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 מ"מר תעשיות בע. ח
 2012 ביוני 30 -דוח דירקטוריון לשנה שהסתיימה ב

 )בשקלים מדווחים -הנתונים הכספיים ( 
 

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

תקופת : "להלן( 2012 יוניב 30ביום  לששת החודשים שהסתיימוואת התוצאות הכספיות של הקבוצה 
 ").הדוח

הדוח . הקבוצה בתקופת הדוחות לסוקר את השינויים העיקריים בפעי 2012 ביוני 30דוח הדירקטוריון ליום 
0F")הדוח התקופתי:"להלן( 2011נת ש נערך מתוך הנחה שבפני המעיין מצוי גם הדוח התקופתי המלא של
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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

 

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

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

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

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

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

 : לות עיקריים המדווחים כמגזרים עסקיים בדוחותיה המאוחדים של החברהלקבוצה שלושה תחומי פעי
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Uחטיבת טלקום-U  מר טלקום: "להלן( מ"מר טלקום בע בבעלות מלאהחטיבה זו פועלת תחת חברת הבת(" .

בתחום זה הקבוצה . ל"החטיבה עוסקת בביצוע תשתיות בתחום התקשורת האלחוטית בישראל ובחו

מגדלי , ערכי תקשורת וכן מספקת ומקימה מבנים לציוד תקשורת ובינוי אתריםמייצרת ומקימה מ, מתכננת

, מתן שירותים הנדסיים לציוד תקשורת סלולארית, קישורם למתגים והתקנתם, אנטנות ותחנות בסיס

חטיבה זו ). PV(וולטאיים -תקשורת אלחוטית ומתגים ותשתיות למערכות לייצור חשמל באמצעות תאים פוטו

הרפובליקה הדמוקרטית , טנזניה, בוליביה, ארגנטינה, קולומביה, ילה'צ, פרו, פנמה, מקסיקו, אלפעילה בישר

 . ואנגולה ר'ניג, גאנה, של קונגו

U חטיבת מערכות)(Systems U-  מר מערכות אבטחה  בבעלות מלאהחטיבה זו פועלת תחת חברת הבת

בתחומי האבטחה והביטחון  Turn Keyהחטיבה מבצעת פרויקטי . ")מר מערכות:"להלן( מ"ותקשורת בע

, CCTVתכנון ואינטגרציה של מערכות : פרויקטים אלו כוללים. ומפתחת ומשווקת מערכות תקשורת צבאית

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

, חטיבה זו פעילה בישראל. בתחום הביטחון והאבטחה מערכות ניהול וידאו ואודיו וייעוץ, ושליטה לקשר

 .מדינות נוספות במרכז אמריקה ובאפריקה, ארגנטינה, מקסיקו, ב"ארה

U חטיבת תקשורת רחבת פס)Broadband(-U  חטיבה זו פועלת תחת חברת הבת)מ"רוטל נטוורקס בע) %86 

: התקשורת רחבת הפס הכולליםהחטיבה עוסקת בתחום אספקת מוצרים ושירותים לשוק . ")רוטל:"להלן(

התקנות בתחום האינטרנט ואספקה , התקנת תקשורת רחבת פס, פריסת תשתיות לטלוויזיה בכבלים

 .חטיבה זו פעילה בעיקר בישראל. ותחזוקה של מוצרים וציוד קצה

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

מהון המניות של  4.15% -החברה מחזיקה לתאריך הדוח ב. ")הבורסה" :להלן(לניירות ערך בתל אביב 

 .חלל

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

 .עומרים

 .באופלון 24.0% -החברה מחזיקה במישרין ובעקיפין כ -")אופלון" :להלן( Oplon BV -בהשקעה  •

 .להלן 5ראה סעיף . הסכמי פיתוח 2בתקופת הדוח חתמה אופלון על 

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

 . ותמזכויות השותפ 29%-לחברה כ. בקריסטל קליר₪ אלפי  4,557של 

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

 .Cvidyaשל 

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

") קסנה: "סימול(קסניה . מהון המניות של קסניה 13.28% -בכ) מ"באמצעות נובקום טכנולוגיות בע(

 . בבורסה יםנסחרהינה חברה ציבורית שניירות הערך שלה 

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

חברה ציבורית שניירות הערך שלה , מהון המניות של סאן טים) למועד הדוח( 33.05%מחזיקה 

הקמה ותפעול של פרויקטים , תכנון, ביזום) באמצעות חברות בנות(אן טים עוסקת ס. נסחרים בבורסה

וולטאית במסגרת הרגולציה למתקנים -באמצעות טכנולוגיה פוטו, לייצור חשמל מאנרגיה סולארית
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השקעת ההון , עוסקת סאן טים בתכנון הפרויקטים, במסגרת פעילותה בתחום זה. קטנים ובינוניים

פיקוח ובקרה על הקמת הפרויקטים , השגת האישורים הרגולטוריים, רישוי, מתםהעצמי הדרוש להק

 .להלן 5 ראה גם סעיף וחיבורם לרשת החשמל

 

1. Uהסברי הדירקטוריון על פעילות החברה והחברות המוחזקות שלה 

0BUחטיבת הטלקוםU- בהשוואה ל₪ אלפי  165,889 -הסתכמו בכ מחיצוניים הכנסות החטיבה בתקופת הדוח- 
יבשת פעילות החטיבה בהקיטון בהכנסות החטיבה היה ברובו ככולו ב. בתקופה המקבילה אשתקד 191,062
ביחס  40%-כעור של יבתקופת הדוח בשהכנסות החטיבה בישראל גדלו , מנגד). בעיקר במקסיקו(אמריקה 

 . לתקופה המקבילה אשתקד

1B25-ויסתכמו בכ בהיקף דומה לרבעון השנייהיו  לישיהכנסות חטיבה זו ברבעון הש, להערכת הנהלת החברה 
מיליון  95-יסתכמו בכ 2012וההכנסות של חטיבת הטלקום בשנת  )למועד הדוח₪ מיליון  100-כ( מיליון דולר

 ). ח"עד הדוולמ₪ מיליון  370-כ(דולר 

2BUחטיבת המערכותU- 61,445 -בהשוואה ל 129,057 -הכנסות החטיבה בתקופת הדוח מחיצוניים הסתכמו ל 
. ₪אלפי  5,360תפעולי בסך של  רווחבתקופת הדוח רשמה החטיבה . בתקופה המקבילה אשתקד₪ אלפי 

עיקר הגידול בהכנסות . בתקופה המקבילה אשתקד ₪אלפי  5,642הפסד תפעולי בסך של בהשוואה ל
 .החטיבה בארגנטינה ובמדינה נוספת באפריקה תצעבע מפרויקטים בתחום הבטחון אותם מבהחטיבה נו

3B בנוסף ). להלן 5.10-ו 5.3ראה סעיפים (מיליון דולר  29חוזים בהיקף מצטבר של  2בתקופת הדוח נחתמו
, ₪מיליון  30-קיבלה החטיבה הודעות זכייה בפרויקטים שונים בתחום פעילות החטיבה בהיקף של כ

 .חודשים 6-12מרביתם לביצוע תוך 

4Bחלק ממאמצי . במרכז אמריקהבאפריקה ודינות המשיכה החטיבה במאמצי השיווק במספר מ בתקופת הדוח
עם לקוחות פוטנציאליים אולם למועד הדוח טרם נחתמו חוזים מתקדם מ "שיווק אלו נמצאים בתהליך מו

 .וטרם התקבלו הזמנות מחייבות מלקוחות אלו

5Bלקוחות  2ויחתמו הסכמים עם  חדשות יתקבלו הזמנות השלישיבמהלך הרבעון , להערכת הנהלת החברה
 .תקופת הביצוע נשוא הזמנות אלו תמשך כשנה .דולרמיליון  31 -היקף כולל של כב

6B2011על מכירות החטיבה בשנת  55%-יעלו בכ 2012מכירות החטיבה בשנת , להערכת הנהלת החברה 
פרויקטים חדשים בהם זכתה החטיבה מעיקר הגידול בהוצאות החטיבה נובע . ₪מיליון  265-ויסתכמו בכ

חתימה על חוזים חדשים כאמור  רומהערכות הנהלת החברה בדב ואפריקה, דרום אמריקה ,בצפון אמריקה
 .לעיל

7Bלתקופה פ "למימון תכניות מו ת"הדוח קיבלה החטיבה אישור מהמדען הראשי במשרד התמ למועד חתימת
השתתפות (₪ אלפי  6,605 -ו) השקעה(₪ אלפי  14,957בהיקף כולל של של שניים עשר חודשים 

שער הנגב וקלטה  האזוריתפ במועצה "פ אלו הקימה החטיבה מרכז מו"לצורך ביצוע תכניות מו). ר"המדע
פ כאמור תגדיל את סך "החברה צופה כי הקמת פעילות המו .עובדים למרכז זה 30-כלמועד הדוח 

פ למוצרי החטיבה המסורתיים "בכוונת החטיבה להמשיך ולהשקיע במו. השתתפות המדען בפרויקטים אלו
)Secure-M מודיעין , בתחום התוכנה ליישומי בטחון בפיתוח מערכות חדשותו) ומערכת המטאורולוגיה

  .ותקשורת

Uחטיבת התקשורת רחבת הפסU- אלפי  83,907 -בתקופת הדוח הסתכמו ב מחיצוניים הכנסות החטיבה ₪
עליה נובע מעיקר הגידול בפעילות החטיבה . בתקופה המקבילה אשתקד₪ אלפי  63,252-בהשוואה ל

שדרוג רשתות הסלולר והרשת , בתחומי ההתקנות) סמייל 012, כדוגמת הוט(בפעילות מול ספקי התשתית 
ל "החטיבה ממשיכה להפנות מאמצי שיווק לחו. ובפעילות המעבדה) ח"מש 3.8(עבודות אופטיקה , של הוט

ואף חתמה על מספר  במטרה להרחיב את פעילותה מחוץ לישראל, ובעיקר למדינות אירופה ואפריקה
לביצוע עד תום שנת ₪ אלפי  5,500הזמנות מלקוחות שונים ממספר מדינות באירופה בסך מצטבר של 

 . ל"נשוא המאמצים הנהיקף ההזמנות הצפוי אין ביכולת החברה להעריך . 2012
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8Bביחס להכנסות החטיבה בשנת  10%-בכ 2012הכנסות חטיבה זו יעלו בשנת , להערכת הנהלת החברה
 . ₪מיליון  165-ויסתכמו בכ 2011

9BUתחום הקלינטק-  

10B מרכז , אפריקה(הנהלת החברה רואה בתחום הקלינטק תחום מתפתח בעיקר במדינות בהן פועלת הקבוצה
-תשתיות אנרגיה פוטו(ובוחנת הקמת חטיבה אשר תרכז את פעילות החברה הקיימת ) ודרום אמריקה

 ).סאן טים גרופ(ואת השקעות החברה בתחום זה ) יית רוחתשתיות גז ואנרג, מים(והעתידית ) וולטאית

11B התקשרה החברה עם חברת , לצורך כך. בפעילות בתחום תשתיות מים החברהבתקופת הדוח החלה
, מים חזוריהחברות נערכות לגשת למספר מכרזים בארץ ובעולם בתחום של מ. תשתיות מים מובילה בתחום

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

 .בתחום זהאשר תרכז את הפעילות המשותפת ) בבעלות שווה(משותפת 

12Bחברות השקעות בחברות בתחום פעילותן המשותפת על מנת להציע ללקוחות פוטנציאליים הבוחנות , בנוסף
סל מוצרים רחב הכולל את הידע והניסיון של החברות בתחום ההנדסה ותשתיות המים ובנוסף פתרונות 

 .טכנולוגיים והנדסיים מותאמים ללקוח

13B המבוסס על , בחוק ניירות ערךכהגדרתו , זה לעיל הינן מידע צופה פני עתיד 1ההערכות בסעיף
על תחזיות ביצוע והתקדמות בפרויקטים אותם מבצעות החטיבות , הערכות פנימיות של החברה

על חוזים עליהם חתמו החברות הבנות ועל תוצאות מכרזים אשר הקבוצה משתתפת או , בקבוצה
ן באופן מלא או נכון למועד פרסום דוח זה ואשר אין כל ודאות בהתממשות. מתעתדת להשתתף בהם

עיכובים שאינם , וזאת בין היתר בשר המשבר הכלכלי, ככל שתתמשכנה, ובמועדי התממשותן, חלקי
 .תלויים בחברה וגורמים אחרים שאינם בשליטת הקבוצה

2. Uלקוחות הקבוצה ואפיונם 
 .הקבוצה פועלת בשוק התקשורת ובשוק הביטחון, כאמור

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

אשר מתבטא בהגדלה בקצב , שוק התקשורת מחוץ לישראל מתאפיין בתקופה האחרונה בגידול בביקושים
 .ההשקעות ברשתות הקיימות ובמעבר לטכנולוגיות מתקדמות יותר כמו הדור השלישי

באלפי (על פי חטיבות הפעילות של הקבוצה  -ל מעבודות בחוזי הקמהוהכנסות לקב להלן יתרת הלקוחות
 ): ח"ש

 כ"סה   
 31.12.11 30.06.12 ל"בחו בארץ חטיבה
 140,139 150,170 128,098 22,072 טלקום

 61,111 61,116 2,083 59,033 תקשורת רחבת פס
 56,032 78,677 27,338 51,339 מערכות

 - 278-  278 אחר
 257,282 290,241 157,519 132,722 סך הכול

 
3. Uתלות בלקוחות וספקים 

מסך  10%להלן טבלה המרכזת את הלקוחות אשר מכירות החברה אליהן בתקופת הדוח מהוות מעל 
 .המכירות המאוחד
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 14B15 חטיבהB%  מכירות ממחזור
המכירות המאוחד 

 בתקופת הדוח

16B%  מכירות ממחזור
המכירות המאוחד 
בתקופה המקבילה 

 אשתקד
17B18 לקוח אB19 תקשורת רחבת פסB12.9 20B11.7 
21B22 לקוח בB23 מערכותB14.5 24B -
25B26 *לקוח גB27 טלקוםB10.4 28B21.8 

 
 Radio Movil Dipsa SA de C.V. (Telcel)לקוח חטיבת הטלקום במקסיקו  -'לקוח ג* 
 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 

בתקופת הדוח חל גידול בהיקף המכירות של חטיבת המערכות באופן שהיקף מכירות החטיבה במאוחד 
 .2011בשנת  25%-בהשוואה לכמהיקף המחזור המאוחד  34%-מהוות כ

 
5. Uולאחר תאריך המאזן אירועים עיקריים בתקופת הדוח 

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

במסגרת ההסכם  .מהון המניות המונפק והנפרע של ארכוס מוחזק על ידי קסניה 35.18%וטל וכן על ידי ר
אשר למיטב ידיעת החברה הינה חברה קנדית , .ATX Networks Corpבין כל בעלי מניות ארכוס לבין 

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

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

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

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

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

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

בשנת  ATX -כחי של ארכוס לבגין מכירות המוצר הנו, מיליון דולר 2.5תמלוגים בסכום של עד 
מיליון דולר בגין מכירות המוצר החדש של ארכוס  11וכן ישולמו תמלוגים בסכום של עד , 2012

 ;בהתאם למפתחות חלוקת הכנסות ויעדי מכירות המפורטים בהסכם 2014 – 2012בשנים 

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

 .ח"מיליון ש
 .לעיל 2ש "ראה הע 4

 יוני-ינואר חטיבה
2012 

 דצמבר-ינואר
2011 

 56.9% 43.7% טלקום
 20.0% 22.2% תקשורת רחבת פס 

 23.0% 34.0%  מערכות
 0.1% 0.1% אחר
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. אלפי דולר 451 -עובר להשלמת העסקה חילקה ארכוס דיבידנד לבעלי מניותיה בסך של כ, בנוסף .1.3
 1.1 -וכ) אלפי דולר 159(ח "אלפי ש 600 -חלקן של קסניה ושל רוטל הינו עד בדיבידנד הינו כ

 .בהתאמה, )אלפי דולר 291(ח "מיליון ש
 13.6 -ח ושל כ"מיליון ש 9.7 -השלמת העסקה צפויה להניב לרוטל ולקסניה רווחים כוללים בסך של כ

בהתאמה , ח"מיליון ש 12.9ח ושל עד "מיליון ש 13ם של עד בהתאמה וכן רווחים נוספי, ח"מיליון ש
 1לפרטים נוספים ראה דיווח החברה מיום  .לעיל 2בכפוף לתשלום כל התמלוגים האמורים בסעיף 

 .2012-01-030597אסמכתא ' מס, בפברואר
, ידהינו בבחינת מידע צופה פני עת, המידע לעיל בדבר הרווח העתידי הצפוי לחברה מהשלמת העסקה

אשר התממשותו תלויה בגורמים שונים ובכללם היקף , 1968-ח"התשכ, כהגדרתו בחוק ניירות ערך
 .מכירות ארכוס ובהתאם גובה התמלוגים שישולם

2. Uתכנית רכישה עצמיתU-  להלן 16לפרטים ראה סעיף . 
3. Uה בפרויקט במדינה בצפון אמריקהיזכיU-  לבין ) 72.5%(נחתם הסכם בין חברה נכדה  2012במרץ  6ביום

 .מיליון דולר 11-היקף הפרויקט כ. לקוח מארצות הברית להקמת מערכת קשר לכוחות חירום והצלה
משך . אספקה והתקנה של מערכות קשר לכוחות חירום והצלה בגורד שחקים, הפרויקט כולל תכנון רשת

יב התחזוקה מרכ בתוספת( 2012החל מהרבעון השני של שנת  חודשים 15-הפרויקט הצפוי הינו כ
 ). והאחריות

4. Uהשקעה באופלוןU-  ל וובסך הכ(אלפי דולר  500בתקופת הדוח השקיעה החברה באופלון סך נוסף של
חברה , בנוסף. ן המניות במישריןומה) בדילול מלא( 22.5%-בתמורה ל) 2006אלפי דולר משנת  3,050

אופלון מפתחת שיטה חדשה למניעת . מהון המניות של אופלון) בדילול מלא( 1.5%-כלולה מחזיקה כ
היישומים . באמצעות חומרים ידידותיים לאדם ולסביבה) חיידקים ופטריות(התפתחות מיקרובים 

צנתר , מיכלים המטהרים מים, אריזות לחלב, אריזות למשקאות קלים: הראשונים אשר נמצאים בפיתוח
פת הדוח הגישה אופלון בקשה נוספת בתקו. לדרכי השתן וחומרים קוסמטיים חדשים לטיפול בנגעי עור

התקדמה בייצור יריעות אקטיביות אשר יהוו את בסיס המוצר של אופלון ביישומים השונים , לרישום פטנט
 .פ"ת ולקרן בירד למימון תכניות מו"והגישה בקשות למדען הראשי במשרד התמ

כנגד מר יוסף , מערכות הוגש כתב אישום כנגד החברות הבנות מר טלקום ומר, 2012במרץ  20ביום  .5
אשר על פיו הם מואשמים בטענה , ומנהלה' זיידמן נושא משרה בחברה וכנגד חברה נוספת בבעלות צד ג

הנהלת החברה לא יכולה לאמוד בשלב זה את  .2010לכאורה כי ביצעו תאום הצעות מחיר למכרז בשנת 
 .ההשפעה של ההליך על פעילות החטיבה

6. Uמינוי מבקר פנים- U לפרטים נוספים ראה . ח אורי אילן למבקר הפנים של החברה"מונה רו, באפריל 1ביום
 .להלן 13גם סעיף 

7. Uתנאי כהונה של נושאי משרהU-  
 : אישרה האספה הכללית של החברה את 2012במאי  17ביום  .א

 -א"התשע, )תיקוני חקיקה(תיקון תקנון החברה בהתאם לחוק ייעול הליכי האכיפה ברשות ניירות ערך 
 וכן") חוק ייעול הליכי אכיפה(" 2011

בהתאם לחוק ייעול , המקובל בחברה, אימוץ כתב ההתחייבות מתוקן לשיפוי נושאי משרה ודירקטורים
ביחס לנושאי המשרה בחברה לרבות ביחס לנושאי המשרה בחברה הנמנים על בעלי , הליכי אכיפה

 וכן השליטה בחברה
 31כפי שאושרה באספה כללית מיום , שאי משרההרחבת פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונו

 .שאינם מבעלי השליטה, ביחס לכלל הדירקטורים, בהתאם לחוק ייעול אכיפה 2009, בדצמבר
, ל בחברה"דירקטור ומנכ, באותו המועד אישרה האסיפה הכללית תכנית מענקים למר מריאן כהן .ב

בהינתן כי , המאוחד לפני מס של החברהמהרווח  2%לפיה מר כהן יהיה זכאי למענק שנתי בגובה 
בשנה בה תרשום "). המענק: "להלן(אלפי דולר בשנת הדוח  5,000הרווח המאוחד לפני מס עולה על 

 .הפסד כאמור יועבר לרווחי השנים העוקבות לצורך חישוב המענק, החברה הפסד
-2012אסמכתאות ' מס, 2012במאי  20ומיום  2012באפריל  10לפרטים ראה דיווחי החברה מיום 

 .בהתאמה, 2012-01-128883 -ו 01-099555
אופציות לא  80,000אישרה האסיפה הכללית של החברה את תיקון תנאי  2012באוגוסט  8ביום  .ג

באופן בו מועדי הפקיעה של , ל החברה"דירקטור ומנכ, רשומות אשר הוענקו למר מריאן כהן
א זכות "המקנות כ, אופציות לא רשומות למסחר 204שנים וכן תיקון תנאי  3-האופציות יוארכו ב
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מ שהוענקו למר יוסף "של מר מערכות אבטחה ותקשורת בע. נ.ח ע"ש 1לרכישת מניה רגילה בת 
 .שנים 3-באופן בו מועדי הפקיעה של האופציות יוארכו ב, זיידמן

 
-2012כתאות אסמ' מס, 2012באוגוסט  8ומיום  2012ביולי  16לפרטים ראה דיווחי החברה מיום 

 .בהתאמה, 2012-01-205737 -ו 01-186348
 

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

וכי סאן טים הגישה את הבקשה ") המתקן("י יוסף מגה וואט במושב תלמ 9הפוטו וולטאי בגודל של 
 "). רשות החשמל("לאישור הסגירה הפיננסית לרשות לשירותים ציבוריים חשמל 

לעמוד בתנאי הסגירה הפיננסית דירקטוריון סאן טים ודירקטוריון חברת  סאן טיםבמסגרת מאמציה של 
עיקרי . תקשר במסכת של הסכמיםאישרו לסאן טים ולחברת הבת לה") חברת הבת("מ "סאן טים בע

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

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

מ להעמיד את ההון העצמי הנדרש לחברת הבת וכמו כן "הזרמת ההון התחייבה סאן טים גרופ בע
והכל , מ למסור בטחונות לתאגיד הבנקאי שעיקריהם מוצגים להלן"התחייבו בעלי ענין בסאן טים גרופ בע

 .ההון בכפוף לפרטי הסכם המימון והסכם הזרמת
 :בטחונות שעבודים וערבויות •

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

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

 .בעל הסתברות נמוכה ביותר
ערבות בעלים עבור משיכת כספים בטרם התמלאו התניות של העברת הזכויות  .3

 . והרישיון לחברת הפרויקט
 .רישום משכון וזכויות על הקרקע לטובת הבנק .4
הציוד במתקן וההכנסות , שעבוד כל נכסי הפרויקט לרבות הזכויות לשימוש בקרקע .5

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

 .2012-01-127839אסמכתא ' מס 2012, במאי 17מיידי של סאן טים מיום 
הסכם עם קבלן ראשי להקמת המתקן ולתחזוקה  -O&Mוהסכם  EPCכמו כן אושרו הסכמים עם 

 .תפעולית
 

Uביחס לפרויקט צפי לעתיד: 
ברבעון השלישי או הרביעי של שנה זו מצפה סאן טים כי תקבל את אישור רשות החשמל לסגירה  .1

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

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

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

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

 . וודאות באשר למועד התקיימותם
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9. Uבאופלון פיםפיתוח משות הסכמי: 

בדילול (מהון המניות  24%-חברה כבה מחזיקה המ "אופלון פיור סאיינס בע 2012באפריל  2ביום  .1
, חתמה על הסכם פיתוח משותף עם חברת מזון ומשקאות") אופלון:"להלן() מלא במישרין ובעקיפין

 ).בהתאמה, "השותף"-ו" ההסכם: "להלן(מהגדולות בעולם 
אופלון והשותף יחלו בתהליך פיתוח משותף שמטרתו התאמת הטכנולוגיה של אופלון למתן פתרונות 
ישימים לשיפור וייעול תהליכי ייצור ושימור מזון ומשקאות לצרכי אריזות המזון והמשקאות של 

 . השותף
י ל של אופלון על פנ"השותף ישתתף בעלויות הפיתוח של משפחת המוצרים הנ, במסגרת ההסכם
 תהליך: "להלן(בהתאם לעמידה באבני דרך , מיליון דולר 8בהיקף של עד , שנים 3תקופה בת עד 

צוותי פיתוח משותפים יחלו לעבוד במעבדות אופלון בישראל ובמתקני השותף בארצות "). הפיתוח
 .הברית ואירופה

תשלום בהתאם  בתום תהליך הפיתוח ייחתם הסכם תמלוגים בין אופלון והשותף לפיו תקבל אופלון
הסכם התמלוגים יאפשר לאופלון חדירה . למכירת המוצרים בהם משולבת הטכנולוגיה של אופלון

 .מהירה לשוק הבינלאומי ובהיקפים משמעותיים ביותר
ההסכם מהווה אבן דרך משמעותית בעסקיה והבעת אמון ביכולות הטכנולוגיות של , להערכת החברה

 . פור וייעול תהליכי ייצור ושימור מזון ומשקאותאופלון למתן פתרונות ישימים לשי
 

הינו בבחינת מידע צופה , המידע הכלול בדיווח זה בדבר תשלום עלויות הפיתוח ומכירות אופלון
אשר התממשותו תלויה , המבוסס על הערכות אופלון, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, פני עתיד

 .מאמציה השיווקיים של אופלוןכגון השלמת הליך הפיתוח והצלחת , בגורמים שונים
 

מהגדולות בעולם , על הסכם פיתוח משותף עם קבוצת ריינולדס אופלון חתמה 2012ביוני  14ביום  .2
או " ריינולדס"-ו" ההסכם: "להלן(בתחום ייצור ואספקת אריזות למזון ולמשקאות ואריזות אחסון 

 ).בהתאמה, "השותף"
תף שמטרתו התאמת הטכנולוגיה של אופלון למתן פתרונות אופלון וריינולדס יחלו בתהליך פיתוח משו

ישימים לשיפור וייעול תהליכי ייצור ושימור מזון ומשקאות לצרכי אריזות המזון והמשקאות של 
 . השותף

ל של אופלון על פני "השותף ישתתף בעלויות הפיתוח של משפחת המוצרים הנ, במסגרת ההסכם
צוותי פיתוח "). תהליך הפיתוח: "להלן(ידה באבני דרך בהתאם לעמ,  חודשים 18-36תקופה של 

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

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

 
המתווסף להסכם קודם שנחתם בחודש אפריל השנה מהווה אבן דרך , ההסכם זה, להערכת החברה

משמעותית בעסקיה והבעת אמון ביכולות הטכנולוגיות של אופלון למתן פתרונות ישימים לשיפור 
 . וייעול תהליכי ייצור ושימור מזון ומשקאות

 
הינו בבחינת מידע צופה , ירות אופלוןבדבר תשלום עלויות הפיתוח ומכ וז בפסקההמידע הכלול 

אשר , המבוסס על הערכות אופלון, 1968-ח"התשכ, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, פני עתיד
כגון השלמת הליך הפיתוח והצלחת מאמציה השיווקיים של , התממשותו תלויה בגורמים שונים

 .אופלון
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10. Uהסכם חדש באפריקה: 
ממשלה של מדינה במרכז אפריקה לשדרוג מערכות  נחתם הסכם עם 2012ביוני  25בתאריך 

אספקת אמצעי , תשתיות תקשורת, הדרכה, הפרויקט יכלול בין היתר יעוץ. לביטחון פנים של המדינה
 .ויבוצע על ידי מספר חברות בנות בקבוצה") הפרויקט: "להלן(תצפית ומערכות בטחון 

 .חודשים 6הינו אלפי דולר ומשך ביצועו  17,750 -היקף הפרויקט הוא כ
 

, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, המידע הכלול בפסקה זו הינו בבחינת מידע צופה פני עתיד
כגון , אשר התממשותו תלויה בגורמים שונים, המבוסס על הערכות החברה, 1968-ח"התשכ

 .מוכנות הלקוח לביצוע הפרויקט וקצב בניית האתרים בהם מותקן ציוד נשוא הפרויקט
 

11. U החברה ונושאי משרה בכירההנהלת 
 30/08/2012יים מיום לעניין שינויים בהנהלת החברה ובנושאי משרה בכירה ראה דיווחים מייד

, 2012-01-224115, 2012-01-224109, 2012-01-224100, 2012-01-224094' אסמכתאות מס
2012-01-224121. 

 

 
6. Uהמצב הכספי  

 249,415לעומת  , מהמאזן 39.2%ומהווה ₪ אלפי  264,310 -הסתכם ב 2012 ביוני 30ההון העצמי ליום 
 . 2011בדצמבר  31מהמאזן ליום  37.8%שהיוו ₪ אלפי 

 
בהשוואה להון חוזר בסך של ₪ אלפי  149,169 -מסתכם ב 2012 ביוני 30ההון חוזר של החברה ליום 

גידול בסעיף יתרת להעלייה בהון החוזר מיוחסת בעיקרה . 2011בדצמבר  31ליום ₪ אלפי  127,421
 .סות מראש מחד ולגידול ביתרת הלקוחות מאידךבסעיף הכנ הלקוחות וביתרת המזומנים של החברה

 
ואילו היחס המהיר  2011בדצמבר  31-ב 1.34לעומת  1.40עומד על  2012 ביוני 30היחס השוטף ליום 
 .בתום השנה הקודמת 1.0לעומת  1.11לתאריך הדוח הנו 

 
מהמאזן  5.8%ומהווה ₪ אלפי  39,115 -ח הסתכם ב"לתאריך הדו, בניכוי פחת שנצבר, רכוש קבוע
 . 2011בדצמבר  31מהמאזן ליום   6.0%שהיוו ₪ אלפי  40,066 -בהשוואה ל

 
 37,445 -בהשוואה ל 2012 ביוני 30ח ליום "אלפי ש 33,542 -יתרת ההתחייבויות לזמן ארוך הסתכמה ב

 . עד אשתקדבאותו מו₪ אלפי 
 

7. Uתוצאות הפעולות 
₪ אלפי  315,918לעומת מכירות בסך של , ₪אלפי  379,157 -ב םהסתכ ההכנסות בתקופת הדוחסך 

ובחטיבת  חטיבת המערכותהכנסות עיקר הגידול ברבעון נובע מ. הקודמת בתקופה המקבילה אשתקד
 .תקשורת רחבת פס

 
 . ח אשתקד"אלפי ש 248,932לעומת ₪ אלפי  297,619-הסתכמה בבתקופת הדוח עלות המכירות 

 
בתקופה  21.2%לעומת שיעור של  21.5%שיעור הרווח הגולמי מסך מחזור המכירות בתקופת הדוח מהווה 

 .המקבילה אשתקד
ממחזור  1.7והן מהוות ₪ אלפי  6,562 -עלויות מחקר ופיתוח נטו של הקבוצה הסתכמו בתקופת הדוח ב

 .אשתקד, מהמחזור 0.7%שהיוו  ₪ פי אל 2,020לעומת  , המכירות
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אימוץ פ נובע מ"הגידול בעלויות המו. היו בחטיבת המערכות, עלויות המחקר ופיתוח בשנה זו כמו גם אשתקד
  .לעיל 1פ בחטיבה כמתואר בסעיף "תכנית מו

 . אשתקד₪ אלפי  51,746-בהשוואה ל₪ אלפי  51,759 -הוצאות מכירה והנהלה לתקופת הדוח הסתכמו ב
מהכנסות הקבוצה לעומת  8.8%המהווה ₪ אלפי  33,288 -זו הסתכם ב לתקופההרווח מפעולות רגילות 

 . בשנה הקודמת₪ אלפי  12,684רווח מפעולות רגילות בסך של 
 .לעיל 4.1 גם ראה סעיף .ממכירת מניות חברת ארכוס₪ מיליון  10.6בתקופת הדוח כולל התפעולי הרווח 

₪ אלפי  6,292הוצאות מימון בסך לעומת , ₪אלפי  3,899 -הסתכמו ב תקופת הדוחב נטו המימון הוצאות
ח של הדולר מול השקל "מהירידה בשע הכנסות המימון כוללות הכנסות מהפרשי שער הנובעות .אשתקד

 ).יליאני'פזו מקסיקני ופזו צ(ומול המטבעות העיקריים בהן פועלת החברה 
 4,319של  הכנסות מסלעומת ₪ אלפי  7,339ו בהוצאות בסך של הסתכמ תקופת הדוחמסים על ההכנסה ב

 .אשתקד₪ אלפי 
לעומת הפסד של  , ₪אלפי   2,849 -זו הסתכם ב תקופהחלקה של החברה בהפסדי חברות כלולות ב

 ..Oplon B.Vעיקר ההפסד נובע מחלק החברה בהפסדי חברה כלולה . אשתקד₪ אלפי  2,054
 . אשתקד₪ אלפי  19לעומת ₪ אלפי  19,201 -הסתכם ב הדוחתקופת הרווח הנקי של החברה ל

 
8. Uנזילות ומקורות מימון 

 נבעולעומת תזרימי מזומנים ש₪ אלפי  9,557-פעילות שוטפת הסתכמו בל שמשובתקופת הדוח מזומנים ש
 . אשתקד₪ אלפי  5,563פעילות זו בסך מ
 

מזומנים ששמשו לעומת ₪ אלפי  21,147-הדוח הסתכמו ב תקופתפעילות השקעה במ נבעומזומנים ש
 . בשנה הקודמת₪ אלפי  7,883ל לפעילות השקעה בסך ש

 
לעומת מזומנים ששמשו ₪ אלפי  2,522 -הדוח הסתכמו ב תקופתהמזומנים שנבעו מפעילות מימון ב

 . אשתקד₪ אלפי  2,076לפעילות מימון בסך של 
 

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

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
29B30 אשוןרבעון רBרבעון שני 

31B מחצית ראשונה
 2011שנת 

32B33 הכנסות ממכירותB178,407 34B200,750 35B379,157 
36B37 עלות המכירותB142,032 38B155,587 39B297,619 
40B41 רווח גלמיB36,375 42B45,163 43B81,538 
44B45 נטו, הוצאות מחקר ופיתוחB3,467 46B3,095 47B6,562 
48B49 הוצאות מכירה ושווקB12,447 50B11,828 51B24,275 
52B53 הוצאות הנהלה וכלליותB13,996 54B13,488 55B27,484 
56B 57 אחרות) הוצאות(הכנסותB9,690 58B381 59B10,071 
60B61 רווח מפעולות רגילותB16,155 62B17,133 63B33,288 
64B65 הכנסות מימוןB2,279 66B- 67B2,279 
68B69 הוצאות מימוןB2,133 70B4,045 71B6,178 
72Bחלק החברה בהפסדי חברות כלולות ,

 73B1,079 74B1,770 75B2,849 נטו
76B77 לפני מסים) הפסד(רווחB15,222 78B11,318 79B26,540 
80B 81 מיסים על ההכנסהB5,089 82B2,250 83B7,339 
84B 85 )הפסד(רווח נקיB10,133 86B9,068 87B19,201 
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10. Uדווח בדבר חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם. 
לדוח ) ו(א 26ראה תקנה (ל הכספים של החברה מונה לתפקיד אחראי ניהול סיכונים "סמנכ, שגב חוסטיק .1

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

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

 .לסיכונים המוזכרים לעיל

Uשינויים בשערי מטבע 

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

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

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

 .אמריקאי

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

כוני השוק סי. הקבוצה פועלת במספר שווקים ובמספר תחומי פעילות -מדיניות התאגיד בניהול סיכוני שוק .1
חשיפות לסיכוני שוק . תחום הפעילות וסוג הלקוחות, כפי שתוארו לעיל נבחנים בהתאם למיקום הפעילות

 .ככל שניתן, בטרום קרות החשיפה האפשרית, מדווחות למנהל הכספים
, ל הכספים"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 , אופן שוטףב
 . הקיימות

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

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

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

 . על פעולות הננקטות ועל דרכי ניהולן, התאגיד
 

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

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

 .העצמי במסגרת קרן הון מהפרשי תרגום
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U 201206/30/דוח בסיסי הצמדה ליוםU       
 

  

הצמדה 
 למדד

 המחירים
 אירו דולר אחר לצרכן

 ללא
 הצמדה

 פזו
 מקסיקני

פריטים לא 
 כ"סה כספיים

 ₪אלפי   

                 רכוש
 92,005 - 5,714 3,589 7,674 70,185 4,843 - מזומנים ושווי מזומנים

 33 33 - - - - - - השקעות לזמן קצר
 253,990 - 64,979 110,684 4,165 32,609 41,553 - לקוחות והכנסות לקבל

הכנסות לקבל מעבודות בחוזי 
 36,251 - - 20,521 - 15,730 - - הקמה

 33,314 4,781 1,781 8,430 2,433 1,559 9,418 4,912 חייבים ויתרות חובה
 109,139 109,139 - - - - - - מלאי

 2,755 - - 120 - 2,635 - - יתרות חובה לזמן ארוך

 8,492 8,492 - - - - - - הטבות לעובדים נטו נכסים בגין

 29,462 26,968 - 190 - - - 2,304 מוחזקות' השקעות בחב

 56,583 56,583 - - - - - - נכסים פיננסיים זמינים למכירה
 39,115 39,115 - - - - - - רכוש קבוע

 1,275 1,275 - - - - - - הוצאות מראש
 8,800 8,800 - - - - - - מיסים נדחים

 1,348 1,348 - - - - - - מוניטין 
 853 853 - - - - - - נכסים לא מוחשיים

 673,415 257,387 72,474 143,534 14,272 122,718 55,814 7,216 כ נכסים"סה 
  

 התחייבויות        
        

 186,804 - - 84,254 - 100,303 313 1,934 אשראי מתאגידים בנקאיים ואחרים

התחייבויות לספקים ולנותני 
 67,592 - 3,396 49,297 2,823 5,938 6,138 - שרותים

 76,139 5,432 8,916 46,768 2,349 1,913 10,761 - זכאים ויתרות זכות
 45,028 45,028 - - - - - - הכנסות מראש

א מתאגידים בנקאיים "לז' הלו
 10,787 - - 4,020 - 5,566 - 1,201 ואחרים

 573 - - - - - - 573 א"הלוואות אחרות לז

 5,155 - - 5,155 - - - - התחייבות בגין הטבות לעובדים
 17,027 17,027 - - - - - - מסים נדחים

 409,105 67,487 12,312 189,494 5,172 113,720 17,212 3,708 כ התחייבויות"סה
  

 264,310 189,900 60,162 45,960- 9,100 8,998 38,602 3,508 עודף נכסים על התחייבויות        
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U 2011/1231/דוח בסיסי הצמדה ליוםU       
 
 

 

 

הצמדה 
 למדד

 המחירים
 אירו דולר אחר לצרכן

 ללא
 הצמדה

 פזו
 מקסיקני

פריטים 
לא 

 כ"סה כספיים

         רכוש

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

 30 30 - - - - - - השקעות לזמן קצר

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

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

 125,372 125,372 - - - - - - מלאי

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

 64,618 64,618 - - - - - - נכסים פיננסים זמינים למכירה

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

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

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

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

 7,708 7,708 - - - - - - מסים נדחים

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

         התחייבויות
אשראי מתאגידים בנקאיים 

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

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

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

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

 17,380 17,380 - - - - - - מסים נדחים

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

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

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

 חודש 
 מטבע סוג העסקה

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

תאריך 
 פקיעה

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

 Call/Put 13.7 12.0 28/06/2012 מכירה/קניה 2,000,000 ב"דולר ארה/יליאני'פזו צ ונילה' אופ 12-פבר
 Call/Put 495 465 28/06/2012 מכירה/קניה 2,000,000 ב"דולר ארה/יליאני'פזו צ ונילה' אופ 12-פבר
 Call/Put 3.902 3.75 30/04/2012 מכירה/קניה 500,000 ב"דולר ארה/שקל ונילה' אופ 12-פבר
 Call/Put 3.912 3.75 30/05/2012 מכירה/קניה 500,000 ב"דולר ארה/שקל ונילה' אופ 12-פבר
 Call/Put 3.917 3.75 29/06/2012 מכירה/קניה 500,000 ב"דולר ארה/שקל ונילה' אופ 12-פבר
 Call/Put 3.92 3.75 31/07/2012 מכירה/קניה 500,000 ב"דולר ארה/שקל ונילה' אופ 12-פבר
 Call/Put 1870 1724 28/06/2012 מכירה/קניה 1,000,000 ב"דולר ארה/פזו קולומביאני ונילה' אופ 12-פבר
 Call/Put 4.00 3.7 30/07/2012 מכירה/קניה 400,000 ב"דולר ארה/שקל ונילה' אופ 12-מאי
 Call/Put 4.00 3.7 30/08/2012 מכירה/קניה 200,000 ב"דולר ארה/שקל ונילה' אופ 12-מאי
 Call/Put 4.00 3.7 24/09/2012 מכירה/קניה 200,000 ב"דולר ארה/שקל ונילה' אופ 12-מאי
 Call/Put 4.00 3.7 30/10/2012 מכירה/קניה 400,000 ב"דולר ארה/שקל ונילה' אופ 12-מאי
 Call/Put 4.027 3.7 30/01/2013 מכירה/קניה 800,000 ב"דולר ארה/שקל ונילה' אופ 12-מאי
 Call/Put 4.038 3.7 27/02/2013 מכירה/קניה 600,000 ב"דולר ארה/שקל ונילה' אופ 12-מאי
 Call/Put 4.038 3.7 28/03/2013 מכירה/קניה 600,000 ב"דולר ארה/שקל ונילה' אופ 12-מאי
 Call/Put 4.044 3.7 29/04/2013 מכירה/קניה 600,000 ב"דולר ארה/שקל ונילה' אופ 12-מאי
 Call/Put 3.93 3.82 26/06/2013 מכירה/קניה 600,000 ב"דולר ארה/שקל ונילה' אופ 12-מאי
 Call/Put 3.94 3.82 31/07/2013 מכירה/קניה 600,000 ב"דולר ארה/שקל ונילה' אופ 12-מאי
 Call/Put 3.945 3.82 31/08/2013 מכירה/קניה 800,000 ב"דולר ארה/שקל ונילה' אופ 12-מאי
 Call/Put 3.9835 4.2 02/10/2012 מכירה/קניה 4,000,000 ב"דולר ארה/שקל ונילה' אופ 12-יול
 Call/Put 4.00 4.2 24/09/2012 מכירה/קניה 300,000 ב"דולר ארה/שקל ונילה' אופ 12-יול
 Call/Put 4.00 4.225 30/10/2012 מכירה/קניה 300,000 ב"דולר ארה/שקל ונילה' אופ 12-יול
 Call/Put 4.00 4.224 29/11/2012 מכירה/קניה 400,000 ב"דולר ארה/שקל ונילה' אופ 12-יול
 Call/Put 4.00 4.235 29/12/2012 מכירה/קניה 400,000 ב"דולר ארה/שקל ונילה' אופ 12-יול
 Call/Put 4.00 4.246 30/01/2013 מכירה/קניה 400,000 ב"דולר ארה/שקל ונילה' אופ 12-יול
 Call/Put 4.00 4.255 27/02/2013 מכירה/קניה 300,000 ב"דולר ארה/שקל ונילה' אופ 12-יול
 Call/Put 4.00 4.265 27/03/2013 מכירה/קניה 300,000 ב"דולר ארה/שקל ונילה' אופ 12-יול
 Call/Put 4.00 4.269 29/04/2013 מכירה/קניה 200,000 ב"דולר ארה/שקל ונילה' אופ 12-יול
 Call/Put 3.99 4.23 29/05/2013 מכירה/קניה 800,000 ב"דולר ארה/שקל ונילה' אופ 12-יול
 Call/Put 3.99 4.236 27/06/2013 מכירה/קניה 800,000 ב"דולר ארה/שקל ונילה' אופ 12-יול
 Call/Put 3.98 4.198 30/07/2013 מכירה/קניה 400,000 ב"דולר ארה/שקל ונילה' אופ 12-יול
 Call/Put 13.77 12.8 02/10/2012 מכירה/קניה 2,000,000 ב"דולר ארה/פזו מקסיקני ונילה' אופ 12-אוג
 Call/Put 13.95 12.8 28/12/2012 מכירה/קניה 2,000,000 ב"דולר ארה/פזו מקסיקני ונילה' אופ 12-אוג
 Call/Put 490 475 02/10/2012 מכירה/קניה 1,000,000 ב"דולר ארה/יליאני'פזו צ ונילה' אופ 12-אוג
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Uאירוע אשראי בר דיווח 

 :להלן פרטים בדבר ההתחייבויות הפיננסיות המהותיות של החברה
 

 א"הלוואות בנקים ז הלוואות בנקים הלוואות מבנקים שם ההתחייבות

 מוסד פיננסי מוסד פיננסי מוסד פיננסי המלווהמאפייני 

U15,037 90,929 79,207 היקף ההלוואות 

 LIBOR+1.85%-3% LIBOR+2.85%-3.57% )ממוצע(0.25%+פריים  שיעור הריבית
 רבעוני רבעוני הלוואות און קול מועדי פירעון קרן

 רבעוני רבעוני  מועדי תשלום ריבית

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

בטוחות שהועמדו לטובת 
 המלווה

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

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

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

Uאמות מידה פיננסיות    
סך הון עצמי לא יפחת מסך של 

120,000  ₪ 
ההון העצמי , מתקיים

 ₪אלפי  264,310הינו 
ההון העצמי , מתקיים

 ₪אלפי  264,310הינו 
ההון העצמי , מתקיים

 ₪אלפי  264,310הינו 

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

ההון העצמי , מתקיים
 מהמאזן 39%-מהווה כ

העצמי ההון , מתקיים
 מהמאזן 39%-מהווה כ

ההון העצמי , מתקיים
 מהמאזן 39%-מהווה כ

החברה לבין ' יחס חובות והתח
EBITDA  3.7לא יעלה על 

היחס עומד על , מתקיים 
1.23 

היחס עומד על , מתקיים 
1.23 

היחס עומד על , מתקיים 
1.23 

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

היחס עומד על , מתקיים
0.87 

היחס עומד על , מתקיים
0.87 

היחס עומד על , מתקיים
0.87 

לארבעת הרבעונים  רווח תפעולי
 האחרונים

הרווח התפעולי , מתקיים
 ח"אלפי ש I 71,896הינ

הרווח התפעולי , מתקיים
 ח"אלפי ש 71,896 הינו

הרווח התפעולי , מתקיים
 ח"אלפי ש 71,896 הינו

 
 

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

 )224127-01-2012: אסמכתא( 2012 באוגוסט 03מיידי מיום 
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11. Uניתוח רגישות 
U שקל/ח דולר"בשערגישות לשינויים 

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

  10% 5% 3.9230 -5% -10% 
 (7,019) (3,509) 70,185 3,509 7,019 מזומנים ושווי מזומנים
 (3,261) (1,630) 32,609 1,630 3,261 לקוחות והכנסות לקבל

 (1,573) (787) 15,730 787 1,573 הכנסות לקבל מעבודות בחוזי הקמה
 (156) (78) 1,560 78 156 חייבים ויתרות חובה

 (264) (132) 2,635 132 264 יתרות חובה לזמן ארוך
 (19,778) (9,889) 197,781 9,889 19,778 צבר הזמנות

 10,030 5,015 (100,303) (5,015) (10,030) אשראי מתאגידים בנקאיים ואחרים
 594 297 (5,938) (297) (594) ולנותני שרותיםהתחייבות לספקים 
 191 96 (1,913) (96) (191) זכאים ויתרות זכות

 557 278 (5,566) (278) (557) א מתאגידים בנקאיים ואחרים"לז' הלו
 25 12 (245) (12) (25) ד בישראל"שכ -התקשרות איתנה 
 116 58 (1,161) (58) (116) ל"ד בחו"שכ -התקשרות איתנה 

מכשירים למטרות הגנה שאינם מוכרים 
 חשבונאית

 314 157 (18) (157) (314) שקל/עסקת אקדמה למכירת דולר     
 518 413 (530) (1,026) (2,378) שקל/מכירת אופציות רכש דולר
 3,692 1,157 136 (89) (103) שקל/קניית אופציות מכר דולר

 (16,015) (8,541) 204,961 8,997 17,743 כ"סה
 

השווי ההוגן של הרכיבים המוכרים במאזן ואלה שאינם מוכרים אך שכנגדם קיימת התקשרות איתנה נאמד 
שקל /ח דולר"ח באופן שעליית שע"שווי זה חשוף לשינויים בשע. 30/06/2012-נכון ל₪ אלפי  204,961 -בכ

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

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

 . ת השערשווי של האופציות הפוכה לזו של עליי
 

 .חשיפת החברה הבסיסית היא חשיפה לירידת שער הדולר
 

Uשקל/ח אירו"רגישות לשינויים בשע 

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

  10% 5% 4.9319 -5% -10% 
 (767) (384) 7,674 384 767 מזומנים ושווי מזומנים
 (417) (208) 4,165 208 417 לקוחות והכנסות לקבל

 (243) (122) 2,433 122 243 חייבים ויתרות חובה
 (441) (221) 4,412 221 441 צבר הזמנות

 282 141 (2,823) (141) (282) התחייבות לספקים ולנותני שרותים
 235 117 (2,349) (114) (235) זכאים ויתרות זכות

 (1,351) (677) 13,512 677 1,351 כ"סה
 

השווי ההוגן של הרכיבים המוכרים במאזן ואלה שאינם מוכרים אך שכנגדם קיימת התקשרות איתנה נאמד 
ח מעלה את "ח באופן שעליית שע"שווי זה חשוף לשינויים בשע. 30/06/2012 -נכון ל₪ אלפי  13,512 -בכ

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

 
Uשקל/ח פזו מקסיקני"רגישות לשינויים בשע 

 

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

 
10% 5% 0.2936 -5% -10% 

 (571) (286) 5,714 286 571 מזומנים ושווי מזומנים
 (6,498) (3,249) 64,979 3,249 6,498 לקוחות והכנסות לקבל

 (178) (89) 1,781 89 178 ויתרות חובהחייבים 
 (3,728) (1,864) 37,280 1,864 3,728 צבר הזמנות

 340 170 (3,397) (170) (340) התחייבות לספקים ולנותני שרותים
 892 446 (8,916) (446) (892) זכאים ויתרות זכות
 111 55 (1,105) (55) (111) ד בפזו מקסיקני"שכ-התקשרות איתנה 

 (9,633) (4,817) 96,336 4,817 9,633 כ"סה
 

השווי ההוגן של הרכיבים המוכרים במאזן ואלה שאינם מוכרים אך שכנגדם קיימת התקשרות איתנה נאמד 
ח מעלה את "ח באופן שעליית שע"שווי זה חשוף לשינויים בשע. 30/06/2012 -נכון ל₪ אלפי  96,336 -ב

 .השווי ההוגן ולהפך במקרה של ירידת השער
 

 .חשיפת החברה הבסיסית היא חשיפה לירידה בשער הפזו
 

 :להלן נתונים אשר שימשו לחישוב אופציות
   1.437% - 1.999%:  ריביות שקליות
 0.196% - 0.472%: ריביות דולריות
 3.468% - 9.714%:  שקל/תנודתיות דולר

 
 30/06/2012 -נתוני בסיס ל

 3.923 -שקל/שער דולר
 4.9319 -שקל/שער אירו

 0.2936 –שקל /שער פזו מקסיקני
 0.0078 –שקל /יליאני'שער פזו צ
  105.3 –מדד ידוע 
 

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

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

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

אשר ממלאים תפקיד , כי בדירקטוריון החברה מכהנים דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית
אחר בחברה ולכן אינם נכללים בהגדרת דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית כפי שנקבעה 

דירקטורים חיצוניים בחברה בתקנת המומחיות ולאור העובדה שהמחוקק ראה לנכון למנות שני 
 .ציבורית שתפקידם הגנה על הציבור בעלי המניות

ח בעל ניסיון "רו, בעל המומחיות החשבונאית והפיננסית הוא מר אריאל שנןהבלתי תלוי הדירקטור 
לפרטים נוספים . ניסיון כמבקר פנימי וחיצוני בחברות ציבוריות ופרטיות, שנה בפרקטיקה 20-של כ

  .לדוח התקופתי, פרטים נוספים', לפרק ה 26 ראה תקנה אודות מר שנן
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13. Uאומדנים חשבונאיים קריטיים 
 סעיפים מספר מזהה החברה, הכספיים לדוחות 2 בביאור המפורטת החשבונאית מכלל המדיניות

 : כלהלן באומדנים היא משתמשת בהם

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

 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

 .נקבעה שבה בתקופה והפסד לרווח ייזקף ההפרש, הקודמות

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

 בסיס על הנדחים שלה המס נכסי של ההשבה -ברות את שוטף באופן בוחנת הקבוצה 13.1.1
 הפרשים של הצפוי עיתוי היפוכם, חזויות חייבות הכנסות, היסטוריות חייבות הכנסות
 .מס תכנון אסטרטגיות של ויישומן זמניים

 של במקרה או, בסכום מספיק עתידיות חייבות הכנסות להפיק החברה של ביכולתה אין אם 13.1.2
 הזמניים ההפרשים בתקופה שבמהלכה האפקטיביים המס בשיעורי מהותי שינוי

 חלק לבטל להידרש עשויה הקבוצה, לניכוי או ניתנים במס לחייבים הופכים המתייחסים
שיעור  את להגדיל עלול אשר דבר, נדחה מס בגין התחייבות או להגדיל הנדחה המס מנכס
 . פעילותה תוצאות על לרעה ולהשפיע שלה האפקטיבי המס

 מימוש של במקרה חלים שהיו המסים בחשבון הובאו לא הנדחים המסים בחישוב 13.1.3
 .לממשן ולא אלה בהשקעות להחזיק החברה בכוונת עוד כל, מוחזקות ההשקעות בחברות

 
 בהכנסות הכרה  13.2

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

13.2.2 Uמהן בתוצאות והכרה בביצוע קבלניות עבודות: 
 קיימות קבלניות עבודות. ההשלמה שיעור שיטת לפי מעבודות בהכנסה מכירה החברה

 ולכן, כלל בדרך מועד קצרות הינן העבודות בחטיבת הטלקום. בחטיבות הטלקום והמערכות
 . הפרויקט תוצאות את בסבירות גבוהה לאמוד יכולה החברה

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 
 

 משפטיות תביעות בגין הפרשה 13.3
 דעת חוות על בהסתמך משפטיות תביעות בגין הפרשה מבצעות הבנות והחברות הקבוצה

 לגבי אלו בתביעות הכרוכים סיכונים או סיכויים לגבי בהן הכלולים והאומדנים משפטיות
 . או הקבוצה החברות

 
 מסופקים לחובות הפרשה 13.4

 חובות בגין ספציפי באופן, מסופקים חובות בגין הפרשה מבצעות הבנות והחברות הקבוצה
 .בספק מוטלת שגבייתם
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14. Uהמבקר הפנימי 
 .ח אורי אילן למבקר הפנים של החברה"מונה רו, 2012באפריל  1ביום 

 .'ממשרד ברייטמן אלמגור זהר ושות, רואה חשבון, אורי אילן: שם המבקר .1
ידי ועדת ביקורת ודירקטוריון -מינוי המבקר הפנימי אושר על. 1.04.2012 -ב: תחילת כהונתו .2

 .כישוריו וניסיונו הרב של המבקר, השכלתו: בין הנימוקים לאישור המינוי. החברה
לחוק  8לחוק החברות ובסעיף ) ב( 146מד בסעיף המבקר הפנימי עו, למיטב ידיעת החברה .3

 ").חוק הביקורת הפנימית: "להלן( 1992-ב"התשנ, הביקורת הפנימית
עקרונות תוכנית הביקורת השנתית נקבעים ומגובשים בשיתוף עם המבקר : תכנית העבודה .4

 ידי וועדת הביקורת בהתאם למגמות בפעילות החברה -הפנימי והנהלת החברה ומאושרים על
י מבקר הפנים סקר סיכונים "יושלם ע 2012במהלך שנת . ותוך התחשבות בצרכים נקודתיים

כללי בקבוצה ובעקבותיו תגובש תכנית עבודה רב שנתית אשר תובא לאישור ועדת הביקורת 
, שעות ביקורת 500 -הינו כ 2012היקף העסקת המבקר הפנימי לשנת . ודירקטוריון החברה

מ בקשר עם סיכוני אבטחת "ביקורת שבוצעו על ידי איי פי וי סקיורטי בעשעות  40-וזאת בנוסף ל
בידי ההנהלה וועדת הביקורת האפשרות להרחבת היקף התוכנית זאת בהתאם לדרישות . מידע

 .או דירקטוריון החברה/לבקשת החברה ו, הנחיות ועדת הביקורת, המבקר הפנימי
למבקר הפנימי אין , נכון למועד הדוח, חברהלמיטב ידיעת ה. המבקר הפנימי אינו עובד החברה .5

 ).או בגוף קשור(אחזקות בניירות ערך בחברה 
עבודת הביקורת הפנימית נערכת בהתאם להוראות חוק , בהתאם להודעת המבקר הפנימי .6

המתפרסמים ומתעדכנים באופן שוטף על ידי  לשכת  -והתקנים המקצועיים , הביקורת הפנימית
 .המועצה המקצועית -אל המבקרים הפנימיים בישר

שנה  30עוסק בפרקטיקה מעל , המבקר הינו בעל רשיון רואה חשבון מוסמך: כישורי המבקר .7
הינו בעל תואר ראשון בחשבונאות וכלכלה , כמו כן. כמבקר פנים חיצוני, ובעל ניסיון בביקורת

 .מהאוניברסיטה העברית
של מבקר הפנים הינם סבירים ויש  אופי ורציפות הפעילות, להערכת דירקטוריון החברה היקף .8

 .בהם כדי להגשים את מטרות הביקורת הפנימית בחברה
 
15. Uגילוי בדבר הליך אישור הדוחות הכספיים 

Uהוועדה 
: להלן(החליט דירקטוריון החברה על הקמת הועדה לבחינת הדוחות הכספיים  2011בחודש מרץ 

ה פאול וייסבאך "הדוחות חברים חברי הבועדת . המופקדת על בקרת העל בחברה, ")ועדת הדוחות"
) בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, בלתי תלוי רדירקטו(ח אריאל שנן "רו, )ר ועדת הדוחות"צ ויו"דח(

לפרטים נוספים אודות חברי ועדת הדוחות . וזאת בשים לב להשכלתם ולניסיונם המקצועי ושלמה וקס
4Fלדוח התקופתי' לפרק ד 26ראה תקנה 

5. 
מוזמנים , 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
 . כמו כן מזומן מבקר הפנים של החברה. מתהליך הביקורת או הסקירה

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

עסקאות מהותיות שאינן במהלך העסקים לרבות , החברה את הסוגיות המהותיות בדיווח הכספי
את , ערכות המהותיות והאומדנים הקריטיים שיושמו בדוחות הכספייםאת הה, במידה והיו, הרגיל

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

ועדת דוחות . הגילוי בדוחות הכספיים ובמידע הנלווה להםשלמות ונאותות ושינויים שחלו בה ואת 
                                                           

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

 . 2010 –ע "התש, )ותנאים לעניין הליך אישור הדוחות הכספיים
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כדוגמת (הן כאלה המשתקפים בדוחות הכספיים , ם שונים של בקרה וניהול סיכוניםבוחנת היבטי
במקרה . והן כאלה המשפיעים על מהימנותם של הדוחות הכספיים) הדיווח על סיכונים פיננסיים

 .דורשת ועדת הדוחות כי יסקרו בפניה נושאים לפי בחירתה, הצורך
 :30.06.2012חות הכספיים ליום להלן פרוט התהליכים אשר ננקטו טרם אישור הדו

 באוגוסט 23נמסרה לחברי ועדת הדוחות ביום  2012 ביוני 30טיוטת הדוחות הכספיים ליום  .1
 26שנערכה ביום , 2012 ביוני 30בישיבת ועדת הדוחות בקשר עם הדוחות הכספיים ליום . 2012

ל "מנכ, מריאן כהןה "הלבקשת הועדה  נכחו נכחו כל חברי ועדת הדוחות וכן 2012 באוגוסט
חשב , אמיר בנט ,ל הכספים"סמנכ, שגב חוסטיק, ל"משנה למנכ, עדי ברוק, ודירקטור החברה
ונציגת המבקר  'ח אריאל יעקובוביץ"ורו ח נעם קנטי"רו, נציגי רואה החשבון המבקר ,חטיבה

  .דבורה לוי' הפנימי גב
טרם , או הבהרה הנדרשת ל הכספים בכל שאלה"חברי הועדה יכולים לפנות בכל עת לסמנכ .2

 .בהתכנסות הישיבה
המליצה הועדה  ל הכספים ולאחר עיון ובדיקה מקיפים של הדוחות הכספיים"לאחר סקירת סמנכ .3

 .2012 ביוני 30לדירקטוריון החברה לאשר את הדוחות הכספיים ליום 
 . 2012, באוגוסט 26המלצת ועדת הדוחות הועברה לדירקטוריון החברה ביום  .4
לאחר , ימים 3פרק זמן של , 2012, באוגוסט 29אשר נערכה ביום , ישיבת דירקטוריון החברהב .5

לאור היקף ומורכבות זמן סביר  הינוקבלת המלצות ועדת הדוחות אשר להנחת הדירקטוריון 
הוחלט לקבל את המלצת ועדת ולאשר את הדוחות הכספיים של , ההמלצות בדוחות הכספיים

  .2012 ביוני 30החברה ליום 
 

16. Uגילוי בדבר שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים 
כהגדרת מונח זה , החברה לא אימצה בתקנונה הוראה בדבר שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים

לפרק  26לפרטים אודות אי תלות הדירקטורים ראה תקנה . 1999-ט "לחוק החברות התשנ 1בסעיף 
 . לדוח התקופתי

 
17. U תרומותמדיניות התאגיד בנושא מתן 

הנהלת החברה תורמת לגופים שונים . החברה לא קבעה מדיניות בנושא תרומות, נכון למועד הדוח
 . מעת לעת סכומים בהיקף לא מהותיבמהלך 

 
18. Uגילוי בדבר תוכנית רכישה עצמית 

אישר דירקטוריון החברה תוכנית רכישה עצמית של מניות של  2012, בפברואר 07ביום  18.1
הרכישה תתבצע מעת לעת החל ₪ מיליון  1בהיקף כספי של עד , החברה על ידי החברה

כפי שיקבע , במחירים ובהיקפים, במועדים 31/07/2012ועד ליום  12/02/2012ממועד מיום 
 .על פי שיקול דעתה של הנהלת החברה

אישר דירקטוריון החברה תוכנית רכישה עצמית של מניות של החברה  2012, במאי 30ביום  18.2
הרכישה תתבצע מעת לעת החל ממועד  .₪מיליון  1.5בהיקף כספי של עד  ,על ידי החברה

כפי שיקבע על פי , במחירים ובהיקפים, במועדים 31/12/2012ועד ליום  03/06/2012מיום 
 .שיקול דעתה של הנהלת החברה
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-2012מספראסמכתאות  30/05/2012ומיום  07/02/2012לפרטים נוספים ראה דיווחים מיידים מיום 
 ).מידע זה מהווה הכללה על דרך הפנייה(בהתאמה , 2012-01-141471 -ו 01-035964
של החברה . נ.ח ע"ש 1מניות רגילות בנות . נ.ע 70,925דוח זה רכשה החברה חתימת נכון למועד 

 . ח"אלפי ש 2,498 -בשווי כולל של כ, בהתאם לתוכנית כאמור
 

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

 
 
 
 
  
           

     
 חיים מר

 ר הדירקטוריון"יו
 יצחק בן בסט 

 ר הדירקטוריון"סגן יו
 מריאן כהן 

 ל"מנכ
 
 

 .29/08/2012 -ח"תאריך החתימה על הדו
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  מ"מר תעשיות בע. דוח סקירה של רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של ח
  

  מבוא
  

הכולל את המאזן , )הקבוצה - להלן (מ וחברות בנות "מר תעשיות בע. סקרנו את המידע הכספי המצורף של ח
, הרווח הכולל, הפסדת הדוחות התמציתיים המאוחדים על רווח ווא 2012 ביוני 30התמציתי המאוחד ליום 

הדירקטוריון . אותו תאריךב ושלושה חודשים שהסתיימשישה ושל  ותהשינויים בהון ותזרימי המזומנים לתקופ
 34בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי  אלות ביניים ווההנהלה אחראים לעריכה ולהצגה של מידע כספי לתקופ

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

  .בהתבסס על סקירתנו אלות ביניים ולתקופ
  

של חברות שאוחדו אשר נכסיהן הכלולים באיחוד מהווים  המידע הכספי התמציתי לתקופת בינייםאת  סקרנולא 
 30.04% - וכ 29.16%- חוד מהוות כוהכנסותיהן הכלולות באי 2012 ביוני 30ליום מכלל הנכסים המאוחדים  33.4%-כ

כמו כן לא . בהתאמה, באותו תאריך ושלושה חודשים שהסתיימשישה ושל  ותלתקופ מכלל ההכנסות המאוחדות
 ההשקעה אשר, המאזני השווי סקרנו את המידע הכספי התמציתי לתקופת ביניים של חברות המוצגות על בסיס

 החברות )הפסדי(רווחי ב של הקבוצה חלקה ואשר ,2012 ביוני 30 ליום ח"ש אלפי 9,268 -של כ לסך הסתכמה בהן
. תאריך באותו ושהסתיימ חודשים שלושהשישה ושל  ותלתקופ ח"ש אלפי 124 -וכ  )19( -של כ לסך הסתכם ל"הנ

המידע הכספי התמציתי לתקופת הביניים של אותן חברות נסקר על ידי רואי חשבון אחרים שדוחות הסקירה 
מבוססת על דוחות הסקירה , ככל שהיא מתייחסת למידע הכספי בגין אותן חברות, לנו ומסקנתנו שלהם הומצאו

  .של רואי החשבון האחרים

 
  

  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 ". הישותביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של 

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

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

  
  

  מסקנה
  

לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור , בהתבסס על סקירתנו ועל דוחות הסקירה של רואי חשבון אחרים
  .IAS 34בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי , מכל הבחינות המהותיות, נו ערוךל אי"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
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  מאזנים מאוחדים

  
  

 ביוני 30ליום  
  ליום

בדצמבר 31
2012 2011 2011 

 מבוקר בלתי מבוקר
 ח"אלפי ש

        נכסים שוטפים
        

  67,949 69,607   92,005  מזומנים ושווי מזומנים
  18,513  -   -  מזומנים משועבדים
  30 33   33  השקעות לזמן קצר

  233,187 209,976   253,990  לקוחות והכנסות לקבל 
  24,095  -   36,251  הכנסות לקבל מעבודת בחוזי הקמה

  29,982 28,839   33,314  חייבים ויתרות חובה
  125,372 109,056   109,139  מלאי

        
  524,732   417,511 499,128  

        נכסים לא שוטפים
        

  4,993 6,304   2,755  לקוחות וחייבים לזמן ארוך
  30,568 21,020   29,462  השקעות בחברות מוחזקות

  64,618 65,000   56,583  נכסים פיננסיים זמינים למכירה
  1,289 1,303   1,275  הוצאות מראש בגין חכירה תפעולית

  40,066 39,615   39,115  רכוש קבוע 
  907 907   1,348  מוניטין

  1,066  1,283   853  נכסים בלתי מוחשיים
  8,224 9,563   8,492  נכסים בגין הטבות לעובדים

  7,708 11,196   8,800  מסים נדחים
        
  148,683   156,191 159,439  
        
  673,415   573,702 658,567  
  
  
  
  

 
  

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

  
  

 ביוני 30ליום  
  ליום

בדצמבר 31
 2012 2011 2011 
 מבוקר בלתי מבוקר 
 ח"אלפי ש 
    

        התחייבויות שוטפות
        

  179,816 154,764   186,804  אשראי מתאגידים בנקאיים ומנותני אשראי אחרים
  85,188 63,370   67,592  התחייבויות לספקים ולנותני שירותים

  67,823 65,966   76,139  זכאים ויתרות זכות
  38,880 -   45,028  מראשהכנסות 

        
  375,563   284,100 371,707  
        

        התחייבויות לא שוטפות
        

  14,932 20,453   10,787  הלוואות מבנקים ואחרים
  735 922   573  התחייבויות לא שוטפות אחרות 
  4,398 2,993   5,155  התחייבויות בשל הטבות לעובדים

  17,380 16,274   17,027  נדחיםמסים 
        
  33,542   40,642 37,445  

        הון 
        

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

  )20,493( )18,372(   )22,576(  מניות אוצר
  188,245 184,213   205,692  יתרת רווח 

  )28,544( )25,199(   )22,826(  התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץ 
  -  -   )743(  בעלי זכויות שאינן מקנות שליטהקרן בגין עסקאות עם 

  898 898   898  תשלום מבוסס מניותעסקאות קרן בגין 
  33,334 31,991   27,486  קרן בגין נכסים פיננסיים זמינים למכירה

        
  254,166   239,766 239,675  
        

  9,740 9,194   10,144  זכויות שאינן מקנות שליטה
        

  249,415 248,960   264,310  סך הכל הון 
        
  673,415   573,702 658,567  
  
  

  .הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים
  
  
  

           2012, באוגוסט 29
  שגב חוסטיק   מריאן כהן   חיים מר   תאריך אישור הדוחות הכספיים

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

  
  

  
 חודשים שהסתיימו 6-ל

  ביוני 30ביום 
חודשים שהסתיימו  3-ל

   ביוני 30ביום 

  לשנה
 שהסתיימה
  ביום

 בדצמבר 31
  2012   2011   2012   2011   2011  
  מבוקר    בלתי מבוקר  
  )למעט נתוני רווח נקי למניה(ח "אלפי ש  
            

  743,508  176,312  200,750 315,918   379,157  הכנסות ממכירות
  580,930  155,587137,145 248,932   297,619  עלות המכירות 

          
  162,578  39,167 45,163 66,986   81,538  גולמירווח 

          
  6,394  1,002 2,0203,095   6,562  נטו, הוצאות מחקר ופיתוח
  51,572  12,878 11,828 25,526   24,275  הוצאות מכירה ושיווק
  53,229  13,148 13,488 26,220   27,484  הוצאות הנהלה וכלליות

  )259(  )198( )381(536   )10,071(  אחרות) הכנסות(הוצאות 
          

  51,642  12,337 17,133 12,684   33,288  רווח תפעולי
          

  1,123  - -116   2,279  הכנסות מימון
  )15,799(  )3,417( )4,045(  )6,408( )6,178(   הוצאות מימון

  )7,715(  )1,022( )1,770()2,054(   )2,849(  נטו, כלולותחלק החברה בהפסדי חברות 
          

  29,251  7,898 4,33811,318   26,540  רווח לפני מסים על ההכנסה
  14,444  )979( 2,250)4,319(   )7,339(  מסים על ההכנסה 

          
  14,807  6,919 199,068   19,201  רווח נקי 

          
          :מיוחס ל

          
  14,085  7,140 538,390   17,447  בעלי המניות של החברה

  722  )221( 678)34(   1,754  זכויות שאינן מקנות שליטה
          
  19,201   199,068 6,919  14,807  

          
רווח נקי למניה המיוחס לבעלי המניות של 

          )ח"בש( החברה
          

  1.82  0.92 0.011.19   2.52  רווח נקי בסיסי 

          
  1.81  0.92 0.011.18   2.50  רווח נקי מדולל

  
  
  
  

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

  
  

  
 שהסתיימוחודשים  6-ל

  ביוני 30ביום 
חודשים שהסתיימו  3-ל

   ביוני 30ביום 

  לשנה
 שהסתיימה
  ביום

 בדצמבר 31
  2012   2011   2012   2011   2011  
  מבוקר    בלתי מבוקר  
  )למעט נתוני רווח נקי למניה(ח "אלפי ש  
            

  14,807  6,919 199,068  19,201  רווח נקי 
         

         ):לאחר השפעת מס(רווח כולל אחר 
         

  )8,325(  )5,880( )8,089()7,764(  )5,848(  בגין נכסים פיננסיים זמינים למכירה  הפסד
העברה לדוח רווח והפסד בגין נכסים 

  1,904  - --  -  פיננסיים זמינים למכירה
התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים 

  )3,795(  )607( 976)460(  5,937  פעילויות במטבע חוץשל 
כולל אחר של ) הפסד(חלק הקבוצה ברווח 

  76  )2( )127(116  )154(  חברות כלולות
       

  )10,140(  )6,489( )7,240()8,138(  )65(  כ הפסד כולל אחר "סה
         
  4,667  430 1,828)8,119(  19,136  כולל )הפסד(רווח כ "סה

         
         :מיוחס ל

         
  3,942  653 1,100)8,088(  17,317  בעלי מניות של החברה

  725  )223( 728)31(  1,819  שאינן מקנות שליטהזכויות 
         
  19,136  )8,119(1,828 430  4,667  
  
  
  
  
  
  

  .מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים הבאורים המצורפים
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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 

כספייםדוחות 
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 

   
   

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

  19,201  1,754  17,447  -  -   -  -  17,447  -  -  -  רווח נקי 
                         
  )5,848(  -  )5,848(  -  )5,848(   -  -  -  -  -  -בגין נכסים פיננסיים זמינים למכירה הפסד 

התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים 
  5,783  65  5,718  -  -   -  5,718  -  -  -  -  של פעילות חוץ

                         
  )65(  65  )130(  -  )5,848(   -  5,718  -  -  -  -  נטו ממס, כולל אחר) הפסד(רווח 

                        
  19,136  1,819  17,317  -  )5,848(   -  5,718  17,447  -  -  -  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
  )2,083(  -  )2,083(  -  -   -  -  -  )2,083(  -  -  רכישה עצמית של מניות החברה

   
 264,310 254,16610,144 27,486898   )743(  )22,826(205,692 )22,576(14,54251,693  2012, יוניב 03יתרה ליום 

  
  
  

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

  
  
      מיוחס לבעלי מניות החברה 

 
  הון 

מניות 
פרמיה על 
מניות

  מניות 
אוצר

  יתרת
רווח 

התאמות 
הנובעות 
מתרגום 
דוחות 

כספיים של 
פעילות חוץ

קרן בגין 
נכסים 

פיננסיים 
זמינים 
למכירה

קרן בגין 
תשלום 
מבוסס 
  מניות

 

 כ"סה

  זכויות 
שאינן 
מקנות 
שליטה

  כ"סה
 הון 

  בלתי מבוקר 
ח"אלפי ש 

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

                     
  19  )34(  53  -  -  -  53  -  -  -  רווח נקי 

  )8,138(  3  )8,141(  -  )7,764(  )377(  -  -  -  -  נטו ממס, כולל אחר) הפסד(רווח 
                     

  )8,119(  )31(  )8,088(    )7,764(  )377(  53  -  -  -  כולל) הפסד(כ רווח "סה
  16  -  16  16  -  -  -  -  -  -  עלות תשלום מבוסס מניות

  )947(  -  )947(  -  -  -  -  )947(  -  -  רכישה עצמית של מניות החברה
   

 9,194248,960 31,991898239,766)25,199(184,213 )18,372(14,54251,693  2011, ביוני 30יתרה ליום 
  
  

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

  
      מיוחס לבעלי מניות החברה   

  
  הון 

מניות 
פרמיה על 
מניות

  מניות 
אוצר

  יתרת
רווח  

התאמות 
הנובעות 
מתרגום 
דוחות 

כספיים  של 
פעילות חוץ

קרן בגין 
עסקאות 

בעלי עם 
זכויות 
שאינן 
מקנות 
  שליטה

 

קרן בגין 
נכסים 

פיננסיים 
זמינים 
למכירה

קרן בגין 
תשלום 
מבוסס 
  מניות

 

כ"סה

  זכויות 
שאינן 
מקנות 
 שליטה

  כ"סה
 הון  

  מבוקר בלתי
ח"שאלפי 

   
   

 253,7489,416263,164 35,575898   )743(  )23,625(197,302)21,894(14,54251,693   2012, באפריל 1יתרה ליום 
                        

  9,068  678  8,390  -  -   -  -  8,390  -  -  -  רווח נקי 
                         

בגין נכסים פיננסיים זמינים ) הפסד(רווח 
  )8,089(  -  )8,089(  -  )8,089(   -  -  -  -  -  -  למכירה

התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים 
  849  50  799  -  -   -  799  -  -  -  -  של פעילות חוץ

                         
  )7,240(  50  )7,290(  -  )8,089(   -  799  -  -  -  -  נטו ממס, כולל אחר) הפסד(רווח 

                        
  1,828  728  1,100  -  )8,089(   -  799  8,390  -  -  -  כולל) הפסד(כ רווח "סה
                         

  )682(  -  )682(  -  -   -  -  -  )682(  -  -  רכישה עצמית של מניות החברה
   

 254,16610,144264,310 27,486898   )743(  )22,826(205,692)22,576(14,54251,693  2012, ביוני 30יתרה ליום 

  
  

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

  
  
      מיוחס לבעלי מניות החברה 

 
  הון 

מניות 
פרמיה על 
מניות

  מניות 
אוצר

  יתרת
רווח 

התאמות 
הנובעות 
מתרגום 
דוחות 

כספיים של 
פעילות חוץ

קרן בגין 
נכסים 

פיננסיים 
זמינים 
למכירה

קרן בגין 
תשלום 
מבוסס 
  מניות

 

 כ"סה

  זכויות 
שאינן 
מקנות 
שליטה

  כ"סה
 הון 

  בלתי מבוקר 
ח"אלפי ש 

     
 9,417249,477 37,871898240,060)24,592(177,073 )17,425(201114,54251,693, באפריל 1יתרה ליום 

                     
  6,919  )221(  7,140  -  -  -  7,140  -  -  -  רווח נקי 

  )6,489(  )2(  )6,487(  -  )5,880(  )607(  -  -  -  -  נטו ממס, כולל אחר) הפסד(רווח 
                     

  430  )223(  653  -  )5,880(  )607(  7,140  -  -  -  כולל) הפסד(כ רווח "סה
  )947(  -  )947(  -  -  -  -  )947(  -  -  רכישה עצמית של מניות החברה

   
 9,194248,960 31,991898239,766)25,199(184,213 )18,372(14,54251,693  2011, ביוני 30יתרה ליום 

  
  
  

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

  
  
      מיוחס לבעלי מניות החברה 

 
  הון 

מניות 
פרמיה על 
מניות

  מניות 
אוצר

  יתרת
רווח  

התאמות 
הנובעות 
מתרגום 
דוחות 

כספיים  של 
פעילות חוץ

קרן בגין 
נכסים 

פיננסיים 
זמינים 
למכירה

קרן בגין 
תשלום 
מבוסס 
  מניות

 

 כ"סה

  זכויות 
שאינן 
מקנות 
שליטה

  כ"סה
 הון  

  מבוקר 
ח"שאלפי  

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

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

                      
בגין נכסים פיננסיים זמינים ) הפסד(רווח 

  )6,421(  -  -  -  )6,421(  -  -  -  -  -  למכירה
התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים 

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

  76  -  76  -  -  76  -  -  -  -  של פעילות חוץ
                      

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

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

  )210(  )210(   -  -  -  -  -  -  -  -  שליטה
  16  -  16  16  -  -  -  -  -  -  עלות תשלום מבוסס מניות

  )10,000(  -  )10,000(  -  -  -  )10,000(  -  -  -  דיבידנד ששולם
                      

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

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

  
  

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

  
  

  
  שהסתיימוחודשים  6-ל

  ביוני 30ביום 
 חודשים שהסתיימו  3-ל

    ביוני 30ביום 

  לשנה
  שהסתיימה
  ביום

 בדצמבר 31
  2012   2011   2012   2011   2011  
  מבוקר    בלתי מבוקר  
  ח"אלפי ש  

       תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
        

  14,807   6,919 199,068  19,201 )הפסד(רווח נקי 
           

התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים 
           :מפעילות שוטפת

           
         :התאמות לסעיפי רווח והפסד

         
  9,361    5,243 3,7412,791  4,529  נטו, הוצאות ריבית

  9,598    2,659 5,1382,992  5,354פחת 
  28    7 147  14  הוצאות מראש בגין חכירה תפעולית תהפחת
  467    108 25039  213נכסים בלתי מוחשיים תהפחת
  )1,155(    )185( )236()171(  )277(נטו, ממימוש רכוש קבוע הפסד

  7,715    1,022 2,0541,770  2,849נטו, חלק החברה בהפסדי חברות כלולות
  -    979 -4,319  )9,653(  ממכירת חברה כלולה )רווח(ד הפס

  -    -  )740(  -  )740( רווח מתמורה מותנית בגין מכירת חברה כלולה
  14,444    494 6622,250  7,339 מסים על ההכנסה

  3,456    - 161,506  348נטו, שינוי בהתחייבויות בשל הטבות לעובדים
  16    - -  -  - תשלום מבוסס מניות

ירידת ערך נכסים פיננסיים זמינים למכירה 
  719    - 591  720  591 שנזקפה לרווח או הפסד

  3,022    )239(  33891  1,247 ואחרים שערוך התחייבויות לתאגידים בנקאיים
ערך של ניירות ערך הנמדדים ) עליית(ירידת 

  10    - -7  )3(  בשווי הוגן דרך רווח או הפסד
  102    66 -102  - ניכיון והוצאות הנפקה בגין אגרות חובהפחתת 

         
11,811  16,88511,861 10,154    47,783  

         :שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות
         

  )45,510(    )21,046( )12,481(1,051  )24,420(לזמן קצר וזמן ארוך בלקוחות) עלייה(ירידה 
בחייבים ויתרות חובה לזמן קצר ) עלייה(ירידה 

  )811(    2,418 )4,798()1,811(  )1,827( ולזמן ארוך
  )31,325(    )3,138( 15,350)14,883(  19,929 במלאי) עלייה(ירידה 
בהתחייבויות לספקים ולנותני ) ירידה(עלייה 

  32,451    8,908 )5,567(11,506  )17,988( שירותים
  30,383    -  25,237  -  6,148  עליה בהכנסות מראש

  7,348    4,993 15,091)726(  4,117בזכאים ויתרות זכות) ירידה(עלייה 
         

)14,041(  )4,863(32,832 )7,865(    )7,464(  
         :עבור תקופהמזומנים ששולמו במשך ה

           
  785    - -785  593  דיבידנד שהתקבל
  )6,181(    )2,274( )1,708()3,760(  )3,521( ריבית ששולמה
  )9,715(    )1,734( )596()3,503(  )4,486( מסים ששולמו

           
  )7,414(  )6,478()2,304( )4,008(    )15,111(  
           

  40,015    5,200 5,56351,457  9,557שוטפת מזומנים נטו שנבעו מפעילות
  
  
  

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

  
  

  
  חודשים שהסתיימו 6-ל

  ביוני 30ביום 
 חודשים שהסתיימו  3-ל

    ביוני 30ביום 

  לשנה
  שהסתיימה
  ביום

 בדצמבר 31
  2012   2011   2012   2011   2011  
  מבוקר    בלתי מבוקר  
  ח"אלפי ש  

       השקעהתזרימי מזומנים מפעילות 
          

  )12,484(   )3,200( )2,023()5,985(  )4,590( רכישת נכסים קבועים
  4,121   870 1,401743  869תמורה ממימוש נכסים קבועים

  )3,459(   - )2,539(-  )4,198( חברות כלולותל השקעות ומתן הלוואות
  )1,241(   - -)126(  )377(  רכישת נכסים פיננסיים זמינים למכירה
  -   - --  11,719  תמורה ממימוש השקעה בחברה כלולה

  )18,513(    -  18,165  -  18,165 תנועה במזומן משועבד
  -    -  -  -  )441(  תמורה מותנית

חברה ל הלוואות ואשראי אחר לזמן ארוך מתן
  )10,427(   )1,958( -)3,173(  -כלולה

         
ששימשו (שנבעו מפעילות מזומנים נטו 
  )42,003(   )4,288( 14,346)7,883(  21,147 השקעה )לפעילות

        
        תזרימי מזומנים מפעילות מימון

          
  )10,000(   - --  -  ששולםדיבידנד 

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

רכישת מניות מבעלי זכויות שאינן מקנות 
  -   )947( )749()947(  )1,108(  שליטה על ידי חברה מאוחדת

  )3,068(    -  )682(  -  )2,083(  רכישת מניות החברה על ידי החברה
  )8,897(   )8,897( -)8,897(  - פרעון אגרות חוב

  9,254   7,997 8,980430  600קבלת הלוואות והתחייבויות אחרות לזמן ארוך
  )12,188(   )2,965( )4,048()6,082(  )7,799(פרעון הלוואות והתחייבויות אחרות לזמן ארוך

ומנותני אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים 
  26,641   3,921 )10,795(4,870  8,918 נטו, אשראי אחרים

        
ששימשו (מזומנים נטו שנבעו מפעילות 

  1,532   )891( )15,844()2,076(  )2,522( מימון) לפעילות
        

  )3,702(   2,076 )5,079(1,896  )4,126(שער בגין יתרות מזומנים ושווי מזומניםהפרשי 
        

  )4,158(   2,097 44,880)2,500(  24,056במזומנים ושווי מזומנים) ירידה(עלייה 
        

  72,107   67,510 72,10747,125  67,949תקופהיתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת ה
        

  67,949   69,607 69,60792,005  92,005תקופהיתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף ה
              
              פעילות מהותית שלא במזומן .א
              

  -    -  1,878  -  9,643  המרת הלוואות להון בחברה כלולה    
             
  
  

  .הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים
  
  



  מ"מר תעשיות בע. ח
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  כללי  -: 1באור 
  

שלושה שישה ושל  ותולתקופ 2012, ביוני 30דוחות כספיים אלה נערכו במתכונת מתומצתת ליום 
יש לעיין בדוחות אלה ). דוחות כספיים ביניים מאוחדים -להלן (באותו תאריך  וחודשים שהסתיימ

ולשנה שהסתיימה באותו  2011, בדצמבר 31ום בהקשר לדוחות הכספיים השנתיים של החברה לי
  ).המאוחדים הדוחות הכספיים השנתיים -להלן (תאריך ולבאורים אשר נלוו אליהם 

  
  

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

  
חשבונאיים מקובלים לעריכת הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים ערוכים בהתאם לכללים 

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
  

שר יושמו בעריכת הדוחות הכספיים ביניים עיקרי המדיניות החשבונאית ושיטות החישוב א
  .מאוחדים עקביים לאלה אשר יושמו בעריכת הדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים

  
  חדשים בתקופה שלפני יישומם IFRSגילוי לתקני   .ב

  
גילוי , הסדרים משותפים, דוחות כספיים מאוחדים - IFRS ,11 IFRS ,12 IFRS 10-תיקונים ל

  ת אחרותבדבר זכויות בישויו
  

 10 - להלן (דוחות כספיים מאוחדים  IFRS 10-תיקונים ל IASB-פרסם ה 2012בחודש יוני 
IFRS( ,11-ל IFRS  הסדרים משותפים) 11 - להלן IFRS (12 -ול IFRS  גילוי בדבר זכויות

  .IFRS 10התיקונים מבהירים את הוראות המעבר של ). IFRS 12 -להלן (בישויות אחרות 
  

, IFRS 12-ו IFRS ,11 IFRS 10התיקונים כוללים הקלות בקשר להוראות המעבר של 
לתקופות  התיקון מספרי השווא. ומאפשרים לתקן את מספרי ההשוואה לשנה אחת בלבד

התיקונים אף ביטלו את הדרישה להציג מידע . קודמות יותר הינו אפשרי אך אינו חובה
  . ת מובנות שאינן מאוחדותהשוואתי לתקופות הקודמות ביחס לישויו

  
 1התיקונים נכנסים לתוקף החל מהדוחות הכספיים לתקופות שנתיות המתחילות ביום 

  .IFRS 12-ו IFRS ,11 IFRS 10שהוא מועד התחילה של , 2013בינואר 
  
  

  מגזרי פעילות  -: 3באור 
  

  כללי
  

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

  
  חטיבת טלקום  .א
  

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

  .והתקנת מתגים
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  מגזרי פעילות  -: 3באור 
  

  חטיבת תקשורת רחבת פס  .ב
  

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

  
  חטיבת מערכות  .ג
  

בתחומי אבטחה וביטחון וכוללת בתוכה  Turn Keyחטיבת המערכות מבצעת פרוייקטי   
כמו כן חטיבה זו מייצרת מערכות קשר ניידות ונייחות ומערכות . מחלקות פיתוח וייצור

  .שליטה ובקרה בתחום הביטחון
  

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

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

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

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

  

 
תקשורת 
התאמותאחריםמערכות טלקוםרחבת פס

 סך הכל
מאוחד

 בלתי מבוקר 
 ח"אלפי ש 

לתקופה של שישה חודשים 
, ביוני 30שהסתיימה ביום 

2012    
      

 379,157  304 83,907165,889129,057הכנסות מחיצוניים
 - )13,750(  7,132 3,5142,644460מגזריות- הכנסות בין

      
 379,157 )13,750( 7,436 87,421168,533129,517סך הכל הכנסות

     
 33,288 - )292( 17,23610,9845,360תוצאות המגזר

     
 )3,899(     נטו, מימון צאותהו

חלק הקבוצה בהפסדי 
 )2,849(     חברות כלולות 

      
 26,540   רווח לפני מסים על ההכנסה
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  )המשך( מידע בדבר מגזרים עסקיים  -: 3באור 
  

 
תקשורת 
התאמותאחריםמערכות טלקוםרחבת פס

 סך הכל
מאוחד

 בלתי מבוקר 
 ח"אלפי ש 

לתקופה של שישה חודשים 
, ביוני 30שהסתיימה ביום 

2011    
      

 315,918 - 159 63,252191,06261,445הכנסות מחיצוניים
 - )6,449(  3,525 6661,376882מגזריות- הכנסות בין

      
 315,918 )6,449( 3,684 63,918192,43862,327סך הכל הכנסות

     
 12,684 - )2,426( )5,642(4,28816,464תוצאות המגזר

     
 )6,292(     נטו, מימון הוצאות

חלק הקבוצה בהפסדי 
 )2,054(     חברות כלולות 

      
 4,338   רווח לפני מסים על ההכנסה

  
תקשורת 
התאמותאחריםמערכות טלקוםרחבת פס

 סך הכל
מאוחד

 בלתי מבוקר
 ח"אלפי ש

לתקופה של שלושה חודשים
 30שהסתיימה ביום 

    2012, ביוני
      

 200,750 - 51 41,22393,62865,848הכנסות מחיצוניים
 - )7,317( 3,390 2,4661,228233מגזריות- הכנסות בין

      
 200,750 )7,317( 3,441 43,68994,85666,081סך הכל הכנסות

     
 17,133 - )1,489( 4,71011,3482,564תוצאות המגזר

     
 )4,045(     נטו, מימון הוצאות

חלק הקבוצה בהפסדי 
 )1,770(     חברות כלולות 

      
 11,318   רווח לפני מסים על ההכנסה
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  )המשך( מידע בדבר מגזרים עסקיים  -: 3באור 
  

תקשורת 
התאמותאחריםמערכות טלקוםרחבת פס

 סך הכל
מאוחד

 בלתי מבוקר
 ח"אלפי ש

לתקופה של שלושה חודשים
 30שהסתיימה ביום 

    2011, ביוני
      

 176,312 - 159 31,420109,13735,596הכנסות מחיצוניים
 - )4,340( 2,743 666138793מגזריות- הכנסות בין

      
 176,312 )4,340( 2,902 32,086109,27536,389סך הכל הכנסות

     
 12,337 - )554( )4(2,35610,539תוצאות המגזר

     
 )3,417(     נטו, מימון הוצאות

חלק הקבוצה בהפסדי 
 )1,022(     חברות כלולות 

      
 7,898   רווח לפני מסים על ההכנסה

      
  

 
תקשורת 
התאמות אחריםמערכותטלקוםרחבת פס

  סך הכל
 מאוחד

 מבוקר
 ח"אלפי ש

 31לשנה שהסתיימה ביום 
    2011, בדצמבר

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

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

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

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

, מימון) הוצאות(נסות הכ
 )14,676(     נטו

חלק הקבוצה בהפסדי 
 )7,715(     חברות כלולות 

      
 29,251   רווח לפני מסים על ההכנסה
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  המטופלות לפי שיטת השווי המאזני הכלול השל חבר מידע תמציתיצירוף   -: 4באור 
  

דוח רווח והפסד והדוח על הרווח הכולל של , מידע תמציתי מתוך הדוח על המצב הכספילהלן 
  :המטופלת לפי שיטת השווי המאזני B.Vאופלון  חברת

 
 בדצמבר 31   יוניב 30   
   2012   2011   2011  
  מבוקר   בלתי מבוקר   
  ח "אלפי ש   
           

  1,930   2,789    6,324   נכסים שוטפים
  2,312   1,717    2,468   נכסים לא שוטפים

            
  15,269   2,589    2,056   התחייבויות שוטפות

  10,791   11,866    20   התחייבויות לא שוטפות
            
  )21,818(   )9,949(    6,716   המיוחס לבעלי מניות החברה )גרעון בהון( הון

  
  

 

החודשים  6-ל
  שהסתיימו

  יוניב 30ביום 

החודשים  3-ל
  שהסתיימו

 ביוני 30ביום 

לשנה 
שהסתיימה 

  ביום
בדצמבר 31

 20122011 20122011 2011 
 מבוקר בלתי מבוקר 
 ח "אלפי ש 
    

 2,615  1,280 - 1,280-  הכנסות
      

 7,266  2,651 1,818 3,6765,027  גולמי הפסד
      

 24,131  4,260 5,355 10,8307,718  הפסד תפעולי
      

מיוחס לבעלי מניות של  הפסד
 25,800  4,317 5,377 11,4648,065  החברה

  
  

  אירועים משמעותיים בתקופת הדוח  -: 5באור 
  

  הסכם מכירת ארכוס טכנולוגיות
  
 :להלן( מ"חברת ארכוס בע מהון המניות של 100%הושלם הסכם למכירת , 2012בינואר  31יום ב

מ "מהון המניות המונפק והנפרע של ארכוס מוחזק על ידי רוטל נטוורקס בע 23.76%  -כ .)ארכוס
מהון המניות המונפק  35.18% מהון המניות שלה וכן 86%-קה כאשר החברה מחזי) רוטל: הלןל(

מניותיה מ 12.55%מ אשר החברה מחזיקה "ר קפיטל בע'והנפרע של ארכוס מוחזק על ידי קסניה ונצ
: להלן( ATX Networks Corp  במסגרת ההסכם בין כל בעלי מניות ארכוס לבין. במישרין ובעקיפין

ATX ( תרכושATX 100%  מהונה המונפק והנפרע של ארכוס)בתמורה כוללת של עד  )ההסכם: להלן
  :כמפורט להלן ,)דולר: להלן( ב"מיליון דולר ארה 26 -כ
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  )המשך( אירועים משמעותיים בתקופת הדוח  -: 5באור 

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

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

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

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

  
 )ככול ויהיו כאלו(ממכירות ארכוס מותנים מיליון דולר ישולם כתמלוגים  13.5-סכום של עד כ  .ב

 מיליון13 -הינו עד כוקסניה של רוטל  ןחלק. ממועד החתימה על ההסכםשנים  3 בתקופה של
בהתאם  בהתאם להוראות ההסכם ישולמו תמלוגים. בהתאמה, ח"מיליון ש 17.9 -ח וכ"ש

  .םלמפתחות חלוקת הכנסות ויעדי מכירות המפורטים בהסכ
  .המותניתח בגין התמורה "אלפי ש 740הכנסות לקבל בסך בהחברה  הכירהבתקופת הדוח 

  
אלפי  593-בסך של כ לרוטל וקסניהעובר להשלמת העסקה חילקה ארכוס דיבידנד , בנוסף  .ג

 .בהתאמה, ח"מיליון ש 1.1-ח וכ"ש
  

ח הנכלל במסגרת הכנסות אחרות "מיליון ש 9.7כתוצאה מהעסקה רשמה הקבוצה רווח בסך 
  .ח"מיליון ש 1.7ורשמה רווחים מחברות כלולות בסך 

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

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

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

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

  
  B.Vהסכם השקעה באופלון 

  
בסך  במהלך התקופה במסגרת סיבוב השקעה באופלון המירה החברה הלוואות והלוואות המירות

אלפי  500השקיעה החברה עוד , בנוסף במסגרת סיבוב ההשקעה .ב להון"מיליון דולר ארה 2.6של כ 
  .ב"דולר ארה
 -כמ B.Vבאופלון  של החברה מסיבוב ההשקעה עלה שיעור האחזקהמהמרת ההלוואות וכתוצאה 

  .26% -כל 23%
  

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

  
  

  מבוא
  

, )דוחות תקופתיים ומיידיים(לתקנות ניירות ערך ' ד38סקרנו את המידע הכספי הביניים המובא לפי תקנה 
שלושה חודשים שישה ושל  ותולתקופ 2012 ביוני 30ליום , )החברה -להלן (מ "מר תעשיות בע. של ח 1970-ל"התש

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

  
  

הנכסים בניכוי המידע הכספי הביניים הנפרד מתוך הדוחות הכספיים של חברות מוחזקות אשר את  סקרנולא 
 רווחואשר ה 2012 ביוני 30ח ליום "אלפי ש 100,124-כנטו הסתכמו לסך של , ההתחייבויות המיוחסים להן

לושה ששישה ושל  ותלתקופ ח"אלפי ש 1,377 - ח וכ"שאלפי  4,270-כמחברות מוחזקות אלה הסתכם לסך של 
ן חברות נסקרו על ידי רואי חשבון אחרים הדוחות הכספיים של אות. באותו תאריך ושהסתיימ ,בהתאמה חודשים

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

  
  

  היקף הסקירה
  

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

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

בישראל ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניוודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות 
  .ל ביקורתאין אנו מחווים חוות דעת ש, בהתאם לכך. מזוהים בביקורת

  
  

  מסקנה
  

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

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

קוסט פורר גבאי את קסירר ,אביב-תל
 רואי חשבון 2012 ,באוגוסט 29     
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  'ד38דוח 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 
 'ג9לתקנה המוצגים בהתאם , )דוחות מאוחדים -  להלן(המפורסמים במסגרת הדוחות התקופתיים  2012, ביוני 30

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

  .לדוחות המאוחדים 2מדיניות החשבונאית שיושמה לצורך הצגת נתונים כספיים אלה פורטו בבאור עיקרי ה
  
  



  מ"בע מר תעשיות. ח
 המיוחסים לחברהים המאוחד ניםנתונים כספיים מתוך המאז
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 ביוני 30ליום 
  ליום

בדצמבר 31
2012 2011 2011 

 מבוקר בלתי מבוקר
 ח"אלפי ש

    נכסים שוטפים
   

 495 98 274בשקלים לא צמודים - מזומנים ושווי מזומנים
 32,079 14,252 38,323 חייבים ויתרות חובה

   
 32,574 14,350 38,597  נכסים שוטפים להכך ס
     

    נכסים לא שוטפים
   

 5,676 8,174 6,053למכירה ותזמינ מניותהשקעות ב
 43,893 36,164 34,450  מוחזקות הלוואות לחברות

נטו לרבות , נכסים בניכוי התחייבויות המיוחסים לחברות מוחזקות
 194,074 184,799 216,429  מוניטין

 1,932 1,130 2,109 רכוש קבוע
 1,111 2,989 1,000 מסים נדחים

     
 246,686 233,256 260,041  סך הכל נכסים לא שוטפים

     
  298,638 247,606 279,260 

    התחייבויות שוטפות
   

 2,059 3,144 3,052אשראי מתאגידים בנקאיים ואחרים
 743 318 1,336התחייבויות לספקים ולנותני שירותים

 33,792 2,258 36,930 זכאים ויתרות זכות
   

 36,594 5,720 41,318התחייבויות שוטפות סך הכל
   

    התחייבויות לא שוטפות
   

 593 256 617 מאחריםהלוואות 
 2,398 1,864 2,537התחייבויות בשל הטבות לעובדים

      
 2,991 2,120  3,154  סך הכל התחייבויות לא שוטפות

      
    הון המיוחס לבעלי מניות החברה

    
 14,542 14,542  14,542 הון מניות 

 51,693 51,693  51,693 פרמיה על מניות
 )20,493( )18,372(  )22,576( מניות אוצר

  -  -  )743(   בעלי זכויות שאינן מקנות שליטהקרן בגין עסקאות עם 
 898 898  898  קרן מעסקאות תשלום מבוסס מניות

 )28,544( )25,199(  )22,826(  כספיים של פעילויות חוץהתאמות הנובעות מתרגום דוחות 
 188,245 184,213  205,692 יתרת רווח
 33,334 31,991  27,486בגין נכסים פיננסיים זמינים למכירהקרנות הון 

    
 239,675 239,766  254,166 הון  להכך ס

    
298,638  247,606 279,260 

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

  
            2012, באוגוסט 29

  חיים מר   תאריך אישור הדוחות הכספיים
  ר הדירקטוריון"יו

  מריאן כהן 
  ל"מנכ

  שגב חוסטיק 
  כספים ל"סמנכ



  מ"בע מר תעשיות. ח
 המיוחסים לחברה רווח והפסדעל  יםהמאוחד ותנתונים כספיים מתוך הדוח
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 שהסתיימו חודשים 6-ל

  ביוני 30 ביום
שהסתיימו  חודשים 3-ל

    ביוני 30 ביום

  לשנה
 שהסתיימה
  ביום

 בדצמבר 31
  2012   2011   2012   2011   2011  
   מבוקר    מבוקר בלתי  
  ח"אלפי ש  
             

 12,097   2,730 7,2333,5253,238 הכנסות ממכירות
       

 )5,082(   )643( )1,519()1,971()2,125( הוצאות הנהלה וכלליות
     

 7,015   2,087 5,1081,5541,719 תפעולי רווח
     

 2,646   559 859945827 הכנסות מימון
 427   465 64489746 הוצאות מימון

לרבות (מחברות מוחזקות ) הפסד(רווח 
 7,758   5,364 6,485)1,016(13,459  )ירידת ערך מוניטין

     
 16,992   7,545 18,7825868,985לפני מסים על ההכנסה רווח

 2,907   405 1,335533595 מסים על ההכנסה
     

 14,085   7,140 17,447538,390 המיוחס לחברה רווח נקי
  
  
  
  

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



  מ"בע מר תעשיות. ח
 המיוחסים לחברה הרווח הכוללעל  יםהמאוחד ותנתונים כספיים מתוך הדוח
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 שהסתיימו חודשים 6-ל

  ביוני 30 ביום
שהסתיימו  חודשים 3-ל

   ביוני 30 ביום

  לשנה
 שהסתיימה
  ביום

 בדצמבר 31
  2012   2011   2012   2011   2011  
   מבוקר   מבוקר בלתי  
  ח"אלפי ש  
             

 14,085  7,140 8,390 17,44753 המיוחס לחברה  רווח נקי
     

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

     
 )8,325(  )5,880( )8,089( )7,764()5,848(בגין נכסים פיננסיים זמינים למכירה הפסד

 )3,795(  )612( 926 )493(5,872התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים 
 1,904  - - --רווח מסווג נכס זמין למכירה לשווי מאזני

     
כולל אחר המיוחס  )הפסד(סך הכל רווח 

 3,869  )6,492( )7,163( )8,257(24  חברהל
     

כולל אחר המיוחס לחברות  )הפסד( רווח
 73  5 )127( 116)154()לאחר השפעת המס(המוחזקות 

     
 3,942  653 1,100 )8,088(17,317 חברהכולל המיוחס ל )הפסד( סך הכל רווח

  
  
  
  
  

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



  מ"בע מר תעשיות. ח
  המיוחסים לחברהעל תזרימי המזומנים המאוחדים  ותהדוח נתונים כספיים מתוך
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 שהסתיימו חודשים 6-ל

  ביוני 30 ביום
שהסתיימו  חודשים 3-ל

    ביוני 30 ביום

  לשנה
 שהסתיימה
  ביום

 בדצמבר 31
  2012   2011   2012   2011   2011  
   מבוקר    מבוקר בלתי  
  ח"אלפי ש  

תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת של 
       החברה

     
 14,085   7,140 8,390 17,44753 המיוחס לחברה רווח נקי

      
התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים 

      :מפעילות שוטפת של החברה
      

      :רווח והפסד של החברההתאמות לסעיפי 
      

 )2,258(   82 )673( )11()373(  שערוך חובות לזמן ארוך
 362   85 165 320162 פחת והפחתות
 104   )16( 33 6375 נטו, הוצאות מימון

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

 102   66 - 102-  חוב
שערוך התחייבויות לתאגידים בנקאיים 

 481   171 4 406  13  והתחייבויות אחרות לזמן ארוך
 )7,758(   )5,364( )6,485( 1,016)13,459(  בגין חברות מוחזקות )רווח(הפסד 

 2,907   405 595 1,335533 מסים על ההכנסה
, בשל הטבות לעובדיםשינוי בהתחייבויות 

 810   161 132 139276נטו
      

)11,962(2,575 )6,229( )4,410(   )5,234( 
של שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות 

       :החברה
      

 )14,682(   459 )5,159( 1,672)6,390(בחייבים ויתרות חובה) עלייה(ירידה 
בהתחייבויות לספקים ) ירידה( עלייה

 46   )81( 790 )379(593 ולנותני שירותים
 28,959   )463( 3,273 )372(1,875בזכאים ויתרות זכות) ירידה(עלייה 

      
)3,922(921 )1,096( 85   14,323 

      
 תקופהמזומנים ששולמו והתקבלו במהלך ה

       :בחברה עבור
      

 )265(   )62( )4( )62()23( ריבית ששולמה
 1,290   - - -4,300 דיבידנד שהתקבל

      
  4,277)62( )4( )62(   1,025 
        

שוטפת של מזומנים נטו שנבעו מפעילות 
 24,199   2,583 1,061 5,8403,487 החברה

  

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

  
    



  מ"בע מר תעשיות. ח
  המיוחסים לחברהעל תזרימי המזומנים המאוחדים  ותהדוח נתונים כספיים מתוך
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 שהסתיימו חודשים 6-ל

  ביוני 30 ביום
שהסתיימו  חודשים 3-ל

    ביוני 30 ביום

  לשנה
 שהסתיימה
  ביום

 בדצמבר 31
  2012   2011   2012   2011   2011  
   מבוקר    מבוקר בלתי  
  ח"אלפי ש  

     
תזרימי מזומנים מפעילות השקעה של 

 החברה
 

    
     

 )1,232(   )176( )151( )230()497( רכישת רכוש קבוע
 )8,309(   )1,376( )2,448( )2,206()4,108(    מתן הלוואות לחברות מוחזקותוהשקעה 

 )633(   - - )126()377(  זמינים למכירהרכישת ניירות ערך 
 9,146   8,897 - 8,897-הלוואות ואשראי אחר לזמן ארוך החזר

      
ששימשו (שנבעו מפעילות מזומנים נטו 
 )1,028(   7,345 )2,599( 6,335)4,982(השקעה של החברה )לפעילות

        
      של החברה תזרימי מזומנים מפעילות מימון

      
 )3,068(   )947( )682( )947()2,083(רכישת מניות החברה על ידי החברה

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

קבלת הלוואות והתחייבויות אחרות לזמן 
 290   - -   -170 נטו, ארוך

פרעון הלוואות והתחייבויות אחרות לזמן 
 -   )39( )68( )78()136(ארוך

אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים 
 )1,400(   - 1,270 )201(970 נטו, ואחרים

      
ששימשו (שנבעו מפעילות מזומנים נטו 
 )23,075(   )9,883( 520 )10,123()1,079(מימון של החברה )לפעילות

      
 96   45 )1,018( )301()221(במזומנים ושווי מזומנים ) ירידה(עלייה 

      
יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת 

 399   53 1,292 495399 תקופהה
      

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף 
 495   98 274 27498 תקופהה
           
           

           פעילות מהותית שלא במזומן
           

  -   -  1,878  -9,643  המרת הלוואות להון בחברה כלולה
  
  

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



  מ"בע מר תעשיות. ח
  מידע נוסף
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  כללי  .1
  

דוחות (לתקנות ניירות ערך ' ד38מידע כספי נפרד זה ערוך במתכונת מתומצתת בהתאם להוראות תקנה 
יש לעיין במידע כספי נפרד זה בהקשר למידע הכספי על הדוחות . 1970-ל"התש, )תקופתיים ומיידים

  .ולשנה שהסתיימה באותו תאריך ולבאורים אשר נלוו אליהם 2011, בדצמבר 31הכספיים השנתיים ליום 
  

  חדשים בתקופה שלפני יישומם IFRSגילוי לתקני   . 2
  

גילוי בדבר זכויות , הסדרים משותפים, דוחות כספיים מאוחדים - IFRS ,11 IFRS ,12 IFRS 10- תיקונים ל
  בישויות אחרות

  
 IFRS 11- ל, )IFRS 10 -להלן (דוחות כספיים מאוחדים  IFRS 10- תיקונים ל IASB-פרסם ה 2012בחודש יוני 

). IFRS 12 -להלן (בר זכויות בישויות אחרות גילוי בד IFRS 12 - ול) IFRS 11 - להלן (הסדרים משותפים 
  .IFRS 10התיקונים מבהירים את הוראות המעבר של 

  
ומאפשרים לתקן את , IFRS 12- ו IFRS ,11 IFRS 10התיקונים כוללים הקלות בקשר להוראות המעבר של 

אך אינו לתקופות קודמות יותר הינו אפשרי  התיקון מספרי השווא. מספרי ההשוואה לשנה אחת בלבד
התיקונים אף ביטלו את הדרישה להציג מידע השוואתי לתקופות הקודמות ביחס לישויות מובנות . חובה

  . שאינן מאוחדות
  

, 2013בינואר  1התיקונים נכנסים לתוקף החל מהדוחות הכספיים לתקופות שנתיות המתחילות ביום 
  .IFRS 12-ו IFRS ,11 IFRS 10שהוא מועד התחילה של 

  
  אירועים משמעותיים בתקופת הדוח  . 3
  

   VB.הסכם השקעה באופלון 
  

 2.6במהלך התקופה במסגרת סיבוב השקעה באופלון המירה החברה הלוואות והלוואות המירות בסך של כ 
  .ב"אלפי דולר ארה 500השקיעה החברה עוד , בנוסף במסגרת סיבוב ההשקעה. ב להון"מיליון דולר ארה

 -לכ 23% -מכ B.Vכתוצאה מהמרת ההלוואות ומסיבוב ההשקעה עלה שיעור האחזקה של החברה באופלון 
26%.  

  
  

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

  

  

  דוח רבעוני

  2012ביוני  30ליום 

  

  

   'חלק ד

  

  

  ני בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימיתדוח רבעו

  )א(ג38על הדיווח הכספי ועל הגילוי לפי תקנה 

  

  



2  

 

  הכספי הדיווח על הפנימית הבקרה אפקטיביות בדבר רבעוני דוח

  2012ביוני  30ליום  )א(ג38תקנה  לפי הגילוי ועל 

 

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

  :הם ההנהלה חברי ,זה לעניין

 .ל"מנכ, מריאן כהן .1
 .ל כספים"סמנכ, שגב חוסטיק .2
  
 המנהל בידי אשר תוכננו ,בתאגיד הקיימים ונהלים בקרות כוללת הגילוי ועל הכספי הדיווח על פנימית בקרה
 את בפועל שמבצע מי או בידי, פיקוחם תחת או הכספים בתחום ביותר הבכיר המשרה ונושא ליהכל

 הדיווח למהימנות בהתייחס סביר  נועדו לספק בטחון התאגיד ואשר דירקטוריון בפיקוח, האמורים התפקידים
 שהוא ותבדוח לגלות נדרש שהתאגיד מידע כי ולהבטיח , הדין בהתאם להוראות הדוחות ולהכנת הכספי
  .בדין הקבועים ובמתכונת במועד ומדווח מסוכם, מעובד, נאסף הדין פי הוראות על מפרסם

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

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

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

הרבעוני  לדוח צורף אשר הגילוי ועל הכספי הדיווח על הפנימית הבקרה אפקטיביות בדבר הרבעוני בדוח
נמצאה , )האחרון הפנימית הבקרה בדבר הרבעוני הדוח – להלן( 2012 ביוני 30ביום  שנסתיימה לתקופה

  . הבקרה הפנימית כאפקטיבית

 הערכת את כדי לשנות בהם שיש עניין או אירוע כל הנהלהוה הדירקטוריון לידיעת הובא לא, הדוח למועד עד
  . האחרון הפנימית הבקרה הרבעוני בדבר כפי שנמצאה בדוח, הפנימית הבקרה של האפקטיביות

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

  הצהרת מנהלים

  הצהרת מנהל כללי

  :מצהיר כי, מריאן כהן, אני

להלן ( 2012לרבעון השני של שנת ) התאגיד -להלן (מ "מר תעשיות בע.של ח הרבעוני הדוח את בחנתי .1
 ). הדוחות –

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

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

 . הדוחות מתייחסים שאליהם
הביקורת והדוחות הכספיים של  ולוועדות לדירקטוריון ,התאגיד של המבקר החשבון גיליתי לרואה .4

 ועל הדיווח הכספי על ימיתהפנ הבקרה לגבי ביותר העדכנית הערכתי על בהתבסס, התאגיד דירקטוריון
 : הגילוי

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

 והכנת הכספי הדיווח מהימנותב להטיל ספק בו שיש באופן כספי מידע על לדווח או לסכם, לעבד
  –וכן  ; הדין להוראות בהתאם הכספיים הדוחות

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

 : בתאגיד אחרים עם ביחד לבד או , אני .5
 המיועדים, תחת פיקוחי ונהלים בקרות של וקיומם קביעתם וידאתי או, ונהלים בקרות קבעתי  .א

לרבות חברות מאוחדות שלו כהגדרתן בתקנות ניירות  ,לתאגיד המתייחס מהותי שמידע להבטיח
ד ובחברות מובא לידיעתי על ידי אחרים בתאגי, 2010- ע"התש, )דוחות כספיים שנתיים(ערך 

  -וכן  ; הדוחות של תקופת ההכנה במהלך בפרט ,המאוחדות
 המיועדים ,תחת פיקוחי ונהלים בקרות של וקיומם קביעתם וידאתי או ,ונהלים בקרות קבעתי  .ב

, הדין להוראות בהתאם הדוחות הכספיים והכנת הכספי הדיווח מהימנות את סביר באופן להבטיח
 . בליםמקו חשבונאות לכללי בהתאם לרבות

 הדוח הרבעוני האחרון לבין מועד שבין התקופה במהלך שחל עניין או אירוע כל לידיעתי הובא לא  .ג
 הבקרה לאפקטיביות בנוגע וההנהלה מסקנת הדירקטוריון את לשנות כדי בו יש אשר, זה דוח מועד

 . התאגיד של ועל הגילוי הכספי הדיווח על הפנימית
  

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

  

  /2012/0829  

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

  הצהרת מנהלים

  הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים

  :מצהיר כי, שגב חוסטיק  , אני

מר .הדוחות הכספיים ביניים ואת המידע הכספי האחר הכלול בדוחות לתקופת הביניים של חאת  בחנתי .1
הדוחות לתקופת "או " הדוחות" –להלן ( 2012לרבעון השני של שנת ) התאגיד -להלן (מ "תעשיות בע

 "). הביניים
 כוללים אינם יםבדוחות לתקופת הביני הכלול האחר הכספי הכספיים ביניים והמידע הדוחות , לפי ידיעתי .2

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

 ביניים משקפיםבדוחות לתקופת ה הכלול האחר הכספי הכספיים ביניים והמידע הדוחות, לפי ידיעתי .3
 של המזומנים ותזרימי הפעולות תוצאות ,הכספי המצב את ,המהותיות הבחינות מכל, נאות באופן

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

 ועל הדיווח הכספי על הפנימית הבקרה לגבי ביותר העדכנית הערכתי על סבהתבס, התאגיד דירקטוריון
 : הגילוי

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

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

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

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

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

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

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

 הדוח הרבעוני האחרון לבין מועד שבין התקופה במהלך שחל עניין או אירוע כל לידיעתי הובא לא  .ג
ים ולכל מידע כספי אחר הכלול בדוחות לתקופת המתייחס לדוחות הכספיים ביני, זה דוח מועד

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

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

  

/2012/0829  

  ל כספים"סמנכ -שגב חוסטיק                       תאריך     
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	בנוסף, בוחנות החברות השקעות בחברות בתחום פעילותן המשותפת על מנת להציע ללקוחות פוטנציאליים סל מוצרים רחב הכולל את הידע והניסיון של החברות בתחום ההנדסה ותשתיות המים ובנוסף פתרונות טכנולוגיים והנדסיים מותאמים ללקוח.
	ההערכות בסעיף 1 זה לעיל הינן מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, המבוסס על הערכות פנימיות של החברה, על תחזיות ביצוע והתקדמות בפרויקטים אותם מבצעות החטיבות בקבוצה, על חוזים עליהם חתמו החברות הבנות ועל תוצאות מכרזים אשר הקבוצה משתתפת או מתעתדת להשתתף בהם. נכון למועד פרסום דוח זה ואשר אין כל ודאות בהתממשותן באופן מלא או חלקי, ובמועדי התממשותן, ככל שתתמשכנה, וזאת בין היתר בשר המשבר הכלכלי, עיכובים שאינם תלויים בחברה וגורמים אחרים שאינם בשליטת הקבוצה.
	חטיבה
	% מכירות ממחזור המכירות המאוחד בתקופת הדוח
	% מכירות ממחזור המכירות המאוחד בתקופה המקבילה אשתקד
	לקוח א
	תקשורת רחבת פס
	12.9
	11.7
	לקוח ב
	מערכות
	14.5
	-
	לקוח ג*
	טלקום
	10.4
	21.8
	רבעון ראשון
	רבעון שני
	מחצית ראשונה שנת 2011
	הכנסות ממכירות
	178,407
	200,750
	379,157
	עלות המכירות
	142,032
	155,587
	297,619
	רווח גלמי
	36,375
	45,163
	81,538
	הוצאות מחקר ופיתוח, נטו
	3,467
	3,095
	6,562
	הוצאות מכירה ושווק
	12,447
	11,828
	24,275
	הוצאות הנהלה וכלליות
	13,996
	13,488
	27,484
	הכנסות (הוצאות) אחרות
	9,690
	381
	10,071
	רווח מפעולות רגילות
	16,155
	17,133
	33,288
	הכנסות מימון
	2,279
	-
	2,279
	הוצאות מימון
	2,133
	4,045
	6,178
	חלק החברה בהפסדי חברות כלולות, נטו
	1,079
	1,770
	2,849
	רווח(הפסד) לפני מסים
	15,222
	11,318
	26,540
	מיסים על ההכנסה 
	5,089
	2,250
	7,339
	רווח נקי (הפסד)
	10,133
	9,068
	19,201
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