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

 )"תקופת הדוח"( 2017 במרץ 31ביום  שהסתיימה לתקופה של שלושה חודשים

 
 

 כללי .1

 .ביחס לתקופה מקבילה אשתקד( 10.3%-כשל  גידול)"ח ש מיליון 22.1-בכ הסתכם בתקופת הדוחהמגזרי רווח התפעולי ה

ומשלב בתוכו תמהיל של פרויקטים בהיקפים  ח"שמיליון  1,774-כם בכסתה 2017 במרץ 31 ליוםהקבוצה  לצבר ההזמנות ש
  .1.8%-ומשקף גידול של כ ותחומים שונים

 
 תאור התאגיד וסביבתו העסקית .2

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

פי רוב, פעילות -בתחום התקשורת, הבקרה והאוטומציה, בישראל ומחוץ לה. עלפתרונות טכנולוגיים וטכנולוגיה, מפתחת ומוכרת 
ה. , מתוך חבילת השירותים אותם מציעה הקבוצה ללקוחותיויכולות הקבוצה בפרויקט מסוים כוללת שילוב של מספר שירותים

 אפקון מעניקה ללקוחותיה 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( , מיזוג אויר, אינסטלציה, גילוי וכיבוי אש; )ד( ; )ג( חשמלועבודות גמר הנדסה אזרחית

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

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

 .)ז( גילוי וכיבוי אש תוכנה; )ו( פרוייקטי "עיר בטוחה" בערים שונותחומרה ו -נמל; )ה( מערכות בקרת חניה 

 Unified )א( מרכזיות ופתרונות תקשורת 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 
 

 למצוא:בין המוצרים והטכנולוגיות המובילים ניתן  .פתרונות טכנולוגייםלצד הפעילות הפרויקטאלית מפתחת אפקון ומוכרת מוצרים ו
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

 לקוחות ואתרים ובהם תחנות כוח פרטיות וישובים.ישראל ואצל מגוון צה"ל ומותקנת בגבול 
3. Aeonix -  בארה"ב, סין, ישראל, רוסיה והודו.הנמכרת מערכת תקשורת חדשה לארגונים 
 .אמריקה אשר מתבססת כחברת מערכות חניה מובילה בצפון ה וניהול של חניוניםבקרמערכת  - (30% שיעור החזקה) תיבא .4

 

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

מאורגנות ביחידות עסקיות )ראשיות ומשניות(, אשר נמדדות אל מול יעדים ומדווחות  קבוצההפעילויות העסקיות ב שרות ואחזקה.
 דיווחים שוטפים.
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, תעופה ושדות נמלים, האנרגיה בתחום זה ובכלל, פעילות תחומי של רחב במגוון מובילות חברות נמנות החברה לקוחותעל 
 הן לפעול לה מאפשר הקבוצה של הארגוני המבנה. עירוני ופיתוח בטחון, תעשיה, תקשורת, ומים גז דלק מערכות, תחבורה

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

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

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

 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

 .12.סעיף  2016בדצמבר  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

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

בינוני/גבוה  , ייצור והתקנה של מוצרי תשתית חשמליים למתח עליון, מתחלתעשייה 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
 .(GC ,EPC ,D&B, במגוון מודלים עסקיים )עבודות גמרו וכיו"ב

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

ח נמוך גבוה ומת/בינוני, מתח עליוןח מוצרי תשתית חשמליים למת 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

מערכות המבצעת 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

 .22.סעיף  2016בדצמבר  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, וחפית, וכן SCADAערים בטוחות, תוכנת  חניה, בקרתו
 .טכנולוגיה

 .2.3סעיף  2016בדצמבר  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  2016בדצמבר  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

בהפצה התקנה הפעלה ותחזוקה של עוסקת כמו כן החברה  .המידע/הגנת סייבר ועבודות תשתית תקשורת כקבלן מבצע
 .(ATMסופים בנקאיים )פתרונות בנקאיים אוטומטיים לרבות מ

אנרגית רוח(. פעילות זו, לאור בתחום תאגידים  קבוצתהקבוצה בייזום בתחום האנרגיה הירוקה )באמצעות  פועלת, בנוסף
 .של חוות רוח כחלק מפעילות פרויקטי התשתית ותפעולן ועיקרה בהקמתן 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 

%סכום%סכום

3.9%-100.0%     100.0%1,457.0    1,399.8סך מאזן

24.3%3.3%         26.1%353.4        365.2הון עצמי

4.8%-71.7%     71.0%1,044.9        994.3נכסים שוטפים

1.6%-28.3%         29.0%412.1        405.6נכסים לא שוטפים

10.7%-50.5%         46.9%735.3        656.8התחייבויות שוטפות

25.3%2.6%         27.0%368.4        377.9התחייבויות לא שוטפות

31.3.2017
סעיף

שינוי ב-31.12.2016

%

 

 
ש"ח  מיליון 1,457.0-ש"ח לעומת סך של כ ןמיליו 1,399.8-נכסי הקבוצה במאזן המאוחד לתום התקופה הסתכמו לסך של כ

 .3.9%-כ של ירידה, 2016 תבסוף שנ

ש"ח בסוף  מיליון 309.7-כש"ח לעומת סך של  מיליון 337.5-בכ הסתכם השוטפות ההתחייבויות על השוטפים הנכסים עודף
 בעיקרבעודף הנכסים השוטפים נובע  הגידול .1.42 היה 2016שנת  ובסוף 1.51 על הינו הנוכחי השוטף היחסו, 2016שנת 

-ון ש"ח )בעיקר זכאים ויתרות זכות ומקדמות מזמיני עבודה בסך של כמילי 78.5-מקיטון בהתחייבויות השוטפות בסך של כ
 95.4ם ושווה מזומנים ח )בעיקר מזומנימיליון ש" 50.6-, נטו בנכסים השוטפים בסך של כירידהמיליון ש"ח( בקיזוז  52.7

 . מיליון ש"ח( 34.6-לקוחות בסך של כמיליון ש"ח, בקיזוז עלייה ביתרות 

את פרעה , מיליון ש"ח 37.4-אגרות חוב סדרה ג' בסך של כמיליון ש"ח ע.נ  35החברה הנפיקה  -לא שוטפות  התחייבויות

  .מיליון ש"ח 16.6-כ בסך נטו ,פרעה התחייבויות לתאגידים בנקאייםו מיליון ש"ח 25.9-ב' בסך כ רהאגרות חוב סדיתרת 

 
 הון

 353.4-כ של סך לעומתמתוך סך כל המאזן,  26.1% היוו אשר ש"ח ןמיליו 365.2-של כ סךלהסתכם  המאזן לתאריךההון 

 מסך המאזן לאותו מועד. 24.3% היווה אשר 2016 שנת בסוףש"ח  מיליון

)ראה פירוט נוסף בדוח על השינויים בהון ש"ח  מיליון 11.8-כ של בסך בתקופה כולל רווחמבעיקר נובע  העצמיבהון  השינוי

 .בדוחות הכספיים(
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 תוצאות הפעילות 2.3
 

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

1-3/1710-12/167-9/164-6/161-3/16

      1,435.5   315.0  376.1  334.6 409.7 388.4הכנסות

      1,222.7   260.2  322.4  281.9 358.3 335.7עלות ההכנסות

         212.8    54.9   53.7   52.7  51.4  52.8רווח גולמי

         (50.5)   (13.5)  (13.5)  (12.5) (11.0) (11.1)הוצאות מכירה ושיווק

         (80.7)   (20.0)  (20.6)  (20.8) (19.3) (20.8)הוצאות הנהלה וכלליות

           (4.5)     (1.4)   (1.3)   (1.1)   (0.8)   (1.4)הוצאות מחקר ופיתוח

חלק החברה ברווחי ישויות 

המטופלות בשיטת השווי 

           12.6       0.1     3.0     4.7     4.8     2.2המאזני, נטו

           89.7    20.1   21.3   23.0  25.3  21.6רווח תפעולי )**(

         (16.0)     (0.3)   (0.8)   (4.7) (10.2)   (0.4)הוצאות אחרות

         (18.2)     (7.0)   (2.6)   (6.2)   (2.3)   (4.7)הוצאות מימון, נטו

           55.5     12.8    17.9    12.0   12.8   16.5רווח לפי מיסים על הכנסה

           12.3       2.7     3.6     1.7     4.3     3.2מסים על הכנסה

          43.2    10.1   14.3   10.3    8.4  13.3רווח נקי

לשלושת החודשים שהסתיימו ביום

לשנה 

שהסתיימה 

ביום 31 

בדצמבר 

 
 

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

 של החברה.

 רותיםיש וממתן מכירות, עבודות מביצוע הכנסות

ש"ח בתקופה  מיליון 315.0-סך של כש"ח לעומת  מיליון 388.4-סך של כל הסתכמו בתקופת הדו"חהקבוצה  הכנסות
פרויקטים  מגזרמ בהכנסות לגידול מתייחס הדוח בתקופת בהכנסות הגידול עיקר .23.3%-כהמקבילה אשתקד, גידול של 

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

 ש"ח. מיליון 1,435.5הסתכמו לסך של  2016הכנסות הקבוצה לשנת 

 
 רווח גולמי

 (17.4%מיליון ש"ח ) 54.9-סך של כ לעומת( 13.6%)ש"ח  מיליון 52.8-לסך של כ הסתכםהדוח תקופת בהגולמי  הרווח

פרויקטים למבנים  למגזר מתייחס הדוח בתקופת הגולמי ברווח הקיטוןעיקר  .3.8%-של כ קיטוןתקופה המקבילה אשתקד, ב

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

ותשתיות ובמסגרת מגזר בקרה ואוטומציה. השונות ברווחיות של פרויקטים בכל אחד מהמגזרים האמורים נובעת, בין היתר, 

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

בחלקן, נכון למועד דוח זה, המזמין עדיין לא אישר תשלום עבורן, וכן ממועד ההכרה ברווח בכל אישר תשלום נוסף עבורן ו

 .פרויקט

 יון ש"ח.מיל 212.8-הסתכם לסך של כ 2016הרווח הגולמי לשנת 

 

 הוצאות מכירה ושיווק 

 "ח בתקופהש מיליון 13.5-ש"ח לעומת סך של כ יוןמיל 11.1-כהסתכמו לסך של הדוח  תקופתבמכירה ושיווק  הוצאות

 במגזר התקשורת.מימוש תכנית הבראה שנבע בעיקר מ 17.4%-קיטון של כ, המקבילה אשתקד

 מיליון ש"ח. 50.5-הסתכמו לסך של כ 2016הוצאות מכירה ושיווק לשנת 
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 הוצאות הנהלה וכלליות

בתקופה ח מיליון ש" 20.0-של כלעומת סך ש"ח  מיליון 20.8-הדוח הסתכמו לסך של כ תקופתבהנהלה וכלליות  הוצאות

 היקפיםב במכרזים התמודדות בגיןונלוות עלויות משפטיות מעיקר הגידול נובע  .3.7%-מקבילה אשתקד, גידול של כ

 .משמעותיים

 מיליון ש"ח. 80.7-הסתכמו לסך של כ 2016הוצאות הנהלה וכלליות לשנת 

 

 המאזנילפי שיטת השווי  המטופלות ישויות ברווחי החברהחלק 

ש"ח  מיליון 2.2-בסך של כ המאזני השווי שיטת לפי המטופלות ישויות ברווחי הקבוצההסתכם חלקה של  הדוח בתקופת

מעלייה בהיקף הפעילות בחברה כלולה נובע בעיקר  הגידול .אשתקד המקבילה בתקופה ח"ש מיליון 0.1-של כ סךלעומת 

 בפעילות בחו"ל.  פרויקטיםצבר בניכוי קיטון ב ,בקרה וניהול של חניוניםמערכת הפועלת בתחום 

   מיליון ש"ח. 12.6-הסתכם לסך של כ 2016חלק החברה ברווחי ישויות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני לשנת                
 

  תפעולי רווח

ופה המקבילה ש"ח בתק מיליון 20.1-ש"ח לעומת סך של כ מיליון 21.6-לסך של כ םהדוח הסתכתקופת בהתפעולי  הרווח

 בסעיף דיווח בדבר מגזרים עסקיים להלן(.נוסף  ראה פירוט) 7.8%-כ של גידולאשתקד, 

 מיליון ש"ח. 89.7-הסתכם לסך של כ 2016הרווח התפעולי לשנת                
 

 אחרות הוצאות

בתקופה המקבילה  מיליון ש"ח 0.3-של כ סךלעומת  "חמיליון ש 0.4-לתקופת הדוח הסתכמו לסך של כ אחרות הוצאות

 . קדתאש

 מיליון ש"ח. 16.0-הסתכמו לסך של כ 2016הוצאות אחרות לשנת                
 

 הוצאות מימון, נטו 

קבילה בתקופה המש"ח  מיליון 7.0-ש"ח לעומת סך של כ מיליון 4.7-כהסתכמו לסך של הדוח  לתקופת נטו, המימון הוצאות

מיליון ש"ח שנזקפו בתקופה מקבילה אשתקד,  1.8-בסך של כבעיקר מהוצאות מימון בהוצאות המימון נובע  הקיטון .אשתקד

  .ירידה בעלות החוב הפיננסיובגין הלוואה שניתנה לפרויקט הרוח 

 מיליון ש"ח. 18.2-הסתכמו לסך של כ 2016הוצאות המימון לשנת                

 

 מסים על הכנסה

ה בתקופה המקבילש"ח  מיליון 2.7-ש"ח לעומת סך של כ יליוןמ 3.2-הסתכמו לסך של כהדוח  תקופתבהמיסים  הוצאות

שיעור המס האפקטיבי )ללא חלק החברה ברווחי יישויות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני( בתקופת הדוח הינו  .אשתקד

מקבילה אשתקד. הגידול  בתקופה 21.0%-מסך הרווח לפני מסים על הכנסה לעומת שיעור מס אפקטיבי של כ 22.3%

 .מועברים שלא נוצרו בגינם מסים נדחים הפסדיםבתקופה מקבילה אשתקד של בשיעור המס האפקטיבי נובע מניצול 

 מיליון ש"ח. 12.3-הסתכמו לסך של כ 2016לשנת  המיסים הוצאות               

 

 רווח נקי 

 המקבילה בתקופהש"ח  מיליון 1.10-לעומת סך של כ מיליון ש"ח 3.31-לסך של כ םהסתכ הדוח תקופתבהנקי  הרווח

  .אשתקד

 מיליון ש"ח. 43.2-לסך של כהסתכם  2016הרווח הנקי לשנת 
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 עסקיים מגזרים בדבר דיווח

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

 ותשתיות למבנים פרויקטים .א

הכנסות המגזריות( הסך מ 75.1%-ש"ח )כ מיליון 291.8-כלסך של מחזור ההכנסות בתקופת הדוח הסתכם 

-, גידול של כשתקדאבתקופה המקבילה הכנסות המגזריות( מה 66.1%-ש"ח )כ מיליון 208.3-כסך של לעומת 

 .אזרחית והנדסה בניהפעילות בבעיקר  ,הינו במרבית הפעילויות במגזר זה הגידול .40.0%

 מיליון ש"ח. 1,003.0הסתכמו לסך של  2016הכנסות המגזר בשנת 

 ואוטומציה בקרה .ב

הכנסות המגזריות( מהסך מ 18.2%-ש"ח )כ מיליון 70.6-כלסך של כם מחזור ההכנסות בתקופת הדוח הסת

-גידול של כבתקופה המקבילה אשתקד, הכנסות המגזריות( מה 21.3%-ש"ח )כ מיליון 67.0-כסך של לעומת 

 .בקרה וניהול של חניוניםמערכת עיקר הגידול נובע מגידול בהיקף הפעילות בחברה כלולה הפועלת בתחום  .5.4%

 מיליון ש"ח. 293.2הסתכמו לסך של  2016הכנסות המגזר בשנת 

 סחר .ג

הכנסות המגזריות( לעומת מהסך מ 7.8%-ש"ח )כ מיליון 30.4-כלסך של מחזור ההכנסות בתקופת הדוח הסתכם 

 .4.9%-של כ גידול, בתקופה המקבילה אשתקדהכנסות המגזריות( מהסך מ 9.2%-ש"ח )כ מיליון 29.0-כסך של 

 עיקר הגידול נובע מהגדלת היקף הפעילות מול סיטונאי חשמל.

 מיליון ש"ח. 115.4הסתכמו לסך של  2016הכנסות המגזר בשנת 

 תקשורת .ד

הכנסות המגזריות( לעומת מהסך מ 6.6%-ש"ח )כ מיליון 25.8-כלסך של מחזור ההכנסות בתקופת הדוח הסתכם 

-של כ קיטון, בתקופה המקבילה אשתקדהכנסות המגזריות( מהסך מ 11.7%-ש"ח )כ מיליון 37.0-כסך של 

30.4%. 

ותחילת שיווקה והחדרתה לשווקים הבינ"ל, Aeonix -הגמר פיתוח מערכת בפיינת ומגזר התקשורת מא פעילות

 .הטכנולוגיה עדכוןלקיטון במכירות הקורל, עקב  במקביל

 מיליון ש"ח. 137.7הסתכמו לסך של  2016הכנסות המגזר בשנת 

 אחר .ה

ות המגזריות( אשר מסך מההכנס 0.3%-מיליון ש"ח )כ 1.1-כלסך של הסתכם ההכנסות בתקופת הדוח  רמחזו

  .חשמל בחוות רוח סירין וגלבועהנובע מאספקת חשמל לרשת 

 מיליון ש"ח. 4.6הסתכמו לסך של  2016הכנסות המגזר בשנת 

 

 

  

הכנסות

20172016

       1,003.0       208.3     291.8פרויקטים למבנים ותשתיות

          293.2         67.0      70.6בקרה ואוטומציה

          115.4         29.0      30.4סחר

          137.7         37.0      25.8תקשורת

             4.6          -        1.1אחר
        (118.4)       (26.2)    (31.1)התאמות )1(

       1,435.5       315.0     388.4סה"כ

לשלושה חודשים 

שהסתיימו ביום 31 

במרץ

לשנה 

שהסתיימה 

ביום 31 

בדצמבר 2016

מיליון ש"ח
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רווח )הפסד( תפעולי מגזרי

20172016

           53.9         14.6      15.0פרויקטים למבנים ותשתיות

           34.0          6.7        8.5בקרה ואוטומציה

           14.5          3.5        3.7סחר

         (15.0)        (4.6)      (4.3)תקשורת

             2.8        (0.3)      (0.8)אחר

           90.3         20.0      22.1סה"כ

מיליון ש"ח

לשלושה חודשים 

שהסתיימו ביום 31 

במרץ

לשנה 

שהסתיימה 

ביום 31 

בדצמבר 2016

 

 ותשתיות למבנים פרויקטים .א
מהרווח התפעולי סך מ 68.0%-ש"ח )כ מיליון 15.0-כלסך של בתקופת הדוח הסתכם  המגזריפעולי הרווח הת

 בתקופה המקבילה אשתקד,מהרווח התפעולי מגזרי( סך מ 73.1%-ש"ח )כ מיליון 14.6-כסך של לעומת  מגזרי(
 .אזרחית והנדסה בניה התוצאות לתקופה משקפות גידול בהיקף פעילות .2.6%-של כ גידול

 מיליון ש"ח. 53.9-הסתכם לסך של כ 2016הרווח התפעולי של המגזר לשנת 

  ואוטומציה בקרה .ב
מהרווח התפעולי מגזרי( סך מ 38.3%-ש"ח )כ מיליון 8.5-כלסך של הרווח התפעולי בתקופת הדוח הסתכם 

של  גידול, בתקופה המקבילה אשתקדמהרווח התפעולי מגזרי( סך מ 33.6%-ש"ח )כ מיליון 6.7-כסך של לעומת 
בקרה וניהול מערכת בחברה כלולה הפועלת בתחום  גידול בהיקף הפעילותהתוצאות לתקופה משקפות  .25.5%-כ

 .של חניונים

 מיליון ש"ח. 34.0-הסתכם לסך של כ 2016הרווח התפעולי של המגזר לשנת 

 סחר .ג
סך של מהרווח התפעולי מגזרי( לעומת סך מ 16.5%-ש"ח )כ מיליון 3.7-כ לסך שלהרווח התפעולי בתקופת הדוח 

  .3.2%-של כגידול , בתקופה המקבילה אשתקדמהרווח התפעולי מגזרי(  17.7%-)כמיליון ש"ח  3.5-כ

 מיליון ש"ח. 14.5-הסתכם לסך של כ 2016הרווח התפעולי של המגזר לשנת 

 תקשורת .ד
 מיליון 4.6-כ שלבסך  תפעולי הפסד ש"ח לעומת מיליון 4.3-כלסך של בתקופת הדוח הסתכם התפעולי  ההפסד

-משת תכנית הבראה במגזר התקשורת, במקביל למאמץ למכירת הממהחברה  .ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד
Aeonix הבינלאומיים בשווקים. 

 מיליון ש"ח. 15.0-הסתכם לסך של כ 2016ההפסד התפעולי של המגזר לשנת 

 אחר .ה
בתקופה  ש"ח מיליון 0.3-כסך של ש"ח לעומת  מיליון 0.8-כלסך של התפעולי בתקופת הדוח הסתכם  ההפסד

עונה בה תפוקת הרוח ב וגלבוע סירין הרוח חוות הפעלת משקפותהדוח  בתקופת התוצאות .המקבילה אשתקד
 .נמוכה

 מיליון ש"ח. 2.8-כהסתכם לסך של  2016הרווח התפעולי של המגזר לשנת 

 
 צבר הזמנות 2.4

 31ליום  ח"ש מיליון 1,743-כ של סךלעומת  ח"ש ליוןמי 1,774-סתכם בכה 2017 במרץ 31 ליוםהקבוצה  לשצבר ההזמנות 

ושותפויות המטופלות משותפת  בשליטההחברה בחברות  . צבר ההזמנות כולל את חלק1.8%-של כ גידול, 2016 בדצמבר

  .התאמהב, 31.12.16-ו 31.03.17 לימים, ח"ש מיליון 15.6-וכש"ח  מיליון 13.3-בסך של כ לפי שיטת השווי המאזני

file://///afconfile/Fil/Account/Finance/Finacial%20statments/2016/March%202016/אפקון%20החזקות%20מאוחד/WORD/BOD/דוח%20דירקטוריון.xlsx%23'טבלאות%20מגזרים%20'!C14
file://///afconfile/Fil/Account/Finance/Finacial%20statments/2016/March%202016/אפקון%20החזקות%20מאוחד/WORD/BOD/דוח%20דירקטוריון.xlsx%23'טבלאות%20מגזרים%20'!C14
file://///afconfile/Fil/Account/Finance/Finacial%20statments/2016/March%202016/אפקון%20החזקות%20מאוחד/WORD/BOD/דוח%20דירקטוריון.xlsx%23'טבלאות%20מגזרים%20'!C14
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 נזילות ומקורות המימון 2.5
 

  
 

 80.2-כ של בסךשוטפת לפעילות  ששימשהיה לקבוצה תזרים מזומנים  בתקופת הדוח - תזרים מזומנים מפעילות שוטפת
בסך בהון החוזר  מגידול הושפע הדוח בתקופת התזרים. קדאשת המקבילה בתקופהש"ח  מיליון 35.2-כ , לעומתש"ח יליוןמ

מיליון ש"ח,ירידה בזכאים ויתרות זכות בסך  35.7-בעיקר עליה בלקוחות והכנסות לקבל בסך של כ) מיליון ש"ח 98.7-כשל 
 44.6-כשל בהון החוזר בסך  גידוללעומת ( מיליון ש"ח 24.4-מיליון ש"ח ובמקדמות מזמיני עבודה בסך של כ 26.7 -של כ

 .מקבילה אשתקדהבתקופה  מיליון ש"ח
 

 מיליון ש"ח. 179.5-הסתכם לסך של כ 2016תזרים המזומנים שנבע מפעילות שוטפת לשנת 
 

 מיליון 4.6-כשל  בסך השקעה פעילותל שנבע מזומניםתזרים  לקבוצהבתקופת הדוח  - תזרים מזומנים מפעילות השקעה
כולל בעיקר רכישת נכסים בלתי  הדוח בתקופת התזרים .אשתקד המקבילה בתקופה"ח ש מיליון 5.1-כ של סךלעומת  ש"ח,

והפקדה  מיליון ש"ח 1.4-היוון עלויות פיתוח לנכסים בלתי מוחשיים בסך של כ ,מיליון ש"ח 1.9-מוחשיים וקבועים בסך של כ
 .מיליון ש"ח 1.1-לפיקדון בסך של כ

 
 מיליון ש"ח. 3.9-הסתכם לסך של כ 2016פעילות השקעה לשנת לתזרים המזומנים ששימש 

 
 מיליון 10.0-כ של בסך מימון פעילותל ששימש מזומנים תזרים לקבוצהבתקופת הדוח  -תזרים מזומנים מפעילות מימון 

 . התזריםאשתקד המקבילה בתקופה ח"ש ליוןימ 67.4-כ של בסך מימון פעילותמ שנבע מזומנים תזרים לעומת, ח"ש
 , נטוהלוואות זמן ארוך מתאגידים בנקאיים מיליון ש"ח, פירעון 37.4-הנפקת אגרות חוב, נטו בסך של כ כולל בתקופת הדוח

ופרעון אשראי מתאגידים בנקאים, נטו ש"ח  מיליון 25.9-כ של בסך ('ב סדרה) חוב אגרות רעוןיפ,מיליון ש"ח  16.6-בסך של כ
 . מיליון ש"ח 4.8בסך 

 
 מיליון ש"ח. 16.0-הסתכם לסך של כ 2016המזומנים ששימש לפעילות מימון לשנת תזרים 

 

 הקבוצה התחייבויות פירעון למימון חזוי מזומנים תזרים גילוי 2.6
 

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

  .1970-התש"ל

  

פרויקטים 

למבנים 

ותשתיות

בקרה 

סה"כהתאמותתקשורתואוטומציה

פרויקטים 

למבנים 

ותשתיות

בקרה 

סה"כהתאמותתקשורתואוטומציה

חלוקת צבר עבודות לפי 

מגזרי פעילות

       1,728         (38)           41          199       1,526       1,761        (27)           41             191          1,556ללא חברות כלולות

           15            15           13         -          -               13              -בגין חברות כלולות

      1,743         (38)           41          215      1,526      1,774        (27)           41             204          1,556סה"כ

פריסת צבר

          882           47          183          652          990        (22)           30             179             802לביצוע בשנת 2017

          900           (6)            32          874          784          (5)           10               25             754לביצוע משנת 2018 ואילך

      1,782           41          215      1,526      1,774        (27)           41             204          1,556רווח תפעולי מגזרי

31 בדצמבר 2016 31 במרץ 2017

מיליון ש"ח 

להלן תמצית נתונים על תזרימי המזומנים נטו:

לשנה שהסתיימה 

ביום 31 בדצמבר

201720162016

מזומנים שנבעו )ששימשו( לפעילות:

                 179.5         (35.2)         (80.2)שוטפת

                  (3.9)          (5.1)         (4.6)השקעה

                (16.0)           67.4         (10.0)מימון

לשלושה חודשים שהסתיימו 

ביום 31 במרץ

מיליון ש"ח
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 ולאחריו בתקופת הדו"חמשמעותיים   יםאירוע .3
 
חתמה חברת בת בבעלות מלאה של החברה על הסכם עם צד שלישי, במסגרתו חברת הבת תבצע  2017בינואר  23ביום  .א

 מיליון ש"ח. 170-היקף עבודות ההקמה צפוי להסתכם לסך של כ כקבלן ראשי עבור הלקוח הקמה של משרדים בבני ברק.

אג"ח סדרה ג' בדרך של הקצאה פרטית למשקיעים מסווגים שאינם מיליון ש"ח ע.נ  35החברה הנפיקה  2017 במרץ 2ביום  .ב
 מיליון ש"ח. 37.5-קשורים לחברה, בתמורה לסך של כ

 .על ידי חברת מידרוג בע"מ אופק יציבעם A3.il דירוג אגרות החוב דורגו ,

התקשרה חברה בת עם רמ"י  2017בחודש מרץ  ,2016לדצמבר  31ד' לוחות הכספיים השנתיים ליום  12בהמשך לביאור  .ג
 כאשר, 2019 ינואר לחודש עד בנוי עיקרי"ר מ 5,500 -כ של הפיתוח את תשלים בת חברה כי נקבע במסגרתו, חבהסכם פיתו

 שילמה בתמורה. 2018 אוקטובר לחודש עד השלד בנית את ולהשלים 2017 נובמבר לחודש עד היסודות את לצקת עליה
תחייבויותיה ה"ח לשם הבטחת אש 500"ח, בתוספת מע"מ, והעמידה ערבות בנקאית ע"ס אש 860-"י סך של כלרמחברה בת 

  .מכוח ההסכם

 

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

 

 ' רצ"ב.בראה נספח  - דו"ח בסיסי הצמדה

 

 נספח ג' רצ"ב.ראה  - 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

 

 

 

 

 2017 ,במאי 28
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 ניתוח רגישות לסיכוני השוק - נספח א'
 

אשר רגישים לסיכוני השוק הכרוכים בהם. התחייבויות והנכסים  2017, במרץ 31להלן 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 בריבית הריאלית )אלפי ש"ח(
 

 

הרגישות , נדרשים שני מבחני קיצון נוספים במבחני 2010בפברואר,  28בהתאם להבהרה שפורסמה על ידי הרשות לניירות ערך מיום * 

 .2%השינוי האבסולוטי אשר נבדק במבחני הקיצון הינו  לריבית.

 רגישות לשינויים במדד המחירים לצרכן )אלפי ש"ח(
 

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

 

 

  

(7,999)(1,087)(542)(147,828)7,2881,072538הלוואות

-(303)(151)(150,556)4,866302151אג"ח ג'

(7,999)(1,390)(693)(298,384)12,1541,374689סה"כ

רווח )הפסד( מהשינוי 

ירידה של 5% 

בריבית השקלית

ירידה של 10% 

בריבית השקלית

ירידה אבסולוטית 

של- 2%*

עליה אבסולוטית 

של- 2%*

עלייה של 10% 

בריבית השקלית

עלייה של 5% 

בריבית השקלית

שווי הוגן

רווח )הפסד( מהשינוי 

המכשיר הרגיש

(25,571)(4,133)(2,046)(157,143)20,5053,9742,006הלוואות

ירידה של 10% 

בריבית השקלית

ירידה אבסולוטית 

של- 2%*

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

המכשיר הרגיש

ירידה של 0.2%ירידה של 0.1%עלייה של 0.1%עלייה של 0.2%

במדד המחיריםבמדד המחיריםבמדד המחיריםבמדד המחירים

(34)(17)341716,983לקוחות

(5)(3)532,522חייבים לזמן ארוך

(367)(184)367184183,675נכס פיננסי

24(1,892)(2)(4)זכאים

157314(157,143)(157)(314)הלוואות

התחייבויות אחרות 

לזמן ארוך
(4)(2)(2,097)24

(84)(43)844342,048סה"כ

המכשיר הרגיש

רווח )הפסד( מהשינוי 

שווי הוגן

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

 

עסקאות גידור בשער הדולר באמצעות חוזי אקדמה. הטבלאות להלן מציגות ניתוח רגישות ביחס ביצעה החברה  2016במהלך שנת 

 לסיכוני שוק:

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

 

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

 

החברה עסקאות גידור בשער האירו באמצעות חוזי אקדמה. הטבלאות להלן מציגות ניתוח  ביצעה, 2017ברבעון הראשון לשנת 

 רגישות ביחס לסיכוני שוק:

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

 

  

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

בשער החליפיןבשער החליפיןבשער החליפיןבשער החליפין

(549)(275)5492755,493מזומנים

(970)(485)9704859,700לקוחות

(8)(4)8484מקדמות לספקים

(1,050)(525)1,05052510,497חייבים

חייבים ויתרות חובה 

זמן ארוך
2211216(11)(22)

אשראי מתאגידים 

בנקאיים
(418)(209)(4,177)209418

461922(9,215)(461)(922)ספקים

1325(255)(13)(25)זכאים

התחייבויות אחרות 

לזמן ארוך
(105)(52)(1,046)52105

(1,129)(565)1,12956511,297סה"כ

רווח )הפסד( מהשינוי 

שווי הוגן

רווח )הפסד( מהשינוי 

נכסים והתחייבויות

שווי הוגן

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

בנכס הבסיסבנכס הבסיסבנכס הבסיסבנכס הבסיס

(1,326)(663)(760)1,326663עסקאות אקדמה

רווח )הפסד( מהשינוי רווח )הפסד( מהשינוי 

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

בשער החליפיןבשער החליפיןבשער החליפיןבשער החליפין

(90)(45)9045896מזומנים

(1,042)(521)1,04252110,421לקוחות

(14)(7)147140מקדמות לספקים

8171,633(16,334)(817)(1,633)ספקים

244487(4,877)(244)(487)סה"כ

רווח )הפסד( מהשינוי 

שווי הוגן

רווח )הפסד( מהשינוי 

נכסים והתחייבויות

שווי הוגן

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

בנכס הבסיסבנכס הבסיסבנכס הבסיסבנכס הבסיס

(478)(239)(167)478239עסקאות אקדמה

רווח )הפסד( מהשינוי רווח )הפסד( מהשינוי 



 על מצב ענייני התאגיד דין וחשבון הדירקטוריון

 אפקון החזקות בע"מ                                                     2017 במרץ 13ביום  השהסתיימחודשים  לתקופה של שלושה

 

- 14 - 

 

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

 

 )אלפי ש"ח( ש"ח/כתר נורבגירגישות לשינויים בשע"ח 

 

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

 

 

 

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

בשער החליפיןבשער החליפיןבשער החליפיןבשער החליפין

(37)(18)3718369מזומנים

815(152)(8)(15)ספקים

(22)(10)2210217סה"כ

רווח )הפסד( מהשינוי 

שווי הוגן

רווח )הפסד( מהשינוי 

נכסים והתחייבויות

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

בשער החליפיןבשער החליפיןבשער החליפיןבשער החליפין

2.65.2(52)(2.6)(5.2)ספקים

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

(6.7)(3.4)6.73.467מזומנים

נכסים והתחייבויות

רווח )הפסד( מהשינוי 

שווי הוגן

רווח )הפסד( מהשינוי 
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  התאגידשל  תנאי הצמדהפרטים בדבר  - נספח ב'
 

 2017במרץ  31

  סה"כ
יתרות שאינן 

נכסים/התחייבויות 
 פיננסיות

 
 ללא

 הצמדה
 

בהצמדה למדד 
 המחירים לצרכן

 
בדולר ארה"ב או 

 בהצמדה אליו
 

או  םיירופיבמטבעות א
 (1) בהצמדה אליהם

 

 אלפי ש"ח

 רכוש           

 מזומנים ושווי מזומנים 1,337  5,493  -  185,271  -  192,101

 והכנסות לקבל מעבודות בחוזי הקמה לקוחות 10,421  9,700  16,983  631,997  -  669,101

 חייבים ויתרות חובה 140  10,581  -  38,714  -  49,435

 מלאי -  -  -  -  76,024  76,024

 פקדונות בתאגיד בנקאי -  -  -  7,497  -  7,497

 זמן ארוךל יתרות חובה -  216  2,522  6,965  -  9,703

 השקעה בישויות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני -  -  -  -  34,540  34,540
 זיכיוןנכס פיננסי בגין הסדר  -  -  183,675  -  3,811  187,486

 נדל"ן להשקעה -  -  -  -  9,142  9,142

 , נטורכוש קבוע -  -  -  -  85,469  85,469

 , נטונכסים בלתי מוחשייםמוניטין ו -  -  -  -  67,445  67,445

 מסים נדחים -  -  -  -  11,900  11,900

1,399,843  288,331  870,444  203,180  25,990  11,898  

 התחייבויות           

 בנקאיים ואחרים אשראי מתאגידים -  4,177  -  33,555  -  37,732
 הלוואות מתאגידים בנקאיים לפרויקטי זכיינות -  -  156,815  -  -  156,815
 שוטפות( תאגידים בנקאיים )כולל חלויותמ הלוואות -  -  -  114,433  -  114,433
 התחייבויות לספקים ולנותני שירותים 16,539  9,215  -  368,375  -  394,129

 זכאים ויתרות זכות -  1,182  1,892  76,527  6,044  85,645

 מקדמות ממזמיני עבודות -  -  -  -  92,094  92,094
 אגרות חוב -  -  -  140,752  -  140,752

 הטבות לעובדיםהתחייבויות בשל  -  -  -  -  3,887  3,887

 התחייבויות אחרות -  1,046  2,097  -  -  3,143

 מסים נדחים -  -  -  -  5,998  5,998

1,034,628  108,023  733,642  160,804  15,620  16,359  

            

  180,308  028,136  42,376  10,370  (4,641)  

 הון עצמי כולל זכויות שאינן מקנות שליטה           365,215

 ( בעיקר באירו או בהצמדה אליו1)           1,399,843
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 2016 בדצמבר 31

  סה"כ
יתרות שאינן 

נכסים/התחייבויות 
 פיננסיות

 
 ללא

 הצמדה
 

בהצמדה למדד 
 המחירים לצרכן

 
בדולר ארה"ב או 

 בהצמדה אליו
 

ם או יירופיבמטבעות א
 (1) בהצמדה אליהם

 

 אלפי ש"ח

 רכוש           

 מזומנים ושווי מזומנים 7,882  16,603  -  263,474  -  287,959

 והכנסות לקבל מעבודות בחוזי הקמה לקוחות 11,194  9,715  13,457  600,182  -  634,548

 חייבים ויתרות חובה 146  8,028  -  28,351  -  36,525

 מלאי -  -  -  -  78,945  78,945

 פקדונות בתאגיד בנקאי -  -  -  6,427  -  6,427

 זמן ארוךל יתרות חובה -  257  3,154  5,586  -  8,997

 השקעה בישויות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני -  -  -  -  37,313  37,313
 נכס פיננסי בגין הסדר זיכיון -  -  185,071  -  3,829  188,900

 נדל"ן להשקעה -  -  -  -  7,821  7,821

 , נטורכוש קבוע -  -  -  -  87,359  87,359

 , נטונכסים בלתי מוחשייםמוניטין ו -  -  -  -  69,661  69,661

 מסים נדחים -  -  -  -  12,559  12,559

1,457,014  297,487  904,020  201,682  34,603  19,222  

 התחייבויות           

 בנקאיים ואחרים אשראי מתאגידים -  9,420  -  34,024  -  43,444
 הלוואות מתאגידים בנקאיים לפרויקטי זכיינות -  -  158,558  -  -  158,558
 שוטפות( תאגידים בנקאיים )כולל חלויותמ הלוואות -  -  -  128,754  -  128,754
 התחייבויות לספקים ולנותני שירותים 13,725  20,343  -  365,076  -  399,144

 זכאים ויתרות זכות 51  911  5,040  101,733  5,493  113,228

 מקדמות ממזמיני עבודות -  -  -  -  117,346  117,346
 אגרות חוב -  -  -  129,807  -  129,807

 הטבות לעובדיםהתחייבויות בשל  -    -  -  3,972  3,972

 התחייבויות אחרות -  1,016  2,479  -  58  3,553

 מסים נדחים -  -  -  -  5,827  5,827

1,103,633  132,696  759,394  166,077  31,690  13,776  

            

  164,791  144,626  35,605  2,913  5,446  

 הון עצמי כולל זכויות שאינן מקנות שליטה           353,381

 ( בעיקר באירו או בהצמדה אליו1)           1,457,014
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 2017 במרץ 13פוזיציות בנגזרים ליום  - 'גנספח 
 
 

 מכירה / קניה
 

   ערך נקוב 

 SHORT  ערך הוגן 

 באלפי ש"ח  

    
 *()(Forwardעסקאות הקדמה )

 (742)  19,689 דולר /ש"ח 

 *()(Forwardעסקאות הקדמה )
 (167)  4,783 אירו/ש"ח 

 *()(Forwardעסקאות הקדמה )
  (17)  6,333 דולר / ש"ח 

    

    :מרבית בנגזרים בתקופת הדוחהחזקה 

   31,006 סך כל פוזיציות המכירה

 
 
 
 .קרן הוןלרות חשבונאית כעסקאות הגנה ונזקפות וכעסקאות המ*( )
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 (להלן פרטים אודות סדרות אגרות החוב )אלפי ש"ח - התאגידפרטים בדבר תעודות התחייבות של  -'דנספח 
 

 סדרה ג' -איגרות חוב  סדרה

 10.06.2014 ;20.10.2013; 1.3.2017 מועד הנפקה .א

 61,726; 100,000; 35,000 ע.נ. בעת הנפקה .ב

 137,922 31.3.2017-ע.נ. ל .ג

  31.3.2017-ע.נ. ל .ד
  נטו, פרמיה )ניכיון( יתרת
 31.3.2017-ל נקוב ערך יתרת

137,922 

2,830 

140,752 

 1,939 31.3.2017-סכום ריבית צבורה ל .ה

 מוצגות על בסיס עלות מופחתת 31.3.2017-להשווי ההוגן בדוחות  .ו

 ,556150 31.3.2017-ה לשווי בורס .ז

 5.7%בשיעור קבועה ריבית שנתית  סוג ריבית )קבועה או משתנה( .ח

בחודש  31-יוני והבחודש  30-ה ביום 14,701בסך של תשלומים שנתיים  4 תשלום קרן ימועד .ט
  19,701תשלומים בסך של  6, 2016ועד  2015של כל אחת מהשנים  דצמבר

ועד  2017של כל אחת מהשנים  בחודש דצמבר 31-יוני והבחודש  30-ה ביום
 2020 יוניש בחוד 30-ביום ה 19,717בסך של  נוסףתשלום ו)כולל(  2019

של כל  יוניבחודש  30-וביום ה דצמברבחודש  31-אחת לשישה חודשים ביום ה תשלום ריבית  ימועד .י
 )כולל( 2020ועד  2013אחת מהשנים 

 אין הצמדה תנאי הצמדה לקרן ולריבית .יא

 אין  זכות המרה .יב

על פי החלטת דירקטוריון החברה, ובלבד שהסכום המינימאלי לפדיון מוקדם לא  זכות לפירעון מוקדם .יג
 מיליון ש"ח 3.2מיליון ש"ח ושסכום הפדיון האחרון לא יפחת מסך של  1-יפחת מ

 אין ערבות לתשלום ההתחייבות .יד

 על הנאמן פרטים .טו

 -שם הנאמן 
 

 -שם האחראי בחברת הנאמנות 
 

 -התקשרות דרכי 
 

 -כתובת 

 
 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 

 
ilA3/ אופק יציב 

 בע"מ דרוגימ
ilBaa1/ אופק יציב 

ilA3/ אופק יציב 

עמידה בתנאים ובהתחייבות למחזיקי  .יז
 בתום תקופת הדוח אגרות החוב

ובמהלכה בכל התנאים וההתחייבויות 
 לפי שטר הנאמנות

 כן

האם התקיימו תנאים המקיימים עילה  .יח
 להעמדת איגרות החוב לפירעון מיידי

 לא

 לא בשנת הדוח שינוי בתנאי אגרות החוב .יט

ים להבטחת איגרות נכסים משועבד .כ
 החוב

 לא

 



 

 

 
 

 
 
 
 

 החזקות בע"מאפקון 
 

 2017, מרץב 31דוחות כספיים ביניים מאוחדים ליום 
 
 

 בלתי מבוקרים
 
 
 

 תוכן העניינים
 
 

 עמוד 
  
  

 20 סקירת דוחות כספיים ביניים מאוחדים
  
  

 21-22 הכספידוחות מאוחדים על המצב 
  
  

 23 הפסד או  דוחות מאוחדים על רווח
  
  

 24 דוחות מאוחדים על הרווח הכולל
  
  

 25-27 דוחות מאוחדים על השינויים בהון 
  
  

 28-30 דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים
  
  

 31-35 באורים לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים
  

 
 

- - - - - - - - - - - - - - 
 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 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  2017 מרץב 31על המצב הכספי ליום  התמציתי המאוחד

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

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

 בהתבסס על סקירתנו. זולתקופות ביניים 
 

חוד לא סקרנו את המידע הכספי התמציתי לתקופת הביניים של חברות שאוחדו אשר נכסיהן הכלולים באי
 1.6% -כוהכנסותיהן הכלולות באיחוד מהוות  2017 מרץב 31מכלל הנכסים המאוחדים ליום  0.7% -כמהווים 

מכלל ההכנסות המאוחדות לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה באותו תאריך. כמו כן לא סקרנו את המידע 
, אשר ההשקעה בהן הסתכמה התמציתי לתקופת הביניים של חברות המוצגות על בסיס השווי המאזניהכספי 

, ואשר חלקה של הקבוצה ברווחי החברות הנ"ל הסתכם לסך של 2017 מרץב 31ליום אלפי ש"ח  31,905לסך של 
אלפי ש"ח לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה באותו תאריך. המידע הכספי התמציתי לתקופת  2,345

שדוחות הסקירה שלהם הומצאו לנו ומסקנתנו, ככל הביניים של אותן חברות נסקר על ידי רואי חשבון אחרים 
 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  1ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה 
מורכבת ידי רואה החשבון המבקר של הישות". סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים ביניים הנערכת על 

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

 
ון אחרים, לא בא בנוסף לאמור בפסקה הקודמת, בהתבסס על סקירתנו ועל דוחות הסקירה של רואי חשב

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  2017, במאי 28
 
 

  

 קוסט פורר גבאי את קסירר

 , 3רח' עמינדב 
  6706703אביב -תל
 

 +972-3-6232525טל.   

 972-3-5622555+פקס  

ey.com 
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  מרץב 31ליום 
 ליום

 בדצמבר 31
  2017  2016  2016 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 ש"חאלפי   
       

       נכסים שוטפים
       

 287,521  155,278  101,192  מזומנים ושווי מזומנים
 438  -  -  מזומן משועבד

 634,548  629,595  101,669  , נטווהכנסות לקבל מעבודות בחוזי הקמה לקוחות
 36,525  18,070  435,49  חייבים ויתרות חובה

 6,952  -  7,624  זיכיון הסדרי בגין פיננסי נכס תושוטפ תיוחלו
 78,945  85,233  76,024  מלאי

       
  285,994  888,176  1,044,929 
       

       נכסים לא שוטפים
       

 6,427  -  7,497  פקדונות בתאגיד בנקאי
 8,997  10,085  9,703  יתרות חובה לזמן ארוך

 37,313  61,562  34,540  המטופלות לפי שיטת השווי המאזניבישויות השקעה 
 181,948  -  179,862  נכס פיננסי בגין הסדרי זיכיון

 7,821  52,415  9,142  נדל"ן להשקעה
 87,359  81,805  46985,  , נטורכוש קבוע

 69,661  55,873  ,44567  מוניטין ונכסים בלתי מוחשיים, נטו
 12,559  20,577  900,11  מסים נדחים

       
  558,405  282,317  412,085 
       
  843,3991,  1,170,493  1,457,014 

       
       
 
 

 מאוחדים.הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים 
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  מרץב 31ליום 
 ליום

 בדצמבר 31
  2017  2016  2016 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 ש"חאלפי   

       התחייבויות שוטפות
       

וחלויות שוטפות של הלוואות לזמן  אשראי מתאגידים בנקאיים
 43,444  70,739  37,732  ארוך

לפרויקטי  מתאגידים בנקאייםחלויות שוטפות של הלוואות 
 6,322  -  6,387  זכיינות

 55,771  55,835  40,777  חלויות שוטפות של אגרות חוב 
 399,144  849,321  129,394  התחייבויות לספקים ולנותני שירותים

 113,228  531,93  645,85  זכאים ויתרות זכות
 117,346  27,336  92,094  מקדמות ממזמיני עבודות 

       
  764,656  569,290  735,255 
       

       לא שוטפותהתחייבויות 
       

 128,754  147,989  114,433   הלוואות מתאגידים בנקאיים
 152,236  -  150,428  לפרויקטי זכיינות  מתאגידים בנקאייםהלוואות 

 74,036  103,751  99,975  אגרות חוב
 3,972  5,512  3,887  , נטוהתחייבויות בשל הטבות לעובדים

 3,553  6,333  3,143  התחייבויות אחרות 
 5,827  2,418  5,998  מסים נדחים

       
  864,377  266,003  368,378 
       

       המיוחס לבעלי מניות של החברה הון
       

 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)  קרן בגין עסקאות עם בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה

 280,184  261,528  293,618  יתרת רווח 
 (731)  (1,470)  (1,039)  קרנות הון מעסקאות גידור

 (3,525)  (2,745)  (4,661)  קרנות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץ
       
  366,839  336,234  354,849 
       

 (1,468)  (1,034)  (1,624)  זכויות שאינן מקנות שליטה
       

 353,381  335,200  365,215  סה"כ הון
       
  1,399,843  1,170,493  1,457,014 

       
 

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים.
 

       2017, במאי  28
 ערן קונפינו  ג'רי שנירר  ישראל רייף  תאריך אישור הדוחות הכספיים

 סמנכ"ל כספים  מנכ"ל   הדירקטוריוןיו"ר   
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 החודשים שהסתיימו 3-ל

  מרץב 31ביום 

לשנה 
 שהסתיימה

 ביום
 בדצמבר 31

  2017  2016  2016 
 מבוקר  בלתי מבוקר  

  
 אלפי ש"ח 

 )למעט נתוני רווח נקי למניה(
       
       

 1,435,462  315,047  435,388  מביצוע עבודות, ממכירות וממתן שירותים הכנסות
 1,222,712  *(160,026  652,335  העבודות, המכירות ומתן השירותים עלות

       
 212,750  878,45  783,52  גולמי רווח

       
 (50,499)  *((459,13)  (11,118)  הוצאות מכירה ושיווק

 (80,715)  *((039,20)  (779,20)  כלליותוהוצאות הנהלה 
 (4,531)  (1,393)  (1,441)  הוצאות מחקר ופיתוח
 12,649  82  2,197  ישויות המטופלות בשיטת השווי המאזניחלק החברה ברווחי 

 (15,978)  (294)  (447      )  , נטואחרותהוצאות 
 (21,064)  (7,963)  (4,817)  הוצאות מימון

 2,892  990  81  מימוןהכנסות 
       

 55,504  12,811  16,459  רווח לפני מסים על הכנסה
 12,323  2,674  3,181  מסים על הכנסה 

       
 43,181  10,137  13,278  רווח נקי 

       
       מיוחס ל:

 43,861  10,383  13,434  בעלי המניות של החברה
 (680)  (246)  (156)  מקנות שליטה שאינןזכויות 

       
  13,278  10,137  43,181 

 המיוחס לבעלי המניות של למניהרווח נקי 
       )בש"ח( החברה

       
       ומדולל רווח נקי בסיסי

  2.93  2.27  9.58 
       
       
       
       
 
 סווג מחדש. *(

 מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים.הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד 



 אפקון החזקות בע"מ
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 החודשים שהסתיימו 3-ל
  מרץב 31ביום 

לשנה 
 שהסתיימה

 ביום 
 בדצמבר 31

  2017  2016  2016 
 מבוקר  מבוקרבלתי   
 ש"חאלפי   
       

 43,181  10,137  ,27813  רווח נקי
       

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

 178  -  -  מדידה מחדש בגין תוכניות להטבה מוגדרת, נטו

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

 (948)  (168)  (,1361)  התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים
       

 57  1,030  (336)  בגין עסקאות גידור תזרימי מזומנים (הפסדרווח )
       

 1,634  337  72  העברה לדוח רווח או הפסד בגין עסקאות גידור תזרימי מזומנים
       

 המטופלות חברות של נטו, אחר כולל ברווח )הפסד( הקבוצה חלק
 1,150  735  (44)  המאזני השווי שיטת לפי

       
 2,071  1,934  (,4441)  סה"כ רווח )הפסד( כולל אחר

       
 45,252  12,071  11,834  סה"כ רווח כולל

       
       מיוחס ל:

       
 45,932  12,317  11,990  מניות החברהבעלי 

 (680)  (246)  (156)  מקנות שליטה שאינןזכויות 
       
  11,834  12,071  45,252 
       
       
 
 
 
 

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים.
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 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 
 כספיים

 

  סה"כ 

זכויות 
שאינן 
מקנות 
  שליטה

 סה"כ
 הון 

 בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
                      

 353,381  (1,468)  354,849   (3,525)  280,184  (6,421)  (731)  (2,087)  59,033  28,396  2017בינואר,  1יתרה ליום 
                      

 13,278  (156)  13,434   -  13,434  -  -  -  -  -  רווח נקי )הפסד(
 (308)  -  (308)   -  -  -  (308)  -  -  -  בגין עסקאות גידור תזרימי מזומנים הפסד

 (,1361)  -  (,1361)   (,1361)  -  -  -  -  -  -  התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים
 11,834  (156)  11,990   (1,136)  13,434  -  (308)  -  -  -  סה"כ רווח )הפסד( כולל

                      
 365,215  (1,624)  366,839   (4,661)  ,618293  (6,421)  (1,039)  (2,087)  59,033  28,396  2017במרס,  31יתרה 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 

 בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
                     

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

 10,137  (246)  10,383  -  10,383  -  -  -  -  -  רווח נקי )הפסד( לתקופה
 2,102  -  2,102  -  -  -  2,102  -  -  -  רווח בגין עסקאות גידור תזרימי מזומנים
 (168)  -  (168)  (168)  -  -  -  -  -  -  התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים

 12,071  (246)  12,317  (168)  10,383  -  2,102  -  -  -  סה"כ רווח )הפסד( כולל
 (10,000)  -  (10,000)  -  (10,000)  -  -  -  -  -  דיבידנד ששולם

                     
 335,200  (1,034)  336,234  (2,745)  261,528  (6,421)  (1,470)  (2,087)  59,033  28,396  2016במרץ,  31יתרה ליום 

                     
 
 
 
 

 .הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים
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 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 
 כספיים

 

  סה"כ 

זכויות 
שאינן 
מקנות 
  שליטה

 סה"כ
 הון 

 מבוקר  
 אלפי ש"ח  
                      

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

 43,181  (680)  43,861   -  43,861  -  -  -  -  -  רווח נקי )הפסד(
מדידה מחדש בגין תוכניות להטבה מוגדרת, 

 נטו
 

-  -  -  -  -  178  - 
 

 178  -  178 
 2,841  -  2,841   -  -  -  2,841  -  -  -  רווח בגין עסקאות גידור תזרימי מזומנים
 (948)  -  (948)   (948)  -  -  -  -  -  -  התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים

 45,252  (680)  45,932   (948)  44,039  -  2,841  -  -  -  סה"כ רווח )הפסד( כולל
 (25,000)  -  (25,000)   -  (25,000)  -  -  -  -  -  דיבידנד ששולם

                      
 353,381  (1,468)  354,849   (3,525)  280,184  (6,421)  (731)  (2,087)  59,033  28,396  2016בדצמבר,  31יתרה ליום 

                      
 
 
 
 

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים.
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 החודשים שהסתיימו 3-ל

  מרץב 31ביום 

לשנה 
 שהסתיימה

 ביום
 בדצמבר 31

  2017  2016  2016 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  

       תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
       

 43,181  10,137  13,278  רווח נקי
       

       להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת:התאמות הדרושות 
       

       התאמות לסעיפי רווח והפסד:
       
 11,743  -  -  הפסד מירידת ערך מוניטין 

 24,528  5,626  4,941  פחת והפחתות
 (17,308)  -  -  רווח הון מעלייה לשליטה לראשונה בחברה מוחזקת

 10,505  379  1,370  ורכוש קבוע מוחשייםהפסד מירידת ערך נכסים בלתי 
 441  (88)  8  הפסד )רווח( ממימוש רכוש קבוע ונכסים בלתי מוחשיים

 (12,649)  (82    )  (2,197)  חלק החברה ברווחי חברות כלולות
 12,323  ,6742  3,181   מסים על הכנסה

 (1,204)  158  (168)  שינוי בהתחייבויות בשל הטבות לעובדים, נטו
 (704)  939  -  שערוך הלוואות לחברות מוחזקות

 555  -  370  הוצאות מימון מנכס פיננסי בגין הסדרי זיכיון 
 22  -  22  הפחתת הוצאות נדחות בגין נכס פיננסי הסדרי זיכיון

 (506)  (129)  (504)  שערוך אגרות חוב, נטו
 ,21315  ,8792  3,842  הוצאות ריבית, נטו

       
  865,10  12,356  42,959 

       :והתחייבויותבסעיפי נכסים  שינויים
       

 (18,548)  (25,225)  (,67535)  נטולקוחות והכנסות לקבל מעבודות בחוזי הקמה, בעלייה 
 (17,481)  836  (11,246)  ירידה )עלייה( בחייבים ויתרות חובה כולל יתרות חובה זמן ארוך

 2,008  (4,297)  2,705  )עלייה( במלאיירידה 
 51,038  (27,587  )  (3,322)  בהתחייבויות לספקים ולנותני שירותים (ירידה) עלייה

 17,219  6,429  (26,673)  עלייה )ירידה( בזכאים ויתרות זכות
 95,211  5,237  (24,440)  עלייה )ירידה( במקדמות ממזמיני עבודות

       
  (98,651)  (44,607)  129,447 

       עבור: תקופהמזומנים שהתקבלו )ששולמו( במהלך ה
       

 (,42815)  (2,886)  (842,3)  ריבית ששולמה
 215  7  -  ריבית שהתקבלה

 (22,683)  (11,947)  (,8461)  מסים ששולמו
 1,786  1,788  -  דיבידנד שהתקבל

       
  (5,688)  (13,038)  (36,110) 
       

 179,477  (35,152)  (196,80)  מפעילות שוטפת )ששימשו לפעילות( מזומנים נטו שנבעו
       

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים.
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 החודשים שהסתיימו 3-ל

  מרץב 31ביום 

לשנה 
 שהסתיימה

 ביום 
 בדצמבר 31

  2017  2016  2016 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  

       תזרימי מזומנים מפעילות השקעה
       

 (1,229)  (1,229)      (158)  תשלום בגין רכישת רכוש קבוע ונכסים בלתי מוחשיים באשראי
 (6,427)  -  (1,070)  הפקדה לפקדון

 (12,658)  (1,041    )  (1,359  )  רכישת נכסים קבועים
 75,800  -  -  תמורה ממכירת נדל"ן להשקעה

 (31,067)  -  (1,321)  השקעה בנדל"ן להשקעה
 (12,714)  -  -  רכישת פעילויות מאוחדות שאוחדו לראשונה )א(

 (500)  -  -  השקעה בחברה כלולה 
 109  86  22  תמורה ממימוש נכסים קבועים
 (2,594)  (440)  (379)  רכישת נכסים בלתי מוחשיים

 (10,473)  (2,504)  (1,370)  , נטוהיוון עלויות פיתוח לנכסים בלתי מוחשיים
 (3,862)  -  -  לויות הקמה ופיתוחע -פעילות בגין הסדרי זיכיון
 1,744  -  ,0441  ירעון נכס פיננסיפ -פעילות בגין הסדרי זיכיון

       
 (3,871)  (5,128)  (4,591)  ששימשו לפעילות השקעה מזומנים נטו

       
       תזרימי מזומנים מפעילות מימון

       
 (941)  -  -  למפרק התחייבות פירעון

 (25,000)  (10,000)  -  דיבידנד ששולם
 -  -  37,393  הנפקת אגרות חוב )בניכוי הוצאות הנפקה(

 (55,346)  (25,944)  (25,944)  פרעון אגרות חוב
 100,000  100,000  -  הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאייםקבלת 
 10,306  -  (1,767)  הלוואות לזמן ארוך מתאגיד בנקאי לפרויקטי זכיינות )פרעון( קבלת

 (26,221)  (4,997)  (14,788)  פרעון הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים
 (18,826)  8,359  (4,850)  אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים, נטו

       
 (16,028)  67,418  (9,956)  מזומנים נטו שנבעו מפעילות )ששימשו לפעילות( מימון

       
 (153)  44  (776)  הפרשי שער בגין יתרות מזומנים ושווי מזומנים

       
 159,425  27,182  (,42095)  עלייה )ירידה( במזומנים ושווי מזומנים

       
 128,096  128,096  287,521  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה

       
 287,521  155,278  101,192  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה

       
       

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים.
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 הסתיימושהחודשים  3-ל

  מרץב 31ביום 

לשנה 
 שהסתיימה

 ביום 
 בדצמבר 31

   2017  2016  2016 
 מבוקר  בלתי מבוקר   
 ח"שאלפי    
    

       רכישת חברות מאוחדות שאוחדו לראשונה )א(
        
 (84,665)  -  -  הון חוזר )למעט מזומנים ושווי מזומנים( 
 286  -  -  מזומנים ושווי מזומנים 
 187,337  -  -  נכס פיננסי 
 37,982  -  -  נכסים בלתי מוחשיים 
 (9,839)  -  -  מסים נדחים 
 (143,815)  -  -  הלוואות לזמן ארוך 
        
   -  -  (12,714) 
        
       פעולות מהותיות שלא במזומן (ב)

        
 191  270  170  באשראי קבועיםרכישת נכסים  

        
 -  233  -  רכישת נכסים בלתי מוחשיים באשראי 
        
        
 
 
 
 
 
 
 
 

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים.
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 כללי -: 1באור 
 
של שלושה חודשים  הולתקופ 2017, מרץב 31דוחות כספיים אלה נערכו במתכונת מתומצתת ליום  

ם ביניים מאוחדים(. יש לעיין בדוחות אלה ביחד עם דוחות כספיי -באותו תאריך )להלן  השהסתיימ
ולשנה שהסתיימה באותו תאריך  2016בדצמבר,  31הדוחות הכספיים השנתיים של החברה ליום 

 (.המאוחדים דוחות הכספיים השנתייםה -ולבאורים אשר נלוו אליהם )להלן 
 

 החשבונאיתעיקרי המדיניות  -: 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 יכת הדוחות המדיניות החשבונאית אשר יושמה בער .1970-ומיידיים(, התש"ל
 .2016בדצמבר,  31בעריכת הדוחות הכספיים המאוחדים ליום  המאוחדים עקבית לזו שיושמה

 
 הולאחרי תקופת הדיווחבאירועים  -: 3באור 

 
חתמה חברת בת בבעלות מלאה של החברה על הסכם עם צד שלישי,  2017בינואר,  23ביום  .א

במסגרתו חברת הבת תבצע כקבלן ראשי עבור הלקוח הקמה של משרדים בבני ברק. היקף עבודות 
 .מיליון ש"ח 170-ההקמה צפוי להסתכם לסך של כ

קיבלה החברה את אישור הבורסה לביצוע הקצאה פרטית למשקיעים מסווגים  ,2017במרץ  2ביום  .ב
חוב של החברה )אג"ח ג'( שאינן  מיליון ש"ח ע.נ אגרות 35שאינם קשורים לחברה והנפיקה 

 עם אופק יציבA3.il אגרות החוב דורגו  מיליון ש"ח. 37.4 המירות למניות, בתמורה נטו בסך של
 על ידי חברת מידרוג בע"מ.

 2017בחודש מרץ , 2016לדצמבר  31ד' לוחות הכספיים השנתיים ליום  12בהמשך לביאור  .ג
 של הפיתוח את תשלים בת חברה כי נקבע במסגרתו, חבת עם רמ"י בהסכם פיתוהתקשרה חברה 

 נובמבר לחודש עד היסודות את לצקת עליה כאשר, 2019 ינואר לחודש עד בנוי עיקרי"ר מ 5,500 -כ
"י סך של לרמבת חברה  שילמה בתמורה. 2018 אוקטובר לחודש עד השלד בנית את ולהשלים 2017

"ח לשם הבטחת אש 500"ח, בתוספת מע"מ, והעמידה ערבות בנקאית ע"ס אש 860-כ
 התחייבויותיה מכוח ההסכם. 

 
 התניות פיננסיות -: 4 באור

 

החברה , 2017 מרץב 31ליום  נכון ,2016לדצמבר  31לדוחות הכספיים השנתיים  ג' 17בהמשך לביאור 
 בנקאיים וכלפי מחזיקי אגרות חוב.תאגידים לפי עומדת בכל ההתניות הפיננסיות להן התחייבה כ

 

 מכשירים פיננסיים - :5אור ב
 

 הוגן שווי .א
 

 : להלן היתרות בספרים והשווי ההוגן של מכשירים פיננסיים
 
 2016בדצמבר,  31  2016במרץ,  31  2017במרץ,  31  
 שווי הוגן  יתרה   שווי הוגן  יתרה   שווי הוגן  יתרה   

 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  

נכס פיננסי בגין הסדרי 
 זיכיון

 

187,486  183,675  -  -  188,900  185,071 
בריבית שקלית הלוואות 

 קבועה
 

147,988  147,828  178,722  177,657  172,198  160,661 

 159,110  158,558  -  -  157,143  156,815  הלוואות צמודות מדד

 137,866  129,807  173,029  159,586  150,556  140,752  חוב אגרות
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 )המשך( מכשירים פיננסיים - :5אור ב
 

 )המשך( הוגן שווי .א
 

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

 ןהוג שווי מדרג לפי פיננסים מכשירים סיווג .ב
 

 
 סה"כ  3רמה   2רמה   1רמה   
 אלפי ש"ח  
         

 הנמדדות התחייבויות
         :הוגן בשווי

חוזי אקדמה על מטבע 
 927  -  927  -  חוץ

 

 הערכה טכניקות .ג

 
חוזי אקדמה במטבע חוץ הנמדדים בהתבסס על שער ספוט נצפה, עקומות תשואה של  לחברה

 המטבעות הרלוונטיים וכן המרווחים בין המטבעות. 
 

 

  מגזרי פעילות -: 6באור 
 

 

 כללי א.

הקבוצה פועלת במספר , 2016בדצמבר  31כאמור בדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים ליום 
 :, כדלקמןבארבעה מגזרי פעילותתחומי פעילות, המוצגים 

 פרויקטים למבנים ותשתיות -1

 )בקרה( בקרה ואוטומציה -2

 סחר -3

 תקשורת -4

 פעילות בייזום בתחום אנרגיה ירוקה -אחר  -5
 

בהן יש לחברה השפעה במגזרי הפעילות, חלקה של הקבוצה בתוצאות הפעולות של חברות 
מוצג בדיווחים למקבל ההחלטות התפעוליות הראשי של הקבוצה על בסיס שיטת  מהותית

השווי שיטת השקעות אלה מטופלות לפי האיחוד היחסי, בעוד שלפי כללי החשבונאות 
 המאזני.
תוצאות החברות את חלק החברה ב תפעילות ייזום בתחום אנרגיה ירוקה כולל כמו כן,

 קטים השונים.ת ההפעלה, בפרויהזכייניות וכן חברו
 

  לדוחות הכספיים השנתיים. 30 למידע נוסף ראה ביאור
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 )המשך( מגזרי פעילות -: 6באור 

 
 דיווח בדבר מגזרי פעילות ב.

 

 

 פרויקטים 
 למבנים
  ותשתיות

בקרה 
 סה"כ  התאמות  אחר  תקשורת  סחר   ואוטומציה

 ח”ש אלפי  

               

                2017, מרץב 31לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 

               

 388,435  -  1,067  25,757  23,993  53,571  284,047  הכנסות מחיצוניים

 -  (16,595)  -  -  6,396  6,349  3,850  מגזריות-הכנסות בין

 -  (14,528)  -  -  -  10,668  3,860  המאזנימחברות המטופלות לפי שיטת השווי  הכנסות
               

 388,435  (31,123)  1,067  25,757  30,389  70,588  291,757  סה"כ הכנסות

               

 22,082  -  (755)  (4,286)  3,654  8,452  15,017  *( "כ רווח )הפסד( מגזריסה

               

               

 (447  )              נטו, אחרות הוצאות
 (4,736)              הוצאות מימון, נטו

 (440)              *(*חברות המטופלות לפי שיטת השווי מאזני  בהפסדיחלק החברה 

               
 16,459              רווח לפני מסים על ההכנסה

 
 אלפי ש"ח. 2,637 -כ*( כולל חלקנו ברווח תפעולי של חברות ושותפויות בשליטה משותפת בסך של 

 אלפי ש"ח. 288 -כמיסים על הכנסה בסך של הוצאות **( כולל 
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 )המשך( מגזרי פעילות -: 6באור 

 

 

 פרויקטים 
 למבנים
  ותשתיות

בקרה 
 סה"כ  התאמות  אחר  תקשורת  סחר  ואוטומציה

 ח”ש אלפי  

               

                2016, מרץב 31לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 

               

 315,047  -  -  36,999  24,810  55,930  197,308  הכנסות מחיצוניים

 -  (16,512)  -  -  4,156  9,193  3,163  מגזריות-הכנסות בין

 -  (9,719)  -  -  -  1,852  7,867  המאזנימחברות המטופלות לפי שיטת השווי  הכנסות
               

 315,047  (26,231)  -  36,999  28,966  66,975  208,338  סה"כ הכנסות

               

 20,026  -  (312)  (4,574)  3,542  6,737  14,633  *( "כ רווח )הפסד( מגזריסה

               

               

 (294)              נטו, אחרות הכנסות
 (6,973)              הוצאות מימון, נטו

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

               
 12,811              רווח לפני מסים על ההכנסה

 
 אלפי ש"ח. 30-*( כולל חלקנו ברווח תפעולי של חברות ושותפויות בשליטה משותפת בסך של כ

 אלפי ש"ח. 351-**( כולל הטבת מיסים 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  

               
               2016בדצמבר,  31שהסתיימה ביום  לשנה

               
 1,435,462  -  226  137,681  98,236  238,745  960,574  מחיצוניים הכנסות
 -  (54,722)  -  -  17,149  28,195  9,378  מגזריות-בין הכנסות

 -  (63,670)  4,418  -  -  26,228  33,024  הכנסות מחברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני

               
 1,435,462  (118,392)  4,644  137,681  115,385  293,168  1,002,976  הכנסות"כ סה

               
 90,258  -  2,821  (14,981)  14,497  34,007  53,914  *( סה"כ רווח )הפסד( מגזרי

               
               

 )15,978(              נטו, אחרות הוצאות
 )18,172(              נטו, מימון הוצאות

 )604(              **( המאזני חלק החברה בהפסדי חברות המטופלות לפי השווי
               

 55,504              הכנסה על מסים לפני רווח
 

 אלפי ש"ח. 13,264-כולל חלקנו ברווח תפעולי של חברות ושותפויות בשליטה משותפת בסך של כ *( 
 אלפי ש"ח. 1,976-כולל מיסים על הכנסה בסך של כ **(

 

. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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 המיוחסים לחברה

 
 

 2017, מרץב 31ליום 
 
 

 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(, 38המידע הכספי הביניים הנפרד המובא לפי תקנה  סקרנו את

ולתקופה של שלושה חודשים  2017 מרץב 31החברה(, ליום  -של אפקון החזקות בע"מ )להלן  1970-התש"ל
ההנהלה של החברה. שהסתיימה באותו תאריך. המידע הכספי הביניים הנפרד הינו באחריות הדירקטוריון ו

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

לא סקרנו את המידע הכספי הנפרד מתוך הדוחות הכספיים של חברות מוחזקות המוצגות אשר הנכסים בניכוי 
, ואשר חלקה של החברה 2017 מרץב 31ש"ח ליום  אלפי 26,693 ההתחייבויות המיוחסים להן, נטו הסתכמו לסך של

אלפי ש"ח לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריך.  3,301 החברות הנ"ל הסתכם לסך של ברווחי
הדוחות הכספיים של אותן חברות נסקרו על ידי רואי חשבון אחרים שדוחותיהם הומצאו לנו ומסקנתנו, ככל שהיא 

 בגין אותן חברות, מבוססת על דוחות הסקירה של רואי החשבון האחרים. מתייחסת לדוחות הכספיים
 
 

 היקף הסקירה
 

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

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

שמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת. אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניוודע לכל העניינים המ
 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, בהתאם להוראות תקנה שהמידע הכספי הביניים הנפרד הנ"ל אינו ערוך, מכל הבחינות המהותיות

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

 קוסט פורר גבאי את קסירר  אביב,-תל
 רואי חשבון   2017,  במאי 28 

  

 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  הדוחות הכספיים נתונים כספיים ומידע כספי מתוך
 
 לחברההמיוחסים 

 
 
 

המאוחדים של הקבוצה ביניים  מתוך הדוחות הכספיים לחברהלהלן נתונים כספיים ומידע כספי נפרד המיוחסים 
דוחות מאוחדים(, המוצגים בהתאם לתקנה  -המפורסמים במסגרת הדוחות התקופתיים )להלן  2017, מרץב 31ליום 

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

 
 

  מרץב 31ליום   
 ליום

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

       נכסים שוטפים
       

 43,159  5,188  74,172  מזומנים ושווי מזומנים
 5,222  22,398  5,031  , נטווהכנסות לקבל מעבודות בחוזי הקמה לקוחות

 1,329  1,056  1,615  חייבים ויתרות חובה
 73,464  72,385  356,59  יתרות חו"ז שוטפות עם חברות מוחזקות

       
  174,140  101,027  123,174 
       
       

       נכסים לא שוטפים
       

נכסים בניכוי התחייבויות המיוחסים לחברות מוחזקות, 
 485,563  458,967  353,453  מוניטיןלרבות 

 42  20  1,411   לזמן ארוך יתרות חובה
 434  697  446  , נטורכוש קבוע

 6,574  6,169  6,503  נכסים בלתי מוחשיים, נטו
 3,636  2,248  ,9912  מסים נדחים

       
  704,464  468,101  496,249 
       
  878,604  569,128  619,423 

       
 
 
 

 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 

 
 

  מרץב 31ליום   
 ליום

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

       התחייבויות שוטפות
       

 6,252  6,250  6,250  שוטפות של הלוואות לז"אוחלויות אשראי מתאגידים בנקאיים 
 55,771  55,835  40,777  חלויות שוטפות של אגרות חוב

 32,547  23,579  913,28  התחייבויות לספקים ולנותני שירותים
 ,38035  17,669  7,879  זכאים ויתרות זכות

 ,75144  6,606  41,528  מקדמות ממזמיני עבודות
       
  347,125  109,939  174,701 
       

       התחייבויות לא שוטפות
       

 15,625  18,750  12,500   הלוואות מתאגידים בנקאיים
 74,036  103,751  ,97599  אגרות חוב

 212  454  217  , נטוהתחייבויות בשל הטבות לעובדים
       
  692112,  122,955  89,873 
       

       החברהשל הון המיוחס לבעלי מניות 
       

 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)  קרן בגין עסקאות עם בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה

 280,184  261,528  618,293  רווחיתרת 
 (731)  (1,470)  (1,039)  קרנות הון מעסקאות גידור

 (3,525)  (2,745)  (,6614)  בחברות מוחזקות תרגום קרנות מהפרשי 
        

 354,849  336,234  839,366  סה"כ הון 
       
  878604,  569,128  619,423 
       
 

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

       2017, במאי 28
 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

 
 

  
 החודשים שהסתיימו 3-ל

  מרץב 31ביום 

 לשנה
שהסתיימה 

 ביום
 בדצמבר 31

  2017  2016  2016 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
       

 68,396  18,137  19,171  ודמי ניהול מתן שירותים, מביצוע עבודותהכנסות 
 50,354  12,746  14,283  והמכירותהעבודות עלות 

       
 18,042  5,391  4,888  רווח גולמי

       
חלק החברה ברווחי חברות מוחזקות )לרבות ירידת ערך 

 18,567  10,928  7,945  מוניטין(, נטו
 17,284  -  -  , נטואחרות הכנסות

 95  -  2,704  הכנסות מימון
 (11,178)  (5,599)  (2,034)  הוצאות מימון

       
 42,810  10,720  503,13  רווח לפני מסים על הכנסה

 (1,051)  337  645  מסים על ההכנסה )הטבת מס(
       

 43,861  10,383  858,12  רווח נקי המיוחס לחברה

       
       
       
       
 
 
 

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

 
 
 

  
 החודשים שהסתיימו 3-ל

  מרץב 31ביום 

 לשנה
שהסתיימה 

 ביום
 בדצמבר 31

  2017  2016  2016 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
       

 43,861  10,383  858,12   חברהרווח נקי המיוחס ל
       

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

       :הפסד או לרווח מכן לאחר מחדש יסווגו שלא סכומים
 178  -  -  מוגדרת, נטומדידה מחדש בגין תוכניות להטבה 

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

המיוחס לחברות  נטורווח )הפסד( כולל אחר, חלק החברה ב
 202  567  (,1801)  )לאחר השפעת המס( המוחזקות

העברה לדוח רווח או הפסד בגין עסקאות גידור תזרימי 
 1,634  337  72  מזומנים

 57  1,030  (336)  בגין עסקאות גידור תזרימי מזומנים (הפסדרווח )
       

 45,932  12,317  414,11   חברהכולל המיוחס ל סה"כ רווח

       
 
 
 
 
 

 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 

 

  
 החודשים שהסתיימו 3-ל

  מרץב 31ביום 

 לשנה
שהסתיימה 

 ביום
 בדצמבר 31

  2017  2016  2016 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  

       החברהתזרימי מזומנים מפעילות שוטפת של 
       

 861,43  10,383  858,12  המיוחס לחברהרווח נקי 
       

 התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
       :החברהשל 

       
       :החברההפסד של  ואהתאמות לסעיפי רווח 

       
 1,601  385  389  פחת והפחתות

 (17,308)  -  -  רווח משערוך השקעה בחברה מוחזקת
 10,371  2,095  1,160  הוצאות מימון, נטו

 (17,733)  (10,928  )  (945,7  )  רווח בגין חברות מוחזקות
 (1,051)  337  645  )הטבת מס( מסים על הכנסה

 (64)  -  6  שינוי בהתחייבויות בשל הטבות לעובדים, נטו
 (852)  928  (158)  שערוך הלוואות לחברות מוחזקות

 (506)  (129)  (504)  אגרות חוב נטושערוך 
       
  (4076,)  (7,312)  (25,542) 
       

       :החברה של והתחייבויותבסעיפי נכסים  שינויים
       

 22,961  5,785  191  ירידה בלקוחות
כולל יתרות חובה לזמן  בחייבים ויתרות חובה (עלייהירידה )
 2,800  291  (1,655)  ארוך
 (2,936)  (10,964)  (3,206)  בהתחייבויות לספקים ולנותני שירותים ירידה

 9,850  1,216  (,25327)  בזכאים ויתרות זכותעלייה )ירידה( 
 38,285  140  (3,223)  עלייה )ירידה( במקדמות ממזמיני עבודות 

       
  (14635,)  (3,532)  70,960 
       

       :ה עבורבחבר תקופהמזומנים ששולמו והתקבלו במהלך ה
       

 (10,371)  (2,095)  (1,160)  ריבית ששולמה
 (63)    (10)  (13)  מסים ששולמו

 98,200  -  -  דיבידנד שהתקבל
       
  (1,173)  (2,105)  87,766 
       

 שוטפת של)ששימשו לפעילות( מזומנים נטו שנבעו מפעילות 
 177,045  (2,566)  (868,29)  החברה

       
 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 

 
 

  
 החודשים שהסתיימו 3-ל

  מרץב 31ביום 

 לשנה
שהסתיימה 

 ביום
 בדצמבר 31

  2017  2016  2016 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
       

       החברהתזרימי מזומנים מפעילות השקעה של 
       

 (13,000)  -  -  רכישת חברה מוחזקת 
 (1,690)  (406)  (233)  רכישת נכסים בלתי מוחשיים

 (66,678)  -  -  השקעה בחברה מוחזקת
 (117)  (43)  (97)  רכישת רכוש קבוע

 (12,000)  -  (1,500)  מתן הלוואה לחברה מוחזקת
       

 (93,485)  (449)  (1,830)  החברההשקעה של  ששימשו לפעילות מזומנים נטו

       
       החברהתזרימי מזומנים מפעילות מימון של 

       
 -  -  37,393  )לאחר ניכוי הוצאות הנפקה( הנפקת אגרות חוב
 (55,346)  (25,944)  (25,944)  פרעון אגרות חוב

 (25,000)  (10,000)  -  דיבידנד ששולם לבעלי מניות
 -  -  40,000  קבלת הלוואה מחברה מוחזקת

 (3,125)  -  (53,12)  , נטופרעון הלוואות והתחייבויות לזמן ארוך
 (2)  (4)  (3)  אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים, נטו

 40,041  41,120  14,390  אשראי מחברות מאוחדות, נטו

       
 מימון של שנבעו מפעילות )ששימשו לפעילות(מזומנים נטו 

 (43,432)  5,172  711,62  החברה

       
 40,128  2,157  31,013  עלייה במזומנים ושווי מזומנים 

       
 3,031  3,031  43,159  תקופהיתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת ה

       
 43,159  5,188  74,172  תקופהיתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף ה

       
 
 

 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  2016בדצמבר,  31הכספיים השנתיים ליום 
 אליהם.

 

 החשבונאית המדיניות עיקרי .2
 

המדיניות החשבונאית שיושמה בעריכת מידע כספי נפרד זה עקבית לזו שיושמה בעריכת המידע הכספי 
 .2016בדצמבר,  31הנפרד ליום 

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

 בעריכת הדוחות הכספיים המאוחדים.

 

 הולאחרי תקופת הדיווחבאירועים  .3
 

 במסגרתו, שלישי צד עם הסכם על החברה של מלאה בבעלות בת חברת חתמה 2017, בינואר 23 ביום .א
 צפוי ההקמה עבודות. היקף ברק בבני משרדים של הקמה הלקוח עבור ראשי כקבלן תבצע בת חברת

 "ח.ש מיליון 170-כ של לסך להסתכם

למשקיעים מסווגים  פרטית הקצאה לביצועהבורסה קיבלה החברה את אישור  ,2017במרץ  2ביום  .ב
ירות שאינן המע.נ אגרות חוב של החברה )אג"ח ג'(  מיליון ש"ח 35 והנפיקה שאינם קשורים לחברה

על ידי חברת  אופק יציב עםA3.il אגרות החוב דורגו  ש"ח. מיליון 37.4 בתמורה נטו בסך של למניות,
 מידרוג בע"מ.

התקשרה  2017בחודש מרץ , 2016לדצמבר  31ד' לוחות הכספיים השנתיים ליום  12בהמשך לביאור  .ג
 5,500 -כ של הפיתוח את תשלים בת חברה כי נקבע במסגרתו, חבת עם רמ"י בהסכם פיתוחברה 

 2017 נובמבר לחודש עד היסודות את לצקת עליה כאשר, 2019 ינואר לחודש עד בנוי עיקרי"ר מ
 860-"י סך של כלרמבת חברה  שילמה בתמורה. 2018 אוקטובר לחודש עד השלד בנית את ולהשלים

"ח לשם הבטחת התחייבויותיה מכוח אש 500"ח, בתוספת מע"מ, והעמידה ערבות בנקאית ע"ס אש
 ההסכם. 

 
 

 

 התניות פיננסיות .4
 

במרץ  31נכון ליום  ,2016לדצמבר  31 המאוחדים ליום לדוחות הכספיים השנתיים ג' 17 בהמשך לביאור
להן התחייבה כלפי תאגידים בנקאיים וכלפי מחזיקי אגרות  ההתניות הפיננסיותברה עומדת בכל הח, 2017
 חוב.

- - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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      ______                                          ______                             _____________________ 
 
 
 

 

 

 

 בדבר אפקטיביות הבקרה פנימיתרבעוני דוח 
 על הדיווח הכספי ועל הגילוי



- 47 - 
 

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 נאותה התאגידההנהלה, בפיקוח הדירקטוריון של אפקון החזקות בע"מ )להלן: "
 על הדיווח הכספי ועל הגילוי בתאגיד.

 :לעניין זה, חברי ההנהלה הם
 ;ג'רי שנירר, מנכ"ל .1
 ;ערן קונפינו, סמנכ"ל כספים .2
 ;שנה למנכ"לדוד הראלי, מ .3
 ;סמנכ"ל והיועץ משפטיגיל ברק,  .4
 .יפית טורקניץ שחר, מנהלת משאבי אנוש .5

 

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

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

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

נצבר ומועבר להנהלת  הבקרה הפנימית כוללת, בין השאר, בקרות ונהלים שתוכננו להבטיח כי מידע שהתאגיד נדרש לכלותו כאמור,
התאגיד, לרבות למנהל הכללי ולנושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים או למי שמבצע בפועל את התפקידים האמורים, וזאת 

 כדי לאפשר קבלת החלטות במועד המתאים, בהתייחס לדרישת הגילוי.
 

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

 
 31בדוח השנתי בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי אשר צורף לדוח התקופתי לתקופה שנסתיימה ביום 

הדירקטוריון וההנהלה את הבקרה הפנימית בתאגיד;  הדוח השנתי בדבר הבקרה הפנימית האחרון(, העריכו -)להלן  2016בדצמבר 
, היא 2016בדצמבר  31בהתבסס על הערכה זו, הדירקטוריון והנהלת החברה הגיעו למסקנה כי הבקרה הפנימית כאמור, ליום 

 אפקטיבית.
 

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

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

 . אפקטיבית אהי ימיתהבקרה הפנכאמור לעיל,  דירקטוריוןשהובא 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:  2017 לשנת הראשוןלרבעון 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, לסכם 

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

  -בהתאם להוראות הדין; וכן 

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

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

 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 

ידי אחרים בתאגיד ובחברות המאוחדות, בפרט , מובא לידיעתי על 2010-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 בהתאם 

 לי חשבונאות מקובלים. לכל

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

 הדירקטוריון וההנהלה לגבי האפקטיביות של הבקרה הפנימית כאמור למועד הדוחות. 

 

 ן. אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אחד אחר, על פי כל די

 

     2017, במאי 28

 ג'רי שנירר    תאריך
 מנכ"ל
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 (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, 

 

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

 )להלן: "הדוחות"(.  2017שנת ל

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

חסר בהם מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם, לאור הנסיבות בהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו 

 מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות. 

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

 הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של התאגיד לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות. 

ת הכספיים של התאגיד, בהתבסס על ועדות הביקורת והדוחווגיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון ול (4)

 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(  

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

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

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

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

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

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

ח שמידע קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחי, המיועדים להבטי )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 2010-התש"ע

  –וכן  ;וחותאחרים בתאגיד ובחברות המאוחדות, בפרט במהלך תקופת ההכנה של הד

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

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

 חשבונאות מקובלים. 

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

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

 הדירקטוריון וההנהלה ומשולבות בדוח זה. 

 

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

 

     2017, במאי 28

 ערן קונפינו    תאריך
 סמנכ"ל כספים
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