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 לכבוד
 בעלי המניות של אפריקה ישראל מגורים בע"מ

 
 ג', אור יהודה0יוני נתניהו 

 
 א.ג.נ., 

 
 דוח מיוחד לסקירת המידע הכספי הביניים הנפרד הנדון:  

 0793- ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל03לפי תקנה              
 

 מבוא

של  0771 –ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 83סקרנו את המידע הכספי הביניים הנפרד המובא לפי תקנה 
, ולתקופות של שישה ושלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריך. 2102ביוני  81"החברה"( ליום  –אפריקה ישראל מגורים בע"מ )להלן 

המידע הכספי הביניים  על להביע מסקנה היא החברה. אחריותנו של וההנהלה הביניים הנפרד הינו באחריות הדירקטוריוןהמידע הכספי 
 .סקירתנו על הנפרד לתקופות ביניים אלה בהתבסס

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

אלפי ש"ח  73 -ואשר התוצאות מחברה מוחזקת זו הסתכמו להפסדים בסך של כ 2102ביוני  81אלפי ש"ח ליום  2,176 -לסך של כ
אלפי ש"ח לתקופות של שישה ושלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריך, בהתאמה. הדוחות הכספיים של אותה  80 -ורווחים בסך של כ

חרים שדוחותיהם הומצאו לנו ומסקנתנו, ככל שהיא מתייחסת לדוחות הכספיים בגין אותה חברה חברה נסקרו על ידי רואי חשבון א
 מבוססת על דוחות הסקירה של רואי החשבון האחרים. 

 
 היקף הסקירה

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

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

 יכולים להיות מזוהים בביקורת. בהתאם לכך אין אנו מחווים חוות דעת של ביקורת.
 

 מסקנה

שהמידע הכספי הביניים בהתבסס על סקירתנו ועל דוחות הסקירה של רואי חשבון אחרים, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור 
ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, 83הנפרד הנ"ל, אינו ערוך, מכל הבחינות המהותיות, בהתאם להוראות תקנה 

 .0771-התש"ל
 
 

 בריטמן אלמגור זהר ושות' 
 רואי חשבון

Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited 
 
 

 2102באוגוסט  7אביב, -תל
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 על המצב הכספי נתונים

 
 
 

 

 בדצמבר 00ליום  ביוני 03ליום 

 

6302 6302 6302 

 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח

 

 )מבוקר( )בלתי מבוקר(

 נכסים

   
 נכסים שוטפים

 22,736  72,720  32,112  מזומנים ושווי מזומנים   

 263,277  077,373  037,228  מזומנים ונכסים פיננסים אחרים  מוגבלים בשימוש בחשבונות ליווי

 202,707  263,711  287,268  ניירות ערך סחירים -נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח והפסד 

 87,382  20,212  80,706  חייבים ויתרות חובה

 0,676,378  0,687,072  0,660,322  למכירהמלאי בניינים 

 2,167,727  2,080,720  0,772,663  סה"כ נכסים שוטפים

 נכסים לא שוטפים

 362,108  383,767  772,676  מלאי מקרקעין   

 76,118  67,022  006,706  נדל"ן להשקעה בהקמה

 278,232  267,132  811,180  השקעות והלוואות בחברות מוחזקות

 81,268  22,622  23,680  נכסי מיסים נדחים

 22,026  21,626  28,087  חייבים לזמן ארוך

 6,201  6,722  6,330  רכוש קבוע

 0,262,821  0,077,722  0,268,371  סה"כ נכסים לא שוטפים

 8,811,267  8,880,238  8,261,883  סה"כ נכסים    

 
 
 

 
 
 

  
   

 אברהם נובוגרוצקי

 הדירקטוריוןיו"ר 

 הוד אורן

 מנהל כללי

 אהרן פרנקל

 סמנכ"ל כספים

   

   

   

   

   

  2102  באוגוסט 7תאריך אישור הדוחות הכספיים הנפרדים: 
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 )המשך( על המצב הכספינתונים 
 

 

 בדצמבר 00ליום  ביוני 03ליום 

 

6302 6302 6302 

 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח

 

 )מבוקר( )בלתי מבוקר(

 התחייבויות והון

  

 התחייבויות שוטפות

אשראי מתאגידים בנקאיים וחלויות שוטפות של אגרות חוב והלוואות    
 030,277  800,603  816,736  מתאגידים בנקאיים

 66,000  67,772  23,837  קבלנים וספקים

 80,623  28,767  20,176  זכאים ויתרות זכות

 067,372  072,761  013,626  מקרקעיןהתחייבויות למוכרי 

 66,821  83,036  61,622  הפרשות

 0,117,187  0,166,627  0,177,827  מקדמות מלקוחות

 80,368  27,777  82,732  התחייבויות בגין מסים שוטפים

 0,620,621  0,227,160  0,282,637  סה"כ התחייבויות שוטפות

 התחייבויות לא שוטפות

 668,278  637,768  603,107  אגרות חוב   

 660,678  877,228  818,136  הלוואות מתאגידים בנקאיים

 028,667  32,637  063,713  הלוואות מאחרים והתחייבויות פיננסיות אחרות 

 0,273  0,686  0,273  התחייבות בגין הטבות לעובדים

 0,107,778  770,677  330,701  סה"כ התחייבויות לא שוטפות

 2,660,608  2,261,261  2,603,277  סה"כ התחייבויות

 הון

 02,260  02,221  02,260  הון מניות   

 223,767  223,767  223,767  פרמיה על מניות

 607,282  667,666  631,660  עודפים

 763,382  270,188  722,160  הון המיוחס לבעלי מניות החברה

 8,811,267  8,880,238  8,261,883  והוןסה"כ התחייבויות 
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 הרווח הכוללנתונים על 
 

 

     

 לשנה

     

 שהסתיימה

 

 ביום לתקופה של שלושה חודשים   לתקופה של שישה חודשים

 

 בדצמבר 00 ביוני 03שהסתיימה ביום   ביוני 03שהסתיימה ביום  

 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח

 

6302 6302 6302 6302 6302 

 

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר(

 768,321  38,787  078,320  038,366  622,022  הכנסות בגין עסקאות בניה ומקרקעין

 666,200  87,807  021,227  002,630  866,336  עלויות והוצאות בגין עסקאות בניה ומקרקעין

 073,267  62,203  88,072  70,878  77,260  רווח גולמי

 81,176  6,836  7,030  01,723  08,222  הוצאות מכירה ושיווק

 02,767  6,023  6,723  7,373  01,136  הוצאות הנהלה וכלליות, נטו

 (682)  (026)  (006)  (278)  (281)  הכנסות אחרות, נטו

 677  -  -  -  -  הפסד מירידת ערך נכס פיננסי

 

 28,131  03,678  00,386  7,867  67,017 

 060,661  87,270  20,867  62,311  66,020  רווח מפעולות רגילות

 (06,228)  (6,671)  (6,677)  (6,761)  (7,212)  הוצאות מימון

 00,122  7  8,337  6,732  6,216  הכנסות מימון

 (6,287)  (6,628)  (0,271)  (723)  (2,610)  הוצאות מימון, נטו

 (7,020)  (2,736)  (0,608)  (6,820)  (6,127)  חלק החברה בהפסדי חברות מוחזקות, נטו ממס

 061,062  27,726  03,266  67,670  67,278  רווח לפני מסים על ההכנסה

 (87,826)  (3,726)  (6,338)  (06,808)  (06,632)  מסים על ההכנסה

מניות רווח כולל לתקופה המיוחס לבעל 
 011,303  20,111  08,870  88,063  88,000  החברה
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 תזרימי המזומניםנתונים על 
 

 

לתקופה של שישה 
 חודשים

לתקופה של שלושה 
 חודשים  

לשנה 
 שהסתיימה

 

 ביוני 03שהסתיימה ביום   ביוני 03שהסתיימה ביום  
 00ביום 

 בדצמבר

 

 ש"חאלפי  אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח

 

6302 6302 6302 6302 6302 

 

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר(

 תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת

 011,303  20,111  08,870  88,063  88,000  רווח נקי לתקופה המיוחס לבעלי המניות של החברה   

התאמות הדרושות כדי להציג את תזרימי המזומנים מפעילות 
 שוטפת:

 (806,678)  (023,131)  (02,617)  (212,360)  (88,218)  עליה נטו בסעיף מלאי מקרקעין     

 התאמות:

 2,627  221  676  0,227  0,262  פחת והפחתות     

 7,020  2,736  0,608  6,820  6,127  חלק הקבוצה בהפסדי חברות מוחזקות, נטו ממס

פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח הפסד )רווח( ממימוש ושערוך נכסים 
 8,638  6,688  (872)  0,317  2,827  ניירות ערך סחירים -והפסד 

 827  026  206  266  76  זקיפת הטבה בגין אופציות לעובדים

 (6,227)  (0,010)  221  (6,066)  (2,627)  הכנסות )הוצאות( מימון, נטו

 87,826  3,726  6,338  06,808  06,632  הוצאות מיסים שהוכרו בדוח רווח והפסד

 

 07,768  (060,376)  3,072  (70,272)  (026,722) 

 שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות:

 82,862  (327)  2,178  28,332  6,300  קיטון )גידול( בחייבים ויתרות חובה     

 677  -  -  -  -  הפסד מירידת ערך נכס פיננסי

 271,861  70,328  36,206  026,260  031,271  בניינים למכירה, נטוקיטון במלאי 

 (02,233)  (8,761)  (717)  (07,077)  (21,676)  קיטון בקבלנים וספקים

 01,126  (617)  (0,777)  8,283  (00,062)  גידול )קיטון( בזכאים ויתרות זכות

 0,007  (6,778)  737  (02,107)  (06,363)  גידול )קיטון( בהפרשות

 226  -  -  -  -  גידול בהתחייבות בגין הטבות לעובדים, נטו

 

 061,127  067,666  36,612  31,776  803,662 

 (87,836)  (6,777)  (6,660)  (01,627)  (00,787)  מס הכנסה ששולם, נטו

 006,086  (06,277)  37,067  (2,762)  067,368  פעילות שוטפת -מזומנים נטו 

 תזרימי מזומנים מפעילות השקעה

 (2,682)  (286)  (306)  (638)  (776)  מתן הלוואות למוכרי מקרקעין     

 (26,603)  (8,672)  (07,262)  (6,760)  (68,626)  השקעה בנדל"ן להשקעה בהקמה

 (2,007)  (281)  (662)  (0,627)  (708)  רכישת רכוש קבוע

 06,867  733  371  8,770  2,660  שניתנופרעון הלוואות 

ניירות ערך  -השקעה בנכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח והפסד 
 (016,768)  (001,070)  (26,127)  (066,721)  (26,266)  סחירים, נטו

שינוי במזומנים ונכסים פיננסים אחרים  מוגבלים בשימוש בחשבונות 
 (23,821)  68,776  27,662  62,167  21,232  ליווי

 3,721  0,238  0,626  6,160  6,833  ריבית שהתקבלה

 (20,716)  (61,316)  (01,110)  (62,381)  (22,782)  מתן הלוואות לחברות מוחזקות

 (3,301)  -  -  -  (277)  השקעה בחברות מוחזקות

 (213,270)  (007,170)  (28,076)  (067,666)  (27,613)  פעילות השקעה -מזומנים נטו 

 תזרימי מזומנים מפעילות מימון

 070,281  070,281  20,622  070,281  20,622  תמורה מהנפקת אגרות חוב בניכוי הוצאות הנפקה     

 (20,273)  -  -  (07,326)  (07,323)  פרעון אגרות חוב

 86  08  -  06  -  הנפקת כתבי אופציה למניות

 (021,766)  (82,887)  (002,712)  (80,228)  (20,271)  אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים, נטו

 212,276  77,066  02,102  77,066  86,317  קבלת הלוואות לזמן ארוך

 (61,111)  (61,111)  (71,111)  (61,111)  (71,111)  דיבידנד ששולם

 (06,767)  -  02,636  -  (23,633)  פרעון הלוואות לזמן ארוך

 (82,760)  (7,766)  (6,126)  (07,838)  (07,631)  ריבית ששולמה

 78,217  073,002  (77,717)  070,723  (77,807)  פעילות מימון -מזומנים נטו 

 (21,867)  28,722  (88,786)  7,223  07,103  עליה )ירידה( נטו במזומנים ושווי מזומנים

 37,888  88,286  007,782  37,888  22,736  ושווי מזומנים לתחילת התקופהיתרת מזומנים 

 22,736  72,720  32,112  72,720  32,112  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה
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 כללי: א.

 
 כללי: (0)

 
לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(  ד'83המידע הכספי הנפרד של החברה ערוך בהתאם להוראות תקנה 

 .0771-התש"ל
 

ולשנה שהסתיימה  2106בדצמבר  80יש לעיין במידע כספי נפרד זה בהקשר למידע הכספי הנפרד של החברה ליום 
 באותו תאריך, ולנתונים הנוספים אשר נלוו אליהם.

 
 הגדרות (6)

 
 .בע"מ אפריקה ישראל מגורים - החברה

 
 .2106 בדצמבר 80דוחות הכספיים המאוחדים של החברה ליום ב (01ב')0 כהגדרתה בביאור - תמוחזקה חבר

 
 מדיניות חשבונאית: (0)

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

, ולשנה שהסתיימה באותו תאריך, פרט לשינויים במדיניות החשבונאית המפורטים 2106בדצמבר  80החברה ליום 
 בדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים המתפרסמים עם מידע כספי נפרד זה. 2בבאור 

 
 

 דיבידנדים .ב

 

 ,ש"ח למניה( 6.66אלפי ש"ח לבעלי מניות רגילות ) 71,111על חלוקת דיבידנד בסך של הכריזה החברה  2102 מרסבחודש 

  .2102אשר שולם בחודש אפריל 

ש"ח למניה(,  8.77)לבעלי מניות רגילות אלפי ש"ח  61,111הכריזה החברה על חלוקת דיבידנד בסך של  2106 מרסבחודש 

 .2106אשר שולם בחודש אפריל 

 

 
 


