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  2014לדוח התקופתי לשנת  החברהעדכון תיאור עסקי 

  של אפריקה ישראל להשקעות בע"מ )להלן: "החברה"(

, יובא להלן פירוט שינויים 1970 –א' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 39בהתאם לתקנה 

, שחלו ממועד פרסום 2014החברה לשנת וחידושים מהותיים אשר אירעו בכל עניין שיש לתארו בדוח התקופתי של 

ועד ליום פרסום דוח רבעוני זה. מובהר, כי ככלל, התיאור הנכלל בדוח רבעוני זה כולל רק מידע אשר הדוח התקופתי 

הינו, לדעת החברה, מידע מהותי. יחד עם זאת, בחלק מהמקרים, לשם שלמות התמונה, כללה החברה תיאור מפורט 

 שלדעתה אינו מידע מהותי בהכרח. מהנדרש, הכולל גם מידע

 פרמס) 30.3.2015כפי שפורסם ביום  2014העדכון נערך בהנחה שבפני קוראו מצוי הדוח התקופתי של החברה לשנת 

, מובא בזה על דרך התקופתיהמידע המובא בדוח . "(הדוח התקופתיהלן: "עיל ול)ל (2015-01-065629אסמכתא 

בכל  מובאים בו המשמעות שניתנה להם בדוח התקופתי, אלא אם כן צוין אחרת.בדוח זה תיוחס למונחים ה ההפניה.

א' לדוח רבעוני זה לבין האמור בפרק תיאור עסקי החברה בדוח התקופתי, יגבר  קמקרה של סתירה בין האמור בחל

 האמור בדוח רבעוני זה.

 

 תיאור ההתפתחות הכללית של עסקי החברה

על לחברה מר עמנואל לזוביק  הודיע 16.5.2015ביום  -ברה, הנכלל בדוח התקופתי לפרק תיאור עסקי הח 1.1.4לסעיף  .1

של הנאמן למחזיקי אגרות החוב )סדרה כו'( של  וכהונתו כדירקטור בחברה. זאת, בעקבות פקיעתה של סמכות סיום

ב של הוראות הסדר החוהחברה, אשר מינה את מר לזוביק כדירקטור בחברה בהתאם לסמכות שהוקנתה לו ב

 .2010החברה מחודש מאי 

)המועד האחרון למימוש כתבי  31.3.2015ביום  - לפרק תיאור עסקי החברה, הנכלל בדוח התקופתי 1.1.4.6לסעיף  .2

לפרטים נוספים ראו ( של החברה אשר לא מומשו עד לאותו מועד. 9פקעו יתרת כתבי האופציה )סדרה האופציה( 

(. המידע המובא בדוח האמור נכלל בזאת 2015-01-070903)מס' אסמכתא:  1.4.2015הדוח המיידי של החברה מיום 

 על דרך ההפניה.

 

 תחום פיתוח המקרקעין בישראל

בהסכם  אפריקה מגורים, התקשרה 3.2.2015ביום  - לפרק תיאור עסקי החברה, הנכלל בדוח התקופתי 1.8.2לסעיף  .3

בגוש  26מחלקה  37.5% -כאו לבעלי השליטה בה, המהוות ו/ לקבוצהלרכישת זכויותיו של צד שלישי אשר אינו קשור 

 .מיליון ש"ח 140.5 -, אשר הינם חלק ממתחם סומייל, בתמורה לסך השווה ל6213

, לאחר קבלת אישורה של האסיפה 3.5.2015ביום  - לפרק תיאור עסקי החברה, הנכלל בדוח התקופתי 1.8.2לסעיף  .4

בהסכם לרכישת מלוא  אפריקה מגורים, הושלמה התקשרותה של 29.4.2015מיום  אפריקה מגוריםהכללית של 

בהלוואה אשר הועמדה על ידה לאפרירם, בתמורה  החברהבחברת אפרירם, וכן זכויותיה של  החברהאחזקותיה של 

מיליון ש"ח,  37.3 -סך של כ חברהל אפריקה מגוריםמיליון ש"ח. במועד ההשלמה כאמור, שילמה  40.3 -לסך של כ

 מיליון ש"ח לידי נאמן וזאת עד לקבלת אישור מס שבח. 3 -של כוכן סך 

, נתקבלה הודעה מאת רשות 29.3.2015ביום  - לפרק תיאור עסקי החברה, הנכלל בדוח התקופתי 1.8.2לסעיף  .5

במכרז להתקשרות בחוזה חכירה בקשר לקרקע בעיר מודיעין בשטח  אפריקה מגוריםמקרקעי ישראל, על זכייתה של 

מ"ר שטחי מסחר,  4,000 -יחידות דיור וכן כ 196, לבנייתן של 38 -, ו6חלקות  5640דונם, הידועה גם כגוש  14 -של כ

 מיליון ש"ח. 39.8 -מיליון ש"ח )לפני מע"מ( ובתוספת עלויות פיתוח בסך של כ 82 -בתמורה לסך של כ

והשותף מנהלים  אפריקה מגורים - ופתילפרק תיאור עסקי החברה, הנכלל בדוח התק 1.8.15.3 -ו ו'1.8.2.2לסעיפים  .6

מיליון ש"ח. ככל שמו"מ כאמור  53 -מו"מ למכירת זכויותיהם בפרויקט הוד הכרמל הצפוני, בתמורה לסך של כ

 אפריקה מגוריםמיליון ש"ח. בנוסף,  40 -מוערך, בשלב זה, בסך של כ הקבוצהיבשיל לכדי עסקה מחייבת, חלקה של 

לרכישת פרויקט רמת מרפא ופרויקט סביוני ים. מובהר, כי המידע המפורט לעיל הינו פרסמה הזמנה להציע הצעות 



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

 קבלת הצעות, לפי הענין.

לפרטים בדבר הסכמות בין החברה והשותפה  – לפרק תיאור עסקי החברה, הנכלל בדוח התקופתי (2ז')1.8.2.2לסעיף  .7

ביטול העסקה המקורית שנכרתה ביניהן , ל28.5.2015מיום "( רננותרננות יזום והשקעות בע"מ )להלן: "בחברת 

"(, ובעניין הסכם שיתוף הפעולה)להלן: " (כפי שתוקן מעת לעת) 1996במסגרתו של הסכם שיתוף פעולה משנת 

המיידי ראו הדוח  נכסים שהוחלפו בין החברה ורננות במסגרת הסכם שיתוף הפעולההשבה הדדית של הסכומים וה

(. המידע המובא בדוח האמור נכלל בזאת על דרך 2015-01-033729)מס' אסמכתא:  31.5.2015שפרסמה החברה ביום 

הצדדים  לרשום בדוחותיה הכספיים עם השלמת ההסכם לביטול שיתוף הפעולה והיפרדותצפויה החברה . ההפניה

  .מיליון ש"ח 40 -רווח בסך של כ

 אפריקה מגוריםהגיעה  2015בחודש אפריל  - לפרק תיאור עסקי החברה, הנכלל בדוח התקופתי א'1.8.2.3לסעיף  .8

להסכמות עם שובל אייל לשיתוף פעולה בקשר להגשת תביעה נגד רמ"י לאכיפה של האופציה ו/או לפיצויים בגין 

, שובל אייל נמצאת בשלבי התקשרות עם יועצים לצורך הגשת התביעה הקבוצהשל הוצאותיה. למיטב ידיעתה 

 האמורה.

 מגוריםהנפיקה אפריקה  2015במהלך חודש מאי  - לפרק תיאור עסקי החברה, הנכלל בדוח התקופתי 1.8.10.3לסעיף  .9

קרן וריבית אינם ) 3.9%, בריבית שנתית של מגורים'( של אפריקה גאלפי ש"ח אגרות חוב )סדרה  192,969 לציבור

 מיליון ש"ח. 192.696 -למדד המחירים לצרכן(, וזאת בתמורה לסך של כ יםצמוד

'( בהתחייבויות שונות, הכוללות, בין היתר, התחייבות גהתחייבה כלפי מחזיקי אגרות החוב )סדרה  מגוריםאפריקה 

התחייבה כי היא לא  מגוריםת. אפריקה לשעבוד שוטף שלילי, וכן התחייבה לשמירה על מספר אמות מידה פיננסיו

  תהיה רשאית לבצע חלוקת דיבידנד לבעלי מניותיה, אם החלוקה תגרום להפרה של אמת מידה פיננסית כאמור.

 

 תחום הנכסים המניבים בישראל

 לציבור אפריקה נכסים הקצתה 22.3.2015ביום  - הנכלל בדוח התקופתי החברה,לפרק תיאור עסקי  9.51.9.לסעיף  .10

בדרך של של אפריקה נכסים, ש"ח ע.נ. כל אחת  1,000נוספות, רשומות על שם בנות אגרות חוב )סדרה ז'(  170,000

 .ש"ח )ברוטו(מיליון  161.3 -וזאת בתמורה לסך של כהרחבת סדרה, 

וב )סדרה תהיינה שוות בכל תנאיהן ובכל זכויותיהן מכל הבחינות לאגרות הח כאמור שהונפקואגרות החוב )סדרה ז'( 

 שבמחזור. ימותז'( הקיימות במועד זה, ותהוונה סדרה אחת לכל דבר ועניין ביחד עם אגרות החוב )סדרה ז'( הקי

 אפריקה נכסיםהתקבלו במשרדי  11.5.2015ביום  - לפרק תיאור עסקי החברה, הנכלל בדוח התקופתי 1.9.10לסעיף  .11

ובגין שומת המס האמורה של חברת  2010ועד  2008השנים  עבור אפריקה נכסיםצווים לתשלום בגין שומות המס של 

 .(מיליון ש"ח )הכולל הפרשי הצמדה וריבית 280 -בסכום כולל של כ 2011עבור שנת  של אפריקה נכסים הבת

 

  באירופהתחום פיתוח המקרקעין והנכסים המניבים 

קיבלה היתר  הקבוצה 1520ש אפריל בחוד - לפרק תיאור עסקי החברה, הנכלל בדוח התקופתי ד'1.10.2.3לסעיף  .12

 הקבוצה ,מ"ר. כמו כן 21,700 -יקט משרדים בשטח להשכרה של כ, פראג, צ'כיה לבניית פרוKarlinקט בנייה לפרוי

יחידות דיור )נכון  140 -בקרקוב, פולין לבנייה של כ  11שלב  Osiedle Europjskieקטי המגורים החלה בביצוע פרוי

 לתאריךיחידות דיור )נכון  180-בפראג, צ'כיה לבנייה של כ Tulipa Trebesin -חידות דיור( וי 6הדוח נמכרו  לתאריך

 מזכרי הבנות למכירת יחידות דיור(. 65 -הדוח נחתמו כ

 



פירוט הנתונים בדבר נכס נדל"ן עדכון להלן  - דוח התקופתיבהנכלל  ,פרק תיאור עסקי החברהל 'ה1.10.3.2לסעיף  .13

 :1קניון קוטרוצ'ן ברומניה –וצה באירופה להשקעה מהותי של הקב

נתונים לשנה/ שלושה חודשים  (98% -כ -. חלק הקבוצה בנכס 100%)נתונים לפי 

 שהסתיימו ביום

31.3.2015 31.12.2014 

 באלפי אירו 

 401,039 401,470 )אלפי אירו(  שווי הנכס

NOI )29,779 7,442 בתקופה )אלפי אירו 

 24,985 - ( אירובתקופה )באלפי  רווחי )הפסדי( שערוך

 97.8% 98.8% (%-שיעור תפוסה ממוצע בתקופה )ב

 7.43% 7.41% ( במונחים שנתיים%-שיעור תשואה )ב

 30.3 29.9 דמי שכירות חודשיים ממוצעים למ"ר )אירו למ"ר(

דמי שכירות חודשיים ממוצעים למ"ר בחוזים שנחתמו 

 46.3 44.2 בתקופה )אירו למ"ר(

 
 

 נכסים בארה"ב -עילות אחרת פ

חברה זרה הודיעה החברה, כי  14.5.2015ביום  - לפרק תיאור עסקי החברה, הנכלל בדוח התקופתי 1.11לסעיף  .14

 מהון המניות )בעקיפין, באמצעות אפי ארה"ב( התקשרה בהסכם )להלן 50.1% -בארה"ב בה מחזיקה החברה ב

"(, למכירת יתרת הרוכש: "בס"ק זה קבוצת החברה )להלן"( עם צד שלישי שאינו קשור לההסכם: "בס"ק זה

מיליון דולר  295-מיליארד  ש"ח )כ  1.1 -", בניו יורק, ארה"ב, בתמורה לסך של כTimes Square" -זכויותיה בבניין ה

מיליוני דולר  12.5בסך של  במועד חתימת ההסכם העביר הרוכש לידי המוכרת )בנאמנות( פקדון "קשיח"  ארה"ב(.

אם וככל שתושלם העסקה, צפויה החברה לקבל לידיה תזרים מזומנים כולל, נטו )לאחר פירעון הלוואה  רה"ב.א

מיליון דולר ארה"ב( )חלק החברה(. כמו  35-מיליון ש"ח )כ 134 -ששימשה לרכישת הנכס והוצאות מכירה( בסך של כ

  כן החברה צפויה לרשום רווח לא מהותי בגין העסקה.

לעיל, בדבר השלמת העסקה )לרבות מועד השלמתה( ובדבר תוצאותיה של העסקה )באם תושלם(,  המידע המפורט

הינו מידע צופה פני עתיד אשר אין וודאות בהתקיימותו, בין היתר, בשל גורמים שאינם בשליטת החברה, כגון בשל 

 .הפרת ההסכם מצד הרוכש או בשל החלטת הרוכש להימנע מהשלמת העסקה

(. המידע המובא 2015-01-019074)מס' אסמכתא:  14.5.2015ראו הדוח המיידי של החברה מיום  לפרטים נוספים

 בדוח האמור נכלל בזאת על דרך ההפניה.

 

 תחום פיתוח המקרקעין והנכסים המניבים במדינות בחבר המדינות

ך לתהליכים השליליים בהמש – א' לפרק תיאור עסקי החברה, הנכלל בדוח התקופתי1.12.5.8 -ו 1.12.1.3לסעיפים  .15

חלה  2015פוליטי בין רוסיה לאוקראינה, יצוין כי במהלך הרבעון הראשון של שנת -המתרחשים לאור המצב הגיאו

התמתנות בשיעור הפיחות של שער הרובל מול שער הדולר של ארה"ב, כך שבמהלך הרבעון חל פיחות כאמור בשיעור 

יחד עם זאת, יצוין, כי התמשכותם של התהליכים השליליים . 2014נת בש 72% -מול פיחות בשיעור של כ 3.9% -של כ

ו/או הסלמתם עלולה להמשיך להשפיע לרעה על היבטים שונים הנוגעים לפעילות הקבוצה ברוסיה ו/או לנתונים 

                                                
אף שנכס זה אינו עולה כדאי הגדרת "נכס מהותי מאד", לאור העובדה שהנכס הנ"ל מהווה "נכס כאמור בדוח התקופתי, על    1

מהותי מאד" בדוחותיה הכספיים של אפריקה נכסים, שהינה חברה ציבורית, ומאחר והנתונים המפורטים בסעיף זה בקשר עם 
 .הנתונים שלהלן, במסגרת תחום פעילות זה של אפריקה נכסים, בחרה החברה לכלול את הרבעוניהנכס נכללו במסגרת הדוח 



החברה, בסיוע א' לפרק תיאור עסקי החברה, הנכלל בדוח התקופתי. 1.12.5.8, כמפורט בסעיף בדוחותיה הכספיים

 ועציה החיצוניים, ממשיכה לעקוב אחר ההתפתחויות הכלכליות ברוסיה, בכלל וההתפתחויות בשוק הנדל"ן, בפרט.י

להלן עדכון נתונים בדבר נכס נדל"ן להשקעה  - בדוח התקופתי , הנכלללפרק תיאור עסקי החברה 'ד1.12.3.2 לסעיף .16

 קניון אפימול במוסקבה, רוסיה: -" AFIMall City" –של הקבוצה בחבר המדינות שהינו מהותי מאד 

 -כ -בנכס  אפי פיתוח. חלק 100%)נתונים לפי 
100%) 

שלושה חודשים שנה/נים לנתו
שהסתיימו ( דולר ארה"ב)באלפי 

 ביום

31.3.2015 31.12.2014 

 1,000,000 1,000,000 )אלפי דולר ארה"ב( שווי הנכס

NOI  82,956 13,686 )אלפי דולר ארה"ב(בתקופה 

 101,280 13,821 (דולר ארה"ב)אלפי  חי  שערוך בתקופהרוו

 83% 83%  שיעור תפוסה ממוצע בתקופה

 8.3% 5.5% שיעור תשואה במונחים שנתיים

)לשנה( )דולר דמי שכירות ממוצעים למ"ר 
 למ"ר(ארה"ב 

1,117 1,194 

דמי שכירות ממוצעים למ"ר בחוזים שנחתמו 
 דולר ארה"ב למ"ר()לשנה( ) בתקופה

832 1,165 

 

לפרטים נוספים בקשר עם  – לפרק תיאור עסקי החברה, הנכלל בדוח התקופתי 1.27.1 -ו 1.12.5.7לסעיפים  .17

 לדוח הדירקטוריון, הנכלל בדוח רבעוני זה.  6.2התפתחויות הקשורות לקניון אפימול ראו סעיף 

 

 תחום עיצוב הבית

, בשים לב לתוצאותיה הכספיות 18.3.2015ביום  - ח התקופתילפרק תיאור עסקי החברה, הנכלל בדו 1.16.13.1 לסעיף .18

על  החליט דירקטוריון אפריקה תעשיות, 2014לשנת  "(אפריקה תעשיותבע"מ )להלן: " תעשיותישראל אפריקה של 

. בד 18.3.2015מנכ"ל נגב קרמיקה, וזאת החל מיום כו אפריקה תעשיותסיום תפקידו של מר אבי מוטולה כמנכ"ל 

ומנכ"ל נגב, במקומו של מר אבי מוטולה,  אפריקה תעשיותחלט על מינויו של מר אברהם נובוגרוצקי כמנכ"ל בבד, הו

. יצוין כי מר אברהם נובוגרוצקי ממשיך בכהונתו אפריקה תעשיותוזאת חלף כהונתו כיו"ר הדירקטוריון של 

נדב גרינשפון, דירקטור מכהן . במקומו של מר אברהם נובוגרוצקי מונה מר אביבאפריקה תעשיותכדירקטור 

 .18.3.2015, והכל החל מיום אפריקה תעשיות, כיו"ר הדירקטוריון של באפריקה תעשיות

 

אפריקה תעשיות הודיעה, כי  29.3.2015ביום  - לפרק תיאור עסקי החברה, הנכלל בדוח התקופתי 1.16.1לסעיף  .19

החברה, בקשר עם חששות לאי סדרים ברישום  שהתקבלה מגורם בקבוצת אפריקה תעשיותבעקבות פנייה להנהלת 

, הפועלת בתחום עיצוב הבית, אפריקה תעשיותההכנסות של אחת מחברות הבת בבעלותה המלאה )בעקיפין( של 

של אפריקה  בבדיקה מיידית של הנושא, בין היתר, בסיועו של המבקר הפנימי אפריקה תעשיותפתחה הנהלת 

בישיבה שהתקיימה בעניין,  אפריקה תעשיותהחליט דירקטוריון  26.3.2015ביום על רקע האמור לעיל,  .תעשיות

למנות בודק חיצוני מטעמו לבחינת הנושא וכלל ההשלכות הנובעות מאי הסדרים כאמור, ובכלל זאת, ביצוע תיקונים 

 . אפריקה תעשיותלדוחות הכספיים שפרסמה 

ל הליכי הבדיקה והביקורת ביחס לסעיפים נוספים בהמשך למינוי הבודק החיצוני הוחלט על הרחבתם והעמקתם ש

"(, בשיתוף גורמי חקירה מקצועיים ובסיוע קבוצת נגבבדוחות הכספיים של נגב ושל חברות בשליטתה )להלן, ביחד: "

 אגף החשבות של החברה. 

בספרי נגב בוצעו רישומים כוזבים  ,2014בסיומם של הליכי הבדיקה התברר, כי לאורך מספר שנים ועד תום שנת 

אשר כללו, רישום מוקדם שלא כדין של הכנסות בין רבעונים, רישום מוקדם שלא כדין של הכנסות, רישום קרמיקה 



קרמיקה הכנסות כפולות, רישום מוטעה של סעיפי הלקוחות הנכללים בדוחות הכספיים של חברות קבוצת נגב 

 . .קרמיקה ת קבוצת נגבלשנים אלו, וכן נרשם גידול מלאכותי בסעיפי המלאי של חברו

 אפריקה תעשיותההשפעה המצטברת של הליקויים לאורך התקופה המדוברת בדוחותיה הכספיים של עוד נמצא, כי 

מיליון  73 -כבהפחתה בהיקף של  מסתכמת, 31.12.2014ליום  אפריקה תעשיותעל ההון המיוחס לבעלי המניות של 

)סכום זה הינו לאחר "ח ש מיליון 45 -כ של הפחתהב - 31.12.2014ההון המיוחס לבעלים של החברה ליום  ועל ש"ח

  .(2014תיקון שבוצע בדוחותיה הכספיים של החברה לשנת 

 לשנת הכספיים דוחותיה את מחדש תעשיות אפריקה בהתאם לממצאי הבדיקות שערכה אפריקה תעשיות, הציגה

יצוין, כי במסגרת דוחותיה הכספיים של אפריקה וזאת על מנת לשקף בהם למפרע את השפעות האמור לעיל.  ,2014

 נתוני גם, הדיווח לתקופת מתוקנים נתונים , כללה אפריקה תעשיות, מלבד2015תעשיות לרבעון הראשון לשנת 

 .כאמור מהליקויים כתוצאה טעויות חלו שבהן קודמות דיווח לתקופות ביחס מתוקנים השוואה

את התיקונים החברה ביצעה על דוחותיה הכספיים של החברה,  על מנת לשקף למפרע את השפעות הליקויים

מלבד נתונים מתוקנים לתקופות  בדוח זה.הנכללות  של תקופות דיווח קודמות הצגה מחדשהאמורים בדרך של 

הדיווח כללה החברה גם נתוני השוואה מתוקנים ביחס לתקופות דיווח קודמות שבהן חלו טעויות כתוצאה 

אשר  2014לשנת  הכספיים וזאת בהמשך לתיקונים שביצעה החברה בסעיפי ההכנסות בדוחותיהמהליקויים כאמור, 

בעקבות הפנייה הראשונית שבוצעה להנהלת אפריקה תעשיות ועל בסיס הנתונים שהתקבלו  30.3.2015פורסמו ביום 

 מיליוני 10.3 -בכ הסתכם בהכנסות בקיטון החברה מהבדיקות המקדמיות שערכה אפריקה תעשיות בעניין זה )חלק

אור יראה בח(. לפרטים בדבר השפעות ההצגה מחדש על הדוחות הכספיים של החברה לתקופות דיווח קודמות, "ש

  .2015במרס  31ליום המאוחדים של החברה לדוחות הכספיים  ד.2

ני זה וכן ביאור לדוח הדירקטוריון, הנכלל בדוח רבעו 1.3לפרטים נוספים בקשר עם השפעות ההצגה מחדש ראו סעיף 

 .  2014ד. לדוחות הכספיים המאוחדים של החברה לשנת 2

טענות ואסמכתאות  אפריקה תעשיותהנ"ל הגיעו לידיעת  הבנוסף לאמור לעיל, במסגרת הליכי הבדיקיצוין, כי 

כספים , שעיקרן נטילת מנכ"ל אפריקה תעשיות ונגב קרמיקה לשעברלביצוען של פעולות שלא כדין על  דותשהעלו חש

שלא כדין מחברות קבוצת נגב, ללא אישור וללא דיווח לגורמים המוסמכים ו/או שימוש שלא כדין בכספי חברות 

 ."(המשיכות האישיותקבוצת נגב לשימושים אישיים, ללא אישור וללא דיווח לגורמים המוסמכים )להלן, ביחד: "

יוע משרד חקירות חיצוני, נמצא כי יש ממש בניהולו של המבקר הפנימי ובס אפריקה תעשיותמבדיקות שערכה 

מיליון ש"ח )כאשר לאחר תחילתם של  2 -נמצאו ממצאים ביחס למשיכות אישיות בהיקף של כו ,בחשדות אלו

  .(בסך של כמיליון ש"ח המשיכות האישיות חלק מסכומיזרו לנגב תהליכי הבדיקה הוח

ריגות למנהלים בנגב והענקת טובות הנאה לגורמים בנוסף למשיכות האישיות נמצאו מקרים של חלוקת הטבות ח

מקורבים למר מוטולה, ללא דיווח וללא אישור הגורמים המוסמכים בנגב, כמתחייב ממעמדם של גורמים אלו 

 כנושאי משרה בנגב ו/או כמקורבים למר מוטולה.

שונים בנגב, חלקם אף מעידים על כך, שגורמים  מהבדיקות השונות, הממצאים העולים אפריקה תעשיותלהערכת 

 לליקוייםנמנים על צמרת ההנהלה שלה, היו מעורבים, ולמצער מודעים, לקיומן של הפעולות הפסולות, שהובילו 

, כמו גם לשימוש שלא כדין של מנהלים בנגב בכספי נגב. לאור זאת, אפריקה תעשיותבדוחותיה הכספיים של 

של ו/או מצויה בהליכים לסיום העסקתם יום העסקתם ס החליטה הנהלת אפריקה תעשיות על, הדוחלתאריך 

מוטולה שפוטר עוד קודם להתעוררות החשדות  מר)מלבד  , ובכללם סמנכ"ל הכספים של נגבמנהלים בנגב ארבעה

 .וסמנכ"ל משאבי אנוש המדוברים(

מך על ממצאי כמו כן, בהתייחס למר מוטולה ולסמנכ"ל הכספים של נגב, קבע דירקטוריון אפריקה תעשיות, בהסת

הבדיקה, כי אלו בצעו הפרות מהותיות של חובות האמון שלהם כנושאי משרה ושל הסכמי העסקתם, העולות כדי 

נסיבות המצדיקות שלילתם של פיצויי פיטורים על פי דין. בהתאם לכך, הורה דירקטוריון אפריקה תעשיות על 

)כגון, פיצויי פיטורים אופציות וכד'( וכן על דרישת  שלילת הזכויות וההטבות להם היו זכאים על פי תנאי העסקתם



סכומי מענקים ששולמו להם על בסיס נתוני הדוחות הכספיים השגויים של החברה. כמו כן, לאחר התגבשות נזקיה, 

בכוונת אפריקה תעשיות לנקוט בהליכים משפטיים כנגד נושאי משרה אלה במטרה להיפרע מהם כדי נזקיה. בנוסף, 

 רות נקיטתם של צעדים דומים ו/או הליכים משפטיים כנגד עובדים נוספים בקבוצת נגב.נבחנת אפש

אפריקה תעשיות נמצאת בעיצומו של הליך בדיקה מהותי ומקיף ביחס לליקויים שהתגלו בדוחותיה הכספיים של 

עציה אפריקה תעשיות כתוצאה מאי הסדרים בחברות קבוצת נגב כמתואר לעיל. אפריקה תעשיות בסיוע יו

ביחס למצבי  גםהמקצועיים והמבקר הפנימי, פועלת לעדכון, חיזוק ו/או הוספה של בקרות, מונעות ו/או מגלות 

, של מעורבות פעילה של מנהלים בכירים בנגב, שחלקם אף מופקדים על הליקוייםקיצון מסוג זה בהם מתאפיינים 

ון אפריקה תעשיות הנחה את הנהלת אפריקה התווייתן של חלק מהבקרות הפנימיות בנגב וביצוען. דירקטורי

 .2015 שנתמסוף  יאוחר לא מקרה לתעשיות להמשיך ולפעול לחיזוק הבקרות, בהקדם ככל האפשר ובכ

 תמדולא ע אפריקה תעשיות 31.3.2015ליום  - לפרק תיאור עסקי החברה, הנכלל בדוח התקופתי 1.15.3.4לסעיף  .20

"( במסגרת הסכם הלוואה מחודש ספטמבר הגופים המממניםם )להלן: "בהתניות הפיננסיות כלפי גופים מוסדיי

נמצאת במגעים עם הגופים המממנים לקבלת כתב ויתור  אפריקה תעשיות(. 2014)כפי שתוקן בחודש מאי  2013

לדוח הדירקטוריון הנכלל  1.3לפרטים בדבר תוכנית הנהלת אפריקה תעשיות ראו סעיף  .בקשר עם ההתניות כאמור

 רבעוני זה. בדוח 

 

 תחום קבלנות בנייה

חתם תאגיד  10.4.2015דניה סיבוס עדכנה כי ביום  - לפרק תיאור עסקי החברה, הנכלל בדוח התקופתי 1.13.5לסעיף  .21

מהון המניות המונפק שלו, על זיכרון דברים בקשר לביצוע עבודות שלד של  45% -מקומי אשר דניה סיבוס מחזיקה ב

מיליון בטא  528 -אילנד. עבודות הביצוע טרם החלו וההיקף המשוער של העבודות הינו כבנין משרדים בבנגקוק, ת

 חודשים. 27מיליון דולר ארה"ב(, לתקופת ביצוע של  16-)כ

 

   מידע נוסף ברמת החברה והקבוצה

כינוס  החברה הודיעה על 5.4.2015ביום  - ( לפרק תיאור עסקי החברה, הנכלל בדוח התקופתי4ב')1.17.6.2לסעיף  .22

אסיפה כללית של החברה שעל סדר יומה אישור תכנית מענקים למנכ"ל החברה ולסגן יו"ר דירקטוריון החברה. 

מיצוי הדיונים החברה הודיעה על דחייתה של האסיפה האמורה למועד לא ידוע, לשם  3.5.2015בהמשך לכך, ביום 

. לפרטים נוספים שעל סדר היום יםבקשר עם הנושאעם בעלי המניות של החברה ועם חברות ייעוץ לגופים המוסדיים 

, 2015-01-010521 -ו 2015-01-074221)מס' אסמכתאות:  3.5.2015ומיום  5.4.2015ראו הדוחות המידיים מיום 

 בהתאמה(. המידע המובא בדוחות האמורים נכלל בזאת על דרך ההפניה.

, כי לחברההודיעה  רשות ניירות ערך 19.4.2015ביום  - לפרק תיאור עסקי החברה, הנכלל בדוח התקופתי 1.20לסעיף  .23

, להאריך את התקופה להצעת 1968 –א)ב( לחוק ניירות ערך, התשכ"ח 23היא החליטה מתוקף סמכותה לפי סעיף 

-2015-01( )מס' אסמכתא: 12.8.2014)כפי שתוקן ביום  29.5.2013ניירות הערך על פי תשקיף המדף של החברה מיום 

 .28.5.2016חודשים נוספים, דהיינו, עד ליום  12-( ב132495

להלן פירוט הלוואות ו/או מסגרות אשראי  - דוח התקופתיב , הנכללפרק תיאור עסקי החברהל 420.1.לסעיף  .24

 מהותיות של קבוצת החברה: 

ההלוואה/  יתרת מס"ד
 מסגרת האשראי

 31.3.2015ליום 

מאפייני 
 המלווה 

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

הלוואה למימון  1
קניון  פרויקט

"אפימול" 
יתרה  במוסקבה.

  - 31.3.2015ליום 
 מיליון 468 -כ של

ארה"ב דולר 
)מתוכה, הלוואה 

תאגיד 
 בנקאי זר

מועדי פירעון ההלוואה )קרן 
ההלוואה נקובה במטבע  וריבית(
 הרובל.

 – קרן
תשלומים רבעוניים שווים, בסך 

מיליון דולר ארה"ב, בין  6.5של 
. יתרת הקרן 2017עד  2014השנים 

 .2018תיפרע בחודש אפריל 

ההכנסות הרבעוניות שלא  .1
תפחתנה מסכומים שנקבעו 

 651)החל מהכנסה בגובה של 
מיליון רובל ברבעון השלישי 

, ועד הכנסה בגובה 2012לשנת 
מיליון רובל ברבעון  1,139של 

(. במקרה בו 2018הראשון לשנת 
ההכנסות הרבעוניות תפחתנה 

הון  מלואעל שיעבוד  .1
 הלווה.המניות של 

 ערבות של אפי פיתוח .2
 1 -בסכום המוגבל ל
 מיליון דולר ארה"ב.

 100%משכנתא על  .3
 משטחי "אפימול".

משכנתא על כל השטחים  .4



 -דולרית בסך של כ
מיליון דולר  296

ארה"ב והלוואה 
 -רובלית בסך של כ

 מיליארד רובל(.  10
 מתוך מסגרת
 -הלוואה בסך של כ

מיליארד רובל  21
מיליון דולר  640 -)כ

 ארה"ב(.

 – ריבית
 באופן שוטף אחת לרבעון

: הלוואות אשר שיעור הריבית
 Bellgateתועמדנה לטובת 

Constructions Limited )  :להלן
"( ברובל, תישאנה ריבית הלווה"

לשנה. הלוואות  9.5%בשיעור של 
אשר תועמדנה לטובת הלווה 
בדולר ארה"ב, תישאנה ריבית 

חודשים  LIBOR 3בשיעור של 
 שנה. ל 5.02%בצירוף 

התאגיד הבנקאי רשאי להעלות 
בגין הלוואות  הריביתאת שיעור 

אשר תועמדנה לטובת הלווה 
במידה ואחד ברובל, זאת 

ריבית הבנק המרכזי של  ממרכיבי
 המוגדרים בחוזהו ,רוסיה

 , זאת בשיעור זהה. ההלוואה יעלו

מהסכומים הקבועים כאמור, 
 0.5%לשיעור הריבית יתווסף 

לשנה. שיעור הריבית המעודכן 
כאמור יחול בעת תשלום ריבית 

רבעון בו לא  רבעונית בגין כל
עמדה הלווה בהכנסות 

 הרבעוניות הנדרשות כאמור.
 
2. Liquidation value  שווי מימוש(

מידי( גבוה מסכום הקרן וריבית 
 לשישה חודשים.

 
אי עמידה בהתניה מעניקה לתאגיד 
הבנקאי את הזכות לדרוש פירעון 

 מיידי של ההלוואה.
לתאריך הדוח עומדת הלווה 

 . בהתניות כאמור

שבבעלות הלווה בחניון, 
זאת עם רישום זכויותיה 
של הלווה בקשר עם 

 החניון.
חשבונות ההרשאה לחיוב  .5

תאגיד מחזיקה ב שהלווה
 אי.בנקה

שכנתא על השטחים מ .6
", Aquamarineבמלון "

מוסקבה, אשר תוסר עם 
מיליון דולר  20פירעון של 

 .ארה"ב מקרן ההלוואה
 Semprexערבות מחברת  .7

LLC חברת בת בעקיפין ,
של אפי פיתוח, חברת 
האם של הלווה, המאוגדת 
ברוסיה, אשר תבוטל עם 

מיליון דולר  20פירעון של 
 ארה"ב מקרן ההלוואה. 

-ואה מסוג "נוןהלו 2
ריקורס", למימון 
פרויקט קניון 
קוטרוצ'ן רומניה, 
של חברה בת של 

 החברה. 
יתרת ליום 
31.3.2015 - 

 אלפי אירו 213,813 

שלושה 
תאגידים 

 בנקאי זרים

מועדי פירעון ההלוואה )קרן 
 וריבית(

   קרן
סה"כ  –באופן שוטף אחת לרבעון 

מיתרת הקרן המקורית  3.75%
 לשנה.
 ריבית

 .ופן שוטף אחת לרבעוןבא
 4.794שיעור הריבית: 

 3Mגידור שער ריבית הבסיס ) 5
Euribor+4.15%.) 

 – מועד סופי לפירעון ההלוואה
18.6.2019 

 לשווי ההלוואה יתרת בין יחס .א
 לא(  LTV) הנכס של השוק
 מיחס החל כאשר, 70% על יעלה

 אינה הבת החברה 67.5% של
 כספים העברות לבצע רשאית

, 31.3.2015 ליום; ופהאיר לאפי
 ;53.3%-כ על LTV-ה יחס עומד

 של התזרימיות ההכנסות יחס .ב
 תשלומי לכלל( NOI) הנכס

 יהיה( DSCR) החוב שירות
 לשנה ביחס 130%-מ גבוה

 לשנה ביחס 110%-ו החולפת
 הבדיקה מועד שלאחר הקרובה

 ירד והיחס במידה. הרלוונטי
 לשנה ביחס 135% של מיחס

 לשנה סביח 115%-ו החולפת
 תהיה לא הבת החברה הקרובה
 כספים העברות לבצע רשאית

 31.3.2015ליום . אירופה לאפי
לשנה החולפת   DSCRיחס ה

ויחס לשנה  160.3% -עומד על כ
 .149.7%  -הקרובה עומד על כ

עמדה  חברת הבת 31.3.2015יום ל
  .בהתניות הפיננסיות הנ"ל

שעבוד מסוג משכנתא על  .1
 .הקרקע ועל המבנה

המניות מלוא הון בוד שע .2
 .של חברת הבת

אגרות חוב )סדרה  3
 כו'( 

 
יתרה ליום 
31.3.2015 -  

 מיליארד ש"ח  1.7

אגרות חוב 
הרשומות 

למסחר 
 בבורסה

לפרק ה' לדוח  1ראו סעיף 
הנכלל בדוח  הדירקטוריון

 התקופתי.

לפרטים בדבר התחייבויותיה של 
החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב 

מסגרת ההסדר, לרבות )סדרה כו'(  ב
התניה פיננסית שבה מחויבת 

של היחס החברה לעמוד, לפיה 
 -בין החוב הפיננסי נטו להחברה 

CAP  כהגדרת מונחים אלו בסעיף(
 של החברה לדוח התקופתי 1.21.2.2
שר פורסם ביום א 2013לשנת 

-2014, מס' אסמכתא: 30.3.2014
הדוח התקופתי , להלן: "01-029064

, 70%לא יעלה על  ,("2013לשנת 
 -ו 1.20.2.2, 1.20.1.2ראו סעיפים 

 לעיל. 1.20.2.4
עמדה החברה  31.3.2015ליום 

בהתניה הפיננסית הנ"ל, בהתאם 
 : לתחשיב שלהלן

CAP  מיליארד 6 – 31.3.2015ליום 
 ש"ח. 

 – 31.3.2015החוב הפיננסי נטו ליום 
 מיליארד ש"ח. 2.8

 -היחס בין החוב הפיננסי נטו ל
CAP עמד על כ 31.3.2015יום ל- 

46.05%. 

לפרטים בדבר הבטוחות 
שהעמידה החברה לטובת 
מחזיקי אגרות החוב )סדרה 
כו'(  במסגרת ההסדר, ראו 

לדוח התקופתי  1.21.2.5סעיף 
. המידע הנכלל 2013לשנת 

 2013בדוח התקופתי לשנת 
 מובא בזאת על דרך ההפניה.

אגרות חוב )סדרה  4
 ( ז'כ
 

יתרה ליום 
.3.201531 -  

אגרות חוב 
הרשומות 

למסחר 
 בבורסה

לפרק ה' לדוח  1ראו סעיף 
 חהנכלל בדו הדירקטוריון

 התקופתי.

התחייבויותיה של החברה כלפי 
מחזיקי אגרות החוב )סדרה כז'( 
הינן זהות להתחייבויותיה של 
החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב 
)סדרה כו'( של החברה, כמפורט 

לפרטים בדבר הבטוחות 
שהעמידה החברה לטובת 
מחזיקי אגרות החוב )סדרה 

דוח ל 1.21.2.5כז'(, ראו סעיף 
. המידע 2013התקופתי לשנת 



 
 מיליארד ש"ח 1.3

עמדה  31.3.2015לעיל. ליום  3ס"ק ב
החברה בהתניה הפיננסית כמפורט 

  לעיל. 3בס"ק 

הנכלל בדוח התקופתי לשנת 
מובא בזאת על דרך  2013

 ההפניה.
החוב )סדרה אגרות  5

 כח'(
 

 יתרה ליום
31.3.2015 -  

 מיליארד ש"ח 0.6
 

אגרות חוב 
הרשומות 

למסחר 
 בבורסה

לפרק ה' לדוח  1ראו סעיף 
הנכלל בדוח  הדירקטוריון

 התקופתי.

. היחס של החברה בין חוב פיננסי 1
)כהגדרתם בדוח הצעת  CAP -נטו ל

. 65%המדף(, לא יעלה על שיעור של 
 -ד על כעומ 31.3.2015ליום 
46.05%. 

)מאוחד( יחס הון למאזן . 2
( על  בדוח הצעת המדף )כהגדרתו 

בסיס נתוני הדוחות הכספיים 
הרבעוניים והשנתיים המבוקרים או 

, המאוחדיםהסקורים )לפי העניין( 
. ליום 18%של לא יפחת משיעור 

 .26.65% -עומד על כ 31.3.2015
. ההון המיוחס לבעלים של 3

נתוני הדוחות על בסיס  החברה,
הכספיים הרבעוניים והשנתיים 
המבוקרים או הסקורים )לפי 

 1.2 -מ , לא יפחתהמאוחדיםהעניין( 
 31.3.2015מיליארד ש"ח. ליום 

מיליארד  2.9 -עומד על סך של כ
 ש"ח.

עמדה החברה  31.3.2015ליום 
 . בהתניות הפיננסיות הנ"ל

החברה לא תהיה רשאית לבצע 
ה בחוק כהגדרת מונח ז, חלוקה

יחס חוב אם בשל החלוקה  החברות,
בדוח  )כהגדרתו  CAP -פיננסי נטו ל

( שיחושב )פרופורמה( הצעת המדף
על בסיס נתוני דוחותיה הכספיים 

)במאוחד( השנתיים  ואהרבעוניים 
המבוקרים או הסקורים )לפי 

, האחרונים הרלוונטיים העניין(
 ,שפורסמו לפני חלוקת הדיבידנד

יחס ו/או  60%של יעלה על שיעור 
בדוח  )כהגדרתו למאזן )מאוחד( הון 

( שיחושב )פרופורמה( הצעת המדף
על בסיס נתוני דוחותיה הכספיים 

)במאוחד( השנתיים  ואהרבעוניים 
המבוקרים או הסקורים )לפי 

, האחרונים הרלוונטיים העניין(
 –שפורסמו לפני חלוקת הדיבידנד 

 . 22%משיעור של  יפחת

בטוחות לפרטים בדבר ה
שהעמידה החברה לטובת 
מחזיקי אגרות החוב )סדרה 

)ב( לפרק ד' 1כח'(, ראו סעיף 
הנכלל  לדוח הדירקטוריון

 בדוח התקופתי.

 

לוד -בית המשפט המחוזי מרכזבהמשך להחלטת  - לפרק תיאור עסקי החברה, הנכלל בדוח התקופתי 1.24לסעיף  .25

"( כנגד הבקשהשה לאישור תביעה נגזרת בשם החברה )להלן: ", לפיה קיבל בית המשפט המחוזי בק7.5.2014מיום 

"( וכנגד בעל השליטה בחברה הדירקטוריון חבריחברי דירקטוריון החברה )בתקופה הרלבנטית לתביעה( )להלן: "

"(, האישור החלטתמיליון ש"ח )להלן: " 86 -"( בסך של כהשליטה בעל)המכהן כיו"ר דירקטוריון החברה, להלן: "

ר עם בקשת רשות ערעור ובקשת עיכוב ביצוע על החלטת האישור, שהגישה החברה לבית המשפט העליון וכן בקש

"(, הדין פסקהחליט בית המשפט העליון במסגרת פסק דינו בערעור )להלן: " 26.4.2015"(, ביום הערעור)להלן: "

ברי הדירקטוריון, והתביעה לקבל את הערעור כמעט בשלמותו באופן שבו אין לאשר את התביעה הנגזרת כנגד ח

לפרטים נוספים  הנגזרת כנגד בעל השליטה תצטמצם אך ורק לעילה של תרמית והפרת חובת אמונים שלא בתום לב.

וכן הדוח המיידי שפרסמה החברה ביום  31.3.2015לדוחות הכספיים המאוחדים של החברה ליום  (1)ה()4ראו ביאור 

 (. המידע המובא בדוח האמור נכלל בזאת על דרך ההפניה.2015-01-005937)מס' אסמכתא:  27.4.2015

)מס'  31.3.5015שפרסמה החברה ביום  126תלפי מועדי פירעון ראו  31.3.2014למצבת התחייבויות של החברה ליום  .26

 בזאת על דרך ההפניה. נכלל בדוח האמור מובא ה(. המידע 2015-01-034851אסמכתא: 
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  .Africa Israel Investments Ltdאפריקה ישראל להשקעות בע"מ

  2015 מאיב 31

 דירקטוריוןה דוח

 5201, מרס - ינואר לתקופה

  התאגיד עסקי למצב הדירקטוריון הסברי -' א פרק
 

 כללי .1

"( הקבוצה: "להלן) שלה וכלולות מאוחדות חברות באמצעות"( החברה: "להלן) מ"בע להשקעות ישראל אפריקה

 הסינרגטיים והתחומים ן"הנדל יזמות בתחומי בעיקר, שונים פעילות בתחומי הפועלת השקעות חברת הינה

 העסקית המדיניות. וישראל אירופה ומרכז מזרח, המדינות חבר – עיקריים גיאוגרפיים אזורים במספר, אליהם

 .איכותי וניהול יוזמה, עיסקיות הזדמנויות איתור, השקעות תכנון על נשענת החברה של

 הבת חברות של ערכן השבחת לצד הפיננסית איתנותה לביסוס מהלכים ביישום המשיכה הדוח בתקופת החברה

 . העסקית הפעילות והאצת

 שלושה של ולתקופה 2014במרס  31, ליום 2014 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום נים הכלולים בדוח זה ותנה

 מחדש הצגהבעקבות  תקופות דיווח קודמותשל  הצגה מחדשתוקנו בדרך של  תאריך באותו שהסתיימה חודשים

 אי בעקבות"( תעשיות אפריקה"מ )להלן: "בע תעשיות ישראלאפריקה  שביצעה 2014 לשנת התקופתי הדוח של

 ראה. לפרטים  הבית עיצוב בתחום"( קרמיקה נגב"מ )להלן: "בע הנגב קרמיק של בנות בחברות שהתגלו סדרים

  .2015 במרס 31 ליוםהחברה  שלהמאוחדים . לדוחות הכספיים ד' 2אור יבכן ו להלן 1.3 סעיף

:המאוחדים הכספיים בדוחותיה מוצגים שאלה כפי החברה של נתונים עיקרי את המרכזת טבלה להלן  
 

 

לתקופה של שלושה 
חודשים שהסתיימה 

 מרסב 31 ביום
לשנה שהסתיימה 

 בדצמבר 31ביום 

 
2015 2014* 2014* 

 
 מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח

 382  394  251  רווח  מפעולות לפני מימון    

 (1,489) (310) (194) הוצאות מימון, נטו

 (1,092) 46  39  רווח )הפסד( לתקופה 

 (848) -  9  רווח )הפסד( המיוחס לבעלים של החברה

    

 
 מרסב 31ליום 

לשנה שהסתיימה 
 בדצמבר 31ביום 

 
2015 2014* 2014* 

 
 מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח

 24,133  24,459  23,699  סך מאזן    

 2,967  3,433  2,899  הון המיוחס לבעלים של החברה

עודכנו בעקבות התיאום לדוחות הכספיים  2014* הנתונים ביחס לשנת     
 שבוצע בדרך של הצגה מחדש . 2014של החברה לשנת 
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 :כדלקמן הפחתות/  שערוכים נרשמו 2015הראשון של שנת  ברבעון .1.1

 מהסיבות נבעו השערוכים ,ח"ש מיליון 113 -כ של בסך, נטו, שערוכים החברה רשמה 2015שנת  שלהראשון  ברבעון

 :שלהלן

התחזקות שער החליפין של  מהשפעת כתוצאהפיתוח  אפי חברתמ הנובעים"ח ש מיליון 85 -כ של בסך שערוכים (א)

וזאת אשר הביא לרישום רווחי שערוך.  ,3.9%-כ של בשיעור 2015שנת  שלהראשון  ברבעון רובלהדולר ארה"ב מול 

ההכנסות במטבע מקומי, שהוא הרובל הצפוי מנכסי נדל"ן )אשר חוזי השכירות בגינן לאור העובדה כי תזרים 

צמודים לדולר ארה"ב( גדל כאשר מטבע הדולר ארה"ב מתחזק, לכן שווי הנכס במטבע המקומי עולה ונזקפים 

הון רווחי שערוך. כנגד רווחי השערוך שנבעו מהשפעות שערי חליפין כאמור רשמה אפי פיתוח קיטון בקרן 

ברוסיה שוויים ההוגן של נכסי הנדל"ן להשקעה ונכסי הנדל"ן להשקעה בהקמה  התאמות מתרגום דוחות כספיים.

 .2015של שנת ברבעון הראשון בערכים דולרים לא השתנה 

 פרויקט, אירופה אפי חברתב נכס של שערוךל הביאסיווג מנדל"ן להשקעה בהקמה לנדל"ן להשקעה  שינוי (ב)

  . התקופה במהלך הושלמה הקמתו אשר"ח ש ליוןימ 17 -של כ סךב ,ברומניה", 3 פארק"אפי  משרדים

 

 :כדלקמן הפחתות/  שערוכים נרשמו 2014הראשון של שנת ברבעון  .1.2

 מהסיבות נבעו השערוכים, ח"ש מיליון 278 -כ של בסך, נטו, שערוכים החברה רשמה 2014של שנת ברבעון הראשון 

 :שלהלן

שער החליפין של  מהשפעת התחזקותכתוצאה אפי פיתוח חברת מיליון ש"ח הנובעים מ 254 -שערוכים בסך של כ (א)

, אשר הביא לרישום רווחי שערוך וזאת 9%-בשיעור של כ 2014של שנת ברבעון הראשון דולר ארה"ב מול הרובל 

ת בגינן לאור העובדה כי תזרים ההכנסות במטבע מקומי, שהוא הרובל הצפוי מנכסי נדל"ן )אשר חוזי השכירו

צמודים לדולר ארה"ב( גדל כאשר מטבע הדולר ארה"ב מתחזק, לכן שווי הנכס במטבע המקומי עולה ונזקפים 

רווחי שערוך. כנגד רווחי השערוך שנבעו מהשפעות שערי חליפין כאמור רשמה אפי פיתוח קיטון בקרן הון 

ברוסיה ונכסי הנדל"ן להשקעה בהקמה  שוויים ההוגן של נכסי הנדל"ן להשקעה התאמות מתרגום דוחות כספיים.

 .2014של שנת ברבעון הראשון בערכים דולרים לא השתנה 

מליון  22 -", ברומניה, בסך של כ2של נכס נדלן להשקעה בחברת אפי אירופה, פרויקט משרדים "אפי פארק שערוך  (ב)

 .  ש"ח אשר הקמתו הושלמה במהלך התקופה

 

ת תוכניות הנהלושל אפריקה תעשיות   הכספיים בדוחות סדרים איבשל  של תקופות דיווח קודמות הצגה מחדש .1.3

  בהקשר זה: אפריקה תעשיות

בשל  ,ונגב קרמיקה מנכ"ל אפריקה תעשיותלשעבר מר אבי מוטולה, פיטורי לאחר , מספר ימים 2015 סמר בחודש (א)

 מגורם אפריקה תעשיותלהנהלת  פניה התקבלה, 2014לשנת  אפריקה תעשיותתוצאותיה הכספיות הקשות של 

הבת של נגב  מחברות אחת של הכנסות ברישום סדרים לאי ותחשש עם בקשר, אפריקה תעשיות בקבוצת

בבדיקה מידית של הנושא בסיועו של בודק חיצוני וגורמי אפריקה תעשיות בעקבותיה פתחה הנהלת  קרמיקה,

בסיומם של הליכי  אף ביחס לסעיפים נוספים בדוחות הכספיים של נגב ושל חברות בשליטתה.וחקירה מקצועיים 

אשר בספרי נגב קרמיקה בוצעו רישומים כוזבים  ,2014הבדיקה התברר, כי לאורך מספר שנים ועד תום שנת 

ישום הכנסות כללו, רישום מוקדם שלא כדין של הכנסות בין רבעונים, רישום מוקדם שלא כדין של הכנסות, ר

לשנים אלו, קרמיקה כפולות, רישום מוטעה של סעיפי הלקוחות הנכללים בדוחות הכספיים של חברות קבוצת נגב 

 . "(הליקויים)להלן: " קרמיקה וכן נרשם גידול מלאכותי בסעיפי המלאי של חברות קבוצת נגב

אפריקה עוד נמצא, כי ההשפעה המצטברת של הליקויים לאורך התקופה המדוברת בדוחותיה הכספיים של  (ב)

 73 -, הסתכמה בהפחתה בהיקף של כ31.12.2014ליום  אפריקה תעשיותעל ההון המיוחס לבעלים של  תעשיות

סכום זה )"ח ש מיליון 45 -כ של הפחתהב - 31.12.2014ההון המיוחס לבעלים של החברה ליום  , ועלמיליון ש"ח

 .(2014שנת בדוחותיה הכספיים של החברה להינו לאחר תיקון שבוצע 
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 לשנת הכספיים דוחותיה את מחדש תעשיות אפריקה בהתאם לממצאי הבדיקות שערכה אפריקה תעשיות, הציגה (ג)

הכספיים של וזאת על מנת לשקף בהם למפרע את השפעות האמור לעיל. יצוין, כי במסגרת דוחותיה  ,2014

 גם, הדיווח לתקופת מתוקנים נתונים , כללה אפריקה תעשיות, מלבד2015אפריקה תעשיות לרבעון הראשון לשנת 

 .כאמור מהליקויים כתוצאה טעויות חלו שבהן קודמות דיווח לתקופות ביחס מתוקנים השוואה נתוני

חשד, שגורמים שונים בקבוצת נגב קרמיקה,  המפורטים לעיל, עלהיצויין, כי עם התקדמותם של הליכי הבדיקה  (ד)

חלקם אף נמנים על צמרת ההנהלה שלה ושהיו אמונים על רישומי נתוני הדוחות הכספיים, התוויתן וביצוען של 

 המוטעהחלק מהבקרות הפנימיות, היו מעורבים ולמצער מודעים לקיומן של הפעולות הפסולות שהובילו לרישום 

קה תעשיות ולליקויים בבקרות על הדיווח הכספי. לאור זאת, הבדיקות שנערכו בדוחותיה הכספיים של אפרי

  קרמיקה. נגב לקבוצת מחוץ מקצועיים בגורמים הסתייעות תוך חקירתי באופי התאפיינו

טענות ואסמכתאות שהעלו  אפריקה תעשיותבנוסף לאמור לעיל, במסגרת תהליכי הבדיקות הנ"ל הגיעו לידיעת 

ומנכ"ל נגב, שעיקרן  אפריקה תעשיותעולות שלא כדין על ידי מר אבי מוטולה, לשעבר מנכ"ל חשש לביצוען של פ

, ללא אישור וללא דיווח לגורמים המוסמכים ו/או שימוש קרמיקה נטילת כספים שלא כדין מחברות קבוצת נגב

 רמים המוסמכיםלשימושים אישיים, ללא אישור וללא דיווח לגוקרמיקה שלא כדין בכספי חברות קבוצת נגב 

  "(.המשיכות האישיות)להלן, ביחד: " מיליון ש"ח 2 -שהיקפן מסתכם בכ

ו/או מצויה בהליכים לסיום סיום העסקתם  החליטה הנהלת אפריקה תעשיות על, הדוחלאור זאת, לתאריך 

אשר זכו , מוטולה שפוטר עוד קודם להתעוררות החשדות המדוברים( מר)מלבד  מנהלים בנגב ארבעהשל העסקתם 

להטבות חריגות ואשר נמצאו לגביהם ממצאים המעידים על מעורבותם בליקויים ו/או במשיכות האישיות, ובכלל 

 .אלו, סמנכ"ל הכספים הקודם של נגב קרמיקה

את התיקונים החברה ביצעה על מנת לשקף למפרע את השפעות הליקויים על דוחותיה הכספיים של החברה,  (ה)

מלבד נתונים מתוקנים לתקופות  בדוח זה.הנכללות  של תקופות דיווח קודמות מחדשהצגה האמורים בדרך של 

הדיווח כללה החברה גם נתוני השוואה מתוקנים ביחס לתקופות דיווח קודמות שבהן חלו טעויות כתוצאה 

 2014לשנת  הכספיים מהליקויים כאמור, וזאת בהמשך לתיקונים שביצעה החברה בסעיפי ההכנסות בדוחותיה

בעקבות הפנייה הראשונית שבוצעה להנהלת אפריקה תעשיות ועל בסיס הנתונים  30.3.2015אשר פורסמו ביום 

 -בכ הסתכם בהכנסות בקיטון החברה שהתקבלו מהבדיקות המקדמיות שערכה אפריקה תעשיות בעניין זה )חלק

החברה לתקופות דיווח ח(. לפרטים בדבר השפעות ההצגה מחדש על הדוחות הכספיים של "ש מיליוני 10.3

 .2015במרס  31ליום המאוחדים של החברה לדוחות הכספיים  'ד2אור יראה בקודמות, 

ולנושאי משרה  הדירקטוריון ר"יו לסגןלמנכ"ל החברה,  2014לתוכנית המענקים השנתיים בגין שנת  בהתאם (ו)

של החברה, נקבע, בין היתר, כי  "(, שאושרה על ידי האסיפה הכלליתהמשרה נושאי: "ביחד)להלן,  בחברה נוספים

במקרה בו יתברר, כי מענק כלשהו שולם, כולו או חלקו, על בסיס נתונים כספיים אשר לאחר מועד התשלום הוצגו 

(, במהלך תקופה של ארבעה דוחות כספיים תקופתיים עוקבים לאחר מועד אישור המענק, restatementמחדש )

"(, וכי במקרה בו סכום המענק המותאםי שהוצגו מחדש כאמור )להלן: "יחושב המענק האמור על פי הנתונים כפ

יתברר, כי סכום המענק ששולם בפועל הינו גבוה מסכום המענק המותאם, ישיבו נושאי המשרה את ההפרש בין 

 סכום המענק ששולם בפועל לבין סכום המענק המותאם. 

אלף ש"ח, בגין תוכנית  30 -בסכום לא מהותי  של כ מנושאי המשרה החזרהאמור לעיל, החברה זכאית לקבל  לאור

 .2014המענקים לשנת 

טיביות הבקרה קאפ הערכתבר השפעת ההצגה מחדש על דהערכת הנהלת החברה והדירקטוריון ב בעניןלגילוי  (ז)

 .ראו פרק ג' להלן הפנימית,

 באמות המידה הפיננסיותביחד עם אי העמידה של הדוחות הכספיים של אפריקה תעשיות השפעות ההצגה מחדש  (ח)

, הביאו את הנהלת אפריקה  "(הגורמים המממניםבהן התחייבה אפריקה תעשיות כלפי גופים מוסדיים )להלן: "

 תעשיות לפעול על מנת לשפר את מצבן הכספי של חברות קבוצת אפריקה תעשיות.

כוללות, בין השאר: בתחום עיצוב הבית פועלת אפריקה תעשיות, בעזרת יועציה הנהלת אפריקה תעשיות תכניות 

הפיננסיים, לעדכון התכנית העסקית ולעריכה של תכנית מימון מעודכנת אשר על בסיסה ינוהל משא ומתן עם 
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קרמיקה הגורמים המממנים לצורך חלוקת החוב הבנקאי לזמן ארוך וזמן קצר, באופן בו תחזיק קבוצת נגב 

 מסגרות חתומות מבנקים. ב

בתחום הפלדה, פועלת אפריקה תעשיות על מנת לתקן הפרת התניה לבנקים, בין השאר, באמצעות הקטנת היקפי 

בע"מ, המרכזת  ההון החוזר של חברות מקבוצת אפריקה תעשיות והגדלת ההון המוחשי של פקר פלדה תעשיות

 . את פעילות תחום הפלדה

תעשיות צפויה לקבל תזרים מחלק מחברות קבוצת אפריקה תעשיות וכן תשקול לבצע  בנוסף לאמור לעיל, אפריקה

החלה אפריקה תעשיות בבדיקות לקידום מהלכים  ,מימושי נכסים לצורך עמידה בהתחייבויותיה. לצורך כך

הגופים אום עם יכמו כן, בת ., ברוסיה ובתחום הפלדה בארץאפריקה תעשיותלמימוש זכויות במקרקעין של 

, אשר מוחזקות אפריקה תעשיותחלופה של מימוש מניות רדומות של  אפריקה תעשיות, עומדת לרשות מממניםה

, ששוויין לתאריך הדוח )לאחר מימושן( אפריקה תעשיותמהון המניות המונפק של  9.5% -על ידיה, בהיקף של כ

 מליון ש"ח. 33 -מסתכם בכ

 לעמוד בתכניות הנהלה אלה.  אפריקה תעשיותולתה של ביכ אפריקה תעשיותלהערכת הדירקטוריון והנהלת 

לא יתממשו בהיקף  הנהלת אפריקה תעשיות יה שלכי במידה ותכניות החברהאישר דירקטוריון  27.5.2015ביום 

, תפעל, לאחר בחינה של הנושא עם הגופים המממנים החברה, אזי אפריקה תעשיותו/או בעיתוי העונה על צורכי 

 תכניותבדרך של מימון ביניים עד להתממשותן של  לאפריקה תעשיותובהתאם להבנות שיושגו עימם, לסייע 

 .. העמדת מימון כאמור תתבצע בכפוף לקבלת האישורים הנדרשים על פי דיןהנהלת אפריקה תעשיות

 הנהלת, הינו מידע צופה פני עתיד. תוכניות הנהלת אפריקה תעשיות המידע המפורט לעיל בקשר עם תוכניות

לתאריך הדוח, ובהנחה של המשך פעילותה במהלך  אפריקה תעשיותעל הנתונים שבידי  ותמבוסס תעשיות אפריקה

יתממשו במלואם או בחלקם, הואיל והינם תלויים בגורמים  ואל תוכניות העסקים הרגיל. אין כל וודאות כי

 להשפיע עליהם מוגבלת. אפריקה תעשיותכל יכולת השפעה עליהם או שיכולת  לאפריקה תעשיותים שאין חיצוני
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 תחומי הפעילות של הקבוצה .2

 במגוון ובהשקעות בהחזקות עוסקת"( הקבוצה: "ולהלן לעיל) שלה וכלולות מאוחדות חברות באמצעות, החברה

, למגורים המיועדים ניים"נדל פרויקטים של והקמה ייזום הינה הקבוצה פעילות עיקר. ל"ובחו בארץ תחומים

 הקבוצה מתמקדת למגורים פרויקטים שאינם בפרויקטים ההקמה שלב לאחר כאשר, ומסחר משרדים, תעשייה

 אירופה ומרכז מזרח(, רוסיה בעיקר) המדינות בחבר בעיקר פועלת הקבוצה. אלו מבנים של ותפעול בהשכרה

 הקבלנות בתחומי פעילות כגון, שלה ן"הנדל לפעילות סינרגטיים בתחומים פעילויות לקבוצה, בנוסף. וישראל

 ציבורית בת וחברה, ציבוריות בת חברות ארבע לחברה. והקרמיקה בישראל הפלדה בתחומי ופעילות והתשתיות

 .  בלונדון בבורסה הרשומה

 :להלן כמפורט החברה של הכספיים בדוחותיה יםיעיקר כמגזרים המדווחים פעילות תחומי שמונה לקבוצה

 ;בישראל מקרקעין פיתוח .1

 ;בישראל מניבים נכסים .2

 ;אירופה ומזרח מרכז -באירופה מניבים ונכסים מקרקעין פיתוח .3

 ;המדינות בחבר מניבים ונכסים מקרקעין פיתוח .4

 ;בניה קבלנות .5

 ;תשתיות קבלנות .6

 ;פלדה .7

 ;הבית עיצוב .8
 

, כללה החברה כחלק מתחומי הפעילות שלה, גם את 30.9.2014יצוין, כי עד לדוחותיה הכספיים של החברה ליום 

תחום פיתוח המקרקעין והנכסים המניבים בארה"ב. עם זאת, לאור מימוש חלק ניכר מנכסיה של הקבוצה 

מהווה יותר מגזר פעילות בר  בארה"ב בשנים האחרונות, פעילות פיתוח המקרקעין ונכסים מניבים בארה"ב אינה

חדלה פעילות זו להוות "תחום פעילות"  31.12.2014דיווח, והחל מדוחותיה הכספיים השנתיים של החברה ליום 

 המקרקעין פיתוח פעילות את החברה סיווגה, לעיל האמור במסגרת "פעילות אחרת". לאורנפרד ופעילות זו מוצגת 

 31, 2015 במרס 31 מיםבי והתקופה של שלושה חודשים שנסתיימ עבור, אחרים למגזרים ב"בארה מניבים ונכסים

 .2014ולשנת  2014במרס 

 פעילויות לה יש ובנוסףבר דיווח  פעילות תחום כדי העול האינש פעילות המלונאות בענף פועלת הקבוצהכמו כן, 

 .כלולות חברות באמצעות המתבצעות, נוספות שונות

 :2015 מאיב 21 ליום, הציבוריות הקבוצה בחברות החברה של האחזקה שיעורי את המרכזת טבלה להלן
 

 שיעור אחזקה  שם החברה

 64.88%  (DIFAאפריקה פיתוח )

 56% אפריקה נכסים

 81.75%  דניה סיבוס

 74.35%  ¹אפריקה מגורים

 72.96%  ²אפריקה תעשיות

 בחברה זו. . שיעור האחזקה מתייחס לאחזקותיה של דניה סיבוס1

 מהזכויות בהון ובהצבעה בנגב קרמיקה בע"מ המרכזת את תחום פעילות עיצוב הבית. 100% -. אפריקה תעשיות מחזיקה ב2
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 נתוח מצב כספי .3

 המאזן סעיפי מתוך עיקריים נתונים להלן .3.1

 
 ליום

 

 
31.3.15 *31.12.14 

 

 
 מיליוני ש"ח

 24,133  23,699  סך הדוח על המצב הכספי 

 2,967  2,899  הון המיוחס לבעלים של החברה 

 3,489  3,417  זכויות שאינן מקנות שליטה 

 6,456  6,316  סך הכול הון 

 1,206  1,183  רכוש קבוע 

 10,742  10,578  נדל"ן להשקעה 

 2,434  2,381  נדל"ן להשקעה בהקמה 

 1,878  1,860  מלאי מקרקעין  

 489  519  מוחזקותהשקעות בחברות  

 385  381  הלוואות לחברות מוחזקות 

 158  160  הלוואות, השקעות ויתרות חובה לזמן ארוך 

 255  255  רכוש בלתי שוטף אחר 

 1,339  1,340  מזומנים ושווי מזומנים 

 27  33  נכסים המוחזקים למכירה 

 5,220  5,009  רכוש שוטף אחר 

 10,588  11,134  התחייבויות לזמן ארוך 

 3,628  2,781  אשראי מתאגידים בנקאים ואחרים לזמן קצר 

 366  217  אגרות חוב המוצגות במסגרת ההתחייבויות השוטפות 

 3,095  3,252  התחייבויות שוטפות אחרות 

  
 2014עודכנו בעקבות התיאום לדוחות הכספיים של החברה לשנת  2014* הנתונים ביחס לשנת    

 שבוצע בדרך של הצגה מחדש .
    

אג"ח ובנקים  אג"ח ובנקים זמן ארוך הון עצמי
 זמן קצר

התחייבויות 
 אחרות

 3.42זכויות שאינן מקנות שליטה 

9.35 3.85 4.19 6.32 

הון המיוחס לבעלים של החברה 
2.9 

 31.03.2015   

   סך המאזן 

 23.70   

   מיליארדי ש"ח 

18.12  2.03 3.55 

 נכסי נדלן ורכוש קבוע
 

 אחר יתרות נזילות
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 נזילות .3.2

 גיוסי, הלוואות מגיוס וכן הקבוצה מחברות חוב והחזרי דיבידנדים בעיקרם הינם החברה של הנזילות מקורות

 הינן הקבוצה חברות של הנזילות מקורות. מניות הון וגיוסי מוחזקות בחברות החזקות מכירת, חוב אגרות

 ממימושים, פעילותן בתחומי מהכנסות, דירות ממכירת, המניבים מנכסיהן, היתר בין, הנובעים מזומנים

 הון וגיוסי חוב אגרות גיוסי, ארוך לזמן הלוואות, אשראי קווי מגיוס, בנכסים החזקות או/ו נכסים ומכירת

, התחייבויות תשלומי, וקרקעות נכסים של פיתוח, רכישה לשם הינו, מקורות באותם השימוש. מניות

 . ארוך לזמן אחרות והשקעות כלולות בחברות השקעות

 

 31ליום 
 מרסב

 31ליום 
 בדצמבר

 

 
2015 2014 

 

 
 מיליוני ש"ח

 

 2,281  2,026  יתרות נזילות של הקבוצה
 

    

     

 נובע, 2014 בדצמבר 31 יום לעומת 2015 מרסב 31 ליום הקבוצה של הנזילות ביתרות הקיטון

פדיון מוקדם חלקי של אגרות קיטון יתרות הנזילות של החברה בסולו בעקבות תשלום קרן וריבית בגין מ

)לפרטים  2015במהלך הרבעון הראשון לשנת  מיליון ש"ח 300 -בסך כולל של כ (סדרה כז') -ו (סדרה כו')החוב 

 ביתרות מקיטון וכן, (2015במרס  31של החברה ליום המאוחדים . לדוחות הכספיים (1' )ד 4אור יראה ב

הינו מיליון ש"ח  56 -כ של סכום, "להנ הסך מתוך .מיליון ש"ח 65-של כ כולל בסך פיתוח אפי בחברת הנזילות

 .ששילמה אפי פיתוח תוהלווא על וריבית קרןתשלומי  נותפרעובגין 

 בעיקרנובע הנכסים  קהיראפהנזילות בחברת  ביתרותמיליון ש"ח  206-של כ סךגידול ב קיזז לעיל ןוהקיט את

 . ח"ש מיליון 206 -כ של בסך ('ז סדרה) חוב אגרות הרחבת בגין תמורה מקבלת

 -, הינו כ25.5.2015של החברה במניות חברות הבת הציבוריות שלה ליום  שווי השוק המצרפי של החזקותיה

מיליארד ש"ח )האחזקות  1.8 -הינו כ 25.5.2015מיליארד ש"ח. שווי האחזקות המשועבדות ליום  2.4

 (.סיבוס המשועבדות הינן חלק מהחזקות החברה באפי פיתוח, אפריקה נכסים ודניה

 

 שוטף רכוש .3.3

 

 31ליום 
 מרסב

 31ליום 
 בדצמבר

 

 
2015 2014* 

 

 
 מיליוני ש"ח

 

 6,586  6,382  יתרת רכוש שוטף של הקבוצה
 

עודכנו בעקבות התיאום לדוחות הכספיים של החברה לשנת  2014* הנתונים ביחס לשנת     
 שבוצע בדרך של הצגה מחדש . 2014

    

 ןבי ,מקיטון נובע ,2014 בדצמבר 31 יום לעומת 2015 מרסב 31 ליום הקבוצה של השוטף הרכוש ביתרת השינוי

 .ביתרות הנזילות של הקבוצה כאמור לעיל ,היתר
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 בהקמה להשקעה נדלן, להשקעה"ן נדל .3.4

 
 בדצמבר 31ליום  מרסב 31ליום 

 

 
2015 2014 

 

 
 מיליוני ש"ח

 

 10,742  10,578  נדל"ן להשקעה
 2,434  2,381  נדל"ן להשקעה בהקמה 
  

 מהסיבות בעיקר נובע להשקעה ן"הנדל בסעיף 2014 בדצמבר 31 יום לעומת 2015 מרסב 31 ליום השינוי

 :שלהלן

 מדידת על השפיע אשר, זו בתקופה השקל לעומת מטבע האירו מהחלשות בעיקר קיטון הנובע .1

 . להשקעה באירופה ן"הנדל

 מהשפעת כתוצאה ח"ש מיליון 68.5 -כ של בסך התקופה במהלך גידול ידי על בחלקו קוזז הקיטון .2

-כ של בשיעור 2015שנת  שלהראשון  ברבעון השקלהתחזקות שער החליפין של דולר ארה"ב מול 

 אפי המשרדים בנין להשקעה של ן"נדל לסעיף אפריקה נכסים שביצעה מיוןוכן בעקבות , 2.34%

 ;ח"ש מיליון 111 -כ של בסך במהלך התקופה הקמתו השלמת בעקבות ברומניה 3 פארק

 

 בעיקר נובע בהקמה להשקעה ן"הנדל בסעיף 2014 בדצמבר 31 יום לעומת 2015 מרסב 31 ליום השינוי

 :שלהלן מהסיבות

 3 פארק אפי משרדים בנין של להשקעה ן"נדל אפריקה נכסים לסעיף שביצעה ממיון הנובע קיטון .1

  ;ח"ש מיליון 111 -כ של בסך התקופה במהלך השלמת הקמתו בעקבות ברומניה

הקיטון . באירופה להשקעה ן"הנדל מדידת על משפיע אשר השקל לעומת מטבע האירו מהחלשות .2

 מיליון 39 -כ של כולל בסך ובאירופה בישראל בתקופה שהושקעו נוספות עלויות י"ע בחלקו קוזז

  .ח"ש
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 31 ליום, הקבוצה של בהקמה להשקעה ן"והנדל להשקעה ן"הנדל של הגיאוגרפית ההתפלגות פירוט הלןל

 :2015 מרסב

 

 :להשקעה ן"נדל .1

 

 

 

  :בהקמה להשקעה ן"נדל .2

 

  

 רוסיה
 5,474,157  

52% 

 ישראל
 1,285,072  

12% 

 אירופה
 3,818,627  

36% 

 03.15נדלן להשקעה 

,  רוסיה
1,717,267  ,

72% 

,  ישראל 
323,599   ,
14% 

,  אירופה
339,888   ,
14% 

 03.15נדלן להשקעה בהקמה 
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 החברה של המאוחדים במאזניה מוצגים שהם כפי, הקבוצה של ¹ן"הנדל נכסי התפלגות .3.5
 :2015 מרסב 13 ליום

 

חבר 
 סה"כ ישראל אירופה המדינות

 
 אלפי ש"ח

 1,860,396  942,026  838,328  80,042  )מקרקעין( ²קרקעות

 2,121,901  1,474,133  99,487  548,281  )מלאי בניינים למכירה( ²פרויקטי מגורים בתהליך

 2,380,754  323,599  339,888  1,717,267  )נדל"ן להשקעה בהקמה( ³נכסים מניבים בהקמה

 10,577,856  1,285,072  3,818,627  5,474,157  )נדל"ן להשקעה( ³נכסים מניבים

 16,940,907  4,024,830  5,096,330  7,819,747  סה"כ

 

 

 . למעט נכסי נדל"ן הכלולים במסגרת הרכוש הקבוע )בעיקר בפעילות המלונאות(.1   
 . מוצג לרוב בעלות )למעט מקרים של הפחתה אל מתחת לעלות המקורית(.2
 . מוצג בשווי הוגן.3
 

 

 שוטפות התחייבויות .3.6

 

 31ליום 
 מרסב

 31ליום 
 בדצמבר

 

 
2015 2014* 

 

 
 מיליוני ש"ח

 

 7,089  6,250  התחייבויות שוטפות
 

עודכנו בעקבות התיאום לדוחות הכספיים של החברה לשנת  2014* הנתונים ביחס לשנת     
 שבוצע בדרך של הצגה מחדש . 2014

    

הסכם  הארכת בעיקר, נובע 2014 בדצמבר 31 יום לעומת 2015 מרסב 31 ליום השוטפות בהתחייבויות הקיטון

 מיליון 780 -כארוך בסך של  לזמן וסיווגה אוזרקובסקיהל הבנק המממן בפרויקט אפי פיתוח מו  של הלוואה

 .(2015במרס  31ליום המאוחדים של החברה לדוחות הכספיים  ()ב(2)4 ראה ביאורלפרטים ) ח"ש
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 החברה מניות לבעלי מיוחס הון .3.7

 

 31ליום 
 מרסב

 31ליום 
 בדצמבר

 

 
2015 2014* 

 

 
 מיליוני ש"ח

 

 2,967  2,899  ההון המיוחס לבעלי מניות החברה
 

 2014עודכנו בעקבות התיאום לדוחות הכספיים של החברה לשנת  2014* הנתונים ביחס לשנת     
 שבוצע בדרך של הצגה מחדש .

    

 :2014 בדצמבר 31 יום לעומת 2015 מרסב 31 ליום החברה של לבעלים המיוחס בהון השינוי עיקרי להלן

 ;ח"ש מיליון 9 -כ של בסך הסתכם 2015 שנתהראשון של  רבעוןב החברה של לבעלים רווחה .1

 תרגום מהפרשי הון קרנות בסעיף בעיקר ח"ש מיליון 76.5 -כ של בסך, נטו, בחובה הון בקרן גידול .2

 (.חוץ פעילויות של כספיים דוחות מתרגום הנובעות התאמות)

 

פעילות החברה בארה"ב נצברה במסגרת ההון המיוחס לבעלים של החברה קרן בגין התאמות מתרגום  בגין

מימוש הנכס המהותי האחרון בארה"ב הסכום המצטבר בקרן  ש"ח. בעת  ליוןימ 380-פעילות חוץ בסך של כ

התרגום מפעילות החוץ יסווג לרווח והפסד כחלק מהרווח או הפסד מהמימוש. סך ההון המיוחס לבעלים של 

לפרטים בדבר התקשרות חברה בת של החברה בארה"ב למכירת זכויותיה בבניין  ללא שינוי.  ישארהחברה 

י האחרון של החברה בארה"ב, ראו רק עדכון תיאור עסקי החברה, הנכלל בדוח הטיימס, שהינו הנכס המהות

 רבעוני זה.

 

 
 מרסב 31ליום 

 31ליום 
 בדצמבר

 
2015 2014* 2014* 

 29.6  41  29  בש"ח -הון למניה )כולל זכויות שאינן מקנות שליטה(

 13.6  19.5  13.3  בש"ח -הון למניה )ללא זכויות שאינן מקנות שליטה(

עודכנו בעקבות התיאום לדוחות הכספיים של החברה לשנת  2014* הנתונים ביחס לשנת     
 שבוצע בדרך של הצגה מחדש . 2014
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 העסקית הפעילות תוצאות .4

 :והפסד רווח דוחות מתוך עיקריים נתונים להלן .4.1

 

לתקופה של שלושה 
חודשים שהסתיימה 

  מרסב 31 ביום
לשנה שנסתיימה 

 בדצמבר 31ביום 

 
2015 2014* 2014* 

 
 מיליוני ש"ח

 205  35  34  רווחים מעסקאות בניה, מקרקעין 

 7  2  -  מימוש נכסים

 (41) (1) (3) עדכון הפרשה לירידת ערך מלאי בניינים ומקרקעין

 (751) 21  29  עליה )ירידה( בשווי הוגן נדל"ן להשקעה בהקמה, נטו

 571  258  86  להשקעה, נטועליה בשווי הוגן של נדל"ן 

 (9) 315  146  סה"כ רווחים )הפסדים( מיזמות נדל"ן

 647  140  138  רווחים מהשכרת והפעלת נכסים

 74  30  (12) רווח )הפסד( מתעשייה

 11  1  2  רווח )הפסד( מפעילויות אחרות

 49  9  7  הכנסות אחרות, נטו

 (15) (4) 32  רווחים )הפסדים( מחברות כלולות, נטו

 (276) (70) (57) מנהליות וכלליות

 (99) (27) (5) הפחתת רכוש אחר והוצאות אחרות

 382  394  251  רווח מפעולות

 257  27  25  הכנסות מימון

 (1,746) (337) (219) הוצאות מימון

 (1,489) (310) (194) הוצאות מימון, נטו

 15  (38) (18) מסים על הכנסה

 (1,092) 46  39  )הפסד( לתקופהרווח 

 מיוחס ל:
 (848) -  9  מחזיקי ההון של החברה   

 (244) 46  30  זכויות שאינן מקנות שליטה

    

עודכנו בעקבות התיאום לדוחות הכספיים של החברה  2014* הנתונים ביחס לשנת 
    שבוצע בדרך של הצגה מחדש. 2014לשנת 
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 (:ח"ש מיליוני) מתאחדות מחברות הכנסות עיקרי להלן

 

 

 

 

 

 של מימושים עיתוי בשל בעיקר וזאת, שונות דיווח תקופות בין גבוהה תנודתיות לחול עשויה החברה בתוצאות

 להשקעה ן"נדל עם בקשר והפחתות שערוכים עיתוי, הקבוצה וחברות החברה, לעת מעת, שמבצעות נכסים

 שהיקפן, הקבוצה וחברות החברה של( נטו) המימון בהוצאות שינויים בשל וכן, בהקמה להשקעה ן"ונדל

 המחירים במדד השינוי ומשיעור נטו הכספיים והנכסים החוב של ההצמדה מאפיקי, נטו החוב מהיקף מושפע

 .המדווחות בתקופות השקל מול החוץ מטבעות של החליפין ובשערי לצרכן
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 "ןנדל מיזמות)הפסדים(  רווחים .4.2

 :כדלקמן, מקורות למספר מתחלקים אלה)הפסדים(  רווחים

 ;בניינים מלאי ממכירת( הפסדים) רווחים

 ;נכסים מימושי

 ;קבלנות מעבודות( הפסדים) רווחים

 ;ומקרקעין בניינים מלאי ערך לירידת הפרשה עדכון

 ;נטו, להשקעה ן"נדל של הוגן בשווי( ירידה) עליה בגין( הפסדים) רווחים

 .נטו, בהקמה להשקעה ן"נדל של הוגן בשווי( ירידה) עליה בגין( הפסדים) רווחים

 

 :אלו רווח ממקורות אחד בכל הרווחיות את המרכזת טבלה להלן

 

לתקופה של שלושה 
חודשים שהסתיימה 

 מרסב 31 ביום

לשנה 
שהסתיימה 

 31ביום 
 בדצמבר

 
2015 2014 2014 

 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח

 133,013  19,918  27,047  רווחים ממכירת מלאי בניינים

 6,558  1,468  -  רווח ממימוש נכסים

 (41,149) (1,238) (2,639) עדכון הפרשה לירידת ערך מלאי בניינים ומקרקעין

 570,737  258,241  86,458  רווחים בגין שינוי בשווי הוגן של נדל"ן להשקעה, נטו

להשקעה רווחים )הפסדים( בגין שינוי בשווי הוגן נדל"ן 
 (750,744) 21,365  29,346  בהקמה, נטו

 71,909  15,010  7,217  רווחים מעבודות קבלנות

 (9,676) 314,764  147,429  סה"כ רווח )הפסד( מיזמות ונדל"ן
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 הוגן לשווי עיקריים עדכונים .4.3

 :כדלקמן שעיקרם הוגן לשווי עדכונים החברה ביצעה 2015רבעון הראשון של שנת ב

   פיתוח אפי

 מחברת הנובעים"ח ש מיליון 85  -כ של בסך שערוך רווחיפיתוח  אפי רשמה 2015 שנת  שלהראשון  ברבעון

שנת  שלהראשון  ברבעון הרובלהתחזקות שער החליפין של דולר ארה"ב מול  מהשפעת כתוצאהפיתוח  אפי

  .3.9%-כ של בשיעור 2015

 אירופה אפי

 משרדים פרויקט בגין "ח,ש מיליון 17 -כ של שערוך רווחי אירופה אפי רשמה 2015 שנת שלהראשון  ברבעון

  .התקופה במהלך הושלמה הקמתו אשר, ברומניה ",3 פארק"אפי 

 
 :נכסים והשכרת הפעלת .4.4

 

לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה 
  מרסב 31 ביום

לשנה שנסתיימה 
 בדצמבר 31ביום 

 
2015 2014 2014 

 
 מיליוני ש"ח

 862  216  182  הכנסות מהפעלה והשכרת נכסים
 

 :מהסיבות שלהלן בעיקר ענוב 2014שנת  שלהראשון  הרבעון לעומת 2015של שנת  הראשון ברבעון הקיטון

מיליון דולר  19.1-הכנסות בסך של כ" במוסקבה אפימולקניון "ב נרשמו 2015ברבעון הראשון של שנת  .1

  .2014ברבעון הראשון של שנת ארה"ב מיליון דולר  28-כשל  סךלעומת ארה"ב 

 ח"ש מיליון 6.2 -כ של הכנסות תרם אשר,  2014נובמבר  בחודש כיה'בצ פארדוביצה קניון ממכירת .2

  ;אשתקד המקביל ברבעון

 .באירופה מהשכרת נכסים הכנסות סך מדידת על משפיע אשר השקל לעומת האירו מטבע מהחלשות .3

 של הרבעון הראשון ובאירופה במהלך בישראל אפריקה נכסים מנכסי בהכנסות גידול ידי על קוזז הקיטון .4

 .ח"ש מיליון 7.6 -כ של בסך 2015 שנת

 

 :גיאוגרפים אזורים לפי( NOI) נכסים והפעלת מהשכרת נטו הכנסות פילוח להלן

 
 לרבעונים

לשנה שנסתיימה ביום 
 בדצמבר 31

 
51/15 51/14 2014 

 
 מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח

 79  18  22  נכסים ישראל

 (3) (1) -  נכסים ארה"ב

 297  72  66  נכסים אירופה

 275  51  50  נכסים רוסיה

 648  140  138  סה"כ
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 עיצוב הבית ומתחום הפלדה מתחום רווחים .4.5

 

לתקופה של שלושה 
חודשים שהסתיימה 

  מרסב 31 ביום

לשנה 
שנסתיימה 

 31ביום 
 בדצמבר

 
2015 2014* 2014* 

 
 מיליוני ש"ח

 74  30  (12) רווחים )הפסדים(  מתחום הפלדה ותחום הקרמיקה

    

עודכנו בעקבות התיאום לדוחות הכספיים של החברה  2014* הנתונים ביחס לשנת 
    שבוצע בדרך של הצגה מחדש . 2014לשנת 

 של ההרצה לתהליך, היתר בין, המיוחס, הבית עיצוב בתחום המכירות במחזור מקיטון בעיקר נובע הפסדה

 משמעותית ושחיקה הכנסות אובדן גרר ואשר 2014 שנת של הרביעי הרבעון במהלך שהסתיים, נגב מפעל

 מכירה הוצאות בעיקר, זה בתחום השונים ההוצאות בסעיפי מגידול וכן; נגב של הגולמי הרווח בשיעור

 נובע 2014הרבעון הראשון של שנת  לעומת 2015הראשון של שנת  רבעוןב ברווחיות הקיטוןבנוסף,  .ושיווק

 מקיטון כתוצאה וזאת, פעילות הפלדהברווח הגולמי ומשחיקה בשיעורי הרווח הגולמי בתחום  מירידה עיקרב

  .המכירה במחירי משמעותית ירידה בשל וכן הפלדה תחום ממוצרי בחלק הנמכרות בכמויות

 

 כלולות מחברות( הפסדים) רווחים .4.6

 (:ח"ש באלפי) כלולות בחברות אחזקותיה בגין לקבוצה שנבעו( הפסדים) הרווחים עיקרי להלן

 

לתקופה של שלושה חודשים 
 מרסב 31 שהסתיימה ביום

שנה שנסתיימה 
 בדצמבר 31ביום 

 
2015 2014 2014 

 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח

 (16,877) (2,252) 481  חברות כלולות ברוסיה

 (11,460) (2,462) 23,383  1בארה"ב חברות כלולות

 (4,681) (1,753) 2,365  חברות כלולות באירופה

 (12,685) (4,440) (5,817) אפריקה מלונות

 11,893  2,271  2,788  חברות מפעיל דרך ארץ

 18,749  4,798  8,488  אחרים

 (15,061) (3,838) 31,688  סה"כ 

מיליון ש"ח, בשל חתימה על הסכם  60 -הסכום כולל רווחי שערוך נדל"ן להשקעה בניין הטיימס בניו יורק בסך של כ 2015. ברבעון ראשון שנת 1   
 למכירת הנכס. 

 .2015במרס  31( לדוחות הכספיים המאוחדים של החברה ליום 1א')4לפרטים ראה גם ביאור  
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 וכלליות הנהלה הוצאות .4.7

 

של שלושה  לתקופה
חודשים שהסתיימה 

 מרסב 31 ביום

לשנה 
שנסתיימה 

 31ביום 
 בדצמבר

 
2015 2014* 2014* 

 
 מיליוני ש"ח

 276  70  57  סך הוצאות הנהלה וכלליות

 30  10  2 הוצאות הפרשה לחובות מסופקים -כולל
סך הוצאות הנהלה וכלליות בניכוי הוצאות הפרשה לחובות 

 246  60  55  מסופקים

    

 2014עודכנו בעקבות התיאום לדוחות הכספיים של החברה לשנת  2014* הנתונים ביחס לשנת 
    שבוצע בדרך של הצגה מחדש .

 

-כ של בסך 2015 שנת של הראשון רבעוןב הסתכמו מסופקים לחובות הוצאות בנטרול וכלליות הנהלה הוצאות

 הנהלה בהוצאות הקיטון .2014הראשון של שנת  ברבעון ח"ש מליון 60-כ של סךל בהשוואה ח"ש מיליון  55

 .בקבוצה שנעשו התייעלות מפעולות בעיקר נובע תקופותה במהלך בקבוצה וכלליות

 

 

 

 אחרות הכנסות .4.8

 

לתקופה של שלושה 
חודשים שהסתיימה 

 מרסב 31 ביום
לשנה שנסתיימה 

 בדצמבר 31ביום 

 
2015 2014 2014 

 
 מיליוני ש"ח

 56  11  7  הכנסות אחרות
 

  הסעיף כולל  מגוון הכנסות אחרות מחברות הקבוצה

 

 אחרות והוצאות אחר רכוש פחתתה .4.9

 

לתקופה של שלושה 
חודשים שהסתיימה 

 מרסב 31 ביום
לשנה שנסתיימה 

 בדצמבר 31ביום 

 
2015 2014 2014 

 
 מיליוני ש"ח

 99  27  6  הפחתת רכוש אחר והוצאות אחרות
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 :בעיקרן כללו 2014 בשנת אחרות הוצאות

 "פאלאס קוטרוצ'ןאפי "אפריקה נכסים בגין קניון  למהיששמיליון ש"ח  22 -בסך של כהוצאה בגין מס רכוש 

  ברומניה.

מיליון ש"ח שנוצר לאפריקה תעשיות ברכישת מניות  27-רישום הפחתה לירידת ערך מוניטין בסך של כ

בהתבסס על עבודה לבחינת ירידת ערך המוניטין כאמור, המיעוט של  פקר פלדה תעשיות בע"מ. ההפסד נרשם 

  .אשר בוצעה על ידי מעריך שווי חיצוני בלתי תלוי

 :בעיקרן כללו 2014 שנתרבעון הראשון של ב אחרות הוצאות

  ברומניה. פאלאס קוטרוצ'ןהפרשה למס רכוש שביצעה אפריקה נכסים בגין קניון אפי 
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 מימון הוצאות/הכנסות .4.10

 

שלושה  לתקופה של
חודשים שהסתיימה 

 מרסב 31 ביום

לשנה 
שנסתיימה 

 31ביום 
 בדצמבר

 
2015 2014 2014 

 
 מיליוני ש"ח

 1,746  337  219  הוצאות מימון

 257  27  25  הכנסות מימון

 1,489  310  194  הוצאות , נטו
 

 בעיקר נובע אשתקד המקבילה תקופהה לעומת 2015 שנת שלהראשון  ברבעון המימון בהוצאות קיטוןה

אירופה לעומת ההלוואה על ידי אפי   ה'פרדוביצקניון  – הלוואה ממכירת נכס פרעוןבשערי חליפין,  משינויים

נוכחית  בתקופה 1.6% של שיעורב ירדמכך שמדד המחירים לצרכן הידוע שעמדה ברבעון המקביל אשתקד ו

ע על הוצאות המימון בקשר עם יהשפ אשר ,אשתקד המקבילהתקופה ב 0.69% בשיעור המדד ירידתלעומת 

 התחייבויות החברה צמודות המדד. 

, ח"ש מיליון 194-כשל  סךב תכמוהס 2015שנת  שלהראשון  ברבעון( נטו) המימון הוצאות סך ,לכך בהתאם

   .אשתקד המקבילה תקופהב ח"ש מיליון 310 -כ של סך לעומת

 

 הכנסה על מסים .4.11

 

לתקופה של שלושה 
שהסתיימה חודשים 
 מרסב 31 ביום

לשנה 
שנסתיימה 

 31ביום 
 בדצמבר

 
2015 2014* 2014* 

 
 מיליוני ש"ח

 (15) 38  18  הוצאות מס

 (1,092) 88  25  רווח )הפסד( לפני מס בנטרול רווחי )הפסדי( אקוויטי

 26.5%  26.5%  26.5%  שיעור מס סטאטוטורי

 1.4%  43.2%  72.0%  שיעור מס אפקטיבי

    

עודכנו בעקבות התיאום לדוחות הכספיים של החברה לשנת  2014* הנתונים ביחס לשנת 
    שבוצע בדרך של הצגה מחדש . 2014

 

 המס שיעור כאשר ,ח"ש מיליון 18 -כ של בסך המס הוצאות הסתכמו 2015 שנת של הראשון רבעוןב

בגין הפסדים להעברה שלא  בעיקר הינה גבוהה המס לשיעור הסיבה .72% -כ על עמד הזו בתקופה האפקטיבי

 .נוצרו בגינם מיסים נדחים
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 והנזילות המימון מקורות .5

 :כדלקמן מומנו הקבוצה נכסי סך .5.1

 
 בדצמבר 31ליום  מרסב 31ליום 

 
2015 2014* 

 
 מיליוני ש"ח % מיליוני ש"ח %

 6,456  26.75%  6,316  26.65%  סך הכול הון

 10,588  43.87%  11,134  46.98%  התחייבויות לזמן ארוך
התחייבויות שוטפות )כולל אשראי מבנקים 

 7,089  29.38%  6,250  26.37%  לזמן קצר(

 
 100.00%  23,699  100.00%  24,133 

 
עודכנו בעקבות התיאום לדוחות  2014* הנתונים ביחס לשנת     

 שבוצע בדרך של הצגה מחדש 2014הכספיים של החברה לשנת 
. 

     

 מוחזקות בחברות הקבוצה השקעות. שליטה מקנות שאינן וזכויות עצמי בהון מומנו הקבוצה מנכסי 27% -כ

 של לסך הסתכמו, בהקמה להשקעה ן"ונדל להשקעה ן"נדל, מקרקעין, קבוע רכוש(, למוחזקות הלוואות כולל)

 .וארוך בינוני לזמן כהשקעות לראותם ויש, הקבוצה נכסי מסך 74.5% -כ המהווים ח"ש מיליארד 12.9 -כ
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 מזומנים תזרים .5.2

 :5201 מרס – ינואר לחודשים הקבוצה של המזומנים תזרים תמצית

 

לתקופה של שלושה חודשים שנסתיימה 
 2015במרס  31ביום 

 
 מיליוני ש"ח

 המקורות
  

 38.54  רווח לתקופה   
 104.47  הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים 
 

מזומנים שנבעו מפעילות שוטפת ) בנטרול תנועה במקרקעין    
 ובהון חוזר(

 
 143.01 

 תמורה ממימוש רכוש קבוע ונדל"ן להשקעה
 

 17.15 

 השקעות לזמן קצר ,נטו
 

 287.89 

 קבלת הלוואות זמן ארוך
 

 326.23 

 דיבידנד שהתקבל
 

 5.33 

 קבלת אשראי לזמן קצר ,נטו
 

 10.58 

 שינויים בהון חוזר
 

 78.57 

 תמורה ממימוש כתבי אופציות בחברה וחברות מאוחדות
 

 0.02 

 סה"כ מקורות
 

 868.78 

 השימוש במזומנים   
  

 השקעה ברכוש קבוע, רכוש אחר ונדל"ן להשקעה בהקמה   
 

 67.97 

 הלוואות לזמן ארוך שניתנו,נטו
 

 2.02 

 ריבית ששולמה ,נטו
 

 172.65 

 רכישת בטוחות סחירות , נטו
 

 30.13 

 גידול במקרקעין
 

 90.06 

 השקעה והלוואות בחברות כלולות ומאוחדות ,נטו
 

 2.82 

 פירעון הלוואות לזמן ארוך
 

 483.49 

 גידול ביתרת המזומנים
 

 19.62 

 תשלום דיבידנד לזכויות שאינן מקנות שליטה
 

 0.01 

 סה"כ שימושים
 

 868.78 
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 סולו פיננסי חוב .5.3

 :(¹נסמכים תאגידים כולל) סולו החוב את המפרטת טבלה להלן

  
 בדצמבר 31ליום  מרסב 31ליום 

  
2015 2014 2014 

  
 אלפי ש"ח

 3,417,237  2,991,751  3,133,850  חוב ברוטו

 796,834  190,594  465,743  2,3מזומן

 2,620,403  2,801,157  2,668,107  חוב נטו
     

( בע"מ, אפריקה ישראל בית השקעות בע"מ, אפריקה ישראל סחר 1985כולל את החברות כדלקמן: אפריקה ישראל מימון ) 1.
 וסוכנויות בע"מ.

 כולל פיקדונות לזמן קצר ובטוחות סחירות. 2.

מיליון ש"ח, בהתאמה, המוצג במסגרת  77.8 -מיליון ש"ח ו 80.5 -בסך של כ כולל פקדון 31.12.2014וליום  31.3.2015ליום  3.
יתרות חובה לזמן ארוך ומיועד לפרעון התחייבויות לבנקים ומחזיקי אגרות החוב של החברה המוצגות כהתחייבויות זמן 

 ארוך.
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 שהם כפי המימון והוצאות החברה של( כח'-ו 'כז, 'כו סדרות) החוב אגרות חוב סכומי את המציגה טבלה להלן

, ח"ש באלפי 2014 מרסב 31 וליום 2015 מרסב 31 ליום החברה של סולו הכספיים הדוחות במסגרת מוצגים

 ולא הנקוב בערכן הנפקתן ביום נרשמות היו החוב אגרות אילו המימון והוצאות פורמה-פרו ל"הנ הסכום ואת

 :שוק בשווי

 
 הכספייםכפי שמוצג בדוחות 

פרופורמה אילו אגרות חוב היו 
נרשמות בערך הנקוב ולא שווי 

 ³שוק, נכון ליום 

 
 מרסב 31ליום  מרסב 31ליום 

 
2015 2014 2015 2014 

 
 מיליוני ש"ח

סכום קרן כולל הפרשי הצמדה בגין 
 3,371,927  3,565,541  2,641,669  2,967,159  אגרות חוב

 350,082  166,691  350,082  166,691  הלוואות מבנקים ואחרים

 3,722,009  3,732,232  2,991,751  3,133,850  ²סה"כ 
הוצאות המימון בגין האג"ח לתקופות 

 31,573  11,185  66,252  48,276  הרלוונטיות

 

     
פרמיה בגין אגרות החוב )סדרה כח'( כז'(.בתוספת  -מוצג בניכוי הניכיון שנרשם במועד ההנפקה של אגרות החוב )סדרות כו' ו .1

 מיליון ש"ח. 6-בסך של כ
מיליון ש"ח, המוצגים  82-מיליון ש"ח וכ 37 -כח'( בסך של כ -היתרה אינה כוללת ריבית לשלם בגין אגרות החוב )סדרות כו',כז' ו .2

 .2014במרס  31, וליום 2015במרס  31במסגרת סעיף הזכאים ויתרות זכות ליום 

 )סדרה אג"ח כח'( .-הונפקה סדרת אגרות חוב חדשה  2014ספטמבר  בחודש .3

 

 פיננסיות מידה באמות עמידה .5.4

 נטו חוב של ביחס לעמוד החברה כז'( התחייבה -)סדרות כו' ו שטרי הנאמנות למחזיקי אגרות החוב במסגרת

  -ל נטו החוב יחס, 31.03.2015 ליום. 70% -כ על יעלה שלא)כהגדרת מונחים אלו בשטרי הנאמנות(  CAP -ל

CAP ל נטו חוב יחס לעומת, 46.05%-כ הינו- CAP יחס חוב  31.3.2015ליום ) .31.12.2014 ליום 42.38% -כ של

מליון  80.5-הפקדון בסך של כ במידה ובמסגרת סעיף המזומנים מכלילים את  44.7%  -הינו כ  CAP -נטו ל

המוצג במסגרת יתרות חובה לזמן ארוך ומיועד לפרעון התחייבויות לבנקים ומחזיקי אגרות החוב של ש"ח 

 (.החברה המוצגות כהתחייבויות זמן ארוך

, התחייבה החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב 2014במסגרת הנפקת אגרות החוב )סדרה כח'( בחודש ספטמבר 

; )ב( 65% -כ על יעלה שלא CAP -ל נטו סולו חוב של יחסן: )א( בהתניות הפיננסיות שלהל )סדרה כח'( לעמידה

)ג( ההון המיוחס לבעלים לא יפחת מסך  -; ו18%היחס בין סך ההון לסך המאזן במאוחד לא יפחת משיעור של 

; יחס סך ההון לסך מאזן 46.05%-כ הינו CAP  -ל נטו החוב יחס 31.3.2015מיליארד ש"ח. ליום  1.2של 

 הינו CAP  -ל נטו החוב יחסמיליארד ש"ח, לעומת  2.9 -וההון המיוחס לבעלים הינו כ 26.65% -מאוחד הינו כ

 מיליארד ש"ח.  2.9 -וההון המיוחס לבעלים הינו כ 26.93% -; יחס סך ההון לסך מאזן מאוחד הינו כ42.38%-כ

הפיננסיות להן התחייבה כלפי מחזיקי אגרות החוב של  המידה אמות בכל עומדת החברה 31.3.2015 ליום

 .החברה
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 -החברה התחייבויות פירעון למימון החזוי המזומנים תזרים בדבר גילוי .5.5

)להלן:  31.3.2017ותסתיים ביום  1.4.2015להלן דו"ח מקורות ושימושים על בסיס סולו לתקופה שתחל ביום 

 תקופת התזרים(:

 

 הערות והנחות:

החברה, בהיותה חברת אחזקות, מתבססת על תזרימי מזומנים מחברות הבת שלה בשני אופנים  .1

האחד, דיבידנדים והחזרי הלוואות בעלים. השני, מימוש, מלא או חלקי, של אחזקותיה אלו.  -עיקריים 

שערי תזרימי מזומנים מסוג זה תלויים לעיתים באופן מהותי בגורמים אשר אינם בשליטת החברה )כגון, 

מניות בבורסה, שערי חליפין של מטבעות חוץ, מחירי נכסים בשווקים הריאליים, ועוד( ולעיתים, כמו 

לאור במקרה של דיבידנדים, כפופים תזרימים אלו להחלטות האורגנים הרלוונטיים של חברות אלו. 

שותם, כאמור, זאת, תזרימי המזומנים של החברה, הינם אינהרנטית בעלי שונות גבוהה וסיכויי התממ

. לאור זאת, החברה מבקשת להדגיש כי על תלויים בגורמים אשר לעיתים לחברה אין שליטה עליהם

 הקורא את תזרים המזומנים החזוי להלן, להביא בחשבון את השונות הגבוהה המצוינת לעיל.

ההנחות  .1968 -האמור לעיל הינו בגדר מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח  .2

והאומדנים של החברה בדבר תזרים המזומנים החזוי ובדבר מקורות הפירעון להתחייבויות הקיימות 

 

 2015 באפריל 1מיום 
 2015 בדצמבר 31ליום  עד

 
 2016 בינואר 1מיום 

 2016 בדצמבר 31ליום  עד

 
 2017 בינואר 1מיום 

 2017 מרסב 31ליום  עד

 
 מיליוני ש"ח

 
  

 

 222.8 490.2 452 מזומן יתרת פתיחה

   
 

 (8.8) (36) (30.1) תזרים מזומנים מפעילות שוטפת

 תזרים מזומנים מפעילות השקעה
  

 

 169.5 83.3 107.4 מכירת מניות והחזקות בחברות בנות

 2.4 9.7 53.5 מכירת מלאי מקרקעין ונכסי נדל"ן

 1.9 241.4 163.1 מקורות מחברות מוחזקות

   

 

 387.8 788.6 746 סה"כ מקורות 

 
  

 

 תזרים מזומנים לפעילות מימון
  

 

 19.2 240.1 180.2 פירעון ריבית אג"ח 

 1.2 5 4.9 ואחר ריבית חוב בנקאיפירעון 

 - 294.6 - פירעון קרן אג"ח 

 - 26 40.7  פירעון קרן חוב בנקאי

   
 

 - - 30 תזרים מזומנים לפעילות השקעה

   

 

 20.4 565.8 255.7 סה"כ שימושים

   
 

 367.4 222.8 490.2 מזומן יתרת סגירה
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והצפויות של החברה, מבוססים על הנתונים שבידי החברה כיום ובהנחה של המשך פעילותה במהלך 

לפעילותה של העסקים הרגיל. כמו כן מבוססת תחזית זו על כך שלא יתממשו גורמי הסיכון הרלוונטיים 

החברה. אין כל וודאות כי הנחות ואומדנים אלה יתממשו במלואם או בחלקם, הואיל וכאמור הינם 

תלויים בגורמים חיצוניים ומקרו כלכליים שאין לחברה כל יכולת השפעה עליהם או שיכולת החברה 

החברה.  להשפיע עליהם מוגבלת, ולאור המשך אי הוודאות השוררת בחלק מהשווקים בהם פועלת

במידה וההנחות והאומדנים של החברה כמפורט לעיל ולהלן לא יתממשו במלואם או בחלקם, כגון בדבר 

 התממשותם של גורמי הסיכון של החברה, עלול לחול שינוי מהותי לרעה בנזילות החברה.

 3.87)"ח מט חליפין שערי בסיס על ריאליים בערכיםכל המספרים )כולל התזרימים העתידיים( נקובים  .3

( הידועים סמוך לתאריך הדוח ואינם כוללים הנחות 1.6%ש"ח לדולר ארה"ב( וריביות )ריבית פריים 

 (.2015אפריל  -לגבי שינוי עתידי בבסיסי ההצמדה )מדד ידוע 

מצ"ב ניתוח רגישות לשינויים בתזרים לעיל בגין שינויים בבסיסי ההצמדה העיקריים המשפיעים על 

 י:תזרים המזומנים החזו

 2017 מרסב 31שינוי ביתרת מזומן חזויה ליום 

 (10%) (5%) 5% 10% שינוי בשער חליפין שקל מול דולר ארה"ב

 (12) (6) 6 12 שינוי ביתרת מזומן חזויה לסוף תקופה

 (4%) (2%) 2% 4% שינוי בשיעור האינפלציה השנתית

 26 13 (13) (27) שינוי ביתרת מזומן חזויה לסוף תקופה
 

 החשיפה למדד המחירים לצרכן הינה בעיקרה בגין החוב סולו )אגרות חוב(, אשר הינו צמוד מדד. 

 החשיפה לשער הדולר הינה בעיקרה בגין החזרי השקעה שצפויה החברה לקבל מהשקעותיה בחו"ל.

, מתבססות ברובן על תזרימי מזומנים 2015ההערכות בדבר קבלת תזרימים מחברות בנות בשנת  .4

תוכניות העבודה של חברות אלה לשנה זו. לתקופות מאוחרות יותר, ההערכות מתבססות בין בהתאם ל

 היתר על מכירה או מימון מחדש של נכסים של חברות בנות אלה, אשר מטבען אינן ודאיות.

חלוקת הדיבידנדים כפופה לאישור האורגנים הרלוונטיים של חברות הבת ואין ודאות כי הללו יאשרו  .5

ן חברות בהן הניחה החברה קבלת דיבידנדים יש לה, נכון לתאריך הדוח, את יכולת השליטה אותן. באות

כנדרש לצורך קבלת החלטות בדבר חלוקות דיבידנד כאמור, והכול בכפוף לעמידה במבחני יכולת 

 הפירעון של התאגידים הנ"ל.

יבידנדים מחברות בנות, על פי הדוחות הכספיים של חברות הבת הרלוונטיות לנתונים בקשר עם קבלת ד .6

קיימות יתרות עודפים לפחות בסכומים המוערכים כאמור )למעט חברות בנות, אשר על פי הוראות הדין, 

 חלוקת דיבידנד על ידיהן אינה מותנית בקיומן של יתרות עודפים(.

חברה, כח'( של ה -וכן במסגרת הנפקות אגרות החוב )סדרות כו', כז' ו 2010במסגרת הסדר החוב משנת  .7

שועבד חלק מהותי של החזקות החברה בחברות בת מסוימות והלוואות בעלים שהעמידה החברה 

כח'( )לפי העניין(. על פי תנאי אגרות החוב, כל  -לחברה בת, וזאת להבטחת אגרות החוב )סדרות כו', כז' ו

דיבידנדים  עוד לא קמה עילה להעמדה לפירעון מיידי של אגרות החוב, זכאית החברה לקבל לידיה

והחזרי הלוואות בעלים. בהתאם לכך, התזרים החזוי מניח כי במהלך תקופת התזרים לא תקום עילה 

 להעמדת אגרות החוב של החברה לפירעון מיידי.

הונח כי, למעט התזרימים המצוינים לעיל, כל חברות הבת בקבוצה הינן בעלות יכולת לייצר את התזרים  .8

 .הדרוש לפעילותן באופן עצמאי

 תזרים מזומנים מפעילות שוטפת, כולל: .9

מיליון ש"ח מתשלומי שכ"ד מנכסים  1 -מיליון ש"ח, הכנסות בסך של כ 53 -הוצאות שוטפות בסך של כ

 23 -מניבים של החברה. בנוסף כולל התזרים מפעילות שוטפת, הוצאות בלתי צפויות מראש בסך של כ

 מיליון ש"ח.
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 תזרים מזומנים מפעילות השקעה, כולל:  .10

נכסים ופעילויות שהינם במאזן הסולו של החברה ו/או בחברות מאוחדות פרטיות שהחברה מחזיקה 

בזכויות בהן. ככלל, תחזית של מכירת נכסים איננה ודאית וטומנת בחובה אי ודאות בעיקר בשל התלות 

ם פוטנציאליים ולהגיע עימם להסכמה על תנאי בצדדים שלישיים, בין היתר, בשל הצורך לאתר רוכשי

המכירה, בשל הצורך )בחלק מהמקרים(, לתאם מכירה כאמור גם עם שותפיה של החברה בנכסים, ובשל 

צרכיהם של רוכשים פוטנציאליים, בדרך כלל, להגיע להסכמה עם גורמים פיננסיים לשם קבלת מימון 

 לרכישה כאמור. סעיף זה כולל, בין היתר:

 מיליון ש"ח. 360 -מכירת מניות והחזקות בחברות בנות בסך של כ)א( 

 מיליון ש"ח. 66 -)ב( מכירת נכסי נדל"ן בסך של כ

 מקורות מחברות מוחזקות, כוללים: .11

מיליון ש"ח בגין דיבידנדים והחזר הלוואות בעלים מחברות מוחזקות וכלולות,  406 -תזרים בסך של כ

 "ב.וכן בגין החזר הון עצמי מאפי ארה

 תזרים מזומנים לפעילות מימון, כולל: .12

 מיליון ש"ח.  295 -כז'( בסך כ -פירעון קרן אגרות חוב )סדרות כו' ו .א

 מיליון ש"ח  439 -כח'( בסך של כ -תשלומי ריבית אגרות חוב )סדרות כו', כז' ו .ב

 מיליון ש"ח. 11 -תשלומי ריבית לבנקים ולאחרים בסך של כ .ג

 מיליון ש"ח. 67 -פירעון קרן לבנקים בסך של כ .ד

 תזרים מזומנים לפעילות השקעה, כולל: .13

 מיליון ש"ח. 30 -השקעות שונות בסך של כ .ה

 

בהיותה חברת השקעות, החברה בוחנת מעת לעת ובאופן שוטף, הזדמנויות עסקיות שונות, ובכלל זאת, השקעה במיזמים 

בתחומי פעילותה או בתחומים משיקים להם. השקעות פוטנציאליות כאמור, אינן מובאות בחשבון במסגרת התזרים לעיל, 

ל ביצוע השקעה כאמור או כאשר שיעור ההסתברות בדבר כל עוד מדובר בשלבים מקדמיים, טרם קבלת החלטה סופית ע

 ביצועה של השקעה כאמור אינו גבוה או שלא ניתן להעריך את התממשותו.
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 נוספים נתונים .6

 ב"בארה המניבים והנכסים המקרקעין פיתוח תחום .6.1

 :ב"ארה אפי של 2015 מרסב 13 ליום הכספי המצב על דוח תמצית להלן

DIF IFD 

 אלפי דולר

 
 2015 מרסב 31ליום 

 
 2015 מרסב 31ליום 

 7,823  התחייבויות שוטפות 11,016  רכוש שוטף

    
השקעה בחברות 

 40,488  מוחזקות
הון לרבות הלוואות 

 44,044  בעלים

 363  רכוש קבוע, רכוש אחר
  

 51,867  סה"כ פאסיב 51,867  סה"כ אקטיב
 

 למכירת, שלישי צד עם בהסכם התקשרה אפי ארה"ב על ידי 50.1% -כ  חברה המוחזקת בשיעור של .6.1.1

 מיליארדי 1.1 -כ של לסך בתמורה,  ב"ארה, יורק בניו", Times Square" -ה בבניין זכויותיה יתרת

 שאינו, דהיינו" )קשיח" פיקדון  הרוכש העביר ההסכם במסגרת (.ב"ארה דולר מיליוני 295 -כ) ח"ש

( הרוכש ידי על ההסכם של הפרה עקב העסקה תושלם לא דבר של בסופו אם גם, לרוכש להשבה ניתן

 התמורה יתרת. ההסכם על החתימה במועד(, התמורה חשבון על) ב"ארה דולר מיליוני 12.5 של בסך

 ממועד ימים 90 –מ יאוחר לא שיחול( שתושלם ככל) העסקה השלמת במועד המוכרת לידי תועבר

 את לדחות הזכות קיימת לרוכש כי נקבע ההסכם במסגרת(. "ההשלמה מועד": להלן) החתימה

 יעביר, זו זכותו את יממש והרוכש ככל. אחת כל ימים 45 עד של תקופות בשתי ההשלמה מועד

 תקופת כל בגין ב"ארה דולר מיליוני 1.25 של בסך נוספים סכומים( בנאמנות) המוכרת לידי הרוכש

 וככל אם. הרוכש לידי יושבו לא אשר( התמורה חשבון על" )קשיח" פיקדון הם אף יהוו אשר, דחיה

 הלוואה פירעון לאחר) נטו, כולל מזומנים תזרים לידיה לקבל החברה צפויה, העסקה שתושלם

( ב"ארה דולר מיליוני 35-כ) ח"ש מיליוני 134 -כ של בסך( מכירה והוצאות הנכס לרכישת ששימשה

 . העסקה בגין מהותי לא רווח לרשום צפויה החברה כן כמו(. החברה חלק)
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  -המדינות בחבר המניבים והנכסים המקרקעין פיתוח תחום .6.2

 הכללי הכלכלי במצב והאטה הרובל החלשות בעקבות, 2015שנת הרבעון הראשון של  במהלך .6.2.1

 הראשון לרבעון NOI -. המפגיעה בהכנסות סבל"( הקניון: "להלןבמוסקבה ) אפימול, קניון ברוסיה

 בהשוואה 18%-כ של בשיעור קיטון, ב"ארה דולר מיליון 13.7 -כ של בסך הסתכם 2015 שנת של

 .אשתקד המקבילה לתקופה

 בקניון מסחר שטחי חדשות מזון רשתות מספר פתחו, 2015 שנת של הראשון הרבעון במהלך .6.2.2

-ים מסעדה, Zelen בשם צמחוני קפה בית, Maccharoni, מסעדה מרשת איטלקית בשם וביניהן

 אחד להיות עתיד זה קפה בית, Chaihona № 1 מרשת קפה ובית Eco-territory בשם תיכונית

מ"ר. בנוסף, במטרה להמשיך ולהוות  700 -עם שטח של למעלה מ באפימול המרכזיות מהמסעדות

נפתח מתחם ילדים על שטח של  2015מקום ביקור לכל המשפחה, במהלך הרבעון הראשון של שנת 

 .באפימולאיר שם את ילדיהם בעת עריכת קניות מ"ר, והורים יכולים להש 140

 ביום 83% -כלשיעור של עד  31.12.2014 ביום 85% -כ של משיעור ירד בקניון התפוסה שיעור .6.2.3

 התפוסה בתקופה המקבילה אשתקד.  לשיעור וחזר, 31.3.2015

 עקבי באופן עולה בקניון המבקרים מספרקניות,  מרכזיב המבקרים במספר ירידה שנרשמה למרות .6.2.4

 .ליום בממוצע מבקרים אלף 60 עלה על 2015 סמר בחודש בקניון המבקרים מספר .לרבעון מרבעון

 9 כיום וכולל כצפוי להתפתח ממשיך"( המתחם)להלן: " הקניון ממוקם בו" Moscow City" מתחם .6.2.5

 ברוסיה"ן הנדל בשוק מומחים"ר. מ מיליון 0.77-כ של כולל בשטח הושלמה שבנייתם בניינים

 משרדים שטחי של"ר מ מיליון 1 -כ יכלול המתחם 2015-2017 השנים במהלך כבר כי מעריכים

"ר, מ מיליון 1.2-כ של בהיקף משרדים שטחי לכלול צפוי הוא, המתחם השלמת עם כי וכן, לאכלוס

 .קבועים עובדים אלף 120-כ שיכיל ועסקי תעסוקתי מרכז ולהיות, מגורים לשטחי בנוסף וזאת

 מהווה הפרויקט". אודינבורג" המגורים פרויקט בניית את פיתוח אפי החלה 2013 אוקטובר בחודש .6.2.6

 9,000-מ יותר, שלביו בשני, לכלול מתוכנן והוא הקבוצה של הגדולים המגורים מפרויקטי אחד את

 את לסיים עומד הקבלן כאשר מתקדמת הפרויקט בניית. שונות קהילתיות תשתיות וכן דיור יחידות

 דצמבר ובחודש דיור יחידות 723 -כ המהווה בפרויקט הראשון השלב של הראשון בחלק העבודות

 יחידות דיור. 700 -בפרויקט המהווה יותר מ הראשון השלב של השני בחלק העבודות החלו 2014

, הפרויקט של הראשון בשלב הראשון החלק של במכירות פיתוח אפי החלה 2013 דצמבר בחודש

 ליום נכון, החלה אפי פיתוח במכירת החלק בשני בשלב הראשון של הפרויקט 2015ובמהלך 

 .הסכמים למכירת יחידות חניה 15 -ו דיור יחידות למכירת הסכמים 627 בפרויקט נחתמו 14.5.2015

 הטלת גרר המדיני הקונפליקט .לרוסיה אוקראינה בין מדיני קונפליקט פרץ 2014 שנת מהלךב .6.2.7

/ המדיני המצב של הוודאות חוסר. ולהיפך רוסיה כנגד אחרות ומדינות ב"ארה של מצידן סנקציות

 ברוסיה הכלכלית הפעילות על לרעה, השפיעו התקופה במהלך הסנקציות של וההסלמה פוליטי

 האיחוד מדינות, ב"ארה בין המסחר היקף על, היתר בין, השפעה לסנקציות. התקופה במהלך

 .ברוסיה הזרות ההשקעות היקף על וכן, ורוסיה האירופאי

 הפחתה, המחשה לשם) העולמיים הנפט במחירי ניכרת ירידה חלה 2014 יוני מחודש החל, בנוסף

 לחבית"ב ארה דולר 55.27 -כ של למחיר"ב לחבית ארה דולר 105-כ שלממחיר  47%  -כ של בשיעור

 ולהפקת ליצוא משמעותי משאב הינו נפט כאשר (,31.12.2014 ביום ברנט מסוג נפט חבית במחיר

 .הרוסי במשק הכנסות

 הדולר שער מול אל הרובל מטבע בשער 72% -כ של בשיעור פיחות חל 2014 בשנת, אלה לצד 

 .ב"ארה

 הרובל מטבע בשער 3.9% -שיעור של כב ייסוף חל  2015הלך הרבעון הראשון של שנת כי במ יצויין

  .ב"ארה הדולר שער לעומת
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 הרוסיהרובל  התחזק הכספי המצב על הדוח אישורלמועד  בסמוךעד וממועד הדוח על המצב הכספי 

ליום דולר ארה"ב  55.27ומחיר חבית נפט עלה ממחיר של  9% -עור של כ"ב בשיארהלעומת הדולר 

 .12%  -עלייה בשיעור של כ , המבטא26.5.2015 ליוםדולר ארה"ב  61.65-לכ 31.12.2014

 רוסיה של המרכזי הבנק, 2014במהלך שנת  אינפלציוניים ולחצים הרובל של בשערו הפיחות לאור

נכון למועד החתימה על הדוח  כי יצוין. 17% -ל 5.5% של משיעור הקצרה הריבית שיעור את העלה

 .12.5%-לעד  הריבית את ברוסיה המרכזי הבנק הוריד על המצב הכספי

 עלולההמתוארים לעיל ו/או הסלמתם  השליליים, כי התמשכותם של התהליכים יצוין, זאת עם יחד

 לנתונים/או ו ברוסיההקבוצה  פעילותל הנוגעים שונים היבטיםלרעה על  להשפיע להמשיך

 היתר, כדלקמן:  ביןהכספיים,  דוחותיהב

חרי בשל ירידה בביקושים ברוסיה במגזר המס ברוסיה לפעילות הנוגע בכל בהכנסות פגיעה .א

 ובמגזר המגורים;

 ברוסיה; עילותההעלויות של הקבוצה בכל הנוגע לפ ייקור .ב

 המשק של הסיכון פרמייתב עלייה או/ו בהכנסות מהפגיעה כתוצאה ן"הנדל נכסי בשווי ירידה .ג

 הנלקח בחשבון בקביעת השווי; ההיוון בשיעור עלייה מכך וכתוצאה

 ;הזמינים המימון במקורות פגיעה או/ו המימון בהוצאות עלייה .ד

להיות השפעה שלילית על ההון העצמי של  עלולההרובל  בשער לפיחותחשבונאי,  בהיבט .ה

 החברה.

 פיתוח אפיהמתוארים לעיל,  האירועיםעל רקע  השוררתהוודאות  אילב ל בשיםיצוין, כי   .ו

  ביום החליטה ואף, ועיתויים שלה שונים פרויקטים של פיתוחה תכניותמקיימת בחינה של 

 מחדש ולבחון( קוסינסקיה) EXPOLON בפרויקטאת המשך העבודות  להשהות 17.11.2014

 העבודות שלב את סיימה פיתוח אפי"   1Cטברסקיה" פרויקט לגבי. הפרויקט קונספט את

 מהבנק טובים בתנאים מימון קבלת עם הבנייה את להתחיל ומתכננת בפרויקט המקדמיות

 .המשק במצב ושיפור

 

הכלכליות ברוסיה, בכלל  ההתפתחויותלעקוב אחר  ההחיצוניים, ממשיכ יועציה, בסיוע החברה

 הנדל"ן, בפרט. בשוק ההתפתחויותו

 

 -כללי .6.3

 שבמחזור ( של החברה'כח-ו' כז', כו) אגרות החוב לסדרות הדירוג הורדת על מדרוג הודיעה 3.3.2015ביום 

 הדירוג הורדת בעקבות. עם השלכות שליליות Credit Review -תוך הותרת ה Baa1 לדירוג A3 מדירוג

 ביוםשתחול , לתשלום הבאה הריבית תקופת של מתחילתה החל (,ח"כאגרות החוב )סדרה  לסדרה

 .5.95%-ל 0.25%שיעור של ב תעלה (ח"כאגרות החוב )סדרה  קרן יתרת של השנתית הריבית, 1.9.2015

   דוח דירוג, בו הותירה את דירוג אגרות החוב של החברה ללא שינוי. פרסמה מידרוג 2015למאי  27ביום 
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 ניהולם ודרכי שוק לסיכוני חשיפה -' ב פרק
 ליום הכספיים לדוחות שצורף הדירקטוריון לדוח ביחס השוק סיכוני ניהול בדרכי הדוח בתקופת מהותיים שינויים חלו לא

 .2014 בדצמבר 31

 2014 בדצמבר 31 ליום הצמדה בסיסי לפי למאזן ביחס הצמדה בסיסי לפי במאזן הדוח בתקופת מהותיים שינויים חלו לא

 .2014  בדצמבר 31 ליום הכספיים בדוחות הדירקטוריון לדוח שצורף

 תאגידי ממשל היבטי -' ג פרק

  -תרומות מדיניות .1

 לושתהיקף התרומות של הקבוצה )במאוחד( בש .שונות למטרות לתרום החברה נוהגת לקהילה סיוע במסגרת

 מהוויםאלפי ש"ח,   2,826 -. מתוך הסך הנ"ל כאלפי ש"ח 3,129 -בכ הסתכם 2015החודשים הראשונים של שנת 

 .העמים חבר במדינות היהודית הקהילה של ציבור במוסדות"ל בחו מאוחדת בת חברה של קבועה תמיכה

 

 החברה והנהלת הדירקטוריון .2

 .(בכתב החלטות התקבלו לא) וועדותיו הדירקטוריון של ישיבות 6 התקיימו 2015 שנת של הראשון ברבעון

 .סיים מר עמנואל לזוביק את כהונתו כדירקטור בחברה 2015 במאי 16 ביום

 

 הכספיים הדוחות אישור תהליך

 בדוחות הדן הגוף הוא החברה דירקטוריון. בחברה העל בקרת על המופקד האורגן הינו החברה דירקטוריון

 ימים מספר הכספיים הדוחות טיוטת את לידיהם מקבלים הדירקטוריון שחברי לאחר, אותם ומאשר הכספיים

: להלן) החברה דירקטוריון שמינה כספיים דוחות אישור לבחינת הוועדה המלצת קבלת ולאחר הישיבה לפני

 - ע"התש( הכספיים הדוחות אישור הליך לעניין ותנאים הוראות) החברות תקנות להוראות בהתאם( "הועדה"

 .להלן כמפורט, 2010

 :וחבריה הועדה

 .הביקורת ועדת אינה הכספיים הדוחות לבחינת הועדה .א

 הינו הוועדה ר"יו .(דירקטור) רף ואיתן( צ"דח) סמט ציפורה(, צ"דח) עופר גיורא ה"ה הינם הועדה חברי .ב

 .עופר גיורא מר

 חשבונאית מומחיות כבעלי החברה דירקטוריון ידי על סווגו, סמט ציפורה' וגב רף איתן, עופר גיורא ה"ה .ג

 .כספיים דוחות ולהבין לקרוא יכולת בעלי הינם וממילא פיננסית

 עליהם שבהסתמך, סמט צפורה' וגב רף איתן, עופר גיורא ה"ה של והשכלתם ידיעותיהם, ניסיונם לעניין .ד

 ראו, כספיים דוחות ולהבין לקרוא יכולת או ופיננסית חשבונאית מומחיות כבעלי אותם רואה החברה

 .התקופתי הדוח במסגרת הנכלל" נוספים פרטים" לפרק 26 תקנה

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

 

 :הכספיים הדוחות אישור הליך

. 2015 מאיב 26 ביום שהתקיימה הכספיים הדוחות לבחינת הוועדה בישיבת נדונו החברה של הכספיים הדוחות

 בדיונים נכחו, כן כמו .סמט ציפורה' וגב איתן רף ,עופר ראגיו ה"ה, הועדה חברי השתתפו דלעיל הדיונים במסגרת

, החברה ל"מנכ, נובוגרוצקי אברהם מר, נוספים ויועצים תפקידים ממלאי וכן החברה של המבקרים החשבון רואי

 ועל הכספי הדיווח על הפנימית הבקרה אפקטיביות נדונה בישיבה. החברה של הכספים ל"סמנכ שגיב מנשה מרו

 שלמות, שימוש החברה עושה בהם ואומדנים הערכות עם בקשר ומקיף עקרוני דיון נערך וכן בחברה הגילוי

 המלצות וגובשו, המהותיות הדיווח בסוגיות החשבונאי והטיפול החשבונאית והמדיניות הגילוי ונאותות

 . הכספיים הדוחות אישור הליך בעניין לדירקטוריון
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 :לדירקטוריון המלצתה גיבוש לצורך הוועדה ידי על שננקטו התהליכים פירוט

 שהסתיימה לתקופה החברה של הכספיים הדוחות טיוטות הוועדה חברי לבחינת נשלחו, הלישיב עובר .א

 .2015 מרסב 31 ביום

 עם בקשר שנעשו ואומדנים הערכות הועדה חברי ידי על ונבחנו הנוכחים בפני הוצגו הישיבה במסגרת .ב

 שלמות, סיכונים ניהול מדיניות, הכספי בדיווח הקשורים הפנימית הבקרה הליכי, הכספיים הדוחות

 נתוני, מהותיים בעניינים שיושם החשבונאי והטיפול החשבונאית המדיניות, הכספיים בדוחות ונאותות

 .ובמאוחד בסולו, החברה של הכספיים הדוחות

 הכספי למצב הנוגע מידע לרבות, הכספיים בדוחות הנכללים לנתונים הנלווה המידע נסקר הנוכחים בפני .ג

 הקיימים הפנימית הבקרה אפקטיביות תהליכי ונבחנו דיון נתקיים, בנוסף. החברה של והתפעולי

 .בחברה להתקיים והצפויים

 הדוחות בבסיס עמדו אשר, החברה של וההערכות האומדנים בדבר מפורט דיון קיימו הועדה חברי .ד

 של החשבון רואי עם היוועצות לאחר. שונות בסוגיות שהופעל ההנהלה דעת שיקול בחינת תוך, הכספיים

 באומדנים והשתמשה נאותה חשבונאית מדיניות יישמה החברה כי למסקנה הגיעו הועדה חברי החברה

 .נאותים והערכות

 שנתהחודשים הראשונים של  שלושתל החברה של הכספיים הדוחות אישור בדבר המלצות גיבשה הועדה .ה

 דירקטוריון של לעיונו הועברו ואלוהכוללים את נתוני ההצגה מחדש לתקופות דיווח קודמות  2015

 . החברה דירקטוריון להערכת סביר זמן פרק שהינו, הדירקטוריון לישיבת קודם עסקים ימי 2 -כ, החברה

 בישיבת ואושרו 2015 במאי 28 מיום החברה של הדירקטוריון בישיבת נדונו החברה של הכספיים הדוחות .ו

 חברי בפני הובאו הדירקטוריון ישיבת במסגרת. 2015 אימב 31 מיום החברה של הדירקטוריון

 של הכספים ל"וסמנכ החברה ל"מנכ ידי על וניתוח סקירה בוצעה וכן הועדה המלצות הדירקטוריון

 והמצב המזומנים תזרים, הפעילות תוצאות לרבות הכספיים הדוחות עיקרי של מפורט באופן החברה

בדגש על הליקויים שהתגלו  הכספי בדיווח המהותיות הסוגיות של, היתר בין, וכן החברה של הכספי

, והשפעתן על הדוחות הכספיים של החברה של אפריקה תעשיות לשנים הקודמות בדוחות הכספיים

 ככל קריטיים ואומדנים מהותיות הערכות, כאלה ישנן אם, הרגיל העסקים במהלך שאינן עסקאות לרבות

 הגילוי ועל הכספי הדיווח על הפנימית הבקרה אפקטיביות וכן, נדונה הכספיים הדוחות במסגרת שיושמו

 .בחברה

לאחר דיון שנערך  ,בדוחותיה הכספיים של אפריקה תעשיות ולהצגתם מחדש שנתגלובשים לב לליקויים  .ז

בחברה הינה אפקטיבית וכי  לדיווח הכספי בנושא זה, דירקטוריון החברה הינו בדעה כי הבקרה הפנימית

 , וזאת לאור הנימוקים המפורטים להלן:אין באמור לעיל, בכדי להצביע על חולשה מהותית ברמת החברה

 מהותית חולשה של קיומה לבסס עלולה החברה של הכספיים הדוחות נתוני של מחדש גההצ, כעקרון

 נסיבות של יסודית בחינה, והדירקטוריון החברה הנהלת לדעת אך, הכספי הדיווח עלהפנימית  בבקרה

 .זו מסקנה שוללת המקרה

, קרמיקה נגב(, בעקיפין) הבת חברת של הכספיים בדוחותיה הטעויות השפעת של הכמותי ההיקף, ככלל

, מהותי אינו, הרלבנטיות לשנים החברה של הכספיים בדוחותיה לבעלים המיוחס הפסד/ הרווח סעיף על

, האחרונות הקלנדאריות השנים בשלוש לבעלים המיוחס הפסד/ הרווח של הממוצע לנתון בהשוואה

 ההיקף, בנוסף. זה בהיבט החברה ביצועי את יותר נאות באופן החברה הנהלת לדעת המייצג נתון שהינו

, המניות לבעלי המיוחס וההון הנכסים סך לנתוני בהשוואה זניח כאמור הטעויות של המצטבר הכמותי

 כאשר, ן"הנדל ייזום בתחום מצויה עסקיה שליבת, בחברה למשקיע יותר חשובים החברה הנהלת שלדעת

 בעל פעילות מגזר מהווה אינו אך, הכספיים בדוחותיה פעילות מגזר אמנם מהווה הבית עיצוב תחום

 להתפתחות משמעותי עסקי פוטנציאל בעל או, החברה של העסקיות תוצאותיה להבנת מיוחדת חשיבות

 .בעתיד עסקיה

, קרמיקה בנגב בכירים מנהלים של פעילה במעורבות המתאפיין, קיצון במקרה מדובר, גיסא מחד, כן כמו

 בראיית, גיסא ומאידך, וביצוען בה הפנימיות מהבקרות חלק של התווייתן על מופקדים היו אף שחלקם
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 בחברה מאד מהותי עסקי תהליך, מהווה ואינו ואף, מלכתחילה הוגדר לא הבית עיצוב תחום, החברה

 האחריות ובשרשור  הבת חברת ברמת בקרות של קיומן בוידוא הבקרות התמקדו, אלו בנסיבות. עצמה

 .אחרים מהותיים לא עסקיים תהליכים על לבקרות ביחס למקובל בדומה, החברה לבין הבת חברת בין

 על מעידות אינן המקרה נסיבות מחדש ההצגה למרות ,החברה דירקטוריון לדעת, לעיל לאמור לב בשים

 מבלי, כמובן,  זאת. אפקטיבית אינה בכללותה החברה ברמת הכספי הדיווח על הפנימית שהבקרה כך

 מניעת על בדגש, החברה ברמת והבקרה הביקורת מערכי של לחיזוקם דרכים לבחון החברה מכוונת לגרוע

 .זה מסוג קיצון מקרי

 השתתפו כל חברי הדירקטוריון של החברה.כאמור ת הדירקטוריון ובמסגרת ישיב .ח

 

 התאגיד של הפיננסי הדיווח עם בקשר גילוי הוראות -' ד פרק

   המאזן תאריך לאחר אירועים .1

 .2015 מרסב 31של החברה ליום המאוחדים הכספיים  לדוחות 9אור יראו ב
 

 החברה עובדי

 עבודתם על כולו העובדים ולצוות החברה של הבת חברות להנהלות, החברה להנהלת הוקרתו את מביע הדירקטוריון

 .החברה לקידום ותרומתם המסורה

 

______________________ ___________________ 

 נובוגרוצקי אברהם לבייב לב

 כללי מנהל הדירקטוריון ר"יו

 

 2015 מאיב 31: תאריך



 
 

 להשקעות ישראל אפריקה 
 מוגבל בערבון

 
 ביניים כספיים דוחות
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 5133 במרס 13 ליום
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 מבוא
 

הקבוצה(,  :בנות שלה )להלןהשל אפריקה ישראל להשקעות בע"מ וחברות  המצורף הכספי המידע את סקרנו
ואת הדוחות התמציתיים  2015 במרס 31המאוחד ליום  התמציתיהכולל את הדוח על המצב הכספי 

 חודשיםשלושה  של הלתקופ המזומנים הרווח הכולל, שינויים בהון ותזרימי ,והפסד רווח על המאוחדים
כספי לתקופת ביניים זו  מידע של ולהצגה לעריכה אחראים הדירקטוריון וההנהלה .תאריך באותו השהסתיימ

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

 .אחריותנו היא להביע מסקנה על מידע כספי לתקופת ביניים זו בהתבסס על סקירתנו
 

 באיחוד הכלולים נכסיהן אשר שאוחדו חברותשל  התמציתי הביניים לתקופת הכספי המידע את סקרנו לא
 %3 -כ מהוות באיחוד הכלולות והכנסותיהן, 2015 במרס 31ליום  המאוחדים הנכסים מכלל 2% -כ מהווים
 את סקרנו לא, כן כמו ך.תאריבאותו  שהסתיימה חודשים שלושה של לתקופה המאוחדות ההכנסות מכלל
אשר  המאזניהביניים התמציתי של חברות מוחזקות המטופלות לפי שיטת השווי  לתקופת הכספי המידע

 23,625 -כ הינו ברווחיהןוחלקה של הקבוצה  2015 במרס 31ש"ח ליום  אלפי 161,609 -ההשקעה בהן הינה כ
 התמציתי הביניים לתקופת הכספיהמידע  .ךבאותו תארי שהסתיימה חודשים שלושה של לתקופהש"ח  אלפי
 שהיאככל  ,ומסקנתנו ,לנו הומצאו שלהם הסקירה שדוחות אחרים חשבון רואי ידי על נסקר חברות אותן של

 .האחרים החשבון רואי של הסקירה דוחות על מבוססת ,חברות אותן בגין שנכללו לסכומים מתייחסת
 

 הסקירה היקף
 

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

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

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

 
 מסקנה

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

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

בנוסף לאמור בפיסקה הקודמת, בהתבסס על סקירתנו ועל דוחות הסקירה של רואי חשבון אחרים, לא בא 
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
 

' לדוחות הכספיים בדבר הצגה ד2מבלי לסייג את מסקנתנו הנ"ל, אנו מפנים את תשומת הלב לאמור בבאור 
ולכל אחת  2012-ו 2013, 2014בדצמבר  31 לימים ( של דוחותיה הכספיים של החברהRestatementמחדש )

שלושה חודשים שהסתיימה ולתקופה של  2014במרס  31משלוש השנים שהסתיימו באותם תאריכים וכן ליום 
על מנת לשקף בהם למפרע את השפעת תיקון הטעות בסכומי נכסי והתחייבויות החברה וסכומי  באותו תאריך

  הכנסות והוצאות  החברה.
 
 
 

 'ושות זהר אלמגור בריטמן  חייקין סומך
 חשבון רואי  חשבון רואי

 
 
 2015במאי  31
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 בדצמבר 13 במרס 13 במרס 13

 
5133 5132 5132 

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר( באלפי ש''ח

 רכוש שוטף
   

 1,339,170  1,304,516  341214336  מזומנים ושווי מזומנים
 790,479  320,164  2744777  השקעות לזמן קצר

 151,245  360,698  3664232  בטוחות סחירות
 *1,143,211  *1,265,886  343314451  לקוחות

 *460,299  *646,033  2174633  חייבים ויתרות חובה, לרבות מכשירים נגזרים
 *36,395  *38,279  544121  חייבים מס הכנסה

 2,085,093  1,677,701  543534713  מלאי בניינים למכירה
 *553,692  *532,855  3634443  מלאי אחר

 26,849  135,464  154743  המוחזקים למכירהנכסים 

 
 441634457  6,281,596  6,586,433 

 רכוש בלתי שוטף
   

השקעות בחברות מוחזקות המטופלות לפי שיטת השווי 
 488,832  502,298  3374531  המאזני

 385,091  371,505  1614653  הלוואות לחברות מוחזקות
 1,205,502  1,207,029  343614112  רכוש קבוע

 10,741,698  11,309,420  3143554634  נדל"ן להשקעה
 2,433,715  2,756,648  541614532  נדל"ן להשקעה בהקמה

 158,414  77,055  3414115  הלוואות, השקעות ויתרות חובה לזמן ארוך
 1,878,280  1,695,161  346414174  מלאי מקרקעין 

 148,675  173,190  3264113  מוחשייםנכסים בלתי 
 1,477  1,544  34315  עודף נכסים על התחייבויות בגין הטבות לעובדים

 *104,557  *83,294  3134355  נכסי מסים נדחים

 
 3541354651  18,177,144  17,546,241 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .ד'2 באור ראה -מחדש הוצג * 
 
 

 
      

 

 5144774277  24,458,740  24,132,674 

  



 מוגבל בערבון להשקעות ישראל אפריקה
 

 ליום יםעל המצב הכספי ביניים מאוחד ותתמצית דוח
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 בדצמבר 13 במרס 13 במרס 13

 
5133 5132 5132 

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר( באלפי ש''ח

 התחייבויות שוטפות
   

 365,966  386,558  5354233  אגרות חוב
 3,627,956  4,856,947  545634345  אשראי לזמן קצר מבנקים ואחרים

 812,388  855,213  5734511  קבלנים וספקים
 *573,392  755,075  3534226  זכאים ויתרות זכות, לרבות מכשירים נגזרים 

 *96,613  67,086  3124664  זכאים מס הכנסה
 *1,155,819  *833,486  345714423  מקדמות מלקוחות

 457,192  424,326  2334153  הפרשות

 
 445274475  8,178,691  7,089,326 

 התחייבויות לזמן ארוך
   

 4,118,414  3,578,767  243554252  אגרות חוב
 4,597,062  3,781,585  343514763  התחייבויות לתאגידים בנקאיים

 884,407  695,300  6214712  התחייבויות אחרות
עודף הפסדים על השקעות בחברות מוחזקות המטופלות 

 3,445  3,137  14251  לפי שיטת השווי המאזני
 19,000  20,769  374165  הטבות לעובדים

 *965,389  *994,457  7514652  התחייבויות מסים נדחים

 
 3343114455  9,074,015  10,587,717 

 הון
   

 384,866  380,647  1624645  הון מניות
 4,492,044  4,191,341  242754137  פרמיה על מניות

 (*2,225,994)  (2,302,854)  (541154453)  קרנות הון
 *315,855  *1,163,519  1524737  יתרת עודפים

 2,966,771  3,432,653  546774352  סך הכל הון המיוחס לבעלים של החברה

 *3,488,860  *3,773,381  142344734  זכויות שאינן מקנות שליטה

 6,455,631  7,206,034  441344311  סך הכל הון
 
 
 

 יו"ר הדירקטוריון _________________________
 לב לבייב

 
 

 מנהל כללי _________________________
 אברהם נובוגרוצקי

 
 

 סמנכ"ל כספים _________________________
 מנשה שגיב

 
 

 2015 במאי 31תאריך אישור הדוחות הכספיים: 

 
      

 

 5144774277  24,458,740  24,132,674 
 
 .'ד2 באור ראה -מחדש הוצג * 
 
 

 מאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.ביניים דוחות הכספיים תמצית ההבאורים המצורפים ל



 מוגבל בערבון להשקעות ישראל אפריקה
 

 יםרווח והפסד ביניים מאוחד ותתמצית דוח
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 לשנה לתקופה של שלושה חודשים

 
 שהסתיימה ביום שהסתיימה ביום

 
 בדצמבר 13 במרס 13 במרס 13

 
5133 5132 5132 

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר( באלפי ש''ח
 הכנסות

 2,978,859  829,390  4434117  מעסקות בניה ומקרקעין   
 862,476  215,635  3634732  נכסיםמהשכרה והפעלת 

 *1,812,460  *477,017  2214247  מתעשייה
 54,695  12,510  74451  מפעילויות אחרות

חלק ברווחי חברות מוחזקות המטופלות לפי שיטת השווי 
 -  -  134467  המאזני, נטו

 570,737  258,241  644236  עלייה בשווי הוגן של נדל"ן להשקעה, נטו
 -  21,365  574124  עלייה בשווי הוגן של נדל"ן להשקעה בהקמה, נטו

 56,232  11,284  44624  הכנסות אחרות

 
 342334173  1,825,442  6,335,459 

 עלויות והוצאות
 2,773,938  794,462  4114523  בעסקות בניה ומקרקעין   

 41,149  1,238  54417  עדכון הפרשה לירידת ערך מלאי בניינים ומקרקעין, נטו
 215,580  75,324  224157  אחזקה, פקוח וניהול של מקרקעין ונכסים

 750,744  -  -  ירידה בשווי הוגן של נדל"ן להשקעה בהקמה, נטו
 *1,738,843  *447,011  2354361  בתעשייה

 43,479  11,422  54451  בפעילויות אחרות
המטופלות לפי שיטת השווי חלק בהפסדי חברות מוחזקות 

 15,061  3,838  -  המאזני, נטו
 *276,181  69,759  344536  הוצאות הנהלה וכלליות 

 99,302  27,113  44554  הפחתת נכסים בלתי מוחשיים והוצאות אחרות

 
 345114575  1,430,167  5,954,277 

 381,182  395,275  5334172  רווח  תפעולי

 (1,746,259) (337,650) (5364536) הוצאות מימון
 257,726  27,338  514655  הכנסות מימון

 (1,488,533) (310,312) (3724624) הוצאות מימון4 נטו

 (1,107,351) 84,963  344526  רווח )הפסד( לפני מסים על ההכנסה

 *14,905  (*39,169)  (354533) מסים על ההכנסה

 (1,092,446) 45,794  164315  רווח )הפסד( נקי לתקופה

 רווח )הפסד( מיוחס ל8
 (*848,736)  (*440)  64414  בעלים של החברה   

 (*243,710)  *46,234  574713  זכויות שאינן מקנות שליטה

 (1,092,446) 45,794  164315  רווח )הפסד( לתקופה

 רווח )הפסד( למניה *
 (*4.41) (*0.00) 1012  )בש"ח(רווח )הפסד( בסיסי ומדולל למניה   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .'ד2 באור ראה -מחדש הוצג *
 

 .מהם נפרד בלתי חלק מהווים מאוחדיםביניים  הכספיים דוחותתמצית הל המצורפים הבאורים



 מוגבל בערבון להשקעות ישראל אפריקה
 

 יםעל הרווח הכולל ביניים מאוחד ותתמצית דוח
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 לשנה של שלושה חודשיםלתקופה 

 
 שהסתיימה ביום שהסתיימה ביום

 
 בדצמבר 13 במרס 13 במרס 13

 
5133 5132 5132 

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר( באלפי ש''ח

 (*1,092,446)  *45,794  164315  רווח )הפסד( נקי לתקופה

פריטי הפסד כולל אחר שלאחר שהוכרו לראשונה ברווח 
 הועברו או יועברו לרווח והפסדהכולל 

 (4,553) (102,637) (3454734) הפרשי תרגום מטבע חוץ בגין פעילויות חוץ   

שינוי בשווי ההוגן של מכשירי גידור תזרימי מזומנים, נטו 
 (9,390) 992  115  ממס

מימוש קרן הון בגין גידור תזרימי מזומנים בשל מכירת 
 9,624  -  -  חברה מוחזקת

סה"כ הפסד כולל אחר לתקופה שלאחר שהוכר לראשונה 
 (4,319) (101,645) (3454432) ברווח הכולל הועבר או יועבר לרווח והפסד4 נטו ממס

 פריטי הפסד כולל אחר שלא יועברו לרווח והפסד
 (981) -  (277) מדידה מחדש של תוכנית הטבה מוגדרת   

והפסד4 נטו  סה"כ הפסד כולל לתקופה שלא יועבר לרווח
 (981) -  (277) ממס

 (1,097,746) (55,851) (3574434) סה"כ הפסד כולל לתקופה

 סה"כ הפסד כולל מיוחס ל8
 (*843,318)  (*68,642)  (464227) בעלים של החברה   

 (*254,428)  *12,791  (434345) זכויות שאינן מקנות שליטה

 (1,097,746) (55,851) (3574434) סה"כ הפסד כולל לתקופה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .'ד2 באור ראה -מחדש הוצג  *
 

 .מהם נפרד בלתי חלק מהווים מאוחדיםביניים  הכספיים דוחותתמצית הל המצורפים הבאורים



 מוגבל בערבון להשקעות ישראל אפריקה
 

 יםעל השינויים בהון ביניים מאוחד ותתמצית דוח
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 מתייחס לבעלים של החברה

  
   

 קרן הון
  

 קרן עסקאות
    

   
 קרנות מגידור 

 
 עם זכויות

    
  

 שאינן מקנות התאמות הון תזרימי פרמיה 
  

 זכויות שאינן
 סך הכל הון שליטהמקנות  סך הכל עודפים שליטה  מתרגום אחרות מזומנים על מניות הון מניות באלפי ש''ח 

 לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה
 )בלתי מבוקר( 5133במרס  13ביום           
 442334413  *142664641  547444553  *1334633  (*2454556)  (345514755) 524222  (74366) 242754122  1624644  5133בינואר  3יתרה ליום           

 לתקופהסך הכל רווח )הפסד( כולל 
 164315  574713  64414  64414  -  -  -  -  -  -  רווח נקי לתקופה          

 (3464331) (734146) (554163) (216) -  (544513) -  56  -  -  רווח )הפסד( כולל אחר לתקופה, נטו ממס
 (3574434) (434345) (464227) 64556  -  (544513) -  56  -  -  סך רווח )הפסד( כולל לתקופה

 עסקאות עם בעלים שנזקפו ישירות להון
הנפקת מניות רגילות ואופציות למניות רגילות,           

 34  -  34  -  -  -  -  -  33  3  נטו
 54534  54537  15  15  -  -  -  -  -  -  תשלומים מבוססי מניות )בניכוי מס(

 -  -  מימוש כתבי אופציה למניות בחברות בנות
    

 577  577 (571)  4 
 (354441) (354441) -  -  -  -  -  -  -  -  דיבידנד ששולם לזכויות שאינן מקנות שליטה

 441344311  142344734  546774352  1524737  (2454556) (346314455) 524222  (74341) 242754137  1624645  5133במרס  13יתרה ליום 

 שהסתיימהלתקופה של שלושה חודשים 
 )בלתי מבוקר( 5132במרס  13ביום           
 7,269,852  *3,768,656  3,501,196  *1,163,860  (469,775) (1,780,978) 24,444  (8,343) 4,191,341  380,647  5132בינואר  3יתרה ליום           

 סך הכל רווח )הפסד( כולל לתקופה
 45,794  *46,234  (440) (*440)  -  -  -  -  -  -  רווח נקי לתקופה          

 (101,645) (33,443) (68,202) -  -  (68,445) -  243  -  -  רווח )הפסד( כולל אחר לתקופה, נטו ממס
 (55,851) 12,791  (68,642) (440) -  (68,445) -  243  -  -  סך רווח )הפסד( כולל לתקופה

 להוןעסקאות עם בעלים שנזקפו ישירות 
 4,798  4,699  99  99  -  -  -  -  -  -  תשלומים מבוססי מניות )בניכוי מס(          

 (12,765) (12,765) -  -  -  -  -  -  -  -  דיבידנד ששולם לזכויות שאינן מקנות שליטה

 7,206,034  3,773,381  3,432,653  1,163,519  (469,775) (1,849,423) 24,444  (8,100) 4,191,341  380,647  5132במרס  13יתרה ליום 
 
 
 
 
 
 

 .'ד2 באור ראה -מחדש הוצג * 
 

 .מהם נפרד בלתי חלק מהווים ביניים מאוחדים הכספיים לתמצית הדוחות המצורפים הבאורים
  



 מוגבל בערבון להשקעות ישראל אפריקה
 

 יםעל השינויים בהון ביניים מאוחד ותתמצית דוח
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 מתייחס לבעלים של החברה

  
   

 קרן הון
  

 קרן עסקאות
    

   
 קרנות מגידור 

 
 עם זכויות

    
  

 שאינן מקנות התאמות הון תזרימי פרמיה 
  

 זכויות שאינן
 סך הכל הון מקנות שליטה סך הכל עודפים שליטה  מתרגום אחרות מזומנים על מניות הון מניות באלפי ש''ח 

 לתקופה של שנה שהסתיימה 
 )מבוקר( 5132בדצמבר  13ביום           
 7,269,852  *3,768,656  3,501,196  *1,163,860  (469,775) (1,780,978) 24,444  (8,343) 4,191,341  380,647  5132בינואר  3יתרה ליום           

 סך הכל רווח )הפסד( כולל לשנה
 (1,092,446) (*243,710)  (848,736) (*848,736)  -  -  -  -  -  -  הפסד לשנה          

 (5,300) (10,718) 5,418  (743) -  7,006  -  (845) -  -  רווח )הפסד( כולל אחר לשנה, נטו ממס
 (1,097,746) (254,428) (843,318) (849,479) -  7,006  -  (845) -  -  סך רווח )הפסד( כולל לשנה

 עסקאות עם בעלים שנזקפו ישירות להון
 86  86  -  -  -  -  -  -  -  -  המרת הלוואה להון חברה בת          

 304,922  -  304,922  -  -  -  -  -  300,703  4,219  מניות רגילות ואופציות למניות רגילות, נטו *הנפקת 
 22,219  *20,037  2,182  -  *2,182  -  -  -  -  -  מכירת מניות של חברה בת

 18,174  17,776  398  398  -  -  -  -  -  -  תשלומים מבוססי מניות )בניכוי מס(
 -  (761) 761  761  -  -  -  -  -  -  אופציה למניות שפקעו בחברות בנותכתבי 

 12  (303) 315  315  -  -  -  -  -  -  מימוש כתבי אופציות למניות חברות בנות
 (57,227) (57,227) -  -  -  -  -  -  -  -  דיבידנד ששולם לזכויות שאינן מקנות שליטה

 (4,661) (4,976) 315  -  315  -  -  -  -  -  שליטהרכישת זכויות שאינן מקנות 

 6,455,631  3,488,860  2,966,771  315,855  (467,278) (1,773,972) 24,444  (9,188) 4,492,044  384,866  5132בדצמבר  13יתרה ליום 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 .'ד2 באור ראה -מחדש הוצג * 
 

 .מהם נפרד בלתי חלק מהווים ביניים מאוחדים הכספיים לתמצית הדוחות המצורפים הבאורים



 מוגבל בערבון להשקעות ישראל אפריקה
 

 יםעל תזרימי מזומנים ביניים מאוחד ותתמצית דוח

 

9 
 

 
 לשנה לתקופה של שלושה חודשים

 
 שהסתיימה ביום שהסתיימה ביום

 
 בדצמבר 13 במרס 13 במרס 13

 
5133 5132 5132 

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר( באלפי ש''ח

 תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
 (*1,092,446)  *45,794  164315  רווח נקי )הפסד( לתקופה   

 התאמות:
חלק בהפסדי )רווחי( חברות מוחזקות המטופלות לפי שיטת    

 15,061  3,838  (134467) השווי המאזני

 (5,866) (213) -  ההחזקה ומימוש חברות מוחזקותרווח מירידה בשיעור 

 114,813  20,626  534251  פחת והפחתות וירידת ערך רכוש קבוע ונכסים בלתי מוחשיים

 41,149  1,238  54417  עדכון הפרשה לירידת ערך מלאי בניינים ומקרקעין 

 1,863  -  -  ירידת ערך השקעות, נטו

 (570,737) (258,241) (644236) להשקעה, נטושינוי בשווי הוגן נדל"ן 

 750,744  (21,365) (574124) שינוי בשווי הוגן של נדל"ן להשקעה בהקמה, נטו

 (1,530) (1,010) 533  הפסדי )רווחי( הון ממכירת רכוש קבוע ונדל"ן להשקעה, נטו

 18,174  4,798  54534  תשלומים מבוססי מניות

 3,812  (632) (14121) סחירות, נטוהפסד )רווח( מבטוחות 

 (*14,905)  *39,169  354533  מסים על הכנסה שהוכרו ברווח והפסד

 1,476,519  311,629  5144543  הוצאות מימון, נטו

 (**343,773)  **45,011  (714143) שינוי במלאי מקרקעין

 (62,159) 29,772  (214634) שינוי במלאי בניינים למכירה

 *1,799  *23,030  (564166) במלאי אחר שינוי

 *21,861  (*132,851)  334243  שינוי בלקוחות, חייבים ויתרות חובה

 *46,914  158,145  34637  שינוי בקבלנים, ספקים, זכאים ויתרות זכות

 *353,221  18,908  3154534  שינוי במקדמות מלקוחות

 16,049  (11,664) 724  שינוי בהפרשות ובהטבות לעובדים

 (23,598) (822) (24215) מס הכנסה ששולם, נטו

 746,965  275,160  3134333  מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .'ד2 באור ראה -מחדש הוצג * 
 
 
 א'. 3ראה באור  -של מדיניות חשבונאית שינוילמפרע בגין  התאמה **
 
 
 

 .מהם נפרד בלתי חלק מהווים מאוחדיםביניים  הכספיים דוחותתמצית הל המצורפים הבאורים



 מוגבל בערבון להשקעות ישראל אפריקה
 

 )המשך( יםעל תזרימי מזומנים ביניים מאוחד ותתמצית דוח
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 לשנה לתקופה של שלושה חודשים

 
 שהסתיימה ביום שהסתיימה ביום

 
 בדצמבר 13 במרס 13 במרס 13

 
5133 5132 5132 

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר( באלפי ש''ח

 תזרימי מזומנים מפעילות השקעה
 (18,832) (14,928) -  מס הכנסה ששולם בגין מימוש נכסים וחברות מוחזקות   

 (15,473) (1,924) (34535) השקעה בחברות כלולות ואחרות 

 (29,741) (8,243) (34145) נטומתן הלוואות לחברות כלולות, 

 (18,059) (***6,560) (14155) השקעה בנכסים בלתי מוחשיים

 136,937  10,938  -  תמורה ממכירת מניות חברות מוחזקות והחזר השקעה

 (750,603) (206,719) (314337) השקעה בנדל"ן להשקעה ונדל"ן להשקעה בהקמה 

 (215,248) (68,922) (324155) השקעה ברכוש קבוע

 48,719  ***47,545  41  תמורה ממימוש רכוש קבוע

 148,485  ***145,855  354171  תמורה ממימוש נדל"ן להשקעה, נטו

 (99,504) (5,053) (44115) השקעה בפיקדונות והלוואות לזמן ארוך

 3,247  934  24135  פירעון פיקדונות והלוואות לזמן ארוך

 (7,815) (3,884) (124551) רכישת בטוחות סחירות

 247,087  37,801  24376  מכירת בטוחות סחירות

 34,459  87  34154  דיבידנדים שהתקבלו

 39,026  13,707  64133  ריבית שהתקבלה

 (507,215) (35,739) 5654666  השקעות לזמן קצר, נטו

 (1,004,530) (95,105) 5334263  מזומנים נטו שנבעו מפעילות )ששימשו לפעילות( השקעה

 תזרימי מזומנים מפעילות מימון
 (778,245) (144,251) (3614511) ריבית ששולמה   

 (57,227) -  -  דיבידנד ששולם לזכויות שאינן מקנות שליטה

 (4,661) -  -  רכישת זכויות שאינן מקנות שליטה

 305,927  -  -  הנפקת הון לבעלים של החברה בניכוי הוצאות הנפקה

 15,520  -  -  הנפקת אופציות לאגרות חוב 

 -  -  (7) דיבידנד ששולם לבעלי המניות

 12  -  55  תמורה ממימוש כתבי אופציות למניות החברה וחברות בנות

 22,219  -  -  תמורה ממכירת מניות של חברה מאוחדת

 **-  **-  -  פירעון התחייבויות למוכרי מקרקעין

 3,265,427  160,517  1544513  הלוואות, הנפקת אגרות חוב והתחייבויות לזמן ארוךקבלת 

 (**2,612,409)  (**119,401)  (2614271) פירעון הלוואות, אגרות חוב והתחייבויות לזמן ארוך

 52,872  (105,916) 314362  אשראי לזמן קצר, נטו

 209,435  (209,051) (1554146) מימוןמזומנים נטו שנבעו מפעילות )ששימשו לפעילות( 

 (48,130) (28,996) 374452  עליה )ירידה( במזומנים ושווי מזומנים

 1,365,157  1,365,157  341174351  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה
השפעת תנודות בשער החליפין על יתרות מזומנים ושווי 

 22,143  (31,645) (364454) מזומנים

 1,339,170  1,304,516  341214336  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה
 

 
 .'ד2 באור ראה -מחדש הוצג *
 
 א'.3ראה באור  -של מדיניות חשבונאית שינויהתאמה למפרע בגין  **
 

 .ד'2, ראה באור סווג מחדש ***
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 כללי - 3 באור
 
 המדווחת הישות 0א
 

 דרך היא הרשמית וכתובתה בישראל התאגדה אשר ישראל תושבת חברה הינה( החברה :להלן) מ"בע להשקעות ישראל אפריקה
 הבנות החברות ושל החברה של אלה את כוללים, 2015 במרס 31מאוחדים ליום ביניים תמצית הדוחות הכספיים . יהוד ,4 החורש
 בעל. משותפת בשליטה ובישויות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני בחברות הקבוצה זכויות את וכן(, הקבוצה :יחד להלן) שלה

 .המלאה ובשליטתו בבעלותו תאגידים ובאמצעות במישרין בחברה המחזיק, לבייב לב מר הינו בחברה השליטה
 ערך לניירות בבורסה למסחר רשומים החברה של הערך ניירות. ל"ובחו בארץ תחומים במגוון והשקעות בהחזקות עוסקת הקבוצה

 .אביב בתל
 
 הקבוצה פעילות על גלובלייםפיננסים  אירועים השפעת 0ב
 

קונפליקט המדיני שפרץ בין אוקראינה עם הבקשר  ,2014בדצמבר  31חברה ליום של השנתיים הדוחות ב ב'1באור אמור בבהמשך ל
גרר הטלת סנקציות מצידן של ארה"ב ומדינות אחרות הנ"ל , הקונפליקט המדיני בקשר עם חצי האי קרים 2014בשנת  לרוסיה

 ברוסיה ופגיעה בשער החליפין של הרובל.ירידה בהשקעות הזרות  כנגד רוסיה ולהיפך.
 

 2014ובעיקר במחצית השנייה של שנת  2014במהלך שנת . כתוצאה מהאמור לעיל חלה הדרדרות במצב הכלכלי של המשק ברוסיה
 החליפין שער חלה ירידה ניכרת במחירי הנפט העולמיים, כאשר נפט הינו משאב משמעותי ליצוא ולהפקת הכנסות במשק הרוסי.

 וסוכנויות הדרוג הבינלאומיים הורידו בהדרגה את דירוג האשראי של רוסיה. 72%-בכ 2014בשנת  נחלש הדולר מול הרובל של
וחוסר היציבות בטווח הקצר, הבנק המרכזי של רוסיה העלה את שיעור  אינפלציוניים לחצים, הרוסילאור הפיחות של הרובל 

 . 17% -ל 5.5%מרמה של   2014שנת  במהלךהריבית הבין בנקאית הקצרה 
 -כ של בשיעורשל שער החליפין של הרובל מול הדולר והסתכם  חל פיחות 2015החודשים הראשונים של שנת  בשלושתן כי ייצו

"ב ארהלעומת הדולר  הרוסיהרובל  התחזק הכספי המצב על הדוח אישורלמועד  בסמוךעד וממועד הדוח על המצב הכספי . 3.9%
 . 9% -בשיעור של כ

התמשכותם של התהליכים המתוארים לעיל ו/או הסלמתם עלולה להשפיע לרעה על היבטים שונים הנוגעים לפעילות הקבוצה 
 ברוסיה ו/או לנתונים בדוחותיה הכספיים, בין היתר, כדלקמן:

 פגיעה בהכנסות בכל הנוגע לפעילות ברוסיה בשל ירידה בביקושים ברוסיה במגזר המסחרי ובמגזר המגורים; -
 ייקור העלויות של הקבוצה בכל הנוגע לפעילותה ברוסיה; -
ירידה בשווי נכסי הנדל"ן כתוצאה מהפגיעה בהכנסות ו/או עלייה בפרמיית הסיכון של המשק וכתוצאה מכך עלייה  -

 בשיעור ההיוון הנלקח בחשבון בקביעת השווי;
 עלייה בהוצאות המימון ו/או פגיעה במקורות המימון הזמינים; -
 

 החברה ויועציה החיצוניים ממשיכים לעקוב אחר ההתפתחויות הכלכליות ברוסיה בכלל והתפתחויות שוק הנדל"ן בפרט. 
 

למועד אישור הדוח על המצב הכספי, אין למשבר ביחסי אוקראינה רוסיה ולהורדת דירוג האשראי של רוסיה, השפעה מהותית 
או את אופן התפתחותם העתידית ועוצמתם של האירועים  םהתמשכות עדר היכולת לצפות אתילרעה על הקבוצה, אך לאור ה

 על הקבוצה.  אלו יםהפוליטיים והכלכליים, אין ביכולת החברה להעריך בשלב זה את ההשפעה העתידית של נושא
 

 מימון הסכמימחתימה על  כתוצאהש"ח,  נימיליו 132 -מאוחד בסך של כב חיובי חוזר המצב הכספי, לחברה הון עללתאריך הדוח 
 .ממועד הדוח על המצב הכספילהיפרע בשנים עשר החודשים היו אשר צפויות בגין הלוואות  חדשים בתקופת הדוח

בהיבט המימוני, מזהה הקבוצה זהירות מוגברת של הבנקים בהעמדת מימון לתחום הנדל"ן, הבאה לידי ביטוי הן בהשפעה על 
קשחה של תנאי המימון וגידול בעלויותיו. לתאריך הדוח על המצב הכספי, עלה בידי נכונותם להעמיד מימון לתחום הנדל"ן והן בה

הקבוצה להשיג מימון מבנקים כאמור ביחס לפיתוח הפרויקטים אשר בנייתם החלה והיא מעריכה שיעלה בידה לקבל מימון 
חדש פרויקטים אשר ההלוואות על פי תכניות העבודה שלה וכן לממן מ הקרובה בשנהלהקמת הפרויקטים שמיועדים לפיתוח 

בהתאם ללוח הסילוקין המקורי. עם זאת, התמשכות המצב הנוכחי או החרפתו, עלולים  הקרובה בשנהבגינם עומדות לפירעון 
 להשפיע לרעה באופן מהותי על יכולתה של הקבוצה להשיג מימון לפרויקטים נוספים במדינות פעילותה. 

 
 תרות הנזילות שבידיה ולהקטין את התחייבויותיה לזמן קצר וזאת על ידי מספר פעולות:פועלת במגמה להגדיל את הי הקבוצה

 
ש"ח  נימיליו 303 -התקשרות בהסכמי מימון חדשים של מספר הלוואות שניתנו בגין נכסים מניבים באירופה בסך של כ -

במגעים עם הגורמים  חברה מאוחדת, אפי אירופה, אשר צפויות להיפרע בשנים עשר החודשים הקרובים, בגינם החלה 
 המממנים וצופה כי היא תתקשר בהסכמים חדשים לפני מועדי הפירעון הסופיים.

להלוואות  ןהארכת מועדי פירעון של הלוואות לזמן קצר שנלקחו למימון הקמת נכסים מניבים בישראל ואירופה והמרת -
  לזמן ארוך.

ו/או החזר כספים באמצעות מימונם מחדש, ו/או מימוש השקעות  הקבוצהת הפעילות של מימוש נכסים מניבים במדינו -
 בחברות מוחזקות.

 .הקבוצה חברותו החברהת על ידי וקיימ ותגיוס אגרות חוב ו/או הרחבת סדר -
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 כללי - 3 באור
 
 )המשך( הקבוצה פעילות על אירועים פיננסים גלובליים השפעת 0ב
 

הכלכלית והפוליטית בחלק מפעילויות הקבוצה, בוחנת הקבוצה את היעדים בתחום הנדל"ן בקפידה, לאור חוסר הוודאות 
 ומתמקדת בגורמים כדלקמן:

 
 . 2017-2015פרויקטים אשר נמצאים בשלבי ביצוע שונים, ואשר יושלמו במהלך השנים  -
אירופה. ביחס לפרויקטים אלו, מדיניות בחינת "הפשרת" פרויקטים חדשים במדינות השונות בדגש על רוסיה ומזרח  -

הקבוצה הינה לבחון מחדש את מועד התחלתו של כל פרויקט, ואת התשתית העומדת לרשות הקבוצה להתחלת הקמתו 
של כל פרויקט, בשים לב להתקיימותם של מספר תנאים מקדמיים, לרבות הבטחת מימון מתאים לכל פרויקט ופרויקט, 

ית: היקף הביקושים לפני יציאה לביצוע ובדיקה של תנאי המאקרו בשוק במדינות כלכל-בחינת הסביבה המיקרו
 הפעילות השונות.

במקביל, הקבוצה פועלת להשבחת הקרקעות אשר בהן טרם החלה בנייה בפועל, באמצעות השגת האישורים השונים  -
 הנדרשים לשם הקמתם.

 
ים של נדל"ן ותשתיות בהיקף גדול בארץ ובעולם, תוך הקפדה על הקבוצה בוחנת באופן שוטף אפשרויות להמשיך ולפתח פרויקט

הגדלת הפיזור והקצאת המשאבים למספר פרויקטים, על מנת לצמצם את החשיפה לפרויקט מסוים. המשך הייזום והפיתוח 
ה פעילה, העסקי של הקבוצה, יתבצע תוך שימוש בעתודות הקרקע הנרחבות של הקבוצה בישראל ובעולם, במקומות בהם הקבוצ

 תוך כדי התחשבות בחוסר היציבות הכלכלית.
 

ככלל, החברה כחברת השקעות נוהגת להחזיק בהשקעותיה לזמן ארוך. אולם כאשר נוצרת הזדמנות עסקית או כאשר מתעורר 
יתר צורך בהגדלת הנזילות )לרבות לצורך הקטנת התחייבויות(, החברה בוחנת אפשרויות למימוש השקעותיה, בשים לב בין ה

 למיצוי פוטנציאל ההשבחה של ההשקעה, זיקתה לליבת העסקים של הקבוצה ושאר נסיבות העניין. 
כמו כן, צופה החברה להגדיל את נזילותה באמצעות מימושי נכסים והשקעות, גיוסי הון וחוב, ודיבידנדים שיחלקו חברות 

 מוחזקות.
 
 לשפר מנת על, נכסים ומימושי חוב אגרות הנפקת שעיקרםצעדים נקטה הקבוצה מספר  2015 שנת במהלךרקע האמור לעיל,  על
 . . ח'9-ו ה'9 , (2ב')4,  (1ב')4 ,(ג()3)'א4, )ב((2א')4 (,1א')4 )לעניין זה ראה באורים שלה הנזילות רמת את

 
 בהתאם לכך הנהלת החברה בדעה כי ביכולת החברה לפרוע את התחייבויותיה במועדן.

 
 תעשיות אפריקהאי סדרים בדיווח הכספי באפריקה תעשיות4 ההשלכות הנובעות כתוצאה מכך על מצבה הכספי של  0ג

 :בהקשר זה תעשיות אפריקה הנהלתותוכניות 
 

מוטולה אבי מר , מנכ"ל אפריקה תעשיות לשעברעל סיום העסקתו של החליט דירקטוריון אפריקה תעשיות  2015במרס  18ביום 
 כמנכ"ל נגב קרמיקה(. )אשר כיהן גם

אפריקה שהתקבלה מגורם בקבוצת  אפריקה תעשיותלראשונה על פנייה להנהלת  אפריקה תעשיותדיווחה  2015במרס  29ביום 
חברת הבת , נגב קרמיקהשל  אחת מחברות הבת בבעלותה המלאה , בקשר עם חששות לאי סדרים ברישום ההכנסות שלתעשיות

 .בתחום עיצוב הביתהפועלת של אפריקה תעשיות, 
. זאת, בסיוע בודק חיצוני שמונה על ידי דירקטוריון בבדיקה מידית של הנושא אפריקה תעשיותפתחה הנהלת פנייה זו, בעקבות 

 .אפריקה תעשיות
, רישום בוצע רישום מוקדם שלא כדין של הכנסות ,2014ועד תום שנת  כי לאורך מספר שנים בסיומם של הליכי הבדיקה התברר,

ורישום מוטעה של סעיפי הלקוחות הנכללים בדוחות הכספיים של חברות קבוצת נגב לשנים אלו, וכן נרשם גידול פול של הכנסות כ
. זאת, בנוסף לאי הסדרים שהתגלו ברישום ההכנסות של אחת מחברות קבוצת קבוצת נגבמלאכותי בסעיפי המלאי של חברות 

 .נגב
קויים בדוחותיה הכספיים של אפריקה תעשיות על ההון המיוחס לבעלי המניות של עוד נמצא, כי ההשפעה המצטברת של הלי

מיליוני ש"ח וההשפעה המצטברת על ההון המיוחס  73 -, מסתכמת בהפחתה בהיקף של כ2014בדצמבר  31אפריקה תעשיות ליום 
וצע בדוחותיה הכספיים של החברה מיליוני ש"ח )סכום זה הינו לאחר תיקון שב 45 -לבעלים של החברה מסתכמת בהפחתה של כ

 (.2014לשנת 
 

של דוחותיה הכספיים  (Restatement)ממצאי הבדיקות כאמור לעיל, ביצעה אפריקה תעשיות תיאום בדרך של הצגה מחדש  לאור
וזאת על מנת לשקף בהם למפרע את השפעות האמור לעיל, בהם כללה אפריקה תעשיות, מלבד נתונים מתוקנים  2014לשנת 

  .לתקופת הדיווח, גם נתוני השוואה מתוקנים ביחס לתקופות דיווח קודמות שבהם חלו טעויות כתוצאה מהליקויים כאמור
 

שבהן נדרשה לעמוד במסגרת גררה הרעה בחלק מאמות המידה הפיננסיות ל אפריקה תעשיות ש הצגת הדוחות הכספיים מחדש
)אשר חלקן היו מצויות בהפרה גם על בסיס הנתונים טרם ההצגה מחדש(  ולאי עמידה באמות מידה פיננסית הסכמי המימון שלה 

 .נוספות
דה הפיננסיות, הביאו את הנהלת אפריקה  תעשיות ביחד עם אי העמידה באמות המיבאפריקה תעשיות  השפעות ההצגה מחדש 

 לפעול על מנת לשפר את מצבן הכספי של חברות קבוצת אפריקה תעשיות.
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 )המשך( כללי – 3 באור
 
 תעשיות אפריקהבאפריקה תעשיות4 ההשלכות הנובעות כתוצאה מכך על מצבה הכספי של אי סדרים בדיווח הכספי  0ג

 )המשך( :בהקשר זה תעשיות אפריקה הנהלתותוכניות 
 

כוללות, בין השאר: בתחום עיצוב הבית פועלת אפריקה תעשיות, בעזרת יועציה הפיננסיים,  של אפריקה תעשיות תכניות ההנהלה
לעדכון התכנית העסקית ולעריכה של תכנית מימון מעודכנת אשר על בסיסה ינוהל משא ומתן עם הגורמים המממנים לצורך 

 אי לזמן ארוך וזמן קצר, באופן בו תחזיק קבוצת נגב במסגרות חתומות מבנקים. חלוקת החוב הבנק
 

בתחום הפלדה, פועלת אפריקה תעשיות על מנת לתקן הפרת התניה לבנקים, בין השאר, באמצעות הקטנת היקפי ההון החוזר של 
 . בע"מ חברות מקבוצת אפריקה תעשיות והגדלת ההון המוחשי של פקר פלדה תעשיות

בנוסף לאמור לעיל, אפריקה תעשיות צפויה לקבל תזרים מחלק מחברות קבוצת אפריקה תעשיות  וכן תשקול לבצע מימושי 
 נכסים לצורך עמידה בהתחייבויותיה. 

ברוסיה  אפריקה תעשיות  בבדיקות לקידום מהלכים למימוש זכויות במקרקעין של אפריקה תעשיותהנהלת החלה  לצורך כך
, עומדת לרשות אפריקה תעשיות חלופה של מימוש מניות רדומות של הגופים המממניםכמו כן, בתאום עם . ארץובתחום הפלדה ב

 מהון המניות המונפק של אפריקה תעשיות, ששוויין לתאריך הדוח 9.5% -אפריקה תעשיות, אשר מוחזקות על ידיה, בהיקף של כ
 ש"ח.ני ליוימ 33 -מסתכם בכ על המצב הכספי 

 
 ביכולתה של אפריקה תעשיות לעמוד בתכניות הנהלה אלה.  ,ירקטוריון והנהלת אפריקה תעשיותלהערכת הד

 
לא יתממשו בהיקף ו/או בעיתוי של אפריקה תעשיות במידה ותכניות ההנהלה אישר דירקטוריון החברה, כי  2015במאי  27ביום 

ובהתאם להבנות שיושגו  הנושא עם הגופים המממנים, אזי החברה, תפעל, לאחר בחינה של אפריקה תעשיותהעונה על צורכי 
. העמדת מימון של אפריקה תעשיות עימם, לסייע לאפריקה תעשיות בדרך של מימון ביניים עד להתממשותן של תכניות ההנהלה

 כאמור תתבצע בכפוף לקבלת האישורים הנדרשים על פי דין.
 

 ערכהלעיל,  רשל החברה. לאור ממצאי הבדיקות כאמו הכספייםת ואת השפעתם על הדוחו האמורים התיקונים את בדקההחברה 
 שנהלנתוני השוואה   של( Restatementתיאום בדרך של הצגה מחדש ) 2015במרס  31מסגרת דוחותיה הכספיים ליום בהחברה 

 .'ד2 באור ראה, 2014 במרס 31 ביום שהסתיימה חודשים שלושה של פהולתקו 2014בדצמבר  31שהסתיימה ביום 
 
 

 הכספיים הדוחות עריכת בסיס - 5 באור
 

 בינלאומיים כספי דיווח בתקני עמידה על הצהרה 0א
 

, דיווח כספי לתקופות ביניים, ואינה כוללת את כל IAS 34 -תמצית הדוחות הכספיים הביניים המאוחדים נערכה בהתאם ל
בדצמבר  31המידע הנדרש בדוחות שנתיים מלאים. יש לקרוא אותה ביחד עם הדוחות הכספיים ליום ולשנה שהסתיימה ביום 

ים הדוחות השנתיים(. כמו כן דוחות אלו נערכו בהתאם להוראות פרק ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתי :)להלן 2014
 .1970 -ומידיים(, התש"ל 

 
 .2015 במאי 31תמצית הדוחות הכספיים הביניים המאוחדים אושרה לפרסום על ידי דירקטוריון החברה ביום 

 
 דעת ושיקול באומדנים שימוש 0ב
 

בהערכות, , נדרשת הנהלת החברה להשתמש בשיקול דעת IFRS -בעריכת תמצית הדוחות הכספיים הביניים המאוחדים בהתאם ל
אומדנים והנחות אשר משפיעים על יישום המדיניות ועל הסכומים של נכסים והתחייבויות, הכנסות והוצאות. יובהר שהתוצאות 

 בפועל עלולות להיות שונות מאומדנים אלה.
ות באי ת ששימשו בהערכות הכרוכובעת יישום המדיניות החשבונאית של הקבוצה וההנחות העיקרי ,שיקול הדעת של ההנהלה

 ודאות, הינם עקביים עם אלו ששימשו בדוחות השנתיים.
 
 סיווג מחדש ג0

 במרס 31 ביום שהסתיימה חודשים שלושה שלדוח תזרים המזומנים לתקופה בבדוחות כספיים אלו, סיווגה החברה מחדש נתונים 
מזומנים הנובע ממכירת  לתזרים, להשקעהממימוש מכירת נדל"ן הנובע מתזרים המזומנים מיליוני ש"ח  42 -כ שלבסך , 2014

 .בוצע כסיווג בתוך פעילות ההשקעה ווגיהסרכוש קבוע. 
 
  הצגה מחדש 0ד
 
 הציגה החברה מחדש בדוחות כספיים אלו ,  ג' בדבר אי סדרים בדיווח הכספי באפריקה תעשיות1 בבאורלאמור  בהמשך (3)

קודמות שבהם חלו טעויות כתוצאה מהליקויים כאמור. להלן החברה נתוני השוואה מתוקנים ביחס לתקופות דיווח 
 : פרוט התיקונים
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  הכספיים הדוחות עריכת בסיס - 2 באור
  

  (המשך)הצגה מחדש   .ד
  
  (המשך)  )1(
  

  על המצב הכספי ותהשפעת התיקון על הדוח
  (לא מבוקר) 2014במרס  31ליום 

  כספיים אלהכמדווח בדוחות   השפעת ההצגה מחדש  כפי שדווח בעבר
  באלפי ש''ח

  1,265,886   )64,970(  1,330,856   לקוחות

  646,033   7,703   638,330   חייבים ויתרות חובה

  38,279   4,961   33,318   חייבים מס הכנסה

  532,855   )12,143(  544,998   מלאי אחר

  83,294   2,179   81,115   נכסי מיסים נדחים

  )833,486(  )1,384(  )832,102(  מקדמות מלקוחות

  )994,457(  371   )994,828(  התחייבות מיסים נדחים

  )1,163,519(  48,475   )1,211,994(  יתרת עודפים

  )3,773,381(  14,808   )3,788,189(  זכויות שאינן מקנות שליטה
  

  (מבוקר) 2014בדצמבר  31ליום 
  בדוחות כספיים אלהכמדווח   השפעת ההצגה מחדש כפי שדווח בעבר

  באלפי ש''ח

  1,143,211   )46,823(  1,190,034   לקוחות

  460,299   )685(  460,984   חייבים ויתרות חובה

  36,395   4,415   31,980   חייבים מס הכנסה

  553,692   )9,006(  562,698   מלאי אחר

  104,557   )4,039(  108,596   נכסי מיסים נדחים

  )1,155,819(  )2,384(  )1,153,435(  מלקוחותמקדמות 
זכאים ויתרות זכות כולל מכשירים 

  )573,392(  )2,999(  )570,393(  נגזרים

  )96,613(  365   )96,978(  זכאים מס הכנסה

  )965,389(  2,260   )967,649(  התחייבות מיסים נדחים

  )315,855(  45,772   )361,627(  יתרת עודפים

  )3,488,860(  15,925   )3,504,785(  מקנות שליטהזכויות שאינן 

  2,225,994   )2,801(  2,228,795   קרנות הון
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 הכספיים הדוחות עריכת בסיס - 5 באור
 
 )המשך(הצגה מחדש  0ד
 

 )המשך( (3)
 

 השפעת התיקון על ההון 
 

 
 )מבוקר( 5132בינואר  3ליום 

 

 
 כמדווח בדוחות כספיים אלה ההצגה מחדשהשפעת  כפי שדווח בעבר

 באלפי ש''ח 
 1,163,860  (41,243) 1,205,103  יתרת עודפים    

 3,768,656  (12,599) 3,781,255  זכויות שאינן מקנות שליטה 
 

     

      
  על הרווח הכולל ותהשפעת התיקון על הדוח

 

 
 )לא מבוקר( 5132במרס  13לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 

 

 
 כמדווח בדוחות כספיים אלה השפעת ההצגה מחדש כפי שדווח בעבר

 באלפי ש''ח 
 477,017  (9,200) 486,217  הכנסות מתעשייה    

 (447,011) 822  (447,833) עלויות והוצאות בתעשייה 
 (39,169) (1,063) (38,106) מיסים על הכנסה 
 45,794  (9,441) 55,235  רווח )הפסד( לתקופה 
 רווח )הפסד( מיוחס ל8 

 (440) (7,232) 6,792  בעלים של החברה    
 46,234  (2,209) 48,443  זכויות שאינן מקנות שליטה 
 (0.00) (0.04) 0.04  רווח למניה בש"ח 
  

 

 
 )מבוקר( 5132בדצמבר  13לשנה שהסתיימה ביום 

 
 

 כמדווח בדוחות כספיים אלה השפעת ההצגה מחדש כפי שדווח בעבר
 באלפי ש''ח 

 1,812,460  9,736  1,802,724  הכנסות מתעשייה    
 (1,738,843) (7,673) (1,731,170) עלויות והוצאות בתעשייה 
 14,905  (5,574) 20,479  מיסים על הכנסה 
 (276,181) (1,543) (274,638) הוצאות הנהלה וכלליות 
 (1,092,446) (5,054) (1,087,392) רווח )הפסד( לתקופה 
 רווח )הפסד( מיוחס ל8 

 (848,736) (4,529) (844,207) בעלים של החברה    
 (243,710) (525) (243,185) זכויות שאינן מקנות שליטה 
 (4.41) (0.02) (4.39) הפסד למניה בש"ח 
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 )המשך( הכספיים הדוחות עריכת בסיס - 5 באור
 הצגה מחדש )המשך( 0ד
 20158 במרס  31 ליום החברה של הכספינתוני השוואה מתוקנים  שבהם חלו טעויות כתוצאה מהליקויים כאמור שלא נכללו כחלק מנתוני ההשוואה בדוח   להלן (5)

 

 )מבוקר(8 5131 בדצמבר 13 ליום השוואה נתוני
 

 לאחר הצגה מחדש השפעות הצגה מחדש כפי שדווח בעבר באלפי ש"ח 
  

 לאחר הצגה מחדש הצגה מחדש השפעות )בלתי מבוקר(
 רכוש שוטף

    
 התחייבויות שוטפות

 1,365,157  -  1,365,157  מזומנים ושווי מזומנים   
 

 388,674  -  388,674  אגרות חוב
 287,291  -  287,291  השקעות לזמן קצר

 
 3,835,365  -  3,835,365  אשראי לזמן קצר מבנקים ואחרים

 394,531  -  394,531  בטוחות סחירות
 

 727,615  -  727,615  קבלנים וספקים
 1,169,454  (55,534)  1,224,988  לקוחות

 
 847,370  -  847,370  זכאים ויתרות זכות, לרבות מכשירים נגזרים 

חייבים ויתרות חובה, לרבות מכשירים 
 674,453  7,345  667,108  נגזרים

 
 81,000  -  81,000  זכאים מס הכנסה

 44,606  5,455  39,151  חייבים מס הכנסה
 

 814,258  1,383  812,875  מקדמות מלקוחות
 1,667,527  -  1,667,527  מלאי בניינים למכירה

 
 428,159  -  428,159  הפרשות

 556,094  (12,845)  568,939  מלאי אחר
    

 - 
 233,025  -  233,025  נכסים המוחזקים למכירה

  
 -  -  - 

 
 6,447,717  (55,579)  6,392,138 

  
 7,121,058  1,383  7,122,441 

 רכוש בלתי שוטף
    

 התחייבויות לזמן ארוך
השקעות בחברות מוחזקות המטופלות לפי    

 505,773  -  505,773  שיטת השווי המאזני
 

 3,592,337  -  3,592,337  אגרות חוב
 380,666  -  380,666  הלוואות לחברות מוחזקות

 
 4,905,066  -  4,905,066  התחייבויות לתאגידים בנקאיים

 1,197,368  -  1,197,368  רכוש קבוע
 

 709,165  -  709,165  התחייבויות אחרות

 11,124,395  -  11,124,395  נדל"ן להשקעה
 

עודף הפסדים על השקעות בחברות מוחזקות 
 3,234  -  3,234  המאזניהמטופלות לפי שיטת השווי 

 2,880,595  -  2,880,595  נדל"ן להשקעה בהקמה
 

 20,959  -  20,959  הטבות לעובדים
 73,661  -  73,661  הלוואות, השקעות ויתרות חובה לזמן ארוך

 
 961,051  -  961,051  התחייבויות מסים נדחים

 1,773,634  -  1,773,634  מלאי מקרקעין 
  

 10,191,812  -  10,191,812 
 -  -  -  הוצאות נדחות

 
 הון

 170,732  -  170,732  נכסים בלתי מוחשיים   
 

 380,647  הון מניות
 

 380,647 
עודף נכסים על התחייבויות בגין הטבות 

 1,496  -  1,496  לעובדים
 

 4,191,341  פרמיה על מניות
 

 4,191,341 
 83,647  3,120  80,527  נכסי מסים נדחים

 
 (2,234,652)  קרנות הון

 
 (2,234,652) 

 
 18,188,847  3,120  18,191,967 

 
 1,163,860  (41,243)  1,205,103  יתרת עודפים

     
 3,501,196  (41,243)  3,542,439  סך הכל הון המיוחס לבעלים של החברה

     
 3,768,656  (12,599)  3,781,255  זכויות שאינן מקנות שליטה

     
 7,269,852  (53,842)  7,323,694  סך הכל הון

 
 24,636,564  (52,459)  24,584,105 

  
 24,636,564  (52,459)  24,584,105 
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 )המשך( הכספיים הדוחות עריכת בסיס - 5 באור
 הצגה מחדש )המשך( 0ד
 )המשך( (5)

 

 8)מבוקר( 5135 בדצמבר 13 ליום השוואה נתוני
 

 לאחר הצגה מחדש השפעות הצגה מחדש כפי שדווח בעבר ש''ח באלפי
  

 לאחר הצגה מחדש השפעות הצגה מחדש כפי שדווח בעבר
 רכוש שוטף

    
 התחייבויות שוטפות

 1,746,507  -  1,746,507  מזומנים ושווי מזומנים   
 

 640,899  -  640,899  אגרות חוב
 326,339  -  326,339  השקעות לזמן קצר

 
 2,460,863  -  2,460,863  אשראי לזמן קצר מבנקים ואחרים

 335,128  -  335,128  בטוחות סחירות
 

 724,399  -  724,399  קבלנים וספקים
 1,199,824  (46,074)  1,245,898  לקוחות

 
 1,227,425  -  1,227,425  זכאים ויתרות זכות, לרבות מכשירים נגזרים 

לרבות מכשירים חייבים ויתרות חובה, 
 566,513  5,012  561,501  נגזרים

 
 68,489  -  68,489  זכאים מס הכנסה

 44,791  4,680  40,111  חייבים מס הכנסה
 

 967,199  1,385  965,814  מקדמות מלקוחות
 1,891,011  -  1,891,011  מלאי בניינים למכירה

 
 352,455  -  352,455  הפרשות

 575,252  12,711  562,541  מלאי אחר
 

 9,994  התחייבויות לזכויות שאינן מקנות שליטה
 

 9,994 
 531,351  -  531,351  נכסים המוחזקים למכירה

  
 -  -  - 

 
 7,240,387  (23,671)  7,216,716 

  
 6,450,338  1,385  6,451,723 

 רכוש בלתי שוטף
    

 התחייבויות לזמן ארוך
המטופלות לפי  השקעות בחברות מוחזקות   

 859,112  -  859,112  שיטת השווי המאזני
 

 3,471,887  -  3,471,887  אגרות חוב
 793,466  -  793,466  הלוואות לחברות מוחזקות

 
 5,832,649  -  5,832,649  התחייבויות לתאגידים בנקאיים

 1,055,090  -  1,055,090  רכוש קבוע
 

 537,836  -  537,836  התחייבויות אחרות

 9,919,112  -  9,919,112  נדל"ן להשקעה
 

עודף הפסדים על השקעות בחברות מוחזקות 
 4,270  -  4,270  המטופלות לפי שיטת השווי המאזני

 2,896,344  -  2,896,344  נדל"ן להשקעה בהקמה
 

 19,726  -  19,726  הטבות לעובדים
 136,440  -  136,440  הלוואות, השקעות ויתרות חובה לזמן ארוך

 
 778,188  -  778,188  התחייבויות מסים נדחים

 1,472,360  -  1,472,360  מלאי מקרקעין 
  

 10,644,556  -  10,644,556 
 -  -  -  הוצאות נדחות

 
 -  הון

 169,704  -  169,704  נכסים בלתי מוחשיים  
 

 377,746  הון מניות
 

 377,746 
התחייבויות בגין הטבות עודף נכסים על 

 1,582  -  1,582  לעובדים
 

 3,976,642  פרמיה על מניות
 

 3,976,642 
 65,050  1,880  63,170  נכסי מסים נדחים

 
 (1,866,026)  קרנות הון

 
 (1,866,026) 

 
 17,366,380  1,880  17,368,260 

 
 1,261,975  (17,753)  1,279,728  יתרת עודפים

     
 3,750,337  (17,753)  3,768,090  הון המיוחס לבעלים של החברהסך הכל 

     
 3,738,360  (5,423)  3,743,783  זכויות שאינן מקנות שליטה

     
 7,488,697  (23,176)  7,511,873  סך הכל הון

 
 24,606,767  (21,791)  24,584,976 

  
 24,606,767  (21,791)  24,584,976 
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 )המשך( הכספיים הדוחות עריכת בסיס - 5 באור
 

 הצגה מחדש )המשך( 0ד
 
 )המשך( (5)

 
 )מבוקר( 5135בינואר  3ליום 

 
 לאחר הצגה מחדש השפעת ההצגה מחדש כפי שדווח בעבר

 באלפי ש''ח
 2,266,632  (9,736) 2,276,368  יתרת עודפים   

 4,303,392  (2,974) 4,306,366  מקנות שליטהזכויות שאינן 
 

 :5131 בדצמבר 13 לשנה שנסתיימה ביום השוואה נתוני
 

 
 )מבוקר( 5131בדצמבר  13לשנה שנסתיימה ביום 

 לאחר ההצגה מחדש השפעת ההצגה מחדש כפי שדווח בעבר באלפי ש''ח
 הכנסות

 3,193,070  -  3,193,070  מעסקות בניה ומקרקעין   
 840,704  -  840,704  מהשכרה והפעלת נכסים

 1,991,960  (9,050) 2,001,010  מתעשייה
 76,497  -  76,497  מפעילויות אחרות

 384,798  -  384,798  עלייה בשווי הוגן של נדל"ן להשקעה, נטו
 220,776  -  220,776  עלייה בשווי הוגן של נדל"ן להשקעה בהקמה, נטו

 300,183  -  300,183  הכנסות אחרות

 
 7,017,038 (9,050)  7,007,988 

 עלויות והוצאות
 2,928,392  -  2,928,392  בעסקות בניה ומקרקעין   

 50,113  -  50,113  עדכון הפרשה לירידת ערך מלאי בניינים ומקרקעין, נטו
 257,592  -  257,592  אחזקה, פקוח וניהול של מקרקעין ונכסים

 1,861,468  23,633  1,837,835  בתעשייה
 69,001  -  69,001  בפעילויות אחרות

חלק בהפסדי חברות מוחזקות המטופלות לפי שיטת השווי 
 24,903  -  24,903  המאזני, נטו

 257,192  -  257,192  הוצאות הנהלה וכלליות 
 98,620  -  98,620  הפחתת נכסים בלתי מוחשיים והוצאות אחרות

 
 5,523,648  23,633  5,547,281 

 1,460,707  (32,683) 1,493,390  רווח  תפעולי

 (1,279,040) -  (1,279,040) הוצאות מימון
 138,282  -  138,282  הכנסות מימון

 (1,140,758) -  (1,140,758) הוצאות מימון4 נטו

 319,949  (32,683) 352,632  רווח )הפסד( לפני מסים על ההכנסה

 (200,383) 2,015  (202,398) מסים על ההכנסה

 119,566  (30,668) 150,234  רווח )הפסד( נקי לשנה

 רווח )הפסד( מיוחס ל8
 (98,361) (23,492) (74,869) בעלים של החברה   

 217,927  (7,176) 225,103  זכויות שאינן מקנות שליטה

 119,566  (30,668) 150,234  רווח )הפסד( לשנה

 רווח )הפסד( למניה *
  

 (0.59) (0.14) (0.45) הפסד בסיסי ומדולל למניה )בש"ח(
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 )המשך( הכספיים הדוחות עריכת בסיס - 5 באור
 
 הצגה מחדש )המשך( 0ד
 
 )המשך( (5)
 

 :5135 בדצמבר 13 לשנה שנסתיימה ביום השוואה נתוני
 

 
 )מבוקר( 5135בדצמבר  13לשנה שנסתיימה ביום 

 לאחר ההצגה מחדש השפעת ההצגה מחדש כפי שדווח בעבר באלפי ש''ח

 הכנסות
 3,693,364  -  3,693,364  מעסקות בניה ומקרקעין   

 732,395  -  732,395  מהשכרה והפעלת נכסים

 2,043,543  (21,277) 2,064,820  מתעשייה

 65,105  -  65,105  מפעילויות אחרות
מוחזקות המטופלות לפי שיטת השווי חלק ברווחי חברות 

 81,481  -  81,481  המאזני, נטו

 147,577  -  147,577  הכנסות אחרות

 
 6,784,742 (21,277)  6,763,465 

 עלויות והוצאות
 3,446,323  -  3,446,323  בעסקות בניה ומקרקעין   

 266,306  -  266,306  עדכון הפרשה לירידת ערך מלאי בניינים ומקרקעין, נטו

 214,254  -  214,254  אחזקה, פקוח וניהול של מקרקעין ונכסים

 21,432  -  21,432  ירידה בשווי הוגן נדל"ן להשקעה, נטו

 835,444  -  835,444  ירידה בשווי הוגן של נדל"ן להשקעה בהקמה, נטו

 1,922,129  (7,885) 1,930,014  בתעשייה

 76,775  -  76,775  בפעילויות אחרות

 286,792  -  286,792  הוצאות הנהלה וכלליות 

 217,576  -  217,576  הפחתת נכסים בלתי מוחשיים והוצאות אחרות

 
 7,294,916 (7,885)  7,287,031 

 (523,566) (13,392) (510,174) הפסד  תפעולי

 (1,145,165) -  (1,145,165) הוצאות מימון

 361,531  -  361,531  הכנסות מימון

 (783,634) -  (783,634) הוצאות מימון4 נטו

 (1,307,200) (13,392) (1,293,808) הפסד לפני מסים על ההכנסה

 (70,037) 2,926  (72,963) מסים על ההכנסה

 (1,377,237) (10,466) (1,366,771) הפסד מפעילות נמשכת

 (28,761) -  (28,761) הפסד מפעילות מופסקת )לאחר מס(

 (1,405,998) (10,466) (1,395,532) הפסד נקי לשנה

 הפסד מיוחס ל8
 (1,010,644) (8,017) (1,002,627) בעלים של החברה   

 (395,354) (2,449) (392,905) זכויות שאינן מקנות שליטה

 (1,405,998) (10,466) (1,395,532) הפסד לשנה

 הפסד למניה *
 (6.94) (0.05) (6.89) למניה )בש"ח(הפסד בסיסי ומדולל   
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 )המשך( הכספיים הדוחות עריכת בסיס - 5 באור
 
 הצגה מחדש )המשך( 0ד
 
 )המשך( (5)
 

 מידע אודות מגזר עיצוב הבית8
 

 
 )מבוקר( 5131בדצמבר  13לשנה שנסתיימה ביום 

 
 

 לאחר ההצגה מחדש השפעת ההצגה מחדש כפי שדווח בעבר
 באלפי ש''ח 

 840,393  (9,050) 849,443  הכנסות מחיצוניים סך    
 38,461  -  38,461  הכנסות ממכירות בין המגזרים 
 975  (32,683) 33,658  תוצאות המגזר 
 (547) -  (547) הפסדי אקוויטי 
 428  (32,683) 33,111  רווח )הפסד( מגזרי לפני מס 
 

 1,228,104  (52,459) 1,280,563  2013בדצמבר  31נכסי המגזר ליום      
 1,061,487  1,383  1,060,104  2013בדצמבר  31התחייבויות המגזר ליום  
 

     

 
 )מבוקר( 5135בדצמבר  13לשנה שנסתיימה ביום 

 
 

 לאחר ההצגה מחדש השפעת ההצגה מחדש כפי שדווח בעבר
 באלפי ש''ח 

 753,977  (19,885) 773,862  סך הכנסות מחיצוניים    
 34,361  (1,392) 35,753  הכנסות ממכירות בין המגזרים 
 26,377  (13,392) 39,769  תוצאות המגזר 
 (632) -  (632) הפסדי אקוויטי 
 25,745  (13,392) 39,137  רווח )הפסד( מגזרי לפני מס 
 

 954,285  (8,690) 962,975  2012בדצמבר  31נכסי המגזר ליום      
 787,550  (162) 787,712  2012בדצמבר  31התחייבויות המגזר ליום  
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 עיקרי המדיניות החשבונאית - 1באור 
 

בתמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים אלה, הינה שיושמה להלן, המדיניות החשבונאית של הקבוצה  'א ףלמעט המפורט בסעי
 המדיניות שיושמה בדוחות השנתיים.

 

 של מדיניות חשבונאית שינויהתאמה למפרע בגין  0א
 

שינתה את מדיניותה החשבונאית ביחס לסיווג תזרימי המזומנים ששימשו לפירעון התחייבות למוכרי מקרקעין במסגרת  החברה
ח סווגו תזרימי המזומנים כאמור בדו 2014בדצמבר  31עסקאות קומבינציה בתמורה להעברת חלק מהכנסות המיזם. עד ליום 

סווגו תזרימי המזומנים כאמור בדוח תזרים  2015במרס  31תזרים מזומנים במסגרת פעילות מימון. החל מהדוחות הכספים ליום 
בדעה שהמדיניות החשבונאית שאומצה במסגרת השינוי האמור, הינה מהימנה החברה מזומנים במסגרת פעילות שוטפת. 

תמורה להעברת חלק מההכנסות משקפות רכישת מלאי מקרקעין לצרכי ורלבנטית יותר וזאת מאחר ועסקאות קומבינציה ב
 פעילותה העסקית העיקרית.

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

     
     

 
 כפי שדווח בעבר

השפעת השינוי במדיניות 
 החשבונאית

כמדווח בדוחות 
 אלהכספיים 

 באלפי ש''ח 
לתקופה של שלושה חודשים שנסתיימה ביום     

 )בלתי מבוקר(8 5132במרס  13
 275,160  (6,875) 282,035  תזרים מזומנים מפעילות שוטפת    

 (222,801) (6,875) (215,926) תזרים מזומנים לפעילות מימון 
 5132בדצמבר  13לשנה שנסתיימה ביום       

 )מבוקר(8
 746,965  (37,614) 784,579  תזרים מזומנים מפעילות שוטפת    

 209,435  37,614  171,821  תזרים מזומנים מפעילות מימון 
 

      

 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית - 1באור 
 
 אומצו שטרם ופרשנויות חדשים םתקני 0ב
 
  (0קן)להלן8 הת לקוחות עם מחוזים הכנסהIFRS 15  4דיווח כספי בינלאומי תקן (3)

בהמשך לאמור בגילוי בדבר תקנים חדשים ופרשנויות שטרם אומצו בביאור עיקרי המדיניות החשבונאית בדוחות 
בשלב מקדמי זה, אין ביכולתה של הקבוצה לאמוד את השפעת יישום התקן , 2014בדצמבר  31ליום  הכספיים השנתיים

תבחן את השפעת יישום הוראות התקן על החוזים עם לקוחותיה ותבחן על מצבה הכספי ותוצאות פעילותה. הקבוצה 
האם להוראות אלו תהיה השפעה מהותית על עיתוי ואופן ההכרה בהכנסה מחוזים אלו, אשר יש בהם על מנת להשפיע על 

 הדוחות הכספיים של הקבוצה.
 
 קן(0הת)להלן8 מכשירים פיננסייםIFRS 9 (2014)  4דיווח כספי בינלאומי תקן (5)

בהמשך לאמור בגילוי בדבר תקנים חדשים ופרשנויות שטרם אומצו בביאור עיקרי המדיניות החשבונאית בדוחות 
  את השלכות יישום התקן על הדוחות הכספיים, ללא כוונה ליישום מוקדם. בוחנתהכספיים השנתיים, הקבוצה 

 
 שערי חליפין ובסיס ההצמדה 0ג
 
ידי בנק ישראל  דות אליו, נכללות בדוחות הכספיים לפי שערי החליפין היציגים שפורסמו עליתרות במטבע חוץ, או הצמו (3)

 .הדיווח תקופת לתוםוהיו תקפים 
 
 שקדם החודש)מדד  הדיווחתקופת  בתום האחרון הידועיתרות הצמודות למדד המחירים לצרכן מוצגות בהתאם למדד  (5)

 (.על המצב הכספי הדוח תאריך של לחודש
 
מדד  עלו הרוסי הרובל של החליפין שער עלהחליפין של דולר ארה"ב,  שער עלשל האירו,  להלן נתונים על שער החליפין (1)

 המחירים לצרכן:
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית - 1באור 
 
 )המשך( שערי חליפין ובסיס ההצמדה 0ג

 
 

 החליפין שער
 הרובל של

שער החליפין 
היציג של 

 רואיה

החליפין שער 
 היציג של דולר

 ארה"ב

המחירים  מדד
לצרכן בישראל 

 ידועמדד 

 בנקודות ש"ח ש"ח "חש 

 
 8הדוח על המצב הכספיתאריך 

 

    

 
  5133 במרס 13

  
10146 

 
 20551 

 
 10761 

 
355012 

 106.78  3.487  4.812  0.097   2014 במרס 31
 124.32  3.889  4.725  0.069  2014 בדצמבר 31

     

 % % % % שיעורי השינוי לתקופה של8
 

 5133 במרס 13 ביום שהסתיימה חודשים שלושה
 

(3023) 
 

(3101) 
 

 5012 
 

 (3041) 

 (0.68)  0.46  (0.64) (7.48) 2014 במרס 31שהסתיימה ביום  חודשים שלושה

 (0.1)  12.0  (1.2) (34.3) 2014בדצמבר  31שנה שהסתיימה ביום 
     

 
 אירועים מהותיים במהלך תקופת הדוח - 2באור 

 
 פעילות נדל"ן בחו"ל 0א
 
 פעילות נדל"ן בארה"ב  (3)
 

 מהון 50.1% -ב בעקיפין באמצעות אפריקה ארה"ב החברה מחזיקה בה ב"בארה זרה חברה, 2015במהלך חודש מאי 
 למכירת(, הרוכש: להלן) לקבוצה קשור שאינו שלישי צד עם( ההסכם: להלן) בהסכם התקשרה( המוכרת: להלן) המניות
 -כ) ח"ש ימיליארד 1.1 -כ של לסך בתמורה(, הנכס: להלן) ב"ארה, יורק בניו", Times Square" -ה בבניין זכויותיה יתרת
 (.התמורה: להלן( )ב"ארה דולר נימיליו 295

 דולר נימיליו 12.5 של בסך, על חשבון התמורה, "קשיח" פיקדון המוכרת לידי יעביר הרוכש כי נקבע ההסכם במסגרת
 .ואכן בחודש מאי הופקד הפיקדון כאמור בחשבון הנאמנות, .ההסכם על החתימה במועדאשר יופקד בנאמנות  ,ב"ארה
 ממועד ימים 90 –מ יאוחר לא שיחול( שתושלם ככל) העסקה השלמת במועד המוכרת לידי תועבר התמורה יתרת

 (. ההשלמה מועד: להלן) החתימה
 ככל. אחת כל ימים 45 עד של תקופות בשתי ההשלמה מועד את לדחות הזכות קיימת לרוכש כי נקבע ההסכם במסגרת
 ב"ארה דולר נימיליו 1.25 של בסך נוספים סכומים( בנאמנות) המוכרת לידי הרוכש יעביר, זו זכותו את יממש והרוכש

 . הרוכש לידי יושבו לא אשר( התמורה חשבון על" )קשיח" פיקדון הם אף יהוו אשר, דחיה תקופת כל בגין
 ששימשה הלוואה פירעון לאחר) נטו, כולל מזומנים תזרים לידיה לקבל החברה צפויה, העסקה שתושלם וככל אם

 לרשום אינה צפויה החברה(. ב"ארה דולר נימיליו 35-כ) ח"ש נימיליו 134 -כ של בסך( מכירה והוצאות הנכס לרכישת
 .העסקה בגין מהותי רווח
 חוץ פעילות מתרגום התאמות בגין קרן החברה של לבעלים המיוחס ההון במסגרת נצברה ב"בארה החברה פעילות בגין
(. העסקה שתושלם וכלל אם) העסקה השלמת עם והפסד לרווח מסווגת להיות צפויה אשר ח"ש מיליוני 390 -כ של בסך

 .החברה של לבעלים המיוחס ההון על השפעה להיות צפויה לא כאמור לסיווג
 

מיליוני ש"ח  60 -ערוך הנכס למחיר המכירה בסך של כברווח מש המוכרתהכירה הדוח על המצב הכספי, נכון לתאריך 
 מיליוני ש"ח(. 30 -)חלק החברה כ

 
  ברוסיה"ן נדל פעילות (5) 

 
 מתבצעת באמצעותה אשרחברת הבת, אפי פיתוח, רשמה  2015 במרס 31חודשים שהסתיימה ביום  שלושהלתקופה של  (א)

 -נדל"ן להשקעה ונדל"ן להשקעה בהקמה בסך של כ של הוגן בשווי עלייה(, פיתוח אפי)להלן:  ברוסיה הקבוצה פעילות
כתוצאה מהחלשות הרובל הרוסי מול  ההנ"ל נוצר הוגן בשווי העלייה. ש"ח( מיליוני 85 -)כ "במיליוני דולר ארה 21.4

, פיתוח אפישל נכסי הנדל"ן להשקעה ונדל"ן להשקעה בהקמה של  ההוגן םישוויבאותה תקופה.  3.9% -הדולר ארה"ב בכ
 נותר ללא שינוי. 2014 בדצמבר 31 ליום בהשוואהדולריים  בערכים
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 )המשך( אירועים מהותיים במהלך תקופת הדוח - 2באור 
 
 )המשך( פעילות נדל"ן בחו"ל 0א
 
 ברוסיהפעילות נדל"ן  (5)
 
החברה  :)להלן 3חתמה חברת בת של אפי פיתוח, המחזיקה בזכויות בפרויקט אוזרקובסקיה  2015 ינוארחודש  במהלך (ב) 

מיליוני דולר ארה"ב עם הבנק המממן כך שמועד פירעונה נדחה מחודש  205הבת(, על הסכם להארכת הלוואה על סך 
 מיליוני 10מו כן נקבע כי עם החתימה תיפרע חברת הבת )להלן: ההלוואה ו/או ההסכם(. כ 2018לחודש ינואר  2015ינואר 

מיתרת קרן  90% -מיתרת קרן ההלוואה שנותרה ייפרעו לשיעורין, וכ 10% -דולר ארה"ב מקרן ההלוואה. לפי ההסכם כ 
 נקבעו  אמות מידה פיננסיות כדלקמן: בהסכם .2018ההלוואה ייפרעו בחודש ינואר 

( בשנים עשר  DSCRלתשלומי החוב הכולל קרן וריביות ) NOIיחס ההכנסות התזרימיות של הנכס על בסיס  -
 .2015החל מהרבעון רביעי של שנת ויחושב  1.2 -החודשים הבאים יהיה גבוה מ

 .2015מחושב החל מחודש ינואר  65% -מינימלי   LTVיחס  -
 31דולר ארה"ב מקרן ההלוואה כך שיתרת קרן ההלוואה ליום מיליוני  10בהתאם להסכם לעיל  פרעה החברה הבת 

 מיליוני דולר ארה"ב. 195 -כ הינה  2015במרס 
 נכון ליום הדוח על המצב הכספי, עומדת אפי פיתוח באמות המידה הפיננסיות לעיל. 

 
 מזרח אירופה ו מרכזנדל"ן ב פעילות (1)
 

חברה מאוחדת באמצעותה מתבצעת פעילות הקבוצה במרכז ומזרח , אפי אירופהזכתה  2015במהלך חודש פברואר  )א(
)להלן: עסקת  יורו נימיליו 2.2 -במכרז לרכישת בניין בוורשה, פולין תמורת סך של כ אירופה )להלן: אפי אירופה(

 מ"ר. עסקת הרכישה הושלמה 5,000 -לפתח את הנכס למגורים ומסחר בשטח כולל של כ אפי אירופה. בכוונת הרכישה(
 .2015 סמר חודש במהלך

 
אלפי  3,200חתמה חברה בת פולנית של אפי אירופה על הסכם מקדמי לרכישת קרקע בסך של  2015 סמר חודש במהלך (ב)

מ"ר. במועד  16,400יורו בעיר קראקוב, פולין  שעליה מתוכנן להיבנות פרויקט משרדים בשטח כולל להשכרה של 
. כמו כן, נחתם 2015אלפי יורו, השלמת העסקה צפויה בחודש מאי  600של  מקדמה בסך אפי אירופההחתימה שילמה 

 מ"ר.  7,950הסכם מותנה לרכישת קרקע סמוכה שעליה מתוכנן להיבנות פרויקט משרדים בשטח כולל להשכרה של 
 
' בפרויקט, על הסכם למימון מחדש של שלב א ,סרביה בבלגרד של אפי אירופה חתמה חברת בת 2015 סמרבמהלך חודש  (ג)

הלוואה בהיקף  אפי אירופהיורו תפרע ובמקומה תקבל  נימיליו 16 -עם הבנק המממן. ההסכם קובע כי הלוואה בסך של כ
  יורו אשר תסווג לזמן ארוך. נימיליו 20.7 -של כ

 
קוטרוצ'ן הסמוך לקניון ) Afi Park 3המשרדים  פרויקטשל ביצעה אפי אירופה הערכת שווי  2015במרס  31ליום  )ד(

בלתי  שווי חיצוני ךמערי באמצעותוזאת ( בעקבות השלמתו וסיווגו מנדל"ן להשקעה בהקמה לנדל"ן להשקעה, ברומניה
שיעור ההיוון ש"ח.  נימיליו 17.4 -כ נדל"ן להשקעה בסך של עליה בשווי ההוגן שלאפי אירופה  רשמה  ,בעקבות כךתלוי. 

 .8%שנלקח לצורך הערכת השווי הינו 
 
 8 אפריקה נכסים(להלן4 מאוחדת"מ )חברה בע נכסים ישראל אפריקה 0ב
 

, 2015 סומרבמהלך החודשים פברואר  אפריקה נכסים, ביצעה בדוחות השנתיים (5()ב()2ה')19בהמשך לאמור בביאור  (3)
ש"ח ע.נ  נימיליו 220ש"ח ברוטו כנגד הנפקת  נימיליו 206 -כ אפריקה נכסיםהרחבות לסדרת אג"ח ז' ובמסגרת זו גייסה 

 ש"ח. נימיליו 1.7 -. הוצאות ההנפקה הסתכמו לסך של כ5.5%-5%אג"ח בריבית אפקטיבית של 
 
, חתמה חברת בת בישראל )בבעלות מלאה של אפריקה נכסים( על אופציה למכירת חלקה בקרקע 2015 בחודש ינואר (5)

מיליוני ש"ח )חלקה של אפריקה נכסים בתמורה( אשר אמורים להתקבל  15.5 -באיזור לוד לצד ג' תמורת סך של כ
אלפי ש"ח אשר במקרה של מימושה,  750. תמורת האופציה קיבלה אפריקה נכסים סכום של 2015-2016במהלך השנים 

 יקוזז הסכום מתמורת המכירה הכוללת. אפריקה נכסים לא צופה רווח או הפסד מהותיים בהשלמת העסקה.
 
התקשרו  2015חודש ינואר ( בדוחות השנתיים, בדבר פרויקט דיור להשכרה גליל ים, ב5ב')5בהמשך לאמור בביאור  (1)

בהסכם עם גוף מוסדי )להלן: המלווה( לקבלת מימון לתכנון והקמת  הלוות( אפריקה נכסים ואפריקה מגורים )להלן יחד:
מיליוני  300 -יד מימון עבור הפרויקט, בסכום כולל של עד כהפרויקט )להלן: הסכם ההלוואה(. המלווה התחייבה להעמ

שנים מיוחסות לתקופת ההקמה של הפרויקט )להלן: תקופת  3.25 -ש"ח, כאשר תקופת ההלוואה נקבעה באופן שכ
השנים האחרונות מיוחסות לתקופת ההשכרה של הדירות בפרויקט )להלן: תקופת ההפעלה(. כמו כן,  21 -ההקמה( ו
 הארכתה של תקופת ההלוואה לתקופה נוספת של עד מספר שנים, בתנאים מסוימים.סוכם על 

בהסכם ההלוואה נקבעו מספר התניות פיננסיות כגון אירועי העמדה לפירעון מיידי, זכות הלוות לביצוע משיכת ההגדלה, 
יחס לאירועי העמדה לפירעון זכות הלוות לחלוקת עודפים, זכות הלוות להפחתת זכות החזרה של המלווה כלפיהן, ועוד. ב

 החודשים 12מיידי, נקבעו התניות פיננסיות לענין יחס הכיסוי בין תזרים המזומנים הזמין לשירות החוב בתקופה של 
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 אירועים מהותיים במהלך תקופת הדוח - 2באור 
 
 )המשך( 8 אפריקה נכסים(להלן4 מאוחדת"מ )חברה בע נכסים ישראל אפריקה 0ב
 
 )המשך( (1)

(; יחס הכיסוי בין תזרים ADSCRהקודמים למועד הבדיקה הרלוונטי לבין כלל תשלומי שירות החוב בתקופה זו )
המזומנים הזמין לשירות החוב החזוי עד מועד הפירעון הסופי של ההלוואה מהוון על פי שיעור הממוצע המשוקלל של 

(; LLCRלוואות הפרויקט במועד הבדיקה הרלוונטי )הריביות בגין הלוואות הפרויקט לבין היתרה הבלתי מסולקת של ה
יחס כיסוי עתידי; דירוג החוב על ידי חברת דירוג בדרגה מינימאלית. כמו כן נקבעו בהסכם המימון מנגנונים לתיקון 

 הפרות של ההתניות הפיננסיות הנ"ל.
רקעין נשוא הפרויקט, כל זכויות להבטחת פירעון ההלוואה ישועבדו לטובת המלווה, בין היתר, כל זכויות הלוות במק

הלוות בהסכמי השכירות מול הדיירים בפרויקט )לרבות הבטוחות שיינתנו להם על ידי הדיירים(, כל זכויות הלוות על פי 
 מסמכי המכרז מול מדינת ישראל, כל זכויות הלוות בהסכם ההקמה מול דניה סיבוס, כל זכויות הלוות מול קבלן התפעול

ל שיהיה גורם שאינו הלוות עצמן או בשליטתן(, וכן כל זכויות הלוות ביחס למסמכי הפרויקט המהותיים של הפרויקט )ככ
, שיעור ההיוון ששימש את מעריכי 2014בדצמבר  31ובמיזם המשותף. בהערכת השווי לפי שיטת החילוץ, שבוצעה ליום 

 .6%השווי היה 
מוקדמים, שעיקרם, נכונותם של המצגים שניתנו בהסכם  העמדתה של ההלוואה כפופה להתקיימותם של מספר תנאים

ההלוואה במועד המשיכות של סכומי קרן ההלוואה, קבלת אישור המדינה ביחס לנושאים מסוימים הקשורים 
המלווה(, קבלת  -BBBלהתקשרות הלוות עם המלווה )וכן ליצירת השעבודים לטובת וכן יצירת השעבודים הנדרשים ,

שלא יפחת מדירוג של להבטחת ההלוואה. המועד האחרון שנקבע למילוי כל התנאים המוקדמים  דירוג חוב לפרויקט
 ימים לאחר מועד חתימתו של הסכם ההלוואה. 150ולהעמדת ההלוואה הינו 

 .נכון לתאריך הדוח על המצב הכספי, טרם התקבלה בפועל הלוואה זו
 
 ריקה תעשיות(8 אפלהלן4 מאוחדת"מ )חברה בע תעשיות ישראל אפריקה 0ג
 
 אפריקההוחלט על ידי דירקטוריון אפריקה תעשיות על סיום העסקתו של מר אבי מוטולה כמנכ"ל  2015במרס  18ביום  (3)

 .תעשיות
 
 ראהאי סדרים בדיווח הכספי באפריקה תעשיות וההשלכות הנובעות כתוצאה מכך על מצבה הכספי של החברה,  בדבר (5)

 .לעיל' ד2 -וג' 1 באור
 
 (מגורים אפריקה8 להלן4 מאוחדת)חברה  בע"מ מגורים ישראל אפריקה 0ד
 

, נתקבלה הודעה מאת רשות מקרקעי ישראל, על זכייתה של אפריקה מגורים במכרז להתקשרות 2015מרס חודש ב (3)
)להלן:  38 -, ו6חלקות  5640דונם, הידועה גם כגוש  14 -בחוזה חכירה בקשר לקרקע בעיר מודיעין בשטח של כ

ש"ח )לפני  מיליוני 82 -מורה לסך של כמ"ר שטחי מסחר, בת 4,000 -יחידות דיור וכן כ 196"המקרקעין"(, לבנייתן של 
 ש"ח. מיליוני 39.8 -מע"מ( ובתוספת עלויות פיתוח בסך של כ

 אפריקה מגורים שילמה את התמורה ועלויות הפיתוח כאמור ממקורותיה העצמיים וכן מהלוואה מתאגיד בנקאי.
 

 2015ש"ח אשר שולם בחודש אפריל  ניליוימ 50הכריזה אפריקה מגורים על חלוקת דיבידנד בסך של  2015בחודש מרס  (5)
 ש"ח(. ניליוימ 30 -)חלקה של החברה הינו כ

 
לפרטים בדבר התקשרות אפריקה נכסים ואפריקה מגורים בהסכם עם גוף מוסדי לקבלת מימון לתכנון והקמת פרויקט  (1)

 .( לעיל3)ב'4דירות מגורים להשכרה בהרצליה, ראה באור 
 
, התקשרה אפריקה מגורים בהסכם לרכישת זכויותיו של צד שלישי אשר אינו קשור לאפריקה 2015בחודש פברואר  (2)

, אשר הינם חלק ממתחם סומייל   )להלן: 6213בגוש  26מחלקה  37.5%מגורים ו/או לבעלי השליטה בה, המהוות 
ת נוספות של הקבוצה במתחם, ראה באור מיליוני ש"ח. לפרטים בדבר זכויו 140.5 -המתחם(, בתמורה לסך השווה ל

 .הלן( ל2)ה'4
 
 מידע נוסף ברמת הקבוצה והחברה 0ה
  

( בדוחות שנתיים, בקשר עם בקשה לאישור תביעה נגזרת )להלן: הבקשה(, אשר הוגשה על 7)ה'37 בבאור לאמור בהמשך (3)
ש"ח )להלן: התובע(, כנגד חברי  1,900 -בשווי של כ 2008ידי אדם, המחזיק לטענתו, מניות בחברה החל משנת 

"ר דירקטוריון החברה( דירקטוריון החברה )בתקופה הרלבנטית לתביעה, ובכלל אלו, בעל השליטה בחברה, המכהן כיו
ל בית המשפט העליון ניתן פסק הדין ש ,2015 באפריל 26מיליוני ש"ח, ביום  86 -)להלן: חברי הדירקטוריון( בסך של כ

 כמעט בשלמותו. בית המשפט העליון קיבל את הערעור בעניינם של הדירקטורים במלואו  החברה ערעוראשר קיבל את 
ודחה כליל את הבקשה לאישור התביעה הנגזרת כנגדם )ברשלנות בשל תניית הפטור בהסדר החוב ובתרמית בשל העובדה 

 כי העסקה לא הובאה לאישור הדירקטוריון(. 
גם כנגד בעל השליטה, מר לבייב, קיבל בית המשפט העליון את הערעור בכל הנוגע לעילות הרשלנות נוכח תניית הפטור 

מאשר את התביעה וגם זאת בדוחק, רק בעילות תרמית, הפרת אמונים בחוסר תום לב וזאת נוכח תמיהות  וקבע כי הוא
 שלא הובהרו דיין בהליך בפני בית המשפט קמא. 
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 אירועים מהותיים במהלך תקופת הדוח - 2באור 
 
 )המשך( מידע נוסף ברמת הקבוצה והחברה 0ה
 
 )המשך( (3)

נהל אך ורק כנגד מר לבייב, והיא מוגבלת לעילת התרמית בלבד, כך שעל התובע תלה דהיינו, התביעה הנגזרת יכולה
 ( וכי הוא קיבל לידיו כספים שלא כדין כתוצאה מהעסקה. ABGלבייב לחברה הנרכשת )מר להוכיח בתביעתו, קשר של 

 
בארבע קרקעות של החברה משא ומתן למכירת זכויותיה  ( בדוחות השנתיים בקשר עם6יא')38בהמשך לאמור בבאור  (5)

ו/או פרויקטים למגורים ו/או בסמיכות לפרויקטים למגורים )לרבות מכירה של מניות בחברות שהינן בעלות זכויות 
, אישרו דירקטוריון החברה ודירקטוריון אפריקה 2015מרס  חודשמהלך ב, כאמור( )להלן: הנכסים( לאפריקה מגורים

מההון המונפק והנפרע( באחד הנכסים, חברת אפרירם בע"מ )להלן:  40%ה )מגורים את מכירת זכויותיה של החבר
 אפרירם( וכן את זכויותיה של אפריקה השקעות בהלוואה אשר הועמדה על ידה לאפרירם לאפריקה מגורים. 

, ההתקשרות , הושלמהאפריקה מגוריםהאסיפה הכללית של לאחר קבלת אישורה של  ,2015במהלך חודש אפריל 
 ש"ח. נימיליו 40.3 -לסך של כבתמורה 

 
עם השלכות שליליות. בעקבות  1Baa -ל 3A -הורידה מדרוג את דירוג כל אגרות החוב של החברה מ 2015בחודש מרס  (1)

בוצע עדכון שיעור הריבית של אגרות החוב )סדרה ובהתאם לשטר הנאמנות, הורדת הדירוג של אגרות חוב )סדרה כח'( 
עלתה משיעור אשר י הריבית של אגרות חוב )סדרה כח'( משקפת את שיעור הריבית המעודכנת כח'(, כך שתחזית תשלומ

  .2015בספטמבר  1החל מתחילתה של תקופת הריבית הבאה, דהיינו, החל מיום  5.95%לשיעור של  5.7%של 
 
 198.156החליט דירקטוריון החברה על ביצוע פדיון מוקדם חלקי של אגרות החוב )סדרה כו'( בסך של  2015בחודש ינואר  (2)

)להלן: מועד הפדיון המוקדם(, ועל ביצוע פדיון מוקדם חלקי של אגרות החוב  2015בפברואר  1מיליוני ש"ח שבוצע ביום 
הפדיון  -כז'( ו -במועד הפדיון המוקדם )להלן: אגרות החוב )סדרות כו' ומיליוני ש"ח שבוצע  99.848)סדרה כז'( בסך של 

המוקדם, בהתאמה(. הפדיון המוקדם כאמור משקף את הקדמת תשלום הקרן הקרוב של כל אחת מבין סדרות אגרות 
ו בתמורת (, וכי מקורם של סכומי הפדיון המוקדם המפורטים לעיל הינ2015כז'( )של חודש מאי  -החוב )סדרות כו' ו

 .בדוחות השנתיים()ד( 1ה')19ההנפקה של אגרות החוב )סדרה כח'( של החברה כמפורט בבאור 
 
 כתבי"ח. ש אלפי 16 -כ של סך תמורת החברה שלרגילות  מניות 1,386 -לאופציה  כתבי 1,386מומשו  2015 מרס בחודש (3)

 .2015 במרס 31 ביום פקעו, מומשו שלא האופציה
 
 

 פיננסיים מכשירים - 3 באור
 
 בלבד גילוי לצרכי הוגן שוויב שנמדדים פיננסיים מכשירים 0א

 
 .שלהם ההוגן לשווי קרוב או תואם החברה של החוזר ההון בסעיפי הכלולים הפיננסיים המכשירים של בספרים הערך
 הינם, הכספי המצב על בדוח המוצגים בספרים וערכם הפיננסיות וההתחייבויות הפיננסיים הנכסים יתר של ההוגן השווי

 :כדלקמן
 

 

 )מבוקר( בדצמבר 13יום ל (מבוקרבלתי  ) במרס 13יום ל (מבוקר)בלתי  במרס 13יום ל

 

5133 5132 5132 

 הוגן שווי בספרים הערך הוגן שווי בספרם הערך הוגן שווי בספרם הערך באלפי ש''ח

   ותשאינן שוטפ התחייבויות
  

  

 5,947,827  6,247,228  7,078,995  7,144,679  347324716  346154527  ארוך לזמן מבנקים הלוואות

 4,135,678  4,543,841  4,880,477  4,057,920 241414453  242174621  חוב אגרות

 1,045,586  949,205  784,251  754,283  6614751  6354553  ארוך לזמן אחרות התחייבויות

       יםשוטפ שאינם נכסים

 159,810  158,251  77,260  77,055  3414153  3414115  ארוך לזמן חייבים
 

  .צבורה ריביתלפני ניכוי חלויות שוטפות וכולל  הינובספרים  הערך
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 )המשך( פיננסיים מכשירים - 3 באור
 

 של מכשירים הנמדדים בשווי הוגן היררכיית שווי הוגן ב0
 

ת הערכה והפיננסיים הנמדדים בשווי הוגן על בסיס עיתי, תוך שימוש בשיט הטבלה להלן מציגה ניתוח של המכשירים
 הרמות השונות הוגדרו כדלקמן: בהתאם לרמות השווי ההוגן בהיררכיה.

 .זהים למכשירים פעיל בשוק( מתואמים לא) מצוטטים מחירים: 1 רמה ●
 .לעיל 1 ברמה כלולים שאינם, בעקיפין או במישרין, נצפים נתונים: 2 רמה ●
 .נצפים שוק נתוני על מבוססים שאינם נתונים: 3 רמה ●
 

 סה"כ 1רמה  5רמה  3רמה  באלפי ש''ח 

 (מבוקר)בלתי  5133 במרס 13ליום 
 224563  -  -  224563  קצר לזמן השקעות    

     נכסים פיננסים מוחזקים למסחר:

 3664232  -  -  3664232  בטוחות סחירות

 

 5154477  -  -  5154477 

 (564341) -  (564341) -  * מכשירים נגזרים -התחייבויות פיננסיות 

 (מבוקר בלתי) 5132 במרס 13ליום 
 48,480  -  -  48,480  קצר לזמן השקעות    

 214  -  214   נגזרים מכשירים - פיננסיים נכסים

  -    נכסים פיננסים מוחזקים למסחר:

 360,698  -  -  360,698  בטוחות סחירות  

 

 409,178  214  -  409,392 

 (30,523) -  (30,523) -  * מכשירים נגזרים -התחייבויות פיננסיות 

     )מבוקר( 5132 בדצמבר 13ליום 

 44,209  -  -  44,209  קצר לזמן השקעות

     נכסים פיננסים מוחזקים למסחר:

 151,245  -  -  151,245  בטוחות סחירות  

 

 195,454  -  -  195,454 

 (29,044) -  (29,033) (11)  מכשירים נגזרים * -התחייבויות פיננסיות 
 
 
 

 31 יוםול 2014 במרס 31 ליוםלהלן טכניקת הערכה למדידת השווי ההוגן של התחייבויות בגין מכשירים נגזרים  *
השווי ההוגן נאמד על בסיס היוון ההפרש  .בהתאמהאלפי ש"ח  5,244 -ו₪ אלפי  4,153על סך של  2014בדצמבר 

בין מחיר הפורוורד הנקוב בחוזה לבין מחיר הפורוורד הנוכחי בגין יתרת התקופה של החוזה עד לפדיון, תוך 
 שימוש בריביות שוק מתאימות למכשירים דומים.

 

על סך  2015 במרס 31ליום  להלן טכניקת הערכה למדידת השווי ההוגן של התחייבויות בגין מכשירים נגזרים
השווי  :("חש אלפי 2,519: 2014 בדצמבר 31 ליום, "חש אלפי 1,625: 2014  במרס 31)ליום   אלפי ש"ח 7,597של 

 הפורוורד לצורך המרת התזרים באירו לתזרים שקלי, מציאת התזרים נטוההוגן נאמד על בסיס אמידת שערי 
בש"ח, היוון התזרים נטו בש"ח למועד הערכת השווי בריבית חסרת סיכון, אמידת מרווח האשראי של שני 

 הצדדים בעסקה ואמידת השווי ההוגן של עסקאות ההחלפה.
 

על סך  2015 במרס 31 ליוםלהלן טכניקת הערכה למדידת השווי ההוגן של התחייבויות בגין מכשירים נגזרים 
 "ח(:ש אלפי 29,033: 2014 בדצמבר 31ליום ש"ח,  אלפי 24,745: 2014 במרס 31 ליום) אלפי ש"ח 20,963של 

והריבית  המשולמתהשווי ההוגן נאמד לפי ההפרש המהוון של תזרימי המזומנים שבין הריבית הקבועה 
 המשתנה הצפויה להתקבל על פי עקום הריבית באותו מועד דיווח.
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 חברות כלולות וישויות בשליטה משותפת המטופלות לפי שיטת השווי המאזני - 4באור 
 

מידע תמציתי בדבר חברות כלולות וישויות בשליטה משותפת מהותיות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני4 ללא התאמה 
 לשיעורי הבעלות המוחזקים בידי הקבוצה

 

 הכספי המצב על תמציתי מידע (1)
 

       

 ש''חבאלפי 

שיעור 
זכויות 

הבעלות/ 
השתתפות 

 (3נכסים שוטפים ) ברווחים

נכסים 
שאינם 

 שוטפים
התחייבויות 

 (5שוטפות )
התחייבויות שאינן 

 (1שוטפות )
 )בלתי מבוקר( 5133במרס  13ליום  

 (6334511) (324465) 343524311  354154  31031% חברת בניין הטיימס      
 (2334225) (5134553) 5154531  454655  31011% בע"ממלונות אפריקה ישראל  
 

 )בלתי מבוקר( 2014במרס  31ליום 
 (749,705) (16,587) 984,588  16,685  50.10% חברת בניין הטיימס      

 (511,457) (156,521) 739,672  73,054  50.00% מלונות אפריקה ישראל בע"מ 
 

 )מבוקר( 2014בדצמבר  31ליום 
 (836,135) (15,614) 1,096,511  22,972  50.10% חברת בניין הטיימס      

 (417,310) (229,820) 710,146  72,459  50.00% מלונות אפריקה ישראל בע"מ 
  

 
 
 
אלפי ש"ח  13,155: 2014 במרס 31אלפי ש"ח )ליום  9,167בסך  2015במרס  31ליום מזומנים ושווי מזומנים מתוכם  (1)

 אלפי ש"ח(. 10,683: 2014בדצמבר  31וליום 
בסך  2015במרס  31ליום  אחרות למעט ספקים וזכאים אחרים והפרשותשוטפות התחייבויות פיננסיות  מתוכם (2)

 אלפי ש"ח(. 150,897: 2014בדצמבר  31אלפי ש"ח וליום  72,120: 2014 במרס 31אלפי ש"ח )ליום  154,161
במרס  31ליום ות אחרות שלמעט הפרלמעט ספקים וזכאים אחרים שאינן שוטפות  התחייבויות פיננסיות  מתוכם (3)

אלפי  1,213,136: 2014בדצמבר  31אלפי ש"ח וליום  1,226,871: 2014 במרס 31אלפי ש"ח )ליום  1,226,378בסך  2015
 ש"ח(.
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 )המשך( ות לפי שיטת השווי המאזניחברות כלולות וישויות בשליטה משותפת המטופל - 4באור 
 

מידע תמציתי בדבר חברות כלולות וישויות בשליטה משותפת מהותיות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני4 ללא התאמה 
 )המשך( לשיעורי הבעלות המוחזקים בידי הקבוצה

 
 הפעילותתמציתי על תוצאות  מידע ( 2)
 

      

 באלפי ש''ח

שיעור זכויות 
הבעלות/ 

השתתפות 
 הכנסות ברווחים

רווח )הפסד( 
מפעילות 

 נמשכת
רווח )הפסד( 

 כולל אחר
סך רווח כולל 

(3(4)5(4)1(4)2) 
לתקופה של שלושה חודשים 

 5133במרס  13שהסתיימה ביום 
 )בלתי מבוקר(

 244775  -  244775  514573  31031% חברת בניין הטיימס     
 (44341) 54771  (74331) 574736  31011% מלונות אפריקה ישראל בע"מ

לתקופה של שלושה חודשים       
 2014במרס  31שהסתיימה ביום 

 )בלתי מבוקר(
 (4,847) -  (4,847) 13,886  50.10% חברת בניין הטיימס     

 (7,085) (295) (6,790) 79,781  50.00% מלונות אפריקה ישראל בע"מ
בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 

 )מבוקר( 2014
 (20,441) -  (20,441) 45,128  50.10% חברת בניין הטיימס     

 (16,358) 658  (17,016) 358,634  50.00% מלונות אפריקה ישראל בע"מ
 
 
 
 
חודשים  שלושהשל  לתקופות אלפי ש"ח 68,209 -ו₪ אלפי  15,875ש"ח, אלפי  23,315מתוכו )פחת והפחתות( בסך  (1)

 בהתאמה. 2014בדצמבר  31ולשנה שהסתיימה ביום  2014  במרס 31 -ו 2015 מרס 31ביום  ושהסתיימ
 שהסתיימוחודשים  שלושהשל  לתקופותאלפי ש"ח  183 -ש"ח ואלפי  75, אלפי ש"ח  1מתוכו הכנסות ריבית בסך  (2)

 בהתאמה. 2014בדצמבר  31ולשנה שהסתיימה ביום  2014 במרס 31 -ו 2015 במרס 31ביום 
חודשים  שלושהשל  לתקופותאלפי ש"ח  59,986 -ואלפי ש"ח  ₪16,177, אלפי  16,547מתוכו )הוצאות( ריבית בסך  (3)

 , בהתאמה.2014בדצמבר  31ולשנה שהסתיימה ביום  2014 במרס 31 -ו 2015 במרס 31ביום  שהסתיימו
 שלושהשל  לתקופותאלפי ש"ח  1,922 -ואלפי ש"ח  162ש"ח, אלפי  138על הכנסה בסך הוצאות מיסים מתוכו  (4)

 ., בהתאמה2014בדצמבר  31ולשנה שהסתיימה ביום  2014 במרס 31 -ו 2015 במרס 31ביום  שהסתיימוחודשים 
 

 פעילות מגזרי - 5 באור
 

, בדבר מגזרי דוחות השנתייםב 39 באורבסיס הפיצול המגזרי ובסיס המדידה של הרווח והפסד המגזרי זהה לזה שהוצג ב
, בדבר עיקרי המדיניות דוחות השנתייםב 3 באורהמדיניות החשבונאית של מגזרי הפעילות זהה לזו המוצגת ב .פעילות

 החשבונאית.
 

מגזרים בני דיווח כמפורט להלן, אשר מהווים יחידות  שמונההדוח על המצב הכספי, לקבוצה  לתאריךבהתאם לאמור לעיל, 
 אסטרטגיות אלו כוללות מגוון פעילויות, מוצרים ושירותים אשר מנוהלות בנפרד.עסקיות אסטרטגיות. יחידות עסקיות 

 
 :הדוח על המצב הכספי לתאריך נכון הקבוצה של הדיווח בני המגזרים להלן

 
, קרקעות איתור של דרך על בישראל למגורים המיועדים פרויקטים של ייזום - בישראל למגורים מקרקעין פיתוח .1

 . היחידות ומכירת המבנים הקמת, רכישתן
 
 בייעוד בעיקר מבנים של ותפעול השכרה(, השבחה או/ו שיפוץ דרך על לרבות) הקמה, ייזום - בישראל מניבים נכסים .2

 . בישראל ומסחר משרדים, לתעשייה
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 )המשך( פעילות מגזרי - 5 באור
 
 השכרה, הקמה, ייזום וכן למגוריםבייעוד  מקרקעין פיתוח - אירופה ובמזרח במרכז מניבים ונכסים מקרקעין פיתוח .3

 .אירופה ובמזרח במרכז ומסחר משרדים, לתעשייה בייעוד בעיקר, מבנים של ותפעול
 
 השכרה, הקמה, ייזום וכן למגורים בייעוד מקרקעין פיתוח - המדינות בחבר המניבים והנכסים המקרקעין פיתוח .4

 .המדינות חבר במדינות ומסחר למשרדים בייעוד בעיקר, מבנים של ותפעול
 
 . למגורים ושלא למגורים בניה עבודות ביצוע - בניה קבלנות .5
 
פעילות הקמה והפעלה כזכיין או הקמה כקבלן מבצע של תשתיות נתיבי תחבורה כגון כבישים, מסילות  - תשתיות .5

. המגזר כולל חברה מוחזקת משלתירכבת וגשרים. הפעילות בתחום התשתיות נעשית בעיקר עבור הסקטור המ
 PPP (Private Public -בשיטת השנעשית  פעילות בתחום התשתיותהמטופלת לפי שיטת השווי המאזני, אשר כוללת 

Partnership ( בה הסקטור הפרטי מבצע, מממן ומתפעל את הפרויקט )כדוגמת פרויקטים מסוגBOT, PFI )וכדומה. 
 
מוצרי פח ופלדה, פרופילים וצינורות, מסחר באלומיניום ונירוסטה, הגנה מפני קורוזיה, כולל עיבוד ושיווק  -פלדה  .7

משיכת מוטות פלדה, מסחר בפלדות מיוחדות ופלדות כלים, ייצור ושיווק חממות ומבנים קלים, ארונות תקשורת 
 ועמודי תאורה מפלדה.

 
ורצלן ומוצרי גמר, ייצור אריחי פורצלן לריצוף וחיפוי כולל יבוא, שיווק ומכירה של מוצרי קרמיקה, פ - הבית עיצוב .8

וכן מוצרים נוספים עבור תחום הבניה, השיפוצים ועיצוב הבית ללקוחות מזדמנים, פרויקטים לדיור, קבלנים, סוחרים 
 וללקוחות בחו"ל.

 
ות אחרות. פעילויות אלו אינן מגזרים אחרים כוללים הפעלת בתי מלון, פיתוח מקרקעין ונכסים מניבים בארצות הברית ופעילוי

 .מוכרות כמגזרים בני דיווח
 

 בשווי עלייה ייחוס לפני מחיצוניים הכנסות הינן המגזר הכנסות. להלן בטבלה מוצג דיווח בני המגזרים פעילות אודות מידע
 רווחי לפני המגזר )הפסדי( רווחי על בהתבסס נמדדו המגזר ביצועי. אקוויטי ורווחי אחרות הכנסות, ן"הנדל נכסי של ההוגן

אך כוללים שינויים בשווי הוגן של נכסי הנדל"ן ועדכונים בהפרשה  מימון ייחוס ולאחר הכנסה על ומסים אקוויטי)הפסדי( 
 .הרגיל העסקים במהלך עסקאות מחירי על בהתבסס נקבע מגזרי בין תמחיר. לירידת ערך של מלאי בניינים למכירה

 
ניכר מנכסיה של פעילות פיתוח המקרקעין ונכסים מניבים בארה"ב בשנים האחרונות, אשר הינה לאור השלמת מימוש חלק 

. לאור 2014בדצמבר  31החל מהדוחות הכספיים ליום , מגזר פעילות, הפעילות בארה"ב אינה מהווה עוד מגזר פעילות בר דיווח
ת פעילות פיתוח המקרקעין ונכסים מניבים בארה"ב האמור לעיל, סיווגה החברה בבאור על מגזרי הפעילות המפורט להלן, א

 . 2014במרס  31ביום  השהסתיימהתקופה למגזרים אחרים, עבור 
 ם:להלן נתונים בדבר מגזר פעילות פיתוח המקרקעין ונכסים מניבים בארה"ב, אשר סווגו מחדש בדוחות עבר למגזרים אחרי

 
 

 

של שלושה  לתקופה
שהסתיימה חודשים 

 5132 במרס 13 ביום
 )לא מבוקר(

  באלפי ש''ח

 32,646 מחיצוניים הכנסות סך

 (2,036) המגזר תוצאות

 (2,460) אקוויטי הפסדי

 (4,496) מס לפני מגזרי הפסד
 
 

 

 5132 במרס 13 ליום
 (מבוקר)לא 

  באלפי ש''ח

 318,353  המגזר נכסי

 71,637  המגזר התחייבויות
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 (המשך) פעילות מגזרי - 5 באור
 

 דיווח בני מגזרים אודות מידע
 

 
 5133במרס  13לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 

 

חבר 
 המדינות

מרכז ומזרח 
 אירופה

מניבים 
 בישראל

מגורים 
 בישראל

קבלנות 
 תשתיות

קבלנות 
 פלדה  בניה

עיצוב 
 הבית*

מגזרים 
 בין מגזרי אחרים

סכומים לא 
 מיוחסים

התאמות 
 מאוחד למאוחד

 )בלתי מבוקר( באלפי ש''ח

 345754135  (574736) -  -  624616  3624775  5314335  2354511  714435  3324637  524561  554616  744573  סך הכנסות מחיצוניים
 -  -  -  (3354146) 544  24331  354147  734361  -  -  -  -  -  הכנסות ממכירות בין המגזרים

 524337  314333  (324333) (354621) (344133) (124113) 34333  (34143) 314236  544244  334533  254372  114313  תוצאות המגזר
 134467  (44255) 24262  -  514766  43  325  -  711  (433) 44135  54143  263  רווחי )הפסדי( אקוויטי

 344526  14511  (314153) (354621) 54711  (114721) 34475  (34143) 324173  534633  554155  224737  114434  )הפסד( מגזרי לפני מס רווח

 5144774277  (5534365) 343514137  (3134525) 345354312  341554534  345364247  2474645  3334323  141474125  541434356  342614445  642624573  2015במרס  31נכסי המגזר ליום 

 3541614147  (4334173) 141534731  (3314531) 7224321  345154114  7674215  5144551  3454321  544114357  346714635  546534153  141564325  2015במרס  31התחייבויות המגזר ליום 
 

 
 5132במרס  13לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 

 

חבר 
 המדינות

מרכז ומזרח 
 אירופה

מניבים 
 בישראל

מגורים 
 בישראל

קבלנות 
 תשתיות

קבלנות 
 פלדה בניה

עיצוב 
 הבית*

מגזרים 
 בין מגזרי אחרים

סכומים לא 
 מיוחסים

התאמות 
 מאוחד למאוחד

 )בלתי מבוקר( באלפי ש''ח

 1,534,552  (79,781) 206  -  120,736  *204,875  263,833  451,656  120,232  111,517  22,002  191,082  128,194  סך הכנסות מחיצוניים
 -  -  -  (105,670) 898  7,695  18,180  78,897  -  -  -  -  -  הכנסות ממכירות בין המגזרים

 88,801  *7,746  (68,769) (7,528) (14,373) (*2,081)  8,857  2,331  5,296  11,102  9,346  33,259  103,615  תוצאות המגזר
 (3,838) (5,396) 4,241  -  (1,504) *136  206  -  9  (516) 2,991  (1,753) (2,252) רווחי )הפסדי( אקוויטי

 84,963  2,350  (64,528) (7,528) (15,877) (1,945) 9,063  2,331  5,305  10,586  12,337  31,506  101,363  רווח )הפסד( מגזרי לפני מס

 24,458,740  (812,726) 732,371  (249,686) 1,455,248  *1,268,075  1,336,049  542,908  156,252  2,600,855  1,676,142  6,294,549  9,458,703   2014במרס  31נכסי המגזר ליום 

 17,252,706  (640,880) 3,259,979  (265,699) 1,067,637  *1,106,568  1,064,101  717,539  155,731  2,192,516  1,581,163  3,502,339  3,511,712  2014במרס  31התחייבויות המגזר ליום 
 
 

 
 
  .ד'2 באור ראה, מחדש הצגה *
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 (המשך) פעילות מגזרי - 5 באור
 

 (המשך) דיווח בני מגזרים אודות מידע
 

 
 5132בדצמבר  13לשנה שהסתיימה ביום 

 

חבר 
 המדינות

מרכז ומזרח 
 אירופה

מניבים 
 בישראל

מגורים 
 בישראל

קבלנות 
 תשתיות

קבלנות 
 פלדה  בניה

עיצוב 
 הבית*

מגזרים 
 בין מגזרי אחרים

סכומים לא 
 מיוחסים

התאמות 
 מאוחד למאוחד

 )מבוקר( באלפי ש''ח

 5,708,490  (358,634) 620  -  555,205  782,236  1,000,906  1,654,009  451,540  555,193  94,000  458,735  514,680  סך הכנסות מחיצוניים
 -  -  -  (528,888) 3,494  28,737  69,780  426,877  -  -  -  -  -  הכנסות ממכירות בין המגזרים

 (1,092,290) 20,829  (334,977) (21,877) (49,644) (35,811) (19,719) 24,875  24,785  86,982  40,122  363,602  (1,191,457) תוצאות המגזר
 (15,061) (17,962) 26,085  -  (6,183) (195) 123  -  1,342  (2,141) 5,428  (4,681) (16,877) רווחי )הפסדי( אקוויטי

 (1,107,351) 2,867  (308,892) (21,877) (55,827) (36,006) (19,596) 24,875  26,127  84,841  45,550  358,921  (1,208,334) רווח )הפסד( מגזרי לפני מס

 24,132,674  (782,605) 1,408,820  (246,589) 1,240,567  1,346,676  1,311,227  419,266  172,645  3,014,884  1,904,798  5,981,341  8,361,644  2014בדצמבר  31נכסי המגזר ליום 

 17,677,043  (616,125) 3,631,476  (227,386) 987,989  1,218,343  1,042,504  709,082  150,820  2,513,385  1,713,377  3,183,002  3,370,576  2014בדצמבר  31התחייבויות המגזר ליום 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  .ד'2 באור ראה, מחדש הצגה *



  מוגבל בערבון להשקעות ישראל אפריקה
  

  (בלתי מבוקרים) 2015 במרס 31באורים לדוחות הכספיים ביניים המאוחדים ליום 
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  מות מידה פיננסיותא - 8 באור
  

הדוח על המצב הכספי, עמדו כל חברות הקבוצה באמות מידה פיננסיות על פי הסכמי המימון, שהן צד להם, למעט נכון לתאריך 
  האמור להלן:

  
  "בארה קהיראפ
עבור חברה  בנקאיתהלוואה ב שנקבעהעומדת באמת מידה פיננסית  אינהלתאריך הדוח על המצב הכספי, אפריקה ארה"ב  נכון

ומטופלת לפי שיטת השווי המאזני, יתרת  50.1% -זרה בארה"ב המוחזקת (בעקיפין באמצעות אפריקה ארה"ב) בשיעור של כ
בהתקיים קריטריונים מסוימים, תידרש (ומיליוני דולר ארה"ב  5מזומנים מינימלית נדרשת באפריקה ארה"ב של לפחות 

   .)מיליוני דולר ארה"ב 10לפחות  יתרת מזומנים מינימלית שללאפריקה ארה"ב 
  .המלווה מהבנק פנייהעל המצב הכספי, טרם נתקבלה  הדוח אישורלמועד  נכון

  .החברה של הכספי המצב על בדוח סיווג השפעת אין, המאזני השווי שיטת לפי הינו בהשקעה והטיפול מאחר
  
  תעשיות קהיראפ

  :כדלקמן פיננסיות מידה באמות לעמידה התחייבויותתעשיות  לאפריקה
  
  הלוואות מגופים מוסדיים  )1(

  התחייבות לעמידה בהתניות פיננסיות שנקבעו במסגרת הסכם ההלוואה שעיקרן :   לאפריקה תעשיות
 חברת הבת של אפריקה תעשיות, נגב קרמיקה בע"מיחס הון עצמי למאזן על פי דוחותיה הכספיים המאוחדים של   (א)

  . 13% - ), לא יפחת מונגב, בהתאמה דוחות נגב (להלן:
. בחינת היחס האמור תיעשה לראשונה על 6של נגב, לא יעלה על  EBITDA -ל אפריקה תעשיותיחס החוב הכולל של   )(ב

  . 2014בדצמבר  31ליום  של אפריקה תעשיות בסיס הדוחות הכספיים השנתיים
  מיליוני ש"ח. 330מסך של לא יפחת  אפריקה תעשיותהון עצמי מינימאלי (סולו) של   ג)(
  

אינה עומדת באמות המידה הפיננסיות המפורטים בסעיפים , אפריקה תעשיות דוח על המצב הכספימועד הנכון ל
  .אפריקה תעשיות בדוח על המצב הכספי שלג', עקב כך סווגה ההלוואה כהתחייבות שוטפת  -קטנים א' ב' ו

נמצאת במגעים עם המלווים לקבלת  אפריקה תעשיות ,באמת המידה כאמור אפריקה תעשיותבהקשר לאי עמידת 
  כתב ויתור.

  
  הלוואה מתאגיד בנקאי   )2(

וכן אשראים אותם מקבלים  אפריקה תעשיותלהבטחת אשראים מתאגיד בנקאי (להלן: "הבנק"), אשר מקבלת 
מן ארוך שנטלה שותפות בבעלותה ערבה להם, וביניהם הלוואה לז ואפריקה תעשיותתאגידים המוחזקים על ידה 

לשמור על היחסים  אפריקה תעשיותהתחייבה  2016באוקטובר  31, שמועד פירעונה ביום אפריקה תעשיותהמלאה של 
  הפיננסים הבאים:

, לא יפחת אפריקה תעשיות, על פי דוחות כספיים מאוחדים של אפריקה תעשיותיחס הון עצמי מוחשי למאזן של   א)
   .15%משיעור של 

  מיליוני ש"ח צמוד למדד המחירים לצרכן.  240לא יפחת מסך של  אפריקה תעשיותסך ההון העצמי המוחשי של   ב)
פקר פלדה) ופקר ברזל בניין (ש.ר.) (להלן: פקר פלדה תעשיות בע"מ (להלן:  ,היחס בין ההון העצמי המצרפי של נגב   ג)

השותפות), על בסיס ההון העצמי של נגב, פקר פלדה והשותפות כפי שמופיע בדוחות הכספיים של כל אחת מהן, לבין 
אפריקה בניכוי מזומנים ושווי מזומנים, על פי הדוחות הכספיים הנפרדים של  אפריקה תעשיותחובות והתחייבויות 

  . 1.5סולו), לא יפחת מיחס של (דוחות  תעשיות
אינה עומדת באמות המידה הפיננסיות המפורטות בסעיפים  הדוח על המצב הכספי, אפריקה תעשיות נכון למועד

(להלן :"יחס הון עצמי מוחשי למאזן"), עקב כך ) ג(ועומדת באמת המידה המפורטת בסעיף קטן  )ב( - ו )א(קטנים 
  .אפריקה תעשיות וח על המצב הכספיבדסווגה ההלוואה כהתחייבות שוטפת 

נמצאת במגעים עם המלווים לקבלת כתב  אפריקה תעשיותבאמת המידה כאמור  אפריקה תעשיותבהקשר לאי עמידת 
  ויתור.

  
התחייבויות לתאגידים בנקאיים שעיקרן שמירה על יחס הון (להלן: החברה הבת)  של אפריקה תעשיות לחברה בת  )3(

מיליוני ש"ח.  120(להלן: "יחס הון מוחשי") וכן הון עצמי מינימאלי בגובה של  22% -עצמי מוחשי למאזן שלא יפחת מ
עומדת בהתחייבות לשמירה על יחס הון עצמי מוחשי וזאת לאור  החברה הבת ביחס לחלק מתאגדים בנקאיים אין 

  רה שונה של היחס האמור.הגד
  .אפריקה תעשיות בדוח על המצב הכספיעקב כך סווגו ההלוואות  של חברת הבת כהתחייבויות שוטפות 
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 אירועים לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי - 7 באור
 
אפריקה , בקשר עם שומות מס שקיבלה 2014של החברה לשנת  לדוחות השנתיים. (3ה')31בהמשך לאמור בביאור  0א

בגין השנים  אפריקה נכסיםושומות מס שקיבלה חברה בת בבעלותה המלאה של  2010ועד  2008בגין השנים  נכסים
התקבלו  2015במאי  11על השומות המס כאמור, ביום  אפריקה נכסים, ובקשר עם ההשגות שהגישה 2011 -ו 2009

 2010ועד  2008עבור השנים  אפריקה נכסיםשל צווים לתשלום בגין שומות המס האמורות  אפריקה נכסיםבמשרדי 
ש"ח )כולל הפרשי  נימיליו 280 -בסכום כולל של כ 2011עבור שנת  שלה ובגין שומת המס האמורה של חברת הבת

 הצמדה וריבית(.
חולקות על עמדותיה של רשות המסים וסבורות כי יש להן טענות טובות כנגד עמדות  שלה וחברת הבת אפריקה נכסים

להגיש הודעות  אפריקה נכסים וחברת הבת שלה, וזאת, בין היתר, בהתבסס על עמדת יועציה המשפטיים. בכוונת אלו
 ערעור על הצווים בהתאם להוראות הדין.

בדוחותיה הכספיים המאוחדים  אפריקה נכסיםיצוין, כי בגין חלק מהנושאים הרלוונטיים לשומות המס כבר כללה 
האחר לא נערכו הפרשות, כל זאת בהסתמך על חוות דעת של יועציה המשפטיים של  הפרשות מתאימות ובגין חלקם

 .שלה ושל חברת הבת אפריקה נכסים
 
פיו -(, עלהרוכש להלן:לבין  צד שלישי ) אירופהנחתם הסכם בין חברה בת גרמנית של אפי  2015אפריל חודש  במהלך ב0

אלפי  5,700 -ורה לסך של כלרוכש את זכויות הבעלות שלה בנכס מניב בעיר אאכן שבגרמניה, בתמ אפי אירופהתמכור 
הכירה ברווחי  אפריקה נכסיםהסכם. השלמת העסקה הנ"ל כפופה למספר תנאים מתלים בהתאם להוראות האירו. 

נכס לסעיף נכסים של קבוצת ה סווגש"ח( בהתאם למחיר המכירה. כמו כן,  נימיליו 2 -אלפי אירו )כ 473שערוך של 
 מימוש המוחזקים למכירה.

 
בחברת אפרירם, וכן  החברהבהסכם לרכישת מלוא אחזקותיה של  מגורים אפריקההתקשרותה של  שלמתה בדבר 0ג

  באור ראה, הכספי המצב על הדוח תאריך לאחרבהלוואה אשר הועמדה על ידה לאפרירם,  החברהזכויותיה של 
  (.2ה')4

 
אפריקה הגיעה  2015חודש אפריל מהלך , ב2014לשנת של החברה  השנתיים( לדוחות 6)ג'5אור לאמור בבבהמשך  0ד

לאכיפה של האופציה ו/או לפיצויים  רמ"ילשיתוף פעולה בקשר להגשת תביעה נגד  שובל אייללהסכמות עם  מגורים
 בגין הוצאותיה.

 
מיליוני ש"ח ברוטו  193 -כעל פי תשקיף מדף  מגוריםאפריקה  נערך מכרז ציבורי, במסגרתו גייסה 2015במאי  21ביום  0ה

 31תשלומים שנתיים שאינם שווים ביום  6 -תפרע ב אג"חקרן  )סדרה ג'(. מיליוני ש"ח ע.נ אג"ח 193כנגד הנפקת 
 3.9%. אג"ח )קרן וריבית( אינן צמודות ונושאות ריבית שנתית בשיעור של 2022עד  2017במרס בכל אחת מהשנים 

אגרות החוב לא  .2022עד  2015במרס מהשנים  31בספטמבר ובכל  30אשר תשולם בתשלומים חצי שנתיים בכל 
 .הובטחו בשעבוד

 
מהון המניות  50.1% -ב ,באמצעות אפריקה ארה"ב ,חברה זרה בארה"ב בה מחזיקה החברה בעקיפין התקשרות בדבר 0ו

 (. 1א')4באור  ראה", בניו יורק, ארה"ב Times Square" -עם צד שלישי למכירת יתרת זכויותיה בבניין ה
 
ש"ח  1,900 -בשווי של כ 2008אשר הוגשה על ידי אדם, המחזיק לטענתו, מניות בחברה החל משנת תביעה נגזרת בדבר  ז0

 (. 1ה')4, ראה באור )להלן: התובע(, כנגד חברי דירקטוריון החברה
 
ובעלת המניות האחרת )להלן: "השותפה"( )בחלקים שווים( ברננות יזום והשקעות בע"מ )להלן: "רננות"(, וכן  החברה  0ח

רננות )החברה, השותפה ורננות, להלן: יחד: "הצדדים"( הגיעו להסכמות ביניהן בקשר עם ביטול הסכם בו התקשרו 
ים )הסכם זה, יחד עם סיכומי דברים -בקיבוץ גליל, בנוגע להשקעת החברה ברננות וביצוע פרויקט מגורים 1996בשנת 

שנערכו בין הצדדים מעת לעת, בקשר עם ביצוע פרויקט זה, להלן: "הסכם שיתוף הפעולה"(, ובעניין השבה הדדית של 
 הסכומים והנכסים, שהוחלפו בין החברה ורננות במסגרת הסכם שיתוף הפעולה.

 
כם שיתוף הפעולה, התקשרו הצדדים בהסכם לביטול עסקה )להלן: לצורך הסדרתם של תנאי ההיפרדות וביטול הס 

"הסכם הביטול"(, אשר במסגרתו נקבע, בין היתר, כי החברה תשיב לידי רננות את המניות שהוקצו לה על פי הסכם 
שיתוף הפעולה, ורננות ו/או השותפה ישיבו לידי החברה סכומים שונים שהוציאה החברה במסגרת הסכם שיתוף 

ש"ח )להלן: "סכומי  נימיליו 66ה )לרבות הלוואות בעלים אותן העמידה החברה לרננות( בסך כולל של הפעול
ההשבה"( )בצירוף מע"מ, ככל שיחול(, וכן יגרמו לביטולה של ערבות כספית שהעמידה החברה כלפי בנק המממן את 

 פעילות רננות, שניתנה לשם הבטחת התחייבויות רננות כלפי הבנק.
ל הסכם הביטול מיועדת להתבצע לאחר קבלת אישורו של בית המשפט להפחתת הון של רננות, בדרך של השלמתו ש

רכישה עצמית, זאת בגין התשלום כנגד השבת החזקותיה של החברה ברננות לידי רננות )להלן: "אישור הפחתת 
מועד האחרון להשלמה"(. יום ממועד חתימתו של הסכם הביטול )להלן: "ה 45ההון"(, וזאת עד לא יאוחר מתום 

מובהר, כי אישור הפחתת ההון אינו מהווה תנאי מתלה להשלמתו של הסכם הביטול, וכי הוסכם בין הצדדים, כי אם 
וככל שלא יתקבל אישור הפחתת ההון עד למועד האחרון להשלמה, התשלום בגין השבתן של החזקות החברה ברננות, 

 .תפהלידי רננות, ישולם במישרין על ידי השו
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 אירועים לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי )המשך( - 7 באור
 

 )המשך( ח0
במעמד חתימתו של הסכם הביטול שולמו לחברה סכומים בגובה סך סכומי ההשבה )מקצתם כהלוואה קצרת מועד 

כמתואר בגובה חלק סכומי ההשבה, שבגינו תוגש בקשה לקבלת אישור הפחתת הון, לחברה אותה העמידה רננות 
 לעיל(, והחברה הפקידה בנאמנות שטר העברה בגין החזקות החברה ברננות.

ש"ח כתזרים  נימיליו 66 -בעקבות ביטולו של הסכם שיתוף הפעולה, כמתואר לעיל, תקבל החברה לידיה סך של כ
 ש"ח.  נימיליו 40 -חופשי ולאחר השלמתו צפויה לרשום בדוחותיה הכספיים רווח  בסך של כ

 

  ."חש מיליוני 66קיבלה לידה סך  והחברהנחתם הסכם הביטול  2015במאי  29 ביום
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ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות 16כספי ביניים נפרד לפי תקנה  המידעעל  יםהחשבון המבקר ירוא שלדוח מיוחד     8 הנדון
 3751-"ל התש(, ומיידייםתקופתיים 

 
 מבוא

 -"ל התש(, ומיידייםד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים 38את המידע הכספי הביניים הנפרד המובא לפי תקנה  סקרנו
באותו  השהסתיימ חודשים שלושה ולתקופה 2015 מרסב 31( ליום החברה :)להלן "מבע להשקעות ישראל אפריקהשל  1970

 על מסקנה להביע היא אחריותנו. החברה של וההנהלה תאריך. המידע הכספי הביניים הנפרד הינו באחריות הדירקטוריון

 .סקירתנו על בהתבסס זוביניים  לתקופת הנפרד הביניים הכספי המידע
 

של  )הפסדים( םרה ברווחישל ההשקעות ולחלקה של החב המאזניהכלולים במידע הכספי הנפרד והמתייחסים לשווי  הנתונים
חברות מוחזקות, מבוססים על דוחות כספיים שחלקם נסקר על ידי רואי חשבון אחרים ומסקנתנו, ככל שהיא מתייחסת 

 לסכומים שנכללו בגין אותן חברות, מבוססת על דוחות הסקירה של רואי החשבון האחרים.
 

 הסקירה היקף
 הנערכת ביניים לתקופות כספי מידע של"סקירה  -בישראל חשבון רואי לשכת של 1 סקירה לתקן בהתאם סקירתנו את ערכנו

 אנשים עם בעיקר, מבירורים מורכבת ביניים לתקופות נפרד כספי מידע של סקירה". הישות של המבקר החשבון רואה ידי על
ואחרים. סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה  אנליטיים סקירה נהלי ומיישום, והחשבונאיים הכספיים לעניינים האחראים

 לכל ודעוניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שני
 .ביקורת של דעת חוות מחווים אנו אין לכך בהתאם. בביקורת מזוהים להיות יכולים שהיו המשמעותיים העניינים

 
 מסקנה

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

 .1970-"להתש(, ומיידיים
 

( Restatementבדבר הצגה מחדש ) למידה הכספי' א2סקנתנו הנ"ל, אנו מפנים את תשומת הלב לאמור בבאור מבלי לסייג את מ
ולכל אחת משלוש השנים שהסתיימו באותם תאריכים וכן  2012-ו 2013, 2014בדצמבר  31של החברה לימים  המידע הכספישל 

ולתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה באותו תאריך על מנת לשקף בהם למפרע את השפעת תיקון  2014במרס  31ליום 
 .הטעות בסכומי נכסי והתחייבויות החברה וסכומי הכנסות והוצאות  החברה

 
 

 אלמגור זהר ושות' בריטמן  חייקין סומך
 חשבון רואי  חשבון רואי
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 ליום ביניים נתונים על המצב הכספיתמצית 
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 בדצמבר 13 במרס 13 במרס 13

 
5133 5132 5132 

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר( באלפי ש''ח

 רכוש שוטף
   

 239,869  126,263  511,475  מזומנים ושווי מזומנים
 465,104  43,247  341,113  השקעות לזמן קצר

 10,151  7,988  7,715  בטוחות סחירות
 48  125  5,337  לקוחות

 3,824  11,664  1,633  חייבים ויתרות חובה
 13,647  93,842  31,635  חברות מוחזקות -חייבים 

 97  -  75  חייבים מס הכנסה
 16,959  12,189  33,175  מלאי בניינים למכירה

 
 212,764  295,318  749,699 

 רכוש בלתי שוטף
   

 *5,387,928  *6,037,551  3,115,536  השקעות בחברות מוחזקות
 253,438  249,316  553,642  הלוואות לחברות מוחזקות

 433  505  157  רכוש קבוע
 73,920  76,830  51,751  נדל"ן להשקעה

 77,959  159  61,473  הלוואות, השקעות ויתרות חובה לזמן ארוך
 1,812  1,812  3,635  מלאי מקרקעין 

 960  1,072  633  נכסים בלתי מוחשיים

 
 3,553,561  6,367,245  5,796,450 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  '. א2ראה באור  -הוצג מחדש * 
 
 

 
      

 
 4,354,547  4,445,341  4,324,327 

  



 אפריקה ישראל להשקעות בע"מ
 מידע כספי נפרד                                          

 ליום ביניים נתונים על המצב הכספיתמצית 
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 בדצמבר 13 במרס 13 במרס 13

 
5133 5132 5132 

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר( באלפי ש''ח

 התחייבויות שוטפות
   

 145,191  93,942  -  אגרות חוב
 60,770  105,080  31,155  אשראי מבנקים 
 550  568  623  קבלנים וספקים

 47,049  99,963  23,151  זכאים ויתרות זכות, לרבות מכשירים נגזרים 
 18,323  46,349  31,445  חברות מוחזקות -זכאים

 27,596  23,134  33,511  מקדמות מלקוחות
 8,846  8,807  6,624  הפרשות

 
 312,231  377,843  308,325 

 התחייבויות לזמן ארוך
   

 21,384  19,876  55,466  הלוואות מחברות מוחזקות 
 3,085,255  2,547,728  5,745,337  אגרות חוב

 26,021  145,002  31,432  התחייבויות לתאגידים בנקאיים
 93  -  43  עודף הפסדים על השקעות בחברות מוחזקות

 100,323  111,584  311,111  התחייבויות אחרות
 36,163  26,883  15,117  נדחיםהתחייבות מסים 
 1,814  994  3,616  הטבות לעובדים

 
 1,325,425  2,852,067  3,271,053 

 הון
   

 384,866  380,647  162,645  הון מניות
 4,492,044  4,191,341  2,275,137  פרמיה על מניות

 (*2,225,994)  (*2,302,854)  (5,115,453)  קרנות הון
 *315,855  *1,163,519  152,737  עודפיםיתרת 

 2,966,771  3,432,653  5,677,352  סך הכל הון המיוחס לבעלים של החברה
 
 
 
 
 
 

 הדירקטוריון"ר יו _________________________
 לבייב לב

 
 

 כללי מנהל _________________________
 נובוגרוצקי אברהם

 
 

 כספים"ל סמנכ _________________________
 שגיב מנשה

 
 

 2015 מאיב 31אישור:  תאריך

 
      

 
 4,354,547  4,445,341  4,324,327 

 
  א'.2ראה באור  -הוצג מחדש * 
 

.ממנו נפרד בלתי חלק מהווה הנפרד הכספי למידע המצורף הנוסף המידע



 אפריקה ישראל להשקעות בע"מ
 מידע כספי נפרד                                          

 ביניים נתוני רווח והפסדתמצית 
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 לשנה לתקופה של שלושה חודשים

 
 שהסתיימה ביום שהסתיימה ביום

 
 בדצמבר 13 במרס 13 במרס 13

 
5133 5132 5132 

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר( באלפי ש''ח

 הכנסות
 243  -  33,115  מעסקות בניה ומקרקעין   

 4,482  1,065  3,553  מהשכרה והפעלת נכסים
 -  *75,053  32,421  רווח מחברות מוחזקות, נטו

 17,852  3,040  3,133  הכנסות אחרות

 
 53,656  79,158  22,577 

 עלויות והוצאות
 1,896  369  4,122  בעסקות בניה ומקרקעין   

 353  92  24  אחזקה, פקוח וניהול של מקרקעין ונכסים
 *471,430  -  -  הפסד מחברות מוחזקות, נטו

 3,048  38  21  ירידה בשווי הוגן של נדל"ן להשקעה, נטו
 25,233  6,602  5,366  הוצאות הנהלה וכלליות 

 2,903  1,757  47  הוצאות אחרות

 
 31,471  8,858  504,863 

 (482,286)  70,300  36,366  רווח )הפסד( תפעולי

 (387,702)  (72,675)  (35,171)  הוצאות מימון
 30,484  1,737  1,215  הכנסות מימון 

 (357,218)  (70,938)  (26,434)  הוצאות מימון,נטו

 (839,504)  (638)  7,315  רווח )הפסד( לפני מסים על הכנסה

 (9,232)  198  (674)  הכנסהמסים על 

 (848,736)  (440)  6,414  רווח נקי )הפסד( לתקופה המיוחס לבעלים של החברה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  א'. 2ראה באור  -הוצג מחדש * 
 
 
 

 .ממנו נפרד בלתי חלק מהווה הנפרד הכספי למידע המצורף הנוסף המידע



 אפריקה ישראל להשקעות בע"מ
 מידע כספי נפרד                       

  הרווח הכולל בינייםתמצית נתונים על 
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 לשנה לתקופה של שלושה חודשים

 
 שהסתיימה ביום שהסתיימה ביום

 
 בדצמבר 13 במרס 13 במרס 13

 
5133 5132 5132 

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר( באלפי ש''ח

 (*848,736)  (*440)  6,414  רווח )הפסד( לתקופה המיוחס לבעלים של החברה

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

   
הפרשי תרגום מטבע חוץ בגין פעילויות חוץ וקרנות אחרות בגין חברות 

 772  (68,445)  (54,455)  מוחזקות

 -  243  -  הפרשי תרגום מטבע חוץ בגין פעילויות חוץ שנזקפו לרווח והפסד

 5,389  -  -  מימוש קרן הון בגין גידור תזרימי מזומנים בשל מכירת חברה מוחזקת

סה"כ רווח )הפסד( כולל אחר לתקופה שלאחר שהוכר לראשונה ברווח 
 6,161  (68,202)  (54,455)  הכולל הועבר או יועבר לרווח והפסד, נטו ממס

 פריטי רווח כולל אחר שלא יועברו לרווח והפסד
   

 (743)  -  (216)  מדידה מחדש של תוכנית הטבה מוגדרת

 (743)  -  (216)  סה"כ הפסד כולל אחר לתקופה שלא יועבר לרווח והפסד, נטו ממס

 (843,318)  (68,642)  (46,227)  סה"כ הפסד כולל לתקופה המיוחס לבעלים של החברה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  א'. 2ראה באור  -הוצג מחדש * 
 
 

.ממנו נפרד בלתי חלק מהווה הנפרד הכספי למידע המצורף הנוסף המידע



 אפריקה ישראל להשקעות בע"מ
 מידע כספי נפרד                       

  ביניים תמצית נתונים על תזרימי המזומנים
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 לשנה שהסתיימה לתקופה של שלושה חודשים

 
 ביום שהסתיימה ביום

 
 בדצמבר 13 במרס 13 במרס 13

 
5133 5132 5132 

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר( באלפי ש''ח

 תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
 (*848,736)  (*440)  6,414  רווח )הפסד( לתקופה המיוחס לבעלים של החברה   

 התאמות8
 723  200  541  פחת והפחתות   

 (8,449)  -  -  השבת ערך השקעות, נטו

 (150)  -  -  רווח ממימוש חברות מוחזקות

 3,048  38  21  שינוי בשווי הוגן של נדל"ן להשקעה

 356,693  68,823  26,113  הוצאות מימון, נטו

 *471,430  (*75,053)  (32,421)  מוחזקות, נטוחלק החברה בתוצאות חברות 

 (1,187)  976  537  הפסד )רווח( מבטוחות סחירות, נטו

 398  99  15  עסקאות תשלום מבוסס מניות

 9,232  (198)  674  מסים על הכנסה

 (4,810)  (40)  3,645  שינוי במלאי בניינים למכירה

 11,487  2,902  (3,731)  שינוי בלקוחות וחייבים אחרים

 1,369  (3,093)  (33,671)  שינוי במקדמות מלקוחות

 (9,052)  (2,148)  5,111  שינוי בספקים וזכאים אחרים

 (1,388)  (2,682)  (555)  שינוי בהפרשות ובהטבות לעובדים

 74  224  (33)  מס הכנסה שהתקבל )ששולם(, נטו

 (19,318)  (10,392)  (5,541)  פעולות עם חברות מוחזקות מזומנים נטו ששימשו לפעילות שוטפת לפני

 44,165  10,053  (5,633)  מזומנים נטו מפעילות שוטפת בגין עסקאות עם חברות מוחזקות

 24,847  (339)  (31,436)  מזומנים נטו שנבעו מפעילות )ששימשו לפעילות( שוטפת
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  א'. 2באור ראה  -הוצג מחדש * 
 

.ממנו נפרד בלתי חלק מהווה הנפרד הכספי למידע המצורף הנוסף המידע



 אפריקה ישראל להשקעות בע"מ
 מידע כספי נפרד                       

  ביניים תמצית נתונים על תזרימי המזומנים
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 לשנה לתקופה של שלושה חודשים

 
 שהסתיימה ביום שהסתיימה ביום

 
 בדצמבר 13 במרס 13 במרס 13

 
5133 5132 5132 

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר( באלפי ש''ח

 תזרימי מזומנים מפעילות השקעה
 2,011  805  451  ריבית שהתקבלה   

 72,968  -  3,154  דיבידנדים שהתקבלו

 150  -  -  תמורה ממכירת חברות מוחזקות

 (78,717)  (858)  (5,371)  בפיקדונות והלוואות לזמן ארוךהשקעה 

 (285)  (32)  (71)  רכישת רכוש קבוע

 (205)  (30)  (33)  רכישת נכסים בלתי מוחשיים

 (138)  (38)  (21)  השקעה בנדל"ן להשקעה

 15,900  15,900  -  תמורה ממכירת נדל"ן להשקעה

 (450,011)  (28,360)  112,611  השקעות לזמן קצר, נטו
מזומנים נטו שנבעו מפעילות )ששימשו לפעילות( השקעה לפני פעולות עם 

 (438,327)  (12,613)  116,133  חברות מוחזקות

 163,676  65,048  3,316  מזומנים נטו מפעילות השקעה בגין עסקאות עם חברות מוחזקות

 (274,651)  52,435  117,331  השקעהמזומנים נטו שנבעו מפעילות )ששימשו לפעילות( 

 תזרימי מזומנים מפעילות מימון
 (392,099)  (56,961)  (551,335)  פירעון הלוואות ואגרות חוב   

 648,297  -  -  קבלת הלוואות, גיוס אג"ח והתחייבויות אחרות לזמן ארוך

 305,927  -  -  הנפקת מניות בחברה בניכוי הוצאות הנפקה

 -  -  34  ממימוש כתבי אופציות למניותתמורה 

 15,520  -  -  הנפקת אופציות לאגרות חוב 

 -  -  (7)  דיבידנד ששולם לבעלי מניות

 (233,699)  (4,596)  (41,321)  ריבית ששולמה 

 343,946  (61,557)  (114,431)  מזומנים נטו שנבעו מפעילות )ששימשו לפעילות( מימון

 94,142  (9,461)  (15,536)  במזומנים ושווי מזומניםעלייה )ירידה( 

 135,970  135,970  517,647  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה

 9,757  (246)  3,324  השפעת תנודות בשער החליפין על יתרות מזומנים ושווי מזומנים

 239,869  126,263  511,475  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .ממנו נפרד בלתי חלק מהווה הנפרד הכספי למידע המצורף הנוסף המידע



 אפריקה ישראל להשקעות בע"מ
 מידע כספי נפרד                   

 ביניים מידע נוסף לנתונים הכספיים
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 כללי -3 באור
 

דוחות  :)להלן 2015 במרס 31תמצית נתונים כספיים מתוך תמצית הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים של הקבוצה ליום  להלן
תמצית מידע כספי נפרד ביניים(, אשר  :מאוחדים(, המפורסמים במסגרת הדוחות התקופתיים, המיוחסים לחברה עצמה )להלן

 1970 -"ל התש( ומיידייםוהתוספת העשירית לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים  'ד38מוצגים בהתאם להוראות תקנה 
  .התאגיד לש ביניים הנפרד הכספי המידע תמצית בעניין

 הדוחותעם  וביחד 2014בדצמבר  31ביחד עם המידע הכספי הנפרד ליום  זה ביניים נפרד כספי מידע תמצית אתלקרוא  יש
 .המאוחדים

 
 8זה ביניים נפרד כספי מידע תמציתב
 
 אפריקה ישראל להשקעות בע"מ. - החברה .א
 
חברות, לרבות שותפות, שדוחותיהן מאוחדים באופן מלא, במישרין או בעקיפין, עם  - בנות/חברות מאוחדות חברות .ב

 דוחות החברה.
 
חברות מאוחדות וחברות, לרבות שותפות או מיזם משותף, שהשקעת החברה בהן כלולה, במישרין או  - מוחזקות חברות .ג

 .המאזניבעקיפין, בדוחות הכספיים על בסיס השווי 
 

 
 ביניים הנפרד הכספי המידע להבנת הנדרש נוסף מהותי מידע -5 באור

 

 הצגה מחדש  . א
 

החליט דירקטוריון אפריקה תעשיות על סיום העסקתו של מנכ"ל אפריקה תעשיות לשעבר, מר אבי  2015במרס  18ביום 
 מוטולה )אשר כיהן גם כמנכ"ל נגב קרמיקה(.

פנייה להנהלת אפריקה תעשיות שהתקבלה מגורם בקבוצת אפריקה דיווחה אפריקה תעשיות לראשונה על  2015במרס  29ביום 
תעשיות, בקשר עם חששות לאי סדרים ברישום ההכנסות של אחת מחברות הבת בבעלותה המלאה של נגב קרמיקה, חברת 

 הבת של אפריקה תעשיות, הפועלת בתחום עיצוב הבית.
של הנושא. זאת, בסיוע בודק חיצוני שמונה על ידי דירקטוריון בעקבות פנייה זו, פתחה הנהלת אפריקה תעשיות בבדיקה מידית 

 אפריקה תעשיות.
, בוצע רישום מוקדם שלא כדין של הכנסות, 2014בסיומם של הליכי הבדיקה התברר, כי לאורך מספר שנים ועד תום שנת 

ות קבוצת נגב לשנים אלו, וכן רישום כפול של הכנסות ורישום מוטעה של סעיפי הלקוחות הנכללים בדוחות הכספיים של חבר
נרשם גידול מלאכותי בסעיפי המלאי של חברות קבוצת נגב. זאת, בנוסף לאי הסדרים שהתגלו ברישום ההכנסות של אחת 

 מחברות קבוצת נגב.
עוד נמצא, כי ההשפעה המצטברת של הליקויים בדוחותיה הכספיים של אפריקה תעשיות על ההון המיוחס לבעלי המניות של 

הון על הוההשפעה המצטברת  מיליוני ש"ח 73 -, מסתכמת בהפחתה בהיקף של כ2014בדצמבר  31ריקה תעשיות ליום אפ
ש"ח )סכום זה הינו לאחר תיקון שבוצע בדוחותיה הכספיים  נימיליו 45 -בהפחתה של כמסתכמת  המיוחס לבעלים של החברה

 (.2014של החברה לשנת 
 

( של דוחותיה Restatementביצעה אפריקה תעשיות תיאום בדרך של הצגה מחדש ) לאור ממצאי הבדיקות כאמור לעיל,
על מנת לשקף בהם למפרע את השפעות האמור לעיל, בהם כללה אפריקה תעשיות, מלבד נתונים  וזאת 2014הכספיים לשנת 

מתוקנים לתקופת הדיווח, גם נתוני השוואה מתוקנים ביחס לתקופות דיווח קודמות שבהם חלו טעויות כתוצאה מהליקויים 
 כאמור. 

 
מות המידה הפיננסיות שבהן נדרשה לעמוד במסגרת הצגת הדוחות הכספיים מחדש  של אפריקה תעשיות גררה הרעה בחלק מא

הסכמי המימון שלה )אשר חלקן היו מצויות בהפרה גם על בסיס הנתונים טרם ההצגה מחדש(  ולאי עמידה באמות מידה 
 פיננסית נוספות.

קה  תעשיות השפעות ההצגה מחדש  באפריקה תעשיות ביחד עם אי העמידה באמות המידה הפיננסיות, הביאו את הנהלת אפרי
 לפעול על מנת לשפר את מצבן הכספי של חברות קבוצת אפריקה תעשיות.

 
תכניות ההנהלה של אפריקה תעשיות כוללות, בין השאר: בתחום עיצוב הבית פועלת אפריקה תעשיות, בעזרת יועציה 

משא ומתן עם הגורמים הפיננסיים, לעדכון התכנית העסקית ולעריכה של תכנית מימון מעודכנת אשר על בסיסה ינוהל 
 המממנים לצורך חלוקת החוב הבנקאי לזמן ארוך וזמן קצר, באופן בו תחזיק קבוצת נגב במסגרות חתומות מבנקים. 
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 )המשך( ביניים הנפרד הכספי המידע להבנת הנדרש נוסף מהותי מידע -5 באור
 

 הצגה מחדש )המשך( . א
 

בתחום הפלדה, פועלת אפריקה תעשיות על מנת לתקן הפרת התניה לבנקים, בין השאר, באמצעות הקטנת היקפי ההון החוזר 
 של חברות מקבוצת אפריקה תעשיות והגדלת ההון המוחשי של פקר פלדה תעשיות בע"מ. 

שיות  וכן תשקול לבצע מימושי בנוסף לאמור לעיל, אפריקה תעשיות צפויה לקבל תזרים מחלק מחברות קבוצת אפריקה תע
 נכסים לצורך עמידה בהתחייבויותיה. 

לצורך כך החלה הנהלת אפריקה תעשיות  בבדיקות לקידום מהלכים למימוש זכויות במקרקעין של אפריקה תעשיות ברוסיה 
וש מניות רדומות ובתחום הפלדה בארץ. כמו כן, בתאום עם הגופים המממנים, עומדת לרשות אפריקה תעשיות חלופה של מימ

מהון המניות המונפק של אפריקה תעשיות, ששוויין לתאריך  9.5% -של אפריקה תעשיות, אשר מוחזקות על ידיה, בהיקף של כ
 מיליוני ש"ח. 33 -הדוח על המצב הכספי  מסתכם בכ

 
 להערכת הדירקטוריון והנהלת אפריקה תעשיות, ביכולתה של אפריקה תעשיות לעמוד בתכניות הנהלה אלה. 

 
אישר דירקטוריון החברה, כי במידה ותכניות ההנהלה של אפריקה תעשיות לא יתממשו בהיקף ו/או  2015במאי  27ביום 

חינה של הנושא עם הגופים המממנים ובהתאם להבנות בעיתוי העונה על צורכי אפריקה תעשיות, אזי החברה, תפעל, לאחר ב
שיושגו עימם, לסייע לאפריקה תעשיות בדרך של מימון ביניים עד להתממשותן של תכניות ההנהלה של אפריקה תעשיות. 

 .העמדת מימון כאמור תתבצע בכפוף לקבלת האישורים הנדרשים על פי דין
 

על הדוחות הכספיים של החברה. לאור ממצאי הבדיקות כאמור לעיל, החברה בדקה את התיקונים האמורים ואת השפעתם 
( של נתוני השוואה  Restatementתיאום בדרך של הצגה מחדש ) 2015במרס  31ערכה החברה במסגרת דוחותיה הכספיים ליום 

לן פירוט . לה2014במרס  31ולתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום  2014בדצמבר  31לתקופה שהסתיימה ביום 
 התיקונים:

 
 על המצב הכספי ותהדוחהתיקון על   השפעת

 
 )לא מבוקר( 5132במרס  13ליום 

 

 
 כמדווח בדוחות כספיים אלה השפעת ההצגה מחדש כפי שדווח בעבר

 באלפי ש''ח 
 6,037,551  (48,475) 6,086,026  השקעות בחברות מוחזקות    

 (1,163,519) 48,475  (1,211,994) יתרת עודפים 
  

 
 )מבוקר( 5132בדצמבר  13ליום 

 

 
 כמדווח בדוחות כספיים אלה השפעת ההצגה מחדש כפי שדווח בעבר

 באלפי ש''ח 
 5,387,928  (42,971) 5,430,899  השקעות בחברות מוחזקות    

 (315,855) 45,772  (361,627) יתרת עודפים 
 2,225,994  (2,801) 2,228,795  קרנות הון 
  

 ות על הרווח הכוללהדוחהתיקון על   השפעת
 

     

 
 )לא מבוקר( 5132במרס  13לתקופה של שלושה חודשים שנסתיימה ביום 

 

 
 כמדווח בדוחות כספיים אלה השפעת ההצגה מחדש כפי שדווח בעבר

 באלפי ש''ח 
 75,053  (7,232) 82,285  רווח מחברות מוחזקות, נטו    

 (440) (7,232) 6,792  נקי לתקופהרווח  
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 )המשך( ביניים הנפרד הכספי המידע להבנת הנדרש נוסף מהותי מידע -5 באור
 

 הצגה מחדש )המשך(  . א
 

 ות על הרווח הכולל )המשך(הדוחהתיקון על   השפעת
 

 
 )מבוקר( 5132בדצמבר  13לשנה שהסתיימה ביום 

 

 
 כמדווח בדוחות כספיים אלה השפעת ההצגה מחדש כפי שדווח בעבר

 באלפי ש''ח 
 471,430  4,529  466,901  הפסד מחברות מוחזקות, נטו    

 (848,736) (4,529) (844,207) הפסד לתקופה 
  

 
 במידע להלן  נתוני השוואה מתוקנים  שבהם חלו טעויות כתוצאה מהליקויים כאמור שלא נכללו כחלק מנתוני ההשוואה 

 :2015במרס   31הכספי של החברה ליום 
 

 
 )מבוקר( 5131בדצמבר  13ליום 

 

 
 כמדווח בדוחות כספיים אלה השפעת ההצגה מחדש כפי שדווח בעבר

 באלפי ש''ח 
 6,056,946  (41,243) 6,098,189  השקעות בחברות מוחזקות    

 (1,163,860) 41,243  (1,205,103) יתרת עודפים 
  

 

 
 )מבוקר( 5135בדצמבר  13ליום 

 

 
 כמדווח בדוחות כספיים אלה השפעת ההצגה מחדש כפי שדווח בעבר

 באלפי ש''ח 
 6,184,744  (17,753) 6,202,497  השקעות בחברות מוחזקות    

 (1,261,975) 17,753  (1,279,728) יתרת עודפים 
  

 

 
 )מבוקר( 5131בדצמבר  13לשנה שהסתיימה ביום 

 

 
 כמדווח בדוחות כספיים אלה השפעת ההצגה מחדש בעבר כפי שדווח

 באלפי ש''ח 
 255,422  23,492  231,930  הפסד מחברות מוחזקות, נטו    

 (98,361) (23,492) (74,869) הפסד לתקופה 
  

 

 
 )מבוקר( 5135בדצמבר  13לשנה שהסתיימה ביום 

 

 
 כספיים אלהכמדווח בדוחות  השפעת ההצגה מחדש כפי שדווח בעבר

 באלפי ש''ח 
 1,965,988  8,017  1,957,971  הפסד מחברות מוחזקות, נטו    

 (1,010,644) (8,017) (1,002,627) הפסד לתקופה 
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 )המשך( ביניים הנפרד הכספי המידע להבנת הנדרש נוסף מהותי מידע -5 באור
 
החברה מנהלת משא ומתן למכירת זכויותיה בארבע קרקעות ו/או פרויקטים למגורים ו/או בסמיכות לפרויקטים   .ב

 למגורים )לרבות מכירה של מניות בחברות שהינן בעלות זכויות כאמור( )להלן: הנכסים( לאפריקה מגורים.
 40%ת מכירת זכויותיה של החברה ), אישרו דירקטוריון החברה ודירקטוריון אפריקה מגורים א2015בחודש מרס 

מההון המונפק והנפרע( באחד הנכסים, חברת אפרירם בע"מ )להלן: אפרירם( וכן את זכויותיה של אפריקה השקעות 
 37.5%בהלוואה אשר הועמדה על ידה לאפרירם לאפריקה מגורים. אפרירם הינה חברה המחזיקה בזכות הבעלות על 

דונם(, הממוקמת ברח' בן סרוק בתל אביב והידועה כמתחם  4 -ה של אפרירם כדונם )חלק 11 -מחלקה בשטח של כ
"סומייל" ומיועדת למגורים ומסחר. אפרירם תפעל )יחד עם אחרים( להקמתם של יחידות דיור ושטחי מסחר במתחם, 

ם זכויות במתחם מ"ר מסחר. יצוין, כי לאפריקה מגורי 1,530 -יחידות דיור וכן לכ 93 -כאשר אפרירם תהיה זכאית לכ
לאחר קבלת  2015נח בע"מ ומגדלי סומייל בע"מ. במהלך חודש אפריל -"סומייל" מתוקף החזקותיה בחברות רמ

אישורה של האסיפה הכללית של אפריקה מגורים, הושלמה התקשרותה של אפריקה מגורים בהסכם לרכישת מלוא 
בהלוואה אשר הועמדה על ידה לאפרירם, בתמורה אחזקותיה של החברה בחברת אפרירם, וכן זכויותיה של החברה 

 ש"ח.ני מיליו 40.3 -לסך של כ
 

 שלושת הנכסים הנוספים הינם כמפורט להלן: 
 
מהון המניות המונפק והנפרע של חברת רננות יזום והשקעות בע"מ )להלן: רננות(, חברה המחזיקה בחלק  50% -

דונם, באזור קיבוץ "גליל ים" הסמוך להרצליה, אשר מיועדת למגורים, עליה  42 -מהזכויות  בקרקע בשטח של כ 
לאחר תאריך הדוח על המצב  יחידות דיור )כולל חלק הקיבוץ(. 660מקדמת רננות פרויקט מגורים בהיקף כולל של  
ולכן אין החברה מנהלת משא ומתן עם  להלן 'ג 2 ראה גם באורהכספי בוטל הסכם שיתוף הפעולה ביחס לחברת רננות  
 .אפריקה מגורים ביחס לנכס זה 

 
דונם, הממוקם בשכונת סביוני ים, בצפון קרית ים, אשר מיועד למסחר,  8 -מזכויות הבעלות על מגרש בשטח של כ 50% -

מ"ר. יצוין, כי  1,200 -של כמ"ר וכן זכויות בניה נוספות בשטח  780 -לרבות מבנה מסחרי בשטח בנוי לשיווק של כ 
שכונת סביוני ים הינה שכונה אשר הוקמה על ידי אפריקה מגורים וגובלת במגרש זה, ואשר בכוונת אפריקה מגורים  
 לקדם בה תכנון והקמה של יחידות דיור נוספות.  

 
 -ישוב סביון, בשטח של כזכויות החכירה )אשר מהוונות ביחס לזכויות הבנויות בלבד( של מתחם הקאנטרי והמסחר בי -

מ"ר )מרכז מסחרי ושני  3,000 -מ"ר, וכן שטח מסחר ומשרדים בנוי של כ 1,860 -דונם הכולל שטח קאנטרי בנוי של כ  70 
מבני משרדים(. ניצול שטחים אלו לצורכי אפריקה מגורים, אם וכלל שיוחלט על רכישתם, כפוף באופן חלקי לשינוי  
 תב"ע. 

 
מובהר, כי בשלב מקדמי זה אין כל וודאות בקשר עם ביצוען של העסקאות, כולן או חלקן, בין היתר, בשל אי הגעה  
להסכמה על תנאי העסקאות ו/או בשל ממצאי בדיקת הנאותות שמנהלת אפריקה מגורים ו/או קבלת אישורים ו/או  
 הסכמות של צדדים שלישיים ו/או המצב התכנוני. 

 
רתם של תנאי ההיפרדות וביטול הסכם שיתוף הפעולה, התקשרו הצדדים בהסכם לביטול עסקה )להלן: לצורך הסד . ג

"הסכם הביטול"(, אשר במסגרתו נקבע, בין היתר, כי החברה תשיב לידי רננות את המניות שהוקצו לה על פי הסכם 
החברה במסגרת הסכם שיתוף  שיתוף הפעולה, ורננות ו/או השותפה ישיבו לידי החברה סכומים שונים שהוציאה

ש"ח )להלן: "סכומי ההשבה"( ני מיליו 66הפעולה )לרבות הלוואות בעלים אותן העמידה החברה לרננות( בסך כולל של 
)בצירוף מע"מ, ככל שיחול(, וכן יגרמו לביטולה של ערבות כספית שהעמידה החברה כלפי בנק המממן את פעילות רננות, 

 ויות רננות כלפי הבנק.שניתנה לשם הבטחת התחייב
השלמתו של הסכם הביטול מיועדת להתבצע לאחר קבלת אישורו של בית המשפט להפחתת הון של רננות, בדרך של 
רכישה עצמית, זאת בגין התשלום כנגד השבת החזקותיה של החברה ברננות לידי רננות )להלן: "אישור הפחתת ההון"(, 

תימתו של הסכם הביטול )להלן: "המועד האחרון להשלמה"(. מובהר, כי יום ממועד ח 45וזאת עד לא יאוחר מתום 
אישור הפחתת ההון אינו מהווה תנאי מתלה להשלמתו של הסכם הביטול, וכי הוסכם בין הצדדים, כי אם וככל שלא 

ננות, יתקבל אישור הפחתת ההון עד למועד האחרון להשלמה, התשלום בגין השבתן של החזקות החברה ברננות, לידי ר
 ישולם במישרין על ידי השותפה.

 
במעמד חתימתו של הסכם הביטול שולמו לחברה סכומים בגובה סך סכומי ההשבה )מקצתם כהלוואה קצרת מועד 

אותה העמידה רננות לחברה בגובה חלק סכומי ההשבה, שבגינו תוגש בקשה לקבלת אישור הפחתת הון, כמתואר לעיל(, 
 העברה בגין החזקות החברה ברננות.והחברה הפקידה בנאמנות שטר 

מיליוני ש"ח כתזרים חופשי  66 -בעקבות ביטולו של הסכם שיתוף הפעולה, כמתואר לעיל, תקבל החברה לידיה סך של כ
 מיליוני ש"ח.  40 -ולאחר השלמתו צפויה לרשום בדוחותיה הכספיים רווח  בסך של כ

 
 מיליוני ש"ח. 66לה לידה סך נחתם הסכם הביטול והחברה קיב 2015במאי  29ביום 

 
 .המאוחדים בדוחותז' 9 -וד' 9, א'9 , (4)'ה4(, 3ז')4(, 2)'ה4(, 1)'ה4א', 4, 1 באורים ראה נוסף מהותי מידע לעניין .ד

 



 

 

 

 

 

 –' דחלק 

 

 בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על רבעונידוח 

 )א(:ג33הדיווח הכספי ועל הגילוי לפי תקנה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :ג)א(33בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי לפי תקנה  רבעונידוח 

(, אחראית לקביעתה "התאגיד: ")להלןאפריקה ישראל להשקעות בע"מ הלה, בפיקוח הדירקטוריון של ההנ

 והתקיימותה של בקרה פנימית נאותה על הדיווח הכספי ועל הגילוי בתאגיד.

 

 ין זה, חברי ההנהלה הם:ילענ

 כללי; מנהל . מר אברהם נובוגרוצקי,1

 . מר מנשה שגיב, נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים.2

 

המנהל כוללת בקרות ונהלים הקיימים בתאגיד, אשר תוכננו בידי בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי 

ונושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים או תחת פיקוחם, או בידי מי שמבצע בפועל את  הכללי

חס למהימנות הדיווח בהתיי סביר אשר נועדו לספק ביטחוןו מורים, בפיקוח דירקטוריון התאגידהתפקידים הא

הכספי ולהכנת הדוחות בהתאם להוראות הדין, ולהבטיח כי מידע שהתאגיד נדרש לגלות בדוחות שהוא 

 ומדווח במועד ובמתכונת הקבועים בדין.מפרסם על פי הוראות הדין נאסף, מעובד, מסוכם 

 

הבקרה הפנימית כוללת, בין השאר, בקרות ונהלים שתוכננו להבטיח כי מידע שהתאגיד נדרש לגלותו כאמור, 

ולנושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים או למי  למנהל הכללינצבר ומועבר להנהלת התאגיד, לרבות 

, בהתייחס שמבצע בפועל את התפקידים האמורים, וזאת כדי לאפשר קבלת החלטות במועד המתאים

 ת הגילוי.ולדריש

 

בשל המגבלות המבניות שלה, בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי אינה מיועדת לספק ביטחון מוחלט 

 שהצגה מוטעית או השמטת מידע בדוחות תימנע או תתגלה.

 

התקופתי בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי אשר צורף לדוח השנתי בדוח 

העריכו (, "האחרוןבדבר הבקרה הפנימית  השנתיהדוח " :)להלן 31.12.2.14לתקופה שנסתיימה ביום 

 ;הדירקטוריון וההנהלה את הבקרה הפנימית בתאגיד

 

, ליום כאמורבהתבסס על הערכה זו, הדירקטוריון והנהלת התאגיד הגיעו למסקנה כי הבקרה הפנימית 

 .אפקטיביתהיא  31.12.2.14

 

עשוי לשנות את הערכת היה עד למועד הדוח, הובא לידיעת הדירקטוריון וההנהלה אירוע או עניין ש

האפקטיביות של הבקרה הפנימית כפי שהובאה במסגרת הדוח השנתי בדבר הבקרה הפנימית האחרון, כפי 

 שיפורט להלן:

 

 תעשיות אפריקה ישראל בעקבות אי סדרים ורישומים מוטעים שנתגלו בחברת נגב קרמיקה, חברת בת של

תעשיות  אפריקהצגה מחדש של הדוחות הכספיים של ההו, חברה בת )להלן: "אפריקה תעשיות"( –בע"מ 

 במספר תהליכים מהותיים באפריקהלתקופות קודמות, ובעקבות כך אף הגדרה של חולשה מהותית בבקרות 

כמו כן, בחנה החברה,  של החברה.תעשיות, בחנה החברה את ההשפעה של הליקויים שנתגלו, על הדוחות 

, והאם הבקרות הקיימות בתהליך עריכה ודיווח בחברה ותבבקרחולשה האם הליקויים כאמור מהווים 

 תפקדו ברמה נאותה. בחברה



 .בחברהלכדי חולשה מהותית  מגיעים אינםכי אי הסדרים שנתגלו בחברת נגב קרמיקה  סבורה החברה

 

אפקטיביות של הבקרה הפנימית בדוח השנתי בדבר הבקרה הפנימית למועד הדוח, בהתבסס על הערכת ה

 האחרון, ובהתבסס על מידע שהובא לידיעת ההנהלה והדירקטוריון כאמור לעיל:

 הבקרה הפנימית היא אפקטיבית.

 

 

  



 :הצהרות מנהלים

 :(1)ד()ג33הצהרת מנהל כללי לפי תקנה  )א(

 הצהרת מנהלים

 מנהל כלליהצהרת 

 מצהיר כי: ,נובוגרוצקיאברהם אני, 

של  ראשוןהלרבעון ( "התאגיד" :)להלןאפריקה ישראל להשקעות בע"מ רבעוני של האת הדוח בחנתי  .1

 ;("הדוחות לתקופת בינייםאו " "הדוחות" :)להלן 2.15שנת 

כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה  אינם כולליםלפי ידיעתי, הדוחות  .2

מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם, לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים 

 ;בהתייחס לתקופת הדוחות

כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות, מכל הבחינות העתי, הדוחות הכספיים ומידע ידילפי  .3

הותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של התאגיד לתאריכים ולתקופות המ

 ;שאליהם מתייחסים הדוחות

של והדוחות הכספיים הביקורת  תוולוועדגיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון  .4

 הדיווח הכספי ועל הגילוי: עלביותר לגבי הבקרה הפנימית , בהתבסס על הערכתי העדכנית התאגיד

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית  א.

באופן סביר להשפיע לרעה על יכולתו של התאגיד לאסוף,  העלולים ,על הדיווח הכספי ועל הגילוי

ות הדיווח הכספי והכנת לעבד, לסכם או לדווח על מידע כספי באופן שיש בו להטיל ספק במהימנ

 -וכן דין;הדוחות הכספיים בהתאם להוראות ה

או מי שכפוף לו במישרין  המנהל הכלליכל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב  ב.

או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל 

 הגילוי;

 אחרים בתאגיד: אני, לבד או יחד עם .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 

חברות מובא לידיעתי על ידי אחרים בתאגיד וב,  ,.2.1-עדוחות כספיים שנתיים(, התש"ערך )

 -המאוחדות, בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות; וכן

, המיועדים י של בקרות ונהליםפיקוחקבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם תחת  ב.

הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין, להבטיח באופן סביר את מהימנות 

 .לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים

)רבעוני או לא הובא לידיעתי כל אירוע או עניין שחל במהלך התקופה שבין מועד הדוח האחרון  ג.

את מסקנת הדירקטוריון וההנהלה , אשר יש בו כדי לשנות זהלבין מועד דוח תקופתי, לפי העניין( 

 בנוגע לאפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי של התאגיד.

 

 לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין.אין באמור 
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 (:2)ד()ג33תקנה  )ב( הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים לפי

 הצהרת מנהלים

 בתחום הכספיםהצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר 

 , מצהיר כי:מנשה שגיבאני, 

 האחר הכלול בדוחות לתקופת הביניים של  ות הכספיים ביניים ואת המידע הכספיאת הדוחבחנתי  .1

או  "הדוחות)להלן: " 2.15של שנת  ראשוןהלרבעון "( התאגיד)להלן: " אפריקה ישראל להשקעות בע"מ

 (;"בינייםההדוחות לתקופת "

אינם כוללים לתקופת הביניים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות  ביניים הכספייםלפי ידיעתי, הדוחות  .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  בינייםלתקופת הוהמידע הכספי האחר הכלול בדוחות  ביניים  ות הכספייםלפי ידיעתי, הדוח .3

באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של 

 התאגיד לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;

וועדות הביקורת והדוחות הכספיים של  גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון ול .4

 הדיווח הכספי ועל הגילוי: עלהתאגיד, בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית 

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית  א.

ולמידע הכספי האחר ביניים הכספיים על הדיווח הכספי ועל הגילוי, ככל שהיא מתייחסת לדוחות 

, העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על יכולתו של התאגיד לאסוף, לתקופת הביניים הכלול בדוחות

לעבד, לסכם או לדווח על מידע כספי באופן שיש בו להטיל ספק במהימנות הדיווח הכספי והכנת 

 -הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין; וכן

או מי שכפוף לו במישרין או  המנהל הכלליבין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב  כל תרמית, 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  נוקבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם תחת פיקוח א.

להבטיח שמידע מהותי המתייחס לתאגיד, לרבות חברות מאוחדות שלו כהגדרתן בתקנות ניירות 

מובא לידיעתי על ידי אחרים בתאגיד ובחברות , .2.1-ערך )דוחות כספיים שנתיים(, התש"ע

 -המאוחדות, בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות; וכן

של בקרות ונהלים, המיועדים תחת פיקוחי ים, או וידאתי קביעתם וקיומם קבעתי בקרות ונהל ב.

להבטיח באופן סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין, 

 לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים.

)רבעוני או לא הובא לידיעתי כל אירוע או עניין שחל במהלך התקופה שבין מועד הדוח האחרון  ג.

המתייחס לדוחות הכספיים ביניים ולכל מידע כספי אחר  ,לבין מועד דוח זהתקופתי, לפי העניין( 

את מסקנת הדירקטוריון  להערכתיכדי לשנות,  אשר יש בו הכלול בדוחות לתקופת הביניים,

 ה בנוגע לאפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי של התאגיד.וההנהל

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

 

 מנשה שגיב, סמנכ"ל כספים 2.15במאי  31
 


		2015-05-31T14:01:36+0000
	Not specified




