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 חד באופן ניתנים זה, מקדים בדיווח הנכללים 2019 בדצמבר 31 ליום החזויים והכספיים הכמותיים הנתונים
 עשוי המידע כי וההערכה שלה הערך בניירות החברה ידי על אפשריות פעולות ביצוע עם בקשר ומפורסמים פעמי

 המידע פני על עודף מהותי מידע החברה בידי יהיה שלא מנת על ניתניםו זה רקע על ההון לשוק שימושי להיות
  .החברה של הערך בניירות עסקאות ביצוע השוקל לציבור שפורסם

 קבוע באופן לפרסם בכוונתה ואין מקדים דיווח של מדיניות אימצה לא החברה זה, מקדים דיווח פרסום למועד
 עתידיות. דיווח לתקופות ביחס נוספים מקדימים דיווחים

  המאוחדים  הכספיים  בדוחות  שייכלל  המלא  לגילוי  תחליף  מהווים  אינם  זה  מקדים  בדיווח  הנתונים
 זהים יהיו שהם ודאות כל ואין החברה, שתפרסם "(השנתיים הדוחות)" 2019  לשנת  החברה  של  המבוקרים

 בדיווח והנתונים הסתיימו טרם החברה של הבקרה הליכי השנתיים. בדוחות שייכללו הסופיים לנתונים
 מבוקרים, נתונים בגדר להיחשב יכולים אינם והם החברה של המבקר החשבון רואה ידי-על בוקרו טרם המקדים

 הנתונים של אישורם על החברה לדירקטוריון מליצהה טרם החברה של הכספיים הדוחות לבחינת הוועדה
 כאמור. כנתונים החברה דירקטוריון ידי ע"י אושרו טרם הם וכן השנתיים בדוחות והמחייבים הסופיים כנתונים

 השנתיים. הדוחות פרסום למועד עד להשתנות עשויים חלקם, או כולם אלו, נתונים האמור לאור

ככל שייווצרו פערים מהותיים בין המידע המובא במסגרת דיווח מקדים זה ובין המידע שייכלל בסופו של דבר 
וכן באשר לפערים המהותיים,  )יחד עם פרסום הדוח התקופתי( מיידי החברה דיווח תפרסםבדוח התקופתי, 

 .גם הסברים להיווצרותםהדיווח  יכלול
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 בע"מ ופיתוח בניה  דמרי  י.ח
 מקדים דיווח – הכספי המצב על מאוחדים דוחות

 ש"ח אלפי
 
 

 בדצמבר 31 ליום   
   2019  2018 

 מבוקר   
      

      נכסים
      שוטפים נכסים

 129,344   120,835    מזומנים ושווי מזומנים
 30,612   23,611    בשימוש מוגבלים פקדונות

 17,780   4    והפסד רווח דרך הוגן בשווי פיננסיים נכסים
 291,093   342,621    לקוחות עם חוזים בגין ונכסים לקוחות
 80,466   84,597    חובה ויתרות חייבים

 492   10    שוטפים מסים נכסי
 70,996   9,531    למכירה המוחזקים שוטפים לא נכסים

 1,119,602   1,036,074    למכירה דירות ומלאי בהקמה בניינים
 1,740,385   1,617,283    שוטפים נכסים סה"כ

      
      שוטפים לא נכסים

 166,024   38,576    מקרקעין ע"ח ששולמו מקדמות
 734,719   984,384    מקרקעין מלאי

 20,361   21,782    ארוך לזמן והלוואות חייבים לקוחות,
 51   49    כלולות לחברות והלוואה השקעות

 42,138   44,774    נטו קבוע, רכוש
 213,912   503,154    להשקעה נדל"ן
 286,211   61,966    בהקמה להשקעה נדל"ן
 6,042   21,389    נדחים מסים נכסי

 1,469,458   1,676,074    שוטפים לא נכסים סה"כ
      

 3,209,843   3,293,357    נכסים סה"כ
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 בע"מ ופיתוח בניה  דמרי  י.ח
 )המשך( מקדים דיווח – הכספי המצב על מאוחדים דוחות

 ש"ח אלפי
 בדצמבר 31 ליום   
   2019  2018 
 מבוקר   

       והון התחייבויות
      שוטפות התחייבויות

 כולל אחרים אשראי ומנותני בנקאיים מתאגידים אשראי
 302,001   391,008    ארוך לזמן הלוואות של שוטפות חלויות  

 181,881   166,302    חוב אגרות של שוטפות חלויות
 11,912   13,577    ורישום לאחריות הפרשה
 2,050   2,465    לתביעות הפרשה
 86,837   72,716     שירותים ונותני ספקים
 96,950   111,944     זכות ויתרות זכאים

 9,822   10,531    לעובדים הטבות בגין התחייבות
 32,699   17,197    בנייה שירותי למתן התחייבות
 11,230   22,203    שוטפים מסים בגין התחייבות

 64,400   2,461    למכירה המוחזקים נכסים בגין התחייבויות
 172,985   80,444    לקוחות עם חוזים בגין התחייבות

 972,767   890,848    שוטפות התחייבויות סה"כ
      

      שוטפות לא התחייבויות
 440,361   633,504    אחרים אשראי ומנותני בנקאיים מתאגידים הלוואות

 667,230   499,794    חוב אגרות
 15,215   17,706    ורישום לאחריות הפרשה

 5,882   10,625    לעובדים הטבות בגין התחייבויות
 -   55    זכות ויתרות זכאים

 2,752   2,427    בנייה שירותי למתן התחייבות
 408   23    מלקוחות מקדמות

 1,131,848   1,164,134    שוטפות לא התחייבויות סה"כ
      

       הון
 18,111   18,884    מניות הון

 383,008   443,240    מניות על פרמיה
 (5,250)  (5,250)   באוצר מניות

 227   227    שליטה בעל עם מעסקאות הון קרן
 (3,205)  (3,205)   שליטה מקנות שאינן זכויות רכישת בגין הון קרן
 (303)  (4,070)   מוגדרת הטבה בגין נטו ההתחייבות, של מחדש מדידות בגין הון קרן
 (14,559)  (27,157)   חוץ פעילות של תרגום הפרשי בגין הון קרן

 719,224   806,434     עודפים
 1,097,253   1,229,103    החברה מניות לבעלי המיוחס עצמי הון

 7,975   9,272    שליטה מקנות שאינן זכויות
 1,105,228   1,238,375     הון סה"כ

       
 3,209,843   3,293,357     והון התחייבויות סה"כ
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 בע"מ ופיתוח בניה  דמרי  י.ח
 מקדים דיווח – הכולל הרווח על מאוחדים דוחות

 ש"ח אלפי
   
 בדצמבר 31 ביום שנסתיימה לשנה     
   2019  2018  2017 
 מבוקר   

        הכנסות
 904,372   883,425   969,575    הקמה ועבודות מסחריים מבנים השכרת דירות, מכירת
 -   144,542   1,893    קרקעות מלאי מכירת

  971,468    הכנסות סה"כ
 

1,027,967   904,372 
        ההכנסות עלות
 681,269   623,414   712,764    הקמה ועבודות מסחריים מבנים השכרת דירות, מכירת עלות

 1,515   -   -    מלאי ערך מירידת הפסד
 -   91,652   728    שנמכרו קרקעות מלאי עלות

 682,784   715,066   713,492    עלויות סה"כ
        

 221,588   312,901   257,976    גולמי רווח
        

        להשקעה מנדל"ן נטו ערך(, מירידת )הפסד רווח
 11,073   -   29,736    להשקעה מנדל"ן רווח

 7,343   16,065   7,442    להשקעה נדל"ן ערך מירידת הפסד
 3,730   (16,065)  22,294    להשקעה מנדל"ן נטו ערך(, מירידת )הפסד רווח סה"כ

        
 15,494   24,976   22,604    ושיווק מכירה הוצאות
 40,744   39,348   42,668    וכלליות הנהלה הוצאות

 56,238   64,324   65,272    הוצאות סה"כ 
        

 12   (549)  2,404    נטו אחרות, )הוצאות( הכנסות
 (1,886)  -   -    פיננסי נכס ערך מירידת הפסד

 (1,874)  (549)  2,404    נטו אחרות, )הוצאות( הכנסות סך
        

 167,206   231,963   217,402    תפעולי רווח
        

 1,345   1,768   10,831    מימון הכנסות
 24,607   38,414   45,431    מימון הוצאות
 23,262   36,646   34,600    נטו  מימון, הוצאות

        
 השווי שיטת לפי המטופלות השקעות בהפסדי החברה חלק

 (1,357)  (14)  (2)   ממס נטו המאזני,  
        

 142,587   195,303   182,800    הכנסה על מסים לפני רווח
 34,684   42,793   44,300    ההכנסה על מסים הוצאות

 107,903   152,510   138,500    לשנה רווח
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 בע"מ ופיתוח בניה  דמרי  י.ח
 )המשך( מקדים דיווח – הכולל הרווח על מאוחדים דוחות

 ש"ח אלפי
 

 בדצמבר 31 ביום שנסתיימה לשנה   
   2019  2018  2017 
 מבוקר   

        

        אחר כולל רווח
        
        ממס: נטו הפסד, או לרווח בעתיד יסווגו אשר סכומים 
         
 842   2,584   (12,557)   חוץ פעילויות בגין תרגום הפרשי 
         

 
 נטו הפסד, או לרווח בעתיד יסווגו לא אשר סכומים

        ממס:
         

 
 מוגדרת, הטבה בגין נטו ההתחייבות של מחדש מדידות

 (803)  3,071   (3,801)   ממס נטו
        

 107,942   158,165   122,142    החברה של המניות לבעלי המיוחס לשנה כולל רווח סה"כ

        
         - ל מיוחס לשנה רווח

 107,116   151,031   137,210    האם החברה מניות בעלי 
 787   1,479   1,290    שליטה מקנות שאינן זכויות 
    138,500   152,510   107,903 

        
         - ל מיוחס לשנה כולל רווח

 107,184   156,709   120,845    האם החברה מניות בעלי 
 758   1,456   1,297    שליטה מקנות שאינן זכויות 
    122,142   158,165   107,942 

        
 ש"ח 1 בת )בש"ח( אחת רגילה למניה רווח

        האם החברה מניות לבעלי המיוחס ע.נ  
        
 5.972   8.421   7.637     בסיסי למניה רווח 

        
 ששימש המניות הון של המשוקלל הממוצע

 והמדולל הבסיסי למניה הרווח בחישוב  
 )באלפים(  

 
      

    17,967   17,935   17,935 
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 בע"מ ופיתוח בניה  דמרי  י.ח
 מקדים דיווח – בהון השינויים על מאוחדים דוחות

 2019 בדצמבר 31 ביום שנסתיימה לשנה
 )מבוקר( ש"ח אלפי

 

  מניות הון 
 על פרמיה

  מניות
 מניות
  באוצר

 הון קרן
 מעסקאות

 בעל עם
  שליטה

 בגין הון קרן
 רכישת
 זכויות
 שאינן
 מקנות
  שליטה

 מדידות
 של מחדש

 ההתחייבות
 בגין נטו

 הטבה
  מוגדרת

 הון קרן
 בגין

 הפרשי
 של תרגום

 פעילויות
  עודפים  חוץ

 הכול סך
 מיוחס
 לבעלי
 מניות

 החברה
  האם

 זכויות
 שאינן
 מקנות
 הון  סה"כ  שליטה

 1,105,228   7,975   1,097,253   719,224   (14,559)  (303)  (3,205)  227   (5,250)  383,008   18,111  2019 בינואר 1 ליום יתרה

 138,500   1,290   137,210   137,210                לשנה רווח
 של כספיים דוחות מתרגום הפרשים

 (12,557)  41   (12,598)    (12,598)             חוץ פעילויות  
 בגין נטו ההתחייבות של מחדש מדידות

 (3,801)  (34)  (3,767)      (3,767)           מוגדרת הטבה  

 122,142   1,297   120,845   137,210   (12,598)  (3,767)           לשנה כולל רווח סה"כ

 61,005     61,005               60,232   773  הנפקה הוצאות בניכוי הון, הנפקת

 (50,000)    (50,000)  (50,000)               החברה ע"י שחולק דיבידנד

 1,238,375   9,272   1,229,103   806,434   (27,157)  (4,070)  (3,205)  227   (5,250)  443,240   18,884  2019 בדצמבר 31 ליום סה''כ
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 בע"מ ופיתוח בניה  דמרי  י.ח
 מקדים דיווח – המזומנים תזרימי על מאוחדים דוחות

 ש"ח אלפי
 
  בדצמבר 31 ביום שנסתיימה לשנה 
 2019  2018  2017  
  מבוקר 

        שוטפת מפעילות מזומנים תזרימי
  107,903   152,510   138,500  לשנה רווח

  34,684   42,793   44,300  לשנה ברווח שהוכרו מיסים הוצאות
 נטו המאזני, השווי שיטת לפי המטופלות השקעות בהפסדי החברה חלק
  1,357   14   2  ממס

  23,409   39,881   44,644  לשנה ברווח שהוכרו אחרות ומימון ריבית הוצאות
  (741)  (776)  (8,539) לשנה ברווח שהוכרו אחרות ומימון ריבית הכנסות

  (64)  (2,320)  (1,210) וניכיון פרמיה והפחתת חוב אגרות שערוך
  523   (131)  1,997  שער הפרשי
  (12)  549   (61)  קבוע רכוש ממימוש )רווח( הפסד
  (3,730)  16,065   (22,294) להשקעה מנדל"ן )רווח( הפסד
  (16)  (801)  (21) והפסד רווח דרך הוגן בשווי פיננסיים נכסים ממימוש רווח

 דרך פיננסיים והתחייבויות נכסים של הוגן שווי מהתאמת )רווח( הפסד
  151   793   (2,271) והפסד רווח

  1,886   -   -  פיננסי נכס ערך מירידת הפסד
  1,515   -   -   מלאי ערך מירידת הפסד

  14,420   10,232   11,587  פחת
  206,634   258,809   181,285  

       והתחייבויות רכוש בסעיפי שינויים
  (11,493)  (34,383)  (53,628) אחרים וחייבים בלקוחות גידול

  78,821   61,974   136,707  בהקמה בבניינים קיטון
  (3)  86,014   728  למכירה מוחזקים בנכסים )גידול( קיטון
  (153,707)  (28,582)  (236,669) מקרקעין במלאי גידול

  (39,430)  (70,914)  27,564  מקרקעין ע"ח במקדמות )גידול( קיטון
  32,141   (34,718)  10,869  אחרים וזכאים בספקים )קיטון( גידול
  3,469   540   1,593  לעובדים והטבות בהפרשות גידול
  1,862   4,055   4,156  ורישום לאחריות בהפרשה גידול

  14,100   (14,100)  2,461  למכירה מוחזקים נכסים בגין בהתחייבויות )קיטון( גידול
  (69,601)  (3,545)  (92,379) לקוחות עם חוזים בגין בהתחייבות קיטון
  21,901   30,629   6,886  בשימוש מוגבלים בפקדונות קיטון

 (191,712)  (3,030)  (121,940)  
       

  (56,353)  (50,821)  (48,615) ריבית תשלומי
  270   170   7,407  ריבית תקבולי
  (34,826)  (37,253)  (41,278) מסים תשלומי
  17,916   5,990   -  מסים תקבולי

       
  (13,648)  173,865   (67,564) שוטפת לפעילות( )ששימשו מפעילות שנבעו נטו מזומנים
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 בע"מ ופיתוח בניה  דמרי  י.ח
 )המשך( מקדים דיווח – המזומנים תזרימי על מאוחדים דוחות

 ש"ח אלפי
 
  בדצמבר 31 ביום שנסתיימה לשנה 
 2019  2018  2017  
  מבוקר 

       השקעה מפעילויות מזומנים תזרימי
  169   55   194  קצר לזמן בפקדונות קיטון

  (14,928)  (3,654)  (3,163) והפסד רווח דרך הוגן בשווי פיננסיים נכסים רכישת
  5,328   11,844   23,231  והפסד רווח דרך הוגן בשווי פיננסיים נכסים ממימוש תמורה
  119   -   -  משותפת בפעילות נוספת השקעה רכישת
  -   369   -  כלולה בחברה שליטה רכישת
  (11,616)  (10,184)  (10,950) קבוע רכוש רכישת
  (52,471)  (148,955)  (90,774) להשקעה נדל"ן והקמת רכישת
  750   2,345   573  קבוע רכוש ממימוש תמורה

  -   64,400   31,100  להשקעה נדל"ן מכירת ע"ח שנתקבלו מקדמות
  (16,246)  (4,341)  (1,292) נטו ולאחרים, כלולות לחברות הלוואות מתן

  150   -   -  בת חברה ממימוש תמורה
  -   -   (1,822) להשקעה נדל"ן בגין מס תשלום

  (88,745)  (88,121)  (52,903) השקעה לפעילות ששימשו נטו מזומנים
       

       מימון מפעילויות מזומנים תזרימי
  (90,286)  (156,767)  (32,078) נטו קצר, לזמן בנקאיים מתאגידים אשראי

  174,500   100,400   361,073  הלוואות קבלת
  (117,769)  (69,887)  (45,844) הלוואות פירעון
  -   -   61,005  הנפקה הוצאות בניכוי מניות, מהנפקת תמורה
  222,055   356,963   -  הנפקה הוצאות בניכוי חוב, אגרות מהנפקת תמורה
  (81,717)  (181,804)  (181,805) חוב אגרות פירעון

  (35,000)  (35,000)  (50,000) החברה ע"י דיבידנד תשלום
  (600)  -   -  שליטה מקנות שאינן מניות לבעלי דיבידנד תשלום

  71,183   13,905   112,351  מימון לפעילות( )שימשו מפעילות שנבעו נטו מזומנים
       

  (31,210)  99,649   (8,116) מזומנים ושווי במזומנים נטו )ירידה( עלייה
  60,452   29,628   129,344  השנה לתחילת מזומנים ושווי מזומנים
  386   67   (393) מזומנים יתרות על חליפין בשערי השינויים השפעת

  29,628   129,344   120,835  השנה לסוף מזומנים ושווי מזומנים
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 באלפי הינם )הנתונים שחלו העיקריות להתפתחויות וההסברים הכספי המצב על הדוח סעיפי מתוך נתונים להלן
 ש"ח(:

 

       
  

 העיקריים לשינויים הסבר ש"ח( )אלפי בדצמבר 31 ליום סעיף
 

  
 2019 2018  

 

  

 ומלאי בהקמה בניינים
 למכירה דירות

 שיעורי לפי שנמכר מלאי עלות של מהכרה נובע הקיטון 1,119,602 1,036,074
 מכניסה כתוצאה גידול ומנגד והפסד רווח בדוח ביצוע

 קרקעות. מלאי של לביצוע
 

  

 שוטפים לא נכסים
 למכירה המוחזקים

 בפרויקט נכס מכירת עסקת מהשלמת נובע הקיטון 70,996 9,531
 השנה. ראשון ברבעון אשדוד טאוור

 

  

 ומקדמות מקרקעין
 חשבון על ששולמו

 מקרקעין

 שסווג מלאי עלות ומנגד קרקעות מרכישת נובע הגידול 900,743 1,022,960
 בביצוע. למלאי

 

  

 נכסים בגין התחייבויות
 למכירה המוחזקים

 עסקת מהשלמת בעיקר נובע בהתחייבויות הקיטון 64,400 2,461
 לעיל. כמתואר אשדוד טאוור בפרויקט נכס מכירת

 

              

  

 חלקיים  מפרעונות  וכן  ד  סדרה  אגח  מפירעון  נובע  הקיטון 849,111 666,096 חוב אגרות
 ו.-ו ה סדרות חים"אג של

 

  

 מתאגידים הלוואות
 ארוך לזמן בנקאיים

 אשר בנקאיים מתאגידים הלוואות מקבלת נובע הגידול 440,361 633,504
 שוטפת. ופעילות קרקעות לרכישת היתר, בין שימשו,

 

  

 לבעלי המיוחס עצמי הון
 החברה מניות

 137 של בסך התקופה מרווח נובע העצמי בהון הגידול 1,097,253 1,229,103
 ש"ח. מיליון 61 תמורת מניות ומהנפקת ש"ח מיליון

 בסך כספיים דוחות מתרגום הפרשים בגין קיטון מנגד
 של  בסך  אקטואריה  הון  בקרן  שינוי  ש"ח,  מיליון  12.6  של
 ש"ח.  מיליון  50  של  בסך  דיבידנד  וחלוקת  ש"ח  מיליון  3.7
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 ש"ח: באלפי החברה של והפסד רווח דוחות לגבי עיקריים נתונים להלן
 
        
  ושינויים ליתרות החברה הסברי בדצמבר 31 ביום שהסתיימה לשנה סעיף  

   2019 2018 2017   

   ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי   

  

 ממכירת הכנסות
 מבנים השכרת דירות,

 ועבודות מסחריים
 הקמה

 שווי לפי מחושב 2017 בשנת הכנסות היקף 904,372 883,425 969,575
 היקף  יח"ד.  611  -כ  של  בהיקף  שנמסרו  הדירות

 ממכירת מושפע 2019-ו 2018 בשנים ההכנסות
 התקדמות ומקצב בבניה בפרויקטים דירות

 נובע השינוי הדוח. תקופת במהלך הביצוע
 .IFRS 15 חשבונאי תקן של לתוקף מכניסה

 

  

 ממכירת הכנסות
 קרקעות

 קרקעות ממכירת ההכנסה עיקר 2018 בשנת  -  144,542 1,893
 בשנת בנימין. נחלת במתחם נכס ממכירת נובע

 ביתך" "בנה מגרשי מספר החברה מכרה 2019
 אופקים. בעיר

 

  

  תמהיל משקף 2017 לשנת הגולמי הרווח 24.5% 30.4% 26.6% גולמי רווח שיעור
 2019-2018 לשנים והרווח שנמסרו. פרויקטים

 של והמכירה הביצוע התקדמות את משקף
 הגולמי הרווח שיעור בהקמה. פרויקטים

 לרווח בחלקו מיוחס 2018 בשנת יחסית הגבוה
 מכירת בנטרול הרווח מקרקעין. ממכירת

 לש בשיעור גולמית רווחיות משקף המקרקעין
  .29% -כ

 

  

 מירידת )הפסד רווח
 מנדל"ן נטו ערך(

 להשקעה

 טאוור  בפרויקט  נכס  החברה  מכרה  2019  בשנת 3,730 (16,065) 22,294
-כ של בסך רווח רשמה מכך כתוצאה אשדוד,

 הפסד החברה רשמה מנגד ש"ח. מיליון 29
 במרכז ש"ח מיליון 7.4-כ של בסך ערך מירידת
 החברה רשמה 2018 בשנת סבא. בכפר מסחרי

 ש"ח מיליון 16-כ של בסך ערך מירידת הפסד
 שבע. בבאר סיטי" "סינמה בפרויקט בעיקר
 20% ממכירת רווח החברה רשמה 2017 בשנת

 הנ"ל. סינמה בפרויקט
 

  

 בשנים והשיווק המכירה בהוצאות הגידול 15,494 24,976 22,604 ושיווק מכירה הוצאות
 מכירה הוצאות מסיווג נובע 2019 -ו 2018

 הוצגו 2017 שבשנת בעוד זה, לסעיף ישירות
 מכניסה נובע השינוי המכר. מעלות כחלק

 .15IFRS חשבונאי תקן של לתוקף
 

  

 כתוצאה החברה שרשמה מרווח נובע  הגידול 1,345 1,768 10,831 מימון הכנסות
 ערך. ניירות תיק ממימוש

 

  

 לתוקף מכניסה נובע המימון בהוצאות הגידול 23,262 36,646 34,600 מימון הוצאות 
 ההיוון משך לפיו ,IFRS 15 חשבונאי תקן של
 הוצאות שסכום כך יותר, קצר הפרויקטים על

 ברווח  2018-ו 2019 בשנים המוכרות המימון
 גדל. והפסד
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  ושינויים ליתרות החברה הסברי בדצמבר 31 ביום שהסתיימה לשנה סעיף  

   2019 2018 2017   

   ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי   

  

 המזומנים תזרימי
 שוטפת מפעילות

 קרקעות מרכישת היתר בין נובע הקיטון (13,648) 173,865 (67,564)
 -כ של בהיקף קרקעות בגין מקדמות ותשלום

 וכן אשתקד מלש"ח 100-כ לעומת מלש"ח 210
 החברה שביצעה בפרויקטים בהשקעות מגידול

  לאשתקד. ביחס השוטפת בפעילותה
 

  

 מזומנים תזרימי
 השקעה מפעילות

 השקעה לפעילות ששימש התזרים עיקר (88,745) (88,121) (52,903)
 -כ של בסך מניבים נכסים הקמת היה בתקופה

 בתקופה מלש"ח 148 -כ לעומת מלש"ח 90
  אשתקד. המקבילה

 

  

 מזומנים תזרימי
 מימון מפעילות

 מתאגידים באשראים נטו גידול חל התקופה 71,183 13,905 112,351
 לעומת  מלש"ח  103  -כ  של  בסך  ואג"ח  בנקאיים

 מנגד, אשתקד. המקבילה בתקופה מלש"ח 50
 לעומת בתקופה מלש"ח 50 של דיבידנד שולם

  אשתקד. המקבילה בתקופה מלש"ח 20
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 נוסף מידע
 

 שנת  של  הרביעי  מהרבעון  החל  החברה  ענייני  במצב  שחלו  מהותיים  עניינים  מספר  של  תממצומצ  סקירה  כולל  להלן  הדיווח
 מכלול  של  עיקרית  תמונה  מספקת  ההנהלה  לדעת  אשר  ממצה  לא  ברשימה  מדובר  כי  מובהר  זה.  דוח  פרסום  למועד  עד  2019

 המיידים םהדיווחי גם מצויים זה דיווח קוראי שבפני בכך התחשבות מתוך שנערכה החברה, על המשפיעים עניינים
 לעת. מעת החברה שפרסמה

 
 שלבים   סלמה  הרחובות  בצומת  קרקע  לרכישת  בהתמחרות  שותף,  עם  יחד  החברה,  הצעת  זכתה  2019  נובמבר  בחודש .1

 )מס' 2019 בדצמבר 31-ו 2019 בנובמבר 19 מהימים החברה של המידיים דיווחיה ראו נוספים לפרטים אביב. תל
   .בהתאמה( ,116736-01-2019 -ו 099489-01-2019 אסמכתאות:

 יתרת  ש"ח. מיליון 62 -כ של בסך בתמורה מחלקה 35% -כ העצמי מהונה החברה שילמה המאזן תקופת לאחר
 .2020  מרץ  חודש  לסוף  עד  משולם  להיות  עתיד  הצמדה,  הפרשי  בתוספת  ש"ח,  מיליון  115  -כ  של  בסך  בתמורה  חלקה

 
 עסקת  במסגרת  קרקע,  לבעל  ששילמה  ש"ח  מיליון  42  -כ  של  בסך  מקדמה  החזר  החברה  קיבלה  2019  דצמבר  בחודש .2

 המקדמה החזר ש"ח. מיליון 50 -כ של לסך מסתכם ריבית בתוספת המקדמה החזר בחדרה. שביצעה תמורות
  ש"ח. מיליון 69 עד של בסך החברה ערבה לו מבנק, הקרקע לבעל אשראי העמדת לאחר התבצע

 
  ש"ח. אלפי 17,776 -כ של בסך ברשותה שהיה ני"ע תיק מימוש החברה השלימה 2019 שנת של הרביעי ברבעון .3

 
 הדיווח תקופת תום לאחר עיקריים אירועים

 
 הקורונה נגיף התפשטות השלכות .1

 הקורונה נגיף בהתפשטות שמקורו כלכליות, מאקרו השלכות בעל אירוע העולם את פוקד הדוח פרסום למועד נכון
 בניסיון משמעותיים בצעדים נוקטות ישראל, בכללן רבות, מדינות זה, אירוע בעקבות העולם. ברחבי רבות במדינות

 וסחורות, נוסעים על תחבורתיות הגבלות התכנסויות, אזרחים, תנועת על הגבלות כגון הנגיף, התפשטות את למנוע
 באלה. וכיוצא מדינות בין גבולות סגירת
 בפועל במלואן התממשו לא ספק הסר למען אשר )השלכות פוטנציאליות השלכות מספר החברה זההמ זה, בשלב

   הנגיף: להתפשטות לייחס שניתן זה( מקדים דיווח פרסום למועד נכון

 בקבלת לעיכוב להוביל עלולה לארץ סחורות כניסת על הגבלה (1) – למגורים לבניה פרויקטים ייזום בתחום •
 הטלת (2) הפרויקטים; של הזמנים בלוחות לעיכובים מכך וכתוצאה פרויקטים להקמת הדרושים גלם חומרי

 בנייה פועלי כניסת למניעת להוביל עלולה בשטחים הנגיף התפרצות בשל ושומרון יהודה שטחי על כללי סגר
 יבושיםמש כתוצאה המכירות בקצב האטה תיתכן (3) בפרויקטים; לעיכובים מכך וכתוצאה ישראל לשטחי

 ותהיה  במידה  (4)  השונות;  הממשלה  מהנחיות  כתוצאה  היתר  בין  הרוכשים,  ובניידות  המכירות  משרדי  בפעילות
 גם בתורה ולגרום הדירות רוכשי של הפיננסית יכולתם להיפגע עלולה ,כלכלי למיתון שתוביל במשבר החרפה
 חדשים; יקטיםפרו לקדם החברה יכולת על לשלילה להשפיע וכן המכירות בקצב להאטה

 .התכנסויות  הגבלת  בעקבות  סחרייםמה  המרכזים  סגירת  עקב  פגיעה  יש  -  מניבים  נכסים  וניהול  השכרה  בתחום •
 על השכירות דמי תשלום אי כאשר מסחרי(, בנדל"ן )בעיקר מסוימים שוכרים באיתנות פגיעה תיתכן כך, עקב
  החברה; של המזומנים בתזרים לפגוע עלול במועד ידם

  מממנים; גורמים מול אל אשראי למחזר ביכולת ו/או חדש מימון בקבלת שיקו יתכן •
 

 אביב בתל ערך לניירות בבורסה הערך ניירות במחירי חדות לירידות בפועל הובילה הנגיף התפשטות לכך, מעבר
 האחרונה. בתקופה העולם ברחבי מרכזיות ובבורסות

 פעילותה על האפשריות והעקיפות הישירות ההשלכות את לאמוד החברה באפשרות אין ,זה דוח פרסום למועד
 מגוון עקב וזאת ,המשבר השלכות עם להתמודדות פיננסית יכולת לה יש החברה להערכת .סקיותהע ותוצאותיה

    ה.החבר של הנוכחית הנזילות רמת וכן הגיאוגרפי ופיזורם מבצעת שהיא הגדול יקטיםהפרו
 

 המידע על המבוסס 1968-התשכ"ח ערך, ניירות בחוק כהגדרתו עתיד, פני צופה מידע מהוות הנ"ל החברה הערכות
 להיות עשויות בפועל והתוצאות יתממש לעיל האמור כי וודאות כל אין כאשר זה, למועד נכון החברה בידי המצוי
 לעיל. המפורטות מההערכות מהותי באופן שונות
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 המשך -הדיווח תקופת תום לאחר עיקריים אירועים
 

 חוב  אגרות  ע.נ.  ש"ח  130,000,000  של  בסך  סדרה  הרחבת  דרך  על  אג"ח  הנפקת  החברה  ביצעה  2020  בפברואר  25  ביום .2
 הנוספות החוב אגרות מהנפקת לחברה שנבעה )ברוטו( התמורה כ"א. ע.נ. ש"ח 1 בנות שם-על רשומות ח( )סדרה

 1,133-כ  של  בסך  הנפקה  הוצאות  לחברה  הווהת  הדו"ח  חתימת  למועד  נכון  ש"ח.  אלפי  143,390  -כ  של  לסך  הסתכמה
   ש"ח. אלפי
 אוגוסט  בחודש  שבוצעה  הראשונה  בהנפקה  האג"ח  לתנאי  זהים  ח'  סדרה  הרחבת  במסגרת  שהונפקו  החוב  אגרות  תנאי
2018.   

 
 של  (קרן) ש"ח מיליון 55 -כ של לסך המסתכמות מחזיקים מספרמ פרעון תובקש החברה קיבלה 2020 מרץ בחודש .3

 הוארכה פירעונם ותקופת 2017 בינואר הונפקו הנע"מ ריבית. תתווסף זה לסך פרטיים. מסחריים ערך ניירות
 אחד  לכל בנע"מ, המחזיקים לבין החברה בין שנחתם ההסכם תנאי פי על והמחזיקים. החברה ע"י בהסכמה

 )קרן הנע"מ את לפרוע רצונו על מראש עסקים ימי 14 של בהתראה השני לצד להודיע אפשרות ניתנה מהצדדים
 חלקי. או מלא בפירעון שולמה(, וטרם שנצברה וריבית

 
 ש"ח. מיליון 400 -כ של כולל בסך לרשותה שעומדות אשראי ממסגרות הלוואות החברה העמידה 2020 מרץ בחודש .4

  בפקדונות. מופקדים הנ"ל ההלוואות סכומי עיקר
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