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  ד' לתקנות ניירות ערך38לסקירת המידע הכספי הביניים הנפרד לפי תקנה דוח מיוחד 
  1970-(דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל

  
  

  מבוא
  

 ומיידיים), תקופתיים (דוחות ערך ניירות לתקנות ד'38 תקנה לפי המובאהנפרד  בינייםה הכספי המידע את סקרנו
ולתקופה של שלושה חודשים  2013במרס  31ליום  )החברה - (להלן קרור אחזקות בע"מ של 1970-התש"ל

 החברה. של וההנהלה הדירקטוריון באחריות הינו הנפרדהביניים  הכספי המידעשהסתיימה באותו תאריך. 
  .סקירתנו על בהתבססלתקופת ביניים זו  הנפרד הכספי המידע על להביע מסקנה היא אחריותנו

 
 

  היקף הסקירה
  

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

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

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

  
  

  מסקנה
  

לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הביניים הנפרד הנ"ל אינו  ,בהתבסס על סקירתנו
ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), 38ערוך, מכל הבחינות המהותיות, בהתאם להוראות תקנה 

  .1970-התש"ל
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  ד'38דוח 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 2013 מרס,ב 31ליום 

  .1970-ללתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) התש"ד' 38לתקנה 
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 חברהל המיוחסים על המצב הכספי ות המאוחדיםהדוחנתונים כספיים מתוך 
  
  

   במרס 31ליום     
  ליום

 בדצמבר 31
    2013   2012   2012  
  מבוקר   בלתי מבוקר    
  אלפי ש"ח    

       נכסים שוטפים
       

 1   304   2,579 מזומנים ושווי מזומנים
  -   383  -  פקדונות לזמן קצר

 668   615  696 ויתרות חובהחייבים 
       

 669   1,302  3,275 סה"כ נכסים שוטפים
       

       נכסים לא שוטפים
       

 -   390  - השקעות בנכסים פיננסיים זמינים למכירה
 3,203   3,107  3,269 נכסים בשל הטבות לעובדים

 344,501   301,832  308,498 נכסים בניכוי התחייבויות המיוחסים לחברות מוחזקות
 1,268   319  1,298 רכוש קבוע

       
 348,972   305,648  313,065 סה"כ נכסים לא שוטפים

       
 316,340  306,950   349,641 
       

       התחייבויות שוטפות
       

 3,416   4  - אשראי מתאגידים בנקאיים 
 854   1,261  853 זכאים ויתרות זכות

       
 4,270   1,265  853 סה"כ התחייבויות שוטפות

       
       הון
       

 84,741   84,741  84,741 הון מניות
 8,269   8,269   8,269 פרמיה על מניות

 252,361   212,675  222,477 יתרת רווח
       

 345,371   305,685  315,487 סה"כ הון
       
 316,340  306,950   349,641 
  
  

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

          2013, במאי 23
  שמרית כהן חרזי   אורי מאירי   דורון שטייגר  תאריך אישור הדוחות הכספיים

   
  יו"ר הדירקטוריון

 
  מנכ"ל

 
  הוהבכיר תחשב

  בתחום הכספים
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  לחברה המיוחסים והפסדעל רווח  יםהמאוחד ותנתונים כספיים מתוך הדוח

  
  

    
  החודשים שהסתיימו 3-ל

   במרס 31ביום 

  לשנה
שהסתיימה 

  ביום
 בדצמבר 31

    2013   2012   2012  
  מבוקר   בלתי מבוקר    
  אלפי ש"ח    
             

 1,238   307  311  הכנסות ממתן שירותים
 4,921   1,362  1,380  הוצאות הנהלה וכלליות

        
 )3,683(   )1,055(  )1,069(  הפסד תפעולי

        
 90   -  115  הכנסות מימון
 )583(   )138(  )28(  הוצאות מימון

        
 )4,176(   )1,193(  )982(  הפסד לפני מסים על הכנסה

        
 125   125  -  מסים על הכנסה

        
 )4,301(   )1,318(  )982(  הפסד המיוחס לחברה

          
 64,725   22,034  11,098  רווח מחברות מוחזקות (לאחר השפעת המס)

        
 60,424   20,716  10,116  רווח נקי המיוחס לבעלי מניות החברה

 
  
  
  
  
  

  המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד.
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  לחברה המיוחסיםעל הרווח הכולל  יםהמאוחד ותכספיים מתוך הדוחנתונים 

  
  
  

    
  החודשים שהסתיימו 3-ל

   במרס 31ביום 

  לשנה
שהסתיימה 

  ביום
 בדצמבר 31

    2013   2012   2012  
  מבוקר   בלתי מבוקר    
  אלפי ש"ח    
             

 )4,301(   )1,318(  )982  ( הפסד המיוחס לחברה
       

 )4,301(   )1,318(  )982( המיוחס לחברהכולל  הפסד
         

 49,821   7,153  11,098 רווח כולל המיוחס לחברות המוחזקות (לאחר השפעת המס)
       

  45,520   5,835  10,116 סה"כ רווח כולל המיוחס לחברה
  
  
  
  
  

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

  

    
  החודשים שהסתיימו 3-ל

   במרס 31ביום 

  לשנה
שהסתיימה 

  ביום
 בדצמבר 31

    2013   2012   2012  
  מבוקר   בלתי מבוקר    
  אלפי ש"ח    

        
       תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת של החברה

        
 )4,301(   )1,318(  )982(  הפסד המיוחס לחברה

        
התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת של 

        החברה:
        

        התאמות לסעיפי רווח והפסד של החברה:
        

 15   4  3  פחת והפחתות
 -   69  -  הוצאות מימון, נטו

  459   -   -   זמין למכירהירידת ערך נכס פיננסי 
 125   125  -  מסים על הכנסה

 )198(   )102(  )66(  שינוי בהתחייבויות בשל הטבות לעובדים, נטו
        
  )63(  96   401 
        
        

        שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות של החברה:
        

 )15(   39  )28(  ירידה (עלייה) בחייבים ויתרות חובה
 )235(   171  )1( עלייה (ירידה) בזכאים ויתרות זכות

        
 )29(  210   )250( 
        

        בחברה עבור: תקופהמזומנים ששולמו והתקבלו במהלך ה
        

  )1,047(   )1,047(   -  ריבית ששולמה
 )125(   )125(  -  מסים ששולמו

 29,911   29,911  47,101  דיבידנד שהתקבל 
        
  47,101  28,739   28,739 
        

 24,589   27,727  46,027  מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת של החברה
  

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

  
  

    
  החודשים שהסתיימו 3-ל

   במרס 31ביום 

  לשנה
שהסתיימה 

  ביום
 בדצמבר 31

    2013   2012   2012  
  מבוקר   בלתי מבוקר    
  אלפי ש"ח    
          

          תזרימי מזומנים מפעילות השקעה של החברה
         

תמורה ממימוש ניירות ערך הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח או 
 150   150   -   הפסד

  -    )383(    -   השקעה בפקדונות לזמן קצר
 )960(   -   )33(  רכישת רכוש קבוע

         
 )810(   )233(   )33(  של החברה נמשכת ששימשו לפעילות השקעהמזומנים נטו 

 1,729   1,729   -   של החברה מופסקת מזומנים נטו שנבעו מפעילות השקעה
          

של  שנבעו מפעילות (ששימשו לפעילות) השקעהמזומנים נטו 
 919   1,496   )33(   החברה

         
         תזרימי מזומנים מפעילות מימון של החברה

         
 -   -   )40,000(  דיבידנד ששולם לבעלי מניות החברה 

 )25,390(   )25,390(   - פרעון הלוואות והתחייבויות אחרות לזמן ארוך
 )118(   )3,530(   )3,416(  , נטוםמתאגידים בנקאיי אשראי לזמן קצר

         
 )25,508(   )28,920(   )43,416(  מזומנים נטו ששימשו לפעילות מימון של החברה

         
 -   303   2,578  עלייה במזומנים ושווי מזומנים

         
 1   1   1  תקופהיתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת ה

         
 1   304   2,579  תקופהמזומנים ושווי מזומנים לסוף היתרת 

 
  

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

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

  .ליהםולשנה שהסתיימה באותו תאריך ולבאורים אשר נלוו א 2012בדצמבר,  31השנתיים ליום 
  

  החשבונאית המדיניות עיקרי  .2
  

המדיניות החשבונאית שיושמה בעריכת מידע כספי נפרד זה עקבית לזו שיושמה בעריכת המידע הכספי 
  .2012בדצמבר,  31הנפרד ליום 

  
  וחיומהותיים בתקופת הד אירועים  .3

  
ש"ח אשר שולם ביום מליון  40הכריזה החברה על חלוקת דיבידנד בסך כולל של  2013ר, פברואב 27ביום 

  .2013, במרס 19
  
  

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

  
  
  
  

 
 
  


