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 מ"מר תעשיות בע. ח

 4132 במרץ 13 -שהסתיימה ב לתקופהדוח דירקטוריון 

 (בשקלים מדווחים -הנתונים הכספיים ) 

 

 

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

מידע זה הינו מידע בלתי וודאי "( חוק ניירות ערך)" 8691-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 , ההתפתחויות בפועל. ה או עתידה לפעול וכוונותיה בהתבסס על ההערכות האמורותהחבר

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 

והוא מבוסס רק על הערכתה  הסובייקטיבית של , 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. ונכונותו לא נבחנה על ידי הנהלת החברה באופן עצמאי, ו שלמותו של המידע הכלול בהםא

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

רה ציון העובדות והנתונים העיקריים ששימשו בסיס למידע וכן הגורמים העיקריים שלהערכת החב

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

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

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

 .אי התממשותו כאמור

 

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) 4132 במרץ 13החודשים שהסתיימו ביום  לשלושתואת התוצאות הכספיות של הקבוצה 

 "(.הדוח

הדוח . סוקר את השינויים העיקריים בפעילות הקבוצה בתקופת הדוח 4132 במרץ 13דוח הדירקטוריון ליום 

 1"(הדוח התקופתי" :להלן) 4131נערך מתוך הנחה שבפני המעיין מצוי גם הדוח התקופתי המלא של שנת 

אשר כל אחת מהן מדווחת כמגזר , (ביטחון וקלינטק ,טלקום)חטיבות עסקיות  1באמצעות , קבוצת מר

מגוון רחב של יכולות הכוללות בין  המשלביםעוסקת בפרויקטים ובתשתיות  ,בדוחותיה הכספיים של החברה

מובילה באספקת הקבוצה . תמיכה ותחזוקה, ייצור, פיתוח, התקנה, הקמה, אינטגרציה, תכנון, היתר

, כז ודרום אמריקהמר, ב"ארה, בישראל ועיקר פעילותה כוללים בתחומי התקשורת והביטחון פתרונות

 .אפריקה ואירופה

, טכנאים, מערכות, הנדסה, עובדים הכוללים אנשי תוכנה 3,311 -כ כיום מועסקים, ל"בארץ ובחו, בקבוצה

 . עובדי ייצור ומתקינים
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התפתחויות  לפרטים אודות. לדוח התקופתי' ות ראו פרק אחטיבאחת מההפעילויות בכל פרטים אודות ל

 .להלן 5ראו סעיף  בתקופת הדוח ולאחר תאריך המאזן בפעילות החטיבות

 .דוח התקופתי של החברהב' ראה פרק אלפרטים , רה השקעות שאינן עונות להגדרת מגזלקבוצ

 

 הסברי הדירקטוריון על פעילות החברה והחברות המוחזקות שלה .3

 -בהשוואה ל₪ אלפי  92,128 -הסתכמו בכ מחיצוניים הדוחהכנסות החטיבה בתקופת  -הטלקוםחטיבת 

 מקיטון בהכנסות תחוםברובו  נבעבהכנסות החטיבה  הקיטון. בתקופה המקבילה אשתקד ₪אלפי  89,921

רי תחילת עבודה בפרויקטים בהם ועיכוב בקבלת היתרים ואיש בשלו וובפר בישראלתקשורת אלחוטית 

של  במהלך הרבעון השני צפויהתחילת העבודות על פרויקטים , להערכת הנהלת החברה. זכתה החטיבה

הודיע לקוח עיקרי של החברה על החלטתו להקטין את היקף , במהלך הרבעון הראשון. 4132שנת 

צפויות לקטון רה מלקוח זה הכנסות החב, כתוצאה מכך. בהקמת אתרים חדשים 4132לשנת ההשקעות 

 . 4131בהשוואה לשנת ( ₪מיליון  32-כ) מיליון דולר 2-בסך של כ 4132בשנת 

 . ₪מיליון  251-291-יסתכמו בכ 4132שנת הכנסות חטיבה זו ב, להערכת הנהלת החברה

 

 -בהשוואה ל₪ אלפי  56,639-הכנסות החטיבה בתקופת הדוח מחיצוניים הסתכמו ל -טחוןיהבחטיבת 

 -כתפעולי של  הפסדבתקופת הדוח רשמה החטיבה . בתקופה המקבילה אשתקד₪ אלפי  64,112

 ברובו ההפסד התפעולי נובע. בתקופה המקבילה אשתקד ₪אלפי  3,526-לבהשוואה ₪  אלפי4,892

ברבעון השלישי של שנת  IBMבהתאם להסכם שנחתם עם )פיתוח מערכות המודיעין פ בגין "מעלויות מו

 (.שליטה ובקרה)ב "ומערכת השו( 4131

-4132לביצוע בשנים  מיליון דולר 35-כ חוזים בהיקף מצטבר של מספרבחטיבה בתקופת הדוח נחתמו 

4135. 

הליך של צמצום החלה החטיבה בת, לאור ההפסד התפעולי של החטיבה ברבעון הראשון של השנה

 4132תהליך זה יסתיים ברבעון השני של  .4132א של החטיבה להיקף המכירות הצפוי במהלך "והתאמת כ

 .ה של השנהיקבל ביטוי במחצית השנייועיקרו 

 4131הכנסות החטיבה בשנת דומות ליהיו  4132מכירות החטיבה בשנת , להערכת הנהלת החברה

  .תפעולי באיזון 4132והחטיבה תסיים את שנת 

 

  -הקלינטק חטיבת

בתקופה המקבילה ₪ אלפי  32,925-בהשוואה ל, ₪אלפי  552-הסתכמו הכנסות החטיבה ב, בתקופת הדוח

של תפעולי בסך  לרווחבהשוואה ₪ אלפי  922התפעולי של החטיבה הסתכם לסך של  ההפסד. אשתקד

בפעילות החטיבה בתחום תשתיות מקיטון ההפסד נובע  .המקבילה אשתקדבתקופה ₪ אלפי  4,151

ח האדם המינימלי בחטיבה לביצוע פרויקטים חדשים ותוך שמירת הידע וכ, (PV)למערכות לייצור חשמל 

פעילות זו )בהם זכתה חברה בת בחטיבה ומהמשך השקעה בהוצאות שיווק ומכירה בתחום הטיפול במים 

 (.מ"מים בע מרימון פיתרונות( 51%מחוזקת )מבוצעת באמצעות חברת הבת 
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המבוסס על הערכות פנימיות של , כהגדרתו בחוק ניירות ערך, ההערכות לעיל הינן מידע צופה פני עתיד

על חוזים עליהם , על תחזיות ביצוע והתקדמות בפרויקטים אותם מבצעות החטיבות בקבוצה, החברה

על , תתף בהםחתמו החברות הבנות ועל תוצאות מכרזים אשר הקבוצה משתתפת או מתעתדת להש

יכולות הלקוחות הפוטנציאלים לקבל מימון לביצוע הפרויקטים ועל יכולת החברה לבטח את סיכוני 

, נכון למועד פרסום דוח זה אין כל ודאות בהתממשותן באופן מלא או חלקי. האשראי הרלוונטיים

ינם תלויים עיכובים שא, המשבר הכלכלילבשוזאת בין היתר , ככל שתתמשכנה, ובמועדי התממשותן

 .בחברה וגורמים אחרים שאינם בשליטת הקבוצה

 

 לקוחות הקבוצה ואפיונם .4

 .הקבוצה פועלת בשוק התקשורת ובשוק הביטחון, כאמור

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

 .גדולים אחרים

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

 (: ח"ש

 כ"סה   

 13.34.31 13.11.32 ל"בחו בארץ חטיבה

 386,595 321,341 342,126 25,228 טלקום

 95,262 31,334 46,112 52,329 בטחון

 5,212 4,143 - 4,549 קלינטק

 421 424 - 424 אחר

 499,456 412,312 311,111 311,212 סך הכול

 

 תלות בלקוחות וספקים .1

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

 (.בתקופה המקבילה אשתקד 1.8%) 2.8%עמדו על 

 

 התפלגות ההכנסות על פי תחומי פעילות .2

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ולאחר תאריך המאזן אירועים עיקריים בתקופת הדוח .1

 המוצרים לצד הכולל שלה החדש המוצרים סל של השיווק במאמצי ממשיכה החטיבה – הטלקום חטיבת .3

 ושירותים מוצרים, פס רחבת ותקשורת אלחוטית תקשורת תשתיות בתחום המסורתיים והשירותים

 מרץ-ינואר חטיבה

4132 

 דצמבר-ינואר

4131 

 באחוזים 

 62.2 61.2 טלקום

 49.1 18.4 ביטחון

 2.1 1.2  קלינטק

 311 311 כ"סה
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 MFS (Mobile Financial Services), O/BSS (Operation/Business Serviceמערכת: חדשים

System), MVNE (Mobile Virtual Network Equipment )תחבורה בתחום ותללקוח נוספים ומוצרים 

 (.ועוד קו-רב כדוגמת תשלום כרטיסי של וניהול קריאה מערכות) ציבורית

 המוצרים סל מתוך מוצרים למכירת מהותיים לא בהיקפים הסכמים מספר נחתמו, הדוח למועד נכון

 דולר מיליוני בעשרות המוערכות להזמנות ביחס ומתן משא של שונים בשלבים נמצאת החטיבה. החדש

 אלו מגעים יהפכו ומתי האם להעריך החברה הנהלת ביכולת אין אולם החדשים הפעילות בתחומי

 כך לצורך והקימה וסלווין אופטיווי החברות פעילות את החברה רכשה הרביעי ברבעון .מחייבות להזמנות

 "(.סלו-מר: "להלן) מ"בע אלחוטיים פתרונות סלו-מר את

 ברבעון כבר סופק אלו מהזמנות חלק. חדשים מלקוחות ראשונות הזמנות סלו-מר קיבלה הראשון ברבעון

ר לרווח תפעולי ברבעון ומר סלו תעב, להערכת הנהלת החברה .במהלך השנה תסופק ויתרתם הראשון

 .השני של השנה

 

 אזורים במספר התמקדו אשר השיווק במאמצי החטיבה המשיכה הדוח בתקופת – הביטחון חטיבת .4

 מאמצים. אמריקה ומרכז לשעבר המועצות ברית מדינות/אירופה מזרח ,אסיה מזרח דרום: םגיאוגרפיי

 לביצוע דולרים מיליוני 6-כ של בהיקף ראשונים חוזים ונחתמו, הדוח בתקופת פרי לשאת החלו אלו

. השני הרבעון במהלך יחתמו נוספים חוזים, החברה הנהלת להערכת. החתימה ממועד שנה של בתקופה

 הנהלת אך פוטנציאליים לקוחות עם מתקדם מ"מו בתהליך נמצאים אלו שיווק ממאמצי חלק, בנוסף

 . מחייבות הזמנות או חוזים לכדי והבשלתם מ"המו התקדמות קצב את לאמוד יכולה לא החברה

ל "והמשאים ומתנים שמנהלת החטיבה עם לקוחות פוטנציאליים בחובמידה , להערכת הנהלת החברה

 .4132תעבור החטיבה לרווח תפעולי כבר בשנת , להזמנות יהפכו לחוזים או

. 4131 בשנת החברות בין שנחתם להסכם בהתאם IBM עם משותף בשיווק החטיבה ממשיכה, במקביל

 IBM ניגשה, לאחרונה. SAIP-ה מערכת את המשלבים משותפים לפרויקטים ניגשים IBM-ו החטיבה

 ראשי כאינטרגטור תשמש הביטחון חטיבת בהן  Homeland Security-ה בתחום מכרזים למספר

 אלו פרויקטים של המצטבר ההיקף. הפרויקטים של ופיקוח ניהול, התקנה, הנדסה, תכנון שרותי ותספק

 .דולר מיליון 41-כ של לסך מסתכם IBM של יהיזכ של במקרה

 

 סולארי אתר הקמת בפרויקט זכייה הודעת בחטיבה בת חברה קיבלה הדוח בתקופת – הקלינטק חטיבת .1

 תאריך לאחר. השנה של השני ברבעון יבוצע ועיקרו ₪ מיליון 5-כ הינו הפרויקט היקף. הארץ בדרום

 .זה פרויקט לביצוע הלקוח עם הסכם נחתם המאזן

 החטיבה הנהלת. הפרויקט להרחבת זה מלקוח נוספות הזמנות תתקבלנה, החברה הנהלת להערכת

 עם הסכם וייחתם במידה. ₪ מיליון 6-כ של בהיקף הארץ בדרום נוסף בפרויקט לביצוע מ"מו מנהלת

 .השנה של השנייה במחצית יבוצע הפרויקט, הלקוח

 

 בת חברה כי( 4132-13-112169' מסאסמכתא ) החברה הודיעה 4/2/4132 ביום -מ"גרופ בע סאן טים .2

מך מס על, "(טים בסאן העניין בעלי: "להלן) טים בסאן נוספים עניין בעלי שני עם יחד, חתמה( 311%)

חברה ציבורית שמניותיה רשומות למסחר  ,מ"בע( ישראל)פרוקוגניה עם "( המסמך: "להלן)הסכמות 

: להלן)שאינו קשור לחברה ' ואשר הינה צד ג"( הבורסה: "להלן)מ "בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע

-המהוות כ, "(טים סאן: "להלן)מ "טים גרופ בע למכירת מלוא אחזקות חברת הבת בסאן"( הרוכשת"

-יתר בעלי העניין מחזיקים ב, למיטב ידיעת החברה. מניות המונפק והנפרע של סאן טיםמהון ה 11.16%

 .מהון המניות המונפק והנפרע של סאן טים 18.22%

פרט הצעת על פי מ, הרוכשת מעוניינת לבצע הצעת רכש מלאה מותנית למניות סאן טים, על פי המסמך

-ס"התש( הצעת רכש)ולתקנות ניירות ערך  3888-ט"התשנ, רכש שיכול ויפורסם בהתאם לחוק החברות

ח לכל מניית סאן טים "ש 3.23-לפיה תציע הרוכשת לכלל בעלי המניות של סאן טים סך של כ 4111

 (. כפוף להתאמות שנקבעו במסמך ההסכמות)

תעמיד הרוכשת לסאן טים הלוואה , ף להשלמת הצעת הרכשהרוכשת התחייבה כלפי בעלי העניין כי בכפו

 גיוס: "להלן) 4131לפירעון ההלוואות שהועמדו לסאן טים במסגרת גיוס החוב הפרטי מחודש ינואר 

על פי הסכמי , במסגרתו המלווים שהעמידו את גיוס החוב כאמור יוותרו על עמלת הפירעון המיידי"( החוב

 . ורככל שתחול עמלה כאמ, ההלוואה
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ביצוע בדיקת ( 3: )כמקובל בהסכמים מסוג זה בכללם, פרסום הצעת הרכש מותנה במספר תנאים מתלים

השגת המימון הדרוש לביצוע הצעת ( 1); קבלת אישור דירקטוריון הרוכשת( 4); נאותות על ידי הרוכשת

הצפוי , ן טיםלשינוי הבעלות בסא, קבלת אישור התאגידים הבנקאים הממנים של סאן טים( 2); הרכש

 . בעקבות השלמת הצעת הרכש

כולל החזר ההלוואה שהועמדה בינואר )להערכת הנהלת החברה סך התמורה שתתקבל בחברת הבת 

מיליון  5.5-צר לחברת הבת הינו כרווח ההון שיו, להערכת החברה. ח"מיליון ש 44-תסתכם בכ( 4131

 .ח לפני מס"ש

 הנהלת החברה ונושאי משרה .5

 42/12/4132 ראה דיווחים מיידיים מיום, ם בהנהלת החברה ובנושאי משרה בכירהלעניין שינויי

 (.4132-13-152124' אסמכתא מס) 15/15/132מיום ו( 4132-13-151393' אסמכתא מס)

 מדיניות תגמול ותגמול נושאי משרה בחברה .6

 לפרטים) החברה של התגמול מדיניות את החברה של המניות בעלי אסיפת אישרה 4132, בינואר 2 ביום

-4131-13 אסמכתא' מס, 4131, דצמברב 42 מיום מיידי דיווח ראה החברה של התגמול מדיניות אודות

 "(.התגמול מדיניות: "להלן( )ההפניה דרך על הכללה מהווה זה מידע) 312191

 כפי שאושר, ר דירקטוריון החברה וסגנו על פי מדיניות התגמול"לפרטים אודות עדכון תנאי התגמול של יו

לדוח , פרטים נוספים- 'לפרק ד 44ראו תקנה  4132במרץ  42ביום , על ידי האסיפה הכללית של החברה

לפרטים אודות עדכון (. 4132-13-146613:אסמכתא' מס) 4132במרץ  42התקופתי ודיווח החברה מיום 

קופתי וכן דיווח לדוח הת, פרטים נוספים -' לפרק ד 43ראו תקנה ל החברה "תנאי ההעסקה של מנכ

 (.4132-13-151361: אסמכתא' מס) 4132באפריל  42החברה מיום 

 החברה הון .2

 -ב החברה של הרשום המניות הון הגדלת אתהאסיפה הכללית של החברה אישרה  4132במרץ  42ביום 

 של סך על שיעמוד כך, אחת כל. נ.ע₪  3 בנות רגילות מניות 9,111,111 -ל מחולק₪  9,111,111

 החברה תקנון ותיקון, אחת כל. נ.ע₪  3 בנות  רגילות מניות 41,111,111 -ל מחולק, ח"ש 41,111,111

 .בהתאם החברה ותזכיר

 התניות פיננסיות .9

 EBITDA-יחס חוב נטו להתניה אודות )החברה לא עמדה בהתניה פיננסית אחת , נכון לתאריך המאזן

 . כלפי ארבעת הבנקים הממנים את הקבוצה( 1.2שלא יעלה על 

מ עם הבנקים המממנים שלה בנוגע לשינוי ההתניות הפיננסיות "בתקופת הדוח ולאחריו ניהלה החברה מו

חתמה החברה עם הבנקים האמורים על מסמך לתיקון אמת המידה  לאחר תאריך המאזן. של החברה

החוב הפיננסי : "גדרת חוב פיננסי נטו תהיההפיננסית האמורה במסגרתו עודכנה אמת המידה כך שה

סאן טים , משווי השוק של אחזקות הקבוצה בחלל תקשורת 51%-בניכוי נכסים פיננסיים וסך השווה ל

 ".ר קפיטל ובצירוף מקדמות מלקוחות'גרופ וקסניה ונצ

, 4132במרס  13על פי דוחות החברה לתקופה שהסתיימה ביום , לאחר תיקון הגדרת חוב פיננסי נטו

 .עומדת החברה בהתניות הפיננסיות לארבעת הבנקים

 

 "(חלל: "להלן) מ"חלל תקשורת בע .8

 . מ"חלל תקשורת בע מניות לרכישת הצעות לבחון החלטה קיבל חלל דירקטוריון, למיטב ידיעת החברה

 מתווה כל גובש טרם זה בשלב אולם, מניותיה לרכישת הצעות בחינת תהליך של בעיצומו מצויהחלל 

 שתגובש ככל. יגובש אכן כזה מתווה כי ודאות ואין, חלל דירקטוריון בידי אושר לא גם וממילא, קונקרטי

 .בעניין מיידי דיווח החברה תפרסם מהמציעים מי עם הסכמה

 

 המצב הכספי  .2

  461,111 לעומת, מהמאזן 18.1% ומהווה₪ אלפי  451,552-הסתכם ב 4132במרץ  13ההון העצמי ליום 

 .  4131בדצמבר  13מהמאזן ליום  21.4% שהיוו₪ אלפי 
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בהשוואה להון חוזר בסך של  ₪ אלפי  84,665 -מסתכם ב 4132 במרץ 13ההון חוזר של החברה ליום 

 הלקוחותבסעיף  קיטוןבהון החוזר מיוחסת בעיקרה ל ירידהה. 4131בדצמבר  13ליום ₪ אלפי  314,461

 .זכות ויתרות זכאים ביתרת לגידול ומנגד

 

ואילו היחס המהיר  4131בדצמבר  13-ב 3.18לעומת  3.45עומד על  4132במרץ  13היחס השוטף ליום 

הירידה ביחס השוטף וביחס המהיר נובעת  .בתום השנה הקודמת 3.34לעומת  1.88לתאריך הדוח הנו 

 (.לעיל 5.9ראה סעיף )ק "א כהלוואות לז"מסיווג הלוואות לז

 

מהמאזן  6.2%ומהווה ₪ אלפי  23,454 -ח הסתכם ב"לתאריך הדו, בניכוי פחת שנצבר, רכוש קבוע

 הקבוע ברכוש הגידול עיקר.  4131בדצמבר  13מהמאזן ליום   6.3%שהיוו ₪ אלפי  18,224 -בהשוואה ל

 החברה לאתר מושבן ממקום. טי.אר.ואו רוטל החברות מהעתקת הנובעת במושכר בשיפורים מהשקעה נוסע

 .בחולון

 

 53,225 -בהשוואה ל  4132במרץ  13ח ליום "אלפי ש  13,142 -יתרת ההתחייבויות לזמן ארוך הסתכמה ב

 .4131 בדצמבר 13 ליום₪ אלפי 

 

  -תוצאות הפעולות .2

₪ אלפי  328,345בסך של  הכנסותלעומת , ₪אלפי  322,462 -סך ההכנסות בתקופת הדוח הסתכם ב

 .בתקופה המקבילה אשתקד

 

 . ח אשתקד"אלפי ש 324,161לעומת ₪ אלפי  336,211-עלות המכירות בתקופת הדוח הסתכמה ב

בתקופה   41.5%לעומת שיעור של  38%שיעור הרווח הגולמי מסך מחזור המכירות בתקופת הדוח מהווה 

 .יטחוןוהב הטלקום בחטיבותמירידה ברווח הגולמי  נובעתהירידה בשיעור הרווח הגולמי . המקבילה אשתקד

 

ממחזור  1.5%והן מהוות ₪ אלפי   2,883 -עלויות מחקר ופיתוח נטו של הקבוצה הסתכמו בתקופת הדוח ב

 .מהמחזור אשתקד 4.3%שהיוו ₪ אלפי  1,212לעומת  , המכירות

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

 .בחטיבהפ "המו תוכניות שוםיי המשךמ

 

 . אשתקד₪ אלפי  45,468-בהשוואה ל₪ אלפי   46,328 -הוצאות מכירה והנהלה לתקופת הדוח הסתכמו ב

מהכנסות הקבוצה לעומת  4.5%המהווה ₪ אלפי  1,621 -מפעולות רגילות לתקופה זו הסתכם ב ההפסד

 .הכנסותמה  2.1%בשנה הקודמת המהווה ₪ אלפי  2,612רווח מפעולות רגילות בסך של 

אלפי  4,624מימון נטו  בסך   הוצאותלעומת ₪ אלפי   2,615 -הוצאות המימון נטו בתקופת הדוח הסתכמו ב

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

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

 

₪ אלפי  3,242של  סךלעומת ₪ אלפי  4,844מסים על ההכנסה בתקופת הדוח הסתכמו בסך של ה

 .אשתקד

  4,354לעומת הפסד של  , ₪אלפי   444 -חברה בהפסדי חברות כלולות בתקופה זו הסתכם בחלקה של ה

 .אשתקד המקבילה בתקופה₪ אלפי 

 

₪ אלפי  3,236לעומת רווח נקי של₪ אלפי  33,238 -הנקי של החברה לתקופת הדוח הסתכם ב ההפסד

 .המקבילה אשתקד בתקופה

 

 נזילות ומקורות מימון .3

 נטולעומת מזומנים ₪ אלפי  43,112-פעילות שוטפת הסתכמו בנבעו מש נטובתקופת הדוח מזומנים 

 . המקבילה אשתקד בתקופה₪ אלפי  31,611פעילות שוטפת סך ששימשו ל
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אלפי  2,211לעומת סך של ₪ אלפי  5,325-פעילות השקעה בתקופת הדוח הסתכמו בל שימשומזומנים ש

 . אשתקד המקבילה בתקופה₪ 

 

₪  אלפי  9,251 לעומת סך של₪ אלפי  5,943 -פעילות מימון בתקופת הדוח הסתכמו במ נבעוהמזומנים ש

 .בתקופה המקבילה אשתקד

 

 .דווח בדבר חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם .9

לפרטים אודות מר )ל הכספים של החברה מונה לתפקיד אחראי ניהול סיכונים "סמנכ, שגב חוסטיק .3

נועצת החברה באופן שוטף , במסגרת ניהול הסיכונים(. לדוח התקופתי( 5)א 46תקנה ראה , חוסטיק

 .בחברת ייעוץ למתן שירותים בתחום ניהול הסיכונים וניהול חשיפות

סיכוני אשראי , פעילות החברה חשופה לסיכונים פיננסיים הכוללים סיכוני שער חליפין -תאור סיכוני שוק .4

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

 .לסיכונים המוזכרים לעיל

 .31סעיף ' פרק ב, הדוח התקופתי ראה -שינויים בשערי מטבע

חלקן צמודות למדד המחירים לצרכן וחלקן צמודות , חלקן של ההכנסות בארץ אינן צמודות -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  -מחוץ לישראל. ב

נקובות ברובן , הכנסות החברות באפריקה. ב"א המגדלים המתבצע בדולר של ארהפרט לייבו, המקומי

 .בדולר 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 . הקבוצה פועלת במספר שווקים ובמספר תחומי פעילות -בניהול סיכוני שוקמדיניות התאגיד  .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"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

פעילות מהותית הנהלת החברה בוחנת ורוכשת מעת לעת עסקאות הגנה על המטבעות בהן קיימת 

רותים ילחברה חשיפה בגין ייצוא מתקני תקשורת וש(. פזו קולומביאני, יליאני'פזו צ, פזו מקסיקני)לחברה 

החברה מבצעת באופן . ב"באופן שמרבית הוצאות הייצור הינן שקליות והתקבולים הינם בדולר ארה

 . זרים המזומנים הצפוי מייצוא זהשוטף תוך היוועצות ביועצים חיצוניים עסקאות הגנה על החשיפה על ת

 .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 )סיסי הצמדה ח ב"דו .2

 .היתרות לסוף התקופה משקפות את התנועות במהלך התקופה

מתנהלת רובה ככולה במטבע מקומי ושינויים בשערי  מרכז ודרום אמריקה, ב"בארהפעילות הקבוצה 

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

 .גרת קרן הון מהפרשי תרגוםבמס
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 4132/11/13דוח בסיסי הצמדה ליום 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הצמדה 

 למדד

 המחירים

 אירו דולר אחר לצרכן

 ללא

 הצמדה

 פזו

 מקסיקני

פריטים 

לא 

 כ"סה כספיים

         נכסים

 21,918  35,183 1,694 31,128 12,199 2,149 - מזומנים ושווי מזומנים

 448,985 - 59,359 82,421 1,338 42,585 28,251 - לקוחות והכנסות לקבל

הכנסות לקבל מעבודות בחוזי 

 46,433 - - 32,159 - 9,951 - - הקמה

 42,598 2,139 1,238 9,295 - 9,166 - - חייבים ויתרות חובה

 86,169 86,169 - - - - - - מלאי

 3,321 - 311 3,112 - - - - לקוחות וחייבים לאורך זמן

 22,366 42,469 - 33,248 - 4,214  4,262 מוחזקות' השקעות בחב

 69,111 69,111 - - - - - - נכסים פיננסיים זמינים למכירה

 3,411 3,411 - - - - - - הוצאות מראש 

 23,454 23,454 - - - - - - רכוש קבוע

 4,622 4,622 - - - - - - ונכסים לא מוחשיים מוניטין

 34,924 34,924 - - - - - - נכסים בגין הטבות לעובדים

 32,635 32,635 - - - - - - מסים נדחים

 624,543 422,462 22,123 316,565 36,269 93,615 52,129 4,262 נכסיםכ "סה

         

 התחייבויות

אשראי מתאגידים בנקאיים 

 381,416 - - 321,396 - 26,253 218 361 יםואחר

התחייבויות לספקים ולנותני 

 52,921 - 4,324 21,235 3,441 2,322 1,594 - םשירותי

 311,219 526 42,632 56,141 - 9,832 33,421 4,313 זכאים ויתרות זכות

 8,181 - - 2,214 3,222 1,432 - - הכנסות מראש

א מתאגידים בנקאיים "לז' הלו

 2,283 - - 2,659 - - 311 - ואחרים

 4,114  - - - - - 4,114 התחייבויות לא שוטפות אחרות

 5,549 5,549 - - - - - - התחייבות בגין הטבות לעובדים

 39,216 39,216 - - - - - - מסים נדחים

 183,865 42,293 46,298 454,493 4,211 65,256 35,182 2,561 כ התחייבויות"סה

 411,112 429,232 11,433 (331,232) 31,223 31,323 13,232 (4,192) עודף נכסים על התחייבויות
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 3413//4131דוח בסיסי הצמדה ליום 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הצמדה 

 למדד

 המחירים

 אירו דולר אחר לצרכן

 ללא

 הצמדה

 פזו

 מקסיקני

פריטים 

לא 

 כ"סה כספיים

         נכסים

 54,218 - 5,238 1,641 4,819 16,423 1,839 - מזומנים ושווי מזומנים

 499,456 - 23,593 338,641 1,411 16,198 52,216 - לקוחות והכנסות לקבל

 15,248 31,582 2,941 2,522 - 8,265 - - חייבים ויתרות חובה

 81,615 81,615 - - - - - - מלאי

 3,111 - - 3,111 - - - - לקוחות וחייבים לזמן ארוך

 21,529 42,651 - 31,681 - 4,223 - 4,262 נכסים פיננסים זמינים למכירה

 61,361 61,361 - - - - - - מוחזקות' בחבהשקעות 

 3,411 3,411 - - - - - - הוצאות מראש 

 18,224 18,224 - - - - - - רכוש קבוע

 4,924 4,924 - - - - - - ונכסים לא מוחשיים מוניטין 

 34,531 34,531 - - - - - - נכסים בגין הטבות לעובדים 

 35,222 35,222 - - - - - - מסים נדחים

 222,422 422,339 34,341 324,131 2,323 32,112 23,212 4,222 נכסיםכ "סה

 

         התחייבויות

אשראי מתאגידים בנקאיים 

 ואחרים
388 424 24,512 - 341,222 - - 366,228 

התחייבויות לספקים ולנותני 

 םשירותי
- 5,162 9,992 3,635 25,259 1,442 - 62,953 

 93,292 223 32,913 12,363 - 9,922 34,132 2,846 זכאים ויתרות זכות

 43,234 - - - 4,551 39,958 - - הכנסות מראש

א מתאגידים בנקאיים "לז' הלו

 ואחרים
- 392 5,298 - 36,634 - - 44,595 

 4,551 - - 4,551 - - - - התחייבויות לא שוטפות אחרות

התחייבות בגין הטבות 

 לעובדים
- - - - - - 5,155 5,155 

 43,455 43,455 - - - - - - מסים נדחים

 132,422 42,113 43,143 441,311 2,323 32,931 33,312 1,341 כ התחייבויות"סה

 

 421,111 418,269 61,095 (83,345) 2,000 (122) 43,550 (4,659) עודף נכסים על התחייבויות
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 עסקאות הגנת מטבע

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

 

 חודש 
 מטבע סוג העסקה

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

תאריך 
 פקיעה

 4132יולי  Call/Put 1.21 1.58 מכירה/קניה 811,111 ב"דולר ארה/שקל ונילה' אופ 32-מאי

 Call/Put 1.21 1.6 מכירה/קניה 111,111 ב"דולר ארה/שקל ונילה' אופ 32-מאי
אוגוסט 
4132 

 Call/Put 1.21 1.525 מכירה/קניה 811,111 ב"דולר ארה/שקל ונילה' אופ 32-מאי
ספטמבר 

4132 

 חודש 
 מטבע סוג העסקה

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

תאריך 
 פקיעה

 Call/Put 1.21 1.58 מכירה/קניה 811,111 ב"דולר ארה/שקל ונילה' אופ 32-מאי
אוקטובר 

4132 

 Call/Put 1.21 1.595 מכירה/קניה 611,111 ב"דולר ארה/שקל ונילה' אופ 32-מאי
נובמבר 
4132 

 Call/Put 1.21 1.52 מכירה/קניה 111,111 ב"דולר ארה/שקל ונילה' אופ 32-מאי
פברואר 

4132 

 4135מרץ  Call/Put 1.21 1.525 מכירה/קניה 111,111 ב"דולר ארה/שקל ונילה' אופ 32-מאי

 4135אפריל  Call/Put 1.21 1.52 מכירה/קניה 111,111 ב"דולר ארה/שקל ונילה' אופ 32-מאי

 4132יוני  Call/Put 34.6 31.2 מכירה/קניה 4,111,111 פזו מקסיקני/ב"דולר ארה ונילה' אופ 32-מאי

 ב"דולר ארה/שקל ונילה' אופ 32-מאי
3,111,111 

 Call/Put 1.2 1.6 מכירה/קניה לחודש
-4132יוני 

 4135מרץ 

 

 אירוע אשראי בר דיווח

החברה לא עמדה בהתניה פיננסית אחת כלפי ארבעת הבנקים הממנים את , נכון לתאריך המאזן

 . הקבוצה

חתמה החברה עם הבנקים האמורים על מסמך לתיקון אמת המידה הפיננסית  לאחר תאריך המאזן

 .האמורה 

עומדת החברה בהתניות , 4132במרס  13על פי דוחות החברה לתקופה שהסתיימה ביום , תיקוןהלאחר 

 .לעיל (9) 5לפרטים נוספים ראה סעיף  .הפיננסיות לארבעת הבנקים

 

 

 

כנדרש , ובו נתונים בדבר מצבת ההתחייבויות של החברה פרסמה החברה דוח, עובר לפרסום דוח זה

לפרטים נוספים ראו דוח . 3921-ל"התש, (דוחות תקופתיים ומידיים)ה לתקנות ניירות ערך 13בתקנה 

 (131114-13-4132: אסמכתא) 2413 במאי 49מיידי מיום 
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 -ניתוח רגישות .31

 שקל/ח דולר"רגישות לשינויים בשע

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

  10% 5% 3.4870 -5% -10% 

 (3,709) (1,854) 37,088 1,854 3,709 מזומנים ושווי מזומנים

 (2,460) (1,230) 24,595 1,230 2,460 לקוחות והכנסות לקבל

 (885) (443) 8,853 443 885 הכנסות לקבל מעבודות בחוזי הקמה

 (837) (418) 8,366 418 837 חובהחייבים ויתרות 

 (270) (135) 2,702 135 270 מוחזקות' השקעות בחב

 4,203 2,102 (42,032) (2,102) (4,203) אשראי מתאגידים בנקאיים ואחרים

 718 359 (7,177) (359) (718) התחייבויות לספקים ולנותני שרותים

 891 446 (8,914) (446) (891) זכאים ויתרות זכות

 321 161 (3,214) (161) (321) הכנסות מראש

 442 221 (4,418) (221) (442) א מתאגידים בנקאיים ואחרים"לז' הלו

מכשירים למטרות הגנה שאינם מוכרים 

      חשבונאית

 14 12 (14) (154) (533) שקל/מכירת אופציות רכש דולר

 2,038 901 508 (405) (508) שקל/קניית אופציות מכר דולר

 466 122 16,343 232 545 כ"סה

 

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

 .ח"בשע לשינויים חשוף זה שווי. 13/11/4132-ל נכון ₪ אלפי 36,121 -בכ

. חודשים 5-כ עד של לטווח הן האופציות. שקל/דולר רכש אופציות ומכרה מכר אופציות רכשה החברה

 . צילינדר מאסטרטגיית חלק מהוות אלו אופציות

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

 . השער עליית של לזו הפוכה האופציות של שווי

 

 שקל/מקסיקני פזו ח"בשע לשינויים רגישות

 

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

 

10% 5% 0.2671 -5% -10% 

 (1,539) (770) 15,391 770 1,539 מזומנים ושווי מזומנים

 (5,816) (2,908) 58,158 2,908 5,816 לקוחות והכנסות לקבל

 (342) (171) 3,419 171 342 חייבים ויתרות חובה

 (10) (5) 103 5 10 לקוחות וחייבים לזמן ארוך
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 217 109 (2,172) (109) (217) התחייבויות לספקים ולנותני שרותים

 2,462 1,231 (24,617) (1,231) (2,462) זכאים ויתרות זכות

כ"סה  5,028 2,514 50,281 (2,514) (5,028) 

 

 חשוף זה שווי. 13/11/4132-ל נכון ₪ אלפי 51,493 -בכ נאמד במאזן המוכרים הרכיבים של ההוגן השווי

 . השער ירידת של במקרה ולהפך, ההוגן השווי את מעלה שקל/פזו ח"שע שעליית באופן ח"בשע לשינויים

 

 אומדנים חשבונאיים קריטיים .33

 סעיפים מספר מזהה החברה, הכספיים לדוחות 4 בביאור המפורטת החשבונאית מכלל המדיניות

 : כלהלן באומדנים היא משתמשת בהם

 ההכנסה ומיסים נדחיםמיסים על  33.3

 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 הפרשותרושמת  קבוצהה .ודאית אינה ןבגינ 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 יזקףי  ההפרש, הקודמות

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

 . וההתחייבויות הנכסים של מס לצורכי והסכומים

 בסיס העל הנדחים של מס נכסיה של ההשבה -ברות את שוטף באופן בוחנת הקבוצה 33.3.3

 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 33.3.4

 הזמניים ההפרשים בתקופה שבמהלכה 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 33.3.1

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

 .לממשן

 

 בהכנסות הכרה 33.4

 מכירת מוצרים 33.4.3

, 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 33.4.4

 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

ותקופות העולות על  ינם לתקופות קצרות של עד שנהה 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 33.1

 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 33.2

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

 .בספק מוטלת שגבייתם חובות

 

 גילוי בדבר הליך אישור הדוחות הכספיים .34

 הוועדה

: להלן)החליט דירקטוריון החברה על הקמת הועדה לבחינת הדוחות הכספיים  4133בחודש מרץ 

ה "ה, קרי, חברי ועדת הביקורת של החברה ,למועד זהנכון , בועדת הדוחות חברים"(. ועדת הדוחות"

ושלמה  (דירקטור בלתי תלוי) בלומברג דוד (צ"דח) פקר נלי, (ר ועדת הדוחות"צ ויו"דח)פאול וייסבאך 

לפרטים . וזאת בשים לב להשכלתם ולניסיונם המקצועי (ופיננסית חשבונאית מומחיותבעל )וקס 

 2.להלן' לפרק ד 46נוספים אודות חברי ועדת הדוחות ראה תקנה 

ם מוזמני, כמו גם לישיבות הדירקטוריון בה נדונים ומאושרים הדוחות הכספיים, לישיבות ועדת הדוחות

שעלו , במידה והיו, הפורשים את הממצאים העיקריים, ונוכחים רואי החשבון המבקרים של החברה

ועדת הדוחות הינה אורגן . כמו כן מזומן מבקר הפנים של החברה. מתהליך הביקורת או הסקירה

 .דהמופקד על בקרת העל בתאגי

 

 הליך אישור הדוחות הכספיים

החשבון המבקר של החברה את  איורו, ל הכספים"של סמנכהועדה בוחנת באמצעות הצגה מפורטת 

לרבות ההערכות המהותיות והאומדנים הקריטיים שיושמו בדוחות , הסוגיות המהותיות בדיווח הכספי

את המדיניות החשבונאית שיושמה ושינויים שחלו בה ואת יישום , את סבירות הנתונים, הכספיים

ועדת דוחות בוחנת היבטים שונים של . מידע הנלווה להםעקרון הגילוי הנאות בדוחות הכספיים וב

( כדוגמת הדיווח על סיכונים פיננסיים)הן כאלה המשתקפים בדוחות הכספיים , בקרה וניהול סיכונים

דורשת ועדת הדוחות כי , במקרה הצורך. והן כאלה המשפיעים על מהימנותם של הדוחות הכספיים

 .יסקרו בפניה נושאים לפי בחירתה

 :13.1.4132ן פרוט התהליכים אשר ננקטו טרם אישור הדוחות הכספיים ליום להל

. 4132 איבמ 39 נמסרה לחברי ועדת הדוחות ביום 4132 במרץ 13טיוטת הדוחות הכספיים ליום  .3

 43שנערכה ביום , 4132 במרץ 13ליום עם הדוחות הכספיים בישיבת ועדת הדוחות בקשר 

, חוסטיקשגב , ל החברה"מנכ, ברוק עדיה "נכחו כל חברי ועדת הדוחות וכן ה 4132, מאיב

 . הפנימי והמבקר החברה של המבקר החשבון רואה, הכספיםל "סמנכ

לרבות עסקאות מהותיות שאינן במהלך  ,הכספי בדיווח מהותיות סוגיות בוחנת הדוחות ועדת .4

ות והאומדנים הקריטיים שיושמו בדוחות את ההערכות המהותי, במידה והיו, העסקים הרגיל

הערכות השווי עליהן , הבקרות הפנימיות הקשורות בדיווח הכספי, סבירות הנתונים, הכספיים

                                                           
תקנות החברות ל( 5()א)ובר למינוי חברי ועדת הדוחות הצהירו כל חברי ועדת הדוחות בהתאם לנדרש על פי תקנה ע 1

 .4131 –ע "התש, (הוראות ותנאים לעניין הליך אישור הדוחות הכספיים)
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המדיניות החשבונאית , (לרבות ההנחות והאומדנים שבבסיסם)נסמכים נתונים בדוחות הכספיים 

. חות הכספיים ובמידע הנלווה להםשיושמה ושינויים שחלו בה ואת יישום עקרון הגילוי הנאות בדו

הן כאלה המשתקפים בדוחות , ועדת דוחות בוחנת היבטים שונים של בקרה וניהול סיכונים

והן כאלה המשפיעים על מהימנותם של הדוחות ( כדוגמת הדיווח על סיכונים פיננסיים)הכספיים 

 . הכספיים

טרם , ה או הבהרה הנדרשתל הכספים בכל שאל"חברי הועדה יכולים לפנות בכל עת לסמנכ .1

 .דורשת ועדת הדוחות כי יסקרו בפניה נושאים לפי בחירתה, במקרה הצורך.התכנסות הישיבה

ל הכספים ורואי החשבון של "במהלך הישיבה נסקרו הדוחות הכספיים של החברה על ידי סמנכ .2

שינויים שחלו הוצגו השוואות בין התקופה המדווחת ותקופות קודמות ומקבילות ופורטו , החברה

 .עקב יישום תקני חשבונאות חדשים

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

 .במהלך עבודת הביקורת

, הועדה דנה באפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי בחברה ובחנה בין היתר .6

תהליכי הבקרה הפנימית הנדרשים לצורך בחינת אפקטיביות  את תהליך הערכות החברה בעניין

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

שהובהר כי הדוחות הכספיים משקפים הדוחות ולאחר עיון ובדיקה מקיפים של  בתום הדיון ולאחר .2

בצורה נאותה את מצב עסקיה ותוצאות פעילותה של החברה המליצה הועדה לדירקטוריון החברה 

 .4132 במרץ 13לאשר את הדוחות הכספיים ליום 

 . 4132, אימב 46המלצת ועדת הדוחות הועברה לדירקטוריון החברה ביום  .9

לאחר קבלת  ,ימים 1פרק זמן של , 4132 אימב 48אשר נערכה ביום , דירקטוריון החברהשיבת י .8

להנחת הדירקטוריון המלצות הועדה הועברו . בהמלצות הועדה דנההמלצות ועדת הדוחות אשר 

הוחלט לקבל את , זמן סביר לפני הדיון בדירקטוריון בהתחשב בהיקף ההמלצות בדוחות הכספיים

 .4132במרץ  13ולאשר את הדוחות הכספיים של החברה ליום הדוחות  המלצת ועדת

 

 

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

 

 

    

     

 חיים מר

 ר הדירקטוריון"יו
 יצחק בן בסט 

 ר הדירקטוריון"סגן יו
 עדי ברוק 

 ל"מנכ

 

 

 

 

 .48/15/4132 -ח"תאריך החתימה על הדו

 



 

 
 

 
 
 

 מ"ח. מר תעשיות בע
 

 4132במרס,  13דוחות כספיים ביניים מאוחדים ליום 
 
 

 בלתי מבוקרים
 
 
 
 

 תוכן העניינים
 
 

 עמוד 

  
  

 4 סקירת דוחות כספיים ביניים מאוחדים

  
  

 1-2 מאזנים מאוחדים 

  
  

 5 רווח והפסד מאוחדים על דוחות 

  
  

 6 דוחות מאוחדים על הרווח הכולל
  
  

 7-9 דוחות מאוחדים על השינויים בהון 

  
  

 31-34 דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים 

  
  

 31-39 באורים לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים
 
 
 

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

 מבוא
 

הקבוצה(, הכולל את המאזן  -סקרנו את המידע הכספי המצורף של ח. מר תעשיות בע"מ וחברות בנות )להלן 
הפסד, הרווח הכולל, ת הדוחות התמציתיים המאוחדים על רווח ווא 4132במרס  13התמציתי המאוחד ליום 

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

לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך לתקופת ביניים זו כספי לתקופות ביניים", וכן הם אחראים לעריכת מידע כספי 
לתקופת ביניים זו . אחריותנו היא להביע מסקנה על מידע כספי 3971-)דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל

 בהתבסס על סקירתנו.
 

של חברות שאוחדו אשר נכסיהן הכלולים באיחוד מהווים  המידע הכספי התמציתי לתקופת בינייםאת  סקרנולא 
מכלל  16.92%-כוהכנסותיהן הכלולות באיחוד מהוות  4132במרס  13ליום לל הנכסים המאוחדים מכ 12.43%-כ

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

 436-כשל  לסך הסתכם ל"הנ החברות יבהפסד של הקבוצה חלקה ואשר ,4132במרס  13 ליום ח"ש אלפי 2,553
תאריך. המידע הכספי התמציתי לתקופת הביניים של  באותו שהסתיימה חודשים לתקופה של שלושה ח"ש לפיא

אותן חברות נסקר על ידי רואי חשבון אחרים שדוחות הסקירה שלהם הומצאו לנו ומסקנתנו, ככל שהיא 
 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  3ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה 
ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של הישות". סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים מורכבת 

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

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

 
 

 מסקנה
 

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

 
בנוסף לאמור בפסקה הקודמת, בהתבסס על סקירתנו ועל דוחות הסקירה של רואי חשבון אחרים, לא בא 
לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ"ל אינו ממלא, מכל הבחינות המהותיות, אחר הוראות 

 .3971-התש"להגילוי לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, 
 
 
 

 קוסט פורר גבאי את קסירר  אביב-תל
 רואי חשבון  4132 ,במאי 49  

 קוסט פורר גבאי את קסירר

 , 3עמינדב ' רח
  6076073אביב -תל
 

 +972-3-6232525טל.   

 972-3-5622555+פקס  

ey.com 



 מ"ח. מר תעשיות בע

 1 

 מאזנים מאוחדים

 
 

 במרס 13ליום   
 ליום 

 בדצמבר 13

  4132  4131  4131 

 מבוקר  בלתי מבוקר  

 אלפי ש"ח  

       
       נכסים שוטפים

       
 54,219  73,616  71,319  מזומנים ושווי מזומנים

 471,333  416,219  449,395  לקוחות והכנסות לקבל 
 33,163  21,611  46,433  הכנסות לקבל מעבודת בחוזי הקמה

 15,249  15,737  47,539  חייבים ויתרות חובה
 91,615  34,152  96,163  מלאי

       
  251,614  271,739  266,759 
       

       נכסים לא שוטפים
       

 3,111  -  3,321  לקוחות וחייבים לזמן ארוך
 21,523  13,115  22,366  המטופלות לפי שיטת השווי המאזניהשקעות בחברות 

 61,361  63,393  63,111  נכסים פיננסיים זמינים למכירה
 3,411  3,452  3,411  הוצאות מראש בגין חכירה תפעולית

 19,724  13,522  23,454   , נטורכוש קבוע
 4,324  3,939  4,672  ונכסים בלתי מוחשיים, נטו מוניטין

 34,531  3,334  34,324  נכסים בגין הטבות לעובדים
 35,227  31,196  37,635  מסים נדחים

       
  333,939  355,963  379,533 
       
  624,543  649,637  626,477 

       
 
 

 
 

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים.



 מ"ח. מר תעשיות בע

 2 

 מאזנים מאוחדים

 
 

 במרס 13ליום   
 ליום 

 בדצמבר 13
  4132  4131  4131 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
       

       התחייבויות שוטפות
       

 366,729  374,333  391,416  מתאגידים בנקאיים ומנותני אשראי אחריםאשראי 
 62,353  61,234  57,371  התחייבויות לספקים ולנותני שירותים

 33,237  35,933  311,213  זכאים ויתרות זכות
 43,234  32,692  9,191  הכנסות מראש

       
  161,917  111,915  112,299 
       

       התחייבויות לא שוטפות
       

 44,535  31,731  2,793  הלוואות מבנקים ואחרים
 4,551  -  4,114  התחייבויות לא שוטפות אחרות 

 5,155  6,411  5,543  התחייבויות בשל הטבות לעובדים
 43,455  39,371  33,216  מסים נדחים

       
  13,147  19,356  53,725 

       הון 
       

 37,341  32,554  37,341  הון מניות
 322,339  53,359  322,339  פרמיה על מניות

 (41,195)  (41,195)  (41,195)  מניות אוצר
 345,359  391,362  332,191  יתרת רווח 

 (  12,291)  (41,123)  (15,516)  התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץ 
 393  393  393  קרן בגין תשלום מבוסס מניות

 (7,554)  (721)  (7,554)   שאינן מקנות שליטהבגין עסקאות עם בעלי זכויות  קרן
 49,264  49,992  14,265  קרן בגין נכסים פיננסיים זמינים למכירה

       
  421,619  426,433  454,733 
       

 7,135  9,625  6,933  זכויות שאינן מקנות שליטה
       

 461,111  455,946  451,557  סך הכל הון 
       
  624,543  649,637  626,477 
       
 
 

 המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים. םהבאורי
 
 

       4132, במאי 49
 שגב חוסטיק  עדי ברוק  חיים מר  תאריך אישור הדוחות הכספיים

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

 

 
 המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים. םהבאורי

 

  
 שהסתיימו  חודשים 1-ל

  סבמר 13 ביום

לשנה 
שהסתיימה 

 ביום
 בדצמבר 13

  4132  4131  4131 

 מבוקר  בלתי מבוקר  

  
 אלפי ש"ח 

 למניה()הפסד( )למעט נתוני רווח נקי 

       
 634,151  379,345  322,462  ממכירותהכנסות 

 519,234  324,161  336,711  עלות המכירות 
       

 324,373  16,764  47,512  רווח גולמי
       

 36,742  1,712  2,993  הוצאות מחקר ופיתוח, נטו
 21,936  31,931  9,911  הוצאות מכירה ושיווק

 63,351  32,159  36,439  הוצאות הנהלה וכלליות
 (2,116)  355  12  אחרות (הכנסותהוצאות )

       
 45,132  7,612  (1,621)  תפעולי)הפסד( רווח 

       
 1,121  111  667  הכנסות מימון
 (31,514)  (4,924)  (5,114)  הוצאות מימון

 316  (4,354)  (444)  חברות כלולות, נטו (הפסדיב) ברווחי חלק החברה
       

 33,653  4,321  (3,297)  לפני מסים על ההכנסה )הפסד( רווח
 33,641  3,242  4,944  מסים על ההכנסה 

       
 7,115  3,236  (33,239)  )הפסד(רווח נקי 

       
       מיוחס ל:

 3,364  4,391  (33,144)  בעלי המניות של החברה 
 (3,347)  (777)  (197)  זכויות שאינן מקנות שליטה 
       
  (33,239)  3,236  7,115 

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

       
 1.33  1.36  (3.15)  בסיסי )הפסד(  נקי רווח

       
 1.37  1.36  (3.15)  מדולל )הפסד( נקי רווח

       
       



 מ"ח. מר תעשיות בע

 6 

 דוחות מאוחדים על הרווח הכולל
 
 
 

  
 שהסתיימו  חודשים 1-ל

 סבמר 13 ביום

לשנה  
שהסתיימה 

 ביום
 בדצמבר 13

  4132  4131)*  4131)* 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
       

 7,115  3,236  (33,239)  )הפסד(נקי  רווח
       

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

       סכומים שלא יסווגו מחדש לאחר מכן לרווח או )הפסד(:
       

 4,991  (16)  (27)  רווח )הפסד( אקטוארי בגין תכנית הטבה מוגדרת
       

 בהתקיים הפסד או לרווח מחדשאו המסווגים  שיסווגו סכומים
       :ספציפיים תנאים

       
 4,347  4,659  1,111  בגין נכסים פיננסיים זמינים למכירה  רווח

התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של פעילויות במטבע 
 (31,563)  1,331  (3,131)  חוץ

       
כולל אחר  (הפסד) רווח סה"כ   3,921  6,511  (5,222) 

       
 3,593  7,939  (9,276)  כולל )הפסד( רווח סה"כ

       
       מיוחס ל:

       
 4,732  3,696  (9,179)  בעלי מניות של החברה

 (3,341)  (777)  (197)  שאינן מקנות שליטהזכויות 
       
  (9,276)  7,939  3,593 
       
 
 
 

 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 

דוחות מתרגום 
כספיים  של 
  פעילות חוץ

קרן בגין 
עסקאות עם 
בעלי זכויות 
שאינן מקנות 

 שליטה

קרן בגין  
נכסים 

פיננסיים 
זמינים 
  למכירה

קרן בגין 
תשלום 
מבוסס 
 מניות

 

  סה"כ

 זכויות 
שאינן מקנות 

  שליטה
 סה"כ

 הון  
 בלתי מבוקר  
 ש"ח אלפי  
                       

 461,111  7,135  454,733  393  49,264  (7,554)  (12,291)  345,359  (41,195)  322,339  37,341  )מבוקר( 4132בינואר,  3יתרה ליום 
                       

 (33,239)  (197)  (33,144)          (33,144)        הפסד
 3,921  -  3,921  -  1,111  -  (3,131)  (27)  -  -  -  ממס נטו אחר כולל)הפסד(  רווח

                       
 (9,276)  (197)  (9,179)  -  1,111  -  (3,131)  (33,169)  -  -  -  סה"כ רווח )הפסד( כולל

                       
 451,557  6,933  421,619  393  14,265  (7,554)  (15,516)  332,191  (41,195)  322,339  37,341  4132במרס,  13יתרה ליום 
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 דוחות מאוחדים על השינויים בהון 

 
 
 
 מניות החברהמיוחס לבעלי     

  
 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

 

  סה"כ

 זכויות 
שאינן מקנות 

  שליטה
 סה"כ

 הון  
 בלתי מבוקר  
 ח"שאלפי   

                       
 453,117  31,244  427,535  393  47,115  (721)  (41,943)  413,117  (41,195)  53,359  32,554  )מבוקר( 4131בינואר,  3יתרה ליום 

                       
 3,236  (777)  4,391  -  -  -  -  4,391  -  -  -  )הפסד( רווח נקי

 6,511  -  6,511  -  4,659  -  1,331  (16)  -  -  -  רווח )הפסד( כולל אחר, נטו ממס
                       

 7,939  (777)  3,696  -  4,659  -  1,331  4,357  -  -  -  סה"כ רווח )הפסד( כולל
 (31,111)  -  (31,111)  -  -  -  -  (31,111)  -  -  -  שהוכרזדיבידנד 

                       
 455,946  9,625  426,433  393  49,992  (721)  (41,123)  391,362  (41,195)  53,359  32,554  4131, מרסב 13יתרה ליום 
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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

 

  סה"כ

 זכויות 
שאינן מקנות 

  שליטה
 סה"כ

 הון  
 מבוקר  
 ש"ח אלפי  
                       

 453,117  31,244  427,535  393  47,115  (721)  (41,943)  413,117  (41,195)  53,359  32,554  4131בינואר,  3יתרה ליום 
                       

 7,115  (3,347)  3,364  -  -  -  -  3,364  -  -  -  רווח נקי 
 (5,222)  2  (5,223)  -  4,347  -  (31,565)  4,991  -  -  -  סה"כ רווח )הפסד( כולל אחר

                       
 3,593  (3,341)  4,732  -  4,347  -  (31,565)  33,354        סה"כ רווח )הפסד( אחר

                       
דיבידנד לבעלי זכויות שאינן מקנות 

 -  -  -  -  -  -  שליטה
 
-  -  -  (315)  (315) 

 (3,633)  (3,379)  (6,319)  -  -  (6,319)  -  -  -  -  -  רכישת זכויות שאינן מקנות שליטה
                       

 92,263  -  92,263  -  -  -  -  -  -  93,111  1,363  הנפקת מניות 
 3,761  -  3,761  -  -  -  -  -  -  3,661  311  מימוש כתבי אופציות למניות

                       
 (37,111)  -  (37,111)  -  -  -  -  (37,111)  -  -  -  דיבידנד ששולם

                       
 461,111  7,135  454,733  393  49,264  (7,554)  (12,291)  345,359  (41,195)  322,339  37,341  4131בדצמבר,  13יתרה ליום 

                       
 

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

 
 

  
 החודשים שהסתיימו 1-ל

  במרס 13ביום 

לשנה 
 שהסתיימה 

 ביום 
 בדצמבר 13

  4132  4131  4131 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  

       תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
       

 7,115  3,236  (33,239)  )הפסד( רווח נקי
       

       התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת:
       

       התאמות לסעיפי רווח והפסד:
 (2,136)  -  -  הזדמנותירווח מרכישה במחיר 

 3,371  4,425  3,235  הוצאות ריבית, נטו
 3,935  3,979  4,431  והפחתותפחת 

 43  7  1  הפחתה של הוצאות מראש בגין חכירה תפעולית
 (344)  311  13  ממימוש רכוש קבוע, נטו (רווחהפסד )

 (316)  4,354  444  חברות כלולות, נטו)ברווחי( בהפסדי  חלק החברה
 33,641  3,242  4,944  מסים על ההכנסה

 (651)  515  (415)  שינוי בהתחייבויות בשל הטבות לעובדים, נטו
 591  51  -  הפסדוירידת ערך נכסים פיננסיים זמינים למכירה שנזקפה לרווח 

 (317)  (234)  76  , נטושערוך התחייבויות לתאגידים בנקאיים
 39  -  362  כלולות השקעות בחברותשערוך 

       
  6,935  3,131  44,941 

       שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות:
       

 (23,339)  (33,141)  14,452  והכנסות לקבל בלקוחות (עלייהירידה )
 (6,667)  4,393  7,475  בחייבים ויתרות חובה לזמן קצר ולזמן ארוך (עלייה)ירידה 
 (344)  3,771  (5,635)  )עלייה( במלאיירידה 
 5,133  (611)  (6,951)  בהתחייבויות לספקים ולנותני שירותים( ירידה)עלייה 
 4,231  (2,415)  (34,372)  בהכנסות מראש )ירידה( עלייה

 36,495  (2,977)  36,173  עלייה )ירידה( בזכאים ויתרות זכות
       
  11,195  (36,397)  (42,339) 
       

       עבור: תקופהמזומנים ששולמו במשך ה
       

 976  -  -  דיבידנד שהתקבל
 (7,442)  (3,622)  (3,562)  ריבית ששולמה
 (33,422)  (3,553)  (1,161)  מסים ששולמו

       
  (2,642)  (1,414)  (42,294) 
       

 (39,246)  (31,611)  43,117  לפעילות( שוטפתמזומנים נטו שנבעו מפעילות )ששימשו 
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 דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים

 
 

  
 החודשים שהסתיימו 1-ל

  במרס 13ביום 

לשנה 
 שהסתיימה 

 ביום 
 בדצמבר 13

  4132  4131  4131 
 מבוקר  מבוקר בלתי  
 אלפי ש"ח  
       

       תזרימי מזומנים מפעילות השקעה
       

 (3,114)  -  -  רכישת פעילות )ראה נספח א'(
 (33,514)  (4,166)  (2,335)  רכישת נכסים קבועים

 4,139  574  411  תמורה ממימוש נכסים קבועים
 (1,434)  -  -   חברות כלולותוהשקעות בת ורכיש

 (1,156)  -  -  רכישת נכסים פיננסיים זמינים למכירה
 236  236  341     נכסים פיננסיים זמינים למכירה תמורה ממימוש 

 (31,691)  (1,154)  (3,156)  לחברות כלולות מתן הלוואות ואשראי אחר לזמן ארוך
       

 (47,611)  (2,211)  (5,325)  מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה
       

       תזרימי מזומנים מפעילות מימון
       

 3,761  -  -  מימוש כתב אופציה למניות
 92,263  -  -  תמורה מהנפקת מניות, נטו

 (37,111)  -  -  דיבידנד ששולם
 (315)  -  -  דיבידנד ששולם לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה

שאינן מקנות שליטה ע"י חברה רכישת מניות מבעלי זכויות 
 (3,655)  -  (3,335)  מאוחדת

 4,376  3,773  3,139  ומקרן בינלאומית קבלת מענקים מהמדען הראשי
 45,736  261  149  קבלת הלוואות והתחייבויות אחרות לזמן ארוך
 (39,335)  (2,243)  (2,362)  פרעון הלוואות והתחייבויות אחרות לזמן ארוך

 2,119  31,921  31,354  לזמן קצר מתאגידים בנקאיים ומנותני אשראי אחרים, נטואשראי 
       

 41,432  3,751  5,343  מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון
       

 (2,514)  3,313  (131)  הפרשי תרגום בגין יתרות של פעילויות במטבע חוץ 
       

 (13,122)  (5,377)  43,211  מזומניםעלייה )ירידה( במזומנים ושווי 
       

 31,731  31,731  54,219  תקופהיתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת ה
       

 54,219  73,616  71,319  תקופהיתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף ה
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 דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים

 
 

   
 החודשים שהסתיימו 1-ל

  במרס 13ביום 

לשנה 
 שהסתיימה 

 ביום 
 בדצמבר 13

   4132  4131  4131 
 מבוקר  בלתי מבוקר   
 אלפי ש"ח   
        
       פעילות שהוכרהרכישת  א.
        
       :פעילות שנרכשהנכסים והתחייבויות של  
        
 2,119  -  -  הון חוזר )למעט מזומנים ושווה מזומנים( 
 543  -  -  נכסים קבועים, נטו  
 353  -  -  נכסים בלתי מוחשיים, נטו  
 (2,136)  -  -  רווח מרכישה במחיר הזדמנותי 
        
 3,114  -  -  נטו ששימשו לפעילות השקעהמזומנים  
        
        
       עסקאות שלא בוצעו במזומן ב.
        
 7,111  -  -  רכישת מניות מבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה באשראי 
        
 -  363  -  השקעה בחברה מאוחדת כנגד זכאים 
        
 -  31,111  -                  דיבידנד לשלם 
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 כללי -: 3באור 
 

ולתקופה של שלושה חודשים  4132במרס,  13דוחות כספיים אלה נערכו במתכונת מתומצתת ליום 
דוחות כספיים ביניים מאוחדים(. יש לעיין בדוחות אלה בהקשר  -שהסתיימה באותו תאריך )להלן 

ולשנה שהסתיימה באותו תאריך  4131בדצמבר,  13לדוחות הכספיים השנתיים של החברה ליום 
 (.םהמאוחדי הדוחות הכספיים השנתיים -ולבאורים אשר נלוו אליהם )להלן 

 
 

 עיקרי המדיניות החשבונאית -: 4באור 
 
 מתכונת העריכה של הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים א.

 
הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים ערוכים בהתאם לכללים חשבונאיים מקובלים לעריכת 

"דיווח כספי  - 12דוחות כספיים לתקופות ביניים כפי שנקבעו בתקן חשבונאות בינלאומי 
ביניים", וכן בהתאם להוראות הגילוי לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך )דוחות לתקופות 

 .3971-תקופתיים ומידיים(, התש"ל
 
עיקרי המדיניות החשבונאית ושיטות החישוב אשר יושמו בעריכת הדוחות הכספיים ביניים  ב.

 .מאוחדים עקביים לאלה אשר יושמו בעריכת הדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים
 
 חדשים בתקופה שלפני יישומם IFRSגילוי לתקני  ג. 

 
הסדרים משותפים, בדבר רכישת זכויות בפעילות משותפת המהווה עסק  IFRS 33-תיקונים ל 

  IFRS 1-כהגדרתו ב
 

התיקונים(  -)להלןהסדרים משותפים  IFRS 33-ל תיקונים IASB-פרסם ה 4132במאי,  6ביום  
 1-שת זכויות בפעילות משותפת המהווה עסק כהגדרתו ברכיבאשר דנים בטיפול החשבונאי 

IFRS . 
 IFRS 1התיקונים קובעים כי הזכויות הנרכשות בעסקה כאמור יטופלו כצירוף עסקים על פי  

ותקנים רלוונטיים נוספים, לרבות מדידת הנכסים וההתחייבויות המזוהים על פי שוויים 
טיפול בעלויות עסקה והכרה במוניטין או  ההוגן, הכרה במסים נדחים הנובעים ממדידה זו,

 רווח מרכישה הזדמנותית. 
התיקונים ייושמו בדרך של מכאן ולהבא החל מהדוחות הכספיים לתקופות שנתיות  

 או לאחריו. אימוץ מוקדם אפשרי. 4136בינואר,  3המתחילות ביום 
 
 
 מגזרי פעילות -: 1אור ב

 
 חטיבות עיקריות: בשלושחברות המאוחדות שלה פועלות החברה וה

 
 חטיבת טלקום א.
 

מגדלי תקשורת, מבנים לציוד תקשורת של הקמה ו ייצור בתכנון,חטיבה זו עוסקת בעיקר  
, אספקת סיס, קישורן למתגים והתקנת מתגיםובינוי אתרים, בהתקנת אנטנות ותחנות ב

בכבלים, ספקי שירותי תקשורת וספקי  השירותי התקנה, אחזקה ומוצרים לחברות הטלוויזי
 אינטרנט
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 )המשך( מגזרי פעילות -: 1אור ב

 
 קלינטקחטיבת  ב.
 

 עם בקשר הקבוצה פעילות את מרכזת 4131 בינואר 3יום 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 מפתחת, מחלקות פיתוח וייצור. כמו כן חטיבה זו 

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

 פעילויות שלא עונות להגדרות מגזר ומוצגות באחרים בדיווח המגזרי. כמו כן, לחברה 
 

ההנהלה עוקבת אחרי תוצאות הפעילות של היחידות העסקיות שלה בנפרד לצורכי קביעת  
החלטות לגבי הקצאת משאבים והערכת ביצועים, ביצועי המגזרים מוערכים בהתבסס על 

 רווח או הפסד תפעולי.
 

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

 עסקאות אלו מבוטלות בדוחות המאוחדים.
 

 
 

  התאמות  אחרים  קלינטק  בטחון  טלקום
 סך הכל
 מאוחד

 בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  

לתקופה של שלושה חודשים 
במרס,  13שהסתיימה ביום 

4132 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             

 322,462  -  31  557  56,633  37,179  הכנסות מחיצוניים
 -  (646)  79  -  2  521  מגזריות-הכנסות בין

             
 322,462  (646)  39  557  56,644  37,644  סך הכל הכנסות

             
 (1,621)  -  (519)  (322)  (4,937)  713  תוצאות המגזר

             
 (2,615)    747  (393)  (772)  (2,197)  הכנסות )הוצאות( מימון, נטו

חלק הקבוצה בהפסדי חברות 
 כלולות 

 
          (444) 

             
 (3,297)            לפני מסים על ההכנסההפסד 
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 )המשך( מגזרי פעילות -: 1אור ב
 

 
 

  התאמות  אחרים  קלינטק  בטחון  טלקום
 סך הכל
 מאוחד

 בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  

לתקופה של שלושה חודשים 
במרס,  13שהסתיימה ביום 

4131 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             

 379,345  -    21  37,375  64,117  93,371  הכנסות מחיצוניים
 -  (7,457)  773  -  443  6,453  מגזריות-הכנסות בין

             
 379,345  (7,457)  343  37,375  64,565  315,343  סך הכל הכנסות

             
 7,612  -  (3,714)  4,151  (3,576)  3,394  תוצאות המגזר

             
 (4,624)    (336)  (271)  (347)  (3,356)  הכנסות )הוצאות( מימון, נטו

חלק הקבוצה בהפסדי חברות 
 כלולות 

 
          (4,354) 

             
 4,321            רווח לפני מסים על ההכנסה

 
 

 
 

 טלקום
 

 בטחון
 

 קלינטק
 

 אחרים
 

 התאמות
 הכלסך  

 מאוחד
 מבוקר  
 אלפי ש"ח  

 13לשנה שהסתיימה ביום 
 4131בדצמבר, 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

             
 634,151    333  49,577  391,374  263,791  הכנסות מחיצוניים

 -  (32,263)  -  -  4,541  33,923  מגזריות-הכנסות בין
             

 634,151  (32,263)  333  49,577  391,194  271,712  סך הכל הכנסות

             
 45,132  (6,475)  -  716  (36,326)  26,749  תוצאות המגזר

             
 (7,364)    3,753  (652)  (2,649)  (1,649)  הכנסות )הוצאות( מימון, נטו

חלק הקבוצה בהפסדי חברות 
 כלולות 

 
          316 

             
 33,653            רווח לפני מסים על ההכנסה

 
 

 צירוף דוחות של חברה כלולה -: 2באור 
 

 מהון המניות של אופלון.  47% כ החברה מחזיקה במישרין ובעקיפין 4132 במרס 13ליום 
 

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

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

 
 צורפו לדוחות הכספיים של החברה.  4132, מרסב 13הדוחות הכספיים של אופלון ליום 
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  פיננסיים מכשירים -:5באור 
 

 נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן
 

 4132במרס,  13  
 סה"כ  1רמה   4רמה   3רמה   
 ש"חאלפי   
         

 63,111  32,331  -  51,337  נכסים פיננסים זמינים למכירה
 513  513  -  -  חוזי אקדמה על מטבע חוץ

 
 התחייבויות פיננסיות הנמדדות בשווי הוגן

 
 4132במרס,  13  
 סה"כ  1רמה   4רמה   3רמה   
 אלפי ש"ח  
         

 32  32  -  -  חוזי אקדמה על מטבע חוץ
 694  694  -  -  למדען תהתחייבויו

התחייבות לבעלי זכיות שאינן 
 5,963  5,963  -  -  מקנות שליטה

 
 

 נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן
 

 4131במרס,  13  
 סה"כ  1רמה   4רמה   3רמה   
 אלפי ש"ח  
         

 63,413  34,455  -  23,931  נכסים פיננסים זמינים למכירה
 1,361  1,361  -  -  חוזי אקדמה על מטבע חוץ

         
 

 התחייבויות פיננסיות הנמדדות בשווי הוגן
 

 4131במרס,  13  
 סה"כ  1רמה   4רמה   3רמה   
 אלפי ש"ח  
         

 151  151  -  -  חוזי אקדמה על מטבע חוץ
 1,754  1,754  -  -  למדען תהתחייבויו
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  )המשך( פיננסיים מכשירים -:5באור 
 

 נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן
 

 4131בדצמבר,  13  
 סה"כ  1רמה   4רמה   3רמה   
 מבוקר  
 אלפי ש"ח  
         

 61,361  32,946  -  23,412  נכסים פיננסים זמינים למכירה
 3,644  3,644  -  -  חוזי אקדמה על מטבע חוץ

         
         
 

 התחייבויות פיננסיות הנמדדות בשווי הוגן
 

 4131בדצמבר,  13  
 סה"כ  1רמה   4רמה   3רמה   
 מבוקר  
 אלפי ש"ח  
         

 11  11  -  -  חוזי אקדמה על מטבע חוץ
 317  317  -  -  למדען תהתחייבויו

התחייביות לבעלי זכיות  שאינן 
 7,166  7,166  -  -  מקנות שליטה

 
 :הוגןה שוויה מדרג של 1 ברמה המסווגות הוגן שווי מדידות בגין התאמה

 
 מכשירים פיננסיים  
  4132  4131 
 אלפי ש"ח  
     

 31,196  3,635  בינואר 3 ליום יתרה
     
 (3736)  (3,166)  שהוכר)הפסד(  רווח סך

   3,193  מניות שאינן מקנות שליטהלבעלי  בהתחיביותשינוי  
     

 33,131  3,627  במרס  13יתרה ליום 
     

 

  
מכשירים 
 פיננסיים

 אלפי ש"ח  
   

 31,196  4131בינואר,  3יתרה ליום 
   
 (773)  שהוכר)הפסד(  רווח סך

 1,156  רכישת נכסים פיננסים זמינים למכירה
 (7,166)  מניות שאינן מקנות שליטהלבעלי  בהתחיביותשינוי 

   
 3,635   4131בדצמבר,  13יתרה ליום 
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  אירועים בתקופת הדוח -: 6אור ב
 

אישרה האסיפה הכללית את הגדלת הון המניות הרשום של החברה ב  4132 מרסב 47ביום  א.
 כל אחת. ערך נקוב ח"ש 3מניות רגילות בנות  3,111,111מחולק ל מניות 3,111,111

 כל אחת. ערך נקוב ח"ש 3ניות רגילות, מ 41,111,111סך הון המניות הרשום לאחר ההגדלה 
 

החליט דירקטוריון החברה, לאחר קבלת אישור ועדת תגמול לאשר  4132ינואר חודש ב ב.
האופציות תבשלנה במשך  אופציות לסמנכ"ל כספים מר שגב חוסטיק. 55,661הקצאה של 
 13.36 בגין כל אופציה מדי שנה. מחיר המימוש  1311314131ם שהחלה ביום שני 1תקופה של 

 . שנים ממועד הענקתן 5ולא תמומשנה תוך . האופציות תפקענה ככל בכפוף לתנאי ההסכם

 
 עם בקשר פיננסיות מידה באמות לעמידהנכון לתאריך המאזן הפרה החברה התחייבות   ג.

 לפי מיידי לפירעון ההלוואות להעמדת עילה מהווה זו הפרה .בנקאיים מתאגידים הלוואות

 – כ של בסך הלוואות החברה סיווגה ,כאמור מההפרה כתוצאה .הבנקאיים התאגידים דרישת

 להסדר החברה הגיעה המאזן תאריך לאחר. השוטפות ההתחייבויות במסגרת ח"ש מיליון 31.3

 החדשים להסכמים בהתאם .הפיננסיות המידה אמות שינוי בדבר הבנקאיים התאגידים עם

 בהן הינן: לעמוד מחויבת החברה אשר הפיננסיות המידה אמות

 
 ש"ח ליום. 341,111הון עצמי לא יפחת מ  .3
 49%יחס הון למאזן לא יפחת מ  .4
משווי מניות  51%היחס בין כל החובות וההתחייבויות הפיננסיות, נטו, בניכוי  .1

 EBITDA-על ידי החברה בצרוף מקדמות מלקוחות ל המוזקות ,סאן טים וקסניהחלל
 1.7לא יעלה על 

 4היחס בין החובות והתחייבויות פיננסיות לבין ההון העצמי לא יעלה על  .2
 רווח תפעולי מתקיים .5

 4-לחלויות שוטפות של ריבית לא יפתח בכל עת שהיא מ EBITDAיחס  .6
בניכוי חלויות שוטפות של  נטו לזמן קצרשיעור החוב הפיננסי  –יחס הון חוזר תפעולי  .7

לא יעלה, בכל עת, על  חוב לזמן ארוך )ככל שכלולות בו(, מתוך ההון החוזר התפעולי
71%. 

 
 שנקבעו כפי הפיננסיות המידה באמות החברה עומדת הכספיים הדוחות פרסוםלמועד 

 .החדשים בהסכמים
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 לאחר תאריך המאזןאירועים  - :7אור ב
 

 -ו 4113הוצאו לחברה מאוחדת שומות לפי מיטב השפיטה לשנת המס  4134שנת במהלך  א.
4131. 

לפיכך, כללה  .רשויות המסהמאוחדת להסכם פשרה עם חברה ההגיעה  4132מאי חודש ב 
להשלמת הוצאות המס בהתאם  ח"שמיליון  3.5 -של כ הפרשה תקופת הדו"חב החברה
 .כאמור להסכם

 
החליט דירקטוריון החברה, לאחר קבלת אישור ועדת תגמול, לאשר  4132 ,באפריל 42ביום  ב.

האופציות תבשלנה מ 366,931 .ל החברה, מר עדי ברוקאופציות למנכ" 473,111הקצאה של 
  בגין כל אופציהמדי שנה. מחיר המימוש  1311314131ם שהחלה ביום שני 1במשך תקופה של 

שנים ממועד  5ולא תמומשנה תוך קענה ככל האופציות תפ בכפוף לתנאי ההסכם. 13.36
 .הענקתן

 
במידה ומחיר מניית החברה בבורסה לניירות ערך יהיה מהאופציות תבשלנה  333,141סך של  

חודשים. אופציות אלו יובשלו  6למניה )לאחר התאמות( לתקופה רצופה של  ש"ח 31-גבוה מ
שנים ממועד אישור  1למשך שנים ממועד זכאותם. תנאי זה הינו בתוקף  1בתקופה של 

בכפוף לתנאי  13.36מימוש בגין כל אופציה יהיה ההענקה של דירקטוריון החברה. מחיר ה
 . שנים ממועד הענקתן 7ולא תמומשנה תוך האופציות תפקענה ככל  ההסכם.

 
( חתמה יחד עם שני בעלי עניין נוספים בסאן טים גרופ 311%חברת בת ) 4132אפריל חודש ב ד.

)להלן "סאן טים"( על מסמך הסכמות למכירת מלוא אחזקות חברת הבת בסאן טים בע"מ 
על פי המסמך הרוכשת  מהון המניות המונפק והנפרע בסאן טים. 11.16% -המהוות כ

מעוניינת לבצע הצעת רכש מלאה מותנית למניות סאן טים. להערכת הנהלת החברה סך 
והרווח  ,ח"שמיליון  44 -( תסתכם בכליםהלוואת בעהתמורה שחברת הבת תקבל )כולל החזר 

 לפני מס. ח"שיון מיל 5.5-הינו כהצפוי 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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 בע"מ ח. מר תעשיות
 

 המאוחדיםביניים הצגת נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים 
 המיוחסים לחברה

 
 4132 ,סבמר 13ליום 

 

 
 

 בלתי מבוקרים
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 ד' לתקנות ניירות ערך13דוח מיוחד לסקירת המידע הכספי הביניים הנפרד לפי תקנה 
 3791-)דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל

 
 

 מבוא
 

ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, 13המובא לפי תקנה הנפרד סקרנו את המידע הכספי הביניים 
ולתקופה של שלושה חודשים  4132במרס  13החברה(, ליום  -של ח. מר תעשיות בע"מ )להלן  3791-התש"ל

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

 
 

המידע הכספי הביניים הנפרד מתוך הדוחות הכספיים של חברות מוחזקות אשר הנכסים בניכוי את  סקרנולא 
חלקה של ואשר  4132במרס  13אלפי ש"ח ליום  332,187 כההתחייבויות המיוחסים להן, נטו הסתכמו לסך של 

לושה חודשים שהסתיימה באותו אלפי ש"ח לתקופה של ש 4,912-כהסתכם לסך של  החברה ברווחי הבנות הנ"ל
הדוחות הכספיים של אותן חברות נסקרו על ידי רואי חשבון אחרים שדוחותיהם הומצאו לנו ומסקנתנו, תאריך. 

 ת על דוחות הסקירה של רואי חשבון האחרים.ככל שהיא מתייחסת לדוחות הכספיים  בגין אותן חברות מבוסס
 
 

 היקף הסקירה
 

"סקירה של מידע כספי לתקופות  -של לשכת רואי חשבון בישראל  3ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה 
מורכבת ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של הישות". סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים 

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

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

 
 

 מסקנה
 

בהתבסס על סקירתנו ועל דוחות הסקירה של רואי חשבון אחרים, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור 
ד' לתקנות 13שהמידע הכספי הביניים הנפרד הנ"ל אינו ערוך, מכל הבחינות המהותיות, בהתאם להוראות תקנה 

 .3791-ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל
 
 
 
 

 וסט פורר גבאי את קסיררק  אביב,-תל
 רואי חשבון  4132, במאי 47 

 
 

 קסיררקוסט פורר גבאי את 

 , 3עמינדב ' רח
  6076073אביב -תל
 

 +972-3-6232525טל.   

 972-3-5622555+פקס  
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 'ד13דוח מיוחד לפי תקנה 

 
 המאוחדיםביניים  הדוחות הכספיים נתונים כספיים ומידע כספי מתוך

 
 לחברההמיוחסים 

 
 
 

מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים של הקבוצה ליום  לחברההמיוחסים להלן נתונים כספיים ומידע כספי נפרד 
 'ג7לתקנה דוחות מאוחדים(, המוצגים בהתאם  - המפורסמים במסגרת הדוחות התקופתיים )להלן 4132, סבמר 13

 .3791-התש"ל ,לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(
 

 לדוחות המאוחדים. 4אלה פורטו בבאור עיקרי המדיניות החשבונאית שיושמה לצורך הצגת נתונים כספיים 
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 במרס 13ליום   
 ליום 

 בדצמבר 13
  4132  4131  4131 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  

       נכסים שוטפים
       

 173  384  113   מזומנים ושווי מזומנים
 38,283  27,321  38,221  חייבים ויתרות חובה

       
 38,327  27,778  38,793  נכסים שוטפים להכך ס
       

       נכסים לא שוטפים
       

 7,318  2,283  7,318  נכסים פיננסים זמינים למכירה
 22,197  12,182  22,481  הלוואות לחברות מוחזקות

מוחזקות, נטו לרבות נכסים בניכוי התחייבויות המיוחסים לחברות 
 342,131  334,212  333,322   מוניטין

 1,291  1,132  1,812  , נטורכוש קבוע
 3,842  3,917  1,142  מסים נדחים

       
 334,872  411,233  393,172  סך הכל נכסים לא שוטפים

       
  489,128  431,212  423,221 
       

       התחייבויות שוטפות
       

 3,723  1,472  1,329  אשראי מתאגידים בנקאיים ואחרים
 244  3,931  211  התחייבויות לספקים ולנותני שירותים

 31,187  48,812  2,811  זכאים ויתרות זכות
       

 34,224  11,831  31,491  התחייבויות שוטפות סך הכל
       

       התחייבויות לא שוטפות
       

 271  222  248  מאחריםהלוואות 
 4,971  4,783  4,913  התחייבויות בשל הטבות לעובדים

       
 1,431  1,238  1,382  סך הכל התחייבויות לא שוטפות

       
       הון המיוחס לבעלי מניות החברה

       
 39,341  32,884  39,341  הון מניות 

 322,337  83,387  322,337  פרמיה על מניות
 (41,178)  (41,178)  (41,178)  מניות אוצר

 (9,884)  (921)  (9,884)  קרן הון בגין עסקאות עם בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה
 373  373  373  קרן מעסקאות תשלום מבוסס מניות

 (12,271)  (41,123)  (18,812)  קרן הון מהפרשי תרגום
 348,387  371,322  332,171  יתרת רווח
 47,224  47,772  14,228  בגין נכסים פיננסיים זמינים למכירהקרנות הון 

       
 484,933  422,433  421,217  הון  להכך ס
       
  489,128  431,212  423,221 
       

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

        4132, במאי 47
 חיים מר  תאריך אישור הדוחות הכספיים

 יו"ר הדירקטוריון
 עדי ברוק 

 מנכ"ל
 שגב חוסטיק 

 כספים סמנכ"ל
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 החודשים שהסתיימו 1-ל

 במרס 13ביום 

לשנה  
שהסתיימה 

 ביום
 בדצמבר 13

  4132  4131  4131 

 מבוקר  בלתי מבוקר  

 אלפי ש"ח  

       
       

 33,312  3,133  37  הכנסות ממכירות
 (33,922)  (4,822)  (224)  הנהלה וכלליותמכירה, הוצאות 

       
 (211)  (3,228)  (881)  תפעולי הפסד

       
 4,933  329  337  הכנסות מימון
 (231)  (411)  (371)  הוצאות מימון

 9,373  1,219  (38,449)  מחברות מוחזקות )לרבות ירידת ערך מוניטין( )הפסד( רווח

       
 7,191  3,397  (38,383)  לפני מסים על ההכנסה)הפסד( רווח 

 (3,433)  132  2,347  (מסים על ההכנסההטבת מס )

       
 3,324  4,371  (33,144)  המיוחס לחברה )הפסד( נקירווח 
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 החודשים שהסתיימו 1-ל

 במרס 13ביום 

לשנה  
שהסתיימה 

 ביום
 בדצמבר 13

  4132  4131  4131 

 מבוקר  בלתי מבוקר  

 אלפי ש"ח  

       
 3,324  4,371  (33,144)  המיוחס לחברה )הפסד(  רווח נקי

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

       
       סכומים שלא יסווגו מחדש לאחר מכן לרווח או הפסד:

       
 4,771  (12)  (29)  רווח )הפסד( אקטוארי בגין תכנית הטבה מוגדרת 

       
סכומים שיסווגו או המסווגים מחדש לרווח או הפסד בהתקיים 

       תנאים ספציפיים:
       

 4,349  4,287  1,111  בגין נכסים פיננסיים זמינים למכירה רווח
 (31,828)  1,331  (3,131)  התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים 

       
       

 (8,223)  2,811  3,721   חברהכולל אחר המיוחס ל רווח )הפסד(סך הכל 

       
 4,932  3,272  (7,197)   חברהכולל המיוחס ל רווח )הפסד(סך הכל 

       
       
 
 

 המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד.
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 שהסתיימוהחודשים  1-ל

 במרס 13ביום 

לשנה  
שהסתיימה 

 ביום
 בדצמבר 13

  4132  4131  4131 

 מבוקר  בלתי מבוקר  

 אלפי ש"ח  

       תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת של החברה
       

 3,324  4,371  (33,144)  המיוחס לחברה )הפסד(נקי רווח 

       
מפעילות שוטפת של  התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים

       החברה:
       

       התאמות לסעיפי רווח והפסד של החברה:
       

 (222)  99   399  שערוך חובות לזמן ארוך
 932    397   411  פחת והפחתות

 (149)  21  (247)  הוצאות מימון, נטו
שערוך התחייבויות לתאגידים בנקאיים והתחייבויות אחרות לזמן 

 23  7  9  ארוך
 (9,373)  (1,219)  38,449  בגין חברות מוחזקות( רווח) הפסד

 211  132  (2,347)  )הטבת מס( מסים על ההכנסה
 232  344  (24)  שינוי בהתחייבויות בשל הטבות לעובדים, נטו

       
  31,973  (4,221)  (9,421) 

       שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות של החברה:
       

 (21,714)  (8,277)  (3,934)  בחייבים ויתרות חובה עלייה
 (132)  794  333  בהתחייבויות לספקים ולנותני שירותים )ירידה( עלייה
 22,277  4,224  3,448  בזכאים ויתרות זכות עלייה

       
  (112)  (4,138)  1,483 

       
       בחברה עבור: תקופהמזומנים ששולמו והתקבלו במהלך ה

       
 (97)  (14)  (42)  ריבית ששולמה

       
 2,173  (4,829)  (821)  שוטפת של החברה)ששמשו לפעילות( מזומנים נטו שנבעו מפעילות 

 
 

 
 המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד.
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-      - 3 

 

 

  
 שהסתיימוהחודשים  1-ל

 במרס 13ביום 

לשנה  
שהסתיימה 

 ביום
 בדצמבר 13

  4132  4131  4131 

 מבוקר  בלתי מבוקר  

 אלפי ש"ח  

       תזרימי מזומנים מפעילות השקעה של החברה
       

 (3,291)  (299)  (421)  , נטורכישת רכוש קבוע
 (31,243)  -  (173)  מתן הלוואות לחברות מוחזקותהשקעה ו

 (4,299)  -  -  רכישת ניירות ערך זמינים למכירה

       
 (32,993)  (299)  (223)  השקעה של החברה מזומנים נטו ששימשו לפעילות

       
       תזרימי מזומנים מפעילות מימון של החברה

       
 3,921  -  -  מימוש אופציות

 72,223  -  -  הנפקת מניות
 (39,111)  -  -  דיבידנד ששולם לבעלי מניות החברה 

 -  (93)  (92)  הלוואות והתחייבויות אחרות לזמן ארוך, נטו פירעון
 (472)  -  -  קבלת הלוואות והתחייבויות אחרות לזמן ארוך, נטו
 3,291  4,773  3,413  אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים ואחרים, נטו

       
 31,214  4,741  3,312  מימון של החברהשנבעו מפעילות מזומנים נטו 

       
 (93)  (142)  (71)  במזומנים ושווי מזומנים  ירידה

       
 292  292  173  תקופהיתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת ה

       
 173  384  113  תקופהיתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף ה

       
       
 

       פעילויות מהותיות שלא במזומן של החברה )א(
        
 -  31,111  -  דיבידנד לשלם 
 4,924  -  -  המרת הלוואות להון מחברה כלולה 
 39,111  21,111  -  דיבידנד שהתקבל כנגד הגדלת חו"ז עם חברות מוחזקות 

        
   -  81,111  37,924 

        
 
 
 

 המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד.
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 כללי -: 3באור 
 

ד' לתקנות ניירות ערך 13מידע כספי נפרד זה ערוך במתכונת מתומצתת בהתאם להוראות תקנה 
. יש לעיין במידע כספי נפרד זה בהקשר למידע הכספי על 3791-)דוחות תקופתיים ומיידים(, התש"ל

ולשנה שהסתיימה באותו תאריך ולבאורים אשר  4131בדצמבר,  13הדוחות הכספיים השנתיים ליום 
 אליהם. נלוו

 
 

 החשבונאית המדיניות עיקרי 
 

המדיניות החשבונאית שיושמה בעריכת מידע כספי נפרד זה עקבית לזו שיושמה בעריכת המידע 
 .4131בדצמבר,  13הכספי הנפרד ליום 

 
 

 מהותיים בתקופת הדוחאירועים  -: 1באור 
 

הרשום של החברה ב אישרה האסיפה הכללית את הגדלת הון המניות  4132במרס  49ביום  א.
 ח ערך נקוב כל אחת."ש 3מניות רגילות בנות  3,111,111מניות מחולק ל 3,111,111

 ח ערך נקוב כל אחת."ש 3מניות רגילות,  41,111,111סך הון המניות הרשום לאחר ההגדלה 
 

החליט דירקטוריון החברה, לאחר קבלת אישור ועדת תגמול לאשר  4132ינואר חודש ב ב.
האופציות תבשלנה במשך אופציות לסמנכ"ל כספים מר שגב חוסטיק.  88,221 הקצאה של
. 13.32בגין כל אופציה מדי שנה. מחיר המימוש  1311314131ם שהחלה ביום שני 1תקופה של 

. 4. שנים ממועד הענקתן 8ולא תמומשנה תוך . האופציות תפקענה ככל 3תנאים נוספים: 
המימוש יותאם במקרים של חלוקת דיבידנד, . מחיר 1 לאופציות יש מנגנון של מימוש נטו.

 .פיצול מניות, חלוקת מניות הטבה, הקצאת זכויות, איחוד או פיצול מניות

 
 עם בקשר פיננסיות מידה באמות לעמידהתאריך המאזן הפרה החברה התחייבות נכון ל ג.

 לפי מיידי לפירעון ההלוואות להעמדת עילה מהווה זו הפרה .בנקאיים מתאגידים הלוואות

 בסך הלוואות ות מאוחדותחבר וסיווג ,כאמור מההפרה כתוצאה .הבנקאיים התאגידים דרישת

 החברה הגיעה המאזן תאריך לאחר. השוטפות ההתחייבויות במסגרת ח"ש מיליוני 31.3 –כ של

 להסכמים בהתאם .הפיננסיות המידה אמות שינוי בדבר הבנקאיים התאגידים עם להסדר

 בהן הינן: לעמוד מחויבת החברה אשר הפיננסיות המידה אמות החדשים
 

 ש"ח ליום 341,111 -הון עצמי לא יפחת מ .3
 47% -יחס הון למאזן לא יפחת מ .4
, משווי מניות חלל 81%היחס בין כל החובות וההתחייבויות הפיננסיות, נטו, בניכוי  .1

לא  EBITDA-מקדמות מלקוחות לזקות על ידי החברה בצרוף חהמו סאן טים וקסניה
 1.9יעלה על 

 4היחס בין החובות והתחייבויות פיננסיות לבין ההון העצמי לא יעלה על  .2
 רווח תפעולי מתקיים .8

 4-לחלויות שוטפות של ריבית לא יפתח בכל עת שהיא מ EBITDAיחס  .2
חלויות שוטפות של בניכוי  שיעור החוב הפיננסי נטו לזמן קצר –יחס הון חוזר תפעולי  .9

לא יעלה, בכל עת, על  חוב לזמן ארוך )ככל שכלולות בו(, מתוך ההון החוזר התפעולי
91%. 

 
 שנקבעו כפי הפיננסיות המידה באמות החברה עומדת הכספיים הדוחות פרסוםלמועד 

 .החדשים בהסכמים
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 לאחר תאריך המאזןאירועים   -:2באור 
 

רקטוריון החברה, לאחר קבלת אישור ועדת תגמול, לאשר החליט די 4132באפריל,  42ביום 
מהאופציות תבשלנה  322,731אופציות למנכ"ל החברה, מר עדי ברוק.  493,111הקצאה של 

מדי שנה. מחיר המימוש בגין כל אופציה   1311314131שנים שהחלה ביום  1במשך תקופה של 
שנים ממועד  8מומשנה תוך בכפוף לתנאי ההסכם. האופציות תפקענה ככל ולא ת 13.32

 .הענקתן
 

מהאופציות תבשלנה במידה ומחיר מניית החברה בבורסה לניירות ערך יהיה  333,141סך של 
 חודשים. אופציות אלו יובשלו 2ש"ח למניה )לאחר התאמות( לתקופה רצופה של  31-גבוה מ

שנים ממועד אישור  1שנים ממועד זכאותם. תנאי זה הינו בתוקף למשך  1בתקופה של 
בכפוף לתנאי  13.32ההענקה של דירקטוריון החברה. מחיר המימוש בגין כל אופציה יהיה 

  שנים ממועד הענקתן. 9ההסכם. האופציות תפקענה ככל ולא תמומשנה תוך 
 

 
 

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

 

 

 

F:\W2000\w2000\915603\M\14\3-C MER-IFRS-SOLO.docx 



  1 

 

 מ"בע מר תעשיות.ח
 
 

 רבעונידוח 
 1014 במרס 31ליום 

 
 
 
 
 
 
 
  'ד חלק
 
 
 

אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל בדבר  רבעונידוח 
 (א)ג33הגילוי לפי תקנה 
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 (א)ג33תקנה  לפי הגילוי ועל הכספי הדיווח על הפנימית הבקרה אפקטיביות בדבר רבעוני דוח
 1014 במרס 31ליום 

 
 

 אחראית לקביעתה, (התאגיד - להלן) מ"מר תעשיות בע.של ח הדירקטוריון בפיקוח, ההנהלה

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

 :הם ההנהלה חברי ,זה לעניין
 

 .ל"מנכ, עדי ברוק .1

 .ל כספים"סמנכ, שגב חוסטיק .2

 
 

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

 בטחון נועדו לספק אשרו התאגיד דירקטוריון בפיקוח, האמורים התפקידים את בפועל שמבצע
 כי ולהבטיח , הדין בהתאם להוראות הדוחות ולהכנת הכספי הדיווח למהימנות בהתייחס סביר 
 מסוכם, מעובד, נאסף הדין פי הוראות על מפרסם שהוא בדוחות לגלות נדרש שהתאגיד מידע

 .בדין הקבועים ובמתכונת במועד ומדווח
 

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

 .הגילוי לדרישת בהתייחס, המתאים במועד החלטות
 

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

  .תתגלה או תימנע בדוחות מידע השמטת או מוטעית שהצגה מוחלט ביטחון
 

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

 הפנימית הבקרה בדבר השנתי הדוח – להלן) 2111בדצמבר  11ביום  שנסתיימה לתקופה התקופתי
 הערכה על בהתבסס. בתאגיד הפנימית הבקרה את וההנהלה הדירקטוריון העריכו, (האחרון

בדצמבר  11ליום , כאמור הפנימית כי הבקרה למסקנה הגיעו התאגיד והנהלת הדירקטוריון, זו
 . אפקטיבית היא 2111

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

 הפנימית הבקרה בדבר השנתי בדוחכפי שנמצאה , הפנימית הבקרה של האפקטיביות הערכת את
 . האחרון

 
 מידע על ובהתבסס, האחרון הפנימית בדבר הבקרה השנתי בדוחאמור ה על בהתבסס, הדוח למועד

  .אפקטיבית היא הפנימית הבקרה, כאמור לעיל והדירקטוריון ההנהלה לידיעת שהובא
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 (1()ד)ג33 תקנה לפי כללי מנהל הצהרת (א)
 

 הצהרת מנהלים

 הצהרת מנהל כללי

 
 :מצהיר כי, עדי ברוק, אני

 

שנת של  הראשוןלרבעון  (התאגיד - להלן) מ"מר תעשיות בע.של ח רבעוניה הדוח את בחנתי .1
 (. הדוחות –להלן ) 2114

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

  .הדוחות לתקופת בהתייחס מטעים יהיו לא

 מכל, נאות באופן משקפים בדוחות הכלול אחר כספי ומידע הכספיים הדוחות ,לפי ידיעתי .1
 התאגיד של המזומנים ותזרימי הפעולות תוצאות, הכספי המצב את, המהותיות הבחינות

  .הדוחות מתייחסים שאליהם ולתקופות לתאריכים

והדוחות  הביקורת תוולוועד לדירקטוריון ,התאגיד של המבקר החשבון גיליתי לרואה .4
 הבקרה לגבי ביותר העדכנית הערכתי על בהתבסס, התאגיד של דירקטוריוןהכספיים 

 : הגילוי ועל הדיווח הכספי על הפנימית

של  בהפעלתה או בקביעתה המהותיות והחולשות המשמעותיים הליקויים כל את .א
 להשפיע סביר באופן העלולים הגילוי ועל הכספי הדיווח על הפנימית הבקרה

 באופן כספי מידע על לדווח או לסכם, לעבד ,לאסוף התאגיד של על יכולתו לרעה
 בהתאם הכספיים הדוחות והכנת הכספי הדיווח במהימנות להטיל ספק בו שיש

  – וכן ; הדין להוראות

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

  . הגילוי ועל הכספי הדיווח על בבקרה הפנימית

 : בתאגיד אחרים עם יחדב לבד או , אני .5

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

-ע"התש, (דוחות כספיים שנתיים)מאוחדות שלו כהגדרתן בתקנות ניירות ערך 
 במהלך בפרט ,ובחברות המאוחדות על ידי אחרים בתאגיד מובא לידיעתי, 2111

  - וכן ; הדוחות של תקופת ההכנה

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

 חשבונאות לכללי בהתאם לרבות, הדין להוראות בהתאם הדוחות הכספיים
 . מקובלים

הדוח  מועד שבין התקופה במהלך שחל עניין או אירוע כל לידיעתי הובא לא .ג
מסקנת  את לשנות כדי בו יש אשר, זה דוח מועד האחרון לביןרבעוני ה

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

 
 

  .דין כל פי על, אחר אדם כל מאחריות או מאחריותי לגרוע כדי לעיל באמור אין
 
 
 עדי ברוק       4211, במאי 22 

 ל"מנכ         תאריך
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 (1()ד)ג33 תקנה נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים לפי הצהרת (ב)

 הצהרת מנהלים

 הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים

 :מצהיר כי, שגב חוסטיק, אני
 

לתקופת הביניים  אחר הכלול בדוחותהכספי המידע את הוביניים  את הדוחות הכספיים בחנתי .1
או " הדוחות" –להלן ) 2114 שנתשל  הראשוןלרבעון  (התאגיד - להלן) מ"מר תעשיות בע.של ח

 (. "הדוחות לתקופת הביניים"

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

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

לתקופת הביניים  בדוחות הכלול אחרה כספיה מידעהוביניים  הכספיים הדוחות, לפי ידיעתי .1
 הפעולות תוצאות ,הכספי המצב את ,המהותיות הבחינות מכל, נאות באופן משקפים
 .הדוחות מתייחסים שאליהם ולתקופות התאגיד לתאריכים של המזומנים ותזרימי

והדוחות  הביקורת תוולוועד לדירקטוריון ,התאגיד של המבקר החשבון גיליתי לרואה .4
 הבקרה לגבי ביותר העדכנית הערכתי על בהתבסס, התאגיד של דירקטוריוןהכספיים 

 :הגילוי ועל הדיווח הכספי על הפנימית

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

 העלולים ,לתקופת הביניים בדוחות הכלול האחר הכספי ולמידע ביניים הכספיים
 לדווח או לסכם ,לעבד, לאסוף התאגיד יכולתו של על לרעה להשפיע סביר באופן

 והכנת הכספי הדיווח ספק במהימנות להטיל בו שיש באופן כספי מידע על
  - וכן; הדין להוראות בהתאם הכספיים הדוחות

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

 .הגילוי ועל הכספי הדיווח על בבקרה הפנימית

 : בתאגיד אחרים עם לבד או יחד, אני .5

תחת  ונהלים בקרות של וקיומם קביעתם וידאתי או ,ונהלים קבעתי בקרות .א
לרבות חברות  ,לתאגיד המתייחס מהותי שמידע להבטיח המיועדים ,נופיקוח

-ע"התש, (דוחות כספיים שנתיים)מאוחדות שלו כהגדרתן בתקנות ניירות ערך 
 במהלך בפרט ,ובחברות המאוחדות מובא לידיעתי על ידי אחרים בתאגיד, 2111

  - וכן ; הדוחות של תקופת ההכנה

תחת  ונהלים בקרות של וקיומם קביעתם וידאתי או ,ונהלים קבעתי בקרות .ב
 והכנת הכספי הדיווח מהימנות את סביר באופן להבטיח המיועדים, יפיקוח

 חשבונאות לכללי בהתאם לרבות, הדין להוראות בהתאם הדוחות הכספיים
 . מקובלים

הדוח  מועד שבין התקופה במהלך שחל עניין או אירוע כל לידיעתי הובא לא .ג
ביניים ולכל מידע המתייחס לדוחות הכספיים , זה דוח מועד האחרון לבין רבעוניה

 להערכתי את, לשנות כדי בו יש אשר, כספי אחר הכלול בדוחות לתקופת הביניים
 הדיווח על הפנימית הבקרה לאפקטיביות בנוגע וההנהלה מסקנת הדירקטוריון

 . התאגיד של ועל הגילוי הכספי
 

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

 שגב חוסטיק               2114, במאי 22  
 ל כספים"סמנכ                תאריך
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