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 להגיש את דוח הדירקטוריון בזאתמתכבד )"החברה"( בע"מ  החזקות אפקוןהדירקטוריון של 
 על מצב ענייני החברה והחברות המאוחדות שלה )להלן: "הקבוצה"(  

  2016ביוני  30שהסתיימו ביום  חודשיםושלושה  שישהשל  ותלתקופ

 
 

 כללי .1

 .עם צמיחה בהכנסות ושיא בצבר ההזמנות 2016מסכמת את הרבעון השני לשנת הקבוצה 

 .ביחס לתקופה מקבילה אשתקד( 3.9%-כשל  גידול"ח )ש מיליון 43.0-בכ הסתכם בתקופת הדוחהמגזרי רווח התפעולי ה

ומשלב בתוכו תמהיל של פרויקטים בהיקפים ותחומים  ח"שמיליון  1,685-סתכם בכה 2016 ביוני 30 ליוםהקבוצה  לצבר ההזמנות ש
 עם אתגרי ביצוע. , לרבות פרויקטים בהיקפים משמעותייםשונים

 לשווקים הבינלאומיים. Aeonix-החדרת המאמצי  יםנמשכו עדיין מהווה אתגר משמעותימגזר התקשורת 

 שיוןיר קיבלוחברות הפרויקט ו החשמלחוברו הטורבינות לרשת  2016בחודש אפריל ו הסתיימהוגלבוע  בסיריןחוות הרוח  הקמת
 ההקמה נסתיימה תוך הקדמת לוח הזמנים המתוכנן. החלה תקופת התפעול והתחזוקה. קבוע לייצור חשמל.

 
 תאור התאגיד וסביבתו העסקית .2

, והבניה פרוייקטי התשתית תחומי(, פעילה באפקון"" או ""הקבוצהאפקון החזקות בע"מ, באמצעות התאגידים המוחזקים על ידה )
אפקון מבצעת פרוייקטי תשתית עתירי מערכות וטכנולוגיה, מפתחת  מערכות אלקטרומכניות, טכנולוגיות בקרה ואוטומציה ותקשורת.

בוצה בפרויקט מסוים פי רוב, פעילות הק-בתחום התקשורת, הבקרה והאוטומציה, בישראל ומחוץ לה. עלפתרונות טכנולוגיים ומוכרת 
, מתוך חבילת השירותים אותם מציעה הקבוצה ללקוחותיה. אפקון מעניקה ללקוחותיה ויכולות כוללת שילוב של מספר שירותים

 פתרונות מלאים לצורכי התשתית שלהם, כולל שרות ואחזקה. להלן פעילויותיה העיקריות של הקבוצה:

 -בדגש על עבודות חשמל; )ב( בניה ומערכות לסקטור הציבורי  - )א( הקמה של תחנות כח -פרוייקטי תשתית עתירי מערכות 
 -טבעי גז קירור עמוק וקירור תעשייתי; )ה( ; )ג( חשמל, מיזוג אויר, אינסטלציה, גילוי וכיבוי אש; )ד( ועבודות גמר הנדסה אזרחית

( ז; )ובחוות רוח בתחנות כח פוטו וולטאיות EPC( ופעליות; )באר והסבות פנים מ 2-באר ועד 250-תחנות הפחתת ומדידת לחץ מ
 .ומנתקים ייצור לוחות חשמל מתח גבוה, בינוני ונמוך

בקרת מבנה; )ג( קריאה ; )ב( SCADA)א( בקרה תעשייתית ותוכנת  -מערכות מתח נמוך  -מערכות וטכנולוגיות, בקרה ואוטומציה 
ת גידור, סנסורים/חיישני תנועה כולל פתרונות ייחודיים למעברי גבול ושערי נמל; )ה( ם; )ד( מערכות בטחון, מערכוימרחוק של מונ

 .)ז( גילוי וכיבוי אש חומרה ותוכנה; )ו( פרוייקטי "עיר בטוחה" בערים שונות -מערכות בקרת חניה 

 Unified מרכזיות ופתרונות תקשורת)א(  תחזוקה שלו שירותהפצה, התקנה ו/או פיתוח, ייצור, שיווק,  -תדיראן טלקום  -תקשורת 
Communication and Collaboration ב( לארגונים( ;Contact Centers )תשתיותענן; )ה(  שירותי; )ג( מערכות הקלטה; )ד 

 .תקשורת

 מכשור.הבקרה והציוד בתחומי החשמל,  שלבישראל  והפצהווק יש ייצוג, ייבוא, - חברת אטקה -סחר 
 

 בין המוצרים והטכנולוגיות המובילים ניתן למצוא: .פתרונות טכנולוגייםהפרויקטאלית מפתחת אפקון ומוכרת מוצרים ולצד הפעילות 
1. Pulse - מערכת ה-SCADA מותקנת במגוון אתרים ולקוחות ובהם נתב"ג, נתג"ז, חח"י.פרי פיתוח עצמי . 
בהצלחה את ניסוי יחידת הטכנולוגיות של  השלימהמערכת ביטחון היקפית מהמתקדמות בעולם, אשר  - ג.מ. סנסורים לבטחון .2

 צה"ל ומותקנת בגבול הדרומי של ישראל ואצל מגוון לקוחות ואתרים ובהם תחנות כוח פרטיות וישובים.
 וחדרי קירור ניידים הנמכרים בישראל ובחו"ל. חדרי קירור .3
4. Aeonix - ארה"ב, סין, ישראל, רוסיה והודו.עיקר בבהנמכרת לארגונים  מערכת תקשורת חדשה 
 .אמריקה אשר מתבססת כחברת מערכות חניה מובילה בצפון ה וניהול של חניוניםבקרמערכת  - תיבא .5
6. Harmony Gate - .שערי נמל ומעברי גבול המותקנים בין היתר בנמל אשדוד 

 

 Joint) מיזמים משותפים(, בGC ,EPCכיזם, כקבלן ראשי ) - אפקון פעילה בתחומים השונים במגוון מודלים עסקיים
Venturesקטי ההקמה והביצוע של אפקון עוברים משלב ההקמה לחוזי שרות י(, כקבלן משנה וכספק שירותים ואחזקה. חלק מפרוי

יעדים ומדווחות דיווחים  מאורגנות ביחידות עסקיות )ראשיות ומשניות(, אשר נמדדות אל מול קבוצההפעילויות העסקיות ב ואחזקה.

 שוטפים.
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, תעופה ושדות נמלים, האנרגיה בתחום זה ובכלל, פעילות תחומי של רחב במגוון מובילות חברות נמנות החברה לקוחותעל 
 כקבלן הן לפעול לה מאפשר הקבוצה של הארגוני המבנה. עירוני ופיתוח בטחון, תעשיה, תקשורת, ומים גז דלק מערכות, תחבורה

 מלא ליווי ללקוח מעניקה הקבוצה, כאמור פעילותה במסגרת כאשר האמורים בתחומים שונים בפרויקטים משנה כקבלן והן ראשי
 התקנת דרך עובר, בנייה שירותי ממתן החל, המערכות עתירי הפרויקטים בתחום זקוק הוא להם ופעילויות פרויקטים של מגווןב

בעבודות גמר,  וכלהואינסטלציה סניטארית,  תעשייתי קירור, אויר מיזוג, הכוללים פתרונות חשמל, האלקטרומכניות המערכות
 מערכות, מבנים ובקרת ניהול, ובקרה שליטה מערכותספקת אומערכות גילוי אש,  ,מוצרי תשתית חשמליים של וייצור בהתקנה

 סינרגטי ומשולב. פרויקטלית כל אחת בפני עצמה וגם כמכלול מבוצעו הפעולות. תקשורת ופתרונות טבעי גז מערכות, וחניה בטחון

 

 הכספיים בדוחות העסקיים הפעילות חומית 2.1

   ; מגזרבקרה ואוטומציה; מגזר מגזר פרויקטים למבנים ותשתיותמגזרים עיקריים:  בארבעהפועלת בישראל ובחו"ל  הקבוצה

 והתשתיות המבנים בתחומי לקוחותיה לצרכיומגוון  רחב פתרונות סל לידי זה את זה המשלימיםומגזר תקשורת,  ;הסחר

 .והטכנולוגיות

 .2.1סעיף  2015בדצמבר  31תיאור עסקי התאגיד ליום  דוחבראה פרוט  - למבנים ותשתיות פרויקטיםמגזר 

 עתירי תשתיות פרויקטי בתחום זקוק הוא להם וטכנולוגיות פתרונות, פרויקטים במגוון מלא ליווי ללקוח מעניקה אפקון

מכניות )חשמל, מיזוג אוויר -התקנת מערכות אלקטרו ,גמר ועבודות בניה קבלנות היתר בין כוללות הפעילויות. מערכות

, ייצור והתקנה של מוצרי תשתית חשמליים למתח עליון, מתח בינוני/גבוה לתעשייה חשמל מערכות התקנת(, אינסטלציהו

 , וביצוע והקמה של מתקני תשתיות.גז הנדסתומתח נמוך למבנים, תעשיה ותשתיות, 

פי רוב, פעילות הקבוצה בפרויקט מסוים כוללת שילוב של -עלובביצוע פרויקטים מורכבים בהיקפים גדולים  מתמחה הקבוצה
 מציעה הקבוצה ללקוחותיה. ןאות היכולות מגוון, מתוך דיסיפלינותמספר 

 :מגזר הקבוצה עוסקת בתחומים הבאיםהפעילות בבמסגרת 

 Data Centers, לתעשייה, מבני ציבור, בנייני משרדים מבניםקבלנות בניה ראשית להקמה של  - בניה והנדסה אזרחית .1
 ., הכוללת גם עבודות גמרוכיו"ב

מכאניות, בעיקר -המערכות האלקטרועבודות הקבלנות ו/או מתן שירותי קבלנות ראשית לביצוע מכלול  - יםמשולב .2
 ומורכבים. היחידה מאגדת עבור הלקוחות את מכלול היכולות של הקבוצה תחת מטריה ניהולית אחת.בפרויקטים גדולים 

/גבוה ומתח נמוך בינוני, מתח עליוןמוצרי תשתית חשמליים למתח  של וייצור ה, התקנהקמה -התקנת מערכות חשמל  .3
או חוות  וולטאיות-פוטו ,מונעות גזקונבנציונליות, ) כחלמבנים, תעשיה ותשתיות, ובכלל זאת לתחנות משנה, ותחנות 

 .(רוח

התקנה של מערכות מיזוג אוויר מרכזי, מערכות קירור עמוק  - אינסטלציהו עמוק קירורשל מערכות מיזוג אויר,  התקנה .4
לוגיסטיים, קניונים,  מרכזיםבנייני משרדים, מבני ציבור, בסניטרית, אינסטלציה ומערכות כיבוי אש  אינסטלציהוכן התקנת 

 תעשיות מתקדמות, בתי חולים וכיוצ"ב.

 מתקני(, PRMSלחץ ומדידה ) קבלנות בתחום הגז הטבעי, לרבות הקמת תחנות הפחתת פרוייקטי ביצוע - גז הנדסת .5
 אספקת גז טבעי בישראל. ממערך, כחלק ותעשיה מפעלים שלטבעי  גז לתשתיותהסבות ו( CNG) ופריקה דחיסה

המערכות מבצעת הקבוצה את כל או מרבית הקבוצה מתמחה בביצוע פרויקטים מורכבים בהיקפים גדולים שבמסגרתם 
 .האמורים בתחומים שונים בפרויקטים משנה כקבלן והן ראשי כקבלן הן תעלופו בפרויקט

 .2.2סעיף  2015בדצמבר  31תיאור עסקי התאגיד ליום  דוחבראה פרוט  - והאוטומציה הבקרה מגזר

במסגרת פעילות זו אפקון מפתחת ומשווקת מגוון פתרונות טכנולוגיים למתח נמוך, בקרה ואוטומציה, לצד ביצוע התקנת 
בקרה תעשייתית, בקרת מבנה, גילוי וכיבוי אש, בטחון  בתחומימערכות ואינטגרציה שלהן. עיקרי המוצרים והשרותים הם 

צרים עתירי , של מוותחזוקה התקנה, ייצור, מכירה והפצה, פיתוח , וכןSCADAערים בטוחות, תוכנת  חניה, בקרתו
 .טכנולוגיה

 .2.3סעיף  2015בדצמבר  31תיאור עסקי התאגיד ליום  דוחבראה פרוט  - מגזר סחר

השירותים ניתנים בישראל ציוד בתחומי החשמל, בקרה ומכשור.  ומפיצהמייבאת מחו"ל, משווקת  אפקון זו פעילותבמסגרת 
הפרויקטים למבנים  יפעילות הקבוצה במגזר זה משלימה את פעילותה במגזרבעיקר לשוק בישראל וכן לחברות הקבוצה. 

 ותשתיות והבקרה והאוטומציה.

 .2.4סעיף  2015בדצמבר  31דוח תיאור עסקי התאגיד ליום בראה פרוט  - התקשורת מגזר

, התקנהתכנון, פיתוח, יצור, ב עוסקתשרותי תקשורת בישראל ותדיראן טלקום )תטל(,  אפקון, באמצעות תדיראן טלקום
, IPלעסקים )כגון: מרכזיות דיגיטליות, שרתי תקשורת מבוססי  אחודותשל מערכות תקשורת  ואחזקה שירות, הפצהשיווק, 

 Customerמערכות (, חבילות מפ"א שקים למרכזיות וטלפונים חכמיםמשירות, מ מוקדימערכות תקשורת לארגונים, 
Engagement Solutions לרבות פתרונות ייעודיים לתחום אבטחת  התקנת רשתות נתונים לעסקיםרב ערוציות ו

החלה לאחרונה לעסוק בהפצה התקנה הפעלה הקבוצה כמו כן  .המידע/הגנת סייבר ועבודות תשתית תקשורת כקבלן מבצע
 .(ATMומטיים לרבות מסופים בנקאיים )ותחזוקה של פתרונות בנקאיים אוט

אנרגית רוח(. פעילות זו, לאור חברות בתחום  קבוצתהקבוצה בייזום בתחום האנרגיה הירוקה )באמצעות  פועלת, בנוסף
 .ועיקרה בהקמתן של חוות רוח כחלק מפעילות פרויקטי התשתית ינה מהווה תחום פעילותהיקפה, א

  . פעילותהלמיטב ידיעת החברה, הקבוצה הינה מבין הקבוצות הגדולות בישראל בתחום 
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 המצב הכספי 2.2
 

 :ש"ח( מיליוןנתונים עיקריים מתוך סעיפי המאזן )להלן 

 

 

 

 

 

 

 

ש"ח  מיליון 1,119.5-ש"ח לעומת סך של כ מיליון 1,220.9-נכסי הקבוצה במאזן המאוחד לתום התקופה הסתכמו לסך של כ
 .9.1%-כ של גידול, 2015 תבסוף שנ

ש"ח בסוף  מיליון 259.4-כש"ח לעומת סך של  מיליון 341.3-בכ הסתכם השוטפות ההתחייבויות על השוטפים הנכסים עודף
 בעיקרבעודף הנכסים השוטפים נובע  הגידול .1.45 היה 2015שנת  ובסוף 1.53 על הינו הנוכחי השוטף היחסו, 2015שנת 

למכירה כזמין נדל"ן להשקעה מסיווג מיליון ש"ח וכן  96.1-בסך של כהמזומנים ושווי מזומנים ומזומן משועבד מגידול ביתרות 
 מיליון ש"ח.  55.3-עלייה במקדמות מזמיני עבודות בסך של כבקיזוז  ,מיליון ש"ח 45.9-כ בסך

ופרעה איגרות מיליון ש"ח  91.8-כ בסך נטו, ארוך לזמן בנקאי אשראי החברה קבלה הדוח בתקופת -לא שוטפות  התחייבויות

 .מיליון ש"ח 40.7-בסך כ' ג רהאיגרות חוב סדוב'  רהחוב סד

 

 הון
 מיליון 333.1-כ של סך לעומתמתוך סך כל המאזן,  27.5% היוו אשר ש"ח ןמיליו 334.1-של כ סךהינו  המאזן לתאריךההון 

 המאזן לאותו מועד.מסך  29.7% היווה אשר 2015 שנת בסוףש"ח 

מיליון  25.0-בסך של כ ששולם דיבידנד בנטרולש"ח  מיליון 25.9-כ של בסך בתקופה כולל רווחמנובע  העצמיבהון  השינוי

 .)ראה פירוט נוסף בדוח על השינויים בהון בדוחות הכספיים( ש"ח

 

  

%סכום%סכום

100%9.1%       100%1,119.5      1,220.9סך מאזן

30%0.3%           27%333.1          334.1הון עצמי

74%17.7%           80%832.0          979.4נכסים שוטפים

16.0%-26%           20%287.5          241.6נכסים לא שוטפים

51%11.4%           52%572.6          638.1התחייבויות שוטפות

19%16.4%           20%213.8          248.8התחייבויות לא שוטפות

30.6.16
סעיף

31.12.15
שינוי ב-%
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 תוצאות הפעילות 2.3
 

 "ח(:ש יליוןמרבעונים )טבלת ריכוז התוצאות העסקיות לפי  להלן

 

רבעוןרבעוןרבעוןרבעוןרבעון

4-6/161-3/1610-12/157-9/154-6/15

        314.4        347.7        367.8        315.0       376.1הכנסות

        265.6        294.9        315.3        261.5       323.4עלות ההכנסות

         48.9         52.8         52.5         53.6        52.8רווח גולמי

            -            -          (0.2)            -           -ירידת ערך נדלן להשקעה

        (13.2)        (13.1)        (13.7)        (13.5)       (13.4)הוצאות מכירה ושיווק

        (18.7)        (17.6)        (18.6)        (18.7)       (19.8)הוצאות הנהלה וכלליות

חלק החברה ברווחי )הפסדי(           (1.0)          (1.3)          (1.0)          (1.4)         (1.3)הוצאות מחקר ופיתוח

ישויות המטופלות בשיטת השווי 

            5.2            1.1          (1.7)            0.1           3.0המאזני, נטו

         21.1         22.0         17.2         20.1        21.3רווח תפעולי )*(

            0.1            0.3          11.8          (0.3)         (0.8)הכנסות )הוצאות( אחרות

        (10.1)            0.9          (4.7)          (7.0)         (2.6)הכנסות )הוצאות( מימון, נטו

          11.1          23.2          24.3          12.8         17.9רווח לפי מיסים על הכנסה

            1.3            5.6            4.8            2.7           3.6מסים על הכנסה

           9.8         17.6         19.5         10.1        14.3רווח נקי

 
 

 (*)
למגזרי הפעילות  יםכללה החברה התאמות בגין מרכיבי הוצאות והכנסות תפעוליות המיוחס פעילות זרימג בדברבדיווח  

 של החברה.

 רותיםיש וממתן מכירות, עבודות מביצוע הכנסות

סך של ש"ח לעומת  מיליון 691.2-בסך של כ הסתכמו ,תקופת הדוח( -)להלן  2016בחציון הראשון לשנת הקבוצה  הכנסות
 לגידול מתייחס הדוח בתקופת בהכנסות הגידול עיקר .12.0%-כש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של  מיליון 617.2-כ

  .)ראה פירוט נוסף בסעיף דיווח בדבר מגזרים עסקיים להלן( פרויקטים למבנים ותשתיות מגזרמ בהכנסות

מיליון ש"ח בתקופה  314.4-של כסך מיליון ש"ח לעומת  376.1-הסתכמו ב 2016רבעון השני לשנת ב הקבוצה הכנסות

 .19.6%-גידול של כ ,המקבילה אשתקד

 ש"ח. מיליון 1,332.8-בהסתכמו  2015 שנתב ההכנסות

 

 רווח גולמי

תקופה ב (16.3%מיליון ש"ח ) 100.8-סך של כ לעומת( 15.4%)ש"ח  מיליון 106.4-ב הסתכםהדוח תקופת בהגולמי  הרווח

 .פרויקטים למבנים ותשתיות למגזר מתייחס הדוח בתקופת הגולמי ברווח הגידולעיקר  .5.5%-המקבילה אשתקד, גידול של כ

בהקשר זה ראוי לציין, כי קיימת שונות ברווחיות הגולמית בפרויקטים המבוצעים במסגרת מגזר פרויקטים למבנים ותשתיות 

ם ים האמורים נובעת, בין היתר, מאופיובמסגרת מגזר בקרה ואוטומציה. השונות ברווחיות של פרויקטים בכל אחד מהמגזרי

של הפרויקטים, מעבודות נוספות שהוטלו במהלך הביצוע, ודרישות נוספות של מזמיני העבודות שבחלקן המזמין אישר 

 .תשלום נוסף עבורן ובחלקן, נכון למועד דוח זה, המזמין עדיין לא אישר תשלום עבורן, וכן ממועד ההכרה ברווח בכל פרויקט

 (15.5%מיליון ש"ח ) 48.9-סך של כ ( לעומת14.0%מיליון ש"ח ) 52.8-כב הסתכם 2016ברבעון השני לשנת  הגולמי הרווח

 .8.0%-, גידול של כבתקופה המקבילה אשתקד

 (.15.5%ש"ח ) מיליון 206.2-ב םהסתכ 2015 בשנת הגולמי הרווח

 

 הוצאות מכירה ושיווק 

"ח בתקופה ש מיליון 27.8-ש"ח לעומת סך של כ יוןמיל 26.8-כהסתכמו לסך של הדוח  תקופתבמכירה ושיווק  הוצאות

  .3.6%-קיטון של כ, המקבילה אשתקד

מיליון ש"ח בתקופה  13.2-כסך של מיליון ש"ח לעומת  13.4-כהסתכמו ב 2016ברבעון השני לשנת  ושיווקמכירה  הוצאות

 ., ללא שינוי מהותיהמקבילה אשתקד

 .ש"ח מיליון 54.7-בכהסתכמו  2015 בשנת ושיווקמכירה  הוצאות
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 הוצאות הנהלה וכלליות 

בתקופה מיליון ש"ח  38.9-לעומת סך של כש"ח  מיליון 38.6-הדוח הסתכמו לסך של כ תקופתבהנהלה וכלליות  הוצאות

 ., ללא שינוי מהותימקבילה אשתקד

מיליון ש"ח בתקופה  18.7-סך של כמיליון ש"ח לעומת  19.8-הסתכמו ב 2016ברבעון השני לשנת  הנהלה וכלליות הוצאות

 .6.1%-, גידול של כהמקבילה אשתקד

 ש"ח. מיליון 75.0-כבהסתכמו  2015 בשנתהנהלה וכלליות  הוצאות

 

 המאזנילפי שיטת השווי  המטופלות ישויות ברווחי החברהחלק 

ש"ח  מיליון 3.1-בסך של כ המאזני השווי שיטת לפי המטופלות ישויות ברווחי הקבוצההסתכם חלקה של  הדוח בתקופת

  בפעילות בחו"ל פרויקטיםצבר  מימושנובע בעיקר  הקיטון .אשתקד המקבילה בתקופה ח"ש מיליון 8.1-של כ סךלעומת 

 אשתקד. מקבילה בתקופה 

 

  תפעולי רווח

ש"ח בתקופה המקבילה  מיליון 40.6-ש"ח לעומת סך של כ מיליון 41.4-לסך של כ םהדוח הסתכתקופת בהתפעולי  הרווח

 בסעיף דיווח בדבר מגזרים עסקיים להלן(.נוסף  ראה פירוט) 1.9%-כ של גידולאשתקד, 

מיליון ש"ח בתקופה  21.1-סך של כ מיליון ש"ח לעומת 21.3-כב הסתכם 2016ברבעון השני לשנת  התפעולי הרווח

 .המקבילה אשתקד

 .ש"ח מיליון 79.9-כב םהסתכ 2015 בשנתהרווח התפעולי 

 

 הוצאות מימון, נטו 

בתקופה המקבילה ש"ח  מיליון 10.2-ש"ח לעומת סך של כ מיליון 9.6-כהסתכמו לסך של הדוח  לתקופת נטו, המימון הוצאות

  .6.0%-של כ , קיטוןאשתקד

 בתקופהמיליון ש"ח  10.1-כ של סךמיליון ש"ח לעומת  2.6-כהסתכמו ב 2016ברבעון השני לשנת  נטו, המימון הוצאות

עלייה בהכנסות מימון בגין הלוואה שהעמידה הקבוצה למימון הון מבהוצאות המימון נובע בעיקר  קיטוןה .אשתקד המקבילה

הפרשי שער בגין הלוואה דולרית שהעניקה הקבוצה וכן מ מיליון ש"ח 3.2העצמי בפרויקט בתחום אנרגית הרוח בסך של 

 .שנרשמו בתקופה מקבילה אשתקד מיליון ש"ח 3.9-כלמימון הון עצמי בסך של 

 .ש"ח מיליון 14.0-כהסתכמו ב 2015 תשנבהמימון, נטו  הוצאות

 

 מסים על הכנסה

בתקופה המקבילה ש"ח  מיליון 5.2-ש"ח לעומת סך של כ יליוןמ 6.3-הסתכמו לסך של כהדוח  תקופתבהמיסים  הוצאות

 .נובע מגידול בהכנסה חייבת לצרכי מס הדוח בתקופת במסים הגידולעיקר  .אשתקד

בתקופה  מיליון ש"ח 1.2-סך של כמיליון ש"ח לעומת  3.6-לסך של כהסתכמו  2016ברבעון השני לשנת  המיסים הוצאות

 .המקבילה אשתקד

 מיליון ש"ח. 15.6-כבהסתכמו לסך  2015מסים על הכנסה בשנת 

 
 רווח נקי 

 המקבילה בתקופהש"ח  מיליון 25.4-ש"ח לעומת סך של כ מיליון 24.4-לסך של כ םהסתכ הדוח תקופתבהנקי  הרווח

 .אשתקד

מיליון ש"ח בתקופה המקבילה  9.8-כסך של מיליון ש"ח לעומת  14.3-כב םהסתכ 2016ברבעון השני לשנת הנקי  הרווח

 .אשתקד

 .ש"ח מיליון 62.6-כהסתכם ב 2015שנת להנקי  הרווח
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 עסקיים מגזרים בדבר דיווח 2.2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .המאזנימשותפת המטופלות לפי שיטת השווי  חברות בשליטהב חלקכולל  (1)

 ותשתיות למבנים פרויקטים .א

-כהכנסות המגזריות( לעומת הסך מ 69.2%-ש"ח )כ מיליון 478.3-מחזור ההכנסות בתקופת הדוח הסתכם בכ

הגידול הינו  .11.3%-, גידול של כשתקדאבתקופה המקבילה הכנסות המגזריות( מה 69.6%-ש"ח )כ מיליון 429.6

 במרבית הפעילויות במגזר זה.

מיליון ש"ח  222.6-סך של כמיליון ש"ח לעומת  269.9-הסתכמו בכ 2016מחזור ההכנסות לרבעון השני לשנת 

 .21.3%-כמקביל אשתקד, גידול של הרבעון ב

 ואוטומציה בקרה .ב

-כלעומת הכנסות המגזריות( מהסך מ 19.7%-ש"ח )כ מיליון 136.4-כם בכמחזור ההכנסות בתקופת הדוח הסת

 .מהותי שינוי ללאבתקופה המקבילה אשתקד, הכנסות המגזריות( מה 21.9%-ש"ח )כ מיליון 134.9

מיליון ש"ח  68.7-סך של כמיליון ש"ח לעומת  69.4-הסתכמו בכ 2016מחזור ההכנסות לרבעון השני לשנת 

 מקביל אשתקד.הרבעון ב

 סחר .ג

 53.4-כהכנסות המגזריות( לעומת מהסך מ 8%-ש"ח )כ מיליון 55.3-הסתכם בכמחזור ההכנסות בתקופת הדוח 

 .3.5%-של כ גידול, בתקופה המקבילה אשתקדהכנסות המגזריות( מהסך מ 8.7%-ש"ח )כ מיליון

מיליון ש"ח  27.1-סך של כמיליון ש"ח לעומת  26.3-הסתכמו בכ 2016מחזור ההכנסות לרבעון השני לשנת 

 אשתקד.מקביל הרבעון ב

 תקשורת .ד

-כהכנסות המגזריות( לעומת מהסך מ 10.5%-ש"ח )כ מיליון 72.4-מחזור ההכנסות בתקופת הדוח הסתכם בכ
 .17.9%-של כ גידול, בתקופה המקבילה אשתקדהכנסות המגזריות( מהסך מ 9.9%-ש"ח )כ מיליון 61.4

ותחילת שיווקה והחדרתה לשווקים הבינ"ל, Aeonix -הגמר פיתוח מערכת בפיינת ומגזר התקשורת מא פעילות
 .הטכנולוגיה עדכוןלקיטון במכירות הקורל, עקב  במקביל

מיליון ש"ח  30.2-סך של כ מיליון ש"ח לעומת 35.4-הסתכמו בכ 2016מחזור ההכנסות לרבעון השני לשנת 

 מקביל אשתקד.הרבעון ב

  

הכנסות

לשנה שהסתיימה 

ביום 31 בדצמבר

20162015201620152015

מיליון ש"ח

               947.5       222.6       269.9      429.6      478.3פרויקטים למבנים ותשתיות

               263.6         68.7         69.4      134.9      136.4בקרה ואוטמציה

               105.1         27.1         26.3        53.4        55.3סחר

               132.4         30.2         35.4        61.4        72.4תקשורת
)1(

             (115.9)       (34.1)       (24.9)      (62.1)      (51.1)התאמות 

            1,332.8       314.4       376.1      617.2      691.2סה"כ

לשישה חודשים 

שהסתיימו ביום 30 ביוני

לשלושה חודשים 

שהסתיימו ביום 30 ביוני

מיליון ש"חמיליון ש"ח
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רווח )הפסד( תפעולי מגזרי

לשנה שהסתיימה 

ביום 31 בדצמבר

20162015201620152015

מיליון ש"ח

                 52.3         11.5         13.4        25.2        28.1פרויקטים למבנים ותשתיות

                 31.4           8.8           7.6        15.9        14.3בקרה ואוטמציה

                 13.0           3.4           3.0          6.3          6.5סחר

               (13.0)         (2.9)         (3.6)        (6.4)        (8.2)תקשורת

                   0.3           0.3           2.5          0.4          2.2אחר

                 84.0         21.1         22.9        41.3        43.0סה"כ

לשישה חודשים 

שהסתיימו ביום 30 ביוני

לשלושה חודשים 

שהסתיימו ביום 30 ביוני

מיליון ש"חמיליון ש"ח

 

 ותשתיות למבנים פרויקטים .א
 מהרווח התפעולי מגזרי(סך מ 65.3%-ש"ח )כ מיליון 28.1-בתקופת הדוח הסתכם בכ המגזריפעולי הרווח הת

-בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כמהרווח התפעולי מגזרי( סך מ 61.0%-ש"ח )כ מיליון 25.2-כלעומת 
 .התקדמות בביצוע של מספר פרויקטים רחבי היקףמגידול בהיקף הפעילות ובעיקר  נובע אשר ,11.2%

מיליון ש"ח  11.5-כסך של מיליון ש"ח לעומת  13.4-בכ הסתכם 2016הרווח התפעולי המגזרי לרבעון שני לשנת 
 אשתקד.מקביל הרבעון ב

 ואוטומציה בקרה .ב
-כמהרווח התפעולי מגזרי( לעומת סך מ 33.4%-ש"ח )כ מיליון 14.3-הרווח התפעולי בתקופת הדוח הסתכם בכ

 אשר, 9.7%-קיטון של כ, בתקופה המקבילה אשתקדמהרווח התפעולי מגזרי( סך מ 38.4%-ש"ח )כ מיליון 15.9
 .בפרויקטים השוניםמתמהיל שונה של הכרה בהכנסה  בעיקר נובע

מיליון ש"ח  8.8-כסך של מיליון ש"ח לעומת  7.6-בכ הסתכם 2016הרווח התפעולי המגזרי לרבעון שני לשנת 
 מקביל אשתקד.הרבעון ב

 סחר .ג

סך מהרווח התפעולי מגזרי( לעומת סך מ 15.2%-ש"ח )כ מיליון 6.5-הרווח התפעולי בתקופת הדוח הסתכם בכ

 .3.3%-של כגידול , בתקופה המקבילה אשתקדמהרווח התפעולי מגזרי(  15.3%-)כמיליון ש"ח  6.3-כשל 

מיליון ש"ח  3.4-כסך של מיליון ש"ח לעומת  3.0-בכ הסתכם 2016הרווח התפעולי המגזרי לרבעון שני לשנת 
 מקביל אשתקד.הרבעון ב

 תקשורת .ד
ש"ח בתקופה  מיליון 6.4-כ של תפעולי הפסד ש"ח לעומת מיליון 8.2-בכבתקופת הדוח הסתכם התפעולי  ההפסד

, Aeonix-המעבר ממוצר הקורל למוצר משקפות את ה התוצאות בתקופת הדוח, לעיל כאמור .המקבילה אשתקד

 והחדרת המוצר לשווקים. ופיתוחההשקעה ב

מיליון ש"ח  2.9-כסך של מיליון ש"ח לעומת  3.6-בכ םהסתכ 2016ההפסד התפעולי המגזרי לרבעון שני לשנת 
 מקביל אשתקד.הרבעון ב

 אחר .ה
בתקופה המקבילה  ש"ח מיליון 0.4-כסך של ש"ח לעומת  מיליון 2.2-רווח התפעולי בתקופת הדוח הסתכם בכ

 חשמל בחוות הרוח. ייצורנבע מהתחלת  2016ברבעון שני לשנת רווח ה .אשתקד
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 צבר הזמנות 2.2
 

 31ליום  ח"ש מיליון 1,225-כ של סךלעומת  ח"ש מיליון 1,685-סתכם בכה 2016 ביוני 30 ליוםהקבוצה  לשצבר ההזמנות 

ושותפויות משותפת  בשליטההחברה בחברות  . צבר ההזמנות כולל את חלק37.6%-של כ גידול, 2015 בדצמבר

  .התאמהב, 31.12.15-ו 30.06.16 לימים, ח"ש מיליון 44-וכש"ח  מיליון 19-המטופלות לפי שיטת השווי המאזני בסך של כ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

חוזי התקשרות הנערכים, בדרך כלל, למספר שנים  כולל, והתקשורת ואוטומציה בקרה יםצבר העבודות של הקבוצה במגזר

 וכן מהסכמי שירות לתקופות מתחדשות אשר ללקוח יש את הזכות לסיימם בכל שלב.

 

 נזילות ומקורות המימון 2.6
 

 

להלן תמצית נתונים על תזרימי המזומנים נטו:

2016201520162015

מזומנים שנבעו )ששימשו( לפעילות:

                     52.8          30.0          88.9           9.3         53.7שוטפת

                       0.6         (3.1)         (7.7)        (9.2)       (12.8)השקעה

                     15.6        (14.9)        (42.2)           8.6         25.2מימון

לשלושה חודשים שהסתיימו 

ביום 30 ביוני

מיליון ש"חמיליון ש"ח

לשישה חודשים שהסתיימו 

ביום 30 ביוני

מיליון ש"ח

לשנה שהסתיימה 

ביום 31 בדצמבר 

2015

 
 53.7-כ של בסך שנבע מפעילות שוטפת היה לקבוצה תזרים מזומנים  בתקופת הדוח - תזרים מזומנים מפעילות שוטפת

נטו  מקיטון בעיקר הושפע הדוח בתקופת התזרים. קדאשת המקבילה בתקופהש"ח  מיליון 9.3-כ סך של , לעומתש"ח יליוןמ
לעומת מיליון ש"ח(  25.4-בסך של כ עבודות ממזמיני במקדמותמעלייה  בעיקר) מיליון ש"ח 26.7-כשל בסך בהון החוזר 

 .מיליון ש"ח 21.1-כשל גידול בהון החוזר אשתקד בסך 
-כ סך שלמיליון ש"ח לעומת  88.9-כבסך של  הסתכם 2016המזומנים שנבע מפעילות שוטפת ברבעון השני לשנת  תזרים
 .עיקר הגידול נבע מקיטון בהון החוזר .אשתקדהמקבילה  בתקופה"ח שמיליון  30.0

 
  12.8-כשל  בסך השקעה פעילותל ששימש מזומניםתזרים  לקבוצהבתקופת הדוח  - השקעהתזרים מזומנים מפעילות 

וכוללים בעיקר רכישת נכסים בלתי מוחשיים  אשתקד המקבילה בתקופה"ח ש מיליון 9.2-כ של סךלעומת  ש"ח, מיליון
 מיליון ש"ח. 5.3-כמיליון ש"ח והיוון עלויות פיתוח לנכסים בלתי מוחשיים בסך של  7.1-וקבועים בסך של כ
 3.1-כסך של  מיליון ש"ח לעומת 7.7-בכ הסתכם 2016ברבעון השני לשנת  השקעהפעילות ל ששימשתזרים המזומנים 

  בתקופה המקבילה אשתקד. מיליון ש"ח
 

, ח"ש ליוןמי 25.2-כ לש בסך מימון פעילותמ שנבע מזומנים תזרים לקבוצה בתקופת הדוח -תזרים מזומנים מפעילות מימון 

קבלת הלוואות זמן ארוך  בעיקר כולל . התזרים בתקופת הדוחאשתקד המקבילה בתקופה ח"ש ליוןימ 8.5-כ של סך לעומת

  ('ג סדרה) חוב איגרות רעוןיופ ('ב סדרה) חוב איגרות רעוןיפמיליון ש"ח ובקיזוז  91.8-בסך של כ , נטומתאגידים בנקאיים

 . מיליון ש"ח 25.0-של כש"ח ותשלום דיבידנד בסך  מיליון 40.6-כ של בסך

 14.9-כסך של מיליון ש"ח לעומת  42.2-בכ הסתכמו 2016ברבעון השני לשנת  מימוןפעילות ל ששימשתזרים המזומנים 
ופרעון אשראי מתאגידים  מיליון ש"ח 15.0לום דיבידנד בסך עיקר הגידול נבע מתשבתקופה המקבילה אשתקד .מיליון ש"ח 

 בנקאים.

 

פרויקטים 

למבנים 

ותשתיות

בקרה 

סה"כהתאמותתקשורתואוטומציה

פרויקטים 

למבנים 

ותשתיות

בקרה 

סה"כהתאמותתקשורתואוטומציה

חלוקת צבר עבודות לפי 

מגזרי פעילות

       1,181          (32)            53          226          934       1,666         (39)           50         210      1,445ללא חברות כלולות

            44           -             2            42            19          -            3           16בגין חברות כלולות

      1,225         (32)           53         228         976      1,685        (39)          50        213     1,461סה"כ

פריסת צבר

          882            47          183          652          683         (39)           38         115         569לביצוע בשנת 2016

          375             6            45          324       1,002           12           98         892לביצוע משנת 2017 ואילך

      1,257           53         228         976      1,685        (39)          50        213     1,461רווח תפעולי מגזרי

31 בדצמבר 2015 30 ביוני 2016

מיליון ש"ח 
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 הקבוצה התחייבויות פירעון למימון חזוי מזומנים תזרים גילוי 2.2
 

לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(,  14)ב(10למועד הדוח לא מתקיימים סימני אזהרה כהגדרתם בתקנה 

 .1970-התש"ל

 

 ולאחריו בתקופת הדו"ח יםאירוע .3
 
 כולל אשר, 2016-"והתשע(, חברות מס שיעור( )הפחתת 216)מספר  הכנסה מס פקודת לתיקון החוק אושר, 2016 בינואר .א

 .2016 בינואר 1 ביום זה תיקון שלתחילתו  .25%-ל 26.5%-מ החברות מס שיעור הפחתת

 מיליון 10.0 של)ברוטו(  כולל בסכום החברה מניות לבעלי דיבידנד חלוקת על החליט החברה דירקטוריון, 2016 בינואר 6 ביום .ב
בפברואר  4של החברה ביום  , לאחר אישור האסיפה הכללית של בעלי המניות2016 בפברואר 29 ביום שולם הדיבידנד"ח. ש

2016. 

גרות חוב של החברה, שאינן המירות י, אישר דירקטוריון החברה באופן עקרוני הנפקת סדרה חדשה של א2016במרץ  14ביום  .ג
 .2015באוגוסט  23מכוח תשקיף המדף של החברה שפורסם ביום למניות, וזאת 

 את לקדם להמשיך לא החליטה החברה זאת ולאור בנקאי מתאגיד אשראי החברה של בת חברה נטלה, 2016 במרץ 29 ביום
 .האמורה החוב גרותיא הנפקת

מיליון  15.0החברה בסכום כולל )ברוטו( של , החליט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד לבעלי מניות 2016במרץ  17ביום  .ד
 .2016במאי  2ביום  , לאחר אישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה2016ביוני  6הדיבידנד שולם ביום  ש"ח.

לגבי  SEMI-, העתירה שהוגשה כנגד הרכבת ו2015לפרק ג' של תיאור עסקי החברה לשנת  8.7.2בהמשך לאמור בסעיף  .ה
המכרז נדחתה, והקונסורציום הגיש ערעור על כך לבית המשפט העליון. בקשה לצו מניעה זמני בקשר עם המכרז נדחתה על 

 ידי בית המשפט העליון.

, התקשרו החברה וחברה בת בבעלות מלאה של החברה )בעקיפין( )"החברה הבת"(, עם צד שלישי 2016באפריל  4ביום  .ו
הלקוח"(, בהסכמים נפרדים, כאשר על פי ההסכם הראשון תמכור החברה הבת "(שאינו קשור לחברה או לבעלת השליטה בה 

בפתח תקווה " דונם באזור התעשייה "קרית אריה 17-ללקוח את זכויות החכירה המהוונת שלה במקרקעין בשטח של כ
 Turn) )"המקרקעין"(, ואילו על פי ההסכם השני החברה תבצע, עבור הלקוח, תכנון והקמה של מבנה, בשיטת "עד מפתח"

Key Project). ישלם הלקוח לחברה ולחברה הבת את הסכומים הנקובים בהסכמים, ואשר סכומם הכולל מסתכם בכ בתמורה-
חודשים  9חודשים ממועד חתימת ההסכמים. היה ותוך  35תקופת הקמת המבנה עומדת על  מיליון ש"ח, בתוספת מע"מ. 440

"( בהסכם חכירה מהוון התואם רמ"י"(הסכם המכר, החברה הבת לא תתקשר עם רשות מקרקעי ישראל  חתימת ממועד
תב"ע( התקפה החלה על המקרקעין, בתנאים הקבועים בהסכם (לזכויות הבניה הנוכחיות המפורטות בתוכנית בניין העיר 

ובהתאם  )"התנאי המפסיק"(, יבוטלו ההסכמים )אלא אם מי מהצדדים יבקש להאריך התקופה הנ"ל בשלושה חודשים נוספים
  לתנאים שנקבעו(.

על חשבון מכירת הזכויות במקרקעין. המקדמה הופקדה מיליון ש"ח  30של סך העביר הלקוח מקדמה על  2016אפריל  בחודש
 לחשבון בנאמנות אשר סווג כמוזמנים משועבדים.

 החוב גרותיא ודירוג החברה דירוג השארת על"מ )מעלות( בע מעלות פורס&  סטנדרד חברת הודיעה ,2016 ביוני 15 ביום .ז
 (./(-Stable  Aעל החברה של'( ב)סדרה 

התקבלה במשרדי אפקון בקרה ואוטומציה בע"מ, חברה בבעלות מלאה של החברה )"אפקון בקרה"(,  ,2016ביולי  27ביום  .ח
הודעה מטעם הסתדרות העובדים הכללית החדשה )"ההסתדרות"(, לפיה החל מהמועד האמור לעיל, ההסתדרות הינה ארגון 

שונית של נציגי אפקון בקרה עם ועד הפעולה העובדים היציג בקרב עובדי אפקון בקרה. נכון למועד הדוח, התקיימה פגישה רא
 מטעם העובדים וההסתדרות.
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 ניהולם ודרכי שוק סיכוני בדבר איכותי דיווח .2
 

 מדיניות התאגיד בניהול סיכוני השוק והפיקוח עליה

הסיכונים הנהלת החברה מדווחת לדירקטוריון מעת לעת על סיכוני השוק וחשיפת החברה אליהם. האמצעים שננקטים להקטנת 

 מובאים לידיעת הדירקטוריון.
 

 להלן פירוט סיכוני שוק עיקריים שהחברה חשופה אליהם במהלך פעילותה:
 

החברה נוהגת לעשות שימוש באופציות מטבע ובנגזרים אחרים. עסקאות אלה נעשות עם תאגידים פיננסיים גדולים  -סיכוני מטבע 

  שנוצרות מעת לעת מופקדות בבנקים בעלי דירוג פיננסי גבוה.בארץ ומבוצעות למטרות הגנה. יתרות המזומנים 
 

. שקלית ריבית נושאים ובחלקם למדד צמודים שבחלקם חנזילים בש" והתחייבויותלקבוצה נכסים  - סיכוני ריבית ואינפלציה

בנוסף, לקבוצה יתרת לקוחות גבוהה מיתרת הספקים שאינה צמודה ואינה נושאת ריבית. הקבוצה לא נוקטת באמצעי הגנה מפני 

עלויות הכרוכות בביצועי ההגנות איננו גדול ואיננו מהותי ה בניכויסיכונים אלו, כיוון שלדעתה, ההפסד האפשרי מסיכונים אלה, 

. משתנה בשיעור ריבית הנושא בנקאיים מתאגידים אשראי באמצעות מפעילותה חלק ממנת החברה לתוצאות פעילות הקבוצה.

 מסוימים בפרויקטים ההשקעה כדאיות ועל החברה תוצאות על להשפיע עשויים בישראל המשתנה הריבית בשיעור שינויים

 (.למגמה)בהתאם 
 

לקוחות ולכן איננה חשופה לסיכוני אשראי מהותיים, עקב הקבוצה מוכרת ומבצעת עבודות למספר רב של  - סיכוני אשראי לקוחות

  תלות בלקוח מסויים.

 

 האחראים בחברה לניהול סיכוני שוק

הקבוצה מקיימת אמצעי פיקוח על מימוש מדיניותה בתחום ניהול הסיכונים באמצעות דיווחים במסגרת ישיבות הדירקטוריון ככל 

 .בקבוצה ללקוחות אשראי ומתן כספיות להתחייבויות סמכויות בנוהלי מוגדר האחריות תחום כאשרשאלו נדרשים, 

ניהול סיכוני השוק של הקבוצה מתבצע על ידי מנכ"ל החברה וסמנכ"ל הכספים. לפרטים אודות גורמי הסיכון להם חשופה הקבוצה 

 .2015 ,בדצמבר 31עסקי התאגיד ליום  אוריד' בדוח ת לחלק 4סעיף ראה 

 
 ' רצ"ב.אראה נספח  - שוק בגורמי לשינויים בהתאם רגישים למכשירים רגישות ניתוח

 

 ' רצ"ב.בראה נספח  - דו"ח בסיסי הצמדה

 

 ראה נספח ג' רצ"ב. - בנגזרים פוזיציותפרטים בדבר 

 

 "ב.רצ' ד נספח ראה - פרטים בדבר תעודות התחייבות של החברה

 

 

 

 

 תקופת הדוחמברך את הנהלת החברה ועובדיה על הישגי החברה במהלך  הדירקטוריון

 

 

   

 ישראל רייף
 הדירקטוריון"ר יו

 שנירר'רי ג 
 מנכ"ל

 

 

 2016 ,באוגוסט 17
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 ניתוח רגישות לסיכוני השוק - נספח א'
 

אשר רגישים לסיכוני השוק הכרוכים בהם. התחייבויות והנכסים  ,2016 ביוני 30להלן פירוט המכשירים הפיננסיים של החברה ליום 
 הרגישים לסיכוני שוק שונים הוצגו מספר פעמים בהתאם לניתוח הרגישות לכל אחד מהסיכונים.

 רגישות לשינויים בריבית השקלית )אלפי ש"ח(
 

 

נדרשים שני מבחני קיצון נוספים במבחני  2010בפברואר,  28יירות ערך מיום * בהתאם להבהרה שפורסמה על ידי הרשות לנ
 .2%הרגישות לריבית. השינוי האבסולוטי אשר נבדק במבחני הקיצון הינו 

 רגישות לשינויים במדד המחירים לצרכן )אלפי ש"ח(
 

 על מדד המחירים לצרכן. 0.2% -ו 0.1%ניתוח הרגישות בוצע בשיעור של 

 

 המותנית בגין רכישת פעילות )אלפי ש"ח(רגישות לשינויים בשיעור ההיוון של התמורה 
 

 בשיעור ההיוון. 20% -ו 10%ניתוח הרגישות בוצע בהתאם לעלייה וירידה של 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(10,168)(1,620)(808)(176,254)9,1991,589796הלוואות

-(27)(13)(27,462)3912713אג"ח ב'

-(484)(242)(127,739)5,235481241אג"ח ג'

(10,168)(2,131)(1,063)(331,455)14,8252,0971,050סה"כ

המכשיר הרגיש

רווח )הפסד( מהשינוי 

שווי הוגן

רווח )הפסד( מהשינוי 

עליה אבסולוטית 

של- 2%*

עלייה של 10% 

בריבית השקלית

עלייה של 5% 

בריבית השקלית

ירידה של 5% 

בריבית השקלית

ירידה של 10% 

בריבית השקלית

ירידה אבסולוטית 

של- 2%*

רווח )הפסד( מהשינוי רווח )הפסד( מהשינוי 

ירידה של 20%ירידה של 10%עלייה של 10%עלייה של 20%נכסים והתחייבויות

בשיעור ההיווןבשיעור ההיווןבשיעור ההיווןבשיעור ההיוון

התחייבות בגין 

רכישות פעילות 

טווח קצר

105(1,039)(5)(10)

התחייבות בגין 

רכישות פעילות 

טווח ארוך

2915(1,918)(15)(30)

(40)(20)(2,957)3920סה"כ

שווי הוגן
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 רגישות לשינויים בשע"ח ש"ח/דולר )אלפי ש"ח(

 

ניתוח רגישות ביחס ביצעה החברה עסקאות גידור בשער הדולר באמצעות חוזי אקדמה. הטבלאות להלן מציגות שנה במהלך ה
 לסיכוני שוק:

 רגישות לשינויים בשע"ח ש"ח/דולר )אלפי ש"ח(
 

 

 רגישות לשינויים בשע"ח ש"ח/אירו )אלפי ש"ח(
 

 

  

ירידה של 10%ירידה של 5%עלייה של 5%עלייה של 10%

בשער החליפיןבשער החליפיןבשער החליפיןבשער החליפין

(3,195)(1,597)3,1951,59731,946מזומנים

(1,246)(623)1,24662312,457לקוחות

(81)(41)8141811מקדמות לספקים

(11)(6)116114חייבים

אשראי מתאגידים 

בנקאיים
(1,711)(856)(17,115)8561,711

6591,318(13,175)(659)(1,318)ספקים

2244(441)(22)(44)זכאים

התחייבות בגין 

רכישת פעילות
(104)(52)(1,039)52104

התחייבויות אחרות 

לז"א
(77)(38)(766)3877

(1,279)(640)1,27964012,791סה"כ

רווח )הפסד( מהשינוי 

שווי הוגן

רווח )הפסד( מהשינוי 

נכסים והתחייבויות

ירידה של 10%ירידה של 5%עלייה של 5%עלייה של 10%המכשיר הרגיש

בנכס הבסיסבנכס הבסיסבנכס הבסיסבנכס הבסיס

271,7803,559(1,780)(3,559)עסקאות אקדמה

רווח )הפסד( מהשינוי רווח )הפסד( מהשינוי 

שווי הוגן

ירידה של 10%ירידה של 5%עלייה של 5%עלייה של 10%

בשער החליפיןבשער החליפיןבשער החליפיןבשער החליפין

(743)(371)7433717,428מזומנים

(790)(395)7903957,901לקוחות

8941,787(17,872)(894)(1,787)ספקים

36(56)(3)(6)זכאים

131260(2,599)(131)(260)סה"כ

נכסים והתחייבויות

רווח )הפסד( מהשינוי 

שווי הוגן

רווח )הפסד( מהשינוי 
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 רגישות לשינויים בשע"ח ש"ח/ליש"ט )אלפי ש"ח(
 

 

 )אלפי ש"ח( צרייפרנק שוורגישות לשינויים בשע"ח ש"ח/

 

 

 

 

 

 

 

ירידה של 10%ירידה של 5%עלייה של 5%עלייה של 10%

בשער החליפיןבשער החליפיןבשער החליפיןבשער החליפין

(77)(39)7739771מזומנים

917(173)(9)(17)ספקים

(60)(30)6030598סה"כ

נכסים והתחייבויות

רווח )הפסד( מהשינוי 

שווי הוגן

רווח )הפסד( מהשינוי 

ירידה של 10%ירידה של 5%עלייה של 5%עלייה של 10%

בשער החליפיןבשער החליפיןבשער החליפיןבשער החליפין

(1.5)(0.8)1.50.815מזומן

2.55.0(50)(2.5)(5.0)ספקים

1.73.5(35)(1.7)(3.5)סה"כ

רווח )הפסד( מהשינוי 

שווי הוגן

רווח )הפסד( מהשינוי 

נכסים והתחייבויות
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  התאגידשל  תנאי הצמדהפרטים בדבר  - נספח ב'
  

 2016 ביוני 30

  סה"כ
יתרות שאינן 

נכסים/התחייבויות 
 פיננסיות

 
 ללא

 הצמדה
 

בהצמדה למדד 
 המחירים לצרכן

 
בדולר ארה"ב או 

 בהצמדה אליו
 

ם או יירופיבמטבעות א
בהצמדה אליהם

 (1)
 

 

 אלפי ש"ח

 רכוש           

 מזומנים ושווי מזומנים 8,220  31,946  -  154,023  -  194,189

 מזומן משועבד -  -  -  30,000    30,000
 והכנסות לקבל מעבודות בחוזי הקמה לקוחות 7,901  12,457  19,337  570,591  -  610,286

 חייבים ויתרות חובה -  952  -  20,355  -  21,307

 מלאי -  -  -  -  77,734  77,734

 זמן ארוךל יתרות חובה -  321  3,987  6,239  -  10,547

 נדל"ן להשקעה מוחזק למכירה -  -  -  -  45,865  45,865
 השקעה בישויות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני -  50,983  -  -  13,974  64,957
 נדל"ן להשקעה -  -  -  -  6,550  6,550

 , נטורכוש קבוע -  -  -  -  84,842  84,842

 , נטונכסים בלתי מוחשייםמוניטין ו -  -  -  -  55,788  55,788

 מסים נדחים -  -  -  -  18,873  18,873

1,220,938  303,626  781,208  23,324  96,659  16,121  

 התחייבויות           

 בנקאיים ואחרים אשראי מתאגידים -  17,115  -  44,147  -  61,262
 שוטפות( תאגידים בנקאיים )כולל חלויותמ הלוואות -  -  -  145,771  -  145,771
 התחייבויות לספקים ולנותני שירותים 18,095  13,175  -  326,203  -  357,473

 זכותזכאים ויתרות  56  1,480  -  78,973  -  80,509

 מקדמות ממזמיני עבודות -  -  -  -  77,408  77,408
 גרות חוביא -  -  -  144,754  -  144,754

 הטבות לעובדיםהתחייבויות בשל  -  -  -  -  5,633  5,633

 התחייבויות אחרות -  766  5,129  -  4,615  10,510

 מסים נדחים -  -    -  2,540  2,540

885,860  90,196  739,848  5,129  32,536  18,151  

            

  213,430  41,360  18,195  64,123  (2,030)  

 הון עצמי כולל זכויות שאינן מקנות שליטה           335,078

 ( בעיקר באירו או בהצמדה אליו1)           1,220,938
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 2015ביוני  30

  סה"כ
יתרות שאינן 

נכסים/התחייבויות 
 פיננסיות

 
 ללא

 הצמדה
 

בהצמדה למדד 
 המחירים לצרכן

 
בדולר ארה"ב או 

 בהצמדה אליו
 

במטבעות ארופיים או 
בהצמדה אליהם

 (1)
 

 

 אלפי ש"חב

 רכוש           

 מזומנים ושווי מזומנים 3,193  4,615  -  60,777  -  68,585

 והכנסות לקבל מעבודות בחוזי הקמה לקוחות 8,905  5,244  13,457  504,801  -  532,407

 חייבים ויתרות חובה -  975  -  17,440  -  18,415

 מלאי -  -  -  -  83,961  83,961

 זמן ארוךל יתרות חובה -  -  -  12,793  -  12,793

 השקעה בישויות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני -  46,723  -  -  8,657  55,380
 נדל"ן להשקעה -  -  -  -  52,570  52,570

 , נטורכוש קבוע -  -  -  -  82,860  82,860

 , נטונכסים בלתי מוחשייםמוניטין ו -  -  -  -  75,711  75,711

 מסים נדחים -  -  -  -  24,551  24,551

1,007,233  328,310  595,811  13,457  57,557  12,098  

 התחייבויות           

 בנקאיים ואחרים אשראי מתאגידים 325  6,450  -  17,762  -  24,537
 שוטפות( תאגידים בנקאיים )כולל חלויותמ הלוואות -  -  -  57,688  -  57,688

 התחייבויות לספקים ולנותני שירותים 33,602  11,181  -  242,789  -  287,572

 זכאים ויתרות זכות 1,578  4,966  -  79,166  6,131  91,841

 מקדמות ממזמיני עבודות -  -  -  -  22,295  22,295
 גרות חוביא -  -  -  200,645  -  200,645

 הטבות לעובדיםהתחייבויות בשל  -  -  -  -  5,164  5,164

 התחייבויות אחרות -  846  1,784  -  4,541  7,171

 מסים נדחים -  -    -  1,520  1,520

698,433  39,651  598,050  1,784  23,443  35,505  

            

  288,659  (2,239)  11,673  34,114  (23,407)  

 הון עצמי כולל זכויות זכויות שאינן מקנות שליטה           308,800

 ( בעיקר באירו או בהצמדה אליו1)           1,007,233
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 2015בדצמבר  31

  סה"כ
יתרות שאינן 

נכסים/התחייבויות 
 פיננסיות

 
 ללא

 הצמדה
 

בהצמדה למדד 
 המחירים לצרכן

 
בדולר ארה"ב או 

 בהצמדה אליו
 

ם או יירופיבמטבעות א
בהצמדה אליהם

 (1)
 

 

 אלפי ש"ח

 רכוש           

 מזומנים ושווי מזומנים 19,570  22,411  -  86,115  -  128,096

 והכנסות לקבל מעבודות בחוזי הקמה לקוחות 20,771  1,799  13,387  568,918  -  604,875

 חייבים ויתרות חובה -  919  -  16,986  -  17,905

 מלאי -  -  -  -  81,108  81,108

 זמן ארוךל יתרות חובה -  -  -  10,267  -  10,267

 השווי המאזני השקעה בישויות המטופלות לפי שיטת -  49,990  -  -  14,043  64,033
 נדל"ן להשקעה -  -  -  -  52,415  52,415

 , נטורכוש קבוע -  -  -  -  82,667  82,667

 , נטונכסים בלתי מוחשייםמוניטין ו -  -  -  -  57,632  57,632

 מסים נדחים -  -  -  -  20,486  20,486

1,119,484  308,351  682,286  13,387  75,119  40,341  

 התחייבויות           

 בנקאיים ואחרים אשראי מתאגידים 369  18,730  -  27,931  -  47,030
 שוטפות( תאגידים בנקאיים )כולל חלויותמ הלוואות -  -  -  69,445  -  69,445

 התחייבויות לספקים ולנותני שירותים 16,677  10,616  -  313,378  -  340,671

 זכאים ויתרות זכות 1,379  2,482  -  96,082  7,000  106,943

 מקדמות ממזמיני עבודות -  -  -  -  22,090  22,090
 גרות חוביא -  -  -  185,659  -  185,659

 הטבות לעובדיםהתחייבויות בשל  -  -  -  -  5,438  5,438

 התחייבויות אחרות -  2,560  4,037  -  -  6,597

 מסים נדחים -  -    -  2,482  2,482

786,355  37,010  692,495  4,037  34,388  18,425  

            

  271,341  (10,209)  9,350  40,731  21,916  

 הון עצמי כולל זכויות שאינן מקנות שליטה           333,129

 ( בעיקר באירו או בהצמדה אליו1)           1,119,484
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 2016 ביוני 30פוזיציות בנגזרים ליום  - 'גנספח 

 
 

 / מכירה קניה
 

 
 ערך נקוב

  

 
SHORT 

 
 ערך הוגן

 באלפי ש"ח  

 
 

  
 *()( Forwardעסקאות הקדמה )

  37,900 דולר / ש"ח 
 

27 

 
 בנגזרים בתקופת הדוח:מרבית החזקה    

 45,432 סך כל פוזיציות המכירה   

   
 
 
 .קרן הוןלרות חשבונאית כעסקאות הגנה ונזקפות וכעסקאות המ *()



 על מצב ענייני התאגיד דין וחשבון הדירקטוריון

 אפקון החזקות בע"מ                                          2016 ביוני 30ביום  והסתיימחודשים  ושלושה שישהל ש לתקופות

 

- 20 - 

 

 להלן פרטים אודות סדרות אגרות החוב )אלפי ש"ח( - התאגידפרטים בדבר תעודות התחייבות של  -'דנספח 
 

 סדרה ג' -איגרות חוב  סדרה ב' -איגרות חוב  סדרה

 10.06.2014 ;20.10.2013 22.2.2012 ;25.8.2010 ;4.7.2010 מועד הנפקה .א

 61,726; 100,000 30,000; 9,235; 90,487 ע.נ. בעת הנפקה .ב

 117,623 25,944 30.6.2016-ע.נ. ל .ג

  30.6.2016-ע.נ. ל .ד
  נטו, פרמיה )ניכיון( יתרת
 30.06.2016-ל נקוב ערך יתרת

25,944 

(35) 

25,909 

117,623 

222,1 

118,845 

 - 446 30.6.2016-סכום ריבית צבורה ל .ה

 מוצגות על בסיס עלות מופחתת 30.06.2016-להשווי ההוגן בדוחות  .ו

 127,739 27,426 30.06.2016-ה לשווי בורס .ז

 6.9%ריבית שנתית קבועה בשיעור של  סוג ריבית )קבועה או משתנה( .ח
 3.6.2015ליום ועד  11.10.2012 מיום)

 (7.4%בשיעור קבועה ריבית שנתית 

 5.7%בשיעור קבועה ריבית שנתית 

 31-ה תשלומים שנתיים שווים ביום 5 תשלום קרן ימועד .ט
 2013בחודש מרס של כל אחת מהשנים 

 )כולל( 2017ועד 

 14,701בסך של תשלומים שנתיים  10
בחודש  31-יוני והבחודש  30-ה ביום

ועד  2015של כל אחת מהשנים  דצמבר
בסך של  נוסףתשלום ו )כולל( 2019

 2020 יוניבחודש  30-ביום ה 14,717

בחודש  31-ביום ה אחת לשישה חודשים תשלום ריבית  ימועד .י
בחודש ספטמבר של כל  30-מרס וביום ה

 )כולל( 2017ועד  2011אחת מהשנים 

בחודש  31-ביום ה אחת לשישה חודשים
של כל  יוניבחודש  30-וביום ה דצמבר

 )כולל( 2020ועד  2013אחת מהשנים 

 אין הצמדה הצמדה אין תנאי הצמדה לקרן ולריבית .יא

 אין אין  זכות המרה .יב

על פי החלטת דירקטוריון החברה, ובלבד  אין זכות לפירעון מוקדם .יג
שהסכום המינימאלי לפדיון מוקדם לא 

ושסכום הפדיון  ש"חמיליון  1-יפחת מ
 ש"חמיליון  3.2האחרון לא יפחת מסך של 

 אין אין ערבות לתשלום ההתחייבות .יד

 על הנאמן פרטים .טו

 -הנאמן שם 
 

 -שם האחראי בחברת הנאמנות 
 

 -דרכי התקשרות 
 

 -כתובת 

 
 נאמנות בע"מ משמרת חברה לשירותי

   רמי סבטי

  03-6374354טלפון: 
 03-6374344פקס: 

 תל אביב ,46-48מנחם בגין 

 
 נאמנות בע"מ משמרת חברה לשירותי

  רמי סבטי

  03-6374354טלפון: 
 03-6374344פקס: 

 תל אביב ,46-48מנחם בגין 

 דירוג .טז

 דירוג אחרון
 שם החברה המדרגת
 דירוג למועד ההנפקה

 דירוג למועד הדוח 

 
ilA-/Stable 

 סטנדרד & פורס מעלות בע"מ
ilA-/Stable 
ilA-/Stable 

 
ilA3אופק יציב / 

 בע"מ דרוגימ
ilBaa1אופק יציב / 

ilA3אופק יציב / 

 דירוג      
 דירוג אחרון

 שם החברה המדרגת
 למועד ההנפקהדירוג 

 דירוג למועד הדוח 

 
ilA3אופק יציב / 

 בע"מ מידרוג
 אין

ilA3אופק יציב / 

 

עמידה בתנאים ובהתחייבות למחזיקי  .יז
 תקופת הדוחבתום  אגרות החוב

ובמהלכה בכל התנאים וההתחייבויות 
 לפי שטר הנאמנות

 כן כן

האם התקיימו תנאים המקיימים עילה  .יח
 מיידילהעמדת איגרות החוב לפירעון 

 לא לא

 לא לא בשנת הדוח שינוי בתנאי אגרות החוב .יט

ים להבטחת איגרות נכסים משועבד .כ
 החוב

 לא לא
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 2016, ביוני 30דוחות כספיים ביניים מאוחדים ליום 
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 אפקון החזקות בע"מדוח סקירה של רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של 
 

 מבוא
 

 הקבוצה(, הכולל את הדוח -סקרנו את המידע הכספי המצורף של אפקון החזקות בע"מ וחברות בנות )להלן 
 ואואת הדוחות התמציתיים המאוחדים על הרווח  2016 ביוני 30על המצב הכספי ליום  התמציתי המאוחד

באותו  ושלושה חודשים שהסתיימשישה ושל  ותההפסד, הרווח הכולל, השינויים בהון ותזרימי המזומנים לתקופ
הדירקטוריון וההנהלה אחראים לעריכה ולהצגה של מידע כספי לתקופת ביניים זו בהתאם לתקן תאריך. 

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

 בהתבסס על סקירתנו. אלהמידע כספי לתקופות ביניים 
 

ולים באיחוד לא סקרנו את המידע הכספי התמציתי לתקופת הביניים של חברות שאוחדו אשר נכסיהן הכל
-וכ 1.7%-כוהכנסותיהן הכלולות באיחוד מהוות  2016 ביוני 30מכלל הנכסים המאוחדים ליום  0.7%-כמהווים 

באותו תאריך. כמו כן לא  ושלושה חודשים שהסתיימשישה ושל  ותמכלל ההכנסות המאוחדות לתקופ  1.7%
ות על בסיס השווי המאזני, אשר התמציתי לתקופת הביניים של חברות המוצגסקרנו את המידע הכספי 

, ואשר חלקה של הקבוצה ברווחי החברות 2016 ביוני 30ליום אלפי ש"ח  28,255 ההשקעה בהן הסתכמה לסך של
באותו תאריך.  ושלושה חודשים שהסתיימשישה ושל  ותאלפי ש"ח לתקופ 1,982-ו  2,337הנ"ל הסתכם לסך של 

המידע הכספי התמציתי לתקופת הביניים של אותן חברות נסקר על ידי רואי חשבון אחרים שדוחות הסקירה 
שלהם הומצאו לנו ומסקנתנו, ככל שהיא מתייחסת למידע הכספי בגין אותן חברות, מבוססת על דוחות הסקירה 

 של רואי החשבון האחרים.
 
 

 היקף הסקירה
 

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

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

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

 
 

 מסקנה
 

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

 
בנוסף לאמור בפסקה 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 הוראות 

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

 קוסט פורר גבאי את קסירר  אביב,-תל
 רואי חשבון  2016, באוגוסט 17

 קוסט פורר גבאי את קסירר

 , 3רח' עמינדב 
  6706703אביב -תל
 

 +972-3-6232525טל.   

 972-3-5622555+פקס  

ey.com 
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 דוחות מאוחדים על המצב הכספי
 

 

 
 

  ביוני 30ליום 
 ליום

 בדצמבר 31
  2016  2015  2015 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 ש"חאלפי   
       

       נכסים שוטפים
       

 128,096  68,585  194,189  מזומנים ושווי מזומנים
 -  -  30,000  מזומנים משועבדים

 604,875  532,407  610,286  , נטווהכנסות לקבל מעבודות בחוזי הקמה לקוחות
 17,905  18,415  21,307  חייבים ויתרות חובה

 81,108  83,961  77,734  מלאי
 -  -  45,865  המוחזק למכירה נדל"ן להשקעה

       
  979,381  703,368  831,984 

       
       נכסים לא שוטפים

       
 10,267  12,793  10,547  יתרות חובה לזמן ארוך

 64,033  55,380  64,957  המטופלות לפי שיטת השווי המאזניבישויות השקעה 
 52,415  52,570  6,550  נדל"ן להשקעה

 82,667  82,860  84,842  , נטורכוש קבוע
 57,632  75,711  55,788  מוניטין ונכסים בלתי מוחשיים, נטו

 20,486  24,551  18,873  מסים נדחים

       
  241,557  303,865  287,500 

       
  1,220,938  1,007,233  1,119,484 

       
       

 
 

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

 
 

  ביוני 30ליום 
 ליום

 בדצמבר 31
  2016  2015  2015 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 ש"חאלפי   

       התחייבויות שוטפות
       

וחלויות שוטפות של הלוואות לזמן  אשראי מתאגידים בנקאיים
 47,030  31,189  61,262  ארוך

 55,851  55,891  55,813  חלויות שוטפות של איגרות חוב 
 349,865  287,572  357,473  התחייבויות לספקים ולנותני שירותים

 97,749  91,841  86,124  זכאים ויתרות זכות
 22,090  22,295  77,408  מקדמות ממזמיני עבודות 

       
  638,080  488,788  572,585 

       לא שוטפותהתחייבויות 
       

 69,445  51,036  145,771   הלוואות מתאגידים בנקאיים
 129,808  144,754  88,941  גרות חוביא

 5,438  5,164  5,633  , נטוהתחייבויות בשל הטבות לעובדים
 6,597  7,171  5,895  התחייבויות אחרות 

 2,482  1,520  2,540  מסים נדחים

       
  248,780  209,645  213,770 

       המיוחס לבעלי מניות של החברה הון
       

 28,396  28,396  28,396  הון מניות 
 59,033  59,033  59,033  על מניותפרמיה 

 (2,087)  (2,087)  (2,087)  מניות אוצר
 (6,421)  (6,421)   (6,421)   קרן בגין עסקאות עם בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה

 261,145  235,747  260,970  יתרת רווח 
 (3,572)  (4,673)  (1,728)  קרנות הון מעסקאות גידור

 (2,577)  (903)  (2,879)  מתרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץ קרנות הנובעות
       
  335,284  309,092  333,917 
       

 (788)  (292)  (1,206)  זכויות שאינן מקנות שליטה
       

 333,129  308,800  334,078  סה"כ הון

       
  1,220,938  1,007,233  1,119,484 

       
 

 

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים.
 
 

       2016באוגוסט,  17
 ערן קונפינו  ג'רי שנירר  ישראל רייף  תאריך אישור הדוחות הכספיים

 סמנכ"ל כספים  מנכ"ל   יו"ר הדירקטוריון  
 



 אפקון החזקות בע"מ
 על הרווח או הפסד מאוחדיםדוחות 
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 הסתיימושהחודשים  6-ל
  ביוני 30ביום 

 החודשים שהסתיימו 3-ל
  ביוני 30ביום 

 לשנה
שהסתיימה 

 ביום
 בדצמבר 31

  2016  2015  2016  2015  2015 
 מבוקר  בלתי מבוקר  

 
 אלפי ש"ח  

 )למעט נתוני רווח נקי למניה(
           

הכנסות מביצוע עבודות, ממכירות 
 1,332,805  314,422  376,125  617,189  691,172  וממתן שירותים

עלות העבודות, המכירות ומתן 
 1,126,602   *(   265,567  323,358  *( 516,371  584,818  השירותים

           
 206,203  48,855  52,767  100,818  106,354  גולמי רווח

           
 (155)  -  -  -  -  ערך נדל"ן להשקעה ירידת

    (54,694)  *(  (13,245)  (13,359)  *( (27,818)  (26,818)  הוצאות מכירה ושיווק
    (75,001)   *(  (18,697)  (19,842)  *( (38,859)  (38,581)  כלליותוהוצאות הנהלה 

 (3,989)  (979)  (1,305)  (1,692)  (2,698)  הוצאות מחקר ופיתוח
 ישויות המטופלותחלק החברה ברווחי 

 7,492  5,174  3,032  8,133  3,114  בשיטת השווי המאזני
 12,320  57  (760)  205  (1,054)  הכנסות )הוצאות( אחרות, נטו

 (19,875)  (10,091)  (2,881)  (14,029)  (10,844)  הוצאות מימון
 5,828  -  238  3,801  1,228  הכנסות מימון

           
 78,129  11,074  17,890  30,559  30,701  לפני מסים על הכנסהרווח 

 15,575  1,256  3,620  5,159  6,294  מסים על הכנסה 
           

 62,554  9,818  14,270  25,400  24,407  רווח נקי 
           

           מיוחס ל:
 63,226  9,942  14,442  25,576  24,825  בעלי המניות של החברה

 (672)   (124)  (172)  (176)  (418)  מקנות שליטה שאינןזכויות 
           
  24,407  25,400  14,270  9,818  62,554 
           

המיוחס לבעלי המניות  למניהרווח נקי 
           )בש"ח( החברהשל 

           
 13.80  2.13  3.15  5.48  5.42  ומדולל רווח נקי בסיסי

           
           
 
 מוין מחדש. *(
 

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים.



 אפקון החזקות בע"מ
 על הרווח הכולל מאוחדיםדוחות 
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 הסתיימושהחודשים  6-ל
  ביוני 30ביום 

 החודשים שהסתיימו 3-ל
  ביוני 30ביום 

 לשנה
שהסתיימה 

 ביום
 בדצמבר 31

  2016  2015  2016  2015  2015 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
           

 62,554  9,818  14,270  25,400  24,407  רווח נקי
           

אחר )לאחר השפעת  רווח )הפסד( כולל
           המס(:
 מכן לאחר מחדש יסווגו שלא סכומים
           :הפסד או לרווח

מדידה מחדש בגין תוכניות להטבה 
 (252)  -  -  -  -  מוגדרת, נטו

 מחדש המסווגים או שיסווגו סכומים
 בהתקיים הפסד או לרווח
           :ספציפיים תנאים

דוחות  התאמות הנובעות מתרגום
 (971)  534  (134)  703  (302)  כספיים

           
בגין עסקאות גידור תזרימי  (הפסדרווח )

 (641)  1,397  (824)  320  206  מזומנים
           

הפסד בגין עסקאות העברה לדוח רווח ו
 1,658  816  367  1,378  704  גידור תזרימי מזומנים

           
, אחר כולל )הפסד( ברווח הקבוצה חלק
 שיטת לפי המטופלות חברות של נטו

 (1,472)  (358)  199  (3,254)  934  המאזני השווי
           

 (1,678)  2,389  (392)  (853)  1,542  כולל אחר (הפסדרווח )סה"כ 
           

 60,876  12,207  13,878  24,547  25,949  סה"כ רווח כולל

           
           מיוחס ל:

           
 61,548  12,331  14,050  24,723  26,367  בעלי מניות החברה

 (672)  (124  )  (172)  (176)  (418)  מקנות שליטה שאינןזכויות 
           
  25,949  24,547  13,878  12,207  60,876 

           
           
 
 

 המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים. הבאורים
 
 



 אפקון החזקות בע"מ
 על השינויים בהון מאוחדים דוחות 
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     מיוחס לבעלי מניות החברה  

 

 

 הון
  מניות

פרמיה על 
  מניות

 מניות
  אוצר

קרן בגין 
עסקאות 

  גידור

קרן בגין 
עסקאות עם 
בעלי זכויות 
שאינן מקנות 

 שליטה 

 

 יתרת
  רווח  

התאמות 
הנובעות 

מתרגום דוחות 
  סה"כ  כספיים

זכויות שאינן 
  מקנות שליטה

 סה"כ
 הון 

 בלתי מבוקר  
 ש"חאלפי   
                     

 333,129  (788)  333,917  (2,577)  261,145  (6,421)  (3,572)  (2,087)  59,033  28,396  2016בינואר,  1יתרה ליום 
                     

 24,407  (418)  24,825  -  24,825  -  -  -  -  -  רווח נקי )הפסד( לתקופה
 1,844  -  1,844  -  -  -  1,844  -  -  -  רווח בגין עסקאות גידור תזרימי מזומנים
 (302)  -  (302)  (302)  -  -  -  -  -  -  התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים

                     
 25,949  (418)  26,367  (302)  24,825  -  1,844  -  -  -  סה"כ רווח )הפסד( כולל

 (25,000)  -  (25,000)  -  (25,000)  -  -  -  -  -  דיבידנד ששולם
                     

 334,078  (1,206)  335,284  (2,879)  260,970  (6,421)  (1,728)  (2,087)  59,033  28,396  2016ביוני,  30יתרה ליום 
                     
 
 

 .הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים
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     החברה מיוחס לבעלי מניות  

 

 

 הון
  מניות

פרמיה על 
  מניות

 מניות
  אוצר

קרן בגין 
עסקאות 

  גידור

קרן בגין 
עסקאות 
עם בעלי 
זכויות 
שאינן 
מקנות 
 שליטה 

 

 יתרת
  רווח  

התאמות 
הנובעות 
מתרגום 
דוחות 
  סה"כ  כספיים

זכויות 
שאינן 
מקנות 
  שליטה

 סה"כ
 הון 

 בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
                     

 284,253  (116)  284,369  (1,606)  210,171  (6,421)  (3,117)  (2,087)  59,033  28,396  )מבוקר( 2015בינואר,  1יתרה ליום 
                     

 25,400  (176)  25,576  -  25,576  -  -  -  -  -  רווח )הפסד( נקי 
הפסד בגין עסקאות גידור תזרימי 

 מזומנים
 

-  -  -  (1,556)  -  -  -  (1,556)  -  (1,556) 
התאמות הנובעות מתרגום דוחות 

 כספיים
 

-  -  -  -  -  -  703  703  -  703 
 24,547  (176)  24,723  703  25,576  -  (1,556)  -  -  -  סה"כ רווח )הפסד( כולל

                     
 308,800  (292)  309,092  (903)  235,747  (6,421)  (4,673)  (2,087)  59,033  28,396  2015ביוני,  30יתרה ליום 

                     
 
 

 .הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים
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     מניות החברהמיוחס לבעלי   

 

 

 הון
  מניות

פרמיה על 
  מניות

 מניות
  אוצר

קרן בגין 
עסקאות 

  גידור

קרן בגין 
עסקאות עם 
בעלי זכויות 
שאינן מקנות 

 שליטה 

 

 יתרת
  רווח  

התאמות 
הנובעות 

מתרגום דוחות 
  סה"כ  כספיים

זכויות שאינן 
  מקנות שליטה

 סה"כ
 הון 

 בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
                     

 335,200  (1,034)  336,234  (2,745)  261,528  (6,421)  (1,470)  (2,087)  59,033  28,396  2016באפריל,  1 יתרה ליום
                     

 14,270  (172)  14,442  -  14,442  -  -  -  -  -  רווח נקי )הפסד( לתקופה
הפסד בגין עסקאות גידור תזרימי 

 מזומנים
 
-  -  -  (258)  -  -  -  (258)  -  (258) 

התאמות הנובעות מתרגום דוחות 
 כספיים

 
-  -  -  -  -  -  (134)  (134)  -  (134) 

                     
 13,878  (172)  14,050  (134)  14,442  -  (258)  -  -  -  סה"כ רווח )הפסד( כולל

 (15,000)  -  (15,000)  -  (15,000)  -  -  -  -  -  דיבידנד ששולם
                     

 334,078  (1,206)  335,284  (2,879)  260,970  (6,421)  (1,728)  (2,087)  59,033  28,396  2016ביוני,  30יתרה ליום 
                     
 
 

 .הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים



 אפקון החזקות בע"מ
 על השינויים בהון מאוחדים דוחות 

- 30 - 

 
 
     החברה מיוחס לבעלי מניות  

 

 

 הון
  מניות

פרמיה על 
  מניות

 מניות
  אוצר

קרן בגין 
עסקאות 

  גידור

קרן בגין 
עסקאות 
עם בעלי 
זכויות 
שאינן 
מקנות 
 שליטה 

 

 יתרת
  רווח  

התאמות 
הנובעות 
מתרגום 
דוחות 
  סה"כ  כספיים

זכויות 
שאינן 
מקנות 
  שליטה

 סה"כ
 הון 

 בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
                     

 296,593  (168)  296,761  (1,437)  225,805  (6,421)  (6,528)  (2,087)  59,033  28,396  )לא מבוקר( 2015באפריל,  1יתרה ליום 
                     

 9,818  (124)  9,942  -  9,942  -  -  -  -  -  רווח )הפסד( נקי 
 1,855  -  1,855  -  -  -  1,855  -  -  -  רווח בגין עסקאות גידור תזרימי מזומנים

התאמות הנובעות מתרגום דוחות 
 כספיים

 
-  -  -  -  -  -  534  534  -  534 

 12,207  (124)  12,331  534  9,942  -  1,855  -  -  -  סה"כ רווח )הפסד( כולל
                     

 308,800  (292)  309,092  (903)  235,747  (6,421)  (4,673)  (2,087)  59,033  28,396  2015ביוני,  30יתרה ליום 
                     
 
 
 
 

 .הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים
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     מיוחס לבעלי מניות החברה  

 

 

 הון
  מניות

פרמיה על 
  מניות

 מניות
  אוצר

קרן בגין 
עסקאות 

  גידור

קרן בגין 
עסקאות עם 
בעלי זכויות 
שאינן מקנות 

 שליטה 

 

 יתרת
  רווח  

התאמות 
הנובעות 

מתרגום דוחות 
  סה"כ  כספיים

זכויות שאינן 
מקנות 
  שליטה

 סה"כ
 הון 

 מבוקר  
 אלפי ש"ח  
                     

 284,253  (116)  284,369  (1,606)   210,171  (6,421)  (3,117)  (2,087)  59,033  28,396  2015בינואר,  1יתרה ליום 
                     

 62,554  (672)  63,226  -  63,226  -  -  -  -  -  לתקופה רווח נקי )הפסד(
מדידה מחדש בגין תוכניות להטבה 

 מוגדרת, נטו
 
-  -  -  -  -  (252)  -  (252)  -  (252( 

הפסד בגין עסקאות גידור תזרימי 
 מזומנים

 
-  -  -  (455)  -  -  -  (455)  -  (455) 

התאמות הנובעות מתרגום דוחות 
 כספיים

 
-  -  -  -  -  -  (971)  (971)  -  (971) 

 60,876  (672)  61,548  (971)  62,974  -  (455)  -  -  -  סה"כ רווח )הפסד( כולל
 (12,000)  -  (12,000)  -  (12,000)  -  -  -  -  -  דיבידנד ששולם

                     
 333,129  (788)  333,917  (2,577)  261,145  (6,421)  (3,572)  (2,087)  59,033  28,396  2015בדצמבר,  31יתרה ליום 

                     
 
 
 
 

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים.
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 הסתיימושהחודשים  6-ל
  ביוני 30ביום 

 החודשים שהסתיימו 3-ל
  ביוני 30ביום 

 לשנה
שהסתיימה 

 ביום
 בדצמבר 31

  2016  2015  2016  2015  2015 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  

           תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
           

 62,554  9,818  14,270  25,400  24,407  רווח נקי
           

התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים 
           מפעילות שוטפת:

           
           התאמות לסעיפי רווח והפסד:

           
 3,000  -  -  -  -  הפסד מירידת ערך מוניטין

 21,394  5,301  6,507  9,996  12,133  פחת והפחתות
 (32,809)  -  -  -  -  רווח ממימוש השקעה בחברה מוחזקת

 15,608  -  (47)  -  332  שערוך נכסים בלתי מוחשיים
 155  -  -  -  -  ירידה בשווי ההוגן של נדל"ן להשקעה 
רווח ממימוש רכוש קבוע ונכסים בלתי 

 (515)  (1)  (4)  (46)  (92)  מוחשיים
 (7,492)  (5,174)  (3,032)  (8,133)  (3,114)  החברה ברווחי חברות כלולות חלק

 15,575  1,256  3,620  5,159  6,294    מסים על הכנסה
שינוי בהתחייבויות בשל הטבות לעובדים, 

 278  110  121  256  279  נטו
 (3,557)  1,940  (1,973)  (58)  (1,034)  שערוך הלוואות לחברות מוחזקות

שערוך התחייבויות לתאגידים בנקאיים לזמן 
 (590)  (201)  (131)  (358)  (260)  ארוך ואגרות חוב, נטו

 17,421  6,121  5,348  9,411  8,227  הוצאות ריבית, נטו
           
  22,765  16,227  10,409  9,352  28,468 

           :והתחייבויותבסעיפי נכסים  שינויים
           

לקוחות והכנסות לקבל ב (עלייהירידה )
 (77,475)  17,988  18,723  (5,155)  (6,502)  נטומעבודות בחוזי הקמה, 

בחייבים ויתרות חובה כולל  (עלייהירידה )
 11,949  10,305  (3,092)  11,404  (2,256)  יתרות חובה זמן ארוך

 (9,342)  (9,680)  7,551  (12,715)  3,254  במלאי (עלייהירידה )
בהתחייבויות לספקים ולנותני  ירידה 

 77,127  2,484  34,441  16,960  6,854  שירותים
 (7,221)  202  (6,472)  (10,837)  (43)  בזכאים ויתרות זכות עלייה )ירידה(

 (21,024)  (2,914)  20,123  (20,717)  25,360  עלייה )ירידה( במקדמות ממזמיני עבודות
           
  26,667  (21,060)  71,274  18,385  (25,986) 

מזומנים שהתקבלו )ששולמו( במהלך 
           התקופה עבור:

           
 (17,928)  (6,148)  (5,348)  (9,477)  (8,234)  ריבית ששולמה

 507  27  -  66  7  ריבית שהתקבלה
 (4,983)  (1,428)  (1,729)  (1,932)  (13,676)  מסים ששולמו

 60  -  -  -  -  מסים שהתקבלו
 10,058  -  -  55  1,788  דיבידנד שהתקבל

           
  (20,115)  (11,288)  (7,077)  (7,549)  (12,286) 
           

 52,750  30,006  88,876  9,279  53,724  שוטפתמזומנים נטו שנבעו מפעילות 
           
           

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים.
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 הסתיימושהחודשים  6-ל
  ביוני 30ביום 

 החודשים שהסתיימו 3-ל
  ביוני 30ביום 

 לשנה
שהסתיימה 

 ביום
 בדצמבר 31

  2016  2015  2016  2015  2015 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
           

           תזרימי מזומנים מפעילות השקעה
           

 -  -  (500)  -  (500)  השקעה בחברה כלולה
תשלום בגין רכישת רכוש קבוע ונכסים בלתי 

 מוחשיים באשראי
 

(1,229)  (298)  -  -  - 
 (3,456)  (7)  (3,176)  (1,016)  (4,217)  רכישת נכסים קבועים

 18,161  -  -  -  -  תמורה ממימוש השקעה בחברה כלולה 
 515  -  6  45  92  תמורה ממימוש נכסים קבועים
 (4,416)  (1,138)  (1,259)  (3,307)  (1,699)  רכישת נכסים בלתי מוחשיים

, היוון עלויות פיתוח לנכסים בלתי מוחשיים
 נטו

 
(5,266)  (4,653)  (2,762)  (1,990)  (10,211) 

           
מזומנים נטו שנבעו מפעילות )ששימשו 

 לפעילות( השקעה
 

(12,819)  (9,229)  (7,691)  (3,135)  593 
           

           תזרימי מזומנים מפעילות מימון
           

 (12,000)  -  (15,000)  -  (25,000)  דיבידנד ששולם
 (55,346)  (14,701)  (14,701)  (40,645)  (40,645)  פרעון איגרות חוב

קבלת הלוואות לזמן ארוך מתאגידים 
 בנקאיים

 
100,000  50,000  -  -  85,000 

פרעון הלוואות לזמן ארוך מתאגידים 
 בנקאיים

 
(8,215)   (3,449)  (3,218)  (1,421)  (7,190) 

 5,131  1,256  (9,308)  2,644  (949)  אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים, נטו
           

)ששימשו  מזומנים נטו שנבעו מפעילות
 מימון לפעילות(

 
25,191  8,550  (42,227)  (14,866)  15,595 

           
הפרשי שער בגין יתרות מזומנים ושווי 

 מזומנים
 

(3)  1,242  (47)  1,269  415 
           

 69,353  13,274  38,911  9,842  66,093  במזומנים ושווי מזומנים עלייה
           

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת 
 התקופה

 
128,096  58,743  155,278  55,311  58,743 

           
 128,096  68,585  194,189  68,585  194,189  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה

           
 

           מהותיות שלא במזומןפעולות  )א(
            
 576  -  2,085  76  2,085  באשראי קבועיםרכישת נכסים  

            

 
רכישת נכסים בלתי מוחשיים 

 באשראי
 
-  62  -  -  653 

            
            
 
 

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

שלושה שישה ושל  ותולתקופ 2016 ביוני 30דוחות כספיים אלה נערכו במתכונת מתומצתת ליום 
דוחות כספיים ביניים מאוחדים(. יש לעיין בדוחות אלה  -באותו תאריך )להלן  וחודשים שהסתיימ

ולשנה שהסתיימה באותו  2015בדצמבר  31ביחד עם הדוחות הכספיים השנתיים של החברה ליום 
 (.המאוחדים הדוחות הכספיים השנתיים -לבאורים אשר נלוו אליהם )להלן תאריך ו

 
 

 עיקרי המדיניות החשבונאית -: 2באור  
 

 מתכונת העריכה של הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים
 
 כספי דיווח 34הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים ערוכים בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 

, וכן בהתאם להוראות הגילוי לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ביניים לתקופות
הכספיים ביניים המדיניות החשבונאית אשר יושמה בעריכת הדוחות  .1970-ומיידיים(, התש"ל

  .2015בדצמבר  31בעריכת הדוחות הכספיים המאוחדים ליום  המאוחדים עקבית לזו שיושמה
 

 ולאחריה תקופת הדיווחב אירועים     -: 3באור 
 

( )הפחתת שיעור מס חברות(, 216, אושר החוק לתיקון פקודת מס הכנסה )מספר 2016בינואר  .א
תחילתו של תיקון  .25% -ל 26.5%-, אשר כולל הפחתת שיעור מס החברות מ2016 -התשע"ו
 .1.1.2016זה ביום 

חושבו לפי שיעורי המס הקודמים. יתרות  ,2015בדצמבר  31יתרות המסים הנדחים ליום 
מחושבות לפי שיעורי המס  2016 ביוני 30המסים הנדחים הנכללות בדוחות הכספיים ליום 

 31מסים הנדחים, נטו ליום בבעקבות שינוי שיעורי המס, חל קיטון  .החדשים, כאמור לעיל
. ח"קופת הדובתמסים  כהוצאתאלפי ש"ח, אשר נזקף  1,023-בסך של כ ,2015בדצמבר 

 .ההשפעה על הרווח הכולל האחר לא היתה מהותית

 
דירקטוריון החברה החליט על חלוקת דיבידנד לבעלי מניות החברה  ,2016בינואר  6ביום  .ב

, לאחר 2016בפברואר  29מיליון ש"ח. הדיבידנד שולם ביום  10בסכום כולל )ברוטו( של 
 .2016בפברואר  4של החברה ביום  אישור האסיפה הכללית של בעלי המניות

 
גרות יקרוני הנפקת סדרה חדשה של א, אישר דירקטוריון החברה באופן ע2016במרץ  14ביום  .ג

של החברה, שאינן המירות למניות, וזאת מכוח תשקיף המדף של החברה שפורסם ביום  חוב 
 . 2015 ,באוגוסט 23

 
החברה  לאור זאתואשראי מתאגיד בנקאי  נטלה חברה בת של החברה ,2016במרץ  29ביום 

 גרות החוב האמורה.ילקדם את הנפקת א להמשיךלא החליטה 
 
, החליט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד לבעלי מניות החברה 2016במרץ  17ביום  .ד

, לאחר אישור 2016 ביוני 6הדיבידנד שולם ביום  מיליון ש"ח. 15.0בסכום כולל )ברוטו( של 
 .2016במאי  2ביום  האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה

 

 בעקיפין()התקשרו החברה וחברה בת בבעלות מלאה של החברה  ,2016באפריל  4ביום  .ה
, (הלקוח""(, עם צד שלישי שאינו קשור לחברה או לבעלת השליטה בה ("החברה הבת")

בהסכמים נפרדים, כאשר על פי ההסכם הראשון תמכור החברה הבת ללקוח את זכויות 
בפתח  קרית אריהדונם באזור התעשייה  17-שטח של כהחכירה המהוונת שלה במקרקעין ב

תבצע, עבור הלקוח, תכנון והקמה  , ואילו על פי ההסכם השני החברה("המקרקעין")תקווה 
 "של מבנה, בשיטת "עד מפתח

 (TURN KEY PROJECT)  בתמורה, ישלם הלקוח לחברה ולחברה הבת את הסכומים הנקובים
 .מיליון ש"ח, בתוספת מע"מ 440 -בהסכמים, ואשר סכומם הכולל מסתכם בכ
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית -: 2באור  

 
חודשים  9היה ותוך . חודשים ממועד חתימת ההסכמים 35בנה עומדת על תקופת הקמת המ

בהסכם  (רמ"י"")ממועד הסכם המכר, החברה הבת לא תתקשר עם רשות מקרקעי ישראל 
 (תב"ע(חכירה מהוון התואם לזכויות הבניה הנוכחיות המפורטות בתוכנית בניין העיר 

, יבוטלו ("התנאי המפסיק")התקפה החלה על המקרקעין, בתנאים הקבועים בהסכם 
 אלא אם מי מהצדדים יבקש להאריך התקופה הנ"ל בשלושה חודשים נוספים)ההסכמים 

 .(ובהתאם לתנאים שנקבעו
 

על חשבון מכירת מיליון ש"ח  30על סך של העביר הלקוח מקדמה  ,2016בחודש אפריל 
 .יםמשועבדים כמזומנ סווגאשר בנאמנות לחשבון  . המקדמה הופקדהיןקרקעמהזכויות ב

 

דירוג השארת על  סטנדרד & פורס מעלות בע"מ )מעלות( חברתהודיעה  ,2016ביוני  15ביום  .ו
 .(/(-STABLE  Aעל של החברה החברה ודירוג אגרות החוב )סדרה ב'(

 
 

 התניות פיננסיות  -: 4 באור
 

החברה , 2016 ביוני 30ליום  נכון ,2015לדצמבר  31לדוחות הכספיים השנתיים  ג' 17בהמשך לביאור 
 תאגידים בנקאיים וכלפי מחזיקי אגרות חוב.לפי עומדת בכל ההתניות הפיננסיות להן התחייבה כ

 
 
 מכשירים פיננסיים  - :5אור ב
 

 שווי הוגן
 

 :2016 ביוני 30נכון ליום  להלן היתרות בספרים והשווי ההוגן של מכשירים פיננסיים

 
 שווי הוגן יתרה  
 אלפי ש"ח  

     פיננסיות: התחייבויות
     

 176,254  180,785  הלוואות בריבית שקלית קבועה
 155,201  144,754  אגרות חוב

 

 .בספרים לערכם בקירוב זהה לעיל המצוינים למכשירים פרט הפיננסיים המכשירים של ההוגן השווי
 
 

  מגזרי פעילות -: 6באור 
 

 כללי א.

הקבוצה פועלת במספר , 2015בדצמבר  31כאמור בדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים ליום 
 :, כדלקמןתחומי פעילות, המוצגים בארבעה מגזרי פעילות

 
 פרויקטים למבנים ותשתיות .1
 בקרה ואוטומציה .2
 סחר .3
 תקשורת .4
 

לדוחות  28כמו כן, פועלת הקבוצה בייזום בתחום האנרגיה הירוקה למידע נוסף ראה ביאור 
 הכספיים השנתיים.
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 )המשך( מגזרי פעילות -: 6באור 
 

 דיווח בדבר מגזרי פעילות ב.
 

 

 פרויקטים 
 למבנים
 סה"כ  התאמות  אחר  תקשורת  סחר  בקרה  ותשתיות

 ח”ש אלפי  
               

                2016, ביוני 30שה חודשים שהסתיימה ביום ילתקופה של ש
               

 691,172  -  -  72,382  48,880  114,245  455,665  הכנסות מחיצוניים
 -  (28,905)  -  -  6,410  16,453  6,042  מגזריות-הכנסות בין

 -  (22,232)  -  -  -  5,673  16,559  המאזנימחברות המטופלות לפי שיטת השווי  הכנסות
               

 691,172  (51,137)  -  72,382  55,290  136,371  478,266  סה"כ הכנסות

               
 42,958  -  2,219  (8,182)  6,535  14,334  28,052  *( "כ רווח )הפסד( מגזריסה

               
               

 (1,054)              נטו, אחרות הוצאות
 (9,616)              הוצאות מימון, נטו

 (1,587)              *(*חברות המטופלות לפי שיטת השווי מאזני  ברווחיחלק החברה 
               

 30,701              רווח לפני מסים על ההכנסה

 
 אלפי ש"ח. 4,701-כ*( כולל חלקנו ברווח תפעולי של חברות ושותפויות בשליטה משותפת בסך של 

 אלפי ש"ח. 600-כמיסים על הכנסה בסך של הטבת **( כולל 
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 )המשך( מגזרי פעילות -: 6באור 

 

 

 
 פרויקטים
 למבנים
 סה"כ  התאמות  אחר  תקשורת  סחר  בקרה  ותשתיות

 ח”ש אלפי  

               

                2015ביוני,  30שה חודשים שהסתיימה ביום ילתקופה של ש

               

 617,189  -  -  61,402  46,448  111,777  397,562  הכנסות מחיצוניים

 -  (22,314)  -  -  6,992  11,182  4,140  מגזריות-הכנסות בין

 -  (39,820)  -  -  -  11,933  27,887  המאזנימחברות המטופלות לפי שיטת השווי  הכנסות
               

 617,189  (62,134)  -  61,402  53,440  134,892  429,589  סה"כ הכנסות

               

*( "כ רווח )הפסד( מגזריסה
  25,223  15,876  6,327  (6,434)  355  -  41,347 

               

               

 90              נטו, אחרות הכנסות

 (10,228)              הוצאות מימון, נטו

 (650)              *(* חלק החברה בהפסדי חברות המטופלות לפי שיטת השווי מאזני

               

 30,559              רווח לפני מסים על ההכנסה

 
 אלפי ש"ח. 8,783-ושותפויות בשליטה משותפת בסך של ככולל חלקנו ברווח תפעולי של חברות   *( 

 אלפי ש"ח. 763-**( כולל מסים על הכנסה בסך של כ
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 )המשך( מגזרי פעילות -: 6באור 
 

 

 פרויקטים 
 למבנים
 סה"כ  התאמות  אחר  תקשורת  סחר  בקרה  ותשתיות

 ח”ש אלפי  
               

                2016, ביוני 30לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 
               

 376,125  -  -  35,383  24,070  58,315  258,357  הכנסות מחיצוניים
 -  (12,393)  -  -  2,254  7,260  2,879  מגזריות-הכנסות בין

 -  (12,513)  -  -  -  3,821  8,692  המאזנימחברות המטופלות לפי שיטת השווי  הכנסות
               

 376,125  (24,906)  -  35,383  26,324  69,396  269,928  סה"כ הכנסות

               
 22,935  -  2,531  (3,608)  2,993  7,597  13,422  *( "כ רווח )הפסד( מגזריסה

               
               

 (760)              נטו, אחרות הוצאות
 (2,643)              הוצאות מימון, נטו

 (1,642)              *(*חלק החברה בהפסדי חברות המטופלות לפי שיטת השווי מאזני 
               

 17,890              רווח לפני מסים על ההכנסה

 
 אלפי ש"ח. 4,674-ככולל חלקנו ברווח תפעולי של חברות ושותפויות בשליטה משותפת בסך של  *( 
 אלפי ש"ח. 951-ככולל הטבת מיסים על הכנסה בסך של  **( 
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 )המשך( מגזרי פעילות -: 6באור 
 

 

 

 
 פרויקטים
 למבנים
 סה"כ  התאמות  אחר  תקשורת  סחר  בקרה  ותשתיות

 ח”ש אלפי  

               

                2015ביוני,  30לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 

               

 314,422  -  -  30,216  23,191  54,378  206,637  הכנסות מחיצוניים

 -  (12,491)  -  -  3,886  6,325  2,280  מגזריות-הכנסות בין

 -  (21,626)  -  -  -  7,954  13,672  המאזנימחברות המטופלות לפי שיטת השווי  הכנסות

               

 314,422  (34,117)  -  30,216  27,077  68,657  222,589  סה"כ הכנסות

               

*( "כ רווח )הפסד( מגזריסה
  11,539  8,786  3,397  (2,905)  300  -  21,117 

               

 2              הכנסות אחרות

 (10,091)              הוצאות מימון, נטו

 46              (** חברות המטופלות לפי שיטת השווי מאזני ברווחיחלק החברה 

               

 11,074              רווח לפני מסים על ההכנסה

 
 אלפי ש"ח. 5,127-כולל חלקנו ברווח תפעולי של חברות ושותפויות בשליטה משותפת בסך של כ *( 

 אלפי ש"ח. 830 -**( כולל מסים על הכנסה בסך של כ
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 )המשך( מגזרי פעילות -: 6באור 
 

 

 פרויקטים 
 למבנים
   ותשתיות

 בקרה
 סה"כ  התאמות  אחר  תקשורת  סחר  ואוטומציה

 "חש אלפי  
               

               2015בדצמבר,  31שהסתיימה ביום  לשנה
               

 1,332,805  -  -  132,429  89,546  215,507  895,323  מחיצוניים הכנסות
 -  (50,227)  -  -  15,601  26,356  8,270  מגזריות-בין הכנסות

 -  (65,634)  -  -  -  21,749  43,885  הכנסות מחברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני
               
 1,332,805  (115,861)  -  132,429  105,147  263,612  947,478  הכנסות"כ סה

               
 84,049  -  288  (12,950)  12,983  31,403  52,325  *( סה"כ רווח )הפסד( מגזרי

               
 (155)              להשקעה"ן נדל ערך ירידת

 12,320              נטו, אחרות הכנסות
 (14,047)              נטו, מימון הוצאות

 (4,038)              *(*חלק החברה בהפסדי חברות המטופלות לפי שיטת השווי מאזני 
               

 78,129              הכנסה על מסים לפני רווח

 
 אלפי ש"ח. 11,530 -כולל חלקנו ברווח תפעולי של חברות ושותפויות בשליטה משותפת בסך של כ *(  
 אלפי ש"ח. 2,089 -בסך של ככולל מיסים על הכנסה  **( 
 
. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - 
F:\W2000\w2000\2587\M\16\C6-IFRS.docx 
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 המיוחסים לחברה

 
 

 2016, ביוני 30ליום 
 
 

 בלתי מבוקרים
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 ד' לתקנות ניירות ערך38לסקירת מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה  של רואה החשבון המבקר דוח מיוחד
 1970-)דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל

 
 מבוא

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

שלושה חודשים שישה ושל  ותולתקופ 2016 ביוני 30החברה(, ליום  -של אפקון החזקות בע"מ )להלן  1970-התש"ל
ות הדירקטוריון וההנהלה של החברה. באותו תאריך. המידע הכספי הביניים הנפרד הינו באחרי ושהסתיימ

 בהתבסס על סקירתנו. אלהת ביניים ואחריותנו היא להביע מסקנה על המידע הכספי הביניים הנפרד לתקופ
 

לא סקרנו את המידע הכספי הנפרד מתוך הדוחות הכספיים של חברות מוחזקות המוצגות אשר הנכסים בניכוי 
, ואשר חלקה של 2016 ביוני 30אלפי ש"ח ליום  21,006 לסך שלההתחייבויות המיוחסים להן, נטו הסתכמו 

שלושה חודשים שישה ושל  ותאלפי ש"ח לתקופ 2,506-ו 3,943 החברות הנ"ל הסתכם לסך של ברווחיהחברה 
שהסתיימו באותו תאריך. הדוחות הכספיים של אותן חברות נסקרו על ידי רואי חשבון אחרים שדוחותיהם 

ו, ככל שהיא מתייחסת לדוחות הכספיים בגין אותן חברות, מבוססת על דוחות הסקירה של הומצאו לנו ומסקנתנ
 רואי החשבון האחרים.

 
 

 היקף הסקירה
 

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

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

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

 
 

 מסקנה
 

בהתבסס על סקירתנו ועל דוחות הסקירה של רואי חשבון אחרים, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור 
ד' לתקנות 38"ל אינו ערוך, מכל הבחינות המהותיות, בהתאם להוראות תקנה שהמידע הכספי הביניים הנפרד הנ

 .1970-ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל
 
 
 

 קוסט פורר גבאי את קסירר  אביב,-תל
 רואי חשבון  2016, באוגוסט 17

  

 פורר גבאי את קסיררקוסט 

 , 3עמינדב ' רח
  6706703אביב -תל
 

 +972-3-6232525טל.   

 972-3-5622555+פקס  

ey.com 
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 ד'38דוח מיוחד לפי תקנה 
 

 המאוחדיםביניים  הכספייםהדוחות  נתונים כספיים ומידע כספי מתוך
 
 לחברההמיוחסים 

 
 
 

המאוחדים של הקבוצה ביניים  מתוך הדוחות הכספיים לחברהלהלן נתונים כספיים ומידע כספי נפרד המיוחסים 
דוחות מאוחדים(, המוצגים בהתאם  -המפורסמים במסגרת הדוחות התקופתיים )להלן  2016, ביוני 30ליום 

 .1970-לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל ד'38לתקנה 
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 לחברה על המצב הכספי המיוחסים יםהמאוחדהדוחות נתונים כספיים מתוך 

 
 

  ביוני 30ליום   
 ליום

 בדצמבר 31
  2016  2015  2015 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
       

       נכסים שוטפים
       

 3,031  1,532  8,566  מזומנים ושווי מזומנים
 -  -  30,000  מזומן משועבד

 28,183  29,610  22,090  לקוחות
 1,340  614  978  חייבים ויתרות חובה

 113,505  117,768  35,274  יתרות חו"ז שוטפות עם חברות מוחזקות
       

 146,059  149,524  96,908  סה"כ נכסים שוטפים
       
       

       נכסים לא שוטפים
       

נכסים בניכוי התחייבויות המיוחסים לחברות מוחזקות, 
 447,034  415,031  481,497  לרבות מוניטין

 27  60  28  יתרות חובה 
 781  921  604  רכוש קבוע

 6,021  5,599  6,617  מוחשיים, נטונכסים בלתי 
 2,585  8,089  2,266  מסים נדחים

       
 456,448  429,700  491,012  סה"כ נכסים לא שוטפים

       
  587,920  579,224  602,507 
       
 
 
 

 המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד.
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 לחברה על המצב הכספי המיוחסים יםהמאוחדהדוחות נתונים כספיים מתוך 

 
 

  ביוני 30ליום   
 ליום

 בדצמבר 31
  2016  2015  2015 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
       

       התחייבויות שוטפות
       

 3,129  23  6,250  וחלויות שוטפות של הלוואות לז"אאשראי מתאגידים בנקאיים 
 34,543  31,988  21,369  התחייבויות לספקים ולנותני שירותים

 55,851  55,891  55,813  חלויות שוטפות של אגרות חוב
 16,464  11,507  19,196  זכאים ויתרות זכות

 6,466  544  41,832  מקדמות ממזמיני עבודות
       

 116,453  99,953  144,460  סה"כ התחייבויות שוטפות
       

       התחייבויות לא שוטפות
       

 21,875  25,000  18,750   הלוואות מתאגידים בנקאיים
 129,808  144,754  88,941  אגרות חוב

 454  425  485  התחייבויות בשל הטבות לעובדים
       

 152,137  170,179  108,176  סה"כ התחייבויות לא שוטפות
       

       הון המיוחס לבעלי מניות החברה
       

 28,396  28,396  28,396  הון מניות 
 59,033  59,033  59,033  פרמיה על מניות

 (2,087)  (2,087)  (2,087)  מניות אוצר
 (6,421)  (6,421)   (6,421)   שאינן מקנות שליטהקרן בגין עסקאות עם בעלי זכויות 

 261,145  235,747  260,970  יתרת רווח
 (3,572)  (4,673)  (1,728)  קרנות הון מעסקאות גידור

 (2,577)  (903)  (2,879)  קרנות מהפרשי תרגום בחברות מוחזקות 
       

 333,917  309,092  335,284  סה"כ הון 
       
  587,920  579,224  602,507 
       
 

 המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד.
 
 

 
 
 
 
 
 

       2016, באוגוסט 17
 ישראל רייף  תאריך אישור הדוחות הכספיים

 יו"ר הדירקטוריון
 ג'רי שנירר 

 מנהל כללי
 ערן קונפינו 

 סמנכ"ל כספים
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 לחברה והפסד המיוחסיםעל רווח  יםהמאוחד ותנתונים כספיים מתוך הדוח

 
 

 

 

 הסתיימושהחודשים  6-ל
  ביוני 30ביום 

 החודשים שהסתיימו 3-ל
  ביוני 30ביום 

 לשנה
שהסתיימה 

 ביום
 בדצמבר 31

  2016  2015  2016  2015  2015 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
           

מביצוע עבודות, מתן שירותים הכנסות 
 113,734  24,414  8,042  31,449  26,179  ודמי ניהול

 92,760  20,556  5,657  22,567  18,403  העבודות והמכירותעלות 
           

 20,974  3,858  2,385  8,882  7,776  רווח גולמי
           

 -  20  -  211  -  וכלליותהוצאות הנהלה 
 146  -  -  (146)  -  אחרות הכנסות

           
 21,120  3,838  2,385  8,787  7,776  רווח תפעולי

           
 10,519  2,496  4,534  4,449  4,534  הכנסות מימון
 (13,820)  (5,265)  (3,349)  (9,150)  (8,948)  הוצאות מימון
ברווחי חברות מוחזקות חלק החברה 

 50,914  8,766  10,854  21,524  21,782  )לרבות ירידת ערך מוניטין(, נטו
           

 68,733  9,835  14,424  21,610  25,144  רווח לפני מסים על הכנסה
 5,507  (107)  (18)  34  319  )הטבת מס(מסים על ההכנסה 

           
 63,226  9,942  14,442  25,576  24,825  רווח נקי המיוחס לחברה

           
           
 
 
 
 

 המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד.
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 לחברה המיוחסיםעל הרווח הכולל  יםהמאוחד ותנתונים כספיים מתוך הדוח

 
 
 

 

 

 הסתיימושהחודשים  6-ל
  ביוני 30ביום 

 החודשים שהסתיימו 3-ל
  ביוני 30ביום 

 לשנה
שהסתיימה 

 ביום
 בדצמבר 31

  2016  2015  2016  2015  2015 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
           

 63,226  9,942  14,442  25,576  24,825   חברהרווח נקי המיוחס ל
           

 חברהכולל אחר המיוחס ל (הפסדרווח )
           )לאחר השפעת המס(:

           
 מכן לאחר מחדש יסווגו שלא סכומים
           :הפסד או לרווח

מדידה מחדש בגין תוכניות להטבה 
 (252)  -  -  -  -  מוגדרת, נטו

           
 מחדש המסווגים או שיסווגו סכומים
 תנאים בהתקיים הפסד או לרווח

           :ספציפיים
רווח )הפסד( כולל אחר, חלק החברה ב

)לאחר  המיוחס לחברות המוחזקות נטו
 (2,443)  176  65  (2,551)  632  השפעת המס(

הפסד בגין עסקאות והעברה לדוח רווח 
 1,658  816  367  1,378  704  גידור תזרימי מזומנים

בגין עסקאות גידור תזרימי  (הפסדרווח )
 (641)  1,397  (824)  320  206  מזומנים

           
 61,548  12,331  14,050  24,723  26,367   חברהכולל המיוחס ל סה"כ רווח

           
           
           
 
 
 
 
 
 

 הכספי הנפרד.המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע 
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 לחברה המיוחסיםנתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על תזרימי המזומנים 

 
 

 

 

 הסתיימושהחודשים  6-ל
  ביוני 30ביום 

 החודשים שהסתיימו 3-ל
  ביוני 30ביום 

 לשנה
שהסתיימה 

 ביום
 בדצמבר 31

  2016  2015  2016  2015  2015 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  

תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת של 
           החברה

           
 63,226  9,942  14,442  25,576  24,825  רווח נקי המיוחס לחברה

           
התאמות הדרושות להצגת תזרימי 

           :החברהשל  מזומנים מפעילות שוטפת
           

הפסד של  ואהתאמות לסעיפי רווח 
           :החברה

           
 1,188  29  416  442  801  פחת והפחתות

 13,827  4,610  3,772  7,490  5,867  הוצאות מימון, נטו
 (50,900)  (9,138)  (10,854)  (21,892)  (21,782  )  רווח בגין חברות מוחזקות

 (5,447)  (100)  (18)  38  319  )הטבת מס( מסים על הכנסה
בהתחייבויות בשל הטבות שינוי 

 (223)  -  31  -  31  לעובדים, נטו
 (3,557)  2,020  (1,973)  -  (1,045)  שערוך הלוואות לחברות מוחזקות

שערוך התחייבויות לתאגידים בנקאיים 
 (596)  (154)  (131)  (311)  (260)  ושטרי הון לזמן ארוך, נטו

           
  (16,069)  (14,233)  (8,757)  (2,733)  (45,708) 

 של והתחייבויותבסעיפי נכסים  שינויים
           :החברה

           
 (15,628)  (22,359)  308  (17,055)  6,093  ירידה )עלייה( בלקוחות

 בחייבים ויתרות חובה (עלייהירידה )
 (202)  605  70  491  361  כולל יתרות חובה לזמן ארוך

בהתחייבויות לספקים  עלייה )ירידה(
 18,970  17,881  (4,295)  16,415  (15,259)  ולנותני שירותים

 6,367  (1,647)  1,560  (9,605)  2,776  עלייה )ירידה( בזכאים ויתרות זכות
 (2,642)  (2,151)  5,226  (8,564)  5,366  עלייה )ירידה( במקדמות ממזמיני עבודות 

           
  (663)  (18,318)  2,869  (7,671)  6,865 
           

מזומנים ששולמו והתקבלו במהלך השנה 
           :ה עבורבחבר

           
 (13,827)  (4,610)  (3,772)  (7,490)  (5,867)  ריבית ששולמה
 (60)  (30)  (33)  (35)  (43)  מסים ששולמו

 -  -  -  55  -  דיבידנד שהתקבל
           
  (5,910)  (7,470)  (3,805)  (4,640)  (13,887) 
           

)ששימשו  מזומנים נטו שנבעו מפעילות
 10,496  (5,102)  4,749  (14,445)  2,183  שוטפת  לפעילות(

           
 המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד.
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 לחברה המיוחסיםנתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על תזרימי המזומנים 

 
 

 

 

 הסתיימושהחודשים  6-ל
  ביוני 30ביום 

 החודשים שהסתיימו 3-ל
  ביוני 30ביום 

 לשנה
שהסתיימה 

 ביום
 בדצמבר 31

  2016  2015  2016  2015  2015 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
           

תזרימי מזומנים מפעילות השקעה של 
           החברה

 -  -  (9,595)  -  (9,595)  השקעה בחברה מוחזקת
 -  -  (500)  -  (500)  השקעה בחברה כלולה

 (3,509)  (53)  (734)  (2,764)  (1,140)  רכישת נכסים בלתי מוחשיים
 (295)  (5  )  (37)  (12)  (80)  רכישת רכוש קבוע

           
השקעה ששימשו לפעילות מזומנים נטו 

 (3,804)  (58)  (10,866)  (2,776)  (11,315)  החברהשל 
           

תזרימי מזומנים מפעילות מימון של 
           החברה

           
 (55,346)  (14,701)  (14,701)  (40,645)  (40,645)  פרעון אגרות חוב

 (12,000)  -  (15,000)  -  (25,000)  דיבידנד ששולם לבעלי מניות
, הלוואות והתחייבויות לזמן ארוךקבלת 
 25,000  -  -  25,000  -  נטו

אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים, 
 (4)  23  -  16  (4)  נטו

 38,141  20,584  39,196  33,834  80,316  אשראי מחברות מאוחדות, נטו
           

)ששימשו  שנבעו מפעילות מזומנים נטו
 (4,209)  5,906  9,495  18,205  14,667  החברה מימון שללפעילות( 

           
 2,483  746  3,378  984  5,535  עלייה במזומנים ושווי מזומנים 

           
יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת 

 548  786  5,188  548  3,031  תקופהה
           

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף 
 3,031  1,532  8,566  1,532  8,566  תקופהה

           
           
           
 
 
 

 המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד.
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 כללי .1
 

ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות 38מידע כספי נפרד זה ערוך במתכונת מתומצתת בהתאם להוראות תקנה 
מידע הכספי על הדוחות ביחד עם ה. יש לעיין במידע כספי נפרד זה 1970-ים(, התש"ליתקופתיים ומייד

 הונלואשר  ולמידע הנוסףולשנה שהסתיימה באותו תאריך  2015בדצמבר,  31הכספיים השנתיים ליום 
 אליהם.

 
 החשבונאית המדיניות עיקרי .2

 
המדיניות החשבונאית שיושמה בעריכת מידע כספי נפרד זה עקבית לזו שיושמה בעריכת המידע הכספי 

 .2015בדצמבר,  31הנפרד ליום 
 

 הולאחרי תקופת הדיווחבאירועים  .3
 
( )הפחתת שיעור מס חברות(, 216, אושר החוק לתיקון פקודת מס הכנסה )מספר 2016בינואר  א.

תחילתו של תיקון זה ביום  .25% -ל 26.5%-, אשר כולל הפחתת שיעור מס החברות מ2016 -התשע"ו
 .2016בינואר  1

 
חושבו לפי שיעורי המס הקודמים. יתרות המסים  ,2015בדצמבר  31יתרות המסים הנדחים ליום 

מחושבות לפי שיעורי המס החדשים, כאמור  ,2016 ביוני 30הנדחים הנכללות בדוחות הכספיים ליום 
 -בסך של כ ,2015בדצמבר  31מסים הנדחים, נטו ליום בבעקבות שינוי שיעורי המס, חל קיטון  .לעיל
  .ברווח או הפסד לסעיף מיסים על הכנסהופת הדיווח תקב אשר נרשם אלפי ש"ח 146

 
דירקטוריון החברה החליט על חלוקת דיבידנד לבעלי מניות החברה בסכום  ,2016בינואר  6ביום  ב.

, לאחר אישור האסיפה 2016בפברואר  29מיליון ש"ח. הדיבידנד שולם ביום  10כולל )ברוטו( של 
 .2016בפברואר  4של החברה ביום  הכללית של בעלי המניות

 
 גרות חוביעקרוני הנפקת סדרה חדשה של א, אישר דירקטוריון החברה באופן 2016במרץ  14ביום  ג.

באוגוסט  23של החברה, שאינן המירות למניות, וזאת מכוח תשקיף המדף של החברה שפורסם ביום 
2015 . 

 
החברה החליטה  אשראי מתאגיד בנקאי לאור זאת נטלה חברה בת של החברה ,2016במרץ  29ביום 
 גרות החוב האמורה.ילקדם את הנפקת א להמשיךלא 

 
, החליט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד לבעלי מניות החברה בסכום 2016במרץ  17ביום  ד.

, לאחר אישור האסיפה הכללית 2016 ביוני 6הדיבידנד שולם ביום  .מיליון ש"ח 15.0כולל )ברוטו( של 
 .2016במאי  2ביום  של בעלי המניות של החברה

 
"החברה ) בעקיפין()התקשרו החברה וחברה בת בבעלות מלאה של החברה  ,2016באפריל  4ביום  ה.

, בהסכמים נפרדים, (הלקוח"") שאינו קשור לחברה או לבעלת השליטה בה, עם צד שלישי (הבת"
כאשר על פי ההסכם הראשון תמכור החברה הבת ללקוח את זכויות החכירה המהוונת שלה 

, ואילו על (המקרקעין"")בפתח תקווה  קרית אריהדונם באזור התעשייה  17-במקרקעין בשטח של כ
 "קוח, תכנון והקמה של מבנה, בשיטת "עד מפתחפי ההסכם השני החברה תבצע, עבור הל

 (TURN KEY PROJECT)  בתמורה, ישלם הלקוח לחברה ולחברה הבת את הסכומים הנקובים
 .מיליון ש"ח, בתוספת מע"מ 440-בהסכמים, ואשר סכומם הכולל מסתכם בכ
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 )המשך( ולאחריה תקופת הדיווחבאירועים  .3

 
חודשים ממועד  9היה ותוך . חודשים ממועד חתימת ההסכמים 35תקופת הקמת המבנה עומדת על 

בהסכם חכירה מהוון  (רמ"י"")ת לא תתקשר עם רשות מקרקעי ישראלהסכם המכר, החברה הב
התקפה החלה על  (תב"ע(התואם לזכויות הבניה הנוכחיות המפורטות בתוכנית בניין העיר 

אלא אם מי מהצדדים ), יבוטלו ההסכמים ("התנאי המפסיק")המקרקעין, בתנאים הקבועים בהסכם 
 .(ובהתאם לתנאים שנקבעו ם,התקופה הנ"ל בשלושה חודשים נוספייבקש להאריך 

 
על חשבון מכירת הזכויות מיליון ש"ח  30על סך העביר הלקוח מקדמה  ,2016בחודש אפריל 

 .יםעבדמשו ניםכמזומסווג אשר של חברת בת נאמנות בלחשבון . המקדמה הופקדה במקרקעין
 

דירוג החברה השארת על  סטנדרד & פורס מעלות בע"מ )מעלות( חברתהודיעה  ,2016ביוני  15ו.      ביום 
 .(/(-STABLE  Aעל של החברה ודירוג אגרות החוב )סדרה ב'(

 
 

 התניות פיננסיות .4
 

 ביוני 30נכון ליום  ,2015לדצמבר  31 המאוחדים ליום לדוחות הכספיים השנתיים ג' 17בהמשך לביאור 
גרות ילהן התחייבה כלפי תאגידים בנקאיים וכלפי מחזיקי א ברה עומדת בכל ההתניות הפיננסיותהח, 2016
 חוב.
 
 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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 בדבר אפקטיביות הבקרה פנימיתרבעוני דוח 
 על הדיווח הכספי ועל הגילוי
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בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי, לפי תקנה  רבעונימצורף בזאת דוח 
 .1970-ומיידיים(, התש"ל)א( לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ג38

"(, אחראית לקביעתה והתקיימותה של בקרה פנימית התאגידההנהלה, בפיקוח הדירקטוריון של אפקון החזקות בע"מ )להלן: "
 נאותה על הדיווח הכספי ועל הגילוי בתאגיד.

 :לעניין זה, חברי ההנהלה הם
 ג'רי שנירר, מנכ"ל התאגיד; .1
 התאגיד;ערן קונפינו, סמנכ"ל כספים של  .2
 שיווק של התאגיד;ה משנה למנכ"ל ומנהלאריה בן ישראל,  .3
 גיל ברק, מנהל מחלקה משפטית של התאגיד; .4
 ;שנה למנכ"לדוד הראלי, מ .5
 ;אפקון מערכות חשמל, מנהל יצחק מאיה .6
 ;מפעלות אפקוןדורון בר, מנהל  .7
 ציון רובין, מנכ"ל אפקון בקרה ואוטומציה בע"מ )חברת בת(; .8
 ל תדיראן טלקום שירותי תקשורת בישראל )שותפות בבעלות התאגיד(;, מנכ"צביקה אלפי .9

 שותפות בבעלות התאגיד(;) (אלדד ברק, מנכ"ל תדיראן טלקום )תטל .11
 .עופר לבקוביץ, מנכ"ל אטקה בע"מ )חברת בת( .11

 

 
המנהל הכללי ונושא המשרה בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי כוללת בקרות ונהלים הקיימים בתאגיד, אשר תוכננו בידי 

הבכיר ביותר בתחום הכספים או תחת פיקוחם, או בידי מי שמבצע בפועל את התפקידים האמורים, בפיקוח דירקטוריון התאגיד, 
אשר נועדו לספק מידה סבירה של ביטחון בהתייחס למהימנות הדיווח הכספי ולהכנת הדוחות בהתאם להוראות הדין, ולהבטיח כי 

ד נדרש לגלות בדוחות שהוא מפרסם על פי הוראות הדין נאסף, מעובד, מסוכם ומדווח במועד ובמתכונת הקבועים מידע שהתאגי
 בדין.

 
הבקרה הפנימית כוללת, בין השאר, בקרות ונהלים שתוכננו להבטיח כי מידע שהתאגיד נדרש לכלותו כאמור, נצבר ומועבר להנהלת 

ולנושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים או למי שמבצע בפועל את התפקידים האמורים, וזאת  התאגיד, לרבות למנהל הכללי
 כדי לאפשר קבלת החלטות במועד המתאים, בהתייחס לדרישת הגילוי.

 
בשל המגבלות המבניות שלה, בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי אינה מיועדת לספק ביטחון מוחלט שהצגה מוטעית או 

 מטת מידע בדוחות תימנע או תתגלה.הש
 

בדוח השנתי בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי אשר צורף לדוח התקופתי לתקופה שנסתיימה ביום 
הדוח השנתי בדבר הבקרה הפנימית האחרון(, העריכו הדירקטוריון וההנהלה את הבקרה הפנימית  -)להלן  2115בדצמבר  31

, 2115בדצמבר  31בהתבסס על הערכה זו, הדירקטוריון והנהלת החברה הגיעו למסקנה כי הבקרה הפנימית כאמור, ליום  בתאגיד;
 היא אפקטיבית.

 
עד למועד הדוח, לא הובא לידיעת הדירקטוריון וההנהלה כל אירוע או עניין שיש בהם כדי לשנות את הערכת האפקטיביות של 

 סגרת הדוח השנתי בדבר הבקרה הפנימית האחרון.הבקרה הפנימית, כפי שהובאה במ

 
ובהתבסס על , למועד הדוח, בהתבסס על הערכת האפקטיביות של הבקרה הפנימית בדוח השנתי בדבר הבקרה הפנימית האחרון

 . אפקטיבית אהי הבקרה הפנימיתכאמור לעיל,  דירקטוריוןמידע שהובא לידיעת ההנהלה וה
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 (1ג)ד()38 הצהרת מנהל כללי לפי תקנה

 

 הצהרת מנהלים
 הצהרת מנהל כללי

 

 , מצהיר כי:ג'רי שנירראני, 

 

)להלן:  2116 לשנת השנילרבעון בע"מ )להלן: "התאגיד"(  פקון החזקותשל א הרבעוניבחנתי את הדוח  (1)

 "הדוחות"(. 

לפי ידיעתי, הדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית  (2)

הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם, לאור הנסיבות בהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת 

 הדוחות. 

ים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפ (3)

את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של התאגיד לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים 

 הדוחות. 

עדות הביקורת והדוחות הכספיים של התאגיד, וגיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון ולו (4)

 יותר לגבי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי:בהתבסס על הערכתי העדכנית ב

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית על  (א)

הדיווח הכספי ועל הגילוי העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על יכולתו של התאגיד לאסוף, לעבד, 

באופן שיש בו להטיל ספק במהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות  לסכם או לדווח על מידע כספי

  -הכספיים בהתאם להוראות הדין; וכן 

בה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו במישרין או שכל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית,  (ב)

 ועל הגילוי.מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית על הדיווח הכספי 

 אני, לבד או ביחד עם אחרים בתאגיד: (5)

קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחי, המיועדים להבטיח  (א)

שמידע מהותי המתייחס לתאגיד, לרבות חברות מאוחדות שלו כהגדרתן בתקנות ניירות ערך )דוחות 

עתי על ידי אחרים בתאגיד ובחברות המאוחדות, בפרט , מובא לידי2111-התש"עכספיים שנתיים(, 

  –; וכן  במהלך תקופת ההכנה של הדוחות

קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחי, המיועדים להבטיח  (ב)

באופן סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין, לרבות 

 תאם לכללי חשבונאות מקובלים. בה

הערכתי את האפקטיביות של הבקרה הפנימית של הדיווח הכספי ועל הגילוי, והצגתי בדוח זה את  (ג)

 מסקנות הדירקטוריון וההנהלה לגבי האפקטיביות של הבקרה הפנימית כאמור למועד הדוחות. 

 

 י כל דין. אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אחד אחר, על פ

 

     2016, באוגוסט 17

 ג'רי שנירר    תאריך
 מנכ"ל

 

  



- 55 - 

 (2ג)ד()38 הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים לפי תקנה

 

 הצהרת מנהלים
 הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים

 

 , מצהיר כי:ערן קונפינואני, 

 

 השנירבעון בע"מ )להלן: "התאגיד"( ל אפקון החזקותבחנתי את הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות של  (1)

 )להלן: "הדוחות"(.  2116שנת ל

לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית  (2)

ובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם, לאור הנסיבות בהן נכללו אותם מצגים, לא ולא חסר בהם מצג של ע

 יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות. 

לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את  (3)

 ומנים של התאגיד לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות. המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המז

ועדות הביקורת והדוחות הכספיים של התאגיד, בהתבסס וגיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון ול (4)

 על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי:

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית על הדיווח  )א(  

הכספי ועל הגילוי ככל שהיא מתייחסת לדוחות הכספיים ולמידע הכספי האחר הכלול בדוחות, העלולים באופן 

כספי באופן שיש בו להטיל  סביר להשפיע לרעה על יכולתו של התאגיד לאסוף, לעבד, לסכם או לדווח על מידע

 –ספק במהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין; וכן 

בה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו במישרין או מעורבים שכל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית,  )ב(  

 וח הכספי ועל הגילוי.עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית על הדיו

 אני, לבד או ביחד עם אחרים בתאגיד: (5)

קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחי, המיועדים להבטיח שמידע  )א(  

מהותי המתייחס לתאגיד, לרבות חברות מאוחדות שלו כהגדרתן בתקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(, 

, ככל שהוא רלוונטי לדוחות הכספיים ולמידע כספי אחר הכלול בדוחות, מובא לידיעתי על ידי 2111-ש"עהת

  –וכן  ;אחרים בתאגיד ובחברות המאוחדות, בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות

יח באופן קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחנו, המיועדים להבט )ב(  

סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין, לרבות בהתאם לכללי 

 חשבונאות מקובלים. 

הערכתי את האפקטיביות של הבקרה הפנימית של הדיווח הכספי ועל הגילוי, ככל שהיא מתייחסת לדוחות  )ג(  

פני להכספיים ולמידע הכספי האחר הכלול בדוחות למועד הדוחות. מסקנותיי לגבי הערכתי כאמור הובאו 

 הדירקטוריון וההנהלה ומשולבות בדוח זה. 

 

 ו מאחריות כל אחד אחר, על פי כל דין. אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי א

 

     2016, באוגוסט 17

 ערן קונפינו    תאריך
 סמנכ"ל כספים
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