולארית ב
 . העבודות נשוא הזמנות החלו בתקופת הדוח. מדינות באפריקה 3-מיליון דולר ב

2. 2B0הודיעה החברה גוסטבחודש אוF

על הסכם מסגרת עם לקוח חדש שהינו מפעיל סלולרי כי חברה בת חתמה  1
מיליון דולר  5 -חברה מעריכה כי היקף העבודות בשישה החדשים הקרובים יהיה כה .במדינה במרכז אמריקה

 .ב"ארה

                                                      
 2011-01-242703מספר אסמכתא  16/08/2011ראה דוח מיידי אשר פורסם על ידי החברה ביום  1
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3Bנות אשר טרם פעלה מ עם הלקוח לקבלת הזמנות נוספות במדינות בהן פועלת החטיבה ובמדי"החברה מנהלת מו
 . החטיבה בעבר

4B את סל המוצרים והשרותים אותם היא מספקת ללקוחותיה בארץ ובעולם באמצעות  החטיבההרחיבה  2010בשנת
פתרונות אלו מהווים מוצרים . יצירת שיתופי פעולה עם חברות המספקות פתרונות טכנולוגיים למפעילים וספקי ציוד

. תחזוקת אתרים ושיפור השירות ללקוח הסופי, ית בתחום של ניהול אתריםמשלימים למפעילי התקשורת הסלולאר
החטיבה ממשיכה במאמצי השיווק . בתקופת הדוח התקבלו מספר הזמנות בהיקפים לא מהותיים ממספר לקוחות

מ "מו. בתחום זה ומנהלת משאים ומתנים עם מפעילי תקשורת במרכז ודרום אמריקה לאספקת והתקנת מוצרים אלו
 .טרם הבשילו לכדי הזמנות אלו

5Bבתחום התקנת מערכות אנרגיה סולארית החטיבה  פעילות)PV (גם ברבעון השלישי אולם הודעת  לצמוח המשיכה
כמו גם אי ודאות בעמדת מנהל מקרקעי ישראל ורשויות , דבר בחינה של הפחתת תעריפי החשמלרשות החשמל ב

אין להנהלת החברה יכולת לצפות את , בשלב זה. רים חדשיםהקמת אתלעצירה כמעט מוחלטת בתהליך  וגרמהבניה 
משקיעה מאמצים להרחבת פעילות בתחום זה במספר ממשיכה והחטיבה  .2012היקף פעילות תחום זה בשנת 

 .מדינות באפריקה ובדרום אמריקה

6B 2010הכנסות החטיבה בשנת מ 40%-מב יהיו גבוהות "בערכי דולר ארה 2011הכנסות החטיבה בשנת . 

7Bהמבוסס על הערכות  ,1968-ח"התשכ, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, מידע צופה פני עתיד ןהינ לעיל ההערכות
על חוזים עליהם חתמה , על תחזיות ביצוע והתקדמות הפרויקטים אותם מבצעת החטיבה, פנימיות של החברה

באופן מלא או  ןבהתממשותמועד פרסום דוח זה ואשר אין כל ודאות ל נכון. החטיבה ועל השתתפות במכרזים
שאינם בשליטת  אחריםעיכובים שאינם תלויים בחברה וגורמים , וזאת בין היתר בשל המשבר הכלכלי, חלקי

 .החברה

 

Uחטיבת המערכותU-  ברבעון ₪ אלפי  54,439( 115,884 -מחיצוניים הסתכמו ל בתקופת הדוחהכנסות החטיבה
). אשתקד השלישיברבעון ₪ אלפי  28,194(בתקופה המקבילה אשתקד ₪ אלפי  92,949 -בהשוואה ל) השלישי

הרווח סיימה החטיבה  השלישיאת הרבעון . ₪אלפי  4,025בתקופת הדוח רשמה החטיבה הפסד תפעולי בסך של 
  . ₪אלפי  1,617בסך של  תפעולי
חלק ממאמצי שיווק אלו הבשילו . המשיכה החטיבה במאמצי השיווק במספר מדינות במרכז ובדרום אמריקה, בנוסף

מ עם לקוחות "וחלקם נמצאים בתהליך מו) ראה הודעות החברה בדבר חתימה על הסכמים להלן(לכדי הסכמים 
 .פוטנציאליים אולם למועד הדוח טרם נחתמו חוזים וטרם התקבלו הזמנות מחייבות מלקוחות אלו

 משנה קבלן הינה מר מערכות". אוטומטית אלקטרונית אכיפה -3א"לה מר מערכות ביצוע פרויקט בתקופת הדוח הח
 .בפרויקט

 . שנה 12אשר יפרסו על פני ₪ מיליון  100מעל לסך של ל מסתכם "היקף העבודות נשוא הפרויקט הנ
 

1Fהודיעה החברה בתקופת הדוח

עם משרד הבטחון של ממשלת ארגנטינה להקמת  חתמה על הסכםכי חברה בת  2
 ").הפרויקט: "להלן(בבואנוס איירס " עיר בטוחה"מערכת 

תקים , מערכות בקרת תנועה, מערכות וידאו, תתקין ותתחזק מערכות תקשורת, במסגרת הפרויקט החברה תספק
 .מרכז שליטה ובקרה עירוני ותבצע התקנות בניידות משטרה

 . אלפי דולר 41,800 -היקף הפרויקט הוא כ
 ).2014למעט מרכיב התחזוקה אשר ימשך עד שנת (של השנה ומשך ביצועו ימשך כשנה  השניהפרויקט החל ברבעון 

 
בהשוואה לשנת  45%-יהיה גבוה בכ 2011להערכת הנהלת החברה מחזור המכירות של חטיבת המערכות בשנת 

הסכמים שחתמה החטיבה הערכה זו מתבססת על . ליתפעו באיזון 2011וחטיבת המערכות תסיים את שנת  2010
משאים ומתנים שמנהלת החטיבה ומהודעות זכיה בהיקפים משמעותים שקיבלה החטיבה מגופים על , בתקופת הדוח

 .ממשלתיים בארץ ובעולם
 

                                                      
 2011-01-186702מספר אסמכתא  19/06/2011ראה דוח מיידי אשר פורסם על ידי החברה ביום  2



 
 4 

המבוסס על , 1968-ח"התשכ, כהגדרתו בחוק ניירות ערךהינו מידע צופה פני עתיד  לעילהמידע בפסקה זו 
על משאים , על תחזיות ביצוע והתקדמות הפרויקטים אותם מבצעת החטיבה, הערכות פנימיות של החברה

הודעת זכיה שקיבלה החטיבה ושטרם נחתם בגין הסכם , ומתנים שמנהלת החטיבה עם לקוחות פוטנציאליים
י ועיכובים ועל השתתפות במכרזים אולם לחברה אין כל ודאות בהתממשותו בין היתר בשל המשבר הכלכל

 .שאינם תלויים בחברה
 

2Fהודיעה החברה 2011בפברואר  2ביום 

כי התפרסם באתר האינטרנט הרשמי של ממשלת פנמה כתב ההחלטה של  3
בתי חולים  3כזוכה בפרויקט להקמת ) 100%(ועדת המכרזים של משרד הבריאות הפנמי אשר מכריז על חברה בת 

נכון למועד הדוח חתמה החברה על . ודעה כי הוכרזה כזוכה במכרזלאחר שבוע קיבלה החברה ה. ניידים בפנמה
הסכם זה כפוף לאישור משרד . ל וההסכם הועבר לחתימת משרד הבריאות הפנמי"ההסכם לאספקת בתי החולים הנ

ההסכם טרם נחתם ולהערכת . לאחר אישור משרד המבקר יכנס ההסכם לתוקף. של ממשלת פנמה מבקר המדינה
 .2012במהלך הרבעון הראשון של שנת א יחתם הנהלת החברה הו

 2012-2013שלב ההקמה יתבצע בשנים , להערכת הנהלת החברה. אלפי דולר 21,500 -היקף הפרויקט הוא כ
 .שנים 3ולאחר גמר ההקמה תחל תקופת תמיכה של 

 
 :פ מתייחסות לחטיבת המערכות וכוללות"הוצאות המו

נתונים , אודיו, הכולל את מגוון טכנולוגיות כגון עיבוד ספרתי של אותות וידאו R/VOIPהמשך פיתוח מתג  .1
 . שכבר פותחו בחברה בעבר Gatewaysתוך שימוש במגוון  IPוהפצתם ברשתות 

 . Secure M  -ב"המשך פיתוח מערכת שו .2
. CK2I מערכת  חותבפי") אתנה:"להלן(מ "יישומים בטחוניים בע 3.אס.י'המשיכה חברת אתנה גבתקופת הדוח  .3

CK2I מנוע חוקים  הינה פלטפורמת ניהול ידע הכוללת)rule base engine(,  ניתוח קשרים ויזואלי)Visual Link 
Analysis(,  להפוך מידע לידע  תהמאפשריצירה אוטומטית של תיקי אובייקט ועוד)knowledge to Insights( .

עבור  ידעובסיומה תהיה לאתנה אפשרות לספק מערכת לניהול  2011תקופת הפיתוח תמשך עד לתום שנת 
 .הפיתוח החל כהמשך למערכת שפותחה וסופקה לאחד מלקוחות החברה. law enforcement agenciesלקוחות 

 
Uחטיבת התקשורת רחבת הפס-U  בהשוואה ₪ אלפי  101,636 -בתקופת הדוח הסתכמו במחיצוניים הכנסות החטיבה

למדינות ל ובעיקר "לחוהחטיבה ממשיכה להפנות מאמצי שיווק . בתקופה המקבילה אשתקד₪ אלפי  93,973-ל
אין ביכולת החברה להעריך בשלב זה את התוצאות . במטרה להרחיב את פעילותה מחוץ לישראל, ואפריקהאירופה 

 . ל"נשוא המאמצים הנ
3Fהחברהבספטמבר הודיעה  20בתאריך 

בהסכם מסגרת ") הוט: "להלן(התקשרה עם הוט טלקום שותפות מוגבלת כי  4
תבצע רוטל את העבודות והשירותים , על פי ההסכם ").ההסכם: "להלן(לביצוע שדרוג ברשת התקשורת של הוט 

וד למעט צי(רכישת ציוד וחומרים , לרבות תכנון, Turn Key -בשיטת ה, הנדרשים לצורך שדרוג רשת התקשורת
 .באזורים שיקבעו בהסכמת הצדדים") עבודות השדרוג: "להלן(ותחזוקה של רשת התקשורת ) אופטי

 .  ח"מיליון ש 25 -בהיקף מוערך של כ, י ההסכם רוטל תחל בביצוע עבודות השדרוג באזור גאוגרפי מוגדר ומוסכם"עפ
 

, עתיד פני צופה מידע בבחינת הינם, מההסכם הנובעים התקבוליםהזמנים והיקף  לוחותבדבר  לעיל המידע
בהערכות  עמידהבהם , אשר התממשותו תלויה בגורמים שונים, 1968-ח"התשכ, ערך ניירות בחוק כהגדרתו

 .כאמור, האמורות ושינויים בהזמנה אשר יכול ויבוצעו על ידי הלקוח
 

שים לפרויקטים בתחום זכיית מפעילי התקשרות הנוספים במכרז הסלולר תעלה את הביקו ,להערכת הנהלת החברה
במקביל צפויות חברות הסלולר הוותיקות לשדרג את הרשת הקיימת לתמיכה בטכנולוגיות . התקנות רשתות הסלולר

UMTS ו-LTE  בהם תיקח חלק החטיבה . 
נמשכה צמיחת פעילות המעבדות כמתוכנן והורחבה לתחזוקה של ציוד קצה מול יצרני  המחצית הראשונהבמהלך 

 .  הציוד
 . 2010ביחס להכנסות החטיבה בשנת  10%-יגדלו בכ 2011בשנת הכנסות חטיבה זו הנהלת החברה להערכת 

                                                      
 2011-01-038211מספר אסמכתא  02/03/2011ראה דוח מיידי אשר פורסם על ידי החברה ביום  3
 2011-01-279558מספר אסמכתא  20/09/2011ראה דוח מיידי אשר פורסם על ידי החברה ביום  4
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המבוסס על , 1968-ח"התשכ, כהגדרתו בחוק ניירות ערךהינו מידע צופה פני עתיד  לעילהמידע בפסקה זו 
החטיבה ועל השתתפות על תחזיות ביצוע והתקדמות הפרויקטים אותם מבצעת , הערכות פנימיות של החברה

במכרזים אולם לחברה אין כל ודאות בהתממשותו בין היתר בשל המשבר הכלכלי ועיכובים שאינם תלויים 
 .בחברה

 
Uכללי 

יהיה גבוה  2011ב בשנת "מחזור המכירות המאוחד בערכי דולר ארה, להערכת הנהלת החברה, לאור האמור לעיל
יעמוד להערכת הנהלת החברה על  2011הרווח התפעולי המאוחד לשנת . 2010ממחזור המכירות של שנת  33%-בכ
 .ממחזור המכירות 8%-כ
 

המבוסס על , 1968-ח"התשכ, כהגדרתו בחוק ניירות ערךהינו מידע צופה פני עתיד  לעילהמידע בפסקה זו 
על , על תחזיות ביצוע והתקדמות הפרויקטים אותם מבצעת חטיבת הטלקום, הערכות פנימיות של החברה

מועד תחילת ביצוע , ל"משאים ומתנים שמנהלת חטיבת המערכות מול לקוחות בארץ ובחו, השתתפות במכרזים
עבודות בהם זכתה חטיבת המערכות וקצב ההתקדמות בפרויקטים הקיימים בחטיבת המערכות אולם לחברה 

 .בחברהאין כל ודאות בהתממשותו בין היתר בשל המשבר הכלכלי ועיכובים שאינם תלויים 
 

 לקוחות הקבוצה ואפיונםU .ב

8Bהקבוצה פועלת בשוק התקשורת ובשוק הביטחון, כאמור. 

9Bאינטגרטורים ותאגידים גדולים , משרדי ממשלה, ממפעילים וספקי ציוד, בארץ ובעולם, לקוחות הקבוצה מורכבים
 .אחרים

10B ח"באלפי ש(על פי חטיבות הפעילות של הקבוצה  –להלן יתרת הלקוחות:( 

 כ"סה   
 31.12.10 30.09.11 ל"בחו בארץ חטיבה
 114,979 159,919 136,748 27,171 טלקום

 46,374 51,963 895 51,068 תקשורת רחבת פס
 51,559 63,596 27,072 36,524 מערכות

 5 - - - אחר
 212,917 275,478 164,715 114,763 סך הכול

 
 תלות בלקוחות וספקיםU .ג

ממחזור  22.06% מהווהאשר , )Radio Movil Dipsa SA de C.V. )Telcelלחטיבת הטלקום לקוח אחד במקסיקו 
 .בתקופת הדוח המכירות המאוחד של הקבוצה

ממחזור המכירות המאוחד של  11.78% מהווה ואשר מחזור המכירות אלילקוח אחד חטיבת תקשורת רחבת פס ל
 .הקבוצה

 
 תחומי פעילותהתפלגות ההכנסות על פי U .ד

 :להלן טבלה המציגה את התפלגות ההכנסות על פי חטיבות הפעילות באחוזים 
 

 ספטמבר-ינואר חטיבה
2011 

 דצמבר-ינואר
2010 

 51.9% 59.6% טלקום
 24.4% 18.7% תקשורת רחבת פס 

 23.6% 21.7%  מערכות
 0.1% - אחר
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 בתקופת הדוח אירועים עיקרייםU .ה
1. U החברה שלמניות ואגרות חוב רכישה עצמית של 

בסכום כולל של  מניות החברהאישר דירקטוריון החברה תכנית לרכישה עצמית של  2011 בינואר 20בתאריך 
הגנת חוף "תכנית הרכישה אימצה את תקנות . וזאת למטרת הגדלת הרווח למניה של החברה ₪4F5אלפי  3,000

רכישה תמומן ממקורותיה העצמיים של החברה או ה. כפי שפורסמו על ידי הרשות לניירות ערך" מבטחים
כי הרכישות , ההחלטה כאמור התקבלה לאחר שהדירקטוריון החברה בחן וקבע. באמצעות אשראי בנקאי אחר

ה הרכיש. 1999-ט"התשנ, כאמור עומדות במבחני החלוקה ויכולת הפירעון של החברה הקבועים בחוק החברות
כפי שיקבע על פי שיקול , במחירים ובהיקפים, במועדים  2011, אפרילב 1ממועד מיום מעת לעת החל  תתבצע

 .בכפוף לאישור התכנית על ידי דירקטוריון החברה, דעתה של הנהלת החברה
. נ.ע 6,305לאחר תאריך המאזן רכשה החברה  .מניות של החברה. נ.ע 62,654בתקופת הדוח רכשה החברה 

 .מניות נוספות של החברה
 

2. U עסקייםהרשות להגבלים 
5Fהודיעה החברה 2011בינואר  10ביום 

חיפוש , ביצעו חוקרי הרשות להגבלים עסקיים, 2011בינואר  9כי ביום  6
שרה בחברה הבת ונושא כמו כן נחקרו נושאי מ. במשרדי חברה בת של החברה וקיבלו לידיהם מסמכים שונים

זומן לשימוע בפני ) רקטור בחברהשהינו גם די(ל משותף של החברה "מנכ, במסגרת החקירה .משרה בחברה
 .טרם נערך השימוע כאמור. הרשות להגבלים עסקיים

   .נכון למועד דוח זה אין בידי החברה מידע נוסף בקשר עם החקירה האמורה
 

3. U אשרור דרוגBaa1 עם אופק יציב לאגרות החוב סגרה ג' 
. עם קביעת אופק דירוג יציב) 'סדרה ג(ח "לאג Baa1את הדירוג  6F7מ"בע אישררה מדרוג 2011בחודש פברואר 

 .30/05/2011ח ביום "החברה שלמה את התשלום האחרון של האג
 

4. U בחטיבת המערכות" עיר בטוחה"זכייה במכרז 
7Fבתקופת הדוח הודיעה החברה

כי חברה בת חתמה על הסכם עם משרד הבטחון של ממשלת ארגנטינה  8
 ").הפרויקט: "להלן(איירס בבואנוס " עיר בטוחה"להקמת מערכת 

, מערכות בקרת תנועה, מערכות וידאו, תתקין ותתחזק מערכות תקשורת, במסגרת הפרויקט החברה תספק
 .תקים מרכז שליטה ובקרה עירוני ותבצע התקנות בניידות משטרה

עד סוף להערכת הנהלת החברה החלק העיקרי של הפרויקט יבוצע . אלפי דולר 41,800 -היקף הפרויקט הוא כ
 ).2014למעט מרכיב התחזוקה אשר ימשך עד שנת ( 2012ויתרתו תבוצע בשנת  2011שנת 

 
5. Uחתימה על הסכם עם מפעיל חדש 

8Fהודיעה החברה 2011באוגוסט  16ביום 

חתמה על הסכם מסגרת עם לקוח חדש שהינו ) 100%(כי חברה בת  9
תקים החברה אתרי תקשורת סלולארית , ל"על פי הסכם המסגרת הנ. מפעיל סלולרי במדינה במרכז אמריקה

 .אספקת מגדלים ואספקת ציוד נלווה, הקמת האתר, הכוללים שרותי הרכשה ורישוי Turn Keyבשיטת 
יגיע  2012ב ובמהלך "מיליון דולר ארה 5קרובים יהיה כ החברה מעריכה כי היקף העבודות בשישה החדשים ה

 . ב"מיליון דולר ארה 20ל  15ל להיקף של  בין "היקף העבודות תחת הסכם הנ
 
 
 

                                                      
 .2011-01-024000מספר אסמכתא , 20/01/2011ראה דוח מיידי אשר פורסם על ידי החברה ביום  5
 2011-01-010563כתא מספר אסמ 10/01/2011ראה דוח מיידי אשר פורסם על ידי החברה ביום  6
 2011-01-047910-ו 2009-01-326970מספרי אסמכתא  14/02/2011-ו 21/12/2009ראה דוחות מיידים אשר פורסמו על ידי החברה בימים  7

 .בהתאמה
 2011-01-186702מספר אסמכתא  19/06/2011ראה דוח מיידי אשר פורסם על ידי החברה ביום  8
 2011-01-242703מספר אסמכתא  16/08/2011ראה דוח מיידי אשר פורסם על ידי החברה ביום  9
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6. Uחתימה על הסכמים בחטיבת המערכות 
9Fהודיעה החברה 2011באוגוסט  22ביום 

התקשרות  2011באוגוסט  21השלימה ביום כי מר מערכות  10
עם . צור ואספקת קרונות שליטה ובקרה המהווים חלק ממערכות המסופקות ללקוחות סופייםיי, בהסכמים לתכנון

 .₪אלפי  19,000-תשולם למר מערכות תמורה בהיקף של כ, אספקת המערכות היבילות
 

7. Uלביצוע שדרוג ברשת התקשורת של הוט  הסכם 
10Fבספטמבר הודיעה החברה 20בתאריך 

התקשרה עם הוט טלקום שותפות ") רוטל: "להלן(רוטל נטוורקס  11
על פי ").ההסכם: "להלן(בהסכם מסגרת לביצוע שדרוג ברשת התקשורת של הוט ") הוט: "להלן(מוגבלת 

, Turn Key -בשיטת ה, תבצע רוטל את העבודות והשירותים הנדרשים לצורך שדרוג רשת התקשורת, ההסכם
") עבודות השדרוג: "להלן(תחזוקה של רשת התקשורת ו) למעט ציוד אופטי(רכישת ציוד וחומרים , לרבות תכנון

 .באזורים שיקבעו בהסכמת הצדדים
מיליון  25 -בהיקף מוערך של כ, י ההסכם רוטל תחל בביצוע עבודות השדרוג באזור גאוגרפי מוגדר ומוסכם"עפ
 .  ח"ש

 
8. Oplon B.V.U -

במסגרת הסכמי הלוואות אלפי דולר  2,600סך של ועד לתאריך הדוח החברה השקיעה  2010ספטמבר  מחודש
ההלוואה הינה הלוואה . אלפי דולר שנתנה לאחר תאריך המאזן 600של  בסךזה כולל הלוואה  סכום. ופלוןעם א

מהון המניות של  23.0%-החברה מחזיקה במישרין ובעקיפין כ. שנתית 8%רגילה נושאת ריבית בשיעור של 
קה של זיגדל שעור ההח, במידה וכל ההלוואות יומרו להון. ת להוןבכוונת החברה להמיר את ההלוואו. אופלון

 . ההשקעה באופלון מוצגת בספרי החברה על פי שיטת השווי המאזני. מהון המניות 27%-החברה באופלון לכ
 

באמצעות חומרים ידידותיים ) חיידקים ופטריות(אופלון מפתחת שיטה חדשה למניעת התפתחות מיקרובים 
מיכלים , אריזות לחלב, אריזות למשקאות קלים: היישומים הראשונים אשר נמצאים בפיתוח .לאדם ולסביבה
 .צנתר לדרכי השתן וחומרים קוסמטיים חדשים לטיפול בנגעי עור, המטהרים מים

בתקופת הדוח הוכפלו מספר העובדים באופלון ובכוונתה לקלוט עובדים נוספים בכדי לעמוד בדרישות הלקוחות 
 .ם שלההפוטנציאליי

אשר יהווה ") הלקוח: "להלן(נחתם הסכם ראשון עם תאגיד משקאות בינלאומי בתקופת הדוח  -תחום המשקאות
בכפוף מהלקוח תקבל אופלון תקבולים הינו תשעה חודשים ובו הסכם זה תוקפו של . בסיס להסכמים עתידיים

אישור הלקוח  סדרת ניסויים על מנת לקבלביצוע בין המטרות העיקריות של הסכם זה הינו . לאבני דרך שיושגו
  .ואפקטיביות השיטהלגבי בטיחות החומרים שבהם משתמשת אופלון 

 
לק מהמוצרים במקביל החלה אופלון במשא ומתן נוסף עם תאגידים בתחום האריזות לשימוש במוצרי אופלון כח

 .חודשים תוך כתשעההסכם ראשון יחתם , להערכת הנהלת החברה .שמוכרים תאגידי אלו
 

המבוסס על , 1968-ח"התשכ, כהגדרתו בחוק ניירות ערךהינו מידע צופה פני עתיד  לעילהמידע בפסקה זו 
תגובות של לקוחות אשר קיבלו , והוא מסתמך על תוצאות ניסויים, ושל אופלון הערכות פנימיות של החברה

אולם לחברה אין  אותן מנהלת אופלוןמ "שנחתמו עם לקוחות פוטנציאליים ומו NDA, את תוצאות הניסויים
 .כל ודאות בהתממשותו בין היתר בשל המשבר הכלכלי ועיכובים שאינם תלויים בחברה

 
9. U קריסטל קליר:"להלן(השקעה בשותפות קריסטל קליר(" 

 :תחומים 2-קריסטל קליר פועלת ב. מזכויות השותפות של קריסטל קליר 28.6%-החברה מחזיקה בכ
Uגיבוש חלבוניםU-  חברה  בוחנים אפשרות להקמתקריסטל קליר וגוף אירופי מוביל בתחום ניתוח מבנה חלבונים

  .משותפת שתעניק שירותי גיבוש וניתוח מבנה חלבונים באירופה
U הפרדת חלבוניםDNA ,RNA-U בשלב זה מפתחת החברה התקן . קריסטל קליר פיתחה יכולת הפרדת חלבונים

 . מדגימות דם RNAלהפקת מיקרו 

                                                      
 2011-01-248088מספר אסמכתא  22/08/2011ראה דוח מיידי אשר פורסם על ידי החברה ביום  10
 2011-01-279558מספר אסמכתא  20/09/2011ראה דוח מיידי אשר פורסם על ידי החברה ביום  11
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10. Uהצעה לרכישת שלד בורסאי 

11Fהודיעה החברה, בספטמבר 23ביום 

מ "בע 2007יחד עם חברת מירבילין הגישה ) 100%(כי חברה בת  12
. יפ פי סי'הצעה לרכישת השלד הבורסאי בלבד של  צ ")הרוכשים" :להלן(בחלקים שווים , )'חברה בבעלות צד ג(
12Fהודיעה החברה , באוקטובר 5ביום  ").הבורסאי השלד" -להלן(

פקע תוקפה של , בהתאם לתנאי ההצעהכי  13
הרוכשים עם נאמן חברת מ של "לאחר מו, באוקטובר 10בתאריך . ההצעה וכי ההצעה אינה בתוקף עוד

במזומן והיתרה  4,500,000(₪  5,750,000נקבע כי הרוכשים ירכשו את השלד תמורת סך כולל של . סי.פי.יפ'צ
פרסמה , באוקטובר 31ביום . בכפוף להתקיים כל התנאים המתלים.) סי.פי.יפ'הקצאת מניות בצתמורת 

כי בית המשפט אישר את הסדר הנושים הכולל את ) 2011-01-312801דוח מיידי מספר אסמכתא (י .ס.פי.יפ'צ
להערכת . הנכון למועד הדוח טרם התקיימו התנאים המתלים לביצוע הסכם הרכיש. הצעת הרוכשים המתוקנת

 23י שציינה החברה בהודעתה מיום פכ. הנהלת החברה תנאים אלו יתקיימו במלואם וההסכם יקוים במלואו
 PVאת פעילותה בתחום ייצור חשמל באמצעות מערכות . סי.פי.יפ'בכוונת החברה למזג לתוך צ, בספטמבר

 ).לעיל 4.8-ו 4.7ראה סעיפים (
 

  -המצב הכספיU .ו
 258,010לעומת , מהמאזן 39.4%ומהווה ₪ אלפי  246,778 -הסתכם ב 2011 ספטמברב 30ההון העצמי ליום 

הירידה בהון העצמי נובעת מירידה בשווי השוק של מניות  . 2010בדצמבר  31מהמאזן ליום  44.9%שהיוו ₪ אלפי 
 .חלל והתאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של פעילות חוץ

בהשוואה להון חוזר בסך של ₪ אלפי  132,302 -מסתכם ב 2011 ספטמברב 30ההון החוזר של החברה ליום 
 .2010בדצמבר  31ליום ₪ אלפי  135,611

ואילו היחס המהיר לתאריך  2010בדצמבר  31-ב 1.5לעומת  1.38עומד על  2011 ספטמברב 30היחס השוטף ליום 
 .בתום השנה הקודמת 1.14לעומת  1.06הדוח הנו 

 -מהמאזן בהשוואה ל 6.3%ומהווה ₪ אלפי  39,763 -ח הסתכם ב"לתאריך הדו, ת שנצברבניכוי פח, רכוש קבוע
 .2010בדצמבר  31מהמאזן ליום  6.9%שהיוו ₪ אלפי  40,093

אלפי  45,959 -בהשוואה ל 2011 ספטמברב 30ח ליום "אלפי ש 34,667-יתרת ההתחייבויות לזמן ארוך הסתכמה ב
 .  2010בדצמבר  31מהמאזן ליום ₪ 

 
  -תוצאות הפעולותU .ז

לעומת הכנסות בסך  39.6 %סכום זה מהווה גידול בסך , ₪אלפי  539,263 -סך ההכנסות בתקופת הדוח הסתכמו ב
ובחטיבת  בחטיבת הטלקוםהינו נובע עיקר הגידול בהכנסות . בתקופה המקבילה אשתקד₪ אלפי  386,270של 

 . )בהתאמה 25%-ו 60%גידול בהכנסות של (המערכות 
 . ח אשתקד"אלפי ש 285,832לעומת ₪ אלפי  423,560-עלות המכירות בתקופת הדוח הסתכמה ב

בתקופה המקבילה  26%לעומת שיעור של  21.5%שיעור הרווח הגולמי מסך מחזור המכירות בתקופת הדוח מהווה 
מחצית הראשונה של המערכות בבחטיבת מרווחיות גולמית נמוכה הקיטון ברווח הגולמי נובע בעיקרו . אשתקד

 .השנה
, ממחזור המכירות 1%והן מהוות ₪ אלפי  3,692 -עלויות מחקר ופיתוח נטו של הקבוצה הסתכמו בתקופת הדוח ב

 .מהמחזור אשתקד 1.0%שהיוו ₪ אלפי  3,685לעומת 
 .היו בחטיבת המערכות, עלויות המחקר ופיתוח בשנה זו כמו גם אשתקד

 . אשתקד₪ אלפי  76,941-בהשוואה ל₪ אלפי  78,190 -וח הסתכמו בהוצאות מכירה והנהלה לתקופת הד
לעומת רווח מפעולות רגילות בסך של , ₪אלפי  33,496הרווח מפעולות רגילות לתקופת הדוח הסתכם בסך של 

בתקופה המקבילה אשתקד כלל הכנסות  מפעולות רגילותהרווח ( .בתקופה המקבילה אשתקד₪ אלפי  32,856
 ).אשר נבע ממימוש מניות חלל₪ אלפי  12,785אחרות בסך 

 
 .אשתקד₪ אלפי  9,916לעומת הוצאות מימון בסך  , ₪אלפי  10,119 -הוצאות המימון נטו בתקופת הדוח הסתכמו ב

                                                      
 2011-01-283245מספר אסמכתא  23/09/2011ראה דוח מיידי אשר פורסם על ידי החברה ביום 12 
 2011-01-283856מספר אסמכתא  05/10/2011ראה דוח מיידי אשר פורסם על ידי החברה ביום  13
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₪ אלפי  4,690לעומת סך של ₪ אלפי   9,536מסים על ההכנסה בתקופת הדוח הסתכמו  בהוצאות בסך של 
 . אשתקד

אלפי  2,581לעומת הפסד של  , ₪אלפי  4,722 -חלקה של החברה בהפסדי חברות כלולות בתקופת הדוח הסתכם ב
המיוחסות לשווי ₪ מיליון  2-בתקופת הדוח נרשמו הפסדי אקוויטי בגין הוצאות חד פעמיות בסך של כ .אשתקד₪ 

 ). אופלון(אופציות שהוענקו בחברה כלולה 
בתקופה המקבילה ₪ אלפי  15,669בסך של נקי לעומת רווח ₪ אלפי  9,119 -בלתקופת הדוח הסתכם  הרווח

אשר נבע ) לפני מס(₪ אלפי  12,785הרווח הנקי בתקופה המקבילה אשתקד כלל הכנסות אחרות בסך . (אשתקד
 ).ממימוש מניות חלל

 
₪ אלפי  6,533 -מפעילות שוטפת בתקופת הדוח הסתכמו בUתזרימי המזומנים שנבעו  -נזילות ומקורות מימוןU .ח

 . אשתקד₪ אלפי  21,741לעומת תזרימי מזומנים ששמשו לפעילות זו בסך 
 

פעילות ל ששמשולעומת מזומנים ₪ אלפי  15,729-ת השקעה בתקופת הדוח הסתכמו במזומנים ששימשו לפעילו
 . בתקופה המקבילה אשתקד₪ אלפי  8,931השקעה בסך של 

 
מימון פעילות מ נבעושלעומת מזומנים ₪ אלפי  5,253 -המזומנים ששמשו לפעילות מימון בתקופת הדוח הסתכמו ב

  .אשתקדבתקופה המקבילה ₪ אלפי  27,186 בסך של 
 

 ):₪אלפי (תמצית דוחות רווח והפסד לפי רבעונים U .ט
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 אירועים לאחר תאריך המאזןU .י

1. Uאספה כללית שנתית 
 :בנובמבר אושרו באספה הכללית של בעלי המניות של החברה ההחלטות הבאות 6ביום 

למשך ") בעלי השליטה:"להלן(בעלי השליטה בחברה , ה חיים מר ויצחק בן בסט"אישור תנאי ההעסקה של ה •
 :תנאי ההעסקה הקיימים אושרו בכפוף לשינויים שלהלן -שנים 3תקופה של 

o  ח"אלפי ש 10,000בתנאי שהרווח על פי דוחות אלה יעלה על סך של זכאות בעלי השליטה לבונוס הינה ,
 .)ח"אלפי ש 2,706 רווח של קודם( )2011כאשר מדד הבסיס הינו מדד חודש אוגוסט (הידוע צמוד למדד 

 רבעון שני רבעון ראשון 
 

 2011' ספט-'ינו רבעון שלישי
 539,263 223,345 176,312 139,606 הכנסות ממכירות

 423,560 174,628 137,145 111,787 עלות המכירות
 115,703 48,717 39,167 27,819 רווח גלמי

 3,692 1,672 1,002 1,018 נטו, הוצאות מחקר ופיתוח
 38,545 13,019 12,878 12,648 הוצאות מכירה ושווק

 39,645 13,425 13,148 13,072 הוצאות הנהלה וכלליות
 325 )211( )198( 734 אחרות) הוצאות(הכנסות 

 33,496 20,812 12,337 347 רווח מפעולות רגילות
 256 140 - 116 הכנסות מימון
 10,375 3,967 3,417 2,991 הוצאות מימון

 4,722 2,668 1,022 1,032 נטו, חלק החברה בהפסדי חברות כלולות
 18,655 14,317 7,898 )3,560( לפני מסים) הפסד(רווח

 9,536 5,217 979 3,340 מיסים על ההכנסה 
 9,119 9,100 6,919 )6,900( )הפסד(רווח נקי 
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o הפסד זה יועבר לשנה , בשנה נתונה, י מסנלפהפסד החברה ירשם ל בדוחותיה המאוחדים שבמקרה ש
זקיפת הפסד כאמור תועבר הלאה עד לשנה . הבאה לצורך חישוב הרווח בגינו ישולם מענק בשנה הבאה

 .ווח השנתי יהיה חיוביבה הר
, אשתו של מר חיים מר, ד דורה מר"חידוש התקשרות החברה בהסכם לקבלת שירותים משפטיים עם עו •

 ;שנים 3למשך תקופה של , ")הסכם לקבלת שירותים משפטיים: "להלן(הנמנית על בעלי השליטה בחברה 
ל חברת הבת מר מערכות "ה ומנכל משותף בחבר"דירקטור ומנכ, אישור תנאי העסקה של מר יוסף זיידמן •

 .מ"אבטחה ותקשורת בע
ל ותוצאות האספה הכללית ראה דיווחים מיידים מיום "לפרטים נוספים אודות תנאי ההעסקה הנ •

-2011-01מספר אסמכתא ( 06/11/2011ומיום ) 2011-01-293937מספר אסמכתא ( 05/10/2011
317676.( 

 
2. Uמינוי נושאי משרה 

 06/11/2011ראה דיווח מידי מיום , אודות מינוי מר עדי ברוק כמשנה למנהל הכללי של החברה לפרטים •
 ).2011-01-318153: מספר אסמכתא(

 07/11/2011ראה דיווח מידי מיום , של החברהל פיתוח עסקי "סמנככ גיל עציוןלפרטים אודות מינוי מר  •
 ).2011-01-319503: מספר אסמכתא(

 
 .לסיכוני שוק ודרכי ניהולםדווח בדבר חשיפה U .יא

נועצת החברה באופן שוטף , במסגרת ניהול הסיכונים. ניהול סיכוניםעל הכספים של החברה אחראי  ל"סמנכ .1
 .בחברות ייעוץ למתן שירותים בתחום ניהול הסיכונים וניהול חשיפות

סיכוני אשראי וסיכוני , חליפיןפעילות החברה חשופה לסיכונים פיננסיים הכוללים סיכוני שער  -תאור סיכוני שוק .2
הנהלת החברה משתמשת במכשירים פיננסיים שונים על מנת לגדר חשיפות ספציפיות לסיכונים . נזילות

 .המוזכרים לעיל

 נתונים כללים .3

להלן נתונים על שיעורי השינוי בשערי החליפין של מטבעות עיקריים שבהם עוסקת הקבוצה מול השקל ומדד 
 :המחירים לצרכן

 

 Q1 Q2 Q3 Q4 שינוי לשנה 

 2.7% 0.7% 1.23% 1.5% 0.9%- 2010מדד מחירים לצרכן 

 2.2%  0.3% 1.4% 0.7% 2011מדד מחירים לצרכן 

 6.0%- 3.2%- 5.4%- 4.4% 1.6%- 2010ב "דולר ארה

 4.6%  8.7% -1.8% 1.9%- 2011ב "דולר ארה

 0.9%- 1.9%- 3.0%- 1.0%- 3.1%- 2010פזו מקסיקני 

 4.2%  5.3%- 1.6% 2.3% 2011מקסיקני  פזו

 שינויים בשערי מטבע .4

חלקן צמודות למדד המחירים לצרכן וחלקן צמודות לשערי , חלקן של ההכנסות בארץ אינן צמודות -בישראל . 1
שכר ( הצמדהלא הינו בשקלים למנגד החלק העיקרי של ההוצאות בארץ  .רואיהחליפין של הדולר וה

 .החשיפה לשינויים בשערי המטבע בפעילות בישראל אינה מהותית .)עבודה

, במדינות במרכז ודרום אמריקה מתנהלת רובה ככולה במטבע המקומיפעילות הקבוצה  -מחוץ לישראל . 2
נקובות ברובן בדולר , הכנסות החברות באפריקה. ב"פרט לייבוא המגדלים המתבצע בדולר של ארה

 .אמריקאי
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עלות כיחידות עצמאיות ושינויים בשערי המטבעות המקומיים גורמים לקבוצה להיות ל פו"החברות בחו 
החברה רוכשת מעת . חשופה כלכלית לפיחותים בשערי המטבע בגובה עודף הנכסים על ההתחייבויות

 .לעת הגנות על מטבעות שונים במדינות בהן היא פועלת במטרה להגן על שערי המטבעות ביחס לדולר

סיכוני השוק כפי . הקבוצה פועלת במספר שווקים ובמספר תחומי פעילות -יד בניהול סיכוני שוקמדיניות התאג .5
חשיפות לסיכוני שוק מדווחות . תחום הפעילות וסוג הלקוחות, שתוארו לעיל נבחנים בהתאם למיקום הפעילות

 .ככל שניתן, בטרום קרות החשיפה האפשרית, הכספים ל"לסמנכ

באופן , ל הכספים"ר הדירקטוריון מפקח באמצעות סמנכ"יו -ול סיכוני שוק ואופן מימושםהפיקוח על מדיניות ניה 
  .המדיניות בניהול סיכוני שוק וכן על הפעולות הננקטות להקטנת החשיפות הקיימות על יישום, שוטף

פזו (הנהלת החברה בוחנת ורוכשת מעת לעת עסקאות הגנה על המטבעות בהן קיימת פעילות מהותית לחברה  
תקשורת ושרותים באופן שמרבית לחברה חשיפה בגין ייצוא מתקני ). פזו קולומביאני, יליאני'פזו צ, מקסיקני

החברה מבצעת באופן שוטף תוך היוועצות ביועצים . ב"הוצאות הייצור הינן שקליות והתקבולים הינם בדולר ארה
 . ייצוא זהחיצוניים עסקאות הגנה על החשיפה על תזרים המזומנים הצפוי מ

 .אחת לתקופה נבחנת כדאיות השימוש באשראי בנקאי שקלי לעומת אשראי בנקאי צמוד דולר .6

סך ההלואה . צמודה לדולר, להלוואה לזמן ארוך) קול-און(בתקופת הדוח המירה חברה בת הלוואה לזמן קצר  
 .דולר אלפי 13,750-הדולרית מסתכם ל

על סיכוני השוק להם חשוף , הכספים ל"וסמנכר הדירקטוריון "י יו"ע, אחת לרבעון נמסר דיווח לדירקטוריון 
 . על פעולות הננקטות ועל דרכי ניהולן, התאגיד

 :)מדווחים₪ אלפי (ח בסיסי הצמדה "דו .7

 .היתרות לסוף התקופה משקפות את התנועות במהלך התקופה 

מתנהלת רובה ככולה במטבע מקומי ושינויים  קולומביה וארגנטינה, ילה'צ, פרו, מקסיקובפעילות הקבוצה  
בשערי המטבעות המקומיים יוצרים חשיפה כלכלית שבאה לידי ביטוי חשבונאי בדוח על השינויים בהון העצמי 

 . במסגרת קרן הון מהפרשי תרגום
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U201/09/30 מאזן הצמדה ליוםU1: 

  

הצמדה 
 למדד

 המחירים
 אירו דולר אחר לצרכן

 ללא
 הצמדה

 פזו
 מקסיקני

פריטים לא 
 כ"סה כספיים

 ₪אלפי   
 רכוש

  57,706      -  6,744        4,149        8,601  31,210     7,002    - מזומנים ושווי מזומנים

  33            33           - - - - - -  השקעות לזמן קצר
  275,478    -  72,929      109,727 17,985  38,116     32,537  4,184 לקוחות והכנסות לקבל

  31,179      2,740       230          9,310        2,119  2,898       8,795  5,087 חייבים ויתרות חובה
  111,804    111,804   - - - - - -  מלאי

  5,377       - -  262          -  5,115      - - יתרות חובה לזמן ארוך

  9,116        9,116      - - - - - - נכסים בגין הטבות לעובדים נטו
  24,463      13,994    -  2,813       -  5,420      -  2,236 מוחזקות' השקעות בחב

  56,489      56,489    - - - - - - נכסים פיננסיים זמינים למכירה
  39,763      39,763    - - - - - - רכוש קבוע

  1,297        1,297      - - - - - - הוצאות מראש
  10,556      10,556 - - - - - - מיסים נדחים

  2,082        2,082 - - - - - - מוניטין ונכסים לא מוחשיים

  28,705  82,759     48,334  11,507 כ רכוש"סה 
   

126,261      79,903    247,874    625,343  
                  

 התחייבויות
אשראי מתאגידים בנקאיים 

  157,373   -     -             86,836     -  63,723     4,525  2,289 ואחרים
התחייבויות לספקים ולנותני 

  77,433     -   3,227        60,619      296  3,314       9,977  - שרותים
  67,783 -   22,146      29,997   2,262 5,629  7,749 - זכות זכאים ויתרות

 מקדמות מלקוחות
      

41,309     41,309     
  18,449     -    -             4,753       -  11,754 -  1,942 בנקים ואחריםמא "לז' הלו
    -            - - - - - -    - 3ח סדרה "אג

  841         - - - - - -   841 א"הלוואות אחרות לז
  3,234       - -  3,234       - - - - התחייבות בגין הטבות לעובדים

  12,143      12,143    - - - - - - מסים נדחים
 378,565    53,452     25,373      185,439  2,558  84,420  22,251   5,072 כ התחייבויות"סה

                  
  246,778    194,422    54,530      -59,178     26,147  -1,661    26,083   6,435 עודף נכסים על התחייבויות
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U31/12/2010 מאזן הצמדה ליוםU       
 

 

 
 

  

 

הצמדה 
 למדד

 המחירים
 אירו דולר אחר לצרכן

 ללא
 הצמדה

 פזו
 מקסיקני

פריטים 
לא 

 כ"סה כספיים
 ₪אלפי  

         רכוש
 72,107 - 8,866 5,452 8,903 40,232 8,654 - מזומנים ושווי מזומנים

 40 40 - - - - - - השקעות לזמן קצר
 212,917 - 38,091 95,946 7,032 41,286 28,335 2,227 לקוחות והכנסות לקבל

 25,945 2,186 2,689 6,559 1,914 889 6,721 4,987 חייבים ויתרות חובה
 95,343 95,343 - - - - - - מלאי

 7,511 - - 850 - 6,661 - - יתרות חובה לזמן ארוך
 20,598 16,818 - 1,639 - - - 2,141 מוחזקות' השקעות בחב

 76,512 76,512 - - - - - - נכסים פיננסים זמינים למכירה
 1,317 1,317 - - - - - - הוצאות מראש 

 40,093 40,093 - - - - - - רכוש קבוע
 2,440 2,440 - - - - - - ונכסים לא מוחשיים מוניטין 
 10,136 10,136- - - - - -  נכסים בגין הטבות לעובדים 

 9,751 9,751 - - - - - - מסים נדחים
  574,710  254,636  49,646    111,446  17,849  89,068   43,710    9,355 כ רכוש"סה
         

         התחייבויות
אשראי מתאגידים בנקאיים 

 155,792 - - 135,090 - 6,224 4,115 10,363 ואחרים
התחייבויות לספקים ולנותני 

 52,200 - 1,137 38,165 104 3,315 9,479 - שרותים
 62,749 - 2,526 41,542 6,624 5,721 6,336 - זכאים ויתרות זכות

א מתאגידים בנקאיים "לז' הלו
 20,321 - - 5,724 - 12,436-  2,161 ואחרים

 1,073 - - - - - - 1,073 א"הלוואות אחרות לז
 21,662 21,662 - - - - - - מסים נדחים
 2,903 2,903 - - - - - - בגין הטבות לעובדיםהתחייבות 

 316,700 24,565 3,663 220,521 6,728 27,696 19,930 13,597 כ התחייבויות"סה
         

 258,010 232,975 45,983 )111,985( 10,127 61,373 23,780 )4,245( התחייבויותעודף נכסים על 
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 עסקאות הגנת מטבע .8

עסקאות לצרכי הגנה ") טלקוםמר : "להלן(מ "בע טלקוםבמהלך תקופת הדוח ולאחריה בצעה חברת הבת מר 
 :כדלקמן

 

 חודש 
 Putשער  Callשער  Call/Put מכירה/קניה סכום מטבע סוג העסקה

תאריך 
 פקיעה

 Call/Put 3.700 3.608 28/02/2011 מכירה/קניה $1,500,000 ב"דולר ארה/שקל ונילה 'אופ 11-ינו
 Call/Put 3.750 3.610 31/03/2011 מכירה/קניה $2,000,000 ב"דולר ארה/שקל ונילה 'אופ 11-ינו
 Call/Put 3.730 3.560 28/04/2011 מכירה/קניה $2,000,000 ב"דולר ארה/שקל ונילה 'אופ 11-ינו
 Call/Put 3.730 3.580 31/05/2011 מכירה/קניה $1,500,000 ב"דולר ארה/שקל ונילה 'אופ 11-ינו
 Call/Put 3.730 3.620 30/06/2011 מכירה/קניה $1,000,000 ב"דולר ארה/שקל ונילה 'אופ 11-ינו
 Call/Put 3.700 3.607 28/07/2011 מכירה/קניה $500,000 ב"דולר ארה/שקל ונילה 'אופ 11-ינו
 Call/Put 3.700 3.610 30/08/2011 מכירה/קניה $500,000 ב"דולר ארה/שקל ונילה 'אופ 11-ינו

 Put 12.554 11.70 30/06/2011 מכירה/קניה $1,000,000 ב"דולר ארה/פזו מקסיקני ונילה 'אופ 11-פבר
 Put 504 460 30/06/2011 מכירה/קניה $1,000,000 ב"דולר ארה/יליאני'פזו צ ונילה 'אופ 11-פבר
 Call/Put 3.730 3.500 31/05/2011 מכירה/קניה $500,000 ב"דולר ארה/שקל ונילה 'אופ 10-מרץ
 Call/Put 3.730 3.500 30/06/2011 מכירה/קניה $500,000 ב"דולר ארה/שקל ונילה 'אופ 10-מרץ
 Call/Put 3.730 3.500 28/07/2011 מכירה/קניה $500,000 ב"דולר ארה/שקל ונילה 'אופ 10-מרץ
 Call/Put 3.730 3.500 30/08/2011 מכירה/קניה $500,000 ב"דולר ארה/שקל ונילה 'אופ 10-מרץ
 Call/Put 3.730 3.500 30/09/2011 מכירה/קניה $500,000 ב"דולר ארה/שקל ונילה 'אופ 10-מרץ
 Call/Put 3.730 3.500 31/10/2011 מכירה/קניה $500,000 ב"ארהדולר /שקל ונילה 'אופ 10-מרץ
 Call/Put 3.730 3.500 30/11/2011 מכירה/קניה $500,000 ב"דולר ארה/שקל ונילה 'אופ 10-מרץ
 Call/Put 3.730 3.500 31/12/2011 מכירה/קניה $500,000 ב"דולר ארה/שקל ונילה 'אופ 10-מרץ
 Call/Put 1,797 1,970 30/06/2011 מכירה/קניה $1,000,000 ב"דולר ארה/קולומביאני פזו ונילה 'אופ 11-מרץ
 Call 12.5 - 30/06/2011 קניה $1,500,000 ב"דולר ארה/פזו מקסיקני ונילה 'אופ 11-מרץ

 Call/Put 12.5 11.67 30/06/2011 מכירה/קניה $3,000,000 ב"דולר ארה/פזו מקסיקני ונילה 'אופ 11-מרץ

 Call/Put 12.5 11.70 30/09/2011 מכירה/קניה $1,000,000 ב"דולר ארה/פזו מקסיקני ונילה 'אופ 11-מרץ

 Call/Put 12.5 11.51 30/09/2011 מכירה/קניה $1,000,000 ב"דולר ארה/פזו מקסיקני ונילה 'אופ 11-אפר
 Put - 3.500 30/06/2011 קניה $1,000,000 ב"דולר ארה/שקל ונילה 'אופ 11-אפר
 Put - 3.500 31/05/2011 קניה $1,000,000 ב"דולר ארה/שקל ונילה 'אופ 11-אפר
 Call/Put 12.000 11.250 28/09/2011 מכירה/קניה $2,000,000 ב"דולר ארה/פזו מקסיקני ונילה 'אופ 11-מאי
 Call 12.000 - 28/09/2011 קניה $2,000,000 ב"דולר ארה/פזו מקסיקני ונילה 'אופ 11-מאי

 Call/Put 3.540 3.400 28/07/2011 מכירה/קניה $1,000,000 ב"דולר ארה/שקל ונילה 'אופ 11-מאי

 Call/Put 3.550 3.400 31/08/2011 מכירה/קניה $1,000,000 ב"דולר ארה/שקל ונילה 'אופ 11-מאי

 Call/Put 3.683 3.400 28/09/2011 מכירה/קניה $1,000,000 ב"דולר ארה/שקל ונילה 'אופ 11-מאי

 Call/Put 3.685 3.400 31/10/2011 מכירה/קניה $1,000,000 ב"דולר ארה/שקל ונילה 'אופ 11-מאי

 Call/Put 3.685 3.440 30/11/2011 מכירה/קניה $500,000 ב"דולר ארה/שקל ונילה 'אופ 11-מאי

 Call/Put 3.695 3.440 30/12/2011 מכירה/קניה $500,000 ב"דולר ארה/שקל ונילה 'אופ 11-מאי

 Call/Put 1.4 1.47 27/09/2011 מכירה/קניה 735,000$ אירו/ב"דולר ארה ונילה 'אופ 11-יוני
-אוג/יול
 מכירה/קניה $1,000,000 ב"דולר ארה/שקל ונילה 'אופ 11

Call/Put 
3.575-3.758 3.45-3.5 30/09/2011 

 Call/Put 471.1 455 30/09/2011 מכירה/קניה $2,000,000 ב"דולר ארה/יליאני'צ פזו ונילה 'אופ 11-יול
-אוג/יול
 מכירה/קניה $1,500,000 ב"דולר ארה/שקל ונילה 'אופ 11

Call/Put 
3.585-3.758 3.45-3.5 31/10/2011 
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 חודש 
 Putשער  Callשער  Call/Put מכירה/קניה סכום מטבע סוג העסקה

תאריך 
 פקיעה

 Call/Put 3.595-3.758 3.43-3.5 30/11/2011 מכירה/קניה 2,000,000$ ב"דולר ארה/שקל ונילה 'אופ 11-מאי
-אוג/יול
 Call/Put 3.595-3.758 3.43-3.5 30/12/2011 מכירה/קניה 2,000,000$ ב"דולר ארה/שקל ונילה 'אופ 11
-אוג/יול
 Call/Put 3.655-3.768 3.43-3.5 30/01/2012 מכירה/קניה 2,000,000$ ב"דולר ארה/שקל ונילה 'אופ 11
-אוג/יול
 Call/Put 3.65-3.776 3.43-3.5 28/02/2012 מכירה/קניה 2,000,000$ ב"דולר ארה/שקל ונילה 'אופ 11
-אוג/יול
 Call/Put 3.65-3.788 3.47-3.5 31/03/2012 מכירה/קניה 1,500,000$ ב"דולר ארה/שקל ונילה 'אופ 11

 Call/Put 3.65-3.788 3.47-3.5 30/01/2012 מכירה/קניה 900,000 ב"דולר ארה/שקל ונילה 'אופ 11-ספט
 Call/Put 3.65-3.788 3.47-3.5 28/02/2012 מכירה/קניה 900,000 ב"דולר ארה/שקל ונילה 'אופ 11-ספט
 Call/Put 3.65-3.788 3.47-3.5 30/03/2012 מכירה/קניה 800,000 ב"דולר ארה/שקל ונילה 'אופ 11-ספט
 Call/Put 3.65-3.788 3.47-3.5 30/04/2012 מכירה/קניה 1,000,000 ב"דולר ארה/שקל ונילה 'אופ 11-ספט
 Call/Put 3.65-3.788 3.47-3.5 30/05/2012 מכירה/קניה 1,000,000 ב"דולר ארה/שקל ונילה 'אופ 11-ספט
 Call/Put 3.65-3.788 3.47-3.5 28/06/2012 מכירה/קניה 1,000,000 ב"דולר ארה/שקל ונילה 'אופ 11-ספט
 Call/Put 3.65-3.788 3.47-3.5 30/07/2012 מכירה/קניה 500,000 ב"דולר ארה/שקל ונילה 'אופ 11-ספט
 Call/Put 3.65-3.788 3.47-3.5 30/08/2012 מכירה/קניה 500,000 ב"דולר ארה/שקל ונילה 'אופ 11-ספט
 Call/Put 14.500 13.000 31/12/2011 מכירה/קניה $5,000,000 ב"דולר ארה/מקסיקני פזו  11-אוק

 

9. Uאירוע אשראי בר דיווח 
 :החברה של המהותיות הפיננסיות ההתחייבויות בדבר פרטים להלן

 
 א"ז בנקים הלוואות הלוואות בנקים מבנקים הלוואות ההתחייבות שם

 פיננסי מוסד מוסד פיננסי פיננסי מוסד המלווה מאפייני

U21,653 ₪  53,824 ₪  84,637 ההלוואות היקף  ₪ 

 LIBOR+1.85%-3% LIBOR+2.85%-3.57% )ממוצע(0.05%+ פריים הריבית שיעור

 רבעוני רבעוני הלוואות און קול קרן פירעון מועדי

 רבעוני רבעוני  ריבית תשלום מועדי

 ב"ארה דולר ב"דולר ארה הצמדה ללא וריבית קרן הצמדה בסיס

 על) כללי שוטףשעבוד (כ "שש המלווה לטובת שהועמדו בטוחות
 החברה ערבות, הבת חברות

על ) שעבוד שוטף כללי(כ "שש
 ערבות החברה, חברות הבת

 על) כללי שוטףשעבוד (כ "שש
 החברה ערבות, הבת חברות

Uפיננסיות מידה אמות    

 שלהון עצמי לא יפחת מסך  סך
120,000  ₪ 

 מתקיים מתקיים מתקיים

 29%-מ יפחת לא העצמי ההון שעור
 מסך היקף המאזן

 מתקיים מתקיים מתקיים

החברה לבין ' יחס חובות והתח
EBITDA  3.7לא יעלה על 

 מתקיים מתקיים מתקיים 

פיננסיים לבין ' יחס בין חובות והתח
 2ההון העצמי לא יעלה על 

 מתקיים מתקיים מתקיים

 מתקיים מתקיים מתקיים רווח תפעולי
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Uכנדרש בתקנה , פרסמה החברה דוח ובו נתונים בדבר מצבת ההתחייבויות של החברה, עובר לפרסום דוח זה
 27לפרטים נוספים ראו דוח מיידי מיום . 1970-ל"התש, )דוחות תקופתיים ומידיים(ה לתקנות ניירות ערך 38

 .)340773-01-2011: אסמכתא( 2011בנובמבר 
 

 -ניתוח רגישותU .יב
ח "למעט השינויים בשע 2010לשנת  ח השנתי"ביחס לדובניתוח הרגישות של החברה לא היו שינויים מהותיים 

 . שקל כמפורט להלן/דולר
 

 מהשינויים) הפסד(רווח  שווי הוגן מהשינויים) הפסד(רווח  
  10% 5% 3.7120 -5% -10% 

 (3,121) (1,560) 31,210 1,560 3,121 מזומנים ושווי מזומנים
 (3,812) (1,906) 38,117 1,906 3,812 לקוחות והכנסות לקבל

 (290) (145) 2,898 145 290 חייבים ויתרות חובה
 (511) (256) 5,115 256 511 יתרות חובה לזמן ארוך

 (542) (271) 5,420 271 542 מוחזקות' השקעות בחב
 (20,816) (10,408) 208,165 10,408 20,816 צבר הזמנות

 6,372 3,186 (63,723) (3,186) (6,372) אשראי מתאגידים בנקאיים ואחרים
 331 166 (3,314) (166) (331) התחייבות לספקים ולנותני שרותים

 3,671 1,835 (36,705) (1,835) (3,671) זכאים ויתרות זכות
 1,175 588 (11,754) (588) (1,175) א מתאגידים בנקאיים ואחרים"לז' הלו

 2 1 (296) (1) (2) ד בישראל"שכ -התקשרות איתנה 
 115 57 (1,149) (57) (115) ל"ד בחו"שכ -התקשרות איתנה 

מכשירים למטרות הגנה שאינם מוכרים 
           חשבונאית

 (1,313) 1,008 (1,313) (1,894) (4,235) שקל/מכירת אופציות רכש דולר
 3,150 856 442 (283) (366) שקל/קניית אופציות מכר דולר

 (15,589) (6,849) 173,112 6,536 12,825 כ"סה
 

 -השווי ההוגן של הרכיבים המוכרים במאזן ואלה שאינם מוכרים אך שכנגדם קיימת התקשרות איתנה נאמד בכ
שקל מעלה את /ח דולר"ח באופן שעליית שע"שווי זה חשוף לשינויים בשע. 30/09/2011-נכון ל₪ אלפי  173,112

 . ולהפך במקרה של ירידת השער, השווי ההוגן
אופציות . חודשים 11-האופציות הן לטווח של עד כ. שקל/החברה רכשה אופציות מכר ומכרה אופציות רכש דולר

 . אלו מהוות חלק מאסטרטגיית צילינדר
השפעתה של ירידת שער הדולר על שווי . שקל מורידה את השווי ההוגן של האופציות/עלייה בשער החליפין דולר

 . ית השערשל האופציות הפוכה לזו של עלי
 

 .חשיפת החברה הבסיסית היא חשיפה לירידת שער הדולר
 

Uהיבטי ממשל תאגידי 
 

 תרומותU .יג
לחברה אין מדיניות בנושא תרומות והיא תורמת מעת לעת לגופים שאינם קשורים לחברה ואשר מוכרים כעמותות 

 .בתקופת הדוח תרמה החברה סכומים בלתי מהותיים. ללא מטרות רווח
 

 בעלי מיומנות חשבונאית ופיננסיתדירקטורים U .יד
לא חל שינוי בנוגע למספר המזערי הנדרש של דירקטורים בעלי מיומנות חשבונאית ופיננסית ולא חלו שינויים ביחס 

בדצמבר  31לגילוי שניתן בעניין זה במסגרת דוח הדירקטוריון על מצב עסקי התאגיד לתקופה שהסתיימה ביום 
2010. 
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 ירקטורים הבלתי תלוייםגילוי בדבר שיעור הדU .טו
לחוק ) ה( 219בהתאם לסעיף , החברה לא אימצה בתקנונה הוראה בדבר שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים

 .פרטים נוספים' לפרק ד 26לפרטים אודות אי תלות הדירקטורים ראה תקנה . 1999-ט "החברות התשנ
 

 המבקר הפנימיU .טז
של החברה ביחס לתאור המופיע בדוח הדירקטוריון לתקופה לא חלו שינויים מהותיים לעניין המבקר הפנימי 

 .2010בדצמבר  31שהסתיימה ביום 
 

 גילוי בדבר הליך אישור הדוחות הכספייםU .יז
Uהוועדה 

, ")ועדת הדוחות: "להלן(החליט דירקטוריון החברה על הקמת הועדה לבחינת הדוחות הכספיים  2010 מרץבחודש 
פאול  ה"ה, קרי, בועדת הדוחות חברים חברי ועדת הביקורת של החברה. המופקדת על בקרת העל בחברה

ועדת הדוחות ראה לפרטים נוספים אודות חברי . ח אריאל שנן ושלמה וקס"רו ,)ר ועדת הדוחות"צ ויו"דח( וייסבאך
201013Fבדוח התקופתי לשנת ' לפרק ד 26תקנה 

14. 
מוזמנים ונוכחים רואי , כמו גם לישיבות הדירקטוריון בה נדונים ומאושרים הדוחות הכספיים, לישיבות ועדת הדוחות

שעלו מתהליך הביקורת או , במידה והיו, הפורשים את הממצאים העיקריים, החשבון המבקרים של החברה
.ועדת הדוחות הינה אורגן המופקד על בקרת העל בתאגיד. מבקר הפנים של החברה ןכמו כן מזומ. הסקירה

  
Uהליך אישור הדוחות הכספיים 

אשר , חלות על הליך אישור הדוחות הכספיים הוראות 2010החל ממועד אישור הדוחות הכספיים השנתים לשנת 
 ").התקנות(" 2010-ע"התש, )דוחות הכספייםהוראות ותנאים לעניין אישור ה(נקבעו בתקנות החברות 

דנה בהם ועדה ייחודית של , טרם הבאת הדוחות הכספיים השנתיים לאישור הדירקטוריון, בהתאם לתקנות
אשר ממליצה לדירקטוריון האם לאשר את הדוחות ") הועדה("היא הועדה לבחינת הדוחות הכספיים , הדירקטוריון

 . הכספיים של החברה
התכנסה הועדה לבחינת הדוחות הכספיים בהרכב  24.11.2011ביום , המלצות הועדה לדירקטוריון לצורך גיבוש

 .ח אלעד שטרנליכט"ח נעם קנטי ורו"רו: בישיבה האמורה השתתפו גם נציגי רואה החשבון המבקר. מלא
הסוגיות את ח החשבון המבקר של החברה "ורו, ל הכספים"הועדה בוחנת באמצעות הצגה מפורטת של סמנכ

את סבירות , שיושמו בדוחות הכספיים ההערכות המהותיות והאומדנים הקריטייםלרבות  ,המהותיות בדיווח הכספי
את המדיניות החשבונאית שיושמה ושינויים שחלו בה ואת יישום עקרון הגילוי הנאות בדוחות הכספיים , הנתונים

הן כאלה המשתקפים בדוחות  ,בקרה וניהול סיכונים בוחנת היבטים שונים שלועדת דוחות . להם ובמידע הנלווה
במקרה  .והן כאלה המשפיעים על מהימנותם של הדוחות הכספיים) כדוגמת הדיווח על סיכונים פיננסיים(הכספיים 

 .דורשת ועדת הדוחות כי יסקרו בפניה נושאים לפי בחירתה, הצורך
 :30.09.2011ם ליום להלן פרוט התהליכים אשר ננקטו טרם אישור הדוחות הכספיי

. 2011 בנובמבר 22 נמסרה לחברי ועדת הדוחות ביום 2011 בספטמבר 30טיוטת הדוחות הכספיים ליום  .1
, בנובמבר 24שנערכה ביום , 2011 בספטמבר 30בישיבת ועדת הדוחות בקשר עם הדוחות הכספיים ליום 

ל הכספים ואמיר "סמנכ, שגב חוסטיק ,ל החברה"מנכ, מריאן כהןה "נכחו כל חברי ועדת הדוחות וכן ה 2011
  .חשב בקבוצה, בנט

הוצגו , ל הכספים ורואי החשבון של החברה"במהלך הישיבה נסקרו הדוחות הכספיים של החברה על ידי סמנכ .2
השוואות בין התקופה המדווחת ותקופות קודמות ומקבילות ופורטו שינויים שחלו עקב יישום תקני חשבונאות 

 .חדשים
 בספטמבר 30במסגרת הישיבה בחנה הועדה את ההערכות והאומדנים שנעשו בקשר עם הדוח הכספיים ליום  .3

את השינויים שחלו במדיניות , 2011 בספטמבר 30את שלמות ונאותות הגילוי בדוח הכספי ליום , 2011
 .החשבונאית שאומצה ואת הטיפול החשבונאי שיושם בעניינים המהותיים של החברה

                                                      
הוראות (ת החברות לתקנו) 5)(א(3עובר למינוי חברי ועדת הדוחות הצהירו כל חברי ועדת הדוחות בהתאם לנדרש על פי תקנה  14

 .2010 –ע "התש, )ותנאים לעניין הליך אישור הדוחות הכספיים
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דיון הציגו רואי החשבון המבקרים של החברה לועדה סוגיות עקרוניות שהתעוררו במהלך עבודת במהלך ה .4
 .הסקירה

את תהליך , הועדה דנה באפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי בחברה ובחנה בין היתר .5
בקרה הפנימית על הערכות החברה בעניין תהליכי הבקרה הפנימית הנדרשים לצורך בחינת אפקטיביות ה

שהתבסס על , לרבות תהליך זיהוי וקביעת התהליכים המהותיים בדוחות הכספיים, הדיווח הכספי ועל הגילוי
 .ל הכספים של החברה"זאת באופן של הצגה מפורטת על ידי סמנכ, מיפוי איכותי וכמותי

סקיה ותוצאות פעילותה של בתום הדיון ולאחר שהובהר כי הדוחות הכספיים משקפים בצורה נאותה את מצב ע .6
 .בספטמבר 30ליום  לאשר את הדוחות הכספייםהחברה החברה המליצה הועדה לדירקטוריון 

 . 2011, בנובמבר 24המלצת ועדת הדוחות הועברה לדירקטוריון החברה ביום  .7
 לאחר קבלת ימים שלושהפרק זמן של , 2011 ,בנובמבר 27אשר נערכה ביום , דירקטוריון החברהישיבת  .8

להנחת הדירקטוריון המלצות הועדה הועברו זמן סביר לפני הדיון בדירקטוריון בהתחשב  .המלצות ועדת הדוחות
של החברה הדוחות הכספיים ולאשר את  הוחלט לקבל את המלצת ועדת, בהיקף ההמלצות בדוחות הכספיים

 .2011 בספטמבר 30לתקופה שנסתיימה ביום 
 
 
 
 

 .לכל עובדי הקבוצה ומנהליה על מאמציהם ותרומתםמועצת המנהלים של החברה מודה 
 
 
 
 
 
 

     
 חיים מר

 ר הדירקטוריון"יו
 יצחק בן בסט 

 ר הדירקטוריון"סגן יו
 מריאן כהן 

 ל"מנכ
 
 

 27/11/2011 -ח"תאריך החתימה על הדו
 



 

  
  
  
  
  
  

  מ"מר תעשיות בע. ח
  

  2011, בספטמבר 30דוחות כספיים ביניים מאוחדים ליום 
  
  

  בלתי מבוקרים
  
  
  
  

  תוכן העניינים
  
  

 עמוד 
  
    

 2סקירת דוחות כספיים ביניים מאוחדים
  
    

 3-4מאזנים מאוחדים 
  
    

 5דוחות מאוחדים על רווח והפסד 
  
    

  6  הכוללדוחות מאוחדים על הרווח 
    
    

 7-11דוחות מאוחדים על השינויים בהון 
  
    

 12-13דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים 
  
    

 14-22באורים לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים
  
  
  

- -  -  - - -  -  - - - -  -  - - -  -   
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  קוסט פורר גבאי את קסירר
 , 3עמינדב ' רח
  67067אביב -תל
  
  03-6232525.   טל

  03-5622555פקס 
www.ey.com 

  
  
  
  
  
  
  

  מ"מר תעשיות בע. דוח סקירה של רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של ח
  
  

  מבוא
  

הכולל את המאזן , )הקבוצה - להלן (מ וחברות בנות "מר תעשיות בע. סקרנו את המידע הכספי המצורף של ח
הרווח , ואת הדוחות התמציתיים המאוחדים על הרווח וההפסד 2011בספטמבר  30התמציתי המאוחד ליום 

. מו באותו תאריךהשינויים בהון ותזרימי המזומנים לתקופות של תשעה ושלושה חודשים שהסתיי, הכולל
הדירקטוריון וההנהלה אחראים לעריכה ולהצגה של מידע כספי לתקופות ביניים אלה בהתאם לתקן חשבונאות 

וכן הם אחראים לעריכת מידע כספי לתקופות ביניים אלה לפי , "דיווח כספי לתקופות ביניים" - IAS 34בינלאומי 
אחריותנו היא להביע מסקנה על מידע . 1970-ל"התש, )ידייםדוחות תקופתיים ומי(של תקנות ניירות ערך ' פרק ד

  .כספי לתקופות ביניים אלה בהתבסס על סקירתנו
  

לא סקרנו את המידע הכספי התמציתי לתקופות ביניים של חברות שאוחדו אשר נכסיהן הכלולים באיחוד 
- כלולות באיחוד מהוות כוהכנסותיהן ה 2011בספטמבר  30מכלל הנכסים המאוחדים ליום  38.62%- מהווים כ

, מכלל ההכנסות המאוחדות לתקופות של תשעה ושלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריך 47.97%-וכ 47.32%
כמו כן לא סקרנו את המידע הכספי התמציתי לתקופות ביניים של חברות המוצגות על בסיס השווי . בהתאמה
ואשר חלקה של , 2011בספטמבר  30ח ליום "ש אלפי 14,783-אשר ההשקעה בהן הסתכמה לסך של כ, המאזני

ח לתקופות של תשעה ושלושה "אלפי ש 328- ח וכ"אלפי ש 299-ל הסתכם לסך של כ"הקבוצה ברווחי החברות הנ
המידע הכספי התמציתי לתקופות הביניים של אותן חברות נסקר . בהתאמה, חודשים שהסתיימו באותו תאריך

ככל שהיא מתייחסת למידע הכספי , הסקירה שלהם הומצאו לנו ומסקנתנועל ידי רואי חשבון אחרים שדוחות 
  .מבוססת על דוחות הסקירה של רואי החשבון האחרים, בגין אותן חברות

 
  

  היקף הסקירה
  

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

סקירה הינה . ומיישום נהלי סקירה אנליטיים ואחרים, עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים
ראל ולפיכך אינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים ביש

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

  
  

  מסקנה
  

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

  
לא בא לתשומת , בהתבסס על סקירתנו ועל דוחות הסקירה של רואי חשבון אחרים, בנוסף לאמור בפסקה הקודמת

אחר הוראות הגילוי לפי פרק , יותמכל הבחינות המהות, ל אינו ממלא"ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ
  .1970- ל"התש, )דוחות תקופתיים ומיידיים(של תקנות ניירות ערך ' ד
  

 
קוסט פורר גבאי את קסירראביב-תל

 רואי חשבון 2011, בנובמבר 27         



  מ"מר תעשיות בע. ח
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  מאזנים מאוחדים

  
  

 בספטמבר 30ליום 
  ליום

בדצמבר 31
2011 2010 2010 

 מבוקר בלתי מבוקר
 ח"אלפי ש

   
     נכסים שוטפים

     
  72,107 70,110 57,706  מזומנים ושווי מזומנים

  40 470 33  השקעות לזמן קצר
  212,917 204,021 275,478  לקוחות והכנסות לקבל 
  25,945  26,752 31,179  חייבים ויתרות חובה

  95,343 95,068 111,804  מלאי
      
  476,200 396,421 406,352  
      

      נכסים לא שוטפים
      

  7,511 4,445 5,377  לקוחות והכנסות לקבל וחייבים לזמן ארוך
  20,598 17,023 24,463  השקעות בחברות מוחזקות

  76,512 75,947 56,489  למכירהנכסים פיננסיים זמינים 
  10,136 8,045 9,116  נכסים בגין הטבות לעובדים

  1,317 1,317 1,297  הוצאות מראש בגין חכירה תפעולית
  40,093 41,081 39,763  רכוש קבוע 

  907 907 907  מוניטין
  1,533  1,675  1,175  נכסים בלתי מוחשיים

  9,751 8,682 10,556  מסים נדחים
      
  149,143 159,122 168,358  
      
  625,343 555,543 574,710  
  
  
  

 
  

  .הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים
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  מאזנים מאוחדים

  
  

 בספטמבר 30ליום 
  ליום

בדצמבר 31
2011 2010 2010 

 מבוקר בלתי מבוקר
 ח"אלפי ש

   
     התחייבויות שוטפות

     
חלויות , אשראי מתאגידים בנקאיים ומנותני אשראי אחרים

  155,792 163,463 157,373  שוטפות ואגרות חוב לזמן קצר
  52,200 43,745 77,433  התחייבויות לספקים ולנותני שירותים

  8,829  2,730  41,309  מקדמות מלקוחות
  53,920 50,243 67,783  זכאים ויתרות זכות

      
  343,898 260,181 270,741  
      

      התחייבויות לא שוטפות
      

  20,321 14,026 18,449  הלוואות מתאגידים בנקאיים ואחרים
  1,073 1,142 841  התחייבויות לא שוטפות אחרות 

  2,903 1,124 3,234  לעובדיםהתחייבויות בשל הטבות 
  21,662 18,435 12,143  מסים נדחים

      
  34,667 34,727 45,959  

      הון המיוחס לבעלי המניות 
      

  14,542 14,538 14,542  הון מניות
  51,693 51,693 51,693  פרמיה על מניות

  )17,425( )16,732( )19,635(  מניות אוצר
  184,160 184,533 193,225  יתרת רווח 

  )24,822( )22,088( )28,559(  קרן מהפרשי תרגום
  882 860 898  קרן בגין תשלום מבוסס מניות

  39,755 39,204 25,332  קרן בגין נכסים פיננסיים זמינים למכירה
      
  237,496 252,008 248,785  
      

  9,225 8,627 9,282  מקנות שליטהזכויות שאינן 
      

  258,010 260,635 246,778  סך הכל הון 
      
  625,343 555,543 574,710  
      
  
  
  

  .הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים
  
  
  

           2011, בנובמבר 27
  שגב חוסטיק   מריאן כהן   חיים מר  תאריך אישור הדוחות הכספיים

  ל כספים"סמנכ   ל"מנכ   ר הדירקטוריון"יו   
  



  מ"מר תעשיות בע. ח
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  דוחות מאוחדים על רווח והפסד 

  
  

  
 חודשים שהסתיימו 9-ל

  בספטמבר 30ביום 
חודשים שהסתיימו  3-ל

   בספטמבר 30ביום 

  לשנה
 שהסתיימה
  ביום

 בדצמבר 31
  2011   2010   2011  2010   2010  
  מבוקר    מבוקרבלתי   
  )למעט נתוני רווח נקי למניה(ח "אלפי ש  
            

  530,982  223,345140,798  539,263386,270  הכנסות ממכירות
  394,991  174,628104,610 423,560285,832  עלות המכירות 

       
  135,991  36,188 48,717 115,703100,438  רווח גולמי

       
  4,416  1,137 3,6923,6851,672  נטו, הוצאות מחקר ופיתוח
  52,245  13,711 13,019 38,54538,573  הוצאות מכירה ושיווק
  52,238  13,327 13,425 39,64538,368  הוצאות הנהלה וכלליות

  )12,967(  )99( )211( )13,044(325  אחרות) הכנסות(הוצאות 
       

  40,059  8,112 20,812 33,49632,856  רווח תפעולי
       

  861  446 256861140  הכנסות מימון
  )15,553( )5,064( )3,967( )10,777()10,375(  הוצאות מימון

  )2,493(  )1,214( )2,668()2,581()4,722(  נטו, חלק החברה בהפסדי חברות כלולות
       

  22,874  2,280 14,317 18,65520,359  רווח לפני מסים על ההכנסה
  )6,859(  )318( )5,217()4,690()9,536(  מסים על ההכנסה 

       
  16,015  1,962 9,100 9,11915,669  רווח נקי 

       
       :מיוחס ל

  15,247  1,487 9,012 9,06515,620  בעלי המניות של החברה  
  768  475 544988  זכויות שאינן מקנות שליטה  
       
  9,11915,669 9,100 1,962  16,015  
       

רווח נקי למניה המיוחס לבעלי המניות של 
        )ח"בש(החברה 

        
  1.95  0.31  1.171.991.17  רווח נקי בסיסי 

         
  1.93  0.31 1.161.981.16  רווח נקי מדולל

  
  
  
  

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

  
  

  
 חודשים שהסתיימו 9-ל

  בספטמבר 30ביום 
חודשים שהסתיימו  3-ל

   בספטמבר 30ביום 

  לשנה
 שהסתיימה
  ביום

 בדצמבר 31
  2011   2010   2011  2010   2010  
  מבוקר    בלתי מבוקר  
  ח"אלפי ש  
            

  16,015  1,962 9,100 9,11915,669  רווח נקי 
       

      ):לאחר השפעת מס(כולל אחר ) הפסד(רווח 
       

פיננסיים זמינים בגין נכסים ) הפסד(רווח 
  13,052  )4,549( )6,659( 12,501)14,423(  למכירה

העברה לדוח רווח והפסד בגין נכסים 
  )12,568(  - - )12,568(-  פיננסיים זמינים למכירה

התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים 
  )2,322(  )2,742( )3,590(109)4,080(  של פעילויות במטבע חוץ

כולל אחר של ) הפסד(הקבוצה ברווח  חלק
  )80(  204 346344230  חברות כלולות

     
  )1,918(  )7,087( )10,019(386)18,157(  כולל אחר ) הפסד(כ רווח "סה
       
  14,097  )5,125( )919( 16,055)9,038(  כולל) הפסד(כ רווח "סה
       

       :מיוחס ל
       

  13,433  )5,599( )1,007( 15,989)9,095(  בעלי מניות של החברה
  664  474 576688  שאינן מקנות שליטהזכויות 

       
  )9,038(16,055 )919( )5,125(  14,097  
  
  
  
  
  
  
  

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

  
  

      מיוחס לבעלי מניות החברה 

 
  הון 

 מניות 
פרמיה על 
 מניות

  מניות 
 אוצר

  יתרת
 רווח 

התאמות 
הנובעות 
מתרגום 
דוחות 

כספיים של 
פעילות חוץ

קרן בגין 
נכסים 

פיננסיים 
זמינים 
 למכירה

קרן בגין 
תשלום 
מבוסס 
  מניות

 

 כ"סה

  זכויות 
שאינן 
מקנות 
 שליטה

  כ"סה
 הון 

  בלתי מבוקר  
 ח"אלפי ש  
            

 258,010 9,225 248,785 882 39,755 )24,822( 184,160 )17,425( 51,693 14,542  )מבוקר( 2011, בינואר 1יתרה ליום 
                       

  9,119  54  9,065  -  -  -  9,065  -  -  -   רווח נקי 
  )18,157(  3  )18,160(  -  )14,423(  )3,737(  -  -  -  -   נטו ממס, כולל אחר) הפסד(רווח 

                       
  )9,038(  57  )9,095(    )14,423(  )3,737(  9,065  -  -  -   כולל) הפסד(כ רווח "סה

  16  -  16  16  -  -  -  -  -  -   עלות תשלום מבוסס מניות
  )2,210(  -  )2,210(  -  -  -  -  )2,210(  -  -   רכישה עצמית של מניות החברה

            
 246,778 9,282 237,496 898 25,332 )28,559( 193,225 )19,635( 51,693 14,542   2011, בספטמבר 30יתרה ליום 

  
  
  

  .הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים



  מ"מר תעשיות בע. ח

 8

  דוחות מאוחדים על השינויים בהון 

  
  
  

      מיוחס לבעלי מניות החברה 

 
   הון
 מניות

 פרמיה
על מניות

   מניות
 אוצר

  יתרת
 רווח  

התאמות 
הנובעות 
מתרגום 
דוחות 
כספיים 
של פעילות

 חוץ

קרן בגין 
נכסים 

פיננסיים 
זמינים 
למכירה

קרן בגין 
תשלום 
מבוסס 
הכל סך  מניות

 זכויות
שאינן 
מקנות 
 שליטה 

  כ"סה
 הון

 מבוקר בלתי 
 ח"ש אלפי 
           

 259,892 8,894 250,998 813 39,271 )22,524( 177,901 )10,694( 51,693 14,538  )מבוקר( 2010, בינואר 1יתרה ליום 
            

  15,620  -  15,620  -  -  -  15,620  -  -  -  רווח נקי 
  435  66  369  -  )67(  436  -  -  -  -  נטו ממס, כולל אחר) הפסד(רווח 

                      
 16,055 66 15,989 - )67( 436 15,620 - - - כולל) הפסד(כ רווח "סה

  )333(  )333(  -  -  -  -  -  -  -  -  דיבידנד לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה
 )8,988( - )8,988( - - - )8,988( - - - דיבידנד ששולם

 47 -  47 47 - - - - - -  עלות תשלום מבוסס מניות 
 )6,038( - )6,038( - - - - )6,038( - - רכישה עצמית של מניות החברה

           
 260,635 8,627 252,008 860 39,204 )22,088( 184,533 )16,732( 51,693 14,538 2010, בספטמבר 30יתרה ליום 

  
  
  

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

  
  

      לבעלי מניות החברהמיוחס  

 
  הון 

מניות 
פרמיה על 
 מניות

  מניות 
 אוצר

  יתרת
 רווח 

התאמות 
הנובעות 
מתרגום 
דוחות 

כספיים של 
פעילות 
 חוץ

קרן בגין 
נכסים 

פיננסיים 
זמינים 
למכירה

קרן בגין 
תשלום 
מבוסס 
  מניות

 

 כ"סה

  זכויות 
שאינן 
מקנות 
 שליטה

  כ"סה
 הון 

  בלתי מבוקר  
 ח"אלפי ש  
    

  248,960   9,194   239,766   898   31,991   )25,199(   184,213   )18,372(   51,693   14,542  2011, ביולי 1יתרה ליום 
                       

  9,100  88  9,012  -  -  -  9,012  -  -  -   רווח נקי 
  )10,019(  -  )10,019(  -  )6,659(  )3,360(  -  -  -  -   נטו ממס, כולל אחר) הפסד(רווח 

                       
  )919(  88  )1,007(    )6,659(  )3,360(  9,012  -  -  -   כולל) הפסד(כ רווח "סה

  )1,263(  -  )1,263(  -  -  -  -  )1,263(  -  -   רכישה עצמית של מניות החברה
            

 246,778 9,282 237,496 898 25,332 )28,559( 193,225 )19,635( 51,693 14,542   2011, בספטמבר 30יתרה ליום 
  
  
  
  

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

  
  

  
   מיוחס לבעלי מניות החברה   

  
  הון 

מניות 
פרמיה 
על מניות

  מניות 
 אוצר

  יתרת
 רווח 

התאמות 
הנובעות 
מתרגום 
דוחות 
כספיים 

של 
פעילות 
 חוץ

קרן בגין 
נכסים 

פיננסיים 
זמינים 
למכירה

קרן בגין 
תשלום 
מבוסס 
  מניות

 

 כ"סה

 זכויות 
שאינן 
מקנות 
שליטה

  כ"סה
 הון 

 בלתי מבוקר  
 ח"אלפי ש  
            

 267,346 258,8608,486 845 43,753 )19,551( 183,046 )15,464( 51,693 14,538   2010, ביולי 1יתרה ליום 
             

  1,961   474  1,487  -  -  -  1,487         רווח נקי 
  )7,086(  -  )7,086(  -  )4,549(  )2,537(  -  -  -  -   נטו ממס, כולל אחר) הפסד(רווח 

                       
 )5,125( 474 )5,599( - )4,549( )2,537( 1,487 - - -   כולל) הפסד(כ רווח "סה

דיבידנד לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה 
 )333( )333( - - - - - - - -   מאוחדת   בחברה

 15 - 15 15 - - - - - -  תשלום מבוסס מניות
 )1,268( - )1,268( - - - - )1,268( - -  רכישה עצמית של מניות החברה

            
 260,635 252,0088,627 860 39,204 )22,088( 184,533 )16,732( 51,693 14,538  2010, בספטמבר 30יתרה ליום 

  
  
  

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

  
  

      לבעלי מניות החברהמיוחס  

 
  הון 

 מניות 
פרמיה על 
 מניות

  מניות 
 אוצר

  יתרת
 רווח 

התאמות 
הנובעות 
מתרגום 
דוחות 

כספיים של 
פעילות חוץ

קרן בגין 
נכסים 

פיננסיים 
זמינים 
 למכירה

קרן בגין 
תשלום 
מבוסס 
  מניות

 

 כ"סה

  זכויות 
שאינן 
מקנות 
 שליטה

  כ"סה
 הון  

  מבוקר  
 ח"אלפי ש  
            

 259,892 8,894 250,998 813 39,271 )22,524( 177,901 )10,694( 51,693 14,538  2010, בינואר 1יתרה ליום 
                       

  16,015  768  15,247  -  -  -  15,247  -  -  -   רווח נקי 
  )1,918(  )104(  )1,814(  -  484  )2,298(  -  -  -  -   נטו ממס, כולל אחר) הפסד(רווח 

                       
  14,097  664  13,433  -  484  )2,298(  15,247  -  -  -   כולל) הפסד(כ רווח "סה

דיבידנד לבעלי זכויות שאינן מקנות 
  )333(  )333(  -  -  -  -  -  -  -  -   שליטה

  69  -  69  69  -  -  -  -  -  -   עלות תשלום מבוסס מניות
  4  -  4  -  -  -  -  -  -  4  מימוש כתב אופציה למניות

  )8,988(  -  )8,988(  -  -  -  )8,988(  -  -  -   דיבידנד ששולם
  )6,731(  -  )6,731(  -  -  -  -  )6,731(  -  -   רכישה עצמית של מניות החברה

            
 258,010 9,225 248,785 882 39,755 )24,822( 184,160 )17,425( 51,693 14,542   2010, בדצמבר 31יתרה ליום 

  
  
  
  

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

  

  
  שהסתיימוחודשים  9-ל

  בספטמבר 30ביום 
 חודשים שהסתיימו  3-ל

    בספטמבר 30ביום 

  לשנה
  שהסתיימה
  ביום

 בדצמבר 31
  2011   2010   2011  2010   2010  
  מבוקר    בלתי מבוקר  
  ח"אלפי ש  

       תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
        

  16,015   1,962 9,11915,6699,100רווח נקי
         

התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים 
         :מפעילות שוטפת

         
            :התאמות לסעיפי רווח והפסד

            
  6,352   1,607  1,930  5,6714,230  נטו, הוצאות ריבית

  10,106   3,199 7,1087,9841,970פחת 
בגין חכירה הפחתה של הוצאות מראש 

  31   - 20306  תפעולית
  423   142 358281108נטו, הפחתה של נכסים בלתי מוחשיים

  )434(   12 )208()340()379(נטו, ממימוש רכוש קבוע )ווחר(הפסד 
  )12,568(   - ---רווח ממימוש נכסים פיננסיים זמינים למכירה

  2,493   1,215 4,7222,5822,668נטו, כלולותחלק החברה בהפסדי חברות 
  6,859   318 9,5364,6905,217 מסים על ההכנסה

  )625(   )606( 740)313(1,402נטו, שינוי בהתחייבויות בשל הטבות לעובדים
  69   15 -1647 תשלום מבוסס מניות

  -   -  -  )12,703(  -  רווח בגין מימוש ניירות ערך זמינים למכירה
ירידת ערך נכסים פיננסיים זמינים למכירה 

  210   - -135  720 שנזקפה לרווח או הפסד
  1,349   )44(  2,283  2,316998  שערוך התחייבויות לתאגידים בנקאיים

     )78(  -  )78(-  שערוך חובות לגבייה לזמן ארוך
 ערך של ניירות ערך הנמדדים) עליית(ירידת 

  636   -  -  7205  בשווי הוגן דרך רווח או הפסד
  323   74  -  102274 הפחתת ניכיון והוצאות הנפקה בגין אגרות חוב

         
31,5998,02214,714 5,854   15,224  

         :שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות
      

  )26,426(   )5,214( )65,865()15,003()64,814(בלקוחות הכנסות לקבל) עלייה(ירידה 
בחייבים ויתרות חובה לזמן קצר ) עלייה(ירידה 

  )6,136(   )5,408( )1,122()3,411()2,933( ולזמן ארוך
  )10,454(   )1,431( )3,038()9,291()17,921( עלייה במלאי

בהתחייבויות לספקים ולנותני ) ירידה(עלייה 
  2,942   )6,380( 13,846)5,832(25,352 שירותים

  3,824    770  35,200  )2,275(  32,480  במקדמות מלקוחות) ירידה(עלייה 
  10,708   2,935 2,1684,505174בזכאים ויתרות זכות) ירידה(עלייה 

      
  )25,668()31,307()20,805( )14,728(    )25,421(  

מזומנים ששולמו והתקבלו במשך התקופה 
      :עבור

      
  -   - --785 דיבידנד שהתקבל
  )5,931(   )1,503( )477()4,140()4,237( ריבית ששולמה
  )10,765(   )4,555( )1,562()9,985()5,065(  מסים ששולמו

        
  )8,517()14,125()2,039( )6,058(    )16,696(  

      
ששימשו (מזומנים נטו שנבעו מפעילות 

  )11,993(   )12,970( 970)21,741(6,533 שוטפת) לפעילות
  
  

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

  
  

  
  חודשים שהסתיימו 9-ל

  בספטמבר 30 ביום
 חודשים שהסתיימו  3-ל

    בספטמבר 30ביום 

  לשנה
  שהסתיימה
  ביום

 בדצמבר 31
  2011   2010   2011  2010   2010  
  מבוקר    בלתי מבוקר  
  ח"אלפי ש  

       
      תזרימי מזומנים מפעילות השקעה

      
  )87(   - -  )87(-  השלמת תמורה בגין רכישת חברה מאוחדת

  )16,130(   )3,404( )2,614()14,376()8,599( רכישת נכסים קבועים
  2,918   436 20252,168624תמורה ממימוש נכסים קבועים

  )5,616(   )1,207( )1,639()2,394()1,639( רכישת חברות כלולות
  )8,396(   )1,683( -)7,510()126(  רכישת נכסים פיננסיים זמינים למכירה

  14,439   - -14,439-תמורה ממימוש נכסים פיננסיים זמינים למכירה
מתן הלוואות ואשראי אחר לזמן ארוך לחברות 

  )1,595(   )316( )4,217()1,171()7,390( מוחזקות
      

  )14,467(   )6,174( )7,846()8,931()15,729(מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה
      

      תזרימי מזומנים מפעילות מימון
      

  4    - ---  מימוש כתב אופציה למניות
  )8,988(    - -)8,988(-  דיבידנד ששולם

דיבידנד ששולם לבעלי זכויות שאינן מקנות 
  )333(    )333( -)333(-  שליטה

  )6,731(    )1,268( )1,263()6,038()2,210(  על ידי החברהרכישת מניות החברה 
  )17,300(    - -)8,557()8,897( פרעון אגרות חוב

  26,332   109 900115,04921קבלת הלוואות והתחייבויות אחרות לזמן ארוך
  )9,188(   )2,401( )2,703()6,720()8,785(פרעון הלוואות והתחייבויות אחרות לזמן ארוך
אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים ומנותני 

  41,048   33,289 5,63842,773768 נטו, אשראי אחרים
      

ששימשו (מזומנים נטו שנבעו מפעילות 
  24,844   29,396 )3,177(27,186)5,253( מימון) לפעילות

      
הפרשי תרגום בגין יתרות של פעילויות במטבע

  1,075   1,105 )1,848(48948חוץ 
      

  )541(   11,357 69,607)2,538()14,401(במזומנים ושווי מזומנים) ירידה(עלייה 
      

  72,648   58,753 )11,901(72,10772,648יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה
      

  72,107   70,110 57,70670,11057,706יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה
  
  

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

שלושה תשעה ושל  ותולתקופ 2011, בספטמבר 30דוחות כספיים אלה נערכו במתכונת מתומצתת ליום 
יש לעיין בדוחות אלה ). דוחות כספיים ביניים מאוחדים - להלן (באותו תאריך  וחודשים שהסתיימ

 ולשנה שהסתיימה באותו תאריך 2010, בדצמבר 31בהקשר לדוחות הכספיים השנתיים של החברה ליום 
  ).המאוחדים הדוחות הכספיים השנתיים - להלן (ולבאורים אשר נלוו אליהם 

  
  

  עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  
  מתכונת העריכה של הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים  .א

  
הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים ערוכים בהתאם לכללים חשבונאיים מקובלים לעריכת דוחות 

דיווח כספי לתקופות " -  34ביניים כפי שנקבעו בתקן חשבונאות בינלאומי כספיים לתקופות 
דוחות תקופתיים (של תקנות ניירות ערך ' וכן בהתאם להוראות הגילוי לפי פרק ד, "ביניים
  .1970- ל"התש, )ומידיים

  
עיקרי המדיניות החשבונאית ושיטות החישוב אשר יושמו בעריכת הדוחות הכספיים ביניים 

למעט , המאוחדים עקביים לאלה אשר יושמו בעריכת הדוחות הכספיים השנתייםמאוחדים 
  :האמור להלן

  
IFRS 3 )צירופי עסקים -) מתוקן  

  
  : עוסקים בנושאים הבאים) מתוקן( IFRS 3 - התיקונים ל

  
  מדידת זכויות שאינן מקנות שליטה  .1
  

התיקון מגביל את המקרים בהם קיימת אפשרות לבחירת אופן מדידת הזכויות שאינן 
מקנות שליטה בהתאם לשוויין ההוגן למועד הרכישה או לפי חלקן היחסי בנכסים 

אפשרות זו קיימת רק עבור סוגי זכויות , בהתאם לתיקון. המזוהים נטו של הישות הנרכשת
) ראטה- פרו(ות בעלות וזכות לקבלת חלק יחסי שאינן מקנות שליטה המקנים לבעליהם זכ

לסוגים , לעומתם). בדרך כלל מניות(בנכסים נטו של החברה הנרכשת במקרה של פירוק 
אופציות שהינן מכשירי הון בחברה , לדוגמה(אחרים של זכויות שאינן מקנות שליטה 

הוגן במועד לא קיימת אפשרות בחירה זו ולפיכך יש למדוד אותם לפי שוויים ה) הנרכשת
, אחרים IFRSלמעט מקרים של הוראות מדידה אחרות הנדרשות על ידי תקני , הרכישה

  . IFRS 2כמו למשל 
  

  . לראשונה) מתוקן( IFRS 3התיקון מיושם למפרע מהמועד בו יושם 
  

  מענקי תשלום מבוסס מניות במסגרת צירוף עסקים  .2
  

צירוף עסקים המתייחסות להחלפה התיקון מפרט את דרישות הטיפול החשבונאי במסגרת 
בין אם היא מחויבת או בוחרת (של עסקאות תשלום מבוסס מניות של החברה הנרכשת 

על החברה , בהתאם לכך. בעסקאות תשלום מבוסס מניות של החברה הרוכשת) להחליפם
הרוכשת לייחס סכום לתמורת העסקה ביום הרכישה וסכום כהוצאה בתקופה שלאחר 

אם כתוצאה מצירוף העסקים המענק פוקע והוא מוחלף במענק , ולםא. מועד הרכישה
יוכר כהוצאה בתקופה שלאחר מועד  ,IFRS 2- אזי שווי המענק החדש בהתאם ל, חדש

אם מענקי תשלום מבוסס מניות אינם , כמו כן. הרכישה ולא ייכלל בתמורת הרכישה
אינן מקנות שליטה אזי אם המכשירים הבשילו הם מהווים חלק מהזכויות ש, מוחלפים

ואם המכשירים לא הבשילו הם נמדדים לפי הערך  IFRS 2ונמדדים בהתאם להוראות 
כאשר סכום זה מוקצה בין הזכויות , שהיה משמש אם היו מוענקים מחדש במועד הרכישה

  . שאינן מקנות שליטה לבין הוצאה שלאחר מועד הרכישה
  

  .לראשונה) מתוקן( IFRS 3התיקון מיושם למפרע מהמועד בו יושם 
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  )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  
 IFRS 3הוראות מעבר לטיפול בתמורה מותנית מצירוף עסקים שחל לפני יישום   .3

  )מתוקן(
  

הקובעים כי תמורה מותנית  IAS 39-ו IFRS 7 ,IAS 32-התיקון מבהיר שהתיקונים ל
לא מיושמים לגבי תמורה מותנית , עסקים תטופל בהתאם לתקנים אלובצירוף 

לגבי ). מתוקן( IFRS 3שנצמחה בצירוף עסקים שמועד הרכישה שלו קדם למועד יישום 
התיקון . לפני תיקונו  IFRS 3יש להמשיך ליישם את הוראות, תמורה מותנית כאמור

  .2011, בינואר 1מיושם למפרע החל מיום 
  

  . לא הייתה השפעה מהותית על הדוחות הכספייםליישום התקן 
  

  IAS 1 - הצגת דוחות כספיים  
  

ניתן להציג את התנועה בין יתרת הפתיחה ליתרת הסגירה בגין כל רכיב של  ,בהתאם לתיקון
. השנתיים רווח כולל אחר בדוח על השינויים בהון או במסגרת הבאורים לדוחות הכספיים

דוח על השינויים בהון במסגרת הה להציג את הפירוט האמור החברה בחר, בהתאם לכך
  .העצמי

ליישום התקן לא הייתה השפעה מהותית  .2011, בינואר 1יום מלמפרע החל מיושם התיקון 
  .על הדוחות הכספיים

  
  IAS 24  - גילויים בהקשר לצד קשור  

  
סים עם צד קשור מבהיר את הגדרת צד קשור על מנת לפשט את זיהוי היח IAS 24 - התיקון ל

במסגרת , לחברות הקשורות לממשלה ניתנת, בנוסף. ולמנוע חוסר עקביות ביישום הגדרה זו
הקשורות הקלה חלקית במתן גילוי בדבר עסקאות עם הממשלה ועם חברות אחרות , התיקון

  .לממשלה
  .2011, בינואר 1למפרע החל מיום  יושםמהתיקון 

 
  IAS 34  - דיווח כספי לתקופות ביניים  

  
נקבעו דרישות גילוי נוספות בדוחות כספיים ביניים בדבר הנסיבות  IAS 34 -בהתאם לתיקון ל

העברות של מכשירים , שסביר כי ישפיעו על השווי ההוגן של מכשירים פיננסיים ועל סיווגם
  .ם פיננסייםפיננסיים בין רמות שונות במדרג השווי ההוגן ושינויים בסיווג נכסי

  .2011, בינואר 1התיקון מיושם למפרע החל מיום 
  .הגילויים הנדרשים נכללו בדוחות הכספיים של החברה

  
  IFRIC 14 - דרישות הפקדה מזעריות ויחסי הגומלין ביניהן, המגבלה על נכס הטבה מוגדרת  

  
מנחה כיצד להעריך את הסכום בר ההשבה של נכס תכנית להטבה  IFRIC 14 -התיקון ל
התיקון מאפשר לחברה לטפל בתשלומים מראש במסגרת דרישת הפקדה מזערית . מוגדרת
  .כנכס

לתיקון לא הייתה השפעה מהותית על  .2011, בינואר 1יום יושם למפרע החל מהתיקון מ
  .הדוחות הכספיים
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  )המשך( החשבונאיתעיקרי המדיניות   -: 2באור 

  
  חדשים בתקופה שלפני יישומם IFRSגילוי לתקני   .ב

  
 ,דוחות כספיים מאוחדים IFRS 10: ארבעה תקנים חדשים IASB- פרסם ה 2011בחודש מאי 

IFRS 11 12 ,משותפים הסדרים IFRS התקנים - להלן( אחרות בישויות זכויות בדבר גילוי 
 )2011 מתוקן(  IAS 27R קיימים תקנים שני ותיקן ,הוגן שווי מדידת IFRS 13 את וכן )החדשים
 ותאובעסק כלולות בחברות השקעות )2011 מתוקן( IAS 28R-ו נפרדים כספיים דוחות

  .משותפות
  

 ביום המתחילות שנתיות לתקופות הכספיים מהדוחות החל למפרע ייושמו החדשים התקנים
 עליה ,לבצעו בוחרת חברה אם אולם ,אפשרי מוקדם אימוץ .לאחריו או ,2013 ,בינואר 1

 לאמצן שניתן IFRS 12 פי על הגילוי דרישות למעט( אחד כמכלול החדשים התקנים את לאמץ
  .לראשונה היישום בעת מסוימות הקלות עם מעבר הוראות כוללים התקנים ).בנפרד

  
10 IFRS - מאוחדים כספיים דוחות  

  
10 IFRS )27 את מחליף )10 תקן - להלן IAS כספיים בדוחות החשבונאי הטיפול בדבר 

 שטופלו )structured entities( מובנות ישויות באיחוד החשבונאי הטיפול את כולל וכן ,מאוחדים
  .מיוחדות למטרות ישויות - איחוד SIC 12 - ב בעבר

  
 לצורך שליטה של קיומה של ההגדרה את משנה אך ,האיחוד בנהלי שינויים כולל אינו 10 תקן

 קיומם נדרש שליטה שתתקיים מנת על 10 תקן פי על .איחוד לצורכי יחיד מודל וכולל איחוד
 .המושקעת מהחברה )variable returns( משתנות לתשואות זכות או וחשיפה )power( כוח של
 באופן משפיעות אשר ,המושקעת החברה של הפעילויות את ולכוון להשפיע היכולת הינו כוח

  .המשקיע של התשואה על משמעותי
  

 הצבעה זכויות בחשבון להביא יש שליטה של קיומה בחינת בעת כי קובע 10 תקן
 הצבעה זכויות כי קבע אשר התיקון לפני IAS 27 לעומת ,ממשיות הן אם רק פוטנציאליות
 להתעלם יש כאשר מיידי באופן למימוש ניתנות הן אם רק בחשבון יובאו פוטנציאליות

  .אלו זכויות למימוש הפיננסית והיכולת ההנהלה מכוונות
  

 ההצבעה מזכויות 50% - מ פחות מחזיק אם גם שישלוט יכול משקיע כי קובע 10 תקן ,בנוסף
 שני לבחור פשריא אשר הקיים IAS 27 -ל בניגוד וזאת, )אפקטיבית שליטה( המוחזקת בחברה
   .המשפטית השליטה ומודל האפקטיבית השליטה מודל - לאיחוד מודלים

  
 בינואר 1 ביום המתחילות שנתיות לתקופות הכספיים מהדוחות החל למפרע ייושם 10 תקן

   .לאחריו או 2013
  

לאמוד את , בשלב זה, אך אין ביכולתה, 11החברה בוחנת את ההשפעה האפשרית של תקן 
  .אם בכלל על הדוחות הכספיים, עתוהשפ

  
27R IAS - נפרדים כספיים דוחות  

  
IAS 27R )את מחליף )המתוקן 27 תקן - להלן IAS 27 נפרדים כספיים בדוחות רק ומטפל. 
  .המתוקן 27 תקן במסגרת שינוי ללא נותרו נפרדים כספיים דוחות לגבי הקיימות ההנחיות

  
11IFRS  - משותפים הסדרים  

  
11 IFRS )את מחליף )11 תקן - להלן IAS 31 בעסקאות בזכויות החשבונאי הטיפול בדבר 

 ישויות ידי על כספיות לא בהשקעות החשבונאי לטיפול פרשנות בדבר SIC 13 ואת משותפות
   .משותפת בשליטה
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  )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  

 קיימת יותר או צדדים לשני שלפיהם חוזיים כהסדרים משותפים הסדרים מגדיר 11 תקן
   .משותפת שליטה

  
  :סוגים לשני המשותפים ההסדרים את מחלק 11 תקן

 
 על משותפת שליטה יש להסדר לצדדים שבהן ,)joint ventures( משותפות עסקאות  -

 משותפות עסקאות כי דורש 11 תקן .המשותפת העסקה של נטו בנכסים הזכויות
 חברה כי קבעו אשר IAS 31 להוראות בניגוד וזאת המאזני השווי שיטת לפי רק יטופלו
 שיטת או היחסי האיחוד שיטת את ליישם האם חשבונאית כמדיניות לבחור יכולה
  .משותפת בשליטה ישויות לגבי המאזני השווי

  
 על משותפת שליטה יש להסדר לצדדים שבהן ,)joint operations( משותפות פעילויות  -

 של ההתחייבויות בגין משותפת ומחויבות המשותפת הפעילות של בנכסים הזכויות
 ,בהתחייבויות ,בנכסים תכיר המחזיקה החברה כי דורש 11 תקן .המשותפת הפעילות
 כפי זו בפעילות היחסי חלקה פי על המשותפת הפעילות של ובהוצאות בהכנסות
 .היום הקיים החשבונאי לטיפול בדומה ,המשותף בהסדר שנקבע

  
, בינואר 1 ביום המתחילות שנתיות לתקופות הכספיים מהדוחות החל למפרע ייושם 11 תקן

  .לאחריו או 2013
  

לאמוד את , בשלב זה, אך אין ביכולתה, 11החברה בוחנת את ההשפעה האפשרית של תקן 
  .אם בכלל על הדוחות הכספיים, השפעתו

  
28R IAS - כלולות בחברות השקעות  

  
IAS 28R ) מחליף את ) המתוקן 28תקן  - להלןIAS 28 . השינויים העיקריים הנכללים בו לעומתIAS 

, מתייחסים לטיפול החשבונאי לפי שיטת השווי המאזני בהשקעות בעסקאות משותפות 28
והמעבר מיישום שיטת האיחוד היחסי ליישום שיטת השווי המאזני  IFRS 11 כתוצאה מפרסום
  .להערכת החברה ליישום התקן לא צפויה השפעה מהוותית על הדוחות הכספיים. בהשקעות אלה

  
12 IFRS - אחרות בישויות זכויות בדבר גילוי  

  
12 IFRS )חברות לרבות ,החברה של מוחזקות ישויות לגבי גילוי דרישות קובע )12 תקן -  להלן 

 מרחיב 12 תקן ).structured entities( מובנות וישויות כלולות חברות ,משותפים הסדרים ,בנות
 של קיומה בקביעת ההנהלה את ששימשו ולהנחות לשיקולים בנוגע הגילוי דרישות את

 ההסדר סוג בקביעת וכן ,מוחזקות בישויות מהותית השפעה או משותפת שליטה ,שליטה
  .מהותיות מוחזקות ישויות לגבי גילוי דרישות גם כולל 12 תקן .המשותף

  
  .לראשונה התקן אימוץ עם החברה של הכספיים בדוחות ייכללו המתאימים הגילויים

 
13 IFRS - הוגן שווי מדידת  

  
IFRS 13 )נדרשת זו שמדידה ככל ,הוגן שווי מדידת לאופן באשר הנחיות קובע )13 קןת - להלן 
 או ,נכס במכירת מתקבל שהיה כמחיר הוגן שווי מגדיר 13 תקן .הבינלאומית לתקינה בהתאם
 .המדידה במועד שוק משתתפי בין (orderly) רגילה בעסקה ,התחייבות בהעברת משולם
 כי וקובע  (market participants) בשוק משתתפים של המאפיינים את מפרט 13 תקן ,בנוסף
 13 תקן קובע ,כן כמו .בשוק משתתפים משתמשים היו בהן ההנחות על יתבסס ההוגן השווי

 או הנכס של העיקרי בשוק תבוצע העסקה כי ההנחה על תבוסס הוגן שווי מדידת כי
  .ביותר )advantageous( המועילבשוק  ,עיקרי שוק בהיעדר או ,ההתחייבות
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  )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 

 
 לשימוש ביחס מהשוק לצפייה הניתנים בנתונים השימוש את למקסם יש כי קובע 13 תקן

 בהתאם ההוגן לשווי מדרג קובע 13 תקן ,כן כמו .מהשוק לצפייה ניתנים שאינם בנתונים
 :ןההוג השווי לקביעת ששימשו הנתונים למקור

 
  .זהים והתחייבויות נכסים של פעיל בשוק )התאמות ללא( מצוטטים מחירים   :1 רמה
 במישרין לצפייה ניתנים אשר 1 ברמה שנכללו מצוטטים מחירים שאינם נתונים   :2 רמה

 .בעקיפין או
 ללא הערכה טכניקות( לצפייה ניתן שוק מידע על מבוססים שאינם נתונים   :3 רמה

  ).לצפייה ניתנים שוק בנתוני שימוש
  

 .מסוימות גילוי דרישות קובע 13 תקן ,כן כמו
  

 רק ,ולהבא מכאן נדרשים 13 תקן של והתחייבויות נכסים של מדידה וכן ,החדשים הגילויים
 שנתיות לתקופות הכספיים מהדוחות החל ,יישומו מועד לאחר המתחילות התקופות לגבי

 לא אלו חדשים גילויים .אפשרי מוקדם אימוץ .לאחריו או 2013, בינואר 1 ביום המתחילות
 .השוואה מספרי על חלים

 
  .לראשונה התקן אימוץ עם החברה של הכספיים בדוחות ייכללו המתאימים הגילויים

  
 את לאמוד, זה בשלב ,ביכולתה אין אך ,13 תקן של האפשרית ההשפעה את בוחנת החברה
  .הכספיים הדוחות על ,בכלל אם ,השפעתו

 
91 SAI )הטבות עובד - )מתוקן  

  
עיקרי התיקונים שנכללו ). התקן - להלן ) (מתוקן( IAS 19את  IASB -פרסם ה 2011בחודש יוני 
  :בתקן הם

  
רווחים והפסדים אקטואריים יוכרו אך ורק ברווח הכולל האחר ולא ייזקפו לרווח או   -

  .הפסד
  .הפסדים אקטואריים מבוטלתאשר אפשרה דחייה של רווחים או " הרצועה"שיטת   -
תשואת נכסי התכנית תוכר ברווח או הפסד בהתבסס על שיעור היוון שמשמש   -

ללא קשר להרכב בפועל של תיק , למדידת ההתחייבויות בשל הטבות לעובדים
  .ההשקעות

האבחנה בין הטבות עובד לטווח קצר לבין הטבות עובד לטווח ארוך תתבסס על מועד   -
  .א על המועד בו קמה זכאות העובד להטבותהסילוק הצפוי ול

  .עלות שירותי עבר הנובעת משינויים בתכנית תוכר מיידית  -
  

, בינואר 1 ביום המתחילות שנתיות לתקופות הכספיים מהדוחות החל למפרע ייושםהתקן 
  . אימוץ מוקדם אפשרי .לאחריו או 2013

  
 את לאמוד, זה בשלב, ביכולתה אין אך ,התקן של האפשרית ההשפעה את בוחנת החברה
  .הכספיים הדוחות על ,בכלל אם ,השפעתו
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  מידע בדבר מגזרים עסקיים  -: 3באור 
  

  כללי
  

  :החברה והחברות המאוחדות שלה פועלות בשלוש חטיבות עיקריות
  
  חטיבת טלקום  .א
  

תקשורת מבנים לציוד , הקמה ותכנון מגדלי תקשורת, בפעילות ייצורבעיקר חטיבה זו עוסקת   
קישורן למתגים , עוסקת חטיבה זו גם בהתקנת אנטנות ותחנות בסיס, כמו כן, ובינוי אתרים

  .והתקנת מתגים
  
  חטיבת תקשורת רחבת פס  .ב
  

לספקי , לבזק, אחזקה ומוצרים לחברות הטלוויזיה בכבלים, חטיבה זו מספקת שרותי התקנה  
  .שרותי תקשורת בינלאומיים ולספקי אינטרנט

  
  חטיבת מערכות  .ג
  

כוללת בתוכה בתחומי אבטחה וביטחון ו TURN KEYמבצעת פרוייקטי חטיבת המערכות   
כמו כן חטיבה זו מייצרת מערכות קשר ניידות ונייחות ומערכות שליטה  .יצורוימחלקות פיתוח 

  .ובקרה בתחום הביטחון
  

  .דיווח המגזרילחברה פעילויות שלא עונות להגדרות מגזר ומוצגות באחרים ב, כמו כן  
ההנהלה עוקבת אחרי תוצאות הפעילות של היחידות העסקיות שלה בנפרד לצורכי קביעת   

ביצועי המגזרים מוערכים בהתבסס על רווח , החלטות לגבי הקצאת משאבים והערכת ביצועים
  .או הפסד תפעולי

  
בהתאם מכירות אלו מדווחות . תוצאות המגזרים כוללות מכירות בין המגזרים העסקיים  

. למחירי שוק תחרותי לאותם מוצרים ושרותים הנמכרים ללקוחות שאינם צד קשור לחברה
  .עסקאות אלו מבוטלות בדוחות המאוחדים

  

 
תקשורת 
התאמותאחריםמערכות טלקוםרחבת פס

 סך הכל
מאוחד

 בלתי מבוקר 
 ח"אלפי ש 

חודשים  תשעהלתקופה של 
 30שהסתיימה ביום 

    2011, בספטמבר
      

539,263 - 115,884159 101,636321,584הכנסות מחיצוניים
 - )9,783(  4,530 1,0743,0871,092מגזריות- הכנסות בין

      
539,263 )9,783( 116,9764,689 102,710324,671סך הכל הכנסות

     
 33,496 - )4,245( )4,025(6,92334,843תוצאות המגזר

     
, מימון) הוצאות(הכנסות 
 )10,119(  913 )4,609()5,697()726(  נטו

 בהפסדיחלק הקבוצה 
 )4,722(     חברות כלולות 

      
 18,655   רווח לפני מסים על ההכנסה
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  )המשך( מידע בדבר מגזרים עסקיים  -: 3באור 
  

 
תקשורת 
התאמותאחריםמערכות טלקוםרחבת פס

 סך הכל
מאוחד

 בלתי מבוקר 
 ח"אלפי ש 

לתקופה של תשעה חודשים 
 30שהסתיימה ביום 

    2010, בספטמבר
      

 386,270 - 174 93,973199,17492,949הכנסות מחיצוניים
 - )6,782(  2,838 1,4111,5181,015מגזריות- הכנסות בין

      
 386,270 )6,782( 3,012 95,384200,69293,964סך הכל הכנסות

     
 32,856 - 10,620 3,39517,0511,790תוצאות המגזר

     
, מימון) הוצאות(נסות הכ

 )9,916( - 295 )1,684()7,827()700(  נטו
חלק הקבוצה בהפסדי 

 )2,581(     חברות כלולות 
      

 20,359   רווח לפני מסים על ההכנסה
      

  
  

תקשורת 
התאמותאחריםמערכות טלקוםרחבת פס

 סך הכל
מאוחד

 בלתי מבוקר
 ח"אלפי ש

לתקופה של שלושה חודשים
 30שהסתיימה ביום 

    2011, בספטמבר
      

 223,345 - - 38,384130,52254,439הכנסות מחיצוניים
 - )3,334( 1,005 4081,711210מגזריות- הכנסות בין

      
 223,345 )3,334( 1,005 38,792132,23354,649סך הכל הכנסות

     
 20,812 - )1,819( 2,63518,3791,617תוצאות המגזר

     
, מימון) הוצאות(הכנסות 
 )3,827( - 526 )3,641()360()352(  נטו

חלק הקבוצה בהפסדי 
 )2,668(     חברות כלולות 

      
 14,317   רווח לפני מסים על ההכנסה
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  )המשך( מידע בדבר מגזרים עסקיים  -: 3באור 
  

תקשורת 
התאמותאחריםמערכותטלקוםרחבת פס

 סך הכל
מאוחד

 בלתי מבוקר
 ח"אלפי ש

לתקופה של שלושה 
חודשים שהסתיימה 

, בספטמבר 30ביום 
2010   

     
 140,798 -- 33,93978,66528,194הכנסות מחיצוניים

 - )2,040( 1,019 398240383מגזריות- הכנסות בין
     

 140,798 )2,040( 1,019 34,33778,90528,577סך הכל הכנסות
    

 8,112 - )663( 1,4147,32041תוצאות המגזר
    

, מימון) הוצאות(הכנסות 
 )4,618(  640 )278()4,667()313(  נטו

חלק הקבוצה בהפסדי 
 )1,214(    חברות כלולות 

     
רווח לפני מסים על 

 2,280    ההכנסה
     

  
  

 
תקשורת 
התאמות אחריםמערכותטלקוםרחבת פס

  סך הכל
 מאוחד

מבוקר
 ח"אלפי ש

 31לשנה שהסתיימה ביום 
   2010, בדצמבר

     
 530,983 - 700 129,570275,612125,101הכנסות מחיצוניים

  )11,241( 4,843 1,5963,7011,101מגזריות- הכנסות בין
     

 530,983 )11,241( 5,543 131,166279,313126,202סך הכל הכנסות
    

 40,059 - 9,451 5,79422,5512,263תוצאות המגזר
    

 )14,692( - )261( )1,296()12,268()867(  נטו, הוצאות מימון
חלק הקבוצה בהפסדי 

 )2,493(    חברות כלולות 
     

רווח לפני מסים על 
 22,874    ההכנסה
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  אירועים מהותיים לאחר תאריך הדיווח   -: 4באור 
  

  החברהרכישה עצמית של מניות 
  

במחיר . נ.ח ע"ש 6,315לאחר תקופת הדוח ביצעה החברה רכישה עצמית של מניות החברה בסך של 
  .ח למניה"ש 34.86ממוצע של 

  
  שינוי בשיעור המס

  
-ב"התשע, )מסים) (תיקוני חקיקה(פורסם תזכיר חוק לשינוי חברתי כלכלי  2011בתחילת נובמבר 

את , 2012החל משנת , לבטל, בין היתר, ר החוק מוצעבמסגרת תזכי). תזכיר החוק -להלן ( 2011
במסגרת תזכיר החוק מוצע גם להעלות את מס החברות . מתווה ההפחתה של שיעורי מס החברות

, 2012בשנת  25% - לאור ההעלאה המוצעת של שיעור מס החברות ל. 2012בשנת  25%לשיעור של 
 .ור המס של השבח הריאלייועלו בהתאמה גם שיעור המס על רווח הון ריאלי ושיע

  
מחושבות לפי שיעורי  2011, בספטמבר 30יתרות המסים הנדחים הנכללות בדוחות הכספיים ליום 

המס שבתוקף לתאריך הדוחות הכספיים ואינן מביאות בחשבון את ההשפעות העשויות לנבוע 
ההשפעות האמורות תיכללנה בדוחות הכספיים שמועד הדוחות הוא החל מהמועד . מתזכיר החוק

  . תושלם למעשהשבו חקיקת החוק 
  

, ההשפעה על ההון, 2011, בספטמבר 30החברה מעריכה כי על בסיס יתרות המסים הנדחים ליום 
, ח"אלפי ש 613 -תהיה קיטון בסך של כ, הרווח הנקי והרווח הכולל האחר בעקבות תזכיר החוק

ר עשוי סכום אש, בהתאמה, ח"אלפי ש 672 -ח וגידול בסך של כ"אלפי ש 67 - גידול בסך   של כ
  .אישור תזכיר החוק בכנסתבהתאם ללקטון או לגדול 

  
  
  
  

 -  -  -  -  -  -  -  - -  -  -  -  -  -  -  -  - -  -  
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  לתקנות ניירות ערך' ד38דוח מיוחד לסקירת המידע הכספי הביניים הנפרד לפי תקנה 
  1970-ל"התש, )דוחות תקופתיים ומיידיים(

  
  

  מבוא
  

, )דוחות תקופתיים ומיידיים(לתקנות ניירות ערך ' ד38סקרנו את המידע הכספי הביניים המובא לפי תקנה 
שלושה ו תשעהשל  ותולתקופ 2011 בספטמבר 30ליום , )החברה - להלן (מ "מר תעשיות בע. של ח 1970-ל"התש

המידע הכספי הביניים הנפרד הינו באחריות הדירקטוריון וההנהלה של . באותו תאריך וחודשים שהסתיימ
בהתבסס על  האלת ביניים ואחריותנו היא להביע מסקנה על המידע הכספי הביניים הנפרד לתקופ. החברה
  .סקירתנו

  
  

הנכסים בניכוי המידע הכספי הביניים הנפרד מתוך הדוחות הכספיים של חברות מוחזקות אשר את  סקרנולא 
 הרווחואשר  2011 בספטמבר 30ח ליום "אלפי ש 106,720 -כנטו הסתכמו לסך של , ההתחייבויות המיוחסים להן

לושה שו תשעהשל  ותלתקופח "אלפי ש )929( -וכח "אלפי ש 11,800 -כמחברות מוחזקות אלה הסתכם לסך של 
ל אותן חברות נסקרו על ידי רואי חשבון אחרים הדוחות הכספיים ש. בהתאמה, באותו תאריך וחודשים שהסתיימ

ככל שהיא מתייחסת לדוחות הכספיים בגין אותן חברות מבוססת על דוחות , שדוחותיהם הומצאו לנו ומסקנתנו
  .הסקירה של רואי חשבון האחרים

  
  

  היקף הסקירה
  

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

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

ודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים ינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניבישראל ולפיכך א
  .ביקורת אין אנו מחווים חוות דעת של, בהתאם לכך. בביקורת

  
  

  מסקנה
  

לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור , בהתבסס על סקירתנו ועל דוחות הסקירה של רואי חשבון אחרים
לתקנות ' ד38בהתאם להוראות תקנה , מכל הבחינות המהותיות, ל אינו ערוך"שהמידע הכספי הביניים הנפרד הנ

  .1970-ל"התש, )דוחות תקופתיים ומיידיים(ניירות ערך 
  
  
  
  

קוסט פורר גבאי את קסירר ,אביב-תל
 רואי חשבון 2011, בנובמבר 27
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  'ד38דוח מיוחד לפי תקנה 

  
  המאוחדיםביניים  הדוחות הכספיים נתונים כספיים ומידע כספי מתוך

  
  לחברההמיוחסים 

  
  
  

המאוחדים של הקבוצה ביניים מתוך הדוחות הכספיים  לחברההמיוחסים להלן נתונים כספיים ומידע כספי נפרד 
המוצגים בהתאם , )דוחות מאוחדים - להלן(המפורסמים במסגרת הדוחות התקופתיים  2011, בספטמבר 30ליום 

  .1970-ל"התש ,)דוחות תקופתיים ומיידיים(לתקנות ניירות ערך  'ד38לתקנה 
  
  
  



  מ"בע מר תעשיות. ח
 ים המיוחסים לחברההמאוחד ניםנתונים כספיים מתוך המאז
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 בספטמבר 30ליום 
  ליום

בדצמבר 31
2011 2010 2010 

 מבוקר בלתי מבוקר
 ח"אלפי ש

    נכסים שוטפים
   

 379 345 528בשקלים לא צמודים - מזומנים ושווי מזומנים
 - 440 -שווי הוגן דרך רווח או הפסד - השקעות לזמן קצר

 24,469 33,956 5,484 חייבים ויתרות חובה
   

 24,868 34,741 6,012  נכסים שוטפים להכך ס
     

    נכסים לא שוטפים
   

 9,486 8,452 6,991למכירה ותזמינ מניותהשקעות ב
 34,255 33,356 40,766  הלוואות לחברות מוחזקות

נטו לרבות , נכסים בניכוי התחייבויות המיוחסים לחברות מוחזקות
 192,410 193,040 185,597  מוניטין

 1,062 1,053 1,122 רכוש קבוע
 3,152 2,675 2,844 מסים נדחים

     
 240,365 238,576 237,320  סך הכל נכסים לא שוטפים

     
  243,332 273,317 265,233 

   
    התחייבויות שוטפות

   
 11,760 16,809 544אשראי מתאגידים בנקאיים ואחרים

 697 794 259התחייבויות לספקים ולנותני שירותים
 2,084 1,860 2,695 זכאים ויתרות זכות

   
 14,541 19,463 3,498התחייבויות שוטפות סך הכל

   
    התחייבויות לא שוטפות

   
 319 431 223 מאחריםהלוואות 

 1,588 1,415 2,112התחייבויות בשל הטבות לעובדים
     

 1,907 1,846 2,335  סך הכל התחייבויות לא שוטפות
     

   הון המיוחס לבעלי מניות החברה
   

 14,542 14,538 14,542 הון מניות 
 51,693 51,693 51,693 פרמיה על מניות

 )17,425( )16,732( )19,635( מניות אוצר
 882 860 898  קרן מעסקאות תשלום מבוסס מניות

 )24,822( )22,088( )28,556(  קרן מהפרשי תרגום
 184,160 184,533 193,225 יתרת רווח

 39,755 39,204 25,332פיננסיים זמינים למכירהבגין נכסים קרנות 
   

 248,785 252,008 237,499 ל הוןהכך ס
     
  243,332 273,317 265,233 
      

  .המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד
  

  ,2011           
  חיים מר   הכספייםתאריך אישור הדוחות 

  ר הדירקטוריון"יו
  מריאן כהן 

  ל"מנכ
  שגב חוסטיק 

  כספים ל"סמנכ



  מ"בע מר תעשיות. ח
 המיוחסים לחברה רווח והפסדעל  יםהמאוחד ותנתונים כספיים מתוך הדוח
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 שהסתיימו חודשים 9-ל

  בספטמבר 30 ביום
שהסתיימו  חודשים 3-ל

    בספטמבר 30 ביום

  לשנה
 שהסתיימה
  ביום

 בדצמבר 31
  2011   2010   2011  2010   2010  
   מבוקר    מבוקר בלתי  
  ח"אלפי ש  
             

 4,843   1,019 4,5304,0691,005 הכנסות ממכירות
       

 -   - --- עלות המכירות
     

 4,843   1,019 4,5304,0691,005 רווח גולמי
     

 )6,203(   1,059 4,2174,2762,246הנהלה וכלליותשיווק והוצאות 
 1,889    - -1,889- אחרותהכנסות 

     
 529   )40( )1,241(3131,682 תפעולי) הפסד(רווח 

     
 1,862   646 1,7781,812833 הכנסות מימון
 1,814   519 )275(622753 הוצאות מימון

לרבות (מחברות מוחזקות  )הפסד(רווח 
 15,005   2,326 8,51713,7179,533  )ירידת ערך מוניטין

     
 15,583   2,413 9,98616,4589,400רווח לפני מסים על ההכנסה

 335   926 921838388)הטבת מס( מסים על ההכנסה
     

 15,247   1,487 9,06515,6209,012 רווח נקי המיוחס לחברה
  
  
  
  

  .המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד
  
  
  



  מ"בע מר תעשיות. ח
 המיוחסים לחברה הרווח הכוללעל  יםהמאוחד ותמתוך הדוחנתונים כספיים 
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 שהסתיימו חודשים 9-ל

  בספטמבר 30 ביום
שהסתיימו  חודשים 3-ל

    בספטמבר 30 ביום

  לשנה
 שהסתיימה
  ביום

 בדצמבר 31
  2011   2010   2011  2010   2010  
   מבוקר    תי מבוקרבל  
  ח"אלפי ש  
             

 15,247   1,487 15,6209,012 9,065  חברהרווח נקי המיוחס ל
       

 חברהכולל אחר המיוחס ל) הפסד(רווח 
       ):לאחר השפעת המס(
       

בגין נכסים פיננסיים זמינים ) הפסד(רווח 
 484   )4,549( )6,659()67( )14,423( למכירה

 )2,218(   2,925 )3,398(92 )3,891(התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים 
       

כולל אחר המיוחס ) הפסד(רווח  סך הכל
 13,513   )7,290( )10,057(25 )18,314(  חברהל
       

כולל אחר המיוחס לחברות ) הפסד(רווח 
 )80(   204 34441 157 )לאחר השפעת המס( המוחזקות

       
 13,433   )5,599( )1,004(15,989 )9,092( חברהכולל המיוחס ל) הפסד(רווח  סך הכל

  
  
  
  

  .המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד
  
  
  



  מ"בע מר תעשיות. ח
  המיוחסים לחברהעל תזרימי המזומנים המאוחדים  ותנתונים כספיים מתוך הדוח
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 שהסתיימו חודשים 9-ל

  בספטמבר 30 ביום
שהסתיימו  חודשים 3-ל

    בספטמבר 30 ביום

  לשנה
 שהסתיימה
  ביום

 בדצמבר 31
  2011   2010   2011  2010   2010  
   מבוקר    בלתי מבוקר  
  ח"אלפי ש  
             

תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת של 
        החברה

        
 15,247   1,487 15,6209,012 9,065 המיוחס לחברה) הפסד(רווח נקי 

       
התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים 

       :החברהשל  מפעילות שוטפת
       

       :החברההתאמות לסעיפי רווח והפסד של 
       

 )506(   - -- -  שערוך חובות לזמן ארוך
 168   54 9793 255 פחת והפחתות
 930   149 77916 91 נטו, הוצאות מימון

 69   15 -47 16 עלות תשלום מבוסס מניות
הנפקה בגין אגרות הפחתת ניכיון והוצאות 

 323   74 -274 102  חוב
ערך ניירות ערך הנמדדים ) עליית(ירידת 

 646   1 -206 -  בשווי הוגן דרך רווח או הפסד
 135   - -135 -  ירידת ערך ניירות ערך זמינים למכירה

שערוך התחייבויות לתאגידים בנקאיים 
 1,019   )1,078( 5  )686( 411  והתחייבויות אחרות לזמן ארוך

 )15,005(   )2,328( )9,533()13,719( )8,517(  בגין חברות מוחזקות) רווח(הפסד 
 315   926 838388 921 מסים על ההכנסה

, שינוי בהתחייבויות בשל הטבות לעובדים
 228   )67( 55248 524 נטו

       
 )6,197( )11,974()8,783( )2,254(   )11,678( 

של  והתחייבויותבסעיפי נכסים  שינויים
       :החברה

       
 22,791   4,967 22,5908,032 9,693 ירידה בחייבים ויתרות חובה

בהתחייבויות לספקים ) ירידה(עלייה 
 535   553 )59(632 )438( ולנותני שירותים

 )233(   )314( 63)664( )309( זכותבזכאים ויתרות ) ירידה(עלייה 
       
 8,946 22,5588,036 5,206   23,093 
       

 התקופהמזומנים ששולמו והתקבלו במהלך 
       :ה עבורבחבר

       
 )895(   - )30()536( )92( ריבית ששולמה

       
מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת של 

 25,767   4,439 25,6688,235 11,722 החברה
         
  
  

  .המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד
  



  מ"בע מר תעשיות. ח
  המיוחסים לחברהעל תזרימי המזומנים המאוחדים  ותנתונים כספיים מתוך הדוח

-      -  8

  
  

  
 שהסתיימו חודשים 9-ל

  בספטמבר 30 ביום
שהסתיימו  חודשים 3-ל

    בספטמבר 30 ביום

  לשנה
 שהסתיימה
  ביום

 בדצמבר 31
  2011   2010   2011  2010   2010  
   מבוקר    תי מבוקרבל  
  ח"אלפי ש  
             

תזרימי מזומנים מפעילות השקעה של 
        החברה

        
 )836(   )436( )86()756( )316( רכישת רכוש קבוע

  -   )150( )3,817()280( )6,023(  מתן הלוואות לחברות מוחזקות
 )280(   - -- -  רכישת חברות מוחזקות

 )5,741(   )1,683( -)4,855( )126(  רכישת ניירות ערך זמינים למכירה
הלוואות ואשראי אחר לזמן ) מתן( החזר
 11,073   )1,050( -3,839 8,897 ארוך

       
ששימשו (מזומנים נטו שנבעו מפעילות 

 4,216   )3,319( )3,903()2,052( 2,432 החברההשקעה של ) לפעילות
        

      החברהתזרימי מזומנים מפעילות מימון של 
       

 4   - -- -  הנפקת מניות
 )6,731(   )1,268( )1,263()6,038( )2,210( רכישת מניות החברה על ידי החברה

 )8,988(   - -)8,988( - דיבידנד ששולם לבעלי מניות החברה 
 )17,300(   - -)8,557( )8,897( פרעון אגרות חוב

קבלת הלוואות והתחייבויות אחרות לזמן 
 154   - -- - נטו, ארוך

הלוואות והתחייבויות אחרות  )פרעון(מתן 
 -   )37( )34(236 )117( לזמן ארוך

אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים 
 3,201   - )2,600(- )2,801( נטו, ואחרים

       
מזומנים נטו ששימשו לפעילות מימון של 

 )29,660(   )1,305( )3,902()23,347( )14,025( החברה
       

 323   )185( 269430 129 במזומנים ושווי מזומנים ) ירידה(עלייה 
       

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת 
 76   530 7698 399  התקופה

        
יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף 

 399   345 345528 528  התקופה
  

         
פעילויות מהותיות שלא במזומן של  )א(

        החברה
         
ז "שהתקבל כנגד הגדלת חודיבידנד  

 7,000   - -7,000 -  עם חברות מוחזקות
  
  

  .המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד
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  כללי  .1

  
דוחות (לתקנות ניירות ערך ' ד38מידע כספי נפרד זה ערוך במתכונת מתומצתת בהתאם להוראות תקנה 

יש לעיין במידע כספי נפרד זה בהקשר למידע הכספי על הדוחות . 1970-ל"התש, )תקופתיים ומיידים
  .ולשנה שהסתיימה באותו תאריך ולבאורים אשר נלוו אליהם 2010, בדצמבר 31הכספיים השנתיים ליום 

  
  
   יםחדש IFRS נייישום לראשונה של תק  .2

  
IAS 34  - דיווח כספי לתקופות ביניים  

  
נקבעו דרישות גילוי נוספות בדוחות כספיים ביניים בדבר הנסיבות שסביר כי  IAS 34 -לתיקון ל בהתאם

העברות של מכשירים פיננסיים בין רמות , ישפיעו על השווי ההוגן של מכשירים פיננסיים ועל סיווגם
  .שינויים בסיווג נכסים פיננסייםושונות במדרג השווי ההוגן 

  .2011, בינואר 1 מיום החל למפרע מיושם התיקון
  .החברה של הכספיים בדוחות נכללוהנדרשים  הגילויים

  
  IAS 24  - גילויים בהקשר לצד קשור  

  
מבהיר את הגדרת צד קשור על מנת לפשט את זיהוי היחסים עם צד קשור ולמנוע חוסר  IAS 24 -התיקון ל

 במתן חלקיתהקלה , במסגרת התיקון, ניתנת לממשלה הקשורותלחברות , בנוסף. עקביות ביישום הגדרה זו
  .הקשורות לממשלהועם חברות אחרות  הממשלהגילוי בדבר עסקאות עם 

  .2011, בינואר 1למפרע החל מיום  יושםמהתיקון 
  

14IFRIC  - דרישות הפקדה מזעריות ויחסי הגומלין ביניהן, המגבלה על נכס הטבה מוגדרת  
  

 התיקון. עריך את הסכום בר ההשבה של נכס תכנית להטבה מוגדרתמנחה כיצד לה IFRIC 14 -התיקון ל
  .כנכס מזעריתהפקדה בתשלומים מראש במסגרת דרישת מאפשר לחברה לטפל 

  .לתיקון לא הייתה השפעה מהותית על הדוחות הכספיים .2011, בינואר 1יום יושם למפרע החל מהתיקון מ
  
  

  חדשים בתקופה שלפני יישומם IFRSגילוי לתקני   3

 
13 IFRS - הוגן שווי מדידת  

  
IFRS 13 )בהתאם נדרשת זו שמדידה ככל ,הוגן שווי מדידת לאופן באשר הנחיות קובע )13 קןת - להלן 
 בהעברת משולם או ,נכס במכירת מתקבל שהיה כמחיר הוגן שווי מגדיר 13 תקן .הבינלאומית לתקינה

 המאפיינים את מפרט 13 תקן ,בנוסף .המדידה במועד שוק משתתפי בין (orderly) רגילה בעסקה ,התחייבות
 משתמשים היו בהן ההנחות על יתבסס ההוגן השווי כי וקובע  (market participants) בשוק משתתפים של

 בשוק תבוצע העסקה כי ההנחה על תבוסס הוגן שווי מדידת כי 13 תקן קובע ,כן כמו .בשוק משתתפים
  .ביותר )advantageous( המועיל קבשו ,עיקרי שוק בהיעדר או ,ההתחייבות או הנכס של העיקרי

 
 שאינם בנתונים לשימוש ביחס מהשוק לצפייה הניתנים בנתונים השימוש את למקסם יש כי קובע 13 תקן

 לקביעת ששימשו הנתונים למקור בהתאם ההוגן לשווי מדרג קובע 13 תקן ,כן כמו .מהשוק לצפייה ניתנים
 :ןההוג השווי

 
  .זהים והתחייבויות נכסים של פעיל בשוק )התאמות ללא( מצוטטים מחירים  :1 רמה
 .בעקיפין או במישרין לצפייה ניתנים אשר 1 ברמה שנכללו מצוטטים מחירים שאינם נתונים  :2 רמה
 בנתוני שימוש ללא הערכה טכניקות( לצפייה ניתן שוק מידע על מבוססים שאינם נתונים  :3 רמה

  ).לצפייה ניתנים שוק
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  )המשך( חדשים בתקופה שלפני יישומם IFRSגילוי לתקני   3
  

 .מסוימות גילוי דרישות קובע 13 תקן ,כן כמו
  

 התקופות לגבי רק ,ולהבא מכאן נדרשים 13 תקן של והתחייבויות נכסים של מדידה וכן ,החדשים הגילויים
 2013 ,בינואר 1 ביום המתחילות שנתיות לתקופות הכספיים מהדוחות החל ,יישומו מועד לאחר המתחילות

 .השוואה מספרי על חלים לא אלו חדשים גילויים .אפשרי מוקדם אימוץ .לאחריו או
 

  .לראשונה התקן אימוץ עם החברה של הכספיים בדוחות ייכללו המתאימים הגילויים
  

 אם ,השפעתו את לאמוד, זה בשלב ,ביכולתה אין אך ,13 תקן של האפשרית ההשפעה את בוחנת החברה
  .הכספיים הדוחות על ,בכלל

  
  
  אירועים מהותיים לאחר תאריך המאזן   .4
  

  רכישה עצמית של מניות החברה
  

במחיר ממוצע . נ.ח ע"ש 6,315לאחר תקופת הדוח ביצעה החברה רכישה עצמית של מניות החברה בסך של 
  .ח למניה"ש 34.86של 

  
  בשיעור המסשינוי 

  
 2011-ב"התשע, )מסים) (תיקוני חקיקה(פורסם תזכיר חוק לשינוי חברתי כלכלי  2011בתחילת נובמבר 

את מתווה ההפחתה , 2012החל משנת , לבטל, בין היתר, במסגרת תזכיר החוק מוצע). תזכיר החוק - להלן (
בשנת  25%רות לשיעור של במסגרת תזכיר החוק מוצע גם להעלות את מס החב. של שיעורי מס החברות

יועלו בהתאמה גם שיעור המס , 2012בשנת  25% -לאור ההעלאה המוצעת של שיעור מס החברות ל. 2012
 .על רווח הון ריאלי ושיעור המס של השבח הריאלי

  
מחושבות לפי שיעורי המס  2011, בספטמבר 30יתרות המסים הנדחים הנכללות בדוחות הכספיים ליום 

. ך הדוחות הכספיים ואינן מביאות בחשבון את ההשפעות העשויות לנבוע מתזכיר החוקשבתוקף לתארי
ההשפעות האמורות תיכללנה בדוחות הכספיים שמועד הדוחות הוא החל מהמועד שבו חקיקת החוק 

  . תושלם למעשה
  

ווח הר, ההשפעה על ההון, 2011, בספטמבר 30החברה מעריכה כי על בסיס יתרות המסים הנדחים ליום 
 -של כ  בסך  גידול, ח"אלפי ש 613 - תהיה קיטון בסך של כ, בעקבות תזכיר החוקהנקי והרווח הכולל האחר 

בהתאם סכום אשר עשוי לקטון או לגדול , בהתאמה, ח"אלפי ש 672 -ח וגידול בסך של כ"אלפי ש 67
  .אישור תזכיר החוק בכנסתל
  

  
  

  
 -  -  -  -  -  -  -  - -  -  -  -  -  -  -  -  - -  -  
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 )א(ג38תקנה  לפי הגילוי ועל הכספי הדיווח על הפנימית הבקרה אפקטיביות בדבר רבעוני דוח

 2011בספטמבר  30ליום 

 

 
 בקרה של והתקיימותה אחראית לקביעתה, )התאגיד - להלן( מ"מר תעשיות בע. חשל  הדירקטוריון בפיקוח, ההנהלה
 .בתאגיד הגילוי ועל הכספי הדיווח על נאותה פנימית

 
 :הם ההנהלה חברי ,זה לעניין
 ; כללי להמנ ,מריאן כהן .1
 .ל כספים"סמנכ, שגב חוסטיק .2

 
 

 הכללי המנהל בידי אשר תוכננו ,בתאגיד הקיימים ונהלים בקרות כוללת הגילוי ועל הכספי הדיווח על פנימית בקרה
, האמורים התפקידים את בפועל שמבצע מי או בידי ,פיקוחם תחת או הכספים בתחום ביותר הבכיר המשרה ונושא

 הדוחות ולהכנת פיהכס הדיווח למהימנות בהתייחס סביר  בטחון נועדו לספק אשרו התאגיד דירקטוריון בפיקוח
, נאסף הדין פי הוראות על מפרסם שהוא בדוחות לגלות נדרש שהתאגיד מידע כי ולהבטיח , הדין בהתאם להוראות

 .בדין הקבועים ובמתכונת במועד ומדווח מסוכם, מעובד
 

 נצבר, כאמור לגלותו שהתאגיד נדרש מידע כי להבטיח שתוכננו ונהלים בקרות, היתר  בין, כוללת הפנימית הבקרה
 בפועל שמבצע למי או הכספים בתחום ביותר המשרה הבכיר ולנושא הכללי למנהל לרבות, התאגיד להנהלת ומועבר

 .הגילוי לדרישת בהתייחס, המתאים במועד החלטות קבלת לאפשר על מנת וזאת ,האמורים התפקידים את
 

 שהצגה מוחלט ביטחון מיועדת לספק אינה הגילוי ועל הכספי הדיווח על פנימית בקרה, שלה המבניות המגבלות בשל
  .תתגלה או תימנע בדוחות מידע השמטת או מוטעית

 
 לדוח צורף אשר הגילוי ועל הכספי הדיווח על הפנימית הבקרה אפקטיביות בדבר הרבעוני בדוח

 הפנימית הבקרה בדבר הרבעוני הדוח – להלן( 2011 יוניב 30ביום  שנסתיימה הרבעוני לתקופה
  .הבקרה הפנימית כאפקטיביתנמצאה  ,)האחרון

 
 הערכת את כדי לשנות בהם שיש עניין או אירוע כל וההנהלה הדירקטוריון לידיעת הובא לא, הדוח למועד עד

 . האחרון הפנימית הבקרה הרבעוני בדבר כפי שנמצאה בדוח, הפנימית הבקרה של האפקטיביות
 

 לידיעת שהובא מידע על ובהתבסס, האחרון הפנימית בדבר הבקרה הרבעוני האמור בדוח על בהתבסס, הדוח למועד
  .אפקטיבית היא הפנימית הבקרה, כאמור לעיל והדירקטוריון ההנהלה
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 )1U)(ד(ג38 תקנה לפי כללי מנהל הצהרתU )א(
 

 הצהרת מנהלים

 הצהרת מנהל כללי

 
 :מצהיר כי, מריאן כהן, אני

 
 –להלן ( 2011שנת של  שלישילרבעון ה )התאגיד - להלן( מ"תעשיות בעמר . חשל  רבעוניה הדוח את בחנתי .1

 ). הדוחות
 מהותית עובדה של בהם מצג חסר ולא מהותית עובדה של נכון לא מצג כל כוללים אינם הדוחות ,ידיעתי לפי .2

 ופתלתק בהתייחס מטעים יהיו לא, אותם מצגים נכללו בהן הנסיבות לאור, בהם שנכללו שהמצגים כדי הנחוץ
 . הדוחות

, המהותיות הבחינות מכל, נאות באופן משקפים בדוחות הכלול אחר כספי ומידע הכספיים הדוחות ,לפי ידיעתי .3
 מתייחסים שאליהם ולתקופות לתאריכים התאגיד של המזומנים ותזרימי הפעולות תוצאות, הכספי המצב את

  .הדוחות
 בהתבסס, התאגיד של דירקטוריון הביקורת ולוועדת לדירקטוריון ,התאגיד של המבקר החשבון לרואהגיליתי  .4

 : הגילוי ועל הדיווח הכספי על הפנימית הבקרה לגבי ביותר העדכנית הערכתי על
 הפנימית של הבקרה בהפעלתה או בקביעתה המהותיות והחולשות המשמעותיים הליקויים כל את .א

 ,לאסוף התאגיד של על יכולתו לרעה להשפיע סביר באופן העלולים הגילוי ועל הכספי הדיווח על
 והכנת הכספי הדיווח במהימנות להטיל ספק בו שיש באופן כספי מידע על לדווח או לסכם, לעבד

  – וכן ; הדין להוראות בהתאם הכספיים הדוחות
 או במישרין לו מי שכפוף או הכללי המנהל מעורב בה ,מהותית שאינה ובין מהותית בין, כל תרמית .ב

  . הגילוי ועל הכספי הדיווח על בבקרה הפנימית משמעותי תפקיד להם שיש אחרים עובדים מעורבים
 : בתאגיד אחרים עם יחדב לבד או , אני .5

 המיועדים, פיקוחיתחת  ונהלים בקרות של וקיומם קביעתם וידאתי או, ונהלים בקרות קבעתי .א
לרבות חברות מאוחדות שלו כהגדרתן בתקנות ניירות  ,לתאגיד המתייחס מהותי שמידע להבטיח

ובחברות  על ידי אחרים בתאגיד מובא לידיעתי, 2010-ע"התש, )דוחות כספיים שנתיים(ערך 
  - וכן ; הדוחות של תקופת ההכנה במהלך בפרט ,המאוחדות

 המיועדים ,תחת פיקוחי ונהלים בקרות של וקיומם קביעתם וידאתי או ,ונהלים בקרות קבעתי .ב
, הדין להוראות בהתאם הדוחות הכספיים והכנת הכספי הדיווח מהימנות את סביר באופן להבטיח

 . מקובלים חשבונאות לכללי בהתאם לרבות
 האחרון לביןרבעוני הדוח ה מועד שבין התקופה במהלך שחל עניין או אירוע כל לידיעתי הובא לא .ג

 הבקרה לאפקטיביות בנוגע וההנהלה הדירקטוריון מסקנת את לשנות כדי בו יש אשר, זה דוח מועד
 . התאגיד של ועל הגילוי הכספי הדיווח על הפנימית

 
 

  .דין כל פי על, אחר אדם כל מאחריות או מאחריותי לגרוע כדי לעיל באמור אין
 
 
 
 
 ______________           ________________ 

 מנהל כללי - מריאן כהן            תאריך
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 )2)(ד(ג38 תקנה נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים לפי הצהרתU )ב(
 

 הצהרת מנהלים

 הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים

 

 :מצהיר כי , שגב חוסטיק, אני
 

מר . חשל לתקופת הביניים  אחר הכלול בדוחותהכספי המידע את הוביניים  את הדוחות הכספיים בחנתי .1
 "). הדוחות לתקופת הביניים"או " הדוחות" -להלן( 2011 שנתשל שלישי לרבעון ה )התאגיד - להלן( מ"תעשיות בע

 כל כוללים אינם לתקופת הביניים בדוחות הכלול האחר הכספי והמידעביניים  הכספיים הדוחות , לפי ידיעתי .2
 , שנכללו בהם שהמצגים כדי הנחוץ מהותית עובדה של מצג בהם חסר ולא מהותית עובדה של נכון מצג לא

  .הדוחות לתקופת בהתייחס מטעים יהיו לא , מצגים אותם נכללו בהן הנסיבות לאור
 באופן משקפיםלתקופת הביניים  בדוחות הכלול אחרה כספיה מידעהוביניים  הכספיים הדוחות, לפי ידיעתי .3

 התאגיד לתאריכים של המזומנים ותזרימי הפעולות תוצאות ,הכספי המצב את ,המהותיות הבחינות מכל, נאות
 .הדוחות מתייחסים שאליהם ולתקופות

 בהתבסס, התאגיד של דירקטוריון הביקורת ולוועדת לדירקטוריון ,התאגיד גיליתי לרואה החשבון המבקר של .4
 : הגילוי ועל הדיווח הכספי על הפנימית הבקרה לגבי ביותר העדכנית הערכתי על

של הבקרה הפנימית  בהפעלתה או בקביעתה ותיותהמה והחולשות המשמעותיים הליקויים כל את .א
 האחר הכספי ולמידע ביניים הכספיים לדוחות מתייחסת שהיא ככל הגילוי ועל הכספי הדיווח על

, לאסוף התאגיד יכולתו של על לרעה להשפיע סביר באופן העלולים ,לתקופת הביניים בדוחות הכלול
 והכנת הכספי הדיווח ספק במהימנות להטיל בו שיש באופן כספי מידע על לדווח או לסכם ,לעבד

  - וכן; הדין להוראות בהתאם הכספיים הדוחות
 או במישרין לו מי שכפוף או הכללי המנהל מעורב בה ,מהותית שאינה ובין בין מהותית, כל תרמית .ב

 .הגילוי ועל הכספי הדיווח על בבקרה הפנימית  משמעותי תפקיד להם שיש אחרים עובדים מעורבים
 : בתאגיד אחרים עם לבד או יחד, אני .5

 המיועדים ,יתחת פיקוח ונהלים בקרות של וקיומם קביעתם וידאתי או ,ונהלים קבעתי בקרות .א
לרבות חברות מאוחדות שלו כהגדרתן בתקנות ניירות  ,לתאגיד המתייחס מהותי שמידע להבטיח

ובחברות  אחרים בתאגידמובא לידיעתי על ידי , 2010-ע"התש, )דוחות כספיים שנתיים(ערך 
  - וכן ; הדוחות של תקופת ההכנה במהלך בפרט ,המאוחדות

 המיועדים, יתחת פיקוח ונהלים בקרות של וקיומם קביעתם וידאתי או ,ונהלים קבעתי בקרות .ב
, הדין להוראות בהתאם הדוחות הכספיים והכנת הכספי הדיווח מהימנות את סביר באופן להבטיח

 . מקובלים חשבונאות לכללי בהתאם לרבות
 האחרון לבין רבעוניהדוח ה מועד שבין התקופה במהלך שחל עניין או אירוע כל לידיעתי הובא לא .ג

המתייחס לדוחות הכספיים ביניים ולכל מידע כספי אחר הכלול בדוחות לתקופת , זה דוח מועד
 לאפקטיביות וגעבנ וההנהלה מסקנת הדירקטוריון להערכתי את, לשנות כדי בו יש אשר, הביניים
 . התאגיד של ועל הגילוי הכספי הדיווח על הפנימית הבקרה

 
 .דין כל פי על, אחר אדם כל מאחריות או מאחריותי לגרוע כדי לעיל באמור אין

 
 
 
 
 

______________          ________________ 
 ל כספים"סמנכ - שגב חוסטיק               תאריך
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	ח. מר תעשיות בע"מ
	דוח דירקטוריון לתקופה שהסתיימה ב- 30 בספטמבר 2011

	1 חטיבת טלקום- חטיבה זו פועלת תחת חברת הבת (100%) מר טלקום בע"מ. החטיבה עוסקת בביצוע תשתיות בתחום התקשורת האלחוטית בישראל ובחו"ל. בתחום זה הקבוצה מתכננת, מייצרת ומקימה מערכי תקשורת וכן מספקת ומקימה מבנים לציוד תקשורת ובינוי אתרים, מגדלי אנטנות ותחנות בסיס, קישורם למתגים והתקנתם, מתן שירותים הנדסיים לציוד תקשורת סלולארית, תקשורת אלחוטית ומתגים ותשתיות למערכות לייצור חשמל באמצעות תאים פוטו-וולטאיים (PV). חטיבה זו פעילה בישראל, מקסיקו, פנמה, פרו, צ'ילה, קולומביה, ארגנטינה, בוליביה, סנגל, טנזניה, הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו, גאנה, רואנדה ואנגולה. בתקופת הדוח החלה החטיבה בפעילות באורוגוואי (דרום אמריקה) ובניג'ר (מערב אפריקה).
	2 חטיבת מערכות ((Systems - חטיבה זו פועלת תחת חברת הבת (100%) מר מערכות אבטחה ותקשורת בע"מ. החטיבה מבצעת פרויקטי Turn Key בתחומי האבטחה והביטחון ומפתחת ומשווקת מערכות תקשורת צבאית. פרויקטים אלו כוללים: תכנון ואינטגרציה של מערכות CCTV, חדרי בקרה, תוכנות שליטה ובקרה, מערכות קשר ניידות ונייחות, ניהול תעבורה ברשת, מערכות בקרה ושליטה לקשר, מערכות ניהול וידאו ואודיו וייעוץ בתחום הביטחון והאבטחה. חטיבה זו פעילה בישראל, ארה"ב, מקסיקו, ארגנטינה, מדינות נוספות במרכז אמריקה ובאפריקה.
	3 חטיבת תקשורת רחבת פס (Broadband)- חטיבה זו פועלת תחת חברת הבת (86%) רוטל נטוורקס בע"מ. החטיבה עוסקת בתחום אספקת מוצרים ושירותים לשוק התקשורת רחבת הפס הכוללים: פריסת תשתיות לטלוויזיה בכבלים, התקנת תקשורת רחבת פס, התקנות בתחום האינטרנט ואספקה ותחזוקה של מוצרים וציוד קצה. חטיבה זו פעילה בעיקר בישראל.
	4 לקבוצה השקעות שאינן עונות להגדרת מגזר כדלקמן:
	חטיבת הטלקום-  הכנסות החטיבה בתקופת הדוח הסתכמו בכ- 321,584 אלפי ₪ בהשוואה ל- 199,174 בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול בהכנסות החטיבה נובע מהמשך הביקושים למוצרי ושרותי החטיבה במדינות בהן היא פועלת. בתקופת הדוח חתמה החטיבה על מספר הסכמי מסגרת:
	1. עם מפעיל סלולארי בינלאומי אשר טרם עבדה איתו בעבר. למפעיל זה רשיונות הפעלה של רשת תקשורת סלולארית ב-16 מדינות באפריקה. לתאריך הדוח התקבלו מלקוח זה מספר הזמנות בהיקף כולל של כ-13 מיליון דולר ב-3 מדינות באפריקה. העבודות נשוא הזמנות החלו בתקופת הדוח. 
	2. בחודש אוגוסט הודיעה החברה כי חברה בת חתמה על הסכם מסגרת עם לקוח חדש שהינו מפעיל סלולרי במדינה במרכז אמריקה. החברה מעריכה כי היקף העבודות בשישה החדשים הקרובים יהיה כ- 5 מיליון דולר ארה"ב.
	החברה מנהלת מו"מ עם הלקוח לקבלת הזמנות נוספות במדינות בהן פועלת החטיבה ובמדינות אשר טרם פעלה החטיבה בעבר. 
	בשנת 2010 הרחיבה החטיבה את סל המוצרים והשרותים אותם היא מספקת ללקוחותיה בארץ ובעולם באמצעות יצירת שיתופי פעולה עם חברות המספקות פתרונות טכנולוגיים למפעילים וספקי ציוד. פתרונות אלו מהווים מוצרים משלימים למפעילי התקשורת הסלולארית בתחום של ניהול אתרים, תחזוקת אתרים ושיפור השירות ללקוח הסופי. בתקופת הדוח התקבלו מספר הזמנות בהיקפים לא מהותיים ממספר לקוחות. החטיבה ממשיכה במאמצי השיווק בתחום זה ומנהלת משאים ומתנים עם מפעילי תקשורת במרכז ודרום אמריקה לאספקת והתקנת מוצרים אלו. מו"מ אלו טרם הבשילו לכדי הזמנות.
	פעילות החטיבה בתחום התקנת מערכות אנרגיה סולארית (PV) המשיכה לצמוח גם ברבעון השלישי אולם הודעת רשות החשמל בדבר בחינה של הפחתת תעריפי החשמל, כמו גם אי ודאות בעמדת מנהל מקרקעי ישראל ורשויות הבניה גרמו לעצירה כמעט מוחלטת בתהליך הקמת אתרים חדשים. בשלב זה, אין להנהלת החברה יכולת לצפות את היקף פעילות תחום זה בשנת 2012. החטיבה ממשיכה ומשקיעה מאמצים להרחבת פעילות בתחום זה במספר מדינות באפריקה ובדרום אמריקה.
	הכנסות החטיבה בשנת 2011 בערכי דולר ארה"ב יהיו גבוהות מ-40% מהכנסות החטיבה בשנת 2010. 
	ההערכות לעיל הינן מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, המבוסס על הערכות פנימיות של החברה, על תחזיות ביצוע והתקדמות הפרויקטים אותם מבצעת החטיבה, על חוזים עליהם חתמה החטיבה ועל השתתפות במכרזים. נכון למועד פרסום דוח זה ואשר אין כל ודאות בהתממשותן באופן מלא או חלקי, וזאת בין היתר בשל המשבר הכלכלי, עיכובים שאינם תלויים בחברה וגורמים אחרים שאינם בשליטת החברה.
	כאמור, הקבוצה פועלת בשוק התקשורת ובשוק הביטחון.
	לקוחות הקבוצה מורכבים, בארץ ובעולם, ממפעילים וספקי ציוד, משרדי ממשלה, אינטגרטורים ותאגידים גדולים אחרים.
	להלן יתרת הלקוחות – על פי חטיבות הפעילות של הקבוצה (באלפי ש"ח):
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