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 לכבוד
 בעלי המניות של אפריקה ישראל מגורים בע"מ

 
 ג', אור יהודה3יוני נתניהו 

 
 א.ג.נ., 

 
 דוח מיוחד לסקירת המידע הכספי הביניים הנפרד הנדון5  

 3421- ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל13לפי תקנה              
 

 מבוא

של  1;=0 –ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל >8סקרנו את המידע הכספי הביניים הנפרד המובא לפי תקנה 
, ולתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה באותו תאריך. המידע :210במרס  80"החברה"( ליום  –אפריקה ישראל מגורים בע"מ )להלן 

המידע הכספי הביניים הנפרד  על להביע מסקנה היא החברה. אחריותנו של וההנהלה הנפרד הינו באחריות הדירקטוריוןהכספי הביניים 
 .סקירתנו על לתקופת ביניים זו בהתבסס

 
לא סקרנו את המידע הכספי הביניים הנפרד מתוך הדוחות הכספיים של חברה מוחזקת אשר ההתחייבות בגין ההשקעה בה הסתכמה 

אלפי ש"ח  =01 -ואשר התוצאות מחברה מוחזקת זו הסתכמו להפסד בסך של כ :210במרס  80אלפי ש"ח ליום  :01,: -כלסך של 
לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה באותו תאריך. הדוחות הכספיים של אותה חברה נסקרו על ידי רואי חשבון אחרים שדוחותיהם 

ות הכספיים בגין אותן חברות ועסקאות משותפות מבוססת על דוחות הסקירה של רואי הומצאו לנו ומסקנתנו, ככל שהיא מתייחסת לדוח
 החשבון האחרים. 

 
 היקף הסקירה

"סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים הנערכת על ידי  -של לשכת רואי חשבון בישראל 0ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה 
ע כספי נפרד לתקופות ביניים מורכבת מבירורים, בעיקר עם אנשים האחראים רואה החשבון המבקר של הישות". סקירה של מיד

לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום נהלי סקירה אנליטיים ואחרים. סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת 
חון שניודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג ביט

 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 שהמידע הכספי הביניים 
ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, >8וך, מכל הבחינות המהותיות, בהתאם להוראות תקנה הנפרד הנ"ל, אינו ער

 .1;=0-התש"ל
 
 

 בריטמן אלמגור זהר ושות' 
 רואי חשבון

Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited 
 
 

 :210במאי  01אביב, -תל
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 על המצב הכספי נתונים

 
 
 

 

 בדצמבר 13ליום  במרס 13ליום 

 

7132 7132 7132 

 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח

 

 )מבוקר( )בלתי מבוקר(

 נכסים

   
 נכסים שוטפים

 18:,8>  :8=,=00  =:;,>9  מזומנים ושווי מזומנים   

 022,812  9;0,;29  019,882  פיננסים אחרים  מוגבלים בשימוש בחשבונות ליווימזומנים ונכסים 

 2;;,8>2  1>;,8;0  9,8:2;0  ניירות ערך סחירים -נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח והפסד 

 :>2,:2  08:,88  =12,>2  חייבים ויתרות חובה

 8;=,=0,12  1,2:9>0,8  2=1,2;0,2  מלאי בניינים למכירה

 ;18,;0,98  1;;,::2,1  8==,;8:,0  סה"כ נכסים שוטפים

 נכסים לא שוטפים

 ;;9,1;>  98;,0>;  :==,2=:  מלאי מקרקעין   

 -  19>,011  -  נדל"ן להשקעה בהקמה

 11:,:>0  -  11:,:>0  נדל"ן להשקעה

 808,802  =>0,=>2  >;821,0  השקעות והלוואות בחברות מוחזקות

 ;28,=0  980,>2  ;28,=0  נכסי מיסים נדחים

 :98,>2  ;>=,20  ;=0,>2  חייבים לזמן ארוך

 0=:,8  21=,8  :8,90  רכוש קבוע

 8:8,;0,82  :>0,;0,22  28;,0,290  סה"כ נכסים לא שוטפים

 8,911;=,2  :9=,8=8,2  >0;,=>>,2  סה"כ נכסים    

 
 
 

 
 
 

  
   

 אברהם נובוגרוצקי

 הדירקטוריוןיו"ר 

 הוד אורן

 מנהל כללי

 אהרן פרנקל

 סמנכ"ל כספים

   

   

   

   

   

  ;210 במאי  08תאריך אישור הדוחות הכספיים הנפרדים< 
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 )המשך( על המצב הכספינתונים 
 

 

 במרס 13ליום 
 13ליום 

 בדצמבר

 

7132 7132 7132 

 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח

 

 )מבוקר( )בלתי מבוקר(

 התחייבויות והון עצמי

   

 התחייבויות שוטפות

אשראי מתאגידים בנקאיים וחלויות שוטפות של אגרות חוב והלוואות    
 11;,298  >;889,2  2,081>8  מתאגידים בנקאיים

 0>:,29  29;,89  >;01,1  קבלנים וספקים

 :20,91  98:,>0  08,288  זכאים ויתרות זכות

 9;;,9>  2>8,:00  8,2:8=  למוכרי מקרקעיןהתחייבויות 

 -  1,111;  -  דיבידנד שהוכרז

 28>,:>  9;:,=8  ;:8,8;  הפרשות

 8=0,:;:  1==,0,1:2  11,081:  מקדמות מלקוחות

 >>82,2  88,898  81=,81  התחייבויות בגין מסים שוטפים

 ;:=,0=0,0  >02,09;,0  0,209,2:8  סה"כ התחייבויות שוטפות

 התחייבויות לא שוטפות

 189,;80  =91,=89  92>,880  אגרות חוב   

 ;>;,1;8  1,911;8  288,>80  הלוואות מתאגידים בנקאיים

 :=2,;:0  :8:,080  >>0,8;0  הלוואות מאחרים והתחייבויות פיננסיות אחרות  

 ;:>,0  >=:,0  ;:>,0  התחייבות בגין הטבות לעובדים

 9>=,:9=  8,888;>  28,880>  לא שוטפותסה"כ התחייבויות 

 92=,>2,08  9,910>2,9  18:,>2,18  סה"כ התחייבויות

 הון עצמי

 80:,02  80:,02  80:,02  הון מניות   

 =9=,>22  =9=,>22  =9=,>22  פרמיה על מניות

 >8=,8>9  99>,::8  908,=1:  עודפים

 >29,98>  899,>1;  90,008>  סה"כ הון המיוחס לבעלים של החברה

 8,911;=,2  :9=,8=8,2  >0;,=>>,2  סה"כ התחייבויות והון עצמי
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 הרווח הכוללנתונים על 
 

 

 

לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה 
 במרס 13ביום 

לשנה שהסתיימה 
 בדצמבר 13ביום 

 

7132 7132 7132 

 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח

 

 )מבוקר( )בלתי מבוקר(

 0,888>0,2  819,>22  :8=,=28  הכנסות בגין עסקאות בניה ומקרקעין

 8>>,=0,18  :8,29>0  1=0,0=0  עלויות והוצאות בגין עסקאות בניה ומקרקעין

 280,8:1  =88,18  :8;,>8  רווח גולמי

 9=;,88  189,:  9>:,9  הוצאות מכירה ושיווק

 >1>,=0  :9,80  0;>,8  הוצאות הנהלה וכלליות, נטו

 (:88,=2)  -  -  רווח מהתאמות שווי הוגן של נדל"ן להשקעה

 (=8;)  (:00)  (;:0)  הכנסות אחרות, נטו

 

 01,8<=  00,289  28,81< 

 192,;21  18>,82  ;89,>8  רווח מפעולות רגילות

 (;:9,;0)  (;2,12)  (18>,9)  הוצאות מימון

 00,929  :0,80  ;0=,8  הכנסות מימון

 (182,:)  (00;)  (:>>)  הוצאות מימון, נטו

 (21=,08)  (98:,2)  (98>,2)  חלק החברה בהפסדי חברות מוחזקות, נטו ממס

 1=1,:>0  =88,=2  ;0:,88  רווח לפני מסים על ההכנסה

 (889,=8)  (==:,=)  (>:1,=)  מסים על ההכנסה

 99;,:08  81;,=0  =29,98  החברהשל רווח כולל לתקופה המיוחס לבעלים 
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 תזרימי המזומניםנתונים על 

 

לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה 
 במרס 13ביום 

לשנה שהסתיימה 
 בדצמבר 13ביום 

 

7132 7132 7132 

 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח

 

 )מבוקר( )בלתי מבוקר(

 

 תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת

 99;,:08  81;,=0  =29,98  החברהרווח לתקופה המיוחס לבעלים של    

 התאמות הדרושות כדי להציג את תזרימי המזומנים מפעילות שוטפת5

 (288,182)  (8=:,21)  (=18,=:0)  עליה נטו בסעיף מלאי מקרקעין   

 התאמות<

 (:88,=2)  -  -   רווח מהתאמת שווי הוגן של נדל"ן להשקעה   

 :2,99  ;8:  :1:  פחת והפחתות

 21=,08  98:,2  98>,2  חלק הקבוצה בהפסדי חברות מוחזקות, נטו ממס

ניירות  -הפסד ממימוש ושערוך נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח והפסד 
 9;2,2  29;,2  018  ערך סחירים

 (88)  (020)  ;0  זקיפת הטבה בגין אופציות לעובדים

 (>=;)  (=>8,1)  (212)  הכנסות מימון, נטו

 889,=8  ==:,=  >:1,=  הוצאות מיסים שהוכרו בדוח רווח והפסד

 

 (080,198)  00,9:0  (9<,8<<) 

 שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות5

 8>8,=  >0;,8  (88>,2)  קיטון )גידול( בחייבים ויתרות חובה   

 ==2:8,2  :;8,:=  0:8,;8  קיטון במלאי בניינים למכירה, נטו

 (102,>8)  (9:;,=0)  (18:,09)  וספקים קיטון בקבלנים

 (01,122)  (0:8,=)  (>9>,2)  קיטון בזכאים ויתרות זכות

 80,918  (89:,09)  (=:02,0)  גידול )קיטון( בהפרשות

 =:0  -  -  גידול בהתחייבות בגין הטבות לעובדים, נטו

 

 08,:<=  99,:20  29;,821 

 (8=>,;2)  (:>8,:)  (:01,80)  מס הכנסה ששולם, נטו

 >8=,1;0  :=:,1:  (0>;,;02)  פעילות שוטפת -מזומנים נטו 

 תזרימי מזומנים מפעילות השקעה

 (0:8,:)  (0:1)  (=01)  מתן הלוואה למוכרי מקרקעין   

 (88=,>:)  (22>,28)  (;>0,0)  השקעה בנדל"ן להשקעה בהקמה

 (;2,18)  (;89)  (880)  רכישת רכוש קבוע

 2=8,8  0,990  ::0,0  פרעון הלוואות שניתנו

ניירות ערך  -מימוש )השקעה( בנכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח והפסד 
 (081,=:)  802,=8  ;21,>01  סחירים, נטו

 88=,029  (1;>,>)  1:=,:0  שינוי במזומנים ונכסים פיננסים אחרים  מוגבלים בשימוש בחשבונות ליווי

 2;8,;  28=,2  :==,2  שהתקבלהריבית 

 (89:,;8)  (89;,:0)  (11=,;)  מתן הלוואות לחברות מוחזקות

 - (;;2)  -  השקעה בחברות מוחזקות

 (002,:9)  (888,:)  12;,=00  פעילות השקעה -מזומנים נטו 

 תזרימי מזומנים מפעילות מימון

 0,8:2:  -  -  תמורה מהנפקת אגרות חוב בניכוי הוצאות הנפקה   

 (=0,92:)  (>2>,;0)  (88=,8>)  פרעון אגרות חוב

 (0;0,=8)  0,202=  =8>,0  אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים, נטו

 >:1,:;0  9=;,>0  =;>,>>  קבלת הלוואות לזמן ארוך

 (1,111;)  -  -  דיבידנד ששולם

 (=9;,:00)  (8;0,1>)  (19>,01)  פרעון הלוואות לזמן ארוך

 (;;2,;8)  (:02,90)  (29;,08)  ריבית ששולמה

 (:21,;=)  (0,801)  (:9;,;0)  פעילות מימון -מזומנים נטו 

 21:,;0  92=,92  (89>,29)  עליה )ירידה(, נטו במזומנים ושווי מזומנים

 8>=,::  8>=,::  18:,8>  תקופהיתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת ה

 18:,8>  :8=,=00  =:;,>9  מזומנים לסוף התקופהיתרת מזומנים ושווי 
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 כללי5 א.
 
 כללי5 (3)

 
לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(  ד'>8המידע הכספי הנפרד של החברה ערוך בהתאם להוראות תקנה 

 .1;=0-התש"ל
 

ולשנה שהסתיימה  :210בדצמבר  80יש לעיין במידע כספי נפרד זה בהקשר למידע הכספי הנפרד של החברה ליום 
 באותו תאריך, ולנתונים הנוספים אשר נלוו אליהם.

 
 הגדרות (7)

 
 .בע"מ אפריקה ישראל מגורים - החברה

 
 .:210 בדצמבר 80החברה ליום דוחות הכספיים המאוחדים של ב (01ב')0 כהגדרתה בביאור - תה מוחזקחבר

 
 מדיניות חשבונאית5 (1)

 
ים של כספיים הנפרדים השנתילדוחות ה  2המידע הכספי הנפרד נערך בהתאם למדיניות החשבונאית המפורטת בביאור 

, ולשנה שהסתיימה באותו תאריך, פרט לשינויים במדיניות החשבונאית המפורטים :210בדצמבר  80החברה ליום 
 בדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים המתפרסמים עם מידע כספי נפרד זה. 2 בבאור

 
 

 דיבידנדים .ב

 

 ,ש"ח למניה( 9.98אלפי ש"ח לבעלי מניות רגילות ) 1,111;על חלוקת דיבידנד בסך של הכריזה החברה  :210 מרסבחודש 

  .:210אשר שולם בחודש אפריל 

 

 

 
 


