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 מ"מר תעשיות בע. ח

 5302 ביוני 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 

 תקופת: "להלן) 5302 ביוני 03החודשים שהסתיימו ביום  לששתואת התוצאות הכספיות של הקבוצה 

 .5302ביוני  03ושלושת החודשים שהסתיימו ביום  "(הדוח

הדוח . סוקר את השינויים העיקריים בפעילות הקבוצה בתקופת הדוח 5302 ביוני 03ום דוח הדירקטוריון לי

 1"(הדוח התקופתי" :להלן) 5302נערך מתוך הנחה שבפני המעיין מצוי גם הדוח התקופתי המלא של שנת 

אשר כל אחת מהן מדווחת כמגזר , (ביטחון וקלינטק ,טלקום)חטיבות עסקיות  0באמצעות , קבוצת מר

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

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

, ם אמריקהכז ודרומר, ב"ארה, בישראל ועיקר פעילותה כוללים בתחומי התקשורת והביטחון פתרונות

  .אפריקה ואירופה

, טכנאים, מערכות, הנדסה, עובדים הכוללים אנשי תוכנה 0,033 -כ כיום מועסקים, ל"בארץ ובחו, בקבוצה

 . עובדי ייצור ומתקינים

תפתחויות הה לפרטים אודות. לדוח התקופתי' ות ראו פרק אחטיבאחת מההפעילויות בכל פרטים אודות ל

 .להלן 2ראו סעיף  ולאחר תאריך המאזן בפעילות החטיבותבתקופת הדוח העיקריות 

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

 

 הסברי הדירקטוריון על פעילות החברה והחברות המוחזקות שלה .0

 -כבהשוואה ל₪ אלפי  584,282 -כהסתכמו ב הדוחבתקופת  מחיצונייםהכנסות החטיבה  -חטיבת הטלקום

 הכנסות תחוםמברובו  נבעבהכנסות החטיבה  הגידול. בתקופה המקבילה אשתקד ₪אלפי  040,052

 .ומזרח אסיה דרום אמריקה, באפריקהתקשורת אלחוטית 

 

 -כבהשוואה ל₪ אלפי  20,240 -כבהסתכמו  בתקופת הדוח הכנסות החטיבה מחיצוניים -טחוןיהבחטיבת 

ל ומעיכוב בקבלת "הקיטון נובע מירידה בפעילות החטיבה בחו. בתקופה המקבילה אשתקד₪ אלפי  42,509

(. להלן( 9) 2ראה סעיף )חלק מהזמנות אלו התקבלו במהלך הרבעון השני . מלקוחות החטיבה הזמנות

 -כ של תפעולי להפסד בהשוואה₪  אלפי 00,230 -כתפעולי של  הפסדבתקופת הדוח רשמה החטיבה 

 -בסך של כפ "מו כולל עלויותבתקופת הדוח ההפסד התפעולי . בתקופה המקבילה אשתקד ₪אלפי  8,593

 .₪ אלפי  4,333
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. 5302הכנסות החטיבה בשנת דומות לתהיינה  5302החטיבה בשנת  הכנסות, להערכת הנהלת החברה

 .באיזון תפעולי 5302והחטיבה תסיים את שנת 

 

 -כבהשוואה ל, ₪אלפי  2,240 -כבמחיצוניים הסתכמו הכנסות החטיבה , בתקופת הדוח -הקלינטק חטיבת

₪ אלפי  203 -כ התפעולי של החטיבה הסתכם לסך של הרווח. בתקופה המקבילה אשתקד₪ אלפי  5,802

 .המקבילה אשתקדבתקופה ₪ אלפי  242 -כ שלבסך הפסד תפעולי לבהשוואה 

 .₪מיליון  52-בכתסתכמנה  5302להערכת הנהלת החברה הכנסות חטיבת הקלינטק בשנת 

 

חוק : "להלן) 0691 -ח"התשכ ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך, ההערכות לעיל הינן מידע צופה פני עתיד

על תחזיות ביצוע והתקדמות בפרויקטים אותם , המבוסס על הערכות פנימיות של החברה"( ניירות ערך

על תוצאות מכרזים אשר הקבוצה  ,על חוזים עליהם חתמו החברות הבנות, מבצעות החטיבות בקבוצה

על יכולות הלקוחות הפוטנציאלים לקבל מימון לביצוע , משתתפת או מתעתדת להשתתף בהם

אין כל  ,נכון למועד פרסום דוח זה. הפרויקטים ועל יכולת החברה לבטח את סיכוני האשראי הרלוונטיים

, משנהמככל שתת, ובמועדי התממשותן, באופן מלא או חלקישל ההערכות כאמור אות בהתממשותן וד

עיכובים שאינם תלויים בחברה וגורמים אחרים שאינם בשליטת , המשבר הכלכלי לבש ,בין היתר ,וזאת

 .הקבוצה

 

 לקוחות הקבוצה ואפיונם .5

 .ושוק הקלינטק בשוק הביטחון, הקבוצה פועלת בשוק התקשורת, כאמור

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

 .גדולים אחרים

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

 (: ח"ש

 כ"סה   

 00.05.01 03.39.02 ל"בחו בארץ חטיבה

 500,292 509,552 025,389 22,023 טלקום

 62,961 21,525 22,825 54,253 בטחון

 0,111 2,066 - 9,044 קלינטק

 566 221 - 298 אחר

 036,335 561,129 539,606 60,202 סך הכול

 

 אשראי לקוחות

 ימים 053 עד 03 שבין אשראי הינו הביטחון בחטיבת בישראל ללקוחותיה החברה שמעניקה האשראי עיקר

 האשראי תנאי מולהאשראי  סטייה בימיקיימת  בפועל. ימים 03-052 שבין אשראי הינו הטלקום ובחטיבת

, הקבוצה מלקוחות חלק של התשלומים ממוסר נובעת סטייה זו. ללקוחותיהן הקבוצה חברות שמעמידות

 בוחרת החברה לעניין מועד התשלום החברה עם התקשרו בהם בהסכמים עומדים אינם אשר לעיתים

 אין, החברה הנהלת להערכתו שסוכמו התשלום במועדי האיחור למרות אלה לקוחות עם ולעבוד להמשיך

 .החברה עסקי על מהותית חשיפה או/ו השפעה לעיל המתוארת לסטייה
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 התפלגות ההכנסות על פי תחומי פעילות .0

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ולאחר תאריך המאזן אירועים עיקריים בתקופת הדוח .1

  -הטלקום חטיבת .0

בתקופת הדוח החלה החטיבה בביצוע פרויקט בתחום תקשורת רחבת פס במדינה באפריקה בה לא 

עמידה ביעדי הפרויקט ובלוחות הזמנים תאפשר , להערכת הנהלת החברה. פעלה החטיבה בעבר

לחברה זכייה בפרויקטים נוספים לאותו לקוח במדינות נוספות ביבשת אפריקה ותהווה בסיס לפרויקטים 

 . בהצלחה לאחר תאריך המאזןהושלם הפרויקט . אצל לקוחות אחריםנוספים 

אנשי , הערכת הנהלת החברהלו נוספים אנשי מכירות של במהלך הרבעון הראשון השלימה החטיבה גיוס

וממדינות בהן אין לחברה החברה פועלת מדינות בהן לקוחות בהזמנות ראשונות ממכירות אלו יספקו 

 .ברבעון הרביעיביצוען של הזמנות אלה צפוי להתחיל . שירבעון השליבמהלך ה פעילות

כך "( רוטל: "להלן) מ"בעבתקופת הדוח רכשה החברה את יתרת מניות המיעוט בחברת רוטל נטוורקס 

רוטל מרכזת את פעילות החטיבה . מההון המונפק של רוטל 033%שלאחר הרכישה מחזיקה החברה 

בפרק א של  5נוספים אודות פעילות רוטל ראה סעיף לפרטים . פס בישראלהבתחום תקשורת רחבת 

 .הדוח התקופתי

  

  – הביטחון חטיבת .5

 במספר התמקדו אשר השיווק במאמצי החטיבה המשיכה הדוח בתקופת -Homeland Securityתחום 

 בתהליך נמצאים אלו שיווק ממאמצי חלק. אמריקה ודרום מרכז ,אסיה מזרח דרום: םגיאוגרפיי אזורים

 מ"המו התקדמות קצב את לאמוד יכולה לא החברה הנהלת אך פוטנציאליים לקוחות עם מתקדם מ"מו

 . מחייבות הזמנות או חוזים לכדי והבשלתם

  .5302רווח תפעולי בשנת תחום זה יציג , להערכת הנהלת החברה

 

 "(.אתנה: "להלן)מ "יישומים ביטחוניים בע 0.אס.י'ג חברת הבת אתנהב פעילות זו מרוכזת -SAIPתחום 

 :נחלקים לשניים SAIP-מאמצי שיווק ומכירה של מערכת ה

עימם חדשים וללקוחות ללקוחות שיווק באמצעות רשת השיווק ויכולות השיווק העצמאיות של החטיבה 

גרסת הביתא של המערכת בחודש  השקוהווק אלו שי מאמציבמסגרת  .ובהווה החטיבה בעבר התקשרה

מ עם "החטיבה מנהלת מו ,למועד הדוח .תקנה במספר אתרים בהן פועלת הקבוצהווה 5302ספטמבר 

 .טרם התגבשו לכדי הזמנות מחייבותאלו מ "ובאירופה אך בשלב זה מו לקוחות במרכז אמריקה מספר

 .5300 בשנת החברות בין שנחתם להסכם בהתאם IBM עם משותףה שיווקנמשך ה, במקביל

 

 הארץ בדרום סולארי אתר הקמתשעניינו  הסכםבחברה בת התקשרה  הדוח בתקופת – הקלינטק חטיבת .0

החברה החלה  .5302עד סוף שנת  יבוצע ועיקרו ₪ מיליון 52-כ הינו הפרויקט היקף. "(הפרויקט: "להלן)

  .5302של שנת  ברבעון הראשון בביצוע הפרויקט

 

 

 יוני-ינואר חטיבה

5302 

 דצמבר-ינואר

5301 

 24.3%  83.2% טלקום

 03.0% 09.9% ביטחון

 3.4% 0.8%  קלינטק

 033% 033% כ"סה
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 הנהלת החברה .2

אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה עדכון למדיניות התגמול  5302באפריל  50 ביום

 .של החברה

 . ל החברה"החל מר ניר למפרט לכהן כמנכ 5302במאי  0ביום , כמו כן

כפי שאושרו על , ל החברה"של מנכ תנאי כהונתו והעסקתועדכון מדיניות התגמול ועיקר לפרטים אודות 

לרבות לנימוקי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה  ,5302באפריל  50כללית ביום ידי האסיפה ה

מידע זה מהווה ) (5302-30-398220: אסמכתא' מס) 5302באפריל  02מיום מיידי ראו דיווח  ,לאישורם

 .(הכללה על דרך ההפניה

 

 התניות פיננסיות .2

 . כלפי ארבעת הבנקים הממנים את הקבוצהכל החברה עמדה ב, נכון לתאריך המאזן

 .השנה שלוהרביעי  השלישי ברבעוןגם  הפיננסיים ביחסים תעמוד החברה, החברה הנהלת להערכת 

 

SAIPלאספקת מערכת חתימה על הסכם  .2
2
  

 מר: "להלן)מ "מר מערכות אבטחה ותקשורת בע התקשרה חברת הבת ,5302באוגוסט  08ביום 

3הסכם לאספקת מערכת ב"( מערכות
SAIP  זה 2בסעיף  להלן) תאינטגרציה בינלאומיעם חברת :

 ."(ההסכם"-ו" הלקוח"

 

ונאות המערכת לאיסוף מידע וניהול חקירות בתחום חקירת ה לקוחמר מערכות תספק ל, בהתאם להסכם

 .הפיננסיות כחלק מפרויקט של הלקוח עבור מזמין העבודה

הדרכות , אספקת המערכתאת ב והוא כולל "מיליון דולר ארה 2-היקף ההכנסות הצפוי מההסכם הינו כ

 . שנות תמיכה ותחזוקה 2-למזמין העבודה ו

חודשים ולאחר מכן תחל תקופת  2-4המערכת תסופק בתוך , בהתאם ללוחות הזמנים הקבועות בהסכם

 .התמיכה והתחזוקה

 

החברה השקיעה  . SAIP-צעד משמעותי במפת הדרכים של ה החברה רואה בחתימה על הסכם זה

ורואה , BIG DATAבפיתוח המערכת בדגש על יכולת ₪ בשנתיים האחרונות כעשרים וחמישה מליון 

 .במערכת מנוע צמיחה מרכזי בשנים הבאות

 

 במדינה במרכז אמריקה Safe Cityזכייה בפרויקט  .9

 Safe City פרויקט ביצועל בקשר 5302 במאי 54ביום לפרטים אודות ההזמנה שנתקבלה בידי מר מערכות 

מידע ) 5302-30-300292מספר אסמכתא , 5302במאי  00מיום דיווח מיידי ' ר, אמריקה במרכז במדינה

 . (זה מהווה הכללה על דרך ההפניה

 

 

 "(Gamefly: "להלן) Gamefly Incעם "( פלייקאסט" :להלן)מ "פלייקאסט מדיה סיסטמס בע -הסכם מיזוג .8

התקשרה בהסכם מיזוג עם  (09% -כב שרין ובעקיפיןיבמ בה החזיקה החברה)סט אפלייק 5302במאי 

Gamefly מוזגה לתוך  פלייקאסט במסגרתוGamefly .קיבלו בעלי המניות של , במסגרת הסכם המיזוג

 -כבמחזיקה החברה , לאחר הסכם המיזוג .המאוחדתממניות החברה  00%( כולל עובדים)פלייקאסט 

 .Gameflyמהון המניות של ( בדילול מלא 0.98%) 2.02%

 

 

 

                                                           
2

 (.מידע זה מהווה הכללה על דרך ההפניה) 5302-30-344908 אסמכתא מספר 5302 באוגוסט 04 מיום מיידי דיווח ראה 

3
 .התקופתי בדוח, התאגיד עסקי תאור', א לפרק 0.2.0 סעיף ראו  SAIPנוספים אודות מערכת  לפרטים 
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המבוסס על , כהגדרתו בחוק ניירות ערך, לעיל הינן מידע צופה פני עתידזה  2בסעיף ההערכות 

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

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

נכון למועד פרסום . ועל תוצאות משאים ומתנים המתנהלים על ידי הקבוצה, מתעתדת להשתתף בהם

ת וזא, שנהמככל שתתמ, ובמועדי התממשותן, דוח זה אין כל ודאות בהתממשותן באופן מלא או חלקי

עיכובים שאינם תלויים בחברה וגורמים אחרים שאינם בשליטת , המשבר הכלכלי לבש ,בין היתר

 .הקבוצה

 

 המצב הכספי  .2

 ההסבר 00.05.5302 03.32.5302 הסעיף

הירידה בהון העצמי נובעת מההפסד הנקי בגובה  523,982 555,850 ח"אלפי ש -הון עצמי

בסך של  קרן הון מהפרשי תרגוםו₪ מיליון  8.2

 ח"מיליון ש 03.4

  02.0% 00.9% הון עצמי ביחס למאזן

הירידה בהון החוזר נובעת בעיקרה מעלייה ביתרת  030,404 80,900 הון חוזר

 .הספקים וביתרת הכנסות מראש
 0.52 0.53 יחס שוטף

 0.33 3.44 יחס מהיר

השקעות בחברות 

המטופלות לפי שיטת 

 השווי המאזני

05,849 00,222  

נכסים פיננסיים זמינים 

 למכירה 

הגידול נובע ברובו מעליית שווי השוק של חברת  22,832 22,223

 מ"חלל תקשורת בע

השינוי נובע בעקבות עמידת החברה בהתניות  50,325 05,252 התחייבויות לזמן ארוך

א "הלוואות לזיתרת הפיננסיות לבנקים ומיון 

 לזמן ארוךמהתחייבויות לזמן קצר להתחייבויות 
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  -תוצאות הפעולות .9

 הסעיף
מחצית 

ראשונה 
5302 

מחצית 
ראשונה 

5301 
 5301שנת 

 פרטים נוספים 

מתייחס להשוואה בין מחצית ראשונה )

 (5302למחצית ראשונה שנת  5301שנת 

 203,485 545,224 024,832 הכנסות ממכירות

הגידול בהכנסות נובע מהכנסות בחטיבת 

 .בעיקר באפריקה ודרום אמריקה, הטלקום

השיפור ברווחיות הגולמית נובע בעיקרו  53.2% 08.9% 53.9% שעור רווח גולמי

 .מגידול בהכנסות חטיבת הטלקום
 054,022 22,228 92,095 רווח גולמי

הוצאות מחקר 
 נטו, ופיתוח

4,280 4,029 08,204 
 פ הינן בחטיבת הביטחון"עיקר הוצאות המו

מכירה הוצאות 
 כ"והנה

22,024 22,329 039,904 

כ נובע בין היתר "הגידול בהוצאות הנה

של והמכירות מגידול בעלויות השיווק 

גיוס אנשי , בין היתר, הקבוצה הכוללות

שיווק ומכירות בחטיבות ובאזורים בהם 

  .פועלת הקבוצה

( הוצאות/)הכנסות
 אחרות

(024) (054) 00,805 

כוללות ירידת  5302הוצאות אחרות בשנת 

 833ערך השקעה בפלייקאסט בסך של 

 . ₪אלפי 

( הפסד/)רווח
 תפעולי

8,590 (8,382) 02,404 
 

 02,943 9,225 05,059 נטו, הוצאות מימון

נובעות בתקופת הדוח עיקר הוצאות המימון 

 (.₪מיליון  8-כ)מהפרשי שער 

 0,082 243 802 הפסדי אקוויטי
 

 (2,322) (02,429) (2,884) לפני מסהפסד 
 

 4,024 2,523 0,908 מסים על ההכנסה
 

 (02,252) (55,049) (8,239) הפסד נקי
 

 

 

 נזילות ומקורות מימון .2

 נטולעומת מזומנים ₪ אלפי  00,530-פעילות שוטפת הסתכמו בנבעו מש נטובתקופת הדוח מזומנים 

  .המקבילה אשתקד בתקופה₪ אלפי  09,222פעילות שוטפת סך ששימשו ל

 

₪ אלפי  4,342לעומת סך של ₪ אלפי  4,338פעילות השקעה בתקופת הדוח הסתכמו בל שימשומזומנים ש

 . אשתקד המקבילה בתקופה

 



7  

 

מזומנים שנבעו לעומת ₪ אלפי  4,228 -בתקופת הדוח הסתכמו ב מזומנים נטו ששימשו לפעילות מימון

נובע מתזרים בין התקופות הפער  .המקבילה אשתקדבתקופה ₪  אלפי  02,053 סך שלב מפעילות מימון

 .מזומנים חיובי מפעילות שוטפת ששימש ברובו החזר הלוואות לתאגידים בנקאיים

 תמצית דוחות רווח והפסד לפי רבעונים .1

 

 

  .דווח בדבר חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם .6

לתיאור סיכוני השוק אליהם . לא חל שינוי מהותי בסיכוני השוק אליהם חשופה החברה, בתקופת הדוח

 .בדוח התקופתי' לפרק ב 8ראו סעיף , חשופה החברה ומדיניות החברה לניהול סיכוני השוק

 

 (מדווחים₪ אלפי )ח בסיסי הצמדה "דו .0

 .היתרות לסוף התקופה משקפות את התנועות במהלך התקופה

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

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

 .במסגרת קרן הון מהפרשי תרגום

 

 

 

 

 

 

 

 

רבעון ראשון 

5302 

רבעון שני 

5302 

ששה חודשים 

5302 

 024,832 082,252 092,080 הכנסות ממכירות

 582,202 022,282 023,923 עלות המכירות

 21,025 13,210 00,900 רווח גלמי

 4,280 2,308 2,220 נטו, הוצאות מחקר ופיתוח

 55,853 00,803 00,303 הוצאות מכירה ושווק

 00,054 02,833 09,254 הוצאות הנהלה וכלליות

 (024) (222) 92 אחרות( הוצאות)הכנסות 

 1,520 2,916 951 מפעולות רגילות( הפסד)רווח 

 5,228 840 0,229 הכנסות מימון

 02,982 2,224 03,052 הוצאות מימון

 802 209 008 נטו, חלק החברה בהפסדי חברות כלולות

 (1,116) 0,091 (1,520) לפני מסים( הפסד) רווח

 0,908 0,400 0,832 מיסים על ההכנסה 

 (1,932) 0,120 (03,321) (הפסד)רווח נקי 
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 2530/32/03דוח בסיסי הצמדה ליום 

 

 

הצמדה 

 למדד

 המחירים

 אירו דולר אחר לצרכן

 ללא

 הצמדה

 פזו

 מקסיקני

פריטים 

לא 

 כ"סה כספיים

         נכסים

 20,320 - 8,802 9,209 5,992 00,325 03,992 - מזומנים ושווי מזומנים

 543,295 - 22,305 002,923 892 24,323 24,822 - לקוחות והכנסות לקבל

 9,432 - - 0,320 - 2,820 - - הכנסות לקבל מעבודות בחוזי הקמה

 04,288 50,308 0,422 8,403 0,202 (0,320) 9,500 - חייבים ויתרות חובה

 82,220 82,220 - - - - - - מלאי

 248 - - 248 - - - - לקוחות וחייבים לאורך זמן

 05,849 09,990 - 05,229 - - - 5,224 מוחזקות' השקעות בחב

 22,223 22,223 - - - - - - נכסים פיננסיים זמינים למכירה

 0,380 0,380 - - - - - - הוצאות מראש 

 08,292 08,292 - - - - - - רכוש קבוע

 0,485 0,485 - - - - - - ונכסים לא מוחשיים מוניטין

 05,225 05,225 - - - - - - נכסים בגין הטבות לעובדים

 53,544 53,544 - - - - - - מסים נדחים

 990,510 592,123 92,261 091,052 2,590 12,603 92,120 5,226 נכסיםכ "סה

         

 התחייבויות

 044,400 - - 004,855 - 24,252 209 054 יםאשראי מתאגידים בנקאיים ואחר

 93,840 - 0,490 29,223 0,000 00,445 2,090 - םשירותיהתחייבויות לספקים ולנותני 

 038,444 205 55,243 20,330 00 05,282 03,280 0,204 זכאים ויתרות זכות

 52,505 - - 59,892 - (0,225) - - הכנסות מראש

 4,558 - - 8,443 - 00 559 - א מתאגידים בנקאיים ואחרים"לז' הלו

 5,288 - - 5,288 - - - - התחייבויות לא שוטפות אחרות

 2,020 2,020 - - - - - - התחייבות בגין הטבות לעובדים

 02,228 02,228 - - - - - - מסים נדחים

 101,193 50,550 51,995 512,902 0,051 11,123 02,253 0,911 כ התחייבויות"סה

 555,150 511,516 10,000 (006,533) 0,606 0,110 23,020 600 עודף נכסים על התחייבויות
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 0500//2530דוח בסיסי הצמדה ליום 

 

 עסקאות הגנת מטבע

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

 

 חודש 
 Callשער  Putשער  Call/Put מכירה/קניה  סכום מטבע סוג העסקה

תאריך 
 פקיעה

 5302-אוק Call/Put 0.80 2.022 מכירה/קניה $ 233,333 ב"דולר ארה/שקל ונילה' אופ 02-פבר

 5302-נוב Call/Put 0.80 2.02 מכירה/קניה $ 0,233,333 ב"ארה דולר/שקל ונילה' אופ 02-פבר

 5302-דצמ Call/Put 0.80 2.00 מכירה/קניה $ 0,233,333 ב"דולר ארה/שקל ונילה' אופ 02-פבר

 5302-ינו Call/Put 0.80 2.032 מכירה/קניה $ 0,233,333 ב"דולר ארה/שקל ונילה' אופ 02-פבר

 5302-יול Call/Put 2.92 2.34 מכירה/קניה £ 033,333 שטרלינג לירה/שקל ונילה' אופ 02-אפר

 5302-אוק Call/Put 2.92 2.32 מכירה/קניה £ 033,333 לירה שטרלינג/שקל ונילה' אופ 02-אפר

 

הצמדה 

 למדד

 המחירים

 אירו דולר אחר לצרכן

 ללא

 הצמדה

 פזו

 מקסיקני

פריטים לא 

 כ"סה כספיים

         רכוש

 23,280 - 2,253 2,820 5,259 58,282 8,549 - מזומנים ושווי מזומנים

 544,285 - 22,029 050,222 0,232 25,442 29,424 - לקוחות והכנסות לקבל

הכנסות לקבל מעבודות בחוזי 

 הקמה
- - 2,392 - 2,222 - - 4,253 

 23,325 04,092 0,449 00,480 0,225 0,222 5,330 - חייבים ויתרות חובה

 030,298 030,298 - - - - - - מלאי

 223 - - 223 - - - - לקוחות וחייבים לזמן ארוך

 22,832 22,832 - - - - - - נכסים פיננסים זמינים למכירה

 00,222 08,925 - 03,022 - - - 5,204 מוחזקות' השקעות בחב

 0,502 0,502 - - - - - - הוצאות מראש

 08,245 08,245 - - - - - - רכוש קבוע

 5,300 5,300 - - - - - - ונכסים לא מוחשיים מוניטין

 05,924 05,924 - - - - - - נכסים בגין הטבות לעובדים

 08,583 08,583 - - - - - - נדחיםמסים 

 990,001 596,361 25,291 022,212 2,111 16,500 91,596 5,206 כ רכוש"סה

 

         התחייבויות

אשראי מתאגידים בנקאיים 

 ואחרים
003 058 22,204 - 022,454 - - 500,852 

התחייבויות לספקים ולנותני 

 םשירותי
- 2,025 00,032 0,039 25,429 0,030 - 20,850 

 032,035 248 00,202 28,524 089 9,422 00,099 5,530 זכאים ויתרות זכות

 09,202 - - 02,208 803 029 - - הכנסות מראש

א מתאגידים בנקאיים "לז' הלו

 ואחרים
- 23 - - 2,242 - - 2,222 

 259 - - - - - - 259 התחייבויות לא שוטפות אחרות

 2,222 2,222 - - - - - - לעובדיםהתחייבות בגין הטבות 

 00,252 00,252 - - - - - - מסים נדחים

 155,051 01,191 01,209 526,091 5,051 12,122 01,602 5,121 כ התחייבויות"סה

 

 513,219 523,903 01,351 (030,151) 0,093 0,029 16,020 (006) עודף נכסים על התחייבויות
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 חודש 
 Callשער  Putשער  Call/Put מכירה/קניה סכום  מטבע סוג העסקה

תאריך 
 פקיעה

 02-פבר Call/Put 0.8 2.3 מכירה/קניה $ 233,333 ב"דולר ארה/שקל ונילה' אופ 02-מאי

 02-מרץ Call/Put 0.8 2.3 מכירה/קניה $ 233,333 ב"דולר ארה/שקל ונילה' אופ 02-מאי

 02-אפר Call/Put 0.8 2.3 מכירה/קניה $ 233,333 ב"דולר ארה/שקל ונילה' אופ 02-מאי

 02-ספט Call/Put 0.98 0.40 מכירה/קניה $ 233,333 ב"דולר ארה/שקל ונילה' אופ 02-יולי

 02-ספט Call/Put 2.082 2.05 מכירה/קניה € 0,333,333 אירו/שקל ונילה' אופ 02-יולי

 02-ספט  Put 2.03 מכירה/קניה € 0,333,333 אירו/שקל ונילה' אופ 02-יולי

 02-אוק Call/Put 0.98 0.455 מכירה/קניה $ 433,333 ב"דולר ארה/שקל ונילה' אופ 02-יולי

 02-נוב Call/Put 0.98 0.402 מכירה/קניה $ 433,333 ב"דולר ארה/שקל ונילה' אופ 02-יולי

 02-דצמ Call/Put 0.98 0.438 מכירה/קניה $ 233,333 ב"דולר ארה/שקל ונילה' אופ 02-יולי

 02-ינו Call/Put 0.98 0.4 מכירה/קניה $ 0,333,333 ב"דולר ארה/שקל ונילה' אופ 02-יולי

 02-פבר Call/Put 0.98 0.4 מכירה/קניה $ 0,333,333 ב"דולר ארה/שקל ונילה' אופ 02-יולי

 02-מרץ Call/Put 0.98 0.4 מכירה/קניה $ 0,333,333 ב"דולר ארה/שקל ונילה' אופ 02-יולי

 02-אפר Call/Put 0.98 0.4 מכירה/קניה $ 0,333,333 ב"דולר ארה/שקל ונילה' אופ 02-יולי

 02-מאי Call/Put 0.98 0.4 מכירה/קניה $ 0,333,333 ב"דולר ארה/שקל ונילה' אופ 02-יולי

 02-דצמ Call/Put 0.83 2.398 מכירה/קניה $ 0,333,333 ב"דולר ארה/שקל ונילה' אופ 02-'אוג

 02-יונ Call/Put 0.83 2.30 מכירה/קניה $ 233,333 ב"דולר ארה/שקל ונילה' אופ 02-'אוג

 02-יול Call/Put 0.83 2.355 מכירה/קניה $ 233,333 ב"דולר ארה/שקל ונילה' אופ 02-'אוג

 02-'דצמ Call/Put 2.52 2.23 מכירה/קניה € 0,333,333 אירו/שקל ונילה' אופ 02-'אוג

 02-ספט - Put 2.52 מכירה/קניה € 0,333,333 אירו/שקל ונילה' אופ 02-'אוג

 

 

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

לפרטים נוספים ראו דוח מיידי . 0493-ל"התש, (דוחות תקופתיים ומידיים)ה לתקנות ניירות ערך 08בתקנה 

 (5302-30-035820: אסמכתא) 5302 באוגוסט 50מיום 

 

 -ניתוח רגישות .03

 שקל/ח דולר"בשע רגישות לשינויים 

 

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

 

10% 5% 3.7690 -5% -10% 

 (3,304) (1,652) 33,042 1,652 3,304 מזומנים ושווי מזומנים

 (4,906) (2,453) 49,060 2,453 4,906 לקוחות והכנסות לקבל

 (486) (243) 4,861 243 486 הכנסות לקבל מעבודות בחוזי הקמה

 105 53 (1,053) (53) (105) חייבים ויתרות חובה

 5,942 2,971 (59,425) (2,971) (5,942) אשראי מתאגידים בנקאיים ואחרים

 1,399 700 (13,992) (700) (1,399) התחייבויות לספקים ולנותני שרותים

 1,268 634 (12,684) (634) (1,268) זכאים ויתרות זכות

 (164) (82) 1,642 82 164 מראשהכנסות 

 1 1 (11) (1) (1) א מתאגידים בנקאיים ואחרים"הלוואות  לז

 מכשירים למטרות הגנה שאינם מוכרים חשבונאית

     
 204 168 (211) (762) (2,325) שקל/מכירת אופציות רכש דולר

 6,211 2,651 1,661 (1,209) (1,563) שקל/קניית אופציות מכר דולר

 6,270 2,748 2,890 (1,900) (3,744) כ"סה
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השווי ההוגן של הרכיבים המוכרים במאזן ואלה שאינם מוכרים אך שכנגדם קיימת התקשרות איתנה 

 .ח"שווי זה חשוף לשינויים בשע. 03/32/5302-נכון ל₪ אלפי  5,843 -נאמד בכ

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

 . אופציות אלו מהוות חלק מאסטרטגיית צילינדר. חודשים

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

 .עליית השערהדולר על שווי של האופציות הפוכה לזו של 

 

 שקל/פזו מקסיקניח "רגישות לשינויים בשע

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

 
10% 5% 0.2402 -5% -10% 

 (884) (442) 8,835 442 884 מזומנים ושווי מזומנים

 (5,501) (2,751) 55,012 2,751 5,501 לקוחות והכנסות לקבל

 (195) (97) 1,946 97 195 חייבים ויתרות חובה

 197 99 (1,973) (99) (197) התחייבויות לספקים ולנותני שרותים

 2,269 1,134 (22,690) (1,134) (2,269) זכאים ויתרות זכות

 (4,114) (2,057) 41,131 2,057 4,114 כ"סה

 

שווי זה . 03/32/5302-נכון ל₪ אלפי  20,000 -השווי ההוגן של הרכיבים המוכרים במאזן נאמד בכ

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

 . ירידת השער

 .חשיפת החברה הבסיסית היא חשיפה לירידת שער הפזו

 

 :לחישוב אופציותלהלן נתונים אשר שימשו 

  - 3.02% -3.32%:  ריביות שקליות

 3.05% - 3.58%: ריביות דולריות

 8.22% - 02.42%:  שקל/תנודתיות דולר

 

 

 גילוי בדבר הליך אישור הדוחות הכספיים .00

 הוועדה

ועדת  גם שהינה ,"(ועדת הדוחות: "להלן)ועדה לבחינת הדוחות הכספיים בו, נכון למועד הדוח

ובעל מומחיות חשבונאית  ר ועדת הדוחות"יו,צ"דח)ה פאול וייסבאך "ה חברים, הביקורת של החברה

 (ובעל מומחיות חשבונאית ופיננסית דירקטור בלתי תלוי) בלומברג דוד ,(צ"דח) פקר נלי, (ופיננסית
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ועדת הדוחות  לפרטים נוספים אודות חברי. וזאת בשים לב להשכלתם ולניסיונם המקצועי ושלמה וקס

 4.לדוח התקופתי' לפרק ד 52ראה תקנה 

מוזמנים , כמו גם לישיבות הדירקטוריון בה נדונים ומאושרים הדוחות הכספיים, לישיבות ועדת הדוחות

, במידה והיו, הפורשים את הממצאים העיקריים, החשבון המבקר של החברה הרואנציגי ונוכחים 

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

  .אורגן המופקד על בקרת העל בתאגיד

 

 הליך אישור הדוחות הכספיים

ח החשבון המבקר של החברה את "ל הכספים ורו"הועדה בוחנת באמצעות הצגה מפורטת של סמנכ

את סבירות , ת הכספייםלרבות ההערכות והאומדנים שיושמו בדוחו, הסוגיות המהותיות בדיווח הכספי

ושינויים  אומצהשאת המדיניות החשבונאית  ,הבקרות הפנימיות הקשורות בדיווח הכספי ,הנתונים

ואת יישום עקרון הגילוי  את הטיפול החשבונאי שיושם בעניינים המהותיים של החברה, שחלו בה

נים של בקרה וניהול ועדת דוחות בוחנת היבטים שו. הנאות בדוחות הכספיים ובמידע הנלווה להם

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

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

  .בפניה נושאים לפי בחירתה

 :03.2.5302הכספיים ליום  להלן פרוט התהליכים אשר ננקטו טרם אישור הדוחות

 באוגוסט 05 נמסרה לחברי ועדת הדוחות ביום 5302 ביוני 03טיוטת הדוחות הכספיים ליום  .0

 09שנערכה ביום , 5302 ביוני 03הדוחות בקשר עם הדוחות הכספיים ליום בישיבת ועדת . 5302

, שגב חוסטיק, החברהל "מנכ, ניר למפרטה "הדוחות וכן ה חברי ועדת כלנכחו  5302 באוגוסט

 . רואה החשבון המבקר של החברה והמבקר הפנימי ,ל הכספים"סמנכ

טרם , ל הכספים בכל שאלה או הבהרה הנדרשת"חברי הועדה יכולים לפנות בכל עת לסמנכ .5

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

ל הכספים ורואי החשבון של "חות הכספיים של החברה על ידי סמנכבמהלך הישיבה נסקרו הדו .0

הסוגיות הוצגו השוואות בין התקופה המדווחת ותקופות קודמות ומקבילות ופורטו , החברה

 .החשבונאיות שנדונו ברבעון

עדה סוגיות עקרוניות שהתעוררו והחשבון המבקר של החברה לו הרואנציגי במהלך הדיון הציגו  .2

 .עבודת הביקורתבמהלך 

, הועדה דנה באפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי בחברה ובחנה בין היתר .2

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

מהותיים לרבות תהליך זיהוי וקביעת התהליכים ה, הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי

זאת באופן של הצגה מפורטת על ידי , בסס על מיפוי איכותי וכמותיתשה, בדוחות הכספיים

 .ל הכספים של החברה"כנסמ

                                                           
4

 החברות לתקנות( 2()א)תקנה פי על לנדרש בהתאם הדוחות ועדת חברי כל הצהירו ,הדוחות ועדת חברי למינוי וברע 

על יכולתם לקרוא ולהבין דוחות , בין היתר, 5303 – ע"התש, (הכספיים הדוחות אישור הליך לעניין ותנאים הוראות)

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

לדירקטוריון  הדוחות ועדתבצורה נאותה את מצב עסקיה ותוצאות פעילותה של החברה המליצה 

 .5302 ביוני 03החברה לאשר את הדוחות הכספיים ליום 

 . 5302, באוגוסט 04המלצת ועדת הדוחות הועברה לדירקטוריון החברה ביום  .9

 ימים 2פרק זמן של , 5302 ,באוגוסט 50אשר נערכה ביום , דירקטוריון החברהישיבת במסגרת  .8

להנחת הדירקטוריון . ועדת הדוחותבהמלצות  דיוןהתקיים , לאחר קבלת המלצות ועדת הדוחות

הועברו זמן סביר לפני הדיון בדירקטוריון בהתחשב בהיקף ההמלצות  ועדת הדוחותהמלצות 

ולאשר הדוחות  הוחלט לקבל את המלצת ועדתבישיבתה הדירקטוריון כאמור  .בדוחות הכספיים

 .5302 ביוני 03את הדוחות הכספיים של החברה ליום 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

    

     

 חיים מר

 ר הדירקטוריון"יו
 יצחק בן בסט 

 ר הדירקטוריון"סגן יו
 ניר למפרט 

 ל"מנכ

 

 

 

 

 

 .50/38/5302 -ח"תאריך החתימה על הדו

 



 

 
 
 

 מ"ח. מר תעשיות בע
 

 2015, ביוני 30דוחות כספיים ביניים מאוחדים ליום 
 
 

 בלתי מבוקרים
 
 
 
 

 תוכן העניינים
 
 

 עמוד 

  
  

 2 סקירת דוחות כספיים ביניים מאוחדים

  
  

 3-4 מאזנים מאוחדים 

  
  

 5 רווח והפסד מאוחדים על דוחות 

  
  

 6 דוחות מאוחדים על הרווח הכולל
  
  

 7-9 דוחות מאוחדים על השינויים בהון 

  
  

 10-11 דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים 

  
  

 12-20 באורים לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים
  

 
 
 

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

 מבוא
 

הקבוצה(, הכולל את המאזן  -סקרנו את המידע הכספי המצורף של ח. מר תעשיות בע"מ וחברות בנות )להלן 
הפסד, הרווח הכולל, ת הדוחות התמציתיים המאוחדים על רווח ווא 2015 ביוני 30התמציתי המאוחד ליום 

אותו תאריך. הדירקטוריון ב ושלושה חודשים שהסתיימשישה ושל  ותהשינויים בהון ותזרימי המזומנים לתקופ
 IAS 34בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי  זווההנהלה אחראים לעריכה ולהצגה של מידע כספי לתקופת ביניים 

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

 בהתבסס על סקירתנו. אלהביניים 
 

של חברות שאוחדו אשר נכסיהן הכלולים באיחוד מהווים  המידע הכספי התמציתי לתקופת בינייםאת  סקרנולא 
 50.29%-וכ 53.95%-כוהכנסותיהן הכלולות באיחוד מהוות  2015 ביוני 30 ליוםמכלל הנכסים המאוחדים  34.93%-כ

באותו תאריך. כמו כן לא סקרנו את  שהסתיימו חודשים ושלושה שישהשל  ותמכלל ההכנסות המאוחדות לתקופ
 בהן ההשקעה אשר, המאזני השוויהמידע הכספי התמציתי לתקופת ביניים של חברות המוצגות על בסיס 

 הסתכם ל"הנ החברות רווחיב הקבוצה של חלקה ואשר, 2015 ביוני 30 ליום ח"ש אלפי 15,537-כ של לסך הסתכמה
 הכספי המידע. תאריך באותו שהסתיימו חודשים ושלושה שישהשל  לתקופות ח"ש אלפי 132-וכ 314-כ של לסך

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

 .האחרים החשבון

 
 

 היקף הסקירה
 

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

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

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

 
 

 מסקנה
 

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

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

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

 
 

 קוסט פורר גבאי את קסירר  אביב-תל
 רואי חשבון  2015,  באוגוסט  23

 קוסט פורר גבאי את קסירר

 , 3עמינדב ' רח
  6706703אביב -תל
 

 +972-3-6232525טל.   

 972-3-5622555+פקס  

ey.com 
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 מאזנים מאוחדים

 
 

 ביוני 30ליום   
 ליום 

 בדצמבר 31
  2015  2014  2014 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
       

       נכסים שוטפים
       

 50,683  61,253  63,043  מזומנים ושווי מזומנים
 299,482  248,735  290,572  לקוחות והכנסות לקבל 

 9,520  21,616  7,904  הכנסות לקבל מעבודת בחוזי הקמה
 40,062  23,875  39,688  חייבים ויתרות חובה

 101,478  97,655  86,561  מלאי
 -  13,247  -  נכסים המוחזקים למכירה

       
  487,768  466,381  501,225 

       נכסים לא שוטפים
       

 540  512  498  לקוחות וחייבים לזמן ארוך
 31,665  31,097  32,897  המטופלות לפי שיטת השווי המאזניהשקעות בחברות 

 56,804  61,169  65,640  נכסים פיננסיים זמינים למכירה
 1,216  1,222  1,083  הוצאות מראש בגין חכירה תפעולית

 38,592  41,333  38,474   , נטורכוש קבוע
 2,033  2,457  1,982  ונכסים בלתי מוחשיים, נטו מוניטין

 12,759  12,905  12,642  נכסים בגין הטבות לעובדים
 18,280  19,076  20,299  מסים נדחים

       
  173,515  169,771  161,889 
       
  661,283  636,152  663,114 
       
       
       
 
 

 
 

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

 
 

 ביוני 30ליום   
 ליום 

 בדצמבר 31
  2015  2014  2014 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
       

       התחייבויות שוטפות
       

 213,826  221,396  199,913  אחריםאשראי מתאגידים בנקאיים ומנותני אשראי 
 61,823  48,318  70,891  התחייבויות לספקים ולנותני שירותים

 106,102  97,830  108,999  זכאים ויתרות זכות
 17,535  5,880  26,232  הכנסות מראש

       
  406,035  373,424  399,286 
       

       התחייבויות לא שוטפות
       

 4,545  4,674  9,228  הלוואות מבנקים ואחרים
 527  1,072  2,488  התחייבויות לא שוטפות אחרות 

 6,445  5,602  6,161  התחייבויות בשל הטבות לעובדים
 11,525  16,948  14,548  מסים נדחים

       
  32,425  28,296  23,042 

       הון 
       

 17,820  17,820  17,820  הון מניות
 144,819  144,819  144,819  פרמיה על מניות

 (23,395)  (23,395)  (23,395)  מניות אוצר
 110,834  103,706  103,400  יתרת רווח 

 (33,800)  (36,239)  (44,786)  התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץ 
 3,067  2,258  3,207  קרן בגין תשלום מבוסס מניות

 (7,552)  (7,552)  (5,584)  קרן בגין עסקאות עם בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה 
 22,193  26,668  27,504  קרן בגין נכסים פיננסיים זמינים למכירה

       
  222,985  228,085  233,986 
       

 6,800  6,347  (162)  זכויות שאינן מקנות שליטה
       

 240,786  234,432  222,823  סך הכל הון 
       
  661,283  636,152  663,114 
       
 
 

 המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים. םהבאורי
 
 

        2015באוגוסט,  23
 שגב חוסטיק  ניר למפרט  חיים מר  תאריך אישור הדוחות הכספיים

 סמנכ"ל כספים  מנכ"ל  הדירקטוריוןיו"ר   
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 דוחות מאוחדים על רווח והפסד 

 
 

 

 

 הסתיימושהחודשים  6-ל
  ביוני 30ביום 

 החודשים שהסתיימו 3-ל
  ביוני 30ביום 

 לשנה
שהסתיימה 

 ביום
 בדצמבר 31

  2015  2014  2015  2014  2014 
 מבוקר  בלתי מבוקר  

 
 אלפי ש"ח  

 )הפסד( למניה()למעט נתוני רווח נקי 
           
           

 630,982  148,195  185,425  292,459  359,806  הכנסות ממכירות
 501,617  121,181  144,684  237,911  285,434  עלות המכירות 

           
 129,365  27,014  40,741  54,548  74,372  רווח גולמי

           
 18,539  4,175  5,038  9,167  9,581  נטו הוצאות מחקר ופיתוח,
 40,385  9,837  11,810  19,767  22,820  הוצאות מכירה ושיווק

 67,354  18,072  15,800  34,290  33,329  הוצאות הנהלה וכלליות
 (11,832)  95  444  129  369  ,נטואחרות (הכנסותהוצאות )

           
 14,919  (5,165)  7,649  (8,805)  8,273  תפעולי)הפסד( רווח 

           
 6,251  1,004  891  1,671  2,458  הכנסות מימון
 (23,041)  (4,021)  (4,659)  (9,323)  (14,785)  הוצאות מימון

 המטופלותחלק החברה בהפסדי חברות, 
 (3,185)  (268)  (517)  (490)  (835)  נטו, המאזני השווי שיטת לפי

           
 (5,056)  (8,450)  3,364  (16,947)  (4,889)  לפני מסים על ההכנסה (הפסדרווח )

 (9,369)  (2,328)  (1,913)  (5,250)  (3,718)  מסים על ההכנסה 
           

 (14,425)  (10,778)  1,451  (22,197)  (8,607)  )הפסד( נקירווח 

           
           מיוחס ל:

 (13,729)  (10,379)  1,910  (21,401)  (7,315)  בעלי המניות של החברה 
 (696)  (399)  (459)  (796)  (1,292)  זכויות שאינן מקנות שליטה 
           
  (8,607)  (22,197)  1,451  (10,778)  (14,425) 

           
למניה המיוחס לבעלי  )הפסד(רווח נקי

           המניות של החברה )בש"ח(
           

 (1.33)  (0.99)  0.13  (2.04)  (0.79)  בסיסי  (הפסדרווח נקי )

           
 (1.33)  (0.99)  0.13  (2.04)  (0.79)  מדולל (הפסדרווח נקי )

           
 
 

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

 

 

 הסתיימושהחודשים  6-ל
  ביוני 30ביום 

 החודשים שהסתיימו 3-ל
  ביוני 30ביום 

 לשנה
שהסתיימה 

 ביום
 בדצמבר 31

  2015  2014  2015  2014  2014 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
           

 (14,425)  (10,778)  1,451  (22,197)  (8,607)   הפסד נקי
           

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

           
סכומים שלא יסווגו מחדש לאחר מכן 

           :(הפסד)לרווח או 
           

 רווח )הפסד( בגין מדידה מחדש בגין
 (596)  (5)  (185)  (52)  (119)  תכנית הטבה מוגדרת

           
 מחדשאו המסווגים  שיסווגו סכומים
 תנאים בהתקיים הפסד או לרווח

           :ספציפיים
           

בגין נכסים פיננסיים זמינים )הפסד( רווח 
 (7,269)  (5,797)  (531)  (2,794)  4,511  למכירה 

רווח והפסד בגין נכסים  העברה לדוח
 -  -  800  -  800  פיננסים זמינים למכירה

התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים 
 693  (905)  (10,093)  (1,918)  (10,986)  של פעילויות במטבע חוץ

           
 (7,172)  (6,707)  (10,547)  (4,764)  (5,794)  כולל אחר  (הפסדרווח )סה"כ 

           
 (21,597)  (17,485)  (9,096)  (26,961)  (14,401)  כוללהפסד  סה"כ

           
           מיוחס ל:

           
 (20,901)  (16,914)  (8,637)  (25,993)  (13,109)  בעלי מניות של החברה

 (696)  (571)  (459)  (968)  (1,292)  שאינן מקנות שליטהזכויות 
           
  (14,401)  (26,961)  (9,096)  (17,485)  (21,597) 
           
           
 
 

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

 
   החברהמיוחס לבעלי מניות   

  
 הון 

  מניות 
פרמיה על 

  מניות
 מניות 
  אוצר

 יתרת
  רווח  

התאמות 
הנובעות 

מתרגום דוחות 
כספיים של 
  פעילות חוץ

קרן בגין 
עסקאות עם 
בעלי זכויות 
שאינן מקנות 

 שליטה

קרן בגין  
נכסים 

פיננסיים 
זמינים 
  למכירה

קרן בגין 
תשלום 
מבוסס 
 מניות

 

  סה"כ

 זכויות 
מקנות שאינן 

  שליטה
 סה"כ

 הון  
 בלתי מבוקר  
 ש"ח אלפי  
                       

 240,786  6,800  233,986  3,067  22,193  (7,552)  (33,800)  110,834  (23,395)  144,819  17,820  )מבוקר( 2015בינואר,  1יתרה ליום 
                       

 (8,607)  (1,292)  (7,315)  -  -  -  -  (7,315)  -  -  -  הפסד
 (5,794)  -  (5,794)  -  5,311  -  (10,986)  (119)  -  -  -  ממס נטו אחר כולל)הפסד(  רווח

                       
 (14,401)  (1,292)  (13,109)  -  5,311  -  (10,986)  (7,434)  -  -  -  סה"כ רווח )הפסד( כולל

 (3,794)  (5,762)  1,968  -  -  1,968  -  -  -  -  -  רכישת זכויות שאינן מקנות שליטה
 232  92  140  140  -  -  -  -  -  -  -  עלות תשלום מבוסס מניות

                       
 222,823  (162)  222,985  3,207  27,504  (5,584)  (44,786)  103,400  (23,395)  144,819  17,820  2015, ביוני 30יתרה ליום 

 
   מיוחס לבעלי מניות החברה  

  
 הון 

  מניות 
פרמיה על 

  מניות
 מניות 
  אוצר

 יתרת
  רווח  

התאמות 
הנובעות 

מתרגום דוחות 
של כספיים  

  פעילות חוץ

קרן בגין 
עסקאות עם 
בעלי זכויות 
שאינן מקנות 

 שליטה

קרן בגין  
נכסים 

פיננסיים 
זמינים 
  למכירה

קרן בגין 
תשלום 
מבוסס 
 מניות

 

  סה"כ

 זכויות 
שאינן מקנות 

  שליטה
 סה"כ

 הון  
 בלתי מבוקר  
 ש"ח אלפי  

 2014בינואר,  1יתרה ליום 
 (7,552)  (34,493)  125,159  (23,395)  144,819  17,820  )מבוקר(

 
29,462  898  252,718  7,315  260,033 

                       
 (22,197)  (796)  (21,401)  -  -  -  -  (21,401)  -  -  -  הפסד

 (4,764)  (172)  (4,592)  -  (2,794)  -  (1,746)  (52)  -  -  -   נטו אחר כוללהפסד 
                       

 (26,961)  (968)  (25,993)  -  (2,794)  -  (1,746)  (21,453)  -  -  -  סה"כ רווח )הפסד( כולל
                       

 1,360  -  1,360  1,360  -  -  -  -  -  -  -  עלות תשלום מבוסס מניות
                       

 234,432  6,347  228,085  2,258  26,668  (7,552)  (36,239)  103,706  (23,395)  144,819  17,820  2014, ביוני 30יתרה ליום 
 

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

 
   מניות החברהמיוחס לבעלי   

  
 הון 

  מניות 
פרמיה על 

  מניות
 מניות 
  אוצר

 יתרת
  רווח  

התאמות 
הנובעות 

מתרגום דוחות 
כספיים של 
  פעילות חוץ

קרן בגין 
עסקאות עם 
בעלי זכויות 
שאינן מקנות 

 שליטה

קרן בגין  
נכסים 

פיננסיים 
זמינים 
  למכירה

קרן בגין 
תשלום 
מבוסס 
 מניות

 

  סה"כ

 זכויות 
שאינן מקנות 

  שליטה
 סה"כ

 הון  
 בלתי מבוקר  
 ש"ח אלפי  
  17,820  144,819  (23,395)  (101,675)  (34,693)  (7,552)  27,773  3,472  229,919  6,013  235,932 

                       2015באפריל,  1יתרה ליום 
                       

 1,451  (459)  1,910  -  -  -  -  1,910  -  -  -  הפסד
 (10,547)  -  (10,547)  -  (269)  -  (10,093)  (185)  -  -  -  ממס נטו אחר כולל)הפסד(  רווח

                       
 (9,096)  (459)  (8,637)  -  (269)  -  (10,093)  1,725  -  -  -  סה"כ רווח )הפסד( כולל

 (3,794)  (5,762)  1,968  -  -  1,968  -  -  -  -  -  רכישת זכויות שאינן מקנות שליטה
 (219)  46  (265)  (265)  -  -  -  -  -  -  -  עלות תשלום מבוסס מניות

                       2015, ביוני 30יתרה ליום 
  17,820  144,819  (23,395)  103,400  (44,786)  (5,584)  27,504  3,207  222,985  (162)  222,823 

 
 מיוחס לבעלי מניות החברה    

  
 הון 

  מניות 
פרמיה על 

  מניות
 מניות 
  אוצר

 יתרת
  רווח  

התאמות 
הנובעות 
מתרגום 

דוחות כספיים  
של פעילות 

  חוץ

קרן בגין 
עסקאות עם 
בעלי זכויות 

שאינן 
מקנות 
 שליטה

 
קרן בגין 
נכסים 

פיננסיים 
זמינים 
 למכירה

 

קרן בגין 
תשלום 
מבוסס 
 מניות

 

  סה"כ

 זכויות 
שאינן 
מקנות 
  שליטה

 סה"כ
 הון  

 בלתי מבוקר  
 ח"שאלפי   

                       
 250,557  6,918  243,639  898  32,465  (7,552)  (35,506)  114,090  (23,395)  144,819  17,820  2014באפריל,  1יתרה ליום 

                       
 (10,778)  (399)  (10,379)  -  -  -  -  (10,379)  -  -  -  הפסד

 (6,707)  (172)  (6,535)  -  (5,797)  -  (733)  (5)  -  -  -  הפסד כולל אחר, נטו 
                       

 (17,485)  (571)  (16,914)  -  (5,797)  -  (733)  (10,384)  -  -  -  סה"כ הפסד כולל
 1,360  -  1,360  1,360  -  -  -  -  -  -  -  עלות תשלום מבוסס מניות

                       
 234,432  6,347  228,085  2,258  26,668  (7,552)  (36,239)  103,706  (23,395)  144,819  17,820  2014ביוני,  30יתרה ליום 

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

 
 
 

   מיוחס לבעלי מניות החברה  

  
 הון 

  מניות 
פרמיה על 

  מניות
 מניות 
  אוצר

 יתרת
  רווח  

התאמות 
הנובעות 

מתרגום דוחות 
כספיים  של 
  פעילות חוץ

קרן בגין 
עסקאות עם 
בעלי זכויות 
שאינן מקנות 

 שליטה

קרן בגין  
נכסים 

פיננסיים 
זמינים 
  למכירה

קרן בגין 
תשלום 
מבוסס 
 מניות

 

  סה"כ

 זכויות 
שאינן מקנות 

  שליטה
 סה"כ

 הון  
 מבוקר  
 ש"חאלפי   
                       

 260,033  7,315  252,718  898  29,462  (7,552)  (34,493)  125,159  (23,395)  144,819  17,820  2014בינואר,  1יתרה ליום 
                       

 (14,425)  (696)  (13,729)  -  -  -  -  (13,729)  -  -  -  רווח נקי 
 (7,172)  -  (7,172)  -  (7,269)  -  693  (596)  -  -  -  סה"כ רווח )הפסד( כולל אחר

                       
 (21,597)  (696)  (20,901)  -  (7,269)  -  693  (14,325)  -  -  -  סה"כ רווח )הפסד( אחר

                       
 2,350  181  2,169  2,169  -  -  -  -  -  -  -  עלות תשלום מבוסס מניות

                       
 240,786  6,800  233,986  3,067  22,193  (7,552)  (33,800)  110,834  (23,395)  144,819  17,820  2014בדצמבר,  31יתרה ליום 

 
 
 
 

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

 
 

 

 

 הסתיימושהחודשים  6-ל
  ביוני 30ביום 

 החודשים שהסתיימו 3-ל
  ביוני 30ביום 

 לשנה
שהסתיימה 

 ביום
 בדצמבר 31

  2015  2014  2015  2014  2014 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
           

           מזומנים מפעילות שוטפתתזרימי 
           

 (14,425)  (10,778)  1,451  (22,197)  (8,607)  נקיהפסד 
           

התאמות הדרושות להצגת תזרימי 
           מזומנים מפעילות שוטפת:

           
           התאמות לסעיפי רווח והפסד:

 2,350  1,360  (219)  1,360  232  תשלום מבוסס מניות
 5,028  1,404  1,520  3,053  2,653  הוצאות ריבית, נטו

 10,810  3,106  2,428  5,386  4,666  והפחתותפחת 
 -  -  800  -  800  הפסד ממימוש נכסים זמינים למכירה

 135  (4)  (284)   34  (309)   ממימוש רכוש קבוע, נטו (רווחהפסד )
המטופלות בהפסדי חברות  חלק החברה

 3,185  268  517  490  835  , נטובהתאם לשיטת השווי מאזני
רווח ממכירת חברה שטופלה בהתאם 

 (10,357)  -  -  -  -  לשיטת השווי המאזני
 9,757  2,328  1,913  5,250  3,718  מסים על ההכנסה

שינוי בהתחייבויות בשל הטבות לעובדים, 
 271  60  463  (145)  (42)  נטו

 1,841  (161)  (490)  (85)  (159)  שערוך התחייבויות לתאגידים בנקאיים
           
           
  12,394  15,354  6,648  8,369  23,020 

           שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות:
           

 (18,897)  (17,362)  (16,507)  14,892  (987)  והכנסות לקבל בלקוחות (עלייהירידה )
עלייה בחייבים ויתרות חובה לזמן קצר 

 (6,360)  3,527  (5,658)  10,802  (5,581)  ולזמן ארוך
 (10,119)  (2,290)  11,276  (7,975)  10,588  ירידה )עלייה( במלאי

בהתחייבויות לספקים ( ירידה)עלייה 
 (3,780)  (9,174)  (86)  (16,127)  9,928  ולנותני שירותים

 (5,007)  (3,798)  4,277  (16,672)  8,152  עלייה )ירידה( בהכנסות מראש
 13,103   (2,832)  14,647  13,246  15,685  עלייה )ירידה( בזכאים ויתרות זכות

           
  37,785  (1,834)  7,949  (31,929)   (31,060) 
           

           עבור: תקופההמזומנים ששולמו במשך 
           

 (6,472)  (1,878)  (1,523)  (3,442)  (3,028)  ריבית ששולמה
 (12,615)  (2,277)  (2,143)  (5,337)  (5,343)  מסים ששולמו

           
  (8,371)  (8,779)  (3,666)  (4,155)  (19,087) 
           

)ששימשו מזומנים נטו שנבעו מפעילות 
 (41,551)  (38,493)  12,382  (17,456)  33,201  לפעילות( שוטפת

           
 המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים. םהבאורי



 מ"ח. מר תעשיות בע

-      - 11 

 דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים

 
 המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים. םהבאורי

 

 

 הסתיימושהחודשים  6-ל
  ביוני 30ביום 

 החודשים שהסתיימו 3-ל
  ביוני 30ביום 

 לשנה
שהסתיימה 

 ביום
 בדצמבר 31

  2015  2014  2015  2014  2014 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  

           תזרימי מזומנים מפעילות השקעה
           

החזר הלוואה מחברה שטופלה בהתאם 
 3,397  -  -  -  -  לשיטת השווי המאזני

 (9,992)  (3,234)  (2,097)  (7,349)  (5,196)  רכישת נכסים קבועים
 1,091  387  561  590  1,060  תמורה ממימוש נכסים קבועים

 (3,371)  (109)  -  (109)  -   חברות כלולותוהשקעות בת ורכיש
 20,104  -  -  -  -  תמורה ממימוש השקעה בחברות כלולות

 (2,563)  (1,083)  (2,098)  (1,083)  (2,650)  רכישת נכסים פיננסיים זמינים למכירה
נכסים פיננסיים זמינים תמורה ממימוש 

 120  -  -  123  -  למכירה 
 מתן הלוואות ואשראי אחר לזמן ארוך

 (1,338)  89  (1,055)  (1,267)  (2,222)  לחברות כלולות
           

מזומנים נטו שנבעו מפעילות )ששימשו 
 7,448  (3,950)  (4,689)  (9,095)  (9,008)  לפעילות( השקעה

           
           תזרימי מזומנים מפעילות מימון

           
רכישת מניות מבעלי זכויות שאינן מקנות 

 (4,500)  (1,115)  (574)  (2,230)  (1,169)  שליטה ע"י חברה מאוחדת
קבלת מענקים מהמדען הראשי ומקרן 

 3,334  352  600  1,671  600  בינלאומית
קבלת הלוואות והתחייבויות אחרות לזמן 

 10,153  9,343  655  9,672  1,480  ארוך
פרעון הלוואות והתחייבויות אחרות לזמן 

 (19,600)  (4,700)  (4,963)  (9,564)  (9,990)  ארוך
אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים 

 36,625  26,619  2,889  36,771  (479)  ומנותני אשראי אחרים, נטו
           

מזומנים נטו שנבעו מפעילות )ששימשו 
 26,011  30,499  (1,393)  36,320  (9,558)  לפעילות( מימון

           
הפרשי תרגום בגין יתרות של פעילויות 

 6,336  (642)  (4,522)  (955)  (2,275)  במטבע חוץ 
           

 (1,756)  (12,586)  1,779  8,814  12,360  במזומנים ושווי מזומניםעלייה )ירידה( 
           

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת 
 52,439  73,839  61,264  52,439  50,683  תקופהה

           
יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף 

 50,683  61,253  63,043  61,253  63,043  תקופהה
           פעילות שלא במזומן

 -  -  3,794  -  3,794  שליטה מקנות שאינן זכויות רכישת
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 כללי -: 1באור 
 

שלושה שישה ושל  ותולתקופ 2015, ביוני 30דוחות כספיים אלה נערכו במתכונת מתומצתת ליום 
דוחות כספיים ביניים מאוחדים(. יש לעיין בדוחות אלה  -באותו תאריך )להלן  וחודשים שהסתיימ

ולשנה שהסתיימה באותו  2014בדצמבר,  31בהקשר לדוחות הכספיים השנתיים של החברה ליום 
 הדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים(. -לוו אליהם )להלן יתאריך ולבאורים אשר נ

 
, החברה לא עמדה באמת 2014של שנת  , וכן ברבעונים השני, השלישי והרביעי2015במרץ  31ביום 

 שרשומה למטה. אמות המידה הפיננסיות הינן: 3מידה מספר 
 
 ש"ח ליום. 120,000הון עצמי לא יפחת מ  .1
 .29%יחס הון למאזן לא יפחת מ  .2
 , וקסניהמשווי מניות חלל 50%היחס בין כל החובות וההתחייבויות הפיננסיות, נטו, בניכוי  .3

 .3.7לא יעלה על  EBITDA-זקות על ידי החברה בצרוף מקדמות מלקוחות לחהמו
 .2צמי לא יעלה על היחס בין החובות והתחייבויות פיננסיות לבין ההון הע .4
 רווח תפעולי מתקיים. .5

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

 .70%על  לא יעלה, בכל עת, לזמן ארוך )ככל שכלולות בו(, מתוך ההון החוזר התפעולי
 

 החברה עומדת בכל אמות המידה הפיננסיות. 2015ביוני  30נכון ליום 
 

 
 עיקרי המדיניות החשבונאית -: 2באור 

 
 מתכונת העריכה של הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים א.

 
הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים ערוכים בהתאם לכללים חשבונאיים מקובלים לעריכת 

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

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

 .דים עקביים לאלה אשר יושמו בעריכת הדוחות הכספיים השנתיים המאוחדיםמאוח
 

 
 מגזרי פעילות -: 3אור ב

 
 חטיבות עיקריות: חברות המאוחדות שלה פועלות בשלושהחברה וה

 
 חטיבת טלקום א.
 

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

בכבלים, ספקי שירותי תקשורת וספקי  השירותי התקנה, אחזקה ומוצרים לחברות הטלוויזי
 אינטרנט.
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 )המשך( מגזרי פעילות -: 3אור ב

 
 בטחוןחטיבת  ב.
 

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

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

 עם בקשר הקבוצה פעילות את מרכזת 2013בינואר  1יום ב הוקמה אשר ,הקלינטק חטיבת 

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

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

 
לצורכי קביעת  ההנהלה עוקבת אחרי תוצאות הפעילות של היחידות העסקיות שלה בנפרד 

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

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

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

 

 
 

  התאמות  אחרים  קלינטק  בטחון  טלקום
 סך הכל
 מאוחד

 בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  

שה חודשים ילתקופה של ש
, ביוני 30שהסתיימה ביום 

2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             

 359,806  -  33  6,593  63,693  289,486  הכנסות מחיצוניים
 -  (2,216)  645  18  519  1,033  מגזריות-הכנסות בין

             
 359,806  (2,216)  678  6,611  64,212  290,519  סך הכל הכנסות

             
 8,273  -  (2,583)  510  (11,503)  21,849  תוצאות המגזר

             
 (12,327)  -  48  (222)  (5,420)  (6,733)  הכנסות )הוצאות( מימון, נטו

חלק הקבוצה בהפסדי חברות 
 כלולות 

 
          (835) 

             
 (4,889)            הפסד לפני מסים על ההכנסה
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 )המשך( מגזרי פעילות -: 3אור ב
 

 
 

  התאמות  אחרים  קלינטק  בטחון  טלקום
 סך הכל
 מאוחד

 בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  

לתקופה של שישה חודשים 
ביוני,  30שהסתיימה ביום 

2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             

 292,459  -  81  2,816  96,237  193,325  הכנסות מחיצוניים
 -  (2,352)  21  421  15  1,895  מגזריות-הכנסות בין

             
 292,459  (2,352)  102  3,237  96,252  195,220  סך הכל הכנסות

             
 (8,805)  -  (2,596)  (695)  (8,270)  2,756  תוצאות המגזר

             
 (7,652)  -  1,718  (458)  (2,275)  (6,637)  הכנסות )הוצאות( מימון, נטו

חלק הקבוצה בהפסדי חברות 
 כלולות 

 
          (490) 

             
 (16,947)            הפסד לפני מסים על ההכנסה

 
 

 
 

  התאמות  אחרים  קלינטק  בטחון  טלקום
 סך הכל
 מאוחד

 בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  

לתקופה של שלושה חודשים 
, ביוני 30שהסתיימה ביום 

2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             

 185,425  -  8  5,298  30,930  149,190  הכנסות מחיצוניים
 -  (2,013)  642  -  519  852  מגזריות-הכנסות בין

             
 185,425  (2,013)  650  5,298  31,449  150,042  סך הכל הכנסות

             
 7,649  -  158  655  (5,987)  12,823  תוצאות המגזר

             
 (3,768)  -  (993)  (114)  (1,479)  (1,182)  הכנסות )הוצאות( מימון, נטו

חלק הקבוצה בהפסדי חברות 
 כלולות 

 
          (517) 

             
 3,364            לפני מסים על ההכנסה רווח
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 )המשך( מגזרי פעילות -: 3אור ב
 

 
 

  התאמות  אחרים  קלינטק  בטחון  טלקום
 סך הכל
 מאוחד

 בלתי מבוקר  
 ח"אלפי ש  

לתקופה של שלושה חודשים 
ביוני,  30שהסתיימה ביום 

2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             

 148,195  -  71  2,259  39,619  106,246  הכנסות מחיצוניים
 -  (1,726)  (58)  421  11  1,352  מגזריות-הכנסות בין

             
 148,195  (1,727)  13  2,680  39,630  107,598  סך הכל הכנסות

             
 (5,165)  -  (2,086)  149  (5,283)  2,055  תוצאות המגזר

             
 (3,017)  -  991  (267)  (1,501)  (2,240)  הכנסות )הוצאות( מימון, נטו

חלק הקבוצה בהפסדי חברות 
 כלולות 

 
          (268) 

             
 (8,450)            לפני מסים על ההכנסה הפסד

 
 

 
 

 טלקום
 

 בטחון
 

 קלינטק
 

 אחרים
 

 התאמות
 סך הכל 

 מאוחד
 מבוקר  
 אלפי ש"ח  

 31לשנה שהסתיימה ביום 
 2014בדצמבר, 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

             
 630,982  -  4  5,373  190,156  435,449  הכנסות מחיצוניים

 -  (4,496)  36  89  15  4,356  מגזריות-הכנסות בין
             

 630,982  (4,496)  40  5,462  190,171  439,805  סך הכל הכנסות

             
 14,919  -  (4,029)  7,763  (5,745)  16,928  תוצאות המגזר

             
 (16,790)    7,056  (3,311)  (3,274)  (17,261)  הכנסות )הוצאות( מימון, נטו

חלק הקבוצה בהפסדי חברות 
 כלולות 

 
          (3,185) 

             
 (5,056)            לפני מסים על ההכנסה הפסד
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  פיננסיים מכשירים -:4באור 
 

 פיננסיים הנמדדים בשווי הוגןנכסים 
 

 2015, ביוני 30  
 סה"כ  3רמה   2רמה   1רמה   
 אלפי ש"ח  
         

 65,640  21,985  -  43,656  פיננסיים זמינים למכירה  נכסים
 1,661  1,661  -  -  חוזי אקדמה על מטבע חוץ

 
 התחייבויות פיננסיות הנמדדות בשווי הוגן

 
 2015, ביוני 30  
 סה"כ  3רמה   2רמה   1רמה   
 אלפי ש"ח  
         

 211  211  -  -  חוזי אקדמה על מטבע חוץ
 576  576  -  -  למדען תהתחייבויו

יות ולבעלי זכמותנית התחייבות 
 999  999      שאינן מקנות שליטה

 
 נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן

 
 2014ביוני,  30  
 סה"כ  3רמה   2רמה   1רמה   
 אלפי ש"ח  
         

 61,169  15,869  -  45,300  נכסים פיננסים זמינים למכירה
 572  572  -  -  חוזי אקדמה על מטבע חוץ

 
 התחייבויות פיננסיות הנמדדות בשווי הוגן

 
 2014ביוני,  30  
 סה"כ  3רמה   2רמה   1רמה   
 אלפי ש"ח  
         

 182  182  -  -  אקדמה על מטבע חוץחוזי 
 605  605  -  -  למדען תהתחייבויו

יות שאינן ולבעלי זכתמורה מותנית 
 1,058  1,058  -  -  מקנות שליטה

 
 נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן

 
 2014בדצמבר,  31  
 סה"כ  3רמה   2רמה   1רמה   
 מבוקר  
 אלפי ש"ח  
         

 56,804  17,608  -  39,196  פיננסים זמינים למכירהנכסים 
 1,072  1,072  -  -  חוזי אקדמה על מטבע חוץ
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 )המשך( פיננסיים מכשירים -:4באור 
 

 התחייבויות פיננסיות הנמדדות בשווי הוגן
 

 2014בדצמבר,  31  
 סה"כ  3רמה   2רמה   1רמה   
 מבוקר  
 אלפי ש"ח  
         

 2,509  2,509  -  -  אקדמה על מטבע חוץחוזי 
 624  624  -  -  התחייבויות למדען

התחייבות מותנית לבעלי זכיות  שאינן 
 1,028  1,028  -  -  מקנות שליטה

 
 :הוגןה שוויה מדרג של 3 ברמה המסווגות הוגן שווי מדידות בגין התאמה

 

 מכשירים פיננסיים  
  2015  2014 
 אלפי ש"ח  
     

 12,504  14,519  בינואר 1 ליום יתרה
     
 (292)  1,567  שהוכר)הפסד(  רווח סך

 1,341  2,650  רכישת נכסים פיננסיים זמינים למכירה
 1,043  (29)  מניות שאינן מקנות שליטהלבעלי  בתמורה מותניתשינוי  

 -  3,152  שערוך לקרן הון
     

 14,596  21,859  ביוני  30יתרה ליום 
 

  
מכשירים 
 פיננסיים

 אלפי ש"ח  
   

 12,504  2014בינואר,  1יתרה ליום 
   

   סך הפסד שהוכר:
   

 808  )הפסד( שהוכררווח סך 
 3,356  רכישת נכסים פיננסים זמינים למכירה

 (2,149)  שינוי בהתחייבויות בגין רכישת זכויות שאינן מקנות שליטה 
   

 14,519  4201בדצמבר,  31יתרה ליום 
 

 הוגן שווי
 

היתרות בדוחות הכספיים של חייבים ויתרות חובה, אשראי מתאגידים בנקאיים ואחרים, 
 התחייבויות לספקים ונותני שירותים וזכאים ויתרות זכות הינן תואמות או קרובות לשווין ההוגן. 
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 מהותיים בתקופת הדוחאירועים  -: 5אור ב
 

אישרה האסיפה הכללית את תנאי כהונתו והעסקתו של מר ניר למפרט  2015באפריל  21ביום  א.
ההחלטה באסיפה הכללית  אופציות למנכ"ל. 271,515כמנכ"ל החברה, כולל הקצאה של 

 162,909. 2015במרץ  12התקבלה לאחר אישור ועדת תגמול, ואישור הדירקטוריון ביום 
כך ששליש  ,2015במאי  1ם שהחלה ביום שני 3מהאופציות תבשלנה במשך תקופה של 

בכפוף לתנאי  ש"ח )לא צמוד( 26.51מדי שנה. מחיר המימוש בגין כל אופציה מהכמות תובשל 
 שנים ממועד הענקתן. 5ההסכם. האופציות תפקענה ככל ולא תמומשנה תוך 

 
הלן הנתונים אשר שימשו במדידת השווי ההוגן של האופציות שהוענקו לנושא המשרה ל

 בהתאם למודל הבינומי לתמחור אופציות לגבי התוכנית הנ"ל:
 

 29.97%סטיית התקן לתאריך הענקה הינה 
 0.47%שיעור ריבית חסרת סיכון: 

 2.8מכפיל מימוש: 
 ש"ח 25.25מחיר מניה: 

 
במידה ומחיר מניית החברה בבורסה לניירות ערך יהיה מהאופציות תבשלנה  108,606סך של 
חודשים )אם במהלך תקופה  6למניה )לאחר התאמות( לתקופה רצופה של  ש"ח 80-גבוה מ

ש"ח בלא יותר מעשרה ימי מסחר במהלך  80חודשים יפחת שער המניה מסך של  6רצופה של 
שנים ממועד  3ו בתקופה של אופציות אלו יובשל התקופה תתגבש בכל זאת הזכאות(.

מהאופציות ולאחר שלוש שנים יובשלו כך שבכל שנה ממועד הזכאות יובשלו שליש  זכאותם,
 ש"ח בכפוף לתנאי ההסכם. 26.51מימוש בגין כל אופציה הינו מחיר הכל האופציות. 

 . שנים ממועד הענקתן 7ולא תמומשנה תוך האופציות תפקענה ככל 
 

להלן הנתונים אשר שימשו במדידת השווי ההוגן של האופציות מסוג שני שהוענקו למנכ"ל 
 צית מונטה קרלו לתמחור אופציות לגבי התוכנית הנ"ל:בהתאם לסימול

 
 33.29%סטיית התקן לתאריך הענקה הינה 

  1.7%שיעור ריבית חסרת סיכון: 
 ש"ח 25.25מחיר מניה: 

 
 .אלפי ש"ח למועד ההענקה 847-בהתאם לנתונים לעיל, השווי ההוגן של האופציות נקבע ל

 
( התקשרה 17% -)בה החזיקה החברה במישרין ובעקיפין כ פלייקאסטחברת , 2015במאי  ב.

"( במסגרתו פלייקאסט מוזגה לתוך GAMEFLY)להלן: " .GAMEFLY INCבהסכם מיזוג עם 
GAMEFLY )33%. במסגרת הסכם המיזוג, קיבלו בעלי המניות של פלייקאסט )כולל עובדים 

מהון המניות של  5.15% -לאחר הסכם המיזוג, מחזיקה החברה בכממניות החברה המאוחדת. 
GAMEFLY בדילול מלא( 3.78%  -)כ. 

אלפי ש"ח כתוצאה  800בסך של  הפסדכתוצאה מעסקת המיזוג, רשמה החברה ברבעון השני 
 מסיווג מחדש של רווח כולל אחר בגין השקעתה בפלייקאסט.

ש"ח. השקעה במניות מליון  18.5  -מוצגות בספרי החברה בשווי של כ Gameflyמניות 
GAMEFLY .מוצגת כנכס פיננסי זמין למכירה 

 
( בחברת רוטל, תמורת סכום 14%רכשה החברה את יתרת מניות המיעוט ) 2015ביוני  24ביום  ג.

 מליון ש"ח. 4 -של כ
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 2014פירוטים נוספים שמובאים בהמשך לפירוט שניתן בדו"ח השנתי לשנת  -: 6באור 
  

החליט דירקטוריון החברה, לאחר קבלת אישור ועדת תגמול לאשר  2014בחודש ינואר  א.
 3אופציות לנושא משרה בחברה. האופציות תבשלנה במשך תקופה של  55,660הקצאה של 

ש"ח  38.86 הינו , מדי שנה. מחיר המימוש בגין כל אופציה2013בינואר,  1שנים שהחלה ביום 
 שנים ממועד הענקתן.  5כל ולא תמומשנה תוך בכפוף לתנאי   ההסכם. האופציות תפקענה כ

הלן הנתונים אשר שימשו במדידת השווי ההוגן של האופציות שהוענקו לנושא המשרה ל
 בהתאם למודל הבינומי לתמחור אופציות לגבי התוכנית הנ"ל:

 
 31.79%סטיית התקן לתאריך הענקה הינה 

 2.32%שיעור ריבית חסרת סיכון: 
 2.8מכפיל מימוש: 

 ש"ח 37.91מחיר מניה: 
 

 אלפי ש"ח למועד ההענקה. 649-בהתאם לנתונים לעיל, השווי ההוגן של האופציות נקבע ל
 אלפי ש"ח בגין האופציות. 439, החברה זקפה הוצאות שכר של 2014במהלך שנת 

 
החליט דירקטוריון החברה, לאחר קבלת אישור ועדת תגמול, לאשר  2014באפריל,  24ביום 

 2015באפריל  30שסיים את תפקידו כמנכ"ל ב  אופציות למנכ"ל החברה 278,300של הקצאה 
שנים שהחלה ביום  3מהאופציות תבשלנה במשך תקופה של  166,980. )להלן "מנכ"ל לשעבר"(

 38.86מדי שנה )להלן:"אופציות מסוג ראשון"(. מחיר המימוש בגין כל אופציה  2013בינואר,  1
שנים ממועד  5ם. האופציות תפקענה ככל ולא תמומשנה תוך בכפוף לתנאי ההסכש"ח 

 הענקתן.
 

להלן הנתונים אשר שימשו במדידת השווי ההוגן של האופציות מסוג ראשון שהוענקו למנכ"ל 
 בהתאם למודל הבינומי לתמחור אופציות לגבי התוכנית הנ"ל:

 
 30.97%סטיית התקן לתאריך הענקה הינה 

  2.12% שיעור ריבית חסרת סיכון:
 2.8מכפיל מימוש: 

 ש"ח 40.77מחיר מניה: 
 

 אלפי ש"ח למועד ההענקה. 2,217-בהתאם לנתונים לעיל, השווי ההוגן של האופציות נקבע ל
 

מהאופציות תבשלנה במידה ומחיר מניית החברה בבורסה לניירות ערך יהיה  111,320סך של 
חודשים. אופציות אלו יובשלו  6ש"ח למניה )לאחר התאמות( לתקופה רצופה של  80-גבוה מ

שנים ממועד זכאותם )להלן:"אופציות מסוג שני"(. תנאי זה הינו בתוקף למשך  3בתקופה של 
ר ההענקה של דירקטוריון החברה. מחיר המימוש בגין כל אופציה יהיה שנים ממועד אישו 3

שנים ממועד  7ש"ח בכפוף לתנאי ההסכם. האופציות תפקענה ככל ולא תמומשנה תוך  38.86
 שנים ממועד הזכאות לפי הגבוה מביניהן. 5הענקתן, או תוך 

 
שני שהוענקו למנכ"ל להלן הנתונים אשר שימשו במדידת השווי ההוגן של האופציות מסוג 

 בהתאם למודל הבינומי לתמחור אופציות לגבי התוכנית הנ"ל:
 

 35.41%סטיית התקן לתאריך הענקה הינה 
  3.09%שיעור ריבית חסרת סיכון: 

 ש"ח 40.77מחיר מניה: 
 

 אלפי ש"ח למועד ההענקה. 613-בהתאם לנתונים לעיל, השווי ההוגן של האופציות נקבע ל
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 )המשך( 2014פירוטים נוספים שמובאים בהמשך לפירוט שניתן בדו"ח השנתי לשנת  -:6באור 
 

 555-בעקבות סיום תפקידו של המנכ"ל לשעבר, הוקטנו הוצאות בגין האופציות בסכום של כ
 אלפי ש"ח.

 
  2014  2013 

  
מספר 

  האופציות

ממוצע משוקלל 
 מחיר של

  המימוש
מספר 

  האופציות

ממוצע 
משוקלל של 
 מחיר המימוש

 ש"ח    "חש    
         

 17.6  100,000  -  -  אופציות למניות לתחילת השנה
אופציות למניות שהוענקו במהלך 

 -  -  38.86  333,960  השנה
אופציות למניות שמומשו במהלך 

 17.6  (100,000)  -  -  השנה
אופציות למניות שפקעו במהלך 

 -  -  -  -  השנה
         

 -  -  38.86  333,960  אופציות למניות לסוף שנה
         

אופציות למניות אשר ניתנות 
 -  -  38.86  333,960  למימוש לסוף השנה

 
, 2014לדוחות הכספיים המאוחדים של החברה לשנת  15ובאור   "הכ, 2בהמשך לאמור בבאור  ב.

כי ההשפעה בגין המעבר לשימוש בשיעור התשואה על אגרות חוב קונצרניות צמודות  יצויין
מיליון ש"ח וההשפעה בגין הקיטון בשיעור התשואות  2.7-כ-מדד באיכות גבוהה הסתכמה ל

( מיליון ש"ח כך שהשפעה נטו כפי שהוצגה בדוח 2.4)-על אגרות חוב ממשלתיות הסתכמה ל
 אלפי ש"ח. 361-הסתכמה לכ 2014המאוחד על הרווח הכולל לשנת 

 
- - - -  
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 המאוחדיםביניים הצגת נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים 
 המיוחסים לחברה
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 ד' לתקנות ניירות ערך38דוח מיוחד לסקירת המידע הכספי הביניים הנפרד לפי תקנה 
 1970-)דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל

 
 

 מבוא
 

ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, 38המובא לפי תקנה הנפרד סקרנו את המידע הכספי הביניים 
שלושה חודשים שישה ושל  ותולתקופ 2015 ביוני 30החברה(, ליום  -של ח. מר תעשיות בע"מ )להלן  1970-התש"ל

באותו תאריך. המידע הכספי הביניים הנפרד הינו באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה.  ושהסתיימ
 בהתבסס על סקירתנו. אלהת ביניים וריותנו היא להביע מסקנה על המידע הכספי הביניים הנפרד לתקופאח
 
 

המידע הכספי הביניים הנפרד מתוך הדוחות הכספיים של חברות מוחזקות אשר הנכסים בניכוי את  סקרנולא 
חלקה של ואשר  2015 ביוני 30אלפי ש"ח ליום  193,836-כההתחייבויות המיוחסים להן, נטו הסתכמו לסך של 

לושה חודשים ששישה ושל  ותאלפי ש"ח לתקופ 14,252-וכ 19,650-כהסתכם לסך של  הבנות הנ"ל החברה ברווחי
הדוחות הכספיים של אותן חברות נסקרו על ידי רואי חשבון אחרים שדוחותיהם באותו תאריך.  ושהסתיימ

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

 
 

 היקף הסקירה
 

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

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

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

 
 

 מסקנה
 

בהתבסס על סקירתנו ועל דוחות הסקירה של רואי חשבון אחרים, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור 
ד' לתקנות 38שהמידע הכספי הביניים הנפרד הנ"ל אינו ערוך, מכל הבחינות המהותיות, בהתאם להוראות תקנה 

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

 וסט פורר גבאי את קסיררק  אביב,-תל
 רואי חשבון  2015,   באוגוסט  23 

 
 

 קסיררקוסט פורר גבאי את 

 , 3עמינדב ' רח
  6706703אביב -תל
 

 +972-3-6232525טל.   

 972-3-5622555+פקס  
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-      - 3 

 
 

 'ד38דוח מיוחד לפי תקנה 
 

 המאוחדיםביניים  הדוחות הכספיים נתונים כספיים ומידע כספי מתוך
 
 לחברההמיוחסים 

 
 
 

מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים של הקבוצה ליום  לחברההמיוחסים להלן נתונים כספיים ומידע כספי נפרד 
 'ג9לתקנה דוחות מאוחדים(, המוצגים בהתאם  - המפורסמים במסגרת הדוחות התקופתיים )להלן 2015, ביוני 30

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

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



 בע"מ ח. מר תעשיות
 ים המיוחסים לחברההמאוחד ניםנתונים כספיים מתוך המאז
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 ביוני 30ליום   
 ליום 

 בדצמבר 31
  2015  2014  2014 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  

       נכסים שוטפים
       

 337  159  226   מזומנים ושווי מזומנים
 92,119  89,054  88,878  חייבים ויתרות חובה

       
 92,456  89,213  89,104  נכסים שוטפים להכך ס
       

       נכסים לא שוטפים
       

 11,027  10,192  13,564  נכסים פיננסים זמינים למכירה
 46,546  45,162  48,447  הלוואות לחברות מוחזקות

נכסים בניכוי התחייבויות המיוחסים לחברות מוחזקות, נטו לרבות 
 99,072  95,358  93,221   מוניטין

 3,193  3,582  3,056  , נטורכוש קבוע
 1,117  2,446  1,225  מסים נדחים

       
 160,955  156,740  159,512  סך הכל נכסים לא שוטפים

       
  248,617  245,953  253,411 
       

       התחייבויות שוטפות
       

 255  3,451  3,279  אשראי מתאגידים בנקאיים ואחרים
 553  4,791  899  התחייבויות לספקים ולנותני שירותים

 15,780  6,485  16,302  זכאים ויתרות זכות
       

 16,588  14,727  20,480  התחייבויות שוטפות סך הכל
       

       התחייבויות לא שוטפות
       

 256  359  -  מאחריםהלוואות 
 -  -  2,488  התחייבויות לא שוטפות אחרות

 2,581  2,782  2,664  התחייבויות בשל הטבות לעובדים
       

 2,837  3,141  5,152  סך הכל התחייבויות לא שוטפות
       

       המיוחס לבעלי מניות החברההון 
       

 17,820  17,820  17,820  הון מניות 
 144,819  144,819  144,819  פרמיה על מניות

 (23,395)  (23,395)  (23,395)  מניות אוצר
 (7,552)  (7,552)  (5,584)  קרן הון בגין עסקאות עם בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה

 3,067  2,258  3,207  תשלום מבוסס מניותקרן מעסקאות 
 (33,800)  (36,239)  (44,786)  קרן הון מהפרשי תרגום

 110,834  103,706  103,400  יתרת רווח
 22,193  26,668  27,504  בגין נכסים פיננסיים זמינים למכירהקרנות הון 

       
 233,986  228,085  222,985  הון  להכך ס
       
  248,617  245,953  253,411 
       

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

       2015, באוגוסט 23
 חיים מר  תאריך אישור הדוחות הכספיים

 יו"ר הדירקטוריון
 ניר למפרט 

 מנכ"ל
 שגב חוסטיק 

 כספים סמנכ"ל
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 הסתיימושהחודשים  6-ל
  ביוני 30ביום 

 החודשים שהסתיימו 3-ל
  ביוני 30ביום 

 לשנה
שהסתיימה 

 ביום
 בדצמבר 31

  2015  2014  2015  2014  2014 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
           

 -    -    -  הכנסות ממכירות
 (4,577)  (2,078)  -  (2,631)  (2,730)  הוצאות הנהלה וכלליות

 528  -  158  -  158  הכנסות אחרות

           
 (4,049)  (2,078)  158  (2,631)  (2,572)  תפעולי)הפסד(  רווח

           
 8,867  1,470  20  2,289  1,219  הכנסות מימון
 (140)  (33)  (347)  (223)  (365)  הוצאות מימון

 (21,036)  (9,238)  1,747  (24,465)  (5,522)  מחברות מוחזקות )הפסד( רווח 

           
 (16,358)  (9,879)  1,578  (25,030)  (7,240)  לפני מסים על ההכנסההפסד 

 2,629  (500)  332  3,629  (75)  מסים על ההכנסההכנסות )הוצאות( 

           
 (13,729)  (10,379)  1,910  (21,401)  (7,315)  המיוחס לחברה הפסד

           
           
 
 
 
 
 
 

 המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד.
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 הסתיימושהחודשים  6-ל
  ביוני 30ביום 

 החודשים שהסתיימו 3-ל
  ביוני 30ביום 

 לשנה
שהסתיימה 

 ביום
 בדצמבר 31

  2015  2014  2015  2014  2014 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
           

 (13,729)  (10,379)  1,910  (21,401)  (7,315)  המיוחס לחברה הפסד 

           
רווח )הפסד( כולל אחר המיוחס לחברה 

           )לאחר השפעת המס(:
           

סכומים שלא יסווגו מחדש לאחר מכן 
           לרווח או הפסד:

           
רווח )הפסד( אקטוארי בגין תכנית הטבה 

 (596)  (5)  (185)  (52)  (119)  מוגדרת

           
סכומים שיסווגו או המסווגים מחדש 

לרווח או הפסד בהתקיים תנאים 
           ספציפיים:

           
בגין נכסים פיננסיים זמינים )הפסד( רווח 

 (7,269)  (5,797)  (531)  (2,794)  4,511  למכירה
בגין נכסים העברה לדוח רווח והפסד 
 -  -  800  -  800  פיננסים זמינים למכירה

 693  (733)  (10,093)  (1,746)  (10,986)  התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים 

           
סה"כ רכיבים שיסווגו או המסווגים 

 (6,576)  (6,530)  (10,362)  (4,540)  (5,675)  מחדש לרווח או הפסד

           
כולל אחר המיוחס  רווח )הפסד(הכל סך 
 (7,172)  (6,535)  (10,547)  (4,592)  (5,794)   חברהל

           
כולל המיוחס  )הפסד( סך הכל רווח

 (20,901)  (16,914)  (8,637)  (25,993)  (13,109)   חברהל

           
           
 
 
 
 

 מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד.המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד 
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 הסתיימושהחודשים  6-ל
  ביוני 30ביום 

 החודשים שהסתיימו 3-ל
  ביוני 30ביום 

 לשנה
שהסתיימה 

 ביום
 בדצמבר 31

  2015  2014  2015  2014  2014 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
           

תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת של 
     החברה

 
     

           
 (13,729)  (10,379)  1,910  (21,401)  (7,315)  המיוחס לחברההפסד 

           
התאמות הדרושות להצגת תזרימי 

           מזומנים מפעילות שוטפת של החברה:
           

           התאמות לסעיפי רווח והפסד של החברה:
   -    -  (140)  רווח ממימוש נכס פיננסי זמין למכירה
 2,169  1,360  (265)   1,360  140  הוצאות בגין הנפקת אופציות לעובדים

 (2,066)  (674)  573  (497)  225  שערוך חובות לזמן ארוך
 890  220  219  420  452  פחת והפחתות

 (5,445)  (1,437)  327  (2,066)  (854)  מימון, נטו )הכנסות( הוצאות
שערוך התחייבויות לתאגידים בנקאיים 

 27  8  16  15  14  והתחייבויות אחרות לזמן ארוך
 21,036  9,238  (1,747)  24,465  5,522  בגין חברות מוחזקות (רווחהפסד )

 (2,629)  500  (332)  (3,629)  75  מסים על ההכנסה
 -  -  -  -  2,488  גידול בהתחייבויות לזמן ארוך

שינוי בהתחייבויות בשל הטבות לעובדים, 
 (808)  (1)  (104)  (63)  (36)  נטו

           
  7,886  20,005  1,035  9,214  13,174 

בסעיפי נכסים והתחייבויות של שינויים 
           החברה:

           
 (6,261)  (2,890)  4,548  (4,602)  2,911  בחייבים ויתרות חובה (עלייהירידה )
בהתחייבויות לספקים ולנותני  עלייה

 131  4,188  483  4,369  346  שירותים
 13,875  921  (7,211)  2,146  (3,277)  בזכאים ויתרות זכות)ירידה( עלייה 

           
  30  1,913  (2,180)  2,219  7,745 

           
מזומנים ששולמו והתקבלו במהלך 

           בחברה עבור: תקופהה
           

 (80)  -  -  (26)  (5)  ריבית ששולמה

           
מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת של 

 7,110  1,054  5,931  491  5,762  החברה

           
           
           
 

 המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד.
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 הסתיימושהחודשים  6-ל
  ביוני 30ביום 

 החודשים שהסתיימו 3-ל
  ביוני 30ביום 

 לשנה
שהסתיימה 

 ביום
 בדצמבר 31

  2015  2014  2015  2014  2014 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
           

תזרימי מזומנים מפעילות השקעה של 
     החברה

 
     

           
 (610)  (266)  (248)  (529)  (315)  , נטורכישת רכוש קבוע

 (2,702)  (348)  (5,562)  (746)  (2,126)  מתן הלוואות לחברות מוחזקותהשקעה ו
 (1,892)  (799)  (468)  (799)  (1,020)  רכישת ניירות ערך זמינים למכירה

           
השקעה  מזומנים נטו ששימשו לפעילות

 (5,204)  (1,413)  (6,278)  (2,074)  (3,461)  של החברה
           

תזרימי מזומנים מפעילות מימון של 
           החברה

           
הלוואות והתחייבויות אחרות  פירעון

 -  (74)  (258)  (148)  (326)  לזמן ארוך, נטו
קבלת הלוואות והתחייבויות אחרות לזמן 

 (296)  -  -  -  -  ארוך, נטו
אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים 

 (1,671)  284  698  1,492  3,080  ואחרים, נטו
           

ששימשו שנבעו מפעילות )מזומנים נטו 
 (1,967)  210  440  1,344  2,754  מימון של החברה (לפעילות

           
 (61)  (149)  93  (239)  (111)  עלייה )ירידה( במזומנים ושווי מזומנים 

           
יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת 

 398  308  133  398  337  תקופהה
           

מזומנים לסוף  יתרת מזומנים ושווי
 337  159  226  159  226  תקופהה

           
           

           פעילות שלא במזומן
 

 -  -  3,794  -  3,794  שליטה מקנות שאינן זכויות רכישת
 
 
 
 

 המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד.
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 כללי -: 1באור 
 

ד' לתקנות ניירות ערך 38מידע כספי נפרד זה ערוך במתכונת מתומצתת בהתאם להוראות תקנה 
. יש לעיין במידע כספי נפרד זה בהקשר למידע הכספי על 1970-)דוחות תקופתיים ומיידים(, התש"ל

ולשנה שהסתיימה באותו תאריך ולבאורים אשר  2014בדצמבר,  31הדוחות הכספיים השנתיים ליום 
 אליהם. נלוו

 
, החברה לא עמדה באמת 2014של שנת  , וכן ברבעונים השני, השלישי והרביעי2015במרץ  31ביום 
 שרשומה למטה. אמות המידה הפיננסיות הינן: 3מידה 

 
 ש"ח ליום. 120,000הון עצמי לא יפחת מ  .1
 .29%יחס הון למאזן לא יפחת מ  .2
 , וקסניהמשווי מניות חלל 50%ות, נטו, בניכוי היחס בין כל החובות וההתחייבויות הפיננסי .3

 .3.7לא יעלה על  EBITDA-זקות על ידי החברה בצרוף מקדמות מלקוחות לחהמו
 .2היחס בין החובות והתחייבויות פיננסיות לבין ההון העצמי לא יעלה על  .4
 רווח תפעולי מתקיים. .5

 .2-ת שהיא מלחלויות שוטפות של ריבית לא יפתח בכל ע EBITDAיחס  .6
בניכוי חלויות שוטפות של חוב  שיעור החוב הפיננסי נטו לזמן קצר –יחס הון חוזר תפעולי .7

 .70%לא יעלה, בכל עת, על  לזמן ארוך )ככל שכלולות בו(, מתוך ההון החוזר התפעולי
 

 החברה עומדת בכל אמות המידה הפיננסיות. 2015ביוני  30נכון ליום 
 

 החשבונאית המדיניות עיקרי -: 2באור 
 

המדיניות החשבונאית שיושמה בעריכת מידע כספי נפרד זה עקבית לזו שיושמה בעריכת המידע 
 .2014בדצמבר,  31הכספי הנפרד ליום 

 
 מהותיים בתקופת הדוחאירועים  -: 3אור ב
 

 אישרה האסיפה הכללית את תנאי כהונתו והעסקתו של מר ניר למפרט 2015באפריל  21ביום  א.
ההחלטה באסיפה הכללית  אופציות למנכ"ל. 271,515כמנכ"ל החברה, כולל הקצאה של 

 162,909. 2015במרץ  12התקבלה לאחר אישור ועדת תגמול, ואישור הדירקטוריון ביום 
כך ששליש  ,2015במאי  1שנים שהחלה ביום  3מהאופציות תבשלנה במשך תקופה של 

בכפוף לתנאי  ש"ח )לא צמוד( 26.51גין כל אופציה מדי שנה. מחיר המימוש במהכמות תובשל 
 שנים ממועד הענקתן. 5ההסכם. האופציות תפקענה ככל ולא תמומשנה תוך 

 
 הלן הנתונים אשר שימשו במדידת השווי ההוגן של האופציות שהוענקו לנושא המשרהל

 בהתאם למודל הבינומי לתמחור אופציות לגבי התוכנית הנ"ל:
 

 29.97%סטיית התקן לתאריך הענקה הינה 
 0.47%שיעור ריבית חסרת סיכון: 

 2.8מכפיל מימוש: 
 ש"ח. 25.25מחיר מניה: 

 
במידה ומחיר מניית החברה בבורסה לניירות ערך יהיה מהאופציות תבשלנה  108,606סך של 
במהלך תקופה חודשים )אם  6למניה )לאחר התאמות( לתקופה רצופה של  ש"ח 80-גבוה מ

ש"ח בלא יותר מעשרה ימי מסחר במהלך  80חודשים יפחת שער המניה מסך של  6רצופה של 
שנים ממועד  3ו בתקופה של אופציות אלו יובשל התקופה תתגבש בכל זאת הזכאות(.

כך שבכל שנה ממועד הזכאות יובשלו שליש מהאופציות ולאחר שלוש שנים יובשלו  זכאותם,
 ש"ח בכפוף לתנאי ההסכם. 26.51מימוש בגין כל אופציה הינו ה מחירכל האופציות. 

 . שנים ממועד הענקתן 7ולא תמומשנה תוך האופציות תפקענה ככל 
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 מהותיים בתקופת הדוח )המשך(אירועים  -: 3אור ב

 
הנתונים אשר שימשו במדידת השווי ההוגן של האופציות מסוג שני שהוענקו למנכ"ל  להלן

 קרלו לתמחור אופציות לגבי התוכנית הנ"ל: מונטה לסימולציתבהתאם 
 

 33.29%סטיית התקן לתאריך הענקה הינה 
  1.7%שיעור ריבית חסרת סיכון: 

 ש"ח. 25.25מחיר מניה: 
 

 אלפי ש"ח למועד ההענקה 847-בהתאם לנתונים לעיל, השווי ההוגן של האופציות נקבע ל
 

( התקשרה 17% -)בה החזיקה החברה במישרין ובעקיפין כ פלייקאסטחברת , 2015במאי  ב.
. Gamefly"( במסגרתו פלייקאסט מוזגה לתוך Gamefly)להלן: " .Gamefly Incבהסכם מיזוג עם 

ממניות  33%במסגרת הסכם המיזוג, קיבלו בעלי המניות של פלייקאסט )כולל עובדים( 
מהון המניות של  5.15% -החברה המאוחדת. לאחר הסכם המיזוג, מחזיקה החברה בכ

Gamefly בדילול מלא(. 3.78%  -)כ 
אלפי ש"ח כתוצאה  800בסך של  הפסדכתוצאה מעסקת המיזוג, רשמה החברה ברבעון השני 

 מסיווג מחדש של רווח כולל אחר בגין השקעתה בפלייקאסט.
ת ש"ח. השקעה במניומליון  18.5  -מוצגות בספרי החברה בשווי של כ Gameflyמניות 

GAMEFLY .מוצגת כנכס פיננסי זמין למכירה 
 

( בחברת רוטל, תמורת סך 14%רכשה החברה את יתרת מניות המיעוט ) 2014ביוני  24ביום  ג.
 מליון ש"ח. 4 -של כ

 
  2014פירוטים נוספים שמובאים בהמשך לפירוט שניתן בדו"ח השנתי לשנת  -: 4באור 

 
החברה, לאחר קבלת אישור ועדת תגמול לאשר החליט דירקטוריון  2014בחודש ינואר  א.

 3אופציות לנושא משרה בחברה. האופציות תבשלנה במשך תקופה של  55,660הקצאה של 
 ש"ח 38.86, מדי שנה. מחיר המימוש בגין כל אופציה 2013בינואר,  1שנים שהחלה ביום 

 מועד הענקתן. שנים מ 5בכפוף לתנאי   ההסכם. האופציות תפקענה ככל ולא תמומשנה תוך 
הלן הנתונים אשר שימשו במדידת השווי ההוגן של האופציות שהוענקו לנושא המשרה ל

 בהתאם למודל הבינומי לתמחור אופציות לגבי התוכנית הנ"ל:
 

 31.79%סטיית התקן לתאריך הענקה הינה 
 2.32%שיעור ריבית חסרת סיכון: 

 2.8מכפיל מימוש: 
 ₪ 37.91מחיר מניה: 

 
 אלפי ש"ח למועד ההענקה. 649-לנתונים לעיל, השווי ההוגן של האופציות נקבע לבהתאם 

 
 בגין האופציות.ש"ח אלפי  439, החברה זקפה הוצאות שכר של 2014במהלך שנת 

 
החליט דירקטוריון החברה, לאחר קבלת אישור ועדת תגמול, לאשר  2014באפריל,  24ביום 

 2015באפריל  30שסיים את תפקידו כמנכ"ל ב  רהאופציות למנכ"ל החב 278,300הקצאה של 
שנים שהחלה ביום  3מהאופציות תבשלנה במשך תקופה של  166,980 )להלן "מנכ"ל לשעבר"(.

 38.86מדי שנה )להלן:"אופציות מסוג ראשון"(. מחיר המימוש בגין כל אופציה  2013בינואר,  1
שנים ממועד  5ומשנה תוך בכפוף לתנאי ההסכם. האופציות תפקענה ככל ולא תמש"ח 

 הענקתן.
 

להלן הנתונים אשר שימשו במדידת השווי ההוגן של האופציות מסוג ראשון שהוענקו למנכ"ל  
 לשעבר בהתאם למודל הבינומי לתמחור אופציות לגבי התוכנית הנ"ל:
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 )המשך( 2014פירוטים נוספים שמובאים בהמשך לפירוט שניתן בדו"ח השנתי לשנת  -: 4באור 
 

 30.97%סטיית התקן לתאריך הענקה הינה 
  2.12%שיעור ריבית חסרת סיכון: 

 2.8מכפיל מימוש: 
 ש"ח 40.77מחיר מניה: 

 
 אלפי ש"ח למועד ההענקה. 2,217-בהתאם לנתונים לעיל, השווי ההוגן של האופציות נקבע ל

מהאופציות תבשלנה במידה ומחיר מניית החברה בבורסה לניירות ערך יהיה  111,320סך של 
חודשים. אופציות אלו יובשלו  6ש"ח למניה )לאחר התאמות( לתקופה רצופה של  80-גבוה מ

שנים ממועד זכאותם )להלן:"אופציות מסוג שני"(. תנאי זה הינו בתוקף למשך  3בתקופה של 
ר ההענקה של דירקטוריון החברה. מחיר המימוש בגין כל אופציה יהיה שנים ממועד אישו 3

שנים ממועד  7בכפוף לתנאי ההסכם. האופציות תפקענה ככל ולא תמומשנה תוך  38.86
 שנים ממועד הזכאות לפי הגבוה מביניהן. 5הענקתן, או תוך 

 
וענקו למנכ"ל להלן הנתונים אשר שימשו במדידת השווי ההוגן של האופציות מסוג שני שה

 לשעבר בהתאם למודל הבינומי לתמחור אופציות לגבי התוכנית הנ"ל:
 

 35.41%סטיית התקן לתאריך הענקה הינה 
  3.09%שיעור ריבית חסרת סיכון: 

 ש"ח 40.77מחיר מניה: 
 

 אלפי ש"ח למועד ההענקה. 613-בהתאם לנתונים לעיל, השווי ההוגן של האופציות נקבע ל 
  555-בעקבות סיום תפקידו של המנכ"ל לשעבר, הוקטנו הוצאות בגין האופציות בסכום של כ

 אלפי ש"ח.
 

  2014  2013 

  
מספר 

  האופציות

ממוצע משוקלל 
 מחיר של

  המימוש
מספר 

  האופציות

ממוצע 
משוקלל של 
 מחיר המימוש

 ש"ח    "חש    
         

 17.6  100,000  -  -  אופציות למניות לתחילת השנה
אופציות למניות שהוענקו במהלך 

 -  -  38.86  333,960  השנה
אופציות למניות שמומשו במהלך 

 17.6  (100,000)  -  -  השנה
אופציות למניות שפקעו במהלך 

 -  -  -  -  השנה
         

 -  -  38.86  333,960  אופציות למניות לסוף שנה
         

אשר ניתנות אופציות למניות 
 -  -  38.86  333,960  למימוש לסוף השנה

 
 ,2014לדוחות הכספיים המאוחדים של החברה לשנת  15ובאור   "הכ, 2בהמשך לאמור בבאור  ב.

יצויין כי ההשפעה בגין המעבר לשימוש בשיעור התשואה על אגרות חוב קונצרניות צמודות 
וההשפעה בגין הקיטון בשיעור התשואות מיליון ש"ח  2.7-כ-מדד באיכות גבוהה הסתכמה ל

( מיליון ש"ח כך שהשפעה נטו כפי שהוצגה בדוח 2.4)-על אגרות חוב ממשלתיות הסתכמה ל
 אלפי ש"ח. 361-הסתכמה לכ 2014המאוחד על הרווח הכולל לשנת 

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

 רבעונידוח 
 5002 יוניב 30ליום 

 
 
 
 
 
 
 
  'ד חלק
 
 
 

אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל בדבר  רבעונידוח 
 (א)ג33הגילוי לפי תקנה 
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 (א)ג33תקנה  לפי הגילוי ועל הכספי הדיווח על הפנימית הבקרה אפקטיביות בדבר רבעוני דוח
 5002 יוניב 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, ניר למפרט .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, השאר בין, כוללת הפנימית הבקרה
 ביותר המשרה הבכיר ולנושא הכללי למנהל לרבות, התאגיד להנהלת ומועבר נצבר, כאמור לגלותו
 החלטות קבלת לאפשר כדי וזאת ,האמורים התפקידים את בפועל שמבצע למי או הכספים בתחום

 .הגילוי לדרישת בהתייחס, המתאים במועד
 

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

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

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

 הפנימית הבקרה בדבר הרבעוני הדוח – להלן) 2112במרץ  11ביום  שנסתיימה הרבעוני לתקופה
  .הבקרה הפנימית כאפקטיבית נמצאה, (האחרון

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

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

 
 על ובהתבסס, האחרון הפנימית בדבר הבקרה ירבעונה 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, ניר למפרט, אני

 

 2112שנת של  שניהלרבעון  (התאגיד - להלן) מ"מר תעשיות בע.של ח רבעוניה הדוח את בחנתי .1
 (. הדוחות –להלן )

 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 ,ידיעתילפי  .1
 התאגיד של המזומנים ותזרימי הפעולות תוצאות, הכספי המצב את, המהותיות הבחינות

  .הדוחות מתייחסים שאליהם ולתקופות לתאריכים

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

 : הגילוי ועל הדיווח הכספי על הפנימית

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

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

  – וכן ; הדין להוראות

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

  . הגילוי ועל הכספי הדיווח על בבקרה הפנימית

 : בתאגיד אחרים עם יחדב לבד או , אני .2

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

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

  - וכן ; הדוחות של תקופת ההכנה

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

 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
 
 
 ניר למפרט                2112, אוגוסטב 21       

 ל"מנכ         תאריך
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 (5()ד)ג33 תקנה הבכיר ביותר בתחום הכספים לפינושא המשרה  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 ) 2112 שנתשל  שניהלרבעון  (התאגיד - להלן) מ"מר תעשיות בע.של ח

 (. "הדוחות לתקופת הביניים"

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

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

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

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

 :הגילוי ועל הדיווח הכספי על הפנימית

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

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

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

מי  או הכללי המנהל מעורב בהש ,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 .2

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

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

  - וכן ; הדוחות של תקופת ההכנה

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

 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                          2112, באוגוסט 21  
 ל כספים"סמנכ                תאריך
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