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 לכבוד
 קרור אחזקות בע"מ המניות של חברתבעלי 

 
 א.ג.נ.,

 
 
 

 המבקר דוח מיוחד של רואה החשבון
 3991-ג' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל9על מידע כספי נפרד לפי תקנה 

 
 

-התש"ל ומיידיים(, תקופתיים )דוחות ערך ניירות לתקנות ג'9 תקנה לפי המובא הנפרד הכספי המידע את ביקרנו
 השנים משלוש אחת ולכל 2112-ו 2113 בדצמבר 31 לימים (החברה - )להלןקרור אחזקות בע"מ  של 1971

 וההנהלה הדירקטוריון באחריות הינו הנפרד הכספי המידע. 2113 בדצמבר 31 ביום הסתיימה שבהן שהאחרונה
 ביקורתנו. על בהתבסס הנפרד הכספי המידע על דיעה לחוות היא אחריותנו החברה. של

 
 

 את לתכנן מאיתנו נדרש אלה תקנים פי על בישראל. מקובלים ביקורת לתקני בהתאם ביקורתנו את ערכנו
במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין במידע הכספי הנפרד הצגה מוטעית מהותית.  ולבצעה הביקורת

הכלולים במידע הכספי הנפרד. ביקורת ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובפרטים 
כוללת גם בחינה של הכללים החשבונאיים שיושמו בעריכת המידע הכספי הנפרד ושל האומדנים המשמעותיים 

. ובכללות שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה של המידע הכספי הנפרד
 ת לחוות דעתנו.בסיס נאו תאנו סבורים שביקורתנו מספק

 
 

ג' 9המידע הכספי הנפרד ערוך, מכל הבחינות המהותיות, בהתאם להוראות תקנה רתנו, ובהתבסס על ביקלדעתנו, 
 .1971-לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל
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 ג' 9דוח מיוחד לפי תקנה 
 
 הדוחות הכספיים המאוחדים נתונים כספיים ומידע כספי מתוך 
 

 המיוחסים לחברה 
 
 
 

מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים של הקבוצה ליום המיוחסים לחברה להלן נתונים כספיים ומידע כספי נפרד 
לתקנה דוחות מאוחדים(, המוצגים בהתאם  - המפורסמים במסגרת הדוחות התקופתיים )להלן 2113בדצמבר,  31
 .1971-ללתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( התש" ג'9
 

 לדוחות המאוחדים. 2 באורעיקרי המדיניות החשבונאית שיושמה לצורך הצגת נתונים כספיים אלה פורטו ב
 

 בדוחות המאוחדים.ב' 1חברות מוחזקות כהגדרתן בבאור 
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 המיוחסים לחברהעל המצב הכספי  יםהמאוחד דוחותנתונים כספיים מתוך ה

 
 
 בדצמבר 31ליום     
    2113  2112 
 אלפי ש"ח  מידע נוסף  

       נכסים שוטפים
       

 1  2,794  א  מזומנים ושווי מזומנים
 668  518    חייבים ויתרות חובה

 -  29,563    דיבידנד לקבל
       

 669  32,865    סה"כ נכסים שוטפים
       

       נכסים לא שוטפים
       

 3,213  -    נכסים בשל הטבות לעובדים
 344,511  337,391    נכסים בניכוי התחייבויות המיוחסים לחברות מוחזקות

 1,268  1,292    רכוש קבוע
       

 348,972  338,683    סה"כ נכסים לא שוטפים
       
    371,548  349,641 
       

       התחייבויות שוטפות
       

 3,416  -  3,1ב  אשראי מתאגידים בנקאיים 
 854  827  2ב  זכאים ויתרות זכות
 -  21,111    זכאים בגין דיבידנד

       
 4,271  21,827    סה"כ התחייבויות שוטפות

       
       הון
       

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

 252,361  257,711    יתרת רווח
       

 345,371  351,721    סה"כ הון
       
    371,548  349,641 
 
 

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

       2114במרס,  18
 שמרית כהן חרזי  אורי מאירי  דורון שטייגר  תאריך אישור הדוחות הכספיים

  
 הדירקטוריון יו"ר

 
 מנכ"ל

 
 הוהבכיר תחשב

 בתחום הכספים
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 המיוחסים לחברה הפסדאו על רווח  יםהמאוחד ותנתונים כספיים מתוך הדוח

 
 
 

  
 שהסתיימה ביוםלשנה 

 בדצמבר 31
  2113  2112  2111 
 אלפי ש"ח  
       

 1,217  1,238  1,257  הכנסות ממתן שירותים
 5,621  4,921  5,522  הוצאות הנהלה וכלליות

 71  -  -  אחרותהוצאות 
       

 (4,474)  (3,683    )  (4,265)  הפסד תפעולי
       

 421  91  124  הכנסות מימון
 (1,379)  (583)  (38)  הוצאות מימון

       
 (5,433)  (4,176)  (4,179)  הפסד לפני מסים על הכנסה

       
 (1,515)  125  25  מסים על הכנסה

       
 (3,918)  (4,311)  (4,214)  הפסד מפעילות נמשכת לאחר מסים על הכנסה 

       
 1,729  -  -  רווח מפעילויות שהופסקו, נטו

       
 (2,189)  (4,311)  (4,214)  הפסד המיוחס לחברה

 *(  46,473  *(  64,725  69,484  רווח מחברות מוחזקות )לאחר השפעת המס(
       

 *(  44,284  *(  61,424  65,281  רווח נקי המיוחס לבעלי מניות החברה
 
 
 
 
 
 בחברות מוחזקות. IAS19הוצג מחדש, בעקבות יישום  *( 
 

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

 
 
 

  
 לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 31
  2113  2112  2111 
 אלפי ש"ח  
       

 (2,189)  (4,311)  (4,214)  לחברהכולל המיוחס  הפסד
 63,257  49,822  69,554  רווח כולל המיוחס לחברות המוחזקות )לאחר השפעת המס(

       
 61,168  45,521  65,351  סה"כ רווח כולל המיוחס לחברה

 
 
 
 
 

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

 
 

  
 לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 31
  2113  2112  2111 
 אלפי ש"ח  
       

       תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת של החברה
       

 (2,189)  (4,311)  (4,214  )  הפסד המיוחס לחברה
       

התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת של 
       החברה:

       
       התאמות לסעיפי רווח והפסד של החברה:

       
 117  -  -  מניירות ערך הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסדהפסד 

 31  15  12  פחת והפחתות
 939  -  -  הוצאות מימון, נטו

 74  459  -  נכס פיננסי זמין למכירהירידת ערך 
 (1,515)  125  25  מסים על הכנסה

 (1,729)  -  -  רווח מפעילות מופסקת, נטו
 71  -  -  הפסד ממימוש רכוש קבוע

 (19)  (198)  3,213  שינוי בהתחייבויות בשל הטבות לעובדים, נטו
       
  3,241  411  (2,133) 
       
       

       שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות של החברה:
       

 52  (15)  161  ירידה )עלייה( בחייבים ויתרות חובה
 (243)  (235)  (27)  ירידה בזכאים ויתרות זכות

       
  133  (251)  (191) 
       

       מזומנים ששולמו והתקבלו במהלך השנה בחברה עבור:
       

 (895)  (1,147)  -  ריבית ששולמה
 -  (125)  (25)  מסים ששולמו

 76  -  -  מסים שהתקבלו
 27,932  29,911  47,111  דיבידנד שהתקבל 

       
  47,176  28,739  27,113 
       
       

 22,711  24,589  46,245  שוטפת של החברהמזומנים נטו שנבעו מפעילות 
 
 
 

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

 
 

  
 לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 31
  2113  2112  2111 
 אלפי ש"ח  
       

       תזרימי מזומנים מפעילות השקעה של החברה
       

 ואתמורה ממימוש ניירות ערך הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח 
 54  151  -  הפסד

 (2)  (961)  (36)  רכישת רכוש קבוע
 151  -  -  תמורה ממימוש רכוש קבוע

       
 נמשכת מזומנים נטו שנבעו מפעילות )ששימשו לפעילות( השקעה

 212  (811)  (36)  של החברה
 -  1,729  -  של החברה מופסקת נטו שנבעו מפעילות השקעהמזומנים 

       
של  מזומנים נטו שנבעו מפעילות )ששימשו לפעילות( השקעה

 212  919  (36)  החברה
       

       תזרימי מזומנים מפעילות מימון של החברה
       

 -  -  (41,111)  דיבידנד ששולם לבעלי מניות החברה 
 (23,797)  (25,391)  -  הלוואות והתחייבויות אחרות לזמן ארוךפרעון 

 893  (118)  (3,416)  , נטוםאשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיי
       

 (22,914)  (25,518)  (43,416)  מימון של החברה ששימשו לפעילותמזומנים נטו 
       

 (2)  -  2,793  עלייה )ירידה( במזומנים ושווי מזומנים
       

 3  1  1  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה
       

 1  1  2,794  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה

       
       פעילות מהותית שלא במזומן של החברה

       
 29,911  -  29,563  דיבידנד לקבל

       
 -  -  21,111  דיבידנד לשלם

 

 

 
 

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

 בדצמבר 31  
  2113  2112 
 אלפי ש"ח  
     

 1   594   מזומנים ופיקדונות למשיכה מיידית
 -   2,211   פיקדונות לזמן קצר -שווי מזומנים 

     
   2,794   1 

 
 
 גילוי בדבר ההתחייבויות הפיננסיות המיוחסות לחברה )ללא סכומים בגין חברות מוחזקות( .ב
 

 אשראי מתאגידים בנקאיים המיוחס לחברה .1
 

 ההרכב
   ריבית שיעור    
   משוקלל    
 בדצמבר 31  בדצמבר 31    
 2112  2113  2113  תנאי  
 ש"ח אלפי  %  ההצמדה  
         

 3,416  -  פריים  הצמדה ללא  לזמן קצר מתאגידים בנקאיים אשראי
 

 הזכאים ויתרות זכות המיוחסים לחבר .2
 

 בדצמבר 31  
  2113  2112 
 אלפי ש"ח   
     

 336  264  הוצאות לשלם
 29  32  מוסדות

  215  236  התחייבויות לצדדים קשורים
 56  63  הפרשה לחופשה

 218  232  זכאים ויתרות זכות אחרים
     
  827  854 

 
 המכשירים פיננסיים המיוחסים לחבר .3

 
 לחברהסיווג ההתחייבויות הפיננסיות המיוחסות  (א
 

 מיוחסים לחברה:ה IAS 39-נסיות במאזן לקבוצות בהתאם ללהלן סיווג ההתחייבויות הפינ
 

 בדצמבר 31  
  2113  2112 
 אלפי ש"ח  

     התחייבויות פיננסיות
     

 3,416  -  התחייבויות פיננסיות הנמדדות בעלות מופחתת
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 )המשך( גילוי בדבר ההתחייבויות הפיננסיות המיוחסות לחברה )ללא סכומים בגין חברות מוחזקות( ב.

 
 הגורמי סיכון פיננסיים המיוחסים לחבר (ב
 

פעילויות החברה חושפות אותה לסיכונים פיננסיים שונים, כגון סיכוני שוק )סיכון ריבית(, 
סיכון אשראי וסיכון נזילות. תוכנית ניהול הסיכונים הכוללת של החברה מתמקדת בפעולות 

 .לצמצום למינימום השפעות שליליות אפשריות על הביצועים הפיננסיים של החברה
 

, כאחראי לנושא ניהול סיכוני שוק. לפרטים ימר אורי מאיר ,החברההחברה מינתה את מנכ"ל 
-לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל א'26תקנה על פי לגבי מר מאירי 

תבורי מינתה את סמנכ"ל -לדוח התקופתי של החברה המצורף. יפאורה , ראה פרק ד'1971
שלה, מר דב גבע, כאחראי לנושא ניהול סיכוני שוק. מר גבע הינו רואה חשבון ובעל  הכספים

 .1992החל משנת תבורי -ביפאורההשכלה אקדמית ומשמש בתפקידו 
 

 ההמיוחסים לחבר סיכוני שוק
 

 סיכון ריבית
 

הנושא  אשראי. אשראי מתאגידים בנקאייםמנובע בעיקר  חברההית של סיכון שיעור הריב
  .לסיכון שיעור ריבית בגין תזרים מזומניםה חברהאת  ףריבית משתנים חוששיעורי 
 נקוב בריבית משתנה. אשראי מתאגידים בנקאייםהכל  2112בדצמבר,  31ליום 

 
 2113בדצמבר,  31ליום 

  
 עד
 סה"כ  שנה

 אלפי ש"ח  
     

 827  827  זכאים
     
  827  827 
 

 2112בדצמבר,  31ליום 

 
 עד 

 סה"כ  שנה
 ש"חאלפי   
     

 3,416  3,416  מתאגידים בנקאיים אשראי
 854  854  זכאים

     
  4,271  4,271 
 

 המבחני רגישות בגין שינוי בגורמי שוק המיוחס לחבר (ג
 בדצמבר 31  
  2113  2112 
 אלפי ש"ח  

     מבחן רגישות לשינויים בשיעורי ריבית
     

     מהשינוי:רווח )הפסד( 
     

 (26)  17  1.75%עליית ריבית של 
 26  (17)  1.75%ירידת ריבית של 
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 )המשך( )ללא סכומים בגין חברות מוחזקות( לחברההפיננסיות המיוחסות  גילוי בדבר ההתחייבויות .ב

 
 מבחני רגישות והנחות העבודה העיקריות

 
הרלוונטיים נקבעו בהתאם להערכות ההנהלה לגבי השינויים שנבחרו במשתני הסיכון 

 שינויים אפשריים סבירים במשתני סיכון אלה.
 

החברה ביצעה מבחני רגישות לגורמי סיכון שוק עיקריים שיש בהם כדי להשפיע על תוצאות 
הפעולות או המצב הכספי המדווחים. מבחני הרגישות מציגים את הרווח או ההפסד ו/או 

י מס(, עבור כל מכשיר פיננסי בגין משתנה הסיכון הרלוונטי שנבחר עבורו השינוי בהון )לפנ
נכון לכל מועד דיווח. בחינת גורמי הסיכון נעשתה על בסיס מהותיות החשיפה של תוצאות 
הפעולות או המצב הכספי בגין כל גורם סיכון בהתייחס למטבע הפעילות ובהנחה שכל שאר 

 המשתנים קבועים.
 

 .צמודות אינן החברה של הפיננסיות ותההתחייבוי כל ה(
 
 
וגילוי בדבר הכנסות  לחברהמיוחסות הגילוי בדבר יתרות נכסי מסים נדחים והתחייבויות מסים נדחים  .ג

 )ללא סכומים בגין חברות מוחזקות( לחברהמסים או הוצאות מסים המיוחסות 
 

 המסים על ההכנסה המיוחסים לחבר
 

 החברהחוקי המס החלים על  .1
 

 1985-)תיאומים בשל אינפלציה(, התשמ"ה חוק מס הכנסה 
 

נמדדו התוצאות לצורכי מס בישראל כשהן מותאמות לשינויים  2117פי החוק, עד לתום שנת -על
 במדד המחירים לצרכן. 

 
-התקבל בכנסת תיקון לחוק מס הכנסה )תיאומים בשל אינפלציה(, התשמ"ה 2118בחודש פברואר 

, נמדדות 2118ואילך. החל משנת  2118תו של חוק התיאומים משנת המגביל את תחול 1985
התוצאות לצורכי מס בערכים נומינליים למעט תיאומים מסוימים בגין שינויים במדד המחירים 

. תיאומים המתייחסים לרווחי הון, כגון בגין מימוש 2117בדצמבר,  31לצרכן בתקופה שעד ליום 
ם לחול עד למועד המימוש. התיקון לחוק כולל, בין היתר, את נדל"ן )שבח( וניירות ערך, ממשיכי

)לנכסים בני פחת שנרכשו ביטול תיאום התוספת והניכוי בשל אינפלציה והניכוי הנוסף בשל פחת 
 .2118החל משנת ( 2117לאחר שנת המס 

 
 החברהשיעורי המס החלים על  .2

 
  .25% - 2113 -ו 2112ובשנת  24%היה  2111 שנתבשיעור מס החברות בישראל 

 חבר בני אדם חייב במס על רווח הון ריאלי בשיעור מס החברות החל בשנת המכירה.
, נקבע כי במכירת נכס שאיננו נייר ערך הנסחר בבורסה )למעט 2116-2119כהוראת שעה לשנים 

על  - 2119בדצמבר,  31עד ליום ונמכר  2113בינואר,  1מוניטין שלא שולם עבורו( שנרכש לפני יום 
יחול מס החברות  2112בדצמבר,  31חלק רווח ההון הריאלי המיוחס לינארית לתקופה שעד ליום 

בשיעור הקבוע בפקודה בשנת המכירה ולגבי חלק רווח ההון הריאלי המיוחס לינארית לתקופה 
 . 25%ועד למועד המכירה יחול מס בשיעור של  2113בינואר,  1שמיום 

 
 -)להלן  2111-התקבל בכנסת החוק לשינוי נטל המס )תיקוני חקיקה(, התשע"ב 2111בדצמבר,  5ביום 

, מתווה ההפחתה של שיעורי מס החברות. 2112החוק(. במסגרת החוק בוטל, בין היתר, החל משנת 
. לאור העלאת שיעור מס 2112החל משנת  25%במסגרת החוק הועלה גם מס החברות לשיעור של 

כאמור לעיל, הועלו בהתאמה גם שיעור המס על רווח הון ריאלי ושיעור המס של  25% -ות להחבר
 השבח הריאלי.
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גילוי בדבר יתרות נכסי מסים נדחים והתחייבויות מסים נדחים המיוחסות לחברה וגילוי בדבר הכנסות  .ג
 )המשך( מסים או הוצאות מסים המיוחסות לחברה )ללא סכומים בגין חברות מוחזקות(

 
 2113-2114בקריאה שנייה ושלישית התכנית הכלכלית לשנים בכנסת אושרה  2113ביולי,  31ביום 

)חוק התקציב(, אשר כוללת בין היתר שינויים פיסקאליים אשר מטרתם העיקרית היא העמקת גביית 
 המיסים לאותן השנים. 

 
ביטול הורדת , 26.5% -ל 25% -מ השינויים האמורים כוללים, בין היתר, העלאת שיעור מס החברות

ובמקרים מסוימים  (16% -ואיזור שאינו פיתוח א' 9% -שיעורי המס במפעל מועדף )אזור פיתוח א'
בינואר  1החל מיום  21%העלאת שיעור המס על דיבידנד לעניין חוק עידוד השקעות הון לשיעור של 

, 2113באוגוסט  1וזאת החל מיום שערוך  מיסוי רווחיכמו כן, קיימים שינויים נוספים, כגון . 2114
כניסתן לתוקף של ההוראות האמורות לגבי רווחי שיערוך מותנית בפרסום תקנות המגדירות  אולם

מהם "עודפים שלא חייבים במס חברות" וכן תקנות שיקבעו הוראות למניעת כפל מס העלולים 
 .פורסמו טרם כאמור תקנותם אלה, נכון למועד פרסום דוחות כספיי לחול על נכסים מחוץ לישראל.

 
 השומות מס המיוחסות לחבר .3

 
 שומות מס סופיות

 
 .2112לחברה שומות מס הנחשבות כסופיות עד וכולל שנת המס 

 
 המסים נדחים המיוחסים לחבר .4

 
 החברה אינה מכירה במסים נדחים.

 
 מס תיאורטי .5

 
ההכנסות וההוצאות, הרווחים וההפסדים להלן מובאת התאמה בין סכום המס, שהיה חל אילו כל 

ברווח או הפסד היו מתחייבים במס לפי שיעור המס הסטטוטורי, לבין סכום מסים על ההכנסה 
 שנזקף ברווח או הפסד:

 

  
 לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 31
  2113  2112  2111 
 אלפי ש"ח  
       

 (5,433)  (4,176)  (4,179)  לפני מסים על ההכנסה הפסד

       
 24%  25%  25%  שיעור המס הסטטוטורי 

       
 (1,313)  (1,144)  (1,145)  לפי שיעור המס הסטטוטורי תמחושב הטבת מס

       
       

 -  -  25  אחרים
 (1,515)  125  -  מסים בגין שנים קודמות

גידול בהפסדים לצורכי מס בגינם לא הוכרו מסים 
 1,313  1,144  1,145  בשנהנדחים 

       
 (1,515)  125  25  מסים על ההכנסה
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 יתרות והתקשרויות מהותיות עם חברות מוחזקות .ד
 

 יתרות ועסקאות עם חברות מוחזקות
 

 יתרות עם חברות מוחזקות .1
 

 ההרכב
 בדצמבר 31  
  2113  2112 
 אלפי ש"ח  
     

 -  29,563  דיבידנד לקבל
 252  245  ויתרות חובה חייבים

 
 עסקאות עם חברות מוחזקות .2

 
 לשנה שהסתיימה ביום  

 בדצמבר 31
  2113  2112  2111 
 אלפי ש"ח  
       

 1,217  1,238  1,257  הכנסות ממתן שירותים
 
 תאריך הדיווחב מהותייםאירועים  .ה
 

ש"ח אשר  אלפי 65,111הכריזה החברה הבת על חלוקת דיבידנד בסך כולל של  2113בינואר,  7ביום  .1
 ש"ח. אלפי 45,214-כ ה. חלקה של החברה בחלוקה זו הינ2113בינואר,  15שולם ביום 

 
ש"ח,  אלפי 5,111ל על חלוקת דיבידנד בסך כולל ש כלולההכריזה החברה ה 2113ר, בפברוא 21ביום  .2

 ש"ח. אלפי 1,887-כ החלקה של החברה בחלוקה זו הינ. 2113בפברואר,  28אשר שולם ב
 
אשר  ש"ח אלפי 41,111הכריזה החברה על חלוקת דיבידנד בסך כולל של  2113ר, פברואב 27ביום  .3

 .2113במרס,  15שולם ביום 

 
ש"ח אשר  אלפי 21,111הכריזה החברה על חלוקת דיבידנד בסך כולל של  2113, דצמברב 24ביום  .4

 .2114בינואר,  15ביום  שולם

 
ש"ח  אלפי 42,511הכריזה החברה הבת על חלוקת דיבידנד בסך כולל של  2113, דצמברב 25ביום  .5

 ש"ח. אלפי 29,563-כ ה. חלקה של החברה בחלוקה זו הינ2114בינואר,  14אשר שולם ביום 
 

 
 
 

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


