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 ני החברהידו"ח הדירקטוריון על מצב עני

 8201 ספטמברב 30הסתיימה ביום שלושה חודשים שתשעה ול שתקופה ל

 

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

 2018 ספטמברב 30ביום  ושהסתיימ שלושה חודשיםו תשעהשל  הלתקופהדירקטוריון על מצב ענייני החברה 

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

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

תקופתי לשנת ה דוחה)להלן: " (2018-01-025176)אסמכתא מס':  28.3.2018אשר התפרסם ביום  2017

 31.5.2018 ביום מושפורס 2018ולרבעון השני של שנת  2018לרבעון הראשון של שנת  ותושהדוח "(2017

( )להלן: , בהתאמה2018-01-080779 -ו 2018-01-053914מס':  ות)אסמכתא, בהתאמה 30.8.2018וביום 

ואשר הפרטים הכלולים בהם מובאים בזאת על  בפני קוראו יםמצוי "(,2018 שנת של שניה לרבעון הדוח"

 .דרך ההפניה

 

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

 ההעצמי ותזרימי המזומנים של ההונ

 

 הותיאור התפתחות עסקי חברהפעילות ה .1

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

 . 2017של לשנת 

 והכל כמפורט להלן:קבוצה פועלת בשלושה תחומי פעילות, ה

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

עבודות גיאוטכניות בניה למגורים, סלילת כבישים, בניית גשרים מנהרות, מחלפים, בניה מוסדית, 

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

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

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

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

 ."(המגורים)להלן: "עלות ובשליטה מלאה חברה בב - )ב.ר.( בע"מ

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

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

 .80%, חברה בת בשליטת החברה המוחזקת בשיעור של "(ארזים"

הכולל יצור ושיווק בטון לתעשיית הבנייה, יצור ושיווק חומרים לתחום הסלילה )חומרי  - תחום התעשייה .1.3

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

  .1 בע"מ 18אורון תעשיות באמצעות למועד הדוח קבוצה הפועלת בתפזורת ובטון(. בתחום זה 

 

                                                 

לרבעון בדוח  1.3וכן סעיף  2017בדוח התקופתי לשנת  1.2.2.2לפרטים אודות הליך שינוי מבנה שנערך בתחום זה ראו סעיף   1
 .2018השני של שנת 
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עתיים של ולאחר תאריך המאזן שלא פורטו בדוח ה תקופת הדוחב הסברים ועדכונים לפעילות החברה .2

 החברה

, וזאת לעומת מיליון ש"ח 915 -התשתיות של החברה נאמד בכ תחוםלתאריך הדוח צבר ההזמנות של  .2.1

מיליון ש"ח  549 -וכ 2018 שנת של השני לרבעון הדוחמיליון ש"ח לתאריך  878 -צבר ההזמנות של כ

 . 31.12.2017ליום 

(, בדבר 2018-01-080158)אסמכתא מס':  29.8.2018בהמשך לדוח מיידי שפרסמה החברה ביום  .2.2

לאור התקיימות התנאים המתלים  יצוין כי, למכירת קרקע ברעננה )"נאות שדה"(התקשרות בהסכם 

 ₪.מיליון  1.9 -של כ )לפני מס( רווחב 30.9.2018לעסקה, הכירה החברה בדוחות הכספיים ליום 

, בקשר עם פרויקט נדל"ן יזמי מהותי מאוד של 2017בדוח השנתי לשנת  5.7בהמשך לאמור בסעיף  .2.3

 חברתהקבלן המבצע של הפרויקט הינו למועד הדוח החברה )פרויקט "סיגליות" בבאר שבע(, יצוין כי 

מיליון  185.7 -למועד הדוח היקף עבודות הביצוע של המגורים בפרויקט כאמור נאמד בכ .המגורים

 היזמי"ן הנדלבתחום  האמור כי הנתונים המוצגים בקשר עם הפרויקט מען הסדר הטוב יצויןל ש"ח.

רווח של המגורים בקשר עם הכנסות והנתוני האת אינם כוללים של החברה  בישראל למגורים

 .ארזים בלבד תוצאות הכספיות שלומתייחסים ל הפרויקט

לדוחותיה הכספיים המאוחדים של החברה ליום  3, ראו ביאור IFRS 15יישום תקן  השפעתלעניין  .2.4

30.9.2018. 

 .30.9.2018לדוחותיה הכספיים המאוחדים של החברה ליום  5ראו באור  נוספים לאירועים .2.5

 

 תונים כספיים  נ .3

     כספי מצב .3.1

  (:ש"ח)אלפי  30.9.2018להלן נתונים עיקריים מתוך המאזן המאוחד של החברה ליום 

  

 הסברים לשינויים ביתרות  31.12.2017 30.09.2017 30.9.2018  

 708,219 729,932 547,549 רכוש שוטף

 2018בספטמבר  30הירידה ברכוש השוטף ליום 
, נובעת בעיקר 2017 בדצמבר 31ליום בהשוואה 

מירידה ביתרות המזומנים ושווי מזומנים, שנובעת 
 2018יוני חודש ון אג"ח )קרן וריבית( בבעיקר מפירע

לפרטים . וכן מירידה ביתרת מלאי בניינים למכירה
 4אודות יתרת מזומנים ושווי מזומנים ראו סעיף 

 להלן.

התחייבויות שוטפות בניכוי 
 388,261 511,068 388,565 מזומניםמזומנים ושווי 

 מזומניםבניכוי הירידה בהתחייבויות השוטפות 
יום לעומת  2018בספטמבר  30ליום  ,ושווי מזומנים

נובעת בעיקר מירידה במקדמות  ,2017בספטמבר  30
מלקוחות במגזר הנדל"ן הייזמי ומירידה בזכאים 

 במגזר התשתיות.

 -- 1.27 1.25 1.16 יחס שוטף

 -- 0.77 0.72 0.73 מהיריחס 
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  הפעילות תוצאות .3.2

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

  

 הסברים לשינויים ביתרות  31.12.2017 30.09.2017 30.9.2018  

 135,958 130,140 105,776 התחייבויות לזמן ארוך
הירידה בהתחייבויות לזמן ארוך נובעת מפירעון 

ומחלויות שוטפות שהוכרו לטובת  2018אג"ח ביוני 
 תשלום הקרן הבא. 

 174,095 175,297 178,014 לבעליםהון עצמי מיוחס 

 30הגידול בהון העצמי המיוחס לבעלים ליום 
והרבעון המקביל   2017לעומת שנת  2018בספטמבר 

אשתקד נובע מרווח המיוחס לבעלים שהוכר בתקופת 
 .  2018הדוח של 

 

חודשים  3תקופה של 
שהסתיימה ביום 

30.9 

חודשים  9תקופה של 
שהסתיימה ביום 

30.9 
שנתי 
 הסברים לשינויים בתוצאות  2017

2018 2017 2018 2017 

 869,686 656,297 503,818 184,985 205,501 מחזור המכירות

במחזור המכירות ברבעון השלישי  ההעליי
לרבעון המקביל אשתקד ביחס  2018של שנת 

מגזר מעליה במחזור מכירות  נובעת בעיקר
 שנובע בעיקרו ממכירת קרקע היזמיהנדל"ן 

 מכירתוכן מגידול בקצב  ברעננה כאמור
 .בפרויקטיםהדירות והתקדמות העבודות 

חודשים ה תתשעבהירידה במחזור המכירות 
לעומת התקופה  2018של שנת הראשונים 

עיקר מירידה המקבילה אשתקד נובעת ב
וכן  זמייהבמחזור מכירות מגזר הנדל"ן 

 מירידה במחזור מכירות מגזר התשתיות
)בשים לב לסיומם של פרויקטים וללוחות 
הזמנים של פרויקטים חדשים בצבר 

 .ההזמנות של החברה(

 74,321 62,603 43,552 15,702 16,715 רווח גולמי

חודשים ה תתשעבהירידה ברווח הגולמי 
ביחס לתקופה  2018של שנת הראשונים 

המקבילה אשתקד נובעת מירידה במחזורי 
במגזר הנדל"ן היזמי ובמגזר  המכירות

רווחיות שיעורי הוירידה ב התשתיות
 במגזרים אלה.

הוצאות מכירה, הנהלה 
 57,492 44,215 37,935 14,032 12,105 וכלליות

בתשעת הירידה בהוצאות מכירה והנהלה 
ביחס  2018הראשונים של החודשים 

 בעיקר לתקופה המקבילה אשתקד נובעת
ות חובות מסופקים במגזר וצאמירידה בה
רותים ישבגין מירידה בהוצאות התעשייה, 

מקצועיים ומירידה בהוצאות מכירה במגזר 
 הנדל"ן הייזמי.

 19,963 20,352 7,949 2,722 4,616 רווח תפעולי

השלישי של הגידול ברווח התפעולי ברבעון 
ביחס לרבעון המקביל אשתקד  2018שנת 

 נובע בעיקר מירידה בהוצאות הנהלה
. הירידה ברווח כמפורט לעיל וכלליות

של  בתשעת החודשים הראשונים התפעולי 
ביחס לתקופה המקבילה אשתקד  2018שנת 

נובעת מהירידה ברווח הגולמי בתקופה, 
  כמוסבר לעיל.
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  התשתיות במגזרתוצאות הפעילות 

 

 

 

 

 

 

 

 

חודשים  3תקופה של 
שהסתיימה ביום 

30.9 

חודשים  9תקופה של 
שהסתיימה ביום 

שנתי  30.9
 הסברים לשינויים בתוצאות  2017

2018 2017 2018 2017 

 8,097 5,724 7,516 2,173 2,720 הוצאות מימון, נטו

בתשעת החודשים  הגידול בהוצאות המימון
ביחס לתקופה  2018הראשונים של שנת 

המקבילה אשתקד נובע מגידול בהוצאות 
המימון של מגזר הנדל"ן היזמי לאור אימוץ 

שמקוזז בירידה בהוצאות  IFRS 15תקן 
המימון כתוצאה מיתרת אג"ח נמוכה יותר 
ברבעון לאור פרעון אג"ח. לפרטים אודות 

 3או ביאור השפעת התקן האמור ר
 לדוחותיה הכספיים המאוחדים של החברה

 .30.9.2018ליום 

 8,269 10,671 195 103 1,358 לתקופה רווח 

 2018הגידול ברווח ברבעון השלישי של שנת 
שתקד נובע ביחס לתקופה המקבילה א

בתשעה מהגידול ברווח התפעולי. הרווח 
ביחס  2018החודשים הראשונים של שנת 

לרווח בתקופה המקבילה נובע מהירידה 
  לעיל.ברווחיות הגולמית כמוסבר 

 

חודשים  3תקופה של 
 30.9שהסתיימה ביום 

חודשים  9תקופה של 
שנתי  30.9שהסתיימה ביום 

 הסברים   2017

2018 2017 2018 2017 

 536,685 413,531 338,684 151,233 127,261 מחזור המכירות

הירידה בתשעת החודשים הראשונים 
וברבעון ביחס לתקופות  2018של שנת 

המקבילות אשתקד נובעת בעיקר 
מסיומם של פרויקטים ומלוחות זמנים 
של פרויקטים חדשים בצבר ההזמנות 

 .הדוח בתקופת החלו שטרםשל החברה 

 45,764 42,185 25,669 12,888 11,312 רווח גולמי

בתשעת  ברווח הגולמיהירידה 
 2018החודשים הראשונים של שנת 

ביחס לתקופה המקבילה אשתקד נובעת 
בעיקר מהירידה במחזורי המכירות 
ומהפסד שנרשם ברבעון הראשון של 

 בפרויקט אגירה שאובה. 2018שנת 
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 תוצאות הפעילות במגזר הנדל"ן הייזמי

 

 התעשייהתוצאות הפעילות במגזר 

 

 

 

חודשים  3תקופה של 
 30.9שהסתיימה ביום 

חודשים  9תקופה של 
שנתי  30.9שהסתיימה ביום 

 הסברים   2017

2018 2017 2018 2017 

 217,134 154,538 91,379 6,172 58,472 מחזור המכירות

בתשעת הירידה במחזור המכירות 
ביחס  2018החודשים הראשונים של שנת 

לתקופה המקבילה אשתקד נובעת מכך 
שבתקופה המקבילה אשתקד נמסרו 

שהניבו את עיקר פרויקטים משמעותיים 
מחזור המכירות כאשר בתקופת הדוח 
לגבי חלק מהפרויקטים עדיין לא החלה 
הבנייה ולגבי חלק אחר לא חלה 
 התקדמות משמעותית בבנייה. העלייה

ברבעון השלישי של במחזור המכירות 
ביחס לתקופה המקבילה  2018שנת 

אשתקד נובעת בעיקר מעסקה למכירת 
₪ מליון  44קרקע ברעננה בסך של כ 

שהביא   IFRS 15כאמור וכן מאימוץ תקן 
להכרה בהכנסות הנובעות מהתקדמות 
עבודות הבניה בפרויקטים שבהקמה, 
לעומת התקופה המקבילה אשתקד בה לא 
הוכרו הכנסות מפרויקטים שבשלב 
ההקמה טרם מסירת הדירות לרוכשים. 

או לפרטים אודות השפעת התקן האמור ר
ים המאוחדים לדוחותיה הכספי 3ביאור 

 .30.9.2018של החברה ליום 

 20,361 12,645 3,767 563 83 רווח גולמי
הירידה ברווח הגולמי בתשעת החודשים 

ביחס לתקופה  2018הראשונים של שנת 
המקבילה אשתקד, נובעת מהקיטון 

 במחזור המכירות.

 

חודשים  3תקופה של 
 30.9שהסתיימה ביום 

חודשים  9תקופה של 
שנתי  30.9ביום שהסתיימה 

 הסברים   2017

2018 2017 2018 2017 

מחזור 
 המכירות

27,271 34,409 95,378 103,393 136,995 

המכירות בתשעת החודשים  במחזורהירידה 
ביחס לתקופה  2018הראשונים של שנת 

המקבילה אשתקד נובעת מהחלפת מערך הגריסה 
החלפת מערך הגריסה הביאה  בפעילות המחצבה.

בתקופה זו עד להפעלה  המכירות בהיקףלירידה 
מלאה של קו הייצור ברבעון השלישי של שנת 

הירידה במחזור ברבעון השלישי של שנת  .2018
ביחס לתקופה המקבילה אשתקד נובעת  2018

מירידה בכמות ימי עבודה כתוצאה בעיקר 
 .מעיתוי חגי תשרי

רווח 
 גולמי

1,866 1,743 9,457 6,386 5,139 

בתשעת החודשים  הגולמי ברווח השיפור
 לתקופות ביחס 2018הראשונים של שנת 

 עלויות מהקטנתנובע בעיקר  אשתקד המקבילות
 בפעילות חדש גריסה קו מהפעלת כתוצאה מכר

 .2018 שנת מתחילת המחצבה
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  ומקורות המימוןנזילות  .4

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

  

חודשים  3תקופה של 
 30.9שהסתיימה ביום 

חודשים  9תקופה של 
שנתי  30.9שהסתיימה ביום 

2017  
 הסברים 

2018 2017 2018 2017 

תזרימי מזומנים 
שנבעו )ששימשו( 

 לפעילות שוטפת
22,566 (10,147) (15,065) (141,112) (72,133) 

הירידה במזומנים ששימשו 
לפעילות שוטפת בתשעת 

של שנת  יםהחודשים הראשונ
 ביחס לתקופה המקבילה 2018

נובעת בעיקר מקיטון  אשתקד
משמעותי במקדמות מלקוחות 
בתשעת החודשים הראשונים של 

במגזר הנדל"ן הייזמי  2017שנת 
עקב מסירת פרויקטים 
משמעותיים וכן מקיטון מלאי 

בתשעת החודשים ים בניינ
המזומנים . 2018הראשונים של 

רבעון שנבעו מפעילות שוטפת ב
ביחס  2018השלישי של שנת 

מזומנים ששימשו לפעילות ל
תקופה המקבילה שוטפת ב

בעיקר מקיטון משמעותי  יםנובע
במלאי בניינים למכירה ברבעון 

במגזר  2018של שנת  לישיהש
לעומת גידול  הנדל"ן הייזמי

 .ינים ברבעון המקבילבמלאי בני

תזרימי מזומנים 
ששימשו 

 לפעילות השקעה
 (4,893) (7,508) (6,760) (13,143) (22,177) 

הירידה במזומנים ששימשו 
לפעילות השקעה בתשעת 
החודשים הראשונים של שנת 

ביחס וברבעון השלישי  2018
אשתקד  ותהמקביל ותלתקופ

נובעת בעיקר מירידה בהיקף 
רכישת רכוש קבוע במגזר 

, לאחר השלמת רכישת התעשייה
 .קו גריסה חדש

תזרימי מזומנים 
שנבעו )שימשו( 

 לפעילות מימון
(15,334) (23,497) (65,717) 159,335 197,794 

תזרימי המזומנים ששימשו 
לפעילות מימון בתשעת החודשים 

לעומת  2018הראשונים שנת 
תזרימי המזומנים שנבעו 

 2017מפעילות מימון בשנת 
נובעים בעיקר מהרחבת סדרת 
אג"ח ומקבלת אשראי בנקאי 
למימון רכישת מלאי בניינים 
וקרקעות במגזר הנדל"ן הייזמי 

 בהיקףלעומת גידול , 2017בשנת 
אג"ח ופרעון הפירעון ם סכו

 .2018אשראי לז"ק בשנת 
יתרת המזומנים 

   169,713 71,309 82,171 71,309 82,171 ושווי מזומנים

 

דירקטוריון החברה בחן, בין היתר, את מצבה הכספי של החברה )סולו ומאוחד( ובכלל זה את יתרות המזומנים 

והגיע למסקנה כי אין בקיומו של תזרים המזומנים  החברהצבר ההזמנות של של החברה, הונה החוזר, וכן את 

השלילי מפעילות שוטפת בדוחותיה הכספיים של החברה )הנובע בעיקרו מרכישות של מגרשים בתחום הנדל"ן 

למגורים ומשלבי ביצוע מתקדמים בפרויקטים בתשתיות( כדי להצביע על בעיית נזילות בחברה. דירקטוריון 

הציגה החברה תזרים חיובי  2018של שנת  שברבעון השלישי שים לב לכךבבין היתר,  החברה ערך את בחינתו,

בהתבסס על המקורות הכספיים הקיימים והצפויים של החברה, לרבות מהתזרים ובעיקר  מפעילות שוטפת
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הצפוי מהפרויקטים שבגינם לחברה תזרים מזומנים שלילי מפעילות שוטפת בפרט ומצבר הזמנות של החברה 

נוספים שבאפשרות החברה לגייס, ובכלל כך ניצול מסגרות אשראי. כמו כן, בהתייחס וכן סכומים , לבכל

בדוח הכספי הנפרד )סולו(, בבחינתו הסתמך הדירקטוריון על מפעילות שוטפת לתזרים מזומנים שלילי 

ות, ובכלל זה המקורות הכספיים הקיימים והצפויים של החברה, הנובעים מאחזקותיה של החברה בחברות בנ

וכן בהתחשב  דיבידנדים , מקבלתמטה בהוצאותחברות בנות  השתתפות סכומי, מקבלת החזר הלוואותמקבלת 

  ביכולת החברה לגייס כספים.

המתבסס,  1968-תו בחוק ניירות ערך, התשכ"חהערכת הדירקטוריון הנ"ל מהווה מידע צופה פני עתיד כמשמעו

החברה למועד הדוח. הערכות אלה עלולות שלא להתממש, או להתממש באופן בין היתר, על הערכות ותחזיות 

 פרק תיאור עסקי התאגיד -בפרק א'  17-ו 5.12חלקי, בשל אירועים שאינם בשליטת החברה, כמפורט בסעיפים 

  , בקשר עם גורמי הסיכון החלים על החברה.2017בדוח התקופתי לשנת 

 מקורות מימון  

מי הקיים בחברה בתוספת סדרת אג"ח לפעילות החברה כוללות את ההון העצמקורות המימון  .4.1

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

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

 .ן להקמת הפרויקט בהתאם להתקדמותוקט ומשמשות מקור מימוהאשראי בחשבון הפרוי

)א( לפרטים בדבר עמידתה של החברה  -עמידה באמות מידה פיננסיות של אשראי מהותי 

להלן; )ב( נכון  6ביחס לאגרות החוב )סדרה א'( של החברה, ראו סעיף  ובהתחייבויות פיננסיות שנקבע

בדוח  3.10.2 ףבסעיבנק כמפורט רה )וחברה בת( עם , ביחס להתקשרותה של החב30.9.2018ליום 

אשר הפרטים הכלולים בו מובאים בזאת על דרך ההפניה, החברה עומדת  2017התקופתי של לשנת 

( )המיוחס לבעלי מניות הרובהונה העצמי של החברה ( 1כמפורט להלן: )ת יותיה הפיננסיוובהתחייב

מיליון ש"ח  105, וזאת לעומת מסך המאזן של החברה( 24.5% -מיליוני ש"ח )סך המהווה כ 178 הינו

של  המוחשי הונה העצמי( 2כפי שהתחייבה; )מסך המאזן של החברה  15% -ומשיעור שלא יפחת מ

מסך מאזן גילי ויואל עזריה(, וזאת  47.6%-מיליון ש"ח )סך המהווה כ 78גילי ויואל עזריה בע"מ הינו 

המנה המתקבלת  (3; )מסך המאזן כפי שהתחייבה 15% -חת מח ושיעור שלא יפמיליון ש" 50לעומת  

של גילי  מחילוק )א( החוב הפיננסי בניכוי מזומנים ופיקדונות ובתוספת ההתחייבויות החוץ מאזניות

 , כפי שהתחייבה החברה(.4 )לעומת 0.9הינה  -המוחשי )ב( סך ההון העצמי  -; ב ויואל עזריה בע"מ

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

 

  
 31ליום  בספטמבר 30ליום 

בדצמבר 
2017 

 הסברים 

2018 2017 

אשראי לזמן קצר 
מתאגידים בנקאיים 

ונותני אשראי 
 אחרים

נובעת מקיטון  2017הירידה בתקופת הדוח לעומת שנת  235,291 196,542 204,745
 ובמגזר הנדל"ן היזמי.במגזר התשתיות באשראי לזמן קצר 

הלוואות לזמן ארוך 
מהלוואה לזמן ארוך שנלקחה בעיקר  הגידול בסעיף נובע - - 13,321 מבנקים

 במגזר התעשייה

בסך  2018הירידה נובעת מפירעון אג"ח שבוצע בחודש יוני  157,031 157,135 117,679 אגרות חוב סחירות
 ₪.מליון  39של כ 
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ראו דיווח מידי  ןשל החברה לפי מועדי פירעו תלפרטים אודות מצבת ההתחייבויו - מצבת התחייבויות .4.2

 של החברה המתפרסם במקביל לדוח זה.

 

 היבטי ממשל תאגידי -' בחלק 
 
 

  יעודי למחזיקי אגרות החוב )סדרה א'(יגילוי  .5

חוב  אגרות 70,000,000הקצתה החברה למחזיקי אגרות החוב )סדרה א'( שלה  2015במאי  28ביום  .5.1

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

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

 שטר( בע"מ )להלן ובהתאמה: "1975נאמנות ) הרמטיקבין החברה לבין  2015במאי  20מיום 

, התחייבה החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב )סדרה א'( לעמידה באמות 2"(הנאמן"-" והנאמנות

 :המידה הפיננסיות המפורטות להלן

 בשטר סעיף
 2018 ספטמברב 30 ליום נכון הפיננסית המידה אמת פירוט הנאמנות

5.6.1  

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

המבוקרים או הסקורים )לפי העניין(  המאוחדים
 מיליון 70של  מסכום יפחת לאהאחרונים שפורסמו, 

 יותר או רצופים רייםאקלנדש"ח במשך שני רבעונים 

מיליון  151 הינו העצמי של החברה ההון
 ש"ח.

5.6.2 

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

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

נטו הינו  CAP-ל נטו הפיננסי החוביחס 
%51.8 

5.6.3 
להוצאות מימון )כהגדרת המתואם  EBITDA יחס

, 2-לשטר הנאמנות( לא יפחת מ 5.6.3המונחים בסעיף 
 במשך שני רבעונים קלנדריים רצופים או יותר

להוצאות המתואם   EBITDA יחס
 .22מימון הינו 

 

  פרטים נוספים

 סדרה א' שם הסדרה

 2015יוני   רישום למסחר/ מועד הנפקה מועד

 במועד הנפקה )ש"ח( נקובה שווי סך
בוצעה הרחבת כאמור  2017בחודש יוני ) 70,000,000

ע.נ. וכן בוצע תשלום  ש"ח 100,000,000 סדרה בהיקף של
 ).ש"ח ע.נ 14,000,000 קרן של

  117,000,000 ש"ח(אלפי ) 30.9.2018נקוב ליום  שווי

 117,000,000 )ש"ח( דוחנקוב צמוד למדד לתאריך ה שווי

 1,213,875 שנצברה )ש"ח( הריבית סכום

 117,697,000 )ש"ח( 30.9.2018הוגן בדוחות ליום  שווי

 117,936,000 )ש"ח( 30.9.2018ליום  שוק שווי

 הריבית סוג

; לפרטים 33.9%ריבית שנתית )לא צמודה( בשיעור של 
אודות עדכון שיעור הריבית כתוצאה מהורדת דירוג, כך 

. 4.15%השנתית הינה ח שיעור הריבית ודמועד השל
לעיל בדוח לרבעון השני של  2סעיף ב לפרטים נוספים ראו

  .2018שנת 

                                                 

 (.2015-01-025866)אסמכתא מס':  2015במאי  22בתשקיף החברה נושא תאריך  2לפרק  1שטר הנאמנות צורף כנספח   2
 4.4 -ו 4.3בכפוף להתאמות במקרה של שינוי בדירוג אגרות החוב ו/או אי עמידה באמות מידה פיננסיות כמפורט בסעיפים   3

 )התוספת הראשונה( בשטר הנאמנות.לתנאים שמעבר לדף 
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ביוני של כל  30חמישה תשלומים שנתיים שווים ביום  תשלום קרן מועדי
 2021עד  2017אחת מהשנים 

בדצמבר של כל אחת מהשנים  31ביוני וביום  30ביום  תשלום ריבית מועדי
 4בכלל()ועד  2021עד  2016

 -- הצמדה

 כן הסדרה מהותית לחברה

 סטנדרט אנד פורס מעלות בע"מ חברה מדרגת

 )אופק יציב( '+BBB' דירוג למועד זה

 )אופק יציב( -ilA דירוג במועד ההנפקה

 פרטים אודות הדירוג
 24.6.2018לפרטים ראו דיווח מיידי של החברה מיום 

הפרטים אשר , (2018-01-054873)אסמכתא מס': 
 .הכלולים בו מובאים בזאת על דרך ההפניה

 לשטר הנאמנות. 8.2לפרטים ראו סעיף  פדיון מוקדם ביוזמת החברה

 פרטי הקשר של הנאמן:
 

 שם הנאמן
 האחראי מטעם הנאמן

 כתובת
 פרטי התקשרות

( בע"מ )להלן: 1975שם הנאמן: הרמטיק נאמנויות )
 "הנאמן"(.        

 אורן ו/או דן אבנון; -שם האחראי על הסדרה: מרב עופר
 ;hermetic@hermetic.co.ilכתובת דואר אלקטרוני: 

 אביב-, תל113כתובת: מרחוב הירקון 
 03-5544553טלפון: 

 03-5271039פקס: 
 חג"הא למחזיקי ובהתחייבות בתנאים עמידה

 שטר לפי וההתחייבויות התנאים בכל דוחמועד הב
 הנאמנות

 כן

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

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

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

 ייעוד תמורה

, בדרך של (סדרה א')אגרות חוב  100,000,000השלימה החברה את הנפקתן של  25.6.2017ביום כאמור, 

אשר פורסם על פי תשקיף מדף , 2017ביוני  21הרחבת סדרה סחירה, במסגרת דוח הצעת מדף מיום 

 -תמורה בגין הנפקת אגרות החוב כאמור הסתכמה בכ. ה2017במאי  16שפרסמה החברה נושא תאריך 

ש"ח, ברוטו. החברה ייעדה את תמורות ההנפקה למימון פעילותה השוטפת של החברה על מיליון  104

חובות קיימים של החברה.  למחזורלרבות אפשרות , פי החלטות הנהלת החברה כפי שתהיינה מעת לעת

עד לשימוש בתמורת ההנפקה, משקיעה החברה את תמורת ההנפקה באפיקים סולידיים, כגון פיקדונות 

למועד הדוח עשתה החברה שימוש בחלק מתמורת הנפקת ניירות הערך כאמור . בשקליםבמט"ח או 

ובכלל כך למימון רכישת מקרקעין בפעילות הנדל"ן היזמי של החברה )למימון פעילותה השוטפת 

 (.והשלמת השקעות בחטיבת התעשייה

 יזמי"ן נדל הנחיית לטיוטת בהתאם גילוי .6

תקופת הדוח לא חלו אירועים מהותיים ביחס לפעילות במהלך  - הדוח תקופת במהלך אירועים .6.1

 . להלן 6.2לעיל וסעיף  2.2 ף, למעט כמפורט בסעיהחברה בתחום הנדל"ן היזמי

 פרויקטים( 2שני ) לחברה, 30.9.2018ליום ו 31.12.2017 ליום נכון -מאוד  םימהותי יםפרויקט .6.2

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

                                                 

 בגין תקופת הריבית הראשונה )כהגדרתה בשטר הנאמנות(. 2015בדצמבר  31תשלום הריבית הראשון בוצע  ביום   4
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, אשר הפרטים הכלולים בו מובאים בזאת על דרך ההפניה 2017בדוח התקופתי לשנת  5.7בסעיף 

 .פרויקט במבשרת ציוןו פרויקט בשכונת סיגליות בבאר שבע

 להלן יובאו פרטים אודות הפרויקטים:

 5פרויקט בשכונת סיגליות בבאר שבע .6.2.1

 ויושקעו בפרויקטעלויות שהושקעו 

רבעון  
 2018שלישי 

 
 שני רבעון

2018 

 
  ראשון רבעון

2018 
 

 לשנה
 שנסתיימה

 ביום
31.12.2017 

 שהושקעו עלויות

 56,267 56,267 56,281 57,740 התקופה בתום הקרקע בגין מצטברות עלויות

 165 273 915 1,682 ואחרות אגרות, מסים, פיתוח בגין מצטברות עלויות

 -- -- -- -- בנייה בגין מצטברות עלויות

 1,213 1,590 2,001 2,430 (שהוונו) מימון בגין מצטברות עלויות

 57,645 58,130 59,197 61,852 מצטברת עלות"כ סה

 57,645 58,130 59,197 61,852 בספרים מצטברת עלות"כ סה

 השלמה ושיעור הושקעו שטרם עלויות

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

 שטרם ואחרות אגרות, מסים, פיתוח בגין עלויות
 14,143 14,035 13,485 11,747 )אומדן( הושקעו

 174,692 174,692 183,000 185,687 )אומדן( הושקעו שטרם בניה בגין עלויות

 להיות שצפויות מימון בגין מצטברות עלויות
 7,655 7,278 6,867 6,343 )אומדן( בעתיד מהוונות

%1 ( %קרקע כולל[ )לא כספי]הנדסי /  השלמה שיעור  0% 0% 0% 

 3/2020 9/2020 10/2020 12/2020 צפוי בנייה השלמת מועד

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 לעיל.  2.3ראו סעיף   5
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 6פרויקט במבשרת ציון .6.2.2

 עלויות שהושקעו ויושקעו בפרויקט

 
רבעון 

שלישי 
2018 

 
 שני רבעון

2018 

 
 ראשון  רבעון
 2018 שנת

 

 לשנה
 שנסתיימה

 ביום
31.12.2017 

 שהושקעו עלויות

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

 178 178 225 393 ואחרות אגרות,  מסים, פיתוח בגין מצטברות עלויות

 -- -- -- -- בנייה בגין מצטברות עלויות

 745 1,456 1,955 2,495 (שהוונו) מימון בגין מצטברות עלויות

 71,662 72,373 72,949 73,626 מצטברת עלות"כ סה

 71,662 72,373 72,949 73,626 בספרים מצטברת עלות"כ סה

 השלמה ושיעור הושקעו שטרם עלויות

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

 שטרם ואחרות אגרות מסים, פיתוח בגין עלויות
 12,088 12,088 12,011 11,873 )אומדן( הושקעו

 144,332 144,332 144,332 144,332 )אומדן( הושקעו שטרם בניה בגין עלויות

 מהוונות להיות שצפויות מימון בגין מצטברות עלויות
 6,272 5,561 5,062 4,683 )אומדן( בעתיד

%0 ( %קרקע כולל[ )לא כספי]הנדסי /  השלמה שיעור  0% 0% 0% 

 9/2020 12/2020 4/2021 4/2021 צפוי בנייה השלמת מועד

 

  מהותיים שאינם פרויקטים .6.2.3

)נתונים לפי  הפרויקט שם

חלק החברה  ;100%

האפקטיבי בכל אחד 

 (80% -מהפרויקטים 

 פרמטר

 2018שנת 

 3רבעון 

 2018שנת 

 2רבעון 

 2018 שנת

 1רבעון 

 שנת

2017 

Concept קריית ביאליק 

 18 7 2 2 בתקופה שנחתמו חוזים' מס

 2,192 804 208 268 בתקופה הסכמים לגביהם שנחתמו שטחים

 11,953 11,896 12,081 11,800 שנחתמו בחוזים"ר למ ממוצע מחיר

Concept מגדל העמק 

 16 10 5 9 בתקופה שנחתמו חוזים' מס

 1,758 1,067 652 1,021 בתקופה הסכמים לגביהם שנחתמו שטחים

 8,716 8,455 9,478 8,318 שנחתמו בחוזים"ר למ ממוצע מחיר

Concept  בשדרה, תל אביב

 )קהילת ורשה(

 -- -- 1 -- בתקופה שנחתמו חוזים' מס

 -- -- 135 -- בתקופה הסכמים לגביהם שנחתמו שטחים

 -- -- 29,134 -- שנחתמו בחוזים"ר למ ממוצע מחיר

 1 -- -- -- בתקופה שנחתמו חוזים' מס , באר שבע5פלח 

                                                 

וי להתקבל במהלך , לאחר שטרם התקבל היתר בנייה שהיה צפ2019יצוין כי מועד תחילת ביצוע הפרויקט מתוכנן לרבעון השני של שנת   6
של לטובת מכירה  )שב"ס( . כמו כן, למועד הדוח פועלת החברה לקבל היתר הכולל אפשרות להגדלת זכויות הבנייה2018חודש ספטמבר 
בשוק החופשי, אך יובהר כי אין כל וודאות לכך שתתאפשר הגדלת זכויות הבניה כאמור. יודגש כי הערכות החברה בדבר יחידות נוספות 

, המבוסס על הערכות 1968-הצפוי לתחילת ביצוע הפרויקט הינו מידע צופה פני עתיד, כמשמעותו בחוק ניירות ערך, התשכ"חהמועד 
החברה למועד הדוח ואשר אין וודאות בהתממשותו ויכול להתממש באופן שונה, אך מהותית משהוערך. הערכות החברה יכולות 

 שליטת החברה, ובכלל כך כתוצאה מעיכובים רגולטוריים בהוצאת היתר בניה.להשתנות, בין היתר, כתוצאה מגורמים שאינם ב
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)נתונים לפי  הפרויקט שם

חלק החברה  ;100%

האפקטיבי בכל אחד 

 (80% -מהפרויקטים 

 פרמטר

 2018שנת 

 3רבעון 

 2018שנת 

 2רבעון 

 2018 שנת

 1רבעון 

 שנת

2017 

 104 -- -- -- בתקופה הסכמים לגביהם שנחתמו שטחים

 11,423 -- -- -- שנחתמו בחוזים"ר למ ממוצע מחיר

 רמות קוט'ים באר שבע

 -- -- -- 20 בתקופה שנחתמו חוזים' מס

 -- -- -- 2,894 בתקופה הסכמים לגביהם שנחתמו שטחים

 -- -- -- 12,318 שנחתמו בחוזים"ר למ ממוצע מחיר

 

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

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

 .יווח הכספישיכלול את חוות דעתו בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הד ,המבקר של התאגיד

 

 

 2018 נובמברב 27: תאריך

 

 

   

 דירקטור  עזריה, גיל

  ומנכ"ל משותף

יו"ר דירקטוריון יואל עזריה,  

 משותף"ל מנכו
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 דוח סקירה של רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של קבוצת אורון אחזקות והשקעות בע"מ
 
 
 

 מבוא
 

"(, "הקבוצה –)להלן  מאוחדותסקרנו את המידע הכספי המצורף של קבוצת אורון אחזקות והשקעות בע"מ החברה וחברות 
, ואת הדוחות התמציתיים המאוחדים על הרווח 2018בספטמבר  30הכולל את הדו"ח התמציתי המאוחד על המצב הכספי ליום 

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

"דיווח כספי לתקופות ביניים", וכן הם אחראים לעריכת מידע כספי לתקופות ביניים אלה לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך 
לתקופות ביניים אלה בהתבסס על . אחריותנו היא להביע מסקנה על מידע כספי 1970-)דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל

 סקירתנו.
 

 היקף סקירה
 

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

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

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

 מסקנה
 

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

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

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

 
 
 
 
 

 בריטמן אלמגור זהר ושות'
 רואי חשבון

Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited 
 
 

 2018 בנובמבר, 27 חיפה,
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 קבוצת אורון אחזקות והשקעות בע"מ
 דוחות תמציתיים מאוחדים על המצב הכספי

 
 

 בדצמבר 31ליום  בספטמבר 30ליום  

 2 0 1 8 2 0 1 7 2 0 1 7 

 אלפי ש"ח 

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( 

    נכסים

    נכסים שוטפים

 169,713  71,309  82,171  מזומנים ושווי מזומנים
 17,132  13,583  17,601  פקדונות

 217,323  306,474  222,663  לקוחות והכנסות לקבל
 27,738  29,694  21,036  חייבים ויתרות חובה

 265,825  304,139  194,784  מלאי בניינים למכירה

 10,488  4,733  9,294  מלאי חומרי גלם ועבודות בביצוע

 708,219  729,932  547,549  וטפיםסה"כ נכסים ש

    
    נכסים לא שוטפים

 29,772  28,841  85,308  חייבים והכנסות לקבל לזמן ארוך
 16,098  15,973  17,103  נכסי מיסים נדחים

 85,027  84,213  73,759  רכוש קבוע, נטו

 5,397  6,482  4,261  נכסים בלתי מוחשיים, נטו

 136,294  135,509  180,431  שוטפיםסה"כ נכסים לא 
    

 844,513  865,441  727,980  סה"כ נכסים 

    

    התחייבויות והון
    התחייבויות שוטפות

 235,291  196,542  204,745  אשראי מתאגידים בנקאיים 
 39,060  39,088  39,114  חלויות שוטפות של אגרות חוב

 152,280  122,112  125,345  שירותים התחייבויות לספקים ולנותני
 83,483  142,316  76,966  זכאים ויתרות זכות

 46,528  77,490  23,540  מקדמות מדיירים וממזמיני עבודות

 1,332  4,829  1,026  מיסים לשלם

 557,974  582,377  470,736  סה"כ התחייבויות שוטפות
    

    התחייבויות לא שוטפות
 117,971  118,047  78,565  חוב אגרות

 5,822  747  17,290  הלוואות מתאגידים בנקאיים ואחרים
 6,873  6,883  6,353  התחייבויות בגין עבודות בחוזי הקמה

 3,208  2,185  1,878  התחייבויות בשל הטבות לעובדים, נטו

 2,084  2,278  1,690  התחייבויות מיסים נדחים

 135,958  130,140  105,776  ת לא שוטפותסה"כ התחייבויו
    

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

 64,125  64,125  64,125  פרמיה
 103,409  104,670  107,328  יתרת רווח

 48  (11) 48  קרן הון בגין הטבות עובדים

 174,095  175,297  178,014  הון המיוחס לבעלים של החברה האם

 (23,514) (22,373) (26,546) יות שאינן מקנות שליטהזכו

    

 150,581  152,924  151,468  סה"כ הון 
    

 844,513  865,441  727,980  סה"כ התחייבויות והון 

    
    

    
    2018 בנובמבר, 27

 גילי עזריה תאריך אישור הדוחות הכספיים
 –מנכ"ל משותף 

 דירקטור

 יואל עזריה
נכ"ל משותף ויו"ר מ

 דירקטוריון 

 אלון הרפז
 סמנכ"ל כספים

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

 
 

 

 תשעהלתקופה של 
חודשים שהסתיימה       

 בספטמבר 30 ביום

לתקופה של שלושה 
חודשים שהסתיימה      

 בספטמבר 30ביום 

לשנה 
שהסתיימה ביום 

 בדצמבר 31

 2 0 1 8 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 7 2 0 1 7 

 אלפי ש"ח 

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( 

      הכנסות: 
 536,385  151,217  123,570  413,231  330,769  הכנסות מביצוע עבודות

 217,134  6,172  58,472  154,538  91,379  תהכנסות ממכירת דירו

 116,167  27,596  23,459  88,528  81,670  הכנסות ממכירת חומרים

 869,686  184,985  205,501  656,297  503,818  סה"כ הכנסות
      

      עלות ההכנסות:
 487,577  137,379  115,633  368,328  310,668  עלות ביצוע עבודות
 197,152  5,890  51,970  143,476  77,984  עלות דירות שנמכרו

 110,636  26,014  21,183  81,890  71,614  עלות מכירות חומרים

 795,365  169,283  188,786  593,694  460,266  סה"כ עלות ההכנסות
      

 74,321  15,702  16,715  62,603  43,552  רווח גולמי
      

 53,662  13,621  11,389  41,286  35,841  ת הנהלה וכלליותהוצאו
 3,830  411  716  2,929  2,094  הוצאות מכירה ושיווק

 (3,134) (1,052) (6) (1,964) (2,332) הוצאות )הכנסות( אחרות, נטו

 19,963  2,722  4,616  20,352  7,949  רווח מפעולות רגילות
      

 225  99  50  191  600  הכנסות מימון

 8,322  2,272  2,770  5,915  8,116  הוצאות מימון

 8,097  2,173  2,720  5,724  7,516  הוצאות מימון, נטו

      

 11,866  549  1,896  14,628  433  רווח לפני מיסים על הכנסה

 (3,597) (446) (538)  (3,957) (238)  מיסים על הכנסה

 8,269  103  1,358  10,671  195  רווח לתקופה
      

      רווח כולל אחר
      סכומים שאינם משתחררים בעתיד לרווח או הפסד:

 59  -  -  -  -  רווח אקטוארי בגין תכנית הטבה מוגדרת

 59  -  -   -  רווח כולל אחר
      

 

 195  10,671  1,358  103  8,328 

      

      רווח לתקופה מיוחס ל:
 11,600  1,730  1,828  12,861  3,169  בעלים של החברה האם

 (3,331) (1,627) (470) (2,190) (2,974) זכויות שאינן מקנות שליטה

  195  10,671  1,358  103  8,269 

      

      סה"כ רווח כולל לתקופה מיוחס ל:
 11,659 1,730  1,828  12,861  3,169  בעלים של החברה האם

 (3,331) (1,627) (470) (2,190) (2,974) זכויות שאינן מקנות שליטה

  195  10,671  1,358  103  8,328 

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

 0.18  0.03  0.03  0.2  0.05  רווח למניה בסיסי

      

 0.18  0.03  0.03  0.2  0.05  רווח למניה מדולל

 
 הבאורים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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 קבוצת אורון אחזקות והשקעות בע"מ
 דוחות תמציתיים מאוחדים על השינויים בהון

 
 
 

 )בלתי מבוקר( 2018, בספטמבר 30חודשים שהסתיימה ביום  תשעהלתקופה של  

 

 עודפים פרמיה הון מניות

קרן הון 
בגין 

הטבות 
 עובדים

סך הכל 
מיוחס 

לבעלים של 
החברה 

 האם

זכויות 
שאינן 
מקנות 
 סה"כ הון שליטה

 אלפי ש"ח 

        
 150,581 (23,514) 174,095 48 103,409 64,125 6,513 2018בינואר,  1יתרה ליום 

 השפעת יישום לראשונה של
 IFRS 15)*( - - 750 - 750 (58) 692 תקן   

 2018בינואר,  1תרה ליום י
יישום לראשונה לאחר השפעת 

 IFRS 15 6,513 64,125 104,159 48 174,845 (23,572) 151,273של תקן 
 195 (2,974) 3,169 - 3,169 - - לתקופה( הפסדרווח )

        
 יתרה ליום

 2018, בספטמבר 30  
6,513 64,125 107,328 48 178,014 (26,546) 151,468 

        
 
 
 

 )בלתי מבוקר( 2017, בספטמבר 30חודשים שהסתיימה ביום  תשעהלתקופה של  

 

הון 
 עודפים פרמיה מניות

קרן הון 
בגין 

הטבות 
 עובדים

סך הכל 
מיוחס 

לבעלים של 
החברה 

 האם

זכויות 
שאינן 
מקנות 
 סה"כ הון שליטה

 אלפי ש"ח 

        
 155,653  (20,183) 175,836  (11) 105,209  64,125  6,513  2017בינואר,  1יתרה ליום 

 10,671  (2,190) 12,861  -  12,861  -  -  רווח )הפסד( לתקופה
 (13,400) -  (13,400) -  (13,400) -  -  דיבידנד שחולק

 יתרה ליום
 152,924  (22,373) 175,297  (11) 104,670  64,125  6,513  2017, בספטמבר 30  

        
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 הבאורים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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 קבוצת אורון אחזקות והשקעות בע"מ
 דוחות תמציתיים מאוחדים על השינויים בהון

 
 
 

 )בלתי מבוקר( 2018, בספטמבר 30חודשים שהסתיימה ביום  שלושהלתקופה של  

 

 עודפים פרמיה הון מניות

ון קרן ה
בגין 

הטבות 
 עובדים

סך הכל 
מיוחס 

לבעלים של 
החברה 

 האם

זכויות 
שאינן 
מקנות 
 סה"כ הון שליטה

 אלפי ש"ח 

        
 150,110 (26,076) 176,186 48 105,500 64,125 6,513 2018, ביולי 1יתרה ליום 

 1,358 (470) 1,828 - 1,828 - - לתקופה )הפסד( רווח

        
 יתרה ליום 

 2018, בספטמבר 03  
6,513 64,125 107,328 48 178,014 (26,546) 151,468 

        
 
 

 )בלתי מבוקר( 2017, בספטמבר 30לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום  

 

 עודפים פרמיה הון מניות

קרן הון 
בגין 

הטבות 
 עובדים

סך הכל 
מיוחס 

לבעלים של 
החברה 

 האם

זכויות 
שאינן 
מקנות 
 "כ הוןסה שליטה

 אלפי ש"ח 

        
 166,221  (20,746) 186,967  (11) 116,340  64,125  6,513  2017, ביולי 1יתרה ליום 

 103  (1,627) 1,730  -  1,730  -  -  רווח )הפסד( לתקופה
 (13,400) -  (13,400) -  (13,400) -  -  דיבידנד שחולק

        
 יתרה ליום

 152,924  (22,373) 175,297  (11) 104,670  64,125  6,513  2017, בספטמבר 30

        
 
 

 )מבוקר( 2017בדצמבר,  31לתקופה של שנה שהסתיימה ביום  

 

 עודפים פרמיה הון מניות

קרן הון 
בגין 

הטבות 
 עובדים

סך הכל 
מיוחס 

לבעלים של 
החברה 

 האם

זכויות 
שאינן 
מקנות 
 סה"כ הון שליטה

 אלפי ש"ח 

        
 155,653  (20,183) 175,836  (11) 105,209  64,125  6,513  7201בינואר,  1יתרה ליום 

 8,269  (3,331) 11,600  -  11,600  -  -  לשנה )הפסד( רווח
 59  -  59  59  -  -  -  הפסד כולל אחר לשנה

 (13,400) -  (13,400) -  (13,400) -  -  דיבידנד שחולק

        
 150,581  (23,514) 174,095  48  103,409  64,125  6,513  7201בדצמבר,  31יום יתרה ל

        
 
 

 .3ראה, ביאור  IFRS 15לעניין השפעת     )*(
 
 
 

 הבאורים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.

6 



 קבוצת אורון אחזקות והשקעות בע"מ
 על תזרימי המזומנים דוחות תמציתיים מאוחדים

 

 

 

 

 תשעהלתקופה של 
חודשים שהסתיימה ביום 

 בספטמבר 30

לתקופה של שלושה 
חודשים שהסתיימה ביום 

 בספטמבר 30
לשנה שהסתיימה 

 בדצמבר 31ביום 

 2 0 1 8 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 7 2 0 1 7 

 אלפי ש"ח 

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( 

      
      :תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת

 8,269  103  1,358  10,671  195  ח לתקופהרוו

 7,219  1,829  761  7,427  1,926  הוצאות מיסים על ההכנסה

 18,289  4,394  2,920  13,868  8,570  פחת והפחתות

 (3,622) (1,383) (223) (3,470) (1,688) שינוי במיסים נדחים

 (3,061) (996) (32) (2,744) (2,199) ממימוש רכוש קבוע רווח

 8,094  2,173  2,720  5,721  7,516  הוצאות מימון, נטו

 (582) -  -  -  -  הכנסות אחרות

הפסד )רווח( מירידת ערך בשווי הוגן של 

 3  -  -  3  -  נכסים פיננסיים

  14,320  31,476  7,504  6,120  34,609 

      

      :שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות

 52,964  (12,450) (48,442) (36,256) (52,311) בלקוחות והכנסות לקבל  (גידולקיטון )

קיטון )גידול( בחייבים ויתרות חובה כולל יתרות 

חובה לזמן ארוך, נכסי מיסים שוטפים 

 3,290  (2,934) 3,701  2,111  7,717  ונכסים פיננסיים אחרים 

 9,577  (41,807) 38,625  (28,737) 42,601  במלאי בניינים למכירה (גידולקיטון )

 (5,922) 926  415  (167) 1,194  קיטון )גידול( במלאי חומרים ועבודות בביצוע

גידול )קיטון( בהתחייבויות לספקים ולנותני 

 2,022  6,760  4,924  (29,808) (27,006) שירותים

בזכאים ויתרות זכות כולל יתרות )קיטון( גידול 

 (24,429) 33,283  3,581  30,850  (6,645) ות לזמן ארוךוהתחייבויות אחר

 (131,079) 5,366  12,474  (100,117) 7,373  גידול )קיטון( במקדמות מלקוחות

 1,082   -  -  (1,330) בעתודה נטו לפיצויים)קיטון( גידול 

 (28,407) (162,124)  15,278 (10,856) (92,495) 

      

 (15,065) (5,411) (216) (10,577) (2,035) מיסים ששולמו

      

 818  -  -  113  1,057  מיסים שהתקבלו
      

      

 (72,133) (10,147) 22,566  (141,112) (15,065) שוטפת (לפעילותמפעילות )מזומנים נטו 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 )המשך( דוחות תמציתיים מאוחדים על תזרימי המזומנים
 
 
 

 

 תשעהלתקופה של 
חודשים שהסתיימה 

 בספטמבר 30ביום 

לתקופה של שלושה 
חודשים שהסתיימה 

 בספטמבר 30ביום 

לשנה 
שהסתיימה ביום 

 בדצמבר 31

 2 0 1 8 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 7 2 0 1 7 

 אלפי ש"ח 

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( 

      
      תזרימי מזומנים מפעילות השקעה

 (38,491) (7,817) (1,434) (31,963) (9,723) רכישת רכוש קבוע

 4,766  1,158  634  3,475  2,973  תמורה ממימוש רכוש קבוע

 (840) (140) -  (560) (70) רכישת נכסים בלתי מוחשיים

 12,302  (713) (4,108) 15,851  (469) בתאגידים בנקאיים, נטופיקדונות  (הפקדתגבייה )

 86  4  15  54  529  ריבית שהתקבלה

      

 (22,177) (7,508) (4,893) (13,143) (6,760) מזומנים נטו לפעילות השקעה

      

      תזרימי מזומנים מפעילות מימון

 102,208  -  -  102,208  -  הנפקת אגרות חוב, נטו

 (14,000) -  -  (14,000) (39,000) פרעון אגרות חוב

 3,750  -  1,018  -  14,018  קבלת הלוואות לזמן ארוך מבנקים ואחרים

 (23) -  (531) (23) (699) פרעון הלוואות לזמן ארוך מבנקים ואחרים

 127,230  (9,275) (14,246) 88,482  (32,927) אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים ומאחרים, נטו

 (13,400) (13,400) -  (13,400) -  דיבידנד ששולם לבעלי מניות החברה

 (7,971) (822) (1,575) (3,932) (7,109) ריבית ששולמה 

 197,794  (23,497) (15,334) 159,335  (65,717) מזומנים נטו מפעילות )לפעילות( מימון

      

 103,484  (41,152) 2,339  5,080  (87,542) זומניםעלייה )ירידה( במזומנים ושווי מ

      

 66,229  112,461  79,832  66,229  169,713  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה

      

 169,713  71,309  82,171  71,309  82,171  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה

      

 
 

 ינן במזומןפעולות שא - נספח א'
 

אלפי ש"ח  557רכשה הקבוצה רכוש קבוע בסך  2018בספטמבר,  30במהלך התקופה שהסתיימה ביום  .א
אלפי ש"ח(  428 – 2017אלפי ש"ח, בשנת  1,810 – 2017בספטמבר,  30)בתקופה שהסתיימה ביום 

 באשראי אשר טרם נפרע לתום תקופות הדיווח האמורות.
 
אלפי  13,714 מכרה הקבוצה רכוש קבוע בסך של 2018בסטמבר,  30התקופה שהסתיימה ביום במהלך .ב

 .ש"ח באשראי אשר טרם שולם לתום תקופת הדיווח האמורה
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

 כללי - 1באור 
 

 תיאור החברה א.
 

והחלה  2003ביולי,  14קבוצת אורון אחזקות והשקעות בע"מ )להלן: "החברה"(, התאגדה בישראל ביום 
 לפעול באותו תאריך.

 
 החברה, באמצעות חברות הקבוצה שבשליטתה, עוסקת בתחומי הפעילות הבאים:

 

תחום ההנדסה האזרחית, והקמת תשתיות הכולל בעיקר ביצוע של פרויקטים ב –תחום התשתיות  •
 ומבנים בישראל.

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

הכולל בעיקר ייצור ושיווק בטון לתעשיית הבניה, ייצור ושיווק חומרים לסלילה  –תחום התעשייה  •
 ושירותי הובלת חומרים אלה.

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

 ולשנה שהסתיימה באותו תאריך, ולבאורים אשר נלוו אליהם. 2017
 

 
 

 עיקרי המדיניות החשבונאית - 2באור 
 

 בסיס לעריכת הדוחות הכספיים
 

"דוחות כספיים ביניים"( של הקבוצה נערכו בהתאם לתקן  -הדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים )להלן 

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

 

בעריכת דוחות כספיים ביניים אלה, יישמה הקבוצה מדיניות חשבונאית, כללי הצגה ושיטות חישוב הזהים לאילו 

, פרט לשינויים ולשנה שהסתיימה באותו תאריך 2017בדצמבר,  31ם שיושמו בעריכת דוחותיה הכספיים ליו

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

 

הדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים נערכו בהתאם להוראות הגילוי בפרק ד' לתקנות ניירות ערך )דו"חות 
 .1970-תקופתיים ומיידיים(, התש"ל

 
 

 תיקונים לתקנים המשפיעים על התקופה הנוכחית ו/או על תקופות דיווח קודמות - 3ביאור 
 
▪ IFRS 15 "הכנסות בגין חוזים עם לקוחות" 

 
התקן החדש קובע מנגנון מקיף ואחיד המסדיר את הטיפול החשבונאי בהכנסות הנובעות מחוזים עם 

 IAS 11"הכנסות" ותקן חשבונאות בינלאומי  IAS 18לקוחות. התקן מבטל את תקן חשבונאות בינלאומי 
"חוזי הקמה" והפרשנויות הנלוות להם. עיקרון הליבה של התקן הוא שההכרה בהכנסה תשקף את העברת 
הסחורות או השירותים ללקוחות בסכום המייצג את ההטבות הכלכליות שהישות צופה לקבל בתמורה להם. 

כאשר הישות מעבירה ללקוח את הסחורות ו/או השירותים  לשם כך, קובע התקן כי ההכרה בהכנסה תתקיים
 המנויים בחוזה עמו באופן שהלקוח משיג שליטה על אותם סחורות או שירותים.

 
 התקן קובע מודל בעל חמישה שלבים ליישום עקרון זה:

 זיהוי החוזה )או החוזים( עם הלקוח. .1
 זיהוי מחויבויות הביצוע בחוזה. .2
 ה.קביעת מחיר העסק .3
 הקצאת מחיר העסקה למחויבויות הביצוע. .4
 הכרה בהכנסה כאשר הישות משלימה מחויבות ביצוע. .5
 

 יישום המודל תלוי בעובדות ובנסיבות ספציפיות לחוזה ומחייב, לעיתים, הפעלת שיקול דעת נרחב.
 

ם והשינויים בהם בנוסף, קובע התקן דרישות גילוי נרחבות לגבי חוזים עם לקוחות, האומדנים המשמעותיי
אשר שימשו בעת יישום הוראות התקן, וזאת על מנת לאפשר למשתמשי הדוחות הכספיים להבין את 

 המהות, הכמות, העיתוי והמהימנות של ההכנסות ושל תזרימי המזומנים הנובעים מהחוזים עם הלקוחות
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 קבוצת אורון אחזקות והשקעות בע"מ
 אוחדיםהמ התמציתייםבאורים לדוחות הכספיים 

 
 

 תיקונים לתקנים המשפיעים על התקופה הנוכחית ו/או על תקופות דיווח קודמות )המשך( - 3ביאור 
 
▪ IFRS 15 )הכנסות בגין חוזים עם לקוחות" )המשך" 

 
או לאחריו. ככלל,  2018בינואר  1התקן נכנס לתוקף מחייב לגבי תקופות דיווח שנתיות המתחילות ביום 

ם ניתן לבחור הקלות מסוימות במסגרת הוראות המעבר של התקן לעניין יישומו התקן מיושם למפרע, אול
 לתקופות דיווח קודמות.

 
בהתאם להוראות המעבר בחרה הקבוצה ליישם את התקן רק לגבי חוזים שטרם הושלמו לתחילת תקופת 

המתייחסים ( ואינה מציגה מחדש את נתוני ההשוואה 2018בינואר  1הדיווח הראשונה בה מיושם התקן )
בספטמבר  30ו  ביוני 30, במרץ במרץ 31תשעה חודשים שהסתיימו ביום ו שישה, לתקופות של שלושה

 -ו IAS 18. נתוני השוואה אלו מוצגים בהתאם להוראות 2017בדצמבר  31ולשנה שהסתיימה ביום  2017
IAS 11  אשר היו בתוקף קודם יישוםIFRS 15 על חוזים שטרם .  ההשפעה המצטברת של יישום התקן

 הוכרה כהתאמה של יתרת הפתיחה של העודפים לאותו מועד. 2018בינואר  1הושלמו ליום 
 

, הקבוצה בחרה 2018בינואר  1לגבי חוזים שתוקנו לפני תחילת התקופה המוקדמת ביותר המוצגת או לפני 
ת של כל שלא להציג מחדש למפרע את החוזה לגבי תיקונים אלה, אלא לשקף את השפעה המצרפי

התיקונים שהתרחשו לפני תחילת התקופה המוקדמת ביותר המוצגת על ידי: זיהוי מחויבויות ביצוע שקוימו 
 ושלא קוימו, קביעת מחיר העסקה וכן, הקצאת מחיר העסקה למחויבויות ביצוע שקוימו ושלא קוימו.

 
 למו:בגין חוזים שטרם הוש 2018בינואר,  1להלן ההשפעה המצטברת על ההון ליום 

 

 

בהתאם 
למדיניות 
 השינוי הקודמת

 בהתאם
 IFRS 15-ל

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

    2018 בינואר, 1ליום 
    

    נכסים

 25,550  (2,188) 27,738  חייבים ויתרות חובה

 237,385  (28,440) 265,825  מלאי בניינים למכירה

 15,809  (289) 16,098  נכסי מיסים נדחים

    
    התחייבויות

 82,235  (1,248) 83,483  זכאים ויתרות זכות

 16,167  (30,361) 46,528  מקדמות מדיירים וממזמיני עבודות

    
    הון

 174,845  750  174,095  סך הון שמיוחס לבעלים של החברה האם

 (23,572) (58) (23,514) זכויות שאינן מקנות שליטה

 
 
 
 
 
 

10 



 אחזקות והשקעות בע"מ קבוצת אורון
 המאוחדים התמציתייםבאורים לדוחות הכספיים 

 
 

 תיקונים לתקנים המשפיעים על התקופה הנוכחית ו/או על תקופות דיווח קודמות )המשך( - 3באור 
 
▪ IFRS 15 )הכנסות בגין חוזים עם לקוחות" )המשך" 

 
, רווח, רווח למניה והדוח על הטבלאות מטה מרכזות את ההשפעות על ההכנסות, ההוצאות התפעוליות

 המצב הכספי לתקופה, בהנחה והמדיניות הקודמת של הכרה בהכנסה הייתה ממשיכה בתקופה זו:
 

 בדוחות המאוחדים על המצב הכספי:
 

 

בהתאם 
למדיניות 
 השינוי הקודמת

 בהתאם
 IFRS 15-ל

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

    2018 ,ספטמברב 30ליום 
    

    נכסים

 222,663  4,396  218,267  לקוחות והכנסות לקבל

 21,036  (3,354) 24,390  חייבים ויתרות חובה

 194,784  (59,153) 253,937  מלאי בניינים למכירה

 17,103  (339) 17,442  נכסי מיסים נדחים

    
    התחייבויות

 23,540  (59,583) 83,123  מקדמות מדיירים וממזמיני עבודות

 1,690  561  1,129  התחייבויות מיסים נדחים

    
    הון

 107,328  740  106,588  יתרת רווח 

 (26,546) (168) (26,378) זכויות שאינן מקנות שליטה

 
 

 בדוחות המאוחדים על רווח או הפסד והרווח הכולל:
 

 

בהתאם 
למדיניות 
 השינוי הקודמת

 בהתאם
 IFRS 15-ל

 אלפי ש"ח חאלפי ש" אלפי ש"ח 

 חודשים שהסתיימה תשעהלתקופה של 
    2018 ספטמברב 30ביום   

 503,818  33,617  470,201  הכנסות

 460,266  30,532  429,734  ההכנסותעלות 

 43,552  3,085  40,467  רווח גולמי

 35,841  -  35,841  הוצאות הנהלה וכלליות

 2,094  236  1,858  הוצאות מכירה ושיווק

 2,332  -  2,332  הכנסות אחרות, נטו

 7,949  2,849 5,100 )הפסד( מפעולות רגילותרווח 

 7,516  2,363  5,153 הוצאות מימון, נטו

 433  486  (53) רווח )הפסד( לפני מיסים על הכנסה

 (238) (612) 374  מסים על הכנסה

 195  (126) 321  לתקופה רווח

 195  (126) 321  לתקופה כולל רווח

    
    לתקופה מיוחס ל: רווח

 3,169  (11) 3,180  בעלים של החברה האם

 (2,974) (115) (2,859) זכויות שאינן מקנות שליטה

    
 0.05  )*(  0.05  למניה בסיסי רווח

 0.05  )*(  0.05  למניה מדולל רווח
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 קבוצת אורון אחזקות והשקעות בע"מ
 המאוחדים התמציתייםפיים באורים לדוחות הכס

 
 

 תיקונים לתקנים המשפיעים על התקופה הנוכחית ו/או על תקופות דיווח קודמות )המשך( - 3באור 
 

▪ IFRS 15 )הכנסות בגין חוזים עם לקוחות" )המשך" 
 

 

בהתאם 
למדיניות 
 השינוי הקודמת

 בהתאם
 IFRS 15-ל

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

ם שהסתיימה ביום חודשי שלושהלתקופה של 
    2018 ספטמבר,ב 30

 205,501  12,768  192,733  הכנסות

 188,786  11,388  177,398  ההכנסותעלות 

 16,715  1,380 15,335  רווח גולמי

 11,389  -  11,389  הוצאות הנהלה וכלליות

 716  70  646  הוצאות מכירה ושיווק

 6  -  6  הכנסות אחרות, נטו

 4,616  1,310 3,306  פסד( מפעולות רגילות)הרווח 

 2,720  1,185  1,535  הוצאות מימון, נטו

 1,896  125  1,771  רווח )הפסד( לפני מיסים על הכנסה

 (538) (269) (269) מסים על הכנסה

 1,358  (144) 1,502  רווח )הפסד( לתקופה

 1,358  (144) 1,502  לתקופה כולל רווח )הפסד(

    
    לתקופה מיוחס ל: רווח

 1,828  (76) 1,904  בעלים של החברה האם

 (470) (68) (402) זכויות שאינן מקנות שליטה

    
 0.03 (*) 0.03 רווח למניה בסיסי

 0.03 (*) 0.03 רווח למניה מדולל

 
 ש"ח 0.01 -סכום הנמוך מ  )*(

 
 

נייה חלף הכרה בהכנסה רק במועד מסירת השינויים נובעים ממעבר להכרה בהכנסה לאורך תקופת הב
 הדירות ומההשפעות הנלוות לכך כגון היוון עלויות אשראי, תמורה משתנה ועוד.

 
 

 דורש מהנהלת הקבוצה להפעיל שיקול דעת לגבי הנושאים הבאים: IFRS 15יישום 
 
 קיום מחויבויות ביצוע: -
 

יימת את מחויבות הביצוע לאורך זמן או הקבוצה נדרשת להעריך לגבי כל חוזה עם לקוחות האם היא מק
 בנקודת זמן על מנת לקבוע את השיטה המתאימה להכיר בהכנסה.

 
 הקבוצה מקיימת את מחויבות הביצוע ומכירה בהכנסות לאורך זמן, אם אחד מהקריטריונים הבאים מתקיים:

 
 ישות מבצעת; או,הלקוח מקבל וצורך בו זמנית את ההטבות המסופקות על ידי ביצועי הישות ככל שה (א)
 
ביצועי הישות יוצרים או משפרים נכס )לדוגמה, עבודה בתהליך( אשר נשלט על ידי הלקוח תוך כדי  (ב)

 יצירתו או שיפורו; או,
 
ביצועי הישות אינם יוצרים נכס עם שימוש אלטרנטיבי לישות ולישות יש זכות לתשלום הניתנת לאכיפה  (ג)

 עבור ביצועים שהושלמו עד לאותו מועד.
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 קבוצת אורון אחזקות והשקעות בע"מ
 המאוחדים התמציתייםבאורים לדוחות הכספיים 

 
 

 תיקונים לתקנים המשפיעים על התקופה הנוכחית ו/או על תקופות דיווח קודמות )המשך( - 3באור 
 

▪ IFRS 15 )הכנסות בגין חוזים עם לקוחות" )המשך" 
 

 : )המשך( דורש מהנהלת הקבוצה להפעיל שיקול דעת לגבי הנושאים הבאים IFRS 15יישום 
 
 : )המשך(קיום מחויבויות ביצוע -
 

הקבוצה הגיעה למסקנה על סמך חוזי המכירה שלה עם לקוחות, ועל סמך הוראות החוק והרגולציה 
 רת דירות הרלוונטיות, ובהתאם לחוות דעת משפטיות שהתקבלו, שכאשר הקבוצה מתקשרת בחוזה למכי

מגורים, משרדים ושטחי מסחר בישראל, לא נוצר נכס עם שימוש אלטרנטיבי לקבוצה, וכן קיימת לה זכות 
לתשלום הניתנת לאכיפה עבור ביצועים שהושלמו עד לאותו מועד. בנסיבות הללו, הקבוצה מכירה בהכנסה 

 זמן אחת.לאורך זמן. כאשר לא מתקיימים התנאים האמורים, ההכנסה מוכרת בנקודת 
 

הכנסה נמדדת ומוכרת לפי שווי הוגן של התמורה שהתקבלה או שתתקבל, בהתחשב בתשלומים שנקבעו 
בתנאי החוזה, בניכוי מסים שנגבו לטובת צדדים שלישיים. הקבוצה מעריכה את סכום ההכנסה בו יש להכיר 

 ו כסוכן.  בהתחשב בקריטריונים ספציפיים על מנת לקבוע האם היא מתפקדת כספק עיקרי א
 

הכנסה מוכרת בדוחות המאוחדים על רווח או הפסד עד למידה שצפוי שההטבות הכלכליות יזרמו לקבוצה, 
 וכן ההכנסה והעלויות, אם רלוונטי, ניתנות למדידה מהימנה.

 
 קביעת מחירי העסקה: -
 

ה, הקבוצה הקבוצה נדרשת לקבוע את מחיר העסקה בנפרד לכל חוזה עם לקוח. בעת הפעלת שיקול דעת ז
(, variationsמעריכה את ההשפעה של כל תמורה משתנה בחוזה, בהתחשב בהנחות, קנסות, שינויים )

 תביעות, קיומו של רכיב מימון משמעותי בחוזה וכן תמורה שלא במזומן.
 
 מדידת התקדמות הביצוע: -
 

תקדמות הביצוע ( לצורך מדידת הInput methodהקבוצה מיישמת במרבית המקרים את שיטת התשומות )
כאשר מחויבות הביצוע מקוימת לאורך זמן. הקבוצה מאמינה כי שימוש בשיטת התשומות, לפיה ההכנסה 
מוכרת על בסיס תשומות שהשקיעה הקבוצה לצורך קיום מחויבות הביצוע מייצגת בצורה הנאותה ביותר את 

העלות הדרושה להשלמת  ההכנסה שהופקה בפועל. לצורך יישום שיטת התשומות, הקבוצה מעריכה את
הפרויקט על מנת לקבוע את סכום ההכנסה שיוכר. האומדנים הללו כוללים את העלויות של הספקת 
תשתיות )כגון חומרים, שעות עבודה, ציוד וכו'(, תביעות פוטנציאליות של קבלנים כפי שהוערכו על ידי יועץ 

ת ללקוחות. כמו כן, הקבוצה אינה כוללת במדידת הפרויקט, וכן עלות של קיום מחויבויות ביצוע חוזיות אחרו
"שיעור ההשלמה" עלויות שאינן משקפות התקדמות בביצוע כגון עלות קרקע, אגרות והיטלים ועלויות 

 אשראי.
 

 הכרה בהכנסה בגין חוזים שנחתמו לאחר התקדמות בביצוע: -
 

חתם חוזה מחייב עם הלקוח, במקרים בהם הקבוצה מתחילה לבצע פעולות בהקשר לחוזה צפוי עוד בטרם נ
או בטרם הגיע החוזה לשלב בו ניתן להכיר בהכנסה לפי מודל ההכרה בהכנסה של התקן, בעת חתימה על 

המשקפת את מחויבות/ מחויבויות הביצוע ”(, catch up)“החוזה הקבוצה מכירה בהכנסה על בסיס מצטבר 
 שהושלמו חלקית או הושלמו נכון לתאריך חתימת החוזה.  

 
 אחריות לבדק: -
 

קבלן המוכר דירה חדשה נושא מכוח חוק באחריות לתיקונים ליקויים שנתגלו בדירה בתקופה שלאחר 
מסירתה לקונה. אחריות לבדק אינה מספקת ללקוח שירות בנוסף לביטחון שהדירה עונה על המפרטים 

 שהוסכם עליהם, ולכן אינה מהווה מחויבות ביצוע נפרדת.
 
 ן משמעותי בחוזה:קיומו של רכיב מימו -
 

בקביעת מחיר העסקה, הקבוצה מתאמת את סכום התמורה שהובטחה בגין השפעות של ערך הזמן של 
הכסף אם עיתוי התשלומים שהוסכם בין הצדדים לחוזה )בין אם באופן מפורש או באופן משתמע( מספק 

ה, החוזה מכיל רכיב ללקוח או לקבוצה הטבה משמעותית של מימון העברת הדירה ללקוח. בנסיבות אל
מימון משמעותי. רכיב מימון משמעותי יכול להתקיים ללא קשר לשאלה אם ההבטחה למימון מצוינת באופן 

 מפורש בחוזה או משתמעת מתנאי התשלום שהוסכמו בין הצדדים לחוזה.
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 קבוצת אורון אחזקות והשקעות בע"מ
 המאוחדים התמציתייםבאורים לדוחות הכספיים 

 
 

 תיקונים לתקנים המשפיעים על התקופה הנוכחית ו/או על תקופות דיווח קודמות )המשך( - 3באור 
 
▪ IFRS 15 )הכנסות בגין חוזים עם לקוחות" )המשך" 

 
 )המשך( דורש מהנהלת הקבוצה להפעיל שיקול דעת לגבי הנושאים הבאים: IFRS 15ישום י

 
 )המשך( קיומו של רכיב מימון משמעותי בחוזה: -
 

 לה פרקטית לגבי רכיב מימון משמעותי:בחירה בהק
 

בקביעת מחיר העסקה, נדרש להתאים את סכום התמורה שהובטחה בגין השפעות של ערך הזמן של הכסף 
אם עיתוי התשלומים שהוסכם בין הצדדים לחוזה )בין אם באופן מפורש או באופן משתמע( מספק ללקוח או 

 , החוזה מכיל רכיב מימון משמעותי.לקבוצה הטבה משמעותית של מימון. בנסיבות אלה
 
 חוזים מכבידים: -
 

הפרשה לחוזים מכבידים מוכרת כאשר ההטבות הצפויות להתקבל מהחוזים על ידי הקבוצה נמוכות ביחס 
לעלויות הבלתי נמנעות כתוצאה מעמידה במחויבויות החוזיות. ההפרשה נמדדת על פי הנמוך מבין הערך 

ל החוזה והערך הנוכחי של העלות החזויה נטו להמשך קיום החוזה. הנוכחי של העלות החזויה לביטו
אשר רלוונטיות לכל החוזים  IAS 37הקבוצה בוחנת את הצורך בהפרשה לחוזה מכביד בהתאם לדרישות 

 .IFRS 15 -בהם מוכרת הכנסה בהתאם ל
 
 עסקת קומבינציה: -
 

תי הבניה למוכר הקרקע, מוכרת קרקע הנרכשת על ידי הקבוצה בעסקת קומבינציה בתמורה למתן שירו
בהתאם לשווי ההוגן של חלק הקבוצה בקרקע / בהתאם למחיר המכירה של שירותי הבניה עבור בעלי 
הקרקע, במועד שבו תנאי ההסכם מאפשרים לקבוצה להתחיל ולבצע את הפעילויות הדרושות להכשרת 

 ה.המבנה המוקם על הקרקע במקביל להכרה בהתחייבות למתן שירותי בני
 
 קיומו של רכיב מימון משמעותי בעסקאות קומבינציית דירות: -
 

בעסקת קומבינציית דירות, הלקוח למעשה משלם מראש על הדירות/שירותי הבניה שרכש )שכן בעל 
הקרקע מעביר את הקרקע לקבוצה כבר בעת ההתקשרות בעסקה(, מאחר וקיים פער זמן בין מועד העברת 

ת/ביצוע שירותי הבניה מתהוות לקבוצה הטבות הנובעות מערך הזמן של הקרקע לבין מועד מסירת הדירו
 הכסף.

 
 

לעניין פיצול ההכנסות מחוזים עם לקוחות לקבוצות המתארות את האופן שבו המהות, הסכום, העיתוי וחוסר 
 ב'.5הוודאות של הכנסות ותזרימי מזומנים מושפעים מגורמים כלכליים, ראה ביאור  
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 אחזקות והשקעות בע"מקבוצת אורון 
 המאוחדים התמציתייםבאורים לדוחות הכספיים 

 
 

 תיקונים לתקנים המשפיעים על התקופה הנוכחית ו/או על תקופות דיווח קודמות )המשך( - 3באור 
 
▪ IFRS 9 "מכשירים פיננסיים" 

 
 כללי  

 
( הינו התקן הסופי של "התקן" –"מכשירים פיננסיים" )להלן  IFRS 9 (2014)תקן דיווח כספי בינלאומי 

 2010, 2009שפורסמו בשנים  IFRS 9פרויקט מכשירים פיננסיים. התקן מבטל את השלבים הקודמים של 
. התקן הסופי כולל הוראות סיווג ומדידה של נכסים פיננסיים אשר תוקנו ביחס לאלו שפורסמו בשלב 2013-ו

של התחייבויות פיננסיות כפי שפורסמו בשלב  , וכן, כולל את הוראות הסיווג והמדידה2009הראשון בשנת 
, מציע מודל מעודכן יותר ומבוסס עקרונות לגבי חשבונאות גידור ומציג מודל חדש 2010השני בשנת 

"בחינה מחדש  IFRIC 9לבחינת הפסד חזוי מירידת ערך כמפורט להלן. בנוסף, מבטל התקן את פרשנות 
 של נגזרים משובצים".

 
 נכסים פיננסיים

 
 קן קובע כי הנכסים הפיננסיים יוכרו וימדדו כלהלן:הת

 
מכשירי חוב יסווגו ויימדדו לאחר ההכרה לראשונה תחת אחת החלופות הבאות: עלות מופחתת, שווי  •

הוגן דרך רווח או הפסד, או שווי הוגן דרך רווח כולל אחר. קביעת מודל המדידה יהיה בהתחשב במודל 
נכסים פיננסיים ובהתאם למאפיינים של תזרימי המזומנים החוזיים העסקי של הישות בנוגע לניהול 

 הנובעים מאותם נכסים פיננסיים.
 
ניתן לייעד מכשיר חוב אשר על פי המבחנים נמדד בעלות מופחתת או בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר  •

ידה שהיה נוצר לשווי הוגן דרך רווח או הפסד, אך ורק כאשר הייעוד מבטל חוסר עקביות בהכרה ובמד
 אילו הנכס היה נמדד בעלות מופחתת או בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר.

 
 ככלל, מכשירי הון יימדדו בשווי הוגן דרך רווח או הפסד. •
 
ניתן לייעד במועד ההכרה לראשונה מכשירי הון לשווי הוגן דרך רווח כולל אחר. מכשירים שיועדו כאמור,  •

נה לירידת ערך ורווח או הפסד בגינם לא יועבר לרווח או הפסד, לרבות בעת לא יהיו כפופים יותר לבחי
 המימוש.

 
נגזרים משובצים לא יופרדו מחוזה מארח הנמצא בתחולת התקן. חלף זאת, חוזים מעורבים יימדדו  •

 בכללותם בעלות מופחתת או בשווי הוגן, בהתאם למבחני המודל העסקי ותזרימי המזומנים החוזיים.
 
 שירי חוב יסווגו מחדש רק כאשר הישות משנה את המודל העסקי שלה לניהול נכסים פיננסים.מכ •
 
השקעות במכשירי הון שאין להם מחיר מצוטט בשוק פעיל לרבות נגזרים על מכשירים אלו יימדדו לפי  •

ות שווי הוגן. חלופת המדידה לפי עלות בנסיבות מסוימות בוטלה. יחד עם זאת התקן מציין שבנסיב
 מסוימות עלות עשויה להיות אומדן נאות לשווי הוגן.

 
 התחייבויות פיננסיות

 
 התקן קובע גם את ההוראות הבאות בדבר התחייבויות פיננסיות: •
 
השינוי בשווי ההוגן של התחייבות פיננסית המיועדת בעת ההכרה לראשונה לשווי הוגן דרך רווח או  •

י של ההתחייבות, ייזקף ישירות לרווח כולל אחר אלא אם זקיפה הפסד, המיוחס לשינויים בסיכון האשרא
 (.Accounting Mismatchזו יוצרת או מגדילה חוסר עקביות במדידה החשבונאית )

 
כאשר ההתחייבות הפיננסית נפרעת או מסולקת, סכומים שנזקפו לרווח כולל אחר לא יסווגו לרווח או  •

 הפסד.
 
התחייבויות, יימדדו בשווי הוגן דרך רווח או הפסד, לרבות מכשיר פיננסי  כל הנגזרים, בין אם נכסים או •

 נגזר המהווה התחייבות הקשור למכשיר הוני לא מצוטט שלא ניתן למדוד את שוויו ההוגן באופן מהימן.
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 קבוצת אורון אחזקות והשקעות בע"מ
 המאוחדים התמציתייםבאורים לדוחות הכספיים 

 
 

 תקנים המשפיעים על התקופה הנוכחית ו/או על תקופות דיווח קודמות )המשך(תיקונים ל - 3באור 
 
▪ IFRS 9 )מכשירים פיננסיים" )המשך" 

 
 גידור

 
התקן קובע הוראות גידור חדשות ונותן אפשרות לבחור כמדיניות חשבונאית האם ליישם את הוראות הגידור 

. כאשר יושלם בעתיד פרויקט IAS 39על פי החדשות שיפורטו להלן בקצרה, או לחלופין את אלו הקיימות 
 אפשרות בחירת המדיניות האמורה. IASB-הגידור, תיבחן שוב על ידי ה

 
במסגרת התקן נותרו על כנם שלושת סוגי חשבונאות הגידור: גידורי תזרים מזומנים, שווי הוגן והשקעה נטו 

ות הכשירות לחשבונאות גידור, בייחוד בפעילות חוץ. עם זאת, בוצעו שינויים מהותיים ביחס לסוגי העסקא
פיננסיים. כמו כן, חלו שינויים באופן בו חוזי -הרחבת הסיכונים הכשירים לחשבונאות גידור של פריטים לא

 אקדמה ואופציות נגזרים יטופלו כאשר הם מהווים מכשירים מגדרים.
 

וסס על "יחסים כלכליים". הערכת בנוסף, הוחלפו חלק מבדיקות אפקטיביות הגידור במבחן עקרוני יותר המב
 אפקטיביות הגידור למפרע לא תידרש עוד.

 
 דרישות הגילוי ביחס לפעילויות ניהול הסיכונים של החברה הורחבו במסגרת התקן החדש.

 
 ירידת ערך

 
מודל ירידת הערך החדש המבוסס על הפסדי אשראי צפויים ייושם למכשירי חוב הנמדדים לפי עלות 

 IFRS 15שווי הוגן דרך רווח כולל אחר, חייבים בגין חכירה, נכסי חוזה המוכרים לפי  מופחתת או לפי
 ומחויבויות בכתב למתן הלוואות וחוזי ערבות פיננסית.

 
החודשים הקרובים  12-ההפרשה לירידת ערך תהיה לגבי הפסדים חזויים לפי הסתברות לחדלות פירעון ב

(. בחינה לכל אורך חיי lifetimeפירעון לכל אורך חיי המכשיר ))בשנה הקרובה(, או לפי הסתברות לחדלות 
המכשיר נדרשת אם סיכון האשראי עלה משמעותית ממועד ההכרה לראשונה בנכס. גישה אחרת חלה אם 

 (.credit-impairedהנכס הפיננסי נוצר או נרכש כאשר הוא פגום )
 

 מכשירים פיננסיים. התקן מוסיף הנחיות הצגה וגילויים בקשר עם ירידות ערך של
 

 מועד תחילה ואפשרויות אימוץ מוקדם
 

 או לאחריו. 2018בינואר  1התקן נכנס לתוקף מחייב לגבי תקופות דיווח שנתיות המתחילות ביום 
 

 אופן יישום התקן לראשונה
 

מים ככלל, הוראות התקן לגבי נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות מיושמים למפרע, למעט חריגים מסוי
אשר נקבעו בהוראות המעבר של התקן. עוד נקבע, כי על אף היישום למפרע, חברות המיישמות את התקן 
לראשונה אינן צריכות לתקן את מספרי ההשוואה שלהן לתקופות קודמות. חברות רשאיות לבצע הצגה 

 .(hindsight) מחדש של מספרי ההשוואה אך ורק כאשר תיקונם כאמור אינו עושה שימוש במידע בדיעבד
 .הוראות המתייחסות לגידור מיושמות, ככלל, בדרך של 'מכאן ולהבא' עם יישום למפרע מוגבל

 
 כניסת התקן לתוקף אינה משפיעה על הדוחות הכספיים של הקבוצה.
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 קבוצת אורון אחזקות והשקעות בע"מ
 המאוחדים התמציתייםבאורים לדוחות הכספיים 

 
 

 יווח כספי ופרשנויות שפורסמותיקונים לתקני ד - 4באור 
 

תקנים שפורסמו ואינם בתוקף, ולא אומצו באימוץ מוקדם בידי הקבוצה, אשר צפויה או עשויה להיות להם 
 השפעה על תקופות עתידיות:

 
▪ IFRS 16 "חכירות" 

 
"חכירות" והפרשנויות הנלוות לו, וקובע את הכללים להכרה, מדידה, הצגה  IAS 17התקן החדש מבטל את 

וגילוי של חכירות ביחס לשני הצדדים לעסקה, דהיינו הלקוח )'חוכר'( והספק )'מחכיר'(. התקן אינו משנה את 

 .הטיפול החשבונאי הקיים כיום בספרי המחכיר
 

התקן החדש מבטל את ההבחנה הקיימת כיום לגבי חוכר, בין חכירות מימוניות לחכירות תפעוליות וקובע 
ל סוגי החכירות. בהתאם למודל החדש, בגין כל נכס חכור, החוכר נדרש מחד מודל חשבונאי אחיד ביחס לכ

 להכיר בנכס בגין זכות השימוש ומאידך בהתחייבות פיננסית בגין דמי החכירה.
 

חודשים בלבד  12הוראות ההכרה בנכס והתחייבות כאמור לא יחולו לגבי נכסים החכורים לתקופה של עד 
 לי ערך נמוך )דוגמת, מחשבים אישיים(.וכן ביחס לחכירות של נכסים בע

 
לאור זאת, חכירות של )נדל"ן וכלי רכב( בקבוצה המטופלות כיום כחכירות תפעוליות, תוכרנה בעת יישום 

 .התקן כנכסים וכהתחייבויות בדוח על המצב הכספי של הקבוצה
 

 או לאחריו.  2019 בינואר 1התקן ייכנס לתוקף מחייב לגבי תקופות דיווח שנתיות המתחילות ביום 
 התקן החדש מאפשר לחוכרים לבחור באחת מגישות היישום הבאות:

 
השימוש וההתחייבויות יוצגו בדוח על המצב הכספי כאילו  -לפי גישה זו, נכס זכות –יישום למפרע מלא  .1

מאז ומעולם נמדדו בהתאם להוראות התקן החדש. במקרה זה, השפעת יישום התקן החדש לתחילת 
מוקדמת ביותר המוצגת תיזקף להון. כמו כן, החברה תציג מחדש את דוחותיה הכספיים התקופה ה

המוצגים כמספרי השוואה. יתרת ההתחייבות למועד יישום התקן החדש לראשונה תחת גישה זו, 
תחושב תוך שימוש בשיעור הריבית הגלום בחכירה אלא אם שיעור זה אינו ניתן לקביעה בנקל שאז יש 

 ר הריבית התוספתי של החוכר במועד ההתקשרות בחכירה.להשתמש בשיעו
 
לפי גישה זו, לא תידרש הצגה מחדש של מספרי ההשוואה. יתרת  –גישת יישום למפרע חלקי  .2

ההתחייבות למועד יישום התקן החדש לראשונה, תחושב תוך שימוש בשיעור הריבית התוספתי של 
גבי יתרת נכס זכות השימוש, החברה יכולה החוכר הקיימת במועד יישום התקן החדש לראשונה. ל

 להחליט, לגבי כל חכירה בנפרד, ליישם את אחת משתי החלופות הבאות:
 

 הכרה בנכס בגובה ההתחייבות שהוכרה, עם התאמות מסוימות. -

 הכרה בנכס כאילו מאז ומעולם נמדד בהתאם להוראות התקן החדש. -

 
בעת היישום לראשונה של התקן החדש, כאשר  הקבוצה מעריכה כי תבחר בגישת יישום למפרע חלקי

 מדידת נכסי זכות השימוש תהיה שווה לסכום ההתחייבות בגין החכירה כפי שיוצגו בעת המעבר.
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 קבוצת אורון אחזקות והשקעות בע"מ
 המאוחדים התמציתייםבאורים לדוחות הכספיים 
 

 ך()המש תיקונים לתקני דיווח כספי ופרשנויות שפורסמו - 4באור 
 

▪ IFRS 16 "המשך( "חכירות( 
 

 להערכת הנהלת הקבוצה, להלן ההשפעות העיקריות הצפויות במועד היישום לראשונה של התקן: 
 

 :2019בינואר  1ההשפעות העיקריות הצפויות על הדוח על המצב הכספי של הקבוצה ליום 
 

 הנכס החכור
נכס בגין זכות 

 שימוש
חייבים ויתרות 

 חובה
התחייבות בגין 

 ירהחכ

 5,414 -  5,414 נדל"ן

 3,875 (621) 4,496 כלי רכב

 9,289 (621) 9,910 סה"כ

 
שיעורי ההיוון ששימשו לצורך התחשיבים לעיל מבוססים על מחיר החוב התוספתי של החוכר בכל חכירה, 

 .3.1%-2.1%כתלות בסכום החכירה, משך החיים הממוצע שלה וטיב הנכס החכור. טווח שיעורי ההיוון הינו 
 

 
יודגש כי המידע המוצג בביאור זה בדבר השפעות היישום לראשונה של התקן מהווה הערכה של החברה 

 וייתכן כי יהיה שונה מהנתונים הכמותיים אשר ייכללו בדוחות הכספיים לתקופת היישום לראשונה.
 

תיו ותגבש מדיניות עם חלוף הזמן לקראת מועד התחילה של התקן, החברה תשפר את הבנתה בקשר עם הוראו
באשר לסוגיות יישומיות העולות מהן וכן תשפר את יכולתה לאמוד את ההשפעה הכמותית של יישומו באופן מדויק 
יותר. כאשר רלוונטי, החברה תעדכן את הגילויים בדבר השפעות היישום בדוחות הרבעוניים ובדוח הכספי לשנת 

 בהתאם. 2018
 

 עמידה באמות מידה פיננסיות
 

כיסוי חוב יחס  ,EBITDAבוצה הלוואות מבנקים לזמן ארוך אשר אמות המידה הפיננסיות שלהן כוללות יחסי לק
 תעמוד . יישום התקן לראשונה עשוי להשפיע על תוצאות מדדים אלה. הקבוצה צופה כיויחס הון עצמי למאזן

 באמות המידה הפיננסיות במתכונתן הנוכחית.
 
 
 
 

18 



 עות בע"מקבוצת אורון אחזקות והשק
 המאוחדים התמציתייםבאורים לדוחות הכספיים 
 

 
 אירועים מהותיים בתקופת הדוח ולאחריה - 5באור 

 
פעלה הקבוצה בתחום פעילות התעשייה באמצעות חברות בנות )מחצבת מיתרים,  2018במרץ,  31עד ליום  .א

, פועלת הקבוצה בתחום זה 1.4.2018יורו בטון, דרך גישה ואספלט מיתרים(. כאשר למועד הדוח, החל מיום 
בע"מ, חברה שהוקמה לצורך הליך שינוי מבנה שנערך על פי הוראות סעיפים  18באמצעות אורון תעשיות 

. הליך שינוי המבנה כאמור נערך, בין היתר, 1961-לפקודת מס הכנסה )נוסח חדש(, תשכ"א 104 -ו 103
יל יותר של משאבי ויכולות כל אחת מהחברות במטרה לאחד פונקציות ניהוליות ותפעוליות תוך ניצול יע

 תרשומ יםאישורה וכאמור וצמצום הוצאות )תחת מיזוג כל החברות לתוך חברת אחת(. למועד הדוח התקבל
 החברות. ורשםהמס 

 
פרסמה החברה דיווח מיידי בדבר התקשרותה של המגורים בהסכמים עם חברת  2018במאי,  31ביום  .ב

זמות אורבנית בע"מ, לביצוע עבודות בשני פרויקטים הכוללים, בין היתר, עבודות י 2011מטרופוליס )פ.א.א( 
יחידות דיור, בתמורה כספים  83 -בגבעתיים, של כ 38/3הריסה ובניה בהתאם לתכנית מתאר ארצית תמ"א 

 מיליון ש"ח )ובתוספת מע"מ(. 76 -)ברוטו( בסך כולל של כ
 

על הורדת דירוג אגרות החוב של החברה  Maalot Standard & Poor'sודיעה ה 2018ביוני,  21ביום  .ג
+''. כתוצאה מכך, החל ממועד הורדת הדירוג התווסף ilBBB'' לדירוג -ilA)סדרה א'( שבמחזור מדירוג 

לשיעור הריבית השנתית של יתרת קרן אגרות החוב )סדרה א'( של החברה תוספת ריבית בשיעור של 
 (. 4.15%למועד הדוח עומדת על )כך ששיעור הריבית השנתית  0.25%

 
זימון אסיפה כללית שעל סדר יומה מינוי גב' שרון שוופי כדירקטורית   פרסמה החברה 2018ביולי,  22ם ביו .ד

באסיפה  חיצונית לתקופת כהונה שניה וכן למינוי דניאל ברנשטיין כדירקטור חיצוני לתקופת כהונה ראשונה.
 . מינוים של המועמדים כאמור לכהונה כדיקרקטורים חיצונייםאושר  2018ביולי,  26שהתקיימה ביום 

 
פרסמה החברה דיווח מיידי בדבר הפסקת עבודות בפרויקט אגירה שאובה בגלבוע, בו  2018ביולי,  25ביום  .ה

פועלת החברה כקבלן משנה, כתוצאה מאירוע שבמסגרתו קיפח את חייו עובד המועסק על ידי קבלן משנה 
חודשו  2018באוגוסט,  6החברה בפרויקט, ונפצעו מספר עובדים נוספים. ביום המבצע עבודות עבור 

ימים. כמו כן, לשלמות התמונה יצוין כי למועד הדוח  24העבודות בפרויקט, לאחר שהופסקו לתקופה של 
 הסופייםנמשכת חקירת האירוע על ידי הגורמים המוסמכים. למועד הדוח, בהתחשב, בין היתר, בשלבים 

בודות החברה בפרויקט, מעריכה החברה כי לא צפויה השלכה מהותית על פעילותה כתוצאה לסיום ע
 .מהאירוע

 
בקשר עם פרויקט אגירה  2017של החברה לשנת  השנתיים ה' בדוחות הכספיים 32בביאור בהמשך לאמור  .ו

דיין נמשכת וכי שאובה בגלבוע, יצוין כי למועד הדוח, המחלוקת בין החברה לבין מזמין העבודות בפרויקט ע
בהתאם להוראות ההסכם בין , בתגובה לפנייתה של החברה לבית המשפט על מנת שיורה על מינוי בורר

. לשלמות התמונה והחברה נערכת להגשת כתב תביעה הליך בוררותהחלו בהצדדים  ,הצדדים, מונה בורר
והמשך העבודות מתבצע  יםסופיכאמור, כי למועד הדוח פעילות החברה בפרויקט נמצאת בשלבים  ,יצוין

  .בהיקפים לא מהותיים
 

נאות ) בדבר בחינת אפשרויות למימוש מגרש ברעננה 2017בהמשך לפרטים בדוח הכספי השנתי לשנת  .ז
 שדה( )להלן: "המגרש"( בבעלותה של חברת בת של החברה, חברת ארזים )ג.י.א( בע"מ 

ארזים עם צד ג' בהסכם למכירתו של החברה( )להלן: "ארזים"(, התקשרה  80%)חברה בשליטה של 
התנאים  תהתקיימולאור יצוין כי יליון ש"ח ובתוספת מע"מ כדין. מ 43.7-המגרש בסכום כולל )ברוטו( של כ

 ₪.מיליון  1.9 -של כ )לפני מס( רווחב 30.9.2018הכירה החברה בדוחות הכספיים ליום  ,המתלים לעסקה
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 קבוצת אורון אחזקות והשקעות בע"מ
 המאוחדים התמציתייםאורים לדוחות הכספיים ב

 
 

 דיווח מגזרי - 6באור 
 

 כללי א.
 

-מגזרים תפעוליים מזוהים על בסיס הדיווחים הפנימיים אודות מרכיבי הקבוצה, אשר נסקרים באופן סדיר על
ידי מקבל ההחלטות התפעוליות הראשי של הקבוצה לצורך הקצאת משאבים והערכת ביצועי המגזרים 

 וליים. התפע
 

 :IFRS 8 -מפורטים להלן מגזרי הפעילות של החברה בהתאם ל

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

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

הכולל בעיקר ייצור ושיווק בטון לתעשיית הבניה, ייצור ושיווק חומרים לסלילה ושירותי  –ייה תחום התעש •
 הובלת חומרים אלה.

 
 ניתוח הכנסות ותוצאות לפי מגזרי פעילות ב.

 

 2018, בספטמבר 30חודשים שהסתיימה ביום  תשעהלתקופה של  

 )בלתי מבוקר( 

 
 

    נדל"ן יזמי

 סה"כ התאמות תעשייה למגורים תשתיות 

 ש"חאלפי  

      
 503,818  -  81,670 91,379 330,769 הכנסות מלקוחות חיצוניים 

(21,623) 13,708 - 7,915 הכנסות בין מגזריות   -  

(21,623) 95,378 91,379 338,684 סה"כ הכנסות מגזר   503,818 

      

 43,552  4,659 9,457 3,767 25,669 תוצאות מגזר

 37,935      ת שלא הוקצו למגזריםהוצאו
 7,516      הוצאות מימון, נטו            

 (2,332)     הוצאות )הכנסות( אחרות, נטו

 433      רווח לפני מס

      
 
 

 2017, בספטמבר 30חודשים שהסתיימה ביום  תשעהלתקופה של  

 )בלתי מבוקר( 

 
 

    נדל"ן יזמי

 סה"כ התאמות תעשייה למגורים תשתיות 

 ש"חאלפי  

      
 656,297  -  88,528 154,538 413,231 הכנסות מלקוחות חיצוניים 

(15,165) 14,865 - 300 הכנסות בין מגזריות   -  

(15,165) 103,393 154,538 413,531 סה"כ הכנסות מגזר   656,297 

      

 62,603  1,387 6,386 12,645 42,185 תוצאות מגזר

 44,215      אות שלא הוקצו למגזריםהוצ
 5,724      הוצאות מימון, נטו            

 (1,964)     הוצאות )הכנסות( אחרות, נטו

 14,628      רווח לפני מס
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 קבוצת אורון אחזקות והשקעות בע"מ
 המאוחדים התמציתייםבאורים לדוחות הכספיים 

 
 

 דיווח מגזרי )המשך( - 6באור 
 

 ניתוח הכנסות ותוצאות לפי מגזרי פעילות )המשך( ב.
 

 2018, בספטמבר 30לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום  

 )בלתי מבוקר( 

 
 

    נדל"ן יזמי

 סה"כ התאמות תעשייה למגורים תשתיות 

 ש"חאלפי  

      
 205,501  -  23,459 58,472 123,570 הכנסות מלקוחות חיצוניים 

 -  (7,503) 3,812 - 3,691 ת בין מגזריות הכנסו

 205,501  (7,503) 27,271 58,472 127,261 סה"כ הכנסות מגזר

      

 16,715  3,454  1,866 83 11,312 תוצאות מגזר

 12,105      הוצאות שלא הוקצו למגזרים
 2,720      הוצאות )הכנסות( מימון, נטו

 (6)     הוצאות )הכנסות( אחרות, נטו

 1,896      רווח לפני מס

      
 

 2017, בספטמבר 30לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום  

 )בלתי מבוקר( 

 
 

    נדל"ן יזמי

 סה"כ התאמות תעשייה למגורים תשתיות 

 ש"חאלפי  

      
 184,985  -  27,596 6,172 151,217 הכנסות מלקוחות חיצוניים 

 -  (6,829) 6,813 - 16 ות הכנסות בין מגזרי

 184,985  (6,829) 34,409 6,172 151,233 סה"כ הכנסות מגזר

      

 15,702  508  1,743 563 12,888 תוצאות מגזר

 14,032      הוצאות שלא הוקצו למגזרים
 2,173      הוצאות )הכנסות( מימון, נטו

 (1,052)     הוצאות )הכנסות( אחרות, נטו

 549      פני מסרווח ל

      
 

 2017בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום  

 )מבוקר( 

    נדל"ן יזמי  

 סה"כ התאמות תעשייה למגורים תשתיות 

 ש"חאלפי  

      
 869,686  -  116,167  217,134   536,385 הכנסות מלקוחות חיצוניים 

 -  (21,128) 20,828  -  300  הכנסות בין מגזריות 

 869,686  (21,128) 136,995  217,134  536,685  סה"כ הכנסות מגזר

      

 74,321  3,057  5,139  20,361  45,764  תוצאות מגזר

 57,492      הוצאות שלא הוקצו למגזרים
 8,097      הוצאות מימון, נטו

 (3,134)     הוצאות )הכנסות( אחרות, נטו

 11,866      רווח לפני מס
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 קבוצת אורון אחזקות והשקעות בע"מ
 המאוחדים התמציתייםבאורים לדוחות הכספיים 

 
 

 דיווח מגזרי )המשך( - 6באור 
 

 נכסי והתחייבויות המגזר ג.
 

 2018, בספטמבר 30ליום  

 )בלתי מבוקר( 

    נדל"ן יזמי  

 סה"כ התאמות תעשייה למגורים תשתיות 

 ש"חאלפי  

      

 727,980 22,390 130,494 254,027 321,069 גזר נכסי המ

 576,512 121,960 45,620 188,999 219,933 התחייבויות המגזר

      
 
 

 2017, בספטמבר 30ליום  

 )בלתי מבוקר( 

    נדל"ן יזמי  

 סה"כ התאמות תעשייה למגורים תשתיות 

 ש"חאלפי  

      

 865,441 56,269 148,894 318,102 342,176 נכסי המגזר 

 712,517 162,401 53,282 248,123 248,711 התחייבויות המגזר

      
 
 

 2017בדצמבר  31ליום  

 )מבוקר( 

    נדל"ן יזמי  

 סה"כ התאמות תעשייה למגורים תשתיות 

 אלפי ש"ח 

      

 844,513  63,016  148,280  297,572  335,645  נכסי המגזר 

 693,932  160,703  61,774  221,765  249,690  גזרהתחייבויות המ

      
 

 מכשירים פיננסיים - 7באור 
 

 מכשירים פיננסיים אשר אינם נמדדים בשווי הוגן
 

 :מכשירים פיננסיים שאינם מוצגים בדוח על המצב הכספי בשווי הוגן
 

ייבויות הפיננסיות המוצגים פרט למפורט בטבלה הבאה, סבורה החברה כי ערכם בספרים של הנכסים וההתח
 בעלות מופחתת בדוחות הכספיים זהה בקירוב לשווים ההוגן:

 

 שווי הוגן ליום יתרה בספרים ליום 

 בדצמבר 31 בספטמבר 30 בדצמבר 31 בספטמבר 30 

 2 0 1 8 2 0 1 7 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 7 2 0 1 7 

 אלפי ש"ח 

       התחייבויות פיננסיות
       

 161,554  164,221 117,936 157,031  158,717 118,892 אגרות חוב )סדרה א'(

       
 

 

22 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 קבוצת אורון אחזקות והשקעות בע"מ

 מידע כספי ביניים נפרד
 )בלתי מבוקר(

 2018 בספטמבר 30ליום 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

154473 
 



 

 
 
 
 

 לכבוד
 בעלי המניות של קבוצת אורון אחזקות והשקעות בע"מ

 באר שבע
 
 

 א.ג.נ.,
 
 

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

 מבוא

 של 1970-ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל38סקרנו את המידע הכספי הביניים הנפרד המובא לפי תקנה 
, ולתקופות של תשעה ושלושה חודשים 2018בספטמבר  30"החברה"( ליום  -קבוצת אורון אחזקות והשקעות בע"מ )להלן 

להביע  היא החברה. אחריותנו של וההנהלה שהסתיימו באותו תאריך. המידע הכספי הביניים הנפרד הינו באחריות הדירקטוריון
 .סקירתנו על ביניים אלה בהתבססהמידע הכספי הביניים הנפרד לתקופות  על מסקנה

 
 

 היקף הסקירה

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

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

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

 מסקנה

בהתבסס על סקירתנו, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הביניים הנפרד הנ"ל, אינו ערוך, מכל הבחינות 
 .1970-התש"לד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, 38המהותיות, בהתאם להוראות תקנה 

 
 
 
 
 

 בריטמן אלמגור זהר ושות'
 רואי חשבון

Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited 
 

 2018, בנובמבר 27חיפה, 
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 קבוצת אורון אחזקות והשקעות בע"מ

 נתונים על המצב הכספי
 
 
 

 בדצמבר 31ליום  בספטמבר 30ליום  

 2 0 1 8 2 0 1 7 2 0 1 7 

 אלפי ש"ח 

 )מבוקר( בוקר()בלתי מ 

    נכסים
    

    נכסים שוטפים
 59,089  52,382  19,575 מזומנים ושווי מזומנים

 42,274  37,504  51,546 הלוואות לחברות מאוחדות

 6,187  5,430  6,718 חייבים ויתרות חובה

 107,550  95,316  77,839 סה"כ נכסים שוטפים
    

    נכסים לא שוטפים
 99,722  102,423  101,251 חברות מאוחדותהשקעות ב

 132,664  145,602  123,854 הלוואות לחברות מאוחדות
 2,200  2,389  1,385 נכסי מיסים נדחים

 945  887  980 רכוש קבוע, נטו

 3,445  3,809  2,352 נכסים בלתי מוחשיים, נטו

 238,976  255,110  229,822 סה"כ נכסים לא שוטפים
    
    

 346,526  350,426  307,661 סה"כ נכסים

    
    

    התחייבויות והון
    

    התחייבויות שוטפות
 39,060  39,088  39,114 חלויות שוטפות של אגרות חוב

 2,140  2,096  1,060 ספקים ונותני שירותים
 254  70  428 מיסים לשלם

 12,747  15,541  10,396 זכאים ויתרות זכות

 54,201  56,795  50,998 סה"כ התחייבויות שוטפות
    

    התחייבויות לא שוטפות
 117,971  118,047  78,565 אגרות חוב

 259  287  84 התחייבות מיסים נדחים

 -  -  - התחייבויות פיננסיות אחרות לזמן ארוך

 118,230  118,334  78,649 סה"כ התחייבויות לא שוטפות
    

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

 64,125  64,125  64,125 פרמיה
 103,409  104,670  107,328 עודפים

 48  (11) 48 קרן הון בגין הטבות עובדים

 174,095  175,297  178,014 סה"כ הון המיוחס לבעלים של החברה
    
    

 346,526  350,426  307,661 סה"כ התחייבויות והון
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 קבוצת אורון אחזקות והשקעות בע"מ

 נתונים על הרווח הכולל
 
 

 

 תשעהלתקופה של 
ימה חודשים שהסתי

 בספטמבר 30ביום 

לתקופה של שלושה 
חודשים שהסתיימה 

 בספטמבר 30ביום 

לשנה 
שהסתיימה ביום            

 בדצמבר 31

 2 0 1 8 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 7 2 0 1 7 

 אלפי ש"ח 

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( 

      
 9,305  2,285  3,119 7,021  9,355 הכנסות מדמי ניהול

 1,620  405  405 1,215  1,215 הכנסות מזיכיונות כרייה

 10,925  2,690  3,524 8,236  10,570 רווח גולמי

      
 14,532  4,136  4,672 11,677  14,612 הוצאות הנהלה וכלליות

 (308) -  - -  - הכנסות אחרות

 (3,299) (1,446) (1,148) (3,441) (4,042) הפסד מפעולות רגילות

      
 8,862  2,426  2,538 6,451  7,456 הכנסות מימון

 4,508  1,411  1,120 3,147  3,915 הוצאות מימון

 4,354  1,015  1,418 3,304  3,541 הכנסות מימון, נטו

      

 10,756  2,070  1,646 12,896  3,630 חלק החברה ברווחי חברות מוחזקות

 11,811  1,639  1,916 12,759  3,129 רווח לפני מסים על הכנסה
      

 211  (91) 88 (102) (40) הוצאות )הכנסות( מיסים על הכנסה

      

 11,600  1,730  1,828 12,861  3,169 רווח לתקופה

      
      רווח כולל אחר

      

 59  -  - -  - רווח אקטוארי בגין תוכנית הטבה מוגדרת

      

 59  -  - -  - רווח כולל אחר

      

 11,659  1,730  1,828 12,861  3,169 כולל לתקופהרווח 
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 קבוצת אורון אחזקות והשקעות בע"מ

 נתונים על תזרימי המזומנים
 
 
 

 

 תשעהלתקופה של 
חודשים שהסתיימה 

 בספטמבר 30ביום 

לתקופה של שלושה 
חודשים שהסתיימה 

 בספטמבר 30ביום 

לשנה 
שהסתיימה ביום            

 בדצמבר 31

 2 0 1 8 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 7 2 0 1 7 

 אלפי ש"ח 

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( 

      תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
      

 11,600  1,730  1,828 12,861  3,169 לתקופה המיוחס לבעלי המניות של החברהרווח 
 (10,756) (2,070) (1,646) (12,896) (3,630) חברות מוחזקות ברווחיחלק החברה 

 1,706  436  467 1,264  1,378 פחת הפחתות

 (171) (27) (84) (174) (212) מסים נדחים, נטו

 382  (64) 172 72  172 הוצאות מיסים

 (4,354) (1,015) (1,418) (3,304) (3,541) הכנסות מימון, נטו

 (2,664) (2,177) (681) (1,010) (1,593) 

      
      תחייבויותשינויים בסעיפי רכוש וה

 קיטון )גידול( בחייבים ויתרות חובה כולל יתרות חובה
 (2,773) (1,087) 792 (1,519) (255) לזמן ארוך  

 816  998  (557) 593  (1,035) גידול )קיטון( בספקים ונותני שירותים
 (2,039) (5,121) (382) (1,602) 138 גידול )קיטון( בזכאים וביתרות זכות

 (1,152) (2,528) (147) (5,210) (3,996) 

      
 (397) -  - (271) - מיסים ששולמו

 -  -  - -  2 מיסים שהתקבלו

 (5,986) (6,220) (828) (4,976) (3,814)  שוטפת לפעילותמזומנים נטו, 

      
      תזרים מזומנים מפעילות השקעה

 (840) (140) - (560) (70) רכישת נכסים בלתי מוחשיים
 (440) (58) (68) (406) (295) רכישת רכוש קבוע

 (51,144) (25,354) 14,908 (59,312) (462) מתן הלוואות לחברות מוחזקות, נטו
 9,232  1,867  2,945 6,325  7,179 ריבית שהתקבלה

 (43,192) (23,685) 17,785 (53,953) 6,352 השקעה (לפעילותמפעילות )מזומנים נטו, 

      
      רימי מזומנים מפעילות מימוןתז

 102,208  -  - 102,208  - הנפקת אגרות חוב, נטו
 (14,000) -  - (14,000) (39,000) פירעון אגרות חוב

 (4,502) (5) (3) (1,458) (3,052) ריבית ששולמה
 (13,400) (13,400) - (13,400) - חלוקת דיבידנד 

 70,306  (13,405) (3) 73,350  (42,052) מוןמזומנים נטו, מפעילות )לפעילות( מי
      

 

     
 21,128  (43,310) 16,954 14,421  (39,514) עלייה )ירידה( במזומנים ושווי מזומנים

      

 37,961  95,692  2,621 37,961  59,089 מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה
      

 59,089  52,382  19,575 52,382  19,575 המזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופ

 
 

 פעולות שאינן במזומן - נספח א'
 

אלפי ש"ח )בתקופה שהסתיימה  160רכשה הקבוצה רכוש קבוע בסך  2018בספטמבר,  30במהלך התקופה שהסתיימה ביום 
ע לתום תקופות הדיווח אלפי ש"ח( באשראי אשר טרם נפר 135 - 2017אלפי ש''ח, בשנת  34 - 2017בספטמבר,  30ביום 

 האמורות.

4 



 

 קבוצת אורון אחזקות והשקעות בע"מ

 נתונים נוספים בדבר מידע כספי נפרד
 
 
 

 :כללי א.
 
 כללי (1)

 
ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( 38המידע הכספי הנפרד של החברה ערוך בהתאם להוראות תקנה 

 .1970-התש"ל
 

ולשנה  2017בדצמבר  31ניים נפרד זה בהקשר למידע הכספי הנפרד של החברה ליום יש לעיין במידע כספי בי
 שהסתיימה באותו תאריך, ולנתונים הנוספים אשר נלוו אליהם.

 
 מדיניות חשבונאית (2)

 
(  למידע הכספי הנפרד של החברה 3המידע הכספי הנפרד נערך בהתאם למדיניות החשבונאית המפורטת בביאור א)

 , ולשנה שהסתיימה באותו תאריך.2017צמבר בד 31ליום 
 
 

 אירועים מהותיים בתקופת הדוח ולאחריה ב.
 

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



- 1 - 

 

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

 

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

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

 

 :נהלה הםלעניין זה, חברי הה

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 שהצגה מוטעית או השמטת מידע בדוחות תימנע או תתגלה.

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

נמצאה הבקרה הפנימית הדוח הרבעוני בדבר הבקרה הפנימית האחרון(,  -)להלן  30.6.2018  שנסתיימה ביום

 .כאפקטיבית

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

 בעוני בדבר הבקרה הפנימית האחרון.כפי שנמצאה בדוח הר ,ביות של הבקרה הפנימיתהאפקטי

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

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

 , מצהיר כי:יל )גילי( עזריהגאני, 

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

 (;"הדוחות" :)להלן 2018של שנת 

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

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

 בהתייחס לתקופת הדוחות;

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

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

 שאליהם מתייחסים הדוחות;

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

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

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

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

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

 -הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין; וכן 

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

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

 הגילוי;

 אני, לבד או יחד עם אחרים בתאגיד: (5)

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

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

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

 –המאוחדות, בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות; וכן 

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

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

 לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים.

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

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

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

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

 

 _______________________ 8201, נובמברב 27: היום

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

 , מצהיר כי:יואל עזריהאני, 

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

 (;"הדוחות" :)להלן 2018של שנת 

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

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

 בהתייחס לתקופת הדוחות;

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

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

 שאליהם מתייחסים הדוחות;

, התאגידדירקטוריון עדת הביקורת של לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון ולווגיליתי  (4)

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

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

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

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

 -הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין; וכן 

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

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

 הגילוי;

 אני, לבד או יחד עם אחרים בתאגיד: (5)

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

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

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

 –המאוחדות, בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות; וכן 

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

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

 לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים.

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

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

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

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

 

 _______________________ 8201, בנובמבר 27: היום

 משותף , מנכ"לעזריה יואל       
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 סמנכ"ל הכספים הצהרת

 מצהיר כי:, אלון הרפזאני, 

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

 :)להלן 2018של שנת  לישיש( לרבעון ה"התאגיד" :)להלן קבוצת אורון אחזקות והשקעות בע"מ

 "(;הדוחות לתקופת הביניים" או "הדוחות"

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

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

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

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

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

 התאגיד לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;

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

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

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

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

הכלול בדוחות לתקופת הביניים, העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על יכולתו של התאגיד 

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

 -והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין; וכן 

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

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

 הגילוי.

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

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

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

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

 -המאוחדות, בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות; וכן 

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

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

 לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים;

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

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

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

 ילוי של התאגיד.וההנהלה בנוגע לאפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הג

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

 8201, נובמברב 27: היום

______________________ 

   סמנכ"ל כספים, אלון הרפז
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