
 1 -א   

 

  

  

  להב אל.אר. רילאסטייט בע"מ

 2022 במרץ 31דוח רבעוני ליום 

  

  

  

   



 2 -א   

 

  להב אל.אר. רילאסטייט בע"מ

  2022 במרץ 31דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לתקופה שהסתיימה ביום -פרק א 

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

חודשים  שלושה") לתקופה של הקבוצהעל מצב ענייני החברה והחברות המאוחדות שלה (יחדיו: "

  )."תקופת הדוח"( 2022 במרץ 31ביום סתיימה הש

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

שפרסמה החברה  2021הדוח ועד למועד פרסומו. הדוח הינו משלים לדוח התקופתי של החברה לשנת 

, על כל חלקיו ויש לקרוא הדוח התקופתי")) ("2022-01-032700אסמכתא מס' ( 2021במרץ  30ביום 

  וח זה כמקשה אחת עם הדוח התקופתי.ד

  הסברי הדירקטוריון לעסקי התאגיד -חלק ראשון  . 1

ת החברה ובעסקיה במהלך שינויים עיקריים בפעילולתיאור עסקי החברה, תחומי פעילותה וכן 

  .להלן 1.1וכן סעיף  פרק א' לדוח התקופתיח, ראו תקופת הדו

 תיאור תמציתי של עסקי החברה 1.1

 -החברה, במישרין ובאמצעות תאגידים המוחזקים על ידה (יחדעוסקת דוח זה, פרסום נכון למועד 

  תחומי פעילות עיקריים: בשלושה"), הקבוצה"

") כולל השקעה תחום הנדל"ן להשקעהתחום פעילות זה (" – נדל"ן להשקעה 1.1.1

באמצעות החזקות מהותיות בתאגידים מקומיים בשליטת בנכסים מניבים, 

(חברות ו/או שותפויות הרשומות במדינות הפעילות, בישראל ובגרמניה),  החברה

יזום ופיתוח, לרבות למסחר, תעשייה ונדל"ן למגורים, המתבצעת וכן פעילות 

 :"), והכל כדלקמןקבוצת הנדל"ן(" באמצעות דלק נכסים (כהגדרתה להלן)

הזכויות בנכסי החזקות, במישרין או בעקיפין, בתאגידים זרים להם הבעלות ו/או   .א

כאשר נכון לתקופת הדוח ולמועד פרסומו, לקבוצת הנדל"ן  נדל"ן מניב בגרמניה,

 .נכסי נדל"ן להשקעה המצויים בגרמניה 75 -החזקות ב

החזקות, במישרין או בעקיפין, בתאגידים ישראליים להם הבעלות ו/או הזכויות   .ב

עיקר את החזקותיה בנכסי נדל"ן להשקעה בישראל, כאשר ההחזקות כאמור כוללת ב

"), אשר הוקמה במסגרת דלק נכסיםשל החברה בחברת דלק נכסים (ד.פ.) בע"מ ("

 1.4.2021לפקודת מס הכנסה, מכוחו החל מיום  105מהלך של "פיצול" על פי סעיף 

דלק ישראל (כהגדרתה בסעיף חזקותיה של ההועברו מרבית פוצלו ו") מועד הפיצול("

אשר הוחזקו על ידיה עד למועד הפיצול באמצעות  אלבמקרקעין בישרלהלן)  1.1.3

הפיצול  לצורך שהוקמה חדשה חברה  - נכסים דלקלידי  חברות ושותפות בהחזקתה,

משכירה לדלק  דלק ישראל. החל ממועד הפיצול, דלק נכסים מניות בעלי ידי על

הממוקמים על המקרקעין שהועברו לידי דלק  והמסחר התדלוק מתחמי אתישראל 

 נכסים במסגרת הפיצול כאמור לעיל.

מתוך נכסי קבוצת הנדל"ן, אין נכס המסווג כנכס מניב מהותי מאוד, וקיימים שני 

שבגרמניה ופורטפוליו הנכסים  Langenבית המלון בעיר  –נכסים מניבים מהותיים 
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יתרת  .2021שרכישתם הושלמה בחודש ספטמבר  Decathlon -המושכרים ל

לפרטים  .או מהותיים מאוד הנכסים מסווגים כנכסים מניבים שאינם מהותיים

 לפרק א' בדוח התקופתי. 4נוספים אודות תחום הנדל"ן להשקעה ראו סעיף 

, מחזיקה החברה, במישרין 2020החל מחודש יוני  – אנרגיה ירוקה מתחדשת 1.1.2

קבוצת ישראל ("חברות הפועלות בתחום האנרגיה הסולארית ב 6 -ובעקיפין, ב

מתקנים  89"), אשר בבעלותן, במישרין או בעקיפין, להב אנרגיה" או "האנרגיה

 4.30-סולאריים קטנים ומתקן סולארי בינוני אחד, בהספק מותקן מצטבר של כ

 15"). אחת מבין חברות קבוצת האנרגיה, שבבעלותה המתקניםמגה וואט ("

מהונה  51%-לישי מחזיק במתקנים סולאריים קטנים, הינה חברה בה צד ש

מהונה המונפק והנפרע  49%-המונפק והנפרע, כך שלמועד זה, מחזיקה החברה ב

בימים אלו השלימה החברה את הקמתם של מספר מתקים על גבי בחברה כאמור. 

גגות של תחנות דלק של דלק ישראל, והם צפויים להיות מחוברים לחשמל בעתיד 

על מספר הסכמים עם צדדים שלישיים אשר  בנוסף, להב אנרגיה חתומההקרוב. 

יאפשרו לה בכפוף לקיום תנאים מתלים להקים מתקנים סולריים נוספים. 

לפרק א'  5לפרטים נוספים אודות תחום האנרגיה הירוקה המתחדשת, ראו סעיף 

 .תקופתיהבדוח 

החברה פועלת בתחום זה באמצעות "דלק", חברת  – תחום תחנות הדלק בישראל 1.1.3

"), הפעילה במשק הדלק בישראל, ועוסקת, דלק ישראלהישראלית בע"מ ("הדלק 

בין היתר, במכירה ואספקה של דלקים במתחמי תדלוק ומסחר; ייזום, הקמה, 

ניהול ותפעול של תחנות תדלוק; מכירות דלקים באמצעות התקני תדלוק 

אוטומטיים; הפעלת רשת חנויות נוחות בתחנות תדלוק הפועלת תחת המותג 

נטה ג'ו"; ייצור, מכירה ושיווק ישיר ושיווק קמעונאי של מוצרי קפה תחת "מ

המותג "ג'ו"; וכן שיווק ישיר, הפצה ואספקה של מוצרי דלק שונים ומוצרי גז 

טבעי וגפ"מ מחוץ למתחמי התדלוק, ישירות למשתמש הסופי ולמפיצים השונים. 

ות התדלוק וחנויות דלק ישראל שוכרת חלק מתחנ ,לעיל.ב' 1.1.1בסעיף כאמור 

אותן היא מפעילה מדלק נכסים, כאשר יתר תחנות התדלוק וחנויות הנוחות 

תחנות לפרטים נוספים אודות תחום שבהפעלתה מושכרות מצדדים שלישיים. 

 .תקופתיהלפרק א' בדוח  6, ראו סעיף הדלק בישראל

פה שעד שינויים עיקריים בפעילות החברה ובעסקיה במהלך תקופת הדוח וכן בתקו 1.2

  למועד פרסומו: 

 מגפת הקורונה  1.2.1

, החל להתפשט בסין, ולאחר מכן 2020ובמהלך החציון הראשון של שנת  2019בסוף שנת 

, הכריז ארגון הבריאות 2020). בחודש מרץ COVID-19בכל רחבי העולם, נגיף הקורונה (

העולמי על מצב חירום בריאותי עולמי, ונגיף הקורונה הוגדר כמגיפה עולמית. לפרטים 

נוספים אודות נגיף הקורונה, וכן השפעתו על הקבוצה (בכל תחומי פעילותה), ראו סעיף 

 לפרק א' לדוח התקופתי.  1.4.1

 אוקראינה-מלחמת רוסיה 1.2.2
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  לפרק א' לדוח התקופתי. 4.2בעניין זה, ראו סעיף לפרטים 

 קבלת מימון מבנק לאומי 1.2.3

, הודיעה החברה על כך שבנק לאומי החליף, לבקשת החברה, הלוואה 5.1.2022ביום 

") ההלוואה הקודמתמיליון ש"ח (בסעיף זה: " 115 -שנטלה ממנו בסכום כולל של כ

ן ש"ח, אשר שימשה, בין היתר, מיליו 185בהלוואה חדשה לזמן ארוך בסך כולל של 

לפירעון ההלוואה הקודמת וכן לצרכים נוספים של החברה. לפרטים נוספים, ראו דוח 

  ).2022-01-002398(אסמכתא מס':  5.1.2022מיידי של החברה מיום 

 פרסום טיוטת תשקיף פומבית של דלק ישראל 1.2.4

, הודיעה החברה על כך שדלק ישראל פרסמה טיוטה פומבית ראשונה 20.2.2022ביום 

) וכן מצגת למשקיעים, וזאת 2022-01-019936של תשקיף להשלמה (אסמכתא מס': 

במסגרת רצונה של דלק ישראל לפעול לרישום מניותיה למסחר בבורסה. לפרטים 

 ).2022-01-020068אסמכתא מס': ( 20.2.2022נוספים, ראו דוח מיידי של החברה מיום 

  התקשרות במזכר עקרונות עם מילואות ופקיעת המזכר כאמור 1.2.5

, הודיעה החברה על פקיעת הסכם עקרונות לא מחייב אשר נחתם ביום 28.2.2022ביום 

. אגודה שיתופית חקלאית מרכזית בע"מ מילואותבין להב אנרגיה לבין  9.11.2021

 -ו 18.1.2022, 9.11.2021יים של החברה מהימים לפרטים נוספים, ראו דוחות מייד

 ).2022-01-024010 -ו 2022-01-008116, 2021-01-164520(אסמכתאות מס':  28.2.2022

 אביב-לרכישת מקרקעין ברחוב המסגר בעיר תלהשלמת עסקה  1.2.6

שיתוף פעולה בין דלק נכסים לבין  בדבר 20.4.2021להודעתה של החברה מיום בהמשך 

 1.3.2022ביום  ,)2021-01-066390") (אסמכתא מס': אזורים) ("1965( אזורים בנים

הנוגע  על הסכםחתמו  של אזוריםחברה בת בבעלותה דלק נכסים והודיעה החברה כי 

 7077בגוש  23זכויות הבעלים במקרקעין הידועים כחלקה  ה (בחלקים שווים) שללרכיש

דונם, לרבות מלוא זכויות וחובות  3.87 -אביב, בשטח כולל של כ-ברחוב המסגר בעיר תל

הבעלים על פי הסכמי השכירות, הסכם הניהול וכל הסכם אחר בקשר עם המקרקעין 

. מיליוני ש״ח 390בתמורה לסך כולל של  ,הסכםהנכון למועד חתימת הצדדים על 

 2.3.2022-ו 5.12.2021לפרטים נוספים, ראו דוחות מיידים של החברה מהימים 

  )., בהתאמה2022-01-024748 -ו 2021-01-175992(אסמכתאות מס': 

  שופרסלהצעה לעסקת מיזוג עם  1.2.7

בהמשך להודעתה של החברה על הצעה שהוגשה על ידי דלק ישראל לשופרסל 

ך של החלפת מניות, הודיעה החברה ביום בדבר ביצוע עסקת מיזוג בדר

לפרטים נוספים,  .דירקטוריון שופרסל החליט לדחות את ההצעהכי  13.4.2022

(אסמכתאות  13.4.2022-ו 6.4.2022ראו דוחות מיידים של החברה מהימים 

 ).בהתאמה, 048019-01-2022-ו 043576-01-2022מס': 

  כללית אסיפה 1.2.8
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, אישרה האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה את ההחלטות 12.4.2022ביום 

תנאי כהונתו של מר אבי לוי, בעל השליטה ויו"ר הבאות: אישור ואשרור 

שנים, אשר  3, לתקופה בת דלק ישראלדירקטוריון החברה, כיו"ר דירקטוריון 

(איליק) אישור ואשרור תנאי כהונתו של מר הלל ; 1.1.2022תחילתה ביום 

לתקופה  ,יו"ר דירקטוריון דלק נכסיםכ ,רוז'נסקי, סגן יו"ר דירקטוריון החברה

אישור הגדלת ההון הרשום של ; 1.1.2022שנים, אשר תחילתה ביום  3בת 

. לפרטים נוספים, ראו דוח זימון אסיפה החברה ותיקון תקנון החברה בהתאם

סיפה שפרסמה החברה ודוח תוצאות א 7.3.2022כללית שפרסמה החברה ביום 

, 2022-01-047971 -ו 2022-01-027073(אסמכתאות מס'  13.4.2022ביום 

 .בהתאמה)

חברה  – התקשרות להב אנרגיה ירוקה במערכת הסכמית עם חברת מפעת 1.2.9

  הפועלת בתחום איסוף אשפה והפעלת תחנת מעבר לפינוי אשפה באזור השרון.

אנרגיה ירוקה בע"מ, חברה פרטית , הודיעה החברה כי להב 27.4.2022ביום 

המצויה בבעלותה המלאה של החברה, התקשרה במערכת הסכמית אשר 

), שמכוחם עשויה 1987( 1965במרכזה הסכמים עם בעלי מניות חברת מפעת 

להב אנרגיה להפוך לבעלת השליטה במפעת. לפרטים נוספים, ראו דוח מיידי 

   ).2022-01-051433 ':(אסמכתא מס 27.4.2022שפרסמה החברה ביום 

 חלוקת דיבידנד בדלק ישראל 1.2.10

אישר דירקטוריון דלק ישראל חלוקת דיבידנד לבעלי , 22.05.2022ביום 

מיליון ש"ח, כאשר חלקה של החברה עומד על סך  50מניותיה, בסכום כולל של 

 מיליון ש"ח. 20של 

 סילבר קסטל אחזקות בע"מפקיעת אופציה לרכישת מניות  1.2.11

-China חברתהחברה כי האופציה אותה קיבלה ללא תמורה מ הודיעה 24 ביום

Israel Biological Technology Co., Ltd לרכישת מניות רגילות ללא ערך נקוב ,

 החליטה שהחברה לאחר 24.5.2022פקעה ביום  של סילבר קסטל אחזקות בע"מ,

. לפרטים נוספים, ראו דוחות מיידים של החברה מהימים לממשה שלא

 ,2020-01-125304(אסמכתאות מס'  24.05.2022 -ו 6.12.2020 ,22.11.2020

 )בהתאמה, 2022-01-063709 -ו 2020-01-132597

 שינוי החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה 1.2.12

ראו דוח מיידי לשינוי בהחזקות מר אבי לוי (יו"ר הדירקטוריון ובעל השליטה בחברה), 

  .)2022-01-052750אסמכתא מס': ( 1.5.2022שפרסמה החברה ביום 

  מצב כספי 1.3

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

  (באלפי ש"ח):  31.12.2021-ו 31.3.2021, 31.3.2022
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בדצמבר  31  הסבר לשינויים
2021  

  נכסים:  2022במרץ  31  2021במרץ  31

נובע בעיקר מלקיחת הלוואה 
 91,785 77,258  53,383  לזמן ארוך בנקאית

מזומנים ושווי 
 מזומנים

נובע בעיקר מלקיחת הלוואה 
  פקדונות בנקאיים 61,681 -  50,703  בנקאית לזמן ארוך

לקוחות והכנסות   1,397  -  1,845  -
  לקבל

-  
2,314 2,458  2,886 

ויתרות חייבים 
  חובה

-  
  מזומנים מוגבלים  2,743  2,768  2,741

מפרויקטים בתהליך נובע בעיקר 
  בתחום האנרגיה הסולארית.

הלוואות ויתרות   15,415  3,790  10,285
  חובה לזמן ארוך

צבירת ריבית מבעיקר נובע 
לתקופה ומגידול ברווחי חברות 

  .כלולות לתקופה
810,099  738,422 822,907 

הלוואות השקעות ו
ת ומוחזק ותחברל

ת לפי והמטופל
  שיטת השווי המאזני

משינוי בשער החליפין של נובע 
  .האירו

 נדל"ן להשקעה 74,621 77,627  74,544

  רכוש קבוע  46,813 50,019  47,514  נובע מהפחתה שוטפת לתקופה.

  נכסי זכות שימוש  18,356  15,541  18,781  נובע מהפחתה שוטפת לתקופה.

נובע מהפסדים צבורים בחברות 
  האנרגיה.

  נכס מס נדחה  468  157  352

  סה"כ 1,139,072 968,040  1,072,561  

בדצמבר  31  הסבר לשינויים
2021  

  התחייבויות  2022במרץ  31  2021במרץ  31

-  -  41,370  -  
הלוואות לזמן קצר 
  מתאגידים בנקאיים

נובע מלקיחת הלוואה 
חדשה לזמן ארוך 
במהלך הרבעון 

  .2022הראשון של 

6,824  3,217  25,007 
חלויות שוטפות של 

מתאגידים הלוואות 
 בנקאיים

על פי שטר הנאמנות 
 2023בינואר  31ביום 

 25%תפרע החברה 
  מאג"ח ב'.

חלויות שוטפות של אגרות  16,212 3,281  3,251
  חוב

 חובות שוטפיםנובע מ
 ספקים ונותני שירותים 398 295  341  בעיקר באנרגיה.

 תשלוםמנובע בעיקר 
  . הריבית של אג"ח ב'

  זכאים ויתרות זכות 3,581 2,966  4,963

נובע מתשלומי דמי 
  שכירות בתקופה.

  בגין חכירההתחייבויות  1,763 2,038  1,948

  צדדים קשורים 149 472  197  

על פי שטר הנאמנות 
 2022בינואר  31ביום 

 5%פרעה החברה 
  מאג"ח ב'.

  אגרות חוב  38,366 54,363  54,496

השינוי נובע מלקיחת 
אשראי לזמן ארוך 

מתאגיד בנקאי, בניכוי 
רעונות במהלך יפ

  התקופה.

  
  

181,067  
  
  

 הלוואות לזמן ארוך 231,835 148,232
 מתאגידים בנקאיים

נובע משינוי בשער 
  הלוואה לזמן ארוך מאחר 33,217  45,331  33,183  .החליפין של האירו

  התחייבות מיסים נדחים 8,525 8,238  8,548  -

שוטפת  נובע מהפחתה   בגין חכירההתחייבויות  17,261 14,190  17,619
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  ניתוח תוצאות הפעולות 1.4

 מרץב 31ום חודשים שהסתיימה בי שלושהלהלן תמצית פירוט תוצאות הפעילות של החברה לתקופה של 

  (באלפי ש"ח):  2021בדצמבר  31-ו 2021 במרץ 31בהשוואה לתוצאות הפעילות בימים  2022

הסבר לשינוי מול 

שהסתיים  רבעון

  31.3.2022 ביום

 לשנה

 שהסתיימה

  ביום

31.12.2021 

 

 של לתקופה

 חודשים שלושה

  ביום שהסתיימה

31.3.2021 

 

 שלושה של לתקופה

 שהסתיימה חודשים

  ביום

31.3.2022 

 

  

 ות מדמי שכירותהכנס 1,164 1,193  4,980 -

-  10,265  1,987  1,658 
הכנסות מאנרגיה 

  סולארית

 בעיקר נובע

 של פעילות מרווחי

 כלולות חברות

  .לתקופה

540177,  13,044 7,762 

 ברווחי הקבוצה חלק

 לפי המטופלות חברות

 המאזני השווי שיטת

נובע מרווח 

הזדמנותי בעסקת 

 .בשנה קודמת דלק

13,949  13,949 - 

רווח הזדמנותי 

מרכישת חברה 

המטופלת לפי שיטת 

  השווי המאזני

ברבעון הראשון 

לא  2022לשנת 

בוצעו שערוכים של 

נכסי נדל"ן 

 להשקעה.

4,873  - - 
שינויים בשווי הוגן של 

  נדל"ן להשקעה,נטו

מכרה  2021בשנת 

החברה את כל 

שהיו ניירות הערך 

910  -  - 

הכנסות מימון בגין  

שערוך ניירות ערך 

  סחירים

  לתקופה.

  סה"כ 376,314 323,993  312,437  -

 הון מניות רגילות 253,570 253,560  253,570  -

 נובע מקרן הון בגין 
הוצאות בגין תשלום 

  .מבוסס מניות
260,835  234,415 259,424 

פרמיה על מניות, קרנות  
הון אחרות ותקבולים על 

  חשבון מניות

נובע משינוי בשער 
  תרגום של פעילות חוץקרן  )64,393( )23,080(  )64,673(  החליפין של האירו.

רכיב הוני של אגרות חוב  5 8  5  -
  להמרה

ראו הסברים ברווח 
  והפסד.

  יתרת רווח  313,394  178,428  309,640

-  
759,377  643,331 762,000 

סה"כ הון עצמי המיוחס 
  לבעלי המניות של החברה

זכויות שאינן מקנות  758 716  747  -
  שליטה

-  
 סה"כ הון 762,758 644,047  760,124

-  
  סה"כ 1,139,072 968,040  1,072,561
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  ברשותה.

 מריביתנובע 

הלוואות שהועמדו 

  .מוחזקות לחברות

  הכנסות מימון אחרות 2,329 1,981  8,708

  הכנסות אחרות - -  23 -

  סה"כ הכנסות ,91312 32,154  220,762 -

- )1,065(  )273( )243( 
 הוצאות הפעלת נכסים

 נדל"ן להשקעה -

- )7,654(  )1,766(  )1,854( 
 -הוצאות הפעלה 

  אנרגיה סולארית

 מהפסדי נובע

 כלולות חברות

 .לתקופה

]1,209[  )2,600( )138( 

חלק הקבוצה בהפסדי 

חברות המטופלות לפי 

  שיטת השווי המאזני

-  )10,442(  -  )137(  

חלק הקבוצה בעלויות 

עסקה המיוחסות 

  לעסקאות משותפות

-  -  )251( - 
 של הוגן בשווי שינויים

  נטו, להשקעה"ן נדל

- )13,353(  )2,855( )3,054( 
הוצאות הנהלה 

  וכלליות

נובע מהענקת 

אופציות 

למנכ"לית החברה 

ולסגן יו"ר 

 הדירקטוריון.

)2,357(  )589( )589( 
הוצאות בגין תשלום 

  מבוסס מניות

-  )215(  - - 
הוצאות מימון בגין 

  הפרשי שער

נובע בעיקר 

 מימון מהוצאות

 הלוואותבגין 

 מתאגידים

  '.ג ומצד בנקאיים

  הוצאות מימון אחרות )3,099( )3,208(  )11,160(

  סה"כ הוצאות ),1149( )11,542(  )47,455(  -

-  173,307  20,612 7993, 
רווח לפני מסים על 

  ההכנסה

-  )1,181(  271 )34( 
מסים על הטבת מס (

  )ההכנסה

 רווח נקי לתקופה ,7653 20,883  172,126  -

  

  ניתוח תוצאות לפי תחומי הפעילות של החברה (באלפי ש"ח): 1.5

 תחום הנדל"ן להשקעה (*)  )א(

  נתוני השוואה  נתוני השוואה      
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    31.3.2022  31.3.2021  31.12.2021  

          

  49,102 11,827 13,903  מחיצוניים  הכנסות

  - - -  ממגזרים אחרים  

  49,102 11,827 13,903  סך הכל  

  - - -  קבועות  עלויות

  15,950 4,024 4,903  משתנות (**)  

  
סך הכל עלויות 

  מיוחסות
4,903 4,024 15,950  

  33,152 7,803 9,000    רווח גולמי

  (*)הנתונים בהתבסס על חלקה היחסי בלבד של החברה, לרבות באמצעות חברות קבוצת הנדל"ן, בנכסי קבוצת הנדל"ן;
, המשתנות כוללות הוצאות בגין: תחזוקה, תיקונים, שירותי ניהול, ושירותי ראיית חשבון והנהלת חשבונות לתאגידים המוחזקים (**)העלויות

  .ש"חאלפי  1,057ן הוצאות חד פעמיות בסך וכ
  

  (*)תחום האנרגיה   )ב(

  נתוני השוואה  נתוני השוואה      

    31.3.2022  31.3.2021  31.12.2021  

          

  11,223 2,179 1,856  מחיצוניים  הכנסות

  - - -  ממגזרים אחרים  

  11,223 2,179 1,856  סך הכל  

  3,241  721 726  קבועות  עלויות

  -  - -  משתנות (**)  

סך הכל עלויות   
  מיוחסות

726 721 3,241  

  7,982 1,457 1,130    רווח גולמי

  לרבות ביחס לחברות קבוצת האנרגיה.הנתונים הינם בהתבסס על חלקה היחסי בלבד של החברה, ) *( 
העלויות הקבועות כוללות הוצאות בגין דמי שכירות בגין הגגות עליהם מותקנים המתקנים; העלויות  המשתנות כוללות הוצאות בגין: שירותי  (**)

  לראשונה.  IFRS16אחזקה, שמירה, ביטוח, אינטרנט. כולל הוצאות פחת  המחליפות את הוצאות השכירות לפי יישום תקן 
  

  (*) מוצרי הדלק בישראלתחום   )ג(

  נתוני השוואה  נתוני השוואה      

    31.3.2022  31.3.2021  31.12.2021  

          

  1,511,736 258,714 479,296  מחיצוניים  הכנסות

  
ממגזרים 

  אחרים
- 

- 
-  

  1,511,736 258,714 479,296  סך הכל  

  - - -  קבועות  עלויות

  1,401,437 239,703 454,075  משתנות (**)  

  
סך הכל עלויות 

  מיוחסות
454,075 

239,703 
1,401,437  
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  110,299 19,011 25,221    רווח גולמי

  .ובדלק נכסים ישראל בדלק החברה של בלבד היחסי חלקה על בהתבסס הינם הנתונים) (*
  .הפעלה הוצאותכוללים  אינם 31.12.2021 ליום ההשוואה נתוני    

  
 

  נזילות 1.6

 מזומנים ושווי מזומניםיתרות  1.6.1

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

 2022.3.31  1202.3.31  202131.12.  

91,785 77,258 53,383  

 31.3.2021אלפי ש"ח ליום  2,768 –, סך של כ 31.3.2022ש"ח ליום  אלפי 2,743 –בסך של כ  מוגבליםלא כולל מזומנים    (*)
  . 31.12.2021אלפי ש"ח ליום  2,741–וסך של כ 
 31.3.2021אלפי ש"ח ליום  0–סך של כ  ,31.3.2022ש"ח ליום  אלפי  61,681–בסך של כ  קדונות בנקאייםיפ(**) לא כולל 
  .31.12.21אלפי ש"ח ליום  50,703וסך של 

 תזרים המזומנים מפעילות נמשכת   1.6.2

  המזומנים של הקבוצה (באלפי ש"ח):תזרים 
   הסבר לשינוי  .202131.12  2021.3.31  2022.3.31  

פעילות 
  שוטפת 

 60 -נובע העיקר מקבלת דיבידנד בסך של כ   45,622 )5,049(  )4,260(

מיליוני ש"ח מחברת דלק ישראל ברבעון 

  .2021הרביעי של שנת 

פעילות 
  השקעה 

בחברת דלק עקב נובע בעיקר מהשקעה   )132,262( )57,846(  )18,271(

מימוש האופציה ורכישת נכסי נדל"ן 

  . בשנה קודמת להשקעה

פעילות 
  מימון 

בעיקר מכספי הנפקת זכויות לבעלי נובע   121,987 121,311  60,966

ומקבלת הלוואות המניות, הנפקה פרטית, 

יחס ב ., בשנה קודמתמתאגידים בנקאיים

נובע מהגדלת הלוואה בנקאית  ,2022שנת ל

  בחברת להב אל אר.

 
 מקורות מימון 1.7

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

על פי  , יתרת המזומנים בחברה31.3.2022 הון וחוב שביצעה החברה. כאמור לעיל, נכון ליום

מזומנים מוגבלים אלפי ש"ח (לא כולל  91,785 -כמסתכמת לסך של  דוחותיה הכספיים המאוחדים

לפרטים נוספים אודות ). אלפי ש"ח 61,681קדונות בנקאיים בסך של יופ אלפי ש"ח 2,743של בסך 

  מקורות המימון של הקבוצה בכל אחד מתחומי פעילותיה, ראו פרק א' לדוח התקופתי.

  החברה תוצאות של פיננסית סקירה 1.8

על פיהם תוצאות הרווח לאחר מס  IFRSערוכים בהתאם לתקני  הקבוצההדוחות הכספיים של 

מוצגות בשורה אחת "כחלק החברה ברווחי חברות  ועסקאות משותפות כלולות של חברות

המטופלות לפי שיטת השווי המאזני, נטו" וההשקעות נטו בחברות אלו מוצגת במאזן בסעיף 

  השקעות בחברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני. 

  (באלפי ש"ח) 2022.3.31ליום  להלן יוצג המאזן המורחב של הקבוצה 1.8.1
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  מאוחד

 חברות בתוספת
 בשליטה

,ללא  משותפות
-ו "דלק ישראל"

"דלק נכסים" 
 חלק ונטרול

  המיעוט

  מורחב מאוחד

  מזומנים ושווי מזומנים
91,785 15,204 106,989 

  בנקאיים פקדונות
61,681 - 61,681 

  לקוחות והכנסות לקבל
1,397 1,855 3,252 

  חובה ויתרות חייבים
2,886 7,689 10,575 

  שוטפים נכסים"כ סה
157,749 24,748 182,497 

  מוגבלים מזומנים
2,743 247 2,990 

  ארוך לזמן אחרות חובה ויתרות הלוואות
15,415 3,215 18,630 

והלוואות לחברות מוחזקות  השקעות
השקעות -המאזניהמטופלות לפי שיטת השווי 

  "דלק ישראל" -בחברות כלולות "דלק נכסים" ו

822,907 )383,593( 439,314 

  להשקעה"ן נדל
74,621 696,655 771,276 

  קבוע רכוש
46,813 2,507 49,320 

  נדחה מס נכס
427 - 427 

  שימוש זכות נכסי
18,356 1,278 19,634 

  שוטפים שאינם נכסים"כ סה
981,323 320,309 1,301,632 

  נכסים"כ סה
1,139,072 345,057 1,484,129 

  בנקאי מתאגיד קצר לזמן הלוואה
-  1,500  1,500  

 מתאגידים הלוואות של שוטפות חלויות
  בנקאיים

25,007 9,128 34,135 

  חוב אגרות של שוטפות חלויות
16,212 - 16,212 

  שירותים ונותני ספקים
398 1,073 1,471 

  זכות ויתרות זכאים
3,581 4,481 8,062 

  חכירה בגין התחייבויות
1,763 125 1,888 

  שוטפות התחייבויות"כ סה
46,961 16,307 63,268 

  קשורים צדדים
149 - 149 

  חוב אגרות
38,366 - 38,366 
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  בנקאיים מתאגידים ארוך לזמן הלוואות
231,835 297,247 529,082 

  מאחר ארוך לזמן הלוואה
33,217 - 33,217 

  נדחים מיסים התחייבויות
8,525 31,028 39,553 

  חכירה בגין התחייבויות
17,261 1,233 18,494 

  שוטפות לא התחייבויות"כ סה
329,353 329,508 658,861 

  החברה של לבעלים המיוחס הון
762,000 - 762,000 

  שליטה מקנות שאינן זכויות
758 )758( - 

  הון"כ סה
762,758 )758( 762,000 

  והון התחייבויות"כ סה
1,139,072 345,057 1,484,129 

  

  

  

  

  

  (באלפי ש"ח) 2022.3.31ליום  הקבוצהלהלן יוצג דוח רווח והפסד מורחב של  1.8.2

  
  מאוחד

 חברות בתוספת
 משותפות בשליטה

 ,ללא "דלק ישראל"
"דלק נכסים" -ו

 חלק ונטרול
  המיעוט

  מורחב מאוחד

  שכירות הכנסות
1,164 12,739 13,903 

  סולארית מאנרגיה הכנסות
1,658 198 1,856 

:" כלולות ברווחי הקבוצה חלק
  נכסים""דלק  -דלק ישראל" ו

7,762 )3,443( 4,319 

  מימון הכנסות
2,329 )2,203( 126 

  אחרות הכנסות
- 81 81 

  הכנסות"כ סה
12,913 7,372 20,285 

  וכלליות הנהלה הוצאות
)3,054( )201( )3,255( 

  מניות מבוסס תשלום הוצאות
)589( - )589( 

  אחרות מימון הוצאות
)3,099( )1,625( )4,724( 
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  אנרגיה - ההכנסות עלות
)1,854( )103( )1,957( 

  להשקעה"ן נדל - ההכנסות עלות
)243( )3,760( )4,003( 

"ן נדל - וכלליות הנהלה הוצאות
  להשקעה

- )900( )900( 

  כלולות בהפסדי הקבוצה חלק
)138( 138 - 

"ן נדל של ההוגן בשווי שינויים
  להשקעה

- )40( )40( 

  פעמיות חד רכישה עלויות
)137( - )137( 

  ועלויות הוצאות"כ סה
)9,114( )6,491( )15,605( 

  הכנסה על מיסים לפני הפסד רווח
3,799 881 4,680 

  הכנסה על מיסים
)34( )892( )926( 

  לתקופה הפסד רווח
3,765 )11( 3,754 

  ברווח המיעוט חלק
)11( 11 - 

  הבעלים חלק לתקופה הפסד רווח
3,754 - 3,754 

  

 2022.3.31ליום  שיעור החוב על נכסי הקבוצה –מידע נוסף  1.8.3

 של הקבוצה מהדוח הכספי המאוחד המורחב LTVי הקבוצה: סשיעור החוב על נכלהלן 

  :(באלפי ש"ח)

  מאוחד מורחב-רעוןיסה"כ חוב פיננסי לפ
652,511 

  בניכוי  יתרות מזומנים ונכסים פיננסים סחירים
,670168 

  וסך חלק התאגיד, בחוב פיננסי נט
483,841 

"דלק  -השקעות בחברות כלולות "דלק נכסים" ו
  "ישראל

440,834 

  מאוחד מורחב-נדל"ן להשקעה 
771,276 

  רכוש קבוע
49,340 

כולל השקעה בחברות כלולות -ן  להשקעה”נדל
  "ישראלדלק נכסים" ו "דלק "

1,261,430 

 LTVיחס 
38% 

 

 2022.3.31ליום  אחוזי תפוסה של נכסי הקבוצה 1.8.4

  :הקבוצה נכסי של התפוסה שיעורי מוצגים להלן
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  151,355  החברהשל  לקהח  24712,2  "רמ"כ סה

  144,139  החברה של לקהח  03,2952  מושכר"כ סה

  95.57%  -  %5.789  תפוסה שיעור

 

 2022.3.31ליום  )CAP RATE( שעור היוון משוקלל 1.8.5

) שאינו מבוקר הנגזר מכלל הנדל"ן CAP RATEלהלן תחשיב שיעור היוון משוקלל (

  (באלפי ש"ח): 31.3.2022ליום  החברההמניב של 

  ועל פי נכסים מושכרים בלבד. ההכנסות נרשמו על פי הסכמי שכירות חתומים

בניכוי שטח שלא   שווי חלקנו  

  מושכר

  שווי נכסים מושכרים

  768,636  2,640 771,246  שווי

  48,329  - 48,329  הכנסות

CAP RATE  6.27% -  6.29%  

  

 עסקאות נבחנות 1.8.6

מוצג פילוח של עסקאות אשר ביצוען נבחן על ידי החברה בימים אלה. יובהר כי  להלן

עסקאות אלה מצויות בבחינה וכי אין כל וודאות שהחברה תבצען, או אם וככל שתבצען 

  באילו תנאים הם תתבצענה. –

  סוג
גודל שטח 

  מ"ר

שטח בנוי 

  מ"ר

שיעור 

אחזקה 

של 

  החברה

סוף תקופת 

  שכירות 

מחיר באלפי 

  אירו 

עסקה  תשואת

 משוערת

)CAP(  

שכ"ד 

שנתי 

באלפי 

  אירו

  1,200  8.27%  14,500  31.12.2036  90%  *14,500  36,000  מסחר

  1,050  9.16%  11,500  30.9.2028  75%  7,286  43,500  ממשלה

  250  9.68% - 8%  3,090  2036 שנת עד  75%  7,611  18,400  **מסחרי

  410  7.4%  5,500  31.10.2031  75%  4,953  14,200  מסחרי

  220  7.39%  3,000  31.10.2034  75%  1,308  10,850  מסחרי

 פורטפוליו

  מסחרי
80,417  17,876  75%  2032  36,000  

%6.385  
2,300  

  190  8.25%  2,400  30.6.2040  100%  2,368  7,222  מסחרי

 5,370     72,900  -  -   48,291  192,189  "כסה

  המדובר בפרויקט הכולל גם בניה של הנכס, עלות הבניה מתומחרת במחיר הנכס.* 
  ** נחתם הסכם מחייב מותלה.
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 תכניות רכישה של ניירות ערך  1.9

  ., לחברה אין תכנית רכישה עצמית בתוקףולתקופת הדוח נכון לדוח זה

  גילוי למחזיקי אגרות חוב 1.10

 לדוח זה. נספח א'כגילוי ייעודי למחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') מצורף 

 סימני אזהרה 1.11

על פי בחינה שערך דירקטוריון החברה בהתייחס: (א) לדוחות הכספיים הנפרדים (סולו)  1.11.1

, יתרת 31.3.2022ליום של החברה; וגם (ב) לדוחות הכספיים המאוחדים של החברה, 

 על פי דוחותיה הכספיים המאוחדים של החברה הסחיריםהמזומנים והנכסים הפיננסים 

כמו כן, יצוין  .חיובי חוזר הוןלחברה כאשר  ,מיליון ש"ח 153 -(שאינם מוגבלים) הינה כ

מתמשך מפעילות שוטפת על פי דוחותיה הכספיים  שליליכי לחברה תזרים מזומנים 

 . 31.3.2022המאוחדים ליום 

 בתזריםקבע כי אין  דירקטוריון החברה 30.5.2022 זאת, במסגרת ישיבתו מיוםיחד עם  1.11.2

כדי להצביע מפעילות שוטפת בדוחות הכספיים המאוחדים המזומנים השלילי המתמשך 

 .להלן 1.11.4על בעיית נזילות בחברה, וזאת מהנימוקים המפורטים בסעיף 

לאור קביעת הדירקטוריון כאמור, לא מתקיים בחברה סימן אזהרה כמשמעות המונח  1.11.3

 דוחות תקופתיים. )(א) לתקנות14(10בתקנה 

בתזרים המזומנים השלילי המתמשך לדעת דירקטוריון החברה, אין כאמור לעיל,  1.11.4

נזילות בקבוצה או בדוחות הכספיים המאוחדים כדי להצביע על בעיית  מפעילות שוטפת

, בין היתר, חשש לאי עמידה בהתחייבויות הקיימות והצפויות בעתיד הנראה לעין, וזאת

  מהסיבות הבאות:

בקופתה של החברה ליום  והנכסים הפיננסים הסחיריםיתרת המזומנים  1.11.4.1

ש"ח, וזאת בנוסף ליתרת מיליון  128-פרסום הדוחות, עומדת על סך של כ

 מיליוני ש"ח המצויה בחשבונות החברה בחו"ל. 16 -מזומנים נוספת בסך של כ

של הקבוצה תקבולים  ,מבנה האחזקות הנוכחי של הקבוצהעקב  ,בנוסף לכך 1.11.4.2

שמקורם בהחזר הלוואות בעלים ותקבולים בגין הכנסות ריביות מחברות 

בעוד שתשלומים בגין הוצאות   ,נרשמות כחלק מפעילות המימון ,מוחזקות

המטה נרשמים במסגרת הפעילות השוטפת. בהקשר זה יש לציין כי החברות 

שלהן תזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת (חברת של הקבוצה, המוחזקות 

הינן חברות  ,אנרגיה אחת, חברת דלק ישראל וחלק מחברות הנדל"ן המניב)

בדוחות הכספיים המאוחדים של  כלולות ולפיכך תוצאותיהן אינן מאוחדות

  החברה.  

 חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם -חלק שני  . 2

 בחברה שוק סיכוניהאחראי על ניהול  פרטי 2.1
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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

, חשופה החברה לשינוי בשער החליפין של האירו לאור מזומנים בנוסףהכספיות של הקבוצה. 

וכן התחייבות והכנסות הלוואות שניתנו לחברות מוחזקות במטבע האירו, ע האירו, הנקובים במטב

  במטבע אירו. 

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

  .לדוח התקופתי 'א לפרק 4.25

 שוק 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 

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

  הדברים, מתכניותיה העסקיות, יעדיה והאסטרטגיה העסקית שלה, כפי שיהיו מעת לעת. 

ידו, מעת לעת, -להיקפי החשיפה השונים ואלו יבחנו על כמותיות מגבלות קבע לא הדירקטוריון

  השוק אליהם חשופה החברה. בהתאם לסיכוני

 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

 31.12.2021לדוחות הכספיים המאוחדים ליום  16 באורלמידע באשר לבסיסי הצמדה ראה 

  המצורפים בפרק ג' לדוח התקופתי.

 מבחני רגישות 2.6

לדוחות  16ראה באור  הריבית ובשיעור האירו של"ח בשע לשינוי רגישות לניתוחבאשר  למידע

 התקופתי.המצורפים בפרק ג' לדוח  31.12.2021הכספיים המאוחדים ליום 

 ממשל תאגידי -חלק שלישי  . 3
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 פיננסית; דירקטורים בלתי תלויים; מבקר פנימי;דירקטורים בעלי מיומנות חשבונאית  3.1

  ; דיווח פיננסיתרומות רואה חשבון מבקר;

  בדוח התקופתי. לפרק ב'  2בסעיף במהלך תקופת הדוח לא חל שינוי ביחס לאמור 

 אירועים מהותיים לאחר תקופת הדוח 3.2

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

 רעוןימצבת התחייבויות לפי מועדי פ דוח 3.3

דוח בדבר מצבת התחייבויות של החברה מתפרסם בטופס דיווח נפרד במקביל לפרסום דוח זה, 

  והאמור בו מובא על דרך ההפניה.

 

___________    ___________    ___________     
  שלמה פדידה    טואף -חוה זמיר        אבי לוי

  סמנכ"ל כספים        מנכ"ל     יו"ר הדירקטוריון
  

  30.05.2022 תאריך
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  אגרות חוב קיימות גילוי ייעודי למחזיקי אגרות החוב -נספח א'

 להלן יובא תיאור סדרת אגרות החוב של החברה שבמחזור נכון למועד פרסום דוח זה: . 1

  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)

55,084,250  

  .31.01.2020  מועד תחילת פירעון הקרן
סכום הריבית שנצברה 

  למועד הדוח 
  אלפי ש"ח 472

ההוגן כפי שנכלל השווי 
בדוחות הכספיים 

  האחרונים

  אלפי ש"ח. 54,557

שווי בורסאי למועד פרסום 
  הדוח

  מיליוני ש"ח. 57.3

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

  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  2023בינואר  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 -חצי שנתיים ביום ההריבית בגין אגרות החוב תשולם בתשלומים   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

שמפורטים בסעיף במקרה בו החברה לא תעביר לידי הנאמן את מסמכי השעבודים 
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

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

  .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%בישראל ובספרי החברה בלוכסמבורג, על 

  . 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
לשטר, ככל שנדרש, של  6.7.5.10על פי חוות הדעת הזרה כאמור בסעיף 

(כהגדרתן  Malone-מזכויות החברה לפרעון הלוואות הבעלים ל 100%
 לשטר).  1.6.10בסעיף 

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

  לשטר. 6.9.2בסעיף 
על מלוא החזקות שעבוד קבוע יחיד ראשון בדרגה וללא הגבלה בסכום, 

מהון המניות  50% אשר נכון למועד דוח זה, מהוות, Langenהחברה בחברת 
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   .Langenהמונפק והנפרע של חברת 
ראשון בדרגה וללא הדבלה בסכום המחאה על דרך של שעבוד יחיד, שוטף 

   .Langenמזכויות החברה לפירעון הלוואות הבעלים לחברת  100%של 
  לעיל. 1.2.7ראו סעיף   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  ש"חמיליון  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 

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

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

  ;30%-סכום החלוקה, יפחת מלפי העניין, של החברה, בניכוי 
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  . 2

עומדת החברה בכל אמות המידה הפיננסיות שנקבעו בשטר הנאמנות  31.3.2022נכון ליום 

  כמפורט להלן:

  2022במרץ  31ליום   אמת המידה הפיננסית

הון עצמי מינימאלי בתקופה של שני רבעונים 

מיליון  45 -עוקבים אחרונים, שלא יפחת מ

  ש"ח.

 31.12.2021 -ו 31.3.2022 ההון העצמי לימים

מיליון  759  -מיליון ש"ח וכ 762 –הסתכם לכ 

  ש"ח בהתאמה.

בתקופה של שני  יחס הון עצמי למאזן

  -רבעונים עוקבים אחרונים, לא יפחת מ

20%.  

 -ו 31.3.2022 יחס הון עצמי למאזן לימים

  70.80%-ו  66.9% -הסתכם לכ  31.12.2021

  בהתאמה.

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

(סכום זה לא יוצמד לבסיס הצמדה כלשהו) 

הסכם  31.12.2021 -ו 31.3.2022 לימים NOI -ה

  מיליון ש"ח בהתאמה. 151 -ו ש"חמיליון  143-לכ
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  בתקופה של שני רבעונים עוקבים אחרונים

 

  אינן ניתנות להמרה.אגרות החוב (סדרה ב')  –גילוי בדבר המרת תעודות ההתחייבות  . 3

וכן לא  ,נכון למועד דוח זה החברה עמדה בכל התנאים וההתחייבויות לפי שטר הנאמנות . 4

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

  



  

  
  
 

  רילאסטייט בע"מ .אר להב אל.
  
  

  תמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים
  

  (בלתי מבוקרים) 
  

 2022 ,מרץב 31
  
  

  תוכן העניינים
  
  

    
 עמוד 
  

 2  יםהחשבון המבקר ידוח סקירה של רוא
  
  

 3 מכתב הסכמה
  
  

 4-5  על המצב הכספי מאוחד ביניים דוחתמצית 
  
   

 6-7 כולל אחר הפסדאו ורווח  דהפס ווח אעל רו מאוחדם ביניי תמצית דוח
  
  

 8-10 על השינויים בהון  מאוחדביניים  תמצית דוח
  
  

 11-12 על תזרימי המזומנים  מאוחדביניים  תמצית דוח
  
  

  13-22 מאוחדיםהביניים דוחות הכספיים תמצית הל באורים
  
  
  
      

  
  
  
  
  



  

2 
  

  
  
  
  
  
  
  ות של המני לבעלי יםמבקרהן בוהחש יירה של רואסק חוד

  בע"מאר. רילאסטייט  להב אל.
  
  

  מבוא
 

), הכולל את "החברה": (להלן מאוחדותאר. רילאסטייט בע"מ וחברות  סקרנו את המידע הכספי המצורף של להב אל.
 לע יםמאוחדהביניים  יםתיהתמצי ותהדוחואת  2022 מרץב 31ליום  מאוחדהתמצית הדוח על המצב הכספי ביניים 

 שהסתיימהחודשים שלושה של  לתקופה  שינויים בהון ותזרימי המזומניםה, כולל אחראו הפסד  ורווח הפסד ואח רוו
בהתאם לתקן  זוביניים  לתקופתהדירקטוריון וההנהלה אחראים לעריכה ולהצגה של מידע כספי  .באותו תאריך

 זוביניים  קופתתלדע כספי ת מיעריכ, וכן הם אחראים לם"ייתקופות בינל "דיווח כספי IAS 34חשבונאות בינלאומי 
אחריותנו היא להביע מסקנה על מידע  .1970- לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל

  .בהתבסס על סקירתנו זו ביניים תכספי לתקופ
  

לו על בסיס השווי המאזני ואשר ההשקעה ם של חברות שנכלי לתקופת הביניילא סקרנו את המידע הכספי התמצית
ואשר חלקה של החברה ברווחי החברות המוחזקות,  2022במרץ  31מיליוני ש"ח ליום  331 - בהן הסתכמה לסך של כ
מיליוני ש"ח לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה באותו תאריך. המידע הכספי  1 - נטו, הסתכם לסך של כ

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

 האחרים.
  
  יקף הסקירהה
  

פי ע כסמיד לקירה ש"סל ן בישראחשבוי של לשכת רוא 2410ה (ישראל) ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקיר
הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של הישות". סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים מורכבת קופות ביניים לת

 .ומיישום נהלי סקירה אנליטיים ואחרים ,בעיקר עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים ,מבירורים
רת מקובלים בישראל אם לתקני ביקות בהתנערכרת הושר ביקמאת דה ניכרבמי פהסקירה הינה מצומצמת בהיק

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

 
  מסקנה

 
ר ולסבדבר הגורם לנו בנו מת לילתשו באא ל ,ן האחריםבוחשה של רואי הירועל דוחות הסק ,סקירתנובהתבסס על 

  .IAS 34בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי  ,שהמידע הכספי הנ"ל אינו ערוך, מכל הבחינות המהותיות
  

לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי  סקירתנו,סקה הקודמת, בהתבסס על בנוסף לאמור בפ
ניירות ערך (דוחות תקופתיים  ל תקנותשגילוי לפי פרק ד' הוראות ה תיות, אחרבחינות המהוה כלינו ממלא, מא הנ"ל

  .1970- דיים), התש"לומי
  

  
  
  
  

                                                                                                                                                                           
  עמית, חלפון                                                                                                                                     ,     םגבעתיי

  רואי חשבון                                                                                                                                  2022במאי,  30
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  e-mail: office@ahcpa.co.il www.ahcpa.co.il     03-6125030 קס:פ  03-6123939ל:  ט  5320047השחר,  גבעתיים  דל, מג4אריאל 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. 
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  2022, במאי 30
  

  לכבוד
  בע"מאר. רילאסטייט  להב אל.הדירקטוריון של 

  
  
  

 אוגוסטמחודש  שקיף מדףר לתקשב ח הצעת המדףדוב יםהמבקר ןושבהח ירוא סקירה של להכללת דוח הסכמה מכתבנדון: ה

   (להלן: "החברה")בע"מ אר. רילאסטייט  להב אל.של  2021

  
שבנדון של הדוחות שלנו  בתשקיף המדף) הפנייה של בדרךות רב(ל להכללה מסכימים אנו כי להודיעכם הננו

  המפורטים להלן:
   

ושל  החברה שלתי מאוחד ציתמי מידע כספ על 2022 במאי 30ם מיו יםהחשבון המבקר ירואסקירה של  דוח ) 1( 
 לש ולתקופה 2022 במרץ 31 ליום Frankfurt Langen Hotel SARL - ו Malone Holdings SARLהחברות 

 באותו תאריך. שהסתיימהים חודש שלושה
 

 31ליום נפרד של החברה  ביניים יפכס מידע על 2022 במאי 30מיום  יםהחשבון המבקר ירוא מיוחד של דוח ) 2( 
לתקנות ניירות ערך (דוחות  ד'38תקנה  באותו תאריך, לפי שהסתיימהשלושה חודשים של  ולתקופה 2022 במרץ

 .1970- ים ומיידיים), התש"לתקופתי
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
                                                                                                                                                                           

       עמית, חלפון
 רואי חשבון                                                                                                                           
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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. 
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  טייט בע"מלאסרי .להב אל.אר
  כספי הל המצב ע דמאוח ביניים חות דתמצי

  
      

  מרץב 31ליום 
  ליום  

  צמברדב  31 
      2022    2021    2021  
  (מבוקר)    (בלתי מבוקר)      
  אלפי ש"ח       

              נכסים שוטפים
  383,53       258,77   785,91     מזומנים ושווי מזומנים

  703,50    -      68161,      יםבנקאיפקדונות 
  1,845   -     1,397       לקבלוהכנסות לקוחות 

  2,314   ,8452   ,8862      חייבים ויתרות חובה
             

 245,108   ,71679   749,157     םים שוטפיסה"כ נכס
             
             

             שוטפים לאנכסים 
             

  ,7412    2,768    ,7432      גבלים ם מומנימזו
  10,285    3,790    ,41515      וךלזמן אר רותחא חובהת תרווי אותהלוו

יטת שפי לת ות המטופלומוחזק ותחברלהלוואות ות והשקע
  )4ר (באו אזניוי המושה

    
907,822  

  
422738,    099,810  

  544,74    77,627    621,74      נדל"ן להשקעה
  47,514    50,019    46,813      רכוש קבוע

  352    157    468      נכס מס נדחה
  18,781    115,54    18,356       מושישות זכ סינכ
            

 316,964   32488,8   323,198       שוטפים לאסה"כ נכסים 
            
            

 ,561,0721   ,040968   ,072,1391      נכסים "כסה
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ד מהם.נפרלתי מאוחדים מהווים חלק בהביניים  הדוחות הכספיים לתמצית הבאורים המצורפים



  רילאסטייט בע"מ .להב אל.אר
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   ב הכספיצעל המ דוחמא ביניים ת דוחציתמ
 

      
  מרץב 31ליום 

  ליום   
  רבדצמב 31

      2022    2021    2021  
  (מבוקר)    (בלתי מבוקר)      
  אלפי ש"ח       
             

            שוטפות התחייבויות
             

 -     041,37   -             אייםדים בנקהלוואות לזמן קצר מתאגי
 6,824    3,217    007,25      בנקאיים דיםאגימת ותלוואת של הטפוחלויות שו
 3,251    ,2813    16,212      חוב אגרות וטפות שלחלויות ש

 341    295    398      ספקים ונותני שירותים
 963,4   ,9662    ,5813      תתרות זכואים ויכז

 1,948   ,0382   7631,      הריכן חבגית ויבוהתחיי
            

 327,17   ,16753   ,96146     שוטפות סה"כ התחייבויות
            
            טפותוש לאהתחייבויות  

            
 197   472   149     יםקשור צדדים
 496,54   6354,3   38,366     חוב אגרות

 067,181   8,23214   ,835231     ים ידים בנקאיתאגך מארו לזמן וואותלה
  183,33    45,331   33,217      הלוואה לזמן ארוך מאחר

 8,548    ,2388    525,8      םיסים נדחיויות מהתחייב
  619,17    14,190   261,17      ירהכגין חויות בייבהתח

             
  110,295   ,826270   353,329     פותוטש לאסה"כ התחייבויות 

             
  437,312   ,993323   314,376     "כ התחייבויותהס
               

                הון
                

 570,253   253,560   ,570253      יותהון מנ
 260,835   ,415234   424,259      הון אחרותנות וקר ניותעל מ הפרמיה, כתבי אופצי

 )64,673(   )23,080(   )393,64(      ץת חויווגום של פעילתר קרן
 5   8   5      גרות חוב להמרהאשל ני רכיב הו

 640,309   ,428178   394,313      רווח יתרת 
                

  377,759   33143,6   000,762      ברהלבעלים של הח הון המיוחס "כסה
              

  747   716   875      זכויות שאינן מקנות שליטה
                
  124,760   ,047644   758,762      סה"כ הון   

                
  ,561,0721   ,040968   ,072,1391      כ התחייבויות והון ה"ס 

  
    

       2022במאי,  30
  דהידה פמשל  ואףיר טזמ חוה   לויי אב  כספייםוחות הישור הדתאריך א

  סמנכ"ל כספים   מנכ"ל    וריוןיו"ר הדירקט   
  

מהם.ק בלתי נפרד וים חלמאוחדים מהוה יםניבי מצית הדוחות הכספייםהבאורים המצורפים לת
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   אחרכולל  או הפסד או הפסד ורווחעל רווח מאוחד  ביניים מצית דוחת
  

      
  דשיםשלושה חו לתקופה של

    ץרמב 31יום ב סתיימההש

 שנהל
ה משהסתיי

 31 יוםב
  רבדצמב

      2022    2021    2021  

  (מבוקר)    (בלתי מבוקר)      

  ש"ח  פיאל      
               

               תהכנסו
               

 4,980    1,193     1,164       ירותות מדמי שכנסהכ
  10,265    1,987     1,658       ה סולאריתהכנסות ממכירת אנרגי

 177,054    13,044    ,7627      אזניהמ ות לפי שיטת השווילהמטופרות בחה ברווחי חלק הקבוצ
  13,949    949,31    -       יוי המאזנשיטת השו טופלת לפימהה זדמנותי מרכישת חברח הרוו

  4,873    -      -       ל"ן להשקעה, נטו בשווי הוגן של נדיים שינו
  910    -      -       םסחירי ניירות ערךון בגין ת מימהכנסו
  8,708    9811,    ,3292      תאחרו מימון ותהכנס

  23    -      -       הכנסות אחרות
                

  220,762    154,32    913,12     סה"כ הכנסות
                

                ועלויות הוצאות
                

  )1,065(    )273(    )324(      נדל"ן להשקעה -  נכסיםהוצאות הפעלת 
  )7,654(    ),7661(    ),4581(      אריתולס אנרגיה - הוצאות הפעלה 

  )1,209(    )2,600(    )138(    אזניות לפי שיטת השווי המהמטופלהפסדי חברות ב בוצהחלק הק
  )10,442(    -      )137(     עסקאות משותפות ל המיוחסות עסקה בעלויותחלק הקבוצה 

  -      )251(    -       ו של נדל"ן להשקעה, נטם בשווי הוגן ויישינ
  )13,353(    ),8552(    ),0543(      תליונהלה וכלהוצאות ה

  )2,357(    )589(  )589(      וסס מניותום מבן תשלת בגיאוהוצ
  )215(    -       -     י שער מימון בגין הפרש אותהוצ

  )11,160(    ),2083(    ),0993(    אחרותהוצאות מימון 
              

  )47,455(    ),54211(    )114,9(      ועלויות ותצאסה"כ הו
                

  173,307    ,61220    ,7993      הכנסה מיסים על י לפנח רוו
                

  )1,181(    271    )34(      )כנסהעל ה םמיסיס (הטבת מ
                

  172,126    883,20    ,7653      מועבר -   לתקופהי נקרווח 
                
  
  
  

  .נפרד מהםתי מהווים חלק בלדים מאוחהפיים ביניים הדוחות הכס תמציתל יםהמצורפ הבאורים
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  אחר כולל  או הפסדאו הפסד ורווח על רווח  דמאוח ביניים וחת דיצמת

      
  םישדחו ושהלתקופה של של

    מרץב 31שהסתיימה ביום 

לשנה 
שהסתיימה 

 31 יוםב
  בדצמבר

      2022    2021    2021  

  קר)בו(מ    (בלתי מבוקר)      

  אלפי ש"ח       
  
  126,172    883,20    ,7653      מועבר -   פהלתקונקי רווח  

                
כולל שלאחר ההכרה לראשונה ברווח ד) פס(הח רוו פריטי

              :סדהפ או חלרוו ו יועברואהועברו הכולל (הפסד) 
  

          
 )597,43(    )2,558(    276      חוץ תילויופע ום דוחות כספיים שלהתאמות הנובעות מתרג

  )594(   )04(    4      חר, נטוכולל אפסד) (ה ווחמיסים בגין רכיבים של ר
 מזומנים ר תזרימיבגין עסקאות גידו (הפסד) חברוורה בחחלק ה
  -    358    )2,000(      ממס וחזקת המטופלת בשיטת השווי המאזני, נטוחברה משל 

               
  )44,191(   )2,240(    )1,720(      לתקופהאחר  כולל  דהפססה"כ 

               
  935,127   ,64318    2,045      לתקופה כוללח רוו"כ הס
 

               :לתקופה מיוחס לנקי רווח 
               

  172,095    20,883      3,754        של החברה ליםבע 
  31    -      11       בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה 

                
  172,126    838,20    ,7653     לתקופהנקי  סך הכל רווח

                
                ס ל:כולל לתקופה מיוחרווח  

                
  904,127    643,18    342,0      רהל החבים שבעל 
  31    -      11     ות שליטהמקנ אינןזכויות שלי בע 

              
  935,127    ,64318    2,045      כולל לתקופה סך הכל רווח 

                
                
  0.728    .0890     .6010       )ש"ח(בלמניה בסיסי רווח  

                
  0.718    .0890     .6010       )ש"חב( הנילמ למדולרווח  

                
הרווח  לחישוב  ת ששימשומספר המניו משוקלל שלה הממוצע 
  286,236    234,116    015,237      למניההבסיסי 

                
ווח הממוצע  המשוקלל של מספר המניות ששימשו לחישוב הר

  955,239    234,116    123,241      ניהל לממדולה
  
  
  
  נפרד מהם. יתחלק בל יםם מהווחדיואמהים ית הדוחות הכספיים בינימצורפים לתמצים הבאורה

  



  רילאסטייט בע"מ .להב אל.אר
  

8 
  

  
  על השינויים בהון  מאוחדביניים  תמצית דוח

  
  
      החברה עלים שלבל מיוחס   

  

 

  הון
  מניות

על  פרמיה
  קרנות מניות,

 הון אחרות
ותקבולים על 
  חשבון מניות

רגום קרן ת 
של 

ת לויופעי
  ץוח

רכיב הוני 
של אגרות 

   רווח רתתי  הלהמרחוב 

ון כ הסה"
המיוחס 

 יםעללב
    של החברה

 יותזכו
 ינןשא

מקנות 
 סך ההון    הטישל

  אלפי ש"ח   
                            
                            

  124,760    747    377,759  640,309  5   )673,64(  835,260   570,253   (מבוקר) 2022 ארנובי 1יתרה ליום 
                        

  ,7653    11    ,7543  ,7543  -  -   -  -   לתקופהנקי  רווח
  )1,720(    -    )01,72(  -  -  280  )2,000(  -   קופהלת רכולל אח(הפסד) ח רוו

                       
  2,045    11    42,03  ,7543  -  280  -  -   הכולל לתקופה וחהרוסך 

                           
  958    -    958   -   -    -   589   -   יותתשלומים מבוססי מנ

                           
                           

  875,762    758    000,762  394,313  5   )64,393(   424,259   ,570253    ר)בוקי מ(בלת 2022 במרץ 31יתרה ליום 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  רד מהם.מהווים חלק בלתי נפדים מאוחהות הכספיים ביניים לתמצית הדוח הבאורים המצורפים
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  ון על השינויים בהמאוחד ביניים תמצית דוח 

  
      החברה ים שללעבל מיוחס   

  

 

  הון
  מניות

על  פרמיה
  קרנות מניות,

 הון אחרות
ותקבולים על 
  חשבון מניות

קרן תרגום  
ת לויושל פעי

  חוץ

רכיב הוני 
ות של אגר

   רווח רתתי  הלהמרחוב 

סה"כ הון 
המיוחס 
לבעלים 

    של החברה

 יותזכו
שאינן 
מקנות 

 סך ההון    הטישל
  אלפי ש"ח   
                            
                            

  575,268    716    574,552  545,157  10   )20,482(   ,417203   305,234   (מבוקר) 1202 ארנובי 1יתרה ליום 
                        

  20,883    -     883,20  883,20  -   -    -   -    לתקופהנקי  רווח
  ),2402(    -     )2,240(  -   -   )2,598(  358  -    קופהלתר כולל אח )הפסד(ח רוו

                       
  ,64318    -     ,64318  883,20  -   )5982,(  358  -    הכולל לתקופההפסד) ( וחהרוסך 

                           
  15    -     15   -   )2(   -    9   8   חוב להמרההמרת אגרות 

  24,700    -     ,70024   -    -     -    ,88817   ,8126   פרטית הנפקה
  958    -     958   -    -     -    589   -    יותמנ תשלומים מבוססי

  ,83224    -     ,83224   -   -     -    ,39712   12,435   מניותת לויוכזוש מימ
                           
                           

  ,047644    716    ,331643  ,428178  8   )23,080(   ,415234   253,560    י מבוקר)(בלת 2021 במרץ 31ליום יתרה 
  
  
  
  
  
  
  
  

  בלתי נפרד מהם. הווים חלקממאוחדים הפיים ביניים ית הדוחות הכסרפים לתמצצוים המהבאור
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  ון הב נוייםעל השי ביניים מאוחד תמצית דוח
  

  
      ברהלבעלים של הח מיוחס       

  

 

  הון
  מניות

על  פרמיה
  קרנות מניות,

 הון אחרות
ותקבולים על 
  חשבון מניות

קרן תרגום  
של פעילויות 

 חוץ

 שלהוני רכיב 
ב אגרות חו
  רווח   יתרת  להמרה

סה"כ הון 
וחס המי

ל לבעלים ש
    החברה

זכויות 
שאינן 
מקנות 
 סך ההון    שליטה

  אלפי ש"ח   
                           

  575,268    716    574,552  157,545  10   )20,482(  203,174   305,234   (מבוקר) 2021 בינואר 1יתרה ליום 
                        

  612,172    31    095,172  095,172  -   -   -   -    הלשננקי רווח 
  )44,191(    -     )44,191(  -   -   )44,191(  -   -    לשנהכולל אחר  הפסד

                       
  ,935127    31    904,127  095,172  -   )191,44(  -   -    הכולל לתקופההפסד) ( הרווחסך 

                           
  32    -     32   -   )3(   -    17   18   המרת אגרות חוב להמרה

  -     -     -    -    )2(   -    2   -    ה (רכיב ההון)רעון אגרות חוב להמריפ
  )020,00(    -     )20,000(   )20,000(   -    -    -    -    חלוקת דיבדנד
  24,700    -     24,700   -    -     -    17,888   6,812   למוסדיים  הנפקה פרטית

  25,000    -     25,000   -    -        00025,   -    תקבולים על חשבון מניות 
  2,357    -     2,357   -    -    -    2,357   -    ות בוססי מניתשלומים מ

  24,832    -     24,832   -   -     -    12,397   512,43    מימוש זכויות למניות
                           
                           

  124,760    747    377,759  640,309  5   )64,673(  835,260   570,253   (מבוקר)  2021בדצמבר  31יתרה ליום 
  

  
  
  
  

  הם.לתי נפרד מווים חלק בהמאוחדים מהיניים ם בפייכסהדוחות הרים המצורפים לתמצית אוהב
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   מניםעל תזרימי המזו דמאוחים ביני תמצית דוח
  
 

    
  חודשים שהלושל ש הלתקופ

    מרץב 31שהסתיימה ביום 

לשנה 
שהסתיימה 

יום             ב
  רצמבבד 31

    2022    2021    2021  
  מבוקר)(    )(בלתי מבוקר    

  אלפי ש"ח    
             שוטפתילות עפל יםמנזומי מתזרי

             
  126,172   883,20   ,7653    ופהלתק נקירווח 

              
             פעילות שוטפת:לים תזרימי מזומנ גתלהצ הדרושותהתאמות 

              
              הפסד:התאמות לסעיפי רווח או 

  )121,167(    )10,444(    )624,7(    , נטוניהמאז וי השו תטיופלת לפי שמטה תוחזקמו ותחבר וחיורבחלק 
  60,000    -      -     שיטת השווי המאזני מוחזקת המטופלת לפי דיבדנד שהתקבל מחברה

  )499,13(    )949,13(    -     י זנשווי המאי שיטת הפלת המטופלברה רכישת חרווח הזדמנותי מ
  2,357    589    589    מניות ם מבוססיימלותש

  1,181    )271(    34    ההכנסהסים על ימ
  ),9675(    )665(    )345(  מימון אחרות, נטו הכנסות

  )873,4(  251     -     נטו ,להשקעה"ן נדל של הוגן בשווי ייםנושי
  )910(  -      -     יםננסירווח הון מימוש נכסים פי

  6,576    81,62    ,6801    ותפחת והפחת
          
   )666,5(   )861,22(   )706,122(  
          

  )841(    )57(    )177(   מיסים ששולמו במזומן
              

             :תפעוליים תיבויווהתחי םיסכנשינויים בסעיפי 
          

  )273,1(   ),2693(   )062,2(    ת זכאים ויתרות זכווב תני שירותיםנוו פקיםי בסנושי
  )1,684(    255    )120(    ךלזמן ארוה בחוויתרות חייבים בשינוי 

          
    )182,2(    )014,3(    )9572,( 
           

  ,62245    ),0495(    )260,4(     שוטפת )ו לפעילותמששיששנבעו מפעילות (ו ים נטמזומנ
          

              השקעהילות עפלם ימזומנ ימירתז
          

  )924,81(   )000,57(   -     מאזנית השווי הלות לפי שיטמוחזקות המטופהשקעה בחברות 
  9,814    ,3108    422    נישקעה בחברות מוחזקות המטופלות לפי שיטת השווי המאזר ההחז
  )832,84(    )165(    )3,463(    יהמאזנ השווי שיטת לפי פלותהמטו תוקמוחז לחברות הלוואות ןמת

  382,29   8,862    1,420    זניאהמ השווי שיטת לפי פלותטוהמ מוחזקות חברותמ הלוואות החזר
  ),87849(    798    )10,963(    רלזמן קצומנים מוגבלים ובפיקדונות בנקאיים מזב (עלייה) ירידה

  )19,992(    -       -       ך סחיריםות ערבנייר השקעה 
  20,902   -      -       םת ערך סחירימימוש ניירומתמורה  

  )251(    )251(     -       ה בנדל"ן להשקעהקעהש
  )7,467(   )319(   )5,687(    בתהליך בוע ופרויקטיםכוש קה ברהשקע

           
  )262,132(   )684,57(   )271,18(    השקעה ותעיללפ וששימשנטו נים מזומ

  
  

  ים חלק בלתי נפרד מהם.ם מהוומאוחדיהוחות הכספיים ביניים פים לתמצית הדצורים המהבאור
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  על תזרימי המזומנים  דוחמאביניים  תמצית דוח
  

    
  םשיודושה חשל של לתקופה

    מרץב 31 ה ביוםשהסתיימ

לשנה 
ה הסתיימש

         יוםב
  בדצמבר 31

    2022    2021    2021  

  ר)מבוק(    מבוקר)תי (בל    
  ש"ח פיאל    
      
             מימוןפעילות מתזרימי מזומנים  

              
  97,740    62355,    185,000    ייםקאים בנמתאגידלזמן ארוך  ותלוואקבלת ה  
  ),49720(   )15,792(   )909,116(   ך מתאגידים בנקאייםמן ארות לזואפירעון הלוו  
  249,53    3249,5    -    למניות זכויותוש מימפקה פרטית ונהגין ב םילובתק 
  25,000    -      -    יותל חשבון מנתקבולים ע 
  )20,000(    -      -    דנדיחלוקת דיב 
  )899,11(    )83,40(    -    לאחר ך ווארלזמן קצר וואה הל רזחה  
  -      39,110    -     , נטויםיאבנקמתאגידים  קצרזמן אשראי לב גידול  
  )102,3(    )514(    )769(     רה ת בגין חכייוייבורעון התחיפ  
  ),2693(    )3,240(   )3,240(     חוב אגרות  פירעון  
  -      -    )3,805(     המאזני יהשוו שיטת לפי המטופלות מוחזקות חברותל הלוואות פירעון  
  7,788    -    176      ישיטת השווי המאזני ות לפלזקות המטופוחות ממחבר וואותת הלקבל 

  )98(    -    -     המאזני השווי שיטת לפי תהמטופלקת וחזמה לחברה הלווא החזר 
          
 987,121   121,311    60,966     מימון ילותעפמ שנבעומזומנים נטו  

           
  347,53    416,58    ,43538  במזומנים ושווי מזומניםגידול 

              
  )943(   )137(   )33(    שווי מזומניםנים ומזומ ותעל יתרבשער חליפין  ותודת תנהשפע

            
  18,979   8,9791   53,383   פהולתחילת התק ווי מזומניםוש יתרת מזומנים 

              
 383,53   258,77   91,785   וף התקופהם לסיומנמז ים ושווייתרת מזומנ 

          
          :טפתמפעילות שו ניםמול תזרימי מזמידע נוסף ע - א' נספח 

           
  8,071   2,730   2,045   ששולמהריבית 

          
          שאינה במזומןת תית מהוופעיל - ב'  נספח

           
 32    15   -    מרההל חוב המרת אגרות

           
 4,651    -    -    הכרה בנכס זכות שימוש כנגד התחייבות בגין חכירה

             
             
  

  בלתי נפרד מהם. ם חלקויוהמאוחדים מהים ביניים הדוחות הכספי המצורפים לתמציתרים הבאו
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    כללי -  1באור 
  

וכתובתה  1963ל אשר התאגדה בשנת ברה") הינה חברה תושבת ישרארילאסטייט בע"מ (להלן: "הח .אר להב אל.  .א
חר למס שלה רשומים ואגרות החוב החברה הערך שלניירות . יקום ,יורופארק בניין איטליההרשמית היא 

  .ירות ערך בתל אביבבורסה לניב
  
להלן יחד: (שלה ושל חברות מאוחדות  הרל החבאת אלה שכוללים  החברהדוחות הכספיים המאוחדים של ה

   ת בשיטת השווי המאזני.ות המטופלומוחזק ותבחבר הקבוצהוכן את זכויות  "הקבוצה")
  

ק הדל גיה מתחדשת ומוצרימניב, אנרל"ן (נד רי פעילותגזמ בשלושה פעלההקבוצה  2021במרץ,  31עד ליום 
מגזרי באירופה ברות מוחזקות בישראל וות חבבאמצע פועלתצה הקבו 2021באפריל,  1בישראל), החל מיום 

י הדלק צרמו) 4; ( ) אנרגיה מתחדשת3; (נדל"ן מניב בגרמניה ) 2; (בישראל ) נדל"ן מניב1הפעילות הבאים: (
  בישראל.

  
  .ילו בירה הינו מר אבחבטה בעל השלי 2020 ,אררובבפ 10ם ויהחל מ

  
 ימהשהסתידשים ה חוששל שלו ולתקופה 2022ץ, במר 31תת ליום ומצערכו במתכונת מתדוחות כספיים אלה נ  .ב

כספיים מאוחדים"). יש לעיין בדוחות אלה בהקשר לדוחות ה יים ביניים"דוחות כספ(להלן: באותו תאריך 
רים אשר נלוו אליהם ואיבלו תאריךיימה באותו סתולשנה שה 2021דצמבר, ב 31יום של החברה להשנתיים 

 אוחדים").המם ייפיים השנתהכס"הדוחות   :הלן(ל
  

 ההקבוצעל והשפעתה  הנקורוה תמגפ  .ג
 

למועד הדוח על המצב הכספי ביניים, צומצו  ,יים המאוחדיםהכספיים השנת(ג) לדוחות 1 בהמשך לאמור בבאור
בתגובה  2022עד  2020במהלך השנים ובגרמניה שראל ם הנוספים שהוטלו ביאו הוסרו מרבית ההגבלות והצעדי

חיזוי. במהלך התקופה יין אינה ניתנת לעתה עדשפ, מגיפת הקורונה והיחד עם זאת להתשפטות המגיפה.
  פעילות החברה לא הושפעו מהותית ממגפת הקורונה. תוצאות 2022במרץ  31ביום  שהסתיימה

  
ד מולעלה  תאפשר בה אשריציית סננפי לתת יכוקיימ לקבוצהה, מעריכה כי נכון למועד דוח ז הקבוצההנהלת 

ה י, היה והתפשטות נגיף הקורונה והשלכותהקבוצהערכת הל .ירופן סדעול באהמשיך לפיה ולבהתחייבויות
 גםוכפועל יוצא לה העולמית משמעותיות על הכלכליות ת שלילהיות לכך השפעו שעלולותלאורך זמן, הרי  פויחרי

  .ותיהותוצאעילותה י פחומתועל  הבוצקהפועלת הם על השווקים ב
 תונוקט תבהתאם להנחיות של הרשויות השונוופועלת  ותתחויר ההתפשוטף אח עוקבת באופן הקבוצהי יצוין כ

קשר שוטף  לרבותעל פעילותה השוטפת,  להת המחהתפרצואת השפעת  ת לצמצם ככל האפשרנמ ים עלבצעד
  .בוצהקהחר נכסי אטף ומעקב שו הקבוצהמי עם שוכרי ויו

  
 יאנהאוקרבעת המלחמה השפ  .ד

 
, רוסיה תגברה את כוחותיה הצבאיים בגבול אוקראינה, על רקע מתיחות בין שתי המדינות. 2021במהלך שנת 

נות , הצבא הרוסי פלש לאוקראינה ולמועד פרסום דוח זה, מתנהלת לחימה עזה בין המדי2022ש פברואר בחוד
ות נרחבות גם על הכלכלה ו השפעניטרי. ללחימה זלמשבר הומ , בין היתר,המובילהבשטחה של אוקראינה, 

ות הלחימה גורמת מחירי האנרגיה והסחורות בעולם זינקו. בנוסף, הימשכ ,ההעולמית. מאז תחילת הלחימ
יקריים לכלכלה הגלובלית . תרחישי הסיכון העםוקי ההון בארץ ובעוללירידות שערים ותנודתיות גבוהה בש

 ה בצמיחה. ש מהאטהאינפלציה והחש ייה של רמתבסיכון לעל מתמקדים
תפתחויות העסקית לשוק הרוסי, יחד עם זאת, כתלות בה הבאופן מהותי בפעילות החשופ אינהיצוין, כי החברה 

מוטלות על רוסיה, בשוקי האנרגיה הבינלאומיים או בהחרפת הסנקציות הפוליטיות, בהתנהלות המסחר - הגיאו
  .ידועות טרם דוחה ועדמל אשר, החברה של פעילותה לע גם שונות השלכות ייתכנו

סיומה, ואת למועד זה, אין ביכולתה של החברה להעריך כיצד תתפתח הלחימה באוקראינה ומתי תבוא ל נכון
 .כלל ועל תוצאות פעילות החברה בפרטבוהגרמני ההשפעה שלה על המשק הישראלי 
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  יתשבונאהמדיניות הח קרייע -  2ר באו
  

 םינלאומיכספי בי י דיווחנדה בתקעמיעל הצהרה   .א
  

כספי יווח ד" 34 יבינלאומ לתקן חשבונאותערוכים בהתאם  מאוחדיםההדוחות הכספיים ביניים תמצית 
 ,דיים)יומייים תקופת ערך (דוחותלפי פרק ד' של תקנות ניירות  , וכן בהתאם להוראות הגילוי"יםת בינילתקופו

  .1970- להתש"
  

 דעת לקומדנים ושימוש באושי  .ב
  

מש בשיקול שתלהה הנהלת הקבוצרשת , נדIFRS - ל בהתאם ביניים המאוחדים ייםכספה תהדוחו ציתמת כתירבע
ייבויות, ים והתחסשל נכם על הסכומיו תויישום המדינישר משפיעים על א תנחו, אומדנים והותרכהעב ,דעת

  ה.אל ות מאומדניםיות שונלהות לולהתוצאות בפועל עש רת. יובהנסות והוצאוכה
  

בהערכות  שוימששיקריות הנחות העהחברה והשל  החשבונאיתיישום המדיניות  בעת הלל ההנהת שעדהל וקשי
  .השנתייםם ייו ששימשו בדוחות הכספעם אל יםיעקבודאות, הינם ו באי הכרוכות

  
 חות הכספייםובסיס לעריכת הד  .ג

  
 ותהדוחר יושמה בעריכת ת אשבונאיחשה המדיניותאת  וצהאלה, יישמה הקב ינייםבם פיידוחות כס בעריכת

 בסעיף ד' למעט האמור ,ותו תאריךאהסתיימה ב, ולשנה ש2021בדצמבר  31ליום  הכספיים השנתיים המאוחדים
  ן.להל
  

   קיימיםם לתקני חשבונאות לראשונה של תיקונייישום   .ד
 
 , צירופי עסקיםIFRS3תיקון ל  . 1

 . בנוסף, התיקון1989חלף המסגרת המושגית  2018במסגרת התיקון, עודכנה ההפניה למסגרת המושגית 
האם במועד הרכישה קיימת מחויבות בהווה לקבוע על מנת  IAS 37ם את הוראות דורש מהרוכש לייש

על מנת  IFRIC 21, ליישם את הוראות IFRIC 21לת ן, בהתייחס להיטלים שבתחוהנובעת מאירועי עבר, וכ
פורשת לפיה לקבוע האם האירוע המחייב תשלום היטל התרחש עד למועד הרכישה. כמו כן, נוספה הצהרה מ

 צירוף עסקים.רכשו באינו מכיר בנכסים תלויים שנהרוכש 
  או לאחריו. 2022ר בינוא 1הם הינו החל מיום התיקון מיושם לגבי צירופי עסקים שמועד הרכישה של

  
 הפרשות, התחייבויות תלויות ונכסים תלויים ,37IAS תיקון ל  . 2
  

וא לכלול בעת הערכה האם חוזה הלויות ש על החברה בדבר ע IAS 37 - תיקון ל  IASB - ,פרסם ה  2020במאי 
  (התיקון). –להלן  ה מכביד חוז

ם לקוח" מורכבת מ"העלויות המתייחסות במישרין לחוזה". עלויות התיקון קובע כי "עלות לקיום חוזה ע
ות המתייחסות במישרין לחוזה כוללות הן עלויות תוספתיות לקיום חוזה זה (לדוגמה, עלויות עבודה ישיר

וזים (לדוגמה, הקצאה של הוצאות מישרין לקיום חחסות בקצאה של עלויות אחרות המתייוחומרים) והן ה
  כוש קבוע המשמש, בין היתר, בקיום חוזה זה).פחת בגין פריט ר

  
ליישום התקן לא היתה או לאחריו.  2022בינואר  1התיקון מיושם לתקופות דיווח שנתיות המתחילות ביום 

  ם.על הדוחות הכספיי פעה מהותיתהש
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  מגזרי מידע -  3באור 
  

  :קמןמגזרי פעילות כדל בארבעהת לפוע קבוצהה
  
, באמצעות טחי מסחר להשכרהתחנות דלק וש של וניהול ייזום, איתור פעילות בתחום -  בישראל במני"ן נדל . 1

 הלן).ל 4(ראה גם  ת משותפותעסקאו
 

עות חברות כלולות , באמצנדל"ן להשכרה נכסי של ניהולו ייזום, איתור וםפעילות בתח -  בגרמניה מניב"ן נדל . 2
 ועסקאות משותפות.

  
ארית בתחום האנרגיה הסול מיזמיםייזום, תכנון, הקמה ופיתוח של  תחוםפעילות ב -  מתחדשת אנרגיה . 3

 ,2020במאי  13יום , וזאת החל מוחברה כלולה באמצעות חברות מאוחדותהמתחדשת, והאנרגיה הירוקה 
הכנסות מתחום אנרגיה מתחדשת  .אנרגיה המתחדשתתחום החברות במספר כישת ה עסקה לרהושלממועד בו 

 בשאר הרבעונים. והשלישי של השנה גבוהות מההכנסותות לפיה ההכנסות ברבעון השני מתאפיינות בעונתי
  

משותפת בחברת  הושלמה עסקה לרכישת שליטה 2020אוקטובר, ב 27ביום  - לק בישראל תחום מוצרי הד . 4
במכירת ואספקת דלקים, בניהול ותפעול תחנות עלת החברה זה פו ק הישראלית בע"מ והחל ממועדהדל

תחנות תדלוק וחנויות נוחות וק, וכן בייזום, הקמה והפעלה של פעלת חנויות נוחות בתחנות תדלתדלוק, ה
ניב בישראל ת מרכיב הנדל"ן המלשני מגזרים, תוך הפרד 2021באפריל,  1- מתחום זה פוצל החל  .ותנוספ

  .לתחום נפרד
  
בבאור  והוצגש לאלו זהיםי רהמגז רווח וההפסדס המדידה של הזרי ובסימגהפיצול הסיס בנאית, החשבו דיניותהמ
  נתיים.בדוחות הכספיים הש קייםבר מגזרי פעילות עסבד ,27

 

ברה בחברות חההיחסי של חלק ה את, ותברות המאוחדוני החנתסף ל, בנוללותים כורות והוצאות המגזהכנס
 יםבמורכ המגזר רווחיההחזקה בהן.  ם לשיעורתאבה וזאת אזנימהשווי השיטת ת לפי טופלוהמ תומוחזק

א לר הפעילות (למגזת המיוחסות להוצאו שקעה ובניכוין לההוגן של הנדל"הווי וי בששינלרבות  גזרהכנסות הממ
  ).הקבוצה ותחבר ןיב הלוואותן ון בגייממ ותוהכנס אותהוצ
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  הכלסך 

התאמות בגין 
חברות 

פי לפלות המטו
שיטת השווי 

  המאזני  

מוצרי 
הדלק 
   בישראל

נדל"ן 
 מניב
 הבגרמני

 נדל"ן מניב
  בישראל 

אנרגיה 
  מתחדשת 

  

    ח"י  שפלא

ה מופה של שלושה חודשים שהסתיילתק
  לתי מבוקר):(ב ,2022  מרץב 31יום ב

        
    

              
  2,822  )492,233(  474,400  13,903  4,896  1,856  רהכנסות המגז

              
  1,422  )8,283(  3,600  5,818  847  )560(  המגזר(הפסדי) רווחי 
              

  )3,127(            הוצאות הנהלה וכלליות שלא הוקצו 
              

  )2,120(            צו הוצאות מימון נטו שלא הוק
              

ות ברח(בהפסדי) חלק הקבוצה ברווחי 
ווי הש לפי שיטת מוחזקות המטופלות

  7,624  -  3,220  3,319  1,099  )14(  המאזני
              

  3,799          על ההכנסה סים ילפני מ רווח
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  (המשך) מידע מגזרי -  3אור ב
  

  
  סך הכל

בגין ות התאמ
ות רבח

 ותפלהמטו
י טת השוובשי

  מאזני  ה

צרי ומ
 הדלק

  בישראל
"ן דלנ

 במני
יה אנרג

  מתחדשת 

  

    ח"י  שפלא
  
  
  

 31ה ביום מלושה חודשים שהסתיילתקופה של ש
  (בלתי מבוקר): ,2021  רץמב

      
    

            
  3,180  )271,104(  258,714  13,391  2,179  מגזרהת הכנסו
            

  14,757  )10,835(  21,894  4,364  )666(  המגזרדי) (הפסרווחי 
            

  )2,831(          למגזרים וצוקא הכלליות שלנהלה והת אוהוצ
            
  )1,758(          זריםלמג טו שלא הוקצוות מימון נהוצא
            
   טופלותהמ חזקותרות מוחב יברווח וצההקב חלק

  10,444  -   7,945  2,360  139  זנימאה שווי היטתשי פל
            

  20,612         הנסעל ההכ סיםיפני מל חוור
  
  
  
  

  

  
 .(*) סווג מחדש

  
  
  
  
  
  
  

  
  סך הכל

תאמות בגין ה
חברות 

לפי פלות המטו
שיטת השווי 

  המאזני  

 מוצרי
הדלק 
   בישראל

נדל"ן 
 מניב
 הבגרמני

נדל"ן 
 מניב

  בישראל 
אנרגיה 

  מתחדשת 

  

    ח"י  שפלא

 2021, בדצמבר 31 ביום שהסתיימה לשנה
  וקר)ב(מ

        
    

              
  15,245  )1,556,534(  1,498,314  48,944  13,299  11,222  נסות המגזרהכ

              
  26,535  (*) )191,658(  60,866  (*) 89,357  67,228  742  המגזר(הפסדי) רווחי 
              

  )13,697(            הוצאות הנהלה וכלליות שלא הוקצו 
              

  )6,675(            הוצאות מימון נטו שלא הוקצו 
              

  23            ותהכנסות אחר
              

 ברות מוחזקותברווחי ח חלק הקבוצה
  167,121  -   36,005  (*) 76,966  (*) 53,864  286  השווי המאזני לפי שיטת המטופלות

              

  173,307          סים על ההכנסה ימרווח לפני 
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   ווי המאזנייטת השלפי שת המטופלות ומוחזק ותחברואות לוהלוקעות הש -  4באור 
  

  ליכל  )א(
 
   ם התמציתיים לתקופות כספיית ההדוחו אתמאוחדים אלה  ם בינייםדוחות כספייפת לתמצית החברה מצר . 1

חברה , (ד.פ) בע"מ של חברת דלק ישראל נכסיםו ית בע"משראל"דלק" חברת הדלק הי חברתניים של הבי
 ברתחשל ו Langen  )50%הכלולה ( ברההח , ואת הדוחות הכספיים של)40%( ותפתבשליטה משת ותימהו

 . חוב והנאמןגרות הה כלפי מחזיקי אבות החברמסגרת התחייב פיםהמצור, Malone )100%( חברות
  

 שערס על לן מבוסהל(ג) 4אשר מופיע בבאור  זרותרות ההחב שלהכספי על המצב ת המתומצע הפיננסי מידה . 2
 . ה הרלוונטיתפלסוף התקואירו ן של היפיהחל

  

 ערשעל ן מבוסס (ד) להל4באור ע במופי רות אשרות הזרלות של החבות הפעיננסי המתומצת על תוצאיע הפדמיה . 3
    . רלוונטיותת הוופרו לתקהממוצע של האיחליפין ה

  

 ש"ח. 3.5235נו יה 2022 ץמרב 31ירו ליום א 1 ין שלהחליפ ירו, ושערהוא הא הזרות החברות לשות ע הפעילמטב . 4
  ח:ופת הדיותקורו בשל האיבשערי החליפין חלו ש נוישישיעורי ה ןללה

  
 % - ב  ל האירושפין חלישער השינוי ב    
     
 0.1   2022 מרץב 31ימה ביום פה של שלושה חודשים שהסתילתקו 
 )0.8(   2021 מרץב 31שלושה חודשים שהסתיימה ביום  פה שללתקו 
 )10.76(   2021מבר צדב 31ביום  תיימהסשה לשנה 
  

 הרכב  )ב(
      

  ץבמר 31ליום 
  ליום  

  בדצמבר  31 
      2022    2021    2021  
  וקר)מב(    ר)(בלתי מבוק      
  "ח אלפי ש      
              

  ,1331    266,1    143,1      ניהמאזשווי ת ההמטופלות לפי שיט כלולותבחברות  השקעה
  671,679    717,614    132,688      המאזניווי ששיטת ה המטופלות לפי משותפות אותבעסקעה השק

      275,896    983,615    804,680  
                

 295,129   ,439122   133,632       לפי שיטת השווי המאזנילות פטוחזקות המומת ורחבל ותהלווא
            

     079,822   422738,   099,810 
  

 פי שיטת השווי המאזניפות המטופלות לכלולות ועסקאות משותבחברות  בחשבונות ההשקעה תנועה  )ג(
  

תקופה של שלושה חודשים ל 
  ץבמר 31 ביוםשהסתיימה 

תיימה סשהשנה ל  
  צמברבד 31 ביום

  2022    2021    2021  
  מבוקר)(    ר)לתי מבוק(ב  
  "ח אלפי ש  
          

  563,581    563,581    804,680  היתרת פתיח
           

  424,44    005,37    -    התקופה השקעות במהלך
  )814,9(    )8,103(    )422(  במהלך התקופה השקעה ירהחז

  )60,000(    -      -    שיטת השווי המאזני דיבדנד שהתקבל מחברה המטופלת לפי
  121,716    10,444    ,6247  אזניווי המות לפי שיטת השהמטופל חברותרווחי 

  ,94913    499,13    -   זני שווי המאי שיטת הפלת המטופלרה ברכישת חהזדמנותי מ חרוו
של  מזומנים ר תזרימיבגין עסקאות גידו (הפסד) חברווחברה חלק ה

  )2,000(  ממס וחזקת המטופלת בשיטת השווי המאזני, נטוחברה מ
  

 -     -  
 )457,38(   ),8381(   93,26  , נטואחר כולל (הפסד) הפרשי שער שנזקפו לרווח

        
 804,806   983,615   275,689 היתרת סגיר
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  )(המשך אזניווי המיטת השלפי שהמטופלות ת וזקמוח ותחברהלוואות לוקעות הש -  4אור ב
  
) בדוחות הכספיים של 100%(באלפי ש"ח), מציג את הנתונים המלאים (פי סי מתומצת על המצב הכסנמידע פינ  )ד(

 ת.ללא עודפי עלותיות מהות ומוחזק תחברו
 
          בעלותשיעור   
   ויותחייבהת   יותהתחייבו  אל נכסים  יםנכס  השתתפותו  
  תשוטפו אל   תופשוט  שוטפים  םיפשוט  ברווחים  
  ש"ח אלפי    

  
  

            )(בלתי מבוקר 2022 מרץב 31 ליום
            

            משותפות  עסקאות
            

  1,387,000  1,400,000  1,867,000  1,477,000  40%  דלק ישראל
  260,115  467,114  1,305,014  22,139  40%  דלק נכסים

  
  
 

            )(בלתי מבוקר 2120 מרץב 31 ליום
            

            משותפות  עסקאות
            
  827,000  1,380,000  1,753,000  1,168,000  40%  לק ישראלד
  

            )מבוקר( 2021 בדצמבר 31 ליום
            

             משותפות עסקאות
            

  1,352,000  ,0001891,  001,805,0  1,292,000  40%  דלק ישראל
  755,013  471,507  ,863,1601  755,38  40% נכסיםדלק 

  
) בדוחות הכספיים 100%ים (המלא ח) מציג את הנתוניםש"(באלפי הפעילות  תוסי מתומצת על תוצאפיננ מידע  )ה(

 עלות  ללא הפחתת עודפימהותיות מוחזקות  של חברות
 

   רווח ךס  וחרו       
   כולל   חרא כולל  רווח   הכנסות    
  אלפי ש"ח   
  
          יימה ם שהסתודשיה חלתקופה של שלוש 
          (בלתי מבוקר) 2022 מרץב 31יום ב 
           
          תפותעסקאות משו 
           
 1,000  )5,000(  6,000  1,186,000 דלק ישראל 
  2,748  -  2,748  12,240  דלק נכסים 
  
           יימהם שהסתה חודשילתקופה של שלוש 
          מבוקר) (בלתי 2021 מרץב 31 ביום 
           
          תתפוועסקאות מש 
           
  22,000  1,000  21,000  663,000 ק ישראלדל 

 
  לשנה שהסתיימה  

  (מבוקר) 2021 בדצמבר 31ביום 
        

           
          תפות עסקאות משו 
           
  94,000  -   94,000  3,821,000  דלק ישראל 
  126,997  -   126,997 32,841 נכסיםדלק  
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  )(המשך ווי המאזנילפי שיטת השהמטופלות ת וזקמוח ותחברהלוואות לוקעות הש -  4אור ב
  

 השלמת עסקת המסגר  )ו(
  

עם  2022בפברואר  28בקשר עם עסקת המסגר ביום  לדוחות הכספיים השנתיים )(ז')3(10בהמשך לאמור בביאור 
ועל ידי אזורים יתרת  ק נכסיםדלדי וכר, שולמה על ימהמ ולאזורים לק נכסיםלדמסירת החזקה במקרקעין 

 -  דלק נכסיםוספת הפרשי הצמדה ומע"מ כדין (חלקה של יוני ש"ח ובתמיל 273התמורה בגין העסקה בסך של 
 מיליוני ש"ח).  136.5

ר קומות חניה המושכר למספ 2מ"ר מעל  7,800 - על המקרקעין קיים מבנה תעשיה ומסחר בשטח עילי כולל של כ 
למו ה כאמור, ישועל פי הסכמי שכירות שהינם בתוקף למועד הדוח הכספי. בגין השימוש במבנרים שונים שוכ

  ולאזורים החל ממועד המסירה בחלקים שווים דמי שכירות ודמי ניהול שנתיים.  לדלק נכסים
 הלת זכויות הבניואזורים לפעול יחד להשבחת המקרקעין בדרך של אישור תב"ע חדשה להגד דלק נכסיםבכוונת 

בשטח כולל של של  סוקה ומגוריםקומות בשימוש מעורב של שטחי מסחר, תע 40 - במקרקעין להקמת מגדל בן כ
  אלף מ"ר.  50 - לפחות כ

שנים  3מיליוני ש"ח שאושרה לתקופה של  267ואזורים הלוואה בסך של  דלק נכסיםנטלו  2022בפברואר  28ביום 
  . 0.25%ם פלוס ונושאת ריבית בשיעור של פריי

  
  סייםנמכשירים פינ -  5 רבאו

  
  תפחתמו ותעלבנמדדים יננסיים השל מכשירים פוי ההוגן והש  )1(
  

, לקוחות, חייבים ניםמווי מזוזומנים ושרבות מלנסיים מסוימים רים של נכסים והתחייבויות פינבספהערך 
זכאים אחרים  ,פקיםסאיים, נקידים באות מתאגהלוולזמן ארוך,  וחייבים חזקותמולחברות  אחרים, הלוואות

  ן שלהם. ב לשווי ההוגארוך  קרו ות זכות לזמןרוית
   :כדלקמן כספי הינםהמצב ה מוצגים בדוח עלוהערכים בספרים ה תהפיננסיו תויוההתחייב יתרשל ן וגההשווי ה

  
 בדצמבר 31ם ליו מרץב 31ליום  
 2022 2021 2022 2021  2021 
 שוק שווי בספריםך ער  שווי שוק ערך בספרים 
 ח"אלפי ש 
  

 63,154 59,022 62,944  57,949 58,051 55,029  סדרה ב' אגרות חוב

  
 עד הדיווחמוקדם לבורסה ליום המסחר האחרון שמחירן ב ציטוט נקבע בהסתמך עלאגרות החוב י ההוגן של השוו

  הדוח.ד עולום למיבית שנצברה לתשל רכולך בספרים רהע בהיררכיית שווי הוגן). 1רמה (
  
  וגןה היררכיית שווי  )2(

  
הנמדדים  ת ערך סחיריםכוללים ניירו פיאריכי הדוח על המצב הכסלת ןהוגם בשווי הנמדדייים כשירים פיננסמ

  ווי ההוגן.ררכית השבהי 1נמדדים ברמה סד הפ או דרך רווח ןבשווי הוג
  
 רהחבב מיםיושכה המכי הערתהלי  )3(

  
 תחשיב של מחלקת עותבאמצ ווחדיבתקופת הבשווי הוגן נקבע הנמדדים ננסיים יהפשירים ההוגן של המכהשווי 

נצפים  רמטריםבפ יםשינויו מיםויים בתחזיות להתממשות התשלשינו עלבעיקר סס הכספים בחברה, בהתב
ותיים בהם שינויים מהו ם,ספיהכ מנכ"לה של סבאות לבחינכות מווההער םחשיביוב. כל התישחב ימשושש

  בוועדה לבחינת הדוחות הכספיים.דונים ני
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  אחריהלתקופת הדוח ויים במהות עיםאירו -  6באור 
  

 115 - כ בסכום כולל של ממנושנטלה  הלוואה, לבקשת החברה, תאגיד בנקאי החליף, 2022בינואר  4 ביום . 1
 נפרעה הקודמת לוואההה כאשרש"ח, מיליון  185ארוך בסך כולל של מיליון ש"ח בהלוואה חדשה לזמן 

  .החדשה ההלוואה בתנאי הוחלפו ותנאיה במלואה

  :החדשה ההלוואה תנאי עיקרי להלן

יבית בר"), ההלוואה קופתתחודשים (" 120הועמדה עבור החברה על ידי הבנק לתקופה של  החדשהההלוואה 
ך תקופת ההלוואה, ייפרעו לאור והריביתשר קרן ההלוואה החדשה , כא0.65%בתוספת מרווח של  רייםהפ
  .שוטף רבעוני ופןבא

 בדלק החזקותיה כל את הבנק לטובת החברה שעבדה, פירעונה הבטחת ולצורך החדשה ההלוואה קבלת כנגד
 ההחזקה עורשי בצירוף, ישראל בדלק שלה חזקהה שיעור כי חייבההת החברה כן,כמו ם נכסי ובדלק ישראל

 משיעור יותר גבוה עת בכל יהיה), ישראל דלקב משותפת שליטה הסכם לחברה יש"מ (עמה בע. .ג.מב של
 .ישראל בדלק אחר מניות בעל כל של ההחזקה

  :כדלקמן, יננסיותפ מידה באמות לעמוד ,היתר בין, החברה התחייבה, החדשה ההלוואה להעמדת כתנאי

המנה  –משמעו  ",החוב כיסוי יחס" נחהמו, זהניין . בע1.5כיסוי החוב הכולל של החברה לא יעלה על  יחס . 1
  :להלן) ii( בפרמטר) iהמתקבלת מחלוקת הפרמטר (

 )i ( מחולק זה סכום כאשר, החדשה ההלוואה בגין מסולקת הבלתי היתרה: (א) של המצטבר הסכום 
  .ישראל דלק של נטו הפיננסי החוב(ב) - ו, ישראל בדלק החברה של החזקתה עורבשי

 )ii( ה סכום - EBITDA  המצטבר של החברה על פי ארבעת הרבעונים הקלנדריים העוקבים שמועד סיומם
  הינו מועד הדוחות הכספיים הרבעוניים האחרונים של החברה.

המנה המתקבלת  –משמעו  ",החוב תשירו יחס" המונח. 1.1 - מ יפחת לא החברה של החוב שירות יחס . 2
  :להלן) ii( בפרמטר) iמחלוקת הפרמטר (

 )i ( ישראל בדלק ההחזקה בשיעור ישראל דלק של הנקי הרווח של המכפלה(א)  של רהמצטב הסכום ,
 בשיעור"), נכסים דלק"מ ("בע(ד.פ.)  נכסים ישראל דלק של הנקי הרווח של המכפלה(ב)  בתוספת
  ;םנכסי בדלק החברה של החזקתה

 )ii( תשלומי ם המצטבר של הסכו - ", משמעו החברה של החוב שירות" המונח. החברה של החוב שירות
החלויות השוטפות והריבית, בגין ההלוואה החדשה, שהחברה הייתה אמורה לשלם בגין ארבעת 

 הרבעונים הקלנדריים שמועד סיומם הינו מועד הדוחות הכספיים הרבעוניים האחרונים.

  
  .על המצב הכספי עומדת החברה באמות המידה הפיננסיותלמועד הדוח 

  
     לקיםמיליון ש"ח המחו 250 - את ההון הרשום מ  הגדילה החברה, 2022 ילבאפר 12 ביוםלאחר תאירך הדוח,     . 2

של  ותמניות רגילמיליון  270 - המחולקים ל  "ח ן שמיליו 270 - מניות רגילות של החברה ל מיליון  250 - ל 
 החברה.

  
  

תה המלאה אנרגיה ירוקה בע"מ, חברה פרטית המצויה בבעלולהב , 2022באפריל  27ביום , הדוח יךתארר לאח    . 3
) בע"מ 1987( 1965פעת יות חברת מבעלי מנ סכמים עםת הסכמית אשר במרכזה ההתקשרה במערכשל החברה 
 65% - , להחזיק בשל תנאים מתלים שונים ף להתקיימותם, שמכוחם עתידה להב אנרגיה, בכפוועם מפעת

להב  םמיליון ש"ח שתשל 64 - וזאת בתמורה לסך של כ  מהונה המונפק של מפעת ולהפוך לבעלת השליטה בה
 רכישת(" אשפהעתידה לרכוש פעילות בתחומי הועד מפעת , כשבאותו מעבור רכישת המניות ממפעת אנרגיה

בעלת החזקות חברה שהינה מ 49%ס היחיד שלה הינו שהנכשת חברה לרכי וכן לקבל אופציה ")צדרמפעילות 
 כאמור. תיווההתקשרו. להלן פרטים אודות מפעת )להלן כהגדרתה(י תחנת המעבר מקרקעשל ירה זכות החכ
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  )(המשך אחריהלדוח וים בתקופת הועים מהותיאיר -  6באור 
  
  )ךהמש( . 3

  
  פרטים אודות מפעת

אשר אינם קשורים לחברה מניות  שלושה בעליתם של בבעלועד זה, פרטית המצויה, נכון למו מפעת הינה חברה
  מפעת, הינם כדלקמן:השליטה בה. תחומי פעילותה העיקריים של או לבעלי 

כגון פסולת  ,מסוגים שוניםפעת מספקת, בין היתר, שירותי איסוף פסולות מ -  תחום איסוף ופינוי פסולות  .א
ני טיהור, חול טיאוט וקרטון. פסולת בוצה ממכו מפנה ובנוסף טיים, גזם ופסולת גוזית,ביתית מרשויות ופר

רכבים (משאיות, טנדרים ורכבים  150 - של כ פקת שירותי האיסוף כאמור, מפעילה מפעת צילצורך אס
 .פרטיים)

ירונית, פול, המיון וההטמנה של פסולת עם השינוע, הטימפעת פועלת בתחו -  תחום הפעלת תחנות מעבר  .ב
תחנת (" השרון הינו הפעלת תחנת מעבר מרכזית באזור פעילותה בתחום זהעיקר , כאשר תעשייתית ובניין

 .")המעבר
  

 והסכם בעלי מניות רכישת מניות הסכמי
 ה(אשר עתיד להיוותר בעל מניות בפעת מעם אחד מבעלי מניות שנחתם  סכם רכישת המניותה במסגרת יצוין כי

לבעל המניות כאמור אופציה לחייב את שיושלם), ניתנה  , ככלת כאמורהשלמת הסכם רכישת המניו גם לאחר
, למשך מהונה המונפק של מפעת) 14%- יעור של כת (בשעלהב אנרגיה לרכוש ממנו את כל יתרת החזקותיו במפ

ה שישקף שווי יחודשים, ובמחיר למנ 12המניות וסיומה בחלוף  הסכם רכישתחתימת תקופה שתחילתה במועד 
יבידנד שהוכרז ושולם לאותו מלא, והכל בניכוי הסך הכולל של כל דיון ש"ח, בדילול מיל 100ת של כולל למפע

  ציה כאמור במהלך התקופה דלעיל.בעל מניות בגין מניות האופ
  

 ל המניותפעת (למעט בעבעלי מניות מרכישת המניות, חתמו להב אנרגיה והסכמי לחתימת  במקביל, בנוסף
כתה של כבעלי מניות מפעת לאחר הפיים בניהם היחסמערכת מגדיר את ר אשהסכם בעלי מניות , על היוצא)

  . הב אנרגיה לבעלת שליטה בחברהל
  

מניות (לרבות להב אנרגיה) להזרים הלוואות בעלים למפעת, ה במסגרת הסכם בעלי המניות, התחייבו בעלי
   ."חמיליון ש 50 - ר עומד על סך של כה בהלוואות הבעלים כאמושל להב אנרגיכאשר חלקה 

ת בעלים שתועמד אמצעות הלוואעתיד להתבצע בין כי מימון תמורת הרכישה והלוואת בעלים להב אנרגיה צוי
ם הוא למימון ימון בנקאי אשר ישמש גה עתידה לפעול לקבלת מגיה על ידי להב, כאשר להב אנרגיללהב אנר

  .ר לעיל, בהיקף אשר למועד זה טרם נקבעהאמו
  
 הסכמים נוספים 

  
בכפוף להשלמתם),  –המניות והסכם בעלי המניות ובמקביל להם (וכפי שמפורט להלן ישת רכ הסכמיל בנוסף
משאיות שלה, הכוללת תיה של מצדר בפעילות המלוא זכויועל הסכם לרכישת  בע"ממצדר וחברת מפעת  וחתמ

ת חובוללא כל  )נדריםוט משאיות 50 - (כצדר לאיסוף פסולת וכן את צי המשאיות שלה של מכלל ההסכמים  את
  .ובכפוף לקיומם של תנאים מתלים שנקבעו בהסכם, מיליון ש"ח 35כספיים, וזאת בתמורה לסך של 

  
על הסכם  מבעלי המניות של מצדר)אחד ל(הקשור צד שלישי עם ל כך, באותו מועד חתמה מפעת נוסף ע

מהחזקות  49% נוד שלה היחברה אשר הנכס היחי א הונה המונפק שלומל לרכישתניתנה לה אופציה רתו במסג
ורה מקרקעין עליהם ממוקמת תחנת המעבר (כהגדרתה לעיל), בתמהשל  בעלת זכות החכירהחברה שהינה 

  .)כישהמס ריון ש"ח (לא כולל מיל 51 - עד כ לסכום כולל של
  
 תנאים מתלים 

 יות,בעלי המנרכישת המניות, הסכם  הסכמי –"), דהיינו ההסכמיםים לעיל (ביחד: "הסכמהתוקפם של כל 
למעט הסכם רכישת המניות שנחתם עם בעל וזאת יתר ההסכמים, השלמת ב , בין היתר,, מותנההסכם מצדר

ים מתלים אחראים ההסכמים (אך מותנה בתנוף ומותנה בהשלמת יתר ות היוצא, אשר הוא עצמו אינו כפהמני
המניות היוצא בעל המניות ממפורט להלן), וכן הסכם האופציה אשר מותנה רק בהשלמת הסכם רכישת כ

ם רגולטוריים אישוריבקבלת  תמותניהשלמת ההסכמים , כמו כן (בנוסף לתנאים מתלים אחרים כמפורט להלן).
בנוסף, כל  כאשר, קים)ובניהם בנים (נוספים של צדדים שלישירשות התחרות ואישורים  שונים כגון אישור

משפטיים אשר  הליכים בהסדרתים גם מותנהיוצא,  ההסכמים למעט הסכם רכישת המניות עם בעל המניות
ן ית לוותר על התקיימותם של חלק מרשאאנרגיה . להב אנרגיה להב של רצונה לשביעות, מפעת כנגדמתנהלים 

  יקול דעתה.התנאים המתלים לפי ש
  

  .סקה טרם הושלמהוהע התנאים המתלים התקיימוטרם  פייםור הדוחות הכסלמועד איש
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  (המשך) אחריהלדוח וים בתקופת היועים מהותאיר -  6באור 
  

ת מחברתמורה ללא החברה האופציה אותה קיבלה  ) לדוחות הכספיים המאוחדים7(18ור בבא שך לאמורבהמ    . 4
China-Israel Biological Technology Co. Ltdרגילות ללא ערך נקוב של סילבר קסטל אחזקות יות , לרכישת מנ

 .2022במאי  24עה ביום בע"מ פק
  

מיליון  50לי מניותיה, בסכום כולל של לבע בדנדית דחלוקאישר דריקטוריון דלק ישראל  ,2022במאי  22ביום     . 5
 ח.מיליון ש" 20עומד על סך של , כאשר חלקה של החברה ש"ח

  
  



 

  בע"מרילאסטייט להב אל.אר. 
  

  ביניים מידע כספי נפרד
  

  (בלתי מבוקר)
  

  2022 ,במרץ 31ליום 



 

  
  

  e-mail: office@ahcpa.co.il www.ahcpa.co.il     03-6125030 :פקס  03-6123939  :טל  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"מרילאסטייט אל. אר.  להבבעלי המניות של 
  
  

ד לתקנות ניירות 38לפי תקנה ביניים הנדון: דוח מיוחד של רואי החשבון המבקרים על מידע כספי נפרד 
  .1970-ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל 

  
  מבוא

 
 -לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים),  התש"ל  ד38המובא לפי תקנה  ביניים הנפרד הכספי את המידע  סקרנו

שהסתיימה  של שלושה חודשים ולתקופה 2022 ץבמר 31ליום "החברה")  -מ (להלן"בערילאסטייט  .אר להב אל.של   ,1970
 מסקנה להביעהינו באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה. אחריותנו היא  ביניים הנפרד המידע הכספיבאותו תאריך. 

  .סקירתנו בהתבסס על לתקופת ביניים זוביניים  הכספי הנפרד המידע על
  

לא סקרנו את המידע הכספי התמציתי לתקופת הביניים של חברות שנכללו על בסיס השווי המאזני ואשר ההשקעה בהן 
ברות המוחזקות, נטו, הסתכם ואשר חלקה של החברה ברווחי הח 2022במרץ  31מיליוני ש"ח ליום  331 -הסתכמה לסך של כ

מיליוני ש"ח לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה באותו תאריך. המידע הכספי התמציתי לתקופת הביניים  1 -לסך של כ
של אותן חברות נסקר על ידי רואי חשבון אחרים שדוח הסקירה שלהם הומצא לנו ומסקנתנו, ככל שהיא מתייחסת למידע 

  מבוססת על דוחות הסקירה של רואי החשבון האחרים.הכספי בגין אותן חברות, 
  

  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

 הינה מצומצמת סקירה .ואחרים אנליטיים סקירה נהלי ומיישום ,הכספיים והחשבונאיים לעניינים האחראים אנשים עם
 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

 
 שהמידע לסבור לנו הגורם דבר ליבנו בא לתשומת לא ועל דוחות הסקירה של רואי החשבון האחרים, ,סקירתנו על בהתבסס

ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות 38בהתאם להוראות תקנה  ,המהותיותהבחינות  מכל אינו ערוך, ל"הנ ביניים הנפרד הכספי
  .1970 -תקופתיים ומיידים), התש"ל 

  
 
 
  
  
  
  
  
  

  עמית, חלפון                                                                                                                             ,             גבעתיים
  2022 ,במאי 30

  רואי חשבון                                                                                                                                                         
  

 עמית, חלפון 
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  מ"בערילאסטייט להב אל.אר. 
 י בינייםנתונים על המצב הכספ

  
 

  
 בדצמבר 31ליום  במרץ 31ליום 

   2022  2021 2021  

  (מבוקר)  (בלתי מבוקר)     

  אלפי ש"ח    
        

             שוטפים נכסים
           

  27,361  56,965  87,609      מזומנים ושווי מזומנים
  50,004  -  50,019     בנקאיים תפיקדונו
  1,047  1,241  1,112     ויתרות חובהחייבים 

           
  78,412 58,206 138,740     סה"כ נכסים שוטפים

           

           לא שוטפים נכסים
           

  1,637  1,668  1,637     מזומנים מוגבלים
  1,326  1,303  1,330     הלוואות ויתרות חובה לזמן ארוך

המטופלות לפי שיטת  חברות מוחזקותל ות והלוואותהשקע
  השווי המאזני

   
896,710  805,240  889,229  

  4,560  224  4,500     נכסי זכות שימוש
  708  34  1,069      רכוש קבוע

  7  -  12     נדחהנכס מס 
           

  897,467  808,469  905,258     שוטפים לאסה"כ נכסים 
           

  975,879  866,675  1,043,998     סה"כ נכסים
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .ממנו נפרד בלתי חלק מהווהביניים  הנפרד הכספי למידע המצורף הנוסף המידע
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  מ"בערילאסטייט להב אל.אר. 
 נתונים על המצב הכספי ביניים

  
  

  
 

  
 בדצמבר 31ליום  במרץ 31ליום 

   2022  2021 2021  

  (מבוקר)  (בלתי מבוקר)     

  אלפי ש"ח    
  

           שוטפותהתחייבויות 
          

  1,500  1,500  19,625    חלויות שוטפות של הלוואות מתאגידים בנקאיים
  3,251  3,281  16,212    חלויות שוטפות של אגרות חוב

  4,129  2,294  2,545    זכאים ויתרות זכות
  160  250  161    התחייבויות בגין חכירה

          
  9,040  7,325  38,543    סה"כ התחייבויות שוטפות

          

          שוטפותלא התחייבויות 
          

  54,496  54,363  38,366    אגרות חוב
  115,351  116,325  167,481    הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים 

  33,183  45,331  33,217    הלוואה לזמן ארוך מאחר
  4,432  -  4,391    התחייבויות בגין חכירה

          
  207,462  216,019  243,455    שוטפות לאסה"כ התחייבויות 

          
  216,502  223,344  281,998    סה"כ התחייבויות

          

          הון
          

  253,570  253,560  253,570    הון מניות
  260,835  234,415  259,424    אופציה, פרמיה על מניות וקרנות הון אחרות  כתבי

  )64,673(  )23,080(  )64,393(    של פעילות חוץ תרגום קרן
  5  8  5    רכיב הוני של אגרות חוב להמרה

  309,640  178,428  313,394     רווח יתרת
          

  759,377  643,331  762,000    המיוחס לבעלים של החברה סה"כ הון
          

  975,879  866,675  1,043,998    סה"כ התחייבויות והון
  

            
  שלמה פדידה    חוה זמיר טואף  אבי לוי

  כספים"ל סמנכ    "ל מנכ  הדירקטוריון"ר יו
  

  .2022 ,במאי 30: הנפרד הכספי המידע אישור ךתארי
  

  .ממנו נפרד בלתי חלק מהווהביניים  הנפרד הכספי למידע המצורף הנוסף המידע
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  מ"בערילאסטייט להב אל.אר. 
 ם על הרווח או הפסד בינייםנתוני

  
  
  

של שלושה חודשים  לתקופה
 במרץ 31 ביוםשהסתיימה 

לשנה 
שהסתיימה 

 בדצמבר 31ביום 
  2022 2021 2021 
  (מבוקר)  (בלתי מבוקר)    
 אלפי ש"ח    
  

 )13,697( )3,090( )3,127(  הנהלה וכלליותהוצאות 
 13,349 13,949 -  הכנסות אחרות, נטו

      
 )348( 11,859 )3,127(  תפעולי רווח (הפסד)

     
 15,455 3,668 3,554  הכנסות מימון
 )7,430( )1,773( )2,182(  הוצאות מימון

         
  8,025  1,895  1,372   מימון, נטוהכנסות 

     
 7,677 12,754 )1,755(  לאחר מימון(הפסד) רווח 

     
 164,490 8,137 5,504 חלק החברה ברווחי חברות מוחזקות 

      
 172,167 20,891 3,749  סים על הכנסהילפני מרווח  

     
 )72( )8( 5  הטבת מס (מיסים על הכנסה)

         
  172,095  20,883 3,754 החברה של לבעלים המיוחס לתקופה נקי (הפסד) רווח 

         
 ברווח לראשונה שהוכרו שלאחר אחר כוללרווח (הפסד)  פריטי
  :הפסד לרווח יועברו או הועברוהכולל 

       

         
  )44,191(  )2,240(  )1,720( כולל אחר לתקופה בגין חברות מוחזקות, נטו ממס  הפסד

         
     
     
 127,904  18,643  2,034   רווח כולל לתקופה המיוחס  לבעלים של החברה 

      
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.ביניים המידע הנוסף המצורף למידע הכספי הנפרד 
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  מ"בערילאסטייט להב אל.אר. 
  ביניים מזומניםה מיתזרי עלנתונים 

    
של שלושה חודשים  לתקופה

 במרץ 31 ביוםשהסתיימה 

לשנה 
שהסתיימה 

 בדצמבר 31ביום 
  2022 2021 2021 
  (מבוקר)  )מבוקר(בלתי     
 "חש אלפי    

 

 
 
 
  
  
  
  

  המידע הנוסף המצורף למידע הכספי הנפרד ביניים מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

      שוטפתפעילות לתזרימי מזומנים 
      

 172,095 20,883  3,754  לתקופה המיוחס לבעלים של החברהנקי רווח 
      

    :בגין הוצאות והכנסות שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים התאמות
 199 77 27  והפחתות פחת

חלק החברה ברווחי חברות מוחזקות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני, 
  )8,137(  )5,504( נטו

  
)163,890(  

  )13,949(  )13,949(  - רווח הזדמנותי מרכישת חברה המטופלת לפי שיטת השווי המאזני
  60,000  -  -  דיבדנד שהתקבל מחברה מוחזקת המטופלת לפי שיטת השווי המאזני

  2,357  589  589   תשלומים מבוססי מניות
 )13,378(  )2,526(  )1,734(   הכנסות מימון אחרות, נטו

  )910( -  - רווח הון ממימוש נכסים פיננסים
 72 8 )5(  (הטבת מס) סים על הכנסהימ
  )6,627( )23,938( )499,129( 
     

 175 )152( )3(   שינוי בחייבים ויתרות חובה
 )310( )2,939( )2,408(   שינוי בזכאים ויתרות זכות

  )2,411( )3,091( )135( 
       

 42,461 )6,146( )5,284(  שוטפת )ששימשו לפעילותשנבעו מפעילות ( מזומנים נטו

     
      השקעה לפעילותתזרימי מזומנים 

      
השקעה בחברה מוחזקת המטופלת לפי  תשלום תמורה נדחית ו

  שיטת השווי המאזני
 

- )75,000( )75,000( 
  )725( )3( )388(   השקעה ברכוש קבוע ופרויקטים בתהליך

  )19,992(  -  -   השקעה בניירות ערך סחירים
  20,902  -  -   תמורה מימוש ניירות ערך סחירים

  )49,973(  -  - קצר לזמןובפיקדונות בנקאיים  מוגבלים במזומנים(עלייה)   ירידה
 40,515 5,043 1,998 החזר הלוואות מחברות מוחזקות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני

 )33,639( )165( )2,131( המטופלות לפי שיטת השווי המאזני מוחזקות לחברות הלוואות מתן
        
 )117,912( )70,125( )521(  השקעהששימשו לפעילות מזומנים נטו  
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  מ"בערילאסטייט להב אל.אר. 

  ביניים מזומניםה מיתזרי נתונים על
  
  

    
של שלושה חודשים  לתקופה

 במרץ 31 ביוםשהסתיימה 

לשנה 
שהסתיימה 

 בדצמבר 31ביום 

  2022 2021 2021 

  (מבוקר)  )מבוקר(בלתי     

 "חש אלפי    

        
          מימון מפעילותתזרימי מזומנים 

         
  49,532  49,532  -  תקבולים בגין הנפקה פרטית ומימוש זכויות למניות

  25,000  -  -  תקבולים על חשבון מניות
  )20,000(  -  -  חלוקת דיבדנד

  )11,899(  )3,408(  -  הלוואה לזמן קצר לאחר  החזר
  )260(  )260(  -  , נטואשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאייםבקיטון 

  )470(  )80(  )87(   רעון התחייבות בגין חכירהיפ
  )3,269(  )3,240(  )3,240(   פירעון אגרות חוב 

  24,663  24,500  - המטופלות לפי שיטת השווי המאזני מוחזקות מחברותות הלווא קבלת
  )25,307(  -  )144( המאזני השווי שיטת לפי המטופלות מוחזקות חברותל הלוואותהחזר 

  55,200  55,200  185,000   קבלת הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים
  )1,500(  )375(  )115,575(   הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים פירעון

         

  91,690  121,869  65,954    מימון מפעילות שנבעומזומנים נטו 

  
       

 16,239 45,598 60,149  במזומנים ושווי מזומניםעלייה 
        

 )267( )22( 99   השפעת תנודות בשערי חליפין על יתרות מזומנים ושווי מזומנים
        

 11,389 11,389 27,361  התקופהמזומנים ושווי מזומנים לתחילת 
      

 27,361 56,965 87,609  התקופהמזומנים ושווי מזומנים לסוף 

  
      

        מידע נוסף על תזרימי מזומנים:
        

  6,248  2,004  1,546  ששולמה במזומןריבית 

        
        פעילות מהותית שאינה במזומן -נספח 

        
  32  15  -  המרת אגרות חוב להמרה

        

  4,651  -  -  בגין חכירה הכרה בנכס זכות שימוש כנגד התחייבות

  
  
  
  
  
  
  

  המידע הנוסף המצורף למידע הכספי הנפרד ביניים מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
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  מ"בערילאסטייט אר.  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").  2022במרץ  31וביחד עם תמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים ליום  2021

  
  דים. בדוחות הכספיים המאוח(ד)  1 -ו (ג)  1, ראה באור והשפעת המלחמה באוקריאנה הקורונה מגפתלעניין משבר 

  
   -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  
    
החשבונאית אשר פורטו במידע המדיניות החשבונאית בתמצית מידע כספי נפרד ביניים זה, הינה בהתאם לכללי המדיניות   

  .2021 בדצמבר 31הכספי הנפרד ליום 
  

  יישום לראשונה של תיקונים לתקני חשבונאות קיימים  .        3
  
 , צירופי עסקיםIFRS3תיקון ל   .א

. בנוסף, התיקון דורש מהרוכש 1989חלף המסגרת המושגית  2018במסגרת התיקון, עודכנה ההפניה למסגרת המושגית 
על מנת לקבוע האם במועד הרכישה קיימת מחויבות בהווה הנובעת מאירועי עבר, וכן, בהתייחס  IAS 37ליישם את הוראות 

על מנת לקבוע האם האירוע המחייב תשלום היטל התרחש  IFRIC 21, ליישם את הוראות IFRIC 21להיטלים שבתחולת 
 עד למועד הרכישה. כמו כן, נוספה הצהרה מפורשת לפיה הרוכש אינו מכיר בנכסים תלויים שנרכשו בצירוף עסקים.

  או לאחריו. 2022בינואר  1התיקון מיושם לגבי צירופי עסקים שמועד הרכישה שלהם הינו החל מיום 
  

 רשות, התחייבויות תלויות ונכסים תלוייםהפ ,37IAS תיקון ל   .ב
  

בדבר עלויות ש על החברה לכלול בעת הערכה האם חוזה הוא חוזה  IAS 37 -תיקון ל  IASB -,פרסם ה  2020במאי 
  (התיקון). –להלן   מכביד 

ייחסות התיקון קובע כי "עלות לקיום חוזה עם לקוח" מורכבת מ"העלויות המתייחסות במישרין לחוזה". עלויות המת
במישרין לחוזה כוללות הן עלויות תוספתיות לקיום חוזה זה (לדוגמה, עלויות עבודה ישירות וחומרים) והן הקצאה של 
עלויות אחרות המתייחסות במישרין לקיום חוזים (לדוגמה, הקצאה של הוצאות פחת בגין פריט רכוש קבוע המשמש, בין 

  היתר, בקיום חוזה זה).
  

ליישום התקן לא היתה השפעה מהותית או לאחריו.  2022בינואר  1ות דיווח שנתיות המתחילות ביום התיקון מיושם לתקופ
  על הדוחות הכספיים.
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  מ"בערילאסטייט אר.  להב אל.
  מידע נוסף

  
  מוחזקות חברותועסקאות מהותיות עם  התקשרויות  .4

 מאוחדות לחברות הלוואות  )א

 במרץ 31 ליום     
 31 ליום 

 בדצמבר
     2022    2021  2021 
  (מבוקר)    )מבוקר(בלתי    ריבית שיעור   

 אלפי ש"ח  %    
          

          הלוואות בש"ח:
 376    -  522  2.42%   להב אנרגיה ירוקה

          
               הלוואות צמודות לאירו: 

Greenore  Holdings SARL    9%   54,873    34,502   955,51 
Malone  Holdings SARL    9.5%-12%   39,775    58,592   849,40  

          
     170,95    93,094   180,93 
          

  השקעות בחברות מאוחדות   )ב
  

 במרץ 31 ליום     
 31 ליום 

 בדצמבר
     2022    2021  2021 
  (מבוקר)    )מבוקר(בלתי    אחזקה שיעור   

 אלפי ש"ח  %    
          

Greenore  Holdings SARL    100%   15,175   17,786   14,576  
Malone  Holdings SARL    100%   50,521    41,105   49,946 

  36,387   37,138    35,295   100%   להב אנרגיה ירוקה בע"מ 
          
     100,991    96,029   100,909 
          

 המאזני השווי שיטת לפי המטופלותחברות והשקעות ב הלוואות  )ג
  

 במרץ 31 ליום     
 31 ליום 

 בדצמבר
     2022    2021  2021 
  (מבוקר)    )מבוקר(בלתי       

 אלפי ש"ח      
          

  600,894   508,308    496,604 השקעות בחברות מוחזקות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני 
  94,246   107,809    053,96 הלוואות לחברות מוחזקות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני 

          
     549,700    616,117   695,140 
          

 
  הכספיים ביניים מאוחדים. לדוחות 6 -ו 4ים לעניין אירועים מהותיים בתקופת הדוח ולאחריה, ראה באור  .5

  
 



  

 
  
 

Malone Holdings SARL  
  
  

  תמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים
  

  (בלתי מבוקרים) 
  

  2022 ,במרץ 31
  
  

  תוכן העניינים
  
  

    
 עמוד 
  

 2  רואי החשבון המבקרים סקירה של דוח
  
  

 3-4  על המצב הכספי ביניים מאוחד דוחתמצית 
  
  

 5  כולל סדפה או וחרועל  ביניים מאוחד דוחתמצית 
  
  

 6 על השינויים בהון  ביניים מאוחד תמצית דוח
  
  

 7 על תזרימי המזומנים  ביניים מאוחד תמצית דוח
  
  

 8-10 המאוחדיםביניים  דוחות הכספייםתמצית הבאורים ל
  
  
  
      

  
  
  
  



  
   

  

2 
  

  
  
  
  
  
  

  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 
על רווח  יםביניים המאוחד יםהתמציתי ותהדוחואת  2022 במרץ 31ליום המאוחד ביניים פי על המצב הכסהדוח תמצית 

הדירקטוריון  .באותו תאריך החודשים שהסתיימ השולש של הופלתק יםהמזומנ שינויים בהון ותזרימיהכולל,  הפסד וא
"דיווח  IAS 34וההנהלה אחראים לעריכה ולהצגה של מידע כספי לתקופת ביניים זו בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 

  .סקירתנובהתבסס על זו ביניים  לתקופתאחריותנו היא להביע מסקנה על מידע כספי  .כספי לתקופות ביניים"
 

  הירסקה היקף
  

של לשכת רואי חשבון בישראל "סקירה של מידע כספי  2410(ישראל)  ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה
שות". סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים מורכבת לתקופות ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של הי

 .יישום נהלי סקירה אנליטיים ואחריםומ ,םאייים והחשבונם הכספיבעיקר עם אנשים האחראים לענייני ,מבירורים
סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך 

ם בהתא .אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניוודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת
  .ת דעת של ביקורתווח םוויאין אנו מח ,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
  
  

  

  

  

  
  

  
                                                                                                                                                                           

  ,     גבעתיים
  עמית, חלפון                                                                                                                                        2022י, במא 30

  רואי חשבון                                                                                                                                   
  
  
  
  
  
  
  
  

  e-mail: office@ahcpa.co.il www.ahcpa.co.il     03-6125030 :סקפ  03-6123939:  טל  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. 

  
  
  
  

   ית, חלפוןעמ



           Malone Holdings SARL  
  

3 
  

    על המצב הכספי ביניים מאוחד תמצית דוח
  
  

      
  מרץב 31ליום 

  ליום  
  בדצמבר 31 

      2022    2021    2021  
  (מבוקר)    (בלתי מבוקר)      
   אירואלפי       

              שוטפיםים נכס
  
 ומנים ושווי מזומניםזמ

    
138 

  
3,386   1,624  

  446    86    463      חייבים ויתרות חובה
             

  2,070   3,472   601     יםפשוט םסה"כ נכסי
             
             

             שוטפים לאנכסים 
                

  1,717    1,651    ,6691    חברות מוחזקות המטופלות לפי שיטת השווי המאזניל הלוואות
  ,05812    10,490    319,13    ת לפי שיטת השווי המאזניות המטופלומוחזק תורהשקעה בחב

  178,21    9,8401    178,21      נדל"ן להשקעה
  119    57    117      רוךמן אה לזחייבים ויתרות חוב

            
 ,20735   32,038   283,36       שוטפים לאסה"כ נכסים 

            
            

 142,37   35,510   884,36      סה"כ נכסים
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  נפרד מהם. לתיים חלק במאוחדים מהווהביניים דוחות הכספיים תמצית ההבאורים המצורפים ל
  
  
  
  
  
  
  



           Malone Holdings SARL  
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    על המצב הכספי ביניים מאוחד תמצית דוח
  

      
  מרץב 31ליום 

  ליום   
  בדצמבר 31

      2022    2021    2021  
  )וקר(מב    (בלתי מבוקר)      
   אירואלפי       
             

            התחייבויות שוטפות
             

  496    439    504      חלויות שוטפות של הלוואות מתאגידים בנקאיים
  12    24    39      ספקים ונותני שירותים

 110   102   95      זכות תוזכאים ויתר
            

 618   565   638     סה"כ התחייבויות שוטפות
            
            שוטפות לאיות ייבוהתח 

            
  11,605   14,975   288,11      הלוואה מהחברה האם
  25   94   31      בחברה האםלשעבר הלוואה מבעל שליטה 

  9,214   8,155   9,078       אות מתאגידים בנקאיים ווהל
  1,278   1,032   ,2951      נדחיםהתחייבויות מיסים 

             
  22,122   24,256   692,21     תטפושו לאסה"כ התחייבויות 

             
  22,740   24,821   330,22     תחייבויותה כ"הס
               

                הון
                

  13   13   13      תמניו הון
  14,196   10,490   344,41      רווחיתרת 

                
  14,209   10,503   357,14      סה"כ הון המיוחס לבעלים של החברה

              
  193   186   197      מקנות שליטהינן זכויות שא

                
  14,402   0,6891   554,14      הון  כ "הס 

                
  37,142    35,510    884,36      סה"כ התחייבויות והון

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  

     2022 ,במאי 30
  Nicolass Johanns Alexander van Zeeland  Michelle Marie Carvill  תאריך אישור הדוחות הכספיים

   Director  Director 
  
  
  
  

ים חלק בלתי נפרד מהם.ם מהוומאוחדיהביניים דוחות הכספיים ת היצמתהבאורים המצורפים ל
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  כולל הפסדאו רווח  על מאוחדביניים  דוח תמצית
  

      

ים לתקופה של שלושה חודש
  במרץ 31שהסתיימה ביום 

לשנה   
שהסתיימה

  יום ב
  בדצמבר 31

      2022    2021    2021  
  (מבוקר)    (בלתי מבוקר)      
   אירולפי א      
             

  1,303   303   323      הכנסות 
  )279(   )69(   )68(      ת  הכנסועלות 

                
  1,024    234    255      למירווח גו

                
  )99(    )17(    )17(     תהוצאות הנהלה וכלליו

  1,274    )64(    -      ל"ן להשקעה, נטושל נדוי ההוגן בשו שינוי
  -     -     2     אחרות הכנסות

             
  2,199    153   240     מפעולות רגילות רווח

             
  230    37   47      ימוןהכנסות מ

  ),3901(   )356(   )337(     מימון צאותוה
               

  ),1601(     )319(   )290(     הוצאות מימון, נטו
               

חברות מוחזקות המטופלות בשיטת השווי ) דיפס(הברווחי  החברהחלק 
 2,538   )220(   224  יהמאזנ

              
  3,577   )386(   174     על הכנסהי מיסים לפנ פסד)(ה רווח

              
  )236(   14   )22(     )מיסים על הכנסההטבת מס (

              
  3,341    )723(    152     לתקופהכולל נקי ו (הפסד) רווח

               
              חס ל:ולתקופה המי כוללו נקי סד)(הפ רווח

              
  3,334    )372(    148      בעלים של החברה 

  7   -     4       שאינן מקנות שליטה זכויות
              

  3,341   )372(   152      לתקופה כוללנקי ו(הפסד)  רווח
                
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

.םמאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מההים בינידוחות הכספיים תמצית ההבאורים המצורפים ל
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  על השינויים בהון  ביניים מאוחד ת דוחציתמ
  
    מתייחס לבעלים של החברה    

  

 
  הון

  סך הכל  רווח  יתרת  מניות 

ויות שאינן כז  
מקנות 
 סך ההון    שליטה

  ואלפי איר   
                    

  14,402    193    14,209  ,19614   13   (מבוקר) 2022 בינואר  1יתרה ליום 
                 

  152    4    148  148  -   פהוקתלכולל ו נקי רווח 
                 

                 
  14,554    197    714,35  344,14   13   מבוקר)תי (בל 2022 מרץב 31ם יתרה ליו

  
                 

  11,061    186    10,875  20,861   13   (מבוקר) 2021 בינואר 1יתרה ליום 
                 

  )372(    -     )372(  )372(  -    ופהלתקכולל נקי ו הפסד 
                 
                 
  10,689    186    10,503  ,49010   13   )מבוקרבלתי ( 2021 במרץ 31ליום  הרתי
  

                    
  11,061    186    10,875  6210,8   13  (מבוקר) 2021בינואר  1יתרה ליום  

            
  3,341    7    3,334  3,334  -   לשנהולל כונקי רווח  

  
       

        
  

  14,402    193    14,209  ,19614   13  ר)וקמב( 2021בדצמבר  31יתרה ליום  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  מאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.הביניים לדוחות הכספיים  המצורפיםהבאורים 
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  ים נומזמימי התזר על אוחדביניים מ תמצית דוח

    
  חודשיםלתקופה של שלושה 

    מרץב 31שהסתיימה ביום 

לשנה 
שהסתיימה 

            יום  ב
  בדצמבר 31

    2022    2021    2021  
  (מבוקר)    ר)בלתי מבוק(    

  אירו פיאל    
          פעילות שוטפת:מתזרימי מזומנים 

 3,341   )372(   152   לתקופהנקי רווח (הפסד) 
              

             רוכות בתזרימי מזומנים:התאמות בגין הוצאות והכנסות שאינן כ
              

  )538,2(  220  )224(    זניהמאהשווי בשיטת טופלת המת חברה מוחזק(הפסדי) י וחורחלק החברה ב
 236  )14(  22   סים על ההכנסהימ

  ,0351  269    206    מימון אחרות, נטו הוצאות
  )1,274(  64  -  , נטולהשקעה"ן נדל של הוגן בשווי שינויים

   4 539 )2,541( 
      

 )5( )1( )5(   מיסים ששולמו במזומן
      

         ויות:יביחהתיים בסעיפי רכוש ונושי
      

 )8( )7( 18    , זכאים ויתרות זכות אחרותשינוי בספקים
  )416(  6  )15(    ארוךחייבים ויתרות חובה לזמן בשינוי 

    3  )1(  )424( 
       

  371  165  154     שוטפת לותשנבעו מפעימזומנים נטו 
      

           העקשהפעילות מתזרימי מזומנים 
            

  )64(  )64(    -    העקדל"ן להשבנ קעההש
  1,843   1,916 20   בחברות מוחזקות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני חזר השקעהה

  1,096    946 98    המאזני השווי שיטת יפל תהמטופלו מוחזקות חברותמ הלוואות פירעון 
            

 2,875   2,798 118   השקעהשנבעו מפעילות ו מזומנים נט
           

          ת מימוןלופעילתזרימי מזומנים 
           

 )72(    -     -    פירעון הלוואה מבעל עניין בחברת האם
  -     -     )0801,(    המאזני יהשוו שיטת לפי המטופלות מוחזקות חברותל הלוואות פירעון
  1,086    -     -    המאזני יהשוו שיטת לפי המטופלות מוחזקות חברותמ הלוואות קבלת
  )4,175(    -     )550(    רה האםות לחבואן הלופירעו
  1,600    108    -    תאגידים בנקאייםהלוואות לזמן ארוך מ קבלת

  )510(   )134( )128(   פירעון הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים
        
 )2,071(   )26( )1,758(   ןמימו משו לפעילותששימזומנים נטו  

         
   1,175     372,9  )1,486(  יםמנזוווי ממנים ושבמזו(קיטון) גידול 

          
  449    449 246,1    יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה

            
  1,624    3,386 138   היתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופ 

      
      :מפעילות שוטפת מידע נוסף על תזרימי מזומנים

       
 275  69 55   ששולמה במזומןריבית 

  
  מאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.הים בינילדוחות הכספיים  רפיםצוהמרים אוהב
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  מאוחדים ה בינייםם ייכספדוחות תמצית באורים ל

  
  כללי: -  1באור 

  
  ווחתהישות המד

  
כחברה  2010באוגוסט  10קסמבורג ביום והתאגדה בלו הוקמה(להלן:"החברה")  Malone Holdings SARL . א

  חברות בלוקסמבורג.ה נילדי םת, בהתאמוגבלפרטית 
רילאסטייט בע"מ,  .ארל.א מועד אישור הדוחות הכספיים, מניות החברה מוחזקות במלואן על ידי להבנכון ל

  רך שלה רשומות למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב.שניירות הע חברה ציבורית
  

של חברות של החברה וה אלאת  םכוללי 2022 מרץב 31חות הכספיים המאוחדים של החברה ליום תמצית הדו
ת בשיטת השווי וטופלהמת ומוחזק ותבחבר הקבוצה"הקבוצה"), וכן את זכויות ות שלה (להלן יחד:מאוחד

  המאזני. 
  

, על פי רוב, לצרכי לשוכרים צעות חברות מוחזקות, ברכישה והשכרה של נכסים המושכריםעוסקת, באמ החברה
  מסחר לתקופות ארוכות.

  
 הקבוצהעל  תהפעהשו הקורונהמגפת  . ב

 
, למועד הדוח על המצב הכספי ביניים, צומצו ) לדוחות הכספיים השנתיים המאוחדיםב(1 בהמשך לאמור בבאור

בתגובה להתשפטות  2022עד  2020במהלך השנים בגרמניה ם הנוספים שהוטלו או הוסרו מרבית ההגבלות והצעדי
 31חיזוי. במהלך התקופה שהסתיימה ביום אינה ניתנת לן יי, מגיפת הקורונה והפשעתה עדיחד עם זאת המגיפה.

  תוצאות פעילות החברה לא הושפעו מהותית ממגפת הקורונה. 2022במרץ 
  

ד מולעבה אשר תאפשר לה יציקיימת יכולת פיננסית  לקבוצהעד דוח זה, כי נכון למומעריכה  הקבוצההנהלת 
ה , היה והתפשטות נגיף הקורונה והשלכותיוצהקבהערכת לה .דירעול באופן סהמשיך לפבהתחייבויותיה ול

 גםצא לה העולמית וכפועל יומשמעותיות על הכלכליות ת שלילהיות לכך השפעו שעלולותלאורך זמן, הרי  ריפויח
  .ותוצאותיהועל תחומי פעילותה  בוצהקהשווקים בהם פועלת על ה

 ונוקטת תלהנחיות של הרשויות השונו אםבהתת ופועלת תפתחויור ההשוטף אח עוקבת באופן הקבוצהי יצוין כ
קשר שוטף  לרבותעל פעילותה השוטפת,  להת המחהתפרצואת השפעת  מנת לצמצם ככל האפשרבצעדים על 

  .הקבוצהחר נכסי אומעקב שוטף  הקבוצהעם שוכרי  ויומי
  

  :בסיס עריכת הדוחות הכספיים -  2באור 

  אומייםלנכספי בי י דיווחהרה על עמידה בתקנהצ . א
  

ות ביניים ואינה כוללת , דיווח כספי לתקופIAS 34 - ת הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים נערכה בהתאם לציתמ
אוחדים קרוא אותה ביחד עם הדוחות הכספיים המנתיים מלאים. יש לש בדוחות כספיים את כל המידע הנדרש

  יים").תנוחות השדהלן: "ה(ל 2021בדצמבר  31ליום ולשנה שהסתיימה ביום 
  

  ש באומדנים ושיקול דעת מושי . ב
  

ת, ת הנהלת הקבוצה להשתמש בשיקול דעת בהערכו, נדרשIFRS - ספיים בהתאם לבעריכת תמצית הדוחות הכ
והתחייבויות, הכנסות והוצאות.  יישום המדיניות ועל הסכומים של נכסיםת אשר משפיעים על וחאומדנים והנ

  אלה. יםנות מאומדנושלהיות  תל עלולובהר שהתוצאות בפועיו
  

ות העיקריות ששימשו בהערכות החשבונאית של החברה וההנח שיקול הדעת של ההנהלה בעת יישום המדיניות
  בדוחות הכספיים השנתיים. יים עם אלו ששימשובקוודאות, הינם עהכרוכות באי 

  
 בסיס לעריכת הדוחות הכספיים . ג

  
ות ת אשר יושמה בעריכת הדוחשבונאיחההמדיניות את  יישמה הקבוצה אלה, יםיניבדוחות כספיים בעריכת 

בסעיף ד' למעט האמור  ,ותו תאריך, ולשנה שהסתיימה בא2021בדצמבר  31ליום  הכספיים השנתיים המאוחדים
  ן.להל
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  פיים ביניים מאוחדים כסדוחות תמצית אורים לב
  

  (המשך) הדוחות הכספיים בסיס עריכת -  2באור 

  שבונאות קיימיםתקני חלראשונה של תיקונים ליישום  . ד
  

 , צירופי עסקיםIFRS3תיקון ל  . 1
  

. בנוסף, התיקון 1989חלף המסגרת המושגית  2018במסגרת התיקון, עודכנה ההפניה למסגרת המושגית 
על מנת לקבוע האם במועד הרכישה קיימת מחויבות בהווה  IAS 37דורש מהרוכש ליישם את הוראות 

על מנת  IFRIC 21, ליישם את הוראות IFRIC 21לת לים שבתחוס להיטהנובעת מאירועי עבר, וכן, בהתייח
לקבוע האם האירוע המחייב תשלום היטל התרחש עד למועד הרכישה. כמו כן, נוספה הצהרה מפורשת לפיה 

 הרוכש אינו מכיר בנכסים תלויים שנרכשו בצירוף עסקים.
  או לאחריו. 2022ר בינוא 1ם חל מיוהתיקון מיושם לגבי צירופי עסקים שמועד הרכישה שלהם הינו ה

  
 הפרשות, התחייבויות תלויות ונכסים תלויים ,37IAS תיקון ל  . 2
  

בדבר עלויות ש על החברה לכלול בעת הערכה האם חוזה הוא  IAS 37 - תיקון ל  IASB - ,פרסם ה  2020במאי 
  )."התיקון: "להלן(  חוזה מכביד 

מ"העלויות המתייחסות במישרין לחוזה". עלויות  ורכבתהתיקון קובע כי "עלות לקיום חוזה עם לקוח" מ
המתייחסות במישרין לחוזה כוללות הן עלויות תוספתיות לקיום חוזה זה (לדוגמה, עלויות עבודה ישירות 

וזים (לדוגמה, הקצאה של הוצאות וחומרים) והן הקצאה של עלויות אחרות המתייחסות במישרין לקיום ח
  , בין היתר, בקיום חוזה זה).המשמשפחת בגין פריט רכוש קבוע 

  
ליישום התקן לא היתה או לאחריו.  2022בינואר  1התיקון מיושם לתקופות דיווח שנתיות המתחילות ביום 

  פעה מהותית על הדוחות הכספיים.הש
  

  :וחברות מוחזקותהשקעות בחברות כלולות, עסקאות משותפות  -  3באור 

  .רהלדוחות החבצורפים מ פיים אינםסכה ןשדוחותיהמהותיות  ותכלול תמצית מידע כספי של חברות          
  
   באלפי אירוב הכספי המצפיננסי מתומצת על  מידע )א( 

 
          לותבע שיעור  
   התחייבויות   התחייבויות  לא נכסים  נכסים  השתתפותו  
  תשוטפו לא   שוטפות  שוטפים  שוטפים  ברווחים  

 
            

            )(בלתי מבוקר 2022 במרץ 31 ליום
            

Around town (*)  75%  4,098  19,090  1,986  9,650  
           

            (בלתי מבוקר) 2021 במרץ 31 וםלי
            

Monchengladbach 50%  60  3,785  60  1,531  
Around town )*(  75%  3,683  15,745  2,659  7,335  

            
            (מבוקר) 2021 בדצמבר 31 ליום

            
Around town )*(  75% 5,097 17,940 1,949 9,706 
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  פיים ביניים מאוחדים כסדוחות תמצית באורים ל
  

  :(המשך) וחברות מוחזקותהשקעות בחברות כלולות, עסקאות משותפות  -  3באור 

 צאות הפעילותמידע פיננסי מתומצת על תו ) ב( 
 
  חרוו סך      
  (הפסד)  חרוו    
  כולל  (הפסד)  הכנסות  אירואלפי ב
        

        חודשים שהסתיימה  שלושהשל  לתקופה
        תי מבוקר)(בל 2022 במרץ 31ם ביו

        
Around town (*) 480  171  171  

       
        חודשים שהסתיימה  שלושהלתקופה של 

        י מבוקר)(בלת 2021 במרץ 31ם ביו
        

Monchengladbach  60  61  61  
Around town (*) 285  )300(  )300(  

       
        שהסתיימה נהלש

        (מבוקר) 2021 בדצמבר 31ביום 
        

Around town )(*   1,133  1,926  1,926  
 
  .ום הנדל"ן להשקעהועלות בתחפהחברות  5כולל  )(*
  
 תתפות לחברות כלולות ועסקאות משוהלוואו )ג( 

  
 אירוי אלפ 644 - בכ Sloane Bochum GmbH & Co. KG החברהת ואת הלווומסתכמ 2022 במרץ 31ליום  ) 1( 

 .)אלפי אירו בהתאמה 671 - וכ  י אירופאל 633 - כ  2021 במרץ 30 - ו  2021בדצמבר  31(ליום 
  

ליום ( אירואלפי  936 - בכ Sloane Aue GmbH & Co.KG החברהת ולוואת הוממסתכ 2022 במרץ 31ליום  ) 2( 
 .)אלפי אירו בהתאמה 980 - וכ  ירוי אפאל 955 - כ  2021 במרץ 30 - ו  2021בדצמבר  31

  
  ים פיננסיים: מכשיר -  4 באור

ת, יים לרבות מזומנים ושווי מזומנים, לקוחובספרים של נכסים והתחייבויות פיננס הערךלהערכת החברה, 
   .הםלשווי ההוגן של בקרום כאים אחרי, ספקים, זאחרים, הלוואות חייבים

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



  

 
  
 

Frankfurt Langen Hotel SARL 
  
  

  תמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים
  

  (בלתי מבוקרים) 
  

  2022 ,במרץ 31
  
  

  תוכן העניינים
  
  

    
 עמוד 
  

 2  המבקריםהחשבון  ידוח סקירה של רוא
  
 

 

 3-4 על המצב הכספי  ביניים מאוחד דוחתמצית 
  
  

 5 ל כול הפסדאו  וחעל רו ביניים מאוחד תמצית דוח
  
  

 6 על השינויים בהון  ביניים מאוחד תמצית דוח
  
  

 7 על תזרימי המזומנים  ביניים מאוחד תמצית דוח
  
  

 8-9 לתמצית הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים באורים
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  לבעלי המניות של  יםהחשבון המבקר ידוח סקירה של רוא
Frankfurt Langen Hotel SARL 

  
  

  מבוא
 

), הכולל את : "החברה"(להלן מאוחדותוחברות  Frankfurt Langen Hotel SARLסקרנו את המידע הכספי המצורף של 
על רווח  יםמאוחדהביניים  יםהתמציתי ותהדוחואת  2022 במרץ 31ליום  ביניים המאוחד על המצב הכספיהדוח תמצית 

הדירקטוריון  .באותו תאריך החודשים שהסתיימ שלושהשל  לתקופה ניםמוזמי הרימון ותזם בהויישינה, כולל הפסד וא
"דיווח  IAS 34בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי  זווההנהלה אחראים לעריכה ולהצגה של מידע כספי לתקופת ביניים 

  .ונתרסקי לבהתבסס עו ז ייםבינלתקופת אחריותנו היא להביע מסקנה על מידע כספי . כספי לתקופות ביניים"
  

  היקף הסקירה
  

של לשכת רואי חשבון בישראל "סקירה של מידע כספי לתקופות  2410) (ישראלערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה 
 ,ישות". סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים מורכבת מבירוריםביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של ה

סקירה הינה  .ומיישום נהלי סקירה אנליטיים ואחרים ,ים והחשבונאייםספיכהם אים לענייניים האחרבעיקר עם אנש
מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך אינה מאפשרת 

אין אנו  ,ךכלם בהתא .יקורתוהים בבלנו להשיג ביטחון שניוודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות מז
  .מחווים חוות דעת של ביקורת

 
  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
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

   ןועמית, חלפ                                                                                                                          גבעתיים,       
  שבוןי חרוא                                                                                                                        2022 ,במאי 30 

  
                                                                                                                                                                           

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  e-mail: office@ahcpa.co.il www.ahcpa.co.il     03-6125030 קס:פ  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. 

  
  
  

  

  ת, חלפון עמי
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    על המצב הכספי ביניים מאוחד צית דוחתמ

  
  ליום      

  במרץ 31 
  ליום  

  בדצמבר 31 
      2022    2021    2021  
  )מבוקר(    )בלתי מבוקר(      
   אירואלפי       

              ם שוטפיםסינכ
  

 ושווי מזומניםמזומנים 
    

934 
  

1,013   867 
  366    381,0    381      חייבים ויתרות חובה

            
 ,2331   2,051   1,315     וטפיםש יםכסנ "כסה

             
             

             שוטפים לאנכסים 
                

  478    -      466      יתרות חובה אחרות לזמן ארוך
  ,14126    25,835    141,26      נדל"ן להשקעה

            
 ,61926   25,835   607,26       שוטפים לאכסים סה"כ נ

            
            

 852,27   27,886   ,22927      סה"כ נכסים
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

מאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.הצית הדוחות הכספיים ביניים צורפים לתמהבאורים המ
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  ספי על המצב הכ ביניים מאוחד תמצית דוח

 
  ם ליו      

  במרץ 31
  ליום   

  בדצמבר 31
      2022    2021    2021  
  (מבוקר)    מבוקר)בלתי (      
   אירואלפי       
             
            בויות שוטפותייחתה

             
  372    465    372      הלוואה מתאגיד בנקאיחלויות שוטפות של 

  37    35    51      ספקים ונותני שירותים
 51   32   26      ות זכותזכאים ויתר

            
 460   523   449     סה"כ התחייבויות שוטפות

            
            ותשוטפ לאהתחייבויות  

            
  987,13    14,008   918,13      נקאיבתאגיד מוואה לה
 ,0798   8,194   ,1958      וואה מבעלי מניותלה

 1,139   949   1,155      התחייבויות מיסים נדחים
            

 ,20523   23,151   ,26823     שוטפות לאויות סה"כ התחייב
            

 ,66523   23,674   ,71723     סה"כ התחייבויות
              

                הון
                

 12   12   12      ותהון מני
 ,1754   4,200   ,1934      רווח  יתרת

                
 ,1874   4,212   ,2054      סה"כ הון 

                
  852,27    7,8862    9227,2      ות והוןסה"כ התחייבוי

  
  
  
  

     2021 ,במאי 30
  Nicolass Johanns Alexander van Zeeland   Michelle Marie Carvill  תאריך אישור הדוחות הכספיים

   Director  Director 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ם.לתי נפרד מהמאוחדים מהווים חלק בהאורים המצורפים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים בה
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    כוללהפסד או רווח על  ביניים מאוחד דוחתמצית 
  

        

  
לתקופה של שלושה 

ה ביום חודשים שהסתיימ
    במרץ  31

לשנה 
שהסתיימה 

 31ביום 
  בדצמבר

        2022    2021    2021  

  ר)(מבוק    וקר)י מב(בלת        
   אירואלפי         
                

  1,308    327    327        נסות הכ
  )307(    )15(    )33(        הכנסות  העלות 

                  
  1,001    312    294        ולמיח גרוו

                  
  )103(    )33(    )19(        תוהוצאות הנהלה וכללי

  )68(    )374(    -        , נטול"ן להשקעהגן של נדבשווי הושינויים 
  4    )5(    -  חרותא (הוצאות) הכנסות

                  
  834    )100(    275       מפעולות רגילות (הפסד) רווח

                  
  )987(    )221(    )237(       וןהוצאות מימ

                  
  )153(    )321(    38        ההכנס על לפני מיסים) הפסד(רווח 

                  
  )155(    38    )20(       )מיסים על הכנסהבת מס (טה
                  

  )308(    )283(    18       תקופהל כוללנקי ו(הפסד)  וחרו
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 .םי נפרד מהתלמאוחדים מהווים חלק בההדוחות הכספיים ביניים רפים לתמצית הבאורים המצו
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  ן ויים בהונהשיל ע ביניים מאוחד תמצית דוח

  

  

 

  הון
  ההוןסך    ח רוו יתרת  מניות 

  אלפי אירו   
            

            חודשים שהסתיימה ביום שלושהלתקופה של 
            בוקר)(בלתי מ 2022 במרץ 31
            

  ,1874    ,1754   21    (מבוקר) 2022 בינואר 1ליום יתרה 
          

  18   18   -   הלתקופ כוללו קינ רווח
           

  ,2054   ,1934    12   ר)מבוק (בלתי 2022 במרץ 31יתרה ליום 
            
            

            חודשים שהסתיימה ביום שלושהלתקופה של 
            (בלתי מבוקר) 2021 במרץ 31
            

  4,495  ,4834   12    (מבוקר) 2021 בינואר 1ליום יתרה 
          

  )283(  )283(  -    לתקופה ללכוו נקי הפסד
           

  ,2124  ,2004   12   מבוקר)תי (בל 2021 במרץ 31יתרה ליום 
            
            

             מבוקר)( 2021בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 
             

 ,9544  4,483   21    (מבוקר) 2021בינואר  1יתרה ליום 
          

  )308(   )308(  -     לל לשנהוכו הפסד נקי
           

  ,1874   ,1754   21    (מבוקר) 2021צמבר בד 31 ליוםיתרה 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

הם.מ רדלתי נפב הווים חלקמאוחדים מהכספיים ביניים לתמצית הדוחות ה הבאורים המצורפים
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  מזומנים על תזרימי ה מאוחד ייםבינ תמצית דוח
  
  

      
ם חודשי לתקופה של שלושה

    במרץ 31 םביו שהסתיימה

ה נלש
הסתיימה ש

 31ביום 
  בדצמבר

    2022    2021    2021  
  מבוקר)(    מבוקר)בלתי (    
  אלפי אירו    

              פעילות שוטפתמתזרימי מזומנים 
             

 )308(   )283(    18    ופהלתקנקי  סד)פ(ה רווח
             

תזרימי התאמות בגין הוצאות והכנסות שאינן כרוכות ב
 מזומנים:

  
          

              
  68    374    -    ה, נטוגן של נדל"ן להשקעם בשווי הושינויי

  155    )38(    02    סים על הכנסהימ
  96    24    24    הוצאות מימון אחרות

 484   99    116    לבעלי מניותית ריב
           
   160    459   803 
             
  )9(    )6(    )4(    מזומןלמו בששו סיםימ
              

             יות:בוכוש והתחיישינויים בסעיפי ר
           

 5   )25(    )11(    ת שינוי בספקים, זכאים ויתרות זכו
  )485(    )679(    )3(    חייבים ויתרות חובהבשינוי 

           
    )14(    )704(    )480(  
            

  6    )534(    160     שוטפת )מפעילות (ששימשו לפעילות בעושננטו מזומנים 
           

              ילות מימוןפעלרימי מזומנים תז
              

  )500(    -     -    בעלי מניותלהלוואות  פרעון
 )186(   -     )93(   אייד בנקגפרעון הלוואות לזמן ארוך מתא

           
 )686(   -     )93(   מימון פעילותמשו לששינטו  םמנימזו

            
  )680(    )534(    67    םמניבמזומנים ושווי מזו(קיטון)  גידול 

              
  1,547    1,547    867    ם לתחילת התקופהמנימזומנים ושווי מזו תרתי
              

 867   1,013    934   ושווי מזומנים לסוף התקופהיתרת מזומנים 
           

           :ילות שוטפתמפע ע נוסף על תזרימי מזומניםמיד
            

 402   99    97   ריבית ששולמה
           

  
  
  
  
  
  
מהווים חלק בלתי נפרד מהם. יםמאוחדההכספיים ביניים חות דוהמצורפים לתמצית הרים הבאו 
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  כללי -  1באור 
  

  וחתהישות המדו
  

 2017 ברבדצמ 27ה בלוקסמבורג ביום והתאגד הוקמה"החברה") (להלן: Frankfurt Langen Hotel SARL  .א
  .2018באפריל  1ה ביום לותית פעאוהחלה  כחברה פרטית מוגבלת, בהתאם לדיני החברות בלוקסמבורג

  

 חברותשל כוללים את אלה של החברה ו 2022 במרץ 31של החברה ליום  המאוחדיםצית הדוחות הכספיים מת
   .שלה (להלן יחד: "הקבוצה") תומאוחד

  

של נכסים המושכרים לשוכרים, לצרכי  והשכרהרכישה ור, באיתמצעות חברות מוחזקות, , באעוסקתהחברה 
 מסחר.

   
   -  ם אלהיפיכס בדוחות

  

 RLSA urt Langen HotelkfranF החברה ) 1( 
 וחברות מאוחדות שלה. SARL rankfurt Langen HotelF  - ההקבוצ ) 2( 
או  אוחדים באופן מלא, במישריןמ ןשדוחותיה , לרבות שותפויות,חברות - חברות מאוחדות/חברות בנות ) 3( 

 בעקיפין עם דוחות החברה.
 .שוריםק ) בדבר צדדים2009( 24 מיאולאות בינכמשמעותו בתקן חשבונ -  צד קשור ) 4( 

  
 הקבוצהה והשפעתה על מגפת הקורונ  .ב

 
, למועד הדוח על המצב הכספי ביניים, צומצו ) לדוחות הכספיים השנתיים המאוחדיםב(1 בהמשך לאמור בבאור

בתגובה להתשפטות  2022עד  2020במהלך השנים בגרמניה ם הנוספים שהוטלו או הוסרו מרבית ההגבלות והצעדי
 31חיזוי. במהלך התקופה שהסתיימה ביום ין אינה ניתנת לית הקורונה והפשעתה עד, מגיפיחד עם זאת מגיפה.ה

  תוצאות פעילות החברה לא הושפעו מהותית ממגפת הקורונה. 2022במרץ 
  

ד מולעבה אשר תאפשר לה יציקיימת יכולת פיננסית  לקבוצהעד דוח זה, מעריכה כי נכון למו הקבוצההנהלת 
ה , היה והתפשטות נגיף הקורונה והשלכותיהקבוצהלהערכת  .אופן סדירל בעוהמשיך לפחייבויותיה ולהתב

 גםלה העולמית וכפועל יוצא משמעותיות על הכלכליות ת שלילהיות לכך השפעו שעלולותך זמן, הרי לאור יחריפו
  .ותוצאותיהועל תחומי פעילותה  בוצהקהשווקים בהם פועלת על ה
 ונוקטת תתאם להנחיות של הרשויות השונובהפתחויות ופועלת ההת רשוטף אח עוקבת באופן צההקבוי כ יצוין

קשר שוטף  לרבותעל פעילותה השוטפת,  להת המחהתפרצואת השפעת  מנת לצמצם ככל האפשרבצעדים על 
  .הקבוצהחר נכסי אומעקב שוטף  הקבוצהויומי עם שוכרי 

  
  דוחות הכספייםה בסיס עריכת -  2באור 

  וח כספי בינלאומייםדיוצהרה על עמידה בתקני ה   .א
  

כוללת את כל יים ואינה ווח כספי לתקופות ביני, דIAS 34 - נערכה בהתאם ל ינייםביים מצית הדוחות הכספת
ה ביחד עם הדוחות הכספיים ליום ולשנה המידע הנדרש בדוחות כספיים שנתיים מלאים. יש לקרוא אות

  .ם")להלן: "הדוחות השנתיי( 2021בדצמבר  31 ביום שהסתיימה
  

  יקול דעת שימוש באומדנים וש   .ב
  

קול דעת בהערכות, להשתמש בשינדרשת הנהלת הקבוצה  ,IFRS - תאם לחות הכספיים בהת הדויתמצ בעריכת
ל הסכומים של נכסים והתחייבויות, הכנסות והוצאות. עאשר משפיעים על יישום המדיניות ו והנחותאומדנים 

  מאומדנים אלה.ות ועל עלולות להיות שונובהר שהתוצאות בפי
  

ת משו בהערכווההנחות העיקריות ששי החברהית של דיניות החשבונאום המשת ייהדעת של ההנהלה בעשיקול 
  שנתיים.ההכרוכות באי וודאות, הינם עקביים עם אלו ששימשו בדוחות הכספיים 

  

 בסיס לעריכת הדוחות הכספיים  .ג
  

ות ושמה בעריכת הדוחת אשר יחשבונאייניות ההמדאת  צהלה, יישמה הקבוא ינייםבדוחות כספיים  בעריכת
 בסעיף ד' למעט האמור ,ותו תאריך, ולשנה שהסתיימה בא2021בדצמבר  31ליום  יםהכספיים השנתיים המאוחד

  להלן.
  

  



Frankfurt Langen Hotel SARL 
  
  מאוחדים היים ביניים דוחות הכספתמצית האורים לב
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  (המשך) הכספיים הדוחות בסיס עריכת -  2באור 

  לראשונה של תיקונים לתקני חשבונאות קיימיםיישום   .ד
  

 סקים, צירופי עIFRS3תיקון ל  . 1
  

. בנוסף, התיקון 1989חלף המסגרת המושגית  2018עודכנה ההפניה למסגרת המושגית במסגרת התיקון, 
על מנת לקבוע האם במועד הרכישה קיימת מחויבות בהווה  IAS 37דורש מהרוכש ליישם את הוראות 

על מנת  IFRIC 21, ליישם את הוראות IFRIC 21לת הנובעת מאירועי עבר, וכן, בהתייחס להיטלים שבתחו
אם האירוע המחייב תשלום היטל התרחש עד למועד הרכישה. כמו כן, נוספה הצהרה מפורשת לפיה לקבוע ה

 הרוכש אינו מכיר בנכסים תלויים שנרכשו בצירוף עסקים.
  ו לאחריו.א 2022ר בינוא 1התיקון מיושם לגבי צירופי עסקים שמועד הרכישה שלהם הינו החל מיום 

  
 ת תלויות ונכסים תלוייםהפרשות, התחייבויו ,73IAS תיקון ל  . 2
  

בדבר עלויות ש על החברה לכלול בעת הערכה האם חוזה הוא  IAS 37 - תיקון ל  IASB - פרסם ה , 2020במאי 
  )."התיקון: "להלן(  חוזה מכביד 

ות סות במישרין לחוזה". עלויהתיקון קובע כי "עלות לקיום חוזה עם לקוח" מורכבת מ"העלויות המתייח
לחוזה כוללות הן עלויות תוספתיות לקיום חוזה זה (לדוגמה, עלויות עבודה ישירות המתייחסות במישרין 

וזים (לדוגמה, הקצאה של הוצאות וחומרים) והן הקצאה של עלויות אחרות המתייחסות במישרין לקיום ח
  חוזה זה). פחת בגין פריט רכוש קבוע המשמש, בין היתר, בקיום

  
ליישום התקן לא היתה או לאחריו.  2022בינואר  1המתחילות ביום  לתקופות דיווח שנתיות התיקון מיושם

  פעה מהותית על הדוחות הכספיים.הש
  

  יננסיםמכשירים פ -  3באור 

  גילוי בלבד מדדים בשווי הוגן לצרכינסים הנפינמכשירים 
  

  גן שלהם.ואם או קרוב לשווי ההות והתחייבויות פיננסיים הערך בספרים של נכסיםלת החברה, ערכת הנההל
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  ביניים מאוחדים  דוחות כספיים
  

  2022, סרמב 13ליום 
  
  

  בלתי מבוקרים
  
  
  
  

  תוכן העניינים
  
  

  עמוד  
  
  

  2  החשבון המבקר רואהדוח סקירה של 
  
  

  3-4   הכספידוחות מאוחדים על המצב 
  
  

  5  דוחות מאוחדים על הרווח או הפסד
      

  
  6  הכוללדוחות מאוחדים על הרווח 

  
  

  7-8  דוחות מאוחדים על השינויים בהון
  
  

  9-12  דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים
  
  

  13-16  מאוחדים בינייםבאורים לדוחות הכספיים 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   



 

2 
 

 
  

  
  
  

  סקירה של רואה החשבון המבקר  דוח
  

  המניות של  לבעלי
  

 "מבע הישראלית הדלק חברת"דלק" 
  

  מבוא
  

הקבוצה),  -סקרנו את המידע הכספי המצורף של "דלק" חברת הדלק הישראלית בע"מ וחברות מאוחדות (להלן 
ואת הדוחות התמציתיים המאוחדים על הרווח או  2022במרס,  31הכולל את המאזן התמציתי המאוחד ליום 

באותו תאריך.  השהסתיימ הפסד, הרווח הכולל, השינויים בהון ותזרימי המזומנים לתקופה של שלושה חודשים
הדירקטוריון וההנהלה אחראים לעריכה ולהצגה של מידע כספי לתקופות ביניים אלה בהתאם לתקן חשבונאות 

"דיווח כספי לתקופות ביניים". אחריותנו היא להביע מסקנה על מידע כספי לתקופות  - IAS  34בינלאומי 
  ביניים אלה בהתבסס על סקירתנו.

  
  היקף הסקירה

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

כספי לתקופות ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של הישות". סקירה של מידע כספי לתקופות 
ומיישום נוהלי  ביניים מורכבת מבירורים, בעיקר עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים,

סקירה אנליטיים ואחרים. סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם 
לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניוודע לכל העניינים 

  חוות דעת של ביקורת. המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת. בהתאם לכך, אין אנו מחווים
  

  מסקנה
  

בהתבסס על סקירתנו, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ"ל אינו ערוך, מכל 
  .IAS 34הבחינות המהותיות, בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 

  
  פסגת הדגש עניין (הפניית תשומת לב)

  
לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים  4מבלי לסייג את מסקנתנו הנ"ל, אנו מפנים את תשומת הלב לאמור בבאור 

  בדבר התחייבויות תלויות של החברה וחברות מוחזקות.
  
  
  
 קוסט פורר גבאי את קסירר  אביב,-תל
 רואי חשבון  2022במאי,  22

  
  

 קוסט פורר גבאי את קסירר
  ,'א 144 שדרות מנחם בגין

 אביב -תל
 

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

ey.com 
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  דוחות מאוחדים על המצב הכספי

  

        
  ליום  ליום  

  בדצמבר 31  במרס 31  

  2022  2021  2021  

  מבוקר  בלתי מבוקר  

  מליוני ש"ח  

        נכסים שוטפים

  57   71   63   מזומנים ושווי מזומנים

  1,029   859   1,189   לקוחות
  54   100   79   חייבים ויתרות חובה

  -   -   15   קשור צד
  5   12   12   מסים לקבל

  147   112   119   מלאי

   1,477   1,154   1,292  

        נכסים לא שוטפים
  34   39   35   הלוואות, פקדונות ויתרות חובה אחרים לזמן ארוך

  1,274   914   1,325   נכסי זכות שימוש
  4   86   4   השקעות והלוואות לחברות כלולות

  22   33   22   נדל"ן להשקעה
  417   649   425   רכוש קבוע, נטו

  15   16   15   מוניטין
  6   7   6   נכסים בלתי מוחשיים אחרים, נטו

  33   41   35   מסים נדחים

   1,867   1,785   1,805  

   3,344   2,939   3,097  
  
  
  
  
  
  

  הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים.
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  מאוחדים על המצב הכספידוחות 

  

        
  ליום  ליום  

  בדצמבר 31  במרס 31  

  2022  2021  2021  

  מבוקר  בלתי מבוקר  

  מליוני ש"ח  

        התחייבויות שוטפות

  226   511   225   אשראי מתאגידים בנקאיים
  423   352   555   התחייבויות לספקים ולנותני שירותים

  6   3   2   מסים לשלם
  151   120   163   בגין חכירהחלויות שוטפות 

  383   394   455   זכאים ויתרות זכות

   1,400   1,380   1,189  

        התחייבויות לא שוטפות
  1,150   750   1,202   התחייבות בגין חכירה

  178   70   161   הלוואות מתאגידים בנקאיים
  7   8   7   התחייבויות בשל הטבות לעובדים, נטו

  15   18   15   אחרותהפרשות והתחייבויות 

  2   4   2   מסים נדחים

   1,387   850   1,352  

        הון המיוחס לבעלי מניות החברה

  216   216   216   הון מניות 
  216   366   216   פרמיה על מניות

  83   85   89   יתרת רווח
  40   41   35   קרנות הון אחרות

   556   708   555  

  1   1   1   זכויות שאינן מקנות שליטה

        

  556   709   557   סה"כ הון

   3,344   2,939   3,097  
  
  

  הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים.
  
  
  

              2022, במאי 22
  דוד סבן    יורם איל    אבי לוי    תאריך אישור הדוחות הכספיים

  סמנכ"ל כספים    מנכ"ל    יו"ר הדירקטוריון    
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   על הרווח או הפסד מאוחדיםדוחות 

         

      
  

חודשים שהסתיימו  3-ל
  ביום

  
  

לשנה שהסתיימה 
    ביום

  בדצמבר 31  במרס 31
  

2022  2021  2021    
  מבוקר  בלתי מבוקר

  
  מליוני ש"ח

  3,821   722   1,186   הכנסות ממכירות

  3,084   563   1,006   עלות המכירות

  737   159   180   רווח גולמי

  488   106   129   הוצאות מכירה והפעלת תחנות 

  70   20   17   הוצאות הנהלה וכלליות
  1   1   -   חלק החברה ברווחי חברות כלולות, נטו 

  1   -   -   הוצאות אחרות (הכנסות אחרות) , נטו

  179   34   34   רווח תפעולי

  6   1   -   הכנסות מימון

  60   14   25   הוצאות מימון

  125   21   9   על ההכנסה רווח לפני מסים

  31   5   3   מסים על ההכנסה

  94   16   6   רווח נקי 

  מיוחס ל:
      

  94   16   6   בעלי מניות החברה

    -   -   -   זכויות שאינן מקנות שליטה
 6   16   94  

 
 
 
 
 
 
  

המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים. הבאורים
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  הכוללדוחות מאוחדים על הרווח 
        

        
  

  
חודשים שהסתיימו  3-ל

  ביום 

  
לשנה שהסתיימה 

  ביום
  

  בדצמבר 31  במרס 31
  

2022  2021  2021  
  

  מבוקר  בלתי מבוקר
  

  מליוני ש"ח

  94   16   6   רווח נקי 

  (לאחר השפעת המס):רווח כולל אחר 
      

        

  סכומים שיסווגו או המסווגים מחדש לרווח או הפסד:
      

        

  -   1   )5(   בגין עסקאות גידור תזרימי מזומנים (הפסד) רווח
  -   1   )5(   כולל אחר (הפסד) סה"כ רווח

  94   17   1   סה"כ רווח כולל

  מיוחס ל:
      

  94   17   1   בעלי מניות החברה
   -    -   -   שאינן מקנות שליטהזכויות 

  
 1   17   94  

 
 
  

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

                

      מיוחס לבעלי מניות החברה  
                
    זכויות            
    שאינן            
  סה"כ  מקנות    קרנות  יתרת  פרמיה  הון   

  הון  שליטה  סה"כ  אחרות  רווח  על מניות  מניות  

  בלתי מבוקר  

  מליוני ש"ח  
 2022בינואר,  1יתרה ליום 

           556               1            555             40             83            216            216   (מבוקר)

  6    -   6    -   6   -   -   רווח נקי 

  )5(    -   )5(   )5(   -   -   -   כולל אחר הפסדסה"כ 

  1     1   )5(   6   -   -   כולל (הפסד) סה"כ רווח

  557   1   556   35   89   216   216   2022במרס,  31יתרה ליום 
  

                
      מיוחס לבעלי מניות החברה  
                
                
    זכויות            
    שאינן            
  סה"כ  מקנות    קרנות  יתרת  פרמיה  הון   

  הון  שליטה  סה"כ  אחרות  רווח  על מניות  מניות  

  בלתי מבוקר  

  מליוני ש"ח  
 2021בינואר,  1יתרה ליום 

  692   1   691   40   69   366   216   (מבוקר)

  16   -   16   -   16   -   -   רווח נקי

  1   -   1   1   -   -   -   רווח כולל אחר

  17   -   17   1   16   -   -   סה"כ רווח כולל

  709   1   708   41   85   366   216   2021במרס,  31יתרה ליום 
  

 
 
 
 
 
  

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

  

  
  
  
  

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים.

      מיוחס לבעלי מניות החברה  
                
    זכויות            
    שאינן            
  סה"כ  מקנות    קרנות  יתרת  פרמיה  הון   

  הון  שליטה  סה"כ  אחרות  רווח  על מניות  מניות  

  מבוקר  

  מליוני ש"ח  

           687               1            686             40             64            366            216   2021בינואר,  1יתרה ליום 

  94   -   94   -   94   -   -   רווח כולל 
דיבידנד ששולם לבעלי 

  )150(   -   )150(   -   -   )150(   -   מניות החברה (הפחתת הון) 
נכסים נטו שנגרעו עקב 

  )75(   -    )75(   -    )75(   -     -    פיצול 
בדצמבר,  31יתרה ליום 

2021    216   216   83   40   555   1   556  
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 חודשים שהסתיימו 3-ל
   ביום

  
  

לשנה שהסתיימה 
    ביום

  בדצמבר 31  במרס 31
  

2022  2021  2021    
  מבוקר  בלתי מבוקר

  
  מליוני ש"ח

  תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
      

  94   16   6   רווח נקי 

התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות 
  שוטפת (א) 

 96   69   149  

  243   85   102   מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת

  תזרימי מזומנים מפעילות השקעה
      

  )102(   )20(   )27(   רכישת נכסים קבועים

  327   297   -   יציאה מאיחוד של חברה (ג)

  )1(   -   -   )דשנגרעו עקב הפיצול ( מזומנים
  359   -   -   תמורה מצד קשור עקב הסבת הלוואות

  )1(   )2(   -   הלוואות מחברות כלולות, נטו מתן

  )5(   -   -   מתן הלוואות ואשראי אחר לזמן ארוך
   7       2    2   גביית הלוואות ואשראי אחר לזמן ארוך

 (ששימשו לפעילות) מזומנים נטו שנבעו מפעילות
  השקעה

 )25(   277   584  

  תזרימי מזומנים מפעילות מימון
      

  )150(   -   -   דיבידנד והפחתת הון ששולם לבעלי מניות החברה

  )195(   )45(   )53(   פרעון התחייבות בגין חכירה
  175   -   -   קבלת הלוואות לזמן ארוך מבנקים
  )196(   )142(   )16(   פרעון הלוואות לזמן ארוך מבנקים

  )433(   )133(   )2(   אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים, נטו

          )799(   )320(   )71(   מזומנים נטו ששימשו לפעילות מימון

  28   42     6   עליה במזומנים ושווי מזומנים

  29   29   57   יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה

  57   71   63   לסוף התקופהיתרת מזומנים ושווי מזומנים 

  
  
  
  
  
  
  

  הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים.
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 חודשים שהסתיימו 3-ל

  ביום
לשנה שהסתיימה 

      ביום
  בדצמבר 31  במרס 31

    
2022  2021  2021  

    
      מבוקר  בלתי מבוקר

  מליוני ש"ח

תזרימי מזומנים מפעילות התאמות הדרושות להצגת   (א)
  שוטפת

      

  
  התאמות לסעיפי רווח והפסד:

      

  
     232   56   72   פחת והפחתות

    )1(   -   -   גידול בשווי ההוגן של נדל"ן להשקעה
  2   -   1   הפסד ממימוש רכוש קבוע, נטו

  
שערוך התחייבות לתאגידים בנקאיים והתחייבויות 

  אחרות לא שוטפות, נטו
 12   9   41  

  
    1   1   -   ירידת ערך הלוואות שניתנו וחובות לא שוטפים, נטו
ריבית והפרשי הצמדה בגין הלוואות עם בעלי עניין 

  וצדדים קשורים, נטו
 -   -   1  

  
    )1(   )1(   -   חלק הקבוצה בתוצאות חברות כלולות, נטו

    -   1   )3(   מסים נדחים, נטו
  )1(   -   -   שינוי בהתחייבויות בשל הטבות לעובדים, נטו

    
 82   66   274  

  
  שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות:

      
  

    )199(   )27(   )160(   עליה בלקוחות
    27   )8(   )49(   ירידה (עליה) בחייבים ויתרות חובה

    )42(   )7(   28   ירידה (עליה) במלאי
    139   76   132   עליה בהתחייבויות לספקים ולנותני שירותים

  )50(   )31(   63   (ירידה) בזכאים ויתרות זכותעליה 

     14    3     )125(  
    

 96   69   149            

  
 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים.
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לשנה   ביום חודשים שהסתיימו 3-ל

      ביוםשהסתיימה 
      בדצמבר 31  במרס 31

2022  2021  2021      
      מבוקר  מבוקרבלתי 

            מליוני ש"ח

  מידע נוסף על תזרימי המזומנים  (ב)
      

  
  מזומנים ששולמו במשך התקופה עבור:

      

  
    11   4   2   ריבית

    26   8   12   מסים על ההכנסה
  מזומנים שהתקבלו במשך התקופה עבור:

      

  
    2   -   -   ריבית

            3   -   -   מסים על ההכנסה

  מאיחוד של חברות ופעילויותיציאה   (ג)
      

  
  112   112   -   הון חוזר, נטו

  
  603   603   -   נכסים קבועים

  
  83   83   -   חייבים לזמן ארוך

  
  )441(   )441(   -   התחייבויות לזמן ארוך

  
  )30(   )60(   -   תמורה נדחית

  
  327   297   -   סה"כ

          

  מזומנים שנגרעו עקב פיצול  (ד)
      

  
    9   -   -   נטו (למעט מזומנים ושווי מזומנים)הון חוזר 

    80   -   -   השקעות והלוואות לחברות כלולות
    13   -   -   נדל"ן להשקעה

    268   -   -   רכוש קבוע
    55   -   -   נכסי זכות שימוש

    1   -   -   מוניטין
    7   -   -   מסים נדחים

    )359(   -   -   יתרות חובה עם צד קשור
  )75(   -   -   עקב פיצול נכסים נטו שנגרעו

  
  )1(   -   -   סה"כ

         
          

  
  ביניים מאוחדים. הכספיים מהדוחות נפרד בלתי חלק מהווים המצורפים הבאורים
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 חודשים שהסתיימו 3-ל

  ביום
לשנה שהסתיימה 

      ביום
  בדצמבר 31  במרס 31

    
2022  2021  2021  

    
  מבוקר  בלתי מבוקר

    
  מליוני ש"ח

  פעילות מהותית שלא במזומן  (ה)
      

  
  15   11   15   רכישת נכסים קבועים באשראי

  
  30   60   -   תמורה נדחית

  
  619   -   111   הכרה בנכס זכות שימוש כנגד התחייבות בגין חכירה

          

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

שלושה  של ולתקופה 2022, במרס 31 יוםלדוחות כספיים אלה נערכו במתכונת מתומצתת   .א
דוחות כספיים ביניים). יש לעיין בדוחות אלה בהקשר  -חודשים שהסתיימו באותו תאריך (להלן 

ולשנה שהסתיימה באותו תאריך  2021בדצמבר,  31לדוחות הכספיים השנתיים של החברה ליום 
 הדוחות הכספיים השנתיים). -ולבאורים אשר נלוו אליהם (להלן 

 
  

  הקורונה משבר  .ב
  

(ולמועד הדוחות הכספיים), פוקד את העולם אירוע בעל השלכות  2019 דצמבר מחודש החל
מאקרו כלכליות, התפשטות נגיף הקורונה. עקב כך, ננקטו בישראל (כמו במרבית מדינות 
העולם) אמצעים שונים לצמצום החשיפה לנגיף, לרבות מגבלות תנועה (מקומיות ובינלאומיות) 

  וסגר, סגירת עסקים, מקומות בילוי ופנאי וכו'.והתקהלות, קביעת הנחיות לבידוד 
  

בצריכת הדלקים ובתנועת הלקוחות  2020בשנת כתוצאה מההגבלות שננקטו חלה ירידה 
(סוף  2021. החל מחודש פברואר, בתחנות אולם במקביל חל גידול במכירות של חנויות הנוחות

זורי חנויות הנוחות, אשר הסגר השלישי) חלה מגמת התאוששות בנתוני מכירות הדלקים ובמח
הביאו לחזרה לרמת עבודה ופעילות טרום הקורונה, בין היתר בשל העובדה שרוב אזרחי 

  המדינה נמצאים בארץ בתקופה הזאת. 
הגיע לשיאו הגל הרביעי של התפרצות הנגיף בישראל אשר לא  2021במהלך חודש אוגוסט, 

ובחודש ינואר  2021הי חודש דצמבר , בשלהשפיע מהותית על תוצאותיה הכספיים של החברה
החל הגל החמישי אשר מאופיין בתחלואה גבוהה אשר הובילה לבידודים רבים ולפגיעה  2022

בפעילות העסקית במדינה. אף על פי כן ממשלת ישראל החליטה שלא להטיל מגבלות 
וקלה. הגל החמישי דעך ומדיניות הבידודים ה 2022במהלך חודש מרס, משמעותיות על המשק. 

מכירות הדלקים  2020משבר הקורונה השפיע לרעה על התוצאות הכספיות של החברה בשנת 
במדינה ירדו באופן חד במהלך הסגר הראשון והיתה ירידה מתונה יותר במהלך הסגר השני 
והשלישי, והירידה במחירי הנפט בעולם יצרה הפסדי מלאי ניכרים בגין מלאי הדלקים של 

 (אך למשבר היתה השפעה שלילית 2021. במהלך שנת 2020הראשון של  החברה במהלך החציון
היתה בסגר השלישי על תוצאות פעילות החברה. ההשלכה העיקרית  )2020ביחס לשנת  פחותה

  החברה.של מכירות היקף הלקיטון ב גרמהש) 2021פברואר  –(בחודשים ינואר 
קה המונית בקורונה אך לא הוטל נגיף האומיקרון חלה הדבבעקבות  2022במהלך חודש ינואר 

 סגר והמשבר לא השפיע באופן מהותי על פעילות החברה.
בוטלה חובת עטיית המסכות ובוטלו מגבלות הבידודים למועד אישור הדוחות הכספיים נכון 

  מורגשת היחלשות ודעיכת נגיף הקורונה.כמו כן לחולה מאומת,  השהוטלו בגין חשיפ
בקשר יך לעקוב באופן שוטף אחר ההתפתחויות בעולם ובישראל כמו כן, החברה ממשיכה ותמש

  עם נגיף הקורונה ולבחון את השלכותיו על פעילותה.
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  עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2 באור

  
  

  מתכונת העריכה של הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים  .א
  

 כספי דיווח 34הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים ערוכים בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי   
  .ביניים לתקופות

הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים אלה עקבית לזו המדיניות החשבונאית אשר יושמה בעריכת   
   , למעט האמור להלן:שיושמה בעריכת הדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים

 
  

 ישום לראשונה של תיקונים לתקני חשבונאות קיימים    .ב
  

 
 

  קבוע רכוש, IAS 16 -תיקון ל .1
  

התיקון). התיקון אוסר על הפחתת תמורה  -(להלן  IAS 16-תיקון ל IASB -, פרסם ה  2020במאי 
שהתקבלה ממכירת פריטים שיוצרו בזמן שהחברה מכינה את הרכוש הקבוע לשימושו המיועד 

  מעלותו. חלף זאת, החברה תכיר את תמורת המכירה ואת העלויות הנלוות ברווח או הפסד.
  

התיקון יושם למפרע,  . 2022 לינואר 1התיקון יושם לתקופות דיווח שנתיות המתחילות ביום 
אולם רק לפריטי רכוש קבוע המובאים למיקום ולמצב הדרושים לכך שהם יוכלו לפעול באופן 
שהתכוונה ההנהלה בתחילת תקופת הדיווח השנתית המוקדמת ביותר שמוצגת בדוחות הכספיים 

  שבהם התיקון מיושם לראשונה.
מוכרת כתיאום ליתרת הפתיחה של ההשפעה המצטברת של היישום לראשונה של התיקון 

  העודפים ( או רכיב אחר בהון, ככל שרלוונטי ) בתחילת התקופה המוקדמת ביותר שהוצגה.
  

  לתיקון לעיל לא הייתה השפעה מהותית על הדוחות הכספיים ביניים של החברה. 
  
  
 הפרשות, התחייבויות תלויות ונכסים תלויים, IAS 37 -ל תיקון .2

  
בדבר עלויות שעל החברה לכלול בעת הערכה האם  IAS 37-תיקון ל IASB -ה , פרסם  2020במאי 

  התיקון).  -(להלן חוזה הוא חוזה מכביד 
  

בהתאם לתיקון, יש לכלול בבחינה זו עלויות המתייחסות במישרין לחוזה, כאשר עלויות 
עבודה ישירות) המתייחסות במישרין לחוזה כוללות הן עלויות תוספתיות (כגון חומרי גלם ושעות 

והן הקצאת עלויות אחרות הקשורות במישרין למילוי החוזה (כגון הפחתת רכוש קבוע וציוד 
  המשמשים למילוי החוזה).

  
. התיקון חל על חוזים  2022לינואר  1התיקון יושם לתקופות דיווח שנתיות המתחילות ביום 

בעת יישום התיקון, לא נדרש .  2022בינואר  1אשר כל ההתחייבויות בגינם טרם מולאו ליום 
להציג מחדש מספרי השוואה, אלא להתאים את יתרת הפתיחה של העודפים במועד היישום 

  לראשונה, בגובה ההשפעה המצטברת של התיקון.
  

  לתיקון לעיל לא הייתה השפעה מהותית על הדוחות הכספיים ביניים של החברה. 
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  בתקופת הדוח ולאחריה משמעותיים אירועים  -: 3 באור

  

 
 

 וההסכם"ל המנכ של העסקתו תנאי עדכון את החברה דירקטוריון אישר 2022, בפברואר 17 ביום  .א
 : כדלקמן המקורי

  

 "ח.ש מליון 5 -כ בסך הפסד של לסכום הבסיס רווח הגדרת .1
 "ח.ש 23.61 -לכתוספת המימוש לאופציות  תיקון .2

החברה (כמות זו הינה לפני פיצול הון מניות מניות רגילות של    181,578"ל למנכלהקצות   
אשור ), המהוות במועד בעת הנפקת מניות החברה בבורסה החברה אשר ייכנס לתוקף

מההון המונפק והנפרע של החברה, בתמורה לתוספת מימוש  1.6%-כ הדוחות הכספיים
מיליון  8ש"ח למניה ובסה"כ סך כולל של  44.05-שתשולם במועד הקצאת המניות בסך של כ

מליון ש"ח (לפני הכסף). בכפוף לקבלת האישורים הנדרשים  500ש"ח, על פי שווי לחברה של 
מניות הלפקודת מס הכנסה (במסלול הוני).  102מניות יוקצו על פי סעיף המרשויות המס, 

ימים לפחות ממועד הפקדתה אצל רשויות  30יוקצו בהתאם לתכנית האופציות ולאחר חלוף 
המס. מובהר כי החברה לא תידרש לקבלת אישורים נוספים של האורגנים של החברה לצורך 

מניותיה של מניות תבוצע בכפוף להשלמת רישום המובהר כי הקצאת    מניות.ההקצאת 
"ל המנכחודשים ממועד חתימת תוספת להסכם העסקה עם  6החברה למסחר בבורסה תוך 

"ל יכהן כמנכ"ל החברה. עוד הוסכם כי על המנכמניות הובכפוף לכך שבמועד הקצאת 
מניות יחולו הוראות חסימה (הן על פי דין והן וולונטרית) כפי שיחולו על בעלי ענין בחברה ה

  ידית מתוכננת.עת במסגרת הנפקה
  

 להבחברת ב השליטה בעל הינו אשר החברה"ר ליו חודשיים ניהול דמי אושרו 2022, ינואר בחודש  .ב
 לשם הענקת"מ מע בתוספת"ח ש אלפי 60 -כ של בסכום, בחברה השליטה מבעלי שהינה אל.אר

 לתקופה אושרו הניהול דמי. משרה 50% של בהיקף בשליטתו חברה באמצעות פעיל"ר יו שירותי
 .2022,  בינואר 1 ביום תחילתה אשר שנים 3 של

 
.ג.מ אשר הינה מבעלי השליטה בחברה, באושרו דמי ניהול חודשיים לחברת  2022בחודש ינואר,   .ג

 50%שירותי סגן יו"ר פעיל בהיקף של  לשם הענקתאלפי ש"ח בתוספת מע"מ  60 -בסכום של כ
 .2022,  בינואר 1 ביום תחילתה אשר שנים 3 של לתקופה אושרו הניהול דמי. משרה

 
אושרה תוכנית אופציות לעובדים ונושאי משרה בחברה. טרם נקבעו  2022בחודש פברואר,   .ד

  הכמויות שיוענקו ותנאי האופציות הסופיים.

 
(להלן "הסכם  הסכם רכישת מניות, חתמה החברה על 2022במאי  3 ביוםלאחר תאריך המאזן,         .ה

 11.25בתמורה לסך של  ."זאפה") -להלן זאפה בע"מ (מהונה של חברת  10%בשיעור של המכר") 
, מתוך התמורה, בזאפה"התמורה"), כאשר המוכרת מצדה התחייבה להשקיע  להלןליוני ש"ח (מ

 ש"ח. מליוני  8.75סך של 
  

ניות לרכישת מבתוקף למשך שנה  ה הראשונה")האופצי" -(להלן  אופציה החברהקיבלה בנוסף, 
מהונה המונפק והנפרע (בדילול מלא)  10%או  5%של  פיםנוס יםנוספות של זאפה בשיעור

מליוני  8.75 בזאפהמליוני ש"ח, כאשר המוכרת מצידה התחייבה להשקיע  11.25בתמורה לסך של 
תשלם  5% לרכישתבמקרה של מימוש האופציה  .האופציה ככל שתמומשמימוש תמורת מש"ח 

  .בזאפהמליוני ש"ח  4.375סך של המוכרת אשר מתוכו תשקיע ש"ח מליוני  5.625החברה 
 בתוקף למשך שנה ממועד מימוש) "האופציה השניה" - (להלןלחברה קיימת אופציה נוספת  בנוסף,

 37.5, בתמורה לסכום נוסף של 49%-להגדיל את החזקותיה בזאפה להקודם  האופציה הראשונה
  מליוני ש"ח  43.12 סך של , או20%מדו לפני כן על שיעור של מליוני ש"ח במידה והחזקותיה ע

מתוך סכומי מימוש האופציה הנוספת . )15%שיעור של על במידה והחזקותיה עמדו לפני כן (
  .בהתאמהמליוני ש"ח  16.87מליוני ש"ח או  12.5סך של  יזרים המוכר לזאפה
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  (המשך) בתקופת הדוח ולאחריה משמעותיים אירועים  -: 3 באור

  
  

בנוסף על כך, ככל שהאופציה הראשונה לא תמומש על ידי החברה, אזי בחלוף תקופת האופציה 
ככל  קרי ימי עסקים לאחר מכן, ניתנה לחברה זכות ביטול והשבה של ההסכם 3נה ולמשך והראש

שהחברה לא תממש את האופציה הראשונה וכן בנוסף לא תבטל את ההסכם, אזי תינתן למוכר 
  ביטול והשבה של ההסכם.זכות 

  
בד בבד להסכם המכר, חתמה החברה גם על הסכם בעלי מניות עם המוכר ועם זאפה, במסגרתו 
הוסדרו יחסי הצדדים בכל הנוגע להיותם בעלי מניות בזאפה. ההסכם כולל הוראות בדבר מינוי 

רות של מניות דירקטורים, אופן קבלת החלטות, מדיניות חלוקת דיבידנד בזאפה, הגבלות על עבי
  זאפה ועוד.  

  
) 2014הסכם רכישת מניות חברת ברגר קינג ישראל (ב.ק.י. חתמה החברה על  2022באפריל,  7 ביום  .ו

) עם ברגר קינג ובעלי מניותה, לפיו החברה רוכשת מניות של ברגר קינג ""ברגר קינג -להלן בע"מ (
ש"ח לכל מניה  0.01ישה של מהונה המונפק והנפרע בדילול מלא, במחיר רכ 70%בשיעור של 

רגילה. כמו כן, חתמה החברה על הסכם בעלי מניות עם ברגר קינג ובעלי מניותה, אשר עיקריו 
כדלקמן: החברה רשאית למנות שלושה דירקטורים מתוך חמשת הדירקטורים אשר מרכיבים את 

ן זכות סירוב דירקטוריון ברגר קינג. כמו כן, ההסכם קובע הוראות בדבר העברת מניות, בניה
) לפי התנאים המפורטים bring along) וחובת הצטרפות (tag alongראשונה, זכות הצטרפות (

לחברה  CALLאופציות בהסכם בעלי המניות. בנוסף, ההסכם קובע הוראות בדבר הענקת 
לבעלי מניות ברגר קינג בדבר רכישת או מכירת (לפי העניין) מלוא יתרת החזקות  PUTואופציות 

 בברגר קינג. בעלי המניות האחרים 
שנים לאחר תאריך כניסתה  6-שנים החל מ 4יהיו ניתנות למימוש לתקופה של  CALL-ה אופציות
  לתוקף.

 שנים לאחר כניסתה לתוקף. 5-יהיו ניתנות למימוש לתקופה של שנתיים החל מ PUT-האופציות 
בתחום  ברגר קינגעוד נקבע בהסכם כי הצדדים יכינו תוכנית עסקית ותקציב לשבע שנות פעילות        

 -להלן סניפים של מסעדת ברגר קינג בישראל ( 60שנים יהיו לפחות  5העסקים, במטרה שבתוך 
ככל ויידרש לברגר קינג מימון כספי לתוכנית העסקית, אותו לא ניתן יהא   "התוכנית העסקית"). 

יידרש להעמיד הון עצמי למימון, אזי החברה תעמיד הלוואות בעלים או ש מהבנקים השונים לקבל
 נושאת ריבית בהתאם למפורט בהסכם בעלי המניות.ני ש"ח מליו 10 -בסך של עד ל

  העסקה כפופה להתקיימות מספר תנאים מתלים, בין היתר, אישור רשות התחרות.השלמת      
  

בסך  חלוקת דיבידנד  החליט דירקטוריון החברה על 2022במאי,  22ביום  ז.    לאחר תאריך המאזן,
 מליוני ש"ח. 50של 

 
  
  

  תלויות התחייבויות  -: 4באור 
  

החברה וחברות מוחזקות הוגשו תביעות תלויות  נגדב' לדוחות הכספיים השנתיים, 23כאמור בבאור 
בסכומים משמעותיים העלולים להגיע לכדי מאות מיליוני ש"ח, אשר לגבי חלק מהן לא ניתן להעריך בשלב 

שינויים  א חלול בתקופת הדוח ,זה את תוצאותיהן, לפיכך לא נכללה בגינן הפרשה בדוחות הכספיים
  בתביעות התלויות.

  
  
  

  
  
  
  

******************************* 
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  בע"מ (ד.פ.) דלק ישראל נכסים
  

  2022במרס  31ליום דוחות כספיים תמציתיים ביניים 

  (בלתי מבוקר)

  

                                                                                                                   תוכן העניינים

  

    

  2  מ"בע (ד.פ.) דלק ישראל נכסיםלבעלי המניות של  המבקר החשבון רואהסקירה של  דוח

  3  על המצב הכספי יםמאוחד יםתמציתי ותדוח

  4    הרווח הכוללעל  יםמאוחד יםתמציתי ותדוח

  5  על השינויים בהון יםמאוחד יםתמציתי ותדוח

  6  על תזרימי המזומנים יםמאוחד יםתמציתי ותדוח

 10-7  ביניים  ים התמציתיהכספיים לדוחות אורים יב

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

- - - - - - - - - - - -
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 בע"מ(ד.פ.)  דלק ישראל נכסים דוח סקירה של רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של 
  
 

  מבוא
  

, הכולל את הדוח התמציתי המאוחד על בע"מ(ד.פ.)  דלק ישראל נכסים סקרנו את המידע הכספי המצורף של 
, אחר כוללאו הפסד ורווח רווח הואת הדוחות התמציתיים המאוחדים על  2022במרס  31ליום המצב הכספי 

הדירקטוריון . באותו תאריך וחודשים שהסתיימשלושה של ה לתקופהשינויים בהון ותזרימי המזומנים 
 34בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי  אלהת ביניים ולתקופוההנהלה אחראים לעריכה ולהצגה של מידע כספי 

IAS "אלהת ביניים ולהביע מסקנה על מידע כספי לתקופאחריותנו היא . "דיווח כספי לתקופות ביניים 
  בהתבסס על סקירתנו.

  
כמו כן, המידע הכלול בדוחות הכספיים הביניים המאוחדים, המתייחס לשווי המאזני של ההשקעות ולחלקה 
של החברה בתוצאות העסקיות של ישויות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני, מבוסס על דוחות כספיים 

  די רואי חשבון מבקרים אחרים. שנסקרו על י
  

  היקף הסקירה
  

"סקירה של מידע כספי  של לשכת רואי חשבון בישראל 2410 )ישראל(ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה 
לתקופות ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של הישות". סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים 

אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום נוהלי סקירה מורכבת מבירורים, בעיקר עם 
אנליטיים ואחרים. סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני 

דע לכל העניינים המשמעותיים שהיו וביקורת מקובלים בישראל ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניו
  ת מזוהים בביקורת. בהתאם לכך, אין אנו מחווים חוות דעת של ביקורת.יכולים להיו

  
  מסקנה

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

  .IAS 34שהמידע הכספי הנ"ל אינו ערוך, מכל הבחינות המהותיות, בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 
  
  
  
  

 
 זיו האפט

 רואי חשבון  2022 , במאי 29אביב, -תל
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   בע"מ(ד.פ.)  דלק ישראל נכסים
   המצב הכספיעל  יםמאוחד יםתמציתידוחות 

 

 

  
  

  בדצמבר 31ליום   במרס 31ליום 
   2022   2021  

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח   

  מבוקר  בלתי מבוקר   

       נכסים
       שוטפים: נכסים

  17,983  12,851   מזומנים 
  253  -   פקדון משועבד

  74  74   נכסים פיננסים לזמן קצר
  771  747   לקוחות

  9,891  1,943   חייבים ויתרות חובה

  9,603  6,524   צדדים קשורים 

  38,575  22,139   סה"כ נכסים שוטפים 

       
       :שוטפים לאנכסים 

  948,645  1,031,989   נדל"ן להשקעה
  565  1,034   קבוערכוש 

  80,933  140,509   מלאי מקרקעין
  129,454  130,030   השקעות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני

  1,266  1,452   חייבים אחרים לזמן ארוך

  1,160,863  1,305,014   "כ נכסים לא שוטפים סה

       
  1,199,438  1,327,153   סה"כ נכסים

       
       והון התחייבויות
        :שוטפות התחייבויות

 438,466  438,157   אשראי מתאגידים בנקאיים 
 278  173   ספקים ונותני שרותים

  18,422  6,451   זכאים ויתרות זכות
  7,100  7,100   ואגרות היטליםבגין  התחיבות

  7,241  15,233   צדדים קשורים

  471,507  467,114   שוטפות התחייבויות"כ סה

       
       לא שוטפות:התחייבויות 

  59,536  193,243   אשראי מתאגידים בנקאיים לזמן ארוך 
יתרת זכות נדחית מעסקה עם חברה תחת 

  אותה שליטה
 41,984  44,165  

  573  382   ארוך לזמן אחרים זכאים
  26,481  24,506   נדחים מסים

  130,755  260,115   שוטפות לאהתחייבויות  הכל סך

       
  602,262  727,229   התחייבויותהכל  ךס

       :הון
  11,349  11,349   הון מניות

  470,920  470,920   בגין עסקאות עם בעל שליטהקרן הון 
  114,907  117,655   נצבר רווח

  597,176  599,924   סה"כ הון 
  1,199,438  1,327,153   סה"כ התחייבויות והון

  

     2022 במאי 29
 הדוחות אישור תאריך

   הכספיים
  איליק) רוזנסקיהלל (

  דירקטוריון"ר יו
  פליקס שופמן

  מנכ"ל
  יוסי פרידמן

  כספים מנהל תחום

 .התמציתיים ביניים מהדוחות הכספיים נפרד בלתי חלק מהווים המצורפים הביאורים
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   בע"מ(ד.פ.)  דלק ישראל נכסים
  

   הרווח הכולל על  יםמאוחד יםתמציתי ותדוח
  
 

 שלושהל  
 חודשים
ביום  שהסתיימו

  במרס 31

 1לתקופה מיום 
 2021באפריל 

 31ועד ליום 
  בדצמבר

  2022   2021 
  אלפי ש"ח  
  בלתי מבוקר  
      

  32,841  12,240  משכירות הכנסות
  )624(  )188(  הוצאות תפעול נכסים

  32,217  12,052  רווח גולמי 
    
      

  126,945  )5,996(  ערך נדל"ן להשקעה (ירידת) עליית
      

  )7,100(  )2,726(  הוצאות הנהלה וכלליות
  )1,168(  )27(  הוצאות אחרות

  17,147  1,017  חלק הקבוצה ברווחי  חברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני
  168,041  4,320  פעוליתרווח  

      
   )11,397(  )2,538(  הוצאות מימון

  1,335  555  מימוןהכנסות 
  )10,062(  )1,983(  הוצאות מימון, נטו

      
  157,979  2,337   לפני מיסים על הכנסה רווח

      
  )30,982(  411  )מסים על הכנסההטבת מס (

  126,997  2,748  וכולל נקי רווח
  
  
  

 .התמציתיים ביניים מהדוחות הכספיים נפרד בלתי חלק מהווים המצורפים הביאורים
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   בע"מ(ד.פ.)  דלק ישראל נכסים
  

   בהון השינויים על יםמאוחד םייתמצית דוחות
  

  
  

   (בלתי מבוקר) 2022  במרס 13 ועד ליום  2022 ינוארב 1לתקופה מיום 
  

    
  
  
  

  הון מניות

  
  

 בגיןהון  קרן
 עם עסקאות

  נצבר רווח  שליטה בעלי

  
  
  

  סה"כ
  ש"חאלפי   
          

  597,176  114,907  470,920  11,349    2022 בינואר 1ליום  יתרה
          

  2,748  2,748  -  -  רווח נקי וכולל 

  599,924  117,655  470,920  11,349  2022  במרס 31ליום  יתרה
          

  
   (מבוקר) 2021  בדצמבר 31 באפריל ועד  1לתקופה מיום 

  
  
  

  
.בינייםהתמציתיים  מהדוחות הכספיים נפרד בלתי חלק מהווים המצורפים ביאוריםה

    
  
  
  
  

  הון מניות

  
הון  קרן

 בגין
 עסקאות

 בעלי עם
  נצבר רווח  שליטה

  
  
  

  סה"כ
  אלפי ש"ח  
          

  470,179  )12,090(  470,920  11,349   2021 באפריל 1ליום  יתרה
          

  126,997  126,997  -  -  נקי וכולל  רווח

  597,176  114,907  470,920  11,349  2021 בדצמבר 31ליום  יתרה
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   בע"מ(ד.פ.)  דלק ישראל נכסים 
   מזומניםהתזרימי  על יםמאוחד יםתמציתי דוחות

  

  

לשלושה 
חודשים 

שהסתיימו 
  מרסב 31ביום 

לתקופה מיום 
באפריל  1

ועד ליום  2021
  בדצמבר 31

  2022  2021   

  אלפי ש"ח  

  בלתי מבוקר  
    

    
      פעילות שוטפת: למזומנים  תזרימי

  126,997  2,748  נקי  רווח
      :שוטפת מפעילות מזומנים תזרימי להצגת הדרושות התאמות

  :הפסד או רווח לסעיפי התאמות
  

  
  41  34  והפחתות פחת
  )126,945(  5,996  בשווי ההוגן של נדל"ן להשקעה(ירידה)   עליה
  )16,147(  )1,017(  נטו, המאזני השווי שיטת לפי המטופלות חברות ברווחי החברה חלק

  5,155  -  ירידת ערך השקעות
  749  )354(  נטו, מהלוואות מימון
  26,481  )1,975(  נטו, נדחים במיסים תנועה

  2,684  )110,666(  
      :ובהתחיבויותבנכסים  שינויים

  159  24  בלקוחות  רידהי
  3,905  11,763   , נטו בצדדים קשורים  ירידה
  )80,933(  )59,576(  מקרקעין במלאי עליה

  915  7,948   חובה ויתרותבחייבים  עלייה
  54  )105(  שירותיםונותני  בספקים(ירידה)  עליה
  7,921  )12,230(  זכות ויתרות בזכאים(ירידה)  עליה

  )52,176(  )67,979(  
      

  )51,648(  )46,744(  שוטפת פעילותשימשו לשנטו  מזומנים
      

      השקעה פעילותלמזומנים  ימיתזר
  )606(  )503(  רכישת רכוש קבוע

  )740(  )186(  מתן הלוואות לאחרים 
  )68,156(  )91,452(  רכישת נדל"ן להשקעה

  )253(  253  פיקדון משועבד(פרעון) הפקדה 
  147  -  שינוי בנכסים פיננסים לזמן קצר

  )69,608(  )91,888(  השקעה לפעילות ששימשו נטו מזומנים
      

      מימון מפעילות מזומנים תזרימי
  )434,970(  -  קשורים צדדיםל הלוואה פירעון

  74,970  -  קבלת הלוואה מצדדים קשורים
  59,500  133,500  ארוך לזמן בנקאיים מתאגידים באשראי עליה
  438,000  -  קצר לזמן בנקאיים מתאגידים באשראי עליה

  137,500  133,500  מימון שנבעו מפעילות נטו מזומנים

     
  16,244  )5,132(  במזומנים  (ירידה)  עליה

  1,739  17,983 לתחילת התקופהיתרת מזומנים 

  17,983  12,851  תקופהיתרת מזומנים לסוף ה
      

      תשלומי ותקבולי ריבית

  4,842  2,706  ששולמה ריבית

  192  518  שהתקבלה ריבית

  5,324  1,845  ששולם הכנסה מס

  
  

 .התמציתיים ביניים מהדוחות הכספיים נפרד בלתי חלק מהווים המצורפים הביאורים



  בע"מ (ד.פ.) ישראל נכסים  קדל
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  כללי: - 1 ביאור
  

דלק ישראל נכסים (ד.פ.) בע"מ (להלן: "החברה") הינה חברה תושבת ישראל אשר התאגדה בישראל   .א

 . 2021והחלה את פעילותה כחברה פרטית באפריל 

החברה פועלת בישראל בתחום הנדל"ן המניב בישראל במסגרתו החברה עוסקת ברכישה, ייזום, ניהול 

ופיתוח של נדל"ן מניב בשימוש עיקרי של מתחמי תדלוק הכוללים, תחנות דלק, חנויות נוחות 

  ושימושים נלווים כגון: שירותי רחיצה, שירותי רכב והסעדה. 

  

ים ביניים של החברה יחד עם הדוחות הכספיים השנתיים של יש לעיין בדוחות הכספיים התמציתי

והביאורים המצורפים להם. לכן, לא הובאו במסגרת דוחות כספיים  2021בדצמבר  31החברה ליום 

 תמציתיים ביניים אלה ביאורים בדבר עדכונים לא משמעותיים יחסית למידע שכבר דווח בביאורים

 לדוחות הכספיים השנתיים האחרונים של החברה.

  

  :עיקרי המדיניות החשבונאית - 2 ביאור

  

בדבר דיווח  34הדוחות הכספיים התמציתיים ביניים מצייתים להוראות תקן חשבונאות בינלאומי 

כספי לתקופות ביניים. כמו כן, הדוחות הכספיים התמציתיים ביניים מקיימים את הוראות הגילוי 

 .1970-פרק ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ללפי 

  

הדוחות הכספיים התמציתיים ביניים נערכו לפי אותה מדיניות חשבונאית ושיטות החישוב שיושמו 

 . 2021בדצמבר  31בדוחות הכספיים השנתיים של החברה ליום 

  

 ולאחריה: אירועים ועסקאות משמעותיים במהלך התקופה - 3ביאור 

  
  דמי ניהול ליו"ר החברה   . 1

בסכום אושרו דמי ניהול חודשיים ליו"ר החברה אשר הינו סגן יו"ר בלהב שהינה מבעלי השליטה בחברה, 

אלפי ש"ח בתוספת מע"מ כנגד שירותי יו"ר פעיל באמצעות חשבונית מס לחברה שבבעלותו. דמי  60 -של כ

  .2022בינואר  1ה ביום שנים אשר תחילת 3הניהול אושרו לתקופה של 

  

  שירותים בין החברה לדלק ישראל  הסכם . 2

נחתם הסכם למתן שירותים בין החברה לבין דלק ישראל . בהתאם להסכם שנחתם,  2021בינואר  22ביום 

מעת לעת, כפי שיוסכם בין הצדדים, שירותים בתחומים הבאים: בינוי ותכנון, דלק ישראל תעניק לחברה 

ומחשוב. מתן השירותים או חלק מהם יכול  שיהיה על בסיס חישוב גלובלי או שעתי שכר , משאבי אנוש

וזאת בהתאם להסכמות הצדדים מעת לעת ובלבד שההסכמות הנ"ל קיבלו ביטוי בכתב ואושרו על ידי כל 

  אחד מהצדדים.

  .הסכם השירותים הינו לתקופה בלתי קצובה 

  

יום  30רותים, בכל עת ומכל סיבה שהיא, בהודעה בת כל אחד מן הצדדים רשאי להביא לסיום הסכם השי

  השני. מראש ובכתב לצד 

  בגין מתן השירותים תשלם החברה לדלק ישראל את התמורה הבאה בתוספת מע"מ: 

אותן משלמת החברה לתפקידים של מנהל  מעלות השכר החודשי (עלות מעביד) 20% –בינוי ותכנון  -

 תפעול ובינוי ומנהלת תכנון.

בהסכם נקבע מחירון שירותי משאבי אנוש בגין שירותים שיינתנו בקשר עם גיוס מלא,  -נושמשאבי א -

 גיוס חלקי, עדכון הסכמי העסקה, סיום העסקה ועוד.



  בע"מ  דלק ישראל נכסים 
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 (המשך): ולאחריה התקופה במהלך משמעותיים ועסקאות אירועים - 3 ביאור

 

 .לוויםנ לעובד ושירותים קבע סכום קבוע לחודש בגין שירותי שכר שוטפים לפי מחירנ -חשבות שכר -

 .ם לפי מחיר ליחידה במכפלת כמות המשתמשיםוניקבעו סכומים קבועים לשירותי מחשוב ש -מחשוב -

  

לק ישראל תישא בכל ההוצאות הכרוכות במתן השירותים ומובהר כי לא יתווספו החזרי הוצאות על ד

  .משנהו יוצר חובת בלעדיות של צד כלפי ינוהסכם השירותים א  .התמורה לעיל

  

בסך  הסתכמה  2021 שנתועד לתום  2021לפי הסכם השירותים החל ממועד הפיצול בחודש אפריל  התמורה

  "מ).מעאלפי ש"ח (בתוספת  190 -של כ

הסכם השירותים  נאיועדת הביקורת תבחן את קבלת התמורה בהתאם להסכם השירותים וכי ת שנהאחת ל

  .שוק בתנאי הינם

  

 השלמת עסקת המסגר . 3

עם מסירת החזקה במקרקעין  2022בפברואר  28ב' בקשר עם עסקת המסגר ביום  5בהמשך לאמור בביאור 

 273מהמוכר, שולמה על ידי החברה ועל ידי אזורים יתרת התמורה בגין העסקה בסך של  ולאזוריםלחברה 

 ). מיליוני ש"ח 136.5 –מיליוני ש"ח ובתוספת הפרשי הצמדה ומע"מ כדין (חלקה של החברה 

קומות חניה המושכר  2מ"ר מעל  7,800 –על המקרקעין קיים מבנה תעשיה ומסחר בשטח עילי כולל של כ 

למספר שוכרים שונים על פי הסכמי שכירות שהינם בתוקף למועד הדוח הכספי. בגין השימוש במבנה 

  יהול שנתיים. כאמור, ישולמו לחברה ולאזורים החל ממועד המסירה בחלקים שווים דמי שכירות ודמי נ

בכוונת החברה ואזורים לפעול יחד להשבחת המקרקעין בדרך של אישור תב"ע חדשה להגדלת זכויות 

קומות בשימוש מעורב של שטחי מסחר, תעסוקה ומגורים בשטח  40 -הבניה במקרקעין להקמת מגדל בן כ

  אלף מ"ר.  50 -כולל של של לפחות כ

 3מיליוני ש"ח שאושרה לתקופה של  267נטלו החברה ואזורים הלוואה בסך של  2022בפברואר  28ביום 

  . 0.25%שנים ונושאת ריבית בשיעור של פריים פלוס 

 

  להקצאת מניות בשדה נחום התקשרות  . 4

  
ממניות (שליטה  50.1%חתמה החברה על הסכם למיזם משותף שעניינו הקצאת  2022בינואר  3ביום 

  מיליון ש"ח.  8.3, וזאת בתמורה להשקעה של  ) בשיתוף קיבוץ שדה נחום" גש"חאלהלן "משותפת) בתאגיד (

  

 -דונם ומגרש מסחרי בשטח של כ 5.5 -המקרקעין מחולקים לשני מגרשים: מגרש תחנת הדלק בשטח ש כ

מ"ר  4,200 – 3,800 -דונם. על המגרש המסחרי מתוכנן להיבנות מרכז מסחרי בשטח לשיווק של עד כ 12.5

  הזכויות) כאשר הפרויקט ייבנה בשלבים בהתאם לביקוש.וש כל (במימ

אלפי ש"ח בתוספת מע"מ חודשיים בהסכם שכירות  55תחנת הדלק מושכרת כיום לדלק ישראל תמורת 

להארכת הסכם ניתנו ארבע תקופות אופציות  לאגש"חשנים כאשר  3לתקופה של  2022בינואר  1מיום 

  של שלוש שנים כ"א.  השכירות 

 49 -וכן אופציה להארכה ב 2048מהוון עם רשות מקרקעי ישראל עד לשנת  לקיבוץ שדה נחום חוזה חכירה

  שנים נוספות. 

נכון למועד הדוח הכספי התנאים המתלים של העסקה טרם הושלמו ולפיכך טרם שולמה התמורה בעבור 

  .המניות
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 :(המשך) ולאחריהאירועים ועסקאות משמעותיים במהלך התקופה  - 3ביאור 

  
  התקשרות לרכישת קרקע בראש פינה . 5

 2,080, רכשה החברה קרקע בראש פינה (הצמודה לתחנת הדלק שבבעלותה) בשטח של 2022 סבמר 2ביום 

 מתחם התדלוקאת שטח  הגדילהאלפי ש"ח בתוספת מע"מ. הקרקע  2,000מ"ר מצד ג' בתמורה לסך של 

  הדלק בראש פינה וסווגה כחלק מהנדל"ן להשקעה.הקרקע הגדילה את שטח תחנת  בראש פינה.

  

 (להלן:"דוד דלקים") דוד דלקיםמניות א. רכישת  . 6

חתמה החברה על הסכם עם א.ד. תדהר דלקים בע"מ  (להלן: "תדהר" ) לרכישת  2022באפריל  13ביום 

פת מע"מ אש"ח בתוס 716 -בתמורה לסך של כ , מניות של  דוד דלקים , חברה כלולה  של החברה 2,000

 אש"ח. 274 -ובנוסף רכשה החברה הלוואות בעלים של תדהר לדוד דלקים בסך של כ כחוק

  

עוד באותו היום,  חתמה החברה על הסכם עם ים אופקים חדשים ייזום ויעוץ כלכלי בע"מ  (להלן: "ים 

בתוספת מע"מ כחוק.  אש"ח 930 -מניות של  דוד דלקים בתמורה לסך של כ 2,800אופקים" ) לרכישת 

 אש"ח. 510 -ובנוסף רכשה החברה הלוואות בעלים של תדהר לדוד דלקים בסך של כ

  למועד החתימה על הדוחות הכספיים כל התמורה בעבור המניות שולמה.

  .75%  -ל 51%עלה מ שיעור החזקתה של החברה בדוד דלקים  ,לאחר חתימת הסכמים אלו

  

 יזום ופיתוח פרויקטים בע"מ (להלן:" דלק סעדון")דלק סעדון חברה לימניות רכישת  . 7

חברה להקמה ופיתוח של תחנות דלק  -א. סעדון נדל"ן חתמה החברה על הסכם עם  2022באפריל  10 ביום

בתמורה לסך , , חברה כלולה  של החברה דלק סעדון מניות של   499" ) לרכישת סעדון נדל"ן(להלן: "  בע"מ

 . בתוספת מע"מ כחוקש"ח מיליוני  10 של 

  על הדוחות הכספיים החברה שילמה את כל התמורה בעבור המניות.  למועד החתימה

  .100%  -ל 50%עלה מ לאחר ביצוע העסקה כלהלן שיעור החזקתה של החברה בדלק סעדון 

  השתתפות בפיתוח סער אגודה שיתופית חקלאית בע"מ  יחידותלרכישת  הסכם . 8

החברה עם קיבוץ סער, חברת ארזים מי מרום יזמות ובניה בע"מ ופיתוח סער ,  חתמה 2022במאי  10ביום 

") על הסכם לרכישת יחידות השתתפות באגודה וזאת האגודהאגודה שיתופית חקלאית בע"מ (להלן: "

 1/3ידי האגודה והקצאה לחבר חדש, כך שלאחר השלמת העסקה, החברה תהיה בעלת -בדרך של פדיון על

באגודה, יחד עם החברים הקיימים, קיבוץ סער וחברת ארזים מי מרום יזמות ובניה מיחידות ההשתתפות 

 מיליון ש"ח. 10בע"מ. רכישת יחידות ההשתתפות באגודה הינה בתמורה לסך של 

. על המקרקעין קיימת תחנת דלק וכן 2051  לאגודה חוזה חכירה מהוון עם רשות מקרקעי ישראל עד לשנת

  . תחנת המותג של דלק ת על ידי מפעיל חיצוני. התחנה מופעלנוחותחנות 

  מ"ר לבניית פרוייקט מסחרי.  4,000-דונם וכוללים זכויות בניה של כ 13.37 -המקרקעין הינם בשטח של כ

  גמול דירקטורים לגברת כרמית אלרואי שרון . 9

להיחשב  בקבוצת דלק אשר עשויהבעל השליטה ביתו של ה נאשר הישרון  לדירקטורית גב' כרמית אלרואי

לחודש וזאת החל בתוספת מע"מ  ש"ח 3,750בסכום של אושר גמול דירקטורים , כבעלת שליטה בחברה

  .2022 וארנבי 1יום מ
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  ביאור פרופורמה: - 4 ביאור

בדבר  2021של החברה לשנת  לדוחות הכספיים המאוחדים 22ולאמור בביאור  1בהמשך לאמור בביאור 

, נערך הביאור להלן תחת ההנחה 2021באפריל  1השלמת התנאים המתלים והסכם הפיצול עם החברה ביום 

 . 2019בינואר  1כי הסכם הפיצול מדלק ישראל (להלן: "אירוע הפרופורמה")  התרחש ביום 

  

 דוחות מאוחדים פרופורמה על הרווח הכולל: 

לשלושה  
חודשים 

שהסתיימו 
 31ביום 

  במרס 

  
לשנה 

שהסתיימה 
 31ביום 

  בדצמבר 
  2021  2021  
  אלפי ש"ח  
      

  40,818  7,977  הכנסות משכירות
  1,062  438  הוצאות תפעול נכסים

  39,756  7,539  רווח גולמי 
      
      

  129,500  2,555  עליית ערך נדל"ן להשקעה
  7,276  176  הוצאות הנהלה וכלליות

  1,168  -  הוצאות אחרות
  17,057  695  חברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני ברווחיחלק הקבוצה 

  177,869  10,613  רווח תפעולי
      

  12,659  1,262  הוצאות מימון
  1,705  370  הכנסות מימון

  )10,954(  )892(  הוצאות מימון, נטו
      

  166,915  9,721  לפני מיסים על הכנסה  רווח
      

  )36,083(  )1,574(  מסים על הכנסה
  130,832  8,147  וכולל רווח נקי
  



  
  
  
  
  

  
  

בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית  רבעונידוח 
  על הדיווח הכספי ועל הגילוי 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   



ג(א) 38דוח רבעוני בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי לפי תקנה 

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

  

), "התאגיד" –להלן ( בע"מ להב אל.אר. רילאסטייט תבפיקוח הדירקטוריון של חבר ,ההנהלה
  אחראית לקביעתה והתקיימותה של בקרה פנימית נאותה על הדיווח הכספי ועל הגילוי בתאגיד.

  

  לעניין זה, חברי ההנהלה הם:

 ;טואף, מנכ"לית-חוה זמיר . 1

 .הכספיםסמנכ"ל , שלמה פדידה . 2

  

קיימים בתאגיד, אשר תוכננו הבקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי כוללת בקרות ונהלים 
ונושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים או תחת פיקוחם, או בידי מי  המנהל הכלליבידי 

תפקידים האמורים, בפיקוח דירקטוריון התאגיד, אשר נועדו לספק מידה את השמבצע בפועל 
חון בהתייחס למהימנות הדיווח הכספי ולהכנת הדוחות בהתאם להוראות הדין, סבירה של ביט

שהוא מפרסם על פי הוראות הדין נאסף, מעובד,  בדוחות ולהבטיח כי מידע שהתאגיד נדרש לגלות
  מסוכם ומדווח במועד ובמתכונת הקבועים בדין.

מידע שהתאגיד נדרש הבקרה הפנימית כוללת, בין השאר, בקרות ונהלים שתוכננו להבטיח כי 
ולנושא המשרה הבכיר ביותר  הל הכללילגלותו כאמור, נצבר ומועבר להנהלת התאגיד, לרבות למנ

טות הכספים או למי שמבצע בפועל את התפקידים האמורים, וזאת כדי לאפשר קבלת החלבתחום 
  ת הגילוי.במועד המתאים, בהתייחס לדריש

על הדיווח הכספי ועל הגילוי אינה מיועדת לספק בשל המגבלות המבניות שלה, בקרה פנימית 
  ביטחון מוחלט שהצגה מוטעית או השמטת מידע בדוחות תימנע או תתגלה.

בדוח השנתי בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי אשר צורף לדוח 
ר הבקרה הדוח השנתי בדב" –(להלן  2021בדצמבר,  31התקופתי לתקופה שנסתיימה ביום 

"), העריכו הדירקטוריון וההנהלה את הבקרה הפנימית בתאגיד; בהתבסס על הפנימית האחרון
במרץ  31הערכה זו, הדירקטוריון והנהלת התאגיד הגיעו למסקנה כי הבקרה הפנימית כאמור, ליום 

  היא אפקטיבית. 2022

עניין שיש בהם כדי לשנות עד למועד הדוח, לא הובא לידיעת הדירקטוריון וההנהלה כל אירוע או 
את הערכת האפקטיביות של הבקרה הפנימית, כפי שהובאה במסגרת הדוח השנתי בדבר הבקרה 

   .הפנימית האחרון

למועד הדוח, בהתבסס על הערכת האפקטיביות של הבקרה הפנימית בדוח השנתי בדבר הבקרה 
וריון כאמור לעיל הבקרה הפנימית האחרון, ובהתבסס על מידע שהובא לידיעת ההנהלה והדירקט

   .הפנימית היא אפקטיבית

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  :הצהרות מנהלים

  :)1(ד)(ג38(א) הצהרת מנהל כללי לפי תקנה 

  הצהרת מנהלים

  כלליהצהרת מנהל 

  כי: ה, מצהירטואף-חוה זמיראני, 

 )"התאגיד" –(להלן  להב אל.אר רילאסטייט בע"מחברת של  הרבעוניבחנתי את הדוח  .1
  );"הדוחות" –(להלן  2022שנת  להראשון שלרבעון 

עתי, הדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג ידילפי  .2
של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם, לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם 

 היו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות;מצגים, לא י

עתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות, מכל ידילפי  .3
הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של התאגיד 

 ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;לתאריכים 

, התאגיד של הביקורת ולוועדת לדירקטוריוןגיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד,  .4
 בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי:

הפעלתה של באת כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או   .א
הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על 

לסכם או לדווח על מידע כספי באופן שיש בו להטיל  יכולתו של התאגיד לאסוף, לעבד,
  –ספק במהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין; וכן 

או מי שכפוף  מנהל הכלליהכל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב   .ב
הפנימית  לו במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה

 על הדיווח הכספי ועל הגילוי;

  אני, לבד או יחד עם אחרים בתאגיד: .5

קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחי,   .א
המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס לתאגיד, לרבות חברות מאוחדות שלו 

, מובא לידיעתי 2010-), התש"עכהגדרתן בתקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים
 ;, בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחותהמאוחדות ובחברותעל ידי אחרים בתאגיד 

  –וכן 

קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחי,   .ב
המיועדים להבטיח באופן סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים 

 להוראות הדין, לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים;בהתאם 

עתי כל אירוע או עניין שחל במהלך התקופה שבין מועד הדוח האחרון ילא הובא ליד  .ג
(רבעוני או תקופתי, לפי העניין) לבין מועד דוח זה, אשר יש בו כדי לשנות את מסקנת 

דיווח הכספי ועל הדירקטוריון וההנהלה בנוגע לאפקטיביות הבקרה הפנימית על ה
 הגילוי של התאגיד. 

  אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין.

  

  

  

  

  
   

  מנכ"ל ,טואף-חוה זמיר 2022, מאיב 30



  

  :)2(ד)(ג38(ב) הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים לפי תקנה  

  הצהרת מנהלים

  בתחום הכספיםביותר הצהרת נושא המשרה הבכיר 

  מצהיר כי: ,שלמה פדידהאני, 

 )"התאגיד" –(להלן  בע"מ להב אל.אר רילאסטייט בע"מ הרבעוני של הדוחבחנתי את  .1
  );"הדוחות" –(להלן  2022רבעון הראשון של שנת ל

לא נכון של אינם כוללים כל מצג  והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות הדוחותעתי, ידילפי  .2
עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם, 

 היו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות;לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, לא י

אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות, ה יכספהמידע העתי, הדוחות הכספיים וידילפי  .3
מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של 

 ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;התאגיד לתאריכים 

של התאגיד,  גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון ולוועדת הביקורת .4
 ת ביותר לגבי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי:בהתבסס על הערכתי העדכני

הפעלתה של באת כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או   .א
העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על  הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי

פן שיש בו להטיל יכולתו של התאגיד לאסוף, לעבד, לסכם או לדווח על מידע כספי באו
  –ספק במהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין; וכן 

או מי שכפוף  מנהל הכלליהכל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב   .ב
לו במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית 

 ילוי;על הדיווח הכספי ועל הג

  אני, לבד או יחד עם אחרים בתאגיד: .5

, יומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחיקקבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם ו  .א
המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס לתאגיד, לרבות חברות מאוחדות שלו 

מובא לידיעתי  ,2010-כהגדרתן בתקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים), התש"ע
 ;בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות ובחברות המאוחדות,על ידי אחרים בתאגיד 

  –וכן 

, המיועדים קיומם של בקרות ונהליםקבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם ו  .ב
להבטיח באופן סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם 

 לכללי חשבונאות מקובלים;להוראות הדין, לרבות בהתאם 

לא הובא לידיעתי כל אירוע או עניין שחל במהלך תקופת שבין מעוד הדוח האחרון   .ג
(רבעוני או תקופתי, לפי העניין) לבין מועד דוח זה, אשר יש בו כדי לשנות את מסקנת 
הדירקטוריון וההנהלה בנוגע לאפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל 

 תאגיד.הגילוי של ה

  אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין.

  

  

  

 , סמנכ"ל הכספיםשלמה פדידה 2022, מאיב 30
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