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 ד' לתקנות ניירות ערך03מיוחד של רואה החשבון המבקר על מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה  הנדון: דוח
 0793-)דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל

 
 

 מבוא
 

 ומיידיים(, תקופתיים )דוחות ערך ניירות לתקנותד' 83 תקנה לפי המובאביניים הנפרד ה הכספי המידע אתסקרנו 
ולתקופות של תשעה ושלושה  2102בספטמבר  81ליום  (החברה - )להלןבע"מ  קרור אחזקות של 0971-התש"ל

 של וההנהלה הדירקטוריון באחריות הינו הנפרדהביניים  הכספי המידעחודשים שהסתיימו באותו תאריך. 
 .סקירתנו על בהתבססלתקופות ביניים אלה  הנפרד הכספי המידע עללהביע מסקנה  היא אחריותנו החברה.

 

 
 הסקירההיקף 

 
"סקירה של מידע כספי לתקופות  -של לשכת רואי חשבון בישראל  0ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה 

מורכבת ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של הישות". סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים 
ומיישום נוהלי סקירה אנליטיים בעיקר עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים, מבירורים, 

סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים . ואחרים
בישראל ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניוודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות 

 חוות דעת של ביקורת.מזוהים בביקורת. בהתאם לכך, אין אנו מחווים 
 
 

 מסקנה
 

בהתבסס על סקירתנו, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הביניים הנפרד הנ"ל אינו 
ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, 83ערוך, מכל הבחינות המהותיות, בהתאם להוראות תקנה 

 .0971-התש"ל

 
 

 
 

 גבאי את קסירר קוסט פורר  אביב,-תל
 רואי חשבון  2102בנובמבר,  09 
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 ד'03דוח מיוחד לפי תקנה 
 

 המאוחדים ביניים הדוחות הכספיים נתונים כספיים ומידע כספי מתוך 
 המיוחסים לחברה 

 
 

המאוחדים של הקבוצה ביניים מתוך הדוחות הכספיים המיוחסים לחברה להלן נתונים כספיים ומידע כספי נפרד 
דוחות מאוחדים(, המוצגים בהתאם  - המפורסמים במסגרת הדוחות התקופתיים )להלן 2102 בספטמבר, 81ליום 

 .0971-ללתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( התש"ד' 83לתקנה 
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 לחברה המיוחסים הדוחות המאוחדים על המצב הכספינתונים כספיים מתוך 

 

  בספטמבר 81ליום   
 ליום

 בדצמבר 80
  2102  2100  2100 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  

       שוטפים נכסים
       

 0  4  2  ושווי מזומנים מזומנים
 051  076  -  ערך הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד ניירות
 2,832  405  543  חובה ותויתר חייבים
 29,900  -  -  לקבל דיבידנד
 -  217  292  חו"ז שוטפות עם חברות מוחזקות יתרות

       
 82,444  312  342  "כ נכסים שוטפיםסה
       

       לא שוטפים נכסים
       

 459  459  -  בנכסים פיננסיים זמינים למכירה השקעות
 8,115  2,955  8,080  בשל הטבות לעובדים נכסים
 294,631  819,895  882,563  בניכוי התחייבויות המיוחסים לחברות מוחזקות נכסים
 828  820  800  קבוע רכוש

       
 293,467  808,081  886,101  "כ נכסים לא שוטפיםסה
       
  886,352  808,982  881,900 

       שוטפות התחייבויות
       

 23,924  00,047  0,513  מתאגידים בנקאיים  אשראי
 2,087  0,333  0,111  ויתרות זכות זכאים

       
 80,160  08,185  2,513  "כ התחייבויות שוטפותסה
       

       לא שוטפות התחייבויות
       

 -  06,925  -  מתאגידים בנקאיים  הלוואות
       

 -  06,925  -  "כ התחייבויות לא שוטפותסה
       

       הון
       

 34,740  34,740  34,740  מניות הון
 3,269  3,269  3,269  על מניות פרמיה
 090,959  091,047  240,884  רווח יתרת

 04,330  305  -  בגין נכסים פיננסיים זמינים למכירה קרן
       

 299,351  238,972  884,884  "כ הוןסה
       
  886,352  808,982  881,900 
       

 המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד.
       2102בנובמבר,  09

 שמרית כהן חרזי  אורי מאירי  דורון שטייגר  הדוחות הכספייםתאריך אישור 

  
 יו"ר הדירקטוריון

 
 מנכ"ל

 
 חשבת והבכירה
 בתחום הכספים
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 לחברה המיוחסים והפסדעל רווח  יםהמאוחד ותנתונים כספיים מתוך הדוח

 
 

  
 שהסתיימו החודשים 9-ל

  ספטמברב 81 ביום
 שהסתיימו החודשים 8-ל

  ספטמברב 81 ביום 

 לשנה
 שהסתיימה

 ביום
 בדצמבר 80

  2102  2100  2102  2100  2100 
 מבוקר  מבוקר בלתי  
 ח"ש אלפי  
           

 0,207  817  802  919  927  ממתן שירותים הכנסות
 5,620  0,657  398  4,419  8,645  הנהלה וכלליות הוצאות
 71  -  -  -  -  אחרות הוצאות

           
 (4,474)  (0,851)  (530)  (8,511)  (2,703)  תפעולי הפסד

           
 421  -  -  -  -  מימון הכנסות
 (0,879)  (861)  (880)  (741)  (550)  מימון הוצאות

 -  -  -  (71)  -  ממימוש רכוש קבוע הפסד
           

 (5,488)  (0,701)  (902)  (4,801)  (8,269)  לפני מסים על הכנסה הפסד
           

 (0,505)  -  -  (0,489)  025  על הכנסה מסים
           

מפעילות נמשכת לאחר מסים על  הפסד
 (8,903)  (0,701)  (902)  (2,370)  (8,894)  הכנסה 

           
 0,729  -  -  -  -  מפעילויות שהופסקו, נטו רווח

           
 (2,039)  (0,701)  (902)  (2,370)  (8,894)  המיוחס לחברה הפסד

           
מחברות מוחזקות )לאחר השפעת  רווח

 46,051  03,370  07,809  45,121  52,769  המס(
           

 48,960  07,060  06,417  42,049  49,875  נקי המיוחס לבעלי מניות החברה רווח

           
           
 
 
 
 
 

 המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד.
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 לחברה המיוחסיםעל הרווח הכולל  יםהמאוחד ותנתונים כספיים מתוך הדוח

 
 

  
 שהסתיימו החודשים 9-ל

  ספטמברב 81 ביום
 שהסתיימו החודשים 8-ל

  ספטמברב 81 ביום 

 לשנה
 שהסתיימה

 ביום
 בדצמבר 80

  2102  2100  2102  2100  2100 
 מבוקר  מבוקר בלתי  
 ח"ש אלפי  
           
           

 (2,039)  (0,701)  (902)  (2,370)  (8894)  לחברה המיוחס הפסד
           

כולל המיוחס לחברות המוחזקות  רווח
 68,257  03,971  09,833  43,160  89,957  )לאחר השפעת המס(

           
 60,163  07,261  03,476  45,091  86,568  "כ רווח כולל המיוחס לחברהסה

           
           
           
           
           
           
 
 
 
 
 

 המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד.
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 לחברה המיוחסיםעל תזרימי המזומנים המאוחדים  ותכספיים מתוך הדוחנתונים 

 
 

  
 שהסתיימו החודשים 9-ל

  ספטמברב 81 ביום
 שהסתיימו החודשים 8-ל

  ספטמברב 81 ביום 

 לשנה
 שהסתיימה

 ביום
 בדצמבר 80

  2102  2100  2102  2100  2100 
 מבוקר  מבוקר בלתי  
 ח"ש אלפי  

מזומנים מפעילות שוטפת של  תזרימי
           החברה

           
 (2,039)  (0,701)  (902)  (2,370)  (8,894)  המיוחס לחברה הפסד

           
הדרושות להצגת תזרימי  התאמות

           מזומנים מפעילות שוטפת של החברה:
           

לסעיפי רווח והפסד של  התאמות
           החברה:

           
ערך הנמדדים  מניירות)רווח(  הפסד

 007  (9)  -  045  -  בשווי הוגן דרך רווח או הפסד
 81  6  5  40  02  והפחתות פחת

 0,108  921  805  0,831  459  מימון, נטו הוצאות
 (0,505)  -  -  (0,489)  025  על הכנסה מסים
 (0,729)  -  -  -  -  , נטוקתמפעילות מופס רווח

 71  -  -  71  -  ממימוש רכוש קבוע הפסד
בהתחייבויות בשל הטבות  שינוי

 (09)  (85)  (45)  80  (026)  לעובדים, נטו
           
  471  223  275  332  (2,188) 

בסעיפי נכסים והתחייבויות של  שינויים
           החברה:

           
 52  (23)  (92)  38  (037)  )עלייה( בחייבים ויתרות חובה ירידה
 (248)  (521)  (849)  (764)  (91)  בזכאים ויתרות זכות (ירידה) עליה

           
  (277)  (630)  (440)  (543)  (090) 

ששולמו והתקבלו במהלך  מזומנים
           בחברה עבור: התקופה

           
 (395)  -  -  (394)  (0,147)  ששולמה ריבית
 -  -  -  -  (025)  ששולמו מסים
 76  -  -  -  -  שהתקבלו מסים

 27,982  -  -  27,325  29,900  שהתקבל  דיבידנד
           
  23,789  26,980  -  -  27,008 
           

)ששימשו נטו שנבעו מפעילות  מזומנים
 22,711  (0,876)  (0,173)  28,617  25,583  של החברה שוטפתלפעילות( 

           
 המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד.
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 לחברה המיוחסיםעל תזרימי המזומנים המאוחדים  ותנתונים כספיים מתוך הדוח

 
 

  
 שהסתיימו החודשים 9-ל

  ספטמברב 81 ביום
 שהסתיימו החודשים 8-ל

  ספטמברב 81 ביום 

 לשנה
 שהסתיימה

 ביום
 בדצמבר 80

  2102  2100  2102  2100  2100 
 מבוקר  מבוקר בלתי  
 ח"ש אלפי  
           

מזומנים מפעילות השקעה של  תזרימי
           החברה

           
ממימוש ניירות ערך הנמדדים  תמורה

 54  -  -  -  051  בשווי הוגן דרך רווח או הפסד
 (2)  -  -  -  -  רכוש קבוע רכישת
 051  -  -  051  -  ממימוש רכוש קבוע תמורה

           
נטו שנבעו מפעילות השקעה  מזומנים

 212  -  -  051  051  נמשכת של החברה
נטו שנבעו מפעילות השקעה  מזומנים

 -  -  -  -  0,729  מופסקת של החברה
           

נטו שנבעו מפעילות השקעה  מזומנים
 212  -  -  -  0,379  של החברה

           
מזומנים מפעילות מימון של  תזרימי

           החברה
           

 תהלוואות והתחייבויות אחרו פרעון
 (28,797)  -  -  (28,797)  (25,891)  לזמן ארוך

לזמן קצר מתאגידים בנקאיים  אשראי
 398  0,877  0,175  40  (2,126)  ואחרים, נטו

           
 ששימשושנבעו מפעילות ) נטו מזומנים

 (22,914)  0,877  0,175  (28,756)  (27,406)  של החברה מוןמי (לפעילות
           

 (2)  0  (8)  0  0  )ירידה( במזומנים ושווי מזומנים עלייה
           

מזומנים ושווי מזומנים לתחילת  יתרת
 8  8  5  8  0  התקופה

           
מזומנים ושווי מזומנים לסוף  יתרת

 0  4  2  4  2  התקופה
           

מהותית שלא במזומן של  פעילות
           החברה

           
 29,900  -  -  -  -  לקבל דיבידנד

           
           
 
 

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

ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות 83מידע כספי נפרד זה ערוך במתכונת מתומצתת בהתאם להוראות תקנה 
. יש לעיין במידע כספי נפרד זה בהקשר למידע הכספי על הדוחות הכספיים 0971-התש"לכספיים ומיידים(, 

 ולשנה שהסתיימה באותו תאריך ולבאורים אשר נלוו אליהם. 2100בדצמבר,  80השנתיים ליום 
 
 מהותיים בתקופת הדיווח אירועים .2

 
שברשותה בנשר. בשלב זה לא בתקופת הדיווח, החלה החברה לנהל משא ומתן למכירת נכס המקרקעין 

ברור באם המשא ומתן יבשיל לכדי עסקת מכירה ומה תהיה השפעתה, אם בכלל, על תוצאותיה הכספיות 
 של החברה.

 
 
 
 
 
 

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