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  2 עמוד

  

  

  חברהדוח הדירקטוריון על מצב עסקי ה

  2021 ביוני  30שהסתיימה ביום   תקופהל

  
חודשים  שישה  של    הלתקופ של החברה    דוח הדירקטוריוןאת  לבעלי המניות  דירקטוריון החברה מתכבד להגיש  

  .")התקופה המדווחת"להלן: (  2021 ביוני 30ביום  והסתיימש
  

  החברה  עסקי  למצב  הדירקטוריון הסברי  )   1(
  

    על פעילות החברה פרטים 1.1
   

  . REITקרן  –החברה הינה קרן להשקעות במקרקעין 
  

  הינם:  חברההיתרונות הבולטים לבעלי המניות בהשקעה ב
  

 מתשלום מס חברות החברה פטורה  – מיסוי  

  החייבת  מההכנסה 90% לפחות של  שוטף רבעוני  דיבידנד שלוםת – דיבידנד 

 משווי הנכסים   60%השקעה בנכסים מניבים בישראל בלבד בשיעור מינוף מוגבל של עד    –  יציבות 

 דומות  לחברות בהשוואה יותר  בוהג – אשראי דירוג 

 בין בעלי מניות  גבוה ופיזור  במניה גבוההסחירות  – סחירות 

 . דיב-תל  ומדד"ן נדל"א ת מדד, 90"א ת  מדד, 125"א ת מדדבמזה מספר שנים  נכללותמניות החברה 

  במגוון שימושים כגון: ,  נכסים מניבים  41  -חזקה בפעילותה העסקית של החברה כוללת ה  פרסום הדוחיום  ל
  . ומקבץ דיור בית חולים סיעודי, מלון ,, תעשיה ולוגיסטיקה, תחנות תדלוקמסחר, בנייני משרדים

   מ"ר שטחי חניה. 165,000 הכולל"ר מ 480,000כולל של  בשטח, שוכרים 530  -מושכרים להנכסים המניבים 
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  פרטים נוספים ביחס לנכסים המניבים של החברה:

  :משרדים (א) 

הקורונה    חרףו  המשרדים  שטחי  אכלוס  להמשך  החברה   פעלה  התקופה  במהלך   לאכלס   הצליחהמשבר 
  משבר   טרום שהיו  כפי   ,שכירות  דמי  על  שמירה  תוך לרוב,  רבים  קיימים  הסכמים ולהאריך  ריקים  שטחים

  .  96%ובכך לשמור על שיעורי תפוסה גבוהים של  הקורונה

  

  לטווח ארוך  פיננסית איתנות  בעלי עיקריים  שוכרים

  שוכר  שם
  מושכר  שטח

  (במ"ר) 

  המושכר  השטח שיעור
 המשרדים   לשטחי ביחס

  (*)   החברה של

  10.0%  14,300  בזק  קבוצת

  8.2%  11,700  טפחות  מזרחי בנק

  4.6%  6,600  אחרים  בנקים

  5.5%  7,800  ממשלה  משרדי

  ההון שוק תחום
  והביטוח

6,600  
4.6%  

  2.6%  3,800  אסותא 

  4.7%  6,600  אלוט

  1.6%  2,200  בניה  חברות

  1.7%  2,400  פארמה 

  12.7%  18,000  טק -היי חברות

  (*)   56%  80,000  "כסה

  
 מ"ר 142,000(*) ביחס לשטחי משרדים בהיקף של 
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 : מסחר  ) ב(

 השכירות   חוזי  משך  אשר,  חיוניים  ועסקים  עוגן  לשוכרי  מושכרים  החברה  של  המסחר  משטחי  56%
  . שנים 5- כ הוא שלהם הממוצע

שטחים ושינוי תמהיל השוכרים במרכזים המסחריים שלה,   אכלוס  להמשך  החברה  פעלה  התקופה  במהלך
 לאורבגין הקורונה,    הסגרים  בתקופת  גם  שפעלואשר רובם הינם מרכזים פתוחים (מקומיים ושכונתיים)  

, חלה עלייה משמעותית בפדיונות השוכרים (בחנויות זו בתקופה. רבים חיוניים לעסקים מושכרים היותם
  . אשתקד ההמקביל הלתקופ ביחס וזאת, הקורונה בגין הסגרים אף על), זהות

  הסכמי  להאריךבממוצע,   97% -לכ את שיעורי התפוסה עד  להעלותהחברה   הצליחההקורונה,  משבר חרף
 ,בתמהיל השוכרים הנדרש בחלק מנכסיה באופן יזוםשינוי  ה  במגמת   להמשיך  וכןשכירות קיימים רבים,  

  תוך עליה (לעיתים עלייה משמעותית) בדמי השכירות.  

  

  המסחריים  בנכסים שוכריםילוח פ

  השטח  אחוז    תחום

  20% (*)  סופרמרקטים ורשתות מזון

  7%  (*) רשתות פארמה

  19%  (*) סטוקים ורשתות חשמל 

  4%  (*) קופות חולים ומרפאות

  6%  (*) סניפי בנקים

  19%  הלבשת הבית 

  13%  אופנה 

  12%  אחרים 

  100%  "כסה
  . ושוכרי עוגן םיחיוני   עסקים 56%"כ סה(*) 

  

 : ולוגיסטיקה תעשיה  ) ג(

  גבוהה   תפוסה  רמת  על  שמירה  תוךהתקופה אוכלסו שטחים ריקים וכן הוארכו הסכמי שכירות    במהלך
  . דירהה שכרב העליי המשךתוך  וכן 97% של בשיעור במיוחד
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    פיננסית ויציבות איתנות 
  

  עסקי
  ענפים במגוון"ן נדל פיזור  פיזור
  במגוון תחומים שוכרים 530  שוכרים  מגוון

  בולטים  במיקומים איכותיים  נכסים  פורטפוליוחוסן ה
  269.%  תפוסה  שיעור 

  שנים   3-10  טווח  ארוכי -בעיקר   חוזיםתקופת ה
  מיליון בשנה   300-400רכישת נכסים:    צמיחה

  

  פיננסי 
FFO  אג' למניה 80 - 2021 תחזית  
  נכסים  לסך נטו חוב 53%  נמוך מינוף

  )97%''ח (ש   מיליארד 3.58  משועבדים  לא נכסים
  "מ ארוך עם פריסה מגוונת מח  חוב

  1.88% - אפקטיבית ריבית  נמוך  ריבית שיעור 
  7.15"מ במח 0.28% של  ריבית  חוב  גיוס עלות

  

   



 

    6עמוד  
 

  חוב הת ועל של  נמשכת הפחתהוהמימון   מקורותהארכת מח"מ 

  

  53% -  נמוך מינוף

  47% למאזן עצמי הון

  ח " ש ליוןימ  260 -  קווי אשראי מאושרים

  97%  - כ ש''ח, ארדימיל 3.58  –  משועבדים לא נכסים
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    נכסים  יקףה

  

  , מיליארד ש''ח 7.3  - היקף הנכסים המניבים של החברה מסתכם ב

  .מיליארד ש''ח 3.8 –למועד פרסום הדוח  

  

  תפוסה  שיעורי

  

  .%2.69 –  הינופרסום הדוח  מועדהתפוסה הממוצע בנכסים ל  שיעור
  

    משועבדים בלתי  נכסים

  

 המהווים''ח,  ש  מיליארד   3.58  לש  בסך   הינומשועבדים    בלתיה  הנדל"ן  נכסי  היקף

  מהיקף נכסי החברה. %79

  

  אשראי דירוג

  

ו אגרות  וסדרהחברה  מידרוג  ת והמונפקחוב  הת  ידי  על  בע"מ    מדורגים 

   .Stable\3Aa בדירוג

  

  "מ וריבית משוקללת מח

  

  על   עומדת  שנים  5.15"מ  במח  המצרפי  החוב  של  המשוקללת  האפקטיבית  הריבית

    ..%881  שיעור של

  ). 02/08/2021(נכון ליום    .%280  הינה  שנים  .157"מ של  למח   השולית  החוב  עלות
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   המניבים הנכסים  בהיקף גידול
  "ח) ש (במיליוני 

  

  

   )קרן בלבד(סילוקין  לוח -אשראי לזמן ארוך 

    "ח)ש (במיליוני 
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  "ח) ש (במיליוני  חודשים  שלושה של  לתקופה עיקריים נתונים              

  
  

 

  י % שינו

  לתקופה 
 01/04-30/06  

 
2021  2020  

  
NOI    12%  +  57.2  50.9  

Same Property NOI  12%  +  56.8  50.9  

  
  נקי  רווח

 130%  +  46.0  20.0  

  
FFO   ריאלי  

 24%  +  42.5  34.3  

  
FFO  17.9  20.7 +  16%   (אג')  למניה ריאלי  

  
  "ח) ש(במיליוני    חודשים שישה  של  לתקופה עיקריים נתונים 

  
 

  %
  י שינו

  לתקופה 
01/01-30/06  

 
2021  2020  

  
NOI   

0.6 +  107.6  107.0  

Same Property NOI 0.6 -  105.4  106.0  

  
  55.0  84.0  + 53  נקי  רווח

  
FFO   75.5  78.4  + 4  ריאלי  

  
FFO  39.3  38.6 ) 2(  (אג')  למניה ריאלי  

  
  "ח) ש(במיליוני   2021 ביוני 30 ליום עיקריים נתונים 

   

  
  %

  שינוי 

  
  ליום  נתונים

2021/06/30  2020/06/30  
  

  להשקעה "ן נדל
8 + 3,688  3,400 

  
  עצמי  הון

12 +  1,756  1,566  

  
  8.16  8.55  + 5  (ש"ח)   למניה הון
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ביום  שהסתיימה חודשים שישה  שלתוצאות הפעילות לתקופה  עיקר

  2021 ביוני 30

NOI 

לעומת התקופה המקבילה    0.6%של גידול מיליון ש"ח,  107.6 של לסך הסתכם  NOI -ה

    .אשתקד

FFO  ריאלי  

לעומת   3.8%  -, גידול של כש"חליון י מ 78.4 בסך של ריאלי    FFO-  לתקופת הדוח  

  . תקופה מקבילה אשתקדה

  ש"ח.ליון  ימ  661-361בטווח של   2021ריאלי לשנת  FFOתחזית 

FFO למניה ריאלי  

 FFO למניה.   אג'  38.6  – ריאלי לתקופת הדוח  

  בתקופהמשקף את תוצאות החברה אג'.    79-80   2021ריאלי לשנת   FFOתחזית 

  . 53%  בשיעור של, נטו ממוצעת  ברמת מינוףהמדווחת 
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  והשפעתו על הפעילות העסקית של החברה: הקורונה משבר    1.2
  

  
הקורונה, אשר הוכרזה בידי ארגון הבריאות העולמי כמגיפה   תהחלה להתפשט ברחבי העולם מגיפ  2020בתחילת שנת  

  עולמית. 
  

לפעילות  נרחב)    חיסונים  מבצע(לאחר    2021בפברואר    20  -החל מה והמשק באופן הדרגתי  מלאה  התאפשרה חזרה 
בארץ ובעולם    חלה הרעה מסוימת בקצב התחלואה  2021ואולם, החל  מחודש יולי    הישראלי התאושש בקצב מהיר.

בשל התפשטותו של זן הדלתא של הנגיף וקיים סיכון להתפרצות מחודשת של התחלואה בקנה מידה נרחב. החרפה  
  נוספת והטלת מגבלות על הפעילות העיסקית עלולה לפגוע שוב בשוכרים ולפגיעה בהכנסות החברה. 

  
לנכסי   דמי    החברהביחס  תשלום  לדחיית  מדורגת  הקלות  תוכנית  החברה  גיבשה  המסחריים),  למרכזים  (בעיקר 

בהיקף   2021  של  הראשון  רבעוןקלות כאמור, קטנו הכנסות החברה במהלך ההבגין תכנית ההשכירות ודמי הניהול.  
  שינוי המצדיקים שוק נתוני אין , ובמועד זה הדוח למועד המניבים נכסיה שווי את בחנה החברה ''ח.שמיליון  6 -של כ

  . 2020 שנת לתום החברה נכסי של השווי הערכות בבסיס העומדות העבודה בהנחות מהותי
  

הערכות החברה בדבר ההשלכות האפשריות של המשך אירוע הקורונה ושל ההנחיות הניתנות לציבור בעטיו, על 
האמור על אופן התממשותן של תחזיות שניתנו על ידי החברה, פעילותה של החברה, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות  

, המבוסס, בין היתר, על הערכות של החברה  1968-מהוות מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק נירות ערך, התשכ"ח
נכון למועד פרסום דוח זה ביחס לגורמים אשר אינם בשליטתה. הערכות החברה מבוססות על מידע הקיים כיום 

ודאות כי  בידי הח ועל הנחיות הרשויות הרלוונטיות, ואשר אין כל  כולו או   , יתממשברה, על פרסומים בנושא זה 
חלקו, והעשוי להתממש באופן שונה מהותית, וזאת עקב גורמים שאינם בשליטת החברה ובהם, בין היתר, משך  

ההאטה הכלכלית שתתפתח  משךהזמן בו ימשיך ויתפשט הנגיף, ההנחיות של הרשויות הרלוונטיות בארץ ובעולם,  

  .בארץ ובעולם ועוצמתה

  
  
  ולאחריה המדווחת   בתקופה מהותיים  אירועים    1.3

  
  וכתבי אופציה:חסומות הקצאה פרטית של מניות 

  
מניות רגילות של    10,250,000הקצאה פרטית,    במסגרת   צד שלישי, הקצתה החברה ל2021ינואר    בחודש

מההון המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה (לאחר ההקצאה) וזאת    4.99%  תהמהווהחברה  

בבתמורה   כ  סך ברוטו  מחיר של  ש  מיליון   80.3  - של  לכל    7.83"ח, המשקף  עש  1ש"ח    וכן  נקוב  רך ''ח 

  יהיו   והםכתבי אופציה ניתנים למימוש למניות החברה. כתבי האופציה הוענקו ללא תמורה    10,000,000

ביולי    26ש"ח למניה רגילה עד ליום    8.4תמורת מחיר מימוש בסך של    ותרגיל   ותלמימוש למני  ניתנים

ימומש  2023 כל זכותל  עד. כתב אופציה שלא  בו. כתבי    תום תקופת המימוש יפקע ולא יקנה למחזיק 

  האופציה אינם זכאים להגנה בגין חלוקת דיבידנד. 

  

 דיבידנד   חלוקת 

, סכום הדיבידנד  2021כי לאור תוצאות החברה הצפויות לשנת    מארס דירקטוריון החברה החליט בחודש  

  . אגורות למניה) 50 -''ח (כ שמיליון  102.6לא יפחת מסך של  2021בגין שנת 

  
  ג' לדוחות הכספיים. 4ראה באור  –ביחס לחלוקת דיבידנד בפועל 

  

 יםמניב יםנכס רכישת   

 . 2021  ביוני 30לדוחות הכספיים ליום  א'4ראה ביאור  - ים מניביםנכס  לרכישת ביחס
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  2021 ביוני 30ליום  נתונים עיקריים –החברה  נכסי

  שימושים 
  עיקרי  שטח

  "ר מ באלפי

NOI  
 - 1 חציון 

2021  
  במיליוני

  ''חש

-מה שיעור

NOI  

 תפוסה שיעורי

למועד פרסום  

  הדוח

  הוגן שווי

  במיליוני

  ''חש

 שיעור

 מהשווי

  ההוגן

  כולל משרדים

  חניונים 
142.2  56.8  53%  96%  1,882  51%  

  28%  1,039  97%  27%  29.6  67.9  מסחר

  תעשייה

  ולוגיסטיקה
80.6  14.8  14%  97%  501  14%  

  3%  108  100% 3%  3.5  6.7  מלונאות

  1%  42  100%  1%  1.3  3.1  דלק  תחנות

  2%  66  100%  2%  1.6  5.2  מקבץ דיור

  1%  50  -  -  -  1.8  קרקע לבנייה 

  100%  3,688  96.2%  100%  107.6  (*) 307.5  "כסה

    אלפי מ"ר.  165(*) בנוסף שטח חניונים בהיקף של 

  

  30/06/2021ליום שווי הוגן לפי שימושים  התפלגות

  

46%

5%

28%

14%

3%

1%

1%
 משרדים 2%

 חניונים

 מסחר

 לוגיסטיקה

 מלונאות

 תחנות דלק

 קרקע

 מקבץ דיור
   3.69כ "סה

ח"מיליארד ש  
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  (**)   2021לשנת  עדכנית תחזית

  העיקריות  ההנחות   על  מתבססת   אשר,  2021התפעוליות העיקריות של החברה לשנת  לתוצאות    תחזית  להלן 

  ''ח): ש(במיליוני  הבאות

 הדוחות.    הרכב ההתחייבויות וההון העצמי של החברה למועד  וכןהנכסים   מצבת 

 2021 בשנת שוטפים שכירות חוזי חידושי בדבר ההנהלה  צפי, חתומים  שכירות חוזי . 

  בישראל החברה פועלת  בה העסקית  בסביבה נוספים מהותיים שינויים יחולו  לא  כי הנחה.  

 לשנת    תחזית המעודכנת  פרסום    למועדהקורונה    מגיפת  של  בהשלכות   בהתחשב הינה    2021החברה 

  .ובהנחה כי לא יוטלו סגרים נוספים הדוחות

  

 

  מיליוני ש''ח 
תחזית עדכנית  

  2021לשנת  

תחזית לשנת  

2021  

  בפועל

2020  

  בפועל

2019  

  

NOI  

  

  

222-224   (*)  

  

212-220   (*)  213.3  215  

  

FFO 

 

  

162-164   (*)  

  

153-158   (*)  152.8  150  

  

FFO למניה באג '  

  

  

79-80  

  

74-77  79.5  78.4  

  

  ינימלי מ דיבידנד 

 

  

102.5  

  

102.5  94  82  

       

של     (*) בסך  הפחתה  הרבעון    6לאחר  במהלך  השלישי  והסגר  הקורונה  משבר  מהשפעת  כתוצאה  ש''ח  מיליון 

  . 2021הראשון לשנת 

  

.  1968-"חהתשכא לחוק ניירות ערך,  32הינו מידע צופה פני עתיד על פי סעיף    2021  לשנת  התחזית  בדבר  המידע   )*(*

לעניינים עתידיים,  מידע צופה פני עתיד הינו תחזית, הערכה, אומדן או מידע אחר המתייחסים לאירוע או 

הערכותיה   על  מבוססות  החברה  תחזיות  בלבד.  החברה  של  בשליטתה  ואינה  ודאית  אינה  שהתממשותם 

  העבר. סיון ינשל החברה, המבוססות על  יותקטיביהסובי
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  ) למניה  באגורות( הריאלי FFO -ב גידול
  

  
  

  

  הכספי   המצב   1.4
  

  הערות   2020 בדצמבר 31  2021 ביוני 30  

  "ח ש  במיליוני

  -   3,571  3,729  המאזן  סך

נכסים    130  35  שוטף רכוש מרכישת  בעיקרו  נובע  הקיטון 
'  א4לפרטים נוספים ראה באור  מניבים  

  2021 ביוני  30לדוחות הכספיים ליום 
  

"ן  נדל
  להשקעה 

נכסים    מרכישת  בעיקרו  נובע  הגידול  3,440  3,688
  ''ח. שמיליון  196 -בסך של כ

 התחייבויות
  שוטפות

בחלויות   231  381 מגידול  כתוצאה  נובע  הגידול 
השוטפות בגין אגרות החוב סדרה ב' של  

  החברה. 
  

המימון   מדיניות  החוזר  ההון מקורות  וגיוון  פיזור  על  הקפדה  תוך  הנכסים  רכישת  את  לממן  הינה  החברה 
גמל "ממחמבחינת   קופות  כגון:  מוסדיים,  וגופים  ההון  שוק  (בנקים,  מקורות  הצמדה,  בסיסי   ,

וחברות ביטוח) ותוך התייחסות לשיקולים כגון צורכי המחזור השנתיים ועלויות המימון. מימון 
הקרן   פרעונותבתום תקופת כל הלוואה ו  הינוקרן  ה  עיקר פרעוןהנכסים הינו לזמן ארוך, כאשר  

הון החוזר של החברה ליום  גרעון ב. היחסיתבשיעורים נמוכים  השוטפים לאורך חיי ההלוואה הינם  
''ח בניכוי התחייבויות שוטפות בסך  שמיליון    34-מורכב מנכסים שוטפים בסך של כ  2021  ביוני  30

  ''ח.  ש ןמיליו 381-של כ
 יש,  החברה   הנהלת  להערכת.  שוטפת  מפעילות  חיובי  מזומנים  תזרים  קבוע  באופן  מפיקה  החברה

  .ממגוון מקורות נוספים חובות ולגייס חובות למחזר טובה יכולת לה
  

 ההתחייבויות  רעוןילפ  האשראי  מקורות  ואת  הפירעונות  תחזית  את   בחן  החברה  דירקטוריון
 קבע,  לעיל   האמור   לאור.  הקרובות  השנתיים  במהלך  החברה  של  הצפויות  וההתחייבויות  הקיימות

  . בחברה נזילות בעיית על להצביע כדי החוזר בהון בגרעון אין כי הדירקטוריון
 ההתחייבויות 

  ארוך לזמן
"ן  נדל למימון

  להשקעה 

1,591  1,699  

  הקיטון נובע מסווג חלויות לזמן קצר

  עצמי  הון
1,756  1,641  

ההון    הדוחות  פרסום  למועד מהווה 
  נכסי החברה. סךמ 47%-עצמי כ

   

80 78

6866
59

54

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

202020192018201720162015תחזית 2021

79-80



  

    15 עמוד
 

  ''ח) ש מיליוני(ב נתונים כספיים תמצית

  ליום
 30/06/21  31/12/20  30/06/20  

,7293  המאזן  סך  3,571 6983,  

,6883  להשקעה "ן נדל  3,440 4003,  
,7561  עצמי הון   1,641 5661,  
,9731 התחייבויות סך  1,930 2,132 

  
  

  הפעולות תוצאות   1.5
  להלן טבלת ריכוז התוצאות העסקיות (באלפי ש''ח):

 6-1  6-4  שנת  

 2021  2020  2021  2020           2020  
  שכירות מדמי הכנסות
 237,600 56,700  64,400 118,600 122,800  נכסים ותפעול

        
  הנכסים השכרת עלות

 (24,300)  (5,800)  (7,200)  (11,600)  (15,200)   והפעלתם
  נכסים מהשכרת רווח

 213,300 50,900 57,200 107,000 107,600 והפעלתם
        

"ן נדל של הוגן שווי התאמות
 6,700 (13,300)  26,400 (27,000)  30,700 להשקעה 

  138,300 80,000 83,600 37,600 220,000   
     

 (28,700)  (7,400)  (7,000)  (14,200)  (14,000)  וכלליות הנהלה הוצאות
       

תפעולי רווח  124,300 65,800 76,600 30,200 191,300 
       

) 40,300( מימון הוצאות  )10,800 (   (30,600) )10,200 (  )30,300 (  
       

לתקופה  נקי רווח   84,000 55,000 46,000 20,000 161,000 
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  ש''ח):  ליוניי במלהלן טבלת ריכוז התוצאות העסקיות (

  
  

 הסברים 2020 2021
1-6 

  
הכנסות מדמי שכירות ותפעול  

  נכסים 
    

הגידול נובע בעיקר מהשכרות וחידושי חוזים קיימים   118.6 122.8
  ובנוסף מגידול במצבת הנכסים.

      
  

רווח מהשכרת נכסים  
    והפעלתם

107.6 107.0 
  

 
      

התאמות שווי הוגן של נדל"ן  
) 27.0( 30.7 להשקעה  

  
מניבים השווי  ב  מגידול  מורכבת  היתרה נכסים  של  הוגן 

הפחתת עלויות   בניכוי   ''חשמיליון    43  -כבתקופה בסך של  
חד פעמיות (בעיקר מיסי רכישה) בגין רכישת נכסים מניבים  

  לדוח   נזקפו  אשר''ח,  ש  מיליון  12.3בתקופת הדוח, בסך של  
  . והפסד רווח

 
   

) 14.0( הוצאות הנהלה וכלליות  )14.2 (    
   

) 40.3(  הוצאות מימון  )10.8 (  

  
עליה במדד המחירים  בעיקר מבהוצאות המימון נובע  הגידול  

במדד  ירידה  לעומת    1.6%לצרכן בתקופת הדוח בשיעור של  
  .בתקופה מקבילה אשתקד 0.8% של בשיעור 

      

 - -  מיסים על ההכנסה 

  
פקודת מס   פי  על  להשקעות במקרקעין.  הינה קרן  החברה 
לעמידה  ובהתאם  מיוחד,  מיסוי  מעמד  לחברה  הכנסה, 

הרווחים נעשה ברמת בעלי המניות  בתנאים שנקבעו, מיסוי  
בעת חלוקת הרווחים. נכון למועד הדוחות הכספיים החברה  

  עומדת בתנאים שנקבעו והינה קרן להשקעות במקרקעין.
  

      

 
 רווח נקי לתקופה 

  
84.0 55.0  

  
  

   



  

    17 עמוד
 

  

  

  מזומנים   תזרימיו נזילות

   . 2020בדצמבר  31''ח ליום ש ליוןימ 118 ''ח לעומתש ליוןימ 7 של, לחברה יתרות מזומנים בסך 2021  ביוני 30 ליום

 מיליון   77.2  ''ח לעומת סך שלש  מיליון  74.5  -ב הסתכם  הדוח  בתקופתשוטפת    מפעילותהמזומנים שנבע לחברה    תזרים

  . אשתקדהמקבילה  בתקופה''ח ש

  עבור פעילות נמשכת:  העיקריים בתקופה המדווחתלהלן המקורות והשימושים 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

   

  במיליוני 

  ש''ח

  : מקורות 

  מפעילות שוטפת  74.5

  קבלת אשראי זמן קצר  26.7

  ומימוש אופציות   הנפקת מניותתמורה מ  80.1

 סך מקורות:  181.3

 

  

  :שימושים

  

)229.8 (  

וחייבים בגין רכישת    להשקעה"ן בנדל השקעות

 נדל"ן 

)50.3 (  תשלום דיבידנד  

)12.4 ( רעון אשראי ואגרות חוב  יפ   

 סך השימושים  292.5

  

במזומנים  קיטון 111.2  
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FFO  )Funds From Operations(  
  
על   FFO-ה נדרש  שאינו  אחרות,  ובמדינות  בארה"ב  המקובל  מדד  על -הינו  נוסף  מידע  למתן  החשבונאות,  כללי  פי 

כהגדרתו, מבטא    FFOתוצאות הפעילות של חברת נדל"ן מניב, המעניק בסיס נאות להשוואה בין חברות נדל"ן מניב.  
וצאות חד פעמיות, לרבות רווחים (או  ם מקובלים), בנטרול הכנסות והי רווח נקי (מחושב בהתאם לכללים חשבונאי

  . תזרימיותהפסדים) ממכירת נכסים, בתוספת פחת והפחתות (בגין נדל"ן), בנטרול מסים נדחים והוצאות שאינן 
  

על  הפעילות  תוצאות  מדידת  כי  סבורה  ה-החברה  נתוני  מוסף,    FFO-ו  FFO-פי  ערך  בעל  מידע  לתת  עשויה  למניה 
חברות שהינן קרן להשקעות ו  מניב "ן  נדל  חברותצאות הפעילות של החברה עם  ותאפשר השוואה טובה יותר של תו

  ) בארץ ובעולם.REITבמקרקעין (
  

  : FFO-יש להדגיש כי ה 
  
 פי כללי חשבונאות מקובלים.- לא מציג תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת על  .א
 לא משקף מזומנים שבידי החברה, ויכולתה לבצע חלוקת כספים.  ב.
  פי כללי חשבונאות מקובלים.-מייצג את הרווח הנקי של החברה המחושב על אינו   . ג

  
  נמשכת (במיליוני ש"ח):  מפעילות FFO -להלן חישובי ה

  

  
  שנת   2רבעון   1חציון 

2021  2020  2021  2020  2020  

  161.0  20.0  46.0  55.0  84.0  רווח נקי

      התאמות לרווח הנקי:

התאמת שווי הוגן של נדל"ן 
  ) 6.7(  13.3  ) 26.4(  27.0  ) 30.7( להשקעה

הוצאות בגין הענקת אופציות לנותני  
  שירותים 

2.0  2.1  1.0  1.1  3.8  

FFO  158.1  34.4  20.6  84.1  55.3  נומינלי  

 עמלת פרעון מוקדם של אשראי
  3.8  2.3  -   2.3  -  והוצאות חד פעמיות 

הפרשי   (הכנסות) הוצאות  –נוסף 
הצמדת אשראי שנצברו בניכוי פחת 

  והפחתות 
23.1  )10.9 (  21.9  )2.4 (  )9.1 (  

FFO  152.8  34.3  42.5  75.5  78.4  ריאלי  

FFO  79.5 17.9  20.7  39.3  38.6  )באגורותלמניה (ריאלי  

מספר המניות המשוקלל (באלפים)  

  למניה  FFO-לחישוב ה
203,356  191,940  205,297  192,041  192,227  
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  המשוקלל  התשואה שיעור

  

  :"חש במיליוני 2021 ביוני 30ליום  Cap Rate)תחשיב שיעור תשואה משוקלל (
  

  
  30.06.2021 ליום להשקעה"ן נדל

  

  
3,688  

  
   שווי מיוחס לשטחים פנויים 

  

  
)155 (  

  
  זכויות בניה ללקרקע ו מיוחס שווי

  

  
)75 (  

  
  להשכרה  לשטחים המיוחס להשקעה"ן נדל

  
3,458  

  
NOI  2021 לשנת 2-ה רבעוןל  
  

57.2  

  2.8  בגין נכסים שנרכשו במהלך התקופה  NOI נוסף

  
NOI   60.0  השני  לרבעוןמתוקנן  

  
NOI   מייצג בקצב שנתי  
  

240.0  

  
  )  Cap Rate(  להשקעה"ן מנדל הנגזר  משוקלל תשואה שיעור
  

  
6.94%  

  
  

  

  במועד   החברה  בידיעת   אשר  המידע  על,  היתר  בין,  מבוסס  והוא  ודאי  בלתי  זה  מידע.  עתיד  פני צופה  מידע כולל  זה  בסעיף האמור

.  להשקעה"ן  נדל  של ההוגן השווי בחישוב  המשמים  הפרמטרים  בדבר  מידע  ועל,  שוכריה  עם  החוזיות  ההתקשרויות  בדבר  הדוח

ביטול   וביניהן , שונות  מסיבות, מהן  והמשתמע  לעיל  המפורטות מההערכות  מהותי  באופן  שונות  להיות עשויות  בפועל  התוצאות 

  מוקדם של חוזי השכירות או משבר עסקי של מי מהשוכרים, או שינוי בפרמטרים המשמשים בקביעת השווי ההוגן. 
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    השנים פניעל  -לבין עלות החוב המשוקללת   נכסיםה תתשוא בין שיעור  מרווח
  

   
  

  

  שנים. 7.15"מ של במח 0.28% של בשיעור צמודהעלות חוב שולית  *

7.85%
7.55% 7.42% 7.43%

7.16%
6.92% 6.94%

3.04%
2.75% 2.65%

2.47%

1.99% 1.88% 1.88%

 יוני 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

CapRate  עלות חוב

3.5%

5.1%

*

6.7% 
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  דיבידנדים   1.6
  

  כללי 

כדיבידנד לבעלי השקעות במקרקעין, החברה מחויבת לפי הוראות הפקודה לחלק מדי שנה את הכנסותיה  לכקרן  

  מניותיה במועד אשר נקבע לכך בפקודה, כמפורט להלן: 

  

לפחות מן ההכנסה החייבת של הקרן, למעט שבח מקרקעין או רווח הון במכירת מקרקעין מניבים, בתוספת    90%  - 

ה באפריל בשנה שלאחר השנה שבה ההכנסה הופק  30עד    -  הכנסות פטורות ובניכוי הוצאות שאינן מותרות בניכוי 

  או נצמחה; 

חודשים ממכירת המקרקעין (למעט   12עד תום    -ה ממכירת מקרקעין  חברשנצמח ל  מקרקעיןרווח הון או שבח     -

  ממס בשל חילוף של מקרקעין במקרקעין אחרים);  הפטורמקרקעין  שבח

שבסעיף    -  "רווחים"  בהגדרת  האמור  אף  אף  302על  לחלק  חייבת,  לא  אך  רשאית,  החברה  החברות,  לחוק  (ב) 

  באפריל של השנה העוקבת וזאת על אף הוראות חוק החברות בעניין.  30סכומים בגובה הוצאות הפחת עד ליום 

  דיבידנד  חלוקת מדיניות
  

  : חברה הינה כמפורט להלן המדיניות חלוקת הדיבידנד של 

  הכנסתה החייבת. מ 100% בגובהמדיניות החברה הינה לחלק דיבידנד שנתי   .א

בכל שנה תפרסם החברה יחד עם פרסום הדוחות הכספיים לרבעון הראשון (או קודם לכן) את סכום הדיבידנד    .ב

 המינימלי אשר בכוונת החברה לחלק באותה שנה. 

 תשלומים אשר יוכרזו בכל רבעון קלנדרי. 4 -סכום הדיבידנד המינימלי השנתי יחולק ל  . ג

את   .ד לשנות  עת  בכל  רשאי  החברה  דירקטוריון  יהיה  דין,  כל  להוראות  ובהתאם  עסקיים  בשיקולים  בהתחשב 

 המדיניות ולבצע התאמות בגובה הסכום המחולק. 
  

  דיבידנדים  חלוקת

וכן דיבידנד  2015-2020כל אחת מהשנים  בגיןלהלן נתונים אודות דיבידנד אשר חילקה החברה לבעלי מניותיה 

  :  2021 שנת בגיןמינימלי 

  2021 (*)  2020  2019  2018  2017  2016  2015  

  43  53  62  75.2  82  94  102.5  ''חש  ליוניימ -  שנתי  דיבידנד

  30.8  37.9  38.5  39.6  42.7  47.8  50.0  (באגורות) (**) למניה דיבידנד

  5.38%  5.84%  5.75%  6.00%  5.35%  7.20%  7.10%  (**)   דיבידנד תשואת

  

  . הדירקטוריון החלטת פי -על  2021מינימלי לשנת   דיבידנד(*) 

המניה   ושערמספר המניות    פי-על: 2021(בשנת  הדיבידנד  חלוקתכל   במועד ושער המניה    הקיימות  המניות   מספרפי -על(**) 

  ).2021סכום החלוקה המינימלית בחודש מארס  פרסום  במועד

  

  – ) 2009-2020שנים ( 11לתקופה של  תשנתי ה  תממוצעה  הדיבידנד  תשואת

7.50%  
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  2019-2020 שניםב  חולקש דיבידנד  בגין החברה  של המניות למחזיקי במקור המס שיעור
  

  % -ב  מס שיעור  

  פטור  פנסיה  וקרנות   לפיצויים, לתגמולים, לקצבה גמל קופות

  23.0  חברות 

  30.5  יחידים 

  30.5  חייבת   נאמנות  קרן

  5.75  פטורה   נאמנות  קרן
  

  כי האמור אינו מתייחס לפטורים ככל שישנם לבעלי המניות וכי שיעור המס הסופי הינו ספציפי לכל מחזיק.  יצוין

  .  הספציפיים ו לקבלת ייעוץ מקצועי בהתאם לנתוני המחזיק ו/או רוכש ניירות ערך יפנ כלכן מוצע כי -כמו 
  

 דיבידנד  חלוקת
  

  . 2021 ביוני 30ליום   לדוחות הכספיים ג.4 באורראה  –לחלוקת דיבידנד בתקופת המדווחת ולאחריה  ביחס

  

    דיבידנד בתשלומי גידול
  ''ח ש ליוני יבמ

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  (*) דיבידנד מינימלי
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    ניהולם  ודרכי שוק לסיכוני  חשיפה  בדבר פרטים  )   2(
  

דרור יהודה, הפועל במסגרת הנחיות כלליות של    "ח רו"ל הכספים  סמנכהאחראי על סיכוני השוק בחברה הינו  

"ל סמנכהדירקטוריון ובתיאום עם יו"ר הדירקטוריון הפעיל, מר שמואל סלבין. לפרטים אישיים ומקצועיים של  

  בפרק ד' לדוח התקופתי, בהתאמה.  26א' ותקנה 26תקנה  והכספים ושל יו"ר הדירקטוריון רא

  

ב'  19באור    ורא  -ביחס לסיכוני השוק אליהם חשופה החברה וכן ביחס למדיניות החברה בניהול סיכוני השוק  

  סיכון   הקטנת  של  מדיניות  היא  החברה  של  האשראי  נטילת  מדיניות.  2020בדצמבר    31לדוחות הכספיים ליום  

.  שונים   ריביתאו  /ו  הצמדה  מנגנוני  על  מבוססים  רעוןיפ  תנאי  בעלות  שהן  הלוואות  נטילת  ידי  על  פיזור  של  בדרך

 על   נקבעת  מסוימת  חלופה  העדפת.  השונות  חלופותיהם  על  האשראי  תנאי  את  שוטף  באופן  בוחנת  החברה  הנהלת

  . הצפויים  הריבית ושיעורי האינפלציה שיעורי את החברה הערכת בסיס

ואגרות חוב צמודות מדד הנושאות    ,מסחריים  ערך  ניירות,  הלוואות לזמן ארוך למימון נדל"ן להשקעהלחברה  

בגין שינוי בשווי ההוגן של ההלוואות לסיכון  ניירות הערך המסחריים ריבית קבועה. לחברה קיימת חשיפה   ,

שראל וכן חשיפה תזרימית חוב כתוצאה משינוי ריבית השוק, חשיפה לשינויים בשיעורי האינפלציה בי  ואגרות

  בגין שינויים בריבית הפריים. 

  
  ש"ח)  מליונימבחן רגישות לשינויים בשיעורי הריבית (ב

  

  מהשינויים  רווח  המכשיר הרגיש 
  שווי הוגן 

  מהשינויים  הפסד  30.06.21ליום 

    עליה בשיעור הריבית   
ירידה בשיעור  

  הריבית 

  10%  5%    5% -  10% -  

  לזמן ארוך הלוואות

  בריבית קבועה למימון

  )0.1(  -  54  -  0.1  נדל"ן להשקעה  

  )0.2(  )0.1(  120  0.1  0.2  ניירות ערך מסחריים

  )0.4(  )0.2(  409  0.2  0.4  ' ב סדרה חוב אגרות

  )1.0(  )0.5(  1,136  0.5  1.0  'ג סדרה חוב אגרות

  )0.6(  )0.3(  315  0.3  0.6  ' ד סדרה חוב אגרות

  
  

  ש"ח)  ליונייבמרגישות לשינויים בשיעור מדד המחירים לצרכן (מבחן 
  

  מהשינויים  הפסד  המכשיר הרגיש 
  שווי הוגן 

  מהשינויים  רווח  30.06.21ליום 

  
עליה בשיעור  

    מדדה
ירידה בשיעור  

  מדדה

  2%  1%    1%  2%  
            

לזמן ארוך בריבית   הלוואות
קבועה למימון נדל"ן  

  1.1  0.5  54  )0.5(  )1.1(  להשקעה  

  8.2  4.1  409  )4.1(  )8.2(  ' ב סדרה חוב אגרות

  22.6  11.3  1,136  ) 11.3(  ) 22.6(  'ג סדרה חוב אגרות

  6.3  3.1  315  )3.1(  )6.3(  ' ד סדרה חוב אגרות
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  של החברה  פיננסיות  התחייבות   תעודות בדבר פרטים  ) 3(
  :(במיליוני ש''ח) 2021  ביוני 30נכון ליום   של החברהוניירות הערך המסחריים חוב  הלהלן פרטים בקשר עם אגרות 

  מועד  סדרה 

  הנפקה 

  השווי סך

  הנקוב

  במועד

  ההנפקה 

  השווי סך

  הנקוב

  לתאריך

  הדוח 

  השווי סך

  כשהוא הנקוב

  מחדש  מוערך

  תנאי לפי

  הצמדה 

 סכום

  הריבית

  שנצברה 

  לתאריך

  הדוח 

  הערך

  הפנקסני

  שנכלל

  בדוחות

  הכספיים

  השווי

  הבורסאי

(שווי  

  ) הוגן

  מועדי  הריבית  סוג

  תשלום

  הקרן 

  מועדי

  תשלום

  הריבית 

 בסיס

  הצמדת

  / הקרן

  הריבית

  ותנאיה

  מוקדם   פדיון  לבצע אפשרות

  16.7.14  ' באג"ח 

14.1.15  

19.9.16  

539.97  409.8  

  

414.7  

  

5.2  414.7  

  

  בשיעור   קבועה ריבית  409.1

  2.75% של שנתי

  

)1 (  

  

)2 (  

  

)3 (  

קיימת זכות לבצע   לחברה

מוקדם בתנאים כפי    פרעון

  שנקבעו 

  14.8.16  ' גאג"ח 

12.6.17  

5.2.18  

1.4.19  

22.12.19  

1,260.7  

  

986.3  1,006.0  

  

4.2  1,006  1,135.7  

  

  בשיעור   קבועה ריבית

  1.96% של שנתי

  

  

)4 (  

  

  

)5 (  

  

  

)6 (  

קיימת זכות לבצע   לחברה

מוקדם בתנאים כפי    פרעון

  שנקבעו 

  281.5  29.6.20  אג"ח ד' 

  

281.5  285.7  

  

  בשיעור   קבועה ריבית  314.5  285.7  1.2

  ) 12(  ) 11(  ) 10(  1.58% של שנתי

קיימת זכות לבצע   לחברה

מוקדם בתנאים כפי    פרעון

  שנקבעו 

  "מנע

  1 סדרה

17.3.19  120   120 

  

120  

  

-  

  

120  

  

-  

  

ריבית משתנה  

מריבית    המורכבת

בנק ישראל בתוספת  

0.42%  

  

  

)7 (  

  

  

)8 (  

  

  

)9 (  

זכות לדרוש   למשקיעים

פירעון ניירות   את  מהחברה 

  בכפוףהערך המסחריים 

  עסקים ימי  שבעה של להתראה 

  מראש 
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מערכם הנקוב של אגרות החוב (ואשר ישולמו   2%התשלומים הראשונים יהוו  14כאשר תשלומים חצי שנתיים רצופים,  18  ) 1(

מערכם הנקוב של    18%יהוו    15-18(כולל)) ותשלומים    2021עד    2015ביולי של כל אחת מהשנים    13בינואר וביום    13ביום  

  . (כולל) 2025עד  2022ת מהשנים בינואר של כל אח 13אגרות החוב ואשר ישולמו ביום 

  .2025עד  2015ביולי של כל אחת מהשנים  13בינואר וביום  13פעמיים בשנה: ביום   ) 2(

  .2014הקרן והריבית צמודות למדד המחירים לצרכן, בגין חודש יוני   ) 3(

    2018באפריל    13שולמו ביום  מערכם הנקוב של אגרות החוב (ואשר י  15%התשלומים הראשונים יהוו    2כאשר  תשלומים,    6   ) 4(

  באפריל   13ואשר ישולמו ביום    כל אחד  מערכם הנקוב של אגרות החוב  17.5%יהוו    3-6ותשלומים    )  2019באפריל    13וביום  

  .(כולל) 2029עד  2026של כל אחת מהשנים 

  .2029באפריל  13ם וביו  2028עד  2017באוקטובר של כל אחת מהשנים  13באפריל וביום  13פעמיים בשנה: ביום   ) 5(

  .2016הקרן והריבית צמודות למדד המחירים לצרכן, בגין חודש יולי   ) 6(

  ימי עסקים) או בתחנת יציאה, המוקדם מביניהם.  7יום) או בעת פרעון (בהתראה של    90תחנות יציאה של    20שנים (  5בתום    ) 7(

  יום.  90כל   ) 8(

  הקרן והריבית אינן צמודות למדד.   ) 9(

הנקוב של   ן מערכ  8.33%  ה התשלומים הראשונים יהוו 4-מאשר כל אחד כ תשלומים,   8  -קרן אגרות החוב עומדות לפרעון ב   ) 10(

  ן מערכ  16.67%יהוו    5-8(כולל)) ותשלומים    2025עד    2022של כל אחת מהשנים    במרץ  27אגרות החוב (ואשר ישולמו ביום  

  (כולל). 2033עד  2030של כל אחת מהשנים  במרץ  27הנקוב של אגרות החוב ואשר ישולמו ביום 

  (כולל).   2033עד    2020של כל אחת מהשנים    בספטמבר 27  -ו  במרץ  27הריבית בגין אגרות החוב תשולם פעמיים בשנה בימים    ) 11(

  .2020הקרן והריבית צמודות למדד המחירים לצרכן, בגין חודש מאי   ) 12(

  

  : נוספים  נתונים -') ב(סדרה  החוב אגרות

ש"ח ערך נקוב אגרות    189,880,000  של   בהיקף')  ב(סדרה    חוב   אגרות  לראשונה  החברה  הנפיקה  2014  ביולי  16  ביום

  2.75%ש''ח ערך נקוב כל אחד. אגרות החוב (סדרה ב') נושאות ריבית שנתית בשיעור של    1.00חוב (סדרה ב') בנות  

  .  2014וצמודות (קרן וריבית) למדד המחירים לצרכן בגין חודש יוני  

ינואר   הנפיקה החברה  2015בחודש  נקוב אגרו  250,000,000,  נוספים, בדרך של הרחבת  ש"ח ערך  ב')  (סדרה  ת חוב 

  לשנה.  2.65%מיליון ש"ח ברוטו, סכום המשקף שיעור ריבית אפקטיבית של  251.25 -סדרה, בתמורה לסך של כ

ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ב') נוספים, בדרך של הרחבת    100,095,000החברה    הנפיקה  2016  ספטמבר  בחודש

  .  1.65% של בשיעור  אפקטיבית  שנתית ריבית המשקף סכוםמיליון ש"ח ברוטו,  105.7 -סדרה, בתמורה לסך של כ

  "מ.בע נאמנויות.א. ש  - הנאמן שם . 1

  עם אופק יציב.  Aa3 -לשמידרוג בע"מ את הדירוג  אישרה 2020 אוקטובר בחודש - דרוג בע"מ י"ח ע"י מהאג דרוג . 2

  : שלהלן  העיקריות בהתניות לעמוד החברה התחייבה') ב(סדרה  החוב אגרות הנפקת במסגרת . 3

:  להלן "נכסי הנדל"ן המניב") ושווי המזומנים, הפקדונות והחייבים (  –נכסי הנדל"ן המניב של החברה (להלן    שווי  .א

רבעונים    2לטובת גורם כלשהו, לא יפחת למשך תקופה העולה על    יםמשועבד  ם"), אשר אינ האחרים "הנכסים  

של   משיעור  אגרו  100%רצופים  (סדרה  מיתרת  החוב  מוסדות בת  כלפי  וחובות  אחרות  חוב  אגרות  ויתרת   ('

(להלן   גורם כלשהו  לטובת  בשעבודים  וריבית), אשר אינן מובטחות  (כולל הצמדה  "ההתחייבויות   –פיננסיים 

משווי נכסי   70%יהווה    -הפנויות"). לצורך בחינת עמידתה של החברה בהתחייבות זו, שווי נכסי הנדל"ן המניב  

המניב  הנדל" האחרים    ושווין  הכספיים    100%  –הנכסים  בדוחותיה  שיכללו  כפי  האחרים,  הנכסים  משווי 

  143%  -נכסי הנדל"ן המניב והנכסים האחרים מהווים שיעור של כ  2021  ביוני  30של החברה. ליום    המאוחדים

 מסך ההתחייבויות הפנויות. 

 

.  רצופים  רבעונים  2  על  העולה  תקופה  למשך  12  על  יעלה  לא   החברה  של NOI   -ה  לבין  נטו  הפיננסי  החוב  בין  היחס  .ב

 . 9.0-כהיחס האמור הינו  2021  ביוני 30 ליום

  
יחס ההון  רבעונים רצופים וכן    2''ח למשך תקופה של  ש  מליון  400העצמי של החברה, לא יפחת מסך של    ההון  . ג

מיליון ש''ח    1,756הינו    2021  ביוני  30העצמי של החברה ליום    ההון.  30%לא יפחת משיעור של  העצמי לסך מאזן  

 .המאזן סךמ 47% -ומהווה כ
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למחזיקי   וכן  לנאמן, תקום ןאחת לרבעון. במידה והחברה לא תעמוד בה  נבדקותההתניות הפיננסיות האמורות 

נוספים   ותנאים   מגבלותשטר הנאמנות    כולל,  כן-כמו.  יידילפרעון מ  החוב  אגרותאגרות החוב עילה להעמדת  

  להשקעות של החברה כקרן    מעמדה  על  שמירה:  היתר  בין,  וביניהם   מיידי  לפרעון להעמדת אגרות החוב    מקובלים

  שלישי  צד  לטובת  רכושה  כלל  על  שוטף  עבודשי  ליצור  שלא  התחייבותבנדל"ן, מגבלות לעניין חלוקת דיבידנד,  

וקיום חשש    ההנפקה  במועד  מצבם  לעומת  החברה  בעסקי  מהותית  הרעהללא הסכמת מחזיקי אגרות החוב,  

אגרות החוב,    פרעוןממשי שהחברה לא תוכל לפרוע את אגרות החוב במועדן, הערת עסק חי בדוחות הכספיים, אי  

במקרים   Cross Default, הפסקת דירוג בנסיבות שהינן בשליטת החברה,  Baa3  -הורדת דירוג לדירוג הנמוך מ

, הליכים משפטיים מהותיים מסוימים  דין  כל  פיל  כספיים   דוחות  פרסום  אי,  בבורסהמסוימים, מחיקה מהמסחר  

 (לרבות בהקשר של פירוק, כינוס נכסים והליכי מימוש נכסים והוצאה לפועל). 

  

  : נוספים  נתונים -') ג(סדרה  החוב אגרות

ש"ח ערך נקוב. אגרות    247,285,000  של   בהיקף')  ג(סדרה    חוב   אגרות  החברה  הנפיקה  2016  באוגוסט  14  ביום

וצמודות (קרן וריבית) למדד המחירים לצרכן בגין חודש   1.96%') נושאות ריבית שנתית בשיעור של  גהחוב (סדרה  

  .  2016 יולי

, בדרך של הרחבת  נוספות ')  גש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה    260,471,000החברה    הנפיקה  2017  יוני  בחודש

  . 1.9% של בשיעור  אפקטיבית שנתית  ריבית המשקף סכוםמיליון ש"ח ברוטו,  263 -סדרה, בתמורה לסך של כ

, בדרך של הרחבת נוספות')  גש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה    250,000,000החברה    הנפיקה  2018  פברואר  בחודש

  . 1.3% של בשיעור  אפקטיבית שנתית  ריבית המשקף סכוםמיליון ש"ח ברוטו,  263 -סדרה, בתמורה לסך של כ

') נוספות, בדרך של הרחבת גש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה    250,000,000החברה    הנפיקה  2019  אפריל  בחודש

  1.45%  של  בשיעור אפקטיבית  שנתית  ריבית  המשקף  סכוםמיליון ש"ח ברוטו,    264.5  -סדרה, בתמורה לסך של כ

') נוספות, בדרך של הרחבת  גש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה    250,000,000החברה    הנפיקה  2019  דצמבר  בחודש

  0.73%  של  בשיעור אפקטיבית  שנתית  ריבית  המשקף  סכוםמיליון ש"ח ברוטו,    279.5  -סדרה, בתמורה לסך של כ

  

  "מ.בע נאמנויות.א. ש  - הנאמן שם . 1

 עם אופק יציב.   Aa3ל  שמידרוג בע"מ את הדירוג    אישרה  2020  אוקטובר  בחודש  -בע"מ    ידרוגהאג"ח ע"י מ  דירוג . 2

  : שלהלן העיקריות בהתניות לעמוד החברה התחייבה') ג(סדרה  החוב אגרות הנפקת במסגרת . 3

"נכסי הנדל"ן המניב") ושווי המזומנים, הפקדונות והחייבים   –נכסי הנדל"ן המניב של החברה (להלן    שווי  .א

לטובת גורם כלשהו, לא יפחת למשך תקופה העולה על   יםמשועבד  ם"), אשר אינהאחרים : "הנכסים  להלן (

') ויתרת אגרות חוב אחרות וחובות  גמיתרת אגרות החוב (סדרה    100%רבעונים רצופים משיעור של    2

כלפי מוסדות פיננסיים (כולל הצמדה וריבית), אשר אינן מובטחות בשעבודים לטובת גורם כלשהו (להלן  

 - ך בחינת עמידתה של החברה בהתחייבות זו, שווי נכסי הנדל"ן המניב  "ההתחייבויות הפנויות"). לצור  –

משווי הנכסים האחרים, כפי שיכללו    100%  – הנכסים האחרים    ושווימשווי נכסי הנדל"ן המניב    70%יהווה  

נכסי הנדל"ן המניב והנכסים האחרים   2021   ביוני  30של החברה. ליום    המאוחדיםבדוחותיה הכספיים  

 מסך ההתחייבויות הפנויות.  143%  -ר של כמהווים שיעו

  רבעונים   2  על  העולה  תקופה  למשך  12  על  יעלה  לא  החברה  של NOI   -ה  לבין  נטו  הפיננסי  החוב  בין  היחס  .ב

 . 9.0-כ היחס האמור הינו 2021 ביוני 30 ליום. רצופים

יחס  רבעונים רצופים וכן    2למשך תקופה של    ''ח ש  מליון  600העצמי של החברה, לא יפחת מסך של    ההון  . ג

  1,756  הינו  2021  ביוני  30  ליום  החברה  של  העצמי  ההון.  30%לא יפחת משיעור של  ההון העצמי לסך המאזן  

 . המאזן סךמ  47% -כ ומהווה''ח ש מיליון

  

למחזיקי    וכן   לנאמן, תקום  ןההתניות הפיננסיות האמורות יבדקו אחת לרבעון. במידה והחברה לא תעמוד בה

נוספים   ותנאים   מגבלותשטר הנאמנות    כולל,  כן-כמו.  יידילפרעון מ  החוב  אגרותאגרות החוב עילה להעמדת  

  להשקעות של החברה כקרן    מעמדה  על  שמירה:  היתר  בין,  וביניהם   מיידי  לפרעון להעמדת אגרות החוב    מקובלים

  שלישי  צד  לטובת  רכושה  כלל  על  שוטף  שיעבוד  ליצור  שלא  התחייבותבנדל"ן, מגבלות לעניין חלוקת דיבידנד,  

וקיום חשש    ההנפקה  במועד  מצבם  לעומת  החברה  בעסקי  מהותית  הרעהללא הסכמת מחזיקי אגרות החוב,  
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אגרות החוב,    פרעוןממשי שהחברה לא תוכל לפרוע את אגרות החוב במועדן, הערת עסק חי בדוחות הכספיים, אי  

במקרים   Cross Default, הפסקת דירוג בנסיבות שהינן בשליטת החברה,  Baa3  -הורדת דירוג לדירוג הנמוך מ

הליכים משפטיים מהותיים מסוימים  ,  דין  כל  לפי  כספיים   דוחות  פרסום  אי,  בבורסהמסוימים, מחיקה מהמסחר  

  (לרבות בהקשר של פירוק, כינוס נכסים והליכי מימוש נכסים והוצאה לפועל). 

  

  : נוספים  נתונים -') ד(סדרה  החוב אגרות

ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ד')   281,471,000החברה במסגרת דוח הצעת מדף   הנפיקה, 2020ביוני  29 ביום

ש''ח ערך נקוב כל אחת בדרך של מכרז על שיעור הריבית השנתית שתשאנה אגרות החוב, כאשר שיעור   1בנות  

על   בגין הנפקת אגרות החוב  1.58%הריבית נקבע  גייסה  ניכוי    281. החברה  לפני  הוצאות מיליון ש''ח, ברוטו 

  לשנה).  1.70%ש''ח (סכום המשקף ריבית אפקטיבית בשיעור של  יליוןמ 3.7 -הנפקה בסך של כ

וצמודות (קרן וריבית) למדד המחירים   1.58%') נושאות ריבית שנתית נקובה בשיעור של  דאגרות החוב (סדרה  

התשלומים   4-מאשר כל אחד  כתשלומים,    8  -. קרן אגרות החוב עומדות לפרעון ב2020  מאי לצרכן בגין חודש  

  2022של כל אחת מהשנים    במרץ  27הנקוב של אגרות החוב (ואשר ישולמו ביום    ןמערכ   8.33%  ההראשונים יהוו

של כל    במרץ  27הנקוב של אגרות החוב ואשר ישולמו ביום    ןמערכ  16.67%יהוו    5-8(כולל)) ותשלומים    2025עד  

מהשנים   הריבית  2033עד    2030אחת  בימים    (כולל).  בשנה  פעמיים  תשולם  החוב  אגרות    27  -ו  במרץ  27בגין 

  (כולל).  2033עד  2020של כל אחת מהשנים  בספטמבר

  

  בע"מ. חברה לשירותי נאמנות  משמרת  -הנאמן  שם . 1

 לסדרת אגרות החוב עם אופק יציב. Aa3 דירוג ניתן 2020 יוני בחודש -בע"מ  ידרוגהאג"ח ע"י מ דירוג . 2

"נכסי הנדל"ן המניב") אשר   –שווי נכסי הנדל"ן המניב של החברה  ו/או השקעות בחברות כלולות (להלן    .א

  100%רבעונים רצופים משיעור של    2אינם משועבדים לטובת גורם כלשהו, לא יפחת למשך תקופה העולה על  

בית של אגרות החוב יתרת הערך הנקוב של אגרות החוב (סדרה ד') שטרם נפרע בתוספת הפרשי הצמדה ורי

(סדרה ד') שבמחזור ויתרת הערך הנקוב שטרם נפרע בתוספת הפרשי הצמדה וריבית של סדרות אגרות חוב 

כלפי  וריבית)  הצמדה  הפרשי  בתוספת  (קרן  החברה  של  החובות  ויתרת  החברה  ידי  על  שהונפקו  אחרות 

האחרונים המאוחדים  הכספיים  בדוחותיה  שיכללו  כפי  פיננסיים,  או   מוסדות  הרבעונים  החברה,  של 

"ההתחייבויות הפנויות"). לצורך בחינת עמידתה של   -השנתיים  הסקורים או המבוקרים לפי העניין (להלן 

נכסי הנדל"ן המניב   זו, שווי  הנכסים    70%יהווה    -החברה בהתחייבות  הנדל"ן המניב, ושווי  נכסי  משווי 

  30דוחותיה הכספיים המאוחדים של החברה. ליום  משווי הנכסים האחרים, כפי שיכללו ב  100%  –האחרים  

 . מסך ההתחייבויות הפנויות 143% -נכסי הנדל"ן המניב והנכסים האחרים מהווים שיעור של כ 2021 ביוני

נטו לבין ה  .ב על    NOI  -היחס בין החוב הפיננסי  דוחות    2למשך תקופה העולה על    12של החברה לא יעלה 

 . 9-היחס האמור הינו כ 2021  ביוני 30כספיים רצופים. ליום 

דוחות כספיים עוקבים    2מיליון ש''ח למשך תקופה של    900ההון העצמי של החברה, לא יפחת מסך של    . ג

  ביוני  30. ההון העצמי של החברה ליום 30%לא יפחת משיעור של יחס ההון העצמי לסך המאזן רצופים וכן 

 המאזן. סךמ 47% -מיליון ש''ח ומהווה כ 1,756הינו  2021

  

למחזיקי   וכן  לנאמן, תקום  ןאחת לרבעון. במידה והחברה לא תעמוד בה  תיבדקנהההתניות הפיננסיות האמורות  

נוספים   ותנאים   מגבלותשטר הנאמנות    כולל,  כן-כמו.  יידילפרעון מ  החוב  אגרותאגרות החוב עילה להעמדת  

  להשקעות של החברה כקרן    מעמדה  על  שמירה:  היתר  בין,  וביניהם   מיידי  לפרעון להעמדת אגרות החוב    מקובלים

  שלישי  צד  לטובת  רכושה  כלל  על  שוטף  שיעבוד  ליצור  שלא  התחייבותבנדל"ן, מגבלות לעניין חלוקת דיבידנד,  

וקיום חשש    ההנפקה  במועד  מצבם  לעומת  החברה  בעסקי  מהותית  הרעהללא הסכמת מחזיקי אגרות החוב,  

אגרות החוב,    פרעוןגרות החוב במועדן, הערת עסק חי בדוחות הכספיים, אי  ממשי שהחברה לא תוכל לפרוע את א

במקרים   Cross Default, הפסקת דירוג בנסיבות שהינן בשליטת החברה,  Baa3  -הורדת דירוג לדירוג הנמוך מ

מסוימים  , הליכים משפטיים מהותיים  דין  כל  לפי  כספיים   דוחות  פרסום  אי,  בבורסהמסוימים, מחיקה מהמסחר  

  (לרבות בהקשר של פירוק, כינוס נכסים והליכי מימוש נכסים והוצאה לפועל). 

  הנאמנות  ישטר  לפי וההתחייבויות התנאים בכל החברה עומדת  הדוח  למועד נכון
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  (באלפי ש"ח)  2021 ביוני 30ליום   דוח בסיסי הצמדה - נספח א' 
  

  

  

 
  
  
  
  
  
  

  2021 באוגוסט 11    

  מר גדי אליקם 
  מנהל כללי 

  מר שמואל סלבין  
  יו"ר הדירקטוריון 

דוח  תאריך אישור  
 הדירקטוריון

 
 
 
 
 
 

  צמוד מדד  לא צמוד   
פריטים לא  

  כספיים
סה"כ 
  מאזן

          
          נכסים כספיים

  7,200  -  -  7,200  מזומנים ושווי מזומנים 
  5,335  -  -  5,335  לקוחות 

  28,342  -  -  28,342  חייבים ויתרות חובה 
  40,877  -  -  40,877  

          נכסים לא כספיים 
  3,688,307  3,688,307  -  -  נדל"ן להשקעה 

  150  150  -  -  רכוש קבוע 
  -  -  3,688,457  3,688,457  

  3,729,334  3,688,457  -  40,877  סה"כ נכסים
          

          התחייבויות שוטפות
 שוטפות של הלוואות חלויות 

  337,732  -  217,732  120,000  לזמן ארוך ואגרות חוב 
  43,716  2,938  11,276  29,502  זכאים ויתרות זכות 

  149,502  229,008  2,938  381,448  
          

הלוואות למימון נדל"ן 
  -  -  -  -  להשקעה 

  1,591,562  24,457  1,567,105  -  אגרות חוב, נטו
  1,973,010  27,395  1,796,113  149,502    סה"כ התחייבויות 

          
יתרת חשיפה של נכסים  

  1,756,324  3,661,062  ) 1,796,113(  )108,625(  (התחייבויות) 
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  2021  באוגוסט 11  תאריך:
  
  
  

  סלע קפיטל נדל"ן בע"מ   : לכבוד
  7רח' זבוטינסקי 

  רמת גן 
  

  א.ג.נ.,
  
  
  סלע קפיטל נדל''ן בע"מ (להלן: "החברה")    הנדון: 
  
  

מתמלאים בחברה התנאים   2021ביוני   30לבקשתכם וכרואי חשבון של חברתכם, הרינו לאשר כי לתאריך 
  . 1961-) לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש], התשכ"א3א(64שנקבעו בסעיף  

  
) לפקודת  3א(64השקעות במקרקעין על פי סעיף לבהתאם לכך, החברה עונה על הקריטריונים לסיווג כקרן  

  . 1961-[נוסח חדש], התשכ"אמס הכנסה 
  
  
  

  בכבוד רב, 
  
  

  זהר ושות'בריטמן אלמגור 
  רואי חשבון
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  יים תמצית מאוחדים  דוחות כספיים
  2021 ביוני  30יום ל

  

  בלתי מבוקרים) (
  



 

  בע"מ   קפיטל נדל''ן  סלע
  
  
  

  דוחות כספיים מאוחדים תמציתיים
  2021 ביוני 30ליום 

  
  
  

  (בלתי מבוקרים)
  
  
  

  הענייניםתוכן 
  
  
  

  עמוד  

    
    

  3  המבקרים  של רואי החשבון  דוח סקירה
    
    

    ביניים (בלתי מבוקרים): מאוחדים דוחות כספיים תמציתיים 
    

  4  על המצב הכספי מאוחדים דוחות תמציתיים 
    

  5  רווח והפסד על  מאוחדים תמציתיים   ותדוח
    

  6-7  על השינויים בהון  מאוחדים ות תמציתייםדוח
    

  8-9  על תזרימי המזומנים  מאוחדים ות תמציתייםדוח
    

  10-15  התמציתיים מאוחדים ה ים לדוחות הכספייםביאור
    



 

 

  
  
  

  
  דוח סקירה של רואי החשבון המבקרים לבעלי המניות של 

  סלע קפיטל נדל"ן בע"מ 
  

  מבוא 
"החברה"), הכולל את הדוח התמציתי    -וחברה מאוחדת שלה (להלן    סלע קפיטל נדל"ן בע"מ סקרנו את המידע הכספי המצורף של  

ואת הדוחות התמציתיים המאוחדים על רווח והפסד, השינויים בהון ותזרימי המזומנים    2021  ביוני  30המאוחד על המצב הכספי ליום  
ת  ו באותו תאריך. הדירקטוריון וההנהלה אחראים לעריכה ולהצגה של מידע כספי לתקופ   ושלושה חודשים שהסתיימשישה ושל    ותלתקופ 
ת ביניים  ו ת ביניים", וכן הם אחראים לעריכת מידע כספי לתקופ"דיווח כספי לתקופו   IAS 34ו בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי אל ביניים 

ת  ו. אחריותנו היא להביע מסקנה על מידע כספי לתקופ 1970- ו לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"לאל
  ו בהתבסס על סקירתנו.אלביניים 

  
  מכלל   3%  -מהוות כמשותפות אשר הכנסותיהן הכלולות באיחוד  של פעילויות  לא סקרנו את המידע הכספי לתקופות הביניים התמציתי  

ת הביניים התמציתי של  ו. המידע הכספי לתקופ 2021  ביוני  30ביום   ושלושה חודשים שהסתיימשישה ושל   ותההכנסות המאוחדות לתקופ
לנו ומסקנתנו, ככל שהיא מתייחסת למידע  אותן פעילויות משותפות נסקר על ידי רואי חשבון אחרים שדוחות הסקירה שלהם   הומצאו 

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

  היקף הסקירה 
  

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

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

  מזוהים בביקורת. בהתאם לכך, אין אנו מחווים חוות דעת של ביקורת. 
  

  מסקנה 
  

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

  
החשבון האחרים, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם    בנוסף לאמור בפסקה הקודמת, בהתבסס על סקירתנו, ועל דוחות הסקירה של רואי

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

  
  
  

  בריטמן אלמגור זהר ושות' 
 רואי חשבון

A Firm in the Deloitte Global Network  
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  בע"מ   קפיטל נדל''ן  סלע
  על המצב הכספימאוחדים יים תמציתדוחות 

  
  
  
  בדצמבר  31ליום   ביוני 30ליום  

 1 2 0 2  0 2 0 2 0 2 0 2 

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח   אלפי ש"ח  

  (מבוקר)  (בלתי מבוקר) 
    נכסים

     

    נכסים שוטפים
 118,403  285,505  7,200  מזומנים ושווי מזומנים 

  7,203  6,801  5,335  לקוחות 

  4,612  5,923  21,926  חייבים ויתרות חובה 

 34,461  298,229  130,218  

    
    נכסים לא שוטפים

 3,440,222  3,400,072  3,688,307 נדל"ן להשקעה 
 -  -  6,416  חייבים ויתרות חובה לזמן ארוך 

 235  134  150  רכוש קבוע 

 3,694,873  3,400,296  3,440,457 
    
     

  3,570,675  3,698,435  3,729,334 סה"כ נכסים 

        
        
        

        התחייבויות והון 
        

     התחייבויות שוטפות
 194,794  330,574  337,732  אשראי לזמן קצר וחלויות שוטפות של הלוואות לזמן ארוך ואגרות חוב 

  36,457  41,921  43,716  זכאים ויתרות זכות 

  381,448  372,495  231,251  

        
        התחייבויות לא שוטפות 

 -  50,325  -  הלוואות לזמן ארוך ממוסדות פיננסיים למימון נדל"ן להשקעה 

  1,698,858  1,709,263  1,591,562  אגרות חוב, נטו 

  1,591,562  1,759,588  1,698,858  

        
        הון

 194,960 192,042 205,345  הון מניות 
  1,048,200  1,036,814  1,119,874  קרנות הון 

  397,406  337,496  431,105  יתרת רווח 

  1,640,566  1,566,352  1,756,324  סה"כ הון 
     
      

  3,570,675  3,698,435  3,729,334  סה"כ התחייבויות והון

      
  

        2021  באוגוסט 11

  דרור יהודה  גדי אליקם  שמואל סלבין   אישור הדוחות הכספיים מועד
  סמנכ"ל כספים  מנהל כללי   יו"ר הדירקטוריון  
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  סלע קפיטל נדל''ן בע''מ
  דוחות תמציתיים מאוחדים על רווח והפסד

  
  
  

  ל ש נ ה   שלושה לתקופה של    שישה לתקופה של   
  שהסתיימה   חודשים שהסתיימה   חודשים שהסתיימה  

  ביוני 30ביום   ביוני 30ביום  
 31ביום 

  בדצמבר 

 1 2 0 2  0 2 0 2  1 2 0 2  0 2 0 2  0 2 0 2 

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

  (מבוקר)  (בלתי מבוקר)  (בלתי מבוקר) 
       

 237,600  56,700  64,400  118,600  122,800  הכנסות מדמי שכירות ותפעול נכסים
            

  )24,300(  ) 5,800(  ) 7,200(  )11,600(  )15,200(  עלות השכרת הנכסים והפעלתם 

            
  213,300  50,900  57,200  107,000  107,600  רווח מהשכרת נכסים והפעלתם

            

  6,700  )13,300(  26,400  )27,000(  30,700  התאמות שווי הוגן של נדל"ן להשקעה

            
  138,300  80,000  83,600  37,600  220,000  
            

  )28,700(  ) 7,400(  ) 7,000(  )14,200(  )14,000( הוצאות הנהלה וכלליות 

      
  191,300  30,200  76,600  65,800  124,300  רווח תפעולי 

       

  )30,300(  )10,200(  )30,600(  )10,800(  )40,300( הוצאות מימון 

           

  161,000  20,000  46,000  55,000  84,000  לתקופהרווח נקי 

           
           
           

  1רווח בסיסי למניה רגילה אחת בת 
  0.84  0.10  0.22  0.29  0.41  ש"ח ערך נקוב (בש"ח) 

           
  1רווח מדולל למניה רגילה אחת בת 

  0.83  0.10  0.22  0.29  0.41  ש"ח ערך נקוב (בש"ח) 

            
            
            

מספר המניות המשוקלל ששימש  
למניה  הבסיסי בחישוב הרווח 

  192,227  192,041  205,297  191,940  203,356  (באלפים)

            
מספר המניות המשוקלל ששימש  

בחישוב הרווח המדולל למניה  
  194,904  192,041  207,964  191,940  206,023  (באלפים)
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  סלע קפיטל נדל''ן בע''מ 
  דוחות תמציתיים מאוחדים על השינויים בהון

  
  (בלתי מבוקר)  2021ביוני  30חודשים שהסתיימה ביום  שישה לתקופה של   

  מניותהון  
פרמיה על  

  מניות

תקבולים 
על חשבון 

  אופציות

קרן הון בגין 
עסקאות  

תשלום מבוסס  
  סך הכל   יתרת רווח   מניות

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

              
  1,640,566 397,406 10,793  -  1,037,407  194,960  2021 בינואר 1יתרה ליום 

              
  1,970  -  1,970  -  -  -  מבוסס מניות תשלום 

ואופציות   מניות   ראה  –הנפקת 
  79,716  -  -  3,900  65,566  10,250  ב'.  4באור  

  373  -  ) 142(  -  380  135  מימוש אופציות למניות  
  )50,301(  )50,301(  -  -  -  -  ששולם דיבידנד 

  84,000  84,000  -  -  -  -  רווח נקי לתקופה 
              

  1,756,324  431,105  12,621  3,900  1,103,353  205,345  2021ביוני  30יתרה ליום 

              
  
  

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

  הון מניות 
פרמיה על  

  מניות

תקבולים 
על חשבון 

  אופציות

קרן הון בגין 
עסקאות  

תשלום מבוסס  
  סך הכל   יתרת רווח   מניות

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

              

  2020 בינואר 1יתרה ליום 
 

191,763  1,025,140  -    9,686 326,049 1,552,638  
              

  2,267  -  1,988  -  -  279  תשלום מבוסס מניות 
  )43,553(  )43,553(  -  -  -  -  שולם דיבידנד ש

  55,000  55,000  -  -  -  -  רווח נקי לתקופה 
              

  1,566,352  337,496  11,674  -  1,025,140  192,042  2020 ביוני 30יתרה ליום 
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  סלע קפיטל נדל''ן בע''מ
  דוחות תמציתיים מאוחדים על השינויים בהון

  
  
  (בלתי מבוקר)  2021 ביוני 30לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום  

  הון מניות 
פרמיה על  

  מניות

תקבולים 
על חשבון 

  אופציות

קרן הון בגין 
עסקאות  

תשלום מבוסס  
  סך הכל   יתרת רווח   מניות

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

              
  1,735,000 410,776 11,691  3,900  1,103,353  205,280  2021   באפריל 1יתרה ליום 

              
  995  -  995  -  -  -  תשלום מבוסס מניות 

  -  -  )65(  -  -  65  מימוש אופציות למניות  
  )25,671(  )25,671(  -  -  -  -  דיבידנד שהוכרז 
  46,000  46,000  -  -  -  -  רווח נקי לתקופה 

              

  1,756,324  431,105  12,621  3,900  1,103,353  205,345  2021 ביוני 30יתרה ליום 

              
  
  (בלתי מבוקר)  2020 ביוני 30לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום  

 
הון 
  מניות

פרמיה על  
  מניות

תקבולים 
על חשבון 

  אופציות

קרן הון בגין 
עסקאות  
תשלום  

  סך הכל   יתרת רווח   מבוסס מניות 

  
אלפי  
  ש"ח 

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

              
  1,568,300 340,541 10,577  -  1,025,140  192,042  2020  באפריל 1יתרה ליום 

              
  1,097  -  1,097  -  -  -  תשלום מבוסס מניות 

  )23,045(  )23,045(  -     -  -  -  דיבידנד ששולם 
  20,000  20,000   -     -  -  -  רווח נקי לתקופה 

              

  1,566,352  337,496  11,674  -  1,025,140  192,042  2020 ביוני 30יתרה ליום 

              
  
  (מבוקר)  2020ר דצמבב 31שהסתיימה ביום שנה  ל 

  הון מניות 
פרמיה על  

  מניות

תקבולים 
על חשבון 

  אופציות

קרן הון בגין 
עסקאות  

תשלום מבוסס  
  סך הכל   יתרת רווח   מניות

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

  1,552,638 326,049 9,686    -  1,025,140  191,763  2020 בינואר 1יתרה ליום 
           

  12,449  -  ) 2,733(  -  12,267  2,915  מימוש אופציות למניות 
  )89,643(  )89,643(  -  -  -  -  דיבידנד ששולם 

  4,122  -  3,840  -  -  282  תשלומים מבוססי מניות 
  161,000 161,000 - -  -  -  רווח נקי לשנה 

           

  1,640,566 397,406 10,793  -  1,037,407  194,960  2020בדצמבר  31יתרה ליום 
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  סלע קפיטל נדל''ן בע''מ
  על תזרים המזומנים מאוחדים תמציתיים ות דוח

  
  
  
  ל ש נ ה   לתקופה של שלושה   שישה לתקופה של   
  שהסתיימה   חודשים שהסתיימה   חודשים שהסתיימה  
  בדצמבר  31ביום   יוני 30ביום   יוני 30ביום  

 1 2 0 2  0 2 0 2  1 2 0 2  0 2 0 2 0 2 0 2 

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

  (מבוקר)  (בלתי מבוקר)  (בלתי מבוקר) 
       

      תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
 161,000 20,000 46,000 55,000 84,000 רווח נקי לתקופה 

התאמות הדרושות כדי להציג את תזרימי המזומנים  
  )15,393( 10,190 ) 6,190( 22,172 ) 9,481( מפעילות שוטפת (נספח א')

            

  145,607  30,190  39,810  77,172  74,519  מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת 

            
            

            תזרימי מזומנים לפעילות השקעה
 ) 185(  -  -  )29(  -  רכישת רכוש קבוע 

  24,176 - )17,287( 24,176 )17,287(  שינוי בחייבים בגין רכישת נדל"ן להשקעה 

  ) 111,191(  ) 3,083(  ) 184,963(  ) 105,591(  ) 212,512(  נדל"ן להשקעהוהשקעות ב ות רכיש 

            

  )87,200(  ) 3,083(  ) 202,250(  )81,444(  ) 229,799(  מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה 

            
            

            תזרימי מזומנים מפעילות מימון
  -  -  26,700  -  26,700  י לזמן קצר אקבלת אשר

  -  )34,000(  -  -  -  פרעון אשראי לזמן קצר ממוסדות פיננסיים, נטו 
  ) 2,621(  -  -  ) 1,304(  ) 1,336(  פרעון אשראי לזמן ארוך ממוסדות פיננסיים

 )89,643(  )23,045(  )50,301(  )43,553(  )50,301(  תשלום דיבידנד 
  ) 211,645(  -  -  )15,626(  )11,075(  פרעון אגרות חוב 

  278,124  277,066  -  277,066  -  הנפקת אגרות חוב בניכוי הוצאות הנפקה 
  -  32,886    -  -  הנפקת ניירות ערך מסחריים, נטו 

  -  -  -  -  79,716  הוצאות הנפקה הנפקת מניות ואופציות בניכוי 
למניות   אופציה  כתבי  ממימוש    ומהנפקת תמורה 

  12,732  -  -  145  373  מניות חסומות 

            
(ששימשו לפעילות)  מזומנים נטו שנבעו מפעילות  

  )13,053(  252,907  )23,601(  216,728  44,077  מימון
            
            

  45,354  280,014  186,041  212,456  ) 111,203(  מזומניםבמזומנים ושווי גידול (קיטון) 
            

  73,049  5,491  193,241  73,049  118,403  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה 

            

  118,403  285,505  7,200  285,505  7,200  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה
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  סלע קפיטל נדל''ן בע''מ
  נספחים לדוחות תמציתיים מאוחדים על תזרים המזומנים 

  
  
  

  ל ש נ ה   שלושה   לתקופה של  שישה   לתקופה של 
  שהסתיימה   חודשים שהסתיימה   חודשים שהסתיימה  
  בדצמבר  31ביום   ביוני 30ביום   ביוני 30ביום  

 1 2 0 2  0 2 0 2  1 2 0 2  0 2 0 2 0 2 0 2 

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

  (מבוקר)  (בלתי מבוקר)  (בלתי מבוקר) 
א'   להצגת    -נספח  הדרושות  התאמות 

  :תזרימי המזומנים מפעילות שוטפת
          

            
בזרימת   כרוכות  שאינן  והוצאות  הכנסות 

  מזומנים: 
          

 ) 6,700(  13,300  )26,400(  27,000  )30,700(  התאמות שווי הוגן של נדל"ן להשקעה
  3,840  1,097  995  2,122  1,970  הוצאות בגין תשלומים מבוססי מניות 

  ) 9,181(  ) 2,347(  21,869  )10,899(  23,139  שערוך הלוואות לזמן ארוך ואגרות חוב 
  ) 3,675(  ) 802(  ) 825(  ) 1,779(  ) 1,688(  פחת והפחתות 

            
            

            שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות: 
 ) 3,957(  ) 2,675(  1,902  ) 3,555(  ) 1,918(  בלקוחות  )גידולקיטון (

  469  ) 1,010(  ) 1,808(  ) 841(  ) 2,656(  בחייבים ויתרות חובהקיטון (גידול) 

  3,811  2,627  ) 1,923(  10,124  2,372  בזכאים ויתרות זכות (קיטון) גידול 

            

  )9,481 (  22,172  )6,190 (  10,190  )15,393(  

            
            
            

            :פעילות שלא במזומן -נספח ב' 
            

  3,670  -  4,869  2,820  4,869  השקעה בנדל"ן להשקעה כנגד יתרת זכאים 

            
            

            :מידע נוסף -נספח ג' 
            

  43,204  10,558  9,621  20,315  18,744  ריבית ששולמה 
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  כ ל ל י   -  1 ביאור
 

  תיאור כללי של החברה ופעילותה:  א. 
  

  "). REITהחברה הינה קרן להשקעות במקרקעין (" 
  

, במטרה להיות קרן להשקעות במקרקעין בהתאם להוראות חלק ד' פרק שני  2007ביוני    18החברה הוקמה ביום  
"הפקודה"). קרן להשקעות במקרקעין הינה גוף שמטרתו העיקרית    -(להלן    1961-לפקודת מס הכנסה, התשכ"א

מב מסחריים,  מרכזים  בנייני משרדים,  כגון:  מניב,  נדל"ן  וניהול  מגורים להשכרה  הינה החזקה  דירות  ני תעשיה, 
וכדומה. מטרה נוספת של קרן להשקעות במקרקעין הינה לאפשר למשקיעים להשתתף, באופן לא ישיר, בפרויקטים  
פיזור הסיכונים הכרוכים בהשקעה בנכסים מניבים. קרן להשקעות במקרקעין   מניבים בהם משקיעה הקרן, תוך 

ייחודיות בתנאי שה  יא עומדת בתנאים המפורטים בפקודה. בעלי המניות בקרן להשקעות  זכאית להטבות מיסוי 
  במקרקעין נהנים אף הם מהטבות מס מסויימות. 

  
(א) נחשבת קרן  3א64לפקודה, חברה אשר מתקיימים בה כל התנאים המפורטים בסעיף    3א64בהתאם לסעיף  

במבני  בעיקר  דל"ן מניב ומחזיקה  , החברה עוסקת בנביניים  למועד עריכת הדוחות הכספיים להשקעות במקרקעין.
ועומדת בתנאים ובמגבלות המפורטים בסעיף   (א) לפקודה והיא זכאית  3א64משרדים, מסחר ותעשייה בישראל 

  למעמד של קרן להשקעות במקרקעין. 
  

  במסגרת פעילותה העסקית תיזום החברה רכישת נכסים מניבים והשכרתם לאורך זמן. 
  

  דיב. -מדד תלו , מדד נדל"ן90, מדד ת"א  125ת"א    מדד ם וביניהם:במספר מדדי מניות החברה נסחרות
  

ולשנה    2020בדצמבר    31יש לעיין בדוחות תמציתיים אלה בהקשר לדוחות הכספיים השנתיים של החברה ליום    .ב
  שהסתיימה באותו תאריך, ולביאורים אשר נלוו אליהם. 

    
  עיקרי המדיניות החשבונאית   -  2 ביאור

  
  בסיס לעריכת הדוחות הכספיים:  א. 

 
"דוחות כספיים ביניים") של החברה נערכו בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי    -הדוחות הכספיים התמציתיים (להלן  

34 IAS 34"  - לתקופות ביניים" (להלן , "דיווח כספי ("IAS .  
  

בעריכת דוחות כספיים ביניים אלה, יישמה החברה מדיניות חשבונאית, כללי הצגה ושיטות חישוב הזהים לאלה  
 . , ולשנה שהסתיימה באותו תאריך2020בדצמבר  31שיושמו בעריכת דוחותיה הכספיים ליום 

  
 ניים:קביעת שווי הוגן של נדל"ן להשקעה בדוחות בי  ב.

  
לצורך קביעת השווי ההוגן של נדל"ן להשקעה מתבססת החברה על הערכת שווי שבוצעה על ידי שמאי בלתי תלוי  
בדרך כלל אחת לשנה. בנוסף, בכל תאריך דיווח ביניים, בוחנת החברה את הצורך בעדכון אומדן השווי ההוגן של  

התבצעה לגביו הערכת שווי, על מנת לבחון  הנדל"ן להשקעה שלה ביחס לשוויו ההוגן אשר נקבע במועד האחרון בו  
האם אומדן זה מייצג אומדן מהימן לשווי ההוגן נכון לתאריך הדיווח ביניים. בחינה זו נעשית באמצעות סקירת שינויים  

כלכלית של הנכס, וכן במידע חדש בדבר עסקאות  - בשוק הנדל"ן הרלוונטי, בחוזי השכירות בנכס, בסביבה המקרו
שו בסביבת הנכס ובנכסים דומים וכל מידע אחר אשר עשוי להצביע על שינויים בשווי ההוגן של  מהותיות אשר נע

הנכס. במידה ולהערכת החברה קיימים לגבי נכסים מסוימים סימנים לכך שהשווי ההוגן לתאריך הדיווח ביניים שונה  
החברה למועד הדיווח ביניים את    באופן מהותי מהשווי ההוגן שנאמד במועד האחרון בו בוצעה הערכת שווי, אומדת

  השווי ההוגן של נכסים אלו באמצעות שמאי חיצוני. 
  

, בחנה החברה האם התקיימו סימנים לכך שהשווי ההוגן של הנדל"ן להשקעה שונה מהותית  2021ביוני    30ליום  
. להערכת החברה לא אירעו שינויים משמעותיים בשווי הנדל"ן ביחס למועד  2020בדצמבר    31  שנקבע ביוםמהשווי  

  האחרון בו נערכו הערכות השווי. 
 

הדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים ערוכים בהתאם להוראות פרק ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים    ג.
חודשים    שלושה ות של שישה ולתקופ ו   2021  ביוני   30ספי ליום  . החברה לא צירפה לדוח הכ1970-ומיידיים), התש"ל

  ' להלן. דד' לתקנות האמורות, ראה סעיף 38מידע כספי נפרד לפי תקנה    ,באותו תאריך  ושהסתיימ
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 עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)  -  2 ביאור
  

  אי הכללת מידע כספי נפרד במסגרת הדוחות הכספיים:  ג.
  

מידע כספי נפרד בהתאם    2021  ביוני   30החברה לא כללה במסגרת הדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים ליום  
וזאת משום שלפי   1970-ד' והתוספת העשירית לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) התש"ל38לתקנה 

דע מהותית למשקיע הסביר, שאינו  שיקול דעתה של החברה לא יהיה בדוחות הכספיים הנפרדים משום תוספת מי
  נכלל כבר במסגרת הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה. 

כמו כן, החברה בחנה את זניחות תוספת המידע הנגזרת מהמידע הכספי הנפרד ביחס לדוחות המאוחדים על פי  
  הפרמטרים הבאים: 

  שיעור נכסי הישות המשותפת מתוך נכסי החברה במאוחד.  - 
 הישות המשותפת מתוך התחייבויות החברה במאוחד. שיעור התחייבויות  - 
 שיעור תזרים מפעילות שוטפת של הישות המשותפת מתוך התזרים מפעילות שוטפת של החברה במאוחד.  - 

  
 :שערי חליפין ובסיס ההצמדה  ד.

  
בגין  יתרות הצמודות למדד המחירים לצרכן נכללות בהתאם למדד הידוע האחרון בתאריך המאזן או למדד    )1(

  החודש האחרון של תקופת הדיווח, בהתאם לתנאי העסקה. 
  

  להלן נתוני מדד המחירים לצרכן:   )2(
  מדד בישראל   

  מדד ידוע  מדד בגין  

  נקודות   נקודות   
      תאריך הדוחות הכספיים:

  101.5  101.6  2021 ביוני 30ליום 
  100.0  99.9  2020 ביוני 30ליום 
  100.1 99.9  2020בדצמבר  31ליום 

      

  %   %   שיעור השינוי:

      
  1.4  1.6  2021  ביוני 30חודשים שהסתיימה ביום   שישה לתקופה של 
  )0.7(  )0.8(  2020  ביוני 30חודשים שהסתיימה ביום   שישה לתקופה של 
  1.3  0.8  2021  ביוני 30חודשים שהסתיימה ביום   שלושהלתקופה של 
  )0.2(  )0.1(  2020  ביוני 30חודשים שהסתיימה ביום   שלושהלתקופה של 

  )0.6( )0.7(  2020בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום  
      

  :שפורסמו ופרשנויות כספי דיווח לתקני תיקונים      .ה  
  

תיקונים לתקנים שפורסמו ואינם בתוקף, ולא אומצו באימוץ מוקדם בידי הקבוצה, אשר צפויה או עשויה  
  השפעה על תקופות עתידיותלהיות להם 

  
  "הצגת דוחות כספיים" (בדבר סיווג התחייבויות כשוטפות או כלא שוטפות)  IAS 1תיקון 

המצב הכספי   על  שוטפות בדוח  כלא  או  התחייבויות כשוטפות  לסיווג  הקיימות  הדרישות  את  התיקון מבהיר 
 כדלקמן: 

   שניתן יהיה לסווג התחייבות כלא שוטפת, הזכות  לתקן שמדגישה שעל מנת    73  -ו  69נוספה הבהרה לסעיפים
  לדחות את הסילוק צריכה להתקיים לתום תקופת הדיווח. 

   לתקן ונוספה פסקה חדשה שמבהירה שאם הזכות לדחיית הסילוק    69המילים "בלתי מותנית" הוסרו מסעיף
שנקבעו לתום תקופת  מותנית בעמידה באמות מידה פיננסיות, הזכות קיימת אם הישות עומדת באמות המידה 
 הדיווח, גם אם בחינת העמידה באמות המידה נעשית על ידי המלווה במועד מאוחר יותר. 

   הובהר כי בחינת סיווג ההתחייבות כלא שוטפת תבוצע בהתייחס לזכות שיש לישות ולא בהתאם לצפי שלה האם
 תממש זכות זו. 

התחייבות כשוטפת או כלא שוטפת, סילוק מתייחס    נוספה הגדרה למונח "סילוק". בהתאם להגדרה, "לצורך סיווג
) ההתחייבות". העברה יכולה להיות מזומן, סחורות  extinguishmentלהעברה לצד שכנגד שתוצאתה מחיקת (

ושירותים או מכשירים הוניים של הישות עצמה. בהקשר זה, הובהר כי אם לפי תנאי ההתחייבות, לצד שכנגד  
ירים ההוניים של הישות, תנאי זה אינו משפיע על סיווג ההתחייבות כשוטפת או  יש אופציה לדרוש סילוק במכש 

  "מכשירים פיננסיים: הצגה".   IAS 32-כלא שוטפת אם האופציה מסווגת כרכיב הוני נפרד בהתאם ל
  

 או לאחריו. יישום מוקדם אפשרי.   2023בינואר    1התיקון ייושם למפרע לתקופות דיווח שנתיות המתחילות ביום  



  בע"מ   ן "סלע קפיטל נדל 
  אורים לדוחות כספיים תמציתייםיב

  2021 ביוני 30ליום 
  

12  

  מכשירים פיננסיים אשר אינם נמדדים בשווי הוגן  -  3 ביאור
  

בעלות   המוצגים  הפיננסיים  וההתחייבויות  הנכסים  של  בספרים  ערכם  כי  החברה  סבורה  הבאה  בטבלה  למפורט  פרט 
(הערך בספרים כולל ריבית לשלם שנצברה עד למועד הדוח על המצב    בדוחות הכספיים זהה בקירוב לשווים ההוגןמופחתת  

  :הכספי)
  
  2020בדצמבר   31ליום   2020 ביוני 30ליום   2021 ביוני 30ליום   

  
ערך  

  שווי הוגן  בספרים
ערך  

  שווי הוגן  בספרים
ערך  

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

              : התחייבויות פיננסיות
הלוואות ממוסדות פיננסיים  

)1(  51,387  53,597  53,940  56,836  52,669  55,170  

              

  1,848,842  1,705,564  1,943,400  1,928,910  1,859,380  1,741,872  ) 2אגרות חוב נטו (

              
ההתחייבויות    )1( במסגרת  הכלולים  פיננסיים  נדל"ן    -מכשירים  למימון  (ההלוואות  ההתחייבויות  של  ההוגן  השווי 

כיון  ילהשקעה) הלא סחירות בריבית קבועה, נקבע על פי ערך נוכחי של תזרימי מזומנים עתידיים המהוונים בריבית נ 
  במכשיר הפיננסי. בשיעור המשקף להערכת ההנהלה את רמת הסיכון הגלומה 

  
  מחיר מצוטט בבורסה.  פי-לשווי ההוגן של אגרות חוב סחירות נקבע ע   )2(

  
  אירועים מהותיים בתקופת הדיווח ולאחריה   -  4 ביאור

  
 :רכישת נכסים מניבים  א. 

 
 : ביבנהרכישת נכס מניב  .1
 

קשורי  החברה עם צד שליש   התקשרה  2021  בינואר  20ביום   זכויות  בהסכם  ,  ")ר ("המוכ  בלתי  לפיו רכשה את 
  , חניות  21- ו  מ"ר  3,919של    בנוי  בשטח  ביבנה,   38הירקון  ברחוב  , הממוקם  קהיבמבנה תעשייה ולוגיסטהבעלות  

 ).(להלן: "הנכס  מ"ר  2,974קומות על מגרש של  3-מחולק לה
  

  להלן פרטי העסקה העיקריים הנוספים: 
    

שילמה  מיליון ש''ח. בגין רכישת הנכס    21.5  החברה סך שלבתמורה לרכישת הנכס שילמה    -  התמורה  . א
  מיליון ש"ח. 1.6-כמס רכישה והוצאות עסקה נלוות בסך של  החברה 

 
, אולם להערכת החברה המתבססת בין היתר על  מושכר  אינו   הנכסהרכישה    במועד  –  NOI  -ו  תפוסה  .ב

  תשואה   שיעור  המהווים"ח  ש   מיליון  1.75  -כ  על  יעמוד  מהנכסהחזוי    NOI  -להשכרתו, ה  ניםומת   יםמשא
 . 8.15%-כ של

  
 אביב:- רכישת נכס מניב בתל .2

  
לפיו רכשה את זכויות הבעלות  בהסכם  ,  ")ר ("המוכ  בלתי קשורי  החברה עם צד שליש   התקשרה  2021  חודש יוניב
מקומות    35  - ו  מ"ר  260וכן שטחים נלווים של   מ"ר  2,438עיקרי של ) בשטח 31  -ו  30קומות משרדים (קומות    2-ב

 ).(להלן: "הנכס  אביב-בתל 156מנחם בגין ברחוב בבניין הממוקם חניה, 
  להלן פרטי העסקה העיקריים הנוספים: 

    
החברה  שילמה  מיליון ש''ח. בגין רכישת הנכס    73  ילמה החברה סך שלבתמורה לרכישת הנכס ש  -  התמורה   . א

  מיליון ש"ח.  5.2-כמס רכישה והוצאות עסקה נלוות בסך של  
 
שנים ובתוספת אופציה    4במלואו לשוכר אחד לתקופת שכירות של  מושכר   הנכסהרכישה   במועד  –  תפוסה  .ב

 השכירות צמודים למדד המחירים לצרכן. שנים נוספות. דמי  5להארכת הסכם השכירות לתקופה של 
 

 . 6.44%-כ   של  תשואה   שיעור  המהווים"ח  ש   מיליון   4.7  -כמסתכם ב  מהנכס  OIN  -למועד הרכישה ה  –  NOI  .ג
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  (המשך)  אירועים מהותיים בתקופת הדיווח ולאחריה  -  4ביאור 
  

 (המשך): רכישת נכסים מניבים  א. 
 

 
 רכישת נכס מניב בחבל מודיעין: .3

 
  החכירה לפיו רכשה את זכויות  בהסכם  ,  ")ר ("המוכ  בלתי קשורי  החברה עם צד שליש  התקשרה  2021  ביוני  30ביום  

פארק תעשיות חבל מודיעין, בשטח בנוי כולל של    27בבניין בן ארבע קומות ומרתף חניה, הממוקם ברח' השקד  
מבנה לתעשייה עתירת ידע   מקומות חניה תת קרקעיים), המשמש כ  66מ"ר מעל הקרקע וכן    4,346מ"ר (  5,811

  .  )"הנכס" (
  

  להלן פרטי העסקה העיקריים הנוספים: 
  
מיליון ש''ח. סכום התמורה הינו בהתאם   45.4סך של    ת הנכס שילמה החברהרכיש ל  התמורב   -  התמורה  . א

להצעה הזוכה שהגישה החברה במכרז. בגין רכישת הנכס צפויה החברה לשלם מס רכישה והוצאות עסקה  
 מיליון ש''ח. 2.75  -ל כנלוות בסך ש 

 
  4שוכרים לתקופות שכירות של עד    7-ל  %48מושכר בתפוסה של    הנכסהרכישה    במועד  –  NOI  -ו  תפוסה  .ב

שנים נוספות. להערכת החברה,    5שנים ובתוספת אופציות להארכת הסכמי שכירות לתקופות שונות של עד  
מיליון ש"ח המהווים שיעור    2.85-השנתי החזוי לגבי כל השטח המניב (בתפוסה מלאה) יעמוד על כ  NOI-ה

  .   6.3%-תשואה של כ
 
 

  ברמת גן:  והתקשרות בהסכם שיתוףרכישת קרקע  .4
  

  50%, התקשרה החברה בהסכם עם מספר צדדים שלישיים בלתי קשורים לחברה לרכישת  2021  ביוני  27ביום  
מ"ר ("הקרקע"), בתמורה לסך    1,835קע המצויה במתחם הבורסה ברמת גן, בשטח כולל של  בלתי מסוימים מקר

    .מיליון ש"ח  50של 
  

משותף    וניהול, השכרה  בינוי, מימון,  תכנון  ,ייןנ תרים הסכם שיתוף לענו חתם עם בעלי הקרקע ה נ ,ביחד עם ההסכם
  . מניב כנכסשיוקם על הקרקע  בנהשל המ

 
ובחלקים פרונוהחברה להקים בקרקע פרויקט להשכרה בשיתוף עם בעלי הקרקע ה  כוונתב טה, זאת  רא-תרים, 

 .בהתאם לשימושים המותרים בתב"ע שתהיה תקפה במועד ההקמה ("הפרויקט") והכל בהתאם להסכם השיתוף
  .  ים וחצינלהערכת החברה, הקמת הפרויקט תימשך כחמש ש 

 
 

 פלטינום):אביב (מגדל - רכישת נכס מניב בתל .5
 

לפיו רכשה  בהסכם , ")ר ("המוכ י בלתי קשורהחברה עם צד שליש התקשרה   2021המאזן בחודש יולי  לאחר מועד 
, תל אביב בשטח  21) במגדל פלטינום, הממוקם ברחוב הארבעה  13את זכויות הבעלות בקומת משרדים (קומה  

  . 2044מגדל פלטינום מהוונות עד לשנת . זכויות החכירה ב(להלן: "הנכס")מקומות חניה  16-מ"ר ו 821של 
  

 קומות משרדים נוספות אשר בבעלות החברה במגדל פלטינום.  8  -רכישת הקומה מתווספת ל
  

  להלן פרטי העסקה העיקריים הנוספים: 
  

שילמה  מיליון ש''ח. בגין רכישת הנכס    20.6  בתמורה לרכישת הנכס שילמה החברה סך של  -  התמורה ) 1
  מיליון ש"ח. 1.3-כרכישה והוצאות עסקה נלוות בסך של  מס  החברה 

 
  2שנים ובתוספת    2.5שכירות של    ת אחד לתקופ  לשוכר  מלואו ב  מושכר  הנכס במועד הרכישה    –  תפוסה ) 2

דמי השכירות צמודים למדד    .כל אחת  נוספות  שנים  חמש  של  ההשכירות לתקופ   םלהארכת הסכ  ותאופצי 
   המחירים לצרכן.

  
3 ( NOI  –    ה  החברהלהערכת-  NOI    מיליון ש"ח המהווים    1.33על    יעמודהשנתי החזוי לגבי כל השטח המניב

 . 6.46%-שיעור תשואה של כ
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  (המשך)  אירועים מהותיים בתקופת הדיווח ולאחריה  -  4ביאור 
  

 (המשך): רכישת נכסים מניבים  . א
  

 רכישת נכס מניב טבריה  .6
  

קשור  עם    החברה   התקשרה  2021באוגוסט    1ביום   בלתי  שלישי  מלוא  צד  לרכישת  בהסכם  זכויות  ("המוכר"), 
מ"ר    7,000-, טבריה, בשטח בנוי כולל של כ13קומות הבנוי עליה, ברח' הניצחון    7בקרקע ובמבנה בן    הבעלות

  .  )"הנכס" (מיטות    246-מ"ר), המשמש כבית אבות סיעודי הכולל שבע מחלקות סיעודיות ו  3,575  -(שטח מגרש של כ
  

  : הנוספים   העיקריים העסקה פרטי  להלן
  
בין    91ך של  הנכס נקבעה לס  תרכישב   התמורה   -  התמורה  . א ש''ח. סכום התמורה נקבע במשא ומתן  מיליון 

 מיליון ש''ח.   6.4הצדדים. בגין רכישת הנכס צפויה החברה לשלם מס רכישה והוצאות עסקה נלוות בסך של  
  

  יום ממועד ההתקשרות.   60סכום התמורה ישולם בתוך  
  

בניהול,   -  תפוסה  .ב המתמחה  אחד  לשוכר  במלואו  מושכר  סיעודיים,    הנכס  אבות  בתי  של  ותחזוקה  תפעול 
 שנים.   11לתקופה בת  

 
ליון ש''ח, המשקפים תשואה שנתית בשיעור  י מ  6.2  -סך של כלדמי השכירות השנתיים נטו מסתכמים    -  NOI  .ג

  ביחס לסכום הרכישה. דמי השכירות צמודים למדד המחירים לצרכן.   6.8%של 
  

  שלישי  לצד אופציהוכתבי  מניות ה פרטית שלהקצא  ב. 
  

מניות רגילות של החברה    10,250,000הקצאה פרטית   במסגרתלצד שלישי  החברה  , הקצתה 2021ינואר   בחודש
ברוטו  וזאת בתמורה  (לאחר ההקצאה)  מההון המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה    4.99%  יםוהמהו 

כתבי אופציה   10,000,000 וכן  רך נקוב עש''ח  1ש"ח לכל  7.831"ח, המשקף מחיר של ש מיליון  80.3  -סך של כב
תמורת   ותרגיל   ותלמימוש למני  יהיו ניתנים  והם  הוענקו ללא תמורה כתבי האופציה .ניתנים למימוש למניות החברה

תום תקופת  ל  עדש  . כתב אופציה שלא ימומ2023ביולי    26ש"ח למניה רגילה עד ליום    8.4מחיר מימוש בסך של  
  כתבי האופציה אינם זכאים להגנה בגין חלוקת דיבידנד.  המימוש יפקע ולא יקנה למחזיק כל זכות בו.

  2021בינואר     26מודל בלק אנד שולס השווי ההוגן של כל כתב אופציה, נכון למועד אישור הדירקטוריון ביום    פי-על
  . אגורות 39 -הוערך ב

: מחיר מניית הסגירה של החברה ביום שקדם  כאמור  בחישוב השווי ההוגן של כל אופציהלהלן ההנחות שנלקחו  
חודשים; תוספת המימוש בגין    30ש"ח, תקופת המימוש של כתב האופציה הינה    6.99ליום אישור הדירקטוריון הינו  

  ושיעור   0.17%של    שיעור ריבית   28.48%ש"ח לא צמודה למדד, סטיית תקן בשיעור של    8.4כל כתב אופציה הינה  
  . 6.90% שלחלוקת דיבידנד שנתי בשיעור 

  
  דיבידנדים:   .ג

  
   :2021דיבידנד צפוי בגין שנת        )1(

בחודש   החליט  החברה  לשנת    2021מארס  דירקטוריון  הצפויות  החברה  תוצאות  לאור  סכום  2021כי   ,
אגורות למניה) וכי הדיבידנד הסופי    50  -(כ  ''חשמיליון    102.6לא יפחת מסך של  2021הדיבידנד בגין שנת 

  מיליון ש"ח.  94 - יעמוד על סך של כ  2020לשנת 
  

    :2021לשנת  השנידיבידנד בגין הרבעון       )2(
  2021לשנת  שניה, אישר דירקטוריון החברה הכרזה על חלוקת דיבידנד בגין הרבעון 2021 אוגוסטבחודש 

  . 2021 ספטמבראגורות למניה, אשר יחולק בחודש  12.5המהווים ש''ח, מיליון  25.65בסך של  
  

   :2021לשנת  הראשוןדיבידנד בגין הרבעון       )3(
  2021לשנת    הראשון, אישר דירקטוריון החברה הכרזה על חלוקת דיבידנד בגין הרבעון  2021  מאיבחודש  

  . 2021  יוניאגורות למניה, אשר חולק בחודש   12.5המהווים ש''ח, מיליון  25.65בסך של  
  

  :2020לשנת   הרביעידיבידנד בגין הרבעון       )4(
  2020לשנת    הרביעי, אישר דירקטוריון החברה הכרזה על חלוקת דיבידנד בגין הרבעון  2021  מארסבחודש  

  . 2021  אפרילאגורות למניה, אשר חולק בחודש  12  -מיליון ש"ח, המהווים כ  24.65בסך של  
  



  בע"מ   ן "סלע קפיטל נדל 
  אורים לדוחות כספיים תמציתייםיב

  2021 ביוני 30ליום 
  

15  

 
  (המשך)  אירועים מהותיים בתקופת הדיווח ולאחריה  -  4ביאור 

  
  ממוסד פיננסי   האמות מידה פיננסיות בהלווא  .ד
  

בביאור   לאמור  לשנת  10בהמשך  הכספיים  לדוחות  המידה    2020ד.  מאמות  באחת  החברה  עמידת  לאי  ביחס 
בדצמבר    31סווגה יתרת ההלוואה ליום  מיליון ש''ח ממוסד פיננסי,    50בהלוואה בסך של    2020הפיננסיות בשנת  

    .כיתרה לזמן קצר במסגרת ההתחייבויות השוטפות 2021 ביוני 30וליום  2020
  

  
  ומימוש אופציה  2021ר  ינואב 1הניהול החל מיום  הסכם עדכון   ה.

  
ועד לתום מועד    2021בינואר    1התקבלה בחברה הודעת חברת הניהול לפיה החל מיום    2020בחודש דצמבר  

. השינוי כאמור אושר בועדת הביקורת ובדירקטוריון  9%  -הסכם הניהול, רכיבי התמורה בגין שירותי הניהול יקטנו בכ
  החברה. 

  ועדת   אישרו,  הניהול  הסכם  עם  בקשר  2020  לשנת  הכספיים  לדוחות)  1א.(12  בביאור  לאמור  המשךבכן,  -כמו
  מארס  לחודש(עד    שנים   3  בת   נוספת   לתקופה  הניהול  הסכם  תקופת  הארכת   את  החברה   ודירקטוריון  הביקורת 

  . זהים בתנאים),  2025
  
  שווי נכסי הנדל"ן של החברה  -  משבר הקורונהבעקבות עדכון   ו.
  

גיבשה  ,  2021בפברואר    20ונמשך כחודשיים, עד ליום    2020הסגר האחרון אשר הוטל בסוף חודש דצמבר  בעקבות  
בבעלותה  שהחברה תוכנית הקלות מדורגת לדחיית תשלום דמי השכירות ודמי הניהול בעיקר ביחס לשטחי המסחר  

פעילותם).   שהותרה  חיוניים  עסקים  בגין(למעט  חובות  לגביית  הצפי  לגבי  החברה  להערכות  תקופת    בהתאם 
  ''ח. שמיליון  6 -בהיקף של כ 2021 של הראשון רבעוןבמהלך ה  , קטנו הכנסות החברההמשבר

  
  קווי אשראי ממוסדות פיננסייםז.        

  
ידי מוסדות פיננסיים. קווי האשראי  -מיליון ש"ח על  260הוארכו לחברה קווי אשראי בסך כולל של   2021  יוני בחודש 

הועמדו למשך שנה. החברה התחייבה לעמוד במספר התניות פיננסיות אשר בעיקרן דומות להתניות הפיננסיות  
לדוחות הכספיים של החברה    11של אגרות החוב של החברה כמפורט בביאור    שנקבעו במסגרת שטרי הנאמנות

  קווי האשראי האמורים. ליון ש"ח מי מ  26.7יצלה הדוחות, החברה נמועד פרסום . ל2020לשנת 
  



דוח רבעוני בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי לפי תקנה 38ג'(א):

ההנהלה, בפיקוח הדירקטוריון של סלע קפיטל נדל"ן בע"מ (להלן: "התאגיד"), אחראית לקביעתה 

והתקיימותה של בקרה פנימית נאותה על הדיווח הכספי ועל הגילוי בתאגיד.

לעניין זה, חברי ההנהלה הם:

גדי אליקם – מנהל כללי

דרור יהודה – סמנכ"ל כספים

בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי כוללת בקרות ונהלים הקיימים בתאגיד, אשר תוכננו בידי המנהל 

הכללי ונושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים או תחת פיקוחם, או בידי מי שמבצע בפועל את 

התפקידים האמורים, בפיקוח דירקטוריון התאגיד, אשר נועדו לספק מידה סבירה של בטחון המתייחס 

למהימנות הדיווח הכספי ולהכנת הדוחות בהתאם להוראות הדין, ולהבטיח כי מידע שהתאגיד נדרש לגלות 

בדוחות שהוא מפרסם על פי הוראות הדין נאסף, מעובד, מסוכם ומדווח במועד ובמתכונת קבועים בדין.

הבקרה הפנימית כוללת, בין היתר, בקרות ונהלים שתוכננו להבטיח כי מידע שהתאגיד נדרש לגלותו כאמור, 

נצבר ומועבר להנהלת התאגיד, לרבות למנהל הכללי ולנושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים או למי 

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

לדרישת הגילוי.

בשל המגבלות המבניות שלה, בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי אינה מיועדת לספק בטחון מוחלט 

שהצגה מוטעית או השמטת מידע בדוחות תימנע או תתגלה. 

בדוח השנתי בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי אשר צורף לדוח התקופתי 

לתקופה שנסתיימה ביום 31.12.2020 (להלן: "הדוח השנתי בדבר הבקרה הפנימית האחרון"), העריכו 

הדירקטוריון וההנהלה את הבקרה הפנימית בתאגיד; בהתבסס על הערכה זו, הדירקטוריון והנהלת התאגיד 

הגיעו למסקנה כי הבקרה הפנימית כאמור, ליום 31.12.2020, היא אפקטיבית.

עד למועד הדוח, לא הובא לידיעת הדירקטוריון וההנהלה כל אירוע או עניין שיש בהם כדי לשנות את הערכת 

האפקטיביות של הבקרה הפנימית, כפי שהובאה במסגרת הדוח השנתי בדבר הבקרה הפנימית האחרון;

למועד הדוח, בהתבסס על הערכת האפקטיביות של הבקרה הפנימית בדוח השנתי בדבר הבקרה הפנימית 

האחרון, ובהתבסס על מידע שהובא לידיעת ההנהלה והדירקטוריון כאמור לעיל, הבקרה הפנימית היא 

אפקטיבית.



הצהרת מנהלים

הצהרת מנכ"ל לפי תקנה 38ג'(ד)(1)

אני, גדי אליקם, מצהיר כי:

בחנתי את הדוח הרבעוני של סלע קפיטל נדל"ן בע"מ (להלן: "התאגיד") לרבעון השני של שנת 2021  .1

(להלן: "הדוחות").

לפי ידיעתי, הדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה  .2
מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם, לאור הנסיבות בהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים 

בהתייחס לתקופת הדוחות.

לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות, מכל הבחינות  .3
המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של התאגיד לתאריכים ולתקופות 

שאליהם מתייחסים הדוחות.

גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון, לוועדת הביקורת ולוועדה לבחינת הדוחות  .4
הכספיים של דירקטוריון התאגיד, בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על 

הדיווח הכספי ועל הגילוי:

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה  א.

הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על יכולתו של 

התאגיד לאסוף, לעבד, לסכם או לדווח על מידע כספי באופן שיש בו להטיל ספק במהימנות 

הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין; וכן-

כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, בה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו  ב.

במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית על הדיווח 

הכספי ועל הגילוי.

אני, לבד או ביחד עם אחרים בתאגיד: .5

קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחי, המיועדים  א.

להבטיח שמידע מהותי המתייחס לתאגיד, מובא לידיעתי על ידי אחרים בתאגיד, בפרט במהלך 

תקופת ההכנה של הדוחות; וכן-

קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחי, המיועדים  ב.

להבטיח באופן סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות 

הדין, לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים.

לא הובא לידיעתי כל אירוע או עניין שחל במהלך התקופה שבין מועד הדוח האחרון (הדוח  ג.

התקופתי) לבין מועד דוח זה, אשר יש בו כדי לשנות את מסקנת הדירקטוריון וההנהלה בנוגע 

לאפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי של התאגיד.

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

גדי אליקם, מנכ"ל 11 באוגוסט 2021



הצהרת מנהלים

הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים לפי תקנה 38ג'(ד)( 2)

אני, דרור יהודה, מצהיר כי:

בחנתי את הדוחות הכספיים ביניים ואת המידע הכספי האחר הכלול בדוחות לתקופת הביניים של  .1

סלע קפיטל נדל"ן בע"מ (להלן: "התאגיד") לרבעון השני של שנת 2021 (להלן: "הדוחות" או "הדוחות 

לתקופת הביניים").

לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות לתקופת הביניים אינם כוללים כל  .2
מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו 

בהם, לאור הנסיבות בהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות.

לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ביניים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות לתקופת הביניים משקפים  .3
באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של 

התאגיד לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות.

גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון, לוועדת הביקורת ולוועדה לבחינת הדוחות  .4
הכספיים של דירקטוריון התאגיד, בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על 

הדיווח הכספי ועל הגילוי:

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה  א.

הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי ככל שהיא מתייחסת לדוחות הכספיים ביניים ולמידע 

הכספי האחר הכלול בדוחות לתקופת הביניים, העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על יכולתו 

של התאגיד לאסוף, לעבד, לסכם או לדווח על מידע כספי באופן שיש בו להטיל ספק במהימנות 

הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין; וכן-

כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, בה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו  ב.

במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית על הדיווח 

הכספי ועל הגילוי.

אני, לבד או ביחד עם אחרים בתאגיד:  .5

קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחי, המיועדים  א.

להבטיח שמידע מהותי המתייחס לתאגיד, מובא לידיעתי על ידי אחרים בתאגיד, בפרט במהלך 

תקופת ההכנה של הדוחות; וכן-

קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחנו,  ב.

המיועדים להבטיח באופן סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם 

להוראות הדין, לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים.

לא הובא לידיעתי כל אירוע או עניין שחל במהלך התקופה שבין מועד הדוח האחרון (הדוח  ג.

התקופתי לשנת 2020) לבין מועד דוח זה, המתייחס לדוחות הכספיים ביניים ולכל מידע כספי 

אחר הכלול בדוחות לתקופת הביניים, אשר יש בו כדי לשנות, להערכתי, את מסקנת 

הדירקטוריון וההנהלה בנוגע לאפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי של 

התאגיד.

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

דרור יהודה, סמנכ"ל כספים 11 באוגוסט 2021
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