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 חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ

 2018 בספטמבר 30 דוח הדירקטוריון ליום
 

לפי העניין)  -" חברת הכשרת הישוב" או "הקבוצה" או "החברהחברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ ("

ביום  שהסתיימה לתקופהשל החברה והחברות המאוחדות שלה  דוח הדירקטוריוןמתכבדת בזה להגיש את 

  .")תקופת הדוח(" 2018 בספטמבר 30

בדוח , אשר פורסם 2017הדוח נערך בהנחה שבפני המעיין מצוי גם הדוח התקופתי המלא של החברה לשנת 

 ").2017הדוח התקופתי לשנת (" 2018-01-033034, מס' אסמכתא 2018במרץ  29מתקן ביום 

 
 מבוא כללי .1

 החברה, סביבתה העסקית ותחומי פעילותה:

 תחומי פעילות עיקריים, כלהלן:  בשלושההחברה פועלת במישרין ובאמצעות חברות מוחזקות 

 ובחו"ל.  בישראלהשכרה וניהול של נכסים מניבים  :תחום השכרת הנכסים )א(

 בארץ ובחו"ל.ביצוע ומכירות של פרוייקטים יזום,  :תחום עסקות בנייה )ב(

 .בישראלבעלות וניהול רשת של בתי מלון  :תחום מלונאות )ג(

 

 
 הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד, תוצאות פעולותיו, הונו העצמי ותזרימי המזומנים שלו .2

 ולאחר תאריך המאזןבתקופת הדוח נקודות מהותיות בפעילות החברה  .2.1

מיליון ש"ח בהשוואה  68 -הרווח הנקי של החברה בתקופת הדוח הסתכם בסך של כ .2.1.1

 -מיליון ש"ח בתקופה המקבילה בשנה הקודמת ולרווח בסך של כ 7 -להפסד בסך של כ

נובע משיפור בתוצאות עסקי הנדל"ן של . השיפור בתוצאות 2017מיליון ש"ח בשנת  19

 2.1.5להלן, לרבות רווח ממכירת נכס ביפו, כמפורט בסעיף  2.2.2החברה כמפורט בסעיף 

 2.1.25ת נכס במתחם התחיה ביפו, כמפורט בסעיף , ועליית ערך כתוצאה ממכירלהלן

 להלן.

לכל  ilA-/Stable)בע"מ אישור לדירוג ( S&Pפרסמה מעלות  2018בינואר  14ביום  .2.1.2

סדרות אגרות החוב של החברה. לפרטים, ראה דוח הדירוג שפורסם באותו מועד (מס' 

 ).2018-01-005434אסמכתא 

חדל מר רפי שניר לכהן כסמנכ"ל השקעות במזרח אירופה. מר  2018בינואר  17ביום  .2.1.3

 שניר ממשיך לעבוד בחברה כמנהל פרוייקט.

דרה פרעה החברה תשלום קרן סופי ואחרון למחזיקי אגרות חוב (ס 2018במרץ  2ביום  .2.1.4

 , ברוטו.מיליון ש"ח 30 -) בסך של כ14

מיליון  63חתמה החברה על הסכם למכירת נכס ביפו תמורת סך של  2018במרץ  15ביום  .2.1.5

 לתשעה החודשים הראשוניםבדוחות הכספיים  כללהש"ח. כתוצאה מן המכירה החברה 

מיליון ש"ח. לפרטים נוספים ראה דוח מיידי שפורסם  31 -רווח בסך של כ 2018של שנת 

לדוחות הכספיים  ג'8, ובאור )2018-01-025468(מס' אסמכתא  2018במרץ  18ביום 

 .המצ"ב
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אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות בחברה, לאחר קבלת  2018באפריל  17ביום  .2.1.6

דרורי, -אישור ועדת הביקורת והדירקטוריון, את עדכון תנאי העסקתה של גב' דנית גורן

נוספים בדבר של מר עופר נמרודי. לפרטים  ומנהלת המרכז המסחרי לב רעות וגיסת

, מס' אסמכתא 2018במרץ  12ההתקשרות ראו דוח מיידי לזימון האסיפה הכללית מיום 

2018-01-023677. 

, שהתקיימה אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות בחברה 2018באפריל  29ביום  .2.1.7

, לאחר קבלת אישור ועדת התגמול לעיל 2.1.6כאסיפת המשך לאסיפה המצויינת בסעיף 

 22והדירקטוריון, הסכם ניהול חדש למנכ"ל החברה בתוקף לשלוש שנים החל מיום 

 2018באפריל  17מיום . לפרטים נוספים בדבר ההתקשרות, ראו דוח מיידי 2018במרץ 

 .2018-01-039322ההמשך, מס' אסמכתא  לזימון אסיפת

) למחזיקי אגרות חוב 4(מתוך  1מס' פרעה החברה תשלום קרן  2018באפריל  1ביום  .2.1.8

 מיליון ש"ח ברוטו. 51 -), בסך של כ17(סדרה 

פרעה החברה תשלום קרן סופי ואחרון למחזיקי אגרות חוב (סדרה  2018במאי  2ביום  .2.1.9

 טו.מיליון ש"ח, ברו 61 -) בסך של כ13

לפרטי פוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה אשר החלתה על דירקטורים ונושאי  .2.1.10

משרה, לרבות אלה שהינם מבעלי השליטה בחברה וקרוביהם, אושרה על ידי ועדת 

, ראה דוח 2018במאי  27) לפי תקנות ההקלות ביום הביקורת (בשיבתה כוועדת תגמול

 .2018-01-043059מיידי מאותו יום, מס' אסמכתא 

 ).044832-01-2018(אסמכתא מס'  1, החברה פרסמה תשקיף מדף2018במאי  30ביום  .2.1.11

(סדרה למחזיקי אגרות חוב  )6(מתוך  4 מס' פרעה החברה תשלום קרן 2018ביוני  1ביום  .2.1.12

 מיליון ש"ח, ברוטו. 29 -) בסך של כ15

מהלך כולל הפקידה החברה ברשות ניירות ערך דוח מקדמי בדבר  2018ביוני  3ביום  .2.1.13

, 2018ביוני  3להשטחת מבנה ההון של החברה. לפרטים נוספים ראה "דוח תמצית" מיום 

 .2018-01-046497מס' אסמכתא 

אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות בחברה תשלום מענק  2018ביוני  10ביום  .2.1.14

בשליטת המנכ"ל מר עופר נמרודי. לפרטים בדבר בהתאם להסכם ניהול עם חברה 

, מס' 2018במאי  3ק שאושר, ראה דוח בדבר זימון האסיפה אשר פורסם ביום המענ

 .2018-01-044464אסמכתא 

נחתם בין החברה וחברה בת בבעלות ושליטה מלאה שלה, לבין  2018ביוני  11ביום  .2.1.15

חברה פרטית שהחברה  –מישורים השקעות נדל"ן בע"מ וסקייליין קנדה ישראל בע"מ 

ממניותיה, הסכם  29.7% -מחזיקה בה באמצעות חברה בת בבעלות ושליטה מלאה בכ

גישור לביצוע פעולות ועסקאות. לפרטים בדבר ההסכם שנחתם, ראה דוח מיידי מיום 

 מצ"ב.לדוחות הכספיים ה 8, ובאור מס' 2018-01-050304, מס' אסמכתא 2018ביוני  12

מס' אשר חל בשבת), פרעה החברה תשלום קרן  2018ביוני  30(במקום  2018ביולי  1ביום  .2.1.16

                                                 
 .2018במאי  31תאריך התשקיף הינו  1
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 מיליון ש"ח, ברוטו. 56 -) בסך של כ16למחזיקי אגרות חוב (סדרה  5מתוך  3

, לאחר קבלת אישור ועדת הביקורת, אישר דירקטוריון החברה, לפי 2018ביולי  5ביום  .2.1.17

נשיא הכבוד של החברה תקנות ההקלות את הארכת תוקף הנשיאה בהוצאות לשכתו של 

-2018-01בשלוש שנים נוספות. לפרטים ראה דוח מיידי מאותו יום, מס' אסמכתא 

061032. 

דיווחה החברה כי היא מנהלת משא ומתן עם צדדים שלישיים אשר  2018ביולי  30ביום  .2.1.18

אינם קשורים לחברה למכירת מחצית מהחזקותיה בחברה הבת מלונות הכשרת הישוב 

ממניות מלונות הכשרה), בתמורה המשקפת שווי  41.68% -") (כהכשרה מלונותבע"מ ("

נוספים, לרבות היות הדיווח מיליון ש"ח למלונות הכשרה. לפרטים  144 -חברה של כ

(ב) לתקנות ניירות ערך (דוחות 36האמור לעיל דיווח שהגשתו עוכבה לפי תקנה 

מאותו יום, מס' אסמכתא , ראה את הדוח המיידי 1970-תקופתיים ומיידיים) תש"ל

-2018-01, מס' אסמכתא 2018באוקטובר  9, וכן דוח מיידי מיום 2018-01-070887

, ובדבר בחינת פניות אחרות שהתקבלו , בדבר הפסקת המשא ומתן האמור094152

 .חלק או כל מניותיה במלונות הכשרהבחברה לרכישה של 

 50,000ש"ח (ברוטו) בגין הנפקת מיליון  48.8 -גייסה החברה סך של כ 2018באוגוסט  .2.1.19

 ) בהנפקה פרטית בדרך של הרחבת סדרה בהתאם22אלפי ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה 

 ).2018-01-073698(מס' אסמכתא  2018באוגוסט  6לדוח מיידי מיום 

התקיימה האסיפה הכללית השנתית של בעלי המניות בחברה  2018באוגוסט  12ביום  .2.1.20

רואי החשבון ה"ה קוסט פורר גבאי את קסירר ושל חברי לאישור מינויים מחדש של 

וז, עופר נמרודי, עה"ה שלמה מ –הדירקטוריון אשר כהונתם הסתיימה במועד האסיפה 

 רון ויסברג, חן לבון, גילי כהן, רוית נמרודי וחיה מנע. 

בחברה ומנכ"ל  הודיע מר חגי מילר, סמנכ"ל פיתוח ופרוייקטים 2018אוגוסט ב 13ביום  .2.1.21

 26ביום  , על התפטרותו.")אלפא(" החברה הבת הכשרת הישוב בישראל אלפא בע"מ

למנכ"ל אלפא  2, אישר דירקטוריון אלפא את מינויו של מר אלכס מריאש2018באוגוסט 

 .2018בספטמבר  14החל מיום 

 ניתן פסק דין בדבר כניסה לתוקף של צו ההפסקה השיפוטי 2018באוגוסט  28ביום  .2.1.22

בצומת ירקון. לפרטים נוספים, ראה דוח מיידי מאותו מועד, מס'  למתחם הפאואר סנטר

 .2018-01-081690אסמכתא 

) למחזיקי אגרות חוב 4פרעה החברה תשלום קרן ראשון (מתוך  2018בספטמבר  30ביום  .2.1.23

 מיליון ש"ח ברוטו. 54 -), בסך של כ18(סדרה 

 ון ובנייה של מחוז ירושלים מתן תוקףאישרה הוועדה המחוזית לתכנ 2018באוקטובר  .2.1.24

מגורים, על בנין כל בו מ"ר (עיקרי ושירות המיועדים ל 10,000 -לתוכנית לתוספת כ

. לפרטים נוספים, 50%ירושלים, נכס בבעלות חברה המוחזקת על ידי החברה בשיעור 

 .2018-01-097282, מס' אסמכתא 2018באוקטובר  25ראה דוח מיידי מיום 

                                                 
 בחלק כמפורט, הישוב הכשרת בקבוצת נוספים ובתפקידים, בחברה נכסים וניהול פיתוח"ל כסמנכ מכהן מריאש אלכס מר  2

 .2017 לשנת התקופתי בדוח' ד
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ביפו תמורת  ברח' התחיה חתמה החברה על הסכם למכירת נכס 2018 בנובמבר 28ביום  .2.1.25

לתשעה בדוחות הכספיים  נכללהמיליון ש"ח. כתוצאה מן המכירה  96.5סך של 

כדי להעמיד מיליון ש"ח  21 -בסך של כ עליית ערך 2018של שנת  החודשים הראשונים

רטים נוספים ראה דוח מיידי . לפאת ערכו של הנכס הנמכר בספרים על ערך המימוש שלו

 לדוחות 9, ובאור )2018-01-115641(מס' אסמכתא  2018 בנובמבר 29שפורסם ביום 

 .הכספיים המצ"ב

פרסמו סקייליין אינווסטמנטס אינק, חברה כלולה אשר  2018במהלך חודש נובמבר  .2.1.26

"ן, "), ומישורים השקעות בנדלסקיילייןממניותיה (" 20.53%החברה מחזיקה (בשרשור) 

") דיווחים מיידיים בדבר מחלוקות וטענות מישוריםבעלת השליטה בסקייליין ("

הדדיות בין בעלי השליטה במישורים. החברה אינה צד למחלוקות אלה, ולהערכת 

החברה, על בסיס המידע הקיים ברשותה, הן אינן צפויות להשפיע עליה או על השקעתה 

 בסקייליין.

 הסברים לדוחות הכספיים .2.2

 מצב כספי  .2.2.1

 סך הנכסים במאזן המאוחד של חברת הכשרת הישוב והחברות הבנות שלה הסתכם

מיליון  4,576 -מיליון ש"ח בהשוואה לסך של כ 4,882 -כ בסך של 2018 בספטמבר 30ביום 

 .  2017בדצמבר  31מיליון ש"ח ביום  4,831 -ולסך של כ 2017 בספטמבר 30 ביוםש"ח 

מיליון ש"ח בהשוואה לסך של  669 -בסך של כ המאזןביום הנכסים השוטפים הסתכמו 

 31ביום מיליון ש"ח  765 -ולסך של כ 2017 בספטמבר 30ביום מיליון ש"ח  649 -כ

משינויים במספר , הנובעת מיליון ש"ח מאז ראשית השנה 96 -של כ ירידה, 2017בדצמבר 

מיליון ש"ח בסעיף מזומנים ושווי  169 -בסך של כ ירידה סעיפים שעיקריהם הינם:

 -בהשוואה לסך של כ מיליון ש"ח 131 -מזומנים אשר הסתכם ליום המאזן בסך של כ

, מספר ימים לאחר השלמת גיוס אגרות חוב 2017בדצמבר  31מיליון ש"ח ביום  300

מיליון ש"ח במלאי בניינים  34 -ירידה בסך של כ, מיליון ש"ח 121 -) בסך של כ22(סדרה 

 מיליון ש"ח 28 -עלייה בסך של כמיליון ש"ח,  206 -למכירה אשר הסתכם בסך של כ

, בעיקר כתוצאה מיליון ש"ח 108 -בחייבים ויתרות חובה אשר הסתכמו בסך של כ

נכסי סעיף . מיליון ש"ח 17מהחזרי מע"מ צפויים בגין הפארקים הלוגיסטיים בסך 

כולל ו מיליון ש"ח, 102הסתכם בסך  , אשר ביום המאזןמקרקעין המיועדים למכירה

 2.1.25, כמפורט בסעיף אשר סווג כנכס המיועד למימוש ביפו,בעיקר את מתחם התחיה 

אשר נמכר, הנכס ביפו ן מיליון ש"ח בגי 32הסתכם בסך   2017בדצמבר  31, וביום לעיל

מיליון  17 -סעיף השקעות לזמן קצר אשר הסתכם בסך של כ .לעיל 2.1.5כאמור בסעיף 

כבטחונות למוסדות  מיליון ש"ח המשועבדים 16ש"ח כולל פקדונות לזמן קצר בסך של 

 פיננסיים.

מיליון ש"ח בהשוואה  4,213  -ביום המאזן בסך של כהסתכם  נכסים לא שוטפיםסעיף 

מיליון ש"ח  4,066 -כולסך של  2017 בספטמבר 30מיליון ש"ח ביום  3,927 -לסך של כ

מעלייה בסך של מאז ראשית השנה הינה כתוצאה  העלייהעיקר . 2017בדצמבר  31 ביום

 3,592 -בסעיף נדל"ן להשקעה אשר הסתכם ליום המאזן בסך של כמיליון ש"ח  165 -כ

מיליון ש"ח בפארקים הלוגיסטיים  157, הנובעת בעיקר מעלייה בסך של מיליון ש"ח
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זוז מתחם ובקיבבני ברק,  "הכשרת הישוב"מיליון ש"ח בקמפוס  82 -בפולין ובסך של כ

סעיף הלוואות ויתרות חובה לזמן  התחיה אשר סווג כנכס המיועד למימוש, כאמור לעיל.

מיליון ש"ח, כולל בין היתר, פקדונות  80 -ארוך אשר הסתכם ביום המאזן בסך של כ

 .פיננסיים לתאגידים מיליון ש"ח, המשועבדים כבטחונות 65לזמן ארוך בסך של 

יליון ש"ח והסתכמו מ 88 -כב בתקופת הדוח ירדורה ההתחייבויות השוטפות של החב

מיליון ש"ח בחלויות שוטפות של  75 -בסך של כמירידה  , כתוצאהמיליון ש"ח 630 -כב

 -, מירידה בסך של כמיליון ש"ח 183 -אשר הסתכמו ביום המאזן בסך של כ אגרות חוב

 32 -אשר הסתכם ביום המאזן בסך של כ מיליון ש"ח בסעיף מקדמות מרוכשים 57

 35 -סך של כומירידה ב  מהכרה בהכנסות בגין פרוייקטים לבניה,מיליון ש"ח, כתוצאה 

מיליון  81 -מיליון ש"ח בסעיף זכאים ויתרות זכות אשר הסתכם ביום המאזן בסך של כ

אי בסעיף אשרמיליון ש"ח  69 -בסך של כ עלייה ש"ח. ירידות אלה קוזזו על ידי

 228 -מתאגידים בנקאיים ומנותני אשראי אחרים אשר הסתכם ביום המאזן בסך של כ

  .מיליון ש"ח

 2,994 -, והסתכמו בכמיליון ש"ח 76 -כמאז ראשית השנה ב עלו לא שוטפותהתחייבויות 

. השינויים בסעיפי התחייבויות לא שוטפות מאז ראשית השנה כללו בעיקר מיליון ש"ח

מיליון ש"ח בהתחייבויות לתאגידים בנקאיים ולנותני אשראי  133 -של כבסך עלייה 

בעיקר אשר נובעת מיליון ש"ח,  1,222 -אחרים אשר הסתכמו ביום המאזן בסך של כ

בבני ברק,  "הכשרת הישוב"בקמפוס בפארקים הלוגיסטיים בפולין ובגין הלוואות ליווי 

מיליון ש"ח ביתרת אגרות חוב אשר הסתכמה  73 -בסך של כ ירידהאשר קוזזה על ידי ו

 .אגרות חוב פרעוןמיליון ש"ח, בשל  1,339 -ביום המאזן בסך של כ

בעיקר  מיליון ש"ח, 64 -מאז ראשית השנה בסך של כ עלה ההון של החברהסך הכל 

התאמות הנובעות  , שקוזז על ידימיליון ש"ח 68 -לתקופה בסך של כ הרווחמן כתוצאה 

הסתכם  2018 בספטמבר 30ליום . מיליון ש"ח 10 -כספיים בסך של כ ותמתרגום דוח

ביום מיליון ש"ח  1,141 -כסך של הון במיליון ש"ח בהשוואה ל 1,259 -בסך של כההון 

    .2017בדצמבר  31ביום מיליון ש"ח  1,195 -סך של כהון ב, ול2017 בספטמבר 30

 

 תוצאות הפעילות .2.2.2

 להפסדמיליון ש"ח בהשוואה  68 -של החברה הסתכם בתקופת הדוח בסך של כ הרווח

מיליון  19 -בסך של כ ולרווחמיליון ש"ח בתקופה המקבילה בשנה הקודמת  7 -בסך של כ

 .2017ש"ח בשנת 

מיליון  52 -בתקופת הדוח הסתכם בסך של כהמיוחס לבעלי המניות של החברה  הרווח

מיליון ש"ח בתקופה המקבילה בשנה הקודמת  27 -בסך של כ להפסדש"ח בהשוואה 

 .2017בשנת  מיליון ש"ח 7 -בסך של כ ולהפסד

, (המשקף רווח ממגזרים לפני הוצאות מימון, הנהלה וכלליותהחברה ממגזרים  רווח

 185 -בתקופת הדוח בסך של כ הסתכםוהכנסות אחרות)  עליית ערך נדל"ן להשקעה

מיליון ש"ח בתקופה המקבילה בשנה  120 -בסך של כ רווחלמיליון ש"ח בהשוואה 

 .2017בשנת  מיליון ש"ח 182 -בסך של כ ולרווחהקודמת 
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 הכשרת הישוב בישראל אלפא בע"מ,בחברה הציבורית המאוחדת החברה תומכת 

מתן ערבויות כן ו אשר הומרו לשטר הון המיר שניתנו על ידי החברהבאמצעות הלוואות 

ועוקבת באופן  ההאמור ההנהלת החברה פועלת ביחד עם הנהלת החבר. לאשראי בנקאי

 .השוטף אחר פעילות

להלן סקירה תמציתית של תוצאות הפעילות של הקבוצה בהתאם לתחומי פעילותה 

 ש"ח): במיליוני(

חודשים  תשעהלתקופה של  
 בספטמבר 30שהסתיימה ביום 

לשנה שהסתיימה 
 בדצמבר 31ביום 

 2018 2017 2017 
 187 121 187 רווח מעסקי נדל"ן

 )2( )1( - שילוט חוצותמעסקי  )הפסדרווח (
 )3( )-( )2( מהפעלת בתי מלון הפסד

 182 120 185 ממגזרים סך הכל רווח
 70 15 63 ערך נדל"ן להשקעה  עליית

 )27( )18( - אחרות, נטו הוצאות
 )60( )38( )42( הוצאות הנהלה וכלליות

 )103( )75( )105( נטוהוצאות מימון, 
 2 )1( )1( חלק החברה בתוצאות חברות כלולות

 64 4 100 לפני מסים על הכנסה רווח
 )45( )11( )32( מסים על ההכנסה

 19 )7( 68 רווח נקי (הפסד) לתקופה
    מיוחס ל:

 )7( )27( 52 בעלי המניות של החברה
 26 20 16 זכויות שאינן מקנות שליטה

 68 )7( 19 
 

להלן סקירת תוצאות הפעילות לפי מגזרים. תוצאות אלה משקפות את הרווח התפעולי 

 חברתיות:-במגזרים לפני הוצאות מימון והכנסות והוצאות אחרות, ולאחר קיזוז פעולות בין

 עסקי נדל"ן .2.2.2.1

מיליון  187 -כשל  בתקופת הדוח בסךהרווח התפעולי מעסקי הנדל"ן הסתכם 

מיליון ש"ח בתקופה המקבילה בשנה הקודמת  121 -כש"ח בהשוואה לסך של 

 .2017בשנת מיליון ש"ח  187 -ולסך של כ

 השכרת נכסים

מיליון ש"ח  203 -כ הסתכמו בתקופת הדוח בסך של מהשכרת נכסיםהכנסות 

מיליון ש"ח בתקופה המקבילה בשנה הקודמת ולסך  182 -כבהשוואה לסך של 

מן הפארקים נובעת יה בהכנסות העלי .2017בשנת מיליון ש"ח  251 -של כ

והן משינויים בשערי  מגידול בהיקפי שטחים מניבים הן -הלוגיסטיים בפולין 

מיליון  133הרווח מהשכרת נכסים הסתכם בתקופת הדוח בסך של  מטבע חוץ.

מיליון ש"ח בתקופה המקבילה בשנה הקודמת  121 -לסך של כ ש"ח בהשוואה

 . 2017מיליון ש"ח בשנת  169 -ולסך של כ
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להשלכות הצפויות על תוצאות החברה בתחום השכרת הנכסים בעקבות כניסה 

לתוקף של צו ההפסקה השיפוטי לפאואר סנטר בצומת ירקון, ראה דוח מיידי 

 .2018-01-081690, מס' אסמכתא 2018באוגוסט  28מיום 

 עסקי בניה

מיליון ש"ח  137 -כ סך שלבות בניה אלחברה היו בתקופת הדוח הכנסות מעסק

בתקופה המקבילה בשנה הקודמת ולסך של מיליון ש"ח  23 -בהשוואה לסך של כ

אקטים מן ההפרש במספר ההפער בהכנסות נובע  .2017בשנת מיליון ש"ח  88 -כ

 הסתכםעסקאות הבניה הרווח מ .לרוכשים שנמסרונוטריאליים בגין דירות ה

בתקופה המקבילה  זניחלרווח מיליון ש"ח בהשוואה  21 -כ בתקופת הדוח בסך של

לבניה  הפרויקטים. 2017מיליון ש"ח בשנת  19 -סך של כרווח בבשנה הקודמת ול

פרויקט  -: בפולין הינם ,לחברה הכנסות מעסקי בנייהכיום המניבים  למגורים

 -וברומניה  פרויקט "אאורה גדנסק""אאורה סקיי" ו"אאורה גארדן" בוורשה ו

  לפרוייקטים נוספים אותם בונה החברה,. פרויקט "ג'ייקוב פארק" בבוקרשט

תיאור עסקי התאגיד, בדוח התקופתי לשנת  –בפרק א'  3ראו פירוט נוסף בסעיף 

2017. 

 מכירת מקרקעין

 לעיל. 2.1.5ראה סעיף  –לפרטים 

 
 עסקי מלונאות .2.2.2.2

מיליון ש"ח  157 -בסך של כבתקופת הדוח הכנסות החברה ממלונאות הסתכמו 

סך מיליון ש"ח בתקופה המקבילה בשנה הקודמת ול 183 -לסך של כבהשוואה 

 . 2017בשנת מיליון ש"ח  242 -של כ

בסוף  מינרל בטבריההירידה בהכנסות נובעת בעיקר מסיום הסכם ניהול של מלון 

 , ואשר הביא גם לירידה בהוצאות הפעלת בתי מלון.2017שנת 

מיליון ש"ח,  2הסתכם בסך של ההפסד מהפעלת בתי מלון בתקופת הדוח 

בתקופה המקבילה בשנה הקודמת, ובהשוואה להפסד  לאיזון תפעוליבהשוואה 

 .2017מיליון ש"ח בשנת  3 בסך של

בקשר עם מכירת החזקות החברה במניות מלונות הכשרת  הליכיםלפרטים בדבר 

 לעיל. 2.1.18הישוב בע"מ, ראה סעיף 

 
 אחרות, נטו (הוצאות) הכנסות .2.2.2.3

 מיליון ש"ח, 0.4 -בסך של כנטו  ,אחרות הוצאותבתקופת הדוח הסתכמו 

בתקופה המקבילה  מיליון ש"ח 18 -סך של כאחרות נטו ב להוצאות בהשוואה

 .2017מיליון ש"ח בשנת  27 -ת נטו בסך של כולהוצאות אחר בשנה הקודמת

נובעות מהוצאות ראשוניות לייזום התחדשות  2017ההוצאות האחרות בשנת 

) בדוח התקופתי 1ג'(27עירונית ומהוצאות בגין יישוב תביעות, כמפורט בבאור 

 .2017לשנת 
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 מימון, נטוהוצאות  .2.2.2.4

מיליון  105 -בתקופת הדוח הסתכמו הוצאות המימון, נטו של החברה בסך של כ

מיליון ש"ח בתקופה המקבילה בשנה הקודמת ולסך  75 -ש"ח בהשוואה לסך של כ

בהוצאות המימון נובעת בעיקר  העלייה .2017מיליון ש"ח בשנת  103 -של כ

וטי בין תקופת עליית שער היורו מול שער הזלבשיעור  5%של  מהבדלים בהפרש

, אשר החברה חשופה לו כתוצאה מכך הדוח לתקופה המקבילה בשנה הקודמת

הינה יורו, בעוד שמטבע הדיווח  MLPשמטבע הפעילות של החברה המאוחדת 

 ., כאמור לעיל, ומאשראי נוסף שהתקבל בתקופת הדוחשלה הוא זלוטי

 
 הוצאות הנהלה וכלליות .2.2.2.5

מיליון ש"ח  42 -בתקופת הדוח בסך של כהוצאות הנהלה וכלליות הסתכמו 

בתקופה המקבילה בשנה הקודמת ולסך של  מיליון ש"ח 38 -בהשוואה לסך של כ

מאז ראשית השנה הינה בעיקר בפארקים העלייה . 2017מיליון ש"ח בשנת  60 -כ

 .הלוגיסטיים בפולין

 
 ערך נדל"ן להשקעה שינויים ב .2.2.2.6

מיליון ש"ח  63 -ערך נדל"ן להשקעה, נטו בסך של כ עלייתבתקופת הדוח נכללה 

בתקופה המקבילה בשנה מיליון ש"ח  15 -ערך בסך של כ לעלייתבהשוואה 

 . 2017בשנת מיליון ש"ח  70 -עליית ערך בסך של כהקודמת ול

המבוצעות על ידי  נכסי הנדל"ן של החברה בישראל משוערכים על בסיס שמאויות

) גישת היוון תזרימי המזומנים iמעריכי שווי בלתי תלויים המתבצעות על פי: (

)NOI אשר שינוי בהם משקף עלייה, ירידה או התייצבות בהכנסות שכר דירה (

המבוססת על אומדן שווי שוק של  –) גישת ההשוואה iiצפויות מנכסים מניבים; (

ות בנכסים דומים במיקומם, אופיים ורמת תבסס על נתוני שוק ועסקאההנכס ב

 הסיכון הגלומה בהם, או שילוב של שתי גישות אלה. 

לעומת זאת, בערכם של נכסי הנדל"ן של החברה בחו"ל, הפארקים הלוגיסטיים, 

עשויים לחו"ל שינויים הנובעים מהפרשים בשערי מט"ח, שכן שכר הדירה 

ת של הפארקים הלוגיסטיים הינו בנכסים הללו הינו ביורו, בעוד שמטבע הפעילו

 בזלוטי.

 עלייתמיליון ש"ח בהרכב סעיף  48 -בהתאם לכך, להלן הסבר להפרש בסך של כ

 תשעהלבין  2018שנת  תשעה החודשים הראשונים שלבין ערך נדל"ן להשקעה 

 :2017שנת  של החודשים הראשונים

בסך  חבתקופת הדואשר הסתכמה   -ערך, נטו, של נכסים בישראל  עליית .א

בתקופה מיליון ש"ח  1 -סך של כב לירידהמיליון ש"ח בהשוואה  49 -של כ

, , בהתאם לשמאויות שהתבצעו כמפורט לעילהמקבילה בשנה הקודמת

 2.1.25ס במתחם התחיה ביפו, כמפורט בסעיף וכן בעקבות מכירת הנכ

 .לעיל
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בתקופת מיליון ש"ח  14 -עליית ערך של הפארקים הלוגיסטיים בסך של כ .ב

בתקופה המקבילה מיליון ש"ח  16 -סך של כב לעלייהבהשוואה  הדוח,

והזלוטי כמפורט משינויים בשערי היורו הפער נובע  בשנה הקודמת.

 לעיל ומאכלוס שטחים להשכרה בתקופת הדוח. 2.2.2.4בסעיף 
 

 מסים על הכנסה .2.2.2.7

מיליון ש"ח,  31 -בסך של כמסים על הכנסה  הוצאותהסתכמו בתקופת הדוח 

מיליון ש"ח בתקופה המקבילה בשנה הקודמת  11 -סך של כב להוצאותבהשוואה 

 .2017מיליון ש"ח בשנת  45 -סך של כהוצאות בול

 נדל"ן להשקעה.עליית ערך הפער נובע בעיקר ממסים נדחים בגין 

 

 נזילות ומקורות מימון  .2.2.3

בתקופת הדוח הסתכם בסך פעילות שוטפת של הקבוצה שימש לתזרים המזומנים אשר 

פעילות שוטפת שימש לאשר  מיליון ש"ח 41 -כמיליון ש"ח בהשוואה לסך של  7 -כ של

עלייה  :הפערים המשמעותיים בין התקופות הינם בתקופה המקבילה בשנה הקודמת.

במסים מיליון ש"ח  33 -עלייה בסך של כ מיליון ש"ח ברווח לתקופה, 75 -בסך של כ

אה מתשלום חד פעמי בהתאם להסכם שומות כמפורט אשר נחתם ששולמו, נטו כתוצ

מיליון ש"ח בהיקף ריבית ששולמה,  7 -ירידה בסך של כ, אשר קוזז על ידי 20173בדצמבר 

 .נטו

הסתכם בסך של בתקופת הדוח פעילות השקעה שימש להסכום הכולל של מזומנים אשר 

פעילות השקעה שימש לאשר מיליון ש"ח  202 -כסך של ל בהשוואהמיליון ש"ח,  196 -כ

היתה פעילות ההשקעה העיקרית בתקופת הדוח . בתקופה המקבילה בשנה הקודמת

, בעיקר בפארקים מיליון ש"ח 221 -השקעה ברכוש קבוע ובנדל"ן להשקעה בסך של כ

מיליון  51, בסך בבני ברק "כשרת הישוב"ה ובקמפוס מיליון ש"ח, 155, בסך הלוגיסטיים

בגין הנכס  – מיליון ש"ח 33 -מקרקעין לבנייה בסך של כב שינויאשר קוזזה על ידי ו, ש"ח

 שנמכר ביפו, כאמור לעיל.

מיליון  35 -כ הסתכם בתקופת הדוח בסך של פעילות מימוןנבע מתזרים המזומנים אשר 

עילות מימון פנבע ממיליון ש"ח אשר  139 -מזומנים בסך של כבהשוואה לתזרים ש"ח, 

פעילויות המימון העיקריות בתקופת הדוח היו:  בתקופה המקבילה בשנה הקודמת.

מיליון  98 -, הנפקת אגרות חוב בסך של כמיליון ש"ח 260 -פירעון אגרות חוב בסך של כ

 , נטו, לזמן ארוך, נטוהלוואות מתאגידים בנקאיים ומנותני אשראי אחריםוקבלת ש"ח, 

 ח.מיליון ש" 202 -בסך של כ

 
 הליכים משפטיים .2.3

 .2017לעיל, אין שינוי מהותי מן המתואר בדוח התקופתי לשנת  2.1.22למעט האמור בסעיף 

                                                 
 .115867-01-2017, מס' אסמכתא 2017בדצמבר  24מיום ראה דוח מיידי  3
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 ניהולםדיווח איכותי בדבר חשיפה לסיכוני שוק ודרכי  .3

 .2017אין שינוי מהותי מן המתואר בדוח התקופתי לשנת 

 היבטי ממשל תאגידי  .4

 מדיניות התאגיד בנושא מתן תרומות .4.1

ש"ח למטרות שונות. אין לחברה התחייבות אלפי  548 -כתרמה החברה סך של  בתקופת הדוח

בהתאם למתן תרומות בעתיד. יחד עם זאת, תרמו החברות הבנות בקבוצה סכומים שונים, 

להחלטות הנהלותיהן. במקרים מסויימים, מתקבלות החלטות על תרומות במשותף עם החברות 

 הבנות.

 הליך אישור הדוחות הכספיים .4.2

 האורגן אשר אחראי על בקרת העל בחברה הינו דירקטוריון החברה.

ודי, חן חברי דירקטוריון החברה הינם ה"ה: שלמה מעוז (יו"ר), רון ויסברג (סגן יו"ר), עופר נמר

 לבון, רוית נמרודי, גילי כהן, חיה מנע, דוד שורץ (דח"צ), מנשה ארנון (דח"צ).

 –וועדה לבחינת הדוחות הכספיים של החברה (להלן בסעיף זה וועדת הביקורת, המשמשת כב

"), בהתאם להוראות תקנות החברות (הוראות ותנאים לעניין הליך אישור הדוחות הוועדה"

, מכהנים: מנשה ארנון (דח"צ ויו"ר הוועדה), דוד שורץ (דח"צ), רון 2010-הכספיים), תש"ע

 .וגילי כהן ויסברג

 היה כרוך בשתי ישיבות, כמפורט להלן: 2018 בספטמבר 30אישור הדוחות הכספיים ליום 

, בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח 2018 בנובמבר 25ישיבה של הוועדה ביום  . 1

הכספי והגילוי בחברה, ולדיון עקרוני ומקיף בסוגיות הדיווח המהותיות ולדיון וגיבוש 

חברי המלצותיה לדירקטוריון בעניין הליך אישור הדוח הכספי. בישיבה זו השתתפו 

 וגילי כהן. , רון ויסברגהוועדה ה"ה מנשה ארנון, דוד שורץ

, לדיון בדוחות הכספיים ואישורם. 2018 בנובמבר 29הדירקטוריון ביום ה של ישיב . 2

חברי הדירקטוריון ה"ה שלמה מעוז (יו"ר), עופר נמרודי, חן לבון, בישיבה זו השתתפו 

 גילי כהן, חיה מנע, דוד שורץ (דח"צ), מנשה ארנון (דח"צ).

 
 הוראות גילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי של התאגיד .5

 לאחר תקופת המאזן אירועים .5.1

 לעיל. 2.1ראה סעיף 

 אומדנים חשבונאיים קריטיים .5.2

האומדנים החשבונאיים המהותיים הכלולים בדוחות הכספיים של החברה, עקביים לאלה אשר 

 .2017כספיים השנתיים המאוחדים, כמפורט בדוח התקופתי לשנת יושמו בעריכת הדוחות ה
 
 רכישות עצמיות .6

ו/או בתקופת הדוח לא היו, ונכון למועד דוח זה אין לחברה כל תוכנית לרכישה עצמית של אגרות חוב 

) 100%בתוקף. לפרטים בדבר אגרות חוב המוחזקות במועד הדוח על ידי החברה הבת (של מניות, 

ראה דוח מיידי   ובדבר מניות רדומות המוחזקות על ידי החברה, מימון והשקעות בע"מהכשרת הישוב 
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-2018-01(מס' אסמכתא  2018 באוקטובר 4בעלי עניין ונושאי משרה בכירה מיום על מצבת החזקות 

092328(. 

 

 גילוי ייעודי למחזיקי אגרות חוב .7

ועד למועד  2018התייחסות לשינויים מהותיים שחלו באגרות החוב של החברה מתום שנת להלן  .7.1

 חתימת הדוח:

 -ו 2.1.16 ,2.1.12 ,2.1.9 ,2.1.8, 2.1.4סעיפים ראה  –קרן אגרות חוב  ןפירעופרטים בדבר  .7.1.1

 .לעיל 2.1.23

 .לעיל 2.1.19ראה סעיף  –פרטים בדבר גיוס אגרות חוב  .7.1.2
 

 דוח תזרים חזוי .7.2

האזהרה הבאים המפורטים בתקנה מתקיימים בדוחות הכספיים סימני  2018 בספטמבר 30ליום 

) 1(:  ("התקנה") 1970-ת תקופתיים ומיידיים), תש"ללתקנות ניירות ערך (דוחו)(א) 14(ב)(10

תזרים  )3(-ו ;סולו, מפעילות שוטפת ) תזרים מזומנים שלילי מתמשך2; (סולוגרעון בהון החוזר, 

 .במאוחד, מפעילות שוטפת מזומנים שלילי מתמשך

 2018ספטמבר לאישור דוחות  2018 בנובמבר 29בישיבת הדירקטוריון שהתקיימה ביום 

, והניח את זהאזהרה  ןקיום סימ לאורדירקטוריון החברה קיים דיון במצב הנזילות של החברה 

, וכי בידי החברה מקורות מספקים לצורך אינו מצביע על בעיית נזילות בחברה ודעתו כי קיומ

 ביצוע תוכניותיה העסקיות והפיננסיות, ולעמידה בכל התחייבויותיה.

 הטבלה שלהלן משקפת את הנתונים והערכות של הנהלת החברה, כפי שנדונו ואושרו על ידי

 הדירקטוריון בישיבה האמורה, גם בהתבסס על הפירוט הנוסף וההנחות המפורטות להלן.

לצרף דוח תזרים חזוי על אף שבהתאם לקביעת הדירקטוריון כאמור לעיל החברה אינה נדרשת 

בהתאם לתקנה, דירקטוריון החברה סבור כי יש בידי גילוי הנתונים אשר שימשו את 

י לתרום להבנת מצב ענייני התאגיד באופן מאוזן, בידי משקיע הדירקטוריון להנחת דעתו, כד

 סביר השוקל קניה או מכירה של ניירות הערך של החברה. 

 אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד:

תזרים המזומנים המוערך בדיווח זה וההנחות שבבסיסו, הינם מידע צופה פני עתיד כהגדרת 

. המידע האמור מתבסס, בין היתר, על הערכות, 1968 – , התשכ"חערךמונח זה בחוק ניירות 

תוכניות עבודה, ואומדנים שונים שאינם בשליטת החברה בלבד. תחזיות החברה עשויות שלא 

להתממש במידה שיחולו שינויים מהותיים לרעה, בהכנסות מפעילותה, ו/או יחולו שינויים 

את התחייבויותיהן לתאגידים לרעה במבנה הוצאותיה, או יכולת החברות הבנות לפרוע 

בנקאיים אשר לחלקן ערבה החברה. כמו כן, תחזיות החברה מושפעות ממצב המשק. המידע 

כאמור עשוי שלא להתממש כולו או חלקו או להתממש באופן שונה מהותית מזה הנצפה על ידי 

"ן, החברה, בין היתר, בשל גורמים חיצוניים שאינם בשליטת החברה כגון: מצב שוק הנדל

יכולת החברה לגייס מימון בנקאי נוסף וכן כתוצאה מהתממשות איזה מגורמי הסיכון 

המאפיינים את פעילות החברה או החברות הבנות שלה, כמפורט בדוח התקופתי של החברה 

 .2017לשנת 
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  1 
בספטמבר 

 31עד  2018
בדצמבר 

2018 

שנת  
2019 

בינואר  1 
עד  2020

30 
בספטמבר 

2020 

פירוט  
 נוסף

  (מיליוני ש"ח) 

 יתרת פתיחה

 

45  131  230   
        מקורות סולו:

 1       מזומנים מפעילות שוטפתתזרים 
   60   194  50 תזרים מזומנים ממימוש נכסים, נטו

 פעילותמיתר התזרים מזומנים 
 נטו השוטפת,

)7(  )36(   )29(   

   31  158  43 סולוסה"כ מפעילות שוטפת 
        תזרים מזומנים מפעילות מימון

קבלת הלוואות שוטפות מתאגידים 
 בנקאיים 

25  30  -   
4 

קבלת הלוואות לליווי פרויקטים 
 מתאגידים בנקאיים

-  -  -   
 5 

 6  200  200  - הנפקת אגרות חוב
   200  230  25 סולו סה"כ מפעילות מימון

   461  519  113 סה"כ מקורות סולו
        

 2       :מקורות מחברות מוחזקות
        תזרים מזומנים מפעילות שוטפת

   72  140  51 תזרים מזומנים ממימוש נכסים, נטו
תזרים מזומנים מיתר הפעילות 

 השוטפת, נטו
8  98  77   

 
   149  238  59 סה"כ מפעילות שוטפת במוחזקות

        מימוןתזרים מזומנים מפעילות 
קבלת הלוואות שוטפות מתאגידים 

 בנקאיים 
50  100   -   

4 
קבלת הלוואות לליווי פרויקטים 

 מתאגידים בנקאיים
7  54   159   

   )92(   )136(  )26( פרעון הלוואות לתאגידים בנקאיים
   67  18  31 סה"כ מפעילות מימון במוחזקות
   216  256  90 סה"כ מקורות מחברות מוחזקות

        
   677  775  203 סך הכל מקורות

        
התחייבויות צפויות (שימושים 

  :צפויים)
 

 
 

 
  

        תזרים מזומנים לפעילות מימון
פרעון הלוואות מתאגידים בנקאיים, 

 כולל ריבית
)28(  )120( 

 
 )34(   

8 
 -  )29(  )29(   

 8, 7  )57(  )57(  - )15קרן אגרות חוב (סדרה  פרעון
 8, 7  )52(  )52(  - )16פרעון קרן אגרות חוב (סדרה 
   )54(  )54(  - )17פרעון קרן אגרות חוב (סדרה 
   )32(  -  - )18פרעון קרן אגרות חוב (סדרה 
   )61(  -  - )19פרעון קרן אגרות חוב (סדרה 
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  1 
בספטמבר 

 31עד  2018
בדצמבר 

2018 

שנת  
2019 

בינואר  1 
עד  2020

30 
בספטמבר 

2020 

פירוט  
 נוסף

  (מיליוני ש"ח) 
   -  -  - )20קרן אגרות חוב (סדרה  פרעון

 8, 7  )31(  )50(  )15( תשלום ריבית אגרות חוב
   -  -  - דיבידנד
   )350(  )362(  )43( פעולות מימוןשימושים לסה"כ 

        
תזרים מזומנים לפעילות השקעה 

 בחברות בנות
)29(  )183(  )207(  

2 
        

   )557(  )545(  )72( סך הכל שימושים
        

   120  230  131 יתרת סגירה
 

 להלן פירוט נוסף והנחות אשר שימשו את החברה בהכנת התזרים החזוי לעיל:

הפעילות השוטפת של החברה מתבצעת הן במישרין והן באמצעות חברות בנות בבעלותה ובשליטתה.  )1

מהכנסות שכר דירה, וממכירת נדל"ן, בעסקאות אשר תזרים המזומנים מפעילות שוטפת, סולו, נובע 

אינן מתפלגות באופן אחיד בין השנים, או לאורך כל שנה בנפרד. תזרים המזומנים ממימוש נכסים 

 משקף תזרים נטו, לאחר החזר הלוואות בגין נכסים שיימכרו.

רות המוחזקות, עיקר הוצאות ההנהלה וכלליות של קבוצת הכשרת הישוב, לרבות בגין חלק מן החב 

כלולות במסגרת תזרים המזומנים מפעילות שוטפת נטו, סולו, שכן החברה מנהלת את נכסי הפעילות 

הן של החברה סולו והן של החברות המוחזקות האמורות. לצורך הכנת התזרים הונח כי לא יחול 

וצאה התפעולית, שינוי מהותי בשיעורי התפוסה של נכסים מושכרים, וכן הונח היעדר שינוי ברמת הה

 .הן בחברה והן בחברות המוחזקות

מיליון ש"ח עד  48 -בתזרים המזומנים ממימוש נכסים, נטו בחברה, נכללה תחזית לקבל סך של כ

מיליון ש"ח בגין מכירת הנכס במתחם התחיה ביפו, אשר  48 -, וסכום נוסף של כ2018לסוף שנת 

במקביל, נכלל במסגרת  לעיל. 2.1.25בסעיף  סופי בגינו כבר נחתם למועד הדוח, כמפורטהסכם 

 מיליון ש"ח, המובטחת בשעבוד על הנכס הנמכר. 18השימושים פירעון הלוואה מתאגיד בנקאי בסך 

ניכר מעודף ההכנסות נובע מהכנסות נטו משכר דירה, בחברות בבעלות ובשליטה של החברה, חלק  )2

וממכירת נדל"ן בעסקאות אשר אינן מתפלגות באופן אחיד בין השנים, או לאורך כל שנה בנפרד. 

לעיל,  עיקר הוצאות ההנהלה וכלליות של החברות המוחזקות האמורות, כלולות  1כאמור בסעיף 

ולו, שכן החברה מנהלת את נכסי הפעילות הן של במסגרת תזרים המזומנים מפעילות שוטפת נטו, ס

החברה סולו והן של חלק מן החברות המוחזקות האמורות. תזרים המזומנים מן החברות המוחזקות 

האמורות יכול להתקבל בחברה הן בדרך של דיבידנד והן בדרך של מתן הלוואות או החזר הלוואות, 

, דירקטוריון 2018 בנובמבר 29. ביום 4י כל דיןהכל בהתאם לתוכנית העבודה בחברות האמורות ולפ

החברה החליט לכלול בדוח תזרים המזומנים החזוי מקורות כספיים הנובעים מחברות מוחזקות, בגין 

                                                 
למעט בהתייחס לחברות בנות ציבוריות בהן הסכומים יכולים להתקבל כדיבידנד, בכפוף לכל דין ולקבלת החלטות   4

 מתאימות. 
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החזר הלוואות שניתנו על ידי החברה בשנים קודמות, דיבידנדים, או מתן הלוואות לחברה, וזאת לאחר 

חלות במועד הכנת דוח תזרים המזומנים החזוי, ולא צפויות  שנחה דעתו של דירקטוריון החברה כי לא

לחול עד למועד העברת הכספים בהתאם לדוח תזרים המזומנים החזוי, מגבלות כלשהן על העברת 

המקורות הכספיים האמורים, ובכלל זה מגבלות משפטיות ועסקיות. העברות אלה הינן חלק מן 

 הפעילות העסקית השוטפת של החברה.

ללה בשימושים תזרימי מזומנים אשר להערכתה יידרשו למימון פעילות בחברות בנות החברה כ

מיתרות מזומנים  –, נטו בתקופות המצויינות בדוח, לרבות לצורך פרעון הלוואות מתאגידים בנקאיים

 .לא מהותיות שנמצאות בקופות של חברות בנות

ו על בסיס המדד האחרון שפורסם. תזרימי מזומנים הכפופים להצמדה למדד המחירים לצרכן נכלל )3

תזרימי מזומנים במט"ח נכללו על בסיס שערי החליפין ביום הכנת הדוח. לשינויים עתידיים במדד 

הן בצד  –המחירים לצרכן ובשערי מט"ח עשויים להיות השפעה על תזרימי המזומנים הרלוונטיים 

 .המקורות והן בצד השימושים

החתימה על הדוחות, התקבל אישור לביצוע בפועל של רוב תוכנית גיוס ההלוואות עד לסוף שנת  למועד )4

 לרבות בדרך ניצול של מסגרות אשראי מאושרות.הנכללת בדוח לעיל,  2018

מרבית נכסי הנדל"ן של החברה וחברות הבנות שלה בישראל משועבדים כיום לטובת הלוואות 

האמורות פורעות באופן שוטף את ההלוואות, ובהתאם למקובל  שהתקבלו. לאור העובדה שהחברות

וכן על בסיס נכסים , לעניין זה בשוק, ניתן יהיה לבצע מימון מחדש על בסיס אותם נכסים משועבדים

נוספים שאינם משועבדים. בהתאם לכך, באפשרות החברה, כחלופה לגיוס חוב באמצעות אגרות חוב, 

 285 -כ, אשר עשוי להביא תזרים נוסף בהיקף של עד 2019-2020לבצע מימון מחדש במהלך השנים 

 . מיליון ש"ח

בנוסף, לתאריך החתימה על הדוחות, לחברה ולחברות מוחזקות בבעלות מלאה נכסי נדל"ן, בישראל 

 הינו כדלקמן: 2018בספטמבר  30ובחו"ל, אשר אינם משועבדים, ואשר ערכם בספרים ליום 

 
 "חש מיליוני פירוט

 78 קרקעות בישראל
 126 נדל"ן מניב בישראל

 70 קרקעות בחו"ל
 274 הכל סך

 

באופן ששיחרר  2018) נפרעו באופן מלא וסופי במרץ 14בנוסף על האמור לעיל, אגרות חוב (סדרה 

"). החברה סקיילייןמשעבוד את המניות שהחברה מחזיקה בחברת סקיי ליין קנדה ישראל בע"מ ("

, Skyline Investments Inc5ממניות של חברת  %20.53-מחזיקה במישרין ובאמצעות סקייליין כ

 מיליון ש"ח. 97 -מסתכם בכ 2018 נובמבראשר שווי השוק שלהן (חלק החברה) לסוף 

אשר  MLP), ולעלייה בשווי מניות חברת 17הודות לפירעונות שוטפים של אגרות חוב (סדרה כמו כן, 

מניות מלונות הכשרת כל שחררה החברה משעבוד את עמדו כבטוחה למחזיקי אגרות החוב, החברה הו

                                                 
 חברה ציבורית שמניותיה נסחרות בבורסה בת"א.  5
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, אשר שווי השוק שלהם תנאי שטר הנאמנות על פי) 17הישוב ששועבדו כבטוחה של אגרות חוב (סדרה 

  מיליון ש"ח. 56 -למועד הדוח מסתכם בסך של כ

פרוייקט מתחם הכשרת הישוב בבני ברק ופרויקט  עיקר הסכום בשנתיים הכלולות בדוח מיוחס לבניית )5

 המרכז המסחרי באילת.

באפשרות החברה לבצע את תוכניות הגיוס העתידיות, בדרך של מימון ממוסדות פיננסיים בשעבוד  )6

נכסי החברה. בנוסף, באפשרות החברה להרחיב סדרות קיימות של אגרות חוב לא מובטחות (סדרות 

) המובטחות בשעבוד על מניות 21-ו 19, 17, 16בסיס אגרות חוב (סדרות  ). כמו כן, על22 -ו 20, 18

 יליוןמ 680 -חברות מוחזקות או נכסים של חברות מוחזקות, לחברה אפשרות גיוס בהיקף כולל של כ

 :6ש"ח, בהתאם לאמור להלן

מניות הכשרה קניונים אשר השווי הכולל של מניותיה, על פי מעריך שווי בלתי  – 16סדרה  .א

לטובת מחזיקי אגרות החוב  משועבד. למועד חתימת הדוח 7מיליון ש"ח 526 -תלוי הינו כ

 2019בהתחשב בפרעונות שכבר בוצעו, בפרעונות הצפויים ביוני משווי הבטוחה.  89% -כ

א ערך הבטוחה, ייתאפשר לחברה לבצע במהלך ובהשלמת השעבוד למלו 2020ויוני 

או גיוס סדרה חדשה בתנאי \(ו 16תקופת תזרים המזומנים, מיחזור והרחבת סדרה 

 . מיליון ש"ח ע.נ. נוספים 342 -) בהיקף של כ16שעבוד דומים לאלו של סדרה 

מלונות הכשרת  , ללא שווי(בשרשור) MLPהשווי הבורסאי הכולל של מניות  – 17סדרה  .ב

, כפי שחושב בהתאם להוראות שטר ראו פירוט לעיל) –(ששוחררו משעבוד  ישוב בע"מה

 באפרילמיליון ש"ח.  292 -) למועד חתימת הדוח, הינו כ17הנאמנות של אגרות חוב (סדרה 

פים, נוס יםרבעשני  וייפרע 2020ובמרץ   2019רבע מיתרת אגרות החוב, ובמרץ  נפרע 2018

והרחבת מיחזור ה לבצע במהלך תקופת תזרים המזומנים, לחבר, באופן שייאפשר כ"א

 .מיליון ש"ח ע.נ. נוספים 139 -בהיקף של כ 17סדרה 

מניות והלוואות הבעלים של החברה הבת ה.ה. משקיעים במקרקעין בע"מ,  – 19סדרה  .ג

, 8מיליון ש"ח 281 -אשר השווי הכולל שלהם על פי מעריך שווי בלתי תלוי הינו כ

). בהתאם לשטר הנאמנות של אגרות חוב 19משועבדות לטובת מחזיקי אגרות חוב (סדרה 

) ועל בסיס שווי הבטוחה,  באפשרות החברה לבצע במהלך תקופת תזרים 19(סדרה 

מיליון  54 -בהיקף של כ 19, הרחבת סדרה 2020המזומנים בהתחשב בפירעון הצפוי במרץ 

 ש"ח ע.נ. נוספים.

כפי  "))קש"כשעבוד שני על קניון שבעת הכוכבים בהרצליה ("( הבטוחה שווי – 21סדרה  .ד

-) למועד חתימת הדו"ח הינו כ21שנקבע בהוראות שטר הנאמנות של אגרות חוב (סדרה 

המובטח בשעבוד ראשון על ) משועבד פיקדון(בנטרול  נטו החובמיליארד ש"ח.  1.047

 38-תזרים המזומנים לעיל יפרעו עוד כבמהלך תקופת ו, "חש מיליון 347-כ הינוקש"כ, 

 בהיקף של 21הרחבת סדרה  כך שבאפשרות החברה לבצע במהלך תקופה זו  ,מיליון ש"ח

 ע.נ. נוספים. מיליון ש"ח 145-כ

                                                 
 .2017בפרק ב' בדוח התקופתי לשנת  7.1סעיף לפרטים בדבר היקף אגרות החוב שהונפקו בסדרות האמורות, ראה   6

 .032953-01-2018, מס' אסמכתא 2018במרץ  29מיום , ראה דוח מיידי 2017בדצמבר  31להערכת השווי ליום   7
, מס' 2018במאי  31ראה דוח מיידי מיום , 2018במרץ  31הערכת השווי של ה.ה. משקיעים במקרקעין בע"מ ליום ל  8

 .2018-01-046017אסמכתא 
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יכולת החברה לגייס מקורות מהנפקת אגרות חוב בתקופות הדוח המצויינות לעיל, תלויה בתנאי 

י ובתשואות אגרות החוב שלה, אולם להערכת הנהלת השוק אשר יהיו קיימים במועד הרלוונט

החברה המבוססת על ניסיונה בשנים האחרונות, ועל טיבם של הבטחונות אותם ביכולתה להעמיד 

 .לטובת מחזיקי אגרות החוב. להערכת הנהלת החברה, סיכוייה לעמוד בתחזית לעיל הינם טובים

תשלומים אינו לוקח בחשבון  במסגרת השימושים חישוב תשלומי אגרות החוב (קרן וריבית) אשר נכללו )7

ואשר מהווים תקבולים בתזרים מזומנים  בגין אגרות חוב אשר נרכשו ברכישה עצמית על ידי חברה בת

 ., ובתוספת תשלומים הנובעים מגיוס אגרות חוב חדשות, הכלולות במסגרת המקורותלעיל

החברה מעריכה כי המקורות החזויים הכלולים בטבלה לעיל יתקבלו בסכומים ובמועדים אשר  )8

 .ייאפשרו לה לעמוד בתשלומים להן היא מחוייבת במועדם במהלך התקופות המצויינות לעיל

 

 גילוי בדבר נכסים מהותיים מאוד .8

בדבר הערכות שווי ששימשו בסיס לקביעת ערכם של נתונים  (ב))49להלן יובאו פרטים (לפי תקנה 

 בדוחות הכספיים, כדלקמן: 

 קניון שבעת הכוכבים בהרצליה

, החברה הינה הבעלים 2017לשנת בפרק תיאור עסקי התאגיד בדוח התקופתי  2.20 ףכמפורט בסעי

 קניון שבעת הכוכבים בהרצליה. –של נכס אחד שמהווה נדל"ן להשקעה מהותי מאוד 

 מצורפת לדוחות הכספיים. 2018 ביוני 30הערכת שווי עדכנית ליום 

 

 להלן הגילוי הרבעוני הנדרש בגין הנכס האמור, בהתאם להנחיית גילוי בנוגע לפעילות נדל"ן להשקעה:

, חלק החברה 100%נתונים לפי 
 100% -בנכס

מספרי השוואה  2018שנת 
ליום 

31.12.2017  
  1רבעון  2רבעון  3רבעון 

 1,045,000 1,036,000 1,041,000 1,047,000 שווי הנכס (אלפי ש"ח)

NOI  (אלפי ש"ח) 70,919 17,973 17,508 17,719 בתקופה 

שערוך בתקופה   (הפסד) רווח
 (אלפי ש"ח)

5,780 4,832 )9,155( )7,133( 

שיעור תפוסה ממוצע בתקופה 
(%) 

100 100 100 100 

 6.8 6.9 6.8 6.8 שיעור תשואה (%)
דמי שכירות (לא כולל דמי 

ניהול) ממוצעים למ"ר (חודשי) 
 (ש"ח)

283 281 281 282 

דמי שכירות (לא כולל דמי 
ניהול) ממוצעים למ"ר בחוזים 

שנחתמו בתקופה (חודשי) 
 (ש"ח)

360 5499 386 220 

 

                                                 
, בהיקף שאינו מהותי ביחס נובע מהשכרת דוכנים 2018ברבעון השני של שנת  בדמי השכירות בגין חוזים שנחתמו הגידול  9

 .ממוצע דמי השכירות של כלל השטחים המושכריםממתאפיינים בדמי שכירות גבוהים אשר לשאר השטחים המושכרים, ו
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 שלמה מעוז
  יו"ר הדירקטוריון

 נמרודיעופר   
 דירקטור ומנכ"ל

 שמשון מרפוגל 
 משנה למנכ"ל

 2018 בנובמבר 29



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ
 
 
 

  מאוחדיםביניים דוחות כספיים 
 
 
 

 2018, ספטמברב 30ליום 
 
 

 בלתי מבוקרים
 
 

  



 
 

 
 
 

 חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ
 

 8201 ,ספטמברב 30מאוחדים ליום ביניים דוחות כספיים 
 

 בלתי מבוקרים
 
 
 

 תוכן העניינים
 
 
 
 

 עמוד 
  
  

 2 סקירת דוחות כספיים ביניים מאוחדים
  
  

 3-4 דוחות מאוחדים על המצב הכספי
  
  

 5 מאוחדים על רווח או הפסדדוחות 
  
  

 6 הכולל (ההפסד) דוחות מאוחדים על הרווח
  
  

 7-9 על השינויים בהון מאוחדים דוחות 
  
  

 10-12 דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים
  
  

 13-27 מאוחדיםביניים באורים לדוחות הכספיים 
  
  

 
 
 
 

- - - - - - - - - - 
 



 

 -  2  - 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 דוח סקירה של רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ
 
 

 מבוא
 

הקבוצה), הכולל את הדוח  -סקרנו את המידע הכספי המצורף של חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ וחברות בנות (להלן 
ואת הדוחות התמציתיים המאוחדים על רווח או ההפסד, הרווח  2018 ספטמברב 30התמציתי המאוחד ליום על המצב הכספי 

ה ושלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריך. הדירקטוריון תשעהכולל, השינויים בהון ותזרימי המזומנים לתקופות של 
"דיווח  - IAS 34אם לתקן חשבונאות בינלאומי וההנהלה אחראים לעריכה ולהצגה של מידע כספי לתקופות ביניים אלה בהת

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

 
 38% -מהווים כשל חברות שאוחדו אשר נכסיהן הכלולים באיחוד  המידע הכספי התמציתי לתקופות בינייםאת  סקרנולא 

מכלל ההכנסות  28% -כו 38% -כוהכנסותיהן הכלולות באיחוד מהוות  2018 ספטמברב 30ליום מכלל הנכסים המאוחדים 
ו באותו תאריך, בהתאמה. כמו כן לא סקרנו את המידע הכספי ה ושלושה חודשים שהסתיימתשעלתקופות של  המאוחדות

 128,156 -של כ לסך הסתכמה בהן ההשקעה המאזני, אשר השווי התמציתי לתקופות ביניים של חברות המוצגות על בסיס
 -כאלפי ש"ח ו 639 -כשל  לסך הסתכם ל"הנ החברות בהפסדי של הקבוצה חלקה ואשר ,2018 ספטמברב 30ליום  ח"ש אלפי
תאריך, בהתאמה. המידע הכספי התמציתי לתקופות  באותו שהסתיימו חודשים ה ושלושהתשע של אלפי ש"ח לתקופות 205

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

 
 היקף הסקירה

 
"סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים הנערכת  -של לשכת רואי חשבון בישראל  1ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה 

בעיקר עם אנשים מורכבת מבירורים, על ידי רואה החשבון המבקר של הישות". סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים 
סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה . האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום נוהלי סקירה אנליטיים ואחרים

ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניוודע 
 ים בביקורת. בהתאם לכך, אין אנו מחווים חוות דעת של ביקורת.לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוה

 
 מסקנה

 
בהתבסס על סקירתנו ועל דוחות סקירה של רואי חשבון אחרים, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי 

 .IAS 34הנ"ל אינו ערוך, מכל הבחינות המהותיות, בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 
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 דוחות מאוחדים על המצב הכספי
 
 
 

 
 ליום  

  ספטמברב 30
 ליום 

 בדצמבר 31
  2018  2017  2017 
 מבוקר  בלתי מבוקר  

 אלפי ש"ח  
       

       שוטפים נכסים
       

 300,021  157,989  580,130  מזומנים ושווי מזומנים
 19,332  34,536  17,044  השקעות לזמן קצר
 14,452  14,290  17,782  הלוואות לזמן קצר

 71,056  81,416  340,77  לקוחות
 6,761  2,501  213,9  מסים שוטפים לקבל
 79,811  79,651  170,108  חייבים ויתרות חובה
 239,885  276,575  603,520  מלאי בניינים למכירה

 1,437  1,938  1,247  מלאי מוצרים בבתי מלון
       
  979,566  648,896  732,755 
       

 32,213  -   102,000  למכירה יםהמוחזקונדל"ן להשקעה מקרקעין  ינכס
       
  668,979  648,896  764,968 
       

       נכסים לא שוטפים
       

 65,349  93,285  65,697  מקרקעין לבניה 
 80,381  61,120  79,876  ויתרות חובה לזמן ארוךפקדונות הלוואות 

 202,571  201,004  417,191  השקעות בחברות כלולות
 3,426,252  3,287,999  3,591,507  נדל"ן להשקעה

 232,932  228,397  1231,92  , נטורכוש קבוע
 39,231  37,598  862,38  נכסים בלתי מוחשיים

 18,967  17,211  14,116  מסים נדחים
       
  4,213,396  3,926,614  4,065,683 
       
  375,882,4  4,575,510  4,830,651 
 
 
 
 
 

 מאוחדים.ביניים  בלתי נפרד מהדוחות הכספייםהבאורים המצורפים מהווים חלק 



 חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ
 

 -  4  - 

 דוחות מאוחדים על המצב הכספי
 
 
 

 
 ליום 

  ספטמברב 30
 ליום

 בדצמבר 31
  2018  2017  2017 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
       

       התחייבויות שוטפות
 158,999  180,412  905,722  ומנותני אשראי אחרים אשראי מתאגידים בנקאיים

 258,492  257,976  440,183  אגרות חוב חלויות שוטפות של
 89,736  103,509  32,338  מקדמות מרוכשים

 94,399  141,298  957,410  נותני שירותיםלהתחייבויות לספקים ו
 116,563  83,176  81,477  זכאים ויתרות זכות

       
  711,630  766,371  718,189 
       

       לא שוטפות התחייבויות
 1,089,287  1,248,628  209,21,22  התחייבויות לתאגידים בנקאיים ולנותני אשראי אחרים

 1,412,561  1,007,097  141,91,33  אגרות חוב
 5,327  4,780  393,5  התחייבויות בשל הטבות לעובדים
 29,422  25,687  479,32  התחייבויות לא שוטפות אחרות 

 381,117  381,602  469,394  מסים נדחים
       
  691,993,2  2,667,794  2,917,714 
       

       הון המיוחס לבעלי מניות החברה
 442,590  442,590  442,590  הון מניות וקרנות הון

 219,404  219,404  219,404  פרמיה על מניות
 )2,497(  -  )2,497(  מניות אוצר

 )5,198(  )20,846(  )5,515(  קרנות הון אחרות
 79,036  57,344  721,131  יתרת רווח

       
  703,785  698,492  733,335 
       

 461,413  442,853  864,472  שאינן מקנות שליטה זכויות
       

 1,194,748  1,141,345  567,258,1  סך הכל הון
       
  375,882,4  4,575,510  4,830,651 
 
 

 מאוחדים.ביניים  בלתי נפרד מהדוחות הכספייםהבאורים המצורפים מהווים חלק 
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 ם על רווח או הפסד דוחות מאוחדי
 
 
 

  
 החודשים שהסתיימו 9-ל

  ספטמברב 30ביום 
 החודשים שהסתיימו 3-ל

  ספטמברב 30ביום 

לשנה 
שהסתיימה 

 ביום
 בדצמבר 31

  2018  2017  2018  2017  2017 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 ]למניה(הפסד)  רווח נקי למעט נתוני[ אלפי ש"ח  
           

           הכנסות
 250,643  64,094  68,796  182,427  203,183  מהשכרת נכסיםהכנסות 
 -  -   222  -   63,688  מקרקעיןממכירת  הכנסות

 88,379  9,505  16,094  23,073  137,092  ות בניהאעסקהכנסות מ
 41,699  10,174  10,581  31,601  37,987  שילוט חוצותמעסקי הכנסות 
 241,909  69,313  60,829  182,518  157,021  מהפעלת בתי מלוןהכנסות 

           
 622,630  153,086  156,522  419,619  598,971  סה"כ הכנסות

           
           עלויות
 82,070  23,169  5020,9  61,087  769,69  אחזקת נכסים להשכרהעלות 

 -  -  -  -  32,213  עלות מקרקעין  שנמכרו
 69,256  9,062  858,14  22,492  830,115  ות בניהאעסקעלות 
 43,989  10,305  11,236  32,709  37,875  שילוט חוצותעסקי עלות 
 245,087  65,937  014,57  183,008  158,802  בתי מלוןעסקי הפעלת עלות 

           
 440,402  108,473  058,410  299,296  417,441  סה"כ עלויות

           
 182,228  44,613  52,464  120,323  554,418  הכנסות בניכוי עלויות

           
 69,558  9,236  27,972  15,370  996,62  ערך נדל"ן להשקעה, נטו עליית

 )60,289(  )11,005(  )13,550(  )37,871(  )379,24(  הוצאות הנהלה וכלליות
 )27,140(  )8,689(  933  )18,192(  )425(  אחרות, נטו )הוצאותהכנסות (

חלק הקבוצה ברווחי (הפסדי) חברות המטופלות 
 )382(  46  )8(  48  2  לפי השווי מאזני, נטו 
           

 163,975  34,201  67,811  79,678  748,204  רווח תפעולי
           

 27,643  1,370  296  16,047  9,673  הכנסות מימון
 )130,315(  )19,659(  )24,923(  )90,930(  )267,114(  מימוןהוצאות 

חלק הקבוצה ברווחי (הפסדי) חברות המטופלות  
 2,243  )102(  )205(  )673(  )639(  לפי השווי מאזני, נטו

           
 63,546  15,810  42,979  4,122  515,99   לפני מסים על ההכנסהרווח 

           
 44,593  4,299  13,106  10,737  180,31   מסים על ההכנסה

           
 18,953  11,511  29,873  )6,615(  335,68  רווח נקי (הפסד)

           
           רווח נקי (הפסד) מיוחס ל:

 )6,617(  1,482  31,672  )26,657(  51,965  בעלי מניות של החברה
 25,570  10,029  )979,1(  20,042  037,16  זכויות שאינן מקנות שליטה

           
  335,68  )6,615(  29,873  11,511  18,953 
           

רווח נקי (הפסד) למניה המיוחס לבעלי המניות של 
           החברה (בש"ח): 

           
 )0.23(  0.05   12.1  )0.94(  1.84  רווח נקי (הפסד) בסיסי ומדולל

 
 
 

 מאוחדים.ביניים  בלתי נפרד מהדוחות הכספייםהבאורים המצורפים מהווים חלק 
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 הכולל(ההפסד) דוחות מאוחדים על הרווח 
 
 

 

  

 החודשים שהסתיימו 9-ל
  בספטמבר 30ביום 

 החודשים שהסתיימו 3-ל
  בספטמבר 30ביום 

לשנה 
שהסתיימה 

 ביום
 בדצמבר 31

  2018  2017  2018  2017  2017 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
           
           
 18,953  11,511  29,873  )6,615(  68,335  ווח נקי (הפסד) ר
           

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

           סכומים שלא יסווגו מחדש לאחר מכן לרווח או הפסד
           

 6,185  -  -  -  5,974  הערכה מחדש של רכוש קבוע בחברה מאוחדת 
 )1,509(  -  -  -  -  תוכנית להטבה מוגדרתממדידה מחדש בגין  הפסד

           
  5,974  -  -  -  4,676 

סכומים שיסווגו או המסווגים מחדש לרווח או הפסד 
           בהתקיים תנאים ספציפיים

           
 59,708  20,275  11,056  35,555  )10,490(  התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץ

           
 64,384  20,275  11,056  35,555  )4,516(  אחר כולל רווח (הפסד) סה"כ 

           
 83,337  31,786  40,929  28,940  63,819  סה"כ רווח כולל

           
           כולל מיוחס ל: )הפסדרווח ( סה"כ

           
 17,942  7,388  39,572  )15,969(  54,681  בעלי מניות החברה

 65,395  24,398  357,1  44,909  813,9  שאינן מקנות שליטהזכויות 
           
  819,63  28,940  40,929  31,786  83,337 
 
 
 
 
 
 

 מאוחדים.ביניים  בלתי נפרד מהדוחות הכספייםהבאורים המצורפים מהווים חלק 
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 על השינויים בהון מאוחדים דוחות 
 
 

  
הון מניות 

  הוןוקרנות 
 פרמיה 
 מניות אוצר  על מניות

 
 הון קרנות

  יתרת רווח  אחרות

סה"כ מיוחס 
לבעלי מניות 

  החברה
זכויות שאינן 
  מקנות שליטה 

  סה"כ
 הון 

 אלפי ש"ח  
 בלתי מבוקר  
                 

 1,194,748  461,413  733,335  79,036  )5,198(  )2,497(  219,404  442,590  (מבוקר) 8201בינואר,  1ם יתרה ליו
                 

 68,335  037,16  51,965  51,965  -  -  -  -  נקי רווח
 )10,490(  )212,8(  )82,27(  -  )82,27(  -  -  -  של פעילויות חוץ התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים

 745,9  089  944,9  -  944,9  -  -  -  הערכה מחדש בגין שערוך רכוש קבוע
                 

 63,819  813,9  54,681  51,965  2,716  -  -  -  כוללרווח סה"כ 
                 

 -  -  -  720  )720(  -  -  -  העברה מקרן שערוך בגין רכוש קבוע בגובה הפחת
                 

חלק בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה בשווי הוגן של ערבות 
 -  -  -  ומימון עודף לחברה מאוחדת 

 
)2,313(  -  )2,313(  2,313  - 

                 
 567,258,1  486,472  785,703  131,721  )5,515(  )2,497(  219,404  442,590   8201, ספטמברב 30יתרה ליום 

 
 

  
הון מניות 

  הוןוקרנות 

 פרמיה 
 על 

 מניות אוצר  מניות

 
 הון קרנות

  אחרות
 יתרת רווח
  (הפסד)

סה"כ מיוחס 
לבעלי מניות 

  החברה
זכויות שאינן 
  מקנות שליטה 

  סה"כ
 הון 

 אלפי ש"ח  
 בלתי מבוקר  
                 

 1,150,902  396,042  754,860  120,001  )27,135(  -  219,404  442,590  (מבוקר) 7201בינואר,  1ם יתרה ליו
                 

 )6,615(  20,042  )26,657(  )26,657(  -  -  -  -   )הפסדרווח נקי (
 35,555  24,867  10,688   -  10,688   -   -  -   וץ חשל פעילויות  התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים

                 
 28,940  44,909  )15,969(  )26,657(  10,688   -   -  -   כולל )הפסדרווח (סה"כ 

                 
 )36,000(  -  )36,000(  )36,000(  -  -  -  -   דיבידנד לבעלי המניות של החברה

 )2,497(  -  )2,497(  -  -  )2,497(  -  -   רכישת מניות החברה על ידי החברה 
חלק בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה בשווי הוגן של ערבות 

 -   -  -   ומימון עודף לחברה מאוחדת 
 

)1,902(  -  )1,902(  1,902  - 
                 

 1,141,345  442,853  698,492  57,344  )18,349(  )2,497(  219,404  442,590   7201, ספטמברב 30יתרה ליום 
 
 

 מאוחדים.ביניים  בלתי נפרד מהדוחות הכספייםהבאורים המצורפים מהווים חלק 
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 על השינויים בהון מאוחדים דוחות 
 
 

  
הון מניות 

  הוןוקרנות 
 פרמיה 
 מניות אוצר  על מניות

 
 הון קרנות

  יתרת רווח  אחרות

סה"כ מיוחס 
לבעלי מניות 

  החברה

זכויות שאינן 
מקנות 
  שליטה 

  סה"כ
 הון 

 אלפי ש"ח  
 בלתי מבוקר  
                 

 1,217,638  470,454  747,184  99,795  )12,108(  )2,497(  219,404  442,590   8201, ביולי 1יתרה ליום 
                 

 29,873  )979,1(  31,672  31,672  -  -  -  -   )הפסדרווח נקי (
 11,056  3,156  900,7  -  900,7  -  -  -  של פעילויות חוץ התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים

                 
 40,929  735,1  39,572  31,672  900,7  -  -  -  כולל סה"כ רווח

                 
 -  -  -  254  )254(  -  -  -  העברה מקרן שערוך בגין רכוש קבוע בגובה הפחת

חלק בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה בשווי הוגן של ערבות ומימון 
 -  -  -  לחברה מאוחדתעודף 

 
)1,053(  -  )1,053(  1,053  - 

                 
 567,258,1  486,472  785,703  131,721  )5,515(  )2,497(  219,404  442,590   8201, ספטמברב 30יתרה ליום 

 
 

  
הון מניות 

  הוןוקרנות 
 פרמיה 
 מניות אוצר  על מניות

 
 הון קרנות

  יתרת רווח  אחרות

סה"כ מיוחס 
לבעלי מניות 

  החברה

זכויות שאינן 
מקנות 
  שליטה 

  סה"כ
 הון 

 אלפי ש"ח  
 בלתי מבוקר  
                 

 1,109,559  418,106  691,453  55,862  )23,906(  )2,497(  219,404  442,590   7201, ביולי 1יתרה ליום 
                 

 11,511  10,029  1,482  1,482  -  -  -  -  רווח נקי
 20,275  14,369  5,906  -  5,906  -  -  -  של פעילויות חוץ התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים 
                 

 31,786  24,398  7,388  1,482  5,906        כוללסה"כ רווח 
                 
חלק בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה בשווי הוגן של ערבות ומימון  

 -   -  -  עודף לחברה מאוחדת
 

)349(  -  )349(  349  - 
                 

 1,141,345  442,853  698,492  57,344  )18,349(  )2,497(  219,404  442,590   7201, ספטמברב 30יתרה ליום 
 
 

 מאוחדים.ביניים  בלתי נפרד מהדוחות הכספייםהבאורים המצורפים מהווים חלק 
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 על השינויים בהון מאוחדים דוחות 
 
 
 

  
הון מניות 
  וקרנות הון

 פרמיה 
 על מניות

 

 מניות אוצר

 
 קרנות 

  הון אחרות
 יתרת

  (הפסד) רווח

סה"כ מיוחס 
מניות לבעלי 

  החברה

שאינן זכויות 
מקנות 
  שליטה

  סה"כ
 הון 

 אלפי ש"ח  
 מבוקר  
                 
                 

 1,150,902  396,042  754,860  120,001  )27,135(  -  219,404  442,590   2017, בינואר 1יתרה ליום 
                 

 18,953  25,570  )6,617(  )6,617(  -  -  -  -  רווח נקי (הפסד)
 59,708  38,922  20,786  -  20,786  -  -  -  התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים

 6,185  1,016  5,169  -  5,169  -  -  -  הערכה מחדש בגין שערוך רכוש קבוע
 )1,509(  )113(  )1,396(  -  )1,396(  -  -  -  וגדרתמבגין תוכנית להטבה  הפסד ממדידה מחדש

                 
 83,337  65,395  17,942  )6,617(  24,559  -  -  -  כולל(הפסד)  רווח סה"כ

                 
 )36,000(  -  )36,000(  )36,000(  -  -  -  -  דיבידנד

 )994(  )994(  -  -  -  -  -  -  דיבידנד לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה
 )2,497(  -  )2,497(  -  -  )2,497(  -  -  רכישת מניות החברה על ידי החברה

 -  -  -  1,652  )1,652(  -  -  -  העברה מקרן שערוך בגין רכוש קבוע בגובה הפחת
הוגן של ערבות ומימון  שוויזכויות שאינן מקנות שליטה בחלק בעלי 

 עודף לחברה מאוחדת 
                
 -  -  -  )970(  -  )970(  970  - 

                 
 1,194,748  461,413  733,335  79,036  )5,198(  )2,497(  219,404  442,590   2017בדצמבר,  31יתרה ליום 

 
 
 
 

 מאוחדים.ביניים  בלתי נפרד מהדוחות הכספייםהבאורים המצורפים מהווים חלק 
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 דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים
 
 
 

  
 החודשים שהסתיימו  9-ל

  ספטמברב 30ביום 
 החודשים שהסתיימו  3-ל

  ספטמברב 30ביום 

לשנה 
שהסתיימה 

 ביום
 בדצמבר 31

  8201  2017  2018  2017  2017 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
           

           תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
           

 18,953  11,511  29,873  )6,615(  68,335  רווח נקי (הפסד)
           

תזרימי מזומנים מפעילות להצגת התאמות הדרושות 
           שוטפת:

           
           :התאמות לסעיפי רווח והפסד

           
 )69,558(  )9,236(   )27,972(  )15,370(  )62,996(  עליית ערך נדל"ן להשקעה, נטו 

 101,364  18,477  36224,  73,116  856210,  הוצאות מימון, נטו
 )33(  )382(  )376(  )386(  )325(  הון ממכירת רכוש קבוערווח 

 -  -  -  -  )3,200(  רווח בגין מדידה מחדש של השקעה בחברה כלולה
חלק הקבוצה בהפסדי (רווחי) חברות המטופלות לפי שיטת 

 )1,857(  56  213  625  637  השווי המאזני, נטו
 26,134  6,331  5,953  17,779  17,485  פחת והפחתות

 44,593  4,299  13,106  10,737  31,180   על ההכנסהמסים 
 )1,244(  )138(  198  )395(  66  הטבות לעובדים, נטוהתחייבויות בשל שינוי ב

הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח ערך ניירות ערך (עליית)  רידתי
 )507(  )83(  )46(  )481(  13  או הפסד, נטו

           
  85,716  82,873  438,15  16,572  98,892 
           

           :והתחייבויותבסעיפי נכסים  שינויים
           

 )16,211(  )15,568(  )851,16(  )6,977(  )978,37(  ויתרות חובה, חייבים לקוחותב עלייה
 38  )336(  )151(  )463(  190  מלאיירידה (עלייה) ב

בניכוי מקדמות  מלאי בניינים למכירה(עלייה) בירידה 
 )5,133(  )19,182(  5,240  )25,981(  10,411  מרוכשים, נטו

ולנותני שירותים  ספקיםעלייה (ירידה) בהתחייבויות ל
 )27,659(  2,039  )9,255(  16,384  )10,236(  זכאים ויתרות זכותוב

           
  )37,613(  )17,037(  )21,017(  )33,047(  )48,965( 
           

           מזומנים ששולמו והתקבלו במהלך התקופה עבור:
           

 )123,432(  )31,413(  )38,180(  )89,773(  )80,591(  ריבית ששולמה
 646  34  323  555  454  ריבית שהתקבלה

 )22,577(  )7,812(  )5,666(  )12,781(  )45,537(  מסים ששולמו
 2,581  1,272  1,752  2,212  2,368  מסים שהתקבלו

           
  )306,123(  )99,787(  )41,771(  )37,919(  )142,782( 
           

 )73,902(  )42,883(  )17,477(  )40,566(  )6,868(  שוטפתששימשו לפעילות מזומנים נטו 
 
 
 

 מאוחדים.ביניים  נפרד מהדוחות הכספייםבלתי הבאורים המצורפים מהווים חלק 
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 דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים
 
 

     
 החודשים שהסתיימו  9-ל

  בספטמבר 30ביום 
 החודשים שהסתיימו  3-ל

  בספטמבר 30ביום 

לשנה 
שהסתיימה 

 ביום
 בדצמבר 31

  2018  2017  2018  2017  2017 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
           
           

           תזרימי מזומנים מפעילות השקעה
           

 )7,195(  )4,978(  )516(  )4,530(  )3,742(  מתן הלוואות לחברות כלולות, נטו
 )27,868(  )16,086(  )4,704(  )7,098(  )1,426(  , נטובתאגידים בנקאייםפקדונות  רכישת

 )2,983(  )2,983(  -  )2,983(  )3,802(  לראשונה (נספח א')רכישת חברה מאוחדת שאוחדה 
 )249,420(  )57,560(  )56,452(  )182,478(  )221,208(  נדל"ן להשקעהבוהשקעה ברכוש קבוע 

 )4,469(  )430(  101  )8,752(  658  השקעות לזמן ארוך, נטו
 7,318  -  590  -  803,32  מימוש השקעה במקרקעין לבניה

 15,565  382  376  2,324  458  רכוש קבוע ונדל"ן להשקעה תמורה ממימוש 
 141  )7(  40  15  20  הלוואות לזמן קצר, נטו גביית

ניירות ערך הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח תמורה ממימוש 
 13,127  4,587  -  1,959  -  או הפסד, נטו

           
 )255,784(  )77,075(  )60,565(  )201,543(  )196,239(  השקעהמזומנים נטו ששימשו לפעילות 

           
           תזרימי מזומנים מפעילות מימון

           
 )2,497(  -    )2,497(  -  רכישת מניות החברה על ידי החברה

 843,034  63,202  48,800  440,029  98,237  הנפקת אגרות חוב
 )211,409(  )28,678(  )110,909(  )211,409(  )260,282(  פרעון אגרות חוב

 ומנותני אשראי אחרים, הלוואות מתאגידים בנקאיים קבלת
 211,283  43,485  47,880  100,708  310,655  לזמן ארוך

ומנותני אשראי אחרים, פרעון הלוואות מתאגידים בנקאיים 
 )388,514(  )34,600(  )718,74(  )101,480(  )108,538(  לזמן ארוך

ומנותני אשראי  אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים
 )46,200(  )10,260(  )5,522(  )50,253(  )5,370(  , נטואחרים

 )36,000(  -  -  )36,000(  -  החברה דיבידנד ששולם לבעלי מניות
 )994(  -  -  -  -  דיבידנד ששולם לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה

           
 368,703  33,149  )38,498(  139,098  34,702  מימון (ששימשו לפעילות) מזומנים נטו שנבעו מפעילות

           
 14  12  1,229  10  )1,036(  הפרשי שער בגין יתרות מזומנים ושווי מזומנים

           
 39,031  )86,797(  )115,311(  )103,001(  )169,441(  במזומנים ושווי מזומנים )ירידהעלייה (

           
 260,990  244,786  245,891  260,990  300,021  התקופהיתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת 

           
 300,021  157,989  130,580  157,989  130,580  התקופהיתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף 

           
  
 
 
 

 מאוחדים.ביניים  בלתי נפרד מהדוחות הכספייםהבאורים המצורפים מהווים חלק 
  



 חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ
 

 -  12  - 

 דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים
 
 

  
 החודשים שהסתיימו  9-ל

  בספטמבר 30ביום 
 החודשים שהסתיימו  3-ל

  בספטמבר 30ביום 

לשנה 
שהסתיימה 

 ביום
 בדצמבר 31

  2018  2017  2018  2017  2017 
 מבוקר  מבוקרבלתי   
 אלפי ש"ח  
           

           רכישת חברה מאוחדת שאוחדה לראשונה א)
           
 546  546  -  546  )33,328(  הון חוזר (למעט מזומנים ושווי מזומנים)   
 24,746  24,746  -  24,746  13,336  השקעה בחברות כלולות   
 )28,275(  )28,275(  -  )28,275(  -  נדל"ן להשקעה   
 -  -  -  -  )53(  רכוש קבוע   
 -  -  -  -  13,043  התחייבויות לזמן ארוך   
 -  -  -  -  3,200  רווח בגין מדידה מחדש של השקעה בחברה כלולה    
           
  )3,802(  )2,983(  -  )2,983(  )2,983( 
           
           

           מהותיות שלא במזומן פעילויות   ב)
           
 2,317  -  1,727  -  1,727  חייבים בגין מכירת נדל"ן להשקעה   
           
 6.185  -  -  -  5,974  הערכה מחדש בגין שערוך רכוש קבוע   
           
           
  
 
 

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

 
 

, אשר התאגדה בישראל וכתובתה הרשומה חברה תושבת ישראלחברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ הינה  א.
 .אביבניירות הערך של החברה רשומים למסחר בבורסה לניירות ערך בתל , בני ברק. 30רחוב ששת הימים היא 

 
של החברות ו , כוללים את אלה של החברה2018 ספטמברב 30ליום ביניים הדוחות הכספיים המאוחדים תמצית  

 בשלושה תחומי פעילות עיקריים: "הקבוצה"). הקבוצה עוסקת בעיקר  -הבנות שלה (להלן יחד 
 

 

 .השכרה וניהול של נדל"ן להשקעה בישראל ובחו"ל -השכרת נכסים  .1
 .יזום, ביצוע ומכירות של פרויקטים בישראל ובחו"ל -ניה עסקות ב .2
 .בתי מלון בישראל רשת שלבעלות וניהול  -מלונאות  .3
  

 
, לקבוצה תזרים 2018 ספטמברב 30ביום  ושלושה חודשים שהסתיימה ותשעשל  ותולתקופ 2016-ו 2017בשנים  .ב

 )17( -וכ מליון ש"ח )7( -, כמליון ש"ח 7 -מליון ש"ח, כ) 74( -מזומנים חיובי (שלילי) מפעילות שוטפת בסך של כ
בסך  , לקבוצה הון חוזר חיובי2018, ספטמברב 30 -ו 2017בדצמבר,  31,  בימים כן כמו מליון ש"ח, בהתאמה.

מליון ש"ח, בהתאמה. להערכת הנהלת החברה ובהתבסס על תחזית תזרים המזומנים  39 -מליון ש"ח וכ 47 -של כ
בידי  היויהתקופה) כפי שאושרה בדירקטוריון החברה,  - (להלן 2018, אוקטוברב 1שנתיים מיום לתקופה של 

 החברה מקורות מספקים לצורך ביצוע תוכניותיה העסקיות והפיננסיות. 
 

 2020 ספטמברב 30ה של שנתיים עד ליום החברה מתכננת להמשיך ולממן את פעילותה העסקית במהלך התקופ 
 -של החברה בסך של כ, 2018 ספטמברב 30ליום  , סולוהיתר בהתבסס על יתרות המזומנים בין("התקופות") 

מליון ש"ח אשר כוללת פעילות השכרת  232 -של כ פעילות השוטפת של החברה בסךהמתזרים  מליון ש"ח, 45
נן נדל"ן, מכירת מקרקעין והוצאות הנהלה וכלליות, תזרים מפעילות שוטפת מחברות בנות בקבוצה שהי

מליון ש"ח, ומשילוב של מקורות  446 -בסך של כ ותאשר צפוי להסתכם במהלך התקופ של החברהבשליטה 
 -, כגון: גיוס ומחזור חובות מול תאגידים בנקאיים ו/או שוק ההון בהיקף של כותמימון שונים במהלך התקופ

 ותבויותיה במהלך התקופמקורות אלה יאפשרו גם פירעון חובות החברה בהתאם להתחיי מליון ש"ח. 825
אשר צפוי לשחרר  מליון ש"ח, 419 -וכן פעילות השקעה בחברות בנות בסך של כ מליון ש"ח 1,009 -בהיקף של כ

 בטחונות המשמשים להבטחתו ואשר יוכלו לשמש כבטחונות לצורך מחזור וגיוס החוב כאמור לעיל.
 
ההנהלה על בסיס  תחזיות, לרבות הסכומים המצוינים לעיל, משקף את ותתזרים המזומנים העתידי לתקופ 

המידע הקיים שברשותה בעת עריכת הדוחות הכספיים ועשוי לנבוע מאחד או יותר ממקורות אלה או בשילוב 
עם מקורות מימון שונים, ואין ודאות באשר להיקפים הספציפיים של תזרימי המזומנים שינבעו מכל אחד 

. הנהלת החברה בוחנת את תוכניותיה העסקיות באופן שוטף ומעדכנת אותן ותלך התקופמהמקורות במה
 .8לגיוס חוב בתקופת הדוח, ראה באור לפרטים באשר  בהתאם.

 
שלושה חודשים ה ותשעשל  ותולתקופ 2018, ספטמברב 30 יוםלדוחות כספיים אלה נערכו במתכונת מתומצתת  .ג

חות כספיים ביניים מאוחדים). יש לעיין בדוחות אלה בהקשר לדוחות דו -(להלן  באותו תאריך ושהסתיימ
ולשנה שהסתיימה באותו תאריך ולבאורים אשר נלוו  2017בדצמבר,  31הכספיים השנתיים של החברה ליום 

 הדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים). -אליהם (להלן 
 
 

 עיקרי המדיניות החשבונאית -: 2באור 
 

 של הדוחות הכספיים ביניים מאוחדיםמתכונת העריכה  א.
 

, ביניים לתקופות כספי דיווח 34הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים ערוכים בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי  
 .1970-וכן בהתאם להוראות הגילוי לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל

 
בעריכת הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים עקבית לזו שיושמה בעריכת  המדיניות החשבונאית אשר יושמה 

 :הדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים, למעט האמור להלן
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 (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית -: 2באור 
 

 תקנים חדשים שיושמו בתקופת הדוח ב.
 
 לקוחות עם מחוזים הכנסות .1 
  

הכנסות מחוזים  – 15יישום לראשונה של תקן דיווח כספי בינלאומי מספר בדבר א' 3כמפורט בבאור  
עם לקוחות (להלן "התקן"), החברה בחרה ליישם את הוראות התקן למפרע עם הקלות וללא הצגה 

 מחדש של מספרי השוואה.
 
יד'  ראה סעיף –בגין ההכרה בהכנסה  2017בדצמבר,  31בדבר המדיניות החשבונאית שיושמה עד ליום  

 לדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים.   2בביאור 
 

 בגין הכרה בהכנסה הינה כדלקמן: 2018בינואר,  1המדיניות החשבונאית שמיושמת החל מיום 
 
רות ירווח או הפסד כאשר השליטה בנכס או בשבבהתאם לתקן, הכנסות מחוזים עם לקוחות מוכרות  

בהתאם לתנאי החוזה, בניכוי להתקבל  רה שצפויהתמו מחיר העסקה הוא סכוםמועברות ללקוח. 
 הסכומים שנגבו לטובת צדדים שלישיים (כגון מסים). 

כסוכן  בקביעת סכום ההכנסה מחוזים עם לקוחות, החברה בוחנת האם היא פועלת כספק עיקרי או 
החברה היא ספק עיקרי כאשר היא שולטת בסחורה או בשירות שהובטח טרם העברתו ללקוח. בחוזה. 

במקרים בהם החברה פועלת כסוכן, במקרים אלה, החברה מכירה בהכנסות בסכום ברוטו של התמורה. 
 מכירה החברה בהכנסה בסכום נטו, לאחר ניכוי הסכומים המגיעים לספק העיקרי.

 
 בות דמי ניהול, הפעלה וניהול של בתי מלון ועסקי שילוט חוצות):הכנסות ממתן שירותים (לר

 
הכנסות ממתן שירותים מוכרות לאורך זמן, על פני התקופה בה הלקוח מקבל וצורך את ההטבות  

המופקות על ידי ביצועי החברה. ההכנסות מוכרות בהתאם לתקופות הדיווח שבהן סופקו השירותים. 
ה בהתאם לתנאי התשלום שסוכמו בהסכמים ספציפיים, כאשר החברה גובה תשלום מלקוחותי

התשלומים יכולים להיות טרום תקופת מתן השירות או לאחר תקופת מתן השירות, ובהתאם מכירה 
 החברה בנכס או בהתחייבות בגין החוזה עם הלקוח.

ת בגין חוזים בחלק מהחוזים למתן שירותי ניהול ואחזקה פועלת החברה כסוכן ועל כן מכירה בהכנסו 
 אלה בגובה תמורה נטו המתקבלת מביצוע החוזה, לאחר ניכוי הסכומים המגיעים לספק העיקרי.

 
 הכנסות מפיתוח והקמה של נדל"ן ביזום בחו"ל:

 
החברה פועלת בתחום נדל"ן ביזום להקמה ומכירה של דירות מגורים, משרדים ושטחי מסחר בחו"ל.  

 החברה מזהה את יחידות הדיור או המשרדים כמחויבויות ביצוע.במועד ההתקשרות בחוזה עם לקוח, 
 
בקשר עם פעילות החברה בתחום הנדל"ן היזמי בחו"ל, החברה הגיעה למסקנה כי על בסיס החוקים,  

הרגולציה והמאפיינים המסחריים במדינות בהן היא פועלת מחוץ לישראל, השליטה בנכס עוברת ללקוח 
כת החברה ויועציה המשפטיים כי לא ניתן לאכוף את קיום החוזה עד בעת מסירת הדירה לאור הער

מועד מסירת דירת המגורים/משרדים/שטחי מסחר ולפיכך מוכרת ההכנסה ממכירת היחידות הדיור, 
 משרדים ושטחי מסחר בחו"ל בנקודת זמן אחת (במועד המסירה).

 
וח, מוצגות כנכס כאשר חזוי שהעלויות העלויות שהתהוו לקיום חוזה עם הלקוח, או חוזה צפוי עם הלק 

יושבו. עלויות קיום החוזה כוללות עלויות ישירות מזוהות ועליויות עקיפות משותפות אשר ניתן ליחסן 
 במישרין לחוזה על בסיס מפתח העמסה סביר.

 
 מכשירים פיננסים .2 

 
מכשירים פיננסיים  9ב' בדבר יישום לראשונה של תקן דיווח כספי בינלאומי מספר 3 כמפורט בבאור

 (להלן "התקן"), החברה בחרה ליישם את הוראות התקן למפרע ללא הצגה מחדש של מספרי השוואה.
 

 נכסים פיננסים  א.
 

נכסים פיננסים בתחולת התקן נמדדים במועד ההכרה לראשונה בשווים ההוגן ובתוספת עלויות  
עסקה שניתן לייחס במישרין לרכישה של הנכס הפיננסי, למעט במקרה של נכס פיננסי אשר 

 נמדד בשווי הוגן דרך רווח או הפסד, לגביו עלויות עסקה נזקפות לרווח או הפסד. 
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 (המשך) ניות החשבונאיתעיקרי המדי -: 2באור 
 

 (המשך) תקנים חדשים שיושמו בתקופת הדוח ב.
 
 (המשך) מכשירים פיננסים .2 

 
 החברה מסווגת ומודדת את מכשירי החוב בדוחותיה הכספיים על בסיס הקריטריונים להלן:

 
 המודל העסקי של החברה לניהול הנכסים הפיננסים, וכן )1(
 החוזי של הנכס הפיננסי.מאפייני תזרים המזומנים  )2(

 
 החברה מודדת מכשירי חוב בעלות מופחתת כאשר: 
 

המודל העסקי של החברה הינו החזקת הנכסים הפיננסים על מנת לגבות תזרימי מזומנים חוזיים; וכן 
התנאים החוזיים של הנכס הפיננסי מספקים זכאות במועדים מוגדרים לתזרימי מזומנים שהם רק 

 בגין סכום הקרן שטרם נפרעה. תשלומי קרן וריבית
לאחר ההכרה הראשונית, מכשירים בקבוצה זו יוצגו על פי תנאיהם לפי העלות בתוספת עלויות עסקה 

 ישירות, תוך שימוש בשיטת העלות המופחתת.
 

 ירידת ערך נכסים פיננסים  ב.
 
אינם נמדדים בשווי  החברה בוחנת בכל מועד דיווח את ההפרשה להפסד בגין מכשירי חוב פיננסים אשר 

 הוגן דרך רווח או הפסד. 
 החברה מבחינה בין שני מצבים של הכרה בהפרשה להפסד; 

 
אשר לא חלה הידרדרות משמעותית באיכות האשראי שלהם מאז מועד ההכרה חוב  מכשירי )1

 בגין מכשיר חוב זה שתוכרלהפסד הפרשה ה – או מקרים בהם סיכון האשראי נמוך ,לראשונה
 ;חודשים לאחר מועד הדיווח, או 12בתקופה של  חזוייםחשבון הפסדי אשראי תיקח ב

אשר חלה הידרדרות משמעותית באיכות האשראי שלהם מאז מועד ההכרה חוב  מכשירי )2
שתוכר תביא בחשבון  להפסד ההפרשה ,לראשונה בהם ואשר סיכון האשראי בגינם אינו נמוך

שנקבעה  החברה מיישמת את ההקלה .לאורך יתרת תקופת חיי המכשיר -הפסדי אשראי החזויים 
בתקן לפיה היא מניחה שסיכון האשראי של מכשיר חוב לא עלה באופן משמעותי ממועד ההכרה 

מכשיר לראשונה אם נקבע במועד הדיווח כי המכשיר הינו בעל סיכון אשראי נמוך, למשל כאשר ה
 הינו בעל דירוג חיצוני של "דרגת השקעה".

 
 תיזקף לרווח או הפסד כנגד הפרשה. ירידת הערך בגין מכשירי חוב הנמדדים לפי עלות מופחתת

כגון לקוחות, בגינם היא רשאית ליישם את ההקלה  לחברה נכסים פיננסים בעלי תקופות אשראי קצרות
להפסד בסכום השווה להפסדי אשראי חזויים לאורך  שנקבעה במודל, קרי החברה תמדוד את ההפרשה

 כל חיי המכשיר. החברה בחרה ליישם את ההקלה לגבי נכסים פיננסים אלה.
 

 גריעת נכסים פיננסים ג.
 

 החברה גורעת נכס פיננסי כאשר ורק כאשר:
 
 פקעו הזכויות החוזיות לתזרימי המזומנים מהנכס הפיננסי, או )1(
מהותי את כל הסיכונים וההטבות הנובעים מהזכויות החוזיות לקבלת  החברה מעבירה באופן )2(

תזרימי המזומנים מהנכס הפיננסי או כאשר חלק מהסיכונים וההטבות בעת העברת הנכס 
 הפיננסי נותרים בידי הישות אך ניתן לומר כי העבירה את השליטה על הנכס.

מי המזומנים הנובעים מהנכס הפיננסי, החברה מותירה בידיה את הזכויות החוזיות לקבלת תזרי )3(
אך נוטלת על עצמה מחויבות חוזית לשלם תזרימי מזומנים אלה במלואם לצד שלישי, ללא 

 עיכוב מהותי.
 

 התחייבויות פיננסיות ד.
 

במועד ההכרה לראשונה, החברה מודדת את ההתחייבויות הפיננסיות שבתחולת התקן בשווי הוגן בניכוי 
למעט במקרה של לייחס במישרין להנפקה של ההתחייבות הפיננסית, וזאת  עלויות עסקה שניתן

התחייבות פיננסית אשר נמדדת בשווי הוגן דרך רווח או הפסד, לגביה עלויות עסקה נזקפות לרווח או 
 הפסד. 

 
 במועד ההכרה לראשונה החברה ייעדה, התחייבות פיננסית כנמדדת בשווי הוגן דרך רווח או הפסד. 

ת לפי שיטת העלות המופחתת, ההכרה הראשונית, החברה מודדת את כל ההתחייבויות הפיננסיולאחר 
 כגון נגזרים. הפסד או רווח דרך הוגן בשווי פיננסיות התחייבויותפרט ל
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 (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית -: 2באור 
 

 (המשך) תקנים חדשים שיושמו בתקופת הדוח ב.
 
 (המשך) מכשירים פיננסים .2 

 
 גריעת התחייבויות פיננסיות ה.
 

, כאשר המחויבות שהוגדרה דהיינו – היא מסולקתורק כאשר,  כאשרהחברה גורעת התחייבות פיננסית 
 בחוזה נפרעת או מבוטלת או פוקעת.

כאשר החייב פורע את ההתחייבות על ידי תשלום במזומן, בנכסים  התחייבות פיננסית מסולקת
 .סחורות או שירותים, או משוחרר משפטית מההתחייבותפיננסיים אחרים, ב

 
 חשבונאות גידור ו.
 

בנושא חשבונאות גידור כמתאפשר בהתאם  IAS 39החברה בחרה להמשיך וליישם את הוראות 
סעיף  2להוראות התקן. לעניין המדיניות החשבונאית של החברה בנושא חשבונאות גידור ראה ביאור 

 ים. לדוחות הכספיים השנתי כו'
 

 נתוני מדד המחירים לצרכן ושערי החליפין של מטבעות חוץ ג. 
 

  

  מדד
 המחירים

  כן *)לצר

 שער 
 החליפין

  1$ של
  ארה"ב

 שער 
 החליפין 

 של הזלוטי 
 הפולני

 
 שער 

 החליפין 
 של האירו

 ש"ח  בנקודות  
         ליום:

 4.2156  0.9856  3.627  224  2018, ספטמברב 30
 4.1569  0.9684  3.529  221.3  2017בספטמבר,  30
 4.153  0.9950  3.467  221.6  2017בדצמבר,  31

         
 %  וי במשך התקופה:השינשיעור 

         
 1.5  )0.94(  4.6  1.08  חודשים) 9( 2018 ספטמבר
 2.8  5.3  )8.2(  0.3  חודשים) 9( 2017 ספטמבר
 )0.93(  1.13  )0.63(  0.18  חודשים) 3( 2018 ספטמבר
 4.3  2.7  0.94  0.3  חודשים) 3( 2017 ספטמבר
 2.7  8.2  )9.83(  0.41  חודשים) 12( 2017דצמבר 

         
 
 .100=  1993 צעממוס בסי יפד להמד )*
 
 
 

 קיימיםיישום לראשונה של תקני דיווח כספי חדשים ותיקונים לתקני חשבונאות  -: 3באור 
 

 הכנסות מחוזים עם לקוחות – IFRS 15יישום לראשונה של  א.
 

או "התקן"),   IFRS 15הכנסות מחוזים עם לקוחות (להלן:  – IFRS 15את  IASB -פרסם ה 2014בחודש מאי 
הסכמים  IFRIC 15תוכניות נאמנות לקוחות,  IFRIC 13חוזי הקמה ואת  IAS 11הכנסות,  IAS 18המחליף את 

עסקאות חליפין הכוללות שירותי  –הכנסות  SIC 31 -העברות של נכסים מלקוחות ו IFRIC 18להקמת מבנים, 
 פרסום.

על מהותית לא הייתה השפעה  IFRS 15התקן מיושם לראשונה בדוחות כספיים אלה. ליישום לראשונה של 
 דוחותיה הכספיים של החברה.
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 (המשך) י דיווח כספי חדשים ותיקונים לתקני חשבונאות קיימיםיישום לראשונה של תקנ -: 3באור 
 

 מכשירים פיננסים – IFRS 9יישום לראשונה של  ב.
 

 39מכשירים פיננסים, המחליף את  – IFRS 9את הנוסח המלא והסופי של  IASB -פרסם ה 2014בחודש יולי  
IAS –  .9מכשירים פיננסים: הכרה ומדידה IFRS " 9(להלן: "התקן החדש" או IFRS  ("את בעיקר  משנה

 .IAS 39של נכסים פיננסים והוא חל על כל הנכסים הפיננסים שבתחולת  הוראות הסיווג והמדידה
 מהותית לא הייתה השפעה IFRS 9התקן החדש מיושם לראשונה בדוחות כספיים אלה. ליישום לראשונה של  

 על דוחותיה הכספיים של החברה.
 

 העברות של נדלן להשקעה -נדל"ן להשקעה  IAS40יישום לראשונה של  ג.
 

 . התיקונים) הלן: "התיקונים"ללהשקעה ( ן"נדל  IAS 40 -ל תיקונים IASB - ה פרסם 2016 דצמבר בחודש 
עיקרי להשקעה.  ן"לנדל או ן להשקעה"מנדל העברות לגבי IAS 40 להוראות יישום הנחיות ומספקים מבהירים

התיקונים הינם הקביעה כי רשימת האירועים המופרשת בתקן לגבי העברות נדל"ן להשקעה מהוות דוגמאות 
לראיות לשינוי בשימוש הנדל"ן ואינן מהוות רשימה סגורה. כמו כן, התיקונים מבהירים כי שינוי בכוונת 

 ההנהלה כשלעצמה, לא מספקת ראיה לשינוי בשימוש.
 

 ל, לא הייתה השפעה על הדוחות הכספיים של החברה.ליישום התיקונים כאמור לעי
 

 חדשים בתקופה שלפני יישומם IFRSגילוי לתקני  -: 4באור 
 

16 IFRS חכירות  
 
 ").החדש התקן" -בדבר חכירות (להלן  16את תקן דיווח כספי בינלאומי מספר   IASB-ה פרסם 2016 בינואר

 בנכס השימוש זכות את לתשלום בתמורה מעביר אשר, מחוזה חלק או, כחוזה מוגדרת חכירה, החדש לתקן בהתאם
 .מוגדרת זמן לתקופת

 
 :החדש התקן עיקרי להלן

 
החדש דורש מחוכרים להכיר בכל החכירות בדוח על המצב הכספי (פרט לחריגים מסוימים, ראה להלן).  התקן -

חוכרים יכירו בהתחייבות בגין תשלומי החכירה ומנגד יכירו בנכס זכות שימוש, באופן דומה לטיפול החשבונאי 
בהוצאות ריבית ובהוצאות  חכירות. כמו כן, החוכרים יכירו  IAS 17-בהתאם לתקן הקיים מימוניתבחכירה 

 פחת בנפרד.
ביצוע או שימוש יוכרו כהוצאה  על םמבוססי אשרתשלומי חכירה משתנים שאינם תלויים במדד או בריבית  -

 מחכירים במועד היווצרותם.ה מצדהחוכרים או כהכנסה  מצד
 בגין ההתחייבות את מחדש להעריך החוכר על, למדד הצמודים משתנים חכירה בתשלומי שינוי של במקרה -

 השימוש.-זכות לנכס תיזקף השינוי השפעת כאשר החכירה
או  מימוניתהחשבונאי מצד המחכיר נותר ללא שינוי מהותי לעומת התקן הקיים, קרי, סיווג כחכירה  הטיפול -

 כחכירה תפעולית.
אי הקיים החדש כולל שני חריגים שבהם החוכרים רשאים לטפל בחכירות בהתאם לטיפול החשבונ התקן -

בהתייחס לחכירות תפעוליות, וזאת במקרה של חכירות נכסים בעלי ערך כספי נמוך או במקרה של חכירות 
 לתקופה של עד שנה. 

 
. אפשרי מוקדם אימוץ. לאחריו או, 2019 בינואר 1 ביום המתחילות השנתיות מהתקופות החל ייושם החדש התקן
 .מוקדם באימוץ החדש התקן את לאמץ החברה בכוונת אין זה בשלב

 
 :הבאות היישום מגישות באחת לבחור לחוכרים מאפשר החדש התקן

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

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

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

 של החוכר במועד ההתקשרות בחכירה.
 

צגה מחדש של מספרי ההשוואה. יתרת ההתחייבות למועד לפי גישה זו, לא תידרש ה -יישום למפרע חלקי  .2
יישום התקן החדש לראשונה, תחושב תוך שימוש בשיעור הריבית התוספתי של החוכר הקיימת במועד יישום 
התקן החדש לראשונה. לגבי יתרת נכס זכות השימוש, החברה יכולה להחליט, לגבי כל חכירה בנפרד, ליישם 

 ת:את אחת משתי החלופות הבאו
 

 .מסוימות התאמות עם, שהוכרה ההתחייבות בגובה בנכס הכרה -
 .החדש התקן להוראות בהתאם נמדד ומעולם מאז כאילו בנכס הכרה -
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 (המשך) חדשים בתקופה שלפני יישומם IFRSגילוי לתקני  -: 4באור 
 

16 IFRS (המשך) חכירות 
 

 .להון ייזקף, נוצר אם, חלקי למפרע יישום בעקבות לראשונה החדש התקן יישום במועד הנוצר כלשהו הפרש
 
 בהתאם תהיה השימוש זכות נכסי מדידתטרם בחרה באם לגבי יתרת נכס זכות השימוש תבחר באפשרות בה  החברה

 ההתחייבויות לסכום שווה תהיה השימוש זכות נכסי מדידתאו  ומעולם מאז נמדדו כך כאילו החדש התקן להוראות
 .המעבר במועד שיוצגו כפי חכירה בגין

 
בהיקף משמעותי. במסגרת בחינת ההשפעה האפשרית של  בתי מלון בניהולחוזי שכירות בעיקר של מאוחדת  לחברה

 התקן החדש על הדוחות הכספיים, החברה בוחנת את הנושאים הבאים:
 

טול כוללת גם בהתאם לתקן החדש תקופת החכירה שאינה ניתנת לבי -של אופציות להארכת החכירה  קיומן -
תקופות המכוסות על ידי אופציה להאריך את החכירה אם ודאי באופן סביר שהחוכר יממש אופציה זו. החברה 
בוחנת קיומן של אופציות כאמור בהסכמי השכירות שלה והאם ודאי באופן סביר שתממש אופציות אלה. 

נטיות אשר עשויות ליצור תמריץ במסגרת הבחינה כאמור, בוחנת החברה את כל העובדות והנסיבות הרלוו
כלכלי למימוש האופציה, בין היתר, שיפורים משמעותיים במושכר שבוצעו או שחזויים להתבצע, חשיבות 

 הנכס החכור לפעילות החברה וכן את ניסיון העבר בקשר למימוש אופציות להארכה כאמור.
 
חכירה בחוזה בנפרד מרכיבים שאינם חכירה בהתאם לתקן החדש יש לטפל בכל רכיב  -רכיבים של חוזה  הפרדת -

כאשר לחוכר יש הקלה לפיה הוא יכול לבחור לפי קבוצות של נכס בסיס שלא להפריד רכיבים כאמור ולטפל 
בהם ביחד כרכיב חכירה אחד. החברה בוחנת במסגרת הסכמי השכירות שלה את קיומם של רכיבים שאינם 

 יישם עבור כל קבוצה של נכס בסיס את ההקלה כאמור.חכירה כדוגמת שרותי ניהול ואחזקה והאם ל
 

החברה בוחנת כיצד לקבוע את שיעור ההיוון אשר ישמש למדידת ההתחייבות בגין חכירה ונכס  -להיוון  ריבית -
זכות השימוש במועד היישום לראשונה של התקן, וזאת כתלות בגישת היישום לראשונה שתבחר. בהקשר זה 

את היכולת לאמוד את השווי ההוגן של הנכס החכור ועלויות ראשוניות של המחכיר  החברה בוחנת בין היתר
במידה ותבחר בגישת היישום למפרע. לחילופין החברה בוחנת את היכולת לאמוד את שיעור הריבית התוספתי 
של החוכר במידה ולא ניתן לקבוע את שיעור הריבית הגלום בחכירה תחת חלופת היישום למפרע המלא או 

 במקרה בו תבחר ביישום למפרע חלקי וזאת בשים לב לתקופת החכירה ולאופי הנכס החכור.
 

 אשר והמדיניות הנהלים, הפנימית הבקרה, שלה המידע מערכות בהתאמת הצורך את בוחנת המאוחדת החברה, בנוסף
 .החדש התקן הוראות את ליישם מנת על נדרשים

 
 החכירה חוזי את לעיל ההשפעה בחישוב בחשבון לקחה ולא החדש בתקן הניתנת ההקלה את ליישם בחרה החברה

 .2019 שנת במהלך להסתיים צפויים אשר
 

על דוחותיה הכספיים,  התקן לראשונההחברה לא סיימה עדיין את בחינת ההשפעה הכמותית הצפויה של יישומו של 
יוכרו בדוחות הכספיים  התקןאולם להערכת הנהלת החברה, המבוססת על הבחינה שערכה עד כה, עם יישומו של 

 ביתרתקיטון ול מיליוני ש"ח 170מיליוני ש"ח לבין  135התחייבויות בגין חכירה ונכסי זכות שימוש בסכום בטווח בין 
 ש"ח, בכפוף לאפשרות היישום למפרע שתבחר על ידה. ליונימ 25 -ל 0 שבין בטווח החברה של הונה

 
צפויה להוביל לקיטון בהוצאות השכירות של החברה  2019השפעת היישום לראשונה של התקן החדש בשנת  בנוסף

  .ולעלייה בהוצאות הפחת והפחתות ובהוצאות המימון של החברה
 

יע בצורה מהותית על והרווח לפני מס של החברה אילו לא צפויה להשפ 2019היישום לראשונה של התקן החדש בשנת 
 . IAS 17הייתה ממשיכה ליישם את הוראות 

 
הכמותי לעיל מתייחס להשפעות הידועות לחברה למועד זה ובהתאם לחוזי החכירה הקיימים אשר יהיו בתוקף  הגילוי
 . 2019בינואר  1ליום 

 
 עד התקופה במהלך שיחתמו נוספים בהסכמים תלוי הכספיים הדוחות על החדש התקן השפעות לגבי החברה צפי

 ההיוון שיעורי על להשפיע שיכולים שונים כלכליים במשתנים ובשינויים, החדש התקן של לראשונה היישום למועד
 . החדש התקן של לראשונה היישום למועד עד זאת וכל ההתחייבויות חישוב לצורך המשמשים

 
 הדוחות על שלהן וההשלכות למפרע החדש התקן ליישום השונות האפשרויות את בוחנת עדיין החברה, זה בשלב

 בתקופה תדווח החברה. פיננסיות מידה ואמות פיננסים יחסים על האפשריות להשפעות, היתר בין, לב בשים הכספיים
 .החדש התקן של לראשונה היישום באופן שינוי על ותחליט במידה החדש התקן של לראשונה היישום מועד עד של

 
 שיחולו ושינויים נוספות השפעות על החדש התקן של לראשונה היישום מועד עד של בתקופה ותדווח תמשיך החברה

 שמובאת כפי הכמותית ההשפעה על אלו שינויים והשפעת האלו הכספיים בדוחות לחברה ידועים היו אשר בנתונים
 .זה בביאור
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 תביעות תלויות -: 5באור 
 
במסגרת כי  2018באוגוסט,  28הודיעה החברה בתאריך בדוחות הכספיים השנתיים, (ח) )4ג( 27 בהמשך לאמור בבאור 

נקבע כי צו ההפסקה השיפוטי למרכז  2018באוגוסט,  28ביום  לוד,-פסק דין אשר ניתן בבית המשפט המחוזי מרכז
 .2019נואר בי 1המסחרי בצומת ירקון ("הפאואר סנטר") ייכנס לתוקפו ביום 

 
ביחד עם אחרים ("השותפים") במסגרת ההליך האמור, צויין כי אם  המאוחדת בבקשה אשר הוגשה על ידי החברה 

בפרק זמן זה יהיו התפתחויות משפטיות, כגון ביטול ההכרזה על המקרקעין כקרקע חקלאית, ככל שתתקבל עתירה 
יפעלו השותפים בהתאם לאפשרויות העומדות  ררה,לוד, ואשר טרם התב-שהוגשה בפני בית המשפט המחוזי מרכז

 .2018בדצמבר,  5דיון ראשון בעתירה זו נקבע ליום  להם על פי דין.
 
סיום הפעלת הפאואר סנטר במועד האמור, ככל שלא יחול שינוי כלשהו בסטטוס המשפטי אשר יאפשר את המשך  

וח הנקי. חלקה של החברה בהכנסות מן הפאואר הפעלתו, צפוי להביא לפגיעה בהכנסות החברה מדמי שכירות וברו
של שנת הראשונים בתשעת החודשים מליון ש"ח,  3.2ובסך של  2017 מליון ש"ח בשנת 6.4 -סנטר הסתכם בסך של כ

מליון ש"ח, בהתאמה. יחד עם  1.9 -מליון ש"ח וכ 3 -, והרווח הנקי בגינו בתקופות האמורות הסתכם בסך של כ2018
בדוחות הכספיים. החברה בוחנת חלופות  הנכסלה לא צפויה להיות כל השלכה לרעה על ערכו של לסיום ההפע ,זאת

אחרות לשימוש בנכס, באופן אשר יניב הכנסות ורווחים, ככל שלא ניתן יהיה להמשיך את הפעלת הפאואר סנטר 
יהיה נמוך משמעותית מן  ככל שיהיו, במתכונתו הנוכחית, אולם להערכתה הראשונית היקפם של ההכנסות והרווחים,

 המצויין לעיל.
 
 

 מכשירים פיננסיים -: 6באור 
 

 שווי הוגן
  

להלן היתרות בספרים והשווי ההוגן של מכשירים פיננסיים אשר אינם נמדדים בשווי הוגן או שערכם הפנקסי אינו 
 זהה או מהווה קירוב לשווי הוגן:

 
 

 2017בדצמבר,  31  2017, ספטמברב 30  2018, ספטמברב 30  

  
ערך בדוחות 

  שווי הוגן  הכספיים 
בדוחות ערך 

  שווי הוגן  הכספיים
בדוחות ערך 

 שווי הוגן  הכספיים
 מבוקר  בלתי מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  

             פיננסיים נכסים
 22,957  24,914  29,095  30,338  19,153  21,068  הלוואות לזמן ארוך

             
             פיננסיות התחייבויות

לזמן ארוך בריבית הלוואות 
 קבועה

 
)376,056(  )405,254(  )451,737(  )489,291(  )425,049(  )460,238( 

 )1,758,668(  )1,671,053(  )348,341,1(  )073,265,1(  )1,585,176(  )1,522,581(  אגרות חוב 
             
  )1,898,637(  )1,990,430(  )810,716,1(  )837,632,1(  )2,096,102(  )2,218,906( 
             

 )2,195,949(  )2,071,288(  )808,537,1(  )472,686,1(  )1,971,277(  )1,877,569(  סה"כ
  
 

  
 
הנכסים וההתחייבויות הנמדדים בשווי הוגן לפי רמות המידרג השונות.  18בדוחות הכספיים השנתיים פורטו בבאור  

 בתקופת הדוח לא היו מעברים בין רמות מידרג השווי ההוגן ביחס לנכסים וההתחייבויות האמורים.
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 מגזרי פעילות -: 7באור 

 
 א' לעיל.1כמפורט בבאור מגזרי פעילות בכאמור בדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים, חברות הקבוצה עוסקות  א.

  
 :2017בדצמבר,  31 -ו 2017, ספטמברב 30, 2018, ספטמברב 30הטבלה הבאה מציגה את נכסי מגזרי הפעילות לימים  .ב
 

 

 
השכרת 
  נכסים

עסקאות 
  התאמות  מלונאות  בניה

 נכסים/
התחייבויות 
 סה"כ  שלא הוקצו

  
             

             תפעוליים נכסים
             

 375,882,4  221,233  -  362,332  316,402  4,000,489  (בלתי מבוקר) 2018, בספטמבר 30
             

 4,575,510  251,149  -  335,003  419,782  3,569,576  (בלתי מבוקר) 2017, בספטמבר 30
             

 4,830,651  373,746  -  335,370  408,639  3,712,896  (מבוקר)  2017בדצמבר,  31
             

             התחייבויות תפעוליות
             

 808,623,3  2,133,010  )844,692(  124,849  121,737  2,088,904  (בלתי מבוקר) 2018, בספטמבר 30
             

 3,434,165  1,774,644  )568,026(  132,125  253,084  1,842,338  (בלתי מבוקר) 2017, בספטמבר 30
              

 3,635,903  2,410,076  )843,972(  128,041  212,557  1,729,201  (מבוקר)  2017בדצמבר,  31
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 (המשך) מגזרי פעילות -: 7באור 
 
 :2018, ספטמברב 30שהסתיימה ביום ה חודשים תשעשל  לתקופהתוצאות עסקיות של מגזרים  .ג

 

 
השכרת  

  **) נכסים
מעסקאות 

 סה"כ  התאמות  אחר  *) מלונאות  בניה
 אלפי ש"ח  
             

 598,972  -  101,675  157,021  137,092  203,184  הכנסות מחיצוניים
 -  )3,123(  273  -  -  2,850  הכנסות בין מגזרים

 )1(  -  -  -  -  )1(  התאמות  ***)
             

 598,971  )3,123(  101,948  021,157  137,092  206,033  הפסד ואהכל בדוחות רווח -סך
             

 229,900  -  31,946  )4,631(  23,616  178,969  תוצאות המגזר
             שלא יוחסו: הוצאות             
 )540,19(            הוצאות הנהלה וכלליות             
 )5,812(            הוצאות אחרות             
 )4,59410(            הוצאות מימון, נטו             
לפי שיטת השווי  המטופלותחברות  בהפסדיחלק החברה              

 המאזני
 

          )637( 
 )117,31(            מסים על ההכנסה             
             

 68,335            רווח נקי
             

  
 הכנסות מגזר מלונאות כולל גם הכנסות מהשכרת חזית מסחרית במלון נפטון. *)

 כוללות את חלק החברה בתוצאות חברה המטופלת לפי שיטת השווי המאזני.תוצאות המגזר  )** 
 חלק החברה בהכנסות חברות בשליטה משותפת המוצגות לפי שיטת השווי המאזני. ניטרול )*** 
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 (המשך) מגזרי פעילות -: 7באור 
 
 :2017, ספטמברב 30שהסתיימה ביום ה חודשים תשעשל  לתקופהתוצאות עסקיות של מגזרים  .ג

 

 
השכרת  

  **) נכסים
מעסקאות 

 סה"כ  התאמות  אחר  *) מלונאות  בניה
 אלפי ש"ח  
             

 419,667  -  31,601  182,518  23,073  182,475  הכנסות מחיצוניים
 -  )3,610(  387  163  -  3,060  הכנסות בין מגזרים

 )48(  -  -  -  -  )48(  התאמות  ***)
             

 419,619  )3,610(  31,988  182,681  23,073  185,487  הפסד ואהכל בדוחות רווח -סך
             

 6115,37  -  )920(  )3,189(  581  118,904  תוצאות המגזר
             שלא יוחסו: הוצאות             
 )117,62(            הוצאות הנהלה וכלליות             
 )18,192(            הוצאות אחרות             
 )74,884(            הוצאות מימון, נטו             
לפי שיטת השווי  המטופלותחברות  בהפסדיחלק החברה              

 המאזני
 

          )673( 
 )10,621(            מסים על ההכנסה             
             

 )6,615(            הפסד
             

  
 כולל גם הכנסות מהשכרת חזית מסחרית במלון נפטון.הכנסות מגזר מלונאות  *)

 כוללות את חלק החברה בתוצאות חברה המטופלת לפי שיטת השווי המאזני.תוצאות המגזר  )** 
 ניטרול חלק החברה בהכנסות חברות בשליטה משותפת המוצגות לפי שיטת השווי המאזני. )*** 
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 (המשך) מגזרי פעילות -: 7באור 

 
 :2018, ספטמברב 30שהסתיימה ביום חודשים  שלושהשל  לתקופהתוצאות עסקיות של מגזרים  .ג

 

 
השכרת  

  **) נכסים
מעסקאות 

 סה"כ  התאמות  אחר  *) מלונאות  בניה
 אלפי ש"ח  
             

 156,522  -  10,803  60,829  16,094  68,796  הכנסות מחיצוניים
 -  )1,041(  91  -  -  950  הכנסות בין מגזרים

 -  -  -  -  -  -  התאמות  ***)
             

 522,156  )1,041(  10,894  60,829  16,094  69,746  הפסד ואהכל בדוחות רווח -סך
             

 71,735  -  )270(  2,865  919  68,221  תוצאות המגזר
             שלא יוחסו: הוצאות             
 )315,2(            הוצאות הנהלה וכלליות             
 )1,396(            הוצאות אחרות             
 )7,6242(            הוצאות מימון, נטו             
לפי שיטת השווי  המטופלותחברות  בהפסדיחלק החברה              

 המאזני
 

          )213( 
 )095,13(            מסים על ההכנסה             
             

 29,873            רווח נקי
             

  
 הכנסות מגזר מלונאות כולל גם הכנסות מהשכרת חזית מסחרית במלון נפטון. *)

 כוללות את חלק החברה בתוצאות חברה המטופלת לפי שיטת השווי המאזני.תוצאות המגזר  )** 
 ניטרול חלק החברה בהכנסות חברות בשליטה משותפת המוצגות לפי שיטת השווי המאזני. )*** 
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 (המשך) מגזרי פעילות -: 7באור 

 
 :2017, ספטמברב 30שהסתיימה ביום חודשים  שלושהשל  לתקופהתוצאות עסקיות של מגזרים  .ג

 

 
השכרת  

  **) נכסים
מעסקאות 

 סה"כ  התאמות  אחר  *) מלונאות  בניה
 אלפי ש"ח  
             

 153,102  -  10,174  69,313  9,505  64,110  הכנסות מחיצוניים
 -  )1,203(  129  54  -  1,020  הכנסות בין מגזרים

 )16(  -  -  -  -  )16(  התאמות  ***)
             

 153,086  )1,203(  10,303  69,367  9,505  65,114  הפסד ואהכל בדוחות רווח -סך
             

 47,132  -  )67(  2,476  443  44,280  תוצאות המגזר
             שלא יוחסו: הוצאות             
 )4,317(            הוצאות הנהלה וכלליות             
 )8,689(            הוצאות אחרות             
 )18,290(            מימון, נטוהוצאות              
לפי שיטת השווי  המטופלותחברות  בהפסדיחלק החברה              

 המאזני
 

          )102( 
 )4,223(            מסים על ההכנסה             
             

 11,511            רווח נקי
             

  
 הכנסות מהשכרת חזית מסחרית במלון נפטון.הכנסות מגזר מלונאות כולל גם  *)

 כוללות את חלק החברה בתוצאות חברה המטופלת לפי שיטת השווי המאזני.תוצאות המגזר  )** 
 ניטרול חלק החברה בהכנסות חברות בשליטה משותפת המוצגות לפי שיטת השווי המאזני. )*** 
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 (המשך) מגזרי פעילות -: 7באור 

 
 :(מבוקר) 2017בדצמבר,  31שהסתיימה ביום  לשנהתוצאות עסקיות של מגזרים  .ד
 

 2017בדצמבר,  31לשנה שהסתיימה ביום   

 
השכרת  

 נכסים  **)
עסקאות  

 סה"כ  התאמות  אחרים  מלונאות *)  בניה
 ח"אלפי ש  
             

 622,677  -  41,699  241,909  88,379  250,690  הכנסות מחיצוניים
 -  )4,163(  362  -  -  3,801  הכנסות בין מגזרים

 )47(  -  -  -  -  )47(  התאמות  ***)
             

 622,630  )4,163(  42,061  241,909  88,379  254,444  הכל בדוחות רווח והפסד-סך
             

 219,332  -  )1,751(  )6,079(  19,123  208,039  תוצאות המגזר
             

             הכנסות (הוצאות) שלא יוחסו:
             

 )27,658(            הוצאות הנהלה וכלליות
 )27,606(            הוצאות אחרות, נטו
 )102,658(            הוצאות מימון, נטו

 2,243            חלק החברה בהפסדי חברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני
 )44,700(            מסים על ההכנסה

             
 18,953            רווח נקי

             
             

 25,134  -  2,044  16,394  35  6,661  פחת והפחתות 
             

 249,420  -  1,243  9,707  381  238,089   השקעות הוניות 
             

 .רימונים אילתהכנסות מגזר מלונאות כוללות גם הכנסות מהשכרת חזית מסחרית במלון  *) 
 כוללות את חלק החברה בתוצאות חברה המטופלת לפי שיטת השווי המאזני. תוצאות המגזר )**
 לפי שיטת השווי המאזני. ניטרול חלק החברה בהכנסות חברה בשליטה משותפת המטופלת )***
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  אירועים בתקופת הדיווח -: 8באור 

 
) 3כתבי אופציה (סדרה  500,028) 16הקצתה החברה למחזיקי אגרות החוב (סדרה  2017בנובמבר,  27בתאריך  א.

) כ"א, תמורת תשלום 21ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה  100 -ל 2018בינואר,  11אשר היו ניתנים למימוש עד ליום 
התקבלה תמורה  ,עד למועד פקיעת כתבי האופציהבחודש ינואר . ש"ח 100במזומן של מחיר המימוש בסך של 

 ) נוספות.21אלפי ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה   6,887 -אלפי ש"ח כנגד הנפקת כ 6,887 -ממימושן בסך של כ
 

" את יתרת מניותיה .MILL-YON GDANSK S.P ZO.Oרכשה חברה מאוחדת בפולין " 2018בפברואר,  13ביום  ב.
מיליון  11.1 -" תמורת סכום של כMILL-YON POLSKA SPS CONSRTUCTION SP. ZO.O ולה "של חברה כל

מליון ש"ח) לאחר הרכישה כאמור תחזיק החברה המאוחדת בחברה כלולה בהחזקה מלאה  11.5 -זלוטי ( כ
 בשליטה ובבעלות.

 
בדבר צירוף עסקים שהושג בשלבים, החברה שערכה את השקעתה הקודמת בחברה  IFRS 3לאור הוראות 

מליון ש"ח אשר נכלל בסעיף  3.2 -הכלולה למועד העליה לשליטה. כתוצאה מכך, רשמה החברה רווח בסך כ
 הכנסות אחרות.

 
חתמה החברה על הסכם עם צד ג', שאינו קשור לחברה, למכירת כל זכויות החברה  2018במרס,  15בתאריך  ג.

יחידות דיור בבניה רוויה ושטחי מסחר בקומת קרקע) תמורת  100 -משטח המיועד לבניית כ 66%-בנכס ביפו (כ
כתוצאה ממכירת . קבלההתמהתמורה עבור הנכס  מרביתלתאריך הדוחות הכספיים מיליון ש"ח.  63סך של 

 מיליון ש"ח. 31 -הנכס, כללה החברה בדוחות הכספיים ביניים רווח לפני מס בסך של כ
 

עם עופר נמרודי חברה חדש האסיפה הכללית את ההתקשרות בהסכם ניהול  אישרה 2018באפריל,  29בתאריך  .ד
בעלי השליטה בחברה, לקבל להשקעות בע"מ, חברה פרטית בבעלות ובשליטה מלאה של מר עופר נמרודי מ

 .2018למרס,  22מנכ"ל לתקופה של שלוש שנים החל מיום  שירותי
 
אלפי ש"ח צמוד למדד חודש  238תמורת שירותי המנכ"ל ישולם לחברת הניהול תשלום חודשי כולל בסך של  

ייקבע אשר  אלפי ש"ח 3,000. כמו כן, אחת לשנה ישולם לחברת הניהול מענק שלא יעלה על 2018פברואר, 
 כשיעור מן הרווח על פי המדרגות המצויינות בהסכם ההתקשרות.

 
למנכ"ל בסך של אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות את תשלום יתרת המענק  2018ביוני,  10בתאריך  ה.

 .2018במרס  21אשר היה בתוקף עד ליום  הקודםבהתאם להסכם הניהול  ,2017בגין שנת  אלפי ש"ח 1,041
 

אלפי אירו ע.נ. אגרות חוב  10,000 בבורסה בוורשה סך של חברה מאוחדת בפולין גייסה 2018במאי,  14בתאריך  .ו 
שנים לפרעון בתשלום  5אגרות החוב הונפקו לתקופה של  אלפי ש"ח). 42,550 -אלפי זלוטי (כ 42,569 -בתמורה ל

 חודשים. 6 -על פקדונות לבפולין  ובלת ונושאות ריבית יורובור בתוספת מרווח ריבית מק 2023אחד בשנת 
    
מליון ש"ח. יתרת האשראי במאוחד  30קיבלה החברה הלוואה מתאגיד בנקאי בסך של  2018במאי,  23בתאריך  ז.  
מליון ש"ח. ההלוואה אינה צמודה ונושאת  82 -מסתכמת בסך כ 2018, ספטמברב 30שהתקבל מהתאגיד ליום    

 אחרון ותשלום 2018בדצמבר,  31לפרעון בתשלומים רבעוניים שווים החל מיום  1.25%+ פרייםשנתית בשיעור    ריבית 
 .2028ביוני,  30מליון ש"ח ביום  10בסך    
 

הן ) בדוחות הכספיים השנתיים) שלגבי3(ב 30התניות פיננסיות (ראה באור  להבטחת האשראי כאמור קיימות
שיעבדה החברה  ,בנוסף מליון ש"ח. 10 -דון המשועבד לא יפחת מסעיף ה' לפיה הערך של סך הפקב ניתנה הקלה

את מניות חברה כלולה "בניין כל בו ירושלים בע"מ" (להלן: הנכס) ונוספו הגבלות בקשר למישכון, אי נטילת 
אשראי, עשיות שימוש, דמי שכירות, רישום משכנתא וסיום בניית הנכס. כמו כן, הגבלות בקשר לשליטה בנכס 

 כאמור.
 
 לתאריך הדוחות הכספיים עומדת החברה בהתניות הפיננסיות הנ"ל.   
 

. יתרת האשראי מהמוסד מליון ש"ח 60ממוסד פיננסי בסך נוספת החברה הלוואה  קיבלה 2018ביוני,  17בתאריך  ח.
ית מליון ש"ח. ההלוואה אינה צמודה ונושאת ריבית שנת 98 -מסתכמת בסך כ 2018, בספטמבר 30פיננסי ליום 

 .2021בהם יהיה בחודש דצמבר,  תשלומים שאינם שווים שהאחרון 5 -. הקרן תיפרע ב1.8%בשעור פריים+ 
 

שלגביהן  )) בדוחות הכספיים השנתיים13(א 30התניות פיננסיות (ראה באור  להבטחת האשראי האמור קיימות 
בית מעריב, ע כרה כלולה ולנכס הידוד' וכן שוחררו השעבודים והמשכנתא המתייחסים לחב -בוטלו סעיפים ג' ו

סך  היחס בין החוב הפיננסי נטו בדוח הכספי המאוחד האחרון של החברה לבין - אך נוספה התניה חדשה לפיה
 .77%) באותו דוח (כהגדרתם בהסכם), לא יעלה על CAPההון והחוב (

 
          עומדת החברה בהתניות הפיננסיות הנ"ל. לתאריך הדוחות הכספיים  
 

 פרסמה החברה תשקיף מדף. 2018במאי,  30ביום  ט.
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 (המשך)  אירועים בתקופת הדיווח -: 8באור 
 

(א) לתקנות עסקה עם 12רשות ניירות ערך, בהתאם לתקנה בהפקידה החברה דוח מקדמי  2018ביוני,  3ביום  .י
 –ת מבנה ההון של החברה (להלן (א) לתקנות הצעה פרטית לאישור מהלך כולל להשטח19בעל שליטה ותקנה 

בדירקטוריון  2018במאי,  31בוועדת הביקורת של החברה וביום  2018במאי,  29המתווה). המתווה אושר ביום 
 החברה. 

 
, דיווחה החברה כי ביום 2017בדצמבר,  31ב' בדוחות הכספיים המבוקרים של החברה ליום 14בהמשך לבאור  .יא

רים וסקייליין ישראל הסכם ונחתם בין החברה וחברת בת בבעלות ושליטה מלאה שלה לבין מיש ,2018ביוני,  11
, לרבות 2019באפריל  30בדבר פעולות שייתרחשו בכפוף לקיום תנאים מתלים שהוגדרו בהסכם, עד ליום גישור, 

           לוקת מניותדיבידנד מסקייליין ישראל, החזר חובות והוצאות לבעלי המניות בסקיי ליין ישראל, וח
Skyline Investmets Inc. הנסחרת בבורסה לניירות ערך בתל אביב, כדיבידנד בעין לבעלי המניות של סקייליין ,

 ישראל.
 

החליט דירקטוריון החברה לאשר הארכת נשיאת החברה בהוצאות לשכתו של נשיא  2018ביולי,  5בתאריך  .יב
ושרו על ידי האסיפה הכללית של בעלי המניות בחברה לכל ימי חייו הכבוד של החברה, מר יעקב נמרודי, שא

, תוך הפחתת התקרה החודשית בעסקה אשר קיבלה אישור האסיפה הכללית 2005של מר נמרודי בחודש מרס 
 .2018אלפי ש"ח, לשלוש שנים נוספות החל ממאי  52אלפי ש"ח לסך של  65האמורה מסך של 

 
אביב למתן תוקף לתוכנית להקמת מגדל בית -לה החלטת הוועדה המחוזית בתלהתקב 2018ביולי  16ביום  .יג

 .42 -ל 60 -מעריב וכן להפחתת מספר הקומות במגדל מ
 
בהקשר לכך הודיעה החברה כי ההחלטה להפחתה התקבלה בשל התנגדות גורפת של רשות התעופה האזרחית,  

ה האזרחית, בהתאם לדרישותיה המופרטות, וזאת על אף שהחברה הציגה למוסדות התכנון ולרשות התעופ
 60סקר תעופתי מקצועי ומקיף שנערך על ידי חברה בינלאומית מובילה בתחום זה, אשר קבע כי המגדל בן 

הקומות לא יפגע בבטיחות הטיסה בנמל התעופה בן גוריון, ואין מניעה לאשר את מלוא הגובה שתוכנן במקור 
 הסקר). –(להלן 

 
ך במנהל התכנון שבמשרד האוצר, כאי הסקר, הוועדה למו"מ, שהיא הגורם המוסמך למאחר שלמרות ממצ 

שתוכנן, בכוונת החברה לנקוט הליכים  לסירבה לקיים דיון לגופו של ענין בבקשה לאשר את מלוא גובה המגד
נות את ערר למועצה הארצית לתכנון ולבניה והליכים משפטיים נוספים על מנת לשהגישה תכנוניים, ובכלל זה 

 ההחלטה.
 

הודיעה החברה כי היא מנהלת משא ומתן עם צדדים שלישיים אשר אינם קשורים  2018ביולי,  30בתאריך  .יד
  .לחברה למכירת מחצית מהחזקותיה בחברה הבת מלונות הכשרת הישוב בע"מ

 
 , הודיעה החברה לצדדים השלישיים על הפסקת המשא ומתן.2018באוקטובר  9בתאריך  
 

מיליון ש"ח. ההלואה נושאת ריבית  6.1בסך  בנקאיקיבלה החברה הלוואה מתאגיד  2018ביולי,  31תאריך ב טו.
 4תשלומים חודשיים שווים ומחציתה תיפרע בתום  48 -. מחצית הקרן תיפרע ב1.4%חודשית בשיעור פריים+ 

 שנים ממועד קבלת ההלוואה.
  
לעמוד ביחס פיננסי הקובע כי מכפיל דמי השכירות המתקבלים  הלהבטחת האשראי האמור התחייבה החבר 

 .8.8על מהנכס המשועבד כנגד ההלואה לא יעלה בכל עת 
  
 לתאריך הדוחות הכספיים עומדת החברה בהתנייה הפיננסית הנ"ל. 
 
לחוק הראשונה החברה למשקיעים הנמנים על משקיעים המפורטים בתוספת  הנפיקה 2018באוגוסט,  6בתאריך  .זט

ש"ח ע.נ.  1) רשומות על שם בנות 22אלפי ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה  50,000, של 1968 –ניירות ערך, תשכ"ח 
 מליון ש"ח. 48.8 -רוטו) בסך של ככל אחת של החברה בדרך של הרחבת הסדרה האמורה ובתמורה מיידית (ב

 
. תנאי אגרות החוב שהוקצו זהים P&Sמעלות ) על ידי חברת הדירוג -ilAלאגרות החוב שהונפקו ניתן דירוג ( 

 בדוחות הכספיים השנתיים. ג'23) שבמחזור, ראה באור 22לתנאי אגרות החוב (סדרה 
 

 לאחר תאריך המאזןאירועים  -: 9באור 
  

 ברח' התחיה על הסכם עם צד ג' למכירת כל זכויות החברה בנכס  החברה חתמה 2018, בנובמבר 28בתאריך  
 והיתרה תשולם מיום החתימה  10תשולם תוך מיליון ש"ח. מחצית מהתמורה  96.5תמורת סך של בתל אביב 

 מדמי השכירות   50%יה זכאית לקבלת עד למועד תשלום מלוא התמורה, החברה תה .חודשים 12בתוך 
 . (חלק החברה) אלפי ש"ח בחודש 133 -המתקבלים בגין הנכס, בסך של כ

 
 

                                               - - - - - - - - - - - - 
 



 
 

 

 

 

 חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ
 

 מאוחדים ביניים מתוך הדוחות הכספיים  כספייםנתונים 

 המיוחסים לחברה
 
 

 2018, ספטמברב 30ליום 
 
 

 בלתי מבוקרים
 
 
  



 
 

 

 חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ

 
 מאוחדים ביניים הצגת נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים 

 המיוחסים לחברה

 
 8201, ספטמברב 30ליום 

 
 בלתי מבוקרים

 
 

 תוכן העניינים
 
 
 

 עמוד 
  
  

 2-3 ד'38לפי תקנה דוח מיוחד 
  
  

 4-5 חברהלהמצב הכספי המיוחסים על  יםהמאוחד ותנתונים כספיים מתוך הדוח
  
  

 6 חברהלרווח והפסד המיוחסים על  יםהמאוחד ותכספיים מתוך הדוחנתונים 
  
  

הכולל המיוחסים  או (ההפסד) הרווחעל  יםהמאוחד ותנתונים כספיים מתוך הדוח
 7 חברהל
  
  

 8-9 חברהלתזרימי המזומנים המיוחסים על  יםהמאוחד ותנתונים כספיים מתוך הדוח
  
  

 10 מידע נוסף
 

 
 
 

- - - - - - - - - - 
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 ד'38דוח מיוחד לפי תקנה 

 
 המאוחדיםביניים  נתונים כספיים ומידע כספי מתוך הדוחות הכספיים

 
 המיוחסים לחברה

 
 
 

המאוחדים של הקבוצה ביניים מתוך הדוחות הכספיים המיוחסים לחברה להלן נתונים כספיים ומידע כספי נפרד 

דוחות מאוחדים), המוצגים בהתאם  - המפורסמים במסגרת הדוחות התקופתיים (להלן 2018, ספטמברב 30ליום 

 .1970-התש"ל ,לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) ד'38לתקנה 
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 קוסט פורר גבאי את קסירר
 א',144דרך מנחם בגין 

  6492102אביב -תל
 

 +972-3-6232525טל.   
 972-3-5622555+פקס  

ey.com 

 
 
 
 

  לסקירת המידע הכספי הביניים הנפרדדוח מיוחד 
 

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

 מבוא
 

לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים),  ד'38המובא לפי תקנה הנפרד  הבינייםאת המידע הכספי  סקרנו
של  ותולתקופ 2018 ,ספטמברב 30ליום החברה)  -בע"מ (להלן  חברת הכשרת הישוב בישראלשל  1970-התש"ל

הנפרד הינו באחריות הדירקטוריון  הביניים . המידע הכספיבאותו תאריך ושלושה חודשים שהסתיימה ותשע
בהתבסס  לתקופת ביניים זו הנפרד הביניים על המידע הכספי הביע מסקנההיא ל וההנהלה של החברה. אחריותנו

 על ביקורתנו.
 

לא סקרנו את המידע הכספי הביניים הנפרד מתוך הדוחות הכספיים של חברות מוחזקות אשר הנכסים בניכוי 
 רווחהואשר  2018 ,ספטמברב 30אלפי ש"ח ליום  528,006 -ההתחייבויות המיוחסים להן נטו הסתכמו לסך של כ

ה תשעשל  ותלתקופאלפי ש"ח  )3,100( -כאלפי ש"ח ו 28,931 -כמחברות מוחזקות אלו הסתכם לסך של  (הפסד)
. הדוחות הכספיים של אותן חברות נסקרו על ידי רואי חשבון , בהתאמהבאותו תאריך ושלושה חודשים שהסתיימו

תייחסת לדוחות הכספיים בגין אותן חברות מבוססת על אחרים שדוחותיהם הומצאו לנו ומסקנתנו, ככל שהיא מ
 דוחות הסקירה של רואי חשבון האחרים.

 
 היקף הסקירה

 
"סקירה של מידע כספי לתקופות  -של לשכת רואי חשבון בישראל  1ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה 

י לתקופות ביניים מורכבת מבירורים, ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של הישות". סקירה של מידע כספ
בעיקר עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום נוהלי סקירה אנליטיים ואחרים. סקירה 
הינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך 

דע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת. אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניוו
 בהתאם לכך, אין אנו מחווים חוות דעת של ביקורת.

 
 מסקנה

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

ד' לתקנות 38הבחינות המהותיות, בהתאם להוראות תקנה שהמידע הכספי הביניים הנפרד הנ"ל אינו ערוך, מכל 
 .1970-ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל

 
 
 
 
 

 קוסט פורר גבאי את קסירר  אביב,-תל
 רואי חשבון  2018, נובמבר 29



 חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ
 

 חברהלהמיוחסים  המצב הכספיעל  יםהמאוחד ותנתונים כספיים מתוך הדוח
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 ליום  

  ספטמברב 30
 ליום

 בדצמבר 31
  8201  2017  2017 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
       

       נכסים שוטפים
       

 145,174  43,931  44,601  מזומנים ושווי מזומנים
 20,157  5,707  14,862  השקעות לזמן קצר

 222  542  277  לקוחות
 7,999  5,627  10,727  חייבים ויתרות חובה

       
  70,467  55,807  173,552 
       

 32,213  -  96,500  למכירההמוחזקים ונדל"ן להשקעה נכסי מקרקעין 
       
  967,166  55,807  205,765 
       

       נכסים לא שוטפים
       

 44,101  7,000  41,103  לזמן ארוךיתרות חובה 
 2,826  35,039  2,826  מקרקעין לבניה

נכסים בניכוי התחייבויות המיוחסים לחברות מוחזקות, נטו לרבות 
 מוניטין

 
793,360,2 

 
1,968,764  2,240,986 

 205,942  183,640  131,242  נדל"ן להשקעה
 9,162  10,360  9,596   , נטורכוש קבוע

 11,000  11,000  11,000  מסים נדחים
       
  560,556,2  2,215,803  2,514,017 
       
  527,723,2  2,271,610  2,719,782 
 
 
 
 
 

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



 חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ
 

 חברהלהמיוחסים  המצב הכספיעל  יםהמאוחד ותנתונים כספיים מתוך הדוח
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 ליום 

  ספטמברב 30
 ליום

 בדצמבר 31
  8201  2017  2017 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
       

       התחייבויות שוטפות
       

 3,000  -  15,000  ומנותני אשראי אחרים אשראי מתאגידים בנקאיים
מתאגידים בנקאיים  חלויות שוטפות של הלוואות לזמן ארוך

 ומנותני אשראי אחרים
 

59,232  20,016  20,016 
 280,367  279,806  190,252  שוטפות של אגרות חובחלויות 

 4,864  5,777  2,769  נותני שירותיםלהתחייבויות לספקים ו
 6,214  12,203  22,59  זכאים ויתרות זכות

       
  5,77276  317,802  314,461 
       

       לא שוטפותהתחייבויות 
       

 200,153  224,127  998,272  התחייבויות לחברות מוחזקות
 125,951  91,848  165,679  התחייבויות לתאגידים בנקאיים ולנותני אשראי אחרים

 1,343,786  937,494  1,220,296  אגרות חוב
 2,096  1,847  2,076  התחייבויות בשל הטבות לעובדים

       
  049,11,66  1,255,316  1,671,986 
       

       לבעלי מניות החברה הון המיוחס
       

 442,590  442,590  442,590  הון וקרנות הון
 219,404  219,404  219,404  פרמיה על מניות

 )2,497(  -  )2,497(  מניות באוצר
 )5,198(  )20,846(  )515,5(  קרנות הון אחרות

 79,036  57,344  131,721  יתרת רווח
       

 733,335  698,492  703,785  סה"כ הון
       
  527,723,2  2,271,610  2,719,782 
       
 

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

       2018 בנובמבר, 29
 שמשון מרפוגל  פר נמרודיוע  שלמה מעוז  תאריך אישור הדוחות הכספיים

  

  הדירקטוריוןיו"ר 
 

 חבר הדירקטוריון 
 ומנהל כללי

  

 משנה למנכ"ל
האחראי הבכיר לתחום 

 הכספים
 



 חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ
 

 חברהלהמיוחסים  הרווח או (הפסד)על  יםהמאוחד ותנתונים כספיים מתוך הדוח
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החודשים  9-ל
 שהסתיימו

  ספטמברב 30ביום 

החודשים  3-ל
 שהסתיימו

 ספטמברב 30ביום 

לשנה  
שהסתיימה 

 ביום
 בדצמבר 31

  8201  2017  2018  2017  2017 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
           
           

 10,616  2,652  2,694  8,008  8,432  מהשכרת נכסיםהכנסות 
 -  -  222  -  63,688  מקרקעיןמ ממכירת הכנסות

           
 10,616  2,652  2,916  8,008  72,120  סה"כ הכנסות

           
 2,488  548  392  1,828  1,525  אחזקת נכסים להשכרהעלות 

 -  -  -  -  32,213  עלות המקרקעין שנמכרו
           

 2,488  548  392  1,828  33,738  סה"כ עלויות
           

 8,128  2,104  2,524  6,180  38,382  עלויותהכנסות בניכוי 
           

 36,302  -   21,800  14,000  21,800  , נטונדל"ן להשקעה עלייה בשווי הוגן של
 )28,507(  )5,013(  )5,551(  )20,023(  )21,069(  הוצאות הנהלה וכלליות

 )13,574(  )8,853(  )1,438(  )12,321(  )2,327(  אחרותהוצאות 
           

 2,349  )11,762(  17,335  )12,164(  36,786  תפעולי רווח (הפסד)
           

 19,079  1,566  2,160  14,078  066,13  הכנסות מימון
 )74,370(  )6,756(  )435,12(  )49,087(  )410,66(  מימוןהוצאות 

 46,325  18,434  33,782  20,516  72,242  חברות מוחזקותחלק החברה ברווחי 
           

 )6,617(  1,482  31,842  )26,657(  55,990   לפני מסים על ההכנסה )הפסדרווח (
           

 -  -  170  -  4,025  יםמס הוצאות
           

 )6,617(  1,482  31,672  )26,657(  51,965  המיוחס לחברה )הפסדרווח נקי (
           

 
 
 
 
 

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



 חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ
 

 חברהלהמיוחסים  הרווח או (ההפסד) הכוללעל  יםהמאוחד ותנתונים כספיים מתוך הדוח
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החודשים  9-ל
 שהסתיימו

  ספטמברב 30ביום 

החודשים  3-ל
 שהסתיימו

  ספטמברב 30ביום 

לשנה 
שהסתיימה 

 ביום
 בדצמבר 31

  2018  2017  2018  2017  2017 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
           
           

 )6,617(  1,482  31,672  )26,657(  51,965  לחברההמיוחס  (הפסד) נקי רווח
           

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

           
סכומים שלא יסווגו מחדש לאחר מכן לרווח או 

           הפסד:
           

 5,169  -  -  -  994,4  הערכה מחדש של רכוש קבוע בחברות מוחזקות                                                          
           

הפסד ממדידה מחדש בגין תכניות להטבה 
 )1,396(  -  -  -  -  מוגדרת

           
  994,4  -  -  -  3,773 

סכומים שיסווגו או המסווגים מחדש לרווח או 
           הפסד בהתקיים תנאים ספציפיים:

           
של  התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים

 20,786  5,906  7,900  10,688  )278,2(  פעילויות חוץ
           

 24,559  5,906  7,900  10,688  2,716  המיוחס לחברהכולל אחר  רווחסה"כ 
           

 17,942  7,388  39,572  )15,969(  54,681  לחברהכולל המיוחס (הפסד)  רווחסה"כ 
           

 
 
 
 
 
 

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



 הישוב בישראל בע"מ חברת הכשרת
 נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על תזרימי המזומנים המיוחסים לחברה
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החודשים  9-ל
 שהסתיימו

  בספטמבר 30ביום 

החודשים  3-ל
 שהסתיימו

 בספטמבר 30ביום 

לשנה  
שהסתיימה 

 ביום
 בדצמבר 31

  2018  2017  2018  2017  2017 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
           

           של החברה פעילות שוטפתמתזרימי מזומנים 
           

 )6,617(  1,482  31,672  )26,657(  51,965  המיוחס לחברה (הפסד) רווח נקי
           

התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות 
          :החברהשל  שוטפת

 

           
           התאמות לסעיפי רווח והפסד של החברה:

           
 )46,325(  )18,434(  )33,782(  )20,516(  )242,72(  , נטוחברות מוחזקותחלק החברה ברווחי 

 )36,302(  -  )21,800(  )14,000(  )21,800(  בשווי הוגן של נדל"ן להשקעה, נטו עלייה
 5,591  1,332  085,1  3,195  743,1  פחת והפחתות

 )483(  )6(  )5(  )34(  )20(  בהתחייבויות בגין הטבות לעובדים שינוי
 53,805  5,786  3,9615  35,262  3,6949  , נטוהוצאות מימון
 -  -  170  -  4,025  הוצאות מיסים
 )664(  469  )47(  )130(  12  , נטוערך ניירות ערך סחיריםירידת (עליית) 

           
           :החברהשל  והתחייבויותבסעיפי נכסים  שינויים

 )2,772(  )333(  )1,075(  )1,023(  )7,699(  חייבים ויתרות חובהוב לקוחותב עלייה
ולנותני שירותים  ספקיםבהתחייבויות ל עלייה (ירידה)

 )27,838(  1,384  4,437  )19,950(  10,214  זכאים ויתרות זכותוב
           
  )34,643(  )17,196(  )35,054(  )9,802(  )54,988( 
           

           :עבור בחברה השנהמזומנים ששולמו והתקבלו במהלך 
           

 )70,482(  )12,999(  )28,457(  )54,605(  )47,104(  ריבית ששולמה
 31  -  2  11  14  ריבית שהתקבלה

 )835(  )463(  )35(  )532(  )315(  מסים ששולמו
 284  284  -  284  616  מסים שהתקבלו

 5,682  1,988 - -  5,682  -  דיבידנד שהתקבל
           
  )46,789(  )49,160(  )28,490(  )11,190(  )65,320( 
           

 )126,925(  )19,510(  )872,31(  )93,013(  )467,29(  של החברה שוטפת פעילותל ששימשומזומנים נטו 
           
 
 
 
 

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

  

החודשים  9-ל
 שהסתיימו

  בספטמבר 30ביום 

החודשים  3-ל
 שהסתיימו

 בספטמבר 30ביום 

לשנה  
שהסתיימה 

 ביום
 בדצמבר 31

  2018  2017  2018  2017  2017 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
           

           של החברה פעילות השקעהמתזרימי מזומנים 
           

 )38,058(  )258(  -  )718(  8,281  פקדונות בתאגידים בנקאייםתמורה ממימוש (רכישת) 
 )4,000(  -  -  )4,000(  -  מתן הלוואות לזמן ארוך

 )772(  )95(  )77(  )862(  )1,541(  רכישת נכסים קבועים
 5,885  -  590  6,127  803,32  מימוש השקעה במקרקעין לבניה
הנמדדים בשווי הוגן תמורה ממימוש נכסים פיננסים 

 12  4,076  -  13  -  דרך רווח או הפסד
לחברות  שניתנו ושטרי הון הלוואות )החזרקבלת (

 )237,501(  )16,092(  339,16  30,068  681,25  מוחזקות, נטו
           

 (ששימשו לפעילות) שנבעו מפעילותמזומנים נטו 
 )274,434(  )12,369(  852,61  30,628  224,65  של החברה השקעה

           
           של החברה פעילות מימוןמתזרימי מזומנים 

           
 )2,497(  -  -  )2,497(  -  רכישת מניות החברה על ידי החברה

 )36,000(  -  -  )36,000(  -  דיבידנד ששולם
 763,376  63,203  48,800  360,371  55,687  הנפקת אגרות חוב בניכוי הוצאות הנפקה

 )257,387(  )40,714(  )110,909(  )257,387(  )282,216(  פרעון אגרות חוב
 36,716  -  6,100  -  96,100  הלוואות לזמן ארוךקבלת 

 )19,701(  )2,505(  )2,390(  )17,197(  )17,901(  פרעון הלוואות לזמן ארוך
 )9,000(  )60(  12,000  )12,000(  12,000  נטואשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים, 

           
מימון (ששימשו לפעילות)  שנבעו מפעילות מזומנים

 475,507  19,923  )46,399(  35,290  )136,330(  של החברה
           

 74,148  )11,956(  )1961,4(  )27,095(  )3100,57(  במזומנים ושווי מזומנים )ירידהעליה (
           

 71,026  55,887  106,020  71,026  145,174  התקופהיתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת 
           

 145,174  43,931  160,44  43,931  144,60  תקופהיתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף ה
           

           פעילות מהותית שלא במזומן
           

 2,292  2,290  1,727  2,290  1,727  בגין מכירת מקרקעין ונדל"ן להשקעה חייבים
           

 28,092  -    -  -  המרת הלוואות להשקעה בחברה מאוחדת



 הישוב בישראל בע"מ חברת הכשרת
 נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על תזרימי המזומנים המיוחסים לחברה
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ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים 38מידע כספי נפרד זה ערוך במתכונת מתומצתת בהתאם להוראות תקנה  א.
במידע כספי נפרד זה בהקשר למידע הכספי על הדוחות הכספיים השנתיים ליום . יש לעיין 1970-ומיידים), התש"ל

 ולשנה שהסתיימה באותו תאריך ולבאורים אשר נלוו אליהם. 2017בדצמבר,  31
 

הנהלת החברה פועלת יחד עם הנהלות החברות המאוחדות ועוקבת באופן שוטף אחר פעילותן. כמו כן, מעמידה  ב. 
חלק מהחברות של לחלק מהחברות המאוחדות ו/או ערבה לחלק מהתחייבויות  החברה מעת לעת הלוואות

 המאוחדות לתאגידים בנקאיים.
 
, במאזן לחברה 2018, ספטמברב 30ביום  ושלושה חודשים שהסתיימה ותשעשל  ותולתקופ 2016, 2017בשנים  .ג

 32 -כומליון ש"ח  29 -כ ,ש"חמיליון  69 -כמיליון ש"ח,  127 -כ בסך מפעילות שוטפת שליליתזרים מזומנים  הסולו,
 109 -כשלילי בסך לחברה הון חוזר  2018, ספטמברב 30 -ו 2017בדצמבר,  31כמו כן, בימים . , בהתאמהמליון ש"ח

להערכת הנהלת החברה ובהתבסס על תחזית תזרים המזומנים לתקופה . , בהתאמהמליון ש"ח 110 -כמליון ש"ח ו
בידי החברה מקורות  היויהתקופה) כפי שאושרה בדירקטוריון החברה,  - (להלן 2018, אוקטוברב 1של שנתיים מיום 

 מספקים לצורך ביצוע תוכניותיה העסקיות והפיננסיות. 
 

החברה מתכננת להמשיך ולממן את פעילותה העסקית במהלך התקופה, בין היתר בהתבסס על יתרות המזומנים  
 -של כ פעילות השוטפת של החברה בסךהמתזרים  מליון ש"ח, 45 -ה בסך של כ, של החבר2018 אוקטוברב 1ליום 

מליון ש"ח אשר כוללת פעילות השכרת נדל"ן, מכירת מקרקעין והוצאות הנהלה וכלליות, תזרים מפעילות  232
 446 -אשר צפוי להסתכם במהלך התקופה בסך של כ של החברהשוטפת מחברות בנות בקבוצה שהינן בשליטה 

, כגון: גיוס ומחזור חובות מול תאגידים בנקאיים ותן ש"ח, ומשילוב של מקורות מימון שונים במהלך התקופמליו
מקורות אלה יאפשרו גם פירעון חובות החברה בהתאם להתחייבויותיה  מליון ש"ח. 825 -ו/או שוק ההון בהיקף של כ

 מליון ש"ח, 419 -וכן, פעילות השקעה בחברות בנות בסך של כ מליון ש"ח, 1,009 -במהלך התקופה בהיקף של כ
אשר צפוי לשחרר בטחונות המשמשים להבטחתו ואשר יוכלו לשמש כבטחונות לצורך מחזור וגיוס החוב כאמור 

 .לעיל
 
תזרים המזומנים העתידי לתקופה, לרבות הסכומים המצוינים לעיל, משקף את הערכת ההנהלה על בסיס המידע  

שברשותה בעת עריכת הדוחות הכספיים ועשוי לנבוע מאחד או יותר ממקורות אלה או בשילוב עם מקורות  הקיים
מימון שונים, ואין ודאות באשר להיקפים הספציפיים של תזרימי המזומנים שינבעו מכל אחד מהמקורות במהלך 

לפרטים באשר לגיוס  ן בהתאם.התקופה. הנהלת החברה בוחנת את תוכניותיה העסקיות באופן שוטף ומעדכנת אות
 לדוחות הכספיים ביניים המאוחדים. 8תקופת הדוח, ראה באור בחוב 

 
 המאוחדים. ביניים לדוחות הכספיים  5ראה באור , לעניין תביעות תלויות  .ד
 

 לדוחות הכספיים ביניים המאוחדים. 8-9 ים, ראה באורולאחריו לעניין אירועים בתקופת הדוח  ה. 
 
לתאריך הדוחות הכספיים החברה עומדת בכל ההתניות הפיננסיות בהן התחייבה בקשר עם התחייבויות פיננסיות   . ו

 וקבלת אשראי. 
 
 
 
 

 
- - - - - - - - - - - - 
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 2058 –מספרנו 
 

 2018בנובמבר,  29
 
 

 לכבוד
 הדירקטוריון של

 חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ ("החברה")
 , בני ברק 30ששת הימים 

 בני ברק
 

 נ.,ג.א.
 

לצורך הכללה של דוחותינו בהצעת מדף של  2018בספטמבר,  30לדוחות כספיים המאוחדים ליום מכתב הסכמה  הנדון:
 חברתכם

 

בהצעות מדף אשר יתפרסמו על ידכם על פי  הננו להודיעכם כי אנו מסכימים להכללה (לרבות בדרך של הפנייה)

 של הדוחות שלנו המפורטים להלן: )2018-01-044832(מס' אסמכתא  2018במאי  31תשקיף מדף מיום 

 

 2018 ספטמברב 30על מידע כספי תמציתי מאוחד של החברה ליום  2018 נובמברב 29דוח סקירה מיום  )1(

 באותו תאריך.ו שלושה חודשים שהסתיימו תשעה של ולתקופות

על תמצית המידע הכספי ביניים הנפרד של  2018 נובמברב 29מיום דוח מיוחד של רואה החשבון המבקר  )2(

ולתקופות של תשעה ושלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריך לפי תקנה  2018בספטמבר  30החברה ליום 

 .1970-ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"לד' לתקנות 38

 

 

 

 

 

 
 

 בכבוד רב,
 

 קוסט פורר גבאי את קסירר
 רואי חשבון

 
 

 קוסט פורר גבאי את קסירר
  א'144דרך מנחם בגין 

  6492102אביב -תל
 

 +972-3-6232525טל.   
 972-3-5622555+פקס  

ey.com 



 הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוידוח רבעוני בדבר אפקטיביות 

י דוח  נ פנימית עלבדבר רבעו פקטיביות הבקרה ה  א
ה  פי תקנ י ל הגילו פי ועל  (49הדיווח הכס  ג*א

בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי לפי תקנה רבעוני מצורף בזאת דוח 
 :ג(א)38

התאגיד), אחראית  –בע"מ (להלן  חברת הכשרת הישוב בישראלההנהלה, בפיקוח הדירקטוריון של 
 לקביעתה והתקיימותה של בקרה פנימית נאותה על הדיווח הכספי ועל הגילוי בתאגיד.

 לעניין זה, חברי ההנהלה הם:

 , מנכ"ל.עופר נמרודי .1

 שמשון מרפוגל, משנה למנכ"ל. .2

 .דליה שפניר, חשבת .3

 

המנהל ד, אשר תוכננו בידי בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי כוללת בקרות ונהלים הקיימים בתאגי
ונושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים או תחת פיקוחם, או בידי מי שמבצע בפועל את הכללי 

מנות יבהתייחס למהסביר אשר נועדו לספק ביטחון ו התפקידים האמורים, בפיקוח דירקטוריון התאגיד
מידע שהתאגיד נדרש לגלות בדוחות הדיווח הכספי ולהכנת הדוחות בהתאם להוראות הדין, ולהבטיח כי 

  בדין. יםבמתכונת הקבועו שהוא מפרסם על פי הוראות הדין נאסף, מעובד, מסוכם ומדווח במועד

הבקרה הפנימית כוללת, בין השאר, בקרות ונהלים שתוכננו להבטיח כי מידע שהתאגיד נדרש לגלותו כאמור, 
המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים או למי שמבצע  נצבר ומועבר להנהלת התאגיד, לרבות למנכ"ל ולנושא

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

בשל המגבלות המבניות שלה, בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי אינה מיועדת לספק ביטחון מוחלט 
  דע בדוחות תימנע או תתגלה.ית או השמטת מיעשהצגה מוט

בדוח הרבעוני בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי אשר צורף לדוח הרבעוני 
הדוח הרבעוני האחרון בדבר הבקרה הפנימית), נמצאה  -(להלן 2018, ביוני 30לתקופה שנסתיימה ביום 

 הבקרה הפנימית כאפקטיבית. 

לידיעת הדירקטוריון וההנהלה כל אירוע או עניין שיש בהם כדי לשנות את הערכת   עד למועד הדוח, לא הובא
 .האחרון הבקרה הפנימית , כפי שהובאה במסגרת הדוח השנתי בדבר האפקטיביות של הבקרה הפנימית

 למועד הדוח, בהתבסס על הערכת  האפקטיביות של הבקרה הפנימית בדוח השנתי בדבר הבקרה הפנימית
הבקרה הפנימית היא  ,, ובהתבסס על מידע שהובא לידיעת ההנהלה והדירקטוריון כאמור לעילהאחרון

אפקטיבית.



 הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוידוח רבעוני בדבר אפקטיביות 

 

 צהרות מנהליםה

 :)1ג(ד)(38הצהרת מנהל כללי לפי תקנה  )א(

 , מצהיר כי:עופר נמרודיאני, 

 בספטמבר 30 -בע"מ (להלן: התאגיד) לחברת הכשרת הישוב בישראל של הרבעוני בחנתי את הדוח  .1
 הדוחות). –(להלן  2018

מצג של עובדה לפי ידיעתי, הדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם  .2
מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם, לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו 

 מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות.
לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות, מכל הבחינות  .3

המזומנים של התאגיד לתאריכים  המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי
 ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות.

ולוועדה לבחינת לוועדת הביקורת , לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון יגילית .4
התאגיד, בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה דירקטוריון של הדוחות הכספיים 

 הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי:
את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה  .א

הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על יכולתו של 
התאגיד לאסוף, לעבד, לסכם או לדווח על מידע כספי באופן שיש בו להטיל ספק במהימנות 

  –הכספיים בהתאם להוראות הדין; וכן  הדיווח הכספי והכנת הדוחות
או מי שכפוף לו  המנהל הכלליכל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב  .ב

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

 אני, לבד או יחד עם אחרים בתאגיד: .5
, תחת פיקוחי ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהליםקבעתי בקרות  .א

ת שלו המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס לתאגיד, לרבות חברות מאוחדו
, מובא לידיעתי על 2010 –כהגדרתן בתקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים), התש"ע 

 –פת ההכנה של הדוחות; וכן ידי אחרים בתאגיד ובחברות המאוחדות, בפרט במהלך תקו
, נוקבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוח .ב

המיועדים להבטיח באופן סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספים 
 בהתאם להוראות הדין, לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים;

יין שחל במהלך התקופה שבין הדוח התקופתי האחרון לא הובא לידיעתי כל אירוע או ענ .ג
לבין מועד דוח זה, אשר יש בו כדי לשנות את מסקנת הדירקטוריון וההנהלה בנוגע 

 הכספי ועל הגילוי של התאגיד. לאפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח 
 

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

 
 

, מנכ"ל _______________עופר נמרודי    2018 בנובמבר 29תאריך:  



 הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוידוח רבעוני בדבר אפקטיביות 

 

 )2ג(ד)(38הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים לפי תקנה  )ב(

 
 מצהיר כי:, שמשון מרפוגלאני, 

 

לתקופת אחר הכלול בדוחות הכספיים הכספי המידע ביניים ואת הבחנתי את הדוחות הכספיים  .1
 2018שנת של  השלישירבעון התאגיד) ל –בע"מ (להלן חברת הכשרת הישוב בישראל של הביניים 

 )." או "הדוחות לתקופת הביניים"הדוחות" -(להלן
לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון  .2

כדי שהמצגים שנכללו בהם, לאור  בדה מהותית הנחוץשל עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עו
 הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות.

י אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות, מכל הבחינות פלפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כס .3
הפעולות ותזרימי המזומנים של התאגיד לתאריכים  תוצאותהמהותיות, את המצב הכספי, 

 ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות.
ולוועדה לבחינת לוועדת הביקורת , גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון .4

דירקטוריון התאגיד, בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה של הדוחות הכספיים 
 כספי ועל הגילוי:הפנימית על הדיווח ה

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה  .א
ים ולמידע יהפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי ככל שהיא מתייחסת לדוחות הכספ

הכספי האחר הכלול בדוחות, העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על יכולתו של התאגיד 
לאסוף, לעבד, לסכם או לדווח על מידע כספי באופן שיש בו להטיל ספק במהימנות הדיווח 

  –הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין; וכן 
 ובה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לשת, כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותי .ב

על  הפנימיתבמישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה 
 הדיווח הכספי ועל הגילוי;

 אני, לבד או יחד עם אחרים בתאגיד: .5
קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחי,  .א

שמידע מהותי המתייחס לתאגיד, לרבות חברות מאוחדות שלו  המיועדים להבטיח
, ככל שהוא רלוונטי 2010-כהגדרתן בתקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים), התש"ע 

לדוחות הכספיים ולמידע כספי אחר הכלול בדוחות, מובא לידיעתי על ידי אחרים בתאגיד 
  –וחות; וכן רות המאוחדות, בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדבובח

קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחנו,  .ב
המיועדים להבטיח באופן סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים 

 ת הדין, לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים;ובהתאם להורא
לא הובא לידיעתי כל אירוע או עניין שחל במהלך התקופה שבין הדוח התקופתי האחרון  .ג

לבין מועד דוח זה, אשר יש בו כדי לשנות את מסקנת הדירקטוריון וההנהלה בנוגע 
 לאפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי של התאגיד. 

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

 

 

 ______________ שמשון מרפוגל, משנה למנכ"ל       2018 בנובמבר 29תאריך:  
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 22/10/2018 תאריך:

 2891.39 סימוכין:

 לכבוד

 חב' קניון שבעת הכוכבים בע"מ

 

 ג.א.נ. , 

 

 עדכון הערכת שווי זכויות במקרקעין   הנדון:

 לצורך הכללתם בדו"חות הכספיים  

 קניון "שבעת הכוכבים" הרצליה 

 /ו1704ע"פ תב"ע הר/ 100, מגרש 6525בגוש  193חלקה    
 (30/9/2018)מועד קובע:  

 

   מטרת חוות הדעת .1

בע"מ )להלן:  מטרת חוות הדעת הינה עדכון אומדן שווי זכויות חב' קניון שבעת הכוכבים

)ע"פ תב"ע  100, המהווה את מגרש 6525בגוש  193"החברה"( בקניון "שבעת הכוכבים", בחלקה 

 /ו(, הממוקם בשד' שבעת הכוכבים בעיר הרצליה.1704הר/

 

(, הינו 31/12/2017למועד הקובע  2891.35עדכון חוות הדעת המלאה )חוות דעת בסימוכין 

 בעקבות שינויים בדמי השכירות המתקבלים מהנכס. 

השינויים בדמי השכירות נובעים, בין היתר, בשל עדכון מדדים, מימוש תקופות אופציה בהן 

 דמ"ש ותחלופת שוכרים.ערכו שינויים בנ

 

יובהר כי אומדן השווי הינו בכפוף להצהרת החברה, שלא חלו שינויים בזכויות בנכס )מכירה( 

 ו/או שינויים תכנוניים )אישורי תב"ע, הקלות, פסיקות בימ"ש וכד'(. 

 

  המועד הקובע. 2

30/9/2018 

 

 ביקור בנכס. 3

 "י הח"מ. ע 6/9/2018ום  ביקור אחרון בנכס נערך בי
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  תחשיב .4

     
     

 סיכום חוות הדעת .5

בהתחשב בגודל הנכס, מיקומו ונתוניו הרלוונטיים כמפורט לעיל, סביר לאמוד את שווי הזכויות 

 בגבולות:

  
 .מיליון שקלים חדשים(  שבעהוארבעים )מיליארד   ₪ 1,047,000,000

  על הסך הנ"ל יחול מע"מ כחוק.

 
 

 ולראיה באתי על החתום,  ולראיה באתי על החתום,

 

 

 

 

 

 

 

 

 מנור סגל, שמאי מקרקעין    דוד סגל, שמאי מקרקעין      

 

שווי במעוגלשיעור היוון הכנסה שנתית

1,043,008,830 73,010,6187.00%₪ ₪יחידות מסחריות, דוכנים, מחסנים וחניות

812,000 12.00%₪*119,364 ₪אנטנות סלולריות וחדרי תקשורת

1,043,820,830 ₪סה"כ הכנסה משכירות

8,485,000 700,0008.25%₪ ₪ממוצע הכנסות מפדיון - 2015-2017

5,428,571 ₪-380,0007.00% ₪-השתתפות החברה בהוצאות הניהול

1,046,877,259 ₪סה"כ

1,047,000,000 ₪שווי הנכס במעוגל

מהוון ל- 15 שנה בלבד. *



 דיווח  בדבר מצבת ההתחייבויות של התאגיד

 

 

 

לפרטים בדבר מצבת ההתחייבויות של החברה לפי מועדי פירעון ראו דוח מיידי שהחברה 
 המובא כאן בדרך של הפניה.ו, במקביל לפרסום דוח זהפרסמה 
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