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 שישהדוח הדירקטוריון על מצב עייי החברה לתקופה של 
  2017 ביוי 30חודשים שהסתיימה ביום 

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

(החברה והחברות המוחזקות על  2017 ,ביוי 30שסתיימה ביום חודשים  שישהשל  ") לתקופההחברה"
יצוין, כי החל מדוחותיה הכספים של החברה למועד זה, החברה מיישמת  ").הקבוצה" יחד: ידה, להלן

  ). IFRS 15( 15את תקן דיווח כספי בילאומי 
  

  כללי .1

) 1של החברה, בשי תחומי פעילות, כדלקמן: ( מוחזקותחברות החברה עוסקת, בעצמה ובאמצעות 
 תחום(להלן: " ייזום, פיתוח, הקמה, יהול, שיווק ומכירה של פרויקטים בתחום הדל"ן בישראל

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

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

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

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

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

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

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

  
  עדכון מכירת דירות 

  
  2016בדצמבר,  31  2016, ביוי 30  2017, ביוי 30

  סה"כ יח"ד
97  253  400  

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

192,636  384,746  693,913  

סה"כ היקף כספי חלק 
  -החברה (לא כולל מע"מ) 

  באלפי ש"ח
114,781  228,597  391,723  

  
 

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

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

  אירועים מהותיים שחלו בתקופת הדיווח .2

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

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

  זכויותיה של המוכרת בפרויקט. 

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

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

מסך העודפים. לחילופין הרוכשות תהייה רשאיות שלא לשלם את  12.5%תשלום וסף בשיעור של 
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חודשים ממועד ההתקשרות בהסכם,  12התשלום האמור ובמקומו לשלם למוכרת לא יאוחר מחלוף 
  אלפי ש"ח.  2,500סכום של 

ת הסכם המכר השי ירכשו הרוכשות את יתרת זכויותיה של המוכרת במתחם הגובל בהתאם להוראו
(חלק החברה היו  אלפי ש"ח  12,000) בתמורה לסך של 2(פרויקט ווה צדק  1בפרויקט ווה צדק 

   .אלפי ש"ח) 6,000

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

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

חתמה החברה על מסמך תיקון  2017 פברואר חודשב תיקון לאמות מידה פיסיות לבק מזרחי. .ג
מסך  15%בכל עת משיעור של  חתפילאמות המידה הפיסיות לפיו ההון העצמי של החברה לא 

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

23.7%. 

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

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

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

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

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

החליט דירקטוריון החברה על חלוקת  2017במאי,  29ביום ו 2017במרס,  27ביום . חלוקת דיבידד .ו
באפריל,  18בידד שולם ביום הדי .בהתאמהש"ח אלפי  2,400- וש"ח אלפי  1,000דיבידד בסך של 

 בהתאמה. 2017ליוי,  18וביום  2017

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

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

 החל שים 99 של לתקופה רכשות לעיל כאמור החכירה זכויות"). הממכר"-ו" הדיור יחידתן "(להל
בתאים שיהיו הוגים באותה עת ברשות  החכירה תקופת להארכת אופציה עם 31.8.1994 מיום

  מקרקעי ישראל לגבי אותו סוג כסים.

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

אישורים סטאטוטוריים וספים הוגעים,  בלתשם המוכר וייחוד המשכתא לחלקה האמורה וכן בק
. ההסכם על הצדדים חתימת ממועד חודשים 12 בתוך המאוחר לכל, וזאת, בממכרבין היתר, לבייה 

 . חודשים 6-ב כאמור התאים להתקיימות האחרון המועד את להאריך הזכות שמורה צד לכל

 מ"מע בצירוףמליון ש"ח  130-לרכישת הממכר, ישלמו הרוכשים למוכר סך כולל של כ בתמורה
 מעמדבבאמות  יופקדמליון ש"ח  15) סך של 1הבא: ( באופן(הכולל תשלום בגין החזרי הוצאות) 

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

הסכום האמור (ביחד עם התשלום הראשון) ישמש את האמן לצורך פירעון חוב המשכתא הרובצת 
) בכפוף 4ימים ממועד מחיקת המשכתא; ( 5מליון ש"ח ישולם למוכר בתוך  20) סך של 3ר; (על הממכ

בין היתר, למחיקת המשכתא, לקבלת חזקה (בפועל או משפטית) ביחידת הדיור, והמצאת המסמכים 
הדרשים להעברת הבעלות בממכר כמקובל בעסקאות מסוג זה וכמפורט בהסכם המכר, יתרת 

 ועדים הקבועים בהסכם. התמורה תשולם במ

  בכוות החברה והשותפות שלה בפרויקט להתקשר עם גורם מממן לצורך מימון רכישת הממכר. 
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שפורסם  2016בהמשך לאמור בדוח תיאור עסקי התאגיד של החברה לשת  -פרויקט אכזיב הריה  .ח
מותת אדם טבע ודין (א) בדבר הגשת ערר ע"י ע 9.4.4), בסעיף 2017-01-025648( 2017במרץ,  28ביום 

. הואיל והערר 2016בדרישה לבטל את ההיתרים שיתו על ידי הוועדה המקומית עוד בחודש ובמבר 
הוגש באיחור יכר, ולאחר שכבר יתו היתרי בייה (והחלה הבייה בפועל) הגישה אדם טבע ודין 

  גשת ערר דחתה.בקשה להארכת מועד קבלת הערר שתידון קודם לכן. הבקשה להארכת מועד לה

הגישה אדם טבע ודין עתירה על החלטה זו ובקשה לצו בייים, לפיו, בין היתר,  2017במאי,  3ביום   
התקיים דיון בצו הבייים  2017במאי,  22עתרה לכך שלא ייתו היתרי בייה וספים לפרויקט. ביום 

למתן החלטה בעתירה תועברה  בו קבע כי אין מקום לתת את הצו, לא יעוכב מימוש ההיתרים אך עד
, התקיים דיון בעתירה, בימים אלה 2017ביולי,  13יום בהחלטות מוסדות התכון לאדם טבע ודין. 

  ממתיים לקבלת פסק הדין בעתירה.

  פרעו מלוא אגרות החוב (סדרה ב') של החברה.  2017בחודש יוי  .ט

  

  גילוי למחזיקי אגרות חוב (סדרה ג') .3

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

(סדרה ג') של החברה) משועבדים לטובת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג'). התוים המוצגים בטבלאות 
  :יםל שלבי הפרויקטלהלן, מתייחסים לכל

  פרויקט בית שמש

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

שם 
  הפרויקט

 31.12.16עד   1רבעון  – 2017  2רבעון  – 2017  

בית שמש 
מגורים + 

  מסחר

  248  10  6  יח"ד –מספר חוזים 
שטחים שחתמו 

לגביהם הסכמי מכר 
  בתקופה (מ"ר)

708 1,245 30,666  

יר ממוצע למ"ר מח
  מחוזים שחתמו

12,062 11,167  9,776  

  
  פרויקט שוק בצלאל

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

שם 
  הפרויקט

 31.12.16עד   1רבעון  –  2017  2רבעון  – 2017  

בצלאל 
מגורים + 

  מסחר

  138  2  3  יח"ד –מספר חוזים 
שטחים שחתמו 

לגביהם הסכמי מכר 
  ופה (מ"ר)בתק

161 164  13,836  

מחיר ממוצע למ"ר 
  מחוזים שחתמו

50,788 34,199  28,206  

 
 מצב כספי .4

  )IFRS 15מיישמת הקבוצה באימוץ מוקדם את תקן דיווח כספי בילאומי ( 2017ביואר,  1החל מיום 

דירות  אשר קובע החיות לעיין ההכרה בהכסה. בהתאם לתקן, מכירה הקבוצה בהכסות ממכירת

 ב' לדוחות הכספיים המאוחדים. 2לאורך זמן, על פי קצב ביצוע החוזה. לפרטים וספים ראה ביאור 

  
  כסים שוטפים

  סעיף
 30יתרה ליום 

  2017ביוי 
  (אלפי ש"ח)

 31יתרה ליום 
  2016בדצמבר 

  (אלפי ש"ח)
  הערות

מזומים ושווי 
  מזומים

34,434  76,458  
סופי של אגרות חוב סדרה ב', הקיטון ובע בעיקרו מפירעון 

  פירעון חלקי שלח אגרות חוב סדרה ג' וד' שבמחזור.

השקעות לזמן 
 קצר

68,053  87,142  
ובע בעיקרו ממשיכת פיקדוות של מעל שלושה חודשים 

  לצורך פירעון אגרות החוב של החברה.
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  4,745  74,662 לקוחות

 הגידול ובע בעקבות מעבר התקיה וההכרה בהכסה לפי
התקדמות הביצוע, ככל שהתקדמות הביצוע מקדימה את 
ביצוע התשלומים בחוזי מכירה מחייבים, רושמת החברה 

  בהתאם לתקן הכסות לקבל מדיירים.

חייבים ויתרות 
 חובה

67,936 67,051 

הגידול ובע בעיקר מתית הלוואות לבעלי מקרקעין 
 בפרויקט לב גי תקווה, ומקוזז בחלקו מזקיפת הוצאות

תיווך בגין מכירת דירות בהתאם להתקדמות הביצוע 
בהתאם לתקן החדש, כמו כן מהעברת יתרות מדיירים 

  מחשבון האמות לחשבון הליווי. 
הכסות לקבל 
מעבודות בחוזי 

  הקמה
12,865  953  

הגידול ובע בעיקר מגידול בהיקף פעילות הביצוע של 
  החברה.

בייים  מלאי
ודירות 
 למכירה

431,729  769,525  
הקיטון ובע מההכרה ברווח של חוזי מכר מחייבים לפי 

  התקדמות הביצוע בהתאם לתקן החדש 

כסים סה"כ 
 שוטפים

691,672  1,006,938  

הסתכם  2017 ביוי 30הרכוש השוטף של הקבוצה ליום 
מסך  85.4%-כם  אלפי ש"ח, המהווי 691,672לסך של 

 1,006,938ל הכסים בדוח על המצב הכספי, לעומת סך ש
 90.5%-כ אשר היוו, 2016בדצמבר  31אלפי ש"ח, כון ליום 

. מסך הכסים בדוח על המצב הכספי כון לאותו מועד
  הקיטון ובע מההסברים לעיל.

  כסים בלתי שוטפים

  סעיף
 30יתרה ליום 

  2017ביוי 
  (אלפי ש"ח)

 31יתרה ליום 
  2016בדצמבר 

  (אלפי ש"ח)
  הערות

מקרקעין  מלאי
  ביהל

62,560  41,520  
הגידול ובע בעיקרו מרכישת הזכויות בפרויקטים בווה 

יח"ד)  11, פרויקט אדרומדה ביפו והגדלת זכויות ( 2צדק 
  בפרויקט סביוי גי תקווה.

  4,584  9,915  הלוואות
הגידול ובע מגידול בהלוואת לבעלי המקרקעין בגי תקווה 

של רכישת  והלוואה ליורוקום כחלק מסגירת העסקה
  הזכויות מהם בפרויקטים בווה צדק בתל אביב.

השקעות 
בחברות 

המטופלות לפי 
שיטת השווי 

  המאזי

37,353  41,036  

הקיטון ובע בעיקר מקיטון בהשקעה בשותפות קיבולים 
כסים והשקעות המחזיקה בזכויות המסחר בפרויקט בית 
שמש, וזאת לאור שיוי בתקיה החשבואית ואי העמסת 

 מימון החל מקבלת היתר הביה.

  7,384  6,123 רכוש קבוע
בסך הרכוש הקבוע ובעת בעיקר מפחת התקופה  הקיטון

  ומקוזזת בחלקה מרכישת רכוש קבוע במהלך התקופה.
  

  9,913  1,239 מסים דחים

סעיף המיסים דחים משקף את ההפרש במועד ההכרה 
ברווח לפי התקיה החשבואית לעומת מועד ההכרה 

מועד ההכרה  בלצורכי מס, בעקבות שיוי התקיה 
בהכסה חל קיטון משמעותי בכס מס דחה וגידול 

  בעתודה למס (בצד ההתחייבויות)

  התחייבויות שוטפות

  סעיף
 30יתרה ליום 

  2017ביוי 
  (אלפי ש"ח)

 31יתרה ליום 
  2016בדצמבר 

  (אלפי ש"ח)
  הערות

אשראי 
מתאגידים 
בקאיים 
  ואחרים

160,833  119,556  

, טו אשראי לזמן קצר טילתמ הבעיקר תובעהעלייה 
בעיקר בעקבות רכישת תוספת הזכויות בשי הפרויקטים 

 . בווה צדק בתל אביב

  

קבלים 
  וספקים

80,962  59,519  
ובעת  העלייה ביתרת הקבלים והספקים בתקופת הדוח

 בעיקר מגידול בפעילות הביצוע של החברה. 
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 זכאים ויתרות
 זכות

36,999  28,954  

בעיקר  תביתרת זכאים ויתרות זכות ובע העלייה
מהפרשים בחשבוות השותפים, בעיקר בפרויקט בווה 

, ובעקבות ההפרשה בגין הסדר צדק ובפרויקט שוק בצלאל
 שומות המס של חברת הבת מלגם.

 

  1,656  3,377  מיסים לשלם 
קבעה הגידול הובע בעיקר מהפרש בין שיעור המקדמות ש

  רשות המיסים לבין ההכרה ברווחים בפועל לצרכי מס.

  6,309  4,929  הפרשות 
הקיטון ובע בעיקר מביצוע תיקוי בדק ואחריות 

  בפרויקטים השוים.

התחייבויות 
בגין עבודות 
  בחוזי הקמה

7,860  4,126  
הגידול ובע בעיקר מהקדמת תשלומים בפרויקטים בהם 

שותפים בפרויקטים  החברה משמשת כקבלן מבצע עבור
  היזמיים.

התחייבויות 
לבעלי 

 מקרקעין 
122,137  167,205  

הקיטון ובע בעיקר משיוי בתקיה החשבואית והכרה 
בהכסה לפי התקדמות הביצוע, כמו כן, מתשלומים לבעלי 

  מקרקעין בעסקאות קומביציה תמורות. 

מקדמות 
 מרוכשי דירות 

80,935  392,242  
וי בתקיה החשבואית ומזקיפת ע משיבהקיטון ו

ההכסות מחוזי מכירה מחייבים כהכסות לפי התקדמות 
  הביצוע.

סה"כ 
התחייבויות 

  שוטפות 
498,032  779,567  

הסתכמו לסך  2017 ביוי 30ההתחייבויות השוטפות ליום 
מסך  61.5%- כ  אלפי ש"ח, המהווים 498,032של 

על המצב  ההתחייבויות וההון של החברה המוצגים בדוח
בדצמבר  31אלפי ש"ח ליום  779,567הכספי, לעומת סך של 

מסך ההתחייבויות וההון של  70.1%-כ אשר היוו 2016
. כון לאותו מועד החברה המוצגים בדוח על המצב הכספי

  לעיל.השיוי בע מהסעיפים 
  

  התחייבויות לא שוטפות

  סעיף
 30יתרה ליום 

  2017ביוי 
  (אלפי ש"ח)

 31 יתרה ליום
  2016בדצמבר 

  (אלפי ש"ח)
  הערות

  189,484  124,898  אגרות חוב
הקיטון באגרות חוב לזמן ארוך ובע מפירעון חלקי של 

  אגרות חוב סדרות ג' וד'.
  ראה הסבר לעיל מיסים דחים בכסים שוטפים  --  2,761  מיסים דחים 

סה"כ 
התחייבויות 
  לא שוטפות 

129,531  191,693  

הסתכמו  2017 ביוי 30שוטפות ליום לא ההתחייבויות ה
מסך  15.9% -כ  אלפי ש"ח, המהווים 129,531לסך של 

ההתחייבויות וההון של החברה המוצגים בדוח על המצב 
בדצמבר  31אלפי ש"ח ליום  191,693הכספי, לעומת סך של 

מסך ההתחייבויות וההון של  17.2%-כ אשר היוו 2016
. כון לאותו מועד פיהחברה המוצגים בדוח על המצב הכס

  לעיל.השיוי בע מהסעיפים 
  

  הון עצמי

  סעיף
 30יתרה ליום 

  2017ביוי 
  (אלפי ש"ח)

 31יתרה ליום 
  2016בדצמבר 

  (אלפי ש"ח)
  הערות

  140,768  182,143  הון עצמי

הגידול בהון ובע מתיקון העודפים בעקבות יישום 
אלפי  31,473בסך של  IFRS 15לראשוה של תקן בילאומי 

ומקוזז  ש"חאלפי  13,302ורווח התקופה בסך של  ש"ח
  בחלקו מדיבידד שהוכרז ושולם בתקופה.
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  סימי אזהרה 
) לתקות יירות 14(ב)(10דירקטוריון החברה בחן את קיומם של ארבעת סימי האזהרה כאמור בתקה 

 .ו סימי האזהרה האמוריםכי לא התקיימ, וקבע, 1970-ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל
  
  
 תוצאות הפעילות .5

 

 
חודשים  ששהלתקופה של 

  שהסתיימה
  יויב 30ביום 

לתקופה של שלושה חודשים 
  שהסתיימה

  יויב 30ביום 

לשה 
  שהסתיימה 

  ביום
 בדצמבר 31

  2017*  2016  2017*  2016  2016 
 מבוקר  בלתי מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח   
           

 332,889   110,746   81,818  163,247  179,943  הכסות ממכירת דירות ומקרקעין 
 94,526   27,309   34,065  49,888  66,109  הכסות מביצוע עבודות
 11,857  3,343  597  7,154  1,820  הכסות ממתן שירותים

           
  39,2724  141,398  116,480  220,289  247,872  סה"כ הכסות

           
 291,097   96,491   68,127  143,864  150,436  עלות מכירת הדירות והמקרקעין

 90,590  25,413  29,292  47,309  58,863  עלות העבודות שבוצעו
 12,013  3,270  585  7,650  1,876  עלות מתן השירותים

           
 393,700  125,174  8,0049  198,823  211,175  סה"כ עלות ההכסות

           
 45,572  16,224  18,476  21,466  36,697  רווח גולמי

            
 10,785  2,734  1,970  5,340  4,584   הוצאות מכירה ושיווק

 12,033  2,666  2,874  5,606  6,332   הוצאות ההלה וכלליות
 )37(  - -     --     )11(  --     הכסות אחרות, טו

           
 22,791  10,824  13,632  10,531  25,781  תפעולירווח 

            
 )5,963(  )1,207(  )5,316(  )2,913(  )10,803(  הוצאות מימון 
 509  21  260  266  613  הכסות מימון

חלק הקבוצה ברווחי חברות המטופלות לפי 
  טו, המאזישיטת השווי 

 
1,441  891,7  1,456  834  1,927  

           
 19,264  10,472  10,032  9,673  17,032  רווח לפי מסים על ההכסה

           
 )5,547(  )2,411(  )2,050(  )2,554(   )3,730(   מסים על ההכסה

            
 13,717  8,061  7,982  7,119  13,302  רווח קי 

בדבר אימוץ מוקדם של תקן דיווח כספי בינלאומי הכספיים המאוחדים של החברה  לדוחותב' 2ראה באור  - *
IFRS 15.  
 

  הפסדאו הסבר על התפתחות סעיפי דוח רווח 
  

") הסתכמו תקופת הדוח(להלן: " 2017החודשים הראשוים של שת  לשישה במאוחד הכסות החברה
החודשים הראשוים של שת  בשישהח אלפי ש" 220,289אלפי ש"ח, לעומת סך של  247,872לסך של 

  "). התקופה המקבילה אשתקד" (להלן: 2016
  

משיוי בתקיה החשבואית והכרה על פי התקדמות הביצוע  סות ובעת בעיקרהעלייה בהכ
ובגידול בפעילות החברה כקבלן מבצע לשותפים בפרויקטים  בפרויקטים בהם יש חוזי מכירה מחייבים

  היזמיים של החברה.
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אלפי ש"ח, לעומת סך  211,175תקופת הדוח הסתכמה עלות ההכסות של החברה במאוחד לסך של ב
בהתאמה בעיקר  ,תבעלות ההכסות ובע עלייהאלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. ה 198,823של 

   ממכירת הדירות והכסות מביצוע העבודות.מגידול בהכסות 
  

מהמחזור לעומת  14.8%-אלפי ש"ח המהווה כ 36,697 הסתכם לסך של בתקופת הדוחהרווח הגולמי 
ברווח  יהיהעלמהמחזור.  9.74%- כ אשר היווהאלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד  21,466סך של 

  העלייה בהכסות, כמוסבר לעיל. תהגולמי ובע
מון משיוי בתקיה החשבואית וזקיפת הוצאות מי תובע בתקופת הדוחבשיעור הרווח הגולמי יה יהעל

   לרווח והפסד עם קבלת היתר הביה והתחלת ההכרה ברווח ממכירת דירות עם חוזי מכירה מחייבים.
  

אלפי  5,340אלפי ש"ח, לעומת סך של  4,584לסך של  בתקופת הדוח הסתכמו הוצאות מכירה ושיווק
רה. ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הוצאות השיווק הם בעיקר בגין הפרויקטים היזמיים של החב

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

  
אלפי  5,606אלפי ש"ח, לעומת סך של  6,332לסך של  בתקופת הדוח הסתכמו הוצאות ההלה וכלליות

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

  
 10,531תפעולי של  רווחאלפי ש"ח, לעומת  25,781 הסתכם לסך שלהתפעולי בתקופת הדוח  הרווח

 ,ברווח הגולמי מעליה בעיקר ובע התפעולירווח הגידול באלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. 
  ., כאמור לעילת ההלה וכלליותהוצאומקוזז בחלקו מגידול בו בהוצאות מכירה ושיווק ומקיטון

  
אלפי ש"ח  2,913אלפי ש"ח, לעומת סך של  10,803הסתכמו לסך של הוצאות המימון בתקופת הדוח 

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

עם קבלת משיוי בתקיה החשבואית וזקיפת מימון לרווח והפסד בעיקר התקופה המקבילה אשתקד, 
  .מכירה מחייבים חוזיהיתר ביה והכרה ברווח ממכירת דירות עם 

  
בתקופה אלפי ש"ח  266אלפי ש"ח, לעומת סך של  613הסתכמו לסך של הכסות המימון בתקופת הדוח 

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

הסתכם לסך של חברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזי, טו בתקופת הדוח  ברווחיחלק הקבוצה 
אלפי ש"ח, לעומת חלק הקבוצה ברווחי חברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזי, טו בסך של  1,441
  אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.  1,789

  
אלפי ש"ח  7,119 בסך של  רווחלעומת  ש"ח,אלפי  13,302הדוח הסתכם לסך של  בתקופת הרווח

  מההסברים לעיל. תברווח הקי ובע היהעלי. בתקופה המקבילה אשתקד
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 זילות .6

 

 34,434הסתכמה לסך של   2017 ביוי 30יתרת המזומים ושווי המזומים של החברה במאוחד ליום 
 31אלפי ש"ח ליום  76,458וסך של  2016 ביוי 30אלפי ש"ח ליום  59,255אלפי ש"ח, לעומת סך של 

  .2016בדצמבר 
  
  

שוטפת בתקופת הדוח פעילות מ ששימששל הקבוצה תזרים מזומים   תזרים מזומים מפעילות שוטפת
 שבעתזרים מזומים אלפי ש"ח, לעומת  14,526הסתכם לסך של 

אלפי ש"ח בתקופה המקבילה  13,782פעילות שוטפת בסך של מ
פעילות שוטפת מ שבעהסתכם תזרים המזומים  2016אשתקד. בשת 

   .אלפי ש"ח 36,012לסך של 

שוטפת בתקופת הדוח בע בעיקר פעילות ל ששימשתזרים המזומים 
עלייה  ,יהלמכירה ומקרקעין לב ודירות בייים במלאי מעלייה

בלקוחות ובהכסות לקבל מחוזי ביצוע, ירידה בזכאים ויתרות זכות 
 מירידה ומקוזז בחלקו בעיקרוירידה במקדמות מרוכשי דירות, 

  בחייבים ועלייה בספקים ועלייה בהתחייבויות לבעלי מקרקעין.

תקופת הדוח, פעילות השקעה בל ששימשתזרים מזומים של הקבוצה   תזרים מזומים מפעילות השקעה
 ששימשאלפי ש"ח, לעומת תזרים מזומים  511הסתכם לסך של 

פעילות השקעה בתקופה המקבילה אשתקד אשר הסתכם לסך של ל
פעילות ל שימשאשר  2016אלפי ש"ח. תזרים מזומים בשת  8,326

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

בעיקר  שימשח השקעה בתקופת הדו ששימש לפעילותזרים מזומים ת
למתן הלוואות לזמן קצר, טו ולמתן הלוואות ואשראי אחר לזמן 

ובקיזוז משיכת פקדוות מתאגידים בקאים וקבלת דיבידד  ארוך
  מחברה מוחזקת.

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

לעומת תזרים מזומים  אלפי ש"ח, 26,987בתקופת הדוח לסך של 
אלפי ש"ח בתקופה המקבילה  34,295מימון בסך  ששימש לפעילות

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

  
 שימשבתקופת הדוח  ששימש לפעילות מימון תזרים המזומים 

ומקוזז בחלקו , ד'וסדרה  'גסדרה סדרה ב',  אגרות חוב לפרעוןבעיקר 
  .מקבלת אשראי לזמן קצר, טו
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 מקורות מימון .7

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

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

ממזמיי עבודות וכן מאשראי בקאי. כמו כן החברה מממת את פעילותה מכספים שמתקבלים 
  במסגרת הפקות הון ואגרות חוב לציבור.

  

 
16/31/12  

קבלת מימון 
 התקופה

פירעון 
 שערוך התקופה

חלות 
17/06/30 שוטפת  אשראי ממוצע 

        אשראי לזמן קצר
אשראי לא צמוד 

 בתאגידים בקאיים
41,169 33,531  74,700 59,833 

חלויות שוטפות של 
 הלוואות לא צמודות

4,316 -- -- -- (91) 4,225 4,286 

חלויות שוטפות של אג"ח 
לא צמוד (סדרה ב', 

 )וסדרה ד' סדרה ג'
74,071 -- -- -- 7,837 81,908 81,638 

        אשראי לזמן ארוך

הלוואות לא צמודות 
 מתאגידים בקאיים

1,292 -- )658(  -- 
             

91                725                993  
אג"ח לא צמוד (סדרה ב' 

 סדרה ג' וסדרה ד')
189,484 -- (56,462) (287) (7,837) 

       124,898         150,129  

 וחותלק
4,745     

         74,662           28,277  

 ספקים
59,519     

         80,962           73,190  
  

  

  

 דווח בדבר חשיפה לסיכוי שוק ודרכי יהולם .8

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

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

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

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

  
  תוצאות חישובה או ציון עמידה באמת המידה, לפי העיין   סיתאמת המידה הפי

   2017 ביוי 30ליום 
  

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

  עמידה באמת המידה  - 25.1%
  

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

  עמידה באמת המידה  - 25.1%
 

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

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

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

  עמידה באמת המידה  - 30.1%
  

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 
מרכיב ההמרה של אג"ח להמרה ככל שיופק על ידי 

   .החברה

  עמידה באמת המידה  –מיליון ש"ח  183 –הון עצמי 
  

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

ב ושא ריבית לזמן קצר ולזמן חו –" משמעו הפיסי
ארוך מבקים ומוסדות פיסיים בתוספת חוב ושא 
ריבית כלפי מחזיקי אגרות חוב שהפיקה ובתוספת חוב 

ים של החברה. לבעלי שליטה על בסיס הדוחות המאוחד
CAP" סי בצירוף סך ההון העצמי  –" משמעוהחוב הפי

בעלים) במאזן (וכולל זכויות מיעוט ובתוספת הלוואת 
   .והכל על בסיס הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה

  עמידה באמת המידה - 60.5%
  

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

  . לפעילות החברה בתחום הדל"ן בישראל

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

  
אלפי שמירה על יחס עודפים חזוי מיימאלי בפרויקט 

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

  החברה עומדת באמת המידה זו.

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

  .15%-מקרקעין בגין עסקאות קומביציה לא יפחת מ

  עמידה באמת המידה  - 29.5%
  

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

ההון עצמי המוחשי ביכוי השקעה בחברות קשורות הסתכם לסך של 
  מידה זו. החברה עומדת באמת –מיליון ש"ח  141.7

  

  

  

 אירועים מהותיים לאחר תאריך הדיווח .10

  שומות מס לחברת בת מלגם יהול כח אדם בע"מ .1

, על אישור פקיד שומה חיפה להסכם שומות בין מלגם יהול כח ודע לחברה 2017ביולי  31ביום 

"), לבין רשות המסים, ביחס מלגם) בעקיפין של החברה (להלן: "100%אדם בע"מ, חברה בת (

בהיטלי עובדים זרים מלגם . עיו של הסכם השומה, בעיקר בחבות 2013-2015שות המס ל

בהסכם השומה דלעיל קבע, כי ככל שיקבע על ידי רשות המסים, או בבית לשלם. מלגם שדרשה 

משפט בפסיקה חלוטה, כי חברות כח אדם המעסיקות עובדים זרים בעף הביה אין חייבות לשלם 

לתקן את  מלגםהעובדים הזרים בשים שבדיון במלואו או בחלקו, תהא רשאית  את היטל העסקת

. דוחותיה ולקבל בחזרה את היטל ההעסקה ששולם ביתר ובתאי שהעובדות הרלווטיות, זהות

) על דוחות הרווח וההפסד של 2016השפעה בגין הסכם השומה האמור (ויישומו גם ביחס לשת ה

   מיליון ש"ח. 2.4היה בסך של , 2017החברה לרבעון השי של שת 

   

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

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

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

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

   ל ידי החברה ועל ידי מי שהעמיד את אותן הלוואות בעלים, כתבי חיתות.ע
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 "תקווה-לב גיהתקשרות בהסכם ליווי בקאי בקשר עם פרויקט " .2

התקשרו החברה ואשדר חברה לבייה בע"מ (להלן: "היזמים") בהסכם  2017באוגוסט  22ביום 

תקווה" -ליווי עם תאגיד בקאי בקשר עם מימון פרויקט למגורים בגי תקווה המכוה "לב גי

יחידות דיור בשי בייי מגורים מעל קומת  250להלן "הפרויקט"). הפרויקט היו פרויקט להקמת (

  מ"ר במסגרת עסקת קומביציה.  8,800 -מסחר ומשרדים בשטח של כ

 283.4פי הוראות הסכם הליווי יעיק התאגיד הבקאי ליזמים מסגרות אשראי בהיקף כולל של -על

מליון ש"ח;  183.4רת ערבויות ביצוע לבעלי הקרקע בסכום כולל של ) מסג1מיליון ש"ח כדלקמן: (

מליון ש"ח למימון חלק מעלויות הבייה בפרויקט ותשלומי  100) מסגרת הלוואות בסך של 2(- ו

מיסים. כמו כן, לצורך הבטחת השקעת רוכשי יחידות דיור במסגרת הפרויקט התקשרו היזמים עם 

  מליון ש"ח.  356.4לסך של מבטח להפקת פוליסת חוק מכר עד 

) בגין 2(-אלפי ש"ח; ו 1,500) עמלת יהול הפרויקט בסך של 1היזמים ישלמו לתאגיד הבקאי: (

) בגין מסגרת ההלוואות, עמלה 3לשה; ( 0.85%ערבויות ביצוע לבעלי הקרקע, עמלה בשיעור של 

לשה  0.675%שיעור של ) בגין פוליסת חוק מכר, עמלה ב4; (1%בשיעור ריבית הפריים בתוספת 

לשה בגין יחידות דיור בפרויקט לאחר איכלוסן על ידי  0.3375%אשר תופחת ותעמוד על שיעור של 

  רוכשים, בכפוף לתאים האמורים בהסכם עם התאגיד הבקאי 

ידי התאגיד הבקאי, בכפוף, בין היתר, לתאים -מסגרת האשראי, כאמור לעיל, תועמד ליזמים על

מליון ש"ח ; (ב) רישום משכתאות  85-ידי היזמים בסך של כ-העמדת הון עצמי על הבאים: (א)

לטובת התאגיד הבקאי והערת אזהרה על חלק היזמים במקרקעי הפרויקט; (ג) יצירת שעבוד 

לטובת התאגיד הבקאי של זכויות היזמים בפרויקט, לרבות על חשבוות הפרויקט ולרבות שעבוד 

מרוכשים ו/או שוכרים בפרויקט; (ד) יצירת שעבוד לטובת התאגיד  של הזכות לקבלת כספים

הבקאי של מלוא חוזי השכירות שייחתמו בקשר עם השכרת שטחים בפרויקט; (ה) תשלום מלוא 

המיסים החלים על בעלי הקרקע בגין חוזי הקומביציה; (ו) היקף מכירה מוקדמת מיימאלי של 

תר ביה לפרויקט או לשלב בפרויקט בקשר אליו מתבקש (ז) קבלת הי- יחידות דיור בפרויקט; ו

  המימון.

  חלוקת דיבידד .3

  אלפי ש"ח. 6,000החליט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידד בסך של  2017 באוגוסט 30ביום 

                        

                        

            

  

  

  

              

  
 

  הדירקטוריון מודה למהלי החברה 

 ילות החברה.ולצוות העובדים על תרומתם לפע 
 

                                                                                                                                   

  חיים פייגלין                      אבי בן אברהם                                                          

 מכ"ל ודירקטור                            יו"ר הדירקטוריון                                                       

  2017 באוגוסט, 30 



 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  דוחות כספיים ביניים מאוחדים
 2017 יוניב 03ליום 

  
  (בלתי מבוקרים)
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            בע"מבע"מבע"מבע"מ    צ.מ.ח המרמןצ.מ.ח המרמןצ.מ.ח המרמןצ.מ.ח המרמן

 
 
 
  

  2017, 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  דוחות מאוחדים על הרווח הכולל
  

  7-8  דוחות מאוחדים על השינויים בהון
  

  9-11  דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים
  

  12-23  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
 הרווח הכולל, ,או הפסדהמאוחדים על הרווח ואת הדוחות התמציתיים  2017ביוני  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 וים", וכן הם אחראים לעריכת מידע כספי לתקופלתקופות ביני
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 שאוחדו  את המידע הכספי לתקופת הביניים התמציתי של חברות סקרנו לא
-כ מהוותוהכנסותיהן הכלולות באיחוד  2017 ביוני 30מכלל הנכסים המאוחדים ליום  15%- כהכלולים באיחוד מהווים 

לתקופות של שישה ושלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריך.  מכלל ההכנסות המאוחדות, בהתאמה, 7%-כו 11%
נסקר על ידי רואי חשבון אחרים שדוחות ופעילויות משותפות קופת הביניים התמציתי של אותן חברות המידע הכספי לת

, מבוססת ופעילויות משותפות הסקירה שלהם הומצאו לנו ומסקנתנו, ככל שהיא מתייחסת למידע הכספי בגין אותן חברות
חות הכספיים הביניים המאוחדים המתייחס כמו כן, המידע הכלול בדו על דוחות הסקירה של רואי החשבון  האחרים.

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

ףה ק ה י ר י ק ס   ה

ת רואי חשבון בישראל "סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים של לשכ 1את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה  ערכנו
הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של היישות". סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים מורכבת מבירורים, בעיקר עם 
ת אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום נהלי סקירה אנליטיים ואחרים. סקירה הינה מצומצמ

בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך אינה מאפשרת לנו 
להשיג ביטחון שניוודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת. בהתאם לכך, אין אנו מחווים 

  חוות דעת של ביקורת.    

ה נ ק ס    מ

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

 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 תקנות
  

                                                                         2017באוגוסט  30תל אביב, 
  זיו האפט                                                                                                             
 רואי חשבון                                                                                                            
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  דוחות מאוחדים על המצב הכספי

  

   
 

 יוניב 03ליום  
  ליום

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

        פיםנכסים שוט
        

 76,458  59,255  34,434      מזומנים ושווי מזומנים
 87,142  50,155  68,053      השקעות לזמן קצר

  4,745   5,474   74,662      לקוחות
 67,051  37,147  936,67      חייבים ויתרות חובה
 1,064  896  31,99      נכסי מסים שוטפים

 953  5,368  865,12       ל מעבודות בחוזי הקמההכנסות לקב
  769,525  719,707  729,431      בניינים ודירות למכירה מלאי

           
      672,691  878,002  1,006,938 
           
           

           נכסים בלתי שוטפים
           

  41,520   62,030   62,560       מקרקעין מלאי
  4,584   6,828   9,915       הלוואות

השקעות בחברות המטופלות לפי שיטת השווי 
    המאזני

 
  353,37   42,318  

 
41,036  

 7,384  7,941  6,123      רכוש קבוע
  653  657  844       רכוש אחר

 9,913  10,404  239,1      מסים נדחים
           
      034,118  130,178  105,090 
           
           
           

   
 

     
 

 
      706,809  1,008,180  1,112,028 
           
  
  
  
  .IFRS 15ב' בדבר אימוץ מוקדם של תקן דיווח כספי בינלאומי 2ראה באור  - *
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים.
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  וחות מאוחדים על המצב הכספיד

  

   
 

 יוניב 30ליום  
  ליום

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

          התחייבויות שוטפות
          

  119,556   131,749  160,833      מתאגידים בנקאיים ואחריםאשראי 
  59,519   71,173  80,962     קיםקבלנים וספ

  28,954   19,718  36,999     זכאים ויתרות זכות
  1,656  --   3,377     מסים שוטפים לשלם

 6,309  5,160 4,929     הפרשות
  4,126   740  7,860      התחייבויות בגין עבודות בחוזי הקמה

 167,205  121,469 122,137     התחייבויות לבעלי מקרקעין 
 392,242  394,841 80,935     מקדמות מרוכשי דירות 

         
     498,032 744,850  779,567 
         

         התחייבויות לא שוטפות
         

 1,292  1,950 725      הלוואות מתאגידים בנקאיים
 189,484  122,836 124,898      אגרות חוב

 917  559 1,147     התחייבויות בשל הטבות לעובדים
  --     --    2,761      מסים נדחים

         
     129,531 125,345  191,693 
         

         המיוחס לבעלי מניות החברה הון
         

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

 208  208 208     קרן הון
 84,043  81,260 125,418     רווחיתרת 

         
     182,143 137,985  140,768 
         
         
     809,706 1,008,180  1,112,028 
 
  
  
  .IFRS 15ב' בדבר אימוץ מוקדם של תקן דיווח כספי בינלאומי 2ראה באור  - *

 
  

 
  הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים.

        
        2017 אוגוסטב 30

 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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  הפסד רווח אודוחות מאוחדים על 

 

 
 ששהלתקופה של 

  חודשים שהסתיימה
  יוניב 30ביום 

לתקופה של שלושה 
  חודשים שהסתיימה

  יוניב 30ביום 

לשנה 
  שהסתיימה 

  ביום
 בדצמבר 31

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

 332,889   110,746   818,81  163,247  179,943  ירת דירות ומקרקעין הכנסות ממכ
 94,526   27,309   34,065  49,888  66,109  הכנסות מביצוע עבודות
 11,857  3,343  597  7,154  1,820  הכנסות ממתן שירותים
           

  439,272  141,398  480,116  220,289  872,247  סה"כ הכנסות
           

 291,097   96,491   127,68  143,864  436,150  עלות מכירת הדירות והמקרקעין
 90,590  25,413  292,29  47,309  863,58  עלות העבודות שבוצעו

 12,013  3,270  585  7,650  876,1  עלות מתן השירותים
           

 393,700  74125,1  004,98  198,823  175,211  סה"כ עלות ההכנסות
           

 45,572  16,224  476,18  21,466  697,36  רווח גולמי
            

 10,785  2,734  1,970  5,340  4,584   הוצאות מכירה ושיווק
 12,033  2,666  2,874  5,606  6,332   הוצאות הנהלה וכלליות

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

 22,791  10,824  632,13  10,531  781,25  תפעולירווח 
            

 )5,963(  )1,207(  )316,5(  )2,913(  )10,803(  הוצאות מימון 
 509  21  260  266  613  הכנסות מימון

חלק הקבוצה ברווחי חברות המטופלות לפי 
  נטו, המאזנישיטת השווי 

 
1,441  1,789  1,456  348  1,927  

           
 19,264  10,472  032,10  9,673  032,17  לפני מסים על ההכנסה רווח

           
 )5,547(  )2,411(  )050,2(  )2,554(   )730,3(   מסים על ההכנסה

            
 13,717  8,061  982,7  7,119  302,13  רווח נקי 

            
בעלי מניות המיוחס ל למניהרווח נקי 

  (בש"ח) החברה
  

 
 

      
           

 0.758  0.445  414.0  0.393  735.0  בסיסי ומדולל למניה רווח נקי
            
  
  .IFRS 15ב' בדבר אימוץ מוקדם של תקן דיווח כספי בינלאומי 2ראה באור  - *
  
  

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

 

 
 ששהלתקופה של 

  חודשים שהסתיימה
  יוניב 30ביום 

לתקופה של שלושה 
  חודשים שהסתיימה

  יוניב 30ביום 

לשנה 
  שהסתיימה 

  ביום
 בדצמבר 31

  2017*  2016  2017*  2016  2016 
 מבוקר  בלתי מבוקר  בלתי מבוקר  
  אלפי ש"ח  
           

 13,717   8,061   982,7  7,119  302,13  רווח נקי 
             

             הפסד כולל אחר (לאחר השפעת מס):
             

לאחר מכן  סכומים שלא יסווגו מחדש
  :לרווח או הפסד

 
           

              
הפסד ממדידה מחדש בגין תכנית להטבה 

  מוגדרת
 

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

חברות המטופלות לפי שיטת השווי 
  המאזני

 

  --    --    --     --   )7(  
               

סה"כ רכיבים שלא יסווגו לאחר מכן לרווח 
  או הפסד

 
  --    --    --     --   )315(  

              
              

 13,402  8,061  982,7  7,119  302,13  כוללסה"כ רווח 
           

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .IFRS 15ב' בדבר אימוץ מוקדם של תקן דיווח כספי בינלאומי 2ראה באור  - *
  
  
  
  

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

  מניותהון   
  פרמיה

 מניותעל 

   
  
  

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

 768,140 043,84  208 56,336 181  (מבוקר) 2017בינואר,  1יתרה ליום 
       
השפעת יישום לראשונה של תקן    

 --     --    *IFRS 15חשבונאות בינלאומי 
 

  --  31,473 
 

31,473 
       

 13,302 13,302  --    --    --     כולל רווחסה"כ רווח נקי ו  
             
  )3,400(  )3,400(  --    --    --     דיבידנד לבעלי מניות החברה 

       
 143,182 418,125 208 56,336 181  2017, ביוני 30יתרה ליום 

    

  

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

       
 7,119 7,119  --    --    --     כולל רווחסה"כ רווח נקי ו 

             
       

 137,985 81,260 208 56,336 181  2016, ביוני 30יתרה ליום 

    

  

 
       

 561,176 836,119 208 56,336 181   2017, באפריל 1יתרה ליום 
       

 7,982 7,982  --    --    --     כולל רווחסה"כ רווח נקי ו 
             

  )2,400(  )2,400(  --    --    --     דיבידנד לבעלי מניות החברה
       

 2,14318 125,418 208 56,336 181  2017, ביוני 30יתרה ליום 

    

  

 
 129,924 73,199 208 56,336 181   2016, באפריל 1יתרה ליום 

       
 8,061 8,061  --    --    --     כולל רווחסה"כ רווח נקי ו 

             
       

 137,985 81,260 208 56,336 181  2016, ביוני 30יתרה ליום 
  
  
  
  
  .IFRS 15' בדבר אימוץ מוקדם של תקן דיווח כספי בינלאומי ב2ראה באור  - *
  
  
  
  
  

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

  מניותהון   
  פרמיה

 על מניות

   
  
  

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

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

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

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

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

    
  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  באורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים.ה
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  מזומניםה תזרימידוחות מאוחדים על 
  
  

 

 
 ששהלתקופה של 

  חודשים שהסתיימה
  יוניב 30ביום 

לתקופה של שלושה 
  חודשים שהסתיימה

  יוניב 30ביום 

לשנה 
  שהסתיימה 

  ביום
 בדצמבר 31

  2017*  2016  2017*  2016  2016 
 מבוקר  בלתי מבוקר  בלתי מבוקר  
  אלפי ש"ח  
       

           ת:תזרימי מזומנים מפעילות שוטפ
           
 13,717 8,061 982,7 7,119 302,13  רווח נקי 

       
התאמות הדרושות כדי להציג את תזרימי 

 מפעילות שוטפת: המזומנים 
 

     
       

       :רווח והפסד פיהתאמות לסעי
       

 2,944 763 975 1,505 71,48  פחת
 )37( --   --   )11( --     קבוע רכוש ממימוש וחרו

 1,772 1,030 718,1 1,189 685   שינוי במסים נדחים, נטו
, לעובדים הטבות בשל בהתחייבויות שינוי
  נטו

 
230 1   --   -- )41( 

חלק הקבוצה ברווחי חברות המטופלות לפי 
  שיטת שווי מאזני, נטו

 
)1,441( )1,789( )456,1( )834( )1,927( 

הצמדה בגין הלוואות שניתנו לזמן ו ריבית
 ארוך

 
)303( )140( )170( )72( )276( 

 )10( )4( )3( )5( )4(  הלוואות שנתקבלו לזמן ארוך שערוך
והפחתת ניכיון בגין אגרות  הפרשי הצמדה

 חוב 
 
)928( )175( )413( )76( )411( 

       
  365 755 714  807  2,014 

       :שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות
       
 )423( )37( )314,16( )1,152( )106,13(  בלקוחות עלייה 
 )19,712( )6,139( )206,7( )11,156( 205,10   חובה ויתרות בחייבים )עלייהירידה ( 
בהכנסות לקבל מעבודות (עלייה)  ירידה 

 הקמהוזי בח
 
)912,11( 4,930 184 2,607 9,345 

בניינים ודירות  במלאי )עלייהירידה ( 
  לבניה מקרקעיןלמכירה ו

 
)044,24( 7,004 )425,15( 22,680 32,546 

לקבלנים  בהתחייבויות(ירידה)  עלייה 
  ולספקים

 
421,44 11,017 387,1 19,798 )637( 

 רשותבהפבזכאים,  )ירידהעלייה ( 
  ובהתחייבויות לבעלי מקרקעין

 
)38,06( )2,225( )375,12( 3,658 705 

התחייבויות בגין עבודות בחוזי בעלייה  
  הקמה

 
3,734  740  770 740 4,126 

 )5,669( )35,590( 494,12 )3,070( )86,29(  במקדמות מרוכשי דירותעלייה (ירידה)  
        
   )193,28( 6,088 )990,35( 7,717 20,281 
       

(ששימשו  שנבעו מפעילות נטו מזומנים
  שוטפת לפעילות)

 
)526,14( 13,782 )294,27( 16,585 36,012 

  
  .IFRS 15ב' בדבר אימוץ מוקדם של תקן דיווח כספי בינלאומי 2ראה באור  - *
  

  ים ביניים מאוחדים.הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספי
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  מזומניםהתזרימי דוחות מאוחדים על 
  

 

 
 ששהלתקופה של 

  חודשים שהסתיימה
  יוניב 30ביום 

לתקופה של שלושה 
  חודשים שהסתיימה

  יוניב 30ביום 

לשנה 
  שהסתיימה 

  ביום
 בדצמבר 31

  2017*  2016  2017*  2016  2016 
 מבוקר  בלתי מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
       

          תזרימי מזומנים מפעילות השקעה
          

 )1,372( )79( )3( )246( )49(  קבוע רכוש רכישת
 411 --   --   11 --    קבוע רכושממימוש  תמורה

 )685( )211( )120(  )559(  )836(   רכישת רכוש אחר
 805 --   --    058  --     תמורה ממימוש ניירות ערך סחירים

 פקדונות מתאגידים )הפקדתמשיכת (
בנקאיים ומזומנים בחשבונות לווי בנקאי, 

  נטו

 

19,089 )8,080( 40,535 6,313 )45,067( 
  3,250 1,500 1,500 3,250 1,500   קבלת דיבידנד מחברות מוחזקות

  )183( 252,2 )307( )1,597( )336,1(   השקעה בחברות מוחזקות, נטו
 )3,391( )432( )2,413( )1,876( )7,455(  ארוך לזמן אחר ואשראי הלוואות מתן

 1,106 --   --   1,106 --     ארוך לזמן אחר ואשראי הלוואות גביית
 )18,761( )1,140( 940,1 )1,140( )211,89(   , נטוקצר לזמן הלוואות(מתן)  גביית

       
(ששימשו  מפעילות שנבעו נטו מזומנים

 השקעה לפעילות)
 
)511( )8,326( 132,41 8,176 )63,887( 

       
       מימון מפעילות מזומנים תזרימי

       
 )3,500( --   )3,400( --   )3,400(   ששולם לבעלי מניות החברה דיבידנד 
 בנקאיים מתאגידים קצר לזמן אשראי 

  רים, נטוואח
 

33,533 3,541 11,070 )5,066( )11,876( 
 4,155 3,000 --   4,155 --    ארוך לזמן הלוואות קבלת 
 )4,653( )3,564( )329( )3,991( )658(  לזמן ארוך הלוואות פרעון 
 70,113  --    --    --    --     הנפקת אגרות חוב (בניכוי הוצאות הנפקה) 
 )38,000(  )18,000(  )18,000(  )38,000(  )56,462(   אגרות חובפרעון  
       

(ששימשו  מפעילות שנבעו נטו מזומנים
 מימון לפעילות)

 
)798,26( )34,295( )10,659( )23,630( 16,239 

       
       
 )11,636( 1,131 179,3 )28,839( )42,024(  מזומנים ושווי במזומנים(ירידה)  עלייה 
       

מזומנים ושווי מזומנים לתחילת  יתרת
 תקופהה

 
76,458 88,094 31,255 58,124 88,094 

       
מזומנים ושווי מזומנים לסוף  יתרת

 תקופהה
 

34,434 59,255 34,434 59,255 76,458 
        
  .IFRS 15תקן דיווח כספי בינלאומי  ב' בדבר אימוץ מוקדם של2ראה באור  - *
  

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

 

 
 ששהלתקופה של 

  חודשים שהסתיימה
  יוניב 30ביום 

לתקופה של שלושה 
  חודשים שהסתיימה

  יוניב 30ביום 

לשנה 
  שהסתיימה 

  ביום
 בדצמבר 31

  2017*  2016  2017*  2016  2016 
 מבוקר  בלתי מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
       

        
        
        מידע נוסף על תזרים מזומנים 

        
        :מזומנים ששולמו במשך התקופה עבור 

              

  ריבית    
 

798,9 8,542 805 1,099 15,644 

 מסים על ההכנסה     
 

2,256 2,288 943 1,351 4,640 
        

        מזומנים שהתקבלו במשך התקופה עבור:
              

  ריבית    
 

43 54 1 32 193 

  מסים על ההכנסה   
 

58   --   --   -- 1,423 
  
  .IFRS 15' בדבר אימוץ מוקדם של תקן דיווח כספי בינלאומי ב2ראה באור  - *
  

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

  כללי  -: 1באור 
  

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

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

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

 שותפויות עם צדדים 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

  .בודות בניה בהיקף כספי בלתי מוגבלבע
  

שלושה ששה ושל  ותולתקופ 2017, יוניב 30דוחות כספיים אלה נערכו במתכונת מתומצתת ליום   .ב
דוחות כספיים ביניים מאוחדים). יש לעיין בדוחות אלה  -באותו תאריך (להלן  וחודשים שהסתיימ

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

  
  

  החשבונאית המדיניות עיקרי  - :2 באור
  

  מתכונת העריכה של הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים  .א
  

 לתקופות ספיכ"דיווח  -  34 בינלאומי חשבונאות לתקןהכספיים ביניים ערוכים בהתאם  הדוחות
ד' של תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים),  פרק לפי הגילויוכן בהתאם להוראות  "ביניים

  . 1970 -התש"ל
  

 בעריכת השיושמ לזו תיעקבהדוחות הכספיים ביניים  בעריכת יושמה אשרהחשבונאית  המדיניות
  , למעט האמור להלן.השנתיים הכספיים הדוחות

  
  החברה ידי עליושמו לראשונה ש ותיקונים פרשנויות, חדשים תקנים  ב.

  
המדיניות החשבונאית אשר יושמה בעריכת הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים עקבית לזו שיושמה 

  בעריכת הדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים, למעט תקנים שיושמו לראשונה כמפורט להלן:
  

IFRS 15 - הכרה בהכנסה מחוזים עם לקוחות  
  

" או 15"הכרה בהכנסה מחוזים עם לקוחות" (" IFRS 15אימצה באימוץ מוקדם את תקן  ההחבר
אשר  2017בינואר,  1ובתוקף החל מיום  2017ביוני,  30"התקן") החל מדוחותיה הכספיים ליום 

  קובע הנחיות לעניין הכרה בהכנסה. 
 יתרת העודפים התאמת המצטברת, תוך ההשפעה בגישת לראשונה היישום ממועד התקן מיושם

  וללא הצגה מחדש של מספרי השוואה.  2017בינואר,  1ליום 
  
לעניין הטיפול החשבונאי בהכנסות הנובעות מחוזים עם מודל בן חמישה שלבים מציג  תקןה

  לקוחות:
  

  ) בחוזים. modificationsזיהוי החוזה עם הלקוח וטיפול בשינויים (  - 1שלב 

  ) בחוזה.distinctיצוע נפרדות (זיהוי מספר מחויבויות ב  - 2שלב 
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  באורים לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים

  
  המשך -  עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 

  

לרבות התייחסות לתמורה משתנה, רכיב מימון משמעותי, , קביעת מחיר העסקה  - 3שלב 
  .תמורות שאינן במזומן ותמורה שתשולם ללקוח

תוך שימוש  דהנפר כל מחויבות ביצוע נפרדת על מחיר המכירההקצאת מחיר העסקה ל  - 4שלב 
   במחירים נצפים אם הם זמינים, או באומדנים והערכות.

במועד הכרה בהכנסה בעת עמידה במחויבות ביצוע, תוך הבחנה בין קיום מחויבות   - 5שלב 
  . מסוים לבין קיום מחויבות לאורך זמן

  
לרבות בחינה מעמיקה  אימוץ התקן באופן מוקדם את החברהבחנה  ,לאור פרסום התקן כאמור

לאמץ את התקן  החברההחליטה  ,ההשלכות הצפויות מיישום התקן. לאור הבדיקות שבוצעו של
מאמינה כי התקן משקף בצורה טובה  החברהוהיות  2017בינואר,  1מיום באימוץ מוקדם החל 

  . פעילותה העסקיתיותר את 
  

את התקן לפי גישת יישום למפרע חלקי עם הקלות  ה לאמץבחר החברהכמתאפשר על פי התקן 
השפעה המצטברת של יישום התקן על בהכרה  מאפשרתגישת יישום למפרע חלקי . מסוימות

באמצעות התאמה של  2017 ,בינואר 1ליום  (היינו, דירות שטרם נמסרו) חוזים שטרם הושלמו
   חדש של מספרי השוואה.ולא נדרשת הצגה מ יתרת הפתיחה של העודפים לאותו מועד

  
השירות.  או הסחורה על שליטה משיג הלקוח כאשר בהכנסות מכירה החברה לתקן בהתאם
 בתמורה להעברת זכאית להיות מצפה החברה לה התמורה של ההוגן השווי פי נמדדת על ההכנסה
 זרמוי שההטבות הכלכליות שצפוי למידה עד מוכרת הכנסה ללקוח. שירותים שהובטחו או סחורות

  ההכנסות והעלויות ניתנות למדידה מהימנה. וכן לעסקה המשותפת
  

ההשפעה העיקרית של יישום התקן לראשונה על אופן ההכרה בהכנסה נובעת מפעילות ייזום 
 4. בהתאם להוראות התקן, בהתקיים תנאים מסוימים, כמפורט בסעיף החברהלמגורים של  בניה

 רך זמן, וזאת בשונה מהמדיניות שיושמה תחת הוראותממכירת דירה מוכרת לאו להלן, הכנסה
IFRIC 15 -  וIAS 18  הכירה בהכנסה ממכירת דירות למגורים רק במועד מסירת  החברהלפיה

  ליישום התקן לא הייתה השפעה על תחום הפעילות של ביצוע עבודות בניה. הדירה לידי הרוכש.
  

 2017בינואר,  1 מיום החל שיושמה בהכנסה הכרה בדבר החדשה החשבונאית המדיניות עיקרי להלן
  :IFRS 15בעקבות אימוץ 

  
   ביצוע מחויבויות זיהוי  .1

  
 בחוזה, מחויבויות שינויים ביצוע במסגרת או בחוזה, ההתקשרות במועד מפרידה החברה
 הינה נפרדת ביצוע מחויבות המהווה בחוזה הבטחה בנפרד. ניתנות לזיהוי אשר ביצוע

  מהשניים הבאים: אחד וחללק להעביר הבטחה
  

  מובחנים; או שהם שירותים) או סחורות של חבילה שירות (או או סחורה •
 דפוס אותו להם ויש זהים למעשה שהם מובחנים שירותים או סחורות של סדרה •

 ללקוח. העברה
תועלת  להפיק יכול כאשר הלקוח כמובחנים ללקוח שהובטחו שירותים מזהה החברה

עצמם או ביחד עם משאבים אחרים הניתנים להשגה בנקל ללקוח, מהסחורה או השירות ב
להעביר את הסחורה או השירות ללקוח ניתנת לזיהוי בנפרד  החברה וכן ההבטחה של

מהבטחות אחרות בחוזה. על מנת לבחון האם הבטחה להעביר סחורה או שירות ניתנת 
להעביר כל סחורה  בוחנת האם מהות ההבטחה בהקשר לחוזה היא החברהלזיהוי בנפרד, 

או שירות באופן נפרד, או שמסופק שירות משמעותי של שילוב הסחורות או השירותים 
שהובטחו בחוזה לתוצר משולב עבורו הלקוח התקשר בחוזה. כאשר שירותים או סחורות 

משלבת אותם עם שירותים או סחורות אחרים שהובטחו  החברהשהובטחו אינם מובחנים, 
  ל שירותים או סחורות שהיא מובחנת.עד לזיהוי חבילה ש
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  באורים לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים

  

  המשך -  עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  
  תמורה משתנה   .2

  
מחיר העסקה כולל סכומים קבועים וסכומים שעשויים להשתנות בעקבות שינוי בכמויות, 

ם בחוזה שהתמורה בגינם טרם הנחות, קנסות, תמריצים, תביעות ומחלוקות וכן שינויי
כוללת במחיר העסקה את סכום התמורה המשתנה, או את חלקו, רק  החברההוסכמה. 

כאשר צפוי ברמה גבוהה כי ביטול משמעותי של סכום ההכנסות המצטברות שהוכרו לא 
יתרחש כאשר אי הודאות הקשור לתמורה המשתנה יתברר לאחר מכן. בסוף כל תקופת 

 את אומדן סכום התמורה המשתנה שנכלל בתמורת העסקה. ברההחדיווח, מעדכנת 
  

אומדת את סכום התמורה המשתנה בדרך כלל על ידי אומדן הסכום הסביר ביותר  החברה
שיתקבל מהלקוח. לפי גישה זו מחיר העסקה נקבע תוך התחשבות בסכום יחיד שהוא 

באופן עקבי לאורך  הסביר ביותר מתוך תחום של סכומי תמורה אפשריים. הגישה מיושמת
  כל תקופת החוזה.

  
  קיומו של רכיב מימון משמעותי בחוזה  .3

  
מתאימה את סכום התמורה שהובטחה בגין השפעת ערך  החברהבקביעת מחיר העסקה, 

הזמן של הכסף אם החוזה כולל רכיב מימון משמעותי. בהערכה האם חוזה מכיל רכיב 
 החברהאורך הזמן החזוי בין המועד בו , בין היתר, את החברהמימון משמעותי בוחנת 

מעבירה את הסחורות או השירותים שהובטחו ללקוח לבין המועד בו הלקוח משלם עבור 
 סחורות או שירותים אלה;

  
גובה  החברה. בדרך כלל הקבועים בחוזי המכירההתמורה נקבעת בהתאם לאבני דרך 

הפער בין מועד קבלת  תשלומים באופן שוטף בהתאם להתקדמות העבודה. בחוזים בהם
את  החברההתשלום לבין העברת הסחורה או השירות ללקוח הינו פחות משנה, מיישמת 

  .ן ולא מפרידה רכיב מימון משמעותיההקלה הפרקטית הקבועה בתק
  

  בעסקאות קומבינציה דירות קיומו של רכיב מימון משמעותי בחוזה  .4
  

בעין, נוצר מצב בו הלקוח (בעל  דירותו מקבל תמורת זכויותי קרקע בעסקה בה בעל
משלם מראש את כל התמורה עבור שירותי הבניה שרכש, מאחר וקיים פער זמן  הקרקע)

בין מועד העברת הקרקע לבין מועד ביצוע שירותי הבניה מתהוות לחברה הטבות אשראי 
הנובעות מערך הזמן של הכסף ולכן החברה זוקפת עלות הריבית כנגד ההתחייבות למתן 

  ותי בניה. שיר

 
  קיום מחויבויות ביצוע והכרה בהכנסה   .5
  

קובעת במועד ההתקשרות בחוזה, עבור כל מחויבות ביצוע, אם היא מקיימת את  החברה
 מחויבות הביצוע לאורך זמן או בנקודת זמן.

מעבירה שליטה על סחורה או שירות לאורך זמן ולפיכך מקיימת מחויבות ביצוע  החברה
  אורך זמן, בהתקיים אחד הקריטריונים הבאים:ומכירה בהכנסות ל

 
כאשר  החברההלקוח מקבל וצורך בו זמנית את ההטבות המסופקות על ידי ביצועי   א)

 היא מבצעת;
יוצרים או משפרים נכס אשר נשלט על ידי הלקוח תוך כדי יצירתו  החברהביצועי   ב)

 או שיפורו; או
לטרנטיבי לעסקה המשותפת וכן, אינם יוצרים נכס עם שימוש א החברהביצועי   ג)

לעסקה המשותפת יש זכות לתשלום הניתנת לאכיפה עבור ביצועים שהושלמו עד 
 לאותו מועד.
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  ביניים מאוחדים באורים לדוחות הכספיים

  (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  

יכך מעבירה שליטה על סחורה או שירות בנקודת זמן אחת ולפ החברהבכל מקרה אחר, 
  מקיימת את מחויבות הביצוע ומכירה בהכנסה בנקודת זמן אחת.

  
  :החברהלהלן תיאור האופן בו מקוימות מחויבויות הביצוע בהתאם לתחומי פעילות 

  
, בהסתמך על חוות דעת החברהההכנסות מוכרות לאורך זמן מאחר ולדעת הנהלת 

עם לקוחותיה  החברהשהתקבלה מאת יועציה המשפטיים, וכן בהתאם לחוזים של 
כי במסגרת החוזים עם לקוחות  החברהוהוראות הדין הרלוונטיות בישראל, קבעה 

זכות לתשלום הניתנת לאכיפה עבור ביצועים שהושלמו עד  לחברהלמכירת דירות, יש 
 לאותו מועד וכן לא נוצר נכס עם שימוש אלטרנטיבי לעסקה המשותפת.

  
 אחריות  .5

  
בוחנת, בין היתר, את  החברהללקוח שירות נפרד, בעת ההערכה האם אחריות מספקת 

המאפיינים הבאים: האם ללקוח יש את האפשרות לרכוש אחריות בנפרד; האם האחריות 
 החברהנדרשת על פי חוק; אורכה של תקופת כיסוי האחריות והמהות של הפעולות ש

 החברהים מבטיחה לבצע. במסגרת חוזים של ביצוע עבודות קבלניות ובניית דירות למגור
מספקת שירותי אחריות ללקוחות בהתאם לחוזה, הוראות החוק או בהתאם למקובל 
בענף. כאשר שירותי האחריות ניתנים על מנת להבטיח את טיב העבודה ועמידה במפרט 
שהוסכם בין הצדדים, הם אינם מהווים שירות נוסף שניתן ללקוח. לפיכך, במקרים אלו 

ויבות ביצוע נפרדת אלא מטפלת בה בהתאם לא מזהה את האחריות כמח החברה
  ומכירה בהפרשה לאחריות. IAS 37להוראות 

  
  (מקדמות מרוכשי דירות) והתחייבות חוזה נכס חוזה (לקוחות)  .6
  

 החברהלתמורה עבור סחורות או שירותים ש החברהנכס חוזה משקף את הזכות של 
ף הזמן, לדוגמה בביצועים העבירה ללקוח כאשר זכות זו מותנית בגורם אחר מאשר חלו

מחויבת להעביר  החברה. התחייבות בגין חוזה מוכרת כאשר החברההעתידיים של 
סחורות או שירותים ללקוח עבורם היא קיבלה תמורה מהלקוח (או שחל מועד פירעונו 

  של הסכום).
  
  מדידת התקדמות הביצוע  .7
  

ה בהכנסה לאורך זמן על ידי מכיר החברהעבור כל מחויבות ביצוע המקוימת לאורך זמן, 
בהעברת השליטה על הסחורות או  החברהמדידת ההתקדמות באופן המשקף את ביצועי 

  השירותים שהובטחו ללקוח.
כאשר אין אפשרות להעריך באופן מהימן את תוצאות החוזה, מוכרת ההכנסה מהחוזה רק 

  בגובה העלויות שצפוי כי ניתן יהיה להשיבן.

  
  לצורך מדידת קיום מחויבויות הביצוע: החברההמשמשות את להלן תיאור השיטות 

 
שיטה לפיה שיעור ההשלמה  החברהלצורך מדידת התקדמות הביצוע מיישמת  •

), המבוססת על תשומות Input) methodנקבע בהתבסס על אומדן סך העלויות 
הדרושות להשלמת החוזה. אומדן זה כולל את העלויות הישירות וכן עלויות 

מתייחסות במישרין לקיום החוזה ומוקצות על בסיס מפתח העמסה עקיפות ה
כגון עלות קרקע, (סביר. עלויות שאינן תורמות להתקדמות בקיום מחויבות הביצוע 

 החברה, אינן נכללות במדידת שיעור ההשלמה. )אגרות והיטלים ועלויות אשראי
ומות לפיה ההכנסה מוכרת על בסיס התש, בדעה כי שימוש בשיטת התשומות

לצורך קיום מחויבות הביצוע מייצגת בצורה הנאותה ביותר את  החברהשהשקיעה 
 ההכנסה שהופקה בפועל.
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  באורים לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים
  

  המשך -  עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  

במקרים בהם לא ניתן לבצע מסירה של דירה ספציפית בטרם הסתיימה הבנייה של 
קובעת את שיעור ההתקדמות על פיו מוכרת ההכנסה בגין  החברהותו, הבניין בכלל

  כל חוזה מכר ספציפי, בהתאם לשיעור ההתקדמות של הבניין בכללותו.

 
  עלויות חוזה   .8
  

העלויות שהתהוו לקיום חוזה עם לקוח מוכרות כנכס כאשר הן מייצרות או משפרות את 
צפוי שהעלויות יושבו. עלויות קיום לקיום מחויבות ביצוע בעתיד וכן  החברהמשאבי 

חוזה כוללות עלויות ישירות מזוהות ועלויות עקיפות משותפות שניתן לייחס במישרין 
לחוזה. עלויות תוספתיות של השגת החוזה עם הלקוח (כגון עמלות סוכנים) מוכרות כנכס 

 ברההחהמופחת לדוח רווח והפסד בהתאם לקצב ההכרה בהכנסה בגין החוזה המתייחס. 
מייחסת את העלות לכל חוזה מכר בנפרד על מנת לשקף את תמחור העלויות בחוזה מול 

  הלקוח. 
  

עלויות קרקע (לרבות אגרות, היטלים ומימון בגין קרקע) וכן עלויות הבניה המשותפות 
יפית מיוחסות לכל חוזה בהתאם לשווי הדירה נשוא שלא ניתנות לזיהוי עם דירה ספצ

  . הכולל של סך הדירות באותו פרויקטהחוזה ביחס לשווי 
  

  עלויות אשראי  .9
    
עלויות אשראי ספציפי ועלויות אשראי שאינו ספיצפי הוונו לנכסים כשירים במהלך   

תקופת הכשרתם והכנתם עד למועד בו החלה הקמת הפרויקט בפועל. מאחר ובחוזי המכר 
ברה מפסיקה להוון של החברה השליטה על הדירות הנמכרות מועברת כל פני זמן, הח

עלויות אשראי במועד בו החלה הקמת הפרויקט, אשר מהווה את המועד בו הסתיימו 
  באופן מהותי כל הפעילויות הנדרשות לצורך המכירה.

  
 הכרה בהכנסה בגין חוזים שנחתמו לאחר התקדמות בביצוע   .10
  

ה מחייב מתחילה לבצע פעולות בהקשר לחוזה צפוי עוד בטרם נחתם חוז החברהכאשר 
"), בהתאם catch upעם לקוח, בעת חתימה על החוזה הכנסות מוכרות על בסיס מצטבר, ("

  לשיעור ההשלמה של מחויבויות הביצוע נכון למועד חתימת החוזה.
  

שיקול דעת בקשר  להפעיל החברהיישום המדיניות החשבונאית שתוארה לעיל דורש מהנהלת 
 עם הנושאים הבאים:

  
השליטה על דירת מגורים מועברת ללקוח על פני זמן ולכן יש להכיר בהכנסה לצורך הקביעה כי 

מסתמכת על הוראות החוזה, חוות דעת משפטיות ועל הוראות החוק  החברהלאורך זמן, 
המצביעות על קיום זכות לאכוף את החוזה. שינויים בקביעה כאמור עשויים להשפיע על עיתוי 

 ואופן פריסת ההכנסה בדוח רווח והפסד. ההכרה בהכנסה ממכירת דירות למגורים
  

מכירה  החברהשיטת שיעור ההשלמה נקבעת בהתאם לאופי הפרויקט.  -שיטת שיעור ההשלמה 
ברווח מהפרויקטים מהמועד בו ניתן לאמוד באופן מהימן את העלויות הכרוכות בביצוע 

גולמי לאורך תקופת הפרויקט. שינויים בקביעה כאמור עשויים להשפיע על אופן פריסת הרווח ה
  החברה מחשבת את שיעור ההשלמה לכל בניין בנפרד.  הפרויקט.

  
אומדת את העלויות בגין חוזה בהתאם להערכת כמויות, מחירים ולוחות  החברה –אומדן עלויות 

הזמנים צפויים לצורך ביצוע הפרויקטים. שינויים באומדן האמור עשויים להביא לשינוי בסכומי 
  בגין החוזה. ההכנסות שהוכרו
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  באורים לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים
  

  המשך -  עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  

ח) של היישום המוקדם על הסעיפים שהושפעו "להלן ההשפעה המצטברת (באלפי ש
 :2017בינואר,  1מהיישום לראשונה בדוחות המאוחדים על המצב הכספי ליום 

    

בהתאם 
למדיניות 
    השינוי   הקודמת

כפי שמוצג 
בדוחות 

אלה 
 - בהתאם ל
IFRS 15  

              
  61,556    56,811    4,745    לקוחות

  64,595    )2,456(    67,051    חייבים ויתרות חובה
ודירות למכירה  מלאי בניינים למכירה

  470,245    )340,800(    811,045    ומלאי מקרקעין 
השקעות בחברות המטופלות לפי שיטת 

  36,076    )4,960(    41,036    השווי המאזני
  --     )9,913(    9,913    מיסים נדחים (נכסים בלתי שוטפים)

  30,018    1,064    28,954    זכאים
  137,523    )29,682(    167,205    לבעלי מקרקעיןהתחייבויות 

  87,233    )305,009(     392,242    מקדמות מרוכשי דירות
מיסים נדחים (התחייבויות בלתי 

  836    836    --     שוטפות)
  172,241    31,473    140,768    הון 

  
  

 ביוני, 30על המצב הכספי ליום המאוחד הטבלאות מטה מרכזות את ההשפעות על הדוח 
של שישה ושלושה  ותלתקופעל רווח או הפסד ורווח כולל אחר המאוחד ועל הדוח  2017

רה בהנחה והמדיניות הקודמת של הכבהתאמה, באותו תאריך,  חודשים שהסתיימו
  ה:בהכנסה הייתה ממשיכה בתקופות אל

  
  דוח מאוחד על המצב הכספי:

  

    

בהתאם 
למדיניות 
    השינוי   הקודמת

כפי שמוצג 
בדוחות 

אלה 
 - בהתאם ל
IFRS 15  

              2017ביוני,  30ליום 
  74,662    66,640    8,022    לקוחות

  67,936    )3,115(    71,051    חייבים ויתרות חובה
ודירות למכירה  המלאי בניינים למכיר

  494,289    )326,521(    820,810    ומלאי מקרקעין 
השקעות בחברות המטופלות לפי שיטת 

  37,353    )4,915(    42,268    השווי המאזני
  1,239    )9,498(    10,737    מיסים נדחים (נכסים בלתי שוטפים)

  36,999    972    36,027    זכאים
  122,137    )17,496(    139,633    לבעלי מקרקעיןהתחייבויות 

  80,935    )299,096(     380,031    מקדמות מרוכשי דירות
מיסים נדחים (התחייבויות בלתי 

  2,761    2,761    --     שוטפות)
  182,143    35,450    146,693    הון 
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  באורים לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים

  

  המשך -  עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  

  אחר ו הפסד ורווח כוללעל רווח א מאוחד דוח
  

  

    

בהתאם 
למדיניות 
      השינוי    הקודמת

כפי שמוצג 
בדוחות אלה 

 -בהתאם ל
IFRS 15  

 30לתקופה של שישה חודשים שהסתיימה ביום 
  2017ביוני, 

              
  247,872    )16,256(    264,128    ת הכנסו

              
  211,175    )30,344(    241,519    ההכנסותעלות 

                          
  36,697    14,088    22,609    גולמי רווח

              
  4,584    659    3,925    הוצאות מכירה ושיווק

  6,332    --     6,332    הוצאות הנהלה וכלליות
              

  25,781    13,429    12,352    רווח תפעולי
              

  10,190    7,987    2,203   נטוהוצאות מימון 
חלק הקבוצה ברווחי חברות המטופלות לפי 

  1,441    45    1,396    נטו, המאזנישווי שיטת ה
             

  17,032    5,487    11,545   רווח לפני מסים על ההכנסה
             

  )3,730(    )1,510(    )2,220(    מסים על ההכנסה
              

  13,302    3,977    9,325   רווח נקי וסה"כ רווח כולל
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  ם מאוחדיםבאורים לדוחות הכספיים ביניי

  

  המשך -  עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 

  
  אחר על רווח או הפסד ורווח כולל מאוחד דוח

    

בהתאם 
למדיניות 
      השינוי    הקודמת

כפי שמוצג 
בדוחות אלה 

 -בהתאם ל
IFRS 15  

 30חודשים שהסתיימה ביום  שלושהלתקופה של 
  2017ביוני, 

              
  116,480    33,383    83,097    ת הכנסו

              
  98,004    21,141    76,863    ההכנסותעלות 

                          
  18,476    12,242    6,234    רווח גולמי

              
  1,970    254    1,716    הוצאות מכירה ושיווק

  2,874    --     2,874    הוצאות הנהלה וכלליות
              

  13,632    11,988    1,644    רווח תפעולי
              

  5,056    3,944    1,112   נטוהוצאות מימון 
חלק הקבוצה ברווחי חברות המטופלות לפי 

  1,456    30    1,426    נטו, המאזנישיטת השווי 
             

  10,032    8,074    1,958   רווח לפני מסים על ההכנסה
             

  )2,050(    )2,138(    88    הטבת מס (מסים על ההכנסה)
              

  7,982    5,936    2,046   רווח נקי וסה"כ רווח כולל
              

  
   אירועים מהותיים בתקופת הדיווח  -: 3אור ב

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

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

  מהזכויות בפרויקט, לרכישת יתרת זכויותיה של המוכרת בפרויקט.  25%
  

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

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

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

  נכון למועד הדוח התמורה שולמה במלואה והזכויות הועברו על שם הרוכשות.לרוכשות. 

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

כום אשר נקבע בהסכם (להלן: "העודפים") הרוכשות ישלמו רווחיות הפרויקט תעלה על ס
מסך העודפים. לחילופין הרוכשות תהיינה רשאיות שלא  12.5%וכרת תשלום נוסף בשיעור של מל

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

אות הסכם המכר השני ירכשו הרוכשות את יתרת זכויותיה של המוכרת במתחם בהתאם להור
  (חלקה שלאלפי ש"ח  12,000לסך של  בתמורה) 2(פרויקט נווה צדק  1הגובל בפרויקט נווה צדק 
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  באורים לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים 
  
  המשך  - אירועים מהותיים בתקופת הדיווח  -: 3אור ב

  
  אלפי ש"ח ישולם במועד ההתקשרות  4,100באופן בו סך של אלפי ש"ח)  6,000החברה הינו 

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

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

 בהתאם להוראות החוזה.רת האזהרה וסולקה המשכנתא האמורה הע
 

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

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

   .2015 אוקטוברחודש ל למגורים שהבניה 
  

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

  
) לרכישת מלוא 33.3%התקשרה החברה והשותפות שלה (חלק החבר הינו  2017, במאי 7.    ביום ד

פרויקט גבעת אנדרומדה ביפו, שצמודות לה זכויות למימושן זכויות החכירה ביחידת דיור ב
מ"ר, הכוללים מבנה ציבור לעירית תל אביב. ההסכם  9,200יח"ד בשטח כולל של  55ולבנייתן של 

  מותנה בהתקיימות מספר תנאים תכנוניים וסטטוטוריים.
   

מיליון ש"ח,  130 - בתמורה לרכישת הזכויות האמורות תשלם החברה ושותפותיה סך של כ        
  בתוספת מע"מ, שישולמו למוכרת בהתאם ללוח התשלומים המצוין בהסכם.

  
  

אלפי ש"ח,  2,400החליט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד בסך של  2017, במאי 29.     ביום ה
  2017ביוני,  15אשר שולם ביום 

  

 
  

  םימכשירים פיננסי  -: 4באור 
  

  .2017ביוני,  30ם נכון ליום יההוגן של מכשירים פיננסי להלן היתרות בספרים והשווי

 שווי הוגן יתרה  
 אלפי ש"ח  

     פיננסיות:פיננסיות:פיננסיות:פיננסיות:    התחייבויותהתחייבויותהתחייבויותהתחייבויות
      

 44,020  41,581   אגרות חוב סדרה ג'
 176,837  261,170  אגרות חוב סדרה ד'

        
 857,220  842,211   סה"כ
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  מאוחדיםבאורים לדוחות הכספיים ביניים 
  
  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 (
ירותים של היחידות למטרות ניהול, הקבוצה בנויה לפי מגזרי פעילות בהתבסס על המוצרים והש

  העסקיות ולה שני מגזרי פעילות כדלקמן:
  

החברה בונה בישראל פרויקטים של דירות ושטחי מסחר   -מגזר מכירת דירות ומקרקעין 
המיועדים למכירה,  אשר בחלקם הינם בשלבי בנייה סופיים, לרבות חלקה של החברה בחברה 

  המטופלת לפי שיטת השווי המאזני.
  

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

  
  

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

  
  

 בר מגזרים עסקייםדיווח בד  .ב
  

    
מכירת דירות 

    ומקרקעין
ביצוע עבודות 

  אחר    בניה 
  

  התאמות
  

  סה"כ

  בלתי מבוקר    

  אלפי ש"ח    
                      
  לתקופה של ששה חודשים  

  2017ביוני,  30שהסתיימה ביום   
              

  

  

  

  
  247,872    )80,825(    3,601    145,152    179,944   הכנסות מגזר 

                     
  25,781    )2,860(    489    7,515    20,637   תוצאות מגזר 

                      
  לתקופה של ששה חודשים  

  2016ביוני,  30שהסתיימה ביום   
              

  

  

  

  
  220,289    )86,421(    4,111    139,352    163,247   הכנסות מגזר 

                     
  10,531    )2,489(    )326(    3,405    9,941   תוצאות מגזר 

                
  לתקופה של שלושה חודשים 

  2017ביוני,  30שהסתיימה ביום   
            

  

  
                
 030,119   )891,43(  954,1  76,600  84,367  הכנסות מגזר  
            
 497,15   )971,1(  230  5,776  11,462  תוצאות מגזר  
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  באורים לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים
  
  המשך - מגזרים עסקיים  -: 5אור ב
  

    
מכירת דירות 

    ומקרקעין
ביצוע עבודות 

  אחר    בניה 
  

  התאמות
  

  סה"כ

  בלתי מבוקר    

  אלפי ש"ח    
              

  לתקופה של שלושה חודשים 
  2016ביוני,  30שהסתיימה ביום   
            

  

  
                
 141,398   )44,653(  1,914  73,391  110,746  הכנסות מגזר  
            
 10,824   )1,118(  21  2,365  9,556  תוצאות מגזר  

  
            

  
  

 31לשנה שהסתיימה ביום 
    (מבוקר) 2016בדצמבר, 

         

  

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

                      
  
  
  
המטופלות לפי שיטת  בשליטה משותפתאו מידע תמציתי של חברות ושותפויות צירוף דוחות כספיים   - : 6אור ב

  השווי המאזני
  

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

המטופלות לפי שיטת השווי  בשליטה משותפתוף מידע תמציתי לגבי חברות ושותפויות ציר  .ב
 המאזני 

  
  

  ת, המטופלות לפי שיטת השווי המאזני:מהותי להלן מידע תמציתי ביחס לחברה
  

  צוע בע"מסיון בי
  

  בדצמבר 31    ביוני 30    דוח על המצב הכספי:
    2017    2016    2016  
  מבוקר    בלתי מבוקר    
  פי ש"חאל    
              

  141,142    120,111    151,229    נכסים שוטפים
  4,361    5,103    4,960    נכסים לא שוטפים

  )114,350(    )95,604(    )124,402(    התחייבויות שוטפות
  )495(    )229(    )1,022(    התחייבויות לא שוטפות

              
  30,658    29,381    30,765    סה"כ הון

              
  50    50    50    שעור ההחזקה (%)

              
  15,329    14,691    15,382    יתרת חשבון השקעה
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  באורים לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים
  
  
צירוף דוחות כספיים או מידע תמציתי של חברות ושותפויות בשליטה משותפת המטופלות לפי שיטת   - : 6אור ב

  המשך - השווי המאזני
  
  

 תוצאות הפעילות:

 
 ששהלתקופה של 

  ים שהסתיימהחודש
  יוניב 30ביום 

לתקופה של שלושה 
  חודשים שהסתיימה

  יוניב 30ביום 

לשנה 
  שהסתיימה 

  ביום
 בדצמבר 31

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

  993,371  93,200  85,287 184,143 158,575   הכנסות
  5,256  1,824  2,420 3,966 3,107   רווח נקי

  )14( --   --   --   --     הפסד כולל אחר
  5,242  1,824  2,420  3,966  3,107   סה"כ רווח כולל

             
  50  50  50 50 50   שעור ההחזקה (%)

         
חלק החברה ברווח החברה 

  בשליטה משותפת
 

1,553 1,983 210,1 912 2,621  
        

  
  
  

  
  
  אירועים לאחר תקופת הדיווח  -: 7אור ב
  

  

לבין רשות  בתחברה נודע לחברה, על אישור פקיד שומה להסכם שומות בין  2017ביולי  31ביום   .א
 חברה הבת. ענינו של הסכם השומה, בעיקר בחבות 2013-2015המסים, ביחס לשנות המס 
ההשפעה בגין הסכם השומה האמור ויישומו . לשלם חברה הבתה בהיטלי עובדים זרים שנדרש

, הינה 2017ההפסד של החברה לרבעון השני של שנת או על דוחות הרווח  2016גם ביחס לשנת 
   מיליון ש"ח. 2.4 -כ בסך של

 
 אלפי ש"ח. 6,000החליט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד בסך של  2017באוגוסט,  30ביום   .ב
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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 2017ביוני  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 

והכנסותיהן הכלולות  2017ביוני  30מכלל הנכסים הכלולים במידע הכספי הנפרד ליום  15%- הכספי הנפרד מהווים כ

לתקופות של שישה ושלושה חודשים שהסתיימו  מכלל ההכנסות המאוחדות, בהתאמה, 7%- כו 11%- כ באיחוד מהוות

. המידע הכספי הביניים של אותן פעילויות משותפות נסקר על ידי רואי חשבון אחרים שדוחות הסקירה באותו תאריך

בוססת על דוחות שלהם הומצאו לנו ומסקנתנו, ככל שהיא מתייחסת למידע הכספי בגין אותן פעילויות משותפות, מ

ים הנפרד המתייחס ליתרה בגין חברות יהמידע הכלול במידע הכספי הבינהסקירה של רואי החשבון האחרים. כמו כן, 

נסקרו על ידי חלקם מוחזקות ולחלקה של החברה בתוצאות העסקיות של חברות מוחזקות, מבוסס על דוחות כספיים ש

 רואי חשבון מבקרים 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  וערכנ

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

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

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

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

  ביקורת.     אנו מחווים חוות דעת של

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 הכספי

  .  1970-"להתש(דוחות תקופתיים ומיידיים), 
        זיו האפטזיו האפטזיו האפטזיו האפט

        רואי חשבוןרואי חשבוןרואי חשבוןרואי חשבון
  

        2017באוגוסט  30תל 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 

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

        
        המיוחסים לחברההמיוחסים לחברההמיוחסים לחברההמיוחסים לחברה

        
        

כספיים ביניים המאוחדים של הקבוצה להלן נתונים כספיים ומידע כספי נפרד המיוחסים לחברה מתוך הדוחות ה
דוחות מאוחדים), המוצגים בהתאם לתקנה  –המפורסמים במסגרת הדוחות התקופתיים (להלן   2017, יוניב 30ליום 

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

   
 

 יוניב 03ליום   
  ליום

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

         נכסים שוטפים
         

  74,260  57,273  32,651      מזומנים ושווי מזומנים
  86,197  49,207  67,546      השקעות לזמן קצר

  1,965  1,978  70,377      תלקוחו
  66,215   36,753   67,016      חייבים ויתרות חובה
  --     183  --          נכסי מסים שוטפים

  953  5,368  12,865       הכנסות לקבל מעבודות בחוזי הקמה
  769,320  719,336  431,587      בניינים ודירות למכירה מלאי

  4,122  4,784  4,177      ת מוחזקותיתרות חו"ז שוטפות עם חברו
            
      686,219  874,882  1,003,032  
            
            

            נכסים בלתי שוטפים
            

  41,520   62,030   62,560       מקרקעין מלאי
  4,584   6,828   9,915       הלוואות

  4,264  2,209  4,326       הלוואות לחברות מוחזקות
נכסים בניכוי התחייבויות המיוחסים לחברות 

    מוחזקות, נטו
 

  40,090  45,682 
 

44,626  
  2,647  2,483  2,319      רכוש קבוע
  653  657  844       רכוש אחר

  8,976  9,121  --         מסים נדחים
            
      120,054  129,010  107,270  
            
            

   
 

     
 

 
      806,273  1,003,892  1,110,302 
         
  
  
  
  
  
  
  .IFRS 15ב' בדבר אימוץ מוקדם של תקן דיווח כספי בינלאומי 1ראה באור  -  *
  
  
  
  

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

   
 

 יוניב 30ליום   
  ליום

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

          התחייבויות שוטפות
          

  118,240   130,433   159,608      מתאגידים בנקאיים ואחריםאשראי 
  58,900   70,707   80,355      םקבלנים וספקי

  23,545   13,957   26,827      זכאים ויתרות זכות
  1,656  --     3,377      מסים שוטפים לשלם

  6,257  5,081  4,898      הפרשות
  4,126   740   7,860       התחייבויות בגין עבודות בחוזי הקמה

  167,205  121,469  122,137      התחייבויות לבעלי מקרקעין 
  392,242  394,841  80,935      מקדמות מרוכשי דירות

  7,131  5,452  9,527      יתרות חו"ז שוטפות עם חברות מוחזקות
            
      495,524  742,680  779,302  
            

            התחייבויות לא שוטפות
            

  189,484  122,836  124,898       אגרות חוב
  --      --      2,761       מסים נדחים

  748  391  947      התחייבויות בשל הטבות לעובדים
            
      128,606  123,227  190,232  
            

             המיוחס לבעלי מניות החברההון 
            

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

  208  208   208      קרן הון
  84,043  81,260  125,418      רווחיתרת 

            
  140,768  137,985  182,143      סה"כ הון

            
      806,273  1,003,892  1,110,302  

                
  
  .IFRS 15י ב' בדבר אימוץ מוקדם של תקן דיווח כספי בינלאומ1ראה באור  -  *
  
  

  .ם חלק בלתי נפרד מפרטי נתונים כספייםהבאורים המצורפים מהווי
  
  
  
  

        2017 אוגוסטב 30
 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 לחברהעל מאוחדים הדוחות נתונים כספיים מתוך ה
  
  

 

 
 ששהלתקופה של 

  חודשים שהסתיימה
  יוניב 30ביום 

לתקופה של שלושה 
  חודשים שהסתיימה

  יוניב 30ביום 

לשנה 
  שהסתיימה 

  ביום
 בדצמבר 31

  2017*  2016  2017*  2016  2016 
 מבוקר  בלתי מבוקר  בלתי מבוקר  
  אלפי ש"ח  
           

 328,458   110,745   81,818  158,816  179,944  ת ממכירת דירות ומקרקעין הכנסו
 94,064   27,252   33,847  49,771  65,618  הכנסות מביצוע עבודות
           

  422,522  137,997  115,665  208,587  245,562  סה"כ הכנסות
           

 287,101  96,511  67,822  139,744  150,063  עלות מכירת הדירות והמקרקעין
 89,932  25,287  29,051  46,844  58,004  עלות העבודות שבוצעו

           
 377,033  121,798  96,873  186,588  208,067  סה"כ עלות ההכנסות

           
 45,489  16,199  18,792  21,999  37,495  רווח גולמי

            
 10,751  2,734  1,970  5,306  4,584   שיווקהוצאות מכירה ו

 11,215  2,469  2,689  5,220  5,961   הוצאות הנהלה וכלליות
  464   --      --      --      --      הוצאות אחרות, נטו

           
 23,059  10,996  14,133  11,473  26,590  תפעולי רווח

           
 )5,896(  )1,232(  )4,927(  )2,876(  )10,382(  הוצאות מימון 
 672  61  283  343  679  הכנסות מימון

           
 17,835  9,825  9,489  8,940  17,247  לאחר הוצאות מימון רווח

           
חלק החברה ברווחי חברות מוחזקות, נטו 

  ממס
 

689  1,021  1,305  697  1,373  
             

  19,208  10,522  10,794  9,961  17,936   ההכנסהרווח לפני מסים על 
             

 )5,491(  )2,461(  )2,812(  )2,842(  )4,634(   מסים על ההכנסה
            

 13,717  8,061  7,982  7,119  13,302  המיוחס לחברה רווח נקי 
           
  
  
  .IFRS 15פי בינלאומי ב' בדבר אימוץ מוקדם של תקן דיווח כס1ראה באור  -  *
  
  

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

  
  

 

 
 ששהלתקופה של 

  חודשים שהסתיימה
  יוניב 30ביום 

לתקופה של שלושה 
  חודשים שהסתיימה

  יוניב 30ביום 

לשנה 
  תיימה שהס

  ביום
 בדצמבר 31

  2017*  2016  2017*  2016  2016 
 מבוקר  בלתי מבוקר  בלתי מבוקר  
  אלפי ש"ח  
           

 13,717  8,061  982,7  7,119  302,13  רווח נקי 
           

             הפסד כולל אחר (לאחר השפעת מס):
             

מכן  לאחר סכומים שלא יסווגו מחדש
  :לרווח או הפסד

 
           

              
הפסד ממדידה מחדש בגין תכנית להטבה 

  מוגדרת
 

   --     --     --     --   )299( 
חלק הקבוצה בהפסד כולל אחר, נטו של 

חברות המטופלות לפי שיטת השווי 
  המאזני

 

   --     --     --     --   )16( 
              

ר מכן לרווח סה"כ רכיבים שלא יסווגו לאח
  או הפסד

 
   --     --     --     --   )315(  

              

 
 

         
 13,402  8,061  982,7  7,119  302,13  סה"כ רווח  כולל

           
  
  
  .IFRS 15ב' בדבר אימוץ מוקדם של תקן דיווח כספי בינלאומי 1ראה באור  -  *
  
  

  .רטי נתונים כספייםם חלק בלתי נפרד מפהבאורים המצורפים מהווי
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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

  2017*  2016  2017*  2016  2016 
 מבוקר  בלתי מבוקר  בוקרבלתי מ  
  אלפי ש"ח  
           

               תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת:
               

 13,717  8,061  982,7  7,119  302,13   רווח נקי 
           

התאמות הדרושות כדי להציג את תזרימי 
 מפעילות שוטפת: המזומנים 

 
         

           
           :רווח והפסד פייהתאמות לסע

            
  )1,373(  )697(  )1,305(  )1,021(  )689(   רווח המיוחס לחברות מוחזקות, נטו

 1,070  293  288  563  553  והפחתות פחת
  )26(   --    --     --     --     רווח הון ממימוש רכוש קבוע

 1,699   1,078  1,845  1,465  956   שינוי במסים נדחים, נטו
, לעובדים הטבות בשל בהתחייבויות שינוי
  נטו

 
198    --    --    --  )31( 

הצמדה בגין  הלוואות שניתנו לזמן ו ריבית
 ארוך

 
)366(   )195(   )191(  )101(  )384( 

 )3(  )3(  --    )3(  --    הלוואות שנתקבלו לזמן ארוך שערוך
רות והפחתת ניכיון בגין אג הפרשי הצמדה

 חוב 
 

)288(  )175(  )132(  )76(  )410( 
           
  364  634  505  494  542 

            :שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות
           
 )709(  )767(  )15,297(  )722(  )11,601(  בלקוחות עלייה 
 )18,961(  )6,006(  )6,539(  )10,696(  11,007   חובה ויתרות בחייבים) עלייהירידה ( 
ירידה (עלייה) ביתרות חייבים חברות  

  מוחזקות
 

)55(  948  431  )910(  1,610 
בהכנסות לקבל מעבודות ירידה (עלייה)  

 הקמהבחוזי 
 

)11,912(  4,930  184  2,607  9,345 
בניינים ודירות  במלאי )עלייהירידה ( 

  לבניה מקרקעיןלמכירה ו
 

)23,973(  3,531  )15,659(  22,779  28,908 
עלייה (ירידה) ביתרות זכות חברות 

  מוחזקות
 

2,396  1,290  1,594  )139(  2,969 
לקבלנים  בהתחייבויות (ירידה) עלייה

  ולספקים
 

21,455  11,094  1,923  19,698  )713( 
 בהפרשותבזכאים ו(ירידה)  עלייה

  ובהתחייבויות לבעלי מקרקעין
 

)12,808(  )2,173(  )16,810(  3,695  1,132 
עלייה בהתחייבויות בגין עבודות בחוזי 

  הקמה
 

3,735   740   707  740  4,126 
 )4,892(  )35,590(  12,944  )2,293(  )6,298(  במקדמות מרוכשי דירותעלייה (ירידה) 

            
   )28,054(  6,649  )36,522(  6,107  22,815 
           

שנבעו מפעילות (ששימשו  נטו מזומנים
 שוטפתלפעילות) 

 
)14,388(  14,402  )28,035(  14,662  37,074 

  .IFRS 15ב' בדבר אימוץ מוקדם של תקן דיווח כספי בינלאומי 1ראה באור  - *
  

ם חלק בלתי נפרד מפרטי הבאורים המצורפים מהווי  .נתונים כספיים
  7
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  של החברה מזומניםהתזרימי ם על דוחות מאוחדיפרטי נתונים כספיים מתוך 
  

 

 
 ששהלתקופה של 

  חודשים שהסתיימה
  יוניב 30ביום 

לתקופה של שלושה 
  חודשים שהסתיימה

  יוניב 30ביום 

לשנה 
  שהסתיימה 

  ביום
 בדצמבר 31

  2017*  2016  2017*  2016  2016 
 מבוקר  בלתי מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
       

          ומנים מפעילות השקעהתזרימי מז
          

 )1,075(  )73(  --    )160(  )46(  קבוע רכוש רכישת
 )685(  )211(  )120(  )559(  )368(   רכישת רכוש אחר

 400  --    --    --    --    תמורה ממימוש רכוש קבוע
  2503,  1,500  1,500  3,250  1,500   קבלת דיבידנד מחברות מוחזקות

  )180(   2,233   )303(   )1,572(   )1,336(   השקעה בחברות מוחזקות, נטו
 פקדונות מתאגידים )הפקדתמשיכת (

בנקאיים ומזומנים בחשבונות לווי בנקאי, 
  נטו

 

18,651  )7,786(  40,535  6,389  )44,776( 
 )5,391(  )432(  )2,414(  )1,876(  )7,455(   ארוך לזמן אחר ואשראי הלוואות מתן

לחברות  ארוך לזמן הלוואות גביית
  מוחזקות, נטו

 
  --  1,106    --    --  1,106  

 )18,261(  )1,140(  1,991  )1,140(  )11,837(   , נטוקצר לזמן הלוואות )מתןגביית (
           

(ששימשו  מפעילות שנבעו נטו מזומנים
 השקעה לפעילות)

 
)891(  )8,737(  41,189  8,266  )65,612( 

           
           מימון מפעילות מזומנים תזרימי 
           
 )3,500(  --    )3,400(  --    )3,400(   ששולם לבעלי מניות החברה דיבידנד 
 בנקאיים מתאגידים קצר לזמן אשראי 

  , נטו ואחרים
 

33,532  3,541  11,070  )4,872(  )11,876( 
(לאחר ניכוי הוצאות  הנפקת אגרות חוב 

  הנפקה)
 

  --    --    --    --  70,113 
 )38,000(  )18,000(  )18,000(  )38,000(  )56,462(   פרעון אגרות חוב 
 3,000   3,000   --     3,000   --     לזמן ארוך ותקבלת הלווא 
  )3,153(  )3,117(  --    )3,147(  --    לזמן ארוך הלוואות פרעון 

           
(ששימשו  מפעילות שנבעו נטו מזומנים 

 מימון לפעילות)
 
)26,330(  )34,606(  )10,330(  )22,989(  16,584 

            
 )11,954(  )61(  2,824  )28,941(  )41,609(  מזומנים ושווי במזומניםעלייה (ירידה)  
           
מזומנים ושווי מזומנים לתחילת  יתרת 

 תקופהה
 

74,260  86,214  29,827  57,334  86,214 
           
מזומנים ושווי מזומנים לסוף  יתרת 

 תקופהה
 

32,651  57,273  32,651  57,273  74,260 

  

 
     

  
  
  .IFRS 15ב' בדבר אימוץ מוקדם של תקן דיווח כספי בינלאומי 1ראה באור  - *
  
  

  .מפרטי נתונים כספייםם חלק בלתי נפרד הבאורים המצורפים מהווי
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  של החברה מזומניםהתזרימי דוחות מאוחדים על פרטי נתונים כספיים מתוך 
  

 

 
 ששהלתקופה של 

  חודשים שהסתיימה
  ביוני 30ביום 

לתקופה של שלושה 
  חודשים שהסתיימה

  יוניב 30ביום 

לשנה 
  שהסתיימה 

  ביום
 בדצמבר 31

  2017*  2016  2017*  2016  2016 
 מבוקר  בלתי מבוקר  מבוקר בלתי  
 אלפי ש"ח  

            
            מידע נוסף על תזרים מזומנים 

            
            :מזומנים ששולמו במשך התקופה עבור 

                  

  ריבית    
 

8,942  8,488  788  1,070  15,544 

 מסים על ההכנסה     
 

1,905  1,965  785  1,172  3,928 
            

            מזומנים שהתקבלו במשך התקופה עבור:
                  

  ריבית    
 

43  54  1  32  193  

         
  
  
  
  .IFRS 15ב' בדבר אימוץ מוקדם של תקן דיווח כספי בינלאומי 1ראה באור  - *
  
  
  
  

  .ם כספייםם חלק בלתי נפרד מפרטי נתוניהבאורים המצורפים מהווי
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  מידע נוסף
  

  כללי  -: 1באור 
  
שלושה ששה ושל  ותולתקופ 2017, ביוני 30מידע כספי נפרד זה ערוך במתכונת מתומצתת ליום   א.    

ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות  38באותו תאריך, בהתאם להוראות תקנה  וחודשים שהסתיימ
. יש לעיין במידע כספי נפרד זה בקשר למידע הכספי על הדוחות 1970-תקופתיים ומיידים), התש"ל

ולשנה שהסתיימה באותו תאריך ולמידע  2016בדצמבר,  31הכספיים השנתיים של החברה ליום 
  .הנוסף אשר נלווה אליהם

  
מתוך הדוחות הכספיים ביניים  כספיים נתונים בעריכת יושמה אשרהחשבונאית  המדיניות     ב. 

פרטים נוספים מתוך הדוחות הכספיים ביניים  בעריכת השיושמ לזו תיעקב של החברה המאוחדים
השינויים במדיניות החשבונאית, המפורטים , למעט 2016בדצמבר,  31המאוחדים של החברה ליום 

  .2017ביוני,  30ב' לדוחות הכספיים ביניים המאוחדים ליום 2בבאור 
  

" או 15"הכרה בהכנסה מחוזים עם לקוחות" (" IFRS 15אימצה באימוץ מוקדם את תקן  החברה
אשר קובע  2017בינואר,  1ובתוקף החל מיום  2017ביוני,  30"התקן") החל מדוחותיה הכספיים ליום 

  הנחיות לעניין הכרה בהכנסה. 
ליום  יתרת העודפים התאמת המצטברת, תוך ההשפעה בגישת לראשונה היישום ממועד התקן מיושם

  וללא הצגה מחדש של מספרי השוואה.  2017בינואר,  1
  

  
ח) של היישום המוקדם על הסעיפים שהושפעו מהיישום "להלן ההשפעה המצטברת (באלפי ש

 :2017בינואר,  1ליום המיוחסים לחברה על המצב הכספי  בנתונים , הכלוליםלראשונה
  

    

בהתאם 
למדיניות 
    השינוי   הקודמת

כפי שמוצג 
בדוחות 

אלה 
 - בהתאם ל
IFRS 15  

              
  58,776    56,811    1,965    לקוחות

  63,759    )2,456(    66,215    חייבים ויתרות חובה
ודירות למכירה  מלאי בניינים למכירה

  470,173    )340,667(    810,840    ומלאי מקרקעין 
נכסים בניכוי התחייבויות המיוחסים 

  39,565    )5,061(    44,626    לחברות מוחזקות, נטו
  --     )8,976(    8,976    ים (נכסים בלתי שוטפים)מיסים נדח

  15,638    1,064    14,574    זכאים
  137,523    )29,682(    167,205    לבעלי מקרקעיןהתחייבויות 

  87,233    )305,009(     392,242    מקדמות מרוכשי דירות
מיסים נדחים (התחייבויות בלתי 

  1,805    1,805    --     שוטפות)
  172,241    31,473    140,768    הון 

  
  

ליום המיוחסים לחברה על המצב הכספי  הנתוניםהטבלאות מטה מרכזות את ההשפעות על 
של  ותלתקופ המיוחסים לחברה רווח או הפסד ורווח כולל אחרנתוני על ו 2017 ביוני, 30

בהנחה והמדיניות הקודמת של בהתאמה, באותו תאריך,  שישה ושלושה חודשים שהסתיימו
  ה:תה ממשיכה בתקופות אלהכרה בהכנסה היי
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  מידע נוסף
  

  המשך - כללי  -: 1באור 
  

  :המיוחסים לחברה על המצב הכספיהנתונים 

    

בהתאם 
למדיניות 
    השינוי   הקודמת

כפי שמוצג 
בדוחות 

אלה 
 - בהתאם ל
IFRS 15  

              2017ביוני,  30ליום 
  70,377    66,640    3,737    לקוחות

  67,016    )3,115(    70,131    חייבים ויתרות חובה
ודירות למכירה  מלאי בניינים למכירה

  494,146    )326,719(    820,865    ומלאי מקרקעין 
נכסים בניכוי התחייבויות המיוחסים 

  40,090    )4,699(    44,789    לחברות מוחזקות, נטו
  --      )9,516(    9,516    מיסים נדחים (נכסים בלתי שוטפים)

  26,827    972   25,855    זכאים
  122,137    )17,496(    139,633    לבעלי מקרקעיןהתחייבויות 

  80,935    )299,096(     380,031    מקדמות מרוכשי דירות
מיסים נדחים (התחייבויות בלתי 

  2,761    2,761    --     שוטפות)
  182,143    35,450    146,693    הון 

  
  
  

  אחר רווח או הפסד ורווח כולל נתונים כספיים המיוחסים לחברה על

    

בהתאם 
למדיניות 
      השינוי    הקודמת

כפי שמוצג 
בדוחות אלה 

 -בהתאם ל
IFRS 15  

 30לתקופה של שישה חודשים שהסתיימה ביום 
  2017ביוני, 

              
  245,562    )16,256(    261,818    ת הכנסו

              
  208,067    )30,013(    238,080    ההכנסותעלות 

                          
  37,495    13,757    23,738    רווח גולמי

              
  4,584    659    3,925    הוצאות מכירה ושיווק

  5,961    --     5,961    הוצאות הנהלה וכלליות
              

  26,590    13,098    13,852    רווח תפעולי
              

  9,703    7,987    1,716   נטו ,הוצאות מימון
  689    362    327    החברה ברווחי חברות מוחזקות, נטוחלק 

             
  17,936    5,473    12,463   ח לפני מסים על ההכנסהרוו

             
  )4,634(    )1,496(    )3,138(    מסים על ההכנסה

              
  13,302    3,977    9,325   רווח נקי וסה"כ רווח כולל
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  מידע נוסף
  

  המשך - כללי  -: 1באור 
  

  חרא רווח או הפסד ורווח כולל נתונים כספיים המיוחסים לחברה על

    

בהתאם 
למדיניות 
      השינוי    הקודמת

כפי שמוצג 
בדוחות אלה 

 -בהתאם ל
IFRS 15  

 30חודשים שהסתיימה ביום  שלושהלתקופה של 
  2017ביוני, 

              
  115,665    33,382    82,283    ת הכנסו

              
  96,873    21,587    75,286    ההכנסותעלות 

                          
  18,792    11,795    6,997    רווח גולמי

              
  1,970    254    1,716    הוצאות מכירה ושיווק

  2,689    --     2,689    הוצאות הנהלה וכלליות
              

  14,133    11,541    2,592    רווח תפעולי
              

  4,644    3,943    701   נטוהוצאות מימון 
חלק הקבוצה ברווחי חברות המטופלות לפי 

  1,305    435    870    נטו, המאזנישיטת השווי 
             

  10,794    8,033    2,761   רווח לפני מסים על ההכנסה
             

  )2,812(    )2,097(    )715(    מסים על ההכנסה
              

  7,982    5,936    2,046   רווח נקי וסה"כ רווח כולל
              

  
  
  אירועים מהותיים בתקופת הדיווח   -: 2אור ב
  

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

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

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

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

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

נכון הראשון כנגד קבלת מלוא המסמכים הרלוונטיים המאפשרים את העברת החזקה לרוכשות. 
  מורה שולמה במלואה והזכויות הועברו על שם הרוכשות.למועד הדוח הת

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

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

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

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

(חלקה של אלפי ש"ח  12,000לסך של  בתמורה) 2נווה צדק  (פרויקט 1הגובל בפרויקט נווה צדק 
  אלפי ש"ח ישולם במועד ההתקשרות ויופקד  4,100באופן בו סך של אלפי ש"ח)  6,000החברה הינו 
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  מידע נוסף
  
  המשך - אירועים מהותיים בתקופת הדיווח   -: 2אור ב

  
אלפי ש"ח ישולם  900של בנאמנות עד לרישומה של הערת אזהרה לטובת הרוכשות, סכום בסך 

 7,000ימים ממועד ההתקשרות לצורך תשלום מקדמה על חשבון מס שבח והיתרה בסך של  25בתוך 
אלפי ש"ח (להלן: "יתרת התמורה") תשולם באמצעות פירעון חוב של המוכרת לתאגיד בנקאי כנגד 

רת האזהרה נכון למועד הדוח, התמורה שולמה במלואה, נרשמה העסילוק המשכנתא הרשומה. 
  בהתאם להוראות החוזה.וסולקה המשכנתא האמורה 

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

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

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

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

   .2017באפריל,  18שולם ביום 
  
) לרכישת מלוא זכויות 33.3%התקשרה החברה והשותפות שלה (חלק החבר הינו  2017, במאי 7ביום   .    ד

 55החכירה ביחידת דיור בפרויקט גבעת אנדרומדה ביפו, שצמודות לה זכויות למימושן ולבנייתן של 
אביב. ההסכם מותנה בהתקיימות מ"ר, הכוללים מבנה ציבור לעירית תל  9,200יח"ד בשטח כולל של 

  מספר תנאים תכנוניים וסטטוטוריים.
   

מיליון ש"ח, בתוספת  130 -בתמורה לרכישת הזכויות האמורות תשלם החברה ושותפותיה סך של כ          
  מע"מ, שישולמו למוכרת בהתאם ללוח התשלומים המצוין בהסכם.

 
אלפי ש"ח, אשר  2,400ברה על חלוקת דיבידנד בסך של החליט דירקטוריון הח 2017, במאי 29.     ביום ה

  .2017ביוני,  15שולם ביום 
  

  
  

  אירועים לאחר מועד הדיווח   -: 3אור ב
  

לבין רשות  בתחברה נודע לחברה, על אישור פקיד שומה להסכם שומות בין  2017ביולי  31ביום   .א
בהיטלי  חברה הבת. ענינו של הסכם השומה, בעיקר בחבות 2013-2015המסים, ביחס לשנות המס 

ההשפעה בגין הסכם השומה האמור ויישומו גם ביחס . לשלם חברה הבתה עובדים זרים שנדרש
 -כ , הינה בסך של2017ההפסד של החברה לרבעון השני של שנת או על דוחות הרווח  2016לשנת 

   מיליון ש"ח. 2.4
 

 אלפי ש"ח. 6,000החליט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד בסך של  2017באוגוסט,  30ביום   .ב
  
  

 
  

  
  
  



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

 "):הדוחות

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

   לעיין זה, חברי הההלה הם:

  , מהל כללי;חיים פייגלין  .1

    ;עדי פארי הרפז, סמכ"ל כספים  .2

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

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

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

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

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

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

בדבר אפקטיביות הבקרה הפימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי אשר צורף לדוח התקופתי  הרבעויבדוח 
מצאה  ,)בדבר הבקרה הפימית האחרון רבעויהדוח  – (להלן 2017 במרס 31לתקופה שסתיימה ביום 

  הבקרה הפימית כאפקטיבית.

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

  האחרון;

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

  אפקטיבית.

  

   



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

  

  הצהרת מהלים

  הצהרת מהל כללי

  , מצהיר כי:חיים פייגליןאי, 

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

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

 בהתייחס לתקופת הדוחות;

ות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן אות, מכל הבחיות לפי ידיעתי, הדוח .3
לתאריכים ולתקופות  התאגידהמהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומים של 

 שאליהם מתייחסים הדוחות;

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

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

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

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

  ;הכספי ועל הגילוי

  :בתאגידאי, לבד או יחד עם אחרים  .5

קבעתי בקרות והלים, או וידאתי קביעתם וקיומם תחת פיקוחי של בקרות והלים, המיועדים   .א
, בפרט במהלך בתאגידידי אחרים  מובא לידיעתי עללתאגיד, להבטיח שמידע מהותי המתייחס 

  –תקופת ההכה של הדוחות; וכן 

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

 הדין, לרבות בהתאם לכללי חשבואות מקובלים; 

(הדוח  מועד הדוח האחרון לא הובא לידיעתי כל אירוע או עיין שחל במהלך התקופה שבין  .ג
מועד דוח זה, אשר יש בו כדי לשות את מסקת לבין  )2017 במרץ 31ליום  הרבעוי

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

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

  

  2017 באוגוסט 30תאריך: 

  

  _______________________  

  , מכ"לחיים פייגלין  

   



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

  

  הצהרת מהלים

  הצהרת ושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים

  

  כי: ה, מצהירעדי פארי הרפזאי, 

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

 לתקופת הבייים");

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

שהמצגים שכללו בהם, לאור הסיבות שבהן כללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת 
 דוחות;

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

 לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות; התאגיד

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

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

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

  –הדיווח הכספי והכת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין; וכן 

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

  הכספי ועל הגילוי.

  – בתאגידאי, לבד או יחד עם אחרים  .5

קבעתי בקרות והלים, או וידאתי קביעתם וקיומם תחת פיקוחי של בקרות והלים, המיועדים   .א
רט במהלך , בפבתאגידידי אחרים  מובא לידיעתי עללתאגיד, להבטיח שמידע מהותי המתייחס 

  –תקופת ההכה של הדוחות; וכן 

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

  הדין, לרבות בהתאם לכללי חשבואות מקובלים; 

(הדוח  כל אירוע או עיין שחל במהלך התקופה שבין מועד הדוח האחרוןלא הובא לידיעתי   .ג
לבין מועד דוח זה, המתייחס לדוחות הכספיים בייים ולכל מידע  )2017 במרץ 31ליום  הרבעוי

כספי אחר הכלול בדוחות לתקופת הבייים, אשר יש בו כדי לשות, להערכתי את מסקת 
טיביות הבקרה הפימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי של הדירקטוריון והההלה בוגע לאפק

  .התאגיד

  

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

  

  2017 באוגוסט 30תאריך: 

  ____________________  

  עדי פארי הרפז, סמכ"ל כספים  



 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  דוחות כספיים ביניים 
  2017 יוניב 03ליום 

  
  (בלתי מבוקרים)
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  סיון ביצוע בע"מדוח סקירה של רואה החשבון המבקר לבעלי המיות של 
  
  

  מבוא
  

החברה), הכולל את הדוח על המצב הכספי התמציתי  - בע"מ (להלן  סיון ביצועסקרנו את המידע הכספי המצורף של 
המזומנים לתקופות של ששה  ותזרימי השינויים בהוןהכולל,  הרווחואת הדוחות התמציתיים על  2017ביוני  30ליום 

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

  בהתבסס על סקירתנו. על מידע כספי לתקופת ביניים זו
  
  

  היקף הסקירה
  

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

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

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

  

  

  מסקנה
  

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

  
  

  

  

  

 שורץ, לרנר, דובשני ושות'                     
רואי חשבון                                                   

  

  

  

  

  

  .2017באוגוסט   27חיפה, 
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  דוחות על המצב הכספי

  

   
 

 ביוני 03ליום  
  ליום

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

         נכסים שוטפים
         

 46,552  64,813  73,511      ושווי מזומנים מזומנים
 15,915  9,450  15,161      השקעות לזמן קצר

 6,176  6,011  6,651       לקוחות
 4,898  2,562  8,394      חייבים ויתרות חובה
  2,100   --   3,732       נכסי מסים שוטפים

  65,501  37,275  43,780      הכנסות לקבל מעבודות בחוזי הקמה
           
      151,229  120,111  141,142 
           

           נכסים בלתי שוטפים
           

 --      --   1,000      השקעה בחברה אחרת
 --     121  --        מסים נדחים
 4,361   4,982   3,960       רכוש קבוע

           
      4,960  5,103  4,361 
           
      156,189  125,214  145,503  
          
  
  
  
  

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

  
  

   
 

 ביוני 30ליום  
  ליום 

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

          התחייבויות שוטפות
          

  95,162   87,413   88,181     קבלנים וספקים
  3,060   2,991   3,088      זכאים ויתרות זכות

  --    44   --       מסים לשלם
  10,512   5,155   14,673      הפרשות

 5,616  --  18,460     מקדמות ממזמיני עבודה בחוזי הקמה
          
     124,402  95,603  114,350 

          שוטפות בלתיהתחייבויות 
          

  246  229  253      התחייבויות בשל הטבות לעובדים
  249  --  769      מסים נדחים 

          
     1,022  229  495 

          הון
          

 1  1  1     מניותהון ה
 30,657  29,381  30,764     רווחיתרת 

          
     30,765  29,382  30,658 
          
     156,189  125,214  145,503 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .דוחות הכספיים בינייםהבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מה
  
  
  
  

        2017 אוגוסטב 27
 עדי פארי הרפז  חיים פייגלין  סיון ברקוביץ  ר הדוחות הכספייםתאריך אישו

 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

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

  371,993  93,200  287,85 184,143 575,158  הכנסות מביצוע עבודות 

       
 359,003 89,235 479,80 175,820 123,151  עלות העבודות שבוצעו 

       

 12,990 3,965 808,4 8,323 452,7  רווח גולמי

        
 6,004 1,509 597,1 3,006 299,3   הוצאות הנהלה וכלליות

             
 100 --  --  --  --   הכנסות אחרות

         
 7,086 2,456 211,3 5,317 153,4  תפעולירווח 

       
 )152( )30( )83( )79( )81(  הוצאות מימון

        
 87 19 16 55 38   הכנסות מימון

       

 7,021 2,445 189,3 5,293 110,4  רווח לפני מסים על ההכנסה
       

 )1,765( )621( )769( )1,327( )003,1(   מסים על ההכנסה
        

 5,256 1,824 420,2 3,966 107,3  רווח נקי 
       

       (לאחר השפעת המס) כולל אחר הפסד
       

 מכן לאחר מחדש יסווגו שלא סכומים
 :הפסד או לרווח

   
   

        
 להטבה תוכניות בגין אקטוארי הפסד

 , נטו ממסמוגדרת
 

   --    --    --    -- )14( 
        

 5,242 1,824 420,2 3,966 107,3  סה"כ רווח כולל
        
        

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

   
   

       
 5,256 1,824 420,2 3,966 107,3  רווח נקי בסיסי ומדולל

       
  
  
  

  .הכספיים בינייםמהדוחות  הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד
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  הון השינויים בעל  דוחות
  

  
 רווחיתרת   הון המניות  

 

  סה"כ
 בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
       

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

 )0003,(  )0003,(     --  דיבידנד לבעלי מניות החברה
       

  107,3  107,3  --     סה"כ רווח כולל
       

 765,30  764,30  1  2017, יוניב 03יתרה ליום 

    
  

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

       

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

  3,966  3,966  --     סה"כ רווח כולל
       

 29,382  29,381  1  2016, יוניב 03יתרה ליום 

    
  

 
 345,31  344,31  1   2017, אפרילב 1יתרה ליום 

        

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

 420,2  420,2  --     סה"כ רווח כולל
       

 765,30  764,30  1  2017, יוניב 03יתרה ליום 
  

    
  

 

 30,558  30,557  1   2016, אפרילב 1יתרה ליום 
        

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

 1,824  1,824   --     סה"כ רווח כולל
        

 29,382  29,381  1  2016, יוניב 03יתרה ליום 
       
  סה"כ   רווחיתרת    הון המניות  

 אלפי ש"ח  
 מבוקר  
       

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

  )0003,(   )0003,(   --      דיבידנד לבעלי מניות החברה
          

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

  

  --      סה"כ רווח כולל
 

5,242  
 

5,242  
          

 30,658  30,657  1  2016, בדצמבר 13יתרה ליום 
  
  

  

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

 

 
 ששהלתקופה של 

  חודשים שהסתיימה
  יוניב 30ביום 

לתקופה של שלושה 
  חודשים שהסתיימה

  יוניב 30ביום 

לשנה 
שהסתיימה 

  ביום
 בדצמבר 31

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

               תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת:
               

 5,256  1,824   2,420   3,966   3,107   רווח נקי 
           

התאמות הדרושות כדי להציג את תזרימי 
 מפעילות שוטפת: המזומנים 

 
         

           
           :רווח והפסד פיהתאמות לסעי

           
 1,619  423   386   848   770    פחת

 63  )693(  286   )311(  520    שינוי במסים נדחים, נטו
 )100(  --    --     --     --     רווח הון ממימוש רכוש קבוע

 1  --    --     2    7    נטו, לעובדים הטבות בשל בהתחייבויות שינוי
עליית ערך ניירות ערך סחירים הנמדדים בשווי 

   ההוגן דרך רווח והפסד, נטו
 

)1(    --  )1(    --  )1( 
           
   1,296    539   671  )270(  1,582 

           :שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות
           
 1,443  851   2,866   1,608   )475(   ירידה (עלייה) בלקוחות 
 )6,464(  )173(  )6,649(  )2,028(  )5,128(   עלייה בחייבים ויתרות חובה 

בהכנסות לקבל מעבודות בחוזי   ירידה (עלייה)
   ביצוע

 
 21,721    10,636   10,366   7,175  )17,590( 

 13,980  4,690   636   6,231   )6,981(   לקבלנים ולספקים בהתחייבויות (ירידה) עלייה 
 6,948  511   3,729   1,566   4,189    עלייה בזכאים ובהפרשות 

עלייה (ירידה) במקדמות ממזמיני עבודות בחוזי 
  הקמה

 
 12,844  )14,859(   2,386  )8,952(  )9,243( 

            
   170,26  3,154  334,13  4,102  )10,926( 
            

 (ששימשו לפעילות) עילותמפ שנבעו נטו מזומנים
  שוטפת

 
573,30  7,659  425,16   5,656   )4,088( 

           
 
  
  
  
  
  
  

  .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

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

            תזרימי מזומנים מפעילות השקעה
           

 )156(  )2(  )369(  )6(  )369(  קבוע רכוש רכישת
 100  --   --    --    --     תמורה ממכירת רכוש קבוע

  --    --   )1,000(   --   )1,000(   השקעה בחברה אחרת
משיכת (הפקדת) פקדונות מתאגידים בנקאיים, 

  נטו
 

 755   6,959  )2,262(   3,939  495 
           

שנבעו מפעילות (ששימשו  נטו מזומנים
 השקעהלפעילות) 

 
)614(   6,953  )3,631(   3,937  439 

           
           מימון פעילותל מזומנים תזרימי 
           

 )3,000(  )3,000(  )3,000(  )3,000(  )3,000(   ששולם לבעלי מניות החברה דיבידנד
           
 )3,000(  )3,000(  )3,000(  )3,000(  )3,000(  מימון ששימשו לפעילות נטו זומניםמ 

           
 )6,649(  6,593   9,794   11,612   26,959   מזומנים ושווי במזומנים(ירידה)  עלייה 
           
 201,53  58,220   63,717   53,201   46,552   תקופההמזומנים ושווי מזומנים לתחילת  יתרת 
           
 46,552  64,813   73,511   64,813   73,511   תקופההמזומנים ושווי מזומנים לסוף  יתרת 
 

             מידע נוסף על תזרימי מזומנים - נספח א'
              

             :תקופה עבורמזומנים ששולמו במשך ה
              

  11   1   --    4   --    ריבית
             

  4,123   1,141   1,269   1,902   2,116    מסים על ההכנסה
               

               :תקופה עבורבמשך ה התקבלומזומנים ש
               

  75   21   7   55   23      ריבית
               
  
  
  
  
  
  

  הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים.
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  ם לדוחות הכספיים ביניים באורי
  

  
  כללי  -: 1באור 

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

  , נשר.47רחוב התעשייה 
 עוסקת בביצוע עבודות קבלניות בפרויקטים בתחום הנדל"ן.  החברה 

  

ק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, רשומה כקבלן מורשה בפנקס הקבלנים לפי חו 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  2017, ביוני 30נערכו במתכונת מתומצתת ליום  דוחות כספיים אלה  .ב
דוחות כספיים ביניים). יש לעיין בדוחות אלה בהקשר  - באותו תאריך (להלן  וחודשים שהסתיימ

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

  
  

  עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2אור ב
  

  יכה של הדוחות הכספיים ביניים מתכונת הער  .א
  

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

  

ספיים ביניים עקביים עיקרי המדיניות החשבונאית ושיטות החישוב אשר יושמו בעריכת הדוחות הכ
  למעט המפורט להלן: לאלה אשר יושמו בעריכת הדוחות הכספיים השנתיים

  

                

   IFRS 15-לקוחות עם מחוזים בהכנסה הכרה - IFRSתקן  של מוקדם אימוץ  .ב
 

 עם מחוזים בהכנסה הכרה IFRS 15 את מוקדם באימוץ החברה אימצה, 2017מהרבעון השני לשנת  החל
   ").התקן" – להלן( תלקוחו

    

תכניות נאמנות לקוחות,  IFRIC 13חוזי הקמה ואת  IAS 11הכנסות,  IAS 18את  חליףהתקן החדש מ
15 IFRIC  ,18הסכמים להקמת מבנים IFRIC 31- העברות של נכסים מלקוחות וSIC   הכנסות- 

  עסקאות חליפין הכוללות שירותי פרסום.
  

יום לעניין הכרה בהכנסה ומציג מודל חדש להכרה בהכנסה התקן מחליף את ההנחיות הקיימות כ
מחוזים עם לקוחות. התקן קובע שתי גישות להכרה בהכנסה: בנקודת זמן אחת או על פני זמן. המודל 
כולל חמישה שלבים לניתוח עסקאות על מנת לקבוע את עיתוי ההכרה בהכנסה ואת סכומה. כמו כן, 

  חבות יותר מאלו הקיימות כיום.התקן קובע דרישות גילוי חדשות ונר
  

הרבעון השני  המיושמת החל מביצוע פרויקטים למבנים ותשתיות בהכנסה הכרה מדיניות פירוט להלן
  :2017לשנת 

 ידי נשלט על אשר נכס משפרים או יוצרים ,החברה ביצועי ,זה בתחום לקוחות עם לחוזים בהתאם .1
 .לאורך זמן מוכרת פרויקטים מביצוע שיפורו, לפיכך ההכנסה או יצירתו כדי הלקוח תוך

 

 תמורה העסקה כולל מחיר שנים. שלוש עד שנתיים של לתקופות הינם זה בתחום הפרויקטים מרבית
 של משמעותי של סכום היפוך יתרחש שלא  (Highly probable)גבוהה ברמה צפוי אם רק משתנה
  .תתברר הודאות אי בו במועד שהוכרה מצטברת הכנסה

  

כאשר  הביצוע התקדמות מדידת לצורך (Input method) התשומות שיטת את מתמייש החברה .2
 לפיה ההכנסה ,התשומות בשיטת שימוש כי מאמינה החברה .זמן לאורך מקוימת הביצוע מחויבות

 הנאותה מייצגת בצורה הביצוע מחויבות קיום לצורך החברה שהשקיעה תשומות בסיס על מוכרת
 העלות את מעריכה החברה התשומות. שיטת יישום לצורך ל.בפוע שהופקה ההכנסה את ביותר

 את כוללים הללו האומדנים .שיוכר ההכנסה סכום את לקבוע מנת על הפרויקט להשלמת הדרושה
 בנפרד חוזה לכל ומוקצות החוזה במישרין לקיום המתייחסות העקיפות והעלויות הישירות העלויות

 שאינן עלויות ההשלמה" שיעור "במדידת אינה כוללת החברה ,כן כמו .סביר העמסה מפתח בסיס על
  בביצוע. התקדמות משקפות
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  באורים לדוחות הכספיים ביניים 

  
  (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2אור ב
  

 (המשך)  IFRS 15–לקוחות עם מחוזים בהכנסה הכרה - IFRSתקן  של מוקדם אימוץ  .ב
 

הרבעון השני  המיושמת החל פרויקטים למבנים ותשתיותמביצוע  בהכנסה הכרה מדיניות פירוט להלן
  (המשך): 2017לשנת 

 

 שינוי החוזה לאחר השירותים יתרת אם הקיים החוזה של כהתאמה חוזה בשינוי מטפלת החברה .3
 השינוי השפעת .החוזה שינוי חלקי במועד באופן מקוימת אשר אחת ביצוע ממחויבות חלק מהווים

 כתיאום מוכרת הביצוע מחויבות של קיום מלא לקראת תקדמותהה מידת ועל העסקה מחיר על
  .מצטבר עדכון בסיס על כלומר ,שינוי החוזה במועד)בהכנסות קיטון או גידול(להכנסות 

 

 בהתאם בהכנסות להכיר ממשיכה החברה,הצדדים ידי על אושר טרם החוזה שינוי בהם במקרים
 זכויות משנה או ויוצר מאושר החוזה ששינוי ועדעד למ ,החוזה בשינוי התחשבות ללא ,הקיים לחוזה

  משפטית. הניתנות לאכיפה קיימות או חדשות ומחויבויות
  

 שבתקן ולפיכך מעשית הקלה ליישם החברה בחרה בחוזה משמעותי מימון רכיב קיום בחינת לצורך .4
 ויצפ ההתקשרות בחוזה במועד כאשר, כאמור המימון רכיב בגין התמורה סכום את מתאמת אינה

 .על שנה תעלה לא הביצוע מועד לבין התשלום קבלת מועד שבין שהתקופה
 

 ניתן ליחסן אשר משותפות עקיפות ועלויות מזוהות ישירות עלויות כוללת החוזה קיום עלויות .5
 בהם במקרים מסוימים .מתאים העמסה בסיס פי על הפרויקטים בין המוקצות לחוזה, במישרין
 את להשיב צופה עדיין החברה אך ,הביצוע מחויבות תוצאות למדידת מהימן אומדן קיים לא לחברה

 שיטת(" שהוצאו בגובה העלויות הכנסה מוכרת ,ביצוע מחויבות אותה לקיום שהתהוו העלויות
 .מיידי באופן הפסד ברווח או מוכר הוא ,בפרויקט הפסד צפוי בהם במקרים  )"אפס מרווח

  
  הכספיים. השפעה על הדוחות ליישום התקן לא הייתה

 
  
  אירועים מהותיים בתקופת הדיווח    -: 3אור ב
                    

 סייפגארד חדשנות יישומית בע"מממניותיה  של חברת  10%הוקצו לחברה   2017באפריל,  23ביום   .א
  מיליון ש"ח. 1בתמורה לסך של  (להלן "סייפגארד")

  

כירה ומתן רישיונות שימוש ללקוחות של , בפיתוח, שיווק, מעוסקתהפרטית  הברח הינה  סייפגארד
  .מערכת דיגיטלית לניהול והגברת הבטיחות באתרי בניה

  

 רווח דרך הוגן בשווי תהנמדד כהשקעה בחברה אחרת,  מוצגת בדוחות הכספיים, ,סייפגארדב השקעהה
   .IAS 39-ל בהתאם הפסד או

 

אלפי ש"ח. הדיבידנד  3,000ד בסך , החליט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנ2017 במאי 29ביום   .ב
 .2017ביוני  5שולם ביום 
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