
1  

 

 ח. מר תעשיות בע"מ

 2016 בספטמבר 30 -שהסתיימה ב לתקופהדוח דירקטוריון 

 בשקלים מדווחים( -)הנתונים הכספיים  

 

הדירקטוריון "( מתכבדת להגיש בזאת את דוח החברהמועצת המנהלים של ח. מר תעשיות בע"מ )להלן: "

"( קבוצת מר" או "הקבוצההכולל סקירה עדכנית של פעילות החברה והחברות המוחזקות על ידה )להלן: "

)להלן:  2016 בספטמבר 30החודשים שהסתיימו ביום  לתשעתואת התוצאות הכספיות של הקבוצה 

 .2016 בספטמבר 30שלושת החודשים שהסתיימו ביום לו "(הדוח תקופת"

סוקר את השינויים העיקריים בפעילות הקבוצה בתקופת הדוח.  2016 בספטמבר 30דוח הדירקטוריון ליום 

 30שפורסם ביום  2015הדוח נערך מתוך הנחה שבפני המעיין מצוי גם הדוח התקופתי המלא של שנת 

הדוח " )להלן: )מידע זה מהווה הכללה על דרך ההפניה( 2016-01-020025, מס' אסמכתא 2016במרץ 

 ."(התקופתי

מעבר משיווק תשתיות פיזיות לשיווק מערכות  נמצאת בתהליך החברה לאור תנאי השוק המשתנים

לצורך כך משקיעה החברה מאמצי מכירה ושיווק גדולים לעומת העבר. במסגרת ו מתקדמות ומורכבות

הורחבו סמכויותיהם של  וכתוצאה מכךמציבה החברה כתפיסת עולם את הלקוח וצרכיו במרכז אלו  ציםמאמ

מנהלי החברות הבנות מחוץ למדינת ישראל כך שהם אחראים למכירת מגוון פתרונות החברה לעומת 

פתרונות בתחום הטלקום בלבד כפי שהיה עד לאחרונה. להערכת החברה, מאמצים אלו יישאו פרי בעתיד. 

מצות באופן מיטבי את הפוטנציאל ל יישומו יוכל ,החברה מאמינה כי למרות שמדובר בתהליך מעבר מורכב

 הגלום בפתרונותיה ובפריסתה הגיאוגרפית.

מתאימה את משאביה לתמיכה יעילה במיקוד העסקי החברה , השווקים מצבולאור כחלק מהתהליך האמור 

מש"ח לשנה  25 -כהיקף של ב בהוצאות 2017בשנת צפויה לחסוך  החברה של החברה וכתוצאה מכך

 . 2016שנת לעומת 

החברה לא עמדה בחלק מאמות המידה הפיננסיות להן התחייבה כלפי  2016בספטמבר  30ון ליום נכ

. )רבעונים שלישי ורביעי( 31/12/16 ליום עד בהן לעמידה מהבנקים ויתורתאגידים בנקאיים אולם קיבלה 

 .להלן 4.4 סעיף' ר, נוספים לפרטים

אשר (, וקלינטק "(מערכותמודיעין וסייבר )להלן: " מערכות ,טלקום) מגזרים עסקיים 3, באמצעות קבוצת מר

 בתחומי בפעילות הבאים:עוסקת  כמגזר בדוחותיה הכספיים של החברה, אחד מהם מדווחכל 

מגוון רחב של  המשלבים הטלקום, המערכות והקלינטקבמגזרי ( Turn Key)אספקת פתרונות כוללים  .1

עיקר  .הכוללות בין היתר, תכנון, אינטגרציה, הקמה, התקנה, פיתוח, ייצור, תמיכה ותחזוקה ,יכולות

 .וארה"ב כז ודרום אמריקה, אפריקה בישראל, מר הפעילות הינו
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 2015"(. בשנת SAIPפיתוח, מכירה ואספקה של מערכות מודיעין פרי פיתוח עצמי של הקבוצה )להלן: " .2

 מכרזים, בישראל ובאירופה, לאספקת המערכת ללקוחות ממשלתיים 2-ב של החברה חברות בנותזכו 

 המערכות.במגזר פעילות זו הינה  .והחברה פועלת השנה להטמעת המערכות אצל לקוחות אלו

 גופיםהמורכב מעובדים יוצאי הוקם גוף סייבר  2015במחצית השנייה של שנת  -שרותי סייבר .3

אחת הפעילויות בכל פרטים אודות ל המערכות.במגזר זו הינה  פעילותלתחום זה.  יםרלוונטיממשלתיים 

 . ראו פרק א' לדוח התקופתימהמגזרים 

 

 להלן. 4ראו סעיף  המגזריםהתפתחויות בתקופת הדוח ולאחר תאריך המאזן בפעילות  לפרטים אודות

 התקופתי.דוח פרק א' בב 5סעיף ראה , לפרטים רה השקעות שאינן עונות להגדרת מגזלקבוצבנוסף, 

 

 הסברי הדירקטוריון על פעילות החברה והחברות המוחזקות שלה .1

 -כבהשוואה ל₪ אלפי  369,615 -הסתכמו בכ הדוחבתקופת  מחיצוניים המגזרהכנסות  -הטלקום מגזר

הכנסות מ מירידהבעיקרה  הנבעבהכנסות החטיבה  הירידהבתקופה המקבילה אשתקד.  ₪אלפי  422,665

 בעיקרבהכנסות נובעת  ירידהה הנהלת החברה,להערכת  .באפריקה ומזרח אסיה תקשורת אלחוטית תחום

אלו באזורים הכלכלית  וכן בשל ההאטה וצההקב של הפעילות בתחומי פרויקטים של בביצוע מדחייה

  הנפט בפרט.מחירי כתוצאה מהירידה במחירי הסחורות בכלל ו

ביבשת  חוזים בתחום תשתיות התקשורתבמספר  זכתה החברה 2016לשנת  במהלך הרבעון השלישי

 מש"ח. 44 -בהיקף של כ אפריקה

 הרווח התפעולי בתקופה המקבילה₪. אלפי  14,294  -כ רווח תפעולי של בתקופת הדוח רשמה החטיבה

בהכנסות נובעת בעיקר מירידה  ברווח התפעולי הירידה ₪.אלפי  39,071 -הסתכם בסך של כאשתקד 

 המגזר.

 

 -כבהשוואה ל₪ אלפי  88,882-כבתקופת הדוח הסתכמו למחיצוניים  המגזרהכנסות  -המערכות  מגזר

 17,010 -כתפעולי של  הפסד רשם המגזר בתקופה המקבילה אשתקד. בתקופת הדוח₪ אלפי  105,021

בסך מו"פ  כולל עלויותההפסד התפעולי . בתקופה המקבילה אשתקד ₪אלפי  13,892-כלבהשוואה ₪  אלפי

 בהכנסות עיקר הירידה .אשתקדבתקופה המקבילה ₪ אלפי  12,236-כבהשוואה ל₪ אלפי  10,177 -של כ

 .שבוצעו פרויקטיםקיטון בהיקף הממיוחסת לירידה בהכנסות המגזר כתוצאה 

 

₪ אלפי  17,635-כבהשוואה ל₪, אלפי  3,254-כבהמגזר בתקופת הדוח, הסתכמו הכנסות  -הקלינטקמגזר 

רווח לבהשוואה ₪ אלפי  342 -כ הסתכם לסך של המגזרהתפעולי של  ההפסד. בתקופה המקבילה אשתקד

לאור העצירה בביצוע פרויקטים בתחום  אשתקד.המקבילה בתקופה ₪ אלפי  1,430 -בסך של כתפעולי 

בשנת  המגזרהכנסות  ,להערכת הנהלת החברה ,בנושא הממשלתיתלאור המדיניות  בישראל המגזרפעילות 

. החברה נערכה מבעוד מועד לירידה בפעילות וצמצמה באופן 2015 מאלו של שנת  נמוכותתהיינה  2016

 משמעותי את פעילותה בתחום זה.
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 -התשכ"חלעיל הינן מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך,  1במבוא ובסעיף ההערכות 

המבוסס על הערכות פנימיות של החברה, על תחזיות ביצוע , )להלן: "חוק ניירות ערך"( 1968

על תוצאות  ,קבוצה, על חוזים עליהם חתמו החברות הבנותה מבצעתוהתקדמות בפרויקטים אותם 

, על יכולות הלקוחות הפוטנציאלים לקבל מכרזים אשר הקבוצה משתתפת או מתעתדת להשתתף בהם

. נכון למועד פרסום טח את סיכוני האשראי הרלוונטייםמימון לביצוע הפרויקטים ועל יכולת החברה לב

באופן מלא או חלקי, ובמועדי התממשותן, ככל  להתממשות ההערכות כאמוראין כל ודאות  ,דוח זה

, העיכובים שאינם תלויים בחברה וגורמים אחרים שאינם בשליטת לבש ,בין היתר ,משנה, וזאתמשתת

 .לפרק א' לדוח התקופתי 5.12ורט בסעיף לרבות גורמי הסיכון בפעילות החברה כמפ

 

 לקוחות הקבוצה ואפיונם .2

 בשוק התקשורת ובשוק הביטחון.בעיקר כאמור, הקבוצה פועלת 

טחון ילרבות גופי ב וספקי ציוד, משרדי ממשלה ממפעילי תקשורתמורכבים בארץ ובעולם לקוחות הקבוצה 

 גדולים אחרים., אינטגרטורים ותאגידים ואכיפת חוק, רשויות מקומיות

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

 ש"ח(: 

 

 סה"כ   

 31.12.15 30.09.16 בחו"ל בארץ מגזר

 209,666 238,015 193,695 44,320 טלקום

 123,669 106,940 77,394 29,546  מערכות

 10,036 7,027 - 7,027 קלינטק

 1,714 1,868 1,450 418 אחר

 345,085 353,850 272,539 81,311 סך הכול

 

 התפלגות ההכנסות על פי תחומי פעילות .3

 הפעילות באחוזים : מגזרילהלן טבלה המציגה את התפלגות ההכנסות על פי 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ולאחר תאריך המאזן בתקופת הדוח מהותייםאירועים  .4

 ספטמבר-ינואר מגזר

2016 

 דצמבר-ינואר

2015 

 70.8% 80.0% טלקום

 26.1% 19.3% מערכות

 3.1% 0.7%  קלינטק

 100% 100% סה"כ
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  -הטלקום מגזר 4.1

בהיקף  ביבשת אפריקה במהלך הרבעון השלישי זכתה החברה במספר חוזים בתחום תשתיות התקשורת

בחוזה להתקנת  ,בע"מ נטוורקס הבת רוטלבנוסף זכתה החברה, באמצעות חברת  מש"ח. 44 -של כ

מש"ח ובפרויקט נוסף למשרד  23 -מערכת תקשורת למנהלת הרכבת בקו ירושלים ת"א בהיקף של כ

 מש"ח.  12 -ממשלתי בהיקף של כ

במכרז משרד החוץ האמריקאי לביצוע פרויקט הרחבת תשתית  זכתה .Mer Incחברת הבת בארה"ב, 

  ארה"ב מיליון דולרים 5-הטלקום שתתמוך בפעילות המשרד. במסגרת הפרויקט, שהיקפו נאמד ביותר מ

את התכנון, האספקה, ההתקנה, ההפעלה  .Mer Incחברת  מבצעתשנים במספר שלבים,  3 -משך כיוי

שירותי תמיכה  כן, תספק החברה שירותי הדרכה על המערכת,ובדיקת מערכת תקשורת מתקדמת. כמו 

 ותחזוקה.

 

מהונה  %100 -, אשר החברה מחזיקה ב"מבע אלחוטיים פתרונות סלו-מרל -סיליקון פוטוניקס 4.2

התומכת בגידול המתמיד  ,חדשנית הטכנולוגי ,"(סלו מר)להלן: "המונפק והנפרע וזכויות ההצבעה בה 

כיסוי סלולרי נרחב בתוך מבנים. טכנולוגיה זו היא אופטית בובקצבי התעבורה על גבי סיבים אופטיים 

בטכנולוגית סיליקון פוטוניקס. תחום הסיליקון פוטוניקס הינו תחום חדש  שבביםמבוססת וואלחוטית 

ינה מבוססת על פטנט רשום בארה"ב הטכנולוגיה, שההתפתח בעולם בשנים האחרונות. ל שהחליחסית 

המידע באמצעות פוטונים )חלקיקי אור לייזר( במקום אלקטרונים על בסיס פרוסות  רתעבבה מסייעת

 לפרק א' לדוח התקופתי. 2.4-ו 2.1.5סעיפים ראה גם סיליקון סטנדרטיות. 

הדרך  תיהתוויוכדאיות המשך פיתוח מוצרים אלו  אשר תבחן אתכנית עסקית כתיבת תהחברה פועלת ל

 .(בניהול ובפיתוח טכנולוגיות בתחום הרלבנטי יסיוןבעלי נחיצוניים יועצים ב נעזרת החברה)לצורך כך 

 מקורות מימון חיצוניים. תדרושנה אלו טכנולוגיות במימוש הצפויות ההשקעותלהערכת החברה, 

 ממימוש לחברה הצפויה הערך תוספת את נכון למועד הדוח, אין ביכולתה של החברה להעריך

  .הטכנולוגיות כאמור

 

  מערכות מגזר 4.3

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

במספר מדינות  , אירופה ואפריקה.אמריקה ודרוםאמריקה  מרכז ,אסיה מזרח דרום: םגיאוגרפיי אזורים

 קצב את לאמוד יכולה לא החברה הנהלת אך פוטנציאליים לקוחות עם בשלבים שונים מ"מו מתנהלים

 . מחייבות הזמנות או חוזים לכדי והבשלתם מ"המו התקדמות

בתקופת הדוח במכרז של משרד הביטחון לאספקת מערכת תקשורת  זכתהבע"מ  טקמרחברת הבת 

  מש"ח )בשלב זה(. 40 -בהיקף של כטקטית 

זכתה בפרויקטים שונים בישראל  "(מערכות מר)להלן: " ותקשורת בע"מאבטחה  חברת הבת מר מערכות

  ₪.מיליון  25-בהיקף מצטבר של כ

 "(.אתנהיישומים ביטחוניים בע"מ )להלן: " 3ג'י.אס. חברת הבת אתנהב פעילות זו מרוכזת -SAIPתחום 

של קבוצת מר בעולם באמצעות רשת השיווק שיווק כוללים  SAIP-מכירה של מערכת ההשיווק והמאמצי 
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 בעבר חברת הבת התקשרהעימם חדשים וללקוחות ללקוחות  חברת הבתויכולות השיווק העצמאיות של 

 ובהווה.

בתקופת הדוח השלימה החברה את אבני הדרך להם התחייבה בפרויקטים המבוצעים. להערכת הנהלת 

  .חודשים ממועד הדוח 12תוך החברה שני הפרויקטים בהם זכתה הקבוצה בתחום זה יושלמו 

, בתחום המודיעיןבאירופה, מזרח אסיה ויבשת אמריקה הקבוצה מנהלת מספר מו"מ עם לקוחות 

מו"מ אינה יכולה להעריך אם ומתי . הנהלת החברה SAIPוהפיננסים לאספקת מערכות  הלוחמה בטרור

 יבשילו לכדי הסכמים מחייבים.

 לפרק א' בדוח התקופתי. 3ראו סעיף   SAIPלפרטים נוספים אודות מערכת 

, החברה החלה להוון את עלויות המו"פ לפיתוח המוצרים שבתחום ה 2016רבעון השני של שנת ההחל מ

SAIP2)ראה ביאור  ₪ ןמיליו 4.2 -כ הינו 2016של שנת והשלישי השני נים . סך ההיוון שבוצע ברבעו 

 (.2016בספטמבר  30לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים ליום 

 

, אמריקה במרכז ממשלתי פיננסי גוףעבור  אבטחת סייבר במכרז כתהחברת בת ז -הסייבר תחום

וצפוי  2016 במרץהחל שהפרויקט, במסגרת . מדינההלעובדי שירותים  של מובילכספק  המשמש

של  הסייבר והמודיעין מתחוםצוות מומחים ואנליסטים  מבצע, השנה הרביעילהסתיים במהלך הרבעון 

בתהליך העבודה  מערכות עסקיות עיקריותו תהליכים , מיפויהקיימות החולשות ה שלבחינהקבוצה 

ואבטחת הסייבר. כמו כן יבוצע שדרוג של  בטחת הכנסההונאות, ה למניעתבארגון והטמעה של פתרונות 

 קבוצתמערכת הגישה המרכזית לארגון והטמעת מתודולוגיה וטכנולוגיה מתקדמים של אבטחת סייבר. 

 הטמעת דרך, אסטרטגית הפתרון ואיפיוןתכנון ניתוח הסיכונים, מ החל מקיף פתרון בפרויקט ספקתממר 

 .הדרכהותחזוקה  ישירותללקוח  במסגרת תנאי ההסכם, תספק מר עוד .שלהן הניהול וממשקי המערכות

 בתחום זה מתבצע מאמץ שיווקי למכירת שירותי סייבר ללקוחות החברה בארץ ובחו"ל. 

 

  התניות פיננסיות 4.4

להן התחייבה כלפי  החברה לא עמדה בשתיים מאמות המידה הפיננסיות 2016 בספטמבר 30ביום 

 :2016בספטמבר  30אמות המידה הפיננסיות ליום להלן פירוט בדבר כלל . תאגידים בנקאיים

 165,735 – 30/09/2016)נכון ליום  ₪אלפי  150,000. ההון העצמי של החברה לא יפחת מסך של 1

 (.אש"ח

 (.23.7%– 30/09/2016)נכון ליום  25% -. יחס ההון למאזן לא יפחת מ2

 . היחס בין ההתחייבויות המימוניות בצירוף ההתחייבויות המימוניות החוץ מאזניות, בניכוי3

 (.1.87 30/09/2016)נכון ליום  3נכסים פיננסיים, לבין ההון העצמי לא יעלה, בכל עת, על    

 (.2.08 30/09/2016)נכון ליום  2-בכל עת שהיא מ יפחתלחלויות שוטפות של ריבית לא  EBITDA חסי. 4

 עור ההתחייבויות המימוניות בניכוי הנכסים הפיננסיים מתוך ההון החוזר התפעולי לאי. ש5

 (.88.9% 30/09/2016)נכון ליום  85%יעלה, בכל עת, על    
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לעיל. הפרה זו מהווה  רותהאמו 5 -ו 2 ת מידה מספרועמדה באמהחברה לא  2016בספטמבר  30נכון ליום 

עילה להעמדת ההלוואות לפירעון מיידי לפי דרישת התאגידים הבנקאיים. כתוצאה מההפרה כאמור, נכון 

מיליון ש"ח במסגרת ההתחייבויות  73 -כ , החברה מציגה הלוואות בסך של2016בספטמבר  30ליום 

ת ו, פנתה החברה לתאגידים הבנקאיים וקיבלה ויתור מראש לעמידה באמ2016 נובמברהשוטפות. במהלך 

הוויתור כאמור כפוף לעמידת החברה באמות  .2016שנת  לשוהרביעי השלישי  ניםברבעו אלות ומידה פיננסי

 שנקבעו עם הבנקים.מידה פיננסיות 

 .2017שנת במהלך  עמוד באמות המידה הפיננסיותחזור להחברה צופה שת

 

על  , בין היתר,המבוסס, מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך זו של החברה הינה הערכה

קבוצה, על ה מבצעתהערכות פנימיות של החברה, על תחזיות ביצוע והתקדמות בפרויקטים אותם 

על תוצאות מכרזים אשר הקבוצה משתתפת או מתעתדת ו חוזים עליהם חתמו החברות הבנות

 ,בין היתר ,וזאת להתממשות ההערכה כאמוראין כל ודאות  ,ון למועד פרסום דוח זהלהשתתף בהם. נכ

ה, לרבות גורמי הסיכון החלים על עיכובים שאינם תלויים בחברה וגורמים אחרים שאינם בשליטת לבש

 .לפרק א' לדוח התקופתי 5.12פעילותה שלה חברה כמפורט בסעיף 

 

ומר מערכות, חברות בנות בבעלות ושליטה מלאה  "(טלקום מר)להלן: " הרשעת מר טלקום בע"מ 4.5

אשר נכון למועד זה  ,"( ונושא משרה לשעבר בחברההחברות הבנות: "זה בסעיף יחד של החברה )להלן

בהמשך להרשעת בית המשפט המחוזי בירושלים את  .כיועץ טכני ללא סמכויות ניהוליות מועסק בחברה

בתיאום הצעות מחיר עם צד ג' במסגרת מכרז של השירות המשרה לשעבר  החברות הבנות ונושא

באופן שעולה כדי הסדר כובל שלא בנסיבות מחמירות וזאת בניגוד  2010 המטאורולוגי מחודש אוקטובר

בית המשפט על כל הטיל , 2016ביולי  14ביום , 1988 -להוראות חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח

כאמור עבודות שירות  נושא המשרה לשעברמהותי לחברה ועל אחת מהחברות הבנות קנס בסכום שאינו 

 10 מיום יםמיידי ות)ראה דוח לתקופה של שלושה חודשים, מאסר על תנאי של שישה חודשים וקנס כספי

, 2016-01-083035 -ו 2016-01-026527מספר אסמכתא  2016ביולי  15 -ו 2016בפברואר 

  .(בהתאמה

 

החל מר אבישי ממיה לכהן כסמנכ"ל כספים של החברה במקום מר שגב  2016באוגוסט  2 ביום 4.6

 חברת הבתנהל את פעילות ל עבר)יצוין, כי מר חוסטיק  אשר כהונתו בחברה הסתיימה חוסטיק

 במקסיקו(.

 

אישרה האסיפה השנתית, בין היתר, את הארכת כהונתו של מר נלי פקר  2016ביולי  28ביום  4.7

 28. לפרטים נוספים, ר' דיווח מיידי מיום 2019באוגוסט  28שנים עד ליום  3-כדירקטור חיצוני בחברה ל

 .)מידע זה מהווה הכללה על דרך ההפניה( 2016-01-092926, מס' אסמכתא 2016ביולי 

 

 3% -בכ המוחזקת חברה"(, חלל" להלן) מ"בע תקשורת -חלל הודיעה, 2016 באוגוסט 24 ביום 4.8

, הרוכשת תרכוש במסגרתו מיזוג בהסכם התקשרה כי, נכדה חברה ידי על והנפרע המונפק מהונה
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 כמפורט להתאמות בכפוף) מלא בדילול-חלל של המניות הון מלוא את, דולר מיליון 285 של לסך בתמורה

. ההסכם האמור כלל מספר נכדה החברה ידי על המוחזקות חלל מניות את זאת ובכלל(, המיזוג בהסכם

, בעקבות 2016. בחודש ספטמבר מסלולו והשלמת בדיקת 6יגור הלווין עמוס תנאים מתלים, לרבות ש

הנסיבות לאחר פיצוץ שאירע במהלך ההכנות לשיגורו, הודיעה חלל כי לאור  6אובדן הלוויין עמוס 

הנוכחיות היא והרוכשת ממשיכים את הדיונים להתאמת התמורה והתאמות נוספות להסכם, ככל 

 .שיידרשו

  , מס' אסמכתא 2016באוגוסט  25מיום  מיידינוספים אודות התקשרות חלל כאמור, ר' דיווח  לפרטים

ה מהווה )מידע ז 2016-01-116974, מס' אסמכתא 2016בספטמבר  4ומיום  2016-01-110113

 הכללה על דרך ההפניה(.

אישר דירקטוריון החברה )לאחר אישור ועדת התגמול( מתן פוליסת ביטוח  2016באוגוסט  28 ביום 4.9

 אחריות לנושאי משרה הנמנים על בעלי השליטה וכן למנכ"ל החברה. 

באוגוסט  28ם מיו מיידילפרטים נוספים, לרבות נימוקי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, ר' דיווח 

 )מידע זה מהווה הכללה על דרך ההפניה(. 2016-01-111739, מס' אסמכתא 2016

 

 מסגרת אשראי מתאגיד בנקאי 4.10

מיליון ש"ח.  55העמיד תאגיד בנקאי מסגרת אשראי לחברה בסך כולל של  2016בספטמבר  1ביום 

לפרטים נוספים, לרבות לבטוחות שהועמדו לטובת התאגיד בנקאי ואמות המידה הפיננסיות, ר' דיווח 

ום זה נכון לי .לעיל 3. כמו כן, ר' סעיף 2016-01-116797, מס' אסמכתא 2016בספטמבר  4מיידי מיום 

 מסגרת אשראי זו לא נוצלה.

 

אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה את חידוש כתב  2016באוקטובר  18ביום  4.11

שנים החל  3ההתחייבות לשיפוי לדירקטור ישי דוידי, הנמנה על בעלי השליטה בחברה וזאת לתקופה של 

 נושאי המשרה בחברה אשר זכאים לשיפוי. , ללא שינוי ובתנאים זהים ליתר2016באוקטובר  15מיום 

 

ההערכות לעיל הינן מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, המבוסס על הערכות פנימיות של 

בקבוצה, על חוזים עליהם  המגזרים מבצעיםהחברה, על תחזיות ביצוע והתקדמות בפרויקטים אותם 

ועל  על תוצאות מכרזים אשר הקבוצה משתתפת או מתעתדת להשתתף בהם ,חתמו החברות הבנות

. נכון למועד פרסום דוח זה אין כל ודאות תוצאות משאים ומתנים המתנהלים על ידי הקבוצה

שנה, וזאת בין מבאופן מלא או חלקי, ובמועדי התממשותן, ככל שתתמ ות כאמור,כבהתממשות ההער

 בחברה וגורמים אחרים שאינם בשליטת הקבוצה.עיכובים שאינם תלויים  לבשהיתר 
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 המצב הכספי  .5

 הסעיף
30.09.2016 

 )אלפי ש"ח(

31.12.2015 

 )אלפי ש"ח(
 ההסבר

מההפסד הנקי בעיקר הירידה בהון העצמי נובעת  208,834 165,735 הון עצמי
 .₪מיליון  28 -כ בגובה

  30.4% 23.7% הון עצמי ביחס למאזן

  91,948 27,331 הון חוזר

 1.20 1.05 יחס שוטף

 1.00 0.87 יחס מהיר

השקעות בחברות 
המטופלות לפי שיטת 

 השווי המאזני

הקיטון נובע בעיקר מפירעון הלוואה של מרימון  31,403 29,587
 ₪.ליון ימ 4.5 -של כ בע"מ מיםפתרונות 

נכסים פיננסיים זמינים 
 למכירה 

 הקיטון נובע בעיקר מהפחתת ההשקעה בגיימפלי 40,569 35,815
 .וחלל

, מיינה החברה את 2016ברבעון השלישי של שנת  29,227 17,786 התחייבויות לזמן ארוך
ההלוואות לזמן ארוך לאשראי לזמן קצר בשל אי 

  .לעיל4.4כמפורט בסעיף  עמידה בקובננטים

 
   -תוצאות הפעולות .6

 

 הסעיף

-ינואר
  ספטמבר

2016 
 )אלפי ש"ח(

-ינואר
  ספטמבר

2015 
 )אלפי ש"ח(

 2015שנת 
 )אלפי ש"ח(

 ההסבר

 794,186 545,354 461,918 הכנסות ממכירות

לתקופה הירידה בהכנסות בהשוואה 
נובעת ברובה מירידה  ההמקביל

בעיקר בהכנסות חטיבת הטלקום 
ומקיטון בהיקפי הפרויקטים  באפריקה

 בתחום הביטחון.

עיקר הירידה ברווח הגולמי נובעת  21.3% 22.1% 19.3% שעור רווח גולמי
 168,886 120,544 89,206 רווח גולמי מירידה בהכנסות החברה

הוצאות מחקר 
 ופיתוח, נטו

12,752 14,736 21,416 

של שנת  והשלישי השנינים ברבעו
₪ ליון ימ 4.2 -, היוונה החברה כ2016

 מעלות המו"פ.

הוצאות מכירה 
 והנה"כ

83,348 84,602 113,783 

, לתקופההקיטון בהוצאות מכירה ושיווק 
מהירידה בעיקר נובע ₪, ליון ימ 1כ  של

 .במכירות

הכנסות/)הוצאות( 
 אחרות

523 (933) 8,525 
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רווח/)הפסד( 
 תפעולי

(6,371) 20,273 42,212  

הוצאות מימון, 
 נטו

11,477 20,848 26,531 

 המקבילה בתקופה המימון הוצאות
 הפרשי עקב בעיקר, גבוהות היו אשתקד

 .חליפין שער

 4,063 1,256 454 הפסדי אקוויטי
 

 536 (10,144) (28,091) רווח )הפסד( נקי
 

 

 

 

 נזילות ומקורות מימון .7

 נטולעומת מזומנים ₪ אלפי  77,766 -ככמו בפעילות שוטפת הסתל ששימשו נטובתקופת הדוח מזומנים 

השינוי נובע בעיקר המקבילה אשתקד.  בתקופה₪ אלפי  26,633 -של כ סךבפעילות שוטפת מ שנבעו

ובגין עליה בחייבים ויתרות חובה  ₪ליון ימ 9 -בזכאים ויתרות זכות, בסך של כירידה מההפסד בתקופה ומ

 ₪.מיליון  22 -ועליה בלקוחות והכנסות לקבל של כ₪ ליון ימ 10 -של כ

 

 10,245 -כ לעומת סך של₪ אלפי  9,633 -כהשקעה בתקופת הדוח הסתכמו בפעילות ל שימשומזומנים ש

לנכסים בלתי  הוצאות פיתוחכ ₪ליון ימ 4.2 -קופת הדוח הוונו כבת. אשתקד המקבילה בתקופה₪ אלפי 

 מוחשיים. בתקופה המקבילה אשתקד לא בוצעו היוונים לנכסים בלתי מוחשיים.

 

 13,518 -כ לעומת סך של₪ אלפי  86,996 -בתקופת הדוח הסתכמו ב פעילות מימוןמ שנבעומזומנים נטו 

ליון ימ 75.6 -בתקופת הדו"ח החברה קיבלה הלוואות לזמן ארוך של כ בתקופה המקבילה אשתקד. ₪אלפי 

, ההלוואות שהתקבלו שימשו בעיקר לפעילות השוטפת בתקופה המקבילה₪ ליון ימ 11.7 -כ לעומת₪ 

 .ולפעילות ההשקעה בתקופה

 

 .ווח בדבר חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולםיד .8

   .התקופתי דוחב' ב לפרק 7 סעיףראה לרבות תיאור סיכוני השוק, , לפרטים

 מדווחים(₪ דו"ח בסיסי הצמדה )אלפי  .1

 היתרות לסוף התקופה משקפות את התנועות במהלך התקופה.

פעילות הקבוצה במקסיקו, פרו, צ'ילה, קולומביה, ונצואלה וארגנטינה מתנהלת רובה ככולה במטבע 

מקומי ושינויים בשערי המטבעות המקומיים יוצרים חשיפה כלכלית שבאה לידי ביטוי חשבונאי בדוח ה

 על השינויים בהון העצמי במסגרת קרן הון מהפרשי תרגום. 
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 2016/09/30דוח בסיסי הצמדה ליום 

 

 

 

 

 

 

 

 

הצמדה 

 למדד

 המחירים

 לצרכן

 אירו דולר אחר
 ללא

 הצמדה

 פזו

 מקסיקני

פריטים לא 

 כספיים
 סה"כ

         נכסים

 59,092 - 6,797 4,828 3,203 37,758 6,506 - מזומנים ושווי מזומנים

 297,190 - 59,790 93,388 622 63,307 80,083 - לקוחות והכנסות לקבל

 56,660 - - 5,298 - 51,362 - - בחוזי הקמההכנסות לקבל מעבודות 

 34,654 6,394 5,391 11,608 46 6,114 5,101 - חייבים ויתרות חובה

 94,514 94,514 - - - - - - מלאי

 12,515 - - 1,669 - 10,846 - - לקוחות וחייבים לאורך זמן

 29,587 14,893 - 11,645 - 1 - 3,048 השקעות בחב' מוחזקות

 35,815 35,815 - - - - - - פיננסיים זמינים למכירהנכסים 

 1,156 1,156 - - - - - - הוצאות מראש

 40,797 40,797 - - - - - - רכוש קבוע

 6,186 6,186 - - - - - - ונכסים לא מוחשיים מוניטין

 11,578 11,578 - - - - - - נכסים בגין הטבות לעובדים

 18,556 18,556 - - - - - - מסים נדחים

 698,300 229,889 71,978 128,436 3,871 169,388 91,690 3,048 נכסיםסה"כ 

         

         התחייבויות

 246,741 - - 171,459 - 72,612 2,670 - אשראי מתאגידים בנקאיים 

אשראי מתאגידים בנקאיים  לזמן 

 ארוך שמוין לזמן קצר
- - - - 73,300 - - 73,300 

התחייבויות לספקים ולנותני 

 םשירותי
- 7,139 9,569 531 32,503 3,464 - 53,206 

 140,484 554 18,496 92,111 8 12,211 17,104 - זכאים ויתרות זכות

 1,048 - - 278 - 770 - - הכנסות מראש

הלו' לז"א מתאגידים בנקאיים 

 ואחרים
- 938 - - 1,695 - - 2,633 

 618 - - 618 - - - - אחרות התחייבויות לא שוטפות

 5,957 5,692 - - - - 265 - התחייבות בגין הטבות לעובדים

 8,578 8,578 - - - - - - מסים נדחים

 532,565 14,824 21,960 371,964 539 95,162 28,116 - סה"כ התחייבויות

         

 165,735 215,065 50,018 (243,528) 3,332 74,226 63,574 3,048 עודף נכסים על התחייבויות
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 2015/31/12דוח בסיסי הצמדה ליום 

 

  

 

הצמדה 

 למדד

 המחירים

 אירו דולר אחר לצרכן

 ללא

 הצמדה

 פזו

 מקסיקני

פריטים לא 

 סה"כ כספיים

         רכוש

 61,638 - 13,540 3,412 8,213 28,594 7,879 - מזומנים ושווי מזומנים

 292,818 - 54,120 126,257 1,969 59,335 51,137 - לקוחות והכנסות לקבל

 52,267 - - 50,643 - 1,624 - - הכנסות לקבל מעבודות בחוזי הקמה

 39,118 7,340 5,737 10,311 1,137 6,670 7,923 - חייבים ויתרות חובה

 95,366 95,366 - - - - - - מלאי

 655 - - 455 - 200 - - לקוחות וחייבים לזמן ארוך

 31,403 14,204 - 14,015 - 451 - 2,733 השקעות בחב' מוחזקות

 40,569 40,569 - - - - - - נכסים פיננסיים זמינים למכירה

 1,177 1,177 - - - - - - הוצאות מראש

 37,506 37,506 - - - - - - רכוש קבוע

 1,982 1,982 - - - - - - ונכסים לא מוחשיים מוניטין

 11,926 11,926 - - - - - - לעובדיםנכסים בגין הטבות 

 20,897 20,897 - - - - - - מסים נדחים

 687,322 230,967 73,397 205,093 11,319 96,874 66,939 2,733 סה"כ רכוש

 
 התחייבויות

        
 223,499 - - 162,230 - 61,021 234 14 אשראי מתאגידים בנקאיים ואחרים

 62,530 - 2,916 39,724 85 13,099 6,706 - םשירותיהתחייבויות לספקים ולנותני 

 156,194 557 21,388 102,268 - 13,295 17,854 832 זכאים ויתרות זכות

 7,038 - - 5,393 - 1,645 - - הכנסות מראש

 11,852 - - 10,030 - 1,625 196 1 הלו' לז"א מתאגידים בנקאיים ואחרים

 1,562 - - 1,547 - - - 15 התחייבויות לא שוטפות אחרות

 6,330 6,330 - - - - - - התחייבות בגין הטבות לעובדים

 9,483 9,483 - - - - - - מסים נדחים
 478,488 16,370 24,304 321,192 85 90,685 24,990 862 סה"כ התחייבויות

 
 עודף נכסים על התחייבויות

1,871 41,949 6,189 11,234 (116,099) 49,093 214,597 208,834 
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 עסקאות הגנת מטבע

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

 

 חודש 

 תאריך פקיעה Callשער  Putשער  Call/Put קניה/מכירה  סכום מטבע סוג העסקה

 16-פבר Call/put 3.9 4.065 קניה/מכירה 1,200,000 שקל/דולר אופ' ונילה 16-ינו

 16-מרץ Call/put 4.2 4.5 קניה/מכירה 1,000,000 שקל/אירו אופ' ונילה 16-ינו

 16-מרץ Call/put 3.87 4.102 קניה/מכירה 1,200,000 שקל/דולר אופ' ונילה 16-ינו

 16-אפר Call/put 3.86 4.092 קניה/מכירה 1,200,000 שקל/דולר אופ' ונילה 16-ינו

 16-יונ Call/put 4.19 4.471 קניה/מכירה 1,000,000 שקל/אירו אופ' ונילה 16-ינו

 16-יונ Call/put 3.85 4.082 קניה/מכירה 500,000 שקל/דולר אופ' ונילה 16-ינו

 16-יול Call/put 3.85 4.069 קניה/מכירה 500,000 שקל/דולר אופ' ונילה 16-ינו

 16-אוג Call/put 3.83 4.093 קניה/מכירה 500,000 שקל/דולר אופ' ונילה 16-ינו

 16-ספט Call/put 3.83 4.077 קניה/מכירה 500,000 שקל/דולר אופ' ונילה 16-ינו

 16-אוק Call/put 3.83 4.065 קניה/מכירה 500,000 שקל/דולר אופ' ונילה 16-ינו

 16-נוב Call/put 3.83 4.056 קניה/מכירה 700,000 שקל/דולר אופ' ונילה 16-ינו

 16-דצמ Call/put 3.83 4.047 קניה/מכירה 700,000 שקל/דולר אופ' ונילה 16-ינו

 16-מאי Call/put 3.85 3.955 קניה/מכירה 700,000 שקל/דולר אופ' ונילה 16-מרץ

 16-יונ Call/put 4.25 4.474 קניה/מכירה 1,000,000 שקל/אירו אופ' ונילה 16-מרץ

 16-יונ Put/Call 720 648 מכירה/קנייה 1,000,000 פזו צ'יליאני/דולר NDO 16-מרץ

 16-יונ Put/Call 18.3 16.5 מכירה/קנייה 1,000,000 פזו מקסיקני/דולר אופ' ונילה 16-מרץ

 16-אוג Call/put 3.85 3.99 קניה/מכירה 600,000 שקל/דולר אופ' ונילה 16-מרץ

 16-נוב Call/put 3.82 4.00 קניה/מכירה 300,000 שקל/דולר אופ' ונילה 16-מרץ

 17-ינו Call/put 3.8 4.01 קניה/מכירה 1,200,000 שקל/דולר אופ' ונילה 16-מרץ

 17-פבר Call/put 3.8 4.008 קניה/מכירה 1,200,000 שקל/דולר אופ' ונילה 16-מרץ

 16-ספט Call/put 4.23 4.5 קניה/מכירה 1,000,000 שקל/אירו אופ' ונילה 16-מרץ

 16-ספט Put/Call 18.3 16.7 מכירה/קנייה 1,000,000 פזו מקסיקני/דולר אופ' ונילה 16-אפר

 16-דצמ Call/put 4.2 4.474 קניה/מכירה 500,000 שקל/אירו אופ' ונילה 16-אפר

 17-מרץ Call/put 4.25 4.4875 קניה/מכירה 400,000 שקל/אירו אופ' ונילה 16-אפר

 16-יונ Call/put 3.7 3.9 קניה/מכירה 300,000 שקל/דולר אופ' ונילה 16-מאי

 16-יול Call/put 3.7 3.9 קניה/מכירה 300,000 שקל/דולר אופ' ונילה 16-מאי

 16-ספט Call/put 3.7 3.9 קניה/מכירה 600,000 שקל/דולר אופ' ונילה 16-מאי

 16-אוק Call/put 3.7 3.9 קניה/מכירה 600,000 שקל/דולר אופ' ונילה 16-מאי

 17-מרץ Call/put 3.7 3.9 קניה/מכירה 600,000 שקל/דולר אופ' ונילה 16-מאי

 17-אפר Call/put 3.7 3.9 קניה/מכירה 600,000 שקל/דולר אופ' ונילה 16-מאי

 16-ספט Put/Call 720 659 מכירה/קנייה 1,000,000 פזו צ'יליאני/דולר NDO 16-מאי

 16-ספט - 3,065  קניה 500,000 פזו קולומביאני/דולר NDF 16-מאי

 16-יול - 5.558  מכירה 150,000 ליש"ט/שקל פורוואד 16-מאי

 16-יול - 5.61  מכירה 150,000 ליש"ט/שקל פורוואד 16-מאי

 16-אוג Call/put 3.83 3.95 קניה/מכירה 300,000 שקל/דולר אופ' ונילה 16-יוני

 16-ספט Call/put 3.82 3.95 קניה/מכירה 300,000 שקל/דולר אופ' ונילה 16-יוני

 16-אוק Call/put 3.81 3.95 קניה/מכירה 300,000 שקל/דולר אופ' ונילה 16-יוני

 16-נוב Call/put 3.8 3.95 קניה/מכירה 900,000 שקל/דולר אופ' ונילה 16-יוני

 16-דצמ Call/put 3.8 3.95 קניה/מכירה 1,200,000 שקל/דולר אופ' ונילה 16-יוני

 16-ינו Call/put 3.8 3.95 קניה/מכירה 300,000 שקל/דולר אופ' ונילה 16-יוני

 16-פבר Call/put 3.8 3.95 קניה/מכירה 300,000 שקל/דולר אופ' ונילה 16-יוני

 16-מרץ Call/put 3.8 3.95 קניה/מכירה 900,000 שקל/דולר אופ' ונילה 16-יוני
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 16-מאי Call/put 3.8 3.95 קניה/מכירה 600,000 שקל/דולר אופ' ונילה 16-יוני

 16-יונ Call/put 3.8 3.95 קניה/מכירה 600,000 שקל/דולר אופ' ונילה 16-יוני

 17-ינואר Call/put 3.7 3.87 קניה/מכירה 300,000 שקל/דולר אופ' ונילה 16-אוגוסט

 17-אפריל Call/put 3.7 3.87 קניה/מכירה 600,000 שקל/דולר אופ' ונילה 16-אוגוסט

 17-יולי Call/put 3.7 3.87 קניה/מכירה 300,000 שקל/דולר אופ' ונילה 16-אוגוסט

 17-מרץ Call/put 3.7255 3.85 קניה/מכירה 300,000 שקל/דולר אופ' ונילה 16-אוקטובר

 17-אפריל Call/put 3.7255 3.85 קניה/מכירה 300,000 שקל/דולר אופ' ונילה 16-אוקטובר

 17-מאי Call/put 3.7255 3.85 קניה/מכירה 300,000 שקל/דולר אופ' ונילה 16-אוקטובר

 16-יוני Call/put 3.7255 3.85 קניה/מכירה 900,000 שקל/דולר אופ' ונילה 16-אוקטובר

 17-ספטמבר Call/put 3.7255 3.85 קניה/מכירה 300,000 שקל/דולר אופ' ונילה 16-אוקטובר

 16-נובמבר Call/put 19.6 17.7 קניה/מכירה 1,000,000 פזו מקסיקני/דולר אופ' ונילה 16-נובמבר

 16-דצמבר Call/put 19.6 17.9 קניה/מכירה 1,000,000 פזו מקסיקני/דולר אופ' ונילה 16-נובמבר

 17-מרץ Call/put 20 18 קניה/מכירה 1,000,000 פזו מקסיקני/דולר אופ' ונילה 16-נובמבר

 

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

. לפרטים נוספים ראו דוח מיידי 1970-התש"לה לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומידיים(, 38בתקנה 

 (2016-01-135085)אסמכתא:  2016 בנובמבר 30מיום 
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 -רגישות ניתוח .2

 "חש/ארה"ב דולר ח"בשע לשינויים רגישות

 

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

  10% 5% 3.7580 -5% -10% 

 (3,776) (1,888) 37,758 1,888 3,776 מזומנים ושווי מזומנים

 (6,331) (3,165) 63,307 3,165 6,331 לקוחות והכנסות לקבל

 (5,136) (2,568) 51,362 2,568 5,136 מעבודות בחוזי הקמההכנסות לקבל 

 (611) (306) 6,114 306 611 חייבים ויתרות חובה

 (1,085) (542) 10,846 542 1,085 לקוחות וחייבים לזמן ארוך

 0 0 1 0 0 השקעות בחברות מוחזקות

 7,261 3,631 (72,612) (3,631) (7,261) אשראי מתאגידים בנקאיים ואחרים

 957 478 (9,569) (478) (957) התחייבויות לספקים ולנותני שרותים

 1,221 611 (12,211) (611) (1,221) זכאים ויתרות זכות

 77 39 (770) (39) (77) הכנסות מראש

מכשירים למטרות הגנה שאינם מוכרים 

           חשבונאית

 172 148 (174) (554) (1,699) מכירת אופציות רכש דולר/שקל

 5,620 2,404 1,169 (972) (1,145) קניית אופציות מכר דולר/שקל

 (1,631) (1,158) 75,221 2,184 4,579 סה"כ

 

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

 שווי זה חשוף לשינויים בשע"ח.. 30/09/2016-נכון ל₪ אלפי  75,221 -בכ

 12-. האופציות הן לטווח של עד כ"ח/שארה"ב החברה רכשה אופציות מכר ומכרה אופציות רכש דולר

 חודשים. אופציות אלו מהוות חלק מאסטרטגיית צילינדר. 

מורידה את השווי ההוגן של האופציות. השפעתה של ירידת שער  "חש/ארה"ב עלייה בשער החליפין דולר

 על שווי של האופציות הפוכה לזו של עליית השער.  ארה"ב הדולר
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 "חש/מקסיקני פזו ח"בשע לשינויים רגישות

 

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

 

10% 5% 0.1939 -5% -10% 

 (680) (340) 6,797 340 680 מזומנים ושווי מזומנים

 (5,979) (2,990) 59,790 2,990 5,979 לקוחות והכנסות לקבל

 (539) (270) 5,391 270 539 חייבים ויתרות חובה

 346 173 (3,464) (173) (346) התחייבויות לספקים ולנותני שרותים

 1,850 925 (18,496) (925) (1,850) זכאים ויתרות זכות

 (5,002) (2,502) 50,018 2,502 5,002 סה"כ

 

. שווי זה חשוף 30/09/2016-נכון ל₪ אלפי  50,018 -נאמד בכ המוכרים במאזןים השווי ההוגן של הרכיב

 ולהפך במקרה של ירידת השער.  ,ה את השווי ההוגןמעלש"ח פזו/לשינויים בשע"ח באופן שעליית שע"ח 

 .פזות שער הלירידחשיפת החברה הבסיסית היא חשיפה 

 

 

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

 

    

 

    

 חיים מר

 יו"ר הדירקטוריון

 ניר למפרט  

 מנכ"ל

 

 

 

 .30/11/2016 -תאריך החתימה על הדו"ח



 

                  
 

 מ"ח. מר תעשיות בע
 

 2016, ספטמברב 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 

  
  

 12-18 באורים לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים
 
 
 

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

 



 

 2 

 
 
 

 
 

 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 2016 ספטמברב 30התמציתי המאוחד ליום 

באותו תאריך. הדירקטוריון  ושלושה חודשים שהסתיימו תשעהשל  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 
 29%כוהכנסותיהן הכלולות באיחוד מהוות  2016 ספטמברב 30ליום לל הנכסים המאוחדים מכ 26.06%-כ
באותו תאריך.  ושלושה חודשים שהסתיימו תשעהשל  ותלתקופ מכלל ההכנסות המאוחדות בהתאמה, 25.08%וכ

 המאזני, אשר השווי כמו כן לא סקרנו את המידע הכספי התמציתי לתקופת ביניים של חברות המוצגות על בסיס
 בהפסדי של הקבוצה חלקה ואשר ,2016 ספטמברב 30 ליום ח"ש אלפי 20.97%כשל  לסך הסתכמה בהן ההשקעה
 באותו ושהסתיימ חודשים שלושהו תשעהשל  ותלתקופ ח"ש לפיא 429 וכ 724 כשל  לסך הסתכם ל"הנ החברות
. המידע הכספי התמציתי לתקופת הביניים של אותן חברות נסקר על ידי רואי חשבון אחרים , בהתאמהתאריך

הסקירה שלהם הומצאו לנו ומסקנתנו, ככל שהיא מתייחסת למידע הכספי בגין אותן חברות, מבוססת שדוחות 
 על דוחות הסקירה של רואי החשבון האחרים.

 
 

 היקף הסקירה
 

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

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 

ל ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניוודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות בישרא
 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  2016, נובמברב 30 

 קוסט פורר גבאי את קסירר

 , 3עמינדב ' רח
  6706703אביב -תל
 

 +972-3-6232525טל.   

 972-3-5622555+פקס  

ey.com 
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 מאזנים מאוחדים

 
 

 ספטמברב 30ליום   
 ליום 

 בדצמבר 31
  2016  2015  2015 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
       

       נכסים שוטפים
       

 61,638  76,953  59,092  מזומנים ושווי מזומנים
 292,818  277,294  297,190  לקוחות והכנסות לקבל 

 52,267  5,765  56,660  הכנסות לקבל מעבודת בחוזי הקמה
 39,118  42,718  34,654  חייבים ויתרות חובה

 95,366  88,949  94,514  מלאי
 -   9,800  -    נכסים המוחזקים למכירה

       
  542,110  501,479  541,207 

       נכסים לא שוטפים
       

 655  673  12,515  לקוחות וחייבים לזמן ארוך
 31,403  33,500  29,587  המטופלות לפי שיטת השווי המאזניהשקעות בחברות 

 40,569  53,673  35,815  נכסים פיננסיים זמינים למכירה
 1,177  1,184  1,156  הוצאות מראש בגין חכירה תפעולית

 37,506  37,313  40,797   , נטורכוש קבוע
 1,982  1,982  6,186  ונכסים בלתי מוחשיים אחרים  מוניטין

 11,926  12,340  11,578  נכסים בגין הטבות לעובדים
 20,897  20,480  18,556  מסים נדחים

       
  156,190  161,145  146,115 
       
  698,300  662,624  687,322 
       
       
       
 
 

 
 

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

 
 

 ספטמברב 30ליום   
 ליום 

 בדצמבר 31
  2016  2015  2015 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
       

       התחייבויות שוטפות
       

 223,499  219,313  246,741  אשראי אחריםאשראי מתאגידים בנקאיים ומנותני 
 -  -  73,300  אשראי מתאגידים בנקאיים לזמן ארוך שמויין לזמן קצר

 62,530  66,995  53,206  התחייבויות לספקים ולנותני שירותים
 156,194  104,246  140,484  זכאים ויתרות זכות

 7,038  15,842  1,048  הכנסות מראש
       
  514,779  406,396  449,261 
       

       התחייבויות לא שוטפות
       

 11,852  13,241  2,633  הלוואות מבנקים ואחרים
 1,562  2,169  618  התחייבויות לא שוטפות אחרות 

 6,330  6,198  5,957  התחייבויות בשל הטבות לעובדים
 9,483  16,228  8,578  מסים נדחים

       
  17,786  37,836  29,227 

       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
 113,522  101,837    85,349                                                                             יתרת רווח 

 (50,518)  (46,434)  (57,246)          חוץ התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של פעילויות 
 3,372  3,220  3,642               קרן בגין תשלום מבוסס מניות

 (5,423)  (5,423)  (13,618)     קרן בגין עסקאות עם בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה
 10,869  26,860  7,623  קרן בגין נכסים פיננסיים זמינים למכירה

       
  164,994  219,304  211,066 
       

 (2,232)  (912)  741  זכויות שאינן מקנות שליטה
       

 208,834  218,392  165,735  סך הכל הון 
       
  698,300  662,624  687,322 
       
 
 

 המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים. םהבאורי
 
 

        2016, נובמברב 30
 אבישי ממיה  ניר למפרט  חיים מר  
 סמנכ"ל כספים  מנכ"ל  יו"ר הדירקטוריון  
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 דוחות מאוחדים על רווח והפסד 

 
 

 

 

 הסתיימושהחודשים  9-ל
  ספטמברב 30ביום 

 החודשים שהסתיימו 3-ל
  ספטמברב 30ביום 

 לשנה
שהסתיימה 

 ביום
 בדצמבר 31

  2016  2015  2016  2015  2015 
 מבוקר  בלתי מבוקר  

 
 אלפי ש"ח  

 )למעט נתוני רווח נקי )הפסד( למניה(
           
           

 794,186  185,549  160,988  545,354  461,918  הכנסות ממכירות
 625,300  139,376  128,225  424,810  372,712  עלות המכירות 

           
 168,886  46,173  32,763  120,544  89,206  רווח גולמי

           
 21,416  5,155  3,795  14,736  12,752  הוצאות מחקר ופיתוח, נטו

 46,389  12,793  12,178  35,612  33,900  הוצאות מכירה ושיווק
 67,394  15,661  15,870  48,990  49,448  הוצאות הנהלה וכלליות

 (8,525)  564  95  933  (523)  אחרות (הכנסותהוצאות )
           

 42,212  12,000  825  20,273  (6,371)  תפעולי )הפסד( רווח
           

 10,070  2,981  1,220  5,439  7,646  הכנסות מימון
 (36,601)  (11,502)  (5,506)  (26,287)  (19,123)  הוצאות מימון

 המטופלותחלק החברה בהפסדי חברות, 
  (421)  30  ( 1,256)  (454)  נטו, המאזני השווי שיטת לפי

 
(4,063) 

           
 11,618  3,058  (3,431)  (1,831)  (18,302)  רווח )הפסד( לפני מסים על ההכנסה

 
 (11,082)   (4,595)  (3,247)  (8,313)  (9,789)  מסים על ההכנסה 

           
 536  (1,537)  (6,678)  (10,144)  (28,091)  רווח נקי )הפסד(

           
           מיוחס ל:

 3,829  (902)  (6,678)  (8,217)  (27,598)  בעלי המניות של החברה 
 (3,293)  (635)  -  (1,927)  (493)  שליטהזכויות שאינן מקנות  
           
  (28,091)  (10,144)  (6,678)  (1,537)  536 

           
למניה המיוחס לבעלי  )הפסד( רווח נקי

           המניות של החברה )בש"ח(

           
 0.05  (0.14)  (0.62)  (0.93)  (2.59)  רווח נקי )הפסד( בסיסי 

           
 0.05  (0.14)  (0.62)  (0.93)  (2.59)  רווח נקי )הפסד( מדולל

           
 
 

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

 

 

 הסתיימושהחודשים  9-ל
  ספטמברב 30ביום 

 החודשים שהסתיימו 3-ל
  ספטמברב 30ביום 

 לשנה
שהסתיימה 

 ביום
 בדצמבר 31

  2016  2015  2016  2015  2015 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
           

 536  (1,537)  (6,678)  (10,144)  (28,091)  )הפסד(רווח נקי 
           

           הפסד כולל אחר )לאחר השפעת מס(:
           

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

           
הפסד בגין מדידה מחדש בגין תכנית 

 (1,141)  (661)  (132)  (780)  (575)  הטבה מוגדרת
           

 מחדשאו המסווגים  שיסווגו סכומים
 תנאים בהתקיים הפסד או לרווח

           :ספציפיים
           

בגין נכסים פיננסיים זמינים )הפסד( רווח 
 (7,066)   (2,285)  (6,099)  2,226  (3,246)   למכירה 

התאמות הנובעות מתרגום דוחות 
 (16,718)  (1,648)  (3,583)  (12,634)  (6,728)  כספיים של פעילויות חוץ

העברה לדוח רווח והפסד בגין מימוש 
 (6,441)  1,641  -  2,441  -  נכסים פיננסים זמינים למכירה

הפסד מירידת ערך של נכסים פיננסיים 
 2,183  -  -  -  -  זמינים למכירה

           
 (29,183)  (2,953)  (9,814)  (8,747)  (10,549)  סה"כ הפסד כולל אחר 

           
 (28,647)  (4,490)  (16,492)  (18,891)  (38,640)  כוללהפסד סה"כ 

           
           מיוחס ל:

           
 (25,354)  (3,855)  (16,492)  (16,964)  (38,147)  בעלי מניות של החברה

 (3,293)  (635)  -  (1,927)  (493)  שאינן מקנות שליטהזכויות 
           
  (38,640)  (18,891)  (16,492)  (4,490)  (28,647) 

           
           
 
 

 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  
 בלתי מבוקר  
 ש"ח אלפי  
                       

 208,834  (2,232)  211,066  3,372  10,869  (5,423)  (50,518)  113,522  (23,395)  144,819  17,820  )מבוקר( 2016בינואר,  1יתרה ליום 
                       

 -  -  (27,598)  -  -  -  הפסד

 

-     -     (27,598)  

 
 
(493)  (28,091) 

 (10,549)  -  (10,549)  -  (3,246)  -  (6,728)  (575)  -  -  -   אחר כולל)הפסד(  רווח

                       
 (38,640)    (493)   (38,147)  -  (3,246)  -  (6,728)  (28,173)  -  -  -  סה"כ רווח )הפסד( כולל

 (4,778)  3,417  (8,195)  -    -  (8,195)  -  -  -  -  -  רכישת זכויות שאינן מקנות שליטה
 319  49  270  270  -  -  -  -  -  -  -  עלות תשלום מבוסס מניות

                       
 165,735  741  164,994  3,642  7,623  (13,618)  (57,246)  85,349  (23,395)  144,819  17,820  2016, ספטמברב 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  
                       

 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 
                       

 (10,144)  (1,927)  (8,217)    -  -  -  (8,217)  -  - - -  הפסד
 (8,747)  -  (8,747)    4,667  -  (12,634)  (780)  -  -  -   אחר כולל)הפסד(  רווח

                       
 (18,891)  (1,927)  (16,964)  -  4,667  -  (12,634)  (8,997)  -  -  -  סה"כ רווח )הפסד( כולל

 (3,794)  (5,923)  2,129  -  -  2,129  -  -  -  -  -  רכישת זכויות שאינן מקנות שליטה
 291  138  153  153  -  -  -  -  -  -  -  עלות תשלום מבוסס מניות

                       
 218,392  (912)  219,304  3,220  26,860  (5,423)  (46,434)  101,837  (23,395)  144,819  17,820  2015, ספטמברב 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  
                       

 186,930  522  186,408  3,583  13,722  (8,637)  (53,663)  92,159  (23,395)  144,819  17,820  2016, יוליב 1יתרה ליום 
                       

 (6,678)  -   (6,678)  -  -  -  -  (6,678)  -  -  -  הפסד
 (9,814)  -  (9,814)  -  (6,099)   -  (3,583)  (132)  -  -  -   אחר כוללהפסד 

                       
 (16,492)  -  (16,492)  -  (6,099)   -  (3,583)  (6,810)  -  -  -  סה"כ רווח )הפסד( כולל

 (4,778)  203  (4,981)  -  -  (4,981)  -  -  -  -  -  רכישת זכויות שאינן מקנות שליטה
 75  16  59  59  -  -  -  -  -  -  -  עלות תשלום מבוסס מניות

                       
 165,735  741  164,994  3,642  7,623  (13,618)  (57,246)  85,349  (23,395)  144,819  17,820  2016, ספטמברב 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  
                       

 222,823  (162)  222,985  3,207  27,504  (5,584)  (44,786  )  103,400  (23,395)  144,819  17,820  2015, יוליב 1יתרה ליום 
                       

 (1,537)  (635)  (902)  -  -  -  -  (902)  -  -  -  הפסד
 (2,953)  -  (2,953)  -  (644)  -  (1,648)  (661)  -  -  -  אחר כולל הפסד 

                       
 -  סה"כ הפסד כולל

- 
 - 
- 

 
 

 (1,563) 
- 

 (1,648) 
- 

 - 
161 

 (644) 
- 

 - 
- 

  (3,855) 
161 

 (635) 
(161) 

 (4,490) 
            רכישת זכויות שאינן מקנות שליטה -

 59  46  13  13  -  -  -  -  -  -  -  עלות תשלום מבוסס מניות
                       

 218,392  (912)  219,304  3,220   26,860  (5,423)  (46,434)  101,837  (23,395)  144,819  17,820  2015, ספטמברב 30יתרה ליום 

 
 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים.
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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  

 מבוקר  
 ש"חאלפי   
                       

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

 536  (3,293)  3,829  -  -  -  -  3,829  -  -  -  )הפסד(רווח נקי 
 (29,183)  -  (29,183)  -  (11,324)  -  (16,718)  (1,141)  -  -  -  סה"כ הפסד כולל אחר

                       
 (28,647)  (3,293)  (25,354)  -  (11,324)  -  (16,718)  2,688  -  -  -  סה"כ רווח )הפסד( אחר

                       
רכישת זכויות שאינן מקנות 

 2,129  -  -  -  -  -  שליטה
 
-  -  2,129  (5,923)  (3,794) 

 489  184  305  305  -  -  -  -  -  -  -  עלות תשלום מבוסס מניות
                       

 208,834  (2,232)  211,066  3,372  10,869  (5,423)  (50,518)  113,522  (23,395)  144,819  17,820  2015בדצמבר,  31יתרה ליום 
                       
 
 
 
 
 

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

 
 

 

 

 הסתיימושהחודשים  9-ל
  ספטמברב 30ביום 

 החודשים שהסתיימו 3-ל
  ספטמברב 30ביום 

 לשנה
שהסתיימה 

 ביום
 בדצמבר 31

  2016  2015  2016  2015  2015 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  

           מפעילות שוטפתתזרימי מזומנים 
           

 536  (1,537)  (6,678)  (10,144)  (28,091)  )הפסד(רווח נקי 
           

התאמות הדרושות להצגת תזרימי 
           מזומנים מפעילות שוטפת:

           
           התאמות לסעיפי רווח והפסד:

 489  59  75  291  319  תשלום מבוסס מניות
 6,992  1,996  1,793   4,649  4,996  הוצאות ריבית, נטו

 8,737   1,931  2,233  6,597  6,576  והפחתותפחת 
 (699)  (254)  (155)  (563)  (451)  רווח ממימוש רכוש קבוע, נטו

המטופלות בהפסדי חברות  חלק החברה
 4,063  421  (29)  1,256  454  , נטובהתאם לשיטת השווי מאזני

 11,082  4,595  3,246  8,313  9,789  מסים על ההכנסה
שינוי בהתחייבויות בשל הטבות 

 37  (267)  (559)  (309)  (544)  לעובדים, נטו
 2,183  1,641  -   2,441  -  הפסד מירידת ערך נכסים זמינים למכירה
 138  335  399  176  388  שערוך התחייבויות לתאגידים בנקאיים
רווח ממכירת נכסים פיננסיים זמינים 

 (8,621)  -  -  -  -  למכירה
           
  21,527  22,851  7,003  10,457   24,401   

           שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות:
           

 (57,494)  11,170  (25,734)  10,183  (22,166)  והכנסות לקבל בלקוחות (עלייהירידה )
 בחייבים ויתרות חובה  (עלייהירידה )

 (4,737)  (1,225)  4,859  (6,806)  (9,487)  לזמן קצר ולזמן ארוך
 (3,026)  (3,340)  (10,256)  7,248  (5,574)  )עלייה( במלאיירידה 
בהתחייבויות לספקים ( ירידה)עלייה 

 2,380  (3,578)  (21,257)  6,350  (8,879)  ולנותני שירותים
 (11,042)  (10,390)  (5,203)  (2,238)  (6,455)  עלייה )ירידה( בהכנסות מראש

 72,761   (4,026)  (1,313)  11,659  (9,441)  בזכאים ויתרות זכות )ירידה( עלייה
           
  (62,002)  26,396  (58,904)  (11,389)  (1,158) 
           

           עבור: תקופהבמשך ה מזומנים ששולמו
 (5,460)  (1,205)  (2,232)  (4,233)  (5,455)  ריבית ששולמה
 (14,598)  (2,894)  (500)  (8,237)  (3,745)  מסים ששולמו

           
  (9,200)  (12,470)  (2,732)  (4,099)  (20,058) 
           

)ששימשו  מזומנים נטו שנבעו מפעילות
 3,721   (6,568)  (61,311)  26,633  (77,766)  שוטפת לפעילות(

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

 
 

 

 

 הסתיימושהחודשים  9-ל
  ספטמברב 30ביום 

 החודשים שהסתיימו 3-ל
  ספטמברב 30ביום 

 לשנה
שהסתיימה 

 ביום
 בדצמבר 31

  2016  2015  2016  2015  2015 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  

           תזרימי מזומנים מפעילות השקעה
           

 (9,680)  (1,908)  (2,632)   (7,104)  (8,806)  רכישת נכסים קבועים
 2,153  1,837  260  2,897  989  תמורה ממימוש נכסים קבועים

 (3,416)  -  -  -  (313)  רכישת נכסים פיננסיים זמינים למכירה
נכסים פיננסיים זמינים תמורה ממימוש 

 10,496  (304)  -  (2,954)  -  למכירה 
 -  -  (2,099)  -  (4,203)  השקעה בנכסים בלתי מוחשיים 

הלוואות שנתנו לחברות כלולות לזמן  פרעון
 -  -  4,536  -  4,536  ארוך

 מתן הלוואות ואשראי אחר לזמן ארוך
 (4,273)  (862)  (203)  (3,084)  (1,836)  לחברות כלולות

           
 (4,720)  (1,237)  (138)  (10,245)  (9,633)  השקעה פעילותל ששימשומזומנים נטו 

           
           תזרימי מזומנים מפעילות מימון

           
רכישת מניות מבעלי זכויות שאינן מקנות 

 (2,739)  (1,563)  (1,697)  (2,732)  (2,045)  שליטה ע"י חברה מאוחדת
קבלת מענקים מהמדען הראשי ומקרן 

 2,363  1,561  886  2,161  1,976  בינלאומית
אחרות לזמן  קבלת הלוואות והתחייבויות

 13,004  10,177  832  11,657  75,622  שמויינו לזמן קצר ארוך
פרעון הלוואות והתחייבויות אחרות לזמן 

 (18,890)  (4,800)  (1,719)  (14,790)  (21,617)  ארוך
אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים 

 22,682  17,701  59,554  17,222  33,060  ומנותני אשראי אחרים, נטו
           

 16,420  23,076  57,856  13,518  86,996  מימון פעילותמ שנבעומזומנים נטו 
           

הפרשי תרגום בגין יתרות של פעילויות 
 (4,466)  (1,361)  (2,815)  (3,636)  (2,143)  במטבע חוץ 

           
 10,955  13,910  (6,408)  26,270  (2,546)  במזומנים ושווי מזומנים (ירידה) עלייה

           
יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת 

 50,683  63,043  65,500  50,683  61,638  תקופהה
           

 61,638  76,953  59,092  76,953  59,092  תקופהיתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף ה
           
 

           במזומןעסקאות שלא בוצעו  א.
            

 
רכישת מניות מבעלי זכויות שאינן 

 2,854  (984)  3,304  2,810  3,304  מקנות שליטה באשראי
            
 -  -  -  -  791  מכירת נכס זמין למכירה באשראי 
            

 
רכישת זכויות שאינן מקנות שליטה 

 -  -  -  -  3,214  כנגד מחילת חוב
            
 

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

 
 תשעהשל  ותולתקופ 2016, ספטמברב 30דוחות כספיים אלה נערכו במתכונת מתומצתת ליום 

דוחות כספיים ביניים מאוחדים(. יש לעיין  -באותו תאריך )להלן  ושלושה חודשים שהסתיימו
ולשנה  2015בדצמבר,  31בדוחות אלה בהקשר לדוחות הכספיים השנתיים של החברה ליום 

 הדוחות הכספיים השנתיים -לוו אליהם )להלן ישהסתיימה באותו תאריך ולבאורים אשר נ
 (.המאוחדים

 
אלפי  38,640לחברה הפסד בסכום של  2016בספטמבר  30חודשים שהסתיימה ביום  9בתקופה של 

 ש"ח.אלפי  77,766ותזרים שלילי ששימש לפעילות שוטפת בסכום של  ש"ח
 

 אמות מידה פיננסיות בקשר להלוואות מבנקים
 

 293 -תאגידים בנקאיים לסך של כ 3-הסתכם החוב של החברה ל 2016בספטמבר  30נכון ליום 
 220 -מיליוני ש"ח שבגינו התחייבה החברה לעמידה באמות מידה פיננסיות כמפורט להלן. סך של כ

במהלך תקופת הדוח החברה התקשרה בהסכמי מיליוני ש"ח מתוך החוב הינו חוב לזמן קצר. 
תפרענה על אשר ו 4%מיליון ש"ח עם הבנקים המלווים,  הנושאות ריבית של  73-של כבסך  הלוואות

 .2017שנים החל מחודש ספטמבר  5פני תקופה של 
                  

להן התחייבה החברה במסגרת הלוואות  שונו אמות המידה הפיננסיות 2016במהלך חודש יוני 
הפיננסיות שהיו בתוקף נכון למועד הדוחות )ביחס לאמות המידה  שנטלה מתאגידים בנקאיים

ועמידת/אי עמידת החברה בהן נכון ליום  להלן פירוט אמות המידה האמורות הכספיים השנתיים(.
 :2016בספטמבר  30
 
 165,735  30/09/2016)נכון ליום .  ש"חא 150,000. ההון העצמי של החברה לא יפחת מסך של 1

 אש"ח(.
 (.23.7%– 30/09/2016)נכון ליום  .25% -יפחת מ. יחס ההון למאזן לא 2
נכסים  היחס בין ההתחייבויות המימוניות בצירוף ההתחייבויות המימוניות החוץ מאזניות, בניכוי .3

 (.1.87 30/09/2016)נכון ליום  .3ההון העצמי לא יעלה, בכל עת, על  פיננסיים, לבין 
 30/09/2016)נכון ליום  .2-חת בכל עת שהיא מלחלויות שוטפות של ריבית לא יפ EBITDA. יחס 4

2.08.) 
עור ההתחייבויות המימוניות בניכוי הנכסים הפיננסיים מתוך ההון החוזר התפעולי לא יעלה, י. ש5

 (.88.9% 30/09/2016)נכון ליום  .85%בכל עת, על 
 

עיל. הפרה זו האמורות ל 5 -ו 2החברה לא עמדה באמות מידה מספר  2016בספטמבר  30נכון ליום 
כתוצאה מההפרה  .מהווה עילה להעמדת ההלוואות לפירעון מיידי לפי דרישת התאגידים הבנקאיים

מיליון ש"ח   73 -הלוואות בסך של כ יינה, החברה מ2016בספטמבר  30כאמור, נכון ליום 
 התחייבויות השוטפות. ל

 ידה באמות המידה הפיננסיותלעמ מהתאגידים הבנקאייםויתור  החברה קיבלה 2016בחודש נובמבר 
מסך ההלוואות שנטלה  32% -שההלוואה שנטלה ממנו החברה מהווה כתאגיד בנקאי  שלעיל. 2,4,5

 .2016בדצמבר  31וכולל עד  העניק את הויתור כאמור החברה מתאגידים בנקאיים
 5 -ו 4 ,2החברה התחייבה כלפי שני התאגידים הבנקאיים האחרים לעדכון אמות מידה הפיננסיות 

  , כמפורט להלן: 31.3.2017עד וכולל 
 

 23%-יחס ההון למאזן לא יפחת מ
  .1-לחלויות שוטפות של ריבית לא יפחת בכל עת שהיא מ EBITDAיחס 

עור ההתחייבויות המימוניות בניכוי הנכסים הפיננסיים מתוך ההון החוזר התפעולי לא יעלה, בכל יש
  .100%עת, על 

 
ההנהלה בקשר עם עמידה באמות המידה הפיננסיות שנקבעו בהסכמי המימון כאמור  תוכניות

 . להיקף הפעילות הצפוי והמיקוד העסקי כוללות הקטנת היקף החוב והתאמת מבנה ההוצאות
 .2016בדצמבר  31יום הנהלת החברה צופה כי תעמוד באמות המידה הפיננסיות החל מ
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 החשבונאיתעיקרי המדיניות  -: 2באור 

 
 מתכונת העריכה של הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים א.

 
הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים ערוכים בהתאם לכללים חשבונאיים מקובלים לעריכת 

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

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

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

 עלויות מחקר ופיתוח 
 

עלויות מחקר נזקפות לרווח או הפסד עם התהוותן. נכס בלתי מוחשי הנובע מפרוייקט  
פיתוח או מפיתוח עצמי מוכר כנכס אם ניתן להוכיח את ההיתכנות הטכנולוגית של השלמת 
הנכס הבלתי מוחשי כך שהוא יהיה זמין לשימוש או למכירה; את כוונת החברה להשלים את 

בו או למוכרו; את היכולת להשתמש בנכס הבלתי מוחשי או הנכס הבלתי מוחשי ולהשתמש 
 למוכרו; את האופן בו הנכס הבלתי מוחשי ייצור הטבות כלכליות עתידיות; את קיומם של 

 למת הנכס הבלתי מוחשי ואתהמשאבים הנדרשים: טכניים, פיננסיים ואחרים, הזמינים להש 
 ך פיתוחו.למדוד באופן מהימן את ההוצאות בגינו במהל היכולת 
 רך שנצברה.פי העלות ומוצג בניכוי ההפחתה המצטברת ובניכוי ירידת ע-הנכס נמדד על 
 ש. הנכס מופחת על פני אורךהנכס מתחילה כאשר הפיתוח הושלם והנכס זמין לשימו הפחתת 
 השימושיים בנכס. בחינת ירידת ערך מתבצעת אחת לשנה ולאורך תקופת הפיתוח. החיים 

 
 רי פעילותמגז -: 3אור ב
 

 :יםעיקרי מגזרים החברות המאוחדות שלה פועלות בשלושהחברה וה
 
 טלקום מגזר א.

עוסק בפעילות של ייצור, הקמה ותכנון מגדלי תקשורת, מבנים לציוד תקשורת ובינוי  הז מגזר 
, עבודות תשתיות , קישורן למתגים והתקנת מתגיםאתרים, התקנת אנטנות ותחנות בסיס

האופטיים ותקשורת רחבת פס, אספקת מוצרים ושירותי תחזוקה ותיקונים בתחום הסיבים 
 למוצרים וציוד קצה למוצרים בתחום הטלקום.

 
 מערכות, מודיעין וסייבר )לשעבר חטיבת הביטחון( מגזר ב.

קבוצת פיתוח, ייצור מוצרים, מהנדסי אינטגרציה, טכנאים ומתקינים.  וכולל בתוכ מגזר זה 
בתחומי מערכות אבטחה וביטחון ומערכות תוכנה בתחום המודיעין  הז מגזרעיקר פעילות 

 והחקירות.
 
 קלינטק מגזר ג. 

 עוסק בהקמת פרויקטים בתחום האנרגיה המתחדשת בישראל. הזמגזר  
 

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

הפעילות של היחידות העסקיות שלה בנפרד לצורכי קביעת ההנהלה עוקבת אחרי תוצאות  
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  
ותים הנמכרים ללקוחות שאינם צד קשור לחברה. למחירי שוק תחרותי לאותם מוצרים ושר
 עסקאות אלו מבוטלות בדוחות המאוחדים.
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 )המשך( פעילותמגזרי  -: 3אור ב

 

 

  טלקום

מערכות 
מודיעין 
  התאמות  אחרים  קלינטק  וסייבר

 סך הכל
 מאוחד

 בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  

חודשים  תשעהלתקופה של 
 30שהסתיימה ביום 

 2016, ספטמברב

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             

 461,918  -  167  3,254  88,882  369,615  הכנסות מחיצוניים
 -  (6,655)  85  840  332  5,398  מגזריות-הכנסות בין

             
 461,918  (6,655)  252  4,094  89,214  375,013  סך הכל הכנסות

             
 (6,371)  -  (3,313)  (342)  (17,010)  14,294  תוצאות המגזר

             
 (11,477)    910  101  (2,181)  (10,307)  הכנסות )הוצאות( מימון, נטו
 חלק הקבוצה בהפסדי חברות 

 
 כלולות 

 

          (454) 
             

 (18,302)            הפסד לפני מסים על ההכנסה

 

 

 

  טלקום

מערכות 
מודיעין 
  התאמות  אחרים  קלינטק  וסייבר

 הכל סך
 מאוחד

 מבוקר בלתי  
 "חש אלפי  

חודשים  תשעהשל  לתקופה
 30שהסתיימה ביום 

 2015, ספטמברב

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             

 545,354  -  33  17,635  105,021  422,665  מחיצוניים הכנסות
 -  (3,555)  127  32  1,186  2,210  מגזריות-בין הכנסות

             
 545,354  (3,555)  160  17,667  106,207  424,875  הכנסות הכל סך

             
 20,273  -  (6,336)  1,430  (13,892)  39,071  המגזר תוצאות

             
 (20,848)    2,337  (395)  (5,021)  (17,769)  נטו, מימון)הוצאות(  הכנסות

הקבוצה בהפסדי חברות  חלק
 כלולות 

 
          (1,256) 

             
 (1,831)            ההכנסה על מסים לפני הפסד

 

 

 

  טלקום

מערכות 
מודיעין 
  התאמות  אחרים  קלינטק  וסייבר

 סך הכל
 מאוחד

 בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  

לתקופה של שלושה חודשים 
 30שהסתיימה ביום 

 2016, ספטמברב

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             

 160,988  -  32  297  29,289  131,370  הכנסות מחיצוניים
 -  (1,609)  1  40  180  1,388  מגזריות-הכנסות בין

             
 160,988  (1,609)  33  337  29,469  132,758  סך הכל הכנסות

             
 825  -  (1,079)  (1,391)  (6,300)  9,595  תוצאות המגזר

             
 (4,286)    120  (11)  (911)  (3,484)  הכנסות )הוצאות( מימון, נטו
חלק הקבוצה בהפסדי חברות 

 כלולות 
 

          30 
             

 (3,431)            הפסד לפני מסים על ההכנסה
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 )המשך( פעילותמגזרי  -: 3אור ב

 

 

  טלקום

מערכות 
מודיעין 
  התאמות  אחרים  קלינטק  וסייבר

 הכל סך
 מאוחד

 מבוקר בלתי  
 "חש אלפי  

 חודשים שלושה של לתקופה
 30 ביום שהסתיימה
 2015, בספטמבר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             

 185,549  -  -  11,042  41,327  133,180  מחיצוניים הכנסות
 -  (1,340)  (518)  14  667  1,177  מגזריות-בין הכנסות

             
 185,549  (1,340)  (518)  11,056  41,994  134,357  הכנסות הכל סך

             
 12,000  -  (3,752)  920  (2,389)  17,221  המגזר תוצאות

             
 (8,521)  -  2,289  (173)  399  (11,036)  נטו, מימון)הוצאות(  הכנסות

הקבוצה בהפסדי חברות  חלק
 כלולות 

 
          (421) 

             
 3,058            ההכנסה על מסים לפני הפסד

 
 
 

 

 

 טלקום

מערכות  
מודיעין 
 וסייבר

 

 קלינטק

 

 אחרים

 

 התאמות

 
 סך הכל
 מאוחד

 מבוקר  
 אלפי ש"ח  

 31לשנה שהסתיימה ביום 
 2015בדצמבר, 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

             
 794,186  -  297  24,552  206,859  562,478  הכנסות מחיצוניים

 -  (10,311)  143  -  4,237  5,931  מגזריות-הכנסות בין
             

 794,186  (10,311)  440  24,552  211,096  568,409  סך הכל הכנסות

             
 42,212  -  2,888  2,224  (9,728)  46,828  תוצאות המגזר

             
 (26,531)  -  3,000  (394)  (6,806)  (22,331)  הכנסות )הוצאות( מימון, נטו
חלק הקבוצה בהפסדי חברות 

 כלולות 
 

          (4,063) 
             

 11,618            רווח לפני מסים על ההכנסה

 
 

  פיננסיים מכשירים -:4באור 
 

 הנמדדים בשווי הוגןנכסים פיננסיים 
 
 2016, ספטמברב 30  
 סה"כ  3רמה   2רמה   1רמה   
 אלפי ש"ח  
         

 35,816  18,090         -  17,726  נכסים פיננסים זמינים למכירה
 1,169  1,169  -  -  חוזי אקדמה על מטבע חוץ
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 )המשך(  פיננסיים מכשירים -:4באור 

 
 התחייבויות פיננסיות הנמדדות בשווי הוגן

 2016, ספטמברב 30  
 סה"כ  3רמה   2רמה   1רמה   
 אלפי ש"ח  
         

 174   174  -  -  חוזי אקדמה על מטבע חוץ
 2,257  2,257  -  -  למדען תהתחייבויו

יות שאינן והתחייבות לבעלי זכ
 5,507  -  5,507  -  מקנות שליטה

         
 
 

 נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן
 2015, בספטמבר 30  
 סה"כ  3רמה   2רמה   1רמה   
 אלפי ש"ח  
         
 

 63,473  20,675   -  42,798  פיננסיים זמינים למכירה  נכסים
 619  619  -  -  חוזי אקדמה על מטבע חוץ

 
 

 התחייבויות פיננסיות הנמדדות בשווי הוגן
 2015, בספטמבר 30  
 סה"כ  3רמה   2רמה   1רמה   
 אלפי ש"ח  
         

 1,020  1,020  -  -  חוזי אקדמה על מטבע חוץ
 1,374  1,374  -  -  למדען תהתחייבויו

יות שאינן והתחייבות לבעלי זכ
 3,801  991  2,810  -  מקנות שליטה

 
 
 

 נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן
 2015בדצמבר,  31  
 סה"כ  3רמה   2רמה   1רמה   
 מבוקר  
 אלפי ש"ח  
         

 40,569  21,422  -  19,147  נכסים פיננסים זמינים למכירה
 641  641  -  -  חוזי אקדמה על מטבע חוץ

 
 התחייבויות פיננסיות הנמדדות בשווי הוגן

 2015בדצמבר,  31  
 סה"כ  3רמה   2רמה   1רמה   
 מבוקר  
 אלפי ש"ח  
         

 759  759  -  -  חוזי אקדמה על מטבע חוץ
 2,205  2,205  -  -  התחייבויות למדען

יות  שאינן והתחייבויות לבעלי זכ
 3,788  934  2,854  -  מקנות שליטה
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 )המשך( פיננסיים מכשירים -:4באור 

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

 
 מכשירים פיננסיים  
  2016  2015 
 אלפי ש"ח  
     

 14,519  18,165  בינואר 1 ליום יתרה
     
 (1,570)  (206)  שהוכר)הפסד(  רווח סך

 2,954  313  רכישת נכסים פיננסיים זמינים למכירה
 (37)  934  מניות שאינן מקנות שליטהלבעלי  בהתחיביותשינוי  
 2,043  (2,378)  שערוך לקרן הון 

     
 17,909  16,828   ספטמברב 30יתרה ליום 

 
 
 

  
מכשירים 
 פיננסיים

 אלפי ש"ח  
   

 14,519  2015בינואר,  1יתרה ליום 
   

 (1,719)  שהוכרהפסד סך 
 3,416  רכישת נכסים פיננסים זמינים למכירה

 (94)  שינוי בהתחייבויות בגין רכישת זכויות שאינן מקנות שליטה 
 2,043  שערוך לקרן הון

   
 18,165  2015בדצמבר,  31יתרה ליום 

   
סך הפסד לשנה שהוכר ברווח או הפסד בגין נכסים 

 (607)  המוחזקים בסוף תקופת הדיווח
 

 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. 
 

 אירועים משמעותיים בתקופת הדיווח -:5באור 
 

( )הפחתת שיעור מס חברות(, 216 אושר החוק לתיקון פקודת מס הכנסה )מס' 2016בינואר  .א
. תחילתו של תיקון זה 25%-ל 26.5%-, אשר כולל הפחתת שיעור מס החברות מ2016-התשע"ו

 .1.1.2016ביום 
  חושבו לפי שיעור המס הקודם. יתרות המסים  2015בדצמבר,  31יתרות המסים הנדחים ליום        

  מחושבות לפי שיעור המס החדש,  2016, בספטמבר 30הנדחים הנכללות בדוחות הכספיים ליום                       
 כאמור לעיל.                       
 אלפי ש"ח ביתרת התחייבויות המסים  500 -בעקבות שינוי שיעור המס, חל קיטון בסך כ                        
 אלפי ש"ח ביתרת נכסי המסים הנדחים. לפיכך, נרשמה בדוחות  1,100 -בסך כהנדחים וקיטון                         
      , 2016בספטמבר  30חודשים שהסתיימו ביום תישעה המאוחדים על רווח  והפסד לתקופה של                         
 אלפי ש"ח  200 -ן, סך של כאלפי ש"ח לסעיף מיסים על הכנסה. כמו כ 800 -בסך של כהוצאה                         
 כגידול ברווח הכולל האחר.הוכר                         
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 )המשך( אירועים משמעותיים בתקופת הדיווח -:5באור 

 
 

את השקעתה במניות חברה  , מרימון פתרונות מים,מכרה חברה כלולה 2016חודש יולי  במהלך .ב
בסך  י אקוויטיהפסדרשמה החברה . כתוצאה ממכירה זו דולרמיליון  2.5 -בתמורה לכ מוחזקת

 ש"ח. מיליון 1 -של כ
 

 3% -תקשורת בע"מ )להלן "חלל"(, חברה המוחזקת בכ -, הודיעה חלל2016באוגוסט  24ביום  .ג
מהונה המונפק והנפרע על ידי חברה נכדה, כי התקשרה בהסכם מיזוג במסגרתו תרכוש 

בדילול מלא )בכפוף -דולר, את מלוא הון המניות של חללמיליון  285הרוכשת, בתמורה לסך של 
 להתאמות כמפורט בהסכם המיזוג(, ובכלל זאת את מניות חלל המוחזקות על ידי החברה נכדה. 

   והשלמת בדיקת  6ההסכם האמור כלל מספר תנאים מתלים, לרבות שיגור הלווין עמוס 
 מסלולו .

לאחר פיצוץ שאירע במהלך ההכנות  6עמוס  , בעקבות אובדן הלוויין2016בחודש ספטמבר 
כי לאור הנסיבות הנוכחיות היא והרוכשת עמה התקשרה בהסכם מיזוג,  לשיגורו, הודיעה חלל

ממשיכים את הדיונים להתאמת התמורה והתאמות נוספות להסכם, ככל שיידרשו, זאת עד 
 .2016 בדצמבר 1ליום 

 
 

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

 המאוחדיםביניים הצגת נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים 
 המיוחסים לחברה

 
 2016 ,ספטמברב 30ליום 

 

 
 

 בלתי מבוקרים
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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 ו תשעהשל  ותולתקופ 2016 ספטמברב 30החברה(, ליום  -של ח. מר תעשיות בע"מ )להלן  1970-התש"ל

ריות הדירקטוריון וההנהלה של באותו תאריך. המידע הכספי הביניים הנפרד הינו באח וחודשים שהסתיימ
בהתבסס על  אלהת ביניים והחברה. אחריותנו היא להביע מסקנה על המידע הכספי הביניים הנפרד לתקופ

 סקירתנו.
 
 

המידע הכספי הביניים הנפרד מתוך הדוחות הכספיים של חברות מוחזקות אשר הנכסים בניכוי את  סקרנולא 
חלקה של ואשר  2016 ספטמברב 30אלפי ש"ח ליום  38,441-כמו לסך של ההתחייבויות המיוחסים להן, נטו הסתכ

לושה שו תשעהשל  ותאלפי ש"ח לתקופ 4,833-וכ אלפי ש"ח 16,441-כהסתכם לסך של  הבנות הנ"ל החברה ברווחי
הדוחות הכספיים של אותן חברות נסקרו על ידי רואי חשבון אחרים . , בהתאמהבאותו תאריך וחודשים שהסתיימ

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

 
 

 היקף הסקירה
 

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

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
ל ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניוודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות בישרא

 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  2016, בנובמבר 30 
 
 

 פורר גבאי את קסירר קוסט

 , 3עמינדב ' רח
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 'ד38דוח מיוחד לפי תקנה 
 

 המאוחדיםביניים  הדוחות הכספיים נתונים כספיים ומידע כספי מתוך
 
 לחברההמיוחסים 

 
 
 

מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים של הקבוצה ליום  לחברההמיוחסים להלן נתונים כספיים ומידע כספי נפרד 
דוחות מאוחדים(, המוצגים בהתאם  - המפורסמים במסגרת הדוחות התקופתיים )להלן 2016, ספטמברב 30

 .1970-התש"ל ,לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( ד'38לתקנה 
 
 
 



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

 בדצמבר 31
  2016  2015  2015 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  

       נכסים שוטפים
       

 197  76  439   מזומנים ושווי מזומנים
 105,099  89,906  107,265  חייבים ויתרות חובה

 105,296  89,982  107,704  נכסים שוטפים להכך ס
       

       נכסים לא שוטפים
       

 13,564  13,564  12,089  נכסים פיננסים זמינים למכירה
 42,812  47,530  41,608  הלוואות לחברות מוחזקות

נכסים בניכוי התחייבויות המיוחסים לחברות מוחזקות, נטו לרבות 
 80,515  88,995  38,101   מוניטין

 3,277  3,025  3,032  , נטורכוש קבוע
 1,217  1,525  1,326  מסים נדחים

 141,385  154,639  96,156  סך הכל נכסים לא שוטפים
       
  203,860  244,621  246,681 
       

       התחייבויות שוטפות
       

 2,398  2,798  3,330  אשראי מתאגידים בנקאיים ואחרים
 1,966  1,205  2,086  התחייבויות לספקים ולנותני שירותים

 22,386  16,171  26,655  יתרות זכות צדדים קשורים
 4,736    3,493  זכאים ויתרות זכות

 31,486  20,174  35,564  התחייבויות שוטפות סך הכל
       

       התחייבויות לא שוטפות
       

 45  127  185  אחריםתאגידים בנקאיים ומהלוואות 
 2,522  2,847  2,499  , נטובשל הטבות לעובדים התחייבויות

 1,562  2,169  618  התחייבויות לא שוטפות אחרות
 4,129  5,143  3,302  סך הכל התחייבויות לא שוטפות

       
       הון המיוחס לבעלי מניות החברה

       
 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
 113,522  101,837  85,349  יתרת רווח

 (50,518)  (46,434)  (57,246)  קרן הון מהפרשי תרגום
 (5,423)  (5,423    )  (13,618    )  קרן הון בגין עסקאות עם בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה

 3,372  3,220  3,642  תשלום מבוסס מניות קרן מעסקאות
 10,869  26,860  7,623  בגין נכסים פיננסיים זמינים למכירהקרנות הון 

 211,066  219,304  164,994  הון  להכך ס
       
  203,860  244,621  246,681 
       
       

 הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד.המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים 
 
       2016בנובמבר,  30

 חיים מר  תאריך אישור הדוחות הכספיים
 יו"ר הדירקטוריון

 ניר למפרט 
 מנכ"ל

 אבישי ממיה 
 כספים סמנכ"ל



 בע"מ ח. מר תעשיות
 המיוחסים לחברה רווח והפסדעל  יםהמאוחד ותנתונים כספיים מתוך הדוח
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 הסתיימושהחודשים  9-ל
  ספטמברב 30ביום 

 החודשים שהסתיימו 3-ל
  ספטמברב 30ביום 

 לשנה
שהסתיימה 

 ביום
 בדצמבר 31

  2016  2015  2016  2015  2015 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
           

 1,891  1,610  33  1,610  692  הכנסות ממכירות
 1,603  1,617  20  1,617  124  עלות המכירות

           
 288  (7)  13  (7)  568  רווח גולמי

           
 (6,136)  (2,093)  (1,084)  (4,823  )  (3,866  )  הנהלה וכלליותשיווק,  הוצאות

 (42)  -  -  158  2  הכנסות )הוצאות( אחרות

           
 (5,890)  (2,100)  (1,071)  (4,672)  (3,296)  תפעולירווח )הפסד( 

           
 3,822  1,962  551  2,887  1,756  הכנסות מימון
 (392)  (263)  (312)  (334)  (484)  הוצאות מימון

 5,967  (801)  (5,846)  (6,323)  (25,167)  מחברות מוחזקות )הפסד( רווח 

           
 3,507  (1,202)  (6,678)  (8,442)  (27,191)  לפני מסים על ההכנסה)הפסד( רווח 

 322  300  -  225  (407)  מסים על ההכנסההכנסות )הוצאות( 

           
 3,829  (902)  (6,678)  (8,217)  (27,598)  המיוחס לחברה )הפסד( רווח נקי

           
           
 
 
 
 
 
 

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



 בע"מ ח. מר תעשיות
 המיוחסים לחברה הרווח הכוללעל  יםהמאוחד ותנתונים כספיים מתוך הדוח
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 הסתיימושהחודשים  9-ל
  ספטמברב 30ביום 

 החודשים שהסתיימו 3-ל
  ספטמברב 30ביום 

 לשנה
שהסתיימה 

 ביום
 בדצמבר 31

  2016  2015  2016  2015  2015 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
           

 3,829  (902)  (6,678)  (8,217)  (27,598)  המיוחס לחברה )הפסד(  רווח נקי
           

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

           
מחדש לאחר מכן סכומים שלא יסווגו 
           לרווח או הפסד:

           
הפסד אקטוארי בגין תכנית הטבה 

 (1,141)  (661)  (132)  (780)  (575)  מוגדרת
           

סכומים שיסווגו או המסווגים מחדש 
לרווח או הפסד בהתקיים תנאים 

           ספציפיים:
           

פיננסיים זמינים בגין נכסים )הפסד( רווח 
 (7,066)  (2,285)  (6,099)  2,226  (3,246)  למכירה

התאמות הנובעות מתרגום דוחות 
 (16,718)  (1,648)  (3,583)  (12,634)  (6,728)  כספיים 

העברה לדוח רווח והפסד בגין מימוש 
 (6,441)  1,641  -  2,441  -  נכסים פיננסים זמינים למכירה

ערך של נכסים פיננסים הפסד מירידת 
 2,183    -    -  זמינים למכירה

           
 (29,183)  (2,953)  (9,814)  (8,747)  (10,549)   חברהכולל אחר המיוחס ל הפסד סך הכל

           
 (25,354)  (3,855)  (16,492)  (16,964)  (38,147)   חברהכולל המיוחס להפסד סך הכל 

           
           
 
 

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



 בע"מ ח. מר תעשיות

 המיוחסים לחברהעל תזרימי המזומנים המאוחדים  ותנתונים כספיים מתוך הדוח
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 הסתיימושהחודשים  9-ל
  ספטמברב 30ביום 

 שהסתיימו החודשים 3-ל
  ספטמברב 30ביום 

 לשנה
שהסתיימה 

 ביום
 בדצמבר 31

  2016  2015  2016  2015  2015 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
           

תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת של 
     החברה

 
     

           
 3,829  (902)  (6,678)  (8,217)  (27,598)  המיוחס לחברה)הפסד( רווח נקי 

           
התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים 

           מפעילות שוטפת של החברה:
           

           התאמות לסעיפי רווח והפסד של החברה:
           

 305  13  59  153  270   תשלום מבוסס מניות
 (778)  (227)  (11)  (2)  (267)  לזמן ארוך הלוואותשערוך 
 951  242  263  694  788  פחת 

 (3,430)  (1,205)  (239)  (2,029)  (1,272)  מימון, נטו)הכנסות(  הוצאות
שערוך התחייבויות לתאגידים בנקאיים 

 60  1  1  15  3  והתחייבויות אחרות לזמן ארוך
 (140)  -  -  (140)  -  רווח מנכסים פיננסים זמינים למכירה

 (5,967)  801  5,846  6,323  25,167  בגין חברות מוחזקות (רווחהפסד )
 (322)  (300)  -  (225)  407  מסים על ההכנסה

שינוי בהתחייבויות בשל הטבות לעובדים, 
 119  (478)  (211)  (514)  (153)  נטו

           
  24,943  4,275  5,708  (1,153)  (9,202) 

נכסים והתחייבויות של  שינויים בסעיפי
           החברה:

           
 (12,980)  (1,329)  (4,616)  1,582  (2,166)  בחייבים ויתרות חובה( עלייהירידה )
בהתחייבויות לספקים ולנותני  )ירידה( עלייה

 1,413  306  845  652  120  שירותים
 322  -  -  -  2  ירידה )עלייה( במיסים נדחים

 13,154  3,352  2,824  2,612  3,634  בזכאים ויתרות זכות)ירידה(  עלייה
           
  1,590  4,846  (947)  2,329  1,909 
           

בחברה תקופה במהלך ה מזומנים ששולמו
           עבור:

           
 (65)  (17)  (9)  (52)  (39)  ריבית ששולמה

           
שימשו ) שנבעו מפעילות נטו מזומנים

 (3,529)  257  (1,926)  852  (1,104)  שוטפת של החברה (לפעילות
           
 

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



 בע"מ ח. מר תעשיות

 המיוחסים לחברהעל תזרימי המזומנים המאוחדים  ותנתונים כספיים מתוך הדוח
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 הסתיימושהחודשים  9-ל
  ספטמברב 30ביום 

 החודשים שהסתיימו 3-ל
  ספטמברב 30ביום 

 לשנה
שהסתיימה 

 ביום
 בדצמבר 31

  2016  2015  2016  2015  2015 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
           

תזרימי מזומנים מפעילות השקעה של 
     החברה

 
     

           
 (1,035)  (211)  (307)  (526)  (604)  רכישת רכוש קבוע

 -   -  -  -  61  תמורה ממכירת רכוש קבוע
 (5,251)  (1,690)  (558)  (3,816)  (2,423)  מתן הלוואות לחברות מוחזקותהשקעה ו

 8,779  1,850  -  1,850  3,243  החזר הלוואות מחברות מוחזקות
 (1,020)  -  -  (1,020)  -  זמינים למכירה נכסים פיננסיםרכישת 

           
שימשו נבעו מפעילות )מזומנים נטו ש

 1,473  (51)  (865)  (3,512)  277  :השקעה של החברה( לפעילות
           

תזרימי מזומנים מפעילות מימון של 
           החברה

           
הלוואות והתחייבויות אחרות לזמן פרעון 
 -   (26)  (38)  (351)  (93)  ארוך

קבלת הלוואות והתחייבויות אחרות 
 (377)  -  -  -  253  לזמן ארוך

אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים 
 2,293  (330)  3,202  2,750  909  ואחרים, נטו

           
)שימשו  שנבעו מפעילותמזומנים נטו 
 1,916  (356)  3,164  2,399  1,069  מימון של החברה לפעילות(

           
 (140)  (150)  373  (261)  242  במזומנים ושווי מזומנים  (ירידהעליה )

           
יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת 

 337  226  66  337  197  תקופהה
           

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף 
 197  76  439  76  439  תקופהה

           
 

פעילויות מהותיות שלא במזומן של  
           החברה

            
 2,854  (984)  -  2,810  -  שליטה מקנות שאינן זכויות רכישת 
            
            
 

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



 בע"מ ח. מר תעשיות
 מידע נוסף
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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  2015בדצמבר,  31הדוחות הכספיים השנתיים ליום 
 אליהם. נלוו
 

 אמות מידה פיננסיות בקשר להלוואות מבנקים
 

 293 -תאגידים בנקאיים לסך של כ 3-הסתכם החוב של החברה ל 2016בספטמבר  30נכון ליום 
 220 -מיליוני ש"ח שבגינו התחייבה החברה לעמידה באמות מידה פיננסיות כמפורט להלן. סך של כ

במהלך תקופת הדוח החברה התקשרה בהסכמי מיליוני ש"ח מתוך החוב הינו חוב לזמן קצר. 
תפרענה על אשר ו 4%מיליון ש"ח עם הבנקים המלווים,  הנושאות ריבית של  73-של כבסך  הלוואות

 .2017שנים החל מחודש ספטמבר  5פני תקופה של 
                  

להן התחייבה החברה במסגרת הלוואות  שונו אמות המידה הפיננסיות 2016במהלך חודש יוני 
הפיננסיות שהיו בתוקף נכון למועד הדוחות )ביחס לאמות המידה  שנטלה מתאגידים בנקאיים

ועמידת/אי עמידת החברה בהן נכון ליום  להלן פירוט אמות המידה האמורות הכספיים השנתיים(.
 :2016בספטמבר  30
 
 165,735  30/09/2016)נכון ליום . אלפי  150,000. ההון העצמי של החברה לא יפחת מסך של 1

 אש"ח(.
 (.23.7%– 30/09/2016)נכון ליום  .25% -יפחת מ. יחס ההון למאזן לא 2
נכסים  היחס בין ההתחייבויות המימוניות בצירוף ההתחייבויות המימוניות החוץ מאזניות, בניכוי .3

 (.1.87 30/09/2016)נכון ליום  .3ההון העצמי לא יעלה, בכל עת, על  פיננסיים, לבין 
 30/09/2016)נכון ליום  .2-חת בכל עת שהיא מלחלויות שוטפות של ריבית לא יפ EBITDA. יחס 4

2.08.) 
עור ההתחייבויות המימוניות בניכוי הנכסים הפיננסיים מתוך ההון החוזר התפעולי לא יעלה, י. ש5

 (.88.9% 30/09/2016)נכון ליום  .85%בכל עת, על 
 

עיל. הפרה זו האמורות ל 5 -ו 2החברה לא עמדה באמות מידה מספר  2016בספטמבר  30נכון ליום 
כתוצאה מההפרה  .מהווה עילה להעמדת ההלוואות לפירעון מיידי לפי דרישת התאגידים הבנקאיים

מיליון ש"ח   73 -הלוואות בסך של כ יינה, החברה מ2016בספטמבר  30כאמור, נכון ליום 
 התחייבויות השוטפות. ל

 ידה באמות המידה הפיננסיותלעמ מהתאגידים הבנקאייםויתור  החברה קיבלה 2016בחודש נובמבר 
מסך ההלוואות שנטלה  32% -שההלוואה שנטלה ממנו החברה מהווה כתאגיד בנקאי  שלעיל. 2,4,5

 .2016בדצמבר  31 יוםעד ל העניק את הויתור כאמור החברה מתאגידים בנקאיים
 5 -ו 4, 2החברה התחייבה כלפי שני התאגידים הבנקאיים האחרים לעדכון אמות מידה הפיננסיות 

  בתקופת הויתור, כמפורט להלן: 
 

 23%-יחס ההון למאזן לא יפחת מ
  .1-לחלויות שוטפות של ריבית לא יפחת בכל עת שהיא מ EBITDAיחס 

עור ההתחייבויות המימוניות בניכוי הנכסים הפיננסיים מתוך ההון החוזר התפעולי לא יעלה, בכל יש
  .100%עת, על 

 
ההנהלה בקשר עם עמידה באמות המידה הפיננסיות שנקבעו בהסכמי המימון כאמור  תוכניות

 . להיקף הפעילות הצפוי והמיקוד העסקי כוללות הקטנת היקף החוב והתאמת מבנה ההוצאות
 .2016בדצמבר  31יום החל מהמעודכנות הנהלת החברה צופה כי תעמוד באמות המידה הפיננסיות 

 
 
 
 
 



 בע"מ ח. מר תעשיות
 מידע נוסף
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 החשבונאית המדיניות עיקרי -: 2באור 
 

המדיניות החשבונאית שיושמה בעריכת מידע כספי נפרד זה עקבית לזו שיושמה בעריכת המידע 
 .2015בדצמבר,  31הכספי הנפרד ליום 

 
 

 בתקופת הדיווח משמעותיים אירועים -: 3באור 
 

-חברות(, התשע"ו( )הפחתת שיעור מס 216אושר החוק לתיקון פקודת מס הכנסה )מס'  2016בינואר  
 .1.1.2016. תחילתו של תיקון זה ביום 25%-ל 26.5%-, אשר כולל הפחתת שיעור מס החברות מ2016

 

חושבו לפי שיעור המס הקודם. יתרות המסים  2015, בדצמבר 31יתרות המסים הנדחים ליום  
החדש, מחושבות לפי שיעור המס  2016 ,בספטמבר 30הנדחים הנכללות בדוחות הכספיים ליום 

 כאמור לעיל. 
 

אלפי ש"ח ביתרת נכסי המסים הנדחים. לפיכך, נרשמה  69בעקבות שינוי שיעור המס, חל קיטון בסך  
  לסעיף מיסים על הכנסה. חאלפי ש" 69הדיווח ברווח או הפסד הוצאה בסך של  תקופתב

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

 רבעונידוח 
 2016 ספטמברב 30ליום 

 
 
 
 
 
 
 
  'ד חלק

 
 
 

אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל בדבר  רבעונידוח 
 )א(ג38הגילוי לפי תקנה 
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 )א(ג38תקנה  לפי הגילוי ועל הכספי הדיווח על הפנימית הבקרה אפקטיביות בדבר רבעוני דוח
 2016 בספטמבר 30ליום 

 
 

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

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

 :הם ההנהלה חברי ,זה לעניין
 

 , מנכ"ל.ניר למפרט .1

 , סמנכ"ל כספים.אבישי ממיה .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 האמורים, בפיקוח התפקידים את בפועל שמבצע
 כי ולהבטיח הדין,  בהתאם להוראות הדוחות ולהכנת הכספי הדיווח למהימנות בהתייחס סביר 
 נאסף, מעובד, מסוכם הדין פי הוראות על מפרסם שהוא בדוחות לגלות נדרש שהתאגיד מידע

 .בדין הקבועים ובמתכונת במועד ומדווח
 

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

 .הגילוי לדרישת המתאים, בהתייחס במועד החלטות
 

 מיועדת לספק אינה הגילוי ועל הכספי הדיווח על פנימית שלה, בקרה 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 בדברהרבעוני  הדוח – )להלן 2016 ביוני 30ביום  שנסתיימה לתקופה הרבעוני
 הערכה על בתאגיד. בהתבסס הפנימית הבקרה את וההנהלה הדירקטוריון העריכו האחרון(,

 2016  יוניב 30כאמור, ליום  הפנימית כי הבקרה למסקנה הגיעו התאגיד והנהלת זו, הדירקטוריון
 אפקטיבית.  היא

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

 הפנימית הבקרה בדברהרבעוני  בדוחכפי שנמצאה , הפנימית הבקרה של האפקטיביות הערכת את
 . האחרון

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

 הבקרה, כאמור לעיל והדירקטוריון ההנהלה לידיעת שהובא מידע על האחרון, ובהתבסס הפנימית
  .אפקטיבית היא הפנימית
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 (1)ד()ג38 תקנה לפי כללי מנהל הצהרת (א)
 

 הצהרת מנהלים

 הצהרת מנהל כללי

 
 , מצהיר כי:ניר למפרטאני, 

 

שנת של  שלישיהלרבעון  התאגיד( - )להלן של ח.מר תעשיות בע"מ רבעוניה הדוח את בחנתי .1
 הדוחות(.  –)להלן  2016

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

  .הדוחות לתקופת בהתייחס מטעים יהיו לא

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

  .הדוחות מתייחסים שאליהם ולתקופות לתאריכים

 של דירקטוריון הביקורת ולוועדת לדירקטוריון התאגיד, של המבקר החשבון גיליתי לרואה .4
 ועל הדיווח הכספי על הפנימית הבקרה לגבי ביותר העדכנית הערכתי על התאגיד, בהתבסס

 : הגילוי

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 כל תרמית, בין .ב
 משמעותי תפקיד להם שיש אחרים עובדים מעורבים או במישרין לו שכפוף

  . הגילוי ועל הכספי הדיווח על בבקרה הפנימית

 : בתאגיד אחרים עם יחדב אני, לבד או  .5

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

-מאוחדות שלו כהגדרתן בתקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(, התש"ע
 במהלך בפרט ,ובחברות המאוחדות על ידי אחרים בתאגיד מובא לידיעתי, 2010

  - 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 הדין, לרבות 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 זה, אשר דוח מועד לבין הרבעוני האחרון

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

 
 

  .דין כל פי אחר, על אדם כל מאחריות או מאחריותי לגרוע כדי לעיל באמור אין
 
 
 ניר למפרט       2016בנובמבר  30       

 מנכ"ל         תאריך
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 (2)ד()ג38 תקנה נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים לפי הצהרת (ב)

 הצהרת מנהלים

 הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים

 , מצהיר כי:אבישי ממיהאני, 
 

לתקופת הביניים  אחר הכלול בדוחותהכספי המידע את הוביניים  את הדוחות הכספיים בחנתי .1
" או הדוחות" –)להלן  2016 שנתשל  שלישיהלרבעון  התאגיד( - )להלן של ח.מר תעשיות בע"מ

 (. "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 לפי ידיעתי, הדוחות .3
 הפעולות תוצאות הכספי, המצב את המהותיות, הבחינות מכל, נאות באופן משקפים
 .הדוחות מתייחסים שאליהם ולתקופות התאגיד לתאריכים של המזומנים ותזרימי

 של דירקטוריון הביקורת ולוועדת לדירקטוריון התאגיד, של המבקר החשבון גיליתי לרואה .4
 ועל הדיווח הכספי על הפנימית הבקרה לגבי ביותר העדכנית הערכתי על התאגיד, בהתבסס

 :הגילוי

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 לאסוף, לעבד, 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 כל תרמית, בין מהותית .ב
  משמעותי תפקיד להם שיש אחרים עובדים מעורבים או במישרין לו שכפוף

 .הגילוי ועל הכספי הדיווח על בבקרה הפנימית

 : בתאגיד אחרים עם אני, לבד או יחד .5

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

-מאוחדות שלו כהגדרתן בתקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(, התש"ע
 במהלך בפרט ,ובחברות המאוחדות מובא לידיעתי על ידי אחרים בתאגיד, 2010

  - 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 , המיועדיםיפיקוח

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

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

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

 התאגיד.  של ועל הגילוי הכספי
 

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

 אבישי ממיה                                   2016בנובמבר  30  
 סמנכ"ל כספים                תאריך
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