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 אלקטרה נדל"ן בע"מ דוח סקירה של רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של  

 

 מבוא 

הקבוצה(, הכולל את   -סקרנו את המידע הכספי המצורף של אלקטרה נדל"ן בע"מ וחברות בנות שלה )להלן  
ואת הדוחות התמציתיים המאוחדים על    2021בספטמבר    30הדוח התמציתי המאוחד על המצב הכספי ליום  

ותזרימי המזומנים לתקופות של תשעה ושלושה חודשים שהסתיימו  הרווח או הפסד, הרווח הכולל, השינויים בהון  
זו בהתאם לתקן   באותו תאריך. הדירקטוריון וההנהלה אחראים לעריכה ולהצגה של מידע כספי לתקופות ביניים

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

 מסקנה על מידע כספי לתקופות ביניים אלה בהתבסס על סקירתנו.
לא סקרנו את המידע הכספי התמציתי לתקופת הביניים של חברות שאוחדו אשר נכסיהן הכלולים באיחוד מהווים  

מכלל   0%- והכנסותיהן הכלולות באיחוד מהוות כ 2021בספטמבר,   30הנכסים המאוחדים ליום מכלל   %6.1-כ
את   לא סקרנו  כן  כמו  באותו תאריך.  חודשים שהסתיימו  ושלושה  של תשעה  לתקופות  ההכנסות המאוחדות 
בה   ההשקעה  אשר  המאזני,  השווי  בסיס  על  המוצגות  החברה  של  ביניים  לתקופת  התמציתי  הכספי  המידע 

ואשר חלקה של הקבוצה ברווחי )הפסדי( החברה    2021בספטמבר    30אלפי ש"ח ליום     0  -סתכמה לסך של כה
אלפי ש"ח לתקופות של תשעה  ושלושה חודשים שהסתיימו    308-( אלפי ש"ח וכ4,766)  -הנ"ל הסתכם לסך של כ

סקר על ידי רואי חשבון באותו תאריך, בהתאמה. המידע הכספי התמציתי לתקופות הביניים של אותן חברות נ
אחרים שדוחות הסקירה שלהם הומצאו לנו ומסקנתנו, ככל שהיא מתייחסת למידע הכספי בגין אותן חברות, 

 מבוססת על דוחות הסקירה של רואי החשבון האחרים. 

 היקף הסקירה 

מידע   "סקירה של  -של לשכת רואי חשבון בישראל    2410ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה )ישראל(  
כספי לתקופות ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של הישות". סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים  
מורכבת מבירורים, בעיקר עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום נוהלי סקירה אנליטיים 

ורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים  ואחרים. סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביק
בישראל ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניוודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים  

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

 מסקנה 

א בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור  בהתבסס על סקירתנו ועל דוחות הסקירה של רואי חשבון אחרים, ל
 . IAS 34שהמידע הכספי הנ"ל אינו ערוך, מכל הבחינות המהותיות, בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 

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

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

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

 

   אביב, -תל

                                    2021 בנובמבר 16

 בכבוד רב 

 , קוסט, פורר, גבאי את קסירר

 רואי חשבון 
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 אלקטרה נדל"ן בע"מ 

 הכספי דוחות תמציתיים מאוחדים על המצב  

 

 
 
 
 
 
 
 

 הבאורים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם. 
 
 
 
 

  

 סעיף 

 בספטמבר   30ליום 

2021 

 אלפי ₪  

 )בלתי מבוקר( 

 בספטמבר   30ליום 

2020 

 אלפי ₪  

 )בלתי מבוקר( 

 בדצמבר   31ליום 

2020 

 אלפי ₪  

 )מבוקר( 

    נכסים 

    נכסים שוטפים 

 35,252 20,260 96,228 מזומנים ושווי מזומנים 

 295 610 844 פיקדונות לזמן קצר ופיקדונות מיועדים 

 -  406 264 נכסים פיננסים בשווי הוגן דרך רווח והפסד 

 514 898 18 לקוחות 

 -  751 54 נכסי מיסים שוטפים 

 75,140 44,368 54,499 חייבים: הלוואות ויתרות חובה 

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

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

    השקעות בחברות המטפלות לפי שיטת השווי המוחזקות למכירה ונכסים 

 68,694 78,259 203,457 פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח והפסד 

 206,295 171,952 481,614 סה"כ נכסים שוטפים 

    נכסים לא שוטפים 

 577,293 574,559 1,043,695 המאזניהשקעות בדיור להשכרה המטופלות לפי שיטת השווי  

 36,205 41,389 -  השקעות בנכס מאסטרטגיית המימוש לפי שיטת השווי המאזני

 36,848 41,646 37,588 הלוואות, חיובים ויתרות חובה לזמן ארוך

 1,254 1,443 1,551 רכוש קבוע 

 791 1,015 130 נכסים בגין זכות שימוש 

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

 788,791 793,452 1,082,964 סה"כ נכסים לא שוטפים

 995,086 965,404 1,564,578 סה"כ נכסים
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 אלקטרה נדל"ן בע"מ 

 הכספי דוחות תמציתיים מאוחדים על המצב  

 
 2021 בנובמבר   16 מקום לחתימת סמנכ"ל הכספים  מקום לחתימת מנכ"ל  דירקטוריון מקום לחתימת יו"ר 

ישראלי .א   

 יו"ר דירקטוריון 

 רושינק . ג

 מנכ"ל 

   וסלי .א 

 סמנכ"ל כספים 

 תאריך אישור הדוחות הכספיים 

 

 הבאורים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם. 

 סעיף 

  30ליום 
 בספטמבר 

2021 

 אלפי ₪  

 )בלתי מבוקר( 

 בספטמבר   30ליום 

2020 

 אלפי ₪  

 )בלתי מבוקר( 

 בדצמבר   31ליום 

2020 

 אלפי ₪  

 )מבוקר( 

    התחייבויות והון

    התחייבויות שוטפות 

 36,741 98,300 131,548 אשראי לזמן קצר )כולל חלויות שוטפות של הלוואות מבנקים ואגרות חוב( 

 3,359 3,518 2,608 התחייבויות בגין מיסים שוטפים 

 1,158 922 1,777 ספקים ונותני שירותים

 14,653 14,519 25,885 זכאים ויתרות זכות 

 20,105 20,105 -  מקדמות מרוכשי מקרקעין  – נכסי אסטרטגיית המימוש 

 755 866 125 חלויות שוטפות של התחייבויות בגין חכירה 

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

 76,771 138,230 256,497 התחייבויות שוטפות סה"כ 

    התחייבויות לא שוטפות 

 106,293 106,509 164,669 אגרות חוב 

 22 128 3 התחייבויות בגין חכירה 

 24,721 9,019 35,959 התחייבויות אחרות לזמן ארוך

 345,540 229,989 376,491 הלוואות לזמן ארוך מבנקים 

 20,783 14,905 71,339 מיסים נדחים 

 497,359 360,550 648,461 סה"כ התחייבויות לא שוטפות 

    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 הון המיוחס לבעלי המניות

 15,575 41,306 25,415 זכויות שאינן מקנות שליטה 

 420,956 466,624 659,620 סה"כ הון 

 995,086 965,404 1,564,578 סה"כ התחייבויות והון
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 אלקטרה נדל"ן בע"מ 

 דוחות תמציתיים מאוחדים על הרווח והפסד  

 המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם. הבאורים לדוחות הכספיים התמציתיים  

 סעיף 

לתקופה של  
תשעה חודשיים  
שהסתיימה ביום  

 בספטמבר  30

2021 

 אלפי ₪  

 )בלתי מבוקר( 

לתקופה של  
תשעה חודשיים  
שהסתיימה ביום  

 בספטמבר  30

2020 

 אלפי ₪  

 )בלתי מבוקר( 

לתקופה של  
שלושה חודשיים  
שהסתיימה ביום  

 בספטמבר  30

2021 

 אלפי ₪  

 )בלתי מבוקר( 

לתקופה של  
שלושה חודשיים  
שהסתיימה ביום  

 בספטמבר  30

2020 

 אלפי ₪  

 )בלתי מבוקר( 

לשנה  
שהסתיימה  

  31ביום 
 בדצמבר 

2020 

 אלפי ₪ 

 )מבוקר( 

      הכנסות ורווחים 

      מדיור להשכרה בארה"ב 

 18,820 5,717 6,531 13,446 18,280 הכנסות מדמי ניהול ועמלות רכישה 

 Promote 276,936 64,307 140,906 29,019 91,005)הכנסות מדמי הצלחה ) 

חלק מהחברה בתוצאות מדיור להשכרה בהתאם לשיטת השווי  
 16,725 3,600 6,747 10,888 16,380 המאזני 

חלק מהחברה בהתאמות שווי הוגן בהתאם לשיטת השווי  
 29,839 6,465 34,240 15,891 72,476 המאזני ואחרים 

      מנכסי אסטרטגיית המימוש 

 6,940 1,875 3,381 5,557 34,788 הכנסות מדמי שכירות ואחרים 

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

חלק החברה בתוצאות נכסי אסטרטגיית המימוש בהתאם  
 ( 4,966) 582 1,577 1,834 534 לשיטת השווי המאזני 

 412,242 109,087 187,543 47,258 155,527 

      עלויות והוצאות 

 4,506 1,298 2,333 3,442 33,403 עלות ההכנסות של נכסי אסטרטגיית המימוש 

 13,739 3,985 8,520 8,690 30,056 עלות ההכנסות של דיור להשכרה 

 13,493 2,832 5,761 7,868 17,861 הוצאות הנהלה וכלליות 

 116 17 -  115 -  הוצאות מכירה ושיווק אחרות

 81,320 20,115 16,614 8,132 31,854 

 123,673 39,126 170,929 88,972 330,933 רווח תפעולי 

 ( 14,177) ( 3,890) ( 11,750) ( 10,653) ( 21,636) הוצאות מימון 

 4,993 1,217 1,360 4,339 2,558 הכנסות מימון 

 ( 9,184) ( 2,673) ( 10,390) ( 6,314) ( 19,078) הכנסות )הוצאות( מימון, נטו 

 114,489 36,453 160,539 82,658 311,844 רווח לפני מיסים על הכנסה 

 ( 10,191) ( 1,653) ( 27,179) ( 2,493) ( 49,890) נסים על הכנסה 

 רווח נקי לתקופה
261,954 80,165 133,360 34,800 104,298 

      מיוחס ל: 

 97,774 29,588 124,582 73,344 252,864 בעלי המניות

 6,524 5,212 8,778 6,821 9,090 זכויות שאינן מקנות שליטה 

 רווח נקי לתקופה
261,954 80,165 133,360 34,800 104,298 

      רווח נקי למניה המיוחס לבעלי המניות: 

 1.72 0.52 2.19 1.29 4.45 )בש"ח(   – רווח בסיסי 

 רווח מדולל )ש"ח( 
4.41 1.28 2.17 0.51 1.71 

הממוצע המשוקלל של הון המניות ששימש בחישוב הרווח  
      למניה 

 בסיסי)באלפים( 
56,881 56,718 56,881 56,718 56,718 

 מדולל )באלפים( 
57,292 57,097 57,292 57,097 57,123 
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 אלקטרה נדל"ן בע"מ 

 הרווח הכולל  על  תמציתיים מאוחדים  דוחות

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 הבאורים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם. 

 

 

 סעיף 

לתקופה של  
תשעה חודשיים  
שהסתיימה ביום  

 בספטמבר  30

2021 

 אלפי ₪  

 )בלתי מבוקר( 

לתקופה של  
תשעה חודשיים  
שהסתיימה ביום  

 בספטמבר  30

2020 

 אלפי ₪  

 )בלתי מבוקר( 

לתקופה של  
שלושה חודשיים  
שהסתיימה ביום  

 בספטמבר  30

2021 

 אלפי ₪  

 )בלתי מבוקר( 

לתקופה של  
שלושה חודשיים  
שהסתיימה ביום  

 בספטמבר  30

2020 

 אלפי ₪  

 )בלתי מבוקר( 

שהסתיימה  לשנה 
 בדצמבר  31ביום 

2020 

 אלפי ₪ 

 )מבוקר( 

 104,298 34,800 133,360 80,165 261,954 רווח נקי לתקופה

    רווח כולל אחר )לאחר השפעת המס( 

  

    סכומים אשר יסווגו בעתיד לרווח או הפסד: 

  

קרן הפרשי תרגום בגין מימוש פעילות חוץ )ראה   שמימו
   6,819 ( ב5באור 

  

 ( 56,233) ( 4,310) ( 3,133) ( 17,110) 1,190 הפרשי שער בגין תרגום פעילויות חוץ 

 ( 56,233) ( 4,310) ( 3,133) ( 17,110) 8,009 רווח ) הפסד( כולל אחר לתקופה

 8,0654 49030, 130,227 63,055 269,963 סה"כ רווח כולל לתקופה 

    סה"כ רווח כולל לתקופה מיוחס ל: 

  

 44,245 25,339 121,549 56,556 260,632 המניותבעלי 

 3,820 5,151 8,678 6,499 9,331 זכויות שאינן מקנות שליטה 

 
269,963 63,055 130,227 30,490 48,065 
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 אלקטרה נדל"ן בע"מ 

 דוחות תמציתיים מאוחדים על השינויים בהון  

 

 )בלתי מבוקר(   2021בספטמבר    30-לתקופה של תשעה חודשיים שהסתיימה ביום ה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 סעיף 

 הון

 אלפי ₪  

פרמיה על  
 המניות 

 אלפי ₪  

מכשירי הון  קרן  
דרך רווח כולל  

 אחר 

 אלפי ₪ 

קרן הון בגין  
עסקאות  

תשלום מבוסס  
 מניות 

 אלפי ₪ 

קרן הון בגין  
הפרשי תרגום  
של פעילויות  

 חוץ

 אלפי ₪ 

מניות החברה  
המוחזקות על  

 ידי החברה 

 אלפי ₪ 

 עודפים 

 אלפי ₪ 

סך הכל מיוחס  
לבעלי מניות  
 החברה האם 

 אלפי ₪ 

זכויות שאינן  
 מקנות שליטה 

 ₪ אלפי 

 סה"כ 

 אלפי ₪ 

 420,956 15,575 405,381 211,690 ( 10,000) ( 293,058) 1,460 ( 224,177) 719,461 5 2021בינואר  1יתרה ליום 

 261,954 9,090 252,864 252,864       רווח נקי לתקופה 

מימוש קרן הפרשי תרגום בגין מימוש  
 6,819  6,819   ,9816     פעילות חוץ 

 1,190 241 949   949     בגין תרגום פעילויות חוץ הפרשי שער 

 269,963 9,331 260,632 252,864  7,768     סה"כ רווח ) הפסד( כולל לתקופה 

 392  392    392    תשלום מבוסס מניות

חלק הזכויות שאינן מקנות שליטה בהון  
 1,656 1,656         חברה בת לדיור להשכרה בארה"ב 

דיבידנד ששולם בידי חברה מאוחדת  
 ( 1,147) ( 1,147)         לזכויות שאינן מקנות שליטה 

 ( 32,200) -  ( 32,200) ( 32,200)       דיבידנד ששולם לבעלי מניות החברה 

 659,620 25,415 634,204 432,354 ( 10,000) ( 285,290) 1,852 ( 224,177) 719,461 5 2021בספטמבר  30סה"כ הון ליום 
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  . הבאורים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם 

 

 אלקטרה נדל"ן בע"מ 

 דוחות תמציתיים מאוחדים על השינויים בהון  

 

 )בלתי מבוקר(   2020בספטמבר    30-לתקופה של תשעה חודשיים שהסתיימה ביום ה 

 

 )*( סיווג חדש 

 

 

 

 

 הבאורים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם. 

 סעיף 

 הון

 אלפי ₪  

פרמיה על  
 המניות 

 אלפי ₪  

קרן מכשירי הון  
דרך רווח כולל  

 אחר 

 אלפי ₪ 

קרן הון בגין  
עסקאות  

תשלום מבוסס  
 מניות 

 אלפי ₪ 

קרן הון בגין  
הפרשי תרגום  
של פעילויות  

 חוץ

 אלפי ₪ 

מניות החברה  
המוחזקות על  

 ידי החברה 

 אלפי ₪ 

 )*(   עודפים

 אלפי ₪ 

סך הכל מיוחס  
לבעלי מניות  
 החברה האם 

 אלפי ₪ 

שאינן  זכויות 
  מקנות שליטה 

 )*( 

 אלפי ₪ 

 סה"כ 

 אלפי ₪ 

 400,901 32,374 368,527 121,716 ( 10,000) ( 239,529) ,0511 ( 224,177) 719,461 5 2020בינואר  1יתרה ליום 

 80,165 6,821 73,344 73,344       רווח נקי לתקופה 

 ( 17,110) ( 322) ( 16,788)   ( 16,788)     הפרשי שער בגין תרגום פעילויות חוץ 

 63,055 6,499 56,556 73,344  ( 16,788)     סה"כ רווח ) הפסד( כולל לתקופה 

 235  235    235    תשלום מבוסס מניות

חלק הזכויות שאינן מקנות שליטה בהון  
 6,315 6,315         חברה בת לדיור להשכרה בארה"ב 

דיבידנד ששולם בידי חברה מאוחדת  
 ( 3,882) ( 3,882)         לזכויות שאינן מקנות שליטה 

 466,624 41,306 425,318 195,060 ( 10,000) ( 317,562) ,2861 ( 224,177) 719,461 5 2020בספטמבר  30סה"כ הון ליום 
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 אלקטרה נדל"ן בע"מ 

 דוחות תמציתיים מאוחדים על השינויים בהון  

 

 )בלתי מבוקר(   2021בספטמבר    30-לתקופה של שלושה חודשיים שהסתיימה ביום ה 

 

 
 

 

 

 סעיף 

 הון

 אלפי ₪  

פרמיה על  
 המניות 

 אלפי ₪  

קרן מכשירי הון  
דרך רווח כולל  

 אחר 

 אלפי ₪ 

קרן הון בגין  
עסקאות  

תשלום מבוסס  
 מניות 

 אלפי ₪ 

קרן הון בגין  
הפרשי תרגום  
של פעילויות  

 חוץ

 אלפי ₪ 

מניות החברה  
המוחזקות על  

 ידי החברה 

 אלפי ₪ 

 עודפים )*( 

 אלפי ₪ 

סך הכל מיוחס  
לבעלי מניות  
 החברה האם 

 אלפי ₪ 

זכויות שאינן  
מקנות שליטה  

 )*( 

 אלפי ₪ 

 סה"כ 

 אלפי ₪ 

 549,711 17,186 532,525 327,772 ( 10,000) ( 282,257) 1,721 ( 224,177) 719,461 5 2021ביולי  1יתרה ליום 

 133,360 8,778 124,582 124,582       רווח נקי לתקופה 

 ( 3,133) ( 100) ( 3,033)   ( 3,033)     הפרשי שער בגין תרגום פעילויות חוץ 

 130,227 8,678 121,549 124,582 -  ( 3,033) -  -  -  -  סה"כ רווח ) הפסד( כולל לתקופה 

 131  131    131    תשלום מבוסס מניות

חלק הזכויות שאינן מקנות שליטה בהון  
 419 419         חברה בת לדיור להשכרה בארה"ב 

דיבידנד ששולם בידי חברה מאוחדת  
 ( 868) ( 868)         לזכויות שאינן מקנות שליטה 

 ( 20,000)  ( 20,000) ( 20,000)       דיבדנד ששולם לבעלי מניות החברה 

 659,620 25,415 432,354 432,354 ( 10,000) ( 285,290) 1,852 ( 224,177) 719,461 5 2021בספטמבר  30סה"כ הון ליום 
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 אלקטרה נדל"ן בע"מ 

 דוחות תמציתיים מאוחדים על השינויים בהון  

 

 )בלתי מבוקר(   2020בספטמבר    30-לתקופה של שלושה חודשיים שהסתיימה ביום ה 

 

 )*( סיווג חדש 

 

 

 

 

 

 

 

 המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם. הבאורים לדוחות הכספיים התמציתיים  
 

 סעיף 

 הון

 אלפי ₪  

פרמיה על  
 המניות 

 אלפי ₪  

קרן מכשירי הון  
דרך רווח כולל  

 אחר 

 אלפי ₪ 

קרן הון בגין  
עסקאות  

תשלום מבוסס  
 מניות 

 אלפי ₪ 

קרן הון בגין  
הפרשי תרגום  
של פעילויות  

 חוץ

 אלפי ₪ 

מניות החברה  
המוחזקות על  

 ידי החברה 

 אלפי ₪ 

 עודפים 

 אלפי ₪ 

סך הכל מיוחס  
לבעלי מניות  
 החברה האם 

 אלפי ₪ 

זכויות שאינן  
 מקנות שליטה 

 אלפי ₪ 

 סה"כ 

 אלפי ₪ 

 434,381 34,516 399,865 165,472 ( 10,000) ( 252,068) 1,721 ( 224,177) 719,461 5 2020ביולי  1יתרה ליום 

 34,800 5,212 29,588 29,588       רווח נקי לתקופה 

 ( 4,310) ( 61) ( 4,249)   ( 4,249)     תרגום פעילויות חוץ הפרשי שער בגין 

 30,490 5,151 25,339 29,588 -  ( 4,249) -  -  -  -  סה"כ רווח ) הפסד( כולל לתקופה 

 114  114    114    תשלום מבוסס מניות

חלק הזכויות שאינן מקנות שליטה בהון  
 5,331 5,331         חברה בת לדיור להשכרה בארה"ב 

דיבידנד ששולם בידי חברה מאוחדת  
 ( 3,692) ( 3,692)         לזכויות שאינן מקנות שליטה 

 466,624 41,306 425,318 195,060 ( 10,000) ( 256,317) 1,286 ( 224,177) 719,461 5 2020בספטמבר  30סה"כ הון ליום 
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 אלקטרה נדל"ן בע"מ 

 דוחות תמציתיים מאוחדים על השינויים בהון  

 

 מבוקר( )  2020בדצמבר   31שהסתיימה ביום לשנה 

 

 )*( סיווג חדש 

 

 

 

 

. הבאורים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם 

 סעיף 

 הון

 אלפי ₪  

פרמיה על  
 המניות 

 אלפי ₪  

קרן מכשירי הון  
דרך רווח כולל  

 אחר 

 אלפי ₪ 

קרן הון בגין  
עסקאות  

תשלום מבוסס  
 מניות 

 אלפי ₪ 

קרן הון בגין  
הפרשי תרגום  
של פעילויות  

 חוץ

 אלפי ₪ 

מניות החברה  
המוחזקות על  

 ידי החברה 

 אלפי ₪ 

 עודפים )*( 

 אלפי ₪ 

סך הכל מיוחס  
לבעלי מניות  
 החברה האם 

 אלפי ₪ 

זכויות שאינן  
מקנות שליטה  

 )*( 

 אלפי ₪ 

 סה"כ 

 אלפי ₪ 

 400,901 32,374 368,527 121,716 ( 10,000) ( 239,529) 1,051 ( 224,177) 719,461 5 2020בינואר  1יתרה ליום 

 104,298 6,524 97,774 97,774       רווח נקי לתקופה 

 ( 56,233) ( 2,704) ( 53,529)   ( 53,529)     הפרשי שער בגין תרגום פעילויות חוץ 

 48,065 3,820 44,245 97,774  ( 53,529)     סה"כ רווח ) הפסד( כולל לתקופה 

 409  409    409    תשלום מבוסס מניות

חלק הזכויות שאינן מקנות שליטה בהון  
 5,738 5,738         חברה בת לדיור להשכרה בארה"ב 

 ( 16,634) ( 16,634)         הפקת אופציות מכר למיעוט

דיבידנד ששולם בידי חברה מאוחדת  
 ( 9,723) ( 9,723)         לזכויות שאינן מקנות שליטה 

 ( 7,800) -  ( 7,800) ( 7,800)       דיבידנד לבעלי מניות החברה 

 420,956 15,575 405,381 211,690 ( 10,000) ( 293,058) 1,460 ( 224,177) 719,461 5 2020בדצמבר   31סה"כ הון ליום 
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 אלקטרה נדל"ן בע"מ 

 דוחות תמציתיים מאוחדים על תזרימי המזומנים  

 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( 

    פעילות שוטפת:  – תזרימי מזומנים 
  

 104,298 34,800 133,360 80,165 261,954 רווח נקי לתקופה 

שוטפת )  התאמות הדרושות להצגת תזימי המזומנים מפעילות 
 ( 95,950) ( 32,826) ( 128,143) ( 73,336) ( 230,209) נספח א'( 

 8,348 1,974 5,217 6,829 31,745 מזומנים נטו פעילות ) לפעילות( שוטפת 

      פעילות השקעה  – תזרימי מזומנים 

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

המטופלות לפי שיטת השווי המאזני ונכסי  תמורה ממימוש חברות 
 36,296 2,338 109,985 12,911 166,830 פיננסי בשווי הוגן דרך רווח והפסד 

 611 2 ( 43) 296 ( 549) שינוי בפיקדונות לזמן קצר וארוך, נטו

שינויים בהשקעות, הלוואות לקרנות להשקעות בדיור להשכרה,  
 ( 12,097) 168,173 ( 182,524) 48,326 ( 382,701) ושותפים, נטו הלוואות לחברות מוחזקות 

 -  -  10 -  ( 3) השקעה והשבחה של נכסים מניבים 

קעה( ברכוש קבוע ונכסים בגין זכות  ש תמורה ממימוש )ה
 408 -  ( 441) ( 45) ( 275) , נטו השימוש

 27,631 170,398 ( 73,013) 63,289 ( 219,698) 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 

חלק הזכויות שאינן מקנות שליטה בהון חברה בת לדיור להשכרה  
 5,738 5,331 419 6,315 1,656 בארה"ב, נטו 

תשלום דיבידנד בחברה מאוחדת לבעלי זכויות שאינן מקנות  
 ( 9,723) ( 3,692) ( 868) ( 3,882) ( 1,147) שליטה 

 316,222 131,943 138,536 204,588 275,217 קבלת הלוואות לזמן ארוך

 ( 140,261) ( 84,839) -  ( 159,830) ( 120,607) פרעון הלוואות לזמן ארוך 

 ( 789) ( 181) ( 216) ( 683) ( 630) התחייבויות חכירה פרעון 

פרעון הלוואות מחברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני  
 ( 4) ( 4) -  ( 4) -  וזכויות שאינן מקנות שליטה, נטו 

 ( 98,200) ( 33,748) ( 33,748) ( 33,748) ( 33,748) פרעון אגרות חוב 

 -  -  45,075 -  59,601 קבלת הלוואות לזמן קצר 

 ( 97,500) ( 192,235) -  ( 97,500) -  פרעון הלוואות לזמן קצר 

 ( 32,317) ( 177,425) 129,198 ( 84,744) 247,112 מזומנים נטו מפעילות )לפעילות ( מימון 

 3,662 ( 5,053) 61,402 ( 14,626) 62,159 גידול )קיטון( במזומנים ושווי מזומנים

 36,835 26,448 35,613 36,835 35,252 התקופה יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת 

 ( 5,245) ( 1,135) ( 787) ( 1,949) ( 1,183) הפרשי תרגום בגין יתרות מזומנים במטבע חוץ 

 יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה 
96,228 20,260 96,228 20,260 35,252 
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 אלקטרה נדל"ן בע"מ 

 תזרימי המזומנים  נספחים לדוחות התמציתיים המאוחדים על  

 
 

 

 

 

 

 

הבאורים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם. 

 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 

 ( ,59841) ( 10,647) ( 42,564) ( 28,613) ( 89,390) החברה בתוצאות חברות כלולות, נטו חלק  

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

 ( 91,005) ( 29,019) ( 140,906) ( 64,307) ( 276,936) ( Promoteעמלת הצלחה בגין עליית ערך דיור להשכרה )

שהתקבלו מחברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני דיבידנדים וריבית 
 17,786 8,333 16,707 14,178 37,427 ואחרים

התאמות שווי הוגן של הלוואות לחברות המטופלות לפי שיטת השווי  
 40 -  -  -  -  המאזני 

 870 84 215 241 639 פחת והפחתות

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

 ( 2,413) ( 290) ( 264) ( 2,206) ( 264) שינוי בערך נכסים פיננסיים 

 409 114 131 235 392 זקיפת הוצאות בגין אופציות שהוענקו לנושאי משרה 

 9,241 436 29,268 2,230 50,736 שינוי במסים נדחים, נטו

      שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות: 

 8,000 -  -  8,000 6,296 מקרקעים למכירה ומקדמות, נטו שינוי במלאי 

 4,189 6,025 520 3,892 484 שינוי בלקוחות

 ( 2,557) ( 3,525) 3,293 ( 5,054) 1,693 שינוי בחייבים ויתרות חובה 

 877 ( 224) 535 641 619 שינוי בספקים ונותני שירותים 

 ( 6,446) ( 5,182) ( 3,159) ( 6,444) 21,851 שינוי בזכאים ויתרות זכות 

 ( 3,820)    2,273 שיערוך התחייבויות וחייבים לזמן ארוך, נטו

 (230,209 ) (73,336 ) (128,143 ) (32,836 ) (95,950 ) 

      נתונים נוספים  – נספח ב' 

      מזומנים ששולמו במשך התקופה עבור: 

 ,86119 6,828 7,702 16,001 16,465 ריבית

      שהתקבלו במשך התקופה עבור: מזומנים 

 7,502 7,113 -  7,113 186 ריבית  



 אלקטרה נדל"ן בע"מ 
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 ביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים 

 כללי  -  1באור 

"החברה"( הינה חברה ציבורית אשר ניירות הערך שלה רשומים   -)להלן אלקטרה נדל"ן בע"מ  . א

אביב. החברה מתמקדת בניהול קרנות ושותפויות להשקעה  -למסחר בבורסה לניירות ערך בתל 

 ( מוגבלים  משקיעים  של   ( Limited  Partnersעבור  המנהל  כשותף  משמשת  החברה  כאשר 

פרסום הדוחות הכספיים מנהלת החברה  (. למועד  General Partnersהקרנות והשותפויות )

דיור   במקבצי  להשקעה  קרנות  ) שלוש  דיור  (Multifamilyבארה"ב  מקבצי  למימון  חוב  קרן   ,

בארה"ב, השקעה באמצעות שותפויות ייעודיות להשקעה בבתים פרטיים צמודי קרקע להשכרה  

-Single Family    להלן( –  "SFR  ,)" ."כמו כן, השקיעה החברה    להלן: "דיור להשכרה בארה"ב

(  LPבשותפות ריט להשקעה הזדמנותית במלונות בארה"ב ופועלת לגיוס משקיעים מוגבלים )

 (. GPלטובת שותפות זו כאשר החברה תשמש כשותף מנהל )

יוני   סופית של הקרן השלישית להשקעות  2021יולי    -בחודשים  סגירה  על  , הכריזה החברה 

וב הראשונה למימון מקבצי דיור בארה"ב. בהתאם לתוכנית  במקבצי דיור בארה"ב ושל קרן הח

 העבודה מתעתדת החברה להקים: 

 קרן רביעית להשקעות במקבצי דיור בארה"ב.  •

 קרן חוב שניה למימון מקבצי דיור בארה"ב.   •

 קרן להשקעות במשרדים באנגליה.   •

 . לעילף כמפורט ( אמריקאית להשקעה במלונותREITשותפות ריט ) סגירה ראשונה ל  •

מימשה החברה את כלל נכסי הנדל"ן המניב שבבעלותה בישראל    2021עד לחודש אוקטובר  

 "נכסי אסטרטגיית המימוש"(.   - ובחו"ל טרם הכניסה לתחום פעילות מקבצי הדיור )להלן 

 . 4מידע נוסף על מגזרי הפעילות של הקבוצה מוצג בביאור 

נערכו במתכונת מתומצתת ליום   . ב תשעה  של    ות ולתקופ  2021  בספטמבר   30דוחות כספיים אלה 

שהסתיימ ו חודשים  בהקשר    ושלושה  אלו  מאוחדים  תמציתיים  בדוחות  לעיין  יש  תאריך.  באותו 

ולשנה שהסתיימה    2020בדצמבר    31לדוחות הכספיים המאוחדים השנתיים של החברה ליום  

 ר נלוו אליהם. באותו תאריך ולביאורים אש

 חשבונאית ה עיקרי המדיניות  -  2באור 

 בסיס לעריכת הדוחות הכספיים:  . א

)להלן המאוחדים  התמציתיים  הכספיים  ביניים"-הדוחות  כספיים  של  "דוחות  נערכו    החברה( 

 .  IAS") 34"-, "דיווח כספי לתקופות ביניים" )להלןIAS 34בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 

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

הכספיים   דוחותיה  בעריכת  שיושמו  לאלו  ולשנה    2020בדצמבר    31ליום  המאוחדים  הזהים 

 .  שהסתיימה באותו תאריך 

קנות ניירות  פרק ד' לת ב  הגילויבהתאם להוראות  נערכוהדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים  .ב

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

 

 קביעת שווי הוגן של נדל"ן להשקעה:  .ג

צורך קביעת השווי ההוגן של נדל"ן להשקעה מתבססת החברה על הערכת שווי שבוצעה על ידי  ל

שמאי בלתי תלוי אחת לשנה. בנוסף, בכל תאריך דיווח ביניים, בוחנת החברה את הצורך בעדכון 

 אומדן השווי ההוגן של הנדל"ן להשקעה שלה ביחס לשוויו ההוגן אשר נקבע במועד האחרון בו  
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 )המשך(  עיקרי המדיניות החשבונאית  -  2באור 

התבצעה לגביו הערכת שווי, על מנת לבחון האם אומדן זה מייצג אומדן מהימן לשווי ההוגן נכון  

ביניים. בחינה זו נעשית באמצעות סקירת שינויים בשוק הנדל"ן הרלוונטי, בחוזי  הלתאריך דיווח  

דע חדש בדבר עסקאות מהותיות אשר כלכלית של הנכס, וכן במי-השכירות בנכס, בסביבה המקרו

נעשו בסביבת הנכס  ובנכסים דומים וכל מידע אחר אשר עשוי להצביע על שינויים בשווי ההוגן של 

הנכס. במידה ולהערכת החברה קיימים לגבי נכסים מסוימים סימנים לכך שהשווי ההוגן לתאריך  

האחרון בו בוצעה הערכת שווי,    ביניים שונה באופן מהותי מהשווי ההוגן שנאמד במועדה דיווח  

דיווח   למועד  החברה  חיצוני האומדת  שמאי  באמצעות  אלו  נכסים  של  ההוגן  השווי  את    ביניים 

 . ובהתאמה מעדכנת את השווי ההוגן בדוחותיה הכספיים לתאריך דיווח הביניים

ה למועד הדוחות הכספיים ביניים בחנה החברה, בשים לב להשלכות של התפשטות נגיף הקורונ

האם התקיימו סימנים לכך שהשווי ההוגן של הנדל"ן להשקעה שונה מהותית    ,ה5בביאור  כמפורט  

 מהשווי ההוגן של הנדל"ן להשקעה במועד ההערכה האחרון.  

 : מסים על ההכנסה בדוחות ביניים .ד 

 

הוצאות )הכנסות( המסים על ההכנסה לתקופות המוצגות כוללות את סך המסים השוטפים, וכן 

השינוי ביתרות המסים הנדחים, למעט מסים נדחים הנובעים מעסקאות שנזקפו ישירות  את סך  

 להון, ולעסקאות צירופי עסקים. 

 

ההכנסה   מס  בשיעור  שימוש  תוך  נצברות  ביניים  בתקופות  שוטפים  מסים  )הכנסות(  הוצאות 

 האפקטיבי השנתי הממוצע.  

 

 : שערי חליפין ובסיס ההצמדה .ה

הצמו  או  חוץ,  במטבע  היציגים יתרות  החליפין  שערי  לפי  הכספיים  בדוחות  נכללות  אליו,  דות 

 . לתום תקופת הדיווחשפורסמו על ידי בנק ישראל והיו תקפים 

  תום תקופת הדיווח יתרות הצמודות למדד המחירים לצרכן מוצגות בהתאם למדד הידוע האחרון ב

או בהתאם למדד בגין החודש האחרון של   ,)מדד החודש שקדם לחודש של מועד הדוח הכספי(

 תקופת הדיווח )מדד החודש של החודש של מועד הדוח הכספי(, בהתאם לתנאי העסקה. 

 להלן נתונים על שערי חליפין ועל המדד: 

 

 

 סעיף

 בספטמבר  30ליום 

2021  

 בספטמבר  30ליום 

2020 

 בדצמבר   31ליום 

2020 

 223.11 223.11 228.70 ( 1993מדד בגין בסיס )

 223.34 223.34 228.26 (1993מדד ידוע )בסיס 

    שערי חליפין )בש"ח(: 

 3.22 3.44 3.23 דולר ארה"ב

 3.94 4.03 3.74 אירו אירופאי 
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 )המשך(  עיקרי המדיניות החשבונאית  -  2באור 

 

 

 חדשים, פרשנויות שפורסמו ותיקונים לתקנים: תיקונים לתקני דיווח כספי   -  3באור 

 יישום לראשונה של תיקונים לתקני חשבונאות קיימים .א

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

 
מכשירים פיננסים,   9תיקונים לתקן דיווח כספי בינלאומי    IASB-, פרסם ה2020בחודש אוגוסט   

מכשירים    39מכשירים פיננסים: גילויים, לתקן חשבונאות בינלאומי    7לתקן דיווח כספי בינלאומי  
 16חוזי ביטוח ולתקן דיווח כספי בינלאומי    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 )

בתיק  תטפל  החברה  המעשיות,  מההקלות  לאחת  בתזרימי  בהתאם  בתיקונים  או  חוזיים  ונים 
המזומנים הנדרשים ישירות כתוצאה מיישום הרפורמה בדומה לטיפול החשבונאי בשינויים בריבית  
משתנה. כלומר, חברה נדרשת להכיר את השינויים בריביות באמצעות התאמת שיעור הריבית  

זו   האפקטיבית מבלי לשנות את ערכו הפנקסני של המכשיר הפיננסי. השימוש בהקלה מעשית 
 מתרחש על בסיס תנאים כלכליים שווים.  RFR -ל IBOR -תלוי 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  
ה גם הקלה מעשית זמנית בקשר עם יישום חשבונאות גידור הנוגעת לזיהוי הסיכון המגודר  ניתנ

 'ניתן לזיהוי בנפרד'. -כ

במסגרת התיקונים נוספו דרישות גילוי בקשר עם השפעת הרפורמה הצפויה על דוחותיה הכספיים  

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

 הצפויים להשתנות.  IBORבריביות 

ביום   המתחילות  השנתיות  מהתקופות  החל  ייושמו  מכן.    2021בינואר    1התיקונים  לאחר  או 

 השוואה לא נדרשת.התיקונים ייושמו באופן רטרוספקטיבי, אולם הצגה מחדש של מספרי 

 לתיקונים לעיל לא צפויה להיות השפעה מהותית על הדוחות הכספיים ביניים של החברה.

  

 סעיף

לתקופה  של  
תשעה  

חודשיים  
שהסתיימה  

 30ביום 
 בספטמבר 

2021 

 %  

לתקופה  של  
תשעה  

חודשיים  
שהסתיימה  

 30ביום 
 בספטמבר 

2020 

 % 

לתקופה  של  
שלושה  
חודשיים  

שהסתיימה  
 30ביום 

 בספטמבר 

2021 

 % 

לתקופה  של  
שלושה  
חודשיים  

שהסתיימה  
 30ביום 

 בספטמבר 

2020 

 % 

לשנה  
שהסתיימה  

 31ביום 
 בדצמבר

2020 

 % 

    %(  -שיעור השינוי לתקופה שהסתיימה באותו המועד )ב
  

 (0.69) 0.10 0.89 (0.69) 2.50 מדד בגין

 (0.60) 0.10 0.79 (0.60) 2.20 מדד ידוע 

 (6.97) (0.72) (0.95) (0.43) 0.44 דולר ארה"ב

 1.70 3.68 (3.58) 3.81 (5.28) אירו אירופאי 
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 )המשך(  תיקונים לתקני דיווח כספי חדשים, פרשנויות שפורסמו ותיקונים לתקנים:  -  3באור 

 חדשים בתקופה שלפני יישומם  IFRSגילוי לתקני  .ב

 איים וטעויות נים חשבונויים באומד נשיאית,  ניות 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". 
דרים כ"סכומים כספיים בדוחות הכספיים הכפופים לאי ודאות במדידה".  אומדנים חשבונאיים מוג 

במדיניות   משינויים  נבדלים  הם  וכיצד  חשבונאיים  באומדנים  שינויים  מהם  מבהיר  התיקון 
 החשבונאית ומתיקוני טעויות. 

והוא חל על    2023בינואר    1התיקון ייושם באופן פרוספקטיבי לתקופות שנתיות המתחילות ביום  
או  שינו תקופה  אותה  בתחילת  המתרחשים  חשבונאיים  ובאומדנים  חשבונאות  במדיוניות  יים 

 אחריה. יישום מוקדם אפשרי. 

 

  מגזרים    - 4באור 

   :נתונים לפי מגזרי פעילות

בתחום   מתמקדת  להשכרההחברה  של    הדיור  והשבחה  ניהול  רכישה,  איתור,  הכולל  דיור בארה"ב, 
כאמור, באמצעות קרנות   דיור להשכרהבארה"ב, לרבות מתן הלוואות ליזמים אחרים לרכישת  להשכרה

( וכן משקיעה כשותף  GP, כאשר החברה משמשת כשותף מנהל )דיור להשכרהושותפויות להשקעה ב
 ם צמודי קרקע.  וכן משקיעה החברה בבתים פרטיי (LPמוגבל )

 
 מגזרי הפעילות הינם כדלקמן: 

להשכרה  מגזר   .1 פעילות    בארה"בהדיור  את  הדיור כולל  אחרים  מקבצי  ליזמים  הלוואות  מתן   ,
 . ופעילות החברה בבתים פרטיים צמודי קרקע  מקבצי דיור בארה"בבחוב להשקעות  באמצעות קרן

 
 כדלקמן: מגזר הכולל את פעילות נכסי אסטרטגיית המימוש,  .2

 השכרת שטחי מסחר. –ישראל 
 השכרת משרדים בגרמניה.  - אירופה

תיקון לתקן חשבונאות    –  הודו פי  )על  למגורים  דירות  ומכירת  בניה  נכללות    28IASייזום, 
באור  ראה  שוטפות,  כהכנסות  בהודו  נכסים  ממימוש  שמתקבלות  לדוחות  2  תמורות  כד 

 (. 2020בדצמבר  31הכספיים השנתיים ליום 
 

מימשה החברה את כלל נכסי הנדל"ן המניב שבבעלותה בישראל ובחו"ל טרם    2021לחודש אוקטובר    עד
 "נכסי אסטרטגיית המימוש"(.  -הכניסה לתחום פעילות מקבצי הדיור )להלן 

 
 

למועד   נכון  6א5  בביאור כמצוין  ,  במסגרת שותפות ריט אמריקאיתכולל את פעילות המלונאות,  אחרים   .3
לצורך הצגתו כמגזר בר דיווח נפרד. עם הרחבת    8IFRSהדוחות הכספיים המגזר אינו עומד בכללי  

 הפעילות צפוי להכלל כמגזר נפרד. 
 

 נתונים לפי מגזרי פעילות: 
לנתוני החברות המאוחדות את חלק   בנוסף  כוללים  נתוני המגזרים  אופייה העסקי של החברה,  בשל 

ויש כלולות  בחברות  תוצאות  החברה  כן,  כמו  בהן.  ההחזקה  לשיעור  בהתאם  משותפת  בשליטה  ויות 
 המגזר לא כוללות את הוצאות המימון או הכנסות המימון מהלוואות בין חברות הקבוצה.

 
במסגרת טור ההתאמות נכללות התאמות על מנת להציג את ההכנסות וההוצאות של חברות כלולות  
וישויות בשליטה משותפת בסעיפי ההכנסות וההוצאות בבאור המגזרים, לסעיף חלק החברה בתוצאות  
  חברות כלולות וישויות בשליטה משותפת, נטו. כמו כן, כולל טור ההתאמות הכנסות והוצאות אשר אינן 

. מיוחסות למגזר ספציפי
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 )המשך(   מגזרים -  4באור 

 

 

  

 הסעיף 

נכסי  
אסטרטגיית  

 המימוש

 אלפי ש"ח 

 דיור להשכרה 

 אלפי ש"ח 

 אחרים

 אלפי ש"ח 

 התאמות 

 אלפי ש"ח 

 סך הכל 

 אלפי ש"ח 

  2021בספטמבר  30לתקופה של תשעה חודשים שהסתיימה ביום 
      )בלתי מבוקר( 

      הכנסות 

שכירות מנכסי אסטרטגיית המימוש, הכנסות מדמי ניהול  הכנסות מדמי 
 330,004 (86,889) 55 378,314 38,524 ודמי הצלחה מדיור להשכרה ואחרים 

התאמות שווי הוגן ותוצאות מימוש נכסים מניבים מנכסי אסטרטגיית  
 (7,152) 5,971 - - (13,123) המימוש, נטו

 16,380 16,380 -  -  -  לשיטת השווי המאזני חלק החברה בתוצאות דיור להשכרה בהתאם  

חלק החברה בהתאמות שווי הוגן ותוצאות מימוש של דיור להשכרה  
 72,476 (13,278) -  85,754 -  בהתאם לשיטת השווי המאזני ואחרים 

חלק החברה בתוצאות נכסי אסטרטגיית המימוש בהתאם לשיטת השווי  
 534 (4,726) -  -  5,260 המאזני 

 30,661 464,068 55 (82,542) 412,242 

      עלויות והוצאות 

 63,459 (45,997) 9,917 67,079 32,460 עלות הכנסות מדמי שכירות, דמי ניהול, דמי הצלחה ואחרים 

 17,861 11,944 -  385  5,532 הוצאות הנהלה וכלליות, מכירה ושיווק ואחרות 

 37,992 67,464 9,917 (34,053) 81,320 

 330,922 (48,489) (9,862) 396,604 (7,331) רווח תפעולי 

 19,078 (6,260) 3,416 18,886 3,036 הוצאות מימון, נטו

 311,844 (42,229) (13,278) ,718377 (10,367) רווחי המגזר לפי מס 

      )בלתי מבוקר(   2021בספטמבר   30ליום 

 1,564,578 (74,449) 236,101 1,272,808 130,118 פעילותערך הנכסים בספרים לפי מגזר  

 904,958 9,786 115,522 684,173 95,477 התחייבויות לפי מגזר פעילות 

 הסעיף 

 ישראל 

 אלפי ש"ח 

 אירופה

 אלפי ש"ח 

 צפון אמריקה 

 אלפי ש"ח 

 הודו

 אלפי ש"ח 

 התאמות 

 אלפי ש"ח 

 סך הכל 

 אלפי ש"ח 

  30שהסתיימה ביום לתקופה של תשעה חודשים 
       )בלתי מבוקר(  2021בספטמבר 

הכנסות מדמי שכירות מנכסי אסטרטגיית המימוש, הכנסות  
 330,004 ( 86,864) -  378,314 4,241 34,283 מדמי ניהול ודמי הצלחה מדיור להשכרה ואחרים 

התאמות שווי הוגן ותוצאות מימוש נכסים מניבים מנכסי  
 ( 7,152) 5,971 -  -  ( 5,971) (7,152) המימוש, נטואסטרטגיית 

חלק החברה בתוצאות דיור להשכרה בהתאם לשיטת השווי  
 16,380 -  -  16,380 -  -  המאזני 

חלק החברה בהתאמות שווי הוגן ותוצאות מימוש של דיור 
 72,476 -  -  72,476 -  -  להשכרה בהתאם לשיטת השווי המאזני ואחרים 

בתוצאות נכסי אסטרטגיית המימוש בהתאם  חלק החברה 
 534 -  5,260 -  ( 4,726) -  לשיטת השווי המאזני 

 412,242 ( 80,918) 5,315 467,170 ( 6,456) 27,131 סך הכנסות 

       )בלתי מבוקר(   2021בספטמבר   30ליום 

 1,564,578 ( 74,449) -  1,508,910 2,392 127,725 ערך הנכסים בספרים לפי מיקום גיאוגרפי 
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 )המשך(  מגזרים - 4באור 

 

 

 

  

 הסעיף 

נכסי  
אסטרטגיית  

 המימוש

 אלפי ש"ח 

 דיור להשכרה 

 אלפי ש"ח 

 התאמות 

 אלפי ש"ח 

 סך הכל 

 אלפי ש"ח 

     )בלתי מבוקר(  2020בספטמבר  30לתקופה של תשעה חודשים שהסתיימה ביום 

     הכנסות 

אסטרטגיית המימוש, הכנסות מדמי ניהול ודמי הצלחה מדיור  הכנסות מדמי שכירות מנכסי 
 83,310 ( 80,670) 152,668 11,312 להשכרה ואחרים 

 ( 2,836) -  -  ( 2,836) התאמות שווי הוגן ותוצאות מימוש נכסים מניבים מנכסי אסטרטגיית המימוש, נטו 

 10,888 10,888 -  -  חלק החברה בתוצאות דיור להשכרה בהתאם לשיטת השווי המאזני 

חלק החברה בהתאמות שווי הוגן ותוצאות מימוש של דיור להשכרה בהתאם לשיטת השווי  
 15,891 1,613 14,278 -  המאזני ואחרים 

 1,834 1,834 -  -  חלק החברה בתוצאות נכסי אסטרטגיית המימוש בהתאם לשיטת השווי המאזני 

 8,476 166,946 (66,335 ) 109,087 

     והוצאות עלויות 

 12,132 ( 35,094) 44,251 2,975 עלות הכנסות מדמי שכירות, דמי ניהול, דמי הצלחה ואחרים 

 7,983 ( 24,870) 31,325 1,528  הוצאות הנהלה וכלליות, מכירה ושיווק ואחרות 

 4,503 75,576 (59,964 ) 20,115 

 88,972 ( 6,371) 91,370 3,973 רווח תפעולי 

 6,314 ( 17,877) 20,864 3,327 מימון, נטוהוצאות 

 82,658 11,506 70,506 646 רווחי המגזר לפי מס 

     )בלתי מבוקר(   2020בספטמבר   30ליום 

 965,404 ( 358,981) 1,072,974 251,411 ערך הנכסים בספרים לפי מגזר פעילות

 498,780 ( 278,409) 620,460 156,729 התחייבויות לפי מגזר פעילות 

 הסעיף 

 ישראל 

 אלפי ש"ח 

 אירופה

 אלפי ש"ח 

 צפון אמריקה 

 אלפי ש"ח 

 התאמות 

 אלפי ש"ח 

 סך הכל 

 אלפי ש"ח 

  2020בספטמבר  30לתקופה של תשעה חודשים שהסתיימה ביום 
      )בלתי מבוקר( 

הכנסות מדמי שכירות מנכסי אסטרטגיית המימוש, הכנסות מדמי ניהול  
 83,310 ( 80,670) 152,668 4,896 6,416 להשכרה ואחרים ודמי הצלחה מדיור 

התאמות שווי הוגן ותוצאות מימוש נכסים מניבים מנכסי אסטרטגיית  
 ( 2,836) -  -  -  ( 2,836) המימוש, נטו

 10,888 -  10,888 -  -  חלק החברה בתוצאות דיור להשכרה בהתאם לשיטת השווי המאזני 

ותוצאות מימוש של דיור להשכרה  חלק החברה בהתאמות שווי הוגן 
 15,891 -  15,891 -  -  בהתאם לשיטת השווי המאזני ואחרים 

חלק החברה בתוצאות נכסי אסטרטגיית המימוש בהתאם לשיטת השווי  
 1,834 -  524 1,310 -  המאזני 

 109,087 ( 80,670) 179,971 6,206 3,580 סך הכנסות 

      )בלתי מבוקר(   2020בספטמבר   30ליום 

 965,404 ( 358,981) 1,072,975 84,789 166,621 ערך הנכסים בספרים לפי מיקום גיאוגרפי 
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 )המשך(  מגזרים - 4באור 

 

 

 

 הסעיף 

נכסי  
אסטרטגיית  

 המימוש

 אלפי ש"ח 

 דיור להשכרה 

 אלפי ש"ח 

 אחרים

 אלפי ש"ח 

 התאמות 

 אלפי ש"ח 

 סך הכל 

 אלפי ש"ח 

  2021בספטמבר  30חודשים שהסתיימה ביום  שלושהלתקופה של 
      )בלתי מבוקר( 

      הכנסות 

הכנסות מדמי שכירות מנכסי אסטרטגיית המימוש, הכנסות מדמי ניהול  
 150,818 ( 29,379) 55 175,962 4,180 ודמי הצלחה מדיור להשכרה ואחרים 

אסטרטגיית  התאמות שווי הוגן ותוצאות מימוש נכסים מניבים מנכסי 
 ( 5,839) ( 1,503) -  -  ( 4,336) המימוש, נטו

 6,747 6,747 -  -  -  חלק החברה בתוצאות דיור להשכרה בהתאם לשיטת השווי המאזני 

חלק החברה בהתאמות שווי הוגן ותוצאות מימוש של דיור להשכרה  
 34,240 ( 13,278) -  47,518 -  בהתאם לשיטת השווי המאזני ואחרים 

בתוצאות נכסי אסטרטגיית המימוש בהתאם לשיטת השווי  חלק החברה 
 1,577 348 -  -  1,229 המאזני 

 1,073 223,480 55 (37,065 ) 187,543 

      עלויות והוצאות 

 10,853 ( 23,655) 9,917 22,568 2,023 עלות הכנסות מדמי שכירות, דמי ניהול, דמי הצלחה ואחרים 

 5,761 1,835 -  385 3,541 ושיווק ואחרות הוצאות הנהלה וכלליות, מכירה 

 5,564 22,953 9,917 (21,820 ) 16,614 

 170,929 ( 15,245 ( 9,862) 200,527 ( 4,491) רווח תפעולי 

 10,390 ( 443) 3,416 6,329 1,088 הוצאות מימון, נטו

 160,539 ( 14,802) ( 13,278) 194,198 ( 5,579) רווחי המגזר לפי מס 

 הסעיף 

נכסי  
אסטרטגיית  

 המימוש

 אלפי ש"ח 

 דיור להשכרה 

 אלפי ש"ח 

 התאמות 

 אלפי ש"ח 

 סך הכל 

 אלפי ש"ח 

     )בלתי מבוקר(  2020בספטמבר  30לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 

     הכנסות 

הכנסות מדמי שכירות מנכסי אסטרטגיית המימוש, הכנסות מדמי ניהול ודמי הצלחה מדיור  
 36,611 ( 24,185) 56,042 4,754 ואחרים להשכרה 

 3,600 3,600 -  -  חלק החברה בתוצאות דיור להשכרה בהתאם לשיטת השווי המאזני 

חלק החברה בהתאמות שווי הוגן ותוצאות מימוש של דיור להשכרה בהתאם לשיטת השווי  
 6,465 717 5,748 -  המאזני ואחרים 

 582 582 -  -  אסטרטגיית המימוש בהתאם לשיטת השווי המאזני חלק החברה בתוצאות נכסי 

 4,754 61,790 (19,286 ) 47,258 

     עלויות והוצאות 

 5,283 ( 9,800) 13,861 1,222 עלות הכנסות מדמי שכירות, דמי ניהול, דמי הצלחה ואחרים 

 2,849 ( 22,283) 24,654 478 הוצאות הנהלה וכלליות, מכירה ושיווק ואחרות 

 1,700 38,515 (,08332 ) 8,132 

 39,126 12,797 23,275 3,054 רווח תפעולי 

 ,6732 ( 4,017) 5,541 1,149 הוצאות מימון, נטו

 36,453 16,814 17,734 1,905 רווחי המגזר לפי מס 
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 )המשך(  מגזרים -  4 באור
 

 

 )*( סווג מחדש 

 

 

  

 הסעיף 

נכסי  
אסטרטגיית  

 המימוש

 אלפי ש"ח 

 דיור להשכרה 

 אלפי ש"ח 

 התאמות 

 אלפי ש"ח 

 סך הכל 

 אלפי ש"ח 

     בוקר( מ)  2020 דצמבר ב  31לתקופה של שנה שהסתיימה ביום  

     הכנסות 

הכנסות מדמי שכירות מנכסי אסטרטגיית המימוש, הכנסות מדמי ניהול ודמי הצלחה מדיור  
 116,765 ( 101,909) 204,401 14,273 להשכרה 

 ( 2,836) 8,876 -  ( 11,712) נכסים מניבים מנכסי אסטרטגיית המימוש, נטו התאמות שווי הוגן ותוצאות מימוש 

 16,725 16,725 -  -  חלק החברה בתוצאות דיור להשכרה בהתאם לשיטת השווי המאזני 

חלק החברה בהתאמות שווי הוגן ותוצאות מימוש של דיור להשכרה בהתאם לשיטת השווי  
 29,839 2,418 27,421 -  המאזני ואחרים 

 ( 4,966) ( 4,966) -  -  חלק החברה בתוצאות נכסי אסטרטגיית המימוש בהתאם לשיטת השווי המאזני 

 2,561 231,822 (78,856 ) 155,527 

     עלויות והוצאות 

 18,245 ( 43,916) 58,095 4,066 עלות הכנסות מדמי שכירות, דמי ניהול, דמי הצלחה ואחרים 

 13,609 10,365 440 2,804 )*(   וכלליות, מכירה ושיווק ואחרותהוצאות הנהלה 

 6,870 58,535 (33,551 ) 31,854 

 123,673 ( 45,305) 173,287 ( 4,309) רווח תפעולי 

 9,184 ( 21,026) 25,742 4,468 הוצאות מימון, נטו

 114,489 ( 24,279) 147,545 ( 8,777) רווחי המגזר לפי מס 

     )מבוקר(   2020 בדצמבר   31ליום 

 995,086 ( 398,859) 1,157,944 236,001 ערך הנכסים בספרים לפי מגזר פעילות

 574,130 ( 267,706) 690,961 150,875 התחייבויות לפי מגזר פעילות 

 הסעיף 

 ישראל 

 אלפי ש"ח 

 אירופה

 אלפי ש"ח 

 צפון אמריקה 

 אלפי ש"ח 

 התאמות 

 אלפי ש"ח 

 סך הכל 

 ש"ח אלפי 

      בוקר( מ)  2020 בדצמבר   31שהסתיימה ביום    שנהלתקופה של 
הכנסות מדמי שכירות מנכסי אסטרטגיית המימוש, הכנסות מדמי ניהול  

 116,765 ( 101,909) 204,401 6,518 7,755 ודמי הצלחה מדיור להשכרה 

התאמות שווי הוגן ותוצאות מימוש נכסים מניבים מנכסי אסטרטגיית  
 ( 2,836) 8,876 -  ( 8,876) ( 2,836) המימוש, נטו

 16,725 -  16,725 -  -  חלק החברה בתוצאות דיור להשכרה בהתאם לשיטת השווי המאזני 

חלק החברה בהתאמות שווי הוגן ותוצאות מימוש של דיור להשכרה  
 29,839 -  29,836 -  -  בהתאם לשיטת השווי המאזני ואחרים 

נכסי אסטרטגיית המימוש בהתאם לשיטת השווי  חלק החברה בתוצאות 
 ( 4,966) -  129 ( 5,095) -  המאזני 

 155,527 ( 93,033) 251,094 ( 7,453) 4,919 סך הכנסות 

      בוקר( מ)  2020בדצמבר    31ליום 

 995,086 ( 398,859) 1,157,945 73,126 162,874 ערך הנכסים בספרים לפי מיקום גיאוגרפי 
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 ח ולאחריו בתקופת הדו אירועים מהותיים  -  5באור 

 (.Electra America Inc)( של החברה 100%"ב באמצעות חברה בת ) בארה  דיור  מקבצי . א

 

 (: Electra Multifamily Investment Fund I L.Pקרן ראשונה להשקעות במקבצי דיור ) .1
 

,  2020בדצמבר    31)א( לדוחות הכספיים המאוחדים השנתיים ליום  3ד10בהמשך לאמור בביאור  
ועד למועד פרסום הדוחות הכספיים, ביניים מאוחדים אלו, מימשה הקרן    2021במהלך שנת  

סעיפים    9הראשונה   )ראה  דיור  על    1-9מקבצי  וחתמה  )ראה    2להלן(  הסכמי מכר מחייבים 
 להלן(.  10-11סעיפים 

 137  -מיליון דולר )כ  42  -התזרים החופשי לו זכאית החברה ממימושים אלו מסתכם לסך של כ
 מיליון ש"ח( כדלקמן: 

 

 שוטפת.  האמורה הינה מעבר לרווחים שרשמה החברה לאורך חיי הנכס בעקבות שיערוכים ופעילות )*(  התוצאה

  

 מס"ד 

 מועד רכישה  שם הנכס 

שיעור ההחזקה  

של החברה  

 הכלולה בנכס 

מועד  

השלמת  

 העסקה 

תמורת  

המכירה  

(100% ) 

חלק החברה  

בתזרים חופשי  

 מהמכירה 

 במיליוני דולר 

חלק החברה  

בתזרים  

חופשי 

 מהמכירה 

 במיליוני ש"ח 

רווח )הפסד( לאחר  
מס שנבע ממימוש  

 הנכסים )*( 

 במיליוני ש"ח 

1 
Marbella Place   ,פברואר

2017 

 2.3 10.57 3.2 52.7 2021ינואר,  13.9%

2 
Northgreen at 

Carrllwood 

אוגוסט,  

2017 

 0.6 9.13 2.8 85.5 2021מרץ,  6.95%

3 
Reserve At 

Lake Irene 

אפריל,   6.95% 2017יולי, 

2021 

68.75 3.2 10.48 (2.98 ) 

4 
Level at 401  ,3.9 7.74 2.3 58.5 2021יולי,  6.95% 2017יוני 

5 
Parc at 980   ,פברואר

2018 

 6 14.55 4.4 118.25 2021יולי,  6.95%

6 
The Avenue   ,דצמבר

2017 

 3.3 24.72 7.5 99 2021יולי,  6.95%

7 
Vue at 

Baymeadows 

 2.3 10.90 3.30 58 2021יולי,  13.9% 2017 ,מרץ 

8 
Lago Paradiso 

at The 

Hammocks 

ספטמבר,   5.80% 2017מאי, 

2021 

99 5.6 18.36 3.65 

9 
Avion at 

Carrollwood  

נובמבר,  

2017 

נובמבר,   13.9%

2021 

60 3.5 11.34 7.3 

10 
Park at Oakley  ,נובמבר,   13.9% 2017מרץ

2021 

51 3.6 11.2 3.7 

11 
Beach Walk at 

Sheridan 

דצמבר,   7.14% 2018מרץ, 

2021 

78.725 2.3 8 1.7 

 
 31.87 137.01 41.90 829.32    סה"כ 
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 )המשך(   ח ולאחריובתקופת הדו אירועים מהותיים  -  5באור 

 (: Electra Multifamily Investment Fund II L.Pקרן שניה להשקעות במקבצי דיור ) .2
 

, 2020בדצמבר    31השנתיים ליום    המאוחדים( לדוחות הכספיים  ב)3ד10בהמשך לאמור בביאור  
  דיור  מקבצי  4  השניה  הקרן  מימשה  הכספיים  הדוחות  פרסום  למועד  ועד  2021  שנת  במהלך 
 .(להלן 5-6 סעיפים)ראה  מחייבים מכר  הסכמי 2 על וחתמה( להלן 1-4 סעיפים)ראה 

 67  -מיליון דולר )כ  21  -כ  שלהתזרים החופשי לו זכאית החברה ממימושים אלו מסתכם לסך  
 : מיליון ש"ח( כדלקמן

 שוטפת.  )*(  התוצאה האמורה הינה מעבר לרווחים שרשמה החברה לאורך חיי הנכס בעקבות שיערוכים ופעילות

 

  

 מס"ד 

 מועד רכישה  שם הנכס 

שיעור ההחזקה  

של החברה  

 הכלולה בנכס 

מועד  

השלמת  

 העסקה 

תמורת  

המכירה  

(100% ) 

חלק החברה  

בתזרים חופשי  

 מהמכירה 

 במיליוני דולר 

חלק החברה  

בתזרים חופשי  

 מהמכירה 

 במיליוני ש"ח 

רווח )הפסד( לאחר מס  
שנבע ממימוש הנכסים  

 )*( 

 במיליוני ש"ח 

1 
One Rocky 

Ridge 

אפריל,   3.22% 2018מאי, 

2021 

50.5 0.7 2.25 3.05 

2 
The Madison  ,3.5 8.8 2.7 83.3 2021יולי,  1.95% 2018מאי 

3 
The Oxford  ,אוגוסט,   3.22% 2018מאי

2021 

48 2.3 7.54 2.01 

4 
Highlands at 

Alexander 

Pointe 

דצמבר,  

2018 

ספטמבר,   0.65%

2021 

90.2 5.37 17.19 8.5 

5 
The Asten at 

Lake Ribelin 

נובמבר,   1.3% 2019מרץ, 

2021 

90.25 6.6 21.1 10.5 

6 
Artisan at 

Lake 

Wyndemere 

דצמבר,   1.3% 2019מרץ, 

2021 

66.25 3.1 9.8 4.1 

 
 32 66.67 20.72 428.53    סה"כ 
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 ח ולאחריו )המשך( אירועים מהותיים בתקופת הדו  -  5באור 

  (.Electra America Inc)( של החברה 100%"ב באמצעות חברה בת ) בארה  דיור  מקבצי א.    

 )המשך( 

 (:Electra Multifamily Investment Fund III L.Pקרן שלישית להשקעות במקבצי דיור ) .3
בדצמבר   31השנתיים ליום  המאוחדים  לדוחות הכספיים    (ג )3ד 10בהמשך לאמור בביאור  

2020  , 
החברה כי סיימה את שלב הגיוס לקרן השלישית להשקעות במקבצי הודיעה    2021בחודש יולי  

 מיליון דולר.   980 -דיור. הקרן גייסה מגופים מוסדיים וממשקיעים פרטיים סך של כ
מהיקף ההשקעות בקרן   8%כמו כן, עדכן השותף הכללי את התחייבותו להשקעה והעמידה על 

 מיליון דולר.  64.4ועד לסך של 
גופים לרבות  הכספיים    החברה  הדוחות  פרסום  למועד  עד  השקיעה  אליה  ביניים הקשורים 

 מיליון דולר.   54.8 -כ סך שלהמאוחדים 
  6.57% -עמד על כביניים המאוחדים שיעור ההחזקה של החברה נכון למועד הדוחות הכספיים 

 מהיקף ההשקעה בקרן.    
הקרן   רכשה  הכספיים  הדוחות  פרסום  למועד  ועד  השנה  דיור    מקבצי  22ת  השלישימתחילת 

 כדלקמן:  
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 12,410מקבצי דיור בדרום מזרח ארה"ב )בהיקף של   43 -למועד פרסום הדוחות הכספיים מחזיקה הקרן ב
  )*( שני מקבצי דיור    מיליון דולר. 851 -יחידות דיור(, בהיקף השקעה הונית כולל של כ

 מס"ד 

 שם הנכס 

 מיקום הנכס 

 

 מועד רכישה 

 

מספר יחידות  

 דיור

 

מכיר רכישה  

(100% ) 

 במיליוני דולר 

הון עצמי מושקע  

 )חלק הקרן( 

 במיליוני דולר 

שיעור  

ההחזקה של  

הקרן בזכויות  

 בנכס 

1 
The Everett at East Cobb   ,אטלנטה

 ג'ורג'יה

פברואר,  

2021 

312 48.4 18.2 100% 

2 
The Franklin at East Cobb   ,אטלנטה

 ג'ורג'יה

פברואר,  

2021 

380 55.3 22.7 100% 

3 
1801 Metro West   ,אורלנדו

 פלורידה 

אפריל,  

2021 

300 49.75 20.5 100% 

4 
The Pearl   ,מיאמי

 פלורידה 

אפריל,  

2021 

223 58 21.35 100% 

5 
Stone Creek at the Woodlands  אפריל,   יוסטון טקסס

2021 

240 36.4 14.4 100% 

6 
Argyle Lake at Oakleaf  Town 

Center 

ג'קסונוויל,  

 פלורידה 

 100% 21.4 54.4 270 2021מאי, 

7 
Waterford Trails   ,יוסטון

 טקסס 

 100% 20.65 51.5 340 2021מאי, 

8 
Emerson at Ford Park   ,דאלאס

 טקסס 

 100% 15.5 48 280 2021מאי, 

9 
The Aidan   ,דאלאס

 טקסס 

 100% 12.65 38.1 232 2021יוני, 

10 
The Mason   ,סאמרוויל

דרום  

 קרוליינה

 100% 18.25 53.1 264 2021יוני, 

11 
The Isaac   ,סאמרוויל

דרום  

 קרוליינה

 100% 23.0 56.0 264 2021יוני, 

12 
Domain at Founders Parc   ,דאלאס

 טקסס 

 100% 25.3 65.2 285 2021יוני, 

13 
The ReVe   ,דאלאס

 טקסס 

 100% 22.5 48.4 225 2021יוני, 

14 
Reunion at 400   ,אורלנדו

 פלורידה 

 100% 27.10 65.7 288 2021יוני, 

15 
Macallan at Ross   ,דאלאס

 טקסס 

 100% 29.6 75.5 368 2021יולי, 

16 
Mercantile River District   ,דאלאס

 טקסס 

 100% 27.7 69.9 325 2021יולי, 

17 
Central Station   ,אורלנדו

 פלורידה 

 100% 29.1 65.3 279 2021יולי, 

18 
8 Metro Station   ,שארלוט

צפון  

 קרוליינה

אוגוסט,  

2021 

338 81.5 34.9 100% 

19 
Celsius Lofts & Celcius Perimeter  

 )*( 

שארלוט,  

צפון  

 קרוליינה

אוקטובר,  

2021 

449 103.1 39.5 100% 

20 
Palmetto Pointe   ,אנטוניו סן 

 טקסס 

אוקטובר,  

2021 

328 65 24.5 100% 

21 
City Harbor   ,אורלנדו

 פלורידה 

נובמבר,  

2021 

208 36.9 20.1 100% 

 
  488.9 1,225 6,198   סה"כ 
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 ח ולאחריו )המשך( אירועים מהותיים בתקופת הדו  -  5באור 

  (.Electra America Inc)( של החברה 100%"ב באמצעות חברה בת ) בארה  דיור  מקבצי א.    

 )המשך( 

 
 (: Electra Capitalקרן לגיוס חוב להשקעות במקבצי דיור בארה"ב ) .4

 ,2020בדצמבר    31השנתיים ליום  המאוחדים  ( לדוחות הכספיים  ד)3ד10בהמשך לאמור בביאור  
יוני   גייסה מגופים    2021בחודש  הודיעה החברה כי סיימה את שלב הגיוס לקרן החוב. הקרן 

 מיליון דולר.  285 -מוסדיים וממשקיעים פרטיים סך של כ
אליה הקשורים  גופים  לרבות  הכספיים    ,החברה  הדוחות  פרסום  למועד  ביניים  השקיעה 

 מיליון דולר.   9סך של המאוחדים 
  5.26% -עמד על כביניים המאוחדים נכון למועד הדוחות הכספיים שיעור ההחזקה של החברה 

 מהיקף ההשקעה בקרן. 
למימון מקבצי    עסקאות  23מתחילת השנה ועד למועד פרסום הדוחות הכספיים ביצעה הקרן  

   דיור  כדלקמן:
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 ח ולאחריו )המשך( אירועים מהותיים בתקופת הדו - 5באור 

  (.Electra America Inc)( של החברה 100%"ב באמצעות חברה בת ) בארה  דיור  מקבצי . א

 )המשך( 

 

 

עסקאות    32  -למועד פרסום הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים, לאחר פרעון מלא של עסקת חוב, מחזיקה הקרן ב
  למימון מקבצי דיור, בהיקף

 מיליון דולר 181 -השקעה הונית כולל של כ
 

 מס"ד 

 מועד רכישה  מיקום הנכס  סוג העסקה  שם הנכס 

מספר  

 יחידות דיור 

גובה החוב )חלק  

 הקרן( במיליוני דולר 

תשואה  

 מינימלית 

1 
St Johns 

Plantation 

Preferred Equity 12% 14 400 2021ינואר,  ג'קסונוויל, פלורידה 

2 
Pointe Vista Preferred Equity  12.5% 3 160 2021ינואר,  פיניקס, אריזונה 

3 
River Gardens Mezzanine Loan 12% 5 218 2021פברואר,  אמפה, פלורידה 

4 
Oakwood 

Apartments 

Preferred Equity  14% 6.45 148 2021מרץ,  סרסוטה, פלורידה 

5 
Buffalo Springs Mezzanine Loan  12% 3.39 411 2021אפריל,  אמרילו, טקסס 

6 
Aspenwoods 

Apartments 

Mezzanine Loan  12% 3.1 211 2021מאי,  יוסטון, טקסס 

7 
Banyan Palms Mezzanine Loan  12% 3.6 324 2021מאי,  יוסטון, טקסס 

8 
Waterford 

Grove 

Mezzanine Loan  13.5% 7.15 552 2021יוני,  יוסטון, טקסס 

9 
Cambria Mezzanine Loan  12% 4.1 240 2021יוני,  יוסטון, טקסס 

10 
Asher 

Apartments 

Preferred Equity  11% 5.9 332 2021יוני,  דאלאס, טקסס 

11 
Montgomery Mezzanine Loan  11% 3.5 208 2021יולי,  דאלאס, טקסס 

12 
Frankford 

Station 

Mezzanine Loan  11.8% 3.5 204 2021יולי,  דאלאס, טקסס 

13 
Houston 

Portfolio 

Participating Preferred 

Equity 

 12% 6.2 488 2021יולי,  יוסטון, טקסס 

14 
Rio Mezzanine Loan  12% 2.6 371 2021אוגוסט,  אוסטין, טקסס 

15 
Prof Park and 

Railton 

Mezzanine Loan  11.25% 1.175 79 2021אוגוסט,  קלארקסוויל, טנסי 

16 
Dryden Mezzanine Loan  11.45% 4.575 188 2021אוגוסט,  דאלאס, טקסס 

17 
5 Fifty Mezzanine Loan  11.2% 2.7 204 2021ספטמבר,  סן אנטוניו, טקסס 

18 
Lofts at Eden Mezzanine Loan  11% 4.9 175 2021ספטמבר,  אורלנדו, פלורידה 

19 
City 15 Mezzanine Loan  11% 2.1 161 2021ספטמבר,  פיניקס, אריזונה 

20 
The Pearl Participating Preferred 

Equity 

 12% 7.8 213 2021אוקטובר,   דאלאס, טקסס 

21 
The Aubrey Preferred Equity  12% 5.25 436 2021אוקטובר,   יוסטון, טקסס 

22 
Towers on 

Main 

Participating Preferred 

Equity 

סיטי,   לייק  סולט 

 יוטה

 12.5% 9.1 174 2021אוקטובר,  

23 
Willow Ridge Mezzanine Loan   דרום צ'רלסטון, 

 קרוליינה

 11.5% 3.8 145 2021נובמבר,  

 
  112.8 6,042    סה"כ 
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 ח ולאחריו )המשך( אירועים מהותיים בתקופת הדו - 5באור 

  (.Electra America Inc)( של החברה 100%"ב באמצעות חברה בת ) בארה  דיור  מקבצי . א

 )המשך( 

 
 ( (: )המשךElectra Capitalקרן לגיוס חוב להשקעות במקבצי דיור בארה"ב )  .4

ועד   הדוחות הכספיים  מתחילת השנה  עסקתלמועד פרסום  חוב    הושלם פרעון מלא של 
   למימון מקבצי דיור כדלקמן:

 

 

5. Single Family Rental    להלן(-  "SFR )" 

בדצמבר    31)ה( לדוחות הכספיים המאוחדים השנתיים ליום  3ד10בהמשך לאמור בביאור  
, נכון למועד פרסום הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים, השקיעה החברה, באמצעות  2020

בסך   בתים פרטיים ופקדונות  1,048מיליון דולר לרכישת    90  -חברות מוחזקות, סך של כ  
לרכישת בתים נוספים. מזה בתקופת הדוח השקיעו שותפים מוגבלים      מיליון דולר   40  -של כ

(LP)   את    והעמידובתים פרטיים    1,021  –מיליון דולר לרכישת החזקות ב    93  –סך של כ
 . 20% -ל  8%החזקת החברה ביחס לבתים אלו לשיעורי החזקה של בין 

בתים פרטיים  ( כאמור, השקעת החברה ברכישת  LPלאחר השקעת השותפים המוגבלים )
המאוחדים   ביניים  הכספיים  הדוחות  פרסום  למועד  נטו  נוספים,  בתים  לרכישת  ופקדונות 

  מיליון דולר. 42 -מסתכמת לסך של כ 

 (Electra Hospitality) קרן להשקעה במלונאות בארה"ב .6

בדצמבר    31לדוחות הכספיים המאוחדים השנתיים ליום    (ו)3ד10המשך לאמור בביאור  ב
  - השקיעה החברה סך של כ ביניים המאוחדים  הדוחות הכספיים  נכון למועד פרסום    ,2020

 בעיקר לרכישה של שלושה בתי מלון באמצעותה.   המתייחסיםמיליון דולר  92

  במסגרת   הינה  הפעילות(.  GPעם השותף המקומי כשותף כללי )  ביחדהחברה משמשת  
)ו  החברה  ידי  על  במלונות  להשקעה  אמריקאית  ריט   שותפות מוגבלים  (. LP’sשותפים 

מיליון דולר בשלב   500השותפות פועלת לגיוס כספים משותפים מוגבלים בהיקף של עד  
השוק(. ותנאי  להזדמנויות  בהתאם  בעתיד  יגדל  זה  וסכום  )יתכן  התחייבויות    ראשון  סך 

  -מסתכמות לסך של כ  דיווח זהלמועד  ההשקעה שהתקבלו בקשר לפעילות המלונאות עד  
מיליון דולר אושרו בועדת השקעות של    250  -. מתוך סכום זה, סך של כמיליון דולר   320

 .  מספר גופים מוסדיים ונמצאים בהליכי חתימה

ביצעה   הכספיים  הדוחות  פרסום  למועד  ועד  השנה  הריט  מתחילת  עסקאות    3שותפות 
    כדלקמן:רכישת בתי מלון ל
 

 מס"ד 

 נכס 

 

 

 סוג עסקה 

 

 

מיקום 

 הנכס 

 

 

מועד 

ביצוע 

 העסקה 

 

 

מועד 

השלמת  

 העסקה 

 

 

גובה החוב  

המקורי 

 )חלק הקרן( 

במיליוני  

 דולר

תמורת 

המכירה  

 )חלק הקרן( 

במיליוני  

 דולר

חלק  
החברה  
בתזרים  
חופשי  

 מהמכירה 

במיליוני  
 דולר

חלק החברה  
בתזרים  
חופשי  

 מהמכירה 

 במיליוני ש"ח

תשואה 
 מינימלית 

 
 

1 
The 

Carter 

@ 4250 

Preferred 

Equity 

נורקסוס,  

 ג'ורג'יה

יולי, 

2020 

ספטמבר,  

2021 

3.3 3.5 0.1 0.16 12% 

 
  0.16 0.1       סה"כ 
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 ולאחריו )המשך( ח אירועים מהותיים בתקופת הדו - 5באור 

  (.Electra America Inc)( של החברה 100%"ב באמצעות חברה בת ) בארה  דיור  מקבצי . א

 )המשך( 

 

, לאחר דילול ע"י משקיעים, LP  -בהתאם לתוכנית החברה, צפוי לעמוד חלקו של השותף הכללי בהון העצמי כ
מיליון    80דולר ולא יעלה על סך של  מיליון   40מהיקף ההשקעות בפעילות ובכל מקרה לא יפחת מ    8%  -על כ

 (. 75%דולר )מזה חלק החברה, 

  

 מספר חדרים  מועד רכישה  מיקום הנכס  נכס שם ה מס"ד 

מחיר רכישה  

(100%) 

הון עצמי מושקע 

(100%) 

 א 
The Roger 20 28 194 2021יוני,  ניו יורק 

 ב
The Alex  18.3 47 178 2021יולי,  וירג'יניה 

 ג
Conrad 51.5 126.5 201 2021אוקטובר,  מיאמי 

 
 89.8 201.5 573   סה"כ 
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 ח ולאחריו )המשך( אירועים מהותיים בתקופת הדו - 5באור 

  (.Electra America Inc)( של החברה 100%"ב באמצעות חברה בת ) בארה  דיור  מקבצי . א

 )המשך( 

 

דיור   .7 דיור שנרכשו טרם הקמת הקרנות להשקעות במקבצי  הסכמי מכירה של מקבצי 
 בתקופת הדוח ולאחריו:  

דיור    מקבצי  6  מומשומתחילת השנה ועד למועד פרסום הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים  
הסכמי מכר מחייבים למקבצי דיור נוספים המוחזקים על    2להלן( ונחתמו    1-3)ראה סעיפים  

)ראה סעיפים  ידי אלק  להלן(. התזרים   4-5טרה אמריקה, שהינה חברת בת של החברה 
מיליון    77  -מיליון דולר )כ  23.8  -כהחופשי לו זכאית החברה ממימושים אלו מסתכם לסך של  

 כדלקמן: ש"ח(

 

)*(  התוצאה האמורה הינה מעבר לרווחים שרשמה החברה לאורך חיי הנכס בעקבות שיערוכים 

 ופעילות שוטפת. 

( לכל הנכסים. השלמת המכירה Hard)**(  למועד הדוחות הכספיים נחתמו הסכמי מכר מחייבים ) 

 של כלל הפורטפוליו צפויה להתבצע בסמוך לאחר מועד פרסום הדוחות הכספיים.  

שיטת השווי המאזני  2021בספטמבר    30ליום    .8 לפי  המטופלות  דיור  , השקעות במקבצי 

( לקבל  צבורים  הצלחה  דמי  כPromoteכוללות  של  בסך  חלק    399  -(  מזה  ש"ח,  מיליון 
כ ליום    382  -החברה  ש"ח. חלק החברה בדמי ההצלחה הצבורים  בספטמבר    30מיליון 

  2021מיליון שח בשנת    60  -הינם לאחר תקבול בפועל של דמי הצלחה בסך של כ  2021
 ועד למועד הדוחות הכספיים 

 

 

 

 מס"ד 

 שם הנכס 

 

 

מועד 

 רכישה 

 

 

שיעור  

ההחזקה  

של  

החברה  

הכלולה  

 בנכס 

 

 

מוחזק 

 על ידי

 

 

מועד 

השלמת  

 העסקה 

 

 

תמורת 

המכירה  

(100%) 

במיליוני  

 דולר

תזרים  

חופשי  

מהמכירה  

לחברה  

 הכלולה 

במיליוני  

 דולר

תזרים  

חופשי  

מהמכירה  

לחברה  

 הכלולה 

במיליוני  

 ש"ח 

חלק  

החברה  

בתזרים  

חופשי  

 מהמכירה 

במיליוני  

 דולר

חלק  

החברה  

בתזרים  

חופשי  

 מהמכירה 

במיליוני  

 דולר

רווח 

)הפסד(  

לאחר  

מס  

שנבע  

ממימוש  

הנכסים  

)*( 

במיליוני  

 דולר

1 
Fountains 

at Katy 

פברואר,  

2016 

אלקטרה   27.2%

 אמריקה

ינואר,  

2021 

36.25 2.8 9.30 2.65 8.74 (0.36) 

2 
Vantage 

Pointe 

נובמבר,  

2015 

אלקטרה   3.6%

 אמריקה

מאי,  

2021 

20.4 0.32 1.05 0.30 0.98 0.46 

3 
JRK – 5 

Assets (**) 

דצמ,  -נוב

2015 

אלקטרה   3.6%

 אמריקה

ספטמבר  

– 

נובמבר,  

2021 

227.5 11.7 38.25 9.1 29.67 11.6 

4 
Village at 

Copperfield 

מרץ, 

2016 

אלקטרה   12.2%

 אמריקה

דצמבר,  

2021 

84.50 2.4 7.73 2.3 7.3 (0.97) 

5 
Lake 

Ellenor 

נובמבר,  

2016 

אלקטרה   25%

 אמריקה

דצמבר,  

2021 

68.50 12.9 41.18 9.5 30.4 7.8 

 
 18.47 77.06 23.79   437.5     סה"כ 
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 ח ולאחריו )המשך( אירועים מהותיים בתקופת הדו - 5באור 

  (.Electra America Inc)( של החברה 100%"ב באמצעות חברה בת ) בארה  דיור  מקבצי . א

 )המשך( 

 קרן להשקעה במשרדים בבריטניה       .9

, הודיעה הבחרה כי הינה פועלת להרחבת  2021לאחר תאריך המאזן, בחודש נובמבר  
( ההשקעה  קרנות  בתחום  לתחום  Private Equityפעילותה  וכניסה  ניהולה  תחת   )

 המשרדים בבריטניה.  

על מנת לקדם את כוונת החברה, התקשרה החברה עם שותף מקומי בבריטניה בעל  
שנה בתחום המשרדים בבריטניה, במהלכן ביצע עסקאות בהיקף    25ניסיון של מעל  

 רחב, לרבות עם גופים מוסדיים מישראל ומבריטניה.  

לא החברה  הדוח,  למועד  בשלבי    נכון  מצויה  והינה  האמור  בתחום  עסקאות  ביצעה 
בחינת עסקאות. רכישת הנכסים צפויה להתבצע בדרך של שותפויות וקרנות השקעה  

(Private Equity  כללי כשותף  המקומי  השותף  עם  ביחד  משמשת  החברה  כאשר   )
(GP( ותפעל לגיוס כספים משותפים מוגבלים )LP’s  בדומה לאופן בו פועלת החברה ,)

חום הדיור להשכרה )מקבצי דיור, סינגל פמילי וקרן החוב למקבצי דיור( וכן בתחום  בת
 המלונאות. 

 ט.מיליון ליש" 200החברה פועלת לגיוס כספים משותפים מוגבלים בהיקף של 

 
 הודו  .ב

   :בשמשבאד  פרויקט

בביאור   .1 לאמור  ליום  4ג)10בהמשך  המאוחדים  הכספיים  לדוחות    2020בדצמבר    31()א( 

)"החברה הכלולה"( על הסכם למכירת בדבר   חתימה של חברה כלולה של החברה בהודו 

( של  100%מלוא הזכויות בחברה המחזיקה בקרקע בעיר היידרבאד, הודו, בתמורה כוללת )

 . מיליון דולר  9 -כ

, קיבלה החברה הכלולה במאוריציוס על חשבון השלמת העסקה סך  2021במרץ    31עד ליום  

( 100%יתרת התשלומים )מיליון דולר(.    2.8  -יליון דולר )חלק החברה כמ  6.4  -( של כ100%)

 מיליון דולר(.  1.2 -מיליון דולר )חלק החברה כ 2.6 -הינם בסך של כ

שנת   של  השני  הרבעון  במאוריציוס    2021במהלך  הכלולה  החברה  הקיבלה  תשלום  את 

 מיליון דולר(.  0.6 -ה כמיליון דולר )חלק החבר  1.3ראשון מתוך יתרת התשלומים בסך של ה

  0.9  -סך של כהכלולה במאוריציוס  קיבלה החברה    2021במהלך הרבעון השלישי של שנת  

מיליון    0.4  -כבסך של  (  100%)  םיתרת התשלומיליון דולר(.    0.4  -מיליון דולר )חלק החברה כ

בר  התקבלה לאחר תאריך המאזן, בחודש אוקטומיליון דולר(    0.19  -דולר )חלק החברה כ

2021 . 

הש כמת  לעם  המכירה  )כ  קיבלאמור,  עסקת  הזכויות  יתרת  את  בחברה 30%-הרוכש   )

 הנרכשת. 

הכירה החברה בחלקה בהכנסה   2021,  ספטמבר ב  30ביום  בתשעת החודשים שהסתיימו  

מיליון ש"ח( אשר נזקף לסעיף "חלק החברה בתוצאות    12  -מיליון דולר )כ  3.8  -כבסך של  

נכסי אסטרטגיית המימוש בהתאם לשיטת השווי המאזני" בדוח תמציתיים מאוחדים על רווח  

 או הפסד. 
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 ח ולאחריו )המשך( אירועים מהותיים בתקופת הדו - 5באור 

 

ריציוס בחברה המחזיקה בקרקע בהיידראבד, ושליטה של החברה הכלולה במא מימוש ה עם .2

נכסי אסטרטגיית המימוש  בסעיף  שחררה החברה לרווח או הפסד   חלק החברה בתוצאות 

המתייחסים    ש"חמיליון    6.8  -כ  קרן הפרשי תרגום בסך של  בהתאם לשיטת השווי המאזני

 .למימוש הנ"ל

 

   :שנותר בבעלות החברה בהודו  פרויקט

כאמו .3 המימוש  השלמת  רק    (1ב)5בביאור  ר  לאחר  בהודו  בזכויות  החברה  מחזיקה  לעיל, 

()א( לדוחות הכספיים המאוחדים ליום  4ג)10בפרויקט בעיר צ'נאי. בהמשך לאמור בביאור  

בדבר מכירת הזכויות בפרויקטים/קרקעות בעיר צ'נאי לשותף המקומי,   2020בדצמבר    31

החברה להשלמת   פועלת הנדל"ן בצ'נאיוהשלכותיו על שוק בהודו משבר הקורונה כתוצאה מ

   העסקה כאמור ומנהלת משא ומתן עם הרוכשים בדבר מועדי התשלום הבאים.

 

 ישראל  .ג

   :סוהו פרויקט .1

, לאחר 2020בדצמבר  31( לדוחות הכספיים המאוחדים ליום 2ד)12בהמשך לאמור בביאור 

על עסקה עם צד שלישי למכירת    , חתמה החברה2021באוקטובר    28תאריך המאזן, ביום  

בתמורה    (50%)  זכויותיה החברה(  בנכס,  של  )חלק  תזרים    .ש"חמיליון    126.25  -כלסך 

, בניכוי  חלקה בפרויקט הסוהומכירת  השלמת  אשר ינבע לחברה כתוצאה מ  המזומנים החופשי

למימון   שנתקבלה  הבנקאית  בההלוואה  החברה  הכרוכות  חלק  העלויות  ותשלום  רכישתו 

 מיליון ש"ח. 30 -צוע עסקת המכירה ולאחר תשלום מסים על ההכנסה, הינו כבבי

המכירה מעסקת  ה רשמה    כתוצאה  ברבעון  שהחברה  )לאחר    2021שנת    לשלישי  הפסד 

 מיליון ש"ח.   4.5 -השפעת מס( בסך של כ

 

 קרקע לייזום בתל אביב:  .2

, במהלך  2020בדצמבר    31( לדוחות הכספיים המאוחדים ליום  1ב)8בהמשך לאמור בביאור  

הושלמה העסקה והועברה הבעלות בקרקע לרוכשים. בעקבות  2021הרבעון השני של שנת  

בדוח הרווח או הפסד בהכנסות בגובה   2021האמור, הכירה החברה ברבעון השני של שנת 

נז  המלאי  ועלות  שהתקבלו  אסטרטגיית  המקדמות  נכסי  של  ההכנסות  עלות  לסעיף  קפה 

 המימוש. 
 

 גרמניה .ד 

, ברבעון  2020בדצמבר    31()ב( לדוחות הכספיים המאוחדים ליום  4ג)10בהמשך לאמור בביאור  

, נמצאה החברה הכלולה בהליכי מכירה מתקדמים לנכס המניב בגרמניה, ושווי  2021השני של שנת  

מיליון אירו שהתקבל מצד    50הנכס בדוחות הכספיים הוצג בהתאם למכתב כוונות חתום בסכום של  

כתוצאה מהעמדת השווי האמור, רשמה החברה התאמת ערך שלילית ברבעון השני של  שלישי.  

כ  2021שנת   של  נטו  נכסי   6  - בסך,  בתוצאות  החברה  חלק  בסעיף  נכללה  אשר  ש"ח  מיליון 

 אסטרטגיית המימוש בהתאם לשיטת השווי המאזני. 

( לסך  100%מורה ), נחתם הסכם עם צד שלישי למכירת הזכויות בנכס, בת2021באוגוסט    20ביום  

)כ  50של   אירו  )  190  -מיליון  ש"ח(. תזרים המזומנים החופשי  נבע לחברה  100%מיליון  ( אשר 

ותשלום   רכישתו  למימון  שנתקבלה  הבנקאית  ההלוואה  בניכוי  הנכס,  ממכירת  כתוצאה  הכלולה 

ן אירו  מיליו  25  -העלויות הכרוכות בביצוע עסקת המכירה ולאחר תשלום מסים על ההכנסה, הינו כ 

מיליון ש"ח(, מזה חלק החברה, כולל תקבולים שקיבלה החברה מהחזר הלוואות שניתנו   95 -)כ

וכל   2021בספטמבר    3מיליון ש"ח(. העסקה הושלמה ביום    45  -מיליון אירו )כ  11.8  -לשותף הינו כ

 התמורות התקבלו. 
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 ח ולאחריו )המשך( אירועים מהותיים בתקופת הדו - 5באור 

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

, בתחילת שנת  2020בדצמבר    31ג' לדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים ליום  3כאמור בבאור  
נגיף    2020 בהתפשטות  שמקורו  כלכליות  מאקרו  השלכות  בעל  אירוע  העולם  את  לפקוד  החל 

הקורונה. כפועל יוצא, מדינות רבות בעולם וביניהן מדינת ישראל, נקטו בצעדים משמעותיים בניסיון  
תפשטות נגיף הקורונה. למועד הדוחות הכספיים ביניים, מרבית פעילות החברה הינה  למנוע את ה

 בתחום הדיור להשכרה בארה״ב וכן בפעילות גיוס משקיעים בארץ ובעולם לקרנות ההשקעה שלה.  
החברה נמצאת בקשר רציף עם כלל משקיעי הקרנות על מנת לעדכן אותם בהתפתחויות בהשקעתם  

ת החברה, למועד דיווח זה לחברה ו/או לקרנות להשקעות בדיור להשכרה  בארה"ב. להערכת הנהל
בארה"ב לא צפויים להיות קשיים בגיוס אשראי בנקאי בעקבות משבר הקורונה הן ברמת החברה  
עמידה   לאי  לגרום  בהם  שיש  תזרימיים  קשיים  ניכרים  לא  זה  ובשלב  הנכסית  ברמה  והן 

 .בהתחייבויותיה בתקופה זו
הח הנהלת  בסגמנט  לדעת  החברה  של  הנכסים  תיק  פועלת   הדיור ברה  בו  בארה"ב,  להשכרה 

החברה, נחשב יציב באופן יחסי לשאר תחומי ההשקעה בנדל״ן מניב שכן קורת גג הינה צורך בסיסי  
 )ולא מותרות( ולכן, גם בתקופות של קשיים כלכליים הביקוש למקום מגורים ישאר קשיח. 

בספטמבר    30הנהלת החברה והערכות שווי שנערכו ליום    בנוסף, בהתבסס על הפעולות שנקטה
למקבצי הדיור, להערכת החברה נכון למועד אישור דוחות כספיים אלה, להתפשטות נגיף    2021

 . 2021בספטמבר  30הקורונה אין השפעה מהותית על שוויים ההוגן של מקבצי הדיור ליום 
 

 אגרות חוב ודירוג החברה   .ו

, 2020בדצמבר    31ליום  המאוחדים  לדוחות הכספיים השנתיים    ג16  בהמשך לאמור בביאורים   .1
אלפי ש"ח ערך נקוב, אינן מובטחות בבטוחות    202,569אגרות החוב )סדרה ה'( בסך כולל של  

  כלשהן והן כפופות לאמות המידה הבאות:

  מיעוט  זכויות  )כולל  החברה  של  המאוחד  במאזן  העצמי  ההון  -  עצמי  הון  של  מינימלי  היקף •

  200 -מ  יפחת לא, הבדיקה תקופת על העולה תקופה במהלך  בעלים( ובתוספת הלוואות

  כספיים  דוחות שני מפורסמים שבמהלכה תקופה –" הבדיקה תקופת" .נומינלי ח"ש מיליון

 .ועוקבים מבוקרים( רצופים או שנתיים/ו  סקורים )רבעוניים

יחס ההון העצמי המאוחד, למאזן מאוחד )כאשר    -למאזן מאוחד  יחס הון עצמי מאוחד   •

על הכל  החברה(,  של  ופיקדונות  מזומנים  ושווי  מזומנים  יתרות  ינוכו  המאזן  פי  -מהיקף 

במהלך  שיתפרסמו  החברה  של  הכספיים  בדוחות  הכלול  החברה  של  המאוחד  המאזן 

 . 18% -תקופה העולה על תקופת הבדיקה, לא יפחת מ 

  מהיקף   )כאשר   סולו  המאזן  לסך   סולו  עצמי   הון  יחס  -  )סולו(  למאזן  )סולו(  עצמי  הון  יחס •

  סולו  המאזן פי-על הכל, החברה( של ופיקדונות מזומנים ושווי מזומנים ינוכו יתרות המאזן

בדוחות,  החברה  של   במהלך  שיתפרסמו  החברה  של  )סולו(  הנפרדים  הכספיים  הכלול 

 . 25% -מ  יפחת לא, הבדיקהתקופת  על  העולה תקופה

  דעתה   שיקול  פי-על  רשאית  תהיה  החברה  כי  והוסכם  חלוקה  לגבי  כללים  נקבעו  כן  כמו

  שעבודים   ליצור   (,'ה  )סדרה  החוב  אגרות  מחזיקי  או/ ו  הנאמן  באישור   כל צורך   וללא,  הבלעדי

  השוטפים   בשעבודים  המובטחות  ההתחייבויות  כל  שסך   נכסיה ובלבד  על  נוספים  שוטפים

 .ח"ש מיליון 500 על יעלה לא כאמור 
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 ח ולאחריו )המשך( אירועים מהותיים בתקופת הדו - 5באור 

 )המשך(   אגרות חוב ודירוג החברהו.   

אלפי ש"ח    100,000הנפיקה החברה אגרות חוב )סדרה ו'( בסך כולל של    2021  ץבחודש מר  .2
ערך נקוב. אגרות החוב )סדרה ו'( אינן מובטחות בבטוחות לרבות ערבויות או שעבוד נכסים  

 כלשהם והן כפופות לאמות המידה הבאות: 

ובתוספת  ההון העצמי במאזן המאוחד של החברה )כולל זכויות מיעוט    -  הון עצמי מינימלי •

מ יפחת  לא  להלן(,  כהגדרתן  ככל שתהיינה,  נומינלי.  210-הלוואות בעלים  ש"ח   מיליון 

  סקורים   )רבעוניים  כספיים  דוחות  שני  מפורסמים  שבמהלכה  תקופה  –"  הבדיקה  "תקופת

 . ועוקבים מבוקרים( רצופים או שנתיים/ו

מאוחד )כאשר    יחס ההון העצמי המאוחד, למאזן  –  יחס הון עצמי מאוחד למאזן מאוחד  •

מהיקף המאזן ינוכו יתרות מזומנים ושווי מזומנים ופיקדונות לזמן קצר של החברה, למעט  

פקדונות מוגבלים בשימוש ו/או פקדונות מיועדים, כפי שנכללו בנכסים השוטפים שבמאזן 

פי המאזן המאוחד של החברה הכלול בדוחות הכספיים  -המאוחד של החברה(, הכל על

  – "  הבדיקה  תקופת "  .20%-סמו בתום תקופת הבדיקה, לא יפחת משל החברה שיתפר 

מבוקרים(    או שנתיים/ו  סקורים  )רבעוניים  כספיים  דוחות  שני  מפורסמים  שבמהלכה  תקופה

 . ועוקבים רצופים

יחס הון עצמי סולו לסך המאזן סולו )כאשר מהיקף    -  יחס הון עצמי )סולו( למאזן )סולו( •

המאזן ינוכו יתרות מזומנים ושווי מזומנים ופיקדונות לזמן קצר של החברה, למעט פקדונות  

מוגבלים בשימוש ו/או פקדונות מיועדים, כפי שנכללו בנכסים השוטפים שבמאזן סולו של  

חות הכספיים הנפרדים )סולו( פי המאזן סולו של החברה, הכלול בדו-החברה(, הכל על

 . 28%-של החברה שיתפרסמו בתום תקופת הבדיקה, כהגדרתה להלן, לא יפחת מ

" לענין סעיף זה, יכללו רק הלוואות בעלים המקיימות את התנאים הבאים: )א( הלוואות בעלים"

ההלוואות תהינה נחותות לחוב למחזיקי אגרות החוב )סדרה ו'( במקרה של פירוק החברה; 

 )ב( מועד פירעון ההלוואות )קרן וריבית( יהיה מאוחר למועד פירעון אגרות החוב )סדרה ו'(. 

)כהגדרת   פיהם החברה תהיה רשאית לבצע "חלוקה"  כמו כן נקבעו תנאים לגבי חלוקה על 

 מונח זה בחוק החברות( ובלבד שיתקיימו כל התנאים המצטברים הבאים:  

האחרונים,   • המפורסמים  המאוחדים  הכספיים  דוחותיה  פי  על  החברה  של  העצמי  ההון 

 300-חתת סכום החלוקה, לא יפחת מסקורים או מבוקרים, כולל זכויות מיעוט, ולאחר הפ

 מיליון ש"ח; 

הון עצמי    –החברה אינה מצויה, ערב החלוקה, בהפרה של איזו מאמות המידה הפיננסיות   •

מינימאלי, יחס הון עצמי מאוחד למאזן מאוחד ויחס הון עצמי )סולו( למאזן )סולו(, ולא תפר  

 החלוקה; את איזה מאמות המידה הפיננסיות האמורות כתוצאה מביצוע 

לא התקיימה במועד ההחלטה על ביצוע החלוקה, איזו מהעילות לפירעון מיידי המפורטות   •

מיידי   לפירעון  מהעילות  איזו  תתקיים  לא  החלוקה  מביצוע  וכתוצאה  הנאמנות,  בשטר 

 המפורטות בשטר הנאמנות; 

קיים חשש סביר שהחלוקה תמנע מהחברה את היכולת   • דירקטוריון החברה קבע כי לא 

 ד בחבויותיה הקיימות והצפויות, בהגיע מועד קיומן;לעמו

יחס ההון העצמי המאוחד, למאזן מאוחד )כאשר מהיקף המאזן ינוכו יתרות מזומנים ושווי   •

מזומנים ופיקדונות לזמן קצר של החברה, למעט פקדונות מוגבלים בשימוש ו/או פקדונות  

פי המאזן -החברה(, הכל על  מיועדים, כפי שנכללו בנכסים השוטפים שבמאזן המאוחד של

 + ;22%-המאוחד של החברה הכלול בדוחות הכספיים של החברה, לא יפחת מ
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 ח ולאחריו )המשך( אירועים מהותיים בתקופת הדו - 5באור 

 )המשך(   אגרות חוב ודירוג החברהו.   

 

מהרווחים של החברה )כהגדרת    70%סכום החלוקה בגין כל שנה קלנדרית לא יעלה על   •

המונח "רווחים" בחוק החברות( )"הסכום המותר"(. מובהר, כי ככל ותחליט החברה שלא  

לחלק את מלוא הסכום המותר בשנה קלנדרית מסוימת, אזי ההפרש בין הסכום המותר  

באותה שנה, לבין הסכום שחולק בפועל באותה שנה, יתווסף לסכום המותר של השנים 

 את הסכום שניתן לחלק בחלוקות עתידיות;  הבאות כך שביחד יהוו הסכומים האמורים

החברה עומדת בכל התחייבויותיה המהותיות כלפי מחזיקי אגרות החוב בהתאם לשטר   •

 הנאמנות;

החברה תכלול בדוח המיידי בדבר החלוקה, אישור בדבר עמידתה בתנאים לביצוע חלוקה  •

 כאמור לעיל. 

פי שיקול דעתה הבלעדי, וללא כל צורך באישור  -כן הוסכם כי החברה תהיה רשאית על-כמו

נכסיה ובלבד   ו'(, ליצור שעבודים שוטפים על כלל  ו/או מחזיקי אגרות החוב )סדרה  הנאמן 

על   יעלה  לא  כאמור  השוטפים  בשעבודים  המובטחות  ההתחייבויות  ש"ח   500שסך  מיליון 

 .הנאמנות בכפוף לתנאים שנקבעו בשטר 

אגרות    לבעלי  התחייבה  להן  המידה  אמות  בכל  החברה  עומדת  2021  בספטמבר,  30  ליום

 .החוב

 דירוג החברה ואגרות חוב:       

הועמד  אגרת חוב סדרה ו', שפרסמה החברה דירוג שניתן על ידי מידרוג ל  ,2021במרץ    10ביום   .1
 . באופק יציב A3.ilעל 

באופק יציב לדירוג   ilBBBמעלות את דירוג החברה מדירוג של +, העלתה  2021באוגוסט    4ביום   .2
ilA- .באופק יציב    
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 ח ולאחריו )המשך( אירועים מהותיים בתקופת הדו - 5באור 

 
 מסגרות אשראי בבנקים בישראל  .ז

, 2020בדצמבר  31ליום המאוחדים ג לדוחות הכספיים השנתיים 15 בביאור לאמור  בהמשך 

מממנים להגדלת מסגרות האשראי  הבנקים הנתקבלו אישורים של  ,2021ואפריל בחודשים מרץ 

מיליון דולר ובמצטבר היקף מסגרות האשראי העומדות לרשות החברה בבנקים   30בסך של 

   מיליון דולר. 105בישראל עולה לסך של 

 

המידה להן התחייבה כלפי הבנקים   באמות החברה עומדת 2021בספטמבר  30  ליום

 ים הכוללות בין היתר: המממנ

 

  לזמן ופקדונות מזומנים שווי, מזומנים יתרות בניכוישיעור ההון העצמי )מאוחד( למאזן )מאוחד( 

  .43.14% – 2021בספטמבר  30ליום  - 27.5%לא יפחת משיעור של  הסולו מאזן פי  על קצר 

 

 יתרות מזומנים, שווי מזומנים ופקדונות לזמן קצר    בניכויעצמי )סולו( למאזן )סולו( ה ההון שיעור 

  .49.39% – 2021בספטמבר  30ליום  - 33% פחת משיעור שללא י

 

  -כ) ח"ש מיליון 12.2 של בסך  דיבידנד חלוקת  החברה דירקטוריון אישר  2021 במרץ 17 ביום .ח

  .2021באפריל  6 למניה( ששולם ביום   ח"ש  0.214

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

 

באפריל  11, ביום 2020בדצבמר  31)ז( לדוחות הכספיים המאוחדים ליום 1ה20בהמשך לביאור  .ט

אישור ועדת "( לאחר האסיפה הכללית אישרה האסיפה הכללית של החברה )להלן: " 2021

בינואר   1התגמול ודירקטוריון החברה את עדכון תנאי העסקתו של המנכ"ל, בתוקף החל מיום 

ש"ח לחודש )צמוד מדד( ותקרת   100,000כדלקמן: שכרו החודשי יעמוד על סך של עד  , 2021

מיליון ש"ח. ביתר תנאי כהונתו והעסקתו של מנכ"ל   1.8המענק השנתי המדיד תעמוד על 

  .החברה, לא יחול כל שינוי

כן אישרה האסיפה הכללית כאמור את תקרת המענק השנתי המדיד של הסמנכ"לים בחברה -כמו
 מיליון ש"ח. 1.08מתקרת המענק למנכ"ל, קרי,  60%כך שתעמוד על עד 

ניהול מאלקו בע"מ,  שירותי  אושרה באסיפה הכללית התקשרות החברה בהסכם לקבלת  בנוסף 
 .  2021במרץ  21"(, לתקופה של שלוש שנים החל מיום אלקוחברה )להלן: "בעלת השליטה ב

 להלן התנאים העיקריים בהסכם: 

 מיליון ש"ח לשנה בתוספת מע"מ.   1.1התשלום בגין שירותי יו"ר דירקטוריון יעמוד על סך של   .1
של   .2 סך  על  יעמוד  נוספים  ניהול  שירותי  בגין  אלפי ש"ח לשנה בתוספת    2,175התשלום 

 מע"מ.
לא   .3 שונים,  לעמידה במבחנים  בכפוף  זכאית אלקו,  לו  הניהול  שירותי  בגין  המענק המרבי 

- מיליון ש"ח בשנה בתוספת מע"מ כדין. המענק ייוחס לשירותים שינתנו על  3.75יעלה על  
יו"ר הדירקטוריון;    1.25די אלקו, כדלקמן:  י מיוחס לשירותי   2מיליון ש"ח מתוך סכום זה 

מיליון ש"ח מתוך סכום זה    0.5מתוך סכום זה מיוחס לשירותי מחלקת כספים;  מיליון ש"ח  
 מיוחס לשירותי ביקורת פנים.

באסיפה הכללית אושרה מדיניות התגמול חדשה לתקופה של שלוש שנים ממועד אישור המדיניות 

שנת על ידי האסיפה הכללית ובאופן שמדיניות התגמול האמורה תחול על תגמולים שישולמו החל מ

 ואילך. 2021
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 ח ולאחריו )המשך( אירועים מהותיים בתקופת הדו - 5באור 

אישרה ועדת התגמול של החברה רכישת פוליסה לביטוח אחריותם   2021באפריל,  28ביום  .י

דירקטורים ונושאי משרה של אלקו בע"מ )להלן: "החברה האם"( ושל חברות מוחזקות של   של

החברה האם לרבות החברה וחברות הבנות שלה )להלן: "הקבוצה"(, אשר במסגרתה תבוטח  

ה ובחברות בת שלה, לרבות מנכ"ל החברה ודירקטורים ונושאי  אחריות כל נושאי המשרה בחבר 

(  1ב)1משרה שהינם בעלי השליטה בחברה, כפי שיהיו מעת לעת, וזאת בהתאם להוראות תקנה 

 )להלן: "תקנות ההקלות"(.  2000-לתקנות החברות )הקלות בעסקות עם בעלי ענין(, התש"ס

 

, 2021באפריל  29-ו 2021באפריל  28 ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה אישרו )בימים

בהתאמה( את חלוקת תשלומי הפרמיה בין חברות הקבוצה בכפוף לקבלת האישורים הנדרשים  

( לתקנות ההקלות(. כל נושאי  4)1פי תקנה -לכך מכלל חברות קבוצת אלקו )לרבות החברה, על

כי ההתקשרות  המשרה בחברה מבוטחים על פי הפוליסה בתנאים זהים. ועדת התגמול קבעה 

( לתקנות ההקלות לאור העובדה כי תנאי  1ב)1הינה לטובת החברה, וכן היא עומדת בתנאי תקנה 

ההתקשרות נקבעו במסגרת סעיף ז' למדיניות התגמול של החברה אשר אושרה על ידי האספה  

א)ב( לחוק החברות, ההתקשרות הינה בתנאי שוק והיא 267הכללית של החברה בהתאם לסעיף 

 עשויה להשפיע באופן מהותי על רווחיות החברה, רכושה או התחייבויותיה. אינה 

 

)תום   2021במאי  1חודשים מיום  12בהתאם לאישורים שהתקבלו, הפוליסה הינה לתקופה של 

  610-, בעלות כוללת לקבוצה של כ2022באפריל   30תקופת פוליסת הביטוח הקיימת( ועד ליום 

)לרבות  מיליון דולר. העלות לחברה  120, למקרה ובמצטבר של  אלפי דולר ובכיסוי ביטוחי כולל

   אלפי דולר. 143-תעמוד על עלות שנתית של כעבור חברות הבנות( 
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 מכשירים פיננסיים   -  6באור 

 רמות שווי הוגן  .א

של   על המצב הכספי  בדוח  נמדדים  אשר  וההתחייבויות של הקבוצה,  פירוט של הנכסים  להלן 

 בשווים ההוגן, בהתאם לרמות המדידה שלהם:  2021 בספטמבר  30החברה ליום 

  בספטמבר  30להלן פירוט של הנכסים וההתחייבויות של הקבוצה, אשר נמדדים בדוח על המצב הכספי של החברה ליום  

  בשווים ההוגן, בהתאם לרמות המדידה שלהם: 2020

 

החברה מסווגת השקעות המטופלות בשיטת השווי המאזני כנכסים לא שוטפים המוחזקים למכירה בהתאם לחוזי   (1)
 חתומים. מכר 

 הסעיף

  30ליום 
בספטמבר  

2021 

 1רמה 

 אלפי ש"ח 

  30ליום 
בספטמבר  

2021 

 2רמה 

 אלפי ש"ח 

  30ליום 
בספטמבר  

2021 

 3רמה 

 אלפי ש"ח 

  30ליום 
בספטמבר  

2021 

 4רמה 

 אלפי ש"ח 

     נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח והפסד: 

 264 - - 264 נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח והפסד

     הלוואות לחברות כלולות, עסקאות משותפות ואחרים: 

 - - - - אירופה

 32,853 32,853 - - ארה"ב 

 32,853 32,853 - - לחברות כלולות, עסקאות משותפות ואחרים: סך הלוואות 

 33,117 32,853 - 264 סיס עיתיבסה"כ שווי הוגן של נכסים והתחייבויות הנמדדים בשווי הוגן על 

שווי הוגן של פריטים הנמדדים בשווי הוגן על בסיס שאינו עיתי נכסים לא  
     שוטפים המוחזקים למכירה: 

 1,473 1,473 - - מידטאוןפרויקט 

 203,457 - 203,457 - ( 1השקעות המטופלות בשיטת השווי המאזני )

 204,930 1,473 203,457 - סה"כ נכסים לא שוטפים המוחזקים למכירה 

 הסעיף

  30ליום 
בספטמבר  

2020 

 1רמה 

 אלפי ש"ח 

  30ליום 
בספטמבר  

2020 

 2רמה 

 אלפי ש"ח 

  30ליום 
בספטמבר  

2020 

 3רמה 

 אלפי ש"ח 

  30ליום 
בספטמבר  

2020 

 4רמה 

 אלפי ש"ח 

     נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח והפסד: 

 406 - - 406 נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח והפסד

     הלוואות לחברות כלולות, עסקאות משותפות ואחרים: 

 32,330 32,330 - - אירופה

 32,279 32,279 - - ארה"ב 

 64,609 64,609 - - הלוואות לחברות כלולות, עסקאות משותפות ואחרים: סך 

 65,015 64,609 - 406 סיס עיתיבסה"כ שווי הוגן של נכסים והתחייבויות הנמדדים בשווי הוגן על 

שווי הוגן של פריטים הנמדדים בשווי הוגן על בסיס שאינו עיתי נכסים לא  
     שוטפים המוחזקים למכירה: 

 3,073 3,073 - - פרויקט מידטאון

 78,259 - 78,259 - ( 1השקעות המטופלות בשיטת השווי המאזני )

 81,332 3,073 78,259 - סה"כ נכסים לא שוטפים המוחזקים למכירה 
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 מכשירים פיננסיים )המשך(  - 6באור 

 רמות שווי הוגן )המשך(  .א

של   על המצב הכספי  בדוח  נמדדים  אשר  וההתחייבויות של הקבוצה,  פירוט של הנכסים  להלן 

   בשווים ההוגן, בהתאם לרמות המדידה שלהם: 2020 בדצמבר  31החברה ליום 

 

המוחזקים למכירה בהתאם  החברה מסווגת השקעות המטופלות בשיטת השווי המאזני כנכסים לא שוטפים  (1)
 לחוזי מכר חתומים. 

 
 

 :  3רווחים או הפסדים בגין שערוכי שווי הוגן המסווגים ברמה  .ב

להלן פירוט של הרווחים או ההפסדים של הקבוצה אשר הוכרו ברווח או הפסד וסעיפי ההכנסות 
לייחוס   הניתנים  הפסדים  או  רווחים  בין  פילוח  תוך  הוכרו,  בהם  ההוצאות  ברווחים  או  לשינוי 

   )הפסדים( שלא מומשו בגין פריטים המוחזקים למועד הדוח, לבין אלו שמומשו.
 
 
 

  

 הסעיף

  31ליום 
 2020בדצמבר 

 )מבוקר(

 1רמה 

 ש"ח אלפי 

  31ליום 
 2020בדצמבר 

 )מבוקר(

 2רמה 

 אלפי ש"ח 

  31ליום 
 2020בדצמבר 

 )מבוקר(

 3רמה 

 אלפי ש"ח 

  31ליום 
 2020בדצמבר 

 )מבוקר(

 4רמה 

 אלפי ש"ח 

     נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח והפסד: 

     הלוואות לחברות כלולות, עסקאות משותפות ואחרים: 

 35,404 35,404 - - אירופה

 57,922 57,922 - - ארה"ב 

 93,326 93,326 - - סך הלוואות לחברות כלולות, עסקאות משותפות ואחרים: 

 93,326 93,326 - - יתיבסיס עסה"כ שווי הוגן של נכסים והתחייבויות הנמדדים בשווי הוגן על 

שווי הוגן של פריטים הנמדדים בשווי הוגן על בסיס שאינו עיתי נכסים לא  
     שוטפים המוחזקים למכירה: 

 3,073 3,073 - - פרויקט מידטאון

 68,694 - 68,694 - ( 1השקעות המטופלות בשיטת השווי המאזני )

 71,767 3,073 68,694 - סה"כ נכסים לא שוטפים המוחזקים למכירה 
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 מכשירים פיננסיים )המשך(  - 6באור 

 )המשך( : 3רווחים או הפסדים בגין שערוכי שווי הוגן המסווגים ברמה  .ב

 

  

 
   

 
 
 
 

 הסעיף

לתקופה של תשעה  
חודשים שהסתיימה ביום  

 2021בספטמבר  30

הלוואות לחברות כלולות,  
עסקאות משותפות  

 ואחרים, נטו

 אלפי ש"ח 

לתקופה של תשעה  
חודשים שהסתיימה ביום  

 2021בספטמבר  30

 
 

 סה"כ 

 אלפי ש"ח 

 93,326 93,326 2021בינואר  1יתרה ליום 

   רווחים )הפסדים( שהוכרו: 

 14,771 14,771 ברווח והפסד

 (498) (498) ברווח כולל אחר

 (62,667) (62,667) )פרעון( הלוואות, נטומתן 

 44,932 44,932 2021בספטמבר  30יתרה ליום 

   הצגת רווחים )הפסדים( שהוכרו ברווח והפסד: 

בסעיף חלק החברה בתוצאות נכסי אסטרטגיית המימוש בהתאם לשיטת השווי 
 13,408 13,408 המאזני 

 1,363 1,363 הכנסות מימון, נטו 

 14,771 14,771 סה"כ 

 הסעיף

לתקופה של תשעה  
חודשים שהסתיימה ביום  

 2020בספטמבר  30

הלוואות לחברות  
כלולות, עסקאות  

 משותפות ואחרים, נטו 

 אלפי ש"ח 

לתקופה של תשעה  
חודשים שהסתיימה ביום  

 2020בספטמבר  30

 
 

 סה"כ 

 אלפי ש"ח 

 245,419 245,419 2021בינואר  1יתרה ליום 

   )הפסדים( שהוכרו: רווחים 

 7,291 7,291 ברווח והפסד

 (3,184) (3,184) ברווח כולל אחר

 (184,917) (184,917) מתן )פרעון( הלוואות, נטו

 64,609 64,609 2021בספטמבר  30יתרה ליום 

   הצגת רווחים )הפסדים( שהוכרו ברווח והפסד: 

המימוש בהתאם לשיטת השווי בסעיף חלק החברה בתוצאות נכסי אסטרטגיית 
 1,198 1,198 המאזני 

 6,092 6,092 הכנסות מימון, נטו 

 7,291 7,291 סה"כ 



 אלקטרה נדל"ן בע"מ 
 ביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים 

 

41 

 מכשירים פיננסיים )המשך(  - 6באור 

 )המשך( : 3רווחים או הפסדים בגין שערוכי שווי הוגן המסווגים ברמה  .ב

 
 

 מכשירים פיננסיים אשר אינם נמדדים בשווי הוגן:   .ג

פרט למפורט בטבלה הבאה, סבורה הקבוצה כי ערכם בספרים של הנכסים וההתחייבויות 

 הפיננסיים המוצגים בעלות מופחתת בדוחות הכספיים זהה בקירוב לשווים ההוגן:  

 

 

 השווי ההוגן מבוסס על מחירים מצוטטים בשוק פעיל לתאריך הדוח על המצב הכספי.  (1)
 

 

 

 

 

 הסעיף

  31לשנה שהסתיימה ביום 
 )מבוקר( 2020 בדצמבר

הלוואות לחברות כלולות,  
עסקאות משותפות  

 ואחרים, נטו

 אלפי ש"ח 

  31לשנה שהסתיימה ביום 
 )מבוקר( 2020בדצמבר 

 
 

 סה"כ 

 אלפי ש"ח 

 245,419 245,419 2021בינואר  1יתרה ליום 

   רווחים )הפסדים( שהוכרו: 

 8,338 8,338 ברווח והפסד

 (8,035) (8,035) ברווח כולל אחר

 (152,396) (152,396) )פרעון( הלוואות, נטומתן 

 93,326 93,326 2021בספטמבר  30יתרה ליום 

   הצגת רווחים )הפסדים( שהוכרו ברווח והפסד: 

בסעיף חלק החברה בתוצאות נכסי אסטרטגיית המימוש בהתאם לשיטת השווי 
 1,616 1,616 המאזני 

 6,722 6,722 הכנסות מימון, נטו 

 8,338 8,338 סה"כ 

 הסעיף

 ערך בספרים 

  30ליום 
 בספטמבר 

2021 

 אלפי ש"ח 

 ערך בספרים 

  30ליום 
 בספטמבר 

2020 

 אלפי ש"ח 

 ערך בספרים 

  31ליום 
 בדצמבר

2020 

 אלפי ש"ח 

 שווי הוגן 

  30ליום 
 בספטמבר 

2021 

 אלפי ש"ח 

 שווי הוגן 

  30ליום 
 בספטמבר 

2020 

 אלפי ש"ח 

 שווי הוגן 

  31ליום 
 בדצמבר

2020 

 אלפי ש"ח 

       (1אגרות חוב ) כולל תלויות שוטפות( )

 - 65,778 - - 64,389 - אג"ח סדרה ד' 

 145,420 146,554 108,813 140,060 140,421 105,243 אג"ח סדרה ה' 

 - - 101,490 - - 99,082 אג"ח סדרה ו'

 204,325 204,810 140,060 210,303 212,332 145,420 

 204,325 204,810 140,060 210,303 212,332 145,420 
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 צירוף מידע תמציתי ודוחות כספיים של חברות כלולות וישויות בשליטה משותפת  -  7באור 

 בדוחותיה הכספיים מידע תמציתי לגבי החברות הבאות:  מציגההחברה  .א

 Electra Multifamily Investments Fund)"ב )בארה  דיור   מקבציב  להשקעות  ראשונה  קרן •
I, L.P.  . 

 ,Electra Multifamily Investments Fund II)ארה"ב  קרן שניה להשקעות במקבצי דיור ב •
L.P). 

 American Landmark Electra Multifamilyקרן שלישית להשקעות במקבצי דיור בארה"ב ) •
Investments Fund III, L.P .) 

 :   החברה   לדוחות צורפו התמציתיים  הכספיים  ןשדוחותיה ותכלול   ותחבר .ב

מקבצי דיור  בקרן הראשונה להשקעות  האת הדוחות הכספיים התמציתיים של    מצרפת  החברה
( השניה   .Electra Multifamily Investments Fund I, L.P)בארה"ב  הקרן  דוחות  את  וכן 

 . .Electra Multifamily Investments Fund II, L.P))להשקעות במקבצי דיור בארה"ב 

 

דיור   במקבצי  להשקעות  הראשונה  הקרן  של  הכספיים  דוחותיה  מתוך  תמציתי  מידע  להלן 

 (  100%: )הנתונים הינם לפי Electra Multifamily Investments Fund L.Pבארה"ב 

מיליון ₪ נדל"ן להשקעה המוצג בשווי הוגן בחברות מאוחדות והיתרה מייצגת השקעה   367כולל )*( נכסים לא שוטפים 
 בחברות המוצגות לפי השווי המאזני המחזיקות נדל"ן להשקעה המוצג בשווי הוגן. 

 

 

  

 הסעיף

  30ליום 
 בספטמבר 

2021 

 אלפי ש"ח 

 )בלתי מבוקר(

  30ליום 
 בספטמבר 

2020 

 אלפי ש"ח 

 )בלתי מבוקר(

 בדצמבר 31ליום 

2020 

 אלפי ש"ח 

 )מבוקר(

 28,224 31,613 444,184 נכסים שוטפים 

 1,299,866 1,367,131 589,869 נכסים לא שוטפים )*( 

 9,059 14,246 170,255 התחייבויות שוטפות

 214,837 237,320 - הלוואות בעלים

 482,523 516,489 178,134 התחייבויות לא שוטפות 

 621,671 630,689 685,664 נכסים, נטו

 621,671 630,689 685,664 הון המיוחס לבעלי המניות

    סכומים אלה כוללים את הנכסים וההתחייבויות הבאים

 10,438 7,206 11,033 מזומנים ושווי מזומנים 

 482,523 516,489 178,134 התחייבויות פיננסיות )לא כולל ספקים, זכאים אחרים, הלוואות בעלים והפרשות(
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 )המשך(  כלולות וישויות בשליטה משותפתצירוף מידע תמציתי ודוחות כספיים של חברות  - 7באור 

 

 

בארה"ב   דיור  במקבצי  להשקעות  השניה  הקרן  של  הכספיים  דוחותיה  מתוך  תמציתי  מידע  להלן 

Electra Multifamily Investments Fund II L.P  (100%: )הנתונים הינם לפי   

 

כולל   שוטפים  לא  נכסים  מייצגת    2,887)*(  והיתרה  הוגן בחברות מאוחדות  נדל"ן להשקעה המוצג בשווי  מיליון ₪ 
 המחזיקות נדל"ן להשקעה המוצג בשווי הוגן. השקעה בחברות המוצגות לפי השווי המאזני 

 
  

 הסעיף

לתקופה של  
תשעה חודשים  

שהסתיימה  
 30ביום 

 בספטמבר 

2021 

 אלפי ש"ח 

 )בלתי מבוקר(

לתקופה של  
תשעה חודשים  

שהסתיימה  
 30ביום 

 בספטמבר 

2020 

 אלפי ש"ח 

 )בלתי מבוקר(

לתקופה של  
שלושה חודשים  

שהסתיימה  
 30ביום 

 בספטמבר 

2021 

 אלפי ש"ח 

 )בלתי מבוקר(

לתקופה של  
שלושה חודשים  

שהסתיימה  
 30ביום 

 בספטמבר 

2020 

 אלפי ש"ח 

 )בלתי מבוקר(

לשנה  
שהסתיימה  

 31ביום 
 בדצמבר

2020 

 אלפי ש"ח 

 )מבוקר(

 89,050 22,384 16,373 66,884 54,433 הכנסות

 41,983 1,965 148,014 17,976 216,664 התאמות שווי הוגן

 37,806 10,286 5,989 28,071 21,123 רווח תפעולי 

 58,170 22,202 (3,694) 45,958 122,602 תוצאות חברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני, נטו

 86,598 21,659 137,675 52,658 304,989 רווח לתקופה

      נתוני הרווח כוללים את ההוצאות הבאות: 

 54,413 13,524 24,616 41,146 89,165 המניות( הוצאות ריבית )לא כולל הוצאות לבעלי 

 הסעיף

  30ליום 
 בספטמבר 

2021 

 אלפי ש"ח 

 )בלתי מבוקר(

  30ליום 
 בספטמבר 

2020 

 אלפי ש"ח 

 )בלתי מבוקר(

  31ליום 
 בדצמבר

2020 

 אלפי ש"ח 

 )מבוקר(

 98,573 107,649 158,081 נכסים שוטפים 

 3,513,153 3,711,911 3,674,922 נכסים לא שוטפים )*( 

 46,899 50,246 35,275 התחייבויות שוטפות

 666,557 709,482 454,413 הלוואות בעלים

 1,633,887 1,749,067 1,769,461 התחייבויות לא שוטפות 

 1,264,383 1,310,765 1,573,853 נכסים, נטו

 1,264,383 1,310,765 1,573,853 הון המיוחס לבעלי המניות

    סכומים אלה כוללים את הנכסים וההתחייבויות הבאים

 26,348 28,481 39,077 מזומנים ושווי מזומנים 

 1,633,887 1,749,067 1,769,461 התחייבויות פיננסיות )לא כולל ספקים, זכאים אחרים, הלוואות בעלים והפרשות(



 אלקטרה נדל"ן בע"מ 
 ביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים 

 

44 

 )המשך(  צירוף מידע תמציתי ודוחות כספיים של חברות כלולות וישויות בשליטה משותפת - 7באור 

 

 

הקרן   דוחותיה הכספיים של  מתוך  מידע תמציתי  דיור בארה"ב    השלישיתלהלן  להשקעות במקבצי 

American Landmark Electra Multifamily Investments Fund III L.P  הנתונים הינם לפי( :

100%)   

  

  

 הסעיף

לתקופה של  
תשעה חודשים  

שהסתיימה  
 30ביום 

 בספטמבר 

2021 

 אלפי ש"ח 

 )בלתי מבוקר(

לתקופה של  
תשעה חודשים  

שהסתיימה  
 30ביום 

 בספטמבר 

2020 

 אלפי ש"ח 

 )בלתי מבוקר(

לתקופה של  
שלושה חודשים  

שהסתיימה  
 30ביום 

 בספטמבר 

2021 

 אלפי ש"ח 

 )בלתי מבוקר(

לתקופה של  
שלושה חודשים  

שהסתיימה  
 30ביום 

 בספטמבר 

2020 

 אלפי ש"ח 

 )בלתי מבוקר(

לשנה  
שהסתיימה  

 31ביום 
 בדצמבר

2020 

 אלפי ש"ח 

 )מבוקר(

 הכנסות
199,261 195,940 68,254 65,538 447,594 

 התאמות שווי הוגן
131,549 63,739 98,322 26,075 94,922 

 228,600 27,891 30,115 82,361 86,901 רווח תפעולי 

תוצאות חברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני,  
 נטו

214,763 10,847 63,949 31,907 127,653 

 183,250 51,210 172,573 138,862 343,601 רווח לתקופה

      נתוני הרווח כוללים את ההוצאות הבאות: 

 הוצאות ריבית )לא כולל הוצאות לבעלי המניות( 
89,586 90,913 30,593 29,610 119,794 

 הסעיף

  30ליום 
 בספטמבר 

2021 

 אלפי ש"ח 

 )בלתי מבוקר(

  30ליום 
 בספטמבר 

2020 

 אלפי ש"ח 

 )בלתי מבוקר(

  31ליום 
 בדצמבר

2020 

 אלפי ש"ח 

 )מבוקר(

 179,139 243,162 393,260 נכסים שוטפים 

 2,933,694 2,452,304 6,649,910 נכסים לא שוטפים )*( 

 44,656 42,293 119,426 התחייבויות שוטפות

 323,497 226,722 722,488 הלוואות בעלים

 2,032,358 1,793,333 4,133,787 התחייבויות לא שוטפות 

 712,322 633,118 2,067,468 נכסים, נטו

 712,322 633,118 2,067,468 הון המיוחס לבעלי המניות

    סכומים אלה כוללים את הנכסים וההתחייבויות הבאים

 28,654 24,584 61,633 מזומנים ושווי מזומנים 

 2,032,358 1,793,333 4,133,787 התחייבויות פיננסיות )לא כולל ספקים, זכאים אחרים, הלוואות בעלים והפרשות(
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 צירוף מידע תמציתי ודוחות כספיים של חברות כלולות וישויות בשליטה משותפת )המשך(  - 7אור ב

 

 

 הסעיף

לתקופה של  
תשעה חודשים  

שהסתיימה  
 30ביום 

 בספטמבר 

2021 

 אלפי ש"ח 

 )בלתי מבוקר(

לתקופה של  
תשעה חודשים  

שהסתיימה  
 30ביום 

 בספטמבר 

2020 

 אלפי ש"ח 

 מבוקר()בלתי 

לתקופה של  
שלושה חודשים  

שהסתיימה  
 30ביום 

 בספטמבר 

2021 

 אלפי ש"ח 

 )בלתי מבוקר(

לתקופה של  
שלושה חודשים  

שהסתיימה  
 30ביום 

 בספטמבר 

2020 

 אלפי ש"ח 

 )בלתי מבוקר(

לשנה  
שהסתיימה  

 31ביום 
 בדצמבר

2020 

 אלפי ש"ח 

 )מבוקר(

 הכנסות
290,704 98,400 135,587 38,816 150,205 

 התאמות שווי הוגן
278,041 - 204,620 - 47,177 

 61,315 12,926 65,408 36,444 140,031 רווח תפעולי 

תוצאות חברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני,  
 נטו

30,286 2,666 21,895 1,530 9,706 

 38,184 (3,181) 235,530 (11,349) 314,065 לתקופה)הפסד( רווח 

 הוצאות ריבית )לא כולל הוצאות לבעלי המניות( 
71,964 27,931 33,272 8,756 45,387 


