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 נפרד החשבון המבקר על מידע כספי    ה של רוא הנדון:  דוח מיוחד       

    1970  - לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל  ד'  38לפי תקנה                

 

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

ושלושה    תשעהולתקופות של   2021 בספטמבר  30החברה(, ליום    -של אלקטרה נדל"ן בע"מ )להלן    1970-התש"ל

אחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה.  חודשים שהסתיימו באותם תאריכים. המידע הכספי הביניים הנפרד הינו ב

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

 

לא סקרנו את המידע הכספי הביניים הנפרד מתוך הדוחות הכספיים של חברות מוחזקות אשר הנכסים בניכוי ההתחייבויות 

ואשר הרווח )הפסד( מחברות מוחזקות    2021בספטמבר  30אלפי ש"ח ליום    73,776-המיוחסים להן, נטו הסתכמו לסך של כ

אלפי ש"ח לתקופות של תשעה ושלושה חודשים שהסתיימו באותו    19,876-אלפי ש"ח וכ  11,840  -אלה הסתכם לסך של כ

תאריך, בהתאמה. הדוחות הכספיים של אותן חברות נסקרו על ידי רואי חשבון אחרים שדוחותיהם הומצאו לנו ומסקנתנו, ככל 

 יא מתייחסת לדוחות הכספיים בגין אותן חברות מבוססת על דוחות הסקירה של רואי חשבון האחרים.שה

 

 הסקירה  היקף
"סקירה של מידע כספי    - של לשכת רואי חשבון בישראל    2410ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה )ישראל(  

מידע   של  סקירה  הישות".  של  המבקר  החשבון  רואה  ידי  על  הנערכת  ביניים  מורכבת  לתקופות  ביניים  לתקופות 

ואחרים.   נוהלי סקירה אנליטיים  ומיישום  מבירורים, בעיקר עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים, 

ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל   הינה מצומצמת בהיקפה במידה  סקירה 

לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת.    ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניוודע

 בהתאם לכך, אין אנו מחווים חוות דעת של ביקורת. 

 

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

ד' לתקנות  38בחינות המהותיות, בהתאם להוראות תקנה  שהמידע הכספי הביניים הנפרד הנ"ל אינו ערוך, מכל ה

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

 

 

 בכבוד רב,             תל אביב 

 , פורר, גבאי את קסירר קוסט         2021 ,בנובמבר 16

 רואי חלשבון              

 



 

- 3 -   

 בע"מ  ן"אלקטרה נדל

 על המצב הכספי  נתונים
  

 

 

 

 

 

 מהווים חלק בלתי נפרד מהם. המאוחדים ים  י הבאורים לדוחות הכספ 

 סעיף

 30ליום 

 בספטמבר

2021 

 אלפי ₪  

 )בלתי מבוקר( 

 30ליום 

 בספטמבר

2020 

 אלפי ₪  

 )בלתי מבוקר( 

 בדצמבר 31ליום 

2020 

 אלפי ₪  

 )מבוקר(

    נכסים 

    נכסים שוטפים 

 941 4,506 34,807 מזומנים ושווי מזומנים 

 295 610 844 פיקדונות לזמן קצר  

 - 406 264 נכסים פיננסים בשווי הוגן דרך רווח והפסד

 5,366 4,880 7,311 לקוחות

 - - - נכסי מיסים שוטפים 

 204,473 175,581 547,246 חייבים ויתרות חובה

 26,400 26,400 - מלאי מקרקעין –נכסי אסטרטגיית המימוש 

 - - 126,250 נכס לא שוטף המוחזק למכירה –נכסי אסטרטגיית המימוש 

 השקעות בחברות המטפלות לפי שיטת השווי המוחזקות למכירה ונכסים

 68,694 78,266 203,458 פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח והפסד

 306,169 290,649 920,180 סה"כ נכסים שוטפים 

    נכסים לא שוטפים 

 389,794 402,942 343,540 בחברות מוחזקות השקעות 

 50,489 50,470 51,962 הלוואות לחברות מוחזקות

 1,251 1,333 1,549 רכוש קבוע

 8,980 8,846 2,412 הלוואות, חיובים ויתרות חובה לזמן ארוך 

 791 1,015 130 נכסים בגין זכות שימוש 

 451,304 464,606 399,593 סה"כ נכסים לא שוטפים 

 133,400 133,400 - נכס מניב -נכסי אסטרטגיית המימוש 

 890,873 888,655 1,319,773 סה"כ נכסים 
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 בע"מ  ן"אלקטרה נדל             

 על המצב הכספי  נתונים
 

 

 

 

 

 

 

 . מנומהווים חלק בלתי נפרד מ מידע הכספי הנפרד הבאורים ל

 סעיף 

 בספטמבר   30ליום 

2021 

 אלפי ₪  

 )בלתי מבוקר( 

 בספטמבר   30ליום 

2020 

 אלפי ₪  

 )בלתי מבוקר( 

 בדצמבר   31ליום 

2020 

 אלפי ₪  

 )מבוקר( 

    התחייבויות והון

    התחייבויות שוטפות 

 36,741 98,300 104,237 אשראי לזמן קצר )כולל חלויות שוטפות של הלוואות מבנקים ואגרות חוב( 

 163 224 601 ספקים ונותני שירותים

 8,553 7,201 14,909 זכאים ויתרות זכות 

 20,105 20,105 -  מקדמות מרוכשי מקרקעין 

 -  -  94,554 התחייבויות בגין נכס לא שוטף המוחזק למכירה 

 755 866 125 חלויות שוטפות של התחייבויות בגין חכירה 

 66,317 126,696 214,426 סה"כ התחייבויות שוטפות 

    שוטפות התחייבויות לא  

 106,293 106,524 164,669 אגרות חוב 

 22 128 3 התחייבויות בגין חכירה 

 -  -  13,448 מיסים נדחים 

 106,315 106,652 178,120 סה"כ התחייבויות לא שוטפות 

 312,860 229,989 293,022 הלוואות לזמן ארוך מבנקים 

    הון

 5 5 5 ₪ ע"נ   0.0001הון מניות רגילות  

 719,461 719,461 719,461 פרמיה על מניות 

 ( 525,775) ( 489,208) ( 517,615) קרנות הון

 211,690 195,060 432,354 עודפים 

 405,381 425,318 634,205 ם של החברה הון המיוחס לבעליסך 

 890,873 888,655 1,319,773 סה"כ התחייבויות והון

 חתימת יו"ר הדירקטוריון חתימת מנכ"ל  חתימת סמנכ"ל  2021בנובמבר,  16

   א.וסלי  תאריך אישור הדוחות הכספיים הנפרדים 

 סמנכ"ל כספים 

 ג.רושינק 

 מנכ"ל 

 א.ישראלי 

 יו"ר הדירקטוריון 
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 בע"מ  ן"אלקטרה נדל

 והפסד   רווח ה  נתונים על 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . מנומהווים חלק בלתי נפרד מ מידע הכספי הנפרד הבאורים ל

 

 סעיף 

לתקופה של  

תשעה חודשים  

שהסתיימה ביום  

 בספטמבר  30

2021 

 אלפי ₪  

 )בלתי מבוקר( 

לתקופה של  

תשעה חודשים  

שהסתיימה ביום  

 בספטמבר  30

2020 

 אלפי ₪  

 )בלתי מבוקר( 

לתקופה של  

שלושה חודשים  

שהסתיימה ביום  

 בספטמבר  30

2021 

 אלפי ₪  

 )בלתי מבוקר( 

לתקופה של  

שלושה חודשים  

שהסתיימה ביום  

 בספטמבר  30

2020 

 אלפי ₪ 

 )בלתי מבוקר( 

לשנה שהסתיימה  

 בדצמבר  31ביום 

2020 

 אלפי ₪ 

 )מבוקר( 

    הכנסות 

  

 84,662 22,877 94,348 58,550 218,955 הכנסות מדמי שכירות, דמי ניהול ואחרות

 ( 2,836) -  ( 5,839) ( 2,836) ( 7,152) התאמות שווי הוגן ותוצאות מימוש נכסים מניבים, נטו

 211,803 55,714 88,509 22,877 81,826 

      עלויות והוצאות 

 3,871 638 1,916 3,176 33,966 עלות ההכנסות 

 ( 44,659) ( 13,585) ( 63,823) ( 38,369) ( 119,353) חלק החברה )ברווחי( בהפסדי חברות מוחזקות, נטו 

 14,135 3,113 5,355 8,897 17,753 הוצאות הנהלה וכלליות 

 116 17 -  115 -  הוצאות מכירה ושיווק 

 (67,634 ) (26,181 ) 56,552 (9,817 ) (26,537 ) 

 108,363 32,694 145,061 81,895 279,437 רווח תפעולי 

 ( 21,814) ( 5,143) ( 11,353) ( 16,957) ( 22,860) הוצאות מימון 

 11,224 2,036 4,322 8,405 9,743 הכנסות מימון 

 ( 10,589) ( 3,107) ( 7,031) ( 8,552) ( 13,117) )הוצאות( מימון, נטו הכנסות  

 97,774 29,587 138,030 73,343 266,320 רווח לפני מסים על הכנסה 

 -  -  ( 13,448) -  ( 13,456) מסים על הכנסה 

 97,774 29,587 124,582 73,343 252,864 רווח נקי לתקופה
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 בע"מ  ן"אלקטרה נדל

 על הרווח הכולל  נתונים
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . מנומהווים חלק בלתי נפרד מ מידע הכספי הנפרד הבאורים ל
  

 סעיף 

לתקופה של  

תשעה חודשים  

שהסתיימה ביום  

 בספטמבר  30

2021 

 אלפי ₪  

 )בלתי מבוקר( 

לתקופה של  

תשעה חודשים  

שהסתיימה ביום  

 בספטמבר  30

2020 

 אלפי ₪  

 )בלתי מבוקר( 

לתקופה של  

שלושה חודשים  

שהסתיימה ביום  

 בספטמבר  30

2021 

 אלפי ₪  

 )בלתי מבוקר( 

לתקופה של  

שלושה חודשים  

שהסתיימה ביום  

 בספטמבר  30

2020 

 אלפי ₪  

 )בלתי מבוקר( 

לשנה  

שהסתיימה ביום  

 בדצמבר  31

2020 

 אלפי ₪ 

 )מבוקר( 

 124,582 73,343 252,864 רווח נקי לתקופה

29,587 97,774 

      )הפסד( כולל אחר רווח 

      סכומים אשר יסווגו בעתיד לרווח או הפסד: 

 -  -  -  -  6,819 מימוש קרן הון מהפרשי תרגום עקב מימוש פעילות חוץ 

הפרשי שער שנזקפו לקרן הון בגין הלוואות למימון הון עצמי של  

 ( 44,779) ( 56) ( 4,646) ( 11,338) ( 2,360) חברות מוחזקות בחו"ל 

 ( 8,750) ( 4,192) 1,613 ( 5,450) 3,309 )הפסד( כולל אחר בגין חברות מוחזקותרווח 

 ( 53,529) ( 4,248) ( 3,033) ( 16,788) 7,768 רווח )הפסד( כולל אחר לתקופה 

 44,245 25,339 121,549 56,555 260,632 סה"כ רווח כולל לתקופה המיוחס לבעלים של החברה 
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 בע"מ  ן"אלקטרה נדל

 על תזרימי המזומנים  נתונים
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . מנומהווים חלק בלתי נפרד מ מידע הכספי הנפרד הבאורים ל

 

 סעיף 

לתקופה  של  

תשעה חודשים  

שהסתיימה  

  30ביום 

 בספטמבר 

2021 

 אלפי ₪ 

   )בלתי מבוקר( 

לתקופה  של  

תשעה חודשים  

שהסתיימה  

  30ביום 

 בספטמבר 

2020 

 אלפי ₪ 

 מבוקר( )בלתי  

לתקופה  של  

שלושה חודשים  

שהסתיימה  

  30ביום 

 בספטמבר 

2021 

 אלפי ₪ 

 )בלתי מבוקר( 

לתקופה  של  

שלושה חודשים  

שהסתיימה  

  30ביום 

 בספטמבר 

2020 

 אלפי ₪ 

 )בלתי מבוקר( 

לשנה  

שהסתיימה  

  31ביום 

 בדצמבר 

2020 

 אלפי ₪ 

 )בלתי מבוקר( 

    פעילות שוטפת:  – תזרימי מזומנים 
  

 97,774 29,587 124,582 73,343 252,864 המיוחס לבעלים של החברה   נקי לתקופהרווח 

התאמות הדרושות להצגת תזימי המזומנים מפעילות שוטפת )  

 ( 103,643) ( 37,910) ( 102,487) ( 81,195) ( 208,055) נספח א'( 

 ( 5,869) ( 8,323) 22,095 ( 7,852) 44,089 מזומנים נטו פעילות ) לפעילות( שוטפת 

      פעילות השקעה  – תזרימי מזומנים 

 2,413 ( 115) -  1,801 -  תמורה ממכירת ניירות ערך סחירים, נטו

 611 2 ( 307) 296 ( 813) שינוי בפיקדונות לזמן קצר 

 ( 30,379) ( 10,230) 14,337 ( 31,635) 15,051 השקעה בחברות מוחזקות, נטו

 30,799 117,379 ( 67,921) 61,416 ( 194,206) בהלוואות לחברות מוחזקות ואחרים, נטושינוי 

תמורה ממימוש )השקעה( ברכוש קבוע ונכסים בגין זכות שימוש,  

 301 -  ( 441) -  ( 275) נטו 

 -  -  -  ( 45) -  תמורה ממימוש )השקעה ב( נכסים מניבים 

 3,746 107,036 ( 54,332) 31,833 ( 180,243) מזומנים נטו מפעילות ) לפעילות( השקעה 

      :  פעילות מימון  – תזרימי מזומנים 

 -  -  -  -  98,970 הנפקת אגרות חוב )בניכוי הוצאות הנפקה( 

 ( 7,800) -  ( 20,000) -  ( 32,200) דיבידנד ששולם לבעלי מניות החברה 

 316,222 131,943 119,290 204,588 256,742 קבלת הלוואות לזמן ארוך

 ( 111,190) ( 21,929) -  ( 94,468) ( 119,834) פרעון הלוואות לזמן ארוך 

 ( 98,215) ( 33,748) ( 33,748) ( 33,748) ( 33,748) פרעון אגרות חוב 

 ( 789) ( 181) ( 217) ( 683) ( 631) פרעון התחייבויות חכירה 

 ( 97,500) ( 192,235) -  ( 97,500) -  אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים ואחרים, נטו

 728 ( 116,150) 65,325 ( 21,811) 169,300 מימון  פעילות - מזומנים נטו  

 ( 1,395) ( 17,437) 33,088 2,170 33,866 עליה )ירידה( במזומנים ושווי מזומנים 

 2,336 21,943 1,719 2,336 941 יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה 

 מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה יתרת  
34,807 4,506 34,807 4,506 941 
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 בע"מ  ן"אלקטרה נדל

 על תזרימי המזומנים  נתונים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . מנומהווים חלק בלתי נפרד מ מידע הכספי הנפרד הבאורים ל

 סעיף 

לתקופה  של  

תשעה  

חודשיים 

שהסתיימה  

  30ביום 

 בספטמבר 

2021 

 אלפי ₪ 

   )בלתי מבוקר( 

לתקופה  של  

תשעה  

חודשיים 

שהסתיימה  

  30ביום 

 בספטמבר 

2020 

 אלפי ₪ 

 )בלתי מבוקר( 

לתקופה  של  

שלושה  

חודשיים 

שהסתיימה  

  30ביום 

 בספטמבר 

2021 

 אלפי ₪ 

 )בלתי מבוקר( 

לתקופה  של  

שלושה  

חודשיים 

שהסתיימה  

  30ביום 

 בספטמבר 

2020 

 אלפי ₪ 

 )בלתי מבוקר( 

לשנה  

שהסתיימה  

  31ביום 

 בדצמבר 

2020 

 אלפי ₪ 

 )בלתי מבוקר( 

התאמות הדרושות להצגת תזרימי המזומנים מפעילות   – נספח א' 

      שוטפת 

      הוצאות ) הכנסות( שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים 

 870 84 215 241 638 פחת והפחתות

 2,836 -  5,839 2,836 7,152 התאמת שווי הוגן ומימוש נכסים מניבים, נטו 

 ( 44,659) ( 13,284) ( 63,823) ( 38,369) ( 126,172) חלק החברה בהפסדי )רווחי( חברות מוחזקות, נטו 

 ( 100) ( 2,826) ( 306) ( 5,515) ( 975) שינוי ערך התחייבויות וחייבים לזמן ארוך, נטו 

 -  -  -  -  6,819 מימוש קרן הפרשי תרגום בגין מימוש פעילות חוץ 

 ( 2,413) ( 291) -  ( 2,207) -  פיננסיים שינוי בערך נכסים 

 5,542 1,022 11,701 3,405 30,332 דיבידנדים וריבית שהתקבלו מחברות מוחזקות 

 409 114 130 235 391 זקיפת הוצאות בגין אופציות שהוענקו לנושאי משרה 

      שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות: 

 8,000 -  -  8,000 6,295 למכירה ומקדמות, נטו   ןשינוי במלאי מקרקעי

 -  -  13,448 -  13,448 שינוי במסים נדחים, נטו

 ( 2,997) ( 385) 7,025 ( 2,511) 5,319 שינוי בלקוחות

 ( 66,754) ( 16,597) ( 566,76) ( 41,403) ( 158,091) שינוי בחייבים ויתרות חובה 

 ( 15) ( 899) 257 46 438 שינוי בספקים ונותני שירותים 

 ( 4,362) ( 4,848) ( 408) ( 5,953) 6,351 שינוי בזכאים ויתרות זכות 

 (208,055 ) (81,195 ) (102,487 ) (37,910 ) (103,643 ) 

      מידע נוסך על תזרימי המזומנים  – נספח ב' 

 18,414 -  6,859 8,382 15,282 ריבית ששולמה לתאגידים בנקאיים ואחרים 

 1,456 -  -  -  1,265 ריבית שהתקבלה מתאגידים בנקאיים ואחרים 
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 נפרד בדבר מידע כספי  פיםנוס נתונים
 

 כללי  - 1באור 
 

 כללי:  ( א)
ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות 38המידע הכספי הנפרד של החברה ערוך בהתאם להוראות תקנה  

 . 1970-תקופתיים ומיידיים( התש"ל
בדצמבר    31יש לעיין במידע כספי ביניים נפרד זה בהקשר למידע הכספי הנפרד של החברה ליום  

 תאריך, ולנתונים הנוספים אשר נלוו אליהם. ולשנה שהסתיימה באותו  2020

 הגדרות:  ( ב)
 

 אלקטרה נדל"ן בע"מ.   -"החברה"
מוחזקת" ליום  1כהגדרתה בביאור    -"חברה  בדוחות הכספיים המאוחדים של החברה   31ב 

 . 2020בדצמבר 
 

 מדיניות חשבונאית:  ( ג)
בביאור   המפורטת  החשבונאית  למדיניות  בהתאם  נערך  הנפרד  הכספי  לדוחו1המידע  ת  ג 

   . 2020בדצמבר  31הכספיים הנפרדים השנתיים של החברה ליום 
 

 תיקונים לתקני דיווח כספי חדשים, פרשנויות שפורסמו ותיקונים לתקנים:  -  2באור 

 יישום לראשונה של תיקונים לתקני חשבונאות קיימים .א

 IBOR  -בדבר הרפורמה בריביות ה  IAS 39  -ו  IFRS 4, IFRS 16,IFRS 7 , IFRS 9  -תיקונים ל 
 

מכשירים פיננסים,   9תיקונים לתקן דיווח כספי בינלאומי    IASB-, פרסם ה2020בחודש אוגוסט   
גילויים, לתקן חשבונאות בינלאומי    7לתקן דיווח כספי בינלאומי   מכשירים   39מכשירים פיננסים: 

  16יטוח ולתקן דיווח כספי בינלאומי  חוזי ב  4פיננסים: הכרה ומדידה, לתקן דיווח כספי בינלאומי  
 "התיקונים"(. -חכירות )להלן 

בדוחות    החשבונאי  הטיפול  של  השפעות  עם  המתמודדות  מעשיות  הקלות  מספקים  התיקונים 
הבנצ'מרק   ריביות  יוחלפו  כאשר  בריביות    (IBORs - Interbank Offered Rates)הכספיים 

 (. RFRs- Risk Free Interest Ratesאלטרנטיביות חסרות סיכון )
  
בתזרימי    בתיקונים  או  חוזיים  בתיקונים  תטפל  החברה  המעשיות,  מההקלות  לאחת  בהתאם 

המזומנים הנדרשים ישירות כתוצאה מיישום הרפורמה בדומה לטיפול החשבונאי בשינויים בריבית  
הריבי  שיעור  התאמת  באמצעות  בריביות  השינויים  את  להכיר  נדרשת  חברה  כלומר,  ת  משתנה. 

האפקטיבית מבלי לשנות את ערכו הפנקסני של המכשיר הפיננסי. השימוש בהקלה מעשית זו תלוי  
 מתרחש על בסיס תנאים כלכליים שווים.  RFR -ל IBOR -בכך שהמעבר מ

  
להיעשות לייעוד הגידור   IBOR  -כמו כן, התיקונים מאפשרים לשינויים הנדרשים על ידי רפורמת ה 

ולתיעוד מבלי לגרום ליחסי הגידור להפסיק כאשר מתקיימים תנאים מסוימים. במסגרת התיקונים  
 - ניתנה גם הקלה מעשית זמנית בקשר עם יישום חשבונאות גידור הנוגעת לזיהוי הסיכון המגודר כ

 'ניתן לזיהוי בנפרד'.
  
עם השפעת הרפורמה הצפויה על דוחותיה הכספיים   במסגרת התיקונים נוספו דרישות גילוי בקשר  

של החברה לרבות התייחסות לאופן בו החברה מנהלת את יישום רפורמת הריביות, לסיכונים עליהם  
  IBORהיא חשופה כתוצאה מהרפורמה הצפויה וגילויים כמותיים בנוגע למכשירים פיננסיים בריביות  

 הצפויים להשתנות. 
או לאחר מכן. התיקונים   2021בינואר    1תקופות השנתיות המתחילות ביום  התיקונים ייושמו החל מה 

 ייושמו באופן רטרוספקטיבי, אולם הצגה מחדש של מספרי השוואה לא נדרשת. 
  
 לתיקונים לעיל לא צפויה להיות השפעה מהותית על הדוחות הכספיים ביניים של החברה. 
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 בדבר מידע כספי נפרד  פיםנוס נתונים

 

 תיקונים לתקני דיווח כספי חדשים, פרשנויות שפורסמו ותיקונים לתקנים )המשך(:  -  2באור 

 

 חדשים בתקופה שלפני יישומם  IFRSגילוי לתקני  .ב

 איים וטעויות נים חשבונויים באומד נאית, שיניות חשבוינמד  IAS 8- תיקון ל
 

: מדיניות חשבונאית,  8תיקון לתקן חשבונאות בינלאומי    IASB  -, פרסם ה2021בחודש פברואר  

התיקון(. מטרת התיקון הינה להציג הגדרה חדשה    –שינויים באומדנים חשבונאיים וטעויות )להלן  

 של המונח "אומדנים חשבונאיים". 

אומדנים חשבונאיים מוגדרים כ"סכומים כספיים בדוחות הכספיים הכפופים לאי ודאות במדידה".  

ון מבהיר מהם שינויים באומדנים חשבונאיים וכיצד הם נבדלים משינויים במדיניות החשבונאית  התיק 

 ומתיקוני טעויות.

והוא חל על   2023בינואר    1התיקון ייושם באופן פרוספקטיבי לתקופות שנתיות המתחילות ביום  

פה או אחריה.  שינויים במדיוניות חשבונאות ובאומדנים חשבונאיים המתרחשים בתחילת אותה תקו

 יישום מוקדם אפשרי.
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 בדבר מידע כספי נפרד  פיםנוס נתונים
 

 אירועים מהותיים בתקופת הדו"ח  - 3באור 
 

 )להלן: "קורונה"(   COVID-19השפעת נגיף  . א

ה של  פעילותה  על  הקורונה  נגיף  התפשטות  השפעת  באור  חברהבדבר  ראה  לדוחות    ה5, 

    .2021 בספטמבר  30ליום ביניים הכספיים המאוחדים 

 : דירוג החברה ואגרות חוב . ב

ל  , 2021במרץ    10ביום   .1 מידרוג  ידי  על  שניתן  דירוג  החברה  ו',  פרסמה  סדרה  חוב  אגרת 

 . באופק יציב A3.ilהועמד על ש

באופק יציב    ilBBB, העלתה מעלות את דירוג החברה מדירוג של +2021באוגוסט    4ביום   .2

   באופק יציב. -ilAלדירוג 

אלפי ש"ח   100,000בסך כולל של , 2021, בחודש מרץ סדרה ו'(בדבר הנפקת אגרות חוב ) .3

.2021  בספטמבר  30ליום  ( לדוחות הכספיים המאוחדים ביניים  2)ו5ראה ביאור    ערך נקוב.

  

  ו 5(, ראה באור  ו'-  ה'  ותבדבר עמידת החברה באמות המידה החלות על אגרות חוב )סדר  .4

  . 2021 בספטמבר 30ליום  בינייםלדוחות הכספיים המאוחדים 

 גרות אשראי בבנקים בישראל:  מס . ג

באמות מידה פיננסיות מול הבנקים    ועמידהבדבר עדכון הסכמי מסגרות האשראי של החברה  

   .2021 בספטמבר  30ליום  בינייםלדוחות הכספיים המאוחדים   ז5המממנים ראה ביאור 

  - מיליון ש"ח )כ  12.2אישר דירקטוריון החברה חלוקת דיבידנד בסך של    2021במרץ    17ביום   .ד 
 . 2021באפריל  6ש"ח למניה( ששולם ביום  0.214

  -מיליון ש"ח )כ  20אישר דירקטוריון החברה חלוקת דיבידנד בסך של    2021באוגוסט    16ביום  
 .2021בספטמבר  1ש"ח למניה( ששולם ביום  0.351

 
 קרקע לייזום בתל אביב:  .ה

, במהלך  2020בדצמבר    31( לדוחות הכספיים המאוחדים ליום  1ב)8בהמשך לאמור בביאור  
ו  2021הרבעון השני של שנת   הועברה הבעלות בקרקע לרוכשים. בעקבות  הושלמה העסקה 

בדוח הרווח או הפסד בהכנסות בגובה    2021האמור, הכירה החברה ברבעון השני של שנת  
 שהתקבלו ועלות המלאי נזקפה לסעיף עלות ההכנסות של נכסי אסטרטגיית המימוש. המקדמות  

 
 פרויקט סוהו:  .ו

, לאחר ( בנכס50%החברה על עסקה עם צד שלישי למכירת זכויותיה )  תמיחתלפרטים בדבר  
 .2021 בספטמבר  30( לדוחות הכספיים המאוחדים ביניים ליום 1)ג5ראה באור תאריך המאזן, 

 
ונושאי משרה אחרים  של מנכ"ל  םתנאי העסקת  עדכוןלעניין   .ז ראה באור  החברה  לדוחות    ט 5, 

  .2021 בספטמבר  30ליום הכספיים המאוחדים ביניים 
 

ונושאי משרה  לעניין   .ח דירקטורים  של   לביטוח אחריותם  פוליסה  באור  רכישת  לדוחות   י5ראה 
   .2021 בספטמבר  30ליום  הכספיים המאוחדים ביניים


