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 ד' לתקנות ניירות ערך03לסקירת המידע הכספי הביניים הנפרד לפי תקנה דוח מיוחד 
 0793-)דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל

 
 

 מבוא
 

 ומיידיים(, תקופתיים )דוחות ערך ניירות לתקנות ד'83 תקנה לפי המובאהנפרד  בינייםה הכספי המידע את סקרנו
שלושה חודשים שישה ושל  ותולתקופ 2104 ביוני 81ליום  (החברה - )להלן קרור אחזקות בע"מ של 0971-התש"ל

 החברה. של וההנהלה הדירקטוריון באחריות הינו הנפרדהביניים  הכספי המידעבאותו תאריך.  ושהסתיימ
 .סקירתנו על בהתבסס אלהת ביניים ולתקופ הנפרד הכספי המידע על להביע מסקנה היא אחריותנו

 

 
 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 
נוהלי סקירה אנליטיים בעיקר עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום 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 

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

 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

 
 
 
 

 
 

 את קסיררקוסט פורר גבאי   אביב,-תל
 רואי חשבון  2104 ,באוגוסט 09 

 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 2104 ,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
  2104  2108  2108 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  

       נכסים שוטפים
       

 2,794  0,554  01,129  מזומנים ושווי מזומנים
 513  687  510  חייבים ויתרות חובה

 29,568  -  -  דיבידנד לקבל
       

 82,365  2,090  01,581  סה"כ נכסים שוטפים
       

       נכסים לא שוטפים
       

 -  8,276  -  נכסים בשל הטבות לעובדים
 887,890  881,139  867,806  נכסים בניכוי התחייבויות המיוחסים לחברות מוחזקות

 0,292  0,295  0,891  רכוש קבוע
       

 883,638  884,661  863,716  סה"כ נכסים לא שוטפים
       
  879,286  886,350  870,543 

       
       התחייבויות שוטפות

       
 327  746  303  זכאים ויתרות זכות
 21,111  -  -  זכאים בגין דיבידנד

       
 21,327  746  303  סה"כ התחייבויות שוטפות

       
       הון
       

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

 257,700  248,195  235,413  יתרת רווח
       

 851,720  886,015  873,403  סה"כ הון
       
  879,286  886,350  870,543 
       
 
 

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

       2104, באוגוסט 09
 שמרית כהן חרזי  אורי מאירי  שלמה רודב  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 6-ל

  ביוני 81ביום 
 החודשים שהסתיימו 8-ל

  ביוני 81ביום  

לשנה 
שהסתיימה 

 ביום
 בדצמבר 80

  2104  2108  2104  2108  2108 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
           

 0,257  802  806  628  682  הכנסות ממתן שירותים
 5,522  0,290  0,813  2,670  2,369  הוצאות הנהלה וכלליות

           
 (4,265)  (979)  (992)  (2,143)  (2,287)  הפסד תפעולי

           
 024  7  06  022  81  הכנסות מימון
 (83)  (0)  (04)  (29)  (20)  הוצאות מימון

           
 (4,079)  (978)  (991)  (0,955)  (2,223)  הפסד לפני מסים על הכנסה

           
 25  -  -  -  -  מסים על הכנסה

           
 (4,214)  (978)  (991)  (0,955)  (2,223)  הפסד המיוחס לחברה

           
רווח מחברות מוחזקות )לאחר השפעת 

 69,434  20,590  03,800  82,639  29,925  המס(
           

 65,231  21,603  07,820  81,784  27,697  החברהרווח נקי המיוחס לבעלי מניות 

           
           
 
 
 
 

 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

 
 
 

  
 החודשים שהסתיימו 6-ל

  ביוני 81ביום 
 החודשים שהסתיימו 8-ל

  ביוני 81ביום  

לשנה 
שהסתיימה 

 ביום
 בדצמבר 80

  2104  2108  2104  2108  2108 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
           

 (4,214)  (978)  (991)  (0,955)  (2,223)  כולל המיוחס לחברה הפסד
רווח כולל המיוחס לחברות המוחזקות 

 69,554  20,590  03,800  82,639  29,925  השפעת המס()לאחר 
           

 65,851  21,603  07,820  81,784  27,697  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 ותכספיים מתוך הדוחנתונים 

 
 

  
 החודשים שהסתיימו 6-ל

  ביוני 81ביום 
 החודשים שהסתיימו 8-ל

  ביוני 81ביום  

לשנה 
שהסתיימה 

 ביום
 בדצמבר 80

  2104  2108  2104  2108  2108 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
           

מזומנים מפעילות שוטפת של תזרימי 
           החברה

           
 (4,214  )  (978)  (991)  (0,955)  (2,223)  הפסד המיוחס לחברה

           
התאמות הדרושות להצגת תזרימי 

           מזומנים מפעילות שוטפת של החברה:
           

           התאמות לסעיפי רווח והפסד של החברה:
           

 02  8  7  6  01  פחת והפחתות
 25  -  -  -  -  מסים על הכנסה

שינוי בהתחייבויות בשל הטבות לעובדים, 
 8,218  (7)  -  (78)  -  נטו

           
  01  (67)  7  (4)  8,241 
           

שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות של 
           החברה:

           
 061  59  30  80  7  ירידה בחייבים ויתרות חובה
 (27)  (017)  (068)  (013)  (9)  ירידה בזכאים ויתרות זכות

           
  (2)  (77)  (32)  (43)  088 
           

מזומנים ששולמו והתקבלו במהלך 
           בחברה עבור: תקופהה
           

 (25)  -  -  -  -  מסים ששולמו
 47,010  -  -  47,010  29,568  דיבידנד שהתקבל

           
  29,568  47,010  -  -  47,176 
           

)ששימשו  מזומנים נטו שנבעו מפעילות
 46,245  (0,125)  (0,165)  45,112  27,848  שוטפת של החברה לפעילות(

           
           
 
 

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



 קרור אחזקות בע"מ

-      - 3 

 לחברה המיוחסיםעל תזרימי המזומנים  יםהמאוחד ותנתונים כספיים מתוך הדוח

 
 

  
 החודשים שהסתיימו 6-ל

  ביוני 81ביום 
 החודשים שהסתיימו 8-ל

  ביוני 81ביום  

לשנה 
שהסתיימה 

 ביום
 בדצמבר 80

  2104  2108  2104  2108  2108 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
           

תזרימי מזומנים מפעילות השקעה של 
           החברה

           
 (86)  -  (96)  (88)  (013)  רכישת רכוש קבוע

           
 מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה

 (86)  -  (96)  (88)  (013)  של החברה
           

תזרימי מזומנים מפעילות מימון של 
           החברה

           
 (41,111)  -  -  (41,111)  (21,111)  דיבידנד ששולם לבעלי מניות החברה 
, םאשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיי

 (8,406)  -  -  (8,406)  -  נטו
           

מזומנים נטו ששימשו לפעילות מימון של 
 (48,406)  (0,125)  -  (48,406)  (21,111)  החברה

           
 2,798  (0,125)  (0,060)  0,558  7,285  במזומנים ושווי מזומנים)ירידה( עלייה 

           
יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת 

 0  2,579  00,091  0  2,794  תקופהה
           

 יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף
 2,794  0,554  01,129  0,554  01,129  תקופהה

           
           

           פעילות מהותית שלא במזומן של החברה
           

 29,568  -  -  -  -  דיבידנד לקבל
           

 21,111  -  -  -  -  דיבידנד לשלם
           
           
 
 
 

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

שלושה חודשים שישה ושל  ותולתקופ 2104, ביוני 81ליום  מידע כספי נפרד זה ערוך במתכונת מתומצתת
ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות כספיים ומיידים(, 83בהתאם להוראות תקנה  באותו תאריך ושהסתיימ

 80. יש לעיין במידע כספי נפרד זה בהקשר למידע הכספי על הדוחות הכספיים השנתיים ליום 0971-התש"ל
 .אליהם האשר נלוו מידע הנוסףולשנה שהסתיימה באותו תאריך ול 2108בדצמבר, 

 
 
 החשבונאית המדיניות עיקרי  .2
 

המדיניות החשבונאית שיושמה בעריכת מידע כספי נפרד זה עקבית לזו שיושמה בעריכת המידע הכספי 
 .2108בדצמבר,  80הנפרד ליום 

 
 
 אירועים מהותיים לאחר תאריך הדיווח  .8
 

אשר ש"ח,  אלפי 5,111ל על חלוקת דיבידנד בסך כולל ש כלולההכריזה החברה ה 2104, באוגוסט 04ביום 
 ש"ח. אלפי 0,337-כ החלקה של החברה בחלוקה זו הינ. טרם שולם

 
 

 

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