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  צ.מ.ח המרמן בע"מ
  
  

  דירקטוריון על מצב עייי החברה ה דוח
  

  2015 ביוי 30ליום 
  

  
  

החברה היה "תאגיד קטן" כהגדרת מוח זה בתיקון לתקות יירות ערך (דוחות תקופתיים 
 במרץ 5. כמפורט בדוח מיידי שפרסמה החברה ביום 2014- ומיידיים) (תיקון), התשע"ד

) אשר המידע הכלול בו מובא כאן על דרך ההפיה, 2014-01-005979(מספר אסמכתא  2014
) 1החליט דירקטוריון החברה לאמץ את ההקלות הבאות המפורטות בתיקון לתקות כאמור: (
) 2פטור מפרסום דוח על הבקרה הפימית ודוח הרואה החשבון המבקר על הבקרה הפימית (

) העלאת סף צירוף חברות 3; (20%-י להעלאת סף המהותיות בקשר עם צירוף הערכות שוו
) פטור מיישום הוראות התוספת השייה לתקות יירות 4(-ו; 40% -כלולות לדוחות בייים ל

(חשיפה לסיכוי שוק ודרכי יהולם, "דוח  1970-ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל
  . 2013וכל זאת החל מהדוח התקופתי לשת גלאי") 
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 ששהוריון על מצב עייי החברה לתקופה של דוח הדירקט
  2015 ביוי 30חודשים שהסתיימה ביום 

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

(החברה והחברות המוחזקות על  2015 ,ביוי 30שסתיימה ביום חודשים  ששהשל  ") לתקופההחברה"
  ").הקבוצה" יחד: ידה, להלן

  

  כללי .1

) 1של החברה, בשי תחומי פעילות, כדלקמן: ( מוחזקותהחברה עוסקת, בעצמה ובאמצעות חברות 
) ביצוע עבודות 2ייזום, פיתוח, הקמה, יהול, שיווק ומכירה של פרויקטים בתחום הדל"ן בישראל; (

  הציבורי.בייה קבליות בפרויקטים בתחום הדל"ן בישראל, למגזר העסקי, הפרטי ו
      

למועד דוח זה, בתחום הייזום, מעורבת החברה בעצמה ובאמצעות חברות מוחזקות, בפרויקטים בשלבי 
תכון, פיתוח, הקמה ושיווק שוים בכרמיאל, גי תקווה, צור יצחק, תל אביב, בית שמש, רמת גן, 

  צורן, אלפי משה והריה.-אשקלון, קדימה
 

יחידות  2,827פרויקטים בהיקף כולל של  15יזום תכון וביצוע שוים למועד דוח זה, מצאים בשלבי י
מ"ר  17,638-יחידות דיור וכ 1,311מ"ר שטחי מסחר, אשר מתוכם מוצעים כיום למכירה  27,504-דיור ו

  יחידות דיור. 736שטחי מסחר, מהם מכרו  
  

בביצוע עבודות בייה קבליות  כמו כן, למועד דוח זה, החברה פועלת, במישרין ובאמצעות חברה כלולה,
בפרויקטים אשר מצויים בבעלות צדדים שלישיים, שאים קשורים לחברה. הפרויקטים מבוצעים בתל 

  ורמת גן. , הרצליהאביב, תיה, הוד השרון, בית שמש, בת ים
  

הסתכם לסך של  הקבוצהידי -על 2015של שת  במחצית הראשוהסכום חוזי מכירת דירות שחתמו 
ידי -הסתכם סכום חוזי מכירת דירות שחתמו על 2014(בשת  ש"ח, חלק החברה בלבדאלפי  147,424
אלפי ש"ח). סכום חוזי מכירת דירות המצטבר אשר טרם הוכר כהכסה  226,624לסך של  הקבוצה

 הסתכם סכום חוזי 2014לדצמבר  31אלפי ש"ח (ליום  613,506לסך של  2015 ליוי 30הסתכם כון ליום 
  אלפי ש"ח). 507,044מכירת דירות המצטבר שטרם הוכר כהכסה, לסך של 

 
בוסף, למועד דוח זה, מעורבות החברה וחברה כלולה של החברה, בשלבים שוים של משאים ומתים 
בקשר עם מספר פרויקטים של ביה אותם יוזמת החברה בישראל ובקשר עם מספר פרויקטים לביצוע 

  ישראל, עבור צדדים שלישיים שאים קשורים לחברה.עבודות ביה קבליות ב
  

  אירועים מהותיים שחלו בתקופת הדיווח .2

הודיעה מדרוג על העלאת דירוג סדרות אגרות החוב  2015בפברואר,  10. ביום העלאת דירוג החברה  .א
באופק יציב. כמו כן, אישרה מדרוג  Baa1באופק חיובי לדירוג   Baa2של החברה שבמחזור מדירוג

מיליון  50וג זהה להפקת סדרת אג"ח חדשה או/ו להרחבת סדרת אג"ח קיימת בסכום של עד דיר
באופק יציב להפקת סדרת אג"ח חדשה או/ו  Baa1אישרה מדרוג דירוג  2015בפברואר,  25ש"ח. ביום 

מיליון ש"ח, חלף אישור להפקת אג"ח בסכום של עד  63להרחבת סדרת אג"ח קיימת בסכום של עד 
  .2015בפברואר,  10 -ליון ש"ח שאושר במי 50

, פרסמה החברה דוח הצעת מדף 2015בפברואר  25ביום הפקת אגרות חוב (סדרה ד') של החברה.   .ב

ש"ח ע.. אגרות חוב  62,500,000על פי תשקיף המדף של החברה, לפיו הציעה החברה לציבור עד 

ח ע.. אגרות חוב (סדרה ד'). התמורה ש" 62,397,000(סדרה ד') של החברה. בפועל הפיקה החברה 

 .אלפי ש"ח 62,397(ברוטו) שתקבלה בידי החברה, בגין הפקת אגרות החוב שהוצעו לציבור, הייתה 
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צוע בע"מ, חברה -התקשרה סיון בי 2015מרס, בחודש . צוע בע"מ בהסכם ביצוע-התקשרות סיון בי  .ג

יחידות דיור בביין  64בה סיון עבור שיכון וביוי "), בהסכם  על פיו תסיוןכלולה של החברה (להלן: "

מיליון  43.8וסף בפרויקט מגורים בהוד השרון. בתמורה לבייה תהיה סיון זכאית לתשלום בסך של 

וכן לתשלום וסף בסך מיליון  2011ש"ח, בתוספת מע"מ, צמוד למדד תשומות הביה של חודש יואר, 

מערך  5%המציאה סיון ערבות ביצוע בסך של  2015דש אפריל, ש"ח בתוספת מע"מ, ללא הצמדה. בחו

 הפרויקט.

החליט דירקטוריון  ,2015במאי,  28וביום  2015במרס,  31ביום . חלוקת דיבידד לבעלי מיות החברה  .ד

, אשר שולם, אלף ש"ח בהתאמה 850ש"ח ובסך של אלפי  8,000החברה על חלוקת דיבידד בסך של 

 בהתאמה. 2015ביוי,  21וביום  2015באפריל,  19ביום 

 15ביום  . הסכם להעמדת מסגרת אשראי עם תאגיד בקאי וחתימה על התחייבויות פיסיות  .ה
התקשרה החברה עם תאגיד בקאי בהסכם אשראי לפיו יעיק התאגיד הבקאי לחברה  2015באפריל 

ברה לצורך פעילותה מליון ש"ח. האשראי האמור עשוי לשמש את הח 15מסגרת אשראי בסך של עד 
להימע משיוי  , בין היתר,התחייבה החברהההתקשרות עם התאגיד הבקאי השוטפת. במסגרת 

. כמו כן, ההסכם כולל כסיה בשעבוד שוטףוכן התחייבה שלא לשעבד את  שליטה בחברה
 להלן.  7התחייבויות של החברה לעמידה באמות מידה פיסיות המפורטות בסעיף 

 
התקשרה החברה בתוספת  2015במאי  10ביום  .מימון בפרויקט "אגמים", באשקלון תוספת להסכם  .ו

וג' של פרויקט  , בקשר עם מימון הקמת שלבים ב'2014במרס  16להסכם ליווי, שחתם ביום 
יחידות דיור). בהתאם לתוספת  60יחידות דיור וספות (ובסה"כ  40"אגמים" באשקלון, הכוללים 

מיליון ש"ח לסך כולל  18הכוללת שיעמיד התאגיד הבקאי לחברה מסך של  האמורה, תוגדל המסגרת
לערבויות חוק מכר  –והיתרה  ש"חמיליון  10מתוכם אשראי כספי בסך של  ש"ח,מיליון  62של 

-2015-01(אסמכתא:  2015במאי  11וביצוע. לפרטים וספים, ראה דיווח מיידי של החברה מיום 
016578.( 

 
 2015במאי  19. ביום קרייצי החדשה –מביציה בפרויקט המשולש הגדול התקשרות בהסכם קו  .ז

) בהסכם 33.3%התקשרו החברה והשותפות האחרות בפרויקט המשולש הגדול (חלק החברה 
יחידות דיור. הסכם  120-במתחם הכולל זכויות ביה ל 205קומביציה עם בעלי קרקע ביחס למגרש 

מתקבולי  43%מהזכויות ומקה לבעלים  60%-מורת ביחס להקומביציה כולל עסקת קומביציה ת
 45.25%מהזכויות אשר תקה לבעלים  40%-רוכשי יחידות הדיור ועסקת קומביציה בעין ביחס ל

 מיחידות הדיור.  
  
 

התקשרה קיבולים כסים  2015ביוי  15. ביום עסקת מכר ושכירות בפרויקט בית שמש מסחרי  .ח
להלן: "קיבולים"), בעלת מלוא הזכויות של החלק המסחרי בפרויקט שותפות רשומה ( –והשקעות 

בית שמש עליו מוקם קיון "שער העיר", המוחזקת בחלקים שווים על ידי החברה והשותפה של 
מזכויותיה של קיבולים בקיון (להלן:  20%החברה בפרויקט בית שמש, במסמך עקרוות למכירת 

מ (להלן: "רמי לוי") וכן בהסכם שכירות על פיו תשכור רשת "הממכר") לרמי לוי שיווק השקמה בע"
מ"ר  3,852) בע"מ (להלן: "רשת חויות רמי לוי") שטח בוי של 2006חויות רמי לוי שיווק השקמה (

(להלן: "השטח המושכר"). יצוין, כי תוקפן של שתי העסקאות, עסקת המכר ועסקת השכירות, 
ות אחת בהתקיימות השוספים אודות פרויקט בית שמש ראה סעיף שלובות ומות ייה. לפרטים

לדוח השתי. על פי הוראות מסמך העקרוות, חתימה על הסכם מחייב כפופה לבדיקת אותות  9.4.7
אשר יבצע רמי לוי בהתאם למועדים ולתאים שקבעו בהסכם, בייהם הסכמת הבק המלווה ומגון 

 הבטחת השקעתו.
  

ש"ח  2,520,000ש"ח בתוספת מע"מ. סך של  36,000,000י לוי סך של בתמורה לממכר ישלם רמ
ימים לאחר כיסתו לתוקף של מסמך העקרוות (לא יאוחר  30-בתוספת מע"מ ישולם לא יאוחר מ

  ), יתרת התמורה בתוספת מע"מ תשולם במועד השלמת העסקה כהגדרתו בהסכם. 30.09.15מיום 

שואה על פיו השקעתו של רמי לוי תובטח בתשואה שתית מסמך העקרוות, כולל מגון הבטחת ת
  למשך תקופה של שמוה שים ממועד השלמת העסקה.  
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קיבולים תישא בהוצאות להשלמת החלק המסחרי, לצורך הפעלתו הראשוית ותהיה אחראית 
ס לקבלת האישורים כמפורט בהסכם. כמו כן, קבע כי קיבולים ורמי לוי יתקשרו בהסכם שיתוף ביח

  להפעלתו של הקיון אשר יכלול הוראות מקובלות ביחס להסכמים מסוג זה.

כאמור במקביל לעסקת המכר, התקשרה קיבולים עם רשת חויות רמי לוי בהסכם שכירות לצורך 
מ"ר. הסכם השכירות  3,852-השכרתו של שטח מסחרי להפעלת מרכול. המושכר היו בשטח של כ

שתי תקופות אופציה להארכת הסכם השכירות כל אחת לתקופה  שים בתוספת 7חתם לתקופה של 
  שים. 21שים, סך התקופה הכוללת של  7של 

  

צוע בע"מ, חברת -סיון ביהתקשרה  2015ביוי  23. ביום צוע בע"מ בהסכם ביצוע- סיון ביהתקשרות   .ט
) עבור צדדים ) של החברה ("סיון ביצוע"), בהסכם ביצוע עבודות קבליות ("הסכם הביצוע"50%בת (

שלישיים שאים קשורים לחברה ו/או לבעלי השליטה בה ("המזמין"), לפיו תבצע סיוון ביצוע, כקבלן 
יחידות דיור ("שלב א'") בפרויקט למגורים  297ראשי, עבור המזמין, את ביית השלב הראשון הכולל 

ן ביצוע למזמין אופציה בעיר הרצליה (להלן: "הפרויקט"). על פי הוראות הסכם הביצוע הקתה סיו
יחידות  303ידי המזמין, היא תבצע עבורו את השלב השי של הפרויקט הכולל -לפיה, ככל שתמומש על

) 24יחידות דיור. תוקפה של האופציה היה עד לתום עשרים וארבע ( 600דיור ("שלב ב'") ובסה"כ 
 חודשים ממועד קבלת צו התחלת עבודות לשלב א'.

מיליון ש"ח  240' ישלם המזמין לסיון ביצוע שכר פאושלי קבוע וסופי בסך כולל של עבור ביצוע שלב א
("שכר שלב א'"), ואם יבחר המזמין לממש את האופציה עבור ביצוע שלב ב' ישלם המזמין לסיון 

מיליון ש"ח, אך אם האופציה תמומש כך  244ביצוע שכר פאושלי קבוע וסף וסופי בסך כולל של 
חודשים ממועד מתן צו התחלת עבודה של שלב א',  14 -ל 7ת בשלב ב' תהיה בין שתחילת העבודו
מיליון ש"ח ("שכר שלב ב'"). התמורות האמורות  242מיליון ש"ח והתמורה תהיה  2תיתן החה של 

צמודות למדד התשומות בבייה למגורים הידוע במועד מתן צו התחלת העבודה לשלב א'. סיון ביצוע 
ערבות אוטוומית בלתי מותית, צמודה למדד התשומות בבייה למגורים הידוע במועד תספק למזמין 

אחוזים משכר שלב א'. ככל שתמומש  בודה לשלב א', בסכום השווה לשישהמתן צו התחלת הע
האופציה בגין ביצוע שלב ב', תמציא סיון ביצוע למזמין, ערבויות זהות לערבויות שהועקו על ידה 

  ל שלב א'.במסגרת הקמתו ש

, לפיה החברה ללא הגבלה בסכום במסגרת ההתקשרות, חתמה החברה עבור סיון ביצוע על ערבות
פי הסכם הביצוע. בקרות מקרה בו -תהיה ערבה למזמין לכל התחייבויות ו/או חיובי סיון ביצוע על

ל המזמין יהיה המזמין זכאי לבטל את הסכם הביצוע ו/או לסלק את סיון ביצוע מאתר הפרויקט, יוכ
לדרוש שהחברה תיכס בעלי סיון ביצוע לכל דבר ועיין. הבעלים של יתרת המיות בסיון ביצוע 

) התחייב לשפות את החברה בגין חלקו מכל הוצאה שהחברה תישא בה, אם תישא, בגין הערבות 50%(
  האמורה.

  

סכם ליווי עם תאגיד התקשרה החברה בה 2015ביוי  17ביום  .הסכם מימון בפרויקט אלפי משה     .י
יחידות דיור  130בקאי בקשר עם מימון הקמת פרויקט אלפי משה בשלושה שלבים אשר יכלול 

  בחמישה בייים.

 184,500פי הוראות הסכם הליווי, מסגרת האשראי הכולל לכל שלבי הפרויקט תעמוד על סך של -על
ו הועמד לחברה אשראי בסך של מיליון ש"ח (מתוכ 20אלפי ש"ח,  הכוללת אשראי כספי בסך של 

אלפי ש"ח תשמש למימון הקמת הפרויקט),  9,855אלפי ש"ח למימון הקרקע והיתרה בסך  10,145
  ויתרת המסגרת תשמש לערבויות חוק מכר ולערבויות אחרות.

) 1ידי התאגיד הבקאי בכפוף, בין היתר, לתאים הבאים: (-מסגרת האשראי לעיל תועק לחברה על
) מועד תחילת הבייה יחול 2אלפי ש"ח; ( 14,500-ידי החברה בסך שלא יפחת מ-עצמי על השקעת הון

) שעבוד כל 4) שעבוד קבוע ראשון בדרגה על המקרקעין; (3; (2015באוגוסט  31עד ולא יאוחר מיום 
) קבלת האישורים וההיתרים ומכירה מוקדמת 5(-זכויות החברה בפרויקט והזכויות הקשורות אליו; ו

  ).31.12.15יחידות דיור (לא יאוחר מיום  16של 

יחידות דיור, כאשר מימון  50התאגיד הבקאי יעמיד את המימון לשלב א' של הפרויקט, הכולל 
שלבים וספים של הפרויקט מותה בתאים מוקדמים כגון קבלת היתרים, מועדי התחלת ביה, 

כירה מיימלית של יחידות דיור ביצוע שיעור מסוים מעבודות הביה ביחס לשלב שבהקמה ומ
  בפרויקט.

בשה, ריבית  0.75%החברה תשלם לתאגיד הבקאי, בין היתר, עמלת ערבויות חוק מכר בשיעור של 
בשה בגין יתרת המסגרת  0.2%וכן עמלת הקצאת אשראי בשיעור של  0.85%שתית בשיעור פריים +

 הבלתי מוצלת.
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  גילוי למחזיקי אגרות חוב (סדרה ג') .3

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

(סדרה ג') של החברה) משועבדים לטובת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג'). התוים המוצגים בטבלאות 
  :יםהלן, מתייחסים לכלל שלבי הפרויקטל

  פרויקט בית שמש

  )50%; חלק התאגיד האפקטיבי בפרויקט 100%(התוים לפי 
  

 31.12.14עד   1רבעון  – 2015  2רבעון  - 2015     שם הפרויקט
בית שמש 

  מגורים + מסחר
  109  8  31  יח"ד –מספר חוזים 

שטחים שחתמו 
לגביהם הסכמי מכר 

  בתקופה (מ"ר)

3,113  1,037  13,433  

מחיר ממוצע למ"ר 
  מחוזים שחתמו

11,730  10,095  9,225  

  
  פרויקט שוק בצלאל

  )50%; חלק התאגיד האפקטיבי בפרויקט 100%(התוים לפי 

 31.12.14עד   1רבעון  – 2015  2רבעון  - 2015     שם הפרויקט
בצלאל מגורים + 

  מסחר
  87  6  8  יח"ד –מספר חוזים 

שטחים שחתמו 
גביהם הסכמי מכר ל

  בתקופה (מ"ר)

753  530  8,970  

מחיר ממוצע למ"ר 
  מחוזים שחתמו

31,264 33,047 25,999  

  
  
  
  
 מצב כספי .4

 

  הרכוש השוטף
- אלפי ש"ח, המהווים כ 736,458הסתכם לסך של  2015 ביוי 30הרכוש השוטף של הקבוצה ליום 

בדצמבר  31כון ליום  אלפי ש"ח, 645,295 מסך הכסים בדוח על המצב הכספי, לעומת סך של 85.62%
מסך הכסים בדוח על המצב הכספי כון לאותו מועד. הגידול ברכוש השוטף  82.10%- המהווים כ ,2014

ומקרקעין דירות  ,עלייה במלאי ביייםמעלייה בהשקעות לזמן קצר ומבתקופת הדוח בע בעיקרו 
   להלן.כמפורט למכירה 

  
צר ובע בעיקר ממזומים שהתקבלו מהפקת אגרות חוב (סדרה ד'), כאמור הגידול בהשקעות לזמן ק

  לעיל. (ב)2בסעיף 
  

למכירה ובע בעיקר מגידול בהיקף פעילות הביצוע בפרויקטים  ומקרקעין דירותהגידול במלאי בייים, 
ר ג הפרויקט באלפי משה לרכוש שוטף בעקבות קבלת היתווכן מסיו היזמיים בהם מעורבת החברה

, ומקוזז בחלקו ממלאי בייים ודירות למכירה המיוחס לדירות ביה ותחילת עבודות חפירה ודיפון
   שמסרו במהלך התקופה והוכרו בדוח רווח והפסד.

  
  מלאי מקרקעין לבייה

  
אלפי  65,832אלפי ש"ח, לעומת סך של  53,516הסתכם לסך של  2015 ביוי 30מלאי המקרקעין ליום 

מסיוג פרויקט באלפי משה במלאי מקרקעין לביה ובע בעיקרו  הקיטון. 2014בדצמבר  31ש"ח ביום 
מהוצאות הקשורות לתכון והכת מקרקעין לתחילת הביה למלאי שוטף, כאמור לעיל, ומקוזז בחלקו 

  ומהיוון עלויות אשראי.
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  שקעות בחברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזיה
  

בהתאם לכללי החשבואות שלחברה  ,ת לפי שיטת השווי המאזיהמטופלוהשקעות בחברות 
אלפי ש"ח, לעומת סך  44,097לסך של  2015 ביוי 30המקובלים, אין שליטה עליהן, הסתכמו כון ליום 

מחלוקת בהשקעות האמורות ובע בעיקר  הקיטון. 2014בדצמבר  31אלפי ש"ח ליום  50,273של 
 רווחי אקוויטי של החברות המוחזקות, טוקוזז בחלקו מומ דיבידד של החברות המוחזקות,

  ומהשקעות טו בחברות כלולות.
  

  רכוש קבוע
אלפי ש"ח  7,538אלפי ש"ח, לעומת סך של  8,465הסתכם לסך של  2015 ביוי 30הרכוש הקבוע ליום 

הלך . הגידול בסך הרכוש הקבוע ובע בעיקר מרכישת ציוד מכי הדסי במ2014בדצמבר  31ליום 
  תקופה.בהתקופה בקיזוז פחת 

  

  התחייבויות שוטפות
 71.13%-כ אלפי ש"ח, המהווים 611,803הסתכמו לסך של  2015 ביוי 30ההתחייבויות השוטפות ליום 

אלפי  555,973מסך ההתחייבויות וההון של החברה המוצגים בדוח על המצב הכספי, לעומת סך של 
מסך ההתחייבויות וההון של החברה המוצגים בדוח  70.73%-המהווים כ 2014בדצמבר  31ש"ח ליום 

  בע מהסעיפים המפורטים להלן: השיויעל המצב הכספי. 

הסתכמה לסך  2015 ביוי 30יתרת האשראי השוטף ליום . אשראי מתאגידים בקאיים ואחרים •
ובע  . הקיטון2014בדצמבר  31אלפי ש"ח ליום  184,571אלפי ש"ח, לעומת סך של  175,866של 

 ומקיטון בחלויות השוטפות של אגרות החוב של החברה. אשראי לזמן קצר, טובעיקרו מפירעון 

אלפי  48,587לסך של  2015 ביוי 30יתרות הקבלים והספקים הסתכמו ליום . קבלים וספקים •
ביתרת קבלים וספקים  הקיטון. 2014בדצמבר  31אלפי ש"ח ביום  55,863ש"ח, לעומת סך של 

 .ים במחזור הפעילות העסקית של הקבוצה בסמוך לתאריך הדיווחימשיובעיקר  ובע

אלפי  20,252הסתכמה לסך של  2015 ביוי 30יתרת זכאים ויתרות זכות ליום . זכאים ויתרות זכות •
ביתרת זכאים ויתרות זכות  הגידול. 2014בדצמבר  31אלפי ש"ח ליום  17,386ש"ח, לעומת סך של 

 הוצאות לשלם ומהתחייבויות לרוכשי דירות.ת מיתרובע בעיקר 

הסתכמו לסך של  2015 ביוי 30. ההתחייבויות לבעלי מקרקעין ליום התחייבויות לבעלי מקרקעין •
בהתחייבויות  הקיטון. 2014בדצמבר  31אלפי ש"ח ליום  39,184אלפי ש"ח, לעומת סך של  36,689

עסקאות קומביציה בפרויקט "המשולש ב מקרקעיןבעלי ל בעיקר מתשלוםלבעלי מקרקעין ובע 
 .הגדול" ברמת גן

הסתכמה לסך של  2015 ביוי 30יתרת המקדמות מרוכשי דירות ליום . מקדמות מרוכשי דירות •
. הגידול ביתרת 2014בדצמבר  31אלפי ש"ח ליום  256,506אלפי ש"ח, לעומת סך של  328,402

, אשקלון ,דירות בפרויקטים שוק בצלאל מקדמות מרוכשי דירות ובע בעיקר מתקבולים בגין
המשולש הגדול ברמת גן, בית שמש וווה צדק ומקוזז בחלקו ממקדמות מרוכשי דירות שיוחסו 

 לדירות שמסרו במהלך התקופה והוכרו בדוח רווח והפסד.

 

  התחייבויות לא שוטפות
            פי ש"ח, המהוויםאל 117,833הסתכמו לסך של  2015 ביוי 30לא שוטפות ליום הההתחייבויות 

 91,849ב הכספי, לעומת סך של מסך ההתחייבויות וההון של החברה המוצגים בדוח על המצ 13.70% -כ
מסך ההתחייבויות וההון של החברה המוצגים  11.68%-המהווים כ 2014בדצמבר  31אלפי ש"ח ליום 

בדוח על המצב הכספי. הגידול בהתחייבויות לא שוטפות ובע בעיקרו מהפקת אגרות חוב (סדרה ד'), 
  .')סדרה גסדרה ב' וומקוזז בחלקו מפירעון של קרן אגרות חוב (

  
  הון

מסך  15.17%-אלפי ש"ח המהווים כ 130,522הסתכם לסך של  2015 ביוי 30ההון של החברה ליום 
אלפי ש"ח  138,169ההתחייבויות וההון של החברה המוצגים בדוח על המצב הכספי, לעומת סך של 

וח על מסך ההתחייבויות וההון של החברה המוצגים בד 17.57%-, המהווים כ2014בדצמבר  31ליום 
אלפי ש"ח, ומקוזז  8,850המצב הכספי. הקיטון בהון התקופה ובע בעיקרו מדיבידד שהוכרז בסך של 

  .אלפי ש"ח 442ומהפקת מיות בסך של  ₪אלפי  761בחלקו מרווח כולל בתקופת הדוח בסך של 
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  סימי אזהרה 
) לתקות יירות 14(ב)(10דירקטוריון החברה בחן את קיומם של ארבעת סימי האזהרה כאמור בתקה 

, וקבע, כי למרות קיומו של סימן האזהרה הרביעי, לפיו 1970-ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל
לחברה בדוחות הפרדים, תזרים מזומים שלילי מתמשך מפעילות שוטפת, אין בכך כדי להצביע על 

  :ןירקטוריון החברה בחבעיית זילות. קביעה זו של דירקטוריון החברה עשתה לאחר שד
אשר  פהעה בפרויקטים לביה במהלך התקואת מהות התזרים השלילי הובע בעיקרו מהשק  .1

 קאייםם בי תאגידי"בליווי סגור עמלווים בעיקרן 
   .יתרות הזילות של החברה .2
 יקטים שבם החברה מעורבת.שחרורי עודפים צפויים בפרו .3

  
 תוצאות הפעילות .5

 

 
לתקופה של ששה 

  חודשים שהסתיימה
  ביוי 30ביום 

לתקופה של שלושה 
  חודשים שהסתיימה

  ביוי 30ביום 

לשה 
  שהסתיימה 

  ביום
 בדצמבר 31

  2015  2014  2015  2014  2014 
 מבוקר  בלתי מבוקר  בלתי מבוקר  
  אלפי ש"ח  
           

 90,442   13,374   5,820  27,417  39,397  הכסות ממכירת דירות ומקרקעין 
  69,554   14,146   22,182  30,390  41,102  הכסות מביצוע עבודות
  6,387  1,153  2,039  3,281  3,784  הכסות ממתן שירותים
            

 166,383  28,673  30,041  61,088  84,283  סה"כ הכסות
            

 77,309   11,194   5,503  23,040  33,074  עלות מכירת הדירות והמקרקעין
  65,260  12,711  21,526  29,183  39,283  עלות העבודות שבוצעו

  5,866  1,304  2,130  3,055  3,918  עלות השירותים
            

 148,435  25,209  29,159  55,278  76,275  סה"כ עלות ההכסות
            

 17,948  3,464  882  5,810  8,008  רווח גולמי
             

 7,102  1,329  1,532  2,677  3,660   הוצאות מכירה ושיווק
  10,823  2,354  2,613  5,171  5,406   הוצאות ההלה וכלליות

  )232(  --     22  --     22  הוצאות (הכסות) אחרות, טו
            

 255  )219(  )3,285(  )2,038(  )1,080(  רווח (הפסד) תפעולי
            

 )3,257(  )818(  )661(  )2,078(  )1,017(  הוצאות מימון 
  1,919  1,323  21  1,578  111  הכסות מימון

חברות המטופלות לפי  חלק הקבוצה ברווחי
  שיטת השווי המאזי, טו

 
2,277  3,548  986  1,305  23,047  

            
 21,964  1,591  )2,939(  1,010  291  רווח (הפסד) לפי מסים על ההכסה

            
 )532(  41  1,014  577  470   הטבת מס (מסים על ההכסה)

             
 21,432  1,632  )1,925(  1,587  176  רווח קי (הפסד)

            
  

  הסבר על התפתחות סעיפי דוח רווח והפסד
  

") הסתכמו תקופת הדוח(להלן: " 2015החודשים הראשוים של שת  בששת במאוחד הכסות החברה
 2014החודשים הראשוים של שת  בששתאלפי ש"ח  61,088אלפי ש"ח, לעומת סך של  84,283לסך של 

"). העלייה בהכסות ובעת בעיקר מעלייה בהכסות ממכירת התקופה המקבילה אשתקדהלן: "(ל
ומעלייה בהכסות  ובאלפי משה , צור יצחקדירות, הובעת ממסירת דירות בפרויקטים בכרמיאל

בעיקר מעלייה בהכסות מביצוע העבודות בפרויקט "שוק בצלאל" בהתאם , מביצוע  עבודות
  בפרויקט. תקדמות העבודותהל
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 ביוי 30בגין חוזי מכירת דירות שחתמו ואשר טרם הוכרו כהכסה עד ליום  הקבוצהצבר ההזמות של 

  .אלפי ש"ח 613,506-מסתכמים לסך של כ 2015
  

חתמו חוזים למכירת דירות בפרויקטים השוים אותם  2015בששת החודשים הראשוים של שת 
אלפי ש"ח בשה  226,624 סך של אלפי ש"ח, לעומת 147,424יוזמת ומבצעת הקבוצה בסך של 

  .2014בדצמבר  31שהסתיימה ביום 
  

אין בהכרח התאמה בין התמורה הכספית הכוללת בגין חוזים שחתמו לבין הכסות שמדווחות בדוחות 
, לפיהם יש IFRSהכספיים בגין פרויקטים אלו. ההכרה בהכסה עשית בהתאם לתקים הבילאומיים 

  .בהכסות ממכירת דירות רק עם סיום הבייה ומסירת דירות המגורים לרוכשיםלהכיר 
  

אלפי ש"ח, לעומת סך של  76,275בתקופת הדוח הסתכמה עלות ההכסות של החברה במאוחד לסך של 
 מגידולבהתאמה בעיקר  ,תבעלות ההכסות ובע עלייהאלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. ה 55,278

  .ומגידול בהכסות מביצוע עבודות ירותבהכסות ממכירת ד
  

מהמחזור לעומת סך  9.50%-אלפי ש"ח המהווה כ 8,008הסתכם לסך של  בתקופת הדוחהרווח הגולמי 
ברווח הגולמי  עלייהמהמחזור. ה 9.51%-אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד המהווה כ 5,810של 
אין שיוי  .תקופה המקבילה אשתקדבהשוואה ל שהוכרו, כאמור להלן,בהכסות  עלייהמה תובע

  מהותי בשיעור הרווח הגולמי בין התקופות הסקרות.
  

אלפי  2,677אלפי ש"ח, לעומת סך של  3,660לסך של  בתקופת הדוח הסתכמו הוצאות מכירה ושיווק
ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הוצאות השיווק הם בעיקר בגין הפרויקטים היזמיים של החברה. 

וצאות מכירה ושיווק בתקופה, לעומת התקופה המקבילה אשתקד ובע בעיקר מעלייה הגידול בה
וכן מעלייה בהוצאות תיווך בגין  בהוצאות פרסום וקידום מכירות בפרויקטים השוים של הקבוצה

  הדירות שמסרו בתקופת הדוח.
  

אלפי  5,171של  אלפי ש"ח, לעומת סך 5,406לסך של  בתקופת הדוח הסתכמו הוצאות ההלה וכלליות
  לא היה שיוי מהותי בהוצאות ההלה וכלליות בתקופת הדוח.המקבילה אשתקד.  בתקופהש"ח 

  
 2,038התפעולי של  ההפסדאלפי ש"ח, לעומת  1,080 הסתכם לסך שלהתפעולי בתקופת הדוח  הפסדה

, הגולמי ברווח מעלייה בעיקר תהתפעולי ובע בהפסד הירידהאלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. 
  .מגידול בהוצאות מכירה ושיווק, כאמור לעיל ת בחלקהומקוזז

  
אלפי ש"ח  2,078אלפי ש"ח, לעומת סך של  1,017הסתכמו לסך של הוצאות המימון בתקופת הדוח 

אשתקד. הוצאות המימון בתקופת הדוח בעו בעיקר מהוצאות בגין עמלות בקאיות בתקופה המקבילה 
הוצאות המימון קטו בתקופת הדוח לעומת התקופה המקבילה  .המלאי ומריביות שלא הועמסו על

  אשתקד, בעיקר בשל קיטון בשיעורי הריבית בהם ושאת החברה.
  

אלפי ש"ח  1,578אלפי ש"ח, לעומת סך של  111הסתכמו לסך של הכסות המימון בתקופת הדוח 
 .והלוואות שיתו קדוותאשתקד. הכסות המימון בעו בעיקר מריבית על פיבתקופה המקבילה 

הכוללות בין  )סדרה א'(בשל פירעון סופי של אגרות החוב להמרה הכסות המימון קטו בתקופת הדוח 
וכן בשל ירידה  מון גבוהות בתקופה המקבילה אשתקדהיתר מרכיב המרה אשר הביא להכסות מי

החברה על פיקדוות והשקעות כמו כן, קטו שיעורי הריבית להם זכאית  בהכסות מהלוואות שיתו.
  לזמן קצר.

  
הסתכם לסך של חלק הקבוצה ברווחי חברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזי, טו בתקופת הדוח 

אלפי ש"ח, לעומת חלק הקבוצה ברווחי חברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזי, טו בסך של  2,277
  אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.  3,548

  
אלפי  1,587 הרווח הקי בסך של לעומת  ש"ח,אלפי  761הדוח הסתכם לסך של  בתקופתהקי הרווח 

מירידה בחלק הקבוצה ברווחי בעיקר  תברווח הקי ובע הירידה. בתקופה המקבילה אשתקדש"ח 
מעלייה החברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזי ועלייה בהוצאות מימון, טו ומקוזזת בחלקה 

  עולי.ברווח התפ
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 זילות .6

 28,628הסתכמה לסך של   2015 ביוי 30יתרת המזומים ושווי המזומים של החברה במאוחד ליום 
 31אלפי ש"ח ליום  34,936וסך של  2014 ביוי 30אלפי ש"ח ליום  27,315אלפי ש"ח, לעומת סך של 

  .2014בדצמבר 
  

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

 2014אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. בשת  36,700שוטפת בסך של 
אלפי  14,709הסתכם תזרים המזומים ששימש לפעילות שוטפת לסך של 

הדוח בע בעיקר  מפעילות שוטפת בתקופתשבע תזרים המזומים  .ש"ח
מעלייה במלאי  , ומקוזז בחלקו בעיקרמעלייה במקדמות מרוכשי דירות

בייים למכירה ומקרקעין לביה ומירידה בהתחייבויות לקבלים 
  .ולספקים

תזרים מזומים שלילי של הקבוצה ששימש לפעילות השקעה בתקופת   תזרים מזומים מפעילות השקעה
חיובי אלפי ש"ח, לעומת תזרים מזומים  15,615הדוח, הסתכם לסך של 

מפעילות השקעה בתקופה המקבילה אשתקד אשר הסתכם לסך של  שבע
אשר בע מפעילות  2014אלפי ש"ח. תזרים מזומים חיובי בשת  13,579

תזרים מזומים שלילי . אלפי ש"ח 22,686השקעה, הסתכם לסך של 
בתאגידים פיקדוות מפעילות השקעה בתקופת הדוח בע בעיקר מהפקדת 

מקבלת דיבידד מחברות , ומקוזז בחלקו ומרכישת רכוש קבוע בקאיים
  ., מתמורה ממימוש יירות ערך סחיריםמוחזקות

  תזרים מזומים מפעילות מימון
תזרים מזומים חיובי של הקבוצה שבע מפעילות מימון, הסתכם 

מים חיובי אלפי ש"ח, לעומת תזרים מזו 9,295בתקופת הדוח לסך של 
אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.  15,736מפעילות מימון בסך 
הסתכם לסך  2014לפעילות מימון בשת ששימש תזרים מזומים שלילי 

בעיקר  בעתזרים המזומים בתקופת הדוח . אלפי ש"ח 7,724של 
סדרה (, ומקוזז בחלקו מפירעון אגרות חוב (סדרה ד') מהפקת אגרות חוב

, מתשלום דיבידד לבעלי מיות החברה ומפרעון אשראי )דרה ג'ס(-ו )ב'
  לזמן קצר, טו לתאגידים בקאיים.

 מקורות מימון .7

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

), 55%-ל 35%יעור שע בין ), מתקבולים מרוכשי דירות (בש30%- 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 
  במסגרת הפקות הון ואגרות חוב לציבור.

 
31/12/14 

קבלת מימון 
 התקופה

רעון פי
 שערוך התקופה

חלות 
5/106/30 שוטפת  אשראי ממוצע 

  אשראי לזמן קצר
אשראי לא צמוד       

970,92 90,290 -- (5,314)  95,603 בתאגידים בקאיים  
אשראי צמוד לדולר 
ארה"ב בתאגידים 

)380( 18,091  בקאיים  -- 712,17  137,18  
חלויות שוטפות של 

699,4 3,347 - - - 1,352 הלוואות לא צמודות  566,2  
חלויות שוטפות של אג"ח 

, לא צמוד (סדרה ב'
)6,359( - - - 69,525 סדרה ג')  166,63  896,63  

  אשראי לזמן ארוך
הלוואות לא צמודות       

)793( 1,300 5,052 מתאגידים בקאיים  1 )3,347(  213,2  323,4  
 אג"ח לא צמוד (סדרה ב'

9060,8 86,372 )וסדרה ד' סדרה ג'  ),00038(  )341(  6,359 280,115  092,113  

 3,570 לקוחות
    

5,010 457,4  

  55,863 ספקים
    

587,48  897,49  
  



ד|   ו מ  ע
 

10

  

  1אמות מידה פיסיות –גילוי ייעודי בקשר עם אשראי בר דיווח 
  תוצאות חישובה או ציון עמידה באמת המידה, לפי העיין   אמת המידה הפיסית

   2015 ביוי 30ליום 
  

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

  עמידה באמת המידה  - 24.5%
  

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

  עמידה באמת המידה  - 24.5%
  

עצמי  להיקף המאזן ביכוי מקדמות שיעור ההון ה
מרוכשי דירות וביכוי התחייבויות לבעלי מקרקעין בגין 

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

הכספיים המאוחדים של החברה בתוספת מרכיב ההמרה 
  .י החברהשל אג"ח להמרה ככל שיופק על יד

  עמידה באמת המידה  - 26.4%
  

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
בדוחותיה הכספיים המאוחדים של החברה בתוספת 

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

  עמידה באמת המידה  –מיליון ש"ח  130.5 –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
ארוך מבקים ומוסדות פיסיים בתוספת חוב ושא 

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

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

  .והכל על בסיס הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה

  עמידה באמת המידה - 70.6%
  

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

  . לפעילות החברה בתחום הדל"ן בישראל

מכסי החברה משויכים לפעילות החברה בתחום הדל"ן  100%
  .בישראל

  
של החברה לא יפחת בכל עת  2ההון העצמי המוחשי

סך המאזן המאוחד של החברה, ביכוי מ 12%שיעור של מ
  .מקדמות מלקוחות

 -  22.8%שיעור הון עצמי מוחשי לסך מאזן ביכוי מקדמות היו 
  עמידה באמת המידה.

  
שמירה על יחס עודפים חזוי מיימאלי בפרויקט צור יצחק 
ופרויקט ווה צדק יחד, בהשוואה לגובה היתרה הבלתי 

  .3ביחס של פי  מסולקת של ההלוואה

  החברה עומדת באמת המידה זו.

להיקף המאזן ביכוי  3שיעור ההון העצמי המוחשי
מקדמות מרוכשי דירות וביכוי התחייבויות לבעלי 

  .15%-מקרקעין בגין עסקאות קומביציה לא יפחת מ

  עמידה באמת המידה  - 24.5%
  

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

  החברה עומדת באמת המידה זו.

  

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

  . שהיו מהותי לחברהלהביא להפרתו של הסכם הלוואה/אשראי 
הון עצמי כמוצג בדוחות הכספיים, לרבות, הון מיות פרע, עודפים בלתי מחולקים, קרות בתוספת יתרת סכומי קרן    - מי מוחשיהון עצ   2

הלוואות בעלים אשר לגביה חתמו כלפי הבק, על ידי החברה ובעלי מיותיה, כתבי חיתות וביכוי הוצאות דחות, כסים בלתי מוחשיים 
יטין, פטות ו/או כגון: מויין ו/או חברות בם בעלי עיכוי חייבים לחברה שהיי מסחר, שמות מסחריים, זכויות יוצרים וכד' ובטים, סימ

חברות קשורות של החברה (כהגדרת מוחים אלה בחוק יירות ערך) וכן ביכוי ערבויות שיתו על ידי החברה להבטחת חובות כספיים של 
  ו/או חברות קשורות של החברה. בעלי עיין ו/או חברות בות 

הון עצמי, לרבות עודפים בלתי מחולקים וקרות, ביכוי כסים לא מוחשיים כגון: מויטין, פטטים, סימי מסחר, שמות  - הון עצמי מוחשי   3
תו על ידי החברה להבטחת ), ביכוי חייבים לחברה שהים בעלי עיין ביכוי הוצאות דחות, ערבויות שימסחריים, זכויות יוצרים וכד'

ו על ידי החברה להבטחת חובות כספיים בפועל שאים לטובת תכספיים קיימים בפועל של בעלי עיין וכמו כן ביכוי ערבויות שי חובות
ורווחי  כי כסיםופרויקטים בליווי פיסי של חברות בות ו/או של חברות קשורות של החברה וביכוי קרות הון שוצרו בעקבות שער

כלפי הבק שערוכים שטרם מומשו ביכוי מויטין שהיו חלק מחשבון ההשקעה בחברות כלולות ובתוספת הלוואות בעלים לגביהן חתמו 
   ל ידי החברה ועל ידי מי שהעמיד את אותן הלוואות בעלים, כתבי חיתות.ע
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 היבטי ממשל תאגידי .8

  הליך אישור הדוחות הכספיים
לאחר שביום  2015 באוגוסט 19הדוחות הכספיים של החברה אושרו על ידי דירקטוריון החברה ביום 

המליצה הועדה לבחית הדוחות הכספיים של החברה לדירקטוריון, לאשרם. בישיבת  2015 באוגוסט 17
הדירקטוריון לאישור הדוחות הכספיים לקחו חלק הדירקטורים הבאים: מר אבי בן אברהם, מר חיים 

וגב' מיכל צוקרמן שחורי.  , גב' שרון וישיהפייגלין, מר רן בן אברהם, מר אבי חרל"פ, מר יעקב חס
מר  יעקב בישיבה של הועדה לבחית הדוחות הכספיים לקחו חלק הדירקטורים הבאים: מר עופר לוי, 

  חס וגב' מיכל צוקרמן שחורי. 
  

 אירועים מהותיים לאחר תאריך הדיווח .9

פרסמה החברה תשקיף מדף במסגרתו תהיה רשאית החברה להפיק סוגים  2015באוגוסט  17ביום   .א
  .1968-א(ו) לחוק יירות ערך, התשכ"ח23שוים של יירות ערך בהתאם להוראות סעיף 

ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, לאשרר תשלום למר פיליפ גריהולץ אישרו  2015באוגוסט  9ביום   .ב
של גמול שתי וגמול השתתפות בישיבה, בגובה הסכומים הקבועים (הממוצעים) הקבועים בתקות 

"), ובהתאם תקות הגמול(" 2000 - החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוי), התש"ס
ושר למר גריהולץ, קרובו של מר חיים פייגלין המה על בעלי השליטה לדרגת החברה. גמול כאמור א

 2000 - ) לתקות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי עיין), תש"ס3ב(1בחברה, בהתאם לתקה 
"), לפיה שכר המשולם לבעל שליטה או לקרובו כדירקטור, לא יהיה טעון תקות ההקלות(להלן: "

קשרות עם בעל שליטה, אם ועדת התגמול ודירקטוריון החברה אישור האסיפה הכללית לגבי הת
אישרו כי השכר המשולם כאמור איו עולה על הגמול המוך ביותר המשולם לדירקטור אחר בחברה, 
ואיו עולה על הסכום המרבי שיתן לשלם לדירקטור חיצוי לפי תקות הגמול. גמול כאמור אושר 

) 3ב(1. החברה אשררה את הגמול בהתאם להוראות תקה 2010באוקטובר  19למר גריהולץ ביום 
 15לחוק החברות, אשר כס לתוקפו ביום  16לתקות ההקלות, לאור עמדה של הרשות לפיה תיקון 

והקובע כי יש לאשר תאי כהוה והעסקה של בעלי שליטה או קרוביהם לפחות אחת  2011בובמבר 
עסקה אשר אושרו לפי תקות ההקלות. אישור כאמור לשלוש שים, חל גם ביחס לתאי כהוה וה

באוקטובר  18שים (קרי עד ליום  3למשך תקופה של  2013באוקטובר  19יהיה בתוקף החל מיום 
2016.( 

  
 

  

 
 

  

  

  הדירקטוריון מודה למהלי החברה 

 ולצוות העובדים על תרומתם לפעילות החברה. 
 

                                                                                                                                   

  חיים פייגלין                      אבי בן אברהם                                                          

 מכ"ל ודירקטור                                      יו"ר הדירקטוריון                                             

  

  2015 באוגוסט 19 
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            בע"מבע"מבע"מבע"מ    צ.מ.ח המרמןצ.מ.ח המרמןצ.מ.ח המרמןצ.מ.ח המרמן

 
 
 
  

  2015, יוניב 03דוחות כספיים ביניים מאוחדים ליום 
  בלתי מבוקרים

 
  
  

  תוכן העניינים
  
  

  עמוד   
  
  

  2  דוח סקירה
  

  3-4    על המצב הכספי מאוחדים תדוחו
  

  5    הפסדאו רווח דוחות מאוחדים על 
  

  6  הכולל (ההפסד) דוחות מאוחדים על הרווח
  

  7-8  דוחות מאוחדים על השינויים בהון
  

  9-11  דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים
  

  12-19  באורים לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים
  
  
  

  
  
  
  

- -  - -  - - -  - - -  - -  -   
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        בע"מבע"מבע"מבע"מצ.מ.ח המרמן צ.מ.ח המרמן צ.מ.ח המרמן צ.מ.ח המרמן סקירה של רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של סקירה של רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של סקירה של רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של סקירה של רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של     דוחדוחדוחדוחהנדון: הנדון: הנדון: הנדון:     

        

א ו ב    מ

הדוח התמציתי ), הכולל את "הקבוצה"בע"מ וחברות הבנות (להלן: צ.מ.ח המרמן את המידע הכספי המצורף של  סקרנו
, או הפסד ורווח כולל אחרתמציתיים המאוחדים על הרווח ואת הדוחות ה 2015ביוני  30ליום המאוחד על המצב הכספי 

באותו תאריך. הדירקטוריון וההנהלה  וחודשים שהסתיימלתקופות של שישה ושלושה השינויים בהון ותזרימי המזומנים 
"דיווח כספי  IAS 34בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי אלו ביניים ות אחראים לעריכה ולהצגה של מידע כספי לתקופ

לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך (דוחות אלו ת ביניים ותקופות ביניים", וכן הם אחראים לעריכת מידע כספי לתקופל
בהתבסס על אלו ת ביניים ו. אחריותנו היא להביע מסקנה על מידע כספי לתקופ1970-תקופתיים ומיידיים), התש"ל

  סקירתנו.

אשר נכסיהן ושל פעילויות משותפות שנכללו יים של חברות שאוחדו הבינ ותלתקופ התמציתי את המידע הכספי סקרנו לא
המידע הכספי לתקופת הביניים התמציתי . 2015 ביוני 30מכלל הנכסים המאוחדים ליום  25%- הכלולים באיחוד מהווים כ

סקנתנו, ככל נסקר על ידי רואי חשבון אחרים שדוחות הסקירה שלהם הומצאו לנו ומופעילויות משותפות של אותן חברות 
, מבוססת על דוחות הסקירה של רואי החשבון  ופעילויות משותפות שהיא מתייחסת למידע הכספי בגין אותן חברות

כמו כן, המידע הכלול בדוחות הכספיים הביניים המאוחדים המתייחס לשווי המאזני של ההשקעות ולחלקה של  האחרים.
י שיטת השווי המאזני, מבוסס על דוחות כספיים שחלקם נסקרו על הקבוצה בתוצאות העסקיות של חברות המטופלות לפ

   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  ערכנו
ספי לתקופות ביניים מורכבת מבירורים, בעיקר עם הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של היישות". סקירה של מידע כ

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

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

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 34מהותיות, בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי הכספי הנ"ל אינו ערוך, מכל הבחינות ה

 ליבנו לתשומת בא לא, אחרים חשבון רואי של הסקירה 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 תתקנו

  
  

 2015באוגוסט  19תל אביב, 
  זיו האפט

 רואי חשבון
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  דוחות מאוחדים על המצב הכספי

  

   
 

 יוניב 03ליום  
  ליום

 בדצמבר 31
     2015 2014 2014 
 מבוקר בלתי מבוקר     
 אלפי ש"ח     
        

        נכסים שוטפים
        

 34,936  27,315  28,628      מזומנים ושווי מזומנים
 43,121  54,143  65,128      השקעות לזמן קצר

 3,570   2,271   5,010      לקוחות
  12,848  29,590  191,12      החייבים ויתרות חוב
 --    258  748      נכסי מסים שוטפים

 9,479  6,113  009,11       הכנסות לקבל מעבודות בחוזי הקמה
 541,341  471,643  613,744      בניינים ודירות למכירה מלאי

           
      458,736  591,333  645,295 
           
           
           כסים בלתי שוטפיםנ
           

 65,832   50,985   53,516       מקרקעין מלאי
  8,496   10,108   8,605       הלוואות

השקעות בחברות המטופלות לפי שיטת השווי 
    המאזני

 
  744,09   24,805  

 
50,273  

  7,538  8,214  8,465      רכוש קבוע
 8,557  7,677  017,9      מסים נדחים

           
      700,123  101,789  140,696 
           
           
           

   
 

     
 

 
      158,860  693,122  785,991 
           
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים.
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  ספידוחות מאוחדים על המצב הכ

  

   
 

 יוניב 30ליום  
  ליום

 בדצמבר 31
      2015 2014 2014 
 מבוקר בלתי מבוקר     
 אלפי ש"ח     
           

          התחייבויות שוטפות
          

 184,571   221,599  175,866      ואחרים מתאגידים בנקאייםאשראי 
  55,863   35,920  48,587     קבלנים וספקים

  17,386   14,561  20,252     זכאים ויתרות זכות
  633  185 20     מסים שוטפים לשלם

  1,830  1,137 1,987     הפרשות
 39,184  1,150 36,689     התחייבויות לבעלי מקרקעין 

 256,506  219,580 328,402     מקדמות מרוכשי דירות 
         
     611,803 494,132  555,973 
         

         התחייבויות לא שוטפות
         

 5,052  5,695 2,213      הלוואות מתאגידים בנקאיים
 86,372  83,090 115,280      אגרות חוב

המטופלות לפי שיטת השווי  חברות התחייבויות בגין
  המאזני

 
     --  1,487  

 
  -- 

  425  503 340     בשל הטבות לעובדיםהתחייבויות 
         
     117,833 90,775  91,849 
         

         המיוחס לבעלי מניות החברה הון
         

 181  167 182     הון המניות
 55,894  44,181 56,335     פרמיה על מניות

 208  208 208     קרן הון
 --    592 --       נובעות מתרגום דוחות כספייםהתאמות ה

 81,886  63,249 73,797     רווחיתרת 
         
     130,522 108,397  138,169 
         

 --    )182( --       זכויות שאינן מקנות שליטה
         

 138,169  108,215 130,522     סה"כ הון
         
     860,158 693,122  785,991 
 
  

  הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים.
        

        2015 אוגוסטב 19
 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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  הפסדרווח או דוחות מאוחדים על 

 

 
 ששהלתקופה של 

  חודשים שהסתיימה
  יוניב 30ביום 

לתקופה של שלושה 
  חודשים שהסתיימה

  יוניב 30ביום 

לשנה 
  שהסתיימה 

  ביום
 בדצמבר 31

  2015  2014  2015  2014  2014 
 מבוקר  בלתי מבוקר  בלתי מבוקר  
 ניה)למ רווח(פרט לנתוני  אלפי ש"ח  
           

 90,442   13,374   5,820  27,417  39,397  הכנסות ממכירת דירות ומקרקעין 
  69,554   14,146   22,182  30,390  41,102  הכנסות מביצוע עבודות
  6,387  1,153  2,039  3,281  3,784  הכנסות ממתן שירותים
            

 166,383  8,6732  30,041  61,088  84,283  סה"כ הכנסות
            

 77,309   11,194   503,5  23,040  074,33  עלות מכירת הדירות והמקרקעין
  65,260  12,711  526,21  29,183  283,39  עלות העבודות שבוצעו

  5,866  1,304  2,130  3,055  3,918  עלות השירותים
            

 148,435  25,209  15929,  55,278  76,275  סה"כ עלות ההכנסות
            

 17,948  3,464  882  5,810  8,008  רווח גולמי
             

 7,102  1,329  1,532  2,677  3,660   הוצאות מכירה ושיווק
  10,823  2,354  2,613  5,171  5,406   הוצאות הנהלה וכלליות

  )232(  --    22  --    22  אחרות, נטו )הכנסותהוצאות (
            

 255  )219(  )3,285(  )2,038(  )1,080(  תפעולי רווח (הפסד)
            

 )3,257(  )818(  )661(  )2,078(  )1,017(  הוצאות מימון 
  1,919  1,323  21  1,578  111  הכנסות מימון

חלק הקבוצה ברווחי חברות המטופלות לפי 
  נטו, המאזנישיטת השווי 

 
2,277  3,548  986  1,305  23,047  

            
 21,964  1,591  )2,939(  1,010  291  לפני מסים על ההכנסה (הפסד) רווח

            
 )532(  41  014,1  577  470   הטבת מס (מסים על ההכנסה)

             
 21,432  1,632  )925,1(  1,587  761  (הפסד)רווח נקי 

            
            ס ל:מיוח

 21,299  1,662  )925,1(  1,702  761   בעלי מניות החברה
  133  )30(  --    )115(  --     זכויות שאינן מקנות שליטה

             
   761  1,587  )925,1(  1,632  21,432 

המיוחס לבעלי  למניה (הפסד) רווח נקי
  (בש"ח) מניות החברה

  
 

 
      

           
 1.263  0.101  )106.0(  0.103  20.04  בסיסי למניה (הפסד) ח נקירוו

            
 1.189  0.058  )106.0(  0.051  20.04  מדולל למניה(הפסד) רווח נקי 

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

 

 
 ששהלתקופה של 

  חודשים שהסתיימה
  יוניב 30ביום 

לתקופה של שלושה 
  חודשים שהסתיימה

  יוניב 30ביום 

לשנה 
  שהסתיימה 

  ביום
 בדצמבר 31

  2015  2014  2015  2014  2014 
 מבוקר  בלתי מבוקר  בלתי מבוקר  
  אלפי ש"ח  
           

 21,432   321,6   )925,1(  1,587  761  (הפסד) רווח נקי
             

             רווח (הפסד) כולל אחר (לאחר השפעת מס):
             

לאחר מכן  סכומים שלא יסווגו מחדש
  :לרווח או הפסד

 
           

              
 47   --     --    --    --     אקטוארי בגין תכנית להטבה מוגדרת רווח

חלק הקבוצה בהפסד כולל אחר, נטו של 
ברות המטופלות לפי שיטת השווי ח

  המאזני

 

  --    --    --     --   )10(  
               

סה"כ רכיבים שלא יסווגו לאחר מכן לרווח 
  או הפסד

 
  --    --    --     --   37  

              
סכומים שייתכן ויסווגו מחדש לאחר מכן 

 לרווח או הפסד:
 

           
             

תרגום דוחות כספיים      התאמות הנובעות מ
 של פעילות חוץ

 
  --  584    --  152  921 

העברה לדוח רווח או הפסד בגין מימוש 
 פעילות חוץ

 
  --    --    --    --  )995( 

            
סה"כ רכיבים שייתכן ויסווגו מחדש לאחר 

  מכן לרווח או הפסד
 

  --    --    --    --  )74( 

 
 

         
 21,395  1,784  )925,1(  2,171  761  כולל(הפסד) "כ רווח סה

           
           מיוחס ל:

           
 21,270  1,798  )925,1(  2,228  761  בעלי מניות החברה

 125  )14(  --    )57(  --    זכויות שאינן מקנות שליטה
           
  761  2,171  )925,1(  1,784  21,395 
           
           
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים.
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  השינויים בהוןדוחות מאוחדים על 
  
  

  
הון 

  המניות

  פרמיה
על 
 מניות

 

  
  
  
קרן 
  הון

יתרת 
 רווח

התאמות  
הנובעות 
מתרגום 
דוחות 
כספיים 

של 
פעילות 

  סה"כ  חוץ

ות זכוי
שאינן 
מקנות 
  שליטה

  

 הון סה"כ
 אלפי ש"ח  
 בלתי מבוקר  
   מיוחס לבעלי מניות החברה  
          

 2015בינואר,  1יתרה ליום 
 138,169  --   138,169  --   81,886 55,894208 181  (מבוקר)

           
 761  --   761  --   761 --   --   --    כוללרווח סה"כ רווח נקי ו

                    
  442  --    442   --    --    --    441  1   הנפקת הון מניות

                    
 )8,850(  --    )8,850(  --   )8,850( --   --   --     דיבידנד לבעלי מניות החברה

           
 130,522    --    130,522  --    73,797  208  56,335  182  2015, יוניב 03יתרה ליום 

    
  

   
 

 
 2014בינואר,  1יתרה ליום 

 105,792    )285(  106,077  66  62,271  208 43,366 166  (מבוקר)
           

 1,587  )115( 1,702  --   1,702 --   --   --    רווח נקי
 584  58 526  526 --   --   --   --     כולל אחר רווח

 2,171  )57( 2,228  526 1,702     כוללרווח סה"כ 
                    

רכישת זכויות שאינן מקנות 
  )64(  160  )224(   --    )224(  --    --    --     שליטה

                    
  816  --    816   --    --    --    815  1   המרת אגרות חוב להמרה במניות

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

           
 108,215    )182(  108,397  592  63,249  208  181,44  167  2014, יוניב 03יתרה ליום 

           
  
  
  
  

  המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים.הבאורים 
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  השינויים בהוןדוחות מאוחדים על 
  
  

  
הון 

  המניות

  פרמיה
על 
 מניות

 

  
  
  
קרן 
 הון

  

יתרת 
 רווח

התאמות  
הנובעות 
מתרגום 
דוחות 
כספיים 

של 
פעילות 

  סה"כ  חוץ

זכויות 
שאינן 
מקנות 
  שליטה

  

 הון סה"כ
 אלפי ש"ח  
 בלתי מבוקר  
   מיוחס לבעלי מניות החברה  
           

 133,297  --    133,297 --   76,572 208 56,335 182  2015, אפריל 1יתרה ליום 
           

 )1,925(    --    )1,925(  --    )925,1(  --    --    --    כולל הפסדסה"כ ו הפסד
                  

 )850(    --    )850(  --    )850(   --    --    --    דיבידנד לבעלי מניות החברה
                 

  130,522    --     130,522   --     797,73   208   56,335   182   2015, יוניב 30יתרה ליום 

       
    

     
  

  

 106,269  )168(  106,437 456 61,587   208 44,019 167  2014, אפריל 1יתרה ליום 
           

 1,632    )30(  1,662  --    1,662  --    --    --    רווח נקי
 152  16  136  136  --    --    --    --     כולל אחר רווח

 1,784    )14(  1,798  136  1,662  --    --    --    כולל רווחסה"כ 
                  

 162    --    162  --    --     --    162  *--    אגרות חוב להמרה במניות המרת
                 

  108,215    )182(   108,397   592   63,249   208    44,181   167   2014, יוניב 30יתרה ליום 
           
 מבוקר  
           

 105,792  )285(  106,077 66 62,271 208 43,366 166   2014בינואר,  1יתרה ליום 
               

 21,432    133  21,299  --    21,299  --   --   --    רווח נקי

  )37(    )8(   )29(   )66(   37   --    --    --     הפסד כולל אחר

 21,395    125  21,270  )66(  21,336  --   --   --     סה"כ רווח כולל

                         

רכישת זכויות שאינן מקנות 
  )64(    160   )224(   --     )224(   --    --    --     שליטה

 816    --    816  --    --    --   815 1   המרת אגרות חוב להמרה במניות 
הנפקת הון מניות (בניכוי הוצאות 

  11,727    --     11,727   --     --     --    11,713  14   הנפקה)

 )1,497(    --     )1,497(  --    )1,497(  --   --   --     דיבידנד לבעלי מניות החברה

               
 138,169  --    138,169 --   81,886 208 55,894 181   2014, דצמברב 13יתרה ליום 

  
  אלפי ש"ח. 1 -פחות מ -* 
  

  וחות הכספיים ביניים מאוחדים.באורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהד
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  תזרימי מזומניםדוחות מאוחדים על 
  
  

 

 
 ששהלתקופה של 

  חודשים שהסתיימה
  יוניב 30ביום 

לתקופה של שלושה 
  חודשים שהסתיימה

  יוניב 30ביום 

לשנה 
  שהסתיימה 

  ביום
 בדצמבר 31

  2015  2014  2015  2014  2014 
 מבוקר  בלתי מבוקר  בלתי מבוקר  
  אלפי ש"ח  
       

           תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת:
           
 21,432 1,632 )925,1( 1,587 761  (הפסד) רווח נקי 

       
התאמות הדרושות כדי להציג את תזרימי 

 מפעילות שוטפת: המזומנים 
 

     
       

       :רווח והפסד פיהתאמות לסעי
       

 1,947 495 863 859 51,26  פחת
 )530( --   22 --   22   קבוע רכוש ממימוש )רווחהפסד (

ערך ניירות ערך סחירים  )עלייתירידת (
  הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד, נטו

 
1  )48(    -- )19( )68( 

 )2,413( )336( )047,1( )1,516( )460(   שינוי במסים נדחים, נטו
, לעובדים הטבות בשל בהתחייבויות שינוי
  נטו

 
)85( 16   -- 2 1 

  298  --   --    --   --     מאוחדת הבחבר ההשקע ממימוש הפסד
חברות המטופלות לפי  חלק הקבוצה ברווחי

  שיטת שווי מאזני, נטו
 
)2,277( )3,548( )986( )1,305( )23,047( 

בשווי ההוגן של מרכיב ההמרה שינוי 
  באגרות חוב להמרה במניות

 
  -- )830(   -- )680( )830( 

הצמדה והפרשי שער בגין  הלוואות , ריבית
 שניתנו לזמן ארוך

 
)115( 1,038 )63( 208 1,381 

 846 246 --   517 3  הלוואות שנתקבלו לזמן ארוך שחיקת
בגין אגרות והפחתת ניכיון  הפרשי הצמדה

 חוב ואגרות חוב להמרה
 
)341( )506( )133( )194( )1,013( 

       
  )798,1( )4,018( )569,1(  )1,583(  )23,428( 

       :שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות
       
 )1,545( 1,330 )218( )245( )1,440(  בלקוחות(עלייה)  ירידה 
 18,768 4,261 535,1 1,180 )239(   חובה ויתרות בחייבים )עלייה( ירידה 
בהכנסות לקבל מעבודות בחוזי  עלייה 

 הקמה
 
)530,1( )4,780( )472( )2,641( )8,147( 

למכירה  ודירות בניינים במלאי עלייה 
  לבניה מקרקעיןו

 
)886,59( )62,255( )798,43( )27,160( )106,273( 

לקבלנים  בהתחייבויות(ירידה)  העליי 
  ולספקים

 
)627,7( 4,268 534,3 )4,398( 20,036 

 בהפרשותבזכאים,  )ירידהעלייה ( 
  ובהתחייבויות לבעלי מקרקעין

 
)305( )3,313( 800,1 )2,334( )3,354( 

 67,802 14,293 53,213 30,876 71,896  במקדמות מרוכשי דירותעלייה  
        
   823,1 )34,269( 540,15 )16,649( )12,713( 
       

שנבעו מפעילות (ששימשו  נטו מזומנים
  שוטפת לפעילות)

 
12 )36,700( 11,911 )16,600( )14,709( 

  
  הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים.
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  םתזרימי מזומנידוחות מאוחדים על 
  

 

 
 ששהלתקופה של 

  חודשים שהסתיימה
  יוניב 30ביום 

לתקופה של שלושה 
  חודשים שהסתיימה

  יוניב 30ביום 

לשנה 
  שהסתיימה 

  ביום
 בדצמבר 31

  2015  2014  2015  2014  2014 
 מבוקר  בלתי מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
       

          תזרימי מזומנים מפעילות השקעה
          

 )4,265( )1,879( )544( )3,854( )294,2(  קבוע רכוש רכישת
 350 --   80 --   200  קבוע רכושממימוש  תמורה

 )800( --   --    )800(  --     רכישת ניירות ערך סחירים
 4,021  --   --    --    8,052   תמורה ממימוש ניירות ערך סחירים

 פקדונות מתאגידים )הפקדתמשיכת (
בנקאיים ומזומנים בחשבונות לווי בנקאי, 

  נטו

 

)060,30( 18,863 292,4 18,951 25,883 
  2,000 --   --   1,000 10,000   תומוחזק ותקבלת דיבידנד מחבר

  )9,252( 3,825 )199,5( )786( )547,1(   השקעה בחברות מוחזקות, נטו
רה מאוחדת תמורה ממימוש השקעה בחב

  (ב)
 

  --   --    --   --  )105( 
 )1,106( )252( --   )673( --    ארוך לזמן אחר ואשראי הלוואות מתן

 6,136  --   --    --   34   ארוך לזמן אחר ואשראי הלוואות גביית
 )176( 16 --   )171( --     , נטוקצר לזמן הלוואות(מתן)  גביית

       
(ששימשו  מפעילות שנבעו נטו מזומנים

 השקעה לפעילות)
 
)615,15( 13,579 )3,234( 20,661 22,686 

       
       מימון מפעילות מזומנים תזרימי

       
 )1,497( )500( )8,850( )500( )8,850(   ששולם לבעלי מניות החברה דיבידנד 
 בנקאיים םמתאגידי קצר לזמן אשראי 

  , נטוואחרים
 
)5,694( 45,491 )3,624( 26,532 16,323 

 2,810 1,350 --   2,810 1,300  ארוך לזמן הלוואות קבלת 
 )5,997( )533( )437( )975( )793(  לזמן ארוך הלוואות פרעון 
 --    --    --    --    60,890   הנפקת אגרות חוב (בניכוי הוצאות הנפקה) 
 )18,000(  )18,000(  )18,000(  )18,000(  )38,000(   פרעון אגרות חוב 
 )13,090( )13,090( --   )13,090( --     פרעון אגרות חוב להמרה 
 11,727  --   --    --   442   הנפקת מניות (בניכוי הוצאות הנפקה) 
       

(ששימשו  מפעילות שנבעו נטו מזומנים
 מימון ת)לפעילו

 
9,295 15,736 )30,911( )4,241( )7,724( 

       
הפרשי שער בגין יתרות מזומנים ושווי 

 מזומנים
 

  -- )46(   -- )16( )63( 
       
 190 )196( )22,234( )7,431( )6,308(  מזומנים ושווי במזומנים(ירידה)  עלייה 
       

שווי מזומנים לתחילת מזומנים ו יתרת
 תקופהה

 
34,936 34,746 50,862 27,511 34,746 

       
מזומנים ושווי מזומנים לסוף  יתרת

 תקופהה
 

28,628 27,315 28,628 27,315 34,936 
        

  הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים.
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  תזרימי מזומניםם על דוחות מאוחדי

  

 

 
 ששהלתקופה של 

  חודשים שהסתיימה
  יוניב 30ביום 

לתקופה של שלושה 
  חודשים שהסתיימה

  יוניב 30ביום 

לשנה 
  שהסתיימה 

  ביום
 בדצמבר 31

  2015  2014  2015  2014  2014 
 מבוקר  בלתי מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
       

         ת שאינן במזומןפעילויות מהותיו(א)   
         
         

 816 162   --   816 --    המרת אגרות חוב במניות      
             

  64    --    --    64  --     רכישת זכויות מיעוט      
         

  4,344 --   --   --   --     מתן הלוואות לבעלי מקרקעין      
        
  42,021 --   134 --   219   ת לבעלי מקרקעיןיוהתחייבו      

        
        
        

תמורה ממימוש השקעה בחברה (ב) 
  בעבר   מאוחדת שאוחדה

 
     

        
נכסים והתחייבויות של החברות 

 המאוחדות ליום המכירה:
 

     
       

זר (למעט מזומנים ושווי הון חו
 מזומנים)

 
  --   --   --   -- 30 

  1,158  --    --    --    --     נכסים לא שוטפים
קרן הון בגין התאמות הנובעות מתרגום 

 דוחות כספיים של פעילות חוץ
 
  --   --   --   -- )896( 

 )99( --   --   --   --    זכויות שאינן מקנות שליטה
 )298( --   --   --   --    הפסד בגין מכירת חברה מאוחדת

        
     --   --   --   -- )105( 
        

        מידע נוסף על תזרים מזומנים(ג)  
        
        :מזומנים ששולמו במשך התקופה עבור 

              

  ריבית    
 

7,629 10,065 1,715 3,582 18,491 

  דיבידנד    
 

8,850 500 8,850 500 1,497 

 מסים על ההכנסה     
 

1,414 1,016 678 579 2,427 
        

        מזומנים שהתקבלו במשך התקופה עבור:
              

  ריבית    
 

30 275 7 147 924 

  דיבידנד    
 

10,000 1,000   --  -- 2,000 
  
  

  הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים.
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  באורים לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים

  
  כללי  -: 1באור 

  

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

  
החברה בעצמה ובאמצעות חברות בנות, עוסקת בייזום, פיתוח, הקמה, ניהול, שיווק ומכירה של 
פרויקטים למגורים בישראל וכן ביצוע עבודות קבלניות בפרויקטים בתחום הנדל"ן. העבודות 

דדים מבוצעות במישרין ע"י החברה או באמצעות תאגידים קשורים וכן במסגרת שותפויות עם צ
 נוספים.
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

  .בעבודות בניה בהיקף כספי בלתי מוגבל
  

שלושה ששה ושל  ותולתקופ 2015, יוניב 30יום דוחות כספיים אלה נערכו במתכונת מתומצתת ל .ב
דוחות כספיים ביניים מאוחדים). יש לעיין בדוחות אלה  -באותו תאריך (להלן  וחודשים שהסתיימ

ולשנה שהסתיימה באותו  2014בדצמבר,  31בהקשר לדוחות הכספיים השנתיים של החברה ליום 
  פיים השנתיים).הדוחות הכס -תאריך ולבאורים אשר נלוו אליהם (להלן 

  
  

  עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2אור ב
  

  מתכונת העריכה של הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים
  

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

וכן בהתאם להוראות הגילוי לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), 
  .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

  

הודיעה חברת מדרוג בע"מ (להלן: "מדרוג") על העלאת דירוג סדרות  2015, בפברואר 10יום ב   .א
בפברואר,  25ביום  באופק יציב. Baa1באופק חיובי לדירוג   Baa2אג"ח החברה שבמחזור מדירוג 

נפקת סדרת אג"ח חדשה או/ו להרחבת סדרת באופק יציב לה Baa1אישרה מדרוג דירוג  2015
 ש"ח.מיליון  63אג"ח קיימת בסכום של עד 

 
עד הצעת מדף על פי תשקיף מדף להנפקת  דוח פרסמה החברה 2015בפברואר,  25ביום  .ב

מערכן הנקוב,  100% -) של החברה, אשר הוצעו ב'ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ד 62,500,000
 .ע כלשהולא צמודות למדד או למטב

  
ושעור  5.5%הינו  )'בהתאם לתנאי המכרז, שיעור הריבית השנתית שתשאנה אגרות חוב (סדרה ד

  .2.75%הריבית החצי שנתית הינו 
  

בגין התקופה  2015באוגוסט,  1) תשולם ביום 'הריבית הראשונה בגין אגרות החוב (סדרה ד
, תהיה 2015ביולי  31תיים ביום (יום המסחר שלאחר המכרז) ושתס 2015במרס  1שתחילתה ביום 

  ימים בשנה.  365, כשהיא מחושבת על בסיס 2.29041%בשיעור 

 
  ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה ד'). 62,397,000סך הכל הנפיקה החברה על פי תוצאות המכרז 

 
   אלפי ש"ח. 60,890-) בגין הנפקת אגרות החוב (סדרה ד') הינה כנטוהתמורה הכוללת (
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  ות הכספיים ביניים מאוחדיםבאורים לדוח
  

  
  המשך - אירועים מהותיים בתקופת הדיווח  -: 3אור ב

  

 צוע בע"מ, חברה כלולה של החברה (להלן: "סיון"), בהסכם -התקשרה סיון בי 2015בחודש מרס,  .ג
. קט מגורים בהוד השרוןיחידות דיור בבניין נוסף בפרוי 64עבור שיכון ובינוי  סיוןעל פיו תבנה 

מיליון ש"ח, בתוספת מע"מ, צמוד למדד  43.8זכאית לתשלום בסך של  סיוןתהיה ה לבניי בתמורה
וכן לתשלום נוסף בסך מיליון ש"ח בתוספת מע"מ, ללא  2011 ,תשומות הבניה של חודש ינואר

 מערך הפרויקט. 5%המציאה סיון ערבות ביצוע בסך של  2015הצמדה. בחודש אפריל, 
 

ש"ח, אלפי  8,000ט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד בסך של החלי 2015במרס,  31ביום  .ד
 .2015באפריל,  19ביום  אשר שולם 

 
אלפי ש"ח, אשר  850החליט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד בסך של  2015במאי,  28ביום  .ה

 .2015ביוני,  21שולם ביום 
 

, שותפות כלולה של מהות רשוהתקשרה קיבולים נכסים והשקעות שותפ 2015ביוני,  15ביום  .ו
 20%החברה (להלן: "קיבולים") המקימה מרכז מסחרי בבית שמש, במסמך עקרונות למכירת 

לרמי לוי שיווק השקמה בע"מ (להלן: "רמי לוי") תמורת  מסחריהמזכויותיה של קיבולים במרכז 
יניהם בדיקת מיליוני ש"ח, בתוספת מע"מ. חתימה על הסכם מחייב כפופה למספר תנאים, ב 36

 נאותות שיבצע רמי לוי וכן הסכמת הבנק המלווה.
 

 שאינם שלישיים צדדים עבור קבלניות עבודות ביצוע בהסכם סיוןהתקשרה  2015ביוני,  23ביום  .ז
יחידות דיור  297את השלב הראשון הכולל  סיוןתבנה  לפיו"), המזמין"להלן: ( לסיון קשורים

"). על פי הוראות הסכם הפרויקט(להלן: " הרצליהבעיר  '") בפרויקט למגוריםא שלב"להלן: (
ידי המזמין, היא תבצע עבורו את -למזמין אופציה לפיה, ככל שתמומש על סיוןהביצוע הקנתה 

. דיור יחידות 600"כ ובסה) "'ב שלב"להלן: יחידות דיור ( 303השלב השני של הפרויקט הכולל 
 התחלת צו) חודשים ממועד קבלת 24ע (וארב עשרים לתום עד הינה האופציה של תוקפה
 .לשלב א' עבודות

 
מיליון ש"ח,  240שכר פאושלי קבוע וסופי בסך כולל של  לסיוןעבור ביצוע שלב א' ישלם המזמין 

שכר פאושלי  לסיוןואם יבחר המזמין לממש את האופציה עבור ביצוע שלב ב' ישלם המזמין 
"ח, אך אם האופציה תמומש כך שתחילת העבודות מיליון ש 244קבוע נוסף וסופי בסך כולל של 

 2חודשים ממועד מתן צו התחלת עבודה של שלב א', תינתן הנחה של  14 -ל 7בשלב ב' תהיה בין 
מיליון ש"ח. התמורות האמורות צמודות למדד התשומות בבנייה  242מיליון ש"ח והתמורה תהיה 

  .למגורים הידוע במועד מתן צו התחלת העבודה לשלב א'
  

צמודה למדד התשומות בבנייה למגורים  ערבות אוטונומית בלתי מותנית, תספק למזמין סיון
. מהתמורה עבור שלב א' 6% - ל השווה בסכום', א לשלבהידוע במועד מתן צו התחלת העבודה 

למזמין, ערבויות זהות לערבויות  סיון, תמציא 'בגין ביצוע שלב ב האופציה שתמומש ככל
  ה במסגרת הקמתו של שלב א'.שהוענקו על יד

  
עבור סיון, לפיה החברה תהיה  ללא הגבלה בסכוםבמסגרת ההתקשרות, חתמה החברה ערבות 

  פי הסכם הביצוע. -ערבה למזמין לכל התחייבויות ו/או חיובי סיון על
  

בקרות מקרה בו יהיה המזמין זכאי לבטל את הסכם הביצוע ו/או לסלק את סיון מאתר הפרויקט, 
לכל דבר ועניין. הבעלים של יתרת המניות בסיון  סיוןתיכנס בנעלי  שהחברההמזמין לדרוש יוכל 

) התחייב לשפות את החברה בגין חלקו מכל הוצאה שהחברה תישא בה, אם תישא, בגין 50%(
  הערבות האמורה.
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  באורים לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים
  

  מכשירים פיננסים  -: 4באור 
  

 שווי הוגן .א
  

  .2015ביוני ,  30לן היתרות בספרים והשווי ההוגן של מכשירים פיננסים נכון ליום לה

 שווי הוגן יתרה  
 אלפי ש"ח  

     פיננסיות:פיננסיות:פיננסיות:פיננסיות:    התחייבויותהתחייבויותהתחייבויותהתחייבויות
      

 38,178  626,36  אגרות חוב סדרה ב'
 89,392  639,83   אגרות חוב סדרה ג'
 64,806  135,62  אגרות חוב סדרה ד'

        
 192,376  400,821   סה"כ

  

 סיווג מכשירים פיננסים לפי מדרג שווי הוגן .ב
 

המכשירים הפיננסיים המוצגים בדוח על המצב הכספי לפי שווי הוגן, מסווגים לפי קבוצות 
בעלות מאפיינים דומים למדרג שווי הוגן הנקבע בהתאם למקור הנתונים ששימש לקביעת השווי 

  ההוגן:
  זהים. תהתאמות) בשוק פעיל של נכסים והתחייבויומחירים מצוטטים (ללא   :1רמה 
אשר ניתנים לצפייה במישרין או  1נתונים שאינם מחירים מצוטטים שנכללו ברמה   : 2רמה 

  בעקיפין.
נתונים שאינם מבוססים על מידע שוק ניתן לצפייה (טכניקות הערכה ללא שימוש   : 3רמה 

 בנתוני שוק ניתנים לצפייה).
  

  ירים הפיננסיים של הקבוצה הנמדדים בשווי הוגן, על פי רמות:להלן פירוט של מכש
  

  

 המשך - סיווג מכשירים פיננסים לפי מדרג שווי הוגן .ב
  

    3רמה     2רמה     1רמה     
    אלפי ש"ח    
                

               :נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן
               

                (בלתי מבוקר) 2015 ביוני 30ליום 
               
    --      --      805   יירות ערך סחיריםנ
               

                (בלתי מבוקר) 2014 ביוני 30ליום 
               

    --      --      12,859   ניירות ערך סחירים
                

               (מבוקר) 2014 בדצמבר 31ליום 
                

    --      --      8,857   ניירות ערך סחירים
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  באורים לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים
  
  מגזרים עסקיים  -: 5אור ב
  

 כללי .א
  

מגזרי הפעילות נקבעו בהתבסס על המידע הנבחן על ידי מקבל ההחלטות התפעוליות הראשי 

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

  מגזרי פעילות כדלקמן: שניהעסקיות ולה 
  

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

  יטת השווי המאזני.המטופלת לפי ש
  

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

  
  

תוצאות המגזר מדווחות למקבל ההחלטות התפעוליות הראשי כוללות פריטים המיוחסים 
  תן ליחסם באופן סביר.ישירות למגזר ופריטים אשר ני
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  באורים לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים
  
  המשך - מגזרים עסקיים  -: 5אור ב
  

 דיווח בדבר מגזרים עסקיים .ב
  

    
מכירת דירות 

    ומקרקעין
ביצוע עבודות 

  אחר    בניה 
  

  התאמות
  

  סה"כ

  בלתי מבוקר    

  אלפי ש"ח    
                      
  חודשים  ששהלתקופה של  

  2015, ביוני 30שהסתיימה ביום   
              

  

  

  

  
  84,283    )75,152(    2,535    117,503    39,397   הכנסות מגזר 

                     
  )1,080(    )3,164(    )154(    026,3    )1,022(   תוצאות מגזר 

                      
  חודשים  ששהלתקופה של  

  2014, ביוני 30שהסתיימה ביום   
              

  

  

  

  
  61,088    )53,290(    1,739    85,222    27,417   הכנסות מגזר 

                     
  )2,038(    )4,870(    19    5,123    )2,310(   תוצאות מגזר 

                
  חודשים  שלושהלתקופה של 

  2015, ביוני 30שהסתיימה ביום   
            

  

  
                
 30,041   )37,750(  311,3  60,640  5,820  הכנסות מגזר  
            
 )3,285(   )1,356(  )101(  830,1  )136,3(  תוצאות מגזר  

              
  חודשים  שלושהלתקופה של 

  2014, ביוני 30שהסתיימה ביום   
            

  

  
                
 28,673   )29,548(  676  44,171  13,374  הכנסות מגזר  
            
 )219(   )1,888(  )65(  2,940  )1,206(  גזר תוצאות מ 

  
            

  
  

 31לשנה שהסתיימה ביום 
    (מבוקר) 2014בדצמבר, 

         

  

  
 166,383  )166,161(  3,870  188,847   139,827   הכנסות מגזר  
           
 255  )29,646(  228  8,468   21,205   תוצאות מגזר  
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  באורים לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים
  
  לפי שיטת השווי המאזני ושותפויות כלולות המטופלות של חברותאו מידע תמציתי צירוף דוחות כספיים   -: 6 אורב
  

צוע בע"מ, - מצרפת לדוחותיה הכספיים את הדוחות הכספיים של החברה כלולה סיון ביהחברה  .א
 המטופלת לפי שיטת השווי המאזני.

 
 צירוף מידע תמציתי לגבי חברות ושותפויות כלולות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני  .ב

  
  

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

  
  צוע בע"מ-סיון בי. 1

  
  בדצמבר 31    ביוני 30    דוח על המצב הכספי:

    2015    2014    2014  
  מבוקר    מבוקר בלתי    
  אלפי ש"ח    
              

  91,117    78,017    103,762    נכסים שוטפים
  2,724    3,143    3,434    נכסים לא שוטפים

  )69,185(    )56,955(    )82,051(    התחייבויות שוטפות
  )456(    )982(    )191(    התחייבויות לא שוטפות

              
  24,200    23,223    24,954    סה"כ הון

              
  50    50    50    ור ההחזקה (%)שע
              

  12,100    11,611    12,477    יתרת חשבון השקעה
  
  

 :תוצאות הפעילות

 
 ששהלתקופה של 

  חודשים שהסתיימה
  יוניב 30ביום 

לתקופה של שלושה 
  חודשים שהסתיימה

  יוניב 30ביום 

לשנה 
  שהסתיימה 

  ביום
 בדצמבר 31

   2015  2014  2015  2014  2014 
 מבוקר  בלתי מבוקר  י מבוקרבלת   
 אלפי ש"ח   
        
          

  262,699  62,978  81,461 119,516 160,501   הכנסות
  10,709  2,915  2,089 7,711 4,754   רווח נקי

  )21( --   --   --   --     הפסד כולל אחר
  10,688  2,915  2,089 7,711  4,754   סה"כ רווח כולל

             
  50  50  50  50 50   שעור ההחזקה (%)

         
  )3( )2( --   )3( --     התאמות

         
חלק החברה ברווח החברה 

  הכלולה
 

2,377 3,852 1,044 1,455 5,341  

  דיבידנד שהתקבל
 

2,000 1,000   --   -- 2,000  
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  ספיים ביניים מאוחדיםבאורים לדוחות הכ
  
  לפי שיטת  ושותפויות כלולות המטופלות של חברותאו מידע תמציתי צירוף דוחות כספיים   -: 6 אורב

  המשך - השווי המאזני              
  

 המשך  - צירוף מידע תמציתי לגבי חברות ושותפויות כלולות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני .ב
  
  

  ות שותפות רשומהקיבולים נכסים והשקע. 2
  

  בדצמבר 31    ביוני 30    דוח על המצב הכספי:
    2015    2014    2014  
  מבוקר    בלתי מבוקר    
  אלפי ש"ח    
              

  130,290    112,777    142,357    נכסים שוטפים
  )90,816(    )82,719(    100,591    התחייבויות שוטפות

              
  39,474    30,058    41,766    חשבונות שותפים

              
  50    50    50    שעור ההחזקה (%)

              
  1,633    )1,841(    1,935    התאמות

              
  21,370    13,188    22,818    יתרת חשבון השקעה

  

 :תוצאות הפעילות

 
 ששהלתקופה של 

  חודשים שהסתיימה
  יוניב 30ביום 

לתקופה של שלושה 
  חודשים שהסתיימה

  יוניב 30ביום 

לשנה 
  שהסתיימה 

  ביום
 בדצמבר 31

   2015  2014  2015  2014  2014 
 מבוקר  בלתי מבוקר  בלתי מבוקר   
 אלפי ש"ח   
        
          

  )478(  )92(  )110( )188( )197(   כולל הפסדסה"כ 
           

  50 50 50 50 50   שעור ההחזקה (%)
             

  )302(  )81(  --    )163(  --     התאמות
           

 בהפסדחלק החברה 
  הכלולה השותפות

 
)99( )257( )55( )127( )541(  
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  באורים לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים
  
  לפי שיטת  ושותפויות כלולות המטופלות של חברותאו מידע תמציתי צירוף דוחות כספיים   -: 6 אורב

  המשך - וי המאזניהשו              
  

 המשך  - צירוף מידע תמציתי לגבי חברות ושותפויות כלולות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני .ב
  

  בע"מ 7ר.מ.ע . 3
  

  בדצמבר 31    ביוני 30    דוח על המצב הכספי:
    2015    2014    2014  
  מבוקר    בלתי מבוקר    
  אלפי ש"ח    
              

  64,322    441    17,779    נכסים שוטפים
  722    43,633    728    נכסים לא שוטפים

  )31,403(    )33,782(    )865(    התחייבויות שוטפות
  --      )10,517(    --      התחייבויות לא שוטפות

              
  33,641    )225(    17,642    סה"כ הון

              
  50    50    50    שעור ההחזקה (%)

              
  )23(    )1,374(    )25(    התאמות

              
  16,797    )1,487(    8,796    שבון השקעהיתרת ח

  

 :תוצאות הפעילות

 
 ששהלתקופה של 

  חודשים שהסתיימה
  יוניב 30ביום 

לתקופה של שלושה 
  חודשים שהסתיימה

  יוניב 30ביום 

לשנה 
  שהסתיימה 

  ביום
 בדצמבר 31

   2015  2014  2015  2014  2014 
 מבוקר  בלתי מבוקר  בלתי מבוקר   
 אלפי ש"ח   
        

  98,773  --    --   --   --     הכנסות
  33,864  --      )5( )2( 1   כולל (הפסד) סה"כ רווח

           
  50 50 50 50 50   שעור ההחזקה (%)

             
  1,305  )23(  )1(  )46(  )2(   התאמות

           
 (הפסד) חלק החברה ברווח
  החברה הכלולה

 
)1( )47( )3( )23( 18,237  

  דיבידנד שהתקבל
 

8,000   --   --   --   --  
  
  
  

  
  אירועים לאחר תקופת הדיווח  -: 7אור ב
  

  פרסמה החברה תשקיף מדף. 2015באוגוסט,  17ביום 
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  נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים ביניים
  המאוחדים המיוחסים לחברה

  
  2015 יוניב 03ליום 

  
  (בלתי מבוקרים)
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    נייםנייםנייםנייםביביביבי    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        הנדון:הנדון:הנדון:הנדון:

        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    נפרדנפרדנפרדנפרד

  

אמ ו    ב

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

חודשים שישה ושלושה של  ותופולתק 2015ביוני  30 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   ושהסתיימ

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

  .סקירתנו על בהתבססאלו  נייםבי תולתקופ הנפרד הביניים הכספי

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

  . 2015ביוני  30מכלל הנכסים הכלולים במידע הכספי הנפרד ליום  24%-הכספי הנפרד מהווים כ

פות נסקר על ידי רואי חשבון אחרים שדוחות הסקירה שלהם הומצאו לנו המידע הכספי הביניים של אותן פעילויות משות

ומסקנתנו, ככל שהיא מתייחסת למידע הכספי בגין אותן פעילויות משותפות, מבוססת על דוחות הסקירה של רואי 

לחלקה של ים הנפרד המתייחס ליתרה בגין חברות מוחזקות ויהמידע הכלול במידע הכספי הבינהחשבון האחרים. כמו כן, 

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

 אחרים.

ףה ק ה י ר י ק ס   ה

"סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים  בישראל חשבוןשל לשכת רואי  1את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה  ערכנו

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

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

ינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך א

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 דוחות ועל סקירתנו על בהתבסס

ד לתקנות ניירות ערך 38להוראות תקנה  בהתאם, המהותיות הבחינות מכל, ערוך אינו"ל הנ הנפרד הביניים פיהכס

  .1970- "להתש(דוחות תקופתיים ומיידיים), 

        זיו האפטזיו האפטזיו האפטזיו האפט
        רואי חשבוןרואי חשבוןרואי חשבוןרואי חשבון

  
        2015באוגוסט  19תל אביב, 
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        ד'ד'ד'ד'38383838דוח מיוחד לפי תקנה דוח מיוחד לפי תקנה דוח מיוחד לפי תקנה דוח מיוחד לפי תקנה 

        
        פיים הביניים המאוחדיםפיים הביניים המאוחדיםפיים הביניים המאוחדיםפיים הביניים המאוחדיםנתונים כספיים ומידע כספי מתוך הדוחות הכסנתונים כספיים ומידע כספי מתוך הדוחות הכסנתונים כספיים ומידע כספי מתוך הדוחות הכסנתונים כספיים ומידע כספי מתוך הדוחות הכס

        
        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   2015, יוניב 30ליום 

  .1970-ך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"לד' לתקנות ניירות ער38
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  חברהל המיוחסיםעל המצב הכספי  מאוחדיםה דוחותהנתונים כספיים מתוך 
  

   
 

 יוניב 03ליום   
  ליום

 בדצמבר 31
      2015 2014 2014 
 מבוקר בלתי מבוקר      
 אלפי ש"ח      
         

         נכסים שוטפים
         

 31,734  24,991  25,491      מזומנים ושווי מזומנים
  41,954  51,203  63,811      השקעות לזמן קצר

  1,261  787  1,902      לקוחות
  11,872   28,512   11,329      חייבים ויתרות חובה
  --     258  704       נכסי מסים שוטפים

  9,479  6,113  11,009       הכנסות לקבל מעבודות בחוזי הקמה
  534,465  461,349  606,552      בניינים ודירות למכירה מלאי

  7,210  5,424  8,019      יתרות חו"ז שוטפות עם חברות מוחזקות
            
      728,817  578,637  637,975  
            
            

            נכסים בלתי שוטפים
            

  65,832   49,834   53,516       יןמקרקע מלאי
  8,496   2,985   8,605       הלוואות

  2,054  12,240  2,104       הלוואות לחברות מוחזקות
נכסים בניכוי התחייבויות המיוחסים לחברות 

    מוחזקות, נטו
 

  49,012  25,678 
 

55,735  
  2,388  2,331  2,569      רכוש קבוע

  7,804  6,936  8,021      מסים נדחים
            
      123,827  100,004  142,309  
            
            

   
 

     
 

 
      852,644  678,641  780,284 
         
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

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

   
 

 יוניב 30ליום   
  ליום

 בדצמבר 31
      2015 2014 2014 
 מבוקר בלתי מבוקר      
 אלפי ש"ח      
           

          התחייבויות שוטפות
          

  180,064   215,126   170,984      ואחרים מתאגידים בנקאייםאשראי 
  55,264   35,042   48,156      קבלנים וספקים

  13,742   11,296   14,529      זכאים ויתרות זכות
  341  --     --         מסים שוטפים לשלם

  1,777  1,067  1,952      הפרשות
  39,184  1,150  36,689      ת לבעלי מקרקעין יוהתחייבו

  256,506  215,814  328,402      מקדמות מרוכשי דירות
  5,420  4,084  5,921      ות חו"ז שוטפות עם חברות מוחזקותיתר

            
      606,633  483,579  552,298  
            

            התחייבויות לא שוטפות
            

  3,156  3,216  6       הלוואות מתאגידים בנקאיים
  86,372  83,090  115,280       אגרות חוב

  289  359  203      בשל הטבות לעובדים התחייבויות
            
      115,489  86,665  89,817  
            

             המיוחס לבעלי מניות החברההון 
            

  181  167  182      הון המניות
  55,894  44,181   56,335      פרמיה על מניות

  208  208  208      קרן הון
  --     592  --         הנובעות מתרגום דוחות כספייםהתאמות 

  81,886  63,249  73,797      רווחיתרת 
            

  138,169  108,397  130,522      סה"כ הון
            
      852,644  678,641  780,284  

                
  
  
  
  

  .ם חלק בלתי נפרד מפרטי נתונים כספייםהבאורים המצורפים מהווי
  
  
  
  

        2015 אוגוסטב 19
 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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  הרווח או הפסד המיוחסים לחברהמאוחדים על הדוחות נתונים כספיים מתוך ה
  

 

 
 ששהלתקופה של 

  חודשים שהסתיימה
  נייוב 30ביום 

לתקופה של שלושה 
  חודשים שהסתיימה

  יוניב 30ביום 

לשנה 
  שהסתיימה 

  ביום
 בדצמבר 31

  2015  2014  2015  2014  2014 
 מבוקר  בלתי מבוקר  בלתי מבוקר  
  אלפי ש"ח  
           

 81,509   13,374   5,820  23,020  39,397  הכנסות ממכירת דירות ומקרקעין 
 69,236   14,052   22,149  30,204  41,016  עבודותהכנסות מביצוע 

           
  150,745  27,426  27,969  53,224  80,413  סה"כ הכנסות

           
 69,963  11,244  5,414  18,871  33,002  עלות מכירת הדירות והמקרקעין

 65,395  12,409  21,221  28,796  38,823  עלות העבודות שבוצעו
           

 135,358  23,653  26,635  47,667  71,825  סה"כ עלות ההכנסות
           

 15,387  3,773  1,334  5,557  8,588  רווח גולמי
            

 6,927  1,313  1,532  2,590  3,660   הוצאות מכירה ושיווק
 9,693  2,120  2,405  4,621  4,979   הוצאות הנהלה וכלליות

 3,965  --     --     --     --     אחרות, נטו הוצאות 
           

 )5,198(  340  )2,603(  )1,654(  )51(  תפעולי רווח (הפסד)
           

 )1,339(  )569(  )673(  )896(  )889(  הוצאות מימון 
 2,828  1,427  95  1,808  226  הכנסות מימון

           
 )3,709(  1,198  )3,181(  )742(  )714(  ר הוצאות מימוןרווח (הפסד) לאח

           
חברות מוחזקות, נטו חלק החברה ברווחי 

  ממס
 

1,314  1,960  428  554  25,168  
             

מסים על ( הטבת מס לפני(הפסד) רווח 
  )ההכנסה

 
600  1,218  )2,753(  1,752  21,459  

             
 )160(  )90(  828  484  161   על ההכנסה) הטבת מס (מסים

            
 21,299  1,662  )1,925(  1,702  761  המיוחס לחברה(הפסד) רווח נקי 

           
  
  
  
  
  

  .ם חלק בלתי נפרד מפרטי נתונים כספייםהבאורים המצורפים מהווי
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  חברהל המיוחסים להכול (ההפסד) הרווחמאוחדים על הדוחות הנתונים כספיים מתוך 

  
  

 

 
 ששהלתקופה של 

  חודשים שהסתיימה
  יוניב 30ביום 

לתקופה של שלושה 
  חודשים שהסתיימה

  יוניב 30ביום 

לשנה 
  שהסתיימה 

  ביום
 בדצמבר 31

  2015  2014  2015  2014  2014 
 מבוקר  בלתי מבוקר  בלתי מבוקר  
  אלפי ש"ח  
           

 21,299   1,662   )925,1(  1,702  761  (הפסד) רווח נקי
             

             רווח (הפסד) כולל אחר (לאחר השפעת מס):
             

לאחר מכן  סכומים שלא יסווגו מחדש
  :לרווח או הפסד

 
           

              
 27   --      --     --     --      אקטוארי בגין תכנית להטבה מוגדרת רווח

כולל אחר, נטו של  חלק הקבוצה ברווח
חברות המטופלות לפי שיטת השווי 

  המאזני

 

   --     --     --      --   10  
               

סה"כ רכיבים שלא יסווגו לאחר מכן לרווח 
  או הפסד

 
   --     --     --      --   37  

              
סכומים שייתכן ויסווגו מחדש לאחר מכן 

 לרווח או הפסד:
 

           
             

התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים      
 של פעילות חוץ

 
   --  526     --  136  830 

העברה לדוח רווח או הפסד בגין מימוש 
 פעילות חוץ

 
   --     --     --     --  )896( 

            
סה"כ רכיבים שייתכן ויסווגו מחדש לאחר 

  מכן לרווח או הפסד
 

   --     --     --     --  )66( 

 
 

         
 21,270  1,798  )925,1(  2,228  761  כולל(הפסד) סה"כ רווח 
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  תזרימי המזומנים המיוחסים לחברהמאוחדים על הדוחות נתונים כספיים מתוך ה

 

 
 ששהלתקופה של 

  חודשים שהסתיימה
  יוניב 30ביום 

לתקופה של שלושה 
  חודשים שהסתיימה

  יוניב 30ביום 

לשנה 
שהסתיימה 

  ביום
 בדצמבר 31

  2015  2014  2015  2014  2014 
 מבוקר  בלתי מבוקר  בלתי מבוקר  
  אלפי ש"ח  
           

               תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת:
               

 21,299  1,662  )925,1(  1,702  761  (הפסד)רווח נקי 
           

התאמות הדרושות כדי להציג את תזרימי 
 מפעילות שוטפת: המזומנים 

 
         

           
           :רווח והפסד פיהתאמות לסעי

            
  3,965  --    --    --    --    הפסד ממימוש השקעה בחברה מוחזקת

  )25,168(  )554(  )428(  )1,960(  )1,314(   ות, נטורווח המיוחס לחברות מוחזק
 651  151  190  301  379  פחת

 )2,212(  )264(  )884(  )1,335(  )217(   שינוי במסים נדחים, נטו
, לעובדים הטבות בשל בהתחייבויות שינוי
  נטו

 
)86(  10    --    --  )27( 

ערך ניירות ערך סחירים  )עלייתירידת (
  דים בשווי הוגן דרך רווח והפסד, נטוהנמד

 
1   )45(     --  )18(  )63( 

שינוי בשווי ההוגן של מרכיב ההמרה 
  באגרות חוב להמרה במניות

 
  --   )859(    --  )706(  )859( 

ריבית, הצמדה והפרשי שער בגין  הלוואות 
 שניתנו לזמן ארוך

 
)165(   )291(   )88(  )98(  )1,129( 

 805  241  1  512  1  אות שנתקבלו לזמן ארוךשחיקת הלוו
והפחתת ניכיון בגין אגרות  הפרשי הצמדה

 חוב ואגרות חוב להמרה
 

)341(  )940(  )133(  )639(  )1,401( 
           
  )1,742(  )4,607(  )1,342(  )1,887(  )25,438( 

           :שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות
           
 )831(  303  76  )357(  )641(  בלקוחות (עלייה) ירידה 
 18,304  4,666  1,436  1,573  )161(   חובה ויתרות בחייבים) עלייהירידה ( 
ירידה (עלייה) ביתרות חייבים חברות  

  מוחזקות
 

)837(  )545(  )405(  341  )1,895( 
בהכנסות לקבל מעבודות בחוזי עלייה  

 הקמה
 

)1,530(  )4,781(  )472(  )2,642(  )8,147( 
למכירה ודירות בניינים  במלאי עלייה 

  לבניה מקרקעיןו
 

)59,552(  )65,285(  )43,655(  )26,807(  )112,670( 
עלייה (ירידה) ביתרות זכות חברות 

  מוחזקות
 

501  )1,032(  81  )929(  304 
לקבלנים  בהתחייבויות (ירידה) עלייה

  ולספקים
 

)7,108(  4,361  3,396  )4,113(  20,408 
 בהפרשותבזכאים ו(ירידה)  עלייה

  ובהתחייבויות לבעלי מקרקעין
 

)2,093(  )4,070(  455  )2,475(  )4,438( 
 74,289  12,634  53,213  33,597  71,896  במקדמות מרוכשי דירותעלייה 

            
   475  )36,539(  14,125  )19,022(  )14,676( 
           

שנבעו מפעילות (ששימשו  נטו מזומנים
 שוטפתלפעילות) 

 
)506(  )39,444(  10,858  )19,247(  )18,815( 

  
  .ם חלק בלתי נפרד מפרטי נתונים כספייםהבאורים המצורפים מהווי
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  של החברה תזרימי מזומניםדוחות מאוחדים על פרטי נתונים כספיים מתוך 

  

 

 
 ששהלתקופה של 

  שים שהסתיימהחוד
  יוניב 30ביום 

לתקופה של שלושה 
  חודשים שהסתיימה

  יוניב 30ביום 

לשנה 
  שהסתיימה 

  ביום
 בדצמבר 31

  2015  2014  2015  2014  2014 
 מבוקר  בלתי מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
       

          תזרימי מזומנים מפעילות השקעה
          

 )655(  )237(  )539(  )244(  )560(  קבוע שרכו רכישת
 4,021  --    --    --    8,052  ניירות ערך סחיריםממימוש  תמורה

  2,000  --    --    1,000  10,000   תומוחזק ותקבלת דיבידנד מחבר
  )8,763(   4,332   )5,178(   )338(   )1,963(   השקעה בחברות מוחזקות, נטו

 נות מתאגידיםפקדו )הפקדתמשיכת (
בנקאיים ומזומנים בחשבונות לווי בנקאי, 

  נטו

 

)29,910(  20,318  2,076  20,721  25,564 
 )1,106(   --    --     --    --     ארוך לזמן אחר ואשראי הלוואות מתן

לחברות  ארוך לזמן הלוואות )מתןגביית (
  מוחזקות, נטו

 
34  )768(    --  )347(  5,916  

 )201(  --    --    )201(  --     , נטוקצר לזמן תהלוואו מתן
           

(ששימשו  מפעילות שנבעו נטו מזומנים
 השקעה לפעילות)

 
)14,347(  19,767  )3,641(  24,469  26,776 

           
           מימון מפעילות מזומנים תזרימי 
           
 )1,500(  )500(  )8,850(  )500(  )8,850(   ששולם לבעלי מניות החברה דיבידנד 
 בנקאיים מתאגידים קצר לזמן אשראי 

  , נטו ואחרים
 
)5,764(  44,245  )3,670(  26,310  17,033 

  11,727   --    --     --    442   הנפקת מניות (בניכוי הוצאות הנפקה) 
 )5,041(  )315(  )54(  )631(  )108(  לזמן ארוך הלוואות פרעון 
הנפקת אגרות חוב (לאחר ניכוי הוצאות  

  הנפקה)
 

60,890    --    --    --    --  
  )18,000(  )18,000(  )18,000(  )18,000(  )38,000(   פרעון אגרות חוב 
 )13,090(  )13,090(  --    )13,090(  --     פרעון אגרות חוב להמרה 
           
 (ששימשו מפעילות שנבעו נטו מזומנים 

 מימון לפעילות)
 

8,610  12,024  )30,574(  )5,595(  )8,871( 
           
 )910(  )373(  )23,357(  )7,653(  )6,243(  מזומנים ושווי במזומנים ירידה 
           
מזומנים ושווי מזומנים לתחילת  יתרת 

 תקופהה
 

31,734  32,644  48,848  25,364  32,644 
           
מזומנים ושווי מזומנים לסוף  תיתר 

 תקופהה
 

25,491  24,991  25,491  24,991  31,734 
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  של החברה תזרימי מזומניםדוחות מאוחדים על פרטי נתונים כספיים מתוך 

  

 

 
 ששהלתקופה של 

  חודשים שהסתיימה
  ביוני 30ם ביו

לתקופה של שלושה 
  חודשים שהסתיימה

  יוניב 30ביום 

לשנה 
  שהסתיימה 

  ביום
 בדצמבר 31

  2015  2014  2015  2014  2014 
 מבוקר  בלתי מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
       

         פעילויות מהותיות שאינן במזומן(א)   
         

 816  162  --    816  --    חוב במניות המרת אגרות        
             

  42,021  --    134  --    219   לבעלי מקרקעין תיוהתחייבו      
             

  4,344  --    --    --    --     מתן הלוואות לבעלי מקרקעין      
            
            
            
            

            תזרים מזומניםמידע נוסף על (ב)  
            
            :מזומנים ששולמו במשך התקופה עבור 

                  

  ריבית    
 

7,527  9,951  1,667  3,520  18,260 

  דיבידנד    
 

8,850  500  8,850  500  1,500 

 מסים על ההכנסה     
 

1,090  932  558  564  1,853 
            

            ומנים שהתקבלו במשך התקופה עבור:מז
                  

  ריבית    
 

29  271  6  147  920 

  דיבידנד    
 

10,000  1,000    --    --  2,000 
         
  
  

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

  
  כללי  -: 1באור 

  
שלושה ששה ושל  ותולתקופ 2015 ,ביוני 30מתכונת מתומצתת ליום במידע כספי נפרד זה ערוך 

ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות  38בהתאם להוראות תקנה  ,באותו תאריך וחודשים שהסתיימ
כספי נפרד זה בקשר למידע הכספי על הדוחות  ע. יש לעיין במיד1970-תקופתיים ומיידים), התש"ל

ולשנה שהסתיימה באותו תאריך ולמידע  2014בדצמבר,  31פיים השנתיים של החברה ליום הכס
  .הנוסף אשר נלווה אליהם

  
  

  אירועים מהותיים בתקופת הדיווח   -: 2אור ב
  

הודיעה חברת מדרוג בע"מ (להלן: "מדרוג") על העלאת דירוג סדרות אג"ח  2015בפברואר,  10ביום  .א
 2015בפברואר,  25באופק יציב. ביום  Baa1באופק חיובי לדירוג   Baa2החברה שבמחזור מדירוג 

באופק יציב להנפקת סדרת אג"ח חדשה או/ו להרחבת סדרת אג"ח קיימת  Baa1אישרה מדרוג דירוג 
  מיליון ש"ח. 63סכום של עד ב
  

 62,500,000עד הצעת מדף על פי תשקיף מדף להנפקת דוח פרסמה החברה  2015בפברואר,  25ביום  .ב
מערכן הנקוב, לא צמודות  100% -) של החברה, אשר הוצעו ב'ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ד

 .למדד או למטבע כלשהו
 

ושעור  5.5%בהתאם לתנאי המכרז, שיעור הריבית השנתית שתשאנה אגרות חוב (סדרה ד') הינו 
 .2.75%הריבית החצי שנתית הינו 

  
בגין התקופה שתחילתה  2015באוגוסט,  1ה ד') תשולם ביום הריבית הראשונה בגין אגרות החוב (סדר

, תהיה בשיעור 2015ביולי  31(יום המסחר שלאחר המכרז) ושתסתיים ביום  2015במרס  1ביום 
  ימים בשנה.  365, כשהיא מחושבת על בסיס 2.29041%

  
 ה ד').ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדר 62,397,000סך הכל הנפיקה החברה על פי תוצאות המכרז 

  
  ש"ח.אלפי  60,890-) בגין הנפקת אגרות החוב (סדרה ד') הינה כנטוהתמורה הכוללת (

  

על  צוע בע"מ, חברה כלולה של החברה (להלן: "סיון"), בהסכם -התקשרה סיון בי 2015בחודש מרס,  .ג
. בתמורה קט מגורים בהוד השרוןיחידות דיור בבניין נוסף בפרוי 64עבור שיכון ובינוי  סיוןפיו תבנה 

תשומות מיליון ש"ח, בתוספת מע"מ, צמוד למדד  43.8זכאית לתשלום בסך של  סיוןתהיה ה לבניי
וכן לתשלום נוסף בסך מיליון ש"ח בתוספת מע"מ, ללא הצמדה. בחודש  2011 ,הבניה של חודש ינואר

 מערך הפרויקט. 5%המציאה סיון ערבות ביצוע בסך של  2015אפריל, 
 

אלפי ש"ח, אשר  8,000החליט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד בסך של  2015במרס,  31ביום  .ד
 .2015באפריל,  19שולם לאחר תאריך הדיווח, ביום 

 
אלפי ש"ח, אשר  850החליט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד בסך של  2015במאי,  28ביום  .ה

 .2015ביוני,  21שולם ביום 
 

קיבולים נכסים והשקעות שותפות רשום, שותפות כלולה של החברה התקשרה  2015ביוני,  15ביום  .ו
מזכויותיה של  20%(להלן: "קיבולים") המקימה מרכז מסחרי בבית שמש, במסמך עקרונות למכירת 

מיליוני ש"ח,  36מסחרי לרמי לוי שיווק השקמה בע"מ (להלן: "רמי לוי") תמורת הקיבולים במרכז 
חייב כפופה למספר תנאים, ביניהם בדיקת נאותות שיבצע רמי לוי בתוספת מע"מ. חתימה על הסכם מ

 וכן הסכמת הבנק המלווה.
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  מידע נוסף

  
  המשך - אירועים מהותיים בתקופת הדיווח   -: 2אור ב

 
 שאינם שלישיים צדדים עבור קבלניות עבודות ביצוע בהסכם סיוןהתקשרה  2015ביוני,  23ביום  .ז

להלן: יחידות דיור ( 297את השלב הראשון הכולל  סיוןתבנה  לפיו"), מיןהמז"להלן: (  לסיון קשורים
"). על פי הוראות הסכם הביצוע הקנתה הפרויקט(להלן: " הרצליה'") בפרויקט למגורים בעיר א שלב"

ידי המזמין, היא תבצע עבורו את השלב השני של -למזמין אופציה לפיה, ככל שתמומש על סיון
 האופציה של תוקפה. דיור יחידות 600"כ ובסה) "'ב שלב"להלן: ידות דיור (יח 303הפרויקט הכולל 

 .לשלב א' עבודות התחלת צו) חודשים ממועד קבלת 24וארבע ( עשרים לתום עד הינה
  

מיליון ש"ח, ואם  240שכר פאושלי קבוע וסופי בסך כולל של  לסיוןעבור ביצוע שלב א' ישלם המזמין 
שכר פאושלי קבוע נוסף  לסיוןציה עבור ביצוע שלב ב' ישלם המזמין יבחר המזמין לממש את האופ

מיליון ש"ח, אך אם האופציה תמומש כך שתחילת העבודות בשלב ב' תהיה  244וסופי בסך כולל של 
מיליון ש"ח  2חודשים ממועד מתן צו התחלת עבודה של שלב א', תינתן הנחה של  14 -ל 7בין 

התמורות האמורות צמודות למדד התשומות בבנייה למגורים הידוע  מיליון ש"ח. 242והתמורה תהיה 
  במועד מתן צו התחלת העבודה לשלב א'.

  
צמודה למדד התשומות בבנייה למגורים הידוע  ערבות אוטונומית בלתי מותנית, תספק למזמין סיון

 כלכ. מהתמורה עבור שלב א' 6% - ל השווה בסכום', א לשלבבמועד מתן צו התחלת העבודה 
למזמין, ערבויות זהות לערבויות שהוענקו על ידה  סיון, תמציא 'בגין ביצוע שלב ב האופציה שתמומש

  במסגרת הקמתו של שלב א'.
  

עבור סיון, לפיה החברה תהיה ערבה ללא הגבלה בסכום במסגרת ההתקשרות, חתמה החברה ערבות 
   פי הסכם הביצוע.-למזמין לכל התחייבויות ו/או חיובי סיון על

  
בקרות מקרה בו יהיה המזמין זכאי לבטל את הסכם הביצוע ו/או לסלק את סיון מאתר הפרויקט, יוכל 

) 50%לכל דבר ועניין. הבעלים של יתרת המניות בסיון ( סיוןהמזמין לדרוש שהחברה תיכנס בנעלי 
 התחייב לשפות את החברה בגין חלקו מכל הוצאה שהחברה תישא בה, אם תישא, בגין הערבות

 האמורה.
 

  
  אירועים לאחר תקופת הדיווח   - : 3אור ב 

  
  פרסמה החברה תשקיף מדף. 2015באוגוסט,  17ביום 

  
  
  
  



  ):1(ד)(ג38הצהרת מהל כללי לפי תקה 

  הצהרת מהלים

  הצהרת מהל כללי

  , מצהיר כי:חיים פייגליןאי, 

(להלן:  2015 של שת 2 - לרבעון ה) "החברה"בע"מ (להלן: צ.מ.ח המרמן של חברת  הרבעויבחתי את הדוח  )1(
  )."הדוחות"

מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית החוץ לפי ידיעתי, הדוחות אים כוללים כל מצג לא כון של עובדה  )2(
 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 המהותיות, את  )3(
 אות הפעולות ותזרימי המזומים של החברה לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות.המצב הכספי, תוצ

כל תרמית, בין גיליתי לרואה החשבון המבקר של החברה, לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של דירקטוריון החברה,  )4(
רבים עובדים אחרים שיש מהותית ובין שאיה מהותית, שבה מעורב המהל הכללי או מי שכפוף לו במישרין או מעו

 גילוי ובבקרה עליהם.ובדיווח הכספי להם תפקיד משמעותי ב

  

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

 

          ________________________  
  חיים פייגלין, מהל כללי                                  2015 באוגוסט 19       

                              

  

  
   



  

  ):2(ד)(ג38הצהרת ושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים לפי תקה 

  

  הצהרת מהלים

  הצהרת ושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים

  כי: ה, מצהירעדי פארי הרפזאי, 

צ.מ.ח של חברת  לתקופת הבייים אחר הכלול בדוחותהכספי המידע את הו בייים בחתי את הדוחות הכספיים )1(
 )."הבייים לתקופת הדוחותאו " "הדוחות"(להלן:  2015 של שת 2 -לרבעון ה) "החברה"בע"מ (להלן: המרמן 

אים כוללים כל מצג לתקופת הבייים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות  בייים לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים )2(
החוץ כדי שהמצגים שכללו בהם, לאור  לא כון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית

 הסיבות שבהן כללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות.

משקפים באופן אות, לתקופת הבייים אחר הכלול בדוחות הכספי המידע הובייים לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים  )3(
ותזרימי המזומים של החברה לתאריכים ולתקופות מכל הבחיות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעילות 

 שאליהם מתייחסים הדוחות.

כל תרמית, בין גיליתי לרואה החשבון המבקר של החברה, לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של דירקטוריון החברה,  )4(
אחרים שיש מהותית ובין שאיה מהותית, שבה מעורב המהל הכללי או מי שכפוף לו במישרין או מעורבים עובדים 

 בקרה עליהם.גילוי ובובבדיווח הכספי להם תפקיד משמעותי 

 

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

  

                       _________________________  
  , סמכ"ל כספיםעדי פארי הרפז                                                                    2015 באוגוסט 19   
                          

                                 
  

                            
 



 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 סיון ביסיון ביסיון ביסיון בי- - - - צוע בע"מצוע בע"מצוע בע"מצוע בע"מ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  דוחות כספיים ביניים 
  2015 יוניב 03ליום 

  
  (בלתי מבוקרים)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                        

        



  

1 
 

  
  צוע בע"מ-סיון בי

        
        
        
        

        2015201520152015    יונייונייונייוניבבבב    00003333דוחות כספיים ליום דוחות כספיים ליום דוחות כספיים ליום דוחות כספיים ליום 
        
        
        

        ה ת ו כ ןה ת ו כ ןה ת ו כ ןה ת ו כ ן
        
        

  
  

  עמוד   
  
  

  2  דוח סקירה
  

  3-4    דוחות על המצב הכספי
  

   5ולל                                                                                                 דוחות על הרווח הכ
  

  6  דוחות על השינויים בהון
  

  7-8  דוחות על תזרימי המזומנים
  

                        9-10                                                                                באורים לדוחות הכספיים ביניים
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  צוע בע"מ-סיון בידוח סקירה של רואה החשבון המבקר לבעלי המיות של 
  
  

  מבוא
  

ל המצב הכספי התמציתי החברה), הכולל את הדוח ע - בע"מ (להלן  צוע- סיון ביסקרנו את המידע הכספי המצורף של 
ותזרימי המזומנים לתקופות של ששה  השינויים בהוןהכולל,  הרווחואת הדוחות התמציתיים על  2015ביוני  30ליום 

ושלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריך. הדירקטוריון וההנהלה אחראים לעריכה ולהצגה של מידע כספי לתקופות 
"דיווח כספי לתקופות ביניים".  אחריותנו היא להביע מסקנה  -  IAS 34אומי ביניים אלה בהתאם לתקן חשבונאות בינל

  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 
ן המבקר של הישות". סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים מורכבת מבירורים, בעיקר הנערכת על ידי רואה החשבו

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

מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניוודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת. בהתאם לכך, 
  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 34תיות, בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי המהו

  
  

  

  

  

 שורץ, לרנר, דובשני ושות'                     
רואי חשבון                                                   

  

  

  

  

  

  .2015באוגוסט   16חיפה, 
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  דוחות על המצב הכספי

  

   
 

 ביוני 03ליום  
  ליום

 בדצמבר 31
     2015 2014 2014 
 מבוקר בלתי מבוקר     
 אלפי ש"ח     

         נכסים שוטפים
         

 31,520  13,189  52,478      מזומנים ושווי מזומנים
 8,419  10,731  16,588      השקעות לזמן קצר

 5,180  8,090  6,754       לקוחות
 293,2  843  833      חייבים ויתרות חובה
  203  405  --          נכסי מסים שוטפים

  42,566  44,759  27,109      הכנסות לקבל מעבודות בחוזי הקמה
           
      103,762  78,017  91,117 
           

           נכסים בלתי שוטפים
           

 --     --     344      מסים נדחים
 2,724   3,143   3,090       רכוש קבוע

           
      3,434  3,143  2,724 
           
      107,196  81,160  93,841  
          
  
  
  
  

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

  
  

   
 

 ביוני 30ליום  
  ליום 

 בדצמבר 31
     2015 2014  2014 
 מבוקר  בלתי מבוקר     
 אלפי ש"ח     
           

          התחייבויות שוטפות
          

  61,795   51,259   68,174     קבלנים וספקים
  2,041   1,999   2,564      זכאים ויתרות זכות

  --      --      375      מסים לשלם
  4,108   3,347   3,670      הפרשות

 1,241  350  7,268     מקדמות ממזמיני עבודה בחוזי הקמה
          
     82,051  56,955  69,185 

          שוטפות בלתיהתחייבויות 
          

  191  152  191      התחייבויות בשל הטבות לעובדים
  265  830  --         מסים נדחים 

          
     191  982  456 

          הון
          

 1  1  1     הון המניות
 24,199  23,222  24,953     רווחיתרת 

          
     24,954  23,223  24,200 
          

     107,196  81,160  93,841 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .יםדוחות הכספיים ביניהבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מה
  
  
  
  

        2015 אוגוסטב 16
 עדי פארי הרפז  חיים פייגלין  סיון ברקוביץ  תאריך אישור הדוחות הכספיים

 סמנכ"ל כספים   דירקטור  מנכ"ל ודירקטור  
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  כוללההרווח על  תדוחו
  

 

 
 ששהלתקופה של 

  חודשים שהסתיימה
  יוניב 30ביום 

לתקופה של שלושה 
  חודשים שהסתיימה

  יוניב 30ביום 

לשנה 
  שהסתיימה 

  ביום
 בדצמבר 31

  2015  2014  2015  2014  2014 
 מבוקר  בלתי מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
       

  262,699  62,978  81,461 119,516 160,501  הכנסות מביצוע עבודות 

       
 242,800 70857, 77,303 106,528 151,189  עלות העבודות שבוצעו 

       

 19,899 5,270 4,158 12,988 9,312  גולמי רווח

        
 5,384 1,312 1,291 2,515 2,798   הוצאות הנהלה וכלליות

             
 4 4 --    4 --     הכנסות אחרות

         
 519,14 3,962 2,867 10,477 6,514  תפעולירווח 

       
 )101( )21( )30( )47( )57(  הוצאות מימון

        
 149 31 14 69 28   הכנסות מימון

       

 14,567 3,972 2,851 10,499 6,485  לפני מסים על ההכנסהרווח 
       

 )3,858( )1,057( )762( )2,788( )1,731(   מסים על ההכנסה
        

 10,709 2,915 2,089 7,711 4,754  רווח נקי 
       

       (לאחר השפעת המס)רווח (הפסד) כולל אחר
       

 מכן לאחר מחדש יסווגו שלא סכומים
 :הפסד או לרווח

   
   

        
 להטבה תוכניות בגין אקטוארי הפסד

 , נטו ממסמוגדרת
 

   --    --    --    -- )21  ( 
        

 10,688 2,915 2,089 7,711 4,754  כולל סה"כ רווח
        
        

למניה המיוחס לבעלי מניות רווח נקי 
 החברה (בש"ח)

   
   

       
 10,709 2,915 2,089 7,711 4,754  נקי בסיסי ומדולל רווח

       
  
  
  

  .הכספיים בינייםמהדוחות  רים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרדהבאו
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  הון השינויים בעל  דוחות

 

 רווחיתרת   הון המניות  
 

  סה"כ
 בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
       

 24,200  24,199  1  (מבוקר) 2015בינואר,  1יתרה ליום 
       

 )4,000(  )4,000(     --   דיבידנד לבעלי מניות החברה
       

  4,754  4,754  --     סה"כ רווח כולל
       

 24,954  24,953  1  2015, יוניב 03יתרה ליום 

    
  

 
 17,512  17,511  1  (מבוקר) 2014בינואר,  1יתרה ליום 

       
 )2,000(  )2,000(     --   דיבידנד לבעלי מניות החברה

       
  7,711  7,711  --     וללסה"כ רווח כ

       
 23,223  23,222  1  2014, יוניב 03יתרה ליום 

    
  

 
 22,865  22,864  1   2015, אפרילב 1יתרה ליום 

       
 2,089  2,089  --     סה"כ רווח כולל

       
 24,954  24,953  1  2015, יוניב 03יתרה ליום 

  
    

  
 

 308,20  307,20  1   2014, אפרילב 1ם יתרה ליו
       

 2,915  2,915  --    סה"כ רווח כולל
       

 223,23  222,23  1  2014, יוניב 03יתרה ליום 
       
  

  סה"כ   רווחיתרת    הון המניות  
 אלפי ש"ח  
 מבוקר  
       

 17,512  17,511  1   2014בינואר,  1יתרה ליום 
          

  )4,000(   )4,000(   --     דיבידנד לבעלי מניות החברה
          

  10,688   10,688   --     סה"כ רווח כולל
          

 24,200  24,199  1  2014, בדצמבר 31יתרה ליום 
  
  

  הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים.
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  תזרימי מזומניםעל  דוחות

 

 
 ששהשל  לתקופה

  חודשים שהסתיימה
  יוניב 30ביום 

לתקופה של שלושה 
  חודשים שהסתיימה

  יוניב 30ביום 

לשנה 
שהסתיימה 

  ביום
 בדצמבר 31

  2015  2014  2015  2014  2014 
 מבוקר  בלתי מבוקר  בלתי מבוקר  
  אלפי ש"ח  

               תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת:
               
 10,709  2,915  2,089  7,711  4,754  וח נקי רו
           

התאמות הדרושות כדי להציג את תזרימי 
 מפעילות שוטפת: המזומנים 

 
         

           
           :רווח והפסד פיהתאמות לסעי

           
 741  182  211  317  424   פחת

 211  143  )441(  768  )609(   שינוי במסים נדחים, נטו
 )4(  )4(  --     )4(   --     רווח הון ממימוש רכוש קבוע

 12  --    )1(  2   --     נטו, לעובדים הטבות בשל בהתחייבויות שינוי
עליית ערך ניירות ערך סחירים הנמדדים בשווי 

   ההוגן דרך רווח והפסד, נטו
 

  --  )4(    --  )1(  )6( 
           
  )185(  1,079  )231(  320  954 

           :שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות
           
 2,330  )2,339(  )618(  )580(  )1,574(   בלקוחות )עלייהירידה ( 
 )464(  )396(  )534(  1,720  2,599   ירידה (עלייה) בחייבים ויתרות חובה 

בהכנסות לקבל מעבודות בחוזי   ירידה (עלייה)
   יצועב

 
15,457  )6,016(  2,044  )4,554(  )3,823( 

 17,995  3,299  2,172  7,459  6,379   לקבלנים ולספקים בהתחייבויות עלייה 
 1,529  )376(  )453(  726  460   ) בזכאים ובהפרשותירידהעלייה ( 

עלייה (ירידה) במקדמות ממזמיני עבודות בחוזי 
  הקמה

 
6,027  )1,825(  5,497  )1,471(  )934( 

            
   29,348  1,484  8,108  )5,837(  16,633 
            

 (ששימשו לפעילות) מפעילות שנבעו נטו מזומנים
  שוטפת

 
33,917  10,274  9,966  )2,602(  28,296 

           
 
  
  
  
  
  
  

  .ד מהדוחות הכספיים בינייםהבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפר
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                                                                                                  תזרימי מזומניםדוחות על 

 

 
 ששהלתקופה של 

  חודשים שהסתיימה
  יוניב 30ביום 

לתקופה של שלושה 
  חודשים שהסתיימה

  יוניב 30ביום 

לשנה 
שהסתיימה 

  ביום
 בדצמבר 31

  2015  2014  2015  2014  2014 
 מבוקר  בלתי מבוקר  בלתי מבוקר  
  אלפי ש"ח  

           תזרימי מזומנים מפעילות השקעה
           

 )1,819(  )649(  )790(  )1,814(  )790(  קבוע רכוש רכישת
 145  145  --     145   --     תמורה ממכירת רכוש קבוע

תאגידים בנקאיים, משיכת (הפקדת) פקדונות מ
  נטו

 
)8,169(  )2,103(  )4,385(  )2,346(  211 

           
 )1,463(  )2,850(  )5,175(  )3,772(  )8,959(  השקעה ששימשו לפעילות נטו מזומנים

           
           מימון פעילותל מזומנים תזרימי 
           

 )4,000(  --    --    )2,000(  )4,000(   ששולם לבעלי מניות החברה דיבידנד
           
 )4,000(  --    --    )2,000(  )4,000(  מימון ששימשו לפעילות נטו זומניםמ 

           
 22,833  )5,452(  4,791  4,502  20,958  מזומנים ושווי במזומנים(ירידה)  עלייה 
           
 8,687  18,641  47,687  8,687  31,520  תקופההת מזומנים ושווי מזומנים לתחיל יתרת 
           
 31,520  13,189  52,478  13,189  52,478  תקופההמזומנים ושווי מזומנים לסוף  יתרת 
 

             מידע נוסף על תזרימי מזומנים - נספח א'
              

             :תקופה עבורמזומנים ששולמו במשך ה
              

  5  --    1  --    1  ריבית
             

  4,000  --    --    2,000  4,000   דיבידנד
             

  2,756  824  1,455  1,374  1,762   מסים על ההכנסה
               
               

               :תקופה עבורבמשך ה התקבלומזומנים ש
               

  59  14  5  22  9   ריבית
             
  
  
  
  

  הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים.
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  באורים לדוחות הכספיים ביניים 
  
  

  כללי  -: 1באור 
  

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

 עבודות קבלניות בפרויקטים בתחום הנדל"ן.   עוסקת בביצועהחברה 
  

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

 בעבודות בניה בהיקף כספי בלתי מוגבל.
  

שלושה ששה וולתקופה של  2015, ביוני 30נערכו במתכונת מתומצתת ליום  יים אלהדוחות כספ  .ב
דוחות כספיים ביניים). יש לעיין בדוחות אלה בהקשר  - באותו תאריך (להלן  וחודשים שהסתיימ

ולשנה שהסתיימה באותו תאריך  2014בדצמבר,  31לדוחות הכספיים השנתיים של החברה ליום 
 הדוחות הכספיים השנתיים). -ליהם (להלן אורים אשר נלוו איולב

  
  

  עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2אור ב
  

  מתכונת העריכה של הדוחות הכספיים ביניים   .א
  

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

  

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

  

  
  אירועים מהותיים בתקופת הדיווח     -: 3אור ב
  

                  

 שאינם שלישיים צדדים עבור קבלניות עבודות יצועב בהסכם החברההתקשרה  2015 ביוני 23ביום   .א
להלן: יחידות דיור ( 297השלב הראשון הכולל  אתהחברה  תבנה לפיו"), המזמין"להלן: (  לחברה קשורים

"). על פי הוראות הסכם הביצוע הקנתה הפרויקט(להלן: " הרצליה'") בפרויקט למגורים בעיר א שלב"
ידי המזמין, היא תבצע עבורו את השלב השני של -תמומש עללמזמין אופציה לפיה, ככל ש החברה

 הינה האופציה של תוקפה. דיור יחידות 600"כ ובסה) "'ב שלב"להלן: יחידות דיור ( 303הפרויקט הכולל 
 .לשלב א' עבודות התחלת צו) חודשים ממועד קבלת 24וארבע ( עשרים לתום עד

  

 ואם, "חשליון ימ 240כולל של  בסךקבוע וסופי  ושליפאשכר  לחברה המזמין ישלם' א שלב ביצוע עבור
 נוסףקבוע  פאושלישכר  לחברהשלב ב' ישלם המזמין  ביצוע עבוריבחר המזמין לממש את האופציה 

אם האופציה תמומש כך שתחילת העבודות בשלב ב' תהיה בין  אךש"ח,  מיליון 244וסופי בסך כולל של 
 והתמורה"ח שמיליון  2 שלעבודה של שלב א', תינתן הנחה חודשים ממועד מתן צו התחלת  14 -ל 7

 מתן במועד הידועלמדד התשומות בבנייה למגורים  ות. התמורות האמורות צמוד"חש מיליון 242 תהיה
   .שלב א'להעבודה  התחלת צו

  

צמודה למדד התשומות בבנייה למגורים הידוע  ערבות אוטונומית בלתי מותנית, תספק למזמין החברה
 שתמומש ככל. מהתמורה עבור שלב א' 6% - ל השווה בסכום', א לשלבועד מתן צו התחלת העבודה במ

למזמין, ערבויות זהות לערבויות שהוענקו על ידה  החברה, תמציא 'בגין ביצוע שלב ב האופציה
  במסגרת הקמתו של שלב א'.

  

 החברה על ערבות עבור )(להלן "צ.מ.ח המרמן"צ.מ.ח המרמן בע"מ חברת במסגרת ההתקשרות, חתמה 
פי -, לפיה צ.מ.ח המרמן תהיה ערבה למזמין לכל התחייבויות ו/או חיובי החברה עלללא הגבלה בסכום

  הסכם הביצוע. 
  

בקרות מקרה בו יהיה המזמין זכאי לבטל את הסכם הביצוע ו/או לסלק את החברה מאתר הפרויקט, 
רה לכל דבר ועניין. הבעלים של יתרת המניות יוכל המזמין לדרוש שצ.מ.ח המרמן תיכנס בנעלי החב

) התחייב לשפות את צ.מ.ח המרמן בגין חלקו מכל הוצאה שהחברה תישא בה, אם 50%בסיון ביצוע (
  תישא, בגין הערבות האמורה.
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  באורים לדוחות הכספיים ביניים 

  
  

  המשך-  אירועים מהותיים בתקופת הדיווח     -: 3אור ב
  

יחידות דיור  64קשרה החברה בהסכם על פיו תבנה החברה עבור שיכון ובינוי , הת2015בחודש מרס    .ב
תהיה החברה זכאית  ד''). בתמורה לבניית שלב דבבניין נוסף בפרויקט מגורים בהוד השרון (להלן: שלב 

חודש ינואר למגורים של מיליון ש"ח, בתוספת מע"מ, צמוד למדד תשומות הבניה  43.8לתשלום בסך של 
 ן לתשלום נוסף בסך מיליון ש"ח בתוספת מע"מ, ללא הצמדה.וכ 2011

 

 מערך הפרויקט. 5%החברה ערבות ביצוע בסך של , המציאה  2015בחודש אפריל     
 

אלפי ש"ח.   הדיבידנד  4,000החליט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד בסך של  2015במרס,  22ביום    .ג
 .האמור שולם באותו מועד
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