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1 

 בע"מ השקעות אאורה 
 התאגיד ינייענ מצב על הדירקטוריון דוח

 2019ביוני  30 ביום שהסתיימהחודשים  שישהל ש התקופל

 דוח את המניות לבעלי להגיש מתכבד"( החברה" או" אאורה: "להלן) מ"בע השקעות אאורה דירקטוריון
 2019 ביוני 30יום ל"( הקבוצה" או" אאורה קבוצת: "להלן) שלה המוחזקות והחברות החברה של הדירקטוריון

 תקופת: "להלן)אותו מועד ב הסתיימהחודשים ש שישהל ש התקופ"( ולדוח על המצב הכספיה מועד)להלן: "
 "(. הדוח

או חידושים מהותיים שאירעו בעסקי  לאירועיםגם  ומתייחסת בהיקפה מצומצמת הינה להלן שתובא הסקירה
-2019מס' אסמכתא: ) 2019 במרץ 31 ביום שפורסם 2018 לשנת התקופתי דוחביחס ל המדווחת בתקופההחברה 

 .ויש לעיין בהם ביחד "(2018 לשנת התקופתי הדוח" או" התקופתי הדוח: "להלן) (01-029208
 

  כללי .1

 אביב בתל ערך לניירות בבורסה נסחרים לציבור שהנפיקה ערך וניירות מניותיה אשר ציבורית חברה הינה החברה
  "(.הבורסה" )להלן: "מבע

נדל"ן למגורים ה בתחום פרויקטיםשל  הוהקמ תכנוןיזום, איתור, ת בווחברות הבת של החברה עוסק החברה
ובנוסף, עוסקת  "מסורתי"הבתחום היזמות וחלקם  עירונית התחדשותשל  במסגרת, בעיקרם בישראל ולהשכרה
. כמו כן, החברה מחזיקה באמצעות חברות בנות מעונות סטודנטיםה של בנייה והפעלשל בתחום החברה 

לחברה השקעה בחברה שבכוונת החברה לפעול למימושם וכן  הונגריהברומניה ובקרקעות ובנדל"ן למגורים ב
 כלולה המחזיקה נדל"ן להשקעה בבוקרשט, רומניה.

 . החברההמשיכה החברה לבסס את מעמדה כחברה מובילה בתחום ההתחדשות העירונית בישראל וחבתקופת הד
במדד להתחדשות עירונית אשר נערך בשיתוף עיתון גלובס, אתר  2016-2019בשנים כחברה המובילה בארץ  זכתה

בדירוג החברתי להתחדשות עירונית של  2018זכתה החברה בשנת  בנוסף .ברדסטריטאנד  דנס"ן וחברת מדל
כחברה המובילה בארץ בתחום ההתחדשות העירונית בפרויקטים של מרקר  -בשיתוף עם דה  סקוורחברת סיטי 

 .פינוי ובינוי

במסגרת בית ספר  וזאת מכון אאורה למשפט, יזמות חברתית והתחדשות עירוניתלפעול , החל 2019בחודש מאי 
אשר הוקם כחלק משיתוף פעולה בין החברה לבין המרכז המכון של המרכז הבינתחומי בהרצליה.  למשפטים

מהווה מסגרת אקדמית ומקצועית ללימוד ולחקר תהליכים עירוניים של התחדשות וחדשנות, הבינתחומי, 
  תיים.ולהעמקת הזיקה בין הסדרים משפטיים ראויים לבין פעילות עסקית המשלבת ערכים חברתיים וסביב

 הכוללים פרויקטים 37, אחרים עם יחד לרבות, בישראל ומקימה מתכננת, יוזמת החברה, הדוח למועד נכון
פרויקטים  26(. מתוך סך כל הפרויקטים, ד"יח 9,829 החברה של האפקטיבי חלקה) למגורים דיור יחידות 12,971

 של האפקטיבי חלקהדיור ) יחידות 11,800תבנה החברה  םבתחום ההתחדשות העירונית אשר במסגרת ינםה
 (.ד"יח 8,741 החברה

אותם החברה יוזמת או מקימה, מתוכננים להיבנות מתחמים מסחריים שהיקפם למגורים במסגרת פרויקטים 
למכור אותו לצדדים שלישיים כמיקשה אחת  האםכל מתחם  עבורהחברה בוחנת מ"ר.  15,000 -הכולל עומד על כ
 .מניב כנכסולהפעילם בבעלותה ם או האם להשאיר

 יחידות דיור 69פרוייקט מעונות הסטודנטים בקרית אונו אשר יכלול עבור  4התקבל טופס  2019בחודש אוגוסט 
להפעיל במהלך הרבעון השלישי צפויה החברה לאכלס ו, באופן שסטודנטים 154 -להשכיר ליהיה אותם ניתן 

מיליון  4.1 -הינה כבתפוסה מלאה לנבוע לחברה  תית הצפויהההכנסה השנ. לראשונה את מעונות הסטודנטים
 .מיליון ש"ח 3.5 -ש"ח ובניכוי הוצאות תפעול, סך נטו של כ

שהושבחו על ידי החברה  מספר פרוייקטיםם של אישר דירקטוריון החברה לפעול למימוש 2019במרץ  27ביום 
 לכדי פרוייקט. םפתחאין בכוונת החברה ל קרקעות אשרנכסים וכן ו ושאינם תואמים את אסטרטגיית החברה

 עםמתנהלים מגעים  זה דוח אישור למועד נכון .2019 שנת במהלךהחברה צפוייה לרשום רווח בגין מימושים אלה 
 .מכירה לכדי הבשילו טרם אשר גורמים מספר
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  הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד .2

  בישראל למגורים בניה לפרויקטי ביחס כללי עדכון .2.1

הקמה  של בשלב נמצאים( ביצוע שלבי מספר קיימים חלקם שבגין) פרויקטים 9, זה דוח אישור למועד נכון
 של וביצוע הקמה בפעולות להתחיל צפויה החברה, 2019 שנת של השלישי הרבעון לתום עד. (ווקושי) 1ביצועו

 אלו פרויקטיםאחד נוסף אשר השיווק בו החל.  פרוייקטכן, לחברה  כמו. הדיור יחידות ושווק ובש ףנוס פרויקט
 יח"ד, 921 ןבגינכון למועד דוח זה,  מתוכם(, ד"יח 1,926 החברה של האפקטיבי חלקה) דיור יחידות 2,418 כוללים
 . הסכמי מכר מחייבים נחתמו

, סך זה דוח למועד נכון כאשר"ח ש מיליוני 465 -בגין פרויקטים אלו מסתכם לכ הצפוי הכוללהרווח הגולמי 
החברה,  להערכת. בלבדש"ח  מיליוני 46 -הרווח הגולמי אשר הוכר על ידי החברה בגין פרויקטים אלו הסתכם לכ

, עם 2021 שנת לסוף עד תוכרש"ח  מיליוני 419 -הוכרה בסך של כ שטרםהרווח הגולמי  יתרתשל  עיקרה
 .להלן 2.2  סעיף ראו נוסף למידע. בפרויקטיםהתקדמות הביצוע 

 אישור למועד עד)פרויקטים שהקמתם הסתיימה  בארבעה דיור יחידות 23 שלמלאי  לחברה, הדוח למועד בנוסף
 . אלו דיורהחברה פועלת ומשקיעה על מנת למכור יחידות  (.ונמכר"ד יח שלוש זה דוח

 פרויקטים 4של  בשיווק/או והחברה צפויה להתחיל בביצוע  2019לתוכניות החברה, עד לתום שנת  בהתאם
בגין  הצפוי הכולל(. הרווח הגולמי ד"יח 751 החברה של האפקטיבי חלקה) דיור יחידות 937נוספים הכוללים 

 .להלן 2.3  סעיף ראו נוסף למידע"ח. ש מיליון 193 -פרויקטים אלו מסתכם לכ

 בפרויקטים דירות לרכישת חוזים 1702 נחתמו 2019 ביוני 30 ביום שנסתיימה חודשים שישה של תקופהב
 . 2018ביוני  30 ביום שנסתיימו חודשים שהיבש תמוחחוזים שנ 86לעומת  בישראל הקבוצה של השונים

 

 

                                                 
 .אונו בקרית המעונות פרויקט לרבות 1
2

 במונחי נטו לאחר ביטולי הסכמים.נתוני המכירות של יח"ד הינן  
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 החלו שיווקםו/או  שהקמתםעיקריים  בפרויקטיםגולמי  ורווח מכירות נתוני בדבר פירוט .2.2

פרשנות בדבר הטיפול האת הוראות  2019בדוחות הכספיים לרבעון השלישי של שנת החברה צפויה לאמץ נתוני הרווח הגולמי בטבלה כוללים היוון עלויות אשראי.  *
 יבוצעו התאמות לנתוני הרווח הגולמי.לאחר אימוץ הפרשנות ובהתאם  החשבונאי בעלויות אשראי בפרויקטים בהם ההכרה בהכנסה הינה על פני זמן

  

                                                 
 מנתוני הרווח הגולמי המוצגים בטבלה נוטרלו רווחים המיוחסים לשטחים המסחריים המסווגים כנדל"ן להשקעה. 3

 ומיקומו הפרויקט שם
 מיקום

 הפרויקט
שיעור 
 השלמה

"ד יחסה"כ 
 בפרויקט

"ד יח' מס
בפרויקט 

לשיווק על ידי 
 החברה

חוזי מכירה  מס'
מחייבים 

 ליוםשנחתמו 
30.6.2019 

סך התמורה 
בחוזי מכירה 
שנחתמו עד 

 30.6.2019ליום 

רווח גולמי צפוי 
 מהפרויקט

רווח גולמי 
שהוכר בגין 
הפרויקט עד 

 30.6.2019ליום 

רווח גולמי 
שטרם הוכר 
 בגין הפרויקט

 מכירה חוזי
 נוספים
 עד שנחתמו

 אישור למועד
 הדוח

מועד סיום 
 צפויבניה 

 

   )באלפי ש"ח(      

 2019 1 1,768 16,398 18,166 111,101 48 50 92 96% חולון 109מגרש  Prime אאורה

HIGH 
הגנים 

 התלויים
 [בינוי]פינוי 

-שלב ד' 
 5 מגרש

 יהוד (בניינים 3)
 מונוסון

27% 
 
299 

 
249 

 
133 

 
272,508 

 
64,672 

 
6,357 

 
58,315 

 
15 

 
 -שלב ד'  2021

 4 מגרש
 (בניינים 2)

10% 

 2021 7 34,560 - 34,560 132,081 88 160 240 - גן רמת [בינוי]פינוי  "ההרא מתחם
 2021 - 10,818 - 10,818 47,468 35 82 82 - חדרה דניה אחוזת שכונת

 3וואלי אונו
 [בינוי]פינוי 

 קריית אשלב 
 אונו

33% 
672 456456 265 507,529 136,691 18,656 118,035 

4 2020 
 2021 8 15% בשלב 

רמת  אאורהאילת,  מתחם
 [בינוישלב א' ]פינוי  -השרון 

 רמת
 2022 - 66,692 - 66,692 214,301 109 176 240 - השרון

 2021 4 4,783 1,292 6,075 40,517 18 32 50 43% חולון 300 -ח
 2021 20 48,339 3,549 51,888 211,491 152 217 217 10% לוד אאורה במושב - אחיסמך

 2023 5 75,992 - 75,992 57,514 59 411 433 - חדרה סיטי בחדרה אאורה

  64 419,302 46,252 465,554 1,594,510 907 1,833 2,325   "כסה
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  נוסף מידע .2.2.1

 109מגרש  Prime אאורה א.

. החברה צופה שתשלים מסירתן של  הפרויקטעבור  4 טופסהתקבל  2019חודש אוגוסט ב
 . יחידות הדיור בפרויקט בסמוך לאחר אישור דוח זה

  [ בינוי פינוי] מונוסון יהוד - התלויים הגנים HIGH ב.

 בנות דיור יחידות 49 לרכישתהעיר קיימה החברה הגרלה בקרב תושבי  2019מרץ בחודש 
 מבעוד ונרשמו שנקבעו קריטריונים על ענו אשריהוד  תושבי עבור, בפרויקט חדרים שלושה

הבניינים אשר מוקמים  תשלושמלאים בגין  בניה התקבלו היתרי 2019בחודש יולי . מועד
 יהחברה צופה שהיתר .4עבור שני הבניינים המוקמים במגרש וכן היתר מרתפים  5במגרש 

הקמת הפרויקט ומשכך  2019יתקבלו בחודש ספטמבר  4עבור בנייני מגרש בניה מלאים 
 .2021ברציפות ותושלם במהלך שנת צפויה להתבצע  בכללותו

 ומגרש' ג7 מגרש] הפרויקט של' ג שלבעבור  4 טופסהתקבל  2019חודש ינואר ב יצוין עוד כי
 . ועד למועד אישור דוח זה הושלמה מסירתן של  יחידות הדיור בפרויקט [16

  [ בינוי פינוי] קרית אונו -אונו וואלי  .ג

בניינים אשר מוקמים בשלב שלושה בניה מלאים בגין  יהתקבלו היתר 2019חודש אוגוסט ב
החברה . 2019והיתר הבניה בגין הבנין הרביעי צפוי להתקבל בספטמבר  ב' של הפרוייקט

 .2021הפרויקט תתבצע ברציפות ותושלם במהלך שנת שלב ב' של ופה שהקמת צ

 (במושב אאורה) אחיסמך .ד

דונם בשכונת גני איילון  12.6-על שלושה מגרשים בשטח כולל של כשיוקם פרויקט 
יחידות דיור. במסגרת  217הממוקמת בחלקה המזרחי של העיר לוד, המיועדים להקמת 

קומות. החברה חתמה על הסכם ליווי  8הפרויקט צפויה החברה להקים שמונה מבנים בני 
יות החברה במקרקעין אלו הן לפרויקט עם מוסד פיננסי והחלה בשיווק הפרויקט. זכו

החלה החברה את ביצוע עבודות הבניה  2019בחודש יוני זכויות בחוזה פיתוח מהוון. 
וזאת לאחר קבלת היתרים מלאים מאת הוועדה המקומית לתכנון ובניה לוד. בפרויקט 

-2019)מס' אסמכתא:  2019ביוני  27לפרטים נוספים ראו דוח מיידי שפרסמה החברה ביום 
ופה שהקמת הפרויקט תתבצע ברציפות החברה צ(, הנכלל כאן על דרך ההפניה. 01-054867

  .2021ותושלם במהלך הרבעון השני של שנת 

  "(חדרה מכבי" לשעבר) בחדרה סיטי אאורה פרויקט .ה

החברה צופה בפרוייקט.  בביצוע עבודות הריסה ובניההחלה החברה  2019פריל בחודש א
לפרטים נוספים ראו דוח מיידי  תתבצע ברציפות עד להשלמתו.שהקמתו של הפרויקט 
הנכלל כאן על  (2019-01-035088)מס' אסמכתא:  2019באפריל  17שפרסמה החברה ביום 
 להלן.  2.6.5דרך ההפניה, וכן סעיף 

 

   2019 שנת סוף עד להתחיל צפוי ביצועם או/ו ששיווקם פרויקטים בדבר פירוט .2.3

 בנוסף ליחידות הדיור המפורטות בטבלה. מסחר להיבנות שטחי צפויים ל"הנ הפרויקטים במסגרת *
 

                                                 
 בהתאם לדוחות שמאי.  4

  הפרויקט שם
 מיקום

 הפרויקט
"ד יח"כ סה

 בפרויקט

"ד יח' מס
 בפרויקט

 על לשיווק
 החברה ידי

 גולמי רווח
 צפוי
 4קטמהפרוי

שיעור 
חתימת בעלי 

 קרקע

 תחילת מועד
 צפוי הקמה

 סיום מועד
 צפוי בניה

    "חש באלפי    
 2021 2019 ל.ר 10,734 36 40 חולון 370ח/ ,210מגרש 

 2024 2020 100% 103,402 359 522 גן רמת * ]פינוי בינוי[ מתחם שלם
 2022 2020 ל.ר 17,167 22 41 אביב תל אליהו ברלין

 2023 2020 ל.ר 61,639 334 334 לוד שלב א' -בן שמן אאורה 

    192,942 751 937  "כסה
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  נוסף מידע .2.3.1

 370, ח/210מגרש  א.

)קריית יצחק רבין( בחולון, בשטח  370ממזרח לרחוב בר לב בשכונת ח/ 210פרויקט במגרש 
דונם, אשר נרכשו על ידי החברה ואשר שולמה בגינם מלוא התמורה וכן נחתמו  2.6-של כ

בעלי קרקע. החברה קיבלה אישור עקרוני לליווי הסכמי קומבנציה עם החלק האחר של 
לפרויקט ממוסד פיננסי, אך טרם נחתם הסכם ליווי. זכויות החברה במקרקעין הן זכויות 

יחידות דיור נוספות יימסרו לבעלי  4-יחידות דיור, ו 36בעלות במסגרתן תשווק החברה 
תן להקים במקרקעין הקרקע במסגרת עסקת הקומבנציה. לפי תכנית בניין עיר קיימת ני

יחידות דיור במבנה אחד. החברה הגישה בקשה להיתר בניה, וצופה לקבל היתר  40אלה עד 
למידע נוסף ראו . 2019עד לסוף שנת  והשיווק בניה לפרויקט ולהתחיל בעבודות הביצוע

 להלן. 2.6.8סעיף 

 רמת גן - שלם מתחם .ב

 163וקצו הקומות, מתוכן  30בניינים בני  3 -יח"ד ב 522פינוי בינוי הכולל הקמת  פרוייקט
מ"ר שטחי מסחר  2000 -הקמת כ הפרוייקטיח"ד לבעלי הדירות הוותיקים. בנוסף כולל 

בסמוך למועד אישור הדוח אישרה הועדה המקומית לתכנון ובניה )עיקרי( וכן מבני ציבור. 
 פרוייקטבשיווק יחידות הדיור בצופה כי תחל  החברה. דריכליהא עיצובהרמת גן את תכנית 

 .2020ובהקמת הפרוייקט ברבעון הראשון של שנת  2019 שנת שלהרביעי  במהלך הרבעון
 נכון למועד אישור הדוח לחברה הסכמות עם עקרוניות עם בנק מלווה.

 אליהו ברלין .ג

בשכונת רמת  3דונם, ברחוב אליהו ברלין  4.7-פרויקט הכולל חלק ממקרקעין בשטח של כ
אביב ג' החדשה בצפון העיר תל אביב. חלק מהמקרקעין נרכשו על ידי החברה במזומן ולגבי 
היתר נחתמה עסקת שירותי בנייה. החברה קיבלה אישור עקרוני לליווי לפרויקט ממוסד 

החברה, גישה השם ליווי. בהתאם לבקשה להיתר בניה פיננסי, אך טרם נחתם הסכ
קומות. החברה צופה כי תקבל היתר בניה  13המקרקעין מיועדים להקמת מבנה בן 

 . 2020לפרויקט ותחל בעבודת הביצוע עד לסוף רבעון השני לשנת 

בכוונת החברה לבקש הקלות בסמכות ועדה מקומית, ביחס להיקף יחידות הדיור שניתן 
יחידות דיור במבנה,  41רויקט אליהו ברלין, כך שניתן יהיה להקים בפרויקט עד להקים בפ

 יחידות דיור )בהתאם להסכמי הקומבינציה שייחתמו(. 22-23-מתוכן תשווק החברה כ

 שלב א' -בן שמן אאורה  .ד

 בן שמן שיוקםאאורה החלה החברה בשיווק שלב א' של פרוייקט  2019בחודש אוגוסט 
צפויה החברה להלן(. במסגרת שלב א' של הפרוייקט א'  2.5 )ראו סעיף לוד העיר במזרח

החברה צופה כי תחל בעבודת יחידות דיור.  334הכוללים  קומות 10-24 מבנים בני 6להקים 
לפרטים נוספים ראו דוח מיידי שפרסמה  .2020שנת  שלהרביעי במהלך הרבעון הביצוע 

(, הנכלל כאן על דרך 2019-01-074265)מס' אסמכתא:  2019באוגוסט  28החברה ביום 
  ההפניה. 
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  שיווקם החל וטרם שונים תכנון בשלבי הנמצאים החברה של נוספים פרויקטים בדבר פירוט .2.4

  הפרויקט שם
 מיקום

 הפרויקט
 ד"יח כ"סה

 בפרויקט

 של ד"יח' מס
 החברה

 בפרויקט
 שיעור חתימת בעלי קרקע

 87% 135 198 גן רמת * מגדל התמרים מגדים )שלב א'( ]פינוי בינוי[
ג'  -שלבים ב' ו –אילת, אאורה רמת השרון  מתחם

 * ]פינוי בינוי[
 רמת

 השרון
447 331 91% 

 - 22 22 אביב תל * מלצ'ט שינקין
 - 206 208 לוד * 35"ר מע

מושב  הרחבה -כרכום 
 כרכום

 ל.ר 200 200

 [בינוי פינוי]האורן מתחם רחבת 
 קריית
 אונו

268 172 89% 

 51% 189 220 יהודה אור אור יהודה ]פינוי בינוי[
 80% 383 556 גבעתיים מתחם ט' ]פינוי בינוי[ -רח' ההסתדרות 
 96% 108 168 גבעתיים מתחם א' ]פינוי בינוי[ -רח' ההסתדרות 

 60% 144 290 אביב תל [, רמת אביב ג' ]פינוי בינוי4-8רח' אחימאיר 
 77% 156 204 השרון הוד מתחם סאלד ]פינוי בינוי[

 17% 297 429 הרצליה מתחם "נווה ישראל" ]פינוי בינוי[
 60% **139 208 אביב תל מתחם דפנה ]פינוי בינוי[

 מתחם סוקולוב ]פינוי בינוי[
 רמת

 השרון
96 64 50% 

 ביאליק ]פינוי בינוי[קרית 
 קרית

 ביאליק
1,500 1,213 62% 

 90% 336 450 יהוד ]פינוי בינוי[מתחם שוק אשכנזי 
 45% 770 1,100 אביב תל ]פינוי בינוי[גני ליבנה 

 69% 285 400 יהודה אבן אבן יהודה ]פינוי בינוי[
 60% 736 1,000 ציונה נס מתחם מרגולין ]פינוי בינוי[

 60% 661 897 נס ציונה ]פינוי בינוי[מתחם הטייסים 
 33% 274 310 ילתא נוי[מתחם בתי ברמן ]פינוי בי

 83% 61 85 תל אביב הטייסים תל אביב ]פינוי בינוי[
 - 270 360 יהוד יהוד ]פינוי בינוי[ ויצמן

  4,670 9,616  סה"כ

  .מסחר שטחי כולל הפרויקט  *
 .יח"ד מיועדות להשכרה 30 **
 

 נוסף מידע .2.4.1

  [בינוי ינוי]פ אביב-תל הטייסים רחוב א.

( 23חלקה  7241אביב )גוש -, תל92נבחרה לקדם פרויקט פינוי בינוי ברחוב הטייסים  החברה
מבעלי  83% -נכון למועד הדוח כ"(. םהמתח" ו"הפרויקט)להלן בהתאמה בסעיף זה: "

 24יהרסו יבמסגרת הפרויקט  .פינוי בינוי מחייביםו על הסכמי מבמתחם חת הזכויות
קומות בתמהיל של  15יחידות דיור בבניין יוקרתי בגובה של  85 ןיבנו תחתייחידות דיור ו

 ואאורהחדרים טיפוסיות, פנטהאוזים ודירות גן. התב"ע אושרה למתן תוקף  5-ו 4, 3דירות 
מתכננת להתחיל בשיווק  חברההישראל החלה בתכנון לשם קידום הוצאת היתרי בנייה. 

שפרסמה החברה  מיידיוביצוע הפרויקט במהלך השנה הבאה. לפרטים נוספים ראו דיווח 
  (, הנכלל כאן על דרך ההפניה.2019-01-009124)מס' אסמכתא:  2019בינואר  31ביום 

  [בינוי ינוי]פ ויצמן ביהוד רחוב ב.

בינוי ברחוב ויצמן ביהוד. -פרויקט פינוי, נבחרה אאורה ישראל לקדם 2019בחודש יולי 
ולהקמת בניינים יחידות דיור  54בני  להריסת בניינים תפעל החברה במסגרת הפרויקט

בניינים נוספים ברחוב ויצמן  חדשים תחתם. כמו כן, מנהלת החברה משא ומתן עם נציגי
חם הפרויקט יחידות דיור. מת 146בניינים ישנים בני  11ביהוד. בסך הכל כולל המתחם 

קומות  14 -דונם, עליו מתכננת החברה להקים בניינים חדשים בני כ 25 -משתרע על פני כ
יחידות דיור, שטחים ציבוריים ומבני ציבור. הפרויקט יתבצע במתכונת  550 -ובסה"כ כ

                                                 
מת תכנית (. החברה מקד75%, למעט פרטי הרווח הגולמי )100%. הנתונים מוצגים בשיעור של 75%חלקה של החברה בפרויקט הינו  5

 . התכנית טעונה אישור הועדה המחוזית.מ"ר מסחר ותעסוקה 4,000 יח"ד+ 350במסגרתו יוקמו 
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הקמת הפרויקט במתחם כפופה, פינוי בינוי, על סמך תכנית בנין עיר בסמכות ועדה מחוזית. 
, לכך שיחתמו חוזים פרטניים עם כל אחד מהדיירים במתחם ולאישור תכנית בנין בין היתר

)מס'  2019ביולי  24לפרטים נוספים ראו דוח מיידי שפרסמה החברה ביום  עיר מתאימה.
 (, הנכלל כאן על דרך ההפניה.2019-01-063900אסמכתא: 

 ]פינוי בינוי[ ההסתדרות' רח - גבעתיים .ג

ברחוב ההסתדרות  פרויקטיםבדבר ה 2018הדירקטוריון לשנת בהמשך לאמור בדוח 
 מגדלים ארבעה ויוקמו קיימות ד"יח 234 יהרסו במסגרתם'( ט ומתחם' א)מתחם בגבעתיים 

, מחוזית ועדה בסמכות תכניתבמסגרת  חדשות ד"יח 724-כ הכל ובסך, קומות 35עד  25 בני
הועדה בגין שני הפרוייקטים על ידי  אדריכלי לאחר תאריך הדוח אושרו תכניות עיצוב

המקומית לתכנון ובניה גבעתיים. לאור זאת החברה צופה כי תוכל להתחיל בשיווק יחידות 
   .2020הדיור בפרוייקטים במהלך שנת 

 עסקאות לרכישת מקרקעין  בדבר פירוט .2.5

 שמן-בבן ממכרז בפטור"ד יח 500 להקמת בהסכם התקשרות .א

מושב עובדים להתיישבות חקלאית  -ועד אגודת בן שמן הסכם בין  נחתם 2019 בינואר 24 ביום
לחברה האגודה  ועד מכרחברה, במסגרתו ה בין"( להאגודה ועד: "זה בסעיף להלן(שיתופית בע"מ 

"ל תמבמסגרת תכנית  ,יח"ד בפטור ממכרז 500-אופציה לרכישת מגרשים להקמת כבאת זכויותיו 
 "ח.ש מיליוני 45 של כולל לסך בתמורה ,"(התכנית"ו" ההסכם" )להלן בסעיף זה, בהתאמה: 1064

לוד, בהתכנית כוללת את מתחמי בן שמן ובית הקשתות המצוי בטבעת ההיקפית של העיר העתיקה 
 מגורים לשכונת תכנוני בסיס יוצרת התכניתובניה למתן תוקף.  לתכנוןאושרה במועצה הארצית ו

ופארק עירוני חדש לאורך נחל גזר בצמידות לשכונה החדשה ולשכונות  לוד העיר במזרח חדשה
נוספים  לפרטיםהקיימות במזרח העיר וכוללת מבני ציבור, מסחר, תעסוקה, שטחי ציבור ודרכים. 

 (2018-01-100084)מס' אסמכתא:  2018בנובמבר  5שפרסמה החברה ביום  יםמיידי יםראו דיווח
 כאן על דרך ההפניה. ים, הנכלל(2019-01-007654סמכתא: )מס' א 2019בינואר  27וביום 

 קריית, סביון לצומת בסמוך ממכרז בפטור מקרקעין לרכישת אופציה הסבת בהסכם התקשרות ב.
 אונו

 לרכישת אופציה של זכויות בעלי עם בהסכם התקשרותהשלימה החברה  2019 פברוארבחודש 
 אתלחברה "(, לפיו בעלי הזכויות הסבו האופציה: "בסעיף זה )להלן ממכרז בפטור מקרקעין

 9.2 -מיליוני ש"ח. המקרקעין משתרעים על פני שטח של כ 14.8-האופציה וזאת בתמורה לסך של כ
: בסעיף זה אונו, בסמוך לצומת סביון )להלן קריתדונם, נמצאים בתחום השיפוט של העיר 

(, 75.4%-)בשיעור של כ 28ואת מגרש )בשלמות(  27"(. המקרקעין כוללים את מגרש המקרקעין"
החכירה המהוונים והוצאות  דמי. 2/300/קאשייעודם למגורים, לפי תכנית בניין עיר בתוקף 

בעת מימוש האופציה, על  החברההפיתוח בגין המגרשים ישולמו לרשות מקרקעי ישראל על ידי 
קומות  13בניינים בני  5להקים על שני המגרשים פרויקט במסגרתו יוקמו  החברה בכוונתידה.  

בכוונת החברה לבקש הקלה לתוספת יח"ד  .יח"ד )לפני הקלות( 206מעל חניון תת קרקעי הכוללים 
 2019בפברואר  25 שפרסמה החברה ביום מיידינוספים ראו דיווח  לפרטיםמהוועדה המקומית. 

 (, הנכלל כאן על דרך ההפניה.2019-01-016863)מס' אסמכתא: 

 

 הדיור יחידות כמות בדבר, בפרוייקטים צפוי גולמי רווח היקפי בדבר לעיל 2 בסעיף הנכלל המידע
 מידע הינו הקמתם רציפות ובדבר פרוייקטים וסיום ביצוע, שיווק תחילת למועד צפי ובדבר שיוקמו

 המכירה מחירי( א: )ב בהתחשב, החברה שערכה כלכליים ותחשיבים אומדנים, הערכות על המבוסס
 על בהתבסס החזוי המכירות קצב( ג; )עבודות תחשיבי סמך על שנערכות הבניה עלויות( ב; )הנוכחיים

 זמינות( ו) -ו הפרויקט בבניית ההתקדמות קצב( ה) בניה היתרי לקבלת מועדים( ד; )החברה ניסיון
 שינויים ויחולו במידה, היתר בין, להתממש שלא עשויות החברה תחזיות. בנקאי וחוץ בנקאי אשראי

 במחירי זה ובכלל למגורים הדיור שוק במצב או/ו ן"הנדל שוק במצב או/ו המשק במצב לרעה מהותיים
 יחולו או/ו לתחזית בסיס ששימשו המחירים לעומת הדירות של המכירה במחירי או/ו למגורים השכירות

 של הביצוע בעלויות לרעה מהותיים שינויים יחולו או/ו הפרויקטים בעלויות לרעה מהותיים שינויים
 או/ו הבניה תשומת במחירים או/ו בזמינותם או/ו או/ו הגלם חומרי במחירי הפרויקטים הפרויקטים

 המכירות מקצב משמעותית בצורה ייפול בפרויקטים הדירות של המכירות קצב או/ו אדם כוח בזמינות
 בפרק כמפורט החברה חשופה להם הסיכון מגורמי איזה יתקיימו כאמור המידע לחיזוי בסיס ששימש

  . 2018 לשנת התקופתי בדוח' א בפרק שנכלל התאגיד עסקי תיאור
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 היזמי ן"הנדל בתחום החברה פעילות עם בקשר גילויים .2.6

פרויקטים מהותיים מאד ובכללם פרויקטים שהזכויות בהם שועבדו לטובת מחזיקי אגרות החוב של להלן מידע כנדרש על פי הצעת חוק נדל״ן יזמי אודות 
את הוראות  2019במסגרת הדוחות הכספיים לרבעון השלישי של שנת בטבלה כוללים היוון עלויות אשראי. החברה צפויה לאמץ  העלויותנתוני . יצוין כי החברה

יבוצעו התאמות לנתוני  הפרשנותאימוץ עם  ובהתאם ות אשראי בפרויקטים בהם ההכרה בהכנסה הינה על פני זמןפרשנות בדבר הטיפול החשבונאי בעלויה
 .העלויות

 (5-ו 4)מגרשים שלב ד'  –ביהוד הגנים התלויים  HGIHפרוייקט  .2.6.1

 .6(5 -ו 4)מגרשים  בכללותו הטבלה להלן בדבר עלויות שהושקעו ושטרם הושקעו כוללת את הנתונים בדבר שלב ד' של הפרויקט

 2019שנת   
 2017שנת  2018שנת 

 1רבעון  2רבעון   

 עלויות שהושקעו

עלויות מצטברות בגין קרקע 
 7בתום התקופה

122,817  120,213  118,651  113,471 

עלויות מצטברות בגין פיתוח, 
 מסים, אגרות ואחרות

37,539  27,576  25,603 13,560 

 834  6,935  20,883  31,867 בגין בניהעלויות מצטברות 
עלויות מצטברות בגין מימון 

 )שהוונו(
32,362  30,476  28,303 20,294 

 148,159 179,492  199,148  224,585 סה״כ עלות מצטברת
 141,504 151,636  160,320  177,631 סה״כ עלות מצטברת בספרים

עלויות שטרם הושקעו 
 ושיעור השלמה

בגין קרקע שטרם הושקעו  עלויות
 )אומדן(

17,328 21,436  23,001 6,298 

עלויות בגין פיתוח, מסים ואגרות 
 שטרם הושקעו )אומדן(

10,741  32,967 34,940 41,670 

עלויות בגין בניה שטרם הושקעו 
 )אומדן(

192,581  192,403  206,351  170,176 

עלויות מצטברות בגין מימון 
מהוונות בעתיד  שצפויות להיות

 )אומדן(
9,535  13,705  15,424 14,936 

 233,080 279,716 260,511  230,185 סה״כ עלות שנותרה להשלמה
)לא כולל  שיעור השלמה הנדסי

 [4/ בנייני  5]בנייני  קרקע( )%(
27% 10% 27% 10% 25% 10% 6% - 

 2021 2021 2021 2021 מועד השלמת בנייה צפוי

                                                 
 יח"ד. בהתאם עודכן תקציב הפרויקט. 299-יח"ד ל 250-התקבל אישור להגדלת כמות יח"ד בשלב ד' של הפרויקט מ 2018במהלך שנת  6
 של שטחי מסחר אשר נרשמה טרום סיווגם למלאי.נתוני העלויות בגין קרקע כוללים התאמת שווי הוגן   7
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 יח"ד(. 158יח"ד, חלק החברה  193בלבד ) 5בדבר שיווק הפרויקט מתייחסת לנתוני השיווק של יח"ד במגרש להלן  הטבלה

  2019 
 2017שנת  2018שנת 

 1 רבעון 2רבעון  התקופה כל  

חוזים שנחתמו בתקופה 
 השוטפת

  53 10 28 12 40 יח״ד )כמות(

  6,614 1,236 2,378 1,073 3,238 יח״ד )מ״ר(

 - - - - - שטח מסחר )מ״ר(

מחיר ממוצע למ״ר בחוזים 
 שנחתמו בתקופה השוטפת

  14.2 14.9 16.8 16.3 16.7 יח״ד

 - - - - - שטחי מסחר

חוזים מצטברים עד לסוף 
 8התקופה

  83 73 101 110 110 יח״ד )כמות(

  9,910 8,578 10,952 11,454 11,454 יח״ד )מ״ר(

    - - - - - שטחי מסחר
מחיר ממוצע למ״ר 
במצטבר בחוזים שנחתמו 

בערכים  עד סוף התקופה
 נומינלים

 14.1 14.3 14.5 15 15 יח״ד

    - - - - - שטחי מסחר

שיעור השיווק של 
 הפרויקט

סה״כ הכנסות צפויות מכל 
 הפרויקט 

283,880 283,880 275,966 275,966  220,160  

סה״כ הכנסות צפויות 
  שנחתמו במצטברמחוזים 

175,728 175,728 163,518 122,952  139,637  

שיעור שיווק ליום האחרון 
 של התקופה )%(

62% 62% 59% 45% 63% 

שטחים שטרם נחתמו 
)חלק לגביהם חוזים 

 החברה(

  79  85 57 48 48 יח״ד )כמות(

  8,877  9,167 6,793 6,292 6,292 יח״ד )מ״ר(

  - - - - - שטחי מסחר )מ״ר(
סה״כ עלות מצטברת )יתרת מלאי( המיוחסת לשטחים 
שטרם נחתמו לגביהם חוזים מחייבים בדוח על המצב 

  הכספי
46,760 46,760 43,650 53,535 54,189  

מספר חוזים שנחתמו מתום התקופה ועד לתאריך הדוח 
  )כמות/ מ״ר(

579/5 579/5 708/9 2,377/28 118/1 

שנחתמו מתום התקופה ועד  מחיר ממוצע למ״ר בחוזים
  לתאריך הדוח

17.6 17.6 16.9 15.5 14.6  

                                                 
 נתוני החוזים המצטברים בטבלאות השיווק המוצגות הינם נטו לאחר ביטולי חוזים. 8
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 יח"ד(. 91יח"ד, חלק החברה  106בלבד ) 4הטבלה להלן בדבר שיווק הפרויקט מתייחסת לנתוני השיווק של יח"ד במגרש 

  2019 
 2017שנת  2018שנת 

 1 רבעון 2רבעון  התקופה כל  

חוזים שנחתמו בתקופה 
 השוטפת

 - - 21 2 23 יח״ד )כמות(

 - - 1,853 229 2,081 יח״ד )מ״ר(

 3,000 - - - - שטח מסחר )מ״ר(

מחיר ממוצע למ״ר בחוזים 
 שנחתמו בתקופה השוטפת

 - - 16.5 15.5 16.3 יח״ד

 20.8 - - - - שטחי מסחר

חוזים מצטברים עד לסוף 
 התקופה

 - - 21 23 23 יח״ד )כמות(

 - - 1,853 2,081 2,081 יח״ד )מ״ר(

 1 1 1 1 1 שטחי מסחר
מחיר ממוצע למ״ר 
במצטבר בחוזים שנחתמו 

בערכים  עד סוף התקופה
 נומינלים

 - - 16.5 16.4 16.4 יח״ד

 20.8 20.8 20.8 20.8 20.8 שטחי מסחר

שיעור השיווק של 
 הפרויקט

סה״כ הכנסות צפויות מכל 
 הפרויקט 

235,562 235,562 237,059 237,059 237,059 

סה״כ הכנסות צפויות 
 מחוזים שנחתמו במצטבר 

96,780 96,780 93,228 62,500 62,500 

שיעור שיווק ליום האחרון 
 של התקופה )%(

41% 41% 39% 26% 26% 

שטחים שטרם נחתמו 
)חלק לגביהם חוזים 

 החברה(

 - 91 70 68 68 יח״ד )כמות(

 - 10,387 8,493 8,306 8,306 יח״ד )מ״ר(

 - - - - - שטחי מסחר )מ״ר(
סה״כ עלות מצטברת )יתרת מלאי( המיוחסת לשטחים 
שטרם נחתמו לגביהם חוזים מחייבים בדוח על המצב 

  הכספי
60,004 60,004 55,833 61,073 - 

מספר חוזים שנחתמו מתום התקופה ועד לתאריך הדוח 
  )כמות/ מ״ר(

1,087/10 1,087/10 - 1,894/21 - 

למ״ר בחוזים שנחתמו מתום התקופה ועד  מחיר ממוצע
  לתאריך הדוח

15.8 15.8 - 16.3 - 
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 פרוייקט שכונת דניה בחדרה .2.6.2

 2019שנת   
 2017שנת  2018שנת 

 1רבעון  2רבעון   

 עלויות שהושקעו

עלויות מצטברות בגין קרקע 
 בתום התקופה

22,040 22,040 22,040 22,040 

עלויות מצטברות בגין פיתוח, 
 מסים, אגרות ואחרות

5,011 4,679 4,400 4,251 

 - - - - עלויות מצטברות בגין בניה
עלויות מצטברות בגין מימון 

 )שהוונו(
5,088 4,748 4,397 3,170 

 29,461 30,837 31,467 32,139 סה״כ עלות מצטברת
 29,461 30,837 31,467 32,139 סה״כ עלות מצטברת בספרים

הושקעו עלויות שטרם 
 ושיעור השלמה

עלויות בגין קרקע שטרם הושקעו 
 )אומדן(

1,322 1,322 1,322 - 

עלויות בגין פיתוח, מסים ואגרות 
 שטרם הושקעו )אומדן(

5,255 5,587 5,866 8,099 

עלויות בגין בניה שטרם הושקעו 
 )אומדן(

55,345 55,345 55,345 37,866 

עלויות מצטברות בגין מימון 
להיות מהוונות בעתיד  שצפויות
 )אומדן(

854 1,102 1,383 708 

 46,673 63,916 63,356 62,776 סה״כ עלות שנותרה להשלמה
)לא כולל  שיעור השלמה הנדסי

  קרקע( )%(
- - - - 

 2021 2021 2021 2021 מועד השלמת בנייה צפוי
 

פרשנות בדבר האת הוראות  2019בדוחות הכספיים לרבעון השלישי של שנת  בטבלה כוללים היוון עלויות אשראי. החברה צפויה לאמץ העלויותנתוני  *
 .העלויותובהתאם יבוצעו התאמות לנתוני  הטיפול החשבונאי בעלויות אשראי בפרויקטים בהם ההכרה בהכנסה הינה על פני זמן
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  2019 
 2017שנת  2018שנת 

 1 רבעון 2רבעון  התקופה כל  

חוזים שנחתמו בתקופה 
 השוטפת

 14 - 1 - 1 יח״ד )כמות(

 1,584 - 99 - 99 יח״ד )מ״ר(

 - - - - - שטח מסחר )מ״ר(

מחיר ממוצע למ״ר בחוזים 
 שנחתמו בתקופה השוטפת

 10.3 - 12.5 - - יח״ד

 - - - - - שטחי מסחר

חוזים מצטברים עד לסוף 
 9התקופה

 52 44 45 35 35 יח״ד )כמות(

 5,391 4,649 4,748 3,565 3,565 יח״ד )מ״ר(

 - - - - - שטחי מסחר
מחיר ממוצע למ״ר 
במצטבר בחוזים שנחתמו 

בערכים  עד סוף התקופה
 נומינלים

 11.5 11.6 11.6 10.3 10.3 יח״ד

 - - - - - שטחי מסחר

שיעור השיווק של 
 הפרויקט

סה״כ הכנסות צפויות מכל 
 הפרויקט 

105,641 105,641 105,641 105,641 86,769 

סה״כ הכנסות צפויות 
 מחוזים שנחתמו במצטבר

39,923 39,923 47,468 46,231 54,663 

שיעור שיווק ליום האחרון 
 של התקופה )%(

38% 38% 45% 44% 63% 

שטחים שטרם נחתמו 
)חלק לגביהם חוזים 

 החברה(

 40 38 37 47 47 )כמות(יח״ד 

 3,737 4,479 4,380 5,564 5,564 יח״ד )מ״ר(

 - - - - - שטחי מסחר )מ״ר(
סה״כ עלות מצטברת )יתרת מלאי( המיוחסת לשטחים 
שטרם נחתמו לגביהם חוזים מחייבים בדוח על המצב 

  הכספי
19,994 19,994 17,328 17,342 10,901 

ועד לתאריך הדוח מספר חוזים שנחתמו מתום התקופה 
  )כמות/ מ״ר(

- - - 99/1 - 

מחיר ממוצע למ״ר בחוזים שנחתמו מתום התקופה ועד 
  לתאריך הדוח

- - - 12.5 - 

 
  

                                                 
 נתוני החוזים המצטברים בטבלאות השיווק המוצגות הינם נטו לאחר ביטולי חוזים. 9
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 פרויקט אונו ואלי )בר יהודה( בקרית אונו  .2.6.3

 2019שנת   
 2017שנת  2018שנת 

 1רבעון  2רבעון   

 עלויות שהושקעו

עלויות מצטברות בגין קרקע 
 התקופהבתום 

224,240 221,271 218,304 85,649 

עלויות מצטברות בגין פיתוח, 
 מסים, אגרות ואחרות

77,376 73,808 63,239 28,322 

 11,245 67,601 88,831 106,283 עלויות מצטברות בגין בניה
עלויות מצטברות בגין מימון 

 )שהוונו(
29,880 26,354 18,868 7,984 

 133,200 368,012 410,264 437,779 סה״כ עלות מצטברת
 116,037 298,645 295,094 292,451 סה״כ עלות מצטברת בספרים

עלויות שטרם הושקעו 
 ושיעור השלמה

עלויות בגין קרקע שטרם הושקעו 
 )אומדן(

26,146 25,901 28,868 121,137 

עלויות בגין פיתוח, מסים ואגרות 
 שטרם הושקעו )אומדן(

22,223 67,782 83,845 147,014 

עלויות בגין בניה שטרם הושקעו 
 )אומדן(

310,070 303,912 325,142 327,790 

עלויות מצטברות בגין מימון 
שצפויות להיות מהוונות בעתיד 

 )אומדן(
4,722 6,132 14,631 25,515 

 621,456 452,486 403,727 363,161 סה״כ עלות שנותרה להשלמה
)לא כולל  שיעור השלמה הנדסי

 ]שלב א' / שלב ב'[ קרקע( )%(
33% 15% 27% 15% 20% 10% 10% - 

]שלב א'  מועד השלמת בנייה צפוי
 / שלב ב'[

2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 

 
פרשנות בדבר את הוראות ה 2019* נתוני העלויות בטבלה כוללים היוון עלויות אשראי. החברה צפויה לאמץ בדוחות הכספיים לרבעון השלישי של שנת 

 ובהתאם יבוצעו התאמות לנתוני העלויות. הטיפול החשבונאי בעלויות אשראי בפרויקטים בהם ההכרה בהכנסה הינה על פני זמן
  



14 

 יח"ד(. 226יח"ד, חלק החברה  330בלבד )שלב א' הטבלה להלן בדבר שיווק הפרויקט מתייחסת לנתוני השיווק של יח"ד ב

  2019 
 2017שנת  2018שנת 

 1 רבעון 2רבעון  התקופה כל  

חוזים שנחתמו בתקופה 
 השוטפת

 50 54 6 11 16 יח״ד )כמות(

 5,459 6,327 658 1,249 1,832 יח״ד )מ״ר(

 - - - - - שטח מסחר )מ״ר(

מחיר ממוצע למ״ר בחוזים 
 שנחתמו בתקופה השוטפת

 18 18.8 19.1 20.2 19.9 יח״ד

 - - - - - שטחי מסחר

חוזים מצטברים עד לסוף 
 10התקופה

 140 177 181 191 191 יח״ד )כמות(

 13,282 17,873 18,348 19,522 19,522 יח״ד )מ״ר(

 - - - - - שטחי מסחר
מחיר ממוצע למ״ר 
במצטבר בחוזים שנחתמו 

בערכים  עד סוף התקופה
 נומינלים

 18.4 18.4 18.4 18.6 18.6 יח״ד

 - - - - - שטחי מסחר

שיעור השיווק של 
 הפרויקט

סה״כ הכנסות צפויות מכל 
 הפרויקט

501,535 501,535 500,979 495,692 473,990 

סה״כ הכנסות צפויות 
 מחוזים שנחתמו במצטבר 

372,340 372,340 348,461 329,035 243,837 

שיעור שיווק ליום האחרון 
 של התקופה )%(

75% 75% 70% 66% 51% 

שטחים שטרם נחתמו 
)חלק לגביהם חוזים 

 החברה(

 86 49 45 35 35 יח״ד )כמות(

 11,455 6,034 5,559 4,385 4,385 יח״ד )מ״ר(

 672 672 672 672 672 שטחי מסחר )מ״ר(
סה״כ עלות מצטברת )יתרת מלאי( המיוחסת לשטחים 
שטרם נחתמו לגביהם חוזים מחייבים בדוח על המצב 

  הכספי
68,768 68,768 76,618 75,478 64,677 

מספר חוזים שנחתמו מתום התקופה ועד לתאריך הדוח 
  )כמות/ מ״ר(

456/4 456/4 718/6 356/3 2,210/19 

מחיר ממוצע למ״ר בחוזים שנחתמו מתום התקופה ועד 
  לתאריך הדוח

19.7 19.7 19 19.2 18.5 

                                                 
 ולי חוזים.נתוני החוזים המצטברים בטבלאות השיווק המוצגות הינם נטו לאחר ביט 10
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 יח"ד(. 230יח"ד, חלק החברה  342בלבד )שלב ב' של יח"ד ב הטבלה להלן בדבר שיווק הפרויקט מתייחסת לנתוני השיווק

  2019 
 2017שנת  2018שנת 

 1 רבעון 2רבעון  התקופה כל  

חוזים שנחתמו בתקופה 
 השוטפת

 - 59 5 10 15 יח״ד )כמות(

 - 5,152 604 1,160 1,764 יח״ד )מ״ר(

 - - - - - שטח מסחר )מ״ר(

מחיר ממוצע למ״ר בחוזים 
 שנחתמו בתקופה השוטפת

 - 19.2 19.6 20.1 19.9 יח״ד

 - - - - - שטחי מסחר

חוזים מצטברים עד לסוף 
 11התקופה

 - 59 64 74 74 יח״ד )כמות(

 - 5,152 5,756 6,916 6,916 יח״ד )מ״ר(

 - - - - - שטחי מסחר
מחיר ממוצע למ״ר 
במצטבר בחוזים שנחתמו 

בערכים  עד סוף התקופה
 נומינלים

 - 19.2 19.2 19.4 19.4 יח״ד

 - - - - - שטחי מסחר

שיעור השיווק של 
 -הפרויקט

סה״כ הכנסות צפויות מכל 
 הפרויקט 

487,087 487,087 474,974 473,974 - 

סה״כ הכנסות צפויות 
 מחוזים שנחתמו במצטבר 

135,189 135,189 111,818 98,863 - 

שיעור שיווק ליום האחרון 
 של התקופה )%(

28% 28% 24% 21% - 

שטחים שטרם נחתמו 
)חלק לגביהם חוזים 

 החברה(

 - 171 166 156 156 יח״ד )כמות(

 - 18,741 18,137 16,977 16,977 יח״ד )מ״ר(

 - 443 443 443 443 שטחי מסחר )מ״ר(
סה״כ עלות מצטברת )יתרת מלאי( המיוחסת לשטחים 

המצב שטרם נחתמו לגביהם חוזים מחייבים בדוח על 
  הכספי

121,401 121,401 121,259 111,935 - 

מספר חוזים שנחתמו מתום התקופה ועד לתאריך הדוח 
  )כמות/ מ״ר(

1112/8 1,112/8 976/8 604/5 - 

מחיר ממוצע למ״ר בחוזים שנחתמו מתום התקופה ועד 
  לתאריך הדוח

21.6 21.6 19.5 19.6 - 

                                                 
 נתוני החוזים המצטברים בטבלאות השיווק המוצגות הינם נטו לאחר ביטולי חוזים. 11



16 

 'אשלב  –פרויקט אאורה רמת השרון )מתחם אילת(  .2.6.4

 2019שנת   
 2017שנת  2018שנת 

 1רבעון  2רבעון   

 עלויות שהושקעו

עלויות מצטברות בגין קרקע 
 בתום התקופה

67,098 67,098 67,098 - 

עלויות מצטברות בגין פיתוח, 
 מסים, אגרות ואחרות

39,503 38,554 28,648 14,447 

 - - - 3,076 מצטברות בגין בניהעלויות 
עלויות מצטברות בגין מימון 

 )שהוונו(
3,445 2,487 2,054 788 

 15,235 97,800 108,139 113,321 סה״כ עלות מצטברת
 15,235 97,800 108,139 113,321 סה״כ עלות מצטברת בספרים

עלויות שטרם הושקעו 
 ושיעור השלמה

עלויות בגין קרקע שטרם הושקעו 
 )אומדן(

8,983 8,983 8,983 5,220 

עלויות בגין פיתוח, מסים ואגרות 
 שטרם הושקעו )אומדן(

53,786 54,735 64,641 75,046 

עלויות בגין בניה שטרם הושקעו 
 )אומדן(

134,218 137,294 137,294 205,805 

עלויות מצטברות בגין מימון 
שצפויות להיות מהוונות בעתיד 

 )אומדן(
6,317  6,949 7,824 12,392 

 298,463 218,742 207,961  203,304 סה״כ עלות שנותרה להשלמה
)לא כולל  שיעור השלמה הנדסי

  קרקע( )%(
- - - - 

 2020 2022 2022 2022 מועד השלמת בנייה צפוי
 

פרשנות בדבר את הוראות ה 2019לרבעון השלישי של שנת * נתוני העלויות בטבלה כוללים היוון עלויות אשראי. החברה צפויה לאמץ בדוחות הכספיים 
 ובהתאם יבוצעו התאמות לנתוני העלויות. הטיפול החשבונאי בעלויות אשראי בפרויקטים בהם ההכרה בהכנסה הינה על פני זמן
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  2019 
 2017שנת  2018שנת 

 1 רבעון 2רבעון  התקופה כל  

חוזים שנחתמו בתקופה 
 השוטפת

 98 25 1 1 2 )כמות(יח״ד 

 8,550 2,444 108 76 184 יח״ד )מ״ר(

 - - - - - שטח מסחר )מ״ר(

מחיר ממוצע למ״ר בחוזים 
 שנחתמו בתקופה השוטפת

 21 21.3 19.7 21.35 21.35 יח״ד

 - - - - - שטחי מסחר

חוזים מצטברים עד לסוף 
 12התקופה

 98 112 112 109 109 יח״ד )כמות(

 8,550 10,308 10,324 9,897 9,897 יח״ד )מ״ר(

 - - - - - שטחי מסחר
מחיר ממוצע למ״ר 
במצטבר בחוזים שנחתמו 

בערכים  עד סוף התקופה
 נומינלים

 21 20.5 20.5 20.78 20.78 יח״ד

 - - - - - שטחי מסחר

שיעור השיווק של 
 הפרויקט

סה״כ הכנסות צפויות מכל 
 הפרויקט

383,118 383,118 383,118 383,118 383,118 

סה״כ הכנסות צפויות 
 מחוזים שנחתמו במצטבר

214,301 214,301 220,229 211,271 179,482 

שיעור שיווק ליום האחרון 
 של התקופה )%(

56% 56% 57% 55% 47% 

שטחים שטרם נחתמו 
)חלק לגביהם חוזים 

 החברה(

 78 64 64 67 67 יח״ד )כמות(

 7,685 6,545 6,529 6,955 6,955 יח״ד )מ״ר(

 750 750 750 750 750 שטחי מסחר )מ״ר(
סה״כ עלות מצטברת )יתרת מלאי( המיוחסת לשטחים 
שטרם נחתמו לגביהם חוזים מחייבים בדוח על המצב 

  הכספי
49,846 49,846 45,977 43,868 8,123 

מספר חוזים שנחתמו מתום התקופה ועד לתאריך הדוח 
  )כמות/ מ״ר(

- - 76/1 108/1 934/11 

מחיר ממוצע למ״ר בחוזים שנחתמו מתום התקופה ועד 
  לתאריך הדוח

- - 21.4 19.7 21.4 

 

                                                 
 נתוני החוזים המצטברים בטבלאות השיווק המוצגות הינם נטו לאחר ביטולי חוזים. 12
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 מגרש מכבי -פרויקט אאורה סיטי בחדרה  .2.6.5

 2019שנת   
 2017שנת  2018שנת 

 1רבעון  2רבעון   

 עלויות שהושקעו

עלויות מצטברות בגין קרקע 
 בתום התקופה

85,299 85,081 84,969 19,000 

עלויות מצטברות בגין פיתוח, 
 מסים, אגרות ואחרות

3,601 2,840 2,413 646 

 - - - 527 עלויות מצטברות בגין בניה
עלויות מצטברות בגין מימון 

 )שהוונו(
4,854 4,082 3,368 1,356 

 21,002 90,750 92,003 94,282 סה״כ עלות מצטברת
 21,002 90,750 92,003 94,282 סה״כ עלות מצטברת בספרים

עלויות שטרם הושקעו 
 ושיעור השלמה

עלויות בגין קרקע שטרם הושקעו 
 )אומדן(

47,836 48,054 48,166 114,135 

עלויות בגין פיתוח, מסים ואגרות 
 שטרם הושקעו )אומדן(

60,833 61,282 60,744 62,511 

עלויות בגין בניה שטרם הושקעו 
 )אומדן(

324,400 324,927 324,927 324,927 

עלויות מצטברות בגין מימון 
שצפויות להיות מהוונות בעתיד 

 )אומדן(
15,835 17,218 18,542 9,276 

 510,849 452,379 451,481 448,903 סה״כ עלות שנותרה להשלמה
)לא כולל  שיעור השלמה הנדסי

  קרקע( )%(
- - - - 

 2022 2022 2022 2022 מועד השלמת בנייה צפוי
 

פרשנות בדבר את הוראות ה 2019* נתוני העלויות בטבלה כוללים היוון עלויות אשראי. החברה צפויה לאמץ בדוחות הכספיים לרבעון השלישי של שנת 
 ובהתאם יבוצעו התאמות לנתוני העלויות. הטיפול החשבונאי בעלויות אשראי בפרויקטים בהם ההכרה בהכנסה הינה על פני זמן
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  2019 
 2017שנת  2018שנת 

 1 רבעון 2רבעון  התקופה כל  

חוזים שנחתמו בתקופה 
 השוטפת

 - 49 2 8 10 יח״ד )כמות(

 - 3,675 170 623 793 יח״ד )מ״ר(

 - - - - - שטח מסחר )מ״ר(

מחיר ממוצע למ״ר בחוזים 
 שנחתמו בתקופה השוטפת

 - 12.7 12.4 12.88 12.78 יח״ד

 - - - - - שטחי מסחר

חוזים מצטברים עד לסוף 
 13התקופה

 - 49 51 59 59 יח״ד )כמות(

 - 3,675 3,845 4,468 4,468 יח״ד )מ״ר(

 - - - - - שטחי מסחר
מחיר ממוצע למ״ר 
במצטבר בחוזים שנחתמו 

בערכים  עד סוף התקופה
 נומינלים

 - 13 12.8 12.77 12.77 יח״ד

 - - - - - שטחי מסחר

שיעור השיווק של 
 הפרויקט

סה״כ הכנסות צפויות מכל 
 הפרויקט

619,177 619,177 619,177 619,177 - 

סה״כ הכנסות צפויות 
 מחוזים שנחתמו במצטבר

57,514 57,514 49,505 46,717 - 

שיעור שיווק ליום האחרון 
 של התקופה )%(

9% 9% 8% 8% - 

שטחים שטרם נחתמו 
)חלק לגביהם חוזים 

 החברה(

 - 362 360 352 352 יח״ד )כמות(

 - 38,586 38,416 37,793 37,793 יח״ד )מ״ר(

 - 3,816 3,816 3,816 3,816 שטחי מסחר )מ״ר(
סה״כ עלות מצטברת )יתרת מלאי( המיוחסת לשטחים 
שטרם נחתמו לגביהם חוזים מחייבים בדוח על המצב 

  הכספי
85,524 85,524 84,647 83,903 - 

התקופה ועד לתאריך הדוח מספר חוזים שנחתמו מתום 
  )כמות/ מ״ר(

458/5 458/5 324/4 170/2 - 

מחיר ממוצע למ״ר בחוזים שנחתמו מתום התקופה ועד 
  לתאריך הדוח

12.5 12.5 13.1 12.4 - 

  

                                                 
 נתוני החוזים המצטברים בטבלאות השיווק המוצגות הינם נטו לאחר ביטולי חוזים. 13
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 אחיסמך -פרוייקט אאורה במושב  .2.6.6

 2019שנת   
 2017שנת  2018שנת 

 1רבעון  2רבעון   

 עלויות שהושקעו

בגין קרקע  עלויות מצטברות
 בתום התקופה

62,828 59,072 59,072 59,022 

עלויות מצטברות בגין פיתוח, 
 מסים, אגרות ואחרות

7,406 8,891 6,598 3,837 

 - 58 58 58 עלויות מצטברות בגין בניה
עלויות מצטברות בגין מימון 

 )שהוונו(
6,395 5,588 4,762 595 

 63,454 70,490 73,609 76,687 סה״כ עלות מצטברת
 63,454 70,490 73,609 59,902 סה״כ עלות מצטברת בספרים

עלויות שטרם הושקעו 
 ושיעור השלמה

עלויות בגין קרקע שטרם הושקעו 
 )אומדן(

4,349 4,155 3,805 3,855 

עלויות בגין פיתוח, מסים ואגרות 
 שטרם הושקעו )אומדן(

18,311 32,974 32,387 35,148 

בניה שטרם הושקעו  עלויות בגין
 )אומדן(

135,969 135,969 144,522 144,580 

עלויות מצטברות בגין מימון 
שצפויות להיות מהוונות בעתיד 

 )אומדן(
10,098 8,635 2,935 7,102 

 190,685 183,649 181,733 168,727 סה״כ עלות שנותרה להשלמה
)לא כולל  שיעור השלמה הנדסי

  קרקע( )%(
- - - - 

 2021 2021 2021 2021 מועד השלמת בנייה צפוי
 

פרשנות בדבר את הוראות ה 2019* נתוני העלויות בטבלה כוללים היוון עלויות אשראי. החברה צפויה לאמץ בדוחות הכספיים לרבעון השלישי של שנת 
 ובהתאם יבוצעו התאמות לנתוני העלויות. הטיפול החשבונאי בעלויות אשראי בפרויקטים בהם ההכרה בהכנסה הינה על פני זמן
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  2019 
 2017שנת  2018שנת 

 1 רבעון 2רבעון  התקופה כל  

חוזים שנחתמו בתקופה 
 השוטפת

 - 106 29 24 53 יח״ד )כמות(

 - 12,186 3,329 2,851 6,180 יח״ד )מ״ר(

 - - - - - שטח מסחר )מ״ר(

מחיר ממוצע למ״ר בחוזים 
 השוטפת שנחתמו בתקופה

 - 11.86 12 12.07 12.06 יח״ד

 - - - - - שטחי מסחר

חוזים מצטברים עד לסוף 
 14התקופה

 - 106 128 152 152 יח״ד )כמות(

 - 12,186 14,768 17,619 17,619 יח״ד )מ״ר(

 - - - - - שטחי מסחר
מחיר ממוצע למ״ר 
במצטבר בחוזים שנחתמו 

בערכים  עד סוף התקופה
 נומינלים

 - 11.86 11.9 11.93 11.93 יח״ד

 - - - - - שטחי מסחר

שיעור השיווק של 
 הפרויקט

סה״כ הכנסות צפויות מכל 
 הפרויקט

297,108 297,108 297,108 291,256 - 

סה״כ הכנסות צפויות 
 מחוזים שנחתמו במצטבר 

211,491 211,491 177,014 144,556 - 

שיעור שיווק ליום האחרון 
 של התקופה )%(

71% 71% 60% 50% - 

שטחים שטרם נחתמו 
)חלק לגביהם חוזים 

 החברה(

 - 111 89 65 65 יח״ד )כמות(

 - 13,103 10,521 7,670 7,670 יח״ד )מ״ר(

 - - - - - שטחי מסחר )מ״ר(
סה״כ עלות מצטברת )יתרת מלאי( המיוחסת לשטחים 
שטרם נחתמו לגביהם חוזים מחייבים בדוח על המצב 

  הכספי
17,262 17,262 29,753 35,504 - 

מספר חוזים שנחתמו מתום התקופה ועד לתאריך הדוח 
  )כמות/ מ״ר(

2,334/20 2,334/20 2,045/17 3,368/29 - 

מחיר ממוצע למ״ר בחוזים שנחתמו מתום התקופה ועד 
  לתאריך הדוח

12.1 12.1 12.0 12 - 

  

                                                 
 המצטברים בטבלאות השיווק המוצגות הינם נטו לאחר ביטולי חוזים.נתוני החוזים  14
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 15 אליהו ברליןפרוייקט  .2.6.7

 2019שנת   
 2017שנת  2018שנת 

 1רבעון  2רבעון   

 עלויות שהושקעו

עלויות מצטברות בגין קרקע 
 בתום התקופה

30,753  30,753   30,753   30,752  

עלויות מצטברות בגין פיתוח, 
 מסים, אגרות ואחרות

1,836  1,664   1,492   1,077  

    -     -     -  - עלויות מצטברות בגין בניה
מצטברות בגין מימון עלויות 
 )שהוונו(

3,415  2,918   2,466   729  

  32,558   34,711   35,335  36,004 סה״כ עלות מצטברת
  32,558   34,711   35,335  36,004 סה״כ עלות מצטברת בספרים

עלויות שטרם הושקעו 
 ושיעור השלמה

עלויות בגין קרקע שטרם הושקעו 
 )אומדן(

6,619  6,619   6,619   6,620  

עלויות בגין פיתוח, מסים ואגרות 
 שטרם הושקעו )אומדן(

14,203  14,375   14,547   14,962  

עלויות בגין בניה שטרם הושקעו 
 )אומדן(

50,447  50,447   50,447   50,447  

עלויות מצטברות בגין מימון 
שצפויות להיות מהוונות בעתיד 

 )אומדן(
7,274  7,431  7,884   9,621  

  81,950   79,497   78,872  78,543 סה״כ עלות שנותרה להשלמה
)לא כולל  שיעור השלמה הנדסי

  קרקע( )%(
- - - - 

 2022 2022 2022 2022 מועד השלמת בנייה צפוי
 

פרשנות בדבר את הוראות ה 2019לרבעון השלישי של שנת * נתוני העלויות בטבלה כוללים היוון עלויות אשראי. החברה צפויה לאמץ בדוחות הכספיים 
 ובהתאם יבוצעו התאמות לנתוני העלויות. הטיפול החשבונאי בעלויות אשראי בפרויקטים בהם ההכרה בהכנסה הינה על פני זמן

 נכון למועד דוח זה החברה טרם החלה בשיווק יחידות דיור בפרוייקט. * 

  

                                                 
 (.2019-01-040212)מס' אסמכתא:  2019 במאי 7 ביום שתוקן כפי, 2019 במאי 6 ביוםנוסף אודות הפרויקט ראו נספח ד' לדוח הצעת המדף שפרסמה החברה  מידעל 15
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 16 370/210חולון פרוייקט  .2.6.8

 2019שנת   
 2017שנת  2018שנת 

 1רבעון  2רבעון   

 עלויות שהושקעו

עלויות מצטברות בגין קרקע 
 בתום התקופה

 25,907  25,807   25,697   20,363  

עלויות מצטברות בגין פיתוח, 
 מסים, אגרות ואחרות

 497  433   338   85  

    -     -     -  -  עלויות מצטברות בגין בניה
עלויות מצטברות בגין מימון 

 )שהוונו(
 3,623  3,262   2,929   1,774  

  22,222   28,964   29,502  30,027  סה״כ עלות מצטברת
  22,222   28,964   29,502  30,027  סה״כ עלות מצטברת בספרים

עלויות שטרם הושקעו 
 ושיעור השלמה

עלויות בגין קרקע שטרם הושקעו 
 )אומדן(

 - - -  5,334  

עלויות בגין פיתוח, מסים ואגרות 
 שטרם הושקעו )אומדן(

 12,699  12,863   13,068  13,321  

עלויות בגין בניה שטרם הושקעו 
 )אומדן(

 36,700  36,700   36,700   36,700  

עלויות מצטברות בגין מימון 
שצפויות להיות מהוונות בעתיד 

 )אומדן(
 1,949  2,133  2,466   3,620  

  58,975   52,234   51,696  51,348  סה״כ עלות שנותרה להשלמה
)לא כולל  שיעור השלמה הנדסי

  קרקע( )%(
 - - - - 

 2021 2021 2021 2021  מועד השלמת בנייה צפוי
 

פרשנות בדבר את הוראות ה 2019השלישי של שנת * נתוני העלויות בטבלה כוללים היוון עלויות אשראי. החברה צפויה לאמץ בדוחות הכספיים לרבעון 
 ובהתאם יבוצעו התאמות לנתוני העלויות. הטיפול החשבונאי בעלויות אשראי בפרויקטים בהם ההכרה בהכנסה הינה על פני זמן

 נכון למועד דוח זה החברה טרם החלה בשיווק יחידות דיור בפרוייקט. *

 

                                                 
 (.2019-01-040212)מס' אסמכתא:  2019 במאי 7 ביום שתוקן כפי, 2019 במאי 6 ביום החברה שפרסמה המדף הצעת לדוח' ד נספח ראו הפרויקט אודות נוסף למידע 16
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 עלויות לאומדן, במצטבר שנחתמו ומחוזים פרויקט מכל הצפויות להכנסותלעיל ביחס  2.6: המידע המובא בסעיף אזהרה בדבר מידע צופה פני עתיד

. מידע כאמור כולל, בין 1968-תשכ"חהולמועד השלמת הבניה הינו בגדר מידע צופה פני עתיד, כהגדרת המונח בחוק ניירות ערך,  הושקעו שטרם

המקדמיים של חלק  הםנים עתידיים אשר התממשותם אינה ודאית ואינה בשליטת חברה, לרבות נוכח שלביהשאר, תחזיות, מטרות, הערכות ואומד

מהפרויקטים שתוארו לעיל. מידע צופה פני עתיד מבוסס על הערכות הנהלת החברה, המתבססות, בין היתר, על הערכות הנהלת החברה שהינן 

 הכלכליים התחשיבים על וכןתכנון אשר עשויים שלא להתקיים או להתקיים באופן שונה מתכנוני החברה  היבטיבדבר  לרבותנכונות למועד דוח זה, 

 בהתבסס החזוי המכירות קצב( ג; )עבודות תחשיבי סמך על שנערכות הבניה עלויות( ב; )הנוכחיים המכירה מחירי( א: )ב בהתחשב, החברה שערכה

שלא להתקיים או להתקיים באופן שונה מתכנוני החברה, לרבות  עשויות החברה תחזיות. פרויקטים בבניית ההתקדמות קצב( ד) החברה ניסיון על

( יחול שינוי לרעה בביקוש לדירות ו/או במחירי הדירות ו/או במצב המשק ו/או במצב 1במידה ויתקיים אחד או יותר מהגורמים המפורטים להלן: )

( יחולו שינויים בעלויות צפויות של הבניה ו/או במחירי חומרי הגלם ו/או בזמינותם ו/או 2רט; )שוק הנדל"ן בכלל ובאזור בו ממוקם הפרויקט בפ

( 4( התוכנית שתיזום החברה לא תאושר או תאושר בתנאים או בשינויים ביחס לתוכנית שתוגש; )3במחירים תשומת הבניה ו/או בזמינות כוח אדם; )

ת הפרויקט במתחם, בין היתר, התקשרויות בחוזים פרטניים עם כל אחד מהדיירים במתחמים אי התקיימות איזה מהתנאים הנדרשים לשם הקמ

תיאור עסקי התאגיד לדוח התקופתי פרק ( יתקיימו איזה מגורמי הסיכון להם חשופה החברה כמפורט ב5הרלוונטיים, שיווק מספק של יח"ד ועוד; )

 .2018לשנת 
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 הכספי המצב .3

  להלן הסברים בדבר השינויים העיקריים שחלו בסעיפי הדוח על המצב הכספי

 סעיף

 ביוני 30 ליום
2019 

ביוני  30 ליום
2018 

בדצמבר  31ליום 
2018 

 (2018בדצמבר  31 מול 2019ביוני  30) החברה הסברי
 "ח(ש)באלפי 

     נכסים שוטפים

 19,968 34,964 56,208 מזומנים ושווי מזומנים
 - בתקופה מזומנים ושווי במזומנים השימושיםו המקורות לגבי למידע

 .להלן 5 בסעיף פירוט ראו

 121,052 116,371 114,001 בשימוש מוגבליםמזומנים ופקדונות 
ומקורה בתקבולי  הפרויקטים של ליווי בחשבונות מופקדת היתרה עיקר

 .מקדמות מאת רוכשי יחידות דיור

ונכסי זכות  חובה ויתרות חייבים
 שימוש

34,942 47,453 28,467 

 של בסך( מוסדות) מ"ומע שבח, הכנסה מס יתרת בעיקרו כולל הסעיף
 של בסך משותפות בעסקאות שותפים מול יתרות, ח"ש אלפי 12,887

כמו כן,  .ואחרים לספקים מקדמות, מראש הוצאות וכן ח"ש אלפי 2,879
, ש"חאלפי  3,925נכללה לראשונה יתרת נכסי זכות שימוש בסך של 

 .16בעקבות יישום של תקן חשבונאות בין לאומי 

  82,731 100,093 49,563 נכסים בגין חוזים עם לקוחות

 1,008,020 840,051 1,054,049  למכירה בניינים מלאי
בתקופה בניכוי עלויות הקמה מעלויות  ביתרת המלאי נובע הגידול עיקר

 מקרקעין לרכישת אופציהוכן, מעלות רכישת  שהוכרו לרווח והפסד
 אלפי ש"ח. 14,800בסך של  ממכרז בפטור

  712 708 783 בביצוע עבודות מלאי

     נכסים לא שוטפים

 לפי המטופלות בחברות השקעה
 המאזני השווי שיטת

33,303 31,576 32,031 
הגידול ביתרה נובע  .כלולות חברות בשתי השקעה כוללת היתרה

 מהלוואה שהועמדה על ידי החברה לחברה כלולה.

ונכסי זכות  חובה ויתרות חייבים
 שוטפים לאשימוש 

3,055  1,988 2,001 
יתרת נכסי זכות שימוש בסך של כללה הגידול ביתרה נובע בעיקרו מה

 .16לאומי אלפי ש"ח, בעקבות יישום של תקן חשבונאות בין  753של 

  37,206 45,873 57,098 לבניה קרקעות מלאי

 76,108 61,515 81,133 בהקמה להשקעה ן"נדל
בסך ה נובע בעיקרו מהתאמת שווי הוגן של נדל"ן להשקעה רהגידול בית

 .אלפי ש"ח 4,060של 
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 סעיף

 ביוני 30 ליום
2019 

ביוני  30 ליום
2018 

בדצמבר  31ליום 
2018 

 (2018בדצמבר  31 מול 2019ביוני  30) החברה הסברי
 "ח(ש)באלפי 

  3,942 3,562 4,785 נטו קבוע רכוש

 .להלן 4בסעיף  הפעילות תוצאות בהסברי מסים הוצאות סעיף ראה 14,516 13,123 16,734 נדחים מסים

 42,192 31,828 48,071 מוחשיים בלתי נכסים
 ח"ש אלפי 5,879 של בסך שהושקעו מהעלויות נובע ביתרה הגידול

 .אונו בקרית הסטודנטים מעונות פרוייקט בהקמת

  1,468,946 1,329,105 1,553,725 נכסים כ"סה

     שוטפות התחייבויות

 בנקאיים מתאגידים אשראי
 ומאחרים

292,014 169,344 246,706 

 פרויקטים למימון פיננסי ליווי במסגרת לחברה הועמד בעיקרו אשראיה
 מאשראי נובע הגידול עיקר. קרקעות רכישת ולמימון בישראל בבנייה
 ממכרז בפטור מקרקעין לרכישת אופציהלמימון רכישת  לחברה שניתן

 .ש"חאלפי  10,360בסך של 

 352,850 372,537 438,121 חוב אגרות
 108,393הגידול ביתרה נובע מהנפקת אגרות חוב )סדרה י"ד( בסך של 

 בוצע לא הדוח בתקופתאלפי ש"ח ]ראו גם התחייבויות לא שוטפות[. 
 . חוב אגרות של פרעון

 . להמרה חוב אגרותמיתרת  50% של פרעון בוצע הדוח בתקופת 67,643 66,770 33,807 להמרה הניתנות חוב אגרות

  43,629 38,875 44,008 שירותים ולנותני לספקים התחייבות

וחלות שוטפת  זכות ויתרות זכאים
 של התחייבות בגין חכירה

24,713 27,347 57,667 

 בגין לרבות) משפטיות תביעות בגין הפרשהבעיקרה  כוללת היתרה
אלפי  15,041 שלכולל  בסך (להלן 6.3ראה סעיף  – ב"בארה התביעה

שהופקד במסגרת ההליך  ח"שאלפי  9,852, בניכוי פיקדון בסך של ח"ש
 12,938. בנוסף כוללת היתרה הוצאות לשלם בסך של המשפטי בארה"ב

נכללה כמו כן,  .וכן התחייבות בגין שכר ונלוות ואחרים ח"שאלפי 
 3,974בסך של  חלות שוטפת של התחייבות בגין חכירהלראשונה יתרת 

 .16תקן חשבונאות בין לאומי  של , בעקבות יישוםש"חאלפי 

  72,318 58,218 65,341 התחייבויות בגין חוזים עם לקוחות

  - 61,010 - זכאים בגין רכישת קרקע

 278,763 178,773 264,902 קרקע לבעלי התחייבות
של החברה כלפי בעלי הזכויות  קומבינציההיתרה כוללת התחייבות בגין 

 במקרקעין בפרוייקטי פינוי בינוי של החברה.
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 סעיף

 ביוני 30 ליום
2019 

ביוני  30 ליום
2018 

בדצמבר  31ליום 
2018 

 (2018בדצמבר  31 מול 2019ביוני  30) החברה הסברי
 "ח(ש)באלפי 

     התחייבויות לא שוטפות

 - - 763 התחייבות בגין חכירה
בעקבות יישום של תקן חשבונאות בין  התחייבות בגין חכירהשל  הכרה

 .16לאומי 

 .השוטפות ההתחייבויות במסגרת חוב אגרות סעיף ראה 70,218 62,954 94,604 חוב אגרות

     החברה מניות לבעלי המיוחס הון

 279,152 293,277 295,452 ןהו
 ח"שאלפי  20,488מהנפקת מניות בסך של  בעיקרו נובע בהון הגידול
 ש"ח. אלפי 4,189 של בסך בתקופה כוללהפסד מומנגד 

  1,468,946 1,329,105 1,553,725 והון התחייבויות כ"סה

 

 פיננסיים יחסים

 בדצמבר 31ליום  ביוני 30 ליום 

2019 2018 2018 

 1.13 1.17 1.12 יחס שוטף

 19.0% 22.0% 19.0% המאזן לסך ההון יחס
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 תוצאות הפעילות .4

  :על הרווח )ההפסד( הכולל המאוחדדוח הההתפתחויות שחלו בסעיפי  עיקרי הסבר בדברלהלן 

 סעיף
  ושהסתיימלשלושה חודשים 

 ביוני 30 ביום

לשנה 
שהסתיימה 

 31ביום 
 (2018ביוני  30ל מו 2019ביוני  30) החברה הסברי בדצמבר

 2019 2018 2018  

 ומפיתוח ומקרקעין דירות ממכירת הכנסות
 324,406 71,987 83,178 מקרקעין

 IFRS להוראות החברה מכירה בהכנסות בהתאם
למידע בדבר היקף המכירות והביצוע בפרוייקטים  .15

 לעיל. 2.6-ו 2.2של החברה ראו סעיף 

  15 15 - אחרות הכנסות

  324,421 72,002 83,178 הכנסות"כ סה

  (302,100) (64,810) (79,356) מקרקעין ופיתוח שנמכרו והמקרקעין הדירות עלות

 (8,319) (1,757) (2,827) ותפעול שיווק, מכירה הוצאות
ובע בעיקרו מעלויות משמעותיות שהושקעו נהגידול 

, קרית אונו בפרוייקט אאורה במושבבשיווק ומכירה 
 ובמיתוג מחדש של החברה.

 (33,642) (8,442) (7,261) וכלליות הנהלה הוצאות
נובע בעיקרו  וכלליות הנהלה בהוצאות הקיטון

 ובשירותים מקצועיים. בעלויות השכר קיטוןמ

 (16,218) (997) - הוצאות אחרות

לחברה בגין  שנתהוואחרות כוללות עלויות  הוצאות
בנכס בניו יורק, ארה"ב,  בעבר אחזקותיה )בעקיפין(
בהתאם להוראות בית  2015אשר נמכר בשנת 

כוללות  2018 שנתבהמשפט בניו יורק. ההוצאות 
ביעה בארה"ב בת שנתקבל דין פסק בעקבותהפרשה 

 6.3בגינה )ראו סעיף  שנתהווהעלויות המשפטיות  כןו
 להלן(.

הפרשה  וביטול נדל"ן להשקעההתאמת שווי הוגן של 
 למכירה וקרקעות בניינים מלאילירידת ערך 

4,060 10,422 41,810 
הכירה החברה בהתאמת שווי הוגן בתקופת הדוח 

בעיקר בגין השטח אלפי ש"ח  4,060בסך של 
 המסחרי בפרוייקט אונו וואלי. 

  (318,469) (65,584) (85,384) "כ הוצאות סה

 שיטת לפי המטופלות חברות ברווחי החברה חלק
 המאזני השווי

5 115 409  

  (2,425) 878 (1,882) , נטומימון (הוצאותהכנסות )

 (4,490) (1,324) 575 כנסההה עלמיסים 
 מסים בהכנסותהדוח  בתקופת הכירה החברה
 המקבילה בתקופהו ח"שאלפי  575 של בסך נדחים

 אלפי 773 של בסך שוטפים מסים הוצאות אשתקד
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 סעיף
  ושהסתיימלשלושה חודשים 

 ביוני 30 ביום

לשנה 
שהסתיימה 

 31ביום 
 (2018ביוני  30ל מו 2019ביוני  30) החברה הסברי בדצמבר

 2019 2018 2018  

 . ח"שאלפי  551ת מסים נדחים בסך של וצאוהו ח"ש

  (554) 6,087 (3,508) רווח )הפסד( לתקופה

 של כספיים דוחות מתרגום הנובעות התאמות
 חוץ פעילויות

(125) (708) 1,390 

השקעות בחברות מוחזקות ברומניה  לחברה
 הסעיף ובהונגריה שדוחותיהן ערוכים במטבע חוץ.

הפרשים הנוצרים מתרגום דוחותיהן לש"ח. כולל 
ראו  האירובשער החליפין של  השינוי בדברלמידע 

 .להלן 7.2סעיף 

  836 5,379 (3,633) לתקופה כולל )הפסד( רווח



  

          

- 30 - 

 

 

 

 

 

  נזילות .5

  המזומנים תזרימי

הסתכמו  ,2019ביוני  30שלושה חודשים שנסתיימה ביום  שלפעילות שוטפת בתקופה ל ששימשוהמזומנים נטו 
אלפי ש"ח וכן  49,007-כ של בסך התפעולי החוזר בהון מירידה בעיקר ונובעים"ח, ש אלפי 73,907 -ב

 אלפי ש"ח.   18,177-מתשלומים בגין מסים וריבית בסך של כ

הסתכמו  2018 ביוני 30מה ביום שלושה חודשים שנסתיי שלפעילות שוטפת בתקופה ל ששימשוהמזומנים נטו 
אלפי ש"ח וכן מתשלומים  7,206החוזר התפעולי בסך של  בהון מירידה בעיקר ונובעים"ח, ש אלפי 24,043 -ב

 אלפי ש"ח. 14,896בגין מסים וריבית בסך של 

 אלפי 117,951-הסתכמו ב 2018בדצמבר  31שהסתיימה ביום  בשנהפעילות שוטפת ל ששימשוהמזומנים נטו 
, יתרת למכירההחוזר התפעולי )מלאי בניינים וקרקעות  ההון להגדלתשימש  ח"ש אלפי 50,128 של סך. ח"ש

בעיקר בעקבות  (זכות ויתרות והזכאים השירותים ונותני הספקים יתרות בניכויבגין חוזים עם לקוחות 
. כמו כן שוטףהפסד תזרימי ל שימשאלפי ש"ח  31,805 של וסך, ובאחיסמךהשלמת רכישת הקרקע בחדרה 

 "ח.ש אלפי 36,018 של סךבוריבית  מסים תשלומי בוצעו

 אימ בעיקרויובהר כי תזרים המזומנים השלילי מפעילות שוטפת בדוחותיה המאוחדים של החברה, נובע 
לאור שיטת הגביה  בעיקרהגבייה מהלקוחות ) עיתוי לביןבמלאי  וההשקעותהתאמה בין קצב הגידול 

 סיום הפרויקט(. ל בסמוך מהלקוחות נגבית הרכישה סכום יתרת מרבית לפיה בחברה הנהוגה מלקוחות

הסתכמו  2019 ביוני 30 חודשים שנסתיימה ביום שלושה שלפעילות השקעה בתקופה מ שנבעוהמזומנים נטו 
 5,140מוגבלים בשימוש בסך של  ופקדונות מזומניםב גידולמ כתוצאה בעיקר וזאת ש"ח, אלפי 10,144-בכ

 . "חשאלפי  2,214 של בסך אונו בקרית המעונות בהקמת השקעהו "חשאלפי 

הסתכמו  2018 ביוני 30 חודשים שנסתיימה ביום שלושה של פעילות השקעה בתקופהמ שנבעוהמזומנים נטו 
 אלפי 3,314מוגבלים בשימוש בסך של  ופקדונות מזומניםב גידולמ כתוצאה בעיקר וזאתאלפי ש"ח  13,981 -ב
 . "חשאלפי  4,870בהקמת המעונות בקרית אונו בסך של  השקעהו "חש

 אלפי 41,514 -הסתכמו ב 2018בדצמבר  31שהסתיימה ביום  בשנהפעילות השקעה ל ששימשוהמזומנים נטו 
 20,389 של בסך( מוחשי בלתי כנכס)מסווג  אונו בקרית המעונות בהקמת השקעהמ כתוצאה בעיקר וזאת"ח, ש

 (בחדרה סיטי אאורה בפרויקט להשקעה"ן כנדל המסווג בחלק"ן להשקעה )בעיקר בנדל מהשקעה ח"שאלפי 
 של בסך כלולה לחברה הלוואהמו ח"שאלפי  2,248, מהשקעה ברכוש קבוע בסך של ח"ש אלפי 16,773 של בסך

 .ח"שאלפי  2,640

-הסתכמו בכ 2019 ביוני 30 חודשים שנסתיימה ביום שלושה שלפעילות מימון בתקופה מ שנבעוהמזומנים נטו 
מגידול באשראי  "ח,ש אלפי 108,393אגרות חוב בסך של  הנפקתמ בעיקר ת"ח. התנועה נובעשאלפי  133,706

"ח, מנגד החברה פרעה אגרות ש אלפי 20,488בסך של  מניות ומהנפקת "חשאלפי  39,814של  בסךלזמן קצר 
 אלפי ש"ח.  34,560חוב בסך של 

-הסתכמו ב 2018 ביוני 30 חודשים שנסתיימה ביום שלושה שלפעילות מימון בתקופה מ שנבעוהמזומנים נטו 
בעיקר מגידול באשראי לזמן קצר )במסגרת חשבונות הליווי של  ת"ח. התנועה נובעשאלפי  19,787

 .חאלפי ש" 9,538ש"ח ובמימוש כתבי אופציה למניות בסך של  אלפי 10,249הפרויקטים( בסך של 

 ח"שאלפי  95,602 -ב הסתכמו 2018בדצמבר  31שהסתיימה ביום  בשנהפעילות מימון מ שנבעוהמזומנים נטו 
במסגרת חשבונות הליווי של  בעיקרו)בנקאיים ואחרים  מתאגידיםבאשראי לזמן קצר וזאת כתוצאה מגידול 

מתמורת המימוש ו ח"שאלפי  93,537מהנפקת אגרות חוב בסך של , ח"שאלפי  99,065 ( בסך שלקטיםהפרוי
  .ח"שאלפי  106,675אגרות חוב בסך של  פרעוןומנגד  ח"שאלפי  9,675 של כתבי אופציה למניות בסך של

  המימון מקורות

מימון פעילות החברה הינו מהון עצמי, מהנפקת אגרות חוב לציבור, כשלתאריך הדוח קיימות במחזור  עיקר
על ידי תאגידים בעיקרם פרויקטים השונים ב חברהסדרות אגרות חוב וכן מליווי פיננסי המועמד ל שש

 8 סעיף ראו 2019במהלך חודש מאי ( ד"י)סדרה  החוב אגרותהנפקה לראשונה של  אודות למידעבנקאיים. 
   .להלן
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 ההון החוזר 

-כ בסך שלשהסתכם  2019ביוני  30ליום בדוחות המאוחדים ובדוחות הנפרדים לחברה הון חוזר חיובי 
לפרטים נוספים בדבר ההון החוזר של החברה . , בהתאמהש"ח אלפי 283,820 בסך שלוש"ח  אלפי 146,640

 .2018לחלק ב' לדוח התקופתי לשנת  5וסעיף  2018לחלק א' לדוח התקופתי לשנת  24ראו סעיף 

 בתמורת שמקורן, החברה של היזמית פעילותה עיקר את מרכזות אשר המוחזקות לחברות הלוואותיצויין כי 
 של לאלו מקבילים פרעון בתנאי והינן השונים הפרויקטים מימון לצורך הועמדואשר  החוב אגרות הנפקת
 בהתאמה השוטפים הנכסים במסגרתמוצגות הלוואות אלה בדוחות הנפרדים של החברה , לפיכך. החוב אגרות
 . בהתאם למחזור התפעולי של החברהוזאת , השונות ההתחייבויות במסגרת החוב אגרותה של להצג

ההנחות ששימשו בעריכתו,  אתו החודשים הקרובים 24הדירקטוריון בחן תזרים מזומנים חזוי לתקופה של 
 ופרעונות םגיוסי, בפרוייקטים נדרשים עצמי הון השקעת שיעוריו פרוייקטים תחילת מועדילרבות בקשר עם 

 מימוש עם בקשר וכן השונים בפרוייקטים עודפיםשל  צפויים, מועדי שחרור ועיתוים והלוואותחוב  של
תזרים המזומנים השלילי מפעילות שוטפת בדוחותיה המאוחדים של החברה, המצא כי הדירקטוריון  .נכסים

, לא מתקיים סימן 2019ביוני  30אינם מצביעים על בעיית נזילות. לפיכך בדוחותיה הכספיים של החברה ליום 
 ( לתקנות הדיווח.14)ב()10אזהרה כאמור בתקנה 

: ב בהתחשב, החברה שערכה הכלכליים התחשיבים על המבוסס מידע הינולעיל  זה כאמור בסעיף המידע
 המכירות קצב( ג; )עבודות תחשיבי סמך על שנערכות הבניה עלויות( ב; )הנוכחיים המכירה מחירי( א)

 הפרויקט בבניית ההתקדמות קצב( ה))ד( מועדים לקבלת היתרי בניה ; החברה ניסיון על בהתבסס החזוי
)ו( זמינות אשראי בנקאי וחוץ בנקאי )ז( אפשרות משיכת  -והאפשרות למשיכת עודפים מחשבונות ליווי ו

, בין היתר, להתממש שלא עשויות החברה תחזיות. כספים מחברות בנות )ח( קצב ומחיר מימוש נכסים
וק הדיור למגורים במצב המשק ו/או במצב שוק הנדל"ן ו/או במצב ש לרעה מהותיים שינויים ויחולו במידה

 בסיס ששימשו המחירים לעומת הדירות של המכירה במחיריובכלל זה במחירי השכירות למגורים ו/או 
 בעלויות לרעה מהותיים שינויים יחולו או/ו הפרויקטים בעלויות לרעה מהותיים שינויים יחולו או/ו לתחזית
הפרויקטים במחירי חומרי הגלם ו/או בזמינותם ו/או במחירים תשומת הבניה ו/או  הפרויקטים של הביצוע

 משמעותית בצורה ייפולאו של מימוש נכסים  בפרויקטים הדירות של המכירות קצב בזמינות כוח אדם ו/או
איזה מגורמי הסיכון להם חשופה החברה  או/ו יתקיימו כאמור המידע לחיזוי בסיס ששימש המכירות מקצב

 . 2018דוח התקופתי לשנת ב' א פרקכמפורט בפרק תיאור עסקי התאגיד שנכלל ב

 

 

 ארועים מהותיים נוספים בתקופת הדוח .6

 לאירועים בנוסף, הדוח פרסום למועד עד וכןתקופת הדוח  במהלך אירעו אשר מהותיים אירועים פירוט להלן
 :לעיל המפורטים

 ולאחריה הדוח בתקופת מניות הנפקת .6.1

גוף מוסדי גדול הנמנה עם מאת החליט דירקטוריון החברה לקבל הזמנה  2019באפריל  30ביום 
מיליון מניות רגילות ללא ערך נקוב  10לרכישת , 1968 -תוספת הראשונה לחוק ניירות ערך, התשכ"ח 

 4.49% -מזכויות ההצבעה ומהזכויות בהון בחברה )כ 4.82%-לאחר ההקצאה כ שהיוושל החברה, 
בידי שהתקבלה אג' למניה. סך התמורה  207לול מלא(, בדרך של הקצאה פרטית, במחיר של בדי

 -בהסתכמה  החברה )ברוטו( בגין ההקצאה הפרטית )לפני הוצאות ההנפקה בסכום לא מהותי(
מגבלות על מכירה על פי חוק  חלות 2019במאי  15שהוקצו בפועל ביום על המניות אלפי ש"ח.  20,700

 לפרטים. 2000-ג לחוק(, תש"ס15א עד 15ניירות ערך ותקנות ניירות ערך )פרטים לעניין סעיפים 
( 2019-01-037833: אסמכתא)מס'  2019 במאי 1 ביום החברה שפרסמה מיידיים דוחות ראו נוספים

 .ההפניה דרך על כאן הנכללים(, 2019-01-039567: אסמכתא)מס'  2019 במאי 7 וביום
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 הארכת תוקף תשקיף מדף .6.2

התקופה להצעת ניירות ערך על בדבר הארכת רשות ניירות ערך התקבלה החלטת  2019במאי  6ביום 
, וזאת בתנאי שכל פרסום של דוח הצעת מדף 2020במאי  8עד לתאריך חברה פי תשקיף המדף של ה

הצעת המדף אינו עונה על אחד מהמקרים  יהיה טעון היתר מאת רשות ניירות ערך, גם בהינתן שדוח
שנקבעו בכללי ניירות ערך )מקרים שבהם פרסום דוח הצעת מדף יהיה טעון היתר מאת רשות ניירות 

 .2016-ערך(, התשע"ו

כנגד החברה וחברות קשורות וכן כנגד נושאי משרה בחברה ובחברות משפטיים  םליכיה בדבר למידע .6.3
ראו דוחות מיידיים שפרסמה ראו  בארצות הברית ובישראלננקטו שקשורות וגורמים נוספים, 

)מס'  2019בינואר  9(, ביום 2018-01-098533)מס' אסמכתא  2018באוקטובר  31החברה ביום 
(, הנכללים 2019-01-009877)מס' אסמכתא:  2019בפברואר  3( וביום 2019-01-003565אסמכתא: 

 .יםיה. בדוחות הכספ 3וביאור  2018ופתי לשנת לדוח התק 1ג.17כאן על דרך ההפניה, וכן באור 

 

 

 ניהולם ודרכי שוק סיכוניסיכוני סייבר, ל חשיפה בדבר איכותי דיווח .7

  בתאגיד שוק סיכוני ניהול על האחראי .7.1

 מר אודות למידע .בחברה השוק סיכוני ניהול על האחראי הינו, שטרסלר לוי מר, הכספים ל"סמנכ
)פרטים נוספים על  2018לדוח התקופתי לשנת  הרביעי בפרק 26 לתקנה ביחס מידע ראו, שטרסלר לוי

 .התאגיד(

 השוק סיכוני תיאור .7.2

 הבניה תשומות למדד חשיפה

 ועל הבניה תשומות למדד צמודים החברה של הפרוייקטים את המבצעים הקבלנים מול הבניה חוזי
 עצמה על מגנה החברה זאת עם יחד. החברה של הכספיות תוצאותיה על להשפיע עלול במדד שינוי כן

. הבניה תשומות למדד צמודים, לקוחותיה מול המכר בחוזי התקשרות ידי על במדד שינויים כנגד
 בשיעור הבניה תשומות במדד עליה חלה 2019 ביוני 30 ביום שהסתיימה חודשים שישה של בתקופה

 שלושהשל  בתקופה .אשתקד המקבילה תקופהב 1.5% -כ של בשיעור עליה לעומת 1% -כ של
 לעומת 0.2% -כ של בשיעור הבניה תשומות במדד עליה חלה 2019ביוני  30שהסתיימה ביום  חודשים

   .אשתקד המקבילה בתקופה 0.5% -עליה בשיעור של כ

  לצרכן המחירים במדד לשינויים חשיפה

 והתחייבויותיה נכסיה, שהכנסותיה מכיוון כןהחברה אינה חשופה לשינויים במדד המחירים לצר
 אגרות החוב שהנפיקה החברה אינן צמודות למדד המחירים לצרכן. לרבות

  האירו בשער לשינויים חשיפה

 מתרגום כתוצאה העצמי הונה ועל החברה תוצאות על השפעה קיימת האירו בשער לשינויים
בתקופה של שישה חודשים שהסתיימה ביום  .באירו המדווחות בנות חברות של הכספיים דוחותיהן

 2.5% -עליה בשיעור של כ לעומת 5.4% -כ של בשיעורירידה בשער האירו  חלה 2019ביוני  30
ירידה  חלה 2019ביוני  30תקופה המקבילה אשתקד. בתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום ב

   תקופה המקבילה אשתקד.ב 1.7% -בשיעור של כירידה  לעומת 0.4% -כ של בשיעורבשער האירו 

 במשק הריבית שיעוריב לשינויים חשיפה

 תיאור -' א לפרק 6.5 סעיף ראו והחברה הבנייה ענף על במשק הריבית שיעורי השפעת בדבר לפרטים
 . התאגיד עסקי
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 החברה של העסקית מסביבתה הנובעים נוספים סיכונים

 התקופתי שבדוח התאגיד עסקי תיאור -' א לפרק 6 סעיף ראו החברה של העסקית הסביבה לתיאור
 במחירי עליה או ולירידה בישראל הדירות במחירי לשינויים חשופה החברה. 2018 לשנת החברה של

 להשפיע עשוי אשר המשכנתאות בשוק לשינויים וכן פעילותה תוצאות על גם השפעה תהיה הדירות
 .לדירות הביקוש על

 שוק סיכוני בניהול החברה מדיניות תיאור .7.3

לצמצום הסיכונים והחשיפות, בעיקר הכלכליות, באמצעות פעולות  לפעול הינה החברה מדינות
 : כדלהלן לרבותתפעוליות ופיננסיות, במידת האפשר, 

החברה פועלת ליצירת הקבלה במידת האפשר ובהתאם לתנאי שוק בין  - הקבלת בסיסי הצמדה
 ההצמדה של ההכנסות בפרויקטים הרלוונטיים.בסיסי ההצמדה של התקשרויותיה ובסיס 

החברה פועלת ליצירת הקבלה במידת האפשר ובהתאם לתנאי שוק בין מועדי  - הקבלת מועדי מימוש
 הפירעון של ההלוואות וקצב ההחזר הצפוי מהפרויקט בגינו נתקבלה ההלוואה.

 אמצעי פיקוח ומימוש המדיניות .7.4

על מדיניות האשראי, ההשקעות, ניהול סיכוני שוק  הנהלת החברה דואגת לדיווח ופיקוח שוטף
 .מתכנסת לפי הצורךווביצוע הנחיותיה 

 ניהולם ודרכי סייבר סיכוני תיאור .7.5

במסגרת פעילותה, החברה מנהלת מאגרי מידע שונים, בין היתר של רוכשי יחידות דיור ושל רוכשים 
פוטנציאליים וזאת בנוסף למידע בקשר לספקיה של החברה, מערכות הגבייה, התשלומים והנהלת 
החשבונות של החברה. ניהול המידע מבוצע באמצעות מערכות תוכנה ומחשוב שונות. החברה פעלה 

ע יועציה לבנית מערך הגנה מתאים כנגד סיכוני מתקפת סייבר וכן לקיום יכולת התאוששות בסיו
 בטווח זמן סביר במקרה של מתקפה כאמור.    

 

 

 פרטים בדבר אגרות החוב של החברה .8

 החוב לאגרות ביחס 2018 לשנת התקופתי שבדוח הדירקטוריון בדוח שניתן לגילוי ביחס מהותי שינוי חל לא
 מהסדרות אחת כל של הנאמנות שטרי פי על הנדרש גילוי גם המהווה, להלן האמור למעט, החברה של

  :הרלוונטיות

   ("די סדרה) החוב אגרותהנפקת  .8.1

( על פי "די)סדרה  חוב אגרות"ח ע.נ. ש 110,000,000 הנפקת החברה שלימה, ה2019 במאי 12 יוםב
. תמורת ההנפקה 2017 במאי 9 מיום החברה של מדף תשקיף מכוח שפורסםדוח הצעת מדף 

והתחייבויות  למידע נוסף בדבר תנאי אגרות החוב אלפי ש"ח, נטו. 108,393 -הסתכמה לסך של כ
 כנספח א' לדוח הצעת המדף החברהשפרסמה  ("דלאגרות החוב )סדרה י הנאמנות שטר ראו החברה

 ט. 3ביאור וכן  (2019-01-040212 )מס' אסמכתא: 2019במאי  7, כפי שתוקן ביום 2019במאי  6 יוםמ
 בדוחות הכספיים.

מתן דירוג  "(מעלות)להלן: " אס אנד פי גלובל רייטינגס מעלות בע"מ אישרה 2019באפריל  24ביום 
ilBBB  מיליון ש"ח ע.נ. שיונפקו על ידי החברה באמצעות הנפקת  110לאגרות החוב בהיקף של עד

באפריל  24 נוספים ראו דוח מיידי שפרסמה החברה ביוםלפרטים  סדרת אג"ח חדשה )סדרה י"ד(.
  להלן.  8.4(, הנכלל כאן על דרך ההפניה, וכן סעיף 2019-01-036744)מס' אסמכתא:  2019

  הנאמנותכפי שנקבעו בשטרי  -התחייבויות החברה לעמוד באמות מידה פיננסיות  .8.2

(, החברה י"ד -ו י"ב, י"א, י"גבמסגרת שטרי הנאמנות שנחתמו ביחס לאג"ח מהסדרות )ט', י', 
 התחייבה לעמידה באמות מידה פיננסיות )כהגדרתן בשטרי הנאמנות(, כדלקמן: 
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 )מיליון ש"ח( עצמי הון 
לקרן הבלתי מסולקת  עודפים יחס

 ***בצירוף ריבית שנצברה
-ל הפיננסי החוב יחס

Cap 

 סדרה

 סף
 מינימלי
 שנקבע
 כעילה
 לפרעון
 מיידי

 סף
 מינימלי
 שנקבע

 שמתחתיו
 יעלה
 שיעור

 הריבית

 סף
 מינימלי
 לחלוקת
 *דיבידנד

 ליום
30.6.2019 

 

 יחס
 עודפים
 מינימלי
 שנקבע
 כעילה
 לפרעון
 מיידי

 ליום
30.6.2019 

 ליום
24.8.2019 

 יחס
 החוב

 הפיננסי
 Cap-ל

 שנקבע
 כעילה
 לפרעון
 מיידי

 ליום
30.6.2019 

  125  80 ** 80 ט'

295 

120%** 184% 184% - - 
 - - - - -  125  125 ** 125 י"ג

 - - 164% 164% 140%  150  140 ** 140 י'
 - - 131% 131% 120%  150  140 ** 140 "אי

 74% 85% 178% 178% 125%  225  215 ** 200 י"ב
 74% 83% 139% 139% 125% 250 225 ** 200 י"ד

הרלוונטי, גם מגבלת לחלוקה הנוגעת לשיעור  יצוין כי קיימת בנוסף, על פי ובהתאם להוראות השטר *

 מקסימלי מהרווח הנקי.

 .למשך תקופה העולה על שני רבעונים רצופים **
  בהתאם לדוחות מפקח. ***

 

החברה עומדת בכל אמות המידה הפיננסיות להן התחייבה ביחס לכל סדרות  2019ביוני  30 נכון ליום
 אג"ח הנ"ל. 

  ולאחריו הדוח בתקופת חוב אגרות פדיונות .8.3

ריבית בגין אגרות קרן ובגין תשלום  אלפי ש"ח 35,770סך של  פרעה החברה 2019באפריל  30ביום 
. בנוסף, (י"ג)סדרה להמרה אגרות החוב מיתרת  50%, המהווים של החברהלהמרה )סדרה י"ג( החוב 

בגין תשלומי ריבית ש"ח אלפי  11,889פרעה החברה סך של  2019ביולי  31 -ו 2019ביוני  30בימים 
  .בגין אגרות החוב השונות של החברה

 דירוג .8.4

פרסמה מעלות דוח דירוג  2019באפריל  23ביום . מעלות מדורגות על ידישלה החוב  אגרותהחברה ו
אשררה  2019ביולי  10ביום )תחזית יציבה(.  ilBBB את דירוג החברה לדירוגורידה במסגרתו ה

)מס'  2019באפריל  24שפרסמה החברה ביום  יםמיידי ותראו דוח לפרטיםמעלות את הדירוג האמור. 
כאן  ים, הנכלל(2019-01-059634)מס' אסמכתא:  2019ביולי  10וביום  (2019-01-036738אסמכתא: 

  על דרך ההפניה. 

 (  באגרות החוב )סדרה י"שינוי ריבית  .8.5

לתנאים הרשומים מעבר  3.7.2לעיל, ובהתאם לסעיף  8.4 הורדת הדירוג כמפורט בסעיף  בעקבות
 2018באוגוסט  8לדף, אשר צורפו לדוח הצעת המדף של אגרות חוב )סדרה י"ב( אשר פורסם ביום 

(, שיעור הריבית השנתית שתישא יתרת הקרן הבלתי מסולקת של 2018-01-074242)מס' אסמכתא: 
ל לשיעור הריבית הנקובה של אגרות החוב וזאת מע 0.25%אגרות החוב )סדרה י"ב( עלה בשיעור של 

ידי חברת הדירוג ועד לפירעון מלא של יתרת הקרן הבלתי -מועד פרסום הדירוג החדש עלמ החל
 .המוקדם לפימסולקת של אגרות החוב )סדרה י"ב( או עד להעלאת הדירוג, 

הורדת הדירוג כמפורט לעיל, שיעור הריבית השנתית שתישא יתרת קרן אגרות החוב )סדרה  בעקבות
)מס'  2019 באפריל 29 ביום החברה שפרסמה מיידי דוח ראו נוספים לפרטים. 5.65%י"ב( הינו 
 .ההפניה דרך על כאן הנכלל, (2019-01-037326: אסמכתא
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 היבטי ממשל תאגידי .9

 28 ביום .החברה בדירקטוריון כדירקטור בתפקידו לכהןחדל מר ירון בלוך  2019בינואר  8 ביום .9.1
 דוחות ראו לפרטים .החברה בדירקטוריון כדירקטור אורטל אברהםמר  מונה 2019בפברואר 

בפברואר  28 וביום (2019-01-003352: אסמכתא)מס'  2019 בינואר 9 ביום החברה שפרסמה מיידיים
 (2019-01-018288: אסמכתא)מס'  2019

חדל מר דוד ראם לכהן כדירקטור וכיו"ר הדירקטוריון של החברה. באותו  2019בפברואר  28ביום  .9.2
 מועד מונה מר גדי קורן לשמש כיו"ר דירקטוריון. 

בהמשך להתקשרות החברה, לרבות בדרך של "עסקת מסגרת" כמשמעותה בתקנות ההקלות, עם  .9.3
לדוח מיידי  12משרד עורכי הדין אטרקצ'י ושות', בהתאם ובכפוף לתנאים המתוארים בסעיף 

( הנכלל כאן על דרך 2018-01-089167)מס' אסמכתא  2018באוקטובר  7שהחברה פרסמה ביום 
פרטים נוספים  - 2018( לחלק ד' ד' לדוח התקופתי לשנת 22)תקנה  11 ההפניה, וכמפורט בסעיף

אודות החברה, ועדת הביקורת והדירקטוריון אישרו כי חלוקת הפרויקטים שהועברו לטיפול משרד 
עו"ד אטרקצ'י והפרויקטים שהועברו לטיפול המשרדים החדשים )כמשמעות המונח בדוח העסקה( 

בדוח  12.11.4בדוח העסקה, ולמבחנים כאמור בסעיף  12.11.2יף הינה בהתאם למגבלות כאמור בסע
 העסקה ובהתאם ליתר תנאי ההתקשרות החדשה.

את מינוים של ה"ה גדי קורן,  )בין היתר( החברה של המניות בעלי אסיפתה באוגוסט אישרה 5 ביום .9.4
באה של האסיפה השנתית הסתיים במועד לתקופת כהונה נוספת, שתמשה שמעוני ואברהם אורטל 

 45קורן כיו"ר הדירקטוריון של החברה בהיקף משרה של  יאת תנאי כהונתו של מר גדוכן  החברה
 ,2019באפריל  1שעות חודשיות )כרבע משרה( החל מיום 

 ופיננסית חשבונאית מומחיות בעלי לדירקטורים ביחס גילוי .9.5

 כי לקבוע, החברה לנכון מצאה ויזמית, קבלנית כחברה פעילותה סוג החברה, בגודל בהתחשב
 מבין לפחות אחד דירקטור הינו הפיננסית המומחיות בעלי הדירקטורים של הנדרש המזערי המספר

 חשבונאית מומחיות בעל הינו אשר לדח"צ בנוסף ,כדח"צ מכהן אינו אשר הדירקטוריון, חברי
 ופיננסית.

 שסבורה הרי ,פיננסית ו/או חשבונאית במורכבות כרוכה אינה החברה של שפעילותה בעת בה
 המומחיות בעל לדח"צ בנוסף ופיננסית חשבונאית מומחיות בעל שהינו אחד בדירקטור די כי החברה

 בהתייחס ובמיוחד ,עליו המוטלות בחובות לעמוד לדירקטוריון לאפשר כדי והפיננסית החשבונאית
 בנוסף ,בפועל .ואישורם כספייםה יהדוחות עריכת החברה, של הכספי מצבה בבדיקת לאחריותו

 יםדירקטורני ש ניםמכה , נכון למועד אישור דוח זהופיננסית חשבונאית מומחיות בעל צ"לדח
  .ואברהם אורטל קורן גדי ה"ה - ופיננסית חשבונאית מומחיות בעלי פיםנוס

 (, ומשמש כבעלים וכמנהל של מרכז ספורט גדול בישראל. C.P.A) חשבון כרואה מוסמך קורן גדי מר

שותף בקרנות השקעה  והינובע"מ, בעלת עניין בחברה,  פרטנרס"ל לאומי כמנכ משמש אורטל מר
 גדולות. 

 צאיג ליאת 'הגב מונתה 2015 באוגוסט 9 ביום שהתכנסה החברה של המניות בעלי באסיפת
 בחן החברה דירקטוריון ,2015 באוגוסט 27 מיום החברה דירקטוריון בישיבת .חיצונית לדירקטורית

 נוכח זה ובכלל צאיג ליאת 'הגב של סיונהני לאור כי והעריך צאיג ליאת 'הגב של הצהרתה את
 צאיג ליאת 'הגב ,רחב פעילות היקף בעל ,החברה של הפעילות בתחום בתאגיד טוריתכדירק סיונהינ

 ביוני 5 ביום שהתכנסה החברה של המניות בעלי באסיפת .ופיננסית חשבונאית מומחיות בעלת הינה
בחברה לתקופת כהונה של שלוש שנים נוספות,  חיצונית כדירקטורית צאיג ליאת' הגב מונתה 2018

 .2018ביולי  23שתחילתה ביום 

 של וניסיונם השכלתם בדבר לפרטים לרבות כאמור הדירקטורים אודות נוספים לפרטים
 - 'ד בחלק 26 תקנה ראו והפיננסית, החשבונאית מומחיותם נקבעה סיסםב על אשר הדירקטורים,

 .החברה אודות נוספים פרטים
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  הביקורת ותכנית התאגיד של הפנימי המבקר בדבר פרטים .9.6

 .2018 לשנת התקופתי שבדוח הדירקטוריון בדוח לאמור ביחס מהותי שינוי חל לא

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
     2019 באוגוסט 29 
 גדי קורן  תאריך 

 הדירקטוריון ר"יו
 י'אטרקצ יעקב 

  ל"מנכ
      



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 אאורה השקעות בע"מ
 

 דוחות כספיים ביניים מאוחדים
 

 9201 ביוני 30ליום 

  )בלתי מבוקרים(



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 אאורה השקעות בע"מ
 

 2019ביוני  30ליום מאוחדים ביניים דוחות כספיים 
 
 
 

 בלתי מבוקרים
 
 
 

 ענייניםהתוכן 
 
 

 עמוד 
  
  

 3 םסקירת דוחות כספיים ביניים מאוחדי
  
  

 4-5 על המצב הכספי מאוחדיםדוחות 
  
  

 6-7 על הרווח הכולל דוחות מאוחדים
  
  

 8-12 על השינויים בהון מאוחדים דוחות 
  
  

 13-14 על תזרימי המזומנים  דוחות מאוחדים
  
  

 15-23 מאוחדיםביניים  באורים לדוחות הכספיים
 
 
 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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 דוח סקירה של רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של אאורה השקעות בע"מ
 
 

 
 מבוא

"החברה"(, הכולל את  –סקרנו את המידע הכספי המצורף של אאורה השקעות בע"מ וחברות בנות שלה )להלן 
ואת הדוחות התמציתיים המאוחדים על הרווח או  2019 יוניב 30חד על המצב הכספי ליום הדוח התמציתי המאו

באותו  ושלושה חודשים שהסתיימו שישה של לתקופותהפסד ורווח כולל אחר, השינויים בהון ותזרימי המזומנים 
אם לתקן תאריך. הדירקטוריון וההנהלה אחראים לעריכה ולהצגה של מידע כספי לתקופת ביניים זו בהת

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

 מסקנה על מידע כספי לתקופת ביניים זו בהתבסס על סקירתנו.
 

לא סקרנו את המידע הכספי התמציתי לתקופת ביניים של חברות שאוחדו אשר נכסיהן הכלולים באיחוד מהווים 
מכלל  1.2% -וכ 0.6% -והכנסותיהן הכלולות באיחוד מהוות כ 2019 יוניב 30מכלל הנכסים המאוחדים ליום  7% -כ

. כמו כן, לא סקרנו בהתאמה ו תאריךבאות שהסתיימושלושה חודשים ו שישה של לתקופותההכנסות המאוחדות 
את המידע הכספי התמציתי לתקופת הביניים של חברות מוחזקות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני אשר 

 אלפי ש"ח 351 - הינו כ ברווחיהןוחלקה של הקבוצה  2019 יוניב 30אלפי ש"ח ליום  8,829 - ההשקעה בהן הינה כ
. המידע הכספי בהתאמה שלושה חודשים שהסתיימה באותו תאריךו שישה לתקופה של אלפי ש"ח 181 -וכ

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

 החשבון האחרים.
 
 
 יקף הסקירהה

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

ומיישום נוהלי סקירה אנליטיים  מבירורים, בעיקר עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים,
ואחרים. סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים 
בישראל ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניוודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות 

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

 מסקנה
בהתבסס על סקירתנו ועל דוחות הסקירה של רואי חשבון אחרים, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור 

 .IAS 34שהמידע הכספי הנ"ל אינו ערוך, מכל הבחינות המהותיות, בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 
 

ועל דוחות הסקירה של רואי חשבון אחרים, לא בא בנוסף לאמור בפסקה הקודמת, בהתבסס על סקירתנו 
לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ"ל אינו ממלא, מכל הבחינות המהותיות, אחר הוראות 

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

 אורליצקי ושות' ,אוןיל   ,בני ברק
 רואי חשבון  .2019, באוגוסט 29
 
 
 
 
 

A member firm of 
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 Limited - members in 
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 אאורה השקעות בע"מ
 על המצב הכספי מאוחדים דוחות

 

 
  

  ביוני 30ליום  
 ליום

 בדצמבר 31
    2019  2018  2018 
 מבוקר  בלתי מבוקר    
 אלפי ש"ח    
         

         נכסים שוטפים
         

 19,968   34,964   56,208    ומנים ושווי מזומניםמז
 121,052   116,371   114,001    ופקדונות מוגבלים בשימושמזומנים 

 28,467   47,453   31,017    חייבים ויתרות חובה
 82,731   100,093   49,563    נכסים בגין חוזים עם לקוחות

 -  -   3,925    נכסי זכות שימוש
בהקמה, יחידות דיור למכירה ומקרקעין בניינים מלאי 
 לבנייה

  
 1,054,049   840,051   1,008,020 

 712   708    783     עבודות בביצועמלאי 
         
    1,309,546   1,139,640   1,260,950 
         

         שוטפים לאנכסים 
         

 32,031   31,576   33,303    י המאזניות המטופלות לפי שיטת השווהשקעה בחבר
 2,001   1,988   2,302    לא שוטפים חייבים ויתרות חובה

 37,206   45,873   57,098    לבנייה מקרקעיןמלאי 
 76,108   61,515   81,133    נדל"ן להשקעה בהקמה

 3,942   3,562   4,785    , נטורכוש קבוע
 14,516   13,123   16,734    נדחים מיסים

 -  -   753    נכסי זכות שימוש
 42,192   31,828   48,071    נכסים בלתי מוחשיים

         
    244,179   189,465   207,996 
         
    1,553,725  1,329,105   1,468,946 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ניים מאוחדים.הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים בי
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 אאורה השקעות בע"מ
 על המצב הכספי מאוחדים דוחות

 
 

  ביוני 30ליום   
 ליום

 בדצמבר 31
  2019  2018  2018 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  

       התחייבויות שוטפות
       

 246,706   169,344   292,014  ואחרים יםבנקאי יםאשראי מתאגיד
 352,850   372,537   438,121  אגרות חוב
 67,643   66,770   33,807  להמרה הניתנות אגרות חוב

 43,629   38,875   44,008  ולנותני שירותים ספקיםהתחייבויות ל
 57,667   27,347   20,739  זכאים ויתרות זכות

 72,318   58,218   65,341  התחייבויות בגין חוזים עם לקוחות
 -   61,010   -  ישת קרקעזכאים בגין רכ

 -   -   3,974  חלות שוטפת של התחייבות בגין חכירה
 278,763   178,773   264,902  התחייבויות לבעלי קרקע

       
  1,162,906   972,874   1,119,576 
       

       א שוטפותהתחייבויות ל
       

 -  -   763  התחייבות בגין חכירה
 70,218  62,954   94,604  באגרות חו

       
  95,367   62,954   70,218 

       

       המיוחס לבעלי מניות החברההון 
       

 47,309   47,309   47,309  הון מניות
 383,420   383,420   403,908  פרמיה על מניות

 (34,333)  (34,703)  (36,778)  מהפרשי תרגום של פעילויות חוץ הון קרן
 19,766   19,766   19,766  קרן מפעולות עם בעלי עניין

 554   554   554  קרן הון בגין תשלום מבוסס מניות
 23,935   23,935   23,935  רכיב הוני באגרות חוב להמרה

 (161,499)  (147,004)  (163,235)   יתרת הפסד

  295,459   293,277  279,152 

 -  -   (7)  נות שליטהזכויות שאינן מק
       

 279,152   293,277   295,452  סה"כ הון
       
  1,553,725  1,329,105  1,468,946 

 
 

       2019באוגוסט,  29
 שטרסלר לוי  עו"ד יעקב אטרקצ'י  גדי קורן  תאריך אישור הדוחות הכספיים

 סמנכ"ל כספים  מנכ"ל  יו"ר הדירקטוריון  
 

 ם המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים.הבאורי
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 אאורה השקעות בע"מ
 על הרווח הכוללמאוחדים דוחות 

 

  

חודשים לשישה 
 שהסתיימו

 ביוני 30ביום 

 
החודשים שלושה ל

 שהסתיימו
  ביוני 30ביום 

 לשנה
שהסתיימה 

 ביום
 בדצמבר 31

  2019  2018  2019  2018  2018 
 מבוקר  בלתי מבוקר  לתי מבוקרב  
 אלפי ש"ח  

           הכנסות
הכנסות ממכירת דירות ומקרקעין 

 168,785    ומפיתוח מקרקעין 
 
 145,379 

 
83,178   71,987   324,406 

 15   15   -  15   -  הכנסות אחרות
           

 324,421   72,002   83,178  145,394   168,785  סה"כ הכנסות
           

           הוצאות
עלות הדירות והמקרקעין שנמכרו 

 (154,242)  פיתוח מקרקעיןמו
 
 (139,954) 

 
(79,356)   (64,810)  (302,100) 

 (8,319)  (1,757)   (2,827)  (4,455)   (6,343)  הוצאות מכירה, שיווק ותפעול
 (33,642)  (8,442)   (7,261)  (15,542)   (13,844)  הנהלה וכלליותהוצאות 

 (16,218)  (997)  -  (1,906)  -  הוצאות אחרות
התאמת שווי הוגן של נדל"ן להשקעה 
בהקמה וביטול הפרשה לירידת ערך 

 4,060  מלאי בניינים וקרקעות למכירה

 

36,089 

 

4,060  10,422  41,810 
           

 (318,469)  (65,584)   (85,384)  (125,768)   (170,369)  סה"כ הוצאות
           
  (1,584)   19,626  (2,206)   6,418   5,952 
           

ות המטופלות חבררווחי חלק החברה ב
 153  לפי שיטת השווי המאזני

 
 257 

 
5   115   409 

           
 6,361   6,533   (2,201)  19,883   (1,431)  תפעולי)הפסד( רווח 

           
           מימון)הוצאות( הכנסות 

 2,711  1,065  510  1,844  1,471  הכנסות מימון
 (5,136)  (187)  (2,392)  (2,139)  (4,343)  הוצאות מימון

           
  (2,872)   (295)  (1,882)   878   (2,425) 
           

 3,936   7,411   (4,083)  19,588   (4,303)  לפני מיסים על ההכנסה )הפסד( רווח
           

 (4,490)  (1,324)  575  (5,647)  2,559  מיסים על ההכנסה
           

 (554)  6,087   (3,508)  13,941   (1,744)  רווח )הפסד( לתקופה
           

 השפעת)לאחר  אחר כולל)הפסד(  רווח
  (:המס

  
 

 
     

, הפסד או לרווח דבעתיסכומים שיסווגו 
  :ממס נטו

  
 

 
     

התאמות הנובעות מתרגום דוחות 
 (2,445)  כספיים של פעילויות חוץ 

 
 1,020 

 
(125)  (708)   1,390 

           
 836   5,379   (3,633)  14,961   (4,189)  לתקופה כולל)הפסד(  רווחסה"כ 

           
 
 

  תי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים.הבאורים המצורפים מהווים חלק בל
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 אאורה השקעות בע"מ
 על הרווח הכוללמאוחדים דוחות 

 

  

חודשים לשישה 
 שהסתיימו

 ביוני 30ביום 

 
החודשים  שלושהל

 שהסתיימו
  ביוני 30ביום 

 לשנה
שהסתיימה 

 ביום
 בדצמבר 31

  2019  2018  2019  2018  2018 
 בוקרמ  בלתי מבוקר  בלתי מבוקר  

 ח"ש אלפי  

           
           :ל מיוחס( הפסד) רווח

           
 (554)  6,087   (3,500)  13,941   (1,736)  החברה מניות בעלי
 -   -   (8)  -   (8)  שליטה מקנות שאינן זכויות בעלי

           
  (1,744)   13,941  (3,508)   6,087  (554) 

           :ל מיוחס כולל ווחר (הפסד"כ )סה
           

 836  5,379   (3,625)  14,961   (4,181)  בעלי מניות החברה
 -   -   (8)  -   (8)  בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה

           
  (4,189)   14,961  (3,633)   5,379  836 

 
למניה המיוחס לבעלי רווח )הפסד( 

  ש"ח(המניות של החברה )ב

    

     
           

 (0.003)  0.03   (0.017)  0.07   (0.008)  בסיסירווח )הפסד( 
           

 (0.003)  0.03   (0.017)  0.07   (0.008)  מדולל רווח )הפסד( 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים.
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 אאורה השקעות בע"מ
 דוחות מאוחדים על השינויים בהון 

     

  
 
 

  הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים.

  
 הון

  מניות
 פרמיה

  על מניות

קרן הון בגין 
תשלום 
מבוסס 
   מניות

 קרן הון
 מהפרשי
  תרגום

קרן הון 
מפעולות 
עם בעלי 

  עניין

רכיב הוני 
באגרות 

  חוב להמרה
 יתרת
  סה"כ  הפסד

זכויות 
שאינן 
מקנות 
  שליטה

 סה"כ
  הון

 תי מבוקרבל  

  אלפי ש"ח  

                      
 279,152  -  279,152  (161,499)  23,935   19,766   (34,333)  ¤  554   383,420   47,309   2018 בדצמבר 31יתרה ליום 

                      

 (1,744)  (8)  (1,736)  (1,736)  -  -  -   -  -  -  לתקופה הפסד
 (2,445)  -  (2,445)  -  -  -  (2,445)   -  -  -  אחר לתקופהכולל  הפסד

                      
 (4,189)  (8)  (4,181)  (1,736)  -  -  (2,445)   -  -  -  ¤ כולל לתקופה רווח"כ סה
 ¤                      

 20,488  -  20,488  -  -  -  -   -  20,488  -  הנפקת מניות
                      

                      זכויות שאינן מקנות שליטה
 1  1  -  -  -  -  -   -  -  -  שנוצרו בחברות שאוחדו לראשונה

                      

 295,452  (7)  295,459  (163,235)  23,935  19,766  (36,778)  ¤  554  403,908  47,309  2019ביוני  30יתרה ליום 
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 אאורה השקעות בע"מ
 דוחות מאוחדים על השינויים בהון 

     

  
 הון

  מניות
 פרמיה

  על מניות

קרן הון בגין 
תשלום 
מבוסס 
 מניות

 

  כתבי אופציה

 קרן הון
 מהפרשי
  תרגום

קרן הון 
מפעולות 
עם בעלי 

 עניין

  
 

כיב הוני ר
באגרות 

  חוב להמרה
 יתרת
  הפסד

 סה"כ
  הון

 בלתי מבוקר  

  אלפי ש"ח  

                   

 270,925  (158,136)  23,973  19,766  (35,723)  2,020  554  371,162  47,309  2017 דצמברב 13יתרה ליום 
השפעה מצטברת כתוצאה מאימוץ 
לראשונה של תקן חשבונאות 

 -  -  -  ה'(2 )ראה באור 9 בינלאומי

 

-  -  -  -  (2,809)  (2,809) 

                   

 268,116  (160,945)  23,973  19,766  (35,723)  2,020  554  371,162  47,309  2018 בינואר 1יתרה ליום 

                   

 13,941   13,941   -  -  -  -   -  -  -  לתקופה רווח נקי
 1,020   -  -  -  1,020  -   -  -  -  כולל אחר לתקופה ווחר

                   
 14,961  13,941   -  -  1,020  -   -  -  -  ¤ כולל לתקופה רווח"כ סה
                   

 525  -  (38)  -  -  -   -  563   -  המרת אגרות חוב להמרה למניות
                   

 -  -  -  -  -  (206)  -  206   -  תבי אופציהפקיעת כ
                   

 9,675  -  -  -  -  (1,814)  -  11,489   -  למניות אופציה כתבי מימוש
                   

 293,277  (147,004)  23,935  19,766  (34,703)  ¤ -   554  383,420   47,309   2018ביוני  30יתרה ליום 

  
  הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים.
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 אאורה השקעות בע"מ
 דוחות מאוחדים על השינויים בהון 

 

 
 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים.

  

  
 הון

  מניות
 פרמיה

  על מניות

קרן הון בגין 
תשלום 
מבוסס 
   מניות

 קרן הון
 מהפרשי
  תרגום

קרן הון 
מפעולות 
עם בעלי 

  עניין

רכיב הוני 
באגרות 

  ב להמרהחו
 יתרת
  סה"כ  הפסד

זכויות 
שאינן 
מקנות 
  שליטה

 סה"כ
  הון

 בלתי מבוקר  

  אלפי ש"ח  

                      
 278,597  1  278,596  (159,735)  23,935  19,766  (36,653)  ¤  554  383,420  47,309  2019במרץ  31יתרה ליום 

                      

 (3,508)  (8)  (3,500)  (3,500)  -  -  -   -  -  -  לתקופה הפסד
 (125)  -  (125)  -  -  -  (125)   -  -  -  כולל אחר לתקופה הפסד

                      
 (3,633)  (8)  (3,625)  (3,500)  -  -  (125)   -  -  -  ¤ כולל לתקופה רווח"כ סה
                      

 20,488  -  20,488  -  -  -  -   -  20,488  -  הנפקת מניות
                      

 295,452  (7)  295,459  (163,235)  23,935  19,766  (36,778)  ¤  554  403,908  47,309  2019ביוני  30יתרה ליום 
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 ות בע"מאאורה השקע
 דוחות מאוחדים על השינויים בהון 

     

  
 הון

  מניות
 פרמיה

  על מניות

קרן הון בגין 
תשלום 
מבוסס 
 מניות

 

  כתבי אופציה

 קרן הון
 מהפרשי
  תרגום

קרן הון 
מפעולות 
עם בעלי 

 עניין

  
 

רכיב הוני 
באגרות 

  חוב להמרה
 יתרת
  הפסד

 סה"כ
  הון

 בלתי מבוקר  

  אלפי ש"ח  

                   

 278,211  (153,091)  23,946  19,766  (33,995)  1,995   554  371,727  47,309  2018במרץ  31יתרה ליום 

                   

 6,087  6,087  -  -  -  -   -  -  -  לתקופה רווח נקי
 (708)  -  -  -  (708)  -   -  -  -  כולל אחר לתקופה רווח

                   
 5,379  6,087  -  -  (708)  -   -  -  -  ¤ כולל לתקופה רווח"כ סה
                   

 149  -  (11)  -  -  -   -  160  -  המרת אגרות חוב להמרה למניות
                   

 -  -  -  -  -  (206)  -  206  -  פקיעת כתבי אופציה
                   

 9,538  -   -  -  -  (1,789)  -  11,327  -  למניות אופציה תביכ מימוש
                   

 293,277  (147,004)  23,935  19,766  (34,703)  ¤ -   554  383,420  47,309  2018ביוני  30יתרה ליום 

 
 

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים.
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 ורה השקעות בע"מאא
 דוחות מאוחדים על השינויים בהון 

     

  
 הון

  מניות
 פרמיה

  על מניות

קרן הון בגין 
תשלום 
מבוסס 
 מניות

 

  כתבי אופציה

 קרן הון
 מהפרשי
  תרגום

קרן הון 
מפעולות 
עם בעלי 

 עניין

  
רכיב הוני 
באגרות 

  חוב להמרה
 יתרת
  הפסד

 סה"כ
  הון

 בלתי מבוקר  

  אלפי ש"ח  

                   
 270,925  (158,136)  23,973  19,766  (35,723)  ¤ 2,020  554  371,162  47,309  2018 בינואר 1יתרה ליום 

 מאימוץ כתוצאה מצטברת השפעה 
 חשבונאות תקן של לראשונה
 -  -  -   (ה' 2 באור)ראה  9 בינלאומי

 

-  -  -  -  (2,809)  (2,809) 

 554  371,162  47,309  2018 נוארבי 1יתרה ליום 
 

2,020 ¤  (35,723)  19,766 
 

23,973  (160,945)   268,116 

 -   -   -  לשנה הפסד
 
 -   -   -   -  (554)  (554) 

 -   -   -   לשנה אחר כולל רווח
 
 -   1,390   -   -   -   1,390 

                   
 836  (554)  -   -   1,390   -   -   -   -   ¤ לשנהכולל  רווח"כ סה

 ¤                   
 525   -   (38)  -   -   -   -   563   -   למניות להמרה חוב אגרות המרת

                   
 -   -   -   -   -   (206)  -   206   -   פקיעת כתבי אופציה

                   
 9,675   -   -   -   -   (1,814)  -   11,489   -   למניות אופציה כתבי מימוש

                   

 279,152  (161,499)  23,935   19,766   (34,333)  ¤ -   554   383,420   47,309   8201 בדצמבר 31יתרה ליום 

 
 
 

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים.
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 מאאורה השקעות בע"
 דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים

 

 
החודשים לשישה 
  ביוני 30ביום  שהסתיימו

החודשים שלושה ל
  ביוני 30ביום  שהסתיימו

 לשנה
שהסתיימה 

 ביום
 בדצמבר 31

 2019  2018  2019  2018  2018 
 מבוקר  בלתי מבוקר  בלתי מבוקר 
 אלפי ש"ח 

          פעילות שוטפתמתזרימי מזומנים 
          

 (554)  6,087   (3,508)  13,941   (1,744) רווח )הפסד( לתקופה
          

תזרימי מזומנים  להצגתהתאמות הדרושות 
 :מפעילות שוטפת

    
     

          
          :התאמות לסעיפי רווח והפסד

מוחזקות  חברות ברווחי החברהחלק 
 (153) המטופלות לפי שיטת השווי המאזני

 
(257)  (5)  (115)  (409) 

 943   241   627  462   1,224 והפחתות  פחת
 4,490   1,324   (575)  5,647   (2,559) (מס הטבת) ההכנסה על מיסים

 5,535   944   798  3,489   1,820 מימון, נטו הוצאות )הכנסות(
התאמת שווי הוגן נדל"ן להשקעה בהקמה 

  וביטול הפרשה לירידת 
 

       
 (41,810)  (10,422)  (4,060)  (36,089)  (4,060) ערך מלאי בניינים וקרקעות למכירה 
          
 (3,728)  (26,748)  (3,215)  (8,028)  (31,251) 
          

          :והתחייבויות נכסיםשינויים בסעיפי 
 28,142   (7,132)  (5,327)  11,155   (2,790) )עלייה( בחייבים ויתרות חובה ירידה

עלייה במלאי בניינים בהקמה, יחידות דיור 
 (43,343) לבניה למכירה ומקרקעין

 
(4,619)  (12,998)  1,969  (78,143) 

בנכסים בגין חוזים עם  (עלייהירידה )
 33,168 לקוחות

 
(2,536)  17,535  (488)   14,826 

ספקים ל התחייבויות( בירידה) עלייה
זכאים ויתרות זכות בתני שירותים, ולנו

 (54,943) דירות מרוכשיובמקדמות 

 

(42,093)  (48,217)  (1,555)  (14,953) 
          
 (67,908)  (38,093)  (49,007)  (7,206)  (50,128) 
          

מזומנים ששולמו והתקבלו במהלך השנה 
 עבור:

  
       

 (4,535)  (3,179)  (4,216)  (3,754)  (8,117) מיסים ששולמו 
 (31,483)  (11,717)  (13,961)  (14,844)  (18,978) ששולמה ריבית
 -   -   -  -   380  שהתקבלה ריבית

          
 (26,715)  (18,598)  (18,177)  (14,896)  (36,018) 
          

 (117,951)  (24,043)  (73,907)  (69,498)  (100,095) שוטפתפעילות  - נטו, מזומנים
          

          פעילות השקעהמתזרימי מזומנים 
          

שינוי במזומנים ופיקדונות מוגבלים 
 7,051 בשימוש

 
 5,225 

 
(5,140)  (3,314)   544 

 (16,773)  -  (590)  -   (965) השקעה בנדל"ן להשקעה בהקמה
 (2,640)  (2,571)  (1,013)  (2,571)  (1,303) הלוואה לחברה כלולה

 (8)  -  (3)  -  (6) שינוי בפיקדונות בנאמנות
 -   (1,983)  -  (1,983)  - מקדמות על חשבון נדל"ן להשקעה

 (20,389)  (4,870)  (2,214)  (10,025)  (5,879) השקעה בנכסים בלתי מוחשיים
 (2,248)  (1,243)  (1,184)  (1,388)  (1,357) קבוע רכישת רכוש

          
 (41,514)  (13,981)  (10,144)  (10,742)  (2,459) השקעהפעילות  -נטו , מזומנים

 

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים.
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 אאורה השקעות בע"מ
 דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים

 

 
החודשים לשישה 
  ביוני 30ביום  שהסתיימו

החודשים שלושה ל
  ביוני 30ביום  שהסתיימו

 לשנה
שהסתיימה 

 ביום
 בדצמבר 31

 2019  2018  2019  2018  2018 
 מבוקר  בלתי מבוקר  בלתי מבוקר 
 אלפי ש"ח 

          פעילות מימוןמתזרימי מזומנים 
          

ים בנקאי יםלזמן קצר מתאגיד אשראי
 45,316 , נטוומאחרים

 
 21,704 

 
39,814   10,249   99,065 

 -   -   (429)  -   (788) פירעון התחייבות בגין חכירה
 -   -   20,488  -   20,488 הנפקת מניות, נטו

 93,537   -   108,393  -   108,393 הנפקת אגרות חוב, נטו
 9,675   9,538   -  9,675   - מימוש כתבי אופציה למניות, נטו

 (106,675)  -   (34,560)  -   (34,560)  באגרות חו ןפירעו
          

 95,602   19,787   133,706  31,379   138,849 מימוןפעילות  -נטו  ,מזומנים
          

ושווי ת מזומנים והפרשי תרגום בגין יתר
 (55) מזומנים

 
 3 

 
(22)   1   9 

          
 (63,854)  (18,236)  49,633  (48,858)  36,240 במזומנים ושווי מזומנים (ירידהעליה )

          
יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת 

 19,968 התקופה
 
 83,822 

 
6,575   53,200   83,822 

          
יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף 

 56,208 התקופה
 
 34,964 

 
56,208   34,964   19,968 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

שלושה שישה ושל ות ולתקופ ,2019 ביוני 30דוחות כספיים אלה נערכו במתכונת מתומצתת ליום 
בדוחות אלה  (. יש לעיין"דוחות כספיים ביניים מאוחדים" -באותו תאריך )להלן  וחודשים שהסתיימ

ולשנה שהסתיימה באותו  ,2018בדצמבר  31בהקשר לדוחות הכספיים השנתיים של החברה ליום 
 (."הדוחות הכספיים השנתיים" -תאריך ולבאורים אשר נלוו אליהם )להלן 

 עיקרי המדיניות החשבונאית -: 2באור 

 מתכונת העריכה של הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים

"דיווח כספי  - 34תקן חשבונאות בינלאומי לניים מאוחדים ערוכים בהתאם הדוחות הכספיים בי
לתקופות ביניים", וכן בהתאם להוראות הגילוי לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים 

 .1970-ומידיים(, התש"ל

כת המדיניות החשבונאית אשר יושמה בעריכת הדוחות הכספיים ביניים עקבית לזו שיושמה בערי
 , כמפורט להלן:לראשונה בתקופה הנוכחית IFRSתקני ישום למעט  הדוחות הכספיים השנתיים

  חכירות - IFRS 16לראשונה של  יישום א.

 - חכירות )להלן - 16תקן דיווח כספי בינלאומי IASB  -פורסם על ידי ה 2016 ינוארבחודש 
"התקן הישן"(, את פרשנות  - )להלן 17"התקן"(. התקן מחליף את תקן חשבונאות בינלאומי 

של הוועדה המתמדת לפרשנויות.  15של הוועדה לפרשנויות ואת פרשנות מספר  4מספר 
בהתאם לתקן, חכירה מוגדרת כחוזה, או חלק מחוזה, אשר מעביר בתמורה לתשלום את זכות 

 השימוש בנכס לתקופת זמן.

 להלן עיקר השפעות התקן:

החכירות בדוח על המצב הכספי )פרט לחריגים מסוימים, התקן דורש מחוכרים להכיר בכל  -
ראה להלן(. חוכרים יכירו בהתחייבות בגין תשלומי החכירה ומנגד יכירו בנכס זכות שימוש, 

חכירות. כמו   IAS 17-באופן דומה לטיפול החשבונאי בחכירה מימונית בהתאם לתקן שבוטל
 נפרד.כן, החוכרים יכירו בהוצאות ריבית ובהוצאות פחת ב

ביצוע או  ם עלמבוססי אשרתשלומי חכירה משתנים שאינם תלויים במדד או בריבית  -
 .מחכירים במועד היווצרותםמצד האו כהכנסה מצד החוכרים יוכרו כהוצאה  שימוש

במקרה של שינוי בתשלומי חכירה משתנים הצמודים למדד, על החוכר להעריך מחדש את  -
 השימוש.-פעת השינוי תיזקף לנכס זכותההתחייבות בגין החכירה כאשר הש

התקן כולל שני חריגים שבהם החוכרים רשאים לטפל בחכירות בהתאם לטיפול החשבונאי  -
הקיים בהתייחס לחכירות תפעוליות, וזאת במקרה של חכירות נכסים בעלי ערך כספי נמוך 

 או במקרה של חכירות לתקופה של עד שנה.

נותר ללא שינוי מהותי לעומת התקן הישן, קרי, סיווג הטיפול החשבונאי מצד המחכיר  -
 כחכירה מימונית או כחכירה תפעולית.

. כמתאפשר על פי התקן 2019במרץ  31החל מהדוחות הכספיים ליום התקן מיושם לראשונה 
יתרת נכסי זכות השימוש  יישום למפרע חלקי כאשראת התקן לפי גישת  בחרה החברה לאמץ

לא נדרשת הצגה מחדש של  זו הגישחייבות בגין חכירה. בהתאם להינם בגובה יתרת ההת
תוך שימוש בשיעור  חושבהמספרי ההשוואה. יתרת ההתחייבות למועד יישום התקן לראשונה, 
 הריבית התוספתי של החברה הקיימת במועד יישום התקן לראשונה.

רדי החברה )מש לחוזי חכירה קיימיםההשפעה של יישום התקן לראשונה הינה בהתייחס 
בגין כל חוזה חכירה בה היא  חברהכירה הה. על פי התקן, בהן החברה מהווה חוכר ורכבים(

וזאת בשונה מהמדיניות שיושמה מהווה חוכר ביתרת התחייבות כנגד יתרת נכס זכות שימוש 
, הוכרו תשלומי החכירה כהוצאה ברווח תפעולית בחוזי חכירה ולפי התקן הישןתחת הוראות 

הכירה החברה במועד היישום לראשונה . בהתאם בקו ישר על פני תקופת החכירה או הפסד
 ש"ח )נכון למועד דוחות כספיים ביניים מאוחדיםאלפי  4,711בהתחייבות בגין חכירה בסך של 

אשר חושבה לפי הערך הנוכחי של יתרת תשלומי החכירה העתידיים  אלפי ש"ח( 4,737 -אלו 
יבית התוספתי של החוכר למועד זה, ובמקביל בהכרה של נכס כשהם מהוונים לפי שיעור הר

השפעת ישום התקן על הרווח התפעולי ועל היקף הוצאות  זכות שימוש בחכירה בסכום זהה.
  המימון אינה מהותית. 
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית -: 2באור 

 ודאות הקשורה למסים על ההכנסה-טיפול באי - IFRIC 23 ב.

ודאות הקשורה למסים על -טיפול באי - IFRIC 23את  IASB -פרסם ה 2017בחודש יוני 
(. הפרשנות מבהירה את כללי ההכרה והמדידה של נכסים או "הפרשנות: "ההכנסה )להלן

ודאות -במצבים בהם קיימת אי ,מסים על ההכנסה IAS 12התחייבויות בהתאם להוראות 
מתייחסת ומספקת הנחיות לבחינת קיבוץ מקרים של הקשורה למסים על ההכנסה. הפרשנות 

ודאות המתייחסים למסים על הכנסה, בחינת התייחסות של רשויות המס, מדידת השלכות -אי
הודאות הקשורה למסים על הכנסה על הדוחות הכספיים וכן טיפול בשינויים בעובדות -אי

ליישום הפרשנות יים אלו. הפרשנות מיושמת לראשונה בדוחות הכספ הודאות.-ובנסיבות של אי
 .הכספיים של החברה הדוחות על מהותית השפעה הייתה לראשונה לא

 2017-2015פרויקט השיפורים בתקינה הבינלאומית  .ג

את התיקונים הבאים במסגרת פרויקט השיפורים מחזור   IASB-ה פרסם 2017 דצמברבחודש 
וחות כספיים אלו החל מהתקופות מיושמים לראשונה בדה . להלן עיקרי התיקונים2015-2017

 :2019בינואר  1השנתיות המתחילות ביום 

 עיקרי התיקון  תקן רלוונטי
IFRS 3  -  התיקון מבהיר כי כאשר שותף בפעילות משותפת משיג שליטה על

 IFRS -הפעילות המשותפת והפעילות המשותפת מהווה עסק )כהגדרתו ב
לות המשותפת לשווים ההוגן הקיימות בפעי(, עליו לשערך את הזכויות 3

ולהכיר בהשפעה ברווח או הפסד. ליישום התקן לא הייתה השפעה 
 מהותית על הדוחות הכספיים של החברה.

   
IFRS 11 -  התיקון מבהיר כי צד לפעילות משותפת שמשיג לראשונה שליטה

משותפת בפעילות לא ישערך את הזכויות הקודמות שהחזיק בפעילות 
ום התקן לא הייתה השפעה מהותית על הדוחות ליישהמשותפת. 

 הכספיים של החברה.
   

IAS 12 -  התיקון מבהיר כי על חברה להכיר בהשלכות המס הנובעות מתשלום
דיבידנד במסגרת רווח או הפסד, רווח כולל אחר או בהון, לפי הסיווג 
בדוח הכספי של אותה עסקה או אירוע אשר יצרו את הרווח הניתן 

ליישום התקן לא הייתה השפעה מהותית על הדוחות הכספיים  לחלוקה.
 של החברה.

   
IAS 23 -  התיקון מבהיר כי אשראי אשר נלקח ישירות להקמתו של נכס כשיר יסווג

לצורך היוון עלויות אשראי לנכסים כשירים אחרים כאשראי כללי של 
שימוש החברה, וזאת כאשר הנכס הכשיר לשמו נלקח אותו אשראי, מוכן ל

ליישום התקן לא הייתה השפעה או למכירה וכן האשראי טרם נפרע. 
 מהותית על הדוחות הכספיים של החברה.

 
 השקעות בחברות כלולות ובעסקאות משותפות IAS 28 -תיקון ל .ד

השקעות בחברות  28תיקון לתקן חשבונאות בינלאומי  IASB -, פרסם ה2017באוקטובר 
(. התיקון מבהיר כי זכויות לזמן ארוך )כגון "התיקון: ")להלןכלולות ובעסקאות משותפות 

הלוואות לקבל או השקעה במניות בכורה( אשר מהוות חלק מההשקעה נטו בחברה כלולה או 
באופן מלא )הן לעניין המדידה והן  IFRS 9עסקה משותפת, תהיינה כפופות ראשית להוראות 
 .IAS 28ן זכויות תהיינה כפופות להוראות לעניין ירידות ערך( ולאחר מכן היתרות של אות

לאור הוראות התיקון כאמור יישום "שיטת השכבות" כפי שקיבלה ביטוי בהחלטת אכיפה 
של רשות ניירות ערך, איננה רלוונטית עוד. התיקון מיושם לראשונה בדוחות  11-2חשבונאית 

חות הכספיים של ליישום התקן לראשונה לא הייתה השפעה מהותית על הדו כספיים אלו.
 .החברה
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית -: 2באור 

 התאמה לא מהותית של מספרי השוואה .ה

 מכשירים, IFRS 9 , החברה מיישמת את תקן דיווח כספי בינלאומי2018משנת  החל (1)
. ומדידה הכרה: פיננסיים מכשירים 39 בינלאומי חשבונאות תקן את החליף אשר, פיננסיים

 וללא 2018 בינואר 1 ליום העודפים יתרת התאמת תוך, התקן את ליישם בחרה חברהה
 .השוואה מספרי של מחדש הצגה

 הקטנת הינה, המס השפעת לאחר, החברה של הכספי מצבה על, התקן יישום השפעת
 הלוואות בשווי הוגן של מדידת בגין"ח, ש מיליון 2.8-כ בסך 2018 בינואר 1 ליום העודפים
 . אשר במהות מהוות חלק מההשקעה נטו בחברה הכלולה כלולות לחברות

 31בעת הישום לראשונה של התקן במסגרת הדוחות הכספיים המאוחדים ביניים ליום 
ולשלושה חודשים שהסתיימו באותו מועד, חלה טעות בישום התקן באופן  2018 במרץ

 התהי, המס שפעתה לאחר, החברה של הכספי מצבה על כפי שהוצגה, ,מויישו שפעתשה
מיליון ש"ח. טעות זו תוקנה במסגרת  4.9 -בסך של כ 2018 בינואר 1 ליום העודפים הקטנת

 דוחות כספיים אלו. 

 ושלושה חודשים שהסתיימשישה ושל ות בדוחות המאוחדים על הרווח הכולל לתקופ (2)
הוצאות מימון הוצגו במסגרת סעיף הוצאות )הכנסות( מימון, הכנסות ו 2018ביוני  30 ביום

שנזקפו בגין הלוואות שבין החברה לבין חברות מאוחדות שלה. במסגרת עריכת דוחות 
  כספיים אלו בוטלו הכנסות והוצאות מימון אלו.

 שינוי במדיניות החשבונאית בנושא היוון עלויות אשראי .ו

"( IFRIC: "הוועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי )להלן פרסמה 2019 מרץבחודש 
בעלויות אשראי בפרויקטים בהם ההכרה בהכנסה הינה על רשנות בדבר הטיפול החשבונאי פ

לא ניתן להוון עלויות אשראי לפרויקטים בהם בהתאם לפרשנות, . "הפרשנות"( :)להלן פני זמן
  ".מוכן למכירה"הנכס, נשוא העסקה, החל מהמועד שבו ההכרה בהכנסה הינה על פני זמן 

כהוצאה בדוח רווח או שאינן כשירות להיוון הכרה בעלויות מימון תביא ל נותיישום של הפרש
דרך עלות  האשראי הפסד במועד התהוותן חלף היוון עלויות האשראי למלאי והכרה בעלויות

 .IFRS 15 -רווח או הפסד בהתאם לדוח המכר במועד שבו מוכרות העלויות בגין הפרויקט ב
  ינוי במדיניות חשבונאית ומבוצע למפרע.בהתאם לפרשנות, יישומה מהווה ש

בה הבהירה כי פרשנות זו חלה  ,פרסמה רשות ניירות ערך עמדת סגל בנושא 2019ביולי  30ביום 
אשר העלויות בגינה מיוחסות באופן פרופורציונלי לכל אחת מהדירות ומשכך לא  גם על הקרקע

אליו ניתן להוון  ,שיר נפרדהמיוחס לכל אחת מהדירות כנכס כ ניתן לראות ברכיב הקרקע
ובכלל זה  למכור את הדירותאין ביכולת החברה על פי עמדת הסגל, מקום שבו . עלויות אשראי

, הקרקע עשויה IFRS 15ולהכיר בהכנסה בגינן בהתאם להוראות  את רכיב הקרקע המיוחס להן
 חשבונאיהשינוי בטיפול ה ,לעמדת סגל הרשות. IAS 23 להוות נכס כשיר בהתאם להוראת

מהדוחות הכספיים לרבעון השלישי לשנת יטופל כשינוי מדיניות חשבונאית, לכל המאוחר החל 
2019. 

בכוונת החברה ליישם את הוראות הפרשנות ועמדת סגל הרשות החל מהדוחות הכספיים 
אלה, בשים לב למועד פרסום  דוחות כספיים. נכון למועד אישור 2019לרבעון השלישי של שנת 

אמידת עמדה על ידי רשות ניירות ערך ובשל מורכבות הבחינה, החברה טרם השלימה את נייר ה
שהוונו בעבר עלויות אשראי סך . עם זאת, יצוין כי באופן סביר ההשלכות של ישום הפרשנות

את היקף ההכרה ברווח בעתיד צפוי להגדיל  ,בעקבות ישום הפרשנותושיזקפו ליתרת העודפים 
מהפרויקטים. דוחות כספיים אלו מוצגים בהתאם למדיניות החשבונאית שינבע לחברה הגולמי 

בניינים בהקמה ומקרקעין לבנייה מלאי אשר יושמה בעבר לפיה עלויות אשראי מהוונות ל
 . יב. בדוחות הכספיים השנתיים.2-.יא ו2בהתאם לעקרונות המפורטים בביאורים 
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 חריוולא ם בתקופת הדיווחשמעותייאירועים מ -: 3 באור

מושב עובדים  -ועד אגודת בן שמן נחתם הסכם בן החברה לבין  2019בינואר  24 ביום א.
אופציה לרכישת בלהתיישבות חקלאית שיתופית בע"מ במסגרתו מכר לחברה את זכויותיו 

 בסעיף זה, )להלן 1064"ל תמיח"ד בפטור ממכרז במסגרת תכנית  500-מגרשים להקמת כ
 2019בינואר  2ביום . מיליוני ש"ח 45בתמורה לסך כולל של  "(תהתכני"ו" ההסכםבהתאמה: "

קיבלה התכנית תוקף סופי ופורסמה ברשומות ובמקביל הושלם תהליך בחירת המגרשים מול 
רשות מקרקעי ישראל במסגרתו בחרה החברה את המגרשים בשכונת נופי בן שמן )מגרשים 

עליהם בכוונתה להקים את הפרויקט נשוא  בחלקה המזרחי של העיר לוד( - 106, 120, 119, 113
יח"ד  166יח"ד, מסחר ומבני ציבור ובשלב ב'  334התכנית. בכוונת החברה להקים בשלב א' 

 33העמידה החברה ערבות בנקאית בסך בניינים. נכון למועד הדוח  8 -יח"ד ב 500-ובסך הכל כ
 העסקהעם השלמת  מיליון ש"ח להבטחת ההתקשרות בהסכם. העסקה נשוא ההסכם תושלם

 .ישראל מקרקעי רשותמול 

החלה החברה בשיווק שלב א' של פרוייקט אאורה בן שמן במסגרתו  2019בחודש אוגוסט  
יחידות דיור. החברה צופה כי  334קומות הכוללים  10-24מבנים בני  6צפויה החברה להקים 

 .2020תחל בעבודת הביצוע במהלך הרבעון הרביעי של שנת 

-, תל92ישראל נבחרה לקדם פרויקט פינוי בינוי ברחוב הטייסים  אאורה ,2019 פברואר בחודש ב.
מקרב בעלי הזכויות על  83% -דוח זה חתמו כ אישוראביב )להלן בסעיף זה: "הפרויקט"(. למועד 

יחידות דיור  85 ןיבנו תחתייחידות דיור ו 24יהרסו יהסכמי הפינוי בינוי. במסגרת הפרויקט 
ישראל החלה בתכנון לשם  ואאורהקומות. התב"ע אושרה למתן תוקף  15ה של בבניין בגוב

אאורה ישראל מתכננת להתחיל בשיווק וביצוע הפרויקט במהלך קידום הוצאת היתרי בנייה. 
  .2020 שנת

 לרכישת אופציה של זכויות בעלי עם בהסכם ,התקשרותהשלימה החברה  ,2019 פברוארבחודש  ג.
האופציה  אתלחברה "(, לפיו בעלי הזכויות הסבו האופציה)להלן: " רזממכ בפטור ,מקרקעין

דונם,  9.2 -מיליוני ש"ח. המקרקעין משתרעים על פני שטח של כ 14.8-וזאת בתמורה לסך של כ
 27כוללים את מגרש ואונו, בסמוך לצומת סביון  קריתנמצאים בתחום השיפוט של העיר 

(, שייעודם למגורים, לפי תכנית בניין עיר בתוקף 75.4%-)בשיעור של כ 28)בשלמות( ואת מגרש 
החכירה המהוונים והוצאות הפיתוח בגין המגרשים ישולמו לרשות מקרקעי  דמי. 2/300/קא

 בעת מימוש האופציה, על ידה.   החברהישראל על ידי 

ל קומות מע 13בניינים בני  5להקים על שני המגרשים פרויקט במסגרתו יוקמו  החברה בכוונת
. בכוונת החברה לבקש הקלה לתוספת יח"ד (יח"ד )לפני הקלות 206חניון תת קרקעי הכוללים 

 מהוועדה המקומית.

החלה , 2019ז' לדוחות הכספיים השנתיים של החברה, בחודש אפריל 8בהמשך לאמור בביאור  ד.
קט החברה את ביצוע עבודות ההריסה והבניה בפרויקט "אאורה סיטי בחדרה" )לשעבר פרוי

"מכבי חדרה"( )להלן: "הפרויקט"( וזאת לאחר קבלת היתרים חלקיים מאת הועדה המקומית 
 החברה צופה שהקמתו של הפרויקט תתבצע ברציפות עד להשלמתו. לתכנון ובניה חדרה.

וגורמים נוספים,  קשורות ובחברות בחברה משרה נושאי כנגד וכן קשורות וחברותהחברה  כנגד .ה
וכן, הוגשו תביעות נגדיות . בארצות הברית ובישראל משפטיים הליכים קטווננ תביעות הוגשו

. לדוחות הכספיים 1ג.  17לפרטים נוספים ראו באור  על ידי החברה כנגד התובעים האמורים.
. בנוסף, 2019. הדיון בערעור נקבע לחודש נובמבר 2018בדצמבר  31המאוחדים של החברה ליום 

 ל אל מול מבטחיה לכיסוי התשלום כאמור על ידם.בכוונת החברה להמשיך ולפעו

הורידה את דירוג  אס אנד פי גלובל רייטינגס מעלות בע"מ, חברת הדירוג 2019בחודש אפריל  ו.
בעקבות הורדת )תחזית יציבה(.  BBB -החברה ובכלל זה את דירוג אגרות החוב של החברה ל 

י מסולקת של אגרות החוב )סדרה הדירוג שיעור הריבית השנתית שתישא יתרת הקרן הבלת
מעל לשיעור הריבית הנקובה של אגרות החוב וזאת החל ממועד  0.25%י"ב( עלה בשיעור של 

ידי חברת הדירוג ועד לפירעון מלא של יתרת הקרן הבלתי מסולקת -פרסום הדירוג החדש על
ת הדירוג בעקבות הורד של אגרות החוב )סדרה י"ב( או עד להעלאת הדירוג, לפי המוקדם.

 .5.65%כמפורט לעיל, שיעור הריבית השנתית שתישא יתרת קרן אגרות החוב )סדרה י"ב( הינו 
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 )המשך( ולאחריו ם בתקופת הדיווחשמעותייאירועים מ -: 3 באור

גוף מוסדי גדול הנמנה עם מאת החליט דירקטוריון החברה לקבל הזמנה  2019באפריל  30ביום  .ז
מיליון מניות רגילות ללא ערך  10, לרכישת 1968 -יירות ערך, התשכ"ח תוספת הראשונה לחוק נ

מזכויות ההצבעה ומהזכויות בהון בחברה  4.82%-לאחר ההקצאה כ המהוותנקוב של החברה, 
אג' למניה. סך התמורה  207בדילול מלא(, בדרך של הקצאה פרטית, במחיר של  4.49% -)כ

אה הפרטית )לפני הוצאות ההנפקה בסכום לא בידי החברה )ברוטו( בגין ההקצשהתקבלה 
 חלות 2019במאי  15שהוקצו בפועל ביום על המניות אלפי ש"ח.  20,700 -הסתכמה ב מהותי(

א עד 15מגבלות על מכירה על פי חוק ניירות ערך ותקנות ניירות ערך )פרטים לעניין סעיפים 
 . 2000-ג לחוק(, תש"ס15

התקופה להצעת ניירות בדבר הארכת רשות ניירות ערך ת התקבלה החלט 2019במאי  6ביום  .ח
, וזאת בתנאי שכל פרסום של דוח 2020במאי  8עד לתאריך חברה ערך על פי תשקיף המדף של ה

הצעת מדף יהיה טעון היתר מאת רשות ניירות ערך, גם בהינתן שדוח הצעת המדף אינו עונה 
שבהם פרסום דוח הצעת מדף יהיה טעון על אחד מהמקרים שנקבעו בכללי ניירות ערך )מקרים 

 .2016היתר מאת רשות ניירות ערך(, התשע"ו 

 הנפקת אגרות חוב )סדרה י"ד( .ט

( על "די)סדרה  חוב אגרות"ח ע.נ. ש 110,000,000 הנפקת החברה שלימה, ה2019במאי  12 יוםב
בסעיף זה:  )להלן 2017 במאי 9 מיום החברה של מדף תשקיף מכוח שפורסםפי דוח הצעת מדף 

 אלפי ש"ח, נטו. 108,393 -תמורת ההנפקה הסתכמה לסך של כ ."(המדף הצעת דוח"

בימים  25% -ו 25%, 50%של  בשיעוריםבשלושה תשלומים  תיפרע( "די סדרהאגרות החוב ) קרן
(, שאינן "די)סדרה  חוב אגרותבהתאמה. , 2022בדצמבר  31-ו 2022ביוני  30, 2021ביוני  30

 31-ביוני ו 30 בימים, אשר תשולם פעמיים בשנה, 6.3% ו ריבית שנתית בשיעור שלצמודות ישא
יחול תקופת הריבית הראשונה ש וכן תשלום בגין) 2022עד  2020של כל אחת מהשנים בדצמבר 

 (.2019בדצמבר  31 ביום

להבטחת קיומן המלא והמדויק של כל התחייבויותיה של החברה על פי תנאי אגרות החוב 
( ולהבטחת הפירעון המלא והמדויק של כל תשלומי הקרן והריבית שעל החברה "די )סדרה

החברה כי תיצור ותרשום לטובת הנאמן את  התחייבה(, "דלשלם למחזיקי אגרות החוב )סדרה י
 להלן: ותהמפורט בטוחותה

)להלן:  בנק שייפתח על ידי החברה במוסד בנקאי בישראל החשבוןשעבוד קבוע על  (1)
"( אליו התחייבו החברה ואאורה ישראל להעביר את מלוא העודפים המשועבדן "החשבו

מלוא זכויות החברה בחשבון על ו )לכשיהיו(, להלן 2כמפורט בסעיף  יםפרויקטשינבעו מה
על הכספים ו/או  בסכוםבדרגה ויחיד, ללא הגבלה  ראשוןשוטף  שעבודהמשועבד ו

ת בחשבון המשועבד וכל תמורה שתתקבל קדונות ו/או ניירות הערך שיופקדו מעת לעיהפ
 נרשם השעבוד האמור. 2019במאי  7ביום  .בגינם לרבות פירותיהם

וללא  בדרגה ראשון)בדרך של המחאת זכות על דרך השעבוד(  ושוטףשעבוד יחיד קבוע  (2)
כספי העודפים בקשר עם פרויקט  לקבלתישראל  אאורהעל כל זכויות  הגבלת סכום

 7וכן פרויקט אליהו ברלין בתל אביב. ביום  210סמך(, פרויקט חולון אאורה במושב )אחי
בקשר לפרויקט  בקשר עם עודפי פרוייקט אחיסמך. השעבוד שעבודנרשם ה 2019במאי 
 הסכם שייחתם לאחר יום 45 בתוך ופרויקט אליהו ברלין בתל אביב יירשם 210חולון 
  לפרויקטים אלו.  ביחס מלווה בנק עם הליווי

 מחזיקי מאת הסכמה כך לשם נתקבלה לא עוד כל כי התחייבוואאורה ישראל  חברהה (3)
/או ו הרשומים השעבודים וזולת, מיוחדת בהחלטה החברה של( "ד)סדרה י החוב אגרות

 המלווה הבנק טובתים לבפרויקט ישראל אאורההחברה ו/או  של זכויותיה על שירשמו
, יםהפרויקט את שילווה/או ו הקרקע כישתלר מימון ישראל לאאורהו/או יעמיד  שהעמיד

 של זכויותיה את, וסוג מין מכל נוסף בשעבוד כלשהו שלישי צד לטובת תשעבדנה לא
 ישראל אאורה של זכויותיה את/או וים הפרויקטים מצוי עליהם במקרקעיןישראל  אאורה

יירשם /שנרשם לשעבוד מאוחר או ערך שווה, קודם שיהא בשעבוד ביןכאמור,  יםבפרויקט
 של הפיננסי וליוויו שמימונו ככל. כאמור יםהפרויקט עם בקשר המלווה המוסד לטובת

ו/או אאורה  החברה תהינה, אחר מלווה מוסד ידי על ויבוצע יוחלףכאמור  יםהפרויקט
 למוסד הםב זכויותיה ואת יםהאמור טיםהפרויק מקרקעי את לשעבד רשאיותישראל 
  .האחר המלווה
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 )המשך( ולאחריו ם בתקופת הדיווחשמעותיים מאירועי -: 3 באור

 )המשך( הנפקת אגרות חוב )סדרה י"ד( .ט

לא תהיה רשאית לבצע החלפת בטוחות שאינן רשומות בשטר  החברה, הנאמנות לשטר בהתאם
( אם החברה תפקיד בחשבון המשועבד כספים במזומן ו/או 1, למעט במקרים הבאים: )הנאמנות

ו תמסור לנאמן ערבות/יות בנקאית/יות אוטונומית/ות בלתי פקדון/נות בנקאי/ים ו/א
תחולנה גם על  הנאמנותוהוראות שטר  AAחוזרת/ות מבנק בישראל שדירוגו לא יפחת מדירוג 

מועד סילוק כל התחייבויותיה של  אחרימים ל 30הערבות/יות הבנקאית/ות, שתוקפה/ן עד 
( ככל שתתקבל 2חייבותי המלא; ), בסכום השווה לערך ההתהנאמנותהחברה על פי שטר 

כן,  כמו(. "דהחלטה מיוחדת מראש בדבר החלפת בטוחות באסיפת מחזיקי אגרות החוב )סדרה י
 . הנאמנותשינוי בבטוחות המפורטות יכול להיעשות בהתאם למנגנון המפורט בשטר  כל

 
(, התחייבה ד"כל זמן שטרם נפרעו מלוא התחייבויות החברה כלפי מחזיקי אגרות חוב )סדרה י

 החברה לעמידה באמות המידה הפיננסיות כלהלן:  

ההון העצמי של החברה על פי דוחותיה הכספיים המאוחדים לא  -עצמי מינימאלי  הון (1)
 מיליון ש"ח למשך תקופה העולה על שני רבעונים רצופים.  200 -יפחת מ

" יהיו אפס"דוח  לפים יפרויקטהמהעודפים הצפויים לנבוע  - עודפים ליחס התחייבות (2)
 אגרות שלמיתרת הקרן הבלתי מסולקת  125%בסכום השווה או העולה על שיעור של 

 .  בגינןריבית שנצברה ה לרבות החוב

 )כהגדרתם בשטר Cap-יחס החוב הפיננסי ל - Cap-ל פיננסי חוב ליחס התחייבות (3)
במהלך  83%על  ( על פי דוחותיה הכספיים המאוחדים של החברה לא יעלההנאמנות

 תקופה העולה על שני רבעונים רצופים.

( לא דלפיהן כל עוד אגרות החוב )סדרה י" חלוקה על מגבלותהנאמנות  בשטר נקבעו בנוסף
 בחברה תהא כפופה לעמידה בתנאים )המצטברים( כדלהלן: חלוקהנפרעו במלואן, 

צמי של החברה יפחת אם לאחר ביצוע החלוקה כאמור, ההון הע חלוקה תבצעהחברה לא  (1)
 ליוני ש"ח. ימ 250 -מ

מהרווח הנקי, כפי שיהיה מעת לעת  30%בסכום העולה על  חלוקה תבצעהחברה לא  (2)
 . החברה של הכספיים לדוחות בהתאם, 2019בינואר  1החל מיום  ויצטבר ושהצטבר

 ולדעת, ההחלוק בטרםהנאמנות  לשטר 7.1מתקיימת עילת פירעון מיידי כאמור בסעיף  לא (3)
 .כאמור עילה של להתקיימותה תביא לא החלוקה הדירקטוריון

 .הנאמנות לשטר 18.4-18.6מפרה איזו מהתחייבויותיה לפי סעיפים  אינההחברה 

הרווח הנקי של החברה במאוחד לפי דוחותיה הכספיים המאוחדים  -זה:  "הרווח הנקי"  בסעיף
חי שערוך הנובעים משערוך נדל"ן להשקעה של החברה, כפי שיפורסמו מעת לעת, בניכוי רוו
 כהגדרת מונח זה בחוק החברות. –" חלוקה)ובניכוי השפעת המס המתייחסת לרווחים אלה(; "

 ilBBBמתן דירוג  אס אנד פי גלובל רייטינגס מעלות בע"מה אישר 2019באפריל  24ביום 
ברה באמצעות הנפקת מיליון ש"ח ע.נ. שיונפקו על ידי הח 110לאגרות החוב בהיקף של עד 
  סדרת אג"ח חדשה )סדרה י"ד(.

אחיסמך"  – החלה החברה את ביצוע עבודות הבניה בפרויקט "אאורה במושב 2019בחודש יוני  י. 
)להלן בסעיף זה: "הפרויקט"(, וזאת לאחר קבלת היתרים מלאים מאת הוועדה המקומית לתכנון 

ציפות ותושלם במהלך הרבעון השני של ופה שהקמת הפרויקט תתבצע ברהחברה צובניה לוד. 
יחידות  217מתוך  172בגין . עד למועד פרסום דוח זה, נחתמו הסכמי מכר מחייבים 2021שנת 

עודפי הפרויקט שועבדו על ידי החברה לנאמן לטובת מחזיקי דיור, הצפויות להיבנות בפרויקט. 
 אגרות החוב )סדרה י"ד( שהנפיקה החברה.
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 )המשך( ולאחריו ם בתקופת הדיווחשמעותיים מאירועי -: 3 באור

בינוי ברחוב ויצמן ביהוד. במסגרת -, נבחרה אאורה ישראל לקדם פרויקט פינוי2019בחודש יולי  .אי
ולהקמת בניינים חדשים תחתם. יחידות דיור  54בני  להריסת בניינים תפעל החברה הפרויקט

נוספים ברחוב ויצמן ביהוד. בסך הכל כולל בניינים  כמו כן, מנהלת החברה משא ומתן עם נציגי
דונם,  25 -יחידות דיור. מתחם הפרויקט משתרע על פני כ 146בניינים ישנים בני  11המתחם 

יחידות דיור,  550 -קומות ובסה"כ כ 14 -עליו מתכננת החברה להקים בניינים חדשים בני כ
י בינוי, על סמך תכנית בנין עיר שטחים ציבוריים ומבני ציבור. הפרויקט יתבצע במתכונת פינו

הקמת מונוסון. -רה לקדם, בשיתוף עם עיריית יהודבועדה מחוזית, שבכוונת החבסמכות 
הפרויקט במתחם כפופה, בין היתר, לכך שיחתמו חוזים פרטניים עם כל אחד מהדיירים במתחם 

 ולאישור תכנית בנין עיר מתאימה.

 1,292,788על מימוש  2019בחודש מרץ בר בחברה נושא משרה לשעבעקבות הודעה שהעביר  יב.
הקצתה לו החברה  2019באוגוסט  25, ביום כתבי האופציה הבלתי סחירים שהוענקו לו בעבר

 (.cashlessמניות רגילות במנגנון מימוש נטו ) 1,049,077

 
 

  מגזרי פעילות -: 4באור 

 מייצג, להלן המגזרים על הכספי דעהמי. בישראל למגורים בניה של אחד מרכזי פעילות מגזר לחברה
 של פעילותן להצגת המעבר בגין הן המוצגות ההתאמות. תמשותפ בשליטה חברות של פעילותן את

 . המאזני"ל על בסיס שיטת השווי הנ החברות

של ששה חודשים שהסתיימה ביום  לתקופה
  9201 יוניב 03

 בנייה
  למגורים

 )נכסים אחר
  (מניבים

 הכנסות
לא )הוצאות( ש
 יוחסו )*(

  
 

 "כסה  התאמות
 מבוקר בלתי  
 "חש אלפי  
   

 168,785  (651)  -  651  168,785  המגזר הכנסותסה"כ 

 4,060  -  -  4,060  -  עלית ערך נדל"ן להשקעה בהקמה

 (1,584)  (406)  -  4,466  (5,644)  מגזרי( הפסד) רווח

           
 זקותמוח חברות ברווחיהחברה  חלק

       המאזניהמטופלות לפי שיטת השווי 
  

 153 
 (2,872)          נטו, מימון הוצאות
 2,559          הכנסה על מיסים

 (1,744)          לתקופה רווח נקי
 
 

שה חודשים שהסתיימה לושל ש לתקופה
  9201 יוניב 03ביום 

 בנייה
  למגורים

 )נכסים אחר
  (מניבים

 הכנסות
שלא )הוצאות( 

 יוחסו )*(

  
 

 "כסה  התאמות
 מבוקר בלתי  
 "חש אלפי  
   

 83,178  (310)  -  310  83,178  המגזר הכנסותסה"כ 

 4,060  -  -  4,060  -  התאמת שווי הוגן נדל"ן להשקעה בהקמה

 (2,206)  (207)  -  4,267  (6,266)  מגזרי( הפסד) רווח

           
 מוחזקות ותחבר ברווחיהחברה  חלק

       המאזניהמטופלות לפי שיטת השווי 
  

 5 
 (1,882)          נטו, מימון הוצאות
 575          הכנסה על מיסים

 (3,508)          לתקופה רווח נקי
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 )המשך( מגזרי פעילות -: 4באור 
 

של ששה חודשים שהסתיימה ביום  לתקופה
  8201 יוניב 03

 בנייה
  למגורים

 )נכסים אחר
  (מניבים

 הכנסות
)הוצאות( שלא 

 יוחסו )*(

  
 

 "כסה  התאמות
 מבוקר בלתי  
 "חש אלפי  
   

 145,394  (648)  15  648  145,379  המגזר הכנסותסה"כ 

 36,089  -  -  36,089  -  התאמת שווי הוגן נדל"ן להשקעה בהקמה

 19,626  (437)  15  36,526  (16,478)  מגזרי( הפסד) רווח

           
 מוחזקות חברות ברווחיהחברה  חלק

       המאזניהמטופלות לפי שיטת השווי 
  

 257 
 (295)          נטו, מימון הוצאות
 (5,647)          הכנסה על מיסים

 13,941          לתקופה רווח נקי

 
 רים.)*(  בעיקר הוצאות הנהלה וכלליות והכנסות אחרות שלא יוחסו למגז

 

של שלושה חודשים שהסתיימה  לתקופה
  8201 יוניב 03ביום 

 בנייה
  למגורים

 )נכסים אחר
  (מניבים

 הכנסות
)הוצאות( שלא 

 יוחסו )*(

  
 

 "כסה  התאמות
 מבוקר בלתי  
 "חש אלפי  
   

 72,002  (306)  15  306  71,987  המגזר הכנסותסה"כ 

 10,422  -  -  10,422  -  התאמת שווי הוגן נדל"ן להשקעה בהקמה

 6,418  (207)  15  10,629  (4,019)  מגזרי( הפסד) רווח

           
 מוחזקות חברות ברווחיהחברה  חלק

       המאזניהמטופלות לפי שיטת השווי 
  

 115 
 878          נטו, מימוןהכנסות 

 (1,324)          הכנסה על מיסים
 6,087          לתקופה רווח נקי

 

  
בנייה 
  למגורים

 אחר )נכסים
  מניבים(

הכנסות 
)הוצאות( 

  שלא יוחסו )*(

 
 

 התאמות

 

 סה"כ

 מבוקר  

 אלפי ש"ח  2018בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 

           
 324,421  (1,258)  15  1,258  324,406  סה"כ הכנסות המגזר

 41,615  -  -  41,615  -  עלית ערך נדל"ן להשקעה בהקמה

 5,952  (763)  15  42,378  (35,678)  רווח )הפסד( מגזרי

           
מוחזקות  חברות ברווחי החברהחלק 

        המטופלות לפי שיטת השווי המאזני
  

409 
 (2,425)          נטו, מימון הוצאות
 (4,490)          על ההכנסה מיסים
 (554)          לשנה הפסד
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 מכשירים פיננסיים -: 5באור 

 הוגן שווי

הערך בספרים של הנכסים וההתחייבויות פיננסיים מסוימים לרבות מזומנים ושווי מזומנים, 
לקוחות, חייבים אחרים, הלוואות ואשראי לזמן קצר, ספקים, זכאים אחרים תואם או קרוב לשווי 

 ן של מכשירים פיננסיים: להלן היתרות בספרים והשווי ההוג ההוגן שלהם.

 2018בדצמבר  31  2018ביוני  30  2019ביוני  30  
 שווי הוגן  יתרה  שווי הוגן  יתרה  שווי הוגן יתרה  
 אלפי ש"ח  

             פיננסיות התחייבויות
 407,618  423,068  445,457  435,491  545,728  532,725  אגרות חוב )*(

 69,259  67,643  73,198  66,770  35,873  33,807  להמרהאגרות חוב הניתנות 
             
  566,532  581,601  502,261  518,655  490,711  476,877 

 
 .בישראל בבורסה מצוטטים מחירים פי על נקבע הנסחרות החוב אגרות של ההוגן השווי (*)



 

 

 
 

 

 2019 באוגוסט 29

                                                       לכבוד

 הדירקטוריון של אאורה השקעות בע"מ

 

 א.ג.נ.,

 

 "החברה"( -)להלן מ "בע השקעות אאורהמכתב הסכמה בקשר לתשקיף מדף של הנדון: 

 2017מאי מחודש 

 
דרך של הפנייה( של הדוחות שלנו המפורטים להלן בקשר הננו להודיעכם כי אנו מסכימים להכללה )לרבות ב

 .2017לתשקיף המדף מחודש מאי 
 

 ולתקופות 2019יוני ב 30 על מידע כספי תמציתי מאוחד של החברה ליום 2019באוגוסט  29דוח סקירה מיום  .1
 באותו תאריך.ו חודשים שהסתיימ ושלושה ישהשל ש

על תמצית המידע הכספי הביניים הנפרד של  2019 באוגוסט 29 מיום יםדוח מיוחד של רואי החשבון המבקר .2
ד' 38באותו תאריך לפי תקנה  וחודשים שהסתיימ ושלושה ישהשל ש ותולתקופ 2019 ביוני 30 החברה ליום

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

 בכבוד רב,

 
 

 ליאון, אורליצקי ושות'

 רואי חשבון
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 אאורה השקעות בע"מ

 
 המאוחדים ביניים נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים
 המיוחסים לחברה

 
 9201 יוניב 30ליום 

 
 בלתי מבוקרים
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 ד' לתקנות ניירות ערך38דוח מיוחד לסקירת המידע הכספי הביניים הנפרד לפי תקנה 

 1970-)דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל
 
 

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

 ושלושה שהישל ש ותולתקופ 2019 יוניב 30החברה(, ליום  -של אאורה השקעות בע"מ )להלן  1970-התש"ל
באותו תאריך. המידע הכספי הביניים הנפרד הינו באחריות הדירקטוריון וההנהלה של  וחודשים שהסתיימ

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

 בניכוי הנכסיםלא סקרנו את המידע הכספי הביניים הנפרד מתוך הדוחות הכספיים של חברות מוחזקות אשר 
 מחברות רווחהואשר  2019 יוניב 30אלפי ש"ח ליום  3,865של המיוחסים להן, נטו הסתכמו לסך  ההתחייבויות

 ושלושה חודשים שהסתיימו שישה של ותלתקופ אלפי ש"ח  21 -ו  ש"חאלפי  177של מוחזקות אלה הסתכם לסך 
. המידע הכספי התמציתי לתקופת הביניים של אותן חברות נסקר על ידי רואי חשבון בהתאמה באותו תאריך

אחרים שדוחות הסקירה שלהם הומצאו לנו ומסקנתנו, ככל שהיא מתייחסת למידע הכספי בגין אותן חברות, 
 החשבון האחרים.מבוססת על דוחות הסקירה של רואי 

 
 הסקירה היקף

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

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

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

 
 מסקנה

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

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

 אורליצקי ושות' ,ליאון   ,בני ברק
 רואי חשבון  2019באוגוסט,  29
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 ד'38דוח מיוחד לפי תקנה 

 
 המאוחדיםביניים  נתונים כספיים ומידע כספי מתוך הדוחות הכספיים

 
 המיוחסים לחברה

 
 
 

המאוחדים של הקבוצה ביניים מתוך הדוחות הכספיים המיוחסים לחברה להלן נתונים כספיים ומידע כספי נפרד 
(, המוצגים בהתאם "דוחות מאוחדים" - המפורסמים במסגרת הדוחות התקופתיים )להלן 2019 יוניב 30ליום 

 .1970-התש"ל ,ידיים(ילתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומ ד'38לתקנה 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 בע"מ אאורה השקעות
 המיוחסים לחברה יםהמאוחד ניםנתונים כספיים מתוך המאז

4 
 

 
 
 
 

 
 

  יוניב 30ליום 
 ליום

 בדצמבר 31
  2019  2018  2018 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
       

       נכסים שוטפים
       

 496  1,914   46,641  מזומנים ושווי מזומנים
 3,857  12,080   3,515  מזומנים ופקדונות מוגבלים בשימוש

 312,095  * 195,195  -    יתרות חובה של חברות מוחזקות
 10,283  * 9,835   19,016  חובהחייבים ויתרות 

 5,698  25,369   1,513  נכסים בגין חוזים עם לקוחות
 343,583  * 443,983  705,373  הלוואות לחברות מוחזקות

 118,882  105,593   140,955  , יחידות דיור למכירה ומקרקעין לבנייהמלאי בנינים למכירה
       
  917,013   793,969  794,894 

       
       שוטפים לאנכסים 

       
 102,083  * 112,100  82,053  השקעות בחברות מוחזקות 
 528  9   740  מלאי קרקעות לבניה 
 25,140  23,690   25,630  נדל"ן להשקעה בהקמה 
 205  229   217  רכוש קבוע, נטו 

       
  108,640   136,028  127,956 

       
  1,025,653   929,997  922,850 

       
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .3ראה ביאור  –* סווג מחדש 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



 בע"מ אאורה השקעות
 המיוחסים לחברה יםהמאוחד ניםנתונים כספיים מתוך המאז
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  יוניב 30ליום 
 ליום

 בדצמבר 31
  2019  2018  2018 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
       

       התחייבויות שוטפות
       
 22,161  18,409    71,288  אשראי מתאגידים בנקאיים ואחרים 

 352,850  372,537   438,121  אגרות חוב
 67,643  66,770   33,807  אגרות חוב הניתנות להמרה

 2,378  4,228   8,484  ולנותני שירותים  ספקיםהתחייבויות ל
 67,098  67,098   67,098  התחייבויות לבעלי קרקע

 16,757  * 22,655  4,658  יתרות זכות של חברות מוחזקות
 41,865  19,364   9,737  זכאים ויתרות זכות

       
  633,193   571,061  570,752 

       
       לא שוטפותהתחייבויות 

       
 70,218  62,954   94,604  אגרות חוב

 2,728  2,705   2,397  מיסים נדחים

       
  97,001   65,659  72,946 

       
       המיוחס לבעלי מניות החברההון 

       
 47,309  47,309   47,309  הון מניות

 383,420  383,420   403,908  פרמיה על מניות
 554   554    554  קרן הון בגין תשלום מבוסס מניות

 (34,333)  (34,703)   (36,778)  חוץ תקרן מהפרשי תרגום של פעילויו
 19,766   19,766    19,766  קרן מפעולות עם בעלי עניין

 23,935   23,935    23,935  המרה הוני באגרות חוב לרכיב 
 (161,499)  * (147,004)  (163,235)  יתרת הפסד

       
 279,152   293,277  295,459  מניות החברה סה"כ הון המיוחס לבעלי

       
  1,025,653  929,997  922,850 

       
 .3 ראה ביאור –* סווג מחדש 

       
 
 
 

       2019באוגוסט,  29
תאריך אישור הדוחות 

  הכספיים
 גדי קורן

  יו"ר הדירקטוריון
 ד יעקב אטרקצ'יו"ע

  מנכ"ל
 שטרסלר לוי

 סמנכ"ל כספים
 
 

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



 בע"מ אאורה השקעות
 על הרווח הכולל המיוחסים לחברה יםהמאוחדהדוחות נתונים כספיים מתוך 
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חודשים לשישה 
 שהסתיימו

 ביוני 30ביום 

 
החודשים שלושה ל

 שהסתיימו
  ביוני 30ביום 

 לשנה
שהסתיימה 

 ביום
 בדצמבר 31

  2019  2018  2019  2018  2018 
 מבוקר  בלתי מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  

           הכנסות
           

הכנסות ממכירת דירות ומקרקעין 
 3,702  ומפיתוח מקרקעין

 
23,747 

 
220  11,774  35,165 

חברות  (הפסדיברווח )חלק החברה 
 (889)  מוחזקות, נטו

 
 2,308 

 
(1,992)  (5,361)  (5,383) 

 1,875  625   -  1,250   -  , נטוהכנסות אחרות
           

 31,657  7,038   (1,772)  27,305   2,813  סה"כ הכנסות
           

           הוצאות
           

עלות הדירות והמקרקעין שנמכרו 
 (3,081)  המקרקעיןופיתוח 

 
 (21,997) 

 
(216)   (9,734)  (29,287) 

התאמת שווי הוגן של נדל"ן להשקעה 
 260  בהקמה

 
10,422 

 
260  10,422  11,873 

 (16,218)  (997)  -  (1,906)  -  הוצאות אחרות
 -  -   (751)  -  (751)  הוצאות מכירה, שיווק ותפעול

 (8,999)  (2,485)   (1,588)  (4,800)   (2,896)  הנהלה וכלליותהוצאות 
           

 (42,631)  (2,794)   (2,295)  (18,281)   (6,468)  סה"כ הוצאות
           
  (3,655)   9,024  (4,067)   4,244  (10,974) 
           

           מימון )הוצאות( הכנסות
           

 113  40   4  80   12  הכנסות מימון
 (25,970)  (6,083)  (8,291)  (12,049)  (14,452)  הוצאות מימון

הכנסות מימון בגין הלוואות לחברות 
 16,028  מוחזקות

 
 19,802 

 
8,427   10,369  39,443 

           
  1,588   7,833  140   4,326  13,586 
           

 2,612  8,570   (3,927)  16,857   (2,067)  לפני מסים על ההכנסהרווח 
 (3,166)  (2,483)  427  (2,916)  331  מיסים על ההכנסה

           
 (554)  6,087   (3,500)  13,941   (1,736)  המיוחס לחברה)הפסד( רווח 

           
           כולל אחר המיוחס לחברה: (הפסדרווח )

, הפסד או לרווח בעתידסכומים שיסווגו 
  :ממס נטו

  
 

 
     

התאמות הנובעות מתרגום דוחות 
 (2,445)  כספיים 

 
 1,020 

 
(125)  (708)  1,390 

           
 836  5,379   (3,625)  14,961   (4,181)  לחברה ( כולל המיוחסהפסדרווח )סה"כ 

           
 
 

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



 בע"מ אאורה השקעות
 על תזרימי המזומנים המיוחסים לחברה יםהמאוחדהדוחות נתונים כספיים מתוך 
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חודשים לשישה 
 שהסתיימו

 ביוני 30ביום 

 
החודשים שלושה ל

 שהסתיימו
  ביוני 30ביום 

 לשנה
שהסתיימה 

 ביום
 בדצמבר 31

  2019  2018  2019  2018  2018 
 מבוקר  בלתי מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  

של  תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
   החברה

    
     

           
 (554)  6,087   (3,500)  13,941   (1,736)  המיוחס לחברה)הפסד( רווח 

            
התאמות הדרושות להצגת תזרימי 

  :של החברה מפעילות שוטפתמזומנים 
  

 
 

     
           

של  התאמות לסעיפי רווח והפסד
  :החברה

  
 

 
     

 207  67   15  134   34  פחת והפחתות
 3,166  2,483   (427)  2,916   (331)  מיסים על ההכנסה

בהפסדי חברות )ברווחי( חלק החברה 
 889  מוחזקות

 
(2,308) 

 
1,992   5,361  5,383 

 3,874  (1,055)  1,027  1,828   1,988  הוצאות מימון, נטו 
חברות משערוך הלוואות ריבית ו 

 (15,808)  מוחזקות
 
(19,984) 

 
(8,273)  (11,368)  (39,250) 

התאמת שווי הוגן נדל"ן להשקעה  
 (260)  בהקמה

 
(10,422) 

 
(260)  (10,422)  (11,873) 

           
  (13,488)  (27,836)  (5,926)  (14,934)  (38,493) 

של  שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות
  :החברה

  
 

 
     

 (180)  12,371   (4,991)  15,892   (8,726)  בחייבים ויתרות חובה (עלייהירידה )
 במלאי בנינים למכירה)עלייה(  ירידה

 (19,644)  ובמלאי קרקעות לבניה
 
 6,758 

 
(12,458)   3,423  (6,659) 

בהתחייבויות לספקים עלייה )ירידה( 
 זכאים ויתרות זכות, בולנותני שירותים

 (7,779)  ומקדמות מרוכשי דירות

 

 14,758 

 

(2,601)   14,443  65,639 
           
  (36,149)   37,408  (20,050)   30,237  58,800 

           :התקופה עבורמזומנים ששולמו במהלך 
 (23,073)  (9,388)  (9,535)  (11,403)  (9,764)  ריבית ששולמה
 (638)  (638)  (3,597)  (638)  (6,936)  מסים ששולמו

           
  (16,700)  (12,041)  (13,132)  (10,026)  (23,711) 
           

ששימשו שנבעו מפעילות )מזומנים נטו 
 (68,073)   של החברה שוטפת (לפעילות

 
 11,472 

 
(42,608)   11,364  (3,958) 

 
 
 
 
 
 
 

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

  



 בע"מ אאורה השקעות
 על תזרימי המזומנים המיוחסים לחברה יםהמאוחדהדוחות נתונים כספיים מתוך 
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חודשים לשישה 
 שהסתיימו

 ביוני 30ביום 

 
החודשים שלושה ל

 שהסתיימו
  ביוני 30ביום 

 לשנה
שהסתיימה 

 ביום
 בדצמבר 31

  2019  2018  2019  2018  2018 
 מבוקר  בלתי מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
           

של  תזרימי מזומנים מפעילות השקעה
   החברה

    
     

           
מוגבלים בשימוש  תשינויים בפיקדונו

 335  והשקעות לזמן קצר, נטו
 
(3,420) 

 
(3,114)  (11,096)  4,796 

 -   -  (230)  -  (230)  בהקמההשקעה בנדל"ן להשקעה 
 (50,028)  (51,520)  (37,895)  (65,259)  (29,290)  נטו, מוחזקות בחברות השקעה

 (58)  (9)  (28)  (9)  (46)  רכישת רכוש קבוע
           

פעילות ל (שימשונבעו )שמזומנים נטו ש
 (29,231)  החברה שלהשקעה 

 
(68,688) 

 
(41,267)  (62,625)  (45,290) 

           
של  תזרימי מזומנים מפעילות מימון

   החברה
  

 
 

     
           

 אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים
 49,128  , נטוואחרים

 
 3,240 

 
35,932   141  6,992 

     20,488    20,488  הנפקת מניות, נטו
 9,675  9,538   -   9,675   -   למניות, נטו מימוש כתבי אופציה

 93,537  -   108,393  -   108,393  , נטוהנפקת אגרות חוב 
 (106,675)  -   (34,560)  -   (34,560)  אגרות חוב פירעון

           
של ימון מנטו שנבעו מפעילות מזומנים 
 143,449  החברה

 
 12,915 

 
130,253  9,679  3,529 

           
 (45,719)  (41,582)  46,378  (44,301)  46,145  במזומנים ושווי מזומנים  (ירידהעליה )

           
יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת 

 496   התקופה
 
 46,215 

 
263  43,496  46,215 

           
יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף 

 46,641   התקופה
 
 1,914 

 
46,641   1,914  496 

           
 
 
 
 
 
 
 
 

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



 בע"מ אאורה השקעות
 מידע נוסף
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ה חודשים שהסתיימה ישולתקופה של ש 2019 יוניב 30ליום  מידע כספי נפרד זה ערוך במתכונת מתומצתת .1
. 1970-ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידים(, התש"ל38בהתאם להוראות תקנה באותו תאריך, 

בדצמבר  31יש לעיין במידע כספי נפרד זה בהקשר למידע הכספי על הדוחות הכספיים השנתיים ליום 
 מידע הנוסף אשר נלווה אליהם. ולשנה שהסתיימה באותו תאריך ול, 2018

 יתעיקרי המדיניות החשבונא .2

המדיניות החשבונאית שיושמה בעריכת מידע כספי נפרד זה עקבית לזו שיושמה בעריכת המידע הכספי 
 .2018בדצמבר  31הנפרד ליום 

 של מספרי השוואה תלא מהותי התאמהו מחדש סיווג . 3

 בסעיףנכללו  החוב אגרות הנפקת בתמורת ושמקורן מוחזקות לחברות הועמדו אשר הלוואות . א
 לחברות אלו הלוואותבמסגרת הנכסים הבלתי שוטפים.  מוחזקות בחברות החברה השקעת

 של לאלו מקבילים פרעון בתנאי הינן ולרוב השונים הפרויקטים מימון לצורך הועמדו, המוחזקות
, החוב אגרות להצגת בהתאמה השוטפים הנכסים במסגרת והוצגו מחדש סווגו לפיכך. החוב אגרות

 .השונות ההתחייבויות במסגרת

חובה וזכות אחרות, של חברות מוחזקות, אשר הוצגו, במסגרת סעיף חייבים ויתרות חובה,  יתרות .ב
 .הכספי המצב על הדוח גבי על, נפרדים סעיפים במסגרת והוצגו מחדש סווגו

 אשר, פיננסיים מכשירים, IFRS 9 , החברה מיישמת את תקן דיווח כספי בינלאומי2018משנת  החל ג.
 את ליישם בחרה החברה. ומדידה הכרה: פיננסיים מכשירים 39 בינלאומי חשבונאות תקן את החליף
 .השוואה מספרי של מחדש הצגה וללא 2018 בינואר 1 ליום העודפים יתרת התאמת תוך, התקן

 ליום העודפים הקטנת הינה, המס השפעת לאחר, החברה של הכספי מצבה על, התקן יישום השפעת 
אשר  כלולות לחברות הלוואות בשווי הוגן של מדידת בגין"ח, ש מיליון 2.8-כ בסך 2018 בינואר 1

 . במהות מהוות חלק מההשקעה נטו בחברה הכלולה

 2018במרץ  31ביניים ליום הנפרדים בעת הישום לראשונה של התקן במסגרת הדוחות הכספיים  
כפי  ,מויישו שפעתהתקן באופן שהולשלושה חודשים שהסתיימו באותו מועד, חלה טעות בישום 

 בינואר 1 ליום העודפים הקטנת התהי, המס השפעת לאחר, החברה של הכספי מצבה על שהוצגה,
 מיליון ש"ח. טעות זו תוקנה במסגרת דוחות כספיים אלו.  4.9 -בסך של כ 2018

 

 הנפקת אגרות חוב )סדרה י"ד( . 4

"ד( על פי דוח י)סדרה  חוב אגרות"ח ע.נ. ש 110,000,000 הנפקת החברה שלימה, ה2019במאי  12 יוםב
 הצעת דוח)להלן בסעיף זה: " 2017 במאי 9 מיום החברה של מדף תשקיף מכוח שפורסםהצעת מדף 

 אלפי ש"ח, נטו. 108,393 -"(. תמורת ההנפקה הסתכמה לסך של כהמדף

ביוני  30בימים  25% -ו 25%, 50%של  בשיעוריםבשלושה תשלומים  תיפרע"ד( י סדרהאגרות החוב ) קרן
"ד(, שאינן צמודות ישאו ריבית י)סדרה  חוב אגרות, בהתאמה. 2022בדצמבר  31-ו 2022ביוני  30, 2021

בדצמבר של כל אחת מהשנים  31-ביוני ו 30 בימים, אשר תשולם פעמיים בשנה, 6.3%שנתית בשיעור של 
 (.2019בדצמבר  31ביום  יחולתקופת הריבית הראשונה ש בגין תשלום וכן) 2022עד  2020

להבטחת קיומן המלא והמדויק של כל התחייבויותיה של החברה על פי תנאי אגרות החוב )סדרה י"ד( 
ולהבטחת הפירעון המלא והמדויק של כל תשלומי הקרן והריבית שעל החברה לשלם למחזיקי אגרות החוב 

 להלן: ותהמפורט בטוחותיצור ותרשום לטובת הנאמן את ההחברה כי ת התחייבה)סדרה י"ד(, 

)להלן: "החשבון  בנק שייפתח על ידי החברה במוסד בנקאי בישראל החשבוןשעבוד קבוע על  (1)
 יםפרויקט"( אליו התחייבו החברה ואאורה ישראל להעביר את מלוא העודפים שינבעו מההמשועבד

מלוא זכויות החברה על ו רלין בתל אביב )לכשיהיו(,ואליהו ב 210אאורה במושב )אחיסמך(, חולון 
על הכספים ו/או  בסכוםבדרגה ויחיד, ללא הגבלה  ראשוןשוטף  שעבודבחשבון המשועבד ו

קדונות ו/או ניירות הערך שיופקדו מעת לעת בחשבון המשועבד וכל תמורה שתתקבל בגינם יהפ
 .לרבות פירותיהם
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 )המשך( הנפקת אגרות חוב )סדרה י"ד( .4

 וללא הגבלת סכום בדרגה ראשון)בדרך של המחאת זכות על דרך השעבוד(  ושוטףשעבוד יחיד קבוע  (2)
אאורה במושב )אחיסמך(, כספי העודפים בקשר עם פרויקט  לקבלתישראל  אאורהעל כל זכויות 
 בקשר עם שעבודנרשם ה 2019במאי  7וכן פרויקט אליהו ברלין בתל אביב. ביום  210פרויקט חולון 

 ופרויקט אליהו ברלין בתל אביב יירשם 210בקשר לפרויקט חולון  עודפי פרוייקט אחיסמך. השעבוד 
  לפרויקטים אלו.  ביחס מלווה בנק עם הליווי הסכם שייחתם לאחר יום 45 בתוך

 החוב אגרות מחזיקי מאת הסכמה כך לשם נתקבלה לא עוד כל כי התחייבוואאורה ישראל  החברה (3)
 של זכויותיה על שירשמו/או ו הרשומים השעבודים וזולת, מיוחדת בהחלטה החברה של( "ד)סדרה י

 ישראל לאאורהו/או יעמיד  שהעמיד המלווה הבנק טובתים לבפרויקט ישראל אאורההחברה ו/או 
 כלשהו שלישי צד לטובת תשעבדנה לא, יםהפרויקט את שילווה/או ו הקרקע לרכישת מימון

ים הפרויקטים מצוי עליהם במקרקעיןישראל  אאורה של זכויותיה את, וסוג מין מכל נוסף בשעבוד
 או ערך שווה, קודם שיהא בשעבוד ביןכאמור,  יםבפרויקט ישראל אאורה של זכויותיה את/או ו

 שמימונו ככל. כאמור יםהפרויקט עם בקשר המלווה המוסד לטובת/יירשם שנרשם לשעבוד מאוחר
ו/או  החברה תהינה, אחר מלווה מוסד ידי על ויבוצע יוחלףכאמור  יםהפרויקט של הפיננסי וליוויו

 למוסד הםב זכויותיה ואת יםהאמור טיםהפרויק מקרקעי את לשעבד רשאיותאאורה ישראל 
 .האחר המלווה

, הנאמנותלא תהיה רשאית לבצע החלפת בטוחות שאינן רשומות בשטר  החברה, הנאמנות לשטר בהתאם
( אם החברה תפקיד בחשבון המשועבד כספים במזומן ו/או פקדון/נות בנקאי/ים 1למעט במקרים הבאים: )

ו/או תמסור לנאמן ערבות/יות בנקאית/יות אוטונומית/ות בלתי חוזרת/ות מבנק בישראל שדירוגו לא 
 30ה/ן עד תחולנה גם על הערבות/יות הבנקאית/ות, שתוקפ הנאמנותוהוראות שטר  AAיפחת מדירוג 

, בסכום השווה לערך הנאמנותמועד סילוק כל התחייבויותיה של החברה על פי שטר  אחרימים ל
( ככל שתתקבל החלטה מיוחדת מראש בדבר החלפת בטוחות באסיפת מחזיקי 2ההתחייבותי המלא; )

ן המפורט שינוי בבטוחות המפורטות יכול להיעשות בהתאם למנגנו כלכן,  כמואגרות החוב )סדרה י"ד(. 
 . הנאמנותבשטר 

כל זמן שטרם נפרעו מלוא התחייבויות החברה כלפי מחזיקי אגרות חוב )סדרה י"ד(, התחייבה החברה 
 לעמידה באמות המידה הפיננסיות כלהלן:  

 200 -ההון העצמי של החברה על פי דוחותיה הכספיים המאוחדים לא יפחת מ -עצמי מינימאלי  הון (1)
 מיליון ש"ח למשך תקופה העולה על שני רבעונים רצופים. 

" יהיו בסכום השווה אפס"דוח  לפיים פרויקטהמהעודפים הצפויים לנבוע  - עודפים ליחס התחייבות (2)
ריבית ה לרבות החוב אגרות שלת הקרן הבלתי מסולקת מיתר 125%או העולה על שיעור של 

 .  בגינןשנצברה 

( על פי הנאמנות )כהגדרתם בשטר Cap-יחס החוב הפיננסי ל - Cap-ל פיננסי חוב ליחס התחייבות (3)
במהלך תקופה העולה על שני רבעונים  83%דוחותיה הכספיים המאוחדים של החברה לא יעלה על 

 רצופים.

( לא נפרעו במלואן, דלפיהן כל עוד אגרות החוב )סדרה י" חלוקה על מגבלותהנאמנות  בשטר נקבעו בנוסף
 בחברה תהא כפופה לעמידה בתנאים )המצטברים( כדלהלן: חלוקה

 250 -אם לאחר ביצוע החלוקה כאמור, ההון העצמי של החברה יפחת מ חלוקה תבצעהחברה לא  (1)
 ליוני ש"ח. ימ

 ושהצטברמהרווח הנקי, כפי שיהיה מעת לעת  30%בסכום העולה על  החלוק תבצעהחברה לא  (2)
 . החברה של הכספיים לדוחות בהתאם, 2019בינואר  1החל מיום  ויצטבר

 ולדעת, החלוקה בטרםהנאמנות  לשטר 7.1מתקיימת עילת פירעון מיידי כאמור בסעיף  לא (3)
 .כאמור עילה של להתקיימותה תביא לא החלוקה הדירקטוריון

 .הנאמנות לשטר 18.4-18.6מפרה איזו מהתחייבויותיה לפי סעיפים  אינההחברה 

הרווח הנקי של החברה במאוחד לפי דוחותיה הכספיים המאוחדים של החברה,  -זה:  "הרווח הנקי"  בסעיף
כפי שיפורסמו מעת לעת, בניכוי רווחי שערוך הנובעים משערוך נדל"ן להשקעה )ובניכוי השפעת המס 

 כהגדרת מונח זה בחוק החברות. –" חלוקהחסת לרווחים אלה(; "המתיי

לאגרות החוב  ilBBBדירוג  מתןאס אנד פי גלובל רייטינגס מעלות בע"מ  האישר 2019באפריל  24ביום 
מיליון ש"ח ע.נ. שיונפקו על ידי החברה באמצעות הנפקת סדרת אג"ח חדשה )סדרה  110בהיקף של עד 

 י"ד(. 
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גוף מוסדי גדול הנמנה עם תוספת מאת החליט דירקטוריון החברה לקבל הזמנה  2019ריל באפ 30ביום  .5
מיליון מניות רגילות ללא ערך נקוב של החברה,  10, לרכישת 1968 -הראשונה לחוק ניירות ערך, התשכ"ח 

בדילול מלא(, בדרך  4.49% -מזכויות ההצבעה ומהזכויות בהון בחברה )כ 4.82%-לאחר ההקצאה כ המהוות
בידי החברה )ברוטו( בגין ההקצאה שהתקבלה אג' למניה. סך התמורה  207של הקצאה פרטית, במחיר של 

וקצו שהעל המניות אלפי ש"ח.  20,700 -הסתכמה ב הפרטית )לפני הוצאות ההנפקה בסכום לא מהותי(
מגבלות על מכירה על פי חוק ניירות ערך ותקנות ניירות ערך )פרטים  חלות 2019במאי  15בפועל ביום 

 . 2000-ג לחוק(, תש"ס15א עד 15לעניין סעיפים 

שהועמדו על בדבר הלוואות  ,החברה שלהנפרדים לדוחות הכספים השנתיים  1'ט בביאור לאמור בהמשך .6
 מוחזקותהחברות היתרות חובה של הצדדים הגיעו להסכמות לפיהן  החברה לחברות מוחזקות,ידי 

החל מאותו מועד, . 2019בינואר  1ביום  התווספו ליתרת ההלוואות שהועמדו על ידי החברה וזאת החל
ריבית בשיעור הריבית הממוצעת על אגרות החוב שבמחזור  נושאותלעיל,  כאמור הכוללת הלוואותיתרת ה

  ., אשר תחויב אחת לרבעוןשל החברה, בתוספת מרווח מוסכם

כתבי  1,292,788על מימוש  2019בעקבות הודעה שהעביר נושא משרה לשעבר בחברה בחודש מרץ  .7
מניות  1,049,077החברה הקצתה לו  2019באוגוסט  25האופציה הבלתי סחירים שהוענקו לו בעבר, ביום 

 (.CASHLESSרגילות במנגנון מימוש נטו )

 
 

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



 יעילות הבקרה הפנימית     

 דוח בדבר הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי:

 

 )א(:ג38לפי תקנה  דוח בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי (א)

 ת, אחראי"התאגיד"( –)להלן  בע"מ השקעותההנהלה, בפיקוח הדירקטוריון של אאורה 

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

 הם: לעניין זה, חברי ההנהלה

 מנכ"ל, מר יעקב אטרקצ'י. 

  הכספים בחברה. סמנכ"ל ,לוי שטרסלרמר 

 , אשר בתאגידבקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי כוללת בקרות ונהלים הקיימים  .1

המנהל הכללי ונושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים או תחת פיקוחם או תוכננו בידי 

אשר נועדו ו, בידי מי שמבצע בפועל את התפקידים האמורים, בפיקוח דירקטוריון התאגיד

בהתייחס למהימנות הדיווח הכספי ולהכנת הדוחות בהתאם להוראות ביטחון סביר לספק 

לגלות בדוחות שהוא מפרסם על פי הוראות הדין הדין, ולהבטיח כי מידע שהתאגיד נדרש 

 . נאסף, מעובד, מסוכם ומדווח במועד ובמתכונת הקבועים בדין

נדרש  שהתאגידהבקרה הפנימית כוללת, בין השאר, בקרות ונהלים שתוכננו להבטיח כי מידע  .2

להנהלת התאגיד, לרבות למנהל הכללי ולנושא המשרה הבכיר  כאמור, נצבר ומועברלגלותו 

או למי שמבצע בפועל את התפקידים האמורים, וזאת כדי לאפשר בתחום הכספים ביותר 

 ת הגילוי.וקבלת החלטות במועד המתאים, בהתייחס לדריש

בשל המגבלות המבניות שלה, בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי אינה מיועדת לספק  .3

 ע או תתגלה. ביטחון מוחלט שהצגה מוטעית או השמטת מידע בדוחות תימנ

בדוח הרבעוני בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי אשר צורף  .4

הדוח הרבעוני בדבר הבקרה  –)להלן  2019, ביוני 30לדוח הרבעוני לתקופה שנסתיימה ביום 

 הפנימית האחרון(, נמצאה הבקרה הפנימית כאפקטיבית.

עד למועד הדוח, לא הובא לידיעת הדירקטוריון וההנהלה כל אירוע או עניין שיש בהם כדי  .5

לשנות את הערכת האפקטיביות של הבקרה הפנימית, כפי שנמצאה בדוח הרבעוני בדבר 

 הבקרה הפנימית האחרון. 

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

ידע שהובא לידיעת ההנהלה והדירקטוריון כאמור לעיל, הבקרה הפנימית היא על מ

 אפקטיבית. 
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 ג)א(38הצהרות מנהלים לפי תקנה 

 הצהרת מנהל כללי

 אני, יעקב אטרקצ'י, מצהיר כי:

התאגיד(  –)להלן בע"מ בחנתי את הדוח הרבעוני של אאורה השקעות  (1)
 (;"הדוחות" –)להלן  2019של שנת  השנילרבעון 

לפי ידיעתי, הדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא  (2)
חסר בהם מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם, לאור 
הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת 

 הדוחות;

הכלול בדוחות משקפים  לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר (3)
באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות 
ותזרימי המזומנים של התאגיד לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים 

 הדוחות;

ולוועדות גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון  (4)
של דירקטוריון התאגיד, בהתבסס על הערכתי  הביקורת והדוחות הכספיים

 העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי:

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

 –הכספיים בהתאם להוראות הדין; וכן והכנת הדוחות 

כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל  )ב(
הכללי או מי שכפוף לו במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש להם 

 תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי;

 אני, לבד או יחד עם אחרים בתאגיד: (5)

י בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם תחת פיקוחי של קבעת )א(
בקרות ונהלים, המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס לתאגיד, 
לרבות חברות מאוחדות שלו כהגדרתן בתקנות ניירות ערך )דוחות כספיים 

, מובא לידיעתי על ידי אחרים בתאגיד ובחברות 2010-שנתיים(, התש"ע
 –לך תקופת ההכנה של הדוחות; וכן בפרט במה ,המאוחדות

קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם תחת פיקוחי של  )ב(
בקרות ונהלים, המיועדים להבטיח באופן סביר את מהימנות הדיווח 
הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין, לרבות בהתאם 

 לכללי חשבונאות מקובלים.

כל אירוע או עניין שחל במהלך התקופה שבין מועד לא הובא לידיעתי  )ג(
לבין מועד דוח זה, אשר יש )רבעוני או תקופתי, לפי העניין( הדוח האחרון 

בו כדי לשנות את מסקנת הדירקטוריון וההנהלה בנוגע לאפקטיביות 
 הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי של התאגיד.

אחר, על פי כל  י או מאחריות כל אדםאין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריות
 דין.
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 הכספים בתחום ביותר הבכיר המשרה נושא הצהרת

 :כי מצהיר, לוי שטרסלר, אני

 הכלול האחר הכספי המידע ואת ביניים הכספיים הדוחות את בחנתי (1)
 לרבעון( התאגיד – להלן)בע"מ  השקעות אאורה של הביניים לתקופת בדוחות

 "(;הביניים לתקופת הדוחות""הדוחות" או  –להלן ) 2019 שנת של השני

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

 הנסיבות לאור, בהם שנכללו שהמצגים כדי הנחוץ מהותית עובדה של מצג בהם
 ;דוחות לתקופת בהתייחס מטעים יהיו לא, מצגים אותם נכללו שבהן

 בדוחות הכלול האחר הכספי והמידע ביניים הכספיים הדוחות, ידיעתי לפי (3)
 המצב את, המהותיות הבחינות מכל, נאות באופן משקפים הביניים לתקופת

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

ולוועדות  לדירקטוריון, התאגיד של המבקר החשבון לרואה גיליתי (4)
 הערכתי על בהתבסס, התאגיד דירקטוריון של הביקורת והדוחות הכספיים

 :הגילוי ועל הכספי הדיווח על הפנימית הבקרה לגבי ביותר העדכנית

 או בקביעתה המהותיות והחולשות המשמעותיים הליקויים כל את (א)
 שהיא ככל, הגילוי ועל הכספי הדיווח על הפנימית הבקרה של בהפעלתה
 בדוחות הכלול האחר הכספי ולמידע ביניים הכספיים לדוחות מתייחסת

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

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

 המנהל מעורב שבה, מהותית שאינה ובין מהותית בין, תרמית כל (ב)
 להם שיש אחרים עובדים מעורבים או במישרין לו שכפוף מי או הכללי
 .הגילוי ועל הכספי הדיווח על הפנימית בבקרה משמעותי תפקיד

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

 של פיקוחנו תחת וקיומם קביעתם וידאתי או, ונהלים בקרות קבעתי (א)
, לתאגיד המתייחס מהותי שמידע להבטיח המיועדים, ונהלים בקרות
 כספיים דוחות) ערך ניירות בתקנות כהגדרתן שלו מאוחדות חברות לרבות

 ובחברות בתאגיד אחרים ידי על לידיעתי מובא, 2010-ע"התש(, שנתיים
 – וכן; הדוחות של ההכנה תקופת במהלך בפרט, המאוחדות

 של פיקוחי תחת וקיומם קביעתם וידאתי או, ונהלים בקרות קבעתי (ב)
 הדיווח מהימנות את סביר באופן להבטיח המיועדים, ונהלים בקרות
 בהתאם לרבות, הדין להוראות בהתאם הכספיים הדוחות והכנת הכספי
 ;מקובלים חשבונאות לכללי

 מועד שבין התקופה במהלך שחל עניין או אירוע כל לידיעתי הובא לא (ג)
 המתייחס, זה דוח מועד לבין( העניין לפי, תקופתי או רבעוני) האחרון הדוח

 לתקופת בדוחות הכלול אחר כספי מידע ולכל ביניים הכספיים לדוחות
 הדירקטוריון מסקנת את להערכתי, לשנות כדי בו יש אשר, הביניים

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

 

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

 

 ____________________ 2019באוגוסט  29 תאריך: 

 סמנכ"ל כספים – לוי שטרסלר 
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 פרטי הזמנת השומה .1

 "(אאורה)להלן: "בע"מ ישראל אאורה  שם התאגיד מזמין השומה: 1.1
 

  29/07/2019  מועד הזמנת השומה: 1.2
 

 המצורפים  אאורהות הדעת לדוחות הכספיים של חברת צירוף חו  נסיבות הזמנת השומה: 1.3
 אליהם, שיפורסמו בציבור.       

 
 , כנכס להשקעה בחלקו אואאורהנמסר לנו על ידי המזמין כי הנכס מוגדר לצורך דוחותיה הכספיים של  1.4

  40( ותקן חשבונאי בינלאומי IFRSו/או התקינה הבינלאומית ) 16בשלמותו עפ"י התקינה הישראלי ותקן  
  (IAS.בנסיבות העניין ) 

 
 והכשרתנו והיא נערכה לפי מיטב ידיעותינו  יה,שכר טרחתנו בגין חוות הדעת אינו מותנה בתוצאות 1.5

 המקצועית.  
 

 התקבל כתב שיפוי. 1.6
 
 אין לנו עניין אישי בנכס ו/או בבעליו, לא קיימים יחסי תלות בינינו ובין מזמין חוות הדעת. .71
 

  דעתניין שכר טרחה. הננו נותנים חוות חוות הדעת נערכה ללא התניות כלשהן מצד הלקוח לרבות לע 1.8
 בסכום מהותי ביחס  באופן שוטף. לעניין שכר טרחה שמשולם בגין שירותים אלו אין מדובר כלל  לאאורה  
 ( בע"מ.1989לסך הכנסות של חברת ז.כ. מחקר וסקרים )  
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 גילוי אודות מסמכים ונתונים שנמסרו ע"י החברה .2

של   17.1תקן    דרישות שהעברנו לתאגיד מזמין השומה לצורך עריכת חוות הדעת, בהתאם להוראותלהלן פירוט  
 -הועדה לתקינה שמאית 

 פירוט הדרישה
 

המידע שהתקבל 
 מהחברה

שינויים שערכנו 
 בנתונים 

בדיקת הסבירות שערכנו לנכונות 
 הנתונים

פירוט חתום, לגבי הכנסות בפועל 
 -מדמי שכירות למועד הקובע 

שוכרים, שטחים מושכרים, דמ"ש. 
שטח פנוי להשכרה נכון למועד הקובע 

 לשומה.  

   לא רלוונטי קרקע ריקה. 
  

 חוזי שכירות עדכניים 

דו"ח הכנסות והוצאות מחברת 
הניהול מלווה בחוות דעת של רו"ח 

 מבקר למועד הקובע לשומה. 

 שטחים פנויים להשכרה -פירוט 

פירוט שוכרים ושיעורי תפוסה בנכס 
 למועדים הקובעים

פירוט ערכי הנכס על פי הדו"חות 
 קודמות.הכספיים לשנים 

 - ללא שינוי  התקבל

 . ונבדק הנסח עצמ לא נערכו שינויים.  נתקבל נסח טאבו   נסחי טאבו

זכויות החוכרים  מ"יראישור זכויות עדכני מ
לא  -רשומות בטאבו 

 רלוונטי. 

-  - 

שומות קודמות שנערכו ע"י שמאים 
השנים הקודמות למועד  3אחרים ב 

 הקובע

ע"פ הצהרת החברה, לא 
נערכו שומות מקרקעין 

ע"י שמאי  17לפי תקן 
אחר בשלוש שנים 

 שקדמו למועד הקובע

  לא ערכנו שינויים

מ"י / הועדה רדרישות תשלום מאת 
 .המקומית

ע"פ הצהרת החברה, לא 
חלות על הנכס חובות 

 בגין סעיף זה. 

- - 

מסמך גילוי של החברה, בהתאם 
של הועדה  17.1להוראות תקן 

 לתקינה שמאית

התקבל מסמך הצהרות 
  .אאורה של חברת

 - לא ערכנו שינויים

 

 מטרת השומה .3

השווי משקף את "השווי ההוגן" ".  AS-ISהנדון בהתחשב במצבו "בנכס    אאורהשל זכויות    "השווי ההוגן"הערכת  

הסכום בו  -שהוא  1IVS -ו IAS 40של זכויות החברה במקרקעין על פי הגדרתו בתקן חשבונאי בינלאומי מס' 
יימכר הנכס ליום ההערכה בין קונה מרצון למוכר ברצון, בעסקה רצונית, ללא אילוץ, אחרי זמן סביר בשוק, 

 - ו 13IFRSהשומה נערכה לפי תקן בינ"ל ל דעת, בזהירות וללא כפיה. כשהצדדים פועלים בידיעה, בשיקו

13IFRS  בדבר "פירוט מזערי  נדרש בשומות מקרקעין לצורך דיווח על פי חוק  17.1)מדידת שווי הוגן( ותקן
ע"י הועדה לתקינה שמאית   6/10/2010ולצורך תקינה חשבונאית", שאושר  בתאריך    1968ניירות ערך, התשכ"ח  

ע"י מועצת שמאי המקרקעין במשרד המשפטים.  השומה נערכת לצורך מידע נדרש  13/10/2010אריך ובת
לרבות דיווח על נכס או על חלק יחסי ממנו כנדל"ן להשקעה, לפי העניין, בדוחות  אאורהבדוחות הכספיים של 

לצורך דיווח אלו ו/או לצורך דיווח כספי של החברה לרבות ביסוס השווי ההוגן של השקעתה בנכס. זאת, 
 ו"חות הכספיים, שיפורסמו בציבור.לד
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 חוות הדעת פרטי עורך .4

 ארז כהן  :השמאישם 

 324  מס': ןרישיו

  .אביב-, תל67ח' יגאל אלון ר :תומקום עבוד

 שמאי מקרקעין ומשפטן., ( בע"מ"1989"ז.כ. מחקר וסקרים ) מנכ"ל חברת  תפקיד:

 :יוהשכלת יניסיונפרטי  ואלה

 יו"ר לשכת שמאי המקרקעין לשעבר. -2008-2011

 השמאית.חבר במועצת שמאי המקרקעין משרד המשפטים כמשקיף בוועדת התקינה  

 מהקריה  האקדמית אונו. LL.B -משפטן    - 2008

 מ"מ יו"ר לשכת השמאים ויו"ר וועדת השתלמויות של הלשכה.   - 2005

 לימודי משפטים, הקריה האקדמית, קרית אונו.   - 2004

 בוחן בבחינות שומה למעשה מטעם משרד המשפטים.   - 2003

 מקרקעין, חבר בוועד הלשכה. לשכת שמאי -יו"ר ועדת השתלמויות    - 2002

 בוגר קורס עדים מומחים.   - 2000

 בוגר קורס גישור ופישור.   - 1999

 ם.-לימודים עירוניים, החוג לגיאוגרפיה, האוניברסיטה העברית י -לקראת תואר שני    - 1996

 ל וכד'.משאב, נשר, אמות כל -חברות גדולות למתמחה בשומות מקרקעין  -שמאי מקרקעין    - 1993

 .24/4/1993מתאריך  324רשיון שמאי מקרקעין מס'    - 1993

  המדינה. אוניברסיטת ת"א החוג לגיאוגרפיה ומדעי בוגר  - 1990

 בוגר קורס לשמאות מקרקעין וניהול נכסים במסגרת שלוחת הטכניון בת"א.   

 ובין השאר מייעץ לגופים הבאים : גדולים מאודבמסגרת עבודתו עורך שומות בהיקפים 

 נשר. -יועץ לחברת המלט   -

 .נמלי ישראליועץ לחברת   -

 יועץ לקרן אייפקס ברכישות בזק ותנובה.  -

 מבני תעשיה, תנובה, סלע קפיטל,  אושירה,  -לחברות שונות ובין היתר  17עורך שומות לפי תקן   -
 פן. -נס    

 שומות לבתי משפט.עורך   -

 בנושאי השבחות, ליווי תכניות בנין עיר ורישום. -יועץ לעירית אילת   -

  יועץ לישרוטל מלונות.   -
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 הסכמות .5

כי חוות  הסכמתנו כי חוות דעת זו תצורף לדו"חות כספיים של החברה וכן את הסכמתנוהננו נותנים בזאת את 
 דעת זו תפורסם בציבור.

 

 המועד הקובע .6

 .30/06/2019המועד הקובע לשומה הינו: 

 מועד הביקור בנכס וזהות המבקר .7

 תפקיד עורך הביקור מועד הביקור

 מקרקעין ישמא איל קלודובסקי 26/08/2019

 

 הנכסזיהוי פרטי  .8

 6496   -גוש 

 102-95  -חלקה 

 .508-0238428תכנית ב 1000,1006-1008,1010מגרשים   -מגרשים 

 חלק מפרויקט התחדשות עירונית הכולל חזית מסחרית לרחוב לוי אשכול.   -מיקום 

 מ"ר עיקרי.  1,115ר במגרשים המפורטים לעיל בסך כולל של שטחי מסח  -התכנון המוצע 

 . ע"פ הסכם פינוי בינוי יועברו תת חלקות שנרשמו ברובן המכריע בבעלות פרטית   -זכויות בקרקע 
  חוות הדעת בתמורה הקבועה בהסכם.  ןהזכויות למזמי     

 



 

 

6 

 הנכס והסביבה רתיאו .9

 תיאור הנכס 9.1

 כללי 9.1.1
דונם.   45הנכס מהווה חזית מסחרית מתוכננת במסגרת פרויקט התחדשות עירונית במתחם בשטח  

מיקום המתחם, בדרום מזרח קריית אונו בסמוך ממזרח לרחוב לוי אשכול. השטח ידוע כחלק 
 , מתחם בר יהודה, קריית אונו. 6496, 6490מגושים 

 המצב הקיים 9.1.2

בפועל כל נכון למועד הביקור בנכס בהתאם למצב 
כך הפרויקט בביצוע כיום  דיירי המתחם התפנו.

 בניה מתקדמים מצויים בשלבישמגרשי שלב א' 
 .שלב ב' מצוי בגמר מרתפים.  בניה  בהתאם להיתרי

מ"ר  672מיועדים לכלול  1006-1008מגרשים 
יתרת שטחי בשלד קומה א'  עיקרי למסחר מצויים  
 גמר חפירת המרתפים. המסחר מצויים לאחר 

 הפרויקט המתוכנן 9.1.3

מגדלי מגורים חדשים תוך שמירה על מתאר המתחם הקיים וייחודו.  8הפרויקט מתוכנן לכלול 
 פיתוח פארק מודרני בלב המתחם וחזית מסחרית לאורך החזית המערבית של המתחם. 

 יח"ד חדשות.  672כללו סה"כ קומות וי 13-16מגדלי המגורים יבנו בגובה 

בו מבנה שאינו מיועד  600המתחם מתוכנן לכלול חזית מסחרית לאורך לוי אשכול למעט במגרש 
  -להריסה. שטחי המסחר יהיו חד קומתיים ומתחלקים כלהלן מצפון לדרום 

 שטח עיקרי מהות מגרש

 מ"ר 227 חזית מסחרית בבניין מגורים 1000
 מ"ר 221 מסחרית בבניין מגוריםחזית  1006
 מ"ר 247 חזית מסחרית בבניין מגורים 1007
 מ"ר 204 מבנה עצמאי 1008
 מ"ר 216 מבנה עצמאי 1010

 

 

 

 
 
 
 
 מבט לחזית לוי אשכול  
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 יאור הסביבהת 9.2

 הסביבה מהווה את דרום מזרח העיר קריית אונו בסמוך ממזרח לציר לוי אשכול.  

קומות. לצד בניה   3-4הבניה בסביבה מאופיינת במבני שיכון משנות השישים בדומה למתחם עצמו בגובה  
זו בסביבה מתפתחת בניה מודרנית יותר כדוגמת פרויקט פינוי בינוי המצוי בשלבי בניה מתקדמים של 

 מצלאוי בציד השני של רחוב לוי אשכול. חברת 

רחוב לוי אשכול ממערב מהווה ציר תנועה מרכזי בעיר בתיר צפון דרום. את המתחם מקיפים רחובות 
 בר יהודה, יחזקאל ויאיר שטרן.  -פנימיים 

 ממערב קניון קרית אונו.   בסמוך

 בסביבה פיתוח עירוני מלא.

 

 

  

 המתחם

 המתחם
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 תכנוני מצב  .10

 התחדשות עירונית, מתחם בר יהודה(   - 360)קא/ 0238428-508תכנית  10.1

 . 2/5/2016מתאריך  7256פורסמה למתן תוקף בי.פ התכנית 

   -מטרת התכנית 
י והריסת מבנים ישנים  ו "קביעת עקרונות להתחדשות עירונית ע"י פינ

 ומתן זכויות בניה לבניית בניינים חדשים והוראות לבניה חדשה
יחידות דיור, מתוכן   681במתחם בר יהודה בעיר. המתחם יכלול סה"כ  

 ...".   מבני מגורים 8-יח"ד חדשות ב 617

 -בין יתר עיקרי התכנית 

. 600ללא שינוי במגרש  64יח"ד כולל  681קביעת צפיפות של  -
 מ"ר. 70,212סה"כ בניה עיקרית למגורים 

 יעבור שיפוץ.  600המבנה במגרש  -
 קביעת שטח מסחרי לאורך לוי אשכול. -
 

 -להלן זכויות הבניה כהתכנית מציעה 
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  1000,1010מגרשים  10.2

 2018/6/11מתאריך  3775היתר מס' 

 מבנה מגורים במסגרת פינוי בינוי + בקשה לחפירה ודיפון". הריסת "  - ההיתרמהות 

 המיועד למסחר הצמוד לו.  1010ית מסחרית ומגרש זהכולל ח 1000הבקשה כוללת את מגרש 

 2018/2/21מתאריך  20180062/1מס' בקשה 

 הכולל קומת מסחר לרחוב לוי אשכול גם בתחומי מגרש  1000בניין מגורים על מגרש " - הבקשהמהות 

    1010  ... ." 

 . 17/2/2019נבחן לאחרונה בתאריך  החלטה לאשר בתנאים  -מצב הבקשה 

 1008-1006מגרשים  10.3

 2018/7/17מתאריך  3791היתר מס' 

 ".  1008, ... מבנה מסחרי במגרש לרחוב לוי אשכולכולל קומת מסחר  "בניין מגורים -מהות הבקשה 

 מ"ר  330.99  - 1006מגרש 

  מ"ר  366.39  - 1007מגרש 

 מ"ר עיקרי  697.38  -סה"כ שלב א' 

 היתר תקף.    -מצב הבקשה 
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  המשפטיותהזכויות  .11

 מידע כללי מפנקס בתים משותפים 11.1

   -. להלן פרטים העולים מהמידע 2019/04/21הועברו לעיוני פלטי מידע מפנקסי המקרקעין מיום 
 

מס' חלקות  חלקה
 משנה 

הערות רישום  בעלות שטח יח"ד
 לחברת אאורה

 פרטית  מ"ר  51-53 32 95
)למעט תת חלקה אחת שנותרה  

 בבעלות קק"ל( 

 כל היחידות

 פרטית  מ"ר  51-53 24 101
)למעט תת חלקה אחת שנותרה  

 בבעלות קק"ל( 

 כל היחידות

 פרטית  מ"ר  51-53 32 102
)למעט תת חלקה אחת שנותרה  

 בבעלות קק"ל( 

 כל היחידות

 
 טבלאות הקצאה ואיזון 11.2

ע"פ טבלאות אשר נערכו ע"י השמאי רון רודיטי. צורפו טבלאות הקצאה ואיזון  508-0238428לתכנית 
 1000,1006-1008,1010 -הזכויות במגרשים חמישה מתחמי איחוד וחלוקה. כוללת  התכניתההקצאה 

 לבעלים )חוכרים במועד הכנות הטבלאות(הזכויות במגרשים אלו הוקצו . 5 -ו 1נכללו במתחמים 
 .95,101,102בחלקות 

 

 הסכם פינוי בינוי  11.3

 -כלהלן  והדיירים אשר פרטישנערך עם חתום הוצג בפני הסכם 

 עסקת פינוי בינוי הכפופה לתנאי מתלים, לפיה תרכוש החברה מהבעלים את  -מהות ההסכם 
 בניכוי זכויות הבניה שתנוצלנה לשם מלוא חלקם בזכויות הבניה שבמתחם,   
 הבעלים יפנו את דירתם הנוכחית, הקמת דירות הבעלים לפי ההסכם.   
 לאחר מכן הבנוי במתחם ייהרס ובמקומו יוקם ע"י החברה פרויקט מגורים   
 במסגרתו יבנו דירות חדשות עבור הבעלים כמפורט בהסכם.  

 ללא שעבודים או עיקולים כשהן רשומות על את הדירות הדירות ימסרו  - -התחייבויות דיירים 
 וונת. המשם הדייר בחכירה    

 הבעלים יישאו בכל תשלומי המיסים על הדירה הקיימת עד לפינוי. -
 הדיירים יישאו בכל המיסים אשר יחולו על הדירה החדשה.  -

 המתחם יכלול מגורים בלבד למעט בניית גני ילדים.   - -התחייבויות היזם 
 דירות הבעלים לא יכללו קומה מסחרית.  -
 היזם ישלם את שכר טרחת עו"ד הבעלים.  -
 הובלה לדירה החלופית ולדירת התמורה. -
 הדירה תכלול לפחות כיוון אוויר אחד הקיים בדירה הנוכחית. -

 מפתח המפורט בהסכם. קומת דירת התמורה תהיה לפי  -

 -הדיירים יקבלו דירות תמורה לפי המפתח שלהלן  -תמורה ה
 
 
 
 

 

 ועברו להתגורר בדיור חלוף ע"פ הדיירים בפרויקט פינו את דירתם כל כיום  -מימוש החוזה 
 דירות המגורים בתמורה התקבלו ערבויות מהחברה בהתאם להסכם ו ההסכם.    
 הפרויקט החדש. הישנות נהרסו והחלה בניית ושיווק     

 
 
 
 
 

לתקופת  דמ"ש דירה קיימת
 הבניה 

 דירת תמורה
 הצמדה מרפסת שטח

ע"פ הערכת   חדרים 3
 שמאי.

 5בשטח מחסן  מ"ר  10 מ"ר  110
 מ"ר  10 מ"ר  120  חדרים 4 . וחניהמ"ר 
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 מגבלות  .12

 הסביבה העסקית 12.1

קומות. במקביל,  3-4בבניה למגורים ברובה במבני שיכון בגובה סביבתו הקרובה של הנכס מאופיינת 
פועל הקניון העירוני. בהינתן היקף שטחי נבנו ומתוכננים מספר פרויקטים של התחדשות עירונית וכן  

כי שטחי המסחר ישמשו למענה לצרכים צפוי המסחר המצומצמים והגידול בהיקפי הבניה באזור 
 בהיקפי הפעילות.  העיפגהיה ולא תמקומיים 

 ציפיות 12.2

 . למסחר . לא צפויה תוספת זכויות2015וי להבנות על פי תכנית חדשה משנת מדובר על פרויקט הצפ

 מגבלות ושימושים חורגים החלים על הנכס 12.3

שהתפנו כלל הדיירים מושימושים בתכנית בניה חדשה.  בהעדר בניה השומה מתייחסת לזכויות
אין כל מגבלה על מימוש זכויות בפרויקט מרביתן נהרסו ושווקו למעלה משליש מהדירות החדשות 

 אלו. 

 נכסהוצאות הכרוכות במימוש זכיות נוספות ב 12.4

. ע"פ אתר משרד השיכון המתחם הוכרז כמתחם פינוי בינוי במסלול שטח הפרויקט בבעלות קק"ל
 . 9/6/2016בתאריך מיסוי 

 לא צפויים תשלומים  1519החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' לאור הוראות    -מ"י ר
 לרשות מקרקעי ישראל בגין הפרויקט.   

 תביעות משפטיות 12.5

השומה מבוססת על הרלוונטית לנכס.  קיימת תביעה  לא  ע"פ הצהרת החברה ונספחים אשר צורפו לה  
 המידע המשפטי שהובא בפנינו, כמפורט לעיל.

 אירועים אחרי המועד הקובע 12.6

 ע"פ תצהיר החברה אין אירועים אחרי המועד הקובע.  

 
 של הנכס, שומות ועסקאות ההיסטורי .13

 לא ידוע לנו על עסקאות שבוצעו בנכס הנישום במהלך שלוש השנים האחרונות. 13.1

 -ערכתי שומה אחת לנכס הנדון לפי הפרטים שלהלן  13.2

 שווי  מועד קובע מועד עריכה  מטרת השומה 

 ₪  20,025,000 31/03/2018 13/5/2018 לרשות לניירות ערך שומה

 ₪  21,200,000 31/12/2018 26/2/2019 לרשות לניירות ערך שומה

 -הפערים בין שומה זו לשומה הנוכחית נובעים מהשינויים שלהלן 

 עדכון במחירי שוק. .א

עבורו בגין הנכס בשלוש שנים שקדמו למועד   ושנערכ  17ות תקן  התבקש ממזמין חוות הדעת מידע על שומ 13.3
ע"י שמאים אחרים  17תקן  הקובע לחוות הדעת. ע"פ הצהרת מזמין חוות הדעת לא נערכו בנכס שומות

 בשלוש שנים שקדמו למועד הקובע לחוות הדעת.
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 עקרונות, גורמים ושיקולים .14

החברה דיווח כספי של  עבור    התשכ"ח  -ניירות ערך  להעריך את שווי הנכס הנדון לצורך דיווח על פי חוק  בבואנו  
 והשיקולים שלהלן: בין היתר את הגורמים  ,אנו בחשבוןשל הועדה לתקינה שמאית, הב 17.1ובהתאם לתקן 

 השומה מטרת 14.1

השווי משקף את "השווי ".  AS-ISהנדון בהתחשב במצבו "בנכס    אאורהשל זכויות    "השווי ההוגן"הערכת  
שהוא   1IVS  -ו  IAS  40ההוגן" של זכויות החברה במקרקעין על פי הגדרתו בתקן חשבונאי בינלאומי מס'  

הסכום בו יימכר הנכס ליום ההערכה בין קונה מרצון למוכר ברצון, בעסקה רצונית, ללא אילוץ, אחרי   -
השומה נערכה לפי תקן זהירות וללא כפיה.  זמן סביר בשוק, כשהצדדים פועלים בידיעה, בשיקול דעת, ב

בדבר "פירוט מזערי  נדרש בשומות מקרקעין  17.1)מדידת שווי הוגן( ותקן  13IFRS -ו 13IFRSבינ"ל 
 .ולצורך תקינה חשבונאית" 1968לצורך דיווח על פי חוק ניירות ערך, התשכ"ח 

 גישות השומה 14.2

 מקרקעין:קיימות שלוש גישות עיקריות לשומת שווי נכסי 

 The market approach -גישת ההשוואה )או גישת השוק(

שום בהסתמך על עסקאות שנעשו בנכסים אחרים הדומים ימבוססת על אומדן שווי השוק של הנכס הנ
ם ומידת סחירותם. השומה מתבצעת תוך שימוש הלו במיקומם, אופיים, רמת הסיכון הגלומה ב

 מועדפת לפי הפסיקה.  הגישה שום ביחס לעסקאות ההשוואה.יבמקדמי השוואה רלוונטיים לנכס הנ

 The income approach -גישת ההכנסה )או גישת היוון ההכנסות(

 אומדן שווי השוק של הנכס נשוא השומה מבוצע על ידי היוון ההכנסה )היוון מהשורש "הון"( המתקבלת
 פ"עבין היתר נקבע השער ריבית  או שעשויה להתקבל ממנו לאורך זמן. פעולת ההיוון נעשית בעזרת

ההיוון   שעורשיקולים בהערכת  ה  אופי הנכס, רמת הסיכון הגלומה בהכנסה השוטפת ובגורמים נוספים.
 : ריבית בטוחה במשק, איכות השוכר, פחת, סיכון.כוללים בין היתר

  The cost approach -גישת העלויות )גישת השווי הפיזי( 

 שום.יס על בסיס העלות הצפויה להקמת נכס אחר הדומה בכל לנכס הנשמים את שווי הנכבגישה זו 
כריקה ופנויה,  בשוק החופשי לשוויההשווי המתקבל בגישה זו הוא סיכום של שווי הקרקע בהתאם 

שנעשו בנכס ובניכוי פחת על סוגיו השונים   בתוספת עלות הקמה מחדש של המבנה וההשבחות הנוספות
  ממרכיביה., רגישה לשינויים בכל אחד גישה זו (.יופונקציונאל)פיזי, כלכלי 

 יישום גישות השומה

לא  "יישום גישות השומה בשומות מקרקעין לנכסים    של הועדה לתקינה שמאית בדבר    2.0תקן מספר    "פע
תוקף גבוה  עולה כי גישות בעלות" ולקרקע חקלאית מסחר בנויים למגורים, משרדים, תעשיה, מלאכה

 .  עלויותהינן גישת ההשוואה וגישת ה ", מלאכה ומסחרמשרדים, תעשייהקרקע לבניה ל"להערכת  

נכס ה מה הנ"ל בהתאם למטרת השומה, אופימקובל לבצע שילוב והצלבת נתונים בין גישות השו
שווי  .דומותתוצאות ייתן הגישות מהשימוש בכל אחת  םאופטימאלייונסיבות השומה. בתנאי שוק 

הנכס   סקאות מסביבתע, ומביא בחשבון העלויותהנכס הנדון הוערך בשילוב בין גישת ההשוואה וגישת  
 . לנכסים בנויים וקרקע ריקה נדוןה

 .ברחוב לוי אשכול, מרכז העיר קריית אונוהובא בחשבון מיקום הנכס  14.3

 .וכיו"בקדמות בבניה התטופוגרפיה צורה, שטח,  -הובאו בחשבון נתוניו הפיזיים של הנכס  14.4

 והזכויות לניצול.  הנכסבא בחשבון המצב התכנוני החל על וה 14.5

 הובא בחשבון קיומו של היתר בניה מאושר לשלב א' המצוי בביצוע בפועל.  14.6

)למעט תת  בעלים פרטייםכזכות חוזית להיכנס בנעלי במקרקעין  אאורההבאנו בחשבון את זכויות  14.7
ר לכלל זכויות הבניה במתחם למעט דירות ובכל הקשחלקה אחת בכל חלקה שנותרה בבעלות קק"ל( 

הובא בחשבון כי משהתפנו כלל הדיירים בפרויקט ודירותיהם נמסרו לחברה כנגד  הדיירים החדשות.
 עלות מלאה. והחלה בניית ושיווק הפרויקט זכויות החברה בנכס הנישום זהות בערכן לזכות בערבויות 

  הבאנו בחשבון מחירי מקרקעין דומים בסביבה תוך ביצוע ההתאמות הנדרשות. 14.8

 .7.2%הוונים בשיעור של מדמי שכירות  הובאו בחשבון שיעורי היוון ומקדמים כדלקמן: 14.9

 היטל השבחה עבור שטחי המסחר. הובא בחשבון  14.10
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בנכס הנדון תואם לשימושים בסביבה ולא צפוי בתקופה הקרובה שינוי בשימוש או הצפוי השימוש  14.11
. לפיכך, הנכס הנדון מגלם סיכון/סיכוי התואם לסביבה בינוניתקושים בסביבה  תוספת זכויות. רמת הבי

 ולנכסי ההשוואה.

 30/04/2018בתאריך אאורה רה חברת סשל הועדה לתקינה שמאית, מ 17.1בהתאם להוראות תקן  14.12
 .המחזיקים בנכס, הרקע התכנוני והמשפטי ןלענייהצהרות 

, כשהן נקיות מכל חוב, שעבוד, חזקה, או צד 11ההערכה הינה לזכויות החברה בנכס, כמתואר בסעיף  14.13
כעולה מהמסמכים   -שלישי, למעט שכירויות ו/או זכויות צדדים שלישיים המצוינות במפורש; כל הנ"ל  

 והמפורטים לעיל. והתצהירים שהוצגו בפנינו

 . 30/06/2019הנכס הוערך בש"ח, למועד הקובע  14.14

 א' של הועדה לתקינה שמאית.11ההערכה אינה כוללת מע"מ, בהתאם להוראות תקן מס'  14.15
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 תחשיב .15

 נתוני השוואה 15.1

. היא נחשבת חלוצה בתחום ההתחדשות העירונית ועוברת כיום 1992הוכרזה כעיר בשנת  קרית אונו
נפתח הקניון בעיר ובמקביל הוקמו שכונות פרדס רייספלד במרכז  2001התחדשות מקיף. בשנת הליך 

העיר, פסגת אונו בצפונה ועבר הירדן בדרומה. כיום בחלקה המערבי מוקמת שכונת נאות אריאל שרון. 
במקביל מרכז העיר עובר התחדשות במספר פרויקטים כדוגמת המתחם הנדון. מיקומו במרכז העיר 

 10מתוך  8תושבים והיא מצויה בדירוג  35,000בעיר מונה כיום למעלה מ  ההקניון. האוכלוסיי מול
קניון ומס' מצומצם של מרכזים שכונתיים. היר מבוסס כיום על עהמסחר ב במדד הסוציו אקונומי.

הנתונים הנוגעים למרכזים הדומים לנכס הנישום כיום מעטים ולפיכך נעשתה בחינה ביחס לנכסים 
    -. להלן הממצאים ביישובים בעלי מאפייני נדל"ן דומהומים גם ד

 שווי כקרקע ריקה 15.1.1

שטח מסחרי מקורתאריךנכס

עיקרי

שווי מ"ר שווי

מבונה

שומה מכרעת השמאי ג'קי 12/02/2016מרכז רייספלד חברת יובלים

פז
20,000 22,500,000₪ 1,125₪ מ''ר

שומת השבחה השמאי טל 17/05/2016הנכס הנישום

נייר
17,000 18,955,000₪ 1,115₪ מ''ר

השגה ראשונה השמאית 01/04/2017הכלנית 13

נלי וייל

₪ 18,493

מתחם פארק הגבעה גבעת 

שמואל

טבלאות הקצאה תכנית 14/12/2017

427-0140574

11,000 33,000,000₪ 3,000₪ מ''ר

 
 

 התאמות

 ממיקום מרכזי באזור טוב הנובע הובא בחשבון כי הנכס הנישום בעל מיקום   - מיקום .א
  . מתפתח   

 עם מחירים המצויים בקו עליה. נחשבת לישוב  אונו תקרייהובא בחשבון כי   - מועד .ב

 בחשבון שוליות בנכסים גדולים יחסית הובא  -גודל  .ג

 -להלן ניתוח ההתאמות 

שווי מ"ר הפרויקט

מבונה

התאמה 

למיקום

התאמה

 למועד

התאמה

 לגודל

התאמה 

להיתר

התאמה 

לבעלות 

אחת

מחיר 

מתואם

מרכז רייספלד 

25,872 20,0001.051.1211.11₪ ₪חברת יובלים
20,060 17,00011.18111₪ ₪הנכס הנישום

24,614 18,4931.11.111.11₪ ₪הכלנית 13
מתחם פארק 

הגבעה גבעת 

25,622 11,0001.41.11.11.11.25₪ ₪שמואל

 24,042 ₪ממוצע 
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 כבנוישווי  15.1.2

  -מאחר ונכסים מסחריים משווקים לרוב לצורכי השכרה בחנתי נתוני דמ"ש כלהלן 
דמ"ש מ"רשטח מושכרמקורתאריךנכס

250-275 ₪ 50-75 מ"רשומה מכרעת12/02/2016המייסדים 5 קרית אונו

₪ 40-300250 מ"רשומה מכרעת12/02/2016חזית מסחרית שלמה המלך ק. אונו

 270 ₪מידע ממקור ראשון2019חזית מסחרית פרויקט המעונות 

 התאמות
   . מרכז העיר ועל ציר ראשיבהנכס הנישום במיקום עדיפות הובא בחשבון   -מיקום  .א

 נחשבת לישוב עם מחירים המצויים בקו עליה.  קרית אונוהובא בחשבון כי   -מועד  .ב

 .הובא בחשבון שוליות בנכסים גדולים יחסית -גודל  .ג

  -להלן ניתוח ההתאמות 

דמ"ש הפרויקט

למ"ר

התאמה 

למיקום

התאמה

 למועד

התאמה

 לגודל

מחיר 

מתואם

244 2501.021.020.94₪ ₪המייסדים 5 קרית אונו

240 25011.020.94₪ ₪שלמה המלך

275 2701.0211₪ ₪מעונות

 237 ₪ממוצע 

 ןשיעור היוו

השמאי הממשלתי הראשי מפרסם מעת לעת סקירה של שיעורי תשואה מקובלים בנכסים 
להלן סקירת שיעורי תשואה עדכנית שנערכה באגף שומת מקרקעין במשרד עסקיים. 
  -( 2018של שנת שניה התקופה הנסקרת: מחצית ) 30/7/2019בתאריך  ופורסמה המשפטים

 :2018צעים למחצית הראשונה של שנת שיעורי התשואה )שיעור ההיוון הכולל( הממו

 7.4%  -. בנכסי משרדים 1
 7.2%  -. בנכסים מסחריים 2
 7.5% -. בנכסי תעשיה ומלאכה 3

 סיכום

נכסי תעשיה  של משרדים ו בשיעורי התשואה  רידה קלה  י, נצפתה  2018של שנת  השניה  במחצית   .  1"
מחצית הבמחצית שקדמה לה ) שנצפו  , לעומת השיעוריםמסחרולוגיסטיקה ויציבות בנכסי 

 (. 2018הראשונה של שנת 

 מגמה זו מעידה על יציבות בשוק הנכסים המניבים, ונובעת, בין היתר, מהעדר חלופה . 2
 אטרקטיבית להשקעה וממצב המשק. 

לשוכרים  כאשר כי בנכסים גדולים ניתן לזהות שונות בשיעורי התשואה, באותו הנכס,  יצוין  . 3
 בטוחים יותר מיוחס שיעור תשואה נמוך יותר ולהפך.  

כאמור הנתונים לעיל מהווים ממוצע כלל ארצי, ולכן כאשר שמאי נדרש להשתמש בשיעור  . 4
נמצא קשר ובשים לב לאמור להלן: התשואה עליו לבחון את הנכס הנישום, בשים לב לעובדה זו 

בין רמת הקרבה של הנכס למרכז הארץ או למרכז הישוב לבין שיעור התשואה ממנו. בנכסים 
אילו בנכסים פריפריאליים נצפה שיעור תשואה ו שמיקומם מרכזי נצפה שיעור תשואה נמוך 

 . יההקשר נובע, ככל הנראה, ממרכיב סיכון גבוה יותר בפריפר .ביחס לממוצע גבוה

איתנות/אי איתנות פיננסית של  נוספים שנצפו כמשפיעים על שיעור התשואה: מרכיבי סיכון 
  פוטנציאל )באזור/בבנין וכדו'(,  יחס תפוסה/אי תפוסהתקופת הסכם השכירות, השוכרים, 

 ו'".דלשינויים בסביבה וכ

 הערכים שלעיל מהווים שיעורי תשואה כפי שמקובל כיום בשוק המקרקעין.

 ההיוון הינו תוצאה של מרכיב רווח ביחס לריבית המקובלת במשק, סיכון, ופחת פיזישיעור 
המבנה. בקביעת שיעור ההיוון המתאים לנכס יש להביא בחשבון בין היתר מאפיינים ברמת   של

מיקום, שימוש במבנה, מצב פיזי של  -וכלכליים ספציפיים לנכס כגון  המיקרו, קרי, פיזיים
 המבנה וכיוצ"ב. 

כמו כן יובאו בחשבון מאפייני מאקרו, קרי, נתוני השוק ומצב שוק הנדל"ן המקומית והארצי, 
 שמתבטאים בין היתר בטבלה שלעיל. כפי

 הנישום מבחינת היקף השטח והמיקום  לאור האמור לעיל, בהתחשב במאפייניו של הנכס
 .7.2% -הערכנו את שיעור ההיוון הראוי בנכס הנדון ב 

נקבע ₪  237ובדמ"ש של  7.2%בשיעור היוון לצמיתות של עיקרי בנכס בנוי ר מ"לפיכך, שווי 
  ₪. 39,500לפי 
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  תחשיב השומה 15.2

גישת ההשוואה 15.2.1

24,100 ₪שווי מ"ר עיקרי 

1,115 מ''רשטח עיקרי 

26,871,500 ₪שווי הקרקע 

גישת העלויות 15.2.2

נתונים

1,394 מ''רשטח ברוטו עילי

1,115 מ''רשטח עיקרי 

39,500 ₪שווי כבנוי למ"ר 

6,000 ₪עלות בניה ישירה למ"ר מסחרי עילי מעטפת

200 ₪עלות פיתוח למ"ר מגרש )חניה,גינון(

מעלויות ישירות20%עלות עקיפה למ"ר ללא פיתוח 

מהעלויות5%מימון 

חישוב שווי

1,115x₪ 39,500=₪ 44,042,500 מ''רשווי כבנוי

5,744,674 15%₪רווח יזמי

1,394x₪ 6,000=₪ 8,362,500 מ''רעלות בניה ישירה 

20%x₪ 8,362,500=₪ 1,672,500עלויות בניה עקיפה

5%x₪ 10,035,000=₪ 501,750מימון

27,761,076 ₪=שווי הקרקע 

שיקלול גישות15.2.3

27,316,288 ₪ממוצע בין הגישות 

2,338,180 ₪היטל השבחה לפי דרישת העירייה*

 25,000,000 ₪=שווי הנכס במעוגל
 .2019ליולי  29* לפי דרישת תשלום בשומת העירייה שנערה ע"י השמאי טל  נייר בתאריך 

 

 בדיקת רגישות 15.3

הכנסות. לפיכך, אין משמעות לבדיקת רגישות בגישת ההשוואה שכן הנכס מהווה קרקע פנויה ללא 
שווי מ"ר מבונה. להלן בדיקת רגישות עבור גישת העלות למשתנים  -השווי מושפע ממשתנה אחד 

 -שווי מ"ר כבנוי, עלות בניה ישירה עלות בניה עקיפה  -הבאים 

1.5%שינוי של 1% בשווי מ"ר בנוי

0.5%-שינוי של 1% בעלות בניה ישירה

 0.4%-שינוי של 1% בעלויות עקיפות

 הוצאות בגין מימוש הנכס 15.4

 השבחה 15.4.1

 לא רלוונטי

 רמ"י 15.4.2

 לא רלוונטי

 פרוט חוות דעת של מומחים שונים .16

 במסגרת הערכת השווי לא נעשה שימוש בחוות דעת של מומחים נוספים.
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 השומה .17

ממוכר נכס הנדון ב אאורהזכויות לאור הגורמים והשיקולים שהובאו לעיל הנני מעריך את שווי השוק של 

 בסך: 30/06/2019מרצון לקונה מרצון, למועד הקובע 

 
 שקלים חדשים(אלף שמונה מאות  מיליוןושתים  עשרים)₪  000000,25, -שווי הנכס 

 
   קלים חדשים(  אלף ש ואחת מיליון מאתיים  עשרים  )₪  000,200,21 -רשום בספרי החברה ערך 

 
 א' של הועדה לתקינה שמאית.11ההערכה אינה כוללת מע"מ, בהתאם להוראות תקן מס' 

 
 הקמה  .18

 לבקשת החברה, בחנו את התקדמות הבניה במתחם כיום. 

 -מ"ר מסחרי  672( כולל 1006-1008שלב א' )מגרשים 

 מ"ר מצויים במצב שלד.  672 -מסחר 

 ₪  000344,1,    =  ₪1 למ"ר x 5,000 שלד x 40%מ"ר  672

 מ"ר עיקרי.  25לכל חניה מקום  1לפי תקן מקומות חניה  27 -חניה 

 ₪  3,415,000   =  ₪2 למ"ר x 2,810מ"ר  x 45מקומות חניה  27   

 -מ"ר מסחרי  443( כולל 1010שלב ב' )מגרשים 

 מ"ר עיקרי.  25מקום חניה לכל  1מקומות חניה לפי תקן  18 -חניה 

  ₪ 000134,1,   =  ₪3 למ"ר x 1,400מ"ר  x 45מקומות חניה  18   

 ₪  5,893,000         -סה"כ 

 

 צהרותה .19

הננו  הנכס נשוא השומה. לביצוע הערכת השווי של םרלבנטיי ןוניסיוהננו מצהירים כי אנו בעלי ידע 
מצהירים כי אין לנו כל עניין אישי בנכס נשוא השומה, בבעלי הזכויות ב ואו במזמין השומה. הדו"ח הוכן על 

המקצועיים של הועדה  ועל פי התקנים 1966 -)אתיקה מקצועית(, התש"ו פי תקנות שמאי המקרקעין 
 לתקינה שמאית.

 
 

 

 

 

 
 ולראיה באתי על החתום,

 
 ארז כהן

 שמאי מקרקעין
 

  

 
 עבור מרפי חניה.  2018עלות לפי מחירון דקל לנובמבר   1
 , עבור בניה עילית מסחרית.2018עלות לפי מחירון דקל לנובמבר   2
 עבור חפירה 2018עלות לפי מחירון דקל לנובמבר   3


