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 2021בספטמבר  30דו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד ליום 

 30לתקופה שהסתיימה ביום   דירקטוריון החברה מתכבד להגיש את דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה

 ") ועד למועד פרסום דוח זה. תקופת הדו"ח (להלן: " 2021בספטמבר 

, במתכונת מצומצמת של  1970-לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל הדוח נערך בהתאם  

העניינים בהם הוא עוסק, מובהר כי ככלל התיאור הנכלל בדוח זה כולל רק מידע אשר לדעת החברה מהווה  

שפורסם    2020מידע מהותי והוא נערך בהנחה כי בפני מי שמעיין בו מצוי גם הדוח התקופתי של החברה לשנת  

 "). 2020הדוח התקופתי לשנת  " או "הדוח התקופתי). (להלן: "2021-01-036273(אסמכתא מס':    2021במרץ    16ביום  

 משבר הקורונה והשפעתו על הפעילות העסקית של החברה

 כללי  

בפרק א' לדוח התקופתי לשנת   2.3לתיאור מפורט בנושא משבר הקורונה והשלכותיו על החברה ראה סעיף  

 . 2021במרץ  16שפורסם ביום  2020

נגיף הקורונה    2020בתחילת שנת   זאת בישראל. התפשטות  ובכלל  נגיף הקורונה בעולם,  החלה התפשטות 

 ברחבי העולם משרה אי וודאות על הפעילות הכלכלית הנוכחית והעתידית בעולם ובישראל.

הקורונה   נגיף  כנגד  חיסונים  מבצע  ארוכה  תקופה  כבר  מתקיים  מעודדת  בארץ  במסגרתו  נמשך,  שעודנו 

כנגד נגיף הקורונה ואף שוקלת להתחיל בחיסון ילדים   12הממשלה את התחסנות תושבי המדינה החל מגיל  

מיליון איש בשני חיסונים,    5.76  -מיליון איש, מתוכם כ  6.26-. נכון למועד דוח זה התחסנו בישראל כ   5מגיל  

 מיליון איש בשלושה חיסונים.  4 -וכ

ת השלמת פיתוח חיסון, אשר אושר לשימוש במדינות רבות בעולם, לרבות בישראל, החלו מבצעי בעקבו

אושר הדבר    2021בנובמבר    10וביום    12עד    5חיסון רחבי היקף ולאחרונה חלק מהמדינות אישרו חיסון לגילאי  

גרה, תוך ביטול  לאחר היציאה מהסגר השלישי, ניכרה חזרה הדרגתית לש   2021גם בישראל. החל מחודש מרץ  

הדרגתי של המגבלות השונות על הפעילות והמשק הישראלי התאושש בקצב מהיר, זאת על רקע יעילות  

החיסונים שהביאה לירידה חדה בשיעורי התחלואה ואפשרה הקלה נרחבת של המגבלות. עד לסוף חודש מאי  

למתחמי    2021 להיכנס  רשאים  היו  מקורונה  והמחלימים  המתחסנים  ציבור  הבילוי  רק  ההסעדה,  התרבות, 

והפנאי, זאת באמצעות הצגת "תו ירוק" המונפק על ידי משרד הבריאות. מגבלה זו בוטלה החל מחודש יוני 

2021  . 

, חלה הרעה במצב התחלואה בישראל ובעולם בעקבות התפשטותו של זן הדלתא של  2021במהלך חודש יולי  

בקנה מידה נרחב. עקב חוסר הוודאות שהתעורר בנוגע    הנגיף וקיים סיכון להתפרצות מחודשת של התחלואה 



ליעילות החיסון בקרב מגזרי אוכלוסייה שונים, הוחלט לחסן מגזרים מסוימים באוכלוסייה במנה שלישית  

נוספת והוחזרו חלק מהמגבלות ביניהם חובת הצגת "תו ירוק". נוכח ההיענות הגבוהה לחיסון השלישי כנגד 

זן הדלתא שלו, ירדה התחלואה שוב ועד כה לא הוטלו מגבלות המגבילות את פעילות   נגיף הקורונה ופרט כנגד

החברה. נכון למועד הדוח,עתה מירב המשק פועל ללא הגבלות ניכרות למעט סקטורים מסוימים כגון ענף 

 בעולם המגפה עדיין משפיעה באופן ניכר ומדי פעם יש התפרצויות אף במקומות שהיה נראה התיירות לארץ.  

שהמגפה נמצאת תחת שליטה והחשש הינו שגלים נוספים של קורונה יכו בעולם ובארץ ולכן בשלב זה לא  

ניתן להעריך את המשך התפשטות נגיף הקורונה וקיימת חוסר וודאות לגבי המשך מדיניות ופעולות הממשלה 

 בנושא והשלכותיהן על המשק ועל הפעילות העסקית. 

ינה משפיעה באופן מהותי על פעילותה השוטפת של החברה בהתחשב ביישום  נכון לעתה המגפה איובהר, כי  

הוראות הדין ושמירה על בריאות עובדי החברה, שוכריה והמבקרים בנכסיה. כמו כן, החברה המשיכה בפעילות 

 הייזום, השיווק, ההשכרה והניהול של נכסי החברה.  

,השנה, עד לתאריך לפר   4.15של החברה (ראה סעיף    LYFEיצוין, כי בפרויקט   ק א' לדוח התקופתי) נחתמו 

כ   10,387  -המאזן חוזים למכירת שטחי משרדים בפרויקט בשטח של כ ובהיקף של  מיליון ש"ח    136  -מ"ר 

 מיליון ש"ח.  47 -מ"ר ובהיקף של כ   3,707ולאחר מועד זה נחתמו חוזים נוספים בשטח של  

למועד חזרת מרכזי המסחר לפעילות, בשל משבר   החברה העניקה הקלות לשוכרי החברה בתקופת הדוח עד

מיליון ש"ח    5.8מיליון ש"ח ובנוסף בחברות הכלולות העניקה סך של    1.2  -הקורונה בדוח המאוחד בסך של כ

- כלולות הסתכם ה  NOIמיליון ש"ח ובתוספת    127.9-של החברה במאוחד הסתכם בכ  NOI-(חלק החברה). ה

NOI  מיליון ש"ח. נתון ה  188-בכ-  FFO  מיליון ש"ח ובתוספת הקלות קורונה שניתנו לשוכרים  71-הסתכם בכ

מיליון     75החברה לכדי    FFOהרכבת הקלה מסתכם    FFOמיליון ש"ח), (ללא   78מסתכם לכדי    FFO  -היה ה 

 ש"ח, ראה פסקת סיטיפס בהמשך). 

ביטוי, בין היתר, ביתרות המזומנים הגבוהות להערכת החברה איתנותה הפיננסית של החברה אשר באה לידי  

של החברה, תזרים מזומנים יציב מנכסיה המניבים ונגישות לשוק ההון המקומי, תאפשר לה להיות ערוכה  

עם זאת, יודגש, להתמודדות עם משבר כלכלי נוסף גם ובמידה ותהא התפרצות מחודשת של נגיף הקורונה.  

תמשך, לא ניתן לצפות את משכו ומלוא השפעתו על פעילות המשק בישראל,  כי לאור היות המשבר אירוע דינמי ומ

וזו  בעתיד  פעילותה  על  ונגזרותיה  הקורונה  מגפת  ההשפעה של  היקף  את  להעריך  החברה אפשרות  בידי  ואין 

בפרק א'   5.11תושפע בהתאם למידת והיקף התממשותם של גורמי הסיכון הרלוונטיים לחברה, כמפורט בסעיף  

 .2020התקופתי לשנת  של הדוח

יובהר, כי ההנחות, ההערכות והנתונים המפורטים לעיל בדבר השפעת נגיף הקורונה על פעילות החברה מהווים 

, המבוססים על מידע הקיים בחברה,  1968- "מידע צופה פני עתיד", כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח 

ות הנגיף בפועל עשויות להיות שונות  וכולל הערכות, אומדנים או כוונות של החברה, נכון למועד הדוח. השפע

מהתוצאות המוערכות או הצפויות על ידי החברה לאור העובדה שמדובר באירוע חריג ומתמשך שאינו בשליטת 

עם  בקשר  ובעולם  בארץ  רגולטוריות  ורשויות  מדינות  של  החלטות  המגיפה,  של  מחודשת  התפרצות  החברה. 

של נכסי הנדל"ן, שינויים בהיקף הפעילות העסקית של שוכרים ובכושר    היערכותן, שינויים בריבית ובשיעורי ההיוון

שינויים  גם  כמו  הימשכות המצב,  או  כתוצאה מהתפתחות  בתזרים מפעילות שוטפת  ושינויים  התשלום שלהם 

נוספים שינבעו מהאמור, עלולים להשפיע על פעילות החברה ועל תוצאותיה הכספיות באופן שונה מההערכות  

 . עילהמפורטות ל



 נתונים עיקריים מתוך פרק תיאור עסקי התאגיד .1

החברה עוסקת, בעצמה ובאמצעות חברות בנות וחברות מוחזקות וכן באמצעות   בתחום הנדל"ן המניב,

קניונים   הכולל  ובאנגליה)  בגרמניה  (כיום  ובחו"ל  בארץ  המניב  הנדל"ן  בתחום  אחרים,  עם  שותפויות 

ומרכזי מסחר, מבני משרדים ותעסוקה, מבני תעשייה, קרקעות ועוד, המיועדים בעיקר להשכרה. כחלק  

 ספקת החברה גם שירותי ניהול לחלק מנכסיה.  מפעילות זו, מ

, החברה פועלת בעצמה ו/או באמצעות חברות בנות וחברות מוחזקות וכן באמצעות  בתחום יזמות הנדל"ן

שותפויות עם אחרים ביזמות נדל"ן (משרדים, מסחר וערוב שימושים הכולל מגורים) בארץ בדרך של  

הפרוי הקמת  פיתוחן,  השבחתן,  קרקעות,  ומכירתרכישת  אלו   קטים  שטחים  השכרת  ו/או 

לרוכשים/שוכרים שונים. החברה מתקשרת עם חברות קבלניות (בדרך כלל קבלני מפתח) לצורך ביצוע 

 העבודות הקבלניות באותם פרויקטים. 

סיטיפס  זה מושקעת החברה בחברת  דוח  נכון למועד  נוספים.  מעת לעת משקיעה החברה בתחומים 

הפסיקה את פעילותה    2021בורה (הסעה המונית) והחל מחודש אפריל  בע"מ אשר עסקה בתחום התח

 . בפרק א' לדוח התקופתי), ראה בהמשך להלן   3.13.3.8בהפעלת הרכבת הקלה בירושלים  (ראה סעיף 

     המצב הכספי  .2

  הסביבה העסקית .א

לשינויים  כחברה העוסקת בתחום הנכסים המניבים בישראל ובתחום יזמות הנדל"ן, חשופה החברה  

ובעיקר   ובעולם  בארץ  ההון  בשוקי  במצב  לשינויים  וכן  בפרט  הנדל"ן  וענף  בכלל  המשק  במצב 

גיוס  עלות  על  המשפיעים  הריבית  ובמרווחי  הטווח  ארוכת  הריבית  בשיעורי  מהותיים  משינויים 

מקורות החוב ארוכי הטווח של החברה וכן על עלות שיעורי ההיוון המשוקללים לפיהם משוערכים  

 כסיה. נ

 בגרמניה פעילות החברה יציבה והתפוסה בנכסיה גבוהה כמו גם פעילותה באנגליה.

ואחוז  נכסיה המניבים, לרבות טיב בנייתם  ומצב  כי איתנותה הפיננסית  החברה מעריכה כבעבר 

תפוסתם הגבוה וגיוון תמהיל הנכסים, הם אלו שאפשרו ויאפשרו לה להתמודד בצורה נאותה עם  

 כאלה ואחרים (ככול שאלו ישפיעו על פעילותה של החברה).  קשיים כלכליים 

 לגבי השפעת נגיף הקורונה ראה לעיל.  

  נכסים שוטפים .ב

בדצמבר    31-אלפי ש"ח ב  982,310אלפי ש"ח לעומת    736,389  -סעיף הנכסים השוטפים הסתכם ב

ח לעומת אלפי ש"  331,955  -. סעיף המזומנים ביחד עם סעיף השקעות לזמן קצר הסתכם ב2020

 .  2020בדצמבר  31 -אלפי ש"ח ב 586,410

של   בסך  הסתכם  חובה  ויתרות  חייבים  לעומת    34,936סעיף  ש"ח  ב  33,216אלפי  ש"ח   31-אלפי 

 . 2020בדצמבר 

  125,866אלפי ש"ח לעומת    146,473סעיף הכנסה לקבל ממכירת שטחי משרדים הסתכם בסך של   

משרדים ומקרקעין בהליכי בניה למכירה הסתכם בסך   . סעיף מלאי2020בדצמבר    31- אלפי ש"ח ב 

, סעיפים אלו הינם בגין פרויקט  2020בדצמבר    31  -אלפי ש"ח ב  236,818אלפי ש"ח לעומת    223,025של  

LYFE  בפרק א' לדוח התקופתי) 4.15בבני ברק (ראה סעיף . 



 השקעות  .ג

 31- אלפי ש"ח ב   4,521,552לעומת  אלפי ש"ח    5,349,412סעיף הנכסים הלא שוטפים הסתכם בסך של  

 . 2020בדצמבר 

בדצמבר    31-אלפי ש"ח ב  3,044,078אלפי ש"ח לעומת    3,728,702נדל"ן להשקעה הסתכם בסך של  

אלפי ש"ח בלאונברג גרמניה   694,813  -. הגידול בסעיף זה נובע בעיקר מרכישת נכסים בסך של כ 2020

 ובמנצ'סטר וברמינגהם שבאנגליה, ראה בהמשך להלן. 

אלפי    1,381,905אלפי ש"ח לעומת סך של    1,519,362השקעות בחברות כלולות הסתכם בסך של  סעיף  

מחלק החברה ברווחי חברת סיטיפס הנובע . הגידול בסעיף זה נובע בעיקר  2020בדצמבר    31-ש"ח ב 

 ראה בהמשך להלן .  ,מרווח ממימוש זיכיון הרכבת הקלה

 31-ש"ח ב  אלפי   19,461אלפי ש"ח לעומת    21,143-סעיף הלוואות ויתרות חובה לזמן ארוך הסתכם ב

קרקע  2020בדצמבר   רכישת  עבור  לשותפה  החברה  הלוואת  סכום  את  בעיקר  משקף  הסעיף   .

 .)בפרק א' לדוח התקופתי 4.16.1בירושלים (ראה סעיף 

 )21%חלק החברה ( -קונקט ירושלים (רכבת קלה) בע"מ סיטיפס בע"מ, 

 21%אשטרום")  ושותפים נוספים  החברה מחזיקה ביחד עם קבוצת אשטרום בע"מ (להלן: "קבוצת  

") וכן מחזיקה באותו שיעור בחברת קונקט  סיטיפסמהונה המונפק והנפרע של סיטיפס בע"מ (להלן: "

 ") ששימשה קבלן התפעול של פרויקט הרכבת הקלה בירושלים. קונקטירושלים (להלן: "

, הקמה, בניה ורכישת סיטי פס הינה חברה פרטית שהחזיקה בזיכיון בלעדי ממדינת ישראל, למימון 

של פרויקט הרכבת הקלה בירושלים, "הקו האדום" (ראה סעיף    B.O.Tציוד, הקמה ותחזוקה בתנאי  

 בפרק א' לדוח התקופתי).  3.13.3.8

דיווחה החברה על חתימת סיטיפס על הסכם עם מדינת ישראל למכירת   2020בפברואר,    12ביום  

. בתמורה לממכר וכן להסדרת תביעות Buyback")ן: "פעילות הקו האדום חזרה למדינת ישראל (להל

העבר (לרבות בקשר עם תביעות בקשר עם תקופת ההקמה של הקו האדום) תשלם מדינת ישראל  

מיליארד ש"ח (אחרי מס), בתוספת מע"מ כדין (ככל שיחול). סך של    1.62לסיטיפס תמורה בסך של  

מיליון    285קמה (חלק קבוצת אשטרום בע"מ  מיליון ש"ח מסך התמורה כאמור ישולמו לקבלן הה   380

 ש"ח  ).  

. בהתאם  Buyback  -, התקבלה הודעת המדינה לסיטיפס על הפעלת זכות ה2021בפברואר    8ביום  

.  2021באפריל    16ייכנס לתוקף החל מיום   Buyback -הסכם הזיכיון יסתיים וה   Buyback  -להודעת ה 

ת והתפעול בקו האדום לידי מדינת ישראל. כמו במועד המצוין לעיל העבירה סיטיפס את הבעלו

כן, החל ממועד זה לקחה המדינה על עצמה את כל התחייבויות הזכיין בהתאם להסכמי המימון של  

 סיטיפס אל מול הגופים המממנים של סיטיפס.  

בפברואר    9, מיום  2020באפריל    2, מיום  2020בפברואר    12לפרטים נוספים ראו דיווחים מיידיים מיום  

מס':    2021במאי    5ומיום    2021 -ו   2021-01-016194,  2020-01-030694,  2020-01-013165(אסמכתאות 

2021-01-078663( . 

קיבלה סיטיפס מהמדינה את דו"ח העברת הפרוייקט כאמור בהסכם הזיכיון.   2021במאי    14ביום  

על למצב המצופה מפרוייקט הדו"ח כולל טענות של המדינה לפערי תחזוקה בין מצב הפרוייקט בפו



דו"ח העברת הפרוייקט כאמור בהסכם  2021במאי    14ביום   סיטיפס מהמדינה את  .  הזיכיון   קיבלה 

הדו"ח כולל טענות של המדינה לפערי תחזוקה בין מצב הפרוייקט בפועל למצב המצופה מפרוייקט 

סכום זה הינם בגין דו"ח מליון ש"ח מתוך    20  - מליון ש"ח. כ  70  -שנים, בהיקף של כ   10  -הפועל כ 

 טענות  בגין   הינו  ח"ש  מליון   50 -הנדסי שלגביו התקיימו מספר דיונים בין המדינה והזכיין ואילו כ

  הנזקים  לחישוב  ופירוט   מקצועיות  אסמכתאות  כל  ללא  וזאת  לראשונה  סיטיפס  אל  שנשלחו

דרישה  הוצ  לרבות (  ח"הדו  את   לומדת  עדיין  סיטיפס.  הנטענים החומרים  את  להשלמת  למדינה 

 החסרים). 

מאחר וכמעט כל הנושאים המופיעים בדו"ח הינם נושאים הקשורים בתחזוקה של הפרוייקט הרי  

שאלה מצויים בתחום אחריות קבלן המשנה לתחזוקה, סיטאדיס ישראל בע"מ (להלן: "סיטאדיס"  

ירי בסיס החוזה שהינם  מיליון ש"ח במח  30חברה שהינה צד ג') (אשר לו מגבלת אחריות בסך של  

מיליון ש"ח במחירים עדכניים). יצוין כי קונקט קיבלה ערבות בנקאית מסיטאדיס על   35-למעלה מ

) אותה היא תהיה רשאית  Buybackחודשים לאחר ה   12מיליון ש"ח (שתהא בתוקף עד   17-סך של כ

תהיה רשאית    לממש במקרה בו לא תיענה הדרישה לתשלום מצדה של סיטאדיס. כמו כן, קונקט

לקזז סכומים המגיעים לסיטאדיס לפי הסכם התחזוקה. יובהר, כי במקרה של מימוש הערבות על  

ידי חברת ההפעלה או במקרה של קיזוז סכומים כאמור לעיל, סיטאדיס תהא רשאית להפעיל את 

 מנגנון יישוב המחלוקות הקבוע בהסכם התחזוקה.

 ואכן  הפרויקט ( ככל  העברת דו"ח של החברה בגין  החשיפה היקף כי יובהר לעיל  האמור  לסיכום

לעמוד  וצפויה לחברה מהותית אלה) אינה בגין  העניין, לפי ,לקונקט או לסיטיפס כלשהי תהיה חבות

 סך בנזק)  על סיטאדיס השתתפות ובקיזוז בדו"ח  המדינה טענות מלוא שיתקבלו היותר (ככל לכל

 החברה). (חלק ש"ח מיליון  7של 

  1,107,473שיקפה סיטי פס בדוח הרווח והפסד רווח בסך של    2021בספטמבר    30בדוחותיה ליום  

אלפי ש"ח המשקף בעיקר את רווחי מכירת פעילות הקו האדום. חלקה של החברה ברווחי חברת 

מיליון ש"ח. תזרים המזומנים    197.4  - סיטיפס (לרבות חברת ההפעלה קונקט) לתקופה זו הסתכם בכ

הינו בסך כולל    2022  -ו  2021בשנים    Buyback -חברה כתוצאה מתשלום התמורה בגין ה שינבע ל

מיליון    520, הכריזה סיטיפס על חלוקת דיבידנד בסך של  2021במאי    19מיליון ש"ח. ביום    276-של כ

הכריזה   2021מיליון ש"ח). בחודש אוגוסט    109  –(חלק החברה    2021ש"ח שחולק בחודש יוני שנת  

 מיליון ש"ח).  10.5מיליון ש"ח (חלק החברה   50סיטיפס על חלוקת דיבידנד נוסף בסך של וחילקה 

) לדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים, לגבי בקשה לאישור תובענה 5(  17בהמשך לאמור בבאור  

ביולי    5מליון ש"ח, ביום    388ירושלים בסכום שהועמד על סך של    ייצוגית כנגד סיטיפס וכנגד קונקט 

תוך    2021 הערעור,  על  עוד  עומדים  אינם  כי  הודיעו  המערערים  ובסופו  בערעור  דיון  התקיים 

שהמשיבות נענו לבקשתם שלא לעמוד על תשלום סכום ההוצאות ושכ"ט שנפסקו במסגרת ההליך  

   .פסק דין המורה על דחיית הערעור ללא צו להוצאות  שהתנהל בבית המשפט המחוזי. בהתאם, ניתן 

 )100%(חלק החברה  -רכישת מבנה משרדים במנצ'סטר אנגליה  

 9, התקשרה החברה בהסכם לרכישת מבנה משרדים בעיר מנצ'סטר אנגליה. ביום  2021בחודש מרץ  

וד הבנק  , עם התקיימות התנאים המתלים הקשורים לרישום הנכס ומחיקה של שעב2021באפריל  

מ"ר    16,300  -של המוכר השלימה החברה באמצעות שותפות נכדה את רכישת הבניין בשטח של כ



  88  - מקומות חניה, בתמורה של כ   10שטחי משרדים והיתרה שטחי מסחר) הכולל    90%  -(מתוכם כ

  - כ . שכר הדירה השנתי הצפוי הינו  מיליון פאונד עלויות רכישה נלוות  6  -הכוללים כ מיליון פאונד  

. מימון העסקה נעשה באמצעות 85%-מיליון פאונד. נכון למועד זה הנכס מושכר בתפוסה של כ  4.9

מיליון   49.2-) בסך של כNon Recourseהון עצמי וכן באמצעות הלוואת "בלון" בנקאית  (בתנאי  

. כבטוחה להתחייבויותיה כלפי  2.72%  -שנים בריבית שנתית קבועה של כ   5פאונד, לתקופה של  

תאגיד הבנקאי, שעבדה השותפות הנכדה את זכויותיה בנכס ואת זכויותיה לקבלת תקבולים בקשר  ה

) את החזקותיה 100%עם הנכס. כמו כן, שעבדה חברת הבת (המחזיקה בשותפות הנכדה בשיעור של  

באפריל    11-ו  2021במרץ    29,  2020בדצמבר    27בחברה הנכדה. (לפרטים נוספים ראו דיווחים מהימים:  

 .בהתאמה) 2021-01-060816-ו 2021-01-048897, 2020-01-140151(אסמכתאות מס':  2021

 )100%(חלק החברה  -רכישת מבנה משרדים בבימינגהאם אנגליה 

-2021(אסמכתא מס':    2021ביולי    8של החברה מיום    , בהמשך לדיווח מיידי2021באוגוסט    17ביום  

בבעלות  חברה בת Ashtrom properties U.K LTD) בנושא מו"מ, דיווחה החברה כי     01-050329

התקשרה בהסכם לרכישת מלוא הזכויות בבניין משרדים באנגליה הממוקם בעיר  , מלאה של החברה

 2  -ונד (כולל עלויות רכישה נלוות בסך של כ מיליון פא  42.2-ברמינגהאם, אנגליה, בתמורה של כ 

 הושלמה העסקה ושולמה התמורה .   2021בספטמבר  14מיליון פאונד) (להלן: "התמורה").  ביום 

אשר   החברה הרוכשת תפעל לשפץ את הנכס במלואו ולהשכיר את השטחים עם סיום העבודות

החברה  . 40%-הנכס מושכר בתפוסה של כנכון להיום  . צפויות להתחיל כשנה לאחר השלמת הרכישה

הבת צופה כי הנכס יהיה ריק כשנה לאחר השלמת הרכישה .  בכוונת החברה להתחיל בשיפוץ עם 

- סיום ההסכמים עם השוכרים כאמור לעיל , שעתיד להימשך כשנה וחצי בעלות משוערכת של כ

 . מיליון פאונד 50

יון פאונד לשנה. החברה הבת מעריכה כי שכר  מיל  1.8-ד הצפוי להתקבל מהנכס כיום הינו כ"שכה

-מיליון פאונד המשקף תשואה של כ  7-הדירה הצפוי מהנכס בתפוסה מלאה בתום העבודות יהיה כ

7%  . 

 . מימון העסקה בשלב זה נעשה ממקורותיה העצמאיים של החברה

 ) 100%רכישת מבנה משרדים חדש ליד שטוטגרט חלק החברה (

באמצעות שותפות גרמנית על הסכם לרכישת מלוא הזכויות    Ashtoh 2010חתמה  2021ביולי    8ביום  

 311-מ"ר ו  15,678-בבניין משרדים ומסחר הממוקם בעיר לאונברג (שטוטגרט), גרמניה בשטח של כ

מיליון אירו עלויות רכישה נוספות).    3.2  -מיליון אירו (הכוללים כ  41.7- חניות, בתמורה לסך של כ

 הושלמה העסקה ושולמה התמורה .   2021ט באוגוס 31ביום 

דיירים, בתחום הרפואה, המסחר    40-מ"ר) לכ  14,189(שטח של    91%  -הנכס מושכר בתפוסה של כ

שנים וזאת בתמורה לדמי שכירות   4"), לתקופת שכירות ממוצעת של  השוכר" והמשרדים (להלן:

כ  של  בסך  כ   2.1-שנתיים  של  תשואה  המשקפים  אירו  קיימות    .5.0%-מיליון  לשוכרים  כי  יצוין, 

שנים. דמי השכירות צמודים למדד המחירים    5  -  2אופציות להארכת חוזי השכירות לתקופות שבין  

 לצרכן הגרמני במנגנונים שונים של עלייה (חלקם שנתית וחלקם לאחר השגת שיעור עלייה מצטבר). 

יליון אירו. יתרת העסקה  מ  17-סך ההון העצמי שהושקע על ידי השותפות ברכישת הנכס הינו כ

 5מיליון אירו לתקופה של    24.75  - מומנה באמצעות קבלת מימון מתאגיד בנקאי גרמני בסך של כ



מסכום    2%. קרן ההלוואה תיפרע בשיעור שנתי קבוע של 1.27%- שנתית קבועה בשיעור של כשנים בריבית  

בדה השותפות את זכויותיה  ההלוואה המקורי. כבטוחה להתחייבויותיה כלפי התאגיד הבנקאי, שע

 .  בנכס וזכויותיה לקבלת תקבולים בקשר עם הנכס

 )100%(חלק החברה  -מכירת מבנה צפת  -אשליר בע"מ  

לדוח התקופתי)   3.13.2.11מכרה חברת בת בבעלות מלאה בשרשור (ראה סעיף     2021ביולי    1ביום  

ש"ח. החברה רשמה בספריה  עליית אלפי    10,200מבנה תעשייה הנמצא בעיר צפת תמורת סך של  

 אלפי ש"ח בעקבות מכירה זו. 1,143ערך בסכום של 

 )26.07%(חלק החברה בפרויקט הבניה  -רכישת קרקע במתחם האלף ראשון לציון  

מימים    2021בספטמבר    5ביום   הביקורת  ועדת  אישור  ,  2021בספטמבר    5-ו  2021ביולי    29לאחר 

, אישרה החברה התקשרות 2021בספטמבר    5-ו  2021באוגוסט    22ואישור דירקטוריון החברה מימים  

(להלן:   בע"מ  לביטוח  חברה  הפניקס  עם  יחד  לציון  בראשון  האלף  במתחם  משותפת  בעסקה 

"). בד העסקה המשותפת") (להלן יחד: "אקרו") ואקרו לנדסקייפ שותפות מוגבלות (להלן:"הפניקס"

סכם עם קבוצת אשטרום, בעלת השליטה  בבד, אישרה החברה התקשרות העסקה המשותפת בה

. ראה דיווח מיידי של החברה  בחברה כקבלן מבצע בפרויקט שיוקם במסגרת העסקה המשותפת

 ) .   2021-01-077275(אסמכתא מס':  2021בספטמבר  9מיום 

מכל זכויותיהן והתחייבויותיהן במקרקעין, לאחר ניכוי שטח    22.5%החברה תרכוש מהפניקס ואקרו  

"), שטח הפניקסדונם מהמקרקעין אשר יוותר בשימוש העצמי והבלעדי של הפניקס (להלן: "  13-של כ

מ"ר ברוטו עילי לתעסוקה ומסחר וכן למקומות חניה במגרש    80,000והמקנות לחברה זכויות בניה של  

דונם במתחם האלף כך שהיקף זכויות הבניה המוקנות   47-המשותף לעסקה המשותפת בשטח של כ 

מ"ר ברוטו עילי לתעסוקה ומסחר ולמקומות   306,870ש של העסקה המשותפת עומד על  לשטח המגר

מ"ר ברוטו עיליים לתעסוקה    50,000-חניה בהתאמה. שטח הפניקס כולל זכויות בניה בהיקף של כ

   ומסחר וכן למקומות חניה בהתאמה, עליו יוקם "פרויקט הפניקס".

ותעסוקה   מסחר  בייעוד  הינו  ל"פרויקט המגרש  בנוסף  הראשון,  בשלב  מחציתו  על  ומתוכננים 

 2027מ"ר אשר בנייתם תושלם עד סוף שנת    129,000-הפניקס", שלושה בנייני משרדים, בהיקף של כ

  (להלן: "הפרויקט").

מיליון ש"ח . התמורה כפופה להתאמות   128- התמורה להפניקס ואקרו בגין רכישת הממכר תהיה כ 

נו זכויות  ויהיו  החברה  ככל  תשיב  בנוסף,  לחברה.  מהותיות  להיות  צפויות  שאינן  במגרש  ספות 

להפניקס ואקרו חלק יחסי מהוצאות שנשאו עבור ביצוע חפירה והוצאות תכנון ורישוי של הפרויקט  

 רהשלמת העסקה צפויה לקראת סוף חודש נובמבמיליון ש"ח.    6.8- אשר מסתכמות לסך של כ

2021. 

הבניה עבודות  ביצוע  תשלם    בעבור  הפיתוח,  עבודות  כולל   , אשטרום  קבוצת  ידי  על  בפרויקט 

כ הבניה, סך של  ביצוע עבודות  ,בהתאם להתקדמות  בניכוי   770-העסקה המשותפת  מיליון ש"ח 

 ). מיליון ש"ח 201-החלק היחסי בחניונים בגין שטח הפניקס (חלק החברה כ



 : התחייבויות . ד 

אלפי ש"ח ביום    3,596,604אלפי ש"ח לעומת    3,982,061  - הסתכמו בהתחייבויות הקבוצה למועד הדו"ח  

 .  2020בדצמבר  31

 31אלפי ש"ח ביום    857,176אלפי ש"ח לעומת    818,246  - ההתחייבויות השוטפות הסתכמו לסך של כ

שוטפות 2020בדצמבר   וחלויות  בנקאיים  מתאגידים  אשראי  כולל  שוטפות  התחייבויות  סעיף   .

מיליון ש"ח בגין פרויקטים למכירה),    265-מיליון ש"ח (כ  527- , מסתכם לסך של כמתאגידים בנקאיים

  171- הניתנים במסגרת ליווי פרויקטים ונכסים מוגדרים וחלויות שוטפות של אגרות חוב בסך של כ

 2020בדצמבר    31-אלפי ש"ח ב  56,756  -מיליון ש"ח. הלוואה מאחרים לזמן קצר שהסתכמה לסך של כ 

סכום שהחברה חבה לחניוני אמד בעבור רכישת קרקע בבת ים שנעשתה בסוף שנת המבטאת את ה

 . 2021בפרק א' לדוח התקופתי) שולמה בחודש מאי  4.14ראה סעיף  2017

 31אלפי ש"ח ביום    2,739,428אלפי ש"ח לעומת    3,163,815התחייבויות לזמן ארוך הסתכמו לסך של  

נובע בעיק 2020בדצמבר   זה  בנקאי  . הגידול בסעיף  כל מסגרת האשראי שהעמיד תאגיד  ר מניצול 

שהתקבלה לצורך רכישת  מיליון ש"ח    204-ראה בהמשך להלן, מגידול מהלוואה בסך של כ  ,לחברה

כ  של  בסך  שהתקבלה  ומהלוואה  באנגליה  מסחרי    93- מנצ'סטר  מבנה  רכישת  לצורך  ש"ח  מיליון 

 בלאונברג גרמניה, ראה לעיל. 

דצמבר    31אלפי ש"ח ביום    497,351אלפי ש"ח לעומת    553,649הלוואות בסך של  ההתחייבויות כוללות  

נכסים מניבים בארץ זו.   12הנקובות במטבע אירו ואשר התקבלו מבנקים בגרמניה בגין רכישת    2020

 31אלפי ש"ח ביום    177,042אלפי ש"ח לעומת    376,655כמו כן, כוללות ההתחייבויות הלוואה בסך של  

 הנקובה במטבע פאונד ואשר התקבלה מבנק באנגליה בגין רכישת שני נכסים.  2020בדצמבר 

של   בסך  חכירה שהסתכם  בגין  התחייבויות  סעיף  כוללות  לעומת    28,413ההתחייבויות  ש"ח  אלפי 

. סעיף זה משקף התחייבות שנעשתה על פי תקן חשבונאות 2020בדצמבר    31אלפי ש"ח ביום    29,911

ה) והוא כולל בתוכו בעיקר התחייבות בגין הסכם שכירות שחתמה החברה  (חכיר    IFRS16בינלאומי 

 מול חברה כלולה שלה במטרה להפעיל על השטח המושכר לה פרויקט חללי עבודה.

 מיליון ש"ח  390מסגרת אשראי בהיקף של עד 

הגדולים  , התקשרה החברה בהסכם מסגרת אשראי עם אחד מהתאגידים הבנקאיים  2020במאי    25ביום  

  2021במאי    24מיליון ש"ח לתקופה המסתיימת ביום    390") בסכום של  התאגיד הבנקאיבישראל (להלן: "

 בפרק א' לדוח התקופתי. 5.4.2"), ראה סעיף מסגרת האשראי (להלן: "

מיליון ש"ח ממסגרת האשראי שהועמדה לה ובחודש מרץ    150, ניצלה החברה סך של  2020בחודש יולי  

 . חברה את יתרת מסגרת האשראי שהועמדה להניצלה ה  2021

 )   42.3%מגדלי הוד השרון (להלן "הוד השרון") (חלק החברה 

) על הסכם  42.33%חתמה חברה כלולה (חלק החברה   2021לאחר תאריך המאזן במהלך חודש נובמבר,  

 מיליון ש"ח לתקופה של שנתיים. 200הלוואה עם גוף מוסדי בסך של 

קרן ההלוואה תישא ריבית שנתית קבועה צמודת מדד המחירים לצרכן בשיעור של ריבית הבסיס  

ממוצע משוקלל של התשואה ברוטו לפדיון    -(ריבית הבסיס תיקבע על פי תשואת האג"ח הממשלתי  

יותר למח"מ של ההלוואה במועד  של שתי אג"ח ממשלתיות צמודות מדד, בעלות המח"מ הקרוב 

 .0.1%-ובכל מקרה ריבית ההלוואה לא תפחת מ 2.1%וואה)  בתוספת מרווח של העמדת קרן ההל

כחלק מהתחייבויות הוד השרון למלווה, שעבדה בין היתר הוד השרון לטובת המלווה את זכויותיה  

במקרקעין. כמו כן נתנה מספר קובננטים כמקובל בשוק. החברה יחד עם שותפה העמידה ערבות  



  850  - טובת המלווה. החברה התחייבה כי ההון העצמי שלה לא יפחת מכל אחת ל  50%בשיעור של  

מיליון ש"ח וכי יחס ההון העצמי למאזן, על פי דוחותיה הכספיים המאוחדים הרבעוניים או השנתיים,  

החברה    2021בספטמבר    30במשך תקופה העולה על שני רבעונים רצופים. נכון ליום    18%  -לא יפחת מ

הנ"ל.והוד השרון עומדות ב העמדת ההלוואה לחברה צפוי לקראת סוף חודש מועד    אמות המידה 

 .2021נובמבר 

 דוח דירוג מעלות עדכני 

" ") לדירוג  מעלותלפרטים בדבר דו"ח הדירוג העדכני של סטנדרט אנד פורס מעלות בע"מ (להלן: 

דיווח מיום   ).  2021-01-074262(אסמכתא מס':    2021באפריל    29סדרות אגרות החוב שבמחזור, ראה 

שבמחזור   7-10בהתאם לדוח הדירוג כאמור, הודיעה מעלות על אישור דירוג לסדרות אגרות החוב  

 . +ilA שבמחזור של החברה   12-ו 11עם תחזית יציבה, ולסדרת אגרות החוב  ilA -של החברה ל 

 הון:  .ה

. ההון  2020בדצמבר    31אלפי ש"ח ביום    1,907,258אלפי ש"ח לעומת    2,103,740-ההון הסתכם לסך של כ

אלפי ש"ח    114,625- אלפי ש"ח בגין זכויות שאינן מקנות שליטה לעומת סך של כ   128,549כולל סך של  

 .  2020בדצמבר  31ביום 

מהיקף המאזן    34.57%  -כ  2021טמבר  בספ  30ההון (לרבות זכויות שאינן מקנות שליטה) מהווה ביום  

מהיקף המאזן לעומת   32.46%  -. ללא זכויות אלו מהווה ההון כ2020בדצמבר    31ביום    34.65%לעומת  

 . 2020בדצמבר  31ביום  32.57%

אלפי ש"ח, מהפסד כולל    274,716השינויים בהון נובעים בעיקרם: מרווח התקופה שהסתכם בסך של  

לסך   שמסתכם  לתקופה,  האירו   42,173של  אחר  של  שע"ח  ירידת  בגין  תרגום  (הפרשי  ש"ח  אלפי 

אלפי ש"ח, מקיטון עקב    35,000והליש"ט בניכוי המס המיוחס), מקיטון עקב תשלום דיבידנד בסך של  

ומגידול  אלפי ש"ח    1,288התאמה ותשלום דיבידנד לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה בסך נטו של  

 .      אלפי ש"ח 227מניות שהסתכם בסך של  בקרן הון בגין תשלום מבוסס

 חלוקת דיבידנד 

מיליון ש"ח אשר    35, הכריזה החברה על חלוקת דיבידנד לבעלי מניותיה בסך של  2021במרץ    16ביום  

  .2021במרץ  25שולמו ביום 

 (להלן: "תקופת הדו"ח"):    2021בספטמבר  30א. תוצאות הפעילות לתקופה שהסתיימה ביום  .3

יש לזכור    –בתקופת הדוח (בעיקר עד מחצית השנה) עדיין ניכרות השפעות הקורונה על תוצאות הדוחות  

 , ראה סעיף משבר הקורונה בתחילת הדוח לעיל.  2021בפברואר  20-שמרכזי המסחר היו סגורים עד ל

כ  הכנסות  של  לסך  הסתכמו  הדו"ח  בתקופת  לעומת    316,028-הקבוצה  ש"ח  ש"ח    256,815אלפי  אלפי 

אלפי ש"ח הכנסות ממכירות    150,568בתקופה המקבילה אשתקד. ההכנסות כללו בתקופת הדוח סך של  

  אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. 100,662(מגדלי משרדים בעיר בני ברק) לעומת  LYFEבפרויקט 

ופיקוח בתקופת הדו"ח הסתכמו לסך של כ  הכנסות ניהול  נדל"ן להשקעה ומדמי  - הקבוצה מהשכרת 

  אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. 156,153אלפי ש"ח לעומת  165,460



להשקעה  נדל"ן  מהשכרת  כ  ההכנסות  של  לסך  הסתכמו  הדו"ח  לעומת    158,878  -בתקופת  ש"ח  אלפי 

אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול נובע הן מהפסקת מתן ההקלות בתקופת הקורונה    150,145

והן מפרויקטים חדשים שנרכשו באנגליה ובגרמניה כמפורט לעיל . הגידול הינו    2021החל מחודש מאי  

אלפי ש"ח אשר אינם    4,641כללו ההכנסות מפרויקט ויטה בסך של  למרות שבתקופת הדוח הקודמת  

יוני   חודש  בסוף  עיקרי  שוכר  עזיבת  עקב  יותר  סעיף    2020מתקבלים  לדוח    3.13.2.2(ראה  א'  בפרק 

 התקופתי). 

  6,008אלפי ש"ח לעומת    6,582  -בתקופת הדו"ח הסתכמו לסך של כ  הכנסות מדמי ניהול ייזום ופיקוח 

 פה המקבילה אשתקד.  אלפי ש"ח בתקו

אלפי ש"ח    35,282אלפי ש"ח לעומת    37,323  -בתקופת הדו"ח הסתכמו לסך של כ  הוצאות אחזקת מבנים 

 בתקופה המקבילה אשתקד. 

  אלפי ש"ח   127,352-הסתכמו בתקופת הדוח לסך של כ  LYFEשל מכירות שטחי פרויקט    עלות המכירות 

 תקד.  אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אש 82,945לעומת 

אלפי ש"ח בתקופה   138,588אלפי ש"ח לעומת    151,353-בתקופת הדו"ח הסתכם לסך של כ  רווח גולמי 

פרויקט   רווחי  בנטרול  כ  LYFEהמקבילה אשתקד.  לסך של  הגולמי  הרווח  אלפי ש"ח    128,137-הסתכם 

 אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.  120,871לעומת 

אלפי    8,431בתקופת הדו"ח הסתכמה עליית ערך הנדל"ן בסך של     עליית/ירידת ערך נדל"ן להשקעה, נטו

ך נבעה בעיקר   אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. עליית הער   2,673ש"ח לעומת ירידת ערך בסך של   

מיליון ש"ח כתוצאה משינוי תנאי השוק בסביבת    35  - ) שערכו עלה בכ51%מפרויקט לייפציג (חלק החברה  

מיליון ש"ח ברבעון הנוכחי) עלויות רכישה של נכסים    20-מיליון ש"ח (כ  46  - הנכס ומירידת ערך של כ 

דכנה החברה ברבעון האחרון שווי  באנגליה ונכס בגרמניה שנרכשו בתקופת הדוח, ראה לעיל , כמו כן ע

מיליון ש"ח וכן    13  -למספר נכסים בעיקר בגין מבני מסחר , תעשיה, לוגיסטיקה בפריפריה בסך של כ

עדכנה שווי קרקע לאור עליית מחירי קרקע באיזור ,בהתאם לעסקאות שנעשו, ולאור התקדמות הליך  

מיליון ש"ח.  ירידת הערך בתקופה המקבילה    9  -התכנון לרבות סיום הליך הדיון בהתנגדויות , בסך של כ

 אשתקד נגרמה בעיקר בשל משבר הקורונה וכמו כן בשל השקעות בפרויקטים השונים של החברה.  

אלפי ש"ח    34,157אלפי ש"ח לעומת    37,137  -בתקופת הדו"ח הסתכמו לסך של כ  הוצאות הנהלה וכלליות

 בע בעיקר מגידול בהוצאות השכר של החברה. בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול בתקופת הדוח נו

סעיף זה מפוצל כדלקמן: א) רווחי/הפסדי חברות כלולות    חלק החברה ברווחי/ הפסדי חברות כלולות נטו

שהינן חברות שפעילותן זהה לפעילות החברה, רווח/הפסד זה מוצג במסגרת הרווח מפעילות שוטפת 

אלפי ש"ח בתקופה המקבילה    1,685לפי ש"ח לעומת  א  44,328של החברה והוא הסתכם ברווח בסך של  

אשתקד הגידול ברווחי כלולות בתקופת הדוח הנוכחי הושפע בעיקר מגידול בשווי שני נכסים מניבים: 

שערכו עלה בסך    2) פרנקפורט  2אלפי ש"ח, חלק החברה;    19,177) חוצות המפרץ שערכו עלה בסך של  1

סף רווחי הפעילות השוטפת של החברות הכלולות גדלו  עקב  אלפי ש"ח, חלק החברה.  בנו   9,260של  

 הקיטון בהשפעת מגפת הקורונה על פעילות זאת . 

בעלת הזיכיון להפעלת הרכבת    –ב) רווחי חברות כלולות שפעילותן אינה זהה לפעילות החברה (סיטיפס   

אלפי ש"ח לעומת    197,382הקלה בירושלים) מוצגים לאחר סעיף הוצאות המימון והם הסתכמו בסך של  

 אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. להסבר בדבר תוצאות סעיף זה ראה פסקת סיטיפס לעיל.  2,750



אלפי ש"ח בתקופה   104,273אלפי ש"ח לעומת    167,304-בתקופת הדו"ח הסתכם לסך של כ  רווח תפעולי 

חי/הפסדי כלולות, ללא  המקבילה אשתקד. ללא סעיף עליית (ירידת) ערך להשקעה בדוח המאוחד וברוו

פרויקט   ממכירת  רווח  הרווח    LYFEסעיף  הסתכם  לעיל,  כאמור  אחרות  והוצאות  הכנסות  סעיף  וללא 

הירידה    111,587אלפי ש"ח לעומת    107,017התפעולי בסך של   אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. 

 נובעת מגידול בהוצאות הנהלה והוצאות אחזקה . 

  - אלפי ש"ח (הוצאות מימון בסך של כ  69,687  -הדו"ח הסתכמו לסך של כ   בתקופת   הוצאות מימון, נטו

אלפי ש"ח), לעומת הוצאות מימון, נטו בסך   33,573  -אלפי ש"ח, בניכוי הכנסות מימון בסך של כ   103,260

אלפי ש"ח, בניכוי הכנסות    82,875-אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד (הוצאות בסך של כ   65,424-של כ

 אלפי ש"ח).   17,451 -בסך של כ 

 16,763אלפי ש"ח לעומת הפסד מני"ע בסך של    9,015בתקופת הדו"ח היה לחברה רווח מני"ע בסך של  

 אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

לחברה התחייבויות צמודות למדד המחירים לצרכן והתחייבויות לא צמודות. בתקופת הדו"ח היו לחברה 

אלפי ש"ח בתקופה    5,709אלפי ש"ח לעומת הכנסות בסך    25,524  -של כ הוצאות הפרשי הצמדה, נטו בסך  

אלפי ש"ח לעומת    22,729המקבילה אשתקד. כמו כן, הכנסות המימון מחברות כלולות הסתכמו בסך של  

 אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. 15,307הכנסות מימון בסך של 

אלפי ש"ח לעומת הוצאות מס    20,283של  בתקופת הדו"ח הסתכמו הוצאות המס בסך    מיסים על הכנסה

אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הוצאות המס בתקופת הדוח כוללות הפרשה של    9,527בסך של  

אלפי    9,293אלפי ש"ח בגין שומות מס המצויות בשלב דיון משפטי , הוצאות מס שוטף בסך של    3,590

פה הקודמת כללו הוצאות המס בסעיף מיסים  אלפי ש"ח. בתקו  7,034ש"ח וכן הוצאות מס נדחה בסך של  

 אלפי ש"ח עקב ירידת ערך נכסי הנדל"ן בשל משבר הקורונה.   1,045נדחים הטבת מס בסך של 

 33,818אלפי ש"ח לעומת רווח בסך של    274,716-החברה סיימה את תקופת הדו"ח ברווח של כ  רווח נקי 

אלפי ש"ח   253,551לי המניות הסתכם בסך של  אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח המיוחס לבע

 אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.  29,939לעומת רווח של 

  -אלפי ש"ח לעומת רווח בסך של כ   232,543-של החברה בתקופת הדו"ח הסתכם לסך של כ   רווח כולל  

  42,173  -אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח הכולל בתקופת הדו"ח כלל הפסד בסך של כ  52,492

אלפי ש"ח בשל הפרשי תרגום בקשר לשינוי בשער החליפין של האירו והפאונד לעומת רווח בסך של 

 אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.  18,674 -כ

בתקופה האחרונה שערי מטבע החוץ חווים ירידה ניכרת בשעריהם. החברה מושפעת    הפרשי תרגום 

בשל השקעותיה בגרמניה ובאנגליה משער החליפין של האירו והפאונד ותוצאות התחזקות שער השקל  

כאמור לעיל. לאחר תאריך המאזן המשיכו    לעומת מטבעות אלו באות לידי ביטוי בתוצאות הרווח הכולל,

זאת צפויה    ירידה  4.1%  -והפאונד בשיעור של כ    6.2%  -שערי מטבעות אלו לרדת האירו בשיעור של כ

מיליון ש"ח לפני קיזוז הטבת המס בשל    47  -להשפיע על קיטון ברווח הכולל, נכון להיום בסך של כ

 בזכויות המיעוט. מיליון ש"ח 11 -הוצאות אלו ובנוסף קיטון של כ 



 :1202 ספטמבר – הלן תמצית דוחות רווח והפסד רבעוניים באלפי ש"ח לתקופה ינואר ל ב. .3

 
  

 2021  2021  2021  2021  2020 

 

ינואר  

 מרס

אפריל 

 יוני

יולי  

 ספטמבר

ינואר  

 ספטמבר

ינואר  

 ספטמבר

      הכנסות 

 150,145 158,878 58,917 52,401 47,560 מהשכרת נדל"ן להשקעה 

 6,008 54,674 49,877 1,816 2,981 מייזום , דמי ניהול ופיקוח 

 100,662 102,476 1,785 56,015 44,676 ממכירת משרדים

 256,815 316,028 110,579 110,232 95,217 סה"כ הכנסות 

 82,945 127,352 43,097 47,361 36,894 עלות מכירות 

 35,282 37,323 14,431 11,759 11,133 עלויות אחזקה 

 138,588 151,353 53,051 51,112 47,190 רווח גולמי

 (2,673) 8,431 (5,124) 15,010 (1,455) עליית (ירידת) ערך נדל"ן להשקעה

 (34,157) (37,137) (13,919) (10,557) (12,661) הוצאות הנהלה כלליות ושיווק 

 1,354 345 5 315 25 רווח ממכירת נדל"ן והכנסות אחרות 

 (524) (16) 0 0 (16) הוצאות אחרות 

 1,685 44,328 8,110 35,532 686 חלק החברה ברווחי (הפסדי) חברות כלולות,  נטו 

 104,273 167,304 42,123 91,412 33,769 רווח תפעולי 

 17,451 33,573 10,388 11,922 11,263 הכנסות מימון 

 (82,875) (103,260) (38,128) (42,460) (22,672) הוצאות מימון 

 4,496 197,382 (188) 3,163 194,407 חלק החברה ברווחי (הפסדי) חברות כלולות,  נטו 

 43,345 294,999 14,195 64,037 216,767 רווח (הפסד) לפני מיסים על ההכנסה 

 9,527 20,283 1,907 9,484 8,892 מיסים על ההכנסה  

 33,818 274,716 12,288 54,553 207,875 (הפסד) רווח  נקי 

 29,939 253,551 11,251 35,906 206,394 בעלי המניות של החברה 

 3,879 21,165 1,037 18,647 1,481 זכויות שאינן מקנות שליטה 

 207,875 54,553 12,288 274,716 33,818 

 

 מרץ

2021 

 יוני

2021 

 ספטמבר

2021 

 ספטמבר

2020 

 דצמבר 

2020 

 101.2 101.2 103.4 102.6 101.3 מדד ידוע 

 3.9441 4.0258 3.7360 3.8748 3.9127 שער חליפין אירו

 4.3919 4.4108 4.3395 4.5177 4.5869 שער חליפין פאונד 



   : נזילות ומקורות מימון .4

וממקורות   עצמיים  ממקורות  פעילויותיהן  את  מממנות  המוחזקות  והחברות  וכן    חיצוניים החברה 

 מהלוואות לזמן ארוך ולזמן קצר מבנקים. 

  331,955מסתכמת לסך של    2021בספטמבר    30יתרת המזומנים וההשקעות אשר בקופת החברה נכון ליום  

אלפי ש"ח. עיקר מקורותיה הכספיים של החברה בתקופת הדו"ח הינן כדלקמן: תזרים חיובי מפעילות  

אלפי ש"ח, קבלת דיבידנד   647,221לת הלוואות לזמן ארוך בסך  אלפי ש"ח, קב   43,527שוטפת בסך של  

אלפי ש"ח,    127,905אלפי ש"ח. החברה פרעה אג"ח בסך של    120,015מחברות כלולות שלה בסך של  

  52,000אלפי ש"ח ופרעה הלוואות לזמן קצר, נטו בסך של    34,631פרעה הלוואות לזמן ארוך בסך שך של  

אלפי    721,024אלפי ש"ח והשקיעה בנדל"ן להשקעה סך של    35,000סך של  אלפי ש"ח, שילמה דיבידנד ב

ש"ח בעיקר בגין רכישת נכס במנצ'סטר ובירמנגהאם אנגליה ובגין רכישת נכס בגרמניה בעיר לאונברג  

 אלפי ש"ח.   694,813ליד שטוטגארט  בסך כולל של 

ר בדוח המאוחד וכן בדוח הסולו כמו  יש לחברה גרעון בהון החוז  2021בספטמבר    30יצוין כי נכון ליום  

כן לחברה קיים בדוח הסולו תזרים מזומנים שלילי מתמשך מפעילות שוטפת. להערכת דירקטוריון  

החברה, נכון למועד דוח זה יש ביכולתה של החברה לעמוד בהתחייבויותיה הכספיות הקיימות והצפויות 

 יומן.  במהלך השנתיים שלאחר פרסום הדוח הכספי בהגיע מועד ק

הנחה זו מבוססת על תחזית המזומנים של החברה, שהוצגה בפני דירקטוריון החברה לשנתיים הקרובות,  

וזאת בין היתר    2021בספטמבר    30תוך פירוט המקורות והשימושים הנדרשים הידועים לחברה ליום  

מסתכמים לסך לאור העובדה כי החברה מייצרת תזרים מזומנים שוטף וקבוע ובידיה יתרות מזומנים ה 

מיליון ש"ח וכי אין מגבלות מיוחדות להעברת כספים לחברה מתאגידים בשליטתה וזאת גם    332  -של כ 

לעמדת  הקורונה.  נגיף  של  והתפשטותו  התפרצותו  לאור  להיות  העלולות  בהשפעות  בהתחשב 

ב ירידה  כגון  צפויים  בלתי  באירועים  לרבות  נזילות  בעיית  אין  לחברה  החברה,  שיעור  דירקטוריון 

 התפוסה בנכסי החברה או קושי בגיוס אשראי. 

יחד עם פרסום דוח זה, פרסמה החברה דיווח ובו נתונים בדבר מצבת התחייבויות של החברה, כנדרש  

 . 1970- ה' לתקנות דוחות תקופתיים ומידיים, התש"ל 38בתקנה 

 :  דיווח איכותי בדבר חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהול .4

על   השכלתו,  האחראי  בדבר  לפרטים  החברה.  מנכ"ל  רוקמן,  מר  הינו  החברה  של  השוק  סיכוני  ניהול 

וניסיונו של מר רוקמן ראה תקנה   . הפיקוח בחברה  2020א' לפרק ד' בדוח התקופתי לשנת  26כישוריו 

בנושא סיכוני שוק נקבע בדרך של דיונים במסגרות המתאימות בהנהלת החברה, דיווח ודיון בדירקטוריון.  

בתקופת הדוח לא חל שינוי מהותי בסיכוני השוק אליהם חשופה החברה ובדרכי הניהול של הסיכונים  

 . 2020בפרק ב' לדוח התקופתי לשנת  5אשר פורטו בסעיף 



   1220.9.03 יוםמבחני רגישות למכשירים פיננסיים נכון ל . א

 הרלוונטיים (באלפי ש"ח) :להלן מבחן רגישות בהתאם לשינויים בגורמי השוק 

* השווי ההוגן של ההלוואות מבוסס על חישוב הערך הנוכחי של תזרימי המזומנים לפי שעור הריבית המקובל להלוואות בעלות  
, 1.2%  -, הלוואות באירו  3.5%, הלוואות לא צמודות  2.5%  -שיעור הריבית להלוואות צמודות מדד    30/09/21ליום    מאפיינים דומים  
 . 2.56% -הלוואה באנגליה 

 30/09/21מבוססות על שער האיגרת בבורסה ליום  8-12השווי ההוגן של אג"ח סדרות  -

  דוח בסיסי הצמדה מצורף כנספח א' לדו"ח הדירקטוריון  -

 רווח  א. מבחן רגישות במדד המחירים לצרכן : 

 מהשינויים 

 (הפסד) 

 שווי הוגן  בגורם השוק 

 רווח

 מהשינויים 

 (הפסד) 

 בגורם השוק 

 

 עלייה של 

10% 

 עלייה של 

5%  

ירידה של  

5% 

  ירידה של

10% 

  108,698  54,349 (1,086,977) (54,349) (108,698) עודף התחייבויות צמודות למדד המחירים לצרכן 

 רווח  ב. מבחן רגישות לשערי החליפין

 מהשינויים 

 (הפסד) 

 שווי הוגן  בגורם השוק 

 רווח

 מהשינויים 

 (הפסד) 

 בגורם השוק 

 

 עלייה של 

10% 

 עלייה של 

5%  

ירידה של  

5% 

  ירידה של

10% 

 (70,074) (35,037)  700,736  35,037  70,074 עודף נכסים באירו

 רווח  מבחן רגישות לשערי החליפיןג. 

 מהשינויים 

 (הפסד) 

 שווי הוגן  בגורם השוק 

 רווח

 מהשינויים 

 (הפסד) 

 בגורם השוק 

 

 עלייה של 

10% 

 עלייה של 

5%  

ירידה של  

5% 

  ירידה של

10% 

 (45,693) (22,846)  456,927  22,846  45,693 עודף נכסים בפאונד 

 רווח  הריביתג. מבחן רגישות לשינוי בשער 

 מהשינויים 

 (הפסד) 

 שווי הוגן  בגורם השוק 

 רווח

 מהשינויים 

 (הפסד) 

 בגורם השוק 

 

 עלייה של 

10% 

 עלייה של 

5%  

ירידה של  

5% 

  ירידה של

10% 

  284  142 (2,842) (142) (284) הלוואות צמודות בריבית קבועה שהתקבלו 

  161  80 (1,607) (80) (161) הלוואות לא צמודות בריבית קבועה שהתקבלו 

  56,124  28,062 (561,238) (28,062) (56,124) הלוואות באירו בריבית קבועה שהתקבלו 

  38,898  19,449 (388,978) (19,449) (38,898) הלוואות בפאונד בריבית קבועה שהתקבלו 

חן רגישות לשינוי בשווי שוק ניירות ערך ד. מב

 סחירים ונכסים פיננסיים זמינים למכירה 

 רווח 

 מהשינויים 

 (הפסד) 

 שווי הוגן  בגורם השוק 

 רווח

 מהשינויים 

 (הפסד) 

 בגורם השוק 

 

 עלייה של 

10% 

 עלייה של 

5%  

ירידה של  

5% 

  ירידה של

10% 

  12,797  6,398 (127,967) (6,398) (12,797) 8אג"ח סדרה  

  53,262  26,631 (532,617) (26,631) (53,262) 9אג"ח סדרה  

  54,466  27,233 (544,655) (27,233) (54,466) 10אג"ח סדרה  

  27,341  13,670 (273,406) (13,670) (27,341) 11אג"ח סדרה  

  39,851  19,925 (398,510) (19,925) (39,851) 12אג"ח סדרה  



 למחזיקי אג"ח:   יםהמשועבד יםלהלן פרטים אודות נכס .5

 11משועבד למחזיקי אג"ח סדרה ) 50%קניונים בישראל בע"מ (שיעור החזקת החברה  . א

 קניון בת ים  -קניונים בישראל בע"מ  
שנת 

2021 

שנת 

2021 

שנת 

2021 

מספרי  

 השוואה 

 31/12/2020 1רבעון  2רבעון  3רבעון  
 341,260 340,375 343,125 344,033 שווי הנכס באלפי ש"ח 

NOI  12,982 3,582 5,517 5,319 בתקופה באלפי ש"ח 
 ) 8,375( ) 2,986( 2,346 (1,650) רווחי (הפסדי) שערוך בתקופה (אלפי ש"ח)

 92% 92% 94.7% 95% שיעור תפוסה ממוצע בתקופה (%) 
 4.0% 4.21% 6.43% 6.18% שיעור תשואה בפועל (%)
 6.72% 6.72% 6.83% 6.9% שיעור תשואה מותאם (%)

דמי שכירות ממוצעים למ"ר (חודשי/שנתי ) 
 בש"ח 

127 128 100 120 

דמי שכירות ממוצעים למ"ר בחוזים שנחתמו 
 בתקופה (חודשי/שנתי) בש"ח 

 109 196 175 אין

 
,שיעור התשואה בפועל ודמי השכירות הממוצעים למ"ר מוטים כלפי מטה, כתוצאה   ראשוןה ברבעון  NOI -יש לציין, כי ה   *

 מהקלות שניתנו לשוכרים בתקופת משבר הקורונה בימים בהם הקניון נסגר על פי הנחיית הרשויות. 

 12) משועבד למחזיקי אג"ח סדרה 50% חוצות המפרץ חיפה בע"מ (שיעור החזקת החברה . ב

 פאוור סנטר  – חוצות המפרץ חיפה בע"מ  
שנת 

2021 

שנת 

2021 

שנת 

2021 

מספרי  

 השוואה 

 31/12/2020 1רבעון  2רבעון  3רבעון  
 500,000 501,000 518,500 522,000 שווי הנכס באלפי ש"ח 

NOI  20,804 4,088 7,433 7,762 בתקופה באלפי ש"ח 
 ) 10,615( 395 15,876 2,297 רווחי (הפסדי) שערוך בתקופה (אלפי ש"ח)

 92% 92% 94% 94% שיעור תפוסה ממוצע בתקופה (%) 
 5.0% 3.95% 6.90% 7.14% שיעור תשואה בפועל (%)
 6.6% 6.90% 7.08% 7.69% שיעור תשואה מותאם (%)

דמי שכירות ממוצעים למ"ר (חודשי/שנתי ) 
 בש"ח 

156 120 87 119 

דמי שכירות ממוצעים למ"ר בחוזים שנחתמו 
 בתקופה (חודשי/שנתי) בש"ח 

132 127 112 115 

  מוטים כלפי מטה, כתוצאהודמי השכירות הממוצעים למ"ר שיעור התשואה בפועל ,  הראשון ברבעון  NOI -יש לציין, כי ה   *
 בתקופת משבר הקורונה בימים בהם הפאוור סנטר נסגר על פי הנחיית הרשויות.  מהקלות שניתנו לשוכרים 



 דו"ח בסיסי הצמדה.  רצ"ב נספח א' 

 פרטים אודות סדרות אגרות חוב.   רצ"ב נספח ב' 

 דו"ח סולו של אשטרום נכסים בע"מ.  - רצ"ב נספח ג'   

 הצהרות על בקרה הפנימית.  - רצ"ב נספח ד'  

 בברכה, 

 ירון רוקמן  נוסבאום אברהם 
 מנכ"ל  יו"ר הדירקטוריון

 
  2021 נובמברב  21תאריך: 



 דוח בסיסי הצמדה  -נספח א'  
 דוח בסיסי הצמדה נכון ליום

 

מטבע 

 ישראלי

מטבע 

 ישראלי

 מטבע חוץ 

(כולל  

צמודים  

 למט"ח) 

 מטבע חוץ 

(כולל  

צמודים  

   למט"ח) 

 לא צמוד  

צמוד למדד  

המחירים 

 בפאונד  ביורו לצרכן 

פריטים 

שאינם  

 סה"כ  כספיים 

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

       נכסים שוטפים

 211,888  31,270 29,942  150,676 מזומנים ושווי מזומנים

 120,067     120,067 השקעות לזמן קצר

 34,936  8,900 7,018 17,760 1,258 חייבים ויתרות חובה

 146,473    146,473  הכנסות לקבל ממכירת שטחי משרדים 

 223,025 223,025     מלאי משרדים למכירה

       נכסים לא שוטפים

 1,519,362 1,407,286  112,076   השקעה בחברות כלולות 

 3,728,702 1,735,909 814,787 1,178,006   נדל"ן להשקעה 

 61,437 61,437     מלאי מקרקעין

 21,143    21,143  הלוואות ויתרות חובה לזמן ארוך 

 18,768 18,196 464 108   רכוש קבוע

 סך כל הנכסים 
272,001 185,376 1,327,150 855,421 3,445,853 6,085,801 

       התחייבויות שוטפות

 325,080     325,080 אשראי מתאגידים בנקאיים

 202,299  1,085 113,406 892 86,916 חלויות שוטפות של הלוואות מתאגידים בנקאיים 

 143,662    117,545 26,117 חלויות שוטפות של אג"ח 

 141,619  21,839 26,479 17,548 75,753 זכאים ויתרות זכות 

 5,586    5,586  הלוואה מאחרים זמן קצר

       משרדים שנמכרמקדמות בגין מלאי 

 1,371,768  375,570 440,243 1,784 554,171 התחייבויות לא שוטפות 

 1,514,685    1,081,713 432,972 הלוואות מתאגידים בנקאיים

 18,872    18,872  אגרות חוב 

 28,413    28,413  הלוואה מאחרים לזמן ארוך 

 3,826   3,826   התחייבות בגין חכירה

 2,071     2,071 הלוואות משותפים בשותפויות מאוחדות 

 224,180 181,720  42,460   התחייבויות בשל הטבות לעובדים

 325,080     325,080 מיסים נדחים 

 3,982,061 181,720 398,494 626,414 1,272,353 1,503,080 סך כל ההתחייבויות

 היתרה המאנית, נטו
(1,231,079) (1,086,977) 700,736  456,927 3,264,133 2,103,740 



 

   פרטים אודות סדרות אגרות החוב (אלפי ש"ח) -נספח ב' 

 .  15.34הינו   NOI -, יחס החוב פיננסי נטו ל59.22%הינו  CAP -, יחס החוב פיננסי נטו ל34.33%אלפי ש"ח, יחס הון עצמי למאזן הינו  2,867,913נכון למועד הדוח החוב הפיננסי נטו של החברה הינו 

 .  87.48%   -  1-פחות מ –יחס הלוואה לבטוחה  – 11אג"ח סדרה  )1

 נכון למועד הדוח עומדת החברה בהוראות שטרי הנאמנות. )2
 

 סד'

 מועד

 הנפקה

ע.נ בעת  
ההנפקה  
(לרבות  

בהרחבות  
 סדרה) 

ערך נקוב  
 30/09/21ליום 

ערך נקוב  
מוערך  
ליום 

30/09/21 
 אש"ח 

סכום ריבית 
צבורה ליום  

30/09/21 
 אש"ח 

ערך האג"ח  
בדוחות  
הכספיים  
 האחרונים

 אש"ח 

שווי  
בורסאי 

 ליום 
30/09/21 
 אש"ח 

 סוג 

 מועדי תשלומי הקרן האם מהותי ?  ריבית
מועד תשלומי  

 ריבית
תנאי 

 ההצמדה 

האם  
המירות 

 לני"ע אחר 

האם  
קיימת  
זכות  
פדיון 

? 

8 

 2012דצמבר 
 2013נובמבר 
 2013דצמבר 
 2014אפריל 

510,000,000 117,692,700 121,871 1,889 122,728 127,967 

ריבית שנתית  
4.6% 

צמוד למדד  
המחירים  

 לצרכן 

 
 כן

תשלומים חצי שנתיים החל   13
 -וכלה ב  30/11/2016 -מ

30/11/2022 

תשלומים חצי   20
  -שנתיים החל מ

-בוכלה  31/5/2013
30/11/2022 

צמוד למדד  
המחירים  

 לצרכן 
 לא  לא 

9 

  2014ספטמבר 
 2015יולי 

 2016פברואר 
 2016אפריל 

575,280,000 467,207,543 467,208 11,415 459,090 
502,843 

 

ריבית שנתית  
4.9% 

 
 כן

תשלומים שנתיים לא שווים   15
 -וכלה ב 1/10/2015 -החל מ

1/10/2029 

תשלומים חצי   30
  -שנתיים החל מ

-וכלה ב  1/4/2015
1/10/2029 

 כן לא  לא צמוד 

10 

  2016ספטמבר 
 2017יולי 

 2019אפריל 
506,290,000 466,634,209 481,181 3,671 488,840 544,655 

ריבית שנתית  
3.06% 

צמוד למדד  
המחירים  

 לצרכן 

 כן
תשלומים שנתיים לא שווים   10

 -וכלה ב 1/1/2019 -החל מ
1/1/2028 

תשלומים חצי   23
  -שנתיים החל מ

-וכלה ב  1/1/2017
1/1/2028 

צמוד למדד  
המחירים  

 לצרכן 
 כן לא 

11 
 273,406 236,829 1,833 238,921 234,000,000 260,000,000  2018ספטמבר 

ריבית שנתית  
1.83% 

צמוד למדד  
המחירים  

 לצרכן 

 כן

  5%תשלומים שנתיים שווים ( 8
וכלה  30/4/2019 -מהקרן) החל מ

ותשלום תשיעי    30/4/2027 -ב
 30/10/2028-) ב60%(

תשלומים חצי   20
  -שנתיים החל מ

-וכלה ב 30/4/2019
30/10/2028 

צמוד למדד  
המחירים  

 לצרכן 
 כן לא 

12 
 398,510 350,860 1,352 354,483 346,500,000 350,000,000   2020יוני 

ריבית שנתית  
1.53% 

צמוד למדד  
המחירים  

 לצרכן 

 כן

תשלומים חצי שנתיים   2,8,4
מהקרן    5%-ו 2.5%, 1%שווים (

,  1/7/21 -בהתאמה ) החל מ
,   1/1/23 -וכלה ב  1/7/27-ו 1/7/23
בהתאמה  1/1/28 -ו 1/1/27

- ) ב66%ותשלום אחד עשר  (
1/7/2029 

תשלומים חצי   18
  -שנתיים החל מ

-וכלה ב  1/1/2021
1/7/2029 

צמוד למדד  
המחירים  

 לצרכן 
 כן לא 



 

 אשטרום נכסים בע"מ 

 2021,  ספטמבר ב   30דוחות כספיים ביניים מאוחדים ליום  

 בלתי מבוקרים 

 תוכן העניינים 

 עמוד   

 2 סקירת דוחות כספיים ביניים מאוחדים 

 3-4 על המצב הכספי   מאוחדים דוחות  

 5 או הפסד רווח  מאוחדים על  דוחות  

 6 דוחות מאוחדים על הרווח הכולל 

 7-11 דוחות מאוחדים על השינויים בהון  

 12-14 דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים  

 15-28 באורים לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים 

- -  -  -  - -  -  -  -  - -  -   
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 קוסט פורר גבאי את קסירר 
 א', 144דרך מנחם בגין 

  6492102אביב -תל
 

 +972-3-6232525טל.   
 972-3-5622555+פקס  

ey.com 

 דוח סקירה של רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של אשטרום נכסים בע"מ 

 מבוא 

החברה), הכולל את הדוח   -סקרנו את המידע הכספי המצורף של אשטרום נכסים בע"מ וחברות מאוחדות (להלן  
ואת הדוחות התמציתיים על רווח או הפסד, הרווח   2021  ספטמברב  30התמציתי המאוחד על המצב הכספי ליום  

של    הכולל, לתקופות  המזומנים  ותזרימי  בהון  תאריך.  תשעה  השינויים  באותו  שהסתיימו  חודשים  ושלושה 
הדירקטוריון וההנהלה אחראים לעריכה ולהצגה של מידע כספי לתקופות ביניים אלה בהתאם לתקן חשבונאות 

"דיווח כספי לתקופות ביניים", וכן הם אחראים לעריכת מידע כספי לתקופות ביניים אלה לפי   -   IAS  34בינלאומי  
. אחריותנו היא להביע מסקנה על מידע 1970-פרק ד' של תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל

 כספי לתקופות ביניים אלה בהתבסס על סקירתנו.

התמציתי לתקופות הביניים של חברות שאוחדו אשר נכסיהן הכלולים באיחוד לא סקרנו את המידע הכספי  
- וכ   28%-והכנסותיהן הכלולות באיחוד מהוות כ  2021בספטמבר    30מכלל הנכסים המאוחדים ליום    36%-מהווים כ

מכלל ההכנסות המאוחדות לתקופות של תשעה ושלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריך, בהתאמה. כמו   32%
א סקרנו את המידע הכספי לתקופות ביניים של חברות המוצגות על בסיס השווי המאזני, אשר ההשקעה  כן ל 

, ואשר חלקה של הקבוצה ברווחי החברות 2021בספטמבר    30אלפי ש"ח ליום    275,800-בהן הסתכמה לסך של כ
חודשים שהסתיימו    אלפי ש"ח לתקופות של תשעה ושלושה  865-אלפי ש"ח וכ  222,453-הנ"ל הסתכם לסך של כ

באותו תאריך, בהתאמה. המידע הכספי התמציתי לתקופות הביניים של אותן חברות נסקר על ידי רואי חשבון  
אחרים שדוחות הסקירה שלהם הומצאו לנו ומסקנתנו, ככל שהיא מתייחסת למידע הכספי בגין אותן חברות, 

 מבוססת על דוחות הסקירה של רואי החשבון האחרים.

 הסקירה היקף 

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

והחשב הכספיים  לעניינים  האחראים  אנשים  עם  בעיקר  מבירורים,  סקירה מורכבת  נוהלי  ומיישום  ונאיים, 
אנליטיים ואחרים. סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת 
מקובלים בישראל ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניוודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים 

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

 מסקנה

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

סקי על  בהתבסס  הקודמת,  בפסקה  לאמור  בא  בנוסף  לא  אחרים,  חשבון  רואי  של  הסקירה  דוחות  ועל  רתנו 
לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ"ל אינו ממלא, מכל הבחינות המהותיות, אחר הוראות 

 . 1970-הגילוי לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל 

 קוסט פורר גבאי את קסירר אביב, - תל
 רואי חשבון 2021בנובמבר,   21



 נכסים בע"מ אשטרום 
 דוחות מאוחדים על המצב הכספי 
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ליום  
  ספטמבר ב 30

2021 

ליום  
ספטמבר  ב 30

2020 

ליום  
  בדצמבר  31

2020 

 מבוקר בלתי מבוקר בלתי מבוקר 

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

    נכסים שוטפים 
 474,694  580,322  211,888  מזומנים ושווי מזומנים 

 111,716  74,343  120,067  השקעות לזמן קצר
 33,216  37,611  34,936  חייבים ויתרות חובה

 125,866  100,967  146,473  הכנסות לקבל ממכירת שטחי משרדים 

 236,818  237,656  223,025  מלאי משרדים ומקרקעין בהליכי בנייה למכירה 

  736,389  1,030,899  982,310 

    נכסים לא שוטפים 
 1,381,905  1,387,324  1,519,362  השקעות בחברות כלולות 

 3,044,078  2,989,879  3,728,702  נדל"ן להשקעה
 61,332  61,287  61,437  מלאי מקרקעין

 19,461  19,111  21,143  הלוואה ויתרות חובה לזמן ארוך 

 14,776  15,563  18,768  רכוש קבוע  

  5,349,412  4,473,164  4,521,552 

  6,085,801  5,504,063  5,503,862 

 אורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים.יהב
  



 נכסים בע"מ אשטרום 
 דוחות מאוחדים על המצב הכספי 
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ליום  
  ספטמבר ב 30

2021 

ליום  
  ספטמבר ב 30

2020 

ליום  
  בדצמבר  31

2020 

 מבוקר בלתי מבוקר בלתי מבוקר 

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  
    התחייבויות שוטפות

 376,834  363,000  325,080  אשראי מתאגידים בנקאיים 
 105,379  32,179  202,299  חלויות שוטפות של הלוואות מתאגידים בנקאיים 

 192,781  192,855  143,662  חלויות שוטפות של אגרות חוב
 124,503  119,438  141,619  זכאים ויתרות זכות 

 56,756  56,756  -   הלוואה מאחרים לזמן קצר
 923  396  5,586  מקדמות בגין מלאי משרדים שנמכר

  818,246  764,624  857,176 

    התחייבויות לא שוטפות 
 891,160  982,087  1,371,768  הלוואות מתאגידים בנקאיים  

 1,567,866  1,634,156  1,514,685  אגרות חוב
 18,872  18,872  18,872  הלוואה מאחרים לזמן ארוך 

 29,911  30,725  28,413  התחייבות בגין חכירה 
 4,910  5,435  3,826  הלוואות משותפים בשותפויות מאוחדות 

 2,310  2,031  2,071  התחייבויות בשל הטבות לעובדים 
 224,399  198,308  224,180  מסים נדחים 

  3,163,815  2,871,614  2,739,428 

    הון המיוחס לבעלי מניות החברה 
 135,168  135,168  135,168  הון מניות 

 247,866  247,866  247,866  פרמיה על מניות
 48,153  48,153  48,153  עם בעל שליטה קרן בגין עסקה 

 1,436,861  1,395,811  1,655,412  יתרת רווח 
 ) 75,415(  ) 64,940(  ) 111,408(  קרנות אחרות 

  1,975,191  1,762,058  1,792,633 

 114,625  105,767  128,549  זכויות שאינן מקנות שליטה

 1,907,258  1,867,825  2,103,740  סה"כ הון  

  6,085,801  5,504,063  5,503,862 

 אורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים.יהב

    2021,  נובמבר ב 21
 דודו דולה ירון רוקמן אברהם נוסבאום תאריך אישור הדוחות הכספיים 

 סמנכ"ל כספים  מנכ"ל  יו"ר הדירקטוריון 



 אשטרום נכסים בע"מ 
 דוחות מאוחדים על רווח או הפסד 
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חודשים   9-ל
שהסתיימו  

  30 ביום
  ספטמבר ב

2021 

חודשים   9-ל
שהסתיימו  

  30 ביום
  ספטמבר ב

2020 

  3-ל
חודשים  

שהסתיימו  
 30 ביום

  ספטמבר ב
2021 

חודשים   3-ל
שהסתיימו  

 30 ביום
בספטמבר  

2020 

לשנה  
שהסתיימה  

  31 ביום
בדצמבר  

2020 

 
בלתי  
 מבוקר

בלתי  
 מבוקר

בלתי  
 מבוקר בלתי מבוקר מבוקר

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

      הכנסות 
 197,498  50,159  58,917  150,145  158,878  מהשכרת נדל"ן להשקעה 

 171,238  39,526  49,877  100,662  150,568  ממכירות של שטחי משרדים 

 8,080  2,030  1,785  6,008  6,582  מייזום, דמי ניהול ופיקוח 

 376,816  91,715  110,579  256,815  316,028  סה"כ הכנסות

      עלויות 

 47,454  11,938  14,431  35,282  37,323  אחזקה 

 144,839  33,229  43,097  82,945  127,352  עלות שטחי המשרדים שנמכרו 

 184,523  46,548  53,051  138,588  151,353  רווח גולמי 
רווח ממכירת נדל"ן והכנסות 

 755  ) 26( 5  1,354  345  אחרות 
עליית (ירידת) ערך נדל"ן  

 71,156  7,428  ) 5,124(  ) 2,673(  8,431  להשקעה 

  160,129  137,269  47,932  53,950  256,434 

 ) 50,255( ) 12,371( ) 13,919( ) 34,157( ) 37,137( הנהלה, כלליות ושיווק הוצאות 

 ) 509(   -    -   ) 524(  ) 16(  הוצאות אחרות
הפסדי) ( חלק החברה ברווחי
 ) 4,517(  1,806  8,110  1,685  44,328  חברות כלולות, נטו

 201,153  43,385  42,123  104,273  167,304  רווח תפעולי 

 24,923  6,569  10,388  17,451  33,573  הכנסות מימון
 ) 100,695( ) 21,488( ) 38,128( ) 82,875( ) 103,260( הוצאות מימון

(הפסדי) חלק החברה ברווחי 
 4,040  1,746  ) 188(  4,496  197,382  חברות כלולות, נטו

 129,421  30,212  14,195  43,345  294,999  רווח לפני מסים על הכנסה 

 43,437  4,725  1,907  9,527  20,283  מסים על הכנסה 

 85,984  25,487  12,288  33,818  274,716  רווח נקי 

      מיוחס ל:
 70,989  24,188  11,251  29,939  253,551  בעלי המניות של החברה 

 14,995  1,299  1,037  3,879  21,165  זכויות שאינן מקנות שליטה

  274,716  33,818  12,288  25,487  85,984 

ם אורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדי יהב



 אשטרום נכסים בע"מ 
 דוחות מאוחדים על הרווח הכולל 

-  6  - 

 

  9-ל
חודשים  

שהסתיימו  
  30 ביום

  בספטמבר 
2021 

  9-ל
חודשים  

שהסתיימו  
  30 ביום

בספטמבר  
2020 

חודשים   3-ל
שהסתיימו  

 30 ביום
בספטמבר  

2021 

חודשים   3-ל
שהסתיימו  

 30 ביום
בספטמבר  

2020 

לשנה  
שהסתיימה  

 31 ביום
בדצמבר  

2020 

 
בלתי  
 מבוקר

בלתי  
 מבוקר

בלתי  
 מבוקר בלתי מבוקר מבוקר

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

 85,984  25,487  12,288  33,818  274,716  רווח נקי 
רווח (הפסד) כולל אחר (לאחר  

      השפעת המס):
סכומים שיסווגו או המסווגים מחדש  

לרווח או הפסד בהתקיים תנאים 
      ספציפיים : 

התאמות הנובעות מתרגום דוחות  
 6,250  26,406  ) 34,059(  18,674  ) 42,173(  של פעילויות חוץ   כספיים

 6,250  26,406  ) 34,059(  18,674  ) 42,173(  סה"כ רווח (הפסד) כולל אחר

 92,234  51,893  ) 21,771(  52,492  232,617  סה"כ רווח כולל 

      מיוחס ל:

 75,860  47,153  ) 18,917( 45,386  217,331  בעלי המניות של החברה 

 16,374  4,740  ) 2,854(  7,106  15,212  מקנות שליטהזכויות שאינן  

  232,543  52,492 )21,771 (  51,893  92,234 

ם אורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדי יהב



 אשטרום נכסים בע"מ 
 דוחות מאוחדים על השינויים בהון

-  7  - 

           לבעלי מניות החברה מיוחס 

     
קרנות  
 אחרות 

קרנות  
 אחרות 

קרנות  
    אחרות 

 הון מניות  
פרמיה על 

 מניות

קרן בגין  
עסקה עם  

בעלי 
 יתרת רווח שליטה 

קרן בגין  
תשלום  
מבוסס 
 מניות

קרנות הון  
 אחרות 

התאמות  
הנובעות  
מתרגום  
דוחות  
 סה"כ  כספיים 

זכויות  
שאינן  
מקנות 
 הון סה"כ  שליטה 

 
בלתי  
 מבוקר

בלתי  
 מבוקר

בלתי  
 מבוקר

בלתי  
 מבוקר

בלתי  
 מבוקר

בלתי  
 מבוקר

בלתי  
 מבוקר

בלתי  
 מבוקר

בלתי  
 מבוקר

בלתי  
 מבוקר

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

 1,907,258  114,625  1,792,633  ) 77,241( ) 580( 2,406  1,436,861  48,153  247,866  135,168  (מבוקר)  2021בינואר,  1יתרה ליום  

 274,716  21,165  253,551  -  -  -  253,551  -  -  -  רווח נקי 
 ) 42,173(  ) 5,953(  ) 36,220(  ) 36,220(  -  -  -  -  -  -  סה"כ הפסד כולל אחר 

 232,543  15,212  217,331  ) 36,220( -  -  253,551  -  -  -  סה"כ רווח (הפסד) כולל 

 ) 35,000( -  ) 35,000( -  -  -  ) 35,000( -  -  -  דיבידנד לבעלי מניות החברה 
זכויות שאינן מקנות שליטה שנוצרו בחברות  

 350  350  -  -  -  -  -  -  -  -  שאוחדו 

 ) 1,638( ) 1,638( -  -  -  -  -  -  -  -  דיבידנד לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה 

 227  -  227  -  -  227  -  -  -  -  עלות תשלום מבוסס מניות 

 2,103,740  128,549  1,975,191  ) 113,461( ) 580(  2,633  1,655,412  48,153  247,866  135,168  (בלתי מבוקר)   2021, ספטמברב  30יתרה ליום  

  מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים.אורים המצורפים  יהב



 אשטרום נכסים בע"מ 
 דוחות מאוחדים על השינויים בהון

-  8  - 

           מיוחס לבעלי מניות החברה 

     
קרנות  
 אחרות 

קרנות  
 אחרות 

קרנות  
    אחרות 

 הון מניות  
פרמיה על 

 מניות

קרן בגין  
עסקה עם  

בעלי 
 יתרת רווח שליטה 

קרן בגין  
תשלום  
מבוסס 
 מניות

קרנות הון  
 אחרות 

התאמות  
הנובעות  
מתרגום  
דוחות  
 סה"כ  כספיים 

זכויות  
שאינן  
מקנות 
 סה"כ הון  שליטה 

 
בלתי  
 מבוקר

בלתי  
 מבוקר

בלתי  
 מבוקר

בלתי  
 מבוקר

בלתי  
 מבוקר

בלתי  
 מבוקר

בלתי  
 מבוקר

בלתי  
 מבוקר

בלתי  
 מבוקר

בלתי  
 מבוקר

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

 1,862,651  99,430  1,763,221  ) 82,112( ) 580( 1,854  1,412,872  48,153  247,866  135,168  (מבוקר)  2020בינואר,  1יתרה ליום  

 33,818  3,879  29,939  -  -  -  29,939  -  -  -  רווח נקי 
 18,674  3,227  15,447  15,447  -  -  -  -  -  -  סה"כ רווח כולל אחר 

 52,492  7,106  45,386  15,447  -  -  29,939  -  -  -  סה"כ רווח כולל

 ) 47,000( -  ) 47,000( -  -  -  ) 47,000( -  -  -  דיבידנד לבעלי מניות החברה 
דיבידנד לבעלי זכויות שאינן מקנות 

 ) 769( ) 769( -  -  -  -  -  -  -  -  שליטה 

 451  -  451  -  -  451  -  -  -  -  תשלום מבוסס מניות עלות 
(בלתי    2020, ספטמברב  30יתרה ליום  

 1,867,825  105,767  1,762,058  ) 66,665(  ) 580(  2,305  1,395,811  48,153  247,866  135,168  מבוקר) 

  מאוחדים.אורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים  יהב



 אשטרום נכסים בע"מ 
 דוחות מאוחדים על השינויים בהון

-  9  - 

           מיוחס לבעלי מניות החברה 

     
קרנות  
 אחרות 

קרנות  
 אחרות 

קרנות  
    אחרות 

 הון מניות  
פרמיה על 

 מניות

קרן בגין  
עסקה עם  

בעלי 
 יתרת רווח שליטה 

קרן בגין  
תשלום  
מבוסס 
 מניות

קרנות הון  
 אחרות 

התאמות  
הנובעות  
מתרגום  
דוחות  
 סה"כ  כספיים 

זכויות  
שאינן  
מקנות 
 סה"כ הון  שליטה 

 
בלתי  
 מבוקר

בלתי  
 מבוקר

בלתי  
 מבוקר

בלתי  
 מבוקר

בלתי  
 מבוקר

בלתי  
 מבוקר

בלתי  
 מבוקר

בלתי  
 מבוקר

בלתי  
 מבוקר

בלתי  
 מבוקר

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

 2,125,824  131,759  1,994,065  ) 83,293( ) 580( 2,590  1,644,161  48,153  247,866  135,168  (בלתי מבוקר)  2021ביולי,  1יתרה ליום  

 12,288  1,037  11,251  -  -  -  11,251  -  -  -  רווח נקי 
 ) 34,059(  ) 3,891(  ) 30,168(  ) 30,168(  -   -   -  -  -  -  סה"כ הפסד כולל אחר 

 ) 21,771( ) 2,854( ) 18,917( ) 30,168( -  -  11,251  -  -  -  (הפסד) כולל סה"כ רווח  
דיבידנד לבעלי זכויות שאינן מקנות 

 ) 356( ) 356( -  -  -  -  -  -  -  -  שליטה 
 43  -  43  -  -  43  -  -  -  -  עלות תשלום מבוסס מניות 

(בלתי    2021, ספטמברב  30יתרה ליום  
 2,103,740  128,549  1,975,191  ) 113,461(  ) 580(  2,633  1,655,412  48,153  247,866  135,168  מבוקר) 

  אורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים.יהב



 אשטרום נכסים בע"מ 
 דוחות מאוחדים על השינויים בהון

-  10  - 

           מיוחס לבעלי מניות החברה 

     
קרנות  
 אחרות 

קרנות  
 אחרות 

קרנות  
    אחרות 

 מניות הון  
פרמיה על 

 מניות

קרן בגין  
עסקה עם  

בעלי 
 שליטה 

יתרת 
 רווח

קרן בגין  
תשלום  
מבוסס 
 מניות

קרן בגין  
עסקאות  

גידור  
תזרימי 
 מזומנים 

התאמות  
הנובעות  
מתרגום  
דוחות  
 סה"כ  כספיים 

זכויות  
שאינן  
מקנות 
 סה"כ הון  שליטה 

 
בלתי  
 מבוקר

בלתי  
 מבוקר

בלתי  
 מבוקר

בלתי  
 מבוקר

בלתי  
 מבוקר

בלתי  
 מבוקר

בלתי  
 מבוקר

בלתי  
 מבוקר

בלתי  
 בלתי מבוקר  מבוקר

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  
(בלתי  2020ביולי,  1יתרה ליום  

 1,816,600  101,796  1,714,804  ) 89,630( ) 580( 2,204  1,371,623  48,153  247,866  135,168  מבוקר) 

 25,487  1,299  24,188  -  -  -  24,188  -  -  -  רווח נקי 
 26,406  3,441  22,965  22,965  -  -  -  -  -  -  סה"כ רווח כולל אחר 

 51,893  4,740  47,153  22,965  -  -  24,188  -  -  -  סה"כ רווח כולל
לבעלי זכויות שאינן מקנות דיבידנד 

 ) 769( ) 769( -  -  -  -  -  -  -  -  שליטה 
 101  -  101  -  -  101  -  -  -  -  עלות תשלום מבוסס מניות 

  בלתי(  2020, בספטמבר 30יתרה ליום  
 1,867,825  105,767  1,762,058  ) 66,665(  ) 580(  2,305  1,395,811  48,153  247,866  135,168  ) מבוקר

  הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים.



 אשטרום נכסים בע"מ 
 דוחות מאוחדים על השינויים בהון

-  11  - 

           מיוחס לבעלי מניות החברה 

     
קרנות  
 אחרות 

קרנות  
 אחרות 

קרנות  
    אחרות 

 הון מניות  
פרמיה על 

 מניות

קרן בגין  
עסקה עם  

בעלי 
 יתרת רווח שליטה 

קרן בגין  
תשלום  
מבוסס 
 מניות

קרנות הון  
 אחרות 

התאמות  
הנובעות  
מתרגום  
דוחות  
 סה"כ  כספיים 

זכויות  
שאינן  
מקנות 
 סה"כ הון  שליטה 

 
בלתי  
 מבוקר

בלתי  
 מבוקר

בלתי  
 מבוקר

בלתי  
 מבוקר

בלתי  
 מבוקר

בלתי  
 מבוקר

בלתי  
 מבוקר

בלתי  
 מבוקר

בלתי  
 מבוקר

בלתי  
 מבוקר

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

 1,862,651  99,430  1,763,221  ) 82,112(  ) 580( 1,854  1,412,872  48,153  247,866  135,168  2020בינואר,  1יתרה ליום  

 85,984  14,995  70,989  -  -  -  70,989  -  -  -  רווח נקי 
 6,250  1,379  4,871  4,871  -  -  -  -  -  -  סה"כ רווח כולל אחר 

 92,234  16,374  75,860  4,871  -  -  70,989  -  -  -  סה"כ רווח כולל

 ) 47,000( -  ) 47,000( -  -  -  ) 47,000( -  -  -  דיבידנד לבעלי מניות החברה 

 ) 1,179( ) 1,179( -  -  -  -  -  -  -  -  דיבידנד לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה 
 552  -  552  -  -  552  -  -  -  -  עלות תשלום מבוסס מניות 

 1,907,258  114,625  1,792,633 ) 77,241(  ) 580(  2,406  1,436,861  48,153  247,866  135,168  2020בדצמבר,  31יתרה ליום  

 ביניים מאוחדים.אורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים יהב
 



 אשטרום נכסים בע"מ 
 דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים 

-  12  - 

 

  9-ל
חודשים  

שהסתיימו  
  30 ביום

  בספטמבר 
2021 

חודשים   9-ל
שהסתיימו  

  30 ביום
בספטמבר  

2020 

חודשים   3-ל
שהסתיימו  

 30 ביום
בספטמבר  

2021 

  3-ל
חודשים  

שהסתיימו  
 30 ביום

בספטמבר  
2020 

לשנה  
שהסתיימה  

 31 ביום
בדצמבר  

2020 

 

בלתי  
 מבוקר

בלתי  
 מבוקר

בלתי  
 מבוקר

בלתי  
 מבוקר מבוקר

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

      תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת

 85,984  25,487  12,288  33,818  274,716  רווח נקי 
להצגת תזרימי  התאמות הדרושות 

      מזומנים מפעילות שוטפת:

      התאמות לסעיפי רווח או הפסד: 

 75,772  14,919  27,740  65,424  69,687  הוצאות מימון, נטו
חלק החברה בהפסדי (רווחי) חברות 

 477  ) 3,552( ) 7,922( ) 6,181( ) 241,710( כלולות, נטו 
 552  101  43  451  227  עלות תשלום מבוסס מניות 

 43,437  4,725  1,907  9,527  20,283  מסים על הכנסה 
שינוי בהתחייבויות בשל הטבות 

 225  ) 12( ) 317( ) 54( ) 239( עובדים, נטו 
 ) 71,156( ) 7,428( 5,124  2,673  ) 8,431( ירידת (עליית) ערך נדל"ן להשקעה  

 3,451  878  878  2,532  2,560  פחת רכוש קבוע

  )157,623 (  74,372  27,453  9,631  52,758 

      שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות:
 ) 7,671( 4,651  ) 18,453( ) 7,647( ) 24,142( ירידה (עלייה) בחייבים ויתרות חובה 

עלייה בהכנסות לקבל ממכירת שטחי  
 ) 105,756( ) 35,029( ) 3,675( ) 80,857( ) 20,607( משרדים 

(עליה) במלאי משרדים  ירידה 
 ) 38,450( ) 19,036( 18,446  ) 39,288( 13,793  ומקרקעין למכירה 

 83  ) 29( ) 47( 128  ) 105( ירידה (עלייה) במלאי מקרקעין

 14,152  5,464  10,753  5,277  23,798  עלייה בזכאים ויתרות זכות
עלייה במקדמות בגין מלאי משרדים  

 707  188  3,002  180  4,663  שנמכר

  )2,600 (  )122,207 (  10,026  )43,791 (  )136,935 ( 
מזומנים ששולמו והתקבלו במשך  

      השנה עבור: 

 ) 88,431( ) 17,432( ) 27,561( ) 61,026( ) 75,695( ריבית ששולמה 
 4,558  ) 42( 3,196  4,457  11,637  ריבית שהתקבלה 

 ) 10,178( ) 5,388( ) 720( ) 6,837( ) 7,515( מסים ששולמו

 7,019  88   -   7,014  607  מסים שהתקבלו

  )70,966 (  )56,392 (  )25,085 (  )22,774 (  )87,032 ( 
מזומנים נטו שנבעו מפעילות 

 ) 85,225(  ) 31,447(  24,682   ) 70,409(  43,527  (ששימשו לפעילות) שוטפת
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  9-ל
חודשים  

שהסתיימו  
  30 ביום

  בספטמבר 
2021 

חודשים   9-ל
שהסתיימו  

  30 ביום
בספטמבר  

2020 

חודשים   3-ל
שהסתיימו  

 30 ביום
בספטמבר  

2021 

  3-ל
חודשים  

שהסתיימו  
 30 ביום

בספטמבר  
2020 

לשנה  
שהסתיימה  

 31 ביום
בדצמבר  

2020 

 
בלתי  
 מבוקר

בלתי  
 מבוקר

בלתי  
 מבוקר

בלתי  
 מבוקר מבוקר

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

      תזרימי מזומנים מפעילות השקעה 

 ) 177,744( ) 15,517( ) 343,310( ) 176,873( ) 721,024( השקעות בנדל"ן להשקעה 
תמורה ממימוש מקרקעין ונדל"ן  

 -   -   9,200  -   9,200  להשקעה 
מסים ששולמו בגין רכישת נדל"ן  

 ) 10,851( -   ) 15,970( ) 10,851( ) 33,622( להשקעה 
 ) 4,008( 28  -   1,768  -   פרעון (הפקדת) פקדון מוגבל, נטו 

 18,956  7,822  10,500  15,070  120,015  דיבידנד שהתקבל מחברות כלולות 
 -   -   ) 500( -   ) 500( מתן הלוואה לשותפים 
 -   -   -   -   ) 56,756( פרעון הלוואה לאחרים 

הלוואות לזמן ארוך  החזר (מתן) 
 ) 153,810( ) 121,731( 3,372  ) 154,766( ) 8,276( שניתנו לחברות מוחזקות, נטו

מכירת (רכישת) ניירות ערך הנמדדים  
 46,083  ) 21,707( 7  72,438  ) 79( בשווי הוגן דרך רווח או הפסד, נטו

 -   346,065  -   -   -   בגין אגרות חוב פרעון פקדון בנאמנות

 ) 5,873( ) 210( ) 1,689( ) 5,827( ) 6,531( השקעות ברכוש קבוע, נטו 
מזומנים נטו שנבעו מפעילות 

 ) 287,247(  194,750  ) 338,389(  ) 259,041(  ) 697,572(  (ששימשו לפעילות) השקעה
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חודשים   9-ל
שהסתיימו  

  30 ביום
  בספטמבר 

2021 

חודשים   9-ל
שהסתיימו  

  30 ביום
בספטמבר  

2020 

חודשים   3-ל
שהסתיימו  

 30 ביום
בספטמבר  

2021 

  3-ל
חודשים  

שהסתיימו  
 30 ביום

בספטמבר  
2020 

לשנה  
שהסתיימה  

ביום  
  בדצמבר  31

2020 

 
בלתי  
 בלתי מבוקר מבוקר

בלתי  
 מבוקר

בלתי  
 מבוקר מבוקר

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

      מימוןתזרימי מזומנים מפעילות  

 345,711  ) 230( -   345,835  -   תמורה מהנפקת אגרות חוב, נטו
קבלת (פרעון) אשראי לזמן קצר  

 145,000  46,250  38,000  131,250  ) 52,000( מתאגידים בנקאיים, נטו 
 ) 189,794( ) 27,581( ) 31,548( ) 123,849( ) 127,905( פרעון אגרות חוב

מניות דיבידנד ששולם לבעלי 
 ) 47,000( -   -   ) 47,000( ) 35,000( החברה 

דיבידנד לבעלי זכויות שאינן מקנות 
 ) 1,179( ) 769( ) 356( ) 769( ) 1,638( שליטה בחברות בנות

קבלת הלוואות לזמן ארוך מתאגידים 
 240,886  150,443  93,300  240,886  647,221  בנקאיים  

הלוואות לזמן ארוך מתאגידים  פרעון 
 ) 59,823( ) 8,040( ) 11,954( ) 52,729( ) 34,631( בנקאיים 

מתן (פרעון) הלוואה משותף 
 ) 2,260( ) 390( ) 174( ) 1,843( ) 865( בשותפות מאוחדת, נטו

 ) 3,253( ) 377( ) 855( ) 1,984( ) 2,544( הפחתת התחייבות בגין חכירה 

 428,288  159,306  86,413  489,797  392,638  מימוןמזומנים נטו שנבעו מפעילות 
הפרשי תרגום בגין יתרות מזומנים  

 572  1,617  ) 629(  1,669  ) 1,399(  ושווי מזומנים 
עלייה (ירידה) במזומנים ושווי 

 56,388  324,226  ) 227,923( 162,016  ) 262,806( מזומנים 
יתרת מזומנים ושווי מזומנים  

 418,306  256,096  439,811  418,306  474,694  התקופהלתחילת 
יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף  

 474,694  580,322  211,888  580,322  211,888  התקופה 
 

 אורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים.יהב

 

חודשים   9-ל
שהסתיימו  

  30 ביום
  בספטמבר 

2021 

חודשים   9-ל
שהסתיימו  

  30 ביום
בספטמבר  

2020 

חודשים   3-ל
שהסתיימו  

 30 ביום
בספטמבר  

2021 

  3-ל
חודשים  

שהסתיימו  
 30 ביום

בספטמבר  
2020 

לשנה  
שהסתיימה  

 31 ביום
בדצמבר  

2020 

 

בלתי  
 בלתי מבוקר מבוקר

בלתי  
 מבוקר

בלתי  
 מבוקר מבוקר

 אלפי ש"ח   אלפי ש"ח   אלפי ש"ח   אלפי ש"ח   אלפי ש"ח   
נספח ב' פעילות מהותית שלא  

      במזומן
הכרה בנדל"ן להשקעה כנגד 

 32,024  -  130 32,024  130 התחייבות בגין חכירה 
רכישת נדל"ן להשקעה כנגד הלוואה  

 18,872  -  -  -  -  לזמן ארוך 

 -  -  12,800 -  12,800 רכישת נדל"ן להשקעה 
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 כללי  - : 1באור 

ליום   במתכונת מתומצתת  נערכו  אלה  כספיים  ולתקופות של תשעה    2021בספטמבר,    30דוחות 
(להלן   תאריך  באותו  שהסתיימו  חודשים  לעיין    -ושלושה  יש  מאוחדים).  ביניים  כספיים  דוחות 

ליום   החברה  של  השנתיים  הכספיים  לדוחות  בהקשר  אלה  ולשנה    2020בדצמבר,    31בדוחות 
תאריך  באותו  (להלן    שהסתיימה  אליהם  נלוו  אשר  השנתיים    -ולביאורים  הכספיים  הדוחות 

 המאוחדים). 

 השלכות משבר הקורונה  .א

), אשר הוכרז בידי COVID-19החל להתפשט ברחבי העולם נגיף הקורונה (  2020החל מתחילת שנת  
אל  , ממשלת ישר 2020-2021ארגון הבריאות העולמי כמגיפה עולמית (להלן: "הנגיף"). במהלך השנים  

נקטה בצעדים שונים בכדי לרסן את המגיפה, באמצעות תקנות לשעת חירום אשר מכוחן הוטלו  
על הציבור מגבלות חמורות ששיאן היה בהטלת סגרים מלאים או חלקיים, אשר שיתקו חלק ניכר  

, החל בארץ 2020מהפעילות והגבילו את חופש התנועה של הציבור. בפרט, במהלך חודש דצמבר  
ים כנגד נגיף הקורונה, לאור פיתוח ומתן חיסונים כנגד הנגיף וחיסון אוכלוסיית המדינה מבצע חיסונ

בקצב מהיר ההגבלות הצטמצמו משמעותית והמשק נפתח. אולם עם התפתחות זנים חדשים של  
, החלה המדינה לחסן את אוכלוסיית 2021נגיף הקורונה ועליה במספר הנדבקים החל מחודש יוני  

בחיסון   התחלואה המדינה  ובשיעור  הנדבקים  במספר  ירידה  קיימת  הדוח  למועד  נכון  שלישי. 
והתמותה, עם זאת, עדיין קיימת אי ודאות ביחס לעומק המשבר הכלכלי, למשכו ולהשלכותיו לטווח 

 הבינוני והארוך. 

לאור המתואר לעיל וכחלק מהתמודדות עם ההשלכות הכלכליות של התפשטות הנגיף, החל משנת 
ה החברה תכנית הקלות מדורגת לתשלום דמי השכירות ודמי הניהול ביחס לתחום הנדל"ן  גיבש  2020

הנגיף.   הינו הנפגע העיקרי מהשלכות המשבר שיצר  המניב ממסחר תחום אשר להערכת החברה 
במסגרת החלת תכנית ההקלות האמורה ניתנו הנחות בדמי השכירות ודמי הניהול לשוכרים שונים  

(למעט בקשר עם עסקים חיוניים כדוגמת    2021ודשי הסגר ינואר ופברואר  בעיקר בתקופה בגין ח
  - רשתות שיווק מזון, סופר מרקטים, מרפאות ובנקים) במרכזי המסחר ובקניונים בסך כולל של כ

(חלק החברה) כאשר    7,036 בנכסים בבעלות חברות מאוחדות   1,225אלפי ש"ח  ניתנו  אלפי ש"ח 
 והשאר בנכסים בחברות כלולות.

החברה ממשיכה לעקוב אחר השפעות הנגיף על פעילותה. עם זאת, נכון למועד הדוח, להערכת 
הנהלת החברה והדירקטוריון, יש ביכולתה של החברה לעמוד בהתחייבויותיה הקיימות והצפויות 

 ב' להלן בדבר גרעון בהון החוזר של החברה.1בעתיד הנראה לעין, בשים לב לאמור בביאור 

 וזר גרעון בהון ח .ב

מיליון ש"ח, הנובע    82  -המאוחד בסך של כ לחברה גרעון בהון החוזר    2021בספטמבר,    30ליום  
מימון   לצורך  שנלקחו  ארוך  לזמן  התחייבויות  של  שוטפות  וחלויות  קצר  לזמן  מאשראי  בעיקר 
השקעותיה ארוכות המועד, אשר מועד פירעונן יחול בשנה הקרובה. להערכת הנהלת החברה, על  
בסיס ניסיון העבר יש באפשרות החברה לקבל הלוואות לזמן ארוך או קצר לצורך המשך מימון  

   השקעותיה ופירעון התחייבויותיה.
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 עיקרי המדיניות החשבונאית - : 2באור 

 מתכונת העריכה של הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים 

חשבונאיים מקובלים לעריכת דוחות הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים ערוכים בהתאם לכללים   
בינלאומי   חשבונאות  בתקן  שנקבעו  כפי  ביניים  לתקופות  לתקופות   -  34כספיים  כספי  "דיווח 

ביניים", וכן בהתאם להוראות הגילוי לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים),  
ות הכספיים ביניים מאוחדים עקבית  המדיניות החשבונאית אשר יושמה בעריכת הדוח  .1970-התש"ל

 לזו שיושמה בעריכת הדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים. 
    

 חדשים בתקופה שלפני יישומם  IFRSגילוי לתקני  - : 3באור 

 מדיניות חשבונאית, שינויים באומדנים חשבונאיים וטעויות  IAS 8-תיקון ל

פברואר   ה 2021בחודש  פרסם   ,-  IASB    בינלאומי חשבונאות  לתקן  חשבונאית,  8תיקון  מדיניות   :
התיקון). מטרת התיקון הינה להציג הגדרה חדשה    –שינויים באומדנים חשבונאיים וטעויות (להלן  

 של המונח "אומדנים חשבונאיים".  

 הכפופים לאי ודאות במדידה".אומדנים חשבונאיים מוגדרים כ"סכומים כספיים בדוחות הכספיים  
במדיניות   משינויים  נבדלים  הם  וכיצד  חשבונאיים  באומדנים  שינויים  מהם  מבהיר  התיקון 

 החשבונאית ומתיקוני טעויות. 
והוא חל על    2023בינואר    1התיקון ייושם באופן פרוספקטיבי לתקופות שנתיות המתחילות ביום  

ונאיים המתרחשים בתחילת אותה תקופה או אחריה.  שינויים במדיניות החשבונאית ובאומדנים חשב
 יישום מוקדם אפשרי.

 מסים על ההכנסה  IAS 12 -תיקון ל

" או "IAS 12, מסים על ההכנסה (להלן:  12תיקון לתקן חשבונאות בינלאומי    IASB  -פרסם ה  2021במאי  
 24  - ו  15"התקן") אשר מצמצם את תחולת 'חריג ההכרה לראשונה' במסים נדחים המובא בסעיפים  

 (להלן: "התיקון"). IAS 12ל 
הכרה בנכסי והתחייבויות   IAS 12במסגרת הנחיות ההכרה בנכסי והתחייבויות מסים נדחים, מחריג  

לר  מההכרה  הנובעים  מסוימים  זמניים  הפרשים  בגין  נדחים  והתחייבויות מסים  בנכסים  אשונה 
התיקון מצמצם את תחולת 'חריג ההכרה   בעסקאות מסוימות. חריג זה מכונה 'חריג ההכרה לראשונה'.

לראשונה' ומבהיר כי הוא אינו חל על הכרה בנכסי והתחייבויות מסים נדחים הנובעים מעסקה אשר  
בה ובזכות גם אם הם עומדים  אינה צירוף עסקים ואשר בגינה נוצרים הפרשים זמניים שווים בחו

 ביתר תנאי החריג.  
 או לאחריו. יישום מוקדם אפשרי.  2023בינואר    1התיקון ייושם בתקופות שנתיות המתחילות ביום  

התיקון ייושם החל מתחילת תקופת   -בנוגע לעסקאות חכירה והכרה בהתחייבות בגין פירוק ושיקום  
הכספי בדוחות  המוצגת  ביותר  המוקדמת  זקיפת הדיווח  תוך  לראשונה,  יושם  התיקון  בהם  ים 

ההשפעה המצטברת של היישום לראשונה ליתרת הפתיחה של העודפים (או רכיב אחר בהון, ככל 
 שרלוונטי) למועד זה. 

 . להערכת החברה, לתיקון לעיל לא צפויה להיות השפעה מהותית על הדוחות הכספיים של החברה
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 שווי הוגן  -מכשירים פיננסיים  : 4באור 

הטבלה שלהלן מפרטת את היתרה בדוחות הכספיים והשווי ההוגן של קבוצות מכשירים פיננסיים, המוצגים   
 פי שווים ההוגן:- בדוחות הכספיים, שלא על 

קבועה    -   3רמה   )1( שנתית  ריבית  הנושאות  שהתקבלו  ארוך  לזמן  הלוואות  של  ההוגן  השווי 
מבוסס על חישוב הערך הנוכחי של תזרימי המזומנים לפי שיעור הריבית השנתי המקובל  

על   2.5%על הלוואות לא צמודות בארץ,    3.5%  –להלוואות דומות בעלות מאפיינים דומים  
 על הלוואות באנגליה. 2.56% -לוואות בגרמניה ועל ה 1.2%  -הלוואות צמודות בארץ ו

  השווי ההוגן של אגרות חוב מבוסס על מחירים מצוטטים בשוק פעיל לתאריך המאזן.  -  1רמה   )2(
ויתרות   חייבים  לזמן קצר,  ושווי מזומנים, השקעות  מזומנים  היתרה בדוחות הכספיים של 

מתאגידים בנקאיים ואחרים וזכאים  חובה, אשראי שוטף ואשראי לזמן ארוך בריבית משתנה  
 ויתרות זכות תואמת או קרובה לשווי ההוגן שלהם. 

 

 יתרה
בספרים 

(כולל ריבית  
 לשלם) 

 יתרה
בספרים 

(כולל ריבית  
 לשלם) 

 יתרה
בספרים 
(כולל  
ריבית 
 שווי הוגן  שווי הוגן  שווי הוגן  לשלם) 

 

 ספטמברב 30
2021 

 ספטמברב 30
2020 

בדצמבר   31
2020 

 ספטמברב 30
2021 

ספטמבר ב 30
2020 

בדצמבר   31
2020 

 מבוקר בלתי מבוקר  בלתי מבוקר  מבוקר בלתי מבוקר  בלתי מבוקר  

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

       התחייבויות פיננסיות 

הלוואות בריבית קבועה  
 687,575  704,719  954,665  681,634  695,858  934,588  ) 1שהתקבלו (

 56,468  56,345  -  56,320  55,668  -  ) 2) (7אגרות חוב (סדרה 

 167,296  205,962  127,967  161,508  204,183  124,618  ) 2) (8אגרות חוב (סדרה 

 542,241  553,954  532,617  463,542  495,578  470,504  ) 2) (9אגרות חוב (סדרה 

 531,907  521,543  544,655  503,269  500,138  492,512  ) 2) ( 10אגרות חוב (סדרה 

 269,872  258,115  273,406  245,416  246,454  238,662  ) 2) ( 11אגרות חוב (סדרה 

 374,115  362,250  398,510  349,029  347,665  352,211  ) 2) ( 12אגרות חוב (סדרה 

  2,613,095  2,545,544  2,460,718  2,831,820  2,662,888  2,629,474 
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 אירועים מהותיים בתקופת הדיווח - : 5באור 

סיטיפס ושותפות סיטיפס מפעיל המחזיקים ומתפעלים את הרכבת הקלה בירושלים (חלק   א.
 )21%החברה 

  2021בפברואר,    8) לדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים, ביום  3)(4(  9בהמשך לאמור בביאור   
לרכישת הקו האדום של הרכבת    BUYBACK  -ההתקבלה הודעה מהמדינה על הפעלת זכות  

הסתיים הזיכיון להפעלת הרכבת הקלה   2021באפריל    16הקלה בירושלים, ובעקבות כך ביום  
בדוחותיה   BUYBACK-והפרויקט הועבר למדינה. כפועל יוצא, סיטיפס הכירה בהשפעות ה

החברה  מיליון ש"ח.    1,109ורשמה רווח נקי בסך    2021הכספיים במהלך הרבעון הראשון לשנת  
מיליון ש"ח (לאחר ניכוי עודף    209  -שיקפה בדוחותיה את חלקה ברווחי סיטיפס בסך של כ

אשר  (  חלק החברה ברווחי חברות כלולות, נטועלות שיוחס בעבר להשקעה בסיטיפס) בסעיף  
כתוצאה מסך התמורה שתקבל  מופיע לאחר הרווח התפעולי של החברה לתקופה). כמו כן,  

סך   2022  -ו  2021צופה החברה לקבל במהלך השנים    BUYBACK   -ן ה סיטיפס מהמדינה בגי 
קיבלה החברה דיבידנד מחברת סיטיפס בסך    2021מיליון ש"ח. במהלך חודש יוני,    276של  
אישר דירקטוריון סיטיפס חלוקת דיבידנד נוסף    2021מיליון ש"ח. במהלך חודש אוגוסט,    109

 . 2021, באוגוסט 24יון ש"ח, אשר חולק ביום  מיל 10.5-מיליון ש"ח חלק החברה כ  50בסך 
בהסכם    2021במאי,    14ביום    כאמור  הפרוייקט  העברת  דו"ח  את  מהמדינה  סיטיפס  קיבלה 

בין מצב הפרוייקט בפועל למצב   כולל טענות של המדינה לפערי תחזוקה  הדו"ח  הזיכיון. 
אלפי ש"ח     20,000  -כאלפי ש"ח.    70,000  -שנים, בהיקף של כ  10  -המצופה מפרויקט הפועל כ

מתוך סכום זה הינם בגין דו"ח הנדסי שלגביו התקיימו מספר דיונים בין המדינה והזכיין ואילו  
ללא כל    וזאת  לראשונה  סיטיפס  אל  שנשלחו   טענות  בגין   הינו  ח"ש  אלפי  50,000 -סכום של כ 

הדו"ח אסמכתאות מקצועיות ופירוט לחישוב הנזקים הנטענים. סיטיפס עדיין לומדת את  
הנושאים   כל  וכמעט  מאחר  החסרים).  החומרים  להשלמת  למדינה  דרישה  הוצאת  (לרבות 
המופיעים בדו"ח הינם נושאים הקשורים בתחזוקה של הפרוייקט הרי שאלה מצויים בתחום  
אחריות קבלן המשנה לתחזוקה, סיטאדיס ישראל בע"מ (להלן: "סיטאדיס") חברה שהינה צד  

אלפי ש"ח במחירי בסיס החוזה שהינם למעלה    30,000בסך של    ג' (אשר לו מגבלת אחריות
אלפי ש"ח במחירים עדכניים). יצוין כי קונקט (חברה כלולה המפעילה את קו הרכבת   35,000-מ

אלפי ש"ח (שתהא    17,000-הקלה בירושלים) קיבלה ערבות בנקאית מסיטאדיס על סך של כ
יא תהיה רשאית לממש במקרה בו לא  ) ואותה ה BUYBACK  -חודשים לאחר ה   12בתוקף עד  

כן, קונקט תהיה רשאית לקזז סכומים   תיענה הדרישה לתשלום מצדה של סיטאדיס. כמו 
המגיעים לסיטאדיס לפי הסכם התחזוקה. יובהר, כי במקרה של מימוש הערבות על ידי קונקט  

יישוב    או במקרה של קיזוז סכומים כאמור לעיל, סיטאדיס תהא רשאית להפעיל את מנגנון 
 המחלוקות הקבוע בהסכם התחזוקה.

לסיכום האמור לעיל יובהר כי נכון למועד הדוח, להערכת הנהלת החברה היקף החשיפה של   
לפי  , ח העברת הפרויקט (ככל ואכן תהיה חבות כלשהי לסיטיפס או לקונקט"החברה בגין דו

אלה)  בגין  מלוא   העניין,  שיתקבלו  (ככל  היותר  לכל  לעמוד  בדוצפויה  המדינה  ח  "טענות 
אלפי ש"ח (חלק החברה). כאמור החברה    7,000ובקיזוז השתתפות סיטאדיס בנזק) על סך של  

לומדת את הטענות ועקב השלב המקדמי לא נכללה הפרשה בדוחות הכספיים בגין דרישות  
 אלה. 

   תובענה ייצוגית כנגד סיטיפס בע"מ וקונקט ירושלים (רכבת קלה) בע"מ ב.

) לדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים, לגבי בקשה לאישור  5ב'(17ר בבאור  בהמשך לאמו  
מיליון    388תובענה ייצוגית כנגד סיטיפס וכנגד קונקט ירושלים בסכום שהועמד על סך של  

התקיים דיון בערעור ובסופו המערערים הודיעו כי אינם עומדים עוד   2021ביולי    5ש"ח, ביום  
נו לבקשתם שלא לעמוד על תשלום סכום ההוצאות ושכ"ט  על הערעור, תוך שהמשיבות נע

שנפסקו במסגרת ההליך שהתנהל בבית המשפט המחוזי. בהתאם, ניתן פסק דין המורה על  
   דחיית הערעור ללא צו להוצאות.
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 (המשך)  אירועים מהותיים בתקופת הדיווח - : 5באור 

   תובענה ייצוגית כנגד המרינה הכחולה בע"מ ג.

ג' 7ב'(17בבאור    בהמשך לאמור  ) לדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים, בדבר הודעת צד 
 2021באוקטובר,    4כנגד חברת המרינה הכחולה בע"מ, במהלך דיון קדם משפט שהתקיים ביום  

הגיעו הצדדים להסכמות בהמלצת בית המשפט וניתן פסק דין המורה על מחיקת התביעה  
 ליך דנן. וההודעה לחברה, כך שהחברה אינה חלק מהה 

 הסכם מסגרת מימון ד. 

במאי,  25) לדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים על כך שביום 6( 13בהמשך לאמור בביאור 
 390חתמה החברה על הסכם מסגרת אשראי לשנה אחת עם תאגיד בנקאי בהיקף של    2020

מיליון    150  -מיליון ש"ח כנגד שעבוד נכסי נדל"ן מניב בחברות בנות מתוכו ניצלה סך של כ
מיליון ש"ח    240, השלימה החברה את ניצול יתרת המסגרת בסך  2020בדצמבר    31-ש"ח נכון ל 

  . 2021בחודש מרס, 

 דיבידנד ה.

מיליון    35  -הכריזה החברה על חלוקת דיבידנד לבעלי מניותיה בסך של כ   2021במרס,    16ביום  
 .2021במרס  25ש"ח אשר שולמו ביום 

 רכישת מבנה משרדים במנצ'סטר אנגליה ו. 

השלימה החברה, באמצעות שותפות נכדה בבעלות מלאה של    2021במהלך חודש אפריל,  
מנצ'סטר   בעיר  משרדים  מבנה  רכישת  אנגליה"),  "אשטרום  (להלן:  באנגליה  בת  חברה 

מיליון ש"ח), (כולל עלויות רכישה    380-מיליון פאונד (כ  84  -שבאנגליה בתמורה לסך של כ
מיליון פאונד). לצורך הרכישה לקחה השותפות   5.4-של כנלוות, מסים ועלויות נוספות בסך  

מיליון ש"ח) מתוכם    226-מיליון פאונד (כ  49.2  -נון ריקורס בסך של כ   -הנכדה הלוואה בנקאית  
.  2.72%-שנים בריבית שנתית קבועה בשיעור של כ  5מיליון פאונד, לתקופה של   46  -משכה כ 

פי התאגיד הבנקאי שועבדו הזכויות בנכס כבטוחה להתחייבויותיה של השותפות הנכדה כל
 וכמו כן שעבדה אשטרום אנגליה את החזקותיה בשותפות הנכדה. 

 רכישת מבנה משרדים בשטוטגרט גרמניה  ז.   

השלימה שותפות גרמנית המוחזקת על ידי חברה נכדה גרמנית    2021במהלך חודש אוגוסט,  
  15,678  -טוטגרט גרמניה בשטח של כאת רכישת מלוא הזכויות בבניין משרדים ומסחר בעיר ש

מיליון אירו (מתוכם עלויות רכישה הסתכמו לסך   41.3-חניות, בתמורה לסך של כ  311 -מ"ר ו 
 מיליון אירו).  2.8-של כ 

  -סך ההון העצמי שהושקע על ידי השותפות הגרמנית ברכישת מלוא הזכויות בנכס הינו כ 
  - צעות קבלת מימון מתאגיד בנקאי בסך של כ מיליון אירו. יתרת מימון הנכס נעשה באמ  17.2

קרן ההלוואה    .1.27%  - שנים בריבית שנתית קבועה בשיעור של כ  5מיליון אירו לתקופה של    25
ויתרת הקרן הבלתי מסולקת   2%תיפרע בשיעור שנתי קבוע של   מסכום ההלוואה המקורי 

בתום   במלואה  הב  5תפרע  התאגיד  כלפי  להתחייבויותיה  כבטוחה  שעבדה  שנים.  נקאי, 
 השותפות את זכויותיה בנכס וזכויותיה לקבלת תקבולים בקשר עם הנכס.

 רכישת נכס בברמינגהם אנגליה  ח.

השלימה החברה באמצעות חברה נכדה אנגלית (המוחזקת על   2021במהלך חודש ספטמבר,  
ברמינגהם, באנגליה  ידי חברה אנגלית בבעלות מלאה של החברה) רכישת בניין משרדים בעיר  

כ הכולל  16,000-בשטח של  מ"ר  כ  86,  לסך של  חניה, בתמורה  פאונד    42.2-מקומות  מיליון 
מיליון פאונד). החברה הנכדה תפעל לשיפוץ    2.3  -(כולל עלויות רכישה ונלוות בסך של כ 

מיליון פאונד וכן תפעל להשכרת השטחים עם סיום   50  -הנכס במלואו בעלות צפויה של כ 
. מימון העסקה נעשה הן ממקורותיה העצמאים  2022דות אשר צפויות להתחיל בשנת  העבו

 של החברה והן ממימון בנקאי. 
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 (המשך)  אירועים מהותיים בתקופת הדיווח - : 5באור 

 1,000מתחם ה  ט. 

אישרה החברה את התקשרותה בהקמת עסקה משותפת במתחם ה   2021במהלך חודש ספטמבר,   
בראשון לציון יחד עם הפניקס חברה לביטוח בע"מ (להלן: "הפניקס") ואקרו לנדסקייפ שותפות   1000

לרכישת   המשותפת")  "העסקה  יחד:  (להלן  "אקרו")  (להלן:  זכויותיהן    22.5%מוגבלת  מכל 
מ"ר ברוטו    80,000  -הפניקס ואקרו במקרקעין המקנות לחברה זכויות בניה של כ   והתחייבויותיהן של

דונם לאחר ניכוי שטח    47  -עילי לתעסוקה ומסחר וכן למקומות חניה במגרש המשותף בשטח של כ 
דונם מהמקרקעין אשר יוותר בשימוש עצמי והבלעדי של הפניקס כך שהיקף זכויות הבניה    13-של כ 

מ"ר ברוטו עילי בתמורה של    306,870  -ש של העסקה המשותפת עומד על כהמוקנות לשטח המגר 
  3מיליון ש"ח. במסגרת הסכם העסקה המשותפת, בשלב הראשון יבנו על מחצית השטח    128  -כ

. בד בבד אישר 2027מ"ר אשר בנייתם תושלם עד לסוף שנת  129,000 -בנייני משרדים בהיקף של כ
של העסקה המשותפת בהסכם עם קבוצת אשטרום בע"מ בעלת  דירקטוריון החברה את התקשרותה  

תשלם   והבנייה  הפיתוח  עבודת  ביצוע  בעבור  שיוקם.  בפרויקט  המבצע  כקבלן  בחברה  השליטה 
מיליון ש"ח בניכוי החלק היחסי בחניונים בגין שטח הפניקס, חלק    770  -העסקה המשותפת סך של כ

 מיליון ש"ח. 201 -החברה כ 

 אירועים לאחר תאריך המאזן  - : 6באור 

 הסכם הלוואה 

) על הסכם הלוואה עם גוף  42.33%חתמה חברה כלולה (חלק החברה    2021במהלך חודש נובמבר,   
 מיליון ש"ח לתקופה של שנתיים. 200מוסדי בסך של 

קרן ההלוואה צמודה למדד המחירים לצרכן ותישא ריבית בשיעור שיקבע על פי מנגנון של חישוב  
ע משוקלל של תשואה ברוטו לפדיון של שתי אגרות חוב ממשלתיות צמודות מדד ובעלות ממוצ

ובכל מקרה ריבית   2.1%אותו מח"מ של ההלוואה במועד קבלת כספי ההלוואה ובתוספת מרווח של  
 תשלומים רבעוניים.  8-, הקרן תיפרע ב 0.1%ההלוואה לא תפחת מ 

ין לרבות זכויותיה בהסכמי השכירות לטובת המלווה. החברה הכלולה שעבדה את זכויותיה במקרקע   
להתחייבות החברה הכלולה והתחייבה בנוסף כי    50%כמו כן העמידה החברה ערבות בשיעור של  

במשך    18%  -מיליון ש"ח וכי יחס ההון העצמי למאזן לא יפחת מ  850  -ההון העצמי שלה לא יפחת מ
 תקופה העולה על שני רבעונים רצופים.  
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  מגזרי פעילות - : 7באור 

ידי מקבל ההחלטות התפעוליות הראשי   נקבעו בהתבסס על המידע הנבחן על  מגזרי הפעילות 
)CODM  ,(  מנכ"ל החברה אשר נעזר בסמנכ"ל הכספים ומנהל נכסי החברה כמו גם בעובדים אחרים

בחברה לצורכי קבלת החלטות לגבי הקצאת משאבים והערכת ביצועים. בהתאם לזאת, למטרות 
ניהול, הקבוצה בנויה לפי מגזרי פעילות בתחום נדל"ן להשקעה בישראל, נדל"ן להשקעה בגרמניה  

 וסקת החברה בפרוייקטי ייזום לצורך מכירה, המוצגים כמגזר נפרד.ובאנגליה. כמו כן, ע

תוצאות המגזר המדווחות למקבל ההחלטות התפעוליות הראשי כוללות פריטים המיוחסים ישירות 
 למגזר ופריטים אשר ניתן לייחסם באופן סביר. 

מימון (כולל    פריטים שלא הוקצו, כוללים בעיקר נכסי מטה של הקבוצה, עלויות הנהלה וכלליות,
עלויות מימון והכנסות מימון, לרבות בגין התאמת שווי הוגן של מכשירים פיננסיים) ומסים על  

 הכנסה, מנוהלים על בסיס קבוצתי.

נדחים, הלוואות  כוללים מסים  המגזר שלא  נכסי  בוחן את  מקבל ההחלטות התפעוליות הראשי 
 כסים אלה מנוהלים על בסיס קבוצתי. לחברות כלולות, שטרי הון ונגזרים פיננסיים מאחר שנ 

נדחים,   מסים  כוללות  שלא  המגזר  התחייבויות  את  בוחן  הראשי  התפעוליות  ההחלטות  מקבל 
התחייבות מסים שוטפים, הלוואות ונגזרים פיננסיים מאחר שהתחייבויות אלה מנוהלות על בסיס  

 קבוצתי.
 קבוע.השקעות הוניות כוללות רכישות נדל"ן להשקעה ורכוש 

 . מחירי העברה בין מגזרי פעילות מבוצעים לפי תנאי שוק בדומה לעסקאות עם צדדים שלישיים
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 (המשך)  מגזרי פעילות - : 7באור 

ה חודשים  תשע לתקופה של 
         2021 ספטמבר ב  30שהסתיימו ביום 

 בלתי מבוקר  בלתי מבוקר  בלתי מבוקר  בלתי מבוקר  בלתי מבוקר  בלתי מבוקר  בלתי מבוקר  בלתי מבוקר  
 באלפי ש"ח  באלפי ש"ח  באלפי ש"ח  באלפי ש"ח  באלפי ש"ח  באלפי ש"ח  באלפי ש"ח  באלפי ש"ח  

 אנגליה  -חול  גרמניה  -חול  ישראל 
ייזום   פרוייקטי

 לצורך מכירה 
סכומים שאינם 

 מיוחסים

סה"כ על בסיס 
  כוללמאוחד 

איחוד חלקי  
 יחסי

התאמת ההצגה 
בדוחות  
 הכספיים 

נתוני הדוח  
 המאוחד 

  165,460  (77,054)   242,514  -  -   25,945   67,291   149,278  ) 1הכנסות מדמי שכירות וניהול  (
  150,568  (5,788)   156,356  -  156,356 -  -  -  ) 1הכנסות ממכירות שטחים ( 

 (127,352)   5,620  (132,972)  -  ) 132,972(  -  -  -  ) 1עלויות שטחי המשרדים שנמכרו ( 

 (37,323)   17,719  (55,042)  -  -   (19,381)  ) 35,661(  ) 1עלויות אחזקה (
         

  151,353  (59,503)   210,856  -   23,384   25,945   47,910   113,617  ) 1רווח גולמי המגזר (
  8,431  (28,175)   36,606  -  -  (36,882)   31,601   41,887  ) 1עליית ערך נדל"ן להשקעה (

 (37,137)   3,114  (40,251)  (17,955)  (2,423)  (5,403)  (5,583)  ) 8,887(  ) 1הוצאות הנהלה, כלליות ושיווק (
  345  (418)   763 -  -   330   15   418  רווח ממכירת נדל"ן והכנסות אחרות 

 (16)    -   (16)  -  -   -  -   (16)  הוצאות אחרות 
  44,328   44,328    -   -  -  -  -  -  חלק החברה ברווחי כלולות 

  167,304 (40,654)   207,958  (17,955)   20,961  (16,010)   73,943   147,019  רווח תפעולי של המגזר 
 -   40,654  (40,654)  -  (168)    -   (2,641)  (37,845)  התאמת ההצגה בדוחות הכספיים

  167,304  -  167,304 (17,955)   20,793  (16,010)   71,302   109,174  רווח תפעולי בדוח המאוחד 
  33,573         הכנסות מימון 
 (103,260)         הוצאות מימון 

  197,382         חלק החברה ברווחי כלולות 
  294,999         לפני מיסים על הכנסה  רווח

 (20,283)         מיסים על הכנסה 
  274,716         נקי  רווח

         
           4,013,163  (1,845,951)   5,859,114  -   538,622   814,787   1,381,853   3,123,852  )  1נכסי נדל"ן המשמשים את המגזר ( 

התחייבויות פיננסיות המשמשות את  
  3,557,494  (357,974)   3,915,468  -   418,011   376,655   647,426   2,473,376  ) 1המגזר (

 הערות

 הנתונים בגין פרויקטים המוחזקים על ידי חברות כלולות ו/או בשליטה משותפת נכללים בהתאם לחלקה של החברה בחברות אלה.  )1
 ) המחזיקים ומתפעלים את הרכבת הקלה בירושלים. 21%הנתונים אינם כוללים את חלק החברה בחברת סיטיפס ושותפות קונקט (  )2
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 (המשך)  מגזרי פעילות - : 7באור 

         2020בספטמבר    30לתקופה של תשעה חודשים שהסתיימו ביום  

 בלתי מבוקר  
בלתי  
 מבוקר

בלתי  
 מבוקר

בלתי  
 מבוקר

בלתי  
 בלתי מבוקר  בלתי מבוקר  מבוקר

בלתי  
 מבוקר

 באלפי ש"ח  באלפי ש"ח  באלפי ש"ח  באלפי ש"ח  באלפי ש"ח  באלפי ש"ח  באלפי ש"ח  באלפי ש"ח  

 ישראל 
  -חול 

 גרמניה 
  -חול 

 אנגליה 

פרוייקטי 
ייזום לצורך  

 מכירה 

סכומים  
שאינם  
 מיוחסים

סה"כ על  
בסיס 

מאוחד כולל  
איחוד חלקי  

 יחסי

התאמת  
ההצגה  
בדוחות  
 הכספיים 

נתוני הדוח  
 המאוחד 

 156,153 ) 69,982( 226,135 - - 17,266 62,520 146,349 ) 1הכנסות מדמי שכירות וניהול  (
 100,662 ) 8,283( 108,945 - 108,945 - - - ) 1הכנסות ממכירות שטחים ( 

 ) 82,945( 8,385 ) 91,330( - ) 91,330( - - - ) 1עלויות שטחי המשרדים שנמכרו ( 
 ) 35,282( 17,212 ) 52,494( - - - ) 18,895( ) 33,599( ) 1עלויות אחזקה (

         
 138,588 ) 52,668( 191,256 - 17,615 17,266 43,625 112,750 ) 1רווח גולמי המגזר (

 ) 2,673( 22,362 ) 25,035( - - 9,270 6,526 ) 40,831( ) 1עליית (ירידת) ערך נדל"ן להשקעה (
 ) 34,157( 2,870 ) 37,027( ) 13,852( ) 2,018( ) 3,768( ) 4,908( ) 12,481( ) 1הוצאות הנהלה, כלליות ושיווק (

 1,354 - 1,354 - - - 138 1,216 ממכירת נדל"ן והכנסות אחרות רווח 
 ) 524( - ) 524( - - - - ) 524( הוצאות אחרות 

 1,685 1,685 - - - - - - חלק החברה ברווחי כלולות 
         

 104,273 ) 25,751( 130,024 ) 13,852( 15,597    22,768      45,381 60,130 רווח תפעולי של המגזר 
 - 25,751 ) 25,751( - 102 -  ) 3,487( ) 22,366( התאמת ההצגה בדוחות הכספיים

         
 104,273 - 104,273 ) 13,852( 15,699    22,768    41,894 37,764 רווח תפעולי בדוח המאוחד 

 17,451        הכנסות מימון 
 ) 82,875(        הוצאות מימון 
 4,496        ברווחי כלולות חלק החברה 

         
 43,345        רווח לפני מיסים על הכנסה 

 ) 9,527(        מיסים על הכנסה 
         

 33,818        רווח נקי 

         
 3,288,822 ) 1,767,519( 5,056,341 - 503,087 304,522 1,231,678 3,017,054 )  1נכסי נדל"ן המשמשים את המגזר ( 

         

 3,204,277 ) 324,361( 3,528,638 - 338,950 177,862 612,740 2,399,086 ) 2)( 1התחייבויות פיננסיות המשמשות את המגזר ( 
 הערות

 בחברות אלה. הנתונים בגין פרויקטים המוחזקים על ידי חברות כלולות ו/או בשליטה משותפת נכללים בהתאם לחלקה של החברה  )1
 ) המחזיקים ומתפעלים את הרכבת הקלה בירושלים. 21%הנתונים אינם כוללים את חלק החברה בחברת סיטיפס ושותפות קונקט (  )2
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 (המשך)  מגזרי פעילות - : 7באור 

         2021בספטמבר    30לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימו ביום  
 בלתי מבוקר בלתי מבוקר בלתי מבוקר בלתי מבוקר מבוקרבלתי  בלתי מבוקר בלתי מבוקר בלתי מבוקר 
 באלפי ש"ח באלפי ש"ח באלפי ש"ח באלפי ש"ח באלפי ש"ח באלפי ש"ח באלפי ש"ח באלפי ש"ח 

 גרמניה  -חול  ישראל  
  -חול 

 אנגליה
פרוייקטי ייזום  
 לצורך מכירה 

סכומים שאינם  
 מיוחסים 

סה"כ על בסיס  
מאוחד כולל  
איחוד חלקי 

 יחסי 

התאמת ההצגה  
בדוחות  
 הכספיים

נתוני הדוח 
 המאוחד 

  60,702  (28,411)   89,113  -    11,533   22,839   54,741  ) 1הכנסות מדמי שכירות וניהול  (
  49,877  (1,000)   50,877  -  50,877 -  -  -  ) 1הכנסות ממכירות שטחים ( 

 (43,097)   757  (43,854)  -  (43,854) -  -  -  ) 1עלויות שטחי המשרדים שנמכרו ( 
 (14,431)   6,378  (20,809)  -   -  (7,350)  (13,459)  ) 1עלויות אחזקה (

         
  53,051  (22,276)   75,327  -   7,023   11,533   15,489   41,282  ) 1רווח גולמי המגזר (

 (5,124)  15     (5,139)  -  -  (10,995)  (11,799)   17,655  ) 1עליית ערך נדל"ן להשקעה (
 (13,919)   1,074  (14,993)  (6,415)  (907)  (1,936)  (1,917)  (3,818)  ) 1הוצאות הנהלה, כלליות ושיווק (

  5  307  (302) -  -  (3)   8  (307)  רווח ממכירת נדל"ן והכנסות אחרות 
   -   (88)   88  -  -  -    -    88  הוצאות אחרות 

  8,110   8,110    -   -  -  -    -     -   חלק החברה ברווחי כלולות 
         

  42,123  (12,858)   54,981  (6,415)   6,116  (1,401)   1,781   54,900  רווח תפעולי של המגזר 
 -   12,858  (12,858)   (243)    -   (861)  (11,754)  התאמת ההצגה בדוחות הכספיים

         
  42,123    -    42,123  (6,415)   5,873  (1,401)   920   43,146  רווח תפעולי בדוח המאוחד 

  10,388         הכנסות מימון 
 (38,128)         הוצאות מימון 

 (188)         חלק החברה ברווחי כלולות 
         

  14,195         לפני מיסים על הכנסה  רווח
 (1,907)         מיסים על הכנסה 

         
 12,288        נקי רווח 

         
 4,013,163  (1,845,951)  5,859,114    -    538,622   814,787  1,381,853  3,123,852  )  1נכסי נדל"ן המשמשים את המגזר ( 

         

 3,557,494  (357,974)  3,915,468    -    418,011   376,655   647,426  2,473,376  ) 1התחייבויות פיננסיות המשמשות את המגזר ( 

 הערות
 הנתונים בגין פרויקטים המוחזקים על ידי חברות כלולות ו/או בשליטה משותפת נכללים בהתאם לחלקה של החברה בחברות אלה.  )1
 ) המחזיקים ומתפעלים את הרכבת הקלה בירושלים. 21%הנתונים אינם כוללים את חלק החברה בחברת סיטיפס ושותפות קונקט (  )2
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 (המשך)  מגזרי פעילות - : 7באור 

         2020 ספטמברב  30לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 
 בלתי מבוקר בלתי מבוקר בלתי מבוקר מבוקרבלתי  בלתי מבוקר בלתי מבוקר בלתי מבוקר בלתי מבוקר 
 באלפי ש"ח באלפי ש"ח באלפי ש"ח באלפי ש"ח באלפי ש"ח באלפי ש"ח באלפי ש"ח באלפי ש"ח 

 אנגליה  -חול  גרמניה  -חול  ישראל  
פרוייקטי ייזום  
 לצורך מכירה 

סכומים  
שאינם  
 מיוחסים 

סה"כ על 
בסיס מאוחד  
כולל איחוד  
 חלקי יחסי 

התאמת 
ההצגה  
בדוחות  
 הכספיים

נתוני הדוח 
 המאוחד 

 50,729 ) 23,242( 75,431 - - 5,592 22,453 47,386 ) 1הכנסות מדמי שכירות וניהול  (
 35,708 ) 3,262( 42,788 - 42,788 - - - )1הכנסות ממכירות שטחים (

 ) 28,980( 3,472 ) 36,701( - ) 36,701( - - - ) 1עלויות שטחי המשרדים שנמכרו ( 
 ) 11,281( 6,410 ) 18,348( - - - ) 6,859( ) 11,489( )1עלויות אחזקה (

         
 46,176 ) 16,622( 63,170 - 6,087 5,592 15,594 35,897 ) 1רווח גולמי המגזר (

 8,049 4,568 ) 2,304( - - ) 5,425( 8,350 ) 5,229( ) 1עליית (ירידת) ערך נדל"ן להשקעה (
 ) 10,351( 537 ) 12,908( ) 5,696( ) 1,103( ) 1,252( ) 1,994( ) 2,863( )1הוצאות הנהלה, כלליות ושיווק (

 1,380 341 ) 367( - - - 29 ) 396( רווח ממכירת נדל"ן והכנסות אחרות
 ) 524( - - - - - - - הוצאות אחרות 

 5,625 1,806 - - - - - - חלק החברה ברווחי כלולות 
         

 38,221 ) 9,370( 47,591 ) 5,696( 4,984 ) 1,085( 21,979 27,409 רווח תפעולי של המגזר
 - 9,370 ) 9,370( - 210 - ) 1,052( ) 8,528( התאמת ההצגה בדוחות הכספיים 

         
 38,221 - 38,221 ) 5,696( 5,194 ) 1,085( 20,927 18,881 רווח תפעולי בדוח המאוחד 

 6,569        הכנסות מימון
 ) 21,488(        הוצאות מימון 

 1,746        חלק החברה ברווחי כלולות 
         

 25,048        רווח לפני מיסים על הכנסה
 ) 4,725(        מיסים על הכנסה 

         
 20,323        רווח נקי 

         
 3,288,822 ) 1,767,519( 5,056,341 - 503,087 304,522 1,231,678 3,017,054 )  1נכסי נדל"ן המשמשים את המגזר (

         

 3,204,277 ) 324,361( 3,528,638 - 338,950 177,862 612,740 2,399,086 ) 2)( 1התחייבויות פיננסיות המשמשות את המגזר (

 הערות
 פרויקטים המוחזקים על ידי חברות כלולות ו/או בשליטה משותפת נכללים בהתאם לחלקה של החברה בחברות אלה. הנתונים בגין   )1
 ) המחזיקים ומתפעלים את הרכבת הקלה בירושלים. 21%הנתונים אינם כוללים את חלק החברה בחברת סיטיפס ושותפות קונקט (  )2
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 (המשך)  מגזרי פעילות - : 7באור 

  31שהסתיימה ביום  לשנה 
          2020בדצמבר 

 מבוקר מבוקר מבוקר מבוקר מבוקר מבוקר מבוקר מבוקר 
 באלפי ש"ח  באלפי ש"ח  באלפי ש"ח  באלפי ש"ח  באלפי ש"ח  באלפי ש"ח  באלפי ש"ח  באלפי ש"ח  

 אנגליה  -חול  גרמניה  -חול  ישראל 
פרוייקטי ייזום  
 לצורך מכירה 

סכומים שאינם 
 מיוחסים

סה"כ על בסיס 
מאוחד + איחוד 

 חלקי יחסי

התאמת ההצגה 
בדוחות  
 הכספיים 

נתוני הדוח  
 המאוחד 

 205,578  ) 90,618(  296,196   -    -   22,410  84,961  188,825  ) 1הכנסות מדמי שכירות וניהול  (
 171,238  ) 10,323(  181,561   -   181,561   -    -    -   )1הכנסות ממכירות שטחים (

עלויות שטחי המשרדים שנמכרו  
)1 ( 

  -    -    -   )155,269 (   -   )155,269 (  10,430  )144,839 ( 

 ) 47,454(  24,676  ) 72,130(   -    -    -   ) 27,027(  ) 45,103(  ) 1עלויות אחזקה (

         

 184,523  ) 65,835(  250,358   -   26,292  22,410  57,934  143,722  ) 1רווח גולמי המגזר (
 71,156  30,528  40,628   -    8,423  57,124  ) 24,919(  ) 1עליית ערך נדל"ן להשקעה (

 ) 50,255(  4,405  ) 54,660(  ) 21,152(  ) 3,144(  ) 5,461(  ) 9,192(  ) 15,711(  ) 1הוצאות הנהלה, כלליות ושיווק (
ממכירת נדל"ן והכנסות  רווח 

 אחרות 
 941  52   -    -    -   993  )238 (  755 

 ) 509(   -   ) 509(   -    -   15   -   ) 524(  הוצאות אחרות 
 ) 4,517(  ) 4,517(   -    -    -    -    -    -   חלק החברה ברווחי כלולות 

 201,153  ) 35,657(  236,810  ) 21,152(  23,148  25,387  105,918  103,509  רווח תפעולי של המגזר 
  -   35,657  ) 35,657(   -   107   -   ) 4,392(  ) 31,372(  התאמת ההצגה בדוחות הכספיים

 201,153   -   201,153  ) 21,152(  23,255  25,387  101,526  72,137  רווח תפעולי בדוח המאוחד 
 24,923         הכנסות מימון 
 ) 100,695(         הוצאות מימון 

 4,040         חלק החברה ברווחי כלולות 
 129,421         רווח לפני מיסים על הכנסה 

 ) 43,437(         מיסים על הכנסה 

 רווח  נקי 
        85,984 

         
נכסי נדל"ן המשמשים את המגזר  

)1  ( 
 3,046,117  1,259,595  303,041  516,252   -   5,125,005  )1,782,777 (  3,342,228 

         
התחייבויות פיננסיות המשמשות 

 ) 1את המגזר (
 2,325,858  597,768  177,042  362,584   -   3,463,252  )329,232 (  3,134,020 

 הערות 
 בשליטה משותפת נכללים בהתאם לחלקה של החברה בחברות אלה. הנתונים בגין פרויקטים המוחזקים על ידי חברות כלולות ו/או  )1
 ) המחזיקים ומתפעלים את הרכבת הקלה בירושלים.21%הנתונים אינם כוללים את חלק החברה בחברת סיטיפס ושותפות קונקט ( )2
שהחברה החזיקה בו    1) מלוא זכויות החברה בנכס בפרנקפורט  1ולות ונתוניהם נכללו באיחוד היחסי בהתאם לחלקה של החברה בחברות אלה: (במהלך תקופת הדוח מכרה החברה שני נכסים בגרמניה, שהוחזקו ע"י חברות כל )3

) לדוחות הכספיים השנתיים). 8(  -) ו7( 9. (ראה באור  45%בו החזיקה החברה  3) מלוא זכויות החברה בנכס בדיסלדורף 2( ;50%
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 מידע תמציתי של חברה כלולה המטופלת לפי שיטת השווי המאזני צירוף   - : 8באור 

חוצות    -מידע תמציתי מתוך הדוח על המצב הכספי והדוח על הרווח או הפסד של חברת   .א
 : המפרץ בע"מ

 

 ספטמברב 30
2021 

 ספטמברב 30
2020 

 בדצמבר  31
2020 

 מבוקר בלתי מבוקר  בלתי מבוקר  

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

 23,412  14,850  30,180  נכסים שוטפים 

 1,003,362  1,003,621  1,046,771  נכסים לא שוטפים

    

 15,197  10,820  14,248  התחייבויות שוטפות 

 518,560  520,041  521,164  התחייבויות לא שוטפות 

 493,017  487,610  541,539  הון המיוחס לבעלי מניות החברה 

 50% 50% 50% ההחזקה בחברה הכלולה שיעור 

 7,002  7,002  7,002  עודף עלות  התאמות בגין הבדלים במדיניות החשבונאית

 253,511  250,807  277,772  יתרת חשבון ההשקעה בחברה הכלולה 

 

 

חודשים   9-ל
שהסתיימו 

  30 ביום
 בספטמבר

2021 

חודשים   9-ל
שהסתיימו 

  30 ביום
בספטמבר 

2020 

חודשים   3-ל
שהסתיימו 

 30 ביום
בספטמבר 

2021 

חודשים   3-ל
שהסתיימו 

 30 ביום
בספטמבר 

2020 

לשנה  
שהסתיימה  

  31ביום 
 2020בדצמבר 

 

 מבוקר בלתי מבוקר  בלתי מבוקר  בלתי מבוקר  בלתי מבוקר  

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

 50,941  12,682  17,933  39,689  45,687  הכנסות 

 42,454  10,782  15,810  33,445  39,299  רווח גולמי

 17,787  3,686  20,663  10,061  75,050  רווח תפעולי 

 4,468  ) 34(  13,670  ) 939(  48,523  רווח נקי 

 50% 50% 50% 50% 50% שיעור ההחזקה בחברה הכלולה 
התאמות בגין הבדלים במדיניות 

  -    -    -    -    -   החשבונאית עודף עלות

 2,234  ) 17( 6,835  ) 470( 24,262  חלק החברה ברווח החברה הכלולה 
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 (המשך) צירוף מידע תמציתי של חברה כלולה המטופלת לפי שיטת השווי המאזני - : 8באור 

מגדלי    –חברת  הפסד של    וארווח  ה  על  דוח על המצב הכספי והדוחהמידע תמציתי מתוך   ב.
 :הוד השרון בע"מ

 

 ספטמברב 30
2021 

 ספטמברב 30
2020 

 בדצמבר  31
 2020 

 מבוקר בלתי מבוקר  בלתי מבוקר  

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

    
 5,715  8,412  17,457  נכסים שוטפים 

 893,367  891,021  900,287  נכסים לא שוטפים

    

 32,175  32,519  34,097  התחייבויות שוטפות 

 369,392  374,003  362,237  התחייבויות לא שוטפות 

 497,515  492,911  521,410  הון המיוחס לבעלי מניות החברה 

    
 42.3% 42.3% 42.3% שיעור ההחזקה בחברה הכלולה 

 ) 1,586( ) 1,645( ) 1,407( התאמות בגין הבדלים במדיניות החשבונאית עודף עלות

 209,029 207,019 219,323 רת חשבון ההשקעה בחברה הכלולה תי

 

 

חודשים   9-ל
שהסתיימו 

  30 ביום
 בספטמבר

2021 

חודשים   9-ל
שהסתיימו 

  30 ביום
בספטמבר 

2020 

חודשים   3-ל
שהסתיימו 

 30 ביום
בספטמבר 

2021 

חודשים   3-ל
שהסתיימו 

 30 ביום
 2020בספטמבר 

לשנה  
שהסתיימה  

  31ביום 
 2020בדצמבר 

 מבוקר בלתי מבוקר  בלתי מבוקר  בלתי מבוקר  בלתי מבוקר  

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

      

 66,409  16,069  16,714  50,234  50,158  הכנסות 

 54,380  13,165  14,141  41,784  41,097  רווח גולמי

 37,223  10,816  10,159  28,712  41,492  רווח תפעולי 

 21,965  6,193  4,943  17,361  23,895  רווח נקי 

      
 42.3% 42.3% 42.3% 42.3% 42.3% שיעור ההחזקה בחברה הכלולה 

התאמות בגין הבדלים  
במדיניות החשבונאית עודף  

 252 63  59  191  178  עלות 
  חלק החברה ברווח החברה

 9,550 2,685  2,152  7,540  10,294  הכלולה 
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 (המשך) צירוף מידע תמציתי של חברה כלולה המטופלת לפי שיטת השווי המאזני - : 8באור 

 : סיטיפס בע"מ –דוח על המצב הכספי והדוח רווח והפסד של חברת המידע תמציתי מתוך  .ג

 2020בדצמבר  31 2020 בספטמבר 30 2021 בספטמבר 30 

 מבוקר בלתי מבוקר  מבוקר בלתי  

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

 123,326  109,382  1,164,576  נכסים שוטפים 

 861,153  854,168  263,235  נכסים לא שוטפים

    

 79,441  63,055  402,618  התחייבויות שוטפות 

 686,997  680,911  269,574  התחייבויות לא שוטפות 

 218,041  219,584  755,514  לבעלי מניות החברה הון המיוחס  

    
 21% 21% 21% שיעור ההחזקה בחברה הכלולה 

 23,629 23,345 - התאמות בגין הבדלים במדיניות החשבונאית עודף עלות

 69,418 69,458 158,657 יתרת חשבון ההשקעה בחברה הכלולה 

 

 

חודשים   9-ל
שהסתיימו 

  30 ביום
 בספטמבר

2021 

חודשים   9-ל
שהסתיימו 

  30 ביום
בספטמבר 

2020 

חודשים   3-ל
שהסתיימו 

 30 ביום
בספטמבר 

2021 

חודשים   3-ל
שהסתיימו 

 30 ביום
בספטמבר 

2020 

לשנה  
שהסתיימה  

  31ביום 
בדצמבר  

2020 
 מבוקר בלתי מבוקר  בלתי מבוקר  בלתי מבוקר  בלתי מבוקר  
       אלפי ש"ח   אלפי ש"ח   אלפי ש"ח   אלפי ש"ח   אלפי ש"ח   

 139,773  36,046  44  106,349  41,519  הכנסות 

 ) 7,716(  1,716  156  ) 3,436(  3,693  רווח (הפסד) גולמי

 ) 23,910(  ) 2,821(  ) 2,018(  ) 15,078(  1,426,439  רווח (הפסד) תפעולי

       1,352  2,525  ) 1,533(  2,895  1,107,473  רווח (הפסד) נקי
 21% 21% 21% 21% 21% שיעור ההחזקה בחברה הכלולה 

התאמות בגין הבדלים במדיניות 
 1,091 283  -  808  ) 23,630(  החשבונאית עודף עלות

 חלק החברה ברווח (הפסד) 
 1,375 813  ) 322(  1,415  208,939  החברה הכלולה 

הכספיים של   *) הדוחות  לא מצרפת את  היו  החברה  לא  הכספיים  בע"מ מאחר שדוחותיה  סיטיפס 
מהותיים בשנת הדיווח הקודמת ועקב גמר ההתחשבנות עם המדינה על הפעלת הזיכיון להפעלת 

  2020) לדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים לשנת  3)( 4(  9הרכבת הקלה, כמפורט בהרחבה בביאור  
 הם לא צפויים להיות מהותיים גם בשנת הדיווח הבאה..

- - - - - -  - - - - - - -  - - - -  
F:\W2000\w2000\921425\M\21\C9-IFRS.docx 
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 ד' לתקנות ניירות ערך38דוח מיוחד של רואה החשבון המבקר על מידע הכספי ביניים נפרד לפי תקנה 
 1970-(דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל

 מבוא 

(דוחות תקופתיים ומיידיים), ד' לתקנות ניירות ערך  38סקרנו את המידע הכספי הביניים הנפרד המובא לפי תקנה  
ולתקופות של תשעה ושלושה    2021בספטמבר    30החברה), ליום    -של אשטרום נכסים בע"מ (להלן    1970-התש"ל

חודשים שהסתיימו באותו תאריך. המידע הכספי הביניים הנפרד הינו באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה.  
 בהתבסס על סקירתנו. אלהת ביניים  ואחריותנו היא להביע מסקנה על המידע הכספי הביניים הנפרד לתקופ

ך המידע הכספי ביניים של חברות מוחזקות אשר הנכסים בניכוי לא סקרנו את המידע הכספי הביניים הנפרד מתו
ואשר חלקה   2021בספטמבר    30אלפי ש"ח ליום    531,340- ההתחייבויות המיוחסים להן, נטו הסתכמו לסך של כ

אלפי ש"ח לתקופה של תשעה חודשים, והפסד   219,403  -הסתכם לסך של כ של החברה ברווחי החברות הנ"ל  
י ש"ח לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריך. המידע הכספי לתקופת הביניים  אלפ  7,046בסך של  

שהיא   ככל  ומסקנתנו,  לנו  הומצאו  שדוחותיהם  אחרים  חשבון  רואי  ידי  על  נסקרו  חברות  אותן  של  הנפרד 
 מתייחסת למידע הכספי בגין אותן חברות מבוססת על דוחות הסקירה של רואי חשבון האחרים. 

 קירה היקף הס

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

והחשבונ  הכספיים  לעניינים  האחראים  אנשים  עם  בעיקר  מבירורים,  סקירה מורכבת  נוהלי  ומיישום  איים, 
אנליטיים ואחרים. סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת 
מקובלים בישראל ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניוודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים  

 חווים חוות דעת של ביקורת. להיות מזוהים בביקורת. בהתאם לכך, אין אנו מ

בהתבסס על סקירתנו ועל דוחות הסקירה של רואי חשבון אחרים, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור  
ד' לתקנות 38שהמידע הכספי הביניים הנפרד הנ"ל אינו ערוך, מכל הבחינות המהותיות, בהתאם להוראות תקנה  

 . 1970-ים), התש"ל ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידי

 קוסט פורר גבאי את קסירר אביב, - תל
 רואי חשבון 2021בנובמבר,   21 

  

 קוסט פורר גבאי את קסירר 
 א', 144דרך מנחם בגין 

  6492102אביב -תל
 

 +972-3-6232525טל.   
 972-3-5622555+פקס  

ey.com 
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 ד'38דוח מיוחד לפי תקנה 

 נתונים כספיים ומידע כספי מתוך הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים

 המיוחסים לחברה

להלן נתונים כספיים ומידע כספי נפרד המיוחסים לחברה מתוך הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים של הקבוצה 
דוחות מאוחדים), המוצגים בהתאם    -המפורסמים במסגרת הדוחות התקופתיים (להלן    2021,  בספטמבר   30ליום  

 .1970-ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל38לתקנה 
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 לחברהנתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על המצב הכספי המיוחסים 

 המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד.
  

 

ליום  
 בספטמבר 30

ליום  
 בספטמבר 30

ליום    
 בדצמבר 31

 2021 2020 2020 

 מבוקר בלתי מבוקר בלתי מבוקר 

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

    נכסים שוטפים 

 267,770  381,969  112,741  מזומנים ושווי מזומנים 
 110,854  73,548  120,017  השקעות לזמן קצר

 17,906  24,158  14,458  ויתרות חובהחייבים 

 125,866  100,967  146,473  הכנסות לקבל ממכירת שטחי משרדים 

 236,818  237,656  223,025  מלאי משרדים למכירה 

  616,714  818,298  759,214 

    נכסים לא שוטפים 

 832,261  817,805  823,732  נדל"ן להשקעה

 61,332  61,287  61,437  מלאי מקרקעין

 960,453  959,835  1,215,376  הלוואות לחברות מוחזקות 
 1,828,592  1,795,249  1,990,691  נכסים בניכוי התחייבויות המיוחסים לתאגידים מוחזקים 

 19,461  19,111  20,643  הלוואה ויתרות חובה לזמן ארוך 

 2,369  2,701  1,233  רכוש קבוע 

  4,113,112  3,655,988  3,704,468 

  4,729,826  4,474,286  4,463,682 
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 נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על המצב הכספי המיוחסים לחברה

 

ליום  
 בספטמבר 30

ליום  
 בספטמבר 30

ליום  
 בדצמבר 31

 2021 2020 2020 

 מבוקר בלתי מבוקר בלתי מבוקר 

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

    התחייבויות שוטפות

 376,834  363,000  325,080  אשראי מתאגידים בנקאיים 
 192,781  192,855  143,662  חלויות שוטפות של אגרות חוב

 56,756  56,699  -   הלוואה מאחרים לזמן קצר
חלויות שוטפות של הלוואות לזמן ארוך מתאגידים 

 49,967  18,077  87,808  בנקאיים 
 74,231  70,727  73,770  זכאים ויתרות זכות 

 916  395  5,586  מקדמות בגין מלאי משרדים שנמכר

  635,906  701,753  751,485 

    התחייבויות לא שוטפות 

 272,179  308,564  555,955  בנקאיים הלוואות מתאגידים 
 8,863  8,924  13,792  הלוואות מחברות מוחזקות 

 1,567,866  1,634,156  1,514,685  אגרות חוב
 18,872  18,872  18,872  הלוואות מאחרים לזמן ארוך

 29,699  30,321  -   התחייבות בגין חכירה 

 1,774  1,514  1,794  התחייבויות בשל הטבות לעובדים 

 20,311  8,124  13,631  מיסים נדחים 

  2,118,729  2,010,475  1,919,564 

    הון המיוחס לבעלי מניות החברה 

 135,168  135,168  135,168  הון מניות 
 247,866  247,866  247,866  פרמיה על מניות

 48,153  48,153  48,153  קרן הון בגין עסקה עם בעל שליטה 
 1,436,861  1,395,811  1,655,412  יתרת רווח 

 ) 75,415(  ) 64,940(  ) 111,408(  קרנות הון אחרות

  1,975,191  1,762,058  1,792,633 

  4,729,826  4,474,286  4,463,682 

 .המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד
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 נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על רווח או הפסד המיוחסים לחברה

 

חודשים   9-ל
שהסתיימו  

 30ביום 
 בספטמבר

  9-ל
חודשים  

שהסתיימו  
 30ביום 

 בספטמבר

חודשים   3-ל
שהסתיימו  

  30 ביום
 בספטמבר

חודשים   3-ל
שהסתיימו  

  30 ביום
 בספטמבר

לשנה  
שהסתיימ 

  31ה ביום 
 בדצמבר

 2021 2020 2021 2020 2020 

 
בלתי  
 מבוקר

בלתי  
 מבוקר

בלתי  
 מבוקר

בלתי  
 מבוקר מבוקר

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

      הכנסות 

 39,174  8,450  9,790  29,668  26,991  מהשכרת נדל"ן להשקעה 

 171,238  39,526  49,877  100,662  150,568  ממכירות של שטחי משרדים 

 8,484  2,133  2,115  6,330  6,306  מדמי ניהול ופיקוח

 218,896  50,109  61,782  136,660  183,865  סה"כ הכנסות

      עלויות 

 144,839  33,229  43,097  82,945  127,352  עלות שטחי המשרדים שנמכרו 

 4,271  758  1,989  2,152  4,377  אחזקה 

 69,786  16,122  16,696  51,563  52,136  רווח גולמי 

 ) 1,884(  ) 3,156(  ) 1,266(  ) 17,003(  ) 88(  ירידת ערך נדל"ן להשקעה  

  52,048  34,560  15,430  12,966  67,902 

 ) 26,066( ) 7,032( ) 7,886( ) 17,294( ) 21,695( וכלליות הוצאות הנהלה 

 ) 524(  -    -   ) 524(  ) 16(  הוצאות אחרות

חלק החברה ברווחי חברות ושותפויות 
 80,696  25,035  20,890  43,315  76,833  מוחזקות, נטו

 122,008  30,969  28,434  60,057  107,170  רווח תפעולי 

 1,778  625  2,253  1,735  10,534  הכנסות מימון

 ) 76,322( ) 18,757( ) 32,299( ) 61,613( ) 88,703( הוצאות מימון
הכנסות מימון בגין הלוואות לחברות  

 34,500  8,793  8,913  23,893  25,362  מוחזקות

חברות  (הפסדי) חלק החברה ברווחי
 4,040  1,746  ) 114(  4,496  197,456  ושותפויות מוחזקות, נטו

 86,004  23,376  7,187  28,568  251,819  רווח לפני מיסים על ההכנסה 

 15,015  ) 812(  ) 4,064(  ) 1,371(  ) 1,732(  מיסים על ההכנסה (הטבת מס) 

 70,989  24,188  11,251  29,939  253,551  רווח נקי המיוחס לחברה 

 נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי  
 



 אשטרום נכסים בע"מ 

7 

 נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על הרווח הכולל המיוחסים לחברה

 

חודשים   9-ל
שהסתיימו  

  30 ביום
 בספטמבר

  9-ל
חודשים  

שהסתיימו  
  30 ביום

 בספטמבר

חודשים   3-ל
שהסתיימו  

  30 ביום
 בספטמבר

חודשים   3-ל
שהסתיימו  

  30 ביום
 בספטמבר

לשנה  
שהסתיימה  

ביום  
בדצמב 31

 ר

 2021 2020 2021 2020 2020 

 
בלתי  
 מבוקר

בלתי  
 מבוקר

בלתי  
 מבוקר בלתי מבוקר מבוקר

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

 70,989  24,188  11,251  29,939  253,551  רווח נקי המיוחס לחברה 
כולל אחר המיוחס  (הפסד) רווח 

      לחברה (לאחר השפעת המס):
התאמות הנובעות מתרגום דוחות  

 4,871  22,965  ) 30,168(  15,447  ) 36,220(  כספיים 

 4,871  22,965  ) 30,168(  15,447  ) 36,220(  סה"כ רווח (הפסד) כולל אחר
(הפסד) המיוחס  סה"כ רווח כולל 

 75,860  47,153  ) 18,917(  45,386  217,331  לחברה 

 .המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד
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 המיוחסים לחברה נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על תזרימי המזומנים 

 

חודשים   9-ל
שהסתיימו  

  30 ביום
 בספטמבר

חודשים   9-ל
שהסתיימו  

  30 ביום
 בספטמבר

  3-ל
חודשים  

שהסתיימו  
 30ביום 

 בספטמבר

  3-ל
חודשים  

שהסתיימו  
  30 ביום

 בספטמבר

לשנה  
שהסתיימה  

ביום  
 בדצמבר 31

 2021 2020 2021 2020 2020 

 

בלתי  
 מבוקר

בלתי  
 מבוקר

בלתי  
 מבוקר

בלתי  
 מבוקר מבוקר

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  
תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת של  

      החברה 

 70,989  24,188  11,251  29,939  253,551  רווח נקי המיוחס לחברה 
התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים  

      מפעילות שוטפת של החברה: 
הפסד של  התאמות לסעיפי רווח או  

      החברה: 

 1,884  3,156  1,266  17,003  88  ירידת ערך נדל"ן להשקעה 
חלק החברה ברווחי חברות ושותפויות 

 ) 84,736( ) 26,781( ) 20,776( ) 47,811( ) 274,289( מוחזקות, נטו
 1,619  378  380  1,133  1,134  פחת רכוש קבוע

 15,015  ) 812( ) 4,064( ) 1,371( ) 1,732( (הטבת מס)  ההכנסהסים על ימ
 552  101  43  451  227  עלות תשלום מבוסס מניות 

 40,044  9,339  21,133  35,985  52,807  הוצאות מימון, נטו 
שינוי בהתחייבויות בשל הטבות לעובדים, 

 189  ) 36(  ) 9(  ) 71(  20  נטו

 )221,745 (  5,319  )2,027 (  )14,655 (  )25,433 ( 
שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות של  

      החברה: 

 ) 38,450( ) 19,036( 18,446  ) 39,288( 13,793  ירידה (עלייה) במלאי משרדים למכירה 
 ) 1,059( 1,570  ) 4,346( ) 4,181( ) 7,468( ירידה (עלייה) בחייבים ויתרות חובה 

ממכירת שטחי  עלייה בהכנסות לקבל  
 ) 105,756( ) 35,029( ) 3,675( ) 80,857( ) 20,607( משרדים 

 83  ) 29( ) 47( 128  ) 105( ירידה (עלייה) במלאי מקרקעין
עלייה במקדמות בגין מלאי משרדים  

 700  187  3,002  179  4,670  שנמכר

 19,991  ) 4,148(  ) 8,548(  6,429  ) 4,809(  עלייה (ירידה) בזכאים ויתרות זכות 

  )14,526 ( )117,590 (  4,832  )56,485 (  )124,491 ( 
מזומנים ששולמו והתקבלו במשך השנה  

      בחברה עבור:

 ) 74,488( ) 13,944( ) 20,403( ) 50,651( ) 61,207( ריבית ששולמה 
 3,657  213  1,445 3,474  9,809  ריבית שהתקבלה 

 ) 4( ) 1( ) 2( ) 3( ) 3( סים ששולמוימ

 6,924  -   -   6,924  1  סים שהתקבלו ימ

  )51,400 (  )40,256 (  )18,960(    )13,732 (  )63,911 ( 
שוטפת  מזומנים נטו ששימשו לפעילות

 ) 142,846(  ) 60,684(  ) 4,904(  ) 122,588( ) 34,120(  של החברה 

  .ומהמידע הכספי הנפרדהמידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים 
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 נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על תזרימי המזומנים המיוחסים לחברה 

  .הנפרדהמידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי 

 

חודשים   9-ל
שהסתיימו  

  30 ביום
 בספטמבר

  9-ל
חודשים  

שהסתיימו  
  30 ביום

 בספטמבר

חודשים   3-ל
שהסתיימו  

  30 ביום
 בספטמבר

חודשים   3-ל
שהסתיימו  

  30 ביום
 בספטמבר

לשנה  
שהסתיימה  

ביום  
 בדצמבר  31

 2021 2020 2021 2020 2020 

 

בלתי  
 מבוקר

בלתי  
 מבוקר

בלתי  
 מבוקר

בלתי  
 מבוקר מבוקר

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  
תזרימי מזומנים מפעילות השקעה של  

      החברה 
מכירת (רכישת) ניירות ערך הנמדדים בשווי  

 36,919  ) 21,849( 4  63,382  ) 387( רווח או הפסד, נטוהוגן דרך 

 ) 87,407( ) 3,958( ) 9,853( ) 88,070( ) 18,425( השקעות בנדל"ן להשקעה 
 ) 5,685( -   -   -   -   מיסים ששולמו בגין מכירת נדל"ן להשקעה 

 ) 5,726( -   -   -   -   שינוי של פקדון מוגבל, נטו

 -   -   -   -   ) 56,756( הלוואה לאחרים   פירעון 

 75,120  7,822  10,500  73,070  120,015  דיבידנד שהתקבל מחברות מוחזקות
ירידה (עלייה) בחובות של חברות מוחזקות 

 ) 3,424( ) 1,328( 3,152  ) 4,147( ) 422( ושותפויות, נטו

 -   346,065  -   -   -   בגין אגרות חוב פירעון פיקדון בנאמנות 
מתן הלוואות לזמן ארוך לחברות מוחזקות, 

 ) 150,888( ) 120,409( ) 224,058( ) 148,841( ) 269,732( צד קשור ואחרים, נטו 

 ) 342(  ) 56(   -   ) 297(  -   השקעות בכלי רכב ובציוד משרדי, נטו 
מזומנים נטו שנבעו מפעילות (ששימשו  

 ) 141,433(  206,287  ) 220,255( ) 104,903( ) 225,707( לפעילות) השקעה של החברה 

      תזרימי מזומנים מפעילות מימון של החברה 

 345,711  ) 230( -   345,835  -   תמורה מהנפקת אגרות חוב, נטו

 ) 189,794( ) 27,581( ) 31,548( ) 123,849( ) 127,905( אגרות חוב  פירעון 

 ) 47,000( -   -   ) 47,000( ) 35,000( דיבידנד ששולם לבעלי מניות החברה 
) אשראי לזמן קצר מתאגידים  פירעוןקבלת (

 145,000  46,250  38,000  131,250  ) 52,000( בנקאיים, נטו 
) הלוואות לזמן ארוך  פירעוןקבלת (

 140,358  145,521  ) 8,608( 144,852  321,556  מתאגידים בנקאיים ואחרים, נטו 

 ) 2,358(   )593(   ) 639(  ) 1,760(  ) 1,853( בגין התחייבות חכירה  פירעון 
(ששימשו  מזומנים נטו שנבעו מפעילות 

 391,917  163,367  ) 2,795(  449,328  104,798  מימון של החברהלפעילות) 

 107,638  308,970  ) 227,954( 221,837  ) 155,029( עלייה (ירידה) במזומנים ושווי מזומנים 
יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת  

 160,132  72,999  340,695  160,132  267,770  התקופה 

 267,770  381,969  112,741  381,969  112,741  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה
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 מידע נוסף

 כללי  - : 1באור 

ליום   במתכונת מתומצתת  ערוך  זה  נפרד  כספי    תשעה   של  ותולתקופ  2021,  בספטמבר   30מידע 
ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות 38, בהתאם להוראות תקנה  ךתארי  ובאות  וחודשים שהסתיימשלושה  ו

. יש לעיין במידע כספי נפרד זה בהקשר למידע הכספי הנפרד על  1970-תקופתיים ומיידים), התש"ל 
ולשנה שהסתיימה באותו תאריך   2020בדצמבר,    31הדוחות הכספיים השנתיים של החברה ליום  

 ולמידע הנוסף אשר נלווה אליהם. 

 גרעון בהון חוזר  

מיליון ש"ח, הנובע בעיקר מחלויות   19  -לחברה גרעון בהון החוזר בסך של כ  2021בספטמבר,    30ליום  
יש   העבר,  ניסיון  בסיס  ועל  החברה  הנהלת  להערכת  לאחרים.  והלוואה  חוב  אגרות  שוטפות של 

 באפשרות החברה לעמוד בפירעון התחייבויותיה השוטפות. 

 ותיים בתקופת הדיווחאירועים מה - : 2באור 

 הסכם מסגרת מימון .א

  2020במאי,    25ביום  כי    ,2020בדצמבר    31המאוחד ליום    ) לדוח הכספי6(   13בהמשך לאמור בביאור  
מיליון ש"ח    390על הסכם מסגרת אשראי לשנה אחת עם תאגיד בנקאי בהיקף של    החברה   חתמה

ל   סך של  ניצלה  בנות מתוכו  מניב בחברות  נדל"ן  נכסי  ל  150כנגד שעבוד  נכון   31- מיליון ש"ח 
  . 2021מיליון ש"ח נוצלה על ידי החברה בחודש מרס,  240יתרת המסגרת בסך  .2020בדצמבר 

 דיבידנד .ב

מיליון ש"ח   35  -הכריזה החברה על חלוקת דיבידנד לבעלי מניותיה בסך של כ   2021במרס,    16ביום  
 . 2021במרס   25אשר שולמו ביום 

 לאירועים נוספים בתקופת הדיווח ואחריה, ראה באורים לדוחות הכספיים ביניים המאוחדים. 

- -  - -  - -  -  - -  - -  - -  -  - -   - 
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 דוח רבעוני בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית 

 ג(א) לתקנות ניירות ערך  38לפי תקנה  על הדיווח הכספי ועל הגילוי
 : 1970 -(דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל

של   הדירקטוריון  בפיקוח  נכסים ההנהלה,  לקביעתה  "התאגיד"  :(להלןמ  "בע אשטרום  אחראית   ,(
   פנימית נאותה על הדיווח הכספי ועל הגילוי בתאגיד.והתקיימותה של בקרה 

 לעניין זה, חברי ההנהלה הם:

 , מנכ"ל;ירון רוקמן  .1

 ., סמנכ"ל כספיםדוד דולה .2

בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי כוללת בקרות ונהלים הקיימים בתאגיד, אשר תוכננו בידי  
ביותר בתחום   ונושא המשרה הבכיר  בידי מי שמבצע  המנהל הכללי  או  פיקוחם  הכספים או תחת 

סביר   ביטחון  לספק  נועדו  ואשר  התאגיד  דירקטוריון  בפיקוח  האמורים,  התפקידים  את  בפועל 
מידע   כי  ולהבטיח  הדין,  להוראות  בהתאם  הדוחות  ולהכנת  הכספי  הדיווח  למהימנות  בהתייחס 

נאס הדין  הוראות  פי  על  מפרסם  בדוחות שהוא  לגלות  נדרש  ומדווח שהתאגיד  מסוכם  מעובד,  ף, 
 במועד ובמתכונת הקבועים בדין.

הבקרה הפנימית כוללת, בין השאר, בקרות ונהלים שתוכננו להבטיח כי מידע שהתאגיד נדרש לגלותו 
כאמור, נצבר ומועבר להנהלת התאגיד, לרבות למנהל הכללי ולנושא המשרה הבכיר ביותר בתחום 

דים האמורים, וזאת כדי לאפשר קבלת החלטות במועד הכספים או למי שמבצע בפועל את התפקי
 ת הגילוי. ו המתאים, בהתייחס לדריש

בשל המגבלות המבניות שלה, בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי אינה מיועדת לספק ביטחון  
 מוחלט שהצגה מוטעית או השמטת מידע בדוחות תימנע או תתגלה.

הגילוי אשר צורף לדוח בדבר אפקטיביות הבקרה    הרבעוניבדוח   ועל  הפנימית על הדיווח הכספי 
), "בדבר הבקרה הפנימית האחרון  הרבעוניהדוח  "   :(להלן   2021  יוניב   30שנסתיימה ביום    לתקופה  הרבעוני
 .הבקרה הפנימית אפקטיבית  נמצאה

עד למועד הדוח, לא הובא לידיעת הדירקטוריון וההנהלה כל אירוע או עניין שיש בהם כדי לשנות 
בדבר הבקרה הפנימית    שנמצאה בדוח הרבעוניאת הערכת האפקטיביות של הבקרה הפנימית, כפי  

 האחרון;  

ידע  למועד הדוח, בהתבסס על האמור בדוח הרבעוני בדבר הבקרה הפנימית האחרון, ובהתבסס על מ
 פנימית היא אפקטיבית. בקרה הה שהובא לידיעת ההנהלה והדירקטוריון כאמור לעיל  
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 הצהרת מנהלים
) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), 1ג(ד)(38הצהרת מנהל כללי לפי תקנה 

 :1970 -התש"ל

 , מצהיר כי:ירון רוקמן אני, 

של   לישי ש הלרבעון  ) " התאגיד "  :(להלן מ " בע אשטרום נכסים של   הרבעוניבחנתי את הדוח  )1(
 );"הדוחות " :(להלן  2021שנת 

לפי ידיעתי, הדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג   )2(
של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם, לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם  

 הדוחות; מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת 

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

 לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות; 

לדירקטוריון   )4( התאגיד,  של  המבקר  החשבון  לרואה  הביקורת  ועד לוווגיליתי  והדוחות ת 
על    של הכספיים   הפנימית  הבקרה  לגבי  ביותר  העדכנית  הערכתי  על  בהתבסס  התאגיד, 

 :הדיווח הכספי ועל הגילוי

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה  )א(
על יכולתו הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי העלולים באופן סביר להשפיע לרעה  

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  

או מי שכפוף   י ללכ הל הכל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנ )ב(
לו במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית  

 על הדיווח הכספי ועל הגילוי;

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

וקיומם   )א( קביעתם  וידאתי  או  ונהלים,  בקרות  פיקוחי  קבעתי  ונהלים,  תחת  בקרות  של 
לתא  המתייחס  מהותי  שמידע  להבטיח  שלו  המיועדים  מאוחדות  חברות  לרבות  גיד, 

, מובא לידיעתי על  2010-כהגדרתן בתקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים), התש"ע 
 - ידי אחרים בתאגיד ובחברות המאוחדות, בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות; וכן 

ונהלים,   )ב( בקרות  של  פיקוחי  תחת  וקיומם  קביעתם  וידאתי  או  ונהלים,  בקרות  קבעתי 
והכנת הדוחות הכספיים  המיו עדים להבטיח באופן סביר את מהימנות הדיווח הכספי 

 בהתאם להוראות הדין, לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים;

הרבעוני  מועד הדוח  לא הובא לידיעתי כל אירוע או עניין שחל במהלך התקופה שבין   )ג(
קטוריון וההנהלה  לבין מועד דוח זה, אשר יש בו כדי לשנות את מסקנת הדיר   האחרון 

 קרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי של התאגיד. בבנוגע לאפקטיביות ה

 פי כל דין.  ל ע אחריותי או מאחריות כל אדם אחר, אין באמור לעיל כדי לגרוע מ
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 הצהרת מנהלים

) לתקנות ניירות ערך 2ג(ד)(38לפי תקנה   הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים
 : 1970  -(דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל

 כי:  דוד דולה, מצהיר אני, 

בחנתי את הדוחות הכספיים ביניים ואת המידע הכספי האחר הכלול בדוחות לתקופת  )1(
של   נכסיםהביניים  (להלן   אשטרום  "בע"מ  לרבעון  "התאגיד :  שנת    שלישיה )    2021של 

 );"הבינייםהדוחות לתקופת "או  "הדוחות" :(להלן 

הדוחות   )2( ידיעתי,  לתקופת   הכספייםלפי  בדוחות  הכלול  האחר  הכספי  והמידע  ביניים 
הביניים אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה 
מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם, לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים,  

 לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות; 

הכספי )3( הדוחות  ידיעתי,  לתקופת לפי  בדוחות  הכלול  האחר  הכספי  והמידע  ביניים  ים 
תוצאות  הכספי,  המצב  את  המהותיות,  הבחינות  מכל  נאות,  באופן  משקפים  הביניים 
מתייחסים   שאליהם  ולתקופות  לתאריכים  התאגיד  של  המזומנים  ותזרימי  הפעולות 

 הדוחות; 

לדירקטוריון   )4( התאגיד,  של  המבקר  החשבון  לרואה  והדוחות יקורת  הב  תוולוועד גיליתי 
התאגיד, בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על   שלהכספיים  

 הדיווח הכספי ועל הגילוי:

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של   )א(
לדוחות  מתייחסת  שהיא  ככל  הגילוי  ועל  הכספי  הדיווח  על  הפנימית  הבקרה 

ולמידע הכספי האחר הכלול בדוחות לתקופת הביניים, העלולים    הכספיים ביניים
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  

ובין  )ב( מהותית  בין  תרמית,  מי    כל  או  הכללי  המנהל  מעורב  מהותית, שבה  שאינה 
שכפוף לו במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה 

 הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי;

 - אני, לבד או יחד עם אחרים בתאגיד  )5(

של בקרות ונהלים,   יקבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם תחת פיקוח )א(
המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס לתאגיד, לרבות חברות מאוחדות שלו 

התש"ע שנתיים),  כספיים  (דוחות  ערך  ניירות  בתקנות  מובא  2010-כהגדרתן   ,
לידיעתי על ידי אחרים בתאגיד ובחברות המאוחדות, בפרט במהלך תקופת ההכנה 

 - של הדוחות; וכן 

של בקרות ונהלים,   פיקוחיאו וידאתי קביעתם וקיומם תחת    קבעתי בקרות ונהלים, )ב(
הדוחות  והכנת  הכספי  הדיווח  מהימנות  את  סביר  באופן  להבטיח  המיועדים 

 הכספיים בהתאם להוראות הדין, לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים; 

הדוח  )ג( מועד  שבין  התקופה  במהלך  שחל  עניין  או  אירוע  כל  לידיעתי  הובא  לא 
לבין מועד דוח זה, המתייחס לדוחות הכספיים ביניים ולכל מידע  אחרון הרבעוני ה

כספי אחר הכלול בדוחות לתקופת הביניים, אשר יש בו כדי לשנות, להערכתי, את 
הדיווח  על  הפנימית  הבקרה  לאפקטיביות  בנוגע  וההנהלה  הדירקטוריון  מסקנת 

 הכספי ועל הגילוי של התאגיד.

 אחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין. אין באמור לעיל כדי לגרוע מ
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 לכבוד

 הדירקטוריון של

 בע"מ  אשטרום נכסים

 א.ג.נ,

בקשר לתשקיף המדף מחודש  דוח הצעת מדף  ב להכללת דוח רואה החשבון המבקר  מכתב הסכמה    הנדון:

 החברה)   -להלן  ( בע"מ    אשטרום נכסים של    2021  אוגוסט 

בדוח של הדוחות שלנו המפורטים להלן  הננו להודיעכם כי אנו מסכימים להכללה (לרבות בדרך של הפניה)  

 של החברה: 2021 אוגוסטהצעת מדף בקשר לתשקיף המדף מחודש  

ליום    2021  נובמברב  21דוח סקירה מיום   )1(  ספטמבר ב  30על מידע כספי תמציתי מאוחד של החברה 

 באותו תאריך.  ושלושה חודשים שהסתיימו  תשעהשל  ותלתקופו 2021

המ )2( החשבון  רואה  של  מיוחד  מיום  דוח  המידע    2021  נובמברב  21בקר  של תמציתי    כספיעל  נפרד 

שהסתיימוש  תשעה של    ותולתקופ  2021  בספטמבר   30ליום    החברה חודשים  תאריך   ולושה  באותו 

 .1970-ידיים), התש"לת ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומד' לתקנו38תקנה ל בהתאם

 קוסט פורר גבאי את קסירר 

 רואי חשבון 

 קוסט פורר גבאי את קסירר
 א' 144 רח' מנחם בגין 

  6492102אביב -תל

 +972-3-6232525טל.   
 972-3-5622555+פקס  
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	יובהר, כי נכון לעתה המגפה אינה משפיעה באופן מהותי על פעילותה השוטפת של החברה בהתחשב ביישום הוראות הדין ושמירה על בריאות עובדי החברה, שוכריה והמבקרים בנכסיה. כמו כן, החברה המשיכה בפעילות הייזום, השיווק, ההשכרה והניהול של נכסי החברה. 
	יצוין, כי בפרויקט LYFE של החברה (ראה סעיף 4.15 לפרק א' לדוח התקופתי) נחתמו ,השנה, עד לתאריך המאזן חוזים למכירת שטחי משרדים בפרויקט בשטח של כ- 10,387 מ"ר ובהיקף של כ- 136 מיליון ש"ח ולאחר מועד זה נחתמו חוזים נוספים בשטח של 3,707 מ"ר ובהיקף של כ- 47 מיליון ש"ח.
	החברה העניקה הקלות לשוכרי החברה בתקופת הדוח עד למועד חזרת מרכזי המסחר לפעילות, בשל משבר הקורונה בדוח המאוחד בסך של כ- 1.2 מיליון ש"ח ובנוסף בחברות הכלולות העניקה סך של 5.8 מיליון ש"ח (חלק החברה). ה-NOI של החברה במאוחד הסתכם בכ-127.9 מיליון ש"ח ובתוספת NOI כלולות הסתכם ה-NOI בכ-188 מיליון ש"ח. נתון ה- FFO הסתכם בכ-71 מיליון ש"ח ובתוספת הקלות קורונה שניתנו לשוכרים היה ה- FFO מסתכם לכדי 78 מיליון ש"ח), (ללא FFO הרכבת הקלה מסתכם FFO החברה לכדי 75  מיליון ש"ח, ראה פסקת סיטיפס בהמשך). 
	להערכת החברה איתנותה הפיננסית של החברה אשר באה לידי ביטוי, בין היתר, ביתרות המזומנים הגבוהות של החברה, תזרים מזומנים יציב מנכסיה המניבים ונגישות לשוק ההון המקומי, תאפשר לה להיות ערוכה להתמודדות עם משבר כלכלי נוסף גם ובמידה ותהא התפרצות מחודשת של נגיף הקורונה. עם זאת, יודגש, כי לאור היות המשבר אירוע דינמי ומתמשך, לא ניתן לצפות את משכו ומלוא השפעתו על פעילות המשק בישראל, ואין בידי החברה אפשרות להעריך את היקף ההשפעה של מגפת הקורונה ונגזרותיה על פעילותה בעתיד וזו תושפע בהתאם למידת והיקף התממשותם של גורמי הסיכון הרלוונטיים לחברה, כמפורט בסעיף 5.11 בפרק א' של הדוח התקופתי לשנת 2020.
	יובהר, כי ההנחות, ההערכות והנתונים המפורטים לעיל בדבר השפעת נגיף הקורונה על פעילות החברה מהווים "מידע צופה פני עתיד", כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, המבוססים על מידע הקיים בחברה, וכולל הערכות, אומדנים או כוונות של החברה, נכון למועד הדוח. השפעות הנגיף בפועל עשויות להיות שונות מהתוצאות המוערכות או הצפויות על ידי החברה לאור העובדה שמדובר באירוע חריג ומתמשך שאינו בשליטת החברה. התפרצות מחודשת של המגיפה, החלטות של מדינות ורשויות רגולטוריות בארץ ובעולם בקשר עם היערכותן, שינויים בריבית ובשיעורי ההיוון של נכסי הנדל"ן, שינויים בהיקף הפעילות העסקית של שוכרים ובכושר התשלום שלהם ושינויים בתזרים מפעילות שוטפת כתוצאה מהתפתחות או הימשכות המצב, כמו גם שינויים נוספים שינבעו מהאמור, עלולים להשפיע על פעילות החברה ועל תוצאותיה הכספיות באופן שונה מההערכות המפורטות לעיל.
	1. נתונים עיקריים מתוך פרק תיאור עסקי התאגיד
	בתחום הנדל"ן המניב, החברה עוסקת, בעצמה ובאמצעות חברות בנות וחברות מוחזקות וכן באמצעות שותפויות עם אחרים, בתחום הנדל"ן המניב בארץ ובחו"ל (כיום בגרמניה ובאנגליה) הכולל קניונים ומרכזי מסחר, מבני משרדים ותעסוקה, מבני תעשייה, קרקעות ועוד, המיועדים בעיקר להשכרה. כחלק מפעילות זו, מספקת החברה גם שירותי ניהול לחלק מנכסיה. 
	בתחום יזמות הנדל"ן, החברה פועלת בעצמה ו/או באמצעות חברות בנות וחברות מוחזקות וכן באמצעות שותפויות עם אחרים ביזמות נדל"ן (משרדים, מסחר וערוב שימושים הכולל מגורים) בארץ בדרך של רכישת קרקעות, השבחתן, פיתוחן, הקמת הפרויקטים ומכירת ו/או השכרת שטחים אלו לרוכשים/שוכרים שונים. החברה מתקשרת עם חברות קבלניות (בדרך כלל קבלני מפתח) לצורך ביצוע העבודות הקבלניות באותם פרויקטים.
	מעת לעת משקיעה החברה בתחומים נוספים. נכון למועד דוח זה מושקעת החברה בחברת סיטיפס בע"מ אשר עסקה בתחום התחבורה (הסעה המונית) והחל מחודש אפריל 2021 הפסיקה את פעילותה בהפעלת הרכבת הקלה בירושלים  (ראה סעיף 3.13.3.8 בפרק א' לדוח התקופתי), ראה בהמשך להלן.
	2. המצב הכספי     
	א. הסביבה העסקית 
	כחברה העוסקת בתחום הנכסים המניבים בישראל ובתחום יזמות הנדל"ן, חשופה החברה לשינויים במצב המשק בכלל וענף הנדל"ן בפרט וכן לשינויים במצב בשוקי ההון בארץ ובעולם ובעיקר משינויים מהותיים בשיעורי הריבית ארוכת הטווח ובמרווחי הריבית המשפיעים על עלות גיוס מקורות החוב ארוכי הטווח של החברה וכן על עלות שיעורי ההיוון המשוקללים לפיהם משוערכים נכסיה.
	בגרמניה פעילות החברה יציבה והתפוסה בנכסיה גבוהה כמו גם פעילותה באנגליה.
	החברה מעריכה כבעבר כי איתנותה הפיננסית ומצב נכסיה המניבים, לרבות טיב בנייתם ואחוז תפוסתם הגבוה וגיוון תמהיל הנכסים, הם אלו שאפשרו ויאפשרו לה להתמודד בצורה נאותה עם קשיים כלכליים כאלה ואחרים (ככול שאלו ישפיעו על פעילותה של החברה). 
	 לגבי השפעת נגיף הקורונה ראה לעיל.
	ב. נכסים שוטפים 
	סעיף הנכסים השוטפים הסתכם ב- 736,389 אלפי ש"ח לעומת 982,310 אלפי ש"ח ב-31 בדצמבר 2020. סעיף המזומנים ביחד עם סעיף השקעות לזמן קצר הסתכם ב- 331,955 אלפי ש"ח לעומת 586,410 אלפי ש"ח ב- 31 בדצמבר 2020.  
	סעיף חייבים ויתרות חובה הסתכם בסך של 34,936 אלפי ש"ח לעומת 33,216 אלפי ש"ח ב-31 בדצמבר 2020. 
	 סעיף הכנסה לקבל ממכירת שטחי משרדים הסתכם בסך של 146,473 אלפי ש"ח לעומת 125,866 אלפי ש"ח ב-31 בדצמבר 2020. סעיף מלאי משרדים ומקרקעין בהליכי בניה למכירה הסתכם בסך של 223,025 אלפי ש"ח לעומת 236,818 אלפי ש"ח ב- 31 בדצמבר 2020, סעיפים אלו הינם בגין פרויקט LYFE בבני ברק (ראה סעיף 4.15 בפרק א' לדוח התקופתי).
	ג. השקעות
	סעיף הנכסים הלא שוטפים הסתכם בסך של 5,349,412 אלפי ש"ח לעומת 4,521,552 אלפי ש"ח ב-31 בדצמבר 2020. 
	נדל"ן להשקעה הסתכם בסך של 3,728,702 אלפי ש"ח לעומת 3,044,078 אלפי ש"ח ב-31 בדצמבר 2020. הגידול בסעיף זה נובע בעיקר מרכישת נכסים בסך של כ- 694,813 אלפי ש"ח בלאונברג גרמניה ובמנצ'סטר וברמינגהם שבאנגליה, ראה בהמשך להלן.
	סעיף השקעות בחברות כלולות הסתכם בסך של 1,519,362 אלפי ש"ח לעומת סך של 1,381,905 אלפי ש"ח ב-31 בדצמבר 2020. הגידול בסעיף זה נובע בעיקר מחלק החברה ברווחי חברת סיטיפס הנובע מרווח ממימוש זיכיון הרכבת הקלה, ראה בהמשך להלן .
	סעיף הלוואות ויתרות חובה לזמן ארוך הסתכם ב-21,143 אלפי ש"ח לעומת 19,461 אלפי ש"ח ב-31 בדצמבר 2020. הסעיף משקף בעיקר את סכום הלוואת החברה לשותפה עבור רכישת קרקע בירושלים (ראה סעיף 4.16.1 בפרק א' לדוח התקופתי).
	סיטיפס בע"מ, קונקט ירושלים (רכבת קלה) בע"מ - חלק החברה (21%)
	החברה מחזיקה ביחד עם קבוצת אשטרום בע"מ (להלן: "קבוצת אשטרום")  ושותפים נוספים 21% מהונה המונפק והנפרע של סיטיפס בע"מ (להלן: "סיטיפס") וכן מחזיקה באותו שיעור בחברת קונקט ירושלים (להלן: "קונקט") ששימשה קבלן התפעול של פרויקט הרכבת הקלה בירושלים.
	סיטי פס הינה חברה פרטית שהחזיקה בזיכיון בלעדי ממדינת ישראל, למימון, הקמה, בניה ורכישת ציוד, הקמה ותחזוקה בתנאי B.O.T של פרויקט הרכבת הקלה בירושלים, "הקו האדום" (ראה סעיף 3.13.3.8 בפרק א' לדוח התקופתי).
	ביום 12 בפברואר, 2020 דיווחה החברה על חתימת סיטיפס על הסכם עם מדינת ישראל למכירת פעילות הקו האדום חזרה למדינת ישראל (להלן: "("Buyback. בתמורה לממכר וכן להסדרת תביעות העבר (לרבות בקשר עם תביעות בקשר עם תקופת ההקמה של הקו האדום) תשלם מדינת ישראל לסיטיפס תמורה בסך של 1.62 מיליארד ש"ח (אחרי מס), בתוספת מע"מ כדין (ככל שיחול). סך של 380 מיליון ש"ח מסך התמורה כאמור ישולמו לקבלן ההקמה (חלק קבוצת אשטרום בע"מ 285 מיליון ש"ח  ).  
	ביום 8 בפברואר 2021, התקבלה הודעת המדינה לסיטיפס על הפעלת זכות ה- Buyback. בהתאם להודעת ה- Buyback הסכם הזיכיון יסתיים וה- Buyback ייכנס לתוקף החל מיום 16 באפריל 2021. במועד המצוין לעיל העבירה סיטיפס את הבעלות והתפעול בקו האדום לידי מדינת ישראל. כמו כן, החל ממועד זה לקחה המדינה על עצמה את כל התחייבויות הזכיין בהתאם להסכמי המימון של סיטיפס אל מול הגופים המממנים של סיטיפס.  
	לפרטים נוספים ראו דיווחים מיידיים מיום 12 בפברואר 2020, מיום 2 באפריל 2020, מיום 9 בפברואר 2021 ומיום 5 במאי 2021 (אסמכתאות מס': 2020-01-013165, 2020-01-030694, 2021-01-016194  ו-2021-01-078663).
	ביום 14 במאי 2021 קיבלה סיטיפס מהמדינה את דו"ח העברת הפרוייקט כאמור בהסכם הזיכיון. הדו"ח כולל טענות של המדינה לפערי תחזוקה בין מצב הפרוייקט בפועל למצב המצופה מפרוייקט ביום 14 במאי 2021 קיבלה סיטיפס מהמדינה את דו"ח העברת הפרוייקט כאמור בהסכם הזיכיון. הדו"ח כולל טענות של המדינה לפערי תחזוקה בין מצב הפרוייקט בפועל למצב המצופה מפרוייקט הפועל כ- 10 שנים, בהיקף של כ- 70 מליון ש"ח. כ- 20 מליון ש"ח מתוך סכום זה הינם בגין דו"ח הנדסי שלגביו התקיימו מספר דיונים בין המדינה והזכיין ואילו כ- 50 מליון ש"ח הינו בגין טענות שנשלחו אל סיטיפס לראשונה וזאת ללא כל אסמכתאות מקצועיות ופירוט לחישוב הנזקים הנטענים. סיטיפס עדיין לומדת את הדו"ח (לרבות הוצאת דרישה למדינה להשלמת החומרים החסרים).
	מאחר וכמעט כל הנושאים המופיעים בדו"ח הינם נושאים הקשורים בתחזוקה של הפרוייקט הרי שאלה מצויים בתחום אחריות קבלן המשנה לתחזוקה, סיטאדיס ישראל בע"מ (להלן: "סיטאדיס" חברה שהינה צד ג') (אשר לו מגבלת אחריות בסך של 30 מיליון ש"ח במחירי בסיס החוזה שהינם למעלה מ-35 מיליון ש"ח במחירים עדכניים). יצוין כי קונקט קיבלה ערבות בנקאית מסיטאדיס על סך של כ-17 מיליון ש"ח (שתהא בתוקף עד 12 חודשים לאחר הBuyback) אותה היא תהיה רשאית לממש במקרה בו לא תיענה הדרישה לתשלום מצדה של סיטאדיס. כמו כן, קונקט תהיה רשאית לקזז סכומים המגיעים לסיטאדיס לפי הסכם התחזוקה. יובהר, כי במקרה של מימוש הערבות על ידי חברת ההפעלה או במקרה של קיזוז סכומים כאמור לעיל, סיטאדיס תהא רשאית להפעיל את מנגנון יישוב המחלוקות הקבוע בהסכם התחזוקה.
	לסיכום האמור לעיל יובהר כי היקף החשיפה של החברה בגין דו"ח העברת הפרויקט ( ככל ואכן תהיה חבות כלשהי לסיטיפס או לקונקט, לפי העניין, בגין אלה) אינה מהותית לחברה וצפויה לעמוד לכל היותר (ככל שיתקבלו מלוא טענות המדינה בדו"ח ובקיזוז השתתפות סיטאדיס בנזק)  על סך של 7 מיליון ש"ח (חלק החברה).
	בדוחותיה ליום 30 בספטמבר 2021 שיקפה סיטי פס בדוח הרווח והפסד רווח בסך של 1,107,473 אלפי ש"ח המשקף בעיקר את רווחי מכירת פעילות הקו האדום. חלקה של החברה ברווחי חברת סיטיפס (לרבות חברת ההפעלה קונקט) לתקופה זו הסתכם בכ- 197.4 מיליון ש"ח. תזרים המזומנים שינבע לחברה כתוצאה מתשלום התמורה בגין ה- Buyback בשנים 2021 ו- 2022 הינו בסך כולל של כ-276 מיליון ש"ח. ביום 19 במאי 2021, הכריזה סיטיפס על חלוקת דיבידנד בסך של 520 מיליון ש"ח שחולק בחודש יוני שנת 2021 (חלק החברה – 109 מיליון ש"ח). בחודש אוגוסט 2021 הכריזה וחילקה סיטיפס על חלוקת דיבידנד נוסף בסך של 50 מיליון ש"ח (חלק החברה 10.5 מיליון ש"ח).
	בהמשך לאמור בבאור 17 (5) לדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים, לגבי בקשה לאישור תובענה ייצוגית כנגד סיטיפס וכנגד קונקט ירושלים בסכום שהועמד על סך של 388 מליון ש"ח, ביום 5 ביולי 2021 התקיים דיון בערעור ובסופו המערערים הודיעו כי אינם עומדים עוד על הערעור, תוך שהמשיבות נענו לבקשתם שלא לעמוד על תשלום סכום ההוצאות ושכ"ט שנפסקו במסגרת ההליך שהתנהל בבית המשפט המחוזי. בהתאם, ניתן פסק דין המורה על דחיית הערעור ללא צו להוצאות.  
	רכישת מבנה משרדים במנצ'סטר אנגליה - (חלק החברה 100%)
	בחודש מרץ 2021, התקשרה החברה בהסכם לרכישת מבנה משרדים בעיר מנצ'סטר אנגליה. ביום 9 באפריל 2021, עם התקיימות התנאים המתלים הקשורים לרישום הנכס ומחיקה של שעבוד הבנק של המוכר השלימה החברה באמצעות שותפות נכדה את רכישת הבניין בשטח של כ- 16,300 מ"ר (מתוכם כ- 90% שטחי משרדים והיתרה שטחי מסחר) הכולל 10 מקומות חניה, בתמורה של כ- 88 מיליון פאונד הכוללים כ- 6 מיליון פאונד עלויות רכישה נלוות. שכר הדירה השנתי הצפוי הינו כ- 4.9 מיליון פאונד. נכון למועד זה הנכס מושכר בתפוסה של כ-85%. מימון העסקה נעשה באמצעות הון עצמי וכן באמצעות הלוואת "בלון" בנקאית  (בתנאי Non Recourse) בסך של כ-49.2 מיליון פאונד, לתקופה של 5 שנים בריבית שנתית קבועה של כ- 2.72%. כבטוחה להתחייבויותיה כלפי התאגיד הבנקאי, שעבדה השותפות הנכדה את זכויותיה בנכס ואת זכויותיה לקבלת תקבולים בקשר עם הנכס. כמו כן, שעבדה חברת הבת (המחזיקה בשותפות הנכדה בשיעור של 100%) את החזקותיה בחברה הנכדה. (לפרטים נוספים ראו דיווחים מהימים: 27 בדצמבר 2020, 29 במרץ 2021 ו-11 באפריל 2021 (אסמכתאות מס': 2020-01-140151, 2021-01-048897 ו-2021-01-060816 בהתאמה).
	רכישת מבנה משרדים בבימינגהאם אנגליה - (חלק החברה 100%)
	ביום 17 באוגוסט 2021, בהמשך לדיווח מיידי של החברה מיום 8 ביולי 2021 (אסמכתא מס': 2021-01-050329 ) בנושא מו"מ, דיווחה החברה כי  Ashtrom properties U.K LTD חברה בת בבעלות מלאה של החברה, התקשרה בהסכם לרכישת מלוא הזכויות בבניין משרדים באנגליה הממוקם בעיר ברמינגהאם, אנגליה, בתמורה של כ-42.2 מיליון פאונד (כולל עלויות רכישה נלוות בסך של כ- 2 מיליון פאונד) (להלן: "התמורה").  ביום 14 בספטמבר 2021 הושלמה העסקה ושולמה התמורה . 
	החברה הרוכשת תפעל לשפץ את הנכס במלואו ולהשכיר את השטחים עם סיום העבודות אשר צפויות להתחיל כשנה לאחר השלמת הרכישה. נכון להיום הנכס מושכר בתפוסה של כ-40%. החברה הבת צופה כי הנכס יהיה ריק כשנה לאחר השלמת הרכישה .  בכוונת החברה להתחיל בשיפוץ עם סיום ההסכמים עם השוכרים כאמור לעיל , שעתיד להימשך כשנה וחצי בעלות משוערכת של כ-50 מיליון פאונד.
	שכה"ד הצפוי להתקבל מהנכס כיום הינו כ-1.8 מיליון פאונד לשנה. החברה הבת מעריכה כי שכר הדירה הצפוי מהנכס בתפוסה מלאה בתום העבודות יהיה כ-7 מיליון פאונד המשקף תשואה של כ-7%. 
	מימון העסקה בשלב זה נעשה ממקורותיה העצמאיים של החברה.
	רכישת מבנה משרדים חדש ליד שטוטגרט חלק החברה (100%)
	ביום 8 ביולי 2021 חתמהAshtoh 2010  באמצעות שותפות גרמנית על הסכם לרכישת מלוא הזכויות בבניין משרדים ומסחר הממוקם בעיר לאונברג (שטוטגרט), גרמניה בשטח של כ-15,678 מ"ר ו-311 חניות, בתמורה לסך של כ-41.7 מיליון אירו (הכוללים כ- 3.2 מיליון אירו עלויות רכישה נוספות). ביום 31 באוגוסט 2021 הושלמה העסקה ושולמה התמורה . 
	הנכס מושכר בתפוסה של כ- 91% (שטח של 14,189 מ"ר) לכ-40 דיירים, בתחום הרפואה, המסחר והמשרדים (להלן: "השוכר"), לתקופת שכירות ממוצעת של 4 שנים וזאת בתמורה לדמי שכירות שנתיים בסך של כ-2.1 מיליון אירו המשקפים תשואה של כ-5.0%. יצוין, כי לשוכרים קיימות אופציות להארכת חוזי השכירות לתקופות שבין 2 - 5 שנים. דמי השכירות צמודים למדד המחירים לצרכן הגרמני במנגנונים שונים של עלייה (חלקם שנתית וחלקם לאחר השגת שיעור עלייה מצטבר).
	סך ההון העצמי שהושקע על ידי השותפות ברכישת הנכס הינו כ-17 מיליון אירו. יתרת העסקה מומנה באמצעות קבלת מימון מתאגיד בנקאי גרמני בסך של כ- 24.75 מיליון אירו לתקופה של 5 שנים בריבית שנתית קבועה בשיעור של כ-1.27%. קרן ההלוואה תיפרע בשיעור שנתי קבוע של 2% מסכום ההלוואה המקורי. כבטוחה להתחייבויותיה כלפי התאגיד הבנקאי, שעבדה השותפות את זכויותיה בנכס וזכויותיה לקבלת תקבולים בקשר עם הנכס. 
	אשליר בע"מ - מכירת מבנה צפת - (חלק החברה 100%)
	ביום 1 ביולי 2021 מכרה חברת בת בבעלות מלאה בשרשור (ראה סעיף  3.13.2.11 לדוח התקופתי) מבנה תעשייה הנמצא בעיר צפת תמורת סך של 10,200 אלפי ש"ח. החברה רשמה בספריה  עליית ערך בסכום של 1,143 אלפי ש"ח בעקבות מכירה זו.
	רכישת קרקע במתחם האלף ראשון לציון - (חלק החברה בפרויקט הבניה 26.07%)
	ביום 5 בספטמבר 2021 לאחר אישור ועדת הביקורת מימים 29 ביולי 2021 ו-5 בספטמבר 2021, ואישור דירקטוריון החברה מימים 22 באוגוסט 2021 ו-5 בספטמבר 2021, אישרה החברה התקשרות בעסקה משותפת במתחם האלף בראשון לציון יחד עם הפניקס חברה לביטוח בע"מ (להלן: "הפניקס") ואקרו לנדסקייפ שותפות מוגבלות (להלן:"אקרו") (להלן יחד: "העסקה המשותפת"). בד בבד, אישרה החברה התקשרות העסקה המשותפת בהסכם עם קבוצת אשטרום, בעלת השליטה בחברה כקבלן מבצע בפרויקט שיוקם במסגרת העסקה המשותפת. ראה דיווח מיידי של החברה מיום 9 בספטמבר 2021 (אסמכתא מס': 2021-01-077275 ) .
	החברה תרכוש מהפניקס ואקרו 22.5% מכל זכויותיהן והתחייבויותיהן במקרקעין, לאחר ניכוי שטח של כ-13 דונם מהמקרקעין אשר יוותר בשימוש העצמי והבלעדי של הפניקס (להלן: "שטח הפניקס"), והמקנות לחברה זכויות בניה של 80,000 מ"ר ברוטו עילי לתעסוקה ומסחר וכן למקומות חניה במגרש המשותף לעסקה המשותפת בשטח של כ-47 דונם במתחם האלף כך שהיקף זכויות הבניה המוקנות לשטח המגרש של העסקה המשותפת עומד על 306,870 מ"ר ברוטו עילי לתעסוקה ומסחר ולמקומות חניה בהתאמה. שטח הפניקס כולל זכויות בניה בהיקף של כ-50,000 מ"ר ברוטו עיליים לתעסוקה ומסחר וכן למקומות חניה בהתאמה, עליו יוקם "פרויקט הפניקס". 
	המגרש הינו בייעוד מסחר ותעסוקה ומתוכננים על מחציתו בשלב הראשון, בנוסף ל"פרויקט הפניקס", שלושה בנייני משרדים, בהיקף של כ-129,000 מ"ר אשר בנייתם תושלם עד סוף שנת 2027 (להלן: "הפרויקט"). 
	התמורה להפניקס ואקרו בגין רכישת הממכר תהיה כ-128 מיליון ש"ח . התמורה כפופה להתאמות ככל ויהיו זכויות נוספות במגרש שאינן צפויות להיות מהותיות לחברה. בנוסף, תשיב החברה להפניקס ואקרו חלק יחסי מהוצאות שנשאו עבור ביצוע חפירה והוצאות תכנון ורישוי של הפרויקט אשר מסתכמות לסך של כ-6.8 מיליון ש"ח. השלמת העסקה צפויה לקראת סוף חודש נובמבר 2021.
	בעבור ביצוע עבודות הבניה בפרויקט על ידי קבוצת אשטרום , כולל עבודות הפיתוח, תשלם העסקה המשותפת ,בהתאם להתקדמות ביצוע עבודות הבניה, סך של כ-770 מיליון ש"ח בניכוי החלק היחסי בחניונים בגין שטח הפניקס (חלק החברה כ-201 מיליון ש"ח).
	ד. התחייבויות:
	התחייבויות הקבוצה למועד הדו"ח הסתכמו ב- 3,982,061 אלפי ש"ח לעומת 3,596,604 אלפי ש"ח ביום 31 בדצמבר 2020. 
	ההתחייבויות השוטפות הסתכמו לסך של כ- 818,246 אלפי ש"ח לעומת 857,176 אלפי ש"ח ביום 31 בדצמבר 2020. סעיף התחייבויות שוטפות כולל אשראי מתאגידים בנקאיים וחלויות שוטפות מתאגידים בנקאיים, מסתכם לסך של כ-527 מיליון ש"ח (כ-265 מיליון ש"ח בגין פרויקטים למכירה), הניתנים במסגרת ליווי פרויקטים ונכסים מוגדרים וחלויות שוטפות של אגרות חוב בסך של כ-171 מיליון ש"ח. הלוואה מאחרים לזמן קצר שהסתכמה לסך של כ- 56,756 אלפי ש"ח ב-31 בדצמבר 2020 המבטאת את הסכום שהחברה חבה לחניוני אמד בעבור רכישת קרקע בבת ים שנעשתה בסוף שנת 2017 ראה סעיף 4.14 בפרק א' לדוח התקופתי) שולמה בחודש מאי 2021.
	התחייבויות לזמן ארוך הסתכמו לסך של 3,163,815 אלפי ש"ח לעומת 2,739,428 אלפי ש"ח ביום 31 בדצמבר 2020. הגידול בסעיף זה נובע בעיקר מניצול כל מסגרת האשראי שהעמיד תאגיד בנקאי לחברה, ראה בהמשך להלן, מגידול מהלוואה בסך של כ-204 מיליון ש"ח שהתקבלה לצורך רכישת מנצ'סטר באנגליה ומהלוואה שהתקבלה בסך של כ-93 מיליון ש"ח לצורך רכישת מבנה מסחרי בלאונברג גרמניה, ראה לעיל.
	ההתחייבויות כוללות הלוואות בסך של 553,649 אלפי ש"ח לעומת 497,351 אלפי ש"ח ביום 31 דצמבר 2020 הנקובות במטבע אירו ואשר התקבלו מבנקים בגרמניה בגין רכישת 12 נכסים מניבים בארץ זו. כמו כן, כוללות ההתחייבויות הלוואה בסך של 376,655 אלפי ש"ח לעומת 177,042 אלפי ש"ח ביום 31 בדצמבר 2020 הנקובה במטבע פאונד ואשר התקבלה מבנק באנגליה בגין רכישת שני נכסים.
	ההתחייבויות כוללות סעיף התחייבויות בגין חכירה שהסתכם בסך של 28,413 אלפי ש"ח לעומת  29,911 אלפי ש"ח ביום 31 בדצמבר 2020. סעיף זה משקף התחייבות שנעשתה על פי תקן חשבונאות בינלאומיIFRS16  (חכירה) והוא כולל בתוכו בעיקר התחייבות בגין הסכם שכירות שחתמה החברה מול חברה כלולה שלה במטרה להפעיל על השטח המושכר לה פרויקט חללי עבודה.
	מסגרת אשראי בהיקף של עד 390 מיליון ש"ח
	ביום 25 במאי 2020, התקשרה החברה בהסכם מסגרת אשראי עם אחד מהתאגידים הבנקאיים הגדולים בישראל (להלן: "התאגיד הבנקאי") בסכום של 390 מיליון ש"ח לתקופה המסתיימת ביום 24 במאי 2021 (להלן: "מסגרת האשראי"), ראה סעיף 5.4.2 בפרק א' לדוח התקופתי.
	בחודש יולי 2020, ניצלה החברה סך של 150 מיליון ש"ח ממסגרת האשראי שהועמדה לה ובחודש מרץ 2021 ניצלה החברה את יתרת מסגרת האשראי שהועמדה לה.
	מגדלי הוד השרון (להלן "הוד השרון") (חלק החברה 42.3%)  
	לאחר תאריך המאזן במהלך חודש נובמבר, 2021 חתמה חברה כלולה (חלק החברה 42.33%) על הסכם הלוואה עם גוף מוסדי בסך של 200 מיליון ש"ח לתקופה של שנתיים.
	קרן ההלוואה תישא ריבית שנתית קבועה צמודת מדד המחירים לצרכן בשיעור של ריבית הבסיס (ריבית הבסיס תיקבע על פי תשואת האג"ח הממשלתי - ממוצע משוקלל של התשואה ברוטו לפדיון של שתי אג"ח ממשלתיות צמודות מדד, בעלות המח"מ הקרוב יותר למח"מ של ההלוואה במועד העמדת קרן ההלוואה)  בתוספת מרווח של 2.1% ובכל מקרה ריבית ההלוואה לא תפחת מ-0.1%.
	כחלק מהתחייבויות הוד השרון למלווה, שעבדה בין היתר הוד השרון לטובת המלווה את זכויותיה במקרקעין. כמו כן נתנה מספר קובננטים כמקובל בשוק. החברה יחד עם שותפה העמידה ערבות בשיעור של 50% כל אחת לטובת המלווה. החברה התחייבה כי ההון העצמי שלה לא יפחת מ- 850 מיליון ש"ח וכי יחס ההון העצמי למאזן, על פי דוחותיה הכספיים המאוחדים הרבעוניים או השנתיים, לא יפחת מ- 18% במשך תקופה העולה על שני רבעונים רצופים. נכון ליום 30 בספטמבר 2021 החברה והוד השרון עומדות באמות המידה הנ"ל. מועד העמדת ההלוואה לחברה צפוי לקראת סוף חודש נובמבר 2021.
	דוח דירוג מעלות עדכני
	לפרטים בדבר דו"ח הדירוג העדכני של סטנדרט אנד פורס מעלות בע"מ (להלן: "מעלות") לדירוג סדרות אגרות החוב שבמחזור, ראה דיווח מיום 29 באפריל 2021 (אסמכתא מס': 2021-01-074262). בהתאם לדוח הדירוג כאמור, הודיעה מעלות על אישור דירוג לסדרות אגרות החוב 7-10 שבמחזור של החברה ל- ilA עם תחזית יציבה, ולסדרת אגרות החוב 11 ו-12 שבמחזור של החברה  ilA+. 
	ה. הון:
	ההון הסתכם לסך של כ-2,103,740 אלפי ש"ח לעומת 1,907,258 אלפי ש"ח ביום 31 בדצמבר 2020. ההון כולל סך של 128,549 אלפי ש"ח בגין זכויות שאינן מקנות שליטה לעומת סך של כ-114,625 אלפי ש"ח ביום 31 בדצמבר 2020. 
	ההון (לרבות זכויות שאינן מקנות שליטה) מהווה ביום 30 בספטמבר 2021 כ- 34.57% מהיקף המאזן לעומת 34.65% ביום 31 בדצמבר 2020. ללא זכויות אלו מהווה ההון כ- 32.46% מהיקף המאזן לעומת 32.57% ביום 31 בדצמבר 2020.
	השינויים בהון נובעים בעיקרם: מרווח התקופה שהסתכם בסך של 274,716 אלפי ש"ח, מהפסד כולל אחר לתקופה, שמסתכם לסך של 42,173 אלפי ש"ח (הפרשי תרגום בגין ירידת שע"ח של האירו והליש"ט בניכוי המס המיוחס), מקיטון עקב תשלום דיבידנד בסך של 35,000 אלפי ש"ח, מקיטון עקב התאמה ותשלום דיבידנד לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה בסך נטו של 1,288 אלפי ש"ח ומגידול בקרן הון בגין תשלום מבוסס מניות שהסתכם בסך של 227 אלפי ש"ח.     
	 חלוקת דיבידנד
	ביום 16 במרץ 2021, הכריזה החברה על חלוקת דיבידנד לבעלי מניותיה בסך של 35 מיליון ש"ח אשר שולמו ביום 25 במרץ 2021. 
	3. א. תוצאות הפעילות לתקופה שהסתיימה ביום 30 בספטמבר 2021 (להלן: "תקופת הדו"ח"):  
	בתקופת הדוח (בעיקר עד מחצית השנה) עדיין ניכרות השפעות הקורונה על תוצאות הדוחות – יש לזכור שמרכזי המסחר היו סגורים עד ל-20 בפברואר 2021, ראה סעיף משבר הקורונה בתחילת הדוח לעיל. 
	  הכנסות הקבוצה בתקופת הדו"ח הסתכמו לסך של כ-316,028 אלפי ש"ח לעומת 256,815 אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. ההכנסות כללו בתקופת הדוח סך של 150,568 אלפי ש"ח הכנסות ממכירות בפרויקט LYFE (מגדלי משרדים בעיר בני ברק) לעומת 100,662 אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. 
	הכנסות הקבוצה מהשכרת נדל"ן להשקעה ומדמי ניהול ופיקוח בתקופת הדו"ח הסתכמו לסך של כ-165,460 אלפי ש"ח לעומת 156,153 אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.
	 ההכנסות מהשכרת נדל"ן להשקעה בתקופת הדו"ח הסתכמו לסך של כ- 158,878 אלפי ש"ח לעומת 150,145 אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול נובע הן מהפסקת מתן ההקלות בתקופת הקורונה החל מחודש מאי 2021 והן מפרויקטים חדשים שנרכשו באנגליה ובגרמניה כמפורט לעיל . הגידול הינו למרות שבתקופת הדוח הקודמת כללו ההכנסות מפרויקט ויטה בסך של 4,641 אלפי ש"ח אשר אינם מתקבלים יותר עקב עזיבת שוכר עיקרי בסוף חודש יוני 2020 (ראה סעיף 3.13.2.2 בפרק א' לדוח התקופתי). 
	 הכנסות מדמי ניהול ייזום ופיקוח בתקופת הדו"ח הסתכמו לסך של כ- 6,582 אלפי ש"ח לעומת 6,008 אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.  
	 הוצאות אחזקת מבנים בתקופת הדו"ח הסתכמו לסך של כ- 37,323 אלפי ש"ח לעומת 35,282 אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. 
	 עלות המכירות של מכירות שטחי פרויקט LYFE הסתכמו בתקופת הדוח לסך של כ-127,352 אלפי ש"ח לעומת 82,945 אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. 
	 רווח גולמי בתקופת הדו"ח הסתכם לסך של כ-151,353 אלפי ש"ח לעומת 138,588 אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. בנטרול רווחי פרויקט LYFE הסתכם הרווח הגולמי לסך של כ-128,137 אלפי ש"ח לעומת 120,871 אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. 
	עליית/ירידת ערך נדל"ן להשקעה, נטו  בתקופת הדו"ח הסתכמה עליית ערך הנדל"ן בסך של 8,431 אלפי ש"ח לעומת ירידת ערך בסך של  2,673 אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. עליית הערך נבעה בעיקר  מפרויקט לייפציג (חלק החברה 51%) שערכו עלה בכ- 35 מיליון ש"ח כתוצאה משינוי תנאי השוק בסביבת הנכס ומירידת ערך של כ- 46 מיליון ש"ח (כ-20 מיליון ש"ח ברבעון הנוכחי) עלויות רכישה של נכסים באנגליה ונכס בגרמניה שנרכשו בתקופת הדוח, ראה לעיל , כמו כן עדכנה החברה ברבעון האחרון שווי למספר נכסים בעיקר בגין מבני מסחר , תעשיה, לוגיסטיקה בפריפריה בסך של כ- 13 מיליון ש"ח וכן עדכנה שווי קרקע לאור עליית מחירי קרקע באיזור ,בהתאם לעסקאות שנעשו, ולאור התקדמות הליך התכנון לרבות סיום הליך הדיון בהתנגדויות , בסך של כ- 9 מיליון ש"ח.  ירידת הערך בתקופה המקבילה אשתקד נגרמה בעיקר בשל משבר הקורונה וכמו כן בשל השקעות בפרויקטים השונים של החברה. 
	הוצאות הנהלה וכלליות בתקופת הדו"ח הסתכמו לסך של כ- 37,137 אלפי ש"ח לעומת 34,157 אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול בתקופת הדוח נובע בעיקר מגידול בהוצאות השכר של החברה.
	חלק החברה ברווחי/ הפסדי חברות כלולות נטו סעיף זה מפוצל כדלקמן: א) רווחי/הפסדי חברות כלולות שהינן חברות שפעילותן זהה לפעילות החברה, רווח/הפסד זה מוצג במסגרת הרווח מפעילות שוטפת של החברה והוא הסתכם ברווח בסך של 44,328 אלפי ש"ח לעומת 1,685 אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד הגידול ברווחי כלולות בתקופת הדוח הנוכחי הושפע בעיקר מגידול בשווי שני נכסים מניבים: 1) חוצות המפרץ שערכו עלה בסך של 19,177 אלפי ש"ח, חלק החברה; 2) פרנקפורט 2  שערכו עלה בסך של 9,260 אלפי ש"ח, חלק החברה.  בנוסף רווחי הפעילות השוטפת של החברות הכלולות גדלו  עקב הקיטון בהשפעת מגפת הקורונה על פעילות זאת .
	 ב) רווחי חברות כלולות שפעילותן אינה זהה לפעילות החברה (סיטיפס – בעלת הזיכיון להפעלת הרכבת הקלה בירושלים) מוצגים לאחר סעיף הוצאות המימון והם הסתכמו בסך של 197,382 אלפי ש"ח לעומת 2,750 אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. להסבר בדבר תוצאות סעיף זה ראה פסקת סיטיפס לעיל.
	 רווח תפעולי בתקופת הדו"ח הסתכם לסך של כ-167,304 אלפי ש"ח לעומת 104,273 אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. ללא סעיף עליית (ירידת) ערך להשקעה בדוח המאוחד וברווחי/הפסדי כלולות, ללא סעיף רווח ממכירת פרויקט LYFE וללא סעיף הכנסות והוצאות אחרות כאמור לעיל, הסתכם הרווח התפעולי בסך של 107,017 אלפי ש"ח לעומת 111,587 אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הירידה נובעת מגידול בהוצאות הנהלה והוצאות אחזקה .
	הוצאות מימון, נטו בתקופת הדו"ח הסתכמו לסך של כ- 69,687 אלפי ש"ח (הוצאות מימון בסך של כ- 103,260 אלפי ש"ח, בניכוי הכנסות מימון בסך של כ- 33,573 אלפי ש"ח), לעומת הוצאות מימון, נטו בסך של כ-65,424 אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד (הוצאות בסך של כ-82,875 אלפי ש"ח, בניכוי הכנסות בסך של כ- 17,451 אלפי ש"ח). 
	בתקופת הדו"ח היה לחברה רווח מני"ע בסך של 9,015 אלפי ש"ח לעומת הפסד מני"ע בסך של 16,763 אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.
	לחברה התחייבויות צמודות למדד המחירים לצרכן והתחייבויות לא צמודות. בתקופת הדו"ח היו לחברה הוצאות הפרשי הצמדה, נטו בסך של כ- 25,524 אלפי ש"ח לעומת הכנסות בסך 5,709 אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. כמו כן, הכנסות המימון מחברות כלולות הסתכמו בסך של 22,729 אלפי ש"ח לעומת הכנסות מימון בסך של 15,307 אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.
	מיסים על הכנסה בתקופת הדו"ח הסתכמו הוצאות המס בסך של 20,283 אלפי ש"ח לעומת הוצאות מס בסך של 9,527 אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הוצאות המס בתקופת הדוח כוללות הפרשה של 3,590 אלפי ש"ח בגין שומות מס המצויות בשלב דיון משפטי , הוצאות מס שוטף בסך של 9,293 אלפי ש"ח וכן הוצאות מס נדחה בסך של 7,034 אלפי ש"ח. בתקופה הקודמת כללו הוצאות המס בסעיף מיסים נדחים הטבת מס בסך של 1,045 אלפי ש"ח עקב ירידת ערך נכסי הנדל"ן בשל משבר הקורונה. 
	 רווח נקי החברה סיימה את תקופת הדו"ח ברווח של כ-274,716 אלפי ש"ח לעומת רווח בסך של 33,818 אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח המיוחס לבעלי המניות הסתכם בסך של 253,551 אלפי ש"ח לעומת רווח של 29,939 אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.
	 רווח כולל של החברה בתקופת הדו"ח הסתכם לסך של כ-232,543 אלפי ש"ח לעומת רווח בסך של כ- 52,492 אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח הכולל בתקופת הדו"ח כלל הפסד בסך של כ- 42,173 אלפי ש"ח בשל הפרשי תרגום בקשר לשינוי בשער החליפין של האירו והפאונד לעומת רווח בסך של כ- 18,674 אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.
	הפרשי תרגום  בתקופה האחרונה שערי מטבע החוץ חווים ירידה ניכרת בשעריהם. החברה מושפעת בשל השקעותיה בגרמניה ובאנגליה משער החליפין של האירו והפאונד ותוצאות התחזקות שער השקל לעומת מטבעות אלו באות לידי ביטוי בתוצאות הרווח הכולל, כאמור לעיל. לאחר תאריך המאזן המשיכו שערי מטבעות אלו לרדת האירו בשיעור של כ- 6.2%  והפאונד בשיעור של כ- 4.1% ירידה זאת צפויה להשפיע על קיטון ברווח הכולל, נכון להיום בסך של כ- 47 מיליון ש"ח לפני קיזוז הטבת המס בשל הוצאות אלו ובנוסף קיטון של כ- 11 מיליון ש"ח בזכויות המיעוט.
	3. ב. להלן תמצית דוחות רווח והפסד רבעוניים באלפי ש"ח לתקופה ינואר – ספטמבר 2021:
	2021 
	2021 
	2021 
	2021 
	2020
	ינואר מרס
	אפריל יוני
	 יולי ספטמבר
	ינואר ספטמבר
	ינואר ספטמבר
	הכנסות
	מהשכרת נדל"ן להשקעה
	47,560
	52,401
	58,917
	158,878
	150,145
	מייזום , דמי ניהול ופיקוח
	2,981
	1,816
	49,877
	54,674
	6,008
	ממכירת משרדים
	44,676
	56,015
	1,785
	102,476
	100,662
	95,217
	110,232
	110,579
	316,028
	256,815
	סה"כ הכנסות
	עלות מכירות
	36,894
	47,361
	43,097
	127,352
	82,945
	עלויות אחזקה
	11,133
	11,759
	14,431
	37,323
	35,282
	47,190
	51,112
	53,051
	151,353
	138,588
	רווח גולמי
	עליית (ירידת) ערך נדל"ן להשקעה
	(1,455)
	15,010
	(5,124)
	8,431
	(2,673)
	הוצאות הנהלה כלליות ושיווק
	(12,661)
	(10,557)
	(13,919)
	(37,137)
	(34,157)
	רווח ממכירת נדל"ן והכנסות אחרות
	25
	315
	5
	345
	1,354
	הוצאות אחרות
	(16)
	0
	0
	(16)
	(524)
	חלק החברה ברווחי (הפסדי) חברות כלולות,  נטו
	686
	35,532
	8,110
	44,328
	1,685
	33,769
	91,412
	42,123
	167,304
	104,273
	רווח תפעולי
	הכנסות מימון
	11,263
	11,922
	10,388
	33,573
	17,451
	הוצאות מימון
	(22,672)
	(42,460)
	(38,128)
	(103,260)
	(82,875)
	חלק החברה ברווחי (הפסדי) חברות כלולות,  נטו
	194,407
	3,163
	(188)
	197,382
	4,496
	216,767
	64,037
	14,195
	294,999
	43,345
	רווח (הפסד) לפני מיסים על ההכנסה
	8,892
	9,484
	1,907
	20,283
	9,527
	מיסים על ההכנסה 
	רווח  נקי (הפסד)
	207,875
	54,553
	12,288
	274,716
	33,818
	בעלי המניות של החברה
	206,394
	35,906
	11,251
	253,551
	29,939
	1,481
	18,647
	1,037
	21,165
	3,879
	זכויות שאינן מקנות שליטה
	207,875
	54,553
	12,288
	274,716
	33,818
	מרץ
	יוני
	ספטמבר
	ספטמבר
	דצמבר
	2021
	2021
	2021
	2020
	2020
	מדד ידוע
	101.3
	102.6
	103.4
	101.2
	101.2
	שער חליפין אירו
	3.9127
	3.8748
	3.7360
	4.0258
	3.9441
	שער חליפין פאונד
	4.5869
	4.5177
	4.3395
	4.4108
	4.3919
	4. נזילות ומקורות מימון: 
	החברה והחברות המוחזקות מממנות את פעילויותיהן ממקורות עצמיים וממקורות חיצוניים וכן מהלוואות לזמן ארוך ולזמן קצר מבנקים.
	יתרת המזומנים וההשקעות אשר בקופת החברה נכון ליום 30 בספטמבר 2021 מסתכמת לסך של 331,955 אלפי ש"ח. עיקר מקורותיה הכספיים של החברה בתקופת הדו"ח הינן כדלקמן: תזרים חיובי מפעילות שוטפת בסך של 43,527 אלפי ש"ח, קבלת הלוואות לזמן ארוך בסך 647,221 אלפי ש"ח, קבלת דיבידנד מחברות כלולות שלה בסך של 120,015 אלפי ש"ח. החברה פרעה אג"ח בסך של 127,905 אלפי ש"ח, פרעה הלוואות לזמן ארוך בסך שך של 34,631 אלפי ש"ח ופרעה הלוואות לזמן קצר, נטו בסך של 52,000 אלפי ש"ח, שילמה דיבידנד בסך של 35,000 אלפי ש"ח והשקיעה בנדל"ן להשקעה סך של 721,024 אלפי ש"ח בעיקר בגין רכישת נכס במנצ'סטר ובירמנגהאם אנגליה ובגין רכישת נכס בגרמניה בעיר לאונברג ליד שטוטגארט  בסך כולל של 694,813 אלפי ש"ח. 
	יצוין כי נכון ליום 30 בספטמבר 2021 יש לחברה גרעון בהון החוזר בדוח המאוחד וכן בדוח הסולו כמו כן לחברה קיים בדוח הסולו תזרים מזומנים שלילי מתמשך מפעילות שוטפת. להערכת דירקטוריון החברה, נכון למועד דוח זה יש ביכולתה של החברה לעמוד בהתחייבויותיה הכספיות הקיימות והצפויות במהלך השנתיים שלאחר פרסום הדוח הכספי בהגיע מועד קיומן. 
	הנחה זו מבוססת על תחזית המזומנים של החברה, שהוצגה בפני דירקטוריון החברה לשנתיים הקרובות, תוך פירוט המקורות והשימושים הנדרשים הידועים לחברה ליום 30 בספטמבר 2021 וזאת בין היתר לאור העובדה כי החברה מייצרת תזרים מזומנים שוטף וקבוע ובידיה יתרות מזומנים המסתכמים לסך של כ- 332 מיליון ש"ח וכי אין מגבלות מיוחדות להעברת כספים לחברה מתאגידים בשליטתה וזאת גם בהתחשב בהשפעות העלולות להיות לאור התפרצותו והתפשטותו של נגיף הקורונה. לעמדת דירקטוריון החברה, לחברה אין בעיית נזילות לרבות באירועים בלתי צפויים כגון ירידה בשיעור התפוסה בנכסי החברה או קושי בגיוס אשראי.
	יחד עם פרסום דוח זה, פרסמה החברה דיווח ובו נתונים בדבר מצבת התחייבויות של החברה, כנדרש בתקנה 38ה' לתקנות דוחות תקופתיים ומידיים, התש"ל-1970.
	4. דיווח איכותי בדבר חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהול: 
	האחראי על ניהול סיכוני השוק של החברה הינו מר רוקמן, מנכ"ל החברה. לפרטים בדבר השכלתו, כישוריו וניסיונו של מר רוקמן ראה תקנה 26א' לפרק ד' בדוח התקופתי לשנת 2020. הפיקוח בחברה בנושא סיכוני שוק נקבע בדרך של דיונים במסגרות המתאימות בהנהלת החברה, דיווח ודיון בדירקטוריון. בתקופת הדוח לא חל שינוי מהותי בסיכוני השוק אליהם חשופה החברה ובדרכי הניהול של הסיכונים אשר פורטו בסעיף 5 בפרק ב' לדוח התקופתי לשנת 2020.
	א. מבחני רגישות למכשירים פיננסיים נכון ליום 30.9.2021 
	להלן מבחן רגישות בהתאם לשינויים בגורמי השוק הרלוונטיים (באלפי ש"ח) :
	א. מבחן רגישות במדד המחירים לצרכן :
	רווח 
	(הפסד)
	רווח
	(הפסד)
	שווי הוגן
	מהשינויים
	בגורם השוק
	מהשינויים
	בגורם השוק
	עלייה של
	עלייה של
	ירידה של 5%
	ירידה של 10%
	10%
	5%
	עודף התחייבויות צמודות למדד המחירים לצרכן
	(108,698)
	(54,349)
	(1,086,977)
	54,349 
	108,698 
	ב. מבחן רגישות לשערי החליפין
	רווח 
	(הפסד)
	רווח
	(הפסד)
	שווי הוגן
	מהשינויים
	בגורם השוק
	מהשינויים
	בגורם השוק
	עלייה של
	עלייה של
	ירידה של 5%
	ירידה של 10%
	10%
	5%
	עודף נכסים באירו
	70,074 
	35,037 
	700,736 
	(35,037)
	(70,074)
	ג. מבחן רגישות לשערי החליפין
	רווח 
	(הפסד)
	רווח
	(הפסד)
	שווי הוגן
	מהשינויים
	בגורם השוק
	מהשינויים
	בגורם השוק
	עלייה של
	עלייה של
	ירידה של 5%
	ירידה של 10%
	10%
	5%
	עודף נכסים בפאונד
	45,693 
	22,846 
	456,927 
	(22,846)
	(45,693)
	ג. מבחן רגישות לשינוי בשער הריבית
	רווח 
	(הפסד)
	רווח
	(הפסד)
	שווי הוגן
	מהשינויים
	בגורם השוק
	מהשינויים
	בגורם השוק
	עלייה של
	עלייה של
	ירידה של 5%
	ירידה של 10%
	10%
	5%
	הלוואות צמודות בריבית קבועה שהתקבלו
	(284)
	(142)
	(2,842)
	142 
	284 
	הלוואות לא צמודות בריבית קבועה שהתקבלו
	(161)
	(80)
	(1,607)
	80 
	161 
	הלוואות באירו בריבית קבועה שהתקבלו
	(56,124)
	(28,062)
	(561,238)
	28,062 
	56,124 
	הלוואות בפאונד בריבית קבועה שהתקבלו
	(38,898)
	(19,449)
	(388,978)
	19,449 
	38,898 
	* השווי ההוגן של ההלוואות מבוסס על חישוב הערך הנוכחי של תזרימי המזומנים לפי שעור הריבית המקובל להלוואות בעלות מאפיינים דומים  ליום 30/09/21 שיעור הריבית להלוואות צמודות מדד - 2.5%, הלוואות לא צמודות 3.5%, הלוואות באירו - 1.2%, הלוואה באנגליה - 2.56%.
	ד. מבחן רגישות לשינוי בשווי שוק ניירות ערך סחירים ונכסים פיננסיים זמינים למכירה
	רווח 
	(הפסד)
	רווח
	(הפסד)
	שווי הוגן
	מהשינויים
	בגורם השוק
	מהשינויים
	בגורם השוק
	עלייה של
	עלייה של
	ירידה של 5%
	ירידה של 10%
	10%
	5%
	אג"ח סדרה 8
	(12,797)
	(6,398)
	(127,967)
	6,398 
	12,797 
	אג"ח סדרה 9
	(53,262)
	(26,631)
	(532,617)
	26,631 
	53,262 
	אג"ח סדרה 10
	(54,466)
	(27,233)
	(544,655)
	27,233 
	54,466 
	אג"ח סדרה 11
	(27,341)
	(13,670)
	(273,406)
	13,670 
	27,341 
	אג"ח סדרה 12
	(39,851)
	(19,925)
	(398,510)
	19,925 
	39,851 
	- השווי ההוגן של אג"ח סדרות 8-12 מבוססות על שער האיגרת בבורסה ליום 30/09/21
	- דוח בסיסי הצמדה מצורף כנספח א' לדו"ח הדירקטוריון
	5. להלן פרטים אודות נכסים המשועבדים למחזיקי אג"ח: 
	א. קניונים בישראל בע"מ (שיעור החזקת החברה 50%) משועבד למחזיקי אג"ח סדרה 11
	*   יש לציין, כי ה- NOI  ברבעון הראשון ,שיעור התשואה בפועל ודמי השכירות הממוצעים למ"ר מוטים כלפי מטה, כתוצאה מהקלות שניתנו לשוכרים בתקופת משבר הקורונה בימים בהם הקניון נסגר על פי הנחיית הרשויות. 
	ב. חוצות המפרץ חיפה בע"מ (שיעור החזקת החברה 50%) משועבד למחזיקי אג"ח סדרה 12
	*  יש לציין, כי ה- NOI  ברבעון הראשון ,שיעור התשואה בפועל ודמי השכירות הממוצעים למ"ר מוטים כלפי מטה, כתוצאה מהקלות שניתנו לשוכרים בתקופת משבר הקורונה בימים בהם הפאוור סנטר נסגר על פי הנחיית הרשויות. 
	רצ"ב נספח א'  דו"ח בסיסי הצמדה.
	 רצ"ב נספח ב'   פרטים אודות סדרות אגרות חוב.
	 רצ"ב נספח ג'  - דו"ח סולו של אשטרום נכסים בע"מ.
	 רצ"ב נספח ד'  - הצהרות על בקרה הפנימית.
	בברכה,
	אברהם נוסבאום ירון רוקמן
	יו"ר הדירקטוריון מנכ"ל
	תאריך: 21 בנובמבר 2021 
	נספח א' - דוח בסיסי הצמדה 
	דוח בסיסי הצמדה נכון ליום
	מטבע חוץ
	מטבע חוץ
	(כולל צמודים למט"ח)
	(כולל צמודים למט"ח)
	מטבע ישראלי
	מטבע ישראלי
	צמוד למדד המחירים לצרכן
	פריטים שאינם כספיים
	לא צמוד
	ביורו
	בפאונד
	סה"כ
	אלפי ש"ח
	אלפי ש"ח
	אלפי ש"ח
	אלפי ש"ח
	אלפי ש"ח
	אלפי ש"ח
	נכסים שוטפים
	מזומנים ושווי מזומנים
	150,676
	29,942
	31,270
	211,888
	השקעות לזמן קצר
	120,067
	120,067
	חייבים ויתרות חובה
	1,258
	17,760
	7,018
	8,900
	34,936
	הכנסות לקבל ממכירת שטחי משרדים
	146,473
	146,473
	מלאי משרדים למכירה
	223,025
	223,025
	נכסים לא שוטפים
	השקעה בחברות כלולות
	112,076
	1,407,286
	1,519,362
	נדל"ן להשקעה
	1,178,006
	814,787
	1,735,909
	3,728,702
	מלאי מקרקעין
	61,437
	61,437
	הלוואות ויתרות חובה לזמן ארוך
	21,143
	21,143
	108
	464
	18,196
	18,768
	רכוש קבוע
	272,001
	185,376
	1,327,150
	855,421
	3,445,853
	6,085,801
	סך כל הנכסים
	התחייבויות שוטפות
	אשראי מתאגידים בנקאיים
	325,080
	325,080
	חלויות שוטפות של הלוואות מתאגידים בנקאיים 
	86,916
	892
	113,406
	1,085
	202,299
	חלויות שוטפות של אג"ח
	26,117
	117,545
	143,662
	זכאים ויתרות זכות 
	75,753
	17,548
	26,479
	21,839
	141,619
	הלוואה מאחרים זמן קצר
	5,586
	5,586
	מקדמות בגין מלאי משרדים שנמכר
	התחייבויות לא שוטפות
	554,171
	1,784
	440,243
	375,570
	1,371,768
	הלוואות מתאגידים בנקאיים
	432,972
	1,081,713
	1,514,685
	אגרות חוב
	18,872
	18,872
	הלוואה מאחרים לזמן ארוך
	28,413
	28,413
	התחייבות בגין חכירה
	3,826
	3,826
	הלוואות משותפים בשותפויות מאוחדות
	2,071
	2,071
	התחייבויות בשל הטבות לעובדים
	42,460
	181,720
	224,180
	325,080
	325,080
	מיסים נדחים
	1,503,080
	1,272,353
	626,414
	398,494
	181,720
	3,982,061
	סך כל ההתחייבויות
	(1,231,079)
	(1,086,977)
	700,736 
	456,927
	3,264,133
	2,103,740
	היתרה המאנית, נטו
	נספח ב' - פרטים אודות סדרות אגרות החוב (אלפי ש"ח)  
	נכון למועד הדוח החוב הפיננסי נטו של החברה הינו 2,867,913 אלפי ש"ח, יחס הון עצמי למאזן הינו 34.33%, יחס החוב פיננסי נטו ל- CAP הינו 59.22%, יחס החוב פיננסי נטו ל- NOI הינו 15.34. 
	1) אג"ח סדרה 11 – יחס הלוואה לבטוחה – פחות מ-1  -   87.48% .
	2) נכון למועד הדוח עומדת החברה בהוראות שטרי הנאמנות.
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	אשטרום נכסים בע"מ
	דוחות כספיים ביניים מאוחדים ליום 30 בספטמבר, 2021
	בלתי מבוקרים
	תוכן העניינים
	 עמוד 
	סקירת דוחות כספיים ביניים מאוחדים 2
	דוחות מאוחדים על המצב הכספי 3-4
	דוחות מאוחדים על רווח או הפסד 5
	דוחות מאוחדים על הרווח הכולל 6
	דוחות מאוחדים על השינויים בהון  7-11
	דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים  12-14
	באורים לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים 15-28
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	ey.com
	דוח סקירה של רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של אשטרום נכסים בע"מ
	מבוא
	סקרנו את המידע הכספי המצורף של אשטרום נכסים בע"מ וחברות מאוחדות (להלן - החברה), הכולל את הדוח התמציתי המאוחד על המצב הכספי ליום 30 בספטמבר 2021 ואת הדוחות התמציתיים על רווח או הפסד, הרווח הכולל, השינויים בהון ותזרימי המזומנים לתקופות של תשעה ושלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריך. הדירקטוריון וההנהלה אחראים לעריכה ולהצגה של מידע כספי לתקופות ביניים אלה בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 34 IAS - "דיווח כספי לתקופות ביניים", וכן הם אחראים לעריכת מידע כספי לתקופות ביניים אלה לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970. אחריותנו היא להביע מסקנה על מידע כספי לתקופות ביניים אלה בהתבסס על סקירתנו.
	לא סקרנו את המידע הכספי התמציתי לתקופות הביניים של חברות שאוחדו אשר נכסיהן הכלולים באיחוד מהווים כ-36% מכלל הנכסים המאוחדים ליום 30 בספטמבר 2021 והכנסותיהן הכלולות באיחוד מהוות כ-28% וכ-32% מכלל ההכנסות המאוחדות לתקופות של תשעה ושלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריך, בהתאמה. כמו כן לא סקרנו את המידע הכספי לתקופות ביניים של חברות המוצגות על בסיס השווי המאזני, אשר ההשקעה בהן הסתכמה לסך של כ-275,800 אלפי ש"ח ליום 30 בספטמבר 2021, ואשר חלקה של הקבוצה ברווחי החברות הנ"ל הסתכם לסך של כ-222,453 אלפי ש"ח וכ-865 אלפי ש"ח לתקופות של תשעה ושלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריך, בהתאמה. המידע הכספי התמציתי לתקופות הביניים של אותן חברות נסקר על ידי רואי חשבון אחרים שדוחות הסקירה שלהם הומצאו לנו ומסקנתנו, ככל שהיא מתייחסת למידע הכספי בגין אותן חברות, מבוססת על דוחות הסקירה של רואי החשבון האחרים.
	היקף הסקירה
	ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה (ישראל) 2410 של לשכת רואי חשבון בישראל - "סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של הישות". סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים מורכבת מבירורים, בעיקר עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום נוהלי סקירה אנליטיים ואחרים. סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניוודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת. בהתאם לכך, אין אנו מחווים חוות דעת של ביקורת.
	מסקנה
	בהתבסס על סקירתנו ועל דוחות הסקירה של רואי חשבון אחרים, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ"ל אינו ערוך, מכל הבחינות המהותיות, בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 34 IAS.
	בנוסף לאמור בפסקה הקודמת, בהתבסס על סקירתנו ועל דוחות הסקירה של רואי חשבון אחרים, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ"ל אינו ממלא, מכל הבחינות המהותיות, אחר הוראות הגילוי לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970.
	הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים.
	הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים.
	הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים
	הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים
	הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים.
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	באור 1: - כללי
	דוחות כספיים אלה נערכו במתכונת מתומצתת ליום 30 בספטמבר, 2021 ולתקופות של תשעה ושלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריך (להלן - דוחות כספיים ביניים מאוחדים). יש לעיין בדוחות אלה בהקשר לדוחות הכספיים השנתיים של החברה ליום 31 בדצמבר, 2020 ולשנה שהסתיימה באותו תאריך ולביאורים אשר נלוו אליהם (להלן - הדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים). 
	א. השלכות משבר הקורונה
	החל מתחילת שנת 2020 החל להתפשט ברחבי העולם נגיף הקורונה (COVID-19), אשר הוכרז בידי ארגון הבריאות העולמי כמגיפה עולמית (להלן: "הנגיף"). במהלך השנים 2020-2021, ממשלת ישראל נקטה בצעדים שונים בכדי לרסן את המגיפה, באמצעות תקנות לשעת חירום אשר מכוחן הוטלו על הציבור מגבלות חמורות ששיאן היה בהטלת סגרים מלאים או חלקיים, אשר שיתקו חלק ניכר מהפעילות והגבילו את חופש התנועה של הציבור. בפרט, במהלך חודש דצמבר 2020, החל בארץ מבצע חיסונים כנגד נגיף הקורונה, לאור פיתוח ומתן חיסונים כנגד הנגיף וחיסון אוכלוסיית המדינה בקצב מהיר ההגבלות הצטמצמו משמעותית והמשק נפתח. אולם עם התפתחות זנים חדשים של נגיף הקורונה ועליה במספר הנדבקים החל מחודש יוני 2021, החלה המדינה לחסן את אוכלוסיית המדינה בחיסון שלישי. נכון למועד הדוח קיימת ירידה במספר הנדבקים ובשיעור התחלואה והתמותה, עם זאת, עדיין קיימת אי ודאות ביחס לעומק המשבר הכלכלי, למשכו ולהשלכותיו לטווח הבינוני והארוך.
	לאור המתואר לעיל וכחלק מהתמודדות עם ההשלכות הכלכליות של התפשטות הנגיף, החל משנת 2020 גיבשה החברה תכנית הקלות מדורגת לתשלום דמי השכירות ודמי הניהול ביחס לתחום הנדל"ן המניב ממסחר תחום אשר להערכת החברה הינו הנפגע העיקרי מהשלכות המשבר שיצר הנגיף. במסגרת החלת תכנית ההקלות האמורה ניתנו הנחות בדמי השכירות ודמי הניהול לשוכרים שונים בעיקר בתקופה בגין חודשי הסגר ינואר ופברואר 2021 (למעט בקשר עם עסקים חיוניים כדוגמת רשתות שיווק מזון, סופר מרקטים, מרפאות ובנקים) במרכזי המסחר ובקניונים בסך כולל של כ- 7,036 אלפי ש"ח (חלק החברה) כאשר 1,225 אלפי ש"ח ניתנו בנכסים בבעלות חברות מאוחדות והשאר בנכסים בחברות כלולות.
	החברה ממשיכה לעקוב אחר השפעות הנגיף על פעילותה. עם זאת, נכון למועד הדוח, להערכת הנהלת החברה והדירקטוריון, יש ביכולתה של החברה לעמוד בהתחייבויותיה הקיימות והצפויות בעתיד הנראה לעין, בשים לב לאמור בביאור 1ב' להלן בדבר גרעון בהון החוזר של החברה.
	ב. גרעון בהון חוזר
	ליום 30 בספטמבר, 2021 לחברה גרעון בהון החוזר  המאוחד בסך של כ- 82 מיליון ש"ח, הנובע בעיקר מאשראי לזמן קצר וחלויות שוטפות של התחייבויות לזמן ארוך שנלקחו לצורך מימון השקעותיה ארוכות המועד, אשר מועד פירעונן יחול בשנה הקרובה. להערכת הנהלת החברה, על בסיס ניסיון העבר יש באפשרות החברה לקבל הלוואות לזמן ארוך או קצר לצורך המשך מימון השקעותיה ופירעון התחייבויותיה. 
	באור 2: - עיקרי המדיניות החשבונאית
	מתכונת העריכה של הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים
	 הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים ערוכים בהתאם לכללים חשבונאיים מקובלים לעריכת דוחות כספיים לתקופות ביניים כפי שנקבעו בתקן חשבונאות בינלאומי 34 - "דיווח כספי לתקופות ביניים", וכן בהתאם להוראות הגילוי לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970. המדיניות החשבונאית אשר יושמה בעריכת הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים עקבית לזו שיושמה בעריכת הדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים.
	באור 3: - גילוי לתקני IFRS חדשים בתקופה שלפני יישומם
	תיקון ל-8 IAS מדיניות חשבונאית, שינויים באומדנים חשבונאיים וטעויות
	בחודש פברואר 2021, פרסם ה- IASB תיקון לתקן חשבונאות בינלאומי 8: מדיניות חשבונאית, שינויים באומדנים חשבונאיים וטעויות (להלן – התיקון). מטרת התיקון הינה להציג הגדרה חדשה של המונח "אומדנים חשבונאיים". 
	אומדנים חשבונאיים מוגדרים כ"סכומים כספיים בדוחות הכספיים הכפופים לאי ודאות במדידה". התיקון מבהיר מהם שינויים באומדנים חשבונאיים וכיצד הם נבדלים משינויים במדיניות החשבונאית ומתיקוני טעויות.
	התיקון ייושם באופן פרוספקטיבי לתקופות שנתיות המתחילות ביום 1 בינואר 2023 והוא חל על שינויים במדיניות החשבונאית ובאומדנים חשבונאיים המתרחשים בתחילת אותה תקופה או אחריה. יישום מוקדם אפשרי.
	תיקון ל- IAS 12 מסים על ההכנסה
	במאי 2021 פרסם ה- IASB תיקון לתקן חשבונאות בינלאומי 12, מסים על ההכנסה (להלן: IAS 12"" או "התקן") אשר מצמצם את תחולת 'חריג ההכרה לראשונה' במסים נדחים המובא בסעיפים 15 ו- 24 ל IAS 12 (להלן: "התיקון").
	במסגרת הנחיות ההכרה בנכסי והתחייבויות מסים נדחים, מחריג IAS 12 הכרה בנכסי והתחייבויות מסים נדחים בגין הפרשים זמניים מסוימים הנובעים מההכרה לראשונה בנכסים והתחייבויות בעסקאות מסוימות. חריג זה מכונה 'חריג ההכרה לראשונה'. התיקון מצמצם את תחולת 'חריג ההכרה לראשונה' ומבהיר כי הוא אינו חל על הכרה בנכסי והתחייבויות מסים נדחים הנובעים מעסקה אשר אינה צירוף עסקים ואשר בגינה נוצרים הפרשים זמניים שווים בחובה ובזכות גם אם הם עומדים ביתר תנאי החריג. 
	התיקון ייושם בתקופות שנתיות המתחילות ביום 1 בינואר 2023 או לאחריו. יישום מוקדם אפשרי. בנוגע לעסקאות חכירה והכרה בהתחייבות בגין פירוק ושיקום - התיקון ייושם החל מתחילת תקופת הדיווח המוקדמת ביותר המוצגת בדוחות הכספיים בהם התיקון יושם לראשונה, תוך זקיפת ההשפעה המצטברת של היישום לראשונה ליתרת הפתיחה של העודפים (או רכיב אחר בהון, ככל שרלוונטי) למועד זה.
	להערכת החברה, לתיקון לעיל לא צפויה להיות השפעה מהותית על הדוחות הכספיים של החברה.
	באור 4:  מכשירים פיננסיים - שווי הוגן
	 הטבלה שלהלן מפרטת את היתרה בדוחות הכספיים והשווי ההוגן של קבוצות מכשירים פיננסיים, המוצגים בדוחות הכספיים, שלא על-פי שווים ההוגן:
	(1) רמה 3 - השווי ההוגן של הלוואות לזמן ארוך שהתקבלו הנושאות ריבית שנתית קבועה מבוסס על חישוב הערך הנוכחי של תזרימי המזומנים לפי שיעור הריבית השנתי המקובל להלוואות דומות בעלות מאפיינים דומים – 3.5% על הלוואות לא צמודות בארץ, 2.5% על הלוואות צמודות בארץ ו- 1.2% על הלוואות בגרמניה ו- 2.56% על הלוואות באנגליה.
	(2) רמה 1 - השווי ההוגן של אגרות חוב מבוסס על מחירים מצוטטים בשוק פעיל לתאריך המאזן. היתרה בדוחות הכספיים של מזומנים ושווי מזומנים, השקעות לזמן קצר, חייבים ויתרות חובה, אשראי שוטף ואשראי לזמן ארוך בריבית משתנה מתאגידים בנקאיים ואחרים וזכאים ויתרות זכות תואמת או קרובה לשווי ההוגן שלהם.
	באור 5: - אירועים מהותיים בתקופת הדיווח
	א. סיטיפס ושותפות סיטיפס מפעיל המחזיקים ומתפעלים את הרכבת הקלה בירושלים (חלק החברה 21%)
	 בהמשך לאמור בביאור 9 (4)(3) לדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים, ביום 8 בפברואר, 2021 התקבלה הודעה מהמדינה על הפעלת זכות ה- BUYBACK לרכישת הקו האדום של הרכבת הקלה בירושלים, ובעקבות כך ביום 16 באפריל 2021 הסתיים הזיכיון להפעלת הרכבת הקלה והפרויקט הועבר למדינה. כפועל יוצא, סיטיפס הכירה בהשפעות ה-BUYBACK בדוחותיה הכספיים במהלך הרבעון הראשון לשנת 2021 ורשמה רווח נקי בסך 1,109 מיליון ש"ח. החברה שיקפה בדוחותיה את חלקה ברווחי סיטיפס בסך של כ- 209 מיליון ש"ח (לאחר ניכוי עודף עלות שיוחס בעבר להשקעה בסיטיפס) בסעיף חלק החברה ברווחי חברות כלולות, נטו (אשר מופיע לאחר הרווח התפעולי של החברה לתקופה). כמו כן, כתוצאה מסך התמורה שתקבל סיטיפס מהמדינה בגין ה-  BUYBACK צופה החברה לקבל במהלך השנים 2021 ו- 2022 סך של 276 מיליון ש"ח. במהלך חודש יוני, 2021 קיבלה החברה דיבידנד מחברת סיטיפס בסך 109 מיליון ש"ח. במהלך חודש אוגוסט, 2021 אישר דירקטוריון סיטיפס חלוקת דיבידנד נוסף בסך 50 מיליון ש"ח חלק החברה כ-10.5 מיליון ש"ח, אשר חולק ביום 24, באוגוסט 2021.
	 ביום 14 במאי, 2021 קיבלה סיטיפס מהמדינה את דו"ח העברת הפרוייקט כאמור בהסכם הזיכיון. הדו"ח כולל טענות של המדינה לפערי תחזוקה בין מצב הפרוייקט בפועל למצב המצופה מפרויקט הפועל כ- 10 שנים, בהיקף של כ- 70,000 אלפי ש"ח. כ- 20,000 אלפי ש"ח  מתוך סכום זה הינם בגין דו"ח הנדסי שלגביו התקיימו מספר דיונים בין המדינה והזכיין ואילו סכום של כ- 50,000 אלפי ש"ח הינו בגין טענות שנשלחו אל סיטיפס לראשונה וזאת ללא כל אסמכתאות מקצועיות ופירוט לחישוב הנזקים הנטענים. סיטיפס עדיין לומדת את הדו"ח (לרבות הוצאת דרישה למדינה להשלמת החומרים החסרים). מאחר וכמעט כל הנושאים המופיעים בדו"ח הינם נושאים הקשורים בתחזוקה של הפרוייקט הרי שאלה מצויים בתחום אחריות קבלן המשנה לתחזוקה, סיטאדיס ישראל בע"מ (להלן: "סיטאדיס") חברה שהינה צד ג' (אשר לו מגבלת אחריות בסך של 30,000 אלפי ש"ח במחירי בסיס החוזה שהינם למעלה מ-35,000 אלפי ש"ח במחירים עדכניים). יצוין כי קונקט (חברה כלולה המפעילה את קו הרכבת הקלה בירושלים) קיבלה ערבות בנקאית מסיטאדיס על סך של כ-17,000 אלפי ש"ח (שתהא בתוקף עד 12 חודשים לאחר ה- BUYBACK) ואותה היא תהיה רשאית לממש במקרה בו לא תיענה הדרישה לתשלום מצדה של סיטאדיס. כמו כן, קונקט תהיה רשאית לקזז סכומים המגיעים לסיטאדיס לפי הסכם התחזוקה. יובהר, כי במקרה של מימוש הערבות על ידי קונקט או במקרה של קיזוז סכומים כאמור לעיל, סיטאדיס תהא רשאית להפעיל את מנגנון יישוב המחלוקות הקבוע בהסכם התחזוקה.
	 לסיכום האמור לעיל יובהר כי נכון למועד הדוח, להערכת הנהלת החברה היקף החשיפה של החברה בגין דו"ח העברת הפרויקט (ככל ואכן תהיה חבות כלשהי לסיטיפס או לקונקט ,לפי העניין, בגין אלה) צפויה לעמוד לכל היותר (ככל שיתקבלו מלוא טענות המדינה בדו"ח ובקיזוז השתתפות סיטאדיס בנזק) על סך של 7,000 אלפי ש"ח (חלק החברה). כאמור החברה לומדת את הטענות ועקב השלב המקדמי לא נכללה הפרשה בדוחות הכספיים בגין דרישות אלה.
	ב. תובענה ייצוגית כנגד סיטיפס בע"מ וקונקט ירושלים (רכבת קלה) בע"מ 
	 בהמשך לאמור בבאור 17ב'(5) לדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים, לגבי בקשה לאישור תובענה ייצוגית כנגד סיטיפס וכנגד קונקט ירושלים בסכום שהועמד על סך של 388 מיליון ש"ח, ביום 5 ביולי 2021 התקיים דיון בערעור ובסופו המערערים הודיעו כי אינם עומדים עוד על הערעור, תוך שהמשיבות נענו לבקשתם שלא לעמוד על תשלום סכום ההוצאות ושכ"ט שנפסקו במסגרת ההליך שהתנהל בבית המשפט המחוזי. בהתאם, ניתן פסק דין המורה על דחיית הערעור ללא צו להוצאות.  
	באור 5: - אירועים מהותיים בתקופת הדיווח (המשך)
	ג. תובענה ייצוגית כנגד המרינה הכחולה בע"מ 
	בהמשך לאמור בבאור 17ב'(7) לדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים, בדבר הודעת צד ג' כנגד חברת המרינה הכחולה בע"מ, במהלך דיון קדם משפט שהתקיים ביום 4 באוקטובר, 2021 הגיעו הצדדים להסכמות בהמלצת בית המשפט וניתן פסק דין המורה על מחיקת התביעה וההודעה לחברה, כך שהחברה אינה חלק מההליך דנן.
	ד. הסכם מסגרת מימון
	בהמשך לאמור בביאור 13 (6) לדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים על כך שביום 25 במאי, 2020 חתמה החברה על הסכם מסגרת אשראי לשנה אחת עם תאגיד בנקאי בהיקף של 390 מיליון ש"ח כנגד שעבוד נכסי נדל"ן מניב בחברות בנות מתוכו ניצלה סך של כ- 150 מיליון ש"ח נכון ל-31 בדצמבר 2020, השלימה החברה את ניצול יתרת המסגרת בסך 240 מיליון ש"ח בחודש מרס, 2021.  
	ה. דיבידנד
	ביום 16 במרס, 2021 הכריזה החברה על חלוקת דיבידנד לבעלי מניותיה בסך של כ- 35 מיליון ש"ח אשר שולמו ביום 25 במרס 2021.
	 ו. רכישת מבנה משרדים במנצ'סטר אנגליה
	במהלך חודש אפריל, 2021 השלימה החברה, באמצעות שותפות נכדה בבעלות מלאה של חברה בת באנגליה (להלן: "אשטרום אנגליה"), רכישת מבנה משרדים בעיר מנצ'סטר שבאנגליה בתמורה לסך של כ- 84 מיליון פאונד (כ-380 מיליון ש"ח), (כולל עלויות רכישה נלוות, מסים ועלויות נוספות בסך של כ-5.4 מיליון פאונד). לצורך הרכישה לקחה השותפות הנכדה הלוואה בנקאית - נון ריקורס בסך של כ- 49.2 מיליון פאונד (כ-226 מיליון ש"ח) מתוכם משכה כ- 46 מיליון פאונד, לתקופה של 5 שנים בריבית שנתית קבועה בשיעור של כ-2.72%. כבטוחה להתחייבויותיה של השותפות הנכדה כלפי התאגיד הבנקאי שועבדו הזכויות בנכס וכמו כן שעבדה אשטרום אנגליה את החזקותיה בשותפות הנכדה.
	 ז.  רכישת מבנה משרדים בשטוטגרט גרמניה
	במהלך חודש אוגוסט, 2021 השלימה שותפות גרמנית המוחזקת על ידי חברה נכדה גרמנית את רכישת מלוא הזכויות בבניין משרדים ומסחר בעיר שטוטגרט גרמניה בשטח של כ- 15,678 מ"ר ו- 311 חניות, בתמורה לסך של כ-41.3 מיליון אירו (מתוכם עלויות רכישה הסתכמו לסך של כ-2.8 מיליון אירו).
	סך ההון העצמי שהושקע על ידי השותפות הגרמנית ברכישת מלוא הזכויות בנכס הינו כ- 17.2 מיליון אירו. יתרת מימון הנכס נעשה באמצעות קבלת מימון מתאגיד בנקאי בסך של כ- 25 מיליון אירו לתקופה של 5 שנים בריבית שנתית קבועה בשיעור של כ- 1.27%. קרן ההלוואה תיפרע בשיעור שנתי קבוע של 2% מסכום ההלוואה המקורי ויתרת הקרן הבלתי מסולקת תפרע במלואה בתום 5 שנים. כבטוחה להתחייבויותיה כלפי התאגיד הבנקאי, שעבדה השותפות את זכויותיה בנכס וזכויותיה לקבלת תקבולים בקשר עם הנכס.
	ח. רכישת נכס בברמינגהם אנגליה
	במהלך חודש ספטמבר, 2021 השלימה החברה באמצעות חברה נכדה אנגלית (המוחזקת על ידי חברה אנגלית בבעלות מלאה של החברה) רכישת בניין משרדים בעיר ברמינגהם, באנגליה בשטח של כ-16,000, מ"ר הכולל 86 מקומות חניה, בתמורה לסך של כ-42.2 מיליון פאונד (כולל עלויות רכישה ונלוות בסך של כ- 2.3 מיליון פאונד). החברה הנכדה תפעל לשיפוץ הנכס במלואו בעלות צפויה של כ- 50 מיליון פאונד וכן תפעל להשכרת השטחים עם סיום העבודות אשר צפויות להתחיל בשנת 2022. מימון העסקה נעשה הן ממקורותיה העצמאים של החברה והן ממימון בנקאי.
	באור 5: - אירועים מהותיים בתקופת הדיווח (המשך)
	 ט. מתחם ה 1,000
	  במהלך חודש ספטמבר, 2021 אישרה החברה את התקשרותה בהקמת עסקה משותפת במתחם ה 1000 בראשון לציון יחד עם הפניקס חברה לביטוח בע"מ (להלן: "הפניקס") ואקרו לנדסקייפ שותפות מוגבלת (להלן: "אקרו") (להלן יחד: "העסקה המשותפת") לרכישת 22.5% מכל זכויותיהן והתחייבויותיהן של הפניקס ואקרו במקרקעין המקנות לחברה זכויות בניה של כ- 80,000 מ"ר ברוטו עילי לתעסוקה ומסחר וכן למקומות חניה במגרש המשותף בשטח של כ- 47 דונם לאחר ניכוי שטח של כ-13 דונם מהמקרקעין אשר יוותר בשימוש עצמי והבלעדי של הפניקס כך שהיקף זכויות הבניה המוקנות לשטח המגרש של העסקה המשותפת עומד על כ- 306,870 מ"ר ברוטו עילי בתמורה של כ- 128 מיליון ש"ח. במסגרת הסכם העסקה המשותפת, בשלב הראשון יבנו על מחצית השטח 3 בנייני משרדים בהיקף של כ- 129,000 מ"ר אשר בנייתם תושלם עד לסוף שנת 2027. בד בבד אישר דירקטוריון החברה את התקשרותה של העסקה המשותפת בהסכם עם קבוצת אשטרום בע"מ בעלת השליטה בחברה כקבלן המבצע בפרויקט שיוקם. בעבור ביצוע עבודת הפיתוח והבנייה תשלם העסקה המשותפת סך של כ- 770 מיליון ש"ח בניכוי החלק היחסי בחניונים בגין שטח הפניקס, חלק החברה כ- 201 מיליון ש"ח.
	באור 6: - אירועים לאחר תאריך המאזן
	הסכם הלוואה
	  במהלך חודש נובמבר, 2021 חתמה חברה כלולה (חלק החברה 42.33%) על הסכם הלוואה עם גוף מוסדי בסך של 200 מיליון ש"ח לתקופה של שנתיים.
	  קרן ההלוואה צמודה למדד המחירים לצרכן ותישא ריבית בשיעור שיקבע על פי מנגנון של חישוב ממוצע משוקלל של תשואה ברוטו לפדיון של שתי אגרות חוב ממשלתיות צמודות מדד ובעלות אותו מח"מ של ההלוואה במועד קבלת כספי ההלוואה ובתוספת מרווח של 2.1% ובכל מקרה ריבית ההלוואה לא תפחת מ 0.1% , הקרן תיפרע ב-8 תשלומים רבעוניים.
	   החברה הכלולה שעבדה את זכויותיה במקרקעין לרבות זכויותיה בהסכמי השכירות לטובת המלווה. כמו כן העמידה החברה ערבות בשיעור של 50% להתחייבות החברה הכלולה והתחייבה בנוסף כי ההון העצמי שלה לא יפחת מ- 850 מיליון ש"ח וכי יחס ההון העצמי למאזן לא יפחת מ- 18% במשך תקופה העולה על שני רבעונים רצופים. 
	באור 7: - מגזרי פעילות 
	מגזרי הפעילות נקבעו בהתבסס על המידע הנבחן על ידי מקבל ההחלטות התפעוליות הראשי (CODM), מנכ"ל החברה אשר נעזר בסמנכ"ל הכספים ומנהל נכסי החברה כמו גם בעובדים אחרים בחברה לצורכי קבלת החלטות לגבי הקצאת משאבים והערכת ביצועים. בהתאם לזאת, למטרות ניהול, הקבוצה בנויה לפי מגזרי פעילות בתחום נדל"ן להשקעה בישראל, נדל"ן להשקעה בגרמניה ובאנגליה. כמו כן, עוסקת החברה בפרוייקטי ייזום לצורך מכירה, המוצגים כמגזר נפרד.
	תוצאות המגזר המדווחות למקבל ההחלטות התפעוליות הראשי כוללות פריטים המיוחסים ישירות למגזר ופריטים אשר ניתן לייחסם באופן סביר.
	פריטים שלא הוקצו, כוללים בעיקר נכסי מטה של הקבוצה, עלויות הנהלה וכלליות, מימון (כולל עלויות מימון והכנסות מימון, לרבות בגין התאמת שווי הוגן של מכשירים פיננסיים) ומסים על הכנסה, מנוהלים על בסיס קבוצתי.
	מקבל ההחלטות התפעוליות הראשי בוחן את נכסי המגזר שלא כוללים מסים נדחים, הלוואות לחברות כלולות, שטרי הון ונגזרים פיננסיים מאחר שנכסים אלה מנוהלים על בסיס קבוצתי.
	מקבל ההחלטות התפעוליות הראשי בוחן את התחייבויות המגזר שלא כוללות מסים נדחים, התחייבות מסים שוטפים, הלוואות ונגזרים פיננסיים מאחר שהתחייבויות אלה מנוהלות על בסיס קבוצתי.
	השקעות הוניות כוללות רכישות נדל"ן להשקעה ורכוש קבוע.
	מחירי העברה בין מגזרי פעילות מבוצעים לפי תנאי שוק בדומה לעסקאות עם צדדים שלישיים.
	באור 7: - מגזרי פעילות (המשך)
	הערות
	1) הנתונים בגין פרויקטים המוחזקים על ידי חברות כלולות ו/או בשליטה משותפת נכללים בהתאם לחלקה של החברה בחברות אלה.
	2) הנתונים אינם כוללים את חלק החברה בחברת סיטיפס ושותפות קונקט (21%) המחזיקים ומתפעלים את הרכבת הקלה בירושלים.
	באור 7: - מגזרי פעילות (המשך)
	הערות
	1) הנתונים בגין פרויקטים המוחזקים על ידי חברות כלולות ו/או בשליטה משותפת נכללים בהתאם לחלקה של החברה בחברות אלה.
	2) הנתונים אינם כוללים את חלק החברה בחברת סיטיפס ושותפות קונקט (21%) המחזיקים ומתפעלים את הרכבת הקלה בירושלים.
	באור 7: - מגזרי פעילות (המשך)
	הערות
	1) הנתונים בגין פרויקטים המוחזקים על ידי חברות כלולות ו/או בשליטה משותפת נכללים בהתאם לחלקה של החברה בחברות אלה.
	2) הנתונים אינם כוללים את חלק החברה בחברת סיטיפס ושותפות קונקט (21%) המחזיקים ומתפעלים את הרכבת הקלה בירושלים.
	באור 7: - מגזרי פעילות (המשך)
	הערות
	1) הנתונים בגין פרויקטים המוחזקים על ידי חברות כלולות ו/או בשליטה משותפת נכללים בהתאם לחלקה של החברה בחברות אלה.
	2) הנתונים אינם כוללים את חלק החברה בחברת סיטיפס ושותפות קונקט (21%) המחזיקים ומתפעלים את הרכבת הקלה בירושלים.
	באור 7: - מגזרי פעילות (המשך)
	הערות
	1) הנתונים בגין פרויקטים המוחזקים על ידי חברות כלולות ו/או בשליטה משותפת נכללים בהתאם לחלקה של החברה בחברות אלה.
	2) הנתונים אינם כוללים את חלק החברה בחברת סיטיפס ושותפות קונקט (21%) המחזיקים ומתפעלים את הרכבת הקלה בירושלים.
	3) במהלך תקופת הדוח מכרה החברה שני נכסים בגרמניה, שהוחזקו ע"י חברות כלולות ונתוניהם נכללו באיחוד היחסי בהתאם לחלקה של החברה בחברות אלה: (1) מלוא זכויות החברה בנכס בפרנקפורט 1 שהחברה החזיקה בו 50%; (2) מלוא זכויות החברה בנכס בדיסלדורף 3 בו החזיקה החברה 45%. (ראה באור 9 (7) ו- (8) לדוחות הכספיים השנתיים).
	באור 8: - צירוף מידע תמציתי של חברה כלולה המטופלת לפי שיטת השווי המאזני
	א. מידע תמציתי מתוך הדוח על המצב הכספי והדוח על הרווח או הפסד של חברת - חוצות המפרץ בע"מ:
	באור 8: - צירוף מידע תמציתי של חברה כלולה המטופלת לפי שיטת השווי המאזני (המשך)
	ב. מידע תמציתי מתוך הדוח על המצב הכספי והדוח על הרווח או הפסד של חברת – מגדלי הוד השרון בע"מ:
	שיעור ההחזקה בחברה הכלולה
	שיעור ההחזקה בחברה הכלולה
	התאמות בגין הבדלים במדיניות החשבונאית עודף עלות 
	חלק החברה ברווח החברה הכלולה
	באור 8: - צירוף מידע תמציתי של חברה כלולה המטופלת לפי שיטת השווי המאזני (המשך)
	ג. מידע תמציתי מתוך הדוח על המצב הכספי והדוח רווח והפסד של חברת – סיטיפס בע"מ:
	שיעור ההחזקה בחברה הכלולה
	שיעור ההחזקה בחברה הכלולה
	*) החברה לא מצרפת את הדוחות הכספיים של סיטיפס בע"מ מאחר שדוחותיה הכספיים לא היו מהותיים בשנת הדיווח הקודמת ועקב גמר ההתחשבנות עם המדינה על הפעלת הזיכיון להפעלת הרכבת הקלה, כמפורט בהרחבה בביאור 9 (4)(3) לדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים לשנת 2020 הם לא צפויים להיות מהותיים גם בשנת הדיווח הבאה..
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