
 מ"מר תעשיות בע. ח
 2012 במרץ 31 -דוח דירקטוריון לשנה שהסתיימה ב

 )בשקלים מדווחים -הנתונים הכספיים ( 
 

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

 ").תקופת הדוח: "להלן( 2012 במרץ 31שהסתיימה ביום לשנה ואת התוצאות הכספיות של הקבוצה 

הדוח . ות הקבוצה בתקופת הדוחלסוקר את השינויים העיקריים בפעי 2012במרץ  31דוח הדירקטוריון ליום 
0F")הדוח התקופתי:"להלן( 2011נת ש נערך מתוך הנחה שבפני המעיין מצוי גם הדוח התקופתי המלא של
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 פני הצופה מידע ידה על המוחזקות לחברות וביחס לעצמה ביחס החברה כללה זה דירקטוריון בדוח
 וודאי בלתי מידע הינו זה מידע") ערך ניירותחוק (" 1968-ח"תשכ, ערך ניירות בחוק כהגדרתו, עתיד
 העתיד לגבי החברה של הערכות וכן, הדוח במועד בחברה הקיים מידע על המבוסס, העתיד לגבי

 פועלת בהם בשווקים והעסקית הכלכלית ההתפתחות לגבי הערכות, פועלת היא בו בשוק לקרות
 יוצא וכפועל, בפועל ההתפתחויות. האמורות ההערכות על בהתבסס וכוונותיה לפעול עתידה או החברה

 הפעילות מתוצאות מהותי באופן שונות להיות עשויות, החברה מפעילות שינבעו בפועל התוצאות - מכך
"). עתיד פני צופהמידע ( " הדוח הכנת במועד החברה בידי הקיים המידע על בהתבסס המוערכות

 של הסובייקטיבית  הערכתה על רק מבוסס והוא, מוכחת עובדה מהווה אינו עתיד פני צופה מידע
 במועד בפניה שהיה, כללי מידע ניתוח על, השאר בין, בהנחותיה הסתמכה אשר, החברה הנהלת
 לנכונותו התחייבות בהם ניתנה לא אשר, וסקרים מחקרים, ציבוריים פרסומים ובכללו, זהח "דו עריכת

, לרוב. עצמאי באופן החברה הנהלת ידי על נבחנה לא ונכונותו, בהם הכלול המידע של שלמותו או
 תוך, עתיד פני צופה במידע מדובר כי המציינת מפורשת באמירה יזוהה זהח "בדו עתיד פני צופה מידע

 החברה שלהערכת העיקריים הגורמים וכן למידע בסיס ששימשו העיקריים והנתונים העובדות ציון
 עשוי עתיד פני צופה המידע התממשות אי. יתממש לא עתיד פני צופה שמידע לכך להביא עשויים
, החברה פעילות על המשפיעים החיצוניים ובגורמים הכללית בסביבה מהתפתחויות, היתר בין, לנבוע

ועל החברה לא מוטלת חובה לדווח על  להלן זה בפרק המפורטים הסיכון מגורמי איזה מהתממשות או
 .אי התממשותו כאמור

 

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

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

עובדי , טכנאים, מערכות, הנדסה, עובדים הכוללים אנשי תוכנה 1,300 -מועסקים כ, ל"בארץ ובחו, בקבוצה
 . קיניםייצור ומת

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

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

 : לקבוצה שלושה תחומי פעילות עיקריים המדווחים כמגזרים עסקיים בדוחותיה המאוחדים של החברה
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U טלקוםחטיבתU-  החטיבה עוסקת בביצוע . מ"מר טלקום בע) 100%(חטיבה זו פועלת תחת חברת הבת
מייצרת ומקימה , בתחום זה הקבוצה מתכננת. ל"תשתיות בתחום התקשורת האלחוטית בישראל ובחו

, מגדלי אנטנות ותחנות בסיס, מערכי תקשורת וכן מספקת ומקימה מבנים לציוד תקשורת ובינוי אתרים
תקשורת אלחוטית ומתגים , מתן שירותים הנדסיים לציוד תקשורת סלולארית, למתגים והתקנתםקישורם 

, מקסיקו, חטיבה זו פעילה בישראל). PV(וולטאיים -ותשתיות למערכות לייצור חשמל באמצעות תאים פוטו
, גאנה, קונגו הרפובליקה הדמוקרטית של, טנזניה, סנגל, בוליביה, ארגנטינה, קולומביה, ילה'צ, פרו, פנמה

 . אנגולהו ר'ניג

U חטיבת מערכות)(Systems U-  חטיבה זו פועלת תחת חברת הבת)מר מערכות אבטחה ותקשורת ) %100
בתחומי האבטחה והביטחון ומפתחת ומשווקת מערכות  Turn Keyהחטיבה מבצעת פרויקטי . מ"בע

תוכנות שליטה , חדרי בקרה, CCTV תכנון ואינטגרציה של מערכות: פרויקטים אלו כוללים. תקשורת צבאית
מערכות ניהול , מערכות בקרה ושליטה לקשר, ניהול תעבורה ברשת, מערכות קשר ניידות ונייחות, ובקרה

, ארגנטינה, מקסיקו, ב"ארה, חטיבה זו פעילה בישראל. וידאו ואודיו וייעוץ בתחום הביטחון והאבטחה
 .מדינות נוספות במרכז אמריקה ובאפריקה

U תקשורת רחבת פס חטיבת)Broadband(-U  חטיבה זו פועלת תחת חברת הבת)מ"רוטל נטוורקס בע) %86 
: החטיבה עוסקת בתחום אספקת מוצרים ושירותים לשוק התקשורת רחבת הפס הכוללים. ")רוטל:"להלן(

ספקה אהתקנות בתחום האינטרנט ו, התקנת תקשורת רחבת פס, פריסת תשתיות לטלוויזיה בכבלים
 .חטיבה זו פעילה בעיקר בישראל. של מוצרים וציוד קצה ותחזוקה

Uלקבוצה השקעות שאינן עונות להגדרת מגזר כדלקמן: 
שניירות הערך שלה נסחרים בבורסה חלל הינה חברה ציבורית  -")חלל: "להלן(מ "חלל תקשורת בע •

ן המניות של מהו 4.32% -החברה מחזיקה לתאריך הדוח ב. ")הבורסה:"להלן(לניירות ערך בתל אביב 

 .חלל

מהון המניות של  50%-החברה מחזיקה בכ -")עומרים: "להלן(מ "בע) 2005(עומרים השקעות מניבות  •

 .עומרים

בדבר  .באופלון 25.0% -החברה מחזיקה במישרין ובעקיפין כ -")אופלון:"להלן( Oplon BV -בהשקעה  •

 .להלן) 4(9ראה סעיף שנחתם לאחר תאריך המאזן תף והסכם פיתוח מש

עד למועד הדוח השקיעה החברה סך כולל  -")קריסטל קליר: "להלן(השקעה בשותפות קריסטל קליר  •

  .מזכויות השותפות 28.6%-כלחברה . בקריסטל קליר₪ אלפי  4,557של 

• cVidya Inc- )להלן" :Cvidya (" מהון המניות  1.4% -מחזיקה בכשל החברה חברה בת)בדילול מלא (

 .Cvidyaשל 

לתאריך הדוח החברה מחזיקה במישרין ובעקיפין  –") קסניה: "להלן(מ "ר קפיטל בע'ונצקסניה  •

") קסנה: "סימול(קסניה . מהון המניות של קסניה 12.55% -בכ) מ"באמצעות נובקום טכנולוגיות בע(

 . בבורסה יםנסחרהינה חברה ציבורית שניירות הערך שלה 

חברה בת מחזיקה  -)"סאן טים:"להלן; מ"בע. סי.פי.יפ'צ: לשעבר(מ "טים גרופ בע השקעה בסאן •

. בבורסה יםנסחרחברה ציבורית שניירות הערך שלה  ,מהון המניות של סאן טים) למועד הדוח( 33.5%

במסגרת . הקמה ותפעול של חוות סולאריות, תכנון, ביזום) באמצעות חברות בנות(סאן טים עוסקת 

השקעת ההון העצמי הדרוש ליזום והקמת , עוסקת סאן טים בתכנון הפרויקטים, תחום זהפעילותה ב

פיקוח ובקרה על הקמת הפרויקטים וחיבורם לרשת , השגת האישורים הרגולטוריים, רישוי, הפרויקטים

 ).אירועים לאחר תאריך המאזן(להלן  9ראה גם סעיף . החשמל

 

 



1. Uחברות המוחזקות שלההסברי הדירקטוריון על פעילות החברה וה 

0BUחטיבת הטלקוםU- בהשוואה ל₪ אלפי  72,261 -הסתכמו בכ מחיצוניים הכנסות החטיבה בתקופת הדוח- 
יבשת פעילות החטיבה בהיה ברובו ככולו בבהכנסות החטיבה  הקיטון. המקבילה אשתקד הבתקופ 81,925
 . אפריקה

1Bביחס להכנסות הרבעון  20%-יעלו בכהכנסות חטיבה זו יעלו ברבעון השני , להערכת הנהלת החברה
וההכנסות של חטיבת הטלקום בשנת  )למועד הדוח₪ מיליון  95-כ( מיליון דולר 25-הראשון ויסתכמו בכ

 ). ח"למעוד הדו₪ מיליון  380-כ(מיליון דולר  100-יסתכמו בכ 2012

2Bעם חברת  התקשרה החברה, לצורך כך. בתקופת הדוח החלה החטיבה בפעילות בתחום תשתיות מים
, החברות נערכות לגשת למספר מכרזים בארץ ובעולם בתחום של מחזור מים. תשתיות מים מובילה בתחום

לצורך כך הקימו החברות צוות שיווק משותף ואף גויסו עובדים . תשתיות מים וניהול רשת הולכת המים
 .לשיווק היכולת המשותפת באזורים שונים בעולם בהן פועלת החטיבה

3Bהמבוסס על הערכות פנימיות של , כהגדרתו בחוק ניירות ערך, מידע צופה פני עתיד ןהינ לעיל ההערכות
על חוזים עליהם חתמה , על תחזיות ביצוע והתקדמות הפרויקטים אותם מבצעת החטיבה, החברה

מועד פרסום ל נכון. אשר החברה משתתפת או מתעתדת להשתתף בהם מכרזיםתוצאות החטיבה ועל 
, וזאת בין היתר בשל המשבר הכלכלי, באופן מלא או חלקי ןאין כל ודאות בהתממשות דוח זה ואשר

 .שאינם בשליטת החברה אחריםעיכובים שאינם תלויים בחברה וגורמים 

4BUחטיבת המערכותU-  25,849 -בהשוואה ל 63,209 -מחיצוניים הסתכמו ל בתקופת הדוחהכנסות החטיבה 
. ₪אלפי  2,796תפעולי בסך של  רווחבתקופת הדוח רשמה החטיבה . בתקופה המקבילה אשתקד₪ אלפי 

 . בתקופה המקבילה אשתקד ₪אלפי  5,638בהשוואה להפסד תפעולי בסך של 

5Bחלק ממאמצי . במרכז אמריקהבאפריקה והמשיכה החטיבה במאמצי השיווק במספר מדינות  בתקופת הדוח
עם לקוחות פוטנציאליים אולם למועד הדוח טרם נחתמו חוזים מתקדם מ "תהליך מושיווק אלו נמצאים ב

 .וטרם התקבלו הזמנות מחייבות מלקוחות אלו

6Bלקוחות  2ויחתמו הסכמים עם  חדשות במהלך הרבעון השני יתקבלו הזמנות, להערכת הנהלת החברה
 .אלו תמשך כשנה תקופת הביצוע נשוא הזמנות. ₪מיליון  120 -חדשים בהיקף כולל של כ

7B2011על מכירות החטיבה בשנת  50%-יעלו בכ 2012מכירות החטיבה בשנת , להערכת הנהלת החברה 
עיקר הגידול בהוצאות החטיבה נובע בפרויקטים חדשים בהם זכתה החטיבה . ₪מיליון  260-ויסתכמו בכ

 .דשים כאמור לעילחתימה על חוזים ח רבצפון אמריקה ודרום אמריקה ומהערכות הנהלת החברה בדב

8Bהמבוסס על הערכות פנימיות של , כהגדרתו בחוק ניירות ערך, מידע צופה פני עתיד ןהינ לעיל ההערכות
ועל  מ שמנהלת החטיבה עם לקוחות פוטנציאליים"על מו, על חוזים עליהם חתמה החטיבה, החברה

תחזיות ביצוע והתקדמות אשר החברה משתתפת או מתעתדת להשתתף בהם ועל  מכרזיםתוצאות 
באופן  ןמועד פרסום דוח זה ואשר אין כל ודאות בהתממשותל נכון. הפרויקטים אותם מבצעת החטיבה

 אחריםעיכובים שאינם תלויים בחברה וגורמים , וזאת בין היתר בשל המשבר הכלכלי, מלא או חלקי
 .שאינם בשליטת החברה

9Bפ בהיקף "למימון תכניות מו ת"ן הראשי במשרד התמהדוח קיבלה החטיבה אישור מהמדע למועד חתימת
פ אלו "לצורך ביצוע תכניות מו). ר"השתתפות המדע(₪ אלפי  2,191 -ו) השקעה(₪ אלפי  6,618כולל של 

החברה צופה כי  .עובדים למרכז זה 15-שער הנגב וקלטה כ האזוריתפ במועצה "הקימה החטיבה מרכז מו
בכוונת החטיבה להמשיך . פ כאמור תגדיל את סך השתתפות המדען בפרויקטים אלו"הקמת פעילות המו

 בפיתוח מערכות חדשותו) ומערכת המטאורולוגיה Secure-M(פ למוצרי החטיבה המסורתיים "ולהשקיע במו
  .מודיעין ותקשורת, בתחום התוכנה ליישומי בטחון

Uפסחטיבת התקשורת רחבת ה-U אלפי  42,684 -בתקופת הדוח הסתכמו ב מחיצוניים הכנסות החטיבה ₪
ל "החטיבה ממשיכה להפנות מאמצי שיווק לחו. בתקופה המקבילה אשתקד₪ אלפי  31,832-בהשוואה ל

אין ביכולת החברה להעריך . במטרה להרחיב את פעילותה מחוץ לישראל, ובעיקר למדינות אירופה ואפריקה
 . ל"בשלב זה את התוצאות נשוא המאמצים הנ



10Bביחס להכנסות החטיבה בשנת  10%-בכ 2012הכנסות חטיבה זו יעלו בשנת , להערכת הנהלת החברה
 . ₪מיליון  165-ויסתכמו בכ 2011

11Bהמבוסס על הערכות פנימיות של , כהגדרתו בחוק ניירות ערך, מידע צופה פני עתיד ןהינ לעיל ההערכות
אשר החברה משתתפת או מתעתדת  מכרזיםתוצאות על חוזים עליהם חתמה החטיבה ועל , החברה

מועד פרסום ל נכון. תחזיות ביצוע והתקדמות הפרויקטים אותם מבצעת החטיבהלהשתתף בהם ועל 
, וזאת בין היתר בשל המשבר הכלכלי, באופן מלא או חלקי ןדוח זה ואשר אין כל ודאות בהתממשות

 .שאינם בשליטת החברה אחריםעיכובים שאינם תלויים בחברה וגורמים 

 
2. Uלקוחות הקבוצה ואפיונם 

 .הקבוצה פועלת בשוק התקשורת ובשוק הביטחון, כאמור
אינטגרטורים ותאגידים , משרדי ממשלה, ממפעילים וספקי ציוד, בארץ ובעולם, לקוחות הקבוצה מורכבים

 .גדולים אחרים
בהגדלה בקצב אשר מתבטא , שוק התקשורת מחוץ לישראל מתאפיין בתקופה האחרונה בגידול בביקושים

 .ההשקעות ברשתות הקיימות ובמעבר לטכנולוגיות מתקדמות יותר כמו הדור השלישי
באלפי (על פי חטיבות הפעילות של הקבוצה  – והכנסות לקבל מעבודות בחוזי הקמה להלן יתרת הלקוחות

 ):ח"ש
  

 כ"סה   
 31.12.11 31.03.12 ל"בחו בארץ חטיבה
 140,139 143,046 119,106 23,940 טלקום

 61,111 69,984 - 69,984 תקשורת רחבת פס
 56,032 59,043 23,722 35,321 מערכות

 - 361 - 361 אחר
 257,282 272,434 142,828 129,606 סך הכול

 
 

3. Uתלות בלקוחות וספקים 
ממחזור המכירות  14.6%לחטיבת תקשורת רחבת פס לקוח אחד אשר מחזור המכירות אליו מהווה 

 .הקבוצההמאוחד של 
 

4. Uהתפלגות ההכנסות על פי תחומי פעילות 
 :להלן טבלה המציגה את התפלגות ההכנסות על פי חטיבות הפעילות באחוזים 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
5. Uבתקופת הדוח אירועים עיקריים 

1. Uהסכם מכירת ארכוס טכנולוגיותU-  ממניות חברת  100%הושלם הסכם למכירת , 2012בינואר  31ביום
מהון המניות המונפק והנפרע של ארכוס מוחזק  23.76% -כ"). ארכוס: "להלן(מ "בעטכנולוגיות ארכוס 

 מרץ-ינואר חטיבה
2012 

 דצמבר-ינואר
2011 

 56.9% 40.5% טלקום
 20% 23.9% תקשורת רחבת פס 

 23% 35.6%  מערכות
 0.1% 0.1% אחר



במסגרת ההסכם  .די קסניהמהון המניות המונפק והנפרע של ארכוס מוחזק על י 35.18%על ידי רוטל וכן 
אשר למיטב ידיעת החברה הינה חברה קנדית , .ATX Networks Corpבין כל בעלי מניות ארכוס לבין 

 ATX 100% רכשה, ")ATX: "להלן(מייצרת ומשווקת מוצרים בתחום הטלוויזיה בכבלים , המפתחת
ב "מיליון דולר ארה 26 -כבתמורה כוללת של עד ") ההסכם: "להלן( מהונה המונפק והנפרע של ארכוס

 :כמפורט להלן, ")דולר: "להלן(
, מיליון דולר 12.5 -שולמה לבעלי מניות ארכוס תמורה בסך של כ, במועד החתימה על ההסכם .1.1

, חודשים ממועד השלמת העסקה 18מיליון דולר יופקדו בנאמנות לתקופה של  1.15 -מתוכה כ
ן של רוטל ושל קסניה בתמורה שהתקבלה הינו חלק. להבטחת התחייבויות בעלי המניות המוכרים

2Fבהתאמה, )מיליון דולר 4.5(ח "מיליון ש 17 -וכ 1F2)מיליון דולר 3.4(ח "מיליון ש 12.7 -כ

3; 
בתקופה של ) ככול ויהיו כאלו(מיליון דולר ישולם כתמלוגים ממכירות ארכוס  13.5 -סכום של עד כ .1.2

 3.5(ח "מיליון ש 13 -של קסניה הינו עד כחלקן של רוטל ו. שנים ממועד החתימה על ההסכם 3
בהתאם להוראות ההסכם ישולמו . בהתאמה, )מיליון דולר 4.75(ח "מיליון ש 17.9 -וכ 3F4)מיליון דולר

בשנת  ATX -בגין מכירות המוצר הנוכחי של ארכוס ל, מיליון דולר 2.5תמלוגים בסכום של עד 
ן דולר בגין מכירות המוצר החדש של ארכוס מיליו 11וכן ישולמו תמלוגים בסכום של עד , 2012

 ;ות ויעדי מכירות המפורטים בהסכםחלוקת הכנס ותבהתאם למפתח 2014 – 2012בשנים 
. אלפי דולר 451 -עובר להשלמת העסקה חילקה ארכוס דיבידנד לבעלי מניותיה בסך של כ, בנוסף .1.3

 1.1 -וכ) אלפי דולר 159(ח "אלפי ש 600 -חלקן של קסניה ושל רוטל הינו עד בדיבידנד הינו כ
 .בהתאמה, )אלפי דולר 291(ח "מיליון ש

 13.6 -כושל ח "מיליון ש 9.7 -בסך של כ יםכולל יםרווחרוטל ולקסניה השלמת העסקה צפויה להניב ל
בהתאמה , ח"מיליון ש 12.9ח ושל עד  "מיליון ש 13בהתאמה וכן רווחים נוספים של עד , ח"מיליון ש

 .לעיל 2ל התמלוגים האמורים בסעיף בכפוף לתשלום כ
2. Uתכנית רכישה עצמיתU-  של אישר דירקטוריון החברה תוכנית רכישה עצמית  2012, בפברואר 07ביום

וזאת למטרת הגדלת הרווח למניה של ₪ מיליון  1בהיקף כספי של עד , מניות של החברה על ידי החברה
  .הרכישה תמומן ממקורותיה העצמיים של החברה ובין באמצעות אשראי בנקאי אחר. החברה

3. Uה בפרויקט במדינה בצפון אמריקהיזכיU –   72.5%(לאחר תאריך הדוח נחתם הסכם בין חברה נכדה (
 .מיליון דולר 11-היקף הפרויקט כ. בין לקוח מארצות הברית להקמת מערכת קשר לכוחות חירום והצלהל

משך . אספקה והתקנה של מערכות קשר לכוחות חירום והצלה בגורד שחקים, הפרויקט כולל תכנון רשת
קה לא כולל מרכיב התחזו( 2012חודשים החל מהרבעון השני של שנת  15-הפרויקט הצפוי הינו כ

 ). והאחריות
4. Uהשקעה באופלוןU-  ל וובסך הכ(אלפי דולר  500בתקופת הדוח השקיעה החברה באופלון סך נוסף של

חברה , בנוסף. ן המניות במישריןומה) בדילול מלא( 23.1%-בתמורה ל) 2006אלפי דולר משנת  3,050
שיטה חדשה למניעת אופלון מפתחת . מהון המניות של אופלון) בדילול מלא( 1.6%-כלולה מחזיקה כ

היישומים . באמצעות חומרים ידידותיים לאדם ולסביבה) חיידקים ופטריות(התפתחות מיקרובים 
צנתר , מיכלים המטהרים מים, אריזות לחלב, אריזות למשקאות קלים: הראשונים אשר נמצאים בפיתוח

אופלון בקשה נוספת  בתקופת הדוח הגישה .לדרכי השתן וחומרים קוסמטיים חדשים לטיפול בנגעי עור
אשר יהוו את בסיס המוצר של אופלון ביישומים השונים  יריעות אקטיביות ייצורהתקדמה ב, לרישום פטנט

 .פ"ת ולקרן בירד למימון תכניות מו"והגישה בקשות למדען הראשי במשרד התמ
אבטחה מ ומר מערכות "הוגש כתב אישום כנגד החברות הבנות מר טלקום בע, 2012במרץ  20ביום  .5

, ומנהלה' כנגד מר יוסף זיידמן נושא משרה בחברה וכנגד חברה נוספת בבעלות צד ג, מ"ותקשורת בע
הנהלת  .2010אשר על פיו הם מואשמים בטענה לכאורה כי ביצעו תאום הצעות מחיר למכרז בשנת 

 .החברה לא יכולה לאמוד בשלב זה את ההשפעה של ההליך על פעילות החטיבה

 
 

                                                           
 .2 -ו 1מהתמורה בהתאם לסעיפים  2% -בהיקף של כ Finder’s Feeרוטל תהא זכאית לתשלום , על פי הוראות ההסכם 2
 14.7 –הינה כ , ח"מיליון ש 2.3 -לאחר החזר הלוואת המדען הראשי שהתקבלה בגין ארכוס בסכום של כ, התמורה נטו לקסניה 3

 .ח"מיליון ש
 .לעיל 2ש "ראה הע 4



6. Uהמצב הכספי  
 249,415לעומת  , מהמאזן 40.6%ומהווה ₪ אלפי  263,164 -הסתכם ב 2012 מרץב 31ההון העצמי ליום 

 . 2011בדצמבר  31מהמאזן ליום  37.8%שהיוו ₪ אלפי 
 

בהשוואה להון חוזר בסך של ₪ אלפי  141,047 -מסתכם ב 2012 מרץב 31ההון חוזר של החברה ליום 
סות העלייה בהון החוזר מיוחסת בעיקרה לקיטון בסעיף הכנ. 2011בדצמבר  31ליום ₪ אלפי  127,421

 .מראש מחד ולגידול ביתרת הלקוחות מאידך
 

ואילו היחס המהיר  2011בדצמבר  31-ב 1.34לעומת  1.4עומד על  2012 מרץב 31היחס השוטף ליום 
 .בתום השנה הקודמת 1.0לעומת  1.05לתאריך הדוח הנו 

 
מהמאזן  6.2%ומהווה ₪ אלפי  40,340 -ח הסתכם ב"לתאריך הדו, בניכוי פחת שנצבר, רכוש קבוע
 . 2011בדצמבר  31מהמאזן ליום   6.0%שהיוו ₪ אלפי  40,066 -בהשוואה ל

 
 37,445 -בהשוואה ל 2012 מרץב 31ח ליום "אלפי ש 36,362 -יתרת ההתחייבויות לזמן ארוך הסתכמה ב

 . באותו מועד אשתקד₪ אלפי 
 

7. Uתוצאות הפעולות 
₪ אלפי  139,606לעומת מכירות בסך של , ₪אלפי  178,407 -ב םהסתכ ההכנסות בתקופת הדוחסך 

 .חטיבת המערכותהכנסות עיקר הגידול ברבעון נובע מ. בשנה הקודמת
 

 . ח אשתקד"אלפי ש 111,787לעומת ₪ אלפי  142,032-הסתכמה ב בתקופת הדוחעלות המכירות 
 

בתקופה  20%לעומת שיעור של  20.3%שיעור הרווח הגולמי מסך מחזור המכירות בתקופת הדוח מהווה 
 .המקבילה אשתקד

ממחזור  1.9%והן מהוות ₪ אלפי  3,467 -עלויות מחקר ופיתוח נטו של הקבוצה הסתכמו בתקופת הדוח ב
 .אשתקד, ורמהמחז 0.7%שהיוו  ₪ אלפי  1,018לעומת  , המכירות

אימוץ פ נובע מ"הגידול בעלויות המו. בחטיבת המערכותהיו , עלויות המחקר ופיתוח בשנה זו כמו גם אשתקד
  .לעיל 1פ בחטיבה כמתואר בסעיף "תכנית מו

 . אשתקד₪ אלפי  25,720-בהשוואה ל₪ אלפי  26,443 -הוצאות מכירה והנהלה לתקופת הדוח הסתכמו ב
לעומת רווח  הקבוצה מהכנסות 9%המהווה ₪ אלפי  16,155 -הרווח מפעולות רגילות לשנה זו הסתכם ב

  .בשנה הקודמת₪ אלפי  347מפעולות רגילות בסך של 
 .לעיל 4.1 גם ראה סעיף .ממכירת מניות חברת ארכוס₪ מיליון  9.7הרווח בתקופת הדוח כולל 

אלפי  2,875הוצאות מימון בסך לעומת , ₪אלפי  146 -הסתכמו ב הדוח תקופת הדוחב נטו המימון כנסותה
ח של הדולר מול השקל "מהירידה בשע הכנסות המימון כוללות הכנסות מהפרשי שער הנובעות .אשתקד₪ 

 ).יליאני'פזו מקסיקני ופזו צ(ומול המטבעות העיקריים בהן פועלת החברה 
 3,340של  הכנסות מסלעומת ₪ אלפי  5,089הסתכמו בהוצאות בסך של  תקופת הדוחמסים על ההכנסה ב

 .אשתקד₪ אלפי 
לעומת הפסד של  , ₪אלפי   1,079 -זו הסתכם ב תקופהחלקה של החברה בהפסדי חברות כלולות ב

 ..Oplon B.Vעיקר ההפסד נובע מחלק החברה בהפסדי חברה כלולה . אשתקד₪ אלפי  1,032
₪ אלפי  6,900בסך של  הפסדלעומת ₪ אלפי  10,133 -הסתכם ב תקופת הדוחהרווח הנקי של החברה ל

 . אשתקד
 

8. U מימוןנזילות ומקורות 
לעומת תזרימי מזומנים ₪ אלפי  41,900-ב הסתכמופעילות שוטפת ל שמשוהדוח מזומנים ש בתקופת

 . אשתקד₪ אלפי  363פעילות זו בסך מ נבעוש
 



מזומנים ששמשו לעומת ₪ אלפי  6,801-הדוח הסתכמו ב תקופתפעילות השקעה במ נבעומזומנים ש
  .בשנה הקודמת₪ אלפי  3,595ל לפעילות השקעה בסך ש

 
 ששמשולעומת מזומנים ₪ אלפי  13,322 -הדוח הסתכמו ב תקופתפעילות מימון במ שנבעוהמזומנים 

 . אשתקד₪ אלפי  1,185בסך של  מימון לפעילות
 

9. Uאירועים לאחר תאריך המאזן 

1. U מבקר פניםמינוי 

 .להלן 13לפרטים נוספים ראה גם סעיף . ח אורי אילן למבקר הפנים של החברה"מונה רו, באפריל 1ביום 

2. Uאספה כללית מיוחדת 
 : אושרו הנושאים הבאים 2012במאי  17באספה אשר התכנסה ביום 

, )חקיקה תיקוני( ערך ניירות ברשות האכיפה הליכי ייעול לחוק בהתאם החברה תקנון יקוןת .1
  ")אכיפה הליכי ייעול חוק(" 2011 -א"התשע
 לחוק בהתאם, בחברה המקובל, ודירקטורים משרה נושאי לשיפוי מתוקן ההתחייבות כתב אימוץ
 על הנמנים בחברה המשרה לנושאי ביחסלרבות  בחברה המשרה לנושאי ביחס, אכיפה הליכי ייעול
 בחברה השליטה בעלי

 31כפי שאושרה באספה כללית מיום , דירקטורים ונושאי משרההרחבת פוליסת ביטוח אחריות  .2
 .שאינם מבעלי השליטה, ביחס לכלל הדירקטורים, בהתאם לחוק ייעול אכיפה 2009, בדצמבר

 .ל בחברה"דירקטור ומנכ, אישור תכנית מענקים למר מריאן כהן .3
 

3. Uסאן טים: "להלן(מ "טים גרופ בע הסכם מימון והגשת בקשה לאישור סגירה פיננסית בסאן(" 
כי השלימה את התנאים לסגירה הפיננסית בקשר עם הפרויקט  ה סאן טיםהודיע 2012במאי  17ביום 

הגישה את הבקשה  כי סאן טיםו ")המתקן("מגה וואט במושב תלמי יוסף  9הפוטו וולטאי בגודל של 
 "). רשות החשמל("לאישור הסגירה הפיננסית לרשות לשירותים ציבוריים חשמל 

ודירקטוריון חברת  סאן טיםבמסגרת מאמציה של החברה לעמוד בתנאי הסגירה הפיננסית דירקטוריון 
עיקרי . ולחברת הבת להתקשר במסכת של הסכמים לסאן טיםאישרו ") חברת הבת("מ "סאן טים בע

 :כולליםסכמים הה
התקשרות חברת הבת בהסכם מימון בקשר עם  -הסכם מימון עם תאגיד בנקאי והסכם הזרמת הון .א

 -עלות הפרויקט הכוללת הינה כ, להערכת חברת הבת. מעלות הקמת המתקן 80%תאגיד בנקאי שיממן 
במסגרת הסכם . דיםסוג המימון מוגדר כמימון פרויקטים וכולל בין היתר בטחונות ושעבו. ₪מליון  100

כמו כן ולהעמיד את ההון העצמי הנדרש לחברת הבת  מ"סאן טים גרופ בעהזרמת ההון התחייבה 
והכל , למסור בטחונות לתאגיד הבנקאי שעיקריהם מוצגים להלן מ"בסאן טים גרופ בעהתחייבו בעלי ענין 

 .בכפוף לפרטי הסכם המימון והסכם הזרמת ההון
 :תבטחונות שעבודים וערבויו •

 חברת הפרויקט/שעבוד מניות סאן טים .1
בגובה החוב הפתוח עבור מקרה , שניתנו על ידי בעלי ענין בחברהערבות בעלים  .2

של אי חיבור לרשת החשמל בשל אי קיום מחויבות חברת חשמל להסכם החיבור 
מדובר במקרה קיצון , לדעת החברה. לרשת שנחתם בין סאן טים וחברת חשמל

 .יותרבעל הסתברות נמוכה ב
ערבות בעלים עבור משיכת כספים בטרם התמלאו התניות של העברת הזכויות  .3

 . הפרויקטוהרישיון לחברת 
 .שום משכון וזכויות על הקרקע לטובת הבנקיר .4
הציוד במתקן וההכנסות , שעבוד כל נכסי הפרויקט לרבות הזכויות לשימוש בקרקע .5

 .של המתקן מחברת חשמל
ראו דיווח (ענין אושרה כעסקה מזכה בועדת הביקורת ודירקטוריון החברה העמדת ערבויות על ידי בעלי 

 .2012-01-127839אסמכתא ' מס 2012, במאי 17מיום של סאן טים מיידי 



שי להקמת המתקן ולתחזוקה הסכם עם קבלן רא -O&Mוהסכם  EPC כמו כן אושרו הסכמים עם
 .תפעולית

Uצפי לעתיד ביחס לפרויקט: 
כי תקבל את אישור רשות החשמל לסגירה  סאן טיםברבעון השלישי או הרביעי של שנה זו מצפה  .1

 . הפיננסית
כי יתקבל אישורו של השר להעברת הזכויות בפרויקט לחברת סאן  סאן טיםברבעון הרביעי צופה  .2

 .מ"טים תלמי יוסף בע
 . התשלום המקדמה לקבלן ההקמ –תחילת ביצוע  – 2012דצמבר  -בנובמבר  .3
 . חיבור לרשת החשמל וקבלת רישיון קבוע - 2013אוקטובר -מאי .4

 
, בסאן טיםמובהר כי הצפי האמור הינו בגדר מידע הצופה פני עתיד וכי גורמים אשר אינם תלויים 

, כי הערכות סאן טים לא יתגשמו בפועליכולים להביא לכך , ובכלל זה קבלת אישורים רגולטוריים
אין כל וודאות כי האירועים המתוארים והזמנים הצפויים יתקיימו ואין כל . במועד החזוי או בכלל

 . וודאות באשר למועד התקיימותם
 

4. Uןוהסכם פיתוח משותף באופל 
חתמה על הסכם פיתוח משותף עם ") אופלון:"להלן(מ "אופלון פיור סאיינס בע 2012באפריל  2ביום 

, "השותף"-ו "ההסכם" :להלן(מהגדולות בעולם , הינה למיטב ידיעת החברהאשר , חברת מזון ומשקאות
 ).בהתאמה

אופלון והשותף יחלו בתהליך פיתוח משותף שמטרתו התאמת הטכנולוגיה של אופלון למתן פתרונות 
 . ישימים לשיפור וייעול תהליכי ייצור ושימור מזון ומשקאות לצרכי אריזות המזון והמשקאות של השותף

ל של אופלון על פני תקופה "השותף ישתתף בעלויות הפיתוח של משפחת המוצרים הנ, רת ההסכםבמסג
"). הפיתוח תהליך: "להלן(בהתאם לעמידה באבני דרך , מיליון דולר 8בהיקף של עד , שנים 3בת עד 

 .הצוותי פיתוח משותפים יחלו לעבוד במעבדות אופלון בישראל ובמתקני השותף בארצות הברית ואירופ
בתום תהליך הפיתוח ייחתם הסכם תמלוגים בין אופלון והשותף לפיו תקבל אופלון תשלום בהתאם 

הסכם התמלוגים יאפשר לאופלון חדירה מהירה . למכירת המוצרים בהם משולבת הטכנולוגיה של אופלון
 .לשוק הבינלאומי ובהיקפים משמעותיים ביותר

ית בעסקיה והבעת אמון ביכולות הטכנולוגיות של ההסכם מהווה אבן דרך משמעות, להערכת החברה
 . אופלון למתן פתרונות ישימים לשיפור וייעול תהליכי ייצור ושימור מזון ומשקאות

 
 הינו בבחינת מידע צופה פני, תשלום עלויות הפיתוח ומכירות אופלוןהכלול בדיווח זה בדבר  המידע

התממשותו תלויה בגורמים  אשר, המבוסס על הערכות אופלון, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, עתיד
 .הליך הפיתוח והצלחת מאמציה השיווקיים של אופלוןכגון השלמת , שונים
 

10. Uדווח בדבר חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם. 
לדוח ) ו(א 26ראה תקנה (ל הכספים של החברה מונה לתפקיד אחראי ניהול סיכונים "סמנכ, שגב חוסטיק .1

נועצת החברה באופן שוטף בחברת ייעוץ למתן שירותים בתחום , במסגרת ניהול הסיכונים). יהתקופת
 .ניהול הסיכונים וניהול חשיפות

2. Uתאור סיכוני שוקU- סיכוני אשראי , פעילות החברה חשופה לסיכונים פיננסיים הכוללים סיכוני שער חליפין
פיננסיים שונים על מנת לגדר חשיפות ספציפיות הנהלת החברה משתמשת במכשירים . וסיכוני נזילות

 .לסיכונים המוזכרים לעיל

Uשינויים בשערי מטבע 

חלקן צמודות למדד המחירים לצרכן וחלקן צמודות , חלקן של ההכנסות בארץ אינן צמודות -בישראל. א
שכר (הצמדה מנגד החלק העיקרי של ההוצאות בארץ הינו בשקלים ללא . לשערי החליפין של הדולר והאירו

החשיפה לשינויים בשערי המטבע בפעילות בישראל אינה . וחלקן בהצמדה למדד המחירים לצרכן) עבודה
 .מהותית



, פעילות הקבוצה במדינות במרכז ודרום אמריקה מתנהלת רובה ככולה במטבע המקומי -מחוץ לישראל. ב
נקובות ברובן בדולר , ריקההכנסות החברות באפ. ב"פרט לייבוא המגדלים המתבצע בדולר של ארה

 .אמריקאי

ל פועלות כיחידות עצמאיות ושינויים בשערי המטבעות המקומיים גורמים לקבוצה להיות "החברות בחו
 . חשופה כלכלית לפיחותים בשערי המטבע בגובה עודף הנכסים על ההתחייבויות

סיכוני השוק . פר תחומי פעילותהקבוצה פועלת במספר שווקים ובמס -מדיניות התאגיד בניהול סיכוני שוק .1
חשיפות לסיכוני שוק . תחום הפעילות וסוג הלקוחות, כפי שתוארו לעיל נבחנים בהתאם למיקום הפעילות

 .ככל שניתן, בטרום קרות החשיפה האפשרית, מדווחות למנהל הכספים
, ל הכספים"ות סמנכר הדירקטוריון מפקח באמצע"יו -הפיקוח על מדיניות ניהול סיכוני שוק ואופן מימושם

על יישום המדיניות בניהול סיכוני שוק וכן על הפעולות הננקטות להקטנת החשיפות , באופן שוטף
 . הקיימות

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

החברה מבצעת באופן . ב"באופן שמרבית הוצאות הייצור הינן שקליות והתקבולים הינם בדולר ארה
 . שוטף תוך היוועצות ביועצים חיצוניים עסקאות הגנה על החשיפה על תזרים המזומנים הצפוי מייצוא זה

 .שקלי לעומת אשראי בנקאי צמוד דולראחת לתקופה נבחנת כדאיות השימוש באשראי בנקאי 
על סיכוני השוק להם חשוף , ל הכספים"ר הדירקטוריון וסמנכ"י יו"ע, אחת לרבעון נמסר דיווח לדירקטוריון

 . על פעולות הננקטות ועל דרכי ניהולן, התאגיד
 

2. Uמדווחים₪ אלפי (ח בסיסי הצמדה "דו( 
 .התקופההיתרות לסוף התקופה משקפות את התנועות במהלך 

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

 .העצמי במסגרת קרן הון מהפרשי תרגום
 
 

  



U 2201/03/31דוח בסיסי הצמדה ליוםU       
 

  

הצמדה 
 למדד

 המחירים
 אירו דולר אחר לצרכן

 ללא
 הצמדה

 פזו
 מקסיקני

פריטים לא 
 כ"סה כספיים

 ₪אלפי   

                 רכוש
 47,125 - 1,596 3,749 5,495 31,682 4,603 - מזומנים ושווי מזומנים

 18,022 - - - - 18,022 - - מזומנים משועבדים

 33 33 - - - - - - השקעות לזמן קצר
 242,719 - 53,038 99,180 4,529 44,166 41,806 - לקוחות והכנסות לקבל

הכנסות לקבל מעבודת חוזי 
 29,715 - - 21,301 - 8,414 - - הקמה

 28,670 4,888 1,037 2,212 2,400 1,462 12,072 4,599 חייבים ויתרות חובה
 123,372 123,372 - - - - - - מלאי

 3,269 - - 158 - 3,111 - - חובה לזמן ארוךיתרות 
נכסים בגין הטבות לעובדים 

 8,531 8,531 - - - - - - נטו

 28,128 25,687 - 190 - - - 2,251 מוחזקות' השקעות בחב
נכסים פיננסיים זמינים 

 67,922 67,922 - - - - - - למכירה
 40,340 40,340 - - - - - - רכוש קבוע

 1,282 1,282 - - - - - - הוצאות מראש
 6,699 6,699 - - - - - - מיסים נדחים

 1,348 1,348 - - - - - - מוניטין 

 960 960 - - - - - - נכסים לא מוחשיים
                  

         6,850    58,481   106,857    12,424     126,790      55,671    281,062    648,135  
                  

                 התחייבויות
אשראי מתאגידים בנקאיים 

 198,125 - - 102,705 - 92,046 1,126 2,248 ואחרים
התחייבויות לספקים ולנותני 

 72,719 - 2,481 53,879 1,342 4,561 10,456 - שרותים
 57,974 - 4,545 33,855 2,114 7,820 9,640 - זכאים ויתרות זכות

 19,791 19,791 - - - - - - הכנסות מראש
א מתאגידים "לז' הלו

 12,569 - - 4,252 0 6,822 163 1,332 בנקאיים ואחרים
 651 - - - - - - 651 א"הלוואות אחרות לז

התחייבות בגין הטבות 
 4,667 4,667 - - - - - - לעובדים

 18,475 18,475 - - - - - - מסים נדחים
                  
         4,231    21,385   111,249        3,456     194,691        7,026     42,933    384,971  

  263,164    238,129    48,645      67,901-    8,968         4,392-      37,096    2,619        עודף נכסים על התחייבויות         
 
 



U 1/201/1231דוח בסיסי הצמדה ליוםU       
 
 

 
  

 

הצמדה 
 למדד

 המחירים
 אירו דולר אחר לצרכן

 ללא
 הצמדה

 פזו
 מקסיקני

פריטים 
לא 

 כ"סה כספיים

         רכוש

 67,949 - 22,964 3,223 8,517 27,854 5,391 - מזומנים ושווי מזומנים
 18,513 - - - - 18,513 - - מזומנים משועבדים

 30 30 - - - - - - השקעות לזמן קצר

 257,282 - 39,571 104,923 13,403 63,519 32,745 3,121 לקוחות והכנסות לקבל

 29,982 2,984 840 7,761 2,395 1,507 9,667 4,828 חייבים ויתרות חובה

 125,372 125,372 - - - - - - מלאי

 4,993 - - 203 - 4,790 - - לקוחות וחייבים לזמן ארוך

 64,618 64,618 - - - - - - למכירהנכסים פיננסים זמינים 

 32,275 17,268 - 2,709 - 10,047 - 2,251 מוחזקות' השקעות בחב

 1,289 1,289 - - - - - - הוצאות מראש 
 40,066 40,066 - - - - - - רכוש קבוע

 1,973 1,973 - - - - - - ונכסים לא מוחשיים מוניטין 

 8,224 8,224 - - - - - - נכסים בגין הטבות לעובדים 

 7,708 7,708 - - - - - - מסים נדחים

 660,274 269,532 63,375 118,819 24,315 126,230 47,803 10,200 כ רכוש"סה
         נכסים פיננסים זמינים למכירה

         התחייבויות
אשראי מתאגידים בנקאיים 

 179,816 - - 95,529 - 76,775 5,252 2,260 ואחרים
התחייבויות לספקים ולנותני 

 85,188 - 335 62,999 1,846 7,934 12,074 - םשירותי
 67,820 - 14,059 33,962 6,099 4,846 8,854 - זכאים ויתרות זכות

 38,880 38,880 - - - - - - הכנסות מראש
א מתאגידים בנקאיים "לז' הלו

 14,932 - - 5,225 - 8,596 - 1,111 ואחרים
 735 - - - - - - 735 א"הלוואות אחרות לז

 17,380 17,380 - - - - - - מסים נדחים

 4,398 4,398 - - - - - - התחייבות בגין הטבות לעובדים
 409,149 60,658 14,394 197,715 7,945 98,151 26,180 4,106 כ התחייבויות"סה
         

 251,125 208,874 48,981 )78,896( 16,370 28,079 21,623 6,094 עודף נכסים על התחייבויות



Uעסקאות הגנת מטבע 

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

 

 חודש 
 מטבע סוג העסקה

דולר ( סכום
 Putשער  Callשער  Call/Put מכירה/קניה )ב"ארה

תאריך 
 פקיעה

 Call/Put 4.013 3.8 30/03/2012 מכירה/קניה 300,000 ב"דולר ארה/שקל ונילה 'אופ 12-ינו
 Call/Put 4.013 3.8 30/05/2012 מכירה/קניה 400,000 ב"דולר ארה/שקל ונילה 'אופ 12-ינו
 Call/Put 4.013 3.8 28/06/2012 מכירה/קניה 400,000 ב"דולר ארה/שקל ונילה 'אופ 12-ינו
 Call/Put 4.01 3.8 30/08/2012 מכירה/קניה 200,000 ב"דולר ארה/שקל ונילה 'אופ 12-ינו
 Call/Put 4.01 3.8 24/09/2012 מכירה/קניה 200,000 ב"דולר ארה/שקל ונילה 'אופ 12-ינו
 Call/Put 4.01 3.8 29/11/2012 מכירה/קניה 800,000 ב"דולר ארה/שקל ונילה 'אופ 12-ינו
 Call/Put 4.01 3.8 27/12/2012 מכירה/קניה 800,000 ב"דולר ארה/שקל ונילה 'אופ 12-ינו
 Call/Put 14.5 12.7 29/03/2012 מכירה/קניה 2,000,000 ב"דולר ארה/פזו מקסיקני ונילה 'אופ 12-ינו
 Call/Put 14.5 12.6 29/06/2012 מכירה/קניה 2,000,000 ב"דולר ארה/פזו מקסיקני ונילה 'אופ 12-ינו

 Call/Put 13.7 12.0 28/06/2012 מכירה/קניה 2,000,000 ב"דולר ארה/יליאני'צפזו  ונילה 'אופ 12-פבר
 Call/Put 495 465 28/06/2012 מכירה/קניה 2,000,000 ב"דולר ארה/יליאני'צפזו  ונילה 'אופ 12-פבר
 Call/Put 3.902 3.75 30/04/2012 מכירה/קניה 500,000 ב"דולר ארה/שקל ונילה 'אופ 12-פבר
 Call/Put 3.912 3.75 30/05/2012 מכירה/קניה 500,000 ב"דולר ארה/שקל ונילה 'אופ 12-פבר
 Call/Put 3.917 3.75 29/06/2012 מכירה/קניה 500,000 ב"דולר ארה/שקל ונילה 'אופ 12-פבר
 Call/Put 3.92 3.75 31/07/2012 מכירה/קניה 500,000 ב"דולר ארה/שקל ונילה 'אופ 12-פבר
 Call/Put 1870 1724 28/06/2012 מכירה/קניה 1,000,000 ב"דולר ארה/קולומביאניפזו  ונילה 'אופ 12-פבר
 Call/Put 4.00 3.7 30/07/2012 מכירה/קניה 400,000 ב"דולר ארה/שקל ונילה 'אופ 12-מאי
 Call/Put 4.00 3.7 30/08/2012 מכירה/קניה 200,000 ב"דולר ארה/שקל ונילה 'אופ 12-מאי
 Call/Put 4.00 3.7 24/09/2012 מכירה/קניה 200,000 ב"דולר ארה/שקל ונילה 'אופ 12-מאי
 Call/Put 4.00 3.7 30/10/2012 מכירה/קניה 400,000 ב"דולר ארה/שקל ונילה 'אופ 12-מאי
 Call/Put 4.027 3.7 30/01/2013 מכירה/קניה 800,000 ב"דולר ארה/שקל ונילה 'אופ 12-מאי
 Call/Put 4.038 3.7 27/02/2013 מכירה/קניה 600,000 ב"דולר ארה/שקל ונילה 'אופ 12-מאי
 Call/Put 4.038 3.7 28/03/2013 מכירה/קניה 600,000 ב"דולר ארה/שקל ונילה 'אופ 12-מאי
 Call/Put 4.044 3.7 29/04/2013 מכירה/קניה 600,000 ב"דולר ארה/שקל ונילה 'אופ 12-מאי
 Call/Put 3.93 3.82 26/06/2013 מכירה/קניה 600,000 ב"דולר ארה/שקל ונילה 'אופ 12-מאי
 Call/Put 3.94 3.82 31/07/2013 מכירה/קניה 600,000 ב"דולר ארה/שקל ונילה 'אופ 12-מאי
 Call/Put 3.945 3.82 31/08/2013 מכירה/קניה 800,000 ב"דולר ארה/שקל ונילה 'אופ 12-מאי

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uדיווח בר אשראי אירוע 

 :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

U16,907 82,469 95,345 ההלוואות היקף 

 LIBOR+1.85%-3% LIBOR+2.85%-3.57% )ממוצע(0.25%+ 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

 לטובת שהועמדו בטוחות
 המלווה

 על) כללי שוטףשעבוד (כ "שש
 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

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

 מתקיים מתקיים מתקיים

החברה לבין ' יחס חובות והתח
EBITDA  3.7לא יעלה על 

 מתקיים מתקיים מתקיים 

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

 מתקיים מתקיים מתקיים

 מתקיים מתקיים מתקיים רווח תפעולי
 
 

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

 )141252-01-2012: אסמכתא( 2012 במאי 30מיידי מיום 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11. Uניתוח רגישות- 
Uשקל/ח דולר"רגישות לשינויים בשע 

 
 מהשינויים) הפסד(רווח  שווי הוגן מהשינויים) הפסד(רווח 

  
10% 5% 3.7150 -5% -10% 

 (4,970) (2,485) 49,704 2,485 4,970 מזומנים ושווי מזומנים
 (5,258) (2,629) 52,580 2,629 5,258 לקוחות והכנסות לקבל

 (146) (73) 1,462 73 146 חייבים ויתרות חובה
 (311) (156) 3,111 156 311 יתרות חובה לזמן ארוך

 (16,298) (8,149) 162,977 8,149 16,298 צבר הזמנות
 9,205 4,602 (92,046) (4,602) (9,205) אשראי מתאגידים בנקאיים ואחרים
 456 228 (4,561) (228) (456) התחייבות לספקים ולנותני שרותים

 782 391 (7,820) (391) (782) זכות זכאים ויתרות
 682 341 (6,822) (341) (682) א מתאגידים בנקאיים ואחרים"לז' הלו

 33 17 (332) (17) (33) ד בישראל"שכ -התקשרות איתנה 
 160 80 (1,603) (80) (160) ל"ד בחו"שכ -התקשרות איתנה 

מכשירים למטרות הגנה שאינם מוכרים 
 חשבונאית

 (223) (111) (0) 111 223 שקל/אקדמה לרכישת דולרעסקת      
 223 111 27 (111) (223) שקל/עסקת אקדמה למכירת דולר

 (250) 195 (250) (525) (1,490) שקל/מכירת אופציות רכש דולר
 2,988 1,119 643 (433) (566) שקל/קניית אופציות מכר דולר

 (12,927) (6,520) 157,070 6,875 13,608 כ"סה
 

השווי ההוגן של הרכיבים המוכרים במאזן ואלה שאינם מוכרים אך שכנגדם קיימת התקשרות איתנה נאמד 
שקל /ח דולר"ח באופן שעליית שע"שווי זה חשוף לשינויים בשע. 31/03/2012-נכון ל₪ אלפי  157,070 -בכ

 . ולהפך במקרה של ירידת השער, מעלה את השווי ההוגן
. חודשים 9-האופציות הן לטווח של עד כ. שקל/ומכרה אופציות רכש דולרהחברה רכשה אופציות מכר 

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

 . שווי של האופציות הפוכה לזו של עליית השער
 

 .הבסיסית היא חשיפה לירידת שער הדולרחשיפת החברה 
Uשקל/אירוח "רגישות לשינויים בשע 

 
 מהשינויים) הפסד(רווח  שווי הוגן מהשינויים) הפסד(רווח 

  
10% 5% 4.9530 -5% -10% 

 (549) (275) 5,495 275 549 מזומנים ושווי מזומנים
 (453) (226) 4,529 226 453 לקוחות והכנסות לקבל

 (240) (120) 2,400 120 240 ויתרות חובהחייבים 
 (635) (317) 6,349 317 635 צבר הזמנות

 134 67 (1,342) (67) (134) התחייבות לספקים ולנותני שרותים
 211 106 (2,114) (106) (211) זכאים ויתרות זכות

 (1,532) (765) 15,318 765 1,532 כ"סה
 



 

השווי ההוגן של הרכיבים המוכרים במאזן ואלה שאינם מוכרים אך שכנגדם קיימת התקשרות איתנה נאמד 
ח מעלה את "ח באופן שעליית שע"שווי זה חשוף לשינויים בשע. 31/03/2012 -נכון ל₪ אלפי  16,901 -בכ

 . השווי ההוגן ולהפך במקרה של ירידת השער
 .דת שער האירוחשיפת החברה הבסיסית היא חשיפה לירי

 
 :להלן נתונים אשר שימשו לחישוב אופציות

   1.971% - 2.226%:  ריביות שקליות
 0.190% - 0.460%: ריביות דולריות
 4.462% - 13.427%:  שקל/תנודתיות דולר

 
 31/03/2012 -נתוני בסיס ל

 3.715 -שקל/שער דולר
 4.953 -שקל/שער אירו
  104 –מדד ידוע 

 
 

12. U מומחיות חשבונאית ופיננסיתדירקטור בעל 
חוק : "להלן( 1999 -ט"תשנ, לחוק החברות) 12) (א(92בהתאם לסעיף , דירקטוריון החברה החליט

) שאינם דירקטורים חיצוניים(כי המספר המזערי הנדרש של דירקטורים בדירקטוריון , ")החברות
לחוק החברות ותקנות  240כמשמעותה בסעיף , שעליהם להיות בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית

תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בכל כשירות (החברות 
בהתחשב בעובדה , בין היתר, זאת. שנייםהינו ") תקנת המומחיות: "להלן( 2005ו "תשס, )מקצועית

אשר ממלאים תפקיד , סיתכי בדירקטוריון החברה מכהנים דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננ
אחר בחברה ולכן אינם נכללים בהגדרת דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית כפי שנקבעה 
בתקנת המומחיות ולאור העובדה שהמחוקק ראה לנכון למנות שני דירקטורים חיצוניים בחברה 

 .ציבורית שתפקידם הגנה על הציבור בעלי המניות

שנה  20-ח בעל ניסיון של כ"רו, ונאית והפיננסית הוא מר אריאל שנןהדירקטור בעל המומחיות החשב
לפרטים נוספים אודות מר שנן  .ניסיון כמבקר פנימי וחיצוני בחברות ציבוריות ופרטיות, בפרקטיקה
  .לדוח התקופתי, פרטים נוספים', לפרק ה 26 ראה תקנה

 
13. Uאומדנים חשבונאיים קריטיים 

 סעיפים מספר מזהה החברה, הכספיים לדוחות 2 בביאור רטתהמפו החשבונאית המדיניות מכלל
 : כלהלן באומדנים היא משתמשת בהם

 מיסים על ההכנסה ומיסים נדחים  13.1
 להפעיל נדרשת הנהלת הקבוצה כן ועל שיפוט הקבוצה נישומה לצורכי מס במספר רב של תחומי

 ישנן בקבוצה. ההכנסה על מסים בגין הכוללת את ההפרשה לקבוע מנת על משמעותי דעת שיקול
 בספריה רושמת הפרשות קבוצה ודאית אינה בגינם הסופית המס חבות קביעת אשר, רבות עסקאות

 כאשר, אלו עסקאות בגין נוספים מס תשלומי האפשרית של לסבירות באשר הערכותיה על בהתבסס
 בתקופותבספרים  שנרשמה המס מחבות שונה המס רשויות ידי על הסופית הנקבעת המס חבות

 .נקבעה שבה בתקופה והפסד לרווח ייזקף ההפרש, הקודמות

 על נדחה מס נכסי והתחייבויות רושמת הקבוצה כן כמו. המס רשויות ידי על כאמור הסופית השומה
 . וההתחייבויות הנכסים של מס לצורכי בספרים והסכומים הסכומים בין ההפרשים בסיס



 על הנדחים שלה המס נכסי של ההשבה -ברות את שוטף באופן בוחנת הקבוצה 13.1.1
 של הצפוי עיתוי היפוכם, חזויות חייבות הכנסות, היסטוריות חייבות הכנסות בסיס

 .מס תכנון אסטרטגיות של ויישומן זמניים הפרשים
 או, בסכום מספיק עתידיות חייבות הכנסות להפיק החברה של ביכולתה אין אם 13.1.2

 בתקופה שבמהלכה האפקטיביים המס בשיעורי מהותי שינוי של במקרה
 הקבוצה, לניכוי או ניתנים במס לחייבים הופכים המתייחסים הזמניים ההפרשים

 מס בגין התחייבות או להגדיל הנדחה המס מנכס חלק לבטל להידרש עשויה
 על לרעה ולהשפיע שלה האפקטיבי שיעור המס את להגדיל עלול אשר דבר, נדחה

 . פעילותה תוצאות
 מימוש של במקרה חלים שהיו המסים בחשבון הובאו לא הנדחים המסים בחישוב 13.1.3

 ולא אלה בהשקעות להחזיק החברה בכוונת עוד כל, מוחזקות בחברות ההשקעות
 .ןלממש

 בהכנסות הכרה  13.2
13.2.1 Uמכירת מוצרים 

 של לקיומו משכנעת ראיה ישנה כאשר בהכנסה קיימת מוצרים ההכרה במכירת
 וגביית לקביעה ניתן או המכירה קבוע מחיר, בוצע ללקוח המשלוח, הסכם

 . צפויה ההכנסות
13.2.2 Uמהן בתוצאות והכרה בביצוע קבלניות בודותע: 

 קבלניות עבודות. ההשלמה שיעור שיטת לפי מעבודות בהכנסה מכירה החברה
 מועד קצרות הינן העבודות בחטיבת הטלקום. בחטיבות הטלקום והמערכות קיימות
 . הפרויקט תוצאות את בסבירות גבוהה לאמוד יכולה החברה ולכן , כלל בדרך

לאמוד  החברה על שמקשה מה טווח ארוכי הם הפרויקטים, המערכות בחטיבת
 הרווח את) הפרויקטים של מוקדמים בשלבים בעיקר(מספיק  גבוהה בסבירות
 . וברווח בהכנסה ההכרה לגבי זהירות במשנה נוהגת ולכן החברה, העתידי

 
 משפטיות תביעות בגין הפרשה 13.3

 דעת חוות על בהסתמך משפטיות תביעות בגין הפרשה מבצעות הבנות והחברות הקבוצה
 לגבי אלו בתביעות הכרוכים סיכונים או סיכויים לגבי בהן הכלולים והאומדנים משפטיות
 . או הקבוצה החברות

 
 מסופקים לחובות הפרשה 13.4

 חובות בגין ספציפי באופן , מסופקים חובות בגין הפרשה מבצעות הבנות והחברות הקבוצה
 . בספק מוטלת שגבייתם

 
14. Uהמבקר הפנימי 

 .ח אורי אילן למבקר הפנים של החברה"מונה רו, באפריל 1ביום 

 .רואה חשבון, אורי אילן: שם המבקר .1
דירקטוריון ועדת ביקורת וידי -מינוי המבקר הפנימי אושר על. 1.04.2012 -ב :תחילת כהונתו .2

 .כישוריו וניסיונו הרב של המבקר, השכלתו: הנימוקים לאישור המינויבין . החברה
 .לחוק הביקורת הפנימית 8לחוק החברות ובסעיף ) ב( 146המבקר הפנימי עומד בסעיף  .3
למבקר הפנימי אין אחזקות בניירות , למיטב ידיעת החברה. המבקר הפנימי אינו עובד החברה .4

 ).או בגוף קשור(ערך בחברה 
שנה  30עוסק בפרקטיקה מעל , המבקר הינו בעל רשיון רואה חשבון מוסמך: רכישורי המבק .5

כלכלה חשבונאות והינו בעל תואר ראשון ב, כמו כן. כמבקר פנים חיצוני, ובעל ניסיון בביקורת
 .ה העבריתאוניברסיטהמ

 



15. Uגילוי בדבר הליך אישור הדוחות הכספיים 
Uהוועדה 

: להלן(על הקמת הועדה לבחינת הדוחות הכספיים החליט דירקטוריון החברה  2011בחודש מרץ 
בועדת הדוחות חברים חברי ועדת הביקורת של . המופקדת על בקרת העל בחברה, ")ועדת הדוחות"

, דירקטוק בלתי תלוי(ח אריאל שנן "רו, )ר ועדת הדוחות"צ ויו"דח(ה פאול וייסבאך "ה, קרי, החברה
וזאת ) בעל מומחיות חשבונאית ופיננסיתדירקטור (ושלמה וקס ) בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית

 26לפרטים נוספים אודות חברי ועדת הדוחות ראה תקנה . בשים לב להשכלתם ולניסיונם המקצועי
 .לדוח התקופתי' לפרק ד

מוזמנים , כמו גם לישיבות הדירקטוריון בה נדונים ומאושרים הדוחות הכספיים, לישיבות ועדת הדוחות
שעלו , במידה והיו, הפורשים את הממצאים העיקריים, חים רואי החשבון המבקרים של החברהונוכ

 . כמו כן מזומן מבקר הפנים של החברה. מתהליך הביקורת או הסקירה
 

Uהליך אישור הדוחות הכספיים 
ח החשבון המבקר של "ורו, ל הכספים"בוחנת באמצעות הצגה מפורטת של סמנכהדוחות  תעדו

עסקאות מהותיות שאינן במהלך העסקים לרבות , סוגיות המהותיות בדיווח הכספיהחברה את ה
את , ערכות המהותיות והאומדנים הקריטיים שיושמו בדוחות הכספייםאת הה, במידה והיו, הרגיל

הערכות השווי עליהן נסמכים נתונים , הבקרות הפנימיות הקשורות בדיווח הכספי, סבירות הנתונים
את המדיניות החשבונאית שיושמה , )לרבות ההנחות והאומדנים שבבסיסם(בדוחות הכספיים 

ועדת דוחות . ושינויים שחלו בה ואת יישום עקרון הגילוי הנאות בדוחות הכספיים ובמידע הנלווה להם
כדוגמת (הן כאלה המשתקפים בדוחות הכספיים , בוחנת היבטים שונים של בקרה וניהול סיכונים

במקרה . והן כאלה המשפיעים על מהימנותם של הדוחות הכספיים) יננסייםהדיווח על סיכונים פ
 .דורשת ועדת הדוחות כי יסקרו בפניה נושאים לפי בחירתה, הצורך

 :31.03.2012להלן פרוט התהליכים אשר ננקטו טרם אישור הדוחות הכספיים ליום 
. 2012 במאי 21 נמסרה לחברי ועדת הדוחות ביום 2012 במרץ 31טיוטת הדוחות הכספיים ליום  .1

, במאי 24שנערכה ביום , 2012במרץ  31בישיבת ועדת הדוחות בקשר עם הדוחות הכספיים ליום 
שגב , ל החברה"מנכ, מריאן כהןה "הלבקשת הועדה הוזמנו נכחו כל חברי ועדת הדוחות וכן  2012

 ח נעם קנטי"רו, ציגי רואה החשבון המבקרונ חשב חטיבה, ל הכספים ואמיר בנט"סמנכ, חוסטיק
  .'ח אריאל יעקובוביץ"ורו

טרם , ל הכספים בכל שאלה או הבהרה הנדרשת"חברי הועדה יכולים לפנות בכל עת לסמנכ .2
 .בהתכנסות הישיבה

ל הכספים ורואי החשבון של "במהלך הישיבה נסקרו הדוחות הכספיים של החברה על ידי סמנכ .3
בין התקופה המדווחת ותקופות קודמות ומקבילות ופורטו שינויים שחלו  הוצגו השוואות, החברה

 .עקב יישום תקני חשבונאות חדשים
במסגרת הישיבה בחנה הועדה את ההערכות והאומדנים שנעשו בקשר עם הדוח הכספים לשנת  .4

את המדיניות החשבונאית שאומצה , 2011את שלמות ונאותות הגילוי בדוח הכספי לשנת , 2011
 .הטיפול החשבונאי שיושם בעניינים המהותיים של החברה ואת

עדה סוגיות עקרוניות שהתעוררו ובמהלך הדיון הציגו רואי החשבון המבקרים של החברה לו .5
 .הסקירהבמהלך עבודת 

, הועדה דנה באפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי בחברה ובחנה בין היתר .6
בעניין תהליכי הבקרה הפנימית הנדרשים לצורך בחינת אפקטיביות את תהליך הערכות החברה 

לרבות תהליך זיהוי וקביעת התהליכים המהותיים , הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי
זאת באופן של הצגה מפורטת על ידי , בסס על מיפוי איכותי וכמותיתשה, בדוחות הכספיים

 .ל הכספים של החברה"כנסמ
ולאחר שהובהר כי הדוחות הכספיים משקפים בצורה נאותה את מצב עסקיה ותוצאות  בתום הדיון .7

 31פעילותה של החברה המליצה הועדה לדירקטוריון החברה לאשר את הדוחות הכספיים ליום 
 .2012 במרץ

 . 2012, במאי 24המלצת ועדת הדוחות הועברה לדירקטוריון החברה ביום  .8



לאחר קבלת  ,ימים 6פרק זמן של , 2012 ,מאיב 30אשר נערכה ביום , דירקטוריון החברהישיבת  .9
להנחת הדירקטוריון המלצות הועדה הועברו . בהמלצות הועדה דנההמלצות ועדת הדוחות אשר 

הוחלט לקבל את , זמן סביר לפני הדיון בדירקטוריון בהתחשב בהיקף ההמלצות בדוחות הכספיים
  .2012במרץ  31את הדוחות הכספיים של החברה ליום  ולאשר המלצת ועדת

 
16. Uגילוי בדבר שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים 

כהגדרת מונח זה , החברה לא אימצה בתקנונה הוראה בדבר שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים
לפרק  26לפרטים אודות אי תלות הדירקטורים ראה תקנה . 1999-ט "לחוק החברות התשנ 1בסעיף 

 . לדוח התקופתי
 

17. Uמדיניות התאגיד בנושא מתן תרומות 
תורמת לגופים שונים  הנהלת החברה. החברה לא קבעה מדיניות בנושא תרומות, למועד הדוח נכון

 . מעת לעת סכומים בהיקף לא מהותיבמהלך 
 

18. Uגילוי בדבר תוכנית רכישה עצמית 
אישר דירקטוריון החברה תוכנית רכישה עצמית של מניות של החברה על  2012, בפברואר 07ביום 

הרכישה . וזאת למטרת הגדלת הרווח למניה של החברה₪ מיליון  1בהיקף כספי של עד , ידי החברה
ההחלטה כאמור . תמומן ממקורותיה העצמיים של החברה ובין באמצעות אשראי בנקאי אחר

כי הרכישות כאמור עומדות במבחני החלוקה , חן וקבעהתקבלה לאחר שהדירקטוריון החברה ב
הרכישה תתבצע מעת לעת . 1999-ט"התשנ, ויכולת הפירעון של החברה הקבועים בחוק החברות

כפי שיקבע על , במחירים ובהיקפים, במועדים 31/07/2012ועד ליום  12/02/2012החל ממועד מיום 
לפרטים . תכנית על ידי דירקטוריון החברהבכפוף לאישור ה, פי שיקול דעתה של הנהלת החברה

מידע זה מהווה ( 2012-01-035964אסמכתא מספר  07/02/2012מיידי מיום  חנוספים ראה דיוו
 ).הכללה על דרך הפנייה

 
 
 

 .מועצת המנהלים של החברה מודה לכל עובדי הקבוצה ומנהליה על מאמציהם ותרומתם
 
 
 
  
           

     
 חיים מר

 הדירקטוריוןר "יו
 יצחק בן בסט 

 ר הדירקטוריון"סגן יו
 מריאן כהן 

 ל"מנכ
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  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 הכולל, הפסדת הדוחות התמציתיים המאוחדים על רווח ווא 2012במרס  31התמציתי המאוחד ליום 

הדירקטוריון וההנהלה . יךהשינויים בהון ותזרימי המזומנים לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה באותו תאר
דיווח " - IAS 34בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי  זואחראים לעריכה ולהצגה של מידע כספי לתקופת ביניים 

של תקנות ניירות ערך ' לפי פרק דלתקופת ביניים זו וכן הם אחראים לעריכת מידע כספי , "כספי לתקופות ביניים
לתקופת ביניים זו אחריותנו היא להביע מסקנה על מידע כספי . 1970- ל"התש, )דוחות תקופתיים ומיידיים(

  .בהתבסס על סקירתנו
  

של חברות שאוחדו אשר נכסיהן הכלולים באיחוד מהווים  המידע הכספי התמציתי לתקופת בינייםאת  סקרנולא 
מכלל  28.16%-והכנסותיהן הכלולות באיחוד מהוות כ 2012במרס  31ליום מכלל הנכסים המאוחדים  33.35%-כ

כמו כן לא סקרנו את המידע הכספי . לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה באותו תאריך ההכנסות המאוחדות
- של כ לסך הסתכמה בהן ההשקעה אשר, המאזני השווי התמציתי לתקופת ביניים של חברות המוצגות על בסיס

 143- של כ לסך הסתכם ל"הנ החברות בהפסדי של הקבוצה חלקה ואשר ,2012במרס  31 ליום ח"ש אלפי 9,142
המידע הכספי התמציתי לתקופת הביניים של . תאריך באותו שהסתיימה חודשים לתקופה של שלושה ח"ש אלפי

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

 
  

  היקף הסקירה
  

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

הלי סקירה אנליטיים וומיישום נ, יקר עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאייםבע, מבירורים
סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים . ואחרים

ים להיות בישראל ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניוודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכול
  .אין אנו מחווים חוות דעת של ביקורת, בהתאם לכך. מזוהים בביקורת

  
  

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

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

  
  

 במרס 31ליום  
  ליום

בדצמבר 31
2012 2011 2011 

 מבוקר בלתי מבוקר
 ח"אלפי ש

   
        נכסים שוטפים

        
  67,949 67,510   47,125  מזומנים ושווי מזומנים

  18,513 -   18,022  מזומנים משועבדים
  30 33   33  השקעות לזמן קצר

  233,187 190,908   242,719  לקוחות והכנסות לקבל 
  24,095 -   29,715  הכנסות לקבל מעבודת בחוזי הקמה

  29,982 30,296   28,670  חייבים ויתרות חובה
  125,372 106,971   123,372  מלאי

        
  489,656   395,718 499,128  

        נכסים לא שוטפים
        

  4,993 7,648   3,269  לקוחות וחייבים לזמן ארוך
  30,568 20,088   28,128  השקעות בחברות מוחזקות

  64,618 72,711   67,922  נכסים פיננסיים זמינים למכירה
  1,289 1,310   1,282  מראש בגין חכירה תפעולית הוצאות

  40,066 39,872   40,340  רכוש קבוע 
  907 907   1,348  מוניטין

  1,066  1,391   960  נכסים בלתי מוחשיים
  8,224 9,733   8,531  נכסים בגין הטבות לעובדים

  7,708 9,584   6,699  מסים נדחים
        
  158,479   163,244 159,439  
        
  648,135   558,962 658,567  

         
         
         
         
  
  

 
  

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

  
  

 במרס 31ליום  
  ליום

בדצמבר 31
2012 2011 2011 

 מבוקר בלתי מבוקר
 ח"אלפי ש

   
        התחייבויות שוטפות

        
  179,816 157,341   198,125  אשראי מתאגידים בנקאיים ומנותני אשראי אחרים

  85,188 54,646   72,719  התחייבויות לספקים ולנותני שירותים
  67,823 50,262   57,974  זכאים ויתרות זכות

  38,880 5,702   19,791  הכנסות מראש
        
  348,609   267,951 371,707  
        

        התחייבויות לא שוטפות
        

  14,932 18,056   12,569  הלוואות מבנקים ואחרים
  735 986   651  התחייבויות לא שוטפות אחרות 
  4,398 2,668   4,667  התחייבויות בשל הטבות לעובדים

  17,380 19,824   18,475  מסים נדחים
        
  36,362   41,534 37,445  

        הון 
        

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

  )20,493( )17,425(   )21,894(  מניות אוצר
  188,245 177,073   197,302  יתרת רווח 

  )28,544( )24,592(   )23,625(  התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץ 
  -  -   )743(  זכויות שאינן מקנות שליטהבעלי קרן בגין עסקאות עם 

  898 898   898  תשלום מבוסס מניותעסקאות קרן בגין 
  33,334 37,871   35,575  קרן בגין נכסים פיננסיים זמינים למכירה

        
  253,748   240,060 239,675  
        

  9,740 9,417   9,416  זכויות שאינן מקנות שליטה
        

  249,415 249,477   263,164  סך הכל הון 
        
  648,135   558,962 658,567  
  
  

  .הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים
  
  
  

           2012, במאי 30
  שגב חוסטיק   מריאן כהן   חיים מר   תאריך אישור הדוחות הכספיים

  ל כספים"סמנכ   ל"מנכ   ר הדירקטוריון"יו   
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  רווח והפסד מאוחדים על דוחות 

  
  

 
  שהסתיימו  חודשים 3-ל

  סבמר 31 ביום

לשנה 
שהסתיימה 
  ביום

בדצמבר 31
2012 2011 2011 

 מבוקר בלתי מבוקר
 )למעט נתוני רווח נקי למניה( ח"אלפי ש

     
  743,508 139,606   178,407  הכנסות ממכירות

  580,930 111,787   142,032  עלות המכירות 
        

  162,578 27,819   36,375  רווח גולמי
        

  6,394 1,018   3,467  נטו, הוצאות מחקר ופיתוח
  51,572 12,648   12,447  ושיווקהוצאות מכירה 

  53,229 13,072   13,996  הוצאות הנהלה וכלליות
  )259( 734   )9,690(  אחרות )הכנסות(הוצאות 

        
  51,642 347   16,155  רווח תפעולי

        
  1,123 116   2,279  הכנסות מימון
  )15,799( )2,991(   )2,133(  הוצאות מימון
  )7,715( )1,032(   )1,079(  נטו, בהפסדי חברות כלולות חלק החברה

        
  29,251 )3,560(   15,222  לפני מסים על ההכנסה) הפסד(רווח 

  14,444 3,340   5,089  מסים על ההכנסה 
        

  14,807 )6,900(   10,133  )הפסד(רווח נקי 

        
        :מיוחס ל

         
  14,085 )7,087(   9,057  החברהבעלי המניות של 

  722 187   1,076  זכויות שאינן מקנות שליטה
        
  10,133   )6,900( 14,807  

         
         

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

  1.82 )0.91(   1.18  רווח נקי בסיסי 

         
  1.81 )0.91(   1.18  רווח נקי מדולל

  
  

  .המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים םהבאורי



  מ"תעשיות בעמר . ח
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  דוחות מאוחדים על הרווח הכולל

  
  
  

 
  שהסתיימו  חודשים 3-ל

  סבמר 31 ביום

לשנה 
שהסתיימה 
  ביום

בדצמבר 31
2012 2011 2011 

 מבוקר בלתי מבוקר
 ח"אלפי ש

     
  14,807 )6,900(  10,133   )הפסד(רווח נקי 

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

        
  )8,325( )1,884(  2,241   בגין נכסים פיננסיים זמינים למכירה ) הפסד(רווח 

  1,904  -  -   העברה לדוח רווח והפסד בגין נכסים פיננסיים זמינים למכירה
הנובעות מתרגום דוחות כספיים של פעילויות במטבע התאמות 

  )3,795( 230  4,961   חוץ
  76 5  )27(   כולל אחר של חברות כלולות) הפסד(חלק הקבוצה ברווח 

      
  )10,140( )1,649(  7,175   כולל אחר ) הפסד(כ רווח "סה
        
  4,667 )8,549(  17,308   כולל )הפסד( כ רווח"סה

        
        :מיוחס ל

        
  3,942 )8,741(  16,217   בעלי מניות של החברה

  725 192  1,091   שאינן מקנות שליטהזכויות 
        
   17,308  )8,549( 4,667  

      
      
  
  
  
  
  
  

  .הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים
  
  
  



  מ"מר תעשיות בע. ח
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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 
עסקאות 

בעלי עם 
זכויות 
שאינן 
מקנות 
  שליטה

 

קרן בגין 
נכסים 

פיננסיים 
זמינים 
למכירה

קרן בגין 
תשלום 
מבוסס 
  מניות

 

כ"סה

  זכויות 
שאינן 
מקנות 
 שליטה

  כ"סה
 הון  

  וקרבלתי מב
ח"שאלפי 

    
    

 249,415 239,6759,740 33,334898   -  )28,544(188,245)20,493(14,54251,693  )מבוקר( 2012, בינואר 1יתרה ליום 
                        

  10,133  1,076  9,057  -  -   -  -  9,057  -  -  -  רווח נקי 
                         

בגין נכסים פיננסיים זמינים ) הפסד(רווח 
  2,241  -  2,241  -  2,241   -  -  -  -  -  -  למכירה

התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים 
  4,961  15  4,946  -  -   -  4,946  -  -  -  -  של פעילות חוץ

כולל אחר של ) הפסד(חלק הקבוצה ברווח 
  )27(  -  )27(  -  -   -  )27(  -  -  -  -  חברות כלולות 

                         
  7,175  15  7,160  -  2,241   -  4,919  -  -  -  -  נטו ממס, כולל אחר) הפסד(רווח 

                        
  17,308  1,091  16,217  -  2,241   -  4,919  9,057  -  -  -  כולל) הפסד(כ רווח "סה

  )1,050(  )1,050(  -  -  -   -  -  -  -  -  - דיבידנד לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה
    -  -  -  -   -  -  -  -  -  -  עלות תשלום מבוסס מניות

  )1,108(  )365(  )743(  -  -   )743(  -  -  -  -  -  זכויות שאינן מקנות שליטהרכישת 
  )1,401(  -  )1,401(  -  -   -  -  -  )1,401(  -  -  רכישה עצמית של מניות החברה

    
 263,164 253,7489,416 35,575898   )743(  )23,625(197,302)21,894(14,54251,693  2012, מרסב 31יתרה 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 
  ₪אלפי  

    
 258,010  9,225 39,755882248,785)24,822(184,160 )17,425(14,54251,693)מבוקר( 2011, בינואר 1יתרה ליום 

                     
  )6,900(  187  )7,087(  -  -  -  )7,087(  -  -  -   )הפסד( נקי רווח

                      
  )1,884(  -  -  -  )1,884(  -  -  -  -  - בגין נכסים פיננסיים זמינים למכירה) הפסד(רווח 

התאמות הנובעות מתרגום נכסים כספיים של 
  235  5  225  -  -  225  -  -  -  -  פעילות חוץ  

כולל אחר של חברות ) הפסד(חלק הקבוצה ברווח 
  235  -  5  -  -  5  -  -  -  -  כלולות

                      
  )1,649(  5  )1,654(  -  )1,884(  230  -  -  -  -  ממס נטו, אחר כולל) הפסד( רווח

                     
  )8,549(  192  )8,741(  -  )1,884(  230  )7,087(  -  -  -  כולל) הפסד(כ רווח "סה

  16  -  16  16  -  -  -  -  -  -  עלות תשלום מבוסס מניות
  

 9,417249,477 37,871898240,060)24,592(177,073 )17,425(14,54251,693  2011, במרס 31יתרה ליום 
  
  

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

  
  
      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  

  מבוקר 
ח"שאלפי  

  
 9,225258,010 39,755882248,785)24,822(184,160 )17,425(14,54251,693  2011, בינואר 1יתרה ליום 

                     
  14,807  722  14,085  -  -  -  14,085  -  -  -  רווח נקי 

                      
  )6,421(  -  -  -  )6,421(  -  -  -  -  - בגין נכסים פיננסיים זמינים למכירה) הפסד(רווח 

התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של 
  )3,795(  3  )3,798(  -  -  )3,798(  -  -  -  -  פעילות חוץ  

התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של 
  76  -  76  -  -  76  -  -  -  -  פעילות חוץ  
                      

  )10,140(  3  )10,143(  -  )6,421(  )3,722(  -  -  -  -  נטו ממס, כולל אחר) הפסד(רווח 
                     

  4,667  725  3,942  -  )6,421(  )3,722(  14,085  -  -  -  כולל) הפסד(כ רווח "סה
  )210(  )210(   -  -  -  -  -  -  -  -  דיבידנד לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה

  16  -  16  16  -  -  -  -  -  -  עלות תשלום מבוסס מניות
  )10,000(  -  )10,000(  -  -  -  )10,000(  -  -  -  דיבידנד ששולם

                      
  )3,068(  -  )3,068(  -  -  -  -  )3,068(  -  -  רכישה עצמית של מניות החברה

  
 9,740249,415 33,334898239,675  )28,544(188,245 )20,493(14,54251,693  2011, בדצמבר 31יתרה ליום 

 
  
  

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

  

 
  שהסתיימוהחודשים  3-ל

 במרס 31ביום 

לשנה 
שהסתיימה 

  ביום 
בדצמבר 31

2012 2011 2011 
 מבוקר בלתי מבוקר

 ח"אלפי ש
     תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת

        
  14,807 )6,900(  10,133  )הפסד( רווח נקי

        
        :התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת

         

      :התאמות לסעיפי רווח והפסד
          

  9,361 1,049  1,738   נטו, הוצאות ריבית
  9,598 2,479  2,362 פחת 
  28 7  7   הוצאות מראש בגין חכירה תפעולית תהפחת
  467 142  174 נכסים בלתי מוחשיים תהפחת
  )1,155( 14  )41( נטו, ממימוש רכוש קבוע )רווח(הפסד 

  7,715 1,032  1,079 נטו, חלק החברה בהפסדי חברות כלולות
  -  -  )9,653(   וח ממכירת חברה כלולהרו

  14,444 3,340  5,089  מסים על ההכנסה
   3,456  168  )1,158( נטו, שינוי בהתחייבויות בשל הטבות לעובדים

  16 16  -  תשלום מבוסס מניות
פיננסיים זמינים למכירה שנזקפה לרווח או ירידת ערך נכסים 

  719  720  - הפסד
  3,022 272  356   שערוך התחייבויות לתאגידים בנקאיים

ערך של ניירות ערך הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח ) עליית(ירידת 
  10 7  )3(   או הפסד

  102 36  -   הפחתת ניכיון והוצאות הנפקה בגין אגרות חוב
      
 )50(  9,282 47,783  

      :שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות
      

  )45,510( 23,091  )11,939(  בלקוחות) עלייה(ירידה 
  )811( )4,229(  2,971 בחייבים ויתרות חובה לזמן קצר ולזמן ארוך) עלייה(ירידה 
  )31,325( )11,745(  4,579  במלאי) עלייה(ירידה 
  32,451 2,598  )12,421( בהתחייבויות לספקים ולנותני שירותים) ירידה(עלייה 
  30,383  )2,795(  )19,089(   בהכנסות מראש) ירידה(עליה 
  7,348 )6,469(  )10,974( בזכאים ויתרות זכות) ירידה(עלייה 

      
 )46,873(  451 )7,464(  

      :עבור תקופהמזומנים ששולמו במשך ה
         

  785  -  593   דיבידנד שהתקבל
  )6,181( )1,486(  )1,813(  ריבית ששולמה
  )9,715( )1,769(  )3,890(  מסים ששולמו

        
   )5,110(  )2,470( )15,111(  
        

  40,015 363  )41,900( שוטפת) ששימשו לפעילות(מזומנים נטו שנבעו מפעילות 
  

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

  

 
  החודשים שהסתיימו 3-ל

 במרס 31ביום 

לשנה 
שהסתיימה 

  ביום 
בדצמבר 31

2012 2011 2011 
 מבוקר בלתי מבוקר

 ח"אלפי ש
     תזרימי מזומנים מפעילות השקעה

         
  )12,484( )2,785(  )2,567(  רכישת נכסים קבועים

  4,121 531  126 תמורה ממימוש נכסים קבועים
  )3,459( -  )2,601(  חברות כלולותוהשקעות בת ורכיש

  )1,241( )126(  )377(   רכישת נכסים פיננסיים זמינים למכירה
  -  -  11,719   תמורה ממימוש השקעה בחברה כלולה

  )18,513( -  -  שעבוד מזומנים
  -  -  )441(   תמורה מותנית

  )10,427( )1,215(  942 מחברה כלולה הלוואות ואשראי אחר לזמן ארוך גביית
      

  )42,003( )3,595(  6,801 השקעה )ששימשו לפעילות(שנבעו מפעילות מזומנים נטו 
      

      תזרימי מזומנים מפעילות מימון
         

  )10,000( -  -   דיבידנד ששולם
  )210( -  )1,050(   דיבידנד ששולם לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה

רכישת מניות מבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה על ידי חברה 
  -  -  )359(   מאוחדת

  )3,068( -  )1,401(   רכישת מניות החברה על ידי החברה
  )8,897( -  -  פרעון אגרות חוב

  9,254 983  170 קבלת הלוואות והתחייבויות אחרות לזמן ארוך
  )12,188( )3,117(  )3,751( פרעון הלוואות והתחייבויות אחרות לזמן ארוך

  26,641 949  19,713 נטו, אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים ומנותני אשראי אחרים
      

  1,532 )1,185(  13,322 מימון) ששימשו לפעילות(מזומנים נטו שנבעו מפעילות 
      

  )3,702( )180(  953 הפרשי תרגום בגין יתרות של פעילויות במטבע חוץ 
      

  )4,158( )4,597(  )20,824( במזומנים ושווי מזומנים) ירידה(עלייה 
      

  72,107 72,107  67,949 תקופהיתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת ה
      

  67,949 67,510  47,125 תקופהיתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף ה
         

         פעולות מהותיות שלא במזומן
         

  -  -  742   השקעה בחברה מאוחדת כנגד זכאים

 
  

  פעולות מהותיות שאינן במזומן
  
  
  

  .המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים הבאורים



  מ"מר תעשיות בע. ח
  

  באורים לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים

-      -  12

  
  

  כללי  -: 1באור 
  

ולתקופה של שלושה חודשים  2012, במרס 31דוחות כספיים אלה נערכו במתכונת מתומצתת ליום 
יש לעיין בדוחות אלה בהקשר ). דוחות כספיים ביניים מאוחדים -להלן (שהסתיימה באותו תאריך 

ולשנה שהסתיימה באותו תאריך  2011, בדצמבר 31לדוחות 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
  

הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים ערוכים בהתאם לכללים חשבונאיים מקובלים לעריכת דוחות 
דיווח כספי לתקופות " - 34כספיים לתקופות ביניים כפי שנקבעו בתקן חשבונאות בינלאומי 

, )דוחות תקופתיים ומידיים(של תקנות ניירות ערך ' וכן בהתאם להוראות הגילוי לפי פרק ד, "ביניים
  .1970-ל"התש

  
עיקרי המדיניות החשבונאית ושיטות החישוב אשר יושמו בעריכת הדוחות הכספיים ביניים 

  .מאוחדים עקביים לאלה אשר יושמו בעריכת הדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים
  
  

  מגזרי פעילות  -: 3באור 
  

  כללי
  

   פועלות בשלושחברות המאוחדות שלה החברה וה, כאמור בדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים
  :חטיבות עיקריות

  
  חטיבת טלקום  .א
  

מבנים לציוד תקשורת , הקמה ותכנון מגדלי תקשורת, חטיבה זו עוסקת בעיקר בפעילות ייצור  
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
  

בתחומי אבטחה וביטחון וכוללת בתוכה  TURN KEYחטיבת המערכות מבצעת פרוייקטי   
ערכות קשר ניידות ונייחות ומערכות כמו כן חטיבה זו מייצרת מ. מחלקות פיתוח וייצור

  .שליטה ובקרה בתחום הביטחון
  

  .לחברה פעילויות שלא עונות להגדרות מגזר ומוצגות באחרים בדיווח המגזרי, כמו כן  
ההנהלה עוקבת אחרי תוצאות הפעילות של היחידות העסקיות שלה בנפרד לצורכי קביעת   

יצועי המגזרים מוערכים בהתבסס על ב, החלטות לגבי הקצאת משאבים והערכת ביצועים
  .רווח או הפסד תפעולי
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  )המשך( מידע בדבר מגזרים עסקיים  -: 3באור 
  

מכירות אלו מדווחות בהתאם . תוצאות המגזרים כוללות מכירות בין המגזרים העסקיים  
. למחירי שוק תחרותי לאותם מוצרים ושרותים הנמכרים ללקוחות שאינם צד קשור לחברה

  .אלו מבוטלות בדוחות המאוחדים עסקאות
  

תקשורת 
התאמותאחריםמערכות טלקוםרחבת פס

 סך הכל
מאוחד

 בלתי מבוקר
 ח"אלפי ש

לתקופה של שלושה חודשים
 31שהסתיימה ביום 

    2012, במרס
      

 178,407 - 253 42,68472,26163,209הכנסות מחיצוניים
 - )6,433(  3,742 1,0481,416227מגזריות- הכנסות בין

      
 178,407 )6,433( 3,995 43,73273,67763,436סך הכל הכנסות

     
 16,155 - 1,197 2,796)364(12,526תוצאות המגזר

     
, מימון) הוצאות(נסות הכ

 146 - 125 )480(1,031)280(  נטו
חלק הקבוצה בהפסדי 

 )1,079(     חברות כלולות 
      

 15,222   רווח לפני מסים על ההכנסה
  

תקשורת 
התאמותאחריםמערכות טלקוםרחבת פס

 סך הכל
מאוחד

 בלתי מבוקר
 ח"אלפי ש

לתקופה של שלושה חודשים
 31שהסתיימה ביום 

    2011, במרס
      

 139,606 - - 31,83281,92525,849הכנסות מחיצוניים
 - )2,109(  782 1,23889-מגזריות- הכנסות בין

      
 139,606 )2,109( 782 31,83283,16325,938סך הכל הכנסות

     
 347 - )1,872( )5,638(1,9325,925תוצאות המגזר

     
, מימון) הוצאות(נסות הכ

 )2,875( - 313 )292()2,676()220(  נטו
חלק הקבוצה בהפסדי 

 )1,032(     חברות כלולות 
      

 )3,560(   רווח לפני מסים על ההכנסה
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  )המשך( מידע בדבר מגזרים עסקיים  -: 3באור 
  

 
תקשורת 
התאמות אחריםמערכותטלקוםרחבת פס

  סך הכל
 מאוחד

 מבוקר
 ח"אלפי ש

 31לשנה שהסתיימה ביום 
    2011, בדצמבר

        
 743,508 - 251 148,612423,218171,427הכנסות מחיצוניים

 - )17,223( 7,857 1,5196,4481,399מגזריות- הכנסות בין
      

 743,508 )17,223( 8,108 150,131429,666172,826סך הכל הכנסות
     

 51,642 - )6,219( 12,29144,590980תוצאות המגזר
     

, מימון) הוצאות(נסות הכ
 )14,676(  2,289 )5,435()10,300()1,230(  נטו

חלק הקבוצה בהפסדי 
 )7,715(     חברות כלולות 

      
 29,251   רווח לפני מסים על ההכנסה

  
  

  אירועים משמעותיים בתקופת הדוח  -: 4באור 
  

  הסכם מכירת ארכוס טכנולוגיות
  
  - כ )ארכוס :להלן( מ"ממניות חברת ארכוס בע 100%הושלם הסכם למכירת , 2012בינואר  31יום ב

) רוטל: הלןל(מ "נטוורקס בעמהון המניות המונפק והנפרע של ארכוס מוחזק על ידי רוטל  23.76%
מהון המניות המונפק והנפרע של ארכוס  35.18% מהון המניות שלה וכן 86%-אשר החברה מחזיקה כ
. מניותיה במישרין ובעקיפיןמ 12.55% מ אשר החברה מחזיקה"ר קפיטל בע'מוחזק על ידי קסניה ונצ

 ATX תרכוש) ATX: להלן( ATX Networks Corp  במסגרת ההסכם בין כל בעלי מניות ארכוס לבין
מיליון דולר  26 -בתמורה כוללת של עד כ )ההסכם: להלן( מהונה המונפק והנפרע של ארכוס 100%
  :כמפורט להלן ,)דולר: להלן( ב"ארה

 
, מיליון דולר 12.5- שולמה לבעלי מניות ארכוס תמורה בסך של כ , במועד החתימה על ההסכם  .א

, חודשים ממועד השלמת העסקה 18פקדו בנאמנות לתקופה של הומיליון דולר  1.15-מתוכה כ
 ,וקסניה בתמורה שהתקבלהשל רוטל  החלק. םלהבטחת התחייבויות בעלי המניות המוכרי

 1מתוכם נמצאים בנאמנות כ . בהתאמה, ח"מיליון ש 17-ח וכ"שמיליון  11.7 -כ נטו הינו
 .בהתאמה, ח"מיליון ש 1.5ח וכ "מיליון ש

 מהתמורה 2%-בהיקף של כ Finder's Fee רוטל תהה זכאית לתשלום, הוראות ההסכםעל פי 
  .ח"מיליון ש 1 - כב Finder's Feeעבור ה  תשלוםהבתקופת הדוח הסתכם 

 )ככול ויהיו כאלו(מיליון דולר ישולם כתמלוגים ממכירות ארכוס  13.5-סכום של עד כ  .ב
 מיליון13 -הינו עד כוקסניה של רוטל  ןלקח. שנים ממועד החתימה על ההסכם 3 בתקופה של

בהתאם  בהתאם להוראות ההסכם ישולמו תמלוגים. בהתאמה, ח"מיליון ש 17.9 -ח וכ"ש
 .םלמפתחות חלוקת הכנסות ויעדי מכירות המפורטים בהסכ

אלפי  593-בסך של כ לרוטל וקסניהעובר להשלמת העסקה חילקה ארכוס דיבידנד , בנוסף  .ג
 .בהתאמה, ח"יון שמיל 1.1-ח וכ"ש

  
ח הנכלל במסגרת הכנסות אחרות "מיליון ש 9.7כתוצאה מהעסקה רשמה הקבוצה רווח בסך 

  .ח"מיליון ש 1.7ורשמה רווחים מחברות כלולות בסך 
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  )המשך( אירועים משמעותיים בתקופת הדוח  -: 4באור 
  

  מ"טק מערכות בע.טי.אר.אורכישת זכויות שאינן מקנות שליטה של חברת 
  

טק .טי.אר.אונוספים ממניות חברת  15% אופציה לרכישת הקבוצה מימשה 2012 בחודש מרס
בעלי ל םלהתחייבה לשהקבוצה . 65%- ובכך הגדילה את שיעור ההחזקה בה ל, מ"מערכות בע

מתוכו שולם במזומן נכון לתאריך (ח "שמיליוני  1.1 -כ זכויות שאינן מקנות שליטה סכום נוסף שלה
ח בין "אלפי ש 743ההפרש בסך של . )בחודש אפריל שולמה יתרת הסכוםו ח"שלפי א 359המאזן 

בגין עסקאות עם בעלי התמורה לבין היתרה בדוחות הכספיים של הזכויות שנרכשו נזקף לקרן 
  .זכויות שאינן מקנות שליטה

  
  

 -  -  -  -  -  -  -  - -  -  -  -  -  -  -  -  - -  -  
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  בלתי מבוקרים
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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 
ולתקופה של שלושה חודשים  2012במרס  31ליום , )החברה -להלן (מ "מר תעשיות בע. של ח 1970-ל"התש

. וההנהלה של החברה המידע הכספי הביניים הנפרד הינו באחריות הדירקטוריון. שהסתיימה באותו תאריך
  .בהתבסס על סקירתנו זואחריותנו היא להביע מסקנה על המידע הכספי הביניים הנפרד לתקופת ביניים 

  
  

המידע הכספי הביניים הנפרד מתוך הדוחות הכספיים של חברות מוחזקות אשר הנכסים בניכוי את  סקרנולא 
 רווחואשר ה 2012במרס  31ח ליום "אלפי ש 96,445-כנטו הסתכמו לסך של , ההתחייבויות המיוחסים להן

לושה חודשים שהסתיימה באותו ח לתקופה של ש"אלפי ש 2,893- כמחברות מוחזקות אלה הסתכם לסך של 
, הדוחות הכספיים של אותן חברות נסקרו על ידי רואי חשבון אחרים שדוחותיהם הומצאו לנו ומסקנתנו. תאריך

  .בגין אותן חברות מבוססת על דוחות הסקירה של רואי חשבון האחריםככל שהיא מתייחסת לדוחות הכספיים  
  
  

  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

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

משמעותיים שהיו יכולים להיות בישראל ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניוודע לכל העניינים ה
  .אין אנו מחווים חוות דעת של ביקורת, בהתאם לכך. מזוהים בביקורת

  
  

  מסקנה
  

לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור , בהתבסס על סקירתנו ועל דוחות הסקירה של רואי חשבון אחרים
לתקנות ' ד38בהתאם להוראות תקנה , תמכל הבחינות המהותיו, 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 2012, במאי 30
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  'ד38דוח מיוחד לפי תקנה 

  
  המאוחדיםביניים  הדוחות הכספיים כספי מתוךנתונים כספיים ומידע 

  
  לחברההמיוחסים 

  
  
  

מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים של הקבוצה ליום  לחברההמיוחסים להלן נתונים כספיים ומידע כספי נפרד 
 'ג9לתקנה המוצגים בהתאם , )דוחות מאוחדים -  להלן(המפורסמים במסגרת הדוחות התקופתיים  2012, סבמר 31

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

  .לדוחות המאוחדים 2עיקרי המדיניות החשבונאית שיושמה לצורך הצגת נתונים כספיים אלה פורטו בבאור 
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 במרס 31ליום 
  ליום

בדצמבר 31
2012 2011 2011 

 מבוקר בלתי מבוקר
 ח"אלפי ש

    נכסים שוטפים
   

 495 53 1,292בשקלים לא צמודים - מזומנים ושווי מזומנים
 32,079 23,317 33,310 חייבים ויתרות חובה

   
 32,574 23,370 34,602  נכסים שוטפים להכך ס
     

    נכסים לא שוטפים
   

 5,676 8,844 6,053למכירה ותזמינ מניותהשקעות ב
 43,893 34,867 34,887  הלוואות לחברות מוחזקות

נטו לרבות , נכסים בניכוי התחייבויות המיוחסים לחברות מוחזקות
 194,074 185,182 213,575  מוניטין

 1,932 1,039 2,123 רכוש קבוע
 1,111 3,211 945 מסים נדחים

     
 246,690 233,143 257,583  סך הכל נכסים לא שוטפים

     
  292,185 256,513 279,260 

   
    התחייבויות שוטפות

   
 2,059 11,827 1,790אשראי מתאגידים בנקאיים ואחרים

 743 399 546התחייבויות לספקים ולנותני שירותים
 33,792 2,241 33,023 זכותזכאים ויתרות 

   
 36,594 14,467 35,359התחייבויות שוטפות סך הכל

   
    התחייבויות לא שוטפות

   
 593 283 673 מאחריםהלוואות 

 2,398 1,703 2,405התחייבויות בשל הטבות לעובדים
      

 2,991 1,986  3,078  סך הכל התחייבויות לא שוטפות
      

    הון המיוחס לבעלי מניות החברה
    

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

 )20,493( )17,425(  )21,894( מניות אוצר
  -  -  )743(   בעלי זכויות שאינן מקנות שליטהסקאות עם קרן בגין ע

 898 898  898  מעסקאות תשלום מבוסס מניותקרן 
 )28,544( )24,592(  )23,625(  התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץ

 188,245 177,073  197,302 יתרת רווח
 33,334 37,871  35,575בגין נכסים פיננסיים זמינים למכירהקרנות הון 

    
 239,675 240,060  253,748 הון  להכך ס

    
292,185  256,513 279,260 

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

  
            2012, במאי 30

  חיים מר   תאריך אישור הדוחות הכספיים
  ר הדירקטוריון"יו

  מריאן כהן 
  ל"מנכ

  שגב חוסטיק 
  כספים ל"סמנכ
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  החודשים שהסתיימו 3-ל
 במרס 31ביום 

לשנה 
שהסתיימה 

  ביום
 בדצמבר 31

2012 2011 2011 
 מבוקר בלתי מבוקר

 ח"אלפי ש
   

 12,097 795  3,995 הכנסות ממכירות
     

 - -  - עלות המכירות
   

 12,097 795  3,995 רווח גולמי
   

 5,082 1,328  606 הוצאות הנהלה וכלליות
  

 7,015 )533(  3,389 תפעולי) הפסד(רווח 
  

 2,646 386  32 הכנסות מימון
 427 432  598 הוצאות מימון

 7,758 )6,380(  6,974  )לרבות ירידת ערך מוניטין(מחברות מוחזקות ) הפסד(רווח 
  

 16,992 )6,959(  9,797לפני מסים על ההכנסה) הפסד(רווח 
 2,907 128  740 מסים על ההכנסה

   
 14,085 )7,087(  9,057המיוחס לחברה) הפסד(רווח נקי 

      
      
  

  .המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד
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  החודשים שהסתיימו 3-ל
 במרס 31ביום 

לשנה 
שהסתיימה 

  ביום
 בדצמבר 31

2012 2011 2011 
 מבוקר בלתי מבוקר

 ח"אלפי ש
   

 14,085 )7,087( 9,057המיוחס לחברה ) הפסד( רווח נקי
  

  ):לאחר השפעת המס(כולל אחר המיוחס לחברה ) הפסד(רווח 
  

 )8,325( )1,884( 2,241בגין נכסים פיננסיים זמינים למכירה) הפסד(רווח 
 )3,795( 119 4,946התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים 
 1,904 - -רווח מסווג נכס זמין למכירה לשווי מאזני

  
 3,869 )1,765( 7,187 חברהכולל אחר המיוחס ל )הפסד(סך הכל רווח 

  
לאחר (כולל אחר המיוחס לחברות המוחזקות  )הפסד( רווח

 73 111 )27( )השפעת המס
  

 3,942 )8,741( 16,217 חברהכולל המיוחס ל )הפסד( סך הכל רווח
     
     
  
  

  .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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  החודשים שהסתיימו 3-ל
 במרס 31ביום 

לשנה 
שהסתיימה 

  ביום
בדצמבר 31

2012 2011 2011 
 מבוקר בלתי מבוקר

 ח"אלפי ש
   תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת של החברה

   
 14,085 )7,087( 9,057המיוחס לחברה )הפסד( רווח נקי

   
התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת של 

    :החברה
   

   :התאמות לסעיפי רווח והפסד של החברה
   

 )2,258( )93( 300   שערוך חובות לזמן ארוך
 362 77 155 פחת והפחתות
 104 91 30 נטו, הוצאות מימון

 16 16 -עלות תשלום מבוסס מניות
 102 36 -  הפחתת ניכיון והוצאות הנפקה בגין אגרות חוב

שערוך התחייבויות לתאגידים בנקאיים והתחייבויות אחרות לזמן 
 481 235  9  ארוך
 )7,758( 6,380 )6,974(  בגין חברות מוחזקות )רווח(הפסד 

 2,907 128 740 מסים על ההכנסה
 810 115 7נטו, שינוי בהתחייבויות בשל הטבות לעובדים

   
)5,733( 6,985 )5,234( 

   :של החברהשינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות 
   

 )14,682( 1,213 )1,231(בחייבים ויתרות חובה) עלייה(ירידה 
 46 )298( )197(בהתחייבויות לספקים ולנותני שירותים) ירידה( עלייה
 28,959 91 )1,398(בזכאים ויתרות זכות) ירידה(עלייה 

   
)2,826( 1,006 14,323 

   
   :בחברה עבור תקופהמזומנים ששולמו והתקבלו במהלך ה

   
 )265( - )19( ריבית ששולמה

 1,290 - 4,300 דיבידנד שהתקבל
   

  4,281 - 1,025 
     

 24,199 904 4,779שוטפת של החברהמזומנים נטו שנבעו מפעילות 
      

 
  .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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  החודשים שהסתיימו 3-ל
 במרס 31ביום 

לשנה 
שהסתיימה 

  ביום
בדצמבר 31

2012 2011 2011 
 מבוקר בלתי מבוקר

 ח"אלפי ש
   תזרימי מזומנים מפעילות השקעה של החברה

   
 )1,232( )54( )346( רכישת רכוש קבוע

 )8,309(  )830( )2,601(  מתן הלוואות לחברות מוחזקות
 )633( )126( )377(  זמינים למכירהרכישת ניירות ערך 

 9,146 - 941הלוואות ואשראי אחר לזמן ארוך החזר
   

 )1,028( )1,010( )2,383(השקעה של החברה ששימשו לפעילותמזומנים נטו 
     

   תזרימי מזומנים מפעילות מימון של החברה
   

 -  -  הנפקת מניות
 )3,068( - )1,401(מניות החברה על ידי החברהרכישת 

 )10,000( - -    דיבידנד ששולם לבעלי מניות החברה 
 )8,897( - -   פרעון אגרות חוב

 290 - -נטו, קבלת הלוואות והתחייבויות אחרות לזמן ארוך
 - )39( 102פרעון הלוואות והתחייבויות אחרות לזמן ארוך

 )1,400( )201( )300(נטו, לזמן קצר מתאגידים בנקאיים ואחריםאשראי 
   

 )23,075( )240( )1,599(מזומנים נטו ששימשו לפעילות מימון של החברה
   

 96 )346( 797במזומנים ושווי מזומנים ) ירידה(עלייה 
    

 399  399 495תקופהיתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת ה
    

 495  53 1,292תקופהיתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף ה
       
       

       פעילות מהותית שלא במזומן
       

  -    - 7,765  המרת הלוואות להון בחברה כלולה
  

   
   
   

  
  

  .הכספיים ומהמידע הכספי הנפרדהמידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים 
  



  מ"בע מר תעשיות. ח
  מידע נוסף
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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

  .ר נלוו אליהםולשנה שהסתיימה באותו תאריך ולבאורים אש 2011, בדצמבר 31הכספיים השנתיים ליום 
  

  
  
  
  

  
  

 -  -  -  -  -  -  -  - -  -  -  -  -  -  -  -  - -  -  
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U אפקטיביות הבקרה הפנימית בדבר  רבעונידוח 

U א(ג38על הדיווח הכספי ועל הגילוי לפי תקנה( 

 
 



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

 2012במרץ  31ליום 

 

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

 :הם ההנהלה חברי ,זה לעניין

 ל"מנכ, מריאן כהן .1
 ל כספים"סמנכ, שגב חוסטיק .2

 
 בידי אשר תוכננו ,בתאגיד הקיימים ונהלים בקרות כוללת הגילוי ועל הכספי הדיווח על פנימית בקרה

 בפועל שמבצע מי או בידי, פיקוחם תחת או הכספים בתחום ביותר הבכיר המשרה ונושא הכללי המנהל
 בהתייחס ביר ס בטחון נועדו לספק אשרו התאגיד דירקטוריון בפיקוח, האמורים התפקידים את

 נדרש שהתאגיד מידע כי ולהבטיח , הדין בהתאם להוראות הדוחות ולהכנת הכספי הדיווח למהימנות
 ובמתכונת במועד ומדווח מסוכם, מעובד, נאסף הדין פי הוראות על מפרסם שהוא בדוחות לגלות

 .בדין הקבועים

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

 במועד החלטות קבלת לאפשר על מנת וזאת ,האמורים התפקידים את בפועל שמבצע למי או הכספים
 .גילויה לדרישת בהתייחס, המתאים

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

 התקופתי לדוח צורף אשר הגילוי ועל הכספי הדיווח על הפנימית הבקרה אפקטיביות בדבר השנתי בדוח
, )האחרון הפנימית הבקרה בדבר יהשנת הדוח -להלן( 2011בדצמבר  31ביום  שנסתיימה לתקופה
 הדירקטוריון, זו הערכה על בהתבסס. בתאגיד הפנימית הבקרה את וההנהלה הדירקטוריון העריכו

 . אפקטיבית היא 2011בדצמבר  31ליום , כאמור הפנימית כי הבקרה למסקנה הגיעו התאגיד והנהלת

 את כדי לשנות בהם שיש עניין או ועאיר כל וההנהלה הדירקטוריון לידיעת הובא לא, הדוח למועד עד
 הפנימית הבקרה השנתי בדבר הדוח במסגרת שהובאה כפי, הפנימית הבקרה של האפקטיביות הערכת
 . האחרון

 בדבר הבקרה השנתי בדוח הפנימית הבקרה של האפקטיביות הערכת על בהתבסס, הדוח למועד
 הבקרה, כאמור לעיל הדירקטוריוןו ההנהלה לידיעת שהובא מידע על ובהתבסס, האחרון הפנימית
 . אפקטיבית היא הפנימית



U1)(ד(ג38 תקנה לפי כללי מנהל הצהרתU( 

 הצהרת מנהלים
 הצהרת מנהל כללי

 
 :מצהיר כי מריאן כהן , אני

שנת לרבעון הראשון של  )התאגיד -להלן( מ"מר תעשיות בע.חשל  רבעוניה הדוח את בחנתי .1
 ). הדוחות –להלן ( 2012

 של בהם מצג חסר ולא מהותית עובדה של נכון לא מצג כל כוללים אינם הדוחות ,תיידיע לפי .2
 יהיו לא, אותם מצגים נכללו בהן הנסיבות לאור, בהם שנכללו שהמצגים כדי הנחוץ מהותית עובדה
 . הדוחות לתקופת בהתייחס מטעים

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

של ת והדוחות הכספיים הביקור תוולוועד לדירקטוריון ,התאגיד של המבקר החשבון גיליתי לרואה .4
הדיווח  על הפנימית הבקרה לגבי ביותר תהעדכני הערכתי על בהתבסס, התאגיד דירקטוריון

 : הגילוי ועל הכספי
 של הבקרה בהפעלתה או בקביעתה המהותיות והחולשות המשמעותיים הליקויים כל את .א

 של על יכולתו לרעה להשפיע סביר באופן העלולים הגילוי ועל הכספי הדיווח על הפנימית
 במהימנות להטיל ספק בו שיש ופןבא כספי מידע על לדווח או לסכם, לעבד ,לאסוף התאגיד
  -וכן ; הדין להוראות בהתאם הכספיים הדוחות והכנת הכספי הדיווח

 לו מי שכפוף או הכללי המנהל מעורב בה ,מהותית שאינה ובין מהותית בין, כל תרמית .ב
 הדיווח על בבקרה הפנימית משמעותי תפקיד להם שיש אחרים עובדים מעורבים או במישרין

  . הגילוי ועל הכספי
 : בתאגיד אחרים עם יחדב לבד או , אני .5

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

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

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

 . מקובלים חשבונאות לכללי תאםבה לרבות, הדין
הדוח התקופתי האחרון  מועד שבין התקופה במהלך שחל עניין או אירוע כל לידיעתי הובא לא .ג

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

 

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

 

 U/2012/0530U         מריאן כהן 

 ל"מנכ            תאריך

  



 )2)(ד(ג38 תקנה נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים לפי הצהרתU )א(
 

 הצהרת מנהלים
 הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים

 

 :צהיר כימ שגב חוסטיק , אני

של לתקופת הביניים  אחר הכלול בדוחותהכספי המידע את הוביניים  את הדוחות הכספיים בחנתי .1
או " הדוחות" –להלן ( 2012 שנתלרבעון הראשון של  )התאגיד - להלן( מ"מר תעשיות בע.ח
 "). הדוחות לתקופת הביניים"

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

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

לתקופת הביניים  בדוחות כלולה אחרה כספיה מידעהוביניים  הכספיים הדוחות, לפי ידיעתי .3
 ותזרימי הפעולות תוצאות ,הכספי המצב את ,המהותיות הבחינות מכל, נאות באופן משקפים

 .הדוחות מתייחסים שאליהם ולתקופות התאגיד לתאריכים של המזומנים
של והדוחות הכספיים  הביקורת תוולוועד לדירקטוריון ,התאגיד גיליתי לרואה החשבון המבקר של .4

הדיווח  על הפנימית הבקרה לגבי ביותר העדכנית הערכתי על בהתבסס, התאגיד טוריוןדירק
 : הגילוי ועל הכספי

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

 על לרעה להשפיע סביר באופן העלולים ,לתקופת הביניים בדוחות הכלול רהאח הכספי
ספק  להטיל בו שיש באופן כספי מידע על לדווח או לסכם ,לעבד, לאסוף התאגיד יכולתו של
  - וכן; הדין להוראות בהתאם הכספיים הדוחות והכנת הכספי הדיווח במהימנות

 לו מי שכפוף או הכללי המנהל מעורב הב ,מהותית שאינה ובין בין מהותית, כל תרמית .ב
 על בבקרה הפנימית  משמעותי תפקיד להם שיש אחרים עובדים מעורבים או במישרין

 .הגילוי ועל הכספי הדיווח
 : בתאגיד אחרים עם לבד או יחד, אני .5

 ,נותחת פיקוח ונהלים בקרות של וקיומם קביעתם וידאתי או ,ונהלים קבעתי בקרות .א
לרבות חברות מאוחדות שלו כהגדרתן  ,לתאגיד המתייחס מהותי מידעש להבטיח המיועדים

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

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

 . מקובלים חשבונאות לכללי בהתאם לרבות, הדין
הדוח התקופתי  מועד שבין התקופה במהלך שחל עניין או אירוע כל לידיעתי הובא לא .ג

לדוחות הכספיים ביניים ולכל מידע כספי אחר הכלול  המתייחס, זה דוח מועד האחרון לבין
 מסקנת הדירקטוריון להערכתי את, לשנות כדי בו יש אשר, בדוחות לתקופת הביניים

 . התאגיד של ועל הגילוי הכספי הדיווח על הפנימית הבקרה לאפקטיביות בנוגע וההנהלה
 

 .דין כל פי על, אחר אדם כל מאחריות או מאחריותי לגרוע כדי לעיל באמור אין
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	חטיבת הטלקום- הכנסות החטיבה בתקופת הדוח מחיצוניים הסתכמו בכ- 72,261 אלפי ₪ בהשוואה ל- 81,925 בתקופה המקבילה אשתקד. הקיטון בהכנסות החטיבה היה ברובו ככולו בפעילות החטיבה ביבשת אפריקה. 
	להערכת הנהלת החברה, הכנסות חטיבה זו יעלו ברבעון השני יעלו בכ-20% ביחס להכנסות הרבעון הראשון ויסתכמו בכ-25 מיליון דולר (כ-95 מיליון ₪ למועד הדוח) וההכנסות של חטיבת הטלקום בשנת 2012 יסתכמו בכ-100 מיליון דולר (כ-380 מיליון ₪ למעוד הדו"ח). 
	בתקופת הדוח החלה החטיבה בפעילות בתחום תשתיות מים. לצורך כך, התקשרה החברה עם חברת תשתיות מים מובילה בתחום. החברות נערכות לגשת למספר מכרזים בארץ ובעולם בתחום של מחזור מים, תשתיות מים וניהול רשת הולכת המים. לצורך כך הקימו החברות צוות שיווק משותף ואף גויסו עובדים לשיווק היכולת המשותפת באזורים שונים בעולם בהן פועלת החטיבה.
	ההערכות לעיל הינן מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, המבוסס על הערכות פנימיות של החברה, על תחזיות ביצוע והתקדמות הפרויקטים אותם מבצעת החטיבה, על חוזים עליהם חתמה החטיבה ועל תוצאות מכרזים אשר החברה משתתפת או מתעתדת להשתתף בהם. 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.
	חטיבת המערכות- הכנסות החטיבה בתקופת הדוח מחיצוניים הסתכמו ל- 63,209 בהשוואה ל- 25,849 אלפי ₪ בתקופה המקבילה אשתקד. בתקופת הדוח רשמה החטיבה רווח תפעולי בסך של 2,796 אלפי ₪. בהשוואה להפסד תפעולי בסך של 5,638 אלפי ₪ בתקופה המקבילה אשתקד. 
	בתקופת הדוח המשיכה החטיבה במאמצי השיווק במספר מדינות באפריקה ובמרכז אמריקה. חלק ממאמצי שיווק אלו נמצאים בתהליך מו"מ מתקדם עם לקוחות פוטנציאליים אולם למועד הדוח טרם נחתמו חוזים וטרם התקבלו הזמנות מחייבות מלקוחות אלו.
	להערכת הנהלת החברה, במהלך הרבעון השני יתקבלו הזמנות חדשות ויחתמו הסכמים עם 2 לקוחות חדשים בהיקף כולל של כ- 120 מיליון ₪. תקופת הביצוע נשוא הזמנות אלו תמשך כשנה.
	להערכת הנהלת החברה, מכירות החטיבה בשנת 2012 יעלו בכ-50% על מכירות החטיבה בשנת 2011 ויסתכמו בכ-260 מיליון ₪. עיקר הגידול בהוצאות החטיבה נובע בפרויקטים חדשים בהם זכתה החטיבה בצפון אמריקה ודרום אמריקה ומהערכות הנהלת החברה בדבר חתימה על חוזים חדשים כאמור לעיל.
	ההערכות לעיל הינן מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, המבוסס על הערכות פנימיות של החברה, על חוזים עליהם חתמה החטיבה, על מו"מ שמנהלת החטיבה עם לקוחות פוטנציאליים ועל תוצאות מכרזים אשר החברה משתתפת או מתעתדת להשתתף בהם ועל תחזיות ביצוע והתקדמות הפרויקטים אותם מבצעת החטיבה. 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.
	למועד חתימת הדוח קיבלה החטיבה אישור מהמדען הראשי במשרד התמ"ת למימון תכניות מו"פ בהיקף כולל של 6,618 אלפי ₪ (השקעה) ו- 2,191 אלפי ₪ (השתתפות המדע"ר). לצורך ביצוע תכניות מו"פ אלו הקימה החטיבה מרכז מו"פ במועצה האזורית שער הנגב וקלטה כ-15 עובדים למרכז זה. החברה צופה כי הקמת פעילות המו"פ כאמור תגדיל את סך השתתפות המדען בפרויקטים אלו. בכוונת החטיבה להמשיך ולהשקיע במו"פ למוצרי החטיבה המסורתיים (Secure-M ומערכת המטאורולוגיה) ובפיתוח מערכות חדשות בתחום התוכנה ליישומי בטחון, מודיעין ותקשורת. 
	להערכת הנהלת החברה, הכנסות חטיבה זו יעלו בשנת 2012 בכ-10% ביחס להכנסות החטיבה בשנת 2011 ויסתכמו בכ-165 מיליון ₪. 
	ההערכות לעיל הינן מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, המבוסס על הערכות פנימיות של החברה, על חוזים עליהם חתמה החטיבה ועל תוצאות מכרזים אשר החברה משתתפת או מתעתדת להשתתף בהם ועל תחזיות ביצוע והתקדמות הפרויקטים אותם מבצעת החטיבה. 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.
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