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י החברהידוח הדירקטוריון על מצב עי  
  

  8201 ביוי 30לתקופה שהסתיימה ביום 
  
  

רבעון השי ל החברהלהגיש בזה את הדוחות הכספיים המאוחדים של  דמתכב דירקטוריון החברה

- בהתאם לתקות יירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), תש"ל, 2018שת ולמחצית הראשוה של 

 30דוחותיה הכספיים של החברה ליום  יםטוריון זה ערך בהחה שבפי הקורא מצוי. דוח דירק1970

   )."יםהכספי ותהדוח(" 2018 ביוי

  
  

  . הסברי הדירקטוריון לעסקי התאגיד1
  
  

  החברה  1.1
  

, היה מהגדולות והוותיקות IDBוצת כסים וביין "), מקבהחברהים לקרקעות בע"מ ("-חברת גב

חברות הבות שלה, בתחום הכסים הצמה ובאמצעות ים עוסקת, בע-. גבבחברות הדל"ן בארץ

המיבים בייזום, תכון, פיתוח, הקמה, שיווק, השכרה, תחזוקה ויהול של פארקי הייטק, פארקים 

 אחסה וחיוים באזורי ביקוש ברחבי לוגיסטיקה,עסקיים ותעשייתיים, בייי משרדים, שטחי מסחר, 

  הארץ.

  
  

  העסקית הסביבה  1.2
   

בהמשך היציבות בעף הדל"ן המיב בישראל, שמתבטאת  ההתאפיי 2018המחצית הראשוה של שת 

יכרו ביקושים  תקופת הדוח. לאורך ההתפוסשיעורי הן ברמת הביקושים והן ברמת מחירי השכירות ו

ביציבות  לשטחי משרדים, מסחר, תעשיה ולוגיסטיקה, במרבית שטחי הפעילות של החברה, שהתבטאו

- ובשמירה על שיעורי תפוסה גבוהים של כואף עלייה בדמי השכירות בחלק מאזורי הביקוש,  מחירים

98% .  

וי פוליטי והבטח-ידית, ככל שתהיה, של המצב הגיאותעביכולתה של החברה להעריך השפעה  אין

  באזורו, על עף הדל"ן בישראל בכלל ועל פעילותה של החברה בפרט.

כה כי איתותה הפיסית ומצב כסיה, יחד עם יתרת המזומים שלה ותזרים המוזמים החברה מערי

   השוטף הגבוה אותו היא יוצרת, יאפשרו לה להמשיך ולממן את פעילותה ולעמוד בהתחייבויותיה. 

  

  
  בתחומי הפעילות התפתחות  1.3

  
  

  כסים מיבים
  

י , באתרים שוים ברחבמ"ר אלף 899-של ככולל  בשטח , לחברה כסים מיבים2018 יויב 30כון ליום 

בלוד בע"מ,  ים ממן כסים-חלק החברה) המוחזק על ידי חברת גבאלף מ"ר ( 19-הארץ (כולל שטח של כ

   חברה בשליטה משותפת המוצגת לפי שיטת השווי המאזי).

מצאים קטים שמליון ש"ח בפרוי 152-השקיעה החברה סך של כ 2018של שת  ההראשו מחציתב

  בתכון, רישוי והקמה, וכן בפרויקטים שהקמתם הושלמה אשתקד.   
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הין בעלות זכויות במשותף  ,")אמותהשקעות בע"מ ("אמות ו החברה -אביב) -תוצרת הארץ (תל

דום ברחובות תוצרת הארץ, יגאל אלון ודרך  17-במגרשים סמוכים בשטח כולל של כ (בחלקים שווים)

המשיכו החברה ואמות בהקמתו ובשיווקו של  2018שת צית הראשוה של במחאביב. -השלום בתל

, וכן בהקמתו של לשיווק אלף מ"ר עילי 57-המבה העילי הראשון בפרויקט (שלב א'), בשטח של כ

  מקומות חיה.  950-אלף מ"ר, המיועד לכ 32-קרקעי, בשטח כולל של כ-החיון התת

ת ולחבר"ר בפרויקט, אלף מ 41-שטח כולל של כואמות ים -גבעד למועד פרסום דוח זה, השכירו 

WeWork ,ה טבעיתולוגיות, ביות עם חברה אקמאיו טראקס ,תופין טכחתם מזכר הב כמו כן .

   משטחי הפרויקט. 85%-מ"ר, ובסה"כ שווקו כ - 7,000וספת, בגין שטח של כ

היקף ההשקעה . 2019ך שת , והוא יאוכלס במהל2018הקמת הפרויקט צפויה להסתיים בתום שת 

השתי הצפוי  NOI-מליון ש"ח) וה 475 -מליון ש"ח (חלק החברה  950-בהקמת הפרויקט מוערכת בכ

בשה). ברבעון השי של  מליון ש"ח 45-50 -ח (חלק החברה מליון ש" 90-100 -מהפרויקט אמד בכ

ש"ח (חלק החברה). מליון  75-השה רשמה החברה לראשוה שערוך של הפרויקט בהיקף של כ
ביב להפקדה בתאים א-לאחר תאריך הדוחות הכספיים, אישרה הוועדה המקומית לתכון וביה תל

אלף מ"ר עילי (ברוטו),  140-תוספת זכויות של כבמסגרתה אושרו תב"ע למבה העילי השי בפרויקט, 

  . ומלואותייעודים של משרדים, מסחר מקומות חיה, וכן  1,500-תוספת של כ

  
ק, בשטח בהקמתו של הביין הרביעי בפארממשיכה החברה  - עיהביין הרבי -ים רחובות -פארק גב

, השכירה מהלך הרבעון השי של השהב קרקעיים.-אלף מ"ר חיוים תת 13-אלף מ"ר עילי וכ 17-של כ

 .ובהמ"ר בפרויקט לחברת  11,600החברה שטח של 
  

ממשיכה ") מת"םרכז תעשיות חיפה בע"מ ("מ - הבת, מת"ם  החברה - םי-פרויקט מתם - פארק מתם 

, ואשר הושכר מ"ר עילילף א 12-שרדים בשטח של כמיכלול מבה  אשרים, -בהקמתו של פרויקט מתם

  .אמזוןבמלואו לחברת 

   
הפרויקט הבא בפארק  ת"ם פועלת לתכון ורישוימ -שלב א'  -ט מגדלי מתם מזרח פרויק -פארק מתם 

אלף מ"ר עילי, בגבולו  50-בייים סמוכים בשטח כולל של כ ימתם מזרח, אשר יכלול ש מגדלי -מתם 

 16.5-מ"ר, וכ אלף 25-הדרום מזרחי של הפארק. שלב א' של הפרויקט יכלול מבה עילי בשטח של כ

  קרקעי.- מ"ר תת אלף

  
על מספר  הרבעון השי של השה חתמה החברה לאחר תום -  הביין השי - ים חולון -פארק גב

, קבוצה המאגדת חברות פרטיות בעלות זיכיון למותגי ספורט MGSקבוצת הסכמים עם חברות מ

ים -את הביין השי בפארק גב MGS"), לפיהם תקים החברה עבור MGSוהלבשה בילאומיים (להלן: "

  קרקעי קיים. -גבי חיון תת-אלף מ"ר, על 13-חולון, בשטח עילי כולל של כ

שטח  MGS -מ"ר ומכרה לחברות אחרות ב 5,300 -של כ כולל שטח MGSחברות מספר להחברה השכירה 

  דדים שלישיים. ידי החברה לצ-יתרת השטחים בביין ישווקו עלמ"ר.  6,700-של ככולל 

   לאחר חתימת ההסכמים כאמור, החלה החברה בהקמתו של הביין. 

  
, 2018ם גב ביואר י-שלישי בפארק גביין הלאחר השלמתו של הב - עיהביין הרבי -ים גב -פארק גב

 13-הביין הרביעי בפארק, בשטח עילי של כ בהקמתו של , לאחר תאריך הדוח הכספי,החברה החלה

  אלף מ"ר. 
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מרכז לוגיסטי חדש במתחם אשר בבעלותה  הקמתו שללת לפועהחברה  - מרכז לוגיסטי - מפרץ חיפה 

, אחסה אלמוגהמרלו"ג הושכר מראש, במלואו, לחברת  .מ"ר ,0027-במפרץ חיפה, בשטח עילי של כ

     העוסקת בתחום הלוגיסטי. 

  

את  חברהבעלי המיות באישרה האסיפה הכללית של  2018 ויבי 5ביום  -  עסקת קומביציה ברעה

חברה בבעלות בעלת "), שופרסלהחברה בעסקת קומביציה עם שופרסל דל"ן בע"מ ("התקשרותה של 

ודירקטוריון החברה.  וזאת לאחר קבלת אישורם של וועדת הביקורת עקיפין) בחברה,השליטה (ב

  העסקה מורכבת משי הסכמים כדלהלן: 

של  יימים ממקרקעין בשטחובלתי מס 69.5%) הסכם קומביציה במסגרתו שופרסל תמכור לחברה 1(

ור שופרסל מ"ר ברעה. בתמורה, תקים החברה פרויקט בשטח המקרקעין בעבורה ובעב 8,800 -כ

בלתי מסוימים מהמקרקעין). הפרויקט יכלול שטחי משרדים ומסחר בשטח  30.5%(שתישאר בעלת 

) הסכם 2; (מקומות חיה 1,000 -וחיון לכ מ"ר (ברוטו) 41,000-בייה כולל (מסחרי ומשרדים) של כ

   שיתוף ועסקה משותפת לצורך יהולו השוטף של הפרויקט ושיווקו.

כיסת די האסיפה הכללית של בעלי המיות בשופרסל בע"מ, וי-אושרה גם עלההתקשרות האמורה 

  מתן תוקף לתב"ע מפורטת.כעת רק ל ההסכם לתוקף כפופה

י ביו 5ומיום  2018באפריל  26של החברה מיום  יםמיידי יםלפרטים וספים ראו, על דרך ההפיה, דיווח

  ).  בהתאמה 2018-01-047997- ו 2018-01-041614מס'  ות(אסמכתא 2018

  

  

יה למגוריםיב  
  

, "ים רסקו-גבם רסקו בע"מ ("י-רמת השיא גב השלימה 2018שת ברבעון הראשון של  -  רמת השיא

יח"ד.  216י מגורים הכוללים שלושה ביי -את אכלוסו של שלב ג' בפרויקט ), 50%חלק החברה 

  .2017במחצית הראשוה של שת ח"ד י 15יח"ד בפרויקט, לעומת  9מכרו במחצית הראשוה של השה 
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  (במליוי ש"ח) תוצאות הפעילות  1.4
  
 Iמחצית  סעיף

8201  
 Iמחצית 

7201  
 IIרבעון 

8201  
 IIרבעון 

7201  
  הערות והסברים

הכסות 

  מהשכרת מבים

במחצית השה,  3.7%הגידול, בשיעור   110  114  219  227

 ברבעון השי של השה, 3.6%ובשיעור 

אכלוס לראשוה של מ הןובע 

הן מעלייה פרויקטים מיבים חדשים ו

ריאלית בדמי השכירות בכסים 

  .    קיימים

NOI 218  211  109  106  3.3%, בשיעור הגידול בסעיף זה 

 2018של שת  במחצית הראשוה

 ,ברבעון השי של השה 2.8%בשיעור ו

ובע בעיקרו מעלייה בהכסות 

  , כמפורט לעיל. מבים מהשכרת

Same Property 

NOI 

 במחצית הראשוההגידול בסעיף זה   106  109  210  217

וברבעון השי של השה  2018של שת 

דמי בהכסות מריאלית מעלייה  הןובע 

  . והן מעלייה בשיעור התפוסה השכירות

הכסות מעליית 

  שווי הוגן

של דל"ן 

 להשקעה

ות ערכה החברה הערכ 2018בחודש יוי   205  104  205  109

שווי לכלל הכסים המיבים של 

החברה, שה לאחר ביצוע הערכות 

השווי הקודמות. העלייה בשווי ההוגן 

 בעיקרה משערוך דל"ן בהקמהבעה 

מעלייה בתזרים המזומים הצפוי  וכן

לבוע מכסי החברה כתוצאה מעלייה 

ריאלית בדמי השכירות הגבים בכסים 

  .השוים ומשיויי תפוסה

EBITDA 202  197  102  99   תון זה, בשיעור2.5%הגידול ב 

 2018במחצית הראשוה של שת 

ברבעון השי של השה,  3.0%ובשיעור 

ובע בעיקרו מגידול בהכסות החברה 

  מהשכרת מבים.
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 Iמחצית  סעיף

8201  
 Iמחצית 

7201  
 IIרבעון 

8201  
 IIרבעון 

7201  
  הערות והסברים

מימון,  הוצאות

 טו

עלה מדד  2018ברבעון השי של שת   50  60  68  83

 -כ המחירים לצרכן (ידוע) בשיעור של

הוצאות הפרשי , וכתוצאה, רשמו 1.2%

. מליון ש"ח 33-הצמדה בסך של כ

 עלה 2018במחצית הראשוה של שת 

 0.9%-מדד המחירים לצרכן (ידוע) בכ

וכתוצאה רשמו הוצאות הפרשי 

   מליון ש"ח. 24-הצמדה בסך כ

עלה מדד  2017שת עון השי של ברב

 0.9%-כהמחירים לצרכן (ידוע) ב

וכתוצאה, רשמו הוצאות הפרשי 

. מליון ש"ח 27-הצמדה בסך של כ

עלה  2017במחצית הראשוה של שת 

 0.7%-כמדד המחירים לצרכן (ידוע) ב

וכתוצאה רשמו הוצאות הפרשי 

  מליון ש"ח. 22-הצמדה בסך כ

כסות המימון רשמה ירידה בהכמו כן, 

מתיק  2018במחצית הראשוה של 

  .של החברה יירות הערך

חלק ברווחי 

  חברות מוחזקות

עיקר ההכסות בסעיף זה ובע ממכירת   6  2  10  5

  יח"ד בפרויקט רמת השיא.

הקיטון בסעיף זה, הן ברבעון השי והן   53  25  73  47   מסים על הכסה

במחצית, היו תוצאה של קיטון ברווח 

י מס, הובע מקיטון בהכסות לפ

מעליית שווי הוגן של דל"ן להשקעה 

  ומגידול בהוצאות המימון.  

  הרווח הקי 

המיוחס לבעלי 

  המיות

 הרווח הקי המיוחס לבעלי המיות   165  100  216  152

 2018של שת  במחצית הראשוה

לעומת מוך וברבעון השי של השה 

 כתוצאה אשתקד ותהמקביל ותהתקופ

מקיטון בהכסות מעליית שווי הוגן של 

דל"ן להשקעה ומגידול בהוצאות 

    המימון, כמפורט לעיל.
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  (במליוי ש"ח) המצב הכספי, זילות ומקורות מימון  1.5
  

 ליום  סעיף
8.16.030  

 ליום
731.12.1 

  הערות והסברים

 הקיטון בסעיף זה ובע בעיקר מפרעון הלוואות  8,015  7,801  סך הכסים

  של השה. ההראשו המחציתואגרות חוב במהלך 

האמצעים הזילים של החברה כוללים בעיקר   1,346  881  האמצעים הזילים

. הקיטון פקדוות בבקים ויירות ערך סחירים

בסעיף זה ובע בעיקרו מפרעוות של הלוואות 

  ואגרות חוב כאמור לעיל.

וכס  דל"ן בהקמה ,הסעיף כולל דל"ן להשקעה    6,621  6,379דל"ן להשקעה

הגידול . מליון ש"ח) 140המוחזק למכירה (בסך של 

 מעלייה בשווי הדל"ן להשקעהבסעיף זה ובע 

  ומהשקעות בדל"ן להשקעה.

פרעה  2018במהלך המחצית הראשוה של שת   3,911  3,700 הלוואות ואשראי

 החברה הלוואות, אגרות חוב ותשלומי ריבית

 2018 יויב 30ליום מליון ש"ח.  313- בהיקף של כ

 47%מהווה היקף ההלוואות והאשראי של החברה 

  מכלל כסי החברה. 

ההון העצמי המיוחס 

  לבעלי המיות

הרווח הקי המיוחס לבעלי מהשיוי בסעיף זה ובע   2,347  2,319

, ביכוי דיבידד ששולם ברבעון השי של המיות

   .השה

  
  
 

חציתמ  סעיף
I 8201  

מחצית
I 7201  

 רבעון
II 8201  

 רבעון
II 7201  

  הערות והסברים

תזרימי מזומים 
טו שבעו 

 מפעילות שוטפת

הגידול בסעיף זה ובע בעיקרו   75  94  155  195

מהגידול בהכסות החברה מהשכרת 

  .ומשיויים בהון החוזר מבים

FFO  מאוחד  
(תזרים מזומים 

קי מכסים 
  מיבים)

הגידול בסעיף זה ובע בעיקרו   58  62  118  122

מהגידול בהכסות החברה מהשכרת 

  מבים.

FFO  המיוחס
  לבעלי המיות

הגידול בסעיף זה ובע בעיקרו   44  48  91  94

מהגידול בהכסות החברה מהשכרת 

  מבים.
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  דיבידד  1.6
  

דיבידד  2018 אפרילב 24יום , חולק ב2018 מרץב 22מיום  החברהבהתאם להחלטת דירקטוריון 

לוקת הדיבידד הצבורה לאחר ח העודפיםש"ח למיה). יתרת  84.24-מליון ש"ח (כ 180במזומן בסך של 

  מיליארד ש"ח. 1.9- בכ מסתכמת

  

  

  . ממשל תאגידי2
  
   תגמול ושא משרה  .12

כ"ל אישרה אסיפה מיוחדת של בעלי המיות של החברה את עדכון שכרו של מ 2018באפריל  30ביום 

החברה, מר אבי יעקובוביץ. לפרטים וספים ראו, על דרך ההפיה, דיווחים מיידיים של החברה מיום 

 2018-01-042814-ו 2018-01-028630(אסמכתאות מס'  2018באפריל  30ומיום  2018במרץ  25

  בהתאמה). 

  

 1ילה ביום החברה התקשרה בפוליסות לביטוח אחריות ושאי משרה בחברה לתקופה של שה שמתח

(אסמכתא  2018במרץ  25דיווח מיידי של החברה מיום  , על דרך ההפיה,לפרטים ראו .2018באפריל 

  (א) לדוחות הכספיים.11באור ) וכן ראו 2018-01-028624מס' 

  

   מיוי דירקטור חיצוי  2.2

ברי  אישרה אסיפה מיוחדת של בעלי המיות של החברה את מיויו של מר 2018במאי  24ביום 

 שים, וזאת, לאחר סיום כהותו של 3מוסקוביץ' כדירקטור חיצוי בחברה, לתקופת כהוה ראשוה בת 

  מר איתי מל כדירקטור חיצוי בחברה. 

כן אישרה האסיפה המיוחדת את המשך כהותו של מר יוסף שטח כדירקטור חיצוי בחברה, לתקופת 

  שים.  3כהוה וספת (שיה) בת 

 25, מיום 2018באפריל  12פים ראו, על דרך ההפיה, דיווחים מיידיים של החברה מיום לפרטים וס

 2018-01-042828-ו 2018-01-042657, 2018-01-037264(אסמכתאות  2018במאי  27ומיום  2018במאי 

  בהתאמה).    

  

  ים גב בע"מ-גב -הפקת אגרות חוב   2.3

 ה פרטית) הפק- 73.25%גב בע"מ (חלק החברה  םי-השלימה החברה הבת גב 2018ביולי  26ביום 

, אשר רשמו למסחר ברצף מוסדי. ההפקה עשתה של סדרת אגרות חוב (סדרה א')לגופים מוסדיים 

 שים, אין צמודות למדד והן יישאו ריבית 5.2מליון ש"ח. אגרות החוב, במח"מ  320בתמורה לסך של 

   .3.55%שתית בשיעור 
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בוגע לפעילות  בהתאם לפרק ו' להחיית גילוי כסים מהותיים מאוד . גילוי בדבר3

  דל"ן להשקעה

  פארק מתם

  . )100%תוים לפי 
  )50.1% -חלק התאגיד בכס 

  2018שת 
  2017בדצמבר  31

 Iרבעון   IIרבעון 

  1,608,184  1,609,910  1,630,076 ₪)   שווי הכס (באלפי 

NOI  123,970 30,925  32,371  ₪)בפועל בתקופה (באלפי 

  68,387  -  15,384  ₪)רווחי שערוך בתקופה (באלפי 

  100% 100%  100% שיעור תפוסה ממוצע בתקופה (%)

  7.7%  7.7%  7.9%  שיעור תשואה בפועל* (%)

דמי שכירות ממוצעים למטר עילי (לחודש) 
(₪) 55  55  55  

דמי שכירות ממוצעים למטר עילי בחוזים 
  59  60  65.1  (₪) *דש) שחתמו בתקופה (לחו

  החברה חותמת על חוזים שוים בקשר עם כסים שוים, ברמות גמר שוות.  *   
  

  
  הרצליה צפוןים -פארק גב

  . )100%תוים לפי 
  )100% -חלק התאגיד בכס 

  2018שת
  2017בדצמבר  31

 Iרבעון   IIרבעון 

  1,132,211  1,132,319  1,145,960  ₪)   שווי הכס (באלפי 

NOI  81,586  21,328  21,250 ₪)בפועל בתקופה (באלפי  

  62,479  -  13,596  ₪)רווחי שערוך בתקופה (באלפי 

  100%  100%  100% שיעור תפוסה ממוצע בתקופה (%)

  7.2%  7.5%  7.4%  שיעור תשואה בפועל* (%)

דמי שכירות ממוצעים למטר עילי (לחודש) 
(₪) 84  83  83  

ר עילי בחוזים דמי שכירות ממוצעים למט
  81  97  74  (₪) *שחתמו בתקופה (לחודש) 

  החברה חותמת על חוזים שוים בקשר עם כסים שוים, ברמות גמר שוות.*     
  

  ים הרצליה-מרכז גב

  . )100%תוים לפי 
  )100% -חלק התאגיד בכס 

  2018שת
  2017בדצמבר  31

 Iרבעון   IIרבעון 

  801,481  802,142  796,616  ₪)   שווי הכס (באלפי 

NOI  61,878  15,148  15,172 ₪)בפועל בתקופה (באלפי  

  5,923  -  **)6,902(  ₪)שערוך בתקופה (באלפי  (הפסדי) רווחי

  100%  100%  100% שיעור תפוסה ממוצע בתקופה (%)

  7.7%  7.6%  7.6%  שיעור תשואה בפועל* (%)

דמי שכירות ממוצעים למטר עילי (לחודש) 
(₪) 84  84  84  

דמי שכירות ממוצעים למטר עילי בחוזים 
  83  85  85  (₪) *שחתמו בתקופה (לחודש) 

  החברה חותמת על חוזים שוים בקשר עם כסים שוים, ברמות גמר שוות. *    
  ** הפסד השערוך ובע מביצוע עבודות שיפוץ וחידוש בשטחים הציבוריים בכס. 
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  יםהשווי החיצוי כימערי  3.2

  . משה פרידמןומר מר אברהם כץ  -לכסי החברה  יםשווי חיצוי כימערירה התקשרה עם שי החב

שמאות המקרקעין והערכות השווי, וכיהן  שה בתחום 35-מר כץ היו בעל יסיון של כ - מר כץא. 

ם מהווה, כון ליו ר כץדי מי-בעברו כיו"ר לשכת שמאי המקרקעין בישראל. שיעור הכסים שהוערכו על

כן הוא עוה -מסך כסי החברה בדוח על המצב הכספי המאוחד של החברה, ועל 41%-, כ2018ביוי  30

יירות ערך של רשות  105-30על הגדרת "מעריך שווי מהותי מאוד", בהתאם לעמדת הסגל המשפטית 

ווי למעריך ש "גילוי על קיומה של תלות בין מעריך שווי לבין תאגיד וגילוי בוגע 2015ביולי  22מיום 

  "). משפטיתהסגל העמדת שהערכותיו מהותיות מאוד לתאגיד" ("

. 2018 מאיב, התקשרה החברה עם מעריך השווי 2018ביוי  30לצורך הערכות השווי אשר ערכו ליום 

בגין זקים שייגרמו לו כתוצאה משימוש החברה בהערכות  מר כץהחברה לא התחייבה לשפות את 

  לא הותה בתוצאות הערכות השווי או בביצועי החברה.  מר כץשל השווי, ושכר טרחתו 

בשל יסיוו הרב ומקצועיותו בתחום הדל"ן המיב בישראל, אשר  מר כץהחברה בחרה להתקשר עם 

  מעיקים לו את הכישורים הדרשים לקביעת השווי ההוגן של כסי החברה. 

כן למיטב ידיעת החברה, אף אחת מהחזקות שבחברה, כץ לא מתקיימת תלות של מר סבורה כי החברה 

           משפטית, איה מתקיימת.הסגל ההמצויות בסעיף ג' לחלק א' של עמדת 

  

בתחום שמאות שים  72-בעל יסיון של כמהדס אזרחי, בוגר הטכיון, היו  פרידמןמר  - פרידמןמר ב. 

, 2018ביוי  30מהווה, כון ליום  פרידמן רידי מ-שיעור הכסים שהוערכו עלהמקרקעין והערכות השווי. 

ל הגדרת עכן הוא עוה -מסך כסי החברה בדוח על המצב הכספי המאוחד של החברה, ועל 34%-כ

  "מעריך שווי מהותי מאוד", בהתאם לעמדת הסגל המשפטית. 

. 2018 אפרילב פרידמן , התקשרה החברה עם מר2018ביוי  30לצורך הערכות השווי אשר ערכו ליום 

בגין זקים שייגרמו לו כתוצאה משימוש החברה בהערכות  מר פרידמןהחברה לא התחייבה לשפות את 

  לא הותה בתוצאות הערכות השווי או בביצועי החברה.  מר פרידמןהשווי, ושכר טרחתו של 

, בשל יסיוו הרב ומקצועיותו בתחום הדל"ן המיב בישראל מר פרידמןהחברה בחרה להתקשר עם 

  אשר מעיקים לו את הכישורים הדרשים לקביעת השווי ההוגן של כסי החברה. 

למיטב ידיעת החברה, אף אחת  , שכןבחברה פרידמןכי לא מתקיימת תלות של מר  סבורההחברה 

           משפטית, איה מתקיימת.הסגל ההמצויות בסעיף ג' לחלק א' של עמדת  מהחזקות

   

  

  

  
  
 

הערכתו ותודתו לעובדי החברה ומהליה על המאמצים ותרומתם הרבה להישגי או מבקשים להביע 
  החברה.

  

  
    ______________      ______________  

  אבי יעקובוביץ      אלחדרו אלשטיין    

  מכ"ל                יו"ר הדירקטוריון      

  
    2018 אוגוסטב 21
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  ספח "א" לדוח הדירקטוריון

  

IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anonima )"IRSA",  (הטיחברה זרה המאוגדת בארג

 הדוחות את , בין היתר,מאחדת והיא") דסק"שבחברת השקעות דיסקוט בע"מ (" השליטההיה בעלת 

  .2015 בספטמבר 30 מיום החל ,החברההכספיים של 

פירוט  לציבור מספקת היא ואות המידע במסגרת לכלול עליה, IRSAמדרישות הדיווח החלות על  כחלק

אודות כל כס מכסי הדל"ן להשקעה. מידע זה איו דרש בהתאם לדרישות הדיווח החלות על החברה 

החברה. יחד עם זאת, מתוך כווה להביא בפי קוראי  מפרסמתועל כן לא כלל בדוחות הכספיים אותם 

 הדיווח בדרישות לעמוד לה אפשרל תמ על IRSA-הדוחות את המידע ה״ל, אותו סיפקה החברה ל

דירקטוריון"ל, הוא מדווח כחלק מדוח הה.    

  

י ההוגן של הכסים ותוים בדבר השוו, לעיל כמפורט IRSA-להלן פרוט התוים שמסרה החברה ל

 , בתוספת עדכוי שווי הוגן שבוצעו ברבעון השי של שת2018במרץ  31(במליוי ש"ח) ליום  וספים

2018:  

  

שווי  הכסשם
  הוגן (*)

תאריך
  ההקמה

תאריך 
  הרכישה

חוב 
מובטח 
  בשעבוד

מוסד בקאי / 
פיסי 
  לשעבוד

           הייטק, משרדים ותעשיה
  בקאי  214  1999  1979-2017  1,625  פארק מתם, חיפה

      1970  1996-2015  1,141  ם הרצליה צפוןי-פארק גב
  בקאי  97  1990  1997-2006  656  רצליהים ה-מרכז גב
      2010  2010-2016  211  מודיעין ים-פארק גב
  בקאי ופיסי  178  2011  2013-2018  305  עשב-ם גב, בארי-פארק גב
        1960-1985  244  וןים חול-פארק גב

          ,1824  סה"כ הייטק, משרדים ותעשיה
          1,448  אחרים (כולל מסחר)
         5,630  סה"כ כסים מיבים

  
            כסים בהקמה

          ToHa  352ויקט פר
          165  אחרים

         517  סה"כ כסים בהקמה
  

         76,14 מיבים + בהקמה סה"כ כסים
  

ומיוים  השקעות כוללים איםותוי השווי ההוגן  2018כי העדכוים לרבעון השי של שת  יצוין* 

  .יהש הרבעון במהלך שבוצעובסעיפי הדל"ן, 

  



  
  
  
 

  ים לקרקעות בע"מ-חברת גב 
  

 תמצית דוחות כספיים בייים מאוחדים
  2018 ביוי 30ליום 

  
  (בלתי מבוקרים)

 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 , ישראל3190500 חיפה 15084 ד.ת, 25 בניין חיפה ם"מת, וקסלמן קסלמן
  www.pwc.com/il ,972-4-8605001+ :, פקס972-4-8605000+ טלפון:

 

  
  
  

 של המניות לבעלי המבקרים החשבון רואי של סקירה דוח
 מ"בע לקרקעות ים-גב חברת

 
  
 

  מבוא
  

 תמצית את הכולל), הקבוצה -  להלן( שלה הבנות וחברות מ"בע לקרקעות ים- גב חברת של המצורף הכספי המידע את סקרנו
 ,הפסד או רווח על המאוחדים ביניים התמציתיים הדוחות ואת 2018 ביוני 30 ליום המאוחד ביניים הכספי המצב על הדוח
 הדירקטוריון .תאריך באותו שהסתיימו חודשים ושלושה שישה של לתקופות המזומנים ותזרימי בהון השינויים, הכולל הרווח

 כספי דיווח" IAS 34 בינלאומי חשבונאות לתקן בהתאם זו ביניים לתקופת כספי מידע של ולהצגה לעריכה אחראים וההנהלה
 תקופתיים דוחות( ערך ניירות תקנות של' ד פרק לפי זו ביניים לתקופת כספי מידע לעריכת אחראים הם וכן", ביניים לתקופות

    .סקירתנו על בהתבסס זו ביניים לתקופת כספי מידע על מסקנה להביע היא אחריותנו .1970 -  ל"התש), ומידיים
 5%-כ מהווים באיחוד הכלולים נכסיהן אשר שאוחדו חברות של התמציתי הביניים לתקופת הכספי המידע את סקרנו לא

 המאוחדות סותההכנ מכל 4%-ו 5%-כ מהווה באיחוד הכלולות והכנסותיהן, 2018 ביוני 30 ליום המאוחדים הנכסים מכלל
 לתקופת הכספי המידע את סקרנו לא, כן כמו. , בהתאמהתאריך באותו שהסתיימו חודשים ושלושה שישה של לתקופות
 אלפי 96,620-כ הינה בהן ההשקעה אשר המאזני השווי שיטת לפי המטופלות מוחזקות חברות של התמציתי הביניים

 ח''ש אלפי (232) -וכ ח''ש אלפי 1,577 -כ הינוהפסדיהן) נטו, ( ברווחיהן הקבוצה וחלק 2018 ביוני 30 ליום ח''ש
 של התמציתי הביניים לתקופת הכספי המידע. , בהתאמהתאריך באותו ושהסתיימ חודשים ושלושה שישה של לתקופות

 מתייחסת שיהא ככל, ומסקנתנו, לנו הומצאו שלהם הסקירה שדוחות אחרים חשבון רואי ידי על נסקר חברות אותן
     . האחרים החשבון רואי של הסקירה דוחות על מבוססת, חברות אותן בגין שנכללו כומיםלס
  

  הסקירה היקף
  

 על הנערכת ביניים לתקופות כספי מידע של סקירה" בישראל חשבון רואי לשכת של 1 סקירה לתקן בהתאם סקירתנו את ערכנו
 האחראים אנשים עם בעיקר ,מבירורים מורכבת ביניים פותלתקו כספי מידע של סקירה". הישות של המבקר החשבון רואה ידי

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

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

  מסקנה
  

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

 של' ד פרק לפי הגילוי הוראות אחר, המהותיות הבחינות מכל, ממלא אינו ל"הנ הכספי שהמידע לסבור לנו הגורם דבר
 .1970 - ל"התש), ומידיים תקופתיים דוחות( ךער ניירות תקנות

  
  
 
  
  

   וקסלמן קסלמן                             חיפה
                                           חשבון רואי          2018, באוגוסט 21

   PricewaterhouseCoopers International Limited -ב חברה פירמה                       
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  ים לקרקעות בע"מ-חברת גב
  

   בייים מאוחד ליום דוח על המצב הכספיתמצית 

 
  
 

  בדצמבר 31  ביוי 30  ביוי 30    
    2018  2017  2017  

  (מבוקר)  בלתי מבוקר)(  בלתי מבוקר)(   

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח   

 
      כסים

 741,454 240,217 282,265 מזומים ושווי מזומים
 604,263 747,468 599,067 ת ופיקדוות לזמן קצרהשקעו

 3,783 5,689 4,459 לקוחות 
 33,205 34,955 22,154 חייבים אחרים

  468 450 226כסי מסים שוטפים
    140,000  28,600  140,000כסים המוחזקים למכירה

  -  -  10,745   מלאי מקרקעין

    
 1,522,931 1,057,379 1,059,158  סה"כ כסים שוטפים

     
השקעות והלוואות בחברות מוחזקות המטופלות לפי שיטת השווי 

 223,664 214,795   המאזי
210,206 

  , 45,524 41,347 42,704טורכוש קבוע
   512  402  442כסים בלתי מוחשיים, טו

   581,507  306,269  423,387דל"ן להשקעה בהקמה  
  5,899,458 5,859,511 5,815,575דל"ן להשקעה

     
 6,492,314 6,431,193 6,741,796סה"כ כסים בלתי שוטפים

       
 8,015,245 7,488,572 7,800,954 סה"כ כסים

      
  
      

  

  

  

  

  
  

     
 מרק זק אבי יעקובוביץ  אלחדרו אלשטיין

  כספים סמכ"ל   מכ"ל   יושב ראש הדירקטוריון

  
  

  
  2018באוגוסט,  21תאריך אישור הדוחות הכספיים:

  
  
  
  
  
  
  
  
  אורים המצורפים לתמצית הדוחות הכספיים בייים מאוחדים מהווים חלק בלתי פרד מהם. יהב
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  ים לקרקעות בע"מ-חברת גב
  

  בייים מאוחד ליום דוח על המצב הכספיתמצית 

 
  
 

  בדצמבר 31  ביוי 30  ביוי 30    
    2018  2017  2017  

  קר)(מבו  בלתי מבוקר)(  בלתי מבוקר)(   

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח   

 
        התחייבויות

     
 388,257 477,242 307,776  הלוואות ואשראי

 187,367 133,894 177,078   אחריםזכאים 
 23,140  26,556  18,864   התחייבות מסים שוטפים

     
 598,764 637,692 503,718   סה"כ התחייבויות שוטפות

      
 3,189,165 2,790,952 3,094,612   אגרות חוב

 333,820 385,930 297,581  הלוואות מתאגידים בקאיים וממוסדות פיסיים
  1,959 1,959 1,959  בגין שירותי ביההתחייבויות 

 770 562 770   הטבות לעובדים, טו
    830,036 776,157 799,354דחים םמסי

      
 4,325,068 3,955,560 4,224,958 סך התחייבויות שאין שוטפות

       
 4,923,832 4,593,252 4,728,676    סך התחייבויות

       
       הון 

       
 169,577 169,577 169,577    הון מיות
 297,186 297,186 297,186    קרות הון
 1,880,443 1,741,324 1,852,281    עודפים

       
 2,347,206 2,208,087 2,319,044    סה"כ הון המיוחס לבעלים של החברה 

       
 744,207 687,233 753,234    זכויות שאין מקות שליטה

       
 3,091,413 2,895,320 3,072,278    סה"כ הון 

       
 8,015,245 7,488,572 7,800,954  התחייבויות והוןסה"כ 

      
      

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ם מאוחדים מהווים חלק בלתי פרד מהם.אורים המצורפים לתמצית הדוחות הכספיים בייייהב
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  ים לקרקעות בע"מ-חברת גב
  

  תמצית דוח רווח והפסד בייים מאוחד
  
  

  לשה שהסתיימה  לתקופה של שלושה חודשים לתקופה של שישה חודשים  
  בדצמבר 31ביום   ביוי 30שהסתיימה ביום   ביוי 30שהסתיימה ביום   

  2018  2017  2018  2017  2017  

  (מבוקר)  בלתי מבוקר)(  בלתי מבוקר)(  בלתי מבוקר)(  מבוקר)בלתי ( 

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח 

  (למעט תוי רווח קי למיה) 

 
    הכסות

    
 445,141 109,833 226,658218,641113,601 מהשכרת מבים

 279,778 205,370 109,448205,370103,860עליה בשווי הוגן של דל"ן להשקעה
 12,075 2,715 5,2145,1862,403 מדמי יהול

 6,792 1,809 2,0164,3151,650אחרות
   

343,336433,512221,514 319,727 743,786 
   

     הוצאות
     

 29,483 7,203 15,08214,3457,365  אחזקת כסים
 6,819 2,208 3,9883,9171,516  מכירה ושיווק
 28,166  6,398  7,323  13,955 14,002 ההלה וכלליות

 1,752  70  252  217  318  אחרות
   

33,39032,43416,456 15,879 66,220 
   

 677,566 303,848 309,946401,078205,058 רווח תפעולי
   
    

 37,895 8,432 1,03115,8531,350 הכסות מימון
  )134,470( )58,204( )61,735()83,449()83,766( צאות מימוןהו
     

  )96,575( )49,772( )60,385()67,596()82,735( מימון, טו הוצאות
          

     חלק ברווחי חברות מוחזקות המטופלות
  18,914  6,287  5,3529,9111,969  לפי שיטת השווי המאזי

     
 599,905 260,363 232,563343,393146,642הכסהעל ה רווח לפי מסים

     
 133,747 53,091 46,74873,40625,292 מסים על ההכסה

   
 466,158 207,272 185,815269,987121,350 רווח קי לתקופה

   
       מיוחס ל:

 355,447 165,441 151,838216,26799,953 בעלים של החברה 
 110,711 41,831 33,97753,72021,397כויות שאין מקות שליטהז

   
 466,158 207,272 185,815269,987121,350 רווח קי לתקופה

 
       רווח למיה המיוחס לבעלים של החברה

       
 171 81.4 71.1107.146.8  רווח בסיסי ומדולל למיה בש"ח 

    
  
  
  
  
  
  
  
  

  מהווים חלק בלתי פרד מהם. מאוחדים הכספיים בייים תמצית הדוחותורפים להביאורים המצ
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 ים לקרקעות בע"מ-חברת גב
 

   בייים מאוחד הרווח הכוללתמצית דוח על 
  
  

  לשה שהסתיימה  לתקופה של שלושה חודשים לתקופה של שישה חודשים  
  ברבדצמ 31ביום   ביוי 30שהסתיימה ביום   ביוי 30שהסתיימה ביום   

  2018  2017  2018  2017  2017  

  (מבוקר)  בלתי מבוקר)(  בלתי מבוקר)(  בלתי מבוקר)(  בלתי מבוקר)( 

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח 

   

 
  466,158  207,272  121,350  269,987  185,815  לתקופה קי רווח

          
          

  פריטי רווח כולל אחר
 דשלא יועברו לרווח והפס

         

           
          אקטוארים מתכיתהפסדים 

 )103(  -  -  - - להטבה מוגדרת 
        

        -ם שלבגין רכיביהטבת מס 
 25  -  -  -  - רווח כולל אחר 

          רווח כולל אחר לתקופה, 
 )  -  -  -  -  )78טו ממס 

        
 466,080 207,272 185,815269,987121,350  סה"כ רווח כולל לתקופה

   
     

     מיוחס ל:
     

 355,386 165,441 151,838216,26799,953 בעלים של החברה
     

 110,694 41,831 33,97753,72021,397זכויות שאין מקות שליטה
   

 466,080 207,272 185,815269,987121,350סה"כ רווח כולל לתקופה
     
     
     

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  מהווים חלק בלתי פרד מהם.מאוחדים דוחות הכספיים בייים לתמצית ההביאורים המצורפים 
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  ים לקרקעות בע"מ-חברת גב
     מאוחד על השיויים בהון ביייםתמצית דוח 

            קרן      
      זכויות        מעסקאות      
    שאין      קרן   עם זכויות      
    מקות      ההערכ  עםו מיעוט  פרמיה על    
  הון סה"כ  שליטה  סה"כ  עודפים  חדשמ  בעל שליטה  מיות  הון מיות  
  אלפי ש"ח  

 
                  שה חודשים שהסתיימויש

                   2018 ביוי 30ביום  
                  (בלתי מבוקר) 

         
  3,091,413  744,207  2,347,206  1,880,443  29,462  9,730  257,994  169,577   2018ביואר  1יתרה ליום 

                  
  185,815  33,977  151,838  151,838  -  -  -  -  רווח קי לתקופה

                 דיבידד לבעלי זכויות שאין 
 )24,950(  )24,950(  -  -  -  -  -  -  מקות שליטה בחברת בת

    
  )180,000(  -  )180,000(  )180,000(  -  -  -  - דיבידד לבעלי מיות בחברה
    

  3,072,278  753,234  2,319,044  1,852,281  29,462  9,730  257,994  169,577  2018ביוי  30יתרה ליום  
     

                  שה חודשים שהסתיימויש
                   2017 ביוי 30ביום  
                  (בלתי מבוקר) 

         
  2,648,390  683,413  1,964,977  1,694,134  29,462  9,730  62,205  169,446   2017ביואר  1יתרה ליום 

1השפעה מצטברת ליום 
  ביואר

                

                  כתוצאה מיישום  2017
  IFRS 15  -  -  -  -  10,923  10,923  -  10,923לראשוה של 

                  
                   2017ביואר  1יתרה ליום 

  IFRS 169,446  62,205  9,730  29,462  1,705,057  1,975,900  683,413  2,659,313 15לאחר יישום 
  269,987  53,720  216,267  216,267  -  -  -  -  רווח קי לתקופה

  195,920  -  195,920  -  -  -  195,789  131  הפקת מיות רגילות
                 דיבידד לבעלי זכויות שאין 
 )49,900(  )49,900(  -  -  -  -  -  -  מקות שליטה בחברת בת

         
  )180,000(  -  )180,000(  )180,000(  -  -  -  - רהדיבידד לבעלי מיות בחב

         
  2,895,320  687,233  2,208,087  1,741,324  29,462  9,730  257,994  169,577  2017ביוי  30יתרה ליום  

  
                  שלושה חודשים שהסתיימו

                   2018 ביוי 30ביום  
                  (בלתי מבוקר) 

         
  2,975,878  756,787  2,219,091  1,752,328  29,462  9,730  257,994  169,577   2018אפריל  ב 1יתרה ליום 

  121,350  21,397  99,953  99,953  -  -  -  -  רווח קי לתקופה
                  דיבידד לבעלי זכות שאין
  )24,950(  )24,950(  -  -  -  -  -  -  מקות שליטה בחברת בת

             
  3,072,278  753,234  2,319,044  1,852,281  29,462  9,730  257,994  169,577  2018 ביוי 30יתרה ליום  

        
                  שלושה חודשים שהסתיימו

                   2017 ביוי 30ביום  
                  (בלתי מבוקר) 

         
  2,492,128  645,402  1,846,726  1,575,883  29,462  9,730  62,205  169,446   2017באפריל   1יתרה ליום 

  207,272  41,831  165,441  165,441  -  -  -  -  רווח קי לתקופה
  195,920  -  195,920  -  -  -  195,789  131  הפקת מיות רגילות

                 
  2,895,320  687,233  2,208,087  1,741,324  29,462  9,730  257,994  169,577  2017 ביוי 30יתרה ליום  
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  ים לקרקעות בע"מ-חברת גב

  מאוחד על השיויים בהון ביייםתמצית דוח 
            קרן      

      זכויות        מעסקאות      

    שאין      קרן   עם זכויות      

    מקות      הערכה  עםו מיעוט  פרמיה על    

  הון סה"כ  שליטה  סה"כ  עודפים  חדשמ  בעל שליטה  מיות  הון מיות  

  אלפי ש"ח  

          
    

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ביאורים המצורפים לתמצית הדוחות הכספיים בייים מאוחדים מהווים חלק בלתי פרד מהם.ה

  2,648,390  683,413  1,964,977  1,694,134 29,462 9,730 62,205   169,446  2017ביואר  1רה ליום ית
                  ביואר 1השפעה מצטברת ליום 

                  כתוצאה מיישום לראשוה 2017
  IFRS 15     -   -   -   -  10,923  10,923   -  10,923של 

                  2017ביואר  1יתרה ליום 
  IFRS 15    169,446  62,205  9,730  29,462  1,705,057  1,975,900  683,413  2,659,313ם לאחר יישו

  466,158 355,447110,711 355,447- - -  - רווח קי לתקופה
רווח כולל אחר לתקופה, טו 

  ממס
 -  - - -)61( )61( )17( )78(  

  195,920  -   195,920  -   -   -   195,789  131  הפקת מיות רגילות
         ד לבעלי זכויות שאיןדיביד

  )49,900(  )49,900(  -   -   -   -   -   -  מקות שליטה בחברה בת 
  )180,000(  -   )180,000(  )180,000(  -   -   -   -   דיבידד לבעלי מיות בחברה

    
  3,091,413 2,347,206744,207 257,9949,73029,4621,880,443  169,577 2017בדצמבר  31יתרה ליום  
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  ים לקרקעות בע"מ-חברת גב
       תמצית דוח על תזרימי המזומים בייים המאוחד

 
  יימהלשה שהסת  לתקופה של שלושה חודשים  לתקופה של שישה חודשים  
  בדצמבר 31ביום   ביוי 30שהסתיימה ביום  ביוי30שהסתיימה ביום  
  2018 2017 2018  2017  2017  
  (מבוקר)  בלתי מבוקר)(  בלתי מבוקר)(  בלתי מבוקר)( בלתי מבוקר)( 
  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

   תזרימי מזומים מפעילות שוטפת
 466,158 121,350207,272 185,815269,987  רווח קי לתקופה

    התאמות:
 2,778 837 1,4101,626718 והפחתותפחת 

 )279,778( )205,370( )103,860( )205,370()109,448(שיוי טו בשווי הוגן של דל"ן להשקעה
 95,605 60,28749,501 82,29366,912  מימון, טו הוצאות

     זקות המטופלותחלק ברווחי חברות מוח
 )18,914( )6,287()1,969( )9,911()5,352( לפי שיטת השווי המאזי 

 133,747 25,29253,091 46,74873,406 הוצאות מסים על הכסה
 )4,567( )6,931( 798 )9,197(9,877חייבים אחרים ושיוי בלקוחות 

 6,216 )6,484()7,672( )7,996()1,562(  שיוי בזכאים אחרים
 110  -  -  -  -  שיוי בהטבות עובדים 

  209,781179,457 94,94485,629 401,355 
 12,950  -  3,250  1,900 3,250  דיבידד שהתקבל

 )62,856(  )10,310(  )3,742(  )26,029(  )18,251(  מס הכסה ששולם, טו
 351,449 94,45275,319  155,328  194,780פעילות שוטפתמזומים טו שבעו מ

    תזרימי מזומים מפעילות השקעה
 16,514 2,922 8,4349,0402,211 ריבית שהתקבלה
   500180500 - 68,832דל"ן להשקעה ורכוש קבועתמורה ממכירת 

  )3,287( - --)825(שולם בגין מכירת דל"ן להשקעהשמס 
 )216,977( )38,359( )67,777( )77,540()152,293(  רכישת והקמת דל"ן להשקעה

 )5,570(  )1,389( )1,394( )3,023()1,797(  וכסים בלתי מוחשיים רכישת רכוש קבוע
 )  )113,531()208,241( )44,762( )127,026( )524,555יירות ערך סחירים תרכיש

 574,309 46,56834,880 98,22669,582  מכירת יירות ערך סחירים
  14,522  502  -  )12( -  קות, טוהשקעות והלוואות לחברות מוחז

  ) ,  6,767 )150,008(  )119,122(  )150,008(  )191,011טוהשקעות בפיקדוות לזמן קצרשיוי ב
  3,177  )9,207(  3,998  )3,696(  2,400  פיקדון משועבד, טופרעון 

 )264,046( )287,685( )179,778( )363,718()152,119( השקעהפעילותששימשו למזומים טו 
   תזרימי מזומים מפעילות מימון

 36,786 )180,750( )985( 16,03118,500  אשראי לזמן קצר, טו
 845,174  425,744  -  425,744 -  תמורה מהפקת אגרות חוב, טו

          מתאגידים פרעון הלוואות לזמן ארוך
 )105,535( )19,171( )19,481( )55,759()50,429(בקאיים ומוסדות פיסיים 

 )296,547(  )20,000(  )20,000( )189,219()189,563( פרעון אגרות חוב
 )146,874( )8,453( )10,101( )71,706()72,939(  ריבית ששולמה

    זכויות שאיןדיבידד ששולם לבעלי 
 )49,900( - )24,950( )49,900()24,950(  בחברה בת מקות שליטה 

 195,920  195,920  -  195,920 -  הפקת מיות
 )180,000( )180,000( )180,000( )180,000()180,000(  לבעלי מיות בחברה דיבידד ששולם
שבעו מפעילות  (ששימשו) מזומים טו

 299,024 213,290 )255,517( 93,580 )501,850(מימון
 386,427 924 )340,843( )114,810()459,189( במזומים ושווי מזומיםקיטון) (גידול

 355,027 623,108239,293 741,454355,027יתרת מזומים ושווי מזומים לתחילת התקופה

 741,454 282,265240,217 282,265240,217 יתרת מזומים ושווי מזומים לסוף התקופה

  עולות שלא במזומןפ-ספח
 8,010 - --10,426  באשראירכישת דל"ן להשקעה 

 1,000 - ---  דל"ן להשקעה באשראימכירת 
  
  
  

 65,008 - - 65,008 -  שיוי סיווג מרכוש קבוע לדל"ן להשקעה
  
  
  
  
  
  

  הביאורים המצורפים לתמצית הדוחות הכספיים בייים מאוחדים מהווים חלק בלתי פרד מהם.
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  הישות המדווחת - 1באור 
  

הדוחות הכספיים המאוחדים תמצית ה תושבת ישראל. החברה") היה חבר" -(להלן ים לקרקעות בע"מ -חברת גב
כן ו"הקבוצה"),  -, כוללים את אלה של החברה ושל החברות הבות שלה (להלן יחד 2018 ביוי 30של הקבוצה ליום 

החברה לכסים . החברה היה חברה בת ישירה של ובחברות בשליטה משותפת בחברות כלולותאת זכויות הקבוצה 
בוצה עוסקת בתחום הכסים המיבים ביזום, תכון, פיתוח, הקמה (באמצעות קבלי משה), ולבין בע"מ. הק

וחיוים.  , לוגיסטיקההשכרה, תחזוקה ויהול של פארקים לתעשיה, תעשיות עתירות ידע, משרדים, שטחי מסחר
 משה), שיווק ומכירה בוסף, עוסקת הקבוצה בתחום ביה למגורים ביזום, תכון, פיתוח, הקמה (באמצעות קבלי

בבורסה  ה ציבורית ויירות הערך שלה סחריםשל יחידות דיור בשכוות מגורים איכותיות. החברה היה חבר
  . ביבא-לתליירות ערך ב

  
  בסיס עריכת הדוחות הכספיים - 2באור 

  
  הצהרה על עמידה בתקי דיווח כספי בילאומיים  א.

 
ואיה  , דיווח כספי לתקופות ביייםIAS 34 -אוחדים ערכה בהתאם לתמצית הדוחות הכספיים הבייים המ  

כוללת את כל המידע הדרש בדוחות כספיים שתיים מלאים. יש לקרוא אותה ביחד עם הדוחות הכספיים ליום 
(להלן: "הדוחות השתיים"). כמו כן, דוחות אלו ערכו בהתאם  2017בדצמבר  31ולשה שהסתיימה ביום 

  .1970 -רק ד' לתקות יירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל להוראות פ
 באוגוסט 21ביום  חברההתמצית הדוחות הכספיים הבייים המאוחדים אושרה לפרסום על ידי דירקטוריון   

8201.    
   שימוש באומדים ושיקול דעת  .ב

 
 ת החברה להשתמשההל, דרשת IFRS -לבהתאם  הבייים המאוחדים כספייםהדוחות בעריכת תמצית ה  

בשיקול דעת בהערכות, אומדים והחות אשר משפיעים על יישום המדייות ועל הסכומים של כסים 
  .אלהיובהר שהתוצאות בפועל עלולות להיות שוות מאומדים והתחייבויות, הכסות והוצאות. 

ה וההחות העיקריות ששימשו בהערכות שיקול הדעת של הההלה, בעת יישום המדייות החשבואית של הקבוצ  
  .הכרוכות באי וודאות, הים עקביים עם אלו ששימשו בעריכת הדוחות הכספיים השתיים

  
 

  עיקרי המדייות החשבואית - 3באור 
  
המדייות החשבואית של הקבוצה בתמצית דוחות כספיים בייים מאוחדים אלה היה המדייות שיושמה   .א

  בדוחות השתיים.
  

  
  "): IFRS 9" -"מכשירים פיסיים" (להלן  9תקן דיווח כספי בילאומי אימוץ   .ב

  
IFRS 9 כסים של והכרה מדידה, בסיווג עוסק סייםסיות והתחייבויות פישל המלאה הגרסה. פי IFRS 9 
 שיריםמכ" 39 בילאומי חשבואות בתקן כיום הקיימות ההחיות את מחליף זה תקן. 2014 יולי בחודש פורסמה
 את כו על מותיר IFRS 9. פיסיים מכשירים ומדידת לסיווג באשר) IAS 39 - להלן" (ומדידה הכרה: פיסיים

, מופחתת עלות: עיקריות קטגוריות שלוש וקובע אותו מפשט אך פיסיים כסים למדידת המעורב המדידה מודל
 ועל הישות של העסקי המודל על מבוסס הסיווג. הפסד או רווח דרך הוגן ושווי אחר כולל רווח דרך הוגן שווי

 רווח דרך הוגן בשווי תימדדה הויים במכשירים השקעות. הפיסי הכס של החוזי המזומים תזרים מאפייי
 השיויים את להציג, הפיך-בלתי באופן, בראשוה ההכרה במועד, לבחור יכולה הישות ההלת, זאת עם. הפסד או

  . (recycling) והפסד לרווח מחדש סיווג ללא, אחר כולל ברווח הוי ירמכש של ההוגן בשווי
  

IFRS 9 ") סיים, המבוסס על הפסדי האשראי הצפוייםכסים פי מציג מודל חדש לירידת ערך שלExpected 
Credit Loss Modelמודל זה מחליף את המודל הקיים ב .("-IAS 39 המבוסס  על הפסדים שהתרחשו ,

("Incurred loss model") ת ירידת ערך המבוסס על הפסדי אשראי צפויים כולל גישה המבוססתהמודל לבחי .
 למדוד ישעל שלושה שלבים, הקבעים בהתאם לשיויים בסיכון האשראי של הכס הפיסי. כל שלב קובע כיצד 

 להם שאין פיסיים כסים עבור, כן כמו.  האפקטיבית הריבית שיטת את ליישם יש וכיצד האשראי הפסדי את
 על, הפיסי בכס לראשוה ההכרה במועד. יותר פשוטה שיטה ליישם יתן, חייבים כגון, משמעותי מימון מרכיב
 המכשיר חיי אורך לכל הצפוי בהפסד או, הקרובים החודשים 12-ב הצפוי ההפסד בגובה בהפסד להכיר הישות
  ".פגום אשראי גדירו" כבעל חשב הכס אם אלא, חייבים יתרת עבור

  
 וילשו שיועדו בהתחייבויות בשיוי ההכרה למעט, שיויים חלו לא פיסיות התחייבויות של ומדידה סיווג לגבי
  .אחר כולל ברווח, הישות של העצמי האשראי מסיכון הובע, הפסד או רווח דרך הוגן

  
IFRS 9 ת הדרישות את מקלחים בקווים לעמידה ישההדר החלפת ידי על גידור של אפקטיביות לבחימ 
   לבין המגדר המכשיר בין כלכלי יחס יהיה כי דורש IFRS 9. גידור של אפקטיביות לבחית ברורים כמותיים
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  המשך - עיקרי המדייות החשבואית - 3באור 
  

  המשך - ")IFRS 9" -"מכשירים פיסיים" (להלן  9תקן דיווח כספי בילאומי ב. אימוץ 

  
 יהול לצורכי בפועל משתמשת הישות ההלת בו הגידור ליחס זהה יהיה" הגידור יחס" כיו, המגודר הפריט

 לפי הדרש מזה שוה התיעוד אך, הגידור תקופת כל במשך לתיעוד הדרישה את משמר התקן. שלה הסיכוים
IAS 39 .  

  
  השפעת התקן על הדוחות הכספיים של החברה איה מהותית.

  
 

 
 שטרם אומצותקים חדשים ופרשויות   .ג

  
 ותיקוים חדשים IFRSהובא מידע לגבי תקי  2017 לשת החברה של השתיים הכספיים הדוחות במסגרת

  . המוקדם ביישומם בחרה לא החברה ואשר בתוקף אים עדיין אשר קיימים IFRSלתקי 
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  פעילות מגזרי - 4באור 
 

  גזרים עסקיים עיקריים:הקבוצה פועלת בשי מ

  .יביםכסים מ  

  .יה למגוריםב     
  מאוחד  התאמות   פעילויות אחרות   **ביה למגורים  * כסים מיבים  
  (בלתי מבוקר) ביוי 30חודשים שהסתיימה ביום  שישהלתקופה של   
  2018  2017  2018  2017  2018  2017  2018  2017  2018  2017  
  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  "חאלפי ש  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

 
  433,512  343,336  )55,876(  )18,241(  4,315  2,016  55,876  18,241  429,197  341,320   סך הכסות מהמגזר

                      
  418,950  327,936  )17,668(  )7,920(  4,175  2,006  17,668  7,920  414,775  325,930   רווח מגזרי 

        
 )3,917( )3,988(                  הוצאות מכירה ושיווק
  )13,955(  )14,002(                  הוצאות ההלה וכלליות

 )67,596( )82,735(                  הוצאות מימון, טו
                      חלק ברווחי חברות
                      מוחזקות המטופלות

  9,911  5,352                  לפי השווי המאזי 
                           

רווח מאוחד לפי 
  כסהעל ה מסים

                232,563   343,393  

  
  
  
  
  מאוחד  התאמות   פעילויות אחרות   **ביה למגורים  * כסים מיבים  
  (בלתי מבוקר) ביוי 30חודשים שהסתיימה ביום  שלושהלתקופה של   
  2018  2017  2018  2017  2018  2017  2018  2017  2018  2017  
  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח   ש"חאלפי   אלפי ש"ח  

 
  319,727  221,514  )33,777(  )4,061(  1,809  1,650  33,777  4,061  317,918  219,864   סך הכסות מהמגזר

         
  312,454  213,897  )9,900(  )1,370(  1,739  1,640  9,900  1,370  310,715  212,257  רווח מגזרי 

         
  )2,208(  )1,516(                  הוצאות מכירה ושיווק

 )6,398( )7,323(                  ההלה וכלליות הוצאות
 )49,772( )60,385(                  הוצאות מימון, טו
                      חלק ברווחי חברות
                      תמוחזקות המטופלו
  6,287  1,969                  לפי השווי המאזי

         
                      רווח מאוחד לפי 

    מסים על ההכסה 
  

              146,642  260,363  

 
     

      פעילויות  ביה  כסים            
  מאוחד  התאמות  אחרות  **למגורים  *מיבים            
  (מבוקר) 2017בדצמבר  31לשה שהסתיימה ביום             
  אלפי ש"ח            

 
  743,786  )127,179(  127,1796,792  736,994            סך הכסות מהמגזר

             
  712,551  )36,559(  6,516  36,559  706,035            רווח מגזרי 

        
 )6,819(                    הוצאות מכירה ושיווק

 )28,166(                    וכלליותהוצאות ההלה 
  )96,575(                    הוצאות מימון, טו

  18,914                    חלק ברווחי חברות מוחזקות המטופלות לפי השווי המאזי
        

  599,905                    סים על ההכסהרווח מאוחד לפי מ

                     
  
  הכסה מעליית ערך דל"ן להשקעה.  כולל  *

  .50%היו  חלק החברההתוים המוצגים בטבלה הים ללא התאמה לשיעור הבעלות.   ** 
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  המשך -פעילות  מגזרי - 4באור 
  

  ותפת המטופלת בשיטת השווי המאזי:מידע בוגע לכסים והתחייבות במגזר הבייה למגורים מחברה בשליטה מש
 

  בדצמבר 31  ביוי 30ליום     
    2018  2017  2017  

  (מבוקר)  בלתי מבוקר)(   

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח   
 

  31,456  45,780  22,279  *מלאי בייה למגורים בהקמה 

  -  6,880  -  *מקדמות מרוכשי דירות 

  
   .50%לשיעור הבעלות. חלק החברה היו התוים המוצגים בטבלה הים ללא התאמה * 
  
  

  דל"ן להשקעה - 5באור 
  
העלייה , ערכה החברה הערכות שווי לכלל הכסים המיבים של החברה. 2018מהלך הרבעון השי של שת ב  א.

וקוזזה מגד  עליה ריאלית בדמי השכירות הגבים בכסיה השוים של החברהמבעיקרה בעה בשווי ההוגן 
 וצעוב 2018 אפרילב 30. עדכון הערכות השווי ליום מדד המחירים לצרכן, מאז הערכת השווי הקודמתמירידת 

דיים הצפויים . הערכות השווי קבעו בשיטת היוון תזרימי המזומים העתייםשווי חיצוי כימעריידי -על
שיעורי  .9.0%-7.0%השווי הים בעיקרם בטווח של  כילבוע מהכסים. שיעורי ההיוון ששימשו את מערי

ההיוון קבעו בהתחשב בסוג הכס ויעודו, מיקום הכס, גובה השכירות מול מחיר השוק וטיב השוכרים. 
מסחר (הממוקמים בעיקר  ק ומביט-בקביעת שוויים של מבי משרדים, מבים המיועדים לתעשיות ההי
והה) עשה שימוש בעיקר בשיעורי גב באזורי המרכז ובפארקים לתעשיות עתירות ידע ובהם שוכרים באיכות

ו ואילו מבי מלאכה, אחסה ותעשיה (הממוקמים ברובם באזורי הפריפריה) הוערכ 9.0%-7.0%היוון של 
 . כתוצאה מעדכון הערכות השווי כמפורט לעיל רשמה החברה9.0%-7.75%בעיקרם על בסיס שיעורי היוון של 

  כדלקמן: הכסות בגין עליה בשווי הוגן של דל"ן להשקעה
  

  לתקופה של שלושה  לתקופה של שישה     
  חודשים שהסתיימה   חודשים שהסתיימה     
  ביוי 30ביום   ביוי 30ביום      
      2018 1     2018  1     

  (בלתי מבוקר)  בלתי מבוקר)(     

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח     

 103,860 109,448      הכסה לפי מס
   

 79,972 84,275   הכסה לאחר מס
      

) מליון ש"ח 47-ש"ח וכמליון  52-(הכסה לאחר מס כ ש"חמליון  61-וכמליון ש"ח  67-כולל הכסה בסך כ  . 1
בגין הערכת שווי לדל"ן להשקעה בהתאמה  2018ביוי  30לשישה ולשלושה חודשים שהסתיימו ביום 

  בהקמה. 
  

קבוצה  MGSר הסכמים עם חברות מקבוצת חתמה החברה על מספלאחר תאריך הדוח על המצב הכספי,   ב.
"), לפיהם תקים MGSהמאגדת חברות פרטיות בעלות זיכיון למותגי ספורט והלבשה בילאומיים (להלן: "

בי חיון ג-לעאלף מ"ר,  13-טח עילי כולל של כים חולון, בש-את הביין השי בפארק גב MGSהחברה עבור 
  קרקעי קיים. -תת

שטח כולל  MGS-מ"ר ומכרה לחברות אחרות ב 5,300-שטח כולל של כ MGSרה למספר חברות החברה השכי           
  לצדדים שלישיים.להשכרה די החברה י-מ"ר. יתרת השטחים בביין ישווקו על 6,700-של כ
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  אשראי שהתקבל לזמן ארוך - 6באור 
  
של  לגופים מוסדיים השלימה חברת בת הפקה פרטית 2018לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי, בחודש יולי   א.

ליון ימ 320-ההפקה עשתה בתמורה לסך של כסדרת אגרות חוב (סדרה א'), אשר רשמו למסחר ברצף מוסדי. 
  .3.55%שים, אין צמודות למדד והן יישאו ריבית שתית בשיעור  5.2ש"ח. אגרות החוב, במח"מ 

. 2024בשת  80%, ובשיעור של 2019-2023בכל אחת מהשים  4%בשיעור של  קרן אגרות החוב עומדת לפרעון
 התחייבה לא ליצור שעבוד צף (שוטף) על כלל חברת הבת') אין מובטחות בשיעבודים, אך אאגרות החוב (סדרה 

   כמפורט בשטר האמות.תקבל הסכמה מראש ממחזיקי אגרות החוב כסיה אלא אם 
  

  אמות מידה פיסיות
  
  לעמוד באמות המידה הפיסיות הבאות: חברת הבתהתחייבה ') א(סדרה שר עם אגרות החוב בק
  

מיליון ש"ח. 100-לא יפחת מ הון החברה המאוחדת -
.25%-היחס בין ההון העצמי של החברה המאוחדת לסך המאזן לא יפחת מ -
.70%לא יעלה על  של החברה המאוחדתטו  CAP-היחס בין החוב הפיסי טו ל -


החברה עומדת, למיטב ידיעתה, באמות המידה הפיסיות ה"ל למועד פרסום דוח זה.      

  
  עילות להעמדת אגרות החוב לפרעון מיידי. 

  
גד בוסף לעילות פרעון מיידי סטדרטיות (לרבות, בין היתר, אירועי חדלות פרעון ופעולות הוצל"פ שוות כ

משי לאי פרעון, מיזוג בכפוף לחריגים. שיוי תחום פעילות החברה, הרעה מיוחסת בעסקי החברה, חשש מ
  ') לפרעון מיידי במקרים הבאים:אהחברה ועוד), יועמדו אגרות החוב (סדרה 

  
אי עמידה באמות המידה הפיסיות לעיל בשי רבעוים רצופים. -
- CROSSDEFAULT -  סי חוב אחר כלפי מואו  מאוחדתה החברשל האם סדרה אחרת של אגרות חובסד פי

 .מיליון ש"ח 35 על בסכום העולה
 או הפסקת דירוג אגרות החוב בידי חברה מדרגת.  BBB-ל הורדת דירוג האשראי של החברה מתחת -
 אם חברת הבת ביצעה הרחבת סדרה ביגוד למפורט בשטר האמות. -
טה אושרה ם ללא שהעברת השליי-ת הבת מידיה של חברת גבבראם הועברה השליטה בח -שיוי שליטה  -

על אף האמור המקרים הבאים לא ייחשבו  מראש בהחלטה מיוחדת של אסיפת מחזיקי אגרות החוב.
 כהעברת שליטה בחברה:

איזו מר אדוארדו אלשטיין (במיישרין או בעקיפין) או בשליטת במקרה בו החברה תישאר בשליטת 
 מחברות קבוצת אי.די.בי.

ת ות שקטו לעמידה בהוראות החוק לקידום התחרועם חברה אחרת כחלק מפעול ים-גבמיזוג של 
 .2013-ולצמצום הריכוזיות התשע"ד

  
  

ידי החברה, התחייבה החברה לעמוד באמות המידה הפיסיות -שהופקו עלח' בקשר עם אגרות החוב סדרה   ב.
הבאות:

  
מיליון ש"ח. 900-הון המיוחס לבעלים של החברה לא יפחת מ -
71%.טו במאוחד לא יעלה על  CAP-ו להיחס בין החוב הפיסי ט -
.17השתית של החברה לא יעלה על  EBITDA-היחס בין החוב הפיסי, טו ל -


אמות המידה הפיסיות בחות מדי רבעון קלדרי, על בסיס הדוחות הכספיים המאוחדים המבוקרים או 

ולמיטב ידיעתה  2018 יויב 30 הסקורים של החברה. החברה עומדת באמות המידה הפיסיות ה"ל ליום
  הדבר כון גם למועד פרסום דוח זה.

  
  :2018 יויב 30 להלן תוצאות חישוב אמות המידה הפיסיות ליום

  
מיליוי ש"ח. 2,319 –הון המיוחס לבעלים של החברה  -
– 43%טו במאוחד  CAP-היחס בין החוב הפיסי טו ל -
– 7תית הש EBITDA-היחס בין החוב הפיסי, טו ל -
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  המשך -אשראי שהתקבל לזמן ארוך  - 6באור 
  

לעמוד באמות המידה  בתחברת ה, התחייבה חברה בתידי -שהופקו עלא' בקשר עם אגרות החוב סדרה 
הפיסיות הבאות:

  
מיליון ש"ח. 700-ההון העצמי של החברה המאוחדת לא יפחת מ -
.30%של אוחדת לא יפחת משיעור של החברה המבין ההון העצמי לסך הכסים שהיחס  -
.8לא יעלה על  של החברה המאוחדת  NOI-לבין ההיחס בין החוב הפיסי, טו  -


אמות המידה הפיסיות בחות מדי רבעון קלדרי, על בסיס הדוחות הכספיים המבוקרים או הסקורים של 

 ולמיטב ידיעתה הדבר כון 2018 ייוב 30ם באמות המידה הפיסיות ה"ל ליועומדת  חברת הבת. חברת הבת
  גם למועד פרסום דוח זה.

  
  :2018 ביוי 30 ות ליוםלהלן תוצאות חישוב אמות המידה הפיסי

  
מיליוי ש"ח. 1,408 –ההון העצמי של החברה המאוחדת  -
60% –של החברה המאוחדת בין ההון העצמי לסך הכסים שהיחס  -
2 - של החברה המאוחדת  NOI-לבין ההיחס בין החוב הפיסי, טו  -

  
  צדדים קשורים ובעלי עיין - 7 באור

  
אישרה אסיפה מיוחדת של בעלי מיות החברה את עדכון הסכם העסקתו הקיים של מכ"ל  ברבעון השי  א

.2018 מרץמשכורת חודש אלף ש"ח, החל מ 115מוד על סך של החברה, כך ששכרו החודשי יע
 
אישר דירקטוריון החברה, לאחר  2018במרס  22 , ביום2017במאי  15 םבהמשך לאישור האסיפה הכללית מיו  ב

, את התקשרות החברה עם כלל חברה לביטוח בע"מ, בפוליסות ביטוח לתקופה של ה של ועדת התגמולאישור
פוליסה בסיסית משותפת לחטיבת החברה בהיקף גבול  הכוללות  2018באפריל  1שה המתחילה ביום 

משותפת לחטיבת  יליון דולר לתביעה ובמצטבר לתקופת ביטוח ופוליסה קבוצתיתמ 50אחריות כולל של 
מיליון דולר לתביעה ובמצטבר לתקופת ביטוח  90החברה ולחטיבות האחרות בהיקף גבולות אחריות כולל של 

וכיסוי ביטוחי וסף להשלמת סכום גבול האחריות על פי הפוליסה הקבוצתית. הפרמיה השתית המשולמת 
אלפי דולר.  42-כהיה די החברה י-על

  

חברה בבעלות בעלת התקשרה החברה בעסקת קומביציה עם שופרסל דל"ן בע"מ ("שופרסל"),  ברבעון השי  ג
וזאת לאחר קבלת אישורם של וועדת הביקורת ודירקטוריון החברה. העסקה השליטה בעקיפין בחברה, 

בלתי  69.5%מסגרתו שופרסל תמכור לחברה ) הסכם קומביציה ב1מורכבת משי הסכמים כדלהלן: (
מ"ר (לאחר הפקעה) ברעה. בתמורה, תקים החברה פרויקט בשטח  8,813מים ממקרקעין בשטח ייומס

בלתי מסוימים מהמקרקעין). הפרויקט יכלול  30.5%המקרקעין בעבורה ובעבור שופרסל (שתישאר בעלת 
 1,000 -ברוטו) וחיון לכמ"ר ( 41,000-ים) של כשטחי משרדים ומסחר בשטח בייה כולל (מסחרי ומשרד

  ) הסכם שיתוף ועסקה משותפת לצורך יהולו השוטף של הפרויקט ושיווקו.2מקומות חיה; (
חודשים ממועד חתימת ההסכם: (א)  24כיסת ההסכם לתוקף כפופה להתקיימות התאים הבאים, בתוך 

(כון למועד תאריך הדוח על המצב הכספי  צדדיםאישור העסקה על ידי האורגים המוסמכים של שי ה
  ; (ב) מתן תוקף לתב"ע מפורטת.אישור זה יתן)

  
  הון עצמי - 8באור 

  
 ח למיה רגילה).ש" 84.2-מליון ש"ח (כ 180אישר דירקטוריון החברה חלוקה של דיבידד בסך  2018 במרס 22 ביום

  . 2018באפריל  24הדיבידד שולם ביום 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  ים לקרקעות בע"מ-חברת גב

  

  2018 ביוי 30ליום ביאורים לתמצית דוחות כספיים בייים מאוחדים 
 

 

 16

   מכשירים פיסים - 9ור בא
  

  שמדדים בשווי הוגן לצורכי גילוי בלבדמכשירים פיסים 
  

 מזומים, לקוחות, חייבים אחרים, הערך בספרים של כסים והתחייבויות פיסיים מסוימים לרבות מזומים ושווי
  או קרוב לשווי ההוגן שלהם. תואם זכאים אחריםהלוואות ואשראי לזמן קצר, ספקים ו השקעות ביירות ערך סחירים,

  והערכים בספרים המוצגים בדוח על המצב הכספי, הים כדלקמן: ותהשווי ההוגן של יתר ההתחייבויות הפיסי
  

2017ביוי  30ליום 2018ביוי  30ליום  
 שווי הוגן ערך בספריםשווי הוגןערך בספרים 
 אלפי ש"ח אלפי ש"חאלפי ש"חאלפי ש"ח 

 
  התחייבויות :סה"כ

 3,378,478 3,199,3753,504,4643,089,032 אגרות חוב 
הלוואות מבקים ומוסדות 

 486,592 פיסיים 
 

504,150 387,737406,022
  

3,587,1123,910,4863,575,624 3,882,628 
  

  בדוח הכספי השתי. 25הערכה ראה ביאור  לפירוט על טכיקת

  של מכשירים המדדים בשווי הוגן שווי הוגן
החברה מודדת את תיק יירות הערך הסחירים שלה בשווי הוגן בהתבסס על מחירים מצוטטים בשוק פעיל. על כן, 

  בהיררכיית השווי ההוגן. 1מדידת השווי ההוגן מסווגת ברמה 
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  השקעות בחברות מוחזקות - 10באור 
 

  ית בשליטה משותפת המטופלת בשיטת השווי המאזימידע תמציתי בדבר חברה מהות       
  

  רסקו בע"מ. החברה עוסקת במגורים וממוקמת בחיפה. ים -גבהחברה היה רמת השיא   
 

 מידע פיסי מתומצת על המצב הכספי:  )1(
  בדצמבר 31  ביוי 30  ביוי 30     
     2018  2017  2017  
  (מבוקר)  בלתי מבוקר)(  בלתי מבוקר)(     
  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  ש"חאלפי      

     
  50%  50%  50%שיעור זכויות הבעלות / השתתפות ברווחים

      
  1(      107,931  134,419  114,231כסים שוטפים (

      
        47,574  42,434  44,173כסים לא שוטפים

      
  )126,478(  )144,048(  )122,242(      )2התחייבויות שוטפות (

      
  100%      33,263  32,805  31,926טו  )התחייבויותכסים (סה"כ 

      
            
  65,079 86,091 79,774      מתוכם מזומים ושווי מזומים  )1(

      
            מתוכם התחייבויות פיסיות שוטפות למעט  )2(

  102,726  126,215  107,414      זכאים אחרים והפרשות ספקים,   
    

  
  
  י מתומצת על תוצאות הפעילות:מידע פיס  )2(

  
  לשה שהסתיימה  לתקופה של שלושה חודשים חודשיםשישהלתקופה של    

  בדצמבר 31ביום   יויב 30שהסתיימה ביום   יויב 30שהסתיימה ביום     

    2018  2017  2018  2017  2017  

  (מבוקר)  בלתי מבוקר)(  בלתי מבוקר)(  בלתי מבוקר)(  בלתי מבוקר)(   

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  פי ש"חאל   
 

  127,179  33,777  4,061  55,876  18,241  הכסות
    

  14,262  4,320  )1,190(  7,138  1,334  (הפסד) מפעילויות משכותרווח 
    

  14,262  4,320  )1,190(  7,138  1,334  )4), (3), (2), (1כולל ( (הפסד)רווח סך 
            

  -  -  -  -  -  מתוכו הוצאות פחת  )1(
    

  162  2  -  4  2  מתוכו הכסות ריבית  )2(
    

  10,679  2,569  2,402  5,114  4,751  מתוכו הוצאות ריבית  )3(
    

          מתוכו (הטבת מס)  )4(
 4,712  1,312  )310(  2,216  480  מסים על הכסה   
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  בייים  מידע כספי פרד

3 
 

 לכבוד 
  ים לקרקעות בע"מ-בעלי המניות של חברת גב

 חיפה
  
  

  א.נ.,
  

חות ד' לתקנות ניירות ערך (דו38דוח מיוחד של רואי החשבון המבקרים על מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה   הנדון:
    1970 –תקופתיים ומידיים), התש"ל 

  
   מבוא

  
), ומידיים תקופתיים דוחות( ערך ניירות לתקנות' ד38 תקנה לפי המובא הנפרד הביניים הכספי המידע את סקרנו
שישה  של ותקופולת 2018 יוניב 30 ליום"), החברה" – להלן( מ"בע לקרקעות ים-גב חברת של 1970  - ל"התש

 של וההנהלה הדירקטוריון באחריות הינו הנפרד הביניים הכספי המידע .תאריך באותו וסתיימשה חודשים שלושהו
  .סקירתנו על בהתבסס זו ביניים לתקופת הנפרד הביניים הכספי המידע על מסקנה להביע היא אחריותנו. החברה

  
 בהן ההשקעות סך שרא מוחזקות חברות של הכספיים הדוחות מתוך הנפרד הביניים הכספי המידע את סקרנו לא

 - כ של לסך הסתכם אלו מוחזקות מחברות הרווח ואשר 2018 יוניב 30 ליום ח"ש אלפי 260,401 -כ של לסך הסתכם
. בהתאמה, תאריך באותו ושהסתיימ חודשים שלושהשישה ו של ותלתקופ ח"ש אלפי 3,895-אלפי ש"ח וכ 7,831

 שהיא ככל, ומסקנתנו לנו הומצאו שדוחותיהם אחרים חשבון רואי ידי על נסקרו חברות אותן של הכספיים הדוחות
  .  אחרים חשבון רואי של הסקירה דוחות על מבוססת, חברות אותן בגין הכספיים לדוחות מתייחסת

 
  

    הסקירה היקף
  

 ביניים לתקופות כספי מידע של סקירה" בישראל חשבון רואי לשכת של 1 סקירה לתקן בהתאם סקירתנו את ערכנו
 עם בעיקר ,מבירורים מורכבת נפרד ביניים כספי מידע של סקירה". הישות של המבקר החשבון רואה ידי על תהנערכ
 מצומצמת הינה סקירה .ואחרים אנליטיים סקירה נהלי ומיישום ,והחשבונאיים הכספיים לעניינים האחראים אנשים

 לנו מאפשרת אינה ולפיכך בישראל יםמקובל ביקורת לתקני בהתאם הנערכת ביקורת מאשר ניכרת במידה בהיקפה
 מחווים אנו אין ,לכך בהתאם .בביקורת מזוהים להיות יכולים שהיו המשמעותיים העניינים לכל שניוודע ביטחון להשיג

  .ביקורת של דעת חוות
  
  

    מסקנה
 

 לסבור ולנ הגורם דבר ליבנו לתשומת בא לא, אחרים חשבון רואי של הסקירה דוחות ועל, סקירתנו על בהתבסס
 ניירות לתקנות' ד38 תקנה להוראות בהתאם ,המהותיות הבחינות מכל, ערוך אינו ל"הנ הנפרד הביניים הכספי שהמידע

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

  חיפה                             קסלמן וקסלמן 
                              רואי חשבון                     2018, באוגוסט 21

   PricewaterhouseCoopers International Limited -פירמה חברה ב                       
  

  
  
  
  
  
  
  

 , ישראל3190500חיפה  15084, ת.ד 25קסלמן וקסלמן, מת"ם חיפה בניין 
 www.pwc.com/il ,972-4-8605001+: , פקס972-4-8605000+ טלפון:
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 ם על המצב הכספי בייים תמצית תוי

 
  בדצמבר 31  ביוי 30  ביוי 30    
    2018  2017  2017  

  (מבוקר)  בלתי מבוקר)(  בלתי מבוקר)(   

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח   

 
        כסים

  547,590 121,160 151,179  מזומים ושווי מזומים

 477,468 561,654 480,046  ופיקדוות לזמן קצרהשקעות 
 689 373 77  חות לקו

 21,201 14,054 10,809  חייבים אחרים
  -  -  375   מיסים לקבל

  -  -  10,745   מלאי מקרקעין

     140,000 28,600           140,000כסים המוחזקים למכירה

     
 1,186,948  725,841  793,231   סה"כ כסים שוטפים

      
  *1,483,124 *1,424,394 1,533,059   מוחזקות חברותהשקעות והלוואות ל

 4,744 4,823 4,491  רכוש קבוע, טו
  512 402 442כסים בלתי מוחשיים, טו

  *   405,674  185,586*  233,208דל"ן להשקעה בהקמה
   3,103,212 3,280,002 3,150,867דל"ן להשקעה

      
 4,872,385 4,895,207 5,046,948 סה"כ כסים בלתי שוטפים

       
 6,059,333 5,621,048 5,840,179  סה"כ כסים

      
      
  
  
  
 

  * סווג מחדש
 
  
 
 
  
 
 

  
     

 מרק זק אבי יעקובוביץ  אלשטיין ואלחדר
 סמכ"ל כספים מכ"ל יושב ראש הדירקטוריון

  
  
  

  
  2018, באוגוסט 21 :המידע הכספי הפרדתאריך אישור 

  
  
  
  
  
  

 דע הכספי הפרד בייים מהווה חלק בלתי פרד ממו.המידע הוסף המצורף לתמצית המי
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 תמצית תוים על המצב הכספי בייים 

 
  בדצמבר 31  ביוי 30  ביוי 30    
    2018  2017  2017  

  (מבוקר)  בלתי מבוקר)(  בלתי מבוקר)(   

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח   

  
        התחייבויות

     
 238,576 346,096 141,389  אשראי מתאגידים בקאיים

 134,800 84,759 125,193   אחריםזכאים 
 7,489  12,156  -    התחייבות מסים שוטפים

     
 380,865 443,011 266,582   סה"כ התחייבויות שוטפות

      
 2,830,317 2,432,180 2,755,685   אגרות חוב

 80,429 115,332 59,281  הלוואות מתאגידים בקאיים 
 1,959 1,959 1,959  בגין שירותי ביה התחייבויות

 430 288 430   הטבות לעובדים, טו
    437,198 420,191 418,127דחים מסים

      
 3,331,262 2,969,950 3,254,553 סך התחייבויות שאין שוטפות

       
 3,712,127 3,412,961 3,521,135    סך התחייבויות

       
       הון 

       
 169,577 169,577 169,577    הון מיות
 297,186 297,186 297,186    קרות הון
 1,880,443 1,741,324 1,852,281    עודפים

       
 2,347,206 2,208,087 2,319,044    סה"כ הון המיוחס לבעלים של החברה

       
 6,059,333 5,621,048 5,840,179  ת והוןסה"כ התחייבויו

       
 
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 .המידע הוסף המצורף לתמצית המידע הכספי הפרד בייים מהווה חלק בלתי פרד ממו
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  בייים רווח והפסד תמצית תוי

  
 

  לשה שהסתיימה  לתקופה של שלושה חודשים לתקופה של שישה חודשים  
  בדצמבר 31ביום   ביוי 30שהסתיימה ביום   ביוי 30שהסתיימה ביום   

  2018  2017   2018  2017   2017  

  (מבוקר)  בלתי מבוקר)(  בלתי מבוקר)(  בלתי מבוקר)(  בלתי מבוקר)( 

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח 
 

      הכסות
       

 239,478 59,490 121,603118,34660,540 מהשכרת מבים
 119,389 119,553 76,838119,55376,838עליה בשווי הוגן של דל"ן להשקעה

 18,979 4,020 7,0897,5813,179 מדמי יהול
 6,792 1,809 6304,315264 אחרות 

      
 206,160249,795140,821 184,872 384,638 
      

       הוצאות
       
 9,630 2,327 4,6264,6252,494  חזקת כסיםא

  6,519  2,195  1,434  3,854  3,305  מכירה ושווק
  25,870  6,034  6,687  13,063  12,753 יותההלה וכלל

  1,105  72  252  169  348  אחרות

      
 21,03221,71110,867 10,628 43,124 
      

 341,514 174,244 185,128228,084129,954 רווח תפעולי
      
      

 34,057  8,391  4,92314,3175,123 מימון הכסות
 )107,417( )48,893( )52,211()67,561()67,818( מימון הוצאות

            
 )73,360( )40,502( )47,088()53,244()62,895( מימון, טו הוצאות

            
 268,154 133,742 122,233178,84082,866רווח לפי מסים על ההכסה

       
  )60,720( )26,937( )14,252()37,998()24,701( מסים על ההכסה 

           
 207,434  106,805  68,614  136,842  97,532  ח לאחר מסיםרוו

           
            חלק החברה ברווחי חברות

  148,013  58,636  31,339  79,425  54,306  מוחזקות, טו 

      
       לתקופה המיוחס קי רווח

  355,447  165,441  99,953  216,267  151,838  לבעלים של החברה
            

  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  

והמידע הפרד ממ יים מהווה חלק בלתיפרד ביוסף המצורף לתמצית המידע הכספי ה. 
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 בייים הרווח הכוללעל  תמצית תוים

  
  

 
  לשה שהסתיימה  לתקופה של שלושה חודשים לתקופה של שישה חודשים  
  בדצמבר 31ביום   ביוי 30שהסתיימה ביום   ביוי 30שהסתיימה ביום   

  2018  2017  2018  2017  2017  

  (מבוקר)  בלתי מבוקר)(  בלתי מבוקר)(  בלתי מבוקר)(  בלתי מבוקר)( 

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח 

  
     המיוחס לתקופה רווח קי

  355,447 165,441 151,838216,26799,953  לבעלים של החברה
     

    
רכיבים אחרים של הרווח הכולל 

 לרווח והפסדהאחר שלא יעברו 
    

      
      אקטוארים מתכיתהפסדים 

 )80( - ---  להטבה מוגדרת
      

     הטבת מס בגין רכיבים
  19 - --- של רווח כולל אחר

    כולל אחר לתקופה,הפסד
 )  --- - )61טו ממס  

    
    

    כולל לתקופה סה"כ רווח
 355,386 165,441 151,838216,26799,953  חברההמיוחס לבעלים של ה

          
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 .המידע הוסף המצורף לתמצית המידע הכספי הפרד בייים מהווה חלק בלתי פרד ממו
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 בייים מזומיםה מיתזרי תמצית תוים על

 
  תיימההסשלשה   לתקופה של שלושה חודשים  לתקופה של שישה חודשים  
  בדצמבר 31ביום   ביוי 30שהסתיימה ביום   ביוי 30שהסתיימה ביום   
  2018  2017  2018  2017  2017  
  (מבוקר)  בלתי מבוקר)(  בלתי מבוקר)(  בלתי מבוקר)(  בלתי מבוקר)( 
  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח 

    תזרימי מזומים מפעילות שוטפת
      וחס לבעליםהמי לתקופהרווח 

 355,447 165,441 99,953 151,838216,267של החברה 
   התאמות:

 724 175 374348177פחת והפחתות
 )119,389( )119,553()76,838( )119,553()76,838(להשקעה  בשווי הוגן של דל"ןטו שיוי 

 73,184 42,420 63,13754,07847,437  ות מימון, טוצאוה
  )148,013(  )58,636()31,339(  )79,425()54,306(  לק החברה ברווחי חברות מוחזקות, טוח

 60,720 26,937 24,70137,99814,252 הוצאות מסים על הכסה
 )7,618( )4,853( 4,548)1,128(10,504 שיוי בלקוחות וחייבים אחרים

 13,288  )6,720( )4,695()142()622(  שיוי בזכאים אחרים
 61 -  -- - שיוי בהטבות לעובדים

 63,050  -   28,300  52,000 28,300  דיבידד שהתקבל מחברות מוחזקות
  )  )11,162(  )23,166(  )5,062(  )4,830(  )48,936טו ששולם, מס הכסה

 242,518  40,381  76,733 135,926137,277מזומים טו שבעו מפעילות שוטפת
       השקעהתזרימי מזומים מפעילות 

 11,466 1,989 6,7825,9221,724ריבית שהתקבלה
 69,245 -  500180500  ורכוש קבוע דל"ן להשקעהתמורה ממכירת 

 )3,287(  -   -  -  )825(  מס ששולם בגין מכירת דל"ן להשקעה
  )93,684(  )13,041( )26,381( )31,065()65,443(   רכישת והקמת דל"ן להשקעה

 )521(  )146(  )38()188()192(  וע וכסים בלתי מוחשייםרכישת רכוש קב
 )  )90,989()148,455( )28,279( )114,022(  )452,447יירות ערך סחירים תרכיש

  466,887  25,843  78,86653,93529,908  מכירת יירות ערך סחירים
  ) ,  )88( )150,008(  )100,106(  )150,008(  )165,141טולזמן קצר  פיקדוותהפקדת 

  )2,510( 459)18,009()7,787()15,603(  שיוי בהשקעות והלוואות לחברות מוחזקות, טו

 )169,992( )248,926( )140,681(  )277,466(  )86,992(השקעה מזומים טו ששימשו לפעילות
      תזרימי מזומים מפעילות מימון

  , - 425,744  - 425,744 845,174טותמורה מהפקת אגרות חוב
 )66,820( )10,229()10,342( )33,203()34,045( רעון הלוואות לזמן ארוךיפ
 )276,547( -  - )169,219()169,563(רעון אגרות חוביפ

 -   )200,000(  -  -  -  אשראי לזמן קצר, טו
  )123,387( )5,180()4,238( )58,617()61,737(  ריבית ששולמה
 )180,000(  )180,000(  )180,000(  )180,000( )180,000(  דיבידד ששולם
 195,920  195,920  -  195,920  -  הפקת מיות
 394,340 226,255 )194,580( 180,625)445,345( (ששימשו לפעילות) מימון שבעו מפעילותמזומים טו

  
 466,866 17,710 )258,528(40,436)396,411( במזומים ושווי מזומים(קיטון)גידול
 80,724 547,59080,724409,707103,450לתחילת התקופה ת מזומים ושווי מזומיםיתר

 547,590 151,179121,160 151,179121,160  יתרת ושווי מזומים לסוף התקופה
 
          

  1,000  -   -  -   -  מכירת דל"ן להשקעה באשראי

  

  

  

  

  

הווה חלק בלתי פרד ממוהוסף המצורף לתמצית המידע הכספי הפרד בייים מ המידע 
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  מידע וסף
 

  
    כללי 

 1970 - ד' לתקות יירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל 38פרד בייים מוצג בהתאם לתקה הכספי המידע ה  . 1
ג והתוספת העשירית לתקות יירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), 9ואיו כולל את כל המידע הדרש לפי תקה 

בעיין מידע כספי פרד של התאגיד. יש לקרוא אותו ביחד עם המידע הכספי הפרד ליום ולשה  1970 - "ל התש
   .2018 ביוי 30וביחד עם תמצית דוחות כספיים בייים מאוחדים ליום  2017בדצמבר  31שהסתיימה ביום 

  
  .  2018ביוי,  30ליום  מאוחדיםיים בתמצית דוחות כספיים בי א'6בתקופת הדוח ראה באור  אג"חבאשר להפקת   .2
   
  .2018ביוי,  30ליום בתמצית דוחות כספיים בייים מאוחדים  8לחלוקת דיבידד בתקופת הדוח ראה ביאור באשר   .3
  
  
  
  
  



  

z:\ותהלת חשבוים\הגושן.\2018 2רבעון \מאזdoc  
  

   דוח רבעוי בדבר אפקטיביות הבקרה הפימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי

  ג(א)38לפי תקה 

), אחראית לקביעתה "התאגיד: "בע"מ (להלן ים לקרקעות-חברת גבהההלה, בפיקוח הדירקטוריון של 

  והתקיימותה של בקרה פימית אותה על הדיווח הכספי ועל הגילוי בתאגיד.

  הלה הם:לעיין זה, חברי הה

  אבי יעקובוביץ, מכ"ל;  .1

  מרק זק, סמכ"ל כספים;  .2

  יואב רוסו, סמכ"ל כסים;  . 3

  גדעון אקשטיין, סמכ"ל הדסה;  .4

  איתי רשף, סמכ"ל שיווק;  .5

בקרה פימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי כוללת בקרות והלים הקיימים בתאגיד אשר תוכו בידי המהל 

שרה הבכיר ביותר בתחום הכספים או תחת פיקוחם או בידי מי שמבצע בפועל את הכללי וושא המ

התפקידים האמורים, בפיקוח דירקטוריון התאגיד ואשר ועדו לספק ביטחון סביר בהתייחס למהימות 

הדיווח הכספי ולהכת הדוחות בהתאם להוראות הדין, ולהבטיח כי מידע שהתאגיד דרש לגלות בדוחות 

  על פי הוראות הדין אסף, מעובד, מסוכם ומדווח במועד ובמתכות הקבועים בדין. שהוא מפרסם

הבקרה הפימית כוללת, בין השאר, בקרות והלים שתוכו להבטיח כי מידע שהתאגיד דרש לגלותו כאמור, 

י צבר ומועבר לההלת התאגיד, לרבות למהל הכללי ולושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים או למ

שמבצע בפועל את התפקידים האמורים, וזאת כדי לאפשר קבלת החלטות במועד המתאים, בהתייחס 

  לדרישות הגילוי.

בשל המגבלות המביות שלה, בקרה פימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי איה מיועדת לספק ביטחון מוחלט 

  שהצגה מוטעית או השמטת מידע בדוחות תימע או תתגלה.

 לתקופה הרבעויקטיביות הבקרה הפימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי אשר צורף לדוח בדוח בדבר אפ

מצאה הבקרה הפימית  ),"הדוח בדבר הבקרה הפימית האחרון" :(להלן 31.03.2018שסתיימה ביום 

  כאפקטיבית.

לשות את הערכת עד למועד הדוח, לא הובא לידיעת הדירקטוריון והההלה כל אירוע או עיין שיש בהם כדי 

  אה בדוח בדבר הבקרה הפימית האחרון;מצהאפקטיביות של הבקרה הפימית, כפי ש

בדוח בדבר הבקרה הפימית האחרון, ובהתבסס על מידע שהובא לידיעת  האמורלמועד הדוח, בהתבסס על 

  .הבקרה הפימית היא אפקטיבית, הההלה והדירקטוריון כאמור לעיל
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  הצהרת מהלים

  )1ג(ד)(38לפי תקה  מהל כלליהצהרת 

  , מצהיר כי:אבי יעקובוביץאי, 

 2018של שת  השי) לרבעון "התאגיד" :בע"מ (להלן ים לקרקעות-ת גבבחתי את הדוח הרבעוי של חבר  )1(
  );"הדוחות" :(להלן

עובדה מהותית לפי ידיעתי, הדוחות אים כוללים כל מצג לא כון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של   )2(
החוץ כדי שהמצגים שכללו בהם, לאור הסיבות שבהן כללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת 

  הדוחות;

לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן אות, מכל הבחיות   )3(
זומים של התאגיד לתאריכים ולתקופות שאליהם המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המ

  מתייחסים הדוחות;

גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון ולוועדות הביקורת והדוחות הכספיים של התאגיד,   )4(
  בהתבסס על הערכתי העדכית ביותר לגבי הבקרה הפימית של הדיווח הכספי ועל הגילוי:

שמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפימית על את כל הליקויים המ  (א)  
ו הדיווח הכספי ועל הגילוי העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על יכולתו של התאגיד לאסוף, לעבד, לסכם א

לדווח על מידע כספי באופן שיש בו להטיל ספק במהימות הדיווח הכספי והכת הדוחות הכספיים בהתאם 
  -  ראות הדין; וכןלהו

מית, בין מהותית ובין שאיה מהותית, שבה מעורב המהל הכללי או מי שכפוף לו במישרין או רכל ת  (ב)  
  מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי;

  אי, לבד או יחד עם אחרים בתאגיד:  )5(

או וידאתי קביעתם וקיומם תחת פיקוחי של בקרות והלים, המיועדים להבטיח  קבעתי בקרות והלים,  (א)  
שמידע מהותי המתייחס לתאגיד, לרבות חברות מאוחדות שלו כהגדרתן בתקות יירות ערך (דוחות כספיים 

, מובא לידיעתי על ידי אחרים בתאגיד ובחברות המאוחדות, בפרט במהלך תקופת 2010-עשתיים), תש"
  -  ל הדוחות; וכןההכה ש

קבעתי בקרות והלים, או וידאתי קביעתם וקיומם תחת פיקוחי של בקרות והלים, המיועדים להבטיח   (ב)  
באופן סביר את מהימות הדיווח הכספי והכת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין, לרבות בהתאם 

  לכללי חשבואות מקובלים.

הרבעוי ליום הדוח א הובא לידיעתי כל אירוע או עיין שחל במהלך התקופה שבין מועד הדוח האחרון (ל (ג)  
) לבין מועד דוח זה, אשר יש בו כדי לשות את מסקת הדירקטוריון והההלה בוגע 2018במרץ  31

  .לאפקטיביות הבקרה הפימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי של התאגיד

  כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין.יל עאין באמור ל

  

  

  _______________________    2018 באוגוסט 21

  מכ"ל אבי יעקובוביץ,      
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  הצהרת מהלים

  )2ג(ד)(38לפי תקה  הצהרת ושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים

  , מצהיר כי:מרק זקאי, 

- חברת גבם ואת המידע הכספי האחר הכלול בדוחות לתקופת הבייים של בחתי את הדוחות הכספיים בייי )1(
"הדוחות" או "הדוחות לתקופת  :(להלן 2018של שת  השי) לרבעון "התאגיד" :בע"מ (להלן ים לקרקעות

  הבייים");

 לים כללפי ידיעתי, הדוחות הכספיים בייים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות לתקופת הבייים אים כול )2(
מצג לא כון של עובדה מהותית, ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית החוץ כדי שהמצגים שכללו בהם, לאור 

  הסיבות שבהן כללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת דוחות;

קפים באופן משחר הכלול בדוחות לתקופת הבייים לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים בייים והמידע הכספי הא )3(
אות, מכל הבחיות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומים של התאגיד לתאריכים 

  ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;

גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון ולוועדות הביקורת והדוחות הכספיים של התאגיד,  )4(
  ית ביותר לגבי הבקרה הפימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי:בהתבסס על הערכתי העדכ

את כל הליקויים המשמעותייים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפימית על  (א)  
הדיווח הכספי ועל הגילוי, ככל שהיא מתייחסת לדוחות הכספיים בייים ולמידע הכספי האחר הכלול 

העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על יכולתו של התאגיד לאסוף, לעבד, לסכם  בדוחות לתקופת הבייים,
או לדווח על מידע כספי באופן שיש בו להטיל ספק במהימות הדיווח הכספי והכת הדוחות הכספיים 

  -  בהתאם להוראות הדין; וכן

שכפוף לו במישרין או  כל תרמית, בין מהותית ובין שאיה מהותית, שבה מעורב המהל הכללי או מי (ב)  
  מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי.

  :אי, לבד או יחד עם אחרים בתאגיד  )5(

קבעתי בקרות והלים, או וידאתי קביעתם וקיומם תחת פיקוחו של בקרות והלים, המיועדים להבטיח (א)   
לתאגיד, לרבות חברות מאוחדות שלו כהגדרתן בתקות יירות ערך (דוחות כספיים  שמידע מהותי המתייחס

, מובא לידיעתי על ידי אחרים בתאגיד ובחברות המאוחדות, בפרט במהלך תקופת 2010-עשתיים), תש"
  -  ההכה של הדוחות; וכן

לים, המיועדים להבטיח קבעתי בקרות והלים, או וידאתי קביעתם וקיומם תחת פיקוחי של בקרות וה(ב)   
באופן סביר את מהימות הדיווח הכספי והכת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין, לרבות בהתאם 

  לכללי חשבואות מקובלים;

הרבעוי ליום  הדוחלא הובא לידיעתי כל אירוע או עיין שחל במהלך התקופה שבין מועד הדוח האחרון ( (ג)  
ח זה, המתייחס לדוחות הכספיים בייים ולכל מידע כספי אחר הכלול בדוחות ) לבין מועד דו2018במרץ  31

את מסקת הדירקטוריון והההלה בוגע לאפקטיביות  ,לתקופת הבייים, אשר יש בו כדי לשות, להערכתי
  הבקרה הפימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי של התאגיד.

  כל אדם אחר, על פי כל דין. אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות

  

  

  ____________________    2018 באוגוסט 21

  כספים, סמכ"ל ק זקמר    
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