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 מ"מר תעשיות בע. ח

 1320 בספטמבר 03 -שהסתיימה ב לתקופהדוח דירקטוריון 

 (בשקלים מדווחים -הנתונים הכספיים ) 

 

הדירקטוריון מתכבדת להגיש בזאת את דוח "( 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 

: להלן) 3300 בספטמבר 03ביום  החודשים שהסתיימו לתשעתואת התוצאות הכספיות של הקבוצה 

 "(.תקופת הדוח"

. ות הקבוצה בתקופת הדוחלריים בפעיסוקר את השינויים העיק 3300 בספטמבר 03דוח הדירקטוריון ליום 

הדוח :"להלן) 3303נת ש הדוח נערך מתוך הנחה שבפני המעיין מצוי גם הדוח התקופתי המלא של

 1"(התקופתי

 

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

מידע זה הינו מידע בלתי וודאי "( חוק ניירות ערך)" 8691-ח"תשכ, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, עתיד

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

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

וכפועל יוצא , ההתפתחויות בפועל. ות האמורותהחברה או עתידה לפעול וכוונותיה בהתבסס על ההערכ

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

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

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

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

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

, לרוב. בחנה על ידי הנהלת החברה באופן עצמאיונכונותו לא נ, 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 

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

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

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

 .אי התממשותו כאמור

 

, תכנון, מגוון רחב של יכולות הכוללות בין היתר המשלביםיקטים ובתשתיות קבוצת מר עוסקת בפרו

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

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

, טכנאים, מערכות, הנדסה, עובדים הכוללים אנשי תוכנה 0,333 -כ כיום מועסקים, ל"בארץ ובחו, בקבוצה

 . עובדי ייצור ומתקינים

 :חטיבות כדלקמן 0 במבנה ארגוני שלפועלת הקבוצה  0.0.3300מיום 

                                                           
1
 3300-30-300330אסמכתא ' מס 3300 במרץ 30ראה דיווח החברה מיום  
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, והחברות הבנות שלה "(מר טלקום: "להלן)מ "כוללת את החברות מר טלקום בעה, חטיבת הטלקום .0

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

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

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

מייצרת ומקימה מערכי תקשורת וכן מספקת ומקימה מבנים לציוד , כננתבתחום זה הקבוצה מת

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

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

בין היתר  הכוללים ם סלולאריים ומפעילי רשתות תקשורתלמפעיליאספקת מוצרים ושירותים ו

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

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

 .0.0.3300ל חטיבת הטלקום מונה מר עוז עובדי אשר נכנס לתפקידו ביום "למנכ

אינטגרציה , את פעילות הקבוצה בתחומי ייעוץ מרכזת, (לשעבר חטיבת המערכות)טחון יחטיבת הב .3

. Public Safety -ו Homeland Security, טחוןיהב, המודיעיןואספקת מערכות תוכנה בתחום 

טקמר , "(מר מערכות:"להלן) מ"החברות מר מערכות אבטחה ותקשורת בעהחטיבה כוללת את 

והחברות הבנות "( אתנה: "להלן)מ "טחוניים בעייישומים ב 0. אס. י'ואתנה ג"( טקמר: "להלן)מ "בע

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

 .ללקוחותיההמוצרים שמציעה החטיבה 

תכנון ואינטגרציה של : כולליםהבתחומי האבטחה והביטחון  Turn Keyהחטיבה מבצעת פרויקטי 

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

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

בחטיבה מספר מחלקות פיתוח המפתחות . 100מערכות מטאורולוגיה ומערכי חרום כדוגמת 

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

 באפריקה ,מדינות נוספות במרכז אמריקהוב, ארגנטינה, מקסיקו, ב"ארה, חטיבה זו פעילה בישראל

 .ובאירופה

ת פעילות הקבוצה בקשר עם יזמות א המרכזת 01013300-אשר הוקמה ב, חטיבת הקלינטק .0

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

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

 מ"בעצפון מרימון גז טבעי , "(פיק דינמיקס:"להלן) (בדילול מלא 34%)מ "יק דיינמיקס בעבחברות פ

ואת סאן טים ( 03%) "(מרימון מים: "להלן) מ"מרימון פתרונות מים בע ,(03%)"( מרימון: "להלן)

הינה חברה סאן טים . העוסקת ביזמות בתחום הסולארי, (00.30%"( )סאן טים: "להלן)מ "גרופ בע

: להלן) מ"בע בבורסה לניירות ערך בתל אביב רשומים למסחרציבורית שניירות הערך שלה 

 ."(הבורסה"

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

 .ערך לחברההאסטרטגי של החברה ויביא למקסימום יצירת 

  .דוח התקופתי של החברהב' פרק אל 0.3סעיף ראה לפרטים , רעונות להגדרת מגזה השקעות שאינן לקבוצ
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צד שלישי , חתמה החברה על הסכם עם קרנות פימי"( מועד החתימה: "להלן) 3300בספטמבר  8בתאריך 

, על פי ההסכם. (בהתאמה, "העסקה"או " הסכם ההשקעה: "ולהלן" המשקיע: "להלן) 2שאינו קשור לחברה

מיליון  10-א בתמורה לסך כולל של כ"כ, .נ.ח ע"ש 0מניות רגילות בנות  0,000,038החברה תקצה לפימי 

מהונה המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה  31.00%-אשר תהוונה לאחר הקצאתן כ, ח"ש

 00 בתאריךהתמורה האמורה כפופה להתאמת הקבועות בהסכם ההשקעה  (.בלא דילול ובדילול מלא)

מועד : "להלן) 3300 בנובמבר 00באוקטובר אישרה האספה הכללית את הסכם ההשקעה ובתאריך 

. הונפקו המניות לפימי והועברה התמורה לחברה, לאחר השלמת כל התנאים המתלים, "(ההשלמה

 . דירקטורים בחברהלה ישי דוידי ועמית בן צבי "ה מונו, במסגרת הסכם ההשקעה

ביחס , וקפו הסכם בין בעלי השליטה בחברה עובר לעסקה לבין המשקיעבמועד ההשלמה נכנס לת

לפרטים נוספים אודות הסכם ההשקעה והסכם בעלי "(. המניות בעלי הסכם: "להלן)להשקעותיהם בחברה 

 .3300-30-040080: אסמכתא' מס, 3300בספטמבר  03המניות ראו דיווח החברה מיום 

 

 והחברות המוחזקות שלה הסברי הדירקטוריון על פעילות החברה .2

 -בהשוואה ל₪ אלפי  001,000 -הסתכמו בכ מחיצוניים הדוחהכנסות החטיבה בתקופת  -חטיבת הטלקום

 מהפסקת פעילותברובו  נובעבהכנסות החטיבה  הקיטון. בתקופה המקבילה אשתקד ₪אלפי  000,410

ראה דיווח ) 3300ינואר  בחודש"( הוט: "להלן)טלקום שותפות מוגבלת  מול חברת הוט רוטל חברת הבת

 .(3303-30-318830אסמכתא ' מס 3010313303מיידי מיום 

 3.0%-ירידה של כ, ₪מיליון  483-יסתכמו בכ 3300שנת הכנסות חטיבה זו ב, להערכת הנהלת החברה

בתחום תקשורת רחבת פס  הירידה נובעת מהפסקת הפעילות מול הוט .3303הכנסות החטיבה בשנת מ

 .בחטיבה וירידה בשער החליפין של הדולר מול השקל

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

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

בהן הגישה לבנק אינה זמינה כמו , במדינות מתפתחות. קבלת כספים כדוגמת משכורתלביצוע תשלומים ול

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

 .פיזית לסניף הבנק

בחודש . MFSבוצע בהצלחה פיילוט עבור לקוח במדינה במערב אפריקה לשרות  3300 ברבעון הראשון של

עבור הלקוח ולהערכת הנהלת החברה המערכת תופעל באופן  באופן חלקי החלה לפעולהמערכת  3300יוני 

 .3304מלא ברבעון הראשון של שנת 

 MFSת ואמריקה להטמעת מערכ ודרום מ עם לקוחות פוטנציאלים באפריקה ובמרכז"החברה מנהלת מו

 .היקפי הפרויקטים הצפויים ומועד הבשלתם, מ"תוצאות המואך אינה יכולה בשלב זה להעריך את , דומות

הוקמו חברות בנות בחטיבה במדינה , לאחר קבלת הזמנות ראשונות מלקוחות חדשים, בתקופת הדוח

בדרום מזרח , החברה פועלת להקמת חברות חדשות בשתי מדינות נוספות .מרכז אסיהבמזרח אפריקה וב

 .אסיה ובדרום אמריקה

                                                           
שותפות מוגבלת שהתאגדה בדלאוור  שלמיטב ידיעת החברה הינה, FIMI Opportunity V, L.P: הקרנות הינן כדלקמן 2

שלמיטב ידיעת החברה הינה  ,FIMI Israel Opportunity V, Limited Partnership -ב ורשומה בישראל כשותפות זרה ו"ארה
השותף הכללי של השותפויות האמורות הינה חברה , למיטב ידיעת החברה. שותפות מוגבלת רשומה שהתאגדה בישראל

למיטב "(. השותף הכללי: "להלן( )באמצעות חברה פרטית בבעלותו ושליטתו)ושליטת מר ישי דוידי פרטית ישראלית בבעלות 
 . לשותף הכללי נתונות כל סמכויות הניהול של קרנות פימי וסמכויות ניהול השקעותיהן, ידיעת החברה
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המוצרים . החלה חטיבת הטלקום לפעול להרחבת סל המוצרים שלה בתחום התקשורת, בתקופת הדוח

מערכות ניהול  ,כאמור לעיל MFSהחדשים אותם מציעה החטיבה ללקוחותיה כוללים בין היתר מערכות 

חלקם של מוצרים אלו הינם פרי פיתוח עצמי של החטיבה . טה בתחום כרטוס לתחבורה הציבורית ועודושלי

 .בתקופת הדוח םבפיתוחאשר החלה 

הכולל מערכות  ,שלה חדשהסל המוצרים פיתוח השלימה הנהלת חטיבת הטלקום את , לאחר תאריך המאזן

, משרדים ממשלתיים, ושרותים טכנולוגיים בתחומי התקשורת ללקוחות שונים כגון מפעילי תחבורה ציבורית

פעילויות הקיימות אצל הו האמורים החדשיםצרים וותתחיל בפעולות שיווק של המ גופים פיננסיים ועוד

 .במדינות בהן פועלת החטיבה ובמדינות חדשות, לקוחות קיימים וחדשים

במחצית הראשונה של שנת הזמנות ראשונות נשוא פעולות שיווק אלו יתקבלו , להערכת הנהלת החברה

3304. 

ללקוחות החטיבה וללקוחות  החלה החטיבה להשקיע במחקר ופיתוח של מערכות ושירותים, בתקופת הדוח

להעברת ממוקדת אזור חברה בת הגישה בקשה לקבלת תמיכה מהמדען הראשי לפיתוח מערכת . חדשים

בכוונת הנהלת החטיבה להמשיך ולהשקיע בפיתוח מערכות . התראות בזמן אמת לפי הגדרות הלקוח

 .טיבה ללקוחותיהומוצרים בתחום הטלקום אשר יאפשרו להרחיב את סל המוצרים אותם מציע הח

 

 -בהשוואה ל ח"אלפי ש 000,403 -בכה בתקופת הדוח מחיצוניים הסתכמו הכנסות החטיב -טחוןיהבחטיבת 

 00,433-כתפעולי של  הפסדבתקופת הדוח רשמה החטיבה . בתקופה המקבילה אשתקד₪ אלפי  334,804

ההפסד התפעולי . בתקופה המקבילה אשתקד ₪אלפי  03,013תפעולי בסך של  לרווחבהשוואה  ח"אלפי ש

  .נובע מעיכוב בקבלת הזמנות וחוזים בחברות מר מערכות ואתנה

החלה החטיבה ברבעון השני , לאור העיכוב בקבלת הזמנות מחייבות מלקוחות ובחתימה על הסכמים חדשים

תבסס על תחזית בה, ל השנהביצוע צעדי התייעלות במטרה להגיע לאיזון תפעולי במחצית השנייה שב

פיטורי , צעדי ההתייעלות כוללים צמצום מחלקות בחטיבה. שנההשמרנית למחצית השנייה של הכנסות 

 .הפחתת עלויות יועצים וקבלני משנה והפחתת עלויות קבועות אחרות, עובדים

החדשים בכוונת הנהלת החטיבה להשלים את פיתוח המוצרים , למרות תכנית ההתייעלות כפי שתוארה לעיל

, בעקבות זאת. IBMולהתחיל בפיתוח המערכת בהתאם להסכם עם  במחלקות הפיתוח השונות בחטיבה

 3300נת תפסיד חטיבת הבטחון במחצית השניה של ש, ועד פרסום דוח זהמנכון ל, להערכת הנהלת החברה

 .3300ח בכל שנת "מיליון ש 33-וכ₪ סך של עד חמישה מיליון 

 

חלק . אמריקה הלטיניתבבאפריקה והמשיכה החטיבה במאמצי השיווק במספר מדינות  בתקופת הדוח

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

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

-בכ  3303הכנסות החטיבה בשנת נמוכות מיהיו  3300מכירות החטיבה בשנת , להערכת הנהלת החברה

 . ₪מיליון  333-ויסתכמו בכ 03%

 

  -הקלינטק חטיבת

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

 .(מרכז ודרום אמריקה, אפריקה, ישראל)
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הקימה החברה את חטיבת הקלינטק המרכזת את פעילות והשקעות החברה  01013300ביום , כאמור לעיל

 .בתחום זה

בתקופה ₪ אלפי  0,303-בהשוואה ל, ₪אלפי  30,343 -כהסתכמו הכנסות החטיבה ב, בתקופת הדוח

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

המקבילה בתקופה ₪ אלפי  001 שלסך להפסד תפעולי בבהשוואה ₪ אלפי  0,480 -כ הסתכם לסך של

 .אשתקד

 

מדינה באפריקה לתכנון וביצוע של משא ומתן עם משרד ממשלתי  (בשיתוף עם אחרים)מנהלת  החטיבה

יסתיים מ "כה שהמויהנהלת החברה מער. בין החברה והלקוח תנאי החוזה טרם סוכמו. מערכת תשתיות מים

 . 3304-3300ובמידה והוא יוכתר בהצלחה הפרויקט יבוצע במהלך השנים  3300של שנת  הרביעיברבעון 

 

הון המניות של מ 03%להסכם לרכישת הושלמו כל התנאים המתלים ( 03%)מים מרימון , בתקופת הדוח

 3.0בתמורה לסך של  "(הנרכשתהחברה : "להלן)אמריקה דרום בהפועלת בתחום המכרות במדינה חברה 

ונות בתחום הטיפול במים תחום המכרות הינו תחום מתפתח ולחברה הנרכשת פתר. ב"מיליון דולר ארה

 . ממכרות בתהליך כרייה

 

מהון  31%כך שהחברה תחזיק פיק דינמיקס באופציה להגדלת ההשקעה  שה החברהמימ, בתקופת הדוח

מספקת , דינמיקס-פיק. סך מימוש האופציה אינו מהותי לחברה. בדילול מלא המניות של פיק דינמיקס

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

הוצאה , שאיבה והפצת מים, של ייצור החשמל בעלויות 03%-ל 03% בין חוסך ,PeakWater-ה, דיינמיקס

 .שהיא אחת הגדולות ביותר בתאגידי מים

 

המבוסס על , כהגדרתו בחוק ניירות ערך, זה לעיל הינן מידע צופה פני עתיד 2ההערכות בסעיף 

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

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

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

נכון למועד פרסום דוח זה אין כל ודאות בהתממשותן . החברה לבטח את סיכוני האשראי הרלוונטיים

, המשבר הכלכלי לבשוזאת בין היתר , ככל שתתמשכנה, עדי התממשותןובמו, באופן מלא או חלקי

 .עיכובים שאינם תלויים בחברה וגורמים אחרים שאינם בשליטת הקבוצה

 

 לקוחות הקבוצה ואפיונם .1

 .הקבוצה פועלת בשוק התקשורת ובשוק הביטחון, כאמור

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

 .גדולים אחרים

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

 (: ח"ש
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 כ"סה   

 02.21.21 03.30.20 ל"בחו בארץ חטיבה

 269,018 260,181 040,000 48,388 טלקום

 32,630 81,603 00,040 48,041 בטחון

 - 8,190 - 0,400 קלינטק

 31 982 - 000 אחר

 193,630 182,286 293,023 230,692 סך הכול

 

 תלות בלקוחות וספקים .0

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

 (.בתקופה המקבילה אשתקד 8.4%) 00.3%עמדו על 

 

 התפלגות ההכנסות על פי תחומי פעילות .1

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 ולאחר תאריך המאזן אירועים עיקריים בתקופת הדוח .9

 -דיבידנד .0

  .₪מיליון  03שולם דיבידנד במזומן לבעלי המניות בסך  3300באפריל  00ביום 

 

   -קבלת רישיון רשת חלוקת גז .3

חברה פרטית , מ"הודיעה משרד האנרגיה והמים כי מרימון גז טבעי צפון בע, 3303באפריל  33 ביום

קיבלה את , "(ימוןמר)" מהונה המונפק והנפרע ומזכויות ההצבעה בה 03%-שהחברה המחזיקה ב

ראה דיווח מיידי מיום . )רישיון להקמה ולהפעלה של רשת חלוקת גז טבעי באזור חיפה והגלילה

חלוקה  מיהסכ מונחת הבתקופת הדוח ולאחרי .(3300-30-340480 כתאאסמ מספר 3013413300

 .נים במרימון גזראשו

 

 סאן טים .0

סכום זה ישמש את סאן טים . ₪מיליון  00.3חתמה סאן טים על הסכם הלוואה בסך של  בתקופת הדוח

וסך  ₪מיליון  0בסיבוב גיוס זה בהיקף של  השתתפההחברה . להחזר הלוואה לזמן קצר מתאגיד בנקאי

  .₪מיליון  1-כל בעלי העניין בסאן טים ישקיעו במסגרת הסכם הלוואה זו כ

 3300 באוקטובר 1ביום  , על סיום בניית המתקן בתלמי יוסף סאן טיםהודעה , 3300ביולי  30ביום 

הגשת בקשה לרשות החשמל לקבלת רישיון קבוע וזאת לאחר שעמדה להערכתה על סאן טים הודעה 

קיבלה סאן טים את הרישיון הקבוע  3300בנובמבר  00ביום  .השונות לשם הגשת הבקשהבדרישות 

 .והחל ממועד זה חובר המתקן לחשמלמרשות החשמל 

 .₪מיליון  00 -קצב ההכנסות השנתי הצפוי בפרויקט נאמד בכ

 ספטמבר-ינואר חטיבה

1320 

 דצמבר-ינואר

1321 

 00.1% 00.0% טלקום

 00.3% 30.3% ביטחון

 3.1% 0.3%  קלינטק
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גורמים אשר אינם תלויים הינו מושפע ממובהר כי הצפי האמור הינו בגדר מידע הצופה פני עתיד ו

אין כל וודאות כי האירועים המתוארים והזמנים הצפויים . חברה מעורבים בוסאן טים או בב

 . התממשותםוודאות באשר למועד  יתממשו בפועל וכן אין

 של 03מספר  יישמת בדוחותיה הכספיים את פרשנותסאן טים מ, 3300החל מהרבעון השני של שנת 

 לעניין( IFRIC12) "שירות למתן זיכיון הסדרי" בדבר בינלאומי כספי דיווח של לפרשנויות הוועדה

הסדרי זיכיון למתן שירותים הינם הסדרים  יכ קובעת הפרשנות"(. הפרשנות" :להלן)פרויקט תלמי יוסף 

שבו אותו מפעיל מתחייב ( המפעיל -להלן )בהם המדינה מתקשרת בחוזה עם גוף מהסקטור הפרטי 

ובתמורה להקמת הרכוש מקבל המפעיל , ולממן רכוש או תשתית כלשהם לשירות הציבורלבנות , לתכנן

בתום . וכן לספק שירותים נלווים הקשורים לרכוש, זיכיון מהמדינה להפעיל את הרכוש לתקופה מוגדרת

במסגרת קבלת רשיון . תקופת הזיכיון מחזיר המפעיל את הרכוש למדינה או מאריך את תקופת הזיכיון

ר חשמל למערכות סולאריות מרשות החשמל וחתימת הסכם עם חברת החשמל לישראל להקמת לייצו

דרך חברת הבת סאן ) סאן טיםמכירה , בתמורה לתשלומים קבועים ומשתנים, תפעול ומכירת החשמל

ות השפעה נליישום הפרש. על בסיס הערכת שווי בדוחותיה הכספיים בנכס פיננסי( טים תלמי יוסף

 . החברה ללא שינוי בתזרים המזומניםסאן טים ושל מהותית על הדוחות הכספיים של 

 

 הנהלת החברה ונושאי משרה .4

 0013313300 ראה דיווחים מיידיים מיום, לעניין שינויים בהנהלת החברה ובנושאי משרה בכירה

מיום  ,(3300-30-300300' אסמכתא מס) 3013013300 מיום, (3300-30-340000' אסמכתא מס)

-3300-30' אסמכתא מס) 0013013300מיום , (3300-30-334000' אסמכתא מס) 3013413300

ומיום  (3300-30-031403 -ו 3300-30-031408' אסמכתאות מס) 3013813300ומיום  (313000

  (.3300-30-010100-ו 3300-30-010130מספר  אותאסמכת) 0010013300

 

 "(פלייקאסט:"להלן)מ "מדיה סיסטמס בעהשקעה בחברת פלייקאסט  .0

 .פלייקאסט מפתחת שרת וידיאו לדחיסה ושידור של משחקי מחשב איכותיים

פלייקאסט חברת דרך של הלוואת גישור באלף דולר ב 033 -כורוטל השקיעה החברה  3300ביולי 

 .מיליון דולר 0במסגרת סיבוב השקעה של 

: להלן)ר את ההלוואה במקרה של גיוס הון או מכירה המלווים יוכלו להמי, על פי הסכם ההלוואה

 . ממחיר העסקה העתידית 33%בהנחה של "( העסקה העתידית"

ההלוואה תומר לפי שווי , במידה ולא תתקיים עסקה עתידית תוך פרק זמן של שלושה חודשים

 . 33%מיליון דולר ובהנחה של  03לפלייקאסט של 

 

 רכישת מניות המיעוט בחברת אתנה .0

חתמה מר מערכות על שני הסכמים לרכישת מניותיהם של שני בעלי מניות מיעוט , בתקופת הדוח

בסכום שאינו מהותי לחברה כך שמר מערכות , מ"יישומים ביטחוניים בע 0.אס.י'בחברת הבת אתנה ג

התשלום עבור המניות יבוצע בששה תשלומים . מהון המניות הנפרע של אתנה 13%מחזיקה כיום 

 .ויהיה כפוף בחלקו לקיום אבני דרך כפי שהוגדרו בהסכמים רבעונים

 

 במדינה באפריקהפרויקט חדש  .0

 כי( 3300-30-313000ראה דיווחי מיידי מספר אסמכתא )דיווחה החברה , 3300, ביולי 04בתאריך 

לאספקה שהינו גוף ממשלתי קיים לבין לקוח מחטיבת הביטחון ( 13%)נחתם הסכם בין חברה בת 

ל מערכות אבטחה היקפית לאתרים רגישים ומערכות תקשורת וכן הכשרה מקצועית של והתקנה ש

 "(.הפרויקט: "להלן) כוחות אבטחה 

 .ים במדינהאתרמספר ב ,תקשורתו אבטחה מערכת תתקין ותתחזק , במסגרת הפרויקט החברה תספק

 .פקוהפרויקט יכלול הכשרות והדרכות של כוחות אבטחה ומשטרה לתפעול המערכות שיסו

ועוד )חודשים  03משך ביצוע הפרויקט הינו . (₪מיליון  03-כ)אירו אלפי  0,033 -היקף הפרויקט הוא כ

 .(ליווי ותחזוקה, חודשים של תמיכה 03
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 בחברהפרטית השקעה  .8

כי  (3300-30-004003ראה דוח מיידי מספר אסמכתא ) הודיעה החברה 3300, באוגוסט 03 בתאריך

 לבעלי או לחברה קשור שאינו שלישי צד"( המשקיע" :להלן" )פימי" קרן עם ומתן היא מנהלת משא

-3300ראה דוח מיידי מספרי אסמכתאות )הודיעה החברה  3300בספטמבר  1בתאריך . בה השליטה

ההסכם אושר באספת בעלי המניות של . נחתם הסכם ההשקעהכי  (3300-30-040008-ו 30-001000

הושלמו כל התנאים המתלים לביצוע  3300בנובמבר  00 בתאריך .3300באוקטובר  00החברה מיום 

החברה הקצתה , על פי ההסכם (. 3300-30-014003ראה דוח מיידי מספר אסמכתא )העסקה 

מיליון  10-בתמורה לסך של כ 31.00%למשקיע מניות רגילות של החברה מהמוות לאחר הקצאתן 

 .ח"ש

 

 צו תוספת מס בחברה נכדה .1

בגין , ח בחברה נכדה"מיליון ש 4.0פקיד שומה חולון קבע בצו תוספת מס של כ  3300, בחודש אוגוסט

החברה הנכדה תגיש כתב . 3303 -ו 3338רישום הכנסות והוצאות בין החברה לחברה הנכדה בשנים 

 .נטו על הדוחות הכספיים המאוחדים אינה מהותית, להערכת החברה ההשפעה, הגנה בגין צו זה

 

 IBMהסכם עם  .03

מ "מר מערכות אבטחה ותקשורת בעהסכם בין כי נחתם ) 3בספטמבר הודיעה החברה 00בתאריך 

, ההסכם במסגרת"(. SWG: "להלן) IBM Software Groupלבין מחטיבת הביטחון "( מר מערכות:"להלן)

 IBMשל   Big Dataידה טכנולוגיות על שפותחו המודיעין במערכות תשלב מערכות מר, שנים 0 שתוקפו

-המערכות המשולבות ישווקו ללקוחות קיימים וחדשים בתחום ה "(.המשולבות המערכות:"להלן)

Homeland Security וה-Intelligence. פ ממועד "הסכם זה מחייב את מר מערכות להשקעה במו

למיטב ידיעת , פ תיצור"הנהלת החברה סבורה שההשקעה הנדרשת במו. 3304החתימה ולמשך שנת 

 .ערכת מודיעין בעלת יכולות אנליטיות מהמתקדמות בסוגה בעולםמ, הנהלת החברה

 

 הכספיהמצב  .8

 לעומת, מהמאזן 43.03% ומהווה₪ אלפי  300,340-הסתכם ב 3300 בספטמבר 03ההון העצמי ליום 

בעיקרו הקיטון בהון העצמי נובע .  3303בדצמבר  00מהמאזן ליום  40.4% שהיוו₪ אלפי   308,330

 .בתקופת הדוחמחלוקת דיבידנד 

 

 בהשוואה להון חוזר בסך של ₪ אלפי  033,300 -מסתכם ב 3300 בספטמבר 03ההון חוזר של החברה ליום 

פי מזומנים בסעיקיטון לבהון החוזר מיוחסת בעיקרה ירידה ה. 3303בדצמבר  00ליום ₪ אלפי  040,030

 .מתאגידים בנקאייםבאשראי לגידול מנגד ווחייבים ויתרות חובה מלאי , ושווי מזומנים

 

ואילו היחס  3303 בדצמבר 00-ב 0.40לעומת  0.08עומד על  3300 בספטמבר 03היחס השוטף ליום 

 .בתום השנה הקודמת 0.00לעומת  0.03המהיר לתאריך הדוח הנו 

 

מהמאזן  0.3%ומהווה ₪ אלפי  08,004 -ח הסתכם ב"לתאריך הדו, בניכוי פחת שנצבר, רכוש קבוע

 .  3303בדצמבר  00מהמאזן ליום  שיעור זההשהיוו ₪ אלפי  01,008 -בהשוואה ל

 

 -בהשוואה ל 3300 בספטמבר 03ח ליום "אלפי ש  41,003 -יתרת ההתחייבויות לזמן ארוך הסתכמה ב

 .מהעברת אשראי לזמן קצר לאשראי לזמן ארוךנובע  הגידולעיקר  .3303 בדצמבר 00ליום ₪ אלפי  43,814

 

 

 

 

                                                           
 3172-17-717141מספר אססמכתא  3172בספטמבר  71ראה דיווח החברה מיום  3



9  

 

 הפעולותתוצאות  .3

₪ אלפי  080,114בסך של  הכנסותלעומת , ₪אלפי  033,040 -בתקופת הדוח הסתכם בסך ההכנסות 

ומירידה  הבטחוןהירידה בהכנסות נובעת בעיקרה מירידה בהכנסות חטיבת  .בתקופה המקבילה אשתקד

 .בתחום תקשורת רחבת פס בחטיבת הטלקום

 

 . ח אשתקד"אלפי ש  400,008לעומת ₪ אלפי  013,000-עלות המכירות בתקופת הדוח הסתכמה ב

בתקופה  30.4%לעומת שיעור של  30.1%שיעור הרווח הגולמי מסך מחזור המכירות בתקופת הדוח מהווה 

 .המקבילה אשתקד

 

ממחזור  3.0%והן מהוות ₪ אלפי  03,010 -עלויות מחקר ופיתוח נטו של הקבוצה הסתכמו בתקופת הדוח ב

 .מהמחזור אשתקד 0.0%שהיוו ₪ אלפי  03,380לעומת  , המכירות

-בהיקף של כ פ גם בגין חטיבת הטלקום"כללו לראשונה הוצאות מו ח"הדו תקופתעלויות המחקר ופיתוח ב

  .ביטחוןבחטיבת הפ היו "כל הוצאות המו, אשתקד .₪אלפי  833

 

. אשתקד₪ אלפי  08,344-בהשוואה ל₪ אלפי  04,813 -הוצאות מכירה והנהלה לתקופת הדוח הסתכמו ב

 .ון בהוצאות השיווק של הקבוצהטהירידה נובעת מקי

מהכנסות הקבוצה לעומת  4.0%המהווה ₪ אלפי  33,003 -הרווח מפעולות רגילות לתקופה זו הסתכם ב

הרווח התפעולי  .הכנסותמה  0.1%בשנה הקודמת המהווה ₪ אלפי  40,338רווח מפעולות רגילות בסך של 

ממכירת  הנובע₪ מיליון  03.0 של בסך אחרות הכנסות בסעיף הנכלל הון רווחהמקבילה כולל  הבתקופ

עמד שעור הרווח התפעולי בתקופה המקבילה , ללא רווח ההון כאמור .מ"טכנולוגיות בע מניות חברת ארכוס

 .ולי נובע ממעבר להפסד תפעולי בחטיבת הבטחוןעפתעיקר הירידה ברווח ה .0.3%אשתקד על 

אלפי  0,000מימון נטו  בסך   וצאותהלעומת ₪ אלפי   0,000 -הוצאות המימון נטו בתקופת הדוח הסתכמו ב

ח "מהפרשי שער הנובעות מהירידה בשע הוצאותכוללות  נטוהמימון  הוצאות. אשתקדבתקופה המקבילה ₪ 

 (.יליאני'י ופזו צפזו מקסיקנבעיקר )של הדולר מול השקל ומול המטבעות העיקריים בהן פועלת החברה 

 

  4,804לעומת הפסד של  , ₪אלפי  0,000 -חברות כלולות בתקופה זו הסתכם ברווחי חלקה של החברה ב

 0,033-בתקופת הדוח רשמה החברה רווחי אקוויטי בגין חברת הבת סאן טים בסך של כ. אשתקד₪ אלפי 

 .לעיל 0ראה גם סעיף . ₪ אלפי

 

₪ אלפי  00,300של  סךלעומת ₪ אלפי  8,034מסים על ההכנסה בתקופת הדוח הסתכמו בסך של ה

 .אשתקד

 

 בתקופה₪ אלפי  34,108לעומת ₪ אלפי  03,008 -הרווח הנקי של החברה לתקופת הדוח הסתכם ב

 .דהמקבילה אשתק

 

 נזילות ומקורות מימון .6

מזומנים שנבעו  לעומת₪ אלפי  0,033-הסתכמו בפעילות שוטפת ששימשו ל נטובתקופת הדוח מזומנים 

 . המקבילה אשתקד בתקופה₪ אלפי  030 של סךב מפעילות שוטפת

 

 נבעולעומת מזומנים ש₪ אלפי  01,831-פעילות השקעה בתקופת הדוח הסתכמו בל שימשומזומנים ש

המקבילה אשתקד סך של  בתקופה. אשתקד המקבילה בתקופה₪ אלפי  00,000פעילות השקעה בסך של מ

  .ארכוס בחברת ההשקעה ממימוש נובע ₪ 00,001

 

שימשו לעומת מזומנים ש₪ אלפי  0,100-פעילות מימון בתקופת הדוח הסתכמו במ נבעושהמזומנים 

 .אשתקד המקבילה בתקופה₪ אלפי  00,300בסך של  מימוןפעילות ל
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 (:₪אלפי )תמצית דוחות רווח והפסד לפי רבעונים  .0

 

 אירועים לאחר תאריך המאזן .23

 דיבידנד .0

הדיבידנד (. למניה₪  03.30)₪ מיליון  00הכריזה החברה על דיבידנד בסך של  3300בנובמבר  0ביום 

 .3300, בנובמבר 30ישולם ביום 

 

 מדיניות תגמול לנושאי משרה .3

לאחר קבלת אישור ועדת התגמול מאותו מועד , אישר דירקטוריון החברה 3300בנובמבר  30ביום 

את מדיניות תגמול לנושאי המשרה של החברה , ם האחרוניםובהמשך לישיבות שנערכו במהלך החודשי

כן אישר דירקטוריון "(. מדיניות התגמול: "להלן) 0111-ט"התשנ, א לחוק החברות300בהתאם לסעיף 

ל החברה באופן "לאחר קבלת אישור ועדת התגמול במועד האמור את עדכון תנאי העסקת מנכ, החברה

אישור . ח וכן לתכנית מענקים בהתאם למדיניות התגמול"אלפי ש 83בו הוא יהיה זכאי לשכר הבסיס בסך 

 .ל החברה יובאו לאישור האסיפה הכללית של החברה"מדיניות התגמול ועדכון תנאי העסקת מנכ

ואת , תכנית להקצאת אופציות לנושאי משרה 3300בנובמבר  30אישר דירקטוריון החברה ביום , בנוסף

יובהר . ל הכספים"ל החברה ולסמנכ"למועד זה נבחנת הענקת אופציות למנכנכון . הגשתה לרשויות המס

 .החברה תשוב ותדווח על פי כל דין, כי הקצאת האופציות כאמור טרם אושרה וככל ותאושר

 

 .דווח בדבר חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם .22

פרטים אודות מר ל)ל הכספים של החברה מונה לתפקיד אחראי ניהול סיכונים "סמנכ, שגב חוסטיק .0

נועצת החברה באופן שוטף , במסגרת ניהול הסיכונים(. לדוח התקופתי( 0)א 30ראה תקנה , חוסטיק

 .בחברת ייעוץ למתן שירותים בתחום ניהול הסיכונים וניהול חשיפות

סיכוני אשראי , פעילות החברה חשופה לסיכונים פיננסיים הכוללים סיכוני שער חליפין -תאור סיכוני שוק .3

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

 .לסיכונים המוזכרים לעיל

 .03סעיף ' פרק ב, הדוח התקופתי ראה -שינויים בשערי מטבע

 

 רבעון
 ראשון

 3300 

 רבעון
 שני

3300 

 רבעון
 שלישי 
3300 

תשעה 
חודשים 

3300 

 033,040 001,030 000,810 001,030 הכנסות ממכירות

 013,000 030,443 030,003 043,000 עלות המכירות

 230,336 09,860 03,000 08,381 רווח גלמי

 03,010 0,410 0,018 0,034 נטו, הוצאות מחקר ופיתוח

 03,030 8,081 03,434 03,103 הוצאות מכירה ושווק

 44,081 00,348 00,083 04,001 הוצאות הנהלה וכלליות

 (01) (004) 03 (000) אחרות( הוצאות)הכנסות 

 11,981 6,010 8,900 3,801 רווח מפעולות רגילות

 0,081 0,010 0,318 033 הכנסות מימון

 (1,343) (3,043) (0,003) (3,143) הוצאות מימון

חלק החברה בהפסדי חברות 
 0,000 (0,030) 4,803 (3,003) נטו, כלולות

 26,161 8,330 0,080 1,613 לפני מסים( הפסד)רווח

 (8,034) (3,003) (4,043) (0,434) מיסים על ההכנסה 

 23,296 0,020 1,610 2,128 (הפסד)רווח נקי 
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חלקן צמודות למדד המחירים לצרכן וחלקן צמודות , חלקן של ההכנסות בארץ אינן צמודות -בישראל. א

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

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

 .בישראל אינה מהותית

פעילות הקבוצה במדינות במרכז ודרום אמריקה מתנהלת רובה ככולה במטבע  -מחוץ לישראל. ב

נקובות , הכנסות החברות באפריקה. ב"המתבצע בדולר של ארה מתקני תקשורתפרט לייבוא , המקומי

 .ברובן בדולר אמריקאי

ורמים לקבוצה להיות ל פועלות כיחידות עצמאיות ושינויים בשערי המטבעות המקומיים ג"החברות בחו

 . חשופה כלכלית לפיחותים בשערי המטבע בגובה עודף הנכסים על ההתחייבויות

סיכוני השוק . הקבוצה פועלת במספר שווקים ובמספר תחומי פעילות -מדיניות התאגיד בניהול סיכוני שוק .0

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

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

, ל הכספים"ר הדירקטוריון מפקח באמצעות סמנכ"יו -הפיקוח על מדיניות ניהול סיכוני שוק ואופן מימושם

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

 . הקיימות

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

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

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

 . שוטף תוך היוועצות ביועצים חיצוניים עסקאות הגנה על החשיפה על תזרים המזומנים הצפוי מייצוא זה

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

על סיכוני השוק להם חשוף , ל הכספים"ר הדירקטוריון וסמנכ"י יו"ע, אחת לרבעון נמסר דיווח לדירקטוריון

 . על פעולות הננקטות ועל דרכי ניהולן, התאגיד

 

 (מדווחים₪ אלפי )ח בסיסי הצמדה "דו .4

 .היתרות לסוף התקופה משקפות את התנועות במהלך התקופה

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

צמי ם יוצרים חשיפה כלכלית שבאה לידי ביטוי חשבונאי בדוח על השינויים בהון העהמטבעות המקומיי

 .במסגרת קרן הון מהפרשי תרגום
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       3300131103דוח בסיסי הצמדה ליום 

 

  

 

הצמדה 

 למדד

 המחירים

 אירו דולר אחר לצרכן

 ללא

 הצמדה

 פזו

 מקסיקני

פריטים 

לא 

 כ"סה כספיים

         רכוש

 00,048 - 08,080 3,000 03,440 30,403 4,100 - מזומניםמזומנים ושווי 

 00 - - 00 - - - - השקעות לזמן קצר

 304,083 - 04,010 10,031 3,003 04,430 40,040 - לקוחות והכנסות לקבל

 30,080 - - 1,834 - 00,183 - - לקבל מחוזי הקמה' הכנ

 00,331 1,104 3,130 00,030 3,010 3,304 0,030 - חייבים ויתרות חובה

 84,010 - - - - - - - מלאי

 0,301 - - 0,301 - - - - לקוחות וחייבים לזמן ארוך

 40,330 38,181 - 00,000 - - - 3,401 השקעות בחברות מוחזקות

 04,004 04,004 - - - - - - נכסים פיננסיים זמינים למכירה

 0,343 0,343 - - - - - - הוצאות מראש 

 08,004 - - - - - - - קבוערכוש 

 0,180 0,180 - - - - - - ונכסים לא מוחשיים מוניטין

 1,380 1,380 - - - - - - נכסים בגין הטבות לעובדים

 08,030 08,030 - - - - - - מסים נדחים

 813,303 193,120 09,032 201,029 29,033 82,392 90,631 1,100 כ רכוש"סה

 

         התחייבויות

 008,080 - - 030,000 - 40,301 003 303 יםאשראי מתאגידים בנקאיים ואחר

 00,300 - 018 40,010 0,001 0,040 0,008 - םשירותיהתחייבויות לספקים ולנותני 

 83,000 014 30,433 40,300 1 4,438 1,348 - זכאים ויתרות זכות

 00,048 - - 0,338 0,034 0,010 - - הכנסות מראש

 30,408 - - 00,013 - 0,848 - - א מתאגידים בנקאיים ואחרים"לז' הלו

 30,300 30,300 - - - - - - מסים נדחים

 4,801 4,801 - - - - - - התחייבות בגין הטבות לעובדים

 086,690 18,168 18,213 118,019 1,631 33,901 20,868 121 כ התחייבויות"סה

 192,119 103,610 80,362 (01,313) 23,100 (0,162) 13,228 1,113 עודף נכסים על התחייבויות
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 3133010300דוח בסיסי הצמדה ליום 

 

 

 עסקאות הגנת מטבע

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

 

 חודש 
 מטבע סוג העסקה

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

תאריך 
 פקיעה

 Call/Put 0.08 מכירה1קניה 0,433,333 ב"דולר ארה1שקל ונילה' אופ 00-ינו
0.130-

0.88 
 -'דצמ-יולי

3300 

 Call/Put 0.00-0.0 0.80-0.1 מכירה1קניה 0,033,333 ב"דולר ארה1שקל ונילה' אופ 00-פבר
-3300מרץ 

 3304ינואר 

 Call/Put 0.03 מכירה1קניה 3,433,333 ב"דולר ארה1שקל ונילה' אופ 00-מרץ
0.803-
0.114 

-3300מאי 
 3304' פבר

 3300יוני  Call/Put 03.3 00.3 מכירה1קניה 3,333,333 ב"דולר ארה1פזו מקסיקני ונילה' אופ 00-מרץ

 3300יוני  Call/Put 00.0 03.0 מכירה1קניה 3,333,333 ב"דולר ארה1פזו מקסיקני ונילה' אופ 00-אפר

 Call/Put 0.01 0.08 מכירה1קניה 3,433,333 ב"דולר ארה1שקל ונילה' אופ 00-מאי
' אפר-מרץ

3304 

 

הצמדה 

 למדד

 המחירים

 אירו דולר אחר לצרכן

 ללא

 הצמדה

 פזו

 מקסיקני

פריטים 

לא 

 כ"סה כספיים

         רכוש

 80,080 - 00,000 0,088 03,830 40,000 00,300 - מזומנים ושווי מזומנים

 03 03 - - - - - - השקעות לזמן קצר

 300,830 - 00,008 004,834 0,380 01,483 00,008 - לקוחות והכנסות לקבל

 00,833 03,140 0,014 0,080 0,143 4,040 0,000 - חייבים ויתרות חובה

 13,001 13,001 - - - - - - מלאי

 3,331 - - 001 - 0,803 - - לקוחות וחייבים לזמן ארוך

 08,000 08,000 - - - - - - נכסים פיננסים זמינים למכירה

 31,410 30,040 - 010 - - - 3,003 מוחזקות' השקעות בחב

 0,300 0,300 - - - - - - הוצאות מראש 

 01,008 01,008 - - - - - - רכוש קבוע

 0,110 0,110 - - - - - - ונכסים לא מוחשיים מוניטין 

 8,040 8,040 - - - - - - נכסים בגין הטבות לעובדים 

 03,000 03,000 - - - - - - מסים נדחים

 811,133 110,063 63,029 211,191 13,610 60,111 03,316 1,091 כ רכוש"סה

 

         התחייבויות

אשראי מתאגידים בנקאיים 

 000,000 - - 003,400 - 38,880 0,803 031 ואחרים

התחייבויות לספקים ולנותני 

 00,080 - 0,081 43,300 310 00,004 3,000 - םשירותי

 01,004 0,030 8,430 00,300 - 3,814 0,813 - זכאים ויתרות זכות

 08,131 08,131       הכנסות מראש

א מתאגידים בנקאיים "לז' הלו

 00,480 - - 4,318 - 03,080 - - ואחרים

 01,300 01,300 - - - - - - מסים נדחים

 0,010 0,010 - - - - - - התחייבות בגין הטבות לעובדים

 081,000 93,180 21,329 101,290 102 99,221 0,626 910 כ התחייבויות"סה

 

 196,333 200,988 30,119 (02,333) 13,996 01,021 13,123 2,610 עודף נכסים על התחייבויות
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 חודש 
 מטבע סוג העסקה

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

תאריך 
 פקיעה

 Call/Put 0.03 0.08 מכירה1קניה 0,333,333 ב"דולר ארה1שקל ונילה' אופ 00-יונ
 'ספט-יול

3300 

 Call/Put 0.03 0.080 מכירה1קניה 133,333 ב"דולר ארה1שקל ונילה' אופ 00-יול
' אפר-מרץ

3304 

 Call/Put 0.08 0.04 מכירה1קניה 033,333 ב"ארהדולר 1שקל ונילה' אופ 00-ספט
' פבר-'ינו

3304 

 Call/Put 0.08 0.814 מכירה1קניה 0,333,333 ב"דולר ארה1שקל ונילה' אופ 00-ספט
' אוג-'יול

3304 

 3300' דצמ Call/Put 03.0 00.3 מכירה1קניה 3,333,333 ב"דולר ארה1פזו מקסיקני ונילה' אופ 00-אוק

 

 בר דיווחאירוע אשראי 

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

 .דוח התקופתיתאור עסקי התאגיד ל -לפרק א 0.0סעיף ראה 

 

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

לפרטים נוספים ראו דוח . 2033-ל"התש, (דוחות תקופתיים ומידיים)ה לתקנות ניירות ערך 06בתקנה 

 (200608-32-0132: אסמכתא) 1320 בנובמבר 11מיידי מיום 

 

 ניתוח רגישות .21

 שקל/ח דולר"בשערגישות לשינויים 

 

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

  10% 5% 3.5370 -5% -10% 

 (2,743) (1,372) 27,430 1,372 2,743 מזומנים ושווי מזומנים

 (3,362) (1,681) 33,621 1,681 3,362 חייבים ויתרות חובה

 4,604 2,302 (46,039) (2,302) (4,604) אשראי מתאגידים בנקאיים ואחרים

 660 330 (6,596) (330) (660) לקוחות והכנסות לקבל

 1,205 602 (12,049) (602) (1,205) זכאים ויתרות זכות

 585 292 (5,848) (292) (585) א מתאגידים בנקאיים ואחרים"לז' הלו

           מכשירים למטרות הגנה שאינם מוכרים חשבונאית

 167 116 (167) (451) (1,310) שקל1דולר מכירת אופציות רכש

 5,025 2,219 2,067 (1,417) (2,059) שקל1קניית אופציות מכר דולר

 6,141 2,808 (7,581) (2,341) (4,318) כ"סה

 

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

ח "ח באופן שעליית שע"שווי זה חשוף לשינויים בשע. 0313113300-נכון ל₪ אלפי ( 0,080) -נאמד בכ

החברה רכשה אופציות מכר . ולהפך במקרה של ירידת השער, שקל מורידה את השווי ההוגן1דולר

אופציות אלו מהוות חלק . חודשים 00-האופציות הן לטווח של עד כ. שקל1ומכרה אופציות רכש דולר
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. שקל מורידה את השווי ההוגן של האופציות1עלייה בשער החליפין דולר. מאסטרטגיית צילינדר

 . השפעתה של ירידת שער הדולר על שווי של האופציות הפוכה לזו של עליית השער

 .סיסית היא חשיפה לעליית שער הדולרחשיפת החברה הב

 

 שקל/ח פזו מקסיקני"רגישות לשינויים בשע

 

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

 

10% 5% 0.2686 -5% -10% 

 (1,818) (909) 18,185 909 1,818 מזומנים ושווי מזומנים

 (7,772) (3,886) 77,716 3,886 7,772 חייבים ויתרות חובה

 2,612 1,306 (26,120) (1,306) (2,612) זכאים ויתרות זכות

 (6,978) (3,489) 69,781 3,489 6,978 כ"סה

 

שווי זה . 0313113300-נכון ל₪ אלפי  01,080 -השווי ההוגן של הרכיבים המוכרים במאזן נאמד בכ

ולהפך במקרה של , שקל מעלה את השווי ההוגן1ח פזו"ח באופן שעליית שע"חשוף לשינויים בשע

 . ירידת השער

 .חשיפת החברה הבסיסית היא חשיפה לירידת שער הפזו

 1330013103 -נתוני בסיס ל

 0.000 -שקל 1שער דולר

 3.3080 -שקל 1שער פזו מקסיקני

 

 אומדנים חשבונאיים קריטיים .20

 סעיפים מספר מזהה החברה, הכספיים לדוחות 3 בביאור המפורטת החשבונאית מכלל המדיניות

 : כלהלן באומדנים היא משתמשת בהם

 מיסים על ההכנסה ומיסים נדחים 20.2

 נדרשת הנהלת הקבוצה כן ועל שיפוט הקבוצה נישומה לצורכי מס במספר רב של תחומי

. ההכנסה על מסים בגין הכוללת את ההפרשה לקבוע מנת על משמעותי דעת שיקול להפעיל

 קבוצה ודאית אינה בגינם הסופית המס חבות קביעת אשר, רבות סקאותע ישנן בקבוצה

 מס תשלומי האפשרית של לסבירות באשר הערכותיה על בהתבסס בספריה רושמת הפרשות

 שונה המס רשויות ידי על הסופית הנקבעת המס חבות כאשר, אלו עסקאות בגין נוספים

 בתקופה והפסד לרווח ייזקף ההפרש, הקודמות בספרים בתקופות שנרשמה המס מחבות

נכסי  רושמת הקבוצה כן כמו. המס רשויות ידי על כאמור הסופית השומה נקבעה שבה

 של מס לצורכי בספרים והסכומים הסכומים בין ההפרשים בסיס על נדחה מס והתחייבויות

 . וההתחייבויות הנכסים

 בסיס על שלההנדחים  המס נכסי של ההשבה -ברות את שוטף באופן בוחנת הקבוצה 00.0.0

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

 .מס תכנון אסטרטגיות של ויישומן זמניים

 או, בסכום מספיק עתידיות חייבות הכנסות להפיק החברה של ביכולתה אין אם 00.0.3

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

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

 . פעילותה תוצאות על לרעה ולהשפיע שלה האפקטיבי שיעור המס את להגדיל

 מימוש של במקרה חלים שהיו המסים בחשבון הובאו לא הנדחים המסים בחישוב 00.0.0

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

 .לממשן

 

 בהכנסות הכרה 20.1

 מכירת מוצרים 00.3.0

 של לקיומו משכנעת ראיה ישנה כאשר בהכנסה קיימת מוצרים ההכרה במכירת

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

 .צפויה

 :מהן בתוצאות והכרה בביצוע קבלניות עבודות 00.3.3

 קבלניות עבודות. ההשלמה שיעור שיטת לפי מעבודות בהכנסה מכירה החברה

 מועד קצרות הינן העבודות בחטיבת הטלקום. בחטיבות הטלקום והמערכות קיימות

 . הפרויקט תוצאות את בסבירות גבוהה לאמוד יכולה החברה ולכן, כלל בדרך

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

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

 .בהתאם בהכנסהבהתאם לביצוע בפועל ולאומדנים להשלמת הפרויקטים ומכירה 

 

 משפטיות תביעות בגין הפרשה 20.0

 דעת חוות על בהסתמך משפטיות תביעות בגין הפרשה מבצעות הבנות תוהחברו הקבוצה

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

 . או הקבוצה החברות

 

 מסופקים לחובות הפרשה 20.1

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

 .בספק מוטלת שגבייתם

 

 גילוי בדבר הליך אישור הדוחות הכספיים .21

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

בעל , בלתי תלוי רדירקטו) דוד בלומברג, (צ"דח)נלי פקר , (ר ועדת הדוחות"צ ויו"דח)וייסבאך 

הוראות )המכהנים בהתאם להוראות תקנות החברות , ושלמה וקס( מומחיות חשבונאית ופיננסית

ביום "(. תקנות אישור דוחות: "להלן) 3303-ע"התש, (ותנאים לעניין הליך אישור הדוחות הכספיים

דיון בדוחות לשם סקירה ו, בה נכחו כל חברי הוועדה, קיימה הוועדה ישיבה, 3300 בנובמבר 00

הועדה המליצה לדירקטוריון החברה לאשר את . 3300 בספטמבר 03הכספיים של החברה ליום 

 .בספטמבר 03הדוחות הכספיים ליום 

 

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

 

           

     

 חיים מר

 ר הדירקטוריון"יו
 יצחק בן בסט 

 ר הדירקטוריון"יוסגן 
 עדי ברוק 

 ל"מנכ

 

 3010013300 -ח"תאריך החתימה על הדו

 



 

 

 
 
 
 

 מ"מר תעשיות בע. ח
 

 3300, ספטמברב 03דוחות כספיים ביניים מאוחדים ליום 
 
 

 בלתי מבוקרים
 
 
 
 

 תוכן העניינים
 
 

 עמוד 

  
  

 3 סקירת דוחות כספיים ביניים מאוחדים

  
  

 0-4 מאזנים מאוחדים 

  
  

 5 רווח והפסד מאוחדים על דוחות 

  
  

 6 דוחות מאוחדים על הרווח הכולל
  
  

 7-00 דוחות מאוחדים על השינויים בהון 

  
  

 03-00 דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים 

  
  

 04-33 באורים לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים
 
 
 

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

 

 
 



 

 3 

 
 
 

 
 
 
 

 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 3300 ספטמברב 03התמציתי המאוחד ליום 

הדירקטוריון . באותו תאריך ושלושה חודשים שהסתיימו תשעהשל  ותהשינויים בהון ותזרימי המזומנים לתקופ
 IAS 34בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי  זווההנהלה אחראים לעריכה ולהצגה של מידע כספי לתקופת ביניים 

של תקנות ' לפי פרק דלתקופת ביניים זו וכן הם אחראים לעריכת מידע כספי , "דיווח כספי לתקופות ביניים" -
ת ולתקופאחריותנו היא להביע מסקנה על מידע כספי . 0773-ל"התש, (דוחות תקופתיים ומיידיים)ניירות ערך 

 .בהתבסס על סקירתנו אלהביניים 
 

של חברות שאוחדו אשר נכסיהן הכלולים באיחוד מהווים  המידע הכספי התמציתי לתקופת בינייםאת  סקרנולא 
  -וכ 45.54%-כוהכנסותיהן הכלולות באיחוד מהוות  3300 ספטמברב 03ליום לל הנכסים המאוחדים מכ 05.44%-כ

כמו כן לא . באותו תאריך ושלושה חודשים שהסתיימו תשעהשל  ותלתקופ מכלל ההכנסות המאוחדות 53.43%
 ההשקעה אשר, המאזני השווי סקרנו את המידע הכספי התמציתי לתקופת ביניים של חברות המוצגות על בסיס

 (הפסדי)ברווחי  של הקבוצה חלקה ואשר ,3300 ספטמברב 03 ליום ח"ש אלפי 7,476-כשל  לסך הסתכמה בהן
 באותו ושהסתיימ חודשים שלושהו תשעהשל  ותלתקופ ח"ש לפיא 003-וכ( 04)-כשל  לסך הסתכם ל"הנ החברות

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

 .הסקירה של רואי החשבון האחרים

 
 

 היקף הסקירה
 

סקירה של מידע כספי לתקופות " -של לשכת רואי חשבון בישראל  0ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה 
סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים מורכבת ". רואה החשבון המבקר של הישותביניים הנערכת על ידי 

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

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

 
 

 מסקנה
 

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

 
לא בא , ון אחריםבהתבסס על סקירתנו ועל דוחות הסקירה של רואי חשב, בנוסף לאמור בפסקה הקודמת

אחר הוראות , מכל הבחינות המהותיות, ל אינו ממלא"לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ
 .0773-ל"התש, (דוחות תקופתיים ומיידיים)של תקנות ניירות ערך ' הגילוי לפי פרק ד

 
 

 קוסט פורר גבאי את קסירר  אביב-תל
 רואי חשבון  3300, בנובמבר 30    

 קוסט פורר גבאי את קסירר

 , 3עמינדב ' רח
  6076073אביב -תל
 

 +972-3-6232525.   טל

 972-3-5622555+פקס  

ey.com 



 מ"מר תעשיות בע. ח

 0 

 מאזנים מאוחדים

 
 

 ספטמברב 03ליום   
 ליום 

 בדצמבר 00

  3300  3303  3303 

 מבוקר  בלתי מבוקר  

 ח"אלפי ש  

       
       נכסים שוטפים

       
 40,740  64,476  60,044  מזומנים ושווי מזומנים

 63  63  06  השקעות לזמן קצר
 333,006  344,344  304,043  לקוחות והכנסות לקבל 

 05,467  05,347  36,746  הכנסות לקבל מעבודת בחוזי הקמה
 06,433  43,706  00,337  חייבים ויתרות חובה

 73,507  033,360  44,075  מלאי
       
  440,776  475,366  467,335 

       נכסים לא שוטפים
       

 3,337  3,076  0,357  לקוחות וחייבים לזמן ארוך
 37,470  34,433  40,330  בחברות מוחזקותוהלוואות השקעות 

 54,070  53,767  64,664  נכסים פיננסיים זמינים למכירה
 0,360  0,364  0,343  הוצאות מראש בגין חכירה תפעולית

 07,054  04,573  04,064   נטו, רכוש קבוע
 0,044  0,044  0,044  מוניטין

 640  743  607  נטו, נכסים בלתי מוחשיים
 4,646  4,434  7,347  נכסים בגין הטבות לעובדים

 03,666  4,007  04,730  מסים נדחים
       
  074,030  043,454  050,075 
       
  633,377  606,034  633,433 

       
       
       
       
 
 

 
 

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

 
 

 ספטמברב 03ליום   
 ליום 

 בדצמבר 00

  3300  3303  3303 

 מבוקר  בלתי מבוקר  

 ח"אלפי ש  

       
       התחייבויות שוטפות

       
 060,605  064,003  064,046  אשראי אחריםאשראי מתאגידים בנקאיים ומנותני 

 60,040  64,333  57,350  התחייבויות לספקים ולנותני שירותים
 77,554  65,305  43,705  זכאים ויתרות זכות
 -  6,704  -  מקדמות מלקוחות

 04,737  07,445  00,044  הכנסות מראש
       
  007,533   036,003  030,477 
       

       התחייבויות לא שוטפות
       

 06,440  33,403  30,404  הלוואות מבנקים ואחרים
 -  0,340  -  התחייבויות לא שוטפות אחרות 

 5,077  4,707  4,477  התחייבויות בשל הטבות לעובדים
 07,306  04,606  30,300  מסים נדחים

       
  47,003  40,446  43,474 

       הון 
       

 04,553  04,553  04,553  הון מניות
 50,457  50,457  50,457  פרמיה על מניות

 (30,075)  (30,075)  (30,075)  מניות אוצר
 330,337  303,734  333,465  יתרת רווח 

 (30,734)  (07,460)  (00,044)  התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץ 
 474  474  474  בגין תשלום מבוסס מניותקרן 

 (740)  (740)  (0,067)  קרן הון בגין עסקאות עם בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה 
 37,005  30,473  00,330  קרן בגין נכסים פיננסיים זמינים למכירה

       
  343,447  357,734  347,545 
       

 03,433  03,444  4,076  זכויות שאינן מקנות שליטה
       

 354,337  364,544  350,345  סך הכל הון 
       
  633,377  606,034  633,433 

       
 
 

 .המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים םהבאורי
 
 

       3300, בנובמבר 30
 שגב חוסטיק  עדי ברוק  חיים מר  תאריך אישור הדוחות הכספיים

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

 
 

  
 חודשים שהסתיימו 7-ל

  ספטמברב 03ביום 
 חודשים שהסתיימו  0-ל

  ספטמברב 03ביום 

 לשנה
 שהסתיימה

 ביום
 בדצמבר 00

  3300  3303 )*  3300  3303 )*  3303 )* 
 מבוקר   בלתי מבוקר  
 (למעט נתוני רווח נקי למניה)ח "אלפי ש  
           

 776,030  333,407  057,030  540,774  533,040  הכנסות ממכירות
 633,063  057,677  030,443  457,064  073,060  עלות המכירות 

           
 055,757  40,043  05,640  034,636  037,774  רווח גולמי

           
 03,737  0,530  0,470  03,346  03,070  נטו, הוצאות מחקר ופיתוח
 46,363  00,305  4,747  05,533  03,030  הוצאות מכירה ושיווק

 57,330  05,346  05,344  43,743  44,747  הוצאות הנהלה וכלליות
 (7,437)  057  (074)  (7,703)  (67)  נטו, אחרות( כנסותה)וצאות ה
           

 47,776  03,777  4,037  46,334  33,563  רווח תפעולי
           

 4,443  0,005  0,770  0,074  0,047  הכנסות מימון
 (00,770)  (3,040)  (3,743)  (4,557)  (7,343)  הוצאות מימון
, חברות כלולות (הפסדי)רווחי חלק החברה ב

 (5,473)  (0,765)  (0,037)  (4,404)  0,070  נטו
           

 04,775  7,564  6,370  06,373  04,343  רווח לפני מסים על ההכנסה
 (07,706)  (0,703)  (3,063)  (00,350)  (4,034)  מסים על ההכנסה 

           
 05,357  5,456  0,700  34,774  03,054  רווח נקי 

           
           :מיוחס ל

 00,057  5,044  4,304  33,506  00,504  של החברהבעלי המניות  
 0,733  734  (030)  3,463  (0,063)  זכויות שאינן מקנות שליטה 
           
  03,054  34,774  0,700  5,456  05,357 

           
רווח נקי למניה המיוחס לבעלי המניות של 

           (ח"בש) החברה
           

 3.33  3.77  3.50  0.34  0.00  רווח נקי בסיסי 

           
 0.77  3.77  3.53  0.35  0.03  רווח נקי מדולל

           
           
 

 .0'ב3התאמה למפרע ראה באור  *(
 
 

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

  
 חודשים שהסתיימו 7-ל

  ספטמברב 03ביום 
 חודשים שהסתיימו  0-ל

  ספטמברב 03ביום 

 לשנה
 שהסתיימה

 ביום
 בדצמבר 00

  3300  3303 )*  3300  3303 )*  3303 )* 
 מבוקר   בלתי מבוקר  
 ח "אלפי ש  
           

 05,357  5,456  0,700  34,774  03,054  רווח נקי 
           

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

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

           
 (575)  44  (44)  060  (63)  בגין תוכנית הטבה מוגדרת( הפסד) רווח

           
 לרווח מחדשאו המסווגים  שיסווגו סכומים

           :ספציפיים תנאים בהתקיים הפסד או
           

התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים 
 4,400  5,375  (5,067)  00,303  (7,356)  של פעילויות במטבע חוץ

בגין נכסים פיננסיים זמינים  (הפסד)רווח 
 (5,777)  (6,304)  4,033  (00,463)  0,644  למכירה 

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

           
 (0,044)  0,357  (465)  (0,034)  (0,564)  כ הפסד"סה

           
 (0,740)  (775)  (700)  (760)  (0,634)  כ הפסד כולל אחר "סה

           
 00,476  4,440  0,333  34,307  6,503  כולל כ רווח"סה

           
           :מיוחס ל

           
 00,077  4,040  0,030  30,474  7,473  בעלי מניות של החברה

 3,377  733  (030)  3,507  (0,063)  שאינן מקנות שליטהזכויות 
           
  6,503  34,307  0,333  4,440  00,476 

           
           
 

 .0'ב3למפרע ראה באור התאמה  *(
 
 
 

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

 
 

 מיוחס לבעלי מניות החברה  

  
 הון 

  מניות 
פרמיה על 

  מניות
 מניות 
  אוצר

 יתרת
  רווח  

התאמות 
הנובעות 
מתרגום 
דוחות 

כספיים  של 
  פעילות חוץ

קרן בגין 
עסקאות 
עם בעלי 
זכויות 
שאינן 
מקנות 
 שליטה

 

קרן בגין 
נכסים 

פיננסיים 
זמינים 
 למכירה

 

קרן בגין 
תשלום 
מבוסס 
 מניות

 

  כ"סה

 זכויות 
שאינן 
מקנות 
  שליטה

 כ"סה
 הון  

 בלתי מבוקר  
 ח"שאלפי   

                       
 354,337  03,433  347,545  474  37,005  (740)  (30,734)  330,337  (30,075)  50,457  04,553  (מבוקר) 3300, בינואר 0יתרה ליום 

                       
 03,054  (0,063)  00,504  -  -  -  -  00,504  -  -  -  ( הפסד)נקי רווח 

                       
 0,644  -  0,644  -  0,644  -  -  -  -  -  -  בגין נכסים פיננסים זמינים למכירה הפסד

התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של פעילות 
 (7,356)  -  (7,356)  -  -  -  (7,356)  -  -  -  -  חוץ

 (63)  -  (63)  -  -  -  -  (63)  -  -  -  בגין תוכנית הטבה מוגדרת םהפסדים אקטוארי
                       

 (0,634)  -  (0,634)  -  0,644  -  (7,356)  (63)  -  -  -  נטו, הפסד כולל אחר
                       

 6,503  (0,063)  7,473  -  0,644  -  (7,356)  00,454  -  -  -  כולל( הפסד)כ רווח "סה
 (0,047)  (560)  (3,636)  -  -  (3,636)  -  -  -  -  -  רכישת זכויות שאינן מקנות שליטה

 (035)  (035) -  -  -  -  -  -  - - -  - -  דיבידנד לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה
 (03,333)  -  (03,333)  -  -  -  -  (03,333)  -  -  -  ששולםדיבידנד 

                       
 350,345  4,076  343,447  474  00,330  (0,067)  (00,044)  333,465  (30,075)  50,457  04,553  3300, ספטמברב 03יתרה ליום 

 
 

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

 
 

     מיוחס לבעלי מניות החברה   

  
 הון 

  מניות 
פרמיה על 

  מניות
 מניות 
  אוצר

 יתרת
  רווח  

התאמות 
הנובעות 
מתרגום 

דוחות כספיים  
של פעילות 

  חוץ

קרן בגין 
עסקאות עם 
בעלי זכויות 

שאינן 
מקנות 
 שליטה

 
קרן בגין 
נכסים 

פיננסיים 
זמינים 
  למכירה

בגין קרן 
תשלום 
מבוסס 
 מניות

 

  כ"סה

 זכויות 
שאינן 
מקנות 
  שליטה

 כ"סה
 הון  

 בלתי מבוקר  
 ח"שאלפי   
                       
                       

 347,405  7,743  307,675  474  00,004  -  (34,544)  044,345  (33,470)  50,670  04,543  (מבוקר) 3303, בינואר 0יתרה ליום 
                       

 34,774  3,463  33,506  -  -  -  -  33,506  -  -  -  רווח נקי 
                       
הפסד בגין נכסים פיננסיים זמינים  

 (00,463)  -  (00,463)  -  (00,463)  -  -  -  -  -  -  למכירה
בגין תוכנית  םאקטוארי רווחים

 060  -  060    -  -  -  060  -  -  -  הטבה מוגדרת
התאמות הנובעות מתרגום דוחות 

 03,704  57  03,640  -  -  -  03,640  -  -  -  -  כספיים של פעילות חוץ
                       

 (760)  57  (0,304)  -  (00,463)  -  03,640  060  -  -  -  נטו , כולל אחר( הפסד)רווח 
                       

 34,307  3,507  30,474  -  (00,463)  -  03,640  33,677  -  -  -  כולל( הפסד)כ רווח "סה
דיבידנד לבעלי זכויות שאינן מקנות 

 (0,353)  (0,353)  -  -  -  -  -  -  -  -  -  שליטה
 (0,034)   (065)  (740)  -  -  (740)  -  -  -  -  -  רכישת זכויות שאינן מקנות שליטה

 (3,733)   -  (3,733)  -  -  -  -  -  (3,733)   -  -  רכישה עצמית של מניות החברה
 076  -  076  -  -  -  -  -  -  066  03  מימוש כתבי אופציות למניות 

                       
 364,544  03,444  357,734  474  30,473  (740)  (07,460)  303,734  (30,075)  50,457  04,553  3303, ספטמברב 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 
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   
                       

 350,403  7,354  343,074  474  36,730  (740)  (36,307)  074,477  (30,075)  50,457  04,553  3300, יוליב 0יתרה ליום 
                       

 0,700  (030)  4,304  -  -  -  -  4,304  -  -  -  ( הפסד)נקי רווח 
                       

 4,033  -  4,033  -  4,033  -  -  -  -  -  -  הפסד בגין נכסים פיננסיים זמינים למכירה
התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של פעילות 

 (5,067)  -  (5,067)  -  -  -  (5,067)  -  -  -  -  חוץ
 (44)  -  (44)  -  -  -  -  (44)     -   -  -  בגין תוכנית הטבה מוגדרת םאקטוארי הפסדים

                       
 (700)  -  (700)  -  4,033  -  (5,067)  (44)  -  -  -  נטו , כולל אחר( הפסד)רווח 

                       
 0,333  (030)  0,030  -  4,033  -  (5,067)  0,766  -  -  -  כולל( הפסד)כ רווח "סה

 (0,047)  (560)  (3,636)  -  -  (3,636)  -  -  -  -  -  זכויות שאינן מקנות שליטה רכישת
                       

 350,345  4,076  343,447  474  00,330  (0,067)  (00,044)  333,465  (30,075)  50,457  04,553  3300, ספטמברב 03יתרה ליום 

 
 
 

 .המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים הבאורים



 מ"מר תעשיות בע. ח

 03 

 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   
                       
                       

                        3303, ביולי 0יתרה ליום 
                       

  04,543  50,670  (33,576)  335,673  (33,436)  (740)  37,446  474  354,066  03,044  364,003 
 5,456  734  5,044  -  -  -  -  5,044  -  -  -  רווח נקי

                       
רווח הפסד בגין נכסים פיננסיים 

 (6,304)  -  (6,304)  -  (6,304)  -  -  -  -  -  -  זמינים למכירה
בגין תוכנית  םאקטוארי הפסדים

 44  -  44      -  -  -  -  44  -  -  -  הטבה מוגדרת
התאמות הנובעות מתרגום דוחות 

 4,755  (4)  4,760  -  -  -  4,760  -  -  -  -  כספיים של פעילות חוץ
                       

 (775)  (4)  (767)  -  (6,304)  -  4,760  44  -  -  -  נטו , כולל אחר( הפסד)רווח 
                       

 4,440  733  4,040  -  (6,304)  -  4,760  5,303  -  -  -  כולל( הפסד)כ רווח "סה
                       

 (407)  -  (407)  -  -  -  -  -  (407)  -  -  רכישה עצמית של מניות החברה
 076  -  076  -  -  -  -  -  -  066  03  מימוש כתבי אופציות למניות

                       
 364,544  03,444  357,734  474  30,473  (740)  (07,460)  303,734  (30,075)  50,457  04,553  3303, ספטמברב 03יתרה ליום 

 
 

 .0'ב3למפרע ראה באור  התאמה *(
 

 .המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים הבאורים
 



 מ"מר תעשיות בע. ח

 00 

 דוחות מאוחדים על השינויים בהון 

 
 

 מיוחס לבעלי מניות החברה  

  
 הון 

  מניות 
פרמיה על 

  מניות
 מניות 
  אוצר

 יתרת
  רווח  

התאמות 
הנובעות 
מתרגום 
דוחות 

כספיים  של 
  פעילות חוץ

קרן בגין 
עסקאות 
 עם בעלי
זכויות 
שאינן 
מקנות 
 שליטה

 

קרן בגין 
נכסים 

פיננסיים 
זמינים 
 למכירה

 

קרן בגין 
תשלום 
מבוסס 
 מניות

 

  כ"סה

 זכויות 
שאינן 
מקנות 
  שליטה

 כ"סה
 הון  

 מבוקר  
 ח"שאלפי   
                       

 347,405  7,743  307,675  474  00,004  -  (34,544)  044,345  (33,470)  50,670  04,543  3303, בינואר 0יתרה ליום 
                       

 05,357  0,733  00,057  -  -  -  -  *(   00,057  -  -  -  רווח נקי
                       

 (5,777)  -  (5,777)  -  (5,777)  -  -  -  -  -  -  בגין נכסים פיננסיים זמינים למכירה הפסד
התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של פעילות 

 4,400  075  4,606  -  -  -  4,606  -  -  -  -  חוץ
 (575)  -  (      575)  -  -  -  -  (      *(575)  -  -  -  בגין תוכנית הטבה מוגדרת םהפסדים אקטוארי

                       
 (0,740)  075  (0,774)  -  (5,777)  -  4,606      (      575)  -  -  -  נטו, כולל אחר( הפסד)רווח 

                       
                       

 00,476  3,377  00,077  -  (5,777)  -  4,606  03,763  -  -  -  כולל( הפסד)כ רווח "סה
 (0,353)  (0,353)  -  -  -  -  -  -  -  -  -  דיבידנד לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה

 (0,034)  (065)  (740)  -  -  (740)  -  -  -  -  -  רכישת זכויות שאינן מקנות שליטה
 076  -  076  -  -  -  -  -  -  066  03  מימוש כתבי אופציות למניות

 (3,733)  -  (3,733)  -  -  -  -  -  (3,733)  -  -  רכישה עצמית של מניות החברה
                       

 354,337  03,433  347,545  474  37,005  (740)  (30,734)  330,337  (30,075)  50,457  04,553  3303, בדצמבר 00יתרה ליום 
 

 .0'ב3התאמה למפרע ראה באור  *(
 

 .הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים
 



 מ"מר תעשיות בע. ח

 03 

 דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים

 
 

  
 חודשים שהסתיימו 7-ל

  ספטמברב 03ביום 
 חודשים שהסתיימו  0-ל

  ספטמברב 03ביום 

 לשנה
 שהסתיימה

 ביום
 בדצמבר 00

  3300  3303  3300  3303  3303  
 מבוקר   בלתי מבוקר  
 ח "אלפי ש  
           

           תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
           

 05,357  5,456  0,700  34,774  03,054  רווח נקי 
           

התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים 
           :מפעילות שוטפת

           
           :התאמות לסעיפי רווח והפסד

           
 4,344  3,777  0,773  7,036  6,077  נטו, הוצאות ריבית

 03,054  3,736  0,730  4,343  6,454  פחת 
 34  7  7  30  30  הפחתה של הוצאות מראש בגין חכירה תפעולית

 430  000  0  034  6  נטו, הפחתה של נכסים בלתי מוחשיים
   63  (03)  -  (347)  40  נטו, ממימוש רכוש קבוע (רווח)הפסד 

 6,003  0,765  0,037  4,404  (0,070)  נטו, חברות כלולות (רווחי)בהפסדי חלק החברה 
 (7,437)  (055)  -  (7,434)  -  רווח ממכירת חברה כלולה

 -  (073)  -  (703)  -  כלולהרווח מתמורה מותנית בגין מכירת חברה 
 07,706  0,703  3,063  00,350  4,034  מסים על ההכנסה

 (046)  (756)  (547)  (037)  (407)  נטו, שינוי בהתחייבויות בשל הטבות לעובדים
ירידת ערך נכסים פיננסיים זמינים למכירה 

 0,303  337  -  433  053  שנזקפה לרווח או הפסד
 (474)  (034)  (357)  0,040  (674)  התחייבויות לתאגידים בנקאייםשערוך 
ערך של ניירות ערך הנמדדים  (עליית)ירידת 

 (03)  (37)  34  (03)  34  הפסד בשווי הוגן דרך רווח או
           
  04,005  33,070  6,634  03,030  05,544 

           :שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות
           

  0,443  03,333  (05,046)  (04,433)  (00,040)  בלקוחות (עלייה) ירידה
בחייבים ויתרות חובה לזמן קצר  (עלייה)ירידה 

 (4,540)  (4,577)  (0,000)  (6,434)  3,430  ולזמן ארוך
 07,443  7,075  (737)  37,034  3,444  במלאי( עלייה)ירידה 
בהתחייבויות לספקים ולנותני  (ירידה)עלייה 

 (30,043)  054  (0,305)  (07,404  (0,304)  שירותים
 -  (00,636)  -  (00,636)  -  ירידה במקדמות מלקוחות

 06,337  4,777  (544)  05,035  (7,740)  בהכנסות מראש( ירידה)עלייה 
 (07,367)  (03,347)  477  (6,073)  4,040  בזכאים ויתרות זכות (ירידה)עלייה 

           
  (4,376)  (04,337)  (33,644)  (33,046)  (7,607) 

           :עבור תקופהמזומנים ששולמו במשך ה
           

 570  -  -  570  -  דיבידנד שהתקבל
 (4,574)  (3,544)  (3,374)  (6,035)  (5,600)  ריבית ששולמה
 (7,734)  (3,630)  (3,000)  (7,037)  (05,736)  מסים ששולמו

           
  (30,007)  (03,630)  (4,437)  (5,337)  (07,447) 
           

( ששמשו לפעילות)מזומנים נטו שנבעו מפעילות 
 30,375  (7,306)  (06,543)  030  (0,033)  שוטפת

           
 

 .המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים םהבאורי



 מ"מר תעשיות בע. ח

 00 

 דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים

 
 

  
 חודשים שהסתיימו 7-ל

  ספטמברב 03ביום 
 חודשים שהסתיימו  0-ל

  ספטמברב 03ביום 

 לשנה
 שהסתיימה

 ביום
 בדצמבר 00

  3300  3303  3300  3303  3303  
 מבוקר   בלתי מבוקר  
 ח "אלפי ש  

           תזרימי מזומנים מפעילות השקעה
           

 (03,046)  (3,005)  (3,030)  (6,735)  (7,075)  רכישת נכסים קבועים
 0,340  304  074  0,347  0,000  תמורה ממימוש נכסים קבועים

 (5,700)  (0,633)  (000)  (5,774)  (437)   חברות כלולותוהשקעות בת ורכיש
 00,707  333  -  00,707  -  תמורה ממימוש השקעה בחברות כלולות

 (440)  -  -  -  -  תמורה נוספת לרכישת חברה מאוחדת
 (3,404)  (3,457)  (3,367)  (3,404)  (3,367)  רכישת נכסים פיננסיים זמינים למכירה

 -  -  -  -  406  נכסים פיננסיים זמינים למכירהתמורה בגין 
 04,065  -  -  04,065  -  נטו ,מזומנים משועבדים

 -  -  -  (440)  -  תמורה מותנית
לחברות  מתן הלוואות ואשראי אחר לזמן ארוך

 (0,777)  -  (5,354)  -  (00,340)  כלולות
           

 (ששימשו לפעילות)שנבעו מפעילות מזומנים נטו 
 7,776  (5,774)  (7,740)  05,070  (07,437)  השקעה

           
           תזרימי מזומנים מפעילות מימון

           
-     -    (03,333)  דיבידנד ששולם לבעלי מניות החברה

 076  076  -  076  -  מימוש כתב אופציה למניות
דיבידנד ששולם לבעלי זכויות שאינן מקנות 

 (0,353)  -  -   (0,353)  (035)  שליטה
 (3,733)  (407)  -  (3,733)  -  רכישת מניות החברה על ידי החברה

רכישת מניות מבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה 
 (0,034)  -  (560)  (0,034)  (560)  י חברה מאוחדת"ע

 0,037  -  -  -  0,460  קבלת מענקים מהמדען הראשי
 30,306  33,306  33,744  33,606  33,307  ארוךקבלת הלוואות והתחייבויות אחרות לזמן 

 (04,030)  (0,735)  (4,706)  (00,734)  (00,065)  פרעון הלוואות והתחייבויות אחרות לזמן ארוך
אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים ומנותני 

 (07,743)  (34,333)  (6,370)  (05,344)  4,037  נטו, אשראי אחרים
           

 (ששימשו לפעילות)שנבעו מפעילות מזומנים נטו 
 (04,443)  (4,704)  7,076  (00,356)  0,756  מימון

           
 745  405  (0,340)  (0,370)  (0,443)   מזומנים ושווי מזומנים בגין יתרות  שערהפרשי 

           
 05,404  (30,037)  (04,573)  747  (33,405)  במזומנים ושווי מזומנים( ירידה)עלייה 

           
 67,747  73,335  40,704  67,747  40,740  תקופהיתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת ה

           
 40,740  64,476  60,044  64,476  60,044  תקופהיתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף ה

           
           פעולות מהותיות שלא במזומן

           
 -  -  -  7,640  -  המרת הלוואות להון בחברה כלולה

 -  -  3,636  -  3,636  התחייבות לרכישת זכיות שאינן מקנות שליטה
           
 

 .המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים םהבאורי



 מ"מר תעשיות בע. ח
 

 באורים לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים

-      - 04 

 
 

 כללי- : 0באור 
 

 תשעהשל  ותולתקופ 3300, ספטמברב 03דוחות כספיים אלה נערכו במתכונת מתומצתת ליום 
יש לעיין (. דוחות כספיים ביניים מאוחדים -להלן )באותו תאריך  ושלושה חודשים שהסתיימו

ולשנה  3303, בדצמבר 00ליום בדוחות אלה בהקשר לדוחות הכספיים השנתיים של החברה 
 הדוחות הכספיים השנתיים -להלן )שהסתיימה באותו תאריך ולבאורים אשר נלוו אליהם 

 (.המאוחדים
 
 

 עיקרי המדיניות החשבונאית- : 3באור 
 
 מתכונת העריכה של הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים .א
 

ונאיים מקובלים לעריכת הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים ערוכים בהתאם לכללים חשב
דיווח כספי " - 04דוחות כספיים לתקופות ביניים כפי שנקבעו בתקן חשבונאות בינלאומי 

דוחות )של תקנות ניירות ערך ' וכן בהתאם להוראות הגילוי לפי פרק ד, "לתקופות ביניים
 .0773-ל"התש, (תקופתיים ומידיים

 
אשר יושמו בעריכת הדוחות הכספיים ביניים עיקרי המדיניות החשבונאית ושיטות החישוב  .ב

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

 
0. 07 IAS (המתוקן) -  עובדהטבות 
 

, בינואר 0-שנדרש ליישמו החל מ( מתוקן) IAS 07את  IASB-פרסם ה 3300בחודש יוני 
 :שנכללו בתקן והינם רלוונטיים לחברה הםעיקרי התיקונים . 3300

 

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

 על שיעור היוון שמשמש  וכנית תוכר ברווח או הפסד בהתבססתשואת נכסי הת
 .למדידת ההתחייבויות בשל הטבות לעובדים

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

 
החברה שינתה את המדיניות החשבונאית שלה ויישמה  3300, בינואר 0-החל מ

 .למפרע המתוקן IAS 07לראשונה את 
 

 IAS 07מהיישום לראשונה של  כתוצאה החשבונאית במדיניות השינוי השפעתלהלן 
 :החברה של המתוקן על הדוחות הכספיים

 
  



 מ"מר תעשיות בע. ח
 

 באורים לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים

-      - 05 

 
 

 (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית- : 3באור 
 

 הרווח הכוללעל רווח או הפסד ובדוחות על  ותבדוח
 

  
 כפי שדווח

  בעבר

 השפעת
07 IAS 

  המתוקן
כמוצג בדוחות 

 כספיים אלו
 ח"אלפי ש  
  03חודשים שהסתיימו ביום  7-ל

        3303, ספטמברב
       

 457,064  060  457,335  עלות המכירות
 03,346  -  03,346  מחקר ופיתוחהוצאות 

 43,743  -  43,743  לליותוכהוצאות הנהלה 
 05,533  -  05,533  הוצאות מכירה ושיווק

 34,774  (060)  35,040  רווח נקי 
מחדש בגין תוכניות להטבה מדידה 

 060  060  -  נטו, מוגדרת
 34,307  -  34,307  כ רווח כולל "סה

 0.34  (3.33)  0.03  (ח"בש)למניה  בסיסירווח נקי 
 0.35  (3.33)  0.37  (ח"בש)רווח נקי מדולל למניה 

       
 30ביום  ושהסתיימ חודשים 0-ל

        3303, ספטמברב
       

 057,677  000  057,546  המכירותעלות 
 0,530  (0)-  0,534  מחקר ופיתוחהוצאות 

 05,346  (03)  05,354  לליותוכהוצאות הנהלה 
 00,305  (03)  00,337  הוצאות מכירה ושיווק

 5,456  (44)  5,743  רווח נקי 
מדידה מחדש בגין תוכניות להטבה 

 44  44  -  נטו, מוגדרת
 4,440  -  4,440  כ רווח כולל "סה

 3.77  (3.30)  3.74  (ח"בש)למניה  בסיסירווח נקי 
 3.77  (3.30)  3.74  (ח"בש)רווח נקי מדולל למניה 

       
, בדצמבר  00לשנה שהסתיימה ביום 

3303        
       

 633,063  (075)  633,757  עלות המכירות
 03,737  (7)  03,706  מחקר ופיתוחהוצאות 

 57,330  (77)  57,033  לליותוכהוצאות הנהלה 
 46,363  (74)  46,054  הוצאות מכירה ושיווק

 05,357  575  04,664  רווח נקי 
מדידה מחדש בגין תוכניות להטבה 

 (575)  (575)  -  נטו, מוגדרת
 00,476  -  00,476  כ רווח כולל "סה

 3.33  3.34  0.73  (ח"בש) למניה בסיסירווח נקי 
 0.77  3.34  0.70  (ח"בש)רווח נקי מדולל למניה 
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 (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית- : 3באור 
 

3. 10 IFRS ,00 IFRS ,R37 IAS ,R34 IAS – הסדרים משותפים, דוחות כספיים מאוחדים ,
 השקעות בחברות כלולות ובעסקאות משותפות

 
10IFRS  - מאוחדים כספיים דוחות 
 

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

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

IFRS 11 - משותפים הסדרים 
 

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

 . על ידי ישויות בשליטה משותפת ותכספי
 

IAS 28R - עסקאות משותפותבו השקעות בחברות כלולות 
 

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

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

 . השווי המאזני
 

לא הייתה השפעה מהותית על הדוחות IAS 28R  -ו IFRS 00ליישום לראשונה של 
 .הכספיים של החברה

 

0. 00 IFRS - מדידת שווי הוגן 
 

00 IFRS ככל שמדידה זו נדרשת בהתאם , ת שווי הוגןקובע הנחיות באשר לאופן מדיד
או , מגדיר שווי הוגן כמחיר שהיה מתקבל במכירת נכס IFRS 00. לתקינה הבינלאומית

. בין משתתפי שוק במועד המדידה( orderly)בעסקה רגילה , משולם בהעברת התחייבות
שווי הוגן משקף את היכולת של משתתף שוק להפיק הטבות כלכליות באמצעות 

מפרט את המאפיינים של  IFRS 00, בנוסף. בנכס( highest and best use)ימוש המיטבי הש
. עליהן התבססו ההנחות בחישוב השווי ההוגן( market participants)משתתפים בשוק 

ולא חלות על מספרי  3300, בינואר 0חלות מכאן ולהבא החל מיום  IFRS 00הוראות 
 . ההשוואה

 
לא הייתה השפעה מהותית על הדוחות הכספיים של  IFRS 00ליישום לראשונה של 

 .החברה
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 (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית- : 3באור 
 

פיננסים אינו שונה מהותית מהשווי שהוצג  תהשווי ההוגן של נכסים והתחייבויו
 .בדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים

 
 

 ירידת ערך נכסים IAS 06-ל תיקונים .4
 

( התיקונים -להלן ) ירידת ערך נכסים IAS 06-תיקונים ל IASB-פרסם ה 3300במאי 
התיקונים . העוסקים בדרישות גילוי בדבר שווי הוגן בניכוי עלויות למכירה של נכסים

הגילוי הנוסף . כוללים דרישות גילוי נוספות בדבר הסכום בר ההשבה והשווי ההוגן
לשיעורי ההיוון , לטכניקות ההערכה ולשינויים בהן, יכלול גילוי למדרג השווי ההוגן

 .  מרכזיות שבבסיס הערכת השוויולהנחות ה
 

או  3304בינואר  0התיקונים ייכנסו לתוקף החל מתקופות שנתיות המתחילות ביום 
 .אימוץ מוקדם אפשרי. לאחריו

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

 
 

 מגזרי פעילותמידע בדבר - : 0באור 
 

 כללי
 

 .של חטיבותיה השונות םשינתה החברה את המבנה התפעולי והדיווחי 3300בינואר  0 החל מיום
אשר , אחת לחטיבה אוחדו פס רחבת תקשורת וחטיבת הטלקום חטיבת כאמור השינוי במסגרת

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

 .השוואה בביאור המגזרים למפרע
 

 :חטיבות עיקריות חברות המאוחדות שלה פועלות בשלושהחברה וה
 
 חטיבת טלקום .א
 
מבנים לציוד תקשורת , מגדלי תקשורתשל הקמה ו ייצור ,בתכנוןחטיבה זו עוסקת בעיקר  

אספקת , קישורן למתגים והתקנת מתגים, סיסאנטנות ותחנות בבהתקנת , ובינוי אתרים
ספקי שירותי תקשורת וספקי , בכבלים האחזקה ומוצרים לחברות הטלוויזי, שירותי התקנה

 אינטרנט
 
 קלינטקחטיבת  .ב
 
 עם בקשר הקבוצה פעילות את מרכזת 3300 בינואר 0יום ב הוקמה אשר ,הקלינטק חטיבת 

 תמתחדשו אנרגיות בתחום ותפעול הקמה ,הנדסה שירותי  סולאריה בתחום ושירותים יזמות
 .במים וטיפול

 
 בטחוןחטיבת  .ג
 
בתחומי אבטחה וביטחון וכוללת בתוכה  TURN KEYמבצעת פרוייקטי  הבטחוןחטיבת  

מערכות קשר ניידות ומשווקת מייצרת , מפתחתכמו כן חטיבה זו . מחלקות פיתוח וייצור
 .ומערכות כריות וניתוח מידע ובקרה בתחום הביטחון מערכות שליטה, ונייחות
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 (המשך) פעילותמידע בדבר מגזרי - : 0באור 
 
 .לחברה פעילויות שלא עונות להגדרות מגזר ומוצגות באחרים בדיווח המגזרי, כמו כן 
 
ההנהלה עוקבת אחרי תוצאות הפעילות של היחידות העסקיות שלה בנפרד לצורכי קביעת  

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

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

. למחירי שוק תחרותי לאותם מוצרים ושרותים הנמכרים ללקוחות שאינם צד קשור לחברה
 .לות בדוחות המאוחדיםעסקאות אלו מבוט

 

 
 

  התאמות  אחרים  קלינטק  בטחון  טלקום
 סך הכל
 מאוחד

 בלתי מבוקר  
 ח"שאלפי   

חודשים  תשעהלתקופה של 
 03שהסתיימה ביום 

 3300, ספטמברב

 

           
             

 533,040  -  004  36,343  006,453  007,000  הכנסות מחיצוניים
 -  (05,737)  7,640  -  646  7,433  מגזריות-הכנסות בין

             
 533,040  (05,737)  7,777  36,343  007,004  046,700  סך הכל הכנסות

             
 33,563  -  (4,663)  0,446  (00,433)  07,054  תוצאות המגזר

             
, מימון( הוצאות)הכנסות 

 נטו
 

(3,770)  (0,073)  (506)  0,366  -  (5,650) 
חברות  ברווחיחלק הקבוצה 

 כלולות 
 

          0,070 
             

 04,343            רווח לפני מסים על ההכנסה

 
 

 
 

  התאמות  אחרים  קלינטק  ביטחון  טלקום
 סך הכל
 מאוחד

 בלתי מבוקר  
 ח"אלפי ש  

חודשים  תשעהלתקופה של 
 03שהסתיימה ביום 

 3303, ספטמברב

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             

 540,774  -  637  5,363  334,404  070,470  הכנסות מחיצוניים
 -  (34,370)  4,505  -  6,064  00,044  מגזריות-הכנסות בין

             
 540,774  (34,370)  7,044  5,363  300,043  044,477  סך הכל הכנסות

             
 46,334  -  (753)  (767)  03,573  05,005  תוצאות המגזר

             
 (5,065)    776  (037)  (744)  (4,446)  נטו, מימון הוצאות

חלק הקבוצה בהפסדי 
 חברות כלולות 

 
          (4,404) 

             
 06,373            רווח לפני מסים על ההכנסה

 
 



 מ"מר תעשיות בע. ח
 

 באורים לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים

-      - 07 

 
 

 (המשך) פעילות מידע בדבר מגזרי- : 0באור 
 

 
 

  התאמות  אחרים  קלינטק  בטחון  טלקום
 סך הכל
 מאוחד

 בלתי מבוקר  
 ח"שאלפי   

             
לתקופה של שלושה חודשים 

 03שהסתיימה ביום 
 3300, ספטמברב

 

           
             

 057,030  -  375  3,654  00,057  035,030  הכנסות מחיצוניים
 -  (4,436)  3,334  -  300  3,567  מגזריות-הכנסות בין

             
 057,030  (4,436)  3,377  3,564  00,073  037,673  סך הכל הכנסות

             

 4,037  -  (3,375)  300  (5,044)  05,557  תוצאות המגזר

             
, מימון( הוצאות)הכנסות 

 נטו
 

(000)  (0,630)  (053)  757    (747) 
חברות  ברווחיחלק הקבוצה 

 כלולות 
 

          (0,037) 
             

 6,370            רווח לפני מסים על ההכנסה

 
 

 
 

  התאמות  אחרים  קלינטק  בטחון  טלקום
 סך הכל
 מאוחד

 בלתי מבוקר  
 ח"אלפי ש  

לתקופה של שלושה חודשים 
 03שהסתיימה ביום 

 3303, ספטמברב

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             

 333,407  -  035  0,507  77,733  030,370  הכנסות מחיצוניים
 -  (06,457)  0,040  -  6,337  4,445  מגזריות-הכנסות בין

             
 333,407  (06,457)  0,734  0,507  46,037  037,704  סך הכל הכנסות

             
 03,777  -  (577)  (440)  7,004  7,037  תוצאות המגזר

             
 (0,366)  -  607  (57)  034  (3,074)  נטו, מימון הוצאות

חלק הקבוצה בהפסדי 
 חברות כלולות 

 
          (0,765) 

             
 7,564            רווח לפני מסים על ההכנסה
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 (המשך) מידע בדבר מגזרים עסקיים- : 0באור 
 

 
 

 טלקום
 

 בטחון
 

 קלינטק
 

 אחרים
 

 התאמות
 סך הכל 

 מאוחד
 מבוקר  
 ח"שאלפי   

 00לשנה שהסתיימה ביום 
 3303, בדצמבר

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

             
 776,030  -  307  4,365  375,047  473,303  הכנסות מחיצוניים

 -  (00,647)  00,756  -  7,040  04,503  מגזריות-הכנסות בין
             

 776,030  (00,647)  03,070  4,365  343,573  536,743  סך הכל הכנסות

             
 47,776  -  4,630  (3,300)  6,507  43,447  תוצאות המגזר

             
, מימון( הוצאות)נסות הכ

 נטו
 

(6,545)  (3,304)  (444)  703  -  (4,700) 
חלק הקבוצה בהפסדי 

 חברות כלולות 
 

          (5,473) 
             

 04,775            רווח לפני מסים על ההכנסה

 
 

 צירוף דוחות של חברה כלולה- : 4באור 
 

 . מהון המניות של אופלון 36.3%החברה מחזיקה במישרין ובעקיפין  3300, ספטמברב 03ליום 
 

 3.46%ו  0.0%, 0.0%ר הדירקטוריון ודירקטור בחברה מחזיקים "סגן יו, ר הדירקטוריון"יו, כמו כן
 .חברת אופלון בהתאמהממניות 

 
באמצעות חומרים ( חיידקים ופטריות)אופלון מפתחת שיטה חדשה למניעת התפתחות מיקרובים 

, אריזות למשקאות קלים: היישומים הראשונים אשר נמצאים בפיתוח. ידידותיים לאדם ולסביבה
טיפול בנגעי צנתר לדרכי השתן וחומרים קוסמטיים חדשים ל, מיכלים המטהרים מים, אריזות לחלב

 .עור
 

 . צורפו לדוחות הכספיים של החברה 3300, ספטמברב 03הדוחות הכספיים של אופלון ליום 
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 מהותיים בתקופת הדוחאירועים - : 5באור 
 

לבעלי המניות  ח"ש מליון 03החברה הכריזה על תשלום דיבידנד בסך  3300במרס  30 ביום .0
 .3300 ,באפריל 07למניה חולק ביום  ח"ש 0.07הדיבידנד בסך  .הבחבר

 
מיישמת בדוחותיה הכספיים את  (טים סאן)חברה כלולה , 3300מהרבעון השני של שנת  החל .3

 למתן זיכיון הסדרי" בדבר בינלאומי כספי דיווח של לפרשנויות הוועדה של 03מספר  פרשנות

קובעת כי הסדרי  הפרשנות "(.הפרשנות: "להלן)לעניין פרויקט תלמי יוסף ( IFRIC12)שירות 
זיכיון למתן שירותים הינם הסדרים בהם המדינה מתקשרת בחוזה עם גוף מהסקטור הפרטי 

לבנות ולממן רכוש או תשתית כלשהם , שבו אותו מפעיל מתחייב לתכנן( המפעיל -להלן )
ובתמורה להקמת הרכוש מקבל המפעיל זיכיון מהמדינה להפעיל את הרכוש , לשירות הציבור

בתום תקופת הזיכיון מחזיר . וכן לספק שירותים נלווים הקשורים לרכוש, לתקופה מוגדרת
במסגרת קבלת רשיון לייצור חשמל . המפעיל את הרכוש למדינה או מאריך את תקופת הזיכיון

למערכות סולאריות מרשות החשמל וחתימת הסכם עם חברת החשמל לישראל להקמת 
בדוחותיה   טים סאןמכירה , שלומים קבועים ומשתניםבתמורה לת, תפעול ומכירת החשמל

 .  הכספיים בנכס פיננסי על בסיס הערכת שווי
 

העלאת  אשר כוללת 3300-3304התכנית הכלכלית לשנים בכנסת אושרה  3300, ביולי 03ביום  .0
אזור פיתוח )ביטול הורדת שיעורי המס במפעל מועדף , 36.5% -ל 35% -שיעור מס החברות מ

מיסוי רווחי שערוך והעלאת שיעור המס על דיבידנד , (05% -'ואיזור שאינו פיתוח א 03% -'א
בעקבות  .3304 ,בינואר 0החל מיום וזאת  33%לעניין חוק עידוד השקעות הון לשיעור של 

 . ח בסעיף מסים נדחים"אלפי ש 404 בסך גידולחל , שינוי שיעורי המס
 
אלף דולר בדרך של  633 -כ (רוטל)וחברת בת השקיעה החברה  3300יולי מהלך חודש ב .4

  .מיליון דולר 0הלוואת גישור בחברת פלייקאסט במסגרת סיבוב השקעה של 
המלווים יוכלו להמיר את ההלוואה במקרה של גיוס הון או מכירה , על פי הסכם ההלוואה

במידה ולא תתקיים . העתידיתממחיר העסקה  33%בהנחה של "( העסקה העתידית: "להלן)
 .למניות על פי תנאי ההסכםההלוואה תומר , עסקה עתידית תוך פרק זמן של שלושה חודשים

 
 לרכישת הסכמים שני על ,מערכות מר ,חתמה חברה מאוחדת 3300במהלך חודש יולי  .5

 מ"בע טחונייםיב יישומים 3.אס.י'ג אתנה הבת בחברת מיעוט מניות בעלי שני של מניותיהם
 עבור התשלום.אתנה של הנפרע המניות מהון 73% תחזיק לאחר העסקה מערכות שמר כך

 שהוגדרו כפי דרך אבני לקיום בחלקו כפוף ויהיה רבעונים תשלומים בששה יבוצע המניות

 .בהסכמים
 
 להלן" )פימי"  קרן עם ומתן משאהודיעה החברה כי היא מנהלת  3300, באוגוסט 03 בתאריך .6

 העסקה למתווה בהתאם. בה השליטה לבעלי או לחברה קשור שאינו שלישי צד"( המשקיע"
 החברה תקצה, דין פי על הנדרשים האישורים וקבלת מחייב הסכם על לחתימה וכפוף

 03%-כ הקצאתן לאחר תהוונה אשר, החברה של א"כ. נ.ע ח"ש 0 בנות רגילות מניות למשקיע
 75-בתמורה לסך של כ, ומזכויות ההצבעה בהמהון המניות המונפק והנפרע של החברה 

, 3300בנובמבר  35ב לחלק דיבידנד לבעלי מניותיה, בכוונת החברה, כן כמו. ח"ש  מיליון
 אירועים לאחר תאריך המאזן 6ראה גם באור  .ח"מיליון ש 77 -בהיקף משוער של כ

 
ח בחברה "מיליון ש 4.0פקיד שומה חולון קבע בצו תוספת מס של כ  3300, בחודש אוגוסט .7

החברה . 3303ו  3334בגין רישום הכנסות והוצאות בין החברה לחברה הנכדה בשנים , נכדה
נטו על הדוחות הכספיים , להערכת החברה ההשפעה, הנכדה תגיש כתב הגנה בגין צו זה

 .המאוחדים אינה מהותית
 
 
 
 



 מ"מר תעשיות בע. ח
 

 באורים לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים
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 (המשך) מהותיים בתקופת הדוחאירועים - : 5באור 
 
הון מ 53%ת לרכישחתמה על הסכם עקרונות  (53%) מרימון מים, חברה נכדה הדוחבתקופת  .4

החברה : "להלן) בדרום אמריקה המניות של חברה הפועלת בתחום המכרות במדינה
 . ב"מיליון דולר ארה 3.0בתמורה לסך של ( "תהנרכש

 
מר :"להלן)מ "מר מערכות אבטחה ותקשורת בעהסכם בין בספטמבר נחתם  07בתאריך .      7

 במסגרת(. SWG": "להלן) IBM SOFTWARE GROUPלבין מחטיבת הביטחון "( מערכות
ידה  על שפותחו המודיעין במערכות תשלב מערכות מר, שנים 5 שתוקפו, ההסכם

המערכות המשולבות  "(.המשולבות המערכות:"להלן) IBMשל   BIG DATAטכנולוגיות
-וה HOMELAND SECURITY-ישווקו ללקוחות קיימים וחדשים בתחום ה

INTELLIGENCE .ממועד חקר ופיתוח הסכם זה מחייב את מר מערכות להשקעה במ
 .3304החתימה ולמשך שנת 

 
 

 אירועים לאחר תאריך המאזן- : 6באור 
 

 
 הלבעלי המניות בחבר ח"ש מליון 77החברה הכריזה על תשלום דיבידנד בסך  3300 נובמברב 5 ביום

 .למניה ח"ש 03הדיבידנד בסך  .3300 ,נובמברב 35חולק ביום ילמניה  ח"ש 03-כ של דיבידנד 
 .CLOSINGבנובמבר הושלמו כל התנאים המתלים לביצוע ה  07ביום 
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 מ"בע תעשיות מר .ח
 

 המאוחדים ביניים הכספיים הדוחות מתוך כספיים נתונים הצגת
 לחברה המיוחסים
 

 3300 ,ספטמברב 03 ליום
 

 
 

 מבוקרים בלתי
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 ערך ניירות לתקנות 'ד03 תקנה לפי הנפרד הביניים הכספי המידע לסקירת מיוחד דוח
 0793-ל"התש ,(ומיידיים תקופתיים דוחות)

 
 

 מבוא
 

 ,(ומיידיים תקופתיים דוחות) ערך ניירות לתקנות 'ד03 תקנה לפי המובא הנפרד הביניים הכספי המידע את סקרנו
 שלושהו תשעה של ותולתקופ 3300 ספטמברב 03 ליום ,(החברה - להלן) מ"בע תעשיות מר .ח של 0793-ל"התש

 של וההנהלה הדירקטוריון באחריות הינו הנפרד הביניים הכספי המידע .תאריך באותו ושהסתיימ חודשים
 על בהתבסס אלה ביניים תולתקופ הנפרד הביניים הכספי המידע על מסקנה להביע היא אחריותנו .החברה

 .סקירתנו
 
 

 בניכוי הנכסים אשר מוחזקות חברות של הכספיים הדוחות מתוך הנפרד הביניים הכספי המידע את סקרנו לא
 חלקה ואשר 3300 ספטמברב 03 ליום ח"ש אלפי 099,330-כ של לסך הסתכמו נטו ,להן המיוחסים ההתחייבויות

 לושהשו תשעה של ותלתקופ ח"ש אלפי 00,393 -וכ 03,390-כ של לסך הסתכם ל"הנ הבנות ברווחי החברה של
 אחרים חשבון רואי ידי על נסקרו חברות אותן של הכספיים הדוחות .תאריך באותו ושהסתיימ חודשים

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

 
 

 הסקירה היקף
 

 לתקופות כספי מידע של סקירה" - בישראל חשבון רואי לשכת של 0 סקירה לתקן בהתאם סקירתנו את ערכנו
 מורכבת ביניים לתקופות כספי מידע של סקירה ".הישות של המבקר החשבון רואה ידי על הנערכת ביניים

 אנליטיים סקירה נוהלי ומיישום ,והחשבונאיים הכספיים לעניינים האחראים אנשים עם בעיקר ,מבירורים
 מקובלים ביקורת לתקני בהתאם הנערכת ביקורת מאשר ניכרת במידה בהיקפה מצומצמת הינה סקירה .ואחרים
 להיות יכולים שהיו המשמעותיים העניינים לכל שניוודע ביטחון להשיג לנו מאפשרת אינה ולפיכך בישראל
 .ביקורת של דעת חוות מחווים אנו אין ,לכך בהתאם .בביקורת מזוהים

 
 

 מסקנה
 

 לסבור לנו הגורם דבר ליבנו לתשומת בא לא ,אחרים חשבון רואי של הסקירה דוחות ועל סקירתנו על בהתבסס
 לתקנות 'ד03 תקנה להוראות בהתאם ,המהותיות הבחינות מכל ,ערוך אינו ל"הנ הנפרד הביניים הכספי שהמידע

 .0793-ל"התש ,(ומיידיים תקופתיים דוחות) ערך ניירות
 
 
 
 

 קסירר את גבאי פורר קוסט  ,אביב-תל
 חשבון רואי  3300 ,בנובמבר 30    

 
 

 קסיררקוסט פורר גבאי את 

 , 3עמינדב ' רח
  6076073אביב -תל
 

 +972-3-6232525.   טל

 972-3-5622555+פקס  

ey.com 
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 'ד03 תקנה לפי מיוחד דוח

 
 המאוחדים ביניים הכספיים הדוחות מתוך כספי ומידע כספיים נתונים

 
 לחברה המיוחסים

 
 
 
 ליום הקבוצה של המאוחדים הכספיים הדוחות מתוך לחברה המיוחסים נפרד כספי ומידע כספיים נתונים להלן

 בהתאם המוצגים ,(מאוחדים דוחות - להלן) התקופתיים הדוחות במסגרת המפורסמים 3300 ,ספטמברב 03
 .0793-ל"התש ,(ומיידיים תקופתיים דוחות) ערך ניירות לתקנות 'ג7 לתקנה

 
 .המאוחדים לדוחות 3 בבאור פורטו אלה כספיים נתונים הצגת לצורך שיושמה החשבונאית המדיניות עיקרי

 
 



 מ"בע מר תעשיות. ח
 ים המיוחסים לחברההמאוחד ניםנתונים כספיים מתוך המאז
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 ספטמברב 03 ליום  
 ליום 

 בדצמבר 00
  3300  3303  3303 
 מבוקר  מבוקר בלתי  
 ח"ש אלפי  

       שוטפים נכסים
       

 096  300  061   מזומנים ושווי מזומנים
 00,613  09,930  60,037  חובה ויתרות חייבים

       
 01,000  09,706  60,090  שוטפים נכסיםל הכך ס
       

       שוטפים לא נכסים
       

 6,613  9,363  3,003  פיננסים זמינים למכירהנכסים 
 06,000  37,309  01,006  הלוואות לחברות מוחזקות

 לרבות נטו ,מוחזקות לחברות המיוחסים התחייבויות בניכוי נכסים
 303,137  333,909  096,931   מוניטין

 3,136  3,193  0,136  נטו, קבוע רכוש
 0,071  0,000  0,071  נדחים מסים

       
 317,197  360,000  301,000  סך הכל נכסים לא שוטפים

       
  376,933  037,337  030,900 
       

       שוטפות התחייבויות
       

 399  0,131  0,330  ואחרים בנקאיים מתאגידים אשראי
 903  033  0,073  שירותים ולנותני לספקים התחייבויות

 13,163  00,363  01,793  זכות ויתרות זכאים
       

 10,130  03,091  13,070  שוטפות התחייבויותסך הכל 
       

       שוטפות לא התחייבויות
       

 913  300  110  מאחרים הלוואות
 3,970  3,107  3,770  לעובדים הטבות בשל התחייבויות

       
 0,101  0,013  0,103  סך הכל התחייבויות לא שוטפות

       
       החברה מניות לבעלי המיוחס הון

       
 00,113  00,113  00,113   מניות הון

 10,317  10,317  10,317  מניות על פרמיה
 (30,071)  (30,071)  (30,071)  אוצר מניות

 (900)  (900)  (0,067)  קרן הון בגין עסקאות עם בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה
 373  373  373  מניות מבוסס תשלום מעסקאות קרן

 (30,733)  (09,360)  (00,030)  קרן הון מהפרשי תרגום
 330,339  303,730  333,061  רווח יתרת

 39,001  30,093  00,330  בגין נכסים פיננסיים זמינים למכירה הון קרנות
       

 309,131  319,930  303,307   הוןל הכך ס
       
  376,933  037,337  030,900 
       

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

        3300 ,בנובמבר 30
 מר חיים  הכספיים הדוחות אישור תאריך

 הדירקטוריון ר"יו
 עדי ברוק 

 ל"מנכ
 חוסטיק שגב 

 כספים ל"סמנכ



 מ"בע מר תעשיות. ח
 המיוחסים לחברה רווח והפסדעל  יםהמאוחד ותנתונים כספיים מתוך הדוח

-       - 1 

 
 
 

  
 שהסתיימו חודשים 7-ל

  ספטמברב 03 ביום
 שהסתיימו  חודשים 0-ל

  ספטמברב 03 ביום

 לשנה
 שהסתיימה

 ביום
 בדצמבר 00

  3300  3303 )*  3300  3303  3303 )* 
  מבוקר  מבוקר בלתי  
 ח"אלפי ש  
           
           

 00,300  3,630  0,600  7,319  9,130  הכנסות ממכירות
 (9,090)  0,039  (3,700)  0,090  (9,339)  הנהלה וכלליות, שיווק, מכירההוצאות 

 (16)  -  -  -  -  הוצאות אחרות

           
 1,931  0,009  (0,370)  6,036  (306)  תפעולי( הפסד) רווח

           
 370  693  371  0,109  0,360  הכנסות מימון
 (906)  (303)  (07)  (333)  (030)  הוצאות מימון

לרבות ירידת ערך )רווח מחברות מוחזקות 
 7,333  0,331  0,010  09,300  7,630  נטו, (מוניטין

           
 00,311  1,133  3,700  30,331  03,303  רווח לפני מסים על ההכנסה

 0,073  000  (0,033)  0,967  (933)  מיסים (הכנסות) הוצאות

           
 00,019  1,003  0,300  33,106  00,103  רווח נקי המיוחס לחברה

           
           
 
 

 .3 באור ראה למפרע התאמה *(
 
 
 

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



 מ"בע מר תעשיות. ח
 המיוחסים לחברה הרווח הכוללעל  יםהמאוחד ותנתונים כספיים מתוך הדוח

-       - 6 

 
 

  
 שהסתיימו חודשים 7-ל

  ספטמברב 03 ביום
 שהסתיימו  חודשים 0-ל

  ספטמברב 03 ביום

 לשנה
 שהסתיימה

 ביום
 בדצמבר 00

  3300  3303 )*  3300  3303  3303 )* 
  מבוקר  מבוקר בלתי  
 ח"אלפי ש  
           

 00,019  1,003  0,300  33,106  00,103  המיוחס לחברה  רווח נקי

           
כולל אחר המיוחס לחברה ( הפסד)רווח 

           (:לאחר השפעת המס)
           

סכומים שלא יסווגו מחדש לאחר מכן 
           :לרווח או הפסד

           
אקטוארי בגין תכנית הטבה  (הפסד)רווח 

 (171)  30  (03)  060  (63)  מוגדרת

           
 לרווח מחדשאו המסווגים  שיסווגו סכומים

           :ספציפיים תנאים בהתקיים הפסד או
           

בגין נכסים פיננסיים זמינים  (הפסד)רווח 
 (1,777)  (6,300)  0,033  (00,363)  0,633     למכירה

 0,606  0,760  (1,069)  03,630  (9,316)  התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים 

           
 (0,030)  (0,310)  (361)  (0,030)  (0,163)  כ הפסד"סה

           
 (0,793)  (769)  (700)  (0,303)  (0,633)   חברהכולל אחר המיוחס ל הפסדסך הכל 

           
 00,097  0,030  0,030  30,073  9,373   חברהכולל המיוחס ל סך הכל רווח

           
           
 

 .3 באור ראה למפרע התאמה *(
 
 

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



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

-       - 9 

 
 

  
 שהסתיימו חודשים 7-ל

  ספטמברב 03 ביום
 שהסתיימו  חודשים 0-ל

  ספטמברב 03 ביום

 לשנה
 שהסתיימה

 ביום
 בדצמבר 00

  3300  3303   3300  3303  3303  
  מבוקר  מבוקר בלתי  
 ח"אלפי ש  
           

 של שוטפת מפעילות מזומנים תזרימי
     החברה

 
     

           
 00,019  1,003  0,300  33,106  00,103  לחברה המיוחסרווח נקי 

           
 מזומנים תזרימי להצגת הדרושות התאמות

           :החברה של שוטפת מפעילות
           

           :החברה של והפסד רווח לסעיפי התאמות
           

 (091)  (016)   (033)  (937)  (373)  שערוך חובות לזמן ארוך
 660  091  337  071  133  והפחתות פחת

 000  03  (70)   030  (030)  נטו ,מימון הוצאות
 בנקאיים לתאגידים התחייבויות שערוך

 00  00  37  30  03  ארוך לזמן אחרות והתחייבויות
 (7,333)  (0,331)  (0,010)  (09,300)  (7,630)  רווח בגין חברות מוחזקות 

 16  -  -  -  -  ממימוש רכוש קבוע הפסד
 0,073  000  (0,033)  0,967  (933)  ההכנסה על מסים
 ,לעובדים הטבות בשל בהתחייבויות שינוי
 336  (3)  7  096  000  נטו

           
  (03,393)  (01,036)  (0,033)  (0,130)  (6,316) 

 של והתחייבויות נכסים בסעיפי שינויים
           :החברה

           
 (03,931)  (0,163)  (9,633)  (7,713)  (06,610)  חובה ויתרות בחייבים עלייה
 לספקים בהתחייבויות (ירידה) עלייה

 (1)  (703)  (90)  (011)  610  שירותים ולנותני
   09,390  6,331  03,003  3,933     00,600       זכות ויתרות בזכאים עלייה

           
  03,609  (0,631)  0,907  3,009  0,100 
           

 תקופהה במהלך והתקבלו ששולמו מזומנים
           :עבור בחברה

           
 (30)  (33)  (00)  (030)  (000)  ששולמה ריבית

 0,033  -  -  0,033  -  שהתקבל דיבידנד
           
  (000)  0,079  (00)  (33)  0,306 
           

 של שוטפת  מזומנים נטו שנבעו מפעילות
 01,360  0,363  0,307  7,933  07,933  החברה

           
 

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

  



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

-       - 3 

 

  
 שהסתיימו חודשים 7-ל

  ספטמברב 03 ביום
 שהסתיימו  חודשים 0-ל

  ספטמברב 03 ביום

 לשנה
 שהסתיימה

 ביום
 בדצמבר 00

  3300  3303   3300  3303  3303  
  מבוקר  מבוקר בלתי  
 ח"אלפי ש  
           

 של השקעה מפעילות מזומנים תזרימי
     החברה

 
     

           
 91  -  -  -  -  תמורה ממכירת רכוש קבוע

 (0,007)  (606)  (030)  (0,000)  (0,133)  קבוע רכוש רכישת
 (9,033)  (0,133)  (0,900)  (1,633)  (7,077)  מתן הלוואות לחברות מוחזקותהשקעה ו

 (3,073)  (0,301)  (0,690)  (3,073)  (0,690)  למכירה זמינים ערך ניירות רכישת
           

 של השקעהששימשו לפעילות  נטו מזומנים
 (03,333)  (0,710)  (0,373)  (3,700)  (03,630)  החברה

           
           החברה של מימון מפעילות מזומנים תזרימי

           
 -  -  -  -  (03,333)  דיבידנד שחולק
 096  096  -  096  -  מימוש אופציות

 (3,733)  (307)  -  (3,733)  -  החברה ידי על החברה מניות רכישת
 לזמן אחרות והתחייבויות הלוואות קבלת

 001  003  -  033  -  ארוך
הלוואות והתחייבויות אחרות לזמן  פרעון

 -  (93)  (90)  (336)  (333)  ארוך
 בנקאיים מתאגידים קצר לזמן אשראי

 (0,330)  000  (007)  0,030  3,903  נטו ,ואחרים
           

 ששימשו)שנבעו מפעילות  נטו מזומנים
 (0,073)  33  (330)  (0,310)  (9,073)  החברה של מימון (לפעילות

           
 (07)  (60)  036  (333)  (000)   מזומנים ושווי במזומנים ירידה 
           

 לתחילת מזומנים ושווי מזומנים יתרת
 071  390  17  071  096  תקופהה

           
 לסוף מזומנים ושווי מזומנים יתרת

 096  300  061  300  061  תקופהה

           
 

            
פעילויות מהותיות שלא במזומן של  (א)

           החברה
            
ז "חו הקטנתשהתקבל כנגד  דיבידנד 

 -  -  -  -  03,333  עם חברות מוחזקות

  
 7,600  -  -  7,600  -  המרת הלוואות להון מחברה כלולה

 
 

 .הנפרד הכספי ומהמידע הכספיים מהנתונים נפרד בלתי חלק מהווה המצורף הנוסף המידע
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 כללי-  :0 באור
 

 ערך ניירות לתקנות 'ד03 תקנה להוראות בהתאם מתומצתת במתכונת ערוך זה נפרד כספי מידע
 על הכספי למידע בהקשר זה נפרד כספי במידע לעיין יש .0793-ל"התש ,(ומיידים תקופתיים דוחות)

 אשר ולבאורים תאריך באותו שהסתיימה ולשנה 3303 ,בדצמבר 00 ליום השנתיים הכספיים הדוחות
 .אליהם נלוו

 
 

 החשבונאית המדיניות עיקרי-  :3באור
 

 המידע בעריכת שיושמה לזו עקבית זה נפרד כספי מידע בעריכת שיושמה החשבונאית המדיניות
 .להלן האמור למעט ,3303 ,בדצמבר 00 ליום הנפרד הכספי

 
0. 07 IAS (המתוקן) – עובד הטבות 
 

 .3300 ,בינואר 0-מ החל ליישמו שנדרש (מתוקן) IAS 07 את IASB-ה פרסם 3300 יוני בחודש
 :הם לחברה רלוונטיים והינם בתקן שנכללו התיקונים עיקרי

 

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

 למדידת שמשמש היוון שיעור על בהתבסס הפסד או ברווח תוכר התוכנית נכסי תשואת 
 .לעובדים הטבות בשל ההתחייבויות

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

 
 את לראשונה ויישמה שלה החשבונאית המדיניות את שינתה החברה 3300 ,בינואר 0-מ החל

07 IAS למפרע המתוקן. 
 

 המתוקן IAS 07 של לראשונה מהיישום כתוצאה החשבונאית במדיניות השינוי השפעת להלן
 :החברה של הכספיים הדוחות על

 
 הכולל הרווח על ובדוחות הפסד או רווח על ותבדוח

 

  
 כפי שדווח

  בעבר

 השפעת
07 IAS 

  המתוקן
כמוצג בדוחות 

 כספיים אלו
 ח"אלפי ש  
, ספטמברב  03חודשים שהסתיימו ביום  7-ל

3303        
       

 0,090  01  0,006  הוצאות הנהלה וכלליות
לרבות ירידת ערך )רווח מחברות מוחזקות 

  09,300  (033)  09,093  (מוניטין

 33,106  (060)  33,697  רווח נקי

, מדידה מחדש בגין תוכניות להטבה מוגדרת
 060  060  -  נטו

 30,073  -  30,073  כ רווח כולל "סה
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 (המשך) המדיניות החשבונאית עיקרי-  :3 אורב
 

  
 כפי שדווח

  בעבר

 השפעת
07 IAS 

  המתוקן
כמוצג בדוחות 

 כספיים אלו
 ח"אלפי ש  
, ספטמברב  03חודשים שהסתיימו ביום  0-ל

3303        
       

 0,039  (0)  0,000  הוצאות הנהלה וכלליות
לרבות ירידת ערך )רווח מחברות מוחזקות 

 0,331  (33)  0,700  (מוניטין

 1,003  (30)  1,303  רווח נקי

, מדידה מחדש בגין תוכניות להטבה מוגדרת
 30  30  -  נטו

 0,030  -  0,030  כ רווח כולל "סה
 
 

  
 שדווח כפי

  בעבר

 השפעת
07 IAS 

  המתוקן
כמוצג בדוחות 

 כספיים אלו
 ח"אלפי ש  
       

        3303, בדצמבר 00לשנה שהסתיימה ביום 
       

 9,090  (067)  9,603  הוצאות הנהלה וכלליות

לרבות ירידת ערך )רווח מחברות מוחזקות 
 7,333  036  3,196  (מוניטין

 00,019  171  03,963  רווח נקי 

, מדידה מחדש בגין תוכניות להטבה מוגדרת
 (171)  (171)  -  נטו

 00,097  -  00,097  כ רווח כולל "סה

       
 

 
3. 10 IFRS, 00 IFRS, R39 IAS, R33 IAS – משותפים הסדרים ,מאוחדים כספיים דוחות, 

 משותפות ובעסקאות כלולות בחברות השקעות
 

10 IFRS - מאוחדים כספיים דוחות 
 

IFRS 10 (להלן - IFRS 10) 27 את חליףמ IAS כספיים בדוחות החשבונאי הטיפול בדבר 
 שטופלו (structured entities) מובנות ישויות באיחוד החשבונאי הטיפול את כולל וכן ,מאוחדים

 .מיוחדות למטרות ישויות איחוד - SIC 12-ב בעבר
 

 .החברה של הכספיים הדוחות על מהותית השפעה הייתה לא IFRS 03 של לראשונה ליישום
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 (המשך) החשבונאית המדיניות עיקרי-  :3 באור
 

11 IFRS - משותפים הסדרים 
 

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

28R IAS - משותפות עסקאותבו כלולות בחברות השקעות 
 

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

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

 
 הכספיים הדוחות על מהותית השפעה הייתה לאIAS 28R  -ו IFRS 00 של לראשונה ליישום

 .החברה של

 
0. 00 IFRS - הוגן שווי מדידת 

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

 בהעברת משולם או ,נכס במכירת מתקבל שהיה כמחיר הוגן שווי מגדיר IFRS 00 .הבינלאומית
 את משקף הוגן שווי .המדידה במועד שוק משתתפי בין (orderly) רגילה בעסקה ,התחייבות

 highest and best) המיטבי השימוש באמצעות כלכליות הטבות להפיק שוק משתתף של היכולת

use) 00 ,בנוסף .בנכס IFRS בשוק משתתפים של המאפיינים את מפרט (market participants) 
 מיום החל ולהבא מכאן חלות IFRS 00 הוראות .ההוגן השווי בחישוב ההנחות התבססו עליהן

  .ההשוואה מספרי על חלות ולא 3300 ,בינואר 0
 

 .החברה של הכספיים הדוחות על מהותית השפעה הייתה לא IFRS 00 של לראשונה ליישום
 

 בדוחות שהוצג מהשווי מהותית שונה אינו פיננסים תוהתחייבויו נכסים של ההוגן השווי
 .המאוחדים השנתיים הכספיים

 
 

 מהותיים בתקופת הדוח אירועים-  :0 באור
 

לבעלי המניות  ח"ש מליון 03החברה הכריזה על תשלום דיבידנד בסך  3300במרס  30 ביום .0
 .3300 ,באפריל 09למניה חולק ביום  ח"ש 0.09הדיבידנד בסך  .הבחבר

העלאת  אשר כוללת 3300-3300התכנית הכלכלית לשנים בכנסת אושרה  3300, ביולי 03ביום  .3
אזור פיתוח )ביטול הורדת שיעורי המס במפעל מועדף , 36.1% -ל 31% -שיעור מס החברות מ

י רווחי שערוך והעלאת שיעור המס על דיבידנד מיסו, (01% -'ואיזור שאינו פיתוח א 03% -'א
ההשפעה של . 3300 ,בינואר 0החל מיום וזאת  33%לעניין חוק עידוד השקעות הון לשיעור של 

 .אינה מהותית מסים נדחיםעל יתרת השיעורי המסבשינוי ה

 להלן" )פימי"  קרן עם ומתן הודיעה החברה כי היא מנהלת משא 3300, באוגוסט 03 בתאריך .0
 העסקה למתווה בהתאם. בה השליטה לבעלי או לחברה קשור שאינו שלישי צד"( המשקיע"

 למשקיע החברה תקצה, דין פי על הנדרשים האישורים וקבלת מחייב הסכם על לחתימה וכפוף
מהון  03%-כ הקצאתן לאחר תהוונה אשר, החברה של א"כ. נ.ע ח"ש 0 בנות רגילות מניות

. ח"ש  מיליון 71-בתמורה לסך של כ, החברה ומזכויות ההצבעה בההמניות המונפק והנפרע של 
 -בהיקף משוער של כ, 3300בנובמבר  31ב לחלק דיבידנד לבעלי מניותיה, בכוונת החברה, כן כמו
 .אירועים לאחר תאריך המאזן 0ראה גם באור  .ח"מיליון ש 99
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 (המשך) מהותיים בתקופת הדוח אירועים-  :0 באור

 

אלף דולר בדרך של הלוואת  633 -כ( רוטל)השקיעה החברה וחברת בת  3300במהלך חודש יולי  .0
 . מיליון דולר 0גישור בחברת פלייקאסט במסגרת סיבוב השקעה של 

המלווים יוכלו להמיר את ההלוואה במקרה של גיוס הון או מכירה , על פי הסכם ההלוואה
במידה ולא תתקיים . מחיר העסקה העתידיתמ 33%בהנחה של "( העסקה העתידית: "להלן)

 . למניות על פי תנאי ההסכםההלוואה תומר , עסקה עתידית תוך פרק זמן של שלושה חודשים

ח בחברה "מיליון ש 0.0פקיד שומה חולון קבע בצו תוספת מס של כ  3300, בחודש אוגוסט .1
החברה . 3303ו  3333בגין רישום הכנסות והוצאות בין החברה לחברה הנכדה בשנים , נכדה

 .הנכדה תגיש כתב הגנה בגין צו זה
 

 
 לאחר תאריך המאזןאירועים - : 0באור 

 
 הלבעלי המניות בחבר ח"ש מליון 99החברה הכריזה על תשלום דיבידנד בסך  3300 נובמברב 1 ביום

 .למניה ח"ש 03הדיבידנד בסך . 3300 ,נובמברב 31חולק ביום ילמניה  ח"ש 03-כ של דיבידנד 
 .Closingבנובמבר הושלמו כל התנאים המתלים לביצוע ה  09ביום 

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - -  -
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Auditors' review report to the shareholders of OPLON B.V. 
 
Introduction 
 
We have reviewed the accompanying financial information of OPLON B.V. and its subsidiaries which 
comprises the condensed consolidated balance sheet as of September 30, 2013, and the related condensed 
consolidated statements of comprehensive income, changes in equity and cash flows for the period of nine 
and three months then ended. The Company's board of directors and management are responsible for the 
preparation and presentation of interim financial information for this period in accordance with IAS 34, 
"Interim Financial Reporting". Our responsibility is to express a conclusion on this interim financial 
information based on our review. 
 
Scope of the review 
 
We conducted our review in accordance with Review Standard 1 of the Institute of Certified Public 
Accountants in Israel, "Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of 
the Entity." A review of interim financial information consists of making inquiries, primarily of persons 
responsible for financial and accounting matters, and applying analytical and other review procedures. A 
review is substantially less in scope than an audit conducted in accordance with generally accepted auditing 
standards in Israel and consequently does not enable us to obtain assurance that we would become aware of 
all significant matters that might be identified in an audit. Accordingly, we do not express an audit opinion. 
 
 
Opinion 
 
Based on our review, nothing has come to our attention that causes us to believe that the accompanying 
interim financial information is not prepared, in all material respects, in accordance with IAS 34. 
 
Without qualifying our above opinion, we draw attention to Note 1b to the financial statements. The 
Company incurred losses totaling $ 1,901 thousand during the nine month ended September 30, 2013 and, as 
of that date, the Company's accumulated deficit was $ 23,738 thousand. These factors, among other factors 
set forth in said Note 1b, raise significant doubts about the Company's ability to continue as a going concern.  
 
 
Tel-Aviv,   Israel KOST FORER GABBAY & KASIERER 
November 20, 2013 A Member of Ernst & Young Global 

 
 

Kost Forer Gabbay & Kasierer 
3 Aminadav St. 
Tel-Aviv 6706703, Israel 
 

 Tel: +972-3-6232525 
Fax: +972-3-5622555 
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OPLON B.V. 

3 

BALANCE SHEETS 
U.S. dollars in thousands 
 
 

  September 30,  December 31, 
  2013 2012 2012 
  Unaudited Audited 

ASSETS     
    
CURRENT ASSETS:    

Cash and cash equivalents $ 470 $ 330 $ 653 
Restricted cash short-term - - 100 
Financial derivatives 14 - 18 
Other accounts receivable and prepaid expenses 105 51 83 

    
 589 381 854 
NON-CURRENT ASSETS:    

Lease deposits 12 23 23 
Restricted cash long-term 186 178 83 
Property, plant and equipment , net 522 540 559 

    
 720 741 665 
    
 $ 1,309 $ 1,122 $ 1,519 

    
LIABILITIES AND STOCKHOLDERS' DEFICIENCY    

    
CURRENT LIABILITIES:    

Trade payables $ 193 $ 109 $ 192 
Other accounts payable 280 323 402 
Short term Convertible loan from shareholders 2,073 - 916 

    
 2,546 432 1,510 
NON-CURRENT LIABILITIES:    

Employee benefit assets and liabilities, net 42 4 12 
Other liabilities 105 - 26 

    
 147 4 38 
    
SHAREHOLDERS' EQUITY (DEFICIENCY)    

Stock capital  169 139 169 
Capital reserve from share-based payment transactions 3,474 2,900 2,997 
Additional paid-in capital 18,711 8,966 18,649 
Accumulated deficit (23,738) (20,932) (21,844) 
Advances re future shares - 9,613 - 

    
 (1,384) 686 (29) 
    
 $ 1,309 $ 1,122 $ 1,519 
 
 
The accompanying notes are an integral part of the interim financial statements. 
 

November 20, 2013     
Date of approval of the  Henk van Wijlen   

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

  
Nine months ended 

September 30,  
Three months ended 

 September 30,  
Year ended 

December 31, 
  2013 2012  2013 2012 2012 
  Unaudited Audited 

         
Revenues from sales  $ 1,760 $ - $ 420 $ - $ 420 
       
Operating expenses:       
       
Cost of sales  1,289 1,369 520 401 1,817 
       
Research and development 

expenses  1,474 1,685 579 494 2,269 
       
General and administrative 

expenses  727 949 251 256 1,252 
      
Operating  loss (1,730) (4,003) (930) (1,151) (4,918) 
      
      
      
Financial expenses,net 171 164 69 (3) 165 
      
Loss (1,901) (4,167) (999) (1,148) (5,083) 
      
Other comprehensive  income 

(loss):      
      
Actual profit (loss) in respect of 

employee benefits 7 8 8 (8) 12 
      
Total comprehensive loss $ (1,894) $ (4,159) $ (991) $ (1,156) $ (5,071) 
 
 
 
 
 
 
The accompanying notes are an integral part of the interim financial statements. 



OPLON B.V. 

5 

STATEMENTS OF CHANGES IN SHAREHOLDERS' EQUITY (DEFICIENCY) 
U.S. dollars in thousands 
 
 
 

 
Stock 
capital  

Additional 
paid-in 
capital 

 

Advance 
payment on 

share  

Capital 
reserve from 
share-base 
payment 

transactions 

 

Accumulated 
deficit  

Total 
deficiency 

 U.S. dollars in thousands  
 Unaudited 
       
Balance as of January 1, 2013 

(audited)  $ 169  $ 18,649 $ - $ 2,997 $ (21,844) $ (29) 
       
Loss - - - - (1,901) (1,901) 
Other comprehensive income - - - - 7 7 
       
Total comprehensive loss - - - - (1,894) (1,894) 
       
Conversion related to 

convertible loan - 62 - - - 62 
Share based compensation for 

employees - - - 477 - 477 
       
Balance as of September 30, 

2013  $ 169  $ 18,711 $ - $ 3,474 $  (23,738) $ (1,384) 
 
 

Stock 
capital  

Additional 
paid-in 
capital  

Advance 
payment on 

share  

Capital 
reserve from 
share-base 
payment 

transactions  
Accumulated 

deficit  
Total 

deficiency 
 U.S. dollars in thousands 
 Unaudited 
       
Balance as of January 1, 2012 

(audited) $ 139 $ 8,966 $ - $ 1,958 $ (16,773) $ (5,710) 
       
Loss - - - - (4,167) (4,167) 
Other comprehensive income - - - - 8 8 
 - - - -   
Total comprehensive loss - - - - (4,159) (4,159) 
       
Advance payment on shares - -  9,613  -  - 9,613 
Share based compensation for 

employees - - - 942 - 942 
       
Balance as of September 30, 

2012  $ 139  $ 8,966 $ 9,613 $ 2,900 $  (20,932) $ 686 
 
The accompanying notes are an integral part of the interim financial statements. 
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STATEMENTS OF CHANGES IN SHAREHOLDERS' EQUITY (DEFICIENCY) 
U.S. dollars in thousands 
 
 
 

Stock 
capital  

Additional 
paid-in 
capital  

Advance 
payment on 

share  

Capital 
reserve from 
share-base 
payment 

transactions  
Accumulated 

deficit  
Total 

deficiency 
 U.S. dollars in thousands 
 Unaudited 
         
Balance as of July 1, 2013  $ 169 $ 18,711 $ - $ 3,126 $ (22,747) $ (741) 
      
Loss - - - - (999) (999) 
Other comprehensive income - - - - 8 8 
      
Total comprehensive loss - - - - (991) (991) 
      
Share based compensation for 

employees - - - 348 - 348 
      
Balance as of September 30, 

2013 (unaudited) $ 169 $ 18,711 $ - $ 3,474 $  (23,738) $ (1,384) 
 
 
 

Stock 
capital  

Additional 
paid-in 
capital  

Advance 
payment on 

share  

Capital 
reserve from 
share-base 
payment 

transactions  
Accumulated 

deficit  
Total 

deficiency 
 U.S. dollars in thousands 
       
Balance as of July 1, 2012 $ 139  $ 8,966 $ 9,602 $ 2,781 $ (19,776) $ 1,712 
       
Loss - - - - (1,148) (1,148) 
Other comprehensive income - - - - (8) (8) 
       
Total comprehensive loss - - - - (1,156) (1,156) 
       
Advance payment on share - -  11  -  - 11 
Share based compensation for 

employees - - - 119 - 119 
       
Balance as of September 30, 

2012 (unaudited)  $ 139  $ 8,966 $ 9,613 $ 2,900 $  (20,932) $ 686 
 
The accompanying notes are an integral part of the interim financial statements. 
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STATEMENTS OF CHANGES IN SHAREHOLDERS' EQUITY (DEFICIENCY) 
U.S. dollars in thousands 
 
 
 

 
Stock 
capital  

Additional 
paid-in 
capital 

 

Advance 
payment on 

share  

Capital 
reserve from 
share-base 
payment 

transactions 

 

Accumulated 
deficit  

Total 
deficiency 

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

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

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

2012 $ 169  $ 18,649 $ - $ 2,997 $  (21,844) $ (29) 
 
 
 
 
 
 
The accompanying notes are an integral part of the interim financial statements. 
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STATEMENTS OF CASH FLOWS 
U.S. dollars in thousands 
 

 
 Nine months ended 

September 30,  
Three months ended 

 September 30, 
 Year ended 

December 31, 
  2013 2012  2013 2012 2012 
  Unaudited    Audited 

Cash flows from operating activities:      
Loss $  (1,901)  $  (4,167)  $  (999)  $  (1,148)  $  (5,083) 
Adjustments to reconcile loss to net cash used in 

operating activities:       
Changes in profit and loss items:      
Amortization from conversion related to convertible 
loans from shareholders 116 112 74 - 115 
Stock based compensation to employees  477 942 348 119 1,039 
Depreciation of property, plant and equipment  92 78 31 27 103 
Accrued interest 103 27 18 9 40 
Valuation gain governments grants (26) - 4 - (13) 

 762 1,159 475 155 1,284 
Changes in asset and liability items:      

Decrease (increase) in other accounts receivable and 
prepaid expenses (18) 32 (50) (16) (18) 

Increase  in trade receivable - - 500 - - 
Increase (decrease) in trade payables 1 (31) 76 (17) 52 
Increase (decrease) in other accounts payable (122) 75 (112) (74) 154 
Increase (decrease) in employee benefit assets and 
liabilities, net 37 (11) 43 7 1 

      
 (102) 65 457 (100) 189 

      
Net cash used in operating activities (1,241) (2,943) (67) (1,093) (3,610) 
      
Cash flows from investing activities:      

Lease deposits, net 11 (4) - (7) (4) 
Restricted cash, net (3) (72) - (99) (77) 
Purchase of property, plant and equipment  (55) (112) (15) (32) (156) 

      
Net cash (used in) investing activities (47) (188) (15) (138) (237) 
      
Cash flows from financing activities:      

Issuance of  shares - - - - 3,065 
Advance payment on shares - 3,065 - - - 
Receipt of convertible loan from shareholders 1,000 - - - 1,000 
Government grants 105 - - - 39 

 
1,105 3,065 - - 4,104 Net cash provided by financing activities 

 
(183) (66) (82) (1,231) 257 Increase (decrease) in cash and cash equivalents 

Cash and cash equivalents at the beginning of the period 653 396 552 1,561 396 
      
Cash and cash equivalents at the end of the period $ 470 $ 330 $ 470 $ 330 $ 653 
       
Supplemental disclosure of non- cash activity:       
Conversion of shareholders loans  $ 62  $ -  $ -  $ -  $ 100 
Issuance of shares   $ -  $ 6,548  $ -  $ 6548  $ 6,548 
 
 
The accompanying notes are an integral part of the interim consolidated financial statements. 
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NOTES TO INTERIM FINANCIAL STATEMENTS 
U.S. dollars in thousands  

9 

 
 

NOTE 1:- GENERAL 
 

a. These financial statements have been prepared in a condensed format as of September 30, 
2013 and for the nine and three months then ended ("interim consolidated financial 
statements"). These financial statements should be read in conjunction with the 
Company's annual financial statements as of December 31, 2012 and for the year then 
ended and the accompanying notes ("annual consolidated financial statements"). 

 
b. As of September 30, 2013, the Company's loss is $ 1,901, the accumulated deficit is 

$ 23,738 and the cash used in operating activities during the nine months period ended 
September 30, 2013 amounts to $ 1,241. These conditions raise substantial doubts about 
the Company's ability to continue as a going concern. The financial statements do not 
include any adjustments to reflect the possible future effects on the recoverability and 
classification of assets or the amounts and classification of liabilities that may result from 
the outcome of this uncertainty. The Company's ability to continue to operate is 
dependent upon additional financial support of its stockholders until profitability is 
achieved. 

 
 
NOTE 2:- SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES 
 

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

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

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

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

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

10 

 
 
NOTE 2:- SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Cont.) 

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

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

The IASB issued four new Standards: IFRS 10, "Consolidated Financial 
Statements", IFRS 11, "Joint Arrangements", IFRS 12, "Disclosure of Interests in 
Other Entities" ("the new Standards") and IFRS 13, "Fair Value Measurement", 
and amended two existing Standards, IAS 27R (Revised 2011), "Separate Financial 
Statements", and IAS 28R (Revised 2011), "Investments in Associates and Joint 
Ventures". 

 
The new standards mentioned above have no significant influence on the financial 
statements. 

 
 

NOTE 3:- CONVERTIBLE SHAREHOLDERS LOANS. 
 
 

On November 22, 2012, (the "Effective date") the Company entered into a Convertible loan 
Agreement (the "Agreement") with its shareholders (the "investors"). Pursuant to the terms of 
the Agreement, the aggregate principle amount of the loan is $ 2,000, the principal amount is 
repaid at the rate of six percent (8%) per annum. 

 
The Company received $ 1,000 of the loan amount and during the year 2012, and addition 
$ 1,000 during 2013. The Company recorded during the year ended December 2012 and for the 
period ended on September 30, 2013 $ 9 and $ 174 respectively, as interest expenses and 
additional of $ 4 and $ 45, respectively as finance expenses with respect to amortization of the 
discount. 

 
In connection with the issuance of the Convertible loan Agreement; the Company recorded 
$ 100 as equity component on the year ended on December 2012, and $62 as equity component 
on period ended on September 30, 2013. 

 
 
NOTE 4:-   SUBSEQUENT EVENT. 

 
 

On November 11, 2013, (the "Effective date") the Company entered into a Convertible loan 
Agreement (the "Agreement") with its shareholders (the "investors"). Pursuant to the terms of 
the Agreement, the aggregate principle amount of the loan is $ 1,218, the principal amount is 
repaid at the rate of eight percent (8%) per annum. 

 
 
 

- - - - - - - - - - - 
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אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל בדבר  רבעונידוח 
 (א)ג33הגילוי לפי תקנה 
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 (א)ג33תקנה  לפי הגילוי ועל הכספי הדיווח על הפנימית הבקרה אפקטיביות בדבר רבעוני דוח
 3003 ספטמברב 30ליום 

 
 

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

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

 :הם ההנהלה חברי ,זה לעניין
 

 .ל"מנכ, עדי ברוק .1

 .ל כספים"סמנכ, שגב חוסטיק .2

 
 

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

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

 .בדין הקבועים ובמתכונת במועד ומדווח
 

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

 .הגילוי לדרישת בהתייחס, המתאים במועד החלטות
 

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

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

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

 הפנימית הבקרה בדבר הרבעוני הדוח – להלן) 2310 ביוני 03ביום  שנסתיימה לתקופהרבעוני ה
  .אפקטיביתנמצאה הבקרה הפנימית כ, (האחרון

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

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

 
 על ובהתבסס, האחרון הפנימית בדבר הבקרה הרבעוני בדוחאמור ה על בהתבסס, הדוח למועד
  .אפקטיבית היא הפנימית הבקרה, כאמור לעיל והדירקטוריון ההנהלה לידיעת שהובא מידע
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 (0()ד)ג33 תקנה לפי כללי מנהל הצהרת (א)
 

 הצהרת מנהלים

 הצהרת מנהל כללי

 
 :מצהיר כי, עדי ברוק, אני

 

שנת של  שלישילרבעון ה (התאגיד - להלן) מ"מר תעשיות בע.של ח רבעוניה הדוח את בחנתי .1
 (. הדוחות –להלן ) 2310

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

  .הדוחות לתקופת בהתייחס מטעים יהיו לא

 מכל, נאות באופן משקפים בדוחות הכלול אחר כספי ומידע הכספיים הדוחות ,לפי ידיעתי .0
 התאגיד של המזומנים ותזרימי הפעולות תוצאות, הכספי המצב את, המהותיות הבחינות

  .הדוחות מתייחסים שאליהם ולתקופות לתאריכים

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

 : הגילוי ועל הדיווח הכספי על הפנימית

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

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

  – וכן ; הדין להוראות

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

  . הגילוי ועל הכספי הדיווח על בבקרה הפנימית

 : בתאגיד אחרים עם יחדב לבד או , אני .5

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

-ע"התש, (דוחות כספיים שנתיים)מאוחדות שלו כהגדרתן בתקנות ניירות ערך 
 במהלך בפרט ,ובחברות המאוחדות על ידי אחרים בתאגיד מובא לידיעתי, 2313

  - וכן ; הדוחות של תקופת ההכנה

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

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

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

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

 
 

  .דין כל פי על, אחר אדם כל מאחריות או מאחריותי לגרוע כדי לעיל באמור אין
 
 
 עדי ברוק       2310, בנובמבר 21 

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

 הצהרת מנהלים

 הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים

 :מצהיר כי, שגב חוסטיק, אני
 

לתקופת הביניים  אחר הכלול בדוחותהכספי המידע את הוביניים  את הדוחות הכספיים בחנתי .1
או " הדוחות" –להלן ) 2310 שנתשל  שלישילרבעון ה (התאגיד - להלן) מ"מר תעשיות בע.של ח

 (. "הדוחות לתקופת הביניים"

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

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

לתקופת הביניים  בדוחות הכלול אחרה כספיה מידעהוביניים  הכספיים הדוחות, לפי ידיעתי .0
 הפעולות תוצאות ,הכספי המצב את ,המהותיות הבחינות מכל, נאות באופן משקפים
 .הדוחות מתייחסים שאליהם ולתקופות התאגיד לתאריכים של המזומנים ותזרימי

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

 :הגילוי ועל הדיווח הכספי על הפנימית

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

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

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

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

 .הגילוי ועל הכספי הדיווח על בבקרה הפנימית

 : בתאגיד אחרים עם לבד או יחד, אני .5

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

-ע"התש, (דוחות כספיים שנתיים)מאוחדות שלו כהגדרתן בתקנות ניירות ערך 
 במהלך בפרט ,ובחברות המאוחדות אחרים בתאגידמובא לידיעתי על ידי , 2313

  - וכן ; הדוחות של תקופת ההכנה

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

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

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

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

 . התאגיד של ועל הגילוי הכספי
 

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

 שגב חוסטיק               2310, בנובמבר 21  
 ל כספים"סמנכ                תאריך
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