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י החברהידוח הדירקטוריון על מצב עי  
  

  2020 ביוי 30לתקופה שהסתיימה ביום 
  
  

, הסוקר את עיקרי 2020 יויב 30דירקטוריון החברה מתכבד להגיש בזה את דוח הדירקטוריון ליום 

. הדוח ערך בהתאם לתקות יירות ערך (דוחות 2020של שת  ההראשו מחציתפעילות החברה ב

, ובהתחשב בכך שבידי המעיין בו מצוי גם הדוח התקופתי המלא של 1970-מיידים), תש"לתקופתיים ו

), לרבות הדוחות הכספיים לשת "הדוח התקופתי"( 2019בדצמבר  31החברה לשה שהסתיימה ביום 

, 2020במרץ  31הדוח הרבעוי של החברה לרבעון שהסתיים ביום , , כפי שכללו בדוח התקופתי2019

 30ליום כן דוחותיה הכספיים של החברה ו 2020 ץבמר 31חותיה הכספיים של החברה ליום דו לרבות

   ). "יםהכספי ותהדוח(" 2020ביוי 

  
  

  . הסברי הדירקטוריון לעסקי התאגיד1
  
  

  החברה  1.1
  

ים -"), היה מהגדולות והוותיקות בחברות הדל"ן בארץ. גבהחברהים לקרקעות בע"מ ("-חברת גב

חברות הבות שלה, בתחום הכסים המיבים בייזום, תכון, פיתוח, הה ובאמצעות עוסקת, בעצמ

הקמה, שיווק, השכרה, תחזוקה ויהול של פארקי הייטק, פארקים עסקיים ותעשייתיים, בייי 

שטחי מסחר באזורי ביקוש ברחבי הארץ.ו לוגיסטיקהמשרדים, 
  

  
  הסביבה העסקית  1.2

  
י בעקבותיהפת הקורוה והמשבר הכלכלימג

  
המגיפה לה גורם גיף הקורוה, אשר  החלה להתפשט ברחבי העולם 2020שת  לשברבעון הראשון 

הוכרזה בידי ארגון הבריאות העולמי כמגיפה עולמית. התפרצות מגיפת הקורוה ואי הוודאות באשר 

ת שיקטו ולפעולות השוולקצב התפשטותה, למשך הזמן שיידרש לתהליך החזרה לשגרה ולהחיות 

לידי ביטוי,  ובא ואל, לרבות בישראל. הביאו למשבר כלכלי עולמי ,דדות עם המגיפהלהתמו המדיות

תשואות בין היתר, גם בירידות שערים חדות בבורסות העולם, בתודות בשערי מטבעות החוץ ובעליה ב

  בשל עליה ברמות הסיכון ואי הוודאות.  ,הקוצריות חובהאגרות של 

  
המתפרסמות מעת לעת, אסרה או הוגבלה לשעת חירום וראות משרד הבריאות בתקות בהתאם לה

וך י, הושבתו מערכות החבמקומות העבודהבתי עסק, הוגבלה משמעותית וכחות כח אדם פעילות 

במהלך הרבעון השי של השה, הוסרו המגבלות בחלקן, אך והוטלו הגבלות על יציאה מבתי המגורים. 

 , הוטלו מגבלות חדשותשל תחלואה העלייה במספר הדבקים, והתפרצותו של "גל שי"לאחרוה, בשל 

    ., בעיקר בחללים סגורים, אשר עיקרן צמצום התקהלויות(חלקן דומות למגבלות שהוסרו)

  
 - רחב ותלוי בשי גורמים עיקרייםמן המשבר מעד התרחישים מרבית המומחים הכלכליים סבורים כי 

ף והיקתפשט ימשיך הגיף להבו  אשרו( לגיף ו/או תרופה מציאת חיסוןף עד למן שיחלוזמשך ה

מועד . כון לבמשקרמת התמיכה הממשלתית   -ומגד באותה תקופה;  ההגבלות על הפעילות העסקית

   .המשבר ומלוא השפעתו על הפעילות העסקית בישראל שךלא יתן לצפות את מזה, 
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לותה השוטפת מאז החל המשבר, בכפוף לכלל המגבלות וההחיות משיכה בפעימיש לציין, כי החברה 

. זאת, תוך איזון זהיר בין אחזקההממשלתיות, לרבות המשך הייזום, התכון, ההקמה, השיווק וה

מחויבות החברה לשמירה על בריאות כלל עובדיה ועובדי השוכרים בכסיה לבין הצורך בהמשכיות 

   עסקית.

 
 , ובע מכסים המשמשים להייטקמהיקף ההכסות השתיות 74%-ר של כהכסות החברה, בשיעורוב 

יזור, הן גיאוגרפי והן פומשרדים, המושכרים ברובם לחברות עק בילאומיות ומבוססות, תוך 

 ,ותעשייה לוגיסטיקהלמכסים מיבים המיועדים ובעים הכסות החברה היקף מ 19%-. כסקטוריאלי

. כלל ובע מכסים מיבים בייעוד מסחרי ,השתיות השכירות הכסות מכלל 7%-כוהיתר, בשיעור של 

חלק שטחי המסחר של החברה מצאים בשטחים פתוחים ולא בקיוים או מרכזים סגורים. בוסף, 

  חויות לממכר מזון.  , כגוןמסחר של החברה ותרו פתוחים לאורך כל תקופת המשברהשטחי מ

  
שעת  תקותר סגרו את פעילותם בהתאם לשאהמסחר ן שטחי בגי דמי השכירותהחברה מחלה על 

בגין ש"ח מליון  5-כבסך כולל של  (לרבות מסעדות אשר ותרו פתוחות למשלוחים בלבד),חירום 

ים את מרביתם של -למעט האמור לעיל, גבתה גבלהשלמת התמוה יצוין, כי . 2020יוי -ים מרץחודש

ויתרת הלקוחות של החברה לתום הרבעון השי של , 2020 בגין הרבעון השי של שת דמי השכירות

  ., טרם המשברקודמותבתקופות יתרת הלקוחות בדומה למליון ש"ח,  5-השה מסתכמת בכ

  
מדובר באירוע דימי המאופיין באי ודאות רבה, מידת ש ולאור העובדההדוח כון למועד פרסום 

ם של לויה במידה ובהיקף של התממשותת של החברההעתידית של המשבר על פעילותה  ההשפעה

, (לרבות היקף התפשטות הגיף, פעולות הממשלה, תגובת המשק בארץ ובעולם המשתים השוים

. להערכת החברה, היה והתפשטות גיף הקורוה תלך ותחריף לאורך וכו') המצב הכלכלי הבילאומי

  . ת על הכלכלה העולמית והישראליתמשמעותיוזמן, הרי שלהשלכותיה עלולות להיות השפעות שליליות 

  
כי לאור איתותה תוך ראייה לטווח הארוך, ההלת החברה מעריכה, כון למועד פרסום דוח זה, 

שברשותה, שיעור  גבוהות מזומים ושווה מזומיםיתרות ב, בין היתר, הבאה לידי ביטוי ,הפיסית

 אים הכסיהעובדה שכלל  ,שלו הוחהפריסה וה של החוב משך החיים הממוצע ,מוך מיוף

רמות  מיקומם, כסי החברה, מיצובם,הרחב של הסקטוריאלי הגיאוגרפי וולאור הפיזור  ,משועבדים

 וגיסטיקהל, משרדים ם המשמשים להייטק,התפוסה בהם והעובדה שמרביתם המכריעה הם כסי

אין ת ההכסות מהם (והתפלגו איכות השוכרים עם דגש עלמסחר או קמעואות), ל(ולא  ותעשייה

פוחת היקף החשיפה של עסקי , מהכסותיה השתיות) 10%-למעלה מ המיב מהותי לחברה שוכר

משבר  עםאותה וברשותה כלים שיאפשרו התמודדות  למשבר ו/או לחוסר יציבות משמעותיים החברה

   ., כאמורכלכלי
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   גיוס חוב

החברה סדרה חדשה של אגרות חוב (סדרה ט) של  הפיקה משבר הקורוה,פרוץ , טרם 2020בפברואר  -

ת ושים, המדורג 5.7-ת מח"מ של כובעל, . אגרות החובמליון ש"ח 777סך ברוטו של החברה, בתמורה ל

 ריבית שלילית בשיעורמחיר המשקף גויסו ב ,Aa2ידי מידרוג בדירוג -ועל AAבדירוג  S&Pידי מעלות -על

   צרכן. , צמודה למדד המחירים ל)-0.01%( של

  
אגרות חוב בדרך של הרחבת סדרת אגרות חוב קיימת של הפיקה החברה הבת, מת"ם,  2020ביולי  -

ההפקה עשתה בדרך  שים. 4.7, למח"מ של Aa2ידי מידרוג בדירוג -, המדורגות עלהחברה (סדרה א')

ובריבית  ,טומיליוי ש"ח ברו 250-כ תמורה כוללת של, במוסדייםגופים הפקת אג"ח פרטית לשל 

. אגרות החוב רשמו למסחר במערכת רצף מוסדיים בבורסה 1.98%שקלית שתית אפקטיבית בשיעור 

  לדוח הכספי. 8לפרטים וספים ראו ביאור  אביב בע"מ.-ליירות ערך בתל

  

  

  בתחומי הפעילות התפתחות  1.3
  
  

  כסים מיבים
  

, באתרים שוים מ"ר אלף 1,010-של ככולל בשטח  , לחברה כסים מיבים2020 יויב 30כון ליום 

ים ממן כסים בלוד -אלף מ"ר (חלק החברה) המוחזק על ידי חברת גב 19-ברחבי הארץ (כולל שטח של כ

   בע"מ, חברה בשליטה משותפת המוצגת לפי שיטת השווי המאזי).

  
אלף  66-של כ חוזי שכירות, ביחס לשטח עילי 68חתמה החברה על  2020שת של  במחצית הראשוה

מליון ש"ח בשה. הסכמי השכירות שמתייחסים לשטחים בבייים קיימים  46.8-מ"ר המיבים כ

   .-7.5%חתמו תוך עלייה ריאלית ממוצעת בדמי השכירות בשיעור של כ

  
מליון ש"ח בפרויקטים שמצאים  212-השקיעה החברה סך של כ 2020של שת  ההראשו במחצית

  ה, וכן בפרויקטים שהקמתם הושלמה אשתקד.   בתכון, רישוי והקמ

  

  : 2020ופרויקטים אשר יושלמו במהלך שת  שהושלמו פרויקטים

  
ים חולון, -הקמתו של הביין השי בפארק גבאת  השלימה החברה - הביין השי -ים חולון -פארק גב

- כין הושכרו בחלקם (שטחי הבי קרקעי.-מ"ר חיון תת 9,000-אלף מ"ר עילי וכ 13-בשטח כולל של כ

  .MGSמ"ר) לחברות מקבוצת  6,700-כמ"ר) ומכרו בחלקם ( 5,300

  
הקמתו של להשלים את ים גב -בהקרובים, עתידה ג בשבועות  - הביין הרביעי -ים גב -פארק גב

  אלף מ"ר עילי.  13-כהביין הרביעי בפארק, בשטח של 

  
ים מפרץ חיפה -של המרלו"ג הראשון בפארק גב עם השלמתו - 2מרלו"ג  - ים מפרץ חיפה -פארק גב

, ולאור הביקושים למרכזי לוגיסטיקה באזורים הסמוכים אחסה בע"מ ידי חברת אלמוג-ואכלוסו על

-הקמתו של המרלו"ג השי בפארק, בשטח כולל של כל פועלתים -למל ולמרכזי תחבורה ראשיים, גב

  מ"ר. 10,600
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  : בהקמה פרויקטים

  
 יםמבשי להקמתו של פרויקט מגדלי מתם מזרח, הכולל  פועלתחברת מת"ם  -רח מגדלי מתם מז

במהלך  אלף מ"ר. 37-קרקעית בשטח של כ-אלף מ"ר עילי ושטחי חיה תת 56-של כ כולל בשטח יםעילי

 28-לשכירות שטח של כ ת הייטק גדולה) עם חברלא מחייב (מזכר כווות LOIהרבעון חתמה החברה על 

מ"ר  6,000-של כבהיקף וסף טח והיא מהלת מגעים מתקדמים להשכרת שי בפרויקט, אלף מ"ר עיל

     בפרויקט זה.

  
התקשרותה של החברה ב הושלמו התאים המתלים 2020בחודש יוי  - שלב א' -ים רעה -פארק גב

, ), להקמת פרויקט משרדים ברעה69.5%בעסקת קומביציה עם שופרסל דל"ן בע"מ (חלק החברה 

(וראו, על דרך ההפייה, דיווח מיידי של החברה  שורה של התב"ע החלה על מקרקעי הפרויקטעם אי

כולל שטח הביצוע שלב א' בפרויקט, ב החלה חברהה. ))2020-01-058315(אסמכתא  2020ביוי  25מיום 

  קרקעי. -אלף מ"ר תת 32.6-אלף מ"ר וכ 25.4-עילי של כ

  

אביב -, אישרה הוועדה המקומית לתכון וביה תל2018ל שת במהלך הרבעון השלישי ש - ToHa2חיון 

אלף מ"ר עילי (ברוטו),  140-, במסגרתה אושרו תוספת זכויות של כToHa2- להפקדה בתאים תב"ע ל

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

ביצוע עבודות דיפון של  אביב, לרבות-תלב ToHaפועלות להמשך קידומו של פרויקט  החברה ואמות

עבודות פיתוח ביצוע מתחת למגדל השי המתוכן, חלקי קרקעי -חיון תת, הקמתו של ToHa2חיון 

  . ToHa2 והמשך תכון ToHa1לטובת פרויקט 

  

  :בתכון ורישוי פרויקטים

   
ודת קרקע בגדרות, זכתה החברה במכרז לרכישת עת 2019בספטמבר  - שלב א' -ים גדרות -פארק גב

 -שלב א' בפארק, אשר כולל מרלו"ג בשטח של כהחברה פועלת לתכון ורישוי המיועדת ללוגיסטיקה. 

 מ. א.במהלך הרבעון השי של השה, השכירה החברה את כלל שטחי המרלו"ג לחברת  מ"ר עילי. 7,500

  .בע"מ לוגיסטיקה ואחסה אגם

  
ים בעסקת קומביציה עם -התקשרה גב 2019ת בסוף ש - שלב א' -ים העברית -פארק גב

- ) להקמת פארק הייטק בשטחי קמפוס האויברסיטה בגבעת66%האויברסיטה העברית (חלק החברה 

בייים בשטח עילי כולל של  2, אשר יכלול בפרויקט א'שלב  ת לתכון ורישויעלורם, ירושלים. החברה פ

   קרקעי.-אלף מ"ר תת 30-אלף מ"ר, וכ 55-כ

החברה לתכון תב"ע (בסמכות וועדה מחוזית), אשר  פעלביל להתחלת הקמתו של שלב א', תבמק

  שלב ב' בפרויקט.  לצורך הקמתו שלאלף מ"ר,  140-תאפשר תוספת של כ

 
 ים מפרץ-החברה פועלת לתכון ורישוי מרלו"ג וסף בפארק גב -  3מרלו"ג  -ים מפרץ חיפה -פארק גב

  מ"ר עילי. 5,500-חיפה, בשטח כולל של כ
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  (במליוי ש"ח) תוצאות הפעילות  1.4
  

 Iמחצית   סעיף
2020  

 Iמחצית 
9201  

 IIרבעון 
2020  

 IIרבעון 
9201  

  הערות והסברים

הכסות 

  מהשכרת מבים

ברבעון השי של  5.6%בשיעור הגידול,   126  133  246  267

 במחצית השה, 8.5%בשיעור ו השה

ים תוספת הכסות בגין שטחמ הןובע 

אשר הושלמו  פרויקטיםשהחלו להיב ב

הן מעלייה ריאלית בדמי ו 2019בשת 

  . השכירות בכסים קיימים

לעיל, החברה  1.2 עיףכפי שצויין בס

-כ לכולל שמחלה על דמי שכירות בסך 

 מליון ש"ח בעקבות משבר הקורוה. 5

אובדן דמי מ הקיטון בהכסות שבע

- ידי החברה על-שכירות אלו פרס על

      י תקופת חוזה השכירות הרלווטי.פ

NOI 259  236  130  121  ברבעון  7.4%בשיעור , הגידול בסעיף זה

במחצית  9.7%בשיעור השי של השה ו

ובע בעיקרו , 2020של שת  הראשוה

, מבים מהשכרתמעלייה בהכסות 

  כמפורט לעיל. 

Same Property 

NOI 

עון השי של שת ברבהגידול בסעיף זה   121  128  225  228

 במחצית הראשוה, ו5.8%בשיעור  2020

הן ובע  ,1.3%בשיעור  השהשל 

דמי בהכסות מריאלית מעלייה 

השכירות והן מעלייה בשיעור התפוסה 

בכסים שהקמתם הושלמה בשים 

  . קודמות

הכסות מעליית 

  שווי הוגן

של דל"ן 

 להשקעה

החברה ערכה  2020 ברבעון השי של  122  )2(  137  23

של  הדל"ן להשקעההערכות שווי לכלל 

בשווי ההוגן בע  השיוי. החברה

מעדכון אומדן היטלי השבחה,  ובעיקר

המיוחסים לקרקעות פויות של 

עלייה מ ואשר קוזז בחלקהחברה, 

בשווי הוגן, שבעה בעיקרה מעלייה 

ריאלית בדמי השכירות הגבים בכסיה 

   השוים של החברה.

EBITDA 242  220  121  112   יב 8%הגידול בשיעורשל  רבעון הש

 ראשוהה במחצית 10%ובשיעור  השה

מגידול  ושל השה, ובע בעיקר

  בהכסות החברה מהשכרת מבים.
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 Iמחצית   סעיף
2020  

 Iמחצית 
2019  

 IIרבעון 
2020  

 IIרבעון 
9201  

  הערות והסברים

מימון,  הוצאות

 טו

ון טו במחצית הקיטון בהוצאות המימ  65  27  80  73

, לעומת התקופה 2020הראשוה של 

המקבילה אשתקד, ובע מהכסות 

הפרשי הצמדה שרשמו בחציון, לעומת 

הוצאות הפרשי הצמדה שרשמו 

בתקופה המקבילה אשתקד. קיטון זה 

מקוזז מהפסדים בתיקי יירות ערך של 

מליון ש"ח,  19-החברה, בסך של כ

לעומת רווח שבע מתיקים אלו 

-ופה המקבילה אשתקד, בסך של כבתק

  מליון ש"ח.  19

מדד  ירד 2020שת ברבעון השי של 

 0.2%-כהמחירים לצרכן (ידוע) ב

הפרשי  הכסותוכתוצאה, רשמו 

מליון ש"ח.  5-הצמדה בסך של כ

 ירד 2020במחצית הראשוה של שת 

 0.7%-כמדד המחירים לצרכן (ידוע) ב

הפרשי  הכסותוכתוצאה רשמו 

  מליון ש"ח. 17-הצמדה בסך כ

עלה מדד  2019ברבעון השי של שת 

 -המחירים לצרכן (ידוע) בשיעור של כ

הוצאות הפרשי , וכתוצאה, רשמו 1.5%

מליון ש"ח.  36-הצמדה בסך של כ

 עלה 2019במחצית הראשוה של שת 

 1.2%-מדד המחירים לצרכן (ידוע) בכ

וכתוצאה רשמו הוצאות הפרשי 

   מליון ש"ח. 29-דה בסך כהצמ

חלק ברווחי 

  חברות מוחזקות

מחברת עיקר ההכסות בסעיף זה ובע   3  2  5  4

  .ים ממן כסים בלוד בע"מ-גב

בסעיף זה היו תוצאה של  הקיטון  29  22  56  50   מסים על הכסה

  ברווח לפי מס.   הקיטון

  הרווח הקי 

המיוחס לבעלי 

  המיות

של השה, ובע רבעון השי ב הקיטון  111  64  179  125

ת מעליית שווי סוקיטון בהכבעיקרו מ

הוגן של דל"ן להשקעה ביחס לתקופה 

, שקוזז בחלקו המקבילה אשתקד

  .מקיטון בהוצאות מימון טו
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  (במליוי ש"ח) המצב הכספי, זילות ומקורות מימון  1.5
  

  ליום   סעיף
20.6.003  

  ליום 
931.12.1 

  הערות והסברים

הגידול בסעיף זה ובע בעיקרו מהפקת אגרות חוב   9,673  10,034  יםסך הכס

  של השה, כמפורט להלן. הראשוןבמהלך הרבעון 

האמצעים הזילים של החברה כוללים בעיקר   1,479  1,575  האמצעים הזילים

  .פקדוות בבקים ויירות ערך סחירים

דל"ן בהקמה. והסעיף כולל דל"ן להשקעה     7,967  7,770דל"ן להשקעה

השקעות החברה בדל"ן מובע בסעיף זה  הגידול

יעת קרקע גרומגד,  להשקעה ועליית השווי ההוגן

   אשר מכרה לצד ג'.

פרעה  2020של שת  ההראשו המחציתבמהלך   4,669  5,044 הלוואות ואשראי

-של כ כולל ריבית בהיקף שילמההחברה אג"ח ו

 הפיקההשה של  הראשוןברבעון מליון ש"ח.  451

, )ט(סדרה  חדשהאגרות חוב סדרת החברה 

מליון ש"ח.  777-בתמורה כוללת ברוטו בסך של כ

מהווה היקף ההלוואות  2020 יויב 30ליום 

  מכלל כסי החברה. 50.3%והאשראי של החברה 

הון עצמי המיוחס 

  לבעלי המיות

 השיוי בסעיף זה ובע מהרווח הקי המיוחסעיקר   2,710  2,638

, 2020של שת  במחצית הראשוה לבעלי המיות

   .מליון ש"ח 200בסך  ביכוי דיבידד ששולם

 
מחצית  סעיף

I 2020  
מחצית

I 9201  
 רבעון

II 0022  

 רבעון
II 9201  

  הערות והסברים

תזרימי מזומים 
טו שבעו 

מפעילות 
  שוטפת

השיוי בסעיף זה ובע בעיקרו   73  102  179  198
ות החברה מהשכרת מהגידול בהכס

  .ומשיויים בהון החוזר מבים

FFO  מאוחד  
(תזרים מזומים 

קי מכסים 
  מיבים)

 14.2%, בשיעור הגידול בסעיף זה  68  74  134  153
 8.8%-במחצית הראשוה של השה ו

ובע בעיקרו מהגידול  ברבעון השי,
  בהכסות החברה מהשכרת מבים.

FFO  המיוחס
  לבעלי המיות

 16%בשיעור  ,הגידול בסעיף זה  54  59  106  123
ובע ברבעון,  9.3%-במחצית ו

בעיקרו מהגידול בהכסות החברה 
  מהשכרת מבים.

  

  המאוחד FFO-הרכב ה* 
  20206/-1  6/2019-1  

EBITDA 242  220  

  )68(  )67(  ריבית טוהוצאות 
  )22(  )26(  מסיםהוצאות 

  4  4  רווחי כלולות
    134  153  סה"כ

  המיוחס לבעלי המיות FFO-ה הרכב** 
  6/2020-1  6/2019-1  

EBITDA 201  181  

  )63(  )63(  הוצאות ריבית טו
  )16(  )19(  הוצאות מיסים
  4  4  רווחי כלולות

    106  123  סה"כ
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  שיעור תשואה משוקלל   1.6
  

 יויב 30 ליום החברה) הגזר מכלל הדל"ן המיב של Cap Rateלהלן תחשיב שיעור תשואה משוקלל (

  (באלפי ש"ח): 2020

  
  30.6.2020  7,586,417דל"ן להשקעה בדוח מאוחד ליום 

  )515,546(  שווי קרקעות המסווגות כדל"ן להשקעה -ביכוי 
  30.6.2020   7,070,871דל"ן ליום 

  )223,494(  ביכוי שווי המיוחס לשטחים פויים
  21139,4  בתוספת השקעות צפויות, דמי היוון והיטלים

  30.6.2020  6,986,798דל"ן המיוחס לשטחים מושכרים ליום 
  

NOI י129,616  2020 רבעון ש  
NOI  תי על בסיסיש518,464  רבעון ש  

  )650(  דמי יהול והוצאות שכר שאים כללים בשווי הדל"ן
  )6,715(  דמי שימוש בתשתיות פארק מתם ואחרות שאין כללות בשווי הדל"ן

  )6,025(  חיצויים המסווגים כרכוש קבועחיוים 
NOI 12,397  צפוי בגין שכ"ד על פי חוזי שכירות חתומים  

  517,471  שתי צפוי מתוקן  NOIסה"כ 
  

  7.41%  שיעור תשואה משוקלל הגזר מדל"ן מיב להשקעה
  

מושפע משי  , השווי ההוגן של הדל"ן המיב של החברה,2019לדוח הכספי לשת  ]2[בביאור  כאמור

כון למועד הדוח, ובהתבסס על המידע דמי השכירות הראויים ושיעור ההיוון.  -אומדים קריטיים 

, םלאור התפלגות השוכרים והעובדה שמרבית הכסים מושכרת להייטק, משרדיהקיים ברשותה, 

לעיל  הערכת החברה האמורה. הים ראויים כה כי דמי השכירותיתעשיה ולוגיסטיקה, החברה מער

שיעור ההיוון הממוצע של כסי החברה כפופה לשיויים וכח אי הוודאות הכרוכה באירוע הקורוה. 

-תעשייה, ולוגיסטיקה ולכסים המשמשים ל 7.7%משרדים, הייטק ולכסים המשמשים ל 7.3%-היו כ

 השמאים דעת-בין היתר בהתבסס על חוותלכסים המשמשים למסחר. החברה סבורה,  8.1%

, כי שיעורי ההיוון האמורים לעיל הים 2020ביוי  30אשר ביצעו את הערכות השווי ליום יצויים הח

       .למועד הדוח, אותיםשיעורי היוון 

  
   הסכם עם עיריית חיפה  1.7

מרכז תעשיות מדע חיפה בע"מ  - מת"ם  עיריית חיפה, ביןהסכם פשרה  חתםלאחר תאריך הדוח 

ת ווהחברה הכלכלית לחיפה בע"מ, בעל ")), החברהמת"םוביהולה, להלן: "(חברה בת בשליטת החברה 

  : ואלו עיקריו, מת"םמיות בה

תכריז  מת"םולמבחי החלוקה הקבועים בדין,  מת"םבכפוף לקבלת אישור דירקטוריון  - דיבידד (א)

ליון ש"ח בשה, מ 80מליון ש"ח, וכן תאמץ מדייות חלוקת דיבידד בסך  200על חלוקת דיבידד בסך 

 2020ביולי  22בהתאם לאמור בהסכם, אישר דירקטוריון מת"ם ביום  .2021שים, החל משת  3למשך 

  חלוקת דיבידד ואימוץ מדייות חלוקת דיבידד כאמור לעיל. 

על היקף זכויות הביה הפטורות מהיטל השבחה בפארק מתם ועל הצדדים הסכימו  - היטלי השבחה (ב)

בגין עסקת כדין תשלם לעירייה היטל השבחה  מת"ם. בפארק ת החבות בהיטל השבחההיקף הזכויו

בוסף, תקדים ותשלם היטל השבחה בגין יתרת ו, 2019איטל בסוף שת שערכה בין מת"ם ובין מכר 

מליון ש"ח. גובה  100של (יחד עם ההיטל בגין עסקת איטל)  , בסך כוללהזכויות החבות בהיטל

-, תשכ"הפי התוספת השלישית לחוק התכון והביה-יקבע בהליך שמאי מכריע, עלההשבחה הסופי י

1965  .  
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  . ממשל תאגידי2
  
  

   וןדירקטוריחברי  -אסיפה כללית   2.1

  
  , כדלקמן:ל בעלי המיות של החברהש כלליתאישרה אסיפה  2020 פרילבא 7ביום 

ה"ה אלחדרו  -צויים בחברה הארכת כהותם של הדירקטורים אשר אים דירקטורים חי  (א) 

   .לתקופת כהוה וספת -אלשטיין, אדוארדו אלשטיין, סאול זאג ואורית לרר 

  מיויו של מר יוסי פרייברון כדירקטור בלתי תלוי בחברה.    (ב)

במרץ  8, 2020בפברואר  12לפרטים וספים ראו, על דרך ההפיה, דיווחים מיידיים של החברה מיום 

  , בהתאמה). 2020-01-037092-ו 2020-01-022497, 2020-01-015315(אסמכתאות  2020ריל באפ 7-ו 2020

  

  תרומות  2.2
  

 -הן הרפואי והן הכלכלי  -מליון ש"ח למאבק  1.5סך כולל של ים -תרמה גב 2020בתחילת חודש אפריל 

 350וסף של  וסך בחיפה אלף ש"ח לבית החולים רמב"ם 350בגיף הקורוה. במסגרת זו תרם סך של 

, לרכישת ציוד רפואי למחלקות הקורוה הפועלות בבתי שבע- בבאר אלף ש"ח לבית החולים סורוקה

רכישת חבילות מזון  צורךלשלושה ארגוי צדקה שוים, ליתרת הסכום הועברה כתרומה חולים אלו. 

   וציוד הכרחי לזקקים לקראת חג הפסח.
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  ד. גילוי בדבר כסים מהותיים מאו3

  כסים מהותיים מאוד  3.1

  

  פארק מתם

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

 2020שת 
 2019בדצמבר  31

  Iרבעון   IIרבעון 

  1,827,630  1,831,935  1,847,876 ₪)   שווי הכס (באלפי 

NOI  139,380 35,582  36,318  ₪)בפועל בתקופה (באלפי 

  37,634  -  13,111  ₪)רווחי שערוך בתקופה (באלפי 

  100% 99%  99% שיעור תפוסה ממוצע בתקופה (%)

  7.6%  7.8%  7.9%   שיעור תשואה בפועל (%)

דמי שכירות ממוצעים למטר עילי (לחודש) 
(₪) 57  57  56  

דמי שכירות ממוצעים למטר עילי בחוזים 
  62  60  72  (₪) *שחתמו בתקופה (לחודש) 

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

  הרצליה צפוןים -פארק גב

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

 2020שת 
 2019בדצמבר  31

  Iרבעון   IIרבעון 

  1,180,103  1,206,362  1,235,862  ₪)   שווי הכס (באלפי 

NOI  85,340  22,387  22,208 ₪)בפועל בתקופה (באלפי  

  32,183  25,477  28,484  ₪)רווחי שערוך בתקופה (באלפי 

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

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

דמי שכירות ממוצעים למטר עילי (לחודש) 
(₪) 85  85  85  

דמי שכירות ממוצעים למטר עילי בחוזים 
  90  105  86  (₪) *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 

 2020שת 
 2019בדצמבר  31

  Iרבעון   IIרבעון 

  824,353  827,095  839,237  ₪)   שווי הכס (באלפי 

NOI  59,770  14,833  15,004 ₪)בפועל בתקופה (באלפי  

  14,773  -  )12,421(  ₪)שערוך בתקופה (באלפי  (הפסדי) רווחי

  97%  98%  98% שיעור תפוסה ממוצע בתקופה (%)

  7.3%  7.2%  7.2%  שיעור תשואה בפועל (%)

דמי שכירות ממוצעים למטר עילי (לחודש) 
(₪) 87  87  88  

דמי שכירות ממוצעים למטר עילי בחוזים 
  95  102  91  (₪) *ופה (לחודש) שחתמו בתק

  החברה חותמת על חוזים שוים בקשר עם כסים שוים, ברמות גמר שוות. *    
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ToHa1אביב-, תל  

  . )100%תוים לפי 
 )50% -חלק התאגיד בכס 

 2020שת
 2019בדצמבר  31

  Iרבעון   IIרבעון 

  777,959  777,959  771,037  ₪)   שווי הכס (באלפי 

NOI  28,819  10,649  11,395 ₪)בפועל בתקופה (באלפי  

  159,182  -  )6,922(  ₪)שערוך בתקופה (באלפי  (הפסדי) רווחי

  90%  90%  90% שיעור תפוסה ממוצע בתקופה (%)

  3.7%  5.5%  5.9%  שיעור תשואה בפועל (%)

דמי שכירות ממוצעים למטר עילי (לחודש) 
(₪) 127  127  126  

טר עילי בחוזים דמי שכירות ממוצעים למ
  140  139  -  (₪) *שחתמו בתקופה (לחודש) 

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

  

  

  מעריכי השווי החיצויים  3.2

  כץ.  שגיאמר ו מר משה פרידמן -לכסי החברה  יםשווי חיצוי כימערי שיהחברה התקשרה עם 

שים בתחום שמאות  28-רידמן היו מהדס אזרחי, בוגר הטכיון, בעל יסיון של כמר פ - פרידמןמר א. 

, 2020ביוי  30מהווה, כון ליום  ר פרידמןידי מ-שיעור הכסים שהוערכו עלהמקרקעין והערכות השווי. 

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

 22של רשות יירות ערך מיום  105-30לעמדת הסגל המשפטית בהתאם שווי מהותי מאוד",  "מעריך

"גילוי על קיומה של תלות בין מעריך שווי לבין תאגיד וגילוי בוגע למעריך שווי שהערכותיו  2015ביולי 

  "). עמדת הסגל המשפטיתמהותיות מאוד לתאגיד" ("

 .2020פרידמן באפריל  החברה עם מר , התקשרה2020ביוי  30ליום לצורך הערכות השווי אשר ערכו 

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 

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

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

החברה סבורה כי לא מתקיימת תלות של מר פרידמן בחברה, שכן למיטב ידיעת החברה, אף אחת 

ות בסעיף ג' לחלק א' של עמדת הסגל המשפטית, איה מתקיימת.מהחזקות המצוי           

שה בתחום שמאות המקרקעין והערכות השווי. שיעור  20-מר כץ היו בעל יסיון של כ - מר כץ. ב

מסך כסי החברה בדוח על  38%-, כ2020ביוי  30מהווה, כון ליום  ר כץידי מ-הכסים שהוערכו על

שווי מהותי מאוד", בהתאם כן הוא עוה על הגדרת "מעריך -המצב הכספי המאוחד של החברה, ועל

  לעמדת הסגל המשפטית. 

. 2020מעריך השווי במרץ התקשרה החברה עם  ,2020ביוי  30יום לצורך הערכות השווי אשר ערכו ל

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

  ות הערכות השווי או בביצועי החברה. לא הותה בתוצא מר כץהשווי, ושכר טרחתו של 

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

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

חת מהחזקות החברה סבורה כי לא מתקיימת תלות של מר כץ בחברה, שכן למיטב ידיעת החברה, אף א

           המצויות בסעיף ג' לחלק א' של עמדת הסגל המשפטית, איה מתקיימת.
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או מבקשים להביע הערכתו ותודתו לעובדי החברה ומהליה על המאמצים ותרומתם הרבה להישגי 

  החברה.

  

  

  

  

    ______________      ______________  

  אבי יעקובוביץ      אלחדרו אלשטיין    

  מכ"ל                הדירקטוריון  יו"ר     

  
  
  
  

   2020 וליבי 27



  
  
  
 

 

  ים לקרקעות בע"מ-חברת גב
  

 תמצית דוחות כספיים בייים מאוחדים
  2020 ביוי 30ליום 

  
  (בלתי מבוקרים)

 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 3

  

  

  

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

 
  

 מבוא
  

י תמציתהדוח ה את הכולל), חברהה -  להלן( מאוחדות וחברות מ"בע לקרקעות ים- גב חברת של המצורף הכספי המידע את סקרנו
 הרווח ,הפסד או רווח על המאוחדים התמציתיים הדוחות ואת 2020 ביוני 30 ליום המאוחד ביניים הכספי המצב על המאוחד 

 וההנהלה הדירקטוריון .תאריך באותו שהסתיימו חודשים ושלושה שישה של לתקופות המזומנים ותזרימי בהון השינויים, הכולל
 לתקופות כספי דיווח" IAS 34 בינלאומי חשבונאות לתקן בהתאם זו ביניים לתקופת כספי מידע של ולהצגה לעריכה אחראים

), ומידיים תקופתיים דוחות( ערך ניירות תקנות של' ד פרק לפי זו ביניים לתקופת כספי מידע לעריכת אחראים הם וכן", ביניים
    .סקירתנו על בהתבסס זו ביניים לתקופת כספי מידע על מסקנה להביע היא אחריותנו .1970 -  ל"התש

 מכלל 6%-כ מהווים באיחוד הכלולים נכסיהן אשר שאוחדו חברות של התמציתי הביניים לתקופת הכספי המידע את סקרנו לא
 ההכנסות ללכמ , בהתאמה3%-ו 4%-כ מהווה באיחוד הכלולות והכנסותיהן, 2020 ביוני 30 ליום המאוחדים הנכסים

 הכספי המידע את סקרנו לא, כן כמו. , בהתאמהתאריך באותו שהסתיימו חודשים ושלושה שישה של לתקופות המאוחדות
 33,619-כ הינה בהן ההשקעה אשר המאזני השווי שיטת לפי המטופלות מוחזקות חברות של התמציתי הביניים לתקופת

 של לתקופות,בהתאמה ח''ש אלפי 409-וכ ח''ש אלפי 913-כ הינונטו,  ווחיהןבר הקבוצה וחלק 2020 ביוני 30 ליום ח''ש אלפי
 רואי ידי על נסקר חברות אותן של התמציתי הביניים לתקופת הכספי המידע. תאריך באותו שהסתיימו חודשים ושלושה שישה
 מבוססת בגין אותן חברות,מידע הכספי ל מתייחסת היאש ככל ומסקנתנו, לנו הומצאו שלהם הסקירה שדוחות אחרים חשבון

    . האחרים החשבון רואי של הסקירה דוחות על
  

  הסקירה היקף
  

 ביניים לתקופות כספי מידע של סקירה" בישראל חשבון רואי לשכת של 2410(ישראל)  סקירה לתקן בהתאם סקירתנו את ערכנו
 אנשים עם בעיקר ,מבירורים מורכבת ביניים תלתקופו כספי מידע של סקירה". הישות של המבקר החשבון רואה ידי על הנערכת

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

   .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 אםבהת ,המהותיות הבחינות מכל, ערוך אינו ל"הנ הכספי
 דבר ליבנו לתשומת בא לא, אחרים חשבון רואי של הסקירה דוחות ועל סקירתנו על בהתבסס, הקודמת בפסקה לאמור בנוסף
 תקנות של' ד פרק לפי הגילוי הוראות אחר, המהותיות הבחינות מכל, ממלא אינו ל"הנ הכספי שהמידע לסבור לנו הגורם
  .1970 - ל"התש), ומידיים תקופתיים דוחות( ערך ניירות

  
  
  

  קסלמן וקסלמן       חיפה                             
                                           רואי חשבון                 2020ביולי,  27

   PricewaterhouseCoopers International Limited -פירמה חברה ב                             
  
  
  
 , ישראל3190500חיפה  15084, ת.ד 25סלמן וקסלמן, מת"ם חיפה בניין ק 
 www.pwc.com/il, 972-4-8605001+: , פקס972-4-8605000+ טלפון: 
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  ים לקרקעות בע"מ-חברת גב
  

           2020ביוי  30 בייים מאוחד ליוםדוח על המצב הכספי תמצית 

 
  
 

  בדצמבר 31  ביוי 30  ביוי 30    
    2020  2019  2019  
   (בלתי מבוקר) (בלתי מבוקר)   

  (מבוקר)
  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח   

 
      כסים

  889,660 504,855 1,217,407 מזומים ושווי מזומים
 589,031 653,714 357,340 השקעות ופיקדוות לזמן קצר 

 4,669 6,236 4,918 לקוחות 
 52,152 35,437 92,768 חייבים אחרים

  165 8,428 328כסי מסים שוטפים
   -  -  101,082כסים המוחזקים למכירה 

  3,728  6,811  -  מלאי מקרקעין 
    

 1,640,650 1,215,481 1,672,598  סה"כ כסים שוטפים
     

  22,586  12,940 55,922  חייבים ויתרות חובה לזמן ארוך
      השקעות והלוואות בחברות מוחזקות 

  151,855  209,298  150,339  המאזית לפי שיטת השווי המטופלו
 48,419 47,627 47,923 רכוש קבוע, טו

   4,266  672  4,187כסים בלתי מוחשיים, טו
    998  2,247  1,635כסים בגין זכויות שימוש

  134,807  -  134,857  מלאי מקרקעין
   380,905  216,050  258,727דל"ן להשקעה בהקמה  

 7,410,181 6,832,727 7,586,417 עהדל"ן להשק
     

 8,032,397 7,321,561 8,361,627 סה"כ כסים בלתי שוטפים
       

 9,673,047 8,537,042 10,034,225 סה"כ כסים
      
  
      

  

  
  

     
 מרק זק  אבי יעקובוביץ  אלחדרו אלשטיין

  כספים סמכ"ל   מכ"ל   יושב ראש הדירקטוריון
  

  
  

  2020, ביולי 27:ור הדוחות הכספייםתאריך איש
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  אורים המצורפים לתמצית הדוחות הכספיים בייים מאוחדים מהווים חלק בלתי פרד מהם. יהב
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  ים לקרקעות בע"מ-חברת גב
  

           2020ביוי  30תמצית דוח על המצב הכספי בייים מאוחד ליום 

 
 

  
 

  בדצמבר 31  ביוי 30  ביוי 30    
    2020  2019  2019  
   (בלתי מבוקר) (בלתי מבוקר)   

  (מבוקר)
  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח   

 
        התחייבויות

     
 377,843 261,007 616,962  הלוואות ואשראי
 229,101 143,448 175,963   זכאים אחרים

 5,354  5,594  11,618   התחייבות מסים שוטפים
  39,264  -  49,299   התחייבות בגין שירותי בייה לזמן קצר

     
 651,562 410,049 853,842   סה"כ התחייבויות שוטפות

      
 4,291,426 3,965,388 4,427,322   אגרות חוב

  160,696 1,959 232,504  התחייבויות בגין שירותי ביה
 754 566 754   הטבות לעובדים, טו

  615  1,015 269   התחייבויות בגין חכירות
 972,006 903,875 993,806   מסים דחים

      
 5,425,497 4,872,803 5,654,655  סך התחייבויות שאין שוטפות

       

 6,077,059 5,282,852 6,508,497    סך התחייבויות
       

       הון 
       

 169,577 169,577 169,577    הון מיות
 300,514 297,186 303,842    קרות הון
 2,240,060 1,955,843 2,164,833    עודפים

       
 2,710,151 2,422,606 2,638,252    סה"כ הון המיוחס לבעלים של החברה 

 885,837 831,584 887,476    זכויות שאין מקות שליטה
       

 3,595,988 3,254,190 3,525,728    סה"כ הון 
       

 9,673,047 8,537,042 10,034,225  סה"כ התחייבויות והון
      
      

  
  
  
  
  
  
  
  
  
ים חלק בלתי פרד מהםאורים המצורפים לתמצית הדוחות הכספיים בייים מאוחדים מהוויהב
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  ים לקרקעות בע"מ-חברת גב                        
  

                 תמצית דוח רווח והפסד בייים מאוחד
  
  

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

  2020  2019  2020  2019  2019  

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

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

  (למעט תוי רווח קי למיה) 

 
     הכסות

     
 510,323 125,623 132,709 266,970245,990 מהשכרת מבים

בשווי הוגן של דל"ן (ירידה) עליה 
 להשקעה

  
23,357

  
137,302 

  
)2,120( 

  
122,332 

  
358,937 

 10,496 2,964 2,657 5,5594,921 מדמי יהול
 50,718 7,852 20,577 13,821 26,616 אחרות

     
 322,502 402,034 153,823 258,771 930,474 
     
      וצאותה
      

 34,167 8,028 6,454 15,30516,256  אחזקת כסים
 7,399 1,750 1,941 4,3303,617  מכירה ושיווק
 29,912  7,098  9,117  13,267 17,084 ההלה וכלליות

 26,598  8,194  20,316  13,391  25,813  אחרות
    

 62,532 46,531 37,828 25,070 98,076 

    
 832,398 233,701 115,995 355,503 259,970 עולירווח תפ

     
      

 35,851 8,793 4,428 22,896)16,709( מימון(הוצאות) הכסות 
  )153,588( )73,579( )32,066( )103,083( )56,554( הוצאות מימון

      
  )117,737( )64,786( )27,638( )80,187( )73,263( הוצאות מימון, טו

          
       חלק ברווחי חברות מוחזקות

  10,559  3,323  2,330 5,376 4,487  לפי שיטת השווי המאזיהמטופלות 
      

 725,220 172,238 90,687 191,194280,692רווח לפי מסים על ההכסה
      

 161,559 28,613 22,458 55,596 49,812 מסים על ההכסה
     

 563,661 143,625 68,229 225,096 141,382 רווח קי לתקופה

     
          מיוחס ל:

 463,383 110,740 63,551 124,773179,063 בעלים של החברה 
 100,278 32,885 4,678 46,033 16,609 זכויות שאין מקות שליטה

    
 563,661 143,625 68,229 225,096 141,382 רווח קי לתקופה

 
 המיוחס לבעלים של החברהרווח למיה 

  (בש"ח):
        

        
 216.86 51.83 29.74 83.80 58.39  רווח בסיסי  למיה 
  216.70  51.83  29.66  83.80  58.23  רווח מדולל למיה 

     
  
  

  הביאורים המצורפים לתמצית הדוחות הכספיים בייים מאוחדים מהווים חלק בלתי פרד מהם.
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  בע"מים לקרקעות -חברת גב                        
  

                 בייים מאוחד הרווח הכוללתמצית דוח על 
  
  

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

  2020  2019  2020  2019  2019  

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

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

   

 
  563,661  143,625  68,229  225,096  141,382  רווח קי לתקופה

          
          

  פריטי רווח כולל אחר
 שלא יועברו לרווח והפסד

         

           
          הפסדים אקטוארים מתכית

  )123(  -  -  - - להטבה מוגדרת 
          

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

           רווח כולל אחר לתקופה, 
  )  -  -  -  -  )95טו ממס 

          
 563,566 143,625 68,229 225,096 141,382  סה"כ רווח כולל לתקופה

     
      

      מיוחס ל:
      

 463,280 110,740 63,551 124,773179,063 בעלים של החברה
      

 100,286 32,885 4,678 46,033 16,609 זכויות שאין מקות שליטה
     

 563,566 143,625 68,229 225,096 141,382 סה"כ רווח כולל לתקופה
      
      
      
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ווים חלק בלתי פרד מהם.הביאורים המצורפים לתמצית הדוחות הכספיים בייים מאוחדים מה
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  ים לקרקעות בע"מ-חברת גב
  

  תמצית דוח על השיויים בהון בייים מאוחד
                    
                    
                    
              קרן      
    זכויות      קרן    מעסקאות      
    שאין      תשלום  קרן  עם זכויות      
    מקות      מבוסס  הערכה  ועם מיעוט  פרמיה    
  סה"כ הון  שליטה  סה"כ  עודפים  מיות  מחדש  בעל שליטה  על מיות  הון מיות  

  אלפי ש"ח  
 

                    שישה חודשים שהסתיימו
                     2020ביוי  30ביום  
                    (בלתי מבוקר) 

  3,595,988  885,837  2,710,151  2,240,060  3,328  29,462  9,730  257,994  169,577   2020ביואר  1יתרה ליום 
  141,382  16,609  124,773  124,773  -  -  -  -  -    לתקופהרווח קי 

דיבידד לבעלי מיות שאין מקות 
  שליטה בחברות בות

  
-  

  
-  

  
-  

  
-  

  
-  

  
-  

  
-  

  
)14,970(  

  
)14,970(  

  3,328  -  3,328  -  3,328  -  -  -  -  תשלום מבוסס מיות

  )200,000(  -  )200,000(  )200,000(  -  -  -  -  -  דיבידד לבעלי מיות בחברה

  3,525,728  887,476  2,638,252  2,164,833  6,656  29,462  9,730  257,994  169,577 2020ביוי30יתרה ליום

                    
                    שישה חודשים שהסתיימו

                     2019ביוי  30ביום  
                    (בלתי מבוקר) 

          
  3,229,094  785,551  2,443,543  1,976,780  -  29,462  9,730  257,994  169,577   2019ביואר  1יתרה ליום 

  225,096  46,033  179,063  179,063  -  -  -  -  -  רווח קי לתקופה
          

  )200,000(  -  )200,000(  )200,000(  -  -  -  -  -  דיבידד לבעלי מיות בחברה
          

  3,254,190  831,584  2,422,606  1,955,843  -  29,462  9,730  257,994  169,577  2019ביוי  30יתרה ליום  
      

                    
ביוי 30שלושה חודשים שהסתיימו ביום 

2020  
                  

                    (בלתי מבוקר)
  3,455,835  882,798  2,573,037  2,101,282  4,992  29,462  9,730  257,994  169,577  2020באפריל  1יתרה ליום 
 68,229  4,678  63,551  63,551  -  -  -  -  -  לתקופה רווח קי

  1,664  -  1,664  -  1,664  -  -  -  -  תשלום מבוסס מיות

  3,525,728  887,476  2,638,252  2,164,833  6,656  29,462  9,730  257,994  169,577 2020ביוי30יתרה ליום

                    
                    שלושה חודשים שהסתיימו

                     2019ביוי  30ביום  
                    י מבוקר)(בלת 

          
  3,110,565  798,699  2,311,866  1,845,103  -  29,462  9,730  257,994  169,577   2019באפריל   1יתרה ליום 

  143,625  32,885  110,740  110,740  -  -  -  -  -  רווח קי לתקופה

  3,254,190  831,584  2,422,606  1,955,843  -  29,462  9,730  257,994  169,577  2019יוי  30יתרה ליום 

  
  

              קרן      

      זכויות      קרן    מעסקאות      

    שאין      תשלום  קרן   עם זכויות      

    מקות      מבוסס  הערכה  ועם מיעוט  פרמיה     

  סה"כ הון  שליטה  סה"כ  עודפים  מיות  מחדש  בעל שליטה  על מיות  הון מיות  

  אלפי ש"ח  
  

  
  
  
  
  

  ייים מאוחדים מהווים חלק בלתי פרד מהם.ביאורים המצורפים לתמצית הדוחות הכספיים בה

  לשה שהסתיימה ביום 
  (מבוקר) 2019בדצמבר  31

 2019ביואר  1יתרה ליום 

  
  

169,577  

  
  

257,994 

  
  

9,730 

  
  

29,462 

  
  
 -  

  
  

1,976,780 

  
  

2,443,543 

  
  

785,551 

  
  

3,229,094  

  563,661 100,278 463,383 463,383  -  -  -  -  -  רווח קי לתקופה
  )95( 8 )103( )103(  -  -  -  -  -   רווח כולל אחר לתקופה, טו ממס

 3,328 -  3,328 -  3,328     ותתשלום מבוסס מי
  )200,000(  -   )200,000(  )200,000(  -   -   -   -   -   דיבידד לבעלי מיות בחברה

          
  3,595,988 885,837 2,710,151 2,240,060  3,328 29,462 9,730 257,994  169,577 2019בדצמבר  31יתרה ליום  
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  ים לקרקעות בע"מ-חברת גב

  
   תמצית דוח על תזרימי המזומים בייים המאוחד

 
  שהסתיימהלשה   לתקופה של שלושה חודשים  לתקופה של שישה חודשים  
  בדצמבר 31ביום   ביוי 30שהסתיימה ביום   ביוי30שהסתיימה ביום  
  2020 2019  2020  2019  2019  
(בלתי  (בלתי מבוקר) 

  מבוקר)
(בלתי

  מבוקר)
  (מבוקר)  (בלתי מבוקר)

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח אלפי ש"ח 
    תזרימי מזומים מפעילות שוטפת

 563,661 68,229143,625 141,382225,096  רווח קי לתקופה
     התאמות:

 4,562 1,096 1,157 2,3662,164 פחת והפחתות
 )358,937( )122,332( 2,120 )137,302()23,357( שיוי טו בשווי הוגן של דל"ן להשקעה

 117,077 27,38765,262 73,24180,363  הוצאות מימון, טו
ך לשווי הוגן של החזקה בחברה ורווח משער

  )22,817(  -  -  - -  כלולה בגין השגת שליטה
       תחלק ברווחי חברות מוחזקות המטופלו

 )10,559( )3,323()2,330( )5,376()4,487( לפי שיטת השווי המאזי 
 161,559 22,45828,613 49,81255,596 הוצאות מסים על הכסה

 )50,102( )16,483()14,427( )30,071()29,048( שיוי בלקוחות וחייבים אחרים 
  7,714  )13,964( )4,922(  )304( )11,812(  שיוי בזכאים אחרים
  6,170  1,919  9,126  3,083 10,158  שיוי במלאי מקרקעין
  2,957  -  1,664   3,143  תשלום מבוסס מיות

 65  -  -  -  -  שיוי בהטבות עובדים 
  211,398193,249 110,46284,413 421,350 

 5,600  -  2,800  2,500 5,900  דיבידד שהתקבל
 )38,967(  )11,403(  )11,231(  )16,948(  )19,312(  מס הכסה ששולם, טו

 387,983 73,010 102,031  178,801  197,986 מזומים טו שבעו מפעילות שוטפת

       תזרימי מזומים מפעילות השקעה
 14,462 721 365 4,5036,916 ריבית שהתקבלה

 2,000 - - 51,5952,000  תמורה ממכירת דל"ן להשקעה ורכוש קבוע
  )6,324(  -  -  )16,660( )10,336(  ן מכירת דל"ן להשקעהתשלום למוסדות בגי

  -  -  -  - )20,595(  מס ששולם בגין מכירת דל"ן להשקעה
 )392,202( )54,721( )109,183( )129,614()211,522(  רכישת והקמת דל"ן להשקעה

 )7,519(  )3,617(  )771( )4,752()1,370(  רכישת רכוש קבוע וכסים בלתי מוחשיים
 )224,091( )24,354()53,628( )59,722()103,668(  שת יירות ערך סחיריםרכי

 248,490 220,61022,594 277,39762,863  מכירת יירות ערך סחירים
  )52,322(  650  -  650 4,489  השקעות והלוואות לחברות מוחזקות, טו
  71,098  29,717 89,935  22,786 49,139  שיוי בהשקעות בפיקדוות לזמן קצר, טו

  227  )12,800(  )12,800(  )12,800(  )12,800(  פרעון פיקדון משועבד, טו
לפעילות  )שימשובעו (מזומים טו ש

 )346,181( )41,810( 134,528 )128,333( 26,832  השקעה
      תזרימי מזומים מפעילות מימון
 487,190  -  -  - 769,309  תמורה מהפקת אגרות חוב, טו

          הלוואות לזמן ארוך מתאגידים פרעון
 )14,240( - - )14,240(- בקאיים ומוסדות פיסיים 

 )261,007(  )248,207(  )365,043( )248,207()365,043( פרעון אגרות חוב
  )163,896( )24,105()27,281( )83,620()85,773(  ריבית ששולמה

 )1,242(  )311(  )296(  )599( )594(  פרעון התחייבות בגין חכירות
  -  -  -  - )14,970(  דיבידד ששולם לבעלי זכויות מיעוט

 )200,000( )200,000( - )200,000( )200,000(  דיבידד ששולם לבעלי מיות בחברה

מזומים טו (ששימשו) שבעו מפעילות 
 )153,195( )472,623( )392,620( )546,666( 102,929מימון

 )111,393( )441,423( )156,061( )496,198(327,747 שווי מזומיםבמזומים וקיטון) גידול (

 1,001,053 946,278 1,373,468 1,001,053 889,660יתרת מזומים ושווי מזומים לתחילת התקופה

 889,660 504,855 1,217,407 504,855 1,217,407 יתרת מזומים ושווי מזומים לסוף התקופה

     מןפעולות שלא במזו-ספח

 73,950 - 30,647 35,590 30,647  רכישת דל"ן להשקעה באשראי

 - - - - 50,496  מכירת דל"ן להשקעה באשראי

  198,000  -  88,986  -  88,986  תוספת דל"ן כגד התחייבות לשירותי ביה

  
  
  
  

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

"החברה") היה חברה תושבת ישראל. הדוחות הכספיים המאוחדים של  -ים לקרקעות בע"מ (להלן -חברת גב
"הקבוצה"), וכן את  -, כוללים את אלה של החברה ושל החברות הבות שלה (להלן יחד 2020ביוי  30הקבוצה ליום 

ת בשליטה משותפת. החברה עוסקת בתחום הכסים המיבים ביזום, תכון, זכויות הקבוצה בחברות כלולות ובחברו
פיתוח, הקמה (באמצעות קבלי משה), השכרה, תחזוקה ויהול של פארקים לתעשיה, תעשיות עתירות ידע, 
משרדים, שטחי מסחר, לוגיסטיקה וחיוים. החברה היה חברה ציבורית ויירות הערך שלה סחרות בבורסה 

  אביב.-ת ערך בתלליירו
  

 מגיפת הקורוה - 2באור 
  

הוכרזה בידי החלה להתפשט ברחבי העולם המגיפה לה גורם גיף הקורוה, אשר  2020שת  לשברבעון הראשון 
ארגון הבריאות העולמי כמגיפה עולמית. התפרצות מגיפת הקורוה ואי הוודאות באשר לקצב התפשטותה, למשך 

הביאו  ,דדות עם המגיפהלהתמו המדיותולפעולות השוות שיקטו לשגרה ולהחיות הזמן שיידרש לתהליך החזרה 
לידי ביטוי, בין היתר, גם בירידות שערים חדות בבורסות העולם,  ובא ואל, לרבות בישראל. למשבר כלכלי עולמי

סיכון ואי הקוצריות, בשל עליה ברמות ה חובהאגרות תשואות של בתודות בשערי מטבעות החוץ ובעליה ב
  הוודאות. 

  
בתי המתפרסמות מעת לעת, אסרה או הוגבלה פעילות לשעת חירום בהתאם להוראות משרד הבריאות בתקות 

עסק, הוגבלה משמעותית וכחות כח אדם במקומות העבודה, הושבתו מערכות החיוך והוטלו הגבלות על יציאה 
גבלות בחלקן, אך לאחרוה, בשל העלייה במספר במהלך הרבעון השי של השה, הוסרו הממבתי המגורים. 

  הדבקים, והחשש מפי התפרצותו של "גל שי", הוטלו מגבלות חדשות, כאשר עיקרן צמצום התקהלויות.  
מציאת  - רחב ותלוי בשי גורמים עיקרייםמן המשבר מעד התרחישים מרבית המומחים הכלכליים סבורים כי 

. במשקרמת התמיכה הממשלתית   -ף ההגבלות על הפעילות העסקית ומגד והיקיף יתפשט הגמשך הזמן בו חיסון ו
   .לא יתן לצפות את משך סיום המשבר ומלוא השפעתו על הפעילות העסקית בישראלמועד זה, כון ל

ר הערכותיה של החברה בדבר השפעות המשבמדובר באירוע דימי המאופיין באי ודאות רבה, ש לאור העובדה
ם של , שכן מידת ההשפעה תלויה במידה ובהיקף של התממשותכפופות לשיויים משמעותיים לאור אי הודאות

  .(לרבות היקף התפשטות הגיף, פעולות הממשלה, תגובת המשק וכו')בארץ ובעולם המשתים השוים 
ה עלולות להיות השפעות להערכת החברה, היה והתפשטות גיף הקורוה תלך ותחריף לאורך זמן, הרי שלהשלכותי

  משמעותיות על הכלכלה העולמית והישראלית. שליליות 
  

משיכה בפעילותה השוטפת מאז החל המשבר, בכפוף לכלל המגבלות וההחיות הממשלתיות, מיש לציין, כי החברה 
ין מחויבות לרבות המשך הייזום, התכון, ההקמה, השיווק והיהול של הכסים הקיימים. זאת, תוך איזון זהיר ב

   .החברה לשמירה על בריאות כלל עובדיה ועובדי השוכרים בכסיה לבין הצורך בהמשכיות עסקית
יתרות ב, בין היתר, הבאה לידי ביטוי ,ההלת החברה מעריכה, כי לאור איתותה הפיסיתכון למועד דוח זה, 

ל החוב והפריסה הוחה שלו, העובדה שכלל מח"מ ש מוך, שברשותה, שיעור מיוף גבוהות מזומים ושווה מזומים
מיצובם, מיקומם, רמות התפוסה בהם והעובדה שמרביתם המכריעה הם כסים המשמשים  ,משועבדים אים הכסי

למשבר ו/או לחוסר יציבות  החברהפוחת היקף החשיפה של עסקי משרדים כמו גם איכות השוכרים, ו להייטק
  .משמעותיים

  
כמו כמו כן, . הן בטווח הקצר והן בטווח הביוי ,משבר כלכלי עםפשרו התמודדות טובה כלים שיא החברה ברשות

  החברה מעריכה כי כל האמור לעיל יאפשר לה להמשיך ולממן את פעילותה ולעמוד בהתחייבויותיה.  
ים , השווי ההוגן של הדל"ן המיב של החברה, מושפע משי אומד2019לדוח הכספי לשת  2כאמור בביאור 

דמי השכירות הראויים ושיעור ההיוון. כון למועד הדוח ובהתבסס על המידע הקיים ברשותה, לאור  -קריטיים 
התפלגות השוכרים והעובדה שמרבית הכסים מושכרת להייטק, משרדים, תעשיה ולוגיסטיקה, החברה מעריכה כי 

הקצר. שיעור ההיוון הממוצע של כסי החברה הפגיעה בדמי השכירות, ככל שתהיה כזו, תהיה מוכה יחסית, בטווח 
לכסים  8.1%-לכסים המשמשים לתעשייה ולוגיסטיקה, ו 7.7%לכסים המשמשים למשרדים והייטק,  7.3%-היו כ

במהלך הרבעון השי ביצעה החברה באמצעות שמאים חיצויים בלתי תלויים הערכות שווי לכלל המשמשים למסחר. 
       .להלן 7 ור כסי החברה. ראה גם ביא
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  בסיס עריכת הדוחות הכספיים - 3באור 
  

  הצהרה על עמידה בתקי דיווח כספי בילאומיים  א.
 

, דיווח כספי לתקופות בייים ואיה IAS 34 -תמצית הדוחות הכספיים הבייים המאוחדים ערכה בהתאם ל  
ם. יש לקרוא אותה ביחד עם הדוחות הכספיים ליום כוללת את כל המידע הדרש בדוחות כספיים שתיים מלאי

(להלן: "הדוחות השתיים"). כמו כן, דוחות אלו ערכו בהתאם  2019בדצמבר  31ולשה שהסתיימה ביום 
  .1970 -להוראות פרק ד' לתקות יירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל 

    .2020 ביולי 72ביום פרסום על ידי דירקטוריון החברה תמצית הדוחות הכספיים הבייים המאוחדים אושרה ל  
   שימוש באומדים ושיקול דעת  ב.

 
, דרשת ההלת החברה להשתמש IFRS -בעריכת תמצית הדוחות הכספיים הבייים המאוחדים בהתאם ל  

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

 
שיקול הדעת של הההלה, בעת יישום המדייות החשבואית של הקבוצה וההחות העיקריות ששימשו בהערכות   

קבוצה לשה הכרוכות באי וודאות, הים עקביים עם אלו ששימשו בעריכת הדוחות הכספיים השתיים של ה
   .2019בדצמבר,  31שהסתיימה ביום 

  
  עיקרי המדייות החשבואית - 4באור 

  
המדייות החשבואית של הקבוצה בתמצית דוחות כספיים בייים מאוחדים אלה היה המדייות שיושמה   .א

 , פרט לאמור בסעיף ב להלן.2019בדוחות הכספיים השתיים של הקבוצה לשת 
 

 ים חדשיםיישום לראשוה של תק  .ב
  

 –"מדייות חשבואית, שיויים באומדים חשבואיים וטעויות" (להלן  8תיקון לתקן חשבואות בילאומי  .1
 )IAS 1-"הצגת דוחות כספיים" (להלן התיקון ל 1) ולתקן חשבואות בילאומי IAS 8 -התיקון ל

 וח כספי בילאומיים אחרים: והתיקוים שבאו בעקבותיהם לתקי דיו IAS 1-התיקון ל  IAS 8,-התיקון ל
  משתמשים בהגדרה עקבית של מהותיות על פי התקים השוים והמסגרת המושגית;   •
  מבהירים את ההסבר של הגדרת המהותיות; וכן   •
  הוגעות למידע שאיו מהותי. IAS 1-משלבים חלק מההחיות ב  •
  

  ההגדרה המתוקת היה כדלקמן: 
פות באופן סביר כי השמטתו, הצגתו המוטעית או הסתרתו ישפיעו על החלטות "מידע הוא מהותי אם יתן לצ

שהמשתמשים העיקריים של דיווח כספי למטרות כלליות מקבלים על סמך הדיווח הכספי האמור, אשר מספק 
  מידע על ישות מדווחת ספציפית."

  
או  2020ביואר  1ביום  התיקוים האמורים ייושמו באופן פרוספקטיבי לגבי תקופות שתיות המתחילות

תה השפעה מהותית על הדוחות ילאחריו. בהתאם להוראות התיקוים. ליישום לראשוה של התיקוים לא הי
 הכספיים של הקבוצה.
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  מגזרי פעילות - 5באור 
 

  הקבוצה פועלת בשי מגזרים עסקיים עיקריים:

  .יביםכסים מ  

  .יה למגוריםב     
  התאמות  פעילויות אחרות  ביה למגורים**  מיבים * כסים

  
  מאוחד

  ביוי (בלתי מבוקר) 30לתקופה של שישה חודשים שהסתיימה ביום 
2020  2019  2020  2019  2020  2019  2020  2019  2020  2019  

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

  
  
  
  דמאוח  התאמות   פעילויות אחרות   **ביה למגורים   *כסים מיבים  
  (בלתי מבוקר) ביוי 30לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום   
  2020  2019  2020  2019  2020  2019  2020  2019  2020  2019  
  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח   ש"חאלפי   ש"חאלפי   

 
  258,771  153,823  )1,496(  -  7,737  20,428  1,496  -  251,034  133,395  סך הכסות מהמגזר 
         

  242,549  127,053  )456(  -  659  287  456  -  241,890  126,766  רווח מגזרי 
           

מכירה   הוצאות
  ושיווק

                  
)1,941(  

  
)1,750(  

הוצאות ההלה 
  וכלליות

                  
)9,117( 

  
)7,098(  

  )64,786( )27,638(                  הוצאות מימון, טו
                      חלק ברווחי חברות

ות מוחזק
  המטופלות

                    

  3,323  2,330                  לפי השווי המאזי
           

                      רווח מאוחד לפי 
  172,238  90,687                  מסים על ההכסה 

 
     

      פעילויות  ביה  כסים            
  מאוחד  התאמות  אחרות  *למגורים*  מיבים*            
  (מבוקר) 2019דצמבר ב 31לשה שהסתיימה ביום             
  אלפי ש"ח            

 
  930,474  )6,321(  49,272 6,321  881,202            סך הכסות מהמגזר

             
  869,709  )1,814(  24,091  1,814  845,618            רווח מגזרי 

        
 )7,399(                    הוצאות מכירה ושיווק
 )29,912(                    הוצאות ההלה וכלליות

  )117,737(                    צאות מימון, טוהו
  10,559                    חלק ברווחי חברות מוחזקות המטופלות לפי השווי המאזי

        
  725,220                    רווח מאוחד לפי מסים על ההכסה

                     
  

  הכסה מעליית ערך דל"ן להשקעה.  כולל   *    
, לתוים וספים  50% -חלק החברה  2019של החברה במהלך שת התאמה לשיעור הבעלות. התוים המוצגים בטבלה הים ללא   **

  .31.12.2019א לדוח ליום  7ראה באור 
     

 

  402,034  322,502  )4,485(  -  13,195  26,158  4,485  -  388,839  296,344  סך הכסות מהמגזר 

                      

  372,387  281,384  )1,068(  -  1,004  695  1,068  -  371,383  280,689  רווח מגזרי  
          
  )3,617( )4,330(                  הוצאות מכירה ושיווק

  )13,267(  )17,084(                  הוצאות ההלה וכלליות

  )80,187( )73,263(                  הוצאות מימון, טו

                      חלק ברווחי חברות

                      מוחזקות המטופלות

  5,376  4,487                  לפי השווי המאזי 
                                
רווח מאוחד לפי מסים 

  על הכסה
                191,194  280,692  
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  המשך -מגזרי פעילות  - 5באור 
  

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

  בדצמבר 31  ביוי 30ליום     
    2020  2019  2019  
  (מבוקר)  (בלתי מבוקר)   
  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח   

 
  -  1,138  -  *מלאי בייה למגורים בהקמה 

  
,  50% -חלק החברה  2019של החברה במהלך שת התוים המוצגים בטבלה הים ללא התאמה לשיעור הבעלות   *

  .31.12.2019ליום  א לדוח 7לתוים וספים ראה באור 
     

  
  הון  - 6באור 

  
ש"ח  93.6-מליון ש"ח (כ 200הכריז דירקטוריון החברה על חלוקה של דיבידד בסך  2020בפברואר  11ביום   .א

 . 2020במרס,  18למיה רגילה). הדיבידד שולם ביום 
אישר דירקטוריון חברת  2020ביולי,  22אריך הדוח על המצב הכספי, ביום להלן, לאחר ת 10 לאור האמור בבאור  .ב

 .מיליון ש"ח 200חלוקה של דיבידד בסך של מת"ם) -(להלן מרכז תעשיות מדע בע"מ-הבת מת"ם
  

  דל"ן להשקעה - 7באור 
  

 
, ערכה החברה הערכות שווי לכלל הכסים המיבים של החברה. העלייה 2020מהלך הרבעון השי של שת ב     .א

יאלית בדמי השכירות הגבים בכסיה השוים של החברה מאז הערכת מעליה רבעיקרה בשווי ההוגן בעה 
להלן) המיוחסים  10אור אשר קוזזה בחלקה מעדכון אומדן היטלי השבחה (ראה גם בי השווי הקודמת

שווי  כיידי מערי-על ובוצע 2020 מאיב 31עדכון הערכות השווי ליום  .לקרקעות הפויות של החברה
קבעו בשיטת היוון תזרימי המזומים העתידיים הצפויים לבוע מהכסים. . הערכות השווי יםחיצוי

שיעורי ההיוון קבעו  .9%-6.3%השווי הים בעיקרם בטווח של  כישיעורי ההיוון ששימשו את מערי
בהתחשב בסוג הכס ויעודו, מיקום הכס, גובה השכירות מול מחיר השוק וטיב השוכרים. בקביעת שוויים 

טק ומבי מסחר (הממוקמים בעיקר באזורי המרכז -דים, מבים המיועדים לתעשיות ההישל מבי משר
ובפארקים לתעשיות עתירות ידע ובהם שוכרים באיכות גבוהה) עשה שימוש בעיקר בשיעורי היוון של 

ואילו מבי מלאכה, אחסה ותעשיה (הממוקמים ברובם באזורי הפריפריה) הוערכו בעיקרם על  9.0%-6.3%
במהלך הרבעון השי גם הן קרקעות פויות בוצעו ההערכות השווי של . 9.0%-7.0%יס שיעורי היוון של בס

באמצעות טכיקת ההשוואה, כאשר מודל הערכת השווי מבוסס על מחיר מטר רבוע של  2020של שת 
קום וכדומה. כסים ברי השוואה, הובע מעסקאות צפות בשוק פעיל, לרבות התאמות שוות כגון גודל, מי

כתוצאה מעדכון הערכות השווי כמפורט לעיל רשמה החברה הכסות בגין עליה בשווי הוגן של דל"ן 
  להשקעה כדלקמן:

              
  

  לתקופה של שלושה  לתקופה של שישה     
  חודשים שהסתיימה   חודשים שהסתיימה     
  ביוי 30ביום   ביוי 30ביום      
      2020 1     2020     

  (בלתי מבוקר)  (בלתי מבוקר)     

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח     

 )2,120( 23,357      לפי מס(הפסד) הכסה 
     

  )1,632( 17,985   לאחר מס(הפסד) הכסה 
      

  
ולשלושה חודשים לשישה חודשים  ש"ח)מליון  5-לאחר מס כפסד המליון ש"ח ( 7-בסך כ ירידת ערךכולל   . 1

  בגין הערכת שווי לדל"ן להשקעה בהקמה.  2020וי בי 30שהסתיימו ביום 
  
בדבר עסקת קומביציה עם שופרסל דל"ן  31.12.2019) לדוחות הכספיים ליום 8ה ( 28בהמשך לכתוב באור   .ב

בע"מ. במהלך תקופת הדוח יתן תוקף לתב"ע מפורטת והסכם הקומביציה בין החברה לבין שופרסל דל"ן 
בסעיף הדל"ן מיליון ש"ח  89-סך של כ דוחות כספיים אלומור כללה החברה בבע"מ כס לתוקף. לאור הא

  בגין הקרקע הרכשת כגד התחייבות לשירותי בייה.להשקעה 
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  אשראי שהתקבל לזמן ארוך - 8באור 
  

 18הפיקה החברה לציבור סדרה חדשה של אגרות חוב (סדרה ט') על פי דוח הצעת מדף מיום  2020בחודש פברואר, 
מיליוי ש"ח ברוטו ערך קוב אגרות חוב (סדרה ט'), אגרות החוב הופקו  754בתמורה כוללת של  2020בפברואר, 

 מיליוי ש"ח ברוטו. 777תמורת 
  

תשלומים  13-לשה. קרן אגרות החוב עומדת לפרעון ב 0.5%אגרות החוב (סדרה ט') צמודות וושאות ריבית בשיעור 
בכל  5%ובשיעור של  2022-2026בכל אחת מהשים  9%, בשיעור של 2021בשת  20%ל שתיים לא שווים בשיעור ש

. אגרות החוב (סדרה ט') אין מובטחות בשיעבודים, אך החברה התחייבה לא ליצור שעבוד 2027-2033אחת מהשים 
  שטר האמות. צף (שוטף) על כלל כסיה אלא אם תיצור בטוחה לטובת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ט') כמפורט ב

  
  אמות מידה פיסיות

  
  בקשר עם אגרות החוב (סדרה ט') התחייבה החברה לעמוד באמות המידה הפיסיות הבאות:

  
  מיליון ש"ח. 1,150-הון המיוחס לבעלים של החברה לא יפחת מ -
 .71%טו במאוחד לא יעלה על  CAP-היחס בין החוב הפיסי טו ל -
 .17השתית של החברה לא יעלה על  EBITDA-היחס בין החוב הפיסי, טו ל -

  
ולמיטב ידיעתה הדבר כון גם למועד פרסום דוח  2020 יויב 30החברה עומדת באמות המידה הפיסיות ה"ל ליום 

 זה.
  

  :2020, ביוי  30להלן תוצאות חישוב אמות המידה הפיסיות ליום 
  

  מיליוי ש"ח. 2,638 -הון המיוחס לבעלים של החברה  -
 - 44%טו במאוחד  CAP-היחס בין החוב הפיסי טו ל -
 7 -השתית  EBITDA-היחס בין החוב הפיסי, טו ל -

 
  עילות להעמדת אגרות החוב לפרעון מיידי. 

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

סקי החברה, חשש ממשי לאי פרעון, מחיקה ממסחר, מיזוג בכפוף לחריגים. שיוי תחום פעילות הרעה מיוחסת בע
  החברה ועוד), יועמדו אגרות החוב (סדרה ט') לפרעון מיידי במקרים הבאים:

  
  אי עמידה באמות המידה הפיסיות לעיל בשי רבעוים רצופים. -
- CROSSDEFAULT -  קאית אחת או יותר אשר אם סדרה אחרת של אגרות חוב החברהאו הלוואה ב

מסך הכסים המאוחדים של החברה לפי הדוחות הכספיים המאוחדים של  5%עולה על  יתרתה או יתרתן
 החברה שפרסמה החברה לפי מקרה רלווטי.

 מיוס או הפסקת דירוג אגרות החוב בידי חברה מדרגת.  BBB הורדת דירוג האשראי של החברה מתחת -

  
ידי החברה, התחייבה החברה לעמוד באמות המידה הפיסיות -ות החוב סדרה ח' שהופקו עלבקשר עם אגר

  הבאות:
 

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

 
  :2020 יויב 30להלן תוצאות חישוב אמות המידה הפיסיות ליום 

  
  מיליוי ש"ח. 2,638 -הון המיוחס לבעלים של החברה  -
 - 44%טו במאוחד  CAP-היחס בין החוב הפיסי טו ל -
 7 -השתית  EBITDA-היחס בין החוב הפיסי, טו ל -
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  וך (המשך)אשראי שהתקבל לזמן אר - 8באור 
  

מת"ם באמצעות הרחבת סדרת אג"ח הפיקה חברת הבת  2020לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי בחודש יולי 
מיליוי ש"ח ברוטו ערך קוב  237-כ תמורה כוללת שלאג"ח פרטית למוסדיים  במסגרת הפקתקיימת (סדרה א') 

בשיעור אפקטיבית ובריבית שקלית שתית  ומיליוי ש"ח ברוט 250-כ , אגרות החוב הופקו תמורתאגרות חוב
  אביב בע"מ.-. אגרות החוב רשמו למסחר במערכת רצף מוסדיים בבורסה ליירות ערך בתל1.98%

  .   2019לשת ב' לדוחות הכספיים 12לתאי אגרות החוב, ראו ביאור 
  
  

בת לעמוד באמות המידה ידי חברת הבת מת"ם, התחייבה חברת ה-בקשר עם אגרות החוב סדרה א' שהופקו על
  הפיסיות הבאות:

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

 
  :2020 יויב 30ות המידה הפיסיות ליום להלן תוצאות חישוב אמ

  
  מיליוי ש"ח. 1,669 –ההון העצמי של החברה המאוחדת  -
 62% -שבין ההון העצמי לסך הכסים של החברה המאוחדת היחס  -
 2 -של החברה המאוחדת   NOI-לבין ההיחס בין החוב הפיסי, טו  -

 
ים גב, התחייבה חברת הבת לעמוד באמות המידה -גבידי חברת הבת -בקשר עם אגרות החוב סדרה א' שהופקו על

  הפיסיות הבאות:
 

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

 
  :2020 ביוי 30ב אמות המידה הפיסיות ליום להלן תוצאות חישו

  
  מיליוי ש"ח. 191 -ההון העצמי של החברה המאוחדת  -
  34% -היחס בין ההון העצמי לסך המאזן של החברה המאוחדת  -
 - 52%טו של החברה המאוחדת  CAP-היחס בין החוב הפיסי טו ל -

 
ס הדוחות הכספיים המבוקרים או הסקורים של החברה אמות המידה הפיסיות בחות מדי רבעון קלדרי, על בסי

  .2020 ביוי 30וחברות הבות. החברה וחברות הבות עומדת באמות המידה הפיסיות ה"ל ליום 
  

   מכשירים פיסים -9באור 
  שמדדים בשווי הוגן לצורכי גילוי בלבדמכשירים פיסים 

  
 סוימים לרבות מזומים ושווי מזומים, לקוחות, חייבים אחרים,הערך בספרים של כסים והתחייבויות פיסיים מ

  תואם או קרוב לשווי ההוגן שלהם. 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

  
 2019ביוי  30ליום  2020ביוי  30ליום  

 שווי הוגן ערך בספרים שווי הוגן ערך בספרים 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

 
  סה"כ התחייבויות :

 3,610,004 4,108,9824,269,8933,239,515 סחירותאגרות חוב 
  1,036,567  986,880 971,150  935,302  אגרות חוב לא סחירות

   
 5,044,284  5,241,043 4,226,395 4,646,571 
  

  בדוח הכספי השתי. 25הערכה ראה ביאור  לפירוט על טכיקת

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

  בהיררכיית השווי ההוגן. 1ווי ההוגן מסווגת ברמה מדידת הש
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   אירועים וספים בתקופת הדוח ואירועים לאחר תאריך המאזן  -10באור 
  

  דרישה לתשלום ארוה מעיריית חיפה לשים"מת"ם")  -(להלן בחברת הבת מת"םהתקבלה  2020בחודש יוי   .א
  ע התפוסה בפארק מת"ם.מיליוי ש"ח בגין שטח הקרק 28בסך של  2014-2020

מיליוי ש"ח מהווה חיוב בגין  2-מיליוי ש"ח מהווה חיוב בגין שים קודמות וסך של כ 26-מתוך סכום הדרישה כ
כי  50%קיים סיכוי של מעל סבורה כי לערער על דרישת הארוה, ההלת החברה  מת"םבכוות  השה השוטפת.

  שה בגין האמור בדוחות כספיים אלו.לפיכך, לא כללה הפר חיוב הארוה יבוטל.
  

ים -על הסכם פשרה עם עיריית חיפה, חברת גב חברת הבת מת"םלאחר תאריך הדוח על המצב הכספי חתמה   .ב
, הכולל הסכמות מת"םלקרקעות בע"מ, בעלת השליטה בחברה והחברה הכלכלית לחיפה בע"מ, בעלת מיות ב

  בושאים העיקריים הבאים: 
   

תכריז על  מת"םולמבחי החלוקה הקבועים בדין,  מת"םלקבלת אישור דירקטוריון בכפוף  -דיבידד  .1
מליון ש"ח  80, וכן תאמץ מדייות חלוקת דיבידד בסך 2020ש"ח בשת מליון  200חלוקת דיבידד בסך 

 .2021שים, החל משת  3בשה, למשך 
 

יטל השבחה בפארק מתם היו הצדדים הסכימו כי היקף זכויות הביה הפטורות מה -היטלי השבחה  .2
תשלם לעירייה  מת"םמ"ר עיקרי.  134,340מ"ר עיקרי והיקף הזכויות החבות בהיטל השבחה היו  93,000

מ"ר עיקרי.  20,389, בהיקף של 2019היטל השבחה בגין עסקת המכר לאיטל, אשר ערכה בסוף שת 
מ"ר עיקרי), אשר  113,951חבות בהיטל (תקדים ותשלם היטל השבחה בגין יתרת הזכויות ה מת"םבוסף, 

מליון ש"ח. תשלום מקדמות  100יחד עם היטל ההשבחה בגין עסקת איטל, כאמור, מסתכם בסך של 
היטלי ההשבחה ייעשה במועד קבלת היתרי ביה לפרויקט מגדלי מתם מזרח שלב א' ושלב ב'. גובה 

שלישית לחוק התכון והביה. לאור האמור, פי התוספת ה-ההשבחה הסופי ייקבע בהליך שמאי מכריע, על
עדכה החברה את אומדן היטל ההשבחה שתחוייב לשלם בהתבסס בין היתר, על הערכת מעריך שווי 

שיוי האומדן האמור זקף לתוצאות פעולותיה של החברה  חיצוי וכן בהתאם להערכות ההלת החברה.
 תחת סעיף עלייה בשווי הוגן של דל"ן להשקעה.
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  לכבוד 
  בעלי המניות של
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 א.ג.נ.,
  

ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים 38דוח מיוחד לסקירת המידע הכספי הביניים הנפרד לפי תקנה   הנדון:
    1970 –ים), התש"ל ומידי

  
  מבוא

  
  - ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל 38סקרנו את המידע הכספי הביניים הנפרד המובא לפי תקנה 

ולתקופות של שישה ושלושה חודשים  2020ביוני  30"החברה"), ליום  –ים לקרקעות בע"מ (להלן -של חברת גב 1970
המידע הכספי הביניים הנפרד הינו באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה. אחריותנו היא  .שהסתיימו באותו תאריך

      .להביע מסקנה על המידע הכספי הביניים הנפרד לתקופת ביניים זו בהתבסס על סקירתנו
כוי סך לא סקרנו את המידע הכספי הביניים הנפרד מתוך הדוחות הכספיים של חברות מוחזקות אשר סך נכסיהן בני

ואשר חלק החברה ברווח מחברות  2020ביוני  30אלפי ש"ח ליום  323,914 -התחייבויותיהן, נטו הסתכם לסך של כ
אלפי ש"ח לתקופות של שישה ושלושה חודשים שהסתיימו  1,264-אלפי ש"ח  ו 3,404-מוחזקות אלו הסתכם לסך של כ

סקרו על ידי רואי חשבון אחרים שדוחותיהם הומצאו לנו באותו תאריך, בהתאמה. הדוחות הכספיים של אותן חברות נ
 ומסקנתנו, ככל שהיא מתייחסת לדוחות הכספיים בגין אותן חברות, מבוססת על דוחות הסקירה של רואי החשבון האחרים.

 
  היקף הסקירה

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

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

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

  
  מסקנה

  
תשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע בהתבסס על סקירתנו, ועל דוחות הסקירה של רואי חשבון אחרים, לא בא ל

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

  
  
  
  
  
  
  

  קסלמן וקסלמן       חיפה                             
  רואי חשבון                                                          2020, יוליב 27

   PricewaterhouseCoopers International Limited -פירמה חברה ב                             
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  www.pwc.com/il, +8605001-4-297: , פקס+8605000-4-972 טלפון:



  ים לקרקעות בע"מ-חברת גב    
  

      מידע כספי פרד בייים

4 

  
 תמצית תוים על המצב הכספי בייים 

 
  בדצמבר 31  ביוי 30  ביוי 30    
    2020  2019  2019  

  (מבוקר)  (בלתי מבוקר)  (בלתי מבוקר)   

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח   

 
        כסים

  621,376 326,560 922,962  מזומים ושווי מזומים
 389,039 389,104 226,960  השקעות ופיקדוות לזמן קצר

 1,004 942 459  לקוחות 
 49,066 28,290 67,548  חייבים אחרים
  -  6,626  -   מיסים לקבל

  3,732  6,815  -   מלאי מקרקעין
      

 1,064,217  758,337  1,217,929   סה"כ כסים שוטפים
       

  17,030  9,200 22,348   ויתרות חובה לזמן ארוךחייבים 
  1,778,171 1,638,550 1,788,036   השקעות והלוואות לחברות מוחזקות

 8,480 7,362 8,837  רכוש קבוע, טו
   859 668 851כסים בלתי מוחשיים, טו
     819  1,840  1,309כסים בגין זכות שימוש
     157,530  77,864  87,870דל"ן להשקעה בהקמה

   4,498,178 3,754,968 4,315,647דל"ן להשקעה
       

 6,209,358 5,490,472 6,476,607  סה"כ כסים בלתי שוטפים
        

 7,273,575 6,248,809 7,694,536  סה"כ כסים
      
      
  
  
  
 
  
 
  
 
 
  
 
 

  
     

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

  
  
  

  
  2020, ביולי 27 :המידע הכספי הפרדתאריך אישור 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

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

 
  בדצמבר 31  ביוי 30  ביוי 30    
    2020  2019  2019  

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

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח   

  
        התחייבויות

     
 325,599 208,762 564,718  אשראי מתאגידים בקאיים

 139,734 104,644 111,734   זכאים אחרים
  39,264  -  49,299   התחייבות בגין שירותי בייה לזמן קצר

  229  -  6,705   התחייבויות מיסים שוטפים
      

 504,826 313,406 732,456   סה"כ התחייבויות שוטפות
       

 3,369,196 3,030,752 3,544,265   אגרות חוב
 160,696 1,959 232,504  התחייבויות בגין שירותי ביה

 724 544 724   הטבות לעובדים, טו
  476  820  228   התחייבות בגין חכירות

 527,506 478,722 546,107   מסים דחים
       

 4,058,598 3,512,797 4,323,828  סך התחייבויות שאין שוטפות
        

 4,563,424 3,826,203 5,056,284    סך התחייבויות
        

        הון 
        

 169,577 169,577 169,577    הון מיות
 300,514 297,186 303,842    קרות הון
 2,240,060 1,955,843 2,164,833    עודפים

        
 2,710,151 2,422,606 2,638,252    סה"כ הון המיוחס לבעלים של החברה

        
 7,273,575 6,248,809 7,694,536  סה"כ התחייבויות והון

       
 
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 .המידע הוסף המצורף לתמצית המידע הכספי הפרד בייים מהווה חלק בלתי פרד ממו
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תו ייםתמציתי רווח והפסד בי  

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

  2020  2019  2020  2019  2019  

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

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

      הכסות
       

 274,344 67,073 74,596 132,133 148,757 מהשכרת מבים
 220,985 61,840 20,535 73,889 46,012 עליה בשווי הוגן של דל"ן להשקעה

 18,996 5,026 3,721 8,697 7,141 מדמי יהול
 50,307 7,851 20,586 13,537 26,618 אחרות 

        
 228,528 228,256 119,438 141,790 564,632 
        

         הוצאות
         

 13,768 3,402 2,326 6,549 5,754  אחזקת כסים
  6,985  1,687  1,848  3,414  4,144  מכירה ושווק

  27,284  6,582  8,437  12,015  15,210 ההלה וכלליות
  26,594  8,247  20,310  13,441  25,797  אחרות

        
 50,905 35,419 32,921 19,918 74,631 
        

 490,001 121,872 86,517 192,837 177,623 רווח תפעולי
        
        

 29,713  7,318  3,139 19,166 )15,380( מימון(הוצאות) הכסות 
 )111,951( )59,854( )23,229( )79,784( )39,532( הוצאות מימון

              
 )82,238( )52,536( )20,090( )60,618( )54,912( אות מימון, טוהוצ

              
 407,763 69,336 66,427 132,219 122,711 רווח לפי מסים על ההכסה

         
   89,460 9,537 17,059 25,363 32,875 מסים על ההכסה 

             
 318,303  59,779  49,368  106,856  89,836  רווח לאחר מסים

             
  145,080  50,941  14,183  72,207  34,937  חלק החברה ברווחי חברות מוחזקות, טו

        
         רווח קי לתקופה המיוחס

  463,383  110,740  63,551  179,063  124,773  לבעלים של החברה
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 תמצית תוים על הרווח הכולל בייים

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

  2020  2019  2020  2019  2019  

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

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

  
       רווח קי לתקופה המיוחס

  463,383 110,740 63,551 179,063 124,773  לבעלים של החברה
        

        
רכיבים אחרים של הרווח הכולל האחר שלא 

 יעברו לרווח והפסד
        

         
 )134(  -   -  - -  להטבה מוגדרתמתוכית הפסדים אקטוארים 

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

         
 )    -  -  -   - )103טו ממס הפסד כולל אחר לתקופה,

      
 

      
 

        סה"כ רווח כולל לתקופה 
 463,280 110,740 63,551 179,063 124,773  המיוחס לבעלים של החברה
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  תמצית תוים על תזרימי המזומים בייים
  

  הסתיימהשלשה   לתקופה של שלושה חודשים  לתקופה של שישה חודשים  
  בדצמבר 31ביום   ביוי 30שהסתיימה ביום   ביוי 30שהסתיימה ביום   
  2020  2019  2020  2019  2019  
  (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
 463,383 110,740 63,551 179,063 124,773  רווח לתקופה המיוחס לבעלים של החברה

       התאמות:
 2,160 482 600 1,189982 פחת והפחתות

 )220,985( )61,840()20,535( )73,889()46,012( שיוי טו בשווי הוגן של דל"ן  להשקעה
  )22,817(  -    -    -   -  רווח כתוצאה משערוך זכויות בגין השגת שליטה בכלולה

 82,178 54,496 19,737 54,77162,337  הוצאות מימון, טו
  )145,080( )50,941()14,183( )72,207()34,937(  חלק החברה ברווחי חברות מוחזקות, טו

 89,460 9,537 17,059 32,87525,363 הוצאות מסים על הכסה
 )45,512( )12,115()18,932( )21,354()27,744( שיוי בלקוחות וחייבים אחרים

 6,879  )8,352( )6,165( )1,260()10,426(  זכאים אחריםשיוי ב
  46  -    -    -   -  שיוי בהטבות לעובדים
  6,170  1,919  9,176  3,083 10,208  שיוי במלאי מקרקעין
  2,957  -   1,664  -  3,143  תשלום מבוסס מיות

 5,600  -    2,800  2,500 20,930  דיבידד שהתקבל מחברות מוחזקות
  )  )7,710(  )8,599(  )4,591(  )5,160(  )17,061טו מס הכסה ששולם,

 207,378  38,766  50,181 96,019 121,060 מזומים טו שבעו מפעילות שוטפת
        תזרימי מזומים מפעילות השקעה

 10,602 583 151 3,1585,350 ריבית שהתקבלה
  2,000  -    -    2,000 -  ורכוש קבוע תמורה ממכירת דל"ן להשקעה

  )16,660(  -    -    )16,660( -  שלום למוסדות בגין מכירת דל"ן להשקעהת
  )273,114(  )24,689( )83,747( )71,096()147,544(  רכישת והקמת דל"ן להשקעה 

 )4,799(  )2,178(  )720( )2,851()1,066(  רכישת רכוש קבוע וכסים בלתי מוחשיים
 )183,768(  )19,614( )37,892( )45,061()79,858(  רכישת יירות ערך סחירים
  211,293  18,499 175,540 223,75649,210  מכירת יירות ערך סחירים

  160,968  )20,140(  39,198  179,947 )608(  פיקדוות  לזמן קצר, טוב שיוי
  )40,622( 2,003 3,508 2,605 11,548  שיוי בהשקעות והלוואות לחברות מוחזקות, טו

 )134,100( )45,536( 96,038  103,444  9,386 השקעהו מפעילות (ששימשו לפעילות) מזומים טו שבע
       תזרימי מזומים מפעילות מימון
 487,190 -   -    -   769,309 תמורה מהפקת אגרות חוב, טו

 )14,240( -   -   )14,240(- פירעון הלוואות לזמן ארוך
 )208,762( )208,762( )325,599( )208,762()325,599( פירעון אגרות חוב
  )133,685( )13,455()17,779( )68,027()72,070(  ריבית ששולמה
 )200,000(  )200,000(  -    )200,000( )200,000(  דיבידד ששולם

 -   )256(  )250(  )518(  )500(  פירעון התחייבות בגין חכירה

 )70,546( )422,473( )343,628( )491,547( 171,140 לפעילות מימון )ששימשושבעו (מזומים טו
  

 2,732 )429,243( )197,409( )292,084(301,586  גידול (קיטון) במזומים ושווי מזומים
 618,644 755,803 1,120,371 618,644 621,376יתרת מזומים ושווי מזומים לתחילת התקופה

 621,376 326,560 922,962 326,560 922,962  יתרת ושווי מזומים לסוף התקופה
  

             פעולות שלא במזומן-ספח

  -    -    -    30,885  -    מכירת דל"ן להשקעה באשראי

  50,850  -    18,409  -    18,409  רכישת דל"ן להשקעה באשראי

           

  198,000  -    88,986  -    88,986  תוספת כגד התחייבות לשירותי בייה

  

  

  

הכספי הפרד בייים מהווה חלק בלתי פרד ממו הוסף המצורף לתמצית המידע המידע 
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  מידע וסף
 

  
    כללי 

 1970 - ד' לתקות יירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל 38המידע הכספי הפרד בייים מוצג בהתאם לתקה   . 1
קופתיים ומידיים), ג והתוספת העשירית לתקות יירות ערך (דוחות ת9ואיו כולל את כל המידע הדרש לפי תקה 

בעיין מידע כספי פרד של התאגיד. יש לקרוא אותו ביחד עם המידע הכספי הפרד ליום ולשה  1970 - התש"ל 
   .2020 יויב 30וביחד עם תמצית דוחות כספיים בייים מאוחדים ליום  2019בדצמבר  31שהסתיימה ביום 

  
  .2020ביוי  30כספיים בייים מאוחדים ליום בתמצית דוחות  2באשר לגיף הקורוה ראה ביאור   .2
  
  .2020 יויב 30ום בתמצית דוחות כספיים בייים מאוחדים לי 6באשר לחלוקת דיבידד בתקופת הדוח ראה ביאור   .3
  
4     .16IFRS חכירות  ,  - 

    - 16 אומיאת תקן דיווח כספי ביל חברה,  מיישמת ה("מועד היישום לראשוה") 2019ביואר  1מיום החל 
  . " או "התקן")IFRS16(" חכירות

 עסקאות בין החברה לחברות מוחזקות
ואשר מבוטלות במסגרת הכת הדוחות הכספיים  16הכסות והוצאות הובעות מעסקה הדדית, אשר בתחולת תקן 

הדדיות, המאוחדים, לא קיבלו ביטוי במסגרת המידע הכספי הפרד. יתר ההכסות וההוצאות הובעות מעסקאות 
אשר בוטלו במסגרת הכסת הדוחות הכספיים המאוחדים, ממשיכות להיות מוצגות בפרד מהרווח מחברות 

  מוחזקות, יחד עם עסקאות דומות מול צדדים שלישיים.
  
  
  
  
  
 

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

 -----------------  
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   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 31.03.2020שסתיימה 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, 

 2020של 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)  
הדיווח הכספי ועל הגילוי העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על יכולתו של התאגיד לאסוף, לעבד, לסכם או 
לדווח על מידע כספי באופן שיש בו להטיל ספק 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 2020במרץ  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

  

  

  _______________________    2020 יוליב 27

  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 גבואת המידע הכספי האחר הכלול בדוחות לתקופת הבייים של בחתי את הדוחות הכספיים בייים  )1(
"הדוחות" או "הדוחות לתקופת  :(להלן 2020של שת  השי) לרבעון "התאגיד" :בע"מ (להלן ים לקרקעות

  הבייים");

ם כל לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים בייים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות לתקופת הבייים אים כוללי )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;

ים באופן משקפחר 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(
  ת ביותר לגבי הבקרה הפימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי:בהתבסס על הערכתי העדכי

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 

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

  -  בהתאם להוראות הדין; וכן

כפוף לו במישרין או כל תרמית, בין מהותית ובין שאיה מהותית, שבה מעורב המהל הכללי או מי ש (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)   
תאגיד, לרבות חברות מאוחדות שלו כהגדרתן בתקות יירות ערך (דוחות כספיים שמידע מהותי המתייחס ל

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

ם, המיועדים להבטיח קבעתי בקרות והלים, או וידאתי קביעתם וקיומם תחת פיקוחי של בקרות והלי(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)  
זה, המתייחס לדוחות הכספיים בייים ולכל מידע כספי אחר הכלול בדוחות ) לבין מועד דוח 2020במרץ  31

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

  ל אדם אחר, על פי כל דין.אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כ
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  כספים, סמכ"ל ק זקמר    
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