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 חלק א' דוח דירקטוריון



 

  ני החברהידו"ח הדירקטוריון על מצב עני

  9201 יוניב 30הסתיימה ביום חודשים ש שישהל שתקופה ל

  

") מתכבד להגיש בזאת את דוח החברהדירקטוריון קבוצת אורון אחזקות והשקעות בע"מ (להלן: "

 2019 ביוני 30ביום  ושהסתיימ שלושה חודשיםשישה ושל  הלתקופהדירקטוריון על מצב ענייני החברה 

"). הסקירה הינה מצומצמת בהיקפה ומתייחסת לאירועים ולשינויים שחלו במצב תקופת הדוח(להלן: "

 לשנת החברה של התקופתי הדוחשהשפעתם מהותית. הדוח נערך בהנחה ש הדוח תקופתב החברהענייני 

תקופתי לשנת ה דוחה(להלן: " )2019-01-026532(אסמכתא מס':  28.3.2019אשר התפרסם ביום  2018

) 2019-01-052762(אסמכתא מס':  29.5.2019 שפורסם ביום 2019ושהדוח לרבעון הראשון של שנת  ")2018

ואשר הפרטים הכלולים בהם מובאים  בפני קוראו יםמצוי "),2019 שנת של הראשון לרבעון הדוח(להלן: "

  .בזאת על דרך ההפניה

"תאגיד קטן" כמשמעותו בתקנות ניירות ערך -, כי מתקיימים לגבי החברה התנאים להגדרתה כיודגש

, ועל אף האמור דירקטוריון החברה בחר שלא לאמץ את 1970-(דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל

(אסמכתא מס':  1.1.2019ההקלות של "תאגיד קטן" כאמור. לפרטים ראו דיווח מיידי של החברה מיום 

  ), אשר הפרטים הכלולים בו מובאים על דרך ההפניה.2019-01-000171

  

, ה, תוצאות פעולותיחברההסברי הדירקטוריון למצב עסקי ה -חלק א' 

  ההעצמי ותזרימי המזומנים של ההונ

  הותיאור התפתחות עסקי חברהפעילות ה .1

הדוח התקופתי בתחומי הפעילות של החברה כפי שאלה תוארו במסגרת  יםשינוי ולא חל נכון למועד דוח זה

  . 2018של החברה לשנת 

  והכל כמפורט להלן:קבוצה פועלת בשלושה תחומי פעילות, ה

הכולל ביצוע פרויקטים של הנדסה אזרחית והקמת תשתיות ומבנים בישראל, לרבות  - תחום תשתיות .1.1

עבודות גיאוטכניות בניה למגורים, ים, בניה מוסדית, סלילת כבישים, בניית גשרים מנהרות, מחלפ

וכדומה. בתחום זה הקבוצה פועלת באמצעות חברות הבנות גילי ויואל עזריה בע"מ, חברה בת בבעלות 

חברה בשליטת חברה מוחזקת (בשרשור סופי)  -), שורה בע"מ 100%ובשליטה מלאות של החברה (

בשליטת חברה מוחזקת (בשרשור סופי) בשיעור של חברה  -, פמקו הנדסה בע"מ 67%בשיעור של 

המגורים ו 50.1%חברה בשליטת חברה מוחזקת (בשרשור סופי) בשיעור של  - , המתועשת בע"מ54%

 .")המגורים(להלן: " חברה בבעלות ובשליטה מלאה (בשרשור סופי) - (ב.ר.) בע"מ

פרויקטים אטרקטיביים בתחום הנדל"ן, ייזום, הכולל איתור  - תחום הנדל"ן היזמי למגורים בישראל .1.2

תכנון, בניה ושיווק יחידות הדיור. בתחום זה הקבוצה פועלת באמצעות ארזים (ג.י.א) בע"מ, חברה 

  .80%בת בשליטת החברה המוחזקת בשיעור של 

ומרי הכולל יצור ושיווק בטון לתעשיית הבנייה, יצור ושיווק חומרים לתחום הסלילה (ח - תחום התעשייה . 1.3

מחצבה) והבטון, יצור ואספקה של תערובות אספלט לכבישים וכן שירותי הובלת חומרים (אגרגטים 

  .בע"מ 18אורון תעשיות באמצעות למועד הדוח הקבוצה פועלת בתפזורת ובטון). בתחום זה 
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שלא פורטו בדוח התקופתי לשנת  ולאחר תאריך המאזן תקופת הדוחב עדכונים לפעילות החברההסברים ו .2

 9201ובדוח לרבעון הראשון של שנת  8201

  כללי

 63הכולל ₪ מיליון  1,010 -עמד על כ 30.6.2019של החברה בתחום התשתיות ליום  צבר ההזמנות .2.1

מיליון  878 -(אשר עמד על כ 30.6.2018לעומת צבר ההזמנות ליום  15%(גידול של  בביצוע פרויקטים

(אשר עמד  31.12.2018לעומת צבר ההזמנות ליום  18%של  וגידול) לביצוע פרויקטים 48בכמות של ₪ 

למועד הדוח צבר ההזמנות של החברה בסמוך  .)לביצוע פרויקטים 55בכמות של ₪ מיליון  852 -על כ

, 2018הדוח בשנת  מועדבסמוך ללעומת צבר ההזמנות  13% -מיליון ש"ח, גידול של כ 949 -עומד על כ

 מיליון ש"ח.  840 -אשר עמד על כ

מיליון  15 -בתקופת הדוח הסתכמה בכמיליון ש"ח ו 10.4 -ברבעון השני הסתכמה בכ 1EBITDA -ה .2.2

₪. 

 הדוח תקופת במהלך אירועים

התחזית ועדכון  ''+ilBBBאישרור דירוג על  Maalot Standard & Poor'sהודיעה  26.6.2019ביום  .2.3

-2019(אסמכתא מס':  26.6.2019לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי של החברה מיום  .לאופק שלילי

 מובאים בזאת על דרך ההפניה. ואשר הפרטים הכלולים ב ,)01-064087

פרסמה החברה דיווח מיידי בדבר הגשת כתב הגנה מטעם מזמין העבודות בפרויקט  15.7.2019ביום  .2.4

מיליון ש"ח, אשר הוגשו במסגרת הליך בוררות  126 -אגירה שאובה וכתב תביעה שכנגד בהיקף של כ

 מיליון ש"ח. לפרטים 200 -הצדדים ושבמסגרתו הגישה החברה כתב תביעה בהיקף של כבין המתקיים 

), אשר הפרטים 2019-01-072355(אסמכתא מס':  15.7.2019נוספים ראו דיווח מיידי של החברה מיום 

לדוחות הכספיים המאוחדים של החברה ליום  5וכן באור  הכלולים בו מובאים על דרך ההפניה

יודגש כי הערכות החברה בדבר הסכום שבגינו כללה החברה נכס בדוחותיה הכספיים  .30.6.2019

הינן מידע צופה פני עתיד כמשמעותו בחוק ניירות  5רכותיה לעניין סיכויי התביעה כאמור בבאור והע

("חוק ניירות ערך"), אשר מבוסס על הערכות החברה למועד הדוח, בהתבסס,  1968-ערך, התשכ"ח

בין היתר, על חוות דעת יועצים מקצועיים. המידע כאמור יכול שלא להתממש או להתממש באופן 

 י, בין היתר, כתלות בהכרעה שתתקבל בהליך הבוררות.חלק

החליט דירקטוריון החברה על ביצוע פדיון מוקדם מלא ומותנה, ביוזמת החברה, של  20.8.2019ביום  .2.5

. ביצוע 2019בספטמבר  26יתרת אגרות החוב (סדרה א׳) של החברה שבמחזור, אשר יבוצע ביום ה׳, 

שלמת הנפקת אגרות חוב (סדרה ב׳) של החברה, על פי דוח הפדיון המוקדם המלא כאמור, מותנה בה

, 2017במאי,  16הצעת מדף שתפרסם החברה, אם וככל שתפרסם, מכוח תשקיף מדף נושא תאריך 

ואשר התמורה מהנפקתן (ככל שתבוצע) תשמש, בין היתר, לפדיון המוקדם של אגרות החוב (סדרה 

שרות של הנפקת אגרות חוב (סדרה ב') כאמור א׳) של החברה. יצוין, כי החברה בוחנת את האפ

ותנאיהן, מבנה ההנפקה ותנאיה טרם נקבעו סופית, וככל שתבוצע, היא תהיה בתנאים שיקבעו על ידי 

החברה וכפי שיפורטו בדוח הצעת מדף שתפרסם החברה, אם וככל שתפרסם. יובהר, כי דירקטוריון 

(סדרה ב׳) כאמור בדוח זה לעיל, וכי נכון למועד החברה אינה מתחייבת לבצע את הנפקת אגרות החוב 

הדוח אין כל וודאות לביצוע ההנפקה כאמור, עיתויה, היקפה ותנאיה. לפרטים נוספים ראו דיווחים 

                                                 
  רווח לפני מימון מסים פחת והפחתות 1
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(דיווח מיידי בדבר פדיון מוקדם מותנה; דיווח  המתפרסמים במקביל לדוח זהמיידיים של החברה 

 ל הנפקה וטיוטת שטר נאמנות).מיידי בדבר בחינת האפשרות לביצוע מהלך ש

בדבר  )2019-01-030858(אסמכתא מס':  2019באפריל,  3מיום מיידי של החברה הדיווח ל בהמשך .2.6

החברה מעדכנת כי קיבלה צו התחלת עבודה והעבודות צפויות , 859זכיה במכרז להקמת כביש 

רה בדבר מועדי הערכות החב .2022ולהסתיים במהלך שנת  2019להתחיל במהלך חודש ספטמבר 

ניירות ערך אשר מתבסס על הערכות הנהלת  הפרויקט הינם מידע צופה פני עתיד, כמשמעותו בחוק

החברה בהתאם לחוזי ההתקשרות הקיימים נכון למועד הדוח ועל ניסיונה המצטבר. הערכות אלו 

בות ובכללן עלולות שלא להתקיים ו/או להתקיים באופן חלקי במהלך ביצוע הפרויקט בשל מכלול נסי

עיכובים בלוחות הזמנים לביצוע הפרויקט הן ביחס למזמין העבודה והן ביחס לצדדים שלישיים 

  ביצוע פרויקט (כגון רשויות שונות) או גורמים נוספים שאינם תלויים רק בחברה.  העלולים לעכב

  

 נתונים כספיים   .3

     כספי מצב .3.1

   ):ש"ח(אלפי  30.6.2019להלן נתונים עיקריים מתוך המאזן המאוחד של החברה ליום 

  30.6.2019 נכסים
  

30.6.2018  
  

31.12.2018  
  

   הסברים לשינויים ביתרות

 86,817 79,832 40,057  מזומנים
לעומת תום  2019ביוני,  30הירידה במוזמנים ליום 

בעיקר והרבעון המקביל אשתקד נובעת  2018שנת 
  בנקאי.אשראי  ןמפירעון אג"ח ופירעו

  25,384  13,493  7,435 פיקדונות

לעומת תום  2019, ביוני 30הירידה בפקדונות ליום 
נובעת בעיקר והרבעון המקביל אשתקד  2018שנת 

במגזר הנדל"ן היזמי בגין  תמירידה בפיקדונו
  .תקבולים מרוכשי דירות

לקוחות והכנסות 
 216,950 220,862 230,205 לקבל

 30ליום  וההכנסות לקבל הגידול ביתרת הלקוחות
הרבעון המקביל ו 2018שנת תום לעומת  2019, ביוני

נובע בעיקר מגידול ביתרת הלקוחות  ,אשתקד
והכנסות לקבל במגזר  הנדל"ן היזמי במגזרי

שנובע מגידול במחזורי הפעילות בשני  התשתיות
  המגזרים.

מלאי בניינים 
 207,903 233,409 211,130 למכירה

 2019, ביוני 30במלאי בניינים למכירה ליום  הירידה
נובעת בעיקר  לעומת הרבעון המקביל אשתקד

מנגד ישנה עליה כתוצאה וממכירת קרקע ברעננה 
שנמצאים בשלבי ביצוע מעלויות במספר פרוייקטים 

  .שונים

נכסים שוטפים 
 34,142 35,172 25,122 אחרים

 2018לעומת שנת  2019ביוני  30הירידה ליום 
והרבעון המקביל אשתקד נובעת בעיקר מירידה 

בעיקר כוללת שביתרות החייבים ויתרות חובה 
  .בחו"ז מע"מבמקדמות לספקים ו ירידה

 87,675 38,722 99,510 חייבים לזמן ארוך

, ביוני 30הגידול ביתרות החייבים לזמן ארוך ליום 
הרבעון המקביל אשתקד ו 2018שנת לעומת  2019

נובע בעיקר ממיון יתרות הכנסות לקבל במגזר 
  התשתיות לזמן ארוך.

  -- 76,439 74,690 76,280  רכוש קבוע

נכסים לא שוטפים 
 21,259 21,178 41,653  אחרים

וביחס לרבעון המקביל  2018הגידול ביחס לשנת 
 יםאשתקד נובע בעיקר מהכרה לראשונה של נכס

 16IFRSבגין זכות שימוש על פי תקן בינלאומי 
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  30.6.2019 נכסים
  

30.6.2018  
  

31.12.2018  
   הסברים לשינויים ביתרות  

הכוללים נכסי נדל"ן בשכירות ארוכת טווח  (חכירות)
  ורכבים המושכרים על ידי החברה בליסינג.

  -- 756,569 717,358 731,392  סה"כ

  30.6.2019 התחייבויות
  

30.6.2018  
  

31.12.2018  
   הסברים לשינויים ביתרות  

אשראי מתאגידים 
 178,829 218,648 155,049  בנקאיים

 2018לעומת שנת  2019ביוני,  30ליום  הירידה
נובעת בעיקר מפירעון  והרבעון המקביל אשתקד

הלוואות במגזר הנדל"ן היזמי ופירעון הלוואות 
  ואשראי לזמן קצר במגזר התשתיות.

התחייבויות 
לספקים ונותני 

 שירות אחרים
153,413  120,292  168,862  

לעומת הרבעון המקביל  2019ביוני,  30הגידול ליום 
הפעילות של  פינובע בעיקר מעליה בהיק אשתקד

  . והנדל"ן היזמי מגזר התשתיות

 90,684 71,755 104,336 זכאים ויתרות זכות
בעיקר מהפרשה להוצאות לשלם בגין  נובע הגידול

כתוצאה מגידול  פרוייקטים במגזר התשתיות
  בהיקפי הפעילות.

מקדמות מדיירים 
 22,740 11,066 43,424 ומזמיני עבודות

  2018שנת  לעומת 2019, ביוני 30 -במקדמות ב הגידול
הרבעון המקביל אשתקד נובע מהיקף תקבולים ו

להיקף רישום ההכנסות ביחס גבוה ממכירת דירות 
  בחלק מהפרוייקטים.

חלויות שוטפות 
  -- 39,075 39,122 39,176 של אגרות חוב

התחייבויות 
 1,545 651 8,124 שוטפות אחרות

וביחס לרבעון המקביל  2018הגידול ביחס לשנת 
אשתקד נובע בעיקר מהכרה לראשונה של התחייבות 

 16IFRSבגין זכות שימוש על פי תקן בינלאומי 
  (חכירות).

 78,499 78,654 39,208  אגרות חוב
 2018לעומת שנת  2019ביוני,  30ליום  הירידה

נובעת מפירעון אג"ח  והתקופה המקבילה אשתקד
  מיליון. 39 -בסך של כ 2019ביוני 

התחייבויות 
פיננסיות לזמן 

  ארוך
15,446 17,098 16,592 --  

התחייבויות 
  9,630 9,962 24,029  אחרות לזמן ארוך

 2018לעומת שנת  2019ביוני,  30הגידול ליום 
והתקופה המקבילה אשתקד נובע בעיקר מיישום 

16IFRS בהתחייבות בגין חכירה. והכרה  

הון עצמי מיוחס 
  ות.נובע מרווח מיוחס לבעלי המני השינוי 178,173 176,186 178,543  לבעלים

זכויות שאינן 
  מקנות שליטה

נובע מהפסד מיוחס לבעלי מניות המיעוט  הגידול )28,060( )26,076( )29,356(
  בתקופות הרלוונטיות.

  -- 756,569 717,358 731,392  סה"כ
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  הפעילות תוצאות .3.2

    :אלפי ש"ח)( במאוחד בסעיפי הדוח על רווח והפסד של החברה יםעיקרי נתוניםלהלן  .3.2.1

 

חודשים  3תקופה של 
  30.6שהסתיימה ביום 

חודשים  6תקופה של 
 ישנת  30.6שהסתיימה ביום 

  הסברים לשינויים בתוצאות   2018

2019  2018  2019  2018  

 693,888 298,317 388,343 163,598 198,731  מחזור המכירות

בחציון הראשון בהכנסות  הגידול
ביחס  2019של שנת וברבעון השני 

 ,אשתקד ותהמקביל ותתקופל
מגזר ת בהכנסו מגידולנובע בעיקר 

הנדל"ן היזמי בשל התקדמות 
דירות ומכירות  בביצוע

פרוייקטים וכן מגידול במחזור ב
ירידה שקוזזה ב מגזר התשתיות

במחזור המכירות במגזר 
  .כמפורט להלן התעשייה

 57,609 26,837 33,206 18,915 20,014 רווח גולמי

בחציון הגידול ברווח הגולמי 
של שנת  השני הראשון וברבעון

 ותהמקביל ותלעומת התקופ 2019
אשתקד נובע בעיקר מהגידול 

  .הכנסותבמחזור ה

הוצאות מכירה, 
 51,868 25,830 24,241 11,894 12,620 הנהלה וכלליות

הראשון של שנת  בחציון הירידה
לעומת התקופה המקבילה  2019

מירידה אשתקד נובעת בעיקר 
בהוצאות שכר במגזר התעשיה וכן 
מירידה בהוצאות הנהלה וכלליות 

  אחרות.
 2019ברבעון השני של שנת  העליה

לעומת הרבעון המקביל אשתקד 
בהוצאות  מגידולנובעת בעיקר 

מכירה ושיווק במגזר הנדל"ן 
  היזמי.

הוצאות 
(הכנסות) 

  אחרות
רווח הון ממימוש  הכלל 2018שנת  )3,909(  )2,326( 126  )1,118( 17

  רכוש קבוע במגזר התעשייה.

(הפסד) רווח 
  -- 9,650 3,333 8,839 8,139 7,377 תפעולי

הוצאות מימון, 
 10,032 4,796 7,919 1,852 3,713 נטו

הגידול בהוצאות המימון בחציון 
הראשון וברבעון השני של שנת 

לעומת התקופות המקבילות  2019
אשתקד נובע בעיקר מגידול 
בהוצאות המימון במגזר הנדל"ן 
היזמי בשל מימון שוטף 

בנייתם החלה שבפרוייקטים 
  .2018בשלהי שנת 

 )הפסדרווח (
מיוחס  לתקופה
  לבעלים

2,702  4,452  )370(  )1,341(  3,328  --  
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  התשתיות מגזרבתוצאות הפעילות 

 

חודשים  3תקופה של 
  30.6שהסתיימה ביום 

חודשים  6תקופה של 
 ישנת  30.6שהסתיימה ביום 

  הסברים    2018

2019  2018  2019  2018  

 493,155 211,423 300,897 118,280 147,122  מחזור המכירות

בחציון הראשון בהכנסות  הגידול
ביחס  2019וברבעון השני של שנת 

נובע אשתקד  ותהמקביל ותתקופל
בהכנסות  מגידולבעיקר 

 הבנייהפרוייקטים בפעילות מ
בנייה הבפעילות ו למגורים

  .מתועשתה

 39,437 14,357 19,214 12,458 12,227 רווח גולמי

בחציון השינוי ברווח הגולמי 
ביחס  2019הראשון של שנת 

נובע תקופה המקבילה אשתקד ל
 פעילותמהשינוי במחזור ה

  כמוסבר לעיל.

  

  

   הנדל"ן היזמי מגזרבתוצאות הפעילות 

 

חודשים  3תקופה של 
  30.6שהסתיימה ביום 

חודשים  6תקופה של 
 ישנת  30.6שהסתיימה ביום 

  הסברים    2018

2019  2018  2019  2018  

 119,319 32,907 97,868 19,058 52,595  מחזור המכירות

בחציון הראשון בהכנסות  הגידול
ביחס  2019של שנת וברבעון השני 

נובע אשתקד  ותהמקביל ותתקופל
מהתקדמות בביצוע פרויקטים 
ובמכירות דירות בתקופות הדוח 
לעומת התקופות המקבילות 

  אשתקד.

 770 3,684 9,926 1,658 5,633 רווח גולמי

השינוי ברווח הגולמי נובע 
ובקצב מהשינוי במחזור המכירות 

התקדמות בביצוע פרויקטים 
  כמוסבר לעיל.

  

   התעשייה מגזרבתוצאות הפעילות 

 

חודשים  3תקופה של 
  30.6שהסתיימה ביום 

חודשים  6תקופה של 
 ישנת  30.6שהסתיימה ביום 

  הסברים    2018

2019  2018  2019  2018  

 125,582 68,107 56,485 35,779 29,382  מחזור המכירות
הירידה במחזור המכירות נובעת 

פעילות בעיקר מירידה במכירות 
   אספלט.ה
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חודשים  3תקופה של 
  30.6שהסתיימה ביום 

חודשים  6תקופה של 
 ישנת  30.6שהסתיימה ביום 

  הסברים    2018

2019  2018  2019  2018  

 12,444 7,591 5,262 4,192 2,631 רווח גולמי
השינוי ברווח הגולמי נובע 
מהשינוי במחזור המכירות 

  כמוסבר לעיל.

 

 

  ומקורות המימוןנזילות  .4

   יובאו נתונים בדבר תזרימי המזומנים של הקבוצה (באלפי ש"ח):להלן 

 

חודשים  3תקופה של 
  30.6שהסתיימה ביום 

חודשים  6תקופה של 
 ישנת  30.6שהסתיימה ביום 

  הסברים    2018

2019  2018  2019  2018  

 תזרימי מזומנים
 )ששימשו( ועשנב

  שוטפתלפעילות 
13,443 )22,136( 12,541 )37,631( 33,796 

העליה במזומנים שנבעו בחציון 
לעומת  2019הראשון של שנת 

מזומנים ששימשו בתקופה 
המקבילה אשתקד נובעת בעיקר 
מקיטון במקדמות מדיירים בשנת 

לעומת גידול בתקופה  2019
 מגידולוכן  המקבילה אשתקד

 2019ביתרת הזכאים בשנת 
בתקופה המקבילה  קיטוןלעומת 

  אשתקד.
 שנבעובמזומנים ה היריד

בחציון הראשון מפעילות שוטפת 
ביחס למזומנים  2019של שנת 

נובעת בעיקר  2018לשנת  שנבעו
מעליה במלאי בניינים למכירה 

 2019של שנת  בחציון הראשון 
וכן  2018לעומת ירידה בשנת 

 בחציון מקיטון ביתרת ספקים
לעומת  2019הראשון של שנת 

  .2018מהותי בשנת  גידול

תזרימי מזומנים 
) שימשושנבעו (ש

 לפעילות השקעה
6,519 )3,698( 14,424 )1,867( )20,468( 

 בחציוןבמזומנים שנבעו  הגידול
לעומת שנת  2019הראשון של שנת 

נובע בעיקר מירידה בהיקף  2018
ההשקעות במגזר התעשייה 

 ביתרת ירידהמובנוסף 
  קדונות במגזר הנדל"ן היזמי.יפה

מזומנים תזרימי 
 )שימשונבעו (ש

  לפעילות מימון
)48,530( )27,175( )73,725( )50,383( )96,224( 

הירידה במזומנים ששימשו 
הראשון  בחציוןלפעילות מימון 

 2018לעומת שנת  2019של שנת 
נובעת בעיקר מירידה בהיקף 

  ר.פרעונות האשראי לזמן קצ

יתרת המזומנים 
  --  86,817 79,832 40,057 79,832 40,057  ושווי מזומנים

  

מיליון ש"ח  19בסך של  בדוחותיה הכספיים הנפרדים (סולו),חברה הון חוזר שלילי ל 30.6.2019יום יצוין כי ל

מיליון ליום  10.6והון חוזר חיובי של  31.12.2018מיליון ש"ח ליום  15.4(לעומת הון חוזר חיובי בסך של 
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מיליון  10.4הון חוזר חיובי בסך של  30.6.2019). בדוחותיה הכספיים המאוחדים של החברה ליום 30.6.2018

  ש"ח.

והגיע למסקנה  )סולו ומאוחד(דירקטוריון החברה, בין היתר, את מצבה הכספי של החברה בהתאם לאמור, בחן 

כדי להצביע על בעיית נזילות הון חוזר שלילי בדוחות הכספיים הנפרדים (סולו) של החברה כי אין בקיומו של 

רות הכספיים הקיימים והצפויים המקובחברה. דירקטוריון החברה ערך את בחינתו, בין היתר, בהתבסס על 

מקבלת החזר הלוואות, מקבלת  , הנובעים מאחזקותיה של החברה בחברות בנות, ובכלל זה(סולו) של החברה

 . כמו כן, בחן דירקטוריון החברה אתמקבלת דיבידנדיםו סכומי השתתפות חברות בנות בהוצאות מטה

הצפוי מפרויקטים המזומנים ד), לרבות תזרים (במאוח פיים הקיימים והצפויים של החברההמקורות הכס

  ומצבר ההזמנות של החברה ואת יכולתה של החברה לגייס כספים.

המתבסס, בין היתר, על תו בחוק ניירות ערך, הערכת הדירקטוריון הנ"ל מהווה מידע צופה פני עתיד כמשמעו

הערכות ותחזיות החברה למועד הדוח. הערכות אלה עלולות שלא להתממש, או להתממש באופן חלקי, בשל 

בדוח  פרק תיאור עסקי התאגיד -בפרק א'  15.15-ו 4.12אירועים שאינם בשליטת החברה, כמפורט בסעיפים 

  ה., בקשר עם גורמי הסיכון החלים על החבר2018התקופתי לשנת 

  מקורות מימון  .5

מי הקיים בחברה בתוספת סדרת אג"ח מקורות המימון לפעילות החברה כוללות את ההון העצ .5.1

לציבור וכן מימון מתאגידים בנקאיים ונותני אשראי אחרים כפי שמפורט בטבלת  שהונפקה

במגזר הנדל"ן היזמי, מקדמות מלקוחות המופקדות בחשבן הליווי כן, -כמו. לעיל הנזילות

ן להקמת הפרויקט מקטינות את צרכי האשראי בחשבון הפרויקט ומשמשות מקור מימו

 .בהתאם להתקדמותו

ייבויות חחוב (סדרה א') של החברה, ובכלל כך בדבר עמידת החברה בהתלפרטים בדבר אגרות  .5.2

 להלן. 6פיננסיות שנקבעו ביחס לאגרות החוב כאמור, ראו סעיף 

  להלן פירוט הרכב מקורות המימון החיצוניים של החברה (באלפי ש"ח): .5.3

 
 31ליום   ביוני 30ליום 

בדצמבר 
2018  

  הסברים 
2019  2018  

לזמן קצר מתאגידים  אשראי
 178,829 218,648 155,049  בנקאיים ונותני אשראי אחרים

 2019ביוני,  30ליום  הירידה
והרבעון  2018לעומת שנת 

נובעת בעיקר  המקביל אשתקד
מפירעון הלוואות במגזר 

רעון יבעיקר פ ,יזמיהנדל"ן ה
כנגד  שהועמדהבגין הלוואה 

קרקע ברעננה שנמכרה במהלך 
 2018רבעון השלישי של שנת 

ופירעון הלוואות ואשראי 
   לזמן קצר במגזר התשתיות.

  --  16,592  17,098  15,446  הלוואות לזמן ארוך מבנקים

 117,574 117,776 78,384 סחירות חוב אגרות

 2019ביוני,  30ליום  הירידה
והתקופה   2018לעומת שנת 

נובעת  המקבילה אשתקד
בסך  2019מפירעון אג"ח ביוני 

  מיליון. 39 -של כ
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ראו  ןשל החברה לפי מועדי פירעו תלפרטים אודות מצבת ההתחייבויו - מצבת התחייבויות .5.4

 דיווח מידי של החברה המתפרסם במקביל לדוח זה.

  
  
  
  
  
  
  
  

  היבטי ממשל תאגידי -' בחלק 
  

   יעודי למחזיקי אגרות החוב (סדרה א')יגילוי  .6

אגרות  70,000,000הקצתה החברה למחזיקי אגרות החוב (סדרה א') שלה  2015במאי  28ביום  .6.1

הקצתה החברה, בדרך של הרחבת  2017ביוני   25וביום , ש"ח ע.נ. כ"א 1חוב (סדרה א') בנות 

. בהתאם ש"ח ע.נ. כ"א 1בנות  (סדרה א')אגרות חוב  100,000,000, (סדרה א')סדרת אגרות החוב 

) בע"מ (להלן 1975נאמנות ( הרמטיקבין החברה לבין  2015במאי  20לשטר הנאמנות מיום 

, התחייבה החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב (סדרה 2")הנאמן"-" והנאמנות שטרובהתאמה: "

 :א') לעמידה באמות המידה הפיננסיות המפורטות להלן

 בשטר סעיף
  2019 יוניב 30 ליום נכון  הפיננסית המידה אמת פירוט  הנאמנות

5.6.1   

החברה (הון המיוחס לבעלי המניות  של העצמי הונה
 דוחותיה פי עלזכויות מיעוט)  כוללשל החברה, 

המבוקרים או הסקורים (לפי  המאוחדים הכספיים
 70של  מסכום יפחת לאהעניין) האחרונים שפורסמו, 

 רצופים רייםאקלנדש"ח במשך שני רבעונים  מיליון
  יותר או

מיליון  149 הינו העצמי של החברה ההון
  ש"ח.

5.6.2  

 דוחותיה פי עלנטו  CAP-ל נטו הפיננסי החוביחס 
 יעלה לא, שפורסמו האחרונים המאוחדים הכספיים

 או רצופים קלנדאריים רבעונים שני במשך, 75% על
 לשטר 5.6.2 בסעיף אלו מונחים כהגדרת, יותר

  הנאמנות

%7.513  

5.6.3  
(כהגדרת  להוצאות מימוןהמתואם  EBITDA יחס

-לשטר הנאמנות) לא יפחת מ 5.6.3המונחים בסעיף 
  ריים רצופים או יותרא, במשך שני רבעונים קלנד2

להוצאות המתואם   EBITDA יחס
  2.1 מימון הינו

   פרטים נוספים

  סדרה א'  שם הסדרה

 2015יוני    רישום למסחר/ מועד הנפקה מועד

 במועד הנפקה (ש"ח) נקובה שווי סך
בוצעה הרחבת סדרה כאמור  2017בחודש יוני ( 70,000,000
 ע.נ. וכן בוצע תשלום קרן של ש"ח 100,000,000 בהיקף של

  ).ש"ח ע.נ 14,000,000
 78,000,000 ש"ח)אלפי ( 30.6.2019נקוב ליום  שווי
 78,000,000 (ש"ח) דוחנקוב צמוד למדד לתאריך ה שווי

 - שנצברה (ש"ח) הריבית סכום
 78,384,000 (ש"ח) 30.6.2019הוגן בדוחות ליום  שווי

                                                 

 ).2015-01-025866(אסמכתא מס':  2015במאי  22בתשקיף החברה נושא תאריך  2לפרק  1שטר הנאמנות צורף כנספח    2
  .29.6% -יצוין כי היחס כאמור בנטרול נתוני תחום הנדל"ן היזמי עומד על כ   3
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 77,454,000 (ש"ח) 30.6.2019ליום  שוק שווי

 הריבית סוג

; לפרטים אודות 43.9%ריבית שנתית (לא צמודה) בשיעור של 
עדכון שיעור הריבית כתוצאה מהורדת דירוג, כך שלמועד 

דיווח מיידי של , ראו 4.15%הודח שיעור הריבית השנתית הינה 
), 2018-01-054900(אסמכתא מס':  24.6.2018החברה מיום 

  .אשר הפרטים הכלולים בו מובאים על דרך ההפניה

ביוני של כל אחת  30שנתיים שווים ביום חמישה תשלומים  תשלום קרן מועדי
 2021עד  2017מהשנים 

עד  2016בדצמבר של כל אחת מהשנים  31ביוני וביום  30ביום  תשלום ריבית מועדי
  5(ועד בכלל) 2021

 --  הצמדה

  כן  הסדרה מהותית לחברה

 סטנדרט אנד פורס מעלות בע"מ חברה מדרגת

 לעיל) 2.3ראו סעיף ((אופק שלילי)  +ilBBB  דירוג למועד זה

 (אופק יציב) -ilA  דירוג במועד ההנפקה

  .לעיל 2.3ראו סעיף   פרטים אודות הדירוג

 לשטר הנאמנות. 8.2לפרטים ראו סעיף   פדיון מוקדם ביוזמת החברה

  פרטי הקשר של הנאמן:
  

  שם הנאמן
  האחראי מטעם הנאמן

  כתובת
  פרטי התקשרות

) בע"מ (להלן: "הנאמן").        1975שם הנאמן: הרמטיק נאמנויות (
  אורן ו/או דן אבנון; -שם האחראי על הסדרה: מרב עופר

  ;hermetic@hermetic.co.ilכתובת דואר אלקטרוני: 
  אביב-, תל113כתובת: מרחוב הירקון 

  03-5544553טלפון: 
 03-5271039פקס: 

 חג"הא למחזיקי ובהתחייבות בתנאים עמידה
 שטר לפי וההתחייבויות התנאים בכל דוחמועד הב

 הנאמנות
 כן

 להעמדת עילה המקיימים תנאים התקיימו האם
 לא  מיידי לפרעון ח"האג

הגבלות על יצירת שעבודים ו/או בקשר לסמכות 
  החברה להנפיק אגרות חוב נוספות

כללי על כלל נכסי החברה התחייבה לאי יצירת שעבוד שוטף 
  לשטר הנאמנות. 5.5החברה כמפורט בסעיף 

  ייעוד תמורה

ואשר  2018פרק הפרטים הנוספים המצורף לדוח התקפתי לשנת  -ג' בפרק ד' 10לפרטים ראו סעיף 

   .הפרטים הכלולים בו מובאים על דרך ההפניה

  יזמי"ן נדל הנחיית לטיוטת בהתאם גילוי .7

במהלך תקופת הדוח לא חלו אירועים מהותיים ביחס לפעילות  - הדוח תקופת במהלך אירועים .7.1

 החברה בתחום הנדל"ן היזמי. 

 פרויקטים) 2שני ( לחברה, 30.6.2019ליום ו 31.12.2018 ליום נכון -מאוד  םימהותי יםפרויקט .7.2

, וזאת כמפורט שפרסמה רשות ניירות ערך יזמי"ן נדל הנחיה בטיוטת כהגדרתם מאוד מהותיים

, אשר הפרטים הכלולים בו מובאים בזאת על דרך ההפניה 2018בדוח התקופתי לשנת  5.7בסעיף 

 .פרויקט במבשרת ציוןו פרויקט בשכונת סיגליות בבאר שבע

 פרויקט בשכונת סיגליות בבאר שבע .7.2.1

 עלויות שהושקעו ויושקעו בפרויקט

                                                 
 4.4 -ו 4.3פיננסיות כמפורט בסעיפים בכפוף להתאמות במקרה של שינוי בדירוג אגרות החוב ו/או אי עמידה באמות מידה    4

  לתנאים שמעבר לדף (התוספת הראשונה) בשטר הנאמנות.
 בגין תקופת הריבית הראשונה (כהגדרתה בשטר הנאמנות). 2015בדצמבר  31תשלום הריבית הראשון בוצע  ביום    5
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  שני רבעון

2019  

  
   ראשון רבעון

2019  
  

 לשנה
 שנסתיימה

 ביום
31.12.2018 

 שהושקעו עלויות

 56,267 56,267 56,267 התקופה בתום הקרקע בגין מצטברות עלויות

 6,730 7,152  7,729  ואחרות אגרות, מסים, פיתוח בגין מצטברות עלויות

 12,560 45,467 77,120  בנייה בגין מצטברות עלויות

 2,231 2,231 2,231 )שהוונו( מימון בגין מצטברות עלויות

 77,788 111,118 143,347  מצטברת עלות"כ סה

 77,788 111,118 143,347  בספרים מצטברת עלות"כ סה

  השלמה ושיעור הושקעו שטרם עלויות

  -- -- --  (אומדן) הושקעו שטרם קרקע בגין עלויות

  6,179 5,757 5,180  (אומדן) הושקעו שטרם ואחרות אגרות, מסים, פיתוח בגין עלויות

  175,079 142,172 111,058  (אומדן) הושקעו שטרם בניה בגין עלויות

 בעתיד מהוונות להיות שצפויות מימון בגין מצטברות עלויות
  -- -- --  (אומדן)

  181,258  147,929  116,238  סה"כ עלות שנותרה להשלמה

  7%  23%  36%  ) %קרקע כולל] (לא כספי[הנדסי /  השלמה שיעור

  2/2021  2/2021  12/2020  צפוי בנייה השלמת מועד

  

  שיווק הפרויקט

  

 2019שנת 

שנת 
2018  

שנת 
כל  2017

 התקופה
  1רבעון   2רבעון   3רבעון   4רבעון 

זים שנחתמו חו
  בתקופה השוטפת

 -- 32 74 32 -- -- -- יחידות דיור

 -- 3,667 8,830 3,860 -- -- -- יחידות דיור (מ"ר)

 -- - - - -- -- -- שטחי מסחר

מחיר ממוצע למ"ר 
בחוזים שנחתמו 

 בתקופה השוטפת

 -- 32 74 32 -- -- -- יחידות דיור

מחיר ממוצע  
 )(מ"ר

-- -- -- 8,590 8,415 8,314 -- 

חוזים מצטברים עד 
 לסוף התקופה

 -- 32 106 138 -- -- --  יחידות דיור

 -- 3,667 12,496 16,356 --  --  -- )יחידות דיור (מ"ר

 -- - - - -- -- -- שטחי מסחר (מ"ר)
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מחיר ממוצע למ"ר 
במצטבר בחוזים 
שנחתמו עד סוף 

 התקופה

 -- 8,314 8,404 8,405 -- -- --  יחידות דיור

 -- - - - -- -- -- )יחידות דיור (מ"ר

שיעור השיווק של 
 הפרויקט

סה"כ הכנסות 
צפויות מכל 

  הפרויקט
-- -- -- 301,003 300,870 299,913 -- 

סה"כ הכנסות 
צפויות מחוזים 
 שנחתמו במצטבר

-- -- -- 137,468 105,144 30,484 -- 

ליום  שיווקשיעור 
האחרון של 

 התקופה
-- -- -- 49% 37% 11% -- 

שטחים שטרם נחתמו 
 לגביהם חוזים

  --  252  178  146  --  --  --  יחידות דיור

  --  31,404  22,574  18,714  --  --  --  יחידות דיור (מ"ר)

  --  -  -  -  --  --  --  שטחי מסחר (מ"ר)

סה"כ עלות מצטברת (יתרת מלאי) 
נחתמו לגביהם המיוחסת לשטחים שטרם 

  חוזים מחייבים בדוח על המצב הכספי
--  --  --  46,836  63,640  67,397  --  

מספר חוזים שנחתמו מתום התקופה ועד 
תאריך הדוח (לפרט לפי שימושים; כמות 

  יחידות/מ"ר)
--  --  --  16  7  -  --  

מחיר ממוצע למ"ר בחוזים שנחתמו מתום 
  שימושים)התקופה ועד תאריך הדוח (לפי 

--  --  --  8,804  8,856  -  --  

  

 פרויקט במבשרת ציון .7.2.2

 עלויות שהושקעו ויושקעו בפרויקט

 

  
  שני רבעון

2019  

  
  ראשון  רבעון
  2019 שנת

  

 לשנה
 שנסתיימה

 ביום
31.12.2018 

 שהושקעו עלויות

 70,739 70,739 70,739  התקופה בתום הקרקע בגין מצטברות עלויות

 178 234 291 ואחרות אגרות,  מסים, פיתוח בגין מצטברות עלויות

 -- 57 57  בנייה בגין מצטברות עלויות

 745 1,280 1,817 )שהוונו( מימון בגין מצטברות עלויות

 71,662 72,310 72,903  מצטברת עלות"כ סה

 71,662 72,310 72,903  בספרים מצטברת עלות"כ סה

  השלמה ושיעור הושקעו שטרם עלויות

  4,534  4,534  4,534  (אומדן) הושקעו שטרם קרקע בגין עלויות

  18,542  18,486  18,486  (אומדן) הושקעו שטרם ואחרות אגרות מסים, פיתוח בגין עלויות

  150,341  150,284  150,284  (אומדן) הושקעו שטרם בניה בגין עלויות

 בעתיד מהוונות להיות שצפויות מימון בגין מצטברות עלויות
  3,023  2,488  1,951  (אומדן)
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  שני רבעון

2019  

  
  ראשון  רבעון
  2019 שנת

  

 לשנה
 שנסתיימה

 ביום
31.12.2018 

  176,440  175,792  175,255  סה"כ עלות שנותרה להשלמה

  --  --  --  ) %קרקע כולל] (לא כספי[הנדסי /  השלמה שיעור

  12/2021  12/2021  *06/2022  צפוי בנייה השלמת מועד

  
לקבלת היתר הכולל החברה פנתה לוועדה המקומית לתכנון ובניה "הראל" בבקשה נכון למועד הדוח יודגש כי *

לטובת מכירה של יחידות נוספות (להלן: "שבס")  "שב"ס לתוספת יחידות דיור באמצעות "הקלתאפשרות 
האפשרות ללא  הוועדה המקומית אישרה את הבקשות להיתר שהוגשו בגין הפרויקט אךבשוק החופשי. 
למועד הדוח, הגישה החברה, בשיתוף עם יזמים נוספים בשכונת יצוין, כי  .שב"סדיור  לתוספת יחידות

הפרויקט, ערר לוועדת הערר המחוזית לתכנון ולבניה במחוז ירושלים על החלטת הוועדה המקומית. בהתאם, 
  .פרויקטהוק עוד יצוין כי למועד הדוח טרם החל שיו כאמור. תוספת יחידות דיוראין כל וודאות לכך שתתאפשר 

  

 6 מהותיים שאינם פרויקטים .7.3

(נתונים לפי  הפרויקט שם

חלק החברה האפקטיבי  ;100%

  )80% -בכל אחד מהפרויקטים 

    פרמטר

  2019שנת 

  27רבעון 

  

  2019 שנת

  1רבעון 

 2018 שנת

(ובמצטבר 

עד לתום 

  התקופה)

Concept קריית ביאליק 

  )43( 13  --  1  בתקופה שנחתמו חוזים' מס

  1,532  --  132  בתקופה הסכמים לגביהם שנחתמו שטחים

  11,911  --  13,274  שנחתמו בחוזים"ר למ ממוצע מחיר

Concept מגדל העמק  

  )52( 36  1  13  בתקופה שנחתמו חוזים' מס

  4,182 123 1,354  בתקופה הסכמים לגביהם שנחתמו שטחים

  8,400  8,209  8,296  שנחתמו בחוזים"ר למ ממוצע מחיר

  רמות קוטג'ים, באר שבע

  21  4  3  בתקופה שנחתמו חוזים' מס

  2,388  668  501  בתקופה הסכמים לגביהם שנחתמו שטחים

  12,420  12,703  12,638  שנחתמו בחוזים"ר למ ממוצע מחיר

  

) 1ב(ג9ב(ג) ותקנה 38, בהתאם להוראות תקנה 2015בהתחשב בכך שהחברה הפכה לתאגיד מדווח בחודש מאי 

דוח של רואה החשבון  פטורה החברה מצירוף 1970-), התש"לומידייםלתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים 

  .ווח הכספישיכלול את חוות דעתו בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדי ,המבקר של התאגיד

  

  

  2019 אוגוסטב 20: תאריך

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .במהלך תקופת הדוח הסתיים הביצוע של פרויקט אשכולות 6
  
  'ים.קוטג רמות בפרויקט נוספים חוזים 4 -ו העמק מגדל בפרויקט נוספים חוזים 3 נחתמו הדוח יום לאחר 7
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  דירקטור  עזריה, גיל

   ומנכ"ל משותף

יו"ר דירקטוריון יואל עזריה,   

  משותף"ל מנכו
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 קבוצת אורון אחזקות והשקעות בע"מ
 

 דוחות כספיים תמציתיים מאוחדים
 2019ביוני,  30ליום 

 )בלתי מבוקרים(
 
 
 



1 

 קבוצת אורון אחזקות והשקעות בע"מ
 

 
 דוחות כספיים תמציתיים מאוחדים

 )בלתי מבוקרים(

 2019ביוני,  30ליום 
 

 
 
 
 
 
 

 תוכן העניינים
 
 

 ע מ ו ד 
  

 2 רה של רואי החשבוןדוח סקי
  

 3 דוחות תמציתיים מאוחדים על המצב הכספי
  

 4 דוחות תמציתיים מאוחדים על הרווח או הפסד ורווח כולל אחר
  

 5 - 6 דוחות תמציתיים מאוחדים על השינויים בהון 
  

 7 - 8 דוחות תמציתיים מאוחדים על תזרימי המזומנים
  

 9 - 17 ציתיים המאוחדיםבאורים לדוחות הכספיים התמ
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 דוח סקירה של רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של קבוצת אורון אחזקות והשקעות בע"מ
 
 

 מבוא
 

ה"(, "הקבוצ –מ החברה וחברות מאוחדות )להלן סקרנו את המידע הכספי המצורף של קבוצת אורון אחזקות והשקעות בע"
, ואת הדוחות התמציתיים המאוחדים על הרווח או 2019ביוני  30המצב הכספי ליום  הכולל את הדו"ח התמציתי המאוחד על

הפסד ורווח כולל אחר, השינויים בהון ותזרימי המזומנים לתקופות של שישה ושלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריך. 
 IAS 34לתקן חשבונאות בינלאומי  של מידע כספי לתקופות ביניים אלה בהתאםקטוריון וההנהלה אחראים לעריכה ולהצגה הדיר

"דיווח כספי לתקופות ביניים", וכן הם אחראים לעריכת מידע כספי לתקופות ביניים אלה לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך 
תקופות ביניים אלה בהתבסס על ריותנו היא להביע מסקנה על מידע כספי ל. אח1970-)דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל

 סקירתנו.
 

 היקף סקירה
 

של לשכת רואי חשבון בישראל "סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים הנערכת על  1ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה 
האחראים ניים מורכבת מבירורים, בעיקר עם אנשים ידי רואה החשבון המבקר של הישות". סקירה של מידע כספי לתקופות בי

ומיישום נהלי סקירה אנליטיים ואחרים. סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר  לעניינים הכספיים והחשבונאיים,
ים ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניוודע לכל העניינ

 חוות דעת של ביקורת.ם בביקורת. בהתאם לכך, אין אנו מחווים המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהי
 

 מסקנה
 

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

 
ור שהמידע הכספי הנ"ל אינו לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסב אמור בפסקה הקודמת, בהתבסס על סקירתנו,בנוסף ל

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

 
 
 
 

 בריטמן אלמגור זהר ושות'
 רואי חשבון

A Firm in the Deloitte Global Network 
 
 

 2019באוגוסט,  20חיפה, 
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 קבוצת אורון אחזקות והשקעות בע"מ

 דוחות תמציתיים מאוחדים על המצב הכספי

 בדצמבר 31ליום  ביוני 30ליום  

 2019 2018 2018 

 אלפי ש"ח 

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( 

    נכסים

    נכסים שוטפים

 86,817  79,832  40,057 מזומנים ושווי מזומנים
 25,384  13,493  7,435 פקדונות

 216,950  220,862  230,205 לקוחות והכנסות לקבל
 22,632  25,463  13,105 חייבים ויתרות חובה

 207,903  233,409  211,130 מלאי בניינים למכירה

 11,510  9,709  12,017 מלאי חומרים

 571,196  582,768  513,949 וטפיםכסים שסה"כ נ
    

    נכסים לא שוטפים
 87,675  38,722  99,510 זמן ארוךחייבים והכנסות לקבל ל

 17,071  16,539  16,354 נכסי מיסים נדחים
 76,439  74,690  76,280 רכוש קבוע, נטו

 -  -  21,115 נכס בגין זכות שימוש

 4,188  4,639  4,184 נכסים בלתי מוחשיים, נטו

 185,373  134,590  217,443 סה"כ נכסים לא שוטפים
    

 756,569  717,358  731,392 סה"כ נכסים 

    

    התחייבויות והון
    התחייבויות שוטפות

 178,829  218,648  155,049 ואחריםאשראי מתאגידים בנקאיים 
 39,075  39,122  39,176 חלויות שוטפות של אגרות חוב

 168,862  120,292  153,413 םיהתחייבויות לספקים ולנותני שירות
 90,684  71,755  104,336 זכאים ויתרות זכות

 22,740  11,066  43,424 מקדמות מדיירים וממזמיני עבודות
 -  -  4,877 התחייבות בגין חכירה לזמן קצר

 1,545  651  3,247 מיסים לשלם

 501,735  461,534  503,522 ת שוטפותסה"כ התחייבויו
    

    יבויות לא שוטפותחיתה
 78,499  78,654  39,208 אגרות חוב

 16,592  17,098 15,446 לוואות מתאגידים בנקאיים ואחריםה
 6,047  6,736  5,761 התחייבויות בגין עבודות בחוזי הקמה

 1,951  1,878  1,951 ם, נטושל הטבות לעובדיויות בהתחייב
 -  -  16,243 התחייבות בגין חכירה

 1,632  1,348  74 חייבויות מיסים נדחיםתה

 104,721  105,714  78,683 סה"כ התחייבויות לא שוטפות
    

    הון
 6,513  6,513  6,513  הון מניות

 64,125  64,125  64,125  פרמיה
 107,487  105,500  107,857  רווחיתרת 

 48  48  48  קרן הון בגין הטבות עובדים

 178,173  176,186  178,543 ל החברה האםלבעלים ש סהון המיוח

 (28,060) (26,076) (29,356) זכויות שאינן מקנות שליטה

    

 150,113  150,110  149,187 סה"כ הון 
    

 756,569  717,358  731,392 סה"כ התחייבויות והון 

    
    2019 אוגוסט,ב 20

 ריהזעגילי  תאריך אישור הדוחות הכספיים
 –מנכ"ל משותף 

 דירקטור

 יואל עזריה
           מנכ"ל משותף 

 ויו"ר דירקטוריון 

 אלון הרפז
 סמנכ"ל כספים

 הבאורים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם. 
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 וצת אורון אחזקות והשקעות בע"מבק
 חרא דוחות תמציתיים מאוחדים על הרווח או הפסד ורווח כולל

 
 

 

לתקופה של שישה 
ה       חודשים שהסתיימ

 ביוני 30ביום 

לתקופה של שלושה 
חודשים שהסתיימה      

 ביוני 30ביום 

לשנה 
שהסתיימה ביום 

 בדצמבר 31

 2019 2018 2019 2018 2018 

 חאלפי ש" 

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( 

      הכנסות: 
 467,391  114,056  120,969 207,199  243,437 הכנסות מביצוע עבודות
 119,319  19,058  52,595 32,907  97,868 הכנסות ממכירת דירות

 107,178  30,484  25,167 58,211  47,038 הכנסות ממכירת חומרים

 693,888  163,598  198,731 298,317  388,343 סה"כ הכנסות
      

      עלות ההכנסות:
 427,578  104,204  110,163 195,035  227,112 עלות ביצוע עבודות
 114,609  14,280  46,365 26,014  86,918 עלות דירות שנמכרו

 94,092  26,199  22,189 50,431  41,107 עלות מכירות חומרים

 636,279  144,683  178,717 271,480  355,137 סה"כ עלות ההכנסות
      

 57,609  18,915  20,014 26,837  33,206 רווח גולמי
      

 48,758  11,147  11,674 24,452  22,196 הוצאות הנהלה וכלליות
 3,110  747  946 1,378  2,045 הוצאות מכירה ושיווק

 (3,909) (1,118) 17 (2,326) 126 הוצאות )הכנסות( אחרות, נטו

 9,650  8,139  7,377 3,333  8,839 מפעולות רגילותרווח 
      

 759  506  105 550  140 מימון תהכנסו

 10,791  2,358  3,818 5,346  8,059 הוצאות מימון

 10,032  1,852  3,713 4,796  7,919 מימון, נטוהוצאות 
      

 (382) 6,287  3,664 (1,463) 920 הכנסהסים על לפני מי)הפסד( רווח 

 (778) (1,274) (707) 300  (1,846) סים על הכנסהמי

 (1,160) 5,013  2,957 (1,163) (926) לתקופה )הפסד( חרוו

      
      

      לתקופה מיוחס ל:)הפסד( רווח 
 3,328  4,542  2,702 1,341  370 בעלים של החברה האם

 (4,488) 471  255 (2,504) (1,296) זכויות שאינן מקנות שליטה

 (926) (1,163) 2,957  5,013 (1,160) 

      

      כולל לתקופה מיוחס ל:)הפסד( רווח  כ"סה
 3,328  4,542  2,702 1,341  370 ברה האםהחבעלים של 

 (4,488) 471  255 (2,504) (1,296) זכויות שאינן מקנות שליטה

 (926) (1,163) 2,957  5,013 (1,160) 

 )בש"ח( המיוחס רווח למניה רגילה אחת 
      לבעלים של החברה האם  
      

 0.05 0.07  0.04 0.02  0.01 למניה בסיסי )הפסד( רווח

      

 0.05 0.07  0.04 0.02  0.01 למניה מדולל( )הפסדרווח 

 
 
 
 

 רים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.הבאו
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 והשקעות בע"מ קבוצת אורון אחזקות
 ןוהדוחות תמציתיים מאוחדים על השינויים ב

 
 
 

 )בלתי מבוקר( 2019, יונבי 30חודשים שהסתיימה ביום  שישהלתקופה של  

 

 עודפים פרמיה הון מניות

קרן הון 
בגין 

הטבות 
 עובדים

סך הכל 
מיוחס 

לבעלים של 
החברה 

 האם

זכויות 
שאינן 
מקנות 
 סה"כ הון שליטה

 אלפי ש"ח 

        
 150,113  (28,060) 178,173  48  107,487  64,125  6,513  2019בינואר,  1יתרה ליום 

 (926) (1,296) 370  - 370  - - לתקופה רווח

        
 149,187  (29,356) 178,543  48  107,857  64,125  6,513  2019, ביוני 30יתרה ליום 

        
 
 
 

 )בלתי מבוקר( 2018, ביוני 30ם סתיימה ביוחודשים שה שהשילתקופה של  

 

 עודפים פרמיה תהון מניו

קרן הון 
בגין 

הטבות 
 עובדים

 סך הכל
יוחס מ
לים של לבע

החברה 
 האם

זכויות 
שאינן 
מקנות 
 סה"כ הון שליטה

 אלפי ש"ח 

        
 151,273  (23,572) 174,845  48  104,159  64,125  6,513  2018בינואר,  1יתרה ליום 

 (1,163) (2,504) 1,341  -  1,341  -  -  הפסד לתקופה

        
 150,110  (26,076) 176,186  48  105,500  64,125  6,513  2018, ביוני 30יתרה ליום 

        
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ם.הבאורים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מה
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 זקות והשקעות בע"מורון אחקבוצת א
 על השינויים בהון דוחות תמציתיים מאוחדים

 
 
 

 )בלתי מבוקר( 2019, ביוני 30ה ביום סתיימחודשים שה שלושהלתקופה של  

 

 עודפים פרמיה הון מניות

קרן הון 
בגין 

הטבות 
 עובדים

סך הכל 
מיוחס 

לבעלים של 
החברה 

 האם

זכויות 
שאינן 
מקנות 
 ה"כ הוןס שליטה

 ש"ח פיאל 

        
 146,230  (29,611) 175,841  48  105,155  64,125  6,513  2019, באפריל 1יתרה ליום 

 2,957 255 2,702 - - - - לתקופהוח ור

        
 149,187  (29,356) 178,543  48  107,487  64,125  6,513  2019, ביוני 30יתרה ליום 

        
 
 

 )בלתי מבוקר( 2018, ביוני 30שהסתיימה ביום שים חוד שלושהלתקופה של  

 

 עודפים פרמיה הון מניות

קרן הון 
בגין 

הטבות 
 יםעובד

כל ה סך
מיוחס 

לבעלים של 
החברה 

 האם

זכויות 
שאינן 
מקנות 
 סה"כ הון שליטה

 אלפי ש"ח 

        
 145,097  (26,547) 171,644  48  100,958  64,125  6,513  2018, באפריל 1יתרה ליום 

 5,013  471  4,542  -  4,542  -  -  לתקופה (הפסדרווח )

        
 150,110  (26,076) 176,186  48  105,500  64,125  6,513  2018, ביוני 30יתרה ליום 

        
 

 
 )מבוקר( 2018בדצמבר,  31לתקופה של שנה שהסתיימה ביום  

 

 עודפים פרמיה הון מניות

קרן הון 
 בגין

הטבות 
 םעובדי

סך הכל 
מיוחס 

לבעלים של 
החברה 

 האם

ויות כז
שאינן 
מקנות 
 סה"כ הון שליטה

 אלפי ש"ח 

        
 151,273  (23,572) 174,845  48  104,159  64,125  6,513  2018בינואר,  1יתרה ליום 

 (1,160) (4,488) 3,328  -  3,328  -  -  לשנה)הפסד( רווח 

        
 150,113  (28,060) 178,173  48  107,487  64,125  6,513  2018דצמבר, ב 31ום יתרה לי

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ם לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.וריהבא
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 קבוצת אורון אחזקות והשקעות בע"מ
 דוחות תמציתיים מאוחדים על תזרימי המזומנים

 
 
 

 

ה לתקופה של שיש
          יימה חודשים שהסת

 ביוני 30ביום 

שלושה של  הלתקופ
       חודשים שהסתיימה 

 ביוני 30ביום 
תיימה שהס לשנה
 בדצמבר 31ביום 

 2019 2018 2019 2018 2018 

 אלפי ש"ח 

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( 

      
      :תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת

 (1,160) 5,013  2,957 (1,163) (926) לתקופה)הפסד( רווח 

 2,491  370  834 1,165  2,687 הסנהוצאות מיסים על ההכ

 11,656  2,264  2,351 5,650  4,778 פחת והפחתות

 (1,713) 904  (127) (1,465) (841) שינוי במיסים נדחים

 (2,268) (1,077) - (2,167) - רווח ממימוש רכוש קבוע

 10,032  1,852  3,713 4,796  7,919 הוצאות מימון, נטו

 (1,700) -  - -  - יתנתשיערוך התחייבות מו

 13,617  6,816 9,728  9,326  17,338 

      

      :שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות

 (47,026) (38,083) (7,933) (3,869) (26,014) לזמן ארוך כוללבלקוחות והכנסות לקבל  גידול

ה יתרות חובבחייבים ויתרות חובה כולל קיטון 

שוטפים ונכסים  לזמן ארוך, נכסי מיסים

 5,769  2,150  12,641 4,016  8,136 ננסיים אחרים פי

 29,483  2,993  7,674 3,976  (3,227) קיטון )גידול( במלאי בניינים למכירה

 (1,021) 1,938  361 779  (507) קיטון )גידול( במלאי חומרים 

ולנותני חייבויות לספקים גידול )קיטון( בהת

 16,943  6,839  (30,053) (31,930) (16,539) שירותים

תרות בזכאים ויתרות זכות כולל י ן(גידול )קיטו

 7,516  (2,205) 4,878 (10,226) 13,353 והתחייבויות אחרות לזמן ארוך

מדיירים וממזמיני במקדמות  גידול )קיטון(

 6,574  (3,450) 13,537 (5,101) 20,684 עבודות

 - - 736 - 1,488 סיות,נטוננתאום ערך נכסים והתחייבויות פי

 (1,257) (1,330) -  (1,330) -  נטו לפיצויים הדתובע)קיטון( גידול 

 (2,626) (43,685) 1,841 (31,148)  16,981 

      

 (2,065) (314) (741) (1,819) (1,065) מיסים ששולמו

      

 1,542  -  2,615 1,057  2,615 תקבלום שהמיסי
      

      

 33,796  (22,136) 13,443 (37,631) 12,541 שוטפת (לפעילותמפעילות )מזומנים נטו 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 הבאורים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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 קבוצת אורון אחזקות והשקעות בע"מ

 )המשך( ם מאוחדים על תזרימי המזומניםיתמציתידוחות 
 
 
 

 

שה של שי לתקופה
חודשים שהסתיימה 

 ביוני 30ביום 

שלושה ל ה שלתקופ
חודשים שהסתיימה 

 ביוני 30ביום 

לשנה 
שהסתיימה ביום 

 בדצמבר 31

 2019 2018 2019 2018 2018 

 אלפי ש"ח 

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( 

      
      הות השקעתזרימי מזומנים מפעיל

 (15,564) (2,660) (1,367) (8,289) (3,503) רכישת רכוש קבוע
 3,204  738  8 2,339  8 תמורה ממימוש רכוש קבוע

 (380) -  (18) (70) (30) רכישת נכסים בלתי מוחשיים
 (8,252) (2,279) 7,896 3,639  17,949 פיקדונות בתאגידים בנקאיים, נטו (הפקדתגביית )

 524  503  - 514  - תקבלהת שהריבי

 (20,468) (3,698) 6,519 (1,867) 14,424 השקעה (עילותפל, מפעילות )מזומנים נטו
      

      תזרימי מזומנים מפעילות מימון
 (39,000) (39,000) (39,000) (39,000) (39,000) פרעון אגרות חוב

 14,018  13,000  - 13,000  - קבלת הלוואות לזמן ארוך מבנקים ואחרים
 (1,288) (168) (595) (168) (1,186) יםרחואפרעון הלוואות לזמן ארוך מבנקים 

 (58,850) 2,992  (3,230) (18,681) (23,814) מן קצר מתאגידים בנקאיים ומאחרים, נטוזי לאשרא
 -  -  - -  - דיבידנד ששולם לבעלי מניות החברה

 - - (694) - (1,483) פרעון התחייבות בגין חכירה
 (11,104) (3,999) (5,011) (5,534) (8,242) ריבית ששולמה

 (96,224) (27,175) (48,530) (50,383) (73,725) מימון ילותלפעמזומנים נטו 
      

 (82,896) (53,009) (28,568) (89,881) (46,760) במזומנים ושווי מזומנים ירידה
      

 169,713  132,841  68,625 169,713  86,817 יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה

      
 86,817  79,832  40,057 79,832  40,057 התקופהמזומנים לסוף יתרת מזומנים ושווי 

      
 
 

 פעולות שאינן במזומן - א' נספח
 

אלפי ש"ח  1,217הקבוצה רכוש קבוע בסך שה רכ 2019ביוני,  30במהלך התקופה שהסתיימה ביום  .א
אשראי ש"ח( באלפי  126 – 2018אלפי ש"ח, בשנת  413 – 2018ביוני,  30)בתקופה שהסתיימה ביום 

 נפרע לתום תקופות הדיווח האמורות.שר טרם א
 
 .₪ון מילי 11מכרה החברה רכוש קבוע באשראי אשר טרם שולם בסך של  2018במהלך שנת  .ב
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 הבאורים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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 והשקעות בע"מ אחזקות ןוקבוצת אור
 המאוחדים יתייםמצהתות הכספיים באורים לדוח

 
 

 
 כללי - 1באור 

 
 תיאור החברה א.

 
והחלה  2003ביולי,  14ורון אחזקות והשקעות בע"מ )להלן: "החברה"(, התאגדה בישראל ביום קבוצת א

 לפעול באותו תאריך.
 

 הפעילות הבאים: יהחברה, באמצעות חברות הקבוצה שבשליטתה, עוסקת בתחומ
 

של פרויקטים בתחום ההנדסה האזרחית, והקמת תשתיות  צועכולל בעיקר ביה –תחום התשתיות  •
 בישראל.ומבנים 

 וק של יחידות דיור בישראל.הכולל בעיקר ייזום, תכנון בנייה ושיו –תחום הנדל"ן היזמי למגורים  •

יה, ייצור ושיווק חומרים לסלילה נבהכולל בעיקר ייצור ושיווק בטון לתעשיית ה –תחום התעשייה  •
 חומרים אלה.שירותי הובלת ו

 
בדצמבר,  31לדוחות הכספיים השנתיים של החברה ליום  יש לעיין בדוחות תמציתיים מאוחדים אלו בהקשר ב.

 ם אשר נלוו אליהם.ותו תאריך, ולבאוריולשנה שהסתיימה בא 2018
 
 

 עיקרי המדיניות החשבונאית - 2באור 
 
 וחות הכספייםכת הדירבסיס לע .א

 

אם לתקן "דוחות כספיים ביניים"( של הקבוצה נערכו בהת -מאוחדים )להלן ם התמציתיים ההדוחות הכספיי

 . IAS") 34" -, "דיווח כספי לתקופות ביניים" )להלן IAS 34חשבונאות בינלאומי 

 

גה ושיטות חישוב הזהים צהבעריכת דוחות כספיים ביניים אלה, יישמה הקבוצה מדיניות חשבונאית, כללי 

, פרט יךולשנה שהסתיימה באותו תאר 2018בדצמבר,  31ליום ותיה הכספיים מו בעריכת דוחלאילו שיוש

 (.3)ראה ביאור לשינויים במדיניות החשבונאית הנובעים מיישום תקני חשבונאות חדשים 

 

תקנות ניירות ערך ד' ל קוי בפרהדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים נערכו בהתאם להוראות הגיל
 .1970-, התש"לם(ייפתיים ומייד)דו"חות תקו

 
 מסים על ההכנסה בדוחות ביניים .ב

 

סך  סות( המסים על ההכנסה לתקופות המוצגות כוללות את סך המסים השוטפים, וכן אתהוצאות )הכנ

אות , ולעסקןוישירות לההשינוי ביתרות המסים הנדחים, למעט מסים נדחים הנובעים מעסקאות שנזקפו 

 צירופי עסקים.

 

האפקטיבי ם בתקופות ביניים נצברות תוך שימוש בשיעור מס ההכנסה ם שוטפיות( מסי)הכנס הוצאות

סדים לצורכי מס אשר לא הוכרו השנתי הממוצע. לצורך חישוב שיעור מס ההכנסה האפקטיבי, מופחתים הפ

 .הדיווח תנות המס בשבגינם נכסי מסים נדחים, הצפויים להפחית את חב

 

 :2019בינואר  1ת החל מיום מדיניות חשבונאית חכירו .ג
 

 הקבוצה כחוכר
 

ירה )או כולל חכירה( במועד ההתקשרות בחוזה. הקבוצה מכירה בנכס הקבוצה מעריכה האם חוזה הינו חכ

ות לטווח מחד ובהתחייבות חכירה מאידך בגין כל חוזי החכירה בהם היא החוכר, למעט חכירזכות שימוש 

ה הקבוצה בחכירות אלה מכיר עלי ערך נמוך.ות של נכסים בחודשים( וחכיר 12פה של עד ר )לתקוצק

 אה תפעולית על בסיס קו ישר על פני תקופת החכירה, אלא אם כן בסיס שיטתי אחרבתשלומי החכירה כהוצ

 ם.ירכסים החכומייצג בצורה טובה יותר את תבנית צריכת ההטבות הכלכליות על ידי הקבוצה מהנ

 

ם ם דומייניבעלות מאפיכלי רכב של חכירות לתיק  IFRS 16ת הוראות כהקלה מעשית, הקבוצה מיישמת א

על הדוחות הכספיים של יישום התקן לתיק לא יהיו שונות ההשפעות  מצפה באופן סביר כיצה מאחר והקבו

 חכירות הבודדות הכלולות בתיק.באופן מהותי מאשר יישום תקן זה ל
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 ות והשקעות בע"מן אחזקורקבוצת או

 יתיים המאוחדיםם התמצבאורים לדוחות הכספיי

 
 

 ך()המש עיקרי המדיניות החשבונאית - 2באור 
 

 )המשך(: מדיניות חשבונאית חכירות ג.
 

 הקבוצה כחוכר )המשך(
 

 

החכור תקופת החכירה הינה התקופה שאינה ניתנת לביטול שלגביה לחוכר יש את הזכות להשתמש בנכס 

 עם: דיח

 כירה אם ודאי באופן סביר שהחוכר יממש אופציה זו, וכןידי אופציה להארכת החתקופות המכוסות על  •

 ירה אם ודאי באופן סביר שהחוכר לא יממש אופציה זווסות על ידי אופציה לבטל את החכתקופות המכ •

 

ודאי באופן  2019בינואר  1ליום אשר  לקחה בחשבון אופציות הארכה בקביעת תקופת החכירה, הקבוצה

נבחנה בהתחשב, בין היתר, בתשלומי  המימוש של אופציות ההארכהסבירות ה. ומשו על ידשימ סביר

 הקבוצהמשמעותיים במושכר שבוצעו על ידי  השוק, שיפוריםרה בתקופות ההארכה ביחס למחירי החכי

ת לסיום עלויות המתייחסו בתקופת ההארכה,לקבוצה אשר צפוי שתהיה להם הטבה כלכלית משמעותית 

הקבוצה, חשיבות הנכס לפעילויות , (חלופי במקומו י הנכס הקיים ואיתור נכסניהול משא ומתן, פינו)החכירה 

 .נות של חלופות מתאימותמיקום הנכס החכור והזמי

 

חכירה נמדדת לראשונה לפי הערך הנוכחי של תשלומי החכירה שאינם משולמים במועד ההתחייבות 

בדבר שיעורי ההיוון ששימשו  3יאור ת התוספתי שלה. ראה בתוך שימוש בשיעור הריבי, מהוונים התחילה

 במועד היישום לראשונה.

 

 ות החכירה מורכבים מהתשלומים הבאים:י החכירה הנכללים במדידת התחייבתשלומ

 תשלומים קבועים )כולל תשלומים קבועים במהותם(, בניכוי תמריצי חכירה כלשהם; •

על ידי שימוש במדד הקיים או ער, שנמדדים לראשונה חכירה משתנים שתלויים במדד או בש תשלומי •

 בשער הקיים במועד התחילה;

 ר בהתאם לערבויות לערך שייר;זויים לעמוד לתשלום על ידי החוכסכומים הח •

 מחיר המימוש של אופציית רכישה אם ודאי באופן סביר שהחוכר יממש אופציה זו; וכן •

 לבטל את החכירה על ידי וש אופציהה משקפת מימות לביטול החכירה, אם תקופת החכירתשלומי קנס •

 החוכר.

 

ת חכירה נמדדת לאחר מכן על ידי בדוח על המצב הכספי. התחייבו רדהתחייבות החכירה מוצגת בסעיף נפ

די הגדלת הערך בספרים על מנת לשקף ריבית על התחייבות החכירה בשיטת הריבית האפקטיבית ועל י

 וצעו.את תשלומי החכירה שב הקטנת הערך בספרים על מנת לשקף

ד בעת הוצאות המימון בדוח רווח או הפסהפרשי שער בגין התחייבות חכירה הנקובה במטבע חוץ נזקפים ל

 התהוותם.

 

 הקבוצה מודדת מחדש את התחייבות החכירה )כנגד התאמה לנכס זכות השימוש( כאשר:

מקרה זה לרכישת נכס הבסיס. ב ו כאשר חל שינוי בהערכה של אופציהחל שינוי בתקופת החכירה א •

 עודכן.דכנים תוך שימוש בשיעור היוון מהתחייבות החכירה נמדדת על ידי היוון תשלומי החכירה המעו

חל שינוי בתשלומי חכירה עתידיים הנובע משינוי במדד או בשער המשמש לקביעת תשלומים אלה  •

חזויים לעמוד ר חל שינוי בסכומים המודים למדד המחירים לצרכן( או כאש)לדוגמה, תשלומי חכירה הצ

ומי החכירה נמדדת על ידי היוון תשל לתשלום בהתאם לערבות לערך שייר. במקרה זה התחייבות

החכירה המעודכנים תוך שימוש בשיעור ההיוון המקורי )אלא אם כן השינוי בתשלומי החכירה נובע 

 ר היוון מעודכן(תנים, במקרה זה, נעשה שימוש בשיעומשינוי בשיעורי ריבית מש

רה נמדדת מחדש על ידי תיקון חכירה שאינו מטופל כחכירה נפרדת. במקרה זה התחייבות החכי בוצע •

 ומי החכירה המעודכנים תוך שימוש בשיעור היוון מעודכן.היוון תשל

 הקבוצה לא ביצעה התאמות כאמור בתקופות הדיווח המוצגות.
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 אורון אחזקות והשקעות בע"מ קבוצת

 ציתיים המאוחדיםם לדוחות הכספיים התמבאורי

 
 

 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית - 2באור 
 

 ך(:מדיניות חשבונאית חכירות )המש .ג
 

 הקבוצה כחוכר )המשך(
 

העלות של הנכס זכות שימוש מורכבת מסכום המדידה לראשונה של התחייבות החכירה, תשלומי חכירה 

וניות. לאחר מכן, נכס זכות שימוש נמדד לפי ו ועלויות ישירות ראשלשהם שבוצעו במועד התחילה או לפניכ

 ר והפסדים מירידת ערך.העלות בניכוי פחת נצב

מת לקבוצה מחויבות לעלויות לפירוק ופינוי של נכס הבסיס, לשיקום האתר בו הנכס ממוקם או כאשר קיי

 IASבהפרשה בהתאם לתקן  י התנאים של החכירה, הקבוצה מכירהלהחזרת נכס הבסיס למצב שנדרש לפ

 מנת לייצר מלאי. כנגד עלות נכס זכות שימוש אלא אם כן עלויות אלה מתהוות על 37

 
מוש נמדד לפי מודל העלות ומופחת בקו ישר על פני התקופה הקצרה מבין תקופת החכירה נכס זכות השי

 ת על נכס הבסיס או אםיס. אם החכירה מעבירה לקבוצה בעלולבין אורך החיים השימושיים של נכס הבס

הקבוצה, נכס זכות השימוש  העלות של נכס זכות השימוש משקפת מימוש של אופציית רכישה על ידי

 בקו ישר/ על פני אורך החיים השימושיים של נכס הבסיס. הפחת מתחיל ממועד תחילת החכירה. מופחת

 
וש ולטפל ם נפגם הנכס זכות שימירידת ערך נכסים על מנת לקבוע א IAS 36הקבוצה מיישמת את הוראות 

 .2018ת הכספיים לשנת בדוחו)יא(  2בהפסד מירידת ערך כלשהו שזוהה. ראה ביאור 

 
 .בדוח על המצב הכספי השימוש מוצג בסעיף נפרד נכס זכות

 
חכירה ובמקום זאת  מאפשר לחוכר לא להפריד רכיבים שאינם חכירה מרכיבי IFRS 16כהקלה מעשית, 

שאינם חכירה הקשורים אליו כרכיב חכירה יחיד. הקבוצה  חכירה וברכיבים כלשהםלטפל בכל רכיב 
 ו.לה מעשית זהשתמשה בהק
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 וצת אורון אחזקות והשקעות בע"מקב

 באורים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים

 
 

 נויות שפורסמודיווח כספי ושפרש תיקונים לתקני - 3ביאור 
 

IFRS 16 "חכירות" 
 

"חכירות"  IAS 17)'מועד היישום לראשונה'( מבטל את  2019בינואר  1לתוקף החל מיום התקן החדש אשר נכנס 

וות לו, וקובע את הכללים להכרה, מדידה, הצגה וגילוי של חכירות ביחס לשני הצדדים לעסקה, והפרשנויות הנל

 ום בספרי המחכיר.ול החשבונאי הקיים כי'מחכיר'(. התקן אינו משנה את הטיפדהיינו הלקוח )'חוכר'( והספק )

 

ות לחכירות תפעוליות ר לגבי חוכר, בין חכירות מימוניהתקן החדש מבטל את ההבחנה אשר היתה קיימת בעב

מחד  וקובע מודל חשבונאי אחיד ביחס לכל סוגי החכירות. בהתאם למודל החדש, בגין כל נכס חכור, החוכר נדרש

ננסית בגין הערך הנוכחי של דמי החכירה. הוראות ההכרה ומאידך בהתחייבות פי להכיר בנכס בגין זכות השימוש

חודשים בלבד וכן ביחס לחכירות של  12החכורים לתקופה של עד  יבות כאמור לא יחולו לגבי נכסיםבנכס והתחי

 נכסים בעלי ערך נמוך )דוגמת, מחשבים אישיים(. 

 

יתרת על לראשונה של התקן מצטברת של היישום ה השפעואין ליישם את התקן למפרע לא ה הקבוצה בחר

 . לתחילת השנההעודפים לאותו 

 

טופלו כחכירות תפעוליות, הוכרו כנכסים  בקבוצה אשרומבנה רכב כלי במועד היישום לראשונה, חכירות של 

 צב הכספי של הקבוצה כדלקמן:וכהתחייבויות בדוח על המ

ויות החכירה הוכרו ונמדדו במועד היישום לראשונה בערך הנוכחי של תשלומי החכירה שנותרו, ייבהתח •

 שונה. ירה במועד היישום לראמהוונים על ידי שימוש בשיעור הריבית התוספתי של הקבוצה בכל חכ

ירה, החכלו התקן היה מיושם ממועד תחילת נכסי זכות השימוש הוכרו ונמדדו במועד היישום לראשונה כאי •

 אך מהוונים על ידי שימוש בשיעור הריבית התוספתי של הקבוצה בכל חכירה במועד היישום לראשונה.

 

כירה שהוכרו בדוח על המצב שיושם להתחייבויות ח של שיעור הריבית התוספתי של הקבוצה הממוצע המשוקלל

וססים על שיעור הריבית התוספתי מב .  שיעורי ההיוון3.1%לבין  2.1%ו בין הכספי במועד היישום לראשונה הינ

 של החוכר בכל חכירה, כתלות בסכום החכירה, משך החיים הממוצע שלה וטיב הנכס החכור.

 

 :בהוראות המעבר לתקן כדלקמןום ההקלות המתאפשרות הקבוצה בחרה ליישם את התקן תוך ייש

ישום התקן. לפיכך, הסכמים ת יחכירה או כולל חכירה למועד תחילהקבוצה לא בחנה מחדש אם החוזה הינו  .א

אשר טופלו כחוזי חכירה תפעולית מטופלים בהתאם לתקן החדש ואילו הסכמים שטופלו בעבר כחוזי קבלת 

 .כך ללא שינוי שירות, ימשיכו להיות מטופלים

 באופן סביר. ה משתמשת בשיעור היוון אחד לתיק חוזי חכירה בעלי מאפיינים דומיםהקבוצ .ב

למועד המעבר כחלופה  IAS 37האם חוזי החכירה הינם חוזה מכביד לפי  רכההקבוצה השתמשה בהע .ג

 לביצוע בדיקת ירידת ערך.

חודש  12ך כירה שלהן מסתיימת תוהקבוצה אינה מיישמת את הוראות התקן לגבי חכירות שתקופת הח .ד

 .ממועד היישום לראשונה

 ש במועד היישום לראשונה.ימוות ראשוניות במדידת הנכס זכות שהקבוצה אינה כוללת עלויות ישיר .ה

הקבוצה השתמשה ב"ראייה לאחור" בקביעת תקופת החכירה אם החוזה כולל אופציות להארכה או לביטול  .ו

 החכירה.

 

בדוחות הכספיים  )ב( 3בביאור  IAS 17יות שניתן להן גילוי לפי ות בגין חכירות תפעולההפרש בין סך המחויבוי

ש"ח כשהן מהוונות תוך שימוש בשיעור הריבית התוספתי של פי אל 9,788בסך  2018הקבוצה לשנת  של

במועד  הקבוצה בכל חכירה במועד היישום לראשונה, לבין סך התחייבויות החכירה שהוכרו בדוח על המצב הכספי

ת החכירה שמימושן אלפי ש"ח נובע בעיקר מאופציות של החוכר להארכת תקופ 9,164ה בסך היישום לראשונ

או מאופציות של החוכר לקיצור )ביטול( תקופת החכירה שמימושן אינו ודאי באופן סביר, אשר יר ודאי באופן סב

 .2018בדוחות הכספיים של החברה לשנת  )ב( 3לא נכללו בביאור 
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 והשקעות בע"מקבוצת אורון אחזקות 

 באורים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים

 
 

 רשנויות שפורסמו )המשך(ושפדיווח כספי  תיקונים לתקני - 3 ביאור
 

IFRS 16 )חכירות" )המשך" 
 

 : 2019בינואר  1ההשפעה על הדוח על המצב הכספי של הקבוצה ליום 
 

 הנכס החכור
נכסי זכות 

 קבועשימוש/רכוש 
התחייבות 

 מסים נדחים כירהבגין ח
סך השינוי 

 נטו בהון

     
 - - (3,750)  3,750 כלי רכב

 - - (5,414)  5,414 נדל"ן

 - - (9,164) 9,164 סה"כ

 
 

 :2019 ביוני 30ההשפעה על הדוח על המצב הכספי של הקבוצה ליום 
 

 הנכס החכור
נכסי זכות 

 שימוש/רכוש קבוע
התחייבות 

 מסים נדחים רהבגין חכי
נוי סך השי

 נטו בהון

     
 28  (8) (2,586) 2,623 כלי רכב

 (33( 9  (18,534) 18,493 ןנדל"

 (5)  1 (21,120) 21,116 סה"כ

 

 
 :2019 יוניב 30חודשים שהסתיימה ביום  שישהההשפעה על הרווח או הפסד ורווח כולל אחר לתקופה של 

 
 

 הנכס החכור

קיטון בהוצאות 
)הכנסות( 

 IASכירה לפי ח
17 

גידול בהוצאות 
 IFRSפחת לפי 
16 

סה"כ גידול 
)קיטון( ברווח 

)הפסד( 
פעולות מ

 רגילות

גידול בהוצאות 
סות( נ)הכ

המימון על פי 
IFRS 16 

גידול )קיטון( 
בהוצאות 

המס על פי 
IFRS 16 

סה"כ גידול 
)קיטון( ברווח 
 )הפסד( לשנה

       
 (28) 8  - 37 1,128 1,165 כלי רכב

 33  (9) 85  44 361 405 נדל"ן

 5 (1) 85 81 1,489 1570 סה"כ

 
 

 :2019 ,ביוני 30הסתיימה ביום שחודשים  שישההמזומנים לתקופה של ההשפעה על תזרימי 
 

 

 הנכס החכור

גידול )קיטון( 
בתזרים 

המזומנים 
מפעילות 

 שוטפת

 (קיטוןגידול )
בתזרים 

המזומנים 
 ןמפעילות מימו

    

 (1,165)  1,165 כלי רכב 

 
 (405) 405 נדל"ן

 (1,570)  1,570 סה"כ 
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 "מקבוצת אורון אחזקות והשקעות בע

 התמציתיים המאוחדים םבאורים לדוחות הכספיי

 פיצול הכנסות בגין חוזים עם לקוחות -הכנסות - 4ביאור 
 

 

לתקופה של שישה 
ה       חודשים שהסתיימ

 ביוני 30ביום 

לתקופה של שלושה 
  שים שהסתיימה    חוד

 ביוני 30ביום 

לשנה 
שהסתיימה ביום 

 בדצמבר 31

 2019 2018 2019 2018 2018 

 אלפי ש"ח 

 )מבוקר( ר(ק)בלתי מבו 

       לפי סוג הסחורות והשירות
 467,391  114,056  120,969 207,199  243,437 הכנסות מביצוע עבודות
 119,319  19,058  52,595 32,907  97,868 הכנסות ממכירת דירות

 107,178  30,484  25,167 58,211  47,038 הכנסות ממכירת חומרים

 693,888  163,598  198,731 298,317  388,343 סה"כ 

      לפי עיתוי העברת הסחורות והשירותים
 427,578  104,204  110,163 195,035  227,112 עלות ביצוע עבודות

 114,609  14,280  46,365 26,014  86,918 נמכרועלות דירות ש

 94,092  26,199  22,189 50,431  41,107 עלות מכירות חומרים

 636,279  144,683  178,717 271,480  355,137 סה"כ 

 
 ולאחריה אירועים מהותיים בתקופת הדוח - 5באור 

 
ת באמצעות חברות מוחזקות בעקיפין הוגש )על ידי עסקה משותפת המבוצע 2019במהלך חודש פברואר  .א

((, כתב תביעה בהליך 54% -( ופמקו הנדסה בע"מ )כ67% -על ידי החברה )החברות שורה בע"מ )כ
רות עם מזמין העבודה בפרויקט אגירה שאובה בגלבוע )שותפות המוחזקת על ידי שיכון ובינוי הבור

ש"ח, בין השאר, בגין עבודות שבוצעו ושלא  מיליון 200-ואלקטרה(, במסגרתו נתבעים סכומים בהיקף של כ
בים בלוחות זמנים שולמה תמורה עבורן, לרבות עבודות נוספות וחריגות, בגין קיזוזים שלא כדין, בגין עיכו

אשר נרשמו כנכס בדוחות החברה( ₪, מיליון  12.7באחריות המזמין, ובגין חילוט ערבות )בהיקף של 
 ודות. שבוצעה על ידי המזמין במסגרת העב

החברה כללה בדוחותיה הכספיים נכס בגין סכומים שלהערכת הנהלת החברה, בהתבסס, בין היתר, על 
 תקבלו ברמת וודאות גבוהה. חוות דעת יועצים מקצועיים, י

 -, מזמין העבודה הגיש את כתב ההגנה מטעמו, וכן תביעה שכנגד בהיקף של כ2019במהלך חודש יולי 
טענות בתביעה שכנגד הן אי עמידה בתנאי הסכם ההתקשרות, תוך העלאת טענות מיליון ש"ח. עיקר ה 126

. יים של החברה לומדים את טענות התביעהלאיכות העבודה ואי עמידה בלוחות הזמנים. היועצים המשפט
 בשלב מקדמי זה אין באפשרותם להעריך את סיכויי התביעה שכנגד. 

סיכויי התביעה שכנגד וות דעת יועצים מקצועיים, להערכת הנהלת החברה בהתבסס, בין היתר, על ח
 להידחות גבוהים מסיכויה להתקבל. 

 
ה מחברת נתיבי ישראל על עד( הו100%ואל עזריה בע"מ )ירת הבת גילי והתקבלה בידי חב 3.4.2019ביום  .ב

ק"מ )קטע  5.5 -באורך של כ 859( להקמת קטע בכביש DESIGN BUILDזכייה במכרז מסוג תכנון וביצוע )
ק"מ. התמורה בגין העבודות הינה  3 -ורך של כוג כבישים קיימים באוכן לשדר( 70 לכביש  4בין כביש 

 .ן(ידליוני ש"ח )בתוספת מע"מ כימ 146.3 -של כפאושלית בסך 
 

באמות המידה הפיננסיות של אגרות החוב וההלוואות החברה נכון לתאריך הדוחות הכספיים עומדת  .ג
 .מתאגידים בנקאיים

 
וריון החברה על ביצוע פדיון מוקדם מלא ומותנה, ביוזמת החברה, של יתרת דירקטהחליט  20.8.2019ביום  .ד

וע הפדיון . ביצ2019בספטמבר  26ה שבמחזור, אשר יבוצע ביום ה׳, ררה א׳( של החבאגרות החוב )סד
המוקדם המלא כאמור, מותנה בהשלמת הנפקת אגרות חוב )סדרה ב׳( של החברה, על פי דוח הצעת מדף 

, ואשר התמורה 2017במאי,  16אם וככל שתפרסם, מכוח תשקיף מדף נושא תאריך ברה, שתפרסם הח
ל החברה. יצוין, בין היתר, לפדיון המוקדם של אגרות החוב )סדרה א׳( ש ,שתבוצע( תשמש מהנפקתן )ככל

כי החברה בוחנת את האפשרות של הנפקת אגרות חוב )סדרה ב'( כאמור ותנאיהן, מבנה ההנפקה ותנאיה 
וח החברה וכפי שיפורטו בדדירקטוריון בעו סופית, וככל שתבוצע, היא תהיה בתנאים שיקבעו על ידי רם נקט

תחייבת לבצע את הנפקת דף שתפרסם החברה, אם וככל שתפרסם. יובהר, כי החברה אינה ממהצעת 
אמור, פקה כאגרות החוב )סדרה ב׳( כאמור בדוח זה לעיל, וכי נכון למועד הדוח אין כל וודאות לביצוע ההנ

 וח זהדמקביל לבהמתפרסמים עיתויה, היקפה ותנאיה. לפרטים נוספים ראו דיווחים מיידיים של החברה 
די בדבר בחינת האפשרות לביצוע מהלך של הנפקה וטיוטת ; דיווח מיי)דיווח מיידי בדבר פדיון מוקדם מותנה

 .(שטר נאמנות
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 קבוצת אורון אחזקות והשקעות בע"מ
 המאוחדים התמציתייםת הכספיים באורים לדוחו

 
 

 דיווח מגזרי - 6באור 
 

 תניתוח הכנסות ותוצאות לפי מגזרי פעילו .א
 

 2019ביוני,  30לתקופה של שישה חודשים שהסתיימה ביום  

 )בלתי מבוקר( 

    ן יזמינדל"  

 סה"כ התאמות תעשייה ריםלמגו תשתיות 

 ש"חאלפי  
      

,343388 - 47,038 97,868 243,437 הכנסות מלקוחות חיצוניים   

(66,907) 9,447 - 57,460 הכנסות בין מגזריות   - 

(66,907) 56,485 97,868 300,897 ת מגזרוסה"כ הכנס  343388,  
      

 33,206 (1,196) 5,262 9,926 19,214 תוצאות מגזר

 24,241     הוצאות שלא הוקצו למגזרים
9197,                                 הוצאות מימון, נטו                             

612     הוצאות )הכנסות( אחרות, נטו  

 920     לפני מס רווח

      
 
 

 )המשך( דיווח מגזרי - 6באור 
 

 )המשך( לותי פעיניתוח הכנסות ותוצאות לפי מגזר .א
 

 2018ביוני,  30שהסתיימה ביום פה של שישה חודשים קותל 

 )בלתי מבוקר( 

    דל"ן יזמינ  

 סה"כ התאמות תעשייה למגורים תשתיות 

 ש"חאלפי  
      

 298,317  -  58,211 32,907 207,199  לקוחות חיצוניים מ תהכנסו

  - (14,120) 9,896 - 4,224  הכנסות בין מגזריות 

 298,317  (14,120) 68,107 32,907 211,423  גזרמ תסה"כ הכנסו

      

 26,837  1,205  7,591 3,684 14,357  תוצאות מגזר

 25,830      הוצאות שלא הוקצו למגזרים
 4,796                                                       אות מימון, נטו      וצה

 (2,326)     אחרות, נטו נסות(הוצאות )הכ

 (1,463)     מסלפני  הפסד
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 רון אחזקות והשקעות בע"מקבוצת או
 המאוחדים התמציתייםת הכספיים באורים לדוחו

 
 )המשך( דיווח מגזרי - 6באור 

 
 )המשך( ניתוח הכנסות ותוצאות לפי מגזרי פעילות .א

 

 2019ביוני,  30ימה ביום שהסתילתקופה של שלושה חודשים  

 )בלתי מבוקר( 

    נדל"ן יזמי  

 כסה" מותהתא תעשייה יםלמגור תשתיות 

 ש"חאלפי  
      

731,198 - 25,167 52,595 120,969 הכנסות מלקוחות חיצוניים   

(367,30) 4,214 - 26,153 יות זרגהכנסות בין מ  - 

(367,30) 29,381 52,595 147,122 סה"כ הכנסות מגזר  731,198  
      

 20,014 (477) 2,631 5,633 12,227 ות מגזרתוצא

620,12     ריםצו למגזוצאות שלא הוקה  
 3,713     הוצאות )הכנסות( מימון, נטו

 17     ת( אחרות, נטווהוצאות )הכנס

,6643     לפני מסח ורו  

      
 

 

 2018ני, ביו 30לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום  

 )בלתי מבוקר( 

    נדל"ן יזמי  

 ה"כס תהתאמו תעשייה למגורים תשתיות 

 ₪ אלפי 

      
 163,598  -  30,484 19,058 114,056  הכנסות מלקוחות חיצוניים 

 -  (9,519) 5,295 - 4,224  נסות בין מגזריות כה

 163,598  (9,519) 35,779 19,058 118,280  סה"כ הכנסות מגזר

      

 18,915  607  4,192 1,658 12,458  תוצאות מגזר

 11,894      למגזרים קצוהוצאות שלא הו
 1,852      הוצאות )הכנסות( מימון, נטו

 (1,118)     נטו הוצאות )הכנסות( אחרות,

 6,287      מסי נרווח לפ

      
 

 2018בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום  

 )מבוקר( 

    דל"ן יזמינ  

 סה"כ התאמות שייהתע למגורים תשתיות 

 ש"חאלפי  

      
 693,888  -  107,178  119,319  467,391  חיצוניים הכנסות מלקוחות 

 -  (44,168) 18,404  -  25,764  הכנסות בין מגזריות 

 693,888  (44,168) 125,582  119,319  493,155  ות מגזרסה"כ הכנס

      

 57,609  4,958  12,444  770  39,437  וצאות מגזרת

 51,868      הוצאות שלא הוקצו למגזרים
 10,032      הוצאות מימון, נטו

 (3,909)     הוצאות )הכנסות( אחרות, נטו

 (382)     לפני מס הפסד
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 קבוצת אורון אחזקות והשקעות בע"מ
 וחדיםהמא התמציתייםבאורים לדוחות הכספיים 

 
 

 דיווח מגזרי )המשך( - 6באור 
 

 
 ייבויות המגזרנכסי והתח .ב

 

 2019ביוני,  30ליום  

 )בלתי מבוקר( 

    נדל"ן יזמי  

 סה"כ אמותהת תעשייה למגורים תשתיות 

 "חשאלפי  

      

 731,392 13,753 135,184 268,733 313,722 נכסי המגזר 

 582,205 97,075 57,535 199,341 228,254 התחייבויות המגזר

      
 

 2018ביוני,  30ליום  

 )בלתי מבוקר( 

    נדל"ן יזמי  

 סה"כ התאמות תעשייה יםלמגור תשתיות 

 ש"חאלפי  

      

 717,358  7,785 142,524 258,549 308,500  י המגזר סכנ

 567,248  121,562 54,005 174,457 217,224  התחייבויות המגזר

      
 

 2018בדצמבר  31ליום  

 וקר()מב 

    נדל"ן יזמי  

 סה"כ התאמות תעשייה למגורים תשתיות 

 אלפי ש"ח 

      

 756,569  32,831  130,326  249,019  344,393  נכסי המגזר 

 606,456  120,943  52,494  181,725  251,294  התחייבויות המגזר

      
 

 
 נסייםמכשירים פינ - 7באור 

 
 שר אינם נמדדים בשווי הוגןמכשירים פיננסיים א

 

 :ל המצב הכספי בשווי הוגןשאינם מוצגים בדוח ע םמכשירים פיננסיי
 

ם של הנכסים וההתחייבויות הפיננסיות המוצגים יפרט למפורט בטבלה הבאה, סבורה החברה כי ערכם בספר
 :ם זהה בקירוב לשווים ההוגןופחתת בדוחות הכספייבעלות מ

 
 

 הוגן ליום שווי יתרה בספרים ליום 

 ביוני 30 ביוני 30 
31 

 ביוני 30 ביוני 30 בדצמבר
31 

 בדצמבר

 2019 2018 2018 2019 2018 2018 

 אלפי ש"ח 

       
       סיותנהתחייבויות פינ

       

 111,150  116,953  77,454 117,574  117,776  78,384 אגרות חוב )סדרה א'(

       
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 קבוצת אורון אחזקות והשקעות בע"מ

 מידע כספי ביניים נפרד
 )בלתי מבוקר(

 2019ביוני  30ליום 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

162123 

 



 

 
 
 
 
 
 

 לכבוד
 בעלי המניות של קבוצת אורון אחזקות והשקעות בע"מ

 באר שבע
 
 

 א.ג.נ.,
 
 

 דוח מיוחד לסקירת המידע הכספי הביניים הנפרד הנדון:
 1970-ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל38לפי תקנה  
 
 

 מבוא

 של 1970-ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל38סקרנו את המידע הכספי הביניים הנפרד המובא לפי תקנה 
, ולתקופות של שישה ושלושה חודשים שהסתיימו 2019ביוני  30"החברה"( ליום  -קבוצת אורון אחזקות והשקעות בע"מ )להלן 

 על להביע מסקנה היא החברה. אחריותנו של וההנהלה הנפרד הינו באחריות הדירקטוריוןבאותו תאריך. המידע הכספי הביניים 
 .סקירתנו על ניים אלה בהתבססהמידע הכספי הביניים הנפרד לתקופות בי

 
 

 היקף הסקירה

כת על ידי של לשכת רואי חשבון בישראל "סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים הנער 1ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה 
ראים רואה החשבון המבקר של הישות". סקירה של מידע כספי נפרד לתקופות ביניים מורכבת מבירורים, בעיקר עם אנשים האח

 לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום נהלי סקירה אנליטיים ואחרים. סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר
ורת מקובלים בישראל ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניוודע לכל העניינים ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביק

 ביקורת. בהתאם לכך אין אנו מחווים חוות דעת של ביקורת.המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים ב
 
 

 מסקנה

רד הנ"ל, אינו ערוך, מכל הבחינות בהתבסס על סקירתנו, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הביניים הנפ
 .1970-ש"לד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, הת38המהותיות, בהתאם להוראות תקנה 
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 ע"מבקבוצת אורון אחזקות והשקעות 

 נתונים על המצב הכספי
 
 
 

 בדצמבר 31ליום  ביוני 30ליום  

 2 0 1 9 2 0 1 8 2 0 1 8 

 אלפי ש"ח 

 מבוקר() ()בלתי מבוקר 

    נכסים
    

    נכסים שוטפים
 28,788  2,621 4,194 מזומנים ושווי מזומנים

 30,847  52,890 25,269 הלוואות לחברות מאוחדות

 6,755  7,917 4,451 חייבים ויתרות חובה

 66,390  63,428 33,914 סה"כ נכסים שוטפים
    

    נכסים לא שוטפים
 101,864  101,312 102,809 ותהשקעות בחברות מאוחד

 134,684  137,418 137,455 הלוואות לחברות מאוחדות
 1,439  2,056 1,980 נכסי מיסים נדחים

 1,279  922 1,241 רכוש קבוע, נטו
 -  - 6,313 נכס בגין זכות שימוש

 1,988  2,717 1,988 נכסים בלתי מוחשיים, נטו

 241,254  244,425 251,786 סה"כ נכסים לא שוטפים
    
    

 307,644  307,853 285,700 סה"כ נכסים

    
    

    התחייבויות והון
    

    התחייבויות שוטפות
 39,075  39,122 39,176 חלויות שוטפות של אגרות חוב

 1,317  1,525 941 ספקים ונותני שירותים
 485  256 603 מיסים לשלם

 -  - 1,092 צרן קהתחייבות בגין חכירה לזמ

 10,095  11,943 11,909 זכאים ויתרות זכות

 50,972  52,846 53,721 סה"כ התחייבויות שוטפות
    

    התחייבויות לא שוטפות
 78,499  78,654 39,208 אגרות חוב

 -  167 1 התחייבות מיסים נדחים
 - - 9,004 ות בנותהלוואות לזמן ארוך מחבר

 -  - 5,223 רהחכיהתחייבויות בגין 

 78,499  78,821 53,436 סה"כ התחייבויות לא שוטפות
    

    הון
 6,513  6,513 6,513 הון מניות רגילות

 64,125  64,125 64,125 פרמיה
 107,487  105,500 107,857 עודפים

 48  48 48 קרן הון בגין הטבות עובדים

 178,173  176,186 178,543 יוחס לבעלים של החברההמ סה"כ הון
    
    

 307,644  307,853 285,700 סה"כ התחייבויות והון

    
    
    

 
 
 

    2019 לאוגוסט, 20

 גילי עזריה תאריך אישור הדוחות הכספיים
 דירקטור-מנכ"ל משותף

 יואל עזריה
 מנכ"ל משותף ויו"ר דירקטוריון

 אלון הרפז
 סמנכ"ל כספים
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 ע"מבעות השקת וקבוצת אורון אחזקו

 נתונים על הרווח הכולל
 
 

 

לתקופה של שישה 
חודשים שהסתיימה 

 ביוני 30ביום 

לתקופה של שלושה 
חודשים שהסתיימה 

 ביוני 30ביום 

לשנה 
שהסתיימה ביום            

 בדצמבר 31

 2 0 1 9 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 1 8 2 0 1 8 

 אלפי ש"ח 

 )מבוקר( ר()בלתי מבוק 

      
  12,473 3,118  2,571 6,236  5,141 להכנסות מדמי ניהו

 1,620  405  405 810  810 הכנסות מזיכיונות כרייה

 14,093  3,523  2,976 7,046  5,951 סה"כ הכנסות

      
 19,731  5,000  3,366 9,940  6,429 הוצאות הנהלה וכלליות

 -  -  - -  - הכנסות אחרות

 (5,638) (1,477) (390) (2,894) (478) מפעולות רגילות הפסד

      
 9,907  2,532  2,169 4,918  4,381 הכנסות מימון

 5,053  1,398  1,126 2,795  2,253 הוצאות מימון

 4,854  1,134  1,043 2,123  2,128 הכנסות מימון, נטו

      

 4,037  4,812  2,200 1,984  (868) חברות מוחזקות)הפסדי( חלק החברה ברווחי 

 3,253  4,469  2,853 1,213 782 לפני מסים על הכנסה וחרו
      

 75  (73) 151 (128) 412 כנסות( מיסים על הכנסההוצאות )ה

      

 3,328  4,542  2,702 1,341  370 לתקופהרווח 

      
      רווח כולל אחר

      

 -  -  - -  - אקטוארי בגין תוכנית הטבה מוגדרתרווח 

      

 -  -  - -  - רווח כולל אחר

      

 3,328  4,542  2,702 1,341  370 כולל לתקופהרווח 
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 ע"מבקבוצת אורון אחזקות והשקעות 

 נתונים על תזרימי המזומנים
 
 
 

 

לתקופה של שישה 
חודשים שהסתיימה 

 ביוני 30יום ב

לתקופה של שלושה 
חודשים שהסתיימה 

 וניבי 30ביום 

לשנה 
שהסתיימה ביום            

 בדצמבר 31

 2 0 1 9 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 1 8 2 0 1 8 

 אלפי ש"ח 

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( 

      תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
      

 3,328  4,542  2,702 1,341  370 לתקופה המיוחס לבעלי המניות של החברהרווח 
 (4,037) (4,812) (2,200) (1,984) 868 תזקוחברות מוח (ברווחיבהפסדי )חלק החברה 

 1,845  458  112 911  218 פחת הפחתות

 (288) (73)  (128) - מסים נדחים, נטו

 213  -  151 -  412 הוצאות מיסים

 (4,854) (1,134) (1,044) (2,123) (2,128) הכנסות מימון, נטו

 (260) (1,983) (279) (1,019) (3,793) 

      
      ם בסעיפי רכוש והתחייבויותויישינ

 קיטון )גידול( בחייבים ויתרות חובה כולל יתרות חובה
 (190) 144  721 (1,047) 2,889 לזמן ארוך

   23  151 נטו תאום ערך נכסים והתחייבויות פיננסיות,
 (879) 175  (369) (478) (376) ים ונותני שירותיםספקגידול )קיטון( ב

 782  100  261 520  (537) כאים וביתרות זכותבז גידול )קיטון(

 2,127 (1,005) 636  419 (4,080) 

      
 2  -  (2) -  (294) מיסים ששולמו

 -  -  - 2  - מיסים שהתקבלו

 (4,078) (600) 355 (2,986) 1,573  מזומנים נטו, מפעילות )לפעילות( שוטפת

      
      נים מפעילות השקעהתזרים מזומ

 -  -  - (70) - רכישת נכסים בלתי מוחשיים
 (666) (87) (98) (227) (188) רכישת רכוש קבוע

 -  -  8 -  8 כוש קבוערתמורה ממכירת 
 9,407  (8,714) - (15,370) 2,807 מתן הלוואות לחברות מוחזקות, נטו

 9,529  2,089  3,484 4,234  3,795 ת שהתקבלהריבי

 18,270  (6,712) 3,394 (11,433) 6,422 השקעה (לפעילותת )ולימפעמזומנים נטו, 

      
      תזרימי מזומנים מפעילות מימון

 (39,000) (39,000) (39,000) (39,000) (39,000) פירעון אגרות חוב
   9,000  9,000 בתקבלת הלוואה מחברה 

 (5,493) (3,045) (2,437) (3,049) (2,440) ששולמה ריבית
 -  -  (24) -  (149) ן התחייבות בגין חכירהוערפ

 (44,493) (42,045) (32,461) (42,049) (32,589) מימון לפעילותמזומנים נטו, 
      
 

     
  (30,301) (49,357) (28,712) (56,468) (24,594) במזומנים ושווי מזומניםעלייה 

     

 59,089  51,978  32,906 59,089  28,788 מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה
      

 28,788  2,621  4,194 2,621  4,194 מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה

 
 

 פעולות שאינן במזומן - נספח א'
 

 30אלפי ש"ח )בתקופה שהסתיימה ביום  92וש קבוע בסך רכשה הקבוצה רכ 2019ביוני,  30ה שהסתיימה ביום במהלך התקופ
 אלפי ש"ח( באשראי אשר טרם נפרע לתום תקופות הדיווח האמורות. 43 - 2018אלפי ש''ח, בשנת  68 - 2017וני, בי
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 ע"מבקבוצת אורון אחזקות והשקעות 

 ספי נפרדנתונים נוספים בדבר מידע כ
 
 

 :כללי א.
 
 כללי (1)

 
דוחות תקופתיים ומיידיים( ) ךרות ערד' לתקנות ניי38פרד של החברה ערוך בהתאם להוראות תקנה המידע הכספי הנ

 .1970-התש"ל
 

ולשנה  2018 ,בדצמבר 31יש לעיין במידע כספי ביניים נפרד זה בהקשר למידע הכספי הנפרד של החברה ליום 
 ריך, ולנתונים הנוספים אשר נלוו אליהם.שהסתיימה באותו תא

 
 יניות חשבונאיתמד (2)

 
למידע הכספי הנפרד של החברה  ( 3א)ית המפורטת בביאור אנות החשבהמידע הכספי הנפרד נערך בהתאם למדיניו

 , ולשנה שהסתיימה באותו תאריך.2018בדצמבר  31ליום 
 
 

 אירועים מהותיים בתקופת הדוח ולאחריה ב.
 

לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים המתפרסמים עם  5ועים מהותיים בתקופת הדוח ולאחריה, ראה באור בדבר איר
 זה.מידע 
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 אפקטיביות הבקרה הפנימית -' גחלק 



- 1 - 

 

 ווח הכספי ועל הגילוי בתאגידדוח רבעוני בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדי

 

, אחראית לקביעתה ("התאגיד" :)להלן בע"מ קבוצת אורון אחזקות והשקעותההנהלה, בפיקוח הדירקטוריון של 

 והתקיימותה של בקרה פנימית נאותה על הדיווח הכספי ועל הגילוי בתאגיד.

 

 :נהלה הםלעניין זה, חברי הה

 ים משותפיםמנכ"ל - גיל )גילי( עזריה ויואל עזריה .1

 על הדיווח הכספי ואחראי כספים"ל סמנכ - אלון הרפז .2

 

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

פיקוחם או בידי מי שמבצע בפועל את התפקידים הכללי ונושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים או תחת 

האמורים, בפיקוח דירקטוריון התאגיד ואשר נועדו לספק ביטחון סביר בהתייחס למהימנות הדיווח הכספי 

ולהכנת הדוחות בהתאם להוראות הדין, ולהבטיח כי מידע שהתאגיד נדרש לגלות בדוחות שהוא מפרסם על פי 

 ם ומדווח במועד ובמתכונת הקבועים בדין.הוראות הדין נאסף, מעובד, מסוכ

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

ומועבר להנהלת התאגיד, לרבות למנהל הכללי ולנושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים או למי שמבצע 

 זאת כדי לאפשר קבלת החלטות במועד המתאים, בהתייחס לדרישות הגילוי.בפועל את התפקידים האמורים, ו

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

 שהצגה מוטעית או השמטת מידע בדוחות תימנע או תתגלה.

ווח הכספי ועל הגילוי אשר צורף לדוח הרבעוני לתקופה בדוח הרבעוני בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדי

נמצאה הבקרה הפנימית (, "הדוח הרבעוני בדבר הבקרה הפנימית האחרון" -)להלן  31.3.2019  שנסתיימה ביום

 .כאפקטיבית

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

 כפי שנמצאה בדוח הרבעוני בדבר הבקרה הפנימית האחרון; ,טיביות של הבקרה הפנימיתהאפק

למועד הדוח, בהתבסס על האמור בדוח הרבעוני בדבר הבקרה הפנימית האחרון, ובהתבסס על מידע שהובא 

 . הבקרה הפנימית היא אפקטיבית לידיעת ההנהלה והדירקטוריון כאמור לעיל
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 כ"ל משותףהצהרת מנ

 , מצהיר כי:גיל )גילי( עזריה אני,

של  שני( לרבעון ה"התאגיד: ")להלן בע"מ קבוצת אורון אחזקות והשקעותבחנתי את הדוח הרבעוני של  (1)

 (;"הדוחות" :)להלן 2019שנת 

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

שהמצגים שנכללו בהם, לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים  מהותית הנחוץ כדי

 בהתייחס לתקופת הדוחות;

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

כים ולתקופות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של התאגיד לתארי

 שאליהם מתייחסים הדוחות;

, התאגידדירקטוריון לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של גיליתי  (4)

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

ביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בק )א(

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

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

 -הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין; וכן 

, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו במישרין מיתרכל ת )ב(

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

 הגילוי;

 אני, לבד או יחד עם אחרים בתאגיד: (5)

קוחי של בקרות ונהלים, המיועדים קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם תחת פי )א(

להבטיח שמידע מהותי המתייחס לתאגיד, לרבות חברות מאוחדות שלו כהגדרתן בתקנות ניירות 

, מובא לידיעתי על ידי אחרים בתאגיד ובחברות 2010-התש"עערך )דוחות כספיים שנתיים(, 

 –המאוחדות, בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות; וכן 

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

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

 לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים.

דוח האחרון )רבעוני או לא הובא לידיעתי כל אירוע או עניין שחל במהלך התקופה שבין מועד ה )ג(

תקופתי, לפי העניין( לבין מועד דוח זה, אשר יש בו כדי לשנות את מסקנת הדירקטוריון וההנהלה 

 .בנוגע לאפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי של התאגיד

 יל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין.עאין באמור ל

 

 _______________________ 2019, אוגוסטב 20: היום

 משותף נכ"ל, מגיל )גילי( עזריה    
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 כ"ל משותףהצהרת מנ

 , מצהיר כי:יואל עזריהאני, 

של  שני( לרבעון ה"התאגיד: ")להלן בע"מ קבוצת אורון אחזקות והשקעותבחנתי את הדוח הרבעוני של  (1)

 (;"הדוחות" :)להלן 2019שנת 

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

מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם, לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים 

 בהתייחס לתקופת הדוחות;

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

זרימי המזומנים של התאגיד לתאריכים ולתקופות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ות

 שאליהם מתייחסים הדוחות;

, התאגידדירקטוריון ת הביקורת של עדלרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון ולווגיליתי  (4)

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

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

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

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

 -הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין; וכן 

מית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו במישרין רכל ת )ב(

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

 הגילוי;

 אני, לבד או יחד עם אחרים בתאגיד: (5)

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

רתן בתקנות ניירות להבטיח שמידע מהותי המתייחס לתאגיד, לרבות חברות מאוחדות שלו כהגד

, מובא לידיעתי על ידי אחרים בתאגיד ובחברות 2010-התש"עערך )דוחות כספיים שנתיים(, 

 -המאוחדות, בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות; וכן 

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

ימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין, להבטיח באופן סביר את מה

 לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים.

לא הובא לידיעתי כל אירוע או עניין שחל במהלך התקופה שבין מועד הדוח האחרון )רבעוני או  )ג(

טוריון וההנהלה תקופתי, לפי העניין( לבין מועד דוח זה, אשר יש בו כדי לשנות את מסקנת הדירק

 .בנוגע לאפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי של התאגיד

 יל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין.עאין באמור ל

 

 _______________________ 2019, אוגוסטב 20: היום

 משותף , מנכ"לעזריה יואל       
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 סמנכ"ל הכספים הצהרת

 מצהיר כי:, אלון הרפזאני, 

בחנתי את הדוחות הכספיים ביניים ואת המידע הכספי האחר הכלול בדוחות לתקופת הביניים של  (1)

" הדוחות" :)להלן 2019של שנת  שני( לרבעון ה"התאגיד" :)להלן קבוצת אורון אחזקות והשקעות בע"מ

 "(;הדוחות לתקופת הבינייםאו "

כספיים ביניים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות לתקופת הביניים אינם ידיעתי, הדוחות ה לפי (2)

כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית, ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים 

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

וחות הכספיים ביניים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות לתקופת הביניים משקפים לפי ידיעתי, הד (3)

באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של 

 התאגיד לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;

, התאגידדירקטוריון ולוועדת הביקורת של ון גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטורי (4)

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

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

הכספיים ביניים ולמידע הכספי האחר על הדיווח הכספי ועל הגילוי, ככל שהיא מתייחסת לדוחות 

הכלול בדוחות לתקופת הביניים, העלולים באופן 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 

ת, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו במישרין כל תרמי )ב(

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

 הגילוי.

 -אני, לבד או יחד עם אחרים בתאגיד  (5)

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

להבטיח שמידע מהותי המתייחס לתאגיד, לרבות חברות מאוחדות שלו כהגדרתן בתקנות ניירות 

, מובא לידיעתי על ידי אחרים בתאגיד ובחברות 2010-"עערך )דוחות כספיים שנתיים(, התש

 -המאוחדות, בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות; וכן 

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

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

 לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים;

ועד הדוח האחרון )רבעוני או לא הובא לידיעתי כל אירוע או עניין שחל במהלך התקופה שבין מ )ג(

תקופתי, לפי העניין( לבין מועד דוח זה, המתייחס לדוחות הכספיים ביניים ולכל מידע כספי אחר 

הכלול בדוחות לתקופת הביניים, אשר יש בו כדי לשנות, להערכתי את מסקנת הדירקטוריון 

 וי של התאגיד.וההנהלה בנוגע לאפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגיל

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

 2019, אוגוסטב 20: היום

______________________ 

   סמנכ"ל כספים, אלון הרפז
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