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 לפידות קפיטל בע''מ 

   2021בספטמבר  30ליום דוח הדירקטוריון על מצב עניני החברה )במאוחד( 

 
( בע"מ  קפיטל  לפידות  של  הדירקטוריון  דוח  בזה  של  "(  החברה"להלן:  מוגש   30ביום  הסתיימה  ש  חודשים  ושלושהתשעה  לתקופה 

ומיידים(, התש"ל תקופת הדוח"להלן:  )  2021בספטמבר   )דוחות תקופתיים  ערך  ניירות  פי תקנות  על  ערוך  תקנות "להלן:  )  1970  -"( 
 "(. דוחות תקופתיים ומידיים 

 דוח )להלן: "  2020  בדצמבר  31דוח זה נערך בהנחה שבפני קוראו מצוי דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום  
מובאת להלן הינה מצומצמת בהיקפה ומתייחסת לאירועים ולשינויים שחלו במצב עניני  הבהתאם, הסקירה  ,  "(השנתי  הדירקטוריון 

, שפורסם ביום 2020יש לעיין בדוחות אלה ביחד עם הדוח התקופתי של החברה לשנת  החברה בתקופת הדוח, אשר השפעתם מהותית,  
 . 2021במרץ  31
 
 

 הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד - חלק א' 
   כללי .1

 
בשנת   נוסדה  למגורים  בביצועועוסקת    1959החברה  למגורים    ,בניה  ייבוא  ושלא  בינלאומי,  סחר  למגורים,  ייזום  תשתיות, 

הפעילות מתבצעת באמצעות חברות מוחזקות. החברה פועלת בתחומי עיקר  ושיווק טלפונים סלולריים וכן בתחומים נוספים.  
וקבלנות תשתיות ושלא למגורים  בניה למגורים  )להלן:    קבלנות  דניה סיבוס בע"מ  ובתחום "דניה סיבוס"באמצעות חברת   )

" )להלן:  בע"מ  מגורים  ישראל  אפריקה  באמצעות  ונדל''ן  למגורים  מגוריםייזום  סיבוס,    "(אפריקה  חברות  ודניה  שתיהן 
"  תציבוריות הנמצאו )להלן:  ייבוא ושיווק הטלפונים "(השקעות  אפריקהבשליטת אפריקה ישראל להשקעות בע"מ  . בתחום 

באמצעות   החברה  פועלת  הסלולריים  " והאביזרים  )להלן:  בע"מ  סלולרית  תקשורת  תקשורתסאני  חיפושי ,  "(סאני  בתחום 
 "(.השותפותחלץ שותפות מוגבלת )להלן: " -והפקת נפט וגז פועלת החברה באמצעות לפידות 

דניה אפריקה השקעות,  כוללים את הדוחות הכספיים של החברה,    ("הכספיים"הדוחות  )להלן:    הדוחות הכספיים המאוחדים
 השותפות ושל כל שאר החברות הבנות שקיימת בהן שליטה אפקטיבית.  , סאני תקשורת, אלפרוס, סיבוס, אפריקה מגורים

 "(. ההקבוצתוצאות הפעילות של החברה בתקופת הדוח כוללות גם את תוצאות פעילותן של הישויות המאוחדות )להלן: "
 
 

 פעילות החברה והשינויים העיקריים שחלו בתקופת הדוח עיקרי .2
 

 להלן תמצית עיקרי האירועים אשר התרחשו בתקופת הדוח ולאחריה בחברה ובחברות המוחזקות ע''י החברה. 
 
 :סיבוס דניה הנפקת .א

באותו מועד הנפיקה   ציבורית.בבורסה לני"ע בת"א והפכה לחברה  למסחר  נרשמה דניה סיבוס    2021בפברואר    28יום  ב
במועד ההנפקה והרישום למסחר, ש''ח. כמו כן,    מיליוני  146  -מניות רגילות בתמורה לסך של כ  2,522,000דניה סיבוס  

 214  -מניות רגילות בתמורה לסך של כ  3,692,200חברת האם של דניה סיבוס, אפריקה השקעות ביצעה הצעת מכר של  
מיליוני ש''ח נטו מהוצאות הנפקה    352  -מיליוני ש''ח )כ  360  -כברוטו מהנפקת דניה הסתכם  סך הגיוס ב.  יליוני ש''חמ

תמצית ב(  1ב')4באור  למסחר ראה    הלפרטים נוספים בדבר הנפקה והצעת המכר של מניות דניה סיבוס ורישומוהפצה(.  
 . ("הדוחות המאוחדים")להלן:   2021 בספטמבר 30מאוחדים ליום ההכספיים ביניים  דוחותה
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 )המשך( פעילות החברה והשינויים העיקריים שחלו בתקופת הדוח עיקרי .2
 

 : דיבידנדים .ב
מיליוני ש''ח, כאשר חלק החברה   174  -במהלך תקופת הדוח הכריזו חברות הקבוצה על דיבידנדים בסכום כולל של כ

 מיליוני ש''ח.  97 -בדיבידנדים מסתכם בכ
 

 : החברה''י ע שהוכרזו דיבידנדים
דירקטוריון    2021  באוגוסט  26ביום   .1  הקובע   המועד ''ח.  ש  מיליוני  20  -כ  של  בסך   דיבידנד  חלוקת  החברהאישר 

 . 2021 בספטמבר 19 ביום שולם  הדיבידנד. 2021 בספטמבר 6 ביום חל לדיבידנד לזכאות
 

דירקטוריון    2021  בנובמבר  21ביום   .2 הקובע   ''ח.ש  מיליוני   20  -כ  של  בסך  דיבידנד  חלוקת  החברהאישר  המועד 
 . 2021בדצמבר  12. מועד התשלום נקבע ליום 2021בדצמבר  2ביום  יחוללזכאות לדיבידנד 

 
 : המאזן תאריך לאחר שהוכרזונוספים  דיבידנדים

 הקובע   המועד''ח.  ש  מיליוני  30  -כ  של  בסך  דיבידנד  חלוקת  סיבוס  דניה, אישר דירקטוריון  2021  בנובמבר  9ביום   .3
החברה  2021  בדצמבר  2  ליום  נקבע  התשלום  מועד.  2021  בנובמבר  23  ביום  חל  לדיבידנד  לזכאות חלק  כאשר   ,

 מיליוני ש"ח.   18- בכבדיבידנד מסתכם  
 
דירקטוריון    ,2021  בנובמבר  8ביום   .4 מגוריםאישר  כ  אפריקה  של  בסך  דיבידנד  המועד   15  -חלוקת  ש''ח.  מיליוני 

ביום   חל  לדיבידנד  לזכאות  ליום  2021בנובמבר    16הקובע  נקבע  התשלום  מועד   חלק   כאשר,  2021בנובמבר    23. 
 . מיליוני ש"ח 6-כב מסתכם בדיבידנד החברה

 
  המועד.  ח''ש  מיליוני  10  -כ  של  בסך  דיבידנד  חלוקת  תקשורת   סאני  דירקטוריון  אישר   2021,  בנובמבר  16  ביום .5

חלק   כאשר  ,2021  בדצמבר  7  ליום  נקבע  התשלום  מועד .  2021  בנובמבר  25  ביום  חל  לדיבידנד  לזכאות  הקובע
 מיליוני ש"ח.  5 -כ  בהחברה בדיבידנד מסתכם 

 
 : סיבוס דניה מניות מימוש . ג

מניות    1,424,500מכרה אפריקה השקעות בעצמה ובאמצעות חברה בשליטתה המלאה לצד ג'    ,2021  בנובמבר  16ביום  
מיליוני ש''ח. כתוצאה    107  -מהונה המונפק והנפרע של דניה סיבוס, בתמורה  לסך של כ  4.58%  -דניה סיבוס, המהוות כ

מיליוני ש''ח בדוחות   65  -ל כמהאמור החברה צפויה להכיר בקרן הון עסקאות עם זכויות שאינן מקנות שליטה בסך ש
 . 2021בדצמבר  31הכספיים ליום 

 
 : הקורונה משבר השפעות .ד

התפרץ בעולם נגיף הקורונה, אשר הוכרז על ידי ארגון הבריאות העולמי כמגיפה   2020 הראשון של שנת הרבעון במהלך
 ד' בדוחות המאוחדים(. 1למועד הדוח, ההשלכות הישירות אינן מהותיות )ראה גם באור  עולמית.

 
 
 
 

 .המאוחדים בדוחות 4בדבר אירועים מהותיים נוספים שאירעו בתקופת הדוח ולאחריו, ראה באור  למידע
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 נתונים כספיים  .3
 

 המצב הכספי   3.1
 

 ש''ח(: באלפי ) 2021 בספטמבר 30המאוחד של החברה ליום  דוח על המצב הכספילהלן נתונים עיקריים מתוך ה
 
 

 

בספטמבר  30ליום 
2021 

בדצמבר  31ליום 
2020 

 הסברים
% מסך   סכום

% מסך   סכום הנכסים 
 הנכסים 

 59% 4,146,767 61%   64,364,29 נכסים שוטפים
 

 41% 2,833,392 39%   2,819,232 נכסים לא שוטפים
 

  6,980,159    87,183,52 סה"כ נכסים 

בכ הדוח  בתקופת  גדלו  הקבוצה  נכסי    203  -סך 
ש''ח, זאת בעיקר   מגידול במחזורי הפעילות  מיליוני 

דניה סיבוס.     כתוצאה מהשלמת הנפקתכן,  כמו  של 
מניות של  המכר  חודש    והצעת  בסוף  סיבוס  דניה 

כ  2021פברואר   של  מיליוני    360  -נוספו לקבוצה סך 
כבמזומן  ש''ח של  וסך  ש''ח   70  -,    במזומן  מיליוני 

ממימוש   שהתקבלו  אפריקה    4%נוספים  ממניות 
בבאור   הרחבה  )ראה  לדוחות    (3)'א4מגורים. 

המאוחדים(. של    הכספיים  הנזילות  היתרות  סך 
ליום   במאוחד    2021בספטמבר    30הקבוצה 

 מיליארד ש''ח.   1.3 -מסתכמות לכ
התחייבויות 

 51% 3,573,834 46% 3,331,449   שוטפות
 

התחייבויות לא 
  26% 1,806,187 24% 1,699,033   שוטפות

 77% 5,380,021 70% 5,030,482   סה"כ התחייבויות

בסך   הדוח  בתקופת  קטנו  הקבוצה  התחייבויות  סך 
כ בעיקרה    350  -של  מיוחסת  הירידה  ש''ח.  מיליוני 

ש"ח,    99-כ ב שוטף    שאינו חוב  ה  להפחתת  מיליוני 
בסכום ספקים  וביתרות  שוטפות  התחייבות    פרעון 

כ ומפרעון    מיליוני  50  -של  קצר  ש''ח  לזמן  אשראי 
כ של  ש"ח  192  -בסכום  הדוח  בתקופת  .  מיליוני 

חוב מחזרו   הקבוצה  בתנאי    ות חברות  קצר  לזמן 
מתאגידים   התקבלו  אשר  אטרקטיביים  מימון 

 בדוחות הכספיים.  4בנקאיים. להרחבה ראה באור 
הון המיוחס 

 11% 733,717 15% 1,065,844   לבעלים של החברה 
 

הון המיוחס לבעלי  
זכויות שאינן 
 מקנות שליטה

  1,087,202 15% 866,421 12% 
 

 23%  1,600,138 30% 2,153,046   סה"כ הון

  -בתקופת הדוח הסתכם בכ  הקבוצהסך הגידול בהון  
הדוח    553 בתקופת  הכולל  הרווח  ש''ח.  מיליוני 

בכ הבעלים    138  -הסתכם  חלק  ש''ח, כאשר  מיליוני 
כ של  לסך  הסתכם  הכולל  ברווח  החברה    67  -של 

 מיליוני ש''ח. 
הוניות    לאמורבנוסף   מעסקאות  כתוצאה  לעיל, 

בדניה   מניות  הנפקת  את  הכוללים  בקבוצה  שבוצעו 
סיבוס, עסקה עם בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה  

למכירת   סיבוס  ו  10%בדניה  דניה    5%ממניות 
גידול בהון    הקבוצהממניות אפריקה מגורים, רשמה  

 מיליוני ש''ח.   451 -בסך של כ
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 )המשך( נתונים כספיים  .3
 

 המצב הכספי )המשך( 3.1
 

 הון
 

 : לתקופת הדוח )אלפי ש''ח(להלן ריכוז התנועות בהון החברה במאוחד )כולל זכויות מיעוט( 
 
 

   1,600,138 2020בדצמבר  31יתרה ליום 

  עליה בהון:
  137,737 כולל  רווח

  146,817 מאוחדת  בחברה מניות הנפקת

  304,282 מאוחדת  בחברה מניות למכירת שליטה מקנות שאינן זכויות בעלי עם עסקה

   56,350 החברה למניות חוב אגרות המרת

  6,918 ת ומאוחד ותבחבר מניות מבוסס תשלום עלות

  ירידה בהון:
 ( 1,690) מאוחדת  בחברה מניות לרכישת שליטה מקנות שאינן זכויות בעלי עם עסקה

 ( 20,000) דיבידנד ששולם לבעלי מניות החברה

 ( 77,077) שליטה מקנות שאינן זכויות בעליששולם ל דיבידנד

 ( 429) עבור מחזיקי יחידות השתתפות בשותפות מאוחדת  ששולמומס   מקדמות

   2,153,046 2021 בספטמבר 30יתרה ליום 

   1,065,844 חלק המיוחס לבעלי מניות החברה

   1,087,202 חלק המיוחס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה 
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 נתונים כספיים )המשך(  .3
 

 הזמנות  צבר      3.2
 

 :והתשתיות הבניה קבלנות בתחום
'הנתיבים מיליוני ש''ח )לרבות פרויקט    11,134  -הסתכם לסך של כ  2021  בספטמבר  30צבר ההזמנות של החברה במאוחד ליום  

 מיליוני   3,865-ההזמנות בסך של כ(. בתקופת הדוח נכנסו פרוייקטים חדשים לצבר  מיליוני ש''ח  903  -המהירים של גוש דן' כ
 ש''ח.

 

 
 בתחום הייזום והפיתוח למגורים ופיתוח המקרקעין בישראל: 

דיור נוספות   יחידות  907דיור, ובנוסף מצויות בשיווק טרם ביצוע    יחידות  1,046  בביצועמצויות    2021  בספטמבר  30ליום    ןנכו
של   לחלקה  )הנתונים מתייחסים  להלן  כמפורט  מגורים  וזאת  כ(בפרויקטאפריקה  של  בסך  צבר  סיבוס  לדניה  בנוסף,   .-  521  

 בתחום הייזום.  מיליוני ש''ח
 

  :1 םיבאפריקה מגור פרויקטים בביצוע

חלק   שם הפרויקט 
אפריקה  
 מגורים

מס' יחידות  
  2 דיור בביצוע

ליום 
30.9.2021 

מס' יחידות  
  3 מכורות דיור

ליום 
30.9.2021 

 שווי חוזי
של מכירות  

ליום 
30.9.2021 

 באלפי ש"ח 

מועד סיום   % ביצוע 
 4 יצפו

 2021 85% 164,618 105 105 100% , כפר יונה9-11סביוני השרון 

 2021 97% 39,458 12 12 100% , גבעתיים 47בורוכוב -סביוני העיר

 2022 75% 345,615 144 194 100% 5 , ירושליםVIEWסביון 

 2022 83% 39,454 20 24 100% , ר"ג 50הפודים  -סביוני העיר

 2022 55% 8,893 4 16 100% , ר"ג 16חצור  -סביוני העיר

 2022 71% 48,337 15 19 100% , גבעתיים 7קק"ל -סביוני העיר
מתחמי הסביונים ג'+ד'  -מחיר למשתכן

 2022 49% 180,115 262 304 50% )הנרקיסים(, ראשל"צ

מתחמי הסביונים ב'+יד'  -מחיר למשתכן
 2022-2023 57% 143,131 209 250 50% )הנרקיסים(, ראשל"צ

 2023 23% 33,877 12 16 100% , גבעתיים 13פטאי -סביוני העיר

 2023 9% 25,819 8 24 100% גבעתיים , 39המעיין -סביוני העיר

 2023 45% 40,990 37 64 100% 6-7סביוני חריש  

 2024 4% 24,544 10 18 100% אנה פרנק, ר"ג -סביוני העיר

   1,094,851 838 1,046  סה"כ 
 

  :6 יםמגורוע באפריקה פרויקטים בשיווק טרם ביצ

חלק   שם הפרויקט 
אפריקה  
 מגורים

מס' יחידות  
  7 בשיווק דיור

ליום 
30.9.2021 

מס'  
יחידות  

  דיור
   8  מכורות
ליום 

30.9.2021 

 שווי חוזי
  30.9.2021של מכירות ליום 

 באלפי ש"ח 

מועד סיום  
 9 צפוי

 2024 63,897 33 88 100% סביוני קטמון החדשה, ירושלים 
 2024 33,126 17 128 100% , נתניה 4-5מגדל סביון סיטי 

 2024 45,709 21 119 100% 1005סביוני גבעת שמואל 
 2024 - - 62 100% חריש ד' 

DUO 2027 705,996 212 510 70% , תל אביב 

  848,728 283 907  סה"כ 

 
 (. אפריקה מגוריםאלפי ש"ח )חלק  1,944יח"ד בהיקף כספי של  1,121יח"ד, מתוכן נמכרו  1,953 -סה"כ בביצוע ובשיווק טרם ביצוע 

 
 _________________________ 

 לא כולל יחידות דיור בפרויקטים שהחלו בתהליך אכלוס.  1
 .38ועסקאות תמ"א   בינוי פינויו/או שותפותיה, עבור בעלי הקרקע בפרויקט בעסקאות קומבינציה,  מגורים אפריקהלא כולל יחידות דיור שבונה   2
 לרכישת זכויות שנחתמו. כולל חוזים חתומים בלבד, אך לא כולל בקשות  3
בתאריך דוח זה. יתכן כי בעקבות   מגורים  אפריקהמועד השלמת עבודות הבניה ותחילת אכלוס הדירות. המידע המפורט להלן הינו מידע צופה פני עתיד ומבוסס על הנתונים המצויים בפני    -סיום צפוי    מועד  4

 למו במועדים המצוינים בטבלה זו., הפרויקטים לא יושמגורים  באפריקהגורמים שאינם תלויים 
 מ"ר עיקרי. 3,781 -מ"ר עיקרי ומשרדים בהיקף של כ 2,750-בפרויקט זה קיימים גם שטחי מסחר בהיקף של כ 5
. יובהר כי מועד תחילת ביצוע פרויקטים אלה 2021צפויה להתחיל בביצועם של פרויקטים אלה במהלך שנת   מגורים אפריקהבדרך כלל מכירות טרם ביצוע מותנות בקבלת היתר בניה בתוך פרק זמן שנקבע.  6

 בטבלה זו. הפרויקטים לא יחלו במועד המצוין מגורים באפריקהבתאריך דוח זה. יתכן כי בעקבות גורמים שאינם תלויים  מגורים אפריקההינו מידע צופה פני עתיד ומבוסס על הנתונים המצויים בפני 
 . 38ו/או שותפותיה, עבור בעלי הקרקע בפרויקט בעסקאות קומבינציה ועסקאות תמ"א  מגורים אפריקהלא כולל יחידות דיור שבונה   7
 חוזים חתומים בלבד ובכלל זאת חוזים בעלי תנאים מתלים, אך לא כולל בקשות לרכישת זכויות שנחתמו.  8
בתאריך דוח זה. יתכן כי בעקבות   מגורים  אפריקהדות הבניה ותחילת אכלוס הדירות. המידע המפורט להלן הינו מידע צופה פני עתיד ומבוסס על הנתונים המצויים בפני  מועד השלמת עבו  -סיום צפוי    מועד  9

 , הפרויקטים לא יושלמו במועדים המצוינים בטבלה זו.מגורים  באפריקהגורמים שאינם תלויים 
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 )המשך( נתונים כספיים  .3
 

   הפעילות תוצאות       3.3
 

 :ש"ח(באלפי הפסד של החברה במאוחד )או נתונים עיקריים בסעיפי הדוח על רווח  להלן
 

חודשים  תשעהלתקופה של  
 בספטמבר 30 שהסתיימה ביום

לתקופה של שלושה חודשים  
 בספטמבר 30 שהסתיימה ביום

לשנה שהסתיימה   
 בדצמבר 31ביום 

 2021 2020  )*(  2021  2020   2020  )*( 

        הכנסות
הכנסות מעסקאות בניה 

ומקרקעין וביצוע 
   4,528,806  1,193,514 1,369,814  3,215,440 3,772,731 עבודות

הכנסות ממכירת  
   1,075,571  314,512 261,388  827,470 832,703 סחורות ושירותים

  152,399  1,110 2,342  126,006 9,941 הכנסות אחרות 

   5,756,776  1,509,136 1,633,544  4,168,916 4,615,375 הכנסות ''כ סה

        עלויות והוצאות 
עלות בעסקאות בניה 

   4,215,457  1,113,939 1,257,903  2,991,217 3,474,915 מקרקעין וביצוע עבודות
עלות מכירת סחורות  

  968,733  279,972 225,885  741,892 726,427 ושירותים

   93,909  24,675 28,658  72,421 85,713 הוצאות הנהלה וכלליות 

   63,038  18,374 18,442  46,659 53,823 הוצאות מכירה ושיווק
הפחתת נכסים בלתי 

מוחשיים והוצאות  
  3,826  163 2,499  3,076 10,724 אחרות

   5,344,963  1,437,123 1,533,387  3,855,265 4,351,602 והוצאות ''כ עלויות סה
        

   411,813  72,013 100,157  313,651 263,773 תפעולירווח 

 ( 71,903)  ( 19,652) ( 8,017)  ( 67,295) ( 52,846) הוצאות מימון, נטו
שערוך חשבונאי בגין  
 ( 32,144)  ( 23,893) -  ( 29,874) - (2כתבי אופציה )סדרה 

רווח לפני מסים על  
   307,766  28,468 92,140  216,482 210,927 הכנסה

 ( 37,298)  ( 10,216) ( 25,275)  ( 21,719) ( 56,990) מסים על הכנסה

   270,468  18,252 66,865  194,763 153,937 רווח נקי לתקופה 
        

 מניות לבעלי מיוחס
  193,308  ( 1,885) 28,635  150,302 77,705 החברה 
לבעלי זכויות  מיוחס
   77,160  20,137 38,230  44,461 76,232 שליטה מקנותשאינן 

        
 נקי )הפסד( רווח

 4.26  ( 0.05) 0.57  3.42 1.69 למניה   בסיסי
 
 

   .(החוב סדרשלמת ה ה )מועד  2020 בינואר 20 מיום  החלמגורים  ואפריקה דניה  פעילות תוצאות תוצאות הפעילות בתקופות האומרות כוללות את      )*(
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 נתונים כספיים )המשך( 
 

 )המשך( תוצאות הפעילות        3.3
 

 :החברה במאוחד של על רווח או הפסד תונים עיקריים בסעיפי הדוחפירוט בדבר נ להלן
 

 הכנסות
 

 :הכנסות מעסקאות בניה ומקרקעין וביצוע עבודות •
של בסך  הכנסות  כוללות  הדוח  בתקופת  עבודות  וביצוע  ומקרקעין  בניה  מעסקאות  ש"ח ימ  3,796  -כ  הכנסות  ליוני 

 .חברתיות()לפי ביטול יתרות בין  דניה סיבוס ואפריקה מגוריםממכירות של 
 

  הנקי  ברווח ו   EBITDA-ב,  בהכנסותמשמעותי    גידול  )פרופורמה בנטרול אפריקה מגורים(  דניה  רשמה  הדוח   בתקופת 
 .בהתאמה, 16% -כו  42% -, כ 10% -של כ בשיעורים אשתקד מקבילה לתקופה  בהשוואה

 
ש''ח זאת  מיליוני    2,932  -הסתכמו לסך של כ  בתקופת הדוחאפריקה מגורים(    בנטרולפרופורמה  )  דניהסך ההכנסות של  

כ  לעומת של  ש''ח  2,659  -סך  המקבילה    מיליוני  של    אשתקד.בתקופה  ההכנסות  אפריקה   בנטרולפרופורמה  )  דניהסך 
 ש''ח.  מיליוני  3,559 -הסתכמו לסך של כ 2020בשנת מגורים( 

 
הנקי   הרווח  נמשכת  סך  מגורים(    בנטרולפרופורמה  )  דניהשל  מפעילות  הדוחאפריקה  כ  הסתכם  בתקופת  של    86  -לסך 

כ  ש''ח זאת לעומתמיליוני   של  דניה  אשתקד.  בתקופה המקבילה    מיליוני ש''ח  74  -סך    2020בשנת  סך הרווח הנקי של 
 ש''ח.מיליוני  105 -לסך של כ הסתכם

 
  סך ההכנסות   בתקופה מקבילה אשתקד.יחידות דיור    251יחידות לעומת    558  -כ  מגורים  אפריקההדוח מכרה  בתקופת  

בתקופה  מיליוני ש''ח 919 -סך של כ ש''ח זאת לעומתמיליוני  864 -כהסתכמו לסך של בתקופת הדוח  מגורים אפריקהשל 
 מיליוני ש''ח.  1,343 -הסתכמו לסך של כ 2020בשנת  מגורים אפריקהשל ך ההכנסות אשתקד. סהמקבילה 

 
מיליוני    40  -סך של כ  ש''ח זאת לעומתמיליוני    63  -לסך של כ  אפריקה מגורים בתקופת הדוח הסתכם סך הרווח הנקי של  

 ש''ח. מיליוני  103 -לסך של כ הסתכם 2020בשנת  אפריקה מגוריםסך הרווח הנקי של אשתקד. בתקופה המקבילה  ש''ח
 

להלן בדבר ההכנסות ממגזר קבלנות    3.4ראה סעיף    הכנסות מעסקאות בניה ומקרקעין וביצוע עבודותבדבר  נוסף  לפירוט  
 בניה ותשתיות ומגזר ייזום למגורים. 

 

 : ושירותים  סחורות ממכירתהכנסות  •
  סאני תקשורת ממכירות  ש"ח   מיליוני  704  -כ  הכנסות ממכירת סחורות ושירותים בתקופת הדוח כוללות הכנסות בסך של

  בתקופה מקבילה אשתקד. ש"ח  מיליוני 705 -כ זאת לעומת הכנסות בסך שלו בתחום פעילות הסלולר והאביזרים הנלווים
נותר ללא שינוי מהותי, ה  גדל בכ  EBITDA-אף על פי כי מחזור המכירות של סאני תקשורת    34%  -של סאני תקשורת 

כ של  כ  61  -לסך  של  סך  לעומת  הדוח  בתקופת  ש''ח  ב  45  -מיליוני  הגידול  אשתקד.  מקבילה  בתקופה  ש''ח  -מיליוני 
EBITDA  מיליוני ש''ח.  906 -הכנסות סאני תקשורת הסכמו לסך של כ 2020מיוחס לגידול ברווחיות הגולמית. בשנת 

 
סות פעילות חברות הסחר הבינלאומית מקבוצת "אלפרוס". הכנסות החברה ממכירות סחורות ושירותים כוללת את הכנ

להכנסות  סך   מסתכמת  הדוח  בתקופת  הבינלאומית  הסחר  שלפעילות  ש"ח    129  -כ  סך  שללעומת  מיליוני    122  -כ  סך 
פעילות הסחר    אשתקד.  מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה הנקי שהניבה  הרווח  בכ  בתקופתסך  מיליוני    2-הדוח הסתכם 

 בתקופה מקבילה אשתקד.ש"ח  מיליוני 3ש"ח לעומת סך של 
 

 הכנסות אחרות: •
 , כאשר שוויוהשותפותאת השינוי בשוויו ההוגן של נכס הנפט המוחזק ע''י    הכנסות אחרות בתקופת הדוח כוללות בעיקר

בכ  בספרים הדוח  בתקופת  ש''ח  2.5  -עלה  הנפט.  מיליוני  מחירי  מעליית  ההכנסות   כתוצאה  אשתקד  מקבילה  בתקופה 
מיליוני ש"ח, אשר מהווה את הסכום נטו שהוכר במועד   120.6  -רווח מרכישה במחיר הזדמנותי בסך של כהאחרות כללו  

השווי  בגין הנכסים הניתנים לזיהוי שנרכשו ושל ההתחייבויות שניטלו במסגרת צירוף העסקים אשר עולה עלהחוב הסדר 
השנתיים  הכספיים  ב' לדוחות  4)ראה באור    ההוגן של התמורה שהועברה בתוספת סכום הזכויות שאינן מקנות שליטה.

 של החברה(. 
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 נתונים כספיים )המשך(  .3
 

 )המשך( תוצאות הפעילות        3.3
 

 עלויות והוצאות 
 

 : עלות בעסקאות בניה מקרקעין וביצוע עבודות •
עבודות   וביצוע  בניה מקרקעין  לפעילותן    ועלויותהוצאות    בעיקר   כוללותעלות בעסקאות  ואפריקה של  המיוחסות  דניה 

הדוח    .מגורים כבתקופת  של  בסך  נוספות  והוצאות  בעלויות  הכירה החברה  אשתקד,  מקבילה  מיליוני    11.9  -ובתקופה 
הפחתת עודפי    2020המיוחסים להפחתת עודפי עלות אשר נוצרו במועד צירוף העסקים. בשנת    מיליוני ש''ח  15.9  -ש''ח וכ

לפרטים אודות עודפי העלות שנוצרו במועד צירוף העסקים ראה  .  מיליוני ש''ח  33.2  -של כהעלות כאמור הסתכמה לסך  
 . השנתיים בדוחות הכספיים 4באור 

 

 : עלות מכירת סחורות ושירותים •
זאת  ,  בסאני תקשורתמיליוני ש"ח    606עלות מכירות סחורות ושירותים בתקופת הדוח כוללות עלות מכירות בסך של  

של   עלות מכירות בסך  הגולמי    שיעור.  אשתקד  מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה  630לעומת  -גדל בכמהמכירות  הרווח 
כמו כן .  עקבות שינויים בתמהיל מכירות המוצריםב  וזאת  14%  -ועומד על סך של כ  לעומת תקופה מקבילה אשתקד  3.3%

הרווח הגולמי של סאני תקשורת מושפע משינויים בשער החליפין של הדולר בשל העובדה שהרכישות מסמסונג נקובות  
 ומבוצעות בדולר ואילו מחירי המכירה ללקוחות סאני תקשורת נקבעים לרוב בש"ח. 

 
  -זאת לעומת סך של כ ש"ח    מיליוני   120 -בתקופת הדוח הסתכמה לסך של כאלפרוס  מקבוצת  חברות הסחר    מכירותעלות  

אשתקד.  ש"ח    מיליוני  112 מקבילה  המכירות  בתקופה  בעלות  לעומת  בתחום  השינוי  הדוח  בתקופת  הבינלאומי  הסחר 
 לשינוים בהכנסות ממכירת סחורות.  בהתאםהתקופה המקבילה אשתקד הינו 

 

 :וכלליותהוצאות הנהלה  •
ורישומה למסחר    במהלך תקופת הדוח עליה בהוצאות והפרשות לנותני שירותים מקצועיים, הן לאור הנפקת דניה סיבוס

 והן מגידול בעלויות באופן רוחבי בקבוצה לאור המשך צמיחתה. 2020בבורסה בתל אביב במהלך חודש פברואר 
לחברי הנהלת  בגין מניות וניירות ערך המירים שהוענקו    הוצאותב  בתקופת הדוח החלה החברה במאוחד להכיר  כמו כן

 החברה. רותי סגן יו"ר דירקטוריוןהתקשרות למתן שי וכן ,דניה ומנכ''ל סאני תקשורת
 

 : הוצאות מכירה ושיווק •
הוצאות מכירה ושיווק הסתכמו בתקופת הדוח  ,  בתחום פעילות הייזום, המיוחס בעיקרו לפעילותה של אפריקה מגורים

 מכירה  בהוצאותגידול  ה  ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.  מיליוני   18-כ   בהשוואה לסך שלש"ח    מיליוני  24  -בסך של כ
  .מגידול בעמלות תיווך בעיקר נובע ושיווק

, למעט עלויות תיווך,  ( הוצאות מכירה ושיווק נרשמות בדוח רווח והפסד עם התהוותןIFRSעל פי התקינה הבינלאומית )
 . צב התקדמות הביצועייזקפו לרווח והפסד לאורך זמן, בהתאם לק IFRS15אשר בהתאם להוראות 

 
 29.9  -והסתכמו לסך של כ  4.2%  -גדלו בכבתקופת הדוח  שיווק  ההוצאות המכירה ובתחום פעילות הסלולר והאביזרים,  

 מיליוני ש''ח תקופה מקבילה אשתקד. 28.7 -סך של כ בהשוואהמיליוני ש''ח 

 

 :נטו , מימון  וצאותה •
הלוואה   נטילת  באמצעות  וזאת  יא'(  )סדרה  אג''ח  את  ופרעה  סחיר  חוב  מחזור  תקשורת  סאני  ביצעה  הדוח  בתקופת 
פעמיות   חד  מימון  בהוצאות  במאוחד  החברה  הכירה  החוב,  ממחזור  כתוצאה  אטרקטיביים.  בתנאים  בנקאי  מתאגיד 

  2020י מס. בנוסף לאמור לעיל, במהלך כל שנת  מיליוני ש''ח לפנ  24  -הנובעות מהאצת הפחתת הניכיון בסכום כולל של כ
מיליוני ש''ח, בגין שערוך רכיב התחייבותי שנוצר   32  -חד פעמיות( בסך של כ  -רשמה החברה הוצאות מימון )חשבונאיות

)סדרה  במועד   ליום  2הנפקת אופציות  עד  ניתנות להמרה למניות החברה  היו  ג' 26)ראה באור    2020בנובמבר    22( אשר 
 (. השנתיים בדוחות הכספיים

מיליוני ש"ח, לעומת   7.2-בסך של כ  סחירים  ניירות ערך  משערוךבתקופת הדוח, אפריקה מגורים רשמה הכנסות מימון  
כתוצאה ממימוש החזקות במניות וקרנות    , זאתמיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד  13.1-הוצאות מימון בסך של כ

השערים  נאמנות ירידות  לאור  לכך,    זאת  בנוסף  הקורונה.  נגיף  משבר  פרוץ  עם  בבורסה  הכנסות שחלו  בסעיף  השינוי 
נגיף הקורונה על סעיף בטוחות  השפעה השלילית של  המימון נטו בדניה, לעומת התקופה המקבילה אשתקד, נבע בעיקר מ

 סחירות. כמו כן,  
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 נתונים כספיים )המשך(  .3
 

 החברה על פי פעילות מגזרית של  כספיותוצאות ת       3.4
 

 להלן נתונים בדבר תוצאות החברה על פי מגזרי פעילות )באלפי ש''ח(:
 

חודשים שהסתיימה   תשעהלתקופה של  
 בספטמבר  30 ביום

לתקופה של שלושה חודשים  
 בספטמבר  30 שהסתיימה ביום

  לשנה
  ביום שהסתיימה 

 2020 2021 2020 2021 2020 בדצמבר 31

 ותשתיות א. קבלנות בניה 
   2,930,410  789,920  847,787   2,150,510   2,481,482 הכנסות המגזר מחיצוניים 

   92,096   25,109   27,073   61,196   79,231 )לפני מס( תוצאות המגזר
 :הדירקטוריון  הסברי

סיבוס,עוסקת  הקבוצה דניה  באמצעות  בשיטה   ,  והן  הקונבנציונלית  בשיטה  הן  למגורים  בפרויקטים  בניה  שירותי  במתן 
מייצרת אלמנטים מבטון במפעל השייך לחברת סיבוס רימון בניה   קבוצההמתועשת. לפרויקטים המבוצעים בשיטה המתועשת ה

של   מלאה  בבעלות  בת  חברה  בע"מ,  כן,  מתועשת  כמו  סיבוס,  לדניה  בניה  שירותי  מעניקה  מהסקטור  החברה  שונים  מזמינים 
הפרטי ומהסקטור הציבורי ומבצעת עבודות בניה של מבנים ציבוריים ומבני משרדים, מבני תעשיה, מבני מסחר ואחרים. כמו כן 

ציבוריים  הקבוצהמבצעת   למבנים  גמר  הקבוצהעבודות  כן  כמו  של    ,  מבצע  כקבלן  בעיקר  בישראל  התשתיות  בתחום  פועלת 
 כבישים, גשרים ומסילות רכבת.; ורה כגוןנתיבי תחבו מים תשתיות

 
 ב. ייזום למגורים 

   1,629,886  408,002 522,027   1,069,337 1,291,249 הכנסות המגזר מחיצוניים 
  126,828   27,222 48,908   61,159 114,572 )לפני מס( תוצאות המגזר

 :הסברי הדירקטוריון 
ב הקבוצה,  מתמקדת  זה,  פעילות  בבתחום  למגורים, עיקר  ברובם  המיועדים  פרויקטים  של  בייזום  מגורים,  אפריקה  אמצעות 

פיתוח  פעילות  היחידות.  ומכירת  המבנים  הקמת  רכישתן,  קרקעות,  איתור  של  דרך  על  בישראל,  ולמסחר,  למשרדים  ומקצתם 
 קטי מחיר למשתכן.יום פרויייז הקבוצהמבצעת , וכן הינה בעיקרה פעילות של פיתוח מקרקעין למגורים המקרקעין בישראל

 
 

 טלפונים ואביזרים סלולרייםג. 
  905,959  273,570  225,891  705,303  704,187 הכנסות המגזר מחיצוניים 

   22,172   11,520   17,290   28,365   20,132 )לפני מס( תוצאות המגזר
 :הדירקטוריון  הסברי

סאני  המגזר כולל את פעילות סאני תקשורת העוסקת במכירה ושיווק של טלפונים סלולריים ומוצרים נלווים. הרווח הגולמי של  
מחירי   תקשורת ואילו  בדולר  ומבוצעות  נקובות  מסמסונג  שהרכישות  העובדה  בשל  הדולר  של  החליפין  בשער  לשינויים  רגיש 

ללקוחות   תקשורתהמכירה  ב  סאני  לרוב  בשער נקבעים  לשינויים  בהתאם  המכירה  מחירי  של  עדכון  לבצע  הקושי  עקב  ש"ח. 
החליפין.   בשער  השינויים  השפעות  וצמצום  לניהול  אקדמה  עסקאות  לבצע  הינה  תקשורת  סאני  מדיניות  הדולר,  של  החליפין 

 . תוצאות עסקאות האקדמה מוצגות בסעיף המימון ולא ברווח הגולמי

 
 הוקצולא פריטים ש פעילויות אחרות ו ד. 

  290,521   37,644 37,839  243,766 138,457 הכנסות המגזר מחיצוניים 
 68,931 ( 35,844) ( 85) 67,831 ( 570) )לפני מס( תוצאות המגזר

 :הסברי הדירקטוריון 
הפיננסיות והסחר הבינלאומי  פעילותה של הקבוצה בתחומי פעילות אחרות מיוחסת בעיקר לפעילות החברה בתחום ההשקעות  

בסך   2020שהוכר בשנת    רווח מרכישה במחיר הזדמנותימיוחס ל  השינוי אל מול תקופה מקבילה אשתקדעיקר    במוצרי צריכה.
כ ושל    120.6  -של  שנרכשו  לזיהוי  הניתנים  הנכסים  בגין  ההסדר  במועד  שהוכר  נטו  הסכום  את  מהווה  אשר  ש"ח,  מיליוני 

אשר עולה על השווי ההוגן של התמורה שהועברה בתוספת של אפריקה השקעות  מסגרת צירוף העסקים  ההתחייבויות שניטלו ב
שליטה מקנות  שאינן  הזכויות  לפעילות מגזרית סכום  יוחסו  שלא  החברה  ברמת  מימון  עלויות  בעיקר  כוללות  המגזר  הוצאות   .

 ספציפית. 
 
 

 סה''כ  
   5,756,776   1,509,136   1,633,544   4,168,916   4,615,375 מחיצוניים   החברההכנסות 

   307,766  28,468  92,140   216,482   210,927 ( מס לפני) החברה  תוצאות
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 ונזילות מימון  מקורות .4

 
 להלן נתונים בדבר תזרימי המזומנים, מקורות המימון ונזילות החברה )באלפי ש''ח(: 

חודשים  תשעהלתקופה של  
 בספטמבר 30 שהסתיימה ביום

לתקופה של שלושה חודשים 
 בספטמבר 30 שהסתיימה ביום

לשנה 
שהסתיימה  

  31ביום 
 2020 2021 2020 2021 2020בדצמבר 

   שנבעו מפעילות )ששימשו לפעילות(מזומנים נטו   תזרימי
  154,987   24,867 364,474   26,476 572,083 שוטפת
 ( 5,333) ( 153,478) ( 158,838)   63,141 ( 292,673) השקעה 

  273,579  178,959 ( 427,329)  286,153 47,537 מימון
הפרשי שער בגין יתרות  
 ( 10,273) ( 10,634) ( 2,066) ( 9,550) ( 1,386) מזומנים ושווי מזומנים

סה''כ עלייה )ירידה( 
   412,960  39,714 ( 223,759)   366,220   325,561 במזומנים ושווי מזומנים 

 :הדירקטוריון  הסברי
 שוטפת  פעילות

נובע משינויים ברווחי החברה בניכוי ההתאמות הדרושות כדי להציג את   פעילות   המזומניםתזרים מפעילות שוטפת בתקופת הדוח 
 שוטפת והשינויים בסעיפי הנכסים וההתחייבויות.  

 השקעה  פעילות
המזומנים מפעילות  תזרימי  הדוח    השקעה  שנבעו  כבעיקר    נבעובתקופת  של  בסך  סחירים  ערך  ניירות  ממימוש  נטו    62  -מתמורה 

ש''ח כ  מיליוני  של  בסך  כלולות  מחברות  הלוואות  ש''ח  12  -ומהחזר  ש.  מיליוני  המזומנים  שימשו   שימשותזרימי  השקעה  לפעילות 
ות ברכוש השקעמיליוני ש"ח ו  121  -של כ  סךמיליוני ש"ח, השקעה בחברות כלולות ב  209  -להשקעות בפקדונות בהיקף של כבעיקר  

 .מיליוני ש''ח 24 -קבוע בסך של כ
 

 מימון  פעילות
מיליוני ש''ח נטו מהוצאות   352  -הדוח, תזרימי המזומנים נבעו בעיקר מגיוס שבוצע בהנפקת דניה סיבוס לציבור בסך של כ  בתקופת

  פעולה ,  לציבור  הנפקתה  השלמת  טרם  סיבוס  דניה''י  ע  מגורים  ישראל  אפריקה  ממניות   4%, מומשו  בנוסףועלויות נלוות לעסקאות.  
  ממניות  נוספים  1%  -כ  השקעות  ריקהובמהלך חודש אפריל מימשה אפ  ''חש  מיליוני  70  -כ  של  סכום  חדבמאו  לקבוצה  הניבה  אשר

מיליון    6  -הנפיקה דניה מניות בתמורה לסך של כ  2021בנוסף, במהלך חודש אפריל    ''ח.ש  מיליוני  23-כ  ל  בתמורה  מגורים  אפריקה
 ש''ח נטו מהוצאות הנפקה.

חולקו דיבידנדים וש''ח,    מיליוני  10.3  -במהלך התקופה גדלו התחייבויות הקבוצה במאוחד מול תאגידים בנקאיים ואחרים בסך של כ
מיליוני    20  -. כמו כן, החברה חילקה דיבידנד לבעלי מניותיה בסך של כמיליוני ש''ח  77  -זכויות שאינן מקנות שליטה בסך של כלבעלי  
ו ש''ח.   ג'  מיליוני   130  -ה בסכום כולל של כ-במהלך תקופת הדוח, פרעה אפריקה ישראל מגורים תשלומי קרן מאגרות החוב סדרה 
 מיליוני ש"ח.  150קאי בסכום כולל של ש"ח ונטלה הלוואות מתאגיד בנמ'  157בנוסף, פרעה סאני תקשורת אג"ח בהיקף של ש''ח. 

  114  -( של החברה בסך של כ1מימון נבעו בעיקר מהנפקת אגרות חוב )סדרה    מפעילותמקבילה אשתקד, תזרימי המזומנים    בתקופה
וגידול באשראי לזמן קצר   ש''ח מיליוני 285 -כ בסכום כולל של והרחבת אגרות חוב של אפריקה מגורים )סדרה ה'(הנפקת , מילון ש''ח 

כ  של  כולל  בסך  מפרעונות,  נטו  בנקאיים,  כמו    79  -מתאגידים  ש"ח.  בעיקר  ,  כןמיליוני  שימשו  המזומנים  יחידות תזרימי  לרכישת 
השתתפות מהזכויות שאינן מקנות שליטה של השותפות ורכישת מניות מהמיעוט במסגרת הצעת רכש בסאני אלקטרוניקה בסך כולל 

ש''ח, פרעון אגרות   מיליוני  24  -בסך של כזכויות שאינן מקנות שליטה בחברות מאוחדות  לתשלום דיבידנד לליוני ש"ח,  מי  31  -של כ
 ש''ח.  מיליוני 27 -ופרעון התחייבות בגין חכירה בסך של כ מיליוני 109 -בסך של כוסאני תקשורת  אפריקה מגוריםחוב של 

  114  -( של החברה בסך של כ1נבעו בעיקר מהנפקת אגרות חוב )סדרה  מפעילות מימון  תזרימי המזומנים  במלואה,    2020מהלך שנת  ב
, גידול באשראי לזמן ש''ח  מיליוני  285  -כ  בסכום כולל של  והרחבת אגרות חוב של אפריקה מגורים )סדרה ה'(מילון ש''ח ומהנפקת  

 -, תמורה ממימוש כתבי אופציה למניות החברה בסך של כמיליוני ש''ח  44  -רעונות, בסך כולל של כקצר מתאגידים בנקאיים, נטו מפ
ש''ח  51 החזר  מיליוני  נטו מקדמות מס  וכן  כ  ,  של  לפעילות .  ש''ח בשותפות מאוחדת  מיליוני  1.3  -בסך  תזרימי המזומנים ששימשו 

זכויות שאינן מקנות שליטה של השותפות ורכישת מניות מהמיעוט לרכישת יחידות השתתפות מהמימון בתקופת הדוח שימשו בעיקר  
זכויות שאינן מקנות שליטה בחברות תשלום דיבידנד למיליוני ש"ח,    33.2  -במסגרת הצעת רכש בסאני אלקטרוניקה בסך כולל של כ

ושל סאני תקשורת בסך    ש''ח  ניו ימיל  102  -בסך של כ  אפריקה מגוריםש''ח, פרעון אגרות חוב של  מיליוני    25.4  -כבסך של  מאוחדות  
  ש''ח. יונימיל 46 -כ ופרעון התחייבות בגין חכירה בסך של מיליוני ש''ח 15 -של כ

 
 הפרשי שער בגין יתרות מזומנים ושווי מזומנים 

הדולר עלה בתקופת הדוח בשיעור שער . ובדולר הפרשי השער מיוחסים בעיקר לתרגום דוחות כספיים של חברות בנות הפועלות באירו
.  3.8%  -ושער האירו עלה בכ 0.4% -בשיעור של כירד . בתקופה מקבילה אשתקד, שער הדולר 5% -ושער האירו ירד בכ 0.4% -של כ

 . 1.7% -עלה בכושער האירו  7% -הדולר ירד בשיעור של כ שער 2020במהלך שנת 

 נזילות
אמצעיה הנזילים במאוחד    2021  בספטמבר  30החברה מפקידה את אמצעיה הנזילים בפיקדונות לזמן קצר ובתיק ניירות ערך. ליום  

 . 2020בדצמבר  31ש"ח ליום  מיליוני 977 -כ ''ח ולסך שלשמיליוני  1,255 -כ הסתכמו לסך של
 . 2020בדצמבר  31לדוחותיה הכספיים של החברה ליום  34-ו 5ים באורלפרטים אודות נכסיה הנזילים של החברה ראה 
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 בתאגיד  אזהרה סימני .5
 

ליום    דוחות  לתקנות(  14()ב)10  בתקנה  כמשמעם,  האזהרה  מסימני  אחד  בחברהמתקיים    לא,  2021  בספטמבר  30נכון 
של החברה, כמשמעותם בתקנה  ומידיים,    תקופתיים הנפרדים  בדוחות הכספיים  החוזר  בהון  לגרעון  לתקנות  9פרט  דוחות ג 

בהון החוזר של החברה בדוחות הכספיים   קבע דירקטוריון החברה כי אין בגרעון  2021  בנובמבר  21. ביום  תקופתיים ומיידיים
בחברה  נזילות  בעיית  על  להצביע  בכדי  החברה  של  התחייבויותיה .  הנפרדים  בחינת  על  היתר,  בין  מתבססת,  זאת  החלטה 

הקיימות והצפויות של החברה, בפרט בשנתיים שלאחר מועד הדוחות, לרבות התחייבויות החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב 
 . י תאגידים בנקאיים ומועד פרעונן, וכן על בחינת המקורות הקיימים והצפויים לפירעון התחייבויות אלהשל החברה וכלפ 

 
הדוח,   תאריך  התאגיד 2021באוקטובר    14ביום  לאחר  יעמיד  לפיהן  בנקאי  תאגיד  עם  הלוואות  בהסכמי  החברה  התקשרה   ,

 בדוחות הכספיים המאוחדים.  (9א')4ע נוסף ראה באור ש''ח, למידמיליוני  120הבנקאי לחברה שתי הלוואות בסך כולל של 
ג'    ,2021  בנובמבר  16ביום   לצד  המלאה  בשליטתה  חברה  ובאמצעות  בעצמה  השקעות  אפריקה  דניה   1,424,500מכרה  מניות 

לעיל,   מיליוני ש''ח. בנוסף לאמור   107  -מהונה המונפק והנפרע של דניה סיבוס, בתמורה  לסך של כ  4.58%  -סיבוס, המהוות כ
מיליוני ש''ח כאשר חלק החברה   55  -לאחר תאריך הדוח, הוכרזו דיבידנדים מחברות בנות מאוחדות בקבוצה בסכום כולל של כ

בכ מסתכם  אלו  לעיל    29  -בדיבידנדים  האמורה  סיבוס  דניה  מניות  ממימוש  בתמורה  הקבוצה  חלק  ללא  זאת  ש''ח,  מיליוני 
 מיליוני ש''ח. 85.6 -המסתכמת בכ

 

 דיווח איכותי בדבר חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם  –חלק ב' 

 
 האחראי על ניהול סיכוני השוק בתאגיד .1

 
 ניהול הכספים הזמינים להשקעה בחברה מבוצע על ידי ההנהלה, בהתאם למדיניות שנקבעה ע"י הדירקטוריון. 

הנהלו ידי  על  מבוצע  בקבוצה  הבנות  בחברות  להשקעה  הזמינים  הכספים  ע"י ניהול  שנקבעה  למדיניות  בהתאם  החברות,  ת 
 דירקטוריון החברות. 

ולהנחיות   הנהלת ההשקעות  למדיניות  בהתאם  השותפות  של  הפיננסים  נכסיה  ניהול  על  האמון  הגורם  הינה  הכללי  השותף 
 הדירקטוריון. 

 
 חשופה הקבוצה  אליהם העיקריים  השוק סיכוני אורית .2

 
, לרבות מניות ואגרות חזיקות בניירות ערך מסוגים שוניםמ  השותפותו  , סאני תקשורתמגורים, דניה סיבוס, אפריקה  החברה

  ה חשופ הקבוצה. שווי החזקות אלה מושפע מטבע הדברים משינויים בשערי הבורסות בישראל ובעולם ולפיכך  חוב לא מדורגות
ההון.   שינויים בשוקי  של  שוק  ע  מחזיקה  הקבוצהלסיכון  וניירות  שונים המשתנים מעת לעת בפיקדונות  הצמדה  רך בבסיסי 

לשינויים בשערי הריבית, האינפלציה ושערי החליפין  היא חשופה( ולפיכך אירו ומטבעות נוספים)שקלי, צמוד מדד, צמוד דולר, 
 של מטבעות שונים. 

כ  2,173,126  מחזיקה  החברה המהוות  פרטנר,  בחברת  ישראליות  פרטנר.  1.18%-מניות  של  המניות  במסגרת    מהון  לפיכך, 
במחיר לתנודות  הקבוצה  חשופה  משקיעה,  היא  בהן  ערך  ניירות  בשערי  לשינויים  הקבוצה  לפרטים   תמניו  חשיפת  פרטנר. 

 . 2020תיאור עסקי התאגיד בדוח התקופתי של החברה לשנת  לפרק 3.4.2סעיף  נוספים ראו
 

 : תיאור סיכוני מטבע החוץ העיקריים להם חשופה הקבוצה
השלכת השינויים בשערי החליפין על ענף לדולר.  לאירו וחשופה לסיכון שער חליפין מחשיפה למטבעות שונים, בעיקר    הקבוצה

על "הנדל וכן  מיובאים  גלם  חומרי  מחירי  על  זר(,  למטבע  )המוצמדים  זרים  עובדים  של  שכרם  על  ישיר  באופן  משפיעה  ן 
ישראל.   ותושבי  חוץ  לדירות בקרב תושבי  שער החליפין  הביקושים  על  סיכון  פעילות   קדונות במטבעיפמשפיע  חוץ, תוצאות 

 להלן.   3.4 -ו  3.3ראה סעיפים  .ממכירת סחורות ושירותיםל בתחום הקבלנות וכן על הכנסות הקבוצה "חברות בנות בחו
 

 : תיאור סיכוני אשראי העיקריים להם חשופה הקבוצה
,  שלה  הפיננסית  ומהפעילות(  לקוחות  מיתרות)בעיקר    שלה  התפעולית  מהפעילות  כתוצאה  אשראי  לסיכון  חשופה  הקבוצה

 . אחרים פיננסיים וממכשירים חוץ במטבע מעסקאות, אחרים פיננסיים ומוסדות בבנקים מפיקדונות לרבות
 הנדל"ן מושפעת בעיקר מהאפיון האישי של כל לקוח.  בתחוםחשיפת הקבוצה לסיכוני אשראי 

 
 : תיאור סיכוני מדדי מחירים העיקריים להם חשופה הקבוצה 

חוב  אגרות  סדרות  בגין  לרבות  המדד,  צמודות  התחייבויותיה  על  השפעתם  עקב  מחירים  במדדי  לשינויים  חשופה  הקבוצה 
והתחייבויות פיננסיות אחרות צמודות למדד. לקבוצה אין מדיניות להיקף ההגנה על ההתחייבויות צמודות המדד והוא נקבע 

בחברה   הסיכונים  על  האחראי  של  הדעת  לשיקול  הנדרשים. בהתאם  לאישורים  ובכפוף  לנסיבות  בהתאם  הבנות  ובחברות 
ו/או  מהפרויקטים  הנובעים  התזרימים  כאשר  המדד  צמודות  ההתחייבויות  על  "טבעית"  הגנה  קיימת  מסוימים  במקרים 

 הנכסים אותם מממנת ההלוואה גם הם צמודי מדד.



 
 
 

 2021בספטמבר   30ליום  דוח הדירקטוריון    –לפידות קפיטל בע"מ  
 

12 

 

 
 ה:העיקריים להם חשופה הקבוצשערי ריביות תיאור סיכוני 

קבועה   ריבית  בשערי  בנקאיים  מתאגידים  וארוך  קצר  לזמן  צמוד  לא  אשראי  באמצעות  מפעילותה  חלק  מממנת  הקבוצה 
ומשתנה. שינוי בשער הריבית עלול לגרום לגידול בהוצאות המימון ותזרימי המזומנים של  הקבוצה בגין שירות חוב. הסיכון 

די שמירת תמהיל של הלוואות בריבית קבועה והלוואות בריבית משתנה בגין שיעורי ריבית מנוהל על ידי הנהלת הקבוצה על י
 וכן לעיתים על ידי התקשרות בעסקאות החלפת ריבית.

 
 מדיניות הקבוצה בניהול סיכוני שוק 

 
 הקבוצה מייעדת את ניהול סיכוני השוק בעיקר לחשיפה כלכלית ופיננסית. 3.1
גז בארץ. לאור זאת, השותף הכללי אשר מנהל את השותפות משקיע את   3.2 ו/או  נפט  כספי השותפות מיועדים לחיפושי 

 כספי השותפות למטרת שמירה, ככל האפשר, על הערך הריאלי של הכספים ו/או השגת תשואה נאותה. 
ניירות ערך סחירים ובאגרות חוב  לתאריך הדוחות הכספיים מושקעים נכסי השותפות בעיקר בפיקדונות לזמן קצר, ב  

נוהגת   אינה  וכן  הדולר  בשער  לשינויים  חשיפות  בגין  הגנות  קבוע  באופן  מבצעת  אינה  השותפות  כי  יצוין  ארוך.  לזמן 
 להשקיע את כל אמצעיה הנזילים בהשקעות צמודות לדולר ארה"ב. 

ר פעילותה של סאני תקשורת הינו שקלים,  מטבע הפעילות של מגזר הטלפונים והאביזרים הסלולריים שמהווה את עיק 3.3
וכך גם מטבע ההצגה. מנגד רכישות המלאי של סאני תקשורת )עלות המכר( ועיקר יתרות הספקים שלה נקובות בדולר, 
באופן שתזרימי המזומנים של סאני תקשורת חשופים לסיכוני מטבע. בשל כך, תוצאות הפעילות והונה העצמי של סאני 

לה עלולים  דולר/ש"חתקשורת  החליפין  בשער  משינויים  מושפעים  אקדמה    .יות  עסקאות  לבצע  נוהגת  תקשורת  סאני 
 דולר/ש"ח.  

חשופה לשינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ במסגרת השקעותיה בחו"ל, חשיפה הנובעת הן מהפעילות    דניה סיבוס 3.4
ברוב העסקאות ככל שניתן,  נוהגת    דניה סיבוסהשוטפת של החברות הבנות בחו"ל והן מדרכי המימון של ההשקעות.  

קבלות הכנסות הפעילות הממומנת,  הנקובות במטבע הזהה למטבע בו מת ,  בהלוואות, מגופים מממנים  הלממן פעילות
נוהגות להגן על בסיס המדידה של תוצאות הפעילות או על הדוח על המצב הכספי שלה מפני שינויים    דניה סיבוס אינה

 הנובעים משערי חליפין של המטבעות השונים אל מול השקל.  
חלק מחברות הקבוצהפעילות   3.5 של  הינו אירו.    ן  ומטבע ההצגה  באירו  על מבוצעת  השפעה  לשינוי בשער האירו  לפיכך, 

 הרווח הכולל של החברה המדווחת בש"ח. 
 
 
 פיקוח על ביצוע מדיניות התאגיד .3

 דירקטוריון החברה ודירקטוריון חברות הבנות מקבלים דיווח אודות הפעילות בישיבותיהם. 
 
 
 וניתוחי רגישות הצמדה בסיסי .4

מהותיים שינויים  חלו  לא  החברה,  ניהולם   החברה בחשיפת    להערכת  ודרכי  שוק  ההצמדה   המפורטים  לסיכוני  בסיסי  בדוח 
המאוחדים לשנת   הכספיים  בדוחות  34  באורגם    ראהלעומת האמור בדוחות הכספיים השנתיים.    וניתוחי הרגישות של החברה

   .החברה של 2020
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 חוב אגרות למחזיקי ייעודי גילוי .6

 
 זה  מונח  כהגדרת'  התחייבות'תעודות    שהינן(  1וסדרה    'א)סדרה    חוב  אגרות  של  שתי סדרות  תוקיימ  2021  בספטמבר  30ליום    נכון

 . ערך ניירות לחוקא 35 בסעיף

 :(1וסדרה  ' א)סדרה החוב  אגרות בדבר, ומיידיים תקופתיים דוחות לתקנות השמינית בתוספת כנדרש פרטים להלן

 1'( א סדרה) החוב אגרות

 כלליים  מאפיינים

 2019 בדצמבר 3 : הסדרה  הנפקת  מועד

 200,000,000 (: ח"בש )  ההנפקה במועד  שוויה  כל סך

 :   2021 בספטמבר 30ליום  (: ח"בש  באלפי) שלה   הנוכחי הנקוב   השווי

200,000 

 :  2021בנובמבר  21 ליום

200,000 

  2021 בספטמבר 30ליום  שנצברה  הריבית סכום
 1,764 (: ח "ש  באלפי)

   – 2021 בספטמבר 30ליום ערך בדוחות הכספיים 
 200,656 לפי עלות מופחתת )באלפי ש''ח(: 

  באלפי) 2021 בספטמבר 30ליום  הבורסאי  השווי
 208,900 (: ח "ש

 . קבועה  שנתית ריבית  3.5% : ושיעורה הריבית סוג

  2025עד    2021של כל אחת מהשנים    בדצמבר  31תשלומים שווים אשר ישולמו ביום    5 : הקרן   תשלום מועדי
   ( )כולל

  בדצמבר  31-ו  ביוני  30  בימים,  מסולקת  הבלתי   הקרן  יתרת  על  שנתיים  חצי   תשלומים : הריבית  תשלום מועדי
 (.כולל) 2025 עד  2020 מהשנים אחת כל של

 . הצמדה ללא : ותנאיה ההצמדה בסיס

 לנייר ההתחייבות  תעודות  את  להמיר אפשרות
 לא : אחר  ערך

  המרה  או מוקדם  פדיון  לבצע לחברה זכות קיום
 : למימושה  והתנאים אחרים ערך  לניירות כפויה

סעיף    לפרטים ראו  ומנדטורי  וולונטרי  מוקדם  פידיון  לביצוע  התנאים   10.2בדבר 
מיום    לשטר   הראשונה  לתוספת  מיידי  בדיווח  שפורסם    2019בנובמבר    28הנאמנות 

'"(, אשר המידע האמור בו מובא  א   נאמנות   שטר( )להלן: " 2019-01-117070)אסמכתא:  
 בדוח זה על דרך ההפניה.    

  התחייבות  לתשלום( שישנו  ככל)  הערב שם
 אין  : הנאמנות שטר  פי  על החברה 

 

 
 . לתקנות דוחות תקופתיים ומידיים.13)ב( 10סדרה א' הינה סדרה מהותית, כהגדרת המונח בתקנה        1
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 6.    גילוי ייעודי למחזיקי אגרות חוב )המשך( 

 

 )המשך(  -( ' א סדרה) החוב אגרות

 '( א סדרה)  החוב  באגרות למחזיקים נאמן

  דרך , האחראי שם,  שם)  הנאמן   בדבר פרטים
 (: וכתובת  התקשרות

  הימים  ששת   דרך ,  03-5544553:  טלפון ,  אבנון  דן   ד "ועו  ח"רו ,  מ" בע  (1975הרמטיק נאמנות )
 . ברק  בני, 30

 בטוחות 

  על ,  בסכום  הגבלה   ללא,  בדרגה  ראשון ,  קבוע  יחיד   שעבוד   -  תקשורת  סאני   מניות  : ודרגתו  השעבוד סוג
כ  החברה  בבעלות   אשר   תקשורת  סאני  של .  נ.ע  ללא   מניות   103,512,808   47.65%  -המהוות 

תקשורת,   סאני  של  והנפרע  המונפק    שלישי   צד   זכויות  מכל  וחופשיות  נקיות   כשהןמההון 
יות  נ ה ממנבענ לוות ו/או שתנ(, וכן את כל הזכויות האובליגטוריים  מחיובים  לרבות)  כלשהו

 אלו.  

יחיד ראשון בדרגה ללא הגבלה בסכום    שעבוד  -  הנאמן"י  ע  שנפתח   בנק  חשבון   כל   עלקבוע 
סניף    הפועליםבבנק    620072מס'     בחשבון  החברה  זכויות   וכן  בו   המופקד   וכל  681בע״מ 
,  בכספים  החברה  זכויות  כל  על,  בסכום  הגבלה  וללא  בדרגה  ראשון,  שוטף,  יחיד  שעבוד

חשבונותיו(  הנ  בחשבון  לעת  מעת  שיופקדו   הערך  וניירות  בפקדונות תתי  )על    והתמורה "ל 
 . פירותיהם לרבות , ממכירתם או /ו  בגינם שתתקבל 

 נכון הכספיים  בדוחות הבטוחה   של  ערכה
 146,885 (: ח "בש באלפי) 2021בספטמבר  30ליום 

 "רל : המשועבדים בנכסים שחל שינוי

דרך    6.4  –  6.1סעיפים    ראו  : הבטוחות  ממסמכי הנובעות   מגבלות על  זה  בדוח  בהם מובא  אשר המידע האמור  א'  נאמנות  לשטר 
 ההפניה. 

  על  תקפים  לעיל המצוינים  השעבודים האם
 .כן : החברה   של  ההתאגדות  ומסמכי דין  כל פי

 "רל : בטוחות להתאמת אירועים

 החוב   אגרות מכוח  החברה  על החלות   מגבלות

התחייבות לעמידה באמות מידה    לשטר נאמנות א'(;    5.5)ס'    על ביצוע חלוקה  מגבלות  ;לשטר נאמנות א'(  3.2מגבלות על הרחבת סדרה )ס'  
 לשטר נאמנות א'( כמפורט להלן:  5.3פיננסיות )ס' 

(, לעמוד בכל אחת מאמות המידה הפיננסיות כמפורט להלן: א. היחס בין ההון העצמי  א'החברה התחייבה כלפי מחזיקי אגרות החוב )סדרה  
)"יחס הון למאזן"(, לא   בדוחות הכספיים סולו של החברה  החברה, כפי שיופיעו  לבין היקף המאזן סולו של  זכויות מיעוט של החברה  ללא 

 230; ב. ההון העצמי ללא זכויות מיעוט של החברה לא יפחת מסך של  (76%  -היחס בפועל    2021בספטמבר    30)ליום    25%יפחת משיעור של  
)ליום  מיליוני   כ  2021בספטמבר    30ש''ח  של  לסך  העצמי מסתכם  ש''ח(   1,066  -ההון  העצמי  מיליוני  ההון  ג.  מיעוט  ;   זכויות  של סאני  ללא 

 .מיליוני ש''ח( 263 –ההון העצמי ללא זכויות מיעוט של סאני תקשורת בפועל  2021בספטמבר  30מיליוני ש''ח )ליום  130 -תקשורת לא יפחת מ

 

 הנאמנות  שטר  הוראות  מכוח לרבות'(, א סדרה )  החוב  אגרות  מחזיקי כלפי בהתחייבות  עמידה

 הוראות שטר הנאמנות.   מכחליום הדוח עמדה החברה בכל התחייבויותיה   נכון 

 פעולות שונות שנדרשה החברה לבצע ובכלל זה כינוס אסיפת מחזיקי תעודות ההתחייבות ושינוי תנאי ההתחייבויות

 . החוב  לאגרות בקשר הנאמן"י  ע כלשהי  פעולה לבצע  נדרשה לא החברה זה דוח  למועד  ועד 2019 בדצמבר   3 שמיום התקופה במהלך

 



 
 
 

 2021בספטמבר   30ליום  דוח הדירקטוריון    –לפידות קפיטל בע"מ  
 

15 

 

 6.    גילוי ייעודי למחזיקי אגרות חוב )המשך( 
 

 2(1 סדרה) החוב אגרות

 כלליים  מאפיינים

 2020 ינואר ב 19 : הסדרה  הנפקת  מועד

 110,000,000 (: ח"בש )  ההנפקה במועד  שוויה  כל סך

 :   2021בספטמבר  30ליום  (: ח"בש  באלפי) שלה   הנוכחי הנקוב   השווי

50,092 

 :  2021בנובמבר  21 ליום

37,589 

  בספטמבר 30ליום  שנצברה  הריבית סכום
 253 (: ח" ש  באלפי) 2021

  בספטמבר 30ערך בדוחות הכספיים ליום 
 50,178 לפי עלות מופחתת )באלפי ש''ח(:  – 2021

  2021 בספטמבר 30ליום  הבורסאי  השווי
 76,240 (: ח "ש  באלפי)

 .קבועה שנתית  ריבית  2% : ושיעורה הריבית סוג

( אשר ישולם  1מקרן ערכן הנקוב הכולל של אגרות החוב )סדרה    100%תשלום אחד המהווה   : הקרן   תשלום מועדי
 .  2021בדצמבר   31ביום 

  כל   של  בדצמבר   31-ו  ביוני  30  בימים,  מסולקת  הבלתי  הקרן   יתרת   על  שנתיים   חצי  תשלומים  : הריבית  תשלום מועדי
 (.כולל) 2021 עד 2020 מהשנים   אחת

 . הצמדה ללא : ותנאיה ההצמדה בסיס

  ההתחייבות  תעודות  את  להמיר אפשרות
 : אחר ערך לנייר

ניתנות להמרה למניות החברה, בכל יום בו מתקיים מסחר בבורסה החל מיום רישומן למסחר  
( ליום  2020בינואר    19בבורסה  ועד  בו    2021בדצמבר    21(  באופן  של    24כל  )כולל(,  ע.נ.  ש״ח 

 אגרות החוב ניתנים להמרה למניה רגילה אחת. 

  או מוקדם  פדיון  לבצע לחברה זכות קיום
  והתנאים אחרים ערך לניירות כפויה המרה 

     אין  : למימושה

  התחייבות  לתשלום( שישנו  ככל)  הערב שם
 אין  : הנאמנות שטר  פי  על החברה 

 

 
 . לתקנות דוחות תקופתיים ומידיים.13)ב(10הינה סדרה מהותית, כהגדרת המונח בתקנה    1סדרה        2
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 )המשך(  חוב אגרות למחזיקי ייעודי גילוי   . 6
 

 )המשך( - (1 סדרה) החוב אגרות

 ( 1 סדרה)  החוב  באגרות למחזיקים נאמן

  דרך , האחראי שם,  שם)  הנאמן   בדבר פרטים
 (: וכתובת  התקשרות

  הימים  ששת   דרך ,  03-5544553:  טלפון ,  אבנון  דן   ד "ועו  ח"רו ,  מ" בע  (1975הרמטיק נאמנות )
 . ברק  בני, 30

 בטוחות 

 אין  : ודרגתו  השעבוד סוג

 החוב   אגרות מכוח  החברה  על החלות   מגבלות

(, לעמוד בכל אחת מאמות המידה הפיננסיות כמפורט להלן: א. היחס בין ההון העצמי  1החברה התחייבה כלפי מחזיקי אגרות החוב )סדרה  
החברה )"יחס הון למאזן"(, לא יפחת  ללא זכויות מיעוט של החברה לבין היקף המאזן סולו של החברה, כפי שיופיעו בדוחות הכספיים סולו של  

מיליוני    230; ב. ההון העצמי ללא זכויות מיעוט של החברה לא יפחת מסך של  (76%  -היחס בפועל    2021בספטמבר    30)ליום    25%משיעור של  
;  ג. היחס בין החוב הפיננסי נטו המאוחד לבין סך ההון  מיליוני ש''ח(  1,066  -ההון העצמי מסתכם לסך של כ  2021בספטמבר    30ש''ח )ליום  

-2020-01)אסמכתא:    2020בינואר    16שפורסם בדיווח מיידי מיום  לשטר הנאמנות    5.3.3המאוחד והחוב הפיננסי נטו המאוחד כהגדרתם בס''ק  
 .(34% -היחס בפועל  2021בספטמבר  30)ליום  80%לא יעלה על  "( 1 נאמנות שטר( )להלן: "006001

 1 ות הנאמנ  שטר  הוראות מכוח לרבות (, 1 סדרה )  החוב  אגרות  מחזיקי כלפי בהתחייבות  עמידה

 הוראות שטר הנאמנות.   מכחליום הדוח עמדה החברה בכל התחייבויותיה   נכון 

 פעולות שונות שנדרשה החברה לבצע ובכלל זה כינוס אסיפת מחזיקי תעודות ההתחייבות ושינוי תנאי ההתחייבויות

 . החוב  לאגרות בקשר הנאמן"י  ע כלשהי  פעולה לבצע  נדרשה לא החברה זה דוח  למועד  ועד 2020 בינואר  19 שמיום התקופה במהלך
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 היבטי ממשל תאגידי  -חלק ג' 

  
 
 תרומות  .1
 

 . תרומות  מתן בנושא מדיניות לחברה אין זה דוח למועד נכוןהקבוצה נוהגת לתרום לעמותות רווחה וחינוך. 
 אלפי ש"ח בתקופה מקבילה אשתקד. 426-אלפי ש"ח לעומת סך של כ 457-במאוחד תרמה כ הקבוצהבתקופת הדוח 

 
 
  הליך אישור הדוחות הכספיים  .2

 
ידי  על  החברה  של  הכספיים  הדוחות  לאישור  קודם  בחברה.  העל  בקרת  על  המופקד  האורגן  הוא  החברה  דירקטוריון 

המנכ"ל,   הדירקטוריון,  יו"ר  בהשתתפות  דיון  נערך  אשר החשבהדירקטוריון,  החברה,  של  החשבון  ורואה  המשפטי  היועץ   ,
ותיות או עסקאות חריגות, אם ישנן. כמו כן נידונים המדיניות במסגרתו מתבצע ניתוח התוצאות הכספיות וכן דיון בסוגיות מה

 החשבונאית שיושמה ואומדנים משמעותיים. 
הכספיים  הדוחות  טיוטת  מועברות  הדירקטוריון,  ידי  על  החברה  של  המאוחדים  הכספיים  הדוחות  אישור  הליך  במסגרת 

מספר ימים לפני מועד הישיבה הקבועה לאישור הדוחות וטיוטת דוח הדירקטוריון לעיונם ולהערותיהם של חברי הדירקטוריון  
 הכספיים. 

מספר ימים לפני הדיון בדירקטוריון נדונה טיוטת הדוח הכספי בוועדת המאזן של הדירקטוריון. חברי ועדת המאזן הם: ה"ה 
להבין דוחות כספיים או כל חברי הוועדה חתמו על הצהרה בדבר יכולת לקרוא ו  אלון דומניס.רון וייסברג, אליהו קמר ופרופ'  

לתקנות החברות )תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות    3הצהרה לפי תקנה  
 , אם הוא בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית.2005 -מקצועית(, התשס"ו

החברה ורואה החשבון המבקר של החברה, , יועצה המשפטי של  החשבבמהלך ישיבת הדירקטוריון, בה משתתפים המנכ"ל,  
והשוואה  החברה  פעילות  על  נתונים  ומוצגים  החברה  של  המזומנים  ותזרים  הכספי  המצב  הכספיות,  התוצאות  נסקרות 
לסוגיות  התייחסות  כולל  הדיון  הדירקטורים.  לשאלות  החברה  הנהלת  משיבה  במהלכו  דיון  מתקיים  קודמות.  לתקופות 

 חשבונאיות שעלו. 
ת הדירקטוריון שבהן נידונים ומאושרים הדוחות הכספיים מוזמן ונוכח רואה החשבון המבקר של החברה אשר עומד  לישיבו

 לרשות חברי הדירקטוריון בכל שאלה והבהרה בקשר לדוחות הכספיים טרם אישורם.
על הדוח והסמכת מנהלי החברה לחתום  ות הכספיים בשם לאחר הדיון אמור, מתקיימת הצבעה לאישור הדוחות הכספיים, 

 הדירקטוריון.
וועדת המאזן של    2021  בנובמבר  18ביום   והנהלת החברה. הוועדה ה  אה החשבוןישיבה בהשתתפות רוהחברה  קיימה  מבקר 

 המליצה לדירקטוריון לאשר את הדוחות הכספיים.
 . 2021 בספטמבר  30אישר דירקטוריון החברה את דוחותיה הכספיים של החברה ליום  2021 בנובמבר 21ביום 
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 הוראות גילוי בקשר עם הדוח הפיננסי של התאגיד  -חלק ד' 
 
 
 אומדנים חשבונאים קריטיים  .1

 
, נדרשת הנהלת החברה להשתמש בשיקול דעת בהערכות אומדנים והנחות אשר IFRS  -בעריכת הדוחות הכספיים בהתאם ל

משפיעים על יישום המדיניות ועל הסכומים של נכסים והתחייבויות, הכנסות והוצאות. יובהר שהתוצאות בפועל עלולות להיות  
 (.  2020בדוחות הכספיים לשנת  3שונות מאומדנים אלה )לעניין זה, ראה באור 

 
 
 
  אירועים לאחר תאריך הדוח .2
 

 .2021 בספטמבר 30של החברה ליום  המאוחדיםלדוחות הכספיים  4ראה באור 
 
 
 
 
 
 
 
 

הדירקטוריון מביע את הערכתו להנהלת החברה ולצוות העובדים כולו על עבודתם המסורה  
 .ותרומתם לקידום החברה

 
 

 ר כ ה  ב ב
 הדירקטוריון 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 2021 בנובמבר 21

    
 לוקסנבורג, יעקב 

 יו"ר הדירקטוריון
 אמיר תירוש,   

 מנכ"ל 



 

 

 

 לפידות קפיטל בע"מ 
 

תמצית דוחות כספיים ביניים  
 מאוחדים 

 2021 בספטמבר  30ליום 
 )בלתי מבוקרים( 



 

 

 בע"מ  קפיטללפידות  
 

 2021  בספטמבר   30ליום  ביניים  מאוחדים  דוחות כספיים  תמצית  
 
 

 העניינים תוכן 
 
 

 מודע 
 
 

 2    המבקרים דוח סקירה של רואי החשבון
 

 3-4 מאוחדיםביניים  דוחות על המצב הכספיתמצית 
 

 5-6 ביניים מאוחדים דוחות רווח או הפסד ורווח כולל אחרתמצית 
 

 7-11 ביניים מאוחדים דוחות על השינויים בהוןתמצית 
 

 12-14 ביניים מאוחדים וחות על תזרימי המזומניםתמצית ד
 

 15-36 באורים לתמצית הדוחות הכספיים הביניים המאוחדים 



 
 
 
 
 

 
 

 סומך חייקין 

 KPMGמגדל המילניום 

 609, תא דואר  17רחוב הארבעה 

 6100601תל אביב 

8000   684   03 

 

2 
 

 דוח סקירה של רואי החשבון המבקרים לבעלי המניות של 
 לפידות קפיטל בע"מ 

 
 מבוא

 
הקבוצה(,   –וחברות בנות שלה )להלן   לפידות קפיטל בע"משל    המצורף  הכספי  המידע  את  סקרנו

ואת הדוחות    2021בספטמבר    30הכולל את הדוח על המצב הכספי התמציתי המאוחד ליום  
המאוחדים ותזרימי  ,והפסד  רווח  על  התמציתיים  בהון  שינויים  הכולל,   המזומנים הרווח 

ושלושה תשעה  של  וההנהלה   .תאריך  באותו  שהסתיימה  חודשים  לתקופה   הדירקטוריון 
בהתאם  מידע  של   ולהצגה  לעריכה  אחראים אלו  ביניים  לתקופות  חשבונאות    כספי  לתקן 

"דיווח כספי לתקופות ביניים", וכן הם אחראים לעריכת מידע כספי לתקופות    IAS 34בינלאומי  
התש"ל ומידיים(,  תקופתיים  )דוחות  ערך  ניירות  תקנות  של  ד'  פרק  לפי  אלו   .1970- ביניים 

 .סקירתנו בהתבסס על אלו ביניים לתקופות כספי מידע על מסקנה להביע היא אחריותנו
 

הביניים  הכספי  המידע  את  סקרנו  לא לתקופות  ושל  התמציתי  שאוחדו  חברות    פעילות   של 
 מכלל   6.08%  -כ  באיחוד מהווים  הכלולים  נכסיהן   אשר,  היחסי  באיחוד  המאוחדת   משותפת
 3.84%  -כ  מהוות  באיחוד  הכלולות  והכנסותיהן,    2021  בספטמבר  30  ליום  המאוחדים  הנכסים

, מכלל ההכנסות המאוחדות לתקופות של תשעה ושלושה חודשים שהסתיימו באותו 3.58%  -וכ
התמציתי לתקופות ביניים של חברות    הכספי  המידע  את  סקרנו  תאריך, בהתאמה. כמו כן, לא

 - מוחזקות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני אשר עודף ההתחייבות על ההשקעה בהן הינו כ 
 אלפי   2,138  -כ  הינו  בהפסדיהן  הקבוצה  של  וחלקה  2021  בספטמבר  30  ליום  ש''חאלפי    19,385

שהסתיימו  ושלושה  תשעה  של  לתקופות  ח"ש  אלפי  695  - וכ  ח"ש , תאריך  ותובא  חודשים 
 חשבון   רואי  ידי  על  נסקר   חברות  אותן  של  התמציתי לתקופות ביניים  הכספי  המידע  בהתאמה.

 שנכללו   לסכומים  מתייחסת  שהיא  ככל,    ומסקנתנו  לנו  הומצאו  שלהם   שדוחות הסקירה  אחרים
 . האחרים רואי החשבון של הסקירה דוחות על חברות, מבוססת  אותן בגין

 
 הסקירה  היקף

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

 של   סקירה  הישות".  של  המבקר  רואה החשבון  ידי  על  הנערכת  ביניים  לתקופות  כספי  מידע  של
מורכבת  לתקופות  כספי  מידע  לעניינים   האחראים  אנשים  עם  בעיקר  ,מבירורים  ביניים 

מצומצמת   סקירה  .ואחרים  אנליטיים  סקירה  נהלי  ומיישום  ,והחשבונאייםהכספיים     הינה 
ביקורת  בהתאם  הנערכת  ביקורת  מאשר   ניכרת  במידה  בהיקפה  בישראל   מקובלים  לתקני 

שניוודע   להשיג  לנו  מאפשרת  אינה  ולפיכך  יכולים   שהיו  המשמעותיים  העניינים  לכל  ביטחון 
 .ביקורת של דעת  חוות מחווים אנו אין ,לכך בהתאם .מזוהים בביקורת להיות

 
 מסקנה

 
 דבר   ליבנו  בא לתשומת   סקירתנו ועל דוחות הסקירה של רואי חשבון אחרים, לא  על  בהתבסס

ערוך,  ל"הנ  הכספי  שהמידע  לסבור  לנו  הגורם בהתאם לתקן   ,הבחינות המהותיות  מכל   אינו 
 . IAS 34חשבונאות בינלאומי 

 
ועל דוחות הסקירה של רואי חשבון   על  הקודמת, בהתבסס  בנוסף לאמור בפיסקה סקירתנו 

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 

 . 1970-ומידיים(, התש"ל 
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KPMG    ארגון הגלובלי של  ב   פירמה חברה ישראל ו רשומה ב סומך חייקין, שותפותKPMG  ת המורכב מ ו י עצמא ת  רמו ת המ  פי פו נ    סו

KPM  - ל  G In te rn a t io na l  L im i te d ת ו רי ח גבלת בא מו ת  רטי פ ת  טי רי ב רה   , חב



 בע"מ  קפיטללפידות  
 

 תמצית דוחות על המצב הכספי ביניים מאוחדים ליום 

 . מהם נפרד  בלתי  חלק  מהווים  מאוחדים  ביניים  הכספיים  הדוחות  לתמצית  המצורפים   הבאורים 
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 בדצמבר  31 ספטמברב 30 ספטמברב 30  
  2021 2020 )*( 2020  

 )מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(   

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

 

     שוטפים נכסים  
  644,855  598,115  970,416  מזומנים ושווי מזומנים

  292,099  376,097  500,663  ופקדונות מוגבלים  פקדונות
  367,261  315,615  314,071  נכסים פיננסים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד

  1,329,980  1,296,586  1,293,481  נטו ונכסים בגין חוזה  לקוחות
  1,105,080  1,071,458  779,671  מלאי בניינים ומקרקעין למכירה 

  126,533  188,038  131,645  סחורות וחומרי בניה מלאי
  280,959  288,949  374,349  חייבים ויתרות חובה

     
  4,146,767  4,134,858  4,364,296  שוטפים סה"כ נכסים  

     
     שוטפים  לא  נכסים

  1,770,986  2,092,303  1,588,883  מלאי מקרקעין 
  345,437  324,279  347,100  נדל"ן להשקעה ונדל''ן להשקעה בהקמה

  118,177  105,937  119,592  הלוואות, השקעות ויתרות חובה לזמן ארוך
     השקעות והלוואות לחברות המטופלות לפי  

  360,364  228,018  502,276  שיטת השווי המאזני
  70,520  64,090  86,754  נכס זכות שימוש, נטו 

  84,095  87,701  96,604  קבוע רכוש
  83,813  84,879  78,023  נטו, מוחשיים בלתי נכסים

     
  2,833,392  2,987,207  2,819,232  שוטפים סה"כ נכסים לא 

     
  6,980,159  7,122,065  7,183,528  סה"כ נכסים 

 
 

 ג'.2  ראה באור  - סיווג מחדש של מספרי ההשוואה   )*( 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 בע"מ  קפיטללפידות  

 
 )המשך(  המצב הכספי ביניים מאוחדים ליום תמצית דוחות על 
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 בדצמבר  31 בספטמבר 30 בספטמבר 30  
  2021 2020 2020  

 )מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(   

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח "חש אלפי 

 
     התחייבויות שוטפות

  1,218,679  1,370,355  1,026,943  ואחרים מתאגידים בנקאיים ואשראי הלוואות
  288,854  148,347  226,244  חוב אגרות בגין  לשלם וריבית שוטפות חלויות

  1,039,182  1,034,067  988,902  ספקים ונותני שירותיםל התחייבויות
  496,728  586,107  459,810  חוזה ומקדמות מלקוחותהתחייבויות בגין 

  268,091  236,035  305,332  זכאים ויתרות זכות 
  262,300  351,112  324,218  והתחייבויות אחרות הפרשות

     
  3,573,834  3,726,023  3,331,449  שוטפותהתחייבויות סה"כ 

     
     התחייבויות לא שוטפות

  308,221  242,914  466,388  ואחרים מתאגידים בנקאיים ואשראי הלוואות
  1,027,635  1,180,513  769,948  חוב אגרות

  42,542  43,469  61,403    התחייבות בגין חכירה
  195,998  159,886  187,779  מסים נדחיםהתחייבות 

  231,791  328,631  213,515  ארוך  לזמן אחרות התחייבויות
     

  1,806,187  1,955,413  1,699,033  סה"כ התחייבויות לא שוטפות
     

  5,380,021  5,681,436  5,030,482  סה"כ התחייבויות
     

     הון
  49,267  46,226  51,630  מניות הון

  154,203  57,374  211,763  מניות על פרמיה
 (15,670) (15,670) (15,670)  אוצרב מניות
  25,319  35,648  239,818  קרנות
  520,598  477,592  578,303  עודפים יתרת

     
  733,717  601,170  1,065,844  הון המיוחס לבעלים של החברה  "כסה

  866,421  839,459  1,087,202  שליטה  מקנות שאינן  זכויות
     

  1,600,138  1,440,629  2,153,046  "כ הוןסה
     

  6,980,159  7,122,065  7,183,528  הוןהתחייבויות ו  "כסה
 

 

 

 
 

   
 איתמר משולם תירוש  אמיר לוקסנבורג יעקב

 חשב  "ל מנכ הדירקטוריון"ר יו 
 
 

 2021 בנובמבר 21: הכספיים הדוחות תאריך אישור 
 
 

 
  



 בע"מ  קפיטללפידות  
 

 ביניים מאוחדים  כולל אחרדוחות רווח או הפסד ורווח תמצית 

 . מהם נפרד  בלתי  חלק  מהווים  מאוחדים  ביניים  הכספיים  הדוחות  לתמצית  המצורפים   הבאורים 
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 לשנה שהסתיימה  לתקופה של שלושה חודשים  חודשים  תשעה לתקופה של   
 בדצמבר 31ביום  בספטמבר 30שהסתיימה ביום  בספטמבר  30שהסתיימה ביום    

  2021 2020 )*( 2021 2020 )*( 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   

 
       הכנסות

הכנסות מעסקאות בניה 
 4,528,806 1,193,514  1,369,814 3,215,440 3,772,731  ומקרקעין וביצוע עבודות
     הכנסות ממכירת סחורות 

 1,075,571 314,512  261,388 827,470 832,703  ושירותים
 152,399 1,110  2,342 126,006 9,941  הכנסות אחרות 

  4,615,375 4,168,916 1,633,544  1,509,136 5,756,776 

       
       עלויות והוצאות 

עלות עסקאות בניה מקרקעין  
 4,215,457 1,113,939  1,257,903 2,991,217  3,474,915  עבודות וביצוע 

 968,733 279,972  225,885 741,892  726,427  עלות מכירת סחורות ושירותים 
 93,909 24,675  28,658 72,421  85,713  הוצאות הנהלה וכלליות 

 63,038 18,374  18,442 46,659  53,823  הוצאות מכירה ושיווק
 3,826 163  2,499 3,076  10,724  הוצאות אחרות

  4,351,602  3,855,265 1,533,387  1,437,123 5,344,963 

       
 411,813 72,013  100,157 313,651  263,773  רווח תפעולי

       
 (131,241) (48,113) (15,451) (118,981) (82,768)  הוצאות מימון
 27,194 4,568  7,434 21,812  29,922  הכנסות מימון 

 (104,047) (43,545) (8,017) (97,169) (52,846)  הוצאות מימון, נטו 
       

 307,766 28,468  92,140 216,482  210,927  רווח לפני מסים על ההכנסה 
 (37,298) (10,216) (25,275) (21,719) (56,990)  מסים על ההכנסה 

       
 270,468 18,252  66,865 194,763  153,937  נקירווח 

       
       מיוחס ל:)הפסד( רווח 

 193,308 (1,885)  28,635 150,302  77,705  בעלי המניות של החברה 
 77,160 20,137  38,230 44,461  76,232  זכויות שאינן מקנות שליטה

       
  153,937  194,763 66,865  18,252 270,468 

       
       למניה:  )הפסד( רווח

 4.26 (0.05)  0.57 3.42  1.69  נקי בסיסי)הפסד( רווח 

 3.91 (0.05)  0.57 3.13  1.61  נקי מדולל )הפסד( רווח 
 
 
 
 ג'.2ראה באור    - סיווג מחדש של מספרי ההשוואה   )*( 

 



 בע"מ  קפיטללפידות  
 

 )המשך( ביניים מאוחדים  דוחות רווח או הפסד ורווח כולל אחרתמצית 

 . מהם נפרד  בלתי  חלק  מהווים  מאוחדים  ביניים  הכספיים  הדוחות  לתמצית  המצורפים   הבאורים 
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 לשנה שהסתיימה  לתקופה של שלושה חודשים   חודשים   תשעה לתקופה של   
 בדצמבר 31ביום  בספטמבר 30שהסתיימה ביום  בספטמבר 30שהסתיימה ביום   

  2021 2020 2021 2020 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  

 

  270,468  18,252  66,865  194,763  153,937  רווח נקי לתקופה:
       

רווח )הפסד( כולל אחר )לאחר  
       השפעת מס(: 

       

פריטי רווח כולל אחר שלא 
       יעברו לרווח או הפסד: 

       

רווח בגין מדידה מחדש של 
  24  -  -  156  -  תוכניות להטבה מוגדרת

       

פריטי רווח כולל אחר שלאחר 
שהוכרו לראשונה ברווח כולל  

יעברו לרווח או הועברו או 
       הפסד: 

       

התאמות הנובעות מתרגום   
דוחות כספיים של פעילויות 

 (5,276)  6,609 (13,343)  7,704 (16,200)  חוץ 

       

סה"כ רכיבים שיסווגו או 
המסווגים מחדש לרווח או 

 (5,276)  6,609 (13,343)  7,704 (16,200)  הפסד

       
 (5,252)  6,609 (13,343)  7,860 (16,200)  )הפסד( כולל אחר סה"כ רווח 

       
  265,216  24,861  53,522  202,623  137,737  סה"כ רווח כולל לתקופה 

       
       סה"כ רווח כולל מיוחס ל:

       
  189,040  3,162  20,022  156,418  67,282  בעלי המניות של החברה 

  76,176  21,699  33,500  46,205  70,455  שאינן מקנות שליטהזכויות 

       
  265,216  24,861  53,522  202,623  137,737  סה"כ רווח כולל לתקופה 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 בע"מ  קפיטללפידות  
 

 על השינויים בהון ביניים מאוחדים דוחות תמצית 

 . מהם נפרד  בלתי  חלק  מהווים  מאוחדים  ביניים  הכספיים  הדוחות  לתמצית  המצורפים   הבאורים 
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   מיוחס לבעלי המניות של החברה  

  זכויות שאינן      פרמיה על  
 סה"כ הון  מקנות שליטה  סה"כ קרנות  מניות אוצר יתרת רווח  מניות  הון מניות  
 )בלתי מבוקר(  
 אלפי ש"ח 

 חודשים שהסתיימה ביוםתשעה לתקופה של 
 2021 בספטמבר 30

 
  1,600,138  866,421  733,717  25,319 (15,670)  520,598  154,203  49,267 2021בינואר  1יתרה ליום 

         
  153,937  76,232  77,705  -  -  77,705  -  - נקירווח 

         כספיים דוחות מתרגום הנובעות התאמות

 (16,200) (5,777) (10,423) (10,423)  -  -  -  - חוץ  פעילויות של 

  137,737  70,455  67,282 (10,423)  -  77,705  -  - כולל  רווח כ"סה
         

         עסקה עם בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה לרכישת 
 (1,690) (1,652) (38) (38)  -  -  - -  מניות בחברה מאוחדת  

 (20,000)  - (20,000)  -  - (20,000)  - - דיבידנד ששולם לבעלי מניות החברה
 (77,077) (77,077)  -  -  -  -  - - מקנות שליטהדיבידנד לבעלי זכויות שאינן 

  146,817  66,671  80,145  80,145  -  -  - -  הנפקת מניות בחברה מאוחדת 
         עסקאות עם בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה למכירת  

  304,282  155,894  148,387  148,387  -  -  -  - מניות בחברות מאוחדות  
  56,350  -  56,350 (3,573)  -  -  57,560  2,363 אגרות חוב למניות החברההמרת 

  6,918  6,918  -  -  -  -  -  - עלות תשלום מבוסס מניות בחברה מאוחדת 
         עבור מחזיקי יחידות השתתפותששולמו מקדמות מס 

 (429) (429)  -  -  -  -  -  - בשותפות מאוחדת  

         

  2,153,046  1,087,202  1,065,844  239,818 (15,670)  578,303  211,763  51,630 2021 בספטמבר 30יתרה ליום 

 
 

 
 

  



 בע"מ  קפיטללפידות  
 

 )המשך( על השינויים בהון ביניים מאוחדיםדוחות תמצית 

 . מהם נפרד  בלתי  חלק  מהווים  מאוחדים  ביניים  הכספיים  הדוחות  לתמצית  המצורפים   הבאורים 
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   מיוחס לבעלי המניות של החברה  

  זכויות שאינן      פרמיה על  
 סה"כ הון  מקנות שליטה  סה"כ קרנות  מניות אוצר יתרת רווח  מניות  הון מניות  
 )בלתי מבוקר(  

 אלפי ש"ח 

 
         חודשים שהסתיימה  תשעהלתקופה של 

         2020 בספטמבר 30ביום  
         

 639,267 210,677 428,590 14,205 (15,670) 327,290 56,571 46,194 2020בינואר  1יתרה ליום 
         

 194,763 44,461 150,302 - - 150,302 - - נקירווח 
 156 - 156 156 - - - - בגין מדידה מחדש של תוכניות להטבה מוגדרת רווח

         כספיים דוחות מתרגום הנובעות התאמות

 7,704 1,744 5,960 5,960 - - - - חוץ  פעילויות של 

 202,623 46,205 156,418 6,116 - 150,302 - - כולל  רווח כ"סה
         

         שאינן מקנות שליטה לרכישתעסקה עם בעלי זכויות 
 (31,631) (40,065) 8,434 8,434 - - - - מניות בחברה מאוחדת  

 (24,726) (24,726) - - - - - - דיבידנד לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה
 197 - 197 - - - 190 7 כתבי אופציה למניות החברהמימוש 

 6,932 - 6,932 6,932 - - - - פיננסיים תקבולים בגין רכיב הוני של מכשירים 
 599 - 599 (39) - - 613 25 המרת אגרות חוב למניות החברה

 646,884 646,884 - - - - - - איחוד לראשונה של חברה בת
         עבור מחזיקי יחידות השתתפותשהתקבלו מס החזרי 

 484 484 - - - - - - בשותפות מאוחדת  

         

 1,440,629 839,459 601,170 35,648 (15,670) 477,592 57,374 46,226 2020 בספטמבר 30יתרה ליום 

 
 
 
 



 בע"מ  קפיטללפידות  
  

 )המשך(  מאוחדיםעל השינויים בהון ביניים דוחות תמצית 
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   מיוחס לבעלי המניות של החברה  

  שאינן זכויות      פרמיה על  
 סה"כ הון  מקנות שליטה  סה"כ קרנות  מניות אוצר יתרת רווח  מניות  הון מניות  
 )בלתי מבוקר(  
 אלפי ש"ח 

 לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 
 2021 בספטמבר 30

 
  2,095,771  1,077,318  1,018,454  251,436 (15,670)  569,668  163,377  49,643 2021 ביולי 1יתרה ליום 

         
  66,865  38,230  28,635  -  -  28,635  -  - נקירווח 

         כספיים דוחות מתרגום הנובעות התאמות

 (13,343) (4,730) (8,613) (8,613)  -  -  -  - חוץ  פעילויות של 

  53,522  33,500  20,022 (8,613)  -  28,635  -  - כולל  רווח כ"סה
         

 (20,000)  - (20,000)  -  - (20,000)  -  - דיבידנד ששולם לבעלי מניות החברה
 (26,105) (26,105)  -  -  -  -  -  - דיבידנד לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה

  47,368  -  47,368 (3,005)  -  -  48,386  1,987 המרת אגרות חוב למניות החברה
  2,413  2,413  -  -  -  -  -  - תשלום מבוסס מניות בחברה מאוחדת עלות 

         עבור מחזיקי יחידות השתתפותששולמו מקדמות מס 

  76  76  -  -  -  -  -  - בשותפות מאוחדת  

         

  2,153,046  1,087,202  1,065,844  239,818 (15,670)  578,303  211,763  51,630 2021 בספטמבר 30יתרה ליום 

 
 

 
 



 
 בע"מ  קפיטללפידות  

 
 )המשך(  מאוחדיםבהון ביניים על השינויים דוחות תמצית 

 . מהם נפרד  בלתי  חלק  מהווים  מאוחדים  ביניים  הכספיים  הדוחות  לתמצית  המצורפים   הבאורים 
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   מיוחס לבעלי המניות של החברה  
  זכויות שאינן      פרמיה על  
 סה"כ הון  מקנות שליטה  סה"כ קרנות  מניות אוצר יתרת רווח  מניות  הון מניות  
 )בלתי מבוקר(  
 אלפי ש"ח 

 

         לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה  
         2020בספטמבר  30ביום  

         
 1,416,665 819,659 597,006 30,432 (15,670) 479,477 56,573 46,194 2020 ביולי 1יתרה ליום 

         
 18,252 20,137 (1,885) - - (1,885) - - נקי )הפסד( רווח

         כספיים דוחות מתרגום הנובעות התאמות
 6,609 1,562 5,047 5,047 - - - - חוץ  פעילויות של 

 24,861 21,699 3,162 5,047 - (1,885) - - כולל  רווח כ"סה
         

         לרכישת שליטה מקנות שאינן זכויות בעלי עם עסקה
 (831) (1,039) 208 208 - - - - מניות בחברה מאוחדת  

 (808) (808) - - - - - - שליטה מקנות שאינן זכויות לבעלי דיבידנד
 195 - 195 - - - 188 7 כתבי אופציה למניות החברהמימוש 

 599 - 599 (39) - - 613 25 המרת אגרות חוב למניות החברה
         עבור מחזיקי יחידות השתתפותששולמו  מס  מקדמות

 (52) (52) - - - - - - בשותפות מאוחדת  
         

 1,440,629 839,459 601,170 35,648 (15,670) 477,592 57,374 46,226 2020בספטמבר  30יתרה ליום 
 



 
 בע"מ  קפיטללפידות  

 
 )המשך(  מאוחדיםבהון ביניים על השינויים דוחות תמצית 

 . מהם נפרד  בלתי  חלק  מהווים  מאוחדים  ביניים  הכספיים  הדוחות  לתמצית  המצורפים   הבאורים 
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   מיוחס לבעלי המניות של החברה  
  זכויות שאינן      פרמיה על  
 סה"כ הון  מקנות שליטה  סה"כ קרנות  מניות אוצר יתרת רווח  מניות  הון מניות  
 )מבוקר(  

 אלפי ש"ח 

 2020בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 

 
         

  639,267  210,677  428,590  14,205 (15,670)  327,290  56,571  46,194 2020בינואר  1יתרה ליום 
         

  270,468  77,160  193,308  -  -  193,308  -  - נקירווח 
  24  -  24  24  -  -  -  - בגין מדידה מחדש של תוכניות להטבה מוגדרת רווח

         כספיים דוחות מתרגום הנובעות התאמות
 (5,276) (984) (4,292) (4,292)  -  -  -  - חוץ  פעילויות של 

  265,216  76,176  189,040 (4,268)  -  193,308  -  - כולל  רווח כ"סה
         

         עסקה עם בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה לרכישת
 (33,264) (41,915)  8,651  8,651  -  -  -  - מניות בחברה מאוחדת  

 (25,400) (25,400)  -  -  -  -  -  - דיבידנד לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה
  97,196  -  97,196  -  -  -  94,263  2,933 כתבי אופציה למניות החברה מימוש

  6,932  -  6,932  6,932  -  -  -  - תקבולים בגין רכיב הוני של מכשירים פיננסיים 
  3,308  -  3,308 (201)  -  -  3,369  140 המרת אגרות חוב למניות החברה

  646,884  646,884  -  -  -  -  -  - איחוד לראשונה של חברה בת
         עבור מחזיקי יחידות השתתפות ששולמו מקדמות מס

 (1) (1)  -  -  -  -  -  - , נטו בשותפות מאוחדת 
         

  1,600,138  866,421  733,717  25,319 (15,670)  520,598  154,203  49,267 2020 בדצמבר 31יתרה ליום 
 
 
 
 



 בע"מ  קפיטללפידות  
 על תזרימי המזומנים ביניים מאוחדים דוחות תמצית 
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 לשנה שהסתיימה  לתקופה של שלושה חודשים   חודשים   תשעה לתקופה של  
 בדצמבר 31ביום  בספטמבר 30שהסתיימה ביום  בספטמבר 30שהסתיימה ביום  

 2021 2020 )*( 2021 2020 )*( 2020 

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

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

 

       תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
       

  270,468  18,252 66,865  194,763 153,937  רווח נקי
       

התאמות הדרושות להצגת תזרימי 
       שוטפת:  מפעילותמזומנים 

       
       : התאמות לסעיפי רווח או הפסד

  104,047  43,545 8,017  97,169 52,846  הוצאות מימון, נטו
  22,771  10,278 27,289  25,149 56,323  מסים על ההכנסה 
  14,527 (62) (2,014) (3,430) 667  מסים נדחים, נטו

 (20,656)  - -  - -  להשקעה ערך נדל"ן  עליית
רווח מהפחתה בדמי שכירות של נכס 

 (700)  - - (700) -  בחכירה
       חברות המטופלות  רווחיבחלק החברה 

 (10,194) (733) (1,799) (4,595) (8,174)  השווי המאזני, נטו לפי שיטת 
רווח מרכישת חברה מאוחדת במחיר 

 (120,599)  - - (120,599) -  הזדמנותי
  80,006  7,198 15,247  51,923 40,368  פחת והפחתות 

 (1,985) (8) (189) (8) (300)  רווח הון ממימוש רכוש קבוע, נטו
עלות תשלום מבוסס מניות בחברה 

   -  - 2,413  - 6,918  מאוחדת 

  148,648 44,909  48,964 60,218  67,217  
       

       :נכסים והתחייבויותשינויים בסעיפי 
 (144,003) (59,323) 53,368 (110,112) 35,690  בלקוחות והכנסות לקבל (עלייהירידה )
 (70,839)  12,743 (47,865) (28,524) (150,066)  בחייבים ויתרות חובה  (עלייהירידה )
  120,031 (110,089) 20,188 (202,334) 181,036  בסעיף מלאי מקרקעין (הי עליירידה )

שינוי בהתחייבויות בשל הטבות  
  12,661  504 (524)  16,081 1,242  לעובדים, נטו 

  364,401  138,834 121,505  341,153 317,558  ירידה במלאי סחורות וחומרים
בהתחייבויות לספקים  (ירידהעלייה )
 (50,520)  3,046 58,417 (54,532) (48,090)  שירותים  ונותני
בזכאים ויתרות זכות   (ירידהעלייה )

 (309,897) (10,115) 84,746 (102,928) 44,161  ובהפרשות 

  381,531 (141,196) 289,835 (24,400) (78,166) 
       

מזומנים ששולמו והתקבלו במהלך 
       התקופה עבור: 

  7,553  893 1,202  5,810 3,798  ריבית שהתקבלה
 (76,976) (19,865) (22,549) (54,525) (57,565)  ריבית ששולמה

  344  223 1,296  224 1,440  דיבידנד שהתקבל
  3,436  70 868  2,835 868  מיסים שהתקבלו

 (38,889) (10,524) (22,007) (26,344) (60,574)  מיסים ששולמו

  (112,033) (72,000) (41,190) (29,203) (104,532) 
       

  154,987  24,867 364,474  26,476 572,083  מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת
 

ג'.2ראה באור    - סיווג מחדש של מספרי ההשוואה   )*( 

 



 בע"מ  קפיטללפידות  
 ביניים מאוחדים על תזרימי המזומנים דוחות תמצית 
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 לשנה שהסתיימה  לתקופה של שלושה חודשים   חודשים   תשעה לתקופה של  
 בדצמבר 31ביום  בספטמבר 30שהסתיימה ביום  בספטמבר 30שהסתיימה ביום  

 2021 2020 )*( 2021 2020 )*( 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 
 

       תזרימי מזומנים מפעילות השקעה 
 (19,001) (2,894) (5,938) (13,900) (23,746)  רכישת רכוש קבוע ורכוש אחר 

  8,381  6,476 - 6,586 150  רכוש קבועתמורה ממימוש 
רכישת חברה מאוחדת שאוחדה 

 (78,600)  - - (78,600) -  לראשונה )נספח א'(
השקעה בנדל''ן להשקעה ובנדל''ן  

 (308)  - (103) (116) (658)  בהקמה
       מימוש )השקעה( בנכסים פיננסיים

 (112,630) (100,726) (8,082) (79,797) 61,948  נטו בשווי הוגן דרך רווח או הפסד, 
 (3,648)  - 1 - (3,967)  למוכרי מקרקעין ותמתן הלווא

  -  - - - (9,100)  מתן הלוואות לצדדים קשורים
 (46,247)  - (37,937) - (121,217)  השקעה בחברות כלולות 

  16,582  - - - 12,482  החזר הלוואה מחברה כלולה 
  230,138 (56,334) (106,779) 228,968 (208,565)  שחרור )השקעה( בפקדונות, נטו

       
מזומנים נטו שנבעו מפעילות 
 (5,333) (153,478) (158,838) 63,141 (292,673)  )ששימשו לפעילות( השקעה

       
       תזרימי מזומנים מפעילות מימון

       מתאגידים  קבלת )פרעון( אשראי
  43,861  64,710 (367,201) 78,922 10,299  ואחרים, נטו  בנקאיים 

 (100)  - - (50) (50)  פרעון התחייבות לזמן ארוך
 (46,432) (10,395) (14,027) (27,609) (26,549)  פרעון קרן התחייבות בגין חכירה

עבור  שהוחזרו )ששולמו(מקדמות מס 
       מחזיקי יחידות השתתפות בשותפות

  1,348 (554) 4 1,158 (2,008)  מאוחדת, נטו  
רכישת מניות ויחידות השתתפות  

   -     מקנות  מבעלי זכויות שאינן
 (33,264) (831) - (31,631) (1,690)  שליטה ע"י החברה  

  51,097  118 - 120 -  מימוש כתבי אופציה למניות החברה
  114,180  - - 114,180 -  הנפקת אגרות חוב של החברה 

  284,832  126,719 - 284,832 -  הנפקת אגרות חוב של חברה מאוחדת
 (116,543)  - - (109,043) (286,487)  פרעון אגרות חוב של חברה מאוחדת

  -  - - - 146,817  הנפקת מניות בחברה מאוחדת 
בחברות מאוחדות  מכירת מניות 

  -  - - - 304,282  לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה
לבעלי זכויות שאינן ששולם דיבידנד 

 (25,400) (808) (26,105) (24,726) (77,077)  מקנות שליטה

  -  - (20,000) - (20,000)  דיבידנד ששולם לבעלי מניות החברה
       

 מזומנים נטו שנבעו מפעילות
  273,579  178,959 (427,329) 286,153 47,537  מימון  )ששימשו לפעילות(

       

הפרשי שער בגין יתרות מזומנים 
 (10,273) (10,634) (2,066) (9,550) (1,386)  ושווי מזומנים 

       
עלייה )ירידה( במזומנים ושווי 

  412,960  39,714 (223,759) 366,220 325,561  מזומנים 
       

יתרת מזומנים ושווי מזומנים  
  231,895  558,401 1,194,175 231,895 644,855  לתחילת התקופה

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף 
 התקופה 

      
 970,416 598,115 970,416 598,115  644,855  

ג'.2ראה באור    - סיווג מחדש של מספרי ההשוואה   )*( 



 בע"מ  קפיטללפידות  
 על תזרימי המזומנים ביניים מאוחדים )המשך(דוחות תמצית 

 . מהם נפרד  בלתי  חלק  מהווים  מאוחדים  ביניים  הכספיים  הדוחות  לתמצית  המצורפים   הבאורים 
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 לשנה שהסתיימה  לתקופה של שלושה חודשים   חודשים   תשעה לתקופה של  
 בדצמבר 31ביום  בספטמבר 30שהסתיימה ביום  בספטמבר 30שהסתיימה ביום  

 2021 2020 2021 2020 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 

 
       נספחים  
        
)א'( רכישת חברה בת שאוחדה  

 לראשונה 
 

     
        
 (541,039) -  -  (541,039) -   תמורה ששולמה במזומן 
בניכוי מזומנים ושווי מזומנים  

 בחברה הנרכשת
 

 - 462,439  -  - 462,439 

        
מזומנים ושווי מזומנים   סה''כ 

 ששימשו לרכישת חברה מאוחדת
 

 - (78,600)  -  - (78,600) 
 
 

 



 בע"מ  קפיטללפידות  
 

 2021 בספטמבר 30ליום  כספיים ביניים מאוחדיםדוחות באורים לתמצית 
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 כללי - 1באור 
 

 הישות המדווחת  . א
 

פעילות קבלנית ויזמית לרבות    ועוסקת בתחומים שונים,  1959( נוסדה בשנת  "החברה"   להלן:בע"מ )   קפיטל  לפידות
סלולרים ואביזרים נלווים, מסחר בינלאומי,    ייבוא ושיווק טלפוניםבישראל ובחו''ל בתחומי הבניה והתשתיות,  

פעילות מתבצעת מה  מרבית .  קידוחי מיםבענף חיפושי הנפט והגז ובהקשורים  בתחומים    וכן  , בניירות ערך  השקעות
הבניה, התשתיות ויזמות הנדל''ן באמצעות אפריקה ישראל   בתחוםבאמצעות חברות מוחזקות. החברה פועלת  

בתחום ייבוא ושיווק הטלפונים והאביזרים הסלולריים באמצעות  להשקעות בע''מ )להלן: "אפריקה השקעות"(,  
  סחר הבינלאומי באמצעות חברות בנות בחו"ל בתחום ה,  ("סאני תקשורתלהלן: "סאני תקשורת סלולרית בע"מ ) 

  חלץ   -  לפידות  באמצעות  וגזנפט    והפקתבתחום חיפושי  ו  בחו"לבארץ ות  נוב  חברותובאמצעות    ,מקבוצת "אלפרוס"
 ת"א., 19 ברודצקי' רח: ה הינ החברה של הרשום המשרד כתובת .("השותפות" להלן:) מוגבלת שותפות

 
עם זאת במועד   יחד"ח.  ש  מיליוני  119  -גרעון בהון החוזר בסך של כ)סולו(  , לחברה  2021  בספטמבר  30נכון ליום  

אישור הדוחות הכספיים קבע דירקטוריון החברה כי אין בגרעון בהון החוזר של החברה בדוחות הכספיים הנפרדים 
חינת התחייבויותיה של החברה בכדי להצביע על בעיית נזילות בחברה. החלטה זאת מתבססת, בין היתר, על ב 

הקיימות והצפויות של החברה, בפרט בשנתיים שלאחר מועד הדוחות, לרבות התחייבויות החברה כלפי מחזיקי 
פר ומועד  בנקאיים  תאגידים  וכלפי  החברה  של  החוב  והצפויים  עונאגרות  הקיימים  המקורות  בחינת  על  וכן  ן, 

   לפירעון התחייבויות אלה.
 

, התקשרה החברה בהסכמי הלוואות עם תאגיד בנקאי לפיהן יעמיד 2021באוקטובר  14ביום לאחר תאריך הדוח, 
 (. 9א')4ש''ח, למידע נוסף ראה באור  מיליוני  120התאגיד הבנקאי לחברה שתי הלוואות בסך כולל של 

  1,424,500מכרה אפריקה השקעות בעצמה ובאמצעות חברה בשליטתה המלאה לצד ג'    ,2021  בנובמבר  16ביום  
מיליוני    107  -מהונה המונפק והנפרע של דניה סיבוס, בתמורה  לסך של כ  4.58%  - מניות דניה סיבוס, המהוות כ

כום כולל של  בנוסף לאמור לעיל, לאחר תאריך הדוח, הוכרזו דיבידנדים מחברות בנות מאוחדות בקבוצה בס  ש''ח.
ללא חלק הקבוצה    29  -מיליוני ש''ח כאשר חלק החברה בדיבידנדים אלו מסתכם בכ  55  -כ מיליוני ש''ח, זאת 

 מיליוני ש''ח.  85.6 -בתמורה ממימוש מניות דניה סיבוס האמורה לעיל המסתכמת בכ
 

החל   השקעות.השלימה החברה את הסדר הנושים אותו ניהלה להשגת השליטה באפריקה    2020בינואר    20ביום   . ב
 מהון המניות המונפק והנפרע של אפריקה השקעות.  80% -ממועד זה מחזיקה החברה ב

בהשקעות אפריקה השקעות עוסקת באמצעות חברות מאוחדות וכלולות )להלן: "קבוצת אפריקה"( בהחזקות ו
ייזום של    ןבתחומי הקבלנות והתשתיות, וכ  הינה  ה של קבוצת אפריקהבארץ ובחו"ל. עיקר פעילותבמגוון תחומים  

 .היחידות דרך של איתור קרקעות, רכישתן, הקמת המבנים ומכירת  פרויקטים המיועדים למגורים על
 

 : הגדרות . ג
 . בע"מ קפיטללפידות  - החברה

 . החברה והחברות המאוחדות שלה - הקבוצה

 .מוגבלת שותפות חלץ  - לפידות - השותפות

 .סאני תקשורת סלולרית בע"מ - סאני תקשורת

 .סאני אלקטרוניקה בע"מ - סאני אלקטרוניקה

 .Samsung Electronics Co. Ltd -סמסונג 

 אפריקה ישראל להשקעות בע''מ. - אפריקה השקעות

 אפריקה ישראל למגורים בע''מ. - אפריקה מגורים

 דניה סיבוס בע''מ. -דניה סיבוס 

 .המשרד להגנת הסביבה - המשרד

חברות, לרבות שותפות, שדוחותיהן מאוחדים באופן מלא, במישרין או בעקיפין,   -  בנותחברות  /מאוחדות  חברות

 עם דוחות החברה. 

חברות מאוחדות וחברות, לרבות שותפות או עסקה משותפת, שהשקעת החברה בהן כלולה,    -  מוחזקות  חברות

 במישרין או בעקיפין, בדוחות הכספיים על בסיס השווי מאזני.

 .קשורים צדדים בדבר 24( 2009) תקן חשבונאות בינלאומיכמשמעותו ב - קשור צד

 . 1968 -"ח התשכלחוק ניירות ערך,  1( להגדרת "בעל עניין" בתאגיד בסעיף 1כמשמעותם בפסקה ) -  עניין בעלי
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 )המשך(  כללי - 1באור 
 

 השפעת התפרצות נגיף הקורונה . ד 
 

שנת  ב של  הראשונים  החודשים  תשעת  השפעתו    2021מהלך  עקב  האוכלוסיה  בתחלואת  וירידות  עליות  חלו 
 נכון למועד הדוח מרבית המשק פתוח והושלםהמתמשכת של נגיף הקורונה, עקב כך הוטלו והוסרו מגבלות שונות.  

אך אין לדעת אם ועד כה לא הוטלו מגבלות המגבילות את פעילות החברה,    תהליך של חזרה להיקף פעילות מלא
 המגבלות יורחבו על המשק ו/או בכלל. 

 
ה של  דוחלמועד  פעילותה  על  של המגפה  הישירות  והייזום, ההשלכות  אינן   הקבוצה בתחום הקבלנות  בישראל 

 כעבודות חיוניות למשק. מבצעת ו/או יוזמת הקבוצה אותן מהותיות בעיקר בשל סיווגן של עבודות 
עם החזרה    .חזרה במרביתה  פעילותה של הקבוצה בתחום הטלפונים הסלולרים באמצעות סאני תקשורת  כמו כן,

לרכיבים   גלובליים  בביקושים  משמעותי  גידול  ניכר  העולם,  ממדינות  בחלק  חיסונים  מבצעי  והצלחת  לשגרה 
המוביל לעיכוב ואף למחסור ביצור ובאספקת מכשירים מסדרות מוצרים מסוימות. בנוסף,    אלקטרוניים מסוימים,

ם כתוצאה מהקורונה, ואף היא גרמה אף הושבת לתקופה מסוימת מפעל סמסונג בויאטנ  תקופת הדוחבמהלך  
נקודתיים. אספקה  הדוח    לעיכובי  למועד  נכון  דגמים.  ממספר  טלפונים  של  היצור  זמינות  על  משפיע  המחסור 

  סאני תקשורת אינה מהותית, ואולם אין ביכולתה של    סאני תקשורתההשפעה של העיכובים והמחסור הנ"ל על  
    בעתיד. להעריך את משכם והיקפם

 
 

  בסיס עריכת הדוחות הכספיים - 2באור 
 

 הצהרה על עמידה בתקני דיווח כספי בינלאומיים  א. 
 

"דיווח כספי לתקופות    -  34תמצית הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים נערכה בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי  
ביניים", ואינה כוללת את כל המידע הנדרש בדוחות כספיים שנתיים מלאים. יש לקרוא אותם ביחד עם הדוחות 

"הדוחות הכספיים השנתיים"(. כמו כן, דוחות -  )להלן  2020בדצמבר    31הכספיים ליום ולשנה שהסתיימה ביום  
 . 1970- ת ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"לאלה נערכו בהתאם להוראות פרק ד' לתקנות ניירו

 . 2021בנובמבר  21החברה ביום תמצית הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים אושרה לפרסום על ידי דירקטוריון 
 
 שימוש באומדנים ושיקול דעת ב. 
 

להשתמש בשיקול  , נדרשת הנהלת החברה  IFRS  -  בעריכת תמצית הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים בהתאם ל
דעת, לצורך ביצוע הערכות, אומדנים והנחת הנחות אשר משפיעים על יישום המדיניות ועל הסכומים של נכסים  

 והתחייבויות, הכנסות והוצאות. יובהר שהתוצאות בפועל עלולות להיות שונות מאומדנים אלה. 
הנחות העיקריות ששימשו בהערכות שיקול הדעת של ההנהלה, בעת יישום המדיניות החשבונאית של הקבוצה וה

 . הכרוכות באי וודאות, הינם עקביים עם אלו ששימשו בעריכת הדוחות הכספיים השנתיים
 

 השוואה מספרי שלמחדש  סיווג . ג
 

ושלושה    חודשים  תשעהולתקופה של    2020  בספטמבר  30ליום    החברה את מספרי ההשוואהסיווגה  בתקופת הדוח  
של אפריקה רכיבי עודפי עלות שנוצרו במועד צירוף העסקים  להציג את  על מנת  באותו תאריך    ושהסתיימ  חודשים

השפעת ההתאמה על הדוחות על המצב הכספי    כך שיתאמו באופן מדוייק יותר את מהותם הכלכלית.השקעות  
בסך  "בניינים למכירהמלאי "לבין יתרת " נכסים הבלתי מוחשיים"ין יתרת בסיווג הינה   2020 בספטמבר 30ליום 
על הדוחות על הרווח או הפסד ורווח כולל אחר לתקופה השפעת ההתאמה האמורה    ,ש''ח. כמו כן  מיליוני  37  -של כ

הפחתת עודפי העלות בסך של סיווג  הינה    2020בספטמבר    30ביום    ושהסתיימ  ושלושה חודשים  חודשים  תשעהשל  
" לסעיף "עלות עסקאות בניה וצאות אחרותמסעיף "ה  , בהתאמה,ש''ח  מיליוני  5.8-וסך של כ  מיליוני ש''ח  15.9  -כ

 ". וביצוע עבודות ומקרקעין
להתאמה האמורה אין  ,  ורווח כולל אחר  הפסדרווח או  המצב הכספי ובדוחות    למעט הסיווג שבוצע בדוחות על

 הדוחות על השינויים בהון. על הרווח או ההפסד הנקי ועל השפעה 
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 החשבונאית  המדיניות עיקרי - 3באור 
 

)להלן   . א נערכ  -הדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים  של הקבוצה  ביניים"(  כספיים  לתקן   ו"דוחות  בהתאם 
 . IAS") 34"  -, "דיווח כספי לתקופות ביניים" )להלן IAS 34חשבונאות בינלאומי 

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

 
פרק ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות  הגילוי בדים ערוכים בהתאם להוראות  הדוחות הכספיים התמציתיים המאוח . ב

 .1970- תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 
 

 אומצו שטרם חדשים תקנים . ג
 

 .שוטפות בלתי או כשוטפות התחייבויות סיווג: כספיים דוחות הצגת, IAS 1 -ל תיקון .1
 

,  התיקון  פי  על,  למשל  כך.  שוטפות  בלתי  או  כשוטפות  התחייבויות  של  מסוימות  סיווג  דרישת  מחליף  התיקון
  לאחר   חודשים  12  לפחות  של  לתקופה  התשלום  את   לדחות   זכות  יש  לישות  כאשר   שוטפת  כבלתי  תסווג  התחייבות

  ישות   אם רק  הדיווח  לתאריך   קיימת  זכות.  הדיווח  תקופת לסוף  וקיימת "  מהות"בעלת    הינה  אשר,  הדיווח  תקופת
  על  תשפיע  התחייבות של  ההמרה  זכות  כי  מבהיר  התיקון,  בנוסף.  זה  למועד  נכון  התשלום  לדחיית  בתנאים  עומדת
 . הוני הינו ההמרה רכיב  כן אם אלא, שוטפת בלתי או כשוטפת סיווגה

, למפרע  ייושם  התיקון.  אפשרי  מוקדם  יישום.  2023  בינואר  1  -ב  המתחילות  דיווח  בתקופות   לתוקף  ייכנס  התיקון
 .השוואה מספרי תיקון לרבות

 
 . הכספיים הדוחות על התיקון יישום של ההשלכות בבחינת החלה טרם הקבוצה

 
 

 ., הפרשות התחייבויות תלויות ונכסים תלוייםIAS 37 -ל תיקון .2
 

על פי התיקון, בבחינה האם חוזה הינו מכביד, העלויות לקיום חוזה אותן יש לקחת בחשבון הן עלויות המתייחסות 
וכן תוספתיות;  עלויות  הבאות:  העלויות  את  הכוללות  לחוזה,  הקשורות    במישרין  אחרות  עלויות  של  הקצאה 

 במישרין לקיום חוזה )כגון הוצאות פחת של רכוש קבוע המשמש למילוי חוזה זה וחוזים נוספים אחרים(. 
מיום החל  רטרוספקטיבי  באופן  ייושם  הי2022בינואר    1  התיקון  אשר  חוזים  עבור  את  ,  סיימה  טרם  שות 
 מחויבויותיה בגינם עם אפשרות ליישום מוקדם. 

בעת יישום התיקון, הישות לא תציג מחדש מספרי השוואה, אלא תתאים את יתרת הפתיחה של העודפים במועד  
 היישום לראשונה, בגובה ההשפעה המצטברת של התיקון. 

 
 . על דוחותיה הכספיים של החברהלהיות השפעה מהותית  צפויהלא ליישום התיקון  הקבוצהלהערכת 
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 ולאחריו הדיווח בתקופת מהותיים אירועים - 4באור 
 
 ובחברות פרטיות בשליטתה  בלפידות קפיטל . א

 
  אכיפה   הליך.  וכנגד בעל השליטה בה, מר יעקב לוקסנבורג  אלקטרוניקה  סאנינפתח כנגד    2019  בנובמבר  11ביום   .1

-מה לחוק ניירות ערך, התשכ"ח 52"(, וזאת מכוח סעיף הרשות )להלן: " ערך ניירות רשות ראש יושב ידי על מנהלי
  הרשותשל    המינהליתועדת האכיפה    שלניתנה החלטת המותב    2021במרץ    11  ביום"(.  ערך  ניירות  חוק)להלן: "   1968
  עם   בקשר  2015  בדצמבר  31  וליום  2015  בספטמבר   30  ליום  בדוחותיה  מטעה  פרט  אלקטרוניקה  סאני  הכלילה  לפיה

"(. לפי החלטת המותב,  ההנפקה " להלן:  )  2015  ספטמבר  בחודש  אלקטרוניקה  סאני  שפרסמה  מניות  הנפקת  תשקיף
  סאני   במניות   האחזקות  מצבת   בדבר   מטעה  פרט  אלו   בדיווחים  כללו  הדירקטוריון"ר  ויו  אלקטרוניקה  סאני

  הדירקטוריון"ר  יו  של  קרוביו  ידי  על  שבוצעו  רכישות  שיקפו  לא  דיווחים  שאותם  בכך,  ההנפקה   לאחר  אלקטרוניקה
( לחלק  4"ק )וס  1א44הפרו את סעיף    לוקסנבורגמר  ו  אלקטרוניקה  שסאנינטען  ,  האמור  לאור.  ההנפקה  במסגרת

"ס  ע  כספי  עיצום  אלקטרוניקה  סאני  על  המותב  הטיל,  האמור  הרקע  עלג' לתוספת השביעית לחוק ניירות ערך.  
 אמצעי   הדירקטוריון"ר  יו  על  הוטל  ובנוסף"ח  ש  300,000"ס  ע  כספי  עיצום  החברה  דירקטוריון"ר  יו  על"ח,  ש  מיליון
 לצד,  בלבד  בחברה  משרה  כנושא  לכהן  יוכל  לא  במהלכה  חודשים  9  של  לתקופה  בפועל   כהונה  מניעת  של  אכיפה
יעקב    מר   ,הגישו סאני אלקטרוניקה  2021במאי    3  ביום.  חודשים  9  של  נוספת  לתקופה  תנאי  על  כהונה  מניעת

, וכן בקשה למתן צו ביניים המורה על  "(העתירה)להלן: "  והחברה עתירה מנהלית על החלטת המותב  לוקסנבורג
כהונה   מניעת  של  להטלת אמצעי אכיפה  על החלטת המותב  ביצוע  על מר  עיכוב  להכרעה   לוקסנבורגבפועל  עד 

המנהלית.   )כב'   יפו  -אביב  בתל  כלכליים  לעניינים  המשפט  בית  החלטת  התקבלה  2021  במאי  3  ביוםבעתירה 
  2021  באוגוסט  5  ביום  . אחרת  להחלטה  עד  הביניים  צו  למתן  לבקשה  המשפט  בית  נעתר  לפיה (רונן  רות  השופטת
החלטת כב' השופטת רות רונן לפיה הסנקציה  התקבלה 2021באוגוסט  8 ביוםלצו הביניים ו בבקשה דיון התקיים

 . בעתירה להכרעה עד תעוכבשל מניעת הכהונה 
 

החברה 2021באפריל    22  ביום .2 התקשרה  החברה,  ודירקטוריון  הביקורת  ועדת  אישורי  לכך  שהתקבלו  לאחר   ,
שתן של מניות  "ההסכם"( עם סגן יו"ר דירקטוריון החברה, מר אריאל שפיר, בקשר עם רכילהלן:  בהסכם הלוואה ) 

 למניות של החברה על ידי מר שפיר, שלהלן עיקריו:  המירותואגרות חוב 

 אלפי ש"ח )"ההלוואה"(.  9,100עמידה למר שפיר הלוואה בסך של הבהתאם להוראות ההסכם, החברה  .א

  מר ,  האמור  אף   על.  ההלוואה  העמדת  ממועד  יום  180  בחלוף +ריבית(קרן)  אחד  בתשלום  תפרע  ההלוואה .ב
כל חלק ממנה בפרעון מוקדם לפני תום   או, לפרוע את ההלוואה  והא רשאי בכל עת, לפי שיקול דעתי  שפיר

 תקופת ההלוואה. 

, בתוספת מע"מ )ככל שיחול(, אך לא פחות משיעור הריבית  4.1%תישא ריבית בשיעור שנתי של    ההלוואה . ג
, ולא תהא צמודה למדד המחירים 1985-המזערי על פי תקנות מס הכנסה )קביעת שיעור ריבית(, התשמ"ה

 לצרכן או לכל מדד שהוא.  

שפיר   ההלוואה .ד מר  של  בבעלותו  אשר  החברה  של  הערך  ניירות  כלל  על  בדרגה,  ראשון  במשכון,  תובטח 
מניות  רגילות של סאני תקשורת    107,874(, וכן על  1אגרות חוב )מסדרה    5,600,000  -מניות רגילות ו   40,000)

אלפי ש"ח.   11,400  -כ  של (ההלוואה  העמדתוספים שבבעלותו, בשווי כולל )סמוך למועד  ועל ניירות ערך נ
בנוסף, תהא החברה רשאית לקזז כל סכום המגיע לה ממר שפיר בגין ההלוואה כנגד כל תשלום המגיע למר 

 . מהחברהשפיר )לרבות חברה בבעלותו( 

בספטמבר    30ההלוואה ליום  קרן  יתרת  .  םדקבפרעון מו  ש''ח  נימיליו  1.1  סכום של  , מר שפיר פרע2021ביוני    1ביום  
 מיליוני ש"ח.  8הינה  2021

 
אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה את הארכת תוקפו של ההסכם בשנה נוספת,   ,2021באוקטובר    14ביום  

ליום    שההלוואה  כך עד  לתנאי    ,2022באוקטובר    22תפרע  בהתאם  מוקדם  בפרעון  לכן  קודם  תפרע  שלא  ככל 
 ההסכם. יתר תנאי ההסכם נותרו בעינם. 

 

מהונה    1%  -כהמהווות    ,מניות אפריקה מגורים  133,000מכרה אפריקה השקעות לצד ג'    ,2021  באפריל  23ביום   .3
כתוצאה מהאמור החברה הכירה בקרן מיליוני ש''ח.    23  -סך של כלבתמורה   של אפריקה מגורים,  המונפק והנפרע  

 מיליוני ש''ח.  9.4 -הון עסקאות עם זכויות שאינן מקנות שליטה בסך של כ
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 ולאחריו )המשך( הדיווח בתקופת מהותיים אירועים - 4באור 
 
 קפיטל ובחברות פרטיות בשליטתה )המשך(  בלפידות . א

 
 : ההחלטות שלהלן "(האסיפה" להלן: ) כללית של בעלי המניות של החברהה אסיפהב ואושר 2021 ביוני 1 ביום .4

 ; מדיניות התגמול המוצעת של החברה לנושאי המשרה בחברה .א
. להלן  2020באוקטובר    1מיום  תנאי כהונתו של מר אריאל שפיר, סגן יו"ר דירקטוריון החברה, בתוקף החל   .ב

מר שפיר יכהן כסגן יו"ר דירקטוריון  (  1האסיפה: )  כפי שאושרו על ידיעיקרי תנאי כהונתו של מר שפיר  
החברה  מנכ"ל  בין  המתאם  כגורם  לשמש  היתר,  בין  אחראי,  יהיה  זאת  ובמסגרת  החברה,  של  פעיל 

וחבר ניהול החברה  על  יו"ר לדירקטוריון, לפקח מטעם הדירקטוריון  כיו"ר/סגן  זה לכהן  ובכלל  ות הבת 
בגין כהונתו   ( 2)  .דירקטוריון חברות הבת, ולבצע מטלות מיוחדות שיוטלו עליו על ידי דירקטוריון החברה

אלפי ש"ח   100משרה יהא מר שפיר זכאי לתמורה חודשית בסך של  60%כסגן יו"ר דירקטוריון בהיקף של 
בנוסף, מר  (3)  .מע"מ כדין )ככל שיחול(, כנגד חשבונית מס כדין  בתוספת"(,  התמורה החודשית "  :להלן )

שפיר יהיה זכאי לבונוס שנתי, בכפוף לקביעת יעדים שיקבעו ע"י דירקטוריון החברה ויאושרו ככל הנדרש  
( שייקבעו כאמור  ביעדים  לעמידתו  ובהתאם  עבודה מראש,  שנת  כל  לגבי  הכללית  ידי האסיפה   להלן על 

( בנוסף לבונוס השנתי, במידה והחברה  4)  "( ובכפוף למדיניות התגמול בתוקף של החברה.נתיהבונוס הש"
לפחות בשלוש שנים רצופות, יהיה מר שפיר זכאי    15%תשיג תשואה על ההון העצמי בשיעור ממוצע של  

ך של ( מר שפיר יהיה זכאי למענק חתימה חד פעמי בס5)  פעמים התמורה החודשית.  3למענק נוסף בסך של  
 פעמים התמורה החודשית.   4

 אלפי ש"ח ברוטו לסגן יו"ר דירקטוריון החברה, מר אריאל שפיר;  900תשלום מענק בגובה  . ג

בגין כהונתו כנושא משרה מכל סוג שהיא בחברה   אישור מחדש להענקת כתב שיפוי למר יעקב לוקסנבורג .ד
 ובתאגידים קשורים בנוסח זהה לזה המוענק לכלל הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה. 

 

של  2021ליוני    9ביום   .5 בסך  דיבידנד  השקעות  אפריקה  וחילקה  הכריזה  החברה    70,  חלק  כאשר  ש"ח,  מיליוני 
 מיליוני ש"ח.  56בדיבידנד הסתכם לסך של 

 
עניינה של "(  התובענה)להלן: "  כתב בקשה לאישור תביעה כתובענה ייצוגית  בחברההתקבל  ,  2021באוגוסט    9ביום   .6

התובענה בטענה, כי החברה אינה מנגישה, לכאורה, את דיווחיה במערכות המידע האינטרנטיות המופעלות על ידי 
( בע"מ  אביב  בתל  ערך  לניירות  הבורסה  ידי  ועל  ערך  ניירות  לכאורה,  הלן:  לרשות  בניגוד,  הדיווח"(,  "מערכות 

תשנ"ח מוגבלות,  עם  לאנשים  זכויות  שוויון  חוק  מוגבלות   1998- להוראות  עם  לאנשים  זכויות  שוויון  ותקנות 
התובע מעריך את הנזק המצרפי לכל חברי הקבוצה אותה הוא מבקש    .2013-)התאמות נגישות לשירות(, תשע"ג 

ש"ח. מכתב הבקשה עולה כי התובע פתח בהליכים דומים כנגד חברות ציבוריות   מיליוני  5לייצג בסכום כולל של  
החברה לומדת את הטענות הנטענות בתובענה, ובשלב זה אין ביכולתה להעריך את סיכויי התובענה, .  אחרותרבות  

הגישה  לרבות את סיכויי אישורה כייצוגית או את החשיפה הכספית לחברה בגין התובענה, ככל שקיימת, וטרם  
 .את תשובתה לתובענה

 
מיליוני ש''ח. המועד הקובע   20  -חלוקת דיבידנד בסך של כ  החברהאישר דירקטוריון    ,2021  באוגוסט  26ביום   .7

 . 2021בספטמבר  19יום ב הדיבידנד שולם . 2021 בספטמבר 6לזכאות לדיבידנד חל ביום 
 

 31.3  של  בסך  דיבידנד"מ  בע  להשקעות  ישראל  אפריקה  הבת  חברת  וחילקה  הכריזה,  2021  בספטמבר  13  ביום .8
 . "חש מיליוני 25 -כ של לסך הסתכם בדיבידנד החברה חלק כאשר"ח, ש מיליוני
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 )המשך( ולאחריו הדיווח בתקופת מהותיים אירועים - 4באור 
 

 בלפידות קפיטל ובחברות פרטיות בשליטתה )המשך(  . א
 

, התקשרה החברה בהסכמי הלוואות עם תאגיד בנקאי לפיהן יעמיד התאגיד הבנקאי  2021באוקטובר    14ביום   .9
 להלן התנאים המרכזיים של ההלוואות: מיליוני ש"ח )"ההלוואות"(.  120לחברה שתי הלוואות בסך כולל של 

, נושאת ריבית בשיעור שנתי של 2021באוקטובר    17-הועמדה לחברה ב  ש''חמיליוני    80בסך של    -הלוואה א' .א
שנתיים.  2.15% חצי  ריבית  תשלומי  נושאת  ההלוואה  תשלומים   60%.  בעשרה  תפרע  ההלוואה  מקרן 

 .  2026חציוניים שווים, ויתרת הקרן תפרע בתשלום אחד בחודש אוקטובר 
,  2022למרץ    31לצורכי החברה ולא יאוחר מיום    אשר תועמד בהתאם   ש''חמיליוני    40בסך של    -הלוואה ב' .ב

בתוספת   פריים  ריבית  בשיעור  ריבית  קרן 0.45%נושאת  שנתיים.  חצי  ריבית  תשלומי  נושאת  ההלוואה   .
 .  2026ההלוואה תפרע בתשלום אחד בחודש אוקטובר 

התאגי . ג לטובת  לרשום  החברה  התחייבה  הבנקאי,  התאגיד  כלפי  החברה  של  התחייבויותיה  ד  להבטחת 
הבנקאי, משכנתא ראשונה בדרגה ללא הגבלה בסכום ו/או שעבוד קבוע ראשון בדרגה ללא הגבלה בסכום, 

 .  32חלקה  6770על כל הזכויות בנכסי המקרקעין בבעלות החברה, הידועים כגוש 
 , כדלהלן: במסגרת מסמכי ההלוואות התחייבה החברה לעמוד באמות מידה פיננסיות .ד

  מוגדר  החוב  כיסוי  יחס(.  2)נכון למועד דוח זה עומד היחס הנ"ל על    4.5  על  כיסוי החוב לא יעלה  יחס .1
כלפי בנקים, מוסדות  החברה  א( הסכום המצטבר של יתרת ההתחייבויות    –המתקבלת מחלוקת    מנהכ

 פיננסיים, בעלי אגרות חוב ומלווים אחרים )אך למעט אג"ח להמרה(, בניכוי מזומנים ושווי מזומנים
התפעולי לשרות החוב בצירוף חלק החברה ברווחי חברות    הרווח(  ב  -"(, בנטו  פיננסי  חוב)"   של החברה

 .בנות )בניכוי שערוכי נדל"ן שטרם מומשו(
  מסך המאזן  55%  -ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות של החברה לא יפחת, בכל עת, מסכום השווה ל  .2

 .(מסך המאזן 76%על  ההון העצמי של החברהנכון למועד דוח זה עומד של החברה  )סולו(
בהתאם להסכמי ההלוואות, אי עמידה באלו מאמות המידה הפיננסיות ועילות נוספות הקבועות במסמכי   .ה

ללא הסכמת התאגיד הבנקאי(  ההלוואות ירידה משליטה באחת מחברות הקבוצה  עילה   )לרבות  תהוונה 
 . לפרעון מיידי של ההלוואות

 

ע.נ אגרות   56,716,973  -ד' בדוחות הכספיים השנתיים, במהלך תקופת הדוח הומרו כ21בהמשך למתואר בבאור   .10
  30( ליום  1יתרת החוב בגין אגרות החוב להמרה )סדרה    ע.נ מניות החברה.  2,363,207  -( לסך של  כ 1חוב )סדרה  
 מיליוני ש''ח.  50.1 -הינה כ 2021בספטמבר 

 
  1,424,500לצד ג'    בעצמה ובאמצעות חברה בשליטתה המלאה  מכרה אפריקה השקעות  ,2021  בנובמבר  16ביום   .11

מיליוני    107  -, בתמורה  לסך של כדניה סיבוסמהונה המונפק והנפרע של    4.58%  - , המהוות כדניה סיבוסמניות  
  65  -בקרן הון עסקאות עם זכויות שאינן מקנות שליטה בסך של כ  צפויה להכירש''ח. כתוצאה מהאמור החברה  

 . 2021בדצמבר  31בדוחות הכספיים ליום  'חמיליוני ש'
 

מיליוני ש''ח. המועד הקובע    20  -חלוקת דיבידנד בסך של כ  החברהאישר דירקטוריון    ,2021  בנובמבר  21ביום   .12
 . 2021 בדצמבר 12. מועד התשלום נקבע ליום 2021 בדצמבר 2ביום  יחוללזכאות לדיבידנד 
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 )המשך( ולאחריו הדיווח בתקופת מהותיים אירועים - 4באור 
 

 דניה סיבוס  ב . ב
 

הפכה לחברה דניה סיבוס  ובע"מ  בבורסה לני"ע בת"א  למסחר    דניה סיבוס  ו מניותנרשמ  2021בפברואר    28ביום   .1
ח )סך של  " ש  מיליוני 146 -מניות רגילות בתמורה לסך של כ  2,522,000  ציבורית. באותו מועד הנפיקה דניה סיבוס

  - הכירה החברה בקרן הון בסך של ככתוצאה מהנפקת המניות לציבור,  ח לאחר הוצאות הנפקה(."מליון ש 141 -כ
במועד ההנפקה והרישום למסחר,    מיליוני ש''ח.  63  -מיליוני ש''ח ובזכויות שאינן מקנות שליטה בסך של כ  78

דניה סיבוס, אפריקה השקעות ביצעה הצעת מכר של   של דניה סיבוס  מניות רגילות    3,692,200חברת האם של 
כתוצאה מהעסקה, החברה הכירה בקרן הון עסקאות  יליוני ש''ח, נטו מהוצאות הפצה.מ 211 -בתמורה לסך של כ

 מיליוני ש''ח.  119 -עם זכויות שאינן מקנות שליטה בסך של כ
 

 היפרדות דניה סיבוס ואפריקה מגורים:  .2
. כחלק מהליך ההנפקה החברה  56%  -באפריקה מגורים בשיעור של כ סיבוסדניה החזיקה  2020בדצמבר  31ביום 

 השלימה את ההיפרדות מאפריקה מגורים במסגרת ההליכים להלן: 
מהון המניות   4.07%  -מניות אפריקה מגורים שמהוות כ  515,000  סיבוסדניה  מכרה    2021בינואר    12ביום   .א

, וזאת במספר עסקאות מחוץ לבורסה. 51.93%אפריקה מגורים, כך ששיעור ההחזקה החדש עמד על    של
של   למניה  לפי מחיר  בוצעו  כ  13,600העסקאות האמורות  של  כוללת   מליון ש"ח.   70  -אגורות, בתמורה 

 20  -ה בקרן הון מעסקאות עם זכויות שאינן מקנות שליטה בסך של ככתוצאה מהעסקה, החברה הכיר
 מיליוני ש''ח. 

עסקה להעברת    סיבוסדניה  , השלימה  לעיל  1''ק  וערב הרישום למסחר, כאמור בס  2021בפברואר    25ביום   .ב
והדליטה    סיבוסדניה  מלוא אחזקותיה באפריקה מגורים, כך שאפריקה מגורים חדלה להיות חברה בת של  

מוחזקת השקעות  בה  אפריקה  ידי  על  המלאה(  ישירות  בבעלותה  חברה  ובאמצעות  חבר)בעצמה  בת ,  ה 
 החברה. בשליטת 

לחלוקה על פי הדוחות    וחיה הראוייםרולאפריקה השקעות את יתרת    סיבוסדניה  במסגרת העסקה, חילקה   .ג
ש"ח, בדרך   מיליוני  425-, שעמדו על סך של כ2020בספטמבר,    30ליום    דניה סיבוסהכספיים המאוחדים של  

מהונה המונפק  40%-מניות רגילות של אפריקה מגורים, המהוות כ 5,087,562של חלוקת דיבידנד בעין של 
מהונה המונפק והנפרע    12%-על ידה, המהוות כ  אשר הוחזקווהנפרע של אפריקה מגורים. את יתרת המניות  

בתמורה לסך של   .לאפריקה השקעות  דניה סיבוסמניות רגילות(, מכרה    1,478,635-של אפריקה מגורים )כ 
  מליון ש"ח. 215 -כ
 

המועד הקובע מיליוני ש''ח.    30  -חלוקת דיבידנד בסך של כ  דניה סיבוסאישר דירקטוריון    ,2021  במרץ  29ביום   .3
 . 2021 באפריל 22הדיבידנד שולם ביום . 2021באפריל  12לזכאות לדיבידנד חל ביום 

 
של    הגיש  ,2021בפברואר    18ביום   .4 משנה  סיבוסקבלן  סיבוסכנגד    תביעה  דניה  התעופה   דניה  שדות  ורשות 

במסגרת   ובגין נזקים שונים שנגרמו ל  המשנה  קבלן  אתלשפות    והרשות  דניה סיבוסכי על    נטען  בה)"הרשות"(  
 ו וכן בגין עבודות שביצע בפרויקט ואשר לטענת  ביצוע עבודות שביצע בפרוייקט הקמת שדה התעופה 'רמון' בתמנע

וכן    דניה סיבוס   הדוח הוגש כתב הגנה על ידיש"ח. למועד    מיליוני  97-, בסך של כוהתמורה בגינן טרם שולמה ל
מיליון ש"ח וכן הודעת צד ג' כנגד הרשות על מלוא סכום התביעה. יחד    60תביעה שכנגד כנגד הקבלן בסכום של  

מאשר    סביר יועציה המשפטיים, יותר    של  דעתם  חוות  על  התבסס , בין היתר בדניה סיבוסהנהלת    להערכתעם זאת,   
בסכומים שהינם מהותיים על מנת לסלק את התביעה וזאת    כלכליות  לתשומותלא תידרש    דניה סיבוסלא, כי  

יך מתאים אחר בין אם במסגרת תביעה שכנגד ו/או הודעת צד ג' ו/או כל הל  –מעבר לסכומים שיפסקו לטובתה  
ככל שיינקט, בין אם מישור היחסים מול התובעת ובין במישור היחסים מול הרשות. לפיכך בדוחות כספיים אלו  

 הנ"ל.  ה לא נכללה הפרשה בגין התביע 
 
"( במזכר ישראל  עם אאורה ישראל יזמות והשקעות בע"מ )"אאורה  דניה סיבוס, התקשרה  2021  במרץ  29  ביום .5

בנייני מגורים   3את פרויקט "אאורה רמת חן" ברמת גן הכולל הקמת  ישראל  הבנות מחייב לפיו תבצע עבור אאורה  
יח"ד, מרתפים ושטחי מסחר )"פרויקט אאורה רמת חן"(. התמורה בגין ביצוע מלוא העבודות   522הכוללים סה"כ  

מע"מ כדין(, אשר תשולם בהתאם לקצב התקדמות  ש"ח )בתוספת    מיליוני  555-בפרויקט אאורה רמת חן תהא כ
 שנים.  5-העבודות. העבודות צפויות להמשך כ

 
מניות  120,000הצעה פרטית להקצאת מניות החברה בסך של    סיבוסדניה  אישר דירקטוריון    ,2021באפריל    11ביום   .6

. המניות למשקיעים מוסדיים  )"המניות המוקצות"(  סדניה סיבוע.נ. כל אחת של    ש''ח  1.00רגילות רשומות, בנות  
והן הוקצו כשהן נקיות מכל    סדניה סיבוהמוקצות הינן בעלות זכויות זהות למניות הרגילות הקיימות בהונה של  

ג'.   צד  של  אחרת  זכות  או  משכון  עיקול,  כשעבוד,  של  לסך  הסתכמה  ההנפקה  נטו   5.8  -תמורת  ש''ח,  מיליוני 
וצאה מהאמור החברה הכירה בקרן הון עסקאות עם זכויות שאינן מקנות שליטה בסך של  כתמהוצאות הנפקה.  

 מיליוני ש''ח. 1.7 -כ



 בע"מ  קפיטללפידות  
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 )המשך( ולאחריו הדיווח בתקופת מהותיים אירועים - 4באור 
 

 דניה סיבוס )המשך( ב . ב
 

הודעה לפיה הצעה משותפת שהגישה ביחד עם צד שלישי )שאינו קשור  סיבוסדניה קיבלה  ,2021באפריל  12ביום  .7
או   סיבוסלחברה  ניגשו  לדניה  אליה  הצעות  לקבלת  בקשה  הליך  במסגרת  הזוכה  כהצעה  נבחרה  )"השותף"(,   )

והשותף לשמש כקבלן ראשי לביצוע של עבודות שלד ועבודות  סיבוס דניהבמסגרת הזכייה, נבחרו  הצדדים יחדיו.
קומות עבור המזמין )שאינו  5קומות, שטחי מסחר וחניון תת קרקעי בן  45יקט הכולל מגדל משרדים בן גמר בפרו

התקופה  בתוספת מע"מ.    ''חש  מיליוני  520-או לבעלת השליטה בה(, בתמורה לסך כולל של כ  סיבוס דניה  קשור ל
 נמסר ביחד עם הודעת הזכייה. חודשים ממועד הוצאת צו התחלת עבודה, אשר  40-להקמת הפרויקט הינה כ

 
אזורים חברה להשקעות בפיתוח ובבניין בע"מ )"אזורים"( התקשרה דניה סיבוס בהסכם עם    ,2021במאי    24יום  ב .8

בנייני מגורים בהיקף   4פרויקט פינוי ובינוי בשני מגרשים בבת ים, הכולל עבודות חפירה ודיפון, הקמת  לביצוע  
  4תעסוקה, שטחי מסחר, שטחי ציבור לרבות מבני ציבור, חניון תת קרקעי משותף בן  מבני    2יח"ד,    714כולל של  

 "(. עבודות הריסת המבנים הקיימים יבוצעו על ידי אחרים.Momentקומות ושטחי פיתוח )"פרויקט "
ן(, ש"ח )בתוספת מע"מ כדי  מיליוני  690-צפויה לעמוד על כ  Momentהתמורה בגין ביצוע מלוא העבודות בפרויקט  

 שנים.  3.5-אשר תשולם בהתאם לקצב התקדמות העבודות. העבודות צפויות להמשך כ
 

הודעה, לפיה הצעתה נבחרה כהצעה הזוכה לביצוע פרויקט ברמת גן, הכולל   , קיבלה דניה סיבוס2021ביוני    10יום  ב .9
בן   גמר    2קומות מעל    45הקמת מגדל משרדים  עבודות  לרבות השלמת  קיים,  קרקעי  וחניון תת  מסחר  קומות 

מיליוני   250-בגין ביצוע מלוא העבודות בפרויקט צפויה לעמוד על כ   התמורה  ומערכות בקומות המסחר והחניון.
 שנים.   3.5"ח )בתוספת מע"מ כדין(, אשר תשולם בהתאם לקצב התקדמות העבודות. העבודות צפויות להמשך כש
 

אביב  ב  החברה  של   השנתיים  הכספיים  לדוחותיה (')ח(5')א27  לבאור  בהמשך .10 תל  מחוז  פרקליטות  הודעת  עניין 
)מיסוי וכלכלה( לדניה סיבוס, למנכ"ל דניה סיבוס ולמנהל נוסף בה, בדבר שקילת העמדתם לדין, בכפוף לשימוע,  
בקשר עם חשד לביצוע עבירות של מתן שוחד למתווך והלבנת הון וכן ביחס למנכ"ל דניה סיבוס בלבד, בעבירת  

 2021,  ביולי  6, ביום  2020לאחר שהתקיימו שימועים בעניין זה במהלך חודש יוני  רישום כוזב במסמכי תאגיד, ו
 הודיעה הפרקליטות על סגירת התיק בעניינם של דניה סיבוס, מנכ"ל דניה סיבוס והמנהל הנוסף בה.

 
במזכר הבנות מחייב עם אאורה השקעות בע"מ )"אאורה"( לפיו תבצע  דניה סיבוס , התקשרה 2021ביולי  25ביום  .11

  500בנייני מגורים הכוללים סה"כ    8שמן שבמזרח העיר לוד, הכולל הקמת  -פרויקט בשכונת נופי בן  דניה סיבוס
 מ"ר שטחי מסחר )"פרויקט בן שמן"(.  1,800- יח"ד, מרתפי חנייה וכ

מיליוני ש"ח )בתוספת מע"מ כדין(,   400- ט בן שמן צפויה לעמוד על כהתמורה בגין ביצוע מלוא העבודות בפרויק
כמו כן,    שנים.  3-בהתאם לקצב התקדמות העבודות. עבודות ההקמה צפויות להימשך כ  לדניה סיבוסאשר תשולם  
להקמת    דניה סיבוס בן שמן,  פרויקט  של  ב'  לבצע את שלב  לאאורה  וזאת במחירי    102העניקה אופציה  יח"ד, 

 ות בפרויקט הנוכחי.ההתקשר
 

את שלב ב'    דניה סיבוס במזכר הבנות מחייב עם אאורה לפיו תבצע    דניה סיבוסהתקשרה    ,2021ביולי    28ביום   .12
בנייני מגורים בהיקף   4בפרויקט פינוי ובינוי ברמת השרון, הכולל בין היתר, עבודות הריסה, חפירה ודיפון, הקמת  

מבצעת היום את שלב א'   דניה סיבוסיח"ד, מרתפים ושטחי מסחר )"פרויקט רמת השרון"(. יצוין כי  448כולל של 
 בפרויקט רמת השרון. 

ש"ח )בתוספת מע"מ    מיליוני  446  -העבודות בפרויקט רמת השרון צפויה לעמוד על כהתמורה בגין ביצוע מלוא  
 שנים.  3.5-כדין(, אשר תשולם בהתאם לקצב התקדמות העבודות. העבודות צפויות להמשך כ

 

מיליוני ש''ח. המועד הקובע    30  -חלוקת דיבידנד בסך של כ  דניה סיבוסאישר דירקטוריון    ,2021  באוגוסט  12ביום   .13
 . 2021בספטמבר  5יום ב  הדיבידנד שולם. 2021באוגוסט  26כאות לדיבידנד חל ביום לז
 

, עסקה אשר כללה רכישה עצמית של  דניה סיבוסהשלימה גאודניה, חברה כלולה של    2021באוקטובר    14ביום   .14
במלוא הון המניות   דניה סיבוס ממניותיה שהוחזקו ע"י צד ג' )"השותף"( ואשר כתוצאה מהשלמתה, תחזיק  50%

במזומן וכן העברת ציוד ומכונות מגאודניה    ש''חמיליון    17תמורת רכישת המניות כאמור כללה סך של  של גאודניה.  
   ש''ח.מיליון  0.8  -גאודניה הינו בסך כולל של כלידי השותף, אשר ערכם בספרי 

תאחד את דוחותיה הכספיים של גאודניה החל מהרבעון הרביעי לשנת   דניה סיבוסכתוצאה מהשלמת העסקה,  
2021 . 

 

מיליוני ש''ח. המועד הקובע   30  -חלוקת דיבידנד בסך של כ  דניה סיבוס אישר דירקטוריון    ,2021  בנובמבר  9ביום   .15
 . 2021 בדצמבר 2. מועד התשלום נקבע ליום 2021 בנובמבר 23לזכאות לדיבידנד חל ביום 
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 )המשך( ולאחריו הדיווח בתקופת מהותיים אירועים - 4באור 
 

 דניה סיבוס )המשך( ב . ב
 

 2021באוגוסט    18, ביום  2020בדצמבר    31בדוחותיה הכספיים של החברה ליום  ()ט'(  4ג')27אור  אמור בבבהמשך ל .16
התקשרה החברה בהסכם מותנה עם דניה סיבוס, לפיו יועברו לדניה סיבוס מלוא החזקותיה של החברה בחברת 

ק מהון המניות המונפ  25%נתיב לעיר בע"מ )"הזכיין"(, המשמשת כזכיין בפרוייקט הנתיבים המהירים, המהוות  
והנפרע של הזכיין, וכן מלוא זכויותיה והתחייבויותיה של החברה בקשר עם הזכיין והפרויקט, כנגד החזר הוצאות 

 שהשקיעה החברה בקשר עם הפרוייקט והתחשבנות נוספת כפי שתיקבע בין הצדדים.
הבינמשרדית השלמת העסקה בין החברה לדניה סיבוס כפופה לתנאים מתלים, לרבות אישורה של ועדת המכרזים  

של משרד האוצר ומשרד התחבורה להחלפת החברה בדניה סיבוס כבעלת מניות בזכיין, וכן לאישור האורגנים  
 המוסמכים של דניה סיבוס ושל החברה. 

 
 אפריקה מגוריםב . ג

 
  אפריקה , לאחר קבלת אישורה של ועדת הביקורת של  אפריקה מגוריםאישר דירקטוריון    ,2021בינואר    13ביום   .1

יח"ד לבעלי עניין וצדדים קשורים בהיקף כולל של   3בעסקאות למכירת  אפריקה מגורים, התקשרויות של מגורים
 . DUOש"ח )לפני מע"מ( בפרויקט  מיליוני 13.7 -כ

, לאחר קבלת אישורה של ועדת הביקורת של  אפריקה מגוריםאישר דירקטוריון    ,  2021בספטמבר    12  כן, ביום  כמו
 21.8  -יח"ד לבעלי עניין וצדדים קשורים בהיקף כולל של כ  3למכירת    בעסקאות החברה, התקשרויות של החברה  

 . DUOמיליון ש"ח )לפני מע"מ( בפרויקט 
 

זכויותיה במתחם "מלון הנשיא" בירושלים    אפריקה מגוריםהתקשרה    ,2021בינואר    26ביום   .2 בהסכם למכירת 
ו  אפריקה מגורים )להלן "המתחם"( לצד שלישי שאינו קשור ל )להלן: "הזכויות"  "הרוכש",    -ו/או למי מטעמה 

 10ביום    .ש"ח )בתוספת מע"מ כדין(  מיליוני  82  -בהתאמה(. התמורה בגין הזכויות בפרויקט, מסתכמת בסך של כ
בהסכם למכירת זכויותיה במתחם מלון הנשיא בירושלים,  אפריקה מגוריםושלמה התקשרותה של , ה2021במאי 

רשמה בדוחותיה הכספיים לרבעון השני של   אפריקה מגוריםוהתמורה, התקבלה במלואה. כתוצאה מהמכירה,  
 רווח בסכום לא מהותי.  2021שנת 

 
המועד הקובע   מיליוני ש''ח.  60  -חלוקת דיבידנד בסך של כ  מגוריםאפריקה  אישר דירקטוריון    ,2021  במרץ  16ביום   .3

 . 2021באפריל  28הדיבידנד שולם בפועל ביום  .2021במרץ  29לזכאות לדיבידנד חל ביום 
 

, בהסכם לרכישת מניות המהוות  אפריקה מגוריםהתקשרה חברה בת בבעלותה המלאה של    ,2021ביוני    9ביום   .4
ה של חברת פרויקט הפועלת לקידום פרויקט מגורים מסוג פינוי בינוי, במתחם הצבר מהזכויות בהון ובהצבע   50%

בקרית אונו מצד שלישי. לאחר רכישת המניות הנרכשות, יחזיקו כל אחד מבין אפריקה התחדשות עירונית ובעל  
   מהזכויות בהון ובהצבעה של חברת הפרויקט. 50%-המניות המוכר ב

יחידות דיור, כאשר לאחר פינויין, יוקמו   168צפוני ומתחם מזרחי, קיימות כיום    על המקרקעין, המחולקים למתחם
יחידות דיור לשיווק. המידע בדבר כמות יחידות    336יחידות דיור, מתוכן, חלק חברת הפרויקט, הינו    504תחתן  

בין היתר, בשל אי קבלת איש פני עתיד אשר עלול שלא להתממש,  ורי הרשויות  הדיור הצפויה הינו מידע צופה 
 הנדרשים לתכנון הפרויקט.  

 
מגוריםהתקשרה    ,2021ביולי    13  ביום .5 כ  אפריקה  של  לרכישתם  באזור    33.7%  -בהסכם  במקרקעין  מהזכויות 

ש"ח )בתוספת מע"מ(. המקרקעין נרכשו מידי שניים מבין בעלי הזכויות במקרקעין,    מיליוני  122.5בתמורה לסך של  
מהזכויות במקרקעין )להלן, ביחד:  67.4% -אשר אינם קשורים לחברה ו/או למי מטעמה, המחזיקים במצטבר בכ

המשפט  "המוכרות"( בית  אישור  לקבלת  הוכפף  המוכרות  שתי  מבין  לאחת  ביחס  ההסכם  של  לתוקף   כניסתו 
ביום   התקבל  אשר  התמורה  2021בנובמבר    14ביום    .2021בספטמבר    12המחוזי,  יתרת  את  החברה  שילמה   ,

 וההתקשרות בהסכם הושלמה. 
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 )המשך( ולאחריו הדיווח בתקופת מהותיים אירועים - 4באור 
 

 )המשך( באפריקה מגורים . ג
 

, המקימה את פרויקט  מגורים  אפריקההתקשרה חברה בת בבעלות ובשליטה מלאה של    ,2021באוגוסט    8  ביום .6
"סביוני גבעת שמואל" )להלן: "הפרויקט"(, בהסכמים עם קרן ריט למגורים בקשר עם מכירת זכויותיה במגרש 

שרו הצדדים  ש"ח. כמו כן, התק  מיליוני  85-יחידות דיור, בתמורה לסך של כ  84עליו ניתן להקים בניין מגורים בן  
בנוסף, התקשרו   ש"ח.  מיליוני  1.1  -בהסכם מכר חניות ומחסנים שנבנו בסמוך למקרקעין, בתמורה של לסך של כ

וכן של  ניהול הקמתו של הבניין  ניהול, מכוחו תעניק החברה הבת שירותים שונים בקשר עם  הצדדים בהסכם 
כאית חברת הבת להחזר הוצאות שהוציאה בסך ש"ח, וכן תהיה ז  מיליוני  4-החניון המשותף בתמורה לסך של כ

 ש"ח.  מיליוני 2.7 -של כ
 

  ת עוד נקבע, כי במקרה בו שווי יחידות הדיור על המקרקעין, בהתאם להערכת שווי של שמאי מוסכם, ישקף עליי
לשנה ביחס למחיר השוק כפי שנקבע בהסכם, החברה הבת תהיה זכאית   1.5%שווי עודפות מעל עליה ריאלית של 

 למענק בסך השווה למחצית מהסכום העולה כאמור. 
 

הושלמה התקשרותה של החברה הבת בהסכם למכירת הזכויות במקרקעין כאמור לעיל    ,2021בספטמבר  14 ביום
בדוחותיה הכספיים לרבעון   אפריקה מגוריםממכירת הקרקע, רשמה  כתוצאה והתמורה בגינן התקבלה במלואה.

 "ח. ש מיליוני 21 -השלישי רווח, לפני מס, בסך כ
 

דירקטוריון  ,  2021  באוגוסט  16ביום   .7 של  מגורים    האפריקאישר  התקשרותן  מגוריםאת  ואפריקה   אפריקה 
של   המלאה  ובשליטתה  בבעלותה  חברה  בע"מ,  עירונית  מגוריםהתחדשות  להשקעות אפריקה  קרן  עם  ביחד   ,

בנדל"ן, בחלקים שווים ביניהם, בהסכם עם צדדים שלישיים המחזיקים המחזיקים במקרקעין בנתניה, בשטח 
כ  של  כמתחם    19  -כולל  הידוע  מתחם  מתוך  מ"ר,  תכנית    3אלפי  רקע  על  שהוכנה  תכנונית  מדיניות  במסמך 

 /א, לרכישת זכויותיהם של בעלי הזכויות במתחם בדרך של עסקת קומבינציה.542נת/
 

כ על  יעמוד  זכויות הבעלים האמורים,  בגין  להתאמות שנקבעו   37%-שיעור הקומבינציה  )כפוף  הדיור  מיחידות 
משטחי המסחר. בנוסף, יעניקו היזמים שירותי בניה למי מבעלי הזכויות שיבחרו בכך, בהיקף של   45%  -ו  בהסכם(

להתאמת   15%עד   הוראות  נקבעו  עוד  הקומבינציה.  לשיעורי  לב  בשים  הזכויות,  בעלי  של  הדיור  יחידות  מכלל 
וכן זכות לבעלי הזכויות לבטל את    שיעורי הקומבינציה, בשים לב, בין היתר, לשיעור רווח יזמי מינימלי מוסכם;

 ההסכם ככל ששיעור הקומבינציה פוחת משיעור מינימלי מוסכם.
 

. המועד מיליוני ש''ח  15  -חלוקת דיבידנד בסך של כ  אפריקה מגוריםאישר דירקטוריון    ,2021  באוגוסט  16ביום   .8
 .2021בספטמבר  2יום ב הדיבידנד שולם. 2021באוגוסט  24הקובע לזכאות לדיבידנד חל ביום 

 
המועד  מיליוני ש''ח.    15  -חלוקת דיבידנד בסך של כ  אפריקה מגוריםאישר דירקטוריון    ,2021  בנובמבר  8ביום   .9

 .  2021בנובמבר  23ם . מועד התשלום נקבע ליו2021בנובמבר  16הקובע לזכאות לדיבידנד חל ביום 
 

בתקופת הדוח התקשרה אפריקה מגורים עם דניה סיבוס, חברה ציבורית בשליטתה של החברה, בהסכמי קבלנות  .10
 מיליון ש"ח.   275-בהיקף כולל של כ

 
  סאני תקשורתב . ד
 
לשומות  נחתם הסכם פשרה עם רשות המיסים המסדיר את המחלוקת בין הצדדים ביחס    2021בינואר    25ביום   .1

)כולל    ני ש''חמיליו  15-בתוספת מס של כ  סאני תקשורתכתוצאה מהסכם הפשרה חוייבה    .2014-2018המס לשנים  
 פרעה את כל התחייבותה לרשות המיסים.  סאני תקשורתריבית והצמדה(, נכון למועד הדוח 

 
להנפיק סוגי ניירות ערך  סאני תקשורת    תשקיף מדף לפיו תוכל  סאני תקשורתפרסמה    2021בפברואר    24ביום   .2

ללא ערך נקוב )"מניות רגילות"(, אגרות סאני תקשורת  מניות רגילות של    -שונים בהתאם להוראות הדין ובכללם
חוב, אגרות חוב הניתנות להמרה למניות רגילות, כתבי אופציה הניתנים למימוש למניות רגילות, כתבי אופציה 

נים למימוש לאגרות חוב או לאגרות חוב הניתנות להמרה למניות רגילות וניירות ערך מסחריים, וכן כל נייר  הנית
 . ערך אחר שעל פי הדין ניתן יהיה להנפיקו מכוח תשקיף המדף במועד הרלוונטי

 
י  ל יד עמר לביא אושר    שלסכם העסקתו  ה  החל מר אלי לביא לכהן כמנכ"ל סאני תקשורת.  2021באפריל    1ביום   .3

וכולל בין היתר בונוס שנתי והקצאת אופציות לרכישת מניות רגילות של    2021בפברואר    22האסיפה הכללית ביום  
 במועד ההבשלה של כל מנה.   בסאני תקשורת סאני תקשורת שתבשלנה במספר מנות, בכפוף לכך שמר לביא יועסק  
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 )המשך( ולאחריו הדיווח בתקופת מהותיים אירועים - 4באור 
 

 )המשך( תקשורתסאני ב . ד
 

דירקטוריון  ,2021ביוני    13ביום   .4 החלטת  תקשורת  התקבלה  ביוזמת    סאני  מלא  מוקדם  פדיון  ביצוע  סאני על 
 כמפורט להלן:  שבמחזור סאני תקשורתשל  ליתרת אגרות החוב )סדרה יא'( תקשורת

, לפי סאני תקשורת"(, רשאית  שטר הנאמנותהחוב )" לשטר הנאמנות לאגרות    6.2.2בהתאם להוראות סעיף   .א
שיקול דעתה הבלעדי, לבצע בכל עת פדיון מוקדם מלא או חלקי של היתרה הבלתי מסולקת של אגרות החוב 
 וכל הריביות אשר יצברו על קרן אגרות החוב והפרשי ההצמדה על הקרן והריבית עד למועד הפדיון המוקדם. 

ומוחלט של    מהווה  לנאמןהעברת תמורת הפדיון המוקדם    בהתאם לאמור בשטר הנאמנות, .ב פירעון סופי 
ותשחרר את   הפדיון    סאני תקשורתאגרות החוב  של  ביצוע התשלום  לעצם  בכל הקשור  מוחלט  בשחרור 

 .המוקדם
וריבית, בסך כולל של   . ג אלפי ש"ח הועברה, בהנחיית הנאמן,   151,322תמורת הפדיון המוקדם, כולל קרן 

 . 2021 ביוני 30לחברה לרישומים, עובר ליום 
העברת תמורת הפדיון המוקדם לחברה לרישומים תהווה פירעון סופי ומוחלט של   לפיולאור אישור הנאמן  .ד

ותשחרר את   הפדיון  ב  סאני תקשורתאגרות החוב  של  ביצוע התשלום  לעצם  בכל הקשור  מוחלט  שחרור 
 מחקה סאני תקשורת את יתרת האגח מספריה.המוקדם, 

בעיקר אלפי ש"ח    23,750  -כבעקבות הפדיון המוקדם סאני תקשורת רשמה הוצאת מימון חד פעמית בסך של   .ה
ש"ח בגין המתייחסת  אלפי  3,028, )זאת בנוסף להפחתת ניכיון  בסך של  בגין הפחתה מלאה של ניכיון האג"ח

 . בהתאם לתנאי האג"ח( 2021 ביוני 30לתשלום  הקרן שבוצע ביום ביום 
 . 2021ביולי  7פרעון האג"ח בבורסה בוצע ביום  .ו

 
 

בהסכמי הלוואות עם תאגיד בנקאי לפיהן העמיד התאגיד הבנקאי    סאני תקשורת התקשרה    ,2021ביוני    20ביום   .5
 "(.  ההלוואותש"ח כ"א )"  מיליוני 75שתי הלוואות בסך של  לסאני תקשורת

 להלן התנאים המרכזיים של ההלוואות: 

צמודה למדד המחירים לצרכן.  ו  0.3%ש"ח, נושאת ריבית שנתית בשיעור    מיליוני  75הלוואה ראשונה בסך של   .א
, ויתרת הקרן  2021מקרן ההלוואה הצמודה תפרע בתשעה תשלומים חציוניים שווים החל מחודש דצמבר    40%

 . 2026תפרע בתשלום אחד בחודש יוני 
ינה צמודה למדד  וא  2.15%  של נושאת ריבית שנתית בשיעור קבוע    ש"ח,  מיליוני  75הלוואה שניה בסך של   .ב

רע בתשעה תשלומים חציוניים שווים החל מחודש דצמבר  מקרן ההלוואה השקלית תפ  40%המחירים לצרכן.  
 . 2026, ויתרת הקרן תפרע בתשלום אחד בחודש יוני 2021

לרשום לטובת    סאני תקשורת כלפי התאגיד הבנקאי התחייבה    סאני תקשורת להבטחת התחייבויותיה של   . ג
  סאני תקשורת וא שיש  התאגיד הבנקאי, בין היתר, שעבוד צף, מדרגה ראשונה, על כל הנכסים מכל סוג שה

מכוח  יה של סאני תקשורת  כעת ושיהיו לה בעתיד, ומשכון קבוע והמחאת זכויות על דרך השעבוד של זכויות
 הסכם לסליקת שוברי אשראי. 

   .לעמוד באמות מידה פיננסיות סאני תקשורתבמסגרת מסמכי ההלוואות התחייבה  .ד
ביטול   .ה גם  כמו  לעיל,  המפורטות  הפיננסיות  המידה  מאמות  באלו  עמידה  אי  ההלוואות,  להסכמי  בהתאם 

שניתן   תקשורתהזיכיון  חברת    לסאני  ידי  הקבועות   Samsung Electronics Co. LTDעל  נוספות  ועילות 
פרעון מיידי של לתאגידים פיננסים, תהוונה עילה ל  אחריםלחובות    Cross Defaultבמסמכי ההלוואות לרבות  

 ההלוואות. 

,  סאני תקשורתלביצוע פדיון מוקדם מלא של אגרות החוב )סדרה יא'( של    סאני תקשורתאת    שימשוההלוואות   .ו
 לעיל. כמפורט 

 המוזכרות לעיל. עומדת בכל באמות המידה  סאני תקשורתנכון למועד הדוח  .ז
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 ולאחריו )המשך( הדיווח בתקופת מהותיים אירועים - 4באור 
 

 )המשך( תקשורתסאני ב . ד
 

()ב'( לדוחות הכספיים השנתיים בעניין הודעת גרעון מרשות המיסים אגף המכס, 4א')27  בהמשך למתואר בבאור .6
  2.3  -יצוין כי בתקופת הדוח המשיכו הצדדים לנהל משא ומתן וסאני תקשורת ביצעה הפרשה נוספת בסך של כ

 30רת ביום  ש"ח על מנת לשקף את דרישות המכס המעודכנות. על פי דרישת המכס, הפקידה סאני תקשו  מיליוני
ש"ח )"הערבות"( להבטחת חובה הנטען עד תום בירור המחלוקת.   מיליוני  9ערבות בנקאית בסך של    2021במרץ  

  13המכס את מימושה ולפיכך פנתה סאני תקשורת ביום    2021על אף הפקדת הערבות, דרש בתחילת חודש מאי  
המורה למכס להודיע לבנק באופן בהול על  לבית המשפט המחוזי מרכז בבקשה לקבלת צו מניעה זמני 2021במאי 

ניתן על ידי בית המשפט צו ארעי למניעת    2021במאי    13השהיית מימוש הערבות, וזאת עד להכרעה בבקשה. ביום  
שתינתן.   אחרת  להחלטה  עד  הערבות  תקשורתהגישה    2021באוגוסט    5  ביוםמימוש  רשות   סאני  כנגד  תביעה 

על ידי סמסונג,   לסאני תקשורתהרתי וכספי לפיו הנחות מסחריות, אשר ניתנו  אגף המכס ומע"מ לסעד הצ  -המיסים
  לסאני תקשורת אשר הוצאה  תהינן קבילות לעניין ערך לצרכי מכס, וכי, בהתאם לכך דרישת המס הרטרואקטיבי 

ש"ח אשר שולם על   מיליוני   1.5  -את הסך של כ  לסאני תקשורתבמסגרת הודעת הגרעון, הינה בטלה ויש להשיב  
 . ש"ח מיליוני 5 -השבת מיסים ששולמו על ידה ביתר בסך  של כ  סאני תקשורתחשבון הגירעון. בנוסף תובעת 

 
בעילות ובנזק   כתב בקשה לאישור תביעה כתובענה ייצוגיתהתקבל בסאני תקשורת    2021  בתחילת חודש אוגוסט .7

לומדת את הטענות הנטענות בתובענה, ובשלב    י תקשורתלעיל. סאנ (4.א)4דומים לאלו המפורטים בבאור    הלכאור
לסאני  זה אין ביכולתה להעריך את סיכויי התובענה, לרבות את סיכויי אישורה כייצוגית או את החשיפה הכספית  

 . בגין התובענה, ככל שקיימת, וטרם הגישה את תשובתה לתובענה תקשורת
 

מיליוני ש''ח. המועד הקובע    10  -חלוקת דיבידנד בסך של כ  סאני תקשורת אישר דירקטוריון    2021  באוגוסט  25ביום   .8
 . 2021בספטמבר  14יום ב הדיבידנד שולם . 2021 בספטמבר 2לזכאות לדיבידנד חל ביום 
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 ולאחריו )המשך( הדיווח בתקופת מהותיים אירועים - 4באור 

 
 )המשך( תקשורתסאני ב . ד

 

וועדת   דירקטוריוןה  אישורקבלת  , לאחר  סאני תקשורתבעלי המניות של    אסיפת  אישרה,  2021באוקטובר    26  ביום .9
 "(הניהול  שירותי  הסכם)"  ניהול  שירותי  לקבלת  בהסכם  התקשרותה, את  סאני תקשורתהביקורת והתגמול של  

 . 2021 ביולי 1 ביום שתחילתה שנים שלושלתקופה של  מהחברה
שירותי ניהול, לרבות שירותי יו"ר דירקטוריון  סאני תקשורת  ל  החברה  תעמידלהסכם שירותי הניהול,    בהתאם 

 שירותי הניהול יכללו את השירותים הבאים: . בחברהפעיל, באמצעות נושאי משרה בכירים 

משרה    .א שליש  של  בהיקף  פעיל  דירקטוריון  יו"ר  לוקסנבורג החברה  -שירותי  יעקב  ה"ה  מבין  אחד  באמצעות   ,
)"  לסאני תקשורתואריאל שפיר, תעמיד   יו"ר דירקטוריון פעיל בהיקף של שליש משרה  יו"ר שירותי  שירותי 

  סדר   וקביעת  דירקטוריון  ישיבות  ניהול,  היתר  בין,  יכללו  הפעיל  הדירקטוריון"ר  יו   שירותי"(.  דירקטוריון פעיל
מנכ"ל    לתיאום  אחריות,  יומן תקשורתבין  ניהול    פיקוחלדירקטוריון,    סאני  על  הדירקטוריון  סאני  מטעם 

של  תקשורת הקשר  ושימור  פיתוח  תקשורת,  ידי    סאני  על  עליו  שיוטלו  מיוחדות  מטלות  וביצוע  סמסונג  עם 
 דירקטוריון.ה

, באמצעות נושאי משרה בכירה מטעמה ובכללם ה"ה אריאל  החברה  - משרה  חצי  של  יקףבה  נוספים  ייעוץ  שירותי    .ב
אשר יעניקו את מירב שירותי הייעוץ הנוספים, ונושאי משרה בכירה במחלקת הכספים של   ,שפיר ואמיר תירוש

תעמיד  החברה תקשורת,  של    לסאני  השוטפת  העסקית  לפעילות  בנוגע  נוספים  ייעוץ  תקשורת שירותי    סאני 
"(. שירותי הייעוץ הנוספים יכללו,  נוספים  ייעוץ  שירותי)"  משרה  חצי  של  כולל  משרה   בהיקף,  עסקיה  ולתפעול

בתחום העסקי והפיננסי,  ליווי מהלכים   סאני תקשורתהנהלת    של בין היתר, שירותי פיתוח עסקי, ליווי שוטף  
,  לסאני תקשורת,  קשר עם מוסדות פיננסיים שיעמידו אשראי  סאני תקשורתאסטרטגיים ועסקיים מרכזיים של  
 .סאני תקשורתשוק ההון ושירותים נוספים אשר ידרשו על ידי  ועםסיוע ביצירת קשרים עם משקיעים 

 

 את התשלומים המפורטים להלן:  לחברה ורת סאני תקשלשירותי הניהול תשלם  בתמורה 

  אלפי   50  של  שנתי  סך  בתוספת"ח,  ש  אלפי  30  של  חודשי  לסך  זכאית  החברה  פעיל  דירקטוריון"ר  יו  שירותי  גיןב    .א
)כהגדרת    סאני תקשורת  של  המתואם  התפעולי  מהרווח  0.5%  של  בשיעור  למענק  וכן,  רכב  הוצאות  החזר  בגין"ח  ש

 המתואם  התפעולי  שהרווח  ובלבד,  ( 31.1.2021  ביום  שפורסמה  כפי  סאני תקשורת  של  התגמול  במדיניות  המונח
 ; "( השנתי המענק"ח )"ש מיליון 60-מ גבוה יהא

 ; "חש אלפי 45 של חודשי לסך זכאית החברה הנוספים הייעוץ שירותי בגין    .ב
, כנגד  בסאני תקשורתבקשר עם העמדת שירותי הניהול, בהיקף כמקובל    החברהבהוצאות    תשא  סאני תקשורת    . ג

 ; הצגת קבלות, ובלבד שההוצאות הנ"ל קשורות במישרין למתן שירותי הניהול
אלפי ש"ח בגין התקופה בה כיהן מר אריאל שפיר כממלא   200תמורה חד פעמית בסך של    לחברה, תשולם  בנוסף    .ד

 . (31.3.2021ועד ליום  20.11.2020)מיום  סאני תקשורת מקום מנכ"ל 
בהתאם להסכם שירותי הניהול יצורף מע"מ כדין, והם יהיו צמודים למדד המחירים   לחברההתשלומים    לכל    .ה

 . 2021לצרכן של חודש יולי 
ולכן לא נרשמה התחייבות לשירותי   2021באוקטובר    26כאמור לעיל, אישור אסיפת בעלי המניות התקבל ביום      .ו

כמו כן, לא נרשמו הכנסות    .2021בספטמבר    30התקופה שעד ליום  בגין  של סאני תקשורת  הכספיים  וחות  ניהול בד
 . 2021בספטמבר  30לקבל בדוחות הכספיים הנפרדים של החברה ליום 

 

עניינה של    אשרכתב בקשה לאישור תביעה כתובענה ייצוגית    בסאני תקשורת , התקבל  2021באוקטובר    27  ביום .10
התובע   .1982-"בתשמ,  התקשורת  חוק  להוראות  לכאורה  בניגוד  החברה  ידי  על  שוגרו  אשר  במסרוניםהתובענה  

של   כולל  בסכום  לייצג  מבקש  הוא  אותה  הקבוצה  חברי  לכל  המצרפי  הנזק  את  ש"ח.  10מעריך   סאני   מיליוני 
לומדת את הטענות הנטענות בתובענה, ובשלב זה אין ביכולתה להעריך את סיכויי התובענה, לרבות את    תקשורת

בגין התובענה, ככל שקיימת, וטרם הגישה את    לסאני תקשורתסיכויי אישורה כייצוגית או את החשיפה הכספית  
 תשובתה לתובענה. 

 
בעניין    ()ד(4א)27  בבאור  למתואר  בהמשך .11 השנתיים  הכספיים    בעל  ידי  על   הוגשה  אשר   התביעה  דחייתלדוחות 

 החוב   אגרות   מחזיקי  לבין  סאני תקשורת   שבין  הנושים  הסדר   במסגרת  החוב  אגרות  מחזיקי  מטעם   שמונה  התפקיד
 הביטוח חברת וכנגד שווי מעריכי כנגד, סאני תקשורתב לשעבר משרה ונושאי דירקטורים כנגדסאני תקשורת  של

במאי  30ביום , הגיש בעל התפקיד לשעבר המשרה ונושאי הדירקטורים של המקצועית אחריותם את ביטחה אשר
 ערעור לבית המשפט העליון.  2021
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 ולאחריו )המשך( הדיווח בתקופת מהותיים אירועים - 4באור 
 

 )המשך( תקשורתסאני ב . ד
 

בקשה לאישור תובענה ייצוגית אשר הוגשה   הכספיים השנתיים בענייןלדוחות  ()א(  4א)27בהמשך למתואר בבאור   .12
תקשורתכנגד   ושל     סאני  החברה  של  לכאורה,  בהתנערותן,  ועילתה  בע"מ  ישראל  אלקטרוניקס  סמסונג  וכנגד 

סמסונג אלקטרוניקס ישראל בע"מ למתן אחריות למכשירים סלולריים ומחשבי לוח המיובאים על ידן לישראל, 
הגישו בקשה לאישור הסדר פשרה, אשר כוללת, בין היתר, מתן הטבה ללקוחות המחזיקים   2021ברואר  בפ  11  ביום

באחריות יצרן בתוקף, בדמות הארכת האחריות בחודש ימים. הצדדים נענו להצעת בית המשפט להותיר את נושא  
ביום בעניין.  לצדדים  שתינתן  טיעון  זכות  לאחר  דעתו,  לשיקול  הטרחה  ושכר  היועץ   2021באוגוסט    15  הגמול 

וביניהם העובדה שהפיצוי המוצע בדמות  המשפטי לממשלה הביע את התנגדותו להסדר פשרה מטעמים שונים 
 הארכת תקופת האחריות בחודש נוסף מעורר קושי ואינו רלוונטי לחלק מחברי הקבוצה. 

יחד הודעה משותפת במענה לעמדת היועמ"ש  2021בנובמבר    1  ביום ומענה לטענות   הגישו הצדדים  פירוט  ובה 
היועמ"ש. בין היתר הובהר בתגובה זו כי הסדר הפשרה תואם לדין בניגוד לטענת היועמ"ש וכי בנסיבות העניין יש 
קושי ממשי בזיהוי חברי הקבוצה הנטענת ולפיכך יש מקום לאשר פיצוי לקבוצה רחבה יותר של לקוחות כפי שהוצע  

 ראות בית המשפט בהמשך לכך.במתווה הפשרה. הצדדים ממתינים להו
 

מיליוני ש''ח. המועד הקובע    10  -חלוקת דיבידנד בסך של כ  סאני תקשורתאישר דירקטוריון    2021  בנובמבר  16ביום   .13
 . 2021 בדצמבר 7יום ב הדיבידנד ישולם. 2021 בנובמבר 25לזכאות לדיבידנד חל ביום 

 
 

 בשותפות .ה
 

באוקטובר    17  וביום,  בשותפות  הכללי  השותףועדת הביקורת ודירקטוריון    מחדשאישרו    2021באוגוסט    16ביום  
בעלי יחידות ההשתתפות, את דמי הניהול המשולמים מהשותפות לשותף הכללי בשותפות,   אסיפתאישרה    2021

  2010ש"ח בתוספת מע"מ, צמוד למדד המחירים לצרכן של חודש פברואר    140,000העומדים על סך חודשי של  
בתקופה   . על אף האמור,2021באפריל    23נקודות, לתקופה של שלוש שנים נוספות שתחילתה ביום    104.2שהינו  

 . 5%יופחתו דמי הניהול בשיעור של   I/ 19ועד למועד בו תחודש הפקת הנפט מחזקת חלץ/ 2021באפריל  23שמיום 
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 מגזרי פעילות  - 5באור 
 

 כללי  א. 
 

( לצורכי  CODMמגזרי הפעילות נקבעו בהתבסס על המידע הנבחן על ידי מקבל ההחלטות התפעוליות הראשי ) 
הקצאת משאבים והערכת ביצועים. בהתאם לזאת, למטרות ניהול, הקבוצה בנויה לפי מגזרי קבלת החלטות לגבי 

- פעילות בהתבסס על המוצרים והשירותים של היחידות העסקיות. עבור כל יחידה עסקית אסטרטגית סוקר ה
CODM .לפחות אחת לרבעון את הדוחות הניהוליים הפנימיים 

 
 ת בכל אחד ממגזרי הפעילות של הקבוצה: להלן תיאור תמציתי של הפעילות העסקי

 
 ותשתיותות בניה נקבל

 
למגורים, בניה שלא למגורים והקמת תשתיות. בין היתר  ביצוע עבודות בניה   - 

נתיבי  ו מים פעילות הקמה והפעלה כזכיין או הקמה כקבלן מבצע של תשתיות
כגון  רכב  :תחבורה  מסילות  התשתיות   תכבישים,  בתחום  הפעילות  וגשרים. 

 נעשית בעיקר עבור הסקטור הממשלתי.
   

ייזום של פרוייקטים המיועדים למגורים בדרך של איתור קרקעות, רכישתן,  -  ייזום למגורים 
 דירות. מכירת הקמת מבנים ו

 
   

טלפונים ואביזרים  
 סלולריים 

מתבצעת על   הטלפונים והאביזרים הסלולרייםפעילותה של הקבוצה בתחום   - 
   .חברת הבת סאני תקשורתידי 

 
   

בעיקר לפעילות החברה    בתחומי פעילות אחרות מיוחסתפעילותה של הקבוצה   -  פעילויות אחרות
 במוצרי צריכה. בינלאומיה מסחרבתחום ההשקעות הפיננסיות וה

 
מדד   .הכספיים  בדוחות  כמוצג  הרווח )הפסד( לפני מס  על  בהתבסס  מוערכים(  מגזרי)רווח )הפסד(    המגזרים  ביצועי

זה משמש למדידת תוצאות המגזרים מאחר שההנהלה סבורה כי מדד זה הינו הרלוונטי ביותר להערכת תוצאות 
 של מגזרים בהתייחס לחברות אחרות הפועלות באותם ענפים. 

 
למגזר    תוצאות ישירות  המיוחסים  פריטים  כוללות  הראשי  התפעוליות  ההחלטות  למקבל  המדווחות  המגזר 

 ופריטים אשר ניתן לייחסם באופן סביר. 
 

, כפי שנכלל את כל הרכיבים הישירים המזוהים עם פעילות המגזר  כולליםים והתחייבויות המגזרים  נכסי המגזר
 לי הראשי. באופן סדיר בדיווחים למקבל ההחלטות התפעו 
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 )המשך( פעילותמגזרי  - 5באור 
 

 
  דיווח בדבר מגזרי פעילות . ב

 
 

   פעילויות אחרות טלפונים    

   ופריטים ואביזרים ייזום  קבלנות  

 סה"כ התאמות  שלא הוקצו  סלולריים למגורים  בניה ותשתיות  

  

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

 
       חודשים שהסתיימה תשעהלתקופה של 

       )בלתי מבוקר(  2021 בספטמבר 30ביום 
       

 4,615,375 - 138,457 704,187 1,291,249 2,481,482 מחיצוניים  הכנסות
       

 - (321,903) - - - 321,903 מגזריות-בין הכנסות
       

 4,615,375 (321,903) 138,457 704,187 1,291,249 2,803,385 הכנסות"כ סה
       

 4,404,448 (319,465) 139,027 684,055 1,176,677 2,724,154 מגזריות הוצאות
       

 210,927 (2,438) (570) 20,132 114,572 79,231 רווח )הפסד( מגזרי לפני מס
       

 7,183,528 - 1,085,952 487,128 4,476,268 1,134,180 המגזר נכסי
       
 5,030,482 - 583,571 221,363 2,844,079 1,381,469 המגזר  תחייבויותה
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 מגזרי פעילות )המשך( - 5באור 
 

 
  )המשך( דיווח בדבר מגזרי פעילות . ב

 
 

   פעילויות אחרות טלפונים    

   ופריטים ואביזרים ייזום  קבלנות  

 סה"כ התאמות  שלא הוקצו  סלולריים למגורים  בניה ותשתיות  

  

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

 
       חודשים שהסתיימה תשעהלתקופה של 

       )בלתי מבוקר(  2020 בספטמבר 30ביום 
       

 4,168,916 - )*(  243,766 705,303 1,069,337 2,150,510 הכנסות מחיצוניים 
       

 - (228,103) - - - 228,103 מגזריות-הכנסות בין
       

 4,168,916 (228,103) 243,766 705,303 1,069,337 2,378,613 סה"כ הכנסות
       

 3,952,434 (226,034) 175,935 676,938 1,008,178 2,317,417 הוצאות מגזריות
       

 216,482 (2,069) 67,831 28,365 61,159 61,196 רווח )הפסד( מגזרי לפני מס
       

 7,122,065 - 1,124,277 326,306 4,558,992 1,112,490 נכסי המגזר
       
 5,681,435 - 976,117 198,914 3,199,279 1,307,125 תחייבויות המגזר ה

 
 

 ''ח.ש אלפי    120,599בסך    ווח מרכישת חברה מאוחדת במחיר הזדמנותיר  לרבות  )*( 
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 מגזרי פעילות )המשך( - 5באור 
 

 
  )המשך( דיווח בדבר מגזרי פעילות . ב

 
 

   פעילויות אחרות טלפונים    

   ופריטים ואביזרים ייזום  קבלנות  

 סה"כ התאמות  שלא הוקצו  סלולריים למגורים  בניה ותשתיות  

  

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

 
       לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה 

       )בלתי מבוקר(  2021 בספטמבר 30ביום 
       

 1,633,544 - 37,839 225,891 522,027 847,787 הכנסות מחיצוניים 
       

 - (91,494) - - - 91,494 מגזריות-הכנסות בין
       

 1,633,544 (91,494) 37,839 225,891 522,027 939,281 סה"כ הכנסות
       

 1,541,404 (90,448) 37,924 208,601 473,118 912,208 הוצאות מגזריות
       

 92,140 (1,046) (85) 17,290 48,908 27,073 רווח )הפסד( מגזרי לפני מס
       

 7,183,528 - 1,085,952 487,128 4,476,268 1,134,180 נכסי המגזר
       
 5,030,482 - 583,571 221,363 2,844,079 1,381,469 תחייבויות המגזר ה
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 מגזרי פעילות )המשך( - 5באור 
 

 
 )המשך( דיווח בדבר מגזרי פעילות  . ב

 
   פעילויות אחרות טלפונים    

   ופריטים ואביזרים ייזום  קבלנות  

 סה"כ התאמות  שלא הוקצו  סלולריים למגורים    בניה ותשתיות  

 

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

 
       לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה 

       )בלתי מבוקר(  2020 בספטמבר 30ביום 
       

 1,509,136    - 37,644 273,570 408,002 789,920 הכנסות מחיצוניים 
       

    - (52,925) -  - - 52,925 מגזריות-הכנסות בין
       

 1,509,136 (52,925) 37,644 273,570 408,002 842,845 סה"כ הכנסות
       

 1,480,668 (53,386) 73,488 262,050 380,780 817,736 הוצאות מגזריות
       

 28,468 461 (35,844) 11,520 27,222 25,109 רווח )הפסד( מגזרי לפני מס
       

 7,122,065    - 1,124,277 326,306 4,558,992 1,112,490 נכסי המגזר
       
 5,681,435    - 976,117 198,914 3,199,279 1,307,125 תחייבויות המגזר ה
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 מגזרי פעילות )המשך( - 5באור 
 

 
 )המשך( דיווח בדבר מגזרי פעילות  . ב

 
   פעילויות אחרות טלפונים    

   ופריטים ואביזרים ייזום  קבלנות  

 סה"כ התאמות  שלא הוקצו  סלולריים למגורים  בניה ותשתיות  

 

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

 
 לשנה שהסתיימה ביום 

 )מבוקר( 2020בדצמבר  31 
      

       
 5,756,776 - 290,521 905,959 1,629,886 2,930,410 הכנסות מחיצוניים 

       
 - (416,814) - - - 416,814 מגזריות-ביןהכנסות 

       

 5,756,776 (416,814) 290,521 905,959 1,629,886 3,347,224 סה"כ הכנסות

       
 5,449,010 (414,553) 221,590 883,787 1,503,058 3,255,128 הוצאות מגזריות

       

 307,766 (2,261) 68,931 22,172 126,828 92,096 רווח )הפסד( מגזרי לפני מס

       
 6,980,159 - 1,050,234 314,706 4,592,425 1,022,794 נכסי המגזר

       
 5,380,021 - 735,781 190,977 3,170,795 1,282,468 תחייבויות המגזר ה
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  פיננסיים מכשיריםשווי הוגן של  - 6 באור
 

 שווי הוגן בהשוואה לערך בספרים  . א
 

 השווי ההוגן של נכסים והתחייבויות פיננסיים נקבע כדלקמן:
 

נקבע   פעילים  בשווקים  נסחרים  ואשר  סטנדרטיים  תנאים  עם  פיננסיים  והתחייבויות  נכסים  של  ההוגן  השווי 
להלן מפרטת את הערך בספרים והשווי ההוגן של קבוצות מכשירים  הטבלה    בהתייחס למחירי שוק מצוטטים.

 פי שווים ההוגן: -פיננסיים, המוצגים בדוחות הכספיים, שלא על 
 2020בדצמבר  31ליום  2020 בספטמבר 30ליום  2021 בספטמבר 30ליום  

 )מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  

 שווי הוגן  ערך בספרים  הוגן שווי  ערך בספרים  שווי הוגן  ערך בספרים  

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

 (140,976) (132,005) (146,521) (132,037) (154,072) (134,777) התחייבויות אחרות
 אגרות חוב

 (1,446,242) (1,316,652) (1,382,793) (1,328,860) (1,045,594) (996,191) )כולל ריבית שנצברה( 
הלוואה צמודה בריבית      

 - - - - 72,996  75,652 קבועה
הלוואה לא צמודה  

 - - - - 74,730  75,424 בריבית קבועה

       
 הוגן שווי מדרג  לפי פיננסיים מכשירים סיווג . ב
 

תי, תוך שימוש בשיטת הערכה  יבסיס עהטבלה שלהלן מציגה ניתוח של המכשירים הפיננסיים הנמדדים בשווי הוגן על  
 בהתאם לרמת השווי ההוגן בהיררכיה. הרמות השונות הוגדרו כדלהלן: 

 : מחירים מצוטטים )לא מתואמים( בשוק פעיל למכשירים זהים. 1רמה  *
 לעיל.  1: נתונים נצפים, במישרין או בעקיפין, שאינם כלולים ברמה 2רמה  *
 ל נתוני שוק נצפים. : נתונים שאינם מבוססים ע3רמה  *
 

 להלן פירוט של מכשירים פיננסיים בקבוצה הנמדדים בשווי הוגן, על פי רמות:
 

 )בלתי מבוקר( 2021 בספטמבר 30ליום  
 סה"כ 3רמה  2רמה  1רמה  

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

 
נכסים פיננסים בשווי הוגן דרך  

 314,071 2,832 27,037 284,202 רווח או הפסד
 283,037 283,037 - - הלוואות לחברות כלולות 

 700 - 700 - חוזי אקדמה על המדד
     

 284,202 27,737 285,869 597,808 
 

 )בלתי מבוקר( 2020בספטמבר  30ליום  
 סה"כ 3רמה  2רמה  1רמה  

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

 
הוגן דרך  נכסים פיננסים בשווי 

 315,284 3,258 24,188 287,838 רווח או הפסד
     פות בקרנות תיחידות השת

 331 - 331 - השקעה  
 135,480 135,480 - - הלוואות לחברות כלולות 

    750    - - 750 חוזי אקדמה על שערי חליפין 
     

 288,588 24,519 138,738 451,845 
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 )המשך(  פיננסיים מכשיריםשווי הוגן של  - 6 באור
 

 )המשך(  הוגן  שווי מדרג  לפי פיננסיים מכשירים סיווג . ב
 
 

 )מבוקר(  2020 בדצמבר 31ליום  
 סה"כ 3רמה  2רמה  1רמה  

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

 
נכסים פיננסים בשווי הוגן דרך  

 367,261 3,258 31,962 332,041 רווח או הפסד
 135,480 135,480 - - הלוואות לחברות כלולות 

 (1,062) - (1,062) - חוזי אקדמה על שערי חליפין 
     

 332,041 30,900 138,738 501,679 

 
מבוססת על הערכת הקבוצה    3והמסווגים ברמה    הוגן  בשווי  הנמדדיםהקבוצה במכשירי חוב    השקעותהשווי של    הערכת

 בנוגע לשווי ההוגן של הנכסים שהיא צפויה לקבל בגין השקעתה במכשירי החוב האמורים.
 

הנקוב    Forward  -נאמד על בסיס היוון ההפרש בין מחיר הועל המדד   של חוזי אקדמה על שערי חליפין   ההוגן  השווי
התקופה של החוזה עד לפדיון, תוך שימוש בריביות שוק מתאימות    יתרת  גיןב   הנוכחי  Forward  - הבחוזה לבין מחיר  

  למכשירים דומים, כולל ההתאמות הנדרשות בגין סיכוני האשראי של הצדדים.
 .המדד בהלוואה הצמודה תחוזי הגנה על המדד נועדו להגן על עליי

 



 

 
 
 

 לפידות קפיטל בע"מ
 

 תמצית מידע כספי נפרד ביניים 
 2021 בספטמבר  30ליום 

 )בלתי מבוקר( 
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 2021בספטמבר    30ליום    תמצית מידע כספי נפרד ביניים 
 
 

 תוכן העניינים 
 
 

 מודע 
 

 2     יםהחשבון המבקר מיוחד של רואידוח 
 

 3-4 תמצית נתונים על המצב הכספי ביניים
 

 5     ביניים אחר הפסד ורווח כולל או תמצית נתוני רווח 
 

 6-7 תמצית נתונים על תזרימי המזומנים ביניים
 

 8-11 מידע נוסף לתמצית המידע הכספי הנפרד ביניים 



 
 
 
 
 
 

 סומך חייקין 
 KPMGמגדל המילניום 
 609, תא דואר  17רחוב הארבעה 

 6100601תל אביב 
8000   684   03 

 
 

KPMG    ארגון הגלובלי של  ב   פירמה חברה ישראל ו רשומה ב סומך חייקין, שותפותKPMG  ת המורכב מ ו י עצמא ת  רמו ת המ  פי פו נ    סו

KPM  - ל  G In te rn a t io na l  L im i te d ת ו רי ח גבלת בא מו ת  רטי פ ת  טי רי ב רה   , חב
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 לכבוד 

 בעלי המניות של חברת לפידות קפיטל בע"מ 
 

 א.ג.נ, 
 

לפי תקנה   נפרד  ביניים  על מידע כספי  רואי החשבון המבקרים  של  דוח מיוחד  ד 38הנדון: 
   1970 -לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 

 
 מבוא

 
)דוחות    ערך  ניירות   לתקנות   ד  38  תקנה  לפי  המובא   הנפרד  הביניים  הכספי  המידע   את  סקרנו

קפיטל  של  1970  -  ל " התש,  ומיידיים(  תקופתיים  30  ליום,  החברה(  –  )להלן  מ"בע  לפידות 
 הכספי   המידע.    תאריך  באותו  שהסתיימו  חודשים  ושלושה  תשעה  של  ולתקופות 2021בספטמבר  

 מסקנה   להביע  היא  אחריותנו.  החברה  של  וההנהלה  הדירקטוריון  באחריות  הינו  הביניים הנפרד
 . סקירתנו על בהתבסס אלו ביניים לתקופות הנפרד הביניים הכספי על המידע

 
חלק מחברות מוחזקות    של  הכספיים  הדוחות  מתוך  הנפרד  הביניים  הכספי  המידע   את  סקרנו  לא

המאזני השווי  לפי שיטת  חברות  של  הכספיים  הדוחות.  המטפלות   רואי   ידי  על  נסקרו  אותן 
 בגין  הכספיים  לדוחות  מתייחסת  שהיא  ככל,  ומסקנתנו  הומצאו לנו  שדוחותיהם  אחרים  חשבון

 .האחרים החשבון רואי של הסקירה דוחות על מבוססת, חברות אותן
 

 הסקירה  היקף
 

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

 לעניינים   האחראים  אנשים  עם  בעיקר  ,מבירורים  ביניים מורכבת  נפרד לתקופות  כספי  מידע
והחשבונאיים מצומצמת   סקירה  .ואחרים  אנליטיים  סקירה  נהלי  ומיישום  ,הכספיים    הינה 

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

 
 מסקנה

 
דבר  ליבנו לתשומת בא לא, אחרים חשבון רואי של הסקירה דוחות ועל סקירתנו על בהתבסס

 ,המהותיות הבחינות מכל, ערוך אינו ל"הנ הנפרד הביניים הכספי שהמידע לסבור  לנו הגורם
 – ל" התש, תקופתיים ומיידיים( )דוחות ערך ניירות לתקנות'  ד 38 תקנה להוראות בהתאם

1970 . 
 
 
 
 

 סומך חייקין
 רואי חשבון

 
 2021 בנובמבר 21
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 ביניים תמצית נתונים על המצב הכספי  
 

 
 המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים והמידע הכספי הנפרד ביניים. 
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 בדצמבר  31 בספטמבר 30 בספטמבר 30  
  2021 2020 2020 

 )מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(   

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח  
 

     שוטפים נכסים  
  4,318  9,246  5,462  מזומנים ושווי מזומנים

   36,162  4,060   30,904  נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד
   849  1,537  1,480  והכנסות לקבל לקוחות

  8,989  9,127   17,748  חייבים ויתרות חובה
  6,031  6,141  6,070  מלאי

 שוטפים  נכסים''כ סה
 

61,664   30,111   56,349   
     

     שוטפים  לא  נכסים
   1,005,352  980,516   1,234,375  השקעות בחברות ושותפות מוחזקות ואחרות 

   90,400   90,400   90,400  הלוואות לחברות מוחזקות
   12,470   12,240   12,470  נדל"ן להשקעה 
  2,987  3,112  5,557  רכוש קבוע, נטו

  2,814  4,460  2,754  מסים נדחים

   1,114,023   1,090,728   1,345,556  שוטפים  לא נכסים''כ סה
     

   1,170,372   1,120,839   1,407,220  נכסים''כ סה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 בע"מ  קפיטללפידות  
 

 )המשך(   ביניים תמצית נתונים על המצב הכספי  
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 בדצמבר  31 בספטמבר 30 בספטמבר 30  
  2021 2020 2020 

 )מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(   

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח  
 

     
     התחייבויות שוטפות

   69,985  121,217   36,011  ואחרים תאגידים בנקאייםואשראי מהלוואות 
   586   984  1,048  נותני שירותיםלספקים והתחייבויות ל

  143,650  2,315   91,573  חלויות שוטפות וריבית לשלם בגין אגרות חוב
   59,700   43,103   51,689  זכאים ויתרות זכות 

     
  273,921  167,619  180,321  שוטפות התחייבויות''כ סה

     
     שוטפות לא התחייבויות
  160,412  306,313  159,261  לזמן ארוך אגרות חוב 

  1,794  1,399  1,294  , נטוהטבות לעובדיםהתחייבויות בשל 
  -   43,752  -  התחייבויות פיננסיות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד

   528   586   500  התחייבויות אחרות לזמן ארוך 
     

  162,734  352,050  161,055  שוטפות לא סה''כ התחייבויות
     

  436,655  519,669  341,376  התחייבויות''כ סה
     

     הון המיוחס לבעלי המניות של החברה
   49,267   46,226   51,630  הון מניות

  154,203   57,374  211,763  פרמיה על מניות
 ( 15,670) ( 15,670) ( 15,670)  מניות אוצר

   25,319   35,648  239,818  קרנות
  520,598  477,592  578,303  יתרת רווח

 
 החברה  מניות לבעלי המיוחס הון''כ סה

 
1,065,844   601,170  733,717  

     
   1,170,372   1,120,839   1,407,220  והון התחייבויות''כ סה

 
 

 
 
 
 
 

 
   

 איתמר משולם  אמיר תירוש  יעקב לוקסנבורג
 חשב  מנכ"ל יו"ר הדירקטוריון 

 
 

 2021 בנובמבר 21: הכספיים תאריך אישור הדוחות 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 בע"מ  קפיטללפידות  
 

 ביניים   אחר  הפסד ורווח כולל או רווח    תמצית נתוני 

 
 המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים והמידע הכספי הנפרד ביניים. 
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 שהסתיימה  לשנה לתקופה של שלושה חודשים  חודשים  תשעה לתקופה של  
 בדצמבר 31ביום  בספטמבר 30 שהסתיימה ביום  בספטמבר 30 שהסתיימה ביום  
 2021 2020 2021 2020 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 

 
       הכנסות

חלק החברה ברווחי חברות 
 מוחזקות ואחרות, נטוושותפות 

 
100,435  74,314   32,972   29,502   127,356  

  3,042   247  1,070  2,567  3,057  הכנסות ממכירות וביצוע עבודות
הכנסות דמי ניהול מחברות  

 מוחזקות
 

2,136  2,704  402   904   3,564  
רווח מרכישת חברה בת במחיר 

 הזדמנותי
 

-  120,599  -  -  120,599  
  1,073   300   232   700   700  הכנסות אחרות 

  106,328  200,884  34,675   30,953   255,634  
       

       הוצאות ועלויות 
  8,021  2,301  1,991  6,275  4,940  עלות המכירות והעבודות שבוצעו 

  8,940  2,408  2,059  6,526  7,560  הוצאות הנהלה וכלליות 
  12,500   12,801   4,050  4,709  16,961   
       

  238,673   26,244   30,625  188,083   93,828  רווח תפעולי
       

 ( 48,156) ( 27,949) ( 2,727) ( 42,211) ( 14,825)  הוצאות מימון
   736   62   53   729   151  הכנסות מימון 

 ( 47,420) ( 27,887) ( 2,674) ( 41,482) ( 14,674)  מימון, נטו הוצאות  
       

  191,253 ( 1,643)   27,951  146,601   79,154  ההכנסה  על מסים לפני רווח
  2,055 ( 242)   684  3,701 ( 1,449)  הטבת מס )מיסים על ההכנסה( 

       
 המיוחס נקי)הפסד(  רווח

 לחברה
 

77,705   150,302  28,635   (1,885 ) 193,308  
       

  המיוחס אחר כולל)הפסד(  רווח
 )לאחר השפעת המס(:  לחברה

 
     

       
 לאחר מחדש יסווגו שלא סכומים

 :הפסד או לרווח מכן
 

     
 שלמדידה מחדש  בגין רווח

 להטבה מוגדרת תוכניות
 

-  156   -  -  24   
       

המסווגים  או שיסווגו סכומים
 הפסד לרווח או מחדש

 
     

       : ספציפיים תנאים בהתקיים 
רווח )הפסד( כולל אחר בגין  

 חברות מוחזקות 
 

(10,423 ) 5,960  (8,613 ) 5,047  (4,292 ) 
       

 או שיסווגו רכיבים"כ סה
לרווח או  מחדש המסווגים

 הפסד

 

(10,423 ) 5,960  (8,613 ) 5,047  (4,292 ) 
       

  אחר כולל)הפסד(  רווח"כ סה
 לחברה  המיוחס

 
(10,423 ) 6,116  (8,613 ) 5,047  (4,268 ) 

       
  189,040  3,162   20,022  156,418   67,282  לחברה המיוחס כולל רווח"כ סה
 
 
 
 

 
 



 בע"מ  קפיטללפידות  
 

 ביניים   תמצית נתונים על תזרימי המזומנים 

 
 והמידע הכספי הנפרד ביניים. המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים  
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 שהסתיימה  לשנה לתקופה של שלושה חודשים  חודשים  תשעה לתקופה של  
 בדצמבר 31ביום  בספטמבר 30 שהסתיימה ביום  בספטמבר 30 שהסתיימה ביום  
 2021 2020  2021 2020  2020  
 )מבוקר(  ( )בלתי מבוקר ( )בלתי מבוקר ( מבוקר)בלתי  ( )בלתי מבוקר 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

 
 תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת

 של החברה
 

     
       

  193,308 ( 1,885)   28,635  150,302   77,705  לחברה המיוחס נקי)הפסד(  רווח
       

תזרימי התאמות הדרושות להצגת 
       מזומנים

       : החברה של  מפעילות שוטפת 
       

ו הפסד אהתאמות לסעיפי רווח 
       : החברהשל 

 ( 230)  -  -  -  -  ערך נדל"ן להשקעה  עליית
   47,420   27,887  2,674   41,482   14,674  מימון, נטוהוצאות 

 ( 1,039)  1   65 ( 1,039)  1,389  מסים על הכנסההוצאות )הכנסות( 
 ( 1,016)   241 ( 749) ( 2,662)   60  מסים נדחים, נטו

רווח מרכישת חברה בת במחיר 
 ( 120,599)  -  - ( 120,599)  -  הזדמנותי

חברות  ברווחי חלק החברה
       , מוחזקותושותפות

 ( 127,356) ( 29,503) ( 32,972) ( 74,315) ( 100,435)  ואחרות, נטו  
   552   144   191   407   460  והפחתות  פחת

 ( 3) ( 4)  - ( 4)  -  , נטורווח הון ממימוש רכוש קבוע

  (83,852 ) (156,730 ) (30,791 ) (1,234 ) (202,271 ) 
       

  נכסיםשינויים בסעיפי 
       והתחייבויות של החברה:

והכנסות   בלקוחותירידה )עליה( 
  2,931   203 ( 126)  2,243 ( 631)  לקבל
 ( 33,254) ( 538) ( 196) ( 1,964) ( 442)  בחייבים ויתרות חובהעלייה 

שינוי בהתחייבויות בשל הטבות  
 ( 705)   42 ( 600) ( 788) ( 500)  לעובדים, נטו 
   67   17 ( 41) ( 43) ( 39)  במלאיירידה )עליה( 

בהתחייבויות עליה )ירידה ( 
 ( 901)   324   273 ( 503)   462  שירותים  נותנילספקים ול

  בזכאים ויתרות זכותעליה )ירידה ( 
   45,271   29,174   242   27,726 ( 72)  ובהפרשות 

  (1,222 ) 26,671   (448 ) 29,222   13,409   
       

מזומנים ששולמו והתקבלו במהלך 
       : ה עבורבחבר תקופהה

   575  3  1   564  5  ריבית שהתקבלה
 ( 13,920) ( 937) ( 229) ( 7,381) ( 5,855)  ריבית ששולמה

   31,449  1,648   32,660  9,601   89,023  דיבידנד שהתקבל
  2,670 ( 5)  1,046  2,672   928  (, נטוששולמושהתקבלו )מסים 

  84,101   5,456  33,478   709   20,774   
       

 מפעילות  מזומנים נטו שנבעו 
   25,220   26,812   30,874   25,699   76,732  שוטפת של החברה 

 
 
 
 
 
 



 בע"מ  קפיטללפידות  
 

 )המשך(   ביניים   המזומנים   תזרימי  על   נתונים תמצית  
 

 
 המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים והמידע הכספי הנפרד ביניים. 
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 שהסתיימה  לשנה לתקופה של שלושה חודשים  חודשים  תשעה לתקופה של  
 בדצמבר 31ביום  בספטמבר 30 שהסתיימה ביום  בספטמבר 30 שהסתיימה ביום  
 2021 2020  2021 2020  2020  
 )מבוקר(  ( מבוקר)בלתי  ( )בלתי מבוקר ( )בלתי מבוקר ( )בלתי מבוקר 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

 
פעילות מתזרימי מזומנים 

 של החברה השקעה
 

     
 ( 117) ( 21) ( 1) ( 97) ( 3,030)  רכישת רכוש קבוע 

  4  4  -  4  -  תמורה ממימוש רכוש קבוע

פרעון )מתן( הלוואות ושטרי הון 
 ( 90,400)  -  - ( 90,400)  1,011  לחברות מוחזקות, נטו

 ( 486,226) ( 831)  - ( 482,240) ( 9,480)  השקעה בחברות מוחזקות

  -  -  -  - ( 9,100)  מתן הלוואות לצדדים קשורים
שחרור פקדונות המיועדים 

  264,121  -  -  264,121  -  לרכישת חברות בנות 
תמורה ממימוש ניירות ערך  

   -     דרך הנמדדים בשווי הוגן 
   10,217   74  2   10,187   192  רווח או הפסד, נטו 

       
מזומנים נטו שנבעו מפעילות 

       )שימשו לפעילות( 
 ( 302,401) ( 774)  1 ( 298,425) ( 20,407)  השקעה של החברה  

       
תזרימי מזומנים מפעילות מימון  

       של החברה
לזמן קצר  הלוואות( פרעון) קבלת

מתאגידים בנקאיים ואחרים, 
   64,736 ( 26,615) ( 11,147)  116,100 ( 35,105)  נטו

 אופציה  כתבי ממימוש תקבולים
   51,097   118  -   120  -  החברה  למניות
  114,180  -  -  114,180  -  החברה  של חוב אגרות הנפקת

 ( 100)  -  - ( 50) ( 50)  התחייבות לזמן ארוך פרעון
דיבידנד ששולם לבעלי מניות 

  -  - ( 20,000)  - ( 20,000)  החברה 
       

 מפעילות שנבעו  נטו  מזומנים
       ( לפעילות)שימשו 

  229,913 ( 26,497) ( 31,147)  230,350 ( 55,155)  מימון של החברה  
       

 מזומנים יתרות בגין  שער הפרשי
 ( 68)  6 ( 26) ( 32) ( 26)  מזומנים  ושווי

       
במזומנים ושווי  )ירידה( היעלי

 ( 47,336) ( 453) ( 298) ( 42,408)  1,144  מזומנים 
       

יתרת מזומנים ושווי מזומנים  
   51,654  9,699  5,760   51,654  4,318  לתחילת התקופה

       
 יתרת מזומנים ושווי מזומנים 

  4,318  9,246  5,462  9,246  5,462  לסוף התקופה   

       

  



 
 בע"מ  קפיטללפידות  

 
 2021  בספטמבר   30ליום    מידע נוסף לתמצית המידע הכספי הנפרד ביניים
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 כללי - 1באור 
 

  2021בספטמבר    30להלן תמצית נתונים כספיים מתוך תמצית הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים של הקבוצה ליום  
)להלן   :)להלן  "תמצית   :"דוחות מאוחדים"(, המפורסמים במסגרת הדוחות התקופתיים, המיוחסים לחברה עצמה 

"התקנה"( והתוספת העשירית לתקנות   :ד )להלן 38מידע כספי נפרד ביניים"(, אשר מוצגים בהתאם להוראות תקנה  
התש"ל ומיידיים(  תקופתיים  )דוחות  ערך  הכספי   :)להלן  1970- ניירות  המידע  תמצית  בעניין  העשירית"(  "התוספת 

 . הנפרד ביניים של התאגיד
 31המידע הכספי הנפרד ליום ולשנה שהסתיימה ביום  יש לקרוא את תמצית מידע כספי נפרד ביניים זה ביחד עם  

 )להלן: "הדוחות הכספיים השנתיים"( וביחד עם הדוחות המאוחדים.  2020מבר בדצ
 

עם זאת במועד אישור    יחד  "ח.ש  מיליוני  119  -בסך של כ, לחברה גרעון בהון החוזר  2021  בספטמבר  30כון ליום  נ
של  הנפרדים  הכספיים  בדוחות  החברה  של  החוזר  בהון  בגרעון  אין  כי  החברה  דירקטוריון  קבע  הכספיים  הדוחות 
החברה בכדי להצביע על בעיית נזילות בחברה. החלטה זאת מתבססת, בין היתר, על בחינת התחייבויותיה הקיימות 

ד הדוחות, לרבות התחייבויות החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב  והצפויות של החברה, בפרט בשנתיים שלאחר מוע
ן, וכן על בחינת המקורות הקיימים והצפויים לפירעון התחייבויות עונשל החברה וכלפי תאגידים בנקאיים ומועד פר

 אלה. 
 

יד , התקשרה החברה בהסכמי הלוואות עם תאגיד בנקאי לפיהן יעמ2021באוקטובר    14ביום  לאחר תאריך הדוח,  
בדוחות הכספיים    (9א')4ש''ח, למידע נוסף ראה באור  מיליוני    120התאגיד הבנקאי לחברה שתי הלוואות בסך כולל של  

 המאוחדים. 
מניות  1,424,500מכרה אפריקה השקעות בעצמה ובאמצעות חברה בשליטתה המלאה לצד ג'   ,2021 בנובמבר 16ביום 

בנוסף  מיליוני ש''ח. 107 -והנפרע של דניה סיבוס, בתמורה  לסך של כמהונה המונפק  4.58% -דניה סיבוס, המהוות כ
מיליוני    55  -לאמור לעיל, לאחר תאריך הדוח, הוכרזו דיבידנדים מחברות בנות מאוחדות בקבוצה בסכום כולל של כ

מוש  מיליוני ש''ח, זאת ללא חלק הקבוצה בתמורה ממי   29  -ש''ח כאשר חלק החברה בדיבידנדים אלו מסתכם בכ
 מיליוני ש''ח. 85.6 -מניות דניה סיבוס האמורה לעיל המסתכמת בכ

 
 
 

  :בתמצית מידע כספי נפרד ביניים זה
 

 לפידות קפיטל בע"מ.  – החברה
 

 . החברה והחברות המאוחדות שלה - הקבוצה
 

 .מוגבלת שותפות חלץ  - לפידות - השותפות
 

 .סאני תקשורת סלולרית בע"מ –  סאני תקשורת
 

 .בע"מ סאני אלקטרוניקה - אלקטרוניקה סאני
 

 . בע"מ אפריקה ישראל להשקעות – אפריקה השקעות
 

 . בע"מ אפריקה ישראל למגורים – אפריקה מגורים
 

 .בע"מ דניה סיבוס – דניה סיבוס
 

 .המשרד להגנת הסביבה - המשרד
 

 . הממונה על ענייני הנפט במשרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים - הממונה
  

חברות, לרבות שותפות, שדוחותיהן מאוחדים באופן מלא, במישרין או בעקיפין, עם    -  בנותחברות  /מאוחדות  חברות
 דוחות החברה. 

 
וחברות, לרבות שותפות, שהשקעת החברה בהן כלולה,    -  מוחזקות  חברות במישרין או בעקיפין, חברות מאוחדות 

 בדוחות הכספיים על בסיס השווי מאזני.
 

 .קשורים צדדים בדבר 24( 2009) כמשמעותו בתקן חשבונאות בינלאומי - קשור צד
 

 . 1968 -"ח התשכלחוק ניירות ערך,  1( להגדרת "בעל עניין" בתאגיד בסעיף 1כמשמעותם בפסקה ) -  עניין בעלי
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 עיקרי המדיניות החשבונאית - 2באור 
 

המדיניות החשבונאית בתמצית מידע כספי נפרד ביניים זה, הינה בהתאם לכללי המדיניות החשבונאית אשר פורטו   
 . 2020בדצמבר  31במידע הכספי הנפרד ליום 

 
 הכספיים  הנתונים הצגת . א

 
 הכספי  המצב על נתונים ( 1) 

 
הכלולים בדוחות המאוחדים המיוחסים לחברה בדבר סכומי הנכסים וההתחייבויות  מידע  נתונים אלו כוללים  

עצמה )למעט בגין חברות מוחזקות(, תוך פירוט לפי סוגי הנכסים וההתחייבויות. כמו כן נכלל במסגרת הנתונים 
הללו, מידע בדבר סכום נטו, בהתבסס על הדוחות המאוחדים, המיוחס לבעלי החברה עצמה, של סך הנכסים  

 .חברות מוחזקות, לרבות מוניטין בניכוי סך ההתחייבויות, בגין
 
 נתונים על רווח והפסד ורווח כולל אחר  ( 2)
 

נתונים אלו כוללים מידע בדבר סכומי ההכנסות וההוצאות הכלולים בדוחות המאוחדים, בפילוח בין רווח או 
סוגי ההכנסות הפסד ורווח כולל אחר, המיוחסים לחברה עצמה )למעט בגין חברות מוחזקות(, תוך פירוט לפי  

וההוצאות. כמו כן הנתונים כוללים, מידע בדבר סכום נטו, בהתבסס על הדוחות המאוחדים המיוחס לבעלי 
החברה עצמה, של סך ההכנסות בניכוי סך ההוצאות בגין תוצאות פעילות של חברות מוחזקות, לרבות ירידת 

 ערך מוניטין, ירידת ערך השקעה בחברה כלולה או ביטולה. 
 

 
 על תזרימי המזומנים  נתונים ( 3)
 

נתונים אלו כוללים פירוט של סכומי תזרימי המזומנים הכלולים בדוחות המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה 
)למעט בגין חברות מוחזקות(, כשהם לקוחים מתוך הדוח על תזרימי המזומנים המאוחד, בפילוח לפי תזרים 

 וך פירוט מרכיביהם. מפעילות שוטפת, פעילות השקעה ופעילות מימון ת
 
 

 עסקאות בין החברה לחברות מוחזקות . ב
 

 הצגה  ( 1) 
 

יתרות הדדיות בקבוצה והכנסות והוצאות הנובעות מעסקאות הדדיות, אשר בוטלו במסגרת הכנת הדוחות  
המאוחדים, הוצגו בנפרד מהיתרה בגין חברות מוחזקות והרווח בגין חברות מוחזקות, יחד עם יתרות דומות  

 צדדים שלישיים. מול 
 

רווחים והפסדים שטרם מומשו הנובעים מעסקאות בין החברה לחברות מוחזקות שלה, הוצגו במסגרת היתרה   
 בגין חברות מוחזקות ובמסגרת הרווח בגין חברות מוחזקות.

 
 מדידה ( 2)

 
לעקרונות ההכרה    בהתאם  נמדדו  לחברות מאוחדות שלה  בין החברה  והמדידה הקבועים עסקאות שבוצעו 

"(, המתווים את הטיפול החשבונאי בעסקאות מעין אלו המבוצעות מול  IFRSבתקני דיווח כספי בינלאומיים )"
 צדדים שלישיים. 

 
 
 אומצו שטרם חדשים תקנים . ג

 
 .שוטפות בלתי או כשוטפות התחייבויות סיווג: כספיים דוחות הצגת, IAS 1 -ל תיקון

,  התיקון  פי  על,  למשל  כך.  שוטפות  בלתי  או  כשוטפות  התחייבויות  של  מסוימות  סיווג  דרישת  מחליף  התיקון
 חודשים   12  לפחות  של  לתקופה  התשלום  את  לדחות  זכות   יש   לישות  כאשר   שוטפת  כבלתי   תסווג  התחייבות

  רק   הדיווח  לתאריך  קיימת   זכות .  הדיווח  תקופת  לסוף   וקיימת "  מהות"בעלת    הינה  אשר,  הדיווח  תקופת   לאחר
 התחייבות  של  ההמרה  זכות  כי  מבהיר  התיקון,  בנוסף.  זה  למועד  נכון  התשלום  לדחיית  בתנאים  עומדת  ישות  אם

 . הוני הינו ההמרה  רכיב  כן אם אלא, שוטפת בלתי או כשוטפת סיווגה על תשפיע
 

  ייושם  התיקון.  אפשרי  מוקדם  יישום.  2023  בינואר  1  -ב  המתחילות  דיווח  בתקופות  לתוקף   ייכנס  התיקון
 . השוואה מספרי תיקון לרבות, למפרע

 
 . הכספיים הדוחות על התיקון יישום של ההשלכות בבחינת החלה טרם החברה
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 נוסף  מידע - 3 באור
 

 הלוואות שהתקבלו מחברות מוחזקות: .א
 

החברה  2020במרץ    16ביום   .1 התקשרה  )להלן:   Zaforo Oil & Gas Limited  עם  הלוואה  בהסכם, 
אלפי ש''ח.   4,458בסך    הינה חברת בת זרה תושבת קפריסין בבעלות מלאה של החברהאשר    "זאפורו"(,

בשיעור   שנתית  ריבית  נושאת  ההלוואההמשולמת    3%ההלוואה  פרעון  יתרת  במועד  ההלוואה  קרן  . 
מוצג כחלק מסעיף זכאים  .  אלפי ש''ח  685  -הינה כ  2021  בספטמבר  30ליום  הריבית הצבורה  לרבות  

 ויתרות זכות. 
 
להעמדת   Alpros Trading EOODמסגרת עם חברת הבת    בהסכםהחברה    התקשרה,  2020  במרץ  10  םביו .2

. ההלוואה נושאת  (3.9815  –ש"ח )לפי שע"ח ביום העסקה  אלפי    7,963-כ,  אלפי אירו  2,000הלוואה בסך  
במהלך חודש המשולמת אחת לשלושה חודשים.    3.5%ריבית שנתית בשיעור לייבור לשלושה חודשים +  

 . השלימה החברה את פרעון מלוא ההלוואה 2021אפריל 
 
קטרוניקה  בבעלות מלאה סאני אל   עם חברת הבת  הלוואה  בהסכםהחברה    התקשרה,  2020במהלך שנת   .3

יתרת ההלוואה לרבות הריבית הצבורה   אשר תשולם במועד פירעון הקרן.ההלוואה נושאת ריבית  .  בע''מ
 מוצג כחלק מסעיף זכאים ויתרות זכות. . מיליוני ש''ח 48 -הינה כ 2021 בספטמבר 30ליום 

 
 : דיבידנדים שהתקבלו מחברות מוחזקות בתקופת הדוח ולאחר מועד הדיווח .ב

 
  775  -כ  דיבידנד בסך של  Gamenal Trading Limitedהבת    ת, הכריזה וחילקה חבר2021בינואר    19ביום   .1

-)כ  אירו  אלפי   517-כ  של  לסך   הסתכם  בדיבידנד  החברה  חלק  כאשר"ח(,  ש  אלפי  3,039-)כ  אירואלפי  
 ( לעיל. 2א')3אשר שימש לפרעון חלקי של ההלוואה המפורטת בבאור , "ח(ש אלפי 2,024

 
 750  -כ  דיבידנד בסך של  Gamenal Trading Limitedהבת    ת, הכריזה וחילקה חבר2021באפריל    13ביום   .2

-)כ  אירו  אלפי   500-כ  של  לסך   הסתכם  בדיבידנד  החברה  חלק  כאשר"ח(,  ש  אלפי  2,947-)כ  אירואלפי  
וסך של   (2א')3המפורטת בבאור  אלפי ש''ח שימש לפרעון ההלוואה    1,614  -כ של    סך  ."ח(ש   אלפי  1,965

 אלפי ש''ח התקבל במזומן.  351 -כ
 
)להלן: "זאפורו"(, דיבידנד בסך של  Zaforo Oil & Gas Limitedהכריזה וחילקה , 2021באפריל  21ביום  .3

 ( לעיל. 1א')3ר אשר שימש לפרעון חלקי של ההלוואה המפורטת בבאו אלפי ש''ח 3,938 -כ
 

  70, הכריזה וחילקה חברת הבת אפריקה ישראל להשקעות בע"מ דיבידנד בסך של  2021ליוני    9ביום   .4
 מיליוני ש"ח.   56מיליוני ש"ח, כאשר חלק החברה בדיבידנד הסתכם לסך של 

 
 1,050 -כ דיבידנד בסך של Gamenal Trading Limitedהבת  ת, הכריזה וחילקה חבר2021 ביולי 19ביום  .5

 -)כ  אירו  אלפי  700  -כ  של  לסך   הסתכם  בדיבידנד   החברה  חלק  כאשר"ח(,  ש  אלפי  4,042  -)כ  אירואלפי  
 . "ח(ש אלפי 2,694

 
  מיליוני   10  -כ  של  בסך  דיבידנדחברת הבת סאני תקשורת    אישר דירקטוריון,  2021  באוגוסט  25ביום   .6

  בספטמבר   14  יוםהדיבידנד התקבל ב.  2021  בספטמבר  2  ביום  חל  לדיבידנד  לזכאות  הקובע  המועד''ח.  ש
 ''ח.ש מיליוני 5 -בכ מסתכם בדיבידנד החברה חלקכאשר  ,2021

 
, הכריזה וחילקה חברת הבת אפריקה ישראל להשקעות בע"מ דיבידנד בסך  2021בספטמבר    13ביום   .7

 מיליוני ש"ח.   25 -סך של כמיליוני ש"ח, כאשר חלק החברה בדיבידנד הסתכם ל 31.3של 
 

מיליוני ש''ח.   10  -חלוקת דיבידנד בסך של כ  סאני תקשורתאישר דירקטוריון    2021  בנובמבר  16ביום   .8
,  2021  בדצמבר  7יום  ב  הדיבידנד ישולם.  2021  בנובמבר  25המועד הקובע לזכאות לדיבידנד חל ביום  

''ח.ש מיליוני 5 -בכ מסתכם בדיבידנד החברה חלקכאשר 
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 )המשך( נוסף מידע - 3 באור
 

 : הדיווח  מועד ולאחר הדוח בתקופת נוספים מהותיים אירועים . ג
 

לאחר שהתקבלו לכך אישורי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה, התקשרה   ,2021באפריל    22ביום   .1
הלוואה בהסכם  עם  ")"ההסכם  החברה  בקשר  שפיר,  אריאל  מר  החברה,  דירקטוריון  יו"ר  סגן  עם   )

א'  4של מניות ואגרות חוב המירות למניות של החברה על ידי מר שפיר. למידע נוסף ראה באור  ןרכישת
  . מיליון ש''ח בפרעון מוקדם  1.1, מר שפיר פרע סכום של  2021ביוני    1דים. ביום  לדוחות הכספיים המאוח

 מיליוני ש"ח.  8הינה  2021בספטמבר  30יתרת קרן ההלוואה ליום 
 

, אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה את הארכת תוקפו של ההסכם 2021באוקטובר    14ביום  
, ככל שלא תפרע קודם לכן בפרעון  2022באוקטובר    22ם  בשנה נוספת, באופן שההלוואה תפרע עד ליו

 מוקדם בהתאם לתנאי ההסכם. יתר תנאי ההסכם נותרו בעינם.
 

 לדוחות א'  4  באור  ראה  נוסף  למידעהתכנסה אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות.    2021  ביוני  1  ביום .2
 . המאוחדים הכספיים

 
 המועד''ח.  ש  מיליוני  20  -כ  של  בסך  דיבידנד  חלוקת  החברהאישר דירקטוריון    2021  באוגוסט  26ביום   .3

 . 2021 בספטמבר 19 יוםהדיבידנד שולם ב. 2021 בספטמבר 6 ביום חל לדיבידנד לזכאות הקובע
 

, ביצעה החברה רכישה עצמית  2021באוקטובר    12ועד ליום    2021באוקטובר    3שבין    התקופהבמהלך   .4
  מיליוני ש''ח. 1.8 -ע.נ מניות החברה בסכום כולל של כ  46,857של 

 
, התקשרה החברה בהסכמי הלוואות עם תאגיד בנקאי לפיהן יעמיד התאגיד  2021באוקטובר    14ביום   .5

מיליוני ש"ח )"ההלוואות"(. להלן התנאים המרכזיים  120כולל של הבנקאי לחברה שתי הלוואות בסך 
 של ההלוואות: 

א' .א של    -הלוואה  ב   ש''חמיליוני    80בסך  לחברה  ריבית  2021באוקטובר    17-הועמדה  נושאת   ,
מקרן ההלוואה   60%. ההלוואה נושאת תשלומי ריבית חצי שנתיים.  2.15%בשיעור שנתי של  

חציוניים בעשרה תשלומים  בחודש אוקטובר   תפרע  ויתרת הקרן תפרע בתשלום אחד  שווים, 
2026 . 

 31אשר תועמד בהתאם לצורכי החברה ולא יאוחר מיום    ש''חמיליוני    40בסך של    -הלוואה ב' .ב
. ההלוואה נושאת תשלומי ריבית  0.45%, נושאת ריבית בשיעור ריבית פריים בתוספת  2022למרץ  

 .  2026אחד בחודש אוקטובר חצי שנתיים. קרן ההלוואה תפרע בתשלום 
לטובת   . ג לרשום  כלפי התאגיד הבנקאי, התחייבה החברה  של החברה  להבטחת התחייבויותיה 

התאגיד הבנקאי, משכנתא ראשונה בדרגה ללא הגבלה בסכום ו/או שעבוד קבוע ראשון בדרגה  
חלקה   6770ללא הגבלה בסכום, על כל הזכויות בנכסי המקרקעין בבעלות החברה, הידועים כגוש  

32  . 
 , כדלהלן: במסגרת מסמכי ההלוואות התחייבה החברה לעמוד באמות מידה פיננסיות .ד

 החוב   כיסוי  יחס(.  2)נכון למועד דוח זה עומד היחס הנ"ל על    4.5  כיסוי החוב לא יעלה על  יחס .1
כלפי  החברה  א( הסכום המצטבר של יתרת ההתחייבויות    –המתקבלת מחלוקת    מנהכ  מוגדר

ת פיננסיים, בעלי אגרות חוב ומלווים אחרים )אך למעט אג"ח להמרה(, בניכוי  בנקים, מוסדו
התפעולי לשרות החוב    הרווח( ב  -"(, בנטו  פיננסי חוב)"   של החברה  מזומנים ושווי מזומנים

 .בצירוף חלק החברה ברווחי חברות בנות )בניכוי שערוכי נדל"ן שטרם מומשו(
 55%  -ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות של החברה לא יפחת, בכל עת, מסכום השווה ל .2

  76%נכון למועד דוח זה עומד ההון העצמי של החברה על  של החברה    )סולו(  מסך המאזן
 מסך המאזן(. 

אם להסכמי ההלוואות, אי עמידה באלו מאמות המידה הפיננסיות ועילות נוספות הקבועות  בהת .ה
ההלוואות התאגיד   במסמכי  הסכמת  ללא  הקבוצה  מחברות  באחת  משליטה  ירידה  )לרבות 

 . תהוונה עילה לפרעון מיידי של ההלוואות הבנקאי(
 

המועד מיליוני ש''ח.    20  -חלוקת דיבידנד בסך של כ  החברהאישר דירקטוריון    ,2021  בנובמבר  21  ביום .6
 . 2021בדצמבר  12. מועד התשלום נקבע ליום 2021בדצמבר  2ביום  יחולהקובע לזכאות לדיבידנד 

 
אירועים   .7 בדבר  באור    -  הדיווח  מועד  ולאחר  הדוח  בתקופת  נוספים  מהותייםלמידע  לדוחות   4ראה 

 המאוחדים. 
 



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

 

של   הדירקטוריון  בפיקוח  קפיטלההנהלה,  לקביעתה  התאגיד"  -)להלן    בע"מ  לפידות  אחראית   ,)"
 והתקיימותה של בקרה פנימית נאותה על הדיווח הכספי ועל הגילוי בתאגיד. 

 ההנהלה הם:לעניין זה, חברי 

 ; מנכ"ל, אמיר תירוש .1

 ; איתמר משולם, חשב .2

 

בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי כוללת בקרות ונהלים הקיימים בתאגיד אשר תוכננו בידי המנהל  
את   בפועל  שמבצע  מי  בידי  או  פיקוחם  תחת  או  הכספים  בתחום  ביותר  הבכיר  המשרה  ונושא  הכללי 

למהימנות  התפקידים האמורים,   ביטחון סביר בהתייחס  נועדו לספק  ואשר  דירקטוריון התאגיד  בפיקוח 
הדיווח הכספי ולהכנת הדוחות בהתאם להוראות הדין, ולהבטיח כי מידע שהתאגיד נדרש לגלות בדוחות  

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

 

ת כוללת, בין השאר, בקרות ונהלים שתוכננו להבטיח כי מידע שהתאגיד נדרש לגלותו כאמור,  הבקרה הפנימי
נצבר ומועבר להנהלת התאגיד, לרבות למנהל הכללי ולנושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים או למי  
בהתייחס   המתאים,  במועד  החלטות  קבלת  לאפשר  כדי  וזאת  האמורים,  התפקידים  את  בפועל  שמבצע 

 רישות הגילוי. לד

 

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. 

 

  הרבעוני בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי אשר צורף לדוח    הרבעוניבדוח  
ביום   שנסתיימה  הפנימית האחרון(,    הרבעוניהדוח    -)להלן    2021  ביוני  30לתקופה  הבקרה    נמצאהבדבר 

 אפקטיבית.כ הפנימית הבקרה

 

עד למועד הדוח, לא הובא לידיעת הדירקטוריון וההנהלה כל אירוע או עניין שיש בהם כדי לשנות את הערכת  
 בדבר הבקרה הפנימית האחרון;  הרבעונידוח שנמצאה בהאפקטיביות של הבקרה הפנימית, כפי 

 

  שהובא  מידע  על  ובהתבסס,  האחרון  הפנימית  הבקרה  בדבר  הרבעוני  בדוח  האמור  על  בהתבסס ,  הדוח  למועד
   , הבקרה הפנימית היא אפקטיבית.לעיל כאמור והדירקטוריון ההנהלה לידיעת

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  



 הצהרת מנהלים 

 (: 1ג)ד()38הצהרת מנהל כללי לפי תקנה 

 

 , מצהיר כי:אמיר תירושאני, 

של שנת    ילישהש( לרבעון  "התאגיד"  –)להלן    בע"מ  לפידות קפיטלבחנתי את הדוח הרבעוני של   (1)
 (;הדוחות"" –)להלן  2021

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

 מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות; 

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

 ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות; 

ולוועדות הביקורת והדוחות הכספיים של  לדירקטוריון  ,  דגיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגי (4)
 ל הדיווח הכספי ועל הגילוי:עהתאגיד, בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית  

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה  (א)
הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על יכולתו של 
ספק   להטיל  בו  שיש  באופן  כספי  מידע  על  לדווח  או  לסכם  לעבד,  לאסוף,  התאגיד 

 – הכספיים בהתאם להוראות הדין; וכן במהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות  

כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו   (ב)
על   הפנימית  בבקרה  שיש להם תפקיד משמעותי  עובדים אחרים  מעורבים  או  במישרין 

 הדיווח הכספי ועל הגילוי;

 אני, לבד או יחד עם אחרים בתאגיד:  (5)

ונהל (א) בקרות  ונהלים, קבעתי  בקרות  של  פיקוחי  תחת  וקיומם  קביעתם  וידאתי  או  ים, 
שלו   מאוחדות  חברות  לרבות  לתאגיד,  המתייחס  מהותי  שמידע  להבטיח  המיועדים 

, מובא לידיעתי על  2010-פיים שנתיים(, התש"עכהגדרתן בתקנות ניירות ערך )דוחות כס
 - נה של הדוחות; וכןמהלך תקופת ההכידי אחרים בתאגיד ובחברות המאוחדות, בפרט ב

ונהלים,  (ב) בקרות  של  פיקוחי  תחת  וקיומם  קביעתם  וידאתי  או  ונהלים,  בקרות  קבעתי 
הכספיים  הדוחות  והכנת  הכספי  הדיווח  מהימנות  את  סביר  באופן  להבטיח  המיועדים 

 בהתאם להוראות הדין, לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים.

שחל (ג) עניין  או  אירוע  כל  לידיעתי  הובא  האחרון    לא  הדוח  מועד  שבין  התקופה  במהלך 
העניין( תקופתי,לפי  או  מסקנת    )רבעוני  את  לשנות  כדי  בו  יש  אשר  זה,  דוח  מועד  לבין 

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

 

 אדם אחר, על פי כל דין. יל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אין באמור לע 
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 אמיר תירוש   

 מנכ"ל   

  

 

  
  



 הצהרת מנהלים 

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

 

 , מצהיר כי:איתמר משולםאני, 

בחנתי את הדוחות הכספיים ביניים ואת המידע הכספי האחר הכלול בדוחות לתקופת הביניים של   (1)
קפיטל לרבעון  "התאגיד"  -)להלן    בע"מ  לפידות  שנת  ילישהש (  או  הדוחות"   -)להלן    2021  של   "

 "(;הדוחות לתקופת הביניים"

בדוחות לתקופת הביניים אינם  לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ביניים והמידע הכספי האחר הכלול   (2)
כדי   הנחוץ  מהותית  עובדה  של  מצג  בהם  חסר  ולא  מהותית,  עובדה  של  נכון  לא  מצג  כל  כוללים 
בהתייחס   מטעים  יהיו  לא  מצגים,  אותם  נכללו  שבהן  הנסיבות  לאור  בהם,  שנכללו  שהמצגים 

 לתקופת דוחות;

הכלו (3) האחר  הכספי  והמידע  ביניים  הכספיים  הדוחות  ידיעתי,  הביניים  לפי  לתקופת  בדוחות  ל 
ותזרימי   הפעולות  תוצאות  הכספי,  המצב  את  המהותיות,  הבחינות  מכל  נאות,  באופן  משקפים 

 המזומנים של התאגיד לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות; 

גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון ולוועדות הביקורת והדוחות הכספיים של   (4)
 בהתבסס על הערכתי העדכניות ביותר לגבי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי:   התאגיד,

את כל הליקויים המשמעותייים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה  (א)
ביניים  הכספיים  לדוחות  מתייחסת  ככל שהיא  הגילוי,  ועל  הכספי  הדיווח  על  הפנימית 

בדוח  הכלול  האחר  הכספי  להשפיע  ולמידע  סביר  באופן  העלולים  הביניים,  לתקופת  ות 
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 

ל הכללי או מי שכפוף לו  כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנה  (ב)
על   הפנימית  בבקרה  שיש להם תפקיד משמעותי  עובדים אחרים  מעורבים  או  במישרין 

 הדיווח הכספי ועל הגילוי.

 – אני, לבד או יחד עם אחרים בתאגיד  (5)

ונהלים,  (א) בקרות  של  פיקוחנו  תחת  וקיומם  קביעתם  וידאתי  או  ונהלים,  בקרות  קבעתי 
שלו   מאוחדות  חברות  לרבות  לתאגיד,  המתייחס  מהותי  שמידע  להבטיח  המיועדים 

, מובא לידיעתי על  2010-התש"עכהגדרתן בתקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(,  
   -ט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות; וכןידי אחרים בתאגיד ובחברות המאוחדות, בפר

ונהלים,  (ב) בקרות  של  פיקוחי  תחת  וקיומם  קביעתם  וידאתי  או  ונהלים,  בקרות  קבעתי 
הכספיים  הדוחות  והכנת  הכספי  הדיווח  מהימנות  את  סביר  באופן  להבטיח  המיועדים 

 בהתאם להוראות הדין, לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים;

כל   (ג) לידיעתי  הובא  שבין  לא  התקופה  במהלך  שחל  עניין  או  הדוח  אירוע  האחרון  מועד 
, המתייחס לדוחות הכספיים ביניים זה  לבין מועד דוח  או תקופתי, לפי העניין(  רבעוני)

, אשר יש בו כדי לשנות, להערכתי  ולכל מידע כספי אחר הכלול בדוחות לתקופת הביניים
הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי  את מסקנת הדירקטוריון וההנהלה בנוגע לאפקטיביות  

 ועל הגילוי של התאגיד. 

 

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

 חשב  
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