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 עדכון תיאור עסקי החברה שנכלל

 2014בדוח התקופתי לשנת 
 

, יובאו 1970 –ומיידיים(, התש"ל א' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים  39בהתאם לתקנה 

להלן פרטים בדבר שינויים או חידושים מהותיים אשר אירעו בעסקי החברה בכל עניין שיש 

לתארו בדוח התקופתי של החברה, שחלו מיום פרסום הדוח התקופתי של החברה לשנת 

י זה כולל ועד ליום פרסום דוח רבעוני זה. מובהר, כי ככלל, התיאור הנכלל בדוח רבעונ 2014

רק מידע אשר הינו, לדעת החברה, מידע מהותי. יחד עם זאת, בחלק מהמקרים, לשם שלמות 

התמונה, כללה החברה תיאור מפורט מהנדרש, הכולל גם מידע שלדעתה אינו מידע מהותי 

 בהכרח.

)כפי שפורסם  2014העדכון נערך בהנחה שבפני קוראו מצוי הדוח התקופתי של החברה לשנת 

הדוח ( )להלן: "2015-01-051217)מס' אסמכתא  15.3.2015המידע "מגנ"א" ביום  במערכת

בזה על  נכללבדוח התקופתי,  המובאהמידע  "(.2014הדוח התקופתי לשנת " או "התקופתי

 דרך ההפניה.

בדוח רבעוני זה תיוחס למונחים המובאים כאן המשמעות שניתנה להם בדוח התקופתי, אלא 

 אם כן צוין אחרת.

דוח רבעוני זה לבין האמור בפרק תיאור עסקי החברה בדוח בבכל מקרה של סתירה בין האמור 

 התקופתי, יגבר האמור בדוח רבעוני זה.
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 לפי תחומי פעילות -עסקי החברה תיאור  - 2פרק עדכונים ל

 למגורים תחום הבניה -לדוח התקופתי  7עדכונים לסעיף 

 למגורים טבלאות פילוח הכנסות החברה בתחום הבניה -לדוח התקופתי  3.7עדכון לסעיף  .1

 )אלפי ש"ח( 31.3.2015פרויקטים בביצוע שטרם הסתיימו עד ליום 

 31שעד ליום  למגורים הטבלאות להלן כוללות את כל הפרויקטים בביצוע בתחום הבניה

ומספרי ההשוואה  2015לשנת  הרבעון הראשוןטרם הסתיימו. נתוני  2015במרס 

)לרבות במספרי  הטבלאותהשוטפים הינם בגין פרויקטים אלה בלבד. תחולת המצטברים 

 ההשוואה( משתנה בהתאם למועד השלמת הפרויקטים בכל תקופת דיווח.

 

  הכנסות והתקדמות בפרויקטים

מס'  מדינה
 פרויקטים

הכנסות  הכנסות שהוכרו במצטבר טווח ביצוע
 צפויות

סה"כ 
הכנסות 
בפועל + 

 צפויות

תאריך 
 התחלה

תאריך 
 סיום

31.3.15 2014 2013 

 4,974,438 2,954,981 819,547 1,737,279 2,019,457 2018 2011 41 ישראל

 36,547 28,659 0 4,122 7,888 2016 2014 3 רומניה

 278,388 259,901 0 8,615 18,487 2016 2014 5 ארה"ב

 5,289,374 3,243,541 819,547 1,750,016 2,045,833 2018 2011 49 סה"כ 

 

מקדמות  שיעור השלמה מדינה
שהתקבלו 
במצטבר 

 31.3.15ליום 

 סך המחזור לתקופה

31.3.15 2014 2013 31.3.15 2014 2013 

 540,033 917,731 282,183 1,858,003 37% 43% 41% ישראל

 0 4,122 3,767 (898) 0% 35% 22% רומניה

 0 8,615 9,872 18,487 0% 3% 7% ארה"ב

 540,033 930,468 295,822 1,875,593 37% 40% 39% "כסה

 

 
 עלויות

עלויות  עלויות שהוכרו במצטבר מדינה
 צפויות

סה"כ עלויות 
בפועל + 

 צפויות
31.3.15 2014 2013 

 4,973,717 2,931,039 821,837 1,752,615 2,042,678 ישראל

 33,359 26,333 0 3,756 7,026 רומניה

 257,797 239,309 0 8,615 18,487 ארה"ב

 5,264,872 3,196,682 821,837 1,764,986 2,068,191 "כסה
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 רווח גולמי

יתרת רווח  רווח גולמי מצטבר שהוכר מדינה
 גולמי צפוי

סה"כ רווח 
גולמי 
 מצטבר

בפועל + 
 צפוי

 שיעור רווח גולמי

31.3.15 2014 2013 31.3.15 2014 2013 

 (0%) 0% 0% 721 23,941 (2,290) (15,336) (23,220) ישראל

 0% 9% 9% 3,188 2,326 0 365 863 רומניה

 0% 4% 7% 20,592 20,592 0 0 0 ארה"ב

 (0%) 0% 0% 24,501 46,859 (2,290) (14,970) (22,358) "כסה

 
 

 31.3.2015פרויקטים שהסתיימו עד ליום 

הכנסות לקבל  שהוכררוח גולמי  סך המחזור לתקופה מדינה
 2013 2014 31.3.15 2013 2014 31.3.15 31.3.15ליום 

 7,886 11,646 12,304 (14,480) 952,802 263,735 3,294 ישראל

 0 1,730 4,259 0 15,329 20,310 0 רומניה

 0 0 (4,124) (2,229) 4,436 6,768 (629) ארה"ב

 7,886 13,376 12,439 (16,709) 972,567 290,813 2,665 סה"כ 

 

 טבלאות פילוח הכנסות מלקוחות תחום הבניה -לדוח התקופתי  7.4.5עדכון לסעיף  .2

מתוך סך כל הכנסות החברה, על פי הקשר עם בעלת השליטה בחברה )באלפי  למגורים

 ש"ח(

 31.3.15 פלח שוק מדינה

 מסך % הכנסות
הכנסות 
 החברה

רווח 
)הפסד( 

 גולמי

רווח  %
 גולמי

 (13%) (23,805) 26% 189,829 חיצוני ישראל

 2% 1,100 7% 52,079 שותפויות אפריקה *  

 1% 341 6% 43,569 חברות מקבוצת אפריקה *  

 (8%) (22,364) 38% 285,477  סה"כ ישראל

 13% 497 1% 3,767 חיצוני רומניה

 13% 497 1% 3,767  סה"כ רומניה

 (24%) (2,229) 1% 9,243 חיצוני ארה"ב

 (24%) (2,229) 1% 9,243  ארה"בסה"כ 

 (8%) (24,096) 40% 298,487   סה"כ כללי

 כולל הכנסות שזקפה החברה לחברת הבת אפריקה מגורים )עבור מגזר פיתוח מקרקעין בישראל(.  *
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 2014 פלח שוק מדינה

 מסך % הכנסות
הכנסות 
 החברה

רווח 
)הפסד( 

 גולמי

רווח  %
 גולמי

 (1%) (9,342) 28% 876,876 חיצוני ישראל

 3% 3,665 4% 118,343 שותפויות אפריקה *  

 3% 4,935 6% 186,247 חברות מקבוצת אפריקה *  

 (0%) (742) 38% 1,181,466  סה"כ ישראל

 19% 4,625 1% 24,432 חיצוני רומניה

 19% 4,625 1% 24,432  סה"כ רומניה

 (27%) (4,124) 0% 15,383 חיצוני ארה"ב

 (27%) (4,124) 0% 15,383  סה"כ ארה"ב

 (0%) (241) 40% 1,221,281   סה"כ כללי

 כולל הכנסות שזקפה החברה לחברת הבת אפריקה מגורים )עבור מגזר פיתוח מקרקעין בישראל(.  *

 

 2013 פלח שוק מדינה

 מסך % הכנסות
הכנסות 
 החברה

רווח 
)הפסד( 

 גולמי

רווח  %
 גולמי

 (1%) (6,722) 37% 1,225,441 חיצוני ישראל

 5% 6,813 4% 124,699 שותפויות אפריקה *  

 6% 7,952 4% 142,695 חברות מקבוצת אפריקה *  

 1% 8,043 46% 1,492,835  סה"כ ישראל

 11% 1,730 0% 15,329 חיצוני רומניה

 11% 1,730 0% 15,329  סה"כ רומניה

 0% 0 0% 4,436 חיצוני ארה"ב

 0% 0 0% 4,436  ארה"בסה"כ 

 1% 9,773 46% 1,512,600   סה"כ כללי

 כולל הכנסות שזקפה החברה לחברת הבת אפריקה מגורים )עבור מגזר פיתוח מקרקעין בישראל(.  *

 

 

 נתונים בדבר פרויקטים בביצוע בתחום הבניה -לדוח התקופתי  7.2.2עדכון לסעיף  .3

 :2015מרס -לתקופה ינואר למגורים

עבודות   
בביצוע 

בתחילת 
 תקופה

כניסת עבודות 
 בתקופה

 סיום
עבודות 
 בתקופה

עבודות 
בביצוע לסוף 

 תקופה

 6,244 281 1,082 5,443 ישראל בניה למגורים )יח"ד(

 173 - 128 45 רומניה 

 347 - - 347 ארה"ב 

 6,764 281 1,210 5,835 סה"כ 
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 שלא למגורים תחום הבניה -לדוח התקופתי  8עדכונים לסעיף 

שלא  טבלאות פילוח הכנסות החברה בתחום הבניה -לדוח התקופתי  38.עדכון לסעיף  .4

 למגורים

 )אלפי ש"ח( 31.3.2015פרויקטים בביצוע שטרם הסתיימו עד ליום 

שעד ליום  שלא למגורים הטבלאות להלן כוללות את כל הפרויקטים בביצוע בתחום הבניה

ומספרי ההשוואה  2015הרבעון הראשון לשנת טרם הסתיימו. נתוני  2015במרס  31

)לרבות במספרי  הטבלאותהמצטברים השוטפים הינם בגין פרויקטים אלה בלבד. תחולת 

 ההשוואה( משתנה בהתאם למועד השלמת הפרויקטים בכל תקופת דיווח.

  הכנסות והתקדמות בפרויקטים

מס'  מדינה
 פרויקטים

הכנסות  הכנסות שהוכרו במצטבר ביצועטווח 
 צפויות

סה"כ 
הכנסות 
בפועל + 

 צפויות

תאריך 
 התחלה

תאריך 
 סיום

31.3.15 2014 2013 

 2,136,788 1,425,720 180,833 574,070 711,068 2017 2010 13 ישראל

 598,779 340,528 12,350 173,293 258,251 2016 2013 5 יהמנרו

 2,735,567 1,766,248 193,183 747,363 969,319 2017 2010 18 סה"כ 

 

מקדמות  שיעור השלמה מדינה
שהתקבלו 
במצטבר 

 31.3.15ליום 

 סך המחזור לתקופה

31.3.15 2014 2013 31.3.15 2014 2013 

 123,970 393,237 136,998 629,966 12% 33% 33% ישראל

 12,350 160,943 84,959 240,884 5% 43% 43% יהמנרו

 136,320 554,180 221,957 870,850 11% 35% 35% סה"כ 

 

 עלויות

עלויות  עלויות שהוכרו במצטבר מדינה
 צפויות

סה"כ עלויות 
בפועל + 

 צפויות
31.3.15 2014 2013 

 2,135,985 1,414,515 195,411 590,602 721,470 ישראל

 551,680 318,117 12,093 155,986 233,564 יהמנרו

 2,687,665 1,732,631 207,504 746,588 955,034 סה"כ 

 

 רווח גולמי

יתרת רווח  רווח גולמי מצטבר שהוכר מדינה
 גולמי צפוי

סה"כ רווח 
גולמי 
 מצטבר

בפועל + 
 צפוי

 שיעור רווח גולמי

31.3.15 2014 2013 31.3.15 2014 2013 

 (0%) (0%) 0% 803 11,205 (14,578) (16,532) (10,402) ישראל

 0% 9% 8% 47,099 22,411 257 17,307 24,688 יהמנרו

 (0%) 1% 2% 47,901 33,616 (14,321) 775 14,285 סה"כ 
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  2015.3.31 פרויקטים שהסתיימו עד ליום

הכנסות  רוח גולמי שהוכר סך המחזור לתקופה מדינה
לקבל ליום 

31.3.15 
31.3.15 2014 2013 31.3.15 2014 2013 

 20,949 7,622 18,715 3,964 263,108 213,019 23,925 ישראל

 0 19,490 8,971 227 154,794 24,783 8,041 רומניה

 0 4,181 2,679 9,562 34,311 67,623 0 רוסיה

 20,949 31,293 30,365 13,753 452,213 305,425 31,966 סה"כ כללי

 

שלא טבלאות פילוח הכנסות מלקוחות תחום הבניה  -לדוח התקופתי  4.58.עדכון לסעיף  .5

למגורים מתוך סך כל הכנסות החברה, על פי הקשר עם בעלת השליטה בחברה )באלפי 

 ש"ח(

 31.3.15 פלח שוק מדינה

מסך % הכנסות  
הכנסות 
 החברה

רווח 
)הפסד( 

 גולמי

רווח  %
 גולמי

 6% 9,457 21% 154,205 חיצוני ישראל

 9% 637 1% 6,718 חברות מקבוצת אפריקה   

 6% 10,094 22% 160,923   סה"כ ישראל

 6% 4,659 10% 76,739 חיצוני 

 18% 2,949 2% 16,261 חברות מקבוצת אפריקה  רומניה

 8% 7,608 13% 93,000   סה"כ רומניה

 -  9,562 0% 0 חברות מקבוצת אפריקה רוסיה 

 -  9,562 0% 0   סה"כ רוסיה

 11% 27,264 34% 253,923   סה"כ כללי

 
 

 2014 פלח שוק מדינה

 מסך % הכנסות
הכנסות 
 החברה

רווח 
)הפסד( 

 גולמי

רווח  %
 גולמי

 3% 14,625 19% 573,859 חיצוני ישראל

 7% 2,136 1% 32,397 חברות מקבוצת אפריקה   

 3% 16,761 20% 606,256   סה"כ ישראל

 10% 10,504 4% 110,152 חיצוני רומניה

 21% 15,517 2% 75,574 חברות מקבוצת אפריקה  

 14% 26,021 6% 185,726   סה"כ רומניה

 4% 2,679 2% 67,623 חברות מקבוצת אפריקה רוסיה 

 4% 2,679 2% 67,623   סה"כ רוסיה

 5% 45,461 28% 859,605   סה"כ כללי
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 2013 פלח שוק מדינה

מסך % הכנסות  
הכנסות 
 החברה

רווח 
)הפסד( 

 גולמי

רווח  %
 גולמי

 (1%) (3,644) 11% 356,999 חיצוני ישראל

 -  436 0% 0 שותפויות אפריקה   

 13% 3,916 1% 30,079 חברות מקבוצת אפריקה   

 0% 708 12% 387,078   סה"כ ישראל

 19% 1,670 0% 8,833 חיצוני רומניה

 11% 18,077 5% 158,311 חברות מקבוצת אפריקה  

 12% 19,747 5% 167,144   סה"כ רומניה

 12% 4,181 1% 34,311 חברות מקבוצת אפריקה רוסיה 

 12% 4,181 1% 34,311   סה"כ רוסיה

 4% 24,636 18% 588,533   סה"כ כללי

 
 

שלא נתונים בדבר פרויקטים בביצוע בתחום הבניה  -לדוח התקופתי  2.28.עדכון לסעיף  .6

 :2015מרס -ינוארלמגורים לתקופה 

עבודות   
בביצוע 

בתחילת 
 תקופה

כניסת עבודות 
 בתקופה

 סיום
עבודות 
 בתקופה

עבודות 
בביצוע לסוף 

 תקופה

 465 55 45 475 ישראל בניה שלא למגורים )אלפי מ"ר(

 - 67  19 רומניה 

 552 55 112 494 סה"כ 86

 

 התשתיותתחום  -לדוח התקופתי  9עדכונים לסעיף 

 הכנסות ורווחיות מוצרים ושירותים: טבלאות פילוח - 39.עדכון לסעיף  .7

  31.3.2015פרויקטי תשתיות בישראל בביצוע שטרם הסתיימו עד ליום 

במרס  31הטבלאות להלן כוללות את כל הפרויקטים בביצוע בתחום התשתיות שעד ליום 

ומספרי ההשוואה המצטברים  2015הרבעון הראשון לשנת טרם הסתיימו. נתוני  2015

השוטפים הינם בגין פרויקטים אלה בלבד. תחולת הפרויקטים )לרבות במספרי ההשוואה( 

 משתנה בהתאם למועד השלמת הפרויקטים בכל תקופת דיווח.

  הכנסות והתקדמות בפרויקטים

מס' 
 פרויקטים

הכנסות  הכנסות שהוכרו במצטבר טווח ביצוע
 צפויות

סה"כ 
הכנסות 

+ בפועל 
 צפויות

תאריך 
 התחלה

תאריך 
 סיום

31.3.15 2014 2013 

7 2011 2016 834,913 748,855 371,782 252,469 1,087,382 
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מקדמות  שיעור השלמה
שהתקבלו 
במצטבר 

ליום 
31.3.15 

 סך המחזור לתקופה

31.3.15 2014 2013 31.3.15 2014 2013 

77% 69% 46% 805,935 86,057 377,074 294,515 

 

 עלויות

עלויות  עלויות שהוכרו במצטבר
 צפויות

סה"כ עלויות 
בפועל + 

 צפויות
31.3.15 2014 2013 

778,793 708,013 362,692 247,276 1,026,068 

 

 רווח גולמי

יתרת רווח  רווח גולמי שהוכר
 גולמי צפוי

סה"כ רווח 
גולמי בפועל 

 + צפוי

 שיעור רווח גולמי

31.3.15 2014 2013 31.3.15 2014 2013 

56,120 40,843 9,090 5,194 61,314 6% 4% 1% 

 

 31.3.15פרויקטי תשתיות בישראל שהסתיימו עד ליום 

הכנסות  גולמי שהוכר )הפסד( רוח סך המחזור לתקופה
לקבל ליום 

31.3.15 
31.3.15 2014 2013 31.3.15 2014 2013 

4,555 74,466 115,178 (345) (2,750) 6,988 0 

 

טבלאות פילוח התפלגות ההכנסות מלקוחות תחום  -לדוח התקופתי  35.9.עדכון לסעיף  .8

 התשתיות:

 31.3.15 פלח שוק מדינה

 מסך % הכנסות
 הכנסות

רווח  % רווח גולמי
 גולמי

 16% 14,933 12% 90,612 חיצוני ישראל

 16% 14,933 12% 90,612   סה"כ כללי

 

 2014 פלח שוק מדינה

 מסך % הכנסות
 הכנסות

רווח  % רווח גולמי
 גולמי

 6% 29,004 15% 451,540 חיצוני ישראל

 6% 29,004 15% 451,540   סה"כ כללי

 

 2013 פלח שוק מדינה

 מסך % הכנסות
 הכנסות

רווח  % רווח גולמי
 גולמי

 4% 16,077 12% 409,693 חיצוני ישראל

 4% 16,077 12% 409,693   סה"כ כללי
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 פיתוח מקרקעין בישראלתחום  -לדוח התקופתי  10עדכונים לסעיף 

 לפיתוח מקרקעין בישראל פעילות -לדוח התקופתי  10עדכון לסעיף  .9

להלן פרטים בדבר כמות יחידות הדיור הנכללת בפרויקטים של החברה )לא כולל פרויקטים  .א

אפריקה והלים על ידי , אשר מנ(אפריקה השקעותלא כולל פרויקטים של  ,בינוי"-של "פינוי

 :31.3.2015, לפי סוג הפרויקטים, ליום מגורים

מס' יח"ד לפי תב"ע  סוג פרויקט
 בתוקף

מס' יח"ד לפי תב"ע 
בהליכי אישור ו/או בתכנון

1
 

 סה"כ

יח"ד 
בפרויקט 

1 2 

סה"כ יח"ד 
חלק  -

החברה
1

 
3

 

 
מס' יח"ד 

בכל 
הפרויקט 

2
 

חלק 
החברה 

3
 

מס' יח"ד 
בכל 

הפרויקט 
2

 

חלק 
החברה 

3
 

 1,077 1,303 7 9 1,070 1,294 פרויקטים בביצוע

 1,463 1,978 98 165 1,365 1,813 פרויקטים בתכנון

 1,035 1,272 653 818 382 454 עתודות קרקע

 659 821 659 821 - - פרויקטים מותלים

 335 335 - - 335 335 38תמ"א 

 4,569 5,709 1,417 1,813 3,152 3,896 סה"כ

 

בהסכם לרכישת זכויותיו של צד שלישי אשר  אפריקה מגורים, התקשרה 3.2.2015ביום  .ב

, אשר 6213בגוש  26מחלקה  37.5%אינו קשור לחברה ו/או לבעלי השליטה בה, המהוות 

 ש"ח.  מליון 140.5 -הינם חלק ממתחם סומייל, בתמורה לסך השווה ל

מיום  אפריקה מגורים, לאחר קבלת אישורה של האסיפה הכללית של 3.5.2015ביום  .ג

, הושלמה התקשרותה בהסכם לרכישת מלוא אחזקותיה של אפריקה השקעות 29.4.2015

בחברת אפרירם, וכן זכויותיה של אפריקה השקעות בהלוואה אשר הועמדה על ידה 

אפריקה ועד ההשלמה כאמור, שילמה ש"ח. במ מליון 40.3 -לאפרירם, בתמורה לסך של כ

ש"ח לידי  מליון 3 -כש"ח, וכן סך של  מליון 37.3 -כלידי אפריקה השקעות סך של  מגורים

לדוחות הכספיים  א'8 באורהנאמן וזאת עד לקבלת אישור מס שבח. לפרטים נוספים ראו 

 . 31.3.2015ליום 

אפריקה , נתקבלה הודעה מאת רשות מקרקעי ישראל, על זכייתה של 29.3.2015ביום  .ד

 14 -במכרז להתקשרות בחוזה חכירה בקשר לקרקע בעיר מודיעין בשטח של כ מגורים

 196)להלן: "המקרקעין"(, לבנייתן של  38 -, ו6חלקות  5640דונם, הידועה גם כגוש 

ש"ח )לפני  מליון 82 -חר, בתמורה לסך של כמ"ר שטחי מס 4,000 -יחידות דיור וכן כ

                                                
הנתונים המתייחסים להלן לתוכניות שטרם אושרו מהווים מידע צופה פני עתיד, הואיל ואישור תוכניות כאמור כרוך בין   1

היתר בהליכים סטטוטורים שאינם בשליטת החברה. הנתונים כאמור משקפים את כוונת החברה בלבד ואין כל וודאות כי 
 יאושרו )אם בכלל( במלואן או באופן חלקי.התוכניות והבקשות שהוגשו ו/או יוגשו על ידי החברה 

 .38ולא כולל זכויות הדיירים בפרויקטים של תמ"א  לא כולל זכויות הבעלים בעסקאות קומבינציה  2

 לא כולל זכויות של  שותפים לעסקאות משותפות ו/או של הבעלים בעסקאות קומבינציה.  3
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 ב'6 באורלפרטים נוספים ראו  ש"ח. מליון 39.8 -מע"מ( ובתוספת עלויות פיתוח בסך של כ

 . 31.3.2015לדוחות הכספיים ליום 

 ,2014לפרק עדכון עסקי החברה לדוח התקופתי לשנת  א'10.3.7בהמשך לאמור בסעיף  .ה

סכמות עם שובל אייל לשיתוף פעולה בקשר הגיעה החברה לה 2015בחודש אפריל 

תביעה נגד רמ"י לאכיפה של האופציה ו/או לפיצויים בגין הוצאותיה. למיטב ידיעתה הגשת ל

, שובל אייל נמצאת בשלבי התקשרות עם יועצים לצורך הגשת התביעה אפריקה מגוריםשל 

 האמורה.

התקופתי, למועד דוח לפרק תיאור עסקי החברה לדוח  10.3.6.1 ףבהמשך לאמור בסעי .ו

והשותף מנהלים מו"מ למכירת זכויותיהם בפרויקט הוד הכרמל הצפוני,  אפריקה מגוריםזה, 

ש"ח. ככל שמו"מ כאמור יבשיל לכדי עסקה מחייבת, חלקה  מליון 53 -בתמורה לסך של כ

, החברה אינה צופה רווח ש"ח מליון 40 -של החברה מוערך, בשלב זה, בסך של כ

אפריקה בנוסף, . בעקבות המכירה לאור עודפי העלות המיוחסים לקרקע האמורהמשמעותי 

פרסמה הזמנה להציע הצעות לרכישת פרויקט רמת מרפא ופרויקט סביוני ים.  מגורים

( לפרק תיאור 10.3.6.1לפרטים נוספים בקשר עם איזה מהפרויקטים האמורים, ראו סעיף 

דע המפורט לעיל הינו מידע צופה פני עתיד עסקי החברה לדוח התקופתי. מובהר, כי המי

ואין וודאות כי יתממש, בין היתר, בשל אי הסכמת הצדדים על תנאי עסקה כאמור ו/או אי 

 .קבלת הצעות, לפי הענין

הצעת מדף כי היא בוחנת אפשרות של פרסום דוח  אפריקה מגוריםדיווחה  4.5.2015ביום  .ז

על פיו תוצענה לציבור, בהצעה אחידה,  ,29.8.2013לציבור על פי תשקיף מדף מיום 

אגרות חוב מסדרה חדשה, שאינן המירות למניות ואינן מובטחות בשעבודים, בהיקף של עד 

 המידע הנכלל בדוח האמור מובא בזה על דרך ההפניה. .ש"ח מליון 220 -כ
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 עניינים הנוגעים לפעילות החברה בכללותה - 3פרק עדכונים ל

 הון אנושי -התקופתי  לדוח 12עדכון לסעיף  .10

את תוכנית המענק למנכ"ל  החברהאישרה האסיפה הכללית של , 19.4.2015ביום  .א

והדוחות  31.3.2015לדוחות הכספיים ליום  ג'8 באורלפרטים נוספים ראו  החברה.

 -ו  2015-01-051169)מס' אסמכתאות:  19.4.2015 ומיום 15.3.2015 המיידיים מיום

בזה על דרך  נכללבדוחות האמורים  המובא, בהתאמה(. המידע 2015-01-001611

 ההפניה.

 מימון לפעילות תחום הבניה והתשתיות:   -לדוח התקופתי  16עדכון לסעיף  .11

בזה על  נכללבדוח האמור  המובאהמידע  ,2015-01-020592)מס' אסמכתא  126ראו ת  .א

 דרך של הפניה(.

הלוואות ומסגרות אשראי מהותיות לתאריך להלן יפורטו התקשרויות החברה בהסכמי  .ב

  הדוח:
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סכום  מס"ד
ההלוואה/ 
מסגרת 
 אשראי

מאפייני 
 המלווה

מקבל 
 ההלוואה

בטוחות  מגבלות החלות על התאגיד תיאור ההסכם / מסגרת האשראי
שהועמדו 
לטובת 
 המלווה

אג"ח סדרה  .1
א' בסכום קרן 

-כולל של כ
 מליון 297

ש"ח ע.נ. 
 אגרות חוב

חברת  ציבור
הבת 

אפריקה 
 מגורים

 8 -אגרות החוב עומדות לפירעון ב
תשלומים שנתיים שווים בחודש 

 2009דצמבר של כל אחת מהשנים 
כולל. אגרות החוב צמודות  2016עד 

)קרן וריבית( למדד המחירים לצרכן 
ונושאות ריבית שנתית בשיעור של 

, המשולמת בתשלומים חצי 5.9%
של   שנתיים בחודשים יוני ודצמבר

 2016עד  2006כל אחת מהשנים 
 כולל.

- - 

אג"ח סדרה  .2
ב' בסכום קרן 

 -כולל של כ
מליון  292.3

 ש"ח ע.נ.
 אגרות חוב

חברת  ציבור
הבת 

אפריקה 
 מגורים

 7 -עומדות לפירעון באגרות החוב 
תשלומים, שישולמו באופן הבא: )א( 

שלושה תשלומים שנתיים שווים, 
אגרות מסכום קרן  6%בגובה של 

החוב )סדרה ב'( המקורי, כל אחד, 
לחודש מרץ בכל  31שישולמו ביום 
; )ב( 2016ועד  2014אחת מהשנים 

שני תשלומים שנתיים שווים בגובה 
מסכום קרן אגרות החוב  24%של 

)סדרה ב'( המקורי, כל אחד 
לחודש מרץ בכל  31שישולמו ביום 
; )ג( 2018 -ו 2017אחת מהשנים 

מסכום  23%של תשלום אחד בגובה 
קרן אגרות החוב )סדרה ב'( המקורי 

; 2019לחודש מרץ בשנת  31ביום 
 11%)ד( תשלום אחד בגובה של 

מסכום קרן אגרות החוב )סדרה ב'( 
לחודש מרץ בשנת  31המקורי ביום 

2020. 

אגרות החוב הינן צמודות )קרן 
 ,וריבית( למדד המחירים לצרכן

ונושאות ריבית שנתית, בשיעור של 
בתשלומים  משולמת, אשר 4.7%

בחודש  30חצי שנתיים בכל 
בחודש מרץ   31ספטמבר ובכל 

ביום  החל)כאשר התשלום הראשון 
 2012בחודש ספטמבר  30

 31והתשלום האחרון יחול ביום 
 (.2020במרץ 

 

 

( ההון המיוחס לבעלי 1)
המניות של החברה לא יפחת 

( 2ש"ח; ) מליון 400 -מ
היחס בין החוב נטו  לבין סך 

( לא CAPההון והחוב נטו  )
ליום . 70%יעלה על 

היחס בין החוב  31.3.2015
נטו  לבין סך ההון והחוב נטו  

(CAP)  47.4%הינו. 

החברה התחייבה, בין היתר, 
כי כל עוד תהיינה אגרות 
החוב )סדרה ב'( קיימות 
במחזור ]דהיינו, כל עוד 

א נפרעו או אגרות החוב ל
סולקו במלואן בכל דרך 
שהיא, לרבות בדרך של 
רכישה עצמית ו/או פדיון 

( לא לקבל 1מוקדם[: )
החלטה על חלוקה, 

שכתוצאה ממנה יפחת ההון 
המיוחס לבעלי המניות של 

 מליון 450 -החברה מתחת ל
ש"ח; וכן לא תקבל החלטה 
על חלוקה במקרה בו ההון 
המיוחס לבעלי המניות של 

 450 -הינו פחות מהחברה 
( לא ליצור 2ש"ח ) מליון

שעבוד שוטף על נכסיה, 
כולם או חלקם. על אף 

האמור לעיל, החברה תהא 
רשאית ליצור שעבוד שוטף 
כאמור, בכפוף לכך שתיצור 

במעמד זה גם שעבוד שוטף 
לטובת מחזיקי אגרות החוב, 

בדרגת ביטחון שווה פארי 
עבודים פסו בין כלל  בעלי הש

 השוטפים.

- 

הלוואה בסך  .3
מליון  210של 

ש"ח 
שהועמדה 

לטובת 
 החברה

 

 

תאגיד 
 בנקאי

ההלוואה נושאת ריבית צמודת  החברה
, וחלקה בסך 1.55%פריים בתוספת 

מליון ש"ח נושאת ריבית  71של 
. כמו כן 1.60%פריים בתוספת 

ההלוואות כרוכות בעמלות הקצאת 
ש"ח  מליון 1.8 -אשראי בסך של כ

ששולמו סמוך למועד העמדת 
האשראי. קרן ההלוואה תיפרע 

. הריבית 2019בתשלומים עד לשנת 
משולמת מידי חצי שנה. לפרטים 

לדוחות  25נוספים ראה באור 
 הכספיים השנתיים.

לעניין מגבלות החלות על 
 ( להלן1התאגיד ראה ס"ק )

- 
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 מגבלות החלות על התאגיד (1)

 הדרישה התניות פיננסיות

  

 15% -לא יפחת מ יחס הון עצמי מוחשי למאזן סולו )דוח כספי נפרד(

 מליון ש"ח 200 -גבוה מ סך הון עצמי מוחשי 

במהלך יותר מחמישה רבעונים  אין רצף הפסד נקי 
 עוקבים

במהלך חמישה רבעונים עוקבים  אין הפסד נקי מצטבר 
 75 -)או חלק מהם( של יותר מ

 מליון ש"ח

מלי בין שווי מניות אפריקה מגורים )עפ"י שיעור האחזקה יהיחס המינ
של החברה( לעומת יתרת ההלוואה לבנק בניכוי מזומנים שהחברה 

 הפקידה בחשבון ההלוואה. 

 . 1.2 -היחס צריך להיות גדול מ

היחס בין החוב הפיננסי נטו לבין ההון העצמי  -אפריקה מגורים 
 בתוספת חוב זה 

 0.6היחס לא יעלה על 

 מליון ש"ח 450 -לא יפחת מ ההון העצמי המוחשי  -אפריקה מגורים 

 מליון ש"ח 500 -לא יפחת מ ההון העצמי לאחר חלוקת דיבידנד  -אפריקה מגורים 

 מליון ש"ח 40 -לא יפחת מ הרווח הנקי המצטבר בשמונה הרבעונים האחרונים  -אפריקה מגורים 

 
פרסוום הדוח, החברה עומדת באמות המידה ועד בסמוך למועד  31.3.2015ליום 

 הפיננסיות.

  יעדים ואסטרטגיה עסקית: -לדוח התקופתי  20עדכון לסעיף  .12

להרחבת פעילות קבלנית במזרח ' לדוח התקופתי בקשר ז20.1בהמשך לאמור בסעיף 

 -חתם תאגיד מקומי אשר החברה מחזיקה ב 10.4.2015הרחוק, החברה מעדכנת כי ביום 

זכרון דברים בקשר לביצוע עבודות שלד של בנין  מניות המונפק שלו, עלמהון ה 45%

ל העבודות הינו משרדים בבנגקוק תאילנד. עבודות הביצוע טרם החלו וההיקף המשוער ש

  .חודשים 27, לתקופת ביצוע של (מליון דולר 16 -כבאט )למועד דוח זה,  מליון 528 -כ



 
 
 

 

 דניה סיבוס בע"מ
 
 
 
 

 
 
 
 

 דוח דירקטוריון
 2015במרס  31ליום 

 
 
 

 



 
 
 

 2015במאי,  17
 

 דדוח דירקטוריון על מצב עסקי התאגי
 2015.31.3לתקופה שהסתיימה ביום 

 
 2015, במרס 31חודשים שהסתיימה ביום  3הננו מתכבדים להגיש בזאת את דוח הדירקטוריון לתקופה של 

, 1970 –לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) התש"ל  48"), בהתאם לתקנה תקופת הדוח(להלן: "
 הדוח מתייחס לחברה ולחברות הבנות שלה במאוחד. 

 
(כפי שפורסם במערכת  2014דוח זה נערך בהנחה שבפני קוראו מצוי הדוח התקופתי של החברה לשנת 

"). בדוח הדוח התקופתי(להלן: " )2015-01-051217מספר אסמכתא  ,2015 סבמר 15המידע "מגנא" ביום 
 זה תיוחס למונחים המובאים בו המשמעות שניתנה להם בדוח התקופתי, אלא אם כן צוין אחרת.

 

 עסקי התאגיד הסבר הדירקטוריון למצב  .1

החברה, בעצמה ובאמצעות תאגידים בשליטתה, הינה חברה קבלנית הפועלת בישראל ובחו"ל בתחומי 
 . פיתוח מקרקעין בישראלהתשתיות ותחום בניה שלא למגורים, , למגורים הבניה

המגזרים העסקיים בדוחות תוצאות פעילות החברה במסגרת תחומי פעילות אלו מדווחים במסגרת 
 הכספיים.

 

 העסקיים בדוחות הכספיים פעילותהתחומי  1.1

 למגורים תחום הבניה

פרויקטים למגורים הן בשיטה הקונבנציונלית והן בשיטה בהחברה עוסקת במתן שירותי בניה 
 החברה פעילה בתחום זה בעיקר בישראל אך גם ברומניה ובארה"ב. .המתועשת

ברבעון הראשון לשנת  מהכנסות החברה 34% -הבניה למגורים מהווה כ תחוםבתקופת הדוח, 
2015. 

לפרויקטים המבוצעים בשיטה המתועשת החברה מייצרת אלמנטים מבטון במפעל השייך 
לחברת סיבוס רימון בניה מתועשת בע"מ, חברה בת בבעלות מלאה של החברה (להלן: 

 ").המפעל"
 

 תחום הבניה שלא למגורים

בפעילותה בתחום זה החל ממועד הקמתה. בתחום זה, מעניקה החברה שירותי החברה החלה 
מהסקטור הפרטי ומהסקטור הציבורי ומבצעת עבודות בניה של מבנים  בניה למזמינים שונים

מסחר ואחרים. כמו כן מבצעת החברה עבודות גמר מבני תעשיה, מבני ציבוריים ומבני משרדים, 
מסך  38% -תחום זה מהווה כבתחום זה גם ברומניה. החברה פועלת למבנים ציבוריים. 

 .2015ברבעון הראשון לשנת הכנסות החברה 
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 תחום התשתיות

בעיקר כקבלן מבצע של תשתיות נתיבי תחבורה כגון בישראל פועלת בתחום התשתיות החברה 
מייצרת מסילות רכבת. לצורך פעילותה של החברה בתחום התשתיות ו , מנהרותגשריםכבישים, 

 החברה, באמצעות המפעל, מוצרים מתועשים, ביניהם קורות ומקטעים לגשרים וכן מעבירי מים.
תחום  בנוסף, מוכרת החברה אלמנטים מתועשים המיוצרים במפעל לקבלנים אחרים בישראל.

 .2015ברבעון הראשון לשנת מסך הכנסות החברה  13% -זה מהווה כ
 עבור לקוחות מהמגזר הממשלתי. ההתשתיות בוצעהפעילות בתחום מרבית בתקופת הדוח 

 
 פיתוח מקרקעין בישראלתחום 

ביום  הקבוצה החלה בפעילותה בתחום זה לאחר רכישת האחזקות באפריקה מגורים,
בתחום פעילות זה, מתמקדת הקבוצה, באמצעות אפריקה מגורים, בייזום של . 29.12.2010

למשרדים ולמסחר, בישראל, על דרך של איתור ומקצתם למגורים,  ברובם פרויקטים המיועדים
ינה ה קרקעות, רכישתן, הקמת המבנים ומכירת היחידות. פעילות פיתוח המקרקעין בישראל

בעיקרה פעילות של פיתוח מקרקעין למגורים
1
מסך הכנסות החברה  15% -תחום זה מהווה כ .

 .2015ברבעון הראשון לשנת 

  המצב הכספי 1.2

  עיקריים מתוך סעיפי המאזן (באלפי ש"ח):להלן נתונים  1.2.1

 נתונים ליום נתונים ליום נתונים ליום סעיף
 31.3.2015 31.3.2014 31.12.2014 

 
 מסך % סכום

 המאזן
 מסך % סכום

 המאזן
 מסך % סכום

 המאזן
 100% 4,089,757 100% 3,743,564 100% 4,184,357 סך המאזן

 17% 691,615 18% 664,098 17% 693,853 הון 
 68% 2,796,330 70% 2,635,813 67% 2,821,790 רכוש שוטף

חייבים ויתרות חובה לזמן 
 1% 29,462 1% 26,474 1% 35,545 ארוך

השקעות והלוואות לחברות 
 5% 210,047 6% 211,501 5% 209,732 מוחזקות וצדדים קשורים

 21% 844,415 19% 718,985 22% 907,250 מלאי מקרקעין
 1% 43,380 0%  - 1% 45,870 נדל"ן להשקעה בהקמה

רכוש קבוע ונכסים בלתי 
 4% 166,123 4% 150,791 4% 164,170 שוטפים אחרים

 8% 320,908 10% 362,894 7% 296,915 אגרות חוב
 12% 479,745 6% 209,101 11% 479,799 הלוואות לזמן ארוך

התחייבויות אחרות לזמן 
 4% 146,502 4% 161,319 3% 144,750 ארוך

 60% 2,450,987 63% 2,346,152 61% 2,569,040 התחייבויות שוטפות
 

מליון ש"ח  4,184.4 -בכ 2015במרס  31נכסי החברה המוצגים במאזן הסתכמו ביום 
, 2% -של כ גידול, דבר המהווה 2014בדצמבר  31מליון ש"ח ביום  4,098.8 -לעומת כ

  .מקרקעין בישראלשנובע בעיקר מתחום פיתוח 
 2015במרס  31סך נכסי החברה בגין תחום פיתוח מקרקעין בישראל הסתכמו ליום 

 מליון ש"ח, בהתאמה. 3,074.8 -מליון ש"ח ובכ 3,133.4 -בכ 2014בדצמבר  31וליום 
בדצמבר  31ליום  1.14לעומת  1.01 -הסתכם ב 2014במרס  31ליום  היחס השוטף

2014.  

הפרויקטים של אפריקה מגורים כוללים שטחי מסחר קטני היקף המיועדים למכירה. כמו כן, בפרויקטים בודדים קיימים שטחי מלונאות מחלק מועט   1
 המיועדים למכירה.

                                                      
 



 
 
 

 -הסתכם בכ 2015במרס  31ליום הנכסים השוטפים על ההתחייבויות השוטפות עודף 
 .מליון ש"ח 252.8

 
  נכסים שוטפים

מליון ש"ח  2,821.8 -הסתכמו בסך של כ 2015במרס  31הנכסים השוטפים ליום 
. להלן פירוט סעיפי הרכוש 2014בדצמבר  31ליום מליון ש"ח  2,796.3 -כלעומת 

 השוטף העיקריים:

(לרבות ניירות ערך סחירים ופקדון  ופקדונות סעיפי המזומנים ושווי המזומנים •
 759.1 -מליון ש"ח לעומת כ 761.6 -הסתכמו בכ 2015במרס  31ליום משועבד) 
  .2014בדצמבר  31ליום מליון ש"ח 

סך הלקוחות  .מליון ש"ח 399.9 -הסתכם בכ 2015במרס  31ליום סעיף הלקוחות  •
מליון ש"ח  132.8 -, סך של כמליון ש"ח 203.9 -הסתכם בכלמגורים בתחום הבניה 

הינם לקוחות בתחום  מליון ש"ח, 63.2 -, כוהיתרה בתחום הבניה שלא למגורים,
מליון ש"ח הינם בגין אפריקה ישראל  58.3 -כהתשתיות. מתוך יתרת הלקוחות 

 8.4 -ו 7.4פים ושותפויות אפריקה ישראל לפרטים נוספים בדבר הלקוחות, ראה סעי
  לפרק תיאור עסקי התאגיד בדוח התקופתי.

 
 נכסים שאינם שוטפים

  השקעות והלוואות לחברות מוחזקות •

סעיף זה מייצג את חלק החברה בהון ובעודפים של  -השקעה בחברות כלולות  -
 25%פרויקטים בהם החברה שותפה אך אינם בשליטתה ומשקף בעיקר 

מזכויותיה של החברה  50%, החברה בחברת נתיבי היובל בע"מ מזכויותיה של
, אפריקה מגוריםחלק החברה בחברה כלולה של , בחברת גאודניה בע"מ

 מקרקעין בישראל.הבתחום פיתוח 

 -סך של כיתרות מלאי מקרקעין מסתכמות ל 2015במרס  31ליום  -מלאי מקרקעין  •
 -הסתכמה היתרה בסעיף זה בסך של כ 2014בדצמבר  31ליום  .מליון ש"ח 907.3
מתשלומים על חשבון רכישת בעיקר הגידול בסעיף זה נובע מליון ש"ח.  844.4

 .ע"י אפריקה מגורים במתחם סומייל, ת"א,מקרקעין 

 
 רכוש קבוע ונכסים בלתי שוטפים אחרים •

 57.4 -הסתכמה בכ 2015במרס  31ליום  יתרת הרכוש הקבוע - רכוש קבוע -
 5.4 -בכ הוצאות הפחת ברוטו בתקופה הנסקרת הסתכמוהיקף  .מליון ש"ח
  מליון ש"ח.

 31ליום  יתרת הנכסים הבלתי מוחשיים של החברה -נכסים בלתי מוחשיים  -
מליון ש"ח. היתרה כוללת מוניטין בסך  81.3 -הסתכמה בסך של כ 2015במרס 
 מליון ש"ח שנוצר לחברה כתוצאה מצירוף העסקים של אפריקה 64 -של כ

מליון ש"ח בגין תוכנות וכן יתרות  17.6, בנוסף היתרה כוללת סך של מגורים
 בגין סימן מסחרי ודמי ניהול, שנבעו מצירוף עסקים של אפריקה מגורים. 
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  התחייבויות שוטפות
מליון ש"ח  2,569.0 -הסתכמו בסך של כ 2015במרס  31ההתחייבויות השוטפות ליום 

. להלן פירוט סעיפי 2014 בדצמבר 31ליום מליון ש"ח  2,451.0 -לעומת סך של כ
 ההתחייבויות השוטפות העיקריות:

מליון   473.3 -הסתכמה בכ 2015במרס  31ליום יתרת סעיף ספקים וקבלני משנה  •
 .מליון ש"ח 478.5 -כ שהסתכם לסך של 2014בדצמבר  31היקף דומה ליום ש"ח, 

 2015במרס  31ליום  היקף הזכאים ויתרות הזכות (לרבות זכאים מס הכנסה)
 31מליוני ש"ח ליום  97.6 -לעומת סך של כמליון ש"ח,  133.8 -הסתכם בכ

חלק מהגידול נובע מיתרת דיבידנד לשלם לזכויות מיעוט, הדיבידנד  .2014בדצמבר 
יך המאזן, ראה גם שהוכרז על ידי חברת הבת אפריקה מגורים שולם לאחר תאר

 ג' לדוחות הכספיים.6באור 

מליון ש"ח  921.2 -הסתכם בכ 2015במרס  31ליום  סעיף המקדמות מלקוחות •
 31). ליום 12% -(גידול של כ 2014בדצמבר  31ליום מליון ש"ח  825.6לעומת 
בתחום פיתוח  הינההנ"ל מליון ש"ח מתוך היתרה  867.5 -סך של כ 2015במרס 

בתחום למגורים ו תחום הבניהלקוחות בהיתרה הינה בגין מקדמות משאר  ,מקרקעין
 . (בעיקר ברומניה) בניה שלא למגוריםה

 
  שאינן שוטפותהתחייבויות 

הסתכמו סך  2015במרס  31ליום  -מתאגידים בנקאיים הלוואות לזמן ארוך  •
(סך ההלוואה כולל חלויות  מליון ש"ח 497.8 -ההלוואות לזמן ארוך לסך של כ

  .2014בדצמבר  31יום בדומה ליתרה ב, מליון ש"ח) 30 -שוטפות כ

הסתכמה יתרת אגרות החוב (ללא חלויות  2015במרס  31ליום  -אגרות חוב  •
בדצמבר  31ליום  320.9 -מליון ש"ח לעומת סך של כ 296.9 -שוטפות) לסך של כ

 18 -נובע מתשלום שוטף ע"ח קרן של אג"ח ב' על סך של כ . עיקר הקיטון2014
 מליון ש"ח וירידה במדד המחירים לצרכן.

 

 691.6 -מליון ש"ח בהשוואה לכ 693.9 -, הסתכם ההון בכ2015במרס  31ליום   - הון
 . 2014 בדצמבר 31ליום מליון ש"ח 

ש"ח לעומת סך של  מליון 516.3 -ההון המיוחס לבעלים של החברה הסתכם לסך של כ
של  עיקר הגידול בהון המיוחס לבעלים .2014בדצמבר  31מליון ש"ח ליום  504.7 -כ
שאינן מקנות לזכויות  המיוחסחברה נובע מהרווח בתקופה הנוכחית, בניכוי הדיבידנד ה

 .שליטה בחברות מאוחדות (זכויות מיעוט)
 

  צבר הזמנות 1.2.2

 תחום הבניה למגורים
 -, בתחום הבניה למגורים הסתכם בכ2015במרס  31צבר ההזמנות של החברה ליום 

 .2014בדצמבר  31מליון ש"ח ליום  2,608.9 -מליון ש"ח, לעומת סך של כ 3,243.5
 הגידול נובע מקצב כניסת עבודות גבוה מאד ברבעון הראשון של השנה.
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 (מליוני ש"ח): 2015במרס  31להלן התפלגות צבר ההזמנות בתחום ליום 

כניסות לצבר  מדינה
הזמנות לתקופה 

1-3/2015 
 יתרת צבר
 הזמנות

 2,955.0 785.9 ישראל
 28.6 24.9 רומניה
 259.9  - ארה"ב
 3,243.5 810.8 סה"כ

 
 לאחר תאריך המאזן ועד בסמוך למועד הדוח סיכמה החברה על פרויקטים נוספים

 .ובישראל מליון ש"ח בארה"ב 293 -בסך של כ בתחום
לנתוני צבר ההזמנות של החברה ולאזהרה בדבר היותו של נתון זה בבחינת מידע צופה 

 לפרק תאור עסקי התאגיד בדוח התקופתי. 7.6פני עתיד, ראו סעיף 
 

 תחום הבניה שלא למגורים
מליון ש"ח  1,766.2 -, הסתכם בכ2015במרס  31צבר ההזמנות של החברה ליום 

 . 2014בדצמבר  31מליון ש"ח ליום  1,396.1 -לעומת כ

 (מליוני ש"ח): 2015במרס  31להלן התפלגות צבר ההזמנות בתחום ליום 

כניסות לצבר  מדינה
הזמנות לתקופה 

1-3/2015 
 יתרת צבר
 הזמנות

 1,425.7 410.8 ישראל
 340.5 176.1 רומניה
 1,766.2 586.9 סה"כ

 
לאחר תאריך המאזן ועד בסמוך למועד הדוח סיכמה החברה על פרויקטים נוספים 

 .בישראלמליון ש"ח  83.5 -בתחום בסך של כ
 

לנתוני צבר ההזמנות של החברה ולאזהרה בדבר היותו של נתון זה בבחינת מידע צופה 
 לפרק תאור עסקי התאגיד בדוח התקופתי. 8.6פני עתיד, ראו סעיף 

 
 תחום התשתיות

 252.5 -הסתכם בכ 2015במרס  31יום לצבר ההזמנות של החברה בתחום התשתיות 
 . 2014בדצמבר  31מליון ש"ח ליום  337.9מליון ש"ח, לעומת 

לנתוני צבר ההזמנות של החברה ולאזהרה בדבר היותו של נתון זה בבחינת מידע צופה 
 לפרק תאור עסקי התאגיד בדוח התקופתי. 9 סעיףפני עתיד ראו 

 
 פיתוח מקרקעין בישראל 

במסגרת פעילותה של החברה בתחום יזמות ופיתוח מקרקעין, באמצעות אפריקה 
 מגורים.

יחידות דיור ובנוסף מצויות בשיווק טרם ביצוע  1,298 נכון למועד הדוח, מצויות בביצוע
הנתונים מתייחסים לחלקה של החברה (יח"ד נוספות, וזאת כמפורט להלן  654

 ):בפרויקט
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פרויקטים בביצוע
2
:  

חלק  שם הפרויקט
 החברה

מס' יח"ד 
 3בביצוע

ליום 
31.3.15 

מס' יח"ד 
 4מכורות

ליום 
31.3.15 

 שווי חוזי
 של מכירות

 ליום
31.3.15 

 באלפי ש"ח

מועד סיום 
 5צפוי

 2015 177,028 75 76 50% 10סביוני רמת אביב 
 2015 41,918 53 57 50% 6שער הים 

חצר הנביאים
6
 100% 144 79 189,468 2015 

 2015 190,887 96 129 100% 122, 121גני סביון 
 2015 74,484 38 52 100% 124גני סביון 
 2016 49,391 27 76 100% 123גני סביון 
 2016 60,478 29 66 100% 125גני סביון 

 2016 64,065 78 84 50% 27,28,29סביוני נצר סירני 
 A 66.7% 112 79 95,409 2016סביוני ארנונה 
 B  66.7% 112 32 43,944 2016 סביוני ארנונה

Space 3 100% 49 37 60,900 2016 
8 100% גבעתיים 48טייבר -סביוני העיר

7

 1 2,076 2016 
 2017 38,649 30 110 62.3% מגדל סביון מופת

 2017 261,356 101 109 100% סביון במשתלה א'
 2017 41,211 28 114 100% סביון באגם

  1,391,264 783 1,298  סה"כ

פרויקטים בשיווק טרם ביצוע
8

 : 

חלק  שם הפרויקט
 החברה

מס' יח"ד 
 בשיווק
ליום 

31.3.15 

מס' יח"ד 
 9מכורות
ליום

31.3.15 

 שווי חוזי
 של מכירות

 ליום
31.3.15 

 באלפי ש"ח

מועד סיום 
 צפוי

 2017 86,390 40 191 100% סביון במשתלה ב'
 2017 9,391 9 108 100% סביוני נוף חדרה א'

 2017 11,123 15 41 50% 30סביוני נצר סירני 

10 (בית מפא"י)  VIEWסביון 
 100% 170 3 4,156 2018 

 2017 15,527 13 108 50% א'סביוני רמת שרת 
,  116רוקח  -סביוני העיר 

82 100% ר"ג 17-19וחרות  133עוזיאל 
11
 6 18,914 2016-

2017 
  - 12- 65 50% 400סביוני גבעת שמואל 

  145,501 86 765   סה"כ 
 

בבעלותה של אפריקה ישראל להשקעות בע"מ (בעלת השליטה בחברה). כמו כן, לא כולל יחידות דיור בפרויקטים לא כולל יחידות דיור בפרויקטים   2
 שהחלו בתהליך אכלוס.

 לא כולל יחידות דיור שבונה אפריקה מגורים ו/או שותפותיה עבור בעלי הקרקע בפרויקט בעסקאות קומבינציה.  3
 .קשות לרכישת זכויות שנחתמוכולל חוזים חתומים בלבד,  אך לא כולל ב  4
המידע המפורט להלן הינו מידע צופה פני עתיד ומבוסס על הנתונים המצויים בפני החברה בתאריך דוח זה. יתכן כי בעקבות גורמים שאינם   5

 תלויים בחברה הפרויקט לא יושלם במועדים המצויינים בטבלה זו.
 יועדים למכירה.בפרויקט זה קיימים גם שטחי מסחר ומלונאות המ   6
 .38עבור בעלי קרקע בעסקאות תמ"א  אפריקה מגוריםלא כולל יחידות דיור שבונה   7
אפריקה מגורים צפויה להתחיל בביצועם של פרויקטים אלה  בדרך כלל מכירות טרם ביצוע מותנות בקבלת היתר בניה בתוך פרק זמן שנקבע.  8

פרויקטים אלה הינו מידע צופה פני עתיד ומבוסס על הנתונים המצויים בפני החברה בתאריך יובהר כי מועד תחילת ביצוע . 2015במהלך שנת 
 דוח זה. יתכן כי בעקבות גורמים שאינם תלויים בחברה הפרויקטים לא יחלו במועד המצוין בטבלה זו.

 שנחתמו. חוזים חתומים בלבד ובכלל זאת חוזים בעלי תנאים מתלים, אך לא כולל בקשות לרכישת זכויות  9
 בפרויקט זה קיימים גם שטחי מסחר ומשרדים המיועדים למכירה.   10
 .38לא כולל יחידות דיור שבונה החברה עבור בעלי קרקע בעסקאות תמ"א   11
 חוזים. 3 -בקשות רכישה ו 10נכון למועד הדוח נחתמו   12

                                                      
 



 
 
 

בהיקף כספי של  יח"ד 869יח"ד, מתוכן נמכרו  2,063סה"כ בביצוע ובשיווק טרם ביצוע 
 אלפי ש"ח (חלק החברה). 1,536,765

 

 תוצאות הפעילות העסקית 1.3

  רווח והפסד 1.3.1

  ש"ח): באלפילהלן נתונים עיקריים מתוך דוחות רווח והפסד (
 

 

 1-3/2015לחודשים 
בניה 

 למגורים
בניה שלא 

 למגורים
פיתוח  תשתיות

 מקרקעין
 מאוחד

 672,577 99,917 90,612 253,923 228,125 הכנסות
 631,585 76,455 75,679 226,659 252,792 עלויות

 40,992 23,462 14,933 27,264 )24,667( רווח גולמי
 29,002 15,567 14,391 28,861 )29,817( רווח (הפסד) לפני מס (תוצאות המגזר)

 רווח נקי
    

22,029 

       

 

 1-3/2014לחודשים 
בניה 

 למגורים
בניה שלא 

 למגורים
פיתוח  תשתיות

 מקרקעין
 מאוחד

 712,834 111,554 120,232 198,770 282,278 הכנסות
 678,925 93,445 113,892 191,129 280,459 עלויות

 33,909 18,109 6,340 7,641 1,819 רווח גולמי
 17,019 4,361 5,285 8,853 )1,480( רווח (הפסד) לפני מס (תוצאות המגזר)

 רווח נקי
    

15,158 

       

 

 31.12.2014לשנה שהסתיימה ביום 
בניה 

 למגורים
בניה שלא 

 למגורים
פיתוח  תשתיות

 מקרקעין
 מאוחד

 2,836,753 554,887 451,540 859,605 970,721 הכנסות
 2,639,080 433,229 422,536 814,144 969,171 עלויות

 197,673 121,658 29,004 45,461 1,550 רווח גולמי
 123,211 66,990 26,127 40,803 )10,709( רווח לפני מס (תוצאות המגזר)

 רווח נקי
    

95,534 

       
  הכנסות ורווח גולמי א.

 למגורים תחום הבניה •

תקופת (להלן: " 2015ברבעון הראשון לשנת מחזור ההכנסות  - הכנסות
 -מהכנסות החברה) לעומת כ 34%(מליון ש"ח  228.1 -") הסתכם בכהדוח

קצב . )מהכנסות החברה 40%(אשתקד  בתקופה המקבילהמליון ש"ח  282.3
כניסת העבודות בתחום הבניה למגורים גדל ברבעונים האחרונים ולכן מחזורי 

 ההכנסות הנמוכים יחסית ברבעון האחרון צפויים לגדול.

 5.7%(מפעילות החברה בישראל  ברובו מחזור ההכנסות במגזר זה נבע
עיקר ההפסד נובע מפעילות  .מהמחזור נובע מהפעילות ברומניה וארה"ב)

 החברה בתחום המגורים בישראל.
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הסתכם  למגורים בתחום הבניה בתקופת הדוח,הגולמי  ההפסד - רווח גולמי
 בתקופה המקבילהמליון ש"ח  4.8מליון ש"ח לעומת רווח גולמי של  24.7 -בכ

 אשתקד. 

 תחום הבניה שלא למגורים •

 38%מליון ש"ח  253.9 -הסתכם בכ בתקופת הדוחמחזור ההכנסות  - הכנסות
אשתקד  בתקופה המקבילהמליון ש"ח  198.8 -מהכנסות החברה) לעומת כ

נובעים מפעילות החברה  93.0מתוך סך המחזור  .מהכנסות החברה) 28%(
 בחו"ל.

גולמי בתחום הבניה שלא רווח בתקופת הדוח זקפה החברה  - רווח גולמי
מליון ש"ח  7.6גולמי של  רווחלעומת , מליון ש"ח 27.3 -למגורים בסך של כ
 17.2 -רווח מפעילות החברה בחו"ל הסתכם בכאשתקד.  בתקופה המקבילה

 .מליון ש"ח 10.1 -כ והרווח מהפעילות בישראל הינו מליון ש"ח

 תחום התשתיות •

 90.6 -בתחום התשתיות הסתכם בכבתקופת הדוח מחזור ההכנסות  - הכנסות
בתקופה  מליון ש"ח 120.2 -לעומת כ ,מהכנסות החברה) 13%(מליון ש"ח 

 מהכנסות החברה). 17%(אשתקד  המקבילה
 14.9 -בתחום התשתיות הסתכם בכבתקופת הדוח הרווח הגולמי  - רווח גולמי
 בתקופה המקבילהמליון ש"ח  6.3 -לעומת רווח גולמי של כ ,מליון ש"ח

 אשתקד.

 תחום פיתוח מקרקעין בישראל •

), IFRSההכרה בהכנסה ממכירת דירות מדווחת, על פי התקינה הבינלאומית (
 עם מסירת הדירות לרוכשים. 

להלן התפלגות הכנסות הקבוצה והרווח הגולמי שלה מעסקות בניה ומקרקעין 
(באלפי ש"ח).  31.3.2015שלושה חודשים שהסתיימה ביום של לתקופה 

 הנתונים המוצגים הינם לאחר הפחתת עודפי עלות שנוצרו ברכישה.

 

 לתקופה של שלושה חודשים
 31.3.2015שהסתיימה ביום 

אחוז רווח  רווח גולמי עלויות הכנסות
 גולמי

 25% 24,443 73,580 98,023 מכירת דירות למגורים
  - 1,795 99 1,894 ניהולדמי 

  - )2,776( 2,776  - שכר ואחרות
 23% 23,462 76,455 99,917 סה"כ

      

 

 לתקופה של שלושה חודשים
 31.3.2014שהסתיימה ביום 

אחוז רווח  רווח גולמי עלויות הכנסות
 גולמי

 17% 18,699 90,644 109,343 מכירת דירות למגורים
  - 2,112 99 2,211 דמי ניהול

  - )2,702( 2,702  - שכר ואחרות
 16% 18,109 93,445 111,554 סה"כ
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 לשנה שהסתיימה
 31.12.2014ביום 

אחוז רווח  רווח גולמי עלויות הכנסות
 גולמי

 23% 118,891 392,189 511,080 מכירת דירות למגורים
 43% 3,346 4,473 7,819 מכירת שטחי מסחר

 75% 1,898 642 2,540 מקרקעיןמכירת 
ביצוע עבודות בניה לבעלי קרקעות 

  -  - 24,618 24,618 בעסקאות קומבינציה, דירות ואחרים
  - 8,432 398 8,830 דמי ניהול

  - )10,909( 10,909  - שכר ואחרות
 22% 121,658 433,229 554,887 סה"כ

      

בתקופה של להלן פירוט לגבי יחידות דיור שביצוען הסתיים ונמסרו לרוכשים 
  :31.3.2015חודשים שהסתיימו ביום  שלושה

חלק  שם הפרויקט
 הקבוצה

מס' יח"ד 
 בפרויקט

מס' יח"ד 
שאוכלסו 
בתקופת 

 הדוח

יתרה לאכלוס 
ליום 

31.3.201513 

 1 - 70 50% 3מגדלי הסביונים 
 3 3 46 50% 6סביוני רמת אביב 
 2 - 47 50% 5סביוני רמת אביב 

 - 4 56 50% 24סביוני ים 
 - 43 63 50% 25סביוני ים 
 3 1 120 50% 1עיר ימים 
 5 4 120 50% 1עיר ימים 
 1 - 58 50% 7שער הים 
 4 3 58 50% 1שער הים 

100% 7 הרב קוק
14
 128 3 9 

 TLV 100% 112 25 9סביוני 

 37 86   סה"כ 

 יחידות דיור. 114בתקופה המקבילה אשתקד נמסרו לרוכשים  *
 .דיור יחידות 525 לרוכשים נמסרו 2014 בשנת *
 

 מכירת יח"ד בתקופת הדוח

 :15להלן פרטים בדבר כמות יח"ד והיקף כספי שמכרה אפריקה מגורים
 לתקופה שהסתיימה  

 במרס  31ביום 
לשנה 

שהסתיימה 
 31ביום 

 בדצמבר
 2015 2014 2014 

    מגורים אפריקה
 512 109 125 מס' יח"ד

 1,102 254 292 היקף כספי (מיליוני ש"ח)
 822 175 228 חלק החברה (מיליוני ש"ח) -היקף כספי 

    )ניהול לדמי(בתמורה  השקעות אפריקה
 16 4 5 מס' יח"ד

 

  

 יח"ד, בהתאמה, אשר טרם נמכרו ע"י אפריקה מגורים. 8 -יח"ד ו 10 ולמועד אישור הדוחות הכספיים יתרת יח"ד לאכלוס כוללת 31.3.2015ליום   13
 התקשרה החברה עם השותף בפרויקט בהסכם לחלוקת יתרת הדירות הלא מכורות בפרויקט בהתאם ליחס הצדדים בפרויקט.  2014בחודש יוני   14
 כישת זכויות שנחתמו.חוזים חתומים בלבד ובכלל זאת חוזים בעלי תנאים מתלים, אך לא כולל בקשות לר  15

                                                      
 



 
 
 

ום פיתוח מקרקעין חבמסגרת תהוצאות מכירה ושיווק  - הוצאות מכירה ושיווק ב.
 מליון 9.0  -ש"ח לעומת כ מליון 5.8 -בסך של כ בתקופת הדוחהסתכמו בישראל 

הירידה בהוצאות מכירה ושיווק בתקופת הדוח  ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.
לעומת התקופה המקבילה אשתקד נובעת בעיקר מעלויות מכירה ושיווק בגין מבצע 

 .מכירות שנערך בתקופה המקבילה אשתקד

) הוצאות מכירה ושיווק נרשמות בדוח רווח IFRSעל פי התקינה הבינלאומית (
, למעט עלויות תיווך, אשר נזקפות לרווח והפסד במועד והפסד עם התהוותן

 מסירת הדירות לרוכשים.

הוצאות ההנהלה והכלליות, שנזקפות על בסיס שוטף,  - הוצאות הנהלה וכלליות .ג
 תקופה המקבילהב 11.7 -לעומת כ, מליון ש"ח 13.6  -בכבתקופת הדוח הסתכמו 
עיקר הגידול בתקופת הדוח לעומת התקופה המקבילה הינה הרחבת  אשתקד.

 פעילות החברה בחו"ל, בעיקר בארה"ב.

  6.9 -הסתכמו בכ נטו בתקופת הדוח המימון הכנסות - מימון והוצאות הכנסות .ד
 בתקופה המקבילהמליון ש"ח  4.2 -מימון נטו של כ הכנסות, לעומת מליון ש"ח

בתחום פיתוח , בתקופת הדוח ,נטו מימון הכנסותכולל  הסעיף. 2014לשנת 
 1.7 -סך של כלרבות הוצאות ב( מליון ש"ח  3.4 -מקרקעין בישראל בסך של כ

כמו כן כלל סעיף  .)מליון ש"ח בגין הלוואות למימון עסקת רכישת אפריקה מגורים
 מליון ש"ח. 3.5 -המימון הכנסות מהפרשי שער בסך של כ

  7.0 -זקפה החברה הוצאות מס בסך של כ בתקופת הדוח - מסים על הכנסה .ה
 . בתקופה מקבילה אשתקד מליון ש"ח 1.9 -מס של כ הוצאותמליון ש"ח לעומת 

, לעומת רווח מליון ש"ח  22.0 -הסתכם בכ בתקופת הדוחהרווח הנקי  - נקי רווח .ו
 . בתקופה המקבילה אשתקדמליון ש"ח  15.2 -נקי של כ

 

 נזילות ומקורות מימון 1.4

 מקורות המימון 1.4.1

 נתונים ליום נתונים ליום סעיף

 
31.3.2015 31.12.2014 

 
 מסך % אלפי ש"ח

 המאזן
 מסך % אלפי ש"ח

 המאזן
 17% 691,615 17% 693,853 הון 

 8% 320,908 7% 296,915 אג"ח
 12% 479,745 11% 479,799 הלוואות לזמן ארוך

 4% 146,502 3% 144,750 התחייבויות אחרות לזמן ארוך
 60% 2,450,987 61% 2,569,040 התחייבויות שוטפות

 100% 4,089,757 100% 4,184,357 סה"כ
 

לעומת ש"ח,  מליון 2,569.0 -הסתכמו בכ 2015במרס  31ההתחייבויות השוטפות ליום 
  .2014בדצמבר  31מליון ש"ח ליום  2,451.0 -סך של כ

 
 דרכי המימון של החברה הינן כדלקמן:
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 מימון פעילות שוטפת

 החברה מממנת את פעילותה השוטפת באופן הבא:
 ניהול אחראי של ההון החוזר תוך שמירה על תזרים חיובי בפרויקטים. •
לחברה יתרת מזומנים ושווי מזומנים (לרבות פקדונות משועבדים וניירות ערך  •

מליון  761.6 -בסך של כביניים סחירים) שהסתכמה ליום הדוח על המצב הכספי 
יתרת המזומנים ושווי מזומנים המוחזקים על ידי אפריקה מגורים הסתכמו  ש"ח.

 פתוח מקרקעין בישראל.לפעילות החברה בתחום מליון ש"ח  411.3 -לסך של כ
 -ההיקף הממוצע של סעיף הספקים וקבלני המשנה בתקופת הדוח הסתכם בכ •

 -מליון ש"ח וההיקף הממוצע של סעיף הלקוחות בתקופת הדוח הסתכם בכ 457.5
 מליון ש"ח. 422.5

 
 מימון רכישת אפריקה מגורים

רת ההלוואה ית הלוואה ממוסד בנקאי,לצורך רכישת אפריקה מגורים, נטלה החברה 
הפרעונות התקופתיים מתבצעים  מליון ש"ח. 209.3 -הינה כ 2015במרס  31ליום 

 בעיקר מדיבידנדים המחולקים ע"י אפריקה מגורים.
 

 מימון בתחום פיתוח מקרקעין בישראל

החברה נוהגת לארגן קבוצת כמו כן  מנכסי אפריקה מגורים מומנו בהון עצמי.  22% -כ
 למרבית הפרויקטים שנמצאים בביצוע.ליווי בנקאי סגור 

 
 ערבויות

, 2015במרס  31סכום הערבויות שהמציאה החברה לצדדים שלישיים, נכון ליום 
מליון ש"ח ערבויות ממוסדות פיננסיים  831.3 -מליון ש"ח, מתוכו כ 848.0 -הסתכם בכ

מליון ש"ח  0.6 -מליון ש"ח ערבויות אפריקה ישראל וכ 16.1 -(בנקים וחברות ביטוח), כ
 ערבויות עצמיות, שטרי חוב ובטחונות אחרים.

 
במסגרת פעילותה של החברה באמצעות אפריקה מגורים בתחום יזמות ופיתוח 
המקרקעין בישראל, מעניקה אפריקה מגורים, להבטחת התשלומים של רוכשי דירות, 

ת של ערבויות בנקאיות או פוליסות ביטוח על פי חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעו
. אפריקה מגורים מתחייבת לתקופות בדק ואחריות כקבוע 1974-רוכשי דירות), תשל"ה

. כנגד מחויבות זו מקבלת אפריקה מגורים, בדרך 1973-בחוק המכר (דירות) התשל"ג
מקבלת  אפריקה מגוריםכלל, ערבויות מאת הקבלן המבצע. בחלק מהפרויקטים, 

ריקה מגורים נתנה ערבויות בנקאיות ערבויות מהחברה. לתום תקופת הדיווח, אפ
 . מליון ש"ח 1,509 -כ לרוכשי דירות וערבויות להבטחת ביצוע טיב בסך
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  תזרים מזומנים 1.4.2

(ראה סעיף  מליון ש"ח במזומנים ושווי מזומנים 50.8 -של כ קיטוןחל  בתקופת הדוח
 . 2014לשנת  הראשוןברבעון מליון ש"ח שחל  27.7 -כ של גידוללעומת , לעיל) 1.2.1

 

 היקף (במליוני ש"ח) נושא

 
1-3/2015 1-3/2014 1-12/2014 

 )76.1( 43.1 38.3 מזומנים נטו שנבעו (שימשו) מפעילות שוטפת *
 115.9 20.0 )61.6( מזומנים נטו שנבעו מפעילות (ששימשו לפעילות) השקעה 

 23.1 )35.4( )27.5( מזומנים נטו שנבעו מפעילות (ששימשו לפעילות) מימון *
 62.9 27.7 )50.8( סה"כ גידול (קיטון) במזומנים ושווי מזומנים

 .ב' לדוחות הכספיים3לענין התאמה למפרע בגין יישום למפרע של מדיניות חשבונאית, ראה באור  *
 

מליון  38.3 -והסתכם בכ חיוביהיה  בתקופת הדוחתזרים המזומנים מפעילות שוטפת 
בתקופה המקבילה  מליון ש"ח 43.1 -של כ מפעילות שוטפת חיוביתזרים ש"ח לעומת 

 .אשתקד
 

 חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם .2

לא חלו שינויים מהותיים בתקופת הדוח בחשיפה לסיכוני שוק ולדרכי ניהולם ביחס לדוח  א.
 .31.12.2014הדירקטוריון שצורף לדוחות הכספיים ליום 

לא חלו שינויים מהותיים בתקופת הדוח ביחס לדוח  - 31.3.2015דוח לפי בסיסי הצמדה ליום  ב.
  .31.12.2014לפי בסיסי הצמדה שצורף לדוחות הכספיים ליום 

תקופת במהלך עלה הסלילה  מדד ,0.09% -כב תקופת הדוחעלה במהלך מדד תשומות הבניה  ג.
  .0.01% -כב הדוח

החברה עורכת מפעם לפעם עסקאות בנגזרים ו/או ע"י רכישה ישירה של סחורות או מט"ח,  ד.
ספציפית לחלק ממרכיבי ההוצאות, החשופים באופן ישיר לשינויים בשערי חליפין או מחירי 

 הסחורות. 

 

 היבטי ממשל תאגידי .3

  תרומות 3.1

ף התרומות בתקופת הדוח במסגרת סיוע לקהילה נוהגת החברה לתרום למטרות שונות. היק 
  ש"ח. אלפי 169היה 

 

 הליך אישור הדוחות הכספיים 3.2

דירקטוריון החברה הינו האורגן המופקד על בקרת העל בחברה. דירקטוריון החברה הוא הגוף 
הדן בדוחות הכספיים ומאשר אותם, לאחר שחברי הדירקטוריון מקבלים לידיהם את טיוטת 

ועדה לבחינת אישור דוחות לפני הישיבה ולאחר קבלת המלצת ה הדוחות הכספיים מספר ימים
") בהתאם להוראות תקנות החברות (הוראות הועדהכספיים שמינה דירקטוריון החברה (להלן: "

 , כמפורט להלן. 2010 -ותנאים לעניין הליך אישור הדוחות הכספיים) התש"ע 
  

- 12 - 
 



 
 
 

 : הועדה וחבריה

 ה ועדת הביקורת. הועדה לבחינת הדוחות הכספיים אינ א.

. יו"ר שרונה חרישחברי הועדה הינם ה"ה אלברט רודיך (דח"צ), אפי איתם (דח"צ) ו ב.
 הועדה הינו מר אלברט רודיך. 

מומחיות חשבונאית פיננסית  בע על ידי דירקטוריון החברה כבעלאלברט רודיך נק מר ג.
 ושרונה חריש איתםאפי  ה"הבעל יכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים.  ווממילא הינ

 םלקרוא ולהבין דוחות כספיים ולהערכת החברה לאור ניסיונ םעל יכולת והצהיר
 יכולת כאמור.  יבעל םהינ הםועיסוקי

אלברט רודיך, שבהסתמך עליהם  מרשל חבר הועדה,  ווהשכלת ו, ידיעותיולעניין ניסיונ ד.
כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או יכולת לקרוא ולהבין דוחות  והחברה רואה אות

 31"פרטים נוספים" הנכלל במסגרת הדוח התקופתי ליום לפרק  26ראו תקנה כספיים, 
 . 2014בדצמבר 

 עובר למינויים, חברי הועדה מסרו לחברה הצהרות כנדרש על פי דין. ה.

 הליך אישור הדוחות הכספיים:

ועדה ישיבת הבהדוחות הכספיים של החברה נדונו  - 31.3.2015דוחות כספיים ליום  .א
 . במסגרת הדיונים דלעיל13.5.2015התקיימה ביום שלבחינת הדוחות הכספיים 

הגב' שרונה ו , ה"ה אפי איתם (דח"צ)השתתפו חברי הועדה, ה"ה אלברט רודיך (דח"צ)
רואי החשבון המבקרים של החברה וכן מר מנשה שגיב, . כמו כן, נכחו בדיונים חריש

סמנכ"ל  אמיר דורוןמר מר רונן גינזבורג, מנכ"ל החברה, ממלאי תפקידים ויועצים נוספים, 
 החברה תחשבגב' סמדר מזוז מנהל הכספים,  מר אבי שטיינמץ ,הכספים של החברה

  .המשפטי של החברה ץהיוע, עו"ד ומר אורן נתן
פקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי בחברה וכן נערך בישיבה נדונה א

דיון עקרוני ומקיף בקשר עם הערכות ואומדנים בהם עושה החברה שימוש, שלמות 
ונאותות הגילוי והמדיניות החשבונאית והטיפול החשבונאי בסוגיות הדיווח המהותיות, 

 הדוחות הכספיים.וגובשו המלצות לדירקטוריון בעניין הליך אישור 
 

 פירוט התהליכים שננקטו על ידי הוועדה לצורך גיבוש המלצתה לדירקטוריון: 

  .ועדה טיוטות הדוחות הכספיים של החברה, נשלחו לבחינת חברי הות כאמורעובר לישיב א.

במסגרת הישיבה הוצגו בפני הנוכחים ונבחנו על ידי חברי הועדה הערכות ואומדנים  ב.
בדיווח הכספי,  הקשוריםשנעשו בקשר עם הדוחות הכספיים, הליכי הבקרה הפנימית 

מדיניות ניהול סיכונים, שלמות ונאותות בדוחות הכספיים, המדיניות החשבונאית והטיפול 
ם, נתוני הדוחות הכספיים של החברה, בסולו החשבונאי שיושם בעניינים מהותיי

 ובמאוחד.   

בפני הנוכחים נסקר המידע הנלווה לנתונים הנכללים בדוחות הכספיים, לרבות מידע  ג.
הנוגע למצב הכספי והתפעולי של החברה. בנוסף, נתקיים דיון ונבחנו תהליכי אפקטיביות 

 הבקרה הפנימית הקיימים והצפויים להתקיים בחברה.

חברי הועדה קיימו דיון מפורט בדבר האומדנים וההערכות של החברה, אשר עמדו בבסיס  ד.
הדוחות הכספיים, תוך בחינת שיקול דעת ההנהלה שהופעל בסוגיות שונות. לאחר 

 יישמה היוועצות עם רואי החשבון של החברה חברי הועדה הגיעו למסקנה כי החברה
 נאותים. והערכות יםבאומדנ והשתמשה חשבונאית נאותה מדיניות
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הועדה גיבשה המלצות בדבר אישור הדוחות הכספיים של החברה ואלו הועברו  ה.
ימי עסקים קודם לישיבת הדירקטוריון, שהינו פרק זמן סביר  2 -דירקטוריון החברה, כל

 להערכת דירקטוריון החברה. 

 
 .17.5.2015מיום ת הדירקטוריון של החברה והדוחות הכספיים של החברה נדונו ואושרו בישיב

הדירקטוריון הובאו הפני חברי הדירקטוריון המלצות הועדה וכן בוצעה סקירה  תבמסגרת ישיב
וניתוח על ידי מנכ"ל החברה וסמנכ"ל הכספים של החברה באופן מפורט של עיקרי הדוחות 
הכספיים לרבות תוצאות הפעילות, תזרים המזומנים והמצב הכספי של החברה וכן, בין היתר, 

הכספי, לרבות עסקאות שאינן במהלך העסקים הרגיל, אם ישנן של הסוגיות המהותיות בדיווח 
 כאלה, הערכות מהותיות ואומדנים קריטיים ככל שיושמו במסגרת הדוחות הכספיים. 

 
חברי הדירקטוריון של  כל במסגרת ישיבת הדירקטוריון לאישור הדוחות הכספיים השתתפו

  , פרט למר נדב גרינשפון ומר אפי איתם.החברה
 

  והנהלת החברה רקטוריוןהדי 3.3

ישיבה אחת ישיבות דירקטוריון,  2ישיבות של הדירקטוריון וועדותיו:  6בתקופת הדוח התקיימו 
  ישיבה אחת של ועדת תגמול ,של ועדת לבחינת הדוחות הכספיים ישיבה אחת ,של ועדת ביקורת

 .וישיבה אחת של ועדת מכרזים
 

 ארועים לאחר תאריך המאזן .4

ת הכספיים של החברה ליום לדוחו 8לארועים שהתרחשו לאחר מועד הדיווח ראו באור באשר 
31.3.15 . 
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 עובדי החברה .5

הדירקטוריון מביע את הערכתו להנהלת החברה ולעובדיה על עבודתם המסורה ותרומתם לקידום 
 החברה.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 נובוגרוצקיאברהם 
 יו"ר הדירקטוריון

 רונן גינזבורג 
 כללימנהל 

 
 

 2015במאי  17תאריך: 
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 דניה סיבוס בע"מ

 
 
 
 
 
 
 

 דוחות כספיים ביניים מאוחדיםתמצית 
 2015במרס  31ליום 

 (בלתי מבוקרים)
 

 
 

 



 נייניםתוכן הע
 
 
 עמוד 
  

 1 של רואי החשבון המבקרים דוח סקירה
 
  

 2-3 יםביניים מאוחד על המצב הכספי דוחותתמצית 
 
  

 4 יםביניים מאוחד רווח והפסד דוחותתמצית 
 
  

 5 יםביניים מאוחד הרווח הכוללעל  דוחותתמצית 
 
  

 6-7 יםביניים מאוחד על השינויים בהון דוחותתמצית 
 
  

 8-9 יםביניים מאוחד על תזרימי המזומנים דוחותתמצית 
 
  

 11-15 ביניים המאוחדים דוחות הכספייםתמצית הבאורים ל
 
 
 



 
 03   684  8000 טלפון סומך חייקין
 03   684  8444 פקסימיליה KPMGמגדל המילניום 
 www.kpmg.co.il אינטרנט 609, תא דואר 17רחוב הארבעה 

  6100601תל אביב 
 

 

 
 דוח סקירה של רואי החשבון המבקרים לבעלי המניות של 

 דניה סיבוס בע"מ
 

 מבוא
 

הקבוצה), הכולל את הדוח  –סקרנו את המידע הכספי המצורף של דניה סיבוס בע"מ וחברות בנות שלה (להלן 
ואת הדוחות התמציתיים המאוחדים על רווח  2015במרס  31התמציתי המאוחד ליום  על המצב הכספי

לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה באותו  הרווח הכולל, שינויים בהון ותזרימי המזומנים ,והפסד
הדירקטוריון וההנהלה אחראים לעריכה ולהצגה של מידע כספי לתקופת ביניים זו בהתאם לתקן  .תאריך

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

 .מסקנה על מידע כספי לתקופת ביניים זו בהתבסס על סקירתנו
 

הכספי לתקופת הביניים התמציתי של חברות שאוחדו ושל עסקה משותפת המטופלת  לא סקרנו את המידע
 31מכלל הנכסים המאוחדים ליום  76%-לפי שיטת האיחוד היחסי, אשר נכסיהן הכלולים באיחוד מהווים כ

, מכלל ההכנסות המאוחדות לתקופה של שלושה 17%-, והכנסותיהן הכלולות באיחוד מהוות כ2015במרס 
ושל  המידע הכספי לתקופת הביניים התמציתי של החברות שאוחדו שהסתיימה באותו תאריך.חודשים 

ככל  ,העסקה המשותפת נסקרו על ידי רואי חשבון אחרים שדוחות הסקירה שלהם הומצאו לנו ומסקנתנו
שהיא מתייחסת לסכומים שנכללו בגין אותן חברות ובגין העסקה המשותפת מבוססת על דוחות הסקירה של 

 .רואי החשבון האחרים
 

 היקף הסקירה
 

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

ומיישום נהלי סקירה אנליטיים  ,בעיקר עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים ,מבירורים
סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת  .ואחרים

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

 
 מסקנה

 
לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו  ,בהתבסס על סקירתנו ועל דוחות הסקירה של רואי חשבון אחרים

 .IAS 34בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי  ,ל אינו ערוך, מכל הבחינות המהותיות"לסבור שהמידע הכספי הנ
 

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

 .1970-הוראות הגילוי לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל
 
 
 

 ןסומך חייקי
 רואי חשבון

 
 2015במאי  17

 
 

  
 KPMGסומך חייקין, שותפות ישראלית וחברה ברשת 

ת  ו עצמאי ת  רמו פי ת ב של  גדו   KPMG -המאו
 International  Cooperative  ("KPMG International") 

 ישות שוויצרית.
 

 

 
 



 דניה סיבוס בערבון מוגבל
 

 ליום יםביניים מאוחד על המצב הכספי ותתמצית דוח
 

 

 בדצמבר 31 במרס 31 במרס 31
2015 2014 2014 

 (מבוקר) (בלתי מבוקר) (בלתי מבוקר)

 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח

 נכסים שוטפים
 413,376  360,981  360,153  ושווי מזומניםמזומנים    

 230,146  190,145  248,468  פקדונות מוגבלים
 115,547  314,650  152,942  בטוחות סחירות

 375,349  480,212  399,909  לקוחות
 161,850  147,246  139,945  חייבים ויתרות חובה

 2,957  2,984  2,106  מלאי אחר
 1,477,632  1,118,077  1,499,897  למכירהמלאי בניינים 

 1,019  2,527  1,144  נכסי מסים שוטפים
 18,454  18,991  17,226  הלוואות לצדדים קשורים

 2,796,330  2,635,813  2,821,790  סה"כ נכסים שוטפים

 נכסים שאינם שוטפים
 29,462  26,474  35,545  חייבים ויתרות חובה לזמן ארוך   

 20,629  25,496  18,790  הלוואות לצדדים קשורים
 148,585  149,315  147,427  הלוואות לחברות מוחזקות
 40,833  36,690  43,515  השקעה בחברות מוחזקות

 844,415  718,985  907,250  מלאי מקרקעין
 43,380   -   45,870  נדל"ן להשקעה בהקמה

 25,468  16,650  25,438  נכסי מסים נדחים
 59,141  52,461  57,448  רכוש קבוע

 81,514  81,680  81,284  נכסים בלתי מוחשיים

 1,293,427  1,107,751  1,362,567  סה"כ נכסים שאינם שוטפים

 4,089,757  3,743,564  4,184,357  סה"כ נכסים

     
 
 
 
 
 

 אמיר דורון  רונן גינזבורג  נובוגרוצקיאברהם 
 ובקרה כספיםסמנכ"ל   מנהל כללי  יו"ר הדירקטוריון

 
 

 2015במאי  17: ביניים מאוחדיםהתמציתיים הכספיים תאריך אישור הדוחות 
 

 

 הבאורים המצורפים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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 בדצמבר 31 במרס 31 במרס 31
2015 2014 2014 

 (מבוקר) (בלתי מבוקר) (בלתי מבוקר)

 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח

 התחייבויות שוטפות
 435,759  477,173  435,304  אשראי מתאגידים בנקאיים ומנותני אשראי אחרים   

 478,545  461,063  473,262  משנהספקים וקבלני 
 68,458  96,146  102,607  זכאים ויתרות זכות

 29,166  12,114  31,211  התחייבויות מסים שוטפים
 825,649  717,862  921,183  מקדמות מלקוחות 

 194,104  189,748  188,512  התחייבויות למוכרי מקרקעין
 419,306  392,046  416,960  הפרשות

 2,450,987  2,346,152  2,569,039  סה"כ התחייבויות שוטפות

 התחייבויות שאינן שוטפות
 320,908  362,894  296,915  אגרות חוב   

 479,745  209,101  479,799  הלוואות מתאגידים בנקאיים
 131,688  143,987  129,877  הלוואות מאחרים והתחייבויות פיננסיות אחרות

 14,814  17,332  14,873  התחייבויות בשל הטבות לעובדים, נטו

 947,155  733,314  921,464  סה"כ התחייבויות שאינן שוטפות

 3,398,142  3,079,466  3,490,503  סה"כ התחייבויות

 הון
 29,751  29,751  29,757  הון מניות   

 311,275  311,275  311,275  פרמיה על מניות
 5,729  )2,190( )971( הון מהפרשי תרגוםקרן 

 2,834  2,834  2,834  קרן הון בגין עסקאות עם זכויות שאינן מקנות שליטה
 155,123  147,955  173,409  יתרת עודפים

 504,712  489,625  516,304  סה"כ הון המיוחס לבעלים של החברה
 186,903  174,473  177,550  זכויות שאינן מקנות שליטה

 691,615  664,098  693,854  סה"כ הון

 4,089,757  3,743,564  4,184,357  סה"כ התחייבויות והון
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 דניה סיבוס בערבון מוגבל

 יםביניים מאוחד רווח והפסד ותתמצית דוח
 

   
 לשנה

 
 שהסתיימה לתקופה של שלושה חודשים

 
 ביום שהסתיימה ביום 

 

 בדצמבר 31 במרס 31 במרס 31
2015 2014 2014 

 (מבוקר) (בלתי מבוקר) (בלתי מבוקר)

 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח

 2,836,753  712,834  672,577  הכנסות 
 2,639,080  678,925  631,585  עלויות והוצאות

 197,673  33,909  40,992  רווח גולמי
 49,045  11,653  13,559  וכלליותהוצאות הנהלה 

 27,777  8,986  5,791  הוצאות מכירה ושיווק
 )608( )97( )211( הכנסות אחרות

 121,459  13,367  21,853  רווח תפעולי
 33,178  13,358  12,424  הכנסות מימון
 )30,627( )9,201( )5,553( הוצאות מימון

 2,551  4,157  6,871  הכנסות מימון, נטו
 124,010  17,524  28,724  רווח מפעולות אחרי מימון

 )799( )505( 278  חלק החברה ברווחי (בהפסדי) חברות מוחזקות
 123,211  17,019  29,002  רווח מפעולות לפני מסים על ההכנסה

 )27,677( )1,861( )6,973( מסים על ההכנסה

 95,534  15,158  22,029  רווח לתקופה 
 רווח לתקופה מיוחס ל:

 82,353  13,945  18,718  בעלים של החברה   
 13,181  1,213  3,311  זכויות שאינן מקנות שליטה

 95,534  15,158  22,029  רווח לתקופה
 רווח למניה (בש"ח)

 2.90  0.49  0.66  רווח בסיסי למניה    
 2.90  0.49  0.66  רווח מדולל למניה 

    

 מהווים חלק בלתי נפרד מהם. ביניים מאוחדים דוחות הכספייםתמצית הל המצורפים הבאורים
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 דניה סיבוס בערבון מוגבל

 יםביניים מאוחד הרווח הכוללעל  ותדוח תמצית
 

    
 לשנה

  
 שהסתיימה לתקופה של שלושה חודשים

  
 ביום שהסתיימה ביום 

 

 
 בדצמבר 31 במרס 31 במרס 31

 
2015 2014 2014 

 
 (מבוקר) (בלתי מבוקר) (בלתי מבוקר)

  
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח

 רווח לתקופה
 

 22,029  15,158  95,534 

פריטי רווח כולל אחר שלאחר שהוכרו לראשונה ברווח הכולל      
 הועברו או יועברו לרווח והפסד

הפרשי תרגום מטבע חוץ בגין פעילויות חוץ שנזקפו לרווח     
 והפסד

 
  -    -   13,409 

 הפרשי תרגום מטבע חוץ בגין פעילות חוץ
 

)6,700( )111(  )5,404( 

רווח כולל אחר לתקופה שלאחר שהוכר סה"כ (הפסד) 
לראשונה ברווח הכולל הועבר או יועבר לרווח והפסד, נטו 

 ממס
 

)6,700( )111(  8,005 

 פריטי רווח כולל אחר שלא יועברו לרווח והפסד
 מדידה מחדש של תוכנית הטבה מוגדרת    
 

)499(   -   )1,312( 

 סה"כ רווח כולל לתקופה
 

 14,830  15,047  102,227 

 סה"כ רווח כולל לתקופה מיוחס ל:     
 בעלים של החברה    
 

 11,519  13,877  88,892 

 זכויות שאינן מקנות שליטה
 

 3,311  1,170  13,335 

 סה"כ רווח כולל לתקופה
 

 14,830  15,047  102,227 

      
 
 
 

 מהווים חלק בלתי נפרד מהם. ביניים מאוחדים דוחות הכספייםתמצית הל המצורפים הבאורים
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 דניה סיבוס בערבון מוגבל

 יםביניים מאוחד על השינויים בהון ותתמצית דוח
 

 
 המיוחס לבעלים של החברההון 

  
    

 קרן הון
    

    
 בגין

    
    

 עסקאות
    

    
 עם זכויות

  
 זכויות

 
  

 שאינן  קרן הון פרמיה
  

 שאינן
 

 
 מקנות מהפרשי על הון

  
 מקנות

 
 

 סה"כ הון שליטה סה"כ עודפים שליטה תרגום מניות מניות 

 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח

לתקופה של שלושה 
 חודשים שהסתיימה

 2015במרס  31ביום         
 (בלתי מבוקר)        
בינואר  1יתרה ליום         

2015  29,751  311,275  5,729  2,834  155,123  504,712  186,903  691,615 
 22,029  3,311  18,718  18,718   -    -    -    -   רווח לתקופה 

הפסד כולל אחר 
 )7,199(  -   )7,199( )499(  -   )6,700(  -    -   לתקופה, נטו ממס
רווח (הפסד) כולל 

 14,830  3,311  11,519  18,219   -   )6,700(  -    -   לתקופה
דיבידנד לזכויות שאינן 

מקנות שליטה בחברות 
 )12,785( )12,785(  -    -    -    -    -    -   מאוחדות

 6   -   6   -    -    -    -   6  הנפקת מניות רגילות
עלות תשלום מבוסס 

 188  121  67  67   -    -    -    -   מניות 
במרס  31יתרה ליום 

2015  29,757  311,275 )971(  2,834  173,409  516,304  177,550  693,854 

          
לתקופה של שלושה 
 חודשים שהסתיימה

 2014במרס  31ביום         
 (בלתי מבוקר)        
בינואר  1יתרה ליום         

2014  29,751  311,275 )2,122(  2,834  133,818  475,556  185,934  661,490 
 15,158  1,213  13,945  13,945   -    -    -    -   רווח (הפסד) לתקופה 

הפסד כולל אחר 
 )111( )43( )68(  -    -   )68(  -    -   לתקופה, נטו ממס
רווח (הפסד) כולל 

 15,047  1,170  13,877  13,945   -   )68(  -    -   לתקופה
דיבידנד לזכויות שאינן 

מקנות שליטה בחברות 
 )12,765( )12,765(  -    -    -    -    -    -   מאוחדות

עלות תשלום מבוסס 
 326  134  192  192   -    -    -    -   מניות 

במרס  31יתרה ליום 
2014  29,751  311,275 )2,190(  2,834  147,955  489,625  174,473  664,098 

          

 מהווים חלק בלתי נפרד מהם. ביניים מאוחדים דוחות הכספייםתמצית הל המצורפים הבאורים
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 דניה סיבוס בערבון מוגבל

 (המשך) תמצית דוחות על השינויים בהון ביניים מאוחדים
 

 
 הון המיוחס לבעלים של החברה

  
    

 קרן הון
    

    
 בגין

    
    

 עסקאות
    

    
 עם זכויות

  
 זכויות

 
  

 שאינן  קרן הון פרמיה
  

 שאינן
 

 
 מקנות מהפרשי על הון

  
 מקנות

 
 

 סה"כ הון שליטה סה"כ עודפים שליטה תרגום מניות מניות 

 
 ש"חאלפי  אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח

 לשנה שהסתיימה ביום
 2014בדצמבר  31        

 (מבוקר)
בינואר  1יתרה ליום         

2014  29,751  311,275 )2,122(  2,834  133,819  475,557  185,933  661,490 
 95,534  13,181  82,353  82,353   -    -    -    -   רווח (הפסד) לשנה 

הפסד כולל אחר לשנה, 
 6,693  154  6,539  )1,312(  -   7,851   -    -   נטו ממס

 102,227  13,335  88,892  81,041   -   7,851   -    -   רווח (הפסד) כולל לשנה
עלות תשלום מבוסס 

 663  399  264  264   -    -    -    -   מניות
דיבידנד לזכויות שאינן 

מקנות שליטה בחברות 
 )12,765( )12,765(  -    -    -    -    -    -   מאוחדות

 )60,000(  -   )60,000( )60,000(  -    -    -    -   דיבידנד לבעלים
בדצמבר  31יתרה ליום 

2014  29,751  311,275  5,729  2,834  155,123  504,712  186,903  691,615 

         

 מהווים חלק בלתי נפרד מהם. ביניים מאוחדים דוחות הכספייםתמצית הל המצורפים הבאורים
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 דניה סיבוס בערבון מוגבל

 יםביניים מאוחד על תזרימי המזומנים ותתמצית דוח
 

   
 לשנה

 

 שהסתיימה לתקופה של שלושה חודשים
 ביום שהסתיימה ביום 

 בדצמבר 31 במרס 31 במרס 31
2015 2014 2014 

 

(בלתי 
 מבוקר)

(בלתי 
 (מבוקר) מבוקר)

 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח

 תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
 95,535  15,158  22,029  רווח לתקופה   

 התאמות:
 22,801  5,216  6,194  פחת והפחתות   

 )84( 528  269  הפסד (רווח) הון ממימוש רכוש קבוע ונכסים בלתי מוחשיים
 663  326  188  הוצאות בגין תשלום מבוסס מניות

 799  505  )278( חלק החברה בהפסדים של חברות כלולות
 )489,134( )42,267( )77,753( עליה בסעיף מלאי מקרקעין

 27,677  1,861  6,973  מסים על ההכנסה
 )22,678( )6,305( )6,643( מסים ששולמו

 315   -    -   מסים שהתקבלו
 )4,255( )1,565( )4,581( הכנסות מימון, נטו

 
)53,602( )26,543( )368,361( 

 שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות:
 137,160  29,373  95,534  עבודות בניה בביצוע, נטו   

 1,029  1,002  851  מלאי אחר
 )14,302( )88,821( )12,931( לקוחות

 )11,620( )3,266( 19,410  חייבים ויתרות חובה
 148,051  125,612  )7,801( ספקים וקבלני משנה

 )3,469( 2,981  22,007  זכאים ויתרות זכות
 26,019  13,595  )26,870( מלאי בניינים למכירה

 12,026  )10,632( 943  הפרשות
 )2,676( )158( 59  הטבות לעובדים

 
 91,202  69,686  292,218 

 )76,143( 43,143  37,600  מזומנים נטו (ששימשו לפעילות) שנבעו מפעילות שוטפת *

     

 

 

 

 

 

 ב'.3לענין התאמה למפרע בגין יישום למפרע של מדיניות חשבונאית, ראה באור  *

 מהווים חלק בלתי נפרד מהם. ביניים מאוחדים דוחות הכספייםתמצית הל המצורפים הבאורים
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 דניה סיבוס בערבון מוגבל

 (המשך) יםביניים מאוחד על תזרימי המזומנים ותדוח תמצית
 

   
 לשנה

 

 שהסתיימה לתקופה של שלושה חודשים
 ביום שהסתיימה ביום 

 בדצמבר 31 במרס 31 במרס 31
2015 2014 2014 

 

(בלתי 
 מבוקר)

(בלתי 
 (מבוקר) מבוקר)

 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח

 תזרימי מזומנים מפעילות השקעה
 238,374  37,493  )34,769( ניירות ערך סחירים, נטו   

 )26,090( )3,578( )4,255( רכישת רכוש קבוע
 )43,380(  -   )2,265( רכישת נדל"ן להשקעה בהקמה
 )2,941( )634( )603( השקעה בנכסים בלתי מוחשיים

 )1,142( )165( )349( השקעה בפקדונות לזמן ארוך
 )46,868( )6,867( )18,322( נטוהשקעה בפקדון מוגבל, 

 )7,602( )7( )5,175( הלוואות שניתנו והשקעה בניירות ערך מוחזקים למכירה
 40  18   -   תמורה ממימוש רכוש קבוע

 )3,880( )2,122(  -   פרעון הלוואה למוכרי מקרקעין
 )14,887( )11,253(  -   מתן הלוואה לחברה כלולה

 5,083   -    -   קשורים, נטופרעון הלוואה מצדדים 
 )2,836(  -   )1,757( השקעה בחברות כלולות, נטו

 3,247  934  3,003  פרעון הלוואות שניתנו
 14,389  6,207  2,820  ריבית שהתקבלה במזומן

 4,403   -    -   החזר הלוואה מחברה כלולה

 115,910  20,025  )61,672( מזומנים נטו שנבעו מפעילות (ששימשו לפעילות) השקעה

 תזרימי מזומנים לפעילות מימון
 301,999  272   -   קבלת הלוואות לזמן ארוך (בניכוי עמלת הקצאת אשראי)   

 )44,883(  -    -   פרעון הלוואות לזמן ארוך
  -    -    -   פרעון התחייבויות למוכרי מקרקעין

 )72,765(  -    -   דיבידנד ששולם 
 )62,277( )18,047( )17,864( פרעון אגרות חוב

 )212( )4(  -   שינוי ביתרת צדדים קשורים
 )50,455( )9,903( )9,902( ריבית ששולמה במזומן

 )48,323( )7,756( 1,043  שינוי באשראי מתאגידים בנקאיים ונותני שירותים אחרים, נטו

 23,084  )35,438( )26,723( מזומנים נטו ששימשו לפעילות מימון *
 62,851  27,730  )50,795( שינוי נטו במזומנים ושווי מזומנים

 334,414  334,414  413,376  מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה
 16,111  )1,163( )2,428( השפעת תנודות בשער החליפין על יתרות מזומנים ושווי מזומנים

 413,376  360,981  360,153  מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה

     

 

 ב'.3לענין התאמה למפרע בגין יישום למפרע של מדיניות חשבונאית, ראה באור  *

 

 מהווים חלק בלתי נפרד מהם. ביניים מאוחדים דוחות הכספייםתמצית הל המצורפים הבאורים
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 דניה סיבוס בערבון מוגבל
 2015במרס  31 באורים לדוחות הכספיים ליום

 
 כללי - 1באור 

") הינה חברה תושבת ישראל, אשר התאגדה בישראל וכתובתה הרשמית "החברהדניה סיבוס בע"מ (להלן: 
, כוללים 2015במרס  31ג' אור יהודה. תמצית הדוחות הכספיים המאוחדים של הקבוצה ליום 1היא יוני נתניהו 

וכן את זכויות הקבוצה בחברות  "הקבוצה"), -:החברות הבנות שלה (להלן יחדאת אלה של החברה ושל 
. החברה הינה חברה בת ישירה של אפריקה ישראל סחר וסוכנויות בע"מ, הסדרים משותפיםובכלולות 

החברה בעצמה  להלן: "אפריקה ישראל").והחברה האם הסופית שלה הינה אפריקה ישראל להשקעות בע"מ (
דים בשליטתה, הינה חברה קבלנית הפועלת בישראל ובחו"ל בתחומי הבניה, התשתית ובאמצעות תאגי

 ופיתוח מקרקעין בישראל. ניירות הערך של החברה רשומים למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב.
 

 ת הדוחות הכספייםיכבסיס ער - 2באור 

 הצהרה על עמידה בתקני דיווח כספי בינלאומיים א.
ביניים לתקופות , דיווח כספי IAS 34 -ביניים המאוחדים נערכה בהתאם להכספיים דוחות התמצית 

שנתיים מלאים. יש לקרוא אותה ביחד עם הדוחות  כספיים ואינה כוללת את כל המידע הנדרש בדוחות
כמו כן, דוחות  : "הדוחות השנתיים").(להלן 2014בדצמבר  31שהסתיימה ביום  ליום ולשנההכספיים 
 .1970 -ת פרק ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל וו בהתאם להוראאלו נערכ
במאי  17 ום על ידי דירקטוריון החברה ביוםביניים המאוחדים אושרה לפרסהכספיים הדוחות התמצית 

2015. 
 

 שימוש באומדנים ושיקול דעת ב.
, נדרשת הנהלת החברה IFRS -בהתאם לביניים המאוחדים  בעריכת תמצית הדוחות הכספיים

בהערכות, אומדנים והנחות אשר משפיעים על יישום המדיניות ועל הסכומים  ,להשתמש בשיקול דעת
של נכסים והתחייבויות, הכנסות והוצאות. יובהר שהתוצאות בפועל עלולות להיות שונות מאומדנים 

 אלה.
ת יישום המדיניות החשבונאית של הקבוצה א', שיקול הדעת של ההנהלה, בע3למעט האמור בבאור 

וההנחות העיקריות ששימשו בהערכות הכרוכות באי וודאות, הינם עקביים עם אלו ששימשו בעריכת 
 וחות הכספיים השנתיים.דה

 

 עיקרי המדיניות החשבונאית - 3באור 

 החשבונאית המדיניותהמדיניות החשבונאית של הקבוצה בתמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים אלה, הינה 
 (ב) להלן.3למעט האמור בבאור  השנתייםהכספיים שיושמה בדוחות 

 
להלן תיאור מהות השינויים שננקטו במדיניות החשבונאית בתמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים אלה 

 והשפעתם:
 

 תקנים חדשים ופרשנויות שטרם אומצו .א
בהמשך לאמור בגילוי בדבר  -, מכשירים פיננסיים IFRS 9) 2014תקן דיווח כספי בינלאומי ( .1

תקנים חדשים ופרשנויות שטרם אומצו בבאור עיקרי המדיניות החשבונאית בדוחות הכספיים 
הכספיים, ללא כוונה החלה לבחון את השלכות יישום התקן על הדוחות טרם השנתיים, הקבוצה 

  .ליישום מוקדם

בהמשך לאמור בגילוי  - הכנסה מחוזים עם לקוחות, IFRS 15תקן דיווח כספי בינלאומי  .2
בדבר תקנים חדשים ופרשנויות שטרם אומצו בבאור עיקרי המדיניות החשבונאית בדוחות 
הכספיים השנתיים, הקבוצה טרם החלה לבחון את השלכות יישום התקן על הדוחות 

  .הכספיים, ללא כוונה ליישום מוקדם
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 דניה סיבוס בערבון מוגבל
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 (המשך) נאיתעיקרי המדיניות החשבו - 3באור 

   התאמה למפרע בגין ישום למפרע של מדיניות חשבונאית . ב
שינתה את מדיניותה החשבונאית ביחס לסיווג תזרימי המזומנים  , אפריקה מגוריםהבתהחברה 

ת קומבינציה בתמורה להעברת חלק ששימשו לפירעון התחייבות למוכרי מקרקעין במסגרת עסקאו
סווגו תזרימי המזומנים כאמור בדוח תזרים מזומנים  2014בדצמבר  31ליום  ד. עהמיזם הכנסותמ

סווגו תזרימי המזומנים כאמור  2015 במרס 31כספים ליום הדוחות ההחל מ במסגרת פעילות מימון.
בדעה שהמדיניות החשבונאית שאומצה הבת  החברה בדוח תזרים מזומנים במסגרת פעילות שוטפת.

הינה מהימנה ורלבנטית יותר וזאת מאחר ועסקאות קומבינציה בתמורה  במסגרת השינוי האמור,
 להעברת חלק מההכנסות משקפות רכישת מלאי מקרקעין לצרכי פעילותה העסקית העיקרית.

 
 השפעת ההתאמה למפרע בגין שינוי המדיניות החשבונאית בדוחות על תזרימי המזומנים:

 

 

כפי שדווח 
 בעבר

השפעת 
השינוי 

במדיניות 
 שבונאיתהח

כמדווח 
בדוחות 

 כספיים אלה

 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח

 :2014במרס  31לתקופה של שלושה חודשים שנסתיימה ביום 
 43,142 )6,875( 50,017 תזרים מזומנים מפעילות שוטפת   

 )35,438( 6,875 )42,313( תזרים מזומנים מפעילות מימון

    

 :2014 בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום 
 (76,143) (37,614) (38,529) תזרים מזומנים מפעילות שוטפת   

 23,084 37,614 (14,530) תזרים מזומנים מפעילות מימון

    
 

 מטבע חוץ והצמדה .ג

 
 מדד מדד

    
 

 שער שער מדד מדד המחירים המחירים

 
 החליפין החליפין תשומות תשומות עפ"י -לצרכן  עפ"י -לצרכן 

 
 של היורו של הדולר הסלילה הבניה מדד בגין ידועמדד 

 
% % % % % % 

 שיעורי השינוי:
 בתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה       
 )0.10( 2.34  )0.73( 0.09  )1.30( )1.60( 2015במרס  31ביום       

 בתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה 
 0.63  0.46  0.82  0.19  )0.49( )0.68( 2014במרס  31ביום       

 בדצמבר  31בשנה שהסתיימה ביום 
      2014 )0.10( )0.20(  0.76  0.33  12.10 )1.26( 
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 מגזרי פעילות - 4באור 

מידע אודות פעילות המגזרים בני הדיווח מוצג בטבלה להלן. ביצועי המגזר נמדדו בהתבסס על רווחי המגזר 
 לפני מסים על ההכנסה.

 
 י דיווח, אשר מהווים יחידות עסקיות אסטרטגיות:נמגזרי פעילות ב ארבעהלקבוצה 

 .למגורים עבודות בניה •
 עבודות בניה לא למגורים. •
 עבודות תשתית. •
 פיתוח מקרקעין (מגורים בישראל). •
 

 

    
 פיתוח

  
 

 עבודות עבודות
 

 מקרקעין
  

 
 (מגורים עבודות בניה בניה

  
 

 מאוחד התאמות בישראל) תשתית לא למגורים למגורים

 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח

לתקופה של שלושה חודשים  
 שהסתיימה ביום

      
 (בלתי מבוקר) 2015במרס  31

 672,577   -   99,917  90,612  253,923  228,125  הכנסות מחיצוניים
  -   )70,362(  -    -    -   70,362  הכנסות מעבודות בין מגזרים

 672,577  )70,362( 99,917  90,612  253,923  298,487  סך הכנסות במאוחד
 29,002  )571( 15,567  14,391  28,861  )29,246( רווח (הפסד) מגזרי לפני מס

 3,740,832  )9,934( 3,133,347  111,541  212,654  293,224  2015במרס  31נכסי המגזר ליום 
במרס  31התחייבויות המגזר ליום 

2015  473,390  232,833  167,140  2,586,702  9,934  3,469,999 

        
לתקופה של שלושה חודשים  

 שהסתיימה ביום

      
 (בלתי מבוקר) 2014במרס  31

 712,834   -   111,554  120,232  198,770  282,278  הכנסות מחיצוניים
  -   )49,505(  -    -    -   49,505  הכנסות מעבודות בין מגזרים

 712,834  )49,505( 111,554  120,232  198,770  331,783  סך הכנסות במאוחד
 17,019  )1,764( 4,361  5,285  8,853  284  רווח (הפסד) מגזרי לפני מס

 3,409,988  )10,292( 2,676,633  156,252  311,833  275,562  2014במרס  31נכסי המגזר ליום 
במרס  31התחייבויות המגזר ליום 

2014  472,855  244,684  155,731  2,174,044  10,292  3,057,606 

        
 לשנה שהסתיימה ביום

 
 

    
 (מבוקר) 2014בדצמבר  31

 2,836,753   -   554,887  451,540  859,605  970,721  הכנסות מחיצוניים 
  -   )250,560(  -    -    -   250,560  הכנסות מעבודות בין מגזרים

 2,836,753  )250,560( 554,887  451,540  859,605  1,221,281  סך הכנסות במאוחד
 123,211  1,791  66,990  26,127  40,803  )12,500( רווח (הפסד) מגזרי לפני מס

 4,089,757  )9,205( 3,074,805  172,645  189,502  268,847  2014בדצמבר  31ליום נכסי המגזר 
בדצמבר  31התחייבויות המגזר ליום 

2014  488,464  220,618  150,820  2,488,191  9,205  3,398,142 
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 (המשך) מגזרי פעילות - 4באור 

   
 31ליום 

 
 בדצמבר  במרס 31ליום 

 

2015 2014 2014 
 (מבוקר) (בלתי מבוקר) (בלתי מבוקר)

 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח

 נכסים
 3,658,731  3,409,988  3,740,832  נכסי המגזר   

 431,026  333,576  443,525  נכסים לא מיוחסים

 4,089,757  3,743,564  4,184,357  סך הנכסים במאוחד

 התחייבויות
 3,357,298  3,057,606  3,469,999  התחייבויות המגזר   

 40,844  21,860  20,504  התחייבויות לא מיוחסות

 3,398,142  3,079,466  3,490,503  סך ההתחייבויות במאוחד

     

 עסקאות שאינן במזומן - 5באור 

במרס  31, שלושה חודשים שהסתיימו ביום 2015במרס  31בתקופות של שלושה חודשים שהסתיימו ביום 
, בדוח על המצב הכספי, במלאי בניינים הקבוצה, הכירה 2014בדצמבר  31ושל השנה שהסתיימה ביום  2014

 87,263 -אלפי ש"ח וכ 17,785 -כאלפי ש"ח,  7,015 -כ למכירה כנגד התחייבות למוכרי מקרקעין בסך של
  .אלפי ש"ח, בהתאמה

 

 הדוחבתקופת  מהותיים ארועים - 6באור 

חברת הבת, נתקבלה הודעה מאת רשות מקרקעי ישראל, על זכייתה של , 2015במרס  29ביום  א.
דונם,  14 -במכרז להתקשרות בחוזה חכירה בקשר לקרקע בעיר מודיעין בשטח של כ אפריקה מגורים

 -יחידות דיור וכן כ 196(להלן: "המקרקעין"), לבנייתן של  38 -, ו6חלקות  5640הידועה גם כגוש 
ש"ח (לפני מע"מ) ובתוספת עלויות פיתוח בסך  מליון 82 -חי מסחר, בתמורה לסך של כמ"ר שט 4,000

 ש"ח. מליון 39.8 -של כ
את התמורה ועלויות הפיתוח כאמור ממקורותיה העצמיים וכן מהלוואה מתאגיד  מהליש אפריקה מגורים

 בנקאי.
 

, 2014בדצמבר  31יום דוחות הכספיים המאוחדים של החברה לב) 9א(30באור אמור בבהמשך ל ב.
 הגישה העסקה המשותפת כתב הגנה. 2015בחודש מרס 

 
מליון ש"ח  50הכריזה חברת הבת אפריקה מגורים על חלוקת דיבידנד בסך של  2015בחודש מרס  .ג

  מליון ש"ח). 37 -(חלקה של החברה הינו כ 2015אשר שולם בחודש אפריל 
מליון ש"ח  50על חלוקת דיבידנד בסך של  אפריקה מגורים בתה תהכריזה חבר 2014 מרסבחודש 

  מליון ש"ח).  37 -(חלקה של החברה הינו כ 2014אפריל בחודש  שולםאשר 
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 שווי הוגן - 7באור 

  שווי הוגן בהשוואה לערך בספרים א.

 השווי ההוגן של נכסים והתחייבויות פיננסיים נקבע כדלקמן:
 

והתחייבויות פיננסיים עם תנאים סטנדרטיים ואשר נסחרים בשווקים פעילים השווי ההוגן של נכסים 
 נקבע בהתייחס למחירי שוק מצוטטים.

הטבלה להלן מפרטת את הערך בספרים והשווי ההוגן של קבוצות מכשירים פיננסיים, המוצגים בדוחות 
 פי שווים ההוגן:-הכספיים, שלא על

 

 
 2014בדצמבר  31ליום  2014במרס  31ליום  2015במרס  31ליום 

 
 (מבוקר) (בלתי מבוקר) (בלתי מבוקר)

 
 שווי הוגן ערך בספרים שווי הוגן ערך בספרים שווי הוגן ערך בספרים

 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח

  -    -   101  108  104  107  חייבים 
 20,753  20,770  2,053  1,848  1,822  1,829  חייבים לזמן ארוך

הלוואות מתאגידים 
 )301,196( )301,211(  -    -   )302,690( )302,148( בנקאיים

 )97,147( )89,407( )114,004( )104,832( )96,041( )88,950( התחייבויות אחרות
 )403,645( )385,394( )468,770( )415,257( )388,451( )355,172( אגרות חוב

 ההוגן והערך בספרים כוללים ריבית צבורה וחלויות שוטפות. השווי       
 

 היררכיית שווי הוגן ב.

, תוך שימוש עיתיהטבלה להלן מציגה ניתוח של המכשירים הפיננסיים הנמדדים בשווי הוגן על בסיס 
 בשיטת הערכה בהתאם לרמות השווי ההוגן בהיררכיה.

 
 הרמות השונות הוגדרו כדלקמן:

 למכשירים זהים. בשווקים פעיליםמחירים מצוטטים (לא מתואמים)  - 1רמה  •
 .לעיל 1נתונים נצפים, במישרין או בעקיפין, שאינם כלולים ברמה  - 2רמה  •
 נתונים שאינם מבוססים על נתוני שוק נצפים. - 3רמה  •
 

 :להלן פירוט של מכשירים פיננסיים של הקבוצה הנמדדים בשווי הוגן, על פי רמות
 

 
 2015במרס  31ליום 

 
 סה"כ 3רמה  2רמה  1רמה 

 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח

 נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח והפסד:
 152,942   -    -   152,942  ניירות ערך סחירים    

מזומנים ונכסים פיננסיים אחרים מוגבלים בשימוש 
 44,285   -    -   44,285  קרנות נאמנות -בחשבונות ליווי

     
 

 2014במרס  31ליום 

 
 סה"כ 3רמה  2רמה  1רמה 

 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח

 נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח והפסד:
 314,650   -    -   314,650  ניירות ערך סחירים    

מזומנים ונכסים פיננסיים אחרים מוגבלים בשימוש 
 48,480   -    -   48,480  קרנות נאמנות -בחשבונות ליווי
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 דניה סיבוס בערבון מוגבל
 2015במרס  31 באורים לדוחות הכספיים ליום

 
 שווי הוגן (המשך) - 7באור 

 (המשך) היררכיית שווי הוגן ב.

 

 
 2014בדצמבר  31ליום 

 
 סה"כ 3רמה  2רמה  1רמה 

 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח

 נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח והפסד:
 115,547   -    -   115,547  ניירות ערך סחירים    

מזומנים ונכסים פיננסיים אחרים מוגבלים 
 44,209   -    -   44,209  קרנות נאמנות -בשימוש בחשבונות ליווי

      
 

 תקופת הדוחלאחר ארועים  - 8באור 

 ,2014בדצמבר  31דוחות הכספיים המאוחדים של החברה ליום ב) 10ג'(18בהמשך לאמור בבאור  א.
מיום  אפריקה מגוריםחברת הבת, , לאחר קבלת אישורה של האסיפה הכללית של 2015במאי  3ביום 

רכישת מלוא אחזקותיה של בהסכם ל אפריקה מגורים, הושלמה התקשרותה של 2015באפריל  29
על ידה אפריקה השקעות בחברת אפרירם, וכן זכויותיה של אפריקה השקעות בהלוואה אשר הועמדה 

 ש"ח. מליון 40.3 -לאפרירם, בתמורה לסך של כ
 

, 2014בדצמבר  31דוחות הכספיים המאוחדים של החברה ליום ב) 1(12בהמשך לאמור בבאור  ב.
עם שובל אייל לשיתוף פעולה  להסכמות אפריקה מגוריםחברת הבת, הגיעה  2015בחודש אפריל 

 .לפיצויים בגין הוצאותיהבקשר לתביעה נגד רמ"י לאכיפה של האופציה ו/או 
 

ביום  ,2014בדצמבר  31דוחות הכספיים המאוחדים של החברה ליום ביח' 39בהמשך לאמור בבאור  ג.
אישרה האסיפה הכללית של החברה את תכנית המענקים למנכ"ל החברה לשנת  2015באפריל  19

2015. 
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 דניה סיבוס בע"מ

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 ביניים מידע כספי נפרדתמצית 
 2015במרס  31ליום 

 (בלתי מבוקרים)
 
 
 

 

 



 

 
 כן הענייניםתו

 עמוד 
  

 1 ביניים מידע כספי נפרדתמצית על  המבקריםרואי החשבון מיוחד של דוח 
 
  

 2-3 ביניים נתונים על המצב הכספיתמצית 
 
  

 4 ביניים רווח והפסדנתונים על תמצית 
 
  

 5 ביניים על הרווח הכוללנתונים תמצית 
 
  

 6-7 ביניים על תזרימי המזומניםנתונים תמצית 
 
  

 8 ביניים נפרדהכספי המידע תמצית הלמידע נוסף 
 
  
 
 
 
 
 
 

 



 
 03   684  8000 טלפון סומך חייקין
 03   684  8444 פקסימיליה KPMGמגדל המילניום 
 www.kpmg.co.il אינטרנט 609, תא דואר 17רחוב הארבעה 

  6100601תל אביב 
 

 

 
 לכבוד

 בעלי המניות של 
 דניה סיבוס בע"מ

 
 
 

ד לתקנות ניירות 38הנדון: דוח מיוחד של רואי החשבון המבקרים על מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה 
 1970 -ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל 

 
 מבוא

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

ולתקופה של שלושה  2015במרס  31החברה), ליום  –של דניה סיבוס בע"מ (להלן  1970  -ומיידיים), התש"ל 
טוריון וההנהלה של המידע הכספי הביניים הנפרד הינו באחריות הדירק .חודשים שהסתיימה באותו תאריך

החברה. אחריותנו היא להביע מסקנה על המידע הכספי הביניים הנפרד לתקופת ביניים זו בהתבסס על 
 .סקירתנו

 
לא סקרנו את המידע הכספי הביניים הנפרד מתוך הדוחות הכספיים של עסקה משותפת המטופלת לפי שיטת 

, והכנסותיה 2015במרס  31מכלל הנכסים ליום  3%-האיחוד היחסי, אשר נכסיה הכלולים באיחוד מהווים כ
, מכלל ההכנסות לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה באותו תאריך. כמו כן, לא סקרנו 0.11%-מהוות כ

את המידע הכספי הביניים הנפרד מתוך הדוחות הכספיים של חברות מוחזקות, אשר סך ההשקעות בהן 
ואשר הרווח מחברות מוחזקות אלה הסתכם לסך  2015במרס  31אלפי ש"ח ליום  501,749 -הסתכם לסך של כ

הדוחות הכספיים של אותן  .אלפי ש"ח לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה באותו תאריך 12,668 -של כ
ככל  ,מוחזקות ועסקה משותפת נסקרו על ידי רואי חשבון אחרים שדוחותיהם הומצאו לנו ומסקנתנו חברות

כספיים בגין אותן חברות מוחזקות ועסקה משותפת מבוססת על דוחות הסקירה שהיא מתייחסת לדוחות ה
 של רואי החשבון האחרים. 

 
 היקף הסקירה

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

מידע כספי נפרד לתקופות ביניים ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של היישות". סקירה של 
ומיישום של נוהלי סקירה  ,בעיקר עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים ,מורכבת מבירורים
סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני  .אנליטיים ואחרים

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

 
 מסקנה

 
בהתבסס על סקירתנו ועל דוחות הסקירה של רואי חשבון אחרים, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו 

בהתאם להוראות תקנה  ,ל אינו ערוך, מכל הבחינות המהותיות"לסבור שהמידע הכספי הביניים הנפרד הנ
 .1970 –ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל 38

 
 
 

 סומך חייקין
 רואי חשבון

 
 2015במאי  17

 
  
  
 

  
 KPMGסומך חייקין, שותפות ישראלית וחברה ברשת 

ת  ו עצמאי ת  רמו פי ת ב של  גדו   KPMG -המאו
 International  Cooperative  ("KPMG International") 

 ישות שוויצרית.
 

 

 
 



 דניה סיבוס בערבון מוגבל

 ליום ביניים נתונים על המצב הכספיתמצית 
 
 

 
 בדצמבר 31 במרס 31 במרס 31

 
2015 2014 2014 

 
 (מבוקר) (בלתי מבוקר) (בלתי מבוקר)

 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח

 נכסים שוטפים
 210,397  228,585  223,649  מזומנים ושווי מזומנים   

 11   -    -   פקדונות מוגבלים
 387,808  431,017  384,785  לקוחות

 20,904  62,230  23,058  חייבים חברות מוחזקות
 58,910  58,634  99,639  חייבים ויתרות חובה

 678,030  780,466  731,131  סה"כ נכסים שוטפים

 נכסים שאינם שוטפים
 32,572  37,428  31,393  לחברות מוחזקותהלוואות    

 751,428  697,146  732,711  השקעה בחברות מוחזקות
 40,371  38,010  38,225  רכוש קבוע

 6,098  5,875  5,998  נכסים בלתי מוחשיים

 830,469  778,459  808,327  סה"כ נכסים שאינם שוטפים

 1,508,499  1,558,925  1,539,458  סה"כ נכסים

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 אמיר דורון  רונן גינזבורג  נובוגרוצקיאברהם 
 כספים ובקרהסמנכ"ל   מנהל כללי  יו"ר הדירקטוריון

 
 

 2015במאי  17: ביניים המידע הכספי הנפרד תמצית תאריך אישור

 .ממנוחלק בלתי נפרד  המהוו המידע הכספי הנוסף למידע הכספי הנפרד
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 בדצמבר 31 במרס 31 במרס 31

 
2015 2014 2014 

 
 (מבוקר) (בלתי מבוקר) (בלתי מבוקר)

 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח

 התחייבויות שוטפות
 30,000  30,000  30,000  אשראי מתאגידים בנקאיים ומנותני אשראי אחרים   

 332,845  348,463  347,075  ספקים וקבלני משנה
 9,716  15,804  6,472  זכאים חברות מוחזקות

 40,269  56,965  57,182  זכאים ויתרות זכות
 10,717  7,561  14,487  מקדמות, נטו בגין עבודות בניה בביצוע

 23,862  35,274  27,292  הלוואות מצדדים קשורים
 366,194  353,065  350,377  הפרשות

 813,603  847,132  832,885  סה"כ התחייבויות שוטפות

 התחייבויות שאינן שוטפות
 179,276  209,101  179,330  הלוואות לזמן ארוך   

 10,908  13,067  10,939  התחייבויות בשל הטבות לעובדים, נטו

 190,184  222,168  190,269  סה"כ התחייבויות שאינן שוטפות

 1,003,787  1,069,300  1,023,154  סה"כ התחייבויות

 הון
 29,751  29,751  29,757  הון מניות   

 311,275  311,275  311,275  פרמיה על מניות
 2,834  2,834  2,834  קרן הון בגין עסקאות עם בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה

 5,729  )2,190( )971( תרגוםקרן הון מהפרשי 
 155,123  147,955  173,409  יתרת עודפים

 504,712  489,625  516,304  סה"כ הון המיוחס לבעלים של החברה

 1,508,499  1,558,925  1,539,458  סה"כ התחייבויות והון
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 דניה סיבוס בערבון מוגבל

 ביניים רווח והפסדעל  םנתוניתמצית 
 
 

 לתקופה של שלושה חודשים 
 לשנה

 
 שהסתיימה

 
 ביום שהסתיימה ביום 

 
 בדצמבר 31 במרס 31 במרס 31

 
2015 2014 2014 

 
 (מבוקר) (בלתי מבוקר) (בלתי מבוקר)

 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח

 2,128,346  569,662  514,658  הכנסות מעבודות     

 2,091,404  560,227  512,121  והוצאותעלויות 

 36,942  9,435  2,537  רווח גולמי

 15,253  4,226  4,288  הוצאות הנהלה וכלליות

 21,689  5,209  )1,751( רווח (הפסד) תפעולי
 4,801  105  884  הכנסות מימון

 )10,067( )2,177( )3,706( הוצאות מימון

 )5,266( )2,072( )2,822( הוצאות מימון, נטו

 16,423  3,137  )4,573( רווח (הפסד) מפעולות אחרי מימון

 66,549  10,826  23,449  חלק החברה ברווחי חברות מוחזקות

 82,972  13,963  18,876  רווח מפעולות לפני מסים על ההכנסה
 )619( )18( )158( מסים על ההכנסה

 82,353  13,945  18,718  רווח לתקופה המיוחס לבעלים של החברה

     
 

 .ממנוחלק בלתי נפרד  המהוו המידע הכספי הנוסף למידע הכספי הנפרד
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 דניה סיבוס בערבון מוגבל

 ביניים נתונים על הרווח הכוללתמצית 
 
 

   
 לשנה

 
 שהסתיימה לתקופה של שלושה חודשים

 
 ביום שהסתיימה ביום 

 
 בדצמבר 31 במרס 31 במרס 31

 
2015 2014 2014 

 
 (מבוקר) (בלתי מבוקר) (בלתי מבוקר)

 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח

 82,353  13,945  18,718  לתקופה המיוחס לבעלים של החברהרווח     

פריטי רווח (הפסד) כולל אחר שלאחר שהוכר לראשונה ברווח הכולל     
 הועברו או יועברו לרווח והפסד

 13,409   -    -   הפרשי תרגום מטבע חוץ בגין פעילויות חוץ שנזקפו לרווח והפסד   

 )5,558( )68( )6,700( פעילויות חוץהפרשי תרגום מטבע חוץ בגין 

סה"כ רווח (הפסד) כולל אחר לשנה שלאחר שהוכר לראשונה 
 7,851  )68( )6,700( ברווח הכולל הועבר או יועבר לרווח והפסד, נטו ממס

 פריטי רווח כולל אחר שלא יועברו לרווח והפסד
 )1,312(  -   )499( מדידה מחדש של תוכנית הטבה מוגדרת   

 88,892  13,877  11,519  סה"כ רווח כולל לתקופה המיוחס לבעלים של החברה

     

 .ממנוחלק בלתי נפרד  המהוו המידע הכספי הנוסף למידע הכספי הנפרד
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 דניה סיבוס בערבון מוגבל

 ביניים על תזרימי המזומנים נתוניםתמצית 
 
 

   
 לשנה

 
 שהסתיימה לתקופה של שלושה חודשים

 
 ביום שהסתיימה ביום 

 
 בדצמבר 31 במרס 31 במרס 31

 
2015 2014 2014 

 
 (מבוקר) (בלתי מבוקר) (בלתי מבוקר)

 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח

 תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
 82,353  13,945  18,718  רווח לתקופה המיוחס לבעלים של החברה   

 התאמות:
 16,791  3,958  4,570  פחת והפחתות   

 )18( )18(  -   רווח ממכירת רכוש קבוע
 264  192  67  עסקאות תשלום מבוסס מניות

 )66,549( )10,827( )23,449( חלק החברה ברווחים של חברות מוחזקות
 619  18  158  מסים על ההכנסה
 )736( )135( )158( מסים ששולמו, נטו
 8,539  230  2,561  הוצאות מימון, נטו

 
 2,467  7,362  41,263 

 שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות:
 )17,165( )20,321( 3,770  בביצוע מקדמות, נטו בגין עבודות בניה   

 )28,047( )71,256( 3,023  לקוחות
 )370( )39,725( )2,154( חייבים חברות מוחזקות

 1,981  )20,248( )40,729( חייבים ויתרות חובה
 87,801  103,419  14,230  ספקים וקבלני משנה

 7,137  )4,167( )3,244( זכאים חברות מוחזקות
 )14,339( 78,096  53,573  ויתרות זכותזכאים 

 16,278  3,149  )15,817( הפרשות  
 )3,574( )103( )468( הטבות לעובדים

 
 12,184  28,844  49,702 

 90,965  36,206  14,651  מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת
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 דניה סיבוס בערבון מוגבל

 (המשך) ביניים על תזרימי המזומנים נתוניםתמצית 
 
 

   
 לשנה

 
 שהסתיימה לתקופה של שלושה חודשים

 
 ביום שהסתיימה ביום 

 
 בדצמבר 31 במרס 31 במרס 31

 
2015 2014 2014 

 
 (מבוקר) (בלתי מבוקר) (בלתי מבוקר)

 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח

 תזרימי מזומנים מפעילות השקעה
 )14,960(  )1,822( )1,731( רכישת רכוש קבוע   

 )2,907(  )629( )593( בנכסים בלתי מוחשיםהשקעה 
 )2,836(   -   )1,757( השקעה והלוואה לחברות מוחזקות

 )11(   -   11  השקעה בפקדון משועבד
 16  18   -   תמורה ממימוש רכוש קבוע

 37,235   -    -   דיבידנד שהתקבל
 4,403   -    -   החזר הלוואה מחברות מוחזקות

 2,087  261  52  שהתקבלה במזומןריבית 

 23,027  )2,172( )4,018( מזומנים נטו (ששימשו לפעילות) שנבעו מפעילות השקעה

 תזרימי מזומנים לפעילות מימון
  -    -   2,713  קבלת הלוואה מחברה מוחזקת, נטו   

 )8,269( )123( )100( ריבית ששולמה במזומן
 )30,000(  -    -   פרעון הלוואות לזמן ארוך 

 )60,000(  -    -   דיבידנד ששולם
  -    -   6  תמורה מהנפקת מניות בניכוי הוצאות הנפקה

 )98,269(  )123( 2,619  מזומנים נטו (שנבעו מפעילות) ששימשו לפעילות מימון
 15,723  33,911  13,252  שינוי נטו במזומנים ושווי מזומנים

 194,674  194,674  210,397  מזומנים לתחילת התקופהמזומנים ושווי 

 210,397  228,585  223,650  מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה
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 דניה סיבוס בערבון מוגבל
 2015במרס  31ליום  מידע נוסף למידע הכספי הנפרד

 
 כללי  - 1באור 

ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), 38המידע הכספי הנפרד ביניים מוצג בהתאם לתקנה 
ג והתוספת העשירית לתקנות ניירות ערך (דוחות 9ואינו כולל את כל המידע הנדרש לפי תקנה  1970 -התש"ל 

ל התאגיד. יש לקרוא אותו ביחד עם המידע בעניין מידע כספי נפרד ש 1970 -תקופתיים ומידיים), התש"ל 
וביחד עם תמצית דוחות כספיים ביניים  2014בדצמבר  31הכספי הנפרד ליום ולשנה שהסתיימה ביום 

 .2015במרס  31מאוחדים ליום 
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 דניה סיבוס בע"מ
 

 

 

 

 

דוח רבעוני בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית 
 ג(א)38על הדיווח הכספי ועל הגילוי לפי תקנה 

 

 

 



 בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי רבעונידוח  
 :ג(א)38ועל הגילוי לפי תקנה 

 

"), אחראית לקביעתה והתקיימותה של התאגידבע"מ (להלן: " דניה סיבוסההנהלה, בפיקוח הדירקטוריון של 
 בקרה פנימית נאותה על הדיווח הכספי ועל הגילוי בתאגיד.

 

 ין זה, חברי ההנהלה הם:ילענ

 מנהל כללי רונן גינזבורג, .1

 ובקרה, סמנכ"ל כספים אמיר דורון .2

 סמנכ"ל יעוץ משפטי ומשאבי אנוש, אורן נתןעו"ד  .3

 סמנכ"ל בניהרן פרידמן,  .4

 סמנכ"ל תשתיות  ובינוי, נדב טבול .5

 תכנון והנדסה סמנכ"לרונן כהן,  .6

 דודי שרקא, מנהל אגף תפעול .7

 

המנהל בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי כוללת בקרות ונהלים הקיימים בתאגיד, אשר תוכננו בידי 
ונושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים או תחת פיקוחם, או בידי מי שמבצע בפועל את  הכללי

בהתייחס למהימנות הדיווח  סביר אשר נועדו לספק ביטחוןוהתפקידים האמורים, בפיקוח דירקטוריון התאגיד, 
גלות בדוחות שהוא הכספי ולהכנת הדוחות בהתאם להוראות הדין, ולהבטיח כי מידע שהתאגיד נדרש ל

 במתכונת הקבועים בדין.ומפרסם על פי הוראות הדין נאסף, מעובד, מסוכם ומדווח במועד 

הבקרה הפנימית כוללת, בין השאר, בקרות ונהלים שתוכננו להבטיח כי מידע שהתאגיד נדרש לגלותו כאמור, 
ותר בתחום הכספים או למי ולנושא המשרה הבכיר בי למנהל הכללינצבר ומועבר להנהלת התאגיד, לרבות 

שמבצע בפועל את התפקידים האמורים, וזאת כדי לאפשר קבלת החלטות במועד המתאים, בהתייחס 
 ת הגילוי.ולדריש

בשל המגבלות המבניות שלה, בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי אינה מיועדת לספק ביטחון מוחלט 
 או תתגלה.שהצגה מוטעית או השמטת מידע בדוחות תימנע 

 התקופתיבדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי אשר צורף לדוח  השנתיבדוח 
העריכו "), בדבר הבקרה הפנימית האחרון השנתיהדוח (להלן: " 2014בדצמבר  31ביום סתיימה נשלתקופה 

בהתבסס על הערכה זו, הדירקטוריון והנהלת התאגיד  ;הדירקטוריון וההנהלה את הבקרה הפנימית בתאגיד
 היא אפקטיבית. 2014בדצמבר  31הגיעו למסקנה כי הבקרה הפנימית כאמור, ליום 

עד למועד הדוח, לא הובא לידיעת הדירקטוריון וההנהלה כל אירוע או עניין שיש בהם כדי לשנות את הערכת 
 .בדבר הבקרה הפנימית האחרוןכפי שהובאה במסגרת הדוח השנתי האפקטיביות של הבקרה הפנימית, 

למועד הדוח, בהתבסס על הערכת האפקטיביות של הבקרה הפנימית בדוח השנתי בדבר הבקרה הפנימית 
ובהתבסס על מידע שהובא לידיעת ההנהלה והדירקטוריון כאמור לעיל הבקרה הפנימית היא האחרון, 

 ;אפקטיבית
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 :הצהרות מנהלים

 ):1(ד)(ג38(א) הצהרת מנהל כללי לפי תקנה 

 הצהרת מנהלים

 הצהרת מנהל כללי

 מצהיר כי: ,רונן גינזבורגאני, 

 2015של שנת  הראשוןלרבעון ") התאגידבע"מ (להלן: "דניה סיבוס של  רבעוניבחנתי את הדוח ה .1
 );"הביניים לתקופת הדוחותאו " "הדוחות(להלן: "

כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה לפי ידיעתי, הדוחות אינם  .2
מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם, לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים 

 בהתייחס לתקופת הדוחות;

ות לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות, מכל הבחינ .3
המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של התאגיד לתאריכים ולתקופות 

 שאליהם מתייחסים הדוחות;

של והדוחות הכספיים ת הביקורת וגיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון ולוועד .4
 ל הדיווח הכספי ועל הגילוי:עהתאגיד, בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית 

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

נות התאגיד לאסוף, לעבד, לסכם או לדווח על מידע כספי באופן שיש בו להטיל ספק במהימ
 -הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין; וכן

כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנכ"ל או מי שכפוף לו במישרין או  ב.
מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל 

 הגילוי;

 ים בתאגיד:אני, לבד או יחד עם אחר .5

, המיועדים של בקרות ונהלים קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם תחת פיקוחי א.
להבטיח שמידע מהותי המתייחס לתאגיד, לרבות חברות מאוחדות שלו כהגדרתן בתקנות ניירות 

מובא לידיעתי על ידי אחרים בתאגיד ובחברות  ,2010-ערך (דוחות כספיים שנתיים), התש"ע
 -המאוחדות, בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות; וכן

, המיועדים י של בקרות ונהליםקבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם תחת פיקוח ב.
להבטיח באופן סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות 

 .הדין, לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים

האחרון  התקופתילא הובא לידיעתי כל אירוע או עניין שחל במהלך התקופה שבין מועד הדוח  ג.
לבין מועד דוח זה, אשר יש בו כדי לשנות את מסקנת הדירקטוריון וההנהלה בנוגע לאפקטיביות 

 הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי של התאגיד.

 מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין.אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או 
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 ):2(ד)(ג38(ב) הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים לפי תקנה 

 הצהרת מנהלים

 הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים

 , מצהיר כי:אמיר דורוןאני, 

דניה של  לתקופת הביניים אחר הכלול  בדוחותהכספי המידע את הוביניים בחנתי את הדוחות הכספיים  .1
 לתקופת הדוחותאו " "הדוחות(להלן: " 2015של שנת  הראשוןלרבעון ") התאגידבע"מ (להלן: "סיבוס 

 ;)"הביניים

אינם כוללים לתקופת הביניים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות  ביניים לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים .2
ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים  ,כל מצג לא נכון של עובדה מהותית

 שנכללו בהם, לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות;

משקפים לתקופת הביניים האחר הכלול בדוחות הכספי המידע הו ביניים לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים .3
אופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של ב

 התאגיד לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;

של והדוחות הכספיים ת הביקורת וגיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון ולוועד .4
 לגבי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי:התאגיד, בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר 

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

ן סביר להשפיע לרעה על יכולתו , העלולים באופלתקופת הביניים הכספי האחר הכלול בדוחות
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

כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנכ"ל או מי שכפוף לו במישרין או  ב.
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, המיועדים תחת פיקוחנו קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם  א.
ת שלו כהגדרתן בתקנות ניירות להבטיח שמידע מהותי המתייחס לתאגיד, לרבות חברות מאוחדו

, מובא לידיעתי על ידי אחרים בתאגיד ובחברות 2010-ערך (דוחות כספייים שנתיים), התש"ע
 -המאוחדות, בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות; וכן

של בקרות ונהלים, המיועדים  תחת פיקוחי קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם ב.
ביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות להבטיח באופן ס

 הדין, לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים;

האחרון  התקופתילא הובא לידיעתי כל אירוע או עניין שחל במהלך התקופה שבין מועד הדוח  ג.
הכלול בדוחות לבין מועד דוח זה, המתייחס לדוחות הכספיים ביניים ולכל מידע כספי אחר 

לתקופת הביניים, אשר יש בו כדי לשנות, להערכתי את מסקנת הדירקטוריון וההנהלה בנוגע 
 לאפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי של התאגיד.

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

 
 
 
  

 דורוןאמיר  2015, במאי 17
 סמנכ"ל כספים ובקרה
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	1. בחנתי את הדוח הרבעוני של דניה סיבוס בע"מ (להלן: "התאגיד") לרבעון הראשון של שנת 2015 (להלן: "הדוחות" או "הדוחות לתקופת הביניים");
	2. לפי ידיעתי, הדוחות 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;
	3. לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של התאגיד לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;
	4. גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון ולוועדות הביקורת והדוחות הכספיים של התאגיד, בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי:
	5. אני, לבד או יחד עם אחרים בתאגיד:
	1. בחנתי את הדוחות הכספיים ביניים ואת המידע הכספי האחר הכלול  בדוחות לתקופת הביניים של דניה סיבוס בע"מ (להלן: "התאגיד") לרבעון הראשון של שנת 2015 (להלן: "הדוחות" או "הדוחות לתקופת הביניים");
	2. לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ביניים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות לתקופת הביניים 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 לתקו...
	3. לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ביניים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות לתקופת הביניים המשקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של התאגיד לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;
	4. גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון ולוועדות הביקורת והדוחות הכספיים של התאגיד, בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי:
	5. אני, לבד או יחד עם אחרים בתאגיד:
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