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 שלושהדוח הדירקטוריון על מצב עייי החברה לתקופה של 
  2017 במרס 31חודשים שהסתיימה ביום 

  
ן: (להל בע"מ ירקטוריון של צ.מ.ח המרמןמתכבד להגיש בזה את דוח הדדירקטוריון החברה 

(החברה והחברות המוחזקות  2017 ,במרס 31שסתיימה ביום חודשים  שלושהשל  ") לתקופההחברה"
  ").הקבוצה" יחד: על ידה, להלן

  

  כללי .1

) 1של החברה, בשי תחומי פעילות, כדלקמן: ( מוחזקותהחברה עוסקת, בעצמה ובאמצעות חברות 
 תחום(להלן: " ם בתחום הדל"ן בישראלייזום, פיתוח, הקמה, יהול, שיווק ומכירה של פרויקטי

) ביצוע עבודות בייה קבליות בפרויקטים בתחום הדל"ן בישראל, למגזר העסקי, הפרטי 2; (")הייזום
  .")הביצוע תחום(להלן: " והציבורי

      
למועד דוח זה, בתחום הייזום, מעורבת החברה בעצמה ובאמצעות חברות מוחזקות, בפרויקטים בשלבי 

אלפי משה שמש, רמת גן, פיתוח, הקמה ושיווק שוים בכרמיאל, גי תקווה, תל אביב, בית  תכון,
  והריה.

 
יחידות  2,648פרויקטים בהיקף כולל של  15למועד דוח זה, מצאים בשלבי ייזום תכון וביצוע שוים 

מ"ר  27,415-ר וכיחידות דיו 2,238מ"ר שטחי מסחר, אשר מתוכם מוצעים כיום למכירה  27,665-דיור ו
  יחידות דיור. 1,220שטחי מסחר, מהם מכרו  

  
, בביצוע עבודות בייה מוחזקתכמו כן, למועד דוח זה, החברה פועלת, במישרין ובאמצעות חברה 

הפרויקטים קבליות בפרויקטים אשר מצויים בבעלות צדדים שלישיים, שאים קשורים לחברה. 
  ון, בית שמש, בת ים, הרצליה ורמת גן.מבוצעים בתל אביב, תיה, הוד השר

  
  עדכון מכירת דירות 

  2016בדצמבר,  31  2016, סבמר 31  2017, סבמר 31  

  400  154  38  סה"כ יח"ד

סה"כ היקף כספי כולל 
 –(לא כולל מע"מ) 

  באלפי ש"ח
72,677  220,939  693,913  

סה"כ היקף כספי חלק 
החברה (לא כולל 

  באלפי ש"ח  -מע"מ) 
40,754  123,709  391,723  

חוזי מכירת דירות 
המצטבר אשר טרם 

(יח"ד  הוכר כהכסה
ש"ח /סכום באלפי 
  )חלק החברה בלבד

672  669,206  911  813,962  815  767,018  

  
 

של החברה, בשלבים שוים של משאים  מוחזקתבוסף, למועד דוח זה, מעורבות החברה וחברה 
תם יוזמת החברה בישראל ובקשר עם מספר פרויקטים ומתים בקשר עם מספר פרויקטים של ביה או

  לביצוע עבודות ביה קבליות בישראל, עבור צדדים שלישיים שאים קשורים לחברה.
  

  אירועים מהותיים שחלו בתקופת הדיווח .2

התקשרו  2017ביואר,  30ביום . רכישת זכויות יורוקום בפרויקטים בם מעורבת החברה בווה צדק  .א
 50%- ו 25%-") המחזיקות בהתאמה בהרוכשותפרויקט "ווה צדק" (להלן: "החברה ושותפתה ב

מהזכויות בפרויקט העיר הלבה בשכות ווה צדק בתל אביב בשי הסכמי מכר עם השותפה הוספת 
מהזכויות בפרויקט, לרכישת יתרת  25%-") שהחזיקה ערב ההסכם בהמוכרתבפרויקט (להלן: "

  זכויותיה של המוכרת בפרויקט. 
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בהתאם להוראות ההסכם הראשון, הרוכשות תרכושה את יתרת זכויותיה של המוכרת בפרויקט 
. מתוך סכום אלפי ש"ח) 18,750(חלק החברה היו  אלפי ש"ח 37,500בתמורה לסך של  1ווה צדק 

אלפי ש"ח ישולם למוכרת באמצעות פירעון חוב של  33,500התמורה האמור, תשלום בסך של 
בקאי כגד סילוק השעבוד הרשום על זכויותיה של המוכרת לטובת התאגיד  המוכרת לתאגיד

ימים ממועד ההתקשרות בהסכם המכר  30אלפי ש"ח תשולם בתוך  4,000הבקאי, והיתרה בסך של 
כון הראשון כגד קבלת מלוא המסמכים הרלווטיים המאפשרים את העברת החזקה לרוכשות. 

  ה והזכויות הועברו על שם הרוכשות.למועד הדוח התמורה שולמה במלוא

כמו כן על פי הוראות הסכם המכר הראשון הסכימו הצדדים כי במקרה בו בסיומו של הפרויקט, 
") הרוכשות ישלמו למוכרת העודפיםרווחיות הפרויקט תעלה על סכום אשר קבע בהסכם (להלן: "

הייה רשאיות שלא לשלם את מסך העודפים. לחילופין הרוכשות ת 12.5%תשלום וסף בשיעור של 
חודשים ממועד ההתקשרות בהסכם,  12התשלום האמור ובמקומו לשלם למוכרת לא יאוחר מחלוף 

  אלפי ש"ח.  2,500סכום של 

בהתאם להוראות הסכם המכר השי ירכשו הרוכשות את יתרת זכויותיה של המוכרת במתחם הגובל 
(חלק החברה היו  אלפי ש"ח  12,000ה לסך של ) בתמור2(פרויקט ווה צדק  1בפרויקט ווה צדק 

אלפי ש"ח ישולם במועד ההתקשרות ויופקד באמות עד  4,100באופן בו סך של אלפי ש"ח)  6,000
ימים  25אלפי ש"ח ישולם בתוך  900לרישומה של הערת אזהרה לטובת הרוכשות, סכום בסך של 

אלפי ש"ח  7,000והיתרה בסך של  ממועד ההתקשרות לצורך תשלום מקדמה על חשבון מס שבח
") תשולם באמצעות פירעון חוב של המוכרת לתאגיד בקאי כגד סילוק התמורה(להלן: "יתרת 

, רשמה הערת האזהרה וסולקה התמורה שולמה במלואה כון למועד הדוח, המשכתא הרשומה.
   המשכתא האמורה.

דייות תגמול חדשה לושאי משרה בחברה אושרה מ 2017בפברואר,  6ביום  אישור מדייות תגמול.  .ב
לפרטים וספים ראה דיווח מיידי של משלים של  -בחברה הסכמי היהול של בעלי השליטה והוארכו 

 5) ודוח מיידי בדבר תוצאות אסיפה מיום 2017-01-007930(אסמכתא  2017ביואר  23החברה מיום 
 ).2017-01-011320(אסמכתא  2017בפברואר 

חתמה החברה על מסמך תיקון  2017 פברוארחודש ב ת מידה פיסיות לבק מזרחי.תיקון לאמו  .ג
מסך  15%בכל עת משיעור של  חתפילאמות המידה הפיסיות לפיו ההון העצמי של החברה לא 

 ותאבעסקהמאזן המאוחד של החברה ביכוי מקדמות מלקוחות וביכוי התחייבויות לבעלי מקרקעין 
 – , כאשר השעור האמור עומד עלזו בהתחייבות עומדת החברהדוח זה  דלמועקומביציה. כון 

23.7%. 

מכרה מורגן רימון וביוי בע"מ  2017 סבמר 2ביום . מורגן רימון חדלה להיות בעלת שליטה בחברה  .ד
"), שמתה על בעלי השליטה בחברה את מלוא החזקותיה במיות החברה מורגן רימון(להלן: "

לפרטים ראה דיווח מייידי  –החל ממועד זה חדלה להיות בעלת מיות בחברה בעסקה מחוץ לבורסה ו
 ). 2017-01-018457(אסמכתא:  2017במרץ  2 מיום

התקשרה  2017 סבמר 16ביום . יח"ד לעסקה משותפת קרייצי החדשה 240לבית הסכם ביצוע   .ה
(חלק החברה העסקה המשותפת קרייצי החדשה  עבור קבליות עבודות ביצוע בהסכם החברה

 בפרויקט למגורים 205 - ו 204יח"ד במגרשים  240תבה החברה  לפיו, )33.33%בעסקה המשותפת 
 196תהיה החברה זכאית לתשלום בסך של  הפרויקטבתמורה לביית . בקרייצי החדשה ברמת גן

 . 2015 אוקטוברחודש למגורים של מיליון ש"ח, בתוספת מע"מ, צמוד למדד תשומות הביה 

 1,000החליט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידד בסך של  2017במרס,  27ביום . וקת דיבידדחל  .ו
  .2017באפריל,  18הדיבידד שולם ביום  אלפי ש"ח.

  גילוי למחזיקי אגרות חוב (סדרה ג') .3

אשר ויוזמת החברה למועד זה אותם  ,ופרויקט שוק בצלאל להלן פרטים בקשר עם פרויקט בית שמש
המוח "עודפים" בשטר האמות בו התקשרה החברה עם האמן על אגרות החוב  (כהגדרת הםעודפי

(סדרה ג') של החברה) משועבדים לטובת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג'). התוים המוצגים בטבלאות 
  :יםלהלן, מתייחסים לכלל שלבי הפרויקט
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  פרויקט בית שמש

  )50%בפרויקט  ; חלק התאגיד האפקטיבי100%(התוים לפי 
  

 31.12.16עד   1רבעון  – 2017    שם הפרויקט
בית שמש 
מגורים + 

  מסחר

  248  10  יח"ד –מספר חוזים 
שטחים שחתמו לגביהם 

  הסכמי מכר בתקופה (מ"ר)
1,245 30,666  

מחיר ממוצע למ"ר מחוזים 
  שחתמו

11,167  9,776  

  
  פרויקט שוק בצלאל

  )50%פקטיבי בפרויקט ; חלק התאגיד הא100%(התוים לפי 

 31.12.16עד   1רבעון  –  2017    שם הפרויקט
בצלאל מגורים 

  + מסחר
  138  2  יח"ד –מספר חוזים 

שטחים שחתמו לגביהם 
  הסכמי מכר בתקופה (מ"ר)

164  13,836  

מחיר ממוצע למ"ר מחוזים 
  שחתמו

34,199  28,206  

  
  
 
 מצב כספי .4

  
  הרכוש השוטף

           אלפי ש"ח, המהווים 957,862הסתכם לסך של  2017 במרס 31ליום  הרכוש השוטף של הקבוצה
 31כון ליום  אלפי ש"ח, 1,006,938מסך הכסים בדוח על המצב הכספי, לעומת סך של  89.22%-כ

 הקיטוןמסך הכסים בדוח על המצב הכספי כון לאותו מועד.  90.5%-כ אשר היוו ,2016בדצמבר 
ומזומים ושווי  למכירה תדירוובמלאי בייים  מירידה הדוח בע בעיקרווש השוטף בתקופת ברכ

   .בדות בחוזי הקמהבל מעבהכסות לקו בהשקעות לזמן קצר מעליה , ומקוזז בחלקו מזומים
  

 וסדרה ד' הירידה ביתרת מזומים ושווי מזומים ובעת בעיקר מפרעון חלקי של אגרות חוב סדרה ג'
  ובפיקדוות של מעל שלושה חודשים. וויי, בחשבוות לומהפקדת מזומים, טו

  
  מגידול בהיקף פעילות הביצוע של החברה. תבהכסות לקבל מעבודות בחוזי הקמה ובע העלייה

  
לך התקופה והוכרו ברווח מהו מדירות שמסרו בבעיקר תדירות למכירה ובעו במלאי בייים הירידה

  ה.ילות הביצוע בפרויקטים היזמיים בהם מעורבת החברבהיקף פע מעלייה ת בחלקהוהפסד ומקוזז
  

  מלאי מקרקעין לבייה
  

אלפי  41,520אלפי ש"ח, לעומת סך של  46,457הסתכם לסך של  2017 במרס 31מלאי המקרקעין ליום 
בעיקרו מהוצאות הקשורות לתכון  תבמלאי מקרקעין לביה ובע העלייה. 2016בדצמבר  31יום לש"ח 

  ן לתחילת הביה ומהיוון עלויות אשראי.והכת מקרקעי
  
  שקעות בחברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזיה
  

בהתאם לכללי החשבואות שלחברה  ,המטופלות לפי שיטת השווי המאזיהשקעות בחברות 
אלפי ש"ח, לעומת סך  42,034לסך של  2017 במרס 31המקובלים, אין שליטה עליהן, הסתכמו כון ליום 

מהשקעות טו בעיקר  תבהשקעות האמורות ובע העלייה. 2016בדצמבר  31אלפי ש"ח ליום  41,036של 
  .מוחזקותבחברות 

  
  רכוש קבוע

אלפי ש"ח  7,384אלפי ש"ח, לעומת סך של  6,785הסתכם לסך של  2017 במרס 31הרכוש הקבוע ליום 
קופה ומקוזזת בחלקה מפחת התבעיקר  תבסך הרכוש הקבוע ובע הירידה. 2016בדצמבר  31ליום 

  .הבמהלך התקופ רכוש קבועמרכישת 
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  התחייבויות שוטפות
               אלפי ש"ח, המהווים 788,484הסתכמו לסך של  2017 במרס 31ההתחייבויות השוטפות ליום 

מסך ההתחייבויות וההון של החברה המוצגים בדוח על המצב הכספי, לעומת סך של  73.44%-כ
מסך ההתחייבויות וההון של החברה  70.1%-כ אשר היוו 2016בדצמבר  31ח ליום אלפי ש" 779,567

  בע מהסעיפים המפורטים להלן: השיוי. כון לאותו מועד המוצגים בדוח על המצב הכספי
  

הסתכמה לסך  2017 במרס 31יתרת האשראי השוטף ליום . אשראי מתאגידים בקאיים ואחרים •
 תובעהעלייה . 2016בדצמבר  31אלפי ש"ח ליום  119,556ך של אלפי ש"ח, לעומת ס 156,881של 

, טו בעיקר בעקבות רכישת תוספת הזכויות בשי הפרויקטים אשראי לזמן קצר טילתמ הבעיקר
 א' לעיל).2סעיף  כאמורבווה צדק בתל אביב (

אלפי  79,090לסך של  2017 במרס 31יתרות הקבלים והספקים הסתכמו ליום . קבלים וספקים •
ביתרת הקבלים והספקים ה יהעלי. 2016בדצמבר  31אלפי ש"ח ביום  59,519ש"ח, לעומת סך של 

 . מגידול בפעילות הביצוע של החברה בעיקרובעת  בתקופת הדוח

 39,984הסתכמה לסך של  2017 במרס 31יתרת זכאים ויתרות זכות ליום . זכאים ויתרות זכות •
ביתרת זכאים ויתרות  היהעלי. 2016בדצמבר  31לפי ש"ח ליום א 28,954אלפי ש"ח, לעומת סך של 

בווה צדק ובפרויקט שוק  ויקטבעיקר בפר ,מהפרשים בחשבוות השותפיםבעיקר  תזכות ובע
 בצלאל.

הסתכמו לסך  2017 במרס 31. ההתחייבויות לבעלי מקרקעין ליום התחייבויות לבעלי מקרקעין •
 הירידה . 2016בדצמבר  31אלפי ש"ח ליום  167,205אלפי ש"ח, לעומת סך של  159,119של 

ממסירת דירות של בעלי המקרקעין בפרויקט  בעיקר תבהתחייבויות לבעלי מקרקעין ובע
עסקאות קומביציה בפרויקט "המשולש במקרקעין בעלי ל מתשלוםהמשולש הגדול ברמת גן ו

 .הגדול" ברמת גן

הסתכמה לסך של  2017 במרס 31דירות ליום יתרת המקדמות מרוכשי מקדמות מרוכשי דירות.  •
הירידה ובעת . 2016בדצמבר  31אלפי ש"ח ליום  392,242אלפי ש"ח, לעומת סך של  337,126

 הבחלק תומקוזז הדירות שמסרו התקופה, בגיןהפסד או המקדמות לרווח  מזקיפתבעיקרה 
דירות בפרויקטים שוק  בעיקר מתקבולים בגין תובעה ,ביתרת מקדמות מרוכשי דירות הימעלי

בית גי תקווה, אלפי משה,  ,אכזיב בהריה המשולש הגדול ברמת גן, כרמיאל מכוש, ,בצלאל
 .שמש וווה צדק 

  התחייבויות לא שוטפות •

            אלפי ש"ח, המהווים 138,114הסתכמו לסך של  2017 במרס 31לא שוטפות ליום הההתחייבויות 
וההון של החברה המוצגים בדוח על המצב הכספי, לעומת סך של  מסך ההתחייבויות 12.86%-כ

חברה מסך ההתחייבויות וההון של ה 17.24%-כ אשר היוו 2016בדצמבר  31אלפי ש"ח ליום  191,693
ה בעיקר תבהתחייבויות לא שוטפות ובע הירידה כון לאותו מועד. המוצגים בדוח על המצב הכספי

  וסדרה ד'.  'גה אגרות חוב סדר חלקי של מפרעון
  

  הון
מסך  13.7%-אלפי ש"ח המהווים כ 147,047הסתכם לסך של  2017 במרס 31ההון של החברה ליום 

אלפי ש"ח  140,768ההתחייבויות וההון של החברה המוצגים בדוח על המצב הכספי, לעומת סך של 
המוצגים בדוח על  מסך ההתחייבויות וההון של החברה 12.66%- כ אשר היוו, 2016בדצמבר  31ליום 

כולל בתקופת הדוח בסך  מרווח הבעיקר תבהון התקופה ובע היהעלי. כון לאותו מועד המצב הכספי
  שהוכרז וטרם שולם. דדידיבביכוי  ש"חאלפי  7,279של 

  
  סימי אזהרה 

 ) לתקות יירות14(ב)(10דירקטוריון החברה בחן את קיומם של ארבעת סימי האזהרה כאמור בתקה 
 .כי לא התקיימו סימי האזהרה האמורים, וקבע, 1970-ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל
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 תוצאות הפעילות .5

 

  

   

לתקופה של שלושה 
  חודשים שהסתיימה

  במרס 31ביום 

לשנה 
  שהסתיימה 

  ביום
 בדצמבר 31

      2017  2016  2016 
 מבוקר  בלתי מבוקר      
 אלפי ש"ח     
        

 332,889  52,501  147,764     הכנסות ממכירת דירות ומקרקעין 
 94,526  22,579  32,044     הכנסות מביצוע עבודות
 11,857 3,811 1,223     הכנסות ממתן שירותים
        

  439,272 78,891 181,031     סה"כ הכנסות
        
 291,097 47,373 903,133     מקרקעיןעלות מכירת הדירות וה
 90,590 21,896 462,29     עלות העבודות שבוצעו

 12,013 4,380 1,291     עלות מתן השירותים
        

 393,700 73,649 164,656     סה"כ עלות ההכנסות
        

 45,572 5,242 16,375     רווח גולמי
         

 10,785 2,606 2,209      הוצאות מכירה ושיווק
 12,033 2,940 3,458      הוצאות הנהלה וכלליות

 )37( )11( --        הכנסות אחרות, נטו
        

 22,791 )293( 10,708     תפעולי רווח (הפסד)
        

 )5,963( )1,706( )444,1(      הוצאות מימון 
 509 245 353     נסות מימוןהכ

חברות (הפסדי) חלק הקבוצה ברווחי 
 נטו, המאזניהמטופלות לפי שיטת השווי 

  
  )30( 955 1,927  

        
 19,264 )799( 587,9     רווח (הפסד) לפני מסים על ההכנסה

        
 )5,547( )143( )2,308(      מסים על ההכנסה

         
 13,717 )942( 279,7     רווח נקי (הפסד)

         
  
  

  הפסדאו הסבר על התפתחות סעיפי דוח רווח 
") הסתכמו תקופת הדוח(להלן: " 2017החודשים הראשוים של שת  בשלושת במאוחד הכסות החברה

אשוים של שת החודשים הר בשלושתאלפי ש"ח  78,891אלפי ש"ח, לעומת סך של  181,031לסך של 
מעלייה בהכסות  סות ובעת בעיקר"). העלייה בהכהתקופה המקבילה אשתקד" (להלן: 2016

ממכירת דירות, בעיקר בשל מספר רב יותר של דירות שמסרו התקופה בהשוואה לתקופה המקבילה 
  אשתקד. 

  
 31ה עד ליום בגין חוזי מכירת דירות שחתמו ואשר טרם הוכרו כהכס הקבוצהצבר ההזמות של 

  .אלפי ש"ח 669,206- מסתכמים לסך של כ 2017 במרס
  

חתמו חוזים למכירת דירות בפרויקטים השוים אותם יוזמת ומבצעת הקבוצה בסך של   בתקופת הדוח
   .בתקופה המקבילה אשתקדאלפי ש"ח  123,709 סך של אלפי ש"ח, לעומת 40,754

 
בגין חוזים שחתמו לבין הכסות שמדווחות בדוחות  אין בהכרח התאמה בין התמורה הכספית הכוללת

, לפיהם יש IFRSהכספיים בגין פרויקטים אלו. ההכרה בהכסה עשית בהתאם לתקים הבילאומיים 
  .להכיר בהכסות ממכירת דירות רק עם סיום הבייה ומסירת דירות המגורים לרוכשים
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אלפי ש"ח, לעומת סך  164,656לסך של  בתקופת הדוח הסתכמה עלות ההכסות של החברה במאוחד
בהתאמה בעיקר  ,תבעלות ההכסות ובע עלייהאלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. ה 73,649של 

  .ממכירת הדירותמגידול בהכסות 
  

מהמחזור לעומת  9.05%-אלפי ש"ח המהווה כ 16,375הסתכם לסך של  בתקופת הדוחהרווח הגולמי 
ברווח  יהיהעלמהמחזור.  6.6%-כ אשר היווהפה המקבילה אשתקד אלפי ש"ח בתקו 5,242סך של 

  העלייה בהכסות, כמוסבר לעיל. תהגולמי ובע
מתמהיל הדירות שמסרו והעבודות שבוצעו בעיקר  תובע בתקופת הדוחבשיעור הרווח הגולמי יה יהעל

  השה לעומת התקופה המקבילה אשתקד.
  

אלפי  2,606אלפי ש"ח, לעומת סך של  2,209לסך של  מובתקופת הדוח הסתכ הוצאות מכירה ושיווק
ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הוצאות השיווק הם בעיקר בגין הפרויקטים היזמיים של החברה. 

מקיטון בעיקר  תבהוצאות מכירה ושיווק בתקופה, לעומת התקופה המקבילה אשתקד ובע הירידה
  בקמפייים שיווקיים.

  
אלפי  2,940אלפי ש"ח, לעומת סך של  3,458לסך של  בתקופת הדוח הסתכמו הוצאות ההלה וכלליות

ממעק בשיקול דעת חד פעמי שיתן לההלה השיוי ובע בעיקר המקבילה אשתקד.  בתקופהש"ח 
  הבכירה בחברה.

  
אלפי  293תפעולי של  הפסדאלפי ש"ח, לעומת  10,708 הסתכם לסך שלהתפעולי בתקופת הדוח  הרווח

ברווח  מעליה בעיקר ובע התפעולילרווח  התפעולי מהפסדמעבר הפה המקבילה אשתקד. ש"ח בתקו
, כאמור הוצאות ההלה וכלליותמקוזז בחלקו מגידול בו בהוצאות מכירה ושיווק ומקיטון ,הגולמי

  .לעיל
  

אלפי ש"ח  1,706אלפי ש"ח, לעומת סך של  1,444הסתכמו לסך של הוצאות המימון בתקופת הדוח 
אשתקד. הוצאות המימון בתקופת הדוח בעו בעיקר מהוצאות בגין עמלות בקאיות ה המקבילה בתקופ

בתקופת הדוח לעומת התקופה המקבילה  קטוהוצאות המימון  .ומריביות שלא הועמסו על המלאי
  חזור אגרות החוב של החברה בריבית מוכה יותר.ימבעקבות בעיקר אשתקד, 

  
בתקופה אלפי ש"ח  245אלפי ש"ח, לעומת סך של  353הסתכמו לסך של הכסות המימון בתקופת הדוח 

   .והלוואות שיתו אשתקד. הכסות המימון בעו בעיקר מריבית על פיקדוותהמקבילה 
  

הסתכם לסך של חברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזי, טו בתקופת הדוח  בהפסדיחלק הקבוצה 
וחי חברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזי, טו בסך של אלפי ש"ח, לעומת חלק הקבוצה ברו 30

  אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.  955
  

בתקופה אלפי ש"ח  942 בסך של  הפסדלעומת  ש"ח,אלפי  7,279הדוח הסתכם לסך של  בתקופת הרווח
בתקופה המקבילה  יתפעולמהפסד ממעבר בעיקר  תברווח הקי ובע היהעלי. המקבילה אשתקד

  .בהוצאות מימון, טו מקיטוןו תפעולי בתקופת הדוחלרווח  שתקדא
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 זילות .6

 

 31,255הסתכמה לסך של   2017 במרס 31יתרת המזומים ושווי המזומים של החברה במאוחד ליום 
 31אלפי ש"ח ליום  76,458וסך של  2016 במרס 31אלפי ש"ח ליום  58,124אלפי ש"ח, לעומת סך של 

  .2016צמבר בד
  
  

שוטפת בתקופת הדוח פעילות מ שבעשל הקבוצה תזרים מזומים   תזרים מזומים מפעילות שוטפת
אלפי ש"ח, לעומת תזרים מזומים ששימש  12,768הסתכם לסך של 

אלפי ש"ח בתקופה המקבילה  2,803לפעילות שוטפת בסך של 
טפת פעילות שומ שבעהסתכם תזרים המזומים  2016אשתקד. בשת 

   .אלפי ש"ח 36,012לסך של 

שוטפת בתקופת הדוח בע בעיקר פעילות מ שבעתזרים המזומים 
ירידה  ,למכירה ומקרקעין לביה ודירות בייים במלאי מירידה

, בהתחייבויות לקבלים ולספקיםמעליה  בחייבים ויתרות חובה,
במקדמות מרוכשי  מירידה , ומקוזז בחלקו בעיקרומהרווח הקי

  ומעלייה בהכסות לקבל מעבודות בחוזי הקמה. ותדיר

פעילות השקעה בתקופת הדוח, ל ששימשתזרים מזומים של הקבוצה   תזרים מזומים מפעילות השקעה
 ששימשאלפי ש"ח, לעומת תזרים מזומים  41,643הסתכם לסך של 

פעילות השקעה בתקופה המקבילה אשתקד אשר הסתכם לסך של ל
פעילות ל שימשאשר  2016זרים מזומים בשת אלפי ש"ח. ת 16,502

  . אלפי ש"ח 63,887השקעה, הסתכם לסך של 

בעיקר  שימשהשקעה בתקופת הדוח  ששימש לפעילותזרים מזומים ת
, להפקדת פקדוות בתאגידים בקאיים ומזומים בחשבוות לווי

למתן הלוואות לזמן קצר, טו ולמתן הלוואות ואשראי אחר לזמן 
   ארוך.

  תזרים מזומים מפעילות מימון
פעילות מימון, הסתכם ל ששימשתזרים מזומים של הקבוצה 

אלפי ש"ח, לעומת תזרים מזומים  16,328בתקופת הדוח לסך של 
אלפי ש"ח בתקופה המקבילה  10,665מימון בסך  ששימש לפעילות

הסתכם  2016פעילות מימון בשת מ שבעאשתקד. תזרים מזומים 
  .אלפי ש"ח 16,239לסך של 

  
 שימשבתקופת הדוח  ששימש לפעילות מימון תזרים המזומים 

מקבלת ומקוזז בחלקו , וסדרה ד' 'גסדרה  אגרות חוב לפרעוןבעיקר 
  .אשראי לזמן קצר, טו

  

  

 מקורות מימון .7

  כללי
פעילות הקבוצה בתחום הייזום עשית באמצעות התקשרות עם בקים בהסכמי ליווי פיסי וממומת 

), 55%-ל 35%), מתקבולים מרוכשי דירות (בשיעור שע בין 30%- ל 15%מהון עצמי (בשיעור שע בין 
). פעילות הקבוצה בתחום הביצוע ממומת מתקבולים 35%- ל 25%ומאשראי בקאי (בשיעור שע בין 

ממזמיי עבודות וכן מאשראי בקאי. כמו כן החברה מממת את פעילותה מכספים שמתקבלים 
  רת הפקות הון ואגרות חוב לציבור.במסג
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16/31/12  

קבלת מימון 
 התקופה

פירעון 
 שערוך התקופה

חלות 
17/30/31 שוטפת  אשראי ממוצע 

        אשראי לזמן קצר
אשראי לא צמוד 

 52,400 63,631 --  22,462 41,169 בתאגידים בקאיים
חלויות שוטפות של 

  4,316             4,316            -- -- -- --   4,316           הלוואות לא צמודות
חלויות שוטפות של אג"ח 
לא צמוד (סדרה ב', 

  81,503           88,934          14,863 -- -- --   74,071         )וסדרה ד' סדרה ג'

           אשראי לזמן ארוך
הלוואות לא צמודות 

)329( --   1,292           מתאגידים בקאיים   --  --               963             1,128  
אג"ח לא צמוד (סדרה ב' 

)38,462( --   189,484       סדרה ג' וסדרה ד')  )155(  )14,863(         136,004         162,744  

  5,084             5,423                 4,745           לקוחות

  69,305           79,090               59,519         ספקים
  

  

  

  

  

 דווח בדבר חשיפה לסיכוי שוק ודרכי יהולם .8

  

בתקופת הדוח לא חלו שיויים מהותיים בחשיפה לסיכוי השוק ודרכי יהולם ביחס לדוח 

  .2016בדצמבר  31הדירקטוריון שצורף לדוחות הכספיים המאוחדים של החברה ליום 

ת הדוח לא חלו שיויים מהותיים ביחס לדוח לפי בסיסי הצמדה שצורף לדוחות כמו כן, בתקופ

 .2016בדצמבר  31הכספיים המאוחדים של החברה ליום 
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 1אמות מידה פיסיות –ייעודי בקשר עם אשראי בר דיווח גילוי  .9

  
  באמת המידה, לפי העיין  תוצאות חישובה או ציון עמידה  אמת המידה הפיסית

   2017 במרס 31ליום 
  

שיעור ההון העצמי (בתוספת מרכיב ההמרה) להיקף 
  .7%-המאזן ביכוי מקדמות מרוכשי דירות  לא יפחת מ

  עמידה באמת המידה  - 20%
  

שיעור ההון העצמי (בתוספת מרכיב ההמרה) להיקף 
   .10%- המאזן ביכוי מקדמות מרוכשי דירות לא יפחת מ

  עמידה באמת המידה  - 20%
 

שיעור ההון העצמי  להיקף המאזן ביכוי מקדמות 
ין בגין מרוכשי דירות וביכוי התחייבויות לבעלי מקרקע

" לעיין "הון עצמי. 14%- לא יפחת מ קומביציהעסקאות 
הון עצמי (כולל זכויות מיעוט) בדוחותיה  -זה היו 

יב ההמרה הכספיים המאוחדים של החברה בתוספת מרכ
   .של אג"ח להמרה ככל שיופק על ידי החברה

  עמידה באמת המידה  - 25.5%
  

ההון העצמי של החברה  על פי דוחותיה הכספיים 
הון " מליון ש"ח. 70-המאוחדים של החברה לא יפחת מ

הון עצמי (כולל זכויות מיעוט)  -" לעיין זה היו עצמי
וספת בדוחותיה הכספיים המאוחדים של החברה בת

מרכיב ההמרה של אג"ח להמרה ככל שיופק על ידי 
   .החברה

  עמידה באמת המידה  –מיליון ש"ח  147 –הון עצמי 
  

על פי דוחותיה הכספיים  CAP-יחס החוב הפיסי ל
החוב " .86%המאוחדים של החברה לא יעלה על שיעור של 

חוב ושא ריבית לזמן קצר ולזמן  –" משמעו הפיסי
ם ומוסדות פיסיים בתוספת חוב ושא ארוך מבקי

ריבית כלפי מחזיקי אגרות חוב שהפיקה ובתוספת חוב 
ים של החברה. לבעלי שליטה על בסיס הדוחות המאוחד

CAP" סי בצירוף סך ההון העצמי  –" משמעוהחוב הפי
במאזן (וכולל זכויות מיעוט ובתוספת הלוואת בעלים) 

   .וחדים של החברהוהכל על בסיס הדוחות הכספיים המא

  עמידה באמת המידה - 67.7%
  

מסך כסי החברה  כפי שהם באים לידי ביטוי  80%לפחות 
דים של החברה יהיו משויכים בדוחותיה הכספיים המאוח

  . לפעילות החברה בתחום הדל"ן בישראל

מכסי החברה משויכים לפעילות החברה בתחום הדל"ן  100%
  עמידה באמת המידה. – בישראל

  
אלפי שמירה על יחס עודפים חזוי מיימאלי בפרויקט 

, בהשוואה לגובה היתרה הבלתי מסולקת של משה ד'
  .2.5ביחס של פי  ההלוואה

  החברה עומדת באמת המידה זו.

להיקף המאזן ביכוי  2שיעור ההון העצמי המוחשי
מקדמות מרוכשי דירות וביכוי התחייבויות לבעלי 

  .15%-קומביציה לא יפחת ממקרקעין בגין עסקאות 

  עמידה באמת המידה  - 23.7%
  

ביכוי השקעה בחברות קשורות לא  3ההון העצמי המוחשי
  מיליון ש"ח.  60 - יפחת מ

ההון עצמי המוחשי ביכוי השקעה בחברות קשורות הסתכם לסך של 
  החברה עומדת באמת מידה זו. –מיליון ש"ח  94.6

                                                 
עלולה  ןת בטבלה זו הין חלק מהסכמי הלוואה/אשראי אשר זוהו כלא מהותיים לחברה עם זאת הפרתיצוין, כי חלק מאמות המידה הכלולו   1

  . שהיו מהותי לחברהלהביא להפרתו של הסכם הלוואה/אשראי 
מסחר, שמות  הון עצמי, לרבות עודפים בלתי מחולקים וקרות, ביכוי כסים לא מוחשיים כגון: מויטין, פטטים, סימי - הון עצמי מוחשי   2

), ביכוי חייבים לחברה שהים בעלי עיין ביכוי הוצאות דחות, ערבויות שיתו על ידי החברה להבטחת מסחריים, זכויות יוצרים וכד'
ו על ידי החברה להבטחת חובות כספיים בפועל שאים לטובת תחובות כספיים קיימים בפועל של בעלי עיין וכמו כן ביכוי ערבויות שי

פרויקטים בליווי פיסי של חברות בות ו/או של חברות קשורות של החברה וביכוי קרות הון שוצרו בעקבות שערוכי כסים ורווחי 
שערוכים שטרם מומשו ביכוי מויטין שהיו חלק מחשבון ההשקעה בחברות כלולות ובתוספת הלוואות בעלים לגביהן חתמו כלפי הבק 

   מי שהעמיד את אותן הלוואות בעלים, כתבי חיתות. ל ידי החברה ועל ידיע
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 יך הדיווחאירועים מהותיים לאחר תאר .10

 

התקשרו החברה ושותפות  2017במאי  7ביום . חתימת הסכם לרכישת זכויות בפרויקט אדרומדה ביפו
") בהסכם לרכישת מלוא זכויות החכירה של צד הרוכשיםלהלן יחדיו: " 33.3%שלה (חלק החברה 

ות למימושן ") ביחידת דיור בפרויקט גבעת אדרומדה ביפו שצמודות לה הזכויהמוכרשלישי (להלן: "
הכוללים מבה ציבור לעיריית ת"א (להלן מ"ר  9,200-יחידות דיור בשטח כולל של כ 55ובייתן של 

 מיום החל שים 99 של לתקופה רכשות לעיל כאמור החכירה זכויות"). הממכר"-ו" הדיור יחידת"
ות מקרקעי בתאים שיהיו הוגים באותה עת ברש החכירה תקופת להארכת אופציה עם 31.8.1994

  ישראל לגבי אותו סוג כסים.

כיסת ההסכם לתוקף מותית בהתקיימותם של מספר תאים, בין היתר, תיקון צו רישום בית משותף 
ותקון הבית המשותף, השלמת רישום זכויות החכירה בחלקה עליה מצויה יחידת הדיור על שם המוכר 

סטאטוטוריים וספים הוגעים, בין היתר,  אישורים בלתוייחוד המשכתא לחלקה האמורה וכן בק
 צד לכל. ההסכם על הצדדים חתימת ממועד חודשים 12 בתוך המאוחר לכל, וזאת, בממכרלבייה 
 . חודשים 6-ב כאמור התאים להתקיימות האחרון המועד את להאריך הזכות שמורה

(הכולל  מ"מע בצירוףש"ח מליון  130- לרכישת הממכר, ישלמו הרוכשים למוכר סך כולל של כ בתמורה
 חתימת במעמדבאמות  יופקדמליון ש"ח  15) סך של 1הבא: ( באופןתשלום בגין החזרי הוצאות) 

 28.5של  סך) 2הערת אזהרה לטובת הרוכשים; ( ולרישום המתלים התאים להתקיימותההסכם עד 
הסכום האמור  .רוכשיםה לטובת אזהרה הערת רישום מיום ימים 30 בתוך באמות יופקד"ח ש מליון

) סך 3(ביחד עם התשלום הראשון) ישמש את האמן לצורך פירעון חוב המשכתא הרובצת על הממכר; (
) בכפוף בין היתר, למחיקת 4ימים ממועד מחיקת המשכתא; ( 5מליון ש"ח ישולם למוכר בתוך  20של 

סמכים הדרשים להעברת המשכתא, לקבלת חזקה (בפועל או משפטית) ביחידת הדיור, והמצאת המ
הבעלות בממכר כמקובל בעסקאות מסוג זה וכמפורט בהסכם המכר, יתרת התמורה תשולם במועדים 

 הקבועים בהסכם. 

  בכוות החברה והשותפות שלה בפרויקט להתקשר עם גורם מממן לצורך מימון רכישת הממכר. 

  אכזיב הריהפרויקט 

-2017( 2017במרץ,  28שפורסם ביום  2016החברה לשת  בהמשך לאמור בדוח תיאור עסקי התאגיד של  
בדבר הגשת ערר ע"י עמותת אדם טבע ודין בדרישה לבטל את ההיתרים  (א) 9.4.4), בסעיף 01-025648

. הואיל והערר הוגש באיחור יכר, ולאחר 2016שיתו על ידי הוועדה המקומית עוד בחודש ובמבר 
בייה בפועל) הגישה אדם טבע ודין בקשה להארכת מועד קבלת שכבר יתו היתרי בייה (והחלה ה

  הערר שתידון קודם לכן. הבקשה להארכת מועד להגשת ערר דחתה.

ובקשה לצו בייים, לפיו, בין היתר, הגישה אדם טבע ודין עתירה על החלטה זו  2017במאי,  3ביום   
  עתרה לכך שלא ייתו היתרי בייה וספים לפרויקט. 

התקיים דיון בצו הבייים בו קבע כי אין מקום לתת את הצו, לא יעוכב מימוש  2017במאי,  22ביום   
ההיתרים אך עד למתן החלטה בעתירה תועברה החלטות מוסדות התכון לאדם טבע ודין. דיון 

  .2017ביולי,  13בעתירה קבע ליום 

  חלוקת דיבידד

 אלפי ש"ח. 2,400חלוקת דיבידד בסך של  החליט דירקטוריון החברה על 2017במאי  29ביום 

 
  הדירקטוריון מודה למהלי החברה 

 ולצוות העובדים על תרומתם לפעילות החברה. 
 

                                                                                                                                   

  חיים פייגלין                      בי בן אברהם                                              א            

 מכ"ל ודירקטור                            יו"ר הדירקטוריון                                                       

  2017 במאי 29 
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  דוח סקירה של רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של צ.מ.ח המרמן בע"מהנדון: 

  
א  ו ב   מ

הדוח התמציתי ת ), הכולל א"הקבוצה"בע"מ וחברות הבנות (להלן: צ.מ.ח המרמן את המידע הכספי המצורף של  סקרנו
 הרווח הכולל, ,או הפסדואת הדוחות התמציתיים המאוחדים על הרווח  2017 סבמר 31ליום המאוחד על המצב הכספי 

באותו תאריך. הדירקטוריון וההנהלה אחראים  החודשים שהסתיימלתקופה של שלושה השינויים בהון ותזרימי המזומנים 
"דיווח כספי לתקופות  IAS 34בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי זו ים בינית לעריכה ולהצגה של מידע כספי לתקופ

לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים זו ביניים", וכן הם אחראים לעריכת מידע כספי לתקופת ביניים 
  ירתנו.בהתבסס על סקזו . אחריותנו היא להביע מסקנה על מידע כספי לתקופת ביניים 1970- ומיידיים), התש"ל

אשר נכסיהן ושל פעילויות משותפות שנכללו את המידע הכספי לתקופת הביניים התמציתי של חברות שאוחדו  סקרנו לא
- והכנסותיהן הכלולות באיחוד מהוות כ 2017 סבמר 31מכלל הנכסים המאוחדים ליום  15%- כהכלולים באיחוד מהווים 

המידע הכספי לתקופת הביניים ים שהסתיימה באותו תאריך. מכלל ההכנסות המאוחדות לתקופה של שלושה חודש 65%
נסקר על ידי רואי חשבון אחרים שדוחות הסקירה שלהם הומצאו לנו ופעילויות משותפות התמציתי של אותן חברות 

, מבוססת על דוחות הסקירה של רואי ופעילויות משותפות ומסקנתנו, ככל שהיא מתייחסת למידע הכספי בגין אותן חברות
כמו כן, המידע הכלול בדוחות הכספיים הביניים המאוחדים המתייחס לשווי המאזני של ההשקעות  החשבון  האחרים.

ולחלקה של הקבוצה בתוצאות העסקיות של חברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני, מבוסס על דוחות כספיים 
   שחלקם נסקרו על ידי רואי חשבון מבקרים אחרים.

ףה ק ה י ר י ק ס   ה

של לשכת רואי חשבון בישראל "סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים  1את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה  נוערכ
הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של היישות". סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים מורכבת מבירורים, בעיקר עם 

קירה אנליטיים ואחרים. סקירה הינה מצומצמת אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום נהלי ס
בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך אינה מאפשרת לנו 
להשיג ביטחון שניוודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת. בהתאם לכך, אין אנו מחווים 

  ורת.    חוות דעת של ביק

ה נ ק ס    מ

על סקירתנו ועל דוחות הסקירה של רואי חשבון אחרים, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע  בהתבסס
  . IAS 34הכספי הנ"ל אינו ערוך, מכל הבחינות המהותיות, בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 

 ליבנו לתשומת בא לא, אחרים חשבון רואי של סקירהה דוחות ועל סקירתנו על בהתבסס, הקודמת בפיסקה לאמור בנוסף
 של' ד פרק לפי הגילוי הוראות אחר, המהותיות הבחינות מכל, ממלא אינו"ל הנ הכספי שהמידע לסבור לנו הגורם דבר

  .1970- "להתש), ומיידיים תקופתיים(דוחות  ערך ניירות תקנות
  

  
  

 2017במאי  29תל אביב, 
  

 זיו האפט

  רואי חשבון
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  דוחות מאוחדים על המצב הכספי

  

   
 

 במרס 31ליום   
  ליום

 בדצמבר 31
      7201 6201 6201  
 מבוקר בלתי מבוקר      
 אלפי ש"ח      
         

         נכסים שוטפים
         

 76,458 58,124 31,255      מזומנים ושווי מזומנים
 87,142 56,468 108,588      השקעות לזמן קצר

  4,745 5,437 5,423      לקוחות
 67,051 29,397 64,762      חייבים ויתרות חובה
 1,064 927 1,200      נכסי מסים שוטפים

 953 7,975 13,049       הכנסות לקבל מעבודות בחוזי הקמה
  769,525 699,885 733,585      בניינים ודירות למכירה מלאי

         
      957,862 858,213 1,006,938 
         
         

         שוטפים לאנכסים 
         

  41,520  69,354  46,457       מקרקעין מלאי
  4,584  6,764  9,699       הלוואות

השקעות בחברות המטופלות לפי שיטת השווי 
    יהמאזנ

 
  42,034 45,209 41,036  

 7,384 8,583 6,785      רכוש קבוע
  653 488 818       נכסים בלתי מוחשיים

 9,913 11,434 9,990      מסים נדחים
         
      115,783 141,832 105,090 
         
         
         

   
 

     
      1,073,645 1,000,045 1,112,028 
         
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים.
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  דוחות מאוחדים על המצב הכספי

   

 

 במרס 31ליום   
  ליום

 בדצמבר 31
       7201 6201 6201 
 מבוקר בלתי מבוקר      
 אלפי ש"ח      
           

          התחייבויות שוטפות
          

  119,556   135,273  156,881      מתאגידים בנקאיים ואחריםאשראי 
  59,519   51,375   79,090      קבלנים וספקים

  28,954   17,212   39,984      זכאים ויתרות זכות
  1,656  --     3,223      מסים שוטפים לשלם

 6,309  1,665  5,908      הפרשות
  4,126   --     7,153       התחייבויות בגין עבודות בחוזי הקמה

 167,205  88,638  159,119      התחייבויות לבעלי מקרקעין 
 392,242  430,431  337,126      מקדמות מרוכשי דירות 

           
      788,484  724,594  779,567 
          

          פותהתחייבויות לא שוט
          

 1,292  2,279 963       הלוואות מתאגידים בנקאיים
 189,484  142,689 136,004       אגרות חוב

 917  559 1,147      התחייבויות בשל הטבות לעובדים
          
      138,114 145,527  191,693 
          

          המיוחס לבעלי מניות החברה הון
          

  181  181 181      הון מניות
 56,336  56,336 56,336      פרמיה על מניות

 208  208 208      קרן הון
 84,043  73,199 90,322      רווחיתרת 

          
 140,768  129,924 147,047      סה"כ הון

          
          
      1,073,645 1,000,045  1,112,028 
  
  
  

        הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים.
        
        

        2017במאי  29
 עדי פארי הרפז  אבי בן אברהם  חיים פייגלין  תאריך אישור הדוחות הכספיים

 סמנכ"ל כספים  יו"ר דירקטוריון   מנכ"ל ודירקטור  
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  הפסדאו רווח דים על דוחות מאוח  

 

  

   

לתקופה של שלושה 
  חודשים שהסתיימה

  במרס 31ביום 

לשנה 
  שהסתיימה 

  ביום
 בדצמבר 31

      2017   2016  2016 
 מבוקר  בלתי מבוקר      
 למניה) רווח(פרט לנתוני  אלפי ש"ח    
       

 332,889  52,501  147,764    הכנסות ממכירת דירות ומקרקעין 
 94,526  22,579  32,044    הכנסות מביצוע עבודות
 11,857 3,811 1,223    הכנסות ממתן שירותים
       

  439,272 78,891 031,181    סה"כ הכנסות
       

 291,097 47,373 903,133    עלות מכירת הדירות והמקרקעין
 90,590 21,896 462,29    עלות העבודות שבוצעו

 12,013 4,380 1,291    עלות מתן השירותים
       

 393,700 73,649 656,164    סה"כ עלות ההכנסות
       

 45,572 5,242 516,37    רווח גולמי
        

 10,785 2,606 2,209     הוצאות מכירה ושיווק
 12,033 2,940 3,458     לליותהוצאות הנהלה וכ

 )37( )11( --       הכנסות אחרות, נטו
       

 22,791 )293( 10,708    תפעולי רווח (הפסד)
       

 )5,963( )1,706( )444,1(    הוצאות מימון 
 509 245 353    הכנסות מימון

חברות  (הפסדי) חלק הקבוצה ברווחי
 נטו, המאזניהמטופלות לפי שיטת השווי 

  
 )30( 955 1,927  

       
 19,264 )799( 587,9    רווח (הפסד) לפני מסים על ההכנסה

       
 )5,547( )143( )2,308(      מסים על ההכנסה

        
 13,717 )942( 279,7    רווח נקי (הפסד)

        
המיוחס לבעלי  למניה ווח נקי (הפסד)ר

  (בש"ח) מניות החברה
  

    
       

 0.758 )0.052( 402.0    רווח נקי (הפסד) בסיסי ומדולל למניה
        
  
  

  הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים.
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  הכולל הרווחדוחות מאוחדים על 

  
  

 

  

   

לתקופה של שלושה 
  חודשים שהסתיימה

  במרס 31ביום 

לשנה 
  שהסתיימה 

  ביום
 בדצמבר 31

      2017  2016  2016 
 מבוקר  בלתי מבוקר      
  אלפי ש"ח    
       

 13,717  )942(  279,7    רווח נקי (הפסד)
         

         הפסד כולל אחר (לאחר השפעת מס):
         

לאחר מכן לרווח  סכומים שלא יסווגו מחדש
  :או הפסד

  
      

          
ממדידה מחדש בגין תכנית להטבה  הפסד

 מוגדרת
  

    --     --  )308(  
חלק הקבוצה בהפסד כולל אחר, נטו של 

  חברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני
  

    --     --  )7(  
          

סה"כ רכיבים שלא יסווגו לאחר מכן לרווח או 
  הפסד

  
    --     --  )315(  

          
       
 13,402 )942( 279,7    סה"כ רווח (הפסד) כולל

       
  
  
  
  

  הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים.
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  השינויים בהוןאוחדים על דוחות מ

 

  מניותהון   
  פרמיה

 על מניות

   
  
  

 הון סה"כ  יתרת רווח  קרן הון
 אלפי ש"ח  
 בלתי מבוקר  
       
       

 768,140 043,84  208 56,336 181  (מבוקר) 2017בינואר,  1יתרה ליום 
       

 7,279 7,279  --     --     --      כולל רווחסה"כ רווח נקי ו 
             

  )1,000(  )1,000(  --     --     --      דיבידנד שהוכרז
       

 047,147 322,90 208 56,336 181  2017במרס,  13יתרה ליום 

    

  

 
 130,866 74,141  208 56,336 181  (מבוקר) 2016בינואר,  1יתרה ליום 

       
 )942( )942(  --     --     --      כולל הפסדסה"כ והפסד  

             
       

 129,924 73,199 208 56,336 181  2016במרס,  13יתרה ליום 
 

  מניותהון   
  פרמיה

 על מניות

   
  
  

 הון סה"כ  יתרת רווח  קרן הון
 אלפי ש"ח  
 מבוקר  
       

 130,866 74,141  208 56,336 181   6201בינואר,  1יתרה ליום 
       

 717,13 717,13  --     --     --      רווח נקי
 )315( )315(  --     --     --      הפסד כולל אחר
 402,13 402,13  --     --     --      סה"כ רווח כולל

             
 )3,500( )3,500( --    --    --      דיבידנד לבעלי מניות החברה

       
 768,140 043,84  208 56,336 181  6201, בדצמבר 31יתרה ליום 

    
  

 
  
 
  
 

        הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים.
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  תזרימי מזומניםדוחות מאוחדים על 
  

    

    

לתקופה של שלושה 
  חודשים שהסתיימה

  במרס 31ביום 

שנה ל
  שהסתיימה 

  ביום
 בדצמבר 31

    2017  2016  2016 
 מבוקר  בלתי מבוקר    

  אלפי ש"ח  
     

         פעילות שוטפת:לתזרימי מזומנים 
         

 13,717 )942( 279,7   רווח נקי (הפסד)
     

התאמות הדרושות כדי להציג את תזרימי המזומנים 
     פת:מפעילות שוט

     
     :הפסדאו רווח  פיהתאמות לסעי

     
 2,944 742 872  והפחתות פחת
 )37( )11( --     קבוע רכוש ממימוש רווח

 1,772 159 )77(   שינוי במסים נדחים, נטו
 )41( 1 230   נטו, לעובדים הטבות בשל בהתחייבויות שינוי

חברות המטופלות לפי  (הפסדי) ה ברווחיחלק הקבוצ
 30   שיטת שווי מאזני, נטו

  
)955( )1,927( 

 )276( )68( )133(  הצמדה בגין הלוואות שניתנו לזמן ארוךו ריבית
 )10( )1( )1(  הלוואות שנתקבלו לזמן ארוך שערוך

 )411( )99( )515(  הפחתת ניכיון בגין אגרות חוב 
     
  622 )232( 2,014 

     :שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות
     
 )423( )1,115( )867(  בלקוחות עלייה 
 )19,712( )5,017( 044,16   חובה ויתרות בחייבים )עלייהירידה ( 
 459,3 2,323 )12,096(  הקמהבהכנסות לקבל מעבודות בחוזי  ירידה (עלייה) 
 מקרקעיןלמכירה ו ודירות בניינים במלאי )עלייהירידה ( 

 32,546 )15,676( 312,31   לבניה
 )637(  )8,781(  571,19   לקבלנים ולספקים בהתחייבויות (ירידה) עלייה 
ובהתחייבויות לבעלי  בהפרשותבזכאים,  )ירידהעלייה ( 

 705 )5,883( 299,2   מקרקעין
 4,126  --   702,3   ת ממזמיני עבודות בחוזי הקמהבמקדמועלייה  
 )5,669( 32,520 )55,116(  מרוכשי דירות במקדמות (ירידה)עלייה  

      
   867,4 )1,629( 20,281 
     

 36,012 )2,803( 768,12  שוטפת שנבעו מפעילות (ששימשו לפעילות) נטו מזומנים
  
  
  
  
  

  ורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים.הבא
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  תזרימי מזומניםדוחות מאוחדים על 
  

    

לתקופה של שלושה 
  חודשים שהסתיימה

  במרס 31ביום 

לשנה 
  שהסתיימה 

  ביום
 בדצמבר 31

    2017  2016  2016 
 מבוקר  בלתי מבוקר    

  אלפי ש"ח  
     

     פעילות השקעהלתזרימי מזומנים 
     

 )1,372( )167( )46(  קבוע רכוש רכישת
 411 11 --    קבוע רכושממימוש  תמורה

 )685( )348( )248(   רכישת רכוש אחר
 805 805 --     תמורה ממימוש ניירות ערך סחירים

נים בנקאיים ומזומ הפקדת פקדונות מתאגידים
 )45,067( )14,393( )21,446(   בחשבונות לווי בנקאי, נטו

  3,250 1,750 --     קבלת דיבידנד מחברות מוחזקות
  )183( )3,822( )029,1(   השקעה בחברות מוחזקות, נטו

 )3,391( )1,444( )5,042(  ארוך לזמן אחר ואשראי הלוואות מתן
 1,106 1,106 --     ארוך זמןל אחר ואשראי הלוואות גביית
 )18,761( --   )213,83(   , נטוקצר לזמן הלוואות מתן

     
 )63,887( )16,502( )643,41(  השקעה ששימשו לפעילות נטו מזומנים

     
     מימון מפעילות מזומנים תזרימי

     
 )3,500( --   --     ששולם לבעלי מניות החברה דיבידנד 
 )11,876( 8,607 22,463   , נטוואחרים בנקאיים מתאגידים קצר לזמן אשראי 
 4,155 1,155 --    ארוך לזמן הלוואות קבלת 
 )4,653( )427( )329(  לזמן ארוך הלוואות פרעון 
 70,113  --    --     הנפקת אגרות חוב (בניכוי הוצאות הנפקה) 
 )38,000(  )20,000(  )38,462(   פרעון אגרות חוב 
     

 16,239 )10,665( )16,328(  מימון (ששימשו לפעילות) מפעילות שנבעו נטו מזומנים
     
 )11,636( )29,970( )45,203(  מזומנים ושווי במזומנים ירידה 
     
 88,094 88,094 76,458  תקופהה מזומנים ושווי מזומנים לתחילת יתרת 
     
 76,458 58,124 31,255  תקופההמזומנים ושווי מזומנים לסוף  יתרת 

  
  
  
  
  
  

  הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים.
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  תזרימי מזומניםדוחות מאוחדים על 
  

    

לתקופה של שלושה 
  שהסתיימה חודשים
  במרס 31ביום 

לשנה 
  שהסתיימה 

  ביום
 בדצמבר 31

    2017  2016  2016 
 מבוקר  בלתי מבוקר    

  אלפי ש"ח  
     

     פעילויות מהותיות שאינן במזומן(א)   
     

 --   --   1,000  דיבידנד שהוכרז וטרם שולם      
       

  146,726 56,247 120   ת לבעלי מקרקעיןויהתחייבו      
       
       

      מידע נוסף על תזרים מזומנים(ב)  
      

      :מזומנים ששולמו במשך התקופה עבור        
            

 15,644 7,443 8,174   ריבית    

 4,640 937 1,313  מסים על ההכנסה     

              
      מזומנים שהתקבלו במשך התקופה עבור:       
            

 193 22 42   ריבית    

 1,423 --   58   מסים על ההכנסה    
  
  
  
  
  
  
  

  הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים.
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  ות הכספיים ביניים מאוחדיםבאורים לדוח
  

  כללי  -: 1באור 
  

"החברה") הינה חברה הרשומה בישראל ומניותיה נסחרות בבורסה   –צ.מ.ח המרמן בע"מ (להלן   .א
 . 2007אביב החל משנת - לניירות ערך בתל

  
, עוסקת בייזום, פיתוח, הקמה, מוחזקות ועסקאות משותפותהחברה בעצמה ובאמצעות חברות 

מכירה של פרויקטים למגורים בישראל וכן ביצוע עבודות קבלניות בפרויקטים בתחום ניהול, שיווק ו
הנדל"ן. העבודות מבוצעות במישרין ע"י החברה או באמצעות תאגידים קשורים וכן במסגרת 

 שותפויות עם צדדים נוספים.
ות, רשומה כקבלן מורשה בפנקס הקבלנים לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיהחברה 
", המאפשר לה לעסוק 5-ובהתאם, היא רשאית לבצע עבודות הנדסה קבלניות בסיווג "ג 1969-תשכ"ט

  .בעבודות בניה בהיקף כספי בלתי מוגבל
  

ולתקופה של שלושה חודשים  2017במרס,  31דוחות כספיים אלה נערכו במתכונת מתומצתת ליום   .ב
מאוחדים). יש לעיין בדוחות אלה בהקשר  דוחות כספיים ביניים -שהסתיימה באותו תאריך (להלן 

ולשנה שהסתיימה באותו  2016בדצמבר,  31השנתיים של החברה ליום  המאוחדים לדוחות הכספיים
  ).המאוחדים הדוחות הכספיים השנתיים -תאריך ולבאורים אשר נלוו אליהם (להלן 

  
  

  עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2אור ב
  

  כספיים ביניים מאוחדיםמתכונת העריכה של הדוחות ה
  

הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים ערוכים בהתאם לכללים חשבונאיים מקובלים לעריכת דוחות 
דיווח כספי לתקופות ביניים,  34כספיים לתקופות ביניים כפי שנקבעו בתקן חשבונאות בינלאומי 

פתיים ומיידיים), וכן בהתאם להוראות הגילוי לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך (דוחות תקו
  .1970-התש"ל

  
עיקרי המדיניות החשבונאית ושיטות החישוב אשר יושמו בעריכת הדוחות הכספיים ביניים 

  .מאוחדים עקביים לאלה אשר יושמו בעריכת הדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים
  
  
  אירועים מהותיים בתקופת הדיווח  -: 3אור ב
  

חברה ושותפתה בפרויקט "נווה צדק" (להלן: "הרוכשות") התקשרו ה 2017בינואר,  30א.   ביום 
מהזכויות בפרויקט העיר הלבנה בשכונת נווה צדק בתל אביב  50%- ו 25%- המחזיקות בהתאמה ב

 - בשני הסכמי מכר עם השותפה הנוספת בפרויקט (להלן: "המוכרת") שהחזיקה ערב ההסכם ב
  מוכרת בפרויקט. מהזכויות בפרויקט, לרכישת יתרת זכויותיה של ה 25%

  
בהתאם להוראות ההסכם הראשון, הרוכשות תרכושנה את יתרת זכויותיה של המוכרת בפרויקט 

. מתוך אלפי ש"ח) 18,750(חלקה של החברה הינו  אלפי ש"ח 37,500בתמורה לסך של  1נווה צדק 
חוב אלפי ש"ח ישולם למוכרת באמצעות פירעון  33,500סכום התמורה האמור, תשלום בסך של 

של המוכרת לתאגיד בנקאי כנגד סילוק השעבוד הרשום על זכויותיה של המוכרת לטובת 
ימים ממועד ההתקשרות  30אלפי ש"ח תשולם בתוך  4,000התאגיד הבנקאי, והיתרה בסך של 

בהסכם המכר הראשון כנגד קבלת מלוא המסמכים הרלוונטיים המאפשרים את העברת החזקה 
  ח התמורה שולמה במלואה והזכויות הועברו על שם הרוכשות.נכון למועד הדולרוכשות. 

 
כמו כן על פי הוראות הסכם המכר הראשון הסכימו הצדדים כי במקרה בו בסיומו של הפרויקט, 
רווחיות הפרויקט תעלה על סכום אשר נקבע בהסכם (להלן: "העודפים") הרוכשות ישלמו 

ם. לחילופין הרוכשות תהיינה רשאיות שלא מסך העודפי 12.5%וכרת תשלום נוסף בשיעור של מל
חודשים ממועד  12לשלם את התשלום האמור ובמקומו לשלם למוכרת לא יאוחר מחלוף 

  אלפי ש"ח.  2,500ההתקשרות בהסכם, סכום של 
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  באורים לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים
  
  המשך - אירועים מהותיים בתקופת הדיווח  -: 3אור ב

 
סכם המכר השני ירכשו הרוכשות את יתרת זכויותיה של המוכרת במתחם בהתאם להוראות ה

(חלקה של אלפי ש"ח  12,000לסך של  בתמורה) 2(פרויקט נווה צדק  1הגובל בפרויקט נווה צדק 
אלפי ש"ח ישולם במועד ההתקשרות  4,100באופן בו סך של אלפי ש"ח)  6,000החברה הינו 

אלפי ש"ח  900אזהרה לטובת הרוכשות, סכום בסך של  ויופקד בנאמנות עד לרישומה של הערת
ימים ממועד ההתקשרות לצורך תשלום מקדמה על חשבון מס שבח והיתרה בסך  25ישולם בתוך 

אלפי ש"ח (להלן: "יתרת התמורה") תשולם באמצעות פירעון חוב של המוכרת לתאגיד  7,000של 
, התמורה שולמה במלואה, נרשמה נכון למועד הדוחבנקאי כנגד סילוק המשכנתא הרשומה. 

   הערת האזהרה וסולקה המשכנתא האמורה.
  

העסקה המשותפת  עבור קבלניות עבודות ביצוע בהסכם החברההתקשרה  2017במרס,  16.     ביום ב
יח"ד  240תבנה החברה  לפיו, )33.33%קריניצי החדשה (חלק החברה בעסקה המשותפת 

 הפרויקטבתמורה לבניית . בקריניצי החדשה ברמת גן יםבפרויקט למגור 205 -ו 204במגרשים 
מיליון ש"ח, בתוספת מע"מ, צמוד למדד תשומות  196תהיה החברה זכאית לתשלום בסך של 

   .2015 אוקטוברחודש למגורים של הבניה 
  

אלפי ש"ח,  1,000החליט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד בסך של  2017במרס,  27.     ביום ג
   .2017באפריל,  18שולם לאחר מועד הדיווח, ביום  אשר

 
  

  םימכשירים פיננסי  -: 4באור 
  

 שווי הוגן
  

  .2017, במרס 31ים נכון ליום ישל מכשירים פיננסלהלן היתרות בספרים והשווי ההוגן 
  

 שווי הוגן יתרה  
 אלפי ש"ח  

     פיננסיות:פיננסיות:פיננסיות:פיננסיות:    התחייבויותהתחייבויותהתחייבויותהתחייבויות
      

 270,18  141,18  'בסדרה  אגרות חוב
 680,43  845,40   'גאגרות חוב סדרה 
 734,177  027,168  'דאגרות חוב סדרה 

        
 684,239  013,227   סה"כ
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  באורים לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים

  
  מגזרים עסקיים  -: 5אור ב
  

 כללי  .א
  

לטות התפעוליות הראשי מגזרי הפעילות נקבעו בהתבסס על המידע הנבחן על ידי מקבל ההח

)CODM ,לצורכי קבלת החלטות לגבי הקצאת משאבים והערכת ביצועים. בהתאם לזאת (
למטרות ניהול, הקבוצה בנויה לפי מגזרי פעילות בהתבסס על המוצרים והשירותים של היחידות 

  מגזרי פעילות כדלקמן: שניהעסקיות ולה 
  

 ושטחי מסחר שראל פרויקטים של דירותהחברה בונה בי  - מכירת דירות ומקרקעיןמגזר 
ר בחלקם הינם בשלבי בנייה סופיים, לרבות חלקה של החברה בחברה המיועדים למכירה,  אש

  המטופלת לפי שיטת השווי המאזני.
  

חברה הביצוע עבודות בניה למזמיני עבודה, הכולל את חלקה של  -מגזר ביצוע עבודות בניה                  
  לפי שיטת השווי המאזני. בחברה המטופלת

  
  

תוצאות המגזר מדווחות למקבל ההחלטות התפעוליות הראשי כוללות פריטים המיוחסים 
  ישירות למגזר ופריטים אשר ניתן ליחסם באופן סביר.

  
  

  דיווח בדבר מגזרים עסקיים  .ב
  

    
מכירת דירות 

    ומקרקעין
ביצוע עבודות 

  אחר     בניה
  

  התאמות
  

  סה"כ

  בלתי מבוקר    

  אלפי ש"ח    
                      

  לתקופה של שלושה חודשים 
  2017מרס,  31שהסתיימה ביום   
              

  

  

  

  
  031,181    )933,36(    1,647    68,552    147,765   הכנסות מגזר 

                     
  10,708    )277(    531    856,1    093,9   תוצאות מגזר 

                      
  לתקופה של שלושה חודשים 

  2016מרס,  31ם שהסתיימה ביו  
              

  

  

  

  
  78,891    )41,768(    2,197    65,961    52,501   הכנסות מגזר 

                     
  )293(    )1,371(    )347(    1,040    385   תוצאות מגזר 

  

         
  

  
 31לשנה שהסתיימה ביום 

    (מבוקר) 2016בדצמבר, 
         

  

  
 439,272  )179,225(  7,716  277,892  332,889  הכנסות מגזר  
           
 22,791  )3,035(  )34(  3,801  22,059  תוצאות מגזר  
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  באורים לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים

  
לפי שיטת  המטופלות בשליטה משותפתושותפויות  של חברותאו מידע תמציתי צירוף דוחות כספיים   - : 6אור ב

  השווי המאזני
  

סיון  בשליטה משותפתפת לדוחותיה הכספיים את הדוחות הכספיים של החברה מצרהחברה   .א
 צוע בע"מ, המטופלת לפי שיטת השווי המאזני.בי
  
  

 המטופלות לפי שיטת השווי המאזני  חברותצירוף מידע תמציתי לגבי   .ב
  

  
  ביחס לחברות , המטופלות לפי שיטת השווי המאזני: להלן מידע תמציתי

  
  
  

 
  מצוע בע"סיון בי 

  
  בדצמבר 31    במרס 31    דוח על המצב הכספי:

    2017    2016    2016  
  מבוקר    בלתי מבוקר    
  אלפי ש"ח    
              

  141,142    125,310    145,755    נכסים שוטפים
  4,361    5,403    3,977    נכסים לא שוטפים

  )114,350(    )99,354(    )117,651(    התחייבויות שוטפות
  )495(    )801(    )736(    התחייבויות לא שוטפות

              
  30,658    30,558    31,345    סה"כ הון

              
  50    50    50    שעור ההחזקה (%)

              
  15,329    15,729    15,673    יתרת חשבון השקעה

  
  

  :תוצאות הפעילות

  

 שלושהלתקופה של 
חודשים שהסתיימה 

  במרס 31ביום 

לשנה   
שהסתיימה 

 31 ביום
  בדצמבר

    2017    2016    2016  
  מבוקר    בלתי מבוקר    
  אלפי ש"ח    
              

  993,371    90,943    73,288    הכנסות
  5,256    2,142    687    רווח נקי

  )14(    --      --      הפסד כולל אחר
  5,242    2,142    687    סה"כ רווח כולל

              
  50    50    50    שעור ההחזקה (%)

              
חלק החברה ברווח החברה 

  1,071    344    ותפתבשליטה מש
  

2,621  
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  באורים לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים

  
  אירועים לאחר תקופת הדיווח  -: 7אור ב
  
  

) לרכישת מלוא 33.3%התקשרה החברה והשותפות שלה (חלק החבר הינו  2017, במאי 7.    ביום א
זכויות למימושן  זכויות החכירה ביחידת דיור בפרויקט גבעת אנדרומדה ביפו, שצמודות לה

מ"ר, הכוללים מבנה ציבור לעירית תל אביב. ההסכם  9,200יח"ד בשטח כולל של  55ולבנייתן של 
  מותנה בהתקיימות מספר תנאים תכנוניים וסטטוטוריים.

   
מיליון ש"ח,  130 - בתמורה לרכישת הזכויות האמורות תשלם החברה ושותפותיה סך של כ        

  למוכרת בהתאם ללוח התשלומים המצוין בהסכם. בתוספת מע"מ, שישולמו
  
  

  אלפי ש"ח. 2,400החליט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד בסך של  2017, במאי 29.     ביום ב
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  נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים ביניים
  מאוחדים המיוחסים לחברהה

  
  2017במרס  31ליום 

  
  (בלתי מבוקרים)
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    נפרדנפרדנפרדנפרד    בינייםבינייםבינייםביניים    כספיכספיכספיכספי    עעעעבע"מ על מידבע"מ על מידבע"מ על מידבע"מ על מידצ.מ.ח המרמן צ.מ.ח המרמן צ.מ.ח המרמן צ.מ.ח המרמן סקירה מיוחד של רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של סקירה מיוחד של רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של סקירה מיוחד של רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של סקירה מיוחד של רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של     דוחדוחדוחדוח

        1970197019701970- - - - "ל"ל"ל"להתשהתשהתשהתשד לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), ד לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), ד לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), ד לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), 38383838    תקנהתקנהתקנהתקנה    לפילפילפילפי

  

אמ ו    ב

ד לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), 38את המידע הכספי הביניים הנפרד המובא לפי תקנה  סקרנו

חודשים ה שלוששל  הולתקופ 2017 סבמר 31 ליום), "החברה"בע"מ (להלן: צ.מ.ח המרמן של  1970- "להתש

באותו תאריך. הדירקטוריון וההנהלה אחראים לעריכה ולהצגה של מידע כספי ביניים נפרד זה בהתאם   השהסתיימ

 המידע על מסקנה להביע היא אחריותנו. 1970-"להתשד לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), 38לתקנה 

  .קירתנוס על בהתבססזו  ביניים לתקופת הנפרד הביניים הכספי

לא סקרנו את המידע הכספי הביניים הנפרד מתוך הדוחות הכספיים של פעילויות משותפות אשר נכסיהן הכלולים במידע 

והכנסותיהן הכלולות  2017ס במר 31מכלל הנכסים הכלולים במידע הכספי הנפרד ליום  15%-הכספי הנפרד מהווים כ

. המידע הכספי פה של שלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריךלתקו מכלל ההכנסות המאוחדות 65%-כ באיחוד מהוות

הביניים של אותן פעילויות משותפות נסקר על ידי רואי חשבון אחרים שדוחות הסקירה שלהם הומצאו לנו ומסקנתנו, ככל 

. כמו שהיא מתייחסת למידע הכספי בגין אותן פעילויות משותפות, מבוססת על דוחות הסקירה של רואי החשבון האחרים

ים הנפרד המתייחס ליתרה בגין חברות מוחזקות ולחלקה של החברה בתוצאות יהמידע הכלול במידע הכספי הבינכן, 

 נסקרו על ידי רואי חשבון מבקרים אחרים.חלקם העסקיות של חברות מוחזקות, מבוסס על דוחות כספיים ש

ףה ק ה י ר י ק ס   ה

"סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים  בישראל חשבוןי של לשכת רוא 1את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה  ערכנו

". סקירה של מידע כספי נפרד לתקופות ביניים מורכבת מבירורים, היישותהנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של 

בעיקר עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום נהלי סקירה אנליטיים ואחרים. סקירה הינה 

ת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך אינה מצומצמ

לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת. בהתאם לכך, אין  שניוודעמאפשרת לנו להשיג ביטחון 

  אנו מחווים חוות דעת של ביקורת.    

המ נ ק    ס

 שהמידע לסבור לנו הגורם דבר ליבנו לתשומת בא לא, אחרים חשבון רואי של הסקירה וחותד ועל סקירתנו על בהתבסס
ד לתקנות ניירות ערך 38להוראות תקנה  בהתאם, המהותיות הבחינות מכל, ערוך אינו"ל הנ הנפרד הביניים הכספי

  .  1970- "להתש(דוחות תקופתיים ומיידיים), 
  

  
  

 2017במאי  29תל אביב, 
  

 זיו האפט

  רואי חשבון                                                                                                           
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        ד'ד'ד'ד'38383838דוח מיוחד לפי תקנה דוח מיוחד לפי תקנה דוח מיוחד לפי תקנה דוח מיוחד לפי תקנה 
        

        נתונים כספיים ומידע כספי מתוך הדוחות הכספיים הביניים המאוחדיםנתונים כספיים ומידע כספי מתוך הדוחות הכספיים הביניים המאוחדיםנתונים כספיים ומידע כספי מתוך הדוחות הכספיים הביניים המאוחדיםנתונים כספיים ומידע כספי מתוך הדוחות הכספיים הביניים המאוחדים
        

        המיוחסים לחברההמיוחסים לחברההמיוחסים לחברההמיוחסים לחברה
        
        

להלן נתונים כספיים ומידע כספי נפרד המיוחסים לחברה מתוך הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים של הקבוצה 
דוחות מאוחדים), המוצגים בהתאם לתקנה  –המפורסמים במסגרת הדוחות התקופתיים (להלן   2017במרס,  31ליום 

  .1970-ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל38
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  חברהל המיוחסיםעל המצב הכספי  מאוחדיםה דוחותהנתונים כספיים מתוך 
  

   
 

 במרס 31ליום   
  ליום

 בדצמבר 31
      7201 6201 6201 
 מבוקר בלתי מבוקר      
 אלפי ש"ח      
         

         נכסים שוטפים
         

  74,260 57,334 29,827      מזומנים ושווי מזומנים
  86,197 55,596 108,081      השקעות לזמן קצר

  1,965 1,211 2,155      לקוחות
  66,215 28,955 63,770      חייבים ויתרות חובה
  --    393 --          נכסי מסים שוטפים

  953 7,975 13,049       הכנסות לקבל מעבודות בחוזי הקמה
  769,320 699,613 733,080      רהבניינים ודירות למכי מלאי

  4,122 3,874 4,608      יתרות חו"ז שוטפות עם חברות מוחזקות
          
      954,570 854,951 1,003,032  
          
          

          שוטפים לאנכסים 
          

  41,520  69,354  46,457       מקרקעין מלאי
  4,584  6,764  9,698       הלוואות

  4,264 2,182 4,305       הלוואות לחברות מוחזקות
נכסים בניכוי התחייבויות המיוחסים לחברות 

    מוחזקות, נטו
 

  113,45 48,718 44,626  
  2,647 2,661 2,514      רכוש קבוע

  653 488 818       נכסים בלתי מוחשיים
  8,976 10,199 8,937      מסים נדחים

          
      842,117 140,366 107,270  
          
          

   
 

     
      412,1,072 995,317 1,110,302 
         
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .ם חלק בלתי נפרד מפרטי נתונים כספייםהבאורים המצורפים מהווי
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  חברהל המיוחסיםהמצב הכספי על  מאוחדיםה דוחותהנתונים כספיים מתוך 

  

   
 

 במרס 31ליום   
  ליום

 בדצמבר 31
      7201 6201 6201 
 מבוקר בלתי מבוקר      
 אלפי ש"ח      
           

          התחייבויות שוטפות
          

  118,240   133,647  155,564      מתאגידים בנקאיים ואחריםאשראי 
  58,900   51,009  78,403      קבלנים וספקים

  23,545   11,426  34,025      זכאים ויתרות זכות
  1,656   --     3,223       מסים שוטפים לשלם

  6,257  1,571 5,868      הפרשות
  167,205  88,638 159,119      התחייבויות לבעלי מקרקעין 

  4,126   --    7,153       התחייבויות בגין עבודות בחוזי הקמה
  392,242  430,431 337,126      מקדמות מרוכשי דירות

  7,131  5,591 7,933      יתרות חו"ז שוטפות עם חברות מוחזקות
           
      788,414 722,313  779,302  
           

           התחייבויות לא שוטפות
           

  189,484  142,689 136,004       אגרות חוב
  748  391 947      התחייבויות בשל הטבות לעובדים

           
      136,951 143,080  190,232  
           

           המיוחס לבעלי מניות החברההון 
           

  181  181 181      הון מניות
  56,336  56,336 56,336      פרמיה על מניות

  208  208 208      קרן הון
  84,043  73,199 90,322      רווחיתרת 

           
  140,768  129,924 147,047      סה"כ הון

           
      1,072,412  995,317  1,110,302  

                
  
  
  
  
  

  .ם חלק בלתי נפרד מפרטי נתונים כספייםהבאורים המצורפים מהווי
  
  
  
  

        2017במאי  29
 עדי פארי הרפז  אבי בן אברהם  חיים פייגלין  שור הדוחות הכספייםתאריך אי

 סמנכ"ל כספים  יו"ר דירקטוריון   מנכ"ל ודירקטור  
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  חברהל המיוחסים הפסדאו רווח המאוחדים על הדוחות הנתונים כספיים מתוך 
  

 

  

   

לתקופה של שלושה 
  חודשים שהסתיימה

  במרס 31ביום 

לשנה 
  שהסתיימה 

  ביום
 בדצמבר 31

      2017  2016  2016 
 מבוקר  בלתי מבוקר      
  אלפי ש"ח    
       

 328,458  48,071  147,764    הכנסות ממכירת דירות ומקרקעין 
 94,064  22,519  31,771    הכנסות מביצוע עבודות

       
  422,522 70,590 179,535    סה"כ הכנסות

       
 287,101 43,233 133,792    עלות מכירת הדירות והמקרקעין

 89,932 21,557 29,002    עלות העבודות שבוצעו
       

 377,033 64,790 162,794    סה"כ עלות ההכנסות
       

 45,489 5,800 16,741    רווח גולמי
        

 10,751 2,572 2,209     ווקהוצאות מכירה ושי
 11,215 2,751 3,272     הוצאות הנהלה וכלליות

 464  --    --        אחרות, נטוהוצאות 
       

 23,059 477 11,260    תפעולי רווח
       

 )5,896( )1,644( )1,411(    הוצאות מימון 
 726 282 396    הכנסות מימון

       
 17,835 )885( 10,245     רווח (הפסד) לאחר הוצאות מימון

        
חברות מוחזקות,  (בהפסדי) חלק החברה ברווחי

 נטו ממס
  

 )543( 324 1,373  
        

  19,208 )561( 702,9    רווח (הפסד) לפני מסים על ההכנסה
        

 )5,491( )381( )2,423(     על ההכנסהמסים 
        

 13,717 )942( 279,7    רווח נקי (הפסד) המיוחס לחברה
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  חברהל המיוחסים הרווח הכוללמאוחדים על הדוחות הנתונים כספיים מתוך 

  
  

 

  

   

לתקופה של שלושה 
  חודשים שהסתיימה

  במרס 31ביום 

לשנה 
  שהסתיימה 

  ביום
 בדצמבר 31

      2017  2016  2016 
 מבוקר  בלתי מבוקר      
  אלפי ש"ח    

        
 13,717 )942( 279,7     (הפסד) רווח נקי

        
        כולל אחר (לאחר השפעת מס): הפסד

        
סכומים שלא יסווגו מחדש לאחר מכן לרווח או 

  :הפסד
  

    
        

 )299( --    --        אקטוארי בגין תכנית להטבה מוגדרת הפסד
כולל אחר, נטו של חברות  בהפסדחלק הקבוצה 

  המטופלות לפי שיטת השווי המאזני
  

    --    -- )16( 
         

סה"כ רכיבים שלא יסווגו לאחר מכן לרווח או 
  הפסד

  
    --    -- )315(  

        
        

 13,402 )942( 279,7     כולל המיוחס לחברה(הפסד)  סה"כ רווח
        
  

  .ם חלק בלתי נפרד מפרטי נתונים כספייםהבאורים המצורפים מהווי
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  חברהל המיוחסים מזומניםהתזרימי מאוחדים על הדוחות הנתונים כספיים מתוך 
  

    

    

לתקופה של שלושה 
  חודשים שהסתיימה

  במרס 31ביום 

לשנה 
  שהסתיימה 

  ביום
 בדצמבר 31

    2017  2016  2016 
 מבוקר  בלתי מבוקר    

  אלפי ש"ח  
     

         פעילות שוטפתלתזרימי מזומנים 
         

 13,717 )942(  279,7  רווח נקי (הפסד)
     

ושות כדי להציג את תזרימי המזומנים התאמות הדר
     מפעילות שוטפת:

     
     :הפסדאו רווח  פיהתאמות לסעי

      
  )1,373( )324( 543   המיוחס לחברות מוחזקות, נטו )רווחהפסד (

 1,070 270 262  והפחתות פחת
  )26(  --   --     רווח הון ממימוש רכוש קבוע

 1,699  387 39   שינוי במסים נדחים, נטו
 )31( --   919   נטו, לעובדים הטבות בשל בהתחייבויות שינוי
 )384( )94( )174(  בגין הלוואות שניתנו לזמן ארוך והצמדה ריבית

 )3( --   --    הלוואות שנתקבלו לזמן ארוךשערוך 
 )410( )99( )515(  גרות חוב והפחתת ניכיון בגין א הפרשי הצמדה

     
  714 140  542 

     :שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות
     
 )709( 45 )190(  בלקוחותירידה (עלייה)  
 )18,961( )4,690( 16,333   חובה ויתרות בחייבים )עלייהירידה ( 
 1,610 1,858 )486(   ות מוחזקותירידה (עלייה) ביתרות חייבים חבר 
 9,345 2,323 )12,096(  הקמהבהכנסות לקבל מעבודות בחוזי ירידה (עלייה)  
 מקרקעיןבניינים ודירות למכירה ו במלאי )עלייהירידה ( 

 28,908 )19,248( 31,423  לבניה
 2,969 1,429 802   ביתרות זכות חברות מוחזקותעלייה  
 )713( )8,604( 19,503   לקבלנים ולספקים בהתחייבויות(ירידה)  העליי 
ובהתחייבויות לבעלי  בהפרשותבזכאים,  )ירידהעלייה ( 

 1,132 )5,868( 2,451   מקרקעין
 4,126  --   3,027   במקדמות ממזמיני עבודות בחוזי הקמהעלייה  
 )4,892( 33,297 )116,55(  במקדמות מרוכשי דירות(ירידה) עלייה  

      
   5,651 542 22,815 
     

 37,074 )260( 13,644  שוטפת שנבעו מפעילות (ששימשו לפעילות) נטו מזומנים
  
  
  
  
  
  
  
  

  .ם חלק בלתי נפרד מפרטי נתונים כספייםהבאורים המצורפים מהווי
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  המזומנים המיוחסים לחברהתזרימי מאוחדים על הדוחות נתונים כספיים מתוך ה
  

    

לתקופה של שלושה 
  חודשים שהסתיימה

  במרס 31ביום 

לשנה 
  שהסתיימה 

  ביום
 בדצמבר 31

    2017  2016  2016 
 מבוקר  בלתי מבוקר    

  אלפי ש"ח  
     

     פעילות השקעהתזרימי מזומנים ל
     

 )1,075( )87( )46(  קבוע רכוש רכישת
 )685( )348( )248(   רכישת רכוש אחר

 400  --   --     תמורה ממימוש רכוש קבוע
  3,250  1,750  --     קבלת דיבידנד מחברות מוחזקות

  )180(  )3,805(  )1,029(   השקעה בחברות מוחזקות, נטו
בנקאיים ומזומנים  הפקדת פקדונות מתאגידים

 )44,776( )14,175( )21,884(   נטובחשבונות לווי בנקאי, 
 )5,391(  )1,444(  )5,041(  ארוך לזמן אחר ואשראי הלוואות מתן

  1,106  1,106  --     גביית הלוואות ואשראי אחר לזמן ארוך 
 )18,261( --   )13,828(   , נטוקצר לזמן הלוואות מתן

     
 )65,612( )17,003( )42,076(  השקעה ששימשו לפעילות נטו מזומנים

     
     מימון מפעילות מזומנים תזרימי 
     
 )3,500( --   --     ששולם לבעלי מניות החברה דיבידנד 
 )11,876( 8,413 22,461   , נטוואחרים בנקאיים מתאגידים קצר לזמן אשראי 

 70,113 --   --    פקה)(בניכוי הוצאות הנ חוב אגרות הנפקת
 3,000  --   --     ארוך לזמן הלוואות קבלת

 )3,153( )30( --    לזמן ארוך הלוואות פרעון 
  )38,000(  )20,000(  )38,462(   פרעון אגרות חוב 

     
 58416, )11,617( )16,001(  מימון (ששימשו לפעילות) מפעילות שנבעו נטו מזומנים

     
 )11,954( )28,880( )44,433(  מזומנים ושווי במזומניםירידה  
     
 86,214 86,214 74,260  תקופההמזומנים ושווי מזומנים לתחילת  יתרת 
     
 74,260 57,334 29,827  תקופההמזומנים ושווי מזומנים לסוף  יתרת 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .ם חלק בלתי נפרד מפרטי נתונים כספייםרפים מהוויהבאורים המצו
  
  
  
  
  
  
  



 צ.מ.ח המרמן בע"מצ.מ.ח המרמן בע"מצ.מ.ח המרמן בע"מצ.מ.ח המרמן בע"מ

   

9 

 

  תזרימי המזומנים המיוחסים לחברהמאוחדים על הדוחות נתונים כספיים מתוך ה
  

    

לתקופה של שלושה 
  חודשים שהסתיימה

  במרס 31ביום 

לשנה 
  שהסתיימה 

  ביום
 בדצמבר 31

    2017  2016  2016 
 מבוקר  בלתי מבוקר    

  פי ש"חאל  
     

     פעילויות מהותיות שאינן במזומן(א)   
     
       

 --   --   1,000  דיבידנד שהוכרז וטרם שולם      
       

  146,276 56,247 120   לבעלי מקרקעין תיוהתחייבו      
       
       
      

      מזומנים מידע נוסף על תזרים(ב)  
      

      :מזומנים ששולמו במשך התקופה עבור        
            

 15,544 7,418 8,154   ריבית    

 3,928 793 1,120  מסים על ההכנסה    

              
      מזומנים שהתקבלו במשך התקופה עבור:       
            

 193 22 42   ריבית    
  
  
  
  

  .ם חלק בלתי נפרד מפרטי נתונים כספייםהבאורים המצורפים מהווי
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  מידע נוסף
  

  כללי  -: 1באור 
  

ולתקופה של שלושה חודשים  2017 ,סבמר 31מתכונת מתומצתת ליום במידע כספי נפרד זה ערוך 
ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים  38קנה בהתאם להוראות ת ,שהסתיימה באותו תאריך

כספי נפרד זה בקשר למידע הכספי על הדוחות הכספיים  ע. יש לעיין במיד1970- ומיידים), התש"ל
ולשנה שהסתיימה באותו תאריך ולמידע הנוסף אשר  2016בדצמבר,  31השנתיים של החברה ליום 

  .נלווה אליהם
  

 
  קופת הדיווח תמהותיים באירועים    -: 2אור ב

  
התקשרו החברה ושותפתה בפרויקט "נווה צדק" (להלן: "הרוכשות") המחזיקות  2017בינואר,  30א.    ביום 

מהזכויות בפרויקט העיר הלבנה בשכונת נווה צדק בתל אביב בשני הסכמי  50%- ו 25%-בהתאמה ב
מהזכויות  25% - מכר עם השותפה הנוספת בפרויקט (להלן: "המוכרת") שהחזיקה ערב ההסכם ב

  בפרויקט, לרכישת יתרת זכויותיה של המוכרת בפרויקט. 
  

בהתאם להוראות ההסכם הראשון, הרוכשות תרכושנה את יתרת זכויותיה של המוכרת בפרויקט 
. מתוך אלפי ש"ח) 18,750(חלקה של החברה הינו  אלפי ש"ח 37,500בתמורה לסך של  1נווה צדק 

אלפי ש"ח ישולם למוכרת באמצעות פירעון חוב של  33,500ך של סכום התמורה האמור, תשלום בס
המוכרת לתאגיד בנקאי כנגד סילוק השעבוד הרשום על זכויותיה של המוכרת לטובת התאגיד 

ימים ממועד ההתקשרות בהסכם המכר  30אלפי ש"ח תשולם בתוך  4,000הבנקאי, והיתרה בסך של 
  ם המאפשרים את העברת החזקה לרוכשות. הראשון כנגד קבלת מלוא המסמכים הרלוונטיי

 
כמו כן על פי הוראות הסכם המכר הראשון הסכימו הצדדים כי במקרה בו בסיומו של הפרויקט, 

וכרת מרווחיות הפרויקט תעלה על סכום אשר נקבע בהסכם (להלן: "העודפים") הרוכשות ישלמו ל
ות תהיינה רשאיות שלא לשלם את מסך העודפים. לחילופין הרוכש 12.5%תשלום נוסף בשיעור של 

חודשים ממועד ההתקשרות בהסכם,  12התשלום האמור ובמקומו לשלם למוכרת לא יאוחר מחלוף 
  אלפי ש"ח.  2,500סכום של 

  
בהתאם להוראות הסכם המכר השני ירכשו הרוכשות את יתרת זכויותיה של המוכרת במתחם 

(חלקה של אלפי ש"ח  12,000לסך של  בתמורה) 2(פרויקט נווה צדק  1הגובל בפרויקט נווה צדק 
אלפי ש"ח ישולם במועד ההתקשרות ויופקד  4,100באופן בו סך של אלפי ש"ח)  6,000החברה הינו 

אלפי ש"ח ישולם  900בנאמנות עד לרישומה של הערת אזהרה לטובת הרוכשות, סכום בסך של 
 7,000ן מס שבח והיתרה בסך של ימים ממועד ההתקשרות לצורך תשלום מקדמה על חשבו 25בתוך 

אלפי ש"ח (להלן: "יתרת התמורה") תשולם באמצעות פירעון חוב של המוכרת לתאגיד בנקאי כנגד 
  סילוק המשכנתא הרשומה. 

  
העסקה המשותפת  עבור קבלניות עבודות ביצוע בהסכם החברההתקשרה  2017במרס,  16.    ביום ב

יח"ד במגרשים  240תבנה החברה  לפיו, )33.33%תפת קריניצי החדשה (חלק החברה בעסקה המשו
תהיה החברה  הפרויקטבתמורה לבניית . בקריניצי החדשה ברמת גן בפרויקט למגורים 205 -ו 204

למגורים של מיליון ש"ח, בתוספת מע"מ, צמוד למדד תשומות הבניה  196זכאית לתשלום בסך של 
   .2015 אוקטוברחודש 

  
אלפי ש"ח, אשר  1,000החליט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד בסך של  2017במרס,  27.     ביום ג

   .2017באפריל,  18שולם לאחר מועד הדיווח, ביום 
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 צ.מ.ח המרמן בע"מצ.מ.ח המרמן בע"מצ.מ.ח המרמן בע"מצ.מ.ח המרמן בע"מ
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  מידע נוסף
  
  אירועים לאחר תקופת הדיווח  -: 3אור ב
  

וא זכויות ) לרכישת מל33.3%התקשרה החברה והשותפות שלה (חלק החבר הינו  2017, במאי 7.    ביום א
 55החכירה ביחידת דיור בפרויקט גבעת אנדרומדה ביפו, שצמודות לה זכויות למימושן ולבנייתן של 

מ"ר, הכוללים מבנה ציבור לעירית תל אביב. ההסכם מותנה בהתקיימות  9,200יח"ד בשטח כולל של 
  מספר תנאים תכנוניים וסטטוטוריים.

   
מיליון ש"ח, בתוספת  130 -תשלם החברה ושותפותיה סך של כ בתמורה לרכישת הזכויות האמורות        

  מע"מ, שישולמו למוכרת בהתאם ללוח התשלומים המצוין בהסכם.
  
  

  אלפי ש"ח. 2,400החליט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד בסך של  2017, במאי 29.     ביום ב
  
  
  
  



בדבר אפקטיביות הבקרה הפימית על הדיווח הכספי ועל  2017מצורף בזאת דוח רבעון ראשון של שת 
("תקות  1970- "להתש), ומיידיים תקופתיים(דוחות  ערך יירות לתקותג(א) 38הגילוי לפי תקה 

 "):הדוחות

), אחראית לקביעתה והתקיימותה התאגיד – בע"מ (להלןצ.מ.ח המרמן הההלה, בפיקוח הדירקטוריון של 
  .בתאגידשל בקרה פימית אותה על הדיווח הכספי ועל הגילוי 

   לעיין זה, חברי הההלה הם:

  , מהל כללי;חיים פייגלין  .1

    ;עדי פארי הרפז, סמכ"ל כספים  .2

אשר תוכו בידי  בתאגידבקרה פימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי כוללת בקרות והלים הקיימים 
המהל הכללי וושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים או תחת פיקוחם או בידי מי שמבצע בפועל את 

בהתייחס למהימות  טחון סביריבאשר ועדו לספק ו התאגידהתפקידים האמורים, בפיקוח דירקטוריון 
דרש לגלות בדוחות  שהתאגיד הדיווח הכספי ולהכת הדוחות בהתאם להוראות הדין, ולהבטיח כי מידע

  שהוא מפרסם על פי הוראות הדין אסף, מעובד, מסוכם ומדווח במועד ובמתכות הקבועים בדין.

דרש לגלותו  שהתאגידהבקרה הפימית כוללת, בין השאר, בקרות והלים שתוכו להבטיח כי מידע 
המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים  , לרבות למהל הכללי ולושאהתאגידכאמור, צבר ומועבר לההלת 

או למי שמבצע בפועל את התפקידים האמורים, וזאת כדי לאפשר קבלת החלטות במועד המתאים, 
  בהתייחס לדרישות הגילוי.

בשל המגבלות המביות שלה, בקרה פימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי איה מיועדת לספק ביטחון 
  ע בדוחות תימע או תתגלה.מוחלט שהצגה מוטעית או השמטת מיד

בדוח השתי בדבר אפקטיביות הבקרה הפימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי אשר צורף לדוח התקופתי 
העריכו  ,)הדוח השתי בדבר הבקרה הפימית האחרון – (להלן 2016בדצמבר  31לתקופה שסתיימה ביום 

; בהתבסס על הערכה זו, הדירקטוריון וההלת בתאגידהדירקטוריון והההלה את הבקרה הפימית 
  היא אפקטיבית. 2016בדצמבר  31הגיעו למסקה כי הבקרה הפימית כאמור, ליום  התאגיד

עד למועד הדוח, לא הובא לידיעת הדירקטוריון והההלה כל אירוע או עיין שיש בהם כדי לשות את 
במסגרת הדוח השתי בדבר הבקרה הפימית הערכת האפקטיביות של הבקרה הפימית, כפי שהובאה 

  האחרון;

למועד הדוח, בהתבסס על הערכת האפקטיביות של הבקרה הפימית בדוח השתי בדבר הבקרה הפימית 
האחרון, ובהתבסס על מידע שהובא לידיעת הההלה והדירקטוריון כאמור לעיל הבקרה הפימית היא 

  אפקטיבית.

  

   



  :לתקות הדוחות )1ג(ד)(38הצהרת מהל כללי לפי תקה 

  

  הצהרת מהלים

  הצהרת מהל כללי

  , מצהיר כי:חיים פייגליןאי, 

 2017) לרבעון הראשון של שת התאגיד – בע"מ (להלןצ.מ.ח המרמן בחתי את הדוח הרבעוי של  .1
 הדוחות); -  (להלן

בהם מצג של עובדה לפי ידיעתי, הדוחות אים כוללים כל מצג לא כון של עובדה מהותית ולא חסר  .2
מהותית החוץ כדי שהמצגים שכללו בהם, לאור הסיבות שבהן כללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים 

 בהתייחס לתקופת הדוחות;

לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן אות, מכל הבחיות  .3
לתאריכים ולתקופות  התאגידרימי המזומים של המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותז

 שאליהם מתייחסים הדוחות;

, בהתבסס על התאגיד של עדת הביקורתוולו, לדירקטוריון התאגידגיליתי לרואה החשבון המבקר של  .4
  הערכתי העדכית ביותר לגבי הבקרה הפימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי:

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה   .א
של  יכולתוהפימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על 

לאסוף, לעבד, לסכם או לדווח על מידע כספי באופן שיש בו להטיל ספק במהימות  התאגיד
 –הכספיים בהתאם להוראות הדין; וכן הדיווח הכספי והכת הדוחות 

כל תרמית, בין מהותית ובין שאיה מהותית, שבה מעורב המהל הכללי או מי שכפוף לו   .ב
במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפימית על הדיווח 

  ;הכספי ועל הגילוי

  :בתאגידאי, לבד או יחד עם אחרים  .5

קבעתי בקרות והלים, או וידאתי קביעתם וקיומם תחת פיקוחי של בקרות והלים, המיועדים   .א
חברות מאוחדות שלו כהגדרתן בתקות  לרבותלתאגיד, להבטיח שמידע מהותי המתייחס 

בתאגיד ידי אחרים  מובא לידיעתי על,  -2010יירות ערך (דוחות כספיים שתיים), התש"ע
  –; וכן במהלך תקופת ההכה של הדוחות , בפרטובחברות המאוחדות

קבעתי בקרות והלים, או וידאתי קביעתם וקיומם תחת פיקוחי של בקרות והלים, המיועדים   .ב
להבטיח באופן סביר את מהימות הדיווח הכספי והכת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות 

 הדין, לרבות בהתאם לכללי חשבואות מקובלים; 

(הדוח  אירוע או עיין שחל במהלך התקופה שבין מועד הדוח האחרוןלא הובא לידיעתי כל   .ג
מועד דוח זה, אשר יש בו כדי לשות את מסקת לבין  )2016בדצמבר  31התקופתי ליום 

הדירקטוריון והההלה בוגע לאפקטיביות הבקרה הפימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי של 
  .התאגיד

  מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין.אין באמור לעיל כדי לגרוע 

  

  2017 במאי 29תאריך: 

  

  _______________________  

  , מכ"לחיים פייגלין  

   



  :)2ג(ד)(38הצהרת ושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים לפי תקה 

  

  הצהרת מהלים

  הצהרת ושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים

  

  כי: המצהיר, עדי פארי הרפזאי, 

 הדוחות הכספיים בייים ואת המידע הכספי האחר הכלול בדוחות לתקופת הבייים שלבחתי את  .1
"הדוחות" או "הדוחות  - (להלן 2017) לרבעון הראשון של שת התאגיד – בע"מ (להלןצ.מ.ח המרמן 

 לתקופת הבייים");

בדוחות לתקופת הבייים אים  לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים בייים והמידע הכספי האחר הכלול .2
כוללים כל מצג לא כון של עובדה מהותית, ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית החוץ כדי 
שהמצגים שכללו בהם, לאור הסיבות שבהן כללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת 

 דוחות;

ול בדוחות לתקופת הבייים משקפים לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים בייים והמידע הכספי האחר הכל .3
באופן אות, מכל הבחיות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומים של 

 לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות; התאגיד

, בהתבסס על התאגיד של עדת הביקורתוולו, לדירקטוריון התאגידגיליתי לרואה החשבון המבקר של  .4
 י העדכית ביותר לגבי הבקרה הפימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי:הערכת

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה   .א
הפימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי, ככל שהיא מתייחסת לדוחות הכספיים בייים ולמידע 

 והעלולים באופן סביר להשפיע לרעה על יכולת הכספי האחר הכלול בדוחות לתקופת הבייים,
לאסוף, לעבד, לסכם או לדווח על מידע כספי באופן שיש בו להטיל ספק במהימות  התאגידשל 

  –הדיווח הכספי והכת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין; וכן 

שכפוף לו כל תרמית, בין מהותית ובין שאיה מהותית, שבה מעורב המהל הכללי או מי     .ב
במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפימית על הדיווח 

  הכספי ועל הגילוי.

  – בתאגידאי, לבד או יחד עם אחרים  .5

קבעתי בקרות והלים, או וידאתי קביעתם וקיומם תחת פיקוחי של בקרות והלים, המיועדים   .א
חברות מאוחדות שלו כהגדרתן בתקות  רבותללתאגיד, להבטיח שמידע מהותי המתייחס 

בתאגיד ידי אחרים  מובא לידיעתי על,  -2010יירות ערך (דוחות כספיים שתיים), התש"ע
  –; וכן , בפרט במהלך תקופת ההכה של הדוחותובחברות המאוחדות

קבעתי בקרות והלים, או וידאתי קביעתם וקיומם תחת פיקוחי של בקרות והלים, המיועדים   .ב
להבטיח באופן סביר את מהימות הדיווח הכספי והכת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות 

  הדין, לרבות בהתאם לכללי חשבואות מקובלים; 

(הדוח  מועד הדוח האחרון לא הובא לידיעתי כל אירוע או עיין שחל במהלך התקופה שבין  .ג
לבין מועד דוח זה, המתייחס לדוחות הכספיים בייים ולכל  )2016בדצמבר  31התקופתי ליום 

מידע כספי אחר הכלול בדוחות לתקופת הבייים, אשר יש בו כדי לשות, להערכתי את מסקת 
ל הגילוי של הדירקטוריון והההלה בוגע לאפקטיביות הבקרה הפימית על הדיווח הכספי וע

  .התאגיד

  

  אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין.

  

  2017 במאי 29תאריך: 

  ____________________  

  עדי פארי הרפז, סמכ"ל כספים  



 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 סיון ביצוע בע"מסיון ביצוע בע"מסיון ביצוע בע"מסיון ביצוע בע"מ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  דוחות כספיים ביניים 
  2017במרס  31ליום 

  
  (בלתי מבוקרים)
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  צוע בע"מסיון בי

        

 
 
 
  
  2017במרס,  31ליום  דוחות כספיים ביניים

  בלתי מבוקרים
 
  
  

  תוכן העניינים
  
  

  עמוד   
  
  

  2  של רואה החשבון דוח סקירה
  

  3-4    המצב הכספידוחות על 
  

   5                                                                                           הכולל      רווח דוחות על ה
  

  6  על השינויים בהון דוחות
  

  7-8  על תזרימי המזומנים דוחות
  

  9  ם לדוחות הכספיים ביניים באורי
  
  
  

  
  
  
  

- -  - -  - - -  - - -  - -  -   
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        בע"מבע"מבע"מבע"מ    סיון ביצועסיון ביצועסיון ביצועסיון ביצועדוח סקירה של רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של דוח סקירה של רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של דוח סקירה של רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של דוח סקירה של רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של 
  

  

  מבוא
  

החברה), הכולל את הדוח על המצב הכספי התמציתי  -סקרנו את המידע הכספי המצורף של סיון ביצוע בע"מ (להלן 
יתיים על הרווח הכולל, השינויים בהון ותזרימי המזומנים לתקופה של ואת הדוחות התמצ 2017במרס  31ליום 

שלושה חודשים שהסתיימה באותו תאריך. הדירקטוריון וההנהלה אחראים לעריכה ולהצגה של מידע כספי לתקופת 
מסקנה .  אחריותנו היא להביע ""דיווח כספי לתקופות ביניים - IAS 34בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי  זוביניים 

  על מידע כספי לתקופת ביניים זו בהתבסס על סקירתנו.
  
  

  היקף הסקירה
  

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

עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום נוהלי סקירה אנליטיים ואחרים. הסקירה הינה 
מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך אינה 

שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת. בהתאם לכך,  מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניוודע לכל העניינים המשמעותיים
  אין אנו מחווים חוות דעת של ביקורת.

  
  מסקנה

  
בהתבסס על סקירתנו, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ"ל אינו ערוך, מכל הבחינות 

  .IAS 34המהותיות, בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 
  
  

  

  

  

 בשני ושות'שורץ, לרנר, דו  
 רואי חשבון  

  

  

  

  

  2017במאי   28חיפה,  
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  דוחות על המצב הכספי

  
  

   
 

 במרס 31ליום  
  ליום

 בדצמבר 31
     7201 2016 2016 
 מבוקר בלתי מבוקר     
 אלפי ש"ח     

         נכסים שוטפים
         

 46,552  58,220 63,717      מזומנים ושווי מזומנים
 15,915  13,389 812,89      השקעות לזמן קצר

 6,176  6,862 9,517       לקוחות
 4,898  2,261 2,530      חייבים ויתרות חובה
  2,100  128  2,947         נכסי מסים שוטפים

  65,501  44,450 54,146      הכנסות לקבל מעבודות בחוזי הקמה
          
      5,75145 125,310  141,142 
          

          נכסים בלתי שוטפים
          

 4,361   5,403  3,977       רכוש קבוע
          
      3,977 5,403  4,361 
          
      2149,73 130,713  145,503  
          
  
  
  
  
  

  חות הכספיים ביניים.הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדו
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  דוחות על המצב הכספי

  
  

   
 

 במרס 31ליום  
  ליום 

 בדצמבר 31
     2017 2016  2016 
 מבוקר  בלתי מבוקר     
 אלפי ש"ח     
           

          התחייבויות שוטפות
          

  95,162   82,723  87,545     קבלנים וספקים
  3,060   3,230  4,030      זכאים ויתרות זכות

  10,512   4,449  10,002      הפרשות
 5,616  8,952 16,074     מקדמות ממזמיני עבודה בחוזי הקמה

         
     117,651 99,354  114,350 

         שוטפות בלתיהתחייבויות 
         

  246  229 253      בדיםהתחייבויות בשל הטבות לעו
  249  572 483      מסים נדחים 

         
     736 801  495 

         הון
         

 1  1 1     הון המניות
 30,657  30,557 31,344     רווחיתרת 

         
     31,345 30,558  30,658 
         
     149,732  3130,71   145,503 
  
  
  
  
  
  

        .ד מהדוחות הכספיים בינייםהבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפר
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

        2017במאי  28
 עדי פארי הרפז  חיים פייגלין  סיון ברקוביץ  תאריך אישור הדוחות הכספיים

 סמנכ"ל כספים   דירקטור  מנכ"ל ודירקטור  
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  הכולל רווחהדוחות על 
  

 

  

   

קופה של שלושה לת
  חודשים שהסתיימה

  במרס 31ביום 

לשנה 
שהסתיימה 

  ביום
 בדצמבר 31

      2017  2016  2016 
 מבוקר  בלתי מבוקר      
 אלפי ש"ח (למעט נתוני רווח למניה)     
          

  371,993  90,943  73,288     הכנסות מביצוע עבודות 

          
 359,003  86,585  70,644     וצעועלות העבודות שב 
          

 12,990  4,358  2,644     רווח גולמי 

           
 6,004  1,497  1,702     הוצאות הנהלה וכלליות

 100  --     --         הכנסות אחרות, נטו
          

 7,086  2,861  942     רווח תפעולי
          

 )152(  )49(  )43(     ן הוצאות מימו
 87  36  22     הכנסות מימון

           

 7,021  2,848  921     רווח לפני מסים על ההכנסה
          

 )1,765(  706  )234(      מסים על הכנסה 
           

 5,256  2,142  687     רווח נקי

          

          שפעת המס)(לאחר ה רווח (הפסד) כולל אחר
          

לרווח מכן לאחר מחדש יסווגו שלא סכומים
 :הפסד או

  
       

          

להטבה תוכניות בגין אקטואריהפסד 
 , נטו ממסמוגדרת

  
    --     --  )14( 

           

 5,242  2,142  687     סה"כ רווח כולל

          
ס לבעלי מניות רווח נקי למניה המיוח

 החברה (בש"ח)
  

       

          
 5,256  2,142  687     רווח נקי בסיסי ומדולל

  
    

  
  הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים.
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  בהון השינוייםעל דוחות 
  

 

  רווחיתרת   הון המניות  

 

  סה"כ
 אלפי ש"ח  
 בלתי מבוקר  
       

  30,658    30,657  1  (מבוקר)  2017בינואר,  1יתרה ליום 
       

 687  687  --     רווח נקי וסה"כ רווח כולל
       

 31,345  31,344  1  2017, במרס 13יתרה ליום 

      

   

  
  28,416    28,415  1  (מבוקר)  2016בינואר,  1יתרה ליום 

       
  2,142  2,142  --     כוללרווח נקי וסה"כ רווח 

    
  

 
 30,558  30,557  1  2016, במרס 13יתרה ליום 

  
  

  רווחיתרת   הון המניות  

 

  סה"כ
 אלפי ש"ח  
 מבוקר  
       

  28,416   28,415   1   2016בינואר,  1יתרה ליום 
          

  )3,000(   )3,000(   --     דיבידנד לבעלי מניות החברה
          

  5,256   5,256   --      רווח נקי
  )14(   )14(   --     הפסד כולל אחר

          
  5,242   5,242   --     סה"כ רווח כולל

          
 30,658  30,657  1  2016, בדצמבר 31יתרה ליום 

  
  
  
  
  
  

  יים.מהדוחות הכספיים בינ הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד
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  מי מזומניםתזריעל  וחותד
  
  

      

לתקופה של שלושה 
  חודשים שהסתיימה

  במרס 31ביום 

לשנה 
  שהסתיימה 

  ביום
 בדצמבר 31

    2017  2016  2016 
 מבוקר  בלתי מבוקר    

  אלפי ש"ח   
          תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת:

          
 5,256 2,142 687   רווח נקי 

      
ושות כדי להציג את תזרימי המזומנים התאמות הדר

      מפעילות שוטפת:
      

      :רווח והפסד פיהתאמות לסעי
      

 1,619 425 384    פחת
 63 382 234    שינוי במסים נדחים, נטו

 )100( --   --      רווח הון ממימוש רכוש קבוע
 1 2 7   נטו, דיםלעוב הטבות בשל בהתחייבויות שינוי
ערך ניירות ערך סחירים הנמדדים בשווי ההוגן  עליית

 )1( --   --       דרך רווח והפסד, נטו
      
   625 809 1,582 

      :שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות
      
 1,443 757 )341,3(    ירידה (עלייה) בלקוחות 
 )6,464( )1,855( 521,1    ייבים ויתרות חובהירידה (עלייה) בח 
 )17,590( 3,461 355,11     ביצוע  בחוזיבהכנסות לקבל מעבודות  )עלייהירידה ( 
 13,980 1,541 )7,617(    לקבלנים ולספקים בהתחייבויות (ירידה) עלייה 
 6,948 1,055 460     עלייה בזכאים ובהפרשות 
 )9,243( )5,907( 10,458    מקדמות ממזמיני עבודות בחוזי הקמהעלייה (ירידה) ב 

       
    12,836 )948( )10,926( 

      

(ששימשו לפעילות)  מפעילות שנבעו נטו מזומנים
 )4,088( 2,003 148,14   שוטפת
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  תזרימי מזומניםדוחות על 
  

      

לתקופה של שלושה 
  חודשים שהסתיימה

  במרס 31ביום 

לשנה 
  שהסתיימה 

  ביום
 בדצמבר 31

    2017  2016  2016 
 מבוקר  בלתי מבוקר    

  אלפי ש"ח   
      

      תזרימי מזומנים מפעילות השקעה
      

 )156( )4( --      קבוע רכוש רכישת
 100 --   --       תמורה ממימוש רכוש קבוע

 495 3,020 3,017    תאגידים בנקאיים, נטומפקדונות משיכת 
      

 439 3,016 3,017   השקעהשנבעו מפעילות   נטו מזומנים
      

      מימון פעילותל מזומנים תזרימי 
      

 )3,000( --   --     ששולם לבעלי מניות החברה דיבידנד
      

 )3,000( --   --     מימון פעילותל ששימשו נטו מזומנים
      
 )6,649( 5,019 17,165   מזומנים ושווי במזומנים (ירידה) עלייה 
      
 53,201 53,201 46,552   תקופההמזומנים ושווי מזומנים לתחילת  יתרת 
      
 46,552 58,220 71763,   תקופההמזומנים ושווי מזומנים לסוף  יתרת 

        
       מידע נוסף על תזרימי מזומנים - נספח א'

        
       :תקופה עבורמזומנים ששולמו במשך ה

        
  11 3 --     ריבית

        
  4,123 761 847    מסים על ההכנסה

        
        :תקופה עבורבמשך ה התקבלומזומנים ש

        
  75 34 16    ריבית

        
  
  
  
  
  
  
  

  .ד מהדוחות הכספיים בינייםהבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפר
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  ים לדוחות הכספיים ביניים באור
  

  כללי  -: 1באור 
  

"החברה") הינה חברה הרשומה בישראל. המען הרשמי של החברה הינו  –בע"מ (להלן  סיון ביצוע  א.
  , נשר.47התעשייה  רחוב

 עוסקת בביצוע עבודות קבלניות בפרויקטים בתחום הנדל"ן.  החברה 
 

רשומה כקבלן מורשה בפנקס הקבלנים לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות,  החברה
",  המאפשר לה לעסוק 5-ובהתאם, היא רשאית לבצע עבודות הנדסה קבלניות בסיווג "ג 1969-תשכ"ט

 יה בהיקף כספי בלתי מוגבל.בעבודות בנ
  

ולתקופה של שלושה חודשים  2017במרס,  31נערכו במתכונת מתומצתת ליום  דוחות כספיים אלה  .ב
דוחות כספיים ביניים). יש לעיין בדוחות אלה בהקשר לדוחות  - שהסתיימה באותו תאריך (להלן 

אורים יותו תאריך ולבולשנה שהסתיימה בא 2016בדצמבר,  31הכספיים השנתיים של החברה ליום 
 הדוחות הכספיים השנתיים). - אשר נלוו אליהם (להלן 

 
  
  עיקרי המדיניות החשבונאית     -: 2אור ב
  

  מתכונת העריכה של הדוחות הכספיים ביניים
  

הדוחות הכספיים ביניים ערוכים בהתאם לכללים חשבונאיים מקובלים לעריכת דוחות כספיים לתקופות 
  .דיווח כספי לתקופות ביניים 34בתקן חשבונאות בינלאומי ביניים כפי שנקבעו 

  
עיקרי המדיניות החשבונאית ושיטות החישוב אשר יושמו בעריכת הדוחות הכספיים ביניים עקביים       

  .לאלה אשר יושמו בעריכת הדוחות הכספיים השנתיים
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