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  מ"מר תעשיות בע. ח

  2013 במרץ 31 -שהסתיימה ב לתקופהדוח דירקטוריון 

  )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 : "להלן( 2013 במרץ 31ביום  החודשים שהסתיימו לשלושתואת התוצאות הכספיות של הקבוצה 

  ").הדוח

הדוח . וצה בתקופת הדוחות הקבלסוקר את השינויים העיקריים בפעי 2013 במרץ 31דוח הדירקטוריון ליום 

  1")הדוח התקופתי:"להלן( 2012נת ש נערך מתוך הנחה שבפני המעיין מצוי גם הדוח התקופתי המלא של

 

בדוח דירקטוריון זה כללה החברה ביחס לעצמה וביחס לחברות המוחזקות על ידה מידע הצופה פני 

מידע זה הינו מידע בלתי וודאי ") ערךחוק ניירות (" 1968-ח"תשכ, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, עתיד

וכן הערכות של החברה לגבי העתיד , המבוסס על מידע הקיים בחברה במועד הדוח, לגבי העתיד

הערכות לגבי ההתפתחות הכלכלית והעסקית בשווקים בהם פועלת , לקרות בשוק בו היא פועלת

וכפועל יוצא , התפתחויות בפועלה. החברה או עתידה לפעול וכוונותיה בהתבסס על ההערכות האמורות

עשויות להיות שונות באופן מהותי מתוצאות הפעילות , התוצאות בפועל שינבעו מפעילות החברה -מכך 

"). מידע צופה פני עתיד( "המוערכות בהתבסס על המידע הקיים בידי החברה במועד הכנת הדוח 

ק על הערכתה  הסובייקטיבית של והוא מבוסס ר, מידע צופה פני עתיד אינו מהווה עובדה מוכחת

שהיה בפניה במועד , על ניתוח מידע כללי, בין השאר, אשר הסתמכה בהנחותיה, הנהלת החברה

אשר לא ניתנה בהם התחייבות לנכונותו , מחקרים וסקרים, ובכללו פרסומים ציבוריים, ח זה"עריכת דו

, לרוב. נהלת החברה באופן עצמאיונכונותו לא נבחנה על ידי ה, או שלמותו של המידע הכלול בהם

תוך , ח זה יזוהה באמירה מפורשת המציינת כי מדובר במידע צופה פני עתיד"מידע צופה פני עתיד בדו

ציון העובדות והנתונים העיקריים ששימשו בסיס למידע וכן הגורמים העיקריים שלהערכת החברה 

ממשות המידע צופה פני עתיד עשוי אי הת. עשויים להביא לכך שמידע צופה פני עתיד לא יתממש

, מהתפתחויות בסביבה הכללית ובגורמים החיצוניים המשפיעים על פעילות החברה, בין היתר, לנבוע

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

  .אי התממשותו כאמור

  

, תכנון, מגוון רחב של יכולות הכוללות בין היתר המשלביםת קבוצת מר עוסקת בפרויקטים ובתשתיו

כוללים  מובילה באספקת פתרונותהקבוצה . תמיכה ותחזוקה, ייצור, פיתוח, התקנה, הקמה, אינטגרציה

   .אפריקה ואירופה, כז ודרום אמריקהמר, ב"ארה, בישראל ועיקר פעילותה בתחומי התקשורת והביטחון

, טכנאים, מערכות, הנדסה, עובדים הכוללים אנשי תוכנה 1,200 - כ כיום עסקיםמו, ל"בארץ ובחו, בקבוצה

  . עובדי ייצור ומתקינים

  :חטיבות כדלקמן 3פועלת הקבוצה לפי  1.1.2013מיום 
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, והחברות הבנות שלה ")מר טלקום: "להלן(מ "כוללת את החברות מר טלקום בעה, חטיבת הטלקום .1

) מ"תקשורת בע. אס.סי.אם.כולל טי(והחברות הבנות שלה  ")רוטל" :להלן(מ "רוטל נטוורקס בע

 . ")ORT"או " .טי.אר.או: "להלן( מ"טק בע.טי.אר.ואו

. ל"בישראל ובחו ותקשורת רחבת פס תקשורת אלחוטית מיהחטיבה עוסקת בביצוע תשתיות בתחו

מייצרת ומקימה מערכי תקשורת וכן מספקת ומקימה מבנים לציוד , בתחום זה הקבוצה מתכננת

מתן שירותים , קישורם למתגים והתקנתם, מגדלי אנטנות ותחנות בסיס, תקשורת ובינוי אתרים

ווק עוסקת החטיבה בשי, כמו כן .תקשורת אלחוטית ומתגים, הנדסיים לציוד תקשורת סלולארית

בין היתר  הכוללים למפעילים סלולאריים ומפעילי רשתות תקשורתאספקת מוצרים ושירותים ו

, ילה'צ, פרו, פנמה, מקסיקו, חטיבה זו פעילה בישראל. אספקה ותחזוקה של מוצרים וציוד קצה

 .ר ואנגולה'ניג, גאנה, הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו, טנזניה, בוליביה, ארגנטינה, קולומביה

  .1.3.2013ל חטיבת הטלקום מונה מר עוז עובדי אשר נכנס לתפקידו ביום "למנכ

, את פעילות הקבוצה בתחומי ייעוץ מרכזתאשר , )לשעבר חטיבת המערכות(טחון יחטיבת הב .2

 Public -ו Homeland Security, טחוןיהב, המודיעיןאינטגרציה ואספקת מערכות תוכנה בתחום 

Safety . מר מערכות:"להלן( מ"החברות מר מערכות אבטחה ותקשורת בעהחטיבה כוללת את(" ,

והחברות ") אתנה: "להלן(מ "טחוניים בעייישומים ב 3. אס. י'ואתנה ג") טקמר: "להלן(מ "טקמר בע

חטיבה מהווים חלק בבחטיבה מחלקות פיתוח תוכנה וחומרה והמוצרים המפותחים  .הבנות שלהן

 .ללקוחותיהמסל המוצרים שמציעה החטיבה 

תכנון ואינטגרציה של : כולליםהבתחומי האבטחה והביטחון  Turn Keyהחטיבה מבצעת פרויקטי 

ניהול תעבורה , מערכות קשר ניידות ונייחות, תוכנות שליטה ובקרה, חדרי בקרה, CCTVמערכות 

, האבטחהמערכות ניהול וידאו ואודיו וייעוץ בתחום הביטחון ו, מערכות בקרה ושליטה לקשר, ברשת

בחטיבה מספר מחלקות פיתוח המפתחות . 911מערכות מטאורולוגיה ומערכי חרום כדוגמת 

   .תוכנה לכריית מידע ומערכות קשר ליישומים צבאיים ואזרחיים, )ב"שו(מערכות שליטה ובקרה 

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

ת פעילות הקבוצה בקשר עם יזמות א המרכזת 1/1/2013- אשר הוקמה ב, חטיבת הקלינטק .3

 . הקמה ותפעול בתחום אנרגיות מתחדשות וטיפול במים, שירותי הנדסה, ושירותים בתחום הסולארי

השקעה , )פעילות שהועברה מחטיבת הטלקום(מ "החטיבה כוללת את מר אנרגיות מתחדשות בע .4

מ "מרימון גז טבעי בע, ")פיק דינמיקס:"להלן( )בדילול מלא 24%(מ "ס בעבחברות פיק דיינמיק

, )33.06%") (סאן טים: "להלן(מ "ואת סאן טים גרופ בע) 50%(מ "מרימון פתרונות מים בע ,)50%(

הינה חברה ציבורית שניירות הערך שלה נסחרים סאן טים . העוסקת ביזמות בתחום הסולארי

 .")הבורסה: "להלן( מ"בע ביבבבורסה לניירות ערך בתל א

יסייע למיקוד , שינוי המבנה הארגוני למבנה חטיבתי מוטה תחום כאמור, להערכת הנהלת החברה .5

  .ערך לחברההאסטרטגי של החברה ויביא למקסימום יצירת 

   .דוח התקופתי של החברהב' ראה פרק אלפרטים , רה השקעות שאינן עונות להגדרת מגזלקבוצ
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  הדירקטוריון על פעילות החברה והחברות המוחזקות שלההסברי  .1

 -בהשוואה ל₪ אלפי  98,870 -הסתכמו בכ מחיצוניים הדוחהכנסות החטיבה בתקופת  -חטיבת הטלקום

 חברת הבת פעילותבהכנסות החטיבה היה ברובו ב הקיטון. בתקופה המקבילה אשתקד ₪אלפי  116,202

  .בישראל רוטל

₪ מיליון  365-כ( 2מיליון דולר 100-יסתכמו בכ 2012שנת הכנסות חטיבה זו ב, להערכת הנהלת החברה

  ). ח"עד הדוולמ

MFS-)Mobile Financial Services(- טק פיתחה מערכת תשלומים .טי.אר.יחד עם או, מר טלקום

ככלי , המערכת מאפשרת לבעל המכשיר להשתמש בטלפון הסלולרי כחשבון בנק. ותקבולים למכשירי סלולר

בהן הגישה לבנק אינה זמינה כמו , במדינות מתפתחות. לביצוע תשלומים ולקבלת כספים כדוגמת משכורת

לבעל המכשיר הסלולרי לבצע פעולות שוטפות מבלי שיצטרך להגיע  המערכת מאפשרת, בעולם המערבי

  .פיזית לסניף הבנק

החברה פועלת . MFSבחודש ינואר בוצע בהצלחה פיילוט עבור לקוח במדינה במערב אפריקה לשרות 

  . 2013ברבעון השני של " חיה"לגרסה לקראת מעבר 

אך אינה , MFSמ עם לקוחות פוטנציאלים באפריקה ובמרכז אמריקה להטמעת מערכת "החברה מנהלת מו

  .היקפי הפרויקטים הצפויים ומועד הבשלתם, מ"יכולה בשלב זה להעריך את תוצאות המו

וזאת במטרה לנצל את , VAS-בכוונת החטיבה להפנות משאבים לפיתוח יכולות נוספות בתחום ה, בנוסף

רותים נוספים ילקוחות הקיימים של החטיבה בכל המדינות בהן היא פועלת ולהציע לאותם לקוחות שקשרי ה

  .טכנולוגיה מעבר לשירותים המסורתיים אותם מוכרת החטיבה כיום מבוססי

  

 - בהשוואה ל ח"אלפי ש 62,337-הכנסות החטיבה בתקופת הדוח מחיצוניים הסתכמו ל -טחוןיהבחטיבת 

 1,576 -כתפעולי של  הפסדבתקופת הדוח רשמה החטיבה . בתקופה המקבילה אשתקד₪ אלפי  61,504

ההפסד התפעולי . בתקופה המקבילה אשתקד ₪אלפי  3,321תפעולי בסך של  לרווחבהשוואה  ח"ש אלפי

  .נובע מעיכוב בקבלת הזמנות וחוזים ומתחילת ביצוע פרויקטים בחברות מר מערכות ואתנה

בנוסף קיבלה החטיבה  .מיליון דולר 8.5 -כ חוזים בהיקף מצטבר של מספרבחטיבה תמו בתקופת הדוח נח

מרביתם , ₪מיליון  15- בתחום פעילות החטיבה בהיקף של כבישראל הודעות זכייה בפרויקטים שונים 

  .חודשים 6-12לביצוע תוך 

חלק . הלטינית אמריקהבבאפריקה והמשיכה החטיבה במאמצי השיווק במספר מדינות  בתקופת הדוח

כאמור  ,כאשר בחלק מהמקרים עם לקוחות פוטנציאלייםמתקדם מ "ממאמצי שיווק אלו נמצאים בתהליך מו

לחטיבה . מסיבות שאינן תלויות בחברה חל עיכוב בחתימה על הסכמים ובקבלת הזמנות מלקוחות אלו, לעיל

Pipeline  יכולה לאמוד את קצב התקדמות אך הנהלת החברה לא , מליון דולר 150 -בהיקף של כמצטבר

החברה החלה במהלך הרבעון השני בתהליך של , אי לכך. מ והבשלתם לכדי חוזים או הזמנות מחייבות"המו

  .2013א של החטיבה להיקף המכירות הצפוי במהלך "צמצום והתאמת כ

- בכ  2012הכנסות החטיבה בשנת נמוכות היהיו  2013מכירות החטיבה בשנת , להערכת הנהלת החברה

  . ₪מיליון  230-ויסתכמו בכ 20%
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לתקופה של פ "למימון תכניות מו ת"מהמדען הראשי במשרד התמ יםקיבלה החטיבה אישור 2012בשנת 

מענק ₪ אלפי  7,147מתוכם סך של , )השקעה(₪ אלפי  16,040בהיקף כולל של שניים עשר חודשים 

שער הנגב  האזוריתפ במועצה "פ אלו הקימה החטיבה מרכז מו"יות מולצורך ביצוע תכנ. מהמדען הראשי

   .עובדים למרכז זה 30- כלמועד הדוח וקלטה 

  

   -הקלינטק חטיבת

בעיקר במדינות בהן פועלת הקבוצה ומנוע צמיחה הנהלת החברה רואה בתחום הקלינטק תחום מתפתח 

  .)מרכז ודרום אמריקה, אפריקה, ישראל(

הקימה החברה את חטיבת הקלינטק המרכזת את פעילות והשקעות החברה  1/1/2013ביום , כאמור לעיל

  .בתחום זה

בתקופה ₪ אלפי  448- בהשוואה ל, ₪אלפי  17,875 - הסתכמו הכנסות החטיבה ב, בתקופת הדוח

הרווח התפעולי של החטיבה . )אשתקד הכנסות אלו נכללו במסגרת חטיבת הטלקום( המקבילה אשתקד

המקבילה בתקופה ₪ אלפי  960של תפעולי בסך בהשוואה להפסד ₪ אלפי  2,050הסתכם לסך של 

  .אשתקד

  

מדינה של משא ומתן עם משרד ממשלתי , מזה שלושה חודשים) בשיתוף עם אחרים(מנהלת  החטיבה

הנהלת החברה . בין החברה והלקוח תנאי החוזה טרם סוכמו. באפריקה לתכנון וביצוע מערכת תשתיות מים

ובמידה והוא יוכתר בהצלחה הפרויקט יבוצע  2013של שנת  השלישייסתיים ברבעון מ "כה שהמוימער

  . 2013-2015במהלך השנים 

  

להון המניות של  50%מ חתמה על הסכם עקרונות לרכישת "פתרונות מים בעמרימון , לאחר תאריך המאזן

תחום המכרות הינו "). הנרכשתהחברה : "להלן(אמריקה דרום בהפועלת בתחום המכרות במדינה חברה 

נכון למועד הדוח . ממכרות ונות בתחום הטיפול במים בתהליך כרייהתחום מתפתח ולחברה הנרכשת פתר

ההשקעה . 2013 נקבע לחודש יולי closing-ומועד המתבצע תהליך של הערכת נאותות לחברה הנרכשת 

  .מיליון דולר 2- מסתכמת בכבחברה הנרכשת הצפויה של מרימון 

  

על מימוש האופציה להגדלת ההשקעה כך שהחברה נמיקס יפיק דילהודיעה החברה , לאחר תאריך המאזן

, דינמיקס-פיק. סך מימוש האופציה אינו מהותי לחברה. מהון המניות של פיק דינמיקס 29%תחזיק 

 של התוכנה פתרון. מים ברשתות חשמל צריכת של אמת בזמןואופטימיזציה  לניהול כנהות המספקת מערכת

, שאיבה והפצת מים, של ייצור החשמל בעלויות 30%- ל 10% בין חוסך ,PeakWater-ה, דיינמיקס-פיק

  . הוצאה שהיא אחת הגדולות ביותר בתאגידי מים

  

המבוסס על , כהגדרתו בחוק ניירות ערך, זה לעיל הינן מידע צופה פני עתיד 1ההערכות בסעיף 

תחזיות ביצוע והתקדמות בפרויקטים אותם מבצעות החטיבות על , הערכות פנימיות של החברה

על חוזים עליהם חתמו החברות הבנות ועל תוצאות מכרזים אשר הקבוצה משתתפת או , בקבוצה

על יכולות הלקוחות הפוטנציאלים לקבל מימון לביצוע הפרויקטים ועל יכולת , מתעתדת להשתתף בהם

נכון למועד פרסום דוח זה אין כל ודאות בהתממשותן . םהחברה לבטח את סיכוני האשראי הרלוונטיי
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, המשבר הכלכלי לבשוזאת בין היתר , ככל שתתמשכנה, ובמועדי התממשותן, באופן מלא או חלקי

  .עיכובים שאינם תלויים בחברה וגורמים אחרים שאינם בשליטת הקבוצה

  

 לקוחות הקבוצה ואפיונם .2

  .הביטחון הקבוצה פועלת בשוק התקשורת ובשוק, כאמור

אינטגרטורים ותאגידים , משרדי ממשלה, ממפעילים וספקי ציוד, בארץ ובעולם, לקוחות הקבוצה מורכבים

  .גדולים אחרים

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

באפריקה ובחלק  כמו הדור השלישיההשקעות ברשתות הקיימות ובמעבר לטכנולוגיות מתקדמות יותר 

  .במרכז אמריקה וישראל 3.5ממדינות דרום אמריקה ודור 

באלפי (על פי חטיבות הפעילות של הקבוצה  -והכנסות לקבל מעבודות בחוזי הקמה להלן יתרת הלקוחות

  ): ח"ש

  כ"סה      

  31.12.12  31.03.13  ל"בחו  בארץ  חטיבה

  185,926  179,582  118,345  61,237  טלקום

  71,803  80,167  31,418  48,749  בטחון

  -  16,970  -  16,970  קלינטק

  74  323  -  323  אחר

  257,803 277,042  149,763  127,279  סך הכול

  

 תלות בלקוחות וספקים .3

לחברה לקוח אחד בחטיבת הטלקום אשר אחוז המכירות אליו ממחזור המכירות המאוחד בתקופת הדוח 

  ).בתקופה המקבילה אשתקד 14.6%( 3.9%עמדו על 

  

 התפלגות ההכנסות על פי תחומי פעילות .4

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

  

  

 

  

  

  

  

  

 ולאחר תאריך המאזן הדוחאירועים עיקריים בתקופת  .5

סכום הדיבידנד עמד . זה החברה על חלוקת דיבידנד במזומן לבעלי המניותיהכר במרץ 21ביום  -דיבידנד .1

 . 2013באפריל  17ביום , לאחר תאריך המאזןאשר שולם ₪ מיליון  10על 

  

מרימון גז טבעי הודיעה משרד האנרגיה והמים כי , 2012באפריל  22 ביום  -קבלת רישיון רשת חלוקת גז .2

 מהונה המונפק והנפרע ומזכויות ההצבעה בה 50%- חברה פרטית שהחברה המחזיקה ב, מ"צפון בע

  מרץ- ינואר  חטיבה

2013  

  דצמבר- ינואר

2012  

  62.6%  55.2%  טלקום

  36.5%  34.8%  ביטחון

  0.9%  10%    קלינטק
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ראה . (רישיון להקמה ולהפעלה של רשת חלוקת גז טבעי באזור חיפה והגלילקיבלה את ה, ")ימוןמר("

 .)2013-01-043486 אסמכתא מספר 23/04/2013דיווח מיידי מיום 

 

 מ"בעגרופ  סאן טים .3

סכום זה ישמש את סאן טים . ₪מיליון  11.2חתמה סאן טים על הסכם הלוואה בסך של  בתקופת הדוח

וסך  ₪מיליון  3בסיבוב גיוס זה בהיקף של  השתתפההחברה . להחזר הלוואה לזמן קצר מתאגיד בנקאי

   .₪מיליון  9-כל בעלי העניין בסאן טים ישקיעו במסגרת הסכם הלוואה זו כ

עמידה באבני הדרך הראשונה והשנייה בהתאמה הודיעה סאן טים על וביום  27/02/2013ביום , כמו כן

הפרויקט יסתיים בחודש , להערכת הנהלת סאן טים. בפרויקט תלמי יוסף בהתאם לתנאי הרישיון המותנה

מאת רשות  בכפוף לקבלת רישיון קבוע, וכי במועד זה הפרויקט יהיה מוכן להפעלה מסחרית 2013יולי 

  .החשמל

  

 הנהלת החברה ונושאי משרה .4

 17/02/2013 ראה דיווחים מיידיים מיום, לעניין שינויים בהנהלת החברה ובנושאי משרה בכירה

מיום ו )2013-01-016063' אסמכתא מס( 21/03/2013 מיום, )2013-01-041175' אסמכתא מס(

  ).2013-01-024577' אסמכתא מס( 03/04/2013

  

   הכספיהמצב  .6

  258,007 לעומת, מהמאזן 40.6% ומהווה₪ אלפי  255,926- הסתכם ב 2013במרץ  31ההון העצמי ליום 

  .  2012בדצמבר  31מהמאזן ליום  41.4% שהיוו₪ אלפי 

  

 בהשוואה להון חוזר בסך של ₪ אלפי  139,814 - מסתכם ב 2013במרץ  31ההון חוזר של החברה ליום 

 מלאי ולגידול בסעיף קיטון לבהון החוזר מיוחסת בעיקרה ירידה ה. 2012בדצמבר  31ליום ₪ אלפי  145,506

  .מאידךבאשראי מתאגידים בנקאיים 

  

ואילו היחס המהיר  2012 בדצמבר 31-ב 1.45לעומת  1.42עומד על  2013במרץ  31היחס השוטף ליום 

  .בתום השנה הקודמת 1.16לעומת  1.17לתאריך הדוח הנו 

  

מהמאזן  6.1%ומהווה ₪ אלפי  38,544 -ח הסתכם ב"לתאריך הדו, בניכוי פחת שנצבר, רכוש קבוע

  .  2012בדצמבר  31מהמאזן ליום   6.3%שהיוו ₪ אלפי  39,158 -בהשוואה ל

  

 40,894 -בהשוואה ל  2013במרץ  31ח ליום "אלפי ש  39,856 - יתרת ההתחייבויות לזמן ארוך הסתכמה ב

  .2012 בדצמבר 31ליום ₪ אלפי 

  

  תוצאות הפעולות .7

₪ אלפי  178,407בסך של  הכנסותלעומת , ₪אלפי  179,125 - סך ההכנסות בתקופת הדוח הסתכם ב

  .בתקופה המקבילה אשתקד

  

  . ח אשתקד"אלפי ש  140,674לעומת ₪ אלפי  142,363- עלות המכירות בתקופת הדוח הסתכמה ב

בתקופה   21.1%לעומת שיעור של  20.5%שיעור הרווח הגולמי מסך מחזור המכירות בתקופת הדוח מהווה 

  .והביטחון הטלקום תובחטיבנובעת מירידה ברווח הגולמי הירידה בשיעור הרווח הגולמי . המקבילה אשתקד

  

ממחזור  2.1%מהוות  והן₪ אלפי   3,704 -עלויות מחקר ופיתוח נטו של הקבוצה הסתכמו בתקופת הדוח ב

  .מהמחזור אשתקד 1.9%שהיוו ₪ אלפי  3,436לעומת  , המכירות

פ נובע "הגידול בעלויות המו. ביטחוןהיו בחטיבת ה, ח כמו גם אשתקד"הדו  תקופתעלויות המחקר ופיתוח ב

   .בחטיבהפ "המו תוכניותיישום  המשךמ
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  . אשתקד₪ אלפי  25,786- בהשוואה ל₪ פי אל  25,269 -הוצאות מכירה והנהלה לתקופת הדוח הסתכמו ב

מהכנסות הקבוצה לעומת רווח  4.3%המהווה ₪ אלפי  7,634 - הרווח מפעולות רגילות לתקופה זו הסתכם ב

הרווח התפעולי  .הכנסותמה  10.2%בשנה הקודמת המהווה ₪ אלפי  18,201מפעולות רגילות בסך של 

ממכירת  הנובע₪ מיליון  10.6 של בסך אחרות כנסותה בסעיף הנכלל הון רווחהמקבילה כולל  הבתקופ

  .מ"טכנולוגיות בע מניות חברת ארכוס

אלפי  146מימון נטו  בסך   הכנסותלעומת ₪ אלפי   2,642 -הוצאות המימון נטו בתקופת הדוח הסתכמו ב

ח של הדולר מול "מהפרשי שער הנובעות מהירידה בשע הוצאותכוללות  נטוהמימון  הוצאות. אשתקד₪ 

  ).יליאני'פזו מקסיקני ופזו צבעיקר (השקל ומול המטבעות העיקריים בהן פועלת החברה 

  

₪ אלפי  5,089של  סךלעומת ₪ אלפי  1,424מסים על ההכנסה בתקופת הדוח הסתכמו בסך של ה

  .אשתקד

לעומת הפסד של  , ₪אלפי   2,152 -חלקה של החברה בהפסדי חברות כלולות בתקופה זו הסתכם ב

  . אשתקד₪ אלפי   1,079

  

 בתקופה₪ אלפי  12,179לעומת ₪ אלפי  1,416 -הרווח הנקי של החברה לתקופת הדוח הסתכם ב

  . המקבילה אשתקד

  

  נזילות ומקורות מימון .8

אלפי  41,900לעומת סך ₪ אלפי  10,600-פעילות שוטפת הסתכמו בל ששימשו נטובתקופת הדוח מזומנים 

  . המקבילה אשתקד בתקופה₪ 

  

 נבעולעומת מזומנים ש₪ אלפי  4,430-פעילות השקעה בתקופת הדוח הסתכמו בל שימשומזומנים ש

המקבילה אשתקד סך של  בתקופה. אשתקד המקבילה בתקופה₪ אלפי  6,801פעילות השקעה בסך של מ

  .ארכוס בחברת ההשקעה ממימוש נובע ₪ 11,719

  

פעילות שנבעו מלעומת מזומנים ₪ אלפי  8,753 -פעילות מימון בתקופת הדוח הסתכמו במ נבעוהמזומנים ש

   .בתקופה המקבילה אשתקד₪  אלפי  13,322 מימון בסך של

  

  .דווח בדבר חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם .9

לפרטים אודות מר (ל הכספים של החברה מונה לתפקיד אחראי ניהול סיכונים "סמנכ, חוסטיקשגב  .1

נועצת החברה באופן שוטף , במסגרת ניהול הסיכונים). לדוח התקופתי) 5(א 26ראה תקנה , חוסטיק

 .בחברת ייעוץ למתן שירותים בתחום ניהול הסיכונים וניהול חשיפות

סיכוני אשראי , חשופה לסיכונים פיננסיים הכוללים סיכוני שער חליפין פעילות החברה - תאור סיכוני שוק .2

הנהלת החברה משתמשת במכשירים פיננסיים שונים על מנת לגדר חשיפות ספציפיות . וסיכוני נזילות

 .לסיכונים המוזכרים לעיל

  .10סעיף ' פרק ב, הדוח התקופתי ראה - שינויים בשערי מטבע

חלקן צמודות למדד המחירים לצרכן וחלקן צמודות , בארץ אינן צמודות חלקן של ההכנסות -בישראל. א

מנגד החלק העיקרי של ההוצאות בארץ הינו בשקלים ללא הצמדה . לשערי החליפין של הדולר והאירו

החשיפה לשינויים בשערי המטבע בפעילות . וחלקן בהצמדה למדד המחירים לצרכן) שכר עבודה(

  .בישראל אינה מהותית

פעילות הקבוצה במדינות במרכז ודרום אמריקה מתנהלת רובה ככולה במטבע  - ץ לישראלמחו. ב

נקובות ברובן , הכנסות החברות באפריקה. ב"פרט לייבוא המגדלים המתבצע בדולר של ארה, המקומי

  .בדולר אמריקאי

ה להיות ל פועלות כיחידות עצמאיות ושינויים בשערי המטבעות המקומיים גורמים לקבוצ"החברות בחו

  . חשופה כלכלית לפיחותים בשערי המטבע בגובה עודף הנכסים על ההתחייבויות
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סיכוני השוק . הקבוצה פועלת במספר שווקים ובמספר תחומי פעילות - מדיניות התאגיד בניהול סיכוני שוק .3

שוק  חשיפות לסיכוני. תחום הפעילות וסוג הלקוחות, כפי שתוארו לעיל נבחנים בהתאם למיקום הפעילות

  .ככל שניתן, בטרום קרות החשיפה האפשרית, מדווחות למנהל הכספים

, ל הכספים"ר הדירקטוריון מפקח באמצעות סמנכ"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 ילחברה חשיפה בגין ייצוא מתקני תקשורת וש). פזו קולומביאני, יליאני'פזו צ, פזו מקסיקני(לחברה 

אופן החברה מבצעת ב. 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

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

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

  )מדווחים₪ אלפי (ח בסיסי הצמדה "דו .4

  .היתרות לסוף התקופה משקפות את התנועות במהלך התקופה

מתנהלת רובה ככולה במטבע מקומי ושינויים בשערי  ם אמריקהמרכז ודרו, ב"בארהפעילות הקבוצה 

צמי המטבעות המקומיים יוצרים חשיפה כלכלית שבאה לידי ביטוי חשבונאי בדוח על השינויים בהון הע

  .במסגרת קרן הון מהפרשי תרגום

        2013/03/31דוח בסיסי הצמדה ליום 

 

הצמדה 

  למדד

  המחירים

 אירו דולר אחר לצרכן

  ללא

 הצמדה

  פזו

 מקסיקני

פריטים 

לא 

 כ"סה כספיים

         רכוש

 78,606 - 18,060 4,731 7,224 40,777 7,813 - מזומנים ושווי מזומנים

 60 60 - - - - - -  השקעות לזמן קצר

 277,042 - 67,157 122,618 2,353 54,582 30,332 - לקוחות והכנסות לקבל

 35,657 6,837 3,344 12,052 4,678 5,785 2,962 - חייבים ויתרות חובה

 82,354 82,354 - - - - - - מלאי

 61,198 61,198 - - - - - -  נכסים פיננסים זמינים למכירה

 31,005 24,692 - 3,949 - - - 2,364 מוחזקות' השקעות בחב

 1,254 1,254 - - - - - -  הוצאות מראש 

 38,544 38,544 - - - - - - רכוש קבוע

 1,989 1,989 - - - - - - ונכסים לא מוחשיים מוניטין

  8,882  8,882 - - - - - -  נכסים בגין הטבות לעובדים

 13,096 13,096 - - - - - -  מסים נדחים

 629,687 238,906 88,562 143,350 14,255 101,144 41,107 2,364 כ רכוש"סה

 

          התחייבויות

 172,811  - - 131,690 - 39.742 985 394 יםואחראשראי מתאגידים בנקאיים 

 60,482 983 632 43,278 1,498 10,241 3,850 - םשירותיהתחייבויות לספקים ולנותני 

 85,918 687 13,714 57,115 115 2,918 11,370 - זכאים ויתרות זכות

 14,694 14,694 - - - - - -  הכנסות מראש

 13,783 - - 4,069 - 9,714 -  - מתאגידים בנקאיים ואחרים א"לז' הלו

 19,870 19,870 - - - - - -  מסים נדחים

 6,203 6,203 -  - - - - - התחייבות בגין הטבות לעובדים

  373,761 42,437 14,346 236,152 1,613 62,615 16,205 394 כ התחייבויות"סה

 255,926 196,469 74,216 )92,802( 12,642 38,529 24,902 1,970  עודף נכסים על התחייבויות
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  2/201/1231דוח בסיסי הצמדה ליום 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

הצמדה 

  למדד

  המחירים

 אירו דולר אחר לצרכן

  ללא

 הצמדה

  פזו

 מקסיקני

פריטים 

לא 

 כ"סה כספיים

         רכוש

 83,783 - 15,163 3,188 10,826 43,351 11,255 - מזומנים ושווי מזומנים

 60 60 - - - - - -  לזמן קצרהשקעות 

 257,803 - 66,758 134,824 3,083 39,480 13,658 - לקוחות והכנסות לקבל

 36,820 10,943 5,394 3,685 6,940 4,743 5,115 - חייבים ויתרות חובה

 90,539 90,539 - - - - - - מלאי

 2,009 - - 159 - 1,850 - -  לקוחות וחייבים לזמן ארוך

 58,173 58,173 - - - - - -  פיננסים זמינים למכירהנכסים 

 29,491 26,543 - 596 - - - 2,352 מוחזקות' השקעות בחב

 1,261 1,261 - - - - - -  הוצאות מראש 

 39,158 39,158 - - - - - - רכוש קבוע

 1,991 1,991 - - - - - - ונכסים לא מוחשיים מוניטין 

  8,646  8,646  -  -  -  -  -  -  נכסים בגין הטבות לעובדים 

 12,666 12,666 - - - - - -  מסים נדחים

 622,400 250,035 87,260 142,452 20,849 89,424 30,028 2,352 כ רכוש"סה

 

          התחייבויות

אשראי מתאגידים בנקאיים 

 163,635  - - 132,415 - 28,881 1,810 529 ואחרים

התחייבויות לספקים ולנותני 

 61,381 - 5,589 42,231 291 11,154 2,116 - םשירותי

 79,554 7,127 8,426 55,215 - 2,894 5,892 - זכאים ויתרות זכות

 18,929 18,929        הכנסות מראש

א מתאגידים בנקאיים "לז' הלו

 16,481 - - 4,298 - 12,183 -  - ואחרים

 19,016 19,016 - - - - - -  מסים נדחים

הטבות התחייבות בגין 

 5,397 5,397 -  - - - - - לעובדים

  364,393 50,469 14,015 234,159 291 55,112 9,818 529 כ התחייבויות"סה

 

 258,007 199,566 73,245 91,707 20,558 34,312 20,210 1,823  עודף נכסים על התחייבויות
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  עסקאות הגנת מטבע

  :מר טלקום עסקאות לצרכי הגנה כדלקמן במהלך תקופת הדוח ולאחריה בצעה חברת הבת

  

  חודש 
 מטבע סוג העסקה

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

תאריך 
 פקיעה

  Call/Put 3.68  מכירה/קניה  1,400,000  ב"דולר ארה/שקל  ונילה' אופ  13-ינו
3.926-
3.88  

 -'דצמ-יולי
2013  

  Call/Put 3.66-3.7  3.87-3.9  מכירה/קניה  5,500,000  ב"דולר ארה/שקל  ונילה' אופ  13-פבר
-2013מרץ 
  2014ינואר 

  Call/Put 3.70  מכירה/קניה  2,400,000  ב"דולר ארה/שקל  ונילה' אופ  13-מרץ
3.862-
3.994  

- 2013מאי 
  2014' פבר

  2013יוני   Call/Put 12.0  13.0  מכירה/קניה  2,000,000  ב"דולר ארה/פזו מקסיקני  ונילה' אופ  13-מרץ

  2013יוני   Call/Put 11.7  12.6  מכירה/קניה  2,000,000  ב"דולר ארה/פזו מקסיקני  ונילה' אופ  13-אפר

  Call/Put 3.53  3.86  מכירה/קניה  800,000  ב"דולר ארה/שקל  ונילה' אופ  13-מאי
' אפר-מרץ

2014  

 

 אירוע אשראי בר דיווח

לפרטים . התאגידים הבנקאים נותני האשראי לקבוצההחברה עומדת ליום המאזן בהתניות הפיננסיות כלפי 

  .5.3ראה הדוח התקופתי פרק א סעיף 

  

כנדרש , 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 

  )077461-01-3201: אסמכתא( 2013 במאי 29י מיום מייד

  

  

 ניתוח רגישות .10

  

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

  10% 5% 3.6480 -5% -10% 

 (4,078) (2,039) 40,777 2,039 4,078 מזומנים ושווי מזומנים
 (7,809) (3,905) 78,093 3,905 7,809 חייבים ויתרות חובה

 (9,495) (4,747) 94,950 4,747 9,495  צבר הזמנות
 1 0 (5) 0 (1) מוחזקות' השקעות בחב

 3,974 1,987 (39,742) (1,987) (3,974) אשראי מתאגידים בנקאיים ואחרים
 1,096 548 (10,960) (548) (1,096) לקוחות והכנסות לקבל

 1,316 658 (13,158) (658) (1,316) זכאים ויתרות זכות
 973 487 (9,731) (487) (973) א מתאגידים בנקאיים ואחרים"לז' הלו

מכשירים למטרות הגנה שאינם מוכרים 
           חשבונאית

 353 327 (353) (812) (2,322) שקל/מכירת אופציות רכש דולר

 7,739 3,376 3,160 (2,035) (3,013) שקל/קניית אופציות מכר דולר
 (5,930) (3,308) 143,031 4,164 8,687 כ"סה

  

השווי ההוגן של הרכיבים המוכרים במאזן ואלה שאינם מוכרים אך שכנגדם קיימת התקשרות איתנה 

ח באופן שעליית "שווי זה חשוף לשינויים בשע. 31/03/2013- נכון ל₪ אלפי  129,430 - נאמד בכ

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

  . ילינדראופציות אלו מהוות חלק מאסטרטגיית צ. חודשים

השפעתה של ירידת שער . שקל מורידה את השווי ההוגן של האופציות/עלייה בשער החליפין דולר

  . הדולר על שווי של האופציות הפוכה לזו של עליית השער

  .חשיפת החברה הבסיסית היא חשיפה לירידת שער הדולר

  אומדנים חשבונאיים קריטיים .11

 סעיפים מספר מזהה החברה, הכספיים לדוחות 2 בביאור המפורטת החשבונאית מכלל המדיניות

  : כלהלן באומדנים היא משתמשת בהם

 מיסים על ההכנסה ומיסים נדחים 11.1

 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

 בספרים בתקופות שנרשמה המס מחבות שונה המס רשויות ידי על הסופית הנקבעת המס חבות

 רשויות ידי על כאמור הסופית השומה נקבעה שבה בתקופה והפסד לרווח ייזקף ההפרש, ודמותהק

בספרים  הסכומים בין ההפרשים בסיס על נדחה מס נכסי והתחייבויות רושמת הקבוצה כן כמו. המס

  . וההתחייבויות הנכסים של מס לצורכי והסכומים

 בסיס על הנדחים שלה המס נכסי של ההשבה -ברות את שוטף באופן בוחנת הקבוצה 11.1.1

 הפרשים של הצפוי עיתוי היפוכם, חזויות חייבות הכנסות, היסטוריות חייבות הכנסות

  .מס תכנון אסטרטגיות של ויישומן זמניים

 במקרה או, בסכום מספיק עתידיות חייבות הכנסות להפיק החברה של ביכולתה אין אם 11.1.2

 הזמניים ההפרשים שבמהלכה בתקופה האפקטיביים המס בשיעורי מהותי שינוי של

 חלק לבטל להידרש עשויה הקבוצה, לניכוי או ניתנים במס לחייבים הופכים המתייחסים

 את להגדיל עלול אשר דבר, נדחה מס בגין התחייבות או להגדיל הנדחה המס מנכס

  . פעילותה תוצאות על לרעה ולהשפיע שלה האפקטיבי שיעור המס

 מימוש של במקרה חלים שהיו המסים בחשבון הובאו לא הנדחים המסים בחישוב 11.1.3

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

 .לממשן

 

 בהכנסות הכרה 11.2

  מכירת מוצרים 11.2.1

, הסכם של לקיומו משכנעת ראיה ישנה כאשר בהכנסה קיימת מוצרים ההכרה במכירת

  .צפויה ההכנסות וגביית לקביעה ניתן או המכירה קבוע מחיר, בוצע ללקוח המשלוח

 :מהן בתוצאות והכרה בביצוע קבלניות עבודות 11.2.2

 קיימות קבלניות עבודות. ההשלמה שיעור שיטת לפי מעבודות בהכנסה מכירה החברה

, כלל בדרך מועד קצרות הינן העבודות בחטיבת הטלקום. בחטיבות הטלקום והמערכות

 . הפרויקט תוצאות את בסבירות גבוהה לאמוד יכולה החברה ולכן

ינם לתקופות קצרות של עד שנה ותקופות העולות על ה הפרויקטים, המערכות בחטיבת

צפוי מהפרויקטים ארוכי הטווח בהתאם ה הרווח אתבוחנת אחת לרבעון  החברה .שנה

  .בהתאם בהכנסהלביצוע בפועל ולאומדנים להשלמת הפרויקטים ומכירה 
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 משפטיות תביעות בגין הפרשה 11.3

 חוות על בהסתמך משפטיות תביעות בגין הפרשה מבצעות הבנות והחברות הקבוצה

 אלו בתביעות הכרוכים סיכונים או סיכויים לגבי בהן הכלולים והאומדנים משפטיות דעת

  . או הקבוצה החברות לגבי

  

 מסופקים לחובות הפרשה 11.4

 בגין ספציפי באופן, מסופקים חובות בגין הפרשה מבצעות הבנות והחברות הקבוצה

  .בספק מוטלת שגבייתם חובות

  

  גילוי בדבר הליך אישור הדוחות הכספיים .12

ה פאול "ה הינם ")הוועדה: "להלן בסעיף זה(לבחינת הדוחות הכספיים של החברה  הוועדה חברי

בעל מומחיות חשבונאית , בלתי תלוי רדירקטו(ח אריאל שנן "רו, )ר ועדת הדוחות"צ ויו"דח(וייסבאך 

הוראות ותנאים לעניין הליך (המכהנים בהתאם להוראות תקנות החברות , ושלמה וקס) ופיננסית

, 2013במאי  19ביום "). תקנות אישור דוחות: "להלן( 2010- ע"התש, )אישור הדוחות הכספיים

ן בדוחות הכספיים של החברה ליום לשם סקירה ודיו, בה נכחו כל חברי הוועדה, קיימה הוועדה ישיבה

  .במרץ 31הועדה המליצה לדירקטוריון החברה לאשר את הדוחות הכספיים ליום . 2013במרץ  31

  

  

  

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

  

  

  

    

               

          

  חיים מר

  ר הדירקטוריון"יו
  יצחק בן בסט  

  ר הדירקטוריון"יוסגן 
  עדי ברוק  

  ל"מנכ

  

  

  

  

  

  .29/05/2013 - ח"תאריך החתימה על הדו

  



 

  
  

  
  
  

  מ"מר תעשיות בע. ח
  

  2013, במרס 31דוחות כספיים ביניים מאוחדים ליום 
  
  

  בלתי מבוקרים
  
  
  
  

  תוכן העניינים
  
  

 עמוד 

  
    

 2סקירת דוחות כספיים ביניים מאוחדים
  
    

 3-4מאזנים מאוחדים 
  
    

 5רווח והפסד מאוחדים על דוחות 
  
    

  6  דוחות מאוחדים על הרווח הכולל
    
    

 7-9דוחות מאוחדים על השינויים בהון 
  
    

 10-11דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים 
  
    

 12-17באורים לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים
  
  
  

- -  -  - - -  -  - - - -  -  - - -  -   
  
  

 
 
  



 

 2

  קוסט פורר גבאי את קסירר
 , 3עמינדב ' רח
  6706703אביב -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 הכולל, הפסדת הדוחות התמציתיים המאוחדים על רווח ווא 2013במרס  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  40.36%-כוהכנסותיהן הכלולות באיחוד מהוות  2013במרס  31ליום לל הנכסים המאוחדים מכ 37.65%כ 

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

 131-כשל  לסך הסתכם ל"הנ החברות בהפסדי של הקבוצה חלקה ואשר ,2013במרס  31 ליום ח"ש אלפי 10,165
המידע הכספי התמציתי לתקופת הביניים של . תאריך באותו שהסתיימה חודשים לתקופה של שלושה ח"ש לפיא

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

ולים להיות בישראל ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניוודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכ
  .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 34 בהתאם 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

  
  
קוסט פורר גבאי את קסירראביב-תל
 רואי חשבון 2013,במאי29
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  מאזנים מאוחדים

  
  

 במרס31ליום  
  ליום

בדצמבר 31
2013 2012 2012 

 מבוקר בלתי מבוקר
 ח"אלפי ש

   
       נכסים שוטפים

      
  83,783  47,125  78,606  מזומנים ושווי מזומנים

  -  18,022  -  מזומנים משועבדים
  60  33  60  השקעות לזמן קצר

  222,336  242,719  236,439  לקוחות והכנסות לקבל 
  35,467  29,715  40,603 הכנסות לקבל מעבודת בחוזי הקמה

  36,820  28,670  35,657  חייבים ויתרות חובה
  90,539  123,372  82,354 מלאי

       
 473,719  489,656  469,005  

        נכסים לא שוטפים
       

  2,009  3,269  - לקוחות וחייבים לזמן ארוך
  29,491  28,128  31,005 השקעות בחברות מוחזקות

  58,173  67,922  61,198 נכסים פיננסיים זמינים למכירה
  1,261  1,282  1,254 הוצאות מראש בגין חכירה תפעולית

  39,158  40,340  38,544   נטו, רכוש קבוע
  1,348  1,348  1,348 מוניטין

  643  960  641 נטו, נכסים בלתי מוחשיים
  8,646  8,531  8,882 נכסים בגין הטבות לעובדים

  12,666  6,699  13,096  מסים נדחים
       
 155,968  158,479  153,395  
       
 629,687  648,135  622,400  

       
       
       
       
  
  

 
  

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

  
  

 במרס31ליום 
  ליום

בדצמבר 31
2013 2012 2012 

 מבוקר בלתי מבוקר
 ח"אלפי ש

   
       התחייבויות שוטפות

      
  163,635  198,125   172,811 אשראי מתאגידים בנקאיים ומנותני אשראי אחרים

  61,381  72,719   60,482 התחייבויות לספקים ולנותני שירותים
  79,554  57,974   85,918  זכאים ויתרות זכות

  18,929  19,791   14,694  הכנסות מראש
        
 333,905   348,609  323,499  
        

         התחייבויות לא שוטפות
        

  16,481  12,569   13,783 הלוואות מבנקים ואחרים
  -  651   - התחייבויות לא שוטפות אחרות

  5,397  4,667   6,203 התחייבויות בשל הטבות לעובדים
  19,016  18,475   19,870  מסים נדחים

        
 39,856   36,362  40,894  

        הון
        

  14,552  14,542   14,552  הון מניות
  51,859  51,693   51,859  פרמיה על מניות

  )23,395(  )21,894(   )23,395(  מניות אוצר
  201,007  197,302   193,164  יתרת רווח 

  )23,928(  )23,625(   )20,048( התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץ
  898  898   898 קרן בגין תשלום מבוסס מניות

  )743(  )743(   )743( קרן הון בגין עסקאות עם בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה
  27,335  35,575   29,994 קרן בגין נכסים פיננסיים זמינים למכירה

        
 246,281   253,748  247,585  
        

  10,422  9,416   9,645 זכויות שאינן מקנות שליטה
        

  258,007  263,164   255,926  סך הכל הון 
        
 629,687   648,135  622,400  
       
  
  

  .המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים םהבאורי
  
  

          2013, במאי  29
  שגב חוסטיק   עדי ברוק  חיים מר  תאריך אישור הדוחות הכספיים

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

  

  .1'ב2התאמה למפרע ראה באור   *)
  

  .המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים םהבאורי
  

 
 שהסתיימו  חודשים 3-ל

  סבמר 31 ביום

לשנה 
שהסתיימה 
  ביום

בדצמבר 31
2013 2012(* 2012(* 

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

    
  776,121  178,407   179,125  הכנסות ממכירות

  620,362  140,674   142,363  עלות המכירות 
        

  155,759  37,733   36,762  רווח גולמי
        

  12,727  3,436   3,704 נטו, הוצאות מחקר ופיתוח
  46,060  12,124   10,910  הוצאות מכירה ושיווק
  57,003  13,662   14,359  הוצאות הנהלה וכלליות

  )9,827(  )9,690(   155 נטו, אחרות )כנסותה(וצאותה
        

  49,796  18,201   7,634  רווח תפעולי
        

  4,842  2,279   300  מימוןהכנסות
  )13,773(  )2,133(   )2,942(  הוצאות מימון

  )5,870(  )1,079(   )2,152( נטו,חלק החברה בהפסדי חברות כלולות
        

  34,995  17,268   2,840 רווח לפני מסים על ההכנסה
  19,736  5,089   1,424  מסים על ההכנסה 

        
  15,259  12,179   1,416  רווח נקי

        
         :מיוחס ל

  13,357  11,103   2,193 בעלי המניות של החברה 
  1,902  1,076   )777( זכויות שאינן מקנות שליטה 
        
 1,416   12,179  15,259  

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

        
  2.00  1.44   0.16  רווח נקי בסיסי 

        
  1.99  1.43   0.16  רווח נקי מדולל
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  דוחות מאוחדים על הרווח הכולל

  
  
  

 
 שהסתיימו  חודשים 3-ל

  סבמר 31 ביום

לשנה 
שהסתיימה 
  ביום

בדצמבר 31
2013 2012(* 2012(* 

 מבוקר בלתי מבוקר
 ח"אלפי ש

    
  15,259  12,179  1,416   רווח נקי

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

        
        :סכומים שלא יסווגו מחדש לאחר מכן לרווח או הפסד

        
  )595(  )2,046(  )36(  תוכנית הטבה מוגדרת הפסד בגין

       
סכומים שיסווגו או המסווגים מחדש לרווח או הפסד בהתקיים 

ספציפיים:        תנאים
       

התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של פעילויות במטבע 
  4,691  4,961  3,448  חוץ

  120  )27(  432  כלולותכולל אחר של חברות)הפסד(חלק הקבוצה ברווח 
  )5,999(  2,241  2,659  בגין נכסים פיננסיים זמינים למכירה) הפסד(רווח

       
  )1,188(  7,175  6,539 כ הפסד"סה

       
  )1,783(  5,129  6,503  כולל אחר )הפסד(רווח כ"סה

        
  13,476  17,308  7,919   כ רווח כולל"סה

        
         :מיוחס ל

        
  11,379  16,217  8,696   בעלי מניות של החברה

  2,097  1,091  )777(  שאינן מקנות שליטהזכויות
        
  7,919  17,308  13,476  

     
     
  .1'ב2התאמה למפרע ראה באור   *)
  
  
  

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

  
  
 מיוחס לבעלי מניות החברה   

 
  הון 
מניות

פרמיה על 
מניות

  מניות 
 אוצר

  יתרת
רווח

התאמות 
הנובעות 

דוחותמתרגום 
כספיים  של 
פעילות חוץ

קרן בגין 
עסקאות עם 
בעלי זכויות 
שאינן מקנות
 שליטה

קרן בגין  
נכסים 

פיננסיים 
זמינים 
למכירה

קרן בגין 
תשלום 

מבוסס מניות

 

כ"סה

  זכויות 
שאינן מקנות
שליטה

  כ"סה
 הון  

בלתי מבוקר
ח"שאלפי

   
 247,58510,422258,007 27,335898 )743( )23,928(201,007 )23,395(14,55251,859 )מבוקר(2013, בינואר 1יתרה ליום 

              
  1,416 )777(  2,193  - - - - 2,193 - - -  רווח נקי 

                
  2,659 -  2,659  - 2,659 - - - - - - רווח בגין נכסים פיננסים זמינים למכירה

  3,448 -  3,448  - - - 3,448 - - - - התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של פעילות חוץ
  432 -  432  - - - 432 - - - - כולל אחר של חברות כלולות)הפסד(חלק הקבוצה ברווח 

 )36( - )36(  - - - -)36( - - - תוכנית הטבה מוגדרתהפסדים אקטוארי בגין
                

  6,503 -  6,503  - 2,659 - 3,880)36( - - - נטו ממס,כולל אחר) הפסד(רווח 
              

  7,919 )777(  8,696  - 2,659 - 3,880 2,157 - - - כולל) הפסד(כ רווח "סה
  )10,000( - )10,000(  - - - - )10,000( - - -  שהוכרזדיבידנד 

   
 246,2819,645255,926 29,994898 )743( )20,048(193,164 )23,395(14,55251,859 2013, מרסב 31יתרה ליום 

  
  

  .המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים םהבאורי
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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 עם 
בעלי זכויות 
שאינן מקנות
 שליטה

קרן בגין  
נכסים 

פיננסיים 
זמינים 
למכירה

קרן בגין 
תשלום 

מבוסס מניות

 

כ"סה

  זכויות 
שאינן מקנות
שליטה

  כ"סה
 הון  

בלתי מבוקר
ח"שאלפי

   
 239,6759,740249,415 33,334898 - )28,544(188,245 )20,493(14,54251,693 )מבוקר(2012, בינואר 1יתרה ליום 

              
  12,179 1,076 11,103  - - - - 11,103 - - -  רווח נקי 

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

  4,961 15  4,946  - - - 4,946 - - - - התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של פעילות חוץ
  )27( -  )27(  - - - )27( - - - - כולל אחר של חברות כלולות)הפסד(חלק הקבוצה ברווח 

 )2,046( -)2,046(  - - - -)      *)2,046( - - - תוכנית הטבה מוגדרתהפסדים אקטוארי בגין
                

  5,129 15  5,114  - 2,241 - 4,919)     2,046( - - - 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

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

   
 253,7489,416263,164 35,575898 )743( )23,625(197,302 )21,894(14,54251,693 2012, מרסב 31יתרה ליום 

  
  .1'ב2התאמה למפרע ראה באור   *)
  

  .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 
עם  עסקאות

בעלי זכויות 
שאינן מקנות
 שליטה

קרן בגין  
נכסים 

פיננסיים 
זמינים 
למכירה

קרן בגין 
תשלום 

מבוסס מניות

 

כ"סה

  זכויות 
שאינן מקנות
שליטה

  כ"סה
 הון  

מבוקר
ח"שאלפי

   
 239,6759,740249,415 33,334898 - )28,544(188,245 )20,493(14,54251,693 2012, בינואר 1יתרה ליום 

                
  15,259 1,902 13,357  - - - - 13,357 - - -  רווח נקי

                
  )5,999( - )5,999(  - )5,999( - - - - - - בגין נכסים פיננסיים זמינים למכירה) הפסד(רווח 

  4,691 195  4,496  - - - 4,496 - - - - התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של פעילות חוץ
 )595( -)     595(  - - - -)      *)595( - - - תוכנית הטבה מוגדרתהפסדים אקטוארי בגין

  120 -  120  - - - 120 - - - - כולל אחר של חברות כלולות)הפסד(חלק הקבוצה ברווח 
                

  )1,783( 195 )1,978(  - )5,999( - 4,616   )     595( - - - נטו ממס,כולל אחר) הפסד(רווח 
                
                
  13,476 2,097 11,379  - )5,999( - 4,616 12,762 - - - כולל) הפסד(כ רווח "סה

  )1,050( )1,050(  -  - - - - - - - - דיבידנד לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה
  )1,108( )365(  )743(  - - )743( - - - - - רכישת זכויות שאינן מקנות שליטה

  176 -  176  - - - - - - 166 10 מימוש כתבי אופציות למניות
  )2,902( - )2,902(  - - - - -  )2,902( - - רכישה עצמית של מניות החברה

    
 247,58510,422258,007 27,335898 )743( )23,928(201,007 )23,395(14,55251,859 2012,בדצמבר 31יתרה ליום 

  
  .1'ב2התאמה למפרע ראה באור   *)
  
  .באורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדיםה
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  דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים

  

  החודשים שהסתיימו 3-ל
 במרס 31ביום 

לשנה 
שהסתיימה 

  ביום 
בדצמבר 31

2013 2012 2012 
 מבוקר מבוקרבלתי

 ח"אלפי ש
      תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת

       
  15,259  12,179  1,416  רווח נקי

        
        :התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת

        
       :התאמות לסעיפי רווח והפסד

       
  8,284  1,738  2,245   נטו, הוצאות ריבית

  10,154  2,362  1,977 פחת
  28  7  7  הפחתה של הוצאות מראש בגין חכירה תפעולית

  423  174  2 נטו,הפחתה של נכסים בלתי מוחשיים
    60   )41(  103 נטו, רווח ממימוש רכוש קבוע

  6,132  1,079  2,152 נטו,חלק החברה בהפסדי חברות כלולות
  )9,809(  )9,653(  -   כלולהרווח ממכירת חברה 
  19,736  5,089  1,424  מסים על ההכנסה

  )146(   )3,204(  535 נטו,שינוי בהתחייבויות בשל הטבות לעובדים
  1,210  -  50 ירידת ערך נכסים פיננסיים זמינים למכירה שנזקפה לרווח או הפסד

  )498(  356  )412(  שערוך התחייבויות לתאגידים בנקאיים
  )30(  )3(  -  הפסדעליית ערך של ניירות ערך הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח או

       
 8,083  )2,096(  35,544  

       :שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות
       

   1,480  )11,939(  )18,023(  בלקוחות )עלייה(ירידה
  )4,541(  2,971  2,198 בחייבים ויתרות חובה לזמן קצר ולזמן ארוך )עלייה(ירידה

  37,840  4,579  8,770  ירידה במלאי
  )23,340(  )12,421(  )630( ירידה בהתחייבויות לספקים ולנותני שירותים

  16,209  )19,089(  )4,235(  בהכנסות מראש )ירידה(עלייה
  )37,267(  )10,974(  )4,977(  בזכאים ויתרות זכותירידה

       
 )16,897(  )46,873(  )9,619(  

       :עבורתקופהמזומנים ששולמו במשך ה
        

  593  593  -  דיבידנד שהתקבל
  )8,578(  )1,813(  )1,644(  ריבית ששולמה
  )9,904(  )3,890(  )1,558(  מסים ששולמו

        
  )3,202(  )5,110(  )17,889(  
        

  23,295  )41,900(  )10,600( שוטפת)ששימשו לפעילות(מזומנים נטו שנבעו מפעילות
       
  
  
  
  

  .המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים םהבאורי



  מ"מר תעשיות בע. ח

 11

  דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים

  

 החודשים שהסתיימו 3-ל
 במרס 31ביום 

לשנה 
שהסתיימה 

  ביום 
בדצמבר 31

2013 2012 2012 
 מבוקר בלתי מבוקר

 ח"אלפי ש
     

       תזרימי מזומנים מפעילות השקעה
      

  )10,386(  )2,567(  )2,066(  רכישת נכסים קבועים
  1,083  126  572 תמורה ממימוש נכסים קבועים

  )5,713(  )2,601(  - חברות כלולותוהשקעות בתורכיש
  11,919  11,719  -  תמורה ממימוש השקעה בחברות כלולות
  )441(  )441(  -  תמורה נוספת לרכישת חברה מאוחדת
  )2,834(  )377(  -  רכישת נכסים פיננסיים זמינים למכירה

  -  -  416  נכסים פיננסיים זמינים למכירהתמורה בגין 
  18,165  -  -  נטו,מזומנים משועבדים

  )1,797(  -  )3,352( מתן הלוואות ואשראי אחר לזמן ארוך
  -  942  - מחברה כלולההלוואות ואשראי אחר לזמן ארוךגביית

       
  9,996  6,801  )4,430( השקעה)ששימשו לפעילות(שנבעו מפעילותמזומנים נטו 

       
       תזרימי מזומנים מפעילות מימון

       
  176  -  -  אופציה למניות מימוש כתב

  )1,050(  )1,050(  -  דיבידנד ששולם לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה
  )2,902(  )1,401(  -  רכישת מניות החברה על ידי החברה

י חברה "רכישת מניות מבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה ע
  )1,108(  )359(  -   מאוחדת

  1,309  -  1,778  קבלת מענקים מהמדען הראשי
  21,216  170  460 קבלת הלוואות והתחייבויות אחרות לזמן ארוך
  )18,103(  )3,751(  )4,428( פרעון הלוואות והתחייבויות אחרות לזמן ארוך

  )17,980(  19,713  10,943 נטו,אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים ומנותני אשראי אחרים
       

  )18,442(  13,322  8,753 מימון)ששימשו לפעילות(מפעילותמזומנים נטו שנבעו 
       

  985  953  1,101 הפרשי תרגום בגין יתרות של פעילויות במטבע חוץ
       

  15,834  )20,824(  )5,177( במזומנים ושווי מזומנים) ירידה(עלייה
       

  67,949  67,949  83,783 תקופהיתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת ה
       

  83,783  47,125  78,606 תקופהיתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף ה
        

        פעולות מהותיות שלא במזומן
        

  -  742  161  השקעה בחברה מאוחדת כנגד זכאים
        

  -  -  10,000                מול זכאיםהכרזה על חלוקת דיבידנד במהלך התקופה
  

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

ולתקופה של שלושה חודשים  2013, 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  2012, 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  .א

  
הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים ערוכים בהתאם לכללים חשבונאיים מקובלים לעריכת 

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

  .1970-ל"התש, )תקופתיים ומידיים
  
עיקרי המדיניות החשבונאית ושיטות החישוב אשר יושמו בעריכת הדוחות הכספיים ביניים   .ב

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

  
1.  19 IAS )עובדהטבות  – )המתוקן 

  
, בינואר 1- ש ליישמו החל משנדר) מתוקן( IAS 19את  IASB-פרסם ה 2011בחודש יוני 

  :עיקרי התיקונים שנכללו בתקן והינם רלוונטיים לחברה הם. 2013
  

  רווחים והפסדים אקטואריים יוכרו במסגרת רווח כולל אחר עם היווצרותם ולא
 .ייזקפו לרווח או הפסד

 על שיעור היוון שמשמש  וכנית תוכר ברווח או הפסד בהתבססתשואת נכסי הת
 .יות בשל הטבות לעובדיםלמדידת ההתחייבו

  האבחנה בין הטבות עובד לזמן קצר לבין הטבות עובד לטווח ארוך תתבסס על
 .מועד הסילוק הצפוי ולא על המועד שבו קמה זכאות העובד להטבות

  
החברה שינתה את המדיניות החשבונאית שלה ויישמה  2013, בינואר 1- החל מ

  .למפרע המתוקן IAS 19לראשונה את 
  

 IAS 19מהיישום לראשונה של  כתוצאה החשבונאית במדיניות השינוי השפעתלהלן 
  :החברה של המתוקן על הדוחות הכספיים
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  )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  
  

 הרווח הכוללעל רווח או הפסד ובדוחות על  ותבדוח
  

  
 כפי שדווח
   בעבר

 19השפעת 
IAS המתוקן  

כמוצג בדוחות
 אלוכספיים 

  ח"אלפי ש  
  31חודשים שהסתיימו ביום  3-ל

          2012,במרס
           

  140,674   )1,358(   142,032  עלות המכירות
  3,436   )31(   3,467  מחקר ופיתוחהוצאות

  13,662   )334(   13,996  לליותוכהוצאות הנהלה
  12,124   )323(   12,447  הוצאות מכירה ושיווק

  12,179   2,046   10,133  רווח נקי
מדידה מחדש בגין תוכניות להטבה 

  )2,046(   )2,046(   -  נטו,מוגדרת
  17,308   -   17,308  כ רווח כולל"סה

  1.44   0.26   1.18  )ח"בש(למניהבסיסירווח נקי
  1.43   0.25   1.18  )ח"בש(רווח נקי מדולל למניה

           
  

, בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 
2012          

           
  620,362   )395(   620,757  עלות המכירות

  12,727   )9(   12,736  מחקר ופיתוחהוצאות
  57,003   )97(   57,100  לליותוכהוצאות הנהלה

  46,060   )94(   46,154  הוצאות מכירה ושיווק
  15,259   595   14,664  רווח נקי
מחדש בגין תוכניות להטבה  מדידה

  )595(   )595(   -  נטו,מוגדרת
  13,476   -   13,476  כ רווח כולל"סה

  2.00   0.08   1.92  )ח"בש(למניהבסיסירווח נקי
  1.99   0.08   1.91  )ח"בש(רווח נקי מדולל למניה

           
  

  
2.   10 IFRS ,11 IFRS ,R27 IAS ,R28 IAS – הסדרים משותפים, דוחות כספיים מאוחדים ,

 השקעות בחברות כלולות ובעסקאות משותפות
  

10IFRS  - מאוחדים כספיים דוחות  
  

IFRS 10 ) להלן - IFRS 10 (27את  חליףמ IAS  בדבר הטיפול החשבונאי בדוחות כספיים
) structured entities( מובנותאת הטיפול החשבונאי באיחוד ישויות  כוללוכן , מאוחדים

  .איחוד ישויות למטרות מיוחדות - SIC 12-שטופלו בעבר ב
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  )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  

IAS 27R  - נפרדים כספיים דוחות  
  

IAS 27R ) להלן- IAS 27R (את  מחליףIAS 27 ומטפל רק בדוחות כספיים נפרדים .
  .IAS 27Rההנחיות הקיימות לגבי דוחות כספיים נפרדים נותרו ללא שינוי במסגרת 

  
 הדוחות על מהותית השפעה הייתה לאIAS 27R  -ו IFRS 10לראשונה של  ליישום

  .החברה של הכספיים
  

IFRS 11 - משותפים הסדרים  
  

IFRS 11 ) להלן- IFRS 11 (את  מחליףIAS 31 בזכויות החשבונאי הטיפול בדבר 
בדבר פרשנות לטיפול החשבונאי בהשקעות לא  SIC 13 ואת משותפות בעסקאות

  . על ידי ישויות בשליטה משותפת ותכספי
  

IAS 28R  - עסקאות משותפותבו השקעות בחברות כלולות  
  

IAS 28R ) להלן- IAS 28R (את  מחליףIAS 28 .בו לעומת השינויים העיקריים הנכללים 
IAS 28 בעסקאות בהשקעות המאזני השווי שיטת לפי החשבונאי לטיפול מתייחסים 

וזאת רק בגין החלק  IFRS 5קובע גם כי יש ליישם את הוראות  IAS 28R .משותפות
גם אם יתרת ההשקעה ממשיכה להיות מטופלת לפי שיטת , שמסווג כמיועד למימוש

  . השווי המאזני
  

לא הייתה השפעה מהותית על הדוחות IAS 28R  -ו IFRS 11ליישום לראשונה של 
  .הכספיים של החברה

 
3.  13 IFRS - מדידת שווי הוגן 

  
13 IFRS ככל שמדידה זו נדרשת בהתאם , קובע הנחיות באשר לאופן מדידת שווי הוגן

או , מגדיר שווי הוגן כמחיר שהיה מתקבל במכירת נכס IFRS 13. לתקינה הבינלאומית
בין משתתפי שוק במועד ) ORDERLY(בעסקה רגילה , העברת התחייבותמשולם ב
שווי הוגן משקף את היכולת של משתתף שוק להפיק הטבות כלכליות . המדידה

 IFRS 13, בנוסף. בנכס) HIGHEST AND BEST USE(באמצעות השימוש המיטבי 
עליהן ) MARKET PARTICIPANTS(מפרט את המאפיינים של משתתפים בשוק 

חלות מכאן ולהבא החל מיום  IFRS 13הוראות . התבססו ההנחות בחישוב השווי ההוגן
  . ולא חלות על מספרי ההשוואה 2013, בינואר 1
  

לא הייתה השפעה מהותית על הדוחות הכספיים של  IFRS 13ליישום לראשונה של 
  .החברה

  
ותית מהשווי שהוצג פיננסים אינו שונה מה תהשווי ההוגן של נכסים והתחייבויו
  .בדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים
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  מגזרי פעילות  -: 3באור 
  

  כללי
  

 .של חטיבותיה השונות םשינתה החברה את המבנה התפעולי והדיווחי 2013בינואר  1החל מיום 
אשר , אחת לחטיבה אוחדו פס רחבת תקשורת וחטיבת הטלקום חטיבת כאמור השינוי במסגרת

 בתחום הקבוצה פעילות את שתרכז חדשה חטיבה הוקמה ,כמו כן. פעילות אחד כפופה למנהל
לשם השוואתיות הותאמו מספרי . שונה לחטיבת בטחון מערכות חטיבת של ושמה הקלינטק

  .השוואה בביאור המגזרים למפרע
  

  :חטיבות עיקריות חברות המאוחדות שלה פועלות בשלושהחברה וה
  
  חטיבת טלקום  .א
  

מבנים לציוד תקשורת , מגדלי תקשורתשל הקמה ו ייצור ,בתכנוןחטיבה זו עוסקת בעיקר   
אספקת , קישורן למתגים והתקנת מתגים, סיסבהתקנת אנטנות ותחנות ב, ובינוי אתרים
ספקי שירותי תקשורת וספקי , בכבלים האחזקה ומוצרים לחברות הטלוויזי, שירותי התקנה

  אינטרנט
  
  קלינטקחטיבת   .ב
  

 עם בקשר הקבוצה פעילות את מרכזת 2013 בינואר 1יום ב הוקמה אשר ,הקלינטק חטיבת  
 תמתחדשו אנרגיות בתחום ותפעול הקמה ,הנדסה שירותי ,הסולארי בתחום ושירותים יזמות
  .במים וטיפול

  
  בטחוןחטיבת   .ג
  

בתחומי אבטחה וביטחון וכוללת בתוכה  TURN KEYמבצעת פרוייקטי  הבטחוןחטיבת   
מערכות קשר ניידות ומשווקת מייצרת , מפתחתכמו כן חטיבה זו . מחלקות פיתוח וייצור

  .ומערכות כריות וניתוח מידע מערכות שליטה ובקרה בתחום הביטחון, ונייחות
  

  .ילחברה פעילויות שלא עונות להגדרות מגזר ומוצגות באחרים בדיווח המגזר, כמו כן  
  

ההנהלה עוקבת אחרי תוצאות הפעילות של היחידות העסקיות שלה בנפרד לצורכי קביעת   
ביצועי המגזרים מוערכים בהתבסס על , 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

  .עסקאות אלו מבוטלות בדוחות המאוחדים
  

התאמותאחרים קלינטק בטחוןטלקום
 סך הכל
מאוחד

 בלתי מבוקר
 ח"אלפי ש

לתקופה של שלושה חודשים
 31שהסתיימה ביום 

    2013,במרס
      

 179,125 -  43 98,87062,33717,875הכנסות מחיצוניים
 - )7,257(  778 -6,251228מגזריות-הכנסות בין

      
 179,125 )7,257( 821 105,12162,56517,875סך הכל הכנסות

     
 7,634 - )1,732( 2,050)1,576(8,892תוצאות המגזר

     
, מימון) הוצאות(נסות הכ

 )2,642(  )186( )473()127()1,856(  נטו
חלק הקבוצה בהפסדי 

 )2,152(    חברות כלולות
      

 2,840   רווח לפני מסים על ההכנסה
  

התאמותאחרים קלינטק בטחוןטלקום
 סך הכל
מאוחד

 בלתי מבוקר
 ח"אלפי ש

לתקופה של שלושה חודשים
 31שהסתיימה ביום 

    2012,במרס
      

 178,407 - 253 116,20261,504448הכנסות מחיצוניים
 - )6,151(  3,742 -2,4036מגזריות-הכנסות בין

      
 178,407 )6,151( 3,995 118,60561,510448סך הכל הכנסות

     
 18,201 - 1,152 )960(14,6883,321תוצאות המגזר

     
, מימון) הוצאות(נסות הכ

 146 - 125 )280()480(781  נטו
חלק הקבוצה בהפסדי 

 )1,079(    חברות כלולות
      

 17,268   רווח לפני מסים על ההכנסה
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  )המשך( מידע בדבר מגזרים עסקיים  -: 3באור 
  

התאמות אחריםקלינטק בטחוןטלקום 
 סך הכל
 מאוחד

מבוקר
 ח"אלפי ש

 31לשנה שהסתיימה ביום 
   2012,בדצמבר

     
 776,121 - 237 492,230275,3898,265הכנסות מחיצוניים

 - )33,650( 11,956 -14,5107,183מגזריות-הכנסות בין
     

 776,121 )33,650( 11,719 507,224282,5728,265סך הכל הכנסות
    

 49,796 - 4,621 )2,233(40,8896,519תוצאות המגזר
    

, מימון) הוצאות(הכנסות 
 )8,931(  682 )844()2,234()6,585(  נטו

חלק הקבוצה בהפסדי 
 )5,870(   חברות כלולות

     
 34,995  רווח לפני מסים על ההכנסה

  
  

  צירוף דוחות של חברה כלולה  -: 4באור 
  

ארצות  אלפי דולר 2,600סך מצטבר של  ,בעיקר על ידי הלוואות, השקיעה החברה 2010-2011בשנים 
והלוואות , המירה החברה הלוואות, במסגרת סיבוב השקעה 2012בחודש מאי . הברית באופלון

 31ליום . ב"אלף דולר ארה 500והשקיעה עוד כ , ב להון"מליון דולר ארה 2.6 המירות בסך של כ
  . מהון המניות של אופלון 26.0%החברה מחזיקה במישרין ובעקיפין  2012, בדצמבר

  
 0.46%ו  1.3%, 1.3%ר הדירקטוריון ודירקטור בחברה מחזיקים "סגן יו, ר הדירקטוריון"יו, כמו כן

  .מהממניות חברת אופלון בהתא
  

באמצעות חומרים ) חיידקים ופטריות(אופלון מפתחת שיטה חדשה למניעת התפתחות מיקרובים 
, אריזות למשקאות קלים: היישומים הראשונים אשר נמצאים בפיתוח. ידידותיים לאדם ולסביבה

צנתר לדרכי השתן וחומרים קוסמטיים חדשים לטיפול בנגעי , מיכלים המטהרים מים, אריזות לחלב
  .עור

  
ההשקעה . צורפו לדוחות הכספיים של החברה 2013, מרסב 31הדוחות הכספיים של אופלון ליום 

  .שקל לדולר 3.648תורגמה לפי שער של 
  
  

  מהותיים בתקופת הדוחאירועים   -: 5באור 
  

 .הלבעלי המניות בחבר ח"ש מליון 10החברה הכריזה על תשלום דיבידנד בסך  2013במרס  21 ביום
  .2013 ,באפריל 17למניה חולק ביום  ח"ש 1.37הדיבידנד בסך 

  
 -  -  -  -  -  -  -  - -  -  -  -  -  -  -  -  - -  -  
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        לתקנות ניירות ער�לתקנות ניירות ער�לתקנות ניירות ער�לתקנות ניירות ער�' ' ' ' דדדד38383838דוח מיוחד לסקירת המידע הכספי הביניי הנפרד לפי תקנה דוח מיוחד לסקירת המידע הכספי הביניי הנפרד לפי תקנה דוח מיוחד לסקירת המידע הכספי הביניי הנפרד לפי תקנה דוח מיוחד לסקירת המידע הכספי הביניי הנפרד לפי תקנה 
))))        1970197019701970� � � � לללל""""התשהתשהתשהתש, , , , ))))דוחות תקופתיי ומיידיידוחות תקופתיי ומיידיידוחות תקופתיי ומיידיידוחות תקופתיי ומיידיי

  
  

        מבואמבואמבואמבוא
  

 , )דוחות תקופתיי ומיידיי(לתקנות ניירות ער� ' ד38המובא לפי תקנה הנפרד סקרנו את המידע הכספי הביניי
ולתקופה של שלושה חודשי  2013במרס  31ליו , )החברה � להל& (מ "מר תעשיות בע. של ח 1970�ל"התש

. המידע הכספי הביניי הנפרד הינו באחריות הדירקטוריו& וההנהלה של החברה. שהסתיימה באותו תארי�
  .בהתבסס על סקירתנו זויא להביע מסקנה על המידע הכספי הביניי הנפרד לתקופת ביניי אחריותנו ה

  
  

המידע הכספי הביניי הנפרד מתו� הדוחות הכספיי של חברות מוחזקות אשר הנכסי בניכוי את  סקרנולא 
חלקה של ואשר  2013במרס  31ח ליו "אלפי ש 110,299�כנטו הסתכמו לס� של , ההתחייבויות המיוחסי לה&

לושה חודשי שהסתיימה באותו ח לתקופה של ש"אלפי ש 7,805�כהסתכ לס� של  ל"החברה ברווחי הבנות הנ
, הדוחות הכספיי של אות& חברות נסקרו על ידי רואי חשבו& אחרי שדוחותיה הומצאו לנו ומסקנתנו. תארי�

  .סת על דוחות הסקירה של רואי חשבו& האחריככל שהיא מתייחסת לדוחות הכספיי  בגי& אות& חברות מבוס

  
  

        היק* הסקירההיק* הסקירההיק* הסקירההיק* הסקירה
  

סקירה של מידע כספי לתקופות " �של לשכת רואי חשבו& בישראל  1ערכנו את סקירתנו בהתא לתק& סקירה 
מורכבת סקירה של מידע כספי לתקופות ביניי ". ביניי הנערכת על ידי רואה החשבו& המבקר של הישות

ומיישו נוהלי סקירה אנליטיי , ע אנשי האחראי לענייני הכספיי והחשבונאייבעיקר , מבירורי
סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתא לתקני ביקורת מקובלי . ואחרי

היות בישראל ולפיכ� אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחו& שניוודע לכל הענייני המשמעותיי שהיו יכולי ל
  .אי& אנו מחווי חוות דעת של ביקורת, בהתא לכ�. מזוהי בביקורת

  
  

        מסקנהמסקנהמסקנהמסקנה
  

לא בא לתשומת ליבנו דבר הגור לנו לסבור , בהתבסס על סקירתנו ועל דוחות הסקירה של רואי חשבו& אחרי
לתקנות ' ד38בהתא להוראות תקנה , מכל הבחינות המהותיות, ל אינו ערו�"שהמידע הכספי הביניי הנפרד הנ

  .1970�ל"התש, )דוחות תקופתיי ומיידיי(ניירות ער� 
  
  
  
  

 קוסט פורר גבאי את קסירר  ,אביב�תל
 רואי חשבו&  2013,  מאיב 29 
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        המאוחדיהמאוחדיהמאוחדיהמאוחדיביניי ביניי ביניי ביניי     הדוחות הכספייהדוחות הכספייהדוחות הכספייהדוחות הכספיי    נתוני כספיי ומידע כספי מתו�נתוני כספיי ומידע כספי מתו�נתוני כספיי ומידע כספי מתו�נתוני כספיי ומידע כספי מתו�

        
   לחברהלחברהלחברהלחברההמיוחסי המיוחסי המיוחסי המיוחסי

  
  
  

מתו� הדוחות הכספיי המאוחדי של הקבוצה ליו  לחברההמיוחסי להל& נתוני כספיי ומידע כספי נפרד 
 'ג9לתקנה המוצגי בהתא , )דוחות מאוחדי � להל&(המפורסמי במסגרת הדוחות התקופתיי  2013, סבמר 31

  .1970�ל"התש ,)דוחות תקופתיי ומיידיי(לתקנות ניירות ער� 
  

  .לדוחות המאוחדי 2עיקרי המדיניות החשבונאית שיושמה לצור� הצגת נתוני כספיי אלה פורטו בבאור 
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    במרס 31ליו
   ליו

 בדצמבר 31
  2013  2012  2012 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 ח"אלפי ש  

       נכסי שוטפי
       

 476  1,292  152   מזומני ושווי מזומני
 44,658  33,310  49,843  חייבי ויתרות חובה

       
 45,134  34,602  49,995   נכסי שוטפי להכ� ס
        

       נכסי לא שוטפי
       

 6,658  6,053  6,658  למכירה נכסי פיננסי זמיני
 36,431  34,887  36,354   הלוואות לחברות מוחזקות

נטו לרבות , נכסי בניכוי התחייבויות המיוחסי לחברות מוחזקות
 212,509  213,575  182,606   מוניטי&

 2,586  2,123  3,084  נטו, רכוש קבוע
 1,395  945  1,709  מסי נדחי

        
 259,579  257,583  230,411   נכסי לא שוטפי ס� הכל

        
   280,406  292,185  304,713 
       

       התחייבויות שוטפות
       

 277  1,790  3,294  אשראי מתאגידי בנקאיי ואחרי
 738  546  1,710  התחייבויות לספקי ולנותני שירותי

 52,568  33,023  25,506  זכאי ויתרות זכות
       

 53,583  35,359  30,510  התחייבויות שוטפות ס� הכל
       

       התחייבויות לא שוטפות
       

 752  673  664  מאחריהלוואות 
 2,793  2,405  2,951  התחייבויות בשל הטבות לעובדי

          
 3,545   3,078   3,615   ס� הכל התחייבויות לא שוטפות

          
         הו& המיוחס לבעלי מניות החברה

         
 14,552   14,542   14,552  הו& מניות 

 51,859   51,693   51,859  פרמיה על מניות
 )23,395(   )21,894(   )23,395(  מניות אוצר

  )743(   )743(   )743(   קר& הו& בגי& עסקאות ע בעלי זכויות שאינ& מקנות שליטה
 898   898   898   מעסקאות תשלו מבוסס מניותקר& 

 )23,928(   )23,625(   )20,048(   קר& הו& מהפרשי תרגו
 201,007   197,302   193,164  יתרת רווח
 27,335   35,575   29,994  בגי& נכסי פיננסיי זמיני למכירהקרנות הו& 

         
 247,585   253,748   246,281  הו&  להכ� ס
         
  280,406   292,185   304,713 
         

  .המידע הנוס* המצור* מהווה חלק בלתי נפרד מהנתוני הכספיי ומהמידע הכספי הנפרד
  

               2013, איבמ 29

  חיי מר    תארי� אישור הדוחות הכספיי
  ר הדירקטוריו&"יו

  מריא& כה&  
  ל"מנכ

  שגב חוסטיק  
  כספי ל"סמנכ
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  החודשי שהסתיימו 3�ל

  במרס 31ביו

לשנה  
שהסתיימה 

  ביו
 בדצמבר 31

  2013  2012(*  2012(* 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 ח"אלפי ש  
       

 13,234  3,995  1,081  הכנסות ממכירות
 7,473  656  2,546  הוצאות הנהלה וכלליות

 56  �  �  אחרות הוצאות
       

 5,705  3,339  )1,465(  תפעולי )הפסד( רווח
       

 894  32  167  הכנסות מימו&
 746  598  230  הוצאות מימו&

 9,002  9,070  3,407   נטו, )לרבות ירידת ער� מוניטי&(רווח מחברות מוחזקות 
       

 14,855  11,843  1,879  לפני מסי על ההכנסהרווח 
 1,498  740  )314(  מיסי )הכנסות(הוצאות 

       
 13,357  11,103  2,193  המיוחס לחברהרווח נקי 

       
       
       
       
         
         
  .2התאמה למפרע ראה באור   *)
  

  .בלתי נפרד מהנתוני הכספיי ומהמידע הכספי הנפרדהמידע הנוס* המצור* מהווה חלק 
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  החודשי שהסתיימו 3�ל

  במרס 31ביו

לשנה  
שהסתיימה 

  ביו
 בדצמבר 31

  2013  2012(*  2012(* 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 ח"אלפי ש  
       

 13,357  11,103  2,193  המיוחס לחברה  רווח נקי
       

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

           :הפסד וארווח אחר מכ& לסכומי שלא יסווגו מחדש ל
           
  

 )595(  )2,046(  )36(  מוגדרתבגי& תכנית הטבה אקטוארי הפסד 
            
  )595(    )2,046(     )36(     כ הפסד"סה
            

 בהתקיי הפסד או לרווח מחדשאו המסווגי  שיסווגו סכומי
            :ספציפיי תנאי

            
 )5,999(  2,241  2,659   בגי& נכסי פיננסיי זמיני למכירה) הפסד(רווח 

  120   )27(   432    כולל אחר של חברות כלולות) הפסד( חלק הקבוצה ברווח
  4,496  4,946  3,448  התאמות הנובעות מתרגו דוחות כספיי

      
  )1,383(   7,160   6,539   )הפסד( רווחכ "סה
           

 )1,978(  5,114  6,503   חברהכולל אחר המיוחס ל) הפסד(ס� הכל רווח 
       

 11,379  16,217  8,696   חברהכולל המיוחס ל ס� הכל רווח

         
         
  .2התאמה למפרע ראה באור   *)
  
  

  .המידע הנוס* המצור* מהווה חלק בלתי נפרד מהנתוני הכספיי ומהמידע הכספי הנפרד
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  החודשי שהסתיימו 3�ל

  במרס 31ביו

לשנה  
שהסתיימה 

  ביו
 בדצמבר 31

  2013  2012  2012 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 ח"אלפי ש  

       תזרימי מזומני מפעילות שוטפת של החברה
       

 13,357  11,103  2,193  המיוחס לחברה רווח נקי
       

התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומני מפעילות שוטפת של 
       :החברה

       
       :התאמות לסעיפי רווח והפסד של החברה

       
 )475(  300  77    שערו� חובות לזמ& ארו�

 664  155    179   פחת והפחתות
 133  30  63  נטו, הוצאות מימו&

בנקאיי והתחייבויות אחרות לזמ&  שערו� התחייבויות לתאגידי
 44   9  9   ארו�
 56  �  �   ממימוש רכוש קבוע הפסד

 )9,002(  )9,070(  )3,407(   רווח בגי& חברות מוחזקות
 1,498  740  314  מסי על ההכנסה

 226  57  122  נטו, שינוי בהתחייבויות בשל הטבות לעובדי
       
  )2,643(  )7,779(  )6,856( 

       :של החברהשינויי בסעיפי נכסי והתחייבויות 
       

 )12,725(  )1,231(  )5,499(  עלייה בחייבי ויתרות חובה
 )5(  )197(  972  בהתחייבויות לספקי ולנותני שירותי )ירידה( עלייה
   17,274   )1,398(  2,442  בזכאי ויתרות זכות) ירידה(עלייה 

       
  )2,085(  )2,826(  4,544 
       

       :בחברה עבור תקופהמזומני ששולמו והתקבלו במהל� ה
       

 )84(  )19(  )32(  ריבית ששולמה
 4,300  4,300  �  דיבידנד שהתקבל

       
   )32(  4,281  4,216 
        

שוטפת של  )ששימשו לפעילות( מזומני נטו שנבעו מפעילות
 15,261  4,779  )2,567(  החברה

         
 

  .המידע הנוס* המצור* מהווה חלק בלתי נפרד מהנתוני הכספיי ומהמידע הכספי הנפרד
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  החודשי שהסתיימו 3�ל

  במרס 31ביו

לשנה  
שהסתיימה 

  ביו
 בדצמבר 31

  2013  2012  2012 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 ח"אלפי ש  

        מפעילות השקעה של החברהתזרימי מזומני
       

  75   �   �   תמורה ממכירת רכוש קבוע
 )1,449(  )346(  )677(  רכישת רכוש קבוע

 )7,322(  )2,601(  �   מת& הלוואות לחברות מוחזקותהשקעה ו
 )2,192(  )377(  �   רכישת ניירות ער� זמיני למכירה

 �  941  �  הלוואות ואשראי אחר לזמ& ארו� החזר
       

 )10,888(  )2,383(  )677(  השקעה של החברה ששימשו לפעילותמזומני נטו 
        

       תזרימי מזומני מפעילות מימו& של החברה
       

 176  �  �  מימוש אופציות
 )2,902(  )1,401(  �  רכישת מניות החברה על ידי החברה
 135  102  �  לזמ& ארו� קבלת הלוואות והתחייבויות אחרות

  �  �  )71(   פרעו& הלוואות והתחייבויות אחרות לזמ& ארו�
 )1,801(  )300(  2,991  נטו, אשראי לזמ& קצר מתאגידי בנקאיי ואחרי

       
 )4,392(  )1,599(  2,920  מימו& של החברה )ששימשו לפעילות(שנבעו מפעילות מזומני נטו 

       
 )19(  797  )324(  במזומני ושווי מזומני ) ירידה(עלייה 

       
 495  495  476  תקופהיתרת מזומני ושווי מזומני לתחילת ה

       
 476  1,292  152  תקופהיתרת מזומני ושווי מזומני לסו* ה

         
  
       

 
  

  
 

  החברהפעילויות מהותיות שלא במזומ& של   )א(
      

 
  

  �   �  10,000  דיבידנד לשל

 9,643   7,765  �  המרת הלוואות להו& מחברה כלולה 

 �   �  40,000  ז ע חברות מוחזקות"חו הקטנתשהתקבל כנגד דיבידנד  

         
            
  

  .המידע הנוס* המצור* מהווה חלק בלתי נפרד מהנתוני הכספיי ומהמידע הכספי הנפרד
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  כללי  �: 1באור 
  

לתקנות ניירות ער� ' ד38מידע כספי נפרד זה ערו� במתכונת מתומצתת בהתא להוראות תקנה 
)יש לעיי& במידע כספי נפרד זה בהקשר למידע הכספי על . 1970�ל"התש, )דוחות תקופתיי ומיידי

 ולשנה שהסתיימה באותו תארי� ולבאורי אשר  2012, בדצמבר 31הדוחות הכספיי השנתיי ליו
  .אליה נלוו
  

  
  החשבונאית המדיניות עיקרי  .2
  

המדיניות החשבונאית שיושמה בעריכת מידע כספי נפרד זה עקבית לזו שיושמה בעריכת המידע   
   .למעט האמור להל&, 2012, בדצמבר 31הכספי הנפרד ליו

  

1. 19 IAS )&עובדהטבות  – )המתוק 
  

, בינואר 1�שנדרש ליישמו החל מ) מתוק&( IAS 19את  IASB�פרס ה 2011בחודש יוני 
2013 .  :עיקרי התיקוני שנכללו בתק& והינ רלוונטיי לחברה ה

רווחי והפסדי אקטואריי יוכרו במסגרת רווח כולל אחר ע היווצרות ולא  •
 .ייזקפו לרווח או הפסד

תשואת נכסי התוכנית תוכר ברווח או הפסד בהתבסס על שיעור היוו& שמשמש  •
 .דידת ההתחייבויות בשל הטבות לעובדילמ

האבחנה בי& הטבות עובד לזמ& קצר לבי& הטבות עובד לטווח ארו� תתבסס על  •
 .מועד הסילוק הצפוי ולא על המועד שבו קמה זכאות העובד להטבות

  
החברה שינתה את המדיניות החשבונאית שלה ויישמה לראשונה  2013, בינואר 1�החל מ

  .פרעהמתוק& למ IAS 19את 
  

 IAS 19מהיישו לראשונה של  כתוצאה החשבונאית במדיניות השינוי השפעתלהל& 
  :החברה של המתוק& על הדוחות הכספיי

 
  

 הרווח הכוללעל רווח או הפסד ובדוחות על  ותבדוח
  

    
  כפי שדווח

    בעבר
 19השפעת 

IAS &המתוק    
כמוצג בדוחות 
  כספיי אלו

  ח"אלפי ש    
  31חודשי שהסתיימו ביו  3�ל

               2012, במרס
              

  656    50    606    לליותוכהוצאות הנהלה 

לרבות ירידת (רווח מחברות מוחזקות 
  9,070    2,096    6,974    )ער� מוניטי&

  11,103    2,046    9,057    רווח נקי 

מדידה מחדש בגי& תוכניות להטבה 
  )2,046(    )2,046(    �    נטו, מוגדרת

  16,217    �    16,217    כ רווח כולל "סה
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  )המש�( עיקרי המדיניות החשבונאית  �: 2באור 
  
  

 , בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביו
2012               

              
  7,473    )169(    7,642    הוצאות הנהלה וכלליות

לרבות ירידת (רווח מחברות מוחזקות 
  9,002    426    8,576    )ער� מוניטי&

  13,357    595    12,762    רווח נקי 

מדידה מחדש בגי& תוכניות להטבה 
  )595(    )595(    �    נטו, מוגדרת

  11,379    �    11,379    כ רווח כולל "סה

              
  

  
2.   10 IFRS ,11 IFRS ,R27 IAS ,R28 IAS – , הסדרי משותפי, דוחות כספיי מאוחדי

 השקעות בחברות כלולות ובעסקאות משותפות
  

10IFRS  � דוחות   מאוחדי כספיי
  

IFRS 10 ) &להל� IFRS 10 (27את  חלי*מ IAS  בדבר הטיפול החשבונאי בדוחות כספיי
) structured entities( מובנותאת הטיפול החשבונאי באיחוד ישויות  כוללוכ& , מאוחדי

  .איחוד ישויות למטרות מיוחדות � SIC 12�שטופלו בעבר ב
  

 של הכספיי הדוחות על מהותית השפעה הייתה לא IFRS 10לראשונה של  ליישו
  .החברה

  
IFRS 11 �   משותפי הסדרי

  
IFRS 11 ) &להל� IFRS 11 (*את  מחליIAS 31 בזכויות החשבונאי הטיפול בדבר 

   משותפות בעסקאות
IAS 28R  � עסקאות משותפותבו השקעות בחברות כלולות  

  
IAS 28R ) &להל � IAS 28R (*את  מחליIAS 28 .בו לעומת  השינויי העיקריי הנכללי

IAS 28  בעסקאות בהשקעות המאזני השווי שיטת לפי החשבונאי לטיפול מתייחסי
וזאת רק בגי& החלק  IFRS 5קובע ג כי יש לייש את הוראות  IAS 28R .משותפות

ג א יתרת ההשקעה ממשיכה להיות מטופלת לפי שיטת , שמסווג כמיועד למימוש
  . השווי המאזני

  
לא הייתה השפעה מהותית על הדוחות IAS 28R  �ו IFRS 11ליישו לראשונה של 

  .הכספיי של החברה
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  )המש�( עיקרי המדיניות החשבונאית  �: 2באור 

 

3.  13 IFRS � &מדידת שווי הוג 
  
13 IFRS &קובע הנחיות באשר לאופ& מדידת שווי הוג , ככל שמדידה זו נדרשת בהתא

או , מגדיר שווי הוג& כמחיר שהיה מתקבל במכירת נכס IFRS 13. לתקינה הבינלאומית
. בי& משתתפי שוק במועד המדידה) orderly(בעסקה רגילה , משול בהעברת התחייבות

משק* את היכולת של משתת* שוק להפיק הטבות כלכליות באמצעות  שווי הוג&
מפרט את המאפייני של  IFRS 13, בנוס*. בנכס) highest and best use(השימוש המיטבי 
. עליה& התבססו ההנחות בחישוב השווי ההוג&) market participants(משתתפי בשוק 

ולא חלות על מספרי  2013, בינואר 1חלות מכא& ולהבא החל מיו  IFRS 13הוראות 
  . ההשוואה

  
לא הייתה השפעה מהותית על הדוחות הכספיי של  IFRS 13ליישו לראשונה של 

  .החברה
  

פיננסי אינו שונה מהותית מהשווי שהוצג  תהשווי ההוג& של נכסי והתחייבויו
  .בדוחות הכספיי השנתיי המאוחדי

  
  

  מהותיי בתקופת הדוחאירועי   �: 3ר באו
  

  .הבחבר המניות לבעלי ח"ש מליו& 10 בס� דיבידנד תשלו על הכריזה החברה 2013 במרס 21 ביו

  .2013 ,באפריל 17 ביו חולק ,למניה ח"ש 1.37 בס� הדיבידנד
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Auditors' review report to the shareholders of C. Mer Industries Ltd. 
 
Introduction 
 
We have reviewed the accompanying financial information of OPLON B.V. and its subsidiaries which 
comprises the condensed consolidated balance sheet as of March 31, 2013, and the related condensed 
consolidated statements of comprehensive income, changes in equity and cash flows for the period of three 
months then ended. The Company's board of directors and management are responsible for the preparation 
and presentation of interim financial information for this period in accordance with IAS 34, "Interim 
Financial Reporting". Our responsibility is to express a conclusion on this interim financial information 
based on our review. 
 
Scope of the review 
 
We conducted our review in accordance with Review Standard 1 of the Institute of Certified Public 
Accountants in Israel, "Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of 
the Entity." A review of interim financial information consists of making inquiries, primarily of persons 
responsible for financial and accounting matters, and applying analytical and other review procedures. A 
review is substantially less in scope than an audit conducted in accordance with generally accepted auditing 
standards in Israel and consequently does not enable us to obtain assurance that we would become aware of 
all significant matters that might be identified in an audit. Accordingly, we do not express an audit opinion. 
 
 
Conclusion  
Based on our review, nothing has come to our attention that causes us to believe that the accompanying 
interim financial information is not prepared, in all material respects, in accordance with IAS 34. 
 
 
Without qualifying our above opinion, we draw attention to Note 1b to the financial statements. The 
Company incurred losses totaling 692 thousand during the three month ended March 31, 2013 and, as of that 
date, the Company's accumulated deficit was 22,515 thousand. These factors, among other factors set forth in 
said Note, raise significant doubts about the Company's ability to continue as a going concern.  
 
 
 

Tel-Aviv, Israel KOST FORER GABBAY & KASIERER 

May 14, 2013 A Member of Ernst & Young Global 
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BALANCE SHEETS 

U.S. dollars in thousands 
 
 

 March 31,  December 31,
 2013 2012 2012 
 Unaudited Audited 

    
CURRENT ASSETS:  

Cash and cash equivalents 347 147 653
Restricted cash short-term 100 - 100
Financial derivatives 23 27 18
Other accounts receivable and prepaid expenses 66 78 83

  
 436 252 854
NON-CURRENT ASSETS:  

Lease deposits 14 20 23
Restricted cash long-term 85 82 83
Property, plant and equipment , net 549 540 559

  
 748 642 665
  
 1,184 894 1,519

LIABILITIES AND STOCKHOLDERS' DEFICIENCY  
CURRENT LIABILITIES:  

Trade payables 103 139 192
Other accounts payable 413 302 402
Short-term loans from shareholders - 22 -
Short-term convertible loans from shareholders 1,193 288 916

  
 1,709 751 1,510
NON-CURRENT LIABILITIES:  

  
Employee benefit assets and liabilities, net 13 6 12
Other liabilities 96 - 26

  
 109 6 38
  
  

 
SHAREHOLDERS' EQUITY (DEFICIENCY)  

Stock capital  169 139 169
Capital reserve from share-based payment transactions 3,070 2,328 2,997
Capital reserve for employee benefits  (24) (17) (21)
Additional paid-in capital 18,666 16,020 18,649
Accumulated deficit (22,515) (18,350) (21,823)

  
 (634) 137 (29)
  
 1,184 894 1,519
 
 
The accompanying notes are an integral part of the interim financial statements. 
 

May 14, 2013     
Date of approval of the  Henk van Wijlen   

financial statements  Managing director  Director 
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STATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOME 
U.S. dollars in thousands 
 
 

 
Three months ended 

March 31, 
 Year ended 

December 31,
 2013 2012 2012
 Unaudited Audited

  
Revenues from sales 420 - 420
  
Operating expenses:  
  
Cost of sales 387 486 1,817
  
Research and development expenses  466 602 2,269
  
General and administrative expenses 244 344 1,252
  
Operating loss (677) (1,432) (4,918)
  
  
  
Financial expenses 15 161 165
  
Net loss (692) (1,593) (5,083)
  
Other comprehensive income(loss):  
  
Actual profit (loss) in respect of employee benefits (3) 16 12
  
Total comprehensive loss (695) (1,577) (5,071)
 
 
 
 
 
 
The accompanying notes are an integral part of the interim financial statements. 
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5 

STATEMENTS OF CHANGES IN SHAREHOLDERS' EQUITY 

U.S. dollars in thousands 
 
 
 

 
Stock 
capital  

Additional 
paid-in 
capital

Advance 
payment on 

share

Capital 
reserve from 
share-base 
payment 

transactions

 

Accumulated 
deficit  

Total 
deficiency

 U.S. dollars in thousands
   
Balance as of January 1, 2012 139 8,966 - 1,958 (16,773) (5,710)
   
Net loss - - - - (5,083) (5,083)
Other comprehensive income - - - - 12 12
   
Total comprehensive loss - - - - (5,071) (5,071)
  -  
Issuance of shares 30 9,583 - -  - 9,613
Conversion related to 

convertible loan - 100 - - - 100
Share based compensation for 

employees - - - 1,039 - 1,039
   
Balance as of December 31, 

2012 169  18,649 - 2,997 (21,844) (29)

 
 
 

Stock 
capital  

Additional 
paid-in 
capital 

Advance 
payment on 

share 

Capital 
reserve from 
share-base 
payment 

transactions  
Accumulated 

deficit  
Total 

deficiency
 U.S. dollars in thousands
   
Balance as of January 1, 2012 139 8,966 - 1,958 (16,773) (5,710)
   
Net loss - - - - (1,593) (1,593)
Other comprehensive income - - - - 16 16
   
Total comprehensive loss - - - - (1,577) (1,577)
   
Advance payment on share - - 7,017 -  - 7,017
Share based compensation for 

employees - - - 407  - 407
Expiration of options for 

employees - 37 - (37)   -
    
Balance as of March 31, 

2012(unaudited) 139 9,003 7,017 2,328  (18,350) 137

 
 
The accompanying notes are an integral part of the interim financial statements. 
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6 

STATEMENTS OF CHANGES IN SHAREHOLDERS' EQUITY 

U.S. dollars in thousands 
 
 
 

Stock 
capital 

Additional 
paid-in 
capital 

Advance 
payment on 

share 

Capital 
reserve from 
share-base 
payment 

transactions 
Accumulated 

deficit 
Total 

deficiency
 U.S. dollars in thousands
   
Balance as of January 1, 2013 169  18,649 - 2,997 (21,844) (29)
   
Net loss - - - - (692) (692)
Other comprehensive income - - - - (3) (3)
   
Total comprehensive loss - - - - (695) (695)
   
Conversion related to 

convertible loan - 17 - - - 17
Share based compensation for 

employees - - - 73 - 73
   
Balance as of March 31, 2013 

(unaudited) 169 18,666 - 3,070 (22,539) (637)

 
 
 
 
The accompanying notes are an integral part of the interim financial statements. 
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STATEMENTS OF CASH FLOWS 
U.S. dollars in thousands 
 

 
Three months ended 

March 31, 
 Year ended 

December 31, 
 2013 2012 2012
 Unaudited

Cash flows from operating activities: 
Loss (692) (1,593) (5,083)
Adjustments to reconcile loss to net cash used in operating 

activities:   
  
Changes in profit and loss items:  
Amortization from conversion related to convertible loans from 
shareholders - - 115
Stock based compensation to employees  73 423 1,039
Depreciation of property, plant and equipment 30 25 103
Accrued interest 45 (148) 40
Valuation gain governments grants (33) - (13)

 115 300 1,284
Changes in asset and liability items:  

Decrease (Increase) in other accounts receivable and prepaid 
expenses 17 5 (18)

Increase (Decrease) in trade payables (89) (1) 52
Increase in short term investments (5)  -
Increase in other accounts payable 11 53 154
Decrease in employee benefit assets and liabilities, net 3 (17) 1

 
 (63) 40 189

 
Net cash used in operating activities (640) (1,253) (3,610)
  
Cash flows from investing activities:  

Lease deposits, net 9 (1) (4)
Restricted cash, net (2) (3) (77)
Purchase of property, plant and equipment  (20) (58) (156)

  
Net cash used in investing activities (13) (62) (237)
  
Cash flows from financing activities:  

Issuance of  shares - - 3,065
Receipt of convertible loan from shareholders 249 - 1,000
  
Payment for Advances re future shares - 1,065 -
Government grants 103 - 39

  
Net cash provided by financing activities 352 1,065 4,104
  
Increase (Decrease) in cash and cash equivalents (306) (250) 257
Cash and cash equivalents at the beginning of the period 653 396 396
  
Cash and cash equivalents at the end of the period 347 145 653
   
Supplemental disclosure of non- cash activity:   
Conversion of shareholders loans 17 - 100

   
Issuance of shares  - - 6,548

 
 
 
The accompanying notes are an integral part of the interim consolidated financial statements.  
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NOTES TO INTERIM FINANCIAL STATEMENTS 

U.S. dollars in thousands  

8 

 
 

NOTE 1:- GENERAL 
 

a. These financial statements have been prepared in a condensed format as of March 31, 
2013 and for the three months then ended ("interim consolidated financial statements"). 
These financial statements should be read in conjunction with the Company's annual 
financial statements as of December 31, 2012 and for the year then ended and the 
accompanying notes ("annual consolidated financial statements"). 

 
b.  As of March 31, 2013, the Company's loss is $ 692, the accumulated deficit is $ 22,515 

and the cash used in operating activities during the three months period ended March 31, 
2013 amounts to $ 640. These conditions raise substantial doubts about the Company's 
ability to continue as a going concern. The financial statements do not include any 
adjustments to reflect the possible future effects on the recoverability and classification of 
assets or the amounts and classification of liabilities that may result from the outcome of 
this uncertainty. The Company's ability to continue to operate is dependent upon 
additional financial support of its stockholders until profitability is achieved. 

 
 
NOTE 2:- SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES 
 

a. Basis of preparation of the interim consolidated financial statements: 
 

The interim consolidated financial statements have been prepared in accordance with 
generally accepted accounting principles for the preparation of financial statements for 
interim periods, as prescribed in IAS 34, "Interim Financial Reporting", and in 
accordance with the disclosure requirements of Chapter D of the Securities Regulations 
(Periodic and Immediate Reports), 1970. 

 
b.   The significant accounting policies and methods of computation adopted in the 

preparation of the interim consolidated financial statements are consistent with those 
followed in the preparation of the annual consolidated financial statements, except as 
noted below: 
 
1. There were some amendments in the following standards: 

 
- IAS 1 - Presentation of Financial Statement. 
 
- IAS 19 (Revised) - Employee Benefits 
 
 
The Amendments mentioned above have no significant influence on the financial 
statements. 
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NOTES TO INTERIM FINANCIAL STATEMENTS 

U.S. dollars in thousands  

9 

 
 
NOTE 2:- SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Cont.) 

 
2. IFRS 10, IFRS 11, IFRS 12, IFRS 13 - Consolidated Financial Statements, Joint 

Arrangements, Disclosure of Interests in Other Entities, Fair Value Measurement: 
 

The IASB issued four new Standards: IFRS 10, "Consolidated Financial 
Statements", IFRS 11, "Joint Arrangements", IFRS 12, "Disclosure of Interests in 
Other Entities" ("the new Standards") and IFRS 13, "Fair Value Measurement", 
and amended two existing Standards, IAS 27R (Revised 2011), "Separate Financial  
 
Statements", and IAS 28R (Revised 2011), "Investments in Associates and Joint 
Ventures". 
 
The new standards mentioned above have no significant influence on the financial 
statements. 

 
- - - - - - - - - - - 
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 �1 )א(ג38 תקנה � הפנימית הבקרה אפקטיביות בדבר רבעוני דוח

 

  

  
  
  

הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל  אפקטיביותבדבר  רבעונידוח 
  )א(ג38הגילוי לפי תקנה 
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  )א(ג38תקנה  לפי הגילוי ועל הכספי הדיווח על הפנימית הבקרה אפקטיביות בדבר רבעוני דוח
  2013במר�  31 ליו�

  
 

 אחראית לקביעתה ,)התאגיד �להל�(מ "בע תעשיותמר .חשל  הדירקטוריו� בפיקוח, ההנהלה

 .בתאגיד הגילוי ועל הכספי הדיווח על נאותה פנימית בקרה של והתקיימותה

  

�  :ה# ההנהלה חברי ,זה לעניי
  

 ל"מנכ, ברוק עדי .1

 כספי#ל "סמנכ, חוסטיק שגב .2

 

 אשר תוכננו ,בתאגיד הקיימי# ונהלי# בקרות כוללת הגילוי ועל הכספי הדיווח על פנימית בקרה

 מי או בידי, פיקוח# תחת או הכספי# בתחו# ביותר הבכיר המשרה ונושא הכללי המנהל בידי

 נועדו לספק בטחו� התאגיד ואשר דירקטוריו� בפיקוח, האמורי# התפקידי# את בפועל שמבצע

 כי ולהבטיח , הדי� בהתא# להוראות הדוחות ולהכנת הכספי הדיווח למהימנות בהתייחס  סביר

 מסוכ#, מעובד, נאס% הדי� פי הוראות על מפרס# שהוא בדוחות לגלות נדרש שהתאגיד מידע

  .בדי� הקבועי# ובמתכונת במועד ומדווח
  

 שהתאגיד נדרש מידע כי להבטיח שתוכננו ונהלי# בקרות, השאר  בי�, כוללת הפנימית הבקרה

 ביותר המשרה הבכיר ולנושא הכללי למנהל לרבות, התאגיד להנהלת ומועבר נצבר, כאמור לגלותו

 החלטות קבלת לאפשר כדי וזאת ,האמורי# התפקידי# את בפועל שמבצע למי או הכספי# בתחו#

  .הגילוי תולדריש בהתייחס, המתאי# במועד
  

 מיועדת לספק אינה הגילוי ועל הכספי הדיווח על פנימית בקרה, שלה המבניות המגבלות בשל

�  .תתגלה או תימנע בדוחות מידע השמטת או מוטעית שהצגה מוחלט ביטחו

  
 לדוח צור% אשר הגילוי ועל הכספי הדיווח על הפנימית הבקרה אפקטיביות בדבר השנתי בדוח

  הפנימית הבקרה בדבר השנתי הדוח – להל�( 2012בדצמבר  31 ביו# שנסתיימה לתקופה התקופתי
� הערכה על בהתבסס. בתאגיד הפנימית הבקרה את וההנהלה הדירקטוריו� העריכו, )האחרו

בדצמבר  31 ליו#, כאמור הפנימית הבקרה כי למסקנה הגיעו התאגיד והנהלת הדירקטוריו�, זו
  . אפקטיבית היא 2012

  
 לשנות כדי בה# שיש עניי� או אירוע כל וההנהלה הדירקטוריו� לידיעת הובא לא, הדוח למועד עד

 הבקרה בדבר השנתי הדוח במסגרת שהובאה כפי, הפנימית הבקרה של האפקטיביות הערכת את

  . האחרו� הפנימית
  

 הבקרה בדבר השנתי בדוח הפנימית הבקרה של האפקטיביות הערכת על בהתבסס, הדוח למועד

 הבקרה, לעיל כאמור והדירקטוריו� ההנהלה לידיעת שהובא מידע על ובהתבסס, האחרו� הפנימית

  . אפקטיבית היא הפנימית
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  )1)(ד(ג38 תקנה לפי כללי מנהל הצהרת  )א(
  

  מנהלי� הצהרת

  כללי מנהל הצהרת

  :מצהיר כי  ברוק עדי, אני

 

הראשו� של שנת  לרבעו�) התאגיד �להל� (מ "בע תעשיותמר .חשל  רבעוניה הדוח את בחנתי .1
2013 ) � ). הדוחות –להל

 של בה# מצג חסר ולא מהותית עובדה של נכו� לא מצג כל כוללי# אינ# הדוחות ,ידיעתי לפי .2

, אות# מצגי# נכללו בה�ש הנסיבות לאור, בה# שנכללו שהמצגי# כדי הנחו) מהותית עובדה
 . הדוחות לתקופת בהתייחס מטעי# יהיו לא

מכל , נאות באופ� משקפי# בדוחות הכלול אחר כספי ומידע הכספיי# הדוחות ,לפי ידיעתי .3
התאגיד  של המזומני# ותזרימי הפעולות תוצאות, הכספי המצב את, המהותיות הבחינות

 . הדוחות מתייחסי# שאליה# ולתקופות לתאריכי#

והדוחות  תהביקור תוולוועד לדירקטוריו� ,התאגיד של המבקר החשבו� גיליתי לרואה .4
� הבקרה לגבי ביותר העדכנית הערכתי על בהתבסס, התאגיד הכספיי# של דירקטוריו

 : הגילוי ועל הדיווח הכספי על הפנימית

של  בהפעלתה או בקביעתה המהותיות והחולשות המשמעותיי# הליקויי# כל את  .א
על  לרעה להשפיע סביר באופ� העלולי# הגילוי ועל הכספי הדיווח על הפנימית הבקרה
להטיל  בו שיש באופ� כספי מידע על לדווח או לסכ#, לעבד ,לאסו% התאגיד של יכולתו
  –וכ�  ; הדי� להוראות בהתא# הכספיי# הדוחות והכנת הכספי הדיווח במהימנות ספק

 לו מי שכפו% או הכללי המנהל מעורב בהש ,מהותית שאינה ובי� מהותית בי�, כל תרמית  .ב

� על בבקרה הפנימית משמעותי תפקיד לה# שיש אחרי# עובדי# מעורבי# או במישרי

 .  הגילוי ועל הכספי הדיווח

 : בתאגיד אחרי# ע# יחד לבד או , אני .5

, ונהלי# בקרות תחת פיקוחי של וקיומ# קביעת# וידאתי או, ונהלי# בקרות קבעתי  .א
חברות מאוחדות שלו  לרבות ,לתאגיד המתייחס מהותי שמידע להבטיח המיועדי#

מובא לידיעתי על , �2010ע"התש, )דוחות כספיי# שנתיי#(כהגדרת� בתקנות ניירות ער, 
  �וכ� ; הדוחות של תקופת ההכנה במהל, בפרט ,ידי אחרי# בתאגיד ובחברות המאוחדות

 ,ונהלי# בקרות תחת פיקוחי של וקיומ# קביעת# וידאתי או ,ונהלי# קרותב קבעתי  .ב
 הדוחות הכספיי# והכנת הכספי הדיווח מהימנות את סביר באופ� להבטיח המיועדי#

 . מקובלי# חשבונאות לכללי בהתא# לרבות, הדי� להוראות בהתא#

 התקופתי הדוח מועד שבי� התקופה במהל, שחל עניי� או אירוע כל לידיעתי הובא לא  .ג
� וההנהלה הדירקטוריו� מסקנת את לשנות כדי בו יש אשר, זה דוח מועד לבי� האחרו

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

  
  

�   .די� כל פי על, אחר אד# כל מאחריות או מאחריותי לגרוע כדי לעיל באמור אי
  
  
  ברוק עדי                 0132 במאי 29          

  ל"מנכ                   תארי,
   



� 4 –  

 

 )2)(ד(ג38 תקנה נושא המשרה הבכיר ביותר בתחו� הכספי� לפי הצהרת  )ב(
  

  מנהלי� הצהרת

  הכספי� בתחו� ביותר הבכיר המשרה נושא הצהרת

  :חוסטיק  מצהיר כי שגב, אני
  

אחר הכלול בדוחות לתקופת הביניי# הכספי המידע ה אתאת הדוחות הכספיי# ביניי# ו בחנתי .1
 או" הדוחות" –להל� ( 2013שנת לרבעו� הראשו� של ) התאגיד �להל� (מ "בע תעשיותמר .חשל 
 "). הביניי# לתקופתהדוחות "

 בדוחות לתקופת הביניי# הכלול האחר הכספי הכספיי# ביניי# והמידע הדוחות , לפי ידיעתי .2

 מהותית עובדה של מצג בה# חסר ולא מהותית עובדה של נכו� מצג לא כל כוללי# אינ#

 יהיו לא , מצגי# אות# נכללו בה�ש הנסיבות לאור , שנכללו בה# שהמצגי# כדי הנחו)

 . הדוחות  לתקופת בהתייחס מטעי#

בדוחות לתקופת הביניי#  הכלול אחרה כספיה מידעההכספיי# ביניי# ו הדוחות, לפי ידיעתי .3
 הפעולות תוצאות ,הכספי המצב את ,המהותיות הבחינות מכל, נאות באופ� משקפי#

 .הדוחות מתייחסי# שאליה# ולתקופות התאגיד לתאריכי# של המזומני# ותזרימי

 והדוחות הביקורת תוולוועד לדירקטוריו� ,התאגיד גיליתי לרואה החשבו� המבקר של .4
� הבקרה לגבי ביותר העדכנית הערכתי על בהתבסס, התאגיד הכספיי# של דירקטוריו

 : הגילוי ועל הדיווח הכספי על הפנימית

של  בהפעלתה או בקביעתה המהותיות והחולשות המשמעותיי# הליקויי# כל את  .א
הכספיי#  לדוחות מתייחסת שהיא ככל הגילוי ועל הכספי הדיווח הבקרה הפנימית על

 סביר באופ� העלולי# ,בדוחות לתקופת הביניי# הכלול האחר הכספי ביניי# ולמידע

 כספי מידע על לדווח או לסכ# ,לעבד, לאסו% התאגיד יכולתו של על לרעה להשפיע

� בהתא# הכספיי# הדוחות והכנת הכספי הדיווח ספק במהימנות להטיל בו שיש באופ

  �וכ� ; הדי� להוראות

 מי שכפו% או הכללי המנהל מעורב בהש ,מהותית שאינה ובי� בי� מהותית, כל תרמית  .ב

 בבקרה הפנימית  משמעותי תפקיד לה# שיש אחרי# עובדי# מעורבי# או במישרי� לו

 .הגילוי ועל הכספי הדיווח על

 : בתאגיד אחרי# ע# לבד או יחד, אני .5

 ,ונהלי# בקרות של נותחת פיקוח וקיומ# קביעת# וידאתי או ,ונהלי# קבעתי בקרות  .א
חברות מאוחדות שלו  לרבות ,לתאגיד המתייחס מהותי שמידע להבטיח המיועדי#

מובא לידיעתי על , �2010ע"התש, )דוחות כספיי# שנתיי#(כהגדרת� בתקנות ניירות ער, 
 ; הדוחות של תקופת ההכנה במהל, בפרט ,ידי אחרי# בתאגיד ובחברות המאוחדות

 �  �וכ

, ונהלי# בקרות של יתחת פיקוח וקיומ# קביעת# וידאתי או ,ונהלי# קבעתי בקרות  .ב
 הדוחות הכספיי# והכנת הכספי הדיווח מהימנות את סביר באופ� בטיחלה המיועדי#

 . מקובלי# חשבונאות לכללי בהתא# לרבות, הדי� להוראות בהתא#

 התקופתי הדוח מועד שבי� התקופה במהל, שחל עניי� או אירוע כל לידיעתי הובא לא  .ג
� אחר כספי מידע ולכל ביניי# הכספיי# לדוחות המתייחס, זה דוח מועד לבי� האחרו
 מסקנת את להערכתי, לשנות כדי בו יש אשר, הביניי# לתקופת בדוחות הכלול

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

�  .די� כל פי על, אחר אד# כל מאחריות או מאחריותי לגרוע כדי לעיל באמור אי
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