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 ד' לתקנות ניירות ערך03מיוחד לסקירת המידע הכספי הביניים הנפרד לפי תקנה דוח 
 0793-)דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל

 
 

 מבוא
 

לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(,  ד'83המובא לפי תקנה הנפרד  בינייםאת המידע הכספי ה סקרנו
שלושה חודשים שישה ושל  ותולתקופ 2108 ביוני 81ליום החברה(  -)להלן  קרור אחזקות בע"משל  0971-התש"ל

הנפרד הינו באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה. הביניים המידע הכספי באותו תאריך.  ושהסתיימ
 .סקירתנובהתבסס על לתקופת ביניים זו על המידע הכספי הנפרד  להביע מסקנהאחריותנו היא 

 

 
 היקף הסקירה

 
"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 
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(, 83ערוך, מכל הבחינות המהותיות, בהתאם להוראות תקנה 

 .0971-התש"ל

 
 
 
 

 
 

 פורר גבאי את קסירר קוסט  אביב,-תל
 רואי חשבון  2108 ,באוגוסט 20 

 קוסט פורר גבאי את קסירר

 , 3עמינדב ' רח
  6076073אביב -תל
 

 +972-3-6232525טל.   

 972-3-5622555+פקס  
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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 2108 ,ביוני 81ליום 

 .0971-ללתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( התש"ד' 83לתקנה 
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 חברהל המיוחסים על המצב הכספי ות המאוחדיםהדוחנתונים כספיים מתוך 

 
 

  ביוני 81ליום   
 ליום

 בדצמבר 80
  2108  2102  2102 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  

       נכסים שוטפים
       

 0  5  0,554  מזומנים ושווי מזומנים
 663  749  687  חייבים ויתרות חובה

       
 669  754  2,090  סה"כ נכסים שוטפים

       
       נכסים לא שוטפים

       
 -  805  -  השקעות בנכסים פיננסיים זמינים למכירה

 8,218  8,136  8,276  נכסים בשל הטבות לעובדים
 844,510  805,247  881,139  נכסים בניכוי התחייבויות המיוחסים לחברות מוחזקות

 0,263  806  0,295  קבוערכוש 
       

 843,972  803,964  884,661  סה"כ נכסים לא שוטפים
       
  886,350  809,703  849,640 

       
       התחייבויות שוטפות

       
 8,406  488  -  אשראי מתאגידים בנקאיים 

 354  0,843  746  זכאים ויתרות זכות
       

 4,271  0,730  746  התחייבויות שוטפותסה"כ 
       

       הון
       

 34,740  34,740  34,740  הון מניות
 3,269  3,269  3,269  פרמיה על מניות

 252,860  224,927  248,195  יתרת רווח
       

 845,870  807,987  886,015  סה"כ הון
       
  886,350  809,703  849,640 

       
 
 

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

       2108, באוגוסט 20
 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 ותמתוך הדוחנתונים כספיים 

 

 

  
 שהסתיימו החודשים 6-ל

  ביוני 81 ביום
 שהסתיימו החודשים 8-ל

  ביוני 81 ביום 

 לשנה
 שהסתיימה

 ביום
 בדצמבר 80

  2108  2102  2108  2102  2102 
 מבוקר  מבוקר בלתי  
 אלפי ש"ח  
           
           

 0,283  813  802  605  628  ממתן שירותיםהכנסות 
 4,920  0,891  0,290  2,752  2,670  הוצאות הנהלה וכלליות

           
 (8,638)  (0,132)  (979)  (2,087)  (2,143)  הפסד תפעולי

           
 91  -  7  -  022  הכנסות מימון
 (538)  (32)  (0)  (221)  (29)  הוצאות מימון

           
 (4,076)  (0,064)  (978)  (2,857)  (0,955)  הפסד לפני מסים על הכנסה

           
 025  -  -  025  -  מסים על הכנסה

           
 (4,810)  (0,064)  (978)  (2,432)  (0,955)  הפסד המיוחס לחברה

           
רווח מחברות מוחזקות )לאחר השפעת 

 64,725  08,406  20,590  85,451  82,639  המס(
           

 61,424  02,252  21,603  82,963  81,784  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 ותנתונים כספיים מתוך הדוח

 
 

 

  
 שהסתיימו החודשים 6-ל

  ביוני 81 ביום
 שהסתיימו החודשים 8-ל

  ביוני 81 ביום 

 לשנה
 שהסתיימה

 ביום
 בדצמבר 80

  2108  2102  2108  2102  2102 
 מבוקר  מבוקר בלתי  
 אלפי ש"ח  
           

 (4,810)  (0,064)  (978)  (2,432)  (0,955)  הפסד המיוחס לחברה
           

 (4,810)  (0,064)  (978)  (2,432)  (0,955)  כולל המיוחס לחברה הפסד
           

רווח כולל המיוחס לחברות המוחזקות 
 49,320  08,406  20,590  21,569  82,639  )לאחר השפעת המס(

           
 45,521  02,252  21,603  03,137  81,784  סה"כ רווח כולל המיוחס לחברה

           
           
 
 
 
 

 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

 

 

  
 שהסתיימו החודשים 6-ל

  ביוני 81 ביום
 שהסתיימו החודשים 8-ל

  ביוני 81 ביום 

 לשנה
 שהסתיימה

 ביום
 בדצמבר 80

  2108  2102  2108  2102  2102 
 מבוקר  מבוקר בלתי  
 אלפי ש"ח  
           

תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת של 
           החברה

           
 (4,810)  (0,064)  (978)  (2,432)  (0,955)  הפסד המיוחס לחברה

           
התאמות הדרושות להצגת תזרימי 

           מזומנים מפעילות שוטפת של החברה:
           

התאמות לסעיפי רווח והפסד של 
           החברה:

           
 05  8  8  7  6  פחת והפחתות

 459  75  -  044  -  ירידת ערך נכס פיננסי זמין למכירה
 025  -  -  025  -  הכנסהמסים על 

שינוי בהתחייבויות בשל הטבות 
 (093)  20  (7)  (30)  (78)  לעובדים, נטו

           
  (67)  095  (4)  99  410 
           

שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות של 
           החברה:

           
 (05)  (084)  59  (95)  80  ירידה )עלייה( בחייבים ויתרות חובה
 (285)  33  (017)  259  (013)  עלייה )ירידה( בזכאים ויתרות זכות

           
  (77)  064  (43)  (46)  (251) 
           

מזומנים ששולמו והתקבלו במהלך 
           בחברה עבור: תקופהה
           

 (0,147)  -  -  (0,147)  -  ריבית ששולמה
 (025)  -  -  (025)  -  ששולמומסים 

 29,900  -  -  29,900  47,010  דיבידנד שהתקבל 
           
  47,010  23,789  -  -  23,789 
           

מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת 
 24,539  (0,000)  (0,125)  26,606  45,112  של החברה

           
 

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



 קרור אחזקות בע"מ

-      - 3 

 לחברה המיוחסיםעל תזרימי המזומנים  יםהמאוחד ותנתונים כספיים מתוך הדוח

 
 

  
 שהסתיימו החודשים 6-ל

  ביוני 81 ביום
 שהסתיימו החודשים 8-ל

  ביוני 81 ביום 

 לשנה
 שהסתיימה

 ביום
 בדצמבר 80

  2108  2102  2108  2102  2102 
 מבוקר  מבוקר בלתי  
 אלפי ש"ח  
           

תזרימי מזומנים מפעילות השקעה של 
           החברה

           
תמורה ממימוש ניירות ערך הנמדדים 

 051  -  -  051  -  בשווי הוגן דרך רווח או הפסד
 -  838  -  -  -  מימוש פקדונות לזמן קצר 

 (961)  -  -  -  (88)  רכישת רכוש קבוע
           

 מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה
 (301)  838  -  051  (88)  של החברה נמשכת

 מזומנים נטו שנבעו מפעילות השקעה
 0,729  -  -  0,729  -  של החברה מופסקת

           
מזומנים נטו שנבעו מפעילות )ששימשו 

 909  838  -  0,379  (88)  של החברה לפעילות( השקעה
           

תזרימי מזומנים מפעילות מימון של 
           החברה

           
 -  -  -  -  (41,111)  דיבידנד ששולם לבעלי מניות החברה 

פרעון הלוואות והתחייבויות אחרות לזמן 
 (25,891)  -  -  (25,891)  -  ארוך

, םאשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיי
 (003)  481  -  (8,010)  (8,406)  נטו

           
מזומנים נטו ששימשו לפעילות מימון של 

 (25,513)  481  (0,125)  (23,490)  (48,406)  החברה
           

 -  (293)  (0,125)  4  0,558  עלייה במזומנים ושווי מזומנים
           

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת 
 0  818  2,579  0  0  תקופהה
           

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף 
 0  5  0,554  5  0,554  תקופהה

 
 

 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-כספיים ומיידים(, התש"ל

 .ליהםולשנה שהסתיימה באותו תאריך ולבאורים אשר נלוו א 2102בדצמבר,  80השנתיים ליום 
 
 

 החשבונאית המדיניות עיקרי .2
 

המדיניות החשבונאית שיושמה בעריכת מידע כספי נפרד זה עקבית לזו שיושמה בעריכת המידע הכספי 
 .2102בדצמבר,  80הנפרד ליום 

 
 
 וחיומהותיים בתקופת הד אירועים .8

 
ש"ח אשר שולם ביום מליון  41הכריזה החברה על חלוקת דיבידנד בסך כולל של  2108ר, פברואב 27ביום 

 .2108, במרס 09
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