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 2018 ,בנובמבר 22

 

 רקטוריוןידוח ד
 

 2018 ספטמבר -לתקופה ינואר 
 

החודשים  לתשעת"( החברה" : הננו מתכבדים להגיש את דוח הדירקטוריון של אשדר חברה לבניה בע"מ )להלן

בהתאם לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים  ,("תקופת הדוח")להלן:  2018 בספטמבר 30ביום שהסתיימו 

 הדוח סוקר את השינויים העיקריים בפעילות החברה והחברות הבנות שלה בתקופת הדוח.  .1970 -תש"ל  ,ומיידים(

 

דוחות הינם הסכומים המופיעים בו ההסברים שיובאו להלן מתייחסים לחברה על פי דוחותיה הכספים המאוחדים

  ובסכומים מדווחים, אלא אם נאמר אחרת. סקורים

, בפברואר 14ביום שפורסם  2017הדוח נערך בהנחה שבפני מי שמעיין בו מצוי גם הדוח התקופתי של החברה לשנת 

 )מידע זה מהווה הכללה על דרך ההפניה(. "(הדוח התקופתי)להלן: " (2018-01-012516: אסמכתא' מס) 2018

 

אשר מיושם  IFRS15לפרטים בדבר תקן  IFRS.פי כללי הדיווח הבינלאומיים -אלה ערוכים על כספייםדוחות 
הכספיים המאוחדים  בדוחות ד'-ו ב'סעיפים  2באור  הרא, 2018בינואר  1בדוחותיה הכספיים של החברה החל מיום 

  .2018 בספטמבר 30של החברה ליום 
 

 כללי .1
 

על  למגורים של החברה הינו בייזום של פרויקטים בתחום הבניההעיקרי פעילותה הדוח, תחום נכון לתאריך 

יש צורך בכך(, הקמת ניתן ושייעודן )ככל שדרך של איתור קרקעות, רכישתן, השבחת הקרקעות על ידי שינוי 

 . מבנים, שיווק ומכירת יחידות דיור ו/או מגרשים

טים חדשים ותכנון ובניה של פרויקטים קיימים. נכון במהלך תקופת הדוח, קידמה החברה תכנון של פרויק

 12,800 -כמעורבת החברה, ביחד עם שותפיה )כולל בעלי קרקע( ביזום, תכנון, בניה ואכלוס של  הדוח לתאריך

 .למגורים יח"ד 8,600 -כ הינו חלק החברה, לא כולל שותפים ובעלי קרקע,למגורים.  יח"ד
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 מצב המשק וענף הנדל"ן למגורים והבניה בישראל  .2
 

 המשק במצב משינויים מושפע זה פעילות תחום - היזמי"ן הנדל תחום על הישראלי המשק מצב השפעת -

)על פי התחזית האחרונה  ישראל בנק של, 2018. תחזית הצמיחה בישראל לשנת בפרט"ן הנדל ובענף בכלל

  .3.7%ל ע , עומדת(2018 אוקטובר בחודששעודכנה 

 %0.1 מד עלעו ושיעורהנותרה ללא שינוי בתקופת הדוח  ריבית בנק ישראל - המשכנתאות על הריבית -

 במשק לדיור בהלוואות החופשיות הריביות על משפיעה ישראל בנק ריבית .2018 נובמבר לחודשנכון 

  רמת הביקוש לרכישת דירות מגורים.ב עלייהוהורדתה מסייעת ל

 39.8 -, לעומת כ1"חש מיליארד 43.7 -כנטל הציבור משכנתאות בסך  בתקופת הדוח – שוק המשכנתאות -

 .מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד

חדשות לציבור הרחב.  2יח"ד 390,15 -כנמכרו  2018 ספטמברבחודשים ינואר עד  – למגורים"ן הנדל ענף -

  בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. 21% -כ של ירידהכמות זו של יח"ד מהווה 

, במסגרתה ניתנה לציבור אפשרות "מחיר למשתכן"פעולות הממשלה בענף הנדל"ן ובעיקר הפעלת תכנית 

לזכות בהגרלה לרכישת דירה במחיר הנמוך בשיעור ניכר ממחיר השוק לדירות דומות, מעכבת כוונות 

ציפייה שפעולות אלה ואחרות של הממשלה יביאו רכישה של חלק מהציבור בציפייה לזכות בהגרלות ו/או ב

החלטת משרדי הממשלה המקדמים את תכנית "מחיר למשתכן" לירידת מחירים משמעותית בשוק. 

להקדים ולבצע הגרלות ולקבוע זוכים בהגרלות מיד לאחר שיווק הקרקע ובטרם התקבלו היתרי בניה ואף 

 בירה את השפעת התכנית על הזכאים.בטרם הוגשו ואושרו בתנאים בקשות להיתרי בניה מג
 

 

לית והשפעת כהתחזיות ובעניין הסביבה הכל ,הערכות החברה כאמור לעיל ביחס למחירי המכירה, האומדנים

, 1968 -גורמים חיצוניים על פעילות החברה, הינם מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח

הדוח, וכולל, תחזיות, הערכות, הנחות  לתאריךהמבוסס, בין היתר, על מידע הקיים בידי הנהלת החברה, נכון 

 ואומדנים אשר עשויים לא להתממש, כולם או חלקם.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .נתוני בנק ישראל    1
 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.   2
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  ו/או בשיווק פרויקטים בביצוע .3

 :2018 בספטמבר 30 ליום נכון 3בשיווקלהלן פירוט יחידות דיור המצויות בביצוע ו/או  .3.1

 

מיקום  שם הפרויקט
 הפרויקט

חלק 
 החברה

שיעור 
 השלמה
 קבלני
ליום 

30/09/18 

מס' 
יח"ד 

לשיווק 
ליום 

30/09/18 

מס' 
יח"ד 
 4מכורות
ליום 

30/09/18 

שווי חוזי 
של מכירות 

ליום 
30/09/18 

 
 

לא כולל 
מע"מ 
)אלפי 
 ש"ח(

שווי חוזי של 
מכירות )חלק 
החברה( ליום 

30/09/18 
 

לא כולל 
מע"מ )אלפי 

 ש"ח(

מועד 
סיום 
בניה 
 5צפוי

)מגרש  כרמל גלי אשדר
 2( בנין 52

 2018 27,541 27,541 24 33 94% 100% טירת הכרמל

)מגרש  כרמל גלי אשדר
 3( בנין 52

 2018 36,114 36,114 29 34 93% 100% טירת הכרמל

 38"א בתמ פרויקטים

, רעננה, מת גןר
 אונו  קרית

ורמת  הרצליה
 השרון

100% - 262 82 157,868 157,868 
2018-
2021 

 2019 36,482 36,482 28 48 87% 100% יונה כפר 1בנין  יונה כפראשדר 

 2019 28,255 28,255 22 48 86% 100% כפר יונה 2בנין  יונה כפראשדר 

 2019 29,424 29,424 23 48 60% 100% כפר יונה 3בנין  יונה כפראשדר 

 2019 22,163 22,163 17 48 62% 100% כפר יונה 4בנין  יונה כפראשדר 

 2019 28,646 28,646 30 36 77% 100% חריש 4 חריש בניןאשדר 

 2019 19,054 19,054 20 36 78% 100% חריש 5 חריש בניןאשדר 

 2019 25,454 25,454 26 36 79% 100% חריש 6 חריש בניןאשדר 

 2019 5,793 5,793 6 24 62% 100% חריש 7 חריש בניןאשדר 

 2019 6,876 6,876 7 24 61% 100% חריש 8 חריש בניןאשדר 

 2019 5,154 5,154 5 24 63% 100% חריש 9 חריש בניןאשדר 

 2020 - - - 24 20% 100% חריש 10אשדר חריש בנין 

 2020 - - - 28 19% 100% חריש 11אשדר חריש בנין 

 2020 54,303 54,303 23 40 32% 100% מונוסון יהוד 1 מונוסון בניןאשדר 

 2020 41,110 41,110 20 44 28% 100% מונוסון יהוד 2 מונוסון בניןאשדר 

 2020 47,454 47,454 23 42 33% 100% מונוסון יהוד 5 מונוסון בניןאשדר 

 2019 83,765 83,765 45 62 93% 100%  נתניה 401/3בנין  אגמיםאשדר 

 2020 13,044 13,044 7 16 20% 100% נתניה 407/1בנין אגמים אשדר 

 2020 10,983 10,983 6 16 29% 100% נתניה  407/2בנין אגמים אשדר 

מוצקין ת קריאשדר 
 1בנין  "מחיר למשתכן"

 2020 58,802 58,802 60 113 30% 100% ת מוצקיןקרי

                                                 
. מספר יחידות הדיור בפרויקט וכן מספר יחידות הדיור שנמכרו כולל את בפרויקטים שהחלו בתהליך אכלוס שבשיווק לא כולל יחידות דיור  3

ובעסקאות  38חלקי השותפים בפרויקט, ככל שיש לחברה כאלה, אך אינו כולל את חלקי הבעלים בעסקאות קומבינציה בעין, פינוי בינוי, תמ"א 
 שירותי בניה. 

 .זןמכירה מחייבים שנחתמו עד תאריך המא כולל חוזימצטבר,   4
 יתכן כי בעקבות גורמים שאינם  המידע המפורט להלן הינו מידע צופה פני עתיד ומבוסס על הנתונים המצויים בפני החברה בתאריך דוח זה. 5

 בטבלה זו. המצויניםתלויים בחברה הפרויקט לא יושלם במועדים 
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מיקום  שם הפרויקט
 הפרויקט

חלק 
 החברה

שיעור 
 השלמה
 קבלני
ליום 

30/09/18 

מס' 
יח"ד 

לשיווק 
ליום 

30/09/18 

מס' 
יח"ד 
 4מכורות
ליום 

30/09/18 

שווי חוזי 
של מכירות 

ליום 
30/09/18 

 
 

לא כולל 
מע"מ 
)אלפי 
 ש"ח(

שווי חוזי של 
מכירות )חלק 
החברה( ליום 

30/09/18 
 

לא כולל 
מע"מ )אלפי 

 ש"ח(

מועד 
סיום 
בניה 
 5צפוי

ית מוצקין קראשדר 
 2ן בני"מחיר למשתכן" 

 2020 48,722 48,722 50 113 30% 100% ת מוצקיןקרי

קרית אליעזר אשדר 
 1"מחיר למשתכן" בנין 

 2020 22,418 22,418 27 56 60% 100% קרית אליעזר

קרית אליעזר אשדר 
 2020 31,592 31,592 32 38 58% 100% קרית אליעזר 2"מחיר למשתכן" בנין 

קרית אליעזר אשדר 
 2020 23,390 23,390 27 59 46% 100% קרית אליעזר 3"מחיר למשתכן" בנין 

קרית אליעזר אשדר 
 2020 33,244 33,244 39 60 36% 100% קרית אליעזר 4"מחיר למשתכן" בנין 

החדשה )מגרש  קריניצי
204) 

 2019 56,696 170,087 69 120 62% 33.3% גן-רמת

קריניצי החדשה )מגרש 
205) 

 2020 16,459 49,376 20 99 12% 33.3% גן-רמת

 2020 34,797 69,594 36 87 55% 50% גני תקוה גני תקוה )בנין צפוני( לב

 2020 17,053 34,105 16 88 41% 50% גני תקוה גני תקוה )בנין דרומי( לב

   סה"כ

 1,806  

)חלק  
 החברה

1,572) 

819 

)חלק 
החברה 

733) 

1,220,813 1,022,656  
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 30סיום ליום פרויקטים בביצוע ופרויקטים בשלבי במסגרת  מרוכשיםיתרת עלויות שהושקעו ותקבולים  .3.2
 : 6)אלפי ש"ח( 2018 בספטמבר

 

מיקום  שם הפרויקט
 הפרויקט

יתרת 
 מקדמות

ליום 
30/09/18 

יתרת 
 עלויות

ליום 
30/09/18 

עלויות 
שנזקפו 
לעודפים 
במסגרת 
יישום 

לראשונה 
 תקן של

IFRS15 

עלויות 
שהוכרו 

 לרווח והפסד
 בתקופה

1-9/18 

עלויות 
שהושקעו 

 בתקופה
1-9/18 

יתרת 
 עלויות

ליום 
31/12/17 

 1,101 21 - (1,122) -  הרצליה בהרצליה אשדר

 ,A, Bבניינים ) טריואשדר 

C) 
 65,048 1,012 (7,994) (26,319) 31,747 69 חיפה

 21,540 1,238 (4,290) (2,967) 15,521 - ירושלים  סיידוף בתי

החדשה                   קריניצי
 (204-205 מגרשים)

 68,063 49,175 (21,404) (16,742) 79,092 6,042 גן-רמת

 93,670 46,567 (34,960) (7,814) 97,463 4,648 גני תקוה גני תקוה לב

 118,566 52,495 (44,213) (26,854) 99,994 6,190 כפר יונה (1-4כפר יונה )בניינים אשדר 

 50,150 76,321 (41,760) (11,444) 73,267 4,207 חריש (4-11חריש )בניינים אשדר 

בניינים ) מונוסוןאשדר 
1,2,5) 

 יהוד
 מונוסון

26,864 102,972 - (56,318) 159,290 - 

מגרשים ) אגמיםאשדר 
401/3 ,407) 

 78,139 48,589 (34,261) (41,375) 51,092 3,507 נתניה

( 52 מגרש) כרמל גלי אשדר
 1-3 נייניםב

 טירת
 הכרמל

571 16,119 (43,840) (28,099) 12,429 75,629 

 31,080 618 (2,288) (25,923) 3,487 262 ים  בת (D ן)בני בת ים אשדר מגדל

קריית מוצקין )מחיר אשדר 
 למשתכן(

קריית 
 מוצקין

10,126 60,202 (3,948) (24,296) 40,112 48,334 

קריית אליעזר )מחיר אשדר 
 למשתכן(

קריית 
 אליעזר

1,848 67,296 - (49,017) 63,948 52,365 

 38"א בתמ פרויקטים

, הרצליה
ר"ג, 

, רעננה
 .אונוק

ורמת 
  השרון

4,361 233,881 (160,581) (109,898) 163,316 341,044 

 2,148 (3,683) 3,683 - 2,148 2,591  אחרים

 1,046,877 711,448 (455,115) (368,929) 934,281 71,286  "כסה

 

                                                 
העלויות והמקדמות בפרויקטים אינן כוללות את חלק עסקאות קומבינציה. רישום התחייבויות למתן שירותי בניה לבעלי קרקע ב עלויות בגין כולל  6

  השותפים.
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 הכספי המצבתיאור  .4
 

 :כספיים באלפי ש"ח( )נתונים החברה מאזן סעיפי מתוך עיקריים נתונים יובאו להלן

 שוטפים נכסים .א

 סעיף
 מאזני

 ליום 

 בספטמבר 30 
ליום                 

31  
 בדצמבר

2017 

 31ביחס ליום  השינוי סך
 2017 בדצמבר

השינוי סך 
ביחס ליתרה 

בתקופה 
המקבילה 
אשתקד 

 באלפי ש"ח

 החברה הסברי

 % -ב אלפי ש"ח 2017 2018

 מזומנים
 ושווי

 מזומנים

 מליון ש"ח 60 -נטו בסך של כ הקיטון 37,066 2% 2,324 101,639 66,897 103,963
ביתרת המזומנים ובהשקעות לזמן 

נובע  2017 ,בדצמבר 31קצר ביחס ליום 
 ,שוטף של אגרות חוב ןפירעומ בעיקר

פרויקטים במהשקעות בקרקעות ו
מדיבידנד ששולם לבעלי ו פעילים

מהנפקת אגרות  ומאידךמניות החברה 
בדרך של הרחבת אגרות חוב סדרה חוב 

מהנפקת ניירות ערך מסחריים לגוף ו ד'
  .מוסדי

השקעות 
לזמן קצר 

)בעיקר 
ניירות ערך 

 סחירים(

136,526 197,902 198,655 (62,129) (31%) (61,376) 

השקעות 
לזמן קצר 

במסגרת 
ליווי 

בנקאי 
 ומשועבדים

ש"ח   מיליון 97 -כ של בסךנטו  הקיטון (119,741) (54%) (96,754) 177,730 200,717 80,976
השקעות לזמן קצר במסגרת הת ויתרב

 31ומשועבדים ביחס ליום ליווי בנקאי 
מהשקעות  בעיקר נובע 2017בדצמבר, 

שוטפות במסגרת הפרויקטים שבביצוע 
דירות  מרוכשי מתקבולים ומאידך

והון  במסגרת פרויקטים שבשיווק
 .עצמי הנדרש על פי הסכמי הליווי

לקוחות 
והכנסות 

לקבל בגין 
מכירת 

 דירות

ש"ח  מליון 212 -נטו בסך של כ הגידול 211,731 - 211,731 - - 211,731
ביתרת לקוחות והכנסות לקבל בגין 

בדצמבר,  31ביחס ליום מכירת דירות 
מיישום לראשונה של תקן נובע  2017

IFRS15  ומהתקדמות בביצוע
 הפרויקטים.

 חייבים
 ויתרות

 חובה

ש"ח  מליון 13 -נטו בסך של כ הגידול 11,266 79% 13,354 16,985 19,073 30,339
ביחס ביתרת חייבים ויתרות חובה 

בעיקר  נובע 2017בדצמבר,  31ליום 
ממקדמות ששולמו למס הכנסה 

ומהכנסות לקבל מהסכם  ולספקים
פשרה שנחתם מול רמ"י בפרויקט 

  בעסקה משותפת של החברה.

 מלאי
 בניינים

 למכירה

ש"ח  מליון 113 -כ של בסךנטו  הקיטון (1,620) (11%) (112,596) 1,046,877 935,901 934,281
 31ביחס ליום  בניינים למכירהבמלאי 

 מזקיפת בעיקרנובע  2017בדצמבר, 
ומיישום לראשונה של   "פלרוהעלויות 
 מהשקעותומאידך  IFRS15תקן 

 הפרויקטים במסגרת שבוצעו שוטפות
 מסעיף עלויות ממיון ,שבביצוע
 למכירה בניינים מלאי לסעיף קרקעות

-"אשדר מונוסון" ביהוד בפרויקטים
 מונוסון, "אשדר אגמים" בנתניה,

ובפרויקטי  חריש" בחרישאשדר "
בקרית אונו, ברמת גן וברמת  38תמ"א 

מרישום התחייבויות בגין השרון ו
עסקאות קומבינציה כנגד סעיף מלאי 

"אשדר בניינים למכירה בפרויקט 
בפרויקט "קריניצי החדשה" , "מונוסון

בקרית  38תמ"א  ברמת גן ובפרויקטי
 . וברמת השרון אונו

"כ סה
 נכסים

 שוטפים

816,1,497 1,420,490 1,541,886 (070,44) (%3) 326,77 
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 לא שוטפים  נכסים .ב

 סעיף
 מאזני

  בספטמבר 30ליום 
ליום                 

31 
 בדצמבר

2017 

ביחס ליום  השינוי סך
 2017בדצמבר  31

סך השינוי 
ביחס ליתרה 

בתקופה 
המקבילה 
אשתקד 

 באלפי ש"ח

 החברה הסברי

 % -ב אלפי ש"ח 2017 2018

הלוואות 
ויתרות 

 חובה

61,890 52,850 62,040 (150) - 9,040 - 

קרקעות 
 לבניה

ש"ח  מליון 641 -נטו בסך של כ הגידול 632,076 128% 641,437 501,366 510,727 1,142,803
 31 ליום ביחסבקרקעות לבניה 

מרכישת  בעיקר נובע 2017, בדצמבר
, נתניה וקרית קרקעות בראשון לציון

השבחה בפרויקט  אונו, מתשלום היטל
פינוי בינוי בתל אביב ומהשקעות 

סווג מ נוספות במלאי קרקעות ומאידך
עלויות קרקע לסעיף מלאי בניינים  של

מונוסון" אשדר "למכירה בפרויקטים 
גמים" אשדר "א מונוסון,-יהודב

 "אשדר חריש" בחריש, בנתניה
, רמת בקרית אונו 38ובפרויקטי תמ"א 

  .גן ורמת השרון

נדל"ן 
 להשקעה 

26,550 26,075 26,550 - - 475 - 

מסים 
 נדחים

 ש"ח מליון 27 -בסך של כ נטו קיטוןה (24,381) (62%) (26,544) 42,519 40,356 15,975
, בדצמבר 31 ליום ביחס במסים נדחים

מיישום לראשונה של  בעיקר נובע 2017
 .IFRS15תקן 

נכסים לא 
שוטפים 

 אחרים

מליון ש"ח  12 -הקיטון נטו בסך של כ (12,278) (38%) (12,366) 32,272 32,184 19,906
בנכסים לא שוטפים אחרים ביחס ליום 

נובע בעיקר ממימוש  2017בדצמבר,  31
במניות אשר הוצגו במאזן השקעה 

הוגן דרך עיף מכשיר פיננסי בשווי סב
ומתנועה בהשקעות  רווח או הפסד

בחברות המטופלות לפי שיטת השווי 
 המאזני.

"כ סה
 לא נכסים

 שוטפים

1,267,124 662,192 664,747 602,377 91% 604,932  

"כ סה
 נכסים

940,764,2 2,082,682 2,206,633 307,558 %25 258,682 
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 כללי  התחייבויות .ג

 בספטמבר 30ליום   מאזני סעיף

ליום                 
 בדצמבר  31

2017 

ביחס ליום  השינוי סך
 2017בדצמבר  31

סך השינוי 
ביחס 

ליתרה 
בתקופה 

המקבילה 
אשתקד 

 באלפי ש"ח

 % -ב אלפי ש"ח 2017 2018 החברה הסברי

"כ סה
 התחייבויות

 קצר לזמן
 וארוך

 לתאגידים
 בנקאיים
 ואחרים

 אגרות ובגין
 חוב

ש"ח  מליון 734 -נטו בסך של כ הגידול 752,440 82% 734,111 899,393 881,064 1,633,504
בהתחייבויות לזמן קצר וארוך 

ובגין  ואחרים לתאגידים בנקאיים
, בדצמבר 31 ליום ביחס אגרות חוב

מהנפקת אגרות חוב  בעיקרנובע  2017
בדרך של הרחבת אגרות חוב )סדרה 

מהנפקת ניירות ערך  ד'( של החברה, 
,  מגידול בנטו מוסדי מסחריים לגוף

של אשראי מתאגידים בנקאיים לזמן 
מפירעונות  ,ומאידך ולזמן ארוך קצר

 הסברים' ר .שוטפים של אגרות חוב
 ה'(.-)סעיפים ד' להלן

 

 שוטפות התחייבויות .ד

 מאזני סעיף

 בספטמבר 30 ליום

ליום                 
 בדצמבר 31

2017 

ביחס ליום  השינוי סך
 2017בדצמבר  31

סך השינוי 
ביחס 

ליתרה 
בתקופה 

המקבילה 
אשתקד 

 באלפי ש"ח

 % -ב אלפי ש"ח 2017 2018 החברה הסברי

 אשראי
מתאגידים 

בנקאיים 
 ואחרים

ש"ח  מליון 261 -נטו בסך של כ הגידול 280,067 159% 261,093 164,644 145,670 425,737
 בנקאייםבאשראי מתאגידים 

, בדצמבר 31 ליוםביחס  ואחרים
ניירות מהנפקת בעיקר  נובע 2017

בסך של  לגוף מוסדי ערך מסחריים
מנטילת אשראי  ,מליון ש"ח 100

מתאגידים בנקאיים בפרויקטים 
, חריש ,כפר יונהלציון,  בראשון

 -בסך של כ וגני תקוה נתניה, רמת גן
של  מפירעון ,ומאידך ש"ח מליון 172

אשראי מתאגידים בנקאיים 
פרויקטי בוהכרמל  בטירת פרויקטב

 .מליון ש"ח 9 -בסך של כ 38תמ"א 

חלויות 
שוטפות של 

הלוואות 
לזמן ארוך 
ושל אגרות 

 חוב

ש"ח  מליון 15 -הקיטון נטו בסך של כ (14,443) (7%) (14,530) 205,417 205,330 190,887
בחלויות שוטפות של הלוואות לזמן 

 31ארוך ושל אגרות חוב ביחס ליום 
מפרעון  נובע בעיקר 2017בדצמבר, 

של הלוואה מתאגיד בנקאי בפרויקט 
מליון ש"ח  51 -בכפר יונה בסך של כ

בחלויות השוטפות מגידול  ומאידך
 -בסך של כ  ד'(של אגרות חוב )סדרה 

מגידול בחלויות ש"ח ומליון  35
ג' -אגרות חוב סדרות א' ושוטפות 

 -למדד בסך של ככתוצאה מהצמדה 
  ש"ח.מליון  1

מקדמות 
מרוכשי 

 דירות

 ש"חמליון  287 -בסך של כ הקיטון (341,216) (80%) (286,662) 357,948 412,502 71,286
ליום  ביחס במקדמות מרוכשי דירות

בעיקר  נובע 2017בדצמבר,  31
מהשפעת יישום לראשונה של תקן 

זקיפת מ ,IFRS15חשבונאות 
ת ממכירת יח"ד לדוח רווח או הכנסו
 ממקדמות שהתקבלו ומאידך הפסד

 . בפרויקטים השונים
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 מאזני סעיף

 בספטמבר 30 ליום

ליום                 
 בדצמבר 31

2017 

ביחס ליום  השינוי סך
 2017בדצמבר  31

סך השינוי 
ביחס 

ליתרה 
בתקופה 

המקבילה 
אשתקד 

 באלפי ש"ח

 % -ב אלפי ש"ח 2017 2018 החברה הסברי

 התחייבות
 בגין

 עסקאות
 קומבינציה

 ונוצר תקופת הדוח במהלך 117,035 16% 33,220 208,945 125,130 242,165
 בניה שירותי בגין תיוהתחייבו
-יהודב מונוסון"אשדר " בפרויקט

, בפרויקט "קריניצי החדשה" מונוסון
בקרית  38ובפרויקטי תמ"א  ברמת גן

 ונגרע ,ומאידך וברמת השרון אונו
בהתאם  קרקע לבעלי תיוהתחייבו

בפרויקטים הבנייה להתקדמות 
  השונים.

 התחייבויות
 שוטפות
 אחרות

 אחרות שוטפות התחייבויות יתרת 44,329 8% 13,734 166,013 135,418 179,747
יתרת ספקים, זכאים ויתרות  כוללת

 לגמר והפרשה לשלם מסיםזכות, 
נטו בסך  הגידול .משפטיות ולתביעות

 31מליון ש"ח ביחס ליום  14 -של כ
 מגידול בעיקר נובע 2017בדצמבר, 

מליון  16 -בסך של כ ספקיםביתרת 
ש"ח, מגידול ביתרת מסים לשלם 

 ומקיטון מליון ש"ח 1 -בסך של כ
 3 -ביתרת הפרשה לגמר בסך של כ

  מליון ש"ח.

"כ סה
 התחייבויות

 שוטפות

822,109,1 1,024,050 1,102,967 6,855 %1 772,85 
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 לא שוטפות  התחייבויות .ה

 מאזני סעיף

 בספטמבר 30 ליום
ליום                 

 בדצמבר 31

2017 

 31ביחס ליום  השינוי סך
 2017בדצמבר 

סך השינוי 
ביחס ליתרה 

בתקופה 
המקבילה 
אשתקד 

 באלפי ש"ח

 החברה הסברי
 % -ב אלפי ש"ח 2017 2018

 הלוואות
מתאגידים 

 בנקאיים 

מליון  451 -הגידול נטו בסך של כ 451,119 9074% 451,330 4,974 5,185 456,304
ש"ח בהלוואות מתאגידים 

בדצמבר,  31בנקאיים ביחס ליום 
נובע בעיקר מנטילת  2017

הלוואות בפרויקטים בקרית אונו 
 -ומליון ש"ח  412 -בסך של כ

"אשדר אגמים" בנתניה בסך של 
  מליון ש"ח. 40 -כ

מליון  36 -בסך של כ נטו הגידול 35,697 7% 36,218 524,358 524,879 560,576 חוב אגרות
 31יום ל ביחסבאגרות חוב  ש"ח

בעיקר  נובע 2017בדצמבר, 
מהנפקת אגרות חוב בדרך של 
הרחבת אגרות חוב )סדרה ד'( 

מליון ש"ח  237 -בסך של כ
 )בניכוי הוצאות הנפקה( ומאידך

 שוטף של אגרות חוב ןמפירעו
 164 -בסך של כ ד'-ו ג' א', סדרות

מגידול בחלויות ו ש"ח מליון
השוטפות של אגרות חוב )סדרה 

  ש"ח.מליון  36 -ד'( בסך של כ

 התחייבויות
 שוטפות לא

 אחרות

1,156 2,469 2,642 (1,486) (56%) (1,313) 
- 

"כ סה
 התחייבויות

 שוטפות לא

1,018,036 532,533 531,974 486,062 %91 485,503 

 

"כ סה
 התחייבויות

858,127,2 1,556,583 1,634,941 917,492 %30 275,571 
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 עצמי  הון .ו

 סעיף
 מאזני

ליום                  בספטמבר 30 ליום
 בדצמבר 31

2017 

 31ביחס ליום  השינוי סך
 2017בדצמבר 

סך השינוי 
ביחס ליתרה 

בתקופה 
המקבילה 
אשתקד 

 באלפי ש"ח

 החברה הסברי
 % -ב אלפי ש"ח 2017 2018

 הון
 המיוחס

 לבעלי
 המניות

 של
 החברה

מליון  63 -בסך של כ גידול נטוה 103,884 11% 63,462 565,607 525,185 629,069
בהון המיוחס לבעלי המניות ש"ח 

בדצמבר,  31ביחס ליום של החברה 
מיישום  בעיקר נובע  2017

 IFRS15לראשונה של תקן 
ומרווח כולל בתקופה המיוחס 

 ומאידךלבעלי מניות החברה 
לבעלי מניות חולק מדיבידנד ש

החברה )ראה דוח על השינויים 
בהון בדוחות הכספיים המאוחדים 

 .(2018 בספטמבר 30ליום 

 זכויות
שאינן 

מקנות 
 שליטה 

 ש"חמליון  2 -הגידול נטו בסך של כ 7,099 32% 1,928 6,085 914 8,013
 בזכויות שאינן מקנות שליטה

 נובע  2017בדצמבר,  31ביחס ליום 
 מחלק זכויות המיעוטבעיקר 

שותפויות וחברות  רווחיב
  מאוחדות.

"כ סה
 הון

 עצמי

082,637 526,099 571,692 390,65 %11 983,110 
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 הפעילות תוצאות .5

  :החברה )באלפי ש"ח( של הפסדאו  רווח דוח מתוך עיקריים נתונים יובאו להלן 5.1

 תוצאתי סעיף

הפניה 
 להסבר

חודשים  לתשעת
 30שהסתיימו ביום 

 בספטמבר

לשלושת החודשים 
 30שהסתיימו ביום 

 בספטמבר

לשנה 
שהסתיימה 

                 ביום
 בדצמבר  31

2018 2017 2018 2017 2017 

דירות, קרקעות,  ממכירת הכנסות
 695,058 225,019 221,217 496,134 564,079 א וניהול שכירותדמי מ

 הקרקעות, ,הדירות מכירת עלות
 574,324 200,778 177,833 432,956 455,321  והניהול השכירות

 120,734 24,241 43,384 63,178 108,758  גולמי רווח

 17.4% 11% 19.6% 13% 19.3%  שיעור רווח גולמי 

 475 - - - -  להשקעה ן"נדל ערך עליית

 16,350 4,726 3,845 12,458 11,534  ושיווק מכירה הוצאות

 30,639 7,388 8,516 21,613 24,728 ב וכלליות הנהלה

 13,972 6,993 270 7,788 666  נטו ,אחרות הכנסות

 88,192 19,120 31,293 36,895 73,162  תפעולירווח 

 (3,983) (3,034) 2,798 (4,029) 18,357 ג נטו, מימוןהוצאות )הכנסות( 

 חברותברווחי )הפסדי(   החברה חלק
 (433) (405) (414) 74 (1,128)  המטופלות לפי שיטת השווי המאזני

 13,549 3,460 5,897 8,341 12,092   הכנסה על מיסים

 78,193 18,289 22,184 32,657 41,585  נקי רווח

 רווח נקי )הפסד( מיוחס ל:
      

 72,146 17,365 21,996 31,781 41,340  בעלי מניות החברה

 6,047 924 188 876 245  זכויות שאינן מקנות שליטה

  41,585 32,657 22,184 18,289 78,193 

 

  :הפעילות תוצאותל הסברים

 הכנסות .א

של שנת  השלישיוברבעון  מיליון ש"ח 68 -בכ בתקופת הדוח עלה ממכירת דירות למגורים ההכנסות היקף

 ותהמקביל ותהתקופלעומת  בהתאמה( 2% -כקיטון של ו 14%-כ של גידולש"ח ) ליוןמי 4 -בכירד  2018

 .אשתקד

ממכירת דירות מגורים עם מסירת הדירה  ובעלויות הכירה החברה בהכנסות ,2017 בדצמבר 31עד ליום 

 ובעלויות אשר לפיו מכירה החברה בהכנסות IFRS15מיושם תקן  2018בינואר  1לקונה. החל מיום 

תקן  לגבילפרטים נוספים  .פי התקדמות ביצוע הפרויקטעל  דירות מגורים למכירתמחוזים חתומים 

IFRS15 2018 בספטמבר 30ים ליום הכספיים המאוחד ' בדוחותד2-' וב2 יםרואראה ב. 



 
 2018בספטמבר  30ליום  התאגיד עסקי מצב על הדירקטוריון ח"דו

 

13 

 

 הנהלה וכלליות  הוצאות .ב

 ותהמקביל ותביחס לתקופ 2018לשנת  השלישיבתקופת הדוח וברבעון  הנהלה וכלליות בהוצאות הגידול

 וצאות שירותי ניהול לבעלת השליטהבה ומגידול בהוצאות שכר עבודה מגידולאשתקד, נובע בעיקר 

מבעלת  ניהוללקבלת שירותי בהסכם  התקשרותה של החברה לפרטים נוספים בדבר חידוש .בחברה

 .2018 בספטמבר 30הכספיים המאוחדים ליום  ט' בדוחות6באור ראה  ,השליטה בחברה
 

 , נטומימון (הכנסות) הוצאות .ג

נטו בסך של  מימון הכנסותלעומת "ח ש מליון 18 -כ של לסךהסתכמו   הדוח לתקופת נטו המימון הוצאות

הסתכמו  2018של שנת  השלישיהמימון נטו ברבעון  וצאותה .אשתקד ההמקביל הבתקופ"ח ש מליון 4 -כ

 .ש"ח ברבעון המקביל אשתקדמליון  3 -מימון נטו בסך של כ הכנסותמליון ש"ח לעומת  3 -לסך של כ

מקיטון , סחירים ערך בניירות השקעה תוצאות בגין מהבדלים בעיקר יםנובע התקופות בין פעריםה

ומגידול באשראי מתאגידים בנקאיים  IFRS15ם תקן ושמייכתוצאה  בהעמסת הוצאות מימון לפרויקטים

  ואחרים. 

 

 בספטמבר 30סתיימה ביום נש התקופה, במהלך ונמסרו לרוכשיםהלן פירוט לגבי יח"ד שביצוען הסתיים ל 5.2

2018 : 

 

 מס' יח"ד שאוכלסו וזכויות בקרקע שנמסרו *(   

 שם הפרויקט
חלק 

 החברה
מס' יח"ד 
 בפרויקט *(

מצטבר 
עד ליום 
31.12.17 

בתקופה  
1-9/18 

מצטבר עד 
ליום 

30.09.18 

יתרה **( 
לאכלוס 

ליום 
30.09.18 

 88% 164 136 26 162 2 (D ניןים )ב-בתמגדל אשדר 

 - 100% 89 88 1 89 (Aטריו" חיפה )בית אשדר "

 100% 117 91 13 104 13 (Cטריו" חיפה )בית אשדר "

 - 64 1 63 64 100% (401/1אגמים" נתניה )אשדר "

 13 86 1 85 99 50% "סיידוף" מגדל ומבנה לשימור ***(

 7 30 30 - 37 100% 1( בנין 52)מגרש  כרמל גלי אשדר

)צה"ל, ק.אונו; הרא"ה,  38תמ"א 
רמת גן; המתמיד, רמת גן; תל חי, 

רמת גן; ז'בוטינסקי, רעננה; העמל, 
קרן שאר ישוב, רמת גן; ; רמת גן
  (רעננההיסוד, 

100% 146 56 83 139 7 

 42 674 155 519 716  סה"כ
 

 חלק שותפים ושרותי בניה, לא כולל יח"ד של בעלי קרקע בקומבינציה בעין ובפינוי בינוי.*(   כולל 
ת יח"ד )לפרטים אודו .יח"ד בהתאמה 16 -ו ח"די 9 לאכלוס נמכרו מתוך יתרת יח"דלתאריך הדוח סמוך עד ו בספטמבר 30ליום עד **( 

 (.5.4זה ר' סעיף   בסמוך למועד פרסוםעד שנמכרו 
 יחידות מסחר ומשרדים. 10***( כולל 
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 מסחר, קרקעות  שטחימכירת דירות, ו ייזום -תוצאות מגזר  5.3

בפילוח לפי מגזרים  בדוחות על רווח או הפסד ורווח כולל אחר להלן נתונים לגבי הכנסות, עלויות ורווחיות גולמית
 (: )באלפי ש"ח

 

 

1-9/2018 

  רווח גולמי עלויות הכנסות
שיעור רווח 

 גולמי

 20% 57,928 231,928 289,856 מזומן -ייזום ובניה 

 15% 40,686 226,631 267,317 קומבינציה *( -ייזום ובניה 

 - 10,144 (3,238) 6,906 אחרות

 19% 108,758 455,321 564,079 סה"כ 

 

 

 

1-9/2017 

  רווח גולמי עלויות הכנסות
שיעור רווח 

 גולמי

 12% 27,165 199,036 226,201 מזומן -ייזום ובניה 

 14% 30,954 235,252 266,206 קומבינציה *( -ייזום ובניה 

 - 5,059 (1,332) 3,727 אחרות

 13% 63,178 432,956 496,134 סה"כ 

 

 

 

1-12/2017 

  רווח גולמי עלויות הכנסות
שיעור רווח 

 גולמי

 19% 75,765 328,456 404,221 מזומן -ייזום ובניה 

 11% 31,829 246,125 277,954 קומבינציה *( -ייזום ובניה 

 - 13,140 (257) 12,883 אחרות

 17% 120,734 574,324 695,058 סה"כ 

 

 

    .38רוכשים במסגרת עסקאות קומבינציה כולל פינוי בינוי ותמ"א )*(  נתוני הכנסות, עלויות ורווח גולמי מתייחסים למכירת יח"ד ל
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 :  7שנחתמו בתקופת הדוח להלן נתונים לגבי עסקאות למכירת יח"ד 5.4

 שם הפרויקט

7-9/2018 

שיעור 
 אחזקה

יח"ד 
 שנמכרו

שטחים שנחתמו 
לגביהם הסכמים 

 בתקופה במ"ר

היקף חוזים 
שנחתמו 

  8באלפי ש"ח

מחיר ממוצע 

 8למ"ר בש"ח

 22,153 5,206 235 2 33.3% 204קריניצי החדשה 

 21,055 2,674 127 1 33.3% 205החדשה  קריניצי

 16,618 2,260 136 1 100% 401/3אשדר אגמים 

 16,373 2,194 134 1 100% 1בנין  407אגמים 

 100% 1 123 2,109 17,146 (Cאשדר טריו )בית 

 17,763 13,855 780 6 100% 1אשדר מונוסון בנין 

 17,080 10,009 586 5 100% 2אשדר מונוסון בנין 

 17,584 1,987 113 1 100% 5 אשדר מונוסון בנין

 11,997 7,270 606 5 100% 1אשדר כפר יונה בנין 

 11,506 7,962 692 6 100% 2אשדר כפר יונה בנין 

 12,002 12,302 1,025 9 100% 3אשדר כפר יונה בנין 

 11,749 5,193 442 4 100% 4אשדר כפר יונה בנין 

 10,435 6,303 604 5 100% 1בנין ( 52אשדר גלי כרמל )מגרש 

 9,990 4,905 491 4 100% 2( בנין 52אשדר גלי כרמל )מגרש 

 10,298 4,840 470 4 100% 3( בנין 52אשדר גלי כרמל )מגרש 

 9,323 2,191 235 2 100% 4אשדר חריש בנין 

 9,282 1,977 213 2 100% 5אשדר חריש בנין 

 9,437 1,793 190 2 100% 6אשדר חריש בנין 

 10,048 2,914 290 3 100% 7אשדר חריש בנין 

 8,983 1,051 117 1 100% 9אשדר חריש בנין 

 8,817 1,058 120 1 100% 1אשדר קרית מוצקין )מחיר למשתכן( בנין 

 8,744 1,058 121 1 100% 2אשדר קרית מוצקין )מחיר למשתכן( בנין 

 8,127 11,118 1,368 13 100% 1אליעזר )מחיר למשתכן( בנין  אשדר קרית

 8,175 8,101 991 8 100% 2קרית אליעזר )מחיר למשתכן( בנין אשדר 

 8,033 7,688 957 9 100% 3קרית אליעזר )מחיר למשתכן( בנין אשדר 

 8,287 9,480 1,144 11 100% 4קרית אליעזר )מחיר למשתכן( בנין אשדר 

 16,462 9,614 584 5 50% גני תקוה )בנין צפוני( לב

 15,914 16,312 1,025 8 50% גני תקוה )בנין דרומי( לב

 25,331 34,830 1,375 14 100% 38פרויקטים בתמ"א 

 12,963 198,254 15,294 135  סה"כ

 59 -כ יח"ד )חלק החברה 66מכרה החברה , לתאריך הדוחעד בסמוך  2018באוקטובר  1בתקופה מיום 

 (.מיליוני ש"ח 99 -כ מיליוני ש"ח )חלק החברה 115 -בהיקף של כ (יח"ד

                                                 
מסך הפרויקטים )כולל חלקם של השותפים( ואינם כוללים את יח"ד בעלי הקרקע בעסקאות קומבינציה, פינוי  %100 הנתונים מהווים 7

 .38בינוי ותמ"א 
 .הנתונים אינם כוללים מע"מ 8
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 שם הפרויקט

4-6/2018 

שיעור 
 אחזקה

יח"ד 
 שנמכרו

שטחים שנחתמו 
לגביהם הסכמים 

 בתקופה במ"ר

היקף חוזים 
שנחתמו 

  9באלפי ש"ח

מחיר ממוצע 
 9למ"ר בש"ח

 20,650 7,723 374 3 33.3% 204קריניצי החדשה 

 21,435 10,546 492 4 33.3% 205קריניצי החדשה 

 15,297 1,958 128 1 100% 401/3אגמים אשדר 

 28,953 7,991 276 1 50% סיידוף )מגדל(

 100% 1 243 4,786 19,695 (Aטריו )בית אשדר 

 88% 1 152 2,574 16,934 (Dמגדל אשדר בת ים )בנין 

 18,030 7,230 401 3 100% 1 ניןבמונוסון אשדר 

 17,147 8,419 491 4 100% 2 מונוסון בניןאשדר 

 17,891 7,031 393 3 100% 5 מונוסון בניןאשדר 

 13,605 1,170 86 1 100% 3כפר יונה בנין אשדר 

 12,329 2,589 210 2 100% 4כפר יונה בנין אשדר 

 10,481 2,547 243 2 100% 1( בנין 52אשדר גלי כרמל )מגרש 

 11,345 1,350 119 1 100% 2( בנין 52אשדר גלי כרמל )מגרש 

 10,801 3,737 346 3 100% 3( בנין 52אשדר גלי כרמל )מגרש 

 9,725 1,838 189 2 100% 5 חריש בניןאשדר 

 9,580 3,851 402 4 100% 6 חריש בניןאשדר 

 10,370 1,960 189 2 100% 7 חריש בניןאשדר 

 8,811 10,511 1,193 10 100% 1מוצקין )מחיר למשתכן( בנין  קריתאשדר 

 8,848 3,371 381 3 100% 2קרית מוצקין )מחיר למשתכן( בנין אשדר 

 8,020 11,300 1,409 14 100% 1קרית אליעזר )מחיר למשתכן( בנין אשדר 

 8,009 23,491 2,933 24 100% 2קרית אליעזר )מחיר למשתכן( בנין אשדר 

 8,090 15,702 1,941 18 100% 3קרית אליעזר )מחיר למשתכן( בנין אשדר 

 8,067 23,764 2,946 28 100% 4קרית אליעזר )מחיר למשתכן( בנין אשדר 

 15,310 9,630 629 5 50% גני תקוה )בנין דרומי( לב

 21,149 38,279 1,810 18 100% 38פרויקטים בתמ"א 

 11,868 213,348 17,976 158  סה"כ

 

 

 

 

 

                                                 
 .מע"מהנתונים אינם כוללים  9
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 שם הפרויקט

1-3/2018 

שיעור 
 אחזקה

יח"ד 
 שנמכרו

שטחים שנחתמו 
לגביהם הסכמים 

 בתקופה במ"ר

היקף חוזים 
שנחתמו 
  10באלפי ש"ח

מחיר ממוצע 
 01למ"ר בש"ח

 21,866 10,080 461 4 33.3% 204קריניצי החדשה 

 22,456 11,228 500 4 33.3% 205קריניצי החדשה 

 14,688 1,880 128 1 100% 401/3אגמים אשדר 

 15,227 1,675 110 1 100% 1 בנין 407אגמים אשדר 

 15,667 1,880 120 1 100% 2 בנין 407אגמים אשדר 

 17,216 2,393 139 1 50% סיידוף )מבנה לשימור(

 100% 1 122 1,923 15,762 (C טריו )בניןאשדר 

 18,114 15,433 852 6 100% 1 מונוסון בניןאשדר 

 17,542 8,771 500 4 100%  2מונוסון בנין אשדר 

 17,532 6,294 359 3 100% 3בנין מונוסון אשדר 

 11,706 2,704 231 2 100% 3כפר יונה בנין אשדר 

 12,847 6,282 489 5 100% 4כפר יונה בנין אשדר 

 10,573 3,690 349 3 100% 3( בנין 52אשדר גלי כרמל )מגרש 

 9,674 919 95 1 100% 5 חריש בניןאשדר 

 9,576 3,160 330 3 100% 6 חריש בניןאשדר 

 9,674 919 95 1 100% 7 חריש בניןאשדר 

 10,326 1,962 190 2 100% 8 חריש בניןאשדר 

 8,790 12,157 1,383 12 100% 1קריית מוצקין )מחיר למשתכן( בנין אשדר 

 8,772 14,518 1,655 14 100% 2קרית מוצקין )מחיר למשתכן( בנין אשדר 

 16,276 3,776 232 2 50% גני תקוה )בנין צפוני( לב

 17,821 8,073 453 3 50% גני תקוה )בנין דרומי( לב

 20,440 42,862 2,097 22 100% 38פרויקטים בתמ"א 

 14,929 162,579 10,890 96  סה"כ

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .הנתונים אינם כוללים מע"מ 10
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 שם הפרויקט

1-12/2017 

שיעור 
 אחזקה

שנחתמו שטחים  יח"ד שנמכרו
לגביהם הסכמים 

 בתקופה במ"ר

היקף חוזים 
שנחתמו באלפי 

  11ש"ח

מחיר ממוצע למ"ר 
 11בש"ח

 21,863 7,956 364 3 33% 202-203קריניצי החדשה 

 21,129 79,961 3,785 31 33% 204קריניצי החדשה 

 19,864 20,102 1,012 9 33% 205קריניצי החדשה 

 13,787 2,137 155 1 100% 401/1אגמים אשדר 

 14,378 24,440 1,700 13 100% 401/3אגמים אשדר 

 15,042 9,175 610 5 100% 1בנין  407אגמים אשדר 

 15,161 9,102 600 5 100% 2בנין  407אגמים אשדר 

 31,100 7,265 234 1 50% פרויקט סיידוף

 100% 1 247 4,871 19,721 (Bטריו )בנין אשדר 

 100% 20 2,660 48,105 18,082 (Cטריו )בנין אשדר 

 16,995 27,897 1,642 14 100% (5מונוסון )בנין אשדר 

 17,111 13,911 813 7 100% (2מונוסון )בנין אשדר 

 18,139 17,785 981 8 100% (1מונוסון )בנין אשדר 

 12,793 13,607 1,064 10 100% 1כפר יונה בנין אשדר 

 12,238 17,093 1,397 13 100% 2כפר יונה בנין אשדר 

 12,394 13,249 1,069 11 100% 3כפר יונה בנין אשדר 

 11,999 8,099 675 6 100% 4כפר יונה בנין אשדר 

 10,632 8,900 837 7 100% 1( בנין 52אשדר גלי כרמל )מגרש 

 10,813 5,972 552 5 100% 2( בנין 52אשדר גלי כרמל )מגרש 

 11,176 23,846 2,134 19 100% 3בנין ( 52אשדר גלי כרמל )מגרש 

 13,812 1,696 123 1 50% (116-117רחובות ההולנדית )מגרשים 

 88% 1 111 1,880 16,937 (Cמגדל אשדר בת ים )בנין 

 88% 16 2,233 42,377 18,980 (Dמגדל אשדר בת ים )בנין 

 25,655 3,397 132 1 100% אשדר בהרצליה

 9,583 26,455 2,761 28 100% 4חריש בנין אשדר 

 9,664 14,319 1,482 15 100% 5חריש בנין אשדר 

 9,933 16,650 1,676 17 100% 6חריש בנין אשדר 

 10,248 4,914 480 5 100% 8חריש בנין אשדר 

 10,643 4,103 386 4 100% 9חריש בנין אשדר 

 15,052 56,204 3,734 29 50% גני תקוה )בנין צפוני( לב

 8,738 67,666 7,744 72 100% קריית מוצקין "מחיר למשתכן"אשדר 

 20,012 87,158 4,355 42 100% 38פרויקטים בתמ"א 

 14,458 690,292 47,745 420  סה"כ

 

 

                                                 
 .הנתונים אינם כוללים מע"מ 11
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  נזילות ומקורות מימון  .6

החברה והחברות המוחזקות מממנות את פעילויותיהן ממקורות עצמיים וכן מהלוואות לזמן ארוך ולזמן 

 מבנקים ומאגרות חוב שהונפקו.קצר 

  :)באלפי ש"ח( 2018 בספטמבר 30הלן המקורות העיקריים ליום ל 6.1

 

 
 בספטמבר 30ליום 

2018 

 בדצמבר 31ליום 

 2017 

אחוז מסך 

 המאזן

אחוז מסך  אלפי ש"ח

 המאזן

אלפי 

 ש"ח

 164,644 7.46 425,737 15.4 אשראי לזמן קצר

 107,516 4.87 123,450 4.46 אשראי מספקים ונתוני שירותים

 357,948 16.22 71,286 2.58 מקדמות מרוכשי דירות

 63,839 2.89 464,227 16.79 הלוואות לזמן ארוך )כולל חלויות שוטפות(

 670,910 30.4 743,540 26.89 אגרות חוב )כולל חלויות שוטפות(

)בעיקר התחייבות בגין עסקאות התחייבויות אחרות 

 זכות אחרות(קומבינציה ויתרות 
10.84 299,618 12.24 270,084 

 571,692 25.91 637,082 23.04 )כולל זכויות מיעוט( הון

 

עובר לפרסום דוח זה, פרסמה החברה דוח ובו נתונים בדבר מצבת ההתחייבויות של החברה, כנדרש  6.2

ים ראו דיווח נוספ. לפרטים 1970-)דוחות תקופתיים ומידיים(, התש"ל ה' לתקנות ניירות ערך38בתקנה 

 .(2018-01-112863)אסמכתא:  2018 בנובמבר 22מיום מיידי 
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  :(אלפי ש"ח)ב המזומנים של החברה םלהלן תמצית דוח תזרי .7

 

 30שהסתיימה ביום  לתקופה  
 בספטמבר

לשנה  
שהסתיימה 

 31ביום 
בדצמבר 

2017 

   

  2018  2017 

 

שוטפת ללא רכישת לפעילות  )ששימשו(מזומנים נטו שנבעו 
(167,138)  קרקעות   93,740 

 
119,446 

(730,485)  רכישת קרקעות   (62,404)  
 

(93,767)  

(652,868)  שוטפתלפעילות  )ששימשו(מזומנים נטו שנבעו    31,336 
 

25,679 

175,167  השקעה פעילותשנבעו ממזומנים נטו    (5,751)  
 

15,890 

(11,735)  703,801  מימון פעילותשנבעו ממזומנים נטו   
 

7,023 

 13,850  2,324  מזומנים ושווי במזומנים עלייה
 

48,592 

 53,047  101,639  התקופה לתחילת מזומנים ושווי מזומנים יתרת
 

53,047 

 66,897  103,963  התקופה לסוף מזומנים ושווי מזומנים יתרת
 

101,639 

       

 

 מליון 869 -בסך של כ מפעילות שוטפת נטו שלילי םנוצר לחברה תזרי הדוח תקופת במהלך  -שוטפת  פעילות

מליון ש"ח ומהאטה בקצב הגבייה מלקוחות רוכשי דירות  730 -בע בעיקר מרכישת קרקעות בסך של כשנש"ח 

סמוך  עד שבהם מאפשרים לרוכשי הדירות לדחות חלק עיקרי מהתשלוםממסלולי פריסת תשלומים  כתוצאה

 .למועד האכלוס

 מליון 167 -בכהשקעה במהלך תקופת הדוח הסתכמו  פעילותמ נבעוהמזומנים אשר  תזרימי - השקעה פעילות

 ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד מליון 6 -כהשקעה בסך  פעילותל ששימשו ש"ח לעומת תזרימי המזומנים

 החיובי התזרים. 2017ש"ח בשנת  מליון 16 -השקעה בסך של כ פעילותמ שנבעוולעומת תזרימי מזומנים 

 ש"ח,ן מליו 97 -תאגידים בנקאיים בסך של כמ פקדונות ממשיכת נבע בעיקר בתקופה מפעילות השקעה

אשר הוצגו בסעיף מכשיר ש"ח וממימוש השקעה במניות  מליון 61 -ניירות ערך סחירים בסך של כ מימושמ

  .מליון ש"ח 10 -בסך של כ פיננסי בשווי הוגן דרך רווח או הפסד

ש"ח  מליון 704 -בכ הסתכמומימון במהלך תקופת הדוח  פעילותמ נבעוהמזומנים אשר  תזרימי - מימון עילותפ

 ולעומת אשתקד המקבילה בתקופה"ח ש מליון 12 -כ של בסךמימון  פעילותששימשו ללעומת תזרימי מזומנים 

מפעילות  החיוביהתזרים  .2017 בשנתש"ח  מליון 7 -פעילות מימון בסך של כמ נבעו אשר מזומנים תזרימי

מגידול  ש"ח,מליון  517 -מקבלת הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים בסך של כ בעיקר מימון בתקופה נבע

מהנפקת אגרות חוב בדרך של  ,מליון ש"ח 261 -כאגידים בנקאיים ואחרים בסך של באשראי לזמן קצר מת

 -ג' ו א',חוב סדרות  מפרעון שוטף של אגרות ומאידךמליון ש"ח  237 -הרחבת אגרות חוב סדרה ד' בסך של כ

מליון ש"ח  117 -מפרעון הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים בסך של כש"ח, מליון  165 -ד' בסך של כ

בחברה בת  ש"ח התקבלואלפי  561 -מליון ש"ח )כ 31 -מחלוקת דיבידנד לבעלי מניות החברה בסך של כו

  .המחזיקה במניות החברה(

 

 



 
 2018בספטמבר  30ליום  התאגיד עסקי מצב על הדירקטוריון ח"דו

 

21 

 להן התחייבה החברה כלפי תאגיד בנקאי פיננסיות מידה באמות עמידה .8

נטו מתואם לא יעלה בכל  CAP-ל מתואם נטו הפיננסי החוב בין היחס כי בנקאי תאגיד כלפי התחייבה החברה

 בדיקתנקבע כי  .ליון ש"חמ 300יות מיעוט( לא יפחת מסך של , וכן כי סך ההון העצמי )ללא זכו70%עת על 

 .12רבעון מדי הנ"ל תתבצע הפיננסיות המידה אמות

 לדוח זה.ג' 12לאמות מידה פיננסיות להן התחייבה החברה כלפי מחזיקי אגרות חוב ראה סעיף 
 

 התאגיד הבנקאייצוין, כי בנוסף התחייבה החברה לא ליצור שעבודים שוטפים כלשהם על רכושה ללא הסכמת 

וכן כי לא  לתאגיד הבנקאיולא למכור את נכסיה שלא במהלך העסקים הרגיל ללא מתן הודעה מוקדמת מראש 

 יחול שינוי בשליטה בחברה.
 

 67.6% לשיעור שנטו מתואם על  CAP-הפיננסי נטו מחולק ב, עומד יחס החוב 2018 בספטמבר 30נכון ליום 

ליון ש"ח(. מ 300 -מליון ש"ח )גבוה מ 629 -כולל זכויות מיעוט( על סך של כ לא( וסך ההון העצמי )70% -מ נמוך)

  לפיכך, עומדת החברה בהתחייבויותיה כאמור לעיל.

 ולאחריה וחיותקופת הדבאירועים מהותיים  .9

, התקבל בחברה פרוטוקול מדיון ועדת המשנה לתכנון ובניה רמת גן )להלן: 2018 בפברואר 12ביום  .א

 לתכנון, לפיה החליטה הוועדה להמליץ לוועדה המחוזית 2018בפברואר  4"(, בישיבתה מיום הוועדה"

 אשר אפעל ברמת קרקע עם בקשר תכנית הפקדת על"( המחוזית הוועדה": להלן) אביב תל מחוז של ובניה

 תעסוקה, למגורים ומגורים מחקלאות הקרקע ייעוד ישונה בו באופן ,דונם 12 -כ בקרקע החברה חלק

עם חברה בעלת זכויות  ביחד, החברה הגישה 2018 בפברואר 26 ביום ."(החדשה התכנית: "להלן) ומסחר

במקרקעין סמוכים בקרקע, השגה להחלטת הוועדה להגדיל את היקף שטחי הציבור על חשבון מגרשים 

ערכת בייעוד למגורים וכן על צמצום שטחי הבנייה המוצעים למגורים כפי שהם בתכנית המוצעת. לה

, למגורים ד"יח 100 -כ קרי, 4% -כ הינו החדשה לתכנית בהתאם החברה חלק ,הדוח תאריךלנכון החברה 

 27ום לפרטים נוספים ראה דיווחים מיידים מי .ומסחר תעסוקה שטחי 11,200  -וכ  מיוחד ד"יח 12 -כ

 בהתאמה(. ,2018-01-012111 -ו 2018-01-015813 )אסמכתאות: 2018 בפברואר 13ומיום  2018בפברואר 

כי ההסכם עליו חתמו החברה ושותפתה עם בעלי דירות בפרויקט  , דיווחה החברה2018במאי  3ביום  .ב

במאי  3 יוםם מילפרטים נוספים ראה דיווחים מיידמסוג פינוי בינוי ביהוד אינו בתוקף והפרויקט מבוטל. 

 , בהתאמה(.2018-01-016425-ו 2018-01-044473)אסמכתאות:  2018בפברואר  28ומיום  2018

להפקיד בתנאים את השינוי  הוועדה המחוזית לתכנון ובניה של מחוז תל אביב לפרטים אודות החלטת .ג

של  , בקשר עם פרויקט חוף הצוקהארצית לתב"ע, לאחר ביצוע התאמות, בהתאם להחלטת ועדת הערר

 10ומיום  (2018-01-040413)אסמכתא מס'  2018 מאיב 21מיום  םמיידי ים, ראה דיווחהחברה ושותפתה

 ., בהתאמה(2018-01-062151)אסמכתא מס'  2018ביולי 

, הודיעה החברה כי הגיעה להסכמות עם נציגי בעלי זכויות בבניינים קיימים בצפון 2018במאי  21ביום  .ד

בניה( של החברה )הריסה ו 38תמ"א לביצוע פרויקט "( הדייריםיח"ד )להלן: " 55הישן בתל אביב הכוללים 

ההסכם עם  .המיועדות לשיווק על ידי החברה יח"ד 47 -יח"ד, מתוכן כ 102 -אשר במסגרתו יוקמו כ

הדיירים מותנה במספר תנאים מתלים, ביניהם חתימת כל הדיירים על ההסכם עם החברה, קבלת אישור 

לפרטים נוספים ראה דיווח  לליווי פיננסי על ידי המוסד המלווה )כהגדרתו בהסכם( והוצאת היתר בניה.

 (2018-01-040431)אסמכתא:  2018במאי  21מיידי מיום 

                                                 
 'א לפרק 2.24.4. בסעיף 1 הערה" ראה "הון עצמי -נטו מתואם" ו  CAPלמשמעות ההגדרות "חוב פיננסי נטו", "חוב פיננסי מתואם", " 12

 .התקופתי לדוח
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לפרטים אודות הסכם להקצאת מניות בחברה משותפת שהוקמה לצורך פרויקט פינוי בינוי ברחוב יצחק  .ה

מהונה  60%יוקצו לחברה מניות נוספות בחברה המשותפת באופן בו החברה תחזיק , לפיו שדה בתל אביב

ומיום  2016במאי  31ראה דיווחים מיידים מיום   ,המשותפת בחברה ההצבעה ומזכויות והנפרע פקהמונ

כאמור בדיווח המיידי  .בהתאמה( 2018-01-041823 -ו 2016-01-039876)אסמכתאות:  2018במאי  23

,ההסכם עם הדיירים מותנה במספר תנאים מתלים ביניהם חתימת כל הדיירים על  2016במאי  31מיום 

הסכם עם החברה המשותפת ואישור התב"ע החדשה. יובהר כי אין וודאות בנוגע להתקיימות כל התנאים 

 .המתלים כאמור

, דיווחה החברה על הפסקת משא ומתן שהתקיים בין חברה בת בבעלות מלאה 2018באוקטובר  24ביום  .ו

יותיהם וחובותיהם ו/או "( למכירת זכוהיזמים"( ושני שותפיה )להלן: "החברה הבתשל החברה )להלן: "

לביטול חלק מעסקת הקומבינציה ושירותי בנייה בחלק מהמגרשים בפרויקט "קריניצי החדשה" במתחם 

"המשולש הגדול" רמת גן, לבין אחד מבעלי הקרקע במגרשים. לפרטים נוספים ראה דיווחים מיידיים 

-2018-01)אסמכתא:  2018ר באוקטוב 24( ומיום 2018-01-010917)אסמכתא:  2018בפברואר  7מיום 

099585.) 

 
הכספיים המאוחדים של  בדוחות 6ראה באור בתקופת הדיווח ולאחריה  נוספים לאירועים מהותיים .ז

 .2018, בספטמבר 30החברה ליום 

 

 חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם .10

לא חלו שינויים מהותיים בתקופת הדוח בחשיפה לסיכוני שוק ולדרכי ניהולם ביחס לדוח הדירקטוריון   10.1
 . 2017בדצמבר  31ליום 

 .2017בדצמבר  31לא חלו שינויים מהותיים בתקופת הדוח ביחס לדוח לפי בסיסי הצמדה מיום   10.2
 

 

 תאגידי ממשל היבטי .11
 

 זניחות עסקאות נוהל
 

 .התקופתי לדוח' ב בפרק 11 סעיף ראו, בחברה זניחות עסקאות נוהל אודות לפרטים
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 -התאגיד של ההתחייבות תעודות בדבר פרטים .12
 

   :ש"ח(פרטים אודות סדרות אגרות החוב )באלפי  .א
 

 מועד סדרה
 הנפקה
 ראשון

מהותי/
לא 

 מהותי

.נ בעת ע
 ההנפקה 

.נ.  ליום ע
30/09/18  

.נ. משוערך )לפי ע
תנאי ההצמדה( 

 30/09/18 ליום

 ריבית סכום
 ליום צבורה

30/09/18 

 בדוחות ערך
 ליוםהכספיים 

18/09/30 (1) 

 בורסאי שווי
 30/09/18 ליום

 ושיעור סוג
  ריבית

 תשלומי מועדי
 הקרן

 תשלומי מועד
 ריבית

 תנאי
 ההצמדה

פדיון 
מוקדם 
ביוזמת 
 החברה

אג"ח 
 להמרה 

 175,876 166,807 2,668 028,165 011,136 593,415 מהותי 21.5.07  'א
 ריבית שיעור
 קבועה שנתית

4.85%  

 החל שנה בכל
 ועד 31.5.10 מיום

 31.5.20 ליום
 )כולל(

 30.11 -וב 31.5 -ב
 עד שנה כל של

 31.5.20 ליום
 )כולל(

 מדד
 המחירים

 לצרכן

 

 לא לא

 37,476 34,687 478 788,34 330,33 100,000 מהותי 9.6.11 'ג
 ריבית שיעור
 קבועה שנתית

5.5%  

 החל שנה בכל
 ועד 1.1.13 מיום

 )כולל( 1.1.21 ליום

 של 1.7 -וב 1.1 -ב
 מיום החל שנה כל

 ליום ועד 1.1.12
 )כולל( 1.1.21

 מדד
 המחירים

 לצרכן
 

 לא לא

 561,593 542,046 5,598 533,124 124,533 631,020 מהותי 6.5.15 (2) 'ד
 ריבית שיעור
 קבועה שנתית

4.2%  

 חודשים שישה בכל
 1.7.17 מיום החל
 1.7.24 ליום ועד

 )כולל(

 חודשים שישה בכל
 1.7.15 מיום החל
 1.7.24 ליום ועד

 )כולל(

 לא כן צמוד לא

       774,945 743,540 8,744 940,732 465,702   "כסה

 

אלפי ש"ח לאגרות  8,952 -בסך של כ פרמיהוכן יתרת  '(ג)סדרה  החוב לאגרות"ח ש אלפי 104 -כ של בסך ניכיון, '(א)סדרה  החוב לאגרות"ח ש אלפי 1,817 -כ של בסך פרמיה יתרת כולל (1)

 החוב )סדרה ד'(.

 .לדוחות הכספיים לדוח זה )ו(6באור ראו  2018במאי  30לפרטים בדבר הנפקה )על דרך ההרחבה( של אגרות חוב )סדרה ד'( מיום  (2)
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 :פרטי הנאמן לכל סדרה .ב

 

 כתובת למשלוח מסמכים פרטי התקשרות שם חברת הנאמנות סדרה
פרטי איש הקשר 

 אצל הנאמן

משמרת חברה   א'
לשירותי נאמנות 

 בע"מ

 03-6374354טל: 
 03-6374344פקס: 

רו"ח ועו"ד רמי  , תל אביב48מרחוב מנחם בגין 
 קצב, סמנכ"ל

שטראוס לזר חברה  ג'
( 1992לנאמנות )

 בע"מ

 רו"ח אורי לזר 67775, תל אביב 17יצחק שדה  03-6237777טל : 

הרמטיק נאמנות  ד'
 ( בע"מ1975)

 -עו"ד מרב עופר  , תל אביב113הירקון  03-5544553טל: 
 אורן

 
 

 של החוב אגרות מחזיקי מול פיננסיות מידה באמות לעמידה והתחייבות דיבידנד חלוקת על מגבלות .ג
 :החברה

 על שלה העצמי ההון, במלואן נפרעו טרם'( ג)סדרה  החוב שאגרות זמן כל כי התחייבה החברה (1

-מ יפחת לא, האחרונים( העניין)לפי  סקורים או מבוקרים, המאוחדים הכספיים דוחותיה פי

הון מניות המיוחס לבעלי המניות של  -" עצמי הון"(. "מינימאלי עצמי הון"ח )"ש מיליון 240

, ההון העצמי 2018 בספטמבר 30 ליוםיצוין כי  בתוספת זכויות שאינן מקנות שליטה. החברה

 מיליון ש"ח. 629-לכמסתכם כולל זכויות מיעוט(  לאשל החברה ) המאוחד

 העולה בשיעור כלשהי קלנדרית שנה במהלך דיבידנד חלוקת'(, ג)סדרה  החוב איגרות תנאי פי על

 השנתיים הכספיים דוחותיה פי על, החשבונאות בכללי כהגדרתו, השוטף הנקי מהרווח 50% על

 לפירעון החברה של'( ג)סדרה  החוב אגרות להעמדת עילה תהווה, שחלפה לשנה החברה של

 .מיידי

החברה התחייבה כלפי מחזיקי אגרות החוב )סדרה ד'( של החברה, כי תעמוד באמות המידה  (2

 הפיננסיות כדלקמן:

"ח. ש מיליון 280 -של החברה )לא כולל זכויות מיעוט( לא יפחת מ המאוחדההון העצמי  .א

כולל זכויות  לאשל החברה ) המאוחד, ההון העצמי 2018 בספטמבר 30 ליוםיצוין כי 

 מיליון ש"ח. 629-לכמסתכם מיעוט( 

 הכספיים לדוחותיה בהתאם, החברה של נטו CAP -היחס בין החוב הפיננסי נטו ל .ב

היחס בין החוב הפיננסי  2018 בספטמבר 30 ליוםיצוין כי . 70% על יעלה לא, המאוחדים

 .%68.9 והינ המאוחדים הכספיים לדוחותיה בהתאם, החברה של נטו CAP -נטו ל

 זה: 2 "קס לעניין

 חלויות)כולל  פיננסים ומוסדות מבנקים", פירושו, חוב לזמן קצר פיננסי נטו חוב"

"ח, בניכוי אגבתוספת ו פיננסים ומוסדות מבנקיםזמן ארוך ל חוב בתוספת( שוטפות

 קצר של החברה.  לזמןהשקעות ומזומנים  המזומנים ושוו יתרות

 האחרונים החברה של המאוחדים הכספיים בדוחותיה כהגדרתם -"קצר לזמן השקעות"

   (.העניין)לפי  מבוקרים או סקורים
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"CAP ( לפי דוחותיה מיעוט זכויות כולל)לא  העצמי של החברה משמעו ההון -" נטו

, בצירוף חוב פיננסי (העניין לפי) מבוקרים או סקורים האחרונים המאוחדיםהכספיים 

 נטו.

ההון העצמי המאוחד של החברה )כולל זכויות מיעוט( לסך המאזן )בניכוי מקדמות  יחס .ג

 ליוםיצוין כי . 18% -דירות והתחייבויות למתן שירותי קומבינציה( לא יפחת מ מרוכשי

, יחס ההון העצמי המאוחד של החברה )כולל זכויות מיעוט( לסך 2018 בספטמבר 30

 .26%קומבינציה( הינו  בגין עסקאותדירות והתחייבויות  מרוכשיהמאזן )בניכוי מקדמות 

החברה התחייבה כלפי מחזיקי אגרות החוב )סדרה ד'( של החברה  כי לא תבצע חלוקה כלשהי  (3

 )כהגדרת מונח זה בחוק החברות( אלא בכפוף לאמור להלן: 

במועד ההכרזה על החלוקה, החברה מקיימת את כל התחייבויותיה המהותיות לפי שטר  .א

נה מצויה בהפרה של הוראות הנאמנות לאגרות החוב )סדרה ד'( של החברה וכי החברה אי

שטר הנאמנות לאגרות החוב )סדרה ד'( ותנאי אגרות החוב )סדרה ד'( וביצוע החלוקה לא 

 יגרום להפרה כאמור. 

ג' לעיל, וביצוע 3-ב' ו3החברה עומדת באמות המידה הפיננסיות הקבועות בסעיפים  .ב

: ההון העצמי החלוקה לא תפגע בעמידת החברה באמת המידה הפיננסית המפורטת להלן

של החברה )לא כולל זכויות מיעוט( בהתבסס על דוחותיה הכספיים המאוחדים )רבעוניים 

ליון ש"ח )ובתנאי כי באותו מועד מ 300 -רונים שפורסמו, לא יפחת מאו שנתיים( האח

טרם הגיע, בהתאם להוראות הדין, המועד האחרון לפרסום דוחות כספיים עוקבים של 

 החברה(. 

ד הנפקת אגרות החוב )סדרה ד'( וכל זמן שאגרות החוב טרם נפרעו במלואן, החל ממוע .ג

( מהרווח השוטף של החברה 50%החברה לא תבצע חלוקה, בסך העולה על חמישים אחוז )

כפי שיהיה מעת לעת על פי דוחותיה הכספיים המאוחדים האחרונים, סקורים או 

 מבוקרים )לפי העניין( אשר פורסמו. 

רווח הנקי של החברה, לפי דוחותיה הכספיים ה -" משמעו שוטף ווחרלעניין זה "

העניין( אשר פורסמו בנטרול המאוחדים האחרונים סקורים או מבוקרים )לפי 

הפסדי שערוך נטו מנדל"ן להשקעה )שטרם מומש(. יובהר כי במקרה של מכירת רווחי/

וקה, לרווחים הניתנים לחליופחתו )לפי העניין( להשקעה )מימוש( ששוערך, יתווספו/ נדל"ן

 הפסדי שערוך בגין אותו נדל"ן להשקעה. רווחי/

יובהר, כי החל ממועד הנפקת אגרות החוב )סדרה ד'( ועד למועד פירעונן הסופי, לא תחלק 

החברה דיבידנד מרווחי שערוך )בגין נכסים שטרם מומשו( שנצברו החל ממועד הנפקת 

 אגרות החוב )סדרה ד'(. 

מצטבר  בס"ק ג' זה לעיל, החברה תהא רשאית לחלק דיבידנד נוסף בסךעל אף האמור 

ליון ש"ח וזאת מתוך הרווחים הראויים לחלוקה של החברה שהצטברו מ 90שלא יעלה על 

"(. חלוקת הנוסף הדיבידנדעובר להנפקת אגרות החוב )סדרה ד'( )להלן בס"ק ג' זה: "

דה הפיננסית המפורטת להלן:  הדיבידנד הנוסף לא תפגע בעמידת החברה באמת המי

נטו של החברה, בהתאם לדוחותיה הכספיים  CAP -היחס בין החוב הפיננסי נטו ל

. 68%המאוחדים האחרונים סקורים או מבוקרים )לפי העניין( אשר פורסמו, לא יעלה על 

 לעיל( 3)המונחים כהגדרתם בסעיף 
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הנאמנות לאגרות החוב )סדרה ד'( אשר לשטר  1לפרטים נוספים, ראו על דרך ההפניה נספח 

01-2015-)אסמכתא מס':  2015במאי  5צורף כנספח א' לדוח הצעת המדף של החברה מיום 

012945.) 

 :שבמחזור החברה של החוב אגרות דירוג .ד

 

 סדרה

 
חברה שם ה

 מדרגת ה
 במועד דירוג

 הדירוג מתן תאריך זה דוח במועד דירוג )*( ההנפקה
אנד פורס  סטנדרד 'א

 מעלות בע"מ
- ilA 17.4.2018 

סטנדרד אנד פורס  'ג
 מעלות בע"מ

- ilA 17.4.2018 

סטנדרד אנד פורס  ד'
 מעלות בע"מ

- ilA 29.5.2018 

 

באופק  A3"(, בדירוג מידרוגבמועד ההנפקה החברה הייתה מדורגת על ידי חברת מידרוג בע"מ )להלן: ")*( 
דרוג. הפסקת הדירוג נעשתה ביוזמת ימ עם הופסקה התקשרות החברה, 2017ביוני  14ביום יציב. 

החברה בשל העובדה שהחברה מדורגת על ידי סטנדרט אנד פורס מעלות בע"מ ותמשיך להיות מדורגת 
 (.2017-01-052495)אסמכתא מס':  2017ביוני  22ידה )לפרטים נוספים ראו דוח מיידי מיום על 

 

 

 :החברה של'( ד -ו , ג''א)סדרות  החוב אגרות מחזיקי כלפי חברהה והתחייבויות בתנאים עמידה .ה

 

נכון למועד פרסום הדוח, החברה עומדת בכל התנאים וההתחייבויות בהתאם לשטרי הנאמנות  לאגרות 

מים ייסדרה ד'(. יצוין כי, נכון למועד פרסום דוח זה, לא התקיימו תנאים המק -חוב )סדרה א', סדרה ג' ו

 סדרה ד'( לפירעון מיידי. -עילה להעמדת אגרות החוב )סדרה א', סדרה ג' ו

 
 

נו מבקשים להביע את הערכתנו ותודתנו לעובדי החברה ומנהליה על עבודתם המסורה ותרומתם לקידום א
 החברה.
 
 

   

 ארנון פרידמן  גיל גירון

 מנכ"ל   דירקטוריוןהיו"ר 
 

 
 22/11/2018תאריך החתימה : 



חלק ב'
דוחות כספיים ביניים מאוחדים ליום 30 בספטמבר 2018



 

  
 
 
 
 

 
 
 

 מ"אשדר חברה לבניה בע
 

 2018, ספטמברב 30דוחות כספיים ביניים מאוחדים ליום 
 
 

 בלתי מבוקרים
 
 
 
 
 

 תוכן העניינים
 
 
 

 עמוד 

  
  

 2 סקירת דוחות כספיים ביניים מאוחדים

  

  
 3-4 מאזנים מאוחדים 

  

  
 5 רווח או הפסד ורווח כולל אחרדוחות מאוחדים על 

  

  
 6-8 דוחות מאוחדים על השינויים בהון

  

  
 9-11 דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים 

  

  
 12-29 באורים לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים

 
 
 
 

- - - - - - - - - - - - - - - -  
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 קוסט פורר גבאי את קסירר

 א',144דרך מנחם בגין 
  6492102אביב -תל
 

 +972-3-6232525טל.   

 972-3-5622555+פקס  

ey.com 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 דוח סקירה של רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של אשדר חברה לבניה בע"מ
 
 

 מבוא
 

(, הכולל חברהה -)להלן  מאוחדות וחברות , החברההמצורף של אשדר חברה לבניה בע"מסקרנו את המידע הכספי 
חות התמציתיים המאוחדים על ואת הדו 2018 ספטמברב 30ליום  על המצב הכספי התמציתי המאוחד דוחאת ה

 ושהסתיימשלושה חודשים ו תשעהשל  ות, השינויים בהון ותזרימי המזומנים לתקופרווח או הפסד ורווח כולל אחר
בהתאם לתקן  אלהת ביניים ובאותו תאריך. הדירקטוריון וההנהלה אחראים לעריכה ולהצגה של מידע כספי לתקופ

ת ביניים ולתקופ"דיווח כספי לתקופות ביניים", וכן הם אחראים לעריכת מידע כספי  - IAS 34חשבונאות בינלאומי 
אחריותנו היא להביע מסקנה . 1970-לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל אלה

 בהתבסס על סקירתנו. אלהת ביניים ולתקופעל מידע כספי 
 
 

 היקף הסקירה
 

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

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

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

 
 

 מסקנה
 

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

 
לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי  ,בנוסף לאמור בפסקה הקודמת, בהתבסס על סקירתנו

הנ"ל אינו ממלא, מכל הבחינות המהותיות, אחר הוראות הגילוי לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים 
 .1970-ומיידיים(, התש"ל

 
 
 

 קוסט פורר גבאי את קסירר  אביב,-תל
 רואי חשבון   2018 ,בנובמבר 22
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 דוחות מאוחדים על המצב הכספי

 
 

 ספטמברב 30ליום   
 ליום 

 בדצמבר 31
  2018   2017  2017 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
       

       נכסים שוטפים
       

 101,639  66,897  63103,9  מזומנים ושווי מזומנים
 198,655  197,902  136,526  לזמן קצרהשקעות 

 177,730  200,717  80,976  השקעות לזמן קצר במסגרת ליווי בנקאי ופקדונות משועבדים
 -  -  211,731  לקוחות והכנסות לקבל בגין מכירת דירות

 16,985  19,073  393,30  חייבים ויתרות חובה
 1,046,877  935,901  281,934  מלאי בניינים למכירה

       
  168,1,497  1,420,490  1,541,886 
       

       נכסים לא שוטפים
       

 501,366  510,727  1,142,803  קרקעות לבניה
 62,040  52,850  61,890  הלוואות ויתרות חובה 

 10,928  10,891  -  מכשיר פיננסי בשווי הוגן דרך רווח או הפסד 
 18,889  18,732  17,332  השקעות בחברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני  

 26,550  26,075  26,550  נדל"ן להשקעה
 2,455  2,561  2,574  רכוש קבוע

 42,519  40,356  975,15  מסים נדחים

       
  421,1,267  662,192  664,747 

       
  940,42,76  2,082,682  2,206,633 

       
       
       
       
       
       
       
 
 
 
 

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

 
 

 ספטמברב 30ליום   
 ליום 

 בדצמבר 31
  2018  2017  2017 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 ש"חאלפי   

       התחייבויות שוטפות
       

 164,644  145,670  425,737  ואחרים אשראי מתאגידים בנקאיים
 58,865  58,864  7,923  חלויות שוטפות של הלוואות לא שוטפות

 146,552  146,466  182,964  חלויות שוטפות של אגרות חוב
 357,948  412,502  71,286  מקדמות מרוכשי דירות

 107,516  65,578  123,450  התחייבויות לקבלני ביצוע, ספקים ולנותני שירותים
 24,828  28,447  21,747  הפרשות לגמר 

 1,769  1,152  738,1  הפרשות לתביעות משפטיות
 208,945  125,130  242,165  התחייבויות בגין עסקאות קומבינציה

 2,749  20,141  4,351  מסים שוטפים לשלם
 29,151  20,100  461,28  זכאים ויתרות זכות

       
  822,091,1  1,024,050  1,102,967 

       לא שוטפותהתחייבויות 
       

 524,358  524,879  6560,57  אגרות חוב
 4,974  5,185  456,304  הלוואות מתאגידים בנקאיים

 449  449  449  התחייבויות בגין רכישת קרקעות
 182  17  85  התחייבות בגין הטבות לעובדים

 2,011  2,003  622  מסים נדחים

       
  61,018,03  532,533  531,974 

        המיוחס לבעלי מניות החברה הון
       

 203,249  203,249  204,428  הון מניות
 108,372  108,372  108,372  פרמיה על מניות

 (3,104)  (3,104)  (3,104)  מניות אוצר
 795  766  834  קרן בגין תשלום מבוסס מניות

 253,372  213,007  349,232  יתרת רווח
 6,733  6,705  -  קרן בגין נכס פיננסי זמין למכירה

 (3,810)  (3,810)  (3,810)  קרן בגין עסקה עם בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה
       
  069,962  525,185  565,607 

 6,085  914  8,013  זכויות שאינן מקנות שליטה
       

 571,692  526,099  082,763  סה"כ הון
       
  940,42,76  2,082,682  2,206,633 

       
       

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים.
 
 

       2018בנובמבר,  22
 אור אריאלי  ארנון פרידמן  גיל גירון  תאריך אישור הדוחות הכספיים

 סמנכ"ל כספים  מנכ"ל   יו"ר הדירקטוריון   
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 על רווח או הפסד ורווח כולל אחרדוחות מאוחדים 

 
 

 

 

 הסתיימושהחודשים  9-ל
  ספטמברב 30ביום 

 החודשים שהסתיימו 3-ל
  ספטמברב 30ביום 

 לשנה
שהסתיימה 

 ביום
 בדצמבר 31

  2018  2017  2018  2017  2017 
 מבוקר  בלתי מבוקר  

 
 אלפי ש"ח 

 )למעט נתוני רווח נקי למניה(
           

 690,633  223,793  219,963  492,753  560,918  הכנסות ממכירת דירות וקרקעות 
 4,425  1,226  1,254  3,381  3,161  הכנסות משכירות וניהול

           
 695,058  225,019  221,217  496,134  564,079  סה"כ הכנסות

           
 574,167  200,735  177,823  432,821  455,115  עלות מכירת דירות וקרקעות 

עלות השכירות, אחזקת המבנים המושכרים 
 157  43  10  135  206  וניהולם

           
 574,324  200,778  177,833  432,956   455,321  והשירותיםסה"כ עלות המכירות 

           
 120,734  24,241  43,384  63,178  108,758  רווח גולמי

           
 475  -  -  -  -  עליית ערך נדל"ן להשקעה

 16,350  4,726  3,845  12,458  11,534  הוצאות מכירה ושיווק
 30,639  7,388  8,516  21,613  24,728  כלליותוהוצאות הנהלה 

 13,972  6,993  270  7,788  666  הכנסות אחרות, נטו
           

 88,192  19,120  31,293  36,895  73,162  רווח תפעולי
           

 17,413  3,618  3,709  12,941  2,193  הכנסות מימון
 (13,430)  (584)  (6,507)  (8,912)  (20,550)  הוצאות מימון

חלק החברה ברווחי )הפסדי( חברות 
 (433)  (405)  (414)  74  (1,128)   המטופלות לפי שיטת השווי המאזני

           
 91,742  21,749  28,081  40,998  53,677  לפני מסים על ההכנסהרווח 

 13,549  3,460  5,897  8,341  12,092  מסים על הכנסה 
           

 78,193  18,289  22,184  32,657  41,585  רווח נקי
           

           רווח כולל אחר )לאחר השפעת המס(:
סכומים שיסווגו או המסווגים מחדש לרווח 

           או הפסד בהתקיים תנאים ספציפיים:
           

 1,953  834  -  1,925  -  רווח בגין נכס פיננסי זמין למכירה
           

 80,146  19,123  22,184  34,582  41,585  סה"כ רווח כולל
           

           רווח נקי מיוחס ל:
 72,146  17,365  21,996  31,781  41,340  בעלי מניות החברה

 6,047  924  188  876  245  זכויות שאינן מקנות שליטה
           
  41,585  32,657  22,184  18,289  78,193 

           סה"כ רווח כולל מיוחס ל:
 74,099  18,199  21,996  33,706  41,340  בעלי מניות החברה

 6,047  924  188  876  245  זכויות שאינן מקנות שליטה
           
  41,585  34,582  22,184  19,123  80,146 
           

 0.36  0.09  0.11  0.16  0.21  בסיסי ומדולל למניה )בש"ח(רווח נקי 
           
 באורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים.ה
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 הון על השינויים במאוחדים דוחות 
 

     מיוחס לבעלי מניות החברה   

  
 הון

  מניות
פרמיה על 

  מניות
 מניות
  אוצר

קרן בגין 
תשלום 

  מבוסס מניות
 יתרת
  רווח

 קרן בגין נכס 
פיננסי זמין 

  למכירה

קרן בגין 
עסקה עם 

בעלי זכויות 
שאינן 
מקנות 
  סה"כ  שליטה

זכויות שאינן 
מקנות 
 סה"כ הון  שליטה

 בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
                     

 571,692  6,085  565,607  (3,810)  6,733  253,372  795  (3,104)  108,372  203,249  )מבוקר( 2018בינואר,  1יתרה ליום 
                     

השפעת יישום לראשונה של תקן חשבונאות 
 IFRS15   -  -  -  -  52,343  -  -  52,343  1,683  54,026בינלאומי 

השפעת יישום לראשונה של תקן חשבונאות 
 -  -  -  -  9IFRS  -  -  -  -  6,733  (6,733)בינלאומי 
לאחר השפעת  2018בינואר  1יתרה ליום 

השינויים כתוצאה מיישום תקני חשבונאות 
 IFRS9  203,249  108,372  (3,104)  795  312,448  -  (3,810)  617,950  7,768  625,718-ו IFRS15בינלאומיים 

                     
 585,41  245  340,41  -  -  340,41  -  -  -  -  רווח נקי 

 1,179  -  1,179  -  -  -  -  -  -  1,179  '(ד6הנפקת מניות )באור 
 (31,439)  -  (31,439)  -  -  (31,439)  -  -  -  -  (5דיבידנד ששולם לבעלי מניות החברה )באור 

 39  -  39  -  -  -  39  -  -  -  עלות תשלום מבוסס מניות 
                     

 082,763  8,013  069,962  (3,810)  -  349,322  834  (3,104)  108,372  204,428  )בלתי מבוקר( 2018, ספטמברב 30יתרה ליום 

 
     מיוחס לבעלי מניות החברה  

  
 הון

  מניות
פרמיה על 

  מניות
 מניות
  אוצר

קרן בגין 
תשלום 
מבוסס 
  מניות

 יתרת
  רווח

 קרן בגין נכס 
פיננסי זמין 

  למכירה

קרן בגין 
עסקה עם 

בעלי זכויות 
שאינן 
מקנות 
  סה"כ  שליטה

זכויות 
שאינן 
מקנות 
  שליטה

 סה"כ
 הון

 בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
                     

 520,898  38  520,860  (3,810)  4,780  210,700  673  (3,104)  108,372  203,249  )מבוקר( 2017בינואר  1יתרה ליום 
                     

 32,657  876  31,781  -  -  31,781  -  -  -  -  רווח נקי 
 1,925  -  1,925  -  1,925  -  -  -  -  -  סה"כ רווח כולל אחר

 34,582  876  33,706  -  1,925  31,781  -  -  -  -  סה"כ רווח כולל
 (29,474)  -  (29,474)  -  -  (29,474)  -  -  -  -  (5דיבידנד ששולם לבעלי מניות החברה )באור 

 93  -  93  -  -  -  93  -  -  -  עלות תשלום מבוסס מניות
                     

 526,099  914  525,185  (3,810)  6,705  213,007  766  (3,104)  108,372  203,249  )בלתי מבוקר( 2017בספטמבר  30יתרה ליום 
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 הון על השינויים במאוחדים דוחות 

 
    מיוחס לבעלי מניות החברה   

  
 הון

  מניות
פרמיה על 

  מניות
 מניות
  אוצר

קרן בגין 
תשלום 

  מבוסס מניות
 יתרת
  רווח

קרן בגין 
עסקה עם 

בעלי זכויות 
שאינן 
מקנות 
  סה"כ  שליטה

זכויות שאינן 
 סה"כ הון  מקנות שליטה

 בלתי מבוקר  

 אלפי ש"ח  
                   

 614,885  7,825  607,060  (3,810)  300,353  821  (3,104)  108,372  204,428  )בלתי מבוקר( 2018, יוליב 1יתרה ליום 
                   

 184,22  188  996,21  -  996,21  -  -  -  -  רווח נקי 
 13  -  13  -  -  13  -  -  -  עלות תשלום מבוסס מניות 

                   
 082,763  8,013  069,962  (3,810)  349,322  834  (3,104)  108,372  204,428  )בלתי מבוקר( 2018, ספטמברב 30יתרה ליום 

 
 

     מיוחס לבעלי מניות החברה  

  
 הון

  מניות
פרמיה על 

  מניות
 מניות
  אוצר

קרן בגין 
תשלום 
מבוסס 
  מניות

 יתרת
  רווח

 קרן בגין נכס 
פיננסי זמין 

  למכירה

קרן בגין 
עסקה עם 

בעלי זכויות 
שאינן 
מקנות 
  סה"כ  שליטה

זכויות 
שאינן 
מקנות 
  שליטה

 סה"כ
 הון

 בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
                     

 506,945  (10)  506,955  (3,810)  5,871  195,642  735  (3,104)  108,372  203,249  )בלתי מבוקר( 2017ביולי  1יתרה ליום 
                     

 18,289  924  17,365  -  -  17,365  -  -  -  -  רווח נקי 
 834  -  834  -  834  -  -  -  -  -  סה"כ רווח כולל אחר

 19,123  924  18,199  -  834  17,365  -  -  -  -  סה"כ רווח כולל
 31  -  31  -  -  -  31  -  -  -  עלות תשלום מבוסס מניות

                     
 526,099  914  525,185  (3,810)  6,705  213,007  766  (3,104)  108,372  203,249  )בלתי מבוקר( 2017בספטמבר  30יתרה ליום 
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 הון על השינויים במאוחדים דוחות 

 
 
 
 

     מיוחס לבעלי מניות החברה   

  
 הון

  מניות
פרמיה על 

  מניות
 מניות
  אוצר

קרן בגין 
תשלום 

  מבוסס מניות
 יתרת
  רווח

 קרן בגין נכס 
פיננסי זמין 

  למכירה

קרן בגין 
עסקה עם 

בעלי זכויות 
שאינן 
מקנות 
  סה"כ  שליטה

זכויות שאינן 
מקנות 
 הון סה"כ  שליטה

 מבוקר  
 אלפי ש"ח  
                     

 520,898  38  520,860  (3,810)  4,780  210,700  673  (3,104)  108,372  203,249  )מבוקר( 2017בינואר,  1יתרה ליום 
                     

 78,193  6,047  72,146  -  -  72,146  -  -  -  -  רווח נקי 
 1,953  -  1,953  -  1,953  -  -  -  -  -  כולל אחר רווחסה"כ 

 80,146  6,047  74,099  -  1,953  72,146  -  -  -  -  כולל סה"כ רווח
 (29,474)  -  (29,474)  -  -  (29,474)  -  -  -  -  דיבידנד ששולם לבעלי מניות החברה

 122  -  122  -  -  -  122  -  -  -  עלות תשלום מבוסס מניות 
                     

 571,692  6,085  565,607  (3,810)  6,733  253,372  795  (3,104)  108,372  203,249  )מבוקר( 2017בדצמבר,  31יתרה ליום 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

 

 

 הסתיימושהחודשים  9-ל
  ספטמברב 30ביום 

 החודשים שהסתיימו 3-ל
  ספטמברב 30ביום 

 לשנה
שהסתיימה 

 ביום
 בדצמבר 31

  2018  2017  2018  2017  2017 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
           

           תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת 
           

 78,193  18,289  184,22  32,657   41,585  רווח נקי 
           

התאמות הדרושות להצגת תזרימי 
           מזומנים מפעילות שוטפת:

           
           התאמות לסעיפי רווח והפסד:

           
 599  119  122  462  430  פחת והפחתות

 (5,134)  (1,542)  2,387  (4,898)  15,763  הוצאות )הכנסות( ריבית, נטו
 122  31  13  93  39  עלות תשלום מבוסס מניות, נטו

ביטול הפחתת חוב שותף בפרויקט 
 (6,095)  -  -  -  -  בעסקה משותפת

 -  -  -  -  77  הפסד ממימוש רכוש קבוע
 (475)  -  -  -  -  עלייה בשווי ההוגן של נדל"ן להשקעה

 19  (30)  10  13  58  שערוך התחייבויות לא שוטפות
חלק החברה בהפסדי )רווחי( חברות 

 433  405  414  (74)   1,128  המטופלות לפי שיטת השווי המאזני
 (653)  (231)  -  (653)   (351)  הכנסות מדיבידנד 
 13,549  3,460  975,8   8,341   12,092  מסים על ההכנסה 

 142  (31)  (7)  (23)  (97)  שינוי בנכסים בשל הטבות לעובדים, נטו
 1,132  (1,462)  401  856  2,536  שערוך אגרות חוב

           
  31,675  4,117  237,9  719  3,639 

           שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות:
           

 15,383  28,060  2,508   20,784   (5,468)  ירידה )עלייה( בחייבים ויתרות חובה
עלייה בלקוחות והכנסות לקבל בגין 

 -  -  (34,805)  -  (116,705)  מכירת דירות
 89,387  86,357  (19,078)  155,271   (156,005)  ירידה )עלייה( במלאי בניינים למכירה 

 (124,881)  (63,996)  651  (70,327)   6,795  עלייה )ירידה( במקדמות מרוכשי דירות
בהתחייבויות לקבלני ביצוע, עלייה 

 58,077  14,001  14,538  16,139   15,933  לספקים ולנותני שירותים
עלייה )ירידה( בהפרשות לגמר ולתביעות 

 (2,927)  2,427  (4,607)  75  (3,112)  משפטיות
עלייה )ירידה( בזכאים ויתרות זכות 

 66,144  6,707  (389)  (24,681)   87,633  והתחייבויות בגין עסקאות קומבינציה
           
  (170,929)   97,261  (182,41)  73,556  101,183 
           
           
 

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

 
 

 

 

 הסתיימושהחודשים  9-ל
  ספטמברב 30ביום 

 החודשים שהסתיימו 3-ל
  ספטמברב 30ביום 

 לשנה
שהסתיימה 

 ביום
 בדצמבר 31

  2018  2017  2018  2017  2017 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
           

מזומנים ששולמו והתקבלו במהלך 
           התקופה עבור:

           
 (35,330)  (10,329)  (20,364)  (28,108)  (36,496)  ריבית ששולמה

 5,205  735  769  3,962  2,753  ריבית שהתקבלה
 (35,124)  (4,193)  (1,371)  (17,176)  (8,516)  מסים ששולמו

 482  -  977  482   977  מסים שהתקבלו
 1,198  166  79   545  784  דיבידנד שהתקבל

           
  (40,498)  (40,295)  (19,910)  (13,621)  (63,569) 
           

מזומנים נטו שנבעו מפעילות )ששימשו 
לפעילות( שוטפת ללא רכישת קרקעות 

 119,446  78,943  (7129,6)  93,740  (138,167)  לבניה
           

 (93,767)  (19,782)  (502,118)  (62,404)  (730,485)  רכישת קרקעות לבניה
           

מזומנים נטו שנבעו מפעילות )ששימשו 
 25,679  59,161  (789,531)  31,336  (868,652)  לפעילות( שוטפת

           
           תזרימי מזומנים מפעילות השקעה

           
 (685)  (78)   (151)  (654)  (774)  רכישת רכוש קבוע

 -  -  -  -  148  תמורה ממימוש רכוש קבוע 
השקעות בחברות המטופלות לפי שיטת 

 (1,602)  (670)   (165)  (1,303)  1,005  השווי המאזני
עלייה בחובות לזמן ארוך והשקעות 

 (7,686)  (4,338)   (2)  (4,420)  (2,578)  אחרות
ירידה בחובות לזמן ארוך והשקעות 

 278  -  -  -  2,250  אחרות
 תמורה ממכירת מכשיר פיננסי בשווי

 -  -  -  -  9,759  הוגן דרך רווח או הפסד
משיכת )הפקדת( פקדונות מתאגידים 

בנקאיים ומימוש ניירות ערך סחירים 
 25,244  (29,250)   32,491  (5,828)  96,754  משועבדים

ניירות ערך הנמדדים בשווי  )רכישת( מימוש
 341  (27,327)   (700)  6,454  60,611  הוגן דרך רווח או הפסד, נטו

           
)ששימשו  מזומנים נטו שנבעו מפעילות

 15,890  (61,663)   31,473  (5,751)  167,175  השקעה לפעילות(
           
 
 
 

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

 
 

 

 

 הסתיימושהחודשים  9-ל
  ספטמברב 30ביום 

 החודשים שהסתיימו 3-ל
  ספטמברב 30ביום 

 לשנה
שהסתיימה 

 ביום
 בדצמבר 31

  2018  2017  2018  2017  2017 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
           

           תזרימי מזומנים מפעילות מימון
           

)בניכוי  תקבולים מהנפקת אגרות חוב
 123,965  -  10  123,965  237,213  הוצאות הנפקה(
 (119,783)  (26,735)   (44,427)  (119,783)  (164,575)  פרעון אגרות חוב

קבלת הלוואות לזמן ארוך מתאגידים 
 58,000  -  517,488  58,000  517,488  בנקאיים

פרעון הלוואות לזמן ארוך מתאגידים 
 (6,264)  (217)   (74,096)  (6,048)  (117,158)  בנקאיים

אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים 
 (19,241)  (7,121)   (1,617)  (38,395)  261,093  ואחרים, נטו

תמורה בגין מימוש אופציות לעובדים 
 -  -  -  -  1,179  ד'(6)ראה באור 

 (29,474)  -  -  (29,474)  (31,439)  דיבידנד ששולם לבעלי מניות החברה
           

)ששימשו  מזומנים נטו שנבעו מפעילות
 7,023  (34,073)   397,358  (11,735)  703,801  מימון לפעילות(

           
 48,592  (36,575)   (102,958)  13,850  2,324  במזומנים ושווי מזומנים )ירידה( עלייה

           
ושווי מזומנים לתחילת יתרת מזומנים 

 53,047  103,472   206,921  53,047  101,639  התקופה
           

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף 
 101,639  66,897   103,963  66,897  103,963  התקופה

           
 
           
           
           
           
 
 
 
 
 

 המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים. הבאורים
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 כללי -: 1באור 

 
 תשעהשל  ותולתקופ 2018, ספטמברב 30דוחות כספיים אלה נערכו במתכונת מתומצתת ליום 

דוחות כספיים ביניים מאוחדים(. יש לעיין בדוחות  -באותו תאריך )להלן  ושלושה חודשים שהסתיימו
ולשנה שהסתיימה באותו  2017בדצמבר,  31אלה בהקשר לדוחות הכספיים השנתיים של החברה ליום 

  הדוחות הכספיים השנתיים(. -תאריך ולבאורים אשר נלוו אליהם )להלן 
 '. ב6לגבי הפיכת החברה לתאגיד מדווח ראה באור 

 
 

 עיקרי המדיניות החשבונאית -: 2באור 
 

 מתכונת העריכה של הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים א.  
 

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

לתקופות ביניים", וכן בהתאם להוראות הגילוי לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך )דוחות 
 .1970-ש"לתקופתיים ומיידיים(, הת

המדיניות החשבונאית אשר יושמה בעריכת הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים עקבית לזו 
 הדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים, למעט האמור להלן:שיושמה בעריכת 

 
 הכנסות מחוזים עם לקוחות ב.
 

הכנסות  - IFRS 15יישום לראשונה של תקן דיווח כספי בינלאומי  בדבר 'ד2בבאור  כמפורט
 הקלות עם למפרע התקן הוראות את ליישם בחרה החברה(, התקןלהלן: מחוזים עם לקוחות )

 וללא הצגה מחדש של מספרי השוואה. 
ראה  -בגין ההכרה בהכנסה  2017בדצמבר,  31בדבר המדיניות החשבונאית שיושמה עד ליום 

 לדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים.   2סעיף יג' בביאור 
 בגין הכרה בהכנסה הינה כדלקמן: 2018בינואר,  1ניות החשבונאית שמיושמת החל מיום המדי 

 
 הכרה בהכנסה . 1 
   

רווח או הפסד כאשר השליטה בנכס בבהתאם לתקן, הכנסות מחוזים עם לקוחות מוכרות  
ת ללקוח. הכנסה נמדדת ומוכרת לפי שווי הוגן של התמורה שצפויה רות מועבריאו בש

בהתאם לתנאי החוזה, בניכוי הסכומים שנגבו לטובת צדדים שלישיים )כגון להתקבל 
רווח או הפסד עד למידה שצפוי שההטבות ב(. הכנסה מוכרת ועמלות ערבויות מכר מסים

 הכלכליות יזרמו לחברה, וכן ההכנסה והעלויות, אם רלוונטי, ניתנות למדידה מהימנה.
  

לקוחות, החברה בוחנת האם היא פועלת כספק עיקרי בקביעת סכום ההכנסה מחוזים עם   
החברה היא ספק עיקרי כאשר היא שולטת בסחורה או בשירות שהובטח כסוכן בחוזה.  או

טרם העברתו ללקוח. במקרים אלה, החברה מכירה בהכנסות בסכום ברוטו של התמורה. 
ר ניכוי במקרים בהם החברה פועלת כסוכן, מכירה החברה בהכנסה בסכום נטו, לאח

 הסכומים המגיעים לספק העיקרי.
 

 הכנסות ממתן שירותים  .2
 

הכנסות ממתן שירותים מוכרות לאורך זמן, על פני התקופה בה הלקוח מקבל וצורך את  
ההטבות המופקות על ידי ביצועי החברה. ההכנסות מוכרות בהתאם לתקופות הדיווח 

יה בהתאם לתנאי התשלום שבהן סופקו השירותים. החברה גובה תשלום מלקוחות
שסוכמו בהסכמים ספציפיים, כאשר התשלומים יכולים להיות טרום תקופת מתן השירות 
או לאחר תקופת מתן השירות, ובהתאם מכירה החברה בנכס או בהתחייבות בגין החוזה 

 עם הלקוח.
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 )המשך( החשבונאית המדיניות עיקרי - :2 אורב

 
 הכנסות מדמי שכירות .3
 

מדמי שכירות מוכרות לפי שיטת הקו הישר על פני תקופת השכירות. עלייה  הכנסות 
קבועה בדמי השכירות לאורך תקופת החוזה, מוכרת כהכנסה בהתאם לשיטת הקו הישר 

 על פני תקופת השכירות.
 
 עלויות השגת חוזה .4
 

נושאת בעלויות תוספתיות  החברה ,עבור השגת חלק מהחוזים של החברה עם לקוחותיה 
להשגת החוזה )למשל עמלות מוכרנים המותנות בביצוע עסקת מכירה מחייבת(. עלויות 
אשר התהוו על מנת להשיג את החוזה עם הלקוח ושלא היו מתהוות לה אם החוזה לא 
היה מושג ושהחברה מצפה להשיבן, מוכרות כנכס ומופחתות על בסיס שיטתי שהוא עקבי 

 ותים שסופקו במסגרת החוזה הספציפי.עם מתן השיר
 
 הכנסות מפיתוח והקמה של נדל"ן ביזום .      5

  
החברה פועלת בתחום נדל"ן ביזום להקמה ומכירה של דירות מגורים בישראל. במועד 

 ההתקשרות בחוזה עם לקוח, החברה מזהה את יחידות הדיור כמחויבויות ביצוע. 
 

"ן היזמי בישראל, החברה הגיעה למסקנה על בקשר עם פעילות החברה בתחום הנדל
סמך חוזי המכירה שלה עם לקוחות בתחום הנדל"ן היזמי בישראל, ועל סמך הוראות 
החוק והרגולציה הרלוונטיות, ובהתאם לחוות דעת משפטיות שהתקבלו, שכאשר 
החברה מתקשרת בחוזה למכירת דירות מגורים לא נוצר נכס עם שימוש אלטרנטיבי 

כן קיימת לה זכות לתשלום הניתנת לאכיפה עבור ביצועים שהושלמו עד לאותו לחברה, ו
 מועד. בנסיבות הללו, החברה מכירה בהכנסה לאורך זמן.

לצורך מדידת התקדמות הביצוע  (Input method)החברה מיישמת את שיטת התשומות 
כאשר מחויבות הביצוע מקוימת לאורך זמן. החברה מאמינה כי שימוש בשיטת 

תשומות, לפיה ההכנסה מוכרת על בסיס תשומות שהשקיעה החברה לצורך קיום ה
מייצגת בצורה הנאותה ביותר את ההכנסה שהופקה בפועל. לצורך  ,מחויבות הביצוע

יישום שיטת התשומות, החברה מעריכה את העלות הדרושה להשלמת הפרויקט על מנת 
ם את העלויות הישירות לקבוע את סכום ההכנסה שיוכר. האומדנים הללו כוללי

והעלויות העקיפות המתייחסות במישרין לקיום החוזה ומוקצות לכל חוזה בנפרד על 
בסיס מפתח העמסה סביר. כמו כן, החברה אינה כוללת במדידת "שיעור ההשלמה" 
עלויות שאינן משקפות התקדמות בביצוע כגון עלות קרקע, אגרות והיטלים ועלויות 

 אשראי.
 

את שיעור ההתקדמות על פיו מוכרת ההכנסה בכל חוזה מכר כשיעור החברה קובעת 
ההתקדמות של כל הבניין או הפרויקט לפי ההקשר, וזאת כל עוד לא ניתן לבצע מסירה 
של הנכס נשוא ההסכם בטרם הסתיימה הבנייה של הבניין או הפרויקט לפי ההקשר 

 במלואו.
 

חיר העסקה עם כל לקוח בנפרד החברה קובעת את גובה ההכנסה מכל חוזה בהתאם למ
 ומכירה בהכנסה, ביחס לכל חוזה בנפרד. 

 
כאשר החברה מתחילה לבצע פעולות בקשר לחוזה הצפוי עוד בטרם נחתם החוזה עם 
הלקוח, בעת חתימת החוזה כאמור מכירה החברה בהכנסה על בסיס מצטבר בסכום 

 ביצוע לאותו מועד.ההמשקף את שעור ההשלמה של מחויבות 
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 )המשך( החשבונאית המדיניות עיקרי - :2 אורב

 
בה המוכר זכאי לקבלת שירותי  ,מלאי מקרקעין הנרכש על ידי החברה בעסקת קומבינציה

מוכר במועד קבלת הקרקע לפי אומדן שווי שירותי הבניה בתוספת רווח המגלם  ,בניה
במקביל להכרה בהתחייבות למתן שירותי בניה. במסגרת  את הסיכון בסטייה מהאומדן,

המוכר בהתאם ליחס שבין  דירותלמקצה החברה את עלויות הבניה הצפויות  חישוב זה,
 IFRS15עד למועד יישום שווי הדירות המיועדות למוכר לבין סך שווי הדירות בבנין. 

 חס שטחי הדירותבהתאם לי הבניה הצפויות לדירות המוכר עלויותייחסה החברה את 
 סך שטח הדירות בבניין.  המיועדות למוכר לבין

החברה מכירה בהכנסות ועלויות בגין שירותי הבניה לבעלי הקרקע בהתאם לקצב 
 התקדמות הביצוע במקביל לקיטון בהתחייבות למתן שירותי הבניה.

 
 היוון עלויות אשראי.    6
 

ו ספציפי הוונו לנכסים כשירים במהלך  עלויות אשראי ספציפי ועלויות אשראי שאינ      
תקופת הכשרתם והכנתם עד למועד הקמת הפרויקט בפועל ומכירתו. מאחר ובחוזה 
המכר של החברה השליטה על הדירות הנמכרות מועברת על פני זמן, החברה מפסיקה 
להוון עלויות אשראי במועד בו החלה הקמת הפרויקט בפועל ומכירתו, אשר מהווה את 

 בו הסתיימו באופן מהותי כל הפעילויות הנדרשות לצורך המכירה.המועד 
 
 

 מכשירים פיננסים ג.  
 

 מכשירים - IFRS 9בדבר יישום לראשונה של תקן דיווח כספי בינלאומי  ה'2בבאור  כמפורט 
, ללא הצגה מחדש של בחרה ליישם את הוראות התקן למפרע החברה(, התקןלהלן: ) פיננסיים

  מספרי השוואה.
  
 להלן המדיניות החשבונאית החדשה בדבר מכשירים פיננסיים: 

 
 נכסים פיננסים . 1
 

נמדדים במועד ההכרה לראשונה בשווים ההוגן ובתוספת התקן  סים פיננסים בתחולתנכ 
עלויות עסקה שניתן לייחס במישרין לרכישה של הנכס הפיננסי, למעט במקרה של נכס 

רווח או הפסד, לגביו עלויות עסקה נזקפות לרווח או  פיננסי אשר נמדד בשווי הוגן דרך
 הפסד. 

 
החברה מסווגת ומודדת את מכשירי החוב בדוחותיה הכספיים על בסיס הקריטריונים 

 להלן:
 

 המודל העסקי של החברה לניהול הנכסים הפיננסים, וכן )א(
 מאפייני תזרים המזומנים החוזי של הנכס הפיננסי. )ב(
 

 מכשירי חוב בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר כאשר: החברה מודדת  א(1
 

המודל העסקי של החברה הינו הן החזקת הנכסים הפיננסים על מנת לגבות תזרימי 
מזומנים חוזיים והן מכירת הנכסים הפיננסים; וכן התנאים החוזיים של הנכס הפיננסי 

רן וריבית בגין מספקים זכאות במועדים מוגדרים לתזרימי מזומנים שהם רק תשלומי ק
  סכום הקרן שטרם נפרעה. 

 או רווחים. לאחר ההכרה הראשונית, מכשירים בקבוצה זו נמדדים לפי השווי ההוגן
 כולל ברווח מוכרים שער הפרשיו ריבית למעט, הוגן שווי מהתאמות כתוצאה הפסדים

 .אחר
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 עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך( -: 2באור 

 
 מכשירים הוניים ב(1

 
נכסים פיננסים המהווים השקעות במכשירים הוניים אינם עומדים בקריטריונים 

 האמורים לעיל ועל כן נמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד. 
החברה  בקשר עם מכשירים הוניים שאינם מוחזקים למסחר, במועד ההכרה לראשונה,

ינויים עוקבים רשאית לבצע בחירה שאינה ניתנת לשינוי, להציג ברווח כולל אחר ש
בשווי ההוגן אשר אילולא כן היו נמדדות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד. שינויים אלה 

 לא ייזקפו לרווח או הפסד בעתיד גם לא בעת גריעת ההשקעה.
 

 ירידת ערך נכסים פיננסים .  2
 

החברה בוחנת בכל מועד דיווח את ההפרשה להפסד בגין מכשירי חוב פיננסים אשר 
 אינם נמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד. 

 החברה מבחינה בין שני מצבים של הכרה בהפרשה להפסד; 
 
אשר לא חלה הידרדרות משמעותית באיכות האשראי שלהם מאז חוב  מכשירי א(

להפסד הפרשה ה – ים בהם סיכון האשראי נמוךאו מקר ,מועד ההכרה לראשונה
 12בתקופה של  חזוייםתיקח בחשבון הפסדי אשראי  בגין מכשיר חוב זה שתוכר

 :חודשים לאחר מועד הדיווח, או

 
אשר חלה הידרדרות משמעותית באיכות האשראי שלהם מאז מועד חוב  מכשירי ב(

 להפסד ההפרשה ,נמוךההכרה לראשונה בהם ואשר סיכון האשראי בגינם אינו 
 .תקופת חיי המכשיר יתרתלאורך  -שתוכר תביא בחשבון הפסדי אשראי החזויים 

החברה מיישמת את ההקלה שנקבעה בתקן לפיה היא מניחה שסיכון האשראי 
של מכשיר חוב לא עלה באופן משמעותי ממועד ההכרה לראשונה אם נקבע 

נמוך, למשל כאשר המכשיר  במועד הדיווח כי המכשיר הינו בעל סיכון אשראי
 הינו בעל דירוג חיצוני של "דרגת השקעה".

 
ירידת הערך בגין מכשירי חוב הנמדדים לפי עלות מופחתת תיזקף לרווח או הפסד כנגד 
הפרשה ואילו ירידת הערך בגין מכשירי חוב הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר 

רים של הנכס הפיננסי בדוח על המצב תיזקף כנגד קרן הון ולא תקטין את הערך בספ
 הכספי.

לחברה נכסים פיננסים בעלי תקופות אשראי קצרות כגון לקוחות, בגינם היא רשאית 
ליישם את ההקלה שנקבעה במודל, קרי החברה תמדוד את ההפרשה להפסד בסכום 
השווה להפסדי אשראי חזויים לאורך כל חיי המכשיר. החברה בחרה ליישם את ההקלה 

 י נכסים פיננסים אלה.בלג
 

 גריעת נכסים פיננסים .3
 

 נכס פיננסי כאשר ורק כאשר:החברה גורעת 
 

 פקעו הזכויות החוזיות לתזרימי המזומנים מהנכס הפיננסי, או )א(
החברה מעבירה באופן מהותי את כל הסיכונים וההטבות הנובעים מהזכויות  )ב(

י או כאשר חלק מהסיכונים החוזיות לקבלת תזרימי המזומנים מהנכס הפיננס
וההטבות בעת העברת הנכס הפיננסי נותרים בידי הישות אך ניתן לומר כי 

 העבירה את השליטה על הנכס.
החברה מותירה בידיה את הזכויות החוזיות לקבלת תזרימי המזומנים הנובעים  )ג(

 מהנכס הפיננסי, אך נוטלת על עצמה מחויבות חוזית לשלם תזרימי מזומנים אלה
 במלואם לצד שלישי, ללא עיכוב מהותי.
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 )המשך( החשבונאית המדיניות עיקרי - :2 אורב

 
 התחייבויות פיננסיות  .4
 

שבתחולת התקן  במועד ההכרה לראשונה, החברה מודדת את ההתחייבויות הפיננסיות
בניכוי עלויות עסקה שניתן לייחס במישרין להנפקה של ההתחייבות  בשווי הוגן

למעט במקרה של התחייבות פיננסית אשר נמדדת בשווי הוגן דרך רווח הפיננסית, וזאת 
 או הפסד, לגביה עלויות עסקה נזקפות לרווח או הפסד. 

ך רווח במועד ההכרה לראשונה החברה ייעדה, התחייבות פיננסית כנמדדת בשווי הוגן דר
או הפסד. שינויים בשווי ההוגן של ההתחייבות הפיננסית שניתן לייחסם לשינויים 

 בסיכון האשראי של החברה מוצגים ברווח כולל אחר.
 

לאחר ההכרה הראשונית, החברה מודדת את כל ההתחייבויות הפיננסיות לפי שיטת 
 העלות המופחתת, פרט ל:

 ;כגון נגזרים הפסד או רווח ךדר הוגן בשווי פיננסיות התחייבויות )א(
התחייבויות פיננסיות שנוצרות כאשר העברת נכס פיננסי אינה כשירה לגריעה או  )ב(

 כאשר גישת המעורבות הנמשכת חלה;
 חוזי ערבות פיננסית; )ג(
 מחויבויות למתן הלוואה בשיעור ריבית הנמוך משיעור ריבית השוק; )ד(
רוכש בצירוף עסקים שתקן דיווח כספי בינלאומי תמורה מותנית שהוכרה על ידי  )ה(

 חל עליה. 3

 
 גריעת התחייבויות פיננסיות .5
 

, כאשר דהיינו – היא מסולקתורק כאשר,  כאשרהחברה גורעת התחייבות פיננסית 
 המחויבות שהוגדרה בחוזה נפרעת או מבוטלת או פוקעת.

על ידי תשלום במזומן,  כאשר החייב פורע את ההתחייבות התחייבות פיננסית מסולקת
 .בנכסים פיננסיים אחרים, בסחורות או שירותים, או משוחרר משפטית מההתחייבות

במקרה של שינוי תנאים בגין התחייבות פיננסית קיימת, החברה בוחנת האם תנאי 
 ההתחייבות שונים מהותית מהתנאים הקיימים.

 
, השינוי מטופל כגריעה של כאשר נעשה שינוי מהותי בתנאי התחייבות פיננסית קיימת

ההתחייבות המקורית והכרה של התחייבות חדשה. ההפרש בין היתרה של שתי 
 ההתחייבויות הנ"ל בדוחות הכספיים נזקף לרווח או הפסד.

החברה נדרשת לעדכן את סכום ההתחייבות, קרי להוון  מהותי, ובמקרה בו השינוי אינ
האפקטיבית המקורית, כאשר ההפרשים  את תזרימי המזומנים החדשים בשיעור הריבית

 ייזקפו לרווח או הפסד.
מביאה החברה  בעת הבחינה האם מדובר בשינוי מהותי בתנאי התחייבות קיימת,

 בחשבון שיקולים איכותיים וכמותיים.
 

 קיזוז מכשירים פיננסים .6   
 

 המצב הכספי על בדוח מוצג נטו והסכום מקוזזים פיננסיות והתחייבויות פיננסיים נכסים

 כוונה וכן קיימת ,שהוכרו הסכומים את לקזז משפטית לאכיפה שניתנת זכות קיימת אם

 ההתחייבות את הנכס ולסלק את לממש או נטו בסיס על ההתחייבות ואת הנכס את לסלק

 הרגיל העסקים במהלך רק לא משפטית לאכיפה ניתנת להיות חייבת לקזז הזכות .במקביל

על  .הצדדים אחד של פירעון חדלות או רגל פשיטת של במקרה גם אלא לחוזה של הצדדים
 עתידי או באירוע תלויה תהיה שהיא אסור ,מיידי באופן קיימת תהיה לקזז שהזכות מנת

 .לפקיעתה שיגרמו אירועים שיהיו או ,תחול לא היא שבהם זמן פרקי שיהיו
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 )המשך( החשבונאית המדיניות עיקרי - :2 אורב

 
 הכנסות מחוזים עם לקוחות - IFRS 15 יישום לראשונה של  .ד  

 
 15 IFRS  ההתקן החדש( פורסם על ידי  -)להלן-IASB  ,2014במאי . 

 
תכניות נאמנות  IFRIC 13חוזי הקמה ואת  IAS 11הכנסות,  IAS 18את  חליףהתקן החדש מ

  31SIC-העברות של נכסים מלקוחות ו IFRIC 18הסכמים להקמת מבנים,  IFRIC 15לקוחות, 
 עסקאות חליפין הכוללות שירותי פרסום. -הכנסות 

 
  התקן מציג מודל בן חמישה שלבים שיחול על הכנסות הנובעות מחוזים עם לקוחות:

 
ות לקיבוץ חוזים וטיפול בשינויים , לרבות התייחסזיהוי החוזה עם הלקוח   -   1 שלב

(modifications.בחוזים )  
 .בחוזה( distinct)מחויבויות ביצוע נפרדות מספר זיהוי  -   2 שלב
לרבות התייחסות לתמורה משתנה, רכיב מימון משמעותי,  ,קביעת מחיר העסקה -   3 שלב

 תמורות שאינן במזומן ותמורה שתשולם ללקוח.
י על בסיס מחיר המכירה היחס מחויבות ביצוע נפרדתכל הקצאת מחיר העסקה ל -   4 שלב

  הנפרד תוך שימוש במחירים נצפים אם הם זמינים, או באומדנים והערכות.
קיום מחויבות תוך הבחנה בין , מחויבות ביצועבעת עמידה בהכרה בהכנסה  -   5 שלב

  במועד מסוים לבין קיום מחויבות לאורך זמן.
 

 1 ביום המתחילות שנתיות לתקופות הכספיים מהדוחות החל למפרע יושםמ החדש תקןה
  .2018 ,בינואר

 
וללא הצגה מחדש  מסוימות הקלות עם למפרע החדש התקן הוראות את ליישם בחרה החברה

החברה מכירה בכל הפרש בין הערך בספרים הקודם לבין הערך בספרים  של מספרי השוואה.
 במועד היישום לראשונה ביתרת הפתיחה של העודפים )או רכיב אחר של הון כפי שמתאים(.

 ייזום ומכירה של דירות למגורים.  -פיקה את הכנסותיה ממקור עיקרי אחד החברה מ
 

 יישומו של התקן החדש על דוחותיה הכספיים של החברה הינו כדלקמן: השפעת 
 
 הכנסות ממכירת דירות מגורים א(

 
 מגורים דירות של ומכירה להקמה ביזום ן"נדלה בתחום פועלת חברההכאמור לעיל, 

כירה החברה בהכנסה ממכירת דירות ה IFRIC 15 -ו IAS 18תחת הוראות . בישראל
 עם בחוזה ההתקשרות במועדמגורים עם מסירת הדירה לקונה. בהתאם לתקן החדש, 

זו, על  פעילות עם בקשר. ביצוע כמחויבויות דירת המגורים את מזהה חברהה, לקוח
 והרגולציה החוק הוראות סמך עלבסיס בחינה ראשונית של חוזי החברה עם לקוחותיה ו

 שימוש עם נכס נוצר לא לקוחותיה עם החוזים שבמסגרתהחברה מעריכה , הרלבנטיות
 הביצועים עבור לאכיפה הניתנת לתשלום זכות לה קיימת וכן, חברהל אלטרנטיבי
 מחוזים בהכנסות תכיר החברה , בהתאם לתקן החדש,לפיכך. מועד לאותו עד שהושלמו

בעקבות המתואר לעיל, לאחר יישום התקן  .החוזה ביצוע קצב פי על, זמן לאורך אלה
החדש, עיתוי ההכרה בהכנסות ממכירת דירות למגורים ישתנה באופן מהותי שכן החברה 

 תכיר בהכנסות אלו בתקופות מוקדמות יותר.
 

בנוסף החברה בחנה, בין היתר, את הנושאים הבאים בנוגע להכנסות ממכירת דירות 
 מגורים:

 
כי יחידת המדידה תהיה  קבעה לצורך הכרה בהכנסההחברה  -יחידת המדידה  (1

 המגורים נשוא חוזה המכר עם הלקוח.דירת 
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 )המשך( החשבונאית המדיניות עיקרי - :2 אורב

 
נדרשת לקבוע את מחיר העסקה בנפרד לכל חוזה  חברהה -קביעת מחיר העסקה  (2

מעריכה את ההשפעה של כל  ברההחעם לקוח. בעת הפעלת שיקול דעת זה, 
ביעות, קיומו של , תתמורה משתנה בחוזה, בהתחשב בהנחות, קנסות, שינויים

בקביעת ההשפעה של . רכיב מימון משמעותי בחוזה וכן תמורה שלא במזומן
המצוינת " בשיטת "הסכום הסביר ביותר משתמשת החברההתמורה המשתנה, 

כום היחיד שהוא הסביר ביותר בתקן, לפיה מחיר העסקה נקבע בהתחשב בס
סכומים של תמורה  תכלולה החברבתחום של סכומי תמורה אפשריים בחוזה. 

שביטול משמעותי בסכום  (Highly probable) צפוי ברמה גבוההאם משתנה, רק 
ההכנסות שהוכרו לא יתרחש כאשר אי הודאות הקשורה להשתנות התמורה 

 .תתברר לאחר מכן
 

 תיישם את החברהלצורך מדידת התקדמות הביצוע  -מדידת התקדמות ביצוע  (3
בלי להתחשב בעלויות שאינן משקפות את ( זאת מInput method) שיטת התשומות

ה שימוש . להערכת החברהתקדמות הביצוע, כגון קרקע, היטלים ועלויות האשראי
ה חברה בשיטת התשומות, לפיה ההכנסה מוכרת על בסיס תשומות שהשקיעה

 תופקרה הנאותה ביותר את ההכנסה שבצו ייצגתלצורך קיום מחויבות הביצוע 
בדרך כלל, לא ניתן לבצע מסירה של דירת מגורים ספציפית בטרם  בפועל.

את שיעור התקדמות  קובעתהסתיימה הבנייה של הבניין בכללותו. לכן, החברה 
י, בהתאם לשיעור הביצוע, על פיו מוכרת ההכנסה בגין כל חוזה מכר ספציפ

 חברה תידרשלצורך יישום שיטת התשומות, ה ההתקדמות של הבניין בכללותו. 
את סכום להשלמת הפרויקט על מנת לקבוע  ותת הדרושיואת העלו להעריך

האומדנים הללו כוללים את העלויות הישירות והעלויות  ההכנסה שיוכר.
בסיס מפתח העמסה  העקיפות המתייחסות במישרין לקיום החוזה ומוקצות על

 . סביר
 
עלויות הקרקע, עלויות הבניה ועלויות  -הקצאת עלויות על יחידת המדידה  (4

 בהתאם ליחס תמורות. המגוריםנוספות מיוחסות לדירות 
 
לצורך בחינת קיום רכיב מימון משמעותי  -קיומו של רכיב מימון משמעותי בחוזה  (5

חדש לפיה אין לתאם את סכום החברה בהקלה המעשית שבתקן ה בחרה בחוזה
התמורה בגין רכיב המימון כאשר במועד ההתקשרות בחוזה צפוי שהתקופה שבין 

במקרים של מועד קבלת התמורה לבין מועד ההכרה בהכנסה לא תעלה על שנה. 
ריבית בגין המקדמות לאורך  תצבור החברה, (מעל שנה)קבלת מקדמות לזמן ארוך 

קיים בחוזה רכיב מימון משמעותי כאשר תקופת ההתקשרות הצפויה וזאת 
 בריבית שנצברה תכיר החברה. עם מימוש המקדמות החדש כהגדרתו בתקן

 ממכירת דירות מגורים. כהכנסה
 
הפרשה לחוזים מכבידים מוכרת כאשר ההטבות הצפויות  -חוזים מכבידים  )6

ה נמוכות ביחס לעלויות הבלתי נמנעות כתוצאה חברמהחוזים על ידי הלהתקבל 
מעמידה במחויבויות החוזיות. ההפרשה נמדדת על פי הנמוך מבין הערך הנוכחי 
של העלות החזויה לביטול החוזה והערך הנוכחי של העלות החזויה נטו להמשך 

ביד בהתאם את הצורך בהפרשה לחוזה מכ תבחן באופן תדירה חברקיום החוזה. ה
 -ם להכנסה בהתאאשר רלוונטיות לכל החוזים בהם מוכרת  IAS 37לדרישות 

IFRS 15.  
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 )המשך( החשבונאית המדיניות עיקרי - :2 אורב

 
 גילוי והצגה ב(

  
 השפעת השינויים כאמור על הדוחות הכספיים של החברה הינם כדלקמן: 

 
 בדוחות המאוחדים על המצב הכספי 

 
 2018 ינוארב 1ליום 

כפי שדווח   
 בעבר

  
 השינוי 

  -בהתאם ל 
IFRS15 

והכנסות לקבל לקוחות 
 בגין מכירת דירות

 
- 

 
94,591  94,591 

 חייבים ויתרות חובה
 

16,985 
 

1,122  18,107 

 מלאי בניינים למכירה
  

1,046,877 
 

(368,929)  677,948 

 קרקעות לבניה
 

501,366 
 

(1,425)  499,941 

 נדחיםמסים 
 

42,519 
 

(16,137)  26,336 

 מקדמות מרוכשי דירות
 

357,948  (293,457)  64,491 
התחייבויות בגין עסקאות 

 קומבינציה
 

208,945  (51,347)  157,598 

 יתרת רווח
 

253,372  52,343  305,715 
זכויות שאינן מקנות 

 שליטה
 

6,085  1,683  7,768 
 
 

 2018 ספטמברב 30ליום   
בהתאם   

למדיניות 
 הקודמת

  
 השינוי 

כמוצג  
בדוחות 

 כספיים אלה
לקוחות והכנסות לקבל 

 בגין מכירת דירות
 

- 
 

211,731  211,731 

 חייבים ויתרות חובה
 

27,871 
 

2,468  30,339 

 מלאי בניינים למכירה
 

1,502,426 
 

(568,145)  934,281 

 קרקעות לבניה
 

1,144,228 
 

(1,425)  1,142,803 

 מסים נדחים
 

37,477 
 

(21,502)  15,975 

 מקדמות מרוכשי דירות
 

443,395  (372,109)  71,286 
התחייבויות בגין עסקאות 

 קומבינציה
 

321,485  (79,320)  242,165 

 יתרת רווח
 

247,898  74,451  322,349 
זכויות שאינן מקנות 

 שליטה
 

7,908  105  8,013 
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 )המשך( החשבונאית המדיניות עיקרי - :2 אורב
 

 רווח או הפסד ורווח כולל אחרבדוחות המאוחדים על      
 

בהתאם   
למדיניות 
  השינוי  הקודמת

כמוצג בדוחות 
 כספיים אלה

  
  
 30חודשים שהסתיימו ביום  9 -ל
  2018, ספטמברב

 אלפי ש"ח
 )למעט נתוני רווח נקי למניה(

       
 560,918  223,765  337,153  הכנסות ממכירת דירות וקרקעות 

 3,161  -  3,161  הכנסות משכירות וניהול
       

 564,079  223,765  340,314  סה"כ הכנסות
       

 455,115  183,130  271,985  עלות מכירת דירות וקרקעות 
עלות השכירות, אחזקת המבנים 

 206  -  206  המושכרים וניהולם
       

 455,321  183,130   272,191  סה"כ עלות המכירות והשירותים
       

 108,758  40,635  68,123  רווח גולמי
       

 11,534  (1,346)  12,880  הוצאות מכירה ושיווק
 24,728  -  24,728  כלליותוהוצאות הנהלה 

 666  -  666  הכנסות אחרות, נטו
       

 73,162  41,981  31,181  רווח תפעולי
       

 2,193  -  2,193  הכנסות מימון
 (20,550)  (16,086)  (4,464)  הוצאות מימון

חלק החברה בהפסדי חברות המטופלות 
 (1,128)  -  (1,128)  לפי שיטת השווי המאזני

       
 53,667  25,895  27,782  לפני מסים על ההכנסה רווח

 12,092  5,365  6,727  מסים על הכנסה 
       

 41,585  20,530  21,055   רווח נקי
       

       רווח נקי מיוחס ל:
 41,340  22,108  19,232  בעלי מניות החברה

 245  (1,578)  1,823  זכויות שאינן מקנות שליטה
       
  21,055  20,530  41,585 
       

 0.21  0.11  0.10  בסיסי ומדולל למניה )בש"ח( רווח נקי
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 )המשך( החשבונאית המדיניות עיקרי - :2 אורב
 
 

בהתאם   
למדיניות 
  השינוי  הקודמת

כמוצג בדוחות 
 כספיים אלה

  
  
 30חודשים שהסתיימו ביום  3 -ל

  2018, ספטמברב
 אלפי ש"ח

 )למעט נתוני רווח נקי למניה(
       

 219,963  54,112  165,851  הכנסות ממכירת דירות וקרקעות 
 1,254  -  1,254  הכנסות משכירות וניהול

       
 221,217  54,112  167,105  סה"כ הכנסות

       
 177,823  43,875  133,948  עלות מכירת דירות וקרקעות 

עלות השכירות, אחזקת המבנים 
 10  -  10  המושכרים וניהולם

       
 177,833  43,875   133,958  סה"כ עלות המכירות והשירותים

       
 43,384  10,237  33,147  רווח גולמי

       
 3,845  (548)  4,393  הוצאות מכירה ושיווק

 8,516  -  8,516  כלליותוהוצאות הנהלה 
 270  -  270  הכנסות אחרות, נטו

       
 31,293  10,785  20,508  רווח תפעולי

       
 3,709  -  3,709  הכנסות מימון
 (6,507)  (4,738)  (1,769)  הוצאות מימון

חלק החברה בהפסדי חברות המטופלות 
 (414)  -  (414)  לפי שיטת השווי המאזני

       
 28,081  6,047  22,034  לפני מסים על ההכנסה רווח

 5,897  1,133  4,764  מסים על הכנסה
       

 22,184  4,914  17,270   רווח נקי
       

       מיוחס ל: רווח נקי
 21,996  4,970  17,026  בעלי מניות החברה

 188  (56)  244  זכויות שאינן מקנות שליטה
       
  17,270  4,914  22,184 
       

 0.11  0.03  0.08  בסיסי ומדולל למניה )בש"ח( רווח נקי

 
 

 מכשירים פיננסיים - IFRS 9 יישום לראשונה של  .ה
 

, פיננסים מכשירים - IFRS 9את הנוסח המלא והסופי של  IASB -פרסם ה  2014בחודש יולי 
( מתמקד החדש התקן)להלן:  IFRS 9 מכשירים פיננסים: הכרה ומדידה. - IAS 39המחליף את 

 IASבעיקר בסיווג ובמדידה של נכסים פיננסים והוא חל על כל הנכסים הפיננסים שבתחולת 
. התקן החדש מיושם 2018במרס  31ליום כספיים היושם לראשונה בדוחות . התקן החדש 39

למפרע ללא הצגה מחדש של מספרי השוואה כמתאפשר על פי הוראות התקן החדש. החברה 
לראשונה ביתרת ן הערך בספרים הקודם לבין הערך בספרים במועד היישום מכירה בכל הפרש בי

 הפתיחה של העודפים.
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 )המשך( החשבונאית המדיניות עיקרי - :2 אורב

 
 על דוחותיה הכספיים של החברה הינה כדלקמן: החדש השפעת יישום התקן

 

  
כפי שדווח  

  השינוי   בעבר
-בהתאם ל
IFRS 9 

 אלפי ש"ח  
       2018, בינואר 1ליום 

       
 -  (10,928)  10,928  נכס פיננסי זמין למכירה

 10,928  10,928   -  מכשיר פיננסי בשווי הוגן דרך רווח והפסד
 -  (6,733)  6,733  קרן בגין מכשיר פיננסי זמין למכירה

 260,105  6,733  253,372  יתרת רווח
 

 
 חדשים בתקופה שלפני יישומם IFRSי גילוי לתקנ ו.

  
 16 IFRS חכירות 

 
התקן  -בדבר חכירות )להלן  16את תקן דיווח כספי בינלאומי מספר   IASB-פרסם ה 2016בינואר 
 החדש(.

בהתאם לתקן החדש, חכירה מוגדרת כחוזה, או חלק מחוזה, אשר מעביר בתמורה לתשלום את 
 זכות השימוש בנכס לתקופת זמן מוגדרת.

 
 להלן עיקרי התקן החדש:

 
התקן החדש דורש מחוכרים להכיר בכל החכירות בדוח על המצב הכספי )פרט לחריגים  -

מסוימים, ראה להלן(. חוכרים יכירו בהתחייבות בגין תשלומי החכירה ומנגד יכירו בנכס זכות 
  IAS 17-שימוש, באופן דומה לטיפול החשבונאי בחכירה מימונית בהתאם לתקן הקיים

 חכירות. כמו כן, החוכרים יכירו בהוצאות ריבית ובהוצאות פחת בנפרד.
 

תשלומי חכירה משתנים שאינם תלויים במדד או בריבית אשר מבוססים על ביצוע או שימוש  -
 יוכרו כהוצאה מצד החוכרים או כהכנסה מצד המחכירים במועד היווצרותם.

 

למדד, על החוכר להעריך מחדש את  במקרה של שינוי בתשלומי חכירה משתנים הצמודים -
 השימוש.-ההתחייבות בגין החכירה כאשר השפעת השינוי תיזקף לנכס זכות

 

הטיפול החשבונאי מצד המחכיר נותר ללא שינוי מהותי לעומת התקן הקיים, קרי, סיווג  -
 כחכירה מימונית או כחכירה תפעולית.

 

לטפל בחכירות בהתאם לטיפול  התקן החדש כולל שני חריגים שבהם החוכרים רשאים -
החשבונאי הקיים בהתייחס לחכירות תפעוליות, וזאת במקרה של חכירות נכסים בעלי ערך 

 כספי נמוך או במקרה של חכירות לתקופה של עד שנה. 

 
, או לאחריו. אימוץ 2019בינואר  1התקן החדש ייושם החל מהתקופות השנתיות המתחילות ביום 

  אין בכוונת החברה לאמץ את התקן החדש באימוץ מוקדם. מוקדם אפשרי. בשלב זה
 

 התקן החדש מאפשר לחוכרים לבחור באחת מגישות היישום הבאות: 
 

השימוש וההתחייבות יוצגו בדוח על המצב הכספי -לפי גישה זו, נכס זכות -יישום למפרע מלא  .1
פעת יישום התקן כאילו מאז ומעולם נמדדו בהתאם להוראות התקן החדש. במקרה זה, הש

החדש לתחילת התקופה המוקדמת ביותר המוצגת תיזקף להון. כמו כן, החברה תציג מחדש 
את דוחותיה הכספיים המוצגים כמספרי השוואה. יתרת ההתחייבות למועד יישום התקן 
החדש לראשונה תחת גישה זו, תחושב תוך שימוש בשיעור הריבית הגלום בחכירה אלא אם 

יתן לקביעה בנקל שאז יש להשתמש בשיעור הריבית התוספתי של החוכר שיעור זה אינו נ
 במועד ההתקשרות בחכירה.
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 )המשך( החשבונאית המדיניות עיקרי - :2 אורב

 
לפי גישה זו, לא תידרש הצגה מחדש של מספרי ההשוואה. יתרת  –גישת יישום למפרע חלקי  .2

תחושב תוך שימוש בשיעור הריבית ההתחייבות למועד יישום התקן החדש לראשונה, 
התוספתי של החוכר הקיימת במועד יישום התקן החדש לראשונה. לגבי יתרת נכס זכות 
השימוש, החברה יכולה להחליט, לגבי כל חכירה בנפרד, ליישם את אחת משתי החלופות 

 הבאות:
 

 הכרה בנכס בגובה ההתחייבות שהוכרה, עם התאמות מסוימות. -
 ילו מאז ומעולם נמדד בהתאם להוראות התקן החדש.הכרה בנכס כא -
 

 הפרש כלשהו הנוצר במועד יישום התקן החדש לראשונה בעקבות יישום למפרע חלקי, אם נוצר, 
 ייזקף להון.

 
להערכת החברה, לאחר בחינת השלכות יישום התקן החדש, ליישומו לא צפויה להיות השפעה 

 מהותית על הדוחות הכספיים.
 

  
 מכשירים פיננסיים -: 3באור 

 
 שווי הוגן

 
הטבלה שלהלן מפרטת את היתרה בדוחות הכספיים והשווי ההוגן של קבוצות מכשירים פיננסיים, 

 פי שווים ההוגן:-המוצגים בדוחות הכספיים, שלא על
 

 2017בדצמבר  31  2017 ספטמברב 30  2018 ספטמברב 30  
 שווי הוגן  יתרה  שווי הוגן  יתרה  שווי הוגן  יתרה  
 אלפי ש"ח  

             התחייבויות פיננסיות
             

 670,601  681,021  717,124  679,860  774,945  752,284  אגרות חוב כולל ריבית לשלם )*( 
             

 
 

 .2018, ספטמברב 30השווי ההוגן של אגרות החוב שהונפקו מבוסס על שווין בבורסה נכון ליום  (*)
 במדרג השווי ההוגן. 1מדידת השווי ההוגן מסווגת לרמה 

 
היתרה בדוחות הכספיים של מזומנים ושווי מזומנים, פקדונות לזמן קצר, ניירות ערך סחירים, לקוחות, 

 , הלוואות ויתרות חובה לזמן ארוך,בשווי הוגן דרך רווח או הפסדפיננסי  מכשירחייבים ויתרות חובה, 
, התחייבויות לספקים לזמן קצר אשראי מתאגידים בנקאיים ניות בחברה מאוחדת,הלוואה מבעל מ
והלוואות מתאגידים  זכאים ויתרות זכותהתחייבויות בגין עסקאות קומבינציה,  ולנותני שירותים

 .ם ההוגןתואמת או קרובה לשווי בנקאיים
 
 

 הוגן שווי מדרג לפי פיננסיים מכשירים סיווג
 

בניירות ערך סחירים שחלקם במסגרת ליווי בנקאי ומשועבדים הנמדדים בשווי הוגן השקעה לחברה 
הנכסים  מליון ש"ח. 150 -הינה בסך של כ 2018, ספטמברב 30דרך רווח או הפסד שיתרתם ליום 

)מחירים  1מסווגים בהתאם למקורות הנתונים ששימשו לקביעת השווי ההוגן. הנכסים מסווגים לרמה 
 התאמות( בשוק פעיל של נכסים והתחייבויות זהים( במדרג השווי ההוגן.מצוטטים )ללא 
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 מגזרי פעילות -: 4באור 

 
 כללי א.

 
 מגזרי פעילות כדלקמן: שלושהכאמור בדוחות הכספיים השנתיים, בקבוצה 

 
ייזום ובניה של נכסים למכירה 

 בעסקאות מזומן 
שירותי משכנת עיקר הפעילות הינה ייזום, בניה, שיווק ומתן  -

ום הבניה למגורים בעסקאות במזומן, לרבות  ים בתחפרויקטב
במסגרת התכניות הממשלתיות "מחיר למשתכן", "מחיר 

 למשתכן משולב במכירה חופשית" ו"מחיר מטרה".
   

ייזום ובניה של נכסים למכירה 
 בעסקאות קומבינציה

משכנת עיקר הפעילות הינה ייזום, בניה, שיווק ומתן שירותי  -
הבניה למגורים בעסקאות קומבינציה, ים בתחום פרויקטב

 .38לרבות פינוי בינוי ותמ"א 
   

 פעילות מכירת קרקעות. - מכירת קרקעות
   

 
הכנסות המגזר במגזרים מייזום ובניה של נכסים למכירה בעסקאות מזומן ומייזום ובניה של 
נכסים למכירה בעסקאות קומבינציה ועסקאות למכירת קרקעות מהוות את הערך הכספי של 

 חוזי המכירה שנחתמו במהלך התקופה. 

 
ומייזום ובניה של הרווח הגולמי במגזרים מייזום ובניה של נכסים למכירה בעסקאות מזומן 

נכסים למכירה בעסקאות קומבינציה מהווה את הרווח הגולמי החזוי בגין חוזי המכירה שנחתמו 
 בתקופה.

 
סכומי ההתאמות המוצגים בדיווח בדבר מגזרי פעילות נובעים אך ורק מהתאמת המידע המדווח 

 ספיים.בגין כל מגזר, למידע המוצג בהתאם לכללי החשבונאות המיושמים בדוחות הכ
 
 דיווח בדבר מגזרי פעילות ב.
 

  

ייזום ובניה 
של נכסים 
למכירה 

בעסקאות 
  מזומן

ייזום ובניה 
של נכסים 
למכירה 

בעסקאות 
  קומבינציה

מכירת 
 סה"כ   התאמות  קרקעות

 בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
           

חודשים  תשעהלתקופה של 
           2018, ספטמברב 30שהסתיימה ביום 

           
 564,079  50,914  -  239,539  273,626  הכנסות המגזר

           
 108,758  14,907  -  46,713  47,138  רווח גולמי

           
           הוצאות לא מוקצות:

           
הוצאות מכירה ושיווק והנהלה 

 (36,262)          וכלליות
 666          , נטואחרות הכנסות

 (357,18)          מימון, נטו וצאותה
חברות  חלק החברה בהפסדי

המטופלות לפי שיטת השווי 
 (1,128)          המאזני

           
 677,53          רווח לפני מסים על ההכנסה
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 )המשך( מגזרי פעילות -: 4באור 

 

  

ייזום ובניה 
של נכסים 
למכירה 

בעסקאות 
  מזומן

ייזום ובניה 
של נכסים 
למכירה 

בעסקאות 
  קומבינציה

מכירת 
 סה"כ   התאמות  קרקעות

 בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
           

לתקופה של תשעה חודשים 
בספטמבר  30 שהסתיימה ביום

2017           
           

 496,134  93,733  -  173,992  228,409  הכנסות המגזר

           
 63,178  (23,184)  -  36,570  49,792  רווח גולמי

           
           הוצאות לא מוקצות:

           
 -          ירידת ערך נדל"ן להשקעה

הוצאות מכירה ושיווק והנהלה 
 (34,071)          וכלליות

 7,788          הכנסות אחרות
 4,029          הכנסות מימון, נטו

חלק החברה ברווחי חברות 
המטופלות לפי שיטת השווי 

 74          המאזני
           

 40,998          רווח לפני מסים על ההכנסה

           
 
 

  

ייזום ובניה 
של נכסים 
למכירה 

בעסקאות 
  מזומן

ייזום ובניה 
של נכסים 
למכירה 

בעסקאות 
  קומבינציה

מכירת 
 סה"כ   התאמות  קרקעות

 בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
           

שה חודשים לולתקופה של ש
, ספטמברב 30שהסתיימה ביום 

2018           
           

 221,217  41,206  -  76,244  103,767  הכנסות המגזר
           

 43,384  8,271  -  15,669  19,444  רווח גולמי
           

           הוצאות לא מוקצות:
           

הוצאות מכירה ושיווק והנהלה 
 (12,361)          וכלליות

 270          , נטואחרות הכנסות
 (2,798)          מימון, נטו וצאותה

חברות  חלק החברה בהפסדי
המטופלות לפי שיטת השווי 

 (414)          המאזני
           

 081,82          רווח לפני מסים על ההכנסה
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 )המשך( מגזרי פעילות -: 4באור 

 

  

ייזום ובניה 
של נכסים 
למכירה 

בעסקאות 
  מזומן

ייזום ובניה 
של נכסים 
למכירה 

בעסקאות 
  קומבינציה

מכירת 
 סה"כ   התאמות  קרקעות

 בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
           

לתקופה של שלושה חודשים 
בספטמבר  30שהסתיימה ביום 

2017           
           

 225,019  71,907  -  62,087  91,025  הכנסות המגזר
           

 24,241  (7,866)  -  12,987  19,120  רווח גולמי
           

           הוצאות לא מוקצות:
           

הוצאות מכירה ושיווק והנהלה 
 (12,114)          וכלליות
 6,993          אחרותהכנסות 

 3,034          הכנסות מימון, נטו
חלק החברה בהפסדי חברות 

המטופלות לפי שיטת השווי 
 (405)          המאזני

           
 21,749          רווח לפני מסים על ההכנסה

           
           

 
 

  

ייזום ובניה 
של נכסים 
למכירה 

בעסקאות 
  מזומן

ובניה  ייזום
של נכסים 
למכירה 

בעסקאות 
  קומבינציה

מכירת 
 סה"כ   התאמות  קרקעות

 מבוקר  
 אלפי ש"ח  

בדצמבר,  31לשנה שהסתיימה ביום 
2017            

           
 695,058  108,501  -  220,482  366,075  הכנסות המגזר

           
 120,734  2,178  -  42,383  76,173  רווח גולמי

           
           הוצאות לא מוקצות:

           
 475          עליית ערך נדל"ן להשקעה

הוצאות מכירה ושיווק והנהלה 
 (46,989)          וכלליות

 13,972          , נטוהכנסות אחרות
 3,983          הכנסות מימון, נטו

חלק החברה בהפסדי חברות 
המטופלות לפי שיטת השווי 

 (433)          המאזני
           

 91,742          רווח לפני מסים על ההכנסה
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 דיבידנד -: 5באור 

 

אישר דירקטוריון החברה חלוקת דיבידנד לבעלי המניות של החברה בסכום  2018, פברוארב 14ביום 
אלפי  561 -לכל מניה רגילה של החברה מתוכו סך של כ ש"ח 0.16-המהווה כח "אלפי ש 32,000של 

היום הקובע נקבע ליום  ש"ח חולק לחברה הבת כתוצאה מהחזקת מניות החברה בידי החברה הבת.
 .2018, פברוארב 28שולם ביום  והדיבידנד 2018 פברוארב 21

 

 
 ולאחריה הדיווח אירועים מהותיים בתקופת -: 6באור 

 
, זכתה החברה במכרז של רשות מקרקעי ישראל במתחם אחד במסלול 2018בינואר  14ביום  א.

יחידות  173בינוי" בשכונת נחלת יהודה בראשון לציון. המקרקעין מיועדים לבניית -פינוי-"בינוי
 )לפני תוספת קומות קומות כל אחד 25דיור )לפני תוספת יחידות בהקלה( בשני מגדלים בני 

 יחידות דיור ימכרו וימסרו למפונים משכונת רמת אליהו 61. מתוך היחידות שייבנו, בהקלה(
העלות בגין המקרקעין הינה בסך ע"י המדינה.  שאלפי ש"ח ששולמה מרא 81,408 -בתמורה לכ

התמורה המגיעה לחברה ממכירת הדירות  קוזזהאלפי ש"ח כאשר מסכום זה  150,180 -של כ
ש"ח. להערכת החברה בניית הפרויקט תחל במהלך שנת  אלפי 81,408 -כבסך כאמור של  למפונים

 שנים. 3 -ומשך זמן בנייתו צפוי להיות כ 2019
 
 

התקבל בחברה מפרט הצעת רכש מלאה על ידי קבוצת אשטרום  ,2018 בפברואר 15ביום  .ב
ת החברה, למעט (, לרכישת כל מניולהלן: קבוצת אשטרוםבע"מ, בעלת השליטה בחברה )

ועל ידי חברה בת של החברה, אשדר ייזום ובניה  קבוצת אשטרוםמניות המוחזקות על ידי 
, עדכנה קבוצת 2018במרס  4. ביום אגורות למניה 267.5( בע"מ, בתמורה לסך של 1997)

 במשרדי התקבלה ,2018 במרץ 8 אגורות למניה. ביום 340אשטרום את הצעתה לסך של 
 הרכש הצעת להשלמת הנדרשים התנאים התקיימו כי וצת אשטרוםקב הודעת החברה

 ובמלוא ההצבעה זכויות במלוא קבוצת אשטרום מחזיקה, הרכש הצעת השלמת עם המלאה.
 אשדר, הבת חברה ידי על המוחזקות המניות בניכוי) החברה של והנפרע המונפק המניות הון

החברה חדלה להיות חברה ציבורית  ,2018במרס  18החל מיום  (.מ"בע( 1997) ובניה ייזום
אך ממשיכה להיות  1999-פרטית כהגדרת מונחים אלה בחוק החברות, התשנ"ט לחברה והפכה

 נסחרות שלה החוב אגרות עוד כל 1968 -תאגיד מדווח כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח
 .בבורסה

 

פנתה החברה לחלק מהדיירים בפרויקט של החברה, מסוג פינוי בינוי,  ,2018בפברואר  22ביום  .ג
ברחוב רקאנטי בתל אביב )להלן: הפרויקט(, אשר סירבו לחתום על מסמכי הליווי הבנקאי של 
הפרויקט הכוללים, בין היתר, את מסמכי שעבוד הזכויות לטובת הבנק המלווה, וזאת בניגוד 

(, והתוספות להסכם ההסכםעמם )להלן:  מושנחת כםוהתוספות להס הפינוי ובינוילהסכם 
או לחילופין לקביעת הפיצוי לו  והתוספות להסכם בדרישה למינוי בורר, לצורך אכיפת ההסכם

ליון ש"ח בתוספת מע"מ בגין אי קיום מ 118-הערכת החברה הינו בסך של כזכאית החברה אשר ל
, 2018במאי  17ביום  ם לדרישת החברה.יושב ראש לשכת עורכי הדין מינה בורר בהתא .הפרויקט

שסירבו מצד הדיירים  אשר הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב התקבלה בחברה תביעה
, כנגד נציגות אחרים בפרויקטכנגד דיירים  ,כנגד החברהלחתום על מסמכי הליווי הבנקאי 

ש"ח וכן  מליון 12.25 -כבסך של  וכנגד משרד עורכי הדין המייצג את הדיירים בפרויקט הדיירים
התקבלה  ,2018במאי  24ביום  .כב את הליכי הבוררות ואת אכיפת התוספות להסכםבקשה לע

מצד הדיירים שסירבו לחתום על מסמכי הליווי הבנקאי  שהוגשה לבורר שכנגד בחברה תביעה
שפט נעתר בית המ, 2018באוגוסט  23ביום  ועיקריה זהים לתביעה שהוגשה על ידם לבית המשפט.

ולהפניית הסכסוך שבין  שהוגשה לבית המשפט התביעלבקשת החברה לעכב את ההליכים ב
ולתביעה דלעיל,  נחתם הסכם בין כל הצדדים לבוררות ,2018 באוגוסט 29ביום  .הצדדים לבוררות

התביעה שהגישה החברה  ,ולפיו התביעות שהגישו אותם הדיירים בבית המשפט ובבוררות ידח
ההסכם על תוספותיו תתקבל )תוך הצהרה מצד אותם הדיירים כי התוספות  בבוררות לאכיפת

להסכם הפינוי בינוי שעמדו במרכז המחלוקת תקפות ומחייבות( ושהתביעה הכספית שהגישה 
החברה בבוררות תידחה )בכפוף לקיום התחייבויות שונות מצד הדיירים האמורים, לרבות 

באוגוסט  30דירותיהם לצורך ביצוע הפרויקט(. ביום חתימתם על מסמכי הליווי הבנקאי ופינוי 
 הבורר. ו, אושר ההסכם בין הצדדים ע"י בית המשפט 2018
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 )המשך( אירועים מהותיים בתקופת הדיווח ולאחריה -: 6באור 

 

אופציות לא רשומות  1,500,000, מימש מנכ"ל החברה, מר ארנון פרידמן, 2018במרס  6ביום  . ד
בהתאם לתנאי תכנית  cashless exerciseמניות של החברה בדרך של מנגנון  1,178,538 -ל

האופציות לעובדים, אשר נמכרו לקבוצת אשטרום במסגרת היענותו של מנכ"ל החברה 
 ' לעיל.בה כמפורט בסעיף להצעת הרכש על מניות החבר

 
, זכתה החברה בהליך התמחרות שבוצע במסגרת מכרז, שפורסם על 2018באפריל  25ביום  . ה

מליון  63ורכשה מגרש בתמורה לסך של  ידי כונסי נכסים, במגרש בנתניה )להלן: "המגרש"(
 120ל על פי התכנית החלה על המגרש, ניתן להקים עליו פרויקט הכול ש"ח בתוספת מע"מ.

מ"ר )להלן: "הפרויקט"(. יצוין, כי בכוונת החברה להגיש  120יח"ד בשטח עיקרי ממוצע של 
להערכת החברה, בניית הפרויקט יה, תוספת יח"ד ושינוי בינוי. תכנית לתוספת זכויות בני

 שנים. 3 -ומשך בנייתו צפוי להיות כ שנים 3 -תחל תוך כ
 
, השלימה החברה הנפקה של אגרות חוב )סדרה ד'( בדרך של הרחבת סדרה 2018 מאיב 30ביום  .ו

. ש"ח ע.נ. כל אחת של החברה 1אגרות חוב )סדרה ד'( רשומות על שם בנות  230,000,000הכוללת 
 -ש"ח ע.נ. ובתמורה כוללת בסך של כ 1ש"ח לכל  1.056אגרות החוב הוקצו לניצעים במחיר של 

 אלפי ש"ח. 242,880
 
, זכתה החברה במכרז "מחיר למשתכן" של רשות מקרקעי ישראל לחכירת 2018ביוני  5ביום  .ז

 729מיועדים לבניית המקרקעין ( בקרית אונו. 21,23,25,26ארבעה מתחמי מגורים )מגרשים 
יחידות דיור הן דירות לרוכשים הזכאים  584מתוכן )לפני תוספת יח"ד בהקלה(,  יחידות דיור

ור הן דירות למכירה בשוק החופשי. יחידות די 145 -כנית "מחיר למשתכן" ולהיכלל במסגרת ת
ובתוספת הוצאות  אלפי ש"ח בתוספת מע"מ 424,629 -בסך של כ והינ בגין המקרקעיןתשלום ה

במסגרת המכרז, התחייבה החברה למכור יחידות דיור  אלפי ש"ח. 33,073 -פיתוח בסך של כ
ש"ח לבין  11,483הנע בין  "מחיר למשתכן" במחיר תכניתבזכאים להיכלל לרוכשים ה בפרויקט

 חודשים 18 -תוך כ הש"ח למ"ר דירתי בתוספת מע"מ. המגרשים עתידים להימסר לחבר 12,059
 שנים ממועד מסירתם. 3 -להיות כ הולהערכת החברה משך בניית הפרויקט צפוי ממועד הזכייה

בהסכם מסגרת עד חודש פברואר לטובת מימון הפרויקט התקשרה החברה עם תאגיד בנקאי 
 411,932 -בסך של כ הינה 2018בספטמבר  30, אשר במסגרתו נלקחו הלוואות שיתרתן ליום 2020

 אלפי ש"ח.
 
, לאחר קבלת אישור ועדת הביקורת של החברה החברה דירקטוריון , אישר2018ביוני  27ביום  .ח

את התקשרות החברה בהסכם לקבלת שירותי בניה מקבוצת אשטרום בע"מ,  ,2018ביוני  25ם מיו
בפרויקט  יחידות דיור 254 -כ בנייני מגורים שבהם ייבנו חמישהבעלת השליטה בחברה, לבניית 

 ש"ח בתוספת מע"מאלפי  169,450 -, בעלות כוללת של כבשיטת "מחיר למשתכן" בטירת הכרמל
 (.2018 אפרילשומות הבניה מחודש למדד ת בהצמדה)

 
ועדות ו האסיפה הכללית של החברה, לאחר אישור הדירקטוריון ה, אישר2018 יוניב 27ביום  .ט

את חידוש התקשרותה של החברה בהסכם עם קבוצת אשטרום  ,התגמול והביקורת של החברה
אשטרום לחברה, קבוצת  ניקבע"מ, בעלת השליטה בחברה )להלן: קבוצת אשטרום(, לפיו תע

שירותי יו"ר דירקטוריון וארבעה  שירותי הנהלה בכירה ובכללם הכוללים, בין היתר, ניהולשירותי 
(, שירותי משאבי אנוש, מחלקת רכב, מחלקת כספים IT) ע, שירותי מערכות מידדירקטורים

נתי )להלן: הסכם הניהול(, הכל בתמורה לתשלום ש וחשבות, מחלקת גזברות ומזכירות הנהלה
 15שפורסם ביום  2018, צמוד למדד המחירים לצרכן לחודש ינואר ש"חאלפי  5,559בסך של 
, 2018בפברואר  20מיום  למפרע בצירוף מע"מ כדין. תוקפו של הסכם הניהול יהא 2018בפברואר 

מדיניות התגמול של החברה עודכנה ביחס לעדכון הסכם  .ועד חלוף שלוש שנים ממועד זה
 הניהול. 
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 )המשך( אירועים מהותיים בתקופת הדיווח ולאחריה -: 6באור 

 
)להלן:  , אישר דירקטוריון החברה את מכירת מניות אשטרום נכסים בע"מ2018ביוני  27ביום  י.

. )להלן: קבוצת אשטרום( לידי בעלת השליטה בחברה, קבוצת אשטרום בע"מ אשטרום נכסים(
ונשלטת ע"י קבוצת  )להלן: הבורסה( נכסים נסחרת בבורסה לניירות ערך בתל אביב אשטרום
אישור מכירת המניות  יוםבבורסה ל בהתאם לשער הנעילה . המכירה בוצעהאשטרום

הוחזקו באמצעות  מניות אשטרום נכסיםש"ח למניה.  16.05אשר עמד על בדירקטוריון החברה, 
יננסי בשווי הוגן דרך במסגרת סעיף מכשיר פהכספיים  יהבדוחותוהוצגו  של החברה חברה בת

 רווח והפסד.
 

, במכרז חלקים שווים, זכתה שותפות מוגבלת בה מחזיקה החברה וצד ג' ב2018בספטמבר  4ביום  יא.
של רשות מקרקעי ישראל ועיריית תל אביב הידוע כ"מכרז מכבי יפו", לחכירת מתחם הכולל 

המיועד בעיקרו למגורים,  ( )להלן: מתחם ג'(110,111,112ם שלושה מגרשים )הידועים כמגרשי
יחידות  340בשכונת "דקר" שבחלקה המזרחי של יפו. התמורה בגין מתחם ג', המיועדים לבניית 

יחידות דיור מיועדות  163מ"ר מסחרי )מתוכן  1,400 -ולכ )לפני תוספת יחידות דיור בהקלה( דיור
יחידות דיור המיועדות  174סגרת תכנית "מחיר למשתכן", למכירה לרוכשים הזכאים להיכלל במ

 212,666 -יחידות דיור יוענקו למדינה ללא תמורה(, הינה בסך של כ 3 -למכירה בשוק החופשי ו
במסגרת המכרז,  אלפי ש"ח. 4,950 -ש"ח בתוספת מע"מ ובתוספת הוצאות פיתוח בסך של כאלפי 

זכאים להיכלל בתכנית "מחיר למשתכן" במחיר של על השותפות למכור יחידות דיור בפרויקט ל
ש"ח למ"ר דירתי )כהגדרת שטח זה במכרז( בתוספת מע"מ. בכוונת השותפות להגיש  14,900

 בקשה להקלה לתוספת יחידות דיור בפרויקט. 
קבלת היתרי בניה, עבור המגרש בו הדירות מיועדות למכירה בשוק החופשי, מותנית בפינוי כל  

גנים ומחזיקים במקרקעין ובמקרקעין סמוכים שפינויים הינו בהתאם להוראות הדיירים המו
המכרז, ובנוסף עריכת ההגרלות לזוכי מחיר למשתכן מותנית בביצוע חלקי של הפינויים הנ"ל 
בהתאם להוראות המכרז. השותפות הגיעה להסכמות בכתב עם מרבית הדיירים המוגנים 

 והמחזיקים במקרקעין. 
חודשים ממועד הזכייה ולהערכת השותפות משך  18 -דים להימסר לשותפות תוך כהמגרשים עתי 

 שנים ממועד מסירתם. 3 -בניית הפרויקט צפויה להיות כ
  

 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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 ד' לתקנות ניירות ערך38דוח מיוחד לסקירת המידע הכספי הביניים הנפרד לפי תקנה 
 1970-)דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל

 
 

 מבוא
 

-ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל38סקרנו את המידע הכספי הביניים המובא לפי תקנה 
שלושה חודשים ו תשעהשל  ותולתקופ 2018 ספטמברב 30החברה(, ליום  -"מ )להלן בע אשדר חברה לבניהשל  1970

ת הדירקטוריון וההנהלה של החברה. באותו תאריך. המידע הכספי הביניים הנפרד הינו באחריו ושהסתיימ
 בהתבסס על סקירתנו. אלהת ביניים ואחריותנו היא להביע מסקנה על המידע הכספי הביניים הנפרד לתקופ

 
 
 

 היקף הסקירה
 

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

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

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

 
 
 

 מסקנה
 

ינו , לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הביניים הנפרד הנ"ל אובהתבסס על סקירתנ
ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, 38ערוך, מכל הבחינות המהותיות, בהתאם להוראות תקנה 

 .1970-התש"ל
 
 
 
 
 
 
 
 

 קוסט פורר גבאי את קסירר  אביב,-תל
 רואי חשבון  2018 ,בנובמבר 22
 

 
 



 
 

3 

 
 

 ד'38דוח מיוחד לפי תקנה 
 

 המאוחדיםביניים  הדוחות הכספיים נתונים כספיים ומידע כספי מתוך
 
 לחברההמיוחסים 

 
 
 

המאוחדים של הקבוצה ביניים מתוך הדוחות הכספיים  לחברההמיוחסים להלן נתונים כספיים ומידע כספי נפרד 
דוחות מאוחדים(, המוצגים בהתאם  - המפורסמים במסגרת הדוחות התקופתיים )להלן 2018, ספטמברב 30ליום 

 .1970-התש"ל ,לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( ד'38לתקנה 
 



 מ"אשדר חברה לבניה בע
 

 לחברה המיוחסים יםהמאוחדנים נתונים כספיים מתוך המאז

4 

 
 

 ספטמברב 30ליום   
 ליום 

 בדצמבר 31
  2018  2017  2017 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
       

       נכסים שוטפים
       

 97,453  63,554  85,116  מזומנים ושווי מזומנים
 198,655  197,902  136,526  השקעות לזמן קצר

 135,062  159,963  77,071  השקעות לזמן קצר במסגרת ליווי בנקאי ופקדונות משועבדים
 -  -  200,957  לקוחות והכנסות לקבל בגין מכירת דירות

 15,770  5,887  3829,4  חייבים ויתרות חובה
 943,397  735,709  849,654  מלאי בניינים למכירה

       
  621,378,7  1,163,015  1,390,337 

       

       נכסים לא שוטפים

       
 495,601  505,155  1,133,570  קרקעות לבניה

 62,040  52,850  089,61  הלוואות ויתרות חובה 
 30,193  30,204  28,917  הלוואות שניתנו לחברות מוחזקות 

 234,189  186,759  257,318  נכסים בניכוי התחייבויות המיוחסים לחברות מוחזקות, נטו
 2,000  2,092  2,210  רכוש קבוע

 42,080  39,846  5015,9  מסים נדחים

       
  011,499,8  816,906  866,103 

       
  572,2,878  1,979,921  2,256,440 

       
       
       
       
 
 

 המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד.
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 ספטמברב 30ליום   
 ליום 

 בדצמבר 31
  2018  2017  2017 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  

       התחייבויות שוטפות
       

 164,644  145,667  421,704  ואחרים אשראי מתאגידים בנקאיים
 58,000  58,000  7,048  חלויות שוטפות של הלוואות לא שוטפות

 146,552  146,466  182,964  אגרות חובחלויות שוטפות של 
 294,648  244,472  64,982  מקדמות מרוכשי דירות

 105,330  57,796  119,038  התחייבויות לקבלני ביצוע, לספקים ולנותני שירותים
 18,327  22,910  17,046  הפרשות לגמר 

 1,767  1,100  1,738  הפרשה לתביעות משפטיות
 179,532  94,371  187,082  בגין עסקאות קומבינציההתחייבויות 

 64,163  15,527  605,84  זכאים ויתרות זכות

       
  207,1,086  786,309  1,032,963 

       
       לא שוטפותהתחייבויות 

       
 -  -  451,932  הלוואות מתאגידים בנקאיים

 524,407  524,944  560,603  אגרות חוב
 105,556  115,787  123,164   הלוואות שהתקבלו מחברות מוחזקות

 27,725  27,681  27,514  התחייבויות בניכוי נכסים המיוחסים לחברות מוחזקות
 182  15   83  התחייבות בגין הטבות לעובדים

       
  1,163,296  668,427  657,870 
       

       הון
       

 203,249  203,249  204,428  הון מניות
 108,372  108,372  108,372  פרמיה על מניות

 (3,104)  (3,104)  (3,104)  מניות אוצר
 795  766  834  קרן בגין תשלום מבוסס מניות

 253,372  213,007  349,322  יתרת רווח 
 6,733  6,705  -  קרן בגין נכס פיננסי זמין למכירה

 (3,810)  (3,810)  (3,810)  עם בעלי זכויות שאינן מקנות שליטהקרן בגין עסקה 

       
  069,962  525,185  565,607 
       
  572,2,878  1,979,921  2,256,440 

       
 

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

         2018, בנובמבר 22
 אור אריאלי  ארנון פרידמן  גיל גירון    תאריך אישור הדוחות הכספיים

 סמנכ"ל כספים  מנכ"ל   יוןדירקטוריו"ר ה    



 אשדר חברה לבניה בע"מ
 

 לחברה אחר המיוחסיםכולל או הפסד ורווח על רווח  יםהמאוחד ותנתונים כספיים מתוך הדוח

   6 

 
 

 

 

 הסתיימושהחודשים  9-ל
  ספטמברב 30ביום 

 החודשים שהסתיימו 3-ל
  ספטמברב 30ביום 

 לשנה
שהסתיימה 

 ביום
 בדצמבר 31

  2018  2017  2018  2017  2017 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
           

 340,890  169,591  210,119  295,917  527,412  וקרקעות מכירת דירותהכנסות מ
 2,218  669  739  1,708  1,763  הכנסות משכירות וניהול

           
 343,108  170,260  210,858  297,625  529,175  סה"כ הכנסות

           
 301,352  155,444  170,837  263,082  429,935  עלות מכירת דירות וקרקעות 

עלות השכירות, אחזקת המבנים 
 המושכרים וניהולם

 
103 

 
48 

 
7 

 
5  54 

           
 301,406  155,449  170,844  263,130  430,038  סה"כ עלות המכירות והשירותים

           
 41,702  14,811  40,014  34,495  99,137  רווח גולמי

           
 15,285  4,483  3,720  11,603  10,828  ושיווק הוצאות מכירה 

 28,971  7,031  8,173  20,377  23,328  הוצאות הנהלה וכלליות
הכנסות מעמלות ודמי ניהול מחברות 

 מוחזקות
 

180 
 
 180 

 
60 

 
60  240 

 6,588  42  264  403   315  הכנסות אחרות, נטו
           

 4,274  3,399  28,445  3,098  65,476  תפעולי רווח
           

 18,820  4,172  4,081  14,067  4,330  הכנסות מימון
 (15,821)  (1,422)  (6,928)  (10,732)  (21,166)  הוצאות מימון

 (2,872)  (925)  (759)  (2,219)  (2,123)  חברות מוחזקות, נטוהוצאות מימון בגין 
 77,001  14,620  2,507  29,667  5,813  חלק החברה ברווחי חברות מוחזקות 

           
 81,402  19,844  27,346  33,881  52,330  רווח לפני מסים על ההכנסה

           
 9,256  2,479  5,350  2,100  10,990  מסים על הכנסה 

           
 72,146  17,365  21,996  31,781  41,340  רווח נקי המיוחס לחברה

           
 72,146  17,365  21,996  31,781  41,340  סה"כ רווח כולל המיוחס לחברה

           
           
 
 
 

 הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד.המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים 
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 המאוחדים על תזרימי המזומנים המיוחסים לחברהנתונים כספיים מתוך הדוחות 
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 הסתיימושהחודשים  9-ל
  ספטמברב 30ביום 

 החודשים שהסתיימו 3-ל
  ספטמברב 30ביום 

 לשנה
שהסתיימה 

 ביום
 בדצמבר 31

  2018  2017  2018  2017  2017 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
           

תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת של 
      החברה

  
   

           
 72,146  17,365  21,996  31,781   41,340  רווח נקי המיוחס לחברה

           
תזרימי להצגת התאמות הדרושות 
           של החברה:שוטפת  מזומנים מפעילות

           
התאמות לסעיפי רווח והפסד של 

           החברה:
           

 548  126  113  425  339  פחת והפחתות
 (1,259)  (363)   3,205  (1,972)  16,423  הוצאות )הכנסות( ריבית, נטו
 122  31  13  93  39  נטו עלות תשלום מבוסס מניות,

ביטול הפחתת חוב שותף בפרויקט 
 (6,095)  -  -  -  -  בעסקה משותפת

 -  -  -  -  77  ממימוש רכוש קבועהפסד 
 (77,001)  (14,620)   (2,507)  (29,667)   (5,813)  חלק החברה ברווחי חברות מוחזקות

 9,256  2,479   350,5   2,100   10,990  מסים על ההכנסה 
 142  (13)   (8)  (25)  (99)  שינוי בנכסים בשל הטבות לעובדים, נטו

 1,132  (1,462)   401  856  2,536  שערוך אגרות חוב
           
  24,492   (28,190)  6,567   (13,822)  (73,155) 

שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות של 
       החברה:

 
   

           
 50,244  52,938   2,055  66,914   (5,461)  ירידה )עלייה( בחייבים ויתרות חובה
עלייה בלקוחות והכנסות לקבל בגין 

 -   -   (36,688)  -   (110,249)  מכירת דירות 
 (128,831)  51,112   (19,297)  33,802   (132,502)  ירידה )עלייה( במלאי בניינים למכירה

 28,581  (61,216)   1,435  (21,595)   8,545  עלייה )ירידה( במקדמות מרוכשי דירות
עלייה בהתחייבויות לקבלני ביצוע, 

 69,566  13,484   14,112  22,032   13,708  לספקים ולנותני שירותים
בהפרשות לגמר ולתביעות  (ירידהעלייה )

 (3,492)  3,611   (4,118)  424  (1,310)  משפטיות
עלייה בזכאים ויתרות זכות והתחייבויות 

 143,840  16,525   6,007  12,093  84,425  בגין עסקאות קומבינציה
           
  (142,844)   113,670  (36,494)   76,454  159,908 
           
 
 

 הנפרד.המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים והמידע הכספי 
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 הסתיימושהחודשים  9-ל
  ספטמברב 30ביום 

 החודשים שהסתיימו 3-ל
  ספטמברב 30ביום 

 לשנה
שהסתיימה 

 ביום
 בדצמבר 31

  2018  2017  2018  2017  2017 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
           

מזומנים ששולמו והתקבלו במהלך 
       התקופה בחברה עבור:

 
   

           
 (34,895)  (10,225)   (20,242)  (27,780)   (36,165)  ריבית ששולמה

 5,203  734   769  3,960  2,752  ריבית שהתקבלה
 (12,975)  (3,867)   (1,371)  (10,397)  (7,996)  מסים ששולמו

 482  -  977  482  977  מסים שהתקבלו
 545  166  79  545  433  דיבידנד שהתקבל

           
  (39,999)   (33,190)  (19,788)   (13,192)  (41,640) 

מזומנים נטו שנבעו מפעילות )ששימשו 
לפעילות( שוטפת ללא רכישת קרקעות 

 117,259  66,805   (27,719)  84,071   (117,011)  של החברה
           

 (91,707)  (19,515)   (501,757)  (60,537)  (727,697)  רכישת קרקעות לבניה
           

מזומנים נטו שנבעו מפעילות )ששימשו 
 25,552  47,290   (529,476)  23,534  (844,708)  לפעילות( שוטפת של החברה

           
תזרימי מזומנים מפעילות השקעה של 

       החברה
 

   
           

 (685)  (78)   (151)  (654)   (774)  רכישת רכוש קבוע
 -  -  -  -  148  תמורה ממימוש רכוש קבוע

 (10,890)  (1,233)   10,174  60  14,866  שינוי בהשקעה בחברות מוחזקות, נטו
עלייה בחובות לזמן ארוך והשקעות 

 (7,686)  (4,338)   (2)  (4,420)   (2,578)  אחרות
ירידה בחובות לזמן ארוך והשקעות 

 278  -  -  -  2,250  אחרות
משיכת )הפקדת( פקדונות בתאגידים 

בנקאיים ומימוש ניירות ערך סחירים 
 36,916  (16,458)   28,099  3,930   57,991  משועבדים

ניירות ערך הנמדדים  )רכישת( מימוש
 341  (27,327)   (700)  6,454   60,611  בשווי הוגן דרך רווח או הפסד, נטו

           
)ששימשו  מזומנים נטו שנבעו מפעילות

 18,274  (49,434)   37,420  5,370  132,514  של החברה השקעה לפעילות(
           
           
 
 
 

 המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים והמידע הכספי הנפרד.
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 הסתיימושהחודשים  9-ל
  ספטמברב 30ביום 

 החודשים שהסתיימו 3-ל
  ספטמברב 30ביום 

 לשנה
שהסתיימה 

 ביום
 בדצמבר 31

  2018  2017  2018  2017  2017 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
           

תזרימי מזומנים מפעילות מימון של 
       החברה

 
   

           
תקבולים מהנפקת אגרות חוב )בניכוי 

 123,965  -   10  123,965  237,213  הוצאות הנפקה(
 (119,783)  (26,735)   (44,427)  (119,783)   (164,575)  פרעון אגרות חוב

קבלת הלוואות לזמן ארוך מתאגידים 
 58,000  -   517,488  58,000  517,488  בנקאיים

פרעון הלוואות לזמן ארוך לתאגידים 
 (5,400)  -   (73,878)  (5,400)   (116,508)  בנקאיים

אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים 
 (19,421)  (7,124)   (1,671)  (38,398)   257,070  ואחרים, נטו

לעובדים תמורה בגין מימוש אופציות 
 -  -  -  -  1,179  '(ה2)ראה באור 

 (30,000)  -   -  (30,000)   (32,000)  דיבידנד ששולם לבעלי מניות החברה
           

)שימשו  מזומנים נטו שנבעו מפעילות
 7,361  (33,859)   397,522  (11,616)   699,857  של החברה מימון לפעילות(

           
 51,187  (36,003)   (94,534)  17,288   (12,337)  במזומנים ושווי מזומנים )ירידה( עלייה

           
יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת 

 46,266  99,557   179,650  46,266  97,453  התקופה
           

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף 
 97,453  63,554   85,116  63,554  85,116  התקופה

           
           
 
 
 

 המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד.
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 כללי .1

 
ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות 38מידע כספי נפרד זה ערוך במתכונת מתומצתת בהתאם להוראות תקנה  א.

. יש לעיין במידע כספי נפרד זה בהקשר למידע הכספי על הדוחות הכספיים 1970-תקופתיים ומיידים(, התש"ל
דוחות  -אליהם )להלן  ולשנה שהסתיימה באותו תאריך ולבאורים אשר נלוו 2017בדצמבר,  31השנתיים ליום 

 כספיים שנתיים(.
 

  

 ולאחריה תקופת הדיווחאירועים מהותיים ב .2
 

-פינוי-, זכתה החברה במכרז של רשות מקרקעי ישראל במתחם אחד במסלול "בינוי2018בינואר  14ביום  א. 
)לפני תוספת יחידות יחידות דיור  173בינוי" בשכונת נחלת יהודה בראשון לציון. המקרקעין מיועדים לבניית 

יחידות  61. מתוך היחידות שייבנו, )לפני תוספת קומות בהקלה( קומות כל אחד 25בהקלה( בשני מגדלים בני 
ע"י המדינה.  שאלפי ש"ח ששולמה מרא 81,408 -דיור ימכרו וימסרו למפונים משכונת רמת אליהו בתמורה לכ

התמורה המגיעה לחברה  הקוזזום זה אלפי ש"ח כאשר מסכ 150,180 -העלות בגין המקרקעין הינה בסך של כ
ש"ח. להערכת החברה בניית הפרויקט תחל במהלך  אלפי 81,408 -כממכירת הדירות למפונים בסך כאמור של 

 שנים. 3 -ומשך זמן בנייתו צפוי להיות כ 2019שנת 
 

אישר דירקטוריון החברה חלוקת דיבידנד לבעלי המניות של החברה בסכום של  2018, בפברואר 14ביום  ב. 
אלפי ש"ח חולק  561 -לכל מניה רגילה של החברה מתוכו סך של כ ש"ח 0.16-המהווה כח "אלפי ש 32,000

 2018 בפברואר 21היום הקובע נקבע ליום  לחברה הבת כתוצאה מהחזקת מניות החברה בידי החברה הבת.
 .2018בפברואר,  28שולם ביום  והדיבידנד

 
התקבל בחברה מפרט הצעת רכש מלאה על ידי קבוצת אשטרום בע"מ, בעלת  2018בפברואר,  15ביום  .ג

(, לרכישת כל מניות החברה, למעט מניות המוחזקות על ידי להלן: קבוצת אשטרוםהשליטה בחברה )
 267.5( בע"מ, בתמורה לסך של 1997ועל ידי חברה בת של החברה, אשדר ייזום ובניה ) קבוצת אשטרום

 אגורות למניה. ביום 340, עדכנה קבוצת אשטרום את הצעתה לסך של 2018במרס  4. ביום אגורות למניה
 להשלמת הנדרשים התנאים התקיימו כי קבוצת אשטרום הודעת החברה במשרדי התקבלה 2018 במרץ 8

 ובמלוא ההצבעה זכויות במלוא קבוצת אשטרום מחזיקה, הרכש הצעת השלמת עם המלאה. הרכש הצעת
 ובניה ייזום אשדר, הבת חברה ידי על המוחזקות המניות בניכוי) החברה של והנפרע המונפק המניות הון

פרטית  לחברה החברה חדלה להיות חברה ציבורית והפכה ,2018במרס  18החל מיום  (.מ"בע( 1997)
אך ממשיכה להיות תאגיד מדווח כהגדרתו בחוק  1999-כהגדרת מונחים אלה בחוק החברות, התשנ"ט

 .בבורסה נסחרות שלה החוב אגרות עוד כל 1968 -ניירות ערך, התשכ"ח
 
פנתה החברה לחלק מהדיירים בפרויקט של החברה, מסוג פינוי בינוי, ברחוב רקאנטי  2018בפברואר  22ביום  .ד

ביב )להלן: הפרויקט(, אשר סירבו לחתום על מסמכי הליווי הבנקאי של הפרויקט הכוללים, בין היתר, בתל א
 והתוספות להסכם הפינוי ובינויאת מסמכי שעבוד הזכויות לטובת הבנק המלווה, וזאת בניגוד להסכם 

והתוספות  ם(, בדרישה למינוי בורר, לצורך אכיפת ההסכוהתוספות להסכם ההסכםעמם )להלן:  מושנחת
ליון ש"ח מ 118-הערכת החברה הינו בסך של כאו לחילופין לקביעת הפיצוי לו זכאית החברה אשר ל להסכם

 . יושב ראש לשכת עורכי הדין מינה בורר בהתאם לדרישת החברה.בתוספת מע"מ בגין אי קיום הפרויקט
י בתל אביב מצד הדיירים , התקבלה בחברה תביעה אשר הוגשה לבית המשפט המחוז2018במאי  17ביום 

שסירבו לחתום על מסמכי הליווי הבנקאי כנגד החברה, כנגד דיירים אחרים בפרויקט, כנגד נציגות הדיירים 
מליון ש"ח וכן בקשה לעכב את הליכי  12.25 -וכנגד משרד עורכי הדין המייצג את הדיירים בפרויקט בסך של כ

התקבלה בחברה תביעה שכנגד שהוגשה לבורר  2018במאי  24הבוררות ואת אכיפת התוספות להסכם. ביום 
מצד הדיירים שסירבו לחתום על מסמכי הליווי הבנקאי ועיקריה זהים לתביעה שהוגשה על ידם לבית 

ה שהוגשה תביענעתר בית המשפט לבקשת החברה לעכב את ההליכים ב, 2018באוגוסט  23ביום  המשפט.
, נחתם הסכם בין כל הצדדים 2018באוגוסט  29ביום  .הצדדים לבוררותולהפניית הסכסוך שבין לבית המשפט 

לבוררות ולתביעה דלעיל, לפיו התביעות שהגישו אותם הדיירים בבית המשפט ובבוררות ידחו, התביעה 
שהגישה החברה בבוררות לאכיפת ההסכם על תוספותיו תתקבל )תוך הצהרה מצד אותם הדיירים כי 

ינוי שעמדו במרכז המחלוקת תקפות ומחייבות( ושהתביעה הכספית שהגישה התוספות להסכם הפינוי ב
החברה בבוררות תידחה )בכפוף לקיום התחייבויות שונות מצד הדיירים האמורים, לרבות חתימתם על 

, אושר ההסכם בין 2018באוגוסט  30מסמכי הליווי הבנקאי ופינוי דירותיהם לצורך ביצוע הפרויקט(. ביום 
 בית המשפט והבורר. הצדדים ע"י

 
 1,178,538 -אופציות לא רשומות ל 1,500,000, מימש מנכ"ל החברה, מר ארנון פרידמן, 2018במרס  6ביום  . ה

בהתאם לתנאי תכנית האופציות לעובדים, אשר  cashless exerciseמניות של החברה בדרך של מנגנון 
להצעת הרכש על מניות החברה כמפורט נמכרו לקבוצת אשטרום במסגרת היענותו של מנכ"ל החברה 

 בסעיף ב' לעיל.
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 )המשך( אירועים מהותיים בתקופת הדיווח ולאחריה .2

 
, זכתה החברה בהליך התמחרות שבוצע במסגרת מכרז, שפורסם על ידי כונסי 2018באפריל  25ביום  . ו

 מליון ש"ח בתוספת מע"מ. 63ורכשה מגרש בתמורה לסך של  נכסים, במגרש בנתניה )להלן: "המגרש"(
 120יח"ד בשטח עיקרי ממוצע של  120על פי התכנית החלה על המגרש, ניתן להקים עליו פרויקט הכולל 

יה, תוספת יח"ד מ"ר )להלן: "הפרויקט"(. יצוין, כי בכוונת החברה להגיש תכנית לתוספת זכויות בני
 שנים. 3 -ומשך בנייתו צפוי להיות כ שנים 3 -להערכת החברה, בניית הפרויקט תחל תוך כושינוי בינוי. 

 
, השלימה החברה הנפקה של אגרות חוב )סדרה ד'( בדרך של הרחבת סדרה הכוללת 2018במאי  30ביום  .ז

. אגרות החוב הוקצו ש"ח ע.נ. כל אחת של החברה 1אגרות חוב )סדרה ד'( רשומות על שם בנות  230,000,000
 אלפי ש"ח. 242,880 -ש"ח ע.נ. ובתמורה כוללת בסך של כ 1לכל ש"ח  1.056לניצעים במחיר של 

 
, זכתה החברה במכרז "מחיר למשתכן" של רשות מקרקעי ישראל לחכירת ארבעה מתחמי 2018ביוני  5ביום  .ח

יחידות דיור )לפני תוספת יח"ד  729( בקרית אונו. המקרקעין מיועדים לבניית 21,23,25,26מגורים )מגרשים 
 145 -יחידות דיור הן דירות לרוכשים הזכאים להיכלל במסגרת תכנית "מחיר למשתכן" ו 584מתוכן בהקלה(, 

אלפי ש"ח  424,629 -יחידות דיור הן דירות למכירה בשוק החופשי. התמורה בגין המקרקעין הינה בסך של כ
תחייבה החברה אלפי ש"ח. במסגרת המכרז, ה 33,073 -בתוספת מע"מ ובתוספת הוצאות פיתוח בסך של כ

ש"ח  11,483למכור יחידות דיור בפרויקט לרוכשים הזכאים להיכלל בתכנית "מחיר למשתכן" במחיר הנע בין 
חודשים ממועד  18 -ש"ח למ"ר דירתי בתוספת מע"מ. המגרשים עתידים להימסר לחברה תוך כ 12,059לבין 

לטובת מימון  ים ממועד מסירתם.שנ 3 -להיות כ ההזכייה ולהערכת החברה משך בניית הפרויקט צפוי
, אשר במסגרתו נלקחו 2020פברואר  חודש הפרויקט התקשרה החברה עם תאגיד בנקאי בהסכם מסגרת עד

 אלפי ש"ח. 411,932 -הינה בסך של כ 2018בספטמבר  30שיתרתן ליום הלוואות 
 

ביוני  25קורת של החברה מיום , לאחר קבלת אישור ועדת הביהחברה דירקטוריון , אישר2018ביוני  27ביום  .ט
את התקשרות החברה בהסכם לקבלת שירותי בניה מקבוצת אשטרום בע"מ, בעלת השליטה בחברה,  ,2018

בפרויקט בשיטת "מחיר למשתכן" בטירת  יחידות דיור 254 -כ בנייני מגורים שבהם ייבנו חמישהלבניית 
למדד תשומות הבניה מחודש  בהצמדה) "מש"ח בתוספת מעאלפי  169,450 -, בעלות כוללת של כהכרמל
 (.2018 אפריל

 
ועדות התגמול ו האסיפה הכללית של החברה, לאחר אישור הדירקטוריון ה, אישר2018 יוניב 27ביום  .י

את חידוש התקשרותה של החברה בהסכם עם קבוצת אשטרום בע"מ, בעלת השליטה  ,והביקורת של החברה
 הכוללים, בין היתר, ניהולקבוצת אשטרום לחברה, שירותי  ניקלפיו תעבחברה )להלן: קבוצת אשטרום(, 

(, IT) ע, שירותי מערכות מידשירותי יו"ר דירקטוריון וארבעה דירקטורים שירותי הנהלה בכירה ובכללם
)להלן: הסכם  שירותי משאבי אנוש, מחלקת רכב, מחלקת כספים וחשבות, מחלקת גזברות ומזכירות הנהלה

, צמוד למדד המחירים לצרכן לחודש ינואר ש"חאלפי  5,559ל בתמורה לתשלום שנתי בסך של הניהול(, הכ
 20מיום  למפרע בצירוף מע"מ כדין. תוקפו של הסכם הניהול יהא 2018בפברואר  15שפורסם ביום  2018

הסכם מדיניות התגמול של החברה עודכנה ביחס לעדכון  ., ועד חלוף שלוש שנים ממועד זה2018בפברואר 
 הניהול. 
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חלק ד'
דוח רבעוני בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על 

הדיווח הכספי ועל הגילוי
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לפי  בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי דוח רבעוני

 :1970 -לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל ג)א(38תקנה 

(, אחראית לקביעתה "התאגיד" :)להלןמ "בעאשדר חברה לבניה ההנהלה, בפיקוח הדירקטוריון של 
לעניין זה, חברי ההנהלה  הגילוי בתאגיד.ותה על הדיווח הכספי ועל והתקיימותה של בקרה פנימית נא

 הם:

 , מנכ"ל;ארנון פרידמן .1

 ;, סמנכ"ל כספיםאור אריאלי .2

 אמנון מחרז, סמנכ"ל הנדסה; .3

 ;ומכירות רחלי בריזל, סמנכ"ל שיווק .4

 ;פרויקטים מיוחדיםיהושע )שוקה( כסלו, סמנכ"ל  .5

 עומר גוגנהיים, סמנכ"ל "אשדר בוטיק" .6

 הרציג פלד, סמנכ"ל פיתוח עסקי;תמר  .7

 
בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי כוללת בקרות ונהלים הקיימים בתאגיד, אשר תוכננו בידי 
המנהל הכללי ונושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים או תחת פיקוחם או בידי מי שמבצע 

סביר נועדו לספק ביטחון  רואש בפועל את התפקידים האמורים, בפיקוח דירקטוריון התאגיד
בהתאם להוראות הדין, ולהבטיח כי מידע  הדוחותבהתייחס למהימנות הדיווח הכספי ולהכנת 

שהוא מפרסם על פי הוראות הדין נאסף, מעובד, מסוכם ומדווח במועד  בדוחותשהתאגיד נדרש לגלות 
 ובמתכונת הקבועים בדין.

 
לים שתוכננו להבטיח כי מידע שהתאגיד נדרש לגלותו הבקרה הפנימית כוללת, בין השאר, בקרות ונה

כאמור, נצבר ומועבר להנהלת התאגיד, לרבות למנהל הכללי ולנושא המשרה הבכיר ביותר בתחום 
הכספים או למי שמבצע בפועל את התפקידים האמורים, וזאת כדי לאפשר קבלת החלטות במועד 

 המתאים, בהתייחס לדרישת הגילוי.
 

בניות שלה, בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי אינה מיועדת לספק ביטחון בשל המגבלות המ
 תימנע או תתגלה. בדוחותמוחלט שהצגה מוטעית או השמטת מידע 

 
צורף לדוח אשר ועל הגילוי אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי  בדבר הרבעוניבדוח 

בדבר הבקרה הפנימית  הרבעוניהדוח " :)להלן 2018 יוניב 30שנסתיימה ביום  לתקופה הרבעוני
 .אפקטיביתכהבקרה הפנימית  נמצאה(, "האחרון

 
עד למועד הדוח, לא הובא לידיעת הדירקטוריון וההנהלה כל אירוע או עניין שיש בהם כדי לשנות את 

בדבר הבקרה הפנימית  בדוח הרבעוני שנמצאההערכת האפקטיביות של הבקרה הפנימית, כפי 
 ; האחרון

 
בדבר הבקרה  הרבעוניבדוח  הערכת האפקטיביות של הבקרה הפנימיתלמועד הדוח, בהתבסס על 

, ובהתבסס על מידע שהובא לידיעת ההנהלה והדירקטוריון כאמור לעיל הבקרה הפנימית האחרון
 הפנימית היא אפקטיבית. 
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 הצהרת מנהלים
 -ך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל( לתקנות ניירות ער1)ד()ג38הצהרת מנהל כללי לפי תקנה 

1970: 

 
 , מצהיר כי:ארנון פרידמןאני, 

 השלישילרבעון ( "התאגיד" :)להלן מ"בע אשדר חברה לבניהשל  הרבעוניבחנתי את הדוח  (1)
 (;"הדוחות" :)להלן 2018של שנת 

בהם מצג של  לפי ידיעתי, הדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר (2)
עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם, לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם 

 מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות;

לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות, מכל  (3)
ת ותזרימי המזומנים של התאגיד הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולו

 לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;

והדוחות  ת הביקורתולוועדוגיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון  (4)
התאגיד, בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על ן של הכספיים

 :הדיווח הכספי ועל הגילוי

הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של  את כל )א(
הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על 
יכולתו של התאגיד לאסוף, לעבד, לסכם או לדווח על מידע כספי באופן שיש בו להטיל 

 –ים בהתאם להוראות הדין; וכן ספק במהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספי

או מי שכפוף לו  יללכהל הכל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנ )ב(
במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית על 

 הדיווח הכספי ועל הגילוי;

 אני, לבד או יחד עם אחרים בתאגיד: (5)

של בקרות ונהלים, תחת פיקוחי ות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם קבעתי בקר )א(
המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס לתאגיד, לרבות חברות מאוחדות שלו 

, מובא לידיעתי על 2010-כהגדרתן בתקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(, התש"ע
ידי אחרים בתאגיד ובחברות המאוחדות, בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות; 

 -וכן

של בקרות ונהלים, תחת פיקוחי ים, או וידאתי קביעתם וקיומם קבעתי בקרות ונהל )ב(
המיועדים להבטיח באופן סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים 

 בהתאם להוראות הדין, לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים;

קופתי התמועד הדוח לא הובא לידיעתי כל אירוע או עניין שחל במהלך התקופה שבין  )ג(
מסקנת את  לבין מועד דוח זה, אשר יש בו כדי לשנות 2017 בדצמבר 31ליום 

קרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל בה הדירקטוריון וההנהלה בנוגע לאפקטיביות
 .של התאגיד הגילוי

 

 

 פי כל דין. לעאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, אין באמור לעיל כדי לגרוע מ

 

 
22-11-2018 
_________                     ____________________ 

 , מנכ"לארנון פרידמן               תאריך 
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 הצהרת מנהלים
לתקנות ניירות ערך ( 2)ד()ג38לפי תקנה  הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים

 :1970 -)דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל

 

 כי: ה, מצהיראור אריאליאני, 

לתקופת  הכלול בדוחות ביניים ואת המידע הכספי האחראת הדוחות הכספיים  בחנתי (1)
 2018של שנת  השלישי( לרבעון "התאגיד: "בע"מ )להלןאשדר חברה לבניה של  הביניים

 (;"הדוחות לתקופת הביניים"או  "הדוחות" :)להלן

 לתקופת הביניים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחותביניים  הכספייםלפי ידיעתי, הדוחות  (2)
אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית 
הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם, לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו 

 מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות;

 לתקופת הביניים דוחותהכלול ב ביניים והמידע הכספי האחרלפי ידיעתי, הדוחות הכספיים  (3)
משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות 

 ותזרימי המזומנים של התאגיד לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;

והדוחות  הביקורת תוולוועדגיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון  (4)
, בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על התאגידשל  הכספיים

 הדיווח הכספי ועל הגילוי:

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של  )א(
הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי ככל שהיא מתייחסת לדוחות הכספיים 

, העלולים באופן סביר לתקופת הביניים וחותולמידע הכספי האחר הכלול בדביניים 
להשפיע לרעה על יכולתו של התאגיד לאסוף, לעבד, לסכם או לדווח על מידע כספי 
באופן שיש בו להטיל ספק במהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם 

 –להוראות הדין; וכן 

ב המנהל הכללי או מי שכפוף לו כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעור )ב(
במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית על 

 הדיווח הכספי ועל הגילוי;

 -אני, לבד או יחד עם אחרים בתאגיד (5)

של בקרות ונהלים,  נותחת פיקוחקבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם  )א(
מידע מהותי המתייחס לתאגיד, לרבות חברות מאוחדות שלו המיועדים להבטיח ש

, מובא לידיעתי על 2010-כהגדרתן בתקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(, התש"ע
ידי אחרים בתאגיד ובחברות המאוחדות, בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות; 

 -וכן

של בקרות ונהלים,  קוחיפיתחת קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם  )ב(
המיועדים להבטיח באופן סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים 

 בהתאם להוראות הדין, לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים;

הרבעוני לא הובא לידיעתי כל אירוע או עניין שחל במהלך התקופה שבין מועד הדוח  )ג(
הכלול בדוחות  ביניים ולכל מידע כספי אחרפיים לדוחות הכס , המתייחסהאחרון, 

הדירקטוריון וההנהלה  לתקופת הביניים, אשר יש בו כדי לשנות, להערכתי, את מסקנת
 .בנוגע לאפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי של התאגיד

 

 

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

 
         22-11-2018 

_______________      ____________________ 
     סמנכ"ל כספים, אור אריאלי             תאריך     
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