
  

  
 
 
 
 
 

  
  בע"מ לידר החזקות והשקעות

  
  2020לשת  הראשוןבייים לרבעון דוח 

  
  

  1970 -מוגש על פי תקות יירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל 
  

  
  עייי התאגיד מצב  דוח הדירקטוריון על     - ' א חלק

  
  מאוחדים  דוחות כספיים    - ' ב חלק

  
  הכספים  "לכ הצהרות המהל הכללי וסמ     - ' ג חלק

  
  מידע כספי פרד      - ' ד חלק

  
  
  
  

תקות יירות ערך  ג ל5סעיף החברה היה "תאגיד קטן", כהגדרת מוח זה ב
. החברה בחרה ליישם התקות")(" 1970 –"ל (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש

, ככל שהן (או  לתקות) 4ד(ב)(5) עד 1ד(ב)(5 בסעיפיםאת ההקלות הקבועות 
 יישום ההקלות האמורותזה ערך תוך  ביייםודוח  שתהייה) רלווטיות לחברה

 .(ככל שהן רלווטיות לחברה ולדוח זה)
  
  



  

 

   
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  - ' א חלק

  עייי התאגיד מצב  דוח הדירקטוריון על  



 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 דוח הדירקטוריון על מצב עייי התאגיד 

2020במרץ  31לתקופה שסתיימה ביום 
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  לידר החזקות והשקעות בע"מ

  

  2020במרץ  31דוח הדירקטוריון על מצב עיי החברה לתקופה שסתיימה ביום 

  

במרץ  31חברה") ליום הריו מתכבדים להגיש בזאת את דוח הדירקטוריון של לידר החזקות והשקעות בע"מ ("ה

ולתקופה בת שלושה חודשים שהסתיימה באותו מועד ("תקופת הדוח" ו/או  ("מועד הדוח על המצב הכספי") 2020

 "הרבעון"), הכוללים גם עדכון לגבי שיויים או חידושים מהותיים שאירעו בעסקי החברה ביחס למתואר בדוח

("הדוח ) 2020-01-029899 (מס' אסמכתא: 2020במרץ  31כפי שפורסם ביום  2019תקופתי של החברה לשת ה

במרץ  31בדוחות הכספיים של החברה ליום  המתואריםהשתי"). דוח הדירקטוריון מתייחס לתוים העיקריים 

  , המצורפים כחלק ב' בדוח זה ("הדוחות הכספיים").2020

בדצמבר  31י החברה לשה שהסתיימה ביום דוח זה ערך בהחה שבפי קוראו מצוי דוח הדירקטוריון על מצב עיי

חלק ב' לדוח השתי. בהתאם, הסקירה שמובאת להלן היה מצומצמת בהיקפה ומתייחסת לאירועים  -  2019

ולשיויים שחלו במצב עייי החברה והחברות המוחזקות על ידה (להלן יחד: "הקבוצה") בתקופת הדוח, אשר 

בדוח זה ביחד עם פרק א' לדוח השתי (תיאור עסקי התאגיד) ופרק ב' לדוח  השפעתם מהותית על הקבוצה. יש לעיין

  השתי (דוח הדירקטוריון). 

  

  . כללי1

מועד " או "מועד פרסום הדוח" החברה היה חברת החזקות והשקעות אשר כון למועד פרסום דוח זה (להלן:

הון, התעשייה והדל"ן. מדייות החברה ") פועלת בעיקר באמצעות חברות מוחזקות, בעיקר בתחומי שוק ההדוח

היה לשמור על רמת מעורבות גבוהה בתהליכים ובקבלת ההחלטות בחברות המהותיות המוחזקות על ידה. 

מעורבות החברה באה לידי ביטוי, בין היתר, בפגישות, שיחות וביקורים הערכים באופן שוטף עם השותפים 

ים. כמו כן, מהלי החברה מעורבים בקידום פרויקטים ותהליכים בחברות המוחזקות, מהליהן ועובדים בכיר

מרכזיים בחברות המוחזקות המהותיות וציגים מטעם החברה מכהים כחברים בדירקטוריוים ו/או בוועדות 

  השוות של אותן חברות.

ע"מ (להלן: הון ב שוקי מהון המיות של אטראו 45.85% - כב באמצעות החזקתה החברה פועלת בתחום שוק ההון

 75% - ו )"ילין לפידות"(להלן:  1ילין לפידות החזקות בע"מ מהון המיות של 50% - ב אשר מחזיקה )"אטראו"

דוח השתי חלק א' לל 8ראו סעיף  ,לפרטים וספים. )"ILSB"אי.אל.אס ברוקרס בע"מ (להלן: מהון המיות של 

  . )"קבוצת אטראו"יחד להלן: (אטראו והחברות המוחזקות על ידה תוגדרה  להלן 4וסעיף 

 המחזיקה, ")קרואטיה לידר(להלן: " Leader Real Estate Croatia (B.V) באמצעות פועלת החברה ן"הדל בתחום

 פרויקט חברות שלוש באמצעותבקרואטיה,  איסטריה האי בחצי) קרקעות( ן"דל כסי למועד הדוח בשלושה

  להלן.  4דוח השתי וסעיף חלק א' לב 9 לפרטים וספים ראו סעיףמקומיות.  קרואטיות

בע"מ (להלן:  פיקלשטייןמתכות מהון המיות של  50% - החזקתה ב באמצעות פועלת החברה יהיבתחום התעש

מהון המיות של  100% - החזקה ב ובאמצעות ,בעף המתכת ה, שעיסוק)"מתכות פיקלשטיין"או  "פיקלשטיין"

קה , שעיסו)"קבוצת גמל", גמל והחברות הבות להלן יחד: "גמלמ (להלן: "מפעלים לאופי השחזה שריד בע" גמל

   להלן. 4דוח השתי וסעיף חלק א' לב 10לפרטים וספים ראו סעיף  .לטשהחיתוך והבעף מוצרי ההשחזה, 

  . אירועים מהותיים בתקופת הדוח ועד סמוך למועד הדוח2

 התפשטות גיף הקורוה  .א

ה להתפשט בעולם מגיפת הקורוה. התפרצות החל 2020בתחילת שת  ,השתיוח לפרק א' לד 7כמפורט בסעיף 

המגיפה ביחד עם אי הוודאות באשר לקצב התפשטותה, להחיות ולפעולות השוות שקטו וייקטו על ידי 

הממשלות השוות להתמודדות עם המגיפה ולמשך הזמן שיידרש לתהליך החזרה לשגרה, משרים אי וודאות על 

 
  להלן. 9ראו ה"ש  1
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אי . במדיות העולם ובישראלוהשווקים הפיסיים ת העתידית לרבות על הפעילות הכלכלי ,תחומיםמגוון 

הוודאות האמורה, גרמה לתפית שלילית חדה בפעילות הכלכלית בעולם במהלך הרבעון הראשון ועד מועד 

ירידות  רשמובמהלך תקופת הדוח מכך, . כתוצאה ולתודות חדות בשווקי ההון בארץ ובעולם פרסום הדוח

סוף חודש מרץ מ החלבתשואות של אגרות חוב קוצריות, כאשר בסיכון ושערים חדות בשערי המיות ועליה 

 כך( המגמה התהפכה ורשמו עליות שערים שקיזזו חלקית את ירידות השערים כאמור ,סמוך למועד הדוחועד 

- וכ 20.6%- כ ,21.1% - כ שמו ירידות שלומדד האסד"ק ר S&P 500, מדד 35מדד ת"א  בתקופת הדוח לדוגמא,

התוים המובאים ( ום הדוחסמוך למועד פרסעד ומועד הדוח על המצב הכספי לאחר  , ואילובהתאמה ,11.9%

 ,20.5% - , ו14.3%, 9.4% - סד"ק בכאהמדד ו S&P 500- , מדד ה35) עלו מדד ת"א 2020במאי  25הים ליום 

אמי ומתמשך המאופיין באי וודאות רבה, מידת השפעתו על הפעילות לאור היות המשבר אירוע די .)בהתאמה

ובהיקף התממשותם של המשתים השוים הקשורים בהתמודדות עם  תבמידהעסקית העתידית במשק תלויה 

משך הזמן בו ימשיך ויתפשט הגיף למול היכולת למציאת חיסון ו/או התפשטות הגיף בארץ ובעולם (ובהם 

היקף ההגבלות על בשית;  המשק להשבתת להביא עלולה אשר הגיף של מחודשת פרצותלהת הסיכוןתרופה; 

הממשלתית במשקים השוים; המצב הכלכלי  והמעורבות מכך; רמת התמיכה הפעילות העסקית כתוצאה

מגבשות הרשויות הממשלתיות במדיות העולם, ובכלל אלה בישראל הבילאומי וכיו"ב). בעת האחרוה 

זור לפעילות עסקית מלאה "ב ״אסטרטגיית יציאה מהמשבר״ ו״צעדי חזרה לשגרה״ במטרה לחומדיות ארה

בטווח הזמן הקצר, בכפוף לעמידה בהחיות אשר ועדו להתמודד עם גיף הקורוה והחשש מ"גל שי". כון 

 פתיחת ת" המאפשרולמועד פרסום הדוח, בישראל יתו הקלות משמעותיות למשק (כגון החיות "התו הסגול

, חזרת מערכת החיוך ר, חידוש התחבורה הציבורית, אפשרות לקיום התכסויות, הסרת הסגועסקים משרדים

 ותרו מגבלות קשיחות יותר , לרבות קליפוריה ואיליוי,ואילו במרבית מדיות ארה"בוכיוצ"ב),  לפעילות

סגירה של מערכת החיוך, סגירת בתי  הכולל בין היתר, home  Stay atהחלת צו הכוללות בין היתר: המשך(

  . ), תוך הטמעה מדורגת של הקלותוכיוצ"ב עסק ומסחר למעט עסקים חיויים, המשך "עבודה מרחוק"

  הוגע לחברה, משבר הקורוה השפיע בעיקר על החברות המוחזקות על ידה:בכל 

רידות בילין לפידות כתוצאה מירשם קיטון בשווי הכסים המוהלים  תקופת הדוחבמהלך  -  תחום שוק ההון

עיקר הפדיוות היו במוצרי הקרות. בהתאם, סך יתרות  שערים בשווקים ומשיכות טו (פדיוות), כאשר

, לעומת סך של )טו(מיליארד ש"ח  79.1 - הסתכם בסך של כ 2020במרץ  31הכסים המוהל בילין לפידות ליום 

. לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי ועד סמוך למועד 2019ר בדצמב 31, ליום )טו(מיליארד ש"ח  92.6 - כ

מיליארד  83.1 - לסך של כ עלהוי מגמה חיובי, כך שהיקף יתרות הכסים המוהל בילין לפידות דוח, חל שיה

החברה, ככל שהמשבר הכלכלי בשווקים הפיסיים יחמיר וככל  להערכת .2020במאי  20כון ליום  ,(טו) ש"ח

ת ובהתאם גם לפגוע בהכסות ורווחיות ילין לפידו עורי האבטלה הגבוהים יימשכו, הדבר עלולשהמיתון ושי

, וכן היעדרן של של ילין לפידות ואיתותה הפיסיתבחברה. יחד עם זאת, החברה מעריכה כי ההון העצמי 

    .שוק ההון חוםבת המשבר להתמודד בצורה אותה עם השפעות יסייעו, בקבוצת אטראוהתחייבויות פיסיות 

(מס'  2020 במאי 30של אטראו, כפי שהתפרסם ביום  2020ראו דוח רבעון ראשון של שת  לפרטים וספים

   שהאמור בו מובא בדוח זה על דרך ההפיה. ),2020-01-047995אסמכתא: 

למסחר, המיועדים ה כסים מחזיקה החברה באמצעות לידר קרואטיה בשלוש כון למועד הדוח -  "ןתחום הדל

למכירת הסכם  2019וקף בחודש דצמבר חתם וכס לתלאחד מהכסים ה"ל ביחס (כאשר  ירות ומגוריםתי

לאור התפשטות . ))כס ליברטי"" :(להלן Liberty D.O.O –ט המחזיקה בו מלוא הון המיות של חברת הפרויק

הצורך בעדכון הערכות השווי  ת, אוי ובלתי תלויחיצ שוויהחברה בחה, באמצעות מעריך גיף הקורוה 

(למעט ביחס לכס ליברטי, ששוויו הועמד על מחיר  2ביחס לכסים בקרואטיה שבוצעו במסגרת הדוח השתי

כי בשלב זה אין אידיקציות המצדיקות שיוי בשווי  ,קבעמעריך השווי . בהסכם המכירה)הקוב המכירה 

 שווי הכסים ,. בהתאםלמועד הדוח על המצב הכספיסים ערכתו אין שיוי בשווי הכ, וכי להה"להכסים 

  . 2019בדצמבר  31בקרואטיה בדוחות החברה זהה לשווים בדוחות הכספיים ליום 

 
שהאמור בו  2019לחלק א' לדוח השתי  9.3.4. לפרטים וספים ראו סעיף Kostabelaופרויקט  Svetvincenatהכסים שבחו הים פרויקט  2

  א בדוח זה על דרך ההפיה.מוב
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הימשכות משבר הקורוה, ובפרט החמרת המשבר הכלכלי העולמי וכן הותרתן או החמרתן של מגבלות תועה 

ה בשווי הכסים בקרואטיה יירות, עלולים לגרום לירידגבלות אירוח באתרי ופש ותומעבר בין המדיות, ומ

  ולהקשות על מימושם.

החזקת כסי מקרקעין ב מקדהמת( אופי פעילותהובשים לב ל ,תות פיסייוללידר קרואטיה אין התחייבוו היות

יסיון לאתר הזדמ להערכת ויות למימושם)שבבעלותה והשבחתם, בהיקפים כספיים לא מהותיים, תוך ,

  . בעתיד הראה לעין ,פעילות בתחום הדל"ןגיוס של מקורות מימון וספים להמשך לא יידרש  ההחבר

פיקלשטיין  ,התעשיה (קרי צה בתחוםהפעילות באתרי חברות הקבו ,תקופת הדוחבמהלך  -  תחום התעשיה

 ובארה"ב ) בישראלהחברות התעשייתיות""או  "חברות התעשיה" ) (להלן:והחברות המוחזקות על ידן גמלו

   .3המשיכה כסדרה בעיקרה

המגבלות שהוטלו על ידי הרשויות בכלל מדיות העולם במטרה לבלום את התפשטות הגיף (ובכלל אלה 

, בעיקר ממחצית חודש מרץ 4), בהן מצאים אתרי הפעילות וכן מרוכזים מרבית הלקוחותארה"בוב בישראל

 בעיקר ,חברות התעשיהבעיקר על מכירות כך, השפיעו ל שלווות הכלכליות השליליות , וההשלכ5ואילך 2020

המסחר,  עפיפגיעה בפעילות ההשפעות אלה בעו בעיקר מ .לאחר מועד הדוח על המצב הכספיבתקופה ש

של חברות עיקריים (שהים הלקוחות ה הן בארץ והן בעולם התשתיות, הגז והתעשיה, הביה, התעופה, הרכב

 ןוה 2020 ומאי אפריל יםחודשהבמהלך  בתחום התעשיה מכירותהיקפי טון בהחל קי ,מכך. כתוצאה התעשיה)

אין ביכולת החברה להעריך את  ,דוחלמועד פרסום ה .לתקופה המקבילה אשתקד משמעותית ביחס ותהיו מוכ

בכל הוגע לשרשרת הרכש והאספקה לא יצוין כי  את מלוא ההשלכות הובעות מהאמור.היקף ומשך הפגיעה ו

   .עד למועד פרסום הדוח חלו שיויים מהותיים

ה פעלו חברות התעשי ,היתןככל  ,מכירותההוצאות להיקפי הבמכירות, ובמטרה להתאים את לוכח הירידה 

. פעולות אלו כללו, בין מים שלהןתזרים המזוולשפר את  את הוצאותיהןבמספר מישורים במטרה לצמצם 

 , הפחתת היקפי משרותלחופשה מרוכזת, צמצום במספר העובדיםו היתר: הוצאת עובדים לחופשה ללא תשלום

וכיוצ"ב.  ת הון חוזר, הקט, צמצום בהוצאות יועצים חיצוייםצמצום משמרות עבודה, הפחתת שכר מדורגתו

לאחר מועד הדוח על המצב  .ובארה"ב לקבלת תמיכות ממשלתיות בישראל במקביל פעלו החברות התעשייתיות

למעקים  להפוך מרביתן עתידותשמיליון דולר ארה"ב,  1.3 - כ הלוואות בהיקף של התקבלו בארה"ב ,הכספי

מיליון ש"ח.  4 - כ שלבסך  ת ישראלבערבות מדי התקבלה הלוואהל בישרא, ו6תאים מסוימיםבכפוף לעמידה ב

חודשים, וכן  שלושהל בישראל ארוהמתשלום פטור  התקבללאחר מועד הדוח על המצב הכספי  בוסף,

  בדמי השכירות בישראל ובארה"ב לתקופה של מספר חודשים.  החותוצפויות להתקבל התקבלו 

אשר , ומסגרות אשראי לא מוצלות בהיקפים אותים ושווי מזומים ברשותן של חברות התעשיה מזומים

יאפשרו להן לעמוד ביחס למצב למועד פרסום הדוח, במצב הכלכלי ככל שלא תחול החמרה  ,ת החברהלהערכ

   .בטווח הראה לעין בהתחייבויותיהן הפיסיות

 169 - ; הוה העצמי (סולו) בהיקף של כמיליון ש"ח 35 - הזילות (סולו) בהיקף של כ יתרותיהלהערכת החברה, 

סדרה ז'  , למעט חוב למחזיקי אגרות החוב(סולו)יות פיסיות מהותיות ; היעדרן של התחייבומיליון ש"ח

וכן הצפי  );2021רבעון הרביעי של שת ב שמתחילים שתיים שלוח הסילוקין שלו כולל פירעוות קרן(

 ,ליברטיכס  חברת מיותתמורת מכירת ויתרת דיבידדים בות לר מהחברות המוחזקות,לתקבולים עתידים 

  ורה אותה עם השפעות המשבר. להתמודד בציאפשרו לה 

 ידע צופה פי עתיד, כהגדרת מוח זה בחוק יירות ערךיודגש כי הערכות החברה המפורטות בסעיף זה כוללות מ

ן למועד זה ועל הערכות החברה במועד המבוסס, בין היתר על המידע הקיים בידי החברה כו, 1968 - התשכ"ח

ביחס למצב כון למועד פרסום הדוח; כי לא יחולו טיים במצב הכלכלה העולמי כי לא יחולו שיויים דרס זה

 
מוחרג", המשיכה בהן הפעילות לאורך עף כמפעל בהחברות התעשייתיות מוגדרות כ"חיויות" או כ" היות ומרבית פעילויות ומפעלי 3

  תוך כדי התאמות דרשות בהתאם להחיות הרשויות.  התקופה
  אמור בו מובא בדוח זה על דרך ההפיה. לחלק א' לדוח השתי שה 7לפרטים בדבר המגבלות ראו סעיף  4
  .  2020, ואילו החיות הסגר באיליוי וקליפוריה החלו בסוף חודש מרץ 2020ראל החלו במחצית חודש מרץ החיות הסגר ביש 5
  ימו. וודאות כי תאים אלה יתקייודגש כי כון למועד הדוח טרם התקיימו התאים להפיכת ההלוואות כאמור למעקים, ואין  6
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שיויים דרסטיים בשיעורי האבטלה והמיתון ביחס להיקפם כון למועד פרסום הדוח; כי לא תחול החמרה 

א יחולו ירידות דרסטיות ממושכות בשווקים ישראל ובארה"ב; כי לדרסטית במגבלות וההחיות של הרשויות ב

הערכות החברה כאמור, עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שוה,  יסיים, וכיוצ"ב.הפ

ת קצב ואופן התפשטות לרבואף באופן מהותי מהאמור לעיל, כתוצאה מגורמים שוים שאים בשליטת החברה, 

ל ובמדיות העולם, מת ומשך המשבר הכלכלי שיתפתח בעקבותיו, החלטות רגולטורים בישראהגיף, עוצ

  ן האמור ועוד.שיויים מהותיים בשווקים הפיסיים כתוצאה מ

במהלך תקופת הדוח חלו שיויים בהחזקותיהם של בעלי עיין בחברה, לרבות כובע ממימוש כתבי אופציה   .ב

ק לחל 20תקה האמור בבדים וושאי משרה בחברה. לפרטים וספים ראו המירים למיות החברה שהוקצו לעו

), שהאמור בהם מובא 2020-01-032119 (מס' אסמכתא: 2020באפריל  6שתי, וכן דיווח מיידי מיום ד' לדוח ה

 בדוח זה על דרך ההפיה.

 - וק החברות התש"טא(ג) לח267סעיף  לפי ובהתאם לסמכותאישר דירקטוריון החברה  2020ביואר  19ביום   .ג

 וזאת לאחר שבאסיפה, לאחר אישור ועדת התגמול, כתודמעמדייות תגמול  )"חוק החברות"(להלן:  1999

 .לא התקבל הרוב הדרש לצורך אישור מדייות התגמול 2020ביואר  13שהתכסה ביום  החברה של הכללית

) שהאמור בו מובא 2020-01-006727אסמכתא: (מס'  2020ביואר  20דיווח מיידי מיום לפרטים וספים ראו 

 .בדוח זה על דרך ההפיה

, לאחר אישור ועדת התגמול, תשלום גמול שתי וגמול השתתפות 7אישר דירקטוריון החברה 2020במרץ  5ביום   .ד

כפי שמשולם לדירקטורים האחרים בחברה, בהתאם יו"ר דירקטוריון פעיל של החברה, לישיבה למר אפלויג, 

), 2000 –לי עיין, תש"ס מדייות התגמול של החברה ולתקות החברות (הקלות בעסקאות עם בע להוראות

 7. לפרטים וספים ראו דיווח מיידי מיום 20198באוקטובר  4מיום לרבות החזר הוצאות, בגין התקופה שהחל 

   ) שהאמור בו מובא בדוח זה על דרך ההפיה.2020-01-018961(מס' אסמכתא:  2020במרץ 

בחברה (שאים ל דירקטורים את הכללתם ש האסיפה הכללית של החברה אישרה 2020במרץ  12ביום   .ה

דירקטורים העשויים להיחשב כבעלי שליטה בחברה ו/או שבעלי השליטה בחברה עשויים להיחשב כבעלי עיין 

ודשים, בה ח 12אישי בביטוחם) בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים וושאי משרה בחברה לתקופה של 

לחוק  273ראו וחברות הבת שלה), בהתאם לסעיף יבוטחו ושאי המשרה בחברה ובחברות בות שלה (למעט אט

) לתקות החברות (הקלות בעסקאות 5ב(1וועדת התגמול ודירקטוריון החברה אישרו בהתאם לתקה . החברות

קטורים וושאי המשרה העשויים לכלול בפוליסת הביטוח ה"ל גם את הדיר 2000 - עם בעלי עיין) תש"ס

בביטוחם,  אישי עיין כבעלי להיחשב עשויים בחברה השליטה ו/או שבעלילהיחשב כבעלי שליטה ו/או ציגיהם 

וכן אישרו כי תאי הביטוח המועקים לגורמים אלה זהים לתאי הביטוח המועקים ליתר ושאי המשרה 

לפרטים תי על רווחיות החברה, רכושה או התחייבויותיה. והדירקטורים, ואין בכך כדי להשפיע באופן מהו

) 2020-01-010561 - ו 2020-01-010558(מס' אסמכתא:  2020בפברואר  2מהימים:  ו דיווחים מיידיםוספים רא

  ) שהאמור בהם מובא בדוח זה על דרך ההפיה.2020-01-024207(מס' אסמכתא:  2020במרץ  14- ו

התעשיה הדל"ן ושוק ההון,  מיבתחובמהלך תקופת הדוח ולאחר תקופת הדוח  וספים לפירוט בדבר אירועים  .ו

 . לדוחות הכספיים 8 - ו 5, 4ים וביאור להלן 4ראו סעיף 

 
לפרטים וספים . 2020ביואר  13עקב החלטת האסיפה הכללית של החברה מיום אפלויג  יצחק בהמשך לאי הארכת הסכם ההעסקה של מר 7

 ), שהאמור בו מובא בדוח זה על דרך ההפיה.2019-01-004984(מס' אסמכתא:  13.1.2020ראו דיווח מיידי מיום 
ל מלא או אחר למר אפלויג בגין כפתרון זמי בלבד ולא ימע קבלת החלטה ביחס לתשלום תגמו יובהר, כי אישור התגמול כאמור אומץ 8

 (במקרה כאמור תיעשה התחשבות בדיעבד). 2019התקופה שהחל מחודש אוקטובר 
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  מצב עסקי התאגיד, תוצאות פעילותו, הוו העצמי ותזרימי המזומים שלוהסברי הדירקטוריון ל  א.

 

  מצב כספי  .3 
  

(ראו גם דיקציות עיקריות מדוח הסולו של החברה ומתוך דוח הסולו של החברה וכן יתוח אי ח המאוחד על המצב הכספיתמצית הדומתוך עיקריים להלן תוים 

  ש"ח):  ימיליו(ב) לדוח זה ד', המצורף כחלק של החברהמידע כספי פרד 

 

  

  החברה  מאוחד

  פרוט ביחס לדוחות החברה (סולו)

  במרץ 31ליום 

 31ליום 

  ץבמר 31ליום   בדצמבר

 31ליום 

  בדצמבר

0 2 0 2  9 1 0 2  9 1 0 2  0 2 0 2  9 1 0 2  9 1 0 2  

  34.9  13.1  36.0  148.4  153.4  156.5  רכוש שוטף

ובע  ,2019בדצמבר  31 יום לעומת 2020במרץ  31ליום הגידול 

בעיקר מגידול ביתרות המזומים והכסים הפיסיים בשווי 

 מלידר קרואטיהוצאה מהחזר הלוואה הוגן דרך רווח והפסד כת

בגין  מיליון ש"ח 1 - כשל סך בקיזוז , מיליון ש"ח 3.2 - כ בסך של

  .הוצאות שוטפות של החברהומתן הלוואה לחברה מוחזקת 

השקעות 

  ויתרות חובה 
389.4  367.3  370.6  258.7  269.2  251.5  

ובע  ,2019בדצמבר  31לעומת  2020במרץ  31הגידול ליום 

 מיליון ש"ח 8.3 - מגידול בהשקעת החברה באטראו בסך כבעיקר 

ח, ביכוי מיליון ש" 1.1 - ל בסך כגידול בהשקעת החברה בגמו

קיטון בהשקעה בלידר קרואטיה כתוצאה מהחזר הלוואה 

  מיליון ש"ח.  3.2 - לחברה בסך של כ

התחייבויות 

  שוטפות
ובע  ,2019בדצמבר  31לעומת  2020במרץ  31הגידול ליום   1.5  17.2  3.0  76.1  113.3  87.4

   .בעיקר מצבירת ריבית בגין אגרות חוב (סדרה ז')

התחייבויות 

  לא שוטפות
 31ליום  ללא שיוי בהשוואה ליתרה 2020במרץ  31היתרה ליום   122.8  95.5  122.7  167.7  126.5  166.0

  2019בדצמבר 

הון עצמי 

המיוחס לבעלי 

  מיות החברה 

169.0  169.6  162.1  169.0  169.6  162.1  
ובע  ,2019בדצמבר  31לעומת  2020במרץ  31הגידול ליום 

המיוחס לבעלי המיות של  ,בתקופת הדוחמרווח קי  בעיקר

   יון ש"ח.מיל 6.1 - החברה בסך כ
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  תוצאות הפעילות   .4

  

  להלן תמצית תוים תוצאתיים עיקריים מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים (במיליוי ש"ח): 

 יה הכספיים ותוצאותיה העסקיות של החברה מושפעים, בין היתר, מעלויות מימוןים הכספיים והתוצאות העסקיות של החברות המוחזקות על ידה. תזריםתותוומה 

  .מימוש החזקותיההמזומים של החברה מושפע, בין היתר, מדמי יהול, מחלוקת דיבידדים על ידי החברות המוחזקות על ידה ומתקבולים המתקבלים מ

  יתוח התוצאות 

  

  

  לתקופה שסתיימה   

  במרץ 31ביום 

ה לשה שסתיימ

  צמברבד 31ביום 

  2019  2019  2020  הסברים לשיויים בין הרבעון לרבעון המקביל אשתקד

  153.6  -   48.6  הכסות ממכירות

, ובעות מאיחוד לראשוה של תוצאות גמל, 2019שת בובתקופת הדוח המכירות 

השתיים של  ג' לדוחות הכספיים11(ראו ביאור  2019באפריל  1ל מיום הח

  ).החברה

  .בדומה לרבעון המקביל אשתקד  13.9  3.9  4.3  ות ברוקראג' בין בקאיסהכ

לות חלק החברה ברווחי חברות המטופ

 ,יטולפי שיטת השווי המאז  
19.6  20.2  84.0  

ברווחי מקיטון בע בעיקר ו, ברבעון, לעומת הרבעון המקביל אשתקדהקיטון 

  ילין לפידות.

רווח מרכישה במחיר הזדמותי ומהשגת 

  יטה בחברה בשליטה משותפתשל
 -  14.0  14.0  

המופק מהוה  70%רכישת רווח הזדמותי מהיו  ,אשתקד ותבתקופהרווח 

  ).השתיים של החברה ג' לדוחות הכספיים11גמל (ראו ביאור  והפרע של

  )109.3(  )2.6(  )34.9(  ר ושירותי ברוקראג' בין בקאיעלות המכ

, ובע בעיקר מאיחוד לראשוה של אשתקד ביחס לרבעון המקבילברבעון השיוי 

פיים ת הכסלדוחוג' 11(ראו ביאור  2019באפריל  1תוצאות גמל, החל מיום 

  ).השתיים של החברה

  )32.2(  -   )10.2(  הוצאות מכירה ושיווק

, ובע בעיקר מאיחוד לראשוה של ביחס לרבעון המקביל אשתקדהשיוי ברבעון 

ג' לדוחות הכספיים 11(ראו ביאור  2019ל באפרי 1תוצאות גמל, החל מיום 

  השתיים של החברה).

  )27.4(  )3.9(  )7.7(  הוצאות ההלה וכלליות

, ובע בעיקר מאיחוד לראשוה של ביחס לרבעון המקביל אשתקדהשיוי ברבעון 

ג' לדוחות הכספיים 11(ראו ביאור  2019באפריל  1גמל, החל מיום  תוצאות

  השתיים של החברה).
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  יתוח התוצאות (המשך)

  

   .םהכספיי לדוחות 6ראו ביאור , של החברה הפעילותלפרטים אודות מגזרי 

  לתקופה שסתיימה   

  במרץ 31ביום 

לשה שסתיימה 

  בדצמבר 31ביום 

  2019  2019  2020  המקביל אשתקדהסברים לשיויים בין הרבעון לרבעון 

  )13.1(  -   -   ירידת ערך מלאי מקרקעין

אשר  ש"ח,מיליון  13.1 - ירידת ערך מקרקעין בסך של כה רשמ 2019בשת 

הסכם למכירת מלוא החזקות החברה של וכיסה לתוקף בוצעה בעקבות חתימה 

  .)השתיים של החברה לדוחות הכספיים 10ראו ביאור ( בכס ליברטי

  )19.9(  )2.5(  )2.2(  הוצאות המימון, טו

הפקת אגרות עקב ובע בעיקר ד, ברבעון לעומת הרבעון המקביל אשתק הקיטון

משיעור משמעותית  ךאשר שיעור הריבית הקוב בה מו ,)סדרה ז'(החוב 

בפדיון  בית האפקטיבית בסדרות אגרות החוב (סדרות ה' ו ו') שפרעוהרי

מיליון  1.2 - כ בסך של תמורה מותיתביכוי הפחתת  ,2019בסוף שת  מוקדם

הובעות מאיחוד הוצאות מימון של גמל  וביכויאשר בוצעה ברבעון  ,ש"ח

ג' לדוחות 11ביאור (ראו  2019באפריל  1לראשוה של תוצאות גמל, החל מיום 

  .הכספיים השתיים)

    61.9  29.2  16.0  רווח קי לתקופה

ין מקות רווח המיוחס לזכויות שא

 שליטה
)9.9(  )10.3(  )45.0(  

מהקיטון , ובע אשתקד הבתקופת הדוח בהשוואה לתקופה המקבילהקיטון 

   ברווחי אטראו.

רווח לתקופה המיוחס לבעלי המיות של 

 החברה
6.1  18.9  16.9    
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   ):ש"ח ימיליו(ב בעלי המיות לתקופההמיוחס ל לרווח תחומי הפעילותלהלן תרומת 
  
לתקופה  

שהסתיימה 
במרץ  31ביום 

2020 

לתקופה 
שהסתיימה 

במרץ  31ביום 
2019 

לשה 
 שהסתיימה

בר בדצמ 31ביום 
2019 

    
 )20.9( )4.1( )3.1( החברה (*)

        
 37.6 8.6 8.1 שוק ההון

        
 )13.8( )0.1( )0.1( (**)"ן דל

      
 14.0 14.5 1.2 תעשייה (***)

    
 16.9 18.9 6.1 רווח בעלי המיות לתקופה

    
 

היו  2019וברבעון הראשון של שת  2019בשת  ימון אשר כללו בתוצאות החברה (סולו)אות המסך הוצ  (*)

חוב (סדרה ז'), פדיון מוקדם של סדרות אגרות  מיליון ש"ח, בהתאמה. לאור גיוס אגרות 2.1 - וכ 14.9 - כ

ך , ס2019שת  תאגיד בקאי במהלך הרבעון הרביעי שלמו' ופירעון מוקדם של הלוואה  - החוב ה' ו

 2019ש"ח. יצויין כי שת  מיליון 0.6 - הסתכמו לכ 2020הוצאות המימון (סולו) ברבעון הראשון של שת 

מיליון ש"ח, אשר אמורה היתה להירשם במקור במהלך  6.2 - כללה הקדמת הוצאת מימון בסך של כ

אה מתאגיד רה ו') והלוו, בגין פירעון אגרות החוב (סדרה ה' וסד2020התקופה שעד לחודש אוקטובר 

  בקאי.

מיליון ש"ח בחברה  0.5 - מיליון ש"ח (כ 13.6 - ירידת ערך מלאי מקרקעין בסך של ככללה  2019שת   **)(

 . השתיים של החברה ד' לדוחות הכספיים12 - ו 10ראו ביאורים  .)כלולה

ה במחיר הזדמותי ומהשגת שליטה רווח מרכישכוללים  2019שת כן ו 2019הרבעון הראשון של שת   (***)

ראו בגין השלמת רכישת יתרת ההחזקות בגמל.  מיליון ש"ח, 14 - כ בחברה בשליטה משותפת בסך של

 . השתיים של החברה ג' לדוחות הכספיים11ביאור 

 

  

  יתוח לפי תחומי פעילות:להלן 
  

  :תחום שוק ההון

  

בתחום יהול ההשקעות אשר עוסקת  ,ראואט ה בתחום שוק ההון עשית באמצעותשל החברפעילותה 

לפידות) ובתחום הברוקראג' הבין בקאי של ילין  9מהון המיות 50% - (באמצעות החזקתה, בעקיפין, ב

  ).ILSBמהון המיות של  75% - (באמצעות החזקתה ב

  

יון ש"ח מיל 23.6 - כסך של בהשוואה ל ,ן ש"חמיליו 23.3 - של כבסך הסתכמו בתקופת הדוח  אטראוהכסות 

  . בתקופה המקבילה אשתקד

  

מיליארד ש"ח, טו,  79.1 - של כבסך  2020במרץ  31היקף הכסים המוהל בילין לפידות הסתכם כון ליום 

. היקף הכסים המוהל בילין לפידות בסמוך 2019בדצמבר  31מיליארד ש"ח, טו, ליום  92.6 - לעומת סך של כ

  .מיליארד ש"ח 83.1 - של כבסך הסתכם  )2020במאי  20יום ( למועד פרסום הדוח

  

מיליון ש"ח,  17.6 - בסך של כ לתקופה המיוחס לבעלים של החברהאטראו סיימה את תקופת הדוח ברווח 

ובע בעיקר  ,ברווח בתקופת הדוחהקיטון מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.  18.7 - לעומת סך של כ

  . לפידות טראו ברווחי יליןמיליון ש"ח בחלק א 0.6 - בסך של כן מקיטו
  

 
הצבעה בפועל בילין מזכויות ה 50% - ), בפחות מ, בעקבותיו מחזיקה אטראו (בעקיפין2018לעיין הסכם בעלי מיות שחתם בדצמבר   9

  לק א' לדוח התקופתי. לח 2.5לפידות, ראו סעיף 
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  אירועים במהלך תקופת הדוח ולאחר תקופת הדוח:

מיליון ש"ח (חלק  21.5 - לאחר מועד הדוח על המצב הכספי הכריזה אטראו על חלוקת דיבידד בסך של כ

  מיליון ש"ח). 9.9 - החברה כ

  

  לדוחות הכספיים. 8 - ו 4ים ראו גם ביאורפת הדוח ולאחריה לפרטים בדבר אירועים וספים במהלך תקו

  

  (א) לעיל. 2לפרטים בדבר השלכות התפשטות גיף הקורוה על תחום הפעילות, ראו סעיף 

  

  דל"ן:ה תחום

ההפסד המקבילה אשתקד.  תקופהבדומה ל ,מיליון ש"ח 0.1 - תחום הדל"ן תרם בתקופת הדוח הפסד של כ

  הוצאות החזקת הקרקעות ותהליכי השבחתן.מבעיקר  בע ,ובתקופה המקבילה אשתקדשרשם בתקופות הדוח 

  אירועים במהלך תקופת הדוח ולאחר תקופת הדוח:

אטיה, על ידי חברת פרויקט שבבעלות ושבקר Vodnjanהושלמה מכירת קרקע בעיירה  2020בחודש פברואר 

  השתיים. לדוחות הכספיים 10וספים ראו ביאור אלף אירו. לפרטים  960 - לידר קרואטיה, בתמורה לסך של כ

  (א) לעיל. 2לפרטים בדבר השלכות התפשטות גיף הקורוה על תחום הפעילות, ראו סעיף 

  

  תחום התעשייה: 

מיליון ש"ח בתקופה  14.5 - של כ רווחלעומת  ,מיליון ש"ח 1.2 - של כ רווחתחום התעשייה תרם בתקופת הדוח 

שה במחיר הזדמותי ומהשגת שליטה בחברה רווח מרכיממו ובע מ ש"חמיליון  14 - , אשר כהמקבילה אשתקד

   .בשליטה, בגין השלמת רכישת יתרת ההחזקות בגמל

  אירועים במהלך תקופת הדוח ולאחר תקופת הדוח:

 )טו(ש"ח מיליון  5.5 - גמל מסגרת אשראי וספת בסך של כללאחר מועד הדוח על המצב הכספי, הועמדה 

העצמי  שיעור ההון, על פיהן בישראל גמל כלפי בק מקומיאמות המידה הפיסיות בהן מחויבת  עודכוו

  .מיליון ש"ח 35סכום של ההון העצמי לא יפחת מו ,25% - מ לא יפחתמסך כל המאזן המוחשי המוחשי 

  (א) לעיל. 2לפרטים בדבר השלכות התפשטות גיף הקורוה על תחום הפעילות, ראו סעיף 

  

 8- ו 5, 4 יםאוריסמוך למועד אישור הדוח, ראו ב תקופת הדוח ועד שאירעו במהלך וספים עיין אירועיםל  .5

  .לעיל 2וכן סעיף  לדוחות הכספיים

  

   זילות ומקורות מימון במאוחד  .6
  

  יתרות מזומים ושווי מזומים

 ם בשווי הוגן דרך רווח או הפסדוכסים פיסיי הסתכמו יתרות המזומים ושווי המזומים 2020 במרץ 31ליום 

בדצמבר  31מיליון ש"ח ליום  50.8 - בהשוואה לסך של כ ,מיליון ש"ח 60.6 - במאוחד לסך כולל של כן קצר לזמ

2019.   

  

  תזרים מזומים מפעילות שוטפת

  מיליון ש"ח.  3.4 - פעילות שוטפת בתקופת הדוח הסתכם בסך של כשבע מתזרים המזומים 
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  ם מפעילות השקעהתזרים מזומי

שימש בעיקר לרכישת  ,מיליון ש"ח 4 - פעילות השקעה בתקופת הדוח בסך של כל ימשששתזרים המזומים 

, רכישת רכוש קבוע ומתן הלוואה, ביכוי תמורה, טו ממכירת כסים פיסים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד

  .מלאי מקרקעין

  

  תזרים מזומים מפעילות מימון

בע בעיקר מהגדלת  ,מיליון ש"ח 5.8 - ח הסתכם בסך של כפעילות מימון בתקופת הדושבע מים תזרים המזומ

  ביכוי פרעון הלוואות והתחייבויות בגין חכירות. ,האשראי לזמן קצר

  

  מקורות מימון 

 מחוב המורכב מאגרות חוב הרשומות למסחר בבורסה ,מהון עצמיממומת  (במאוחד) פעילות החברה

   בקאיות.ומהלוואות 

הערך בספרים של התחייבויות החברה במאוחד לבקים ובגין אגרות החוב הסתכם  2020במרץ  31כון ליום 

וכסים פיסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפקדוות  ,מיליון ש"ח, כאשר יתרות המזומים 167.4 - בסך של כ

  מיליון ש"ח. 60.6 - הסתכמו לסך של כהפסד לזמן קצר 

מיליון   119.4 -יבויות החברה (סולו) בגין אגרות חוב הסתכם בסך של כהערך בספרים של התחי 2020במרץ   31כון ליום

 - הסתכמו לסך של כיתרות המזומים, הפקדוות וכסים פיסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד לזמן קצר ש"ח, כאשר 

  מיליון ש"ח.  35.6

ותאיהן העיקריים של אגרות החוב  2019בר מיליון ש"ח בחודש ובמ 120 -ך של כלעיין גיוס של אגרות חוב (סדרה ז') בס

)(ב) לדוחות הכספיים. לוסחו המלא של שטר האמות, ראו ספח לדוח הצעת 1ב'(23-) ו1ד'(20(סדרה ז'), ראו ביאורים 

 (להלן: על דרך ההפייה , הכלל כאן2019-01-109957אסמכתא: מס' , 2019בובמבר  11המדף שפרסמה החברה ביום 

אמות""שטר ה(.  

סדרה ז') מכוח שטר האמות, לעיין עמידה החברה באמות המידה הפיסיות להן היא מחויבת כלפי מחזיקי אגרות החוב (

  ראו חלק ד' להלן.  

החברה (אשר היוו  כתבי אופציה המירים למיות  12,996,68מומשו  2020ביואר  15 - ו 8, 7, 1במהלך תקופת הדוח, בימים 

מיות רגילות של החברה ללא ערך קוב,   9,594,594) לסך כולל של 2013ציה מכוח תוכית אופציות את יתרת כתבי האופ

  7), 2020-01-001020(מס' אסמכתא:  2020ביואר  2שרשמו למסחר בבורסה. לפרטים וספים ראו דיווחים מיידים מימים 

(מס'  2020ביואר  16 -) ו2020-01-003870סמכתא: (מס' א 2020ביואר  8), 2020-01-002983(מס' אסמכתא:  2020ביואר 

  ), שהאמור בהם מובא בדוח זה על דרך ההפיה.2020-01-005809אסמכתא:  

  

   (באלפי ש"ח) הסברי הדירקטוריון לעיין חשיפה לסיכוי שוק ודרכי יהולם  .7

  

   להלן).ריון חלק ב' לדוח הדירקטוהדוח (ראו גם  לא חלו שיויים מהותיים בעיין זה בתקופת

  
 

   רווח (הפסד) משיויים

רווח (הפסד) 
 משיויים

 
עליה של 

10% 
עליה של 

5% 

שווי הוגן 
ליום 

31.3.2020 
ירידה 

 5%של 
ירידה של 

10% 
            

 )2,652( )1,262( )163,286( 1,446 2,766 רגישות לשיויים בשערי ריבית
      

 )465( )223( 4,653 223 465 שיויים במחירי שוקרגישות ל
            

  )2,975(  )1,486(  29,738  1,486  2,975  רגישות לשיויים בשער חליפין מט"ח /ש"ח
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   - חשיפה לסיכוי שוק ודרכי יהולם  .ב
  

  בחברהשוק הסיכוי יהול   .8
  

 לאמורביחס  וי שוק ודרכי יהולםלא חלו שיויים מהותיים בתקופת הדוח בתחום החשיפה של החברה לסיכ

  .השתיושא זה בדוח דירקטוריון החברה אשר כלל בדוח ב

  

  )ש"ח באלפי( מבחי רגישות למכשירים פיסיים  .9
  
 רווח (הפסד) משיויים   רווח (הפסד) משיויים 
עליה של  

10% 
עליה של 

5% 
שווי הוגן ליום 

31.3.2020 
ירידה של 

5% 
ירידה של 

10% 
       ת ריבי

 )993( )437( )49,310( 629 1,140 התחייבויות בגין חכירות

 )1,659( )825( )113,976( 817 1,626 אגרות חוב סחירות 
      

 )2,652( )1,262( )163,286( 1,446 2,766 סה"כ

      
ה"ל בדרך כלל * יתוחי הרגישות לעיל אים כוללים מכשירים פיסיים לזמן קצר מאחר והשפעת השיויים 

  ווי ההוגן של מכשירים פיסים אלו, בין היתר, בשל אופיים השוטף והקצר.איה מהותית ביחס לש
  

  רגישות לשיויים במחירי שוק:
 רווח (הפסד) משיויים  רווח (הפסד) משיויים 
עליה של  

10% 
עליה של 

5% 
שווי הוגן ליום 

31.3.2020 
ירידה של 

5% 
ירידה של 

10% 
פיסיים בשווי הוגן דרך רווח או כסים 

 )465( )223( 4,653 223 465  פסדה
      

 )465( )223( 4,653 223 465 סה"כ

  

  רגישות לשיויים בשער חליפין מט"ח /ש"ח:
  
 רווח (הפסד) משיויים   רווח (הפסד) משיויים 
עליה של  

10% 
עליה של 

5% 
שווי הוגן ליום 

31.3.2020 
ירידה של 

5% 
של  ירידה

10% 
      מט"ח/ש"ח
 )1,569( )785( 15,691 785 1,569 שווי מזומיםמזומים ו
  )2,586(  )1,293(  25,862  1,293  2,586  לקוחות

  )257(  )128(  2,566  128  257  חייבים ויתרות חובה
  )3,818(  )1,909(  38,180  1,909  3,818  מלאי מקרקעין

כסים פיסיים בשווי הוגן דרך רווח 
  )40(  )20(  397  20  40  סדאו הפ

  )39(  )19(  388  19  39  ה לזמן ארוךיתרות חוב
השקעה בחברה בשליטה משותפת 

  )877(  )438(  8,768  438  877  והלוואה שיתה
  2,090  1,045  )20,904(  )1,045(  )2,090( ספקים וותי שירותים ויתרת זכאים

  2,057  1,029  )20,572(  )1,029(  )2,057(  אשראי והלוואות לזמן קצר
  2,010  1,005  )20,103(  )1,005(  )2,010(  התחייבות בגין חכירות

 54 27 )535( )27( )54( התחייבויות לתאגידים בקאיים
      

 )2,975( )1,486( 29,738 1,486 2,975 סה"כ
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  : (במיליוי ש"ח) דוח בסיסי הצמדה  .10
  

 : 2020במרץ  31ליום 
במט"ח או 
 צמוד מדד צמוד מט"ח

לא ל
 סה"כ לא כספי הצמדה

      כסים
 56 -  40 -  16 מזומים ושווי מזומים

     -   -  5   -  5כסים פיסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד
 46 -  20 -  26  לקוחות

  4  1  1  -   2  חייבים ויתרות חובה
 46 46 -  -  -  מלאי 

  44  - 66 47 157כסים שוטפים
 38 38 -  -  -  מלאי מקרקעין

בחברות המטופלות לפי שיטת השווי  השקעות
  247  238  -   -   9  מאזיה

    -   -  1   -  1כסים פיסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד
  7  -   6  -   1  יתרות חובה לזמן ארוך

  39  39  -   -   -   רכוש קבוע
     -   -   -  47  47כסים בגין זכויות שימוש

     -   -   -  9  9כסים בלתי מוחשיים
 1 1 -  -  -  מסי הכסה דחים

  10  - 7 372 389כסים לא שוטפים

 546 419 73 -  54 סה"כ כסים
      התחייבויות

אשראי והלוואות לזמן קצר וחלויות שוטפות של 
 45 -  24 -  21 הלוואות 

  17  -   7  -   10  ספקים וותי שירותים
  5  -   2  -   3  חלויות שוטפות של התחייבויות בגין חכירות

 21 -  10 -  11 זכאים ויתרות זכות

 88 -  43 -  45 התחייבויות שוטפות
      

 119 -  119 -  -   אגרות חוב
  3  -   2  -   1  התחייבויות לתאגידים בקאיים

 44 -  22 6 16 התחייבויות בגין חכירות
  166 -  143 6 17 התחייבויות לא שוטפות

  254 -  186 6 62 סה"כ התחייבויות
      

 123 123 -  -  -  זכויות שאין מקות שליטה בהון
 169 169 -  -  -  הון

 546 292 186 6 62 התחייבויות והוןסה"כ 

  -  127 )113( )6( )8( סה"כ היתרה המאזית, טו
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  דוח בסיסי הצמדה (במיליוי ש"ח): 
  

 : 2019בדצמבר  31ליום 
במט"ח או 
 צמוד מדד צמוד מט"ח

ללא 
 סה"כ לא כספי הצמדה

      כסים
 51 -  40 -  11 ומיםמזומים ושווי מז

 42 -  21 -  21  לקוחות
  3  2  1  -   -   חייבים ויתרות חובה

  49  49  -   -   -   מלאי
 3 3 -  -  -  מלאי מקרקעין 
  32  - 62 54 148כסים שוטפים
 38 38 -  -  -  מלאי מקרקעין

השקעות בחברות המטופלות לפי שיטת השווי 
  227  217  -   -   10  המאזי

 3  -   3  -   -   דרך רווח או הפסדכסים פיסיים בשווי הוגן 
  6  -   5  -   1  חובה לזמן ארוך יתרות

  39  39  -   -   -   רכוש קבוע
     -   -   -  48  48כסים בגין זכויות שימוש

     -   -   -  9  9כסים בלתי מוחשיים
 1 1 -  -  -  מסי הכסה דחים

  11  - 8 352 371כסים לא שוטפים

 519 406 70 -  43 סה"כ כסים
      התחייבויות

פות של ראי והלוואות לזמן קצר וחלויות שוטאש
 37 -  21 -  16 הלוואות 

  18  -   8  -   10  ספקים וותי שירותים
  4  -   2  -   2  חלויות שוטפות של התחייבויות בגין חכירות

 18 -  8 -  10 זכאים ויתרות זכות

 77 -  39 -  38 התחייבויות שוטפות
      

 118 -  118 -  -   אגרות חוב
  4  -   3  -   1  אגידים בקאייםהתחייבויות לת

 45 -  22 6 17 יות בגין חכירותהתחייבו
  167 -  143 6 18 התחייבויות לא שוטפות

  244 -  182 6 56 סה"כ התחייבויות
      

 113 113 -  -  -  זכויות שאין מקות שליטה בהון
 162 162 -  -  -  הון

 519 275 182 6 56 סה"כ התחייבויות והון

 -  131 )112( )6( )13( זית, טוסה"כ היתרה המא
  
  
      

  הדיווח הפיסי  .ג

  

  דוח מצבת התחייבויות לפי מועד פרעון  .11

פרטים בדבר מצבת ההתחייבויות של החברה לפי מועדי פירעון כללים כאן על דרך ההפיה לדוח מיידי פרד 

  שמפרסמת החברה במקביל לפרסום דוח זה.
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   אגרות החוב. גילוי ייעודי למחזיקי ד

  

מכוח שטר אמות שחתם  שהופקה על ידי החברה (סדרה ז') סדרת תעודות התחייבותלהלן פרטים בדבר   .12

, (מס' 2019בובמבר  11כפי שפורסם בספח לדוח הצעת המדף שפרסמה החברה ביום  2019בובמבר  10ביום 

 2020במרץ  31, ליום שטר האמות")(להלן: " ) הכלל כאן על דרך ההפיה2019-01-109957אסמכתא: 

  (הסכומים באלפי ש"ח):

 

 

 
 בשטר האמות. 5.5.3כהגדרתו בסעיף  10
  בשטר האמות. 5.5.3כהגדרתם בסעיף  11

  אגרות חוב  
 (סדרה ז')

  
 12.11.2019 מועד הפקה

 120,000 ערך קוב במועד ההפקה 
  

(תאי  31.3.2020 - ערך קוב ל
האג"ח אים כוללים 

 120,000 הצמדה)
ביכוי יתרת כיון והוצאות 

 הפקה
)1,461( 

כפי  31.3.2020 שווי הוגן ליום
 118,539 יםשכלל בדוחות הכספי

  
 הצמדה

  
 אין

 850 31.3.2020 - ריבית שצברה ל
    

 113,976 31.3.2020 - שווי בורסה ל
  

שיעור הריבית לשה (ריבית 
 קבועה)

1.86% 

  
 2021באוקטובר  15הקרן פרעת בשבעה תשלומים שתיים שווים, החל מיום  מועדי תשלום הקרן

 ).(תשלום אחרון 2027באוקטובר  15יום ועד 
   

 15תשלומים שתיים שווים החל מיום  8 - הריבית הצבורה תשולם ב  מועדי תשלום הריבית
 (תשלום אחרון). 2027באוקטובר  15ועד ליום  2020באוקטובר 

   

  התיות פיסיות

החברה מתחייבת כלפי מחזיקי אגרות החוב (סדרה ז') לעמוד ביחסים 
סים כמפורט להלן: (הפי1 10של החברה (כולל זכויות מיעוט)) ההון העצמי 

, 11טו CAP - ל יחס החוב הפיסי טו )(2מיליוי ש"ח; 170לא יפחת מסך של 
  .67.5%לא יעלה על 

בדיקת עמידת החברה בהתיות הפיסיות תבוצע במועד פרסום הדוחות 
כספיים הכוים הכספיים של החברה (על פי תוים הכלולים בדוחות ה

  .לתאריך חתימת הדוח)
עומדת החברה  2020במרץ  31על בסיס הדוחות הכספיים של החברה ליום 

  ביחסים הפיסיים המפורטים לעיל: 
עומד  2020במרץ  31ההון העצמי של החברה (כולל זכויות מיעוט) ליום  - 

 ש"ח,  מיליון 292.4על סך של: 
עומד על סך של:  2020במרץ  31ום טו לי CAP - יחס החוב הפיסי טו ל - 

32.9% . 
   

על מחיקה  במקרה בו יוחלט על ידי הבורסהחובת ביצוע פדיון מוקדם   פדיון מוקדם
מרישום למסחר של אגרות החוב (סדרה ז) לאור קיטון בשווי החזקות 
הציבור באגרות החוב. זכות לביצוע פדיון מוקדם לפי שיקול דעת החברה, 

 מות. ההיקפים, והתאים הקבועים בשטר האבהתאם למועדים, 
   

, תל אביב (טלפון: 48משמרת חברה לשירותי אמות בע"מ: דרך מחם בגין   האמן
). איש הקשר היו עו"ד (רו"ח) רמי קצב, 03-6374354; פקס: 03-  6374351

 Ramik@mtrust.co.ilדואר אלקטרוי: 
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ולמועד דוח, החברה עמדה  2020במרץ  31ליום אגרות החוב (סדרה ז') היה סדרה מהותית. למיטב ידיעת החברה, 

'), לא התקיימו תאים כלשהם המקימים אים וההתחייבויות לפי שטר האמות לאגרות החוב (סדרה זבכל הת

עילה להעמדת אגרות החוב (סדרה ז') לפירעון מיידי והחברה לא קיבלה הודעה מהאמן לאגרות החוב בדבר אי 

  עמידתה בתאים ובהתחייבויות שלפי שטר האמות.

  

  ממשל תאגידיה. 

  תרומות. 13

  

לא העיקה בתקופת הדוח  החברהשקלת לגופה. מדייות בושא מתן תרומות. כל בקשה לתרומה  לחברהאין 

   .תרומות משמעותיות

  

מיות  3,324,427ל ד, ראשון בדרגה, ללא הגבלה בסכום עשעבוד קבוע, יחי  תיאור הכסים המשועבדים
אטראו, המוחזקות על ידי החברה, לרבות על זכויות לוות להן וזכויות 
שיגיעו מאטראו בגין המיות המשועבדות וכן על חשבון האמות (לפרטים 

לדוחות  )(ב) לדוחות הכספיים השתיים).1ב'(23- ) ו1ד'(20ראו ביאורים 
ח מיידי של אטראו מיום דיוו, ראו 2020במרץ  31אטראו ליום הכספיים של 

 )2020-01-047995  (מס' אסמכתא: 2020במאי  30
   

כסיה, למעט כלל החברה התחייבה שלא ליצור שעבוד שוטף כללי על   מגבלות על יצירת שעבודים 
ח זה , שהאמור בו מובא בדולשטר האמות 5.3בתאים המפורטים בסעיף 

  על דרך ההפיה. 
    

ת מגבלות על שיוי שליטה ועל עסקאות מיזוג ורכישה, למעט בהתקיים קיימו  מגבלות וספות
  לשטר האמות.  8.1.25 - ו 8.1.7חריגים כאמור בסעיפים 

קיימת מגבלה על ביצוע חלוקה (כהגדרתה בחוק החברות) למעט בהתקיימות 
, LTVחייבות לשמירה על יחס תאים מצטברים (הכוללים בין היתר הת

  .)היעדר הפרה וכיוצ"ב
  לשטר האמות.  8לפירוט עילות להעמדה לפירעון מיידי ראו סעיף 

)(ב) לדוחות הכספיים השתיים, 1ב'(23- ) ו1ד'(20למידע וסף ראו ביאורים 
  שהאמור בהם מובא בדוח זה על דרך ההפיה.

האם בתום תקופת הדיווח 
רה בכל ובמהלכה עמדה החב

התחייבויתיה על פי שטר 
  האמות

 כן.

ם בתום תקופת הדיווח הא
ובמהלכה התגבשו עילות 
להעמדת אגרות החוב לפירעון 

    מיידי.

 לא.

  
  דירוג

  שם החברה המדרגת: מדרוג בע"מ
  

  . באופק יציב A1.il  דירוג בהפקה:
, 2019מבר בוב 10דירוג התאגיד למועד הדיווח (על פי דוח דירוג מיום 

דות התחייבות במועד שפורסם על ידי החברה בדוח מיידי על דירוג תעו
 A1.il, הכלל כאן על דרך ההפייה): 2019-01-109681האמור, אסמכתא: 

  באופק יציב.
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  פרטים בדבר דירקטורים בעלי מומחיות חשבואית ופיסית. 14

  

רי הדרש של ועד למועד הדוח לא חלו שיויים בקביעת דירקטוריון החברה בוגע למספר המזע 2020מתחילת שת 

   .דירקטורים בעלי מיומות חשבואית ופיסית

לפרטים בדבר הדירקטורים בעלי מיומות חשבואית ופיסית (לרבות השכלתם כישוריהם, יסיום והידע שלהם 

לדוח הדירקטוריון  11שבהסתמך עליהם החברה רואה אותם כבעלי מומחיות חשבואית פיסית) ראה סעיף 

   שתי אשר האמור בו מובא בדוח זה על דרך ההפיה.הכלול בדוח ה

 

  רקטור בלתי תלוידי. 15

  

ועד למועד הדוח לא חלו שיויים ביחס לדירקטורים הבלתי תלויים בחברה. לפרטים ראו תקה  2020מתחילת שת 

  .בחלק ד' לדוח השתי, אשר המידע האמור בו מובא בדוח זה על דרך ההפיה 26

  

   למבקר הפימי של החברה גילוי בוגע. 16

 

ח לא חלו שיויים מהותיים ביחס למבקר הפימי של החברה. לפרטים וספים ועד למועד הדו 2020מתחילת שת 

לדוח הדירקטוריון המצורף לדוח השתי, אשר המידע האמור בו  13בדבר המבקר הפימי של החברה, ראה סעיף 

   .מובא בדוח זה על דרך ההפיה

  

  החיצוי של החברההמבקר  .17

  

ועד למועד הדוח לא חלו  2020). מתחילת שת PWCלמן וקסלמן (רואי החשבון המבקרים של החברה הים קס

לדוח  14שיויים ביחס לרואי החשבון המבקרים של החברה. לפרטים וספים בדבר המבקר החיצוי, ראה סעיף 

  ובא בדוח זה על דרך ההפיה.הדירקטוריון המצורף לדוח השתי, אשר המידע האמור בו מ
  

 

  

  

  

  

  

   

 יצחק אפלויג  ליאור בן ארצי 

 יו"ר הדירקטוריון   מכ"ל 
  

  2020 במאי 31

    



  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    -'  ב  חלק

  מאוחדים  דוחות כספיים 



 
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  לידר החזקות והשקעות בע"מ
  
  

  2020  מרס ב  31מידע כספי לתקופת בייים ליום 
  
  

  בלתי מבוקר 
  

  



  לידר החזקות והשקעות בע"מ
  
  

  2020  מרסב  31מידע כספי לתקופת בייים ליום  
  
  

  בלתי מבוקר
  
  

  תוכן העייים
  
  
  

  דף  
    
    

  2  -ב  דוח סקירה של רואה החשבון המבקר
    
    

    בשקלים חדשים (ש"ח):  -דוחות כספיים תמציתיים מאוחדים  
    
    
  3  -ב  יוח תמציתי מאוחד על המצב הכספד
    
    

  5  -ב  הרווח או הפסדדוח תמציתי מאוחד על 
    
    

  6  -ב  דוח תמציתי מאוחד על הרווח או הפסד ורווח כולל אחר
    
    

  7  -ב  דוח תמציתי מאוחד על השיויים בהון
    
    

  10  -ב  דוח תמציתי מאוחד על תזרימי המזומים
    
    

    :ביאורי הסבר בחרים לדוחות הכספיים התמציתיים
    

  12  -ב  כללי  -  1ביאור  
    

  12  -ב   בסיס העריכה של הדוחות הכספיים  -  2ביאור  
    

  12  -ב   עיקרי המדייות החשבואית  -  3ביאור  
    

  13  -ב  אירועים בחברות מאוחדות  -  4ביאור  
    

  14  -ב   מידע וסף  –  5ביאור  
   

  15  -ב   מידע מגזרי -  6ביאור  
    

  16  -ב   מכשירים פיסיים וסיכוים פיסיים -  7ביאור  
    

  18  -ב  תקופת הדיווחאירועים לאחר תום  -  8ביאור  
  
  

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



 
   6150001אביב -תל 50005, ישראל, ת.ד 6812508אביב -, תל25קסלמן וקסלמן, מגדל הסחר, רחוב המרד 

  www.pwc.com/il, 972-3-7954556+: , פקס972-3-7954555+טלפון: 
 

  של לידר החזקות והשקעות בע"מ  המניות לבעלי המבקר החשבון רואה של סקירה דוח

  
  

  מבוא 
  

  -וחברות בנות שלה (להלן ביחד החברה)  -(להלן  בע"מ לידר החזקות והשקעות לש המצורף הכספי המידע את סקרנו
 התמציתיים המאוחדים הדוחות ואת 2020במרס  31ליום  הדוח התמציתי המאוחד על המצב הכספי את הקבוצה), הכולל

תאריך.  באותו שהסתיימהחודשים    הלתקופה של שלוש המזומנים ותזרימי הפסד, הרווח הכולל, השינויים בהון   או  הרווח על
בינלאומי  לתקן חשבונאות זו בהתאם  ביניים לתקופת כספיה  מידעה של אחראים לעריכה ולהצגה וההנהלה הדירקטוריון

IAS 34 - תקנות  של פרק ד' זו לפי ביניים כספי לתקופתה מידעה לעריכת ביניים", וכן הם אחראים לתקופות כספי "דיווח
זו   ביניים לתקופת כספי מידע על מסקנה היא להביע אחריותנו .1970-ל"התש ומיידיים), ייםתקופת חות"ערך (דו ניירות

 .על סקירתנו בהתבסס
  
  ן ת על בסיס השווי המאזני, אשר ההשקעה בה והמוצג ותשל חבר המידע הכספי לתקופות הביניים התמציתיסקרנו את  לא

לתקופה של  אלה ותברווחי חברהקבוצה וחלקה של אלפי ש"ח  238,176 -הסתכמה לסך של כ 2020במרס  31ליום 
  ש"ח. המידע הכספי לתקופת הביניים אלפי  9,298 -הסתכמו לסך של כ 2020במרס   31ביום   החודשים שהסתיימה שלוש

התמציתי של אותן חברות נסקר על ידי רואי חשבון אחרים ודוחות סקירה אלו הומצאו לנו ומסקנתנו, ככל שהיא מתייחסת 
  ברות, מבוססת על דוחות הסקירה של רואי החשבון האחרים. כספי בגין אותן חלמידע ה

  
  היקף הסקירה 

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

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

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

  
  מסקנה 

  
 שהמידע לנו לסבור הגורם דבר ליבנו בא לתשומת אחרים, לא חשבון רואי של הסקירה דוחות ועל סקירתנו על בהתבסס
   .IAS 34בינלאומי  חשבונאות לתקן םת, בהתא המהותיו הבחינות ערוך, מכל הנ"ל אינו הכספי

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

  סלמן וקסלמןק  אביב,-תל
  רואי חשבון   2020 במאי 31

   PricewaterhouseCoopers International Limited -פירמה חברה ב   
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  לידר החזקות והשקעות בע"מ
  דוח תמציתי מאוחד על המצב הכספי

 
  
  

 בדצמבר  31 מרסב  31  
    2020  2019  2019  

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח    

  בלתי מבוקר  
          כסים

          
          כסים שוטפים

 50,780  21,679  55,964    מזומים ושווי מזומים
 -  -  4,653    הפסד  או  רווח  דרך  הוגן  בשוויכסים פיסיים  

 42,546  50,379  45,645    לקוחות
 - 23,250 -    דיבידד לקבל

 2,371 4,084 3,616    ובהחייבים ויתרות ח
 473  72 165    מסי הכסה לקבל

 48,819  53,931  46,408    מלאי
 3,424 - -    מלאי מקרקעין

  148,413 153,395 156,451    סה"כ כסים שוטפים
          
          

          כסים לא שוטפים
 37,975 57,156  38,180    מלאי מקרקעין

 227,272  218,170  246,945    המאזיהמטופלות לפי שיטת השווי  השקעות בחברות  
 2,986  4,093  1,240    פיסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד כסים

 6,133  5,381  7,079    יתרות חובה לזמן ארוך
 38,641  41,696  38,861    רכוש קבוע 

     46,849  30,089  47,507כסים בגין זכויות שימוש
      9,593  9,773  9,299כסים בלתי מוחשיים 

 829  931 697    הכסה דחיםמסי 

  370,642  367,289  389,444    שוטפים  לא  סה"כ כסים
          

  519,055  520,684  545,895    כ כסים"סה
          
          

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   
  יוסי זיתוי  ארצי בן  ליאור  יצחק אפלויג

 סמכ"ל כספים  מכ"ל  יו"ר הדירקטוריון
      

  
  .2020  במאי  31:  החברה  דירקטוריון  ידי  על  בייים  פתקולת הכספי  המידע אישור  תאריך

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .ים המצורפים מהווים חלק בלתי פרד מדוחות כספיים תמציתיים אלהביאורה
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  לידר החזקות והשקעות בע"מ
  דוח תמציתי מאוחד על המצב הכספי

  
  
  

 בדצמבר  31 מרסב  31  
    2020  2019  2019  

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח    

  בלתי מבוקר  
          התחייבויות והון

          
          התחייבויות שוטפות

חלויות שוטפות של הלוואות ואגרות אשראי והלוואות לזמן קצר ו
 36,785  68,561  44,844    חוב

 17,105  18,448  17,154    ספקים וותי שירותים
 3,777  5,258  4,965    חלויות שוטפות של התחייבויות בגין חכירות

 -  10,288  -    בידד לשלם לבעלי זכויות שאין מקות שליטהיד
 18,435  10,708  20,479    זכאים ויתרות זכות

 76,102  113,263  87,442   סה"כ התחייבויות שוטפות
          
          
          

          התחייבויות לא שוטפות
 118,465  9,084  118,539    אגרות חוב
 -  65,148  -    היתות להמרה למיותאגרות חוב 

 3,728  11,175  3,140    ואחרים  התחייבויות לתאגידים בקאיים
 45,497  24,879  44,345    התחייבויות בגין חכירות

  -  15,493  -    התחייבות בגין צירוף עסקים
  -  196  -    מסי הכסה דחים

 -  526  -    התחייבויות פיסיות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד

  167,690  126,501  166,024    טפותסה"כ התחייבויות לא שו
          
          
          

          הון
 604,006  605,140  604,006     מיות וקרות הוןהון  

 )36,000(  )31,631(  )35,171(    קרן הון בגין הפרשי תרגום של פעילויות חוץ
  )397,452(  )395,470(  )391,340(    יתרת הפסד

 )8,469(  )8,469(  )8,469(    החברה המוחזקות על ידי החברהמיות  
 162,085  169,570  169,026    הון המיוחס לבעלי מיות החברה

 113,178  111,350  123,403    שליטה מקות  שאיןזכויות  
         

  275,263  280,920  292,429    סה"כ הון

          
          

  519,055  520,684  545,895    התחייבויות והוןסה"כ 
          

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .ים המצורפים מהווים חלק בלתי פרד מדוחות כספיים תמציתיים אלהראוביה
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  לידר החזקות והשקעות בע"מ
  דוח תמציתי מאוחד על הרווח והפסד

  
  
  

  לתקופה של שלושה חודשים  
לשה 

  שסתיימה

 
  שסתיימה 

 מרסב  31ביום  
 31ביום  

 בדצמבר
  2020  2019  2019  

 למיה) רווח(למעט תוי  אלפי ש"ח   
  בלתי מבוקר 
        

        הכסות
 153,607  -  48,605  הכסות ממכירות

 13,908   3,910  4,268  בין בקאי  יהול וברוקראג'שירותי  מהכסות  
 497      150  24  הכסות משירותי יהול ושכירות

  ,  19,590  20,230  84,032טוהמטופלות לפי שיטת השווי המאזיחברות    ברווחיחלק החברה  
 14,014  14,014  -  בשליטה משותפתומהשגת שליטה בחברה    במחיר הזדמותי  מרכישה  רווח
   ,  -  169  238טומכסים פיסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסדרווח  

  320  110  793  הכסות מימון

  266,616  38,583  73,280  הכסותסה"כ 
        

        הוצאות
 109,284   2,615  34,883  ברוקראג' בין בקאי  שירותיהמכר ו עלות

 1,074  -  346  ופיתוח מחקר  הוצאות
 32,171  -  10,167  ושיווק  מכירה  הוצאות
 27,424   3,893  7,707  וכלליות  ההלה  הוצאות
  -  -    550טו,  מכסים פיסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד  הפסד
 13,118  -  -  מקרקעין  מלאי ערך  ירידת

 -  -  -  משותפת ירידת ערך השקעה בחברה בשליטה
  10  -  -  הוצאות אחרות, טו

  20,200  2,654  2,978  הוצאות מימון

 203,281  9,162  56,631  הוצאותסה"כ 
       

  63,335  29,421  16,649  לפי מסים על ההכסה  רווח
        

    )1,392(  )193(  )623(  על ההכסה  מסים
        

  61,943  29,228  16,026  לתקופה קי  רווח
        

        :למיה (בש"ח) יסיסב  רווח
 16,909  18,891  6,112  בעלי המיות של החברה

 45,034  10,337  9,914  שליטה מקות  שאיןזכויות  
       

 61,943  29,228  16,026  סה"כ
       

  0.036  0.040  0.013  למיה (בש"ח) בסיסי  רווח

 0.033  0.039  0.012  למיה (בש"ח)מדולל    רווח

        
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .ים המצורפים מהווים חלק בלתי פרד מדוחות כספיים תמציתיים אלהביאורה
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  לידר החזקות והשקעות בע"מ
  או הפסד ורווח כולל אחר  דוח תמציתי מאוחד על הרווח

  
 
  

  לתקופה של שלושה חודשים  
לשה 

  שסתיימה

 
  שסתיימה 

 מרסב  31ביום  
 31ביום  

 בדצמבר
  2020  2019  2019  

 אלפי ש"ח ש"חאלפי   אלפי ש"ח 
  בלתי מבוקר 
        
        

  61,943  29,228  16,026  לתקופה קי  רווח
        

        :כולל אחר, טו ממס )הפסדרווח (
        

        :אשר לא יסווג מחדש לרווח או להפסד סעיף
  )44(  -  - מעביד-מדידות מחדש של התחייבויות (טו) בשל סיום יחסי עובד

  )2,365(  -  -  השווי המאזי  שיטתת לפי  וברות המטופלהכולל האחר של ח  הפסדחלק ב

  - - )2,409(  
        

        :להפסד  או  לרווח מחדש מסווגים  להיות  עשויים  אשר  סעיפים
  )9,098(  )4,271(  1,140  פעילויות חוץ  מדוחות כספיים שלהפרשי תרגום 

  328  328    -  בשליטה משותפתגריעת הפרשי תרגום בגין השגת שליטה בחברה  

  1,140 )3,943( )8,770(  
        

  )11,179(  )3,943(  1,140 רווח (הפסד) כולל אחר, טו ממס
        

  50,764  25,285  17,166  כולל לתקופהרווח  סה"כ  
        
        
        
        

        מיוחס ל:ה  כולל  רווח
 7,812  15,297  6,941  בעלי המיות של החברה

 42,952  9,988  10,225  שליטה מקות  שאיןזכויות  
        
  17,166  25,285  50,764 
        
        
        
        

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .ים המצורפים מהווים חלק בלתי פרד מדוחות כספיים תמציתיים אלהביאורה
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  לידר החזקות והשקעות בע"מ
  דוח תמציתי מאוחד על השיויים בהון

  
  

  2020במרס    31לתקופה של שלושה חודשים שסתיימה ביום   

     האם החברה של  לבעלים  המיוחס  הון 

 

הון 
מיות 
פרמיה 
וקרות 
 הון

קרן הון בגין 
הפרשי 

תרגום של 
 פעילויות חוץ

 
 יתרת הפסד

מיות 
החברה 

המוחזקות 
על ידי 
  החברה 

סך הכל 
מיוחס לבעלי 

מיות 
 החברה

זכויות 
שאין  
מקות 
 סה"כ הון שליטה 

  "חש  אלפי 

 275,263  113,178 162,085 )8,469( )397,452( )36,000( 604,006  מבוקר)(  2020ביואר   1יתרה ליום  
         

 תועה במהלך שלושת החודשים שהסתיימו
         (בלתי מבוקר):  2020במרס   31ביום  

         רווח כולל:
 16,026 9,914 6,112 - 6,112 - -  לתקופה רווח קי

        כולל אחר:  רווח
 1,140  311 829 - -  829 -  ן פעילויות חוץהפרשי תרגום בגי

 17,166 10,225 6,941 - 6,112 829 -  כולל לתקופה  רווחסה"כ  
         
                

  292,429  123,403 169,026 )8,469( )391,340( )35,171( 604,006  (בלתי מבוקר)  2020במרס   31סה"כ הון ליום  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .כספיים תמציתיים אלה  ם חלק בלתי פרד מדוחותביאורים המצורפים מהווי
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  לידר החזקות והשקעות בע"מ
  דוח תמציתי מאוחד על השיויים בהון

  
  

  2019  מרסב  31חודשים שסתיימה ביום  לתקופה של שלושה   

     האם החברה של  לבעלים  המיוחס  הון 

 

הון 
מיות 
פרמיה 
וקרות 
 הון

קרן הון בגין 
הפרשי 

תרגום של 
 ת חוץפעילויו

 
 יתרת הפסד

מיות 
החברה 

המוחזקות 
על ידי 
  החברה 

סך הכל 
מיוחס לבעלי 

מיות 
 החברה

זכויות 
שאין  
מקות 
 סה"כ הון שליטה 

  "חש  אלפי 

 266,673  112,400 154,273 (8,469) (414,361) (28,037) 605,140  (מבוקר)  2019ביואר   1יתרה ליום  

         
 שהסתיימו תועה במהלך שלושת החודשים

         (בלתי מבוקר):  2019במרס   31ביום  

         רווח כולל:
 29,228 10,337 18,891 - 18,891 - -  לתקופה רווח קי

        כולל אחר:  רווח
גריעת הפרשי תרגום בגין השגת שליטה בחברה 

 328   -   328   - - 328   -  בשליטה משותפת
 )4,271(  )349( )3,922( - -  )3,922( -  הפרשי תרגום בגין פעילויות חוץ

 25,285 9,988 15,297 - 18,891 )3,594( -  כולל לתקופה  רווחסה"כ  

         :עסקאות עם בעלים
 )11,038(  )11,038( - - -  - -  דיבידד לבעלי זכויות שאין מקות שליטה

 )11,038( )11,038( - - - - -  סה"כ עסקאות עם בעלים
         
                

  280,920  111,350 169,570 )8,469( )395,470( )31,631( 605,140  (בלתי מבוקר)  2019במרס   31סה"כ הון ליום  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .ים המצורפים מהווים חלק בלתי פרד מדוחות כספיים תמציתיים אלהביאור
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  לידר החזקות והשקעות בע"מ
  דוח תמציתי מאוחד על השיויים בהון

  
  
  
  

  2019צמבר  בד  31ה ביום  לשה שסתיימ 

      האם החברה של  לבעלים  המיוחס  הון 

 

הון 
מיות 
פרמיה 
וקרות 
 הון

קרן הון בגין 
הפרשי 

תרגום של 
 פעילויות חוץ

 
 יתרת הפסד

מיות 
החברה 

המוחזקות 
על ידי 
  החברה 

סך הכל 
מיוחס לבעלי 

מיות 
 החברה

זכויות 
שאין  
מקות 
 סה"כ הון שליטה 

  "חש אלפי 

  266,673  112,400 154,273 )8,469( )414,361( )28,037( 605,140   2019ביואר   1ליום  יתרה  
         רווח כולל:   
 61,943  45,034 16,909 - 16,909 - -  לתקופה קי  רווח   
        כולל אחר:  רווח   

 בחברה שליטה השגת בגין תרגום הפרשי גריעת
 328 - 328 - - 328    משותפת בשליטה

המטופלת לפי השווי   חברה של אחר כולל דהפס
 )2,365( )1,275( )1,090( - - - )1,090(  המאזי

מדידות מחדש של התחייבויות (טו) בשל סיום 
 )44( - )44( - - - )44(  מעביד-יחסי עובד

 )9,098(  )807( )8,291( - -  )8,291( -  הפרשי תרגום בגין פעילויות חוץ    

 50,764 42,952 7,812 - 16,909 )7,963( )1,134(  כולל לתקופה  רווחסה"כ  
         

         עסקאות עם בעלים:
 )42,174( )42,174( - - - - -  דיבידד לבעלי זכויות שאין מקות שליטה   

  )42,174(  )42,174(  -  -  -  -  -  סה"כ עסקאות עם בעלים

                

  275,263  113,178 162,085 )8,469( )397,452( )36,000( 604,006  2019בדצמבר   31סה"כ הון ליום  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .ים המצורפים מהווים חלק בלתי פרד מדוחות כספיים תמציתיים אלהביאורה
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  לידר החזקות והשקעות בע"מ
  דוח תמציתי מאוחד על תזרימי המזומים

  
  

  לתקופה של שלושה חודשים  
לשה 

  שסתיימה

 
  שסתיימה 

 מרסב  31ביום  
 31ביום  
 ברבדצמ

  2020  2019  2019  

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 
  בלתי מבוקר 

        תזרימי מזומים מפעילות שוטפת
  61,943  29,228  16,026  הלתקופ קי  רווח

  28,305  )30,363( )12,674(  מפעילות שוטפת (א)התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומים 
        

  90,248  )1,135(  3,352  שוטפת  )שימשו לפעילות(ש  בעו מפעילותש"כ מזומים טו  סה
        

        תזרימי המזומים מפעילות השקעה
  )12,707(  )12,707(  -  רכישת חברה בת, ביכוי מזומים שרכשו

  )15,493(  -  -  צירוף עסקיםפירעון התחייבות דחית בגין  
  )2,031(  -  )1,540(  רכישת רכוש קבוע

  17  -  -  תמורה ממימוש רכוש קבוע
  -  -  3,233  לאי מקרקעין, טומתמורה ממימוש 

  11,060  9,842  )4,693(  דרך רווח או הפסדכסים פיסים בשווי הוגן  (רכישת)    ממימושתמורה 
  209  2  )998(  שיתו, טוקדוות והלוואות ישיוי בפ

        
  )18,945(  )2,863(  )3,998(  השקעהששימשו לפעילות מזומים טו  

        
        זומים מפעילות מימוןמי מתזרי
  ) 7,616  -  )15,332טו,  קצר לזמן באשראי  שיוי

  )16,701(  -  )1,831(  חכירות  בגין  והתחייבויותפרעון הלוואות 
  )42,174(  )750(  -  שליטה מקות  שאין  זכויות  לבעלידיבידד ששולם  

  118,428  -  -  חוב  אגרות  גיוס
  )91,666(  -  -  חוב אגרות  פרעון

        
  )47,445(  )750(  5,785  מימון  )שימשו לפעילותבעו מפעילות (ששמזומים טו  

  
  284  )211(  45  מזומיםיתרות    הפרשי תרגום בגין

  
  24,142  )4,959(  5,184   םבמזומים ושווי מזומי )ירידהעליה (

  26,638  26,638  50,780  יתרת מזומים ושווי מזומים לתחילת התקופה
        

  50,780  21,679  55,964  מזומים לסוף התקופה  ים ושווייתרת מזומ
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  לידר החזקות והשקעות בע"מ    
  דוח תמציתי מאוחד על תזרימי המזומים    
  
  

  לתקופה של שלושה חודשים  
לשה 

  שסתיימה

 
  שסתיימה 

 מרסב  31ביום  
 31ביום  

 בדצמבר
  2020  2019  2019  

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 
  בלתי מבוקר 
        
        :התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומים מפעילות שוטפת  (א)    

        
        הכסות והוצאות שאין כרוכות בתזרימי מזומים:    

        
 פלות לפי השווי המאזיהמטו  חברותרווחי חברות  בחלק החברה  

  )8,931(  )20,230(  )19,590(  ביכוי דיבידד שהתקבל
בשליטה רווח מרכישה במחיר הזדמותי ומהשגת שליטה בחברה 

  )14,014(  )14,014(  -  משותפת
  8,478  140  2,796  פחת והפחתות      

  13,118  -  -  ירידת ערך מלאי מקרקעין
  )99(  -  10  מסים דחים, טו

מכסים פיסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד  )רווחסד (פה    
  )238(  )169(  550  ופקדוות, טו

  194  -  -  הפסד הון  
  10,438  2,593  2,200  הוצאות מימון, טו    

        
        שיויים בסעיפי רכוש והתחייבויות:    

        
  7,442  266  )3,543(  בלקוחות ובחייבים ויתרות חובה  )עליהירידה (     

  3,498  -  3,369  עליה במלאי     
בהתחייבויות לספקים, לותי שירותים ובזכאים ויתרות   עליה

  8,419  1,051  1,534  זכות
        
  )12,674(  )30,363(  28,305   
        

        במזומן שלא  פעילות  )ב(
        

  - 10,288 -  הדוח  בתקופת  שהוכרז  דיבידד
        

        יםמידע וסף על תזרימי מזומ  )ג(  
        

        מזומים ששולמו במשך התקופה עבור:
        

  6,774  -  479  ריבית

  2,522  12  26  מיסים על ההכסה
        
        

        מזומים שהתקבלו במשך התקופה עבור:
        

  558  12  18  ריבית

  75,100  -  -  דיבידד

  -  -  -  מסים על ההכסה
        

  
  

        פעילות השקעה ומימון שלא במזומן  ד)(
        

  22,088 - -  תוספת התחייבות בגין חכירות
        

  - - 1,548  מימוש אופציות עובדים
        

  
  
  .ים המצורפים מהווים חלק בלתי פרד מדוחות כספיים תמציתיים אלהביאורה
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  כללי    -   1  ביאור

  
  , בעיקר באמצעות החזקותיה בחברות מוחזקות. היו בתחומי שוק ההון, התעשייה והדל"ן  של החברה עיקר פעילותה

  
מדייות החברה היה לשמור על רמת מעורבות גבוהה בתהליכים ובקבלת ההחלטות בחברות המהותיות המוחזקות על ידה. 

 תר, בפגישות, שיחות וביקורים הערכים באופן שוטף עם השותפים בחברות המוחזקות,מעורבות החברה באה לידי ביטוי, בין הי
כים מרכזיים בחברות המוחזקות המהותיות מהליהן ועובדים בכירים. כמו כן, מהלי החברה מעורבים בקידום פרויקטים ותהלי
  ותן חברות.וציגים מטעם החברה מכהים כחברים בדירקטוריוים ו/או בוועדות השוות של א

  
גמל מפעלים לאופי  ,("לידר קרואטיה") Leader Real Estate (Croatia) B.V ,החברה מחזיקה בשליטה בחברות הבות אטראו

  "הקבוצה").  -מתכות פיקלשטיין בע"מ (יחד    -בשליטה משותפת   הוחבר("גמל")  השחזה שריד בע"מ  
  

  אביב בע"מ ("הבורסה").-הבורסה ליירות ערך בתל הבורסה בה סחרות המיות ואגרות החוב של החברה היא
  

  היו סקור ואיו מבוקר.המידע הכספי לתקופת הבייים 
  

  ' להלן. ב5ראו ביאור    השפעת התפשטות גיף ה"קורוה"לעיין    
  
  

  בסיס העריכה של הדוחות הכספיים    -   2  ביאור
  

 באותו השהסתיימ החודשים 3 של הבייים ולתקופת 2020 מרסב 31 ליום הקבוצה של המאוחד התמציתי הכספי המידע  .א
 לתקופות כספי דיווח" - 34 מספר בילאומי חשבואות לתקן בהתאם ערך) "םייהבי לתקופת הכספי המידע"( תאריך
),  ומיידיים  תקופתיים  חות"דו(  ערך  יירות  תקות  של'  ד  לפרק  בהתאם  הדרש  הוסף  הגילוי  את  וכולל),  "IAS 34"" (בייים
 כספיים דוחות במסגרת שיםהדר והגילויים המידע כל את כולל איו הבייים לתקופת הכספי המידע. 1970-ל"התש

  לוו אשר והביאורים 2019 לשת השתיים הכספיים הדוחות עם ביחד הבייים לתקופת הכספי במידע לעיין יש. שתיים
 שהם) International Financial Reporting Standards( הבילאומיים הכספי הדיווח לתקי ערכו בהתאם אשר, אליהם
 International Accounting Standards( בחשבואות לתקיה הבילאומי המוסד ידי על מופורס אשר ופרשויות תקים
Board) ("יה  תק-  IFRS"  (וסף  הגילוי  את  וכולליםדרש  הות  בהתאם  היירות  לתק  ערך  )תיים  כספיים  דוחותע"התש),  ש 

-  2010.  
  

  אומדים  .ב
  

 חשבואיים באומדים שימוש דורשת וכן דעת שיקול ללהפעי הקבוצה מההלת דורשת, בייים כספיים דוחות עריכת
 ההכסות, ההתחייבויות, הכסים סכומי ועל הקבוצה של החשבואית מדייותה יישום על משפיעים אשר, והחות

  .אלו מאומדים שוות להיות  עשויות  בפועל  התוצאות.  המדווחים  וההוצאות
  

  ידי  על הופעלו אשר) significant( המשמעותיים הדעת שיקולי, אלה מאוחדים תמציתיים בייים הכספיים הדוחות בעריכת
 לאלו זהים היו האומדים של המפתח במקורות הכרוכה הודאות ואי הקבוצה של החשבואית המדייות ביישום הההלה
  .")השתייםהכספיים  ("הדוחות   2019  בדצמבר  31  ביום  שהסתיימה לשה  המאוחדים השתיים הכספיים בדוחות

  
  עיקרי המדייות החשבואית -  3ביאור  

  
עיקרי המדייות החשבואית ושיטות החישוב, אשר יושמו בעריכת המידע הכספי לתקופת הבייים, הים עקביים עם 

  .2019לשת  של הקבוצה  ששימשו בעריכת הדוחות הכספיים השתיים    האל
  
    מסים על ההכסה  .א

  
ל בסיס האומדן הטוב ביותר של הההלה בוגע לשיעור המס מסים על ההכסה לתקופות הבייים מוכרים ע

   הממוצע שיחול על סך הרווחים השתיים החזויים.
  

 :חדשות  ופרשויות  לתקים  תיקוים, חדשים בילאומיים  כספי  דיווח תקי  .ב
 
 :2020  משת החל  ומחייבים  לתוקף כסו  אשר חדשות  ופרשויות  קיימים  לתקים  תיקוים,  חדשים  תקים  )1

 
  )IFRS 3-התיקון ל -"צירופי עסקים" (להלן    3תיקון לתקן דיווח כספי בילאומי    )א

  
הרכש להכיל תשומה ותהליך מהותי, , על מת לעמוד בהגדרת "עסק" על IFRS 3 -בהתאם לתיקון ל

אשר יחדיו תורמים באופן משמעותי ליכולת להפיק תפוקות. ההחיות החדשות מאפשרות לקבוע מתי 
שומה ותהליך משמעותי, לרבות עבור ישויות בשלביהן הראשוים אשר טרם הפיקו תפוקות. קיימים ת

קיומן של תפוקות, יהיה צורך בקיומו של   כמו כן, על פי ההחיות החדשות, על מת להיחשב "עסק" ללא
  כוח עבודה מגובש.
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  (המשך):  עיקרי המדייות החשבואית -  3ביאור  

  
 2020ם לתקים קיימים ופרשויות חדשות אשר כסו לתוקף ומחייבים החל משת תקים חדשים, תיקוי  )1

 :(המשך)
 

  (המשך)  )IFRS 3-התיקון ל -"צירופי עסקים" (להלן    3תיקון לתקן דיווח כספי בילאומי    )א
  

ויוצרים הכסה ההגדרה החדשה של "תפוקה" כוללת מוצרים ושירותים שמסופקים ללקוחות 
ו הכסה אחרת, ומחריגה מתוכה החזרים בצורה של קיטון בעלויות והטבות מהפעילות העיקרית א

כלכליות אחרות. בוסף, לא דרשת יותר הערכה האם ביכולתם של משתתפי שוק להחליף אלמטים 
  ם.חסרים ברכש, או לשלב את התשומות והתהליכים הרכשים בתשומות ובתהליכים שלהם עצמ

  
ליישם את "מבחן הריכוז". תחת מבחן אופציולי זה, כאשר במהות כל חלף האמור, ישות יכולה לבחור  

השווי ההוגן של הכסים שרכשו (ברוטו) מרוכז בכס יחיד או בקבוצה של כסים דומים, הכסים 
  שרכשו אים מהווים "עסק". במקרה כאמור, מתייתר הצורך בהערכה וספת.

  
לא הייתה השפעה   IFRS 3-יישום לראשוה של התיקון למיושם באופן פרוספקטיבי. ל  IFRS 3 -התיקון ל

  מהותית על הדוחות הכספיים של הקבוצה.
  

"מדייות חשבואית, שיויים באומדים חשבואיים וטעויות"  8תיקוים לתקן חשבואות בילאומי   )ב
 IAS -ון להתיק  -"הצגת דוחות כספיים" (להלן    1) ולתקן חשבואות בילאומי  IAS 8  -התיקון ל  -(להלן  

1(  
 

ספי בילאומיים והתיקוים שבאו בעקבותיהם לתקי דיווח כ IAS 1 -, התיקון לIAS 8 -התיקון ל
  אחרים: 

  משתמשים בהגדרה עקבית של מהותיות על פי התקים השוים והמסגרת המושגית;  .1
  מבהירים את ההסבר של הגדרת המהותיות; וכן  .2
  למידע שאיו מהותי.    הוגעות  IAS 1 -משלבים חלק מההחיות ב .3
  

  ההגדרה המתוקת היה כדלקמן: 
ן סביר כי השמטתו, הצגתו המוטעית או הסתרתו ישפיעו על "מידע הוא מהותי אם יתן לצפות באופ

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

  
  הקבוצה.ליישום לראשוה של התיקוים לא הייתה השפעה מהותית על הדוחות הכספיים של  

  
  אירועים בחברות מאוחדות    -   4  ביאור

  
  אטראו  .א

  
) בע"מ ("אטראו יהול"), המחזיקה בשיעור 2005אטראו פועלת באמצעות החברות הבות שלה: אטראו יהול כסים פיסים (

לעיין ההחזקה בזכויות ההצבעה והיהול בחברת ילין לפידות ) (ן לפידות החזקות בע"מ ("ילין לפידות"בחברת ילי 50%של 
") (אטראו, אטראו יהול,  ILSBבאיי.אל.אס ברוקרס בע"מ (" 75%) והחזקה בשיעור של לדוחות השתייםא' 12ראו ביאור 

ILSB    י תחומי פעילות עיקריים בשוק ההון: ("קבוצת אטראו"), ה  -והחברות המוחזקות שלהן, להלן יחדיותחום 1עוסקות בש (
יהול ההשקעות הכולל יהול תיקי השקעות, קופות גמל וקרות אמות באמצעות החזקתה של אטראו (בעקיפין, באמצעות 

בקאי במט"ח, -בקאי הכולל פעילות תיווך בין-) תחום הברוקראג' הבין2( -ואטראו יהול) בחברת ילין לפידות כאמור לעיל; 
, וכן פעילות תיווך בתחום שוק ההון באמצעות חברה בת של ILSB -ריביות וגזרים פיסים, באמצעות החזקתה של אטראו ב

ILSB.   
  

 שלמצורפים לדוחות הכספיים  2020 מרסב 31) ליום אטראו חברה בשליטה משותפת של(לפידות  ילין שלהכספיים  הדוחות
  .2020  מרסב  31ליום  אטראו  

  
 31ליום    ההחזקה. השווי בבורסה של  אטראומהוה המופק והפרע של    45.85%  -החברה בכחזיקה  מ  2020  מרסב  31כון ליום  

  מיליון ש"ח.  317.3  -היו כ 2020  מרסב
  

חלק החברה בדיבידד   מיליון ש"ח. 21.5 -כ של בסך חלוקת דיבידד במזומן אטראואישר דירקטוריון המאזן, לאחר תאריך 
  .מיליון ש"ח 9.9  -ה"ל כ

  
  לידר קרואטיה   .ב

  
"), על PLAVA OAZA VODNJAN d.o.o. ")Vodnjan חתמה חברה בת בבעלות מלאה של לידר קרואטיה, 2019ביוי  4ביום 

ש"ח) ("סכום  מיליון 3.6 -לפי אירו (כא 960 -("ההסכם"), בתמורה לסך של כ Vodnjanקרקע שמחזיקה ההסכם למכירת 
ש"ח) שולם לאחר חתימת ההסכם ויתרת סכום  מיליון 0.2 -אלפי אירו, כ 48 -מתוך סכום התמורה (כ 5%התמורה"). סך של 

. בעקבות כך הושלמה 2020בפברואר  4) התקבלה ביום מיליון ש"ח, טו 3.2-(כ "חשמיליון  3.5 -כאלפי אירו,  912 -התמורה כ
   .מאחר ולא קיים חוב כגד כס המקרקעין, מלוא התמורה, ביכוי הוצאות עסקה, הועברה לחברהסקה בין הצדדים. הע
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  וסףמידע      -   5יאור  ב

  
  אופציות לעובדים  .א

  

מיות של החברה, אשר   9,594,594  -, להאופציה  כתבי  יתרת  את  היוו  אשרכתבי אופציה,    12,996,686מומשו    2020יואר    בחודש
  .מכרו בבורסה או מחוץ לבורסהואשר  על ידי מכ"ל וסמכ"ל הכספים של החברה    הוחזקוחלקן 

שולם בפועל לחברה במועד מימוש "). מחיר המימוש לא  טו("מימוש    ןעל בסיס מרכיב ההטבה הגלום במימוש  ושמומהאופציות  
  מומשו. אופציות ש  באותן הגלוםההטבה  מרכיבקף את ה מיות שערכן, על פי מחירן בבורסה, משתקצההאופציות, והחברה 

  
  השפעת התפשטות גיף ה"קורוה"  .ב

 

החלה להתפשט בעולם מגיפת הקורוה. התפרצות  2020בתחילת שת  לדוחות השתיים של החברה, א34בביאור כמפורט 
המגיפה ביחד עם אי הוודאות באשר לקצב התפשטותה, להחיות ולפעולות השוות שקטו וייקטו על ידי הממשלות השוות 

בות על הפעילות להתמודדות עם המגיפה ולמשך הזמן שיידרש לתהליך החזרה לשגרה, משרים אי וודאות על מגוון תחומים, לר
הכלכלית העתידית והשווקים הפיסיים במדיות העולם ובישראל. אי הוודאות האמורה, גרמה לתפית שלילית חדה בפעילות 
הכלכלית בעולם במהלך הרבעון הראשון ועד מועד פרסום הדוח ולתודות חדות בשווקי ההון בארץ ובעולם. כתוצאה מכך, 

ת שערים חדות בשערי המיות ועליה בסיכון ובתשואות של אגרות חוב קוצריות, כאשר החל במהלך תקופת הדוח רשמו ירידו
 מסוף חודש מרץ ועד סמוך למועד הדוח, המגמה התהפכה ורשמו עליות שערים שקיזזו חלקית את ירידות השערים כאמור.  

  

  :בכל הוגע לחברה, משבר הקורוה השפיע בעיקר על החברות המוחזקות על ידה
  

לך תקופת הדוח רשם קיטון בשווי הכסים המוהלים בילין לפידות כתוצאה מירידות שערים בשווקים במה  -  תחום שוק ההון
 31ומשיכות טו (פדיוות), כאשר עיקר הפדיוות היו במוצרי הקרות. בהתאם, סך יתרות הכסים המוהל בילין לפידות ליום 

. 2019בדצמבר  31מיליארד ש"ח (טו), ליום  92.6 -סך של כ מיליארד ש"ח (טו), לעומת 79.1 -הסתכם בסך של כ 2020במרץ 
לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי ועד סמוך למועד הדוח, חל שיוי מגמה חיובי, כך שהיקף יתרות הכסים המוהל בילין  

הכלכלי בשווקים . להערכת החברה, ככל שהמשבר 2020במאי  20מיליארד ש"ח (טו), כון ליום  83.1 -לפידות עלה לסך של כ
הפיסיים יחמיר וככל שהמיתון ושיעורי האבטלה הגבוהים יימשכו, הדבר עלול לפגוע בהכסות ורווחיות ילין לפידות ובהתאם 

של ילין לפידות ואיתותה הפיסית, וכן היעדרן של התחייבויות גם בחברה. יחד עם זאת, החברה מעריכה כי ההון העצמי 
    .וצת אטראו, יסייעו להתמודד בצורה אותה עם השפעות המשבר בתחום שוק ההוןפיסיות בקב

  
דים למסחר, תיירות ומגורים כון למועד הדוח מחזיקה החברה באמצעות לידר קרואטיה בשלושה כסים המיוע  -  תחום הדל"ן

הסכם למכירת מלוא הון המיות של חברת  2019(כאשר ביחס לאחד מהכסים ה"ל חתם וכס לתוקף בחודש דצמבר 
(להלן: "כס ליברטי")). לאור התפשטות גיף הקורוה החברה בחה, באמצעות  Liberty D.O.O –הפרויקט המחזיקה בו 

י, את הצורך בעדכון הערכות השווי שבוצעו במסגרת הדוח השתי ביחס לכסים בקרואטיה  מעריך שווי חיצוי ובלתי תלו
(למעט ביחס לכס ליברטי, ששוויו הועמד על מחיר המכירה הקוב בהסכם המכירה). מעריך השווי קבע, כי בשלב זה אין 

הכסים למועד הדוח על המצב הכספי.  אידיקציות המצדיקות שיוי בשווי הכסים ה"ל, וכי להערכתו אין שיוי בשווי
  . 2019בדצמבר   31בהתאם, שווי הכסים בקרואטיה בדוחות החברה זהה לשווים בדוחות הכספיים ליום  

  
במהלך תקופת הדוח, הפעילות באתרי חברות הקבוצה בתחום התעשיה (קרי, פיקלשטיין וגמל והחברות  - תחום התעשיה

  . כסדרה בעיקרה  המוחזקות על ידן) (להלן: "חברות התעשיה" או "החברות התעשייתיות") בישראל ובארה"ב המשיכה
  

המגבלות שהוטלו על ידי הרשויות בכלל מדיות העולם במטרה לבלום את התפשטות הגיף (ובכלל אלה בישראל ובארה"ב, 
, וההשלכות הכלכליות ואילך 2020, בעיקר ממחצית חודש מרץ בהן מצאים אתרי הפעילות וכן מרוכזים מרבית הלקוחות)

כך, השפיעו בעיקר על מכירות חברות התעשיה, בעיקר בתקופה שלאחר מועד הדוח על המצב הכספי. השפעות השליליות שלוו ל
אלה בעו בעיקר מהפגיעה בפעילות עפי המסחר, הביה, התעופה, הרכב, התשתיות, הגז והתעשיה הן בארץ והן בעולם (שהים 

ן בהיקפי המכירות בתחום התעשיה במהלך החודשים אפריל הלקוחות העיקריים של חברות התעשיה). כתוצאה מכך, חל קיטו
היו מוכות משמעותית ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. למועד פרסום הדוח, אין ביכולת החברה להעריך את   ןוה  2020ומאי  

יים  היקף ומשך הפגיעה ואת מלוא ההשלכות הובעות מהאמור. יצוין כי בכל הוגע לשרשרת הרכש והאספקה לא חלו שיו
  . מהותיים עד למועד פרסום הדוח

  
לוכח הירידה במכירות, ובמטרה להתאים את ההוצאות להיקפי המכירות, ככל היתן, פעלו חברות התעשיה במספר מישורים 
במטרה לצמצם את הוצאותיהן ולשפר את תזרים המזומים שלהן. פעולות אלו כללו, בין היתר: הוצאת עובדים לחופשה ללא 

הפחתת היקפי משרות וצמצום משמרות עבודה, הפחתת שכר מדורגת, תשלום ולחופשה מרוכזת, צמצום במספר העובדים, 
צמצום בהוצאות יועצים חיצויים, הקטת הון חוזר וכיוצ"ב. במקביל פעלו החברות התעשייתיות לקבלת תמיכות ממשלתיות 

ולר ארה"ב, מיליון ד 1.3 -בישראל ובארה"ב. לאחר מועד הדוח על המצב הכספי, התקבלו בארה"ב הלוואות בהיקף של כ
, ובישראל התקבלה הלוואה בערבות מדית ישראל בסך שמרביתן עתידות להפוך למעקים בכפוף לעמידה בתאים מסוימים

מיליון ש"ח. בוסף, לאחר מועד הדוח על המצב הכספי התקבל פטור מתשלום ארוה בישראל לשלושה חודשים, וכן  4 -של כ
  . שכירות בישראל ובארה"ב לתקופה של מספר חודשיםהתקבלו וצפויות להתקבל החות בדמי ה

  
ברשותן של חברות התעשיה מזומים ושווי מזומים ומסגרות אשראי לא מוצלות בהיקפים אותים, אשר להערכת החברה, 
ככל שלא תחול החמרה במצב הכלכלי ביחס למצב למועד פרסום הדוח, יאפשרו להן לעמוד בהתחייבויותיהן הפיסיות בטווח 

  . ראה לעיןה
  

מיליון ש"ח;  169 -מיליון ש"ח; הוה העצמי (סולו) בהיקף של כ 35 -להערכת החברה, יתרותיה הזילות (סולו) בהיקף של כ
חוב סדרה ז' (שלוח הסילוקין שלו כולל פירעוות היעדרן של התחייבויות פיסיות מהותיות (סולו), למעט חוב למחזיקי אגרות ה

); וכן הצפי לתקבולים עתידים מהחברות המוחזקות, לרבות דיבידדים 2021קרן שתיים שמתחילים ברבעון הרביעי של שת 
   ויתרת תמורת מכירת מיות חברת כס ליברטי, יאפשרו לה להתמודד בצורה אותה עם השפעות המשבר.
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  מידע מגזרי    -   6  יאורב

  
  הראשית, אשר מקבלת החלטות אסטרטגיות, כמקבל ההחלטות התפעוליות הראשי של הקבוצה.הקבוצה הגדירה את ההלתה 

של החברה סוקר את הדיווחים הפימיים של הקבוצה לשם הערכת ביצועים והקצאת מקבל ההחלטות התפעוליות הראשי 
  בהתבסס על דיווחים אלו.הים  משאבים. מגזרי הפעילות  

  
  (בלתי מבוקר):  2020  מרסב  31יימה ביום  לתקופה של שלושה חודשים שסת  

  תעשייה דל"ן שוק ההון  
  

 סך הכל )*התאמות (
  אלפי ש"ח  

 52,897 )13,640(  62,269 - 4,268  הכסות סך
הפסד מכסים פיסים בשווי הוגן שרך רווח 

 )550( )550(  - -  - או הפסד, טו
המטופלות בשיטת   חברות  ברווחי  החברה  חלק

טו, יהשווי המאז 19,050 - -  540 19,590 
 )2,185( )745(  )213( 38 )1,265( הכסות (הוצאות) מימון, טו

 )34,883( 12,543 )45,028( - )2,398(  עלות המכר ושירותי ברוקראג' בין בקאי
 )346( - )346( - -  הוצאות מחקר ופיתוח
 )10,167( 190 )10,357( - -  הוצאות מכירה ושיווק

7,707( )1,273( )5,018( )162( )1,254(  הלה וכלליותהוצאות ה( 
 )623( )74(  )150( - )399(  על ההכסה  מסים

        
 16,026 )3,009(  1,157 )124( 18,002 תוצאות מגזר

    
  

  (בלתי מבוקר):  2019  מרסב  31לתקופה של שלושה חודשים שסתיימה ביום    

  תעשייה דל"ן שוק ההון  
  

 סך הכל )*התאמות (
  אלפי ש"ח  

 4,060 )28,963(  29,113 - 3,910  הכסות סך
רווח מכסים פיסים בשווי הוגן שרך רווח 

 169 169  - -  - או הפסד, טו
המטופלות בשיטת   חברות  ברווחי  החברה  חלק

 20,230 564  - - 19,666 השווי המאזי, טו
רווח מרכישה במחיר הזדמותי ומהשגת 

 14,014 -  14,014  -  -  שותפתבשליטה משליטה בחברה 
 )2,544( )1,052(  )1,122( 25 )395( (הוצאות) מימון, טוהכסות  

  )2,615(  21,223  )21,223(  -  )2,615(  עלות המכר ושירותי ברוקראג' בין בקאי

 )3,893( 3,717 )6,043( )122( )1,445( הוצאות ההלה וכלליות
 )193( 172  )172( - )193( מסים על ההכסה

        
 29,228 )4,170(  14,567 )97( 18,928 תוצאות מגזר

  
  

ההצגה במגזרים היה לפי כללי חשבואות מקובלים, למעט מגזר התעשייה, בו אופן הצגת תוצאות המגזר למקבל ההחלטות   (*)  
 31עד ליום  התפעולי הראשי עשה בתוספת חלקה בהכסות ובהוצאות של מתכות פיקלשטיין, חברה בשליטה משותפת.

של החברה בהכסות והוצאות גמל, שטופלה עד לאותו מועד כחברה  בלבד , מגזר התעשייה כלל גם את חלקה2019 סבמר
   בשליטה משותפת.
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  (המשך)  מידע מגזרי    -   6ביאור  

  
  2019בדצמבר    31לשה שסתיימה ביום    

 סך הכל התאמות (*)  תעשייה דל"ן שוק ההון  

  אלפי ש"ח  
  
 168,012 )66,576(  220,680 - 13,908  הכסות ךס

ת לפי השווי והמטופל חברות(הפסדי)   ברווחי  החברה  חלק
    84,510 - -  )478( 84,032טוהמאזי,  

 בחברה שליטה  ומהשגת  הזדמותי במחיר  מרכישה  רווח
  14,014 -  14,014 - -  משותפת

  238 238  - - -  פיסים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד  כסים  רווח

  )  )545( 78 )7,173(  )12,240( )19,880טו,  מימון(הוצאות)    הכסות

  )109,284( 55,371  )155,201( - )9,454(  בקאי  בין' ברוקראג  ושירותי  המכר עלות

 )1,074( 106  )1,180( - - ופיתוח מחקר  הוצאות

 )32,171( 4,424  )36,595( - - ושיווק  מכירה  הוצאות

 )27,424( )2,418(  )19,359( )315( )5,332( וכלליות  ההלה  הוצאות

 )13,118( 468  - )13,586( - מקרקעין  מלאי ערך  ירידת

 )10( 54  )99( 35 - אחרות  כסות (הוצאות)ה

 )1,392( 134  )1,067( - )459( ההכסה  על  מסים
        

 61,943 )20,917(  14,020 )13,788( 82,628 תוצאות מגזר
  

     
ה במגזרים היה לפי כללי חשבואות מקובלים, למעט מגזר התעשייה, בו אופן הצגת תוצאות המגזר למקבל ההחלטות ההצג  (*)  

 31 ליום עדחלקה בהכסות ובהוצאות של מתכות פיקלשטיין, חברה בשליטה משותפת.  בתוספתהתפעולי הראשי עשה 
 כחברה  מועד לאותו עד שטופלה, גמל והוצאות כסותבה החברה שלבלבד  חלקה את גם כלל התעשייה מגזר, 2019 סבמר

   .משותפת בשליטה
  

  פיסיים וסיכוים  פיסיים  מכשירים    -   7ביאור  
  

 הוגן  שווי  גילויי .א
  

 מרס ב  31  ליום  כון  הוגן  בשווי  המדדים  הקבוצה  של  הפיסיות  וההתחייבויות  הפיסים  הכסים  את  מציגה  שלהלן  הטבלה
  ): מבוקר בלתי(  2020

  יתרה"כ  סה  3  רמה  2  רמה  1  רמה  
  "חש  אלפי  

          כסים
    4,653  -  1,240  1,240כסים פיסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד

  
  

    לבין 1 רמה בין כלשהן העברות התבצעו לא, 2020 מרסב 31 ביום שהסתיימה החודשים 3 של התקופה במהלך
  . 2  רמה

  
 מרסב 31 ביום שהסתיימה החודשים 3 של לתקופה 3רים המדדים לפי רמה שלהלן מציגה את השיויים במכשי הטבלה

2020:  
  

  כסים פיסיים  
  "חש  אלפי  

  2,476  2020ביואר   1ליום    יתרה
  )1,236(  ברווח או הפסד  שהוכרו הפסדים
  1,240  2020  מרסב 31ליום    יתרה
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  ך)(המש  פיסיים וסיכוים  פיסיים  מכשירים    -   7ביאור  

  
 (המשך)  הוגן  שווי  גילויי .א

  
 מרס ב  31  ליום  כון  הוגן  בשווי  המדדים  הקבוצה  של  הפיסיות  וההתחייבויות  הפיסים  הכסים  את  מציגה  שלהלן  הטבלה

  ): מבוקר בלתי(  2019
  יתרה"כ  סה  3  רמה  2  רמה  1  רמה  

  "חש  אלפי  
          כסים

    1,052  -  3,041  4,093כסים פיסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד
  

          התחייבויות
פיסיים בשווי הוגן דרך רווח או  התחייבויות

  )526(  -  -  )526(  הפסד
  
  

    לבין 1 רמה בין כלשהן העברות התבצעו לא, 2019 מרסב 31 ביום שהסתיימה החודשים 3 של התקופה במהלך
  . 2  רמה

  
 מרסב 31 ביום שהסתיימה החודשים 3 של לתקופה 3 שלהלן מציגה את השיויים במכשירים המדדים לפי רמה הטבלה

  :ומכשירים פיסיים גזרים)  כסים פיסים זמיים למכירה(כוללים    2019
  

  כסים פיסיים  
  "חש  אלפי  

  3,531  2019ביואר   1ליום    יתרה
  )490(  הפסדברווח או   שהוכרו הפסדים
  3,041  2019  מרסב 31ליום    יתרה
  

  
  : 2019בדצמבר    31גה את הכסים של הקבוצה המדדים בשווי הוגן כון ליום  שלהלן מצי הטבלה

  
  יתרה"כ  סה  3  רמה  2  רמה  1  רמה  

  "חש  אלפי  
          כסים

    510  -  2,476  2,986כסים פיסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד  
    510  -  2,476  2,986כסים"כ  סה

  
  

    לבין 1 רמה בין כלשהן העברות התבצעו לא, 2019 בדצמבר 31 םביו שהסתיימה החודשים 12 של התקופה במהלך
  .2  רמה

  
(כוללים  2019בדצמבר    31-לשה שהסתיימה ב  3שלהלן מציגה את השיויים במכשירים המדדים לפי רמה    הטבלה

  ):הפסד  או  רווח  דרך  הוגן  בשוויכסים פיסיים  
  

 כסים  
  פיסיים

  "חש  אלפי  
  3,531  2019ביואר   1ליום    יתרה

  )423(  הפסד או ברווח  שהוכרו הפסדים
  )632(   תמורה
  2,476  2019בדצמבר   31ליום    יתרה

    
  

לדוחות הכספיים המאוחדים ו'  33, ראו ביאור  פיסיים  מכשירים  של  ההוגן  השווי  את  הקבוצהלמידע לגבי האופן שמודדת  
 .2019של החברה לשת  
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  (המשך)  פיסיים יכויםוס  פיסיים  מכשירים    -   7ביאור  

  
  פיסיים  מכשירים  של  הוגן  שווי .ב

  
  השווי ההוגן של כסים והתחייבויות פיסיים קבע כדלקמן:

  קבע בהתייחס סחרים בשווקים פעילים דרטיים ואשראים סטסיים עם תכסים והתחייבויות פי השווי ההוגן של
 למחירי שוק מצוטטים.

 כסים והתח יתוח השווי ההוגן של יקות תמחור מקובלות בהתבסס עלקבע באמצעות טכ סיים אחריםייבויות פי
תזרימי מזומים מהווים המותחים תוך שימוש במחירים מעסקאות שוק וכחיות צפות וציטוטים של סוחרים לגבי 

 מכשירים דומים. 
  

תחייבויות הפיסיים המוצגים בעלות רכם הפקסי של הכסים וההפרט למפורט בטבלה הבאה, סבורה הקבוצה כי ע
 מופחתת בדוחות הכספיים זהה בקירוב לשוויים ההוגן:

  
 )1(  שווי הוגן ערך פקסי 

 
 מרסב  31

2020 
בדצמבר   31

2019  
 מרסב  31

2020  
בדצמבר   31

2019 
 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

      פיסיותהתחייבויות  
 120,264 113,976 118,759 119,389  אגרות חוב   

      
  .על המצב הכספי  השווי ההוגן מבוסס על מחירים מצוטטים בשוק פעיל לתאריך הדוח  )1(  

  
 פיסיים סיכוים  יהול .ג

 
 שיעור בגין הוגן שווי סיכון, מטבע סיכון: כולל( שוק סיכון: פיסיים סיכוים של למגוון אותה חושפת הקבוצה פעילות
  .זילות  וסיכון  )מחיר וסיכון  ריבית  שיעור  בגין מזומים תזרים סיכון,  ריבית
, שתיים כספיים דוחות במסגרת הדרשים והגילויים המידע את כולל איו הבייים לתקופת הכספי המידע, לעיל כאמור
 הכספיים   תהדוחו  עם  ביחד  הבייים  לתקופת  הכספי  במידע  לעיין  ויש  הקבוצה  של  הפיסיים  הסיכוים  ליהול  בוגע  לרבות

  .אליהם לוו  אשר והביאורים  2019  לשת  השתיים
 הדוחות  במסגרת  ידיה  על  שדווחה  זו  לעומת  שלה  הפיסיים  הסיכוים  ליהול  הקבוצה  במדייות  מהותיים  שיויים  חלו  לא

  .2019 לשת  השתיים  הכספיים
  

  אירועים לאחר תום תקופת הדיווח  -  8ביאור  

 
") תביעה ובקשה ת בת ילין לפידותחבר" (להלן: חברת ילין לפידותשל  חברה בת , התקבלה במשרדי2020במאי  14ביום  .א

להלן יחד: "הבקשה"),    -), בבית המשפט המחוזי בתל אביב, (בסעיף זה  22866-05-20לאישור התביעה כתובעה ייצוגית (ת"צ  
קופות גמל ובכללן גם החברה המוחזקת. עייה של הבקשה, בתמצית, היה אופן   חברות מהלות של 14אשר הוגשה כגד 

סיווג חבות המס בעת הפרשת מעסיק לקרות השתלמות. הבקשה איה וקבת בסכום הזק לחברי הקבוצה והסעדים 
וכן להורות לשות את אופן סיווג ההפקדות    ת בת ילין לפידותהמתבקשים במסגרתה כוללים, בין היתר, בקשה להורות לחבר

עומדות   ת ילין לפידותחברעל השבה ו/או תשלום פיצוי למי שיזוק. בשל שלביה המקדמיים של הבקשה, והגם שלדעתה של  
לה טעות טובות מאוד ובהן, בין היתר, כי חיוב המס עשה בהתאם להוראות רשות המסים, כי החישוב עשה ע"י הבק 

 .זה להעריך את סיכוייה ו/או הסיכויים לאישורה כתובעה ייצוגיתהמתפעל וכי המס הועבר לרשות המיסים, לא יתן בשלב  
 

  לעיל.ב'  5  -וא'  4  יםראו גם ביאור .ב
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הרות המהל הכללי וסמכ"ל הכספים הצ  
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 1970- ) לתקות יירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל1ג(ד)(38הצהרת מהל כללי לפי תקה 

   2020של    הראשוןלרבעון  

  

  , מצהיר כי:ליאור בן ארציאי,  

של  הראשון") לרבעון התאגיד" –בע"מ (להלן  לידר החזקות והשקעותבחתי את הדוח הרבעוי של   ) 1(

  ");הדוחות"  –(להלן    2020שת 

לפי ידיעתי, הדוחות אים כוללים כל מצג לא כון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה   ) 2(

מהותית החוץ כדי שהמצגים שכללו בהם, לאור הסיבות שבהן כללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים 

  בהתייחס לתקופת הדוחות;

הכלול בדוחות משקפים באופן אות, מכל הבחיות  לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר  ) 3(

המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומים של התאגיד לתאריכים ולתקופות 

  שאליהם מתייחסים הדוחות;

גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של דירקטוריון התאגיד,   ) 4(

ין מהותית ובין שאיה מהותית, שבה מעורב המהל הכללי או מי שכפוף לו במישרין או כל תרמית, ב

  מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בדיווח הכספי ובגילוי ובבקרה עליהם.

     

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

 

 

  

      2020במאי   31

  ________________________  

  , מכ"לליאור בן ארצי                                                                
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) לתקות יירות ערך (דוחות 2ג(ד)(38הצהרת ושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים לפי תקה  

 2020של    הראשוןלרבעון   1970- תקופתיים ומיידיים), תש"ל

 

  , מצהיר כי:יוסי זיתויאי,  

בחתי את הדוחות הכספיים בייים ואת המידע הכספי האחר הכלול בדוחות לתקופת הבייים של   ) 1(

" הדוחות" –(להלן  2020של שת  הראשון") לרבעון התאגיד" –בע"מ (להלן דר החזקות והשקעות לי

  ");הדוחות לתקופת הביייםאו "

לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים בייים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות לתקופת הבייים אים   ) 2(

מצג של עובדה מהותית החוץ כדי כוללים כל מצג לא כון של עובדה מהותית ולא חסר בהם 

שהמצגים שכללו בהם, לאור הסיבות שבהן כללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת 

  הדוחות;

לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים בייים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות לתקופת הבייים משקפים   ) 3(

הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומים של באופן אות, מכל הבחיות המהותיות, את המצב 

  התאגיד לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;

גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של דירקטוריון התאגיד,   ) 4(

לו במישרין או כל תרמית, בין מהותית ובין שאיה מהותית, שבה מעורב המהל הכללי או מי שכפוף 

  מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בדיווח הכספי ובגילוי ובבקרה עליהם.

    

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

 

  

      2020 במאי  31

  ________________________  

  סמכ"ל כספים,  יוסי זיתוי                                                                   
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 מידע כספי פרד  



 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  
  
  

  לידר החזקות והשקעות בע"מ

  

  

  ד'38מידע כספי פרד המובא לפי תקה 

  1970-לתקות יירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל



  לידר החזקות והשקעות בע"מ

  
  
  
  
  
  
  
  

  העיייםתוכן  
  
  
  
  

  עמוד  
    

  2-ד  סקירה של רואה החשבון המבקר דוח
    

    תוים כספיים בשקלים חדשים (ש"ח):
    

  3-ד  המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה כחברה אםהתמציתיים כסים והתחייבויות הכלולים בדוחות הכספיים 

    
    המאוחדים המיוחסות לחברה עצמה כחברה אם:התמציתיים  הכסות והוצאות הכלולות בדוחות הכספיים 

    
  5-ד  רווח או הפסד

    
  6-ד  כולל אחר(הפסד)  רווח  

    
  7-ד  המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה כחברה אםהתמציתיים  תזרימי מזומים הכלולים בדוחות הכספיים 

    
  9-ד  למידע הכספי בייים הפרדומידע וסף    בחרים  באורים
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  לידר החזקות והשקעות בע"מ 
  ,21רח' הארבעה 

  אביב -תל
  

  א.ג.נ.,
  

(דוחות תקופתיים  לתקנות ניירות ערך  ד'38לפי תקנה  נפרדה לסקירת המידע הכספי הבינייםהנדון: דוח מיוחד 
  1970-ומיידיים) התש"ל

  
  מבוא 

  
- ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל38הכספי הביניים הנפרד המובא לפי תקנה   המידע את סקרנו
ולתקופה של שלושה חודשים  2020במרס  31"החברה") ליום  -של חברת לידר החזקות והשקעות בע"מ (להלן  1970

היא  אחריותנו וההנהלה של החברה. ריוןהמידע הכספי הביניים הנפרד הינו באחריות הדירקטו שהסתיימה באותו תאריך.
  על סקירתנו. זו בהתבסס ביניים לתקופת הכספי הביניים הנפרד מידע על מסקנה להביע

  
 סך בניכוי הנכסים לסך המתייחס  האם החברה של לבעלים המיוחס הביניים הנפרד  הכספי המידע את סקרנו לא

 בעלי חלק , ואשר2020במרס  31ליום  ח"ש אלפי 238,176 -כלסך של  הסתכם  אשר מוחזקות חברות בגין ההתחייבויות
 אלפי ש"ח לתקופה של שלושה חודשים 9,298 -כשל  לסך הסתכם אלו מוחזקות חברותברווחי  האם החברה של המניות

 לנו הומצאו שדוחותיהם אחרים חשבון רואי ידי על נסקרו חברות אותן של  הכספיים שהסתיימה באותו תאריך.הדוחות
 .האחרים החשבון רואיהסקירה של   דוחות על תחברות, מבוסס אותן בגין שנכללו לסכומים ת מתייחס שהיא , ככלומסקנתנו

  
  היקף הסקירה 

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

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

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

  
  מסקנה 

  
 שהמידע לנו לסבור הגורם דבר  ליבנו בא לתשומת האחרים, לאסקירתנו ועל דוחות הסקירה של רואי החשבון   על בהתבסס
ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות 38להוראות תקנה   המהותיות, בהתאם הבחינות ערוך, מכל הביניים הנפרד הנ"ל אינו הכספי

  .1970-תקופתיים ומיידיים), התש"ל
  
  
  
  
  
  
  
  קסלמן וקסלמן  אביב,-תל
  רואי חשבון   2020 במאי 31

   PricewaterhouseCoopers International Limited -פירמה חברה ב   
  

  



 

 

 

3  -ד  

  לידר החזקות והשקעות בע"מ

  
  1970-ד' לתקות יירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל38מידע כספי בייים פרד לפי תקה 

  
  המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם  התמציתיים כסים והתחייבויות הכלולים בדוחות הכספיים

  

  

  בדצמבר  31  סמרב  31 
 2020 2019 2019 
 (מבוקר) (בלתי מבוקר) 
 אלפי ש"ח  
      

     כסים
    

     כסים שוטפים
 34,543  2,631  30,924  מזומים ושווי מזומים

 -  -    4,653כסים פיסיים בשווי הוגן דרך רווח והפסד
 -  8,712  -  דיבידד לקבל

  324  1,752  401 חייבים ויתרות חובה
        

  34,867  13,095  35,978  סה"כ כסים שוטפים

       
       

      כסים לא שוטפים
    397  2,014  907כסים פיסיים בשווי הוגן דרך רווח והפסד

  -  908  -  פקדון משועבד
  4,609  10,363  5,637  מוחזקות ותלחברחובה   ות ויתרותהלווא

    4,660  -  4,774כסים בגין זכויות שימוש
  57  21  62 רכוש קבוע

        
  10,347  13,306  10,756 סה"כ כסים לא שוטפים

       
סכום טו המיוחס לבעלים של החברה האם, של סך הכסים, ביכוי סך 

ההתחייבויות, המציגים בדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים 
  241,187  255,949  247,958  מידע כספי בגין חברות מוחזקות

        
        

   294,692  282,350  286,401כסים המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם  סך הכל

       
  



 

 

 

4  -ד  

  לידר החזקות והשקעות בע"מ

  1970-ד' לתקות יירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל38מידע כספי בייים פרד לפי תקה 
  

  (המשך)  המיוחסים לחברה עצמה כחברה אםכסים והתחייבויות הכלולים בדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים 
  

  

  בדצמבר  31  סמרב  31 
 2020 2019 2019 
 (מבוקר) (בלתי מבוקר) 
 אלפי ש"ח  
      

     התחייבויות
    

    התחייבויות שוטפות
  -  14,722  - חלויות שוטפות של הלואות מתאגיד בקאי ואגרות חוב

  384  -  420  חכירותחלויות שוטפות של התחייבויות בגין 
  67  39  41 ספקים וותי שירותים
  1,101  2,477  2,499 זכאים ויתרות זכות

        
  1,552  17,238  2,960 סה"כ התחייבויות שוטפות

    
    

      התחייבויות לא שוטפות
  -  5,291  - הלוואות מתאגיד בקאי 

  118,465  9,084  118,539 אגרות חוב
  -  65,148  -  אגרות חוב להמרה

  4,299  -  4,167  התחייבות בגין חכירות
  -  15,493  -  התחייבות בגין צירוף עסקים

  -  526  -  התחייבויות פיסיות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד
        

  122,764  95,542  122,706 סה"כ התחייבויות לא שוטפות

    
     

 124,316 112,780 125,666 התחייבויות המיוחסות לחברה עצמה כחברה אם  סך הכל
        

  162,085  169,570  169,026  המיוחס לבעלים של החברה האםעצמי  הון  
        
  294,692  282,350  286,401  

      
  

  

     

  יוסי זיתוי
 סמכ"ל כספים

  ליאור בן ארצי
 מכ"ל 

  יצחק אפלויג
 הדירקטוריוןיו"ר  

  
  .2020  במאי  31  הכספיים על ידי דירקטוריון החברה:  התויםתאריך אישור 

 

  

  

ים והמידע הוסף המצורפים מהווים חלק בלתי פרד מתוים כספיים אלה.באורה



 

 

 

5  -ד  

 לידר החזקות והשקעות בע"מ

  
  1970-תקופתיים ומיידיים), התש"לד' לתקות יירות ערך (דוחות 38מידע כספי בייים פרד לפי תקה 

  המאוחדים המיוחסות לחברה עצמה כחברה אם התמציתיים הכסות והוצאות הכלולות בדוחות הכספיים

  

 
  

שה ל
  שהסתיימה

 
לתקופה של שלושה חודשים 

  סמרב  31  יוםבשהסתיימה  
 31  יוםב

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

    רווח או הפסד:
    

    :הכסות
 2,030 513 407  ודמי שכירותיהול    הכסות ממתן שירותי

בשליטה רווח מרכישה במחיר הזדמותי ומהשגת שליטה בחברה 
 14,014 14,014 -  משותפת

  238  169  -  רווח מכסים פיסים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד, טו
  1,552  376  106  הכסות מימון

        
 17,834 15,072 513 סה"כ הכסות

    
     הוצאות

  8,226  2,712  2,231 ההלה וכלליות
  -  -  550  מכסים פיסים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד, טו  הפסד

  15,509  2,199 679  הוצאות מימון
        

 23,735 4,911 3,460  סה"כ הוצאות

     
    

    )5,901( 10,161 )2,947(  פי מס ללתקופה המיוחס לחברה עצמה כחברה אם  רווח (הפסד) 
      

    )15( - -  מסים על ההכסה

      
    )5,916(  10,161  )2,947(  לתקופה המיוחס לחברה עצמה כחברה אם )הפסדרווח (

    
סכום טו, המיוחס לבעלים של החברה האם, של סך ההכסות סה"כ 

ההוצאות, המציגים בדוחות הכספיים התמציתיים ביכוי סך  
 22,825 8,730 9,059 המאוחדים תוצאות פעילות בגין חברות מוחזקות

    
 16,909 18,891 6,112 לתקופה המיוחס לבעלים של החברה האםרווח  סך הכל  

    
  
 
 
  
  

  

  

והמידע הוסף המצורפים מהווים חלק בלתי פרד מתוים כספיים אלה.  יםבאורה



 

 

 

6  -ד  

  לידר החזקות והשקעות בע"מ

  
  1970-ד' לתקות יירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל38מידע כספי בייים פרד לפי תקה 

  
  צמה כחברה אםהכסות והוצאות הכלולות בדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים המיוחסות לחברה ע

  
  
  

   
שה ל

  שהסתיימה

  
לתקופה של שלושה חודשים 

  במרס  31  ביוםשהסתיימה  
 31  יוםב

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

  16,909  18,891  6,112  לתקופה המיוחס לבעלים של החברה האםרווח  
        

        רווח (הפסד) כולל אחר, טו ממס:
  328  328    -  בשליטה משותפתגריעת הפרשי תרגום בגין השגת שליטה בחברה  

  )6,757(  )3,518(  118  הפרשי תרגום בגין פעילויות חוץ
        

סכום טו, המיוחס לבעלים של החברה האם, של פריטי הפסד כולל 
אחר, המציגים בדוחות הכספיים המאוחדים תוצאות פעילות בגין 

  )2,668(  )404(  711  חברות מוחזקות
        

כולל אחר לתקופה, המיוחס לבעלים של החברה   )הפסדרווח (סך הכל  
  )9,097(  )3,594(  829  האם

        
        

  7,812  15,297  6,941  כולל לתקופה, המיוחס לבעלים של החברה האםרווח  סך הכל  
        
 

  

  

  

  

  

  

 

  

 

  

  

 

  

 והמידע הוסף המצורפים מהווים חלק בלתי פרד מתוים כספיים אלה.  יםבאורה



 

 

 

7  -ד  

  לידר החזקות והשקעות בע"מ

  
  1970-ד' לתקות יירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל38מידע כספי בייים פרד לפי תקה 

  
  המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם התמציתיים תזרימי מזומים הכלולים בדוחות הכספיים

  
  

 
  

שה ל
  שהסתיימה

 
חודשים   הלתקופה של שלוש

  סמרב  31  ביוםשהסתיימה  
 31  םיוב

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

     תזרימי מזומים מפעילות שוטפת
  16,909  18,891  6,112  לתקופה  רווח

  6,606  )20,417(  )7,115(  הדרושות להצגת תזרימי מזומים מפעילות שוטפת (א)התאמות  
        

  23,515  )1,526(  )1,003(  מזומים טו שבעו מפעילות (ששימשו לפעילות) שוטפת
        
        

        תזרימי המזומים מפעילות השקעה
  )15,247(  )15,247(  -  רכישת חברה בת

  )15,493(      בגין צירוף עסקיםפירעון התחייבות דחית 
  )45(  -  ) 9(  רכישת רכוש קבוע
, כסים פיסים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד  (רכישת)  תמורה ממימוש

    )4,693(  9,842  11,060טו
    ,  2,181 )5,204( 771טולחברות מוחזקות  בפקדוות והלוואות שיתוירידה (עליה) 

        
  )18,954(  )10,609(  )2,521(  השקעהששימשו לפעילות ו  מזומים ט

        
        

     תזרימי מזומים מפעילות מימון
  118,428  -  -  הפקת אגרות חוב

  )11,546(  -  )95(  פירעון הלוואות והתחייבויות בגין חכירות
  )91,666( - -  פירעון אגרות חוב

        
  15,216  -  )95(  לפעילות מימון  )שימשובעו מפעילות (שמזומים טו ש

        
        

  19,777  )12,135(  )3,619(  במזומים ושווי מזומים(ירידה)  עליה  
        

  14,766  14,766  34,543  יתרת מזומים ושווי מזומים לתחילת התקופה
        

  34,543  2,631  30,924  יתרת מזומים ושווי מזומים לסוף התקופה
        
  

  

  

  

  

  

  והמידע הוסף המצורפים מהווים חלק בלתי פרד מתוים כספיים אלה.  יםבאורה



 

 

 

8  -ד  

  לידר החזקות והשקעות בע"מ  

  
  1970-ד' לתקות יירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל38מידע כספי בייים פרד לפי תקה   

  
  תזרימי מזומים הכלולים בדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם (המשך)  

  
  התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומים מפעילות שוטפת  א.  

  

 
  

שה ל
  שהסתיימה

 
לתקופה של שלושה חודשים 

  סמרב  31  יוםבשהסתיימה  
 31  יוםב

  בדצמבר
 2020 2019 2019 
 (מבוקר) (בלתי מבוקר) 
  ש"חאלפי    
        

  238  3  118  פחת 
המטופלות בשיטת חלק החברה בהפסדי (רווחי) חברות מאוחדות וחברות  

   ,  )9,059(  )8,730(  12,251טוהשווי המאזי
בשליטה רווח מרכישה במחיר הזדמותי ומהשגת שליטה בחברה 

  )14,014(  )14,014(  -  ,משותפת
הפסד (רווח) מכסים פיסים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד ופקדוות, 

  )  550  )169(  )238טו
  )1,025(  205  )91(  מימון, טו

  9,415  1,633  630  שיערוך אגרות חוב
        

        רכוש והתחייבויות:שיויים בסעיפי  
  )12(  )185(  )79(  בלקוחות ובחייבים ויתרות חובה  עליה

בהתחייבויות לספקים ולותי שירותים ובזכאים ויתרות  )ירידהעליה (
  ) 9(  840  816  זכות

        
  )7,115(  )20,417(  6,606  
        
        

        מידע וסף על תזרימי המזומים
        

        התקופה עבור:מזומים ששולמו במשך  
  5,614  -  35  ריבית

        
        מזומים שהתקבלו במשך התקופה עבור:

  97  10  17  ריבית
        

  35,076  -  -  דיבידד
        
        

  :תועות שלא במזומן
        

    -  -  5,001כסים בחכירה

      
  

      
  

  

  

  

ים והמידע הוסף המצורפים מהווים חלק בלתי פרד מתוים כספיים אלה.באורה



  מ"לידר החזקות והשקעות בע

  

-ד' לתקות יירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל38באורים בחרים ומידע וסף למידע הכספי הפרד המובא לפי תקה  
9701 

 

9  -ד   

  1970 -ד' לתקות יירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל38אופן עריכת המידע הכספי הפרד המובא לפי תקה    -  1אור  יב
  

  הגדרות:  .א
  

  לידר החזקות והשקעות בע"מ.  -"החברה"  
  

ד' לתקות יירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים),  38מידע כספי פרד המובא לפי תקה  -בייים הפרד" "המידע הכספי 
  .1970-התש"ל

  
למעט אם אמר אחרת, כל המוחים המובאים במסגרת המידע הכספי הבייים הפרד הים כהגדרתם של מוחים אלה במסגרת 

ולתקופה של שלושת החודשים שהסתיימה באותו  2020 סמרב 31ליום  הדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים של החברה
  דוחות הבייים התמציתיים המאוחדים). -תאריך (להלן  

  
  חברה בת או חברה כלולה.  -"חברה מוחזקת"  

  
  חברה בת.  -"חברה מאוחדת"  

  
  עסקות של החברה עם חברות בות.  -"עסקות ביחברתיות"  

  
יתרות, הכסות או הוצאות, ותזרימי   -", "הכסות והוצאות ביחברתיות", "תזרימי מזומים ביחברתיים"  "יתרות ביחברתיות

  מזומים, בהתאם לעיין, הובעים מעסקות ביחברתיות, אשר בוטלו במסגרת הדוחות המאוחדים.
  

  עיקרי אופן עריכת המידע הכספי הפרד:  .ב
  

תקות   -(להלן    1970  -לתקות יירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) התש"ל    ד' 38המידע הכספי הפרד, ערך בהתאם לתקה 
  .)דוחות תקופתיים

בהתאם לתקה האמורה, יובאו בדוח בייים, בצירוף סקירת רואה החשבון המבקר, תוים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים 
  ג'), בשיויים המחויבים.9תקה   -ג לתקות דוחות תקופתיים (להלן  9של התאגיד לתקופת הבייים, כאמור בתקה 

  
התמציתיים המאוחדים המיוחסים לחברה  דוחות הביייםיים מתוך בהתאם, המידע הכספי בייים הפרד, כולל תוים כספ

  עצמה כחברה אם.
  

ולכל אחת משלוש השים   2019בדצמבר    31יש לעיין במידע הכספי בייים הפרד ביחד עם המידע הכספי הפרד של החברה ליום  
הביאורים אשר לוו אליהם, אשר ערכו ), ו2019-המידע הכספי הפרד של החברה ל -בתקופה שהסתיימה באותו תאריך (להלן 

ג' לתקות דוחות תקופתיים, לרבות הפרטים האמורים בתוספת העשירית לתקות האמורות, ובכפוף להבהרות 9בהתאם לתקה  
המתייחסת  2010ביואר  24-האמורות ב"הבהרה בקשר עם דוח כספי פרד של התאגיד" שפורסמה באתר רשות יירות ערך ב

  הבהרת הרשות). -לאופן יישום התקה והתוספת האמורות (להלן  
  

עיקרי המדייות החשבואית ושיטות החישוב, אשר יושמו בעריכת המידע הכספי בייים הפרד, הים עקביים עם אלו ששימשו 
  ואשר פורטו במסגרתו.   2019-בעריכת המידע הכספי הפרד של החברה ל

  
  הפרד היו סקור ואיו מבוקר.  המידע הכספי בייים

  
המידע הכספי בייים הפרד איו מהווה דוחות כספיים, לרבות דוחות כספיים פרדים, הערוכים והמוצגים בהתאם לתקי דיווח  

"דוחות כספיים מאוחדים ופרדים"  - 27) בכלל, והוראות תקן חשבואות בילאומי IFRS -תקי ה -כספי בילאומיים (להלן 
  "דיווח כספי לתקופות בייים".   -  34ט ואף איו מהווה מידע כספי לתקופת בייים שערך לפי תקן חשבואות בילאומי מספר  בפר

  
לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים בייים, בדבר עיקרי המדייות   3אור יעם זאת, המדייות החשבואית שפורטה בב

ספיים במסגרת הדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים בייים, יושמו לצורך הצגת החשבואית, והאופן בו סווגו התוים הכ
המידע הכספי בייים הפרד, וזאת בשיויים המתחייבים מהאמור לעיל בדבר עיקרי המדייות החשבואית ושיטות החישוב 

  שיושמו בעריכת המידע הכספי בייים הפרד.
  
  



  מ"לידר החזקות והשקעות בע

  

-ד' לתקות יירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל38באורים בחרים ומידע וסף למידע הכספי הפרד המובא לפי תקה  
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10  -ד   

  המוחזקותעסקות עם החברות מידע וסף על   -  2אור  יב
  

ת עם בצעה החברה עסקות עם חברות בות. להלן סכומי העסקו 2020  סמרב 31החודשים שהסתיימה ביום  3בתקופה של  
  (לא מבוקר): בתקופה האמורה  אלוחברות  

  אלפי ש"ח  
    

  332  מדמי יהולהכסות  

  51  הכסות מדמי שכירות
  

  61  הכסות מימון בגין הלוואות שיתו  

 
 




