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החברה הינה "תאגיד קטן" כמשמעות המונח בתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, 
אישר דירקטוריון החברה לראשונה כי מתקיימים לגביה  26.2.2014"(. ביום התקנות)" 1970-התש"ל

התנאים לסיווגה כ"תאגיד קטן" כאמור, כאשר במסגרת אישורו האמור, החליט דירקטוריון החברה 
. 2013ד. לתקנות וזאת החל )וכולל( מהדוח השנתי לשנת 5לאמץ את כל ההקלות המפורטות בתקנה 

(. 2014-01-000696אסמכתא מס' ) 27.2.2014מיידי של החברה מיום  לפרטים נוספים ראו דוח
, בחנה החברה 1970-ג. לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל5בהתאם לתקנה 

ומצאה כי אלה מתקיימים )כאשר  1.1.2020את עמידתה בתנאים לסיווג כתאגיד קטן נכון ליום 
 ר אימוץ מלוא ההקלות נותרה על כנה(.מובהר כי החלטת הדירקטוריון בדב
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 להב אל.אר. רילאסטייט בע"מ

 2020 ביוני 03דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לתקופה שהסתיימה ביום 

"( מתכבד בזאת, להגיש את דוח הדירקטוריון החברהדירקטוריון להב אל. אר. רילאסטייט בע"מ )"

ושלושה  שישה"( לתקופה של הקבוצההמאוחדות שלה )יחדיו: "על מצב ענייני החברה והחברות 

 (."תקופת הדוח") 2020 ביוני 30ביום סתיימה השחודשים 

דוח הדירקטוריון על מצב ענייני הקבוצה סוקר את השינויים העיקריים בפעילות הקבוצה לתקופת 

שפרסמה החברה  2019הדוח ועד למועד פרסומו. הדוח הינו משלים לדוח התקופתי של החברה לשנת 

, על כל חלקיו ויש לקרוא הדוח התקופתי"(( )"2020-01-025627אסמכתא מס' ) 2020במרץ  25ביום 

 דוח זה כמקשה אחת עם הדוח התקופתי.

 הסברי הדירקטוריון לעסקי התאגיד –חלק ראשון  .1

שינויים עיקריים בפעילות החברה ובעסקיה במהלך תקופת לתיאור עסקי החברה, תחומי פעילותה וכן 

 פרק א' לדוח התקופתי.הדו"ח, ראו 

 תיאור תמציתי של עסקי החברה 1.1

החברה, במישרין ובאמצעות תאגידים המוחזקים על ידה עוסקת דוח זה, פרסום נכון למועד 

 בשני תחומי פעילות עיקריים:"(, הקבוצה" -)יחד

השקעה כולל תחום זה, אשר הינו תחום הפעילות העיקרי של החברה,  – נדל"ן להשקעה .א

חזקות מהותיות בתאגידים זרים )בדרך כלל חברות ו/או הבאמצעות  , לרובבנכסים מניבים

שותפויות הרשומות במדינות הפעילות( להם הבעלות ו/או הזכויות בנכסי הנדל"ן המניב 

כאשר נכון  ,"(קבוצת הנדל"ןמוחזקים יחד ""; החברה והתאגידים ההתאגידים המוחזקים)"

נכסי נדל"ן להשקעה המצויים בגרמניה, בחזקות הלקבוצת הנדל"ן  ,של הדוח למועד פרסומו

נכון  "(. מתוך נכסי קבוצת הנדל"ןתחום הנדל"ן להשקעהוכן נכס אחד המצוי בישראל )"

הנכס  –שלושה נכסים מסווגים כנכסים מניבים מהותיים מאוד של החברה , למועד הדוח

נכסים וארבעה שבגרמניה,  Langen, פורטפוליו אלפא ומלון בעיר Emmerichהמצוי בעיר 

" Kryptonהנכסים שבתוך חברת ", Erfurt -הנכס ברמשייד, הנכס ב –מסווגים כמהותיים 

. יתרת שבגרמניה Hannover-ב והנכס ו ביתאשהינה אחת החברות שנרכשו במסגרת פורטפולי

לפרטים נוספים אודות תחום הנדל"ן להשקעה הנכסים מסווגים כנכסים שאינם מהותיים. 

  לפרק א' בדוח התקופתי. 4ראו סעיף 

, פעלה החברה בתחום פעילות זה באמצעות להב 2.9.2019עד ליום  – אנרגיה ירוקה מתחדשת .ב

להב הרים ( של החברה )"50%אשר הייתה בבעלות חלקית ) הרים ירוקים בע"מ, חברה פרטית

, השלימה החברה את מכירת מלוא החזקותיה בלהב הרים 2.9.2019"(, כאשר ביום ירוקים

הודיעה  26.3.2020ביום . לפרק א' לדוח התקופתי 1.1.3ירוקים. לפרטים נוספים ראו סעיף 

, לרכישת מניות, "(ההסכםיף זה: ")בסע החברה כי חתמה על הסכם מחייב עם צדדים שלישיים

בישראל )בסעיף זה: הסולארית חברות הפועלות בתחום האנרגיה  6במישרין ובעקיפין, של 

 89אשר בבעלותן, במישרין או בעקיפין, (, "להב אנרגיה ירוקהאו " "החברות הנרכשות"

מגה  4.78-כמתקנים סולאריים קטנים ומתקן סולארי בינוני אחד, בהספק מותקן מצטבר של 

 16כי אחת מבין החברות הנרכשות, שבבעלותה  עוד הודיעה החברה, "(.המתקניםוואט )"

מהונה  51%-ב, הינה חברה בה צד שלישי מחזיק "(חברת המיעוט)" מתקנים סולאריים קטנים
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המונפק והנפרע  מהונה 49%-בהמונפק והנפרע, כך שבמועד השלמת העסקה, תחזיק החברה 

בסעיף ) 31.12.2019-. בהתאם להסכם, מועד החתך הכלכלי לעסקה הינו השל חברת המיעוט

ביום "( והחברה זכאית וחייבת בכל תוצאות הפעילות החל מהמועד הקובע. המועד הקובע"זה: 

 הלפרטים נוספים ראו דיווחים מיידיים שפרסמה החבר .העסקה הנ"ללמה ושה 13.5.2020

-2020, 2020-01-005830)מס' אסמכתא:  14.5.2020 -ו 26.3.2020 ,5.2.2020, 16.1.2019בימים 

  בהתאמה(., 2020-01-043015 -ו 2020-01-030060 , 01-011218

 שינויים עיקריים בפעילות החברה ובעסקיה במהלך תקופת הדוח וכן בתקופה שעד למועד פרסומו:  1.2

 מגפת הקורונה 1.2.1

התפשטה ברחבי העולם, לרבות בישראל, יצרה ש"( הנגיף( )"COVID19קורונה )המחלת נגיף 

 אשר, החברה פועלת בהם בשווקים גם ובכללםבעולם משבר משמעותי בשווקים שונים 

 ."(משבר הקורונהבמלואן )להלן: " ידועות אינן עדיין הסופיות השלכותיו

נגיף, חלה ירידה בהיקפי הפעילות הכלכלית באזורים רבים בעולם הההתפרצות בעקבות 

 ,בין היתר ,. התפשטות הנגיף גרמה, אשר בהם מצויים נכסי החברהלרבות ישראל וגרמניה

נוספות אשר הטילו  ולמגבלותלירידה בהיקף התחבורה העולמית, למגבלות תנועה ותעסוקה 

גרמניה, וכן לירידות בשווי של נכסים פיננסיים ושל ורבות בעולם, ובניהן ישראל  מדינות

ובעולם. כמו כן, בהתאם להוראות הממשלות בגרמניה ובישראל,  סחורות בשווקים בארץ

ח אדם במקומות עבודה, ונאסרה או הוגבלה פעילות בתי עסק, הוגבלה משמעותית נוכחות כ

  .לתקופה מוגבלת מערכות החינוך והוטלו הגבלות על יציאה מבתי המגוריםהושבתו 

הדרגתית במגבלות שהוטלו על ידי  נכון למועד פרסום דוחות אלו אנו עדים למגמה של הקלה

מועד סיום התפשטות הנגיף ואיתו סיום המשבר אליו נקלע  מדינות רבות בעולם. עם זאת,

ובהתאם לא ניתן לצפות  ,ה וודאיתיהמשק בגרמניה, בישראל, ובעולם כולו אינם ניתנים לצפי

 או להעריך בשלב זה את מלוא השפעתו העתידית על פעילות החברה.

 וסיכונים לחברהחשיפות 

 נכסיה. בנוסף, למועד הדוח, החברה אינה ערה לאינדיקציות המצביעות על שינוי לרעה בשווי 

פעילותה השוטפת של החברה לא נפגעה בצורה מהותית כתוצאה כמפורט להלן בהרחבה, 

יחד עם זאת יצוין, כי המשבר הכלכלי שמלווה את התפרצות הנגיף, עלול . מהתפרצות הנגיף

לקבוצה חשיפה וזאת לאור השלכות משבר הקורונה על הפעילות העסקית היומיומית  ליצור

של בתי עסק בגרמניה, שם ממוקמים מרבית נכסי הקבוצה, ויכולתם לשלם דמי שכירות 

לנכסים מסחריים אשר הם שוכרים מהקבוצה, וכן לאור יכולתה של הקבוצה למצוא שוכרים 

שפעת המשבר הכלכלי על המשק העולמי בכלל וישראל לשטחים ריקים ככל שיהיו. כמו כן, ה

וגרמניה בפרט, עלולה להשפיע על הביקוש לנכסים, ובהתאם להוביל לירידה בשווי הנכסים, 

אם כי למועד הדוח, הקבוצה אינה ערה לאינדיקציות המצביעות על שינוי לרעה בשווי הנכסים 

, מגביית תשלומי דמי ןבבסיסנכון למועד הדוח, הכנסות החברה, אשר הורכבו  כאמור.

, לא נפגעו בצורה משמעותית כתוצאה מהתפרצות הנגיף, בין היתר לאור העובדה כי שכירות

מרביתם המוחלט של נכסי הנדל"ן של החברה מושכרים לבתי עסק המוגדרים כבתי עסק 

על רקע התפשטות הנגיף, כגון לצרכי האוכלוסייה שמעניקים שירותים חיוניים 

במהלך גם פתוחים לציבור הרחב . בתי עסק אלו נותרו ם, בתי פארם וכיו"בסופרמרקטי

 . 2020יולי -החודשים מרץ
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"( ונכס הנכס בלנגןנכס נדל"ן המשמש כבית מלון בגרמניה )להלן: "החריגים לעניין זה הם 

בגין הנכס בסיטי "(. הנכס בסיטי טאוורנדל"ן בישראל המשמש כאולם אירועים )להלן: "

לא האולם ש, וזאת על אף 2020 מרץ עד לסוף חודשלמו לחברה מלוא דמי השכירות טאוור שו

של הנכס השכירות תשלום דמי ה מתכונת תהשתנ 2020אפריל חודש החל מפתוח לציבור. היה 

מבוססים ודמי השכירות המשולמים בסיטי טאוור )ללא קשר להשלכות התפשטות הנגיף(, 

שולמו דמי השכירות  , נכון למועד הדוח, ביחס לנכס בלנגן. הנכס כאמור אחוזים מפדיוןעל 

 . נפתח לאורחיםלמיטב ידיעת החברה וכפי שנמסר לה, בית המלון,  .במלואם ובמועדם

כאמור, בתקופת הדוח חזרה החברה לפעול בתחום האנרגיה המתחדשת, להערכת החברה 

ורם מתקבולים מחברת תחום זה אינו מושפע מהתפרצות הנגיף שכן כל הכנסות התחום מק

 החשמל בהתאם לחוזים ארוכי טווח.

 -:החברה של נכסיה על הנגיף התפרצות של פיותיספצ השפעות

 -דמי שכירות:

  אשר היה החודש הראשון שביחס אליו הוטלו מגבלות על ידי 2020ביחס לחודש מרץ ,

הנדל"ן המניב הרשויות בישראל ובגרמניה, שיעור הגבייה של החברה בגין השכרת נכסי 

, כאשר מלוא דמי השכירות בגין חודש זה שולמו לחברה 100%שברשותה עמד על 

 במועדם ובמלואם.

  שיעור הגבייה של החברה בגין השכרת נכסי הנדל"ן המניב 2020ביחס לחודש אפריל ,

אלפי  130 -, כאשר נדחו תשלומי דמי שכירות בסך כולל של כ86% -שברשותה עמד על כ

מסך דמי השכירות  14% -"( )המהווים שיעור של כאפריל חודש בגין בהחואירו )"

החודשיים אותם ביקשה החברה לגבות באותו החודש(. במהלך תקופת הדיווח, הגיעה 

אלפי אירו מתוך החוב בגין חודש  63 -החברה להסדר עם שוכרים מסוימים, לפיו סך של כ

 (.2020ודש דצמבר )עד לתום ח 2020אפריל, ישולם בפריסה במהלך שנת 

 כל דמי השכירות בגין נכסי הנדל"ן  ,ועד למועד פרסום דוח זה 2020מאי  החל מחודש

 .המניב בגרמניה שולמו במלואם

  למיטב ידיעת החברה וכפי שנמסר לה, לאור משבר הקורונה, הדין בגרמניה מאפשר לבתי

שכירות בגין עסק אשר אינם פתוחים לציבור לאור המשבר, לדחות את תשלומי דמי ה

של , בתוספת שיעור ריבית שנקבע 2022הנכסים המושכרים על ידיהם עד לתום שנת 

 לשנה. 8.12%

 תפוסה

  ,סיטי טאוור, נכס ברועים בילמעט אולמות האנכון למועד הדוח ולמיטב ידיעת החברה

 נכסי הנדל"ן המניב של החברה פתוחים לציבור הרחב.  כל 

  ירידה בשיעורי התפוסה של נכסי הנדל"ן של החברהנכון למועד הדוח, לא חלה כל.  

 .לא ידוע לחברה על שינוי משמעותי לרעה שחל בעסקי איזה משוכריה של החברה 
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 הנכסים של הוגן שווי

. ביחס ליתר הנכסים, טרם כמידי שנה בוצעו ברבעון זה שמאויות למספר נכסים של החברה

הערכת חלפה שנה ממועד השמאות האחרונה שבוצעה להם או ממועד רכישתם, ולאור 

שלהם לא בוצעו להם שמאויות לא חל שינוי מהותי בשווי ההוגן  30/6/20כי ליום החברה, 

על היעדר שינוי מהותי בגבייה  , בין השאר הערכת החברה כאמור לעיל מבוססת, . ברבעון זה

, וכן מאינדיקציות שקיבלה לעיל כמפורט התפוסה בשיעורי הירידה והעדר החברה שוכרימ

הינו הנכס היחיד בו  שכאמור  הנכס בסיטי טאוור בגיןבלתי תלויים, לרבות החברה משמאים 

  .חל שינוי בהיקף דמי השכירות הנובעים ממנו

 מגבלות הריחוק החברתי

 מהותית השפעה הייתה לא מצומצם, ניהולי מטה הכולל, החברה של הארגוני המבנה לאור

 מנת על צעדים נקטה אף החברה. ישראל ממשלת ידי על שהוטלו החברתי הריחוק מגבלות של

 ועידה ושיחות וידאו שיחות באמצעות ישיבות קיום כגון, כאמור המגבלות עם להתמודד

החברה בחו"ל, מבצעות יצוין כי הנהלת החברה והנהלות חברות הבת הזרות של  .טלפוניות

  .ולא חלה פגיעה לעניין זה בשל המגבלות בדיקות שוטפות באשר למצב נכסי החברה ושוכריה

 :לעתיד צפי

הרי שעשויות להיות לכך  היה והתפשטות נגיף הקורונה והשלכותיה תחריף לאורך זמן

על השווקים בהם פועלת  גםהשפעות שליליות משמעותיות על הכלכלה העולמית וכפועל יוצא 

ירידה בשיעורי . השפעות אלו עשויות להוביל להחברה ועל תחומי פעילותה ותוצאותיה

וכתוצאה מכך לירידה  התפוסה בנכסי החברה, פיגורים בתשלום דמי השכירות או ירידה בהם

. כמו כן, המשך וכיו"ב , יצירת קושי בגיוס מקורות למימון פעילותהבשווי נכסי החברה

כתוצאה מהדבקה ישירה של מי  , בין היתר,פשטות הנגיף עלולה לשבש את עבודת החברההת

 אינה שהחברה היות אךמי מהם, או בשל שהות בבידוד של מנושאי המשרה של החברה 

אינה  היא (,בלבד ניהולי מטה באמצעות מתבצעת)ופעילותה  עובדים של גדולה כמות מעסיקה

, הנהלת בנוסףשיבושים משמעותיים אם וכאשר תאלץ להתמודד עם תרחישים כאמור.  צופה

החברה מעריכה כי נכון למועד דוח זה, לחברה קיימת יכולת פיננסית יציבה אשר תאפשר לה 

 .נגיףהההשלכות של התפשטות  החרפתלפרוע את חובותיה ולהתמודד עם 

נגרם כתוצאה מהתפרצות מחלת נגיף המשבר ששל השפעתו והשלכותיו המלאות כי  יובהר

המשבר העתידית של . לפיכך, המידע בנוגע להשפעת ו( טרם הובררCOVID19קורונה )ה

על מצב החברה ועסקיה, הוא בעיקרו מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, 

. מידע זה מבוסס על תרחישים שונים שבחנה החברה לאור מגמת ההאטה 1968-תשכ"חה

בהתפשטות המחלה וההקלה במגבלות שהוטלו על המשק, והערכות של החברה המתבססות 

על מידע המצוי ברשותה ואשר נכונותו לא נבחנה על ידיה באופן עצמאי. מקורו של מידע זה 

'. וכוקבלו משוכרים, הנהלות חברות הבת הזרות בפרסומים שונים, נתונים ומידע שהת

התממשותו של המידע הצופה פני עתיד, לרבות הערכות החברה בדבר השלכות המשבר על 

החברה ועסקיה, מושפעת מגורמים אשר אינם מצויים בשליטתה של החברה )כגון: משך 

ובעולם,  המשבר והשפעותיו על שוכרי החברה, גורמים גלובאליים, סיוע ממשלתי בארץ

ועוד( ולא ניתן להעריכם  התנהגות הציבור, אופן התפתחות המחלה, מציאת תרופה/חיסון

  מראש.
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 הליך משפטי בנכס בסיטי טאוור 1.2.2

, ניתן צו מניעה במעמד צד אחד לבקשת נאמן להקפאת הליכים שמונה  2019בפברואר  3ביום 

יספוזיציות בזכויות ו/או על ידי בית המשפט, במתכונת ארעית, עד מתן החלטה, לביצוע ד

י החברה וחברת חגית "אשר נרכשה ע ,"(סיטיבנכסים של חברת סיטי א.ק אחזקות בע"מ )"

צד ושל חברה פרטית נוספת שהינה צד ג' )" ,("הרוכשות": ביחד, להלן)מ "ואלי השקעות בע

"(. הרקע להגשת בקשת צו המניעה ע"י הנאמן הינו בטענות ומחלוקות שונות שהתעוררו בין ג'

בעלי תפקיד קודמים אשר מונו לחברת סיטי ולצד ג', לבין הכונס הרשמי ונושי החברות. ביום 

התקיים דיון נוסף בפני בית המשפט, בסיומו הורה בית המשפט כי על הנאמן לבדוק  17.2.2019

ת בפרשה הנ"ל, וניתן צו המסמיך את הנאמן לביצוע כל הפעולות הנדרשות עפ"י את ההתנהלו

 לפקודת החברות.  288חוק לביצוע חקירות לפי סעיף 

הגישה החברה תגובה לבקשה, ובה דרשה את ביטולו של הצו הארעי ודחיית  22.2.2019ביום 

ה עיקרית שהצו הבקשה למתן צו איסור דיספוזיציה, מהטעמים הבאים: לא הוגשה תביע

הזמני נועד לשרת אותה; לא הונחה תשתית ראייתית ולו לכאורית באשר לפגם שנפל 

בהתנהלות הרוכשות, בוודאי לא פגם המצדיק את ביטולה של העסקה שאושרה ע"י בית 

המשפט זה מכבר; נפל שיהוי ניכר במועד הגשת הבקשה למתן צו איסור דיספוזיציה ומאזן 

נגד מתן הצו, במיוחד בשים לב לעובדה כי ממילא קיימת האפשרות הנוחות נוטה בבירור 

לפיצוי כספי בהעדר הצו, היה ובסופו של יום יתברר כי עומדות לנושים טענות כלשהן כלפי 

 הרוכשות בקשר עם העסקה.

הגיש הנאמן את תגובתו לתשובת החברה לבקשה לצו איסור דיספוזיציה  26.2.2019ביום 

ובאותו המועד התקיים דיון נוסף בבקשה למתן צו איסור דיספוזיציה. בעקבות בקשות שונות 

 שהגיש הנאמן, הוארך מעת לעת ובאופן ארעי תוקפו של הצו לאיסור דיספוזיציה. 

בית המשפט כי רשויות המס )מיסוי מקרקעין( מסרו לנאמן  עדכן הנאמן את 6.1.2020ביום 

מהווה פעולה ב"איגוד  -עסקת רכישת מניות סיטי ע"י הרוכשות  -עמדתן כי העסקה 

מקרקעין". בנסיבות אלה, העביר הנאמן אל הרוכשות דרישה בכתב לשלם לנאמן את מלוא 

גין העסקה. נכון למועד זה, לצורך תשלום המע"מ ב₪,  6,630,000חוב המע"מ, בסך נטען של 

 טרם ניתנו החלטות כלשהן בעניין ע"י בית המשפט.

הוגשה ע"י הנאמן, עו"ד עדי פיגל, בקשה למתן הוראות בקשר עם חוב המע"מ  6.2.2020ביום 

הוגשה עמדת  26.2.2020(. ביום 154הנטען )והמוכחש( בקשר עם עסקת המכר )בקשה מס' 

הנ"ל, לפיה בשלב זה טרם בשלה העת ליתן החלטת מע"מ בענין, וכי  154מע"מ ביחס לבקשה 

י השומה הסופית שתוצא ע"י מיסוי מקרקעין מרכז. לדעת הרוכשות בכוונת מע"מ לפעול לפ

ויועציהן המקצועיים עמדת מע"מ לקתה בחסר שכן לא התייחסה לעובדה כי העסקה שבוצעה 

על ידי הרוכשות הייתה למעשה עסקה של הקצאת מניות על ידי החברה )ולא עסקת מכר(. 

נו שוב אל  נציגי מע"מ והצדדים מנהלים לאור זאת, לאחר הגשת עמדת מע"מ נציגי הרוכשות פ

מגעים בניסיון להגיע לכדי הסכמות שיש בהן לחסוך את הדיון בבקשה דנן ו/או לצמצם את 

מע"מ,  מטעםהוגשה עמדה מעודכנת  11.3.2020 ביוםהנושאים הנדונים בה באופן משמעותי. 

 החב הגורם מיהו תקבע"מ מע, מכר בפעולת מדובר כי מקרקעין מיסוי"י ע שייקבע ככלולפיה 

 .הנושא של מקצועית בחינה לאחר"מ במע

התקבל אישור ממע"מ לפיו ניתנה הסכמתם להעברת החבות בגין המע"מ  29.7.2020ביום 

ומבטל את חשיפת המס בגין חוב למע"מ, בהתאם לחוק מס ערך  ככל שזו קיימת לרוכשות

, להורות 4.8.2020. משכך, אישר בית המשפט את בקשת הנאמן מיום 1975 –מוסף, תשל"ו 
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בכפוף להעדר הסתייגותם כלל המשיבים. משהסתייגות כזו  154על סיום הדיון וסגירת בקשה 

 נסגרה. 154בקשה  14.8.2020לא הוגשה עד ליום 

הסכם  . לפי161הגיש הנאמן בקשה לאישור הסכם הפשרה במסגרת בקשה  10.8.2020ביום 

מיליון ש"ח בצירוף הצמדה למדד המחירים  4.5פשרה זה על הרוכשות לשלם סכום נוסף בסך 

ועד למועד התשלום בפועל. תשלום זה ישולם בכפוף  1.1.2020לצרכן בגין התקופה שמיום 

 10לארבעה תנאים מתלים: הראשון, הגשת בקשה ע"י הנאמן לאישור הסדר הפשרה )תוך 

של הסדר הפשרה על ידי בית המשפט המחוזי, תוך הסמכת הנאמן לחתום ימים(. השני, אישור 

ימים(. השלישי, אישור בית  90על ההסדר ולבצע כל פעולה הנדרשת להוצאתו לפועל )תוך 

חודשים ממועד אישור בית המשפט המחוזי. הרביעי  12המשפט המחוזי יהפוך לחלוט בתוך 

ן ו/או על הנושים של הדר ברמה ו/או על קופות יתקבל אישור לפיו לא חלה ולא תחול על הנאמ

הנאמנות של סיטי ו/או של הדר ברמה חבות כלשהי בגין מס שבח ו/או מס הכנסה בקשר עם 

 חודשים ממועד אישור בית המשפט המחוזי. 12עסקת המכר וזאת תוך 

 נכון למועד זה, התקיים התנאי המתלה הראשון והנאמן הגיש בקשה לאישור הסדר הפשרה.

, על כלל הצדדים בהליך להגיב על בקשת הנאמן עד ליום 14.8.2020בית המשפט הורה ביום 

20.8.2020. 

ניתן להעריך כי קיים סיכוי סביר להסכם הפשרה כפי  ,הצדדים הגיעו אליהם ההסכמות נוכח

 .161שהוגש בבקשה 

 הגדלת ההון הרשום של החברה ושינוי התקנון בהתאם 1.2.3

אסיפת בעלי המניות של החברה את הגדלת ההון הרשום של החברה , אישרה 21.1.2020ביום 

ש"ח ע.נ  1מניות רגילות של החברה בנות  150,000,000 -ש"ח, המחולקים ל 150,000,000 -ב

ש"ח  250,000,000כל אחת. לאחר אישור האסיפה כאמור, הון המניות הרשום של החברה הינו 

החברה. כמו כן, אישרה האסיפה הכללית כאמור  מניות רגילות של 250,000,000 -המחולקים ל

לפרטים נוספים, ראו דיווח מיידי של החברה מיום  את תיקון תקנון החברה בהתאם.

 (.2020-01-007672)אסמכתא מס':  21.1.2020

 שינוי שליטה בחברה והנפקת זכויות 1.2.4

זכויות לצורך גיוס הון בדרך של הנפקת פרסמה החברה דוח הצעת מדף  15.1.2020ביום 

הושלמה הנפקת  10.2.2020. ביום מליוני ש"ח 199 -בסך כולל של עד כ ,לרכישת מניות החברה

 ש"ח.  מליוני 173 -הזכויות כאמור, במסגרתה גייסה החברה סך של כ

הפך מר אבי לוי לבעל השליטה בחברה במקומם של חגית ואלי כאמור, עם השלמת ההנפקה 

 . לפרטים נוספים אודות הנפקת הזכויותתפות מוגבלתשו ואוברסיזא.ח  -בע"מ והשקעות 

לפרק א' לדוח התקופתי, וכן דיווחים  1.4.8 -ו 1.2.4סעיפים , ראו ושינוי השליטה כאמור

 -ו 16.1.2020, 15.1.2020, 29.12.2019, 19.12.2019, 15.12.2019מיידים של החברה מהימים 

-2019-10  ,2019-10-111597, 2019-10-111585, 2019-01-121036)מס אסמכתא:  10.2.2020

 , בהתאמה(.2020-01-012307, 2020-01-005830, 2020-01-005728, 2019-10-115065, 115059

 מינוי בעל השליטה בחברה, מר אבי לוי, כיו"ר דירקטוריון החברה 1.2.5

יון פעיל , אישר דירקטוריון החברה את מינויו של מר אבי לוי כיו"ר דירקטור24.2.2020ביום 

כיו"ר דירקטוריון פעיל, ממשיך  של מר אלי להבתפקידו עם סיומו במקומו של מר אלי להב. 

לפרטים נוספים ראו דיווחים מיידים של החברה מיום  מר להב לכהן כדירקטור בחברה.

 (.2020-02-016168-ו 2020-01-016126)מס אסמכתא:  25.2.2020
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 דירקטור בחברה במקום מר יניב אריה קורןמינוי בעל עניין, מר נפתלי שמשון, כ 1.2.6

אישר דירקטוריון את מינויו של מר נפתלי שמשון כדירקטור בחברה  23.2.2020 ביום

 23.3.2020לפרטים נוספים ראו דוחות מיידיים של החברה מיום במקומו של מר יניב קורן. 

 , בהתאמה(.028752-01-2020 -ו 028746-01-2020)מס אסמכתא: 

)עסקת  נכסי נדל"ן מניב בגרמניה 31 -עסקה לרכישת חברות זרות המחזיקות בהשלמת  1.2.7

 לוסי(

לאחר שהתקיימו התנאים המתלים לכך, , 7.6.2020ביום הודיעה החברה כי  7.6.2020ביום 

ד שלישי שאינו קשור עסקה לפיה רכשו מצ, ("ב.ג.מ")חברת ב.ג.מ בע"מ החברה ו השלימו

של מספר חברות  תמלוא הון המניואת , "(המוכר)" מהותיים בהלחברה ו/או לבעלי מניות 

במסגרת של שלושים ואחד נכסי נדל"ן מניב בגרמניה.  (עקיפיןבמישרין וב)זרות שהינן הבעלים 

ממניות החברות הנרכשות, וב.ג.מ רכשה את יתרת המניות, דהיינו  75%רכשה החברה  העסקה

מהימים  ים של החברהמיידי דיווחיםפים ראו לפרטים נוס ממניות החברות הנרכשות. 25%–

 (., בהתאמה050599-01-2020 -ו 035482-01-2020: )מס' אסמכתא 7.6.2020 -ו 21.4.2020

 כם לרכישת חברות הפועלות בתחום האנרגיה הסולאריתסחתימה על ה 1.2.8

 6לרכישת מניות, במישרין ובעקיפין, של על השלמת עסקה הודיעה החברה  14.5.2020ביום 

חברות הפועלות בתחום האנרגיה הסולארית בישראל, אשר בבעלותן, במישרין או בעקיפין, 

 4.78-מתקנים סולאריים קטנים ומתקן סולארי בינוני אחד, בהספק מותקן מצטבר של כ 89

 לעיל. 1.1 לפרטים נוספים, ראו סעיף  .מגה וואט

 התקשרות החברה בפוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה 1.2.9

אישרה ועדת התגמול של החברה את  9.6.2020 כי ביוםהודיעה החברה  10.6.2020ביום 

התקשרות החברה בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה אחרים בחברה, 

" תקופת הביטוח") 30.6.2021וסיומה ביום  1.7.2020לתקופת ביטוח של שנה שתחילתה ביום 

 10.6.2020מיום של החברה לפרטים נוספים ראו דוח מיידי . (", בהתאמהפוליסת הביטוח"-ו

 (.2020-01-052021 -)מס' אסמכתא 

פרסום דוח נאמן למחזיקי אגרות חוב )סדרה ז' וסדרה ב'( של החברה, וכן תוצאות אסיפת  1.2.10

 כאמורחוב המחזיקי אגרות 

דוח אגרות חוב )סדרה ז' וסדרה ב'( של החברה )"פרסמה החברה דו"ח נאמן ל 29.6.2020ביום 

, במסגרתה כאמורחוב ההתקיימה אסיפת מחזיקי אגרות  8.7.2020 "(. כמו כן, ביוםהנאמן

אושר דוח הנאמן ואושררה כהונתו של הנאמן. לפרטים נוספים ראו דיווחים מיידים של 

, 2020-10-065587 -ו 2020-01-068349)אסמכתא מס':  8.7.2020 -ו 29.6.2020החברה מהימים 

 בהתאמה(.

 החלפת מבקר פנימי 1.2.11

פנימי של היהושע הזנפרץ כמבקר  רו"חעל סיום כהונתו של הודיעה החברה  13.7.2020ביום 

 3.1סעיף  . לפרטים נוספים ראויוסי גינוסר כמבקר פנימי במקומו רו"ח, ועל מינויו של החברה

 -, ו2020-01-074427)מס' אסמכתא:  13.7.2020מיום  ים של החברהמיידי יםדיווח להלן וכן

 (., בהתאמה2020-01-074433
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 אישור תנאי כהונה לנושאי משרה בכירה ובניהם לבעל השליטה בחברה 1.2.12

אישרה האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה את תנאי כהונתו של בעל  23.7.2020ביום 

 דירקטוריון"ר כיו כהונתו בגיןהשליטה בחברה, מר אבי לוי )באמצעות חברה בשליטתו( 

. עוד אישרה האסיפה הכללית את תנאי כהונתם של מר הלל )איליק( רוז'נסקי המכהן החברה

טואף המכהנת כמנכ"לית החברה ומר שלמה -ברה, גב' חוה זמירכסגן יו"ר דירקטוריון הח

פדידה המכהן כסמנכ"ל הכספים של החברה. לפרטים נוספים, ראו דיווחים מיידיים של 

-2020, 2020-01-054583)מס' אסמכתא:  23.7.2020 -ו 14.7.2020, 17.6.2020החברה מהימים 

 , בהתאמה(.2020-01-078357 -ו 01-075228

)איליק(  הלל למרעה פרטית מהותית להקצאת כתבי אופציה )לא רשומים למסחר( הצאישור  1.2.13

 טואף-זמיר חוה' ולגב'נסקי רוז

 כתבי 5,945,205אישרה האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה הקצאת  23.7.2020ביום 

מניות רגילות של החברה בנות  5,945,205 -ל למימוש הניתנים, (למסחר רשומים)לא  אופציה

 כתבי 2,547,945למר הלל )איליק( רוז'נסקי )סגן יו"ר דירקטוריון החברה(, וכן הקצאת  "חש 1

מניות רגילות של החברה בנות  2,547,945 -ל למימוש הניתנים, (למסחר רשומים)לא  אופציה

טואף )מנכ"לית החברה(. לפרטים נוספים, ראו דיווחים מיידיים של -לגב' חוה זמיר "חש 1

-2020, 2020-01-054583)מס' אסמכתא:  23.7.2020 -ו 14.7.2020, 17.6.2020ים החברה מהימ

 , בהתאמה(.2020-01-078357 -ו 01-075228

 תוצאות אסיפה כללית שנתית ומיוחדת 1.2.14

, התקיימה אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי מניות החברה, במסגרתה 23.7.2020ביום 

עמית חלפון, רואי חשבון, כרואה  PKFמינוי מחדש של אושרו כל ההחלטות הבאות: )א(  

; )ב( מינוי מחדש החשבון המבקר של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם

של ה"ה אבי לוי, אלי להב, הלל )איליק( רוז'נקי, אילן שגב, נפתלי שמשון ואחיעד לוי, 

אישור ניות החברה; )ג( כדירקטורים בחברה עד תום האסיפה השנתית הבאה של בעלי מ

 של כהונתו תנאי ואשרור אישור; )ד( שנים 3מעודכנת של החברה לתקופה של  תגמול מדיניות

 בת לתקופה, החברה דירקטוריון"ר ויו השליטה בעל, )באמצעות חברה בשליטתו( לוי אבי מר

למר אלי  2019אישור מתן מענק שנתי בגין שנת ; )ה( 24.2.2020 ביום תחילתה אשר, שנים 3

של מר הלל )איליק( רוז'נסקי )באמצעות חברה בשליטתו(, סגן  כהונתו תנאי עדכון( ו; )להב

של גב'  תהוהעסק כהונתה תנאי עדכון; )ז( 1.6.2020, בתוקף מיום החברה דירקטוריוןיו"ר 

הצעה פרטית מהותית  אישור; )ח( 1.6.2020, בתוקף מיום החברה"לית מנכ ,טואף-חוה זמיר

-זמיר חוה' ולגב'נסקי רוז)איליק(  הלל למרכתבי אופציה )לא רשומים למסחר(  להקצאת

 שלמה פדידה )באמצעות חברה בשליטתו(,מר  של תווהעסק כהונתו תנאי עדכון; )ט( טואף

-ו 1.2.12סעיפים  . לפרטים נוספים ראו1.6.2020סמנכ"ל הכספים של החברה, בתוקף מיום 

)מס'  23.7.2020 -ו 14.7.2020 ,17.6.2020 החברה מהימים דיווחים מיידים של, וכן 1.2.13

 , בהתאמה(.2020-01-078357 -ו 2020-01-075228 ,2020-01-054583 אסמכתא:

 הודעה על קיום מו"מ לרכישת חברת "דלק" חברת הדלק הישראלית בע"מ 1.2.15

מנהלת פעילותה לבחינת הזדמנויות עסקיות, היא כי במסגרת החברה  הודיעה 26.7.2020ביום 

משא ומתן, ביחד עם חברה בשליטת מר רמי לוי, לרכישת חברת "דלק" חברת הדלק 

)מס'  26.7.2020מיום  של החברה ראו דיווח מיידי ,לפרטים נוספים .הישראלית בע"מ
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 (.2020-01-078690אסמכתא: 

 דירקטורית חיצוניתזימון אסיפה כללית מיוחדת בדבר הארכת כהונת  1.2.16

של בעלי מניות החברה מיוחדת כללית זימון אסיפה דוח זימון פרסמה החברה  29.7.2020ביום 

הארכת כהונתה של הגב' דנה כספי , ואשר עד סדר יומה  3.9.2020אשר עתידה להתקיים ביום 

. לפרטים נוספים ראו שנים 3לתקופת כהונה נוספת )שנייה( בת  כדירקטורית חיצונית בחברה

 (. 2020-01-074539)מס' אסמכתא:  29.7.2020מיום  של החברהמיידי  דיווח

 מימוש אגרת חוב )סדרה ז'( 1.2.17

 חוב אגרות של נקוב ערך ש"ח 1,762,758 מומשו הדוח פרסום מועד ועד הדיווח תקופת במהלך

  ע.נ. ש"ח 1 בנות החברה של רגילות מניות 1,276,440 -ל ז'( )סדרה

  מצב כספי 1.3

להלן נתונים עיקריים מהדוחות הכספיים המאוחדים של החברה על המצב הכספי, לימים 

 )באלפי ש"ח(:  31.12.2019-ו 30.6.2019, 30.6.2020

 הסבר לשינויים
בדצמבר  31

2019 
  ביוני 30

2019 2020  

 נכסים:  

נובע בעיקר מהנפקת זכויות לבעלי 
ומנגד  10/02/20המניות מיום 

השקעות ומתן הלוואות לחברות 
 מוחזקות 

22,240 7,716 81,122 

מזומנים ושווי 
 מזומנים

פקדונות  - - 12,509 -
 בנקאיים

ניירות ערך  9,241 - - 
 סחירים

-  
10,887 28,886 10,901 

מזומנים 
מוגבלים 
 בנאמנות

רזרבה  פיקדונות מיתרת נובע
 של לאיחוד כניסהמשועבדים עקב 

 . ירוקה אנרגיה להב
2,918 2,917 4,869 

מזומנים 
 מוגבלים

בעיקר מיתרת לקוחות  נובע
והכנסות לקבל עקב כניסה לאיחוד 

 של להב אנרגיה ירוקה.
2,546 2,768 5,333 

 חייבים אחרים
 ויתרות חובה

קצר  לזמן הלוואה מהעמדת נובע
חלק כ ה כלולה,שהועמדה לחבר

 .לוסימעסקת 
- - 100,718 

 הלחבר ההלווא
מוחזקת 

המטופלת לפי 
שיטת השווי 

  המאזני

בגין הלוואות שהועמדו  בעיקר
לחברות כלולות כחלק מעסקת 

ובנוסף צבירת ריבית  לוסי
 לתקופה.

84,858 84,005 135,991 

הלוואות 
לחברות 

מוחזקות 
המטופלות לפי 
שיטת השווי 

 המאזני

בחברות  מהשקעותנובע בעיקר 
 לוסיכלולות כחלק מעסקת 

חברות כלולות רווחי בגידול מו
 לתקופה.

 
84,256 

 
96,749 163,818 

השקעה 
בחברות 

מוחזקות 
המטופלות לפי 
שיטת השווי 

 המאזני

משערוך נדל"ן להשקעה נובע 
 נדל"ן להשקעה 73,991 72,873 72,402 משינוי בשער החליפין של האירוו

ונכסי  קבוע רכושמיתרת  נובע
 70,478 14 612 מתקנים של זכות שימוש

 רכוש קבוע
ונכסי זכות 

 שימוש
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כניסה לאיחוד של  עקב סולאריים
 להב אנרגיה ירוקה. 

-  1,443 99 1,649 

הלוואות 
 ויתרות חובה

לזמן  אחרות
 ארוך

 סה"כ 658,111 296,027 294,671 
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בדצמבר  31 הסבר לשינויים  
2019 

  ביוני 30

2019 2020  

 התחייבויות  

מיתרת חלויות שוטפות נובע 
עקב  במגזר האנרגיה הירוקה,

כניסה לאיחוד של להב אנרגיה 
 ירוקה. 

2,114 3,347 5,573 
חלויות שוטפות של 

מתאגידים הלוואות 
 בנקאיים

נובע מהמרת אגרות החוב 
להמרה למניות במהלך 

 התקופה.
10,271 2,318 4,772 

חלויות שוטפות של 
אגרות חוב הניתנות 

 למניותלהמרה 

 31על פי שטר הנאמנות ביום 
 5%תפרע החברה  2021בינואר 

 מאג"ח ב'.
חלויות שוטפות של  3,240 3,240 3,240

 אגרות חוב

אשראי מתאגיד  426 3,000 - -
 בנקאי

הלוואה לזמן קצר מנובע 
לחברה על ידי צד שהועמדה 

 חלק מעסקת לוסי.כ שלישי
 הלוואת גישור מאחר 102,215 - -

ספקים ונותני  481 184 156 שוטפיםחובות 
 שירותים

זכאים ויתרות נובע מיתרת 
עקב כניסה לאיחוד של  זכות

נובע להב אנרגיה ירוקה. בנוסף 
מגידול בהוצאות לשלם של 
אגרות החוב וגידול בהוצאות 
לשלם בגין עלויות עסקה של 

 נדל"ן להשקעה.

 זכאים ויתרות זכות 8,124 6,168 4,804

 התחייבויות אחרות 2,117 - 304 

 צדדים קשורים 596 350 361 

 31על פי שטר הנאמנות ביום 
 5%פרעה החברה  2020בינואר 

 מאג"ח ב'.
 אגרות חוב  57,358 60,349 60,461

נובע מהמרת אגרות החוב 
להמרה למניות במהלך 

 התקופה.
אגרות חוב ניתנות  6,856 39,947 14,732

 להמרה למניות

הלוואות לזמן מיתרת נובע 
 ארוך במגזר האנרגיה הירוקה,

עקב כניסה לאיחוד של להב 
 ת, ומנגד פירעונואנרגיה ירוקה

 שוטפים של הלוואות בתקופה.

 הלוואות לזמן ארוך 47,064 37,864 36,434
 מתאגידים בנקאיים

 ארוךהלוואה לזמן מנובע 
לחברה על ידי צד שהועמדה 

 חלק מעסקת לוסי.כ שלישי
הלוואה לזמן ארך  48,615 - -

 מאחר

 בגין עתודה למסנובע מיתרת 
ת מיסים יוהתחייבו 8,216 3,019 3,524 .םמתקנים סולאריי

 נדחים

התחייבות בגין נובע מיתרת 
כניסה לאיחוד של עקב  חכירות

 להב אנרגיה ירוקה. 
בגין התחייבויות  15,177 - 304

 חכירה

 סה"כ 310,830 159,786 136,705 

   

נובע מהנפקת זכויות השינוי  
, 10/02/20לבעלי המניות מיום 

מימוש אופציות שינתנו 
לסמנכ"ל הכספים של החברה 
והמרה של אגרות חוב להמרה 

 למניות.

 הון מניות  186,637 75,429 88,239

נובע מהנפקת זכויות השינוי 
, 10/02/20לבעלי המניות מיום 

סמנכ"ל של מימוש אופציות 
החברה והמרה של הכספים של 

 אגרות חוב להמרה למניות.

64,172 54,690 158,729 
כתבי אופציה, 

על מניות פרמיה 
 וקרנות הון אחרות

 יתרת רווח  23,537 15,375 24,942 ראה הסברים ברווח והפסד

נובע משינוי בשער החליפין של 
תרגום של קרן  (23,953) (15,952) (23,624) האירו.

 פעילות חוץ
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  ניתוח תוצאות הפעולות 1.4

 30ום להלן תמצית פירוט תוצאות הפעילות של החברה לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה בי

 )באלפי ש"ח(:  2019בדצמבר  31-ו 2019 ביוני 30בהשוואה לתוצאות הפעילות בימים  2020 ביוני

 הסבר לשינוי

לשנה 
שהסתיימה 

 ביום
31.12.2019 

 

לתקופה של 
שלושה 
חודשים 

שהסתיימה 
 ביום

30.6.2019 
 

לתקופה של  
שלושה 
חודשים 

שהסתיימה 
 ביום

30.6.2020 
  

     

 הכנסות מדמי שכירות 1,196 1,197 4,790 

נובע מכניסה 
לאיחוד של מגזר 

האנרגיה 
המתחדשת, עקב 
רכישת חברת להב 

 ירוקהאנרגיה 
וחברות 

 בשליטתה.

 מאנרגיה הכנסות 1,156 - -
 סולארית

בעיקר נובע 
משערוך נכסים 
בחברות כלולות 

ועסקאות 
 משותפות

26,614 4,265 12,541 
חלק הקבוצה ברווחי 
חברות כלולות 

 ועסקאות משותפות

 משערוךנובע 
 נדל"ן להשקעה

 .חברת בתבנכס ב
שינויים בשווי הוגן של  1,494 - 2,902

 , נטונדל"ן להשקעה

נובע משערוך 
ניירות ערך 

על ידי  שנרכשו
במהלך החברה 

 התקופה.

- - 266 
 בגין מימון הכנסות

 ערך ניירות שערוך
 סחירים

 בגין מימון הכנסות 241 - - 
 שער הפרשי

נובע מהלוואות 
לחברות שהועמדו 

 .בנות
 הכנסות מימון אחרות 1,734 1,019 4,698

 הכנסות אחרות 4 - 1,607 

 סה"כ הכנסות 18,632 6,481 40,611 

 הוצאות הפעלת נכסים (338) (275) (711) 
 נדל"ן להשקעה -

נובע מכניסה 
לאיחוד של מגזר 

האנרגיה 
המתחדשת, עקב 

 אנרגיה הפעלה הוצאות (882) - -
 סולארית

מהמרת אגרות חוב להמרה נובע 
רכיב הוני של אגרות  1,640 6,201 3,599 במהלך התקופה.

 חוב להמרה

 157,328 135,743 346,590 
סה"כ הון המיוחס 
לבעלי המניות של 

 החברה

זכויות שאינן מקנות  691 498 638 
 שליטה

 סה"כ הון 347,281 136,241 157,966 

 סה"כ 658,111 296,027 294,671 
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רכישת חברת להב 
 ירוקה.אנרגיה 

השינויים נובעים 
מהוצאות 
הקשורות 

חברות לרכישת 
נכסים מוחזקות ו

 .בתבחברת 

(925) - (4,763) 
 בגיןעלויות עסקה 

 נדל"ן להשקעה  רכישת

הוצאות הנהלה  (2,037) (1,641) (8,254) 
 וכלליות

 2019בשנת 
הובשלו 

האופציות 
 במלואם.

הוצאות בגין תשלום  - (33) (128)
 מבוסס מניות

 (340) (1) - 
הוצאות מימון בגין 
שינויים בשווי הוגן של 

 נגזרים פיננסיים

הוצאות מימון בגין  - (19) (936) 
 הפרשי שער 

נובע בעיקר 
מפרעון הלוואות 
בנקאיות והמרת 
אגרות חוב 

 להמרה.

 הוצאות מימון אחרות (2,077) (2,407) (8,899)

 (140) (176) (811) 
חלק הקבוצה בהפסדי 
חברות כלולות 

 ועסקאות משותפות

 (1,968) - - 

חלק הקבוצה בהפסדי 
חברות כלולות 

משותפות ועסקאות 
הנובעים מעלויות 

 עסקה

 סה"כ הוצאות (10,908) (4,552) (22,301) 

     

סים על ירווח לפני מ 7,724 1,929 18,310 
 ההכנסה

 סים על ההכנסהימ (327) (90) (938) 

רווח נקי מפעילות  7,397 1,839 17,372 
 נמשכת 

רווח )הפסד( מפעילות  - (190) 5,393 
 שהופסקה, נטו

 רווח נקי לתקופה   7,397 1,649 22,765 

 

  ניתוח תוצאות לפי תחומי הפעילות של החברה )באלפי ש"ח(: 1.4.1

 תחום הנדל"ן להשקעה )*( (א)

 נתוני השוואה 2020שנת  

 30.6.2020 30.6.2019 31.12.2019 

    
 24,367 11,468 18,567 מחיצוניים הכנסות

ממגזרים 
 אחרים

- - - 

 24,367 11,468 18,567 סך הכל

 - - - קבועות עלויות

משתנות 
)**( 

6,295 2,583 5,871 
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סך הכל 
עלויות 
 מיוחסות

6,295 2,583 5,871 

רווח 
 גולמי

 
12,272 8,885 18,496 

הנתונים בהתבסס על חלקה היחסי בלבד של החברה, לרבות באמצעות חברות קבוצת הנדל"ן, בנכסי קבוצת  )*( 
 הנדל"ן;

העלויות המשתנות כוללות הוצאות בגין: תחזוקה, תיקונים, שירותי ניהול, ושירותי ראיית חשבון והנהלת  )**(
  חשבונות לתאגידים המוחזקים.

 
 )**( תחום האנרגיה )*( (ב)

 נתוני השוואה 2020שנת  

 30.6.2020 30.6.2019 31.12.2019 

    
 2,403 2,403 1,293 מחיצוניים הכנסות

ממגזרים 
 אחרים

- - - 

 2,403 2,403 1,293 סך הכל

 קבועות עלויות

 ומשתנות

)**( 

939 1,555 1,555 

  - - - 

סך הכל 
עלויות 
 מיוחסות

939 1,555 1,555 

רווח 
 גולמי

 
354 848 848 

 

בלהב הרים ירוקים, באמצעותה פעלה בתחום האנרגיה,  החברה השלימה את מכירת מלוא החזקותיה )*(
חברות הפועלות  6הודיעה החברה על חתימת הסכם לרכישת מניות של  26.3.2020. ביום 2.9.2019ביום 

לפרטים נוספים ראו סעיף בתחום האנרגיה הסולארית בישראל, ובכך שבה לפעול בתחום פעילות זה. 
 לעיל. 1.1

 .13.5.2020ירוקה ביום  להב אנרגיההחברה השלימה את רכישת         
פחת והפחתות ובכללן הוצאות פחת המחליפות את הוצאות השכירות העלויות הקבועות כוללות הוצאות  ( *)*

כוללות הוצאות בגין: שירותי אחזקה, שמירה, שהעלויות  המשתנות  וכן את  ;IFRS16לפי יישום תקן 
 ביטוח, אינטרנט. 

 
 

  נזילות 1.5

 יתרות מזומנים ושווי מזומנים 1.5.1

 )באלפי ש"ח( )*()**(: יתרות מזומנים ושווי מזומנים של החברה וחברות מאוחדות שלה
 

 .202030.6 .201930.6 31.12.2019 

81,122 7,716 22,240 

אלפי ש"ח  2,917 -, סך של כ 30.6.2020ש"ח ליום  אלפי 4,869 -בסך של כ  מוגבליםלא כולל מזומנים  )*(
 . 31.12.2019אלפי ש"ח ליום  2,918 -וסך של כ  30.6.2019ליום 

 28,886 -, סך של כ 30.6.2020אלפי ש"ח ליום  10,901 -בנאמנות בסך של כ מוגבלים לא כולל מזומנים  )**( 
 . 31.12.2019אלפי ש"ח ליום  10,887 -וסך של כ  30.6.2019אלפי ש"ח ליום 

 
 

  תזרים המזומנים מפעילות נמשכת  1.5.2

 תזרים המזומנים של הקבוצה )באלפי ש"ח(:
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 לשינויהסבר  31.12.2019 201930.6. 202030.6. 

     

פעילות 
שוטפת 
 נמשכת

)5,316( (4,417) (13,618) 

 ראה רווח והפסד

פעילות 
השקעה 
 (14,227) 5,076 )251,094( נמשכת

נובע בעיקר 

מהשקעה ומתן 

הלוואות לחברות 

 מוחזקות 

פעילות 
מימון 

 נמשכת

322,542 5,634 3,230 

בעיקר מכספי 

הנפקת זכויות 

לבעלי המניות 

 10/02/20מיום 

ומקבלת הלוואה 

 מאחר

 
 מקורות מימון  1.6

נכון למועד הדוח, פעילות הקבוצה ממומנת ממקורותיה העצמיים, מהלוואות בנקאיות, הנפקות הון 

, יתרת המזומנים בחברה מסתכמת לסך 2020 ביוני 30 וחוב שביצעה החברה. כאמור לעיל, נכון ליום

ומזומנים  אלפי ש"ח 10,901 -כבנאמנות בסך של מוגבלים אלפי ש"ח )לא כולל מזומנים  81,122 -של כ

 (. אלפי ש"ח 4,869מוגבלים בסך של 

לפרטים אודות הלוואות שנטלו חברות קבוצת הנדל"ן בגין רכישת נכסי נדל"ן להשקעה, ראו סעיף 

לפרק א' לדוח התקופתי. לפרטים אודות סדרות אגרות החוב שהנפיקה החברה, ראו נספח א'  4.20

  לדוח זה.

 תכניות רכישה של ניירות ערך  1.7

, לרכישה עצמית של אגרות חוב )סדרה ב'( של החברהפקעה תוקפה של תכנית  2020במאי  31ביום 

במהלך תקופה זו,  "(.תכנית הרכישה)" 2020במרץ  23אשר אושרה על ידי דירקטוריון החברה ביום 

תכנית הרכישה, ראו דיווח מיידי נרכשו מכוח תכנית הרכישה אגרות חוב. לפרטים נוספים אודות לא 

 (.2020-01-028761)מס' אסמכתא:  23.3.2020של החברה מיום 

  גילוי למחזיקי אגרות חוב 1.8

 לדוח זה. כנספח א'ז'( מצורף  -גילוי ייעודי למחזיקי אגרות החוב )סדרה ב' ו

 סימני אזהרה  1.9

על פי בחינה שערך דירקטוריון החברה בהתייחס: )א( לדוחות הכספיים הנפרדים )סולו( של  1.9.1

 ביוני 31החברה; וגם )ב( לדוחות הכספיים המאוחדים של החברה, לתקופה שהסתיימה ביום 

 מיליון 81 -יתרת המזומנים של החברה )שאינם מוגבלים( הינה כהנכללים בדוח זה,  2020

  ."(תזרים מזומנים שליליזומנים שלילי מתמשך מפעילות שוטפת )"חברה תזרים מלש"ח. 

, דירקטוריון החברה קבע כי אין בתזרים 30.8.2020במסגרת ישיבתו מיום יחד עם זאת,  1.9.2

, וזאת מן הנימוקים המפורטים המזומנים השלילי כדי להצביע על בעיית נזילות בחברה

 . להלן 1.9.4בסעיף 
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מור, לא מתקיים בחברה סימן אזהרה כמשמעות המונח לאור קביעת הדירקטוריון כא 1.9.3

 . 1970-()א( לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, תש"ל14)10בתקנה 

להלן עיקרי הבחינה שערך דירקטוריון החברה בקשר עם תזרים המזומנים השלילי ועיקרי  1.9.4

 : נימוקיו לכך שאין בכך להצביע על בעיות נזילות בחברה

קטוריון החברה, אין בתזרים המזומנים השלילי המתמשך בדוחות הכספיים לדעת דיר

המאוחדים כדי להצביע על בעיית נזילות בקבוצה או חשש לאי עמידה בהתחייבויות הקיימות 

והצפויות בעתיד הנראה לעין, וזאת ראשית נוכח יתרת המזומנים בקופתה של החברה ליום 

מיליון ש"ח, ובנוסף לכך בשל כך שבמבנה האחזקות  81 -פרסום דוח זה, העומדת על סך של כ

הנוכחי של הקבוצה, תקבולים שמקורם בהחזר הלוואות בעלים ותקבולים בגין הכנסות 

בעוד שתשלומים בגין הוצאות   ריביות מחברות מוחזקות, נרשמים כחלק מפעילות המימון

ות המוחזקות שלהן המטה נרשמים במסגרת הפעילות השוטפת. בהקשר זה יש לציין כי החבר

תזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת )חברות האנרגיה וחברות הנדל"ן( הינן חברות כלולות 

 ולפיכך תוצאותיהן אינן מאוחדות בדוחות הכספיים המאוחדים של החברה. 

 

 חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם – שניחלק  .2

 בחברה שוק סיכוניהאחראי על ניהול  פרטי 2.1

בחברה הינו מר שלמה פדידה, המכהן כסמנכ"ל הכספים של החברה.  שוק סיכוניעל ניהול  האחראי

לפרטים בדבר השכלתו, כישוריו וניסיונו העסקי של מר שלמה פדידה בחמש השנים האחרונות לפי 

לדוח , ראו פרק ד' 1970-"להתשא לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומידיים(, 26תקנה 

  . התקופתי

  תיאור סיכוני השוק 2.2

צמודי , שיקלייםחשופה לשינוי בשיעורי ריבית הנובע מהשקעותיה המופקדות בפיקדונות  הקבוצה

ואולם לשינויים אלו אין השפעה מהותית על תוצאותיה  ומהלוואות בנקאיות אירו לזמן קצר

זומנים , חשופה החברה לשינוי בשער החליפין של האירו לאור מבנוסףהכספיות של הקבוצה. 

וכן הלוואות שניתנו לחברות מוחזקות במטבע האירו, עסקת האקדמה הנקובים במטבע האירו, 

 התחייבות והכנסות במטבע אירו. 

נוספים לסיכוני השוק להם עשויה להיות השפעה מהותית על עסקי הקבוצה, ראו סעיפים  לפרטים

 .תקופתיהדוח ל 'א לפרק 4.25

 וקש סיכוני בניהול החברה מדיניות 2.3

 קובע וכן חשופה החברה להיות עתידה להם השוק סיכוני על שוטף דיווח מקבל החברה דירקטוריון

 החברה הנהלת, היום הקיימים השוק לסיכוני באשר. אלה סיכונים של ניהולם אופן את פעיל באופן

 בחינת תוך, הסיכונים להקטנת זה בשלב לנקוט עליה, בכלל אם, צעדים באילו, שוטף באופן בוחנת

 .בכך הכרוכות העלויות

סולידית בכספיה הנזילים של החברה ובכלל  השקעה מדיניותלמועד הדוח, הדירקטוריון קבע  נכון

זה, השקעה בפיקדונות, אגרות חוב ממשלתיות )צמודות ושאינן צמודות למדד(, תעודות סל ואגרות 

שקלים ב. נכון למועד הדוח, השקעותיה של הקבוצה מצויות ומעלה' A-בדירוג של ' קונצרניותחוב 

ואירו. בהקשר זה יצוין, כי מדיניות החברה בניהול סיכונים עשויה להשתנות והיא מושפעת, מטבע 

 הדברים, מתכניותיה העסקיות, יעדיה והאסטרטגיה העסקית שלה, כפי שיהיו מעת לעת. 
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ידו, מעת לעת, -החשיפה השונים ואלו יבחנו עללהיקפי  כמותיות מגבלות קבע לא הדירקטוריון

 בהתאם לסיכוני השוק אליהם חשופה החברה.

 הפיקוח על מדיניות ניהול סיכוני השוק ואופן מימושה 2.4

 החברה הנהלתידי -על ישירות נעשה מימושה ואופן השוק סיכוני ניהול מדיניות על הפיקוח
 .והדירקטוריון

 דוח בסיסי הצמדה 2.5

המצורפים  31.12.19לדוחות הכספיים המאוחדים ליום  11 באורהצמדה ראה  למידע באשר לבסיסי
 .התקופתיבפרק ג' לדוח 

 מבחני רגישות  2.6

לדוחות  13ראה באור  הריבית ובשיעור האירו של"ח בשע לשינוי רגישות לניתוחבאשר  למידע
 .התקופתיהמצורפים בפרק ג' לדוח  31.12.2019הכספיים המאוחדים ליום 

 

 ממשל תאגידי –חלק שלישי  .3

 גילוי בדבר המבקר הפנימי 3.1

יהושע מונה רו"ח יוסי גינוסר כמבקר הפנימי של החברה במקומו של רו"ח , 7.202012.: ביום כללי

 לעיל. 1.2.11הזנפרץ. לפרטים נוספים ראו סעיף 

חשבונאות וכלכלה הינו רואה חשבון מוסמך, בוגר לימודי  : רו"ח יוסי גינוסרזהות המקר הפנימי

 משמש כשותף במשרד פאהן קנה ניהול בקרה בע"מ,רו"ח גינוסר  מהאוניברסיטה העברית בירושלים.

 בביצוע ביקורת פנימית בחברות ציבוריות.רב המתמחה בביקורת פנים ובעל ניסיון 

)ב( לחוק החברות, 146למיטב ידיעת החברה, המבקר הפנימי עומד בהוראות סעיף : עמידה בהוראות

חוק הביקורת )" 1992-לחוק הביקורת הפנימית, התשנ"ב 8-)א( ו3ובהוראות סעיפים  1999-התשנ"ט

 "(.הפנימית

: למיטב ידיעת החברה, בהתאם לבירור שערכה זקה בניירות ערך של החברה או בגוף הקשור אליההח

 .עם המבקר הפנימי, הוא אינו מחזיק בניירות ערך של החברה או של גוף קשור אליה

: למיטב ידיעת החברה, בהתאם לבירור קשרי המבקר הפנימי עם החברה או עם גוף הקשור אליה

ימי, אין למבקר הפנימי קשרים עסקיים מהותיים או קשרים מהותיים אחרים שערכה עם המבקר הפנ

 .עם החברה או עם גוף קשור אליה

הוא אינו עובד ) : המבקר הפנימי מעניק לחברה שירותי ביקורת פנימית כגורם חיצונימבקר חיצוני

 .פאן קנה ניהול ובקרה בע"ממשמש כשותף במשרד גינוסר רו"ח כאמור לעיל, ; (החברה

בישיבותיהם : ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה אישרו את מינויו של המבקר הפנימי דרך המינוי

. המינוי אושר על ידי ועדת הביקורת והדירקטוריון בהתחשב בהשכלה, בידע ובניסיון 12.7.2020מיום 

חשבונות, של המבקר הפנימי, בעיקר בביקורת פנימית בחברות ציבוריות בישראל וגם בתחומי הנהלת 

כספים וכלכלה. המינוי בוצע בהתייחס לחובות ולתפקידים המוטלים על המבקר הפנימי על פי דין וכן 

 .בהתחשב, בין השאר, בגודלה ובפעילותה העסקית של החברה

הממונה הארגוני על המבקר הפנימי הינו יו"ר דירקטוריון : זהות הממונה הארגוני על המבקר הפנימי

 לוי.החברה, מר אבי 
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ידי ועדת -: תכנית העבודה של המבקר הפנימי הנה תכנית שנתית אשר אושרה עלתכנית העבודה

הביקורת. קביעת תכנית הביקורת השוטפת נעשית תוך התמקדות בנושאים שלדעת המבקר הפנימי 

הנם חשובים ומהותיים בהתנהלותה של החברה, בין היתר בהתאם להתייעצות עם הנהלת החברה 

ל סקר הסיכונים בהערכת סיכוני החברה. הצעות לביקורת שנתית מועלות בפני ועדת ובהתבסס ע

הביקורת והיא זו שבסופו של דבר קובעת את הנושאים שיבדקו ומאשרת את התכנית השנתית. לאחר 

 .אישורה של ועדת הביקורת, ניתן דיווח בנושא לדירקטוריון

 ם לתכנית הביקורת על פי צרכיה.: היקף העסקת המבקר הפנימי נקבע בהתאהיקף העסקה

: המבקר הפנימי, על פי הודעתו, עורך את הביקורת הפנימית על פי חוק הביקורת עריכת הביקורת

הפנימית בהתאם לתקנים המקצועיים המקובלים. הדירקטוריון הניח את דעתו, בהסתמך על 

 .הצהרות המבקר הפנימי, כי המבקר הפנימי עומד בכל הדרישות כאמור

לחוק הביקורת הפנימית  9: למבקר הפנימי מומצאים המסמכים והמידע כאמור בסעיף גישה למידע

וניתנת לו גישה חופשית, מתמדת ובלתי אמצעית למערכות המידע של החברה, לרבות לנתונים 

 .כספיים

: התשלום למבקר הפנימי של החברה על פי שעות ובהתאם לתכנית העבודה תגמול המבקר הפנימי

שר על ידי ועדת הביקורת. שעות הביקורת משולמות בהתאם לתעריף שעת עבודה שסוכם בין שתאו

הצדדים. לדעת דירקטוריון החברה התגמול הינו סביר, מבוסס על שעות עבודה ולא יהיה בו כדי 

 .להשפיע על שיקול דעתו המקצועי של המבקר הפנימי בבואו לבקר את החברה

 אית פיננסית; דירקטורים בלתי תלויים; מבקר פנימי; תרומותדירקטורים בעלי מיומנות חשבונ 3.2

, מר יניב קורן, אשר כיהן כדירקטור בעל מיומנות חשבונאית פיננסית, סיים את 23.3.2020ביום 

תפקידו בחברה, ובמקומו מונה מר נפתלי שמשון )בעל עניין בחברה( אשר לא סווג על ידי החברה כבעל 

במהלך תקופת הדוח לא חל שינוי ביחס לאמור בדוח מעבר לאמור לעיל,  מיומנות חשבונאית פיננסית.

 התקופתי. 

 אירועים מהותיים לאחר תקופת הדוח .4

 .לעיל לדוח זה 1.2לפרטים אודות אירועים מהותיים לאחר תקופת הדוח, ראו סעיף 

 דוח מצבת התחייבויות לפי מועדי פרעון .5

דוח בדבר מצבת התחייבויות של החברה מתפרסם בטופס דיווח נפרד במקביל לפרסום דוח זה, 
 והאמור בו מובא על דרך ההפניה.

 

 

______________ 
 אבי לוי

 הדירקטוריוןיו"ר 

______________ 
 טואף -חוה זמיר

 מנכ"ל

______________ 
 שלמה פדידה

 סמנכ"ל כספים
 

 

  2020 ,באוגוסט 30 תאריך
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 גילוי ייעודי למחזיקי אגרות החוב -נספח א'

  אגרות חוב קיימות .1

 להלן יובא תיאור סדרת אגרות החוב של החברה שבמחזור נכון למועד פרסום דוח זה: .1.1

 אגרות חוב המירות למניות )סדרה ז'( 

 מועד ההנפקה הראשונה

, על פי דוח הצעת מדף 20.9.2016אגרות החוב הונפקו ונרשמו למסחר ביום 
, הנושא 27.5.2014אשר פורסם מכוח תשקיף מדף מיום  19.9.2016מיום 

חודשים נוספים )עד ליום  12 -, אשר הוארך תוקפו ב28.5.2014תאריך 
28.5.2017) 

סך הערך הנקוב במועד 
 ההנפקה )בש"ח(

50,000,000  

סך הערך הנקוב למועד 
 הדוח )בש"ח(

12,271,647 

 30.9.2018 מועד תחילת פירעון הקרן
סכום הריבית שנצברה 

 למועד הדוח )בש"ח(
 אלפי ש"ח 442 -כ

השווי ההוגן כפי שנכלל 
בדוחות הכספיים 

 האחרונים
 אלפי ש"ח 12,070 -כ

בורסאי למועד פרסום שווי 
 הדוח

 ש"ח מליוני 18.2 -כ

 סוג הריבית
אשר משולמת בתשלומים שנתיים  4.8%ריבית שנתית קבועה בשיעור של 

)בכפוף למנגנוני התאמה, כפי שפורטו בשטר הנאמנות ובדוח הצעת המדף 
 של אגרות החוב(.

 מועדי תשלום הקרן

אגרות החוב )סדרה ז'( תעמודנה לפירעון )קרן( בשישה תשלומים לא שווים, 
 לפי החלוקה להלן: 

 מקרן אגרות החוב; 5%פרעה החברה  2018בספטמבר  30ביום 
 מקרן אגרות החוב; 5%תפרע החברה  2019בספטמבר  30ביום 
 מקרן אגרות החוב; 35%תפרע החברה  2020בספטמבר  30ביום 
 מקרן אגרות החוב; 35%תפרע החברה  2021בספטמבר  30ביום 
 מקרן אגרות החוב; 10%תפרע החברה  2022בספטמבר  30ביום 
 מקרן אגרות החוב; 10%תפרע החברה  2023בספטמבר  30ביום 

 )כולל( 2023עד  2017בספטמבר של כל אחת מהשנים  30 -ביום  ה מועדי תשלום הריבית
 ללא סוג הצמדה

 המרה
ש"ח ע.נ. כל  1.00להמרה למניות רגילות של החברה רשומות על שם, בנות ניתנות 

אחת של החברה, בהתאם לתנאים המפורטים בדוח הצעת המדף ושטר הנאמנות 
 של אגרות החוב.

זכות לבצע פדיון מוקדם או 
 המרה כפויה

 לא )למעט פדיון מוקדם במקרה של מחיקה מהבורסה(
 

 ערבות לתשלום התחייבות

 החוב מובטחות בשעבודים כדלקמן:אגרות 
אלפי אירו, על מלוא החזקות  7,464שעבוד קבוע יחיד מוגבל בסכום של 

 "(. המשועבדות Greenoreמניות )" Greenoreהחברה בחברת 
שעבוד קבוע יחיד וללא הגבלה בסכום, על מלוא החזקות החברה בחברת 

Sloane רת מהון המניות המונפק והנפרע של חב 50%, המהוותSloane 
 "(. המשועבדות Sloaneמניות )"

המחאה על דרך של שעבוד יחיד, שוטף וללא הגבלה בסכום בהתאם לחוק 
ורישומה ברשם החברות, של זכויות החברה   1969 -המחאת חיובים, תשכ"ט

 .Sloane -ו Greenorלפירעון הלוואות הבעלים לחברות 
מלוא זכויות החברה קבוע ראשון בדרגה וללא הגבלה בסכום על  שעבוד

אגרות חוב  ריבית בגין הסכומים יופקדו, בין היתר, בחשבון הנאמנות בו
 לשטר הנאמנות. 6.11)סדרה ז'( כמפורט בסעיף 

 אין דירוג
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 5%מהותיות )מעל 
 מההתחייבויות(

 כן

 אמות מידה פיננסיות

כל עוד תהיינה אגרות החוב במחזור, ההון העצמי של  -הון עצמי מינמאלי
החברה על פי דוחותיה הכספיים )מאוחדים( סקורים או מבוקרים 
האחרונים שפורסמו, לפי העניין, של החברה )לא כולל זכויות מיעוט( 

 מיליון ש"ח. 45 -בתקופה של שני רבעונים עוקבים אחרונים, לא יפחת מ
תהיינה אגרות החוב במחזור, יחס ההון העצמי  כל עוד -יחס הון עצמי למאזן

)לא כולל זכויות מיעוט( למאזן על פי דוחות כספיים )מאוחדים( סקורים 
או מבוקרים האחרונים שפורסמו, לפי העניין, של החברה בתקופה של שני 

 . 15%  -רבעונים עוקבים אחרונים, לא יפחת מ
החוב )סדרה ז'( במחזור,  כל עוד תהיינה אגרות -מגבלות על ביצוע חלוקות

החברה לא תבצע חלוקה )כהגדרתה בחוק החברות( אם כתוצאה מחלוקה 
כאמור יפחת ההון העצמי של החברה על פי דוחותיה הכספיים המאוחדים 

 75האחרונים שפורסמו )לא כולל זכויות מיעוט( לסכום הנמוך מסך של 
 מיליון ש"ח.

מקרה של אי עמידה באמות לתנאים והוראות בקשר עם תוספת הריבית ב
 לדוח הצעת המדף. 5.11המידה הפיננסיות כאמור, ראו סעיף 

 Cross Defaultסעיפי 
המהווים עילה לפירעון 

 מיידי

" משמעו: חוב של נושה פיננסי של החברה, או של חברות חוב מהותי"
בנות/מאוחדות, אשר ערכו בדוחות הכספיים של החברה כהגדרתם לעיל 

מיליון  25מסך המאזן של החברה )במאוחד( או לפחות  15%מהווה לפחות 
, דהיינו חוב Non-Recourseש"ח, לפי הנמוך מביניהם. על אף האמור, חוב 

 רה, לא ייחשב כחוב מהותיללא זכות חזרה לחב

 פרטי הנאמן

-6, מרחוב דרך מנחם בגין 513771337משמרת חברה לשירותי נאמנות בע"מ, ח.פ. 
אביב. אישר הקשר אצל הנאמן הינו עו"ד שלומי אילני -, תל48

(ShlomyI@mtrust.co.il.) 
 

 
 גילוי בדבר עמידת החברה באמות מידה פיננסיות על פי שטר הנאמנות:  .1.2

עומדת החברה בכל אמות המידה הפיננסיות שנקבעו בשטר הנאמנות כמפורט  30.6.2020נכון ליום  
  להלן:

 2020 יוניב 30ליום  אמת המידה הפיננסית

הון עצמי מינימאלי בתקופה של שני רבעונים עוקבים 

 מיליון ש"ח 45 -אחרונים, שלא יפחת מ

 31.03.2020 -ו  30.6.2020ההון העצמי לימים 

מיליון ש"ח  340-מיליון ש"ח וכ   347 -הסתכם לכ 

 בהתאמה.

בתקופה של שני רבעונים יחס הון עצמי למאזן 

 .15%  -עוקבים אחרונים, לא יפחת מ

 -ו  30.6.2020יחס הון עצמי למאזן לימים 

  % 74%-ו  % 53% –הסתכם לכ   31.03.2020

 בהתאמה.

 בהתחייבויות הפיננסיות כאמור.נכון למועד דוח זה החברה עומדת 

 גילוי בדבר המרת תעודות ההתחייבות: .1.3

 ש"ח ע.נ. של החברה  1מניה רגילה בת  פרטי נייר הערך האחר 

 יחס ההמרה שנקבע לשם כך
ש"ח ע.נ. של אגרות  1.71כל  2020בספטמבר  30עד ליום 

החוב )סדרה ז'( ניתנים להמרה למניית המרה אחת, 
ש"ח ע.נ. של  1.86כל  2020באוקטובר  1והחל מיום 

אגרות החוב )סדרה ז'( ניתנים להמרה למניית המרה 
בעקבות הנפקת הזכויות על פי דוח הצעת המדף  .אחת

לדוח  16.4ובהתאם לאמור בסעיף  15.1.2020מיום 
הצעת המדף, שער ההמרה של אגרות החוב )סדרה ז'( 

 1.71 כל 23.1.2020של החברה הותאם, כך שהחל מיום 
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ש"ח ע.נ. של אגרות חוב )סדרה ז'( של החברה ניתנים 
מניות רגילות של החברה. לפרטים  1.23824 -להמרה ל

)מס' אסמכתא:  23.1.2020נוספים ראו דוח מיידי מיום 
2020-01-008083.) 

 עיקרי תנאי ההמרה
בכל יום מסחר החל מיום רישומן לראשונה של אגרות 

 20סה ועד ליום החוב )סדרה ז'( למסחר בבור
", וכל יום מסחר תקופת ההמרה)" 2023בספטמבר 

בתקופת ההמרה כאמור יכונה להלן "מועד ההמרה", 
המועד והיום האחרון של תקופת ההמרה יכונה "

בספטמבר עד  21"(, למעט בין הימים האחרון להמרה
)כולל(,  2022עד  2018בספטמבר, בכל אחת מהשנים  30

מסולקת של אגרות החוב תהיה יתרת הקרן הבלתי 
שנמצאות במחזור באותו מועד ניתנת להמרה למניות 

ש"ח ע.נ.  1.00רגילות של החברה רשומות על שם, בנות 
 כל אחת של החברה

 אין תנאים מתלים לביצוע המרה

 התאמות לחלוקה
אם החברה תחלק  – התאמה עקב חלוקת מניות הטבה

בתקופת ההמרה מניות הטבה לבעלי המניות הרגילות, 
אזי תישמרנה זכויות המחזיקים באגרות החוב )סדרה 
ז'(, כך שמספר המניות הנובעות מההמרה שמחזיק 
אגרות החוב יהיה זכאי להן עם המרתן יגדל או יקטן, 
במספר המניות מאותו סוג שמחזיק אגרת החוב )סדרה 

להן כמניות הטבה, אילו המיר את אגרות  ז'( היה זכאי
החוב עד ליום המסחר שלפני יום האקס. שיטת 
התאמה זו אינה ניתנת לשינוי. החברה תודיע בדיווח 
מיידי על שער ההמרה המותאם לפני תחילת פתיחת 

 המסחר, ביום בו תסחרנה המניות "אקס הטבה".
ככל שתוצענה  – התאמה עקב הנפקה בדרך של זכויות

לי המניות של החברה בתקופת ההמרה, בדרך של לבע
מספר זכויות, זכויות לרכישת ניירות ערך כלשהם, אזי 

המניות הנובעות מההמרה יותאם למרכיב ההטבה 
בזכויות, כפי שהוא מתבטא ביחס שבין שער הנעילה 
של המניה בבורסה ביום המסחר האחרון לפני יום 

 זכויות". "האקס" לבין שער הבסיס של המניה "אקס 
החברה תודיע על יחס ההמרה המתואם בדיווח מיידי, 
לפני פתיחת המסחר ביום בו תיסחרנה המניות "אקס 

 זכויות". לא ניתן לשנות דרך התאמה זו.
תחלק החברה בתקופת  – התאמה עקב חלוקת דיבידנד

ההמרה, דיבידנד, יוכפל שער ההמרה ביחס שבין שער 
הנעילה של המניה  הבסיס "אקס דיבידנד" לבין שער

בבורסה ביום המסחר האחרון לפני יום ה"אקס 
דיבידנד". לא ניתן לשנות דרך התאמה זו. החברה 
תודיע בדיווח מיידי על שער ההמרה המותאם כאמור, 
לפני פתיחת המסחר ביום שבו תיסחרנה מניות החברה 

 "אקס דיבידנד".
לא תבוצענה התאמות בגין אירועים נוספים, ובכלל זה 
בגין המרתם למניות החברה של ניירות ערך המירים 
הקיימים כיום או כפי שיונפקו בעתיד, וכן בגין הנפקה 
של מניות נוספות מכל סוג שתנפיק החברה )לרבות 
לבעלי עניין(, פרט להתאמות עקב חלוקת מניות הטבה 
והנפקות בדרך של זכויות והתאמות עקב חלוקת 

קשר עם חלוקת דיבידנד כפי שצוינו )למגבלות ב
 לשטר הנאמנות(. 5.22דיבידנד ראו סעיף 
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 המרה כפויה
 אין

נכון למועד דוח זה החברה עמדה בכל התנאים וההתחייבויות לפי שטר הנאמנות וכן לא התקיימו 

 תנאים המקימים עילה להעמדת אגרות החוב )סדרה ז'( לפירעון מיידי.

 

 אגרות חוב )סדרה ב'( 

, על פי דוח הצעת מדף 20.2.2018אגרות החוב הונפקו ונרשמו למסחר ביום  מועד ההנפקה הראשונה
 .12.1.2018אשר פורסם מכוח תשקיף מדף מיום  18.2.2018מיום 

סך הערך הנקוב במועד 
 ההנפקה )בש"ח(

64,805,000 

סך הערך הנקוב למועד 
 הדוח )בש"ח(

61,564,750 

 31.01.2020 מועד תחילת פירעון הקרן
סכום הריבית שנצברה 

 למועד הדוח 
  אלפי ש"ח. 1,350 -כ

השווי ההוגן כפי שנכלל 
בדוחות הכספיים 

 האחרונים

  אלפי ש"ח. 61,948 -כ

שווי בורסאי למועד פרסום 
 הדוח

 .ש"ח מליוני 64.1 -כ

 אשר משולמת בתשלומים שנתיים. 5.3%ריבית שנתית קבועה בשיעור של  סוג הריבית
אגרות החוב )סדרה ב'( תעמודנה לפירעון )קרן( בשבעה תשלומים לא שווים,  הקרןמועדי תשלום 

 לפי החלוקה להלן: 
 מקרן אגרות החוב;  5%תפרע החברה  2020בינואר  31ביום 
 מקרן אגרות החוב;  5%תפרע החברה  2021בינואר  31ביום 
 מקרן אגרות החוב;  5%תפרע החברה  2022בינואר  31ביום 
 מקרן אגרות החוב;  25%תפרע החברה  2023נואר בי 31ביום 
 מקרן אגרות החוב;  25%תפרע החברה  2024בינואר  31ביום 
 מקרן אגרות החוב;  25%תפרע החברה  2025בינואר  31ביום 
 מקרן אגרות החוב. 10%תפרע החברה  2026בינואר  31ביום 

 
ביולי  31 -בתשלומים חצי שנתיים ביום ההריבית בגין אגרות החוב תשולם  מועדי תשלום הריבית

 2025עד  2019ביולי של כל אחת מהשנים  31בינואר וביום  31, ביום 2018
 2026בינואר  31 -)כולל(, וביום ה

 ללא סוג הצמדה
 לא ניתנות להמרה המרה

זכות לבצע פדיון מוקדם או 
 המרה כפויה

השעבודים שמפורטים בסעיף במקרה בו החברה לא תעביר לידי הנאמן את מסמכי 
יום ממועד ההנפקה, החברה תפעל לביצוע פדיון מוקדם מלא  90לשטר תוך  6.7.5

 ומחיקה מן המסחר של אגרות החוב.
ידי הבורסה על מחיקה מהמסחר של אגרות חוב )סדרה ב'( -במקרה בו יוחלט על

בהנחיות שבמחזור מפני ששווי סדרת אגרות החוב )סדרה ב'( פחת מהסכום שנקבע 
הבורסה בדבר מחיקה מהמסחר של אגרות חוב, תבצע החברה פדיון מוקדם של 

 .אגרות החוב
 אגרות החוב מובטחות בשעבודים כדלקמן: ערבות לתשלום התחייבות

שעבוד קבוע יחיד ראשון בדרגה וללא הגבלה בסכום, רשום ברשם החברות 
מהון המניות המונפק  100%, על בישראל ובספרי החברה בלוכסמבורג

 "(. המשועבדות Maloneמניות )"  Maloneוהנפרע של חברת 
המחאה על דרך של שעבוד יחיד, שוטף וללא הגבלה בסכום בהתאם לחוק 

ורישומה ברשם החברות וכן באופן הנדרש  1969 -המחאת חיובים, תשכ"ט
 100%לשטר, ככל שנדרש, של  6.7.5.8על פי חוות הדעת הזרה כאמור בסעיף 
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)כהגדרתן בסעיף  Malone-מזכויות החברה לפרעון הלוואות הבעלים ל
 לשטר(.  1.6.10

שעבוד קבוע יחיד ראשון בדרגה וללא הגבלה בסכום, רשום ברשם החברות 
מהון המניות המונפק והנפרע  50%בישראל ובספרי החברה בלוכסמבורג, על 

 "(. המשועבדות Langenמניות )"  Langenשל חברת 
המחאה על דרך של שעבוד יחיד, שוטף וללא הגבלה בסכום בהתאם לחוק 

ורישומה ברשם החברות וכן באופן הנדרש  1969 -המחאת חיובים, תשכ"ט
 100%לשטר, ככל שנדרש, של  6.7.5.8על פי חוות הדעת הזרה כאמור בסעיף 

גדרתן בסעיף ה   Langen-מזכויות החברה לפרעון הלוואות הבעלים ל
 לשטר(.  1.6.15

שעבוד קבוע יחיד ראשון בדרגה וללא הגבלה בסכום על מלוא זכויות החברה 
 6.9.2בחשבון הנאמנות בו תופקד, בין היתר, כרית הריבית כמפורט בסעיף 

 לשטר.
 אין דירוג

 5%מהותיות )מעל 
 מההתחייבויות(

 כן

 הון עצמי מינימלי אמות מידה פיננסיות
כל עוד תהיינה אגרות החוב במחזור, ההון העצמי של החברה על פי דוחותיה 
הכספיים )מאוחדים( סקורים או מבוקרים האחרונים שפורסמו, לפי העניין, של 
החברה )לא כולל זכויות מיעוט( בתקופה של שני רבעונים עוקבים אחרונים, לא 

 מיליון ש"ח.  45 -יפחת מ
 יחס הון עצמי למאזן

תהיינה אגרות החוב במחזור, יחס ההון העצמי )לא כולל זכויות מיעוט( כל עוד 
למאזן על פי דוחות כספיים )מאוחדים( סקורים או מבוקרים האחרונים שפורסמו, 

 -לפי העניין, של החברה בתקופה של שני רבעונים עוקבים אחרונים, לא יפחת מ
20% . 
NOI מתואם מינימלי 

)סכום זה לא יוצמד לבסיס הצמדה ₪ מיליון  15-המתואם לא יפחת מ NOI-ה
 כלשהו( בתקופה של שני רבעונים עוקבים אחרונים

 מגבלות על ביצוע חלוקות
אגרות החוב )סדרה ב'( במחזור, החברה לא תבצע חלוקה )כהגדרתה  תהיינהכל עוד 

ברה על פי בחוק החברות( אם כתוצאה מחלוקה כאמור יפחת ההון העצמי של הח
דוחותיה הכספיים המאוחדים האחרונים שפורסמו )לא כולל זכויות מיעוט( לסכום 

וכן אם יחס ההון העצמי למאזן )לא כולל זכויות מיעוט( ₪ מיליון  75הנמוך מסך של 
על פי דוחות כספיים )מאוחדים( סקורים או מבוקרים האחרונים שפורסמו, לפי 

 ;30%-החלוקה, יפחת מהעניין, של החברה, בניכוי סכום 
לתנאים והוראות בקשר עם תוספת הריבית במקרה של אי עמידה באמות המידה 

 לדוח הצעת המדף. 5.20.5הפיננסיות כאמור, ראו סעיף 
 Cross Defaultסעיפי 

המהווים עילה לפירעון 
 מיידי

" חוב ו/או מס' חובות במצטבר של נושה פיננסי של החברה או חוב מהותי"
של מס' נושים פיננסיים במצטבר, או של חברות בנות/מאוחדות, אשר ערכו 

מסך  15%בדוחות הכספיים של החברה כהגדרתם לעיל מהווה לפחות 
מיליון ש"ח, לפי הנמוך מביניהם.  15המאזן של החברה )במאוחד( או לפחות 

, דהיינו חוב ללא זכות חזרה לחברה, Non-Recourseחוב  על אף האמור,
 לא ייחשב כחוב מהותי.

-6, מרחוב דרך מנחם בגין 513771337משמרת חברה לשירותי נאמנות בע"מ, ח.פ.  פרטי הנאמן
אביב. אישר הקשר אצל הנאמן הינו עו"ד שלומי אילני -, תל48

(ShlomyI@mtrust.co.il.) 

 

 :החברה באמות מידה פיננסיות על פי שטר הנאמנותגילוי בדבר עמידת  .1.4

עומדת החברה בכל אמות המידה הפיננסיות שנקבעו בשטר הנאמנות כמפורט  30.6.2020נכון ליום 

 להלן:
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 2020 ביוני 30ליום  אמת המידה הפיננסית

הון עצמי מינימאלי בתקופה של שני רבעונים 

מיליון  45 -עוקבים אחרונים, שלא יפחת מ

 ש"ח.

 31.3.2020 -ו  30.6.2020ההון העצמי לימים 

מיליון   340-מיליון ש"ח וכ  347 -הסתכם לכ 

 ש"ח בהתאמה.

בתקופה של שני  יחס הון עצמי למאזן

  -רבעונים עוקבים אחרונים, לא יפחת מ

20%. 

 -ו  30.6.2020יחס הון עצמי למאזן לימים 

  % 74-ו  % 53% –הסתכם לכ   31.3.2020

 בהתאמה.

מיליון ש"ח  15-המתואם לא יפחת מ NOI -ה

)סכום זה לא יוצמד לבסיס הצמדה כלשהו( 

 בתקופה של שני רבעונים עוקבים אחרונים

 מיליון ש"ח 26-כ

 אגרות החוב )סדרה ב'( אינן ניתנות להמרה. –גילוי בדבר המרת תעודות ההתחייבות  .1.5

וכן לא התקיימו  ,וההתחייבויות לפי שטר הנאמנותנכון למועד דוח זה החברה עמדה בכל התנאים  .1.6

 תנאים המקימים עילה להעמדת אגרות החוב )סדרה ב'( לפירעון מיידי.

בהתאם לאמור  -גילוי על נכסי חברות הבנות המשועבדות לטובת מחזיקי אגרות החוב )סדרה ב'(  .1.7

ם אותם נדרשת החברה להלן פרטי ,לשטר הנאמנות למחזיקי אגרות החוב )סדרה ב'( 6.6.19בסעיף 

אודות הנכסים המוחזקים על ידי השלישי ולפרסם במסגרת הדוח השנתי והדוח לרבעון השני 

 : Maloneוחברת  Langenהתאגידים שבבעלותן של חברת 

 Langenנכסים המוחזקים על ידי תאגידים שבבעלות 

שם 
 הנכס

שיעור  מיקום
הריבית 

המשולמת 
למימון 

הבנקאי 
שנלקח 

לרכישת 
 הנכס

אמות המידה הפיננסיות הכלולות 
 בהסכם ההלוואה מכוחו ניתן המימון

תקופת ההלוואה 
ונקודות יציאה 

מההלוואה, ככל 
 שקיימות

המח"מ של 
תקופות 

השכירות של 
השוכרים 

בנכס )לא כולל 
אופציות 
 הארכה(

שימושים 
עיקריים 

 בנכס

גרמניה  נכס א'
 .לנגן-

ריבית 
 3ל  יוריבור

חודשים 
בתוספת 

3.25%. 

, אם היחס 1.15לא יפחת של  DSCRיחס 
 למשוך האפשרות תוגבל 1.3 -יפחת מ

 .מזומנים עודפי
LTV-  ונבדק החל מ  75%לא יעלה על

 ,70%יעלה על  LTV -, ככל וה01/2020
תוגבל האפשרות למשוך עודפי מזומנים 

 24 בתום לראשונהתעשה  LTV -בדיקת ה
 .שנה מידי מכן ולאחר חודשים

הלוואה עד ליום 
 אופציות שתיו ,30/06/23

 אחת כל נוספת שנה של
 בתנאים למימוש הניתנת
 .בהסכם שפורטו

 -החל מ
11/2018 

 10לתקופה של 
 שנים.

הפעלת 
 מלון

 
 

 Maloneנכסים המוחזקים על ידי תאגידים שבבעלות 

שם 
 הנכס

גובה הריבית המשולמת  מיקום
למימון הבנקאי שנלקח 

 לרכישת הנכס

אמות המידה 
הפיננסיות הכלולות 

בהסכם ההלוואה 
 מכוחו ניתן המימון

תקופת 
ההלוואה 

ונקודות 
יציאה 

מההלוואה, 
 ככל שקיימות

המח"מ של תקופות השכירות של 
השוכרים בנכס )לא כולל אופציות 

 הארכה(

שימושים 
עיקריים 

 בנכס

 אמריך-גרמניה נכס א' 
3.893% 

הריבית  10/2021 -ב
 .2.46%תרד ל 

יחס כיסוי של 
DSCR  שיעלה על

1.1. 

הלוואה עד 
ליום  

28/02/2025 
רשת עשה   .28/02/2025-הובי

 זאת בעצמך

 גרמניה רמשייד נכס ב' 
 

  03/2019 -החל מ
2.25%. 

 .שמירה על הון חיובי
הלוואה עד 

ליום  
30/03/2024 

Penny- 15/01/2033. 
 

Rossmann- 15/01/2022. 
השלמתו של שיפוץ ל בכפוף

החנות הנמצא בימים אלו 
בעיצומו, תסתיים השכירות 

 15/6/2030 יוםב
 

Takko-28/01/2029. 
 

Easy Apotheker- 
22/07/2023. 

-    BMO  GmbH 
31/12/2025  

 סופרמרקט 
           
חנות 

לפרפומריה 
 וקסמטיקה

 
 

 בגוד
 

 בית מרקחת
מכון 

 אורטופדי
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 נספח ב' - רשימת נכסים מהותיים מאוד
 

  לפרק א' בדוח התקופתי( .119.4)ראו סעיף  Emmerich -הנכס ב .1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 לפרק א' בדוח התקופתי( .2194.)ראו סעיף פורטפוליו אלפא  .2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Langen  א' בדוח התקופתי( לפרק .3194.)ראו סעיף 

 

 

 

 

 

 

 (100%נתונים לפי )
 (100%-חלק התאגיד בנכס 

.202030.6  31.12.2019 

 אלפי ש"ח 
 43,665 43,716 שווי הנכס )באלפי ש"ח(

NOI )2,684 1,209 בתקופה )באלפי ש"ח 

 335 - בתקופה )באלפי ש"ח(רווחי )הפסדי( שערוך 

 100% 100% שיעור תפוסה ממוצע בתקופה )%(

 6.15% 5.53% שיעור תשואה מותאם שנתי )%(

 30/362 29/353 דמי שכירות ממוצעים למ"ר )חודשי/שנתי( 

 (100%נתונים לפי ) 
 (100%-בנכס חלק התאגיד 

.202030.6  31.12.2019 

 אלפי ש"ח 
 62,431 65,988 שווי הנכס )באלפי ש"ח(

NOI )3,729 1,793 בתקופה )באלפי ש"ח 

 3,182 3,464  רווחי )הפסדי( שערוך בתקופה )באלפי ש"ח(

 100% 100% שיעור תפוסה ממוצע בתקופה )%(

 5.97% 5.44% שיעור תשואה מותאם שנתי )%(

 36/436 35/424 דמי שכירות ממוצעים למ"ר )חודשי/שנתי( 

 (100%נתונים לפי ) 
 (100%-חלק התאגיד בנכס 

.202030.6  31.12.2019 

 אלפי ש"ח 
 94,004 101,764 שווי הנכס )באלפי ש"ח(

NOI )3,762 2,234 בתקופה )באלפי ש"ח 

 27,957 - רווחי )הפסדי( שערוך בתקופה )באלפי ש"ח(

 100% 100% שיעור תפוסה ממוצע בתקופה )%(

 4.78% 4.39% שיעור תשואה מותאם שנתי )%(

 48/570 46/552 דמי שכירות ממוצעים למ"ר )חודשי/שנתי( 



  

 
 

  רילאסטייט בע"מ   . אר  להב אל. 
  
  

  תמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים
  

  (בלתי מבוקרים)  
  

  2020  ביוני  30
  
  

  תוכן העניינים
  
  

    
 עמוד  
  

 2  יםהחשבון המבקר י דוח סקירה של רוא
    
  

 3-4   על המצב הכספי מאוחדים ביניים ותדוח תמצית 
  
  

 5-6 כולל אחר (הפסד) הפסד ורווח או   רווחמאוחדים על ביניים תמצית דוחות 
  
  

 7-11 על השינויים בהון  מאוחדים ביניים תמצית דוחות 
  
  

 12-14 על תזרימי המזומנים  מאוחדים ביניים תמצית דוחות 
  
  

  15-31 ביניים מאוחדים דוחות הכספיים תמצית הל באורים
  
  
  
      

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  
  

  
  
  
  
  
  

  לבעלי המניות של   יםהחשבון המבקר י דוח סקירה של רוא
  בע"מאר. רילאסטייט  להב אל.

  
  

  מבוא 
 

), הכולל את "החברה":  (להלן  מאוחדותאר. רילאסטייט בע"מ וחברות    סקרנו את המידע הכספי המצורף של להב אל.
על רווח    ביניים  אוחדיםם המייתי ואת הדוחות התמצ  2020  ביוני   30על המצב הכספי ליום    התמציתי המאוחדהדוח  

  ו חודשים שהסתיימשלושה  שישה ושל  ותלתקופ  שינויים בהון ותזרימי המזומניםה, כולל אחר (הפסד) ורווח  הפסד וא
בהתאם לתקן    אלה ת ביניים  והדירקטוריון וההנהלה אחראים לעריכה ולהצגה של מידע כספי לתקופ  .באותו תאריך

ת ביניים  ו לתקופות ביניים", וכן הם אחראים לעריכת מידע כספי לתקופ  כספיח  וו "די  IAS 34חשבונאות בינלאומי  
אחריותנו היא להביע מסקנה על    .1970- לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל  אלה

  .ביניים בהתבסס על סקירתנוה תומידע כספי לתקופ 
  

הכספי   המידע  את  סקרנו  לתקופלא  חברת  והתמציתי  של  שיטת השו  המטופלת   בשרשור  תמוחזק  ה הביניים  וי  לפי 
  2020ביוני   30אלפי ש"ח ליום   320הסתכם לסך של    שלההמיוחסים  תחייבויותהסכום הנכסים בניכוי ההמאזני, אשר 

לתקופות של שישה אלפי ש"ח    39ך של  הנ"ל (לפני הפחתת עודפי עלות) הסתכם לס  ההחבר  ברווחיוחלקה של החברה  
ר על ידי  נסק  החבר ה  התמציתי לתקופות הביניים של אות . המידע הכספי  מו באותו תאריךחודשים שהסתיי  ה שולשו

שדוח אחרים  חשבון  הומצא  רואי  שלהם  שה  הסקירה  ככל  ומסקנתנו,  אותלנו  בגין  הכספי  למידע  מתייחסת    היא 
  שבון האחרים.הסקירה של רואי הח  דוח, מבוססת על החבר

  
  היקף הסקירה 

  
ס א  ונכרע לת  בהתאם  סקירה  תקקירתנו  כספי    2410(ישראל)  ן  מידע  של  "סקירה  בישראל  חשבון  רואי  לשכת  של 

שות". סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים מורכבת לתקופות ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של הי
 .ם ואחריםייסקירה אנליט נהלי    םוש ימיו   ,החשבונאייםים ו כספיעניינים הל  בעיקר עם אנשים האחראים  ,מבירורים

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

  .ביקורתשל  תעד  ותאין אנו מחווים חו ,כךבהתאם ל
 

  ה מסקנ
 

לתשומת ליבנו דבר הגורם    א באל   ל דוח הסקירה של רואי החשבון האחרים כאמור לעיל,, וע סקירתנובהתבסס על  
  . IAS 34בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי  ,לנו לסבור שהמידע הכספי הנ"ל אינו ערוך, מכל הבחינות המהותיות

  
לא בא    יל,אחרים כאמור לע החשבון הועל הסקירה של רואי  נו  ת ריקסל  , בהתבסס עודמתהק   סקהפלאמור בסף  ונב

המ הבחינות  מכל  ממלא,  אינו  הנ"ל  הכספי  שהמידע  לסבור  לנו  הגורם  דבר  ליבנו  הוראות  הולתשומת  אחר  תיות, 
  . 1970- דיים), התש"לניירות ערך (דוחות תקופתיים ומי הגילוי לפי פרק ד' של תקנות 

  
  

                                                                                                                                                                              
  עמית, חלפון                                                             גבעתיים,                                                                     

  רואי חשבון                                                                                                                   2020באוגוסט,  30
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 e-mail: office@ahcpa.co.il www.ahcpa.co.il     03-6125030פקס:   03-6123939טל:    5320047, מגדל השחר,  גבעתיים 4אריאל שרון 
Amit, Halfon is a member firm of the PKF International Limited family of legally independent firms and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual 
member or correspondent firm or firms. 

  

  ון  פ עמית, חל
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  רילאסטייט בע"מ   . להב אל.אר 
  

  על המצב הכספי   חדיםאומ ביניים  תמצית דוחות
  

      
  ביוני  30ליום 

  ליום  
  בדצמבר   31 

      2020    2019    2019  
  (מבוקר)     (בלתי מבוקר)       
  אלפי ש"ח        

              נכסים שוטפים
  

 מזומנים ושווי מזומנים 
    

81,122 
  

7,716   22,240  
  12,509    -      -       פקדונות בנקאיים 

  10,887    8,8862    10,901      מזומנים מוגבלים בנאמנות 
  -      -      9,241      ניירות ערך סחירים 

  לפי שיטת השווי המאזני  תת המטופלמוחזק הרבחל  ההלווא
  )) 5(7(באור 

    
,718100  

  
  -      -  

 2,546   2,768   ,3335      תרות חובה חייבים וי 
            

 48,182   39,370   153,207     סה"כ נכסים שוטפים
             
             

              ם טפישו לאנכסים 
  9182,    2,917    4,869      מזומנים מוגבלים  

  1,443    99    1,649      לזמן ארוך  אחרות חובהרות יתהלוואות ו
  84,858    84,005    991,135      לפי שיטת השווי המאזני  תות המטופלומוחזק ות לחברהלוואות  

  84,256    49,796    818,163      שיטת השווי המאזני  ת לפי וופל ת המטוק חזמו ותהשקעה בחבר 
  72,402    72,873    73,991      נדל"ן להשקעה 

  612   14   478,70      ) 5(באור  ונכסי זכות שימוש  רכוש קבוע
            

 246,489   56,6572   796,450       סה"כ נכסים שאינם שוטפים
            
            

 294,671   296,027   111,658      סה"כ נכסים
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

       2020 ,באוגוסט 30
  שלמה פדידה   חוה זמיר טואף    אבי לוי   ים הדוחות הכספי רותאריך איש 

  סמנכ"ל כספים    מנכ"ל     יו"ר הדירקטוריון    
  
  
  
  
  
  
  

מאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם. ההמצורפים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים  רים  אוהב
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  על המצב הכספי   מאוחדים ביניים  דוחותת צימת
 

      
  ביוני  30 וםלי

   וםלי  
  מבר בדצ 31

      2020    2019    2019  
  (מבוקר)     (בלתי מבוקר)       
  אלפי ש"ח        
             

            שוטפות בויותהתחיי
             

 -     3,000   426      אשראי מתאגיד בנקאי 
  -      -      5102,21         ))5(7  באור( מאחר גישור  תהלווא

 2,114    3,347    ,3995      נקאיים גידים בתאחלויות שוטפות של הלוואות מ
 3,240    3,240    3,240      חובגרות חלויות שוטפות של א

  10,271    2,318    4,772      ות ניתנות להמרה למניחלויות שוטפות של אגרות חוב 
  156    184    481      ספקים ונותני שירותים

  4,804   6,168   124,8      תרות זכות ם וי זכאי
  304     -      ,1172      רה חכין  בגית והתחייבוי 

            
 20,889   18,257   774,612     סה"כ התחייבויות שוטפות

            
            שוטפות לאת יבויוהתחי 

            
 361   350   596     ים קשור יםצדד

 60,461   60,349   57,358     אגרות חוב 
  14,732   7,9439   ,8566      מניות ל  תנות להמרהיחוב נ אגרות 
  36,434   37,864   ,23847       בנקאיים   ארוך מתאגידים ת לזמןהלוואו

  -      -      615,48      )) 5(7באור ( אחרמלזמן ארוך אה הלוו 
  ,4523   3,019   216,8      דחים נ  התחייבויות מיסים

  304    -      15,177      ת בגין חכירה יוהתחייבו
             

 תשוטפו  לאויות סה"כ התחייב
    

560,184 
  

141,529 
    

  115,816  
             

  136,705   159,786   830,310     סה"כ התחייבויות 
               

                הון 
                
  39,288   975,42   186,637      ות ן מני וה

  64,172   54,690   ,729158      וקרנות הון אחרות  פרמיה על מניותכתבי אופציה, 
  (23,624)   ) 9525,1(   ) ,95323(      לות חוץ קרן תרגום של פעי

  3,599   6,201   1,640      להמרהאגרות חוב  וני שלרכיב ה
  94224,   15,375   537,23      רווח  יתרת 

                
  157,328   135,743   590,346      החברה ם של יעללב חסהון המיו כ"סה

              
  638   498   691      ה זכויות שאינן מקנות שליט

                
  ,966157   136,241   812,347      סה"כ הון   

                
  294,671   296,027   111,658      סה"כ התחייבויות והון  

  
    

  
מהווים חלק בלתי נפרד מהם.וחדים אמהספיים ביניים  הכהבאורים המצורפים לתמצית הדוחות           
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    אחר ל ולכ ד)ס(הפ פסד ורווחה אועל רווח מאוחדים  ביניים  מצית דוחותת

  
  

  שנה ל  שלושה  לתקופה של  ל שישה פה שקולת  
  שהסתיימה   ה שהסתיימחודשים   ה שהסתיימחודשים   
  31ביום   ביוני  30ביום   יוני ב 30ביום   
  

2020  2019   (*)  2020  2019   (*)  
בדצמבר 

2019  
  (מבוקר)   (בלתי מבוקר)   (בלתי מבוקר)   
  א ל פ י  ש " ח   

            : פעילות נמשכת
            

            סותהכנ
            

  4,790  1,197  1,196  2,422  2,350  ירות י שכ ת מדמהכנסו
 -     -    1,156  -    1,156  ארית גיה סולמאנרהכנסות 
  26,614  4,265  12,541  17,725  14,242  משותפות  ותכלולות ועסקארווחי חברות  בוצה בחלק הק

  2,902  -   1,494  -   925  שווי הוגן של נדל"ן להשקעה, נטו  שינויים ב
  -    -   266  -   -  חירים ס ערך  ניירותין שערוך  ן בג מימו נסות כה

  -    -   241  -   -  ימון בגין הפרשי שערמ הכנסות 
  ,6984  1,019  1,734  2,028  3,137  מימון אחרות  סות הכנ
  1,607  -   4  1,495  45  ות אחרות נסהכ

  40,611  6,481  18,632  23,670  21,855  סה"כ הכנסות 
            

            תוועלויהוצאות 
            

    )711(  ) 275(  ) 338(  ) 418(  ) 583(  נדל"ן להשקעה  -  ת נכסיםלת הפע והוצא
  -    -    ) 882(  -    ) 882(  ת אריגיה סולראנ -  הוצאות הפעלה

  ) 925(  -    ) 4,763(  -    ) 4,882(    ן להשקעהל"נד רכישת בגין עלויות עסקה 
  ) 8,254(  ) 1,641(  ) 2,037(  ) 3,373(  ) 3,933(  הוצאות הנהלה וכלליות 

  ) 128(  )33(    -   )66(  -   יות שלום מבוסס מנת ות בגין צאהו
בגין   מימון  הוגהוצאות  בשווי  נגזרים    ןשינויים  של 

  ) 034(   )1(    -   ) 331(  -   פיננסיים
  -     -     -    -    ) 737(  ות ערך סחירים יירך נ שערון בגין מימו  אותצוה

  ) (**) 936(  )(** )19(    -   (**)  )121(  ) 6,649(  הפרשי שערין ג ב ימוןות מ הוצא
    *)(* )8,899(  (**)  )2,407(   ) 2,077(  ) (** )4,803(    ) 3,824(   הוצאות מימון אחרות  

  ) 140(  ) 176(  ) 811(  ) 178(   ) 863(  ותתפ חלק הקבוצה בהפסדי חברות כלולות ועסקאות משו
ות ועסקאות משותפ  תוחלק הקבוצה בהפסדי חברות כלול 

  ) 1,968(  -      -   -     ) 579(   מעלויות עסקה  הנובעים
  ) 22,301(  ) 4,552(  ) 10,908(  ) 9,290(  ) 22,932(   ועלויות   סה"כ הוצאות

            

  18,310  1,929   7,724  14,380   ) 1,077(   סים על הכנסהימ לפני הפסד) ( רווח

  ) 938(   ) 90(   ) 327(  ) 242(   ) 275(  הכנסה  על מיסים

  17,372   1,839   7,397  14,138   ) 1,352(  נקי מפעילות נמשכת   )הפסדרווח (

            
  5,393   ) 190(   -   ) 1,080(    -  ) 8(באור  ורווח (הפסד) מפעילות שהופסקה, נט

            

  22,765  1,649   7,397  13,058   ) 1,352(   מועבר -   לתקופה) נקי  סדהפרווח (

            
 

  . 8אור ב ראה - סווג מחדש כדי להציג בנפרד פעילות שהופסקה   (*)         
  

  (**) סווג מחדש.        
 

  .מהם  נפרד חלק בלתיים מהווים מאוחדהפיים ביניים לתמצית הדוחות הכסהבאורים המצורפים          
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    אחר כולל  ד)ספ(ה רווחאו הפסד וווח ר עלמאוחדים  ים ביני וחותמצית דת

  
  שנה ל  ה  לתקופה של שלוש  ישה  שלתקופה של   

  מה יישהסת  ה חודשים שהסתיימ  ה חודשים שהסתיימ  
  31ביום   ביוני  30ביום   ביוני  30ביום   
  

2020  2019    2020  2019    
בדצמבר 

2019  
  (מבוקר)   וקר) מבתי (בל  ) (בלתי מבוקר   
  ש"ח    פילא  
  

  22,765  1,649  7,397   13,058  ) 1,352(  מועבר -   לתקופהנקי   )דהפסרווח (

           
שלאחר ההכרה לראשונה אחר  כולל  (הפסד)  רווח    פריטי

           לרווח והפסד (פעילות נמשכת):  ו יועברואהועברו 
הנובעות   דוחהתאמות  כס מתרגום  עילויות פשל    פייםות 

  (16,611)  ) 537(  ) 1,478(   ) 8,758(  ) 335(  וץ ח

   382  13  29   201   6  אחר, נטו  ין רכיבים של רווח כוללבג ם יסימ

  ) ,22916(  ) 524(  ) 1,449(   ) 8,557(   ) 329(  הלתקופאחר  לכול הפסדסה"כ 

            

  366,5  1,125   5,948   4,501   ) 1,681(  לתקופה כולל (הפסד)רווח סה"כ 

           
            :ל לתקופה מיוחס  נקי (הפסד) רווח 

            
  22,618   1,648  7,320  13,051   ) 1,405(   ל החברה בעלים ש 

  147  1  77  7  53  טה לינן מקנות ש יות שאי עלי זכוב
            

  22,765   1,649  7,397  13,058  ) 1,352(  קי לתקופה ) נסה"כ רווח (הפסד
  

            פה מיוחס ל:קולת כולל(הפסד)  רווח 
            
  6,389   1,124   5,871   4,494   ) 1,734(  ברה חה  לשבעלים  

  147  1  77  7  53  ת שליטה שאינן מקנו תבעלי זכויו 
            
  6,536   1,125   5,948   4,501  ) 1,681( פהקוכולל לת (הפסד) רווח סה"כ 

  
  

            ש"ח):ב(למניה ) (הפסדרווח 
            

  (*)  .2540   ) (* .3800  0.043   (*)  0.213  ) 0.009(  ) חש"(ב  כתות נמשלעימפ  בסיסי למניה )הפסדרווח (
            

  (*)  .0790   (*)  ).1300(    -   *) ( )0.016(    -  )ש"ח (ב מפעילות שהופסקה  בסיסי למניה )הפסדרווח (
            

  (*)  .1020   ) (* .0270  0.042   (*)  0.165  ) 0.009(  ) ש"ח(ב  נמשכת ילותמפע  יהלמנ לולמד )סדפה( רווח
            

  *) ( .0550   (*)  ).3000(  -   (*)  )0.011(    -  )ש"ח (ב מפעילות שהופסקה  למניה מדולל )הפסדרווח (
            

  לחישוב משוקלל של מספר המניות ששימשוע ממוצ
  ) (* 197,67  (*)  66,468  169,976   (*)  66,297  148,705   ה נילמהבסיסי  הרווח

            
ו לחישוב  ששימש המניותר ספשל מקלל ומש צעממו

  (*)  984,97  *) ( 66,698  179,247   (*)  97,892  148,705   המדולל למניה  הרווח
  

  ). 1(7ר  אוראה גם ב - ות למניות הנפקת זכויב הטבה תואם למפרע בגין מרכיב (*)        
  

.מהם  דחלק בלתי נפרים ו והמ ים דחמאו ההכספיים ביניים   לתמצית הדוחותצורפים אורים המבה       
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  ן ויים בהועל השינ מאוחדיםביניים  ת דוחותציתמ

  
      לבעלים של החברה  מיוחס       

  

 

  הון 
  מניות

על   מיהרפ
 מניות
  וקרנות

  הון אחרות

קרן תרגום  
של פעילויות  

 חוץ

  שלני רכיב הו
וב גרות חא

  ה רלהמ
 רווח יתרת
    סד)(הפ

ן סה"כ הו
ס המיוח

לבעלים של  
    ברה חה

ות ויזכ
שאינן  

 תמקנו
 ההון ךס    שליטה 

  ש"ח אלפי        
                            
                            

  157,966    386    157,328  24,942  3,599   ) 23,624(  ,17264   8,2398   ר)וק(מב 0202 בינואר 1יתרה ליום 
                        

  ) 352,1(    53    ) 405,1(  ) 405,1(  -  -  -  -   קופה ת לנקי ) דפסהרווח ( 
  ) 329(    -    ) 329(  -  -  ) 329(  -  -   קופה לתל אחר ולכ הפסד

                       
  ) 681,1(    53    ) 734,1(  ) 405,1(  -  ) 329(  -  -   ל לתקופה ולהכ(הפסד)  הרווחסך 

                           
  ,91513    -    ,91513   -  ) 1,959(   -    ,8136   061,9   רה להמהמרת אגרות חוב 

  3,887    -    873,8   -   -   -    61,29   2,591   ם ובדיפציות לע או ושמימ
  173,194    -    173,194   -  -   -    86,448   86,746   ))1(7ר  או(ב  יותמימוש זכויות למנ 

                           
                           

  281,347    691    590,634  753,23  01,64   ) 23,953(  729,581   ,637186     וקר)י מב(בלת  2020 ביוני 30יתרה ליום 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  מהווים חלק בלתי נפרד מהם. מאוחדים הביניים   יםהכספי  ת הדוחותרפים לתמצי אורים המצוהב
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  ים בהון על השינוים דימאוחביניים ת דוחות ציתמ
  
      עלים של החברה בל מיוחס       

  

 

  הון 
  תיומנ

על   הפרמי
 מניות
  וקרנות

  רותאח הון
כתבי 
  אופציה

 םגותרקרן  
  ותשל פעילוי

 ץוח

י של  הונ יברכ
אגרות חוב 

  וחור יתרת  להמרה 

ן סה"כ הו
ס המיוח

לבעלים של  
    ברה חה

זכויות שאינן  
מקנות 

 ןהוסך ה    טה שלי
  אלפי ש"ח    

  ם שהסתיימהדשיחו שישהלתקופה של 
  מבוקר)תי (בל  2019 ביוני 30 ביום

 
     

   
  

 
   

          
  

                             
  0,69231    491    1130,20  2,324  6,348  ) 7,395(   668   53,487    69,774   קר)ו(מב 9201 רבינוא 1ליום יתרה 

                          
  058,13    7    051,13  051,13  -   -   -   -   -   ה קופלת  רווח

  ) ,5578(    -     ) ,5758(  -   -   ) 557,8(  -   -   -    כולל אחר לתקופה  הפסד
                         

  501,4    7    494,4  051,13  -   ) ,5578(  -   -   -    ה לתקופלל הכו  )(הפסד ווחרה סך
                             

  982    -     982   -    ) 147(   -   -    694   066   המרת אגרות חוב להמרה  
  66    -     66   -   -    -   -    66   -    וססי מניות ים מב תשלומ

                             
                             

  241,613    498    374,135  375,15  ,2016   ) 15,952(  668  022,54   ,42975   ) קרבלתי מבו(  2019 יונבי 30ם יתרה ליו
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  מהם. ים מהווים חלק בלתי נפרד ד חמאוהכספיים ביניים  צית הדוחות התמל רפיםהמצוהבאורים  
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  ינויים בהון הש על וחדיםיים מאינב חותת דוצימת
  

      החברה של  םילבעל מיוחס       

  

 

  הון 
  תומני

על   מיהרפ
 מניות
  וקרנות

  הון אחרות

קרן תרגום  
  ותשל פעילוי

 חוץ

הוני של   יברכ
אגרות חוב 

   חוור רתית  ה להמר

סה"כ הון 
המיוחס 

של   לבעלים
    החברה 

זכויות שאינן  
מקנות 
 סך ההון    שליטה 

  ח "שאלפי        
  30 ביום חודשים שהסתיימה  שלושהשל  ופהלתק
  קר) (בלתי מבו 2020 ינובי

 
     

 
  

  
   

          
  

                            
  051,134    614    ,437340  217,16  679,1   ) 22,504(  616,581   186,429   קר) בומבלתי (   0202 באפריל 1יתרה ליום 

                        
  ,3977    77    320,7  320,7  -  -  -  -   לתקופה נקי    רווח

  ) ,4491(    -    ) ,4491(  -  -  ) ,9441(  -  -   תקופה לכולל אחר  הפסד
                       

  ,9485    77    871,5  320,7  -  ) ,4491(  -  -   לתקופה  ללהכו ) (הפסד הרווחסך 
                           

  282    -    282   -  ) 39(   -    113   208   המרת אגרות חוב להמרה 
                           
                           

  281,347    691    590,634  537,23  1,640   ) 953,23(  729,581   63786,1     )וקרמבי (בלת  2020 יונבי 30יתרה ליום 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ם. נפרד מהמאוחדים מהווים חלק בלתי היים  יים בינ חות הכספלתמצית הדו הבאורים המצורפים
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    על השינויים בהון  אוחדיםביניים מ חותתמצית דו
  
  
      רה חבלבעלים של ה מיוחס   

  

 

  ן הו
  ותמני

על   הפרמי
 יותמנ
  ותרנוק

  הון אחרות
כתבי 
  אופציה

ום קרן תרג 
ילויות  של פע
 וץח

הוני של   יברכ
אגרות חוב 

  רווח יתרת  ה המרל

סה"כ הון 
המיוחס 

עלים של  לב
    החברה 

זכויות 
שאינן  
מקנות 
 וןהה סך    שליטה 

  י ש"ח אלפ    
  חודשים שהסתיימה  שלושהלתקופה של 

                              מבוקר)(בלתי   2019 וניבי 30 םביו
                              

  134,103    497    133,606  13,727  6,347  ) 15,428(   668  53,521   74,771   ר)  בלתי מבוק(   2019 באפריל 1יתרה ליום 
                          

  1,649    1    1,648  1,648  -   -   -   -   -    לתקופה י  קנ  רווח
  ) 452(    -     ) 524(  -   -   ) 452(  -   -   -    ופה חר לתק א כולל סדפה
                         

  1,125    1    1,124  1,648  -   ) 245(  -   -   -    קופה ל לת הכולד) פס(ה הרווחסך 
                             

  980    -     980   -   ) 146(   -   -    468   658   המרת אגרות חוב להמרה  
  33    -     33   -   -    -   -    33   -    ת מניותשלומים מבוססי 

                           
  136,241    498    135,743  15,375  2016,   ) 15,952(  668  ,02254   42975,   (בלתי מבוקר)   2019ביוני  30ליום יתרה 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  דים מהווים חלק בלתי נפרד מהם. חומאהניים  בי הבאורים המצורפים לתמצית הדוחות הכספיים
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    הון ב  יםויעל השינ ביניים מאוחדים ותצית דוחמת
 
  
  

      עלים של החברה בל סוחמי   

  

 

  הון 
  מניות

על   יהפרמ
 תמניו

  וקרנות
  הון אחרות

בי תכ
  הופציא

ם קרן תרגו 
ויות  של פעיל
  חוץ

רכיב הוני של  
אגרות חוב 

  רווח  יתרת  להמרה 

 הון "כהס
חס המיו

לבעלים של  
    החברה 

זכויות 
שאינן  

ת מקנו
 ןההו ךס    יטה של

  ח אלפי ש"   
                              

 0,69213  491  130,201  ,3242  6,348  (7,395)   866   8743,5  74,769   (מבוקר) 2019 בינואר 1 םליו יתרה
                    

 22,765  471  22,618  822,61  -  -  -  -  -  רווח נקי לשנה 
כולל אחר לשנה  הפסד   -  -  -  9)(16,22  -  -  )(16,229  -  )9226,(1 

                        
לל לשנה ו כה (הפסד) סך הרווח   -  -  -  ,229)6(1  -  22,618  6,389  471  6,536 

                             
 4,386  -  864,3  -  -   -  (668)  2,489  2,565   הנפקת מניות וכתבי אופציה 

 -  -  -  -  )(325  -  -  325  -   ההון)  יברכ( רהפרעון אגרות חוב להמ
 16,224  -  224,16  -   2,42)(4  -   -   7,743  10,905   המרה חוב ל תו רגת ארמה

 128  -  128  -  -  -  -  281  -   סי מניות וסתשלומים מב 
                    

 66,9157  638  157,328  94224,  3,599  23)624,(   -   ,17264  88,239   (מבוקר)  2019מבר בדצ 31יתרה ליום 
  
  
  
  
  

נפרד מהם. וים חלק בלתי מאוחדים מהוהיים ביניים  צית הדוחות הכספם לתמהמצורפים  ריאוהב
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    המזומנים  על תזרימי מאוחדיםביניים  תדוחו תציתמ
  לתקופה של    

  שישה חודשים  
  לושהששל לתקופה 

  שנה ל  שים חוד
  ה מתיישהס  ה שהסתיימ  ה שהסתיימ  
  31ם ביו  יוני ב 30ביום   ביוני  30ביום   
    2019 בדצמבר  *) (  2019  2020  *) (  2019  2020  

  (מבוקר)   מבוקר) (בלתי   וקר) י מב(בלת 
  ח אלפי  ש"  

            פעילות נמשכת  - לפעילות שוטפת מזומניםתזרימי 
           

  17,372  1,839  7,397  14,138  ) 1,352(    הפ קולת נקי  (הפסד) רווח
            
להצג שוהדרו  אמותתה תזרימי  ת  ת  לועימפמזומנים  ת 

           טפת: שו
            

            ו הפסד:לסעיפי רווח א  מותהתא
השוווופל המט   תומוחזק   ותחבר ווחי  רבחלק   שיטת  לפי    י ת 

  ) 24,506(  ) 4,089(  ) 11,730(  ) 17,547(  ) 12,800(  , נטו המאזני
  128  33  -   66   - ות מניסי ם מבוסומיתשל

  938 90 327    242  275    ההכנסה לע  סיםימ
  ) 1,301(  996  ) 1,307(  1,992  5,849  ת, נטו ואחר מוןימסות) כנ(ה ותאצוה

  ) 2,902(  -   ) 1,494(  -   ) 925(  להשקעה "ן נדל  של הוגן  יבשוו שינויים
  ) 1,495(  -   -   ) 1,495(  -  ון מימוש נכסים פיננסיםח הרוו
בש ינו שי פיננ כ מ  של   ןהוג  ווי ים  בשווי    סיםשירים  הנמדדים 

  339  1  ) 266(  331  737  ד ח והפסורו הוגן דרך 
  6  2  940  3  941  תות חפוה פחת

  )5,923 (  )16,408 (  )13,530 (  )2,967 (  )28,793 (  
            
  )40(  )10(  ) 136(  )30(  ) 145(  במזומן  למוו שסים שימ

            
           :לייםעו פת  תבויווהתחיי םנכסישינויים בסעיפי 

  ) 1,365(  ) 495(  4,157  ) 2,053(  2,045 זכות   ותזכאים ויתרוב שינוי בספקים

  ) 792(  298  ) 162(  )64(  59 רוך את חובה לזמן ויתרו  םיבחייבי נו שי 

  2,104  )2,117 (  3,995 )197 (  ),1572(   

    )13,618(   ) 1,335(  ) 2,274(  ) 4,417(  ) 5,316(  נמשכת  טפתעילות שושימשו לפש טומזומנים נ 
            

            שכת נמפעילות  - פעילות השקעהל מזומניםי תזרימ
  -    -   ) 36,451(  -   ) 36,451(  ג')  ח ספ(נ ראשונהאוחדה לוחדת שמא  חברה רכישת

  י לפ ת  ופלת המטו ומוחזק תובחבר) השקעההחזר השקעה (
  ) 15,063(  3  ) 66,588(  ) 678(  ) 66,679(  המאזני י  ווהשת יטש

  השווי שיטת לפי ותופל ט מה תזקוחומ  תוברלח ואותהלו מתן
  ) ,17717(  ) 2,667(  ) 154,512(  ) 3,015(  ) 154,512(  המאזני 

  השווי   שיטת  לפי   המטופלות  מוחזקות  חברות מ   ותהלווא  רהחז
  8,199  )10(  3,465  4,388  4,576  י המאזנ

  149,7  2,000  -   2,000  12,540  לזמן קצר  בנקאיים תובפיקדונו וגבליםים ממנ זוה במיריד
  -    -   -   -   ) 9,978(  יריםערך סח תובנייר הקעהש  

ווי  שיטת שפלה לפי טוחברה מוחזקת שש  תמורה ממימו
  2,001  448  -   905  -   י מאזנ

  1,495  -   -   1,495  -   ננסייםתמורה נטו ממימוש נכסים פי
  ) 1,125(    -     -   אה לאחר ווהל מתן 

   -     -      -   -   ) 569(  השקעה בנדל"ן להשקעה 
  ) 48(   )17(  ) 14(  )19(  ) 21( תהליך ם ביטיק וופר וע קב שכוהשקעה בר

 ההשקע )תלפעילושו שימ שות (שנבעו מפעילו נטם מזומני
  ) 14,227(   ) 243(  ) 254,100(  5,076  ) 251,094(  נמשכת 

  

  . 8ראה באור  - ד פעילות שהופסקה פרלהציג בנ י  כדחדש (*) סווג מ 
  

  נפרד מהם. בלתי  חלק  וויםה מ יםחד אומהם  רים המצורפים לתמצית הדוחות הכספיים בינייאוהב
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  נים  זומהמ מיזריעל ת יםחד ניים מאויב תמצית דוחות
  

 
  

 
  
  

  נפרד מהם. בלתי  חלק  וויםה מ אוחדיםמהיים  ם בינ הכספייחות רים המצורפים לתמצית הדואוהב
  
  
  
  
  
  
  

  לתקופה של    
  ודשים  ה חשיש

  לושהלתקופה של ש
   חודשים

  ה נשל
  מה שהסתיי

  31ביום   ה יימסתשה  ה שהסתיימ  
   ברבדצמ  ביוני  30ביום   ביוני  30ביום   
  2020  2019  2020  2019    2019    

  קר) בו(מ  ר) וקי מבלתב(  ) (בלתי מבוקר  
  ח  פ י  ש "ל א   
            כתנמש ילות פע   -   וןות מימילפעמתזרימי מזומנים   

           
  4,386  -   -  -   -  יה אופצוכתבי  תקבולים בגין הנפקת מניות  
  -   -   -  -   3,887  לעובדים אופציה   כתבי מימושן ם בגי תקבולי 
  -   -   -  -   173,194  ויות למניות ש זכומימ תקבולים בגין  
  -   -   150,643  -   150,643  מאחר ות ווא הל ת בלק 
  -   3,000  426  3,000  426  י קאבנ  ידקצר מתאגמן י לזראאשגידול ב  

  ) 323(  -   ) 307(  -   ) 388(  ירהין חכייבות בגרעון התחיפ  
    )2,424(  -   -  -   -  רה חוב להמ ון אגרותרע פי 
  -   -   -  -   ) 3,240(  חוב  גרותפירעון א 
הלוואות  קב  שיט   קתחזו מ ה  ברמחלת  לפי  השווי  המטופלת  ת 

  -   -   -  -   768  זני המא
לחברה  הלווא  זרהח    השווי   שיטת  לפי  פלתטוהמת  זקוח מה 

  -   -   ) 231(  -   ) 268(  המאזני 
  5,276  4,500  -  4,500  195  ך מתאגידים בנקאיים ון אר זמל ותווא לקבלת ה   
  ) 3,685(  ) 939(  ) 1,259(  ) 1,866(  ) 2,675(  קאיים ן ארוך מתאגידים בנפירעון הלוואות לזמ  

           
 3,230 6,561 149,272  5,634  322,542  נמשכת  וןמיממזומנים נטו שנבעו מפעילות  

            
            הופסקת שהבגין פעילו ם זומניתזרימי מ 

            
  )61(  -   -  -   -  לפעילות שוטפת  שו  טו ששיממזומנים נ 
 עילות) השקעהשימשו לפ ות (שמפעיל ו ו שנבע ם נט נימזומ 

  38,190  ) 7,330(  -  ) 8,032(  -  קהופס שה 
            
  לות)יעששימשו לפו מפעילות (נטו שנבעמזומנים  

 38,129 ) 7,330( -  ) 8,032(  -  קהפסהוש
            

  13,514  ) 2,347(  ) 107,102(  ) 1,739(  66,132  במזומנים ושווי מזומנים )קיטוןגידול (
            

י  ושוו על יתרות מזומנים ליפיןח ת בשערנודוהשפעת ת
  ) 793(  33  ) 443(  )64(  ) 7,250(  ומניםמז
            

  9,519  10,030  188,667  9,519  22,240 הופקתהלת  חימזומנים לתיתרת מזומנים ושווי  
            
  22,240  7,716  81,122  7,716  81,122 יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה 
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  ם  ומניהמז זרימית על וחדיםניים מאיב דוחותת תמצי
  

  

  
            ןבמזומ ינהת שאתימהו פעילותב. 

            
  422,61  980  282  982  13,915  המרה ות חוב להמרת אגר

  
            : נהושלרא אוחדת שאוחדהה מ ישת חברכרג. 

            
        : הרכישהחברה מאוחדת ליום  ליבויות שיוהתח נכסים 

         
  -    -    3,988  -    988,3  (למעט מזומנים ושווי מזומנים) הון חוזר 
  -    -    70,785  -    785,70  מתייחסים זכות שימוש נכסי מערכות סולאריות ו  -   וערכוש קב

והקעשה שי  המטופלות  ה לולכ   הברלח   הוא ול ה  השווי    טת לפי 
  -    -    ) 262(  -    ) 262(  זני המא

  -    -    ) 4,556(  -    ) 556,4(  חים יסים נדעתודה למ
  -    -    ) 16,977(  -    ) 16,977(  בגין חכירה ת יוהתחייבו

  -    -     ) 16,527(  -    ) 527,16(  טפות ויות ש כולל חלו  ידים בנקאייםת מתאגהלוואו
            
  36,451    -   36,451   -   -  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  הם מ ק בלתי נפרד ם חלוחדים מהווימאה  יםניים ביהדוחות הכספי ית לתמצ  יםרפ ם המצוהבאורי

  פה של  קולת  
  שים  חודשישה 

פה של  קולת
  חודשים   לושהש

  שנה ל
  מה תיישהס

  31ביום   ה שהסתיימ  ה יימסתשה  
   רבדצמב  ביוני  30ביום   ביוני  30 ביום  
  2020  2019  2020  2019    2019    

  (מבוקר)   (בלתי מבוקר)   קר) מבו בלתי( 
  ח  א ל פ י  ש "  

            :יםי המזומננספח לדוח תזרימ 

            
            :מפעילות שוטפת ימי מזומניםזר ל תע ףוסע נמידא. 

  6,974  675  327  2,416  2,395  ריבית ששולמה 
            

  -    -   -  -   178  בלה ת שהתקריבי
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  דוחות כספיים ביניים מאוחדים  התמצית ים לבאור
  
    כללי  - 1ור אב

  
וכתובתה   1963גדה בשנת  אשר התא  בת ישראלחברה תוש) הינה  ה""החברהלן:  רילאסטייט בע"מ (ל  .אר  ב אל. הל . א

רחהר היא  ש ירני   הרצליה.,  89דים  היהו   דינתוב משמית  ר  רהל החבות הערך  שלה  למסחר   ם שומיואגרות החוב 
  .ערך בתל אביב  ותסה לניירורבב

  
הכספיים הדוחות  שלמה  יםביני   תמצית  ליום  הח  אוחדים  שאאת    תכולל   2020  ביוני  30ברה  וש  ללה  ל החברה 

י  ת השוושיטת בוופל ת המט וזקמוח  ברותחב  רההחבת זכויות  : "הקבוצה"), וכן אן יחד(להל   שלהת  מאוחדו   חברות
  זני.  המא

  
) 1(  הבאים:  מגזרי הפעילותאירופה בובל  בישרא  ות באמצעות חברות מוחזק  פעלהקבוצה  ה  2019,  בספטמבר  17עד  

 - שותפתקה מ(עס   יםהרים ירוקעתה בלהב  ק שה החברה את השמי, מזהועד  מב.  תחדשתה מרגינ) א 2נדל"ן מניב; (
את    )50% ו י גרנהא   םובתח   בוצההקפעילות  שריכזה  המתחדשת  כפעילהמוה  אלה  כספיים  בדוחות   תו צגת 

  ת ש חדחברות בתחום האנרגיה המת   6  שלהשלימה החברה רכישה    2020י  מאב  13  וםיב  .8  הופסקה, ראה באורש
 . )5(7 אורב  הרא , הזגזר ועלת שוב במופ
  

כסחודו . ב אלהת  במתכונת  נ   פיים  ליום  מתומצערכו   םדשי חולושה  וש  השיששל    ות ולתקופ  2020,  ביוני  30תת 
תאריבאו  והסתיימ ש (להלן:  תו  לעיכספיי  ות וח"דך  יש  מאוחדים").  ביניים  בה   בדוחות   ין ם  לדוחות אלה  קשר 

השנתייםהכספ ליום    יים  החברה  שה  2019,  בדצמבר  31של  תאריך  בא   המסתייולשנה  נלו ותו  אשר  ו  ולבאורים 
 אוחדים").השנתיים המים  ספיהכ   "הדוחות   :הלןאליהם (ל 

  
 הקבוצהל ע התוהשפע הנוהקורמגפת  . ג

 
נג ("COVID-19(קורונה  היף  מחלת  שמעותי  , יצרה משבר משראלי בהתפשטה ברחבי העולם, לרבות  ש ")  הנגיף) 

שונים  בשווקי  ות ועד י  נןאי  ןייעד  הסופיות  ותיו לכ הש  אשר ,  צהבוקה  תעל ו פ  בהם  בשווקים  גם  לםובכלבעולם  ם 
  . ורונה")משבר הק הלן: "ואן (ללמב

וגרמניהים רבזור אב  הכלכלית פעילות  ה  יקפיירידה בה   נגיף, חלהה בעקבות התפרצות   , ים בעולם לרבות ישראל 
ות למגבל  ית,מל והע  ידה בהיקף התחבורהירל  ,בין היתר  , התפשטות הנגיף גרמה.  הקבוצהנכסי  יים  וצאשר בהם מ

  גרמניה. וישראל ם, ובניהן בעולות רב נותמדיו לי טהר אש  תופוסנ  בלות ולמגותעסוקה  נועהת
די מדינות רבות בעולם.  על יטלו  שהו לותגבהקלה הדרגתית במ של  הם למגמאנו עדידוחות אלו  םוס רפ דועמל ון נכ

  שראל, ובעולם כולובי  ק בגרמניה,שמהע  קלו ניתו את סיום המשבר אלי גיף ואנסיום התפשטות ה מועד    ,עם זאת
  על פעילות החברה. ת ידי העתשפעתו  ה ת מלואב זה איך בשלר עאו לה ותצפל תןי נ  , ובהתאם לאודאים אינם

  
  בוצה קל ניםיכווס  ות יפשח
  

הדוח,   המצביעות  הקבוצה למועד  לאינדיקציות  ערה  שינויע   אינה  להלן   בשווי  לרעה   ל  כמפורט  בנוסף,   נכסיה. 
השוטפפעי,  בהרחבה כתוצאה    הנפגעלא    בוצהקהשל    ת לותה  מהותית  עם  ;יףהנג  צותתפרהמבצורה  זאת    יחד 
כ  עלולהנגיף  התפרצות  אתלווה  הכלכלי שמ  ברמשהי  יצוין,  לאור השלכות משבר   וזאת  חשיפה  צהלקבוור  ליצ  , 

 ם לתיכו ו  ,וצהקב נכסי ה  מרבית  ממוקמים  שםסק בגרמניה,  י עבת   של  ומיומיתהי  הקורונה על הפעילות העסקית
רים א שוכ למצו  וצההקב  של  ה יכולת   לאור  ןוכ,  צהוקבמהים  מסחריים אשר הם שוכר   לנכסים  י שכירותם דמשלל

שיהיו  ריקיםים  לשטח כמוככל  הכהמהשפעת    כן,  .  ו   לכלישבר  בכלל  העולמי  המשק  ועל  בפרט, ישראל  גרמניה 
נה אי   הקבוצה   ,דוחלמועד האם כי    ,יםסהנכי  להוביל לירידה בשוו  ובהתאם ,  לנכסיםיקוש  על הב   להשפיע  הול על

  . כאמור הנכסים בשווי לרעהי ו ינעל שת צביעו מהערה לאינדיקציות  
  

בצגע נפלא  רות  שכי  מדמי   הקבוצה ות  הכנס   עד הדוח,נכון למו בין   משמעותית  ורהו  כתוצאה מהתפרצות הנגיף, 
ה לאוהיתר   כ ר  מרביעובדה  עסי  לבתי  מושכרים  החברה  של  הנדל"ן  נכסי  כבתי  דריג מו הק  ת  שמעם  ניקים עסק 

עסק  בתי    בם וכיו", בתי פארפרמרקטיםכגון סו   נגיף,שטות הפהת רקע  ל  ע  הייס ולצרכי האוכל  שירותים חיוניים
  .  2020 יולי- אפרילבמהלך החודשים  גם רחבה  וריבים לצ פתוח  ותרואלו נ 

לענייחה הם  ריגים  זה  "ן  (להלן:  בגרמניה  מלון  כבית  המשמש  נדל"ן  נד"ן לנגב  הנכסנכס  ונכס  בישרא )  ל ל"ן 
אירועים  המשמש   טאוור נה" (להלן:  כאולם  בסיטי  הנ").  כס  בסיט בגין  לחברהכס  שולמו  טאוור  דמי   י  מלוא 

  אפריל דש  וחהחל מ.  זה  שודבח   פתוח לציבורלא היה  האולם  שעל אף    זאת, ו2020  מרץודש  עד לסוף חהשכירות  
מבוססים המשולמים  השכירות  ודמי    סכר נותר בנכהשוה  ת בהסכמת החבר ם זא, עהשכירותחוזה    םייהסת  2020

 .ועדםמ בם ומלואשולמו ב  שכירותדמי ה    ח, דולמועד ה, נכון  לנכס בלנגן  ביחס  .הנכס כאמור  מפדיון  זים אחועל  
לפעול וח חזרה החברה  תקופת הד, במורכא.  נפתח לאורחיםסר לה, בית המלון,  למיטב ידיעת החברה וכפי שנמ

ה כל הכנסות התחום ן  שכע מהתפרצות הנגיף  ה אינו מושפזם  תחו  להערכת החברה,  שת חדתמבתחום האנרגיה 
  בהתאם לחוזים ארוכי טווח.  מלהחש  רתחבם מ ליבו תקמקורם מ
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  ) (המשך כללי - 1באור 
  

  ך) (המש הקבוצהעל  נה והשפעתהמגפת הקורו . ג
  

  הקבוצה ל  תוצאות הפעילות שעל   הבר הקורונשל מש  השפעות ספציפיות
  

   הר2020מרץ    לחודשביחס החודש  היה  אשר  ש אש,  מגב  ביחסון  הוטלו  בילאליו  הרשויות  ידי  על  שראל  ות 
 . 100% - עמד על כ תהשוהנדל"ן המניב שבר ה של הקבוצה בגין השכרת נכסיהגביי יה, שיעורמנ גרוב

  כעל  מד  יב שברשותה עי הנדל"ן המנ כרת נכס שהוצה בגין  בהק  של, שיעור הגבייה  2020פריל  חודש אביחס ל -  
כ  בסך  ירותשככאשר נדחו תשלומי דמי    ,86%   חודש   בגין  בוח ה"(  )100%(במונחי    אלפי אירו  130  - כולל של 

כאפריל שיעור של  (המהווים  דמי השכירות הח  14%  - ")  באותו  לגבות  קשה הקבוצה  בי  ותםודשיים א מסך 
אלפי אירו    63  - כשל  סך  ו  ים מסוימים, לפיהסדר עם שוכרהקבוצה ל וח, הגיעה  והדי ת  החודש). במהלך תקופ

 .  )2020 ודש דצמברח וםלת (עד  2020שנת בפריסה במהלך אפריל, ישולם ש חוד  בגיןב מתוך החו

 הנדל"ן המניב בגרמניה שולמו י  רות בגין נכס כל דמי השכי  ,ועד למועד פרסום דוח זה  2020מאי    החל מחודש  
 . םואבמל

 הקבוצה,    זומנים של פעה מהותית על תזרים המשהיתה  לא הי  כמפורט לעילגביה  ור ה ידה בשיע ר ייצוין כי ל
   ם.ת דמי השכירות בגין תקופת הדיווח במלואאצה שילמו וב הק שוכרימשכאמור לעיל, מרבית  בדה לאור העו

  הרחב ורב יפתוחים לצ וצהב קהשל יתר נכסי הנדל"ן המניב , כל הקבוצהידיעת   הדוח ולמיטבנכון למועד. 

 ירידה  למו חלה  לא  הדוח,  הנדל"ן  בשיעועד  נכסי  של  התפוסה  הקבורי  יתרשל  במהלך  צה.  מכך,  קופת  תה 
  לדמי שכירות ה  ורמ"ר בתמ  2,000  - הקבוצה בהיקף של כחר ריקים של  י מסחטש   הושכרומשבר הקורונה,  

 . השכירות טרום משבר הקורונהי דמי  יר דומה למחירהמשקפים מח

  הקבוצהוכריה של זה משעותי לרעה שחל בעסקי איעל שינוי משמ הלקבוצע ידו לא. 

   בחו"ל   של הקבוצהשל נכסי הנדל"ן    וגןה ה  וישומהותי בחל שינוי    אל,  2020  ניביו  30ליום  ,  קבוצההלהערכת  
ב להשקעה  נדל"ן  בנכסי  מחברות  כולל  ועסקאות  בחו"לכלולות  אומדן  שותפות  בין  .  מתבסס  על  אר  השזה 

אינדיקציות  וכן מ  ורט לעילפוסה כמפ תה ורי  שיע ב  דהרי הקבוצה, העדר ירי משוכבגבייה    ותימה   נוייעדר שיה
ן  וגהה השווי    שים למדידתשמדר שינוי בשיעורי ההיוון המער היבדב  משמאים בלתי תלויים  הקבוצהשקיבלה  

נש שווי ליום.  הנדל"ן המניב של הקבוצה  יכסל  ידי שמאים  ו על  שנערכ  2020  וניבי   30  בהתבסס על הערכות 
  עדכון בנוסף, בהתבסס על  .עלייה בשווי ההוגןאף חלה ה של החבר מניהגר ב בנימ  נדל"ן למספר נכסי   חיצוניים

כירות וצפי להמשך  י שדמ  ןקר מאבד ל הנכס כתוצאה בעי גן שההו  לה ירידה בשווי ח  טאוור בסיטי  נכס  שווי ל
 .ש"חפי אל  833 - כ הינו הערך בירידת רה בחה . חלקבשנה הקרובה שכירותהאמדן דמי  

נכ  מעריכה   הקבוצהנהלת  ה פיננסית    לקבוצהזה,  דוח  למועד    כוןי  יכולת  לה  ביצי קיימת  לעמוד  ה אשר תאפשר 
באופן  בהתחייב לפעול  ולהמשיך  והתצההקבולהערכת    .סדירויותיה  היה  הקורו נגי  טות פש,  והשלף  כותיה  נה 

  גם א  יוצה העולמית וכפועל  יות משמעותיות על הכלכל לילת שהשפעו  לכך   להיות   ות שעלוללאורך זמן, הרי    חריפוי
  . תוצאותיהו עילותה ועל תחומי פ בוצהק הבהם פועלת  קים על השוו

נקטה ות,  ונוות הששויהרהנחיות של  ות ופועלת בהתאם לקבת באופן שוטף אחר ההתפתחויוע   הקבוצהצוין כי  י
קשר   רבותעל פעילותה השוטפת, ל  ה מחלת ההתפרצו פעת  את הש  שרצעדים על מנת לצמצם ככל האפונוקטת ב
  ל. יאמור לעכ הקבוצהחר נכסי  אומעקב שוטף  וצההקב וכרי ש עםמי  שוטף ויו

  

  החשבונאית  עיקרי המדיניות - 2באור 
  

 ם ינלאומייני דיווח כספי בתקהצהרה על עמידה ב . א
  

הכהדת  צימת בוחות  לתקן    מאוחדיםהיניים  ספיים  בהתאם  ביחשבונאוערוכים  כספי    34  ינלאומת  דיווח 
,  ים ומיידיים)יתקופת   תניירות ערך (דוחו' של תקנות  רק די לפי פילו הג   ות ם, וכן בהתאם להוראלתקופות ביניי

  . 1970- להתש"
  

 דעת  ולשימוש באומדנים ושיק       .ב
  

תמ הדוח בעריכת  המאוחדים  יםספיהכות  צית  לב  ביניים  נדרשת  IFRS  - התאם  הקבוצ,  להשתמש  הנהלת  ה 
דעתבש אוערכובה  ,יקול  ימת,  על  משפיעים  אשר  והנחות  נכסים  וכהס   ועלדיניות  המ  ום ישדנים  של  מים 

  נות מאומדנים אלה. ת להיות שו עלולו תוצאות בפועלהובהר שי הכנסות והוצאות. והתחייבויות,  
  

כות  ששימשו בהערת העיקריות  וההנחונאית של החברה  בו החש  יותדיניישום המשל ההנהלה בעת    עתשיקול הד
  .םינתי הש  הכספייםות  וחבד , הינם עקביים עם אלו ששימשו תוודאובאי  הכרוכות  
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  ) (המשך  ונאיתעיקרי המדיניות החשב - 2באור 
  

 (המשך)  דעת ולשימוש באומדנים ושיק       .ב
  

בתחוסקעו ה  חברותלרכישת  עסקה    השלמת  עם  הדוח  תבתקופ המתחדשתות  האנרגיה    )), 5(7ביאור  (ראה    ם 
בחן הנכס העקרי  את מה  החבר  יישמה   IFRS 3תיקון  ל   בהתאם.  אי בעסקההטיפול החשבונאת    החברהבחנה  

כי   ברכישת מתקנים  וקבעה  ז מדובר  אופי  ה  ההבעלי  השווי  כל  ברוטו שנשמהווים את  הנכסים  של    רכשוהגן 
  לרכישת נכסים.  קה כעס למה ההשבמועד  העסקה טופלה ולפיכך 

  
 הדוחות הכספייםבסיס לעריכת         .ג
  

ת אשר יושמה בעריכת  איהמדיניות החשבונאת    בוצהה הקמאלה, ייש  םמאוחדי  ביניים  כספיים  וחותדבעריכת  
ההכס ות  דוח ה המאוחדיםפיים  ולשנה  2019בדצמבר    31ליום    שנתיים  למעט    ,אריךתתו  ובאתיימה  שהס, 

  האמור להלן. 
  

  קודמות  דיווחאו על תקופות /הנוכחית ותקופה המשפיעים על ה ם חדשים ותיקונים לתקניםתקני        .ד
 

 קון תיIFRS 3 "דרת "עסק") ים" (בדבר הגי עסקצירופ  
 

  תשומהות,  הפח , לכל  לולויות הנרכשים חייבים לכ לוהפעיסים  שב כ"עסק", הנכעל מנת להיח  התיקון קובע כי
בבחינה  את הצורך  משמיט  פוקה. התיקון  תן משמעותי ליכולת ליצור  יחד תורמים באופ  יך מהותי אשרותהל 

יט  להמשיך ליצור תפוקות, וכן משמ יכים חסרים וו תהלמות אם להחליף תשוגליבשוק מסוהאם משתתפים  
ו"תפוקות"   "עסק"  מועלוימהגדרת  א זות  כלכליות  הטבות  או  ומתמ חרולות  ובמוצקד  ת  ים  שירות רים 

  ללקוחות. המסופקים 
כן, 'ריכ  כמו  שווי הוגן'  והתיקון מוסיף מבחן  הוגן של  י הכל השוו  בעסק אם באופן מהותי ין מדובר  לפיו א ז 

 נכסים מזוהים דומים. בנכס מזוהה יחיד או בקבוצה שלנרכשו מרוכז וטו ש ים בר הנכס
 

סים  עסקים ורכישות נכלגבי צירופי    יושםור המהאמ  קוןאת התיצה  מיישמת הקבו  2020ינואר  ב  1  -   ל מההח
 . 2020ר בינוא 1נו החל מיום י שמועד הרכישה שלהם ה

 
 . 2020 בינואר 1ו לאחר יום ות אשר הושלמרכיש בגין הגדרת "עסק"  ינתעה על בחליישום התיקון השפ

  
ה פויה או עשויאשר צוצה, הקב ידי וקדם בץ מבתוקף, ולא אומצו באימו ואינםסמו שפורתיקונים לתקנים    ה.    

  ה על תקופות עתידיותלהיות להם השפע
  

הוועדה    2020במאי    14ם  ביו בינלפרסמה  חשבונאות  (לתקני  תיקוניIASBאומיים  מספר  של  אסופה  ם  ) 
שהינ2022בינואר    1ביום  שתחילתם   כספי  ם תיק,  דיווח  ולתקני  וצרי היקף לתקני חשבונאות  ונים ממוקדים 

לרנלא בי (מקבץ    פרסום בות  ומיים,  בינלאומיים  כספי  דיווח  לתקני  השנתי  השיפורים  ).  2020-2018פרויקט 
התיקו פרסום  להבה מטרת  הינה  כאמור  קינים  נוסחים  יישומיות,  יר  להשלכות  מענה  ולתת  לתקן  או  ימים 

יה  , לא צפוהקבוצהיוצרים ניגודים בין דרישות המופיעות בתקנים השונים. להערכת  טים הות או להיב להשמט
    לה. כתוצאה מיישום תיקונים א הקבוצהשפעה מהותית על הדוחות הכספיים של ה

  
 ת או כלא שוטפות)טפוויות כשוווג התחייב(בדבר סי ת כספיים"ת דוחו"הצג IAS 1ון קתי
 

 . ל המצב הכספיע בדוח פות  לסיווג התחייבויות כשוטפות או כלא שוט  ת הדרישות הקיימותיקון מבהיר אהת
  

לייכנקון  התי דיוו ס  בתקופות  ב תוקף  המתחילות  אישור    2022בינואר    1  - ח  קיי(למועד  הצעמהדוחות  ה  ת 
   ספרי השוואה.ם למפרע, לרבות תיקון מ יושהתיקון ידם אפשרי.  יישום מוקו בשנה),  תחילת לדחיית

  
  ים.  יהכספ  וחות בבחינת ההשלכות של יישום התיקון על הד  טרם החלה הקבוצה
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  גזרי דע ממי -3באור 
  

  : רי פעילות כדלקמןפעלה הקבוצה בשני מגז )8(ראה גם באור    2019ר, בספטמב 17עד ליום 
  
אות  ועסק  עות חברות כלולותהשכרה, באמצ"ן ללנד  כסי נ  של  וניהול   ייזום,  ראיתו  םפעילות בתחו  - יבמנ ן  "נדל . 1

 משותפות. 
מתחדשת  . 2 תכנון,פעיל   - אנרגיה  ייזום,  בתחום  מייו  ההקמ   ות  של  הא   זמיםפיתוח  הסולאריתנרגי בתחום    ה 

 משותפות.  ת דות ועסקאואמצעות חברות מאוחוהאנרגיה הירוקה המתחדשת, ב
הפע  2019בשנת   בתחקבוילות  בום  צה  מוצגת  המתחדשת  ש  תוחוד האנרגיה  כפעילות  אלה  הופסקה  כספיים 
  - פתמשותם (עסקה  ירוקי   םה החברה את השקעתה בלהב הרימימש  2019עון השלישי של שנת  שברב  לאחר
  לות בתחום זה. הפעיזה את  ) שריכ50%

  
המתחדשת  יה  האנרג  חוםרות בת חבמספר  לרכישת  למה עסקה  שהו  2020מאי  ב  13  ביום,  )5(7  כמתואר בבאור
  . ההחברה שוב גם במגזר ז ועלת פ  והחל ממועד זה

  
החשבהמדיניו הונאית,  ת  הפיצול  הומגזרי  בסיס  של  המדידה  וההפבסיס    והוצג ש  לאלו  זהיםי  רהמגזד  סרווח 
  נתיים. הכספיים השקיים בדוחות מגזרי פעילות עסבר בד ,24בבאור 

 

והו המגזרצהכנסות  כוללאות  בנוותים  לנת ,  הברוהח  וניסף  בחברות חהשל  י  היחס חלק  האת  ות,  מאוחדת  ברה 
המ לפימוחזקות  לשבה  וזאת  מאזניהשווי  השיטת    טופלות  בהן.  יתאם  ההחזקה   יםבמורכר  זהמג  רווחיעור 

א  עילות (ללפר ה סות למגזת המיוחהוצאו  יכוין להשקעה ובנ הוגן של הנדל"ה   וויוי בשנשי לרבות    גזרהמסות  הכנמ
  .)הקבוצה  חברות  ןיב  אותלווהן בגיון מימ ותוהכנס  תהוצאו

  
  

  
  סך הכל

התאמות בגין  
 חברות המטופלות

בשיטת השווי  
  המאזני   

נדל"ן 
 ) * ( מניב

אנרגיה  
  ) * (תחדשת מ

  

    ש " ח פ י  ל  א
  

  2020  ביוני   30יימה ביום  חודשים שהסת   שישה   לתקופה של 
  י מבוקר):  (בלת 

  
      

          
  3,506  ) 16,643(  18,856  1,293  הכנסות המגזר 

          
  ) 171(  ) 13,840(  13,258 411  המגזר פסדי)  (ה רווחי  
          

  ) 3,626(        צו אות הנהלה וכלליות שלא הוק הוצ 
          

  ) 10,125(        ים למגזר   לא הוקצו ש     מון נטו מי   אות צ הו 
          

  ,אזני מ   שיטת שווי  ת ב לו מטופ ה   חברות מוחזקות   וחי ברו חלק  
  12,800  -  12,761  39  נטו 

          
  45    למגזרים   צו הוק רות שלא  הכנסות אח 

          
  ) 1,077(        ההכנסה ל  סים ע י לפני מ   הפסד 

           
  

חברות  כישת  עסקה לרוכן    תרגיה הסולאריבתחום האנועלות  הפ   מאוחדות  חברות  לרכישת  סקהע  להשלמת  (*) באשר
  להלן.  )6( 7 - ו )5( 7ים ור, ראה בא נכסי נדל"ן מניב בגרמניהשל  בעליםשהינן בשליטה משותפת גרמניות 
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  (המשך) רימגזמידע  -3באור 
  

  
  סך הכל

התאמות בגין  
 תופלוחברות המט

בשיטת השווי  
  המאזני   

נדל"ן 
 ) * ( מניב

נרגיה  א
  ) * (תחדשת מ

  

    ש " ח פ י   א ל
  

ביום  שים שהסתי חוד   שישה ל  ה ש תקופ ל    2019  ני ביו   30ימה 
    לתי מבוקר): (ב 

  
      

          
  2,422  ) 13,902(  11,468  4,856  ר סות המגז הכנ 

          

  3,014  ) 27,921(  23,333 7,602  ) המגזר י רווחי (הפסד 
          

  ) 3,223(        כלליות שלא הוקצו הנהלה ו הוצאות  
          

  ) 4,074(        רים למגז   ו שלא הוקצ     נטו   מימון   הוצאות 
          
  שיטת שווי  ת ב המטופלו   וחזקות חברות מ די)  (הפס   ברווחי חלק  

  16,406  -   17,547  ) 1,141(  נטו  ,אזני מ 
          

  1,177    למגזרים   הוקצו שלא  הכנסות אחרות  
          
  30013,      ולל פעילות מופסקת) כ (   ההכנסה סים על  י י מ לפנ   רווח 

              
  

  2020  ביוני   30שהסתיימה ביום  שים  ד ו ח   שלושה ופה של  לתק 
    וקר): (בלתי מב 

  
      

          
  2,311  ) 9,899(  10,917  1,293  מגזר כנסות ה ה 

          

  ) 994(  ) 12,653(  11,248  411  המגזר   די) וחי (הפס רו 
          

  ) 2,092(        קצו הלה וכלליות שלא הו הוצאות הנ 
          
  ) 924(        רים למגז   צו שלא הוק     מימון נטו   צאות ו ה 
          

  , אזני מ   טת שווי  שי ת ב המטופלו   רות מוחזקות חב   ברווחי חלק  
  11,730  -  11,691  39  נטו 

      
  4    ם למגזרי   וקצו ה שלא  ת  הכנסות אחרו 

          
  7,724        על ההכנסה   סים י לפני מ   רווח 

  
  
  
  

חברות  עסקה לרכישת  וכן    תארירגיה הסולבתחום האנועלות  הפ   מאוחדות  חברות  לרכישת  סקהע  להשלמת  באשר(*)  
  להלן.  )6( 7 - ו )5( 7ורים , ראה בא נכסי נדל"ן מניב בגרמניהשל  בעליםשהינן בשליטה משותפת גרמניות 
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  המשך)(  ידע מגזרימ -3באור 
  

  
  סך הכל

התאמות בגין  
חברות 

 המטופלות
בשיטת השווי  

 נדל"ן מניב   אזני   המ
אנרגיה  

  ת  תחדשמ

  

    ש " ח   פ יא ל 
  

  
חודשי ו לתק  שלושה  של  ביום פה  שהסתיימה    2019  י ונ בי   30  ם 

    בלתי מבוקר): ( 

  

      
          

  1,197  ) 7,671(  5,954  2,914  גזר כנסות המ ה 
          

  1,469  ) 15,265(  8,256  8,478  די) המגזר ס רווחי (הפ 
          

  ) 1,567(        א הוקצו לה וכלליות של הוצאות הנה 
          

  ) 2,020(        ים ר למגז   הוקצו   שלא     נטו מימון    ות הוצא 
          

מו )  די (הפס   ברווחי חלק   ב   חזקות חברות  ש המטופלות    ווי  שיטת 
  3.857  -   4,047 ) 190(  טו , נאזני מ 

          
  1,739      ) ופסקת מ כולל פעילות  (   ל ההכנסה סים ע י לפני מ   רווח 

 
  

          ר): וק (מב   2019  דצמבר ב   31  ביום   ימה שהסתי   לשנה 
          

  4,790  ) 26,777(  24,367  7,200  ר מגז סות ה הכנ 
          

  6,363  ) 36,927(  (*) 35,535  7,755  ר ) המגז רווחי (הפסדי 
          

  (*)   ) 6,933(         יות שלא הוקצו הוצאות הנהלה וכלל 
          

  ) 7,842(         גזרים מ ל   שלא הוקצו     מימון נטו   הוצאות 
          
מו (הפסדי)    ווחי בר חלק   ב המ   חזקות חברות  ש טופלות    ווי  שיטת 

  23,518  -   24,506 ) 988(  ו נט , י אזנ מ 
        

  8,597  גזרים למ הוקצו  שלא    אחרות   ות נס הכ 
          

  23,703      ) לל פעילות מופסקת (כו   ים על ההכנסה ס י לפני מ   ח רוו 
  
  

 סווג מחדש   (*) 
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    טת השווי המאזנישילפי  תהמטופלות ומוחזק ותחבר - 4באור 
  

  

 וף דוחות כספייםציר ) א(
מצרפת   כסת  מציתלהחברה  הא ה  אל   יםביני   פייםדוחות  הכספייםת  הביניים  קופ לת  התמציתיים  דוחות    ל שות 

Sloane  ,Greenore  ,Langen    ו - ;Malone  30אירו ליום    1חליפין של  ושער ההוא האירו,    ןהטבע הפעילות שלמ  
  דיווח: ה שערי החליפין של האירו בתקופתי השינוי שחלו ב ן שיעורהלל "ח. ש 3.8828הינו  2020 יוניב
  

  ינוי בשערש    
  ן שלפיליהח

 האירו
     % 
    יום:ב סתיימהחודשים שה ה שיש לתקופה של  
 0.12   2020ביוני  30 
 ) 5.36(   2019 ביוני  30 
      
    יימה ביום:סתחודשים שה שלושה לתקופה של  
 ) 0.45(   2020י נביו 30 
   )0.41(   2019 ביוני  30 
     
 ) 9.63(   2019בדצמבר   31יימה ביום סת לשנה שה 

  
 וחות הכספיים שלדב) 100%( מציג את הנתונים המלאים   ,י ש"ח)(באלפפי הכס מצבנסי מתומצת על ה מידע פינ ) ב(

 ת ללא עודפי עלות.וחברות מוחזק
          בעלותשיעור   
    התחייבויות    תחייבויותה  לא  יםסנכ  נכסים  השתתפותו  
  שוטפות אל   תפושוט  שוטפים  יםשוטפ  ברווחים  

 
            )(בלתי מבוקר 2020  יונבי 30 ליום

            לותכלו חברות
  -  4,933  -  10,868  47%    יפארקהי

Sloane Objekt Zuelpich GmbH & Co. KG  6%  3,617  31,291  1,557  16,297  
  10,888  356  9,779  1,785  49% סול בע"מ ה מי
            

            שותפות מ עסקאות
Sloane Holding SARL  50%  7,036  183,998  5,991  132,924  

Frankfurt Langen Hotel SARL  50%  4,689  101,764  1,818  85,825  
Around town    75%  3,308  75,132  1,841  57,252  

Monchengladbach  50%  134  12,230  163  5,674  
Sloane Garbsen GmbH )1 ( 50%  132  19,449  352  8,329  

Sloane Wuerselen GmbH )1(  50%  543  19,107  529  9,374  
Sloane Hessen Alpha )1 ( 50%  1,080  65,988  984  32,668  

Sloane Wolfsburg GmbH & Co. KG )1( 50%  114  14,157  57  5,316  
  48,627  2,511  69,413  6,170  50%  ) 1(ביתא ו טפולי ורפ

Sloane Erfurt  )1 ( 50%  12  -  66  -  
Sloane Bochum GmbH & Co. KG )1(  50%  287  11,838  332  12,796  

Sloane Aue GmbH & Co. KG )1(  50%  124 17,009  421  17,509  
GRIP Holding 1 SARL 75%  344  234,745  106,529  69,389  
GRIP Holding 2 SARL 75%  94  67,855  1,983  35,068  

  36,091  5,349  44,127  368  33%  ע"מ .ק. אחזקות בסיטי א
  

 . Sloane Holding SARLות חברת צעאמת ב ת המוחזקוהחברו ת ממניו 25% -  קה ביזהחברה מח ) 1( 
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  ך) (המש  ניאזהמי  פי שיטת השוול המטופלותת וחזקמו ותחבר - 4באור 
  

ים של בדוחות הכספי )100%את הנתונים המלאים (  יגצמ  (באלפי ש"ח),כספי ב התומצת על המצדע פיננסי ממי ) ב(
 שך) מות (העל  מוחזקות ללא עודפי חברות

  
          בעלותשיעור   
    התחייבויות    תחייבויותה  לא  יםסנכ  נכסים  השתתפותו  
  שוטפות אל   תפושוט  שוטפים  יםשוטפ  ברווחים  

 
            לתי מבוקר)(ב 9120  ביוני 30 ליום

            לותוכל חברות
  -   5,927  -   12,505  47%    הייפארק

Sloane Objekt Zuelpich GmbH & Co. KG  6%  638  28,358  682  8,2961  
            
            ותפות שמ סקאותע

Sloane Holding SARL  50%  944,0  167,789  ,4635  132,956  
Frankfurt Langen Hotel SARL  50%  6,775  49,489  1,872  84,985  

Sloane Garbsen GmbH )1 ( 50%  478  18,951  388  10,052  
Sloane Wuerselen GmbH )1(  50%  993  17,262  367  9,615  

Sloane Hessen Alpha )1 ( 50%  1,765  65,384  1,055  34,345  
Sloane Wolfsburg GmbH & Co. KG )1( 50%  733  13,899  419  0775,  

  58,472  391  71,890  5,735  50%  ) 1(ביתא ליו טפוורפ
Sloane Erfurt  )1 ( 50%  13   -  91   -  

Sloane Bochum GmbH & Co. KG )1(  50%  206  ,1581  18   -  
Sloane Aue GmbH & Co. KG )1(  50%  31  -  35   -  

  26,045  313,06  3,2504  815  33%  ע"מ סיטי א.ק. אחזקות ב
    012,263  376,22    859,543  ,43822  50%  קת) ספת מו(פעילוקים ירו  יםלהב הר 

  
            קר) (מבו  2019  דצמברב 31 םליו

            ולותכל ותחבר
 -  4,243 -  10,599  47%    הייפארק

Sloane Objekt Zuelpich GmbH & Co. KG  6%  173  27,772  601  16,476  
            

            פות משות עסקאות
Sloane Holding SARL  50%  2,645  174,953  4,887  133,613  

Frankfurt Langen Hotel SARL  50%  3,940  101,609  659  86,486  
Around town    75%  3,678  75,043  2,723  57,035  

Sloane Garbsen GmbH )1 (  50%  115  19,426  355  8,732  
Sloane Wuerselen GmbH )1(  50%  288  19,085  530  9,493  

Sloane Hessen Alpha )1 (  50%  1,436  62,431  978  32,455  
Sloane Wolfsburg GmbH & Co. KG )1(  50%  70  14,140  555  4,848  

  51,157  2,467  68,645  3,611  50%  ) 1(ביתא ו טפולי ורפ
Sloane Erfurt  )1 (  50%  9   -  51   -  

Sloane Bochum GmbH & Co. KG )1(  50%  224  11,851  348  12,946  
Sloane Aue GmbH & Co. KG )1(  50%  244  17,028  433  17,774  

  40,870  1,543  46,500  995  33%  . אחזקות בע"מ א.ק טיסי
            
 
 . Sloane Holding SARLאמצעות חברת זקות ב ברות המוחהחממניות  25% - קה ב ירה מחזהחב ) 1( 
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  (המשך)   השווי המאזני שיטת לפיהמטופלות ת ומוחזק תוברח- 4ור בא
  

ים  ) בדוחות הכספי100%נים המלאים (תוהנ את "ח) מציג לפי שא ב(ות הפעיל תול תוצאע  ע פיננסי מתומצתדמי ) ג(
 עלות   ת עודפיזקות ללא הפחתשל חברות מוח

 
   רווח ךס  וחרו       
  כולל  הפסד) (  אחר  ללכו  רווח (הפסד)    הכנסות   
           
          מה  חודשים שהסתיי   שישה תקופה של  ל  
          )(בלתי מבוקר  0202 ביוני 30ם ביו 
           
          לולותכ ברותח 
  ) 386(  -  ) 386(  -    רקאיפ הי 
 Sloane Objekt Zuelpich GmbH & Co. KG  3,557  6,139  -  6,139  
  80  -  80  279 ) 1( ע"מיה סול במ 
           
          ת ומשותפ עסקאות 
 Sloane Holding SARL  6,661  12,902  -  12,902  
 Frankfurt Langen Hotel SARL  2,618  378  -  378  
 Around town    3,627  359  -  359  
 Monchengladbach  472  191  -  191  
 Sloane Garbsen GmbH    771  430  -  430  
 Sloane Wuerselen GmbH   866  501  -  501  
 Sloane Hessen Alpha    2,220  4,394  -  4,394  
 Sloane Wolfsburg GmbH & Co. KG    553  273  -  273  
  5,758  -  5,758  2,838  ביתא ו ליטפוורפ 
 Sloane Erfurt    -  )12 (  -  )12 (  
 Sloane Bochum GmbH & Co. KG    933  217  -  217  
 Sloane Aue GmbH & Co. KG  762  138  -  138  
 GRIP Holding 1 SARL )2 ( 1,432  703  -  703  
 GRIP Holding 2 SARL )2 ( 383  291  -  291  
  ) 2,027(  -  ) 2,027(  690  "מ. אחזקות בעסיטי א.ק 
           
          תיימה  ודשים שהס ח   שה שי ופה של  תק ל  
          (בלתי מבוקר)  2019 ביוני 30ביום  
           
          חברות כלולות 
  ) 377(  -   ) 377(  -     רקהייפא 
 Sloane Objekt Zuelpich GmbH & Co. KG  1,090  1,697   -  1,697  
           
          ת משותפות ועסקא 
 Sloane Holding SARL  4,323  4,118   -  4,118  
 Frankfurt Langen Hotel SARL  2,110  23,573   -  23,573  
 Sloane Garbsen GmbH    792  419   -  419  
 Sloane Wuerselen GmbH   797  500   -  500  
 Sloane Hessen Alpha    2,301  4,289   -  4,289  
 Sloane Wolfsburg GmbH & Co. KG    528  331   -  331  
  1,962  -   1,962  2,896  ביתא ליו וטפורפ 
 Sloane Erfurt     -  )2(   -  )2(  
 Sloane Bochum GmbH & Co. KG     -  )80(   -  )80(  
 Sloane Aue GmbH & Co. KG   -  )3(   -  )3(  
  533  -   533  1,380  א.ק. אחזקות בע"מ  סיטי 
    14,993  -     14,993  6,865 (פעילות מופסקת)  יםרוקב הרים ילה 
  

 . 2020  ביוני   30  ם עד ליו ו   , ה סק השלמת הע   , מועד 2020  י מא ב   13לתקופה שמיום    חס מתיי המידע   ) 1( 
 

 . 2020  ני ביו   30ם  ועד ליו ה,  , מועד השלמת העסק 2020  וני בי   4קופה שמיום  תייחס לת מ המידע   ) 2( 
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  (המשך)   וי המאזניהשות לפי שיט תלוהמטופת ומוחזק ותחבר - 4באור 

  
ספיים  דוחות הכב  )100%מלאים (את הנתונים היג (באלפי ש"ח) מצת וילת הפעעל תוצאו ננסי מתומצתיפ מידע ) ג(

 שך)  מ (העודפי עלות  של חברות מוחזקות ללא הפחתת
  
   רווח סך  וחרו       
  כולל  הפסד) (  אחר  ללכו  סד) רווח (הפ  הכנסות    
           
          שהסתיימה    ים חודש   ושה ל ש   לתקופה של  
          תי מבוקר)(בל  2020 ניובי 30ביום  
           
          ותחברות כלול 
  ) 421(  -  ) 421(  -    קהייפאר 
 Sloane Objekt Zuelpich GmbH & Co. KG  3,032  5,844  -  5,844  
  80  -  80  279 ) 1( מ"מיה סול בע  
           
          ות משותפ עסקאות 
 Sloane Holding SARL  4,524  12,601  -  12,601  
 Frankfurt Langen Hotel SARL  1,310  158  -  158  
 Around town    1,837  330  -  330  
 Monchengladbach  238  103  -  103  
 Sloane Garbsen GmbH    397  237  -  237  
 Sloane Wuerselen GmbH   407  244  -  244  
 Sloane Hessen Alpha    1,122  3,700  -  3,700  
 Sloane Wolfsburg GmbH & Co. KG    265  160  -  160  
  5,871  -  5,871  1,424  תא יביו לטפוורפ 
 Sloane Erfurt    -  )11 (  -  )11 (  
 Sloane Bochum GmbH & Co. KG    488  116  -  116  
 Sloane Aue GmbH & Co. KG  381  127  -  127  
 GRIP Holding 1 SARL )2 ( 1,432  703  -  703  
 GRIP Holding 2 SARL )2 ( 383  291  -  291  
  ) 2,266(  -  ) 2,266(  -  ת בע"מאחזקו. י א.קסיט 
           
            מה תיי ים שהס חודש   שלושה לתקופה של   
          (בלתי מבוקר)  2019 ניביו 30ביום  
           
          חברות כלולות 
  ) 387(  -   ) 387(  -     קרהייפא 
 Sloane Objekt Zuelpich GmbH & Co. KG  538  1,312   -  1,312  
           
           שותפותסקאות מע 
 Sloane Holding SARL  2,088  3,191   -  3,191  
 Frankfurt Langen Hotel SARL  1,564  199   -  199  
 Sloane Garbsen GmbH    391  287   -  287  
 Sloane Wuerselen GmbH   394  227   -  227  
 Sloane Hessen Alpha    1,149  3,453   -  3,453  
 Sloane Wolfsburg GmbH & Co. KG    261  168   -  168  
  1,283  -   1,283  1,492  א ביתוליו טפורפ 
 Sloane Erfurt     -  3   -  3  
 Sloane Bochum GmbH & Co. KG     -  )27(   -  )27(  
 Sloane Aue GmbH & Co. KG   -   -   -   -  
  250  -   250  690  ות בע"מ זקק. אח.יטי אס 
  16,811  -   16,811  4,396 קת) (פעילות מופסלהב הרים ירוקים  
  

 . 2020  ביוני   30ם  ד ליו ע השלמת העסקה, ו   ד וע , מ 2020  י מא ב   13ם  שמיו   פה לתקו   מתייחס המידע   ) 1( 
 

 . 2020  י ביונ   30עד ליום  ו , מועד השלמת העסקה,  2020  ביוני   4חס לתקופה שמיום  י י ת מ המידע   ) 2( 
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  ך) (המש  וי המאזנייטת השולפי שלות המטופת ומוחזק ותחבר - 4 באור
  
ת הכספיים  ודוחב ) 100%לאים (מ הנתונים ה מציג את  ש"ח) פי(באל פעילותוצאות הפיננסי מתומצת על ת מידע ) ג(

 משך)  (הפי עלות חתת עודפ הא וחזקות ללשל חברות מ
 
   רווח סך  וחרו       
  כולל  פסד) ה(  אחר  כולל  רווח (הפסד)   ות הכנס   
           
  יימה  לשנה שהסת 

  (מבוקר)   2019 בדצמבר 31ביום 
        

           
          ותחברות כלול 
  ) 332( -  ) 332( -     הייפארק 
 Sloane Objekt Zuelpich GmbH & Co. KG  2,179  2,998   -  2,998  
           
          ותפות ת משועסקא 
 Sloane Holding SARL  8,340  11,374   -  11,374  
 Frankfurt Langen Hotel SARL   4,771  23,901   -  23,901  
 Around town  )1 (  1,062  552    552  
 Sloane Garbsen GmbH    1,595  2,034   -  2,034  
 Sloane Wuerselen GmbH   1,723  3,142   -  3,142  
 Sloane Hessen Alpha    4,490  5,706   -  5,706  
 Sloane Wolfsburg GmbH & Co. KG    1,069  1,402   -  1,402  
  2,654  -   2,654  5,751  ביתא  טפוליו ורפ 
 Sloane Erfurt  )4 (   -  31   -  31  
 Sloane Bochum GmbH & Co. KG )2(  572 )1,239 (   -  )1,239 (  
 Sloane Aue GmbH & Co. KG )3(  34 )946 (   -  )946 (  
  658  -   658  2,760  מ זקות בע". אחקסיטי א. 

  
שהסתיימה המיד  ) 1(  לשנה  שמיום    2019מבר  צ בד   31ביום    ע  לתקופה  מועד 2019בנובמבר    3מתייחס  השלמת    , 

 . 2019בדצמבר    31  ם עד ליו העסקה, ו 
 

שה  ) 2(  לשנה  שמי מ   2019  צמבר בד   31ביום    מה יי סת המידע  לתקופה  מ 2019סט  באוגו   18ום  תייחס  השלמ ,    ת ועד 
 . 2019דצמבר  ב   31  עד ליום ו קה,  ס ע ה 
 

שהסתיימה ה  ) 3(  לשנה  שמיום  לתקו   ס תייח מ   2019  בדצמבר   31ביום    מידע  השלמת    , 2019בדצמבר    23פה  מועד 
 . 2019בר  בדצמ   31עד ליום  העסקה, ו 

 
 ה. חברה לא פעיל  ) 4( 

 
 Sloane Hessen Alpha ,  Sloane Wolfsburg GmbH & Co. KG   ,Sloane   החברות   ל ש   ות הפעיל   תוצאות  ) 5( 

Erfurt GmbH Sloane Wuerselen GmbH,  Sloane Garbsen GmbH, Sloane Bochum GmbH, Sloane 
Aue, GmbH  ילות של חברת  בתוצאות הפע  כלולות  א ופרוטפוליו ביתSloane   קת  תאם לשיעורי החז ה בSloane  

 בהן. 
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  ) המשך (  אזניטת השווי המלפי שיהמטופלות  תומוחזק ותרחב- 4באור 
 

 ות משותפות:עסקאוכלולות  ברותחל תוהלווא ) ד(
 בדצמבר  31  ביוני   30     
     2020    2019  2019 
  (מבוקר)     (בלתי מבוקר)    שיעור ריבית    

 אלפי ש"ח   %    
        פים:שוטנכסים 

        
        לאירו:  תצמודו הלוואות

        
GRIP Holding 1 SARL  718,100   2.56%    )) 5(7(באור      -     -  

        
     100,718      -    - 

              פים:שוט לא נכסים
              

             ות:אות לא צמוד הלוו 
              
  -     9,615    -    2.56%- 5%  ) תופסק(פעילות מים וקיר הרים  להב 
  953,3   13,90    400,4   2.56%    בע"מ קות .ק אחזסיטי א 

            
     004,4     3,5161   3,953 

              לאירו:  תצמודו וואותהל
              

Sloane  Holdings SARL  9% -7%    980,39    38,647   140,06 
 15,171   66,815    203,13   5%  תא  בייו ורטפולפ

Sloane Garbsen GmbH   -   194     873   349 
Sloane Bochum GmbH & Co. KG  5%  7412,      -   2,761 

Sloane Aue GmbH & Co.KG    5%  7173,      -   7773, 
Around town 5%  3693,      -   3,378 

Monchengladbach  5%   -      -   561 
GRIP Holding 1 SARL    7% -2%   27,139      -     - 
GRIP Holding 2 SARL   7% -2%   26,370      -     - 

Frankfurt Langen Hotel SARL 6%  427,15    ,10315   474,81 
            

     31,9871    489,70   059,80 
            

     709,236    005,84   858,84 
  
   ת הזכויותיות בגין חכירחייבותוה מתייחסים רכוש קבוע, נכסי זכות שימוש - 5אור ב

  
ש הרכישה  האנבמסגרת  מתחום  חברות  בתל  לראשונה  שאוחדו  המתחדשת  באור  רגיה  ראה  הדוח,  נרכשו  6(7קופת   ,(

עם הסכ מתקנים סולא לריים  לתקופה    מכירת חשמלמים  סולארית  כ  מאנרגיה  זכות  שנים,    12.5  - ממוצעת של  ונכסי 
 .  גגותים לאותם מתקנים, שמקורם בהסכמי חכירה לטווח ארוך עם בעלי  תייחסמשימוש ה

 שנים.   14- 10של  זכות השימוש המתייחסים הינה בטווח הפחתה המוערכת של המתקנים ונכסיתקופת ה  יתרת
  ף עריתקנים קטנים ובינוניים. תבמסגרת הסדרה למ  לטווח ארוך עם חברת חשמלקשורות בהסכמים    רכשוברות שנהח

 . ןחיי המתק  , לכל אורךצמוד למדד לקוט"שש"ח    1.546 - המכירה הממוצע למועד הדוח הינו כ
  

המתייחסו החכירה  של  התחייבויות  היוון  שיעורי  לפי  נקבעו  השימוש  זכות  לנכסי  נכסי    לשנה  3.8%  -   3.51%ת  עבור 
התחייבויות אלה עומדות לפרעון    .ים יתלו ווי שבוצעו על ידי מעריכי שווי בלתי  כות שת הנרכשות, מבוסס על הערהחברו
  . 2033עד   2020בשנים 

  
  סייםיננמכשירים פ - 6אור ב
  

  מופחתת  בעלותננסיים הנמדדים מכשירים פי ן שלווי ההוגשה  ) 1(
  

בספ וההערך  נכסים  של  פ תחייברים  מלם  מסוימינסיים  ינ ויות  חייבים   ,מניםמזוושווי  נים  מ וזרבות  לקוחות, 
ספקים, זכאים  ,  ואחרים  בנקאיים  דיםאות מתאגיהלוו ן ארוך,  וחייבים לזמ  וחזקותמ ות  לחבר   רים, הלוואותאח

  שלהם.  ארוך  קרוב לשווי ההוגןות לזמן כת זוראחרים וית
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  (המשך)  סייםמכשירים פיננ - 6אור ב
  

  שך) (המ חתתמופ  בעלותים נמדדה ננסייםם פישירימכ ן שלההוגהשווי   ) 1(
  

   קמן:י הינם כדלהמצב הכספ על בדוח םוהערכים בספרים המוצגי תהפיננסיו תבויוההוגן של יתר ההתחיי השווי 
   

 בדצמבר 31ום יל י ניו ב 30ליום  
 2020 2019 2020 2019  2019 
 (*) שווי שוק ערך בספרים )(* שווי שוק ערך בספרים 
 ש"ח  אלפי 
  

  69,763  65,141  63,859 64,027  63,589 61,948 ) *(* בוח אגרות 

           
  45,666  25,341  50,899 17,156  42,265 12,070  *)* (רה ב ניתנות להמאגרות חו

        
שלשווה)  *( ההוגן  החוב    י  על  נקבעאגרות  לימחירן    ציטוט  בהסתמך  האחרובבורסה  המסחר  למוום  שקדם  ד ע ן 

  ד הדוח. מועית שנצברה לתשלום ל ריב ים כוללהערך בספר הוגן).שווי  רכיית ירבה  1יווח (רמה הד
  

  ריבית לשלם. (**) כולל
  
  גןת שווי הוהיררכיי  ) 2(

  
נגזר פיננסי  ו  ניירות ערך סחירים  כוללים  על המצב הכספי  לתאריכי הדוח   שווי הוגןננסיים הנמדדים בים פ מכשירי

  3  - ו   1  מדדים ברמהנ  סד הפווח או  הוגן דרך רבשווי  ם אלה הנמדדים  ריאחרת, מכשי  ברה חבניות  יה למצ בגין אופ
  . וי ההוגןבהיררכית השו מה בהתא

  
  
 רה בחב  ה המיושמיםרכתהליכי הע  ) 3(

  
של תחשיב    אמצעות ב דיווח  בתקופת הנקבע    3ברמה  בשווי הוגן  דים  הנמדנסיים  נ יירים הפששל המכ  וי ההוגןוהש

בההבחבר כספים  ה  תמחלק שיבעיקר  תבסס  ,  בתחזייינועל  התשלם  להתממשות  בפרמטרים  ינויוש  ומים ות  ים 
בהם   שינויים מהותייםום,  נכ"ל הכספיסמ ובאות לבחינה של  מכות  וההער  שיביםוב. כל התחבחיש  שומששינצפים  

  הדוחות הכספיים.ים בוועדה לבחינת ונדני
  

  יה הדוח ולאחרותיים בתקופת אירועים מה- 7באור 
  

דרך הון ב  סחון אפשרות לביצוע גיוה לבלת החברברה הסמיך את הנהריון החטורקדי  ,2019בדצמבר    15ם  ובי     . 1
 מיליון ש"ח.    180 - לל של עד ככו מניות החברה בסך  רכישתויות ל ת זכשל הנפק 

ואלי הש  - חתמו בעלי השליטה דאז    2019בדצמבר    12ם  יוב  בנוסף, ת")  שקעוי הל גית ואקעות בע"מ ("חחגית 
, על הסכם  ודיה")ה (נ.ש) אחזקות בע"מ ("  ודיהעניין היז"), וכן בעלת ה("אוברס ת  בלת מוגברסיז שותפוח או.וא
וי)  עלותו של מר אבי לבבה  מ (חבר ) בע"1995קעות ( שוה  אלדע יעוץ   עםיף זה: "ההסכם")  ע ת (בסזכויו  עברתה

חגית   התחייבו  במסגרתו  השקעות,  ("אלדע"),  לרכישת  זכו   ר להעבי  ודיהוה  זאוברסיואלי  כות  הזת  יחידויות 
ה מכוח  ל וקנו  יות שיהזכומש את מלוא  נתה למ ו אשר אלדע הודיעה על כוע, כרה לאלדפקת הזכויות האמובהנ

סכם, בין היתר, כי כל ההסכמים  אמור). עוד קבע הה כ  יה רנה אלת הזכויות שתועבולרב ות כאמור (וי הנפקת הזכ 
נח להאשר  צד  בין  לבתמו  ציסכם  אחר/ד/דין  להים  יישארום  למועדע  פםבתוק  סכם,  ההנפקה,    ד  השלמת 

  ר עם השלמתה.לאלתיבוטלו  ו
ן  , באופ יות כאמורוהזכעם הנפקת    שרדוח הצעת מדף בק  ההחבר  פרסמה  2020בינואר    15  , ביוםךבהתאם לכ

  ילותג ניות רמ  11יו  ה מחירה  אחת, שהרכב ו  רך מזכים, היה זכאי לרכוש יחידת זכותניירות ע  10  - ק ב  זימחשכל  
  גייסה החברה סגרתה  מנפקת הזכויות כאמור, במה ה הושל,  2020בפברואר     10  ביום  ה.נילמש"ח    2במחיר של  

זכויות  כיב ההטבה בהנפקת הרמ  .)י ש"חאלפ   173,194  - כ    הקפהנ עלויות    ויבניכ(  אלפי ש"ח  173,492  - של כסך  
  . תויוהזכ מושי ערב מ  התאם למחיר המניה אשר חושב ב  13.6% - הינו כ 
ה ההנפקה עם  בו לער  וכאמו   שלמת  ההסיל,  כל  לאלתר  לבין  ר  אשכמים  טלו  להסכם  צד  בין  ד/דים  צנחתמו 

ברסיז, אשר  וא  ת לביןחגית ואלי השקעו  יןבלה  וף הפעו ית לאלתר גם הסכם ש  ל, בוטכלל זהם. באחר/ים להסכ
    עי השליטה בחברה.ן היתר, סעיף שהסדיר את הפעלת אמצכלל, בי 

  

 37.85%  - ב   2020  יוני ב  30ליום  המחזיק נכון  ברה  בחיטה  שלה  י לבעלך מר אבי לוקה, הפ פההנלמת  הש  רלאח
  רסיז.בואו השקעותחגית ואלי  ם של במקומ רהממניות החב
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  המשך) (  היולאחרם מהותיים בתקופת הדוח יועראי - 7באור 
  
  (המשך)    . 1 

  
,  את התקשרות החברה,  2020  רוארבפב  24  ה האסיפה הכללית, רטרואקטיבית מיוםאישר,  2020  ליביו  23ביום  

  פעיל   דירקטוריוןיו"ר  שירותי    תןמבהסכם ל, באמצעות חברה בשליטתו,  ויאבי ל  מרעם    ים,שנ  3לתקופה של  
ש  בהיקף היתר50%ל  משרה  הין  הכולל  תפקיד ,  את  הדין,  פי  על  היו"ר  וסמכויות  וי  ייעוץ  הון ,  בגיוס    סיוע 

סקי  ע  אסטרטגי , פיתוח  ול נושיהומווים את החברה  המל  הבנקים  ון, מולמול גורמים בשוק הה  לחברה, פעילות 
היקף  השל   והרחבת  קשרים  חברה  פיתוח  שוטפוטיפול    ואסטרטגיים  םעסקייפעילותה,  נדרש  כים  בנושאים 

  מתוקף תפקידו. 
  "חאלפי ש  50לסכום חודשי של    לוי  מר  יזכא  50%בהיקף משרה של    דירקטוריון"ר  יו העמדת שירותי  בתמורה ל 

לעצמוד הים  המח ליית  לצרכמדד  מע"מ.ןירים  בתוספת  וההוצאות    שאתנובנוסף,    ,  התשלומים  בכל  החברה 
והמכשי הרכב  ואחזקת  בהפעלת  מר  הקשורים  של  הנייד  השימוב לר  ,לויר  בגין  החל  המס  גילום  בהם,  ות  ש 

פברואר  ב   24  וםהחל מי אלפי ש"ח לתקופה ש  284  - ל כ  שבסך  (סכום מצטבר    עו בהסכםשנקב   בהתאם לתנאים 
,  משכורות חודשיות  2  -   ל  תשלום שנתי נוסף בסכום השווה ל  איזכ   יהיה  בנוסף  .)2020ני  ביו   30ליום  ועד    2020

ל  לו בסמוך  ישולם  כן,   הדוחות הכספיים.  םרסופ  אחר מועדאשר  יעדים    זכאי  יהיה   כמו  למענק שנתי מבוסס 
    משכורות חודשיות. 4של  להיקףוזאת עד 

  
ש ובכתב  ודעה מראה   מו במתןאת ההסכם על סיו   צדדים יכול להביאכל אחד מן הההסכם,  בהתאם להוראות  

  של ארבעה חודשים. 
  
הכספ ימש  מ,  2020בינואר    20ביום      . 2 ה סמנכ"ל  של  אכתב   2,591,058  ברהחים  סח  תופציוי  שהבשילו  ירות  לא 

  3,886,587  כולל של  לסךבתמורה    אתז, וש"ח ע.נ כל אחת  1ות  החברה בנל  ות ש לות רגימני  2,591,058  והוקצו לו
ים  כספילדוחות ה  18ופציות (ראה באור  א ית הלתוכנ   , וזאת בהתאם"ח)ש  1.50ל  ש  ושהמשקף מחיר מימ ש"ח (

 תיים).  המאוחדים השנ 
  

א 2020  ארינוב  21ום  בי    . 3 א,  המני ישרה  בעלי  הג  לשות  סיפת  את  בהחברה  החברה  של  הרשום  ההון    - דלת 
  חת. לאחר אישוראכל    .נש"ח ע  1  ברה בנותילות של החג ות רימנ   150,000,000  - ים לולקהמח,  ש"ח  150,000,000

המניותמכא  האסיפה הון  הינו    שלשום  הר  ור,  ל  250,000,000החברה  המחולקים  יות  מנ  250,000,000  - ש"ח 
 לית כאמור את תיקון תקנון החברה בהתאם.  ה האסיפה הכל רשאי  החברה. כמו כן,ות של רגיל

  
ז') בערך רה  ד(ס  להמרה ת חוב  ו אגר  14,140,402הומרו      2020ביוני    30  - ימו בשהסתי ודשים  ה של שישה ח פ תקוב    . 4

זה סך שלמת (  נקוב  ךער"ח  ש  1  בנות  תילוג ר  מניות  9,060,940  - ל    "חש  14,140,402של  קוב  נ ערך    287,312  וך 
המרות  לאחר ה.  )2020ביוני    30  - ב    ו חודשים שהסתיימה   ת, בתקופה של שלושמניות  208,047  - ו ל  ומר הנקוב  

 . לכל מניה 1.38של  ביחס הניתנות להמרה   ש"ח  12,271,647של וב נק  ערךרה בחוב להמ תגרו ארו כאמור, נשא
  

של   ין)יפ(במישרין ובעק  מניות רכישת  ל  בחברהים  צדדים שלישיקה עם  רה עסבהשלימה הח  2020במאי    13ם  ביו    . 5
- וייצור חשמל פוט  יקנמת  89- ב  ותחזיק המתחדשת, המ רגיה  נסקות בתחום האגדו בישראל, העוהתאברות שח  6

  מביןאחת    .וואט  ה מג  4.78- ר של כ הספק מותקן מצטבולטאי בינוני אחד בו- ן ייצור פוטומתקטנים ום קייוולטא 
מהונה   51%- ק ב י מחזישבה צד שליה  טנים, הינה חבר יים קסולאר  מתקנים  16  שבבעלותה  ברות הנרכשות,הח

כךהמונ  והנפרע,  ב שהחבר   פק  תחזיק  המונפהומ  49%- ה  החבנפרעהוק  נה  יתרת  נרכ,  אם  בהת.  לואןבמ  שורות 
מועד לעסקה  להסכם,  הכלכלי  ה  החתך  זכא והחב  31.12.2019- הינו  וחיירה  בכית  תוצאובת  החל ל  הפעילות    ת 

זה ה.  ממועד  כבגין  סופית  התמורה  הינה  ש  37  - העסקה  ש מילי  2  - כ    בתוספת,  ח" מיליון  בגיןון    רכישת   "ח 
 .  לעיל 5באור , ראה גם  ורה")מ ת"ה( נרכשותברות החב ות בעלים הלווא

  
אות  וומחדש של ההל   לפעול לביצוע מימון  רהת החבכוונב  .רהמיים של החבותיה העצממקור  התמורה שולמה

    .חברות הנרכשותב איות הקיימותהבנק
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  המשך) (  הולאחריועים מהותיים בתקופת הדוח איר - 7באור 
  

(מחזיקה עם   "מבע  מ.ג.בה וריקה החבמחז   ןות בה ת לחברמשותפ טה  מים לשליהסכבמסגרת    2020  יביונ   4ביום      . 6
את   שווים  בחלקים  איש  אחרול,  Sloane Holdings SARL)  חברת החברה  הבנק  שהתקבל  של  עקרוני  ור 

להלן),  להל (ראה  מהרכישה  חלק  למימון  והשלימ וואה  החברה  חברות  באמצע   .מב.גו  שתי    לוקסמבורגיות ות 
הת  רכישל  שותפתמ  עסקה המניומלוא  הווואוהל  תון  הבעלח  פרמס של    םבעלית  שהינן  גרמניות  של  ברות  ים 

ת  שה א"מ רכע.מ בשות וב.גברות הנרכ ת החממניו  75%  רכשה  החברה.  מניהר"ן מניב בגנכסי נדל  שלושים ואחד
לפי  לת טופהמ משותפת העסק כ  החל ממועד ההשלמההעסקה טופלה   חברות הנרכשות.ה  לש  מניותה  25%יתרת 

טופלו בדומה  כשות חברות נכס ובהתאם לכך עלויות העסקה  רות הנרואה בחבררה  החב  .י המאזניהשוו   יטתש
 סד. שקעה ונזקפו להוצאה לדוח הרווח והפלרכישת נכס נדל"ן לה

  
שטח   נוייםב   הנכסים כ  על  כבשטח    הכוללדונם    215- של  של  שטחי    מ"ר  3,764תוכו  (מ  רמ"  73,658- נוי  הינו 

ו  ימשרד מסחר)שט  מ"ר  69,894  - ם  הנוכחי  .חי  של  הרכיש  עלות  .90.6%היא    בשטחים  תהתפוסה  המניות  ה 
  - של כ    בסך  אירו ובתוספות עלויות רכישה   לפי א   75,787  - ינה כ  ה  ) 100%חי  (במונ   הנרכשות לים  הבע  ואותוהלו 
  אלפי אירו.   ,5301

  
קעד   בנקאהשלמת  מימון  שה   ,יבלת  הבנק  של  עקרוני  אישור  תנאי    ההיוו ,  2020ביוני    4  - ב    לתקב(קבלת 

גישורות הלוואע אמצב  הרכישה  המנומ  ,)סקהלהשלמת הע  כ    לחברה  וכרמ המ  ת  של    אלפי אירו  34,200  - בסך 
  4  - מועומדת לפרעון לא יאוחר    נהלש   1%של    הנושאת ריבית שנתית בשיעור  )אלפי אירו  35,100  ל התקבל(בפוע

זקת  מוחלחברה הכהלוואת גישור  ה  רו מהחברירו הועבאלפי א   34,200  ך של  סכום זה סך  מתו,  2020פטמבר  סב
ואה ששורשרה לחברה המוחזקת מוצגות בדוחות כספיים אלה במסגרת  וההלו   (ההלוואה שהתקבלה מהמוכר

השוטף).  ה של  מהמוכר  נוספת  וואה  הל רכוש  ארוך.    16,638  - כ  בסך  לזמן  כהלוואה  הועמדה  אירו,  אלפי 
  יתרת   .2023פטמבר  בס  4ליום    עדדת לפרעון  ועומ,  לשנה  2%- 1.5%  לבשיעור ש   יתית שנת נושאת ריב ההלוואה  

ידי  ע  ןמ ומ  הרכישה   סכום בע"מהחברל  וב.ג.מ  של    ןלקחי  לפ  ה  חלקה  כאשר  עלויות    החברההיחסי,  (כולל 
    אלפי אירו. 19,859 - תכם בכ  סה רכישה)

  
  .עילל   כאמורכר  וואת המוהל  פתל חהלי  נק גרמנהלוואה עם בם  הסכ  לע   החברה הנרכשתחתמה    ביוני  30ביום  

בסךה הלוואה  ה כ    ינה  של  אירו,  פי  אל  34,200  - של  בשיעור  שנתית  ריבית  לפרעון   ,1.73%נושאת     ועומדת 
קרן אירו    71.25  - כ  של  בסך  שווים    חודשיים  בתשלומי  הקרן  ,2027ביוני    30ליום    עדאלפי    - כ    בסך  ויתרת 

  . 2027 ביוני  30ביום אחד  םבתשלולפרעון  עומדת אלפי אירו  28,215
  

ממספר    כולל  סכםהה הכספיים  הדוח   וראיש למועד    ,ליםתתנאים  המתלים    ביניים ות  התנאים  השולמו 
  . אה התקבלהההלווו
  

ההלווא  והמוכרי  ותלהבטחת  תקחלק    עבדו שו  םמהבנק  וכן  לטומהשוכרילים  בומהנכסים  הבנק  בת  ם 
  .  והמוכרים

  
רה שנושאי המ  לארבעת  2019נק לשנת  מע  היות החברבעלי מנ  של  תה הכלליפ יאישרה האס  2020לי  ביו   23ביום      . 7

מתוכו  ,  ש"חאלפי    753  - כ  של   ר הסתכם לסךק שאושול של החברה.  המענמ התגבחברה וזאת בהתאם למדיניות  
כ   של  נכל  180  - סך  כ  אלפי ש"ח  וסך של  הכספיים  ת  במסגרת הדוחו  כלליי ש"ח    פיאל  573  - ל בתקופת הדוח 

 . 2020ת  י של שניש שללרבעון 
 

 הניתנים ,  אופציה  כתבי  5,945,205הקצאת  של בעלי מניות החברה  ת  פה הכלליישרה האס אי  2020לי  ביו   23ביום      . 8
למר הלל (איליק) רוז'נסקי (סגן יו"ר דירקטוריון    "חש  1מניות רגילות של החברה בנות    5,945,205  - ל   למימוש

  1ה בנות  של החברמניות רגילות    2,547,945  - ל  מימושל  הניתנים,  אופציה  כתבי  2,547,945החברה), וכן הקצאת  
כתבי האופציה אינם סחירים ומסולקים בדרך של מסירת מניות   .חברה)טואף (מנכ"לית ה - לגב' חוה זמיר  "חש

 בלבד.
, באופן  ים ממועד הקצעתןשנ  ארבעלנה במהלך  מנות שוות אשר תבש  בארבעהאופציות תהיינה ניתנות למימוש  

תשהמנ הראשונה  ניתנה  ממועד  למימוש  תהיה  שנה  השנייה  הענקה,  כעבור  שנתיים  -   המנה  המנה  ,  כעבור 
 שנים.  4עבור כ -   והמנה הרביעית כעבור שלוש שנים - השלישית  

 2.470בתמורה לתוספת מימוש של  ש"ח ערך נקוב,    1ניתן למימוש למניה בת  במנה הראשונה  כתב אופציה  כל  
  ש"ח לכל אופציה. 

למיני  השנייה  במנהאופציה  כתב  כל   בת  תן  למניה  ערך  ש  1מוש  של  נקוב,  "ח  מימוש  לתוספת    2.594בתמורה 
  ש"ח לכל אופציה. 

  2.724בתמורה לתוספת מימוש של  ש"ח ערך נקוב,    1ניתן למימוש למניה בת    יתהשלישבמנה  כתב אופציה  כל  
  ש"ח לכל אופציה. 

  2.860וספת מימוש של  ורה לתתמבנקוב,    ש"ח ערך  1ת  ניתן למימוש למניה ב  יעיתהרבבמנה  כתב אופציה  כל  
  לכל אופציה.  ש"ח
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  המשך) (  הולאחריועים מהותיים בתקופת הדוח איר - 7באור 
 

אישרה   2020לי  ביו  23ביום  ,  2019בדצמבר    31) לדוחות הכספיים המאוחדים ליום  2(ג)(23בהמשך לאמור בבאור      . 9
הגב'    סקתה שלאת עדכון תנאי הע,  2020י  ביונ  1ם  אקטיבית מיו, רטרוהחברהמניות    של בעלי ת  פה הכללייהאס

תחל להיות מועסקת על ידי החברה במישרין (ביחסי עובדת מעסיק)    2020י  ביונ  1. החל מיום  ףטוא- חוב זמיר 
  90ית תהיה  משכורתה החודשעלות המעביד בגין  ).  100%, בהיקף של משרה מלאה (ית החברהל "מנכבתפקיד  

כאית למענק שנתי מבוסס יעדים  תהיה ז  בנוסף  רים לצרכן.דד המחימלעליית    תהיה צמודה  והעלות  אלפי ש"ח
של   לתקופה  עד  חודשיות  4וזאת  ולמענק  משכורות  של  ,  לתקופה  עד  וזאת  דעת  בשיקול  משכורות    2שנתי 

 ) לעיל. 8( 7ראה באור  - בנוסף זכאית למענק הוני    חודשיות.
 

אישרה    2020י  ל ביו  23ביום  ,  2019צמבר  בד  31ם  יווחדים להכספיים המא ) לדוחות  3(ג)( 23המשך לאמור בבאור  ב .10
מר  של    ואת עדכון תנאי העסקת ,  2020ביוני    1, רטרואקטיבית מיום  החברהמניות    של בעלית  פה הכללייהאס

  )100%בהיקף של משרה מלאה ( יכהן כסגן יו"ר דריקטוריון פעיל  2020י ביונ 1. החל מיום הלל (איליק) רוז'נסקי
בתמור  לוזאת  של  בסיהול  הנ דמי  ה  לאלפ  100  - כ  ך  ש"ח  התשלומים    שאתנובנוסף,    .חודשי  בכל  החברה 

והמכשי ואחזקת הרכב  של מרוההוצאות הקשורים בהפעלת  הנייד  בגין  בלר   ,  רוז'נסקי  ר  החל  גילום המס  ות 
לתנאים בהתאם  בהם,  בהסכםשנקב  השימוש  בסכול   זכאי  יהיה  בנוסף.  עו  נוסף  שנתי  השווהתשלום    2  -   ל  ם 

חודשירומשכו לוותת  ישולם  אשר  מועדלבסמוך    ,  הכספיים.   םרסופ  אחר  כן,  הדוחות  למענק    זכאי  יהיה  כמו 
 ) לעיל.8(7ראה באור  - למענק הוני   בנוסף זכאי משכורות חודשיות. 4של  להיקףשנתי מבוסס יעדים וזאת עד 

  
רה  איש  2020לי  ביו  23ביום    ,2019מבר  בדצ  31ליום  ) לדוחות הכספיים המאוחדים  4(ג)( 23המשך לאמור בבאור  ב .11

מר  של    ואת עדכון תנאי העסקת ,  2020ביוני    1, רטרואקטיבית מיום  החברהמניות    של בעלית  פה הכללייהאס
) וזאת בתמורה  100%משרה מלאה (של החברה ב  כמסנכ"ל הכספיםיכהן    2020י  ביונ   1. החל מיום  שלמה פדידה

וההוצאות הקשורים  שלומים  החברה בכל הת  שאת נווסף,  בנ   .לחודשאלפי ש"ח    65  - כ  בסך של  דמי הניהול  ל
והמכשי הרכב  ואחזקת  מרבהפעלת  של  הנייד  בהתאם  בלר  ,פדידה   ר  בהם,  השימוש  בגין  החל  המס  גילום  ות 

בהסכםשנקב   לתנאים של    זכאי  יהיהבנוסף  .  עו  לתקופה  עד  וזאת  יעדים  מבוסס  שנתי  משכורות    4למענק 
   דשיות.ורות חומשכ 2לתקופה של  וזאת עדת  יקול דעשנתי בש ענק , ולמ חודשיות

  
מנהלת משא ומתן, ביחד עם חברה בשליטת מר רמי לוי,    החברה פעילותה לבחינת הזדמנויות עסקיות,  במסגרת   .12

בע"מ הישראלית  הדלק  חברת  "דלק"  חברת  למועד    .לרכישת  נכון  כי  כספיים  מובהר  הדוחות  יניים  באישור 
ו/או שהעס  , איןהמאוחדים יושלם  שהמשא ומתן כאמור  וודאות  כאמוכל  יהיו תנאיה,  קה  ומה  לפועל  ר תצא 

לביצועה. יצוין כי ביצוע העסקה מותנה  לרבות בקבלת אישורים והסכמות    מתווה העסקה, מחירה והמועדים 
 צדדים שלישיים.  של
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  פעילות מופסקת  - 8ור בא

  
ל המאוחד  14  רבבאואמור  בהמשך  הכספיים  מכ2019וסט  באוג  1ביום  ים,  ישנת ה  ים לדוחות  החברה,  א  מלו את    רה 

  הב הרים ירוקים. קתה בחברת ל החז
  

הרים להב  מגזר    השהיוותקים  ירו  מכירת  תחום  כספידוח בה  הוצג ,  2019נת  בש  האנרגיהאת  כפעייות  אלה    לותם 
  על אותו בסיס. מפרע  לבדוחות רווח והפסד סווגו והוצגו  אה . מספרי ההשווסקהשהופ
  

  ת מופסקת: המיוחסות לפעילו אותוצלהלן הת
  

  של  לתקופה   
  חודשים   הישש

לתקופה של  
  שנה ל  חודשים   לושהש

  שהסתיימה   ה סתיימשה  ה שהסתיימ  
  31 םיוב  ני ביו 30ום בי  ביוני  30ביום   
    2019 דצמברב    2019  2020    2019  2020  

  (מבוקר)   (בלתי מבוקר)   וקר) מב ילת(ב 
  לפי  ש"ח א  

            סקתופת המפעילותוצאות ה
           

 6,320   -   -  -   -  וקים ר ים יב הרקעה בלהוח ממימוש השרו

 ) 988(   ) 232(  -  ) 1,141(  -  ת ועסקאות  משותפותלולוהפסדי חברות כב חלק הקבוצה
  61    42  -  61  - מימון  ותסכנה 

            

            
  ה חברשל ה לבעלים   לול מיוחס כולעי   (הפסד) חרוו ה

  

  5,393    ) 190(  -  ) 1,080(  - ס בגין פעילות מופסקת, לאחר מד) רווח (הפס   



 

  רילאסטייט בע"מ אר. להב אל.
  

  ביניים מידע כספי נפרד
  

  (בלתי מבוקר) 
  

 2020 ביוני 30ליום 

  



 

  
  

 ahcpa.co.ilmail: office@-e   www.ahcpa.co.il   6125030-03פקס:   6123939-03טל:    5320047, מגדל השחר,  גבעתיים 4אריאל שרון 
Amit, Halfon is a member firm of the PKF International Limited family of legally independent firms and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any 
individual member or correspondent firm or firms. 

 

  
  

   :לכבוד
  

  בע"מ רילאסטייטאל. אר.  להבבעלי המניות של 
  
  

ד   לתקנות ניירות 38הנדון: דוח מיוחד של רואי החשבון המבקרים על מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה  
  .1970    -ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל 

  
  מבוא 

 
לפי תקנה    ביניים  הנפרד  את המידע הכספי  סקרנו  -לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים),  התש"ל    ד38המובא 

אל.של     ,1970 (להלן "בע  רילאסטייט  .אר  להב  ו של    ולתקופות  2020  ביוני  30ליום  "החברה")    -מ  חודשיםשישה   שלושה 
 להביע הינו באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה. אחריותנו היא    ביניים הנפרד    המידע הכספיבאותו תאריך.    ושהסתיימ

  .סקירתנו בהתבסס על אלות ביניים וביניים לתקופ הנפרדהכספי  המידע על מסקנה
  

לפי שיטת השווי המאזני, אשר   המטופלת  בשרשור מוחזקת    הלא סקרנו את המידע הכספי התמציתי לתקופות הביניים של חבר
וחלקה של החברה   2020ביוני    30אלפי ש"ח ליום    320שלה הסתכם לסך של    המיוחסים  תחייבויותהה  בניכוי  הנכסים  סכום

אלפי ש"ח לתקופות של שישה ושלושה חודשים שהסתיימו   39הנ"ל (לפני הפחתת עודפי עלות) הסתכם לסך של    ההחבר  ברווחי
נסקר על ידי רואי חשבון אחרים שדוח הסקירה   החבר  ההכספי התמציתי לתקופות הביניים של אות  באותו תאריך. המידע

, מבוססת על דוח הסקירה של רואי החשבון החבר  השלהם הומצא לנו ומסקנתנו, ככל שהיא מתייחסת למידע הכספי בגין אות
  האחרים. 

  
  הסקירה היקף

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

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

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

  .ביקורת
 

  מסקנה
 

 בהתבסס על סקירתנו ועל דוח הסקירה של רואי החשבון האחרים, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי 
ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים 38ביניים הנ"ל אינו ערוך, מכל הבחינות המהותיות, בהתאם להוראות תקנה  הנפרד  

  . 1970 -ומיידיים), התש"ל  
 
 
  
  
  
  
  
  

  עמית, חלפו                                                                                                                             ,              גבעתיים
  רואי חשבון                                                                                                                              2020 ,באוגוסט 30

  

 עמית, חלפון 
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  מ "ל.אר. רילאסטייט בעלהב א
 ביניים נתונים על המצב הכספי

  

 בדצמבר  31ליום  ביוני  30ליום    

   2020  2019 2019 
  (מבוקר)   (בלתי מבוקר)      

  אלפי ש"ח   אלפי ש"ח     
 
        

              שוטפים   נכסים
           

  19,862  4,026  73,256      מזומנים ושווי מזומנים
  12,509  -   -     פקדונות בנקאיים

  10,887  28,886  10,901     מזומנים מוגבלים בנאמנות
  -   -   9,241     ניירות ערך סחירים

  -   -   100,718     הלוואה לחברה מוחזקת המטופלת לפי שיטת השווי המאזני 
  3,488  3,784  3,201     ויתרות חובהחייבים 

           
  46,746 36,696 197,317     סה"כ נכסים שוטפים 

           

           לא שוטפים   נכסים
           

  2,918  2,917  2,918     מזומנים מוגבלים 
  1,256  99  1,272     לזמן ארוך  אחרות הלוואות ויתרות חובה

  205,088  217,170  379,606     כולל הלוואות  חברות מוחזקותבהשקעה 
  612  14  479     ונכסי זכות שימוש  רכוש קבוע

          
  209,874  220,200  384,275     שוטפים  שאינםסה"כ נכסים  

           
  256,620  256,896  581,592     סה"כ נכסים 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

            
  שלמה פדידה     חוה זמיר טואף   אבי לוי

  כספים"ל סמנכ    "ל מנכ  הדירקטוריון"ר יו
  
  

  . 2020 באוגוסט 30: ביניים הנפרד הכספי המידע אישור ךתארי
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  . ממנו נפרד בלתי חלק  מהווהביניים  הנפרד הכספי למידע המצורף הנוסף המידע
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  מ "להב אל.אר. רילאסטייט בע
 ביניים נתונים על המצב הכספי

  

 בדצמבר  31ליום  ביוני  30ליום    

   2020  2019 2019 
  (מבוקר)   (בלתי מבוקר)      

  אלפי ש"ח   אלפי ש"ח     
  

            שוטפותהתחייבויות 

          
  -   3,000  -    אשראי מתאגיד בנקאי 

  -   -   102,215    הלוואת גישור מאחר
  539  1,611  1,500    חלויות שוטפות של הלוואות מתאגידים בנקאיים

  3,240  3,240  3,240    חלויות שוטפות של אגרות חוב 
  10,271  2,318  4,772    אגרות חוב ניתנות להמרה למניותחלויות שוטפות של 

  4,854  6,125  7,653     ויתרות זכות זכאים 
  304    304     התחייבויות אחרות

           
  19,208  16,294  119,684    סה"כ התחייבויות שוטפות

          

          שוטפותלא התחייבויות 
          

 60,461  60,349  57,358    אגרות חוב
 14,732  39,947  6,856    אגרות חוב ניתנות להמרה למניות

  4,509  4,508  2,250    הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים  
 -   -   48,615    הלוואה לזמן ארוך מאחר

  78  55  78    סים נדחיםיהתחייבות מ
  304  -   161    אחרותת יוהתחייבו

          
  80,084  104,859  115,318    שוטפות לאסה"כ התחייבויות 

          
  99,292  121,153  235,002    סה"כ התחייבויות

          

          הון
          

  88,239  75,429  186,637    הון מניות
  64,172  54,690  158,729    כתבי אופציה, פרמיה על מניות וקרנות הון אחרות  

  ) 23,624(  ) 15,952(  ) 23,953(    של פעילות חוץ  תרגום קרן
  3,599  6,201  1,640    רכיב הוני של אגרות חוב להמרה

  24,942  15,375  23,537    רווח  יתרת 
          

  157,328  135,743  346,590    המיוחס לבעלים של החברה   סה"כ הון 
          

  256,620  256,896  581,592    סה"כ התחייבויות והון

  

  
  

  . 2020 באוגוסט 30: ביניים הנפרד הכספי המידע אישור ךתארי
  

  . ממנו נפרד בלתי חלק  מהווהביניים  הנפרד הכספי למידע המצורף הנוסף המידע
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  מ "להב אל.אר. רילאסטייט בע
 נתונים על הרווח או הפסד ביניים 

        
 לתקופה של שישה  

  ה חודשים שהסתיימ
  לתקופה של שלושה

  ה חודשים שהסתיימ
  שנהל

  שהסתיימה 
  31ביום   ביוני  30ביום   ביוני  30ביום   
  2019בדצמבר   (*)  2019  2020  (*)  2019  2020  
  (מבוקר)   (בלתי מבוקר)   (בלתי מבוקר)   
  א ל פ י  ש " ח   

  

          :  נמשכת פעילות

  ) 7,858(  ) 1,567(  ) 6,855(  ) 3,223(  ) 8,508(  הוצאות הנהלה וכלליות 

 1,607  -   -  1,495  41 הכנסות אחרות, נטו 

           

 ) 6,251(  ) 1,567(  ) 6,855(  ) 1,728(  ) 8,467( תפעולי הפסד 

          

 10,564  2,505  3,465  5,019  6,536 הכנסות מימון 

 ) 8,912(  ) 2,125(  ) 1,085(  ) 4,611(  ) 10,421( הוצאות מימון

            

  1,652  380  2,380  408  ) 3,885(  מימון, נטו(הוצאות)  הכנסות

          

 ) 4,599(  ) 1,187(  ) 4,475(  ) 1,320(  ) 12,352( הפסד לאחר מימון 

          

 21,920  3,027  11,798  15,490  10,947 חלק החברה ברווחי חברות מוחזקות 

            

 17,321  1,840  7,323  14,170  ) 1,405( סים על הכנסה י לפני מ רווח (הפסד)    

          

 ) 96(  ) 2(  ) 3(  ) 39(  - מיסים על הכנסה

            
רווח (הפסד)  נקי לתקופה מפעילות 

 17,225  1,838  7,320  14,131  ) 1,405( נמשכת

            
 מפעילות  (הפסד) לתקופה רווח

 5,393  ) 190(  -  ) 1,080(  - נטו , שהופסקה

            
רווח (הפסד) נקי לתקופה המיוחס לבעלים  

 22,618  1,648  7,320  13,051  ) 1,405( של החברה

            
  
  
  
  
  .7ראה באור  - סווג מחדש כדי להציג בנפרד פעילות שהופסקה(*)                
  
  
מהווה חלק בלתי נפרד ממנו. ביניים המידע הנוסף המצורף למידע הכספי הנפרד             
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  מ"אל.אר. רילאסטייט בע להב                                                                                                                                                          
 יםיבינ  להכול ההפסדעל  נתונים

  
        

 לתקופה של שישה  
  ה חודשים שהסתיימ

  לתקופה של שלושה
  ה חודשים שהסתיימ

  שנה ל
  שהסתיימה 

  31ביום   ביוני  30ביום   ביוני  30ביום   

  2019בדצמבר    2019  2020   2019  2020  
  (מבוקר)   (בלתי מבוקר)   (בלתי מבוקר)   
  י  ש " ח א ל פ   

  
  המיוחס לבעלים לתקופהנקי  (הפסד) רווח

 22,618  1,648  7,320  13,051  ) 1,405(  של החברה 

            
 שלאחר אחר כוללרווח (הפסד)  פריטי

  לרווח יועברו  או הועברו  לראשונה ההכרה
            : (פעילות נמשכת) הפסד

            
כולל אחר לתקופה בגין חברות  הפסד

  ) 16,229(  ) 524(  ) 1,449(  ) 8,557(  ) 329(  מוחזקות, נטו ממס 

           
כולל לתקופה המיוחס  (הפסד) רווח  

  6,389  1,124  5,871  4,494  ) 1,734(  לבעלים של החברה
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.  ביניים המידע הנוסף המצורף למידע הכספי הנפרד
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  מ "להב אל.אר. רילאסטייט בע
  ביניים  מזומניםה מיתזרי נתונים על

 לתקופה של שישה  
  ה חודשים שהסתיימ

  לתקופה של שלושה
  ה חודשים שהסתיימ

  שנהל
  שהסתיימה 

  31ביום   ביוני  30ביום   ביוני  30ביום   
  2019 בדצמבר  (*)  2019  2020  (*)  2019  2020  

  (מבוקר)   (בלתי מבוקר)   (בלתי מבוקר)  
  א ל פ י  ש " ח   

          נמשכת   פעילות   -   פעילות שוטפת ל תזרימי מזומנים  
 17,225  1,838  7,320 14,131 ) 1,405( לתקופה המיוחס לבעלים של החברה נקי (הפסד) רווח 

         
בגין הוצאות והכנסות שאינן כרוכות בתזרימי   התאמות
          :מזומנים

  ) 21,920(  ) 3,027(  ) 11,798( ) 15,490( ) 10,947(  חברות מוחזקותחלק החברה ברווחי 
  ) 1,495(  -   -  ) 1,495(  -  רווח הון ממימוש נכסים פיננסים 

  128  33  - 66 -  תשלומים מבוססי מניות 
  96  2  3  39  -  סים על הכנסהימ

 ) 7,516(  ) 437(  ) 3,396( ) 926( 1,808  מימון אחרות, נטו) הכנסותהוצאות (
הנמדדים בשווי הוגן שינויים בשווי הוגן  של מכשירים פיננסים 

  339  1  ) 266(  331  737 דרך רווח והפסד
 6  2  153 3 154 והפחתות  פחת

 )8,248 ( )17,472 (  )15,304 (   )3,426 (  )30,362 ( 
 ) 489(    248  13 74 264  ויתרות חובה שינוי בחייבים 

 ) 945(  ) 376(  4,703 ) 2,226( 2,730  שינוי בזכאים ויתרות זכות 

 2,994 )2,152 ( 4,716  )128 (  )1,434 ( 

 ) 14,571(  ) 1,716(  ) 3,268(  ) 5,493(  ) 6,659( נמשכת  שוטפתששימשו לפעילות    מזומנים נטו  

         
         נמשכת פעילות - השקעה לפעילותתזרימי מזומנים 

  -   -   ) 104,514( -  ) 104,605(  ת לפי שיטת השווי המאזניות המטופלומוחזק ותהשקעה בחבר
המטופלות לפי שיטת השווי  מוחזקות לחברות הלוואות מתן 

  ) 38,292(  ) 2,667(  ) 156,476(  ) 6,716(  ) 156,476(  המאזני 
השווי החזר הלוואות מחברות מוחזקות המטופלות לפי שיטת 

  12,705  1,052  1,805  5,500  3,098  המאזני
  7,491  2,000  -  2,000  12,540  ובפיקדונות בנקאיים לזמן קצר  ירידה במזומנים מוגבלים 

  -   -   -  -   ) 9,978(  השקעה בניירות ערך סחירים 
תמורה ממימוש חברה מוחזקת שטופלה לפי שיטת השווי  

  2,001  448  -  905  -  המאזני
  1,495  -   - 1,495 -  ממימוש נכסים פיננסיםתמורה נטו 

  ) 1,125(  -   -  -  -  מתן הלוואה לאחר

 ) 48(  ) 17(  ) 14( ) 19( ) 21( השקעה ברכוש קבוע ופרויקטים בתהליך
 השקעה )ששימשו לפעילותשנבעו מפעילות (מזומנים נטו   

 ) 15,773(  816  ) 259,199(  3,165  ) 255,442( נמשכת

            
          נמשכת פעילות - מימון  פעילותמתזרימי מזומנים 

  4,386  -   - -  -  מניות וכתבי אופציה הנפקת בגין תקבולים
  -   -   -  -   3,887  תקבולים בגין מימוש כתבי אופציה לעובדים 

  -   -   -  -   173,194  תקבולים בגין מימוש זכויות למניות
  -   -   150,643  -   150,643  קבלת הלוואות מאחר 

  -   3,000  - 3,000  -  אשראי לזמן קצר מתאגיד בנקאי גידול ב
  ) 323(  -   ) 80(  -  ) 161(  רעון התחייבות בגין חכירה יפ

  ) 2,424(  -   -  -   -  פירעון אגרות חוב להמרה 
  -   -   -  -  ) 3,240(  פירעון אגרות חוב  

  השווי שיטת לפי המטופלתה לחברה מוחזקת הלווא החזר
  -   -   ) 228(  -  ) 265(  המאזני

  4,500  4,500  -  4,500 -  קבלת הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים 
 ) 2,155(  ) 545(  ) 374( ) 1,082( ) 1,298( הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים פירעון

  3,984  6,955  149,961 6,418 322,760  נמשכת מימון  מפעילות שנבעו מזומנים נטו 
  

  .7ראה באור  -  פעילות שהופסקהסווג מחדש כדי להציג בנפרד (*) 
  המידע הנוסף המצורף למידע הכספי הנפרד ביניים מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.  
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  מ "להב אל.אר. רילאסטייט בע
  ביניים  מזומניםה מיתזרי נתונים על

  
 לתקופה של שישה  

  ה חודשים שהסתיימ
  לתקופה של שלושה

  ה חודשים שהסתיימ
  לשנה

  שהסתיימה 
  31ביום   ביוני  30ביום   ביוני  30ביום   
  2019 בדצמבר  (*)  2019  2020  (*)  2019  2020  

  (מבוקר)   (בלתי מבוקר)   (בלתי מבוקר)  
  א ל פ י  ש " ח   
           

           :שהופסקהמזומנים בגין פעילות   תזרימי
           

השקעה   (ששימשו לפעילות)  מזומנים נטו שנבעו מפעילות
 38,190  ) 7,330(  - ) 8,032( - שהופסקה 

           

  38,190  ) 7,330(  - ) 8,032( - שהופסקה (ששימשו לפעילות) מזומנים נטו שנבעו מפעילות

           
           

 11,830  ) 1,275(  ) 112,506( ) 4,672( 60,659 במזומנים ושווי מזומנים ) קיטון (גידול 
           

 ) 666(  ) 2(  ) 443( -  ) 7,265(  מזומנים השפעת תנודות בשער חליפין על יתרות מזומנים ושווי 
           

 8,698  5,303  186,205 8,698 19,862 התקופה מזומנים ושווי מזומנים לתחילת 
           

  19,862  4,026  73,256 4,026 73,256 התקופה מזומנים ושווי מזומנים לסוף 

           
          מידע נוסף על תזרימי מזומנים: 

          

  5,767  27  3 1,768 1,729  ששולמהריבית 

           

  -   -   - -  178  ריבית שהתקבלה

           
           

           פעילות מהותית שאינה במזומן  -נספח 
           

  16,224  980  282  982 13,915  המרת אגרות חוב להמרה

       
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .7ראה באור  -  סווג מחדש כדי להציג בנפרד פעילות שהופסקה(*) 
  
  
  המידע הנוסף המצורף למידע הכספי הנפרד ביניים מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.  
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  מ" אר. רילאסטייט בע להב אל. 

  מידע נוסף

  
  כללי   . 1  
    

ואינו   1970- ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל38המידע הכספי הנפרד ביניים מוצג בהתאם לתקנה  
  1970- ג' והתוספת העשירית לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל9כולל את כל המידע הנדרש לפי תקנה  

בדצמבר   31אותו ביחד עם המידע הכספי הנפרד ליום ולשנה שהסתיימה ביום    בעניין מידע כספי נפרד של התאגיד. יש לקרוא
  (להלן "הדוחות המאוחדים")."   2020 ביוני 30מאוחדים ליום הכספיים ביניים הדוחות הוביחד עם תמצית  2019

  
  (ג) בדוחות הכספיים המאוחדים.   1לעניין משבר התפשטות הקורונה, ראה באור 

  
   -זה ביניים כספי נפרד  בתמצית מידע  
    
  בע"מ.רילאסטייט  .אר להב אל. - החברה  ) 1(  
    
  חברות שדוחותיהן מאוחדים באופן מלא, במישרין או בעקיפין, עם דוחות החברה.  -   בנותחברות /מאוחדות חברות  ) 2(  
    
חברות מאוחדות וחברות, שהשקעת החברה בהן כלולה, במישרין או בעקיפין, בדוחות הכספיים על     -  מוחזקות  חברות)        3(  

  בסיס השווי המאזני.
  
  
  ביניים  המדיניות החשבונאית שיושמה במידע הכספי הנפרד  עיקרי  . 2  
    
המדיניות החשבונאית בתמצית מידע כספי נפרד ביניים זה, הינה בהתאם לכללי המדיניות החשבונאית אשר פורטו במידע   

  . 2019בדצמבר   31הכספי הנפרד ליום 
  

  התקופה הנוכחית ו/או על תקופות דיווח קודמות תקנים חדשים ותיקונים לתקנים המשפיעים על   .        3
  

  "צירופי עסקים" (בדבר הגדרת "עסק")  IFRS 3תיקון 
  

התיקון קובע כי על מנת להיחשב כ"עסק", הנכסים והפעילויות הנרכשים חייבים לכלול, לכל הפחות, תשומה ותהליך  
התיקון משמיט את הצורך בבחינה האם משתתפים מהותי אשר יחד תורמים באופן משמעותי ליכולת ליצור תפוקה.  

"עסק"  מהגדרת  משמיט  וכן  תפוקות,  ליצור  ולהמשיך  חסרים  תהליכים  או  תשומות  להחליף  מסוגלים  בשוק 
  ו"תפוקות" עלויות מוזלות או הטבות כלכליות אחרות ומתמקד במוצרים ושירותים המסופקים ללקוחות. 

הוגן' לפיו אין מדובר בעסק אם באופן מהותי כל השווי ההוגן של הנכסים    כמו כן, התיקון מוסיף מבחן 'ריכוז שווי
  ברוטו שנרכשו מרוכז בנכס מזוהה יחיד או בקבוצה של נכסים מזוהים דומים.

  
לגבי צירופי עסקים ורכישות נכסים שמועד    את התיקון האמור המיושםהחברה  מיישמת    2020בינואר    1  -החל מה  

 . 2020בינואר  1ום  הרכישה שלהם הינו החל מי
  

 . 2020 בינואר 1ליישום התיקון השפעה על בחינת הגדרת "עסק" בגין רכישות אשר הושלמו לאחר יום 
  
שפורסמו ואינם בתוקף, ולא אומצו באימוץ מוקדם בידי החברה, אשר צפויה או עשויה להיות להם תיקונים לתקנים        .  4

  השפעה על תקופות עתידיות
  

) אסופה של מספר תיקונים שתחילתם ביום IASBפרסמה הוועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים (  2020במאי    14ביום  
, שהינם תיקונים ממוקדים וצרי היקף לתקני חשבונאות ולתקני דיווח כספי בינלאומיים, לרבות פרסום  2022בינואר    1

). מטרת פרסום התיקונים כאמור הינה  2020-2018פרויקט השיפורים השנתי לתקני דיווח כספי בינלאומיים (מקבץ  
בין   ניגודים  היוצרים  להיבטים  או  להשמטות  יישומיות,  להשלכות  מענה  ולתת  לתקן  או  קיימים  נוסחים  להבהיר 
דרישות המופיעות בתקנים השונים. להערכת החברה, לא צפויה השפעה מהותית על הדוחות הכספיים של החברה  

  לה.כתוצאה מיישום תיקונים א
  

 "הצגת דוחות כספיים" (בדבר סיווג התחייבויות כשוטפות או כלא שוטפות) IAS 1תיקון 
 

 . התיקון מבהיר את הדרישות הקיימות לסיווג התחייבויות כשוטפות או כלא שוטפות בדוח על המצב הכספי
  

(למועד אישור הדוחות קיימת הצעה לדחיית  2022בינואר  1 -התיקון ייכנס לתוקף בתקופות דיווח המתחילות ב
 תחילתו בשנה), יישום מוקדם אפשרי. התיקון ייושם למפרע, לרבות תיקון מספרי השוואה.  

  
  החברה טרם החלה בבחינת ההשלכות של יישום התיקון על הדוחות הכספיים. 
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  מ" בערילאסטייט אר.  אל. להב 
  מידע נוסף

  
  מוחזקות  חברות ועסקאות מהותיות עם  התקשרויות  . 5

  
 לחברות מאוחדות  הלוואות  )א

 בדצמבר 31ליום   ביוני  30ליום      

     2020    2019  2019 

  (מבוקר)     (בלתי מבוקר)    שיעור ריבית   

 אלפי ש"ח  %    

          
               הלוואות צמודות לאירו: 

Greenore  Holdings SARL    9%   31038,    39,684   37,630 
Malone  Holdings SARL    9.5% -12%   94554,    28,701   52,850  

          
     255,93    68,385   90,480 
          

 

 המאזני  השווי שיטת לפי המטופלות לחברות  הלוואות  )ב
  

  (ד)4  באור  ראה,  המאזני  השווי  שיטת  לפי  המטופלות  משותפות ועסקאות  כלולות לחברות  הלוואות   בדבר  למידע
  . 2020 ביוני 30 ליום  החברה של מאוחדיםהביניים  הכספיים דוחותתמצית הל

 
  מאוחדים. ההכספיים ביניים  דוחותתמצית הל 7לעניין אירועים מהותיים בתקופת הדוח ולאחריה, ראה באור   . 6

  
  פעילות שהופסקה בגין מימוש ההשקעה בחברת להב הרים ירוקים בע"מ  . 7

  
, מכרה החברה את מלוא  2019באוגוסט  1ביום לדוחות הכספיים המאוחדים השנתיים,  14בהמשך לאמור בבאור 

  החזקתה בחברת להב הרים ירוקים.
  

אלה כפעילות שהופסקה.   מכירת להב הרים ירוקים המהווה את תחום מגזר האנרגיה, הוצגה בדוחות כספיים
  מספרי ההשוואה בדוחות רווח והפסד סווגו והוצגו למפרע על אותו בסיס. 

  
  להלן התוצאות המיוחסות לפעילות מופסקת:

  
  לתקופה של   

  שישה חודשים  
  לושהלתקופה של ש
  שנהל  חודשים  

  שהסתיימה   ה שהסתיימ  ה שהסתיימ  
  31ביום   ביוני  30ביום   ביוני  30ביום   
   2019 בדצמבר   2019  2020   2019  2020  

  (מבוקר)   (בלתי מבוקר)   (בלתי מבוקר)  
  אלפי  ש"ח   

            תוצאות הפעילות המופסקת 
           

 6,320   -   -  -   -  רווח ממימוש השקעה בלהב הרים ירוקים

 ) 988(   ) 232(  -  ) 1,141(  -  הפסדי חברות כלולות ועסקאות  משותפות בחלק הקבוצה 
  61    42  -  61  - הכנסות מימון  

            
  5,393    ) 190(  -  ) 1,080(  - רווח (הפסד) בגין פעילות מופסקת, לאחר מס   

  
  
  
  
  

 



  

 
  
 

Malone Holdings SARL  
  
  

  תמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים
  

  (בלתי מבוקרים)  
  

  2020  ביוני  30
  
  

  תוכן העניינים
  
  

    
 עמוד 
  

 2  המבקרים דוח סקירה של רואי החשבון
  
  

 3-4   על המצב הכספי יםביניים מאוחד  ותדוח תמצית 
  
  

 5   כולל סדפה או רווח  על  יםביניים מאוחד  ותדוח תמצית 
  
  

 6 על השינויים בהון   יםביניים מאוחד  ותתמצית דוח 
  
  

 7-8 על תזרימי המזומנים   יםביניים מאוחד  ותתמצית דוח 
  
  

 9-13 המאוחדים ביניים  דוחות הכספייםהתמצית באורים ל
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    דוח סקירה של רואי החשבון המבקרים לבעלי המניות של
Malone Holdings SARL   

  
  

  מבוא 
 

  ), הכולל את"חברהה "  - (להלן    מאוחדותוחברות    Malone Holdings SARLסקרנו את המידע הכספי המצורף של  
ליום  על    ביניים  יםהמאוחד  יםי תמציתה  ותהדוח    מאוחדים ה   ואת הדוחות התמציתיים  2020  ביוני   30המצב הכספי 

ותזרימי המזומנייים  שינוהל,  כול  הפסד  וא על רווח    ביניים   ו חודשים שהסתיימ  שלושהשישה ו  של  לתקופות םבהון 
בהתאם לתקן    אלה ביניים    לתקופות הדירקטוריון וההנהלה אחראים לעריכה ולהצגה של מידע כספי    .באותו תאריך

ת  וקופאחריותנו היא להביע מסקנה על מידע כספי לת  ."דיווח כספי לתקופות ביניים"  IAS 34חשבונאות בינלאומי  
  .ל סקירתנועבהתבסס  אלוביניים 

  
 

  היקף הסקירה 
  

סקירה לתקן  בהתאם  סקירתנו  את  כספי    2410(ישראל)    ערכנו  מידע  של  "סקירה  בישראל  חשבון  רואי  לשכת  של 
לתקופות ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של היישות". סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים מורכבת 

 .ומיישום נהלי סקירה אנליטיים ואחרים  ,יםם והחשבונאי עניינים הכספייר עם אנשים האחראים ליקבע  ,מבירורים
בישראל  מקובלים  ביקורת  לתקני  בהתאם  הנערכת  ביקורת  מאשר  ניכרת  במידה  בהיקפה  מצומצמת  הינה  סקירה 

  .להיות מזוהים בביקורתם  ליולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניוודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכו
  .של ביקורת ים חוות דעתין אנו מחוו א ,בהתאם לכך

 
  מסקנה 

 
לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ"ל אינו ערוך, מכל הבחינות    ,בהתבסס על סקירתנו

  . IAS 34בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי  ,המהותיות
  
  

  

  

  

  
  

  
                                                                                                                                                                              

  עמית, חלפון                                                                                                                                              ,     גבעתיים
  רואי חשבון                                                                                                                                    2020 באוגוסט, 30
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  e-mail: office@ahcpa.co.il www.ahcpa.co.il     03-6125030פקס:   03-6123939טל:    5320047 ר,  גבעתיים, מגדל השח4אריאל שרון 
Amit, Halfon is a member firm of the PKF International Limited family of legally independent firms and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual 
member or correspondent firm or firms. 

  
  

  עמית, חלפון  
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    על המצב הכספי  יםביניים מאוחד  ותתמצית דוח
  
  

    
  ביוני  30ליום 

  ליום  
  בדצמבר  31 

    2020    2019    2019  
  (מבוקר)     (בלתי מבוקר)     
    אירואלפי     

            נכסים שוטפים
  

 ם ושווי מזומנים מנימזו
  

445 
  

890   569  
  134    29    152    חייבים ויתרות חובה 

           
  703   919   597   סה"כ נכסים שוטפים

           
           

           שוטפים  לאנכסים 
              

  2,702    -     2,531  אזני חברות מוחזקות המטופלות לפי שיטת השווי המל  הלוואות
  5,239    1,330    5,669  פי שיטת השווי המאזני ת לת המטופלומוחזק  ותה בחבר קעהש

  18,669    17,942    19,056    נדל"ן להשקעה 
  48    -     59    חייבים ויתרות חובה לזמן ארוך

          
 26,658   19,272   27,315     שוטפים  לאסה"כ נכסים 

          
          

 27,361   20,191   27,912    סה"כ נכסים
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  מאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם. ה  ביניים דוחות הכספייםת התמצי הבאורים המצורפים ל
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    על המצב הכספי  יםביניים מאוחד  ותתמצית דוח
  

    
  ביוני  30ליום 

  ליום   
  בדצמבר  31

    2020    2019    2019  
  ) (מבוקר    (בלתי מבוקר)     
    אירואלפי     
           

          התחייבויות שוטפות
           

  406    427    422    מתאגידים בנקאיים  חלויות שוטפות של הלוואות 
  19    10    39    ספקים ונותני שירותים

 154   161   117    זכאים ויתרות זכות 
          

 579   598   578   סה"כ התחייבויות שוטפות
          
          תטפושו לאהתחייבויות  

          
  13,627   7,066   14,151    החברה האם אה מוו הל

  99   95   88    הלוואה מבעל שליטה בחברה האם 
  8,232   8,213   038,8    הלוואות מתאגידים בנקאיים 

  889   730   929    התחייבויות מיסים נדחים 
           

  22,847   16,104   23,206   שוטפות  לאסה"כ התחייבויות 
           

  23,426   16,702   ,47823   סה"כ התחייבויות 
             

              הון 
              

  13   13   13    הון מניות 
  3,756   3,346   3,936    רווח יתרת 

              
  3,769   3,359   3,949    סה"כ הון המיוחס לבעלים של החברה 

            
  166   130   179    זכויות שאינן מקנות שליטה 

              
  3,935   3,489   4,128    ן  כ הוסה" 

              
              

  27,361    20,191    7,9122    התחייבויות והון סה"כ
              
  
  
  
  
  

     2020  באוגוסט 30
  Nicolass Johanns Alexander van Zeeland  Michelle Marie Carvill  תאריך אישור הדוחות הכספיים 

   Director  Director 
  
 
  
  
  
  
  

חלק בלתי נפרד מהם.   מהווים מאוחדיםהביניים  ם ספיית הכדוחותמצית ההבאורים המצורפים ל
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    כולל הפסדאו רווח  על ביניים מאוחדיםתמצית דוחות 
  

  שנה ל  לתקופה של שלושה    לתקופה של שישה    
  שהסתיימה   חודשים שהסתיימה   חודשים שהסתיימה   
  31ביום   ביוני  30ביום   ביוני  30 וםבי  
  2019בדצמבר     2019  2020    2019  2020  
  (מבוקר)   וקר) (בלתי מב  וקר) י מב(בלת  
  אירוא ל פ י     

  

  1,200  296  310  592  609  הכנסות 

  ) 178(  )67(  ) 47(  ) 102(  ) 111(  עלות ההכנסות 

  1,022  229  263  490  498  גולמי רווח 

           

  )94(  )14(  ) 10(  )34(  ) 92(  ות הוצאות הנהלה וכללי

  ) 232(  -    -   -    -   ויות עסקה בגין רכישת נדל"ן להשקעה על

  727  -    387  -    240  של נדל"ן להשקעה, נטו וי ההוגן שינוי בשו

            

  1,423  215  640  456  646  מפעולות רגילות רווח

            

  39  -   27  -   56  מימון  ת הכנסו

  ) 1,079(  ) 242(  ) 391(  ) 485(  ) 768( הוצאות מימון 

  ) 1,040(  ) 242(  ) 364(  ) 485(  ) 712(  נטו , הוצאות מימון

            
חברות מוחזקות  ברווחי  החברהחלק 

  265  44  231  72  305  ני המטופלות בשיטת השווי המאז

            

  648  17  507  43  239 לפני מיסים על הכנסה רווח 

            

  ) 206(  )19(  ) 60(  )47(  ) 46( מיסים על הכנסה 

            

  442  )2(  447  )4(  193 לתקופה  נקי (הפסד) רווח

           

  442  )2(  447  )4(  193 ופהלתק כולל (הפסד) רווח

           

            חס ל:לתקופה המיו (הפסד) כולל רווח

  405  )2(  428  )5(  180  בעלים של החברה  

  37  -   19  1  13  זכויות שאינן מקנות שליטה 

            

  442  )2(  447  )4(  193  לתקופה (הפסד) כולל רווח
  
  
  
  
  

. םפרד מהמהווים חלק בלתי נדים מאוחה  םביניי דוחות הכספייםתמצית ההבאורים המצורפים ל
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  בהון ם  על השינויי יםביניים מאוחד תמצית דוחות 
  
    מתייחס לבעלים של החברה    

  

 
  הון

  סך הכל   רווח  יתרת  מניות 

זכויות שאינן   
מקנות  
 סך ההון    שליטה

  אלפי אירו    
                    

                    ביום  חודשים שהסתיימה שישהלתקופה של 
                    (בלתי מבוקר)   2020 יונבי 30
                    

  3,935    166    3,769  3,756   13   קר)בו(מ 2020 בינואר 1יתרה ליום 
                 

  193    13    180  180  -   לתקופה כולל  רווח 
                 

                 
  4,128    179    3,949  3,936   13   (בלתי מבוקר)   2020 ביוני 30יתרה ליום 

  
                    ביום  מהחודשים שהסתיי שישה של ופהלתק

                    (בלתי מבוקר)   2019 ביוני 30
                    

  3,493    129    3,364  3,351   13   (מבוקר) 2019 בינואר 1יתרה ליום 
                 

  )4(    1    )5(  )5(  -    לתקופה כולל  (הפסד) רווח
                 
                 

  3,489    130    3,359  3,346   13   (בלתי מבוקר)   2019 יביונ 30יתרה ליום 
  

                    ביום  שהסתיימהשים חוד  שלושהלתקופה של 
                    (בלתי מבוקר)   2020 ביוני 30
                    

  3,681    160    3,521  3,508   13   מבוקר) (בלתי   2020 באפריל 1יתרה ליום 
                   

  744    19    428  428  -   לתקופה כולל  רווח 
                   
                   

  4,128    179    3,949  ,9363   13   (בלתי מבוקר)   2020 ביוני 30יתרה ליום 
  

                    ביום  חודשים שהסתיימה  שלושהלתקופה של 
                    ר) (בלתי מבוק  2019 ביוני 30
                    

  3,491    130    3,361  3,348   13   (בלתי מבוקר)   2019 באפריל 1יתרה ליום 
                   

  )2(    -     )2(  )2(  -    לתקופה כולל  הפסד
                   
                   

  3,489    130    3,359  3,346   13   (בלתי מבוקר)   2019 ביוני 30ליום  רהית
  

                   (מבוקר)  2019בדצמבר   31 לשנה שהסתיימה ביום
                   
  3,493    291    3,364  3,351   31  (מבוקר)  2019בינואר  1ום יתרה לי 

            
  442    37    405  405  -   לשנה וח כולל ור 

  
  

 
    

        
  

  3,935    166    3,769  3,756   13  (מבוקר)  2019בדצמבר  31יתרה ליום  
  
  

  מאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.ה  ביניים ייםים לדוחות הכספהבאורים המצורפ 
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  זומנים  על תזרימי המוחדים ביניים מאמצית דוחות ת
  

    ה של לתקופ  לתקופה של   
  שנה ל  חודשים  שלושה  חודשים  שישה  
  שהסתיימה   ה יימשהסת  ה שהסתיימ  
  31ביום   ביוני  30ביום   ביוני  30ביום   
    2019 מברבדצ    2019  2020  2019  2020  

  (מבוקר)   (בלתי מבוקר)  
  אירוא ל פ י     

 
           פעילות שוטפת מים תזרימי מזומנ 

            
  442  )2(  447  )4(  193 לתקופה  נקי פסד)רווח (ה

            
ת בתזרימי  התאמות בגין הוצאות והכנסות שאינן כרוכו

           מזומנים: 
חברה מוחזקת המטופלת בשיטת   ברווחיחלק החברה 

  ) 265(  )44(  ) 231(  )72(  ) 305(  המאזני השווי 
  206  19  60  47  46 סים על ההכנסה ימ

  721  164  292  320  566  נטו אחרות, מימון  הוצאות
  ) 727(  -   ) 387(  -   ) 240( להשקעה "ן נדל  של גןוה  בשווי שינויים

 67  295  )266 (  139  )65(  
           

  )4(  -   ) 5(  )4(  ) 6( מיסים ששולמו במזומן 
           

           והתחייבויות:  נכסים בסעיפי שינויים
           

  8  )30(  ) 36(  2  ) 13(  שינוי בספקים, זכאים ויתרות זכות אחרות 
  ) 170(  7  ) 35(  )17(  ) 29(  בה לזמן ארוך חייבים ויתרות חו  ת,בלקוחושינוי 

 )42 (  )15(  )71 (  )23(  )162 (  

  211  114  105  272  212  שוטפת שנבעו מפעילותמזומנים נטו 
           

           השקעהפעילות למי מזומנים ריתז
            

  -   -   -  -   ) 147(  ה קעקעה בנדל"ן להשהש
לות לפי  זקות המטופבחברות מוח )השקעהקעה (החזר הש
  ) 3,884(  -   -  ) 167(  15 ווי המאזני שיטת הש

  השווי שיטת לפי המטופלות קותחז מו ותלחבר הלוואות מתן
  ) 2,678(  -   -  -   -  המאזני 
 שיטת  לפי  המטופלות מוחזקות ותחברמ  הלוואות פירעון
  15  -   55  -   75 המאזני  השווי 

            
  ) 6,547(  -   55  ) 167(  ) 57( השקעה )תפעילול ששימשות (מפעילו שנבעו מזומנים נטו  

            
           פעילות מימוןלתזרימי מזומנים  
            
  8,183  -   -  1,085  -  קבלת הלוואות מחברת האם 
  ) 1,237(  ) 261(  ) 86(  ) 261(  ) 86(  פירעון הלוואות לחברה האם 
  -   -   -  -   ) 15(  חברה האם ב הלוואה מבעל שליטהפירעון  
  200  -   -  -   50  ם ך מתאגידים בנקאייהלוואות לזמן ארו  לתקב 
  ) 395(  )98(  ) 102(  ) 193(  ) 228( פירעון הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים  

            
  6,751  ) 359(  ) 188(  631  ) 279( מימון )ותילפעל (ששימשו שנבעו מפעילות מנים נטומזו  

  
  י נפרד מהם.מאוחדים מהווים חלק בלת ה  ביניים הבאורים המצורפים לדוחות הכספיים
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  על תזרימי המזומנים  ביניים מאוחדים חות מצית דות
  

    לתקופה של   לתקופה של   
  שנה ל  חודשים  שלושה  חודשים  שישה  
  שהסתיימה   ה שהסתיימ  ה שהסתיימ  
  31ביום   ביוני  30ביום   ביוני  30 וםבי  
    2019 בדצמבר    2019  2020  2019  2020  

  (מבוקר)   ר) (בלתי מבוק 
  אירוא ל פ י     
            
  415  ) 245(  ) 28(  736  ) 124(  במזומנים ושווי מזומניםן) (קיטוגידול  

            
  154  1,135  473  154  569  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה   
            
  569  890  445  890  445 יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה  

           
           
           :מפעילות שוטפת זומניםמידע נוסף על תזרימי מ  

            
  301  73  69  158  158 ששולמה במזומן ריבית   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  מהווים חלק בלתי נפרד מהם.דים מאוחהביניים  פים לדוחות הכספיים רהבאורים המצו
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  דוחות כספיים ביניים מאוחדים  תמצית באורים ל
  

  כללי:  - 1באור 
  

  תהישות המדווח
  

בלו  הוקמהלהלן:"החברה")  (  Malone Holdings SARL  .א ביום  והתאגדה  כחברה    2010באוגוסט    10קסמבורג 
  חברות בלוקסמבורג. ה  נילדי  ת, בהתאםטית מוגבלפר

ל אישורנכון  הכ  מועד  אל.ארהדוחות  להב  ידי  על  במלואן  מוחזקות  החברה  מניות  בע"מ,    .ספיים,  רילאסטייט 
  ניירות ערך בתל אביב. שלה רשומות למסחר בבורסה ל ציבורית שניירות הערך חברה

  
הדו ליום  תמצית  החברה  וה  אלאת    כוללים  2020  ביוני  30חות הכספיים המאוחדים של  של חברות של החברה 

(ל מאוחד שלה  יחד: ות  זכויות  הלן  את  וכן  המטופלו מוחזק  ותבחבר  הקבוצה"הקבוצה"),  השווי  ות  בשיטת  ת 
  .  המאזני

  
, על פי רוב, לצרכי לשוכרים  והשכרה של נכסים המושכרים ברכישה  ות חברות מוחזקות,  החברה עוסקת, באמצע

  ות. מסחר לתקופות ארוכ 
  

  
 הקבוצהעל  תהפעמגפת הקורונה והש  .ב

 
שבסין ומאז    בעיר ווהאן  2019") שהתפרצה לראשונה בחודש דצמבר  הנגיף) (" COVID-19קורונה (המחלת נגיף  

,  הקבוצה  פועלת  בהם  בשווקים  גם  ובכללם  בעולםם שונים  מעותי בשווקייצרה משבר מש  חבי העולםהתפשטה בר
  .הקורונה") רשב"מהלן: (לואן במל ידועות  אינן עדיין  הסופיות  השלכותיו אשר

, אשר בהם  גרמניהבאזורים רבים בעולם לרבות  ה ירידה בהיקפי הפעילות הכלכלית  , חל נגיףהבעקבות התפרצות  
התפשטות  הקבוצהנכסי    מצויים גרמה.  היתר  ,הנגיף  תנועה  לירידה    ,בין  למגבלות  העולמית,  התחבורה  בהיקף 

  הממשלה גרמניה. כמו כן, בהתאם להוראות  ובניהן    ם,ולת בע רבו  ותמדינ הטילו    נוספות אשר  ולמגבלותותעסוקה  
מות עבודה, הושבתו  ח אדם במקוו, נאסרה או הוגבלה פעילות בתי עסק, הוגבלה משמעותית נוכחות כ בגרמניה

  . לתקופה מוגבלת הגבלות על יציאה מבתי המגורים  מערכות החינוך והוטלו
שהוטלו    חלה והקלה הדרגתית במגבלותמ התפשטות ה  םו אנו עדים למגמה של צמצנכון למועד פרסום דוחות אלו  

י זאתעל  עם  בעולם.  רבות  מדינות  סי מועד    ,די  ואיתו את  הנגיף  התפשטות  המשק סיום  נקלע  אליו  המשבר  ום 
כולובגרמניה ובעולם  וודאיתאינ   ,  לצפיה  ניתנים  מלוא ם  את  זה  בשלב  להעריך  או  לצפות  ניתן  לא  ובהתאם   ,

  החברה. ת על פעילו העתידית  פעתו  הש
  

  לקבוצה יפות וסיכונים חש
  

הדוח,   שינוי    הקבוצהלמועד  על  המצביעות  לאינדיקציות  ערה  בנוסף  בשווי  לרעהאינה  להלן    ,נכסיה.  כמפורט 
 יצוין,יחד עם זאת    מהתפרצות הנגיףבצורה מהותית כתוצאה    הנפגעא  ל  הקבוצהבהרחבה, פעילותה השוטפת של  

לאור השלכות משבר הקורונה   וזאת חשיפה    לקבוצהל ליצור  , עלוהנגיף  תהתפרצו  אתלי שמלווה  לכ משבר הכהכי  
דמי    לשלם  ם, ויכולתנכסי הקבוצה  מרבית  מוקמיםמ  שםבתי עסק בגרמניה,    שלעל הפעילות העסקית היומיומית  

שוכרים לשטחים למצוא    הקבוצה  של  ה יכולת  לאור   וכן,  מהקבוצה ם אשר הם שוכרים  ת לנכסים מסחריישכירו
כן, השפעת המשבר הכלכלי. כמשיהיו  כלכ  ריקים על  ועל המשק העולמי בכלל    ו  להשפיע  עשויה  בפרט,  גרמניה 

ציות ינה ערה לאינדיקא  הקבוצה  ,אם כי למועד הדוח  ,הנכסיםלירידה בשווי    להוביל   ובהתאם,  לנכסיםהביקוש  
  . כאמור הנכסים  בשווי לרעההמצביעות על שינוי 

  
הדוח,  נכון למו בצור ת  מדמי שכירו  ה הקבוצהכנסות  עד  נפגעו  בין   , כתוצאה מהתפרצות הנגיף  ה משמעותיתלא 

כי   נכסי הנדל"ן של  היתר לאור העובדה  שמעניקים   מוגדרים כבתי עסקשכרים לבתי עסק המו  הקבוצהמרבית 
בתי עסק    רם וכיו"בעל רקע התפשטות הנגיף, כגון סופרמרקטים, בתי פא  ההאוכלוסיילצרכי    ם חיונייםשירותי

    .2020 יולי- אפרילבמהלך החודשים  גם ם לציבור הרחבפתוחי  ותרונ  אלו
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  ם  יפיים ביניים מאוחד דוחות הכסתמצית הבאורים ל

  
    :)(המשך כללי - 1אור ב

  
  שך) המ(  על קבוצת החברה קורונה והשפעתהמגפת ה  .ב

  
  הקבוצה ת של  על תוצאות הפעילוהשפעות ספציפיות של משבר הקורונה  

  
 לחו הרשויות  2020מרץ    דשביחס  ידי  על  מגבלות  הוטלו  אליו  הראשון שביחס  היה החודש  אשר  בגרמניה,  , 

 .100% - כנכסי הנדל"ן המניב שברשותה עמד על  תשיעור הגבייה של הקבוצה בגין השכר 

   רשותה עמד על כיעור הגבייה של הקבוצה בגין השכרת נכסי הנדל"ן המניב שב, ש 2020לחודש אפריל  ביחס-  
ככא  ,85% של  כולל  בסך  דמי שכירות  נדחו תשלומי    חודש  בגין  החוב ("   )100%(במונחי    אלפי אירו  51  - שר 

כאפריל שיעור של  (המהווים  השכירות החודשיים אותם  מסך   15%  - ")  באותו  ביקשה הקבוצה    דמי  לגבות 
אלפי אירו    20  - ימים, לפיו סך של כדיווח, הגיעה הקבוצה להסדר עם שוכרים מסוהחודש). במהלך תקופת ה

 ).  2020(עד לתום חודש דצמבר  2020מתוך החוב בגין חודש אפריל, ישולם בפריסה במהלך שנת 

 זהו  2020מאי    החל מחודש דוח  פרסום  למועד  דמי השכי  ,עד  נכסכל  בגין    שולמו  הקבוצה  שלהנדל"ן  י  רות 
 . במלואם

   הקבוצה,  ל תזרים המזומנים של  ה מהותית עהשפעלא הייתה    כמפורט לעיליצוין כי לירידה בשיעור הגביה
   מלואם.בתקופת הדיווח ן  דה שכאמור לעיל, מרבית משוכרי הקבוצה שילמו את דמי השכירות בגילאור העוב

  פתוחים לציבור הרחב הקבוצהיתר נכסי הנדל"ן המניב של , כל הקבוצהנכון למועד הדוח ולמיטב ידיעת. 

 י חלה  לא  הדוח,  בשי למועד  של  רידה  התפוסה  במהלך  עורי  מכך,  יתרה  הקבוצה.  של  הנדל"ן  תקופת  נכסי 
ריקים של הקבוצה בהיקף  כ ש  משבר הקורונה, הושכרו שטחי מסחר  בתמורה לדמי שכירות    רמ"   2,000  - ל 

 השכירות טרום משבר הקורונה.   המשקפים מחיר דומה למחירי דמי

  צההקבואיזה משוכריה של  קיעל שינוי משמעותי לרעה שחל בעס  לקבוצהלא ידוע. 

   אומדן  של הקבוצהנוי מהותי בשווי ההוגן של נכסי הנדל"ן  , לא חל שי 2020  ביוני  30, ליום  ההקבוצלהערכת .
בי מתבסס  שינוי  ןזה  היעדר  על  הקבוצה,משוכרבייה  בג  מהותי  השאר  התפוסה    י  בשיעורי  ירידה  העדר 

ההיוון    עדר שינוי בשיעוריבר היבד  בלתי תלויים   איםמשמ   הקבוצהדיקציות שקיבלה  וכן מאינ  לעיל  כמפורט
ה השווי  למדידת  הקבוצההמשמשים  של  המניב  הנדל"ן  נכסי  של  ליום  .הוגן  שווי  על הערכות    30  בהתבסס 

י  חלה עלייה בשוו   הקבוצהשל    בגרמניה  נדל"ן מניב  כסילמספר נ  חיצונייםים  שנערכו על ידי שמא  2020ביוני  
 בוצה. הקם על ידי וחזקי המ  של הנכסים ההוגן

והשלכותיה  ה  ,הקבוצה  להערכת הקורונה  נגיף  והתפשטות  הרי    יחריפויה  זמן,  לכך   שעלולותלאורך  להיות 
ועל תחומי  הקבוצה הם פועלת  על השווקים ב  גםהכלכלה העולמית וכפועל יוצא   ות על השפעות שליליות משמעותי

  . פעילותה ותוצאותיה
  

נקטה ת, ות של הרשויות השונווי חועלת בהתאם להנ ופ   חר ההתפתחויותעוקבת באופן שוטף א   הקבוצהיצוין כי  
קשר   וטפת, לרבותה השעל פעילות  התפרצות המחלהאת השפעת    ונוקטת בצעדים על מנת לצמצם ככל האפשר 

  כאמור לעיל.  הקבוצהמעקב שוטף אחר נכסי  ו הקבוצהשוטף ויומי עם שוכרי 
  

  :בסיס עריכת הדוחות הכספיים - 2באור 
  

  אומיים לנכספי ביי דיווח רה על עמידה בתקנההצ  .א
  

נה  , דיווח כספי לתקופות ביניים ואיIAS  34  - מאוחדים נערכה בהתאם להתמצית הדוחות הכספיים ביניים  
מלאים. יש לקרוא אותה ביחד עם הדוחות הכספיים  שנתיים    בדוחות כספיים   כוללת את כל המידע הנדרש 

  יים").תנ וחות השלהלן: "הד ( 2019בדצמבר   31אוחדים ליום ולשנה שהסתיימה ביום המ
  

  שימוש באומדנים ושיקול דעת   .ב
  

ל  ביניים המאוחדים  ספייםבעריכת תמצית הדוחות הכ  ה להשתמש  ת הנהלת הקבוצ, נדרשIFRS  - בהתאם 
בהערכו דעת  והנ בשיקול  אומדנים  אשר  חת,  נכסים ות  של  הסכומים  ועל  המדיניות  יישום  על    משפיעים 

  נות מאומדנים אלה. ו שלהיות   הר שהתוצאות בפועל עלולותבוהתחייבויות, הכנסות והוצאות. יו
  

המדיניות  יישום  בעת  ההנהלה  של  הדעת  וההנח  שיקול  החברה  של  שהחשבונאית  העיקריות  שימשו  ות 
  אלו ששימשו בדוחות הכספיים השנתיים.  ביים עםקוודאות, הינם עבהערכות הכרוכות באי 
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  חדים  ופיים ביניים מאדוחות הכסתמצית הבאורים ל

  
  ות החשבונאית: ינ רי המדיקעי -  3באור 

  
אשר   החישוב  ושיטות  החשבונאית  המדיניות  בעעיקרי  ב יושמו  הכספיים  הדוחות    מאוחדים ה יניים  ריכת 

  : המאוחדים, למעט האמור להלן  תייםמו בעריכת הדוחות הכספיים השנעקביים לאלה אשר יוש
  

  ח קודמותווופות דיקה הנוכחית ו/או על תופתקנים חדשים ותיקונים לתקנים המשפיעים על התק 
  
  "צירופי עסקים" (בדבר הגדרת "עסק")  IFRS 3 תיקון
  

ק  להיחשבהתיקון  מנת  על  כי  הנכסי  ובע  הנרכשים כ"עסק",  והפעילויות  הפחות,    ם  לכל  לכלול,  חייבים 
את הצורך  ט  ותהליך מהותי אשר יחד תורמים באופן משמעותי ליכולת ליצור תפוקה. התיקון משמיומה  תש

כן  פוקות, וליף תשומות או תהליכים חסרים ולהמשיך ליצור תשוק מסוגלים להחב  משתתפים  בבחינה האם
"עסק מהגדרת  עלמשמיט  ו"תפוקות"  הטבות"  או  מוזלות  במוצרי  ויות  ומתמקד  אחרות  ם  כלכליות 

  ירותים המסופקים ללקוחות.וש
של  כל השווי ההוגן    יפן מהותוין מדובר בעסק אם בא א  כמו כן, התיקון מוסיף מבחן 'ריכוז שווי הוגן' לפיו 

  דומים.וצה של נכסים מזוהים ד או בקב הנכסים ברוטו שנרכשו מרוכז בנכס מזוהה יחי
  

לגבי צירופי עסקים ורכישות נכסים   םמיושמיישמת הקבוצה את התיקון האמור ה 2020בינואר  1 -  החל מה
 . 2020ר בינוא 1להם הינו החל מיום שמועד הרכישה ש

  
 . 2020 רבינוא 1לאחר יום    יושלמוסק" בגין רכישות אשר בחינת הגדרת "ע לעהשפעה   ןליישום התיקו

  
לראשונ שיושמו  פרשנתקנים  בתקופה,  לתקנים    ויותה  אוותיקונים  ולא  בתוקף,  ואינם  מצו  שפורסמו 

  יות ידבאימוץ מוקדם בידי הקבוצה, אשר צפויה או עשויה להיות להם השפעה על תקופות עת
  
  

(  2020במאי    14ביום   בינלאומיים  חשבונאות  לתקני  הוועדה  תיקונים  IASBפרסמה  מספר  של  אסופה   (
ונים ממוקדים וצרי היקף לתקני חשבונאות ולתקני דיווח כספי  , שהינם תיק2022בינואר    1שתחילתם ביום  

בינלאו  כספי  דיווח  לתקני  השנתי  השיפורים  פרויקט  פרסום  לרבות  (מקבץ  בינלאומיים,  ).  2020-2018מיים 
יישומיות,   מענה להשלכות  ולתת  לתקן  או  קיימים  נוסחים  להבהיר  התיקונים כאמור הינה  פרסום  מטרת 

ה להשמטו להיבטים  או  להערכת  ת  השונים.  בתקנים  המופיעות  דרישות  בין  ניגודים  לא  הקבוצהיוצרים   ,
  . ם תיקונים אלהכתוצאה מיישו הקבוצה צפויה השפעה מהותית על הדוחות הכספיים של  

  
  

 או כלא שוטפות)יווג התחייבויות כשוטפות כספיים" (בדבר ס תגת דוחוצ"ה IAS 1תיקון 
  

 .  פות בדוח על המצב הכספיווג התחייבויות כשוטפות או כלא שוט יישות הקיימות לסון מבהיר את הדרקהתי
  

דיווח   בתקופות  לתוקף  ייכנס  בהתיקון  הדוחות(למועד    2022בינואר    1  - המתחילות  הצעה    אישור  קיימת 
 י השוואה.  ראפשרי. התיקון ייושם למפרע, לרבות תיקון מספ ה), יישום מוקדםנשחילתו בתלדחיית 

  

    ם.נת ההשלכות של יישום התיקון על הדוחות הכספייטרם החלה בבחי  וצההקב
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  יים ביניים מאוחדים  דוחות כספ תמצית אורים לב
  

  :ת משותפות וחברות מוחזקותלולות, עסקאוהשקעות בחברות כ - 4 באור
  

  וחות החברה הכספיים אינם מצורפים לד  ןתמצית מידע כספי של חברות כלולות שדוחותיה          
  
 (באלפי אירו) פיננסי מתומצת על המצב הכספי מידע   ) א(

  

          שיעור בעלות  
    התחייבויות    יותהתחייבו  לא  נכסים  נכסים  השתתפותו  
  שוטפות לא   שוטפות  שוטפים  שוטפים  חיםברוו  
            

            (בלתי מבוקר) 2020  ביוני 30 ליום
            

Sloane Objekt Zuelpich GmbH & Co. KG  6%  932  8,059  401  4,197  
Sloane Wuerselen GmbH  50%  140  4,921  136  2,414  

Sloane Bochum GmbH & Co. KG  50%  74  3,049  85  3,295  
Sloane Aue GmbH & Co.KG  50%  32  4,381  108  4,509  

Monchengladbach  50%  34  3,150  42  1,461  
Around town  (*)  75%  852  19,350  474  14,745  

           
            (בלתי מבוקר) 2019  ביוני 30 ליום

            
Sloane Objekt Zuelpich GmbH & Co. KG  6%  158  6,982  168  4,505  

Sloane Wuerselen GmbH  50%  244  4,250  90  2,367  
Sloane Bochum GmbH & Co. KG  50%  50  285  4   -  

Sloane Aue GmbH & Co.KG  50%  4   -  9   -  
            

            (מבוקר)  2019  מברבדצ 13 ליום
            

Sloane Objekt Zuelpich GmbH & Co. KG  6%  44  7,161  155  4,248  
Sloane Wuerselen GmbH 50% 75 4,921 137 2,448 

Sloane Bochum GmbH & Co. KG  50% 58 3,056 90 3,338 
Sloane Aue GmbH & Co.KG 50% 63 4,391 112 4,583 

Monchengladbach 50%  -  -  -  - 
Around town  (*)  75% 949 19,350 702 14,707 

  
  . חברות הפועלות בתחום הנדל"ן להשקעה  5כולל (*) 

  
 (באלפי אירו) תוצאות הפעילות מידע פיננסי מתומצת על  ) ב(

 
  רווח סך      
  (הפסד)   רווח    
  כולל  (הפסד)   הכנסות  
        

        חודשים שהסתיימה    שישה לתקופה של  
        (בלתי מבוקר)  0202 יוניב 03ום בי
        

Sloane Objekt Zuelpich GmbH & Co. KG  921  1,590  1,590  
Sloane Wuerselen GmbH  224  130  130  

Sloane Bochum GmbH & Co. KG  242  56  56  
Sloane Aue GmbH & Co.KG  197  36  36  

Monchengladbach  122  49  49  
Around town  (*)  939  93  93  

       
        ים שהסתיימה  חודש   שישה לתקופה של  

        בלתי מבוקר)(  2019 יוניב 03ביום 
        

Sloane Objekt Zuelpich GmbH & Co. KG 267  415  415  
Sloane Wuerselen GmbH 195  122  122  

Sloane Bochum GmbH & Co. KG   -  )20(  )20(  
Sloane Aue GmbH & Co.KG   -  )1(  )1(  
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  ם מאוחדים  יים ביניידוחות כספ תמצית באורים ל
  

  המשך) ( :ולות, עסקאות משותפות וחברות מוחזקותהשקעות בחברות כל - 4 באור
  
 המשך) (:ו)לפי איר(בא  י מתומצת על תוצאות הפעילותמידע פיננס  ) ב(
  
  רווח סך      
  סד) (הפ  רווח    
  כולל  (הפסד)   הכנסות  

        הסתיימה  חודשים ש   שלושה לתקופה של  
        לתי מבוקר)ב(  2020ביוני  30ביום 

        
Sloane Objekt Zuelpich GmbH & Co. KG 785  1,514  1,514  

Sloane Wuerselen GmbH  105  63  63  
Sloane Bochum GmbH & Co. KG  127  30  30  

Sloane Aue GmbH & Co.KG  98  33  33  
Monchengladbach  62  26  26  

Around town ) (* 475  85  85  
       

        דשים שהסתיימה  חו   שלושה לתקופה של  
        (בלתי מבוקר)  9201ביוני  30ביום 

        
Sloane Objekt Zuelpich GmbH & Co. KG 134  322  322  

Sloane Wuerselen GmbH  98  56  56  
Sloane Bochum GmbH & Co. KG   -  )7(  )7(  

Sloane Aue GmbH & Co.KG   -   -   -  
       

        ה שהסתיימה לשנ 
        מבוקר) (   2019 בדצמבר 31ביום 

        
Sloane Objekt Zuelpich GmbH & Co. KG  546  751  751  

Sloane Wuerselen GmbH  432  787  787  
Sloane Bochum GmbH & Co. KG )1( 143  )310 (  )310 (  

Sloane Aue GmbH & Co.KG )2 (  9  )236 (  )236 (  
Around town (*) )3 (  266  138  138  

  
  . ום הנדל"ן להשקעהחברות הפועלות בתח  5כולל (*) 

  
, מועד השלמת  2019גוסט  או ב   18ם  קופה שמיו ת ל מתייחס    2019ר  ב בדצמ   31המידע לשנה שהסתיימה ביום   ) 1( 

 . 2019בדצמבר    31ום  העסקה, ועד לי 
ת  השלמ   מועד ,  2019  בדצמבר   23מתייחס לתקופה שמיום    2019בדצמבר    31ביום    המידע לשנה שהסתיימה    ) 2( 

 . 2019בדצמבר    31העסקה, ועד ליום  
השלמת  ד  , מוע 2019ובמבר  נ ב   3תקופה שמיום  ל מתייחס    2019בדצמבר    31המידע לשנה שהסתיימה ביום     ) 3( 

 . 2019בדצמבר    31העסקה, ועד ליום  
  

 תפותת לחברות כלולות ועסקאות משוהלוואו     ) ג(
  

  יוםל(  אירואלפי  706  - בכ  Sloane Bochum GmbH & Co. KG ה רבחהת  ות הלוואו מסתכמ  2020 ביוני 30ליום  ) 1( 
 . )וי איר פאל  712 - כ  2019בדצמבר  31
  

  31  ליום(  אירואלפי   956 - בכ Sloane Aue GmbH & Co.KG החברה ת  ולוואת הו מסתכמ  2020 ביוני 30ליום  ) 2( 
 . )וי אירפאל  972 - כ  2019בדצמבר 

  
  2019בדצמבר   31 ליום( אירואלפי  868 - בכ Around town החברה ת  ות הלוואו מסתכמ  2020 ביוני 30ליום  ) 3( 

  .)אלפי אירו  871 -  כ
  

  מכשירים פיננסיים:   - 5 באור
  

יים לרבות מזומנים ושווי מזומנים, לקוחות,  ם והתחייבויות פיננס נכסיבספרים של    הערך,  הקבוצהלהערכת  
    .הםב לשווי ההוגן של קרום , ספקים, זכאים אחריחייבים אחרים, הלוואות
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 תמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים
 

 )בלתי מבוקרים(  
 

  2020ביוני  30
 
 

 תוכן העניינים
 
 

  
 עמוד 
  

 2 רואי החשבון המבקריםסקירה של  דוח
  
  

 3-4   על המצב הכספי יםביניים מאוחד  ותדוח תמצית 
  
  

 5 ל  ולכ דסהפאו רווח  על  יםביניים מאוחד  ותדוח תמצית 
  
  

 6 על השינויים בהון   יםביניים מאוחד  ותתמצית דוח 
  
  

 7 על תזרימי המזומנים   יםביניים מאוחד  ותתמצית דוח 
  
  

 13-8 המאוחדים ביניים  דוחות הכספייםהתמצית באורים ל
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 דוח סקירה של רואי החשבון המבקרים לבעלי המניות של  
Sloane Holding SARL 

 
 

 מבוא 
 

של   המצורף  הכספי  המידע  את  מאוחדות  Sloane Holding SARLסקרנו  את "ה חברה"   -)להלן    וחברות  הכולל   ,)  
בינייםהמאוחד  יםי תמציתה  ותהדוח  הכספי  ים  המצב  התמציתיים    2020  ביוני  30ליום    על  הדוחות    מאוחדים הואת 

בהכולל, ההפסד  או    רווח העל    ביניים ותזרימישינויים  חודשים ושישה  של    פות תקו להמזומנים    ון  שהסתיימו    שלושה 
תאריך. כספי    באותו  מידע  של  ולהצגה  לעריכה  אחראים  וההנהלה  לתקן    אלהביניים    לתקופות הדירקטוריון  בהתאם 

בינלאומי   ביניים"  IAS 34חשבונאות  לתקופות  כספי  לתקופת    ."דיווח  כספי  מידע  על  מסקנה  להביע  היא  אחריותנו 
 .נוירתיניים זו בהתבסס על סקב
 
 

 סקירה היקף ה
 

סקירה   לתקן  בהתאם  סקירתנו  את  כספי    2410  )ישראל(ערכנו  מידע  של  "סקירה  בישראל  חשבון  רואי  לשכת  של 
לתקופות ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של היישות". סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים מורכבת  

עם  ,מבירורים האנשא   בעיקר  לעניינים  ים  והחראים  נומיי  ,חשבונאייםהכספיים  ואחריםשום  אנליטיים  סקירה    .הלי 
סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך  

יכולים להיו בהתאם    .והים בביקורתמזת  אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניוודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו 
 .דעת של ביקורתנו מחווים חוות אין א ,לכך

 
 מסקנה 

 
סקירתנו על  הבחינות  ,  בהתבסס  מכל  ערוך,  אינו  הנ"ל  הכספי  שהמידע  לסבור  לנו  הגורם  דבר  ליבנו  לתשומת  בא  לא 

 . IAS 34בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי  ,המהותיות
 

 
 

 
 

 עמית, חלפון                                                                                                                   גבעתיים,                         
 רואי חשבון                                                                                                                             2020באוגוסט,  30

 
 

                                                                                                                                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 e-mail: office@ahcpa.co.il www.ahcpa.co.il     03-6125030פקס:   03-6123939טל:    5320047, מגדל השחר,  גבעתיים 4אריאל שרון 
Amit, Halfon is a member firm of the PKF International Limited family of legally independent firms and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual 
member or correspondent firm or firms. 

 
 

 פון  עמית, חל
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  על המצב הכספי ים מאוחדביניים  ות דוחתמצית 

 
 

   
 ביוני  30ליום 

 ליום 
 בדצמבר  31 

   2020  2019  2019 
 )מבוקר(   )בלתי מבוקר(    
   אירואלפי    

        נכסים שוטפים
 

 מזומנים ושווי מזומנים 
  

1,584 
 

955  625 
 12  18  93   והכנסות לקבל  לקוחות

 45  35  135   חובה חייבים ויתרות  
        

 682  1,008  1,812   סה"כ נכסים שוטפים
        
        

        שוטפים  לאנכסים 
        

 72  78  66   הכנסות לקבל 
 5,837  4,123  5,118   הלוואות לחברות כלולות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני 

 10,207  9,615  ,66011   השווי המאזני יטת השקעות בחברות כלולות המטופלות לפי ש
 28,996  27,495  30,544   נדל"ן להשקעה 

        
 45,112  41,311  47,388    שוטפים  לאסה"כ נכסים 

        
        

 45,794  42,319  49,200   סה"כ נכסים
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם. הביניים   םיספי הכ דוחותהלתמצית הבאורים המצורפים 
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  על המצב הכספי ים מאוחדביניים  ות דוחית תמצ

 
 

   
 ביוני  30ליום 

 ליום  
 בדצמבר  31

   2020  2019  2019 
 )מבוקר(   )בלתי מבוקר(    
   אירואלפי    
        

        התחייבויות שוטפות
        

 610  617  632   גידים בנקאיים תאלוואות מחלויות שוטפות של ה
 15  12  54   יםספקים ונותני שירות 
 635  716  857   זכאים ויתרות זכות 

        
 1,260  1,345  1,543   סה"כ התחייבויות שוטפות

        
        שוטפות לאהתחייבויות  

        
 420,34  18,606  20,142   הלוואה מבעלי מניות 

 12,866  13,174  12,557     ים בנקאייםמתאגיד  ותהלווא
 1,242  955  1,535   מיסים נדחים  תהתחייבויו

        
 34,452  32,735  3434,2   שוטפות  לאסה"כ התחייבויות 

        
 35,712  34,080  35,777   סה"כ התחייבויות 

         
        הון 

        
 31  13  31   הון מניות 

 9,734  7,931  12,884   וח רו יתרת 
        

 9,747  7,944  12,897   סה"כ הון המיוחס לבעלים של החברה 
        

 335  295  526   זכויות שאינן מקנות שליטה 
        
 10,082  8,239  13,423   סה"כ הון   

        
 45,794  ,31942  49,200   סה"כ התחייבויות והון

 
 
 
 
 
 
 
 
 

     2020 ,באוגוסט 30
 Nicolass Johanns Alexander van Zeeland  Michelle Marie Carvill  תאריך אישור הדוחות הכספיים 

  Director  Director 
 
 
 
 
 

מאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם. ה  ביניים הכספיים חותדוהתמצית להבאורים המצורפים 
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 כוללהפסד או  רווח  לע ים מאוחדביניים דוחות תמצית 
 

 שנה ל לתקופה של שלושה   לתקופה של שישה   
 שהסתיימה  חודשים שהסתיימה  חודשים שהסתיימה  
 31ביום  ביוני  30ביום  ביוני  30ביום  
 2019בדצמבר    2019 2020   2019 2020 
 )מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  
 אירו אלפי   

 

 2,089 517 1,171 1,057 1,725 הכנסות 

 ( 355) ( 131) ( 74) ( 196) ( 264) הכנסות העלות  

      

 1,734 386 1,097 861 1,461 גולמי רווח 

      

 1,805 304 1,548 304 1,548 , נטו בשווי הוגן של נדל"ן להשקעהשינויים 

 ( 187) (46) ( 67) (70) ( 100) הוצאות הנהלה וכלליות 

      

 3,352 644 2,578 1,095 2,909 רגילות מפעולות ווחר

      

 104 - 74 - 145 הכנסות מימון 

 ( 1,821) ( 451) ( 484) ( 896) ( 964) הוצאות מימון 

      

 1,635 193 2,168 199 2,090 לאחר הוצאות מימון  רווח

      

חלק החברה ברווחי חברות כלולות  
 1,601 663 1,365 907 1,548 השווי המאזני שיטת לפי המטופלות 

      

 3,236 856 3,533 1,106 3,638 סים על ההכנסהימלפני  וחרו

      

 ( 387) (74) ( 270) ( 100) ( 297) סים על ההכנסה ימ

      

 2,849 782 3,263 1,006 3,341 לתקופה   נקי רווח

      

 2,849 782 3,263 1,006 3,341 לתקופה רווח כולל

      

      :יוחס לקופה המכולל לתרווח 

 2,759 743 3,081 956 3,150 של החברה ים בעל

 90 39 182 50 191 שליטה זכויות שאינן מקנות 

      

 2,849 782 3,263 1,006 3,341 כולל לתקופה רווח
 
 

מאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם. הביניים  הכספיים  דוחותהלתמצית הבאורים המצורפים 
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 בהון  השינויים  לע מאוחדים ניים יבדוחות צית מת
 
  מתייחס לבעלים של החברה   

 

 

 הון
 סך הכל   רווח יתרת   מניות 

 
יות שאינן זכו 

מקנות  
 סך ההון  שליטה

 אלפי אירו   
           

           של שישה חודשים שהסתיימה ביום לתקופה 
           מבוקר( בלתי )  2020ביוני  30
           

 10,082  335  9,747  9,734  13    קר()מבו 2020ואר בינ 1ליום  רהית
           

 ,3413  191  ,1503  ,5013  -  רווח כולל לתקופה  
           

 13,423  526  12,897  ,88412  13  )בלתי מבוקר(   2020ביוני  30יתרה ליום 
 

           ום של שישה חודשים שהסתיימה בילתקופה 
           מבוקר(  בלתי )  2019ביוני  30
           

 7,233  245  6,988  6,975  13    )מבוקר( 2019בינואר  1יתרה ליום 
           

 1,006  50  956  956  -  רווח כולל לתקופה  
           

 8,239  295  7,944  7,931  13  )בלתי מבוקר(   2019ביוני  30יתרה ליום 
 

           ום מה ביסתיים שהשלושה חודשי  לשלתקופה 
           מבוקר( בלתי )  2020ביוני  30
           

 10,160  344  9,816  9,803  13    )בלתי מבוקר(  2020באפריל   1יתרה ליום 
           

 3,263  182  3,081  813,0  -  רווח כולל לתקופה  
           

 13,423  526  12,897  ,88412  13  )בלתי מבוקר(   2020ביוני  30ום יתרה לי
 

           של שלושה חודשים שהסתיימה ביום לתקופה 
           מבוקר( בלתי )  2019ביוני  30
           

 7,457  256  7,201  7,188  13    )בלתי מבוקר(  2019באפריל  1יתרה ליום 
           

 782  39  437  743  -  תקופה כולל לרווח  
           
 8,239  295  7,944  7,931  13  )בלתי מבוקר(   2019ביוני  30רה ליום תי
 

           )מבוקר(  2019בדצמבר   31ביום  ההסתיימלשנה ש
           

  7,233  245  6,988  6,975  13  )מבוקר( 2019 בינואר 1יתרה ליום 
          

 ,8492  90  2,759  592,7  -  לשנה ולל  רווח כ 
           

 10,082  335  9,747  9,734  13  )מבוקר(  2019 בדצמבר 31יתרה ליום 
 
 

 מאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם. ה ביניים  הכספייםה  דוחותהלתמצית פים הבאורים המצור
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 על תזרימי המזומנים  מאוחדים ביניים דוחות תמצית 
   

 ה לשנ ל שלושה  פה שלתקו של שישה   ופהלתק 
 שהסתיימה   ה שהסתיימחודשים  חודשים שהסתיימה  
 31ביום  ביוני  30ביום  ביוני  30ביום  
   2019 בדצמבר   2019 2020 2019 2020 

 )מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  
 אירו אלפי   

  פעילות שוטפת: מתזרימי מזומנים 
 2,849 782 3,263 1,006 3,341 לתקופה   נקי  רווח 

      
שאינן אמת ה  והכנסות  הוצאות  בגין  כרוכות   ות 

      בתזרימי מזומנים:
 ( 1,805) ( 304) ( 1,548) ( 304) ( 1,548) להשקעה שינויים בשווי הוגן של נדל"ן 

כלולות המטופלות    ברווחי חלק החברה   לפי חברות 
 ( 1,601) ( 663) ( 1,365) ( 907) ( 1,548) השווי המאזנישיטת 

 387 72 270 98 297 ם על הכנסהסי מי 
 (90) - ( 60) - ( 131) אחרותהכנסות מימון 

 1,583 393 429 778 851 ריבית לבעלי מניות 
 (2,079 ) (335 ) (2,274 ) (502 ) (1,526 ) 
      

 (3) (1) ( 1) (1) ( 4) ן מיסים ששולמו במזומ

      
      יבויות: יים בסעיפי רכוש והתחי נו שי

 (53) (23) 106 (49) 146 רות חאים ויתרות זכות אפקים, זכשינוי בס
חייבים ויתרות  ו בלקוחות והכנסות לקבל ינו שי

 (14) 12  ( 133) (16) ( 165) חובה 
 (19 ) (65) (27 ) (11) (67) 

      
 1,253 268 961 605 1,239  שוטפת שנבעו מפעילותמזומנים נטו 

      
      פעילות מימון לים מזומנ תזרימי 

 2,359 524 - 699 - ות מני  בעליהלוואות מ לתקב
 ( 1,781) - ( 258) ( 980) ( 938) פירעון הלוואות מבעלי מניות

 ( 712) ( 149) ( 136) ( 397) ( 287) פירעון הלוואה לזמן ארוך מתאגיד בנקאי 
      

)ששימשו לפעילות(  מזומנים נטו שנבעו מפעילות 
 ( 134) 375 ( 394) ( 678) ( 1,225) מימון 

      
      עה פעילות השקמים מנ מזו תזרימי 

חזקות בחברות מו  ( השקעה החזר השקעה ) 
 (7) - 115 46 230 השווי המאזני  פלות לפי שיטת המטו 

 לפי  המטופלות  מוחזקות  לחברות   הלוואות  מתן 
 ( 1,959) - - - - המאזני השווי  שיטת 
 לפי  המטופלות   תזקו מוח  לחברות   הלוואות פירעון 
 864 - 685 374 715 המאזני השווי  שיטת 

      
ת(  לו)ששימשו לפעישנבעו מפעילות נטו מזומנים 
 ( 1,102) - 800 420 945 השקעה 

      
 17 643 1,367 347 959 גידול במזומנים ושווי מזומנים

 608 312 217 608 625 יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה

 625 955 1,584 955 1,584 מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה רתית
      
      :שוטפת ילותמפע מניםדע נוסף על תזרימי מזוימ

 315 65 - 182 119 ריבית ששולמה במזומן 
    

 
 מאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם. ה ביניים  הכספייםה  דוחותהלתמצית פים הבאורים המצור
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 לי: ל כ - 1באור 

 
 הישות המדווחת

 
 כחברה פרטית   2016באפריל    14והתאגדה בלוקסמבורג ביום    הוקמהחברה"(  ה ן:")להל  Sloane Holding SARL .א

 ברות בלוקסמבורג. מוגבלת, בהתאם לדיני הח
מני  הכספיים,  הדוחות  אישור  שווים למועד  בחלקים  מוחזקות  החברה  ידי50%-50%)  ות  על  אל.אר  (   .להב 

יירות ערך בתל אביב, ועל ידי  סה לנ למסחר בבור  רשומיםשלה    רית שניירות הערךחברה ציבו  טייט בע"מ,רילאס
 ונרשמה בישראל. ב.ג.מ בע"מ, חברה פרטית שהתאגדה  

 

ליום  דוחות התמצית ה החברה  של  ושל    2020  ביוני  30כספיים המאוחדים  של החברה  אלה   חברותכוללים את 
   .להלן יחד: "הקבוצה"(ה )של תו מאוחד

 

על פי רוב  של נכסים המושכרים לשוכרים,    והשכרה   תור, רכישהוחזקות, באיברה עוסקת, באמצעות חברות מ חה
 .ארוכות , לתקופותלצרכי מסחר

 
 הקבוצההשפעתה על מגפת הקורונה ו .ב

 
שבסין ומאז    והאןר ובעי  2019בר  ש דצמבחוד  ראשונה "( שהתפרצה להנגיף)" (  COVID-19קורונה )המחלת נגיף  
,  הקבוצה  פועלת  בהם  בשווקים  גם  ובכללם  בעולםיצרה משבר משמעותי בשווקים שונים    רחבי העולםהתפשטה ב

 .נה"(: "משבר הקורובמלואן )להלן  ידועות  אינן עדיין  הסופיות  השלכותיו אשר
, אשר בהם  גרמניהלרבות  ם רבים בעולם  וריבאזת  הכלכליפעילות  ידה בהיקפי ה נגיף, חלה יר הבעקבות התפרצות  

נכסי  מצויי גרמההקבוצהם  הנגיף  התפשטות  היתר  ,.  תנועה  ידה  ליר  ,בין  למגבלות  העולמית,  התחבורה  בהיקף 
  לה הממש גרמניה. כמו כן, בהתאם להוראות  בניהן  עולם, ורבות ב  מדינותילו  אשר הט  נוספות  ולמגבלותותעסוקה  

קומות עבודה, הושבתו  ם במח אד ושמעותית נוכחות כ גבלה מסק, הובתי עילות  לה פע ו הוגב, נאסרה אבגרמניה
 . לתקופה מוגבלת לות על יציאה מבתי המגוריםמערכות החינוך והוטלו הגב 

שהוטלו    קלה הדרגתית במגבלותצום התפשטות המחלה והאנו עדים למגמה של צמאלו  נכון למועד פרסום דוחות  
י רבות  על  מדינות  ז  בעולם.די  התמועד    ,אתעם  ה סיום  המשק פשטות  נקלע  אליו  המשבר  סיום  את  ואיתו  נגיף 

כולובגרמניה ובעולם  ני  ,  לצפאינם  וודאיתתנים  מלוא יה  את  זה  בשלב  להעריך  או  לצפות  ניתן  לא  ובהתאם   ,
 ה. ות החברעל פעיל העתידית  השפעתו  

 
 לקבוצה חשיפות וסיכונים 

 
הדוח,   ע  בוצההקלמועד  לאי אינה  המצביע נדיקציורה  עלת  בנוסף,  בשווי  לרעהשינוי    ות  להלן    נכסיה.  כמפורט 

יצוין, יחד עם זאת    מהתפרצות הנגיףכתוצאה  בצורה מהותית    הנפגעלא    הקבוצהבהרחבה, פעילותה השוטפת של  
הקורונה כות משבר  לאור השל  וזאת חשיפה    לקבוצה, עלול ליצור  הנגיף  התפרצות  אתמשבר הכלכלי שמלווה  הכי  

לשלם דמי    ם, ויכולתנכסי הקבוצה  מרבית  ממוקמים  שםבתי עסק בגרמניה,    שליומית  ת העסקית היומ על הפעילו
למצוא שוכרים לשטחים   קבוצהה   של  ה יכולת  לאור   וכן,  מהקבוצה הם שוכרים  לנכסים מסחריים אשר  שכירות  

כן, השפעת המשבר הכלכליככל שיהיו  יקיםר עו  על המשק העולמי בכלל  . כמו  עגרמניה בפרט,  ל  שויה להשפיע 
ה ערה לאינדיקציות אינ  הקבוצה  ,אם כי למועד הדוח  ,הנכסיםלהוביל לירידה בשווי    ובהתאם,  לנכסיםוש  הביק

 . רכאמו הנכסים  בשווי לרעהמצביעות על שינוי ה
 

הדוח,   נפגעו בצורה משמעותימדמי שכירות    הקבוצה   הכנסות נכון למועד  בין   , כתוצאה מהתפרצות הנגיף  תלא 
מוגדרים כבתי עסק שמעניקים מושכרים לבתי עסק ה  הקבוצהנכסי הנדל"ן של  מרבית  כי  ור העובדה  היתר לא

סק  בתי ע  טים, בתי פארם וכיו"בגון סופרמרקעל רקע התפשטות הנגיף, כ  הוסיילצרכי האוכל  חיונייםשירותים  
   .2020 יולי-אפרילחודשים במהלך ה גם פתוחים לציבור הרחב  ותרואלו נ 
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 :  (המשך) ליכל  - 1אור ב

 
 המשך( ) הקבוצהמגפת הקורונה והשפעתה על  .ב

 
 הקבוצה של   על תוצאות הפעילותורונה  השפעות ספציפיות של משבר הק

 
ל • מרץ  ביחס  ה, אש2020חודש  אליו  החודש הראשון שביחס  היה  ידי הרשויות  ר  על  מגבלות  ,  בגרמניהוטלו 

 .100% -עמד על כ  שותהדל"ן המניב שברשיעור הגבייה של הקבוצה בגין השכרת נכסי הנ

  -שותה עמד על כת נכסי הנדל"ן המניב שבר, שיעור הגבייה של הקבוצה בגין השכר2020ביחס לחודש אפריל   •
  חודש  ין בג   החוב)" (  100%)במונחי  אלפי אירו    123  -י דמי שכירות בסך כולל של ככאשר נדחו תשלומ  , 76%

כאפריל של  שיעור  )המהווים  השכירות  מס  24%  -"(  דמי  באותו  החודך  לגבות  ביקשה הקבוצה  אותם  שיים 
אלפי אירו    63  -ימים, לפיו סך של כלהסדר עם שוכרים מסו  וצההחודש(. במהלך תקופת הדיווח, הגיעה הקב 

 (.  2020ש דצמבר )עד לתום חוד 2020בפריסה במהלך שנת ודש אפריל, ישולם מתוך החוב בגין ח

זה  2020מאי    החל מחודש • דוח  פרסום  למועד  נכסדמי השכי  כל  ,ועד  בגין    שולמו  הקבוצה  שלהנדל"ן  י  רות 
 . במלואם

הקבוצה,  השפעה מהותית על תזרים המזומנים של  לא הייתה    כמפורט לעילה  יעור הגבייצוין כי לירידה בש •
   בגין תקופת הדיווח במלואם.ו את דמי השכירות מור לעיל, מרבית משוכרי הקבוצה שילמלאור העובדה שכא

 .בפתוחים לציבור הרח הקבוצהיתר נכסי הנדל"ן המניב של , כל הקבוצהלמיטב ידיעת וח ו למועד הד  נכון •

 רידה בשיעורי התפוסה של נכסי הנדל"ן של הקבוצה.  הדוח, לא חלה ילמועד   •

 .הקבוצהשוכריה של ינוי משמעותי לרעה שחל בעסקי איזה מעל ש לקבוצהלא ידוע  •

. אומדן  של הקבוצהנוי מהותי בשווי ההוגן של נכסי הנדל"ן  ל שי , לא ח2020  ביוני  30, ליום  ההקבוצלהערכת   •
השאר   בין  מתבסס  שינויזה  היעדר  התפוסה  משוכרבייה  בג  מהותי  על  בשיעורי  ירידה  העדר  הקבוצה,  י 

ההיוון    בר היעדר שינוי בשיעוריבד  תלויים בלתי    משמאים  הקבוצהדיקציות שקיבלה  וכן מאינ  לעיל  כמפורט
השו  למדידת  ההמשמשים  הקבוצהוי  של  המניב  הנדל"ן  נכסי  של  ליום  .הוגן  שווי  הערכות  על    30  בהתבסס 

י  חלה עלייה בשוו   הקבוצהשל    בגרמניה  נדל"ן מניב  למספר נכסי  חיצונייםים  שנערכו על ידי שמא  2020  ביוני
 בוצה. הקוחזקים על ידי המ  של הנכסים ההוגן

והשלהקבוצהלהערכת   הקורונה  נגיף  והתפשטות  היה  הרי    יחריפוה  כותי,  זמן,  לכך   שעלולותלאורך  להיות 
ועל תחומי  הקבוצה   על השווקים בהם פועלת גםהעולמית וכפועל יוצא   ה השפעות שליליות משמעותיות על הכלכל

 . פעילותה ותוצאותיה
 

ה נקט ת, וופועלת בהתאם להנחיות של הרשויות השונו  ר ההתפתחויותעוקבת באופן שוטף אח  הקבוצהיצוין כי  
קשר   רבותעל פעילותה השוטפת, ל  התפרצות המחלהאת השפעת    וקטת בצעדים על מנת לצמצם ככל האפשר ונ

 כאמור לעיל.  הקבוצהף אחר נכסי  ומעקב שוט הקבוצהכרי שוטף ויומי עם שו
 

 :הכספיים ריכת הדוחותבסיס ע - 2באור 
 

 ה על עמידה בתקני דיווח כספי בינלאומיים הצהר .א
 

ליים  צית הדוחות הכספ תמ נערכה בהתאם  דיווח כספי לתקוIAS  34  -ביניים מאוחדים  ביניים  ,  ואינה  פות 
יש לקרוא אותה ביחד עם הדוחות הכספיים  פיים שנתיים מלאים.  כל המידע הנדרש בדוחות כס  תכוללת א

 )להלן: "הדוחות השנתיים"(. 2019בדצמבר   31הסתיימה ביום יום ולשנה ש המאוחדים ל
 

 דעת  יקולמוש באומדנים וששי .ב
 

ל בהתאם  הכספיים  הדוחות  תמצית  נדרIFRS  -בעריכת  הק,  הנהלת  בשת  להשתמש  דעת  שבוצה  יקול 
אומדנים משפיעים  בהערכות,  אשר  והתחייב  והנחות  נכסים  של  הסכומים  ועל  המדיניות  יישום  ויות,  על 

 ים אלה. ר שהתוצאות בפועל עלולות להיות שונות מאומדנת והוצאות. יובההכנסו
 

וההנ   הדעת שיקול   החברה  של  החשבונאית  המדיניות  יישום  בעת  ההנהלה  העיקריו של  ששימשו  חות  ת 
 ימשו בדוחות הכספיים השנתיים. נם עקביים עם אלו ששות הכרוכות באי וודאות, הי כבהער
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 רי המדיניות החשבונאית: עיק - 3באור 

 
החי ושיטות  החשבונאית  המדיניות  הדעיקרי  בעריכת  יושמו  אשר  מאוחדים    חותושוב  ביניים  הכספיים 

 : אוחדים, למעט האמור להלןיים המהשנתות הכספיים  עקביים לאלה אשר יושמו בעריכת הדוח 
 

 פות דיווח קודמותעל תקותיקונים לתקנים המשפיעים על התקופה הנוכחית ו/או תקנים חדשים ו
 

 עסק"( "צירופי עסקים" )בדבר הגדרת " IFRS 3 תיקון
 

ע כי  קובע  מ התיקון  לכלול,  נל  חייבים  הנרכשים  והפעילויות  הנכסים  כ"עסק",  להיחשב  הפחות,  ת  לכל 
יכולת ליצור תפוקה. התיקון משמיט את הצורך  ופן משמעותי ליך מהותי אשר יחד תורמים בא ה ותהל תשומ

ליצור תפוקות, וכן  ליף תשומות או תהליכים חסרים ולהמשיך  שתתפים בשוק מסוגלים להח האם מ  בבחינה
אחרות  גמה  משמיט כלכליות  הטבות  או  מוזלות  עלויות  ו"תפוקות"  "עסק"  במוצדרת  רים  ומתמקד 
 ים המסופקים ללקוחות.ושירות 

של  ן מהותי כל השווי ההוגן  ם באופיף מבחן 'ריכוז שווי הוגן' לפיו אין מדובר בעסק אן, התיקון מוס כמו כ 
 מזוהים דומים. םכסיוהה יחיד או בקבוצה של נהנכסים ברוטו שנרכשו מרוכז בנכס מז

 
סים  בי צירופי עסקים ורכישות נכלג ושםמיתיקון האמור האת ה  הקבוצהמיישמת  2020בינואר  1 -החל מה 

 . 2020ר בינוא 1להם הינו החל מיום ישה ששמועד הרכ 
 

 . 2020 בינואר 1לאחר יום    יושלמודרת "עסק" בגין רכישות אשר השפעה על בחינת הגתיקון  ליישום ה
 

שתקני לראשם  פרשנויותיושמו  בתקופה,  לתקנים    ונה  אומצותיקונים  ולא  בתוקף,  ואינם  ו  שפורסמו 
 ה להיות להם השפעה על תקופות עתידיות צפויה או עשויוץ מוקדם בידי הקבוצה, אשר באימ

 
 

ל  2020במאי    14ם  ביו הוועדה  בינלפרסמה  חשבונאות  )תקני  תיקונים  IASBאומיים  מספר  של  אסופה   )
ונים ממוקדים וצרי היקף לתקני חשבונאות ולתקני דיווח כספי  ם תיק, שהינ2022  בינואר  1ביום  שתחילתם  

(.  2020-2018פרסום פרויקט השיפורים השנתי לתקני דיווח כספי בינלאומיים )מקבץ  בות  ומיים, לרנלא בי
יים כאמור הינה להבה מטרת פרסום התיקונ  ולתת מענה להשלכות  קיימים או לתקן  נוסחים  ישומיות,  יר 

להיבטלהשמ או  הות  להערכתטים  השונים.  בתקנים  המופיעות  דרישות  בין  ניגודים  לא  הקבוצה  יוצרים   ,
 לה. כתוצאה מיישום תיקונים א  צה הקבושפעה מהותית על הדוחות הכספיים של  יה הצפו

 
 

 ת(כספיים" )בדבר סיווג התחייבויות כשוטפות או כלא שוטפו ת דוחות"הצג IAS 1תיקון 
 

 .  יפות בדוח על המצב הכספיווג התחייבויות כשוטפות או כלא שוט ות לסישות הקייממבהיר את הדר התיקון
 

דיווח  ה בתקופות  לתוקף  ייכנס  בתיקון  הצעה    2022בינואר    1  -המתחילות  קיימת  הדוחות  אישור  )למועד 
 השוואה.  קון מספרי נה(, יישום מוקדם אפשרי. התיקון ייושם למפרע, לרבות תיילתו בשיית תח לדח

 

   ם.ה בבחינת ההשלכות של יישום התיקון על הדוחות הכספיירה טרם החל החב
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 :בעסקאות משותפותשקעות ה   -  4באור 

 
 ורפים לדוחות החברה הכספיים אינם מצתמצית מידע כספי של חברות כלולות מהותיות שדוחותיה           

 
 ו( )באלפי אירכספי מידע פיננסי מתומצת על המצב ה ( א)

 

     שיעור בעלות 
   תהתחייבויו   התחייבויות לא  נכסים נכסים השתתפותו 
 שוטפות לא  שוטפות שוטפים שוטפים ברווחים 

 
      

      )בלתי מבוקר( 2020  ביוני 30 ליום
      

Sloane Hessen Alpha 50% 278 16,995 254 8,414 
 12,524 647 17,877 1,589 50% )*(פרוטפוליו ביתא 

Sloane Wolfsburg GmbH & Co. KG 50% 29 3,646 15 1,369 
Sloane Erfurt 50% 3 - 17 - 

Sloane Garbsen GmbH 50% 34 5,009 91 2,145 
Sloane Wuerselen GmbH 50% 140 4,921 136 2,414 

Sloane Bochum GmbH & Co. KG 50% 74 3,049 85 3,295 
Sloane Aue GmbH & Co.KG 50% 32 4,381 108 4,509 

Monchengladbach 50% 34 3,150 42 1,461 
 
 

      
      )בלתי מבוקר( 1920  ביוני 30 ליום

      
Sloane Hessen Alpha 50% 435 16,098 260 8,456 

 14,396 96 17,700 1,411 50% ליו ביתא )*(פרוטפו
Sloane Wolfsburg GmbH & Co. KG 50% 92 3,422 103 1,250 

Sloane Erfurt 50% 3 - 22 - 
Sloane Garbsen GmbH 50% 193 4,666 96 2,475 

Sloane Wuerselen GmbH 50% 244 4,250 90 2,367 
Sloane Bochum GmbH & Co. KG 50% 50 285 4 - 

Sloane Aue GmbH & Co.KG 50% 4 - 9 - 
 
      

      )מבוקר(  2019בדצמבר   31ליום 
      

Sloane Hessen Alpha 50% 370 16,098 252 8,369 
 13,191 636 17,700 931 50% ורטפוליו ביתא )*(פ

Sloane Wolfsburg GmbH & Co. KG 50% 18 3,646 143 1,250 
Sloane Erfurt 50% 2 - 13 - 

Sloane Garbsen GmbH 50% 30 5,009 92 2,252 
Sloane Wuerselen GmbH 50% 75 4,921 137 2,448 

Sloane Bochum GmbH & Co. KG 50% 58 3,056 90 3,338 
Sloane Aue GmbH & Co.KG 50% 63 4,391 112 4,583 

Monchengladbach 50% - - - - 
 

 .חברות מוחזקות  6)*(    כולל  
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 :)המשך( בעסקאות משותפותת השקעו   -  4באור 

 

 
 )באלפי אירו( לותמידע פיננסי מתומצת על תוצאות הפעי    ( ב)

 רווח סך   
 )הפסד(  רווח  
 כולל )הפסד(  הכנסות 
    

    חודשים שהסתיימה    שישה לתקופה של  
    )בלתי מבוקר(  2020 ביוני 30ביום 

    
Sloane Hessen Alpha   575 1,138 1,138 

 1,491 1,491 735 פורטפוליו ביתא  
Sloane Wolfsburg GmbH & Co. KG 143 71 71 

Sloane Erfurt - (3 ) (3 ) 
Sloane Garbsen GmbH 200 111 111 

Sloane Wuerselen GmbH 224 130 130 
Sloane Bochum GmbH & Co. KG 242 56 56 

Sloane Aue GmbH & Co.KG 197 36 36 
Monchengladbach 122 49 49 

 
    ם שהסתיימה  חודשי   שישה לתקופה של  

    )בלתי מבוקר(  2019 ביוני 30ביום 
    

Sloane Hessen Alpha   563 1,049 1,049 
 480 480 708 תא  וליו ביפורטפ 

Sloane Wolfsburg GmbH & Co. KG 129 81 81 
Sloane Erfurt - - - 

Sloane Garbsen GmbH 194 102 102 
Sloane Wuerselen GmbH 195 122 122 

Sloane Bochum GmbH & Co. KG - (20) (20) 
Sloane Aue GmbH & Co.KG - (1) (1) 

    
    יימה  ים שהסת לתקופה של שלושה חודש 

    )בלתי מבוקר(  2020 ביוני 30ם ביו
    

Sloane Hessen Alpha   290 958 958 
 1,520 1,520 369 פורטפוליו ביתא  

Sloane Wolfsburg GmbH & Co. KG 68 42 42 
Sloane Erfurt - (3 ) (3 ) 

Sloane Garbsen GmbH 103 61 61 
Sloane Wuerselen GmbH 105 63 63 

Sloane Bochum GmbH & Co. KG 127 30 30 
Sloane Aue GmbH & Co.KG 98 33 33 

Monchengladbach 62 26 26 
    

    סתיימה  לתקופה של שלושה חודשים שה 
    )בלתי מבוקר(  2019 ביוני 30ביום 

    
Sloane Hessen Alpha   285 847 847 

 316 316 357 פורטפוליו ביתא  
Sloane Wolfsburg GmbH & Co. KG 64 42 42 

Sloane Erfurt - 1 1 
Sloane Garbsen GmbH 97 134 134 

Sloane Wuerselen GmbH 98 56 56 
Sloane Bochum GmbH & Co. KG - (7) (7) 

Sloane Aue GmbH & Co.KG - - - 
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 :)המשך( בעסקאות משותפותהשקעות    -  4באור 

 

 
 ( )המשך  )באלפי אירו( הפעילות מידע פיננסי מתומצת על תוצאות    (ב)

 
 רווח סך   
 )הפסד(  רווח  
 כולל )הפסד(  הכנסות 
    

    ימה לשנה שהסתי 
    )מבוקר(   1920 בדצמבר 31ביום 

    
Sloane Hessen Alpha   1,125 1,429 1,429 

 665 665 1,441 פורטפוליו ביתא  
Sloane Wolfsburg GmbH & Co. KG 268 351 351 

Sloane Erfurt - 8 8 
Sloane Garbsen GmbH 400 509 509 

Sloane Wuerselen GmbH 432 784 784 
Sloane Bochum GmbH & Co. KG 143 (310 ) (310 ) 

Sloane Aue GmbH & Co.KG 9 (237 ) (237 ) 
 
 

 הלוואות לחברות כלולות ועסקאות משותפות:   (ג)
 
ר  בדצמב 31)לימים  ירואאלפי  3,401  -בכפרוטפוליו ביתא ל החברה ת  ות הלוואו כמ מסת 2020 ביוני 30ליום  (1)

 . ירו, בהתאמה(אלפי א  3,902 -וכ  3,912  -כ  2019 ביוני 30 -ו   2019
 

  31)לימים  אירואלפי  56 -בכ Sloane Garbsen GmbH החברה ת  ות הלוואו מסתכמ  2020 ביוני 20ליום  (2)
 . אירו, בהתאמה(אלפי  221 -וכ   96 - כ 2019 ביוני 30  -ו   2019בדצמבר 

 . 
  ליום) ירואאלפי  706 -בכ  Sloane Bochum GmbH & Co. KG הההחבר ת  ות הלוואו מסתכמ  2020 ביוני 30ליום  (3)

 .(ואלי איר  712 -כ  2019בדצמבר  31
 

  31 ליום )  ירוא אלפי  956  -בכ Sloane Aue GmbH & Co.KG ההחברהת  וואלו ת הו סתכמ מ 2020 ביוני 30ליום  (4)
 . (ואלי איר 972 -כ  2019בדצמבר 

 
 

 : מכשירים פיננסים   -  5באור 
 

 כי גילוי בלבדמכשירים פיננסים הנמדדים בשווי הוגן לצר
 

 או קרוב לשווי ההוגן שלהם.תואם  הערך בספרים של נכסים והתחייבויות פיננסייםהחברה,  ערכת הנהלתלה
 
 

 : אירועים מהותיים בתקופת הדוח ולאחריה   -  6באור 
 

נדל"ן שבבעלותה בתבמהלך תקופת   נכסי  פורטפוליו ביתא שני  אירו, כתוצאה    1,475מורה לסך של  הדוח מכרה  אלפי 
כ    פורטפוליו ביתא מהמכירות רשמה   ונכלל  אלפי א   70  -, חלקה של החברה הינו כ  אלפי אירו  140  -רווח בסך של  ירו 

 . השווי המאזנישיטת  לפי חלק החברה ברווחי חברות כלולות המטופלות  ףסעיב
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  תמצית דוחות כספיים ביניים  
  

  (בלתי מבוקרים)
  

  2020  ביוני   30ליום   
  
  

  תוכן העניינים
  
  

  
 עמוד 
  

 2  המבקרים  דוח סקירה של רואי חשבון
  
  

 3-4   על המצב הכספיביניים  דוחותתמצית 
  
  

 5 כולל   הפסדאו רווח ביניים על  דוחותתמצית 
  
  

 6 על השינויים בהון  ביניים תמצית דוחות 
  
  

 7 על תזרימי המזומנים  ביניים תמצית דוחות 
  
  

 8-12 ביניים   דוחות הכספייםהתמצית באורים ל
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  לבעלי המניות של רואי החשבון המבקרים  סקירה  דוח 

Greenore Holdings SARL 
  

  מבוא 
  

  ים יתמציתה  ות הדוחאת    ), הכולל"החברה"  - (להלן    Greenore Holdings SARLצורף של  מה סקרנו את המידע הכספי  
שינויים בהון  האו הפסד כולל,    רווחה על    ביניים  ואת הדוחות התמציתיים  2020  ביוני  30ליום    המצב הכספי  על  ביניים

ושל  לתקופות  המזומנים  ותזרימי   חודשיםשישה  תאריך.  שלושה  באותו  אחרא  טוריון הדירק  שהסתיימו  ם  יוההנהלה 
"דיווח כספי לתקופות    IAS 34בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי    אלהת ביניים  ולעריכה ולהצגה של מידע כספי לתקופ

  .בהתבסס על סקירתנו אלהת ביניים ואחריותנו היא להביע מסקנה על מידע כספי לתקופ". ביניים
  
 

  היקף הסקירה 
  

סקיר  לתקן  בהתאם  סקירתנו  את  חשב ל  של  2410(ישראל)  ה  ערכנו  רואי  כספי  שכת  מידע  של  "סקירה  בישראל  ון 
ידי רואה החשבון המבקר של היישות". סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים מורכבת   לתקופות ביניים הנערכת על 

והחשבונאיים  ,מבירורים הכספיים  לעניינים  האחראים  אנשים  עם  וא  ,בעיקר  אנליטיים  סקירה  נהלי    .יםחרומיישום 
מידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך  ומצמת בהיקפה בסקירה הינה מצ

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

 
  מסקנה 

 
סקירתנו  סבסבהת ליבנבא  לא  ,  על  הבחינות  לתשומת  מכל  ערוך,  אינו  הנ"ל  הכספי  שהמידע  לסבור  לנו  הגורם  דבר  ו 

  . IAS 34בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי  ,המהותיות
  

  
  
  
  
  
  
     
  
  
  

  עמית, חלפון                                                                                                                                                                ,              גבעתיים
  חשבון רואי                                                                                                                                                              2020 באוגוסט,  30
  
  
  
  
  
  
  

  

 e-mail: office@ahcpa.co.il www.ahcpa.co.il     03-6125030פקס:   03-6123939טל:    5320047, מגדל השחר,  גבעתיים 4אריאל שרון 
Amit, Halfon is a member firm of the PKF International Limited family of legally independent firms and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual 
member or correspondent firm or firms. 

.  
  

 ון  עמית, חלפ 
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    על המצב הכספיביניים דוחות תמצית 

  
  
  
  

      
  ביוני  30ליום 

  ליום  
  בדצמבר  31 

      2020    2019    2019  
  (מבוקר)     קר) (בלתי מבו      
    אירואלפי       

              נכסים שוטפים
  

 מזומנים ושווי מזומנים 
    

723 
  

19   44 
  16    22    10      חייבים ויתרות חובה 

            
 60   41   733     סה"כ נכסים שוטפים

             
             

             שוטפים  לאנכסים 
                

  4,002    4,121    3,450      ני ווי המאזלפי שיטת הש המטופלת  תומוחזק רות לחב  הלוואות
  8,804    8,433    9,992    השקעה בחברות מוחזקות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני 

            
 12,806   2,5541   13,442       שוטפים  לאסה"כ נכסים 

            
            

 12,866   12,595   14,175      סה"כ נכסים
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

יים ביניים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.צורפים לתמצית הדוחות הכספים המהבאור
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    על המצב הכספיביניים דוחות תמצית 

  
  

      
  ביוני  30ליום 

  ליום   
  בדצמבר  31

      2020    2019    2019  
  (מבוקר)     (בלתי מבוקר)       
    אירואלפי       
             

            ותהתחייבויות שוטפ
             

 127   48   217      ת זכות זכאים ויתרו
              
              שוטפות לאהתחייבויות  

              
  9,703   9,771   9,867     הלוואה מחברת האם 

             
  9,830   99,81   10,084     סה"כ התחייבויות 

               
              הון 

              
  12   12   12      הון מניות 

  3,024   2,764   4,079      רווח  יתרת 
                

  3,036   2,776   4,091       וןסה"כ ה
              

  יבויות והוןסה"כ התחי 
    14,175   12,595   12,866  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

     2020 ,באוגוסט 30
  Nicolass Johanns Alexander van Zeeland   Michelle Marie Carvill  חות הכספיים תאריך אישור הדו
   Director  Director 

  
  
  
  
  

לתי נפרד מהם.הבאורים המצורפים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מהווים חלק ב
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  כולל הפסד או רווח  ביניים על דוחות תמצית 
  
  
  
  ופה של  לתק  

שישה חודשים  
  שהסתיימה 

  ביוני  30ם ביו

  לתקופה של  
שלושה חודשים  

  שהסתיימה 
  י   ביונ 30ם ביו

לשנה  
  סתיימה שה

  31 וםבי
  בדצמבר

  2020  2019  2020    2019  2019  
  (מבוקר)   (בלתי מבוקר)   
  אלפי אירו   
  

            
  )37(  )11(  ) 8(  )18(  ) 19(  צאות הנהלה וכלליות וה

            
  )37(  )11(  ) 8(  )18(  ) 19( מפעולות רגילותהפסד 

            

  75  -   47  -   90  הכנסות מימון 

  ) 828(  ) 205(  ) 211(  ) 412(  ) 414( הוצאות מימון  
            

  ) 790(  ) 216(  ) 172(  ) 430(  ) 343( הפסד לאחר הוצאות מימון
            

  וחזקות ווחי חברות מחלק החברה בר
  1,483  637  1,289  860  1,404 המטופלות לפי שיטת השווי המאזני 

            

  693  421  1,117  430  1,061  רווח לפני מיסים על הכנסה 

            
  )5(  )2(  ) 5(  )2(  ) 6(  הכנסה מיסים על 

            

  688  419  1,112  428  1,055 לתקופה  ינק רווח
           

  688  419  1,112  428  1,055   לתקופהרווח כולל 

            

            
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

הבאורים המצורפים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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  ויים בהון תמצית דוחות ביניים על השינ

  
  
 רה ל החבלים ש ס לבעחיימת   

    סך ההון   רווח יתרת    מניות  הון     
 אלפי אירו    

            
            

  3,036   3,024   12      (מבוקר) 2020בינואר  1יתרה ליום 
           

  1,055   1,055  -    כולל לתקופה  ווחר 
           

  4,091   0794,   12    (בלתי מבוקר)   2020ביוני  30יתרה ליום 
  
              
  2,348   2,336   12   (מבוקר) 2019ר בינוא 1ם ליו רהתי
          

  428   428  -    כולל לתקופה  ווחר 
          

  2,776   2,764   12   ) (בלתי מבוקר  2019ביוני  30יתרה ליום 
  
  

  2,979    2,967    12      מבוקר)בלתי (   2020באפריל  1יתרה ליום 
             

  ,1121    1,112    -    ה תקופכולל ל ווחר 

              
  4,091    4,079    12    (בלתי מבוקר)   2020ביוני  30ום יתרה לי

              
              

  2,357    2,345    12      (בלתי מבוקר)  2019באפריל  1יתרה ליום 
             

  419    419    -     כולל לתקופה  ווחר 

              
  ,7762    ,7642    12    (בלתי מבוקר)   2019ביוני  30יתרה ליום 

              
              
  2,348   2,336   12    (מבוקר) 2019 ארנובי  1רה ליום תי
           

  688   688  -     לשנה כולל  רווח 
           

  3,036   3,024   12    (מבוקר)  2019בדצמבר  31יתרה ליום 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .פרד מהםהבאורים המצורפים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מהווים חלק בלתי נ
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  ומנים על תזרימי המזים בינידוחות תמצית 
  
  

  לתקופה של    
שישה חודשים   

  שהסתיימה 
  ביוני   30ם ביו

  פה של  לתקו
שלושה חודשים   

  שהסתיימה 
  ביוני  30ם ביו

לשנה  
  שהסתיימה  

  31ביום 
  בדצמבר 

  2020  2019  2020  2019  2019  
  (מבוקר)   (בלתי מבוקר)   

  אלפי אירו   
    

            ות שוטפתילפעמנים תזרימי מזומ
            

  688  419  1,112  428  1,055   הלתקופנקי  רווח  
           

התאמות בגין הוצאות והכנסות שאינן  
            וכות בתזרימי מזומנים:כר

  חברות מוחזקות  ברווחיה חלק החבר
  ) 1,483(  ) 637(  ) 1,289(  ) 860(  ) 1,404(  פי שיטת השווי המאזני המטופלות ל 

  )75(  -   ) 47(  -   ) 90(  אחרות הכנסות מימון 
  821  204  211  411  414  לבעלי מניות ית ריב

           
 )1,080 (  )449 (  )1,125 (  )433 (  )737 (  

           והתחייבויות:  נכסיםשינויים בסעיפי 
           

  106  3  85  27  90  ת כות אחרושינוי בספקים, זכאים ויתרות ז
  )7(  6  -  )13(  6  חייבים ויתרות חובה בשינוי 

           
  96  14  85  9  99  
            
 ששימשושנבעו מפעילות (נטו נים ומזמ
  50  )5(  72  )7(  71    שוטפת )פעילותל

           
            

            פעילות מימוןלתזרימי מזומנים 
            

  ) 1,078(  -   ) 250(  ) 600(  ) 250( לחברת האם  הלוואות פירעון
           

  ) 1,078(  -   ) 250(  ) 600(  ) 250( מימון ששימשו לפעילותמזומנים נטו 
            
           השקעה  פעילות ממנים י מזומריתז
            

המטופלות   בחברות מוחזקות השקעההחזר 
  469  -   115  214  216  לפי שיטת השווי המאזני 

  לותהמטופ מוחזקות לחברות הלוואות מתן
  ) 150(  -   -  -   -  המאזני   יהשוו שיטת לפי

  מוחזקות חברותמ  הלוואות פירעון
  715  -   627  374  642  המאזני    השווי  שיטת לפי טופלותמה

            
  1,034  -   742  588  858 השקעה ילות שנבעו מפעמזומנים נטו 

            
  6  )5(  564  )19(  679  במזומנים ושווי מזומניםגידול (קיטון) 

            
זומנים ושווי מזומנים לתחילת  ת מיתר

  38  24  159  38  44  התקופה
            

  44  19  723  19  723  קופהי מזומנים לסוף התמנים ושוומזו יתרת
  

י נפרד מהם.הכספיים ביניים מהווים חלק בלת הבאורים המצורפים לתמצית הדוחות
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  :כללי   -  1באור 

  הישות המדווחת . א
  

Greenore Holdings SARL  :ביום    רה") "החב (להלן בלוקסמבורג  והתאגדה  כחברה    2017  באפריל  13הוקמה 
  ג. ני החברות בלוקסמבור, בהתאם לדי לתגבפרטית מו

ל  המוענכון  אישור  הכספייםד  אל.אר  במלואןקות  מוחז  החברה  מניות  ,דוחות  להב  ידי  בע"מ,    .על  רילאסטייט 
  בתל אביב.  בבורסה לניירות ערך רחס מל רשומיםחברה ציבורית שניירות הערך שלה 

  
מוחזקות,  עוסקתהחברה   חברות  באמצעות  ה  רהוהשכרכישה  יתור,  אב,  נכסים  לשושל  י  לצרכ  כרים,מושכרים 

  מסחר.
 
    -  בדוחות כספיים אלה 

  
  .SARL  sdingHol ereenorG-  החברה ) 1( 
 החברה וחברות מוחזקות שלה.   -  הקבוצה ) 2( 
 . קשוריםבדבר צדדים  24אומי לני בת כמשמעותו בתקן חשבונאו -  צד קשור ) 3( 

  
 צההקבומגפת הקורונה והשפעתה על  . ב

 
שבסין ומאז    בעיר ווהאן  2019  שהתפרצה לראשונה בחודש דצמבר  ")הנגיף) (" COVID-19קורונה (המחלת נגיף  

,  ההקבוצ  פועלת  בהם  בשווקים  גם  ובכללםבעולם  יצרה משבר משמעותי בשווקים שונים    ולםהתפשטה ברחבי הע
  .במלואן (להלן: "משבר הקורונה") ידועות  נןי א עדיין  הסופיות  ותיולכהש אשר

, אשר בהם  גרמניהבעולם לרבות  ים  באזורים רב י הפעילות הכלכלית  בהיקפה ירידה  נגיף, חל הבעקבות התפרצות  
נכסי   גרמההקבוצהמצויים  הנגיף  התפשטות  היתר  ,.  ל  ,בין  העולמית,  התחבורה  בהיקף  תנועה    מגבלותלירידה 

  הממשלה גרמניה. כמו כן, בהתאם להוראות  רבות בעולם, ובניהן    מדינותו  אשר הטילנוספות    ולמגבלותה  וק עסות
ושבתו  ות עבודה, ה ח אדם במקומ וסק, הוגבלה משמעותית נוכחות כ י ע, נאסרה או הוגבלה פעילות בתהבגרמני 

  . וגבלתה מקופ לת מערכות החינוך והוטלו הגבלות על יציאה מבתי המגורים
טלו  שהו  אנו עדים למגמה של צמצום התפשטות המחלה והקלה הדרגתית במגבלותלו  למועד פרסום דוחות א  ון נכ

י מד על  זאתינות  די  עם  בעולם.  אל יס ד  מוע  ,רבות  המשבר  סיום  ואיתו את  הנגיף  התפשטות  המשק ום  נקלע  יו 
כולובגרמניה ובעולם  וודאית  ,  לצפיה  ניתנים  לאאינם  ובהתאם  או  ניתן    ,  בער להלצפות  מלוא יך  את  זה   שלב 
  על פעילות החברה. העתידית  השפעתו  

  
  לקבוצה חשיפות וסיכונים 

  
הד  המצביעות  נה  אי   הקבוצהוח,  למועד  לאינדיקציות  בנוסף,  בשווי  לרעהשינוי  על  ערה  להלן    נכסיה.  כמפורט 
יצוין, את  יחד עם ז  יףמהתפרצות הנגתוצאה  בצורה מהותית כ  הנפגעלא    קבוצההפעילותה השוטפת של    בהרחבה,

הקורונה ות משבר  השלכ  לאור  וזאת חשיפה    לקבוצה, עלול ליצור  הנגיף  התפרצות  אתכלי שמלווה  משבר הכלהכי  
הפעילות  הי  על  בגרמניה,    של ומית  ומיהעסקית  עסק  הקבוצה  וקמיםממ  שם בתי  ויכנכסי  דמי    םולת,  לשלם 

שוכרים לשטחים   למצוא   הקבוצה  של  ה יכולת  לאור   וכן,  מהקבוצה שכירות לנכסים מסחריים אשר הם שוכרים  
כן, השפעת המשבר הכלכליככל שיהיו  ריקים כמו  לה  ניהגרמולמי בכלל  על המשק העו  .  עשויה  על  בפרט,  שפיע 

אינה ערה לאינדיקציות   הקבוצה  ,חאם כי למועד הדו  ,הנכסיםבשווי    לירידה   להוביל   ובהתאם,  לנכסיםהביקוש  
  . כאמור הנכסים  בשווי לרעההמצביעות על שינוי 

  
הדוח,  נכון למ  נפגעו בצורה משמעותיתמדמי שכירות    הקבוצה הכנסות  ועד  בין   , כתוצאה מהתפרצות הנגיף  לא 

כי  העובהיתר לאור   נכסי הנדל"ן של  דה  ם כבתי עסק שמעניקים מוגדריבתי עסק המושכרים ל  הצ הקבומרבית 
בתי עסק    ארם וכיו"בכגון סופרמרקטים, בתי פעל רקע התפשטות הנגיף,    הלצרכי האוכלוסיי  שירותים חיוניים

    .2020 יולי- אפרילודשים במהלך הח  גם פתוחים לציבור הרחב  ותרואלו נ 
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  : )(המשך כללי -  1אור ב
  

  המשך) ( וצההקבפעתה על נה והשומגפת הקור . ב
  

  הקבוצה על תוצאות הפעילות של  השפעות ספציפיות של משבר הקורונה  
  
   מרץ לחודש  החודש הראש 2020ביחס  היה  אשר  הרשויות  ,  ידי  על  מגבלות  הוטלו  אליו  ,  בגרמניהון שביחס 

 .100% - ניב שברשותה עמד על כרת נכסי הנדל"ן המ שיעור הגבייה של הקבוצה בגין השכ

 הגבייה של הקבוצה בגין השכרת נכסי הנדל"ן המניב שברשותה עמד על כ, שיעור  2020יחס לחודש אפריל  ב-  
נדחו    ,81% בסךכאשר  שכירות  דמי  כ  תשלומי  של    חודש  ןבגי   החוב ("   )100%(במונחי    אלפי אירו  79  - כולל 

שיעור של  אפריל (המהווים  הש  מסך   19%  - כ")  בי דמי  אותם  לגבוקשה הקבכירות החודשיים  באותו  וצה  ת 
ו  אלפי איר   43  - , הגיעה הקבוצה להסדר עם שוכרים מסוימים, לפיו סך של כהחודש). במהלך תקופת הדיווח

 ).  2020דצמבר   (עד לתום חודש 2020אפריל, ישולם בפריסה במהלך שנת  מתוך החוב בגין חודש

 פרסום    2020מאי    החל מחודש למועד  זהועד  דמי השכי  ,דוח  נכסכל  בגין    שולמו  בוצההק  שלהנדל"ן  י  רות 
 . במלואם

   הקבוצה,  המזומנים של  ל תזרים  הותית עהשפעה מלא הייתה    כמפורט לעיליצוין כי לירידה בשיעור הגביה
   במלואם. יווחאת דמי השכירות בגין תקופת הד אמור לעיל, מרבית משוכרי הקבוצה שילמואור העובדה שכל

 פתוחים לציבור הרחב הקבוצהל"ן המניב של יתר נכסי הנד, כל הקבוצהועד הדוח ולמיטב ידיעת נכון למ. 

 הנדל"ן של הקבוצה.   של נכסי התפוסה למועד הדוח, לא חלה ירידה בשיעורי 

 הקבוצהוכריה של מש על שינוי משמעותי לרעה שחל בעסקי איזה לקבוצהוע לא יד. 

   אומדן  של הקבוצהן  נוי מהותי בשווי ההוגן של נכסי הנדל", לא חל שי 2020  ביוני  30יום  , ל ההקבוצלהערכת .
שינוי היעדר  על  השאר  בין  מתבסס  התפוסה  משוכרבגבייה    מהותי  זה  בשיעורי  ירידה  העדר  הקבוצה,  י 

יוון  הה  בר היעדר שינוי בשיעוריבד  לויים בלתי ת  משמאים  הקבוצהוכן מאינדיקציות שקיבלה    לעיל  כמפורט
למדי ההמשמשים  השווי  הקבוצהדת  של  המניב  הנדל"ן  נכסי  של  ליום  .הוגן  שווי  על הערכות    30  בהתבסס 

חלה עלייה בשווי    הקבוצהשל    בגרמניה  נדל"ן מניב  למספר נכסי  חיצונייםשנערכו על ידי שמאים    2020ביוני  
 בוצה. קהוחזקים על ידי המ  של הנכסים ההוגן

היההקבוצהלהערכת   נגיף  והתפשטו  ,  וה ת  זמן,    יחריפושלכותיה  הקורונה  לכך   היותל   שעלולותהרי  לאורך 
ועל תחומי  הקבוצה על השווקים בהם פועלת   גםהשפעות שליליות משמעותיות על הכלכלה העולמית וכפועל יוצא  

  . תיהותוצאו  לותהפעי
  

ה נקט ת, וושל הרשויות השונההתפתחויות ופועלת בהתאם להנחיות    עוקבת באופן שוטף אחר  הקבוצהיצוין כי  
קשר   על פעילותה השוטפת, לרבות  התפרצות המחלהפעת  את הש  ם ככל האפשר ונוקטת בצעדים על מנת לצמצ

  ור לעיל. כאמ  הקבוצהומעקב שוטף אחר נכסי   הקבוצהשוטף ויומי עם שוכרי 
  
  :יםכת הדוחות הכספיבסיס ערי -  2אור ב

  יים בינלאומ קני דיווח כספיעל עמידה בתהצהרה  . א
  

וללת את כל  כספי לתקופות ביניים ואינה כדיווח  ,IAS 34  - ים ביניים נערכה בהתאם לדוחות הכספי ת התמצי
או לקרוא  יש  מלאים.  שנתיים  כספיים  בדוחות  הנדרש  ביחד  המידע  הדוחות הכתה  ליום  עם  ולשנה  ספיים 

  נתיים"). "הדוחות הש (להלן: 2019בדצמבר  31יום שהסתיימה ב
  

  ת דע שיקולים וש באומדנשימו . ב
  

לבעריכת   בהתאם  הכספיים  הדוחות  נדרIFRS  - תמצית  בשיק,  להשתמש  הקבוצה  הנהלת  דעת  שת  ול 
ו  המדיניות  יישום  על  משפיעים  אשר  והנחות  אומדנים  הסכומבהערכות,  נכסים  על  של  ,  והתחייבויותים 

  אלה.  שונות מאומדניםולות להיות ת בפועל על . יובהר שהתוצאוהכנסות והוצאות
  

בעת  של  הדעת   יקולש החב  ההנהלה  של  החשבונאית  המדיניות  וההנ יישום  ששימשו  רה  העיקריות  חות 
  השנתיים. הכרוכות באי וודאות, הינם עקביים עם אלו ששימשו בדוחות הכספיים   בהערכות
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  יות החשבונאית:המדינ עיקרי -   3באור 

ם עקביים לאלה  בינייכת הדוחות הכספיים  יו בערב אשר יושמשונאית ושיטות החיעיקרי המדיניות החשבו
 מעט האמור להלן. כספיים השנתיים, ל האשר יושמו בעריכת הדוחות  

  
  יווח קודמותל תקופות דית ו/או עתקנים חדשים ותיקונים לתקנים המשפיעים על התקופה הנוכח . א

  
  ק") קים" (בדבר הגדרת "עס"צירופי עס IFRS 3קון תי

  
קוב מנת  ע  התיקון  על  וה  בלהיחשכי  הנכסים  הפחות,  פעילוכ"עסק",  לכל  לכלול,  חייבים  הנרכשים  יות 

ך  אשר יחד תורמים באופן משמעותי ליכולת ליצור תפוקה. התיקון משמיט את הצורומה ותהליך מהותי  שת
  צור תפוקות, וכן כים חסרים ולהמשיך ליתשומות או תהלי  להחליףם בשוק מסוגלים  האם משתתפיבבחינה  

מהגדרמ "עסשמיט  עלויותקת  ו"תפוקות"  במוצר מוזל   "  ומתמקד  אחרות  כלכליות  הטבות  או  ם  יות 
  ים ללקוחות.ושירותים המסופק 

גן של  תי כל השווי ההובאופן מהו   ר בעסק אם כמו כן, התיקון מוסיף מבחן 'ריכוז שווי הוגן' לפיו אין מדוב
  דומים. זוהיםשל נכסים מה ה יחיד או בקבוצרכשו מרוכז בנכס מזוההנכסים ברוטו שנ

  
עסקים ורכישות נכסים    לגבי צירופי   מיושם ה את התיקון האמור    החברהמיישמת    2020אר  בינו  1  - החל מה  

 . 2020ר בינוא 1להם הינו החל מיום שמועד הרכישה ש
  

 . 2020 נוארבי 1יום  לאחר    יושלמור בגין רכישות אש "עסק"  על בחינת הגדרת השפעהליישום התיקון  
  
ה  או עשוי   קדם בידי הקבוצה, אשר צפויהצו באימוץ מוורסמו ואינם בתוקף, ולא אומשפם  תיקונים לתקני . ב

 להיות להם השפעה על תקופות עתידיות
  

בינל  2020במאי    14ם  ביו חשבונאות  לתקני  הוועדה  (פרסמה  תיקונים  IASBאומיים  מספר  של  אסופה   (
כספי    קף לתקני חשבונאות ולתקני דיווח ונים ממוקדים וצרי הים תיק, שהינ2022  בינואר  1שתחילתם ביום  

לרנלא בי (מקבץ  בות  ומיים,  בינלאומיים  כספי  דיווח  לתקני  השנתי  השיפורים  פרויקט  ).  2020-2018פרסום 
להבה  התיקונים כאמור הינה  פרסום  יישומיות,  מטרת  מענה להשלכות  ולתת  לתקן  או  קיימים  נוסחים  יר 

להיב  ות טלהשמ ה או  דטים  בין  ניגודים  השונים.  יוצרים  בתקנים  המופיעות  הרישות  לא  חבר להערכת  ה, 
  לה. שפעה מהותית על הדוחות הכספיים של החברה כתוצאה מיישום תיקונים א יה הצפו

  
  

 ת)ות או כלא שוטפות כשוטפויוסיווג התחייב"הצגת דוחות כספיים" (בדבר  IAS 1תיקון 
  

 .  הכספיפות בדוח על המצב ות או כלא שוט יווג התחייבויות כשוטפיימות לסת הקו היר את הדרישהתיקון מב
  

ייכנס דיווח    התיקון  בתקופות  בהמתחי לתוקף  הצע  2022בינואר    1  - לות  קיימת  הדוחות  אישור  ה  (למועד 
   ואה.קון מספרי השולמפרע, לרבות תיייושם   ם אפשרי. התיקוןלדחיית תחילתו בשנה), יישום מוקד

  

    ם.התיקון על הדוחות הכספייהחלה בבחינת ההשלכות של יישום טרם   החברה
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  :ות משותפותעסקא בהשקעות  -  4באור 

    

 ) אירופי באל(ומצת על המצב הכספי מידע פיננסי מת ) א(
 

          שיעור בעלות  
    ייבויותהתח    ותהתחייבוי  לא  סיםנכ  נכסים  תתפותהשו  
  וטפותש לא   טפותשו  םטפישו  טפיםשו  ברווחים  
            

            (בלתי מבוקר) 2020  יוניב 30 ליום
            

Sloane Hessen Alpha  50%  278  16,995  254  8,414  
  12,524  647  17,877  1,589  50%  (*) ביתא וליו טפ רופ

Sloane Wolfsburg GmbH & Co. KG  50%  29  3,646  15  1,369  
Sloane Erfurt  50%  3  -  17  -  

Sloane Garbsen GmbH 50%  34  5,009  91  2,145  
            

            מבוקר) (בלתי 2019  ביוני 30 ליום
            

Sloane Hessen Alpha  50%  435  16,098  260  8,456  
  14,396  96  17,700  1,411  50%  ביתא (*)טפוליו ורפ

Sloane Wolfsburg GmbH & Co. KG  50%  92  3,422  103  1,250  
Sloane Erfurt  50%  3   -  22   -  

Sloane Garbsen GmbH 50%  193  4,666  96  2,475  
  

           
            בוקר) (מ  0192  בדצמבר 31 יוםל
            

Sloane Hessen Alpha  50%  370  16,098  252  8,369  
  13,191  636  17,700  931  50%  יתא (*)בטפוליו ורפ

Sloane Wolfsburg GmbH & Co. KG  50%  18  3,646  143  1,250  
Sloane Erfurt  50%  2   -  13   -  

Sloane Garbsen GmbH 50%  30  5,009  92  2,252  
  
  .מוחזקות חברות  6כולל      )(*

  

 אירו באלפי   הפעילותת על תוצאות מתומצמידע פיננסי  ) ב(
  

  רווח סך       
  (הפסד)   וחרו     
  ללכו  (הפסד)   הכנסות   
         
        חודשים שהסתיימה    שישה לתקופה של   
        (בלתי מבוקר)  2020 ביוני 30ביום  
         
 Sloane Hessen Alpha    575  1,138  1,138  
  1,491  1,491  735    ביתא טפוליו רופ 
 Sloane Wolfsburg GmbH & Co. KG  143  71  71  
 Sloane Erfurt -  )3 (  )3 (  
 Sloane Garbsen GmbH 200  111  111  
        
        חודשים שהסתיימה    שישה לתקופה של   
        (בלתי מבוקר)  2019 ביוני 30ביום  
         
 Sloane Hessen Alpha    563  1,049  1,049  
  480  480  708    ביתא טפוליו רופ 
 Sloane Wolfsburg GmbH & Co. KG  129  81  81  
 Sloane Erfurt  -   -   -  
 Sloane Garbsen GmbH 194  102  102  
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  : (המשך)עסקאות משותפות בהשקעות  -  4באור 

  
 (המשך)  ירואבאלפי   הפעילותת על תוצאות מתומצמידע פיננסי    ) ב(
  
  
  
  רווח סך       
  (הפסד)   וחור     
  כולל  (הפסד)   הכנסות   
         
        חודשים שהסתיימה    שלושה לתקופה של   
        (בלתי מבוקר)  2020 ביוני 30ביום  
         
 Sloane Hessen Alpha    290  958  958  
  1,520  1,520  369  ביתא  פוליו טורפ 
 Sloane Wolfsburg GmbH & Co. KG   68  42  42  
 Sloane Erfurt -  )3 (  )3 (  
 Sloane Garbsen GmbH   103  61  61  
  
  
        חודשים שהסתיימה    שלושה לתקופה של   
        בלתי מבוקר)(  2019 ביוני 30ביום  
         
 Sloane Hessen Alpha    285  847  847  
  316  316  357  ביתא  פוליו טורפ 
 Sloane Wolfsburg GmbH & Co. KG   64  42  42  
 Sloane Erfurt  -  1  1  
 Sloane Garbsen GmbH   97  134  134  
  
  
        לשנה שהסתיימה  
        (מבוקר)   2019בדצמבר  31ביום  
         
 Sloane Hessen Alpha    1,125  1,429  1,429  
  665  665  1,441  ביתא  פוליו טורפ 
 Sloane Wolfsburg GmbH & Co. KG   268  351  351  
 Sloane Erfurt  -  8  8  
 Sloane Garbsen GmbH   400  509  509  

  
 עסקאות משותפותלהלוואות    ) ג(

 
בדצמבר   31 לימים( אירואלפי  3,400  - בכו ביתא פרוטפוליל החברה ת  ות הלוואו מסתכמ  2020 ביוני 30ליום  ) 1( 

  . ), בהתאמהאלפי אירו 3,906 - וכ  3,912  - כ  2019 ביוני 30 - ו   2019
 

  31(לימים    אירואלפי    50  - בכ   Sloane Garbsen GmbH  - ל  ברה החת  והלווא ת  ו כמ מסת  2020  ביוני   30  ם ליו ) 2( 
 . )בהתאמה, אירו לפיא  215 -  ו וכאלפי איר 90 - כ 2019 ביוני 30   - ו  2019בדצמבר 

  
  

  :ים פיננסיםמכשיר -  5באור 
  

  ם בשווי הוגן לצרכי גילוי בלבדפיננסים הנמדדי  יריםמכש
  

  קרוב לשווי ההוגן שלהם. תואם או חייבויות פיננסייםשל נכסים והת ים הערך בספרלת החברה, להערכת הנה 
  
  

  : אירועים מהותיים בתקופת הדוח ולאחריה   -   6באור 
  

נדל"ן שבבעלותה בת נכסי  ביתא שני  כתוצאה    1,475מורה לסך של  במהלך תקופת הדוח מכרה פורטפוליו  אירו,  אלפי 
כ    פורטפוליו ביתא מהמכירות רשמה   ירו ונכלל  אלפי א   70  -   , חלקה של החברה הינו כאלפי אירו  140  - רווח בסך של 

  . השווי המאזנישיטת  לפי חלק החברה ברווחי חברות כלולות המטופלות  ףסעיב
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  תמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים
  

  (בלתי מבוקרים)  
  

  2020  ביוני  30
  
  

  תוכן העניינים
  
  

    
 עמוד 
  

 2  המבקריםהחשבון  י דוח סקירה של רוא
  
 

 

 3-4 על המצב הכספי   יםביניים מאוחד  ותדוח תמצית 
  
  
 5 כולל  או הפסד   על רווח יםביניים מאוחד  ותצית דוח מת
  
  

 6 על השינויים בהון   יםביניים מאוחד  ותתמצית דוח 
  
  

 7 על תזרימי המזומנים   יםביניים מאוחד  ותתמצית דוח 
  
  

 8-10 לתמצית הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים  באורים
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  עלי המניות של  לב יםהחשבון המבקר י דוח סקירה של רוא
Frankfurt Langen Hotel SARL 

  
  

  מבוא 
 

), הכולל את  : "החברה"(להלן  מאוחדותוחברות    Frankfurt Langen Hotel SARL  הכספי המצורף שלסקרנו את המידע  
  ביניים   ואת הדוחות התמציתיים המאוחדים  2020  ביוני  30על המצב הכספי ליום    ביניים  יםהמאוחד  יםהתמציתי  ותהדוח 

  .באותו תאריך  ימושהסתיחודשים    שלושהו  שישה  של  פותקולת המזומנים  שינויים בהון ותזרימיה,  כולל  הפסד  ואעל רווח  
בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי    אלהביניים    לתקופותהדירקטוריון וההנהלה אחראים לעריכה ולהצגה של מידע כספי  

IAS 34  ל כספי  ביניים""דיווח  מ   .תקופות  על  מסקנה  להביע  היא  לתקופאחריותנו  כספי  בהתה  תידע  על  ביניים  בסס 
  .נורתיסק

  
  

  היקף הסקירה 
  

של לשכת רואי חשבון בישראל "סקירה של מידע כספי לתקופות    2410(ישראל)  סקירה  נו בהתאם לתקן  ערכנו את סקירת
מבירו לתקופות ביניים מורכבת  מידע כספי  היישות". סקירה של  רואה החשבון המבקר של  ידי  על    ,ריםביניים הנערכת 

האחרא אנשים  עם  לעניינבעיקר  הכספייים  וים  נהלי   ,ונאייםהחשבם  אנליטי  ומיישום  ואחריםסקירה  הינ   .ים  ה  סקירה 
מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך אינה מאפשרת  

שהי המשמעותיים  העניינים  לכל  שניוודע  ביטחון  להשיג  בבילנו  מזוהים  להיות  יכולים  לבהת  .קורתו  אנו    ,כךאם  אין 
  .יקורתות דעת של במחווים חו 

 
  מסקנה 

 
סקירתנו על  הבחינות    ,בהתבסס  מכל  ערוך,  אינו  הנ"ל  הכספי  שהמידע  לסבור  לנו  הגורם  דבר  ליבנו  לתשומת  בא  לא 

  . IAS 34בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי  ,המהותיות
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  עמית, חלפון                                                                                                                             גבעתיים,    
  שבון רואי ח                                                                                                                   2020באוגוסט,  30
                                                                                                                                                                             

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ahcpa.co.iloffice@mail: -e   www.ahcpa.co.il   6125030-03פקס:   9396123-03טל:    5320047, מגדל השחר,  גבעתיים 4אריאל שרון 
Amit, Halfon is a member firm of the PKF International Limited family of legally independent firms and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member 
or correspondent firm or firms. 

  
  

  ן  עמית, חלפו
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    על המצב הכספי ים ביניים מאוחד ות תמצית דוח

  
  

  
  ביוני  30 ליום

  ליום  
  בדצמבר  31 

  2020    2019    2019  
  ) מבוקר(    ) בלתי מבוקר (  
     אירואלפי   

          נכסים שוטפים
  

  764 ושווי מזומנים מזומנים  
  

496   603 
  413    1,172    443  חייבים ויתרות חובה 

         
 1,016   1,668    1,207 סה"כ נכסים שוטפים

          
          

          שוטפים  לאנכסים 
            

  26,200      3924,2    26,209  נדל"ן להשקעה 
         

 26,200   24,239    26,209   שוטפים  לאסה"כ נכסים 
         
         

 27,216   25,907    27,416  סה"כ נכסים
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ים חלק בלתי נפרד מהם. דים מהוומאוחהדוחות הכספיים ביניים  הבאורים המצורפים לתמצית ה
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  צב הכספי המ על ים דביניים מאוח ות תמצית דוח

 
  

  ביוני  30 ליום
  ליום   

  בדצמבר  31
  2020    2019    2019  
  (מבוקר)     מבוקר) בלתי (  
     אירואלפי   
          

         התחייבויות שוטפות
          

  81    325    372  בנקאי  הלוואה מתאגידויות שוטפות של חל
  77    102    80  ספקים ונותני שירותים

 12   34    16  זכאים ויתרות זכות 
         

 170   461    468 סה"כ התחייבויות שוטפות
         
         שוטפות לאהתחייבויות  

         
  13,675    12,594    13,222  הלוואה מתאגיד בנקאי 

  7,645    7,426    7,870  הלוואה מבעלי מניות 
  980   409    1,012  התחייבויות מיסים נדחים 

          
  22,300    20,924    22,104 שוטפות  לאסה"כ התחייבויות 

          
  22,470    21,385    22,572 סה"כ התחייבויות 

            
            הון 

            
  12    12    12  הון מניות 

  4,734    4,510    4,832  רווח  יתרת 
            

  4,746    4,522    4,844  סה"כ הון 
            

  27,216    25,907    27,416  סה"כ התחייבויות והון

  
  
  
  

   2020  באוגוסט 30
  Fabrice Rota  ר הדוחות הכספיים שוך איתארי

   Director  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

מאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם. ההבאורים המצורפים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים  
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    כוללהפסד או  רווח על  ם ביניים מאוחדיות דוחתמצית 
  
  

לתקופה של שישה  
  ה תיימחודשים שהס

  ביוני  30ביום 

  
לושה  של ש ופהלתק

  ה שהסתיימ חודשים
  ביוני  30ביום 

  
לשנה    

  ביום שהסתיימה
  בר מבדצ  31

  2020  2019  2020  2019  2019  
  (מבוקר)   (בלתי מבוקר)   (בלתי מבוקר)   
  אירו אלפי   
  

  1,195  384  339  516  678  נסות  כה

  ) 102(  12  ) 42(  )56(  ) 99(  עלות הכנסות   

           

  1,093  396  297  460  579  רווח גולמי

            

  )55(  )15(  ) 10(  )35(  ) 10(  הוצאות הנהלה וכלליות 

  7,003  ) 132(  -  6,871  9  הוגן של נדל"ן להשקעה וי  ו בששינויים 

  2  -   -  -   -  הכנסות אחרות 

            

  8,043  249  287  7,296  578 מפעולות רגילותח רוו

            

  ) 862(  ) 214(  ) 227(  ) 415(  ) 443( הוצאות מימון 

            

  7,181  35  60  6,881  135  יסים על הכנסה י מלפנרווח 

            

  ) 1,194(  )16(  ) 19(  ) 1,118(  ) 37( סים על הכנסה מי

            

  5,987  19  41  5,763  98 לתקופה נקי  רווח

           

  5,987  19  41  5,763  98 לתקופה כוללרווח 
  

          
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

לתי נפרד מהם. חלק ב   מהווים מאוחדיםהיים  הבאורים המצורפים לתמצית הדוחות הכספיים בינ 
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  ים בהון  י על השינו  ים ביניים מאוחד תמצית דוחות 
  

  

 

  הון 
 )  הפסד( רווח יתרת  מניות 

  ההוןסך 
   (גרעון בהון)

  אלפי אירו    
            

            סתיימה ביום לתקופה של שישה חודשים שה
            (בלתי מבוקר)   2020ביוני  30
            

  4,746    4,734   12     (מבוקר) 2020 בינואר 1 םליויתרה 
          

  98   89   -   לתקופה   כולל רווח
           

  4,844  4,832   12   (בלתי מבוקר)   2020 ביוני 30יתרה ליום 
            

            ם יוב חודשים שהסתיימה השיש לתקופה של 
            (בלתי מבוקר)   2019ביוני  30
            

  ) 1,241(  ) 1,253(   12     ר)(מבוק 2019 רבינוא 1ליום יתרה 
          

  ,7635  ,7635  -    לתקופה  כולל  רווח 
           

  ,5224  ,5104   12   (בלתי מבוקר)   2019 ביוני 30יתרה ליום 
            

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

  4,803  4,791   12   מבוקר) תי (בל  2020 רילבאפ 1ליום יתרה 
          

  41  41  -   לתקופה  כולל  רווח 
           

  4,844  4,832   12   (בלתי מבוקר)   2020 ביוני 30יתרה ליום 
            

            ם סתיימה ביולתקופה של שלושה חודשים שה
            קר) (בלתי מבו  2019ביוני  30
            

  4,503    14,49   12   בוקר) (בלתי מ  2019 באפריל 1ליום יתרה 
          
  19  19   -    לתקופה  כולל  רווח 
         

           
  4,522   4,510   12   (בלתי מבוקר)   2019 ביוני 30יתרה ליום 

             
             וקר) (מב 2019בדצמבר   31לשנה שהסתיימה ביום 

             
 ) 1,241(  ) 1,253(   12    (מבוקר) 2019בינואר  1יתרה ליום 

          
  5,987   5,987  -     רווח כולל לשנה 

           
  4,746   4,734   12    ר) (מבוק 2019צמבר דב  31יתרה ליום 

  
  

  רד מהם. הווים חלק בלתי נפמאוחדים מההבאורים המצורפים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים  
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  על תזרימי המזומנים   ביניים מאוחדים  תמצית דוחות 
  

  

  
ל שישה  לתקופה ש

  ה תיימם שהסודשיח
  ביוני  30ביום 

  
לתקופה של שלושה  

  ה חודשים שהסתיימ
  וני בי 30 ביום

  
לשנה    

  ביום שהסתיימה
  בדצמבר   31

  2020  2019  2020  2019  2019  
  (מבוקר)   (בלתי מבוקר)   (בלתי מבוקר)   
  אירו י אלפ  
 

            שוטפתפעילות מתזרימי מזומנים 

  5,987  19 41 ,3765 98   לתקופה  נקי  רווח
           

בגין הוצאות והכנסות שאינן כרוכות   התאמות
           ים:נ בתזרימי מזומ

            
  ) 7,003(  132  -   ) 6,871(  ) 9(  שינויים בשווי הוגן של נדל"ן להשקעה

  41,19  16  19  1,118  37  מיסים על הכנסה
  413  101 113 194 225  ריבית לבעלי מניות 

 253 )5,559 ( 132 249  )5,396 (  
           

  )1(  )1(  ) 4(  )1(  ) 5( מיסים ששולמו במזומן 

           

           ת: רכוש והתחייבויו שינויים בסעיפי

            

  12  28 ) 9( 59 7  שינוי בספקים, זכאים ויתרות זכות אחרות 
  ) 298(  ) 1,048(  8  ) 1,057(  ) 30(  חייבים ויתרות חובה בשינוי 

  )23 (  )998 (  )1 (  )1,020 (  )286(    
(ששימשו לפעילות)   מפעילות שנבעומנים נטו זומ

  304  ) 753(  168  ) 795(  323   שוטפת
      

            מימוןפעילות לרימי מזומנים זת
  800  800  -     800  -  קבלת הלוואות מבעלי מניות 

  ) 244(  )81(  ) 81(    )81(  ) 162(  פרעון הלוואה לזמן ארוך מתאגיד בנקאי 
  1,000  -  - -   - מתאגיד בנקאי ך לזמן ארו הלוואה קבלת

  (ששימשו לפעילות) פעילותמ שנבעומזומנים נטו 
  1,556  719 ) 81( 719 ) 162( מימון

       

           השקעה  פעילות לתזרימי מזומנים 
    )1,961(  ) 132( - ) 132( - רכישת נכס נדל"ן להשקעה  

    )1,961(  ) 132( - ) 132( - השקעה פעילות ל ששימשוטו מזומנים נ

       

  ) 101(  ) 166(  87  ) 208(  161   במזומנים ושווי מזומנים (קיטון) גידול 

            
  704  662  677  704  603  תחילת התקופהזומנים לים ושווי מניתרת מזומ

                     

  603  496  764  496  764 יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה
      

           מידע נוסף על תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת:
      

  447  112  87  220  196 ריבית ששולמה 
  

  ק בלתי נפרד מהם. חלהבאורים המצורפים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים מהווים  
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  מאוחדים היניים כספיים בהות  דוחהבאורים לתמצית 

 
  כללי -  1באור 

  

  המדווחת הישות
  

ביום  גד והתא  הוקמה"החברה")  (להלן:  Frankfurt Langen Hotel SARL  .א בלוקסמבורג   2017  בדצמבר  27ה 
  . 2018באפריל  1לותה ביום ת פעיוהחלה א ית מוגבלת, בהתאם לדיני החברות בלוקסמבורגכחברה פרט 

הדוחות   אישור  למועד  (נכון  שווים  בחלקים  מוחזקות  החברה  מניות  א 50%- 50%הכספיים,  להב  ידי  על  ל.אר ) 
ב, ועל ידי  לה רשומים למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביש   רילאסטייט בע"מ, חברה ציבורית שניירות הערך

  גדה ונרשמה בישראל. שהתא בן האלה,חברה פרטית, בשליטתו של מר ראו
  

הדוחות הכספיים המאוחדים ליום    תמצית  החברה  ה  2020  ביוני  30של  של  אלה  את  ושל  כוללים   חברותחברה 
    .שלה (להלן יחד: "הקבוצה") תו מאוחד

  

באקתעוס החברה   מוחזקות,  ,  חברות  לצרכי    והשכרהרכישה  באיתור,  מצעות  לשוכרים,  המושכרים  נכסים  של 
 מסחר.

   
    -  ם אלה כספייבדוחות 

  

 SARL rankfurt Langen HotelF  -  החברה ) 1( 
 שלה.  וחברות מאוחדות SARL rankfurt Langen HotelF  -  ההקבוצ ) 2( 
בנות  חברות ) 3(  שותפויות,חברות  -   מאוחדות/חברות  לרבות  או  מ   ןדוחותיהש  ,  במישרין  מלא,  באופן  אוחדים 

 ם דוחות החברה. בעקיפין ע
 . ) בדבר צדדים קשורים2009( 24אומי אות בינלכמשמעותו בתקן חשבונ -  צד קשור ) 4( 

  
 הקבוצהמגפת הקורונה והשפעתה על   .ב

 
ומאז  שבסין    בעיר ווהאן  2019רצה לראשונה בחודש דצמבר  ") שהתפגיףהנ) (" COVID-19קורונה (המחלת נגיף  

,  ההקבוצ  פועלת  הםב   בשווקים  גם  ובכללםבעולם  ם שונים  יצרה משבר משמעותי בשווקי  התפשטה ברחבי העולם
  .במלואן (להלן: "משבר הקורונה") ידועות  אינן עדיין  הסופיות  השלכותיו ראש

אשר בהם  ,  גרמניהבאזורים רבים בעולם לרבות  ילות הכלכלית  בהיקפי הפענגיף, חלה ירידה  הבעקבות התפרצות  
נכסי   גרמההקבוצהמצויים  הנגיף  התפשטות  היתר  ,.  הע  ,בין  התחבורה  בהיקף  ללירידה  ה  תנוע  מגבלותולמית, 

  הממשלה גרמניה. כמו כן, בהתאם להוראות  רבות בעולם, ובניהן    מדינותנוספות אשר הטילו    ולמגבלותותעסוקה  
ח אדם במקומות עבודה, הושבתו  ונוכחות כ סרה או הוגבלה פעילות בתי עסק, הוגבלה משמעותית  , נאגרמניהב

  . וגבלתקופה מלת גוריםוך והוטלו הגבלות על יציאה מבתי הממערכות החינ
שהוטלו    אנו עדים למגמה של צמצום התפשטות המחלה והקלה הדרגתית במגבלותנכון למועד פרסום דוחות אלו  

י מדינות  על  זאתדי  עם  בעולם.  ואמועד    ,רבות  הנגיף  התפשטות  המשק סיום  נקלע  אליו  המשבר  סיום  יתו את 
ובעולםבגרמניה וודאית  כולו  ,  לצפיה  ניתנים  ו אינם  לא,  מלוא   לצפותניתן    בהתאם  את  זה  בשלב  להעריך  או 
  . ההקבוצעל פעילות העתידית  השפעתו  

  
  לקבוצה חשיפות וסיכונים 

  
הדוח,   שינוי  א  צההקבולמועד  על  המצביעות  לאינדיקציות  ערה  בנוסף,  ויבשו   לרעהינה  להלן    נכסיה.  כמפורט 

יצוין, יחד עם זאת    יףמהתפרצות הנגכתוצאה    ה מהותיתבצור   הנפגעלא    הקבוצהל  בהרחבה, פעילותה השוטפת ש
הקורונה   משברלאור השלכות    וזאת חשיפה    לקבוצה, עלול ליצור  הנגיף  התפרצות  אתמשבר הכלכלי שמלווה  הכי  

ונכסי הקבוצה  רביתמ  מוקמיםמ  שםבגרמניה,    לוןהמבתי    שלעל הפעילות העסקית היומיומית   לם לש  םיכולת, 
גרמניה בפרט, ועל המשק העולמי בכלל  שבר הכלכליכמו כן, השפעת המ . מהקבוצהאשר הם שוכרים דמי שכירות 

אינה    הקבוצה   ,אם כי למועד הדוח  ,נכסיםהוי  להוביל לירידה בשו   ובהתאם,  לנכסיםעשויה להשפיע על הביקוש  
  . אמורכ הנכסים בשווי לרעהות על שינוי ת המצביע יקציוערה לאינד

  
  . ות הנגיףמהתפרצ   כתוצאהרה לא נפגעו בצומדמי שכירות  הקבוצההכנסות  ון למועד הדוח, נכ
  

נכס (להלן: "  משמשהנכס    הינו  הקבוצההנדל"ן של    יצוין כי  בגרמניה  זה,  .  ")גן לנהנכס בכבית מלון  נכון למועד 
  . נפתח לאורחים, סר לה, בית המלוןלמיטב ידיעת החברה וכפי שנמ  .עדםבמומלואם ושולמו ב שכירותדמי ה
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  מאוחדים היניים כספיים בהות  דוחהבאורים לתמצית 

  
  (המשך)  כללי -  1אור ב

  המשך) ( הקבוצהה על מגפת הקורונה והשפעת  .ב
  

  הקבוצה לות של  אות הפעי תוצעל בר הקורונה  השפעות ספציפיות של מש
  
 ל מרץ  ביחס  הח2020חודש  אשר היה  מגבלו,  הוטלו  אליו  הראשון שביחס  ידי ודש  על  בגרמניה,  הרשויות    ת 

 .100% - הנדל"ן המניב שברשותה עמד על כ  כסבגין השכרת נ הקבוצהה של  שיעור הגביי

 עמד על כ  רשותההמניב שב"ן  הנדל  השכרת נכסבגין    הקבוצהל  , שיעור הגבייה ש2020אפריל    ביחס לחודש -  
100%.   

 לחודש שי 2020  מאי  ביחס  ש,  הגבייה  נבגין    הקבוצהל  עור  שברשותההנדל  כסהשכרת  כ  "ן המניב  על    - עמד 
100%.    

  הקבוצהל  שהנדל"ן  , לא חל שינוי מהותי בשווי ההוגן של נכס2020 ביוני 30ליום  . 

  לעי לאמור  זהלמועד  נכון  ל,  בהתאם  השפעת  דוח  הקורונה  ,  תזר משבר  של  המזומני  יםעל  ועל    קבוצה הם 
 . מן הטעמים שפורטו לעילזאת ות,  הייתה לא מהותיה נזילות

הקהקבוצהלהערכת   נגיף  והתפשטות  היה  והשל,  הלא  יחריפוכותיה  ורונה  זמן,  לכ   ותשעלול רי  ורך  ך להיות 
ועל תחומי   הקבוצהעל השווקים בהם פועלת    גםת וכפועל יוצא  ה העולמיעות שליליות משמעותיות על הכלכל שפה

  . פעילותה ותוצאותיה
  

נקטה , ו תופועלת בהתאם להנחיות של הרשויות השונו   עוקבת באופן שוטף אחר ההתפתחויות  הקבוצה יצוין כי  
ל  פרצות המחלההת  את השפעת  פשרם ככל האמנת לצמצ  וקטת בצעדים עלונ  קשר   רבות על פעילותה השוטפת, 

  כאמור לעיל.  הקבוצה  ומעקב שוטף אחר נכס  שוכר הנכסשוטף ויומי עם 
  

  הדוחות הכספיים בסיס עריכת -  2באור 

  יווח כספי בינלאומיים הצהרה על עמידה בתקני ד   .א
  

יים ואינה  בינספי לתקופות  ווח כ י, ד IAS  34  - נערכה בהתאם ל  דיםהמאוח  יים בינייםתמצית הדוחות הכספ
ביחד עם הדוחות הכספיים    הכספיים שנתיים מלאים. יש לקרוא אות  ש בדוחותכוללת את כל המידע הנדר

  ת השנתיים").(להלן: "הדוחו 2019בדצמבר  31 ליום ולשנה שהסתיימה ביום
  

  שימוש באומדנים ושיקול דעת   .ב
  

הדו  בעריכת בהתמצית  הכספיים  לחות  הקבונדרש  ,IFRS  - תאם  הנהלת  בשיצה  ת  דעת  להשתמש  קול 
אומדנ והנחובהערכות,  ועים  המדיניות  יישום  על  משפיעים  אשר  והתחייבויות,    לת  נכסים  של  הסכומים 

  יות שונות מאומדנים אלה. ובהר שהתוצאות בפועל עלולות לה הכנסות והוצאות. י
  

בע ההנהלה  של  הדעת  המשיקול  יישום  החשבונאת  החברה דיניות  של  העיקריות  וההנח  ית  משו  ששיות 
  נתיים. ש יים עם אלו ששימשו בדוחות הכספיים ההינם עקב ת הכרוכות באי וודאות, בהערכו
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  מאוחדים היניים כספיים בהות  דוחהבאורים לתמצית 

  

  י המדיניות החשבונאיתעיקר -  3באור 

בע  עיקרי יושמו  אשר  החישוב  ושיטות  החשבונאית  הכספיהמדיניות  הדוחות  בי ריכת    המאוחדים   נייםים 
 :להלןלמעט האמור    שנתיים,פיים הכס חות המו בעריכת הדום לאלה אשר יושבייעק

  
  ודמותתקופות דיווח קתקנים חדשים ותיקונים לתקנים המשפיעים על התקופה הנוכחית ו/או על 

  
  "צירופי עסקים" (בדבר הגדרת "עסק")  IFRS 3תיקון 

  
שומה  תת,  לול, לכל הפחוכשים חייבים לכהנרילויות  ם והפעת להיחשב כ"עסק", הנכסיל מנהתיקון קובע כי ע

ליכולת ליצור תפוקה. התיקון משמיט את הצורך בבחינה  רמים באי אשר יחד תו ליך מהותותה ופן משמעותי 
בשוקהא וכן משמיט  ם משתתפים  תפוקות,  ליצור  ולהמשיך  או תהליכים חסרים  תשומות  להחליף    מסוגלים 

עלמהג ו"תפוקות"  "עסק"  מ דרת  א ויות  הוזלות  או  כלכליות  בטבות  ומתמקד  ושירורמוצחרות  תים  ים 
  . פקים ללקוחותהמסו
כ בכמו  אם  בעסק  מדובר  אין  לפיו  הוגן'  שווי  'ריכוז  מבחן  מוסיף  התיקון  כל  ן,  של  אופן מהותי  ההוגן  השווי 

  מזוהים דומים. כסיםהנכסים ברוטו שנרכשו מרוכז בנכס מזוהה יחיד או בקבוצה של נ
  

סים  ישות נכפי עסקים ורכ גבי צירול  מיושםהמור  את התיקון הא  מיישמת הקבוצה   2020ינואר  ב   1  -   החל מה
 . 2020ר בינוא 1להם הינו החל מיום שמועד הרכישה ש

  
 . 2020 בינואר 1לאחר יום    יושלמוינת הגדרת "עסק" בגין רכישות אשר השפעה על בחון  ליישום התיק 

  
מוץ  ומצו באילא אאינם בתוקף, ושפורסמו וקנים  לת  תיקונים ו  ויותיושמו לראשונה בתקופה, פרשנתקנים ש

  להם השפעה על תקופות עתידיותצפויה או עשויה להיות ה, אשר  ם בידי הקבוצמוקד
  
  

הו   2020במאי    14ם  ביו בינלפרסמה  חשבונאות  לתקני  (ועדה  תיקונים IASBאומיים  מספר  של  אסופה   (
ביו תיק, שהינ2022  בינואר   1ם  שתחילתם  כספי  ם  דיווח  ולתקני  חשבונאות  לתקני  היקף  וצרי  ונים ממוקדים 

לרנלא בי פרבות  ומיים,  (מקבץ  פרסום  בינלאומיים  כספי  דיווח  לתקני  השנתי  השיפורים  ).  2020-2018ויקט 
פרסום   להבהמטרת  הינה  כאמור  יישוהתיקונים  להשלכות  מענה  ולתת  לתקן  או  קיימים  נוסחים  מיות,  יר 

יה  , לא צפו הקבוצהיוצרים ניגודים בין דרישות המופיעות בתקנים השונים. להערכת  טים ה ות או להיבטלהשמ
  לה. כתוצאה מיישום תיקונים א הקבוצהותית על הדוחות הכספיים של שפעה מהה
  
  

 גת דוחות כספיים" (בדבר סיווג התחייבויות כשוטפות או כלא שוטפות)"הצ IAS 1תיקון 
  

 .  פיח על המצב הכס פות בדוכלא שוט או שוטפות יווג התחייבויות כסמבהיר את הדרישות הקיימות ל התיקון 
  

ל  התיקון בתייכנס  בדיווח    קופותתוקף  הצעה    2022בינואר    1  - המתחילות  קיימת  הדוחות  אישור  (למועד 
 שוואה.  חילתו בשנה), יישום מוקדם אפשרי. התיקון ייושם למפרע, לרבות תיקון מספרי הלדחיית ת

  
    ם.פייעל הדוחות הכס קון שום התיהחלה בבחינת ההשלכות של ייטרם   הקבוצה

  
  פיננסיםמכשירים  -  4באור 

  
  גילוי בלבד מדדים בשווי הוגן לצרכינסים הנפינים מכשיר

  
  תואם או קרוב לשווי ההוגן שלהם. רים של נכסים והתחייבויות פיננסייםהערך בספ, הקבוצהלהערכת הנהלת 

         
  



  להב אל.אר רילאסטייט בע"מלהב אל.אר רילאסטייט בע"מ
 

 הצהרות מנהלים | 2020לשנת  2דוח רבעון 

 
 הצהרת מנכ"ל .1.1

 טואף, מצהירה בזה כי:-הח"מ, חוה זמיר

 2020( לשנת "התאגיד"של להב אל.אר. רילאסטייט בע"מ ) השנידוח הרבעון בחנתי את  .1.1.1

 (;"הדוחות")

לפי ידיעתי, הדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של  .1.1.2

עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם, לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, 

 לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות;

הכלול בדוחות משקפים באופן נאות, מכל לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר  .1.1.3

הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של התאגיד 

 לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;

גיליתי לרואה החשבון המבקר של החברה, לדירקטוריון ולוועדה לבחינת הדוחות הכספיים  .1.1.4

ל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורבת וועדת הביקורת של התאגיד כ

המנהלת הכללית או מי שכפוף לה במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד 

 משמעותי בדיווח הכספי ועל הגילוי;

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

 

 2020 באוגוסט 30תאריך:   טואף, מנכ"ל-חוה זמיר

 



 הצהרת סמנכ"ל כספים .1.2

 הח"מ, שלמה פדידה, מצהיר בזה כי:

 2020( לשנת "התאגיד"של  להב אל.אר. רילאסטייט בע"מ ) השניבחנתי את דוח הרבעון  .1.2.1

 (;"הדוחות")

לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות אינם כוללים כל מצג לא  .1.2.2

עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו נכון של 

 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  .1.2.3

י, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של החברה הבחינות המהותיות, את המצב הכספ

 לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;

גיליתי לרואה החשבון המבקר של החברה, לדירקטוריון ולוועדה לבחינת הדוחות הכספיים  .1.2.4

ולוועדת הביקורת של התאגיד כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל 

י שכפוף לו במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי הכללי או מ

 בבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי;

 

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

שלמה פדידה, סמנכ"ל 

 כספים

 2020באוגוסט  30תאריך:  

  

 


		2020-08-31T07:42:46+0000
	Not specified




