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  לידר החזקות והשקעות בע"מ 

  

  2020  ספטמבר ב   30ביום  סתיימה  ה ש דוח הדירקטוריון על מצב עיי החברה לתקופה  

  

ב  והשקעות  החזקות  לידר  של  הדירקטוריון  דוח  את  בזאת  להגיש  מתכבדים  ליום  הריו  ("החברה")    30ע"מ 

הכספי")   2020  ספטמבר ב  המצב  על  הדוח  חודשים  ו   תשעה ת  ו ב   ות ולתקופ   ("מועד  ביום  שלושה    30שהסתיימו 

הדוח"   2020  ספטמבר ב  בהתאמה "הרבעון"   - ו   ("תקופת  מהותיים  ,  חידושים  או  שיויים  לגבי  עדכון  גם  הכוללים   ,(

(מס'    2020במרץ    31כפי שפורסם ביום    2019ל החברה לשת  תקופתי ש ה   שאירעו בעסקי החברה ביחס למתואר בדוח 

השתי") )  2020-01-029899  אסמכתא:  שת    ("הדוח  של  הראשון  הרבעון  בדוח  למתואר  שפורסם    2020וביחס  כפי 

אסמכתא:    2020במאי    31ביום   הראשון"   ) 2020-01-048682(מס'  הרבעון  החברה    ) ("דוח  של  השי  הרבעון  ובדוח 

כפי 2020לשת   ביום    ,  אסמכתא:    2020באוגוסט    30שפורסם  השי") 2020-01-095751(מס'  הרבעון  ("דוח  דוח  )   .

העיקריים   לתוים  מתייחס  ליום    המתוארים הדירקטוריון  החברה  של  הכספיים  ,  2020  ספטמבר ב   30בדוחות 

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

דו  מצוי  קוראו  שבפי  בהחה  ערך  זה  ביום  דוח  שהסתיימה  לשה  החברה  עייי  מצב  הדירקטוריון על  בדצמבר    31ח 

השתי   -   2019 לדוח  ב'  בדוח   , חלק  שכלל  הדירקטוריון  הראשון   ות ודוח  השי   הרבעון  הסקירה  והרבעון  בהתאם,   .

והחברות   החברה  עייי  במצב  שחלו  ולשיויים  לאירועים  ומתייחסת  בהיקפה  מצומצמת  היה  להלן  שמובאת 

על  המוח  מהותית  השפעתם  אשר  הדוח,  בתקופת  "הקבוצה")  יחד:  (להלן  ידה  על  זה  החברה זקות  בדוח  לעיין  יש   .

  .  שהאמור בהם מובא בדוח זה על דרך ההפיה   שי רבעון ה וה   פרקי הדוח השתי ודוח הרבעון הראשון ביחד עם  

  

  . כללי 1

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

רמת   על  לשמור  היה  החברה  מדייות  והדל"ן.  התעשייה  ההון,  שוק  בתחומי  בעיקר  מוחזקות,  חברות  באמצעות 

לידי   באה  החברה  מעורבות  ידה.  על  המוחזקות  המהותיות  בחברות  ההחלטות  ובקבלת  בתהליכים  גבוהה  מעורבות 

וביק  שיחות  בפגישות,  היתר,  בין  מהליהן  ביטוי,  המוחזקות,  בחברות  השותפים  עם  שוטף  באופן  הערכים  ורים 

ה  המוחזקות  ועובדיהם  בחברות  מרכזיים  ותהליכים  פרויקטים  בקידום  מעורבים  החברה  מהלי  כן,  כמו  בכירים. 

  המהותיות וציגים מטעם החברה מכהים כחברים בדירקטוריוים ו/או בוועדות השוות של אותן חברות. 

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

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

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

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

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

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

  להלן.    4דוח השתי וסעיף  חלק א' ל ב   9לפרטים וספים ראו סעיף  .  2קרואטיות מקומיות 

התעשייה  החברה   בתחום  ב   באמצעות   פועלת  של    50%  - החזקתה  המיות  (להלן:    פיקלשטיין מתכות  מהון  בע"מ 

פיקלשטיין"  שעיסוק ) "מתכות  ובאמצעות   ה ,  המתכת,  ב ת זק הח   בעף  של    100%  - ה  המיות  מפעלים    גמל מהון 

 " (להלן:  בע"מ  שריד  השחזה  יחד:  " גמל לאופי  להלן  הבות  והחברות  גמל  גמל" ,  מוצרי  ) "קבוצת  בעף  שעיסוקה   ,

ו ה ההשחזה,   סעיף    לטש. ה חיתוך  ראו  וספים  ל ב   10לפרטים  א'  וסעיף  חלק  השתי  פיקלשטיין  מתכות  (   להלן   4דוח 

    . ) התעשיה"   חברות וגמל יחד להלן: " 

 
  להלן.   16לפרטים וספים בקשר עם מבה ההחזקות בילין לפידות ראו ה"ש   1
דצמבר   2 ה"ל    2019בחודש  הפרויקט  מחברות  אחת  של  המיות  הון  למכירת  הסכם  שלישי,  –  .o.oLiberty dחתם  לצד  הדוח  ,  למועד  שכון 

  להלן.    4. לפרטים וספים ראו סעיף  מה הושל טרם  
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  ותוים עיקריים מתוך תיאור עסקי התאגיד   . אירועים מהותיים בתקופת הדוח ועד סמוך למועד הדוח 2

   תיאור הסביבה העסקית (א)  

השתי   7כמפורט בסעיף   לדוח  א'  הראשון   (א) 2סעיף    , לפרק  הרבעון  שכלל בדוח  הדירקטוריון  (א)  2וסעיף    לדוח 

הר  בדוח  שכלל  הדירקטוריון  השי לדוח  שת  בעון  של  הראשון  מהרבעון  החל  בעולם    2020,  להתפשט  החלה 

הכלכלית   בפעילות  שלילית  לתפית  הביאה  המגיפה  התפרצות  הקורוה.  ובעולם מגיפת  תקופת  במהלך    בישראל 

. התפשטות המגיפה היעה מדיות רבות לקוט בצעדי "ריחוק חברתי" למיעת תחלואה, שכללו בין היתר,  הדוח 

מערכ   ל ע הגבלות   של  חלקית)  או  (מלאה  סגירה  והתכסות,  החיוך ו תועה  תעופה ת  על  מגבלות  תחבורה  ,   ,

מדי   ציבורית  בין  על כן  ו ,  ות ומעבר  במשק   מגבלות  רבים  השוים מגזרים  להשלכות  ים  הביאו  אלה  צעדים   .

  כלכליות שליליות ולמיתון כלל עולמי.  

ב  בתמ"ג  חדות  בירידות  שאופיין  השי,  הרבעון  בעלייה  ד מ לאחר  אופיין  הרבעון  שוות,  ביחס  יות  התמ"ג  של 

שת   של  השי  השי" (   2020לרבעון  כ "הרבעון  של  בשיעור  טיפס  ברבעון  בארה"ב  התמ"ג  כך,  (ברמה    33.1%  - ). 

כ  של  שתית  ירידה  ששיקפו  השי,  ברבעון  התמ"ג  לתוי  ביחס  עלה  31.4%3  - שתית),  ברבעון  התמ"ג  בישראל,   .

כ  של  השי   .9%37  - בשיעור  ברבעון  במשק  משמעותית  התכווצות  לאחר  שהגיעה  עלייה  שתי,  עם  4בחישוב  יחד   .

  זאת התמ"ג בארה"ב ובישראל עודו מוך ביחס לשיעורו טרם משבר הקורוה.  

צעדי   של  בשורה  לקוט  ובעולם  בישראל  המרכזיים  והבקים  הממשלות  את  הביאה  כאמור  הכלכלית  הפגיעה 

במט  והטבות  לת תמיכה  ב רה  עסקים. מוך  של  קריסה  ולמוע  אפריל    כלכלות  חודש  של  השייה  מהמחצית  החל 

רגילה,    2020 וכלכלית  עסקית  לפעילות  מדורג  באופן  המשק  להחזרת  הקלות  בסדרת  בישראל  הממשלה  החלה 

אוקטובר  כאשר   התחלואה 2020בחודש  התפשטות  החמרת  לוכח  בישראל    בישראל   ,  וסף  סגר  הטלת  על  הוחלט 

משמעותיות    מרבית   מספר שבועות. כון למועד הדוח, הוסרו ה של  תקופ   למשך  מגבלות הסגר, אך ותרו מגבלות 

    וכיוצ"ב.   ת יו , התקהלו חויות ובתי מסחר, מסעדות, מוסדות חיוך ותרבות פתיחת  בוגע ל 

קופת  ת השוק האמריקאי, המהווה את השוק העיקרי של החברה בתחום התעשיה ספג פגיעה משמעותית במהלך  

שהוטלו    הדוח  המחמירות  והמגבלות  הקורוה  גיף  התפשטות  כך וכח  מאי  החל  בארה"ב.    עקב    2020מחודש 

בהטמע  של החלו  שורה  בהן ו   איליוי מדיות  ב הקלות    ת  התעשייה    קליפוריה  מגזר  חברות  אתרי  שוכים 

התחלואה בארה"ב  בשיעור  עליה  לאור  חלקי  או  מלא  באופן  בוטלו  חלקן  אשר  האחרוים,  החודשי במהלך    ,  ם 

השי"  "הגל  התפשטות  הדוח .  וכח  למועד  וקליפוריה,    בסמוך  איליוי  במדיות  במגבלות  החמרה  וכח  חלה 

יתו   התעשייתיות  הייצור  לחברות  ביחס  כאשר  מרחוק,  לעבודה  החיות  ויתו  התחלואה,  בהיקפי  עלייה 

המא  ייצור החיות  ועובדי  מפתח  לעובדי  מהמפעל  עבודה  בידוד  .  בלבד   פשרות  החיות  קיימות  ביחס  בוסף 

  למעבר בין מדיות. 

הפיסיים   לשווקים  בשווקים.    –בהתייחס  משמעותית  בתודתיות  אופייה  הדוח  הרבעון  תקופת  במהלך 

שת   של  עולמיי   2020הראשון  הכלל  הפיסיים  בשווקים  משמעותיות  ירידות  בישראל),  חלו  השווקים  (לרבות  ם 

בירידות   ביטוי  לידי  עלייה  שבאו  מיות,  בשערי  חדה  ב חדות  ועלייה  הקוצריות  האג"ח  של  ובתשואות  סיכון 

ה  והרבעון .  VIX  - במדד  השי  במדדים  בהתאוששות    ו התאפיי   הרבעון  חדות  עליות  עם  הפיסים  השווקים 

  מועד   לאחר .  ) 27%  - ומדד הדאו ג'וס עלה בכ   30%  - ה בכ על  S&P , מדד 46%  - המובילים (מדד הסדא"ק עלה בכ 

הפיסים הכספ   המצב   על   הדוח  בשווקים  החיובית  המגמה  משכה  הדוח  למועד  סמוך  ועד  חודש  ב כאשר  ,  י 

ידי    2020ובמבר  על  פורסמו  תרופות ,  חברות  מאד   דיווחים   מספר  בפיתוח    חיוביים  משמעותית  התקדמות  בדבר 

  .  גד קורוה   ים חיסו 

  

 
3estimate-advance-2020-quarter-third-product-domestic-ttps://www.bea.gov/news/2020/grossh   
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    - תחום שוק ההון  

הדוח   במהלך  יכר    שיכה מ ה  , הדוח   מועד   ועד   תקופת  חלק  כאשר  כסדרה,  השוטפת  בפעילות  לפידות  ילין 

הקורוה.  ב   ממשיך מעובדיה   בגיף  ההדבקה  סיכון  את  לצמצם  במטרה  מרחוק,  עבודה  ילין  מתכות  להערכת 

זאת,  עם  ואפקטיבית.  יעילה  היה  זו,  עבודה  מתכות  אמצעי  העב   לפידות  ביישום  כרוכה  זו  במתכות  ודה 

 ת מידע וסייבר.  קרה ויטור שוים במטרה להפחית ולמוע סיכוים לכשלי אבטח אבטחת מידע מוגברים, ב 

שת   של  הראשון  הרבעון  בעיקר  2020במהלך  שגרמו  לפידות,  ילין  של  המוהלים  הכסים  בשווי  שיויים  חלו   ,

השווקים  את  שאפייה  החדה  במוצר   מהתודתיות  (פדיוות)  טו  במשיכות  מגידול  וכן  זו,  תקופה  ים,  במהלך 

יותר  גבוהה  בתודתיות  המאופייים  הקרות  במוצרי  המוצרים.    ובפרט  ליתר  זאת    יחד ביחס  הרבעון  במהלך  עם 

הדוח,   רבעון וה   השי  למועד  זו.   וכון  מגמה  המוהל    סך בהתאם,    בלמה  הכסים  ליום    בילין יתרות    30לפידות 

כ   2020בר  בספטמ  של  בסך  סך   84.0  - הסתכם  לעומת  טו,  ש"ח,  כ   מיליארד  טו    82.9  - של  ש"ח,    - כ ו מיליארד 

מיליארד ש"ח ליום    92.6  - וסך של כ   , בהתאמה, 2020במרץ    31  - ו   2020ביוי    30לימים  מיליארד ש"ח, טו,    79.1

ליום    2019בדצמבר    31 הקרות  סך  כ   2020בספטמבר    30(מתוכם  של  לסך  טו,    22.6  - הסתכם  ש"ח,  מיליארד 

במרץ    31  - ו   2020ביוי    30לימים  מיליארד ש"ח, טו,    21.3  - סך של כ ו , טו  מיליארד ש"ח   22.5  - לעומת סך של כ 

   ). 2019בדצמבר    31ש"ח טו ליום    מיליארד   28.1וסך של    , בהתאמה, 2020

בשווקים הפיסיים יחמיר  וספים ויושתו הגבלות  , ככל שיוטל להערכת החברה, ככל שהמשבר הכלכלי  ו סגרים 

ממושכים,  זמן  שה   לפרקי  האבטלה  יחמיר  מיתון  וככל  ממושכת ושיעורי  לתקופה  לפגוע  יצמחו  עלול  הדבר   ,

בחברה.   גם  ובהתאם  לפידות  ילין  ורווחיות  זאת, בהכסות  עם  המשמעותי    יחד  העצמי  ההון  כי  מעריכה  החברה 

והתזרימית,  הפיסית  ואיתותה  ילין לפידות  יסייעו   של  אטראו,  בקבוצת  פיסיות  התחייבויות  של  היעדרן    וכן 

    התמודד בצורה אותה עם השפעות המשבר. חברות הקבוצה בתחום שוק ההון ל ל 

וספים  רבעון    , לפרטים  דוח  שת    שלישי ראו  ביום    2020של  שהתפרסם  כפי  אטראו,  (מס'    2020  בובמבר   29של 

    . ) אטראו"   שלישי "דוח רבעון  (להלן:    א בדוח זה על דרך ההפיה ), שהאמור בו מוב 2020-01-129123:  אסמכתא 

    –  תחום הדל"ן 

התיירות   עף  על  משמעותי  באופן  מבוססת  קרואטיה  (   25%- כ   שמשקף כלכלת  כתוצאה  ) GDPמהתמ"ג   .

עף   רבות,  מדיות  ידי  על  שקבעו  החברתי  והריחוק  התועה  מגבלות  וכח  ובפרט  הקורוה,  משבר  מהשלכות 

העולמי התיירו  בקרואטיה   , ת  פגיעה   , לרבות  ו קשה   ספג  להמשיך  ועשוי  כלכל ,  זקים  במשך  לספוג  כתלות  יים, 

, חרף הירידה בהיקפי התיירות כובע  OECD  - בהתאם לתוי ה יחד עם זאת,  המשבר והמגבלות הקבעות בגיו.  

כ  להשיג  בקרואטיה  התיירות  מגזר  הצליח  הקורוה,  ל   50%  - מהשפעות  ביחס  הישג  מההכסות  (שהיווה  אשתקד 

  . 5ביחס להערכות השתיות הראשויות) 

עלייה הל במ  חלה  הרבעון  בקרואטיה   יכרת   ך  הקורוה  במגיפת  התחלואה  זאת,   . 6בהיקפי  הרבעון   לאור    במהלך 

    . , הוטלו הגבלות שוות בקרואטיה ולאחריו 

ם למסחר, תיירות ומגורים  כון למועד הדוח מחזיקה החברה באמצעות לידר קרואטיה בשלושה כסים המיועדי 

חת ביחס  (כאשר   ה"ל  מהכסים  דצמבר  לאחד  בחודש  חברת  כם  הס   2019ם  של  המיות  הון  מלוא  למכירת 

  .  ) ) כס ליברטי" "   - ו   "מיות ליברטי"   : בהתאמה   (להלן   Liberty D.O.O  - ט המחזיקה בו  הפרויק 

הקורוה   גיף  התפשטות  בחה לאור  שווי   החברה  מעריך  תלוי חיצו   באמצעות  ובלתי  את י  בעדכון    ,  הצורך 

במסגרת  שבוצעו  השווי  השתי   הערכות  בקרואטיה   הדוח  לכסים  ששוויו    7ביחס  ליברטי,  לכס  ביחס  (למעט 

המכירה   מחיר  על  המכירה) הקוב  הועמד  המצב הכספי כי    , קבע מעריך השווי  .  בהסכם  על  למועד הדוח  אין    כון 

שיוי  המצדיקות  ה   מהותי   אידיקציות  להערכתו ה"ל כסים  בשווי  וכי  שיוי    , ,  הכסים  מהותי  אין    חס בי בשווי 

 
5Croatia.pdf-in-Crisis-19-COVID/europe-east-https://www.oecd.org/south     
6Source: Croatian Institute of public health https://www.koronavirus.hr/en   
בו לחלק א' לדו   9.3.4. לפרטים וספים ראו סעיף  Kostabelaופרויקט    Svetvincenatהכסים שבחו הים פרויקט    7 השתי שהאמור  מובא    ח 

  בדוח זה על דרך ההפיה. 
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  2020  ספטמבר ב   30ליום  החברה  הכספיים של  שווי הכסים בקרואטיה בדוחות    , . בהתאם 8לשוויים בדוח השתי 

  .  2019בדצמבר    31ם בדוחות הכספיים ליום  י זהה לשווי 

לאמור   החברה    10בביאור  בהמשך  של  השתיים  הכספיים    מיות מכירת  ל   הסכם ב   ההתקשרות   בדבר לדוחות 

שלישי  לצד  זה:   (להלן   ליברטי  ליברטי "   בסעיף  לקדם  ),  " רוכש  הרוכש  מצד  יכולת  וחוסר  הקורוה  משבר  לאור 

הבייה   היתר  הראשון את  הרבעון  בקרואטיה,    עקב   במהלך  שהוטלו  רוכש מגבלות  מצד  פיה    ליברטי   עשתה 

את   לדחות  בבקשה  קרואטיה  של  ל   ון האחר   מועד ה ללידר  בסך  התמורה  יתרת  אירו   5.625  - כ תשלום  ,  מיליון 

חודשים   , 2021יולי  לחודש    הקבוע  התמורה" ("   בשלושה  לכך,    . ) יתרת  המצב  בהמשך  על  הדוח  מועד  לאחר 

חברת    2020בובמבר    30ביום  הכספי,   קרואטיה,  לידר  להסכם  ליברטי   ורוכש   ליברטי חתמו  תוספת  על    לפיה , 

יה (כמפורט   ב ה קבלת היתר    עם שולם  ת   שזו בשלושה חודשים, כך    יתרת התמורה   לתשלום דחה המועד האחרון  

בעסקה בדיווח   ההתקשרות  בדבר  החברה  של  אסמכתא:    2019בדצמבר    18יום  מ   מיידי    )) 2019-01-110718(מס' 

חודש או   המוקדם. 2021אוקטובר    במהלך  לפי  מיום    ,  החברה  של  מיידי  דיווח  ראו  וספים  בובמבר    30לפרטים 

   . ה ז רבעוי  המפורסם בסמוך לדוח    2020

וכן ה  העולמי  הכלכלי  המשבר  החמרת  ובפרט  הקורוה,  משבר  וספים   ימשכות  סגרים  או  ו   הטלת  הותרתן 

לירידה   לגרום  עלולים  ותיירות,  ופש  באתרי  אירוח  ומגבלות  המדיות,  בין  ומעבר  תועה  מגבלות  של  החמרתן 

    בקרואטיה ולהקשות על מימושם.   בשווי הכסים 

התחייבו ו   היות  קרואטיה אין  פיסי יו ללידר  החזקת כסי מקרקעין  ב   מקד המת ( אופי פעילותה  ובשים לב ל   , ת ו ת 

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

   . בעתיד הראה לעין   , פעילות בתחום הדל"ן להמשך    גיוס של מקורות מימון וספים לא יידרש    החברה 

    –  תחום התעשיה 

(קרי   , הרבעון במהלך   התעשיה  בתחום  הקבוצה  חברות  באתרי  והחברות    גמל ו פיקלשטיין  מתכות    , הפעילות 

בכפוף    התקיימה בישראל ובארה"ב    9) "החברות התעשייתיות" או  חברות התעשיה"  "  ) (להלן: המוחזקות על ידן 

  רשות על פי החיות הרשויות.  להתאמות הד 

חל   הרבעון  ותרו  במהלך  ברבעון  המכירות  כי  (אם  השי  לרבעון  ביחס  התעשייתיות  החברות  במכירות  שיפור 

 . מוכות ביחס לרבעון המקביל אשתקד) 

פעולות   של  התעשיה,   התאמה שורה  חברות  ידי  על  שעשו  החות ו   והתייעלות  וכח    קבלת  פעמיים  חד  ומעקים 

הקו  ש   , רוה משבר  לכך  הקיטון  הביאו  לאשתקד   במכירות חרף  הסתכמה    רבעון ב התעשיה    מגזר רווחיות  ,  ביחס 

של  ש"ח   2.7- כ   לסך  כ ע ל ,  מיליון  של  הפסד  ב   0.6  - ומת  ש"ח  אשתקד מיליון  המקביל  ראו    . רבעון  וספים  לפרטים 

    הכספיים. לדוחות    6ביאור  

התעשיה  הדוח  במהלך  פעלו    חברות  ב תקופת  מישורים  הוצאותיהן במספר  את  לצמצם  תז   ולשפר   מטרה  רים  את 

  :  . פעולות אלה כללו בין היתר המזומים שלהן 

תשלום  -  ללא  לחופשה  עובדים  העובדים ו   הוצאת  במספר  צמצום  מרוכזת,  משרות לחופשה  היקפי  הפחתת   ,  

 ;  לתקופה קצובה   צמצום משמרות עבודה ו 

 ; צמצום בהוצאות יועצים חיצויים ו   לתקופה קצובה הפחתת שכר מדורגת   - 

 בארה"ב לתקופה קצובה; רות הבות  הפחתת שכר של עובדי החב  - 

ה  -  ביהול  ביטוי ,  חוזר ה הון  שיפור  לידי  ספקים   גידול ,  מלקוחות   גביה ה בשיפור    בעיקר   שבא  וצמצום    ימי 

   ; בהוצאות אחזקה 

התעשייתיות  -  תמ   פעלו   החברות  ובארה"ב לקבלת  בישראל  ממשלתיות  הרבעון   . יכות  התקבלו  השי    במהלך 

כ  של  בהיקף  הלוואות  ארה"ב י מ   1.3  - בארה"ב  דולר  ש"ח) מיל   4.5  - (כ   ליון  מתוכם יון  הדוח,    ,  למועד  כון 

ב   המרת   אושרה  ההלוואה  כ מרבית  של  דולר   1.25  - סך  ההלוואה .  למעק   מיליון  ב יתרת  מ ,  לא  הותי,  סכום 

ההמרה  בתאי  לעמידה  בכפוף  למעק  היא  גם  להפוך  סך   . עשויה  הדוח  תקופת  במהלך    1.3של    בהתאם, 

 
מהותי    8 באופן  לשות  שעשויות  אחרוות  עסקאות  אין  הכספי  המצב  על  הדוח  למועד  שכון  כך  על  השווי  מעריך  עמד  השווי,  הערכות  במסגרת 

  וי.  ן שיוי מהותי בשו אי   2020י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, כפי שפורסמו בחודש יולי  את שווי הכסים, וכן שעל פי תו 
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(   מיליון  רשם ליון  י מ   4.5  - כ דולר  (   ש"ח)  דולר   0.7  - כ   , מתוכו כמעק  רשם    ש"ח)   מיליון   2.5  - (כ   מיליון 

ו  השי  הרבעון  דולר   0.6  - כ בדוחות  באופן ) הרבעון   ות בדוח   רשם    ש"ח)   מיליון   2.0  - (כ   מיליון  הביא  ש   , 

לו  התקב הרבעון השי והרבעון  בוסף, במהלך    . ההפסד עלות המכר בדוח על הרווח או    סעיף ב   בעיקר   לקיטון 

 מיליון ש"ח.    6.1  - כ   בסך של   ת ישראל בערבות מדי   מתאגידים בקאיים בישראל   לוואות ה 

הרבעון  -  מ   השי   במהלך  מול  הסכמות   הושגו  למתן  שכירי  בוגע  גמל,  קבוצת  של  שכירות    החה כסים  בדמי 

בישראל  מושכרים  לכסים  החות   , ביחס  התקבלו  השכירות    במסגרתן  חודשים  בדמי  מספר  של  לתקופה 

והרבעון הלך  מ ב  השי  לקיטון   , הרבעון  מהותי   שהביאו  סעיף  ר  ש א ( הפחת  בהוצאות    לא  על  בעיקר  השפיעו 

המכר  המימון ב ו   ) עלות  ה ב   , בוסף   . הוצאות  יתה מהלך  מהותי  החה    רבעון  לא  השכירות  ב בסכום    עבור דמי 

   . כס מושכר בארה"ב 

מהותיים    שיויים  חלו  לא  הדוח  למועד  ועד  הדוח  תקופת  והאספקה ל  בכ במהלך  הרכש  לשרשרת  של    הוגע 

 .  החברות התעשייתיות 

הכספי,   המצב  על  הדוח  מועד  ספטמבר  חודש ה במהלך    לאחר  סגר    בישראל   הממשלה   2020אוקטובר    - ים  הטילה 

וכח   מגיפ החרפת  שי,  סדירה    ת התפשטות  בפעילות  המשיכו  התעשיה  חברות  מפעלי  זאת,  למרות  הקורוה. 

הבריא  משרד  להחיות  חיויים". (בכפוף  כ"מפעלים  לסיווגם  לב  בשים  על    ות),  הדוח  מועד  לאחר  מעלה,  כמפורט 

החמרה במגבלות במדיות איליוי  בהיקפי התחלואה במגיפה,  וקליפוריה,    המצב הכספי, חלה  וכח עלייה חדה 

התעשייתיות   הייצור  לחברות  ביחס  כאשר  מרחוק,  לעבודה  החיות  אלו  ויתו  במדיות    החיות יתו  הפועלות 

ייצור  ועובדי  מפתח  לעובדי  מהמפעל  עבודה  החיות בלבד   המאפשרות  קיימות  בוסף  בין  ביחס  בידוד    .  למעבר 

הדוח,    מדיות.  למועד  הוודא כון  חוסר  המאפ ו לאור  המהותית  הפוטציאל  ת  ולאור  הקורוה,  משבר  את  יין 

וספות  מגבלות  ה   בהטלת  בהתפשטות  החמרה  שתיגרם  ככל  ובארה"ב,  החברה    מגיפה, בישראל  ביכולת  אין 

 .  לחזות את היקף ומשך ההשלכות הובעות מהאמור 

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

החברה  שלא    , להערכת  לרעה ככל  מהותי  שיוי  הדוח,    יחול  למועד  למצב  לעמוד  ביחס  להן  יאפשרו 

לעין   הפיסיות בהתחייבויותיהן   הראה  ו בוסף,    . בטווח  מימון  מקורות  שיידרשו  של  ככל  לפעילותן  ספים 

  בלוחות זמים סבירים.    ם החברות התעשייתיות, להערכת החברה, יתן יהיה להשיג 

כ  של  בהיקף  (סולו)  הזילות  יתרותיה  החברה,  ש"ח   52  - להערכת  כ מיליון  של  בהיקף  העצמי  הוה   ; -  186.8  

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

קרן  פירעוות  כולל  שלו  הסילוקין  שת    שתיים   (שלוח  של  הרביעי  ברבעון  תשלומי    (כאשר   2021שמתחילים 

בחודש   החלו  השתיים  הריבית   עמד אז    , 2020אוקטובר  הריבית  של   תשלום  סך  וכן    ; ) ) ש"ח   מיליון   2.1  - כ   על 

עתידים   לתקבולים  המוחזקות, הצפי  מכירת  ויתרת  דים  דיביד לרבות    מהחברות  יאפשרו    , ליברטי   מיות תמורת 

  לה להתמודד בצורה אותה עם השפעות המשבר. 

ממשיכות   הקבוצה  וחברות  החברה  צפוי,  ובלתי  מתגלגל"  בגדר "אירוע  הים  והשלכותיו  הקורוה  שמשבר  היות 

שוטף  בשווקי   לעקוב באופן  שיויים  זה  וההתפתחויות בארץ ובעולם (ובכלל  השיויים  בשוק התעסוקה;  אחר  ם; 

 ובוח וכיוצ"ב)  בביקושים  ושיויים  מגמות  רגולטוריות,  מגבלות  עיקריים;  על  ו סקטורים  ההשלכות  את  ת 

 ות התאמות ושיי והארוך, ובעקבות זאת בוחוויים, ככל  תוצאותיהן העסקיות של חברות הקבוצה בטווח הבי

כוללות "מידע צופה פי עתיד", כהגדרת מוח זה    יודגש, כי הערכות החברה המפורטות בסעיף זה   .שהדבר דרש 

התשכ"ח  ערך  יירות  (לרבות    1968  - בחוק  הדוח  למועד  כון  החברה  בידי  הקיים  המידע  על  היתר  בין  המבוסס, 

ישראל  בק  של  רשמיים  פרסומים  על  רש OECD,  בהתבסס  רשויות  הוודאות    מיות ,  לחוסר  לב  בשים  וכיוצ"ב). 

ה, המשך התפשטותה, עוצמתה והשפעתה על הכלכלה בישראל ובעולם, החיות  באשר למשכה של מגיפת הקורו 

רגולטוריים,  ושיויים  הרשויות  של  צעדים  הרשויות,  של  וספות  וספים,   ומגבלות  פיתוח    סגרים  אפשרויות 

בכך,   הכרוכים  הזמים  ולוחות  וכיו   בשווקים ודות   ת חיסון  הערכו הפיסיים  עשויות  צ"ב,  כאמור,  החברה  ת 

  . א להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שוה, אף באופן מהותי מהאמור לעיל של 

 
המוחזקת  י  9 מאוחדת  חברה  היה  גמל  כי  ידי    100%צוין  ואילו על  ה פיקלשטיי   מתכות   החברה,  משות ן  בשליטה  חברה  המוחזקת  יה    50%פת, 
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    אירועים וספים שחלו במהלך תקופת הדוח 

  

החברה    2020ביואר    19ביום    . א  דירקטוריון  לסמכות אישר  הח 267סעיף  לפי    ו בהתאם  לחוק  התש"ט א(ג)    - ברות 

החברות" הלן:  (ל   1999 תגמול    ) "חוק  ל מעודכת מדייות  התגמול,  ,  ועדת  אישור  שבאסיפה  אחר  לאחר  וזאת 

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

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

 על דרך ההפיה. בדוח זה  

, לאחר אישור ועדת התגמול, תשלום גמול שתי וגמול השתתפות  10אישר דירקטוריון החברה   2020במרץ    5ביום    . ב 

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

 מדי ב להוראות  עם  בעסקאות  (הקלות  החברות  ולתקות  החברה  של  התגמול  עיין יות  תש"ס  עלי   ,–  2000  ,(

מיום   שהחל  התקופה  בגין  הוצאות,  החזר  מיום  201911באוקטובר    4לרבות  מיידי  דיווח  ראו  וספים  לפרטים   .7  

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

החברה   אישרה   2020במרץ    12ם  ביו   . ג  של  הכללית  דירקטו   האסיפה  של  הכללתם  (שאים  את  בחברה  רים 

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

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

וחבר  אטראו  (למעט  שלה  בות  ובחברות  בחברה  המשרה  ושאי  לסעיף  יבוטחו  בהתאם  שלה),  הבת  לחוק    273ות 

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

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

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

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

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

דיווחי  ראו  מהימים:  וספים  מיידים  אסמכתא:    2020בפברואר    2ם  )  2020-01-010561  - ו   2020-01-010558(מס' 

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

כ   2020ביוי    3ביום    . ד  אסיפה  הוח ערכה  במסגרתה  החברה  של  שתית  ( ללית  רוה"ח  1לט:  משרד  את  למות   (

( קסלמ  וספת;  ביקורת  לתקופת  החברה  של  המבקר  החשבון  כרואה  וקסלמן  יצחק  2ן  מר  של  מיויו  את  לאשר   (

 ) החברה;  של  הבאה  השתית  הכללית  האסיפה  לתום  עד  החברה  דירקטוריון  כחבר  מיויו  3אפלויג  את  לאשר   (

אל  מר  של  הבא מחדש  השתית  הכללית  האסיפה  לתום  עד  החברה  דירקטוריון  כחבר  חורי  ו יהו  החברה;  של    - ה 

) לאשר את מיויה של גב' חווה שכטר (דב"ת) כחברת דירקטוריון החברה עד לתום האסיפה הכללית השתית  4( 

מהימים:   מיידים  דיווחים  ראו  וספים  לפרטים  החברה.  של  אסמכתא:   2020באפריל    20הבאה  -2020-01  (מס' 

 האמור בהם מובא בדוח זה על דרך ההפיה.  ) ש 2020-01-057243(מס' אסמכתא:    2020ביוי    3  - ) ו 035206

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

בחברה  משרה  וושאי  לעובדים  שהוקצו  החברה  למיות  על    500,000רכישת  ;  המירים  החברה  של  רגילות  מיות 

חורי  אליהו  מר  דירקטור 12ידי  ידי   20,836,709ישת  ורכ   ; ,  על  החברה  של  רגילות   ATE TECHNOLOGY  מיות 

EQUIPMENT BV ) בחברה  השליטה  בעלת  בשליטת  חברה   , "ATE "  הבתק האמור  ראו  וספים  לפרטים   .(20  

מהימי  מיידים  דיווחים  ראו  וכן  השתי,  לדוח  ד'  אסמכתא:   2020באפריל    6ם  לחלק    2),  2020-01-032119 (מס' 

אסמכתא:    2020ביוי    6),  2020-01-056829סמכתא:  א   (מס'   2020ביוי     2020ביוי    9),  2020-01-057783(מס' 

אסמכתא:   ו 2020-01-059640(מס'  אסמכתא:    2020ביוי    30  - )  מובא  2020-01-068544(מס'  בהם  שהאמור   ,(

 יה. בדוח זה על דרך ההפ 

 
  ת השווי המאזי.  על בסיס שיט   על ידי החברה, ומוצגת בדוחות הכספיים של החברה 

י   10 מר  של  ההעסקה  הסכם  הארכת  לאי  החברה בהמשך  של  הכללית  האסיפה  החלטת  עקב  אפלויג  וספים  0202ביואר    13מיום    צחק  לפרטים   .
 ), שהאמור בו מובא בדוח זה על דרך ההפיה. 2019-01-004984(מס' אסמכתא:    13.1.2020ראו דיווח מיידי מיום  

התגמול יו   11 אישור  כי  בגין  כאמור    בהר,  אפלויג  למר  אחר  או  מלא  תגמול  לתשלום  ביחס  החלטה  קבלת  ימע  ולא  בלבד  זמי  כפתרון  אומץ 
 (במקרה כאמור תיעשה התחשבות בדיעבד).   2019ופה שהחל מחודש אוקטובר  התק 

תקו  12 הדוח  במהלך  פרטי   20,700,001פת  חברה  ידי  על  שהוחזקו  החברה  חורי,  מיות  אליהו  מר  של  בשליטתו  במישרין.  ת  להחזקתו  הועברו 
 ) שהאמור בו מובא בדוח זה על דרך ההפיה.  2020-01-076851(מס' אסמכתא:    2020ביולי    20לפרטים וספים ראו דיווח מיידי מיום  
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דירקטור ובעל מיות בחברה (להלן יחד:    , , ומר אלי חורי ATEהתקבלה בחברה הודעה מאת    2020ביולי    21ביום    . ו 

המזערי  המציעים "  ההיעות  בשיעור  מותית  מלאה  רכש  הצעת  מפרט  של  המציעים  ידי  על  פרסום  בדבר   ,("

ה  ידי  על  המוחזקות  מיות  (למעט  החברה  מיות  כל  לרכישת  במפרט)  של  (כהגדתו  רדומות  ומיות  מציעים 

בתמורה   של  ל החברה),  למיה,    0.59סך  (להלן:  ב ש"ח  המפרט  לתאי  הרכש" התאם  ביום  "הצעת  באוגוסט    5). 

פורסמו תוצאות הצעת הרכש, על פיהן, במסגרת הצעת הרכש יתו    , , המועד האחרון לקיבול הצעת הרכש 2020

מיות שהוצע לרוכשן, כך שלא התקיים התאי לביצוע    84,115,335מיות מתוך    58,939,720הודעות קיבול בגין  

כפוי  סעיף    ה רכישה  פי  התש"ט 337על  החברות  לחוק  מיות    1999- (א)  בעלי  של  היעות  היתר,  בין  (הדורש, 

בלפחות   מיידים    60,160,291המחזיקים  דיווחים  ראו  וספים  לפרטים  עתה.  לא  הרכש  והצעת  מיות) 

אסמכתא:  (מ   2020ביולי    21: מהימים  ו 2020-01-077142ס'  אסמכתא:    2020באוגוסט    5  - )  -2020-01(מס' 

 ), שהאמור בהם מובא בדוח זה על דרך ההפיה.  075700

 אירועים וספים לאחר תקופת הדוח 

בע"מ    . א  השקעות  מור  י.ד.  היתר,  בין  במסגרתם,  בחברה,  עיין  בעלי  בהחזקות  שיויים  חלו  הדוח  תקופת  לאחר 

ל  בעלת  ה חדלה  בחב יות  ו עיין  לפר   13,200,000רכשה    ATE  - רה,  החברה.  של  רגילות  ראו  ט מיות  וספים  ים 

מהימים:   מיידים  אסמכתא:    2020באוקטובר    8דיווחים  ו 2020-01-10696(מס'  (מס'    2020באוקטובר    9  - ) 

 ) שהאמור בהם מובא בדוח זה על דרך ההפיה.  2020-01-100921אסמכתא:  

הדוח לאחר    . ב  ריבית  2020ר  באוקטוב   15ביום    , תקופת  החברה  שילמה  בס   בגין ,  ז')  (סדרה  החוב  כ   ך אגרות    - של 

ש"ח   2.1 הראשון)   מיליון  הריבית  ביאור  (תשלום  ראו  וספים  לפרטים  של    20.  המאוחדים  הכספיים  לדוחות 

 . ) "הדוחות הכספיים השתיים" (להלן:    2019החברה לשת  

ביום    . ג  הדוח,  תקופת  ז')  פרסמה    2020באוקטובר    1לאחר  (סדרה  החוב  לאגרות  עדכי  דירוג  דוח  של  מדרוג 

על  המותיר  (   החברה  הקיים  הדירוג  את  דיווח  A1.ilכו  ראו  וספים  לפרטים  יציב.  הדירוג  אופק  את  ומותיר   (

מיום   החברה  של  אסמכתא:   2020באוקטובר    1מיידי  על  2020-01-107076 (מס'  זה  בדוח  מובא  בו  שהאמור   (

 דרך ההפיה. 

 להלן.    6עבוד על מיות לידר קרואטיה ראו סעיף  ר ביטול הש לפרטים בדב   . ד 

אירועים ב לפירוט    . ה  הדוח    וספים   דבר  תקופת  ולאחר  הדוח  תקופת  ההון,  בתחומי  במהלך  והתעשיה  שוק  הדל"ן 

 .  לדוחות הכספיים   8  - ו   5,  4ים  וביאור   להלן   4ראו סעיף  
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  שלו   ו, הוו העצמי ותזרימי המזומים מצב עסקי התאגיד, תוצאות פעילות הסברי הדירקטוריון ל   א. 

    מצב כספי   . 3  
  

תוים   הכספי מתוך  יקריים  ע להלן  המצב  על  המאוחד  הדוח  גם    תמצית  (ראו  החברה  של  הסולו  מדוח  עיקריות  אידיקציות  יתוח  וכן  החברה  של  הסולו  דוח  ומתוך 

  ש"ח):    י מיליו (ב )  לדוח זה   ד' , המצורף כחלק  של החברה מידע כספי פרד  

 

  

  החברה   מאוחד 

  פרוט ביחס לדוחות החברה (סולו) 

 ספטמבר ב   30ליום  

  31ום  י ל 

  ספטמבר ב   30ליום    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  25.7  52.5  148.4  138.9  158.1  רכוש שוטף 

ליום   השוטף  ברכוש  יום    2020בספטמבר    30הגידול  בדצמבר    31לעומת 

והכסי 2019 המזומים  ביתרות  מגידול  בעיקר  ובע  הפיסי ,  בשווי  י ם  ם 

כ  בסך  דיבידד  מקבלת  כתוצאה  והפסד  רווח  דרך  ש"ח    17.7  - הוגן  מיליון 

כ ו מאטראו,   של  בסך  קרואטיה  מלידר  הלוואה  ש"ח,    4.6  - מהחזר  מיליון 

כ  של  סך  מוחזקת    1  - בקיזוז  לחברה  הלוואה  מתן  בגין  ש"ח    –מיליון 

  .מתכות פיקלשטיין והוצאות שוטפות של החברה 

השקעות  

    ויתרות חובה 
385.0  377.1  370.6  260.8  259.3  251.5  

ליום   חובה  ויתרות  בהשקעות    31לעומת    2020בספטמבר    30הגידול 

כ 2019בדצמבר   בסך  באטראו  החברה  בהשקעת  מגידול  בעיקר  ובע   , -  7.6  

ש"ח  ב   , מיליון  בגמל  החברה  בהשקעת  כ גידול  ש"ח   4.0  - סך    מיליון 

הדוח כתוצאה   בתקופת  בה ,  מרווח  קיטון  קרואטיה  ש ביכוי  בלידר  קעה 

כ  לעיל   3.3  - בסך  כאמור  לחברה,  הלוואה  מהחזר  כתוצאה  ש"ח  ,  מיליון 

  .  ביחס לש"ח)   עליית שער האירו (כתוצאה מ   הפרשי שע"ח   ביכוי 

התחייבויות  

  שוטפות 
בדצמבר    31לעומת    2020בספטמבר    30פות ליום  ייבויות שוט הגידול בהתח   1.5  17.8  3.8  76.1  90.2  68.8

    בעיקר מצבירת ריבית בגין אגרות חוב (סדרה ז').   , ובע 2019

התחייבויות  

  לא שוטפות 
ותרה ללא שיוי מהותי בהשוואה ליתרה    2020בספטמבר    30היתרה ליום    122.8  103.5  122.7  167.7  148.5  165.4

  2019בדצמבר    31ליום  

צמי  הון ע 

מיוחס לבעלי  ה 

  מיות החברה  

186.8  163.7  162.1  186.8  163.7  162.1  
ליום   העצמי  בהון  ,  2019בדצמבר    31לעומת    2020בספטמבר    30הגידול 

החברה   של  המיות  לבעלי  המיוחס  הדוח,  בתקופת  קי  מרווח  בעיקר  ובע 

    מיליון ש"ח.   23.4  - בסך כ 
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  תוצאות הפעילות    . 4

  

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

מעלויות   היתר,  בין  מושפעים,  החברה  של  העסקיות  ותוצאותיה  הכספיים  לרבות  תויה  החברות  עלויות  שוטפות  של  העסקיות  והתוצאות  הכספיים  ומהתוים  מימון 

ומתקבולים המתקבלים ממימוש    ה יתר, מדמי יהול, מחלוקת דיבידדים על ידי החברות המוחזקות על יד המוחזקות על ידה. תזרים המזומים של החברה מושפע, בין ה 

  . החזקותיה 

       יתוח התוצאות 

 
  על בסיס שיטת השווי המאזי.    תוצאות גמל הוצגו   עד למועד ה"ל  13

  תשעה לתקופה של    

חודשים שסתיימה  

  ספטמבר ב   30ביום  

לתקופה של שלושה  

חודשים שסתיימה  

  ספטמבר ב   30ביום  

לשה שסתיימה  

  בדצמבר   31ביום  

  

  2020  2019  2020  2019  2019    

  153.6  52.5  44.6  107.3  133.3  הכסות ממכירות  

תוצאות    2019באפריל    1מיום    ל הח  לראשוה  אוחדו 

בעקבות   החברה  של  הכספיים  בדוחותיה  גמל  קבוצת 

ידי   על  גמל  בקבוצת  ההחזקות  יתרת  רכישת  השלמת 

ביאור   (ראו  של  11החברה  השתיים  הכספיים  לדוחות  ג' 

  . 13החברה) 

בה  ממכיר הקיטון  לרבעון  כסות  בהשוואה  ברבעון  ות 

מה  בעיקר  ובע  אשתקד  הקורוה  ש המקביל  משבר  לכות 

  (א) לעיל. 2כמפורט בסעיף  

  13.9  4.1  2.5  11.1  9.5  הכסות ברוקראג' בין בקאי 

בקאי  בין  ברוקראג'  בהכסות  ביטוי    הקיטון  לידי  שבא 

ה  מסוף  הדוח החל  למועד  ועד  השי  ובע  רבעון  מקיטון  , 

הפעילות, בהיק  כתוצאה   פי  בעיקר  מהשלכות    שגרם 

  (א) לעיל.  2כמתואר בסעיף    , היקפיות של משבר הקורוה 



 

 א -11

    יתוח התוצאות (המשך) 

  

  תשעה ה של  לתקופ   

חודשים שסתיימה  

  ספטמבר ב   30ביום  

לתקופה של שלושה  

חודשים שסתיימה  

  ספטמבר ב   30ביום  

לשה שסתיימה  

  בדצמבר   31ביום  

  

  2020  2019  2020  2019  2019    

חלק החברה ברווחי חברות המטופלות  

  זי, טו א לפי שיטת השווי המ 
59.7  61.4  21.0  19.8  84.0  

בעיקר   ובע  אשתקד  המקביל  לרבעון  ביחס  ברבעון  הגידול 

  ברווחי מתכות פיקלשטיין.   גידול מ 

אשתקד   המקבילה  לתקופה  ביחס  הדוח  בתקופת  הקיטון 

מ  בעיקר  לפ ובע  ילין  ברווחי    גידול   בקיזוז ידות,  קיטון 

    . ברווחי מתכות פיקלשטיין 

הזדמותי    ר רווח מרכישה במחי 

ומהשגת שליטה בחברה בשליטה  

  משותפת 

 -  14.0   -   -  14.0  

מרכישת   הזדמותי  רווח  היו  אשתקד,  בתקופות  הרווח 

ביאור    70% (ראו  גמל  של  והפרע  המופק  ג'  11מהוה 

  לדוחות הכספיים השתיים של החברה). 

ושירותי ברוקראג' בין  המכר  עלות  

  בקאי  
 )92.9 (   )75.9 (   )31.3 (   )36.2 (   )109.3 (  

אשתקד,   המקבילה  לתקופה  ביחס  הדוח  בתקופת  העלייה 

גמל,   קבוצת  תוצאות  של  לראשוה  מאיחוד  בעיקר  ובעת 

מיום   ביאור    2019באפריל    1החל  לדוחות  11(ראו  ג' 

  הכספיים השתיים של החברה). 

בהשווא  ברבעון  אשתק הקיטון  המקביל  לרבעון  ובע  ה  ד, 

שביצ  והתייעלות  התאמה  מפעולות  חברות  ע בעיקר  ו 

את   להתאים  במטרה  התעשייה)  בתחום  (בעיקר  הקבוצה 

מקבלת   וכן  בהכסות  לירידה  ההוצאות  מעקי  רמת 

בארה"ב  דירה   קורוה  ושכר  בארוה  פעמיות  חד    והחות 

הבין   הברוקראג'  פעילות  של  המכר  בעלות  מירידה  וכן 

  (א) לעיל.  2. לפרטים וספים ראו סעיף  בקאי 
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  יתוח התוצאות (המשך)   

  

  תשעה לתקופה של    

חודשים שסתיימה  

  ספטמבר ב   30ביום  

לתקופה של שלושה  

חודשים שסתיימה  

  ספטמבר ב   30ביום  

לשה שסתיימה  

  בדצמבר   31ביום  

  

  2020  2019  2020  2019  2019    

  ) 32.2(   ) 11.4(   ) 7.9(   ) 23.2(   ) 26.3(   הוצאות מכירה ושיווק 

ל  ביחס  הדוח  בתקופת  אשתקד,  העלייה  המקבילה  תקופה 

גמל,   קבוצת  תוצאות  של  לראשוה  מאיחוד  בעיקר  ובעת 

מיום   ביאור    2019באפריל    1החל  לדוחות  11(ראו  ג' 

  הכספיים השתיים של החברה). 

רבעון המקביל אשתקד ובע בעיקר  הקיטון ברבעון ביחס ל 

ההכסות  מהיקף  הגזרות  משתות  בהוצאות  וכן    מירידה 

  . ה בארה"ב מקבלת מעקי קורו 

  ) 27.4(   ) 7.3(   ) 5.9(   ) 18.6(   ) 19.7(   הוצאות ההלה וכלליות 

אשתקד,   המקבילה  לתקופה  ביחס  הדוח  בתקופת  העלייה 

גמל,   קבוצת  תוצאות  של  לראשוה  מאיחוד  בעיקר  ובעת 

מיום  הח  ביאור    2019באפריל    1ל  לדוחות  11(ראו  ג' 

  הכספיים השתיים של החברה). 

וכ  ההלה  בהוצאות  ביחס  הקיטון  הרבעון  במהלך  לליות 

שבוצעו   התאמה  מפעולות  ובע  אשתקד,  המקביל  לרבעון 

רמת   את  להתאים  במטרה  הקבוצה  חברות  ידי  על 

גיף   התפשטות  השלכות  וכח  ההכסות,  להיקף  ההוצאות 

  . בארה"ב   קורוה   וכן מקבלת מעקי   רוה הקו 

  ) 13.1(   ) 13.2(   -   ) 13.2(   -   ירידת ערך מלאי מקרקעין 

כ   2019בשת   של  בסך  מקרקעין  ערך  ירידת     -  13.1רשמה 

לתוקף   וכיסה  חתימה  בעקבות  בוצעה  אשר  ש"ח,  מיליון 

ה  מלוא  למכירת  הסכם  (ראו    במיות חזקות  ה של  ליברטי 

  תיים של החברה). לדוחות הכספיים הש   10ביאור  
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  יתוח התוצאות (המשך) 

  

    לדוחות הכספיים.   6, ראו ביאור  של החברה   לפרטים אודות מגזרי הפעילות 

  תשעה לתקופה של    

חודשים שסתיימה  

  ספטמבר ב   30ביום  

ל שלושה  ש לתקופה  

חודשים שסתיימה  

  ספטמבר ב   30ביום  

לשה שסתיימה  

  בדצמבר   31ביום  

  

  2020  2019  2020  2019  2019    

  ) 19.9(   ) 3.9(   ) 1.6(   ) 10.4(   ) 5.9(   הוצאות המימון, טו 

בתקו  אשתקד,  הקיטון  המקבילה  לתקופה  ביחס  הדוח  פת 

אשר   ז'),  (סדרה  החוב  אגרות  הפקת  עקב  בעיקר  ובע 

הריבית  משיעור    שיעור  משמעותית  מוך  בה  הקוב 

ו' שפרעו    - הריבית האפקטיבית בסדרות אגרות החוב ה' ו 

שת   בסוף  מוקדם  תמורה  2019בפדיון  הפחתת  ביכוי   ,

כ  של  בסך  ש"ח,    1.2  - מותית  ברבעון  מיליון  בוצעה  אשר 

גמל   של  מימון  הוצאות  וביכוי  השה,  של  הראשון 

תוצאות   של  לראשוה  מאיחוד  מיום  ג הובעות  החל    1מל, 

ביאור    2019באפריל   הכספיים  11(ראו  לדוחות  ג' 

  השתיים). 

ובע   אשתקד,  המקביל  לרבעון  ביחס  ברבעון  הקיטון 

  בעיקר עקב הפקת אגרות החוב (סדרה ז'), כאמור. 

  61.9  3.5  20.6  51.3  53.8  וח קי לתקופה רו 
  

רווח המיוחס לזכויות שאין מקות  

  שליטה 
 )30.4 (   )33.2 (   )10.7 (   )11.5 (   )45.0 (  

ו הקיטון   הדוח  לתקופה  בתקופת  בהשוואה  ברבעון 

  המקבילה אשתקד, ובע מהקיטון ברווחי אטראו. 

רווח (הפסד) לתקופה המיוחס לבעלי  

  המיות של החברה 
23.4  18.1  9.9   )8.0 (  16.9    
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    ש"ח):   י מיליו (ב   בעלי המיות לתקופה המיוחס ל   לרווח   הפעילות   תחומי   ת תרומ   להלן 

  
חודשים    תשעה לתקופה של   

  30שהסתיימה ביום  
  ספטמבר ב 

לתקופה של שלושה  
חודשים שהסתיימה ביום  

  ספטמבר ב   30

לשה  
שהסתיימה  

 בדצמבר   31ביום  
 2020 2019  2020  2019 2019 
      

 ) 20.9(   ) 3.7(   ) 1.8(  ) 11.3(   ) 6.4(  החברה (*) 
           

 37.6  9.6  9.0 27.8 25.2 שוק ההון 
           

  )   )0.2 (  )13.4 (  (****)   )13.2 (   )13.8דל"ן (**) 
      

 14.0  ) 0.6(   2.7 15.0 4.8 תעשייה (***) 
      

 16.9  ) 8.0(   9.9 18.1 23.4 ח בעלי המיות לתקופה רוו 
      

  

בתוצאות    (*)  כללו  אשר  המימון  הוצאות  בשת  ה סך  (סולו)  של  ו   2019חברה  ושלושה    תשעה בתקופות 

ביום   שהסתיימו  כ   2019  בספטמבר   30חודשים  כ   14.9  - היו  ש"ח,  ש"ח    6.8  - מיליון  מיליון    2.2  - וכ מיליון 

גיו  לאור  בהתאמה.  ו ש"ח,  ה'  החוב  אגרות  סדרות  של  מוקדם  פדיון  ז'),  (סדרה  חוב  אגרות  ופירעון    - ס  ו' 

מתאגיד  הלוואה  של  שת    מוקדם  של  הרביעי  הרבעון  במהלך  (סולו)  ,  2019בקאי  המימון  הוצאות  סך 

וב ב  הדוח  לכ תקופת  הסתכמו  ש"ח   1.9  - רבעון  ש"ח,   0.6  - וכ   מיליון  שת  בהתאמה   מיליון  כי  יצוין   .2019  

להיזקף לרווח והפסד במהלך  מיליון ש"ח, אשר אמורה היתה    6.2  - קדמת הוצאת מימון בסך של כ כללה ה 

אוקטובר  ל עד  ש   התקופה  מתאגיד  2020חודש  והלוואה  ו')  וסדרה  ה'  (סדרה  החוב  אגרות  פירעון  בגין   ,

  בקאי. 

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

 .  השתיים של החברה   ד' לדוחות הכספיים 12  - ו   10ראו ביאורים  ).  כלולה 

רווח מרכישה במחיר הזדמותי ומהשגת  כוללים    2019שת  כן  ו   2019ל שת  שים הראשוים ש ד תשעת החו   (***) 

של  בסך  משותפת  בשליטה  בחברה  ש"ח,   14  - כ   שליטה  ב   מיליון  ההחזקות  יתרת  רכישת  השלמת  ,  גמל בגין 

  .  השתיים של החברה   ג' לדוחות הכספיים 11ביאור  כאמור ב 

 . 0.1- (****) קטן מ 

  

    י פעילות: מ יתוח לפי תחו להלן  
  

  : תחום שוק ההון 

  

באמצעות פעילותה   עשית  ההון  שוק  בתחום  החברה  עוסקת    , אטראו   של  ההשקעות  אשר  יהול  בתחום 

ב  בעקיפין,  החזקתה,  המיות   50%  - (באמצעות  י   14מהון  הברוקר   לפידות) לין  של  בקאי  ובתחום  הבין  אג' 

  ). ILSBמהון המיות של    75%  - ת החזקתה ב (באמצעו 

  

א  כ ט הכסות  של  לסך  וברבעון  הדוח  בתקופת  הסתכמו  כ   68.6  - ראו  של  וסך  ש"ח  ש"ח,    22.9  - מיליון  מיליון 

של   לסך  בהשוואה  כ   73.4  - כ בהתאמה,  של  וסך  ש"ח  ש"ח    25.0  - מיליון  ה מיליון  אשתקד,  בתקופות  מקבילות 

   הקיטון בהתאמה.   אשתקד,  המקבילות  לתקופות  ביחס  וברבעון  הדוח  בתקופת  אטראו    בעיקר   בע ו בהכסות 

כ   מקיטון  של  בסך  לפידות  ילין  ברווחי  אטראו  וכ   3.2  - בחלק  ש"ח  בהתאמה   0.6  - מיליון  ש"ח,  ומקיטון    מיליון 

    . בתקופת הדוח וברבעון   מיליון ש"ח   1.6  - של כ   ILSBבהכסות  

  

טו,   מיליארד ש"ח,    84.0  - של כ בסך    2020  ספטמבר ב   30המוהל בילין לפידות הסתכם כון ליום  היקף הכסים  

  .  2019בדצמבר    31מיליארד ש"ח, טו, ליום    92.6  - לעומת סך של כ 

  

  

 
מיות    14 בעלי  הסכם  בדצמ לעיין  מ 2018בר  שחתם  בעקבותיו  מ ,  בפחות  (בעקיפין),  אטראו  ב   50%  - חזיקה  בפועל  ההצבעה  ילין  מזכויות 

  לחלק א' לדוח התקופתי.    2.5  לפידות, ראו סעיף 
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לבעלים  המיוחס  לתקופה  ברווח  והרבעון  הדוח  תקופת  את  סיימה  כ   אטראו  של  של    55.0  - בסך  וסך  ש"ח  מיליון 

רווח    19.6  - כ  לעומת  בהתאמה,  ש"ח,  אשתקד מיליון  המקבילות  לבעלים    בתקופות  כ המיוחס  של    60.6  - בסך 

  בהתאמה.   מיליון ש"ח,   20.8  - ן ש"ח וסך של כ ו מילי 

  

  
  אירועים במהלך תקופת הדוח ולאחר תקופת הדוח: 

דיבידד בסך כולל של כ ב  חלוקת  הכריזה אטראו על  הדוח    17.7  - לקה של החברה כ מיליון ש"ח (ח   38.5  - תקופת 

ש"ח).   ב מיליון  דיבידד  חלוקת  על  אטראו  הכריזה  הכספי  המצב  על  הדוח  מועד  כ ס לאחר  של  מיליון    15.5  - ך 

  מיליון ש"ח).   7.1  - ש"ח (חלק החברה כ 

  

  לדוחות הכספיים.   8  - ו   5  , 4ים  ראו גם ביאור יה  לפרטים בדבר אירועים וספים במהלך תקופת הדוח ולאחר 

  

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

  

  דל"ן: ה   תחום 

ת  הדל"ן  כ ר תחום  של  הפסד  וברבעון  הדוח  בתקופת  ו   0.2  - ם  ש"ח  מכ מיליון  הקטן  ש"ח    0.1  - הפסד  מיליון 

מיליון ש"ח,    13.2  - מיליון ש"ח וסך של כ   13.4  - לעומת הפסד בתקופות המקבילות אשתקד בסך של כ בהתאמה,  

בתהל בהתאמה  והטיפול  הקרקעות  החזקת  הוצאות  עקב  בעיקר  היו  הדוח,  בתקופות  שרשם  ההפסד  יכי  . 

  הפסד בתקופות המקבילות אשתקד, ובע בעיקר מירידת ערך מלאי מקרקעין. ה   השבחתן. 

  אירועים במהלך תקופת הדוח ולאחר תקופת הדוח: 

פברואר   בעייר   2020בחודש  קרקע  מכירת  שבבעלות  ו שבקר   Vodnjanה  הושלמה  פרויקט  חברת  ידי  על  אטיה, 

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

 (א) לעיל.  2לפרטים בוגע לדחיית מועד תשלום יתרת התמורה בעסקת ליברטי ראו סעיף  

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

  

  תחום התעשייה:  

  

הדוח   בתקופת  תרם  התעשייה  ש ון  וברבע תחום  בסך  כ רווח  כ   4.8  - ל  של  בסך  ורווח  ש"ח  מיליון    2.7  - מיליון 

כ  של  בסך  רווח  לעומת  בהתאמה,  ש"ח   15.0  - ש"ח,  כ (   מיליון  מרכישה    14  - אשר  מרווח  ובע  ממו  ש"ח  מיליון 

בסך של    והפסד   , ) זדמותי ומהשגת שליטה בחברה בשליטה, בגין השלמת רכישת יתרת ההחזקות בגמל במחיר ה 

  פות המקבילות אשתקד, בהתאמה.  ליון ש"ח בתקו מי   0.6  - כ 
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  עים במהלך תקופת הדוח ולאחר תקופת הדוח: אירו 

הדוח ב  -  כ ל הועמדה    תקופת  של  בסך  וספת  אשראי  מסגרת  המידה    ) טו ( ש"ח  מיליון    5.5  - גמל  אמות  ועודכו 

כלפי   גמל  מחויבת  בהן  בקאי הפיסיות  פיהן  בישראל   תאגיד  על  ההון ,  ה   שיעור  כל  מוחשי  העצמי  מסך 

   . מיליון ש"ח   35סכום של  עצמי לא יפחת מ ההון ה ו   , 25%  - מ   לא יפחת המאזן המוחשי  

בסעיף   -  לאמור  במהלך    10.2.12.2בהמשך  ההפיה,  דרך  על  זה  בדוח  מובא  בו  שהאמור  השתי  לדוח  א'  לחלק 

יוי   בחודש  הדוח,  מיות 2020תקופת  מלוא  למכירת  עסקה  הושלמה  פי   ,  מתכות  של  בת    קלשטיין, חברת 

 כולל פי סכום  כגד  בע"מ,  עיבודים  של   1.8  - כ   של   קלשטיין  בסך  מתמורה  (המורכב  ש"ח    0.7  - כ   מיליון 

של  ש"ח מיליון   בסך  פיקלשטיין  למתכות  בעלים  הלוואת  ופירעון  השלמת  ש"ח מיליון    1.1,  בעקבות   .(

פיקלשטיין  מתכות  הכירה  של  העסקה,  השי  הרבעון  במהלך  ממימ   , 2020,  ה ברווח  בסך  וש    0.8של  שקעה 

 . ש"ח מיליון  

ה  -  הדוח  תקופת  הלוואה  לאחר  לגמל  ארוך  ועמדה  כ   בישראל   בקאי מתאגיד  לזמן  של  מיליון    2.3  - בהיקף 

 ש"ח.  

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

אירועים   . 5 וע   וספים   לעיין  הדוח  תקופת  במהלך  למועד  שאירעו  סמוך  ב ד  ראו  הדוח,    8- ו   5,  4  ים אור י אישור 

  . לעיל   2וכן סעיף    חות הכספיים לדו 

  

    זילות ומקורות מימון במאוחד   . 6
  

  יתרות מזומים ושווי מזומים 

המזומים   2020  ספטמבר ב   30ליום   ושווי  המזומים  יתרות  או    הסתכמו  רווח  דרך  הוגן  בשווי  פיסיים  וכסים 

קצר    הפסד  של במאוח לזמן  כולל  לסך  ש"ח   77.7  - כ   ד  של    , מיליון  לסך  ליום    50.8  - כ בהשוואה  ש"ח    31מיליון 

    . 2019בדצמבר  
  

  תזרים מזומים מפעילות שוטפת 

  מיליון ש"ח.    .351  - פעילות שוטפת בתקופת הדוח הסתכם בסך של כ שבע מ תזרים המזומים  
  

  מפעילות השקעה תזרים מזומים  

המזומים   בתקופת פעיל ל   ששימש תזרים  השקעה  כ   ות  של  בסך  ש"ח   4.4  - הדוח  לרכישת    שימש   , מיליון  בעיקר 

הפסד  או  רווח  דרך  הוגן  בשווי  פיסים  כ   כסים  ש"ח   3.7  - בסך  קבוע מיליון  רכוש  רכישת  כ   ,  מיליון    2.8  - בסך 

  . ש"ח   מיליון   3.2  - בסך כ   , ביכוי תמורה, טו ממכירת מלאי מקרקעין מיליון ש"ח   1  - בסך כ   ומתן הלוואה   ש"ח 
  

  ומים מפעילות מימון תזרים מז 

המזומים   ל ש תזרים  כ שימש  של  בסך  הסתכם  הדוח  בתקופת  מימון  ש"ח   23.9  - פעילות  בעיקר    , מיליון  שימש 

    . הגדלת האשראי ביכוי  מיליון ש"ח    21.5  - לתשלום דיבידד לבעלי זכויות שאין מקות שליטה בסך כ 
  

  מקורות מימון  

החב  עצמי   (במאוחד)   רה פעילות  מהון  למס ו   , ממומת  הרשומות  חוב  מאגרות  המורכב  בבורסה מחוב    חר 

    ומהלוואות בקאיות. 

  

   ליום לבקים    2020  ספטמבר ב   30כון  במאוחד  החברה  התחייבויות  של  בספרים  החוב  ולמחזיקי  הערך  אגרות 

כ  של  בסך  המזומי   158.2  - הסתכם  יתרות  כאשר  ש"ח,  דרך  וכסי הפקדוות    , ם מיליון  הוגן  בשווי  פיסיים  ם 

  מיליון ש"ח.   77.7  - הסתכמו לסך של כ רווח או הפסד לזמן קצר  

  

אגרות חוב הסתכם בסך של כ   2020  ספטמבר ב   30כון ליום     - הערך בספרים של התחייבויות החברה (סולו) בגין 

כאשר    120.7 ש"ח,  פיסי מיליון  וכסים  הפקדוות  המזומים,  דרך יתרות  הוגן  בשווי  לזמן    ים  הפסד  או  רווח 

  מיליון ש"ח.   51.9  - כ הסתכמו לסך של  קצר  
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כ לעיי  של  בסך  ז')  (סדרה  חוב  אגרות  של  גיוס  ובמבר    120  - ן  בחודש  ש"ח  של  ותאיהם    2019מיליון  העיקריים 

ביאורים   ראו  ז'),  (סדרה  החוב  ו 1ד'( 20אגרות  הכספיים 1ב'( 23- )  לדוחות  ה   )(ב)  של  לוסחו  חברה השתיים   .

אסמכתא:  מס'  ,  2019ובמבר  ב   11של שטר האמות, ראו ספח לדוח הצעת המדף שפרסמה החברה ביום    המלא 

  . ) "שטר האמות"  (להלן:   ההפיה , הכלל כאן על דרך  2019-01-109957

  

בביאורים   לאמור  ו 19בהמשך  הדוח 23  - ד  מועד  לאחר  כי  החברה,  מעדכת  השתיים,  הכספיים  לדוחות  על    ב 

פ  הכספי,  של  המצב  מקסימלי  בסך  וספים  סכומים  לאומי  לבק  לשלם  החברה  התחייבות  מיליון    15עד  קעה 

משת   הושים  להסדר  בזיקה  הושים" (להלן:    2010ש"ח,  לתשלום  "הסדר  המיימום  ותאי  הואיל  וזאת   ,(

, לא  2020לחודש אוקטובר    ד בדוחות הכספיים השתיים) שמועד בחיתו היה קבוע 19הוסף (כהגדרתו בביאור  

כ  מהותיות  התחייבות  לחברה  אין  זה  למועד  כון  בהתאם,  הסדר    י לשה התקיים.  עם  בקשר  לאומי  בק  כלפי 

ביום   מכך,  כובע  על    2020בובמבר    9הושים.  לאומי  בק  לטובת  שוצר  ראשוה  מדרגה  הקבוע  השעבוד  בוטל 

קרואטיה.   100% לידר  של  והפרע  המופק  חשבואית  כאמו ההתחייבויות    פקיעת   מההון  להשפעה  הביאה  לא  ר 

    בספרי החברה.   רשמה היות והיא לא  כלשהי  

  

הפיסיות   המידה  אמות  בכל  עמדו  ידה  על  המוחזקות  והחברות  החברה  הכספי,  המצב  על  הדוח  למועד  כון 

לתיאור   מממים.  גורמים  כלפי  מחויבות  הן  בהן  הפי   ת עמיד הרבעויות  המידה  באמות  היא  החברה  להן  סיות 

  להלן.    בת כלפי מחזיקי אגרות החוב (סדרה ז') מכוח שטר האמות, ראו חלק ד' מחוי 

  

בימים   הדוח,  תקופת  למיות    12,996,868מומשו    2020ביואר    15  - ו   8,  7,  1במהלך  המירים  אופציה  כתבי 

אופציות   תוכית  מכוח  האופציה  כתבי  יתרת  את  היוו  (אשר  ש 2013החברה  כולל  לסך    מיות   9,594,594ל  ) 

וספי  לפרטים  בבורסה.  למסחר  שרשמו  קוב,  ערך  ללא  החברה  של  מימים  רגילות  מיידים  דיווחים  ראו    2ם 

אסמכתא:    2020ביואר   אסמכתא:    2020ביואר    7),  2020-01-001020(מס'  ביואר    8),  2020-01-002983(מס' 

אסמכתא:    2020 ו 2020-01-003870(מס'  אסמכתא:    2020ביואר    16  - )  בהם  2020-01-005809(מס'  שהאמור   ,(

  מובא בדוח זה על דרך ההפיה. 

  

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

  

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

  

הכספים של החברה מר יוסי זיתוי. לפרטים בדבר השכלתו,    השוק היו סמכ"ל   האחראי בחברה ליהול סיכוי 

וי  תקה  כישוריו  ראו  העסקי  יהול  26סיוו  התאגיד).  אודות  וספים  (פרטים  התקופתי  לדוח  ד'  בחלק  א' 

  הסיכוים במרבית חברות הקבוצה, אשר אין בבעלות מלאה של החברה, מוהל ומבוצע ברמת אותן חברות. 

  

מהו ל  שיויים  חלו  יהולם  א  ודרכי  שוק  לסיכוי  החברה  של  החשיפה  בתחום  הדוח  בתקופת  לאמור  תיים  ביחס 

הקורוה   משבר  להשלכות  האמור,  מן  לגרוע  מבלי  השתי.  בדוח  כלל  אשר  החברה  דירקטוריון  בדוח  זה  בושא 

בסעיף   בשווקים,  2כמפורט  לתודתיות  ובפרט  לעיל,  החליפ ול (א)  בשערי  הריבית שיויים  ובסביבת  עלולות ין   ,  

(א)  2ופן יהול הסיכוים בהקשר זה ראה סעיף  לפרטים וספים ותיאור א   להיות השפעות מהותיות על הפעילות. 

  לעיל.  
 

עליה של  
10% 

עליה של  
5% 

שווי הוגן  
ליום  

30.9.2020 
ירידה  

 5%של  
ירידה של  

10% 
            

 ) 1,833(  ) 782(  ) 168,908(  1,272 2,272 רגישות לשיויים בשערי ריבית 
      

 ) 399(  ) 199(  3,985 199 399 רגישות לשיויים במחירי שוק 
            

  ) 3,490(   ) 1,747(   34,910  1,747  3,490  רגישות לשיויים בשער חליפין מט"ח /ש"ח 
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    - חשיפה לסיכוי שוק ודרכי יהולם   . ב 
  

  בחברה שוק  ה סיכוי  יהול    . 8
  ראו האמור בסעיף א' לעיל.  

  

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

10% 
עליה של  

5% 
שווי הוגן ליום  

30.9.2020 
ירידה של  

5% 
ירידה של  

10% 
       ריבית  

 ) 789(  ) 261(  ) 46,508(  754 1,240 התחייבויות בגין חכירות 

 ) 1,044(  ) 521(  ) 122,400(  518 1,032 אגרות חוב סחירות  
      

 ) 1,833(  ) 782(  ) 168,908(  1,272 2,272 סה"כ 

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

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

  ישות לשיויים במחירי שוק: רג 
 ויים רווח (הפסד) משי   רווח (הפסד) משיויים  
עליה של   

10% 
עליה של  

5% 
שווי הוגן ליום  

30.9.2020 
ירידה של  

5% 
ירידה של  

10% 
כסים פיסיים בשווי הוגן דרך רווח או  

 ) 399(  ) 199(  3,985 199 399  הפסד 
      

 ) 399(  ) 199(  3,985 199 399 סה"כ 

  

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

10% 
עליה של  

5% 
שווי הוגן ליום  

30.9.2020 
ירידה של  

5% 
ירידה של  

10% 
      מט"ח/ש"ח 

 ) 1,507(  ) 754(  15,071 754 1,507 מזומים ושווי מזומים 
  ) 1,909(   ) 955(   19,090  955  1,909  לקוחות 

  ) 159(   ) 80(   1,594  80  159  חייבים ויתרות חובה 
  ) 3,941(   ) 1,970(   39,409  1,970  3,941  קעין מלאי מקר 

כסים פיסיים בשווי הוגן דרך רווח  
  ) 40(   ) 20(   397  20  40  או הפסד 

  ) 39(   ) 19(   388  19  39  יתרות חובה לזמן ארוך 
השקעה בחברה בשליטה משותפת  

  ) 907(   ) 454(   9,070  454  907  לוואה שיתה וה 
  1,722  861  ) 17,216(   ) 861(   ) 1,722(  ספקים וותי שירותים ויתרת זכאים 

  1,223  611  ) 12,225(   ) 611(   ) 1,223(   אשראי והלוואות לזמן קצר 
  1,820  910  ) 18,202(   ) 910(   ) 1,820(   התחייבות בגין חכירות 

 247 123 ) 2,466(  ) 123(  ) 247(  התחייבויות לתאגידים בקאיים 
      

 ) 3,490(  ) 1,747(  34,910 1,747 3,490 סה"כ 
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  :  (במיליוי ש"ח)   יסי הצמדה דוח בס   . 10
  

 :  2020  ספטמבר   30ליום  
במט"ח או  
 צמוד מדד  צמוד מט"ח 

ללא  
 סה"כ  לא כספי  הצמדה 

      כסים 
 74 -  59 -  15 מזומים ושווי מזומים 

  4  -   4  -   -   דרך רווח או הפסד   כסים פיסיים בשווי הוגן 
 38 -  19 -  19  לקוחות 

  3  -   1  -   2  חייבים ויתרות חובה 
 39 39 -  -  -  לאי  מ 

  36  - 83 39 158כסים שוטפים 
 40 40 -  -  -  מלאי מקרקעין 

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

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

  37  37  -   -   -   רכוש קבוע 
  44  44  -   -   -   יות שימוש כסים בגין זכו 

   -  -  - 9 9כסים בלתי מוחשיים 

  10  - 7 368 385כסים לא שוטפים 

 543 407 90 -  46 סה"כ כסים 
      התחייבויות 

של   שוטפות  וחלויות  קצר  לזמן  והלוואות  אשראי 
 32 -  20 -  12 ואות  הלו 

  12  -   5  -   7  ספקים וותי שירותים 
  5  -   1  -   4  בגין חכירות חלויות שוטפות של התחייבויות  

 20 -  10 -  10 זכאים ויתרות זכות 

 69 -  36 -  33 התחייבויות שוטפות 
      

 119 -  119 -  -   אגרות חוב 
  5  -   3  -   2  התחייבויות לתאגידים בקאיים 

 41 -  22  5 14 כירות התחייבויות בגין ח 
  165 -  144 5 16 התחייבויות לא שוטפות 

  234 -  180 5 49 סה"כ התחייבויות 
      

 122 122 -  -  -  זכויות שאין מקות שליטה בהון 
 187 187 -  -  -  הון 

 543 309 180 5 49 סה"כ התחייבויות והון 

  -  98 ) 90(  ) 5(  ) 3(  סה"כ היתרה המאזית, טו 
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  י ש"ח):  יסי הצמדה (במיליו דוח בס 
  

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

  ללא 
 סה"כ  לא כספי  הצמדה 

      כסים 
 51 -  40 -  11 מזומים ושווי מזומים 

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

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

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

  11  - 8 352 371כסים לא שוטפים 

 519 406 70 -  43 סה"כ כסים 
      התחייבויות 

של   שוטפות  וחלויות  קצר  לזמן  והלוואות  אשראי 
 37 -  21 -  16 הלוואות  

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

 18 -  8 -  10 זכאים ויתרות זכות 

 77 -  39 -  38 התחייבויות שוטפות 
      

 118 -  118 -  -   אגרות חוב 
  4  -   3  -   1  התחייבויות לתאגידים בקאיים 

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

  244 -  182 6 56 סה"כ התחייבויות 
      

 113 113 -  -  -  ות שאין מקות שליטה בהון זכוי 
 162 162 -  -  -  הון 

 519 275 182 6 56 התחייבויות והון   סה"כ 

 -  131 ) 112(  ) 6(  ) 13(  סה"כ היתרה המאזית, טו 
  
  
      

  הדיווח הפיסי   . ג 

  

  דוח מצבת התחייבויות לפי מועד פרעון   . 11

ההתחייבויו  מצבת  בדבר  מו פרטים  לפי  החברה  של  פרד  ת  מיידי  לדוח  ההפיה  דרך  על  כאן  כללים  פירעון  עדי 

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

  

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

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

ההפיה 2019-01-109957  אסמכתא:  דרך  על  כאן  הכלל  האמות")   )  ליום  (להלן: "שטר    2020  ספטמבר ב   30, 

  (הסכומים באלפי ש"ח): 

 

 

 
 בשטר האמות.   5.5.3  דרתו בסעיף כהג  15
  מות. בשטר הא   5.5.3יף  כהגדרתם בסע  16

  אגרות חוב   
 (סדרה ז') 

  
 12.11.2019 מועד הפקה 

 120,000 קה  ערך קוב במועד ההפ 
  
(תאי    30.9.2020  - רך קוב ל ע 

האג"ח אים כוללים  
 120,000 הצמדה) 

כוי יתרת כיון והוצאות  בי 
 הפקה 

 )1,303 ( 

כפי    30.9.2020שווי הוגן ליום  
 118,697 שכלל בדוחות הכספיים 

  
 הצמדה 

  
 אין 

 1,969 30.9.2020  - ריבית שצברה ל 
    

 122,400 30.9.2020  - שווי בורסה ל 
  

הריב  (ריבית  שיעור  לשה  ית 
 קבועה) 

1.86% 

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

 (תשלום אחרון).   2027באוקטובר    15ועד יום  
   

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

תשל   2020באוקטובר    15ביום   כ שולם  של  בסך  הראשון  הריבית    2.1  - ום 
 מיליון ש"ח.  

   

  התיות פיסיות 

ביחסים   לעמוד  ז')  (סדרה  החוב  אגרות  מחזיקי  כלפי  מתחייבת  החברה 
 ) להלן:  כמפורט  (כולל 1הפיסים  החברה  של  העצמי  ההון  מיעוט)   )    15זכויות 

יפח ל  של  ת  א  ש"ח;   170מסך  טו  ) (2  - ו   מיליוי  הפיסי  החוב    CAP  - ל   יחס 
  .67.5%לא יעלה על  ,  16טו 

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

  .לתאריך חתימת הדוח) 
בסי  הכספיים  על  הדוחות  ליום  ס  החברה  עומדת    , 2020  ספטמבר ב   30של 

  רטים לעיל:  החברה ביחסים הפיסיים המפו 
ליום   -  מיעוט)  זכויות  (כולל  החברה  של  העצמי    2020  ספטמבר ב   30ההון 

 ש"ח,    מיליון   308.9  - כ   עומד על סך של 
עומד על סך    2020  ספטמבר ב   30טו ליום    CAP  - יחס החוב הפיסי טו ל  - 

 .  26.3%- כ של 
   

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

 האמות.    בהתאם למועדים, ההיקפים, והתאים הקבועים בשטר 
   

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

 Ramik@mtrust.co.ilדואר אלקטרוי:  
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החברה  ידיעת  למיטב  מהותית.  סדרה  היה  ז')  (סדרה  החוב  ליום  אגרות  החברה    2020  ספטמבר ב   30,  דוח,  ולמועד 

הא  שטר  לפי  וההתחייבויות  התאים  בכל  כלשהם  עמדה  תאים  התקיימו  לא  ז'),  (סדרה  החוב  לאגרות  מות 

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

  אמות. יבויות שלפי שטר ה בדבר אי עמידתה בתאים ובהתחי 

  

אגרות החוב (סדרה ז') בסך    בגין ריבית  למה החברה  , שי 2020באוקטובר    15ביום  לאחר מועד הדוח על המצב הכספי,  

  . 2019לדוחות הכספיים המאוחדים של החברה לשת    20ביאור  מיליון ש"ח. לפרטים וספים ראו    2.1  - של כ 

  

  ה. ממשל תאגידי 

  . תרומות 13

  

לחבר  מ אין  בושא  מדייות  הד ה  בתקופת  העיקה  לא  החברה  לגופה.  שקלת  לתרומה  בקשה  כל  תרומות.  וח  תן 

    .תרומות משמעותיות 

  

בסכ   תיאור הכסים המשועבדים  הגבלה  ללא  בדרגה,  ראשון  יחיד,  קבוע,  על  שעבוד  יות  מ   3,324,427ום 
וזכ  להן  לוות  זכויות  על  לרבות  החברה,  ידי  על  המוחזקות  ויות  אטראו, 

(לפרטים   האמות  חשבון  על  וכן  המשועבדות  המיות  בגין  מאטראו  שיגיעו 
ביאורים   ו 1ד'( 20ראו  השתיים). 1ב'( 23- )  הכספיים  לדוחות  לדוחות    )(ב) 

ליום   אטראו  של  ר 2020  ספטמבר ב   30הכספיים  של ,  מיידי  דיווח  אטראו    או 
  .  ) 2020-01-129123:  (מס' אסמכתא   2020בובמבר    29מיום  
  הסתכם לסך של   2020  ספטמבר ב   30של הכסים המשועבדים ליום    השוק שווי  

 ש"ח.  מיליון    177.2  - כ 
   

על    מגבלות על יצירת שעבודים   כללי  שוטף  שעבוד  ליצור  שלא  התחייבה  למעט  כלל  החברה  כסיה, 
בסעיף  בתאי  המפורטים  האמות   5.3ם  זה  לשטר  בדוח  מובא  בו  שהאמור   ,

  על דרך ההפיה.  
    

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

החבר  בחוק  (כהגדרתה  חלוקה  ביצוע  על  מגבלה  בהתקיימו קיימת  למעט  ת  ות) 
יחס   על  לשמירה  התחייבות  היתר  בין  (הכוללים  מצטברים  ,  LTVתאים 

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

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

הדיווח  האם   תקופת  בתום 
בכל   החברה  עמדה  ובמהלכה 
שטר   פי  על  התחייבויתיה 

  אמות ה 

 כן. 

הדיווח   תקופת  בתום  האם 
עילות   התגבשו  ובמהלכה 
לפירעון   החוב  אגרות  להעמדת 

    מיידי. 

 לא. 

  
  דירוג 

  שם החברה המדרגת: מדרוג בע"מ 
  .  באופק יציב   A1.il  דירוג בהפקה: 

,  2020באוקטובר    1מיום    עדכי   פי דוח דירוג   למועד הדיווח (על   דירוג התאגיד 
בד  החברה  ידי  על  במועד  שפורסם  התחייבות  תעודות  דירוג  על  מיידי  וח 

אסמכתא:   ההפייה):  2020-01-107076האמור,  דרך  על  כאן  הכלל   ,A1.il  
  באופק יציב. 
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  . פרטים בדבר דירקטורים בעלי מומחיות חשבואית ופיסית 14

  

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

   . י מיומות חשבואית ופיסית דירקטורים בעל 

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

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

   ח זה על דרך ההפיה. האמור בו מובא בדו הכלול בדוח השתי אשר  

 

  . דירקטור בלתי תלוי 15

  

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

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

  

16 וגע למבקר הפימי של החברה . גילוי ב   

 

שת  מת  ה   2020חילת  למבקר  ביחס  מהותיים  שיויים  חלו  לא  הדוח  למועד  וספים  ועד  לפרטים  החברה.  של  פימי 

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

   .מובא בדוח זה על דרך ההפיה 

  

  החברה   המבקר החיצוי של  . 17

  

החשב  ( רואי  וקסלמן  קסלמן  הים  החברה  של  המבקרים  שת  PWCון  מתחילת  חלו    ועד   2020).  לא  הדוח  למועד 

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

  ה על דרך ההפיה. הדירקטוריון המצורף לדוח השתי, אשר המידע האמור בו מובא בדוח ז 
  

 

  

  

  

  

  

   

 יצחק אפלויג   ליאור בן ארצי  

   יו"ר הדירקטוריון   מכ"ל  
  

  2020  מבר ב בו   30

    

  



  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    -'  ב  חלק

  מאוחדים  דוחות כספיים 



   
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  לידר החזקות והשקעות בע"מ
  
  

  2020  ספטמברב  30מידע כספי לתקופת בייים ליום 
  
  

  בלתי מבוקר 
  

  



  לידר החזקות והשקעות בע"מ 
  
  

  2020  ספטמברב   30מידע 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  י וח תמציתי מאוחד על המצב הכספד
    
    

  5  -ב  דוח תמציתי מאוחד על הרווח או הפסד 
    
    

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

  7  -ב  דוח תמציתי מאוחד על השיויים בהון 
    
    

  12  -ב  דוח תמציתי מאוחד על תזרימי המזומים 
    
    

    : ביאורי הסבר בחרים לדוחות הכספיים התמציתיים
    

  14  -ב  כללי   -  1ביאור  
    

  14  -ב   בסיס העריכה של הדוחות הכספיים  -  2ביאור  
    

  14  -ב   עיקרי המדייות החשבואית   -  3ביאור  
    

  16  -ב  אירועים בחברות מאוחדות  -  4ביאור  
    

  17  -ב   מידע וסף -  5ביאור  
    

  19  -ב   מידע מגזרי -  6ביאור  
    

  22  -ב   מכשירים פיסיים וסיכוים פיסיים -  7ביאור  
   

  23  -ב אירועים לאחר תום תקופת הדיווח -  8ביאור  
  
  

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



 
   6150001אביב  -תל 50005ישראל, 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 
  

והשקעות של המצורף יהכספ המידע את סקרנו החזקות  ביחד    -(להלן   בע"מ לידר  (להלן  שלה  בנות  וחברות    - החברה) 
הכולל הכספי את הקבוצה),  המצב  על  המאוחד  התמציתי  התמציתיים  הדוחות ואת 2020  ספטמברב  30ליום   הדוח 

 הסתיימוהחודשים ש  3-ו  9  של  תקופותל המזומנים  ותזרימי הכולל, השינויים בהון  הפסד, הרווחאו  הרווח   על המאוחדים
ולהצגה וההנהלה הדירקטוריוןתאריך.   באותו לעריכה  בהתאם ביניים לתקופת כספיה מידע ה של אחראים  לתקן  זו 

 זו לפי ביניים כספי לתקופתה מידעה לעריכת ביניים", וכן הם אחראים לתקופות כספי "דיווח  -  IAS 34בינלאומי   חשבונאות
 כספי מידע על מסקנה היא להביע אחריותנו .1970-ל"התש ומיידיים), תקופתיים חות"ך (דוער תקנות ניירות של פרק ד'
  .על סקירתנו זו בהתבסס ביניים לתקופת

  
  ן ת על בסיס השווי המאזני, אשר ההשקעה בה והמוצג ותשל חבר המידע הכספי לתקופות הביניים התמציתילא סקרנו את 

של    תקופותל  אלה  ותוחלקה של הקבוצה ברווחי חבר"ח  אלפי ש  238,073-הסתכמה לסך של כ  2020  ספטמברב  30ליום  
ביום    3-ו  9 שהסתיימו  של    2020  ספטמברב  30החודשים  לסך  ש"אלפ  27,775- כהסתכמו  וכי  ש"  10,005-ח  ח, אלפי 

אלו המידע הכספי לתקופת הביניים התמציתי של אותן חברות נסקר על ידי רואי חשבון אחרים ודוחות סקירה  .  בהתאמה
סת על דוחות הסקירה של רואי החשבון  ומצאו לנו ומסקנתנו, ככל שהיא מתייחסת למידע הכספי בגין אותן חברות, מבוסה

  האחרים. 
  

  היקף הסקירה 
  

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

 ואחרים. סקירה אנליטיים סקירה נהלי הכספיים והחשבונאיים, ומיישום לעניינים האחראים אנשים עם מבירורים, בעיקר
מצומצמת במידה הינה  ביקורת הנערכת ביקורת מאשר  ניכרת בהיקפה  לתקני   אינה  ולפיכך ישראלב מקובלים בהתאם 

 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 אחרים, לא חשבון רואי של הסקירה דוחות ועל סקירתנו על בהתבסס
   .IAS 34בינלאומי  חשבונאות לתקן המהותיות, בהתאם 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
לסבור הגורם דבר מכל  אינו ל"הנ  הכספי שהמידע  לנו  הוראותהמ הבחינות ממלא,  אחר  של פרק לפי הגילוי הותיות,   ד' 

  .1970- ל"התש ומיידיים), חות תקופתיים"ערך (דו ניירות תקנות
  
  
  
  
  
  

  סלמן וקסלמןק  אביב,-תל
  רואי חשבון   2020 בנובמבר 30

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

 
  
  
 בדצמבר   31 ספטמבר ב   30  
    2020  2019  2019  

  אלפי ש"ח   אלפי ש"ח   אלפי ש"ח     

  בלתי מבוקר   
          כסים 

          
          כסים שוטפים 

 50,780  38,224  73,721    מזומים ושווי מזומים 
 -  -  3,985    הפסד   או   רווח   דרך  הוגן  בשוויכסים פיסיים  

 42,546  47,427  37,851    לקוחות 
 2,371  2,412 2,987    חייבים ויתרות חובה 
 473  88 757    מסי הכסה לקבל

 48,819  50,734 38,794    מלאי 
 3,424 - -    מלאי מקרקעין

  148,413 138,885 158,095    סה"כ כסים שוטפים 
          
          

          כסים לא שוטפים 
 37,975  40,516  39,409    מלאי מקרקעין
 227,272 227,750  247,144    המטופלות לפי שיטת השווי המאזי ברות  השקעות בח

 2,986  3,070  1,240    פיסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד  כסים
 6,133  7,408  7,346    יתרות חובה לזמן ארוך 

 38,641  39,253 37,045    רכוש קבוע 
     43,494  48,895  47,507כסים בגין זכויות שימוש 

  9,299  9,369  9,259    י מוחשיים כסים בלת
 829  791 110    מסי הכסה דחים 

  370,642  377,052  385,047    שוטפים   לא  סה"כ כסים 
          

  519,055  515,937  543,142    כ כסים " סה
          
          
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   
  יוסי זיתוי  ארצי  בן  ליאור  יצחק אפלויג 

 סמכ"ל כספים   מכ"ל   יו"ר הדירקטוריון
      

  
  .2020  בובמבר  30:  החברה  דירקטוריון  ידי   על  בייים   לתקופת 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 ספטמבר ב   30  
    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  57,152  32,242    חוב

 17,105  16,496  11,849    ספקים וותי שירותים 
 3,777  5,791  5,106    בגין חכירות חלויות שוטפות של התחייבויות  

 18,435  10,779  19,617    זכאים ויתרות זכות

 76,102  90,218  68,814   סה"כ התחייבויות שוטפות 
          
          
          

          התחייבויות לא שוטפות 
 118,465  9,253  118,697    אגרות חוב 

 -  68,720  -    אגרות חוב היתות להמרה למיות
 3,728  9,922  5,262    ואחרים   ידים בקאייםהתחייבויות לתאג

 45,497  44,562  41,402    התחייבויות בגין חכירות 
  -  15,636  -    התחייבות בגין צירוף עסקים 

  -  267  -    התחייבויות פיסיות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד 
  -  101  64    מסי הכסה דחים 

  167,690  148,461  165,425    סה"כ התחייבויות לא שוטפות 
          
          
          

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

 )36,000(  )36,721(  )34,666(    קרן הון בגין הפרשי תרגום של פעילויות חוץ 
  )397,452(  )396,287(  )374,062(    יתרת הפסד 

 )8,469(  )8,469(  )8,469(    מיות החברה המוחזקות על ידי החברה 
 162,085  163,663  186,809    המיוחס לבעלי מיות החברה   הון

 113,178  113,595  122,094    שליטה  מקות  שאיןזכויות  
         

  275,263  277,258  308,903    סה"כ הון
          

          
  519,055  515,937  543,142    התחייבויות והוןסה"כ 

          
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .ים מהווים חלק בלתי פרד מדוחות כספיים תמציתיים אלהים המצורפביאורה
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  לידר החזקות והשקעות בע"מ 
  הפסד או דוח תמציתי מאוחד על הרווח  

  
  

 
 תשעהלתקופה של  

  חודשים 
לתקופה של שלושה 

  חודשים 
לשה 

  שסתיימה 

 
  שסתיימה 

 ספטמבר ב   30ביום  
  שסתיימה 

 ספטמבר ב   30ביום  
 31ביום  

 בדצמבר 
 2020  2019  2020  2019  2019  

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

            הכסות 
 153,607  52,524  44,624  107,263  133,323  הכסות ממכירות

 13,908  4,050  2,492  11,082  9,482  בין בקאי   ברוקראג'מהכסות  
 497  150  24  450  71  הכסות משירותי יהול ושכירות

חברות המטופלות לפי שיטת   ברווחיהחברה  חלק  
  ,  59,713  61,431  21,015  19,804  84,032טוהשווי המאזי

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

מכסים פיסיים בשווי הוגן דרך רווח או רווח  
  ,  -  238  139 -  238טו הפסד
  -  -    24  -  9טו  אחרות,  הכסות 

  320  115  52  251  406  הכסות מימון

  266,616  76,643  68,355  194,729  203,019  סה"כ הכסות 
           

           הוצאות 
  109,284  36,170  31,337  75,878  92,923  ברוקראג' בין בקאי   שירותיהמכר ו  עלות

 1,074  386  257  753  813  ופיתוח מחקר  הוצאות 
 32,171  11,444  7,949  23,170  26,301  ושיווק   מכירה   הוצאות 
 27,424  7,345  5,904  18,566  19,696  וכלליות   ההלה   הוצאות 

מכסים פיסיים בשווי הוגן דרך רווח או   הפסד 
 -   ,  263  -  -  134טו הפסד
 13,118  13,212  -  13,212  -  מקרקעין   מלאי ערך  ירידת

  10  ) 6(  -  198  - אחרות, טו  (הכסות)הוצאות  
  20,200  4,060  1,602  10,642  6,272  ות מימוןהוצא

  203,281  72,745  47,049  142,419  146,268  סה"כ הוצאות 

           
  63,335  3,898  21,306  52,310  56,751  לפי מסים על ההכסה   רווח

            
    )1,392(  )376(  )688(  )961(  )2,956(  מסים על ההכסה 

            
  61,943  3,522  20,618  51,349  53,795  ה תקופל קי  רווח

            
            המיוחס ל: (הפסד)    רווח קי

 16,909  )7,969(  9,861  18,074  23,390  בעלי המיות של החברה 
 45,034  11,491  10,757  33,275  30,405  שליטה  מקות  שאיןזכויות  

           
 61,943  3,522  20,618  51,349  53,795  סה"כ 

           
  0.036  )0.017(  0.021  0.038  0.049  בש"ח)(  למיה  בסיסי (הפסד) רווח  

 0.033  )0.017(  0.020  0.036  0.047  מדולל למיה (בש"ח)(הפסד) רווח  
            
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .ים המצורפים מהווים חלק בלתי פרד מדוחות כספיים תמציתיים אלהביאורה
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  לידר החזקות והשקעות בע"מ 
  לל אחר או הפסד ורווח כו  דוח תמציתי מאוחד על הרווח 

  
  

 
 תשעהלתקופה של  

  חודשים 
לתקופה של שלושה 

  חודשים 
לשה 

  שסתיימה 

 
  שסתיימה 

 ספטמבר ב   30ביום  
  שסתיימה 

 ספטמבר ב   30ביום  
 31ביום  

 בדצמבר 
 2020  2019  2020  2019  2019  

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

  61,943  3,522  20,618  51,349  53,795  ה תקופל קי  רווח
            

            : כולל אחר, טו ממס )הפסדרווח (
            

  -  מחדש לרווח או להפסד ואשר לא יסווג  סעיפים 
מדידות מחדש של התחייבויות (טו) בשל סיום יחסי 

  )44(  -  -  -  -  מעביד -עובד
המטופלות לפי חלק בהפסד הכולל האחר של חברות  

  )2,365(  -  -  -  -  שיטת השווי המאזי 

  -  -  -  -  )2,409(  
 לרווח מחדש  מסווגים  להיות   עשויים  אשר  סעיפים 
            : להפסד  או

  )9,098(  )4,599(  1,223  )9,748(  1,317  פעילויות חוץ  מדוחות כספיים של הפרשי תרגום 
גריעת הפרשי תרגום בגין השגת שליטה בחברה 

  328  -  -  328  -  בשליטה משותפת 

  1,317  )9,420(  1,223 )4,599(  )8,770(  
            

  )11,179(  )4,599(  1,223  )9,420(  1,317 רווח (הפסד) כולל אחר, טו ממס 
            

  50,764  )1,077(  21,841  41,929  55,112  כולל לתקופה (הפסד)    רווח   סה"כ
            
            
            
            

            מיוחס ל: ה   כולל(הפסד)   רווח
 7,812  )12,344(  11,145  9,390  24,724  בעלי המיות של החברה 

 42,952  11,267    10,696  32,539  30,388  שליטה  מקות  שאיןזכויות  
  

    
  

  
  

  55,112  41,929  21,841  )1,077(  50,764  
            
            
            
            
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .ים המצורפים מהווים חלק בלתי פרד מדוחות כספיים תמציתיים אלהביאורה
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  והשקעות בע"מ   לידר החזקות
  דוח תמציתי מאוחד על השיויים בהון

  
  2020  ספטמברב   30חודשים שסתיימה ביום   תשעהלתקופה של   

     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 

הכל סך 
מיוחס לבעלי 

מיות 
 החברה 

זכויות 
שאין  
מקות 
 סה"כ הון שליטה 

  "ח ש  אלפי 

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

  החודשים שהסתיימו   תשעת תועה במהלך 
         (בלתי מבוקר):  2020 ספטמברב   30ביום  

         ח כולל: רוו
 53,795 30,405 23,390 - 23,390 - -  לתקופה  רווח קי

        כולל אחר:  רווח
 1,317  )17( 1,334 - -  1,334 -  הפרשי תרגום בגין פעילויות חוץ

 55,112 30,388  24,724 - 23,390 1,334 -  כולל לתקופה   רווח סך

         : עסקאות עם בעלים 
 )21,472(  )21,472( - - -  - -  אין מקות שליטה דיבידד לבעלי זכויות ש 

                

 )21,472( )21,472( - - - - -  עסקאות עם בעלים   סך הכל 
           

 308,903 122,094 186,809 )8,469( )374,062( )34,666( 604,006  (בלתי מבוקר)  2020 ספטמבר ב 30סה"כ הון ליום  
                
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .רפים מהווים חלק בלתי פרד מדוחות כספיים תמציתיים אלהים המצוביאור
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  לידר החזקות והשקעות בע"מ 
  דוח תמציתי מאוחד על השיויים בהון

  
  2019  בספטמבר  30שסתיימה ביום  חודשים  תשעהלתקופה של   

     האם  החברה של   לבעלים  המיוחס   הון 

 

הון 
מיות 
פרמיה 
וקרות 
 הון

קרן הון בגין 
הפרשי 

של   תרגום 
 פעילויות חוץ 

 
 יתרת הפסד 

מיות 
החברה 

המוחזקות 
על ידי 
  החברה 

סך הכל 
מיוחס לבעלי 

מיות 
 החברה 

זכויות 
שאין  
מקות 
 סה"כ הון שליטה 

  "ח ש  אלפי 

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

         
  החודשים שהסתיימו   עת תשתועה במהלך 

         (בלתי מבוקר):  2019 ספטמברב   30ביום  

         כולל:(הפסד) רווח  
 51,349 33,275 18,074 - 18,074 - -  לתקופה  רווח קי

        כולל אחר: (הפסד)    רווח
בחברה  שליטה  השגת  בגין  תרגום  הפרשי  גריעת 

 328   -   328   - - 328   -  בשליטה משותפת 
 )9,748(  )736( )9,012( - -  )9,012( -  רגום בגין פעילויות חוץהפרשי ת

 41,929 32,539 9,390 - 18,074 )8,684( -  כולל לתקופה (הפסד)    רווח סך

         : עסקאות עם בעלים 
 )31,344(  )31,344( - - -  - -  דיבידד לבעלי זכויות שאין מקות שליטה 

                

 )31,344( )31,344( - - - - -  עסקאות עם בעלים   סך הכל 

                
 277,258 113,595 163,663 )8,469( )396,287( )36,721( 605,140  (בלתי מבוקר)  2019 ספטמבר ב 30סה"כ הון ליום  

                
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .ביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי פרד מדוחות כספיים תמציתיים אלה
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  לידר החזקות והשקעות בע"מ 
  מציתי מאוחד על השיויים בהוןדוח ת 

  
  2020  ספטמברב   30לתקופה 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 
ות לבעלי מי
 החברה 

זכויות שאין 
מקות 

סה"כ הון שליטה בהון 

 אלפי ש"ח   

  296,517 120,853 175,664 )8,469( )383,923( )35,950( 604,006  (בלתי מבוקר)   2020  יוליב 1יתרה ליום  

         
  תועה במהלך שלושת החודשים שהסתיימו 

         (בלתי מבוקר):  2020 ספטמברב   30ביום  
         

         (הפסד) כולל:  רווח
 20,618 10,757 9,861 - 9,861 - -  לתקופה רווח קי 

        כולל אחר:  הפסד 
 1,223  )61( 1,284 - -  1,284 -  הפרשי תרגום בגין פעילויות חוץ  

         

 21,841 10,696 11,145 - 9,861 1,284 -  סך רווח (הפסד) כולל לתקופה 
         

         עסקאות עם בעלים: 
 )9,455(  )9,455( - - - - -  דיבידד לבעלי זכויות שאין מקות שליטה 

                
  )9,455(  )9,455(  -  -  -  -  -  עסקאות עם בעלים   סך הכל 

                
                

  308,903 122,094 186,809 )8,469( )374,062( )34,666( 604,006  (בלתי מבוקר)  2020 ספטמבר ב 30סה"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 השיויים בהון

  
  2019  בספטמבר  30לתקופה של שלושה חודשים שסתיימה ביום   

     האם  החברה של   לבעלים  המיוחס   הון 

 

הון 
מיות 
פרמיה 
וקרות 
 ןהו

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 

  "ח ש  אלפי 

 289,165  113,158 176,007 )8,469( )388,318( )32,346( 605,140  (בלתי מבוקר)   2019  ביולי 1יתרה ליום  
         

  החודשים שהסתיימו שלושת  תועה במהלך 
         (בלתי מבוקר):  2019 ספטמברב   30ביום  

         כולל:(הפסד) רווח  
 3,522 11,491 )7,969( - )7,969( - -  לתקופה   (הפסד)  רווח קי

        כולל אחר:הפסד  
 )4,599(  )224( )4,375( - -  )4,375( -  הפרשי תרגום בגין פעילויות חוץ

 )1,077( 11,267 )12,344( - )7,969( )4,375( -  כולל לתקופה (הפסד)    רווח סך

         : עסקאות עם בעלים 
 )10,830(  )10,830( - - -  - -  דיבידד לבעלי זכויות שאין מקות שליטה 

 )10,830( )10,830( - - - - -  עסקאות עם בעלים   סך הכל 

                
 277,258 113,595 163,663 )8,469( )396,287( )36,721( 605,140  (בלתי מבוקר)  2019 ספטמבר ב 30סה"כ הון ליום  

                
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

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

  
  
  
  
  2019בדצמבר    31ביום    לשה שסתיימה  

      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 

  "ח ש אלפי 

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

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

סיום  בשל  (טו)  התחייבויות  של  מחדש  מדידות 
 )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   רווח סה"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 

  
  

 
 תשעהלתקופה של  

  חודשים 
לתקופה של שלושה 

  חודשים 
לשה 

  שסתיימה 

 
  שסתיימה 

 ספטמבר ב   30ביום  
  שסתיימה 

 ספטמבר ב   30ביום  
 31ביום  

 בדצמבר 
 2020  2019  2020  2019  2019  

 אלפי ש"ח  
  מבוקר  בלתי מבוקר  
  

            : תזרימי מזומים מפעילות שוטפת
  61,943  3,522  20,618  51,349  53,795  ה תקופל קי  רווח

התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומים מפעילות 
  28,305  18,908  4,597  9,686 )2,447(  א) שוטפת (

            
  90,248  22,430 25,215  61,035  51,348  שוטפת שבעו מפעילות  "כ מזומים טו  סה

            
            : תזרימי המזומים מפעילות השקעה

  )12,707(  -  -  )12,707(  -  רכישת חברה בת, ביכוי מזומים שרכשו 
  )15,493(  -  -  -  -  עסקים   פירעון התחייבות דחית בגין צירוף

  )2,031(  )574(  )540(  )1,031(  )2,759(  רכישת רכוש קבוע
  17  -  -  17  37  תמורה ממימוש רכוש קבוע 

  -  -  -  -  3,233  מלאי מקרקעין, טותמורה ממימוש 
כסים פיסים בשווי הוגן  (רכישת)    ממימושתמורה 

   ,  )3,738(  10,976  244  653  11,060טו דרך רווח או הפסד
  209  )704(  )19(  )700(  )1,216(  קדוות והלוואות שיתו, טוישיוי בפ

            
  )18,945(  )625(  )315(  )3,445(  )4,443(  השקעה ששימשו לפעילות מזומים טו  

            
            :תזרימי מזומים מפעילות מימון

  )15,332(  )2,847(  )7,760(  )10,369(  )5,138(  אשראי לזמן קצר, טושיוי ב
התחייבויות בגין , טו ו הלוואות  )פרעוןקבלת (

  )16,701(  )2,450(  )2,097(  )4,779(  2,758 חכירות 
  )42,174(  )10,830(  )9,455(  )31,344(  )21,472(  לבעלי זכויות שאין מקות שליטה דיבידד ששולם  

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

            
  )47,445(  )16,127(  )19,312(  )46,492(  )23,852(  מימוןשימשו לפעילות ש מזומים טו  

  
  284  1,849  )56(  488  )112(  מזומים יתרות    הפרשי תרגום בגין

  
  24,142  7,527  5,532  11,586  22,941   םבמזומים ושווי מזומיעליה  

  26,638  30,697  68,189  26,638  50,780  ה תקופיתרת מזומים ושווי מזומים לתחילת ה
            

  50,780  38,224  73,721  38,224  73,721  ה תקופיתרת מזומים ושווי מזומים לסוף ה
            

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

 
 תשעהלתקופה של  

  חודשים 
לתקופה של שלושה 

  חודשים 
לשה 

  שסתיימה 

 
  שסתיימה 

 ספטמבר ב   30ביום  
  שסתיימה 

 ספטמבר ב   30ביום  
 31ביום  

 בדצמבר 
 2020  2019  2020  2019  2019  

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

            : פתמפעילות שוט
            

הכסות והוצאות שאין כרוכות בתזרימי     
            מזומים: 

            
חברות   )רווחיהפסדי (ב חלק החברה  

ביכוי   המטופלות לפי השווי המאזי
  )8,931(  1,695  )2,015(  )7,182(  )19,463(  דיבידד שהתקבל

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

  8,478  2,715  2,619  5,611  8,083  פחת והפחתות   
  13,118  13,212  -  13,364  -  ירידת ערך מלאי מקרקעין 

  )99(  )41(  268  )41(  783  מסים דחים, טו
מכסים פיסיים בשווי הוגן  )רווחהפסד (    

  ) ,  263  )238(  )139(  134  )238טו דרך רווח או הפסד
  194  -  -  -  )24(  הוןהפסד   

  -  - )2,022(  -  )4,310(  ממעק הכסות  תיאום  
  10,438  942  1,432  8,432  4,241  הוצאות מימון, טו    
            

            שיויים בסעיפי רכוש והתחייבויות:    
            

בלקוחות ובחייבים ויתרות   (עליה)   ירידה     
  7,442  550  )225(  2,911  3,742  חובה 

  3,498  2,385  10,089  1,780  9,959  לאיירידה במ     
בהתחייבויות לספקים, לותי  (ירידה)  עליה

  8,419  )2,684(  )5,410(  )937(  )5,721(  שירותים ובזכאים ויתרות זכות
            
  )2,447(  9,686  4,597  18,908  28,305   
            

            מידע וסף על תזרימי מזומים   )ג(
            עבור:   תתקופומזומים ששולמו במשך ה 

  6,774  757  555  1,160  1,459  ריבית

  2,522  1,270  1,578  1,455  1,836  מיסים על ההכסה 
            

            עבור:  תקופותמזומים שהתקבלו במשך ה
  558  454  9  482  39  ריבית

  75,100  21,500  21,000  54,250  40,250  דיבידד
            
            

            מן פעילות השקעה ומימון שלא במזו  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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  לידר החזקות והשקעות בע"מ    
  ביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים 

  
  כללי    -    1  אורבי

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

  

ידה.  על  המוחזקות  המהותיות  בחברות  ההחלטות  ובקבלת  בתהליכים  גבוהה  מעורבות  רמת  על  לשמור  היה  החברה  מדייות 
היתר, בפגישות, שיחות וביקורים הערכים באופן שוטף עם השותפים בחברות המוחזקות, מעורבות החברה באה לידי ביטוי, בין  

מהליהן ועובדים בכירים. כמו כן, מהלי החברה מעורבים בקידום פרויקטים ותהליכים מרכזיים בחברות המוחזקות המהותיות 
  אותן חברות.  וציגים מטעם החברה מכהים כחברים בדירקטוריוים ו/או בוועדות השוות של 

  

אטראו הבות  בחברות  בשליטה  מחזיקה  בע"  החברה  הון  (שוקי  ("לידר   Leader Real Estate (Croatia) B.V  ,")אטראו"מ 
בע"מ    ,קרואטיה") שריד  השחזה  לאופי  מפעלים  משותפת    ה וחבר("גמל")  גמל  (יחד    - בשליטה  בע"מ  פיקלשטיין   - מתכות 

  "הקבוצה").
  

  אביב בע"מ ("הבורסה"). -ליירות ערך בתלבורסה  ב  סחרות ת ואגרות החוב של החברה  המיו
  

  המידע הכספי לתקופת הבייים היו סקור ואיו מבוקר. 
  

  ב' להלן. 5ראו ביאור    השפעת התפשטות גיף ה"קורוה" לעיין    
  

  בסיס העריכה של הדוחות הכספיים     -    2  ביאור
  

 ושהסתיימ  החודשים   3-ו  6  של   הבייים  ת וולתקופ  2020  ספטמבר ב  30  ליום  קבוצהה   של   המאוחד  יתי התמצ  הכספי   המידע  .א
  כספי  דיווח"  -   34  מספר   בילאומי  חשבואות   לתקן   בהתאם   ערך )  "הבייים  לתקופת   הכספי  המידע "(  תאריך   באותו 

 תקופתיים   חות"דו (  רךע  יירות  תקות   של'  ד   לפרק  בהתאם  הדרש  הוסף  הגילוי  את  וכולל),  " IAS 34"" (בייים  לתקופות 
 דוחות  במסגרת  הדרשים  והגילויים  המידע  כל  את  כולל  איו  הבייים  לתקופת  הכספי  המידע.  1970-ל"התש),  ומיידיים

 והביאורים   2019  לשת  השתיים   הכספיים   הדוחות  עם   ביחד  הבייים   לתקופת   הכספי   במידע  לעיין  יש .  שתיים  כספיים 
בהתאם  אשר,  אליהם  לוו  אשר   International Financial Reporting(  הבילאומיים  הכספי  הדיווח  לתקי  ערכו 

Standards  ( ים   שהםויות  תקלאומי   המוסד   ידי  על   פורסמו   אשר   ופרשה   הביאות   לתקיבחשבו  )International 
Accounting Standards Board)  ערך   ות ייר  לתקות  ם תא בה   הדרש   הוסף   הגילוי  את   וכוללים)  "IFRS  -ה   תקי ") 

 . 2010 -  ע"התש ),  שתיים  כספיים   דוחות(
 

  אומדים  .ב
  

 חשבואיים  באומדים  שימוש   דורשת  וכן   דעת  שיקול   להפעיל  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  ות וההוצא

  
 על  הופעלו  אשר )  significant(   המשמעותיים  הדעת   שיקולי,  אלה  מאוחדים  תמציתיים  בייים  הכספיים  הדוחות  בעריכת

 זהים   ו הי  האומדים  של  המפתח   במקורות  הכרוכה  הודאות   ואי   הקבוצה   של  החשבואית  המדייות  ביישום  הההלה   ידי
השתיים")  2019  בדצמבר  31  ביום  שהסתיימה  לשה   המאוחדים  השתיים  הכספיים   בדוחות   לאלו הכספיים  ,  ("הדוחות 
 בלתי  כסים   של  שווי  הערכות   בגין  ההיוון  שיעורי  וקביעת  החזויים  המזומים  תזרימי  להערכת  ששימשו   לאומדים   פרט

  .5 כמפורט בביאור,  מוחשיים
  

  ייות החשבואיתעיקרי המד -  3ר  ביאו
  

 העיקרי המדייות החשבואית ושיטות החישוב, אשר יושמו בעריכת המידע הכספי לתקופת הבייים, הים עקביים עם אל 
  .2019לשת  של הקבוצה  ששימשו בעריכת הדוחות הכספיים השתיים 

  
    מסים על ההכסה  .א

  
בסי על  מוכרים  הבייים  לתקופות  ההכסה  על  ב מסים  הטוב  האומדן  המס ס  לשיעור  בוגע  הההלה  של  יותר 

   הממוצע שיחול על סך הרווחים השתיים החזויים.
  

 :חדשות   ופרשויות  לתקים  תיקוים, חדשים בילאומיים  כספי  דיווח תקי .ב
חדשים  2019  לשת  החברה  של  השתיים  הכספיים  הדוחות  במסגרת תקים  לגבי  מידע   לתקים   ותיקוים  הובא 
  . המוקדם ביישומם  בחרה   לא   החברה  ואשר  בתוקף  םאי  עדיין אשר  ם קיימי

כון למועד אישור דוחות כספיים אלה, לא קיימים תקים חדשים או תיקוים לתקים קיימים, אשר לא הובאו 
 למעט האמור להלן: ,  2019במסגרת הדוחות הכספיים השתיים של החברה לשת  

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

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

אשר יחדיו תורמים באופן משמעותי ליכולת להפיק תפוקות. ההחיות החדשות מאפשרות לקבוע מתי 
  ים אשר טרם הפיקו תפוקות. ת בשלביהן הראשוקיימים תשומה ותהליך משמעותי, לרבות עבור ישויו
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  לידר החזקות והשקעות בע"מ   
  ביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים 

  
  (המשך):  עיקרי המדייות החשבואית -  3ביאור  

  
 :חדשות   ופרשויות  לתקים  תיקוים, חדשים בילאומיים  כספי  דיווח תקי .ב

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

  
כמו כן, על פי ההחיות החדשות, על מת להיחשב "עסק" ללא קיומן של תפוקות, יהיה צורך בקיומו 

ההגדרה החדשה של "תפוקה" כוללת מוצרים ושירותים שמסופקים ללקוחות   של כוח עבודה מגובש.
או   העיקרית  מהפעילות  הכסה  ומחויוצרים  אחרת,  קיטון הכסה  של  בצורה  החזרים  מתוכה  ריגה 

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

  שלהם עצמם. 
  

לי לבחור  יכולה  ישות  האמור,  הרחלף  את "מבחן  במהות ישם  כאשר  זה,  אופציולי  מבחן  תחת  יכוז". 
כל 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.
  

ל ליי  IFRS 3 -התיקון  פרוספקטיבי.  באופן  של  מיושם  לראשוה  לשום  הייתה   IFRS 3-התיקון  לא 
  השפעה מהותית על הדוחות הכספיים של הקבוצה.

  
"מדייות חשבואית, שיויים באומדים חשבואיים וטעויות"   8תיקוים לתקן חשבואות בילאומי   )ב

ל  -(להלן   בילאומי  IAS 8  -התיקון  חשבואות  ולתקן  (להלן    1)  כספיים"  דוחות   -ל  התיקון  -"הצגת 
IAS 1 (  

 
להתי ל IAS 8 -קון  התיקון   ,-IAS 1   לאומייםבי כספי  דיווח  לתקי  בעקבותיהם  שבאו  והתיקוים 

  אחרים: 
  
  משתמשים בהגדרה עקבית של מהותיות על פי התקים השוים והמסגרת המושגית;  .1
  מבהירים את ההסבר של הגדרת המהותיות; וכן  .2
  י.  מהות מידע שאיוהוגעות ל   IAS 1 -משלבים חלק מההחיות ב .3
  

  ההגדרה המתוקת היה כדלקמן: 
  

הסתרתו ישפיעו על  "מידע הוא מהותי אם יתן לצפות באופן סביר כי השמטתו, הצגתו המוטעית או 
הכספי  הדיווח  סמך  על  מקבלים  כלליות  למטרות  כספי  דיווח  של  העיקריים  שהמשתמשים  החלטות 

  יפית." האמור, אשר מספק מידע על ישות מדווחת ספצ
  

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

  )IFRS 16-חכירות (להלן: התיקון ל  16תיקון לתקן דיווח כספי בילאומי   )ג
 

 להוראות בהתאם  .חכירה בהסכמי שיויים בבחית בלבד לחוכרים הקלה מספק   IFRS 16-ל התיקון
בקיומם בתאים אשר חכירה מיתשלו על ויתורים  של התיקון,   ,להלן המפורטים מסוימים עומדים 

האם באופן חוזה כל עבור לבחון דרש איו חוכר  החכירה  לתאי בהתאם היו הוויתור פרד 
חשבואית לבחור  רשאי אלא  ,המקוריים  (כתשלומי המקורי מהחוזה כחלק החכירה בוויתור לטפל 

  משתים).  חכירה
  

ויתורים קיימת ההקלה עבור  ובתאיCOVID-19ממגפת   ישירה כתוצאה המתרחשים רק   , 
  :הבאים התאים שלושת שמתקיימים

  
  ;בחוזה המקורי מהתשלומים מוכים או זהים הים הוויתור לאחר החכירה תשלומי סך .1
 לחול היה אמור פירעום המקורי משפיעה רק על תשלומים אשר מועד הפחתה בתשלומי החכירה כל .2

   ; 2021ביוי    30  עד ליום 
 .החכירה הסכם של אחרים בתאים מהותי שיוי אין .3

 
ל התיקוים  את  ליישם  בחרה  בתאי   IFRS 16-החברה  העומדים  השכירות  בדמי  הוויתורים  כל  לגבי 

. ליישום לראשוה של 2020ביואר    1ההקלה ביישום מוקדם החל מהתקופה השתית המתחילה ביום  
  ל הדוחות הכספיים המאוחדים של הקבוצה.השפעה מהותית ע  לא הייתה   IFRS 16-התיקון ל
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  לידר החזקות והשקעות בע"מ     
  ביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים 

  
  אירועים בחברות מאוחדות     -    4  ביאור

  
  אטראו .א

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

לעיין ההחזקה בזכויות ההצבעה והיהול בחברת ) (ילין לפידות החזקות בע"מ ("ילין לפידות"חברת  מהון המיות של    50%
ביאור   ראו  לפידות  בע"מ ו )  השתיים  הכספיים  לדוחותא'  12ילין  ברוקרס  ידי   75%  - ש  איי.אל.אס  על  מוחזק  מיותיה  מהון 

להלן יחדיו    ILSBאטראו יהול,  ") (אטראו,  ILSB("  אטראו "קבוצת אטראו"), העוסקות בשי   - והחברות המוחזקות שלהן, 
) ההון:  בשוק  עיקריים  פעילות  אמות 1תחומי  וקרות  גמל  קופות  השקעות,  תיקי  יהול  הכולל  ההשקעות  יהול  תחום   (

) תחום הברוקראג' 2(  -ו  דות כאמור לעיל;באמצעות החזקתה של אטראו (בעקיפין, באמצעות אטראו יהול) בחברת ילין לפי
בין-הבין תיווך  פעילות  הכולל  ב-בקאי  אטראו  של  החזקתה  באמצעות  פיסים,  וגזרים  ריביות  במט"ח,  וכן ILSB  -בקאי   ,

    .ILSBפעילות תיווך בתחום שוק ההון באמצעות חברה בת של  
  

") תביעה ובקשה ילין לפידותשל  ת בת  בר "ח  פידות (להלן:חברת ילין לשל    , התקבלה במשרדי חברה בת 2020במאי    14ביום  
להלן יחד: "הבקשה"),   -), בבית המשפט המחוזי בתל אביב, (בסעיף זה  22866-05-20לאישור התביעה כתובעה ייצוגית (ת"צ  

תמצית, היה . עייה של הבקשה, בילין לפידותשל  חברת בת  חברות מהלות של קופות גמל ובכללן גם    14אשר הוגשה כגד  
והסעדים אופ וקבת בסכום הזק לחברי הקבוצה  איה  הבקשה  לקרות השתלמות.  מעסיק  המס בעת הפרשת  חבות  סיווג  ן 

לחבר להורות  בקשה  היתר,  בין  כוללים,  במסגרתה  בת  המתבקשים  לפידות של  ת  וכן    ילין  ההפקדות  סיווג  אופן  את  לשות 
ילין של  בת  חברת  מקדמיים של הבקשה, והגם שלדעתה של  וק. בשל שלביה ה להורות על השבה ו/או תשלום פיצוי למי שיז

עומדות לה טעות טובות מאוד ובהן, בין היתר, כי חיוב המס עשה בהתאם להוראות רשות המסים, כי החישוב עשה  לפידות 
כתובעה   סיכויים לאישורהע"י הבק המתפעל וכי המס הועבר לרשות המיסים, לא יתן בשלב זה להעריך את סיכוייה ו/או ה

 . ייצוגית
  

מצורפים לדוחות הכספיים   2020  ספטמברב  30) ליום  אטראו  חברה בשליטה משותפת של (לפידות    ילין  של הכספיים    הדוחות 
  . 2020  ספטמבר ב   30ליום  אטראו  של

  
ליום   בכמ  2020  ספטמברב   30כון  החברה  השווי    45.85%  -חזיקה  אטראו.  של  והפרע  המופק  של  מהוה   ה ההחזק בבורסה 

  מיליון ש"ח.  359.8  -היו כ  2020 ספטמברב   30ליום  
   
  .מיליון ש"ח)  17.7  -מיליון ש"ח (חלקה של החברה כ  38.5  -קופת הדוח הכריזה אטראו על חלוקת דיבידד בסך כולל של כבת

ה בדיבידד  חלק החבר   ן ש"ח.מיליו  15.5  - כ של  בסך  חלוקת דיבידד במזומן  אטראואישר דירקטוריון  המאזן,  לאחר תאריך  
  . מיליון ש"ח 7.1  - ה"ל כ

  
  לידר קרואטיה  .ב

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

למכירת   שמחזיקה  ה הסכם  כ  Vodnjanקרקע  של  לסך  בתמורה  (כ  960  -("ההסכם"),  אירו  ("סכום   וןמילי  3.6  -אלפי  ש"ח) 
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) התקבל ביום  מיליון ש"ח, טו  3.2-(כ  "חשמיליון    3.5  -כ אלפי אירו,    912  - התמורה כ
   .ד כס המקרקעין, מלוא התמורה, ביכוי הוצאות עסקה, הועברה לחברהלא קיים חוב כג העסקה בין הצדדים. מאחר ו

  
בביאור   לאמור  לצד   10בהמשך  ליברטי  מיות  למכירת  בהסכם  ההתקשרות  בדבר  החברה  של  השתיים  הכספיים  לדוחות 

הרוכש   מצד  יכולת  וחוסר  הקורוה  משבר  לאור  ליברטי"),  זה: "רוכש  בסעיף  (להלן  הבשלישי  היתר  את  במהלך ייה  לקדם 
בקרואטיה,  הראשוןהרבעון   שהוטלו  מגבלות  הדוח  חתמה   עקב  תקופת  וליברטי   ,לאחר  ליברטי  רוכש  קרואטיה,  לידר   בין 

התמורהתוספת להסכם המכירה,   מיליון אירו) הקבוע לחודש   5.625  -(בסך של כ  לפיה דחה המועד האחרון לתשלום יתרת 
  . , לפי המוקדם2021חודש אוקטובר  במהלך או בלת היתר הביה  עם קתשולם  ש בשלושה חודשים, כך   2021יולי  

  
  גמל  .ג

  
כ של  בסך  וספת  אשראי  מסגרת  לגמל  הועמדה  הדוח  בהן   5.5  -בתקופת  הפיסיות  המידה  אמות  ועודכו  (טו)  ש"ח  מיליון 

ההון   שיעור  פיהן  על  בישראל,  בקאי  תאגיד  כלפי  גמל  המוחשימחויבת  המאזן  כל  מסך  המוחשי  מ  העצמי  יפחת  , 25%  -לא 
  מיליון ש"ח.   35וההון העצמי לא יפחת מסכום של  

  
 מיליון ש"ח.  2.3  -לאחר תקופת הדוח הועמדה לגמל הלוואה לזמן ארוך מתאגיד בקאי בישראל בהיקף של כ
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  לידר החזקות והשקעות בע"מ     
  אוחדים ביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים המ 

  
  וסף מידע      -    5ביאור  

  
  אופציות לעובדים .א

  

אופציה,    12,996,686מומשו    2020יואר    בחודש  להאופציה   כתבי  יתרת   את   היוו  אשרכתבי  החברה,   9,594,594  -,  של  מיות 
  מכרו בבורסה או מחוץ לבורסה.ואשר  על ידי מכ"ל וסמכ"ל הכספים של החברה    הוחזקואשר חלקן 
מ במימ  ומשוהאופציות  הגלום  ההטבה  מרכיב  בסיס  במועד טו("מימוש    ןוש על  לחברה  בפועל  שולם  לא  המימוש  מחיר   .("

והחברה   האופציות,  את  ת קצה מימוש  משקף  בבורסה,  מחירן  פי  על  שערכן,  מיות  אופציות   באותן  הגלוםההטבה    מרכיבה 
  שמומשו.

  
  השפעת התפשטות גיף ה"קורוה" .ב

 

החברה,  הכספיים   לדוחות   א 34בביאור  כמפורט   של  מה  השתיים  שת  החל  של  הראשון  בעולם   2020רבעון  להתפשט  החלה 
הדוח תקופת  במהלך  ובעולם  בישראל  הכלכלית  בפעילות  חדה  שלילית  לתפית  הביאה  המגיפה  התפרצות  הקורוה.  . מגיפת 

בין היתר, הגבלות על תועה   התפשטות המגיפה היעה מדיות רבות לקוט בצעדי "ריחוק חברתי" למיעת תחלואה, שכללו 
וכן  והתכ מדיות,  בין  ומעבר  ציבורית  תחבורה  תעופה,  על  מגבלות  החיוך,  מערכות  של  חלקית)  או  (מלאה  סגירה  סות, 

 .מגבלות על מגזרים רבים במשקים השוים. צעדים אלה הביאו להשלכות כלכליות שליליות ולמיתון כלל עולמי
  

וגע לחברה, משבר הקורוכדלהלן  על ידה   ה השפיע בעיקר על החברות המוחזקות בכל ה :  
  

  
   תחום שוק ההון

 

מועד   ועד  הדוח  תקופת  מעובדיה   פרסום במהלך  יכר  חלק  כאשר  כסדרה,  השוטפת  בפעילות  לפידות  ילין  המשיכה  הדוח, 
מתכות עבודה זו,  להערכת ילין לפידות  ממשיך במתכות עבודה מרחוק, במטרה לצמצם את סיכון ההדבקה בגיף הקורוה.  

ואפק יעילה  שוים היה  ויטור  בקרה  מוגברים,  מידע  אבטחת  אמצעי  ביישום  כרוכה  זו  במתכות  העבודה  זאת,  עם  טיבית. 
    .במטרה להפחית ולמוע סיכוים לכשלי אבטחת מידע וסייבר

  
, חלו שיויים בשווי הכסים המוהלים של ילין לפידות, שגרמו בעיקר על המצב הכספי  וחועד למועד הד  2020מתחילת שת  

במוצרי מה ובפרט  במוצרים,  (פדיוות)  טו  במשיכות  בגידול  וכן  זו,  תקופה  במהלך  השווקים  את  שאפייה  החדה  תודתיות 
י המוצרים. בהתאם, סך  ביחס ליתר  יותר  גבוהה  בתודתיות  בילין לפידות ליום הקרות המאופייים  תרות הכסים המוהל 

 79.1  - מיליארד ש"ח, טו וסך של כ  82.9  - "ח, טו, לעומת סך של כמיליארד ש  84.0  -הסתכם בסך של כ  2020בספטמבר    30
בדצמבר   31מיליארד ש"ח, טו, ליום    92.6  - , בהתאמה, וסך של כ2020במרץ    31  - ו  2020ביוי    30מיליארד ש"ח, טו, לימים  

ליום    2019 הקרות  סך  כ  2020בספטמבר    30(מתוכם  של  לסך  לע  22.6  - הסתכם  טו,  ש"ח,  כמיליארד  של  סך   22.5  -ומת 
כ  של  וסך  טו  ש"ח,  לימים    21.3  -מיליארד  טו,  ש"ח,  כ2020במרץ    31  - ו  2020ביוי    30מיליארד  של  וסך  בהתאמה,   ,-  28.1 

   ).2019בדצמבר    31מיליארד ש"ח, טו, ליום  
  

ויושתלהע וספים  סגרים  שיוטלו  ככל  יחמיר,  הפיסיים  בשווקים  הכלכלי  שהמשבר  ככל  החברה,  זמן רכת  לפרקי  הגבלות  ו 
ממושכים, וככל שהמיתון יחמיר ושיעורי האבטלה יצמחו לתקופה ממושכת, הדבר עלול לפגוע בהכסות ורווחיות ילין לפידות 

כי   מעריכה  החברה  זאת,  עם  יחד  בחברה.  גם  הפיסית ובהתאם  ואיתותה  לפידות  ילין  של  המשמעותי  העצמי  ההון 
התחיי של  היעדרן  וכן  להתמודד והתזרימית,  ההון  שוק  בתחום  הקבוצה  לחברות  יסייעו  אטראו,  בקבוצת  פיסיות  בויות 
    .בצורה אותה עם השפעות המשבר

  
שת   של  השלישי  הרבעון  הדוח  2020במהלך  פרסום  למועד  בסמוך  מג ועד  המשיכה  בפעילות  ,  ההאטה  (שהחלה ILSBמת   ,

  .)2020ברבעון השי של שת  
  

אחת לשה ILSB   -בוחת את הצורך בהפחתת יתרת המויטין המיוחסת ל  אטראומזומים.    היה יחידה מיבת  ILSBחברת  
בחה   הקורוה,  גיף  התפשטות  בעקבות  המויטין.  ערך  בהפחתת  הצורך  על  להצביע  העלולים  סממים  בקרות   טראו א או 

. בהתאם 2020  בספטמבר   30  ליום  ILSBמזומים  -באמצעות הערכת שווי פימית את הסכום בר ההשבה של היחידה המיבה
בר הסכום  האמורה,  השווי  הערכת  פי  על  שכן  המויטין  יתרת  של  הפחתה  דרשה  לא  הפימית,  השווי  של -להערכת  ההשבה 

  היחידה עלה על ערכה הפקסי.
  

  הן כדלקמן:  2020  בספטמבר   30ימשו בחישוב שווי השימוש ליום  ההחות העיקריות שש
      
  DCF    מודל הערכת השווי      
  0.5%      שיעור צמיחה       
  14.2%      שיעור היוון      
      Terminal Value    59.2%  
  

ליום   מויטין  ערך  לירידת  רגישות  מבחן  בוצע  ב  2020  בספטמבר   30בוסף,  מס  אחרי  ההיוון  שיעור  שיוי   0.5%  - באמצעות 
ב הצמיחה  שיעור  שיוי  באמצעות  וכן  שיוי,  ללא  האחרים  הפרמטרים  ללא   כששאר   0.5%  - כששאר  האחרים  הפרמטרים 

  הצורך בירידת ערך המויטין. על  שיוי. תוצאות מבחי הרגישות המפורטים לעיל לא הצביעו 
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  לידר החזקות והשקעות בע"מ     
  ם ביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדי

  
  וסף (המשך)מידע      -    5ביאור  

  
 (המשך)   השפעת התפשטות גיף ה"קורוה" .ב
  

   –  תחום הדל"ן
  

ומגורים  תיירות  למסחר,  המיועדים  כסים  בשלושה  קרואטיה  לידר  באמצעות  החברה  מחזיקה  הדוח  פרסום  למועד  כון 
דצמבר   בחודש  לתוקף  וכס  חתם  ה"ל  מהכסים  לאחד  ביחס  ל   2019(כאשר  חברת הסכם  של  המיות  הון  מלוא  מכירת 

  . "כס ליברטי"))  -ות ליברטי" ו (להלן בהתאמה: "מי  Liberty D.O.O  -הפרויקט המחזיקה בו  
כ שמשקף  התיירות  עף  על  משמעותי  באופן  מבוססת  קרואטיה  (  25%- כלכלת  משבר GDPמהתמ"ג  מהשלכות  כתוצאה   .(

החברת  והריחוק  התועה  מגבלות  וכח  ובפרט  לרבות הקורוה,  העולמי,  התיירות  עף  רבות,  מדיות  ידי  על  שקבעו  י 
יחד עם   .וי להמשיך ולספוג זקים כלכליים, כתלות במשך המשבר והמגבלות הקבעות בגיובקרואטיה, ספג פגיעה קשה, ועש

ת בקרואטיה , חרף הירידה בהיקפי התיירות כובע מהשפעות הקורוה, הצליח מגזר התיירוOECD  -זאת, בהתאם לתוי ה
  ויות). מההכסות ביחס לאשתקד (שהיווה הישג ביחס להערכות השתיות הראש 50%  -להשיג כ

  
השווי  הערכות  בעדכון  הצורך  את  תלוי,  ובלתי  חיצוי  שווי  מעריך  באמצעות  בחה  החברה  הקורוה  גיף  התפשטות  לאור 

בקרואטיה (למעט ביחס לכ  ס ליברטי, ששוויו הועמד על מחיר המכירה הקוב שבוצעו במסגרת הדוח השתי ביחס לכסים 
כון כי  קבע,  השווי  מעריך  המכירה).  בשווי    בהסכם  מהותי  שיוי  המצדיקות  אידיקציות  אין  הכספי  המצב  על  הדוח  למועד 

יה . בהתאם, שווי הכסים בקרואטיהכסים ה"ל, וכי להערכתו, אין שיוי מהותי בשווי הכסים ביחס לשוויים בדוח השת 
   .2019בדצמבר    31זהה לשוויים בדוחות הכספיים ליום   2020בספטמבר    30בדוחות הכספיים של החברה ליום  

  
ליברטי,   מיות  מכירת  בהסכם  התמורה  יתרת  תשלום  מועד  לדחיית  בוגע  מצד לפרטים  יכולת  וחוסר  הקורוה  משבר  לאור 

  ב לעיל.4במהלך הרבעון השי, ראו ביאור    הרוכש לקדם את היתר הבייה 
  
  

     -  תחום התעשיה 
  

) התעשיה  בתחום  הקבוצה  חברות  באתרי  הפעילות  הרבעון,  על מתכות  קרי,  במהלך  המוחזקות  והחברות  וגמל  פיקלשטיין 
פי  על  הדרשות  להתאמות  בכפוף  התקיימה  ובארה"ב  בישראל  התעשייתיות")  "החברות  או  התעשיה"  "חברות  (להלן:  ידן) 

  . החיות הרשויות
  

ובמהלך   ברבעון  המכירות  כי  (אם  השי  לרבעון  ביחס  התעשייתיות  החברות  במכירות  שיפור  חל  ביחס הרבעון  מוכות  תרו 
אשתקד) המקביל  חד .  לרבעון  ומעקים  החות  וקבלת  התעשיה,  חברות  ידי  על  שעשו  והתייעלות  התאמה  פעולות  של  שורה 

שחרף הקיטון במכירו הביאו לכך  הקורוה,  משבר  וכח  הסתכמה פעמיים  ברבעון  רווחיות מגזר התעשיה  ת ביחס לאשתקד, 
   .מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד 0.6  -ד של כמיליון ש"ח, לעומת הפס  2.7-לסך של כ

  
התעשיה   המזומים פעלו  חברות  תזרים  את  ולשפר  הוצאותיהן  את  לצמצם  במטרה  מישורים  במספר  הדוח  תקופת  במהלך 

   :רשלהן. פעולות אלה כללו בין הית

היק  - הפחתת  העובדים,  במספר  צמצום  מרוכזת,  ולחופשה  תשלום  ללא  לחופשה  עובדים  וצמצום הוצאת  משרות  פי 
  ; לתקופה קצובה  משמרות עבודה

  וצמצום בהוצאות יועצים חיצויים; לתקופה קצובה  הפחתת שכר מדורגת    -

  הפחתת שכר של עובדי החברות הבות בארה"ב לתקופה קצובה;  -

-  ב וצמצום  שיפור  ספקים  ימי  גידול  מלקוחות,  הגביה  בשיפור  בעיקר  ביטוי  לידי  שבא  החוזר,  ההון  בהוצאות יהול 
  אחזקה; 

בארה"ב   - התקבלו  השי  הרבעון  במהלך  ובארה"ב.  בישראל  ממשלתיות  תמיכות  לקבלת  פעלו  התעשייתיות  החברות 
כ של  בהיקף  (כ  1.3  -הלוואות  ארה"ב  דולר  ש"ח),  4.5  -מיליון  מרבית   מיליון  המרת  אושרה  הדוח,  למועד  כון  מתוכם 
יתרת ההלוואה, בסכום לא מהותי, עשויה להפוך גם היא למעק בכפוף מיליון דולר למעק.    1.25  -ההלוואה בסך של כ

ש"ח) רשם כמעק (מתוכו, מיליון  4.5 -מיליון דולר (כ 1.3לעמידה בתאי ההמרה. בהתאם, במהלך תקופת הדוח סך של 
(כ  0.7  -כ דולר  ו  2.5  -מיליון  השי  הרבעון  בדוחות  רשם  ש"ח)  (כ  0.6  - כמיליון  דולר  רשם   2.0  -מיליון  ש"ח)  מיליון 

הרבעון) באופן בדוחות  הרבעון ש   ,  במהלך  בוסף,  ההפסד.  או  הרווח  על  בדוח  המכר  עלות  בסעיף  בעיקר  לקיטון  הביא 
  . מיליון ש"ח  6.1  -רבות מדית ישראל בסך של כהשי והרבעון התקבלו הלוואות מתאגידים בקאיים בישראל בע

כירי כסים של קבוצת גמל, בוגע למתן החה בדמי שכירות ביחס לכסים במהלך הרבעון השי הושגו הסכמות מול מש  -
מושכרים בישראל, במסגרתן התקבלו החות בדמי השכירות לתקופה של מספר חודשים במהלך הרבעון השי והרבעון, 

לק (שהביאו  הפחת  בהוצאות  מהותי  לא  בר  שא יטון  המימון.  ובהוצאות  המכר)  עלות  סעיף  על  בעיקר  וסף, השפיעו 
  . במהלך הרבעון יתה החה בסכום לא מהותי בדמי השכירות עבור כס מושכר בארה"ב
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  לידר החזקות והשקעות בע"מ     
  ביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים 

  
  וסף (המשך)מידע      -    5ביאור  

  
 (המשך)   השפעת התפשטות גיף ה"קורוה" .ב
  

במה הכספי,  המצב  על  הדוח  מועד  וכח   2020אוקטובר    -ספטמבר    יםחודשהלך  לאחר  שי,  סגר  הטילה  בישראל  הממשלה 
התפשטות   סדירה   ת מגיפהחרפת  בפעילות  המשיכו  התעשיה  חברות  מפעלי  זאת,  למרות  משרד   הקורוה.  להחיות  (בכפוף 

רה במגבלות במדיות לאחר מועד הדוח על המצב הכספי, חלה החמ בוסף,ת), בשים לב לסיווגם כ"מפעלים חיויים".  הבריאו
וכח עלייה חדה בהיקפי התחלואה במגיפה, ויתו החיות לעבודה מרחוק, כאשר ביחס לחברות הייצור איליוי וקליפוריה,  

אלו  יות  התעשיית במדיות  ייצורהפועלות  ועובדי  מפתח  לעובדי  מהמפעל  עבודה  המאפשרות  החיות  בוסף בלבד  יתו   .
בידוד  קיימות   מדיות.  ביחס  החיות  בין  הדוח,  למעבר  למועד  משבר כון  את  המאפיין  המהותית  הוודאות  חוסר  לאור 

אין  המגיפה,  בהתפשטות  החמרה  שתיגרם  ככל  ובארה"ב,  בישראל  וספות  מגבלות  בהטלת  הפוטציאל  ולאור  הקורוה, 
   .הובעות מהאמוריכולת החברה לחזות את היקף ומשך ההשלכות  ב
  

ותן של חברות התעשיה מזומים ושווי מזומים ומסגרות אשראי לא מוצלות בהיקפים אותים, אשר להערכת החברה, ברש
להן לעמוד בהתחייבויותיהן הפיסיות   , יאפשרועל המצב הכספי  ככל שלא יחול שיוי מהותי לרעה ביחס למצב למועד הדוח 

לעין.   הראה  שיידרשו מקורות מימבוסף,  בטווח  יתן  ככל  החברות התעשייתיות, להערכת החברה,  לפעילותן של  ון וספים 
  . יהיה להשיגם בלוחות זמים סבירים

 

כ של  בהיקף  (סולו)  הזילות  יתרותיה  החברה,  בהי  52  - להערכת  העצמי  הוה  ש"ח;  כמיליון  של  ש"ח;   186.8  - קף  מיליון 
ל חוב  למעט  (סולו),  מהותיות  פיסיות  התחייבויות  של  כולל היעדרן  שלו  הסילוקין  (שלוח  ז'  סדרה  החוב  אגרות  מחזיקי 

שת   של  הרביעי  ברבעון  שמתחילים  שתיים  קרן  אוקטובר   2021פירעוות  בחודש  החלו  השתיים  הריבית  תשלומי  (כאשר 
הר2020 תשלום  עמד  אז  כ,  של  סך  על  ש"ח))  2.1  - יבית  לרבות   ,מיליון  המוחזקות,  מהחברות  עתידים  לתקבולים  הצפי   וכן 

 .דיבידדים ויתרת תמורת מכירת מיות ליברטי, יאפשרו לה להתמודד בצורה אותה עם השפעות המשבר
  

מאת    2020ביולי    21ביום   .ג הודעה  בחברה  קרן  ATEהתקבלה  בחברה,  השליטה  בעלת  בשליטת  חברה  המחזיקה ,  דוד,  דן 
"המ יחד:  (להלן  בחברה  מיות  ובעל  דירקטור  חורי,  אלי  ומר  החברה,  של במיות  המציעים  ידי  על  פרסום  בדבר  ציעים"), 

מיות  (למעט  החברה  מיות  כל  לרכישת  במפרט)  (כהגדתו  המזערי  ההיעות  בשיעור  מותית  מלאה  רכש  הצעת  מפרט 
ש"ח למיה, בהתאם לתאי המפרט (להלן:    0.59של  סך  ל של החברה), בתמורה  המוחזקות על ידי המציעים ומיות רדומות  

ביו הרכש").  פיהן,  2020באוגוסט    5ם  "הצעת  על  הרכש,  הצעת  תוצאות  פורסמו  הרכש,  הצעת  לקיבול  האחרון  המועד   ,
שן, כך שלא התקיים מיות שהוצע לרוכ  84,115,335מיות מתוך    58,939,720במסגרת הצעת הרכש יתו הודעות קיבול בגין  

סעיף   פי  על  כפויה  רכישה  לביצוע  התש"ט337התאי  החברות  לחוק  מיות   1999- (א)  בעלי  של  היעות  היתר,  בין  (הדורש, 
 מיות) והצעת הרכש לא עתה.   60,160,291המחזיקים בלפחות  

  
   מידע מגזרי    -    6ביאור  

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

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

  
  בלתי מבוקר): (  2020  ספטמברב   30חודשים שסתיימה ביום   תשעהלתקופה של    

  תעשייה  דל"ן שוק ההון  
  

 סך הכל  )*התאמות (
  אלפי ש"ח   

שירותי יהול וברוקראג' מ   הכסות ממכירות,
 142,876 )36,181(  169,575 - 9,482 בין בקאי 

הפסד מכסים פיסים בשווי הוגן דרך רווח 
  )263(  )263(  -  -  -  או הפסד, טו

לפי המטופלות    חברות   ברווחי  החברה   חלק 
  59,097 - -  616 59,713טו   שיטת השווי המאזי,

 )5,866( )722(  )3,729( 62 )1,477( הכסות (הוצאות) מימון, טו
 )92,923( 32,692  )119,355( - )6,260( ברוקראג' בין בקאי שירותי  ו   עלות המכר

 )813( 118  )931( - - הוצאות מחקר ופיתוח
 )26,301( 487  )26,788( - - הוצאות מכירה ושיווק 

 )19,696( )2,705(  )13,045( )270( )3,676( הוצאות ההלה וכלליות 
 24 )411(  435 - - אחרות, טו(הוצאות)  ת  הכסו

 )2,956( )29(  )1,384( - )1,543( מסים על ההכסה 
        

 53,795 )6,398(  4,778 )208( 55,623 תוצאות מגזר 
  

כלל  (*)   לפי  היה  במגזרים  למקבל ההצגה  המגזר  תוצאות  הצגת  אופן  בו  התעשייה,  מגזר  למעט  מקובלים,  חשבואות  י 
  ולי הראשי עשה בתוספת חלקה בהכסות ובהוצאות של מתכות פיקלשטיין, חברה בשליטה משותפת. ההחלטות התפע
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  לידר החזקות והשקעות בע"מ     
  ביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים 

  
  (המשך)  דע מגזרימי    -    6ביאור  

  
  

  : (בלתי מבוקר)  2019  ספטמברב   30חודשים שסתיימה ביום   תשעהלתקופה של    

  תעשייה  דל"ן שוק ההון  
  

 סך הכל  )*התאמות (
  אלפי ש"ח   

שירותי יהול וברוקראג' מ הכסות ממכירות,  
 118,795 )53,339(  161,052 - 11,082 בין בקאי 

דרך רווח או רווח מכסים פיסים בשווי הוגן  
  238  238  -  -  -  הפסד, טו 

המטופלות לפי   חברות   ברווחי  החברה   חלק 
  62,327 - -  )896( 61,431טו   המאזי,  שיטת השווי

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

 )10,391( )4,458(  )5,476( 60 )517( הכסות (הוצאות) מימון, טו
 )75,878( 44,174  )112,662( - )7,390( ברוקראג' בין בקאי שירותי  ו עלות המכר  

 )753( 106  )859( - - וצאות מחקר ופיתוחה
 )23,170( 4,228  )27,398( - - הוצאות מכירה ושיווק 

 )18,566( )1,485(  )12,769( )263( )4,049( הוצאות ההלה וכלליות 
  )13,212(  -  -  )13,212(  -  ירידת ערך מלאי מקרקעין 

 )198( 47  )245( - - הכסות (הוצאות) אחרות, טו
 ) )402( - )638(  79 )961סה מסים על ההכ

        
 51,349 )11,306(  15,019 )13,415( 61,051 תוצאות מגזר 

  
  
  
  (בלתי מבוקר):   2020  ספטמברב   30חודשים שסתיימה ביום    שלושהלתקופה של    

  תעשייה  ןדל" שוק ההון  
  

 סך הכל  )*התאמות (
  אלפי ש"ח   

שירותי יהול וברוקראג' מ הכסות ממכירות,  
 47,140 )13,098(  57,746 - 2,492 בקאי   בין

רווח מכסים פיסים בשווי הוגן דרך רווח או 
  139  139  -  -  -  הפסד, טו 

המטופלות לפי   חברות   ברווחי  החברה   חלק 
  20,372 - -  643 21,015טו   שיטת השווי המאזי,

 )1,550( )543(  )975( 12 )44( הכסות (הוצאות) מימון, טו
 )31,337( 11,547  )40,989( - )1,895( ברוקראג' בין בקאי שירותי  ו   עלות המכר

 )257( 118  )375( - - הוצאות מחקר ופיתוח 
 )7,949( 157  )8,106( - - הוצאות מכירה ושיווק 

 )5,904( )709(  )3,995( )46( )1,154( הוצאות ההלה וכלליות 
 9 -  9 - - אחרות, טוהכסות  

 )688( 2  )658( - )32( מסים על ההכסה 
        

 20,618 )1,744(  2,657 )34( 19,739 תוצאות מגזר 
  

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

מתכות פיקלשטיין, חברה בש ה של  ובהוצאות  בהכסות  עשה בתוספת חלקה  ליטה משותפת. החלטות התפעולי הראשי 
של החברה בהכסות והוצאות גמל, שטופלה עד לאותו   בלבד  , מגזר התעשייה כלל גם את חלקה 2019  סבמר  31עד ליום  

  . מועד כחברה בשליטה משותפת
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  לידר החזקות והשקעות בע"מ     
  אורים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים בי
  

  (המשך)  מידע מגזרי    -    6ביאור  
  

 
  (בלתי מבוקר):   2019  ספטמברב   30חודשים שסתיימה ביום    שלושהל  לתקופה ש  

  תעשייה  דל"ן שוק ההון  
  

 סך הכל  )*התאמות (
  אלפי ש"ח   

שירותי יהול וברוקראג' מ הכסות ממכירות,  
 56,724 )12,535(  65,209 - 4,050 בין בקאי 

הפסד מכסים פיסים בשווי הוגן דרך רווח 
  )134(  )134(  -  -  -  או הפסד, טו

המטופלות לפי   חברות   ברווחי  החברה   חלק 
  20,993 - -  )1,189( 19,804טו   שיטת השווי המאזי,

 )3,945( )1,561(  )2,369( 23 )38( הכסות (הוצאות) מימון, טו
 )36,170( 12,280  )45,879( - )2,571( ברוקראג' בין בקאי תי  שירוו עלות המכר  

 )386( -  )386( - - הוצאות מחקר ופיתוח 
 )11,444( 244  )11,688( - - הוצאות מכירה ושיווק 

 )7,345( )684(  )5,337( )76( )1,248( הוצאות ההלה וכלליות 
  )13,212(  -  -  )13,212(  -  ירידת ערך מלאי מקרקעין 

 6 8  ) 2( - - (הוצאות) אחרות, טוהכסות  
 )376( )85(  )135( - )156( מסים על ההכסה 

        
 3,522 )3,656(  )587( )13,265( 21,030 צאות מגזר תו

  
  
 

  
  

  2019בדצמבר    31לשה שסתיימה ביום  

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

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

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

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

עשה   מתכות פיקלשטיין, חברה בשליטה משותפת.   פת בתוסההחלטות התפעולי הראשי  של  ובהוצאות  בהכסות  חלקה 
 לאותו   עד  שטופלה,  גמל  והוצאות   בהכסות   החברה  של בלבד    חלקה   את   גם  כלל  התעשייה   מגזר ,  2019  סבמר  31  ליום   עד

  . משותפת בשליטה  חברהכ   מועד
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  לידר החזקות והשקעות בע"מ     

  ים המאוחדים ביאורים לדוחות הכספיים התמציתי
  

  פיסיים  וסיכוים   פיסיים   מכשירים     -    7ביאור  
  

 הוגן  שווי  גילויי .א
  

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

  יתרה "כ  סה  3  רמה   2  רמה   1  רמה   
  "ח ש  אלפי  

          כסים 
    3,985  -  1,240  5,225כסים פיסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד 

  
  
  

    לבין  1  רמה   בין  כלשהן   העברות   התבצעו   לא ,  2020  ספטמבר ב   30  ביום   שהסתיימה  החודשים   9  של   התקופה  במהלך
  . 2  רמה 

  
רמה    הטבלה לפי  המדדים  במכשירים  השיויים  את  מציגה   30  ביום  סתיימהשה   החודשים  9  של   לתקופה   3שלהלן 

  :2020  ספטמבר ב
   

  
  כסים פיסיים   
  "ח ש  אלפי  

  2,476  2020ביואר   1ליום    יתרה 
  )1,236(  ברווח או הפסד  שהוכרו הפסדים

  1,240  2020  ספטמברב 30ליום    יתרה 
  

 30  ליום   כון  הוגן  בשווי  המדדים   הקבוצה  של  הפיסיות  וההתחייבויות  הפיסים  הכסים   את   מציגה  ן שלהל  הטבלה
  ):  מבוקר   בלתי (  2019  בספטמבר 

  יתרה "כ  סה  3  רמה   2  רמה   1  רמה   
  "ח ש  אלפי  

          כסים 
    594  -  2,476  3,070כסים פיסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד 

    594  -  2,476  3,070כסים "כ  סה
          

          התחייבויות 
או   ותפיסי  התחייבויות   רווח  דרך  הוגן  בשווי 

  )267(  -  -  )267(  הפסד 
  )267(  -  -  )267(  תהתחייבויו"כ סה

  
  

    לבין  1  רמה   בין  כלשהן   העברות   התבצעו   לא ,  2019  ספטמבר ב   30  ביום   שהסתיימה  החודשים   9  של   התקופה  במהלך
  . 2  רמה 

  
את    הטבלה מציגה  רמה  שלהלן  לפי  המדדים  במכשירים   30  ביום  שהסתיימה  החודשים  9  של   לתקופה   3השיויים 

  :2019  ספטמבר ב
  כסים פיסיים   
  "ח ש  אלפי  

  3,531  2019  יוארב 1ליום    יתרה 
  )632(  תמורה 
  )423(  ברווח או הפסד  שהוכרו הפסדים

  2,476  2019  בספטמבר 30ליום    יתרה 
  

    לבין  1  רמה   בין  כלשהן   העברות   התבצעו   לא ,  2019  בדצמבר   31  ביום   שהסתיימה   החודשים   12  של   התקופה  במהלך 
  . 2  רמה 
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  ר החזקות והשקעות בע"מ ליד    
  ביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים 

  
  (המשך)  פיסיים וסיכוים   פיסיים   מכשירים     -    7ביאור  

  
  (המשך)   פיסיים  מכשירים  של  הוגן  שווי .א

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

  סייםהפסד  או   רווח   דרך  הוגן  בשוויכסים פי:(  
  
 כסים   

  פיסיים 
  "ח ש  אלפי  

  3,531  2019ביואר   1ליום    יתרה 
  )423(  הפסד  או ברווח  שהוכרו הפסדים

  )632(   תמורה 
  2,476  2019בדצמבר   31ליום    יתרה 

    
  

  
שמודדת   האופן  לגבי  ביאור    ,פיסיים  מכשירים   של   ההוגן  השווי  את   הקבוצה למידע  הכספיים ו'  33ראו  לדוחות 

 .2019המאוחדים של החברה לשת  
  

  השווי ההוגן של כסים והתחייבויות פיסיים קבע כדלקמן:

 דרטאים סטסיים עם תכסים והתחייבויות פי קבע בהתייחס השווי ההוגן של סחרים בשווקים פעילים יים ואשר
 למחירי שוק מצוטטים.

 כסי יתוח השווי ההוגן של יקות תמחור מקובלות בהתבסס עלקבע באמצעות טכ סיים אחריםם והתחייבויות פי
ם לגבי תזרימי מזומים מהווים המותחים תוך שימוש במחירים מעסקאות שוק וכחיות צפות וציטוטים של סוחרי

 מכשירים דומים. 
  

הכס של  הפקסי  ערכם  כי  הקבוצה  סבורה  הבאה,  בטבלה  למפורט  בעלות פרט  המוצגים  הפיסיים  וההתחייבויות  ים 
 מופחתת בדוחות הכספיים זהה בקירוב לשוויים ההוגן:

  
 )1(  שווי הוגן ערך פקסי  

 
 ספטמברב   30

2020 
בדצמבר   31

2019  
 ספטמברב   30

2020  
 בדצמבר   31

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

      התחייבויות פיסיות 
 120,264 122,400 118,759 120,667  אגרות חוב   

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

  
 פיסיים  סיכוים  יהול .ב

 
 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 
 הדוחות   עם   יחדב  הבייים  לתקופת  הכספי  במידע   לעיין  ויש  הקבוצה   של  הפיסיים   הסיכוים  ליהול  בוגע  ות לרב

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

  . 2019 לשת  השתיים   הכספיים  הדוחות 
  

  
  אירועים לאחר תום תקופת הדיווח  -  8ביאור  

 
ובמבר  .א המס    ,2020  בחודש  שות  בגין  הכסה  מס  רשות  לבין  החברה  בין  שומות  הסכם  ("הסכם   2015   -  2018חתם 

החברה    השומות"), של  המועברים  ההפסדים  יתרות  עודכו  ממו  כתוצאה  כ  לסך  2019בדצמבר    31ליום  אשר   548  -של 
ש"ח   הון)מיליון  הפסדי  ח(בעיקר  וצרה  לא  זה  שומות  מהסכם  שכתוצאה  לציין  יש  לכך .  אין  וכן  לחברה  וספת  מס  בות 

  מאחר והחברה לא רשמה מיסים דחים בגין הפסדים מועברים אלו. ,של החברה הכספייםדוחותיה השפעה על 
 

  .לעיל  ב' 5  - ו  ג' 4,  א' 4ראו ביאורים  .ב
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הרות המהל הכללי וסמכ"ל הכספים הצ  
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תקה   לפי  כללי  מהל  תש"ל1ג(ד)(38הצהרת  ומיידיים),  תקופתיים  (דוחות  ערך  יירות  לתקות   ( -1970 

   2020של    השלישילרבעון  

  

  , מצהיר כי: ליאור בן ארציאי,  

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

  "); 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; 

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

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.   

 

 

  

      2020 בובמבר  30

   ________________________  

  , מכ"ל ליאור בן ארצי                                                                



  2-ג

 

) לתקות יירות ערך (דוחות 2ג(ד)(38הצהרת ושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים לפי תקה  

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

 

  , מצהיר כי: יוסי זיתויאי,  

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

" הדוחות "  –(להלן    2020של שת  השלישי  ") לרבעון  התאגיד"  –בע"מ (להלן  לידר החזקות והשקעות  

  ");הדוחות לתקופת הבייים או " 

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

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

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

  הדוחות; 

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

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

  התאגיד לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות; 

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

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

  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 בובמבר  30

   ________________________  

  סמכ"ל כספים ,  יוסי זיתוי                                                                   
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  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): 
    

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

  3-ד

    
המאוחדים המיוחסות לחברה עצמה כחברה הכסות והוצאות הכלולות בדוחות הכספיים התמציתיים  

  אם: 
  

    
  5-ד  רווח או הפסד 

    
  6-ד  רווח (הפסד) כולל אחר 

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

    
  9-ד  באורים בחרים ומידע וסף למידע הכספי בייים הפרד 
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  לכבוד 
  בעלי המניות של

  לידר החזקות והשקעות בע"מ 
  ,21רח' הארבעה 

  אביב -תל
  

  א.ג.נ., 
  

לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים   ד'38נפרד לפי תקנה ה 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
חודשים   3-ו  9של    תקופותול  2020 ספטמברב   30ליום  "החברה")    -של חברת לידר החזקות והשקעות בע"מ (להלן   1970

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

  
 חברות בגין ההתחייבויות סך בניכוי הנכסים לסך המתייחס האם ברההח של לבעלים המיוחס הכספי המידע את סקרנו לא

 החברה של המניות בעלי חלק  ואשר  2020  ספטמברב  30ליום   ח"ש אלפי  238,073-כלסך של   הסתכם אשר מוחזקות
 חודשים  3-ו   9של    תקופותל  ח"ש  אלפי  10,005  -וכ אלפי ש"ח  27,775-כשל   לסך הסתכם אלו מוחזקות חברותברווחי   האם
הדוחות  הסתיימוש תאריך.   לנו הומצאו שדוחותיהם אחרים חשבון רואי ידי  על נסקרו חברות אותן של הכספיים באותו 

 .האחרים החשבון רואיהסקירה של   דוחות על תחברות, מבוסס אותן בגין שנכללו לסכומים ת מתייחס שהיא , ככלומסקנתנו
  
  

  היקף הסקירה 
  

 כספי מידע של "סקירה  -  בדבר 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
מצומצמת  במידה הינה  ביקורת בהתאם הנערכת ביקורת מאשר  ניכרת בהיקפה   אינה ולפיכך בישראל מקובלים לתקני 

 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 סקירתנו ועל דוחות הסקירה של רואי החשבון האחרים, לא 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
  
  
  
  
  
  
  
  קסלמןקסלמן ו  אביב,-תל
  רואי חשבון   2020 בנובמבר 30

   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  ספטמבר ב   30 
 2020 2019 2019 
 (מבוקר)  (בלתי מבוקר)  
 אלפי ש"ח   
      

     כסים 
    

     כסים שוטפים 
 34,543  25,361  47,951  מזומים ושווי מזומים 

 -  -    3,985כסים פיסיים בשווי הוגן דרך רווח והפסד 
  324  348  544 חייבים ויתרות חובה 

        
    52,480  25,709  34,867כסים שוטפים סה"כ  

       
       

      כסים לא שוטפים 
    397  991  907כסים פיסיים בשווי הוגן דרך רווח והפסד 

  -  910  -  פקדון משועבד 
  4,609  12,364  5,713  מוחזקות  ותלחברחובה   ות ויתרותהלווא

    4,433  4,888  4,774כסים בגין זכויות שימוש 
  57  54  60 רכוש קבוע, טו

        
  10,347  19,207  10,603 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  240,125  250,164  מידע כספי בגין חברות מוחזקות

        
        

   313,247  285,041  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 אם כסים והתחייבויות הכלולים בדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים 
  

  

  בדצמבר   31  ספטמבר ב   30 
 2020 2019 2019 
 (מבוקר)  (בלתי מבוקר)  
 אלפי ש"ח   
      

     התחייבויות 
    

    התחייבויות שוטפות 
  -  15,014  - חלויות שוטפות של הלואות מתאגיד בקאי ואגרות חוב 

  384  512  425  חכירות חלויות שוטפות של התחייבויות בגין 
  67  120  146 ספקים וותי שירותים 
  1,101  2,194  3,201 זכאים ויתרות זכות

        
  1,552  17,840 3,772 סה"כ התחייבויות שוטפות 

    
    

      התחייבויות לא שוטפות 
  -  5,396  - הלוואות מתאגיד בקאי 

  118,465  9,253  118,697 אגרות חוב 
  -  68,720  -  להמרה אגרות חוב 

  4,299  4,266  3,969  התחייבויות בגין חכירות 
  -  267  -  התחייבויות פיסיות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד 

  -  15,636  -  התחייבות בגין צירוף עסקים 
        

  122,764  103,538  122,666 סה"כ התחייבויות לא שוטפות 

     
     

 124,316 121,378 126,438 לחברה עצמה כחברה אם סך הכל התחייבויות המיוחסות  
        

  162,085  163,663  186,809  המיוחס לבעלים של החברה האם עצמי  הון  
        
  313,247  285,041  286,401  

      
  

 

     

  יוסי זיתוי
 סמכ"ל כספים 

  ליאור בן ארצי 
 מכ"ל 

  יצחק אפלויג 
 יו"ר הדירקטוריון

  
  . 2020  בובמבר   30  הכספיים על ידי דירקטוריון החברה:  התוים תאריך אישור 

 

  

  

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



 

 

 

5  -ד  

 לידר החזקות והשקעות בע"מ 
  

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

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

  

 
 תשעה  של   לתקופה

  חודשים 
 שלושה  של   לתקופה

  חודשים 
 לשה

  שסתיימה 

 

 30  ביום  שסתיימה
 ספטמבר ב

 30  ביום  שסתיימה
 בדצמבר  31  ביום ספטמבר ב

  2020  2019  2020  2019  2019  

 ח " ש  אלפי 
  מבוקר  מבוקר  בלתי 
  

      רווח או הפסד: 
      

      : הכסות
 2,030 516 398 1,546 1,203 ודמי שכירות יהול    הכסות ממתן שירותי

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

רווח מכסים פיסים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד, 
    -  238  139  -  238טו

  1,552  434  355  1,203  1,046  הכסות מימון
            

 17,834 950 892 17,001 2,249 סה"כ הכסות 
      

       הוצאות 
  8,226  1,796  1,688  6,303  5,452 ההלה וכלליות 

מכסים פיסים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד,   הפסד 
  -    263  -  -  134טו

  15,509  2,404  649  7,123 2,029  הוצאות מימון
            

 23,735 4,334 2,337 13,426 7,744  סה"כ הוצאות 
       

      
    )5,901( )3,384( )1,445( 3,575 )5,495(  הפסד לפי מיסים על ההכסה רווח (הפסד) 

        
    )15( - - 3 -  מסים על ההכסה 

        
לתקופה המיוחס לחברה עצמה כחברה  )הפסדרווח (
    )5,916(  )3,384(  )1,445(  3,578  )5,495(  אם 

      
סכום טו, המיוחס לבעלים של החברה האם, של סך 

ההכסות ביכוי סך ההוצאות, המציגים בדוחות 
תוצאות פעילות בגין הכספיים התמציתיים המאוחדים 

 22,825 )4,585( 11,306 14,496 28,885 חברות מוחזקות 
      

לתקופה המיוחס לבעלים של (הפסד)  סך הכל רווח  
 16,909 )7,969(  9,861 18,074 23,390 החברה האם 

      
  
 
  
  

  

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



 

 

 

6  -ד  

  לידר החזקות והשקעות בע"מ 

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

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

  
  

 
 תשעה  של   לתקופה

  חודשים 
 שלושה  של   לתקופה

  חודשים 
 לשה

  שסתיימה 

 

 30  ביום  שסתיימה
 ספטמבר ב

 30  ביום  שסתיימה
 בדצמבר  31  ביום ספטמבר ב

  2020  2019  2020  2019  2019  

 ח " ש  אלפי 
  מבוקר  מבוקר  בלתי 
  

  16,909  )7,969(  9,861  18,074  23,390  לתקופה המיוחס לבעלים של החברה האם (הפסד) רווח  
            

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

  328  -  -  328  -  משותפת 
  )6,757(  )3,815(  1,455  )7,616(  1,431  הפרשי תרגום בגין פעילויות חוץ

            
סכום טו, המיוחס לבעלים של החברה האם, של 

כולל אחר, המציגים בדוחות  )הפסדרווח (פריטי 
הכספיים המאוחדים תוצאות פעילות בגין חברות 

  )2,668(  )560(  )171(  )1,396(  )97(  מוחזקות 
            

, המיוחס התקופ כולל אחר ל   )הפסדרווח (סך הכל  
  )9,097(  )4,375(  1,284  )8,684(  1,334  לבעלים של החברה האם 

            
            

, המיוחס לבעלים התקופכולל ל )  (הפסדרווח  סך הכל  
  7,812  )12,344(  11,145  9,390  24,724  של החברה האם 

            
 

  

  

  

  

 

  

 

  

  

 

  

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



 

 

 

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 

  
  

 
 תשעה  של   לתקופה

  חודשים 
 שלושה  של   לתקופה

  חודשים 
 לשה

  שסתיימה 

 

 30  ביום  שסתיימה
 ספטמבר ב

 30  ביום  שסתיימה
 בדצמבר  31  ביום ספטמבר ב

  2020  2019  2020  2019  2019  

 ח " ש  אלפי 
  מבוקר  מבוקר  בלתי 
  

       תזרימי מזומים מפעילות שוטפת 
 16,909  )7,969(  9,861  18,074  23,390  ה תקופל  רווח

מפעילות התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומים 
  6,606  15,661  )2,997(  2,996  )9,070(  שוטפת (א) 

            
  23,515  7,692  6,864  21,070  14,320  מזומים טו שבעו מפעילות שוטפת 

            
            

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

  )15,493(  -  -  -  -  עסקים פירעון התחייבות דחית בגין צירוף  
  )45(  )36(  -  )39(  )15(  רכישת רכוש קבוע
כסים פיסים בשווי הוגן דרך   (רכישת)  תמורה ממימוש

  11,060  653  244  10,976  )3,738(  רווח או הפסד, טו
לחברות   בפקדוות והלוואות שיתוירידה (עליה) 

    ,  3,126 )5,907( )80( )705( 771טו מוחזקות
            

(ששימשו לפעילות) מזומים טו שבעו מפעילות  
  )18,954(  )88(  164  )10,217(  )627(  השקעה 

           
            

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

  )11,546(  )258(  )95(  )258(  )285(  פירעון הלוואות והתחייבויות בגין חכירות 
  )91,666( - - - -  פירעון אגרות חוב

            
  15,216  )258(  )95(  )258(  )285(  מימון(ששימשו לפעילות)  מזומים טו שבעו מפעילות  

            

            
  19,777  7,346  6,933  10,595  13,408  עליה במזומים ושווי מזומים 

            
  14,766  18,015  41,018  14,766  34,543  ה תקופיתרת מזומים ושווי מזומים לתחילת ה

            
  34,543  25,361  47,951  25,361  47,951  ה תקופיתרת מזומים ושווי מזומים לסוף ה

            
  

  

  

  

  

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



 

 

 

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.   

  

 
 תשעה  של   לתקופה

  חודשים 
 שלושה  של   לתקופה

  חודשים 
 לשה

  שסתיימה 

 

 30  ביום  שסתיימה
 ספטמבר ב

 30  ביום  שסתיימה
 בדצמבר  31  ביום ספטמבר ב

  2020  2019  2020  2019  2019  

 ח " ש  אלפי 
  מבוקר  מבוקר  בלתי 
  

  238  117  118  121  353  פחת 
חלק החברה בהפסדי (רווחי) חברות מאוחדות וחברות 

   ,  )11,232(  11,410  )3,511(  13,755  12,251טוהמטופלות בשיטת השווי המאזי
רווח מרכישה במחיר הזדמותי ומהשגת שליטה בחברה 

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

  )238(  134  )138(  )238(  264  הפסד, טו 
  )1,025(  532  )349(  )348(  )641(  מימון, טו 

  9,415  1,423  644  6,293  1,907  שיערוך אגרות חוב
            

            שיויים בסעיפי רכוש והתחייבויות:
  )12(  134  55  )34(  )226(  בלקוחות ובחייבים ויתרות חובה) עליהירידה (
בהתחייבויות לספקים ולותי שירותים  )ירידהעליה (

  ) 9(  )434(  184  )194(  505  ובזכאים ויתרות זכות 

    
  

  
  

  
  )9,070(  2,996  )2,997(  15,661  6,606  
            
            

            מידע וסף על תזרימי המזומים
            

            עבור:   תקופותמזומים ששולמו במשך ה 
 5,614  -  31  -  101  ריבית

            
            עבור:  תקופותמזומים שהתקבלו במשך ה

  97  5  8  26  408  ריבית
            

  35,076  9,170  7,795  25,906  17,653  דיבידד
            
            

  : תועות שלא במזומן
            
            

    -  5,001  -  -  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"  "
  

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

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

החברה  הד של  המאוחדים  התמציתיים  הכספיים  חודשים ה  3  -ו  החודשים   9  של  תקופותול  2020  ספטמברב  30ליום  וחות 
  דוחות הבייים התמציתיים המאוחדים).  -באותו תאריך (להלן   הסתיימוש
  

  חברה בת או חברה כלולה.  - "חברה מוחזקת"  
  

  חברה בת.   - "חברה מאוחדת"  
  

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

יתרות, הכסות או הוצאות, ותזרימי   - "יתרות ביחברתיות", "הכסות והוצאות ביחברתיות", "תזרימי מזומים ביחברתיים"  
  מזומים, בהתאם לעיין, הובעים מעסקות ביחברתיות, אשר בוטלו במסגרת הדוחות המאוחדים.

  
  אופן עריכת המידע הכספי הפרד: עיקרי   .ב
  

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

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

  
לחברה  המיוחסים  המאוחדים  התמציתיים  הבייים  דוחות  מתוך  כספיים  תוים  כולל  הפרד,  בייים  הכספי  המידע  בהתאם, 

  עצמה כחברה אם. 
  

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

ורים בתוספת העשירית לתקות האמורות, ובכפוף להבהרות ג' לתקות דוחות תקופתיים, לרבות הפרטים האמ9בהתאם 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  
  

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

  
  המידע הכספי בייים הפרד היו סקור ואיו מבוקר. 

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

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

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

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

  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  
9701 

 

10  -ד   

  המוחזקות עסקות עם החברות מידע וסף על   -  2אור  יב
  

בצעה החברה עסקות עם חברות בות. להלן סכומי  2020  ספטמבר ב   30  ביום  שהסתיימו החודשים   3-ו  החודשים 9 של בתקופות 
  (לא מבוקר):   בתקופה האמורה  אלוהעסקות עם חברות 

 

  

של   לתקופה  
 חודשים   9

 ביום  שסתיימה
 ספטמברב   30

2020 

של   לתקופה  
 חודשים   3

 ביום  שסתיימה
 ספטמברב   30

2020 
ח " ש  אלפי    

מבוקר  בלתי    

  979 323  מדמי יהולהכסות  

  153 51  שכירות הכסות מדמי 

  299  906  הכסות מימון בגין הלוואות שיתו  

      

 




