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  ערך תניירו תקנותד' ל38קנה תהמידע הכספי הביניים הנפרד לפי  תדוח מיוחד לסקיר
  1970-ש"לתיים ומיידיים), התקופת ת(דוחו

  
  

‡Â·Ó  
  

יים ומיידיים), תקופת תערך (דוחו תניירו תקנותל ד'38קנה תהמובא לפי הנפרד  בינייםהמידע הכספי ה תא סקרנו
שלושה ו שעהתשל  תוקופתול 2013 ספטמברב 30ליום החברה)  -(להלן  בע"מ תקרור אחזקושל  1970-ש"לתה

הדירקטוריון וההנהלה של  תהנפרד הינו באחריוהביניים המידע הכספי אריך. תו תבאו ויימתחודשים שהס
  .נותסקירבסס על תבה אלהביניים  תוקופתלעל המידע הכספי הנפרד  להביע מסקנהנו היא תהחברה. אחריו

 
 

‰¯È˜Ò‰ Û˜È‰  
  

 תקופות"סקירה של מידע כספי ל -רואי חשבון בישראל  תשל לשכ 1קן סקירה תאם לתנו בהתסקיר תערכנו א
 תמורכבביניים  תקופות". סקירה של מידע כספי לתעל ידי רואה החשבון המבקר של הישו תביניים הנערכ

בעיקר עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום נוהלי סקירה אנליטיים מבירורים, 
מקובלים  תקני ביקורתאם לתבה תהנערכ תמאשר ביקור תבהיקפה במידה ניכר תסקירה הינה מצומצמ. ואחרים

 תיים שהיו יכולים להיותלנו להשיג ביטחון שניוודע לכל העניינים המשמעו תבישראל ולפיכך אינה מאפשר
  .תשל ביקור תדע תאם לכך, אין אנו מחווים חוות. בהתמזוהים בביקור

  
  

‰˜ÒÓ  
  
ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הביניים הנפרד הנ"ל אינו  תשומתלא בא ל ,נותבסס על סקירתבה

יים ומיידיים), תקופת תערך (דוחו תניירו תקנותד' ל38קנה ת תאם להוראות, בהתיותהמהו תערוך, מכל הבחינו
  .1970-ש"לתה
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  ד'38קנה תדוח מיוחד לפי 
  

  הכספיים ביניים המאוחדים  תוך הדוחותונים כספיים ומידע כספי מתנ
  המיוחסים לחברה 

  
  
המאוחדים של הקבוצה ביניים הכספיים  תוך הדוחותמהמיוחסים לחברה ונים כספיים ומידע כספי נפרד תלהלן נ
אם תמאוחדים), המוצגים בה תדוחו -  יים (להלןתקופתה תהדוחו תהמפורסמים במסגר 2013 ,ספטמברב 30ליום 

  .1970-לש"תיים ומיידיים) התקופת תערך (דוחו תניירו תקנותלד' 38קנה תל
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 חברהל המיוחסיםעל המצב הכספי  המאוחדים תווך הדוחתונים כספיים מתנ
  
  

   ספטמברב 30ליום     
  ליום

 בדצמבר 31
    2013   2012   2012  
  מבוקר   י מבוקרתבל    
  אלפי ש"ח    

       נכסים שוטפים
       

 1   2   382 מזומנים ושווי מזומנים
 668   840  672 חובה תרותחייבים וי

       
 669   842   1,054 סה"כ נכסים שוטפים

       
       נכסים לא שוטפים

       
 3,203   3,131  3,366 לעובדים תנכסים בשל הטבו
 344,501   332,568  352,894 תמוחזקו תהמיוחסים לחברו תחייבויותנכסים בניכוי ה

 1,268   311  1,292 רכוש קבוע
       

 348,972   336,010  357,552 סה"כ נכסים לא שוטפים
       
 358,606  336,852   349,641 

       
       תשוטפו תחייבויותה
       

 3,416   1,508  - אגידים בנקאיים תאשראי מ
 854   1,000  811 תזכו תרותזכאים וי

       
 4,270   2,508  811 תשוטפו תחייבויותסה"כ ה

       
       הון
       

 84,741   84,741  84,741 תהון מניו
 8,269   8,269   8,269 תפרמיה על מניו

 252,361   241,334  264,785 רווח תרתי
       

 345,371   334,334   357,795 סה"כ הון
       
 358,606  336,852   349,641 

       
  
  

  ונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד.תי נפרד מהנתהמידע הנוסף המצורף מהווה חלק בל
  
  

          2013, נובמברב 20
  גבריאלה הלר   אורי מאירי   דורון שטייגר  הכספיים תאריך אישור הדוחות

  1תחיצוני תידירקטור   מנכ"ל   יו"ר הדירקטוריון   

                                                      
 ).4ראה באור מוסמך חתימה על ידי הדירקטוריון ( 1
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  המיוחסים לחברה הפסדאו על רווח  יםהמאוחד תווך הדוחתונים כספיים מתנ
  

 

 
  יימותשהס החודשים 9-ל

 ספטמברב 30 ביום
 יימותשהס החודשים 3-ל

 ספטמברב 30 ביום 

 לשנה
 יימהתשהס

  ביום
בדצמבר 31

 2013 2012 2013 2012 2012 
 מבוקר מבוקר יתבל 
 ש"חאלפי  
       

   
 1,238 312 317 927 940  יםתן שירותממ תהכנסו
 4,921 893 1,431 3,645 4,102  תהנהלה וכלליו תהוצאו

      
 )3,683( )581( )1,114( )2,718( )3,162(  פעוליתהפסד 

      
 90 - - - 122  מימון תהכנסו
 )583( )331( )1( )551( )30(  מימון תהוצאו

      
 )4,176( )912( )1,115( )3,269( )3,070(  הפסד לפני מסים על הכנסה

      
 125 - - 125 - על הכנסהמסים 

       
 )4,301( )912( )1,115( )3,394( )3,070(  הפסד המיוחס לחברה

         
 ת(לאחר השפע תמוחזקו תרווח מחברו

  64,725 17,319 22,805 55,49452,769  המס)
       

 60,424 16,407 21,690 52,42449,375  החברה תרווח נקי המיוחס לבעלי מניו

          
  
  
  

  ונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד.תי נפרד מהנתהמידע הנוסף המצורף מהווה חלק בל
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  המיוחסים לחברהעל הרווח הכולל  יםהמאוחד תווך הדוחתונים כספיים מתנ
  
  

 

 
  יימותשהס החודשים 9-ל

 ספטמברב 30 ביום
 יימותשהס החודשים 3-ל

 ספטמברב 30 ביום 

 לשנה
 יימהתשהס

  ביום
בדצמבר 31

 2013 2012 2013 2012 2012 
 מבוקר מבוקר יתבל 
 ש"חאלפי  
       

 )4,301( )912( )1,115( )3,394( )3,070( הפסד המיוחס לחברה
      

 )4,301( )912( )1,115( )3,394( )3,070( כולל המיוחס לחברה הפסד
        

 תהמוחזקו תרווח כולל המיוחס לחברו
 49,822 17,319 22,805 55,49437,889 המס) ת(לאחר השפע

      
  45,521 16,407 21,690 52,42434,495 סה"כ רווח כולל המיוחס לחברה

            
           
  
  
  
  

  ונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד.תי נפרד מהנתהמידע הנוסף המצורף מהווה חלק בל
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  המיוחסים לחברהזרימי המזומנים תעל  יםהמאוחד תווך הדוחתונים כספיים מתנ
  

 

 
  יימותשהס החודשים 9-ל

 ספטמברב 30 ביום
 יימותשהס החודשים 3-ל

 ספטמברב 30 ביום 

 לשנה
 יימהתשהס

  ביום
בדצמבר 31

 2013 2012 2013 2012 2012 
 מבוקר מבוקר יתבל 
 אלפי ש"ח 
       
של  תשוטפ תזרימי מזומנים מפעילות

        החברה
       

 )4,301( )912( )1,115( )3,394( )3,070(  הפסד המיוחס לחברה
      
זרימי ת תלהצג תהדרושו תאמותה

      של החברה: תשוטפ תמזומנים מפעילו
      
לסעיפי רווח והפסד של  תאמותה

       החברה:
      
 15 5 3 12 9  תותוהפח תפח
  459 315 - 459  -   ערך נכס פיננסי זמין למכירה תיריד

 125 -  - 125 -  מסים על הכנסה
 תבשל הטבו תחייבויותשינוי בה

 )198( )45( )90( )126( )163(  לעובדים, נטו
       
  )154( 470 )87( 275 401 
      

של  תחייבויותשינויים בסעיפי נכסים וה
       החברה:

      
 )15( )92( )35( )187( )4(  חובה תרותעלייה בחייבים וי

 )235( )349( 65 )90( )43( תזכו תרותעלייה (ירידה) בזכאים וי
       
 )47( )277( 30 )441( )250( 
       

קבלו במהלך תמזומנים ששולמו וה
       בחברה עבור: קופהתה
      

  )1,047( - - )1,047(  - ששולמה תריבי
 )125( - - )125( - מסים ששולמו
 29,911 - - 29,911 47,101  קבל תדיבידנד שה

      
 47,101 28,739 - - 28,739 
      

(ששימשו  תמזומנים נטו שנבעו מפעילו
 24,589 )1,078( )1,172( 25,538 43,830  של החברה תשוטפ) תלפעילו

        
  

  ונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד.תי נפרד מהנתהמידע הנוסף המצורף מהווה חלק בל
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  המיוחסים לחברהזרימי המזומנים תעל  יםהמאוחד תווך הדוחתונים כספיים מתנ
  
 

 
  יימותשהס החודשים 9-ל

 ספטמברב 30 ביום
 יימותשהס החודשים 3-ל

 ספטמברב 30 ביום 

 לשנה
 יימהתשהס

  ביום
בדצמבר 31

 2013 2012 2013 2012 2012 
 מבוקר מבוקר יתבל 
 אלפי ש"ח 
      
השקעה של  תזרימי מזומנים מפעילות

        החברה
       
ערך הנמדדים  תמורה ממימוש ניירות

 150 - -  150  -  בשווי הוגן דרך רווח או הפסד
 )960( - -  -  )33( רכוש קבוע תרכיש

        
ששימשו ( תשנבעו מפעילומזומנים נטו 

 )810( - -  150  )33( של החברה תנמשכ השקעה )תלפעילו
 השקעה תמזומנים נטו שנבעו מפעילו

 1,729 - -  1,729  -  של החברה תמופסק
         

(ששימשו  תמזומנים נטו שנבעו מפעילו
 919 - -  1,879  )33(  של החברה ) השקעהתלפעילו

        
מימון של  תזרימי מזומנים מפעילות

        החברה
        

 - - -  -  )40,000( החברה  תששולם לבעלי מניודיבידנד 
לזמן תאחרו תחייבויותוה תפרעון הלוואו

 )25,390( - -  )25,390(  - ארוך
, םאגידים בנקאייתאשראי לזמן קצר מ

 )118( 1,075 -  )2,026(  )3,416( נטו
        

ששימשו ( תשנבעו מפעילומזומנים נטו 
 )25,508( 1,075 -  )27,416(  )43,416( מימון של החברה )תלפעילו

        
 - )3( )1,172(  1  381 במזומנים ושווי מזומנים(ירידה) עלייה 

        
 תחילתמזומנים ושווי מזומנים ל תרתי

 1 5 1,554  1  1 קופהתה
        
מזומנים ושווי מזומנים לסוף  תרתי

 1 2 382  2  382 קופהתה
  
  

  ונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד.תי נפרד מהנתהמידע הנוסף המצורף מהווה חלק בל
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  כללי  .1
  

 תערך (דוחו תניירו תקנותד' ל38קנה ת תאם להוראותבה תתומצתמ תכונתמידע כספי נפרד זה ערוך במ
הכספיים  ת. יש לעיין במידע כספי נפרד זה בהקשר למידע הכספי על הדוחו1970- ש"לתכספיים ומיידים), ה

  .אריך ולבאורים אשר נלוו אליהםתו תיימה באותולשנה שהס 2012בדצמבר,  31יים ליום תהשנ
  
  

  תהחשבונאי תהמדיניו עיקרי  .2
  

המידע הכספי  תלזו שיושמה בעריכ תמידע כספי נפרד זה עקבי תשיושמה בעריכ תהחשבונאי תהמדיניו
  .2012בדצמבר,  31הנפרד ליום 

  
  
  וחיוהד תקופתיים בתמהו אירועים  .3

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

  .2013, במרס 19
  

  הכספיים תימה על הדוחותח.      4
  

 תבחברה המכהנ ת, דירקטוריגבריאלה הלר תהסמיך דירקטוריון החברה א 2013, בנובמבר 20ביום 
 תשמרי תהחברה גבר תהכספיים של החברה במקום חשב תום על הדוחותבחברה, לח תחיצוני תכדירקטורי

  ום.תלידה ולפיכך נבצר ממנה לח תכהן חרזי אשר בחופש
  
  
  
  
  
  

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