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דוחות כספיים ביניים מאוחדים  

ליום 31 במרס 2021 

)בלתי מבוקרים( 
 

 
 

  



 

 

אלקטרה בע"מ 
תוכן העניינים 

 
 
 

עמוד   
  

 3-14 דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד 

 15-33 דוחות כספיים ביניים מאוחדים )בלתי מבוקרים( 

 34-42 דוח מיוחד לפי תקנה 38ד' 

 43-46 דוח רבעוני בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית 
  



 

 
 

 

דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד 
 

לתקופה של שלושה חודשים  

שהסתיימה ביום 31 במרס 2021 
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הדירקטוריון של אלקטרה בע"מ מתכבד להגיש את דוח הדירקטוריון על מצב 
ענייני החברה והחברות המאוחדות שלה )"הקבוצה"( 

לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 31 במרס 2021 
 

 
 

1. תיאור התאגיד וסביבתו העסקית 
 

למועד הדוח, הקבוצה פועלת בישראל ובחו"ל בחמישה מגזרים: מגזר פרויקטים למבנים ותשתיות 
בישראל; מגזר פרויקטים למבנים ותשתיות בחו"ל; מגזר הפעלה, שירות ואחזקה; מגזר פיתוח והקמה 

של נדל"ן בייזום ומגזר זכיינות. 
פעילות הקבוצה מבוצעת באמצעות החברה והחברות המוחזקות על ידה. לפרטים ראה סעיף 2 לדוח 

תיאור עסקי התאגיד ליום 31 בדצמבר 2020. 
 

2. מצב כספי 

   

     

 
להלן נתונים עיקריים מתוך סעיפי המאזן )אלפי ש"ח(: 

  31.12.2020  31.03.2021

%  שינוי ב-% סכום   % סכום   

    0.1  62.5  4,142,644   62.5 נכסים שוטפים  4,147,186 

  

  

  

  

  

 0.2   37.5  2,482,442   37.5 נכסים לא שוטפים  2,487,270 

 1.7   49.6  3,283,740   50.3 התחייבויות שוטפות  3,339,287 

 )1.8(   32.4  2,148,684   31.8 התחייבויות לא שוטפות  2,110,291 

 )0.7(   18.0  1,192,662   17.9 הון   1,184,878 

 0.1   100  6,625,086   100 סך מאזן  6,634,456 

 

נכסי הקבוצה במאזן המאוחד לתום התקופה הסתכמו לסך של כ-6,634 מיליוני ש"ח לעומת סך של  
כ-6,625 מיליוני ש"ח ליום 31 בדצמבר 2020.  

עודף הנכסים השוטפים על ההתחייבויות השוטפות הסתכם לסך של כ-808 מיליוני ש"ח לעומת סך של 
כ-859 מיליוני ש"ח ליום 31 בדצמבר 2020 והיחס השוטף הנוכחי הינו 1.24 לעומת 1.26 ליום 31 

בדצמבר 2020. 
 

3. הון 

סך ההון לתאריך המאזן הסתכם לסך של כ-1,185 מיליוני ש"ח לעומת סך של כ-1,193 מיליוני ש"ח 
ליום 31 בדצמבר 2020. הירידה בהון בתקופת הדוח נובעת בעיקרה מדיבידנד לבעלי מניות החברה 
בסך של כ-40 מיליוני ש"ח ודיבידנדים לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה בסך של כ-19 מיליוני ש"ח 
בניכוי רווח נקי לתקופה בסך של כ-50 מיליוני ש"ח ורווח כולל אחר לתקופה בסך של כ-6 מיליוני ש"ח. 
לפירוט נוסף ראה דוחות מאוחדים על השינויים בהון בדוחות הכספיים ביניים המאוחדים ליום 31 במרס 

 .2021

  

Dummy Text



 
 דין וחשבון הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד 

 
 

4. תוצאות הפעולות 

 5

     

     

     

 
 להלן טבלת ריכוז התוצאות העסקיות לפי רבעונים )באלפי ש"ח(: 

רבעון  

  1-3/20  

רבעון 

  4-6/20  

רבעון 

 7-9/20

רבעון 

 10-12/20

רבעון 

 1-3/21  

 1,875,825  1,787,010  1,990,331  2,062,792  2,000,838

הכנסות מביצוע עבודות ומתן 

שירותים 

      

     

 )1,720,301(  )1,637,680(  )1,817,858(  )1,890,797( )1,831,387( עלות העבודות והשירותים 

 155,524  149,330  172,473  171,995  169,451 רווח גולמי 

     

     

     

     

     

 )64,597(  )58,553(  )58,931(  )67,713(  )65,292( הוצאות הנהלה וכלליות 

 )8,229(  )7,115(  )8,776(  )9,713(  )10,464( הוצאות מכירה ושיווק 

 1,790  9,501  2,197  )7,971(  )2,883(

חלק החברה ברווחי )הפסדי( 

ישויות המטופלות לפי שיטת 

השווי המאזני, נטו 

 )3,530(  )808(  )627(  )5,101(  )983( הוצאות אחרות, נטו 

 80,958  92,355  106,336  81,497  89,829  )EBIT( רווח תפעולי

  
  

  127,420  138,761  153,417  137,020  145,622  )*  EBITDA

      )17,305(  )22,763(  )28,104(  )18,469(  )19,120( הוצאות מימון, נטו 

      63,653  69,592  78,232  63,028  70,709 רווח לפני מסים על הכנסה 

     

     

 )23,107(  )22,474(  )27,417(  )20,305(  )20,544( מסים על ההכנסה 

 40,546  47,118  50,815  42,723  50,165 רווח נקי 

מיוחס ל:           

     

     

  
  

 

 32,051  39,775  37,652  40,169  48,271 בעלי המניות של החברה 

 8,495  7,343  13,163  2,554  1,894 זכויות שאינן מקנות שליטה 

 40,546  47,118  50,815  42,723  50,165  

           

*( רווח תפעולי בתוספת פחת והפחתות. מדד זה אינו מבוסס על כללי חשבונאות מקובלים ואינו מהווה תחליף 
למידע הכלול בדוחות הכספיים. בין היתר, מדד זה משמש את הנהלת החברה כדי לקבל אינדיקציה ליכולת ייצור 

המזומנים של הקבוצה מפעולות עסקיות. 
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הכנסות הקבוצה בתקופת הדוח הסתכמו לסך של כ-2,001 מיליוני ש"ח לעומת סך של כ-1,876 מיליוני 
ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול בשיעור של כ-7%. עיקר הגידול בהכנסות בתקופת הדוח נבע 
ממגזר פרויקטים למבנים ותשתיות בישראל, מגזר פרויקטים למבנים ותשתיות בחו"ל ומגזר הפעלה, 

שירות ואחזקה. לפירוט בדבר הכנסות הקבוצה בפילוח לפי מגזרי פעילות, ראה סעיף 13 להלן. 
הכנסות הקבוצה בשנת 2020 הסתכמו לסך של כ-7,716 מיליוני ש"ח. 

 
 

6. רווח גולמי  

הרווח הגולמי בתקופת הדוח הסתכם לסך של כ-169 מיליוני ש"ח לעומת סך של כ-156 מיליוני ש"ח 
בתקופה המקבילה אשתקד, גידול בשיעור של כ-9%. עיקר הגידול ברווח הגולמי בתקופת הדוח נבע  
ממגזר פרויקטים למבנים ותשתיות בישראל, מגזר פרויקטים למבנים ותשתיות בחו"ל ומגזר הפעלה, 

שירות ואחזקה. 
הרווח הגולמי בשנת 2020 הסתכם בכ-649 מיליוני ש"ח. 

 

7. הוצאות הנהלה וכלליות  

הוצאות הנהלה וכלליות בתקופת הדוח הסתכמו לסך של כ-65.3 מיליוני ש"ח, לעומת סך של כ-64.6 
מיליוני ש"ח אשתקד, גידול לא מהותי בשיעור של כ-1%.  

הוצאות הנהלה וכלליות בשנת 2020 הסתכמו בכ-250 מיליוני ש"ח. 
 

8. הוצאות מכירה ושיווק 

הוצאות מכירה ושיווק בתקופת הדוח הסתכמו לסך של כ-10.5 מיליוני ש"ח לעומת סך של כ-8.2 
מיליוני ש"ח אשתקד. עיקר הגידול בהוצאות מכירה ושיווק בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, נובע 
מגידול בהוצאות מכירה ושיווק במגזר פיתוח והקמה של נדל"ן בייזום בישראל, לאור גידול במספר 

הפרויקטים אותם הקבוצה משווקת.  
הוצאות מכירה ושיווק בשנת 2020 הסתכמו בכ-33.8 מיליוני ש"ח. 

 
9. חלק החברה ברווחי )הפסדי( ישויות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני, נטו 

חלק החברה בהפסדי ישויות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני, נטו, בתקופת הדוח הסתכם לסך של 
כ-2.9 מיליוני ש"ח לעומת רווח של כ-1.8 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הירידה ברווחי 
ישויות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני נבעה, בין היתר, מרישום הפסד בחברה המטופלת לפי 
שיטת השווי המאזני המשמשת כזכיין בפרויקט אגירה שאובה בגלבוע וכן מירידה ברווחי חברה 

המטופלת לפי שיטת השווי המאזני הפועלת בתחום התקנת מערכות אלקטרו-מכאניות באירופה. 
חלק החברה ברווחי ישויות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני בשנת 2020 הסתכם בכ-5.5 מיליוני 

ש"ח. 
 

10. הוצאות אחרות, נטו 

הוצאות אחרות, נטו בתקופת הדוח הסתכמו לסך של כמיליון ש"ח לעומת הוצאות אחרות, נטו בסך של 
כ-3.5 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. ההוצאות האחרות בתקופת הדוח נובעות בעיקרן 

כתוצאה מרישום הוצאות בגין עסקה לרכישת חברה בתקופת הדוח.  
הוצאות אחרות, נטו בשנת 2020 הסתכמו לסך של כ-10.1 מיליוני ש"ח. 

 
11. הוצאות מימון, נטו 

הוצאות מימון, נטו בתקופת הדוח הסתכמו לסך של כ-19.1 מיליוני ש"ח לעומת סך של כ-17.3 מיליוני 
ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול בהוצאות המימון, נטו נבע בעיקר מירידה בהכנסות מימון בגין 
הלוואות שניתנו לחברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני וכן כתוצאה מרישום הוצאות מימון בגין 
הלוואות למימון פרויקט זכיינות בחברה מאוחדת בתקופת הדוח אשר לא נכללו בתקופה המקבילה 

אשתקד, בקיזוז ירידה בהוצאות מימון בגין התאמת התחייבויות פיננסיות בקשר עם רכישת חברות. 
הוצאות המימון, נטו בשנת 2020 הסתכמו לסך של כ-86.6 מיליוני ש"ח. 

 
12. רווח נקי 

הרווח הנקי של הקבוצה בתקופת הדוח הסתכם לסך של כ-50.2 מיליוני ש"ח לעומת סך של כ-40.5 
מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. 

הרווח הנקי בשנת 2020 הסתכם בכ-181.2 מיליוני ש"ח. 
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לתקופה שהסתיימה ביום 31 במרס 2021   

 
 

סה"כ    
מאוחד 

הוצאות 
לא 

מיוחסות 
והתאמות 
למאוחד  זכיינות  

פיתוח 
והקמה 
של נדל"ן
בייזום 

הפעלה, 
שירות 
ואחזקה 

פרויקטים
למבנים 
ותשתיות
בחו"ל 

פרויקטים
 למבנים

ותשתיות 
בישראל   

אלפי ש"ח    

               
         

     

         

2,000,838 )68,005(  29,774  119,805  506,914  313,303 1,099,047 הכנסות  

 -  68,005  -  -  )5,825 (  -  )62,180( הכנסות בין מגזריות  

2,000,838  -  29,774  119,805  501,089  313,303 1,036,867 הכנסות מחיצוניים 

               

    

    

 155,121  )825(  )711 (  12,353  64,665  31,295  48,344  

רווח )הפסד( מגזרי 
ללפפנניי  ההווצצאאוותת  ההננההללהה 

וכלליות  

 )65,292(  )2(  )34 (  )4,091(  )18,731 (  )21,631 (  )20,803( 
הוצאות הנהלה 

וכלליות  

 89,829  )827(  )745 (  8,262  45,934  9,664  27,541  
רווח )הפסד( תפעולי 

מגזרי 

               

       145,622  1,116  4,400  8,281  67,937  16,333  47,555   EBITDA

 

 

 

 
 

 
  

 
 

  

 

לתקופה שהסתיימה ביום 31 במרס 2020   

 
 

סה"כ    
מאוחד 

הוצאות 
לא 

מיוחסות 
והתאמות 
למאוחד  זכיינות  

פיתוח 
והקמה 
של נדל"ן
בייזום 

הפעלה, 
שירות 
ואחזקה 

פרויקטים
למבנים 
ותשתיות
בחו"ל 

פרויקטים
 למבנים

ותשתיות 
בישראל   

אלפי ש"ח    

               
         

     

        

1,875,825 )90,791(  46,420  143,372  478,357  271,163 1,027,304 הכנסות  

 -  90,791  -  -  )4,787 (  -  )86,004( הכנסות בין מגזריות  

1,875,825  -  46,420  143,372  473,570  271,163  941,300 הכנסות מחיצוניים 

               

 
    

 

     

 145,555  )3,920(  )2,959 (  24,409  53,613  27,696  46,716  

רווח )הפסד( מגזרי 
ללפפנניי  ההווצצאאוותת  ההננההללהה

וכלליות  

 )64,597( )14,814(  )116 (  )5,389(  )13,264 (  )17,755 (  )13,259( 
הוצאות הנהלה 

וכלליות  

 80,958 )18,734(  )3,075 (  19,020  40,349  9,941  33,457  
רווח )הפסד( תפעולי 

מגזרי 

               

      127,420 )16,776(  )1,665 (  19,027  56,883  15,872  54,079   EBITDA
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לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2020   

 
   
מ 
סה"כ 
אוחד

הוצאות לא 
מיוחסות 
והתאמות 
למאוחד  זכיינות 

פיתוח 
והקמה 

של נדל"ן 
בייזום   

הפעלה, 
שירות

ואחזקה

פרויקטים 
למבנים 

ותשתיות 
בחו"ל   

פרויקטים
 למבנים
ותשתיות
בישראל  

 8

אלפי ש"ח    

               
            

      

            

7,715,958 )321,709( 161,693  424,455 1,967,433 1,268,013 4,216,073 הכנסות  

 -  321,709  -  -  )23,173 (  - )298,536( הכנסות בין מגזריות  

7,715,958  - 161,693  424,455 1,944,260 1,268,013 3,917,537 הכנסות מחיצוניים 

               

    

    

 610,940  )5,224(  )6,712 (  59,972  226,812  136,244  199,848  

רווח )הפסד( מגזרי 
ללפפנניי  ההווצצאאוותת  ההננההללהה 

וכלליות  

 )249,794 (  )58,359(  )447 (  )17,608(  )51,177 (  )72,240 (  )49,963( 
הוצאות הנהלה 

וכלליות  

רווח )הפסד( תפעולי 
 361,146  )63,583(  )7,159 (   42,364  175,635  64,004  149,885 מגזרי  

               

      556,618  )56,111(  1,779  42,413  247,725  89,854  230,958   EBITDA

 

 

א. פרויקטים למבנים ותשתיות בישראל 

מחזור ההכנסות בתקופת הדוח הסתכם בסך של כ-1,099 מיליוני ש"ח )כ-52% מההכנסות( 
לעומת סך של כ-1,027 מיליוני ש"ח )כ-52% מההכנסות( בתקופה המקבילה אשתקד, עליה של 
כ-7% שנבעה בעיקר מעליה בהיקפי הביצוע בתחום קבלנות ראשית לתשתיות אשר קוזזה 
בחלקה כתוצאה מירידה בהכנסות בתחום קבלנות ראשית לבניה, בהשוואה לתקופה המקבילה 

אשתקד. 

הרווח התפעולי בתקופת הדוח הסתכם בסך של כ-28 מיליוני ש"ח )כ-30% מהרווח התפעולי 
מגזרי( לעומת סך של כ-33 מיליוני ש"ח )כ-34% מהרווח התפעולי מגזרי( בתקופה המקבילה 
אשתקד, ירידה של כ-18% שנבעה בעיקר מירידה בשיעור הרווחיות במספר תחומי פעילות 

במגזר זה, בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. 
 

ב. פרויקטים למבנים ותשתיות בחו"ל 

מחזור ההכנסות בתקופת הדוח הסתכם בסך של כ-313 מיליוני ש"ח )כ-16% מההכנסות( לעומת 
סך של כ-271 מיליוני ש"ח )כ-14% מההכנסות( בתקופה המקבילה אשתקד. עליה של כ-16% 
שנבעה בעיקר מגידול בהיקפי הפעילות של הקבוצה בתחום התקנת מערכות אלקטרו-מכאניות 
באירופה וכן מהכנסות של חברה שאוחדה לראשונה אשתקד ולא נכללה באופן מלא בתקופה 

המקבילה אשתקד. 

הרווח התפעולי בתקופת הדוח הסתכם בסך של כ-9.7 מיליוני ש"ח )כ-11% מהרווח התפעולי 
המגזרי( לעומת סך של כ-9.9 מיליוני ש"ח )כ-10% מהרווח התפעולי המגזרי( בתקופה המקבילה 
אשתקד, ירידה לא משמעותית של כ-3%. השינוי ברווח נבע בעיקרו כתוצאה מעלייה ברווחי 
חברות הפועלות בתחום קבלנות למערכות אלקטרו-מכאניות באירופה שקוזזה בחלקה כתוצאה 

מירידה ברווחי חברות הפועלות בארה"ב, בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. 
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ג. הפעלה, שירות ואחזקה 

מחזור ההכנסות בתקופת הדוח הסתכם בסך של כ-507 מיליוני ש"ח )כ-25% מההכנסות( לעומת 
כ-478 מיליוני ש"ח )כ-24% מההכנסות( אשתקד, עלייה של כ-6%. העלייה בהכנסות מגזר 
פעילות זה בהשוואה להכנסות בתקופה המקבילה אשתקד נובעת בעיקר כתוצאה מהכנסות 

מהפעלת מעבדה לבדיקות קורונה בתקופת הדוח שלא נכללו בתקופה המקבילה אשתקד. 

הרווח התפעולי בתקופת הדוח הסתכם בסך של כ-46 מיליוני ש"ח )כ-51% מהרווח התפעולי 
המגזרי( לעומת סך של כ-40 מיליוני ש"ח )כ-40% מהרווח התפעולי המגזרי( בתקופה המקבילה 
אשתקד, עליה של כ-14% שנבעה בעיקר כתוצאה מהפעלת מעבדה לבדיקות קורונה בתקופת 

הדוח כאמור. 
 

 

ד. פיתוח והקמה של נדל"ן בייזום 

מחזור ההכנסות בתקופת הדוח הסתכם בסך של כ-120 מיליוני ש"ח )כ-6% מההכנסות( לעומת 
כ-143 מיליוני ש"ח )כ-7% מההכנסות( בתקופה מקבילה אשתקד, ירידה של כ-16%, שנבעה 
בעיקר כתוצאה מהכנסות בגין מספר פרויקטים בתקופה מקבילה אשתקד, אשר הגיעו לסיומם עד 

תקופת הדוח. 

הרווח התפעולי בתקופת הדוח הסתכם בסך של כ-8 מיליוני ש"ח )כ-9% מהרווח התפעולי 
המגזרי( לעומת רווח תפעולי בסך של כ-19 מיליוני ש"ח )כ-19% מהרווח התפעולי המגזרי( 
בתקופה המקבילה אשתקד, ירידה של כ-57% שנבעה בעיקר כתוצאה מרווח בגין מספר 

פרויקטים בתקופה מקבילה אשתקד, אשר הגיעו לסיומם עד תקופת הדוח. 
 

 

ה. זכיינות 

מחזור ההכנסות בתקופת הדוח הסתכם בסך של כ-30 מיליוני ש"ח )כ-1% מסך ההכנסות(, 
לעומת סך של כ-46 מיליוני ש"ח )כ-2% מסך ההכנסות( בתקופה המקבילה אשתקד. עיקר 
ההכנסות במגזר זה בתקופת הדוח נובעות מהכנסות שהוכרו בפרויקט לייזום, הקמה ותפעול 

מתחם קריית הממשלה המחוזית בנתניה. 

ההפסד התפעולי בתקופת הדוח הסתכם בסך של כ-0.7 מיליוני ש"ח לעומת הפסד תפעולי בסך 
של כ-3.1 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. עיקר ההפסד בתקופת הדוח נבע מרישום 
הפסד בחברה המטופלת לפי שיטת השווי המאזני המשמשת כזכיין בפרויקט אגירה שאובה 

בגלבוע וכן כתוצאה מעלויות הגשת מכרזים. 
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14. צבר עבודות  
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פרויקטים 

 

    
 פרויקטים 

 

 
פרויקטים 

 

  

צבר העבודות של הקבוצה ליום 31 במרס 2021 הסתכם בסך של כ-18,381 מיליוני ש"ח לעומת סך 
של כ-16,933 מיליוני ש"ח בסוף שנת 2020. הצבר ליום 31 במרס 2021 כולל את חלקה של הקבוצה 
בצבר ישויות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני, בסך של כ-884 מיליוני ש"ח )ליום 31 בדצמבר 

2020- 892 מיליוני ש"ח(. 

31 בדצמבר 2020  31 במרס 2021   
מגזר  מגזר  מגזר  מגזר  מגזר  מגזר    

הפעלה,  פרויקטים פרויקטים הפעלה,  פרויקטים פרויקטים 
שירות  למבנים  למבנים  שירות  למבנים  למבנים 

ואחזקה  ותשתיות  ותשתיות  ואחזקה  ותשתיות  ותשתיות 
סה"כ   )*( בחו"ל  בישראל  סה"כ   )*( בחו"ל  בישראל 

  ) ח " ש י  נ ו י ל י מ (  
 

 
                

       
      

    
       

         

חלוקת צבר העבודות 
לפי מגזרי פעילות    

 
16,041  3,544  1,861 10,636   17,497  3,501  1,827  12,169 ללא חברות כלולות 

 892  766  36  90   884  761  34  89 בגין חברות כלולות 
          

      
       

16,933  4,310  1,897 10,726   18,381  4,262  1,861  12,258 סה"כ 
          

       

       
    

    
       

         

         

פריסת צבר ללא חלקה של 
החברה בחברות כלולות 

 
      5,533  1,454  821  3,258 לביצוע בשנת 2021 

      11,964  2,047  1,006  8,911 לביצוע משנת 2022 ואילך 
          

    
       

      17,497  3,501  1,827  12,169 סה"כ 
          

*( צבר העבודות במגזר זה, מורכב בעיקר מחוזי התקשרות הנערכים, בדרך כלל, כהסכמי שירות לתקופות 
 BOT מתחדשות, אשר ללקוח הזכות לסיימם בכל שלב. כמו כן, הצבר כולל צבר לתפעול של פרויקטי
ולתפעול מכונים לטיהור שפכים לתקופות ארוכות בסך של כ-1,368 מיליוני ש"ח, שמתוכו סך של כ-113 

מיליוני ש"ח יבוצעו במשך 12 חודשים ממועד המאזן.  
 

15. נזילות ומקורות מימון 

אמצעיה הנזילים של הקבוצה )מזומנים ושווי מזומנים וניירות ערך סחירים( ליום 31 במרס 2021 
הסתכמו לסך של כ-559 מיליוני ש"ח בהשוואה לסך של כ-983 מיליוני ש"ח ליום 31 בדצמבר 2020. 

השינוי באמצעים הנזילים של הקבוצה בשלושת החודשים הראשונים של שנת 2021 נבע, בין היתר, 
ממזומנים ששימשו לפעילות שוטפת בסך של כ-440 מיליוני ש"ח )לרבות מזומנים ששימשו לפעילות 
שוטפת בסך של כ-253 מיליוני ש"ח בגין רכישה והשקעה בקרקעות( לעומת מזומנים שנבעו מפעילות 
שוטפת בסך של כ-20 מיליוני ש"ח )לרבות מזומנים ששימשו לפעילות שוטפת בסך של כ-4 מיליוני ש"ח 

בגין רכישה והשקעה בקרקעות( בתקופה המקבילה אשתקד. 

המזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה בשלושת החודשים הראשונים של שנת 2021 הסתכמו לסך 
של כ-55 מיליוני ש"ח בהשוואה לסך של כ-99 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד וכוללים בעיקר 
גידול בהשקעות, מזומן מוגבל ופקדון בנאמנות, נטו, בסך של כ-26 מיליוני ש"ח, השקעה בנכסים 
קבועים ובלתי מוחשיים בסך של כ-22 מיליוני ש"ח, גידול בחייבים בגין הסדר זיכיון למתן שירותים בסך 
של כ-18 מיליוני ש"ח, בניכוי שינוי בנכס בלתי מוחשי בגין פרויקט זכיינות בסך של כ-9 מיליוני ש"ח, 

ותמורה ממימוש רכוש קבוע בסך של כ-2 מיליוני ש"ח. 

המזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון בשלושת החודשים הראשונים של שנת 2021 הסתכמו לסך של  
כ-72 מיליוני ש"ח בהשוואה לסך של כ-219 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד וכוללים בעיקר 
קבלת אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים ואחרים ולמימון נדל"ן בייזום נטו של כ-279 מיליוני ש"ח 
וקבלת הלוואות למימון פרויקט זכיינות בסך של כ-39 מיליוני ש"ח, בניכוי פירעון אופציות מכר 
והתחייבויות אחרות לזכויות שאינן מקנות שליטה בסך של כ-127 מיליוני ש"ח, תשלום דיבידנדים 
לבעלי מניות החברה ולבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה בסך של כ-68 מיליוני ש"ח, פירעון התחייבויות 
בגין חכירה בסך של כ-24 מיליוני ש"ח, פירעון הלוואות והתחייבויות אחרות לזמן ארוך בסך של כ-20 

מיליוני ש"ח ורכישת מניות אוצר בסך של כ-7 מיליוני ש"ח.  
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16. גילוי תזרים מזומנים חזוי למימון פירעון התחייבויות הקבוצה 

 11

למועד הדוח לא מתקיימים סימני אזהרה כהגדרתם בתקנה 10)ב(14 לתקנות ניירות ערך )דוחות 
תקופתיים ומיידיים(, התש"ל-1970.  

 
17. אירועים מהותיים בתקופת הדוח ולאחריה 

א. ראה באור 5 בדוחות כספיים ביניים מאוחדים ליום 31 במרס 2021. 

ב. בתקופה החל ממועד המאזן )31 במרס 2021( ועד סמוך למועד פרסום הדוחות הכספיים  
)18 במאי 2021(, חלו שינויים בשערי החליפין ביחס לשקל לרבות במטבעות במדינות בהן פועלת 

הקבוצה. 

להלן פרטים על השינוי כאמור )מ-31.3.21 עד 12.5.21(: 
 

ב-% מטבע 

 )1.65%(  דולר ארה"ב

 1.58%  אירו אירופי

 0.40%  רובל רוסי

 )2.19%(  ניירה ניגרית

 4.15%  זלוטי פולני

 
הואיל וחלק מהכנסות הקבוצה הינן במטבע זר, הקבוצה מעריכה כי השינויים בשערי החליפין כפי 
שהם נכונים לתאריך פרסום דוח זה, צפויים להשפיע על תוצאות הקבוצה ועל המאזן שלה 
)ובכלל זה גם על ההון העצמי(. יחד עם זאת, ההשפעה של שערי החליפין על התוצאות 
העסקיות של הרבעון השני של שנת 2021 תקבע בהתאם לשערי החליפין שיהיו בפועל במהלך 

הרבעון בכללותו ובסופו )30 ביוני 2021(. 
 

18. תכניות רכישה עצמית  

בתקופת הדוח לא חל שינוי בנוגע לתכניות לרכישה עצמית של מניות החברה ואגרות חוב )סדרות ג', ד'  
ו-ה'(. לפרטים נוספים אודות תכניות הרכישה העצמית של החברה, ראה סעיף 18 לדוח הדירקטוריון 

שצורף לדוח התקופתי של החברה לשנת 2020. 
 

19. דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית 

בתקופת הדוח לא חל שינוי בנוגע לקביעת המספר המזערי הנדרש של דירקטורים בעלי מומחיות 
חשבונאית פיננסית בדירקטוריון החברה.  

 
20. דירקטורים בלתי תלויים 

נכון למועד הדוח, החברה לא אימצה בתקנון ההתאגדות שלה כל הוראה בדבר שיעור הדירקטורים 
הבלתי תלויים כהגדרת מונח זה בסעיף 1 לחוק החברות, התשנ"ט-1999. 

 
21. גילוי בדבר המבקר הפנימי בתאגיד 

בתקופת הדוח לא חלו שינויים מהותיים ביחס לנתונים בדבר המבקר הפנימי של החברה כפי שפורטו 
בדוח התקופתי של החברה לשנת 2020.  

 

22.  תרומות 

ממועד פרסום הדוח התקופתי של החברה לשנת 2020, לא חל שינוי מהותי ביחס למעורבות חברתית 
של החברה ותרומה לקהילה. 
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23. פרטים בדבר תעודות התחייבות של החברה - ראה נספח א' לדוח דירקטוריון זה. 
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24. השלכות התפשטות נגיף הקורונה - 

כאמור בבאור 1ג' לדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים, בתחילת שנת 2020 החל לפקוד את העולם 
אירוע בעל השלכות מאקרו כלכליות שמקורו בהתפשטות נגיף הקורונה. כפועל יוצא, מדינות רבות 
בעולם וביניהן מדינת ישראל, נוקטות בצעדים משמעותיים בניסיון למנוע את התפשטות נגיף הקורונה, 
כדוגמת הגבלה תחבורתית על נוסעים וסחורות, סגירת גבולות בין מדינות, הטלת סגר מלא או חלקי, 
חובת בידוד של אנשים הנושאים את הנגיף או אשר נמצאו בקרבת אדם הנושא אותו ועוד. צעדים אלה 
ואי הוודאות אשר שררה בשנת 2020 ביחס להמשך התפשטותו של הנגיף, הביאו להשלכות 
משמעותיות על כלכלות רבות ברחבי העולם )להלן- המשבר(. במהלך חודש מאי 2020, מדינת ישראל 
החלה לצמצם את המגבלות שהוטלו וזאת במטרה להשיב את פעילות המשק להתקיים כסדרה. בחודש 
ספטמבר 2020, בעקבות עליה מחודשת בתחלואה ולאור סימנים להתפרצות גל שני של הנגיף, 
החליטה מדינת ישראל על הטלת מגבלות מסוימות מחדש, בעיקר באמצעות הטלת סגר שעיקר מטרתו 

הינו הגבלת התקהלויות, במטרה להביא לצמצום התחלואה. 

מגבלות אלו הוסרו בשלהי שנת 2020, אולם בחודש ינואר 2021, החליטה מדינת ישראל על הטלת 
מגבלות מסוימות מחדש לאור סימנים להתפרצות גל נוסף של הנגיף, בין היתר בעקבות הימצאותם של 

וריאנטים חדשים של הנגיף בישראל, להם יכולת הדבקה גבוהה.  

במקביל, במהלך חודש דצמבר 2020 החל מבצע "לתת כתף" שמטרתו חיסון אוכלוסיית ישראל כנגד 
הנגיף במטרה לצמצם משמעותית את התחלואה ולהביא את המשק לחזור ולפעול כסדרו. בתקופת 
הדוח, חלק ניכר מאוד מאוכלוסיית מדינת ישראל כבר חוסן כנגד הנגיף וכפועל יוצא חלה ירידה 
משמעותית בנתוני התחלואה במדינת ישראל, אשר הובילה את מדינת ישראל לקבלת החלטה להסרת 

מרבית ההגבלות כאמור.  

הקבוצה פועלת על מנת לצמצם את השפעת המשבר על פעילותה ונכון למועד אישור הדוחות הכספיים 
ביניים מאוחדים, הקבוצה לא הושפעה באופן מהותי והנהלת החברה אינה צופה, בשלב זה, כי תושפע 

לרעה באופן משמעותי כתוצאה מהמשבר. 

יחד עם זאת, היה והמשבר האמור ימשיך להעמיק ויביא להאטה משמעותית בפעילות העסקית 
בישראל וברחבי העולם, אזי יכולה להיות לכך השפעה משמעותית על התוצאות הכספיות של הקבוצה. 

בשלב זה אין ביכולת הנהלת החברה להעריך ולכמת את ההשפעה כאמור. 

ציפיות הקבוצה בקשר עם השפעת התפשטות נגיף הקורונה, מהוות "מידע צופה פני עתיד", כהגדרתו 
בסעיף 32א לחוק ניירות ערך, המתבסס על האינפורמציה הקיימת בקבוצה בתאריך הדוח, הערכות 
הקבוצה בהתחשב בניסיון העבר והידע שנצבר לה כמו גם ניתוח השינויים וההשפעות שנצפו בתקופת 
המשבר, הערכות שונות ביחס למצב השווקים בהם פועלת הקבוצה ובגורמים חיצוניים אשר אינם 
בשליטת הקבוצה. לפיכך, אין כל ודאות כי האמור לעיל אכן יתממש והתוצאות בפועל עשויות להיות 

שונות באופן מהותי מההערכות המפורטות לעיל. 

 

 

 
הדירקטוריון מודה למנהלי החברה ולצוות העובדים על תרומתם 

 

ה ד י ר ק ט ו ר י ו ן 

   
מיכאל זלקינד  איתמר דויטשר  

יו"ר הדירקטוריון  מנכ"ל  
   

 
18 במאי 2021 

 



 
 דין וחשבון הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד 

 

נספח א' - פרטים בדבר תעודות התחייבות של התאגיד - להלן פרטים אודות סדרות איגרות החוב )אלפי ש"ח( 
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איגרות חוב - סדרה ה' )7390222( איגרות חוב - סדרה ד' )7390149( איגרות חוב - סדרה ג' )7390131( סדרה 

220,000 ע.נ. אגרות חוב נרשמו  241,142 ע.נ. אגרות חוב נרשמו  22 באפריל 2007 )למוסדיים(.  א. מועד הנפקה 
למסחר ביום 10 בדצמבר 2018 על פי  למסחר ביום 19 ביוני 2014 על פי 

344,778 ע.נ. אגרות חוב נרשמו 
דוח הצעת מדף מיום 6 בדצמבר  דוח הצעת מדף מיום 18 ביוני 2014 

למסחר ביום 1 ביוני 2014 על פי 
2018 וכפי שתוקן ביום 9 בדצמבר  מכוח תשקיף מדף מיום 22 במאי 

תשקיף רישום למסחר ותשקיף מדף 
2018 מכוח תשקיף מדף מיום 30  2014 )להלן: "תשקיף 2014"(. 

מיום 22 במאי 2014.  
במאי 2017.   181,403 ע.נ. אגרות חוב נרשמו 

למסחר ביום 12 בפברואר 2015 על  לאחר תאריך המאזן בוצע פדיון סופי 
150,000 ע.נ. אגרות חוב נרשמו 

פי דוח הצעת המדף שפרסמה  בהתאם לתנאי הסדרה. 
למסחר ביום 6 באוקטובר 2019 על פי 

החברה ביום 11 בפברואר 2015 
דוח הצעת מדף שפרסמה החברה 

מכוח תשקיף 2014. 
ביום 2 באוקטובר 2019 מכוח תשקיף 

200,000 ע.נ. אגרות חוב נרשמו 
מדף מיום 30 במאי 2017, אשר 

למסחר ביום 27 בספטמבר 2016 על 
תוקפו הוארך ביום 20 במאי 2019. 

פי דוח הצעת המדף שפרסמה 

176,679 ע.נ. אגרות חוב נרשמו  החברה ביום 25 בספטמבר 2016 

למסחר ביום 12 באוקטובר 2020, על  מכוח תשקיף 2014. 

פי דוח הצעת מדף שפרסמה החברה  96,000 ע.נ. אגרות חוב נרשמו 

ביום 11 באוקטובר 2020 מכוח  למסחר ביום 29 באוגוסט 2017 על 

תשקיף מדף מיום 11 במאי 2020.  פי דוח הצעת המדף שפרסמה 
החברה ביום 27 באוגוסט 2017 
מכוח תשקיף מדף מיום 30 במאי 

 .2017

220,000 )עד למועד הדוח הונפקו  241,142 )עד למועד הדוח הונפקו  400,000 )עד למועד הדוח הונפקו  ב. ע.נ. בעת הנפקה 
326,679 ע.נ. נוספים(.  477,403 ע.נ. נוספים(  200,000 ע.נ. נוספים( 

 546,679  395,273  49,254 ג.  ע.נ. ל-31.3.2021 

    

ד. ע.נ. צמוד ל-31.3.2021 

בתוספת יתרת פרמיה )הוצ' 
הנפקה(, נטו 

יתרת ערך נקוב צמוד ל-

 131.3.2021

 59,703

 

      )246(

 59,457

 

 395,273

 

   10,119

 405,392

 

 546,679

 

 28,752

 575,431

 4,493  3,655  1,238 ה. סכום ריבית צבורה ל-
 31.3.2021

מוצגות על בסיס עלות מופחתת  מוצגות על בסיס עלות מופחתת  מוצגות על בסיס עלות מופחתת  ו. השווי ההוגן בדוחות  

 

 612,882  427,725  61,277 ז. שווי בורסה ל-31.3.2021 

שנתית קבועה - בשיעור 3.75%  שנתית קבועה - בשיעור 3.75%  שנתית קבועה, צמודת מדד - בשיעור  ח. סוג ריבית )קבועה או משתנה( 
4.7% )עד למועד הרישום למסחר 

שיעור הריבית השנתית היה 5%( 

8 תשלומים שווים בשיעור של  11 תשלומים שווים בשיעור של  10 תשלומים שנתיים שווים ביום 22  ט. מועדי תשלום קרן 
11.1111% מסכום הקרן כ"א ותשלום  8.3333% מסכום הקרן כ"א ותשלום  לאפריל של כל אחת מהשנים 2012 
אחרון בשיעור 11.1112% מסכום  אחרון בשיעור של 8.33337% מסכום  עד 2021 )כולל( 
הקרן, אשר ישולמו ביום 10 בינואר של  הקרן, אשר ישולמו ביום 30 ביוני של 

כ"א מהשנים 2023 עד 2031 )כולל(  כ"א מהשנים  2015 עד 2026 )כולל( 

תשלומים חצי שנתיים ביום 10 ביולי   תשלומים חצי שנתיים ביום 31  תשלומים חצי שנתיים ביום 22  י. מועדי תשלום ריבית  
ו-10 בינואר של כל אחת מהשנים  בדצמבר ו-30 ביוני של כל אחת  באפריל וביום 22 באוקטובר, של כל 

2019 עד 2031 )כולל(  מהשנים 2014 עד 2026 )כולל(  אחת מהשנים 2007 ועד ליום 22 
באפריל 2021 

אין  אין  מדד המחירים שפורסם בגין מרס  יא. תנאי הצמדה לקרן ולריבית 
 2007

אין  אין  אין  יב. זכות המרה  

  

                                                   
1 בשנים 2008 ו-2009, ביצעה החברה רכישה עצמית של 126,626 אלף ש"ח ע.נ איגרות חוב )סדרה ג'(. איגרות החוב אשר נרכשו על ידי החברה בוטלו עם 

רכישתן, והן נמחקו מהמסחר ברצף המוסדיים ולא תונפקנה מחדש על ידי החברה.   



 
 דין וחשבון הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד 

 
נספח א' - )המשך( 
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איגרות חוב - סדרה ה' )7390222( איגרות חוב - סדרה ד' )7390149( איגרות חוב - סדרה ג' )7390131( סדרה 

במקרה בו יוחלט על ידי הבורסה על  במקרה בו יוחלט על ידי הבורסה על  במקרה בו יוחלט על-ידי הבורסה על  יג. זכות לפדיון מוקדם או המרה 
מחיקה מהרישום למסחר של אגרות  מחיקה מהרישום למסחר של אגרות  מחיקה מהרישום למסחר של אגרות  כפויה 
החוב מפני ששווי סדרת אגרות החוב  החוב מפני ששווי סדרת אגרות החוב  החוב מפני ששווי החזקות הציבור 
פחת מהסכום שנקבע בהנחיות  פחת מהסכום שנקבע בהנחיות  בהן פחת מהסכום שנקבע בהנחיות 
הבורסה בדבר מחיקה מהמסחר של  הבורסה בדבר מחיקה מהמסחר של  הבורסה בדבר מחיקה מהמסחר של 
אגרות החוב, החברה לא תבצע פדיון  אגרות החוב, החברה לא תבצע פדיון  אגרות החוב, החברה תקבע מועד 
מוקדם של אגרות החוב. החברה תהא  מוקדם של אגרות החוב. החברה  פדיון של אגרות החוב. החברה תהא 
רשאית לבצע, לפי שיקול דעתה  תהא רשאית לבצע, לפי שיקול דעתה  רשאית לבצע, לפי שיקול דעת 
הבלעדי, פדיון מוקדם, מלא או חלקי,  הבלעדי, פדיון מוקדם, מלא או חלקי,  הבלעדי, פדיון מוקדם, מלא או חלקי, 
של אגרות החוב )סדרה ה'(, במחיר ,  של אגרות החוב )סדרה ד'(, במחיר ,  של אגרות החוב )סדרה ג'(, במחיר, 
במנגנון, בלוחות הזמנים וביתר  במנגנון, בלוחות הזמנים וביתר  במנגנון, בלוחות הזמנים וביתר 
התנאים הקבועים בסעיף 6.2 לשטר  התנאים הקבועים בסעיף 8.2 לתנאים  התנאים הקבועים בסעיף 11 לתנאים 

הנאמנות לאגרות החוב )סדרה ה'(.  מעבר לדף שבשטר הנאמנות לאגרות  מעבר לדף שבשטר הנאמנות 
החוב )סדרה ד'(.  לאגרות החוב )סדרה ג'(. 

אינן מובטחות בשעבוד  אינן מובטחות בשעבוד  אינן מובטחות בשעבוד  יד. ערבות לתשלום ההתחייבות 

טו. פרטים על הנאמן  
שם הנאמן - 

שם האחראי בחברת 
הנאמנות - 

 
דרכי התקשרות - 

 
 

כתובת - 

 

 

משמרת חברה לנאמנויות בע"מ 
רו"ח רמי סבטי 

 
טלפון: 03-6374352 
פקס: 03-6374344 

 office@mtrust.co.il :דוא"ל
 

דרך מנחם בגין 46-48, "בית אמות
ביטוח", קומה 18, ת"א 

 

 

משמרת חברה לנאמנויות בע"מ 
רו"ח רמי סבטי 

 
טלפון: 03-6374352 
פקס: 03-6374344 

 office@mtrust.co.il :דוא"ל
 

דרך מנחם בגין 46-48, "בית אמות
ביטוח", קומה 18, ת"א 

משמרת חברה לנאמנויות בע"מ 
רו"ח רמי סבטי 

 
טלפון: 03-6374352 
פקס: 03-6374344 

 office@mtrust.co.il :דוא"ל
 

דרך מנחם בגין 46-48, "בית אמות 
ביטוח", קומה 18, ת"א 

 
 

 A+/stable

 22.2.2021
 )2021-15-020736(

 

מעלות 
 AA-/stable

 A+/stable

 A+/stable

 22.2.2021
)2021-15-020736(

 

מעלות 
 A+/stable

 A+/stable

 A1/stable

14.7.2020
2020-01-(

 )074925

מדרוג 
 A1/stable

 A1/stable

 A1/stable

 14.7.2020
 )2020-01-074925(

 

מדרוג 
 Aa3

 A1/stable

טז. דירוג 

דירוג אחרון 
)אסמכתא מספר( 

 

שם החברה המדרגת 
דירוג למועד ההנפקה 

דירוג למועד הדוח 

א. ביום A+  6.10.2020 - יציב יז. דירוגים נוספים  א. ביום A+  6.10.2020 - יציב  א. ביום A1 :30.6.2019 - יציב 

ב. ביום A+   :9.3.2020 - יציב  ב. ביום A+   :9.3.2020 - יציב  ב. ביום A1 :16.7.2018 - יציב 
ג. ביום A+ :25.9.2019 - יציב  ג. ביום A+ :25.9.2019 - יציב  ג. ביום A1 :27.8.2017 - יציב 

ד. ביום A+ :22.9.2019 - יציב  ד. ביום A+ :22.9.2019 - יציב  ד. ביום A1 :27.4.2017 - יציב 

ה. ביום AA- :3.3.2019 - יציב  ה. ביום A1 :30.6.2019 - יציב  ה. ביום A1 :25.9.2016 - יציב 
ו. ביום AA- :21.11.2018 - יציב  ו. ביום AA-   :3.3.2019 - יציב  ו. ביום A1 :10.11.2015 - יציב 

ז. ביום AA- :21.11.2018 - יציב  ז. ביום A1 :11.2.2015 - יציב 

ח. ביום A1 :16.7.2018 - יציב  ח. ביום A1 :18.6.2014 - יציב 

ט. ביום A1 :27.8.2017 - יציב  ט. ביום A1 :15.6.2014 - יציב 

י. ביום AA- :27.8.2017 - יציב  י. ביום A1 :25.4.2013 - יציב 

יא. ביום A1 :27.4.2017 - יציב  יא. ביום A1 :17.3.2013 - יציב 
יב. ביום AA- :28.2.2017 - יציב  יב. ביום A1 :26.7.2012 - יציב 

יג. ביום AA- :25.9.2016 - יציב  יג. ביום A1 :14.3.2012 - יציב 

יד. ביום AA- :29.2.2016 - יציב  יד. ביום A1 :16.2.2012 - יציב 
טו. ביום A1 :10.11.2015 - יציב 

טז. ביום A+  :3.3.2015 - חיובי 

יז. ביום A1 :11.2.2015 - יציב 
יח. ביום A1 :18.6.2014 - יציב 

יט. ביום A1 :15.6.2014 - יציב 

כ. ביום ilA+ :29.5.2014 - יציב 

כן  כן  כן  יח.  עמידה בתום תקופת הדוח 
יחס החוב הפיננסי נטו ל-CAP  ובמהלכה, בכל התנאים    CAP-יחס החוב הפיננסי נטו ל
הינו 54%, ההון העצמי הינו  וההתחייבויות לפי שטר  הינו 54%, ההון העצמי הינו 

1,184,878 אלפי ש"ח הנאמנות  1,184,878 אלפי ש"ח 

לא  לא  לא  יט. האם התקיימו תנאים 
המקיימים עילה להעמדת 

איגרות החוב לפירעון מידי 

כן  כן  לא  כ.  האם הסדרה מהותית? )מעל 
5% מסך התחייבויות החברה( 

 

mailto:office@mtrust.co.il
mailto:office@mtrust.co.il
mailto:office@mtrust.co.il
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דוחות כספיים ביניים מאוחדים ליום 31 במרס 2021 

)בלתי מבוקרים( 

תוכן העניינים 

 
עמוד   

  
 16 דוח סקירה של רואה החשבון המבקר 

 17-18 דוחות מאוחדים על המצב הכספי  

 19 דוחות מאוחדים על רווח או הפסד  

 20 דוחות מאוחדים על הרווח הכולל 

 21-23 דוחות מאוחדים על השינויים בהון  

 24-26 דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים  

 27-33 באורים לדוחות הכספיים ביניים המאוחדים 

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



 

  

 

 
 

טל.   972-3-6232525+  קוסט  פורר גבאי את קסירר 

פקס  972-3-5622555+  רח' מנחם בגין 144 א',  

ey.com   6492102 תל-אב יב

  

 

 16

 
 
 

 

דוח סקירה של רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של אלקטרה בע"מ 

 

מבוא 

 

סקרנו את המידע הכספי המצורף של אלקטרה בע"מ וחברות בנות )להלן - הקבוצה(, הכולל את הדוח התמציתי 

המאוחד על המצב הכספי ליום 31 במרס 2021 ואת הדוחות התמציתיים המאוחדים על רווח והפסד, הרווח 

הכולל, השינויים בהון ותזרימי המזומנים לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה באותו תאריך. הדירקטוריון 

 - IAS 34 וההנהלה אחראים לעריכה ולהצגה של מידע כספי לתקופת ביניים זו בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי

"דיווח כספי לתקופות ביניים", וכן הם אחראים לעריכת מידע כספי לתקופת ביניים זו לפי פרק ד' של תקנות ניירות 

ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל-1970. אחריותנו היא להביע מסקנה על מידע כספי לתקופת ביניים זו 

בהתבסס על סקירתנו. 

 

לא סקרנו את המידע הכספי התמציתי לתקופת ביניים של חברות שאוחדו, אשר נכסיהן הכלולים באיחוד מהווים 

כ-2.5% מכלל הנכסים המאוחדים ליום 31 במרס 2021 והכנסותיהן הכלולות באיחוד מהוות כ-2.6% מכלל 

ההכנסות המאוחדות לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה באותו תאריך. כמו כן לא סקרנו את המידע הכספי 

התמציתי לתקופת ביניים של חברות המוצגות על בסיס השווי המאזני, אשר ההשקעה בהן הסתכמה לסך של  

כ-32,752 אלפי ש"ח ליום 31 במרס 2021, ואשר חלקה של הקבוצה בהפסדי החברות הנ"ל הסתכם לסך של  

כ-1,079 אלפי ש"ח לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה באותו תאריך. המידע הכספי התמציתי לתקופת 

הביניים של אותן חברות נסקר על ידי רואי חשבון אחרים שדוחות הסקירה שלהם הומצאו לנו ומסקנתנו, ככל 

שהיא מתייחסת למידע הכספי בגין אותן חברות, מבוססת על דוחות הסקירה של רואי החשבון האחרים. 

 

היקף הסקירה 

 

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

לתקופות ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של הישות". סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים 

מורכבת מבירורים, בעיקר עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום נוהלי סקירה אנליטיים 

ואחרים. סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים 

בישראל ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניוודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים 

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

 

מסקנה 

 

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

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

 

בנוסף לאמור בפסקה הקודמת, בהתבסס על סקירתנו ועל דוחות הסקירה של רואי חשבון אחרים, לא בא 

לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ"ל אינו ממלא, מכל הבחינות המהותיות, אחר הוראות 

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

 

 

 
קוסט פורר גבאי את קסירר  תל אביב,  

רואי חשבון  18 במאי 2021  

 

Dummy Text



 

 

  

דוחות מאוחדים על המצב הכספי 

 
 

ליום 
31 בדצמבר  ליום 31 במרס    

 2020  2020   2021   

 17

מבוקר   בלתי מבוקר    

אלפי ש"ח    

       
  נכסים שוטפים 

  

  

  

   

  

 

 

 

  

    
     

 975,434  683,367  551,795 מזומנים ושווי מזומנים  

 143,427  137,054  169,383 השקעות, מזומן מוגבל ופקדון בנאמנות  

 1,075,649 )* 1,185,210  1,148,009 לקוחות  

 216,723  258,753  427,490 חייבים ויתרות חובה  

 1,215,049   1,128,380   1,265,951 הכנסות לקבל מעבודות בחוזי הקמה 

 116,785   127,995   111,438 מלאי 

 399,577   323,859   473,120 מלאי מקרקעין וזכויות במקרקעין 

     

  

 
 

 4,142,644  3,844,618  4,147,186   

     

 
 

     

  נכסים לא שוטפים 

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

     

 396,236  492,639  395,639 השקעות בישויות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני, נטו  

 17,507  19,099  13,924 חייבים ויתרות חובה לזמן ארוך  

 308,359  286,516  306,377 רכוש קבוע, נטו  

 332,218  290,509  324,387 נכסי זכות שימוש, נטו  

   862,484  914,569  869,518 מוניטין ונכסים בלתי מוחשיים, נטו   

 422,505  311,861  419,087 נכס בלתי מוחשי בגין פרויקט זכיינות, נטו  

 62,531  70,194  78,279 חייבים בגין הסדר זיכיון למתן שירותים  

 49,538  63,256  48,365 מלאי מקרקעין לזמן ארוך  

 31,064  18,816  31,694 מסים נדחים  

     

  

  

 2,482,442  2,467,459  2,487,270   

     

  

  

 6,625,086  6,312,077  6,634,456   

     
*( סווג מחדש. 

 
הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים. 
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דוחות מאוחדים על המצב הכספי 

 
 

ליום 
31 בדצמבר  ליום 31 במרס     

 2020   2020    2021   

 18

מבוקר  בלתי מבוקר     

אלפי ש"ח    

      התחייבויות שוטפות 
       

 81,276   78,910   125,182 אשראי מתאגידים בנקאיים ואחרים   
 110,836   83,261   343,537 הלוואות למימון נדל"ן בייזום  

 19,638   12,602   9,370 חלויות שוטפות של הלוואות למימון פרויקט זכיינות  
 131,972   130,448   131,898 חלויות שוטפות של איגרות חוב  

 89,475   80,830   84,185 חלויות שוטפות של התחייבויות בגין חכירה  
 1,411,816   1,199,934   1,288,651 התחייבויות לספקים ולנותני שירותים  

 908,702   )*    728,880   843,196 זכאים ויתרות זכות  

 52,326   84,400   39,996
דיבידנד לשלם ללבבעעלליי  ממננייוותת  ההחחבבררהה  ווללבבעעלליי  זזככווייוותת  ששאאייננןן 
מקנות שליטה  

 477,699   479,827   473,272 התחייבויות בגין עבודות בחוזי הקמה  

       
 3,283,740   2,879,092   3,339,287   

      התחייבויות לא שוטפות 
       

 92,105   122,665   83,541 התחייבויות לתאגידים בנקאיים  
 327,751   318,713   366,175 הלוואות למימון פרויקט זכיינות  
 909,500   843,482   908,385 איגרות חוב  
 251,560   219,060   243,447 התחייבויות בגין חכירה  
 425,348   487,539   370,937 התחייבויות אחרות לזמן ארוך  

 42,878   42,788   42,966 התחייבויות בשל הטבות לעובדים, נטו   
      99,542   157,136   94,840 מסים נדחים  

       
 2,148,684   2,191,383   2,110,291   

       
      הון המיוחס לבעלי מניות החברה  

       
 117,750   117,727   117,750 הון מניות  
 519,515   511,742   519,515 פרמיה על מניות  

 )548,655(   )413,239(  )557,113(  
קרנות מהפרשי תרגום בחברות מוחזקות וקרנות  

)548,655(   )413,239(   )557,113( אחרות, נטו  
 )78,331(   )72,096(   )85,507( מניות אוצר  

 1,162,795   1,075,381   1,171,070 יתרת רווח  

       
 1,173,074   1,219,515   1,165,715   

       
19,588 זכויות שאינן מקנות שליטה    22,087   19,163  

       
1,192,662 סה"כ הון     1,241,602   1,184,878  

       
 6,625,086   6,312,077   6,634,456   

       
*( סווג מחדש. 

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים. 
 
 

18 במאי 2021       

יצחק ניסים  איתמר דויטשר   מיכאל זלקינד   תאריך אישור הדוחות הכספיים  
סמנכ"ל כספים  מנכ"ל  יו"ר הדירקטוריון 
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דוחות מאוחדים על רווח או הפסד 

 
לשנה שהסתיימה 

ביום   ל-3 החודשים שהסתיימו 
31 בדצמבר  ביום 31 במרס     

 2020   2020   2021   

 19

מבוקר  בלתי מבוקר     
אלפי ש"ח )למעט נתוני רווח נקי למניה(    

  7,715,958  1,875,825   2,000,838 הכנסות מביצוע עבודות ומתן שירותים  

 

 

 )7,066,636(  )1,720,301(   )1,831,387( עלות העבודות והשירותים  

 649,322  155,524   169,451 רווח גולמי  

  )249,794(  )64,597(   )65,292( הוצאות הנהלה וכלליות  

 

 
 

 

 

 )33,833(  )8,229(   )10,464( הוצאות מכירה ושיווק  

 5,517  1,790   )2,883(  
חלק החברה ברווחי )הפסדי( ייששווייוותת  ההממטטוופפללוותת  ללפפיי  ששייטטתת

השווי המאזני, נטו 

 )10,066(  )3,530(   )983( הוצאות אחרות, נטו  

 )288,176(  )74,566(   )79,622(   

  361,146  80,958   89,829 רווח תפעולי  

  22,318  11,915   6,946 הכנסות מימון  

 

 

 )108,959(  )29,220(   )26,066( הוצאות מימון   

 )86,641(  )17,305(   )19,120( הוצאות מימון, נטו  

  274,505  63,653   70,709 רווח לפני מסים על ההכנסה  

 

 

 )93,303(  )23,107(   )20,544( מסים על ההכנסה  

 181,202  40,546   50,165 רווח נקי   

      רווח נקי מיוחס ל: 

 

 

 

 149,647  32,051   48,271  בעלי המניות של החברה  

 31,555  8,495   1,894  זכויות שאינן מקנות שליטה  

 181,202  40,546   50,165   

רווח נקי למניה המיוחס לבעלי המניות של החברה 
      )בש"ח(  

 

 
 

      

 39.91  8.66   12.79 רווח נקי בסיסי למניה  
      

 

 

 

      

 39.19  8.44   12.52 רווח נקי מדולל למניה  

      

 
הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים. 
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דוחות מאוחדים על הרווח הכולל 

 
 

לשנה 
שהסתיימה 

ביום   ל-3 החודשים שהסתיימו 
31 בדצמבר  ביום 31 במרס     

 2020   2020   2021   

 20

מבוקר  בלתי מבוקר     

אלפי ש"ח     

       
 

 

 181,202   40,546  50,165 רווח נקי  

      

 
 

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

 סכומים שלא יסווגו מחדש לאחר מכן לרווח או הפסד: 
 
 
 

     
      

 2,302   -  - רווח ממדידה מחדש בגין תוכניות להטבה מוגדרת, נטו  
      

סכומים שיסווגו או המסווגים מחדש לרווח או הפסד בהתקיים 
 תנאים ספציפיים: 

 
 
 
 

 

     
      

 )62,800(   )25,796(  5,956 התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץ, נטו  
      

 4,124   )1,549(  367 רווח )הפסד( בגין עסקאות גידור תזרימי מזומנים, נטו   

      
 

 

 )56,374(   )27,345(  6,323 סה"כ רווח )הפסד( כולל אחר  

      
 

 

 124,828   13,201  56,488 סה"כ רווח כולל  

      
       

 רווח כולל מיוחס ל: 

 

 

 

    
 

 93,207   4,688  54,614 בעלי המניות של החברה  

 31,621   8,513  1,874 זכויות שאינן מקנות שליטה  

      
 

 

 124,828   13,201  56,488   

      
       

 
 
 
 

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים. 
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 דוחות מאוחדים על השינויים בהון 

 
 

מיוחס לבעלי המניות של החברה      

 
   

מ ע י 
סה"כ הון  

זכויות 
שאינן 
מקנות 

שליטה  סה"כ 
ניות 
אוצר 

התאמות 
הנובעות 
מתרגום 
דוחות 

כספיים של 
 פעילויות חוץ

קרן  בגין 
עסקאות עם 
בעלי זכויות 
ששאאייננןן  ממקקננוותת 

שליטה   

קרן בגין 
מדידה מחדש 
של תוכניות 

להטבה 
מוגדרת   

קרן 
בגין 

סקאות
 גידור 

קרן בגין
עסקאות
תשלום 
מבוסס 
מניות 

תרת
רווח 

פרמיה 
על מניות 

הון 
המניות    

 21

בלתי מבוקר    
אלפי ש"ח    

               
יתרה ליום 1 בינואר 2021 

1,192,662  19,588 1,173,074 )78,331(  )430,998( )135,707(  1,618  1,811  14,621 1,162,795  519,515  117,750 )מבוקר(  

           

           

           

              

 50,165  1,894  48,271  -   -  -  -  -  -  48,271  -  - רווח נקי  

 6,323  )20(  6,343  -   5,976  -  -  367  -  -  -  - רווח )הפסד( כולל אחר 

       
 

              56,488   1,874    54,614   -  -    5,976   -   -   367   -   48,271  - -  - - סה"כ רווח כולל  

           

           

          

           

 2,235  -  2,235  -   -  -  -  -  2,235  -  -  - עלות תשלום מבוסס מניות 

 )7,176(  -  )7,176(  )7,176(  -  -  -  -  -  -  -  - רכישת מניות באוצר 

דיבידנד לבעלי זכויות שאינן  
 )19,335(  )2,299(  )17,036(  -   -  )17,036(  -  -  -  -  -  - מקנות שליטה 

 )39,996(  -  )39,996(  -   -  -  -  -  -  )39,996(  -  - דיבידנד לבעלי מניות החברה 

1,184,878              יתרה ליום 31 במרס 2021    19,163 1,165,715 )85,507(  )425,022( )152,743(  1,618  2,178  16,856 1,171,070  519,515  117,750

 

 

 

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים. 
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שאינן מקנות 

 

    

 
 
 

 

 

 
 דוחות מאוחדים על השינויים בהון 

 
 
 

מיוחס לבעלי המניות של החברה      
התאמות 
הנובעות  קרן בגין  קרן בגין  קרן בגין 

זכויות  מתרגום   עסקאות עם  מדידה מחדש  קרן   עסקאות 
שאינן  דוחות  בעלי זכויות  של תוכניות  בגין  תשלום 
מקנות  מניות  כספיים של  שאינן מקנות להטבה  עסקאות מבוסס  יתרת  פרמיה  הון 

סה"כ הון   שליטה  סה"כ  אוצר  שליטה  פעילויות חוץ מוגדרת  מניות  גידור  רווח  על מניות  המניות    

 22

בלתי מבוקר    
אלפי ש"ח    

              1,125,506  38,074 1,087,432 )72,096(  )368,132(  -  )684(  )2,313(  10,246 1,073,830  328,964  117,617
יתרה ליום 1 בינואר 2020 

)מבוקר(  

           

           

          

              

 40,546  8,495  32,051  -   -  -  -  -  -  32,051  -  - רווח נקי  

 )27,345(  18  )27,363(  -   )25,814(  -  -  )1,549(  -  -  -  - רווח )הפסד( כולל אחר 

       
 

             13,201   8,513    4,688   -  -    )25,814(   -   -   )1,549(   -   32,051  - -  - - סה"כ רווח )הפסד( כולל  

           

           

           

           

           

           

 182,247  -  182,247  -   -  -  -  -  -  -  182,139  108 הנפקת הון מניות 

 2  -  2  -   -  -  -  -  )639(  -  639  2 מימוש כתבי אופציה למניות 

ע 
 2,841  2,787  54  -   -  54  -  -  -  -  -  -

סקה עם בעלי זכויות שאינן
מקנות שליטה 

 2,205  -  2,205  -   -  -  -  -  2,205  -  -  - עלות תשלום מבוסס מניות 

ד 
 )53,900( )27,287(  )26,613(  -   -  )26,613(  -  -  -  -  -  -

יבידנד לבעלי זכויות שאינן 
מקנות שליטה 

 )30,500(  -  )30,500(  -   -  -  -  -  -  )30,500(  -  - דיבידנד לבעלי מניות החברה 

1,241,602             יתרה ליום 31 במרס 2020    22,087 1,219,515 )72,096(  )393,946(  )26,559(  )684(  )3,862(  11,812 1,075,381  511,742  117,727

 

 

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים. 
  

Dummy Text



 

 

 
 

מדידה מחדש 

 

שאינן מקנות 

 

   

 

 
 דוחות מאוחדים על השינויים בהון 

 
 

מיוחס לבעלי המניות של החברה       

התאמות  קרן בגין  קרן בגין קרן בגין 
הנובעות  עסקאות עם  זכויות  עסקאות  מדידה מחדש

שאינן   מתרגום דוחות  בעלי זכויות  של תוכניות  קרן בגין  תשלום 

מקנות   כספיים של  שאינן מקנות להטבה  עסקאות מבוסס  יתרת   פרמיה על  הון  
סה"כ הון   שליטה   סה"כ   מניות אוצר פעילויות חוץ  שליטה  מוגדרת  גידור   מניות   רווח   מניות  מניות     

 23

מבוקר    

אלפי ש"ח    

1,125,506          יתרה ליום 1 בינואר 2020     38,074   1,087,432  )72,096(  )368,132(  -  )684(  )2,313(  10,246 1,073,830  328,964  117,617 

         

        

 181,202   31,555   149,647  -  -  -  -  -  -  149,647  - רווח נקי   - 

 )56,374(  66   )56,440(  -  )62,866(  -  2,302  4,124  -  -  - רווח )הפסד( כולל אחר  - 

      152,408        
 

          
         124,828   31,621   93,207  -  )62,866(  -  2,302  4,124  -  149,647  - סה"כ רווח )הפסד( כולל  - 

         

        

         

          

         

         

         

 

 182,247   -   182,247  -  -  -  -  -  -  -  182,139 הנפקת הון מניות  108 

 25   -   25  -  -  -  -  -  )8,412(  -  8,412 מימוש כתבי אופציה למניות  25 

 )6,235(  -   )6,235(  )6,235(  -  -  -  -  -  -  - רכישת מניות אוצר, נטו  - 

 
 )108,369(  1,159   )109,528(  -  - )109,528(  -  -  -  -  -  - 

עסקאות עם בעלי זכויות שאינן
מקנות שליטה 

 12,787   -   12,787  -  -  -  -  -  12,787  -  - עלות תשלום מבוסס מניות  - 

 )77,445(  )51,266(  )26,179(  -  -  )26,179(  -  -  -  -  -  - 
דיבידנד לבעלי זכויות שאינן 

מקנות שליטה 

 )60,682(  -   )60,682(  -  -  -  -  -  -  )60,682(  - דיבידנד לבעלי מניות החברה  - 

1,192,662           יתרה ליום 31 בדצמבר 2020    19,588   1,173,074  )78,331(  )430,998( )135,707(  1,618  1,811  14,621 1,162,795  519,515  117,750 

 

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים. 

 

Dummy Text



 

 

 

 
 

דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים 
 

 

לשנה 
שהסתיימה 

ביום   ל-3 החודשים שהסתיימו 
31 בדצמבר ביום 31 במרס   

 2020  2020   2021  

2 4

מבוקר   בלתי מבוקר   
אלפי ש"ח    

     תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת 
  
  
  

    
 181,202  40,546  50,165 רווח נקי  

    
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
   

  

  

  

   

  

   

  
  

התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת:    
    
התאמות לסעיפי רווח או הפסד:    
    

 )5,517(  )1,790(  2,883 חלק החברה בהפסדי )רווחי( ישויות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני, נטו 

 26,021  83  1,114 דיבידנדים שהתקבלו מישויות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני 

 195,472  46,462  55,793 פחת והפחתות  

 29  416  725 עלייה בהתחייבויות בשל הטבות לעובדים, נטו 

 )1,429(  )475(  99 הפסד )רווח( הון ממימוש רכוש קבוע והשקעות, נטו 

 )936(  )610(  )247( עליית ערך ניירות ערך סחירים, נטו 

 12,787  2,205  2,235 עלות תשלום מבוסס מניות 

 )67,117(  1,649  )4,875( מסים נדחים, נטו 

 
 40,187  2,136  )22(

שחיקת )שערוך( חייבים והתחייבויות לזמן ארוך, הלוואות לזמן ארוך 
ואיגרות חוב, נטו 

 )746(  -  - הכנסות אחרות, נטו 

    
שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות:    
    

 2,345 )*  )54,112(  )77,313( ירידה )עלייה( בלקוחות 

 43,744  )948(  )14,307( ירידה )עלייה( בחייבים ויתרות חובה ובגין הסדר זיכיון למתן שירותים 

 )64,967(  36,286  )46,694( ירידה )עלייה( בהכנסות לקבל מעבודות בחוזי הקמה 

 4,056  )5,610(  5,348 ירידה )עלייה( במלאי 

 115,564  48,192  51,355 ירידה במלאי מקרקעין וזכויות במקרקעין )לפני רכישה והשקעה בקרקעות( **(

 24,496  )163,731(  )126,405( עלייה )ירידה( בהתחייבויות לספקים ולנותני שירותים 

 41,582 )*   26,897  )82,867( עלייה )ירידה( בזכאים ויתרות זכות 

 54,742  46,239  )4,410( עלייה )ירידה( בהתחייבויות בגין עבודות בחוזי הקמה 
    

  
  

 420,313  )16,711(  )237,588(  
    

  

  
  

 601,515  23,835  )187,423(
מזומנים נטו שנבעו מפעילות )ששימשו לפעילות( שוטפת )לפני רכישה 

והשקעה בקרקעות( 

 )108,559(  )3,975(  )252,993(   )** רכישה והשקעה בקרקעות 
    

  
  

 492,956  19,860  )440,416( מזומנים נטו שנבעו מפעילות )ששימשו לפעילות( שוטפת  
    

 
*( סווג מחדש. 

**( רכישה והשקעה בקרקעות מוצגת בדוח על המצב הכספי במסגרת מלאי מקרקעין וזכויות במקרקעין, לרבות כספים 
שהופקדו בנאמנות בגין עסקה לרכישת מקרקעין שטרם הושלמה לתאריך הדוח אשר מוצגים בדוח על המצב 

הכספי במסגרת סעיף חייבים ויתרות חובה. 

 

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים. 
  

Dummy TextDummy Text



 

 

 

 
  

דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים 
 

 
לשנה 

שהסתיימה 
ביום   ל-3 החודשים שהסתיימו 

31 בדצמבר ביום 31 במרס    
 2020   2020  2021  

2 5

מבוקר   בלתי מבוקר    
אלפי ש"ח     

      תזרימי מזומנים מפעילות השקעה 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

 37,197  )* )11,428(  - השקעה בחברות מוחזקות, נטו 

 6,814   19,018  )25,851( ירידה )עלייה( בהשקעות, מזומן מוגבל ופקדון בנאמנות, נטו 

 )74,798(   )18,677(  )18,777( רכישת רכוש קבוע  

 )16,203(   )3,857(  )3,632( רכישת נכסים בלתי מוחשיים 

 -   -  )17,570( עלייה בחייבים בגין הסדר זיכיון למתן שירותים 

 )64,197(   )48,897(  9,329 השקעה בנכס בלתי מוחשי בגין פרויקט זכיינות, בניכוי מענק הקמה 

 )49,400(   )48,381(  )887( רכישת חברות מאוחדות שאוחדו לראשונה )א( 

 7,126   1,611  2,359 תמורה ממימוש רכוש קבוע  

 15,710   12,040  145 תמורה ממימוש ניירות ערך סחירים, נטו 

 967   )405(  240 ירידה )עלייה( בחייבים לזמן ארוך, נטו 

 8,130   -  - תמורה ממימוש השקעה בישות המטופלת לפי שיטת השווי המאזני, נטו 
     

  
 

 )128,654(   )98,976(  )54,644( מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה  
      

 תזרימי מזומנים מפעילות מימון 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   
 

     

 182,272   182,249  - הנפקת הון מניות 

 )89,137(   -  )68,326(
דיבידנדים ששולמו לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה ולבעלי מניות 

החברה  

 )6,235(   -  )7,176( רכישת מניות אוצר, נטו 

 195,713   -  - הנפקת איגרות חוב, נטו 

 50,680   50,000  - קבלת הלוואות לזמן ארוך 

 65,540   49,466  39,353 קבלת הלוואות למימון פרויקטי זכיינות 

 )25,668(   )1,462(  )19,834( פרעון הלוואות והתחייבויות אחרות לזמן ארוך  

 )125,820(   -  - פרעון איגרות חוב 

 )92,114(   )23,211(  )24,179( פרעון התחייבויות בגין חכירה 

 )38,620(   )32,891(  279,156 אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים ואחרים ולמימון נדל"ן בייזום, נטו 

 )39,179(   )*  )5,233(  )127,426( פרעון אופציות מכר והתחייבויות אחרות לזכויות שאינן מקנות שליטה 
      

 
 

 77,432   218,918  71,568 מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון  
      

)8,637(  הפרשי שער בגין יתרות מזומנים ושווי מזומנים, נטו    1,228  )147(  

433,097  עלייה )ירידה( במזומנים ושווי מזומנים    141,030  )423,639(  

542,337  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה    542,337  975,434  

975,434  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה    683,367  551,795  
       

 
*( סווג מחדש. 

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים. 
  

Dummy Text



 

  

 

 
   

דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים 
 

 
לשנה 

שהסתיימה 
ביום  ל-3 החודשים שהסתיימו 

31 בדצמבר ביום 31 במרס    
 2020  2020  2021   

2 6

מבוקר    בלתי מבוקר    
אלפי ש"ח      

רכישת חברות מאוחדות שאוחדו לראשונה        )א( 
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

      
נכסים והתחייבויות של החברות המאוחדות ליום הרכישה:       
      

 3,423  2,132  458 הון חוזר )למעט מזומנים ושווי מזומנים(, נטו    

 )7,703(  )7,685(  )41( רכוש קבוע    

 )4,455(  )4,455(  - נכסי זכות שימוש    

 )21,265(  )20,171(  )1,697( נכסים בלתי מוחשיים מזוהים    

 )71,740(  )69,884(  - מוניטין    

 )935(  -  393 מסים נדחים    

 
 48,060  48,060  -  

התחייבויות בגין אופציית מכר ודיבידנדים עתידיים לבעלי זכויות שאינן
מקנות שליטה   

 4,469  3,622  - התחייבויות לא שוטפות אחרות    

 746  -  - רווח מסילוק יחסים קודמים    
      

  

  

 )49,400(  )48,381(  )887(    

      
מידע נוסף על תזרימי המזומנים    )ב( 

  
  
  
  

  

    
      
מזומנים ששולמו במשך התקופה עבור:       
      

 57,529  11,943  34,793   ריבית  

      
  

  

 154,837  21,563  22,961   מס הכנסה  

      
  
  
  

  

מזומנים שהתקבלו במשך התקופה עבור:       
      

 7,297  3,520  998   ריבית  

      
  

  

 6,868  5,858  1,830   מס הכנסה  

 
      

פעולות מהותיות שלא במזומן    )ג( 
  

  

  

    
      

 52,326  84,400  39,996  
דיבידנדים לשלם לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה ולבעלי מניות 

החברה   

 133,963  -  -  
התחייבות בגין רכישת החזקות בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה 

בחברה מאוחדת   

   44,798  -  - השקעה בנכס בלתי מוחשי בגין פרויקט זכיינות    

        

 

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים. 
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באורים לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים 
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א. דוחות כספיים אלה נערכו במתכונת מתומצתת ליום 31 במרס 2021 ולתקופה של שלושה 
חודשים שהסתיימה באותו תאריך )להלן - דוחות כספיים ביניים מאוחדים(. יש לעיין בדוחות 
אלה בהקשר לדוחות הכספיים השנתיים מאוחדים של החברה ליום 31 בדצמבר 2020 ולשנה 
שהסתיימה באותו תאריך ולבאורים אשר נלוו אליהם )להלן - הדוחות הכספיים השנתיים 

המאוחדים(. 

ב. השלכות התפשטות נגיף הקורונה 

 כאמור בבאור 1ג' לדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים, בתחילת שנת 2020 החל לפקוד את 
העולם אירוע בעל השלכות מאקרו כלכליות שמקורו בהתפשטות נגיף הקורונה. כפועל יוצא, 
מדינות רבות בעולם וביניהן מדינת ישראל, נוקטות בצעדים משמעותיים בניסיון למנוע את 
התפשטות נגיף הקורונה, כדוגמת הגבלה תחבורתית על נוסעים וסחורות, סגירת גבולות בין 
מדינות, הטלת סגר מלא או חלקי, חובת בידוד של אנשים הנושאים את הנגיף או אשר נמצאו 
בקרבת אדם הנושא אותו ועוד. צעדים אלה ואי הוודאות אשר שררה בשנת 2020 ביחס להמשך 
התפשטותו של הנגיף, הביאו להשלכות משמעותיות על כלכלות רבות ברחבי העולם )להלן- 
המשבר(. במהלך חודש מאי 2020, מדינת ישראל החלה לצמצם את המגבלות שהוטלו וזאת 
במטרה להשיב את פעילות המשק להתקיים כסדרה. בחודש ספטמבר 2020, בעקבות עליה 
מחודשת בתחלואה ולאור סימנים להתפרצות גל שני של הנגיף, החליטה מדינת ישראל על 
הטלת מגבלות מסוימות מחדש, בעיקר באמצעות הטלת סגר שעיקר מטרתו הינו הגבלת 

התקהלויות, במטרה להביא לצמצום התחלואה. 

 מגבלות אלו הוסרו בשלהי שנת 2020, אולם בחודש ינואר 2021, החליטה מדינת ישראל על 
הטלת מגבלות מסוימות מחדש לאור סימנים להתפרצות גל נוסף של הנגיף, בין היתר בעקבות 

הימצאותם של וריאנטים חדשים של הנגיף בישראל, להם יכולת הדבקה גבוהה.  

 במקביל, במהלך חודש דצמבר 2020 החל מבצע "לתת כתף" שמטרתו חיסון אוכלוסיית ישראל 
כנגד הנגיף במטרה לצמצם משמעותית את התחלואה ולהביא את המשק לחזור ולפעול כסדרו. 
בתקופת הדוח, חלק ניכר מאוד מאוכלוסיית מדינת ישראל כבר חוסן כנגד הנגיף וכפועל יוצא 
חלה ירידה משמעותית בנתוני התחלואה במדינת ישראל, אשר הובילה את מדינת ישראל 

לקבלת החלטה להסרת מרבית ההגבלות כאמור.  

 הקבוצה פועלת על מנת לצמצם את השפעת המשבר על פעילותה ונכון למועד אישור הדוחות 
הכספיים ביניים מאוחדים, הקבוצה לא הושפעה באופן מהותי והנהלת החברה אינה צופה, 

בשלב זה, כי תושפע לרעה באופן משמעותי כתוצאה מהמשבר. 

 יחד עם זאת, היה והמשבר האמור ימשיך להעמיק ויביא להאטה משמעותית בפעילות העסקית 
בישראל וברחבי העולם, אזי יכולה להיות לכך השפעה משמעותית על התוצאות הכספיות של 

הקבוצה. בשלב זה אין ביכולת הנהלת החברה להעריך ולכמת את ההשפעה כאמור. 
 
 

באור 2: - עיקרי המדיניות החשבונאית 

א. מתכונת העריכה של הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים 

הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים ערוכים בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 34 דיווח כספי 
לתקופות ביניים, וכן בהתאם להוראות הגילוי לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך )דוחות 

תקופתיים ומידיים(, התש"ל-1970. 

המדיניות החשבונאית אשר יושמה בעריכת הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים עקבית לזו 
שיושמה בעריכת הדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים, למעט האמור בסעיף ב' להלן. 
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ב.  יישום לראשונה של תיקונים לתקני חשבונאות קיימים 

1.  תיקונים ל- IFRS 4, IFRS 16,IFRS 7 , IFRS 9 ו- IAS 39 בדבר הרפורמה בריביות 
 IBOR -ה

בחודש אוגוסט 2020, פרסם ה-IASB תיקונים לתקן דיווח כספי בינלאומי 9 מכשירים 
פיננסים, לתקן דיווח כספי בינלאומי 7 מכשירים פיננסים: גילויים, לתקן חשבונאות 
בינלאומי 39 מכשירים פיננסים: הכרה ומדידה, לתקן דיווח כספי בינלאומי 4 חוזי ביטוח 

ולתקן דיווח כספי בינלאומי 16 חכירות )להלן - "התיקונים"(. 

התיקונים מספקים הקלות מעשיות המתמודדות עם השפעות של הטיפול החשבונאי 
(IBORs - Interbank Offered  בדוחות הכספיים כאשר יוחלפו ריביות הבנצ'מרק

 .)RFRs – Risk Free Interest Rates( בריביות אלטרנטיביות חסרות סיכון Rates)

בהתאם לאחת מההקלות המעשיות, הקבוצה תטפל בתיקונים חוזיים או בתיקונים 
בתזרימי המזומנים הנדרשים ישירות כתוצאה מיישום הרפורמה בדומה לטיפול 
החשבונאי בשינויים בריבית משתנה. כלומר, חברה נדרשת להכיר את השינויים בריביות 
באמצעות התאמת שיעור הריבית האפקטיבית מבלי לשנות את ערכו הפנקסני של 
 RFR-ל IBOR-המכשיר הפיננסי. השימוש בהקלה מעשית זו תלוי בכך שהמעבר מ

מתרחש על בסיס תנאים כלכליים שווים. 

כמו כן, התיקונים מאפשרים לשינויים הנדרשים על ידי רפורמת ה- IBOR להיעשות 
לייעוד הגידור ולתיעוד מבלי לגרום ליחסי הגידור להפסיק כאשר מתקיימים תנאים 
מסוימים. במסגרת התיקונים ניתנה גם הקלה מעשית זמנית בקשר עם יישום חשבונאות 

גידור הנוגעת לזיהוי הסיכון המגודר כ- 'ניתן לזיהוי בנפרד'. 

במסגרת התיקונים נוספו דרישות גילוי בקשר עם השפעת הרפורמה הצפויה על דוחותיה 
הכספיים של הקבוצה לרבות התייחסות לאופן בו הקבוצה מנהלת את יישום רפורמת 
הריביות, לסיכונים עליהם היא חשופה כתוצאה מהרפורמה הצפויה וגילויים כמותיים 

בנוגע למכשירים פיננסיים בריביות IBOR הצפויים להשתנות. 

בשלב זה, הקבוצה בוחנת את ההשלכות החשבונאיות, אם בכלל, של המעבר 
מריביות IBOR לריביות RFR על חוזי מכשירים פיננסיים שצפויים להתקיים במועד 

המעבר, לרבות השפעות יישום התיקונים הנ"ל. 

2.  תיקון נוסף מחודש אפריל 2021 ל- IFRS 16 חכירות 

לאור משבר הקורונה, פרסם ה- IASB בחודש מאי 2020, תיקון לתקן דיווח כספי 
בינלאומי 16: חכירות )להלן – תיקון 2020(. מטרת תיקון 2020 הינה לאפשר לחוכרים 
ליישם הקלה פרקטית לפיה שינויים בדמי חכירה כתוצאה ממשבר הקורונה לא יטופלו 

כתיקוני חכירה אלא כדמי חכירה משתנים. תיקון 2020 חל על צד החוכרים בלבד. 

במקור, תיקון 2020 חל רק לגבי קיטון תשלומי החכירה בעבור תשלומים המתייחסים 
לתקופה של עד ליום 30 ביוני 2021. עם זאת, המגיפה נמשכה מעבר לתקופה הצפויה, 
ולכן עדכן ה-IASB כי התיקון יחול לגבי קיטון תשלומי החכירה בעבור תשלומים 
המתייחסים לתקופה של עד ליום 30 ביוני 2022 )להלן – תיקון 2021(. הקריטריונים 

הנוספים ליישום תיקון 2020 נשארים ללא שינוי.  

תיקון 2021 אשר פורסם באפריל 2021, ייושם לתקופות שנתיות המתחילות ביום 1 
באפריל 2021, עם אפשרות ליישום מוקדם. לתיקון אין השפעה על הדוחות הכספיים 

המאוחדים של הקבוצה. 

ג. גילוי לתקני IFRS חדשים בתקופה שלפני יישומם  

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

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

חדשה של המונח "אומדנים חשבונאיים".  

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

החשבונאית ומתיקוני טעויות. 

התיקון ייושם באופן פרוספקטיבי לתקופות שנתיות המתחילות ביום 1 בינואר 2023 והוא חל על 
שינויים במדיניות חשבונאות ובאומדנים חשבונאיים המתרחשים בתחילת אותה תקופה או 

אחריה. יישום מוקדם אפשרי.  
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ד. פרטים על מדד המחירים לצרכן ועל שערי החליפין של מטבעות שונים רלוונטיים בקבוצה 

   
   

ליום 31 בדצמבר ליום 31 במרס   
 2020  2020  2021  

       

   

   

   

   

   

   

   
   

  
   

 223.34  223.56  223.56 מדד )בנקודות(    *( 

שערי חליפין )בש"ח(:    

 3.22  3.57  3.33 דולר ארה"ב 

 3.94  3.90  3.91 אירו  

 4.35  4.59  4.40 100 רובל רוסי 

 0.81  0.94  0.82 100 ניירה ניגרית 

 0.85  0.86  0.84 זלוטי פולני 
    

 
 

לשנה 
שהסתיימה  

ביום  ל-3 החודשים שהסתיימו 
31 בדצמבר  ביום 31 במרס   

 2020  2020  2021  
     

  

   

   

   

 )  

   

   

 
  

שיעור השינוי בתקופה שהסתיימה באותו 
מועד )באחוזים(:  

 )0.60(  )0.50(  0.10 מדד 

 )6.97(  3.15  3.70 דולר ארה"ב 

 1.70  0.57  )0.80( אירו  

 )22.05(  )17.85(  1.20 רובל רוסי 

 )14.00(  )0.48(  0.02 ניירה ניגרית 

 )6.15(  )5.92(  )1.76( זלוטי פולני 

*( המדד הידוע לפי בסיס ממוצע 1993 = 100. 
 
 

באור 3: - מגזרי פעילות 

א. כללי 

כאמור בדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים, בקבוצה מגזרי פעילות, כדלקמן: 

1. פרויקטים למבנים ותשתיות בישראל. 

2. פרויקטים למבנים ותשתיות בחו"ל. 

3. הפעלה, שירות ואחזקה. 

4. פיתוח והקמה של נדל"ן בייזום. 

5. זכיינות. 

למידע נוסף ראה באור 1א' בדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים. 
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ב. דיווח בדבר מגזרי פעילות 

 

 
 

 

פרויקטים 

 
  

 
 
   

לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימו ביום 31 במרס 2021   
פיתוח  פרויקטים פרויקטים 
והקמה  הפעלה,  למבנים   למבנים 

סה"כ   התאמות  של נדל"ן  שירות  ותשתיות  ותשתיות 
מאוחד  למאוחד  זכיינות  בייזום  ואחזקה  בחו"ל  בישראל   

בלתי מבוקר    
אלפי ש"ח    
               
          

      

          

2,000,838 )68,005(  29,774 119,805  506,914 313,303  1,099,047 הכנסות  

 -  68,005  -  -  )5,825(  -  )62,180( הכנסות בין מגזריות 

2,000,838  -  29,774 119,805  501,089 313,303  1,036,867 הכנסות מחיצוניים 

      157,385  1,439  )711(  12,353  64,665  31,295  48,344

רווח )הפסד( מגזרי 
לפני הוצאות הנהלה 

וכלליות המיוחסות 
למגזר  

   

      

 
 )65,290(  -  )34(  )4,091(  )18,731( )21,631(  )20,803(

הוצאות הנהלה 
וכלליות המיוחסות

למגזר 

 92,095  1,439  )745(  8,262  45,934  9,664  27,541 רווח )הפסד( מגזרי 

       
 

        
בניכוי הוצאות 
לא מיוחסות:

      

      

      

      
       

הנהלה וכלליות        )2( 

מכירה ושיווק        )507( 

אחרות        )1,757( 

מימון, נטו        )19,120( 
        

        70,709       
רווח לפני מסים על 

ההכנסה 

 

 
 

 

פרויקטים 

 
  

 
 
   

 
לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימו ביום 31 במרס 2020   

פיתוח  פרויקטים פרויקטים 
והקמה  הפעלה,  למבנים   למבנים 

סה"כ   התאמות  של נדל"ן  שירות  ותשתיות  ותשתיות 
מאוחד  למאוחד  זכיינות  בייזום  ואחזקה  בחו"ל  בישראל   

בלתי מבוקר    
אלפי ש"ח    
               
          

      

          

1,875,825 )90,791(  46,420 143,372  478,357 271,163  1,027,304 הכנסות  

 -  90,791  -  -  )4,787(  -  )86,004( הכנסות בין מגזריות 

1,875,825  -  46,420 143,372  473,570 271,163  941,300 הכנסות מחיצוניים 

     

 

 149,944  469  )2,959(  24,409  53,613  27,696  46,716

רווח )הפסד( מגזרי 
לפני הוצאות הנהלה
וכלליות המיוחסות 

למגזר  

      

      

 
 )49,783(  -  )116(  )5,389(  )13,264( )17,755(  )13,259(

הוצאות הנהלה 
וכלליות המיוחסות

למגזר 

 100,161  469  )3,075(  19,020  40,349  9,941  33,457 רווח )הפסד( מגזרי 

       
 

        
בניכוי הוצאות 
לא מיוחסות:

      

      

      

      
       

הנהלה וכלליות        )14,814( 

מכירה ושיווק        )252( 

אחרות        )4,137( 

מימון, נטו        )17,305( 
        

        63,653       
רווח לפני מסים על 

ההכנסה 
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ב. דיווח בדבר מגזרי פעילות - )המשך( 

 

 

 

 
 

 
  

 
 

   

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2020   
פ 

 
ה  סה"כ ו  
מאוחד 

תאמות 
למאוחד  זכיינות 

פיתוח 
והקמה 
של נדל"ן
בייזום 

הפעלה, 
שירות 
ואחזקה 

פרויקטים
למבנים 
ותשתיות
בחו"ל 

רויקטים
למבנים

תשתיות 
בישראל   

מבוקר    
אלפי ש"ח    
               
           
      

           

7,715,958 )321,709(  161,693  424,455 1,967,433 1,268,013 4,216,073 הכנסות  
 -  321,709  -  -  )23,173(  -  )298,536( הכנסות בין מגזריות 

7,715,958  -  161,693  424,455 1,944,260 1,268,013 3,917,537 הכנסות מחיצוניים 
               

  
 

  

 

 617,373  1,209  )6,712 (  59,972   226,812  136,244  199,848 

רווח )הפסד( מגזרי 
לפני הוצאות הנהלה
וכלליות המיוחסות 

למגזר 

 )191,435(  -  )447 (  )17,608(  )51,177(  )72,240(  )49,963( 
ההווצצאאוותת  ההננההללהה  ווככללללייוותת

המיוחסות למגזר 

 425,938  1,209  )7,159 (  42,364 רווח )הפסד( מגזרי  149,885  64,004  175,635  
               

   
   
  
  
  
  
   

           
בניכוי הוצאות לא 

מיוחסות: 
            

הנהלה וכלליות            )58,359( 
מכירה ושיווק            )1,232( 
אחרות            )5,201( 

מימון, נטו             )86,641( 
           

   
 

 274,505           

 
רווח לפני מסים על

ההכנסה 

 
באור 4: - מכשירים פיננסים 

 
  

א. להלן היתרות בספרים והשווי ההוגן של התחייבויות פיננסיות, שאינן מוצגות בדוחות 
הכספיים לפי שווין ההוגן: 

ליום 31 בדצמבר  ליום 31 במרס    
 2020  2020  2021   

שווי הוגן       יתרה  שווי הוגן  יתרה  שווי הוגן  יתרה    
מבוקר   בלתי מבוקר    

אלפי ש"ח    
ם 

ם - 
 )*

הלוואות מתאגידי
בנקאיים ואחרי
     בריבית קבועה 

 

      
    
    

 198  198  509  499  100  100 שקליות צמודות מדד  

 124,995  123,683  144,976  144,719  118,243  116,473 שקליות לא צמודות  

     איגרות חוב  **( 

    

     

        

       
 

 60,829  60,189  120,525  121,897  61,277  60,941
איגרות חוב צמודות מדד 

)סדרה ג'( 
  

1,052,213  951,725  891,244  838,542 1,040,607  950,100
איגרות חוב לא צמודות

)סדרות ד' ו-ה'( 

1,238,235 1,135,795 1,157,254 1,105,657 1,220,227 1,127,614 סה"כ  
             

*( השווי ההוגן של הלוואות לזמן ארוך הנושאות ריבית קבועה מבוסס על חישוב הערך 
הנוכחי של תזרימי המזומנים לפי שיעור ריבית המקובל להלוואות דומות בעלות מאפיינים 

דומים, ללא הוצאות נדחות בגין גיוס ההלוואות. 
**( השווי ההוגן של אגרות חוב נסחרות מבוסס על מחירים מצוטטים בשוק פעיל לתאריך 

המאזן. 

ב. היתרה בספרים והשווי ההוגן של הלוואה שניתנה לחברה המטופלת לפי שיטת השווי המאזני 
שאינה מוצגת בדוחות הכספיים לפי שוויה ההוגן, ליום 31 במרס 2021, מסתכמות  

ל-96,867 אלפי ש"ח ו-111,405 אלפי ש"ח, בהתאמה )ליום 31 בדצמבר 2020 - 92,458 אלפי 
ש"ח ו-105,004 אלפי ש"ח, בהתאמה(.  
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א. בהמשך לאמור בבאור 30א')5( לדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים בדבר חקירה של הרשות 
לתחרות, ביום 11 במרס 2021, הוגש כתב אישום נגד מספר נאשמים, ובכללם החברה, עובדים 
מסוימים בחטיבת המעליות של החברה, א. צום מעליות בע"מ )להלן: "צום"(, חברה בת בבעלות 
מלאה של החברה ועובד אחד של צום. כמו כן, ביום 16 במרס 2021, התקבלה במשרדיה של 
החברה בקשה לגילוי מסמכים לפי סעיף 198א לחוק החברות, התשנ"ט-1999, על ידי מבקש 
הטוען להיותו בעל מניות פרטי בחברה, לשם בחינת בקשה לאישור תביעה נגזרת כנגד נושאי 

משרה בחברה. 

ב.  בהמשך לאמור בבאור 30א')6( לדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים בדבר בקשה לאישור 
תובענה ייצוגית המופנית כנגד החברה, א.צום מעליות בע"מ )חברה בת בבעלות מלאה של 
החברה( וכנגד חברות נוספות )להלן: "המשיבות"(, בחודש פברואר 2021 הוגשה בקשה 
משותפת מטעם המשיבות לעיכוב הליכים. ביום 12 במרס 2021, ניתנה החלטת בית המשפט 
במסגרתה מצא בית המשפט לנכון לקבל את עמדת רשות התחרות ובהתאם הורה כי היועמ"ש 
ימסור את עמדת רשות התחרות ביחס לבקשת המשיבות לעיכוב הליכים. בכלל כך, הורה בית 
המשפט כי העמדה תציין האם מבחינת הרשות לתחרות קיימת מניעה לניהול ההליך הנוכחי 
והאם מוטל על המשיבות )או מי מהן( הגבלות מחשש לשיבוש ניהול ההליך הפלילי. בנוסף, 

הורה בית המשפט בהחלטתו על מתן ארכה בת 90 ימים להגשת תשובות לבקשת האישור. 
לאור השלב המקדמי בו נמצא ההליך, עורכי הדין של החברה לומדים את הבקשה ובוחנים את 

הסיכוי שהיא תאושר ועל כן, בשלב זה לא ניתן להעריך את סיכויי בקשת האישור.  

ג. ביום 22 במרס 2021, הומצאה לחברה ולבעלת השליטה בחברה, אלקו בע"מ, לדירקטורים 
בחברה ולמנכ"ל החברה, בקשה לאישור תובענה ייצוגית )להלן: "הבקשה"( שהוגשה לבית 
המשפט המחוזי חיפה. מעיון ראשוני בבקשה עולה כי עניינה היא בהכללתם, לכאורה, של 
פרטים מטעים בדיווחים שפורסמו על ידי החברה, הן במעשה והן במחדל, ואשר קשורים 
לפעילות החברה בתחום המעליות בגינה הוגש כתב אישום, בין היתר כנגד החברה, בטענה 
שהחברה הייתה צד להסדר כובל בניגוד להוראות סעיף 2 לחוק התחרות הכלכלית, תשמ"ח-
1988. לטענת המבקשים, כתוצאה מההפרות הנטענות, נגרם נזק לכל חברי הקבוצה, אותו הם 
העמידו על סך כולל של כ-208 מיליוני ש"ח )קרן(. עורכי הדין של החברה לומדים את הבקשה 

ובשלב זה לא ניתן להעריך את סיכוייה.  

ד. ביום 23 במרס 2021 אישר דירקטוריון החברה חלוקת דיבידנד בסך של כ-40 מיליוני ש"ח  
)כ-10.6 ש"ח למניה(, אשר שולם ביום 11 באפריל 2021. 

ה.  בהמשך לאמור בבאור 30ב')8( לדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים, בדבר התקשרות החברה 
עם חברת אמנון מסילות בע"מ )להלן: "החברה הנרכשת"( ועם מר אמנון סלע, בעל המניות 
היחיד בחברת הנרכשת, בהסכם לרכישת 51% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה 
הנרכשת ואופציה לרכישת יתרת 49% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה הנרכשת, 
לאחר תאריך הדוח, ביום 1 באפריל 2021, הועברו לבעלות החברה כל המניות הנרכשות 
והעסקה הושלמה בהתאם לתנאים שהוסכמו בין הצדדים. עובר להשלמת העסקה מוזגה פעילות 
אפיקים-שירותי תחבורה מתקדמים בע"מ לתוך החברה הנרכשת, אשר החליפה את שמה 
לאלקטרה-אפיקים בע"מ, בה החברה מחזיקה 51% ולגביה לחברה האופציה לרכישת 49% 

הנותרים.  

ו.  לאחר תאריך הדוח, בחודש אפריל 2021, מומשה האופציה לרכישת כלל החזקותיה של החברה 
בפ.ק. אלקטרה בע"מ כחלק ממנגנון ההפרדות שנקבע בהסכם. תמורת המניות הנרכשות, 

המהוות 49% מהון המניות המונפק והנפרע של פ.ק אלקטרה בע"מ, שילמה החברה למוכרת  
כ- 85 מיליוני ש"ח, לרבות פרעון הלוואת בעלים שניתנה לפ.ק אלקטרה בע"מ על ידי המוכרת. 

ז. לאחר תאריך הדוח, בחודש אפריל 2021, מומשה האופציה לרכישת כלל החזקותיה של 
הקבוצה בטווס שמירה, אבטחה ושרותי ניקיון בע"מ )להלן: "טווס"( כחלק ממנגנון ההפרדות 
שנקבע בהסכם. תמורת המניות הנרכשות, המהוות 40% מהון המניות המונפק והנפרע של 

טווס, שילמה הקבוצה למוכרת כ-28.6 מיליוני ש"ח. 
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ח.  בהמשך לאמור בבאור 30א')2( לדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים, בדבר בקשה לאישור 
תובענה כייצוגית, אשר הוגשה לבית המשפט המחוזי מרכז בלוד על סך של כ-645 מיליוני ש"ח 
בגין טענות שונות של התובע בנושא שירות למעליות, ביום 13 באפריל 2021, ניתן פסק דין 
במסגרתו אישר בית המשפט את הסתלקות התובע מבקשת האישור, מחק את התביעה ודחה 

את תביעתו האישית של התובע.  

ט.  בהמשך לאמור בבאור 34ז' לדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים, בדבר התקשרות החברה 
בהסכם לקבלת שירותי ניהול מאלקו בע"מ, בעלת השליטה בחברה )להלן: "אלקו"(, ביום 27 
באפריל 2021 אישרה האסיפה הכללית של החברה את המשך הסכם ההתקשרות של החברה 
לקבלת שירותי ניהול מאלקו לתקופה של שלוש שנים החל מיום 21 במרס 2021 )מועד סיום 

ההסכם הקודם(. 

להלן השינויים העיקריים בהסכם: 

1. התשלום בגין שירותי יו"ר דירקטוריון יעמוד על סך של 1,350 אלפי ש"ח לשנה בתוספת 
מע"מ, חלף סך של 1,300 אלפי ש"ח, כפי שנקבע בהסכם הקודם. 

2. התשלום בגין שירותי ניהול נוספים יעמוד על סך של 2,100 אלפי ש"ח לשנה בתוספת 
מע"מ, חלף סך של 2,331 אלפי ש"ח, כפי שנקבע בהסכם הקודם. 

3. מענק הניהול השנתי לו זכאית אלקו, הכפוף לעמידה במבחני תשואה של מניית החברה 
או עמידה במבחני רווח הוגבל לסך של 4 מיליוני ש"ח לשנה בתוספת מע"מ, חלף סך של 

3 מיליוני ש"ח שנקבע בהסכם הקודם. 
חישוב תשואת מניית החברה בתקופת ההסכם תימדד אל מול שער הסגירה של המניה 

ממועד כניסתו לתוקף של ההסכם החדש. 

י. בהמשך לאמור בבאור 34יא' לדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים, ביום 29 באפריל 2021, 
התכנסה ועדת התגמול של החברה ואישרה התקשרות בפוליסת ביטוח לכיסוי אחריותם של  
דירקטורים ונושאי משרה לתקופה של 12 חודשים החל מיום 1 במאי 2021 ועד ליום 30 באפריל 

 .2022

יא. ביום 4 במאי 2021, התקשרה אלקטרה-אפיקים בע"מ, חברה בת בה מחזיקה החברה 51% 
)להלן: "אלקטרה-אפיקים"(, בהסכם עם חברת תעבורה אחזקות בע"מ )להלן: "תעבורה"(, אשר 
מכוחו ומכוח הסכם אחר שנחתם עם אגד חברה לתחבורה בע"מ, תרכוש אלקטרה-אפיקים את 

מלוא )100%( הון המניות המונפק והנפרע של אגד תעבורה בע"מ )להלן: "אגד תעבורה"(. 

אגד תעבורה הינה חברה לאספקת שירותי תחבורה המפעילה תחבורה ציבורית והסעות 
מיוחדות, בעלת תשתית ארגונית רחבה, אשר יכולה לספק מענה להפעלת אשכולות קווי שירות 
ושירותי הסעות מיוחדות בפריסה ארצית. במסגרת ההסכם, תעביר אגד תעבורה את פעילות 

ההסעות המיוחדות לתעבורה בתנאים שנקבעו בהסכם.  

פעילות התחבורה הציבורית של אגד תעבורה שהינה בעלת זיכיונות להפעלת 5 אשכולות של 
קווי שירות בתחבורה הציבורית ברחבי הארץ, כוללת צי של כ-537 אוטובוסים המשמשים 
בפעילות התחבורה הציבורית ו- 760 נהגי תחבורה ציבורית. ההכנסות של אגד תעבורה בשנת 

2020, בגין פעילות התחבורה הציבורית, עמד על כ- 350 מיליוני ש"ח.  

אלקטרה אפיקים תשלם בגין רכישת אגד תעבורה סך כולל של כ- 200 מיליוני ש"ח, בכפוף 
להתאמות, ובכללן הפחתת המחיר בסכום חלוקות הדיבידנדים שתבצע אגד תעבורה לפני מועד 

ההשלמה. 

השלמת העסקה כפופה להתקיימותם של תנאים מתלים מקובלים בעסקאות מסוג זה, ובהם 
קבלת אישור רשות התחרות ואישור משרד התחבורה. תנאים אלה טרם הושלמו למועד הדוח. 

יב. בישיבותיהם מיום 4 במאי 2021, החליטו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, לאשר הארכה 
לתקופה נוספת של מדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה בנוסח כמעט זהה לנוסח שאושר על 
ידי האסיפה הכללית בחודש מרס 2014, למעט שינוי קל בסעיף התקציב המיוחד למענק שנתי 
נוסף, וזאת על אף התנגדות האסיפה הכללית, בהתאם להוראות סעיף 267א)ג( לחוק החברות, 

תשנ"ט-1999. 
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אלקטרה בע"מ 
הצגת נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים 

המיוחסים לחברה ליום 31 במרס 2021 
)בלתי מבוקרים( 

 

תוכן עניינים 

 
עמוד   

 35 דוח מיוחד לפי תקנה 38ד' 
 36 דוח מיוחד של רואה החשבון המבקר 

 37 נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על המצב הכספי המיוחסים לחברה 
 38 נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על הרווח הכולל המיוחסים לחברה 
39-40 נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על תזרימי המזומנים המיוחסים לחברה 

41-42 מידע נוסף 
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דוח מיוחד לפי תקנה 38ד' 
 

נתונים כספיים ומידע כספי מתוך הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים המיוחסים לחברה 
 

 

להלן נתונים כספיים ומידע כספי נפרד המיוחסים לחברה מתוך הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים של 

הקבוצה ליום 31 במרס 2021 ולתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה באותו תאריך המפורסמים 

במסגרת הדוחות התקופתיים )להלן - דוחות מאוחדים(, המוצגים בהתאם לתקנה 38ד' לתקנות ניירות 

ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( התש"ל-1970. 
 



  

 

טל.    972-3-6232525+  קוסט פורר גבאי את קסירר   
פקס  972-3-5622555+  רח' מנחם בגין 144 א',    

ey.com   6492102 תל-אביב  
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לכבוד 

בעלי המניות של חברת אלקטרה בע"מ 

 

א.ג.נ., 

 

 

הנדון: דוח מיוחד של רואה החשבון המבקר על מידע כספי ביניים נפרד  

לפי תקנה 38ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל-1970 

 

מבוא 

 

סקרנו את המידע הכספי הביניים הנפרד המובא לפי תקנה 38ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל-

1970 של אלקטרה בע"מ )להלן - החברה(, ליום 31 במרס 2021 ולתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה באותו תאריך. 

המידע הכספי הביניים הנפרד הינו באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה. אחריותנו היא להביע מסקנה על המידע 

הכספי הביניים הנפרד לתקופת ביניים זו בהתבסס על סקירתנו. 

 

לא סקרנו את המידע הכספי הביניים הנפרד מתוך הדוחות הכספיים של חברות מוחזקות אשר הנכסים בניכוי ההתחייבויות 

המיוחסים להן, נטו הסתכמו לסך של כ-27,531 אלפי ש"ח ליום 31 במרס 2021 ואשר חלקה של החברה בהפסדי החברות 

הנ"ל הסתכם לסך של כ-124 אלפי ש"ח לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה באותו תאריך. המידע הכספי הנפרד של 

אותן חברות נסקרו על ידי רואי חשבון אחרים שדוחותיהם הומצאו לנו ומסקנתנו, ככל שהיא מתייחסת לדוחות הכספיים בגין 

אותן חברות מבוססת על דוחות הסקירה של רואי חשבון האחרים. 

 

היקף הסקירה 

 

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

ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של הישות". סקירה של מידע כספי נפרד לתקופות ביניים מורכבת מבירורים, 

בעיקר עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום נוהלי סקירה אנליטיים ואחרים. סקירה הינה 

מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך אינה מאפשרת 

לנו להשיג ביטחון שניוודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת. בהתאם לכך, אין אנו מחווים 

חוות דעת של ביקורת. 

 

מסקנה 

 

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

הכספי הביניים הנפרד הנ"ל אינו ערוך, מכל הבחינות המהותיות, בהתאם להוראות תקנה 38ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות 

תקופתיים ומיידיים(, התש"ל-1970. 

 

 

 

 

קוסט פורר גבאי את קסירר  תל אביב, 

רואי חשבון  18 במאי 2021 
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נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על המצב הכספי המיוחסים לחברה 

 

 

ליום    
31 בדצמבר  ליום 31 במרס   

 2020  2020  2021  

 37

מבוקר    בלתי מבוקר   
אלפי ש"ח    

      נכסים שוטפים 
 

  
  
  
  
  
  
  

      
 406,622  360,756  186,165 מזומנים ושווי מזומנים  
 164,410  194,313  190,751 לקוחות  

 19,822  16,289  12,781 חייבים ויתרות חובה  
 269,943  286,840  250,823 הכנסות לקבל מעבודות בחוזי הקמה  

 49,113  53,351  51,603 מלאי  
 204,759  142,685  215,722 יתרות חו"ז עם חברות מוחזקות  

     
   1,114,669  1,054,234  907,845   

      נכסים לא שוטפים 
  
  
  
  
  

   
  

     
 70,429  69,203  71,381 רכוש קבוע, נטו  

 160,435  117,251  157,414 נכסי זכות שימוש, נטו  
 47,769  41,491  49,493 נכסים בלתי מוחשיים, נטו  
 4,482  3,727  3,847 מסים נדחים  

 2,177,070  2,192,901 2,168,413  
נכסים בניכוי התחייבויות המיוחסים לחברות מוחזקות נטו, לרבות 

מוניטין 
     

   
  

 2,460,185  2,424,573 2,450,548   
     

    3,574,854  3,478,807 3,358,393   

      התחייבויות שוטפות 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

     
 34,286  27,143  34,286 חלויות שוטפות של הלוואות מתאגידים בנקאיים   

 131,972  130,448  131,898 חלויות שוטפות של איגרות חוב  
 197,140  189,505  168,310 התחייבויות לספקים ולנותני שירותים  

 34,846  31,949  33,803 חלויות שוטפות של התחייבויות בגין חכירה  
 384,800  252,072  215,851 זכאים ויתרות זכות  

 -  30,500  39,996 דיבידנד לשלם לבעלי מניות החברה  
 172,525  133,959  162,041 התחייבויות בגין עבודות בחוזי הקמה  
 113,356  177,720  119,301 יתרות חו"ז עם חברות מוחזקות  

     
   1,068,925  973,296  905,486   

      התחייבויות לא שוטפות 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

     
 85,714  112,861  78,571 הלוואות מתאגידים בנקאיים  

 909,500  843,482  908,385 איגרות חוב  
 134,144  93,010  131,709 התחייבויות בגין חכירה  

 33,012  20,306  33,190 התחייבויות אחרות לזמן ארוך  
 17,736  18,653  17,736 התחייבויות בשל הטבות לעובדים, נטו  

 125,443  174,577  85,270 יתרות חו"ז לא שוטפות עם חברות מוחזקות  
 27,306  23,107  32,331 מסים נדחים  

     
   

  
 1,332,855  1,285,996 1,287,192   

     
   הון המיוחס לבעלי המניות של החברה 

  
 1,173,074  1,219,515 1,165,715  

     
   

  
 3,574,854  3,478,807 3,358,393   

     
 

המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד. 

 

 

18 במאי 2021       

יצחק ניסים  איתמר דויטשר   מיכאל זלקינד   תאריך אישור הדוחות  

סמנכ"ל כספים  מנכ"ל  יו"ר הדירקטוריון  הכספיים 
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נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על הרווח הכולל המיוחסים לחברה 

 

לשנה 
שהסתיימה 

ביום  לתקופה של 3 חודשים 
שהסתיימה ביום 31 במרס 31 בדצמבר   

 2020   2020  2021   

 38

מבוקר  בלתי מבוקר     
אלפי ש"ח    

       
    

  
    

1,280,185  322,567 356,595 הכנסות מביצוע עבודות ומתן שירותים  
 202,680  41,526  29,866 הכנסות מביצוע עבודות ומתן שירותים לחברות מוחזקות  
1,482,865  364,093 386,461 סה"כ הכנסות  

       
    

  
    

1,357,603  342,743 343,887 עלות העבודות והשירותים  
 105,149  20,604  34,676 עלות העבודות והשירותים מחברות מוחזקות  
1,462,752  363,347 378,563 סה"כ עלות העבודות והשירותים  

       
  
  

 20,113  746  7,898 רווח גולמי  
     

 
  
 
  
  

 )86,079 (  )22,145(  )20,751( הוצאות מכירה, שיווק, הנהלה וכלליות  
 26,488  7,079  20,245 השתתפות בהוצאות ודמי ניהול מחברות מוחזקות  
 )1,097 (  50  )1,757( הכנסות )הוצאות( אחרות, נטו  

 237,017  57,773  63,838 חלק החברה ברווחי חברות מוחזקות, נטו  
 176,329  42,757  61,575   

       
  
  
  
 
  
 

 196,442  43,503  69,473 רווח תפעולי  
     

 6,350  1,997  626 הכנסות מימון  
 )54,942 (  )14,833(  )17,298( הוצאות מימון  
 11,125  2,884  1,130 הכנסות מימון בגין חברות מוחזקות, נטו  

 )37,467 (  )9,952(  )15,542( הוצאות מימון, נטו  
       
  
 

  

 158,975  33,551  53,931 רווח לפני מסים על ההכנסה  
 )9,328 (  )1,500(  )5,660( מסים על ההכנסה  

     
  
  

 149,647  32,051  48,271 רווח נקי המיוחס לחברה  
     

  רווח )הפסד( כולל אחר המיוחס לחברה )לאחר השפעת המס(: 
   

    
    

  סכומים שלא יסווגו מחדש לאחר מכן לרווח או הפסד: 

  

  
  

    

 958  -  - רווח ממדידה מחדש בגין תוכניות להטבה מוגדרת  

 1,095  -  - חלק החברה ברווח כולל אחר, נטו המיוחס לחברות המוחזקות  
     

  סכומים שיסווגו או המסווגים מחדש לרווח או הפסד בהתקיים תנאים ספציפיים: 
  
  

 

 

    
     

 5,834  )622(  )1,723( רווח )הפסד( בגין עסקאות גידור תזרימי מזומנים  

 )64,327 (  )26,741(  8,066 חלק החברה ברווח )הפסד( כולל אחר, נטו המיוחס לחברות המוחזקות   

 )56,440 (  )27,363(  6,343 סה"כ רווח )הפסד( כולל אחר המיוחס לחברה  
       
  

  

 93,207  4,688  54,614 סה"כ רווח כולל המיוחס לחברה  

     

 

המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד. 
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נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על תזרימי המזומנים המיוחסים לחברה 

 

לשנה 
שהסתיימה 

ביום  לתקופה של 3 חודשים 
31 בדצמבר  שהסתיימה ביום 31 במרס    

 2020   2020  2021   

 39

מבוקר  בלתי מבוקר     

אלפי ש"ח    

      תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת של החברה 
  
  

  

     

 149,647  32,051  48,271 רווח נקי המיוחס לחברה  

     
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

     

התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת של החברה:     

     
התאמות לסעיפי רווח והפסד של החברה:     
     

 57,907  14,278  13,903 פחת והפחתות  

 41  -  - שינוי בהתחייבויות בשל הטבות לעובדים, נטו  

 344  -  )24( הפסד )רווח( ממימוש רכוש קבוע והשקעות, נטו  

 12,787  2,205  2,235 עלות תשלום מבוסס מניות  

 4,944  1,500  5,660 מסים נדחים, נטו  

 13,248  3,063  5,276 שחיקת חייבים, התחייבויות לזמן ארוך והלוואות לחברות מוחזקות, נטו  

 97,903  1,275  62,250 קבלת דיבידנדים מחברות מוחזקות  

 )237,017(  )57,773(  )63,838(  
התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת המיוחסת 

לחברות מוחזקות 
     
שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות של החברה:     
     

 18,286  )11,617(  )26,341( ירידה )עלייה( בלקוחות  

 )43,563(  )19,948(  )12,785( עלייה בחייבים ויתרות חובה  

 )29,357(  )46,254(  19,120 ירידה )עלייה( בהכנסות לקבל מעבודות בחוזי הקמה  

 )1,546(  )5,784(  )2,490( עלייה במלאי  

 )31,501(  )39,136(  )28,830( ירידה בהתחייבויות לספקים ולנותני שירותים  

 27,006  42,480  )53,772( עלייה )ירידה( בזכאים ויתרות זכות   

 33,715  )4,851(  )10,484( עלייה )ירידה( בהתחייבויות בגין עבודות בחוזי הקמה  

     
  

  
 )76,803(  )120,562(  )90,120(   

     
  

  
 72,844  )88,511(  )41,849( מזומנים נטו שנבעו מפעילות )ששימשו לפעילות( שוטפת של החברה  

     
 

 

 

המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד. 
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נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על תזרימי המזומנים המיוחסים לחברה 

 

לשנה        
שהסתיימה        

ביום  לתקופה של 3 חודשים     
31 בדצמבר שהסתיימה ביום 31 במרס     

 2020   2020   2021   

 40

מבוקר  בלתי מבוקר     

אלפי ש"ח    

      תזרימי מזומנים מפעילות השקעה של החברה 
 
  

  

  

  

  
   

      
 )161,194(  )78,030(  )34,194( השקעה בחברות מוחזקות, נטו  

 )21,399(  )5,202(  )7,320( רכישת רכוש קבוע ונכסים בלתי מוחשיים  

 326  -  - תמורה ממימוש רכוש קבוע והשקעות   

 769  -  202 ירידה בחייבים לזמן ארוך, נטו  

 61,528  21,850  13,950 החזר הלוואות שניתנו לחברות מוחזקות  
    

   

   

 )119,970(  )61,382(  )27,362( מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה של החברה 

    
  תזרימי מזומנים מפעילות מימון של החברה 

   
  

  

  

  

  

  

   

  

   

    
    

 182,272  182,249  - הנפקת הון מניות  

 )6,235(  -  )7,176( רכישת מניות אוצר, נטו  

 )60,682(  -  - דיבידנד ששולם לבעלי המניות החברה   

 195,713  -  - הנפקת איגרות חוב, נטו  

 59,197  59,197  - קבלת הלוואות לזמן ארוך  

 )125,820(  -  - פירעון איגרות חוב  

 )27,738(  - )133,128( פירעון הלוואות והתחייבויות אחרות לזמן ארוך   

 )43,166(  )11,004(  )10,942( פירעון התחייבויות בגין חכירה  

    
    

   

 173,541  230,442 )151,246( מזומנים נטו שנבעו מפעילות )ששימשו לפעילות( מימון של החברה 

    
   עליה )ירידה( במזומנים ושווי מזומנים  

   
 126,415  80,549 )220,457(  

    
  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה  

   

 280,207  280,207  406,622  

    
  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה   

  

 406,622  360,756  186,165  

     
       

  מידע נוסף על תזרימי המזומנים 
  
  
  
  

    
     
מזומנים ששולמו במשך התקופה בחברה עבור:     

 42,429  7,968  30,530 ריבית  
     

  
  

 5,958  343  480 מס הכנסה  
     

  
  
  

מזומנים שהתקבלו במשך התקופה בחברה עבור:     

 861  128  24 ריבית  
     

  

  

 580  580  - מס הכנסה  

     
  פעולות מהותיות שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים 

  
  

  

    
     

 -  30,500  39,996 דיבידנד לשלם לבעלי מניות החברה  

     

   133,963  -  -  
התחייבות בגין רכישת החזקות בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה בחברה 

מוחזקת 

המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד. 
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 מידע נוסף 

 

1. כללי 

 41

 

מידע כספי נפרד זה ערוך במתכונת מתומצתת ליום 31 במרס 2021 ולתקופה של שלושה חודשים 
שהסתיימה באותו תאריך בהתאם להוראות תקנה 38ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, 
התש"ל-1970. יש לעיין במידע כספי נפרד זה בהקשר למידע הכספי הנפרד על הדוחות הכספיים השנתיים 

של החברה ליום 31 בדצמבר 2020 ולשנה שהסתיימה באותו תאריך ולמידע הנוסף אשר נלווה אליהם  
)להלן: הדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים(. 

 
 

2.  אירועים מהותיים בתקופת הדיווח ולאחריה 

א. לפירוט בדבר השפעת התפשטות נגיף הקורונה על החברה, ראה באור 1ב' לדוחות כספיים ביניים 
מאוחדים של החברה. 

ב.  במהלך תקופת הדיווח עודכן הסכם דמי הניהול בין החברה לבין החברות המוחזקות על ידה כך שהחל 
מיום 1 בינואר 2021 שיעור ההשתתפות בהוצאות של החברות המוחזקות עודכן מ-0.5% מההכנסות 

של כל חברה מוחזקת ל-1% מההכנסות. 

ג. בהמשך לאמור בבאור 30א')5( לדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים בדבר חקירה של הרשות 
לתחרות, ביום 11 במרס 2021, הוגש כתב אישום נגד מספר נאשמים, ובכללם החברה, עובדים 
מסוימים בחטיבת המעליות של החברה, א. צום מעליות בע"מ )להלן: "צום"(, חברה בת בבעלות מלאה 
של החברה ועובד אחד של צום. כמו כן, ביום 16 במרס 2021, התקבלה במשרדיה של החברה בקשה 
לגילוי מסמכים לפי סעיף 198א לחוק החברות, התשנ"ט-1999, על ידי מבקש הטוען להיותו בעל מניות 

פרטי בחברה, לשם בחינת בקשה לאישור תביעה נגזרת כנגד נושאי משרה בחברה. 

ד.  בהמשך לאמור בבאור 30א')6( לדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים בדבר בקשה לאישור תובענה 
ייצוגית המופנית כנגד החברה, א.צום מעליות בע"מ )חברה בת בבעלות מלאה של החברה( וכנגד 
חברות נוספות )להלן: "המשיבות"(, בחודש פברואר 2021 הוגשה בקשה משותפת מטעם המשיבות 
לעיכוב הליכים. ביום 12 במרס 2021, ניתנה החלטת בית המשפט במסגרתה מצא בית המשפט לנכון 
לקבל את עמדת רשות התחרות ובהתאם הורה כי היועמ"ש ימסור את עמדת רשות התחרות ביחס 
לבקשת המשיבות לעיכוב הליכים. בכלל כך, הורה בית המשפט כי העמדה תציין האם מבחינת הרשות 
לתחרות קיימת מניעה לניהול ההליך הנוכחי והאם מוטל על המשיבות )או מי מהן( הגבלות מחשש 
לשיבוש ניהול ההליך הפלילי. בנוסף, הורה בית המשפט בהחלטתו על מתן ארכה בת 90 ימים להגשת 

תשובות לבקשת האישור. 

לאור השלב המקדמי בו נמצא ההליך, עורכי הדין של החברה לומדים את הבקשה ובוחנים את הסיכוי 
שהיא תאושר ועל כן, בשלב זה לא ניתן להעריך את סיכויי בקשת האישור.  

ה. ביום 22 במרס 2021, הומצאה לחברה ולבעלת השליטה בחברה, אלקו בע"מ, לדירקטורים בחברה 

ולמנכ"ל החברה, בקשה לאישור תובענה ייצוגית )להלן: "הבקשה"( שהוגשה לבית המשפט המחוזי 

חיפה. מעיון ראשוני בבקשה עולה כי עניינה היא בהכללתם, לכאורה, של פרטים מטעים בדיווחים 

שפורסמו על ידי החברה, הן במעשה והן במחדל, ואשר קשורים לפעילות החברה בתחום המעליות 

בגינה הוגש כתב אישום, בין היתר כנגד החברה, בטענה שהחברה הייתה צד להסדר כובל בניגוד 

להוראות סעיף 2 לחוק התחרות הכלכלית, תשמ"ח-1988. לטענת המבקשים, כתוצאה מההפרות 

הנטענות, נגרם נזק לכל חברי הקבוצה, אותו הם העמידו על סך כולל של כ- 208 מיליוני ש"ח )קרן(. 

עורכי הדין של החברה לומדים את הבקשה ובשלב זה לא ניתן להעריך את סיכוייה.  

ו. ביום 23 במרס 2021 אישר דירקטוריון החברה חלוקת דיבידנד בסך של כ-40 מיליוני ש"ח )כ-10.6 
ש"ח למניה(, אשר שולם ביום 11 באפריל 2021. 

ז. בהמשך לאמור בבאור 30ב')8( לדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים, בדבר התקשרות החברה עם 
חברת אמנון מסילות בע"מ )להלן: "החברה הנרכשת"( ועם מר אמנון סלע, בעל המניות היחיד בחברת 
הנרכשת, בהסכם לרכישת 51% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה הנרכשת ואופציה לרכישת 
יתרת 49% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה הנרכשת, לאחר תאריך הדוח, ביום 1 באפריל 
2021, הועברו לבעלות החברה כל המניות הנרכשות והעסקה הושלמה בהתאם לתנאים שהוסכמו בין 
הצדדים. עובר להשלמת העסקה מוזגה פעילות אפיקים-שירותי תחבורה מתקדמים בע"מ לתוך החברה 
הנרכשת, אשר החליפה את שמה לאלקטרה-אפיקים בע"מ, בה החברה מחזיקה 51% ולגביה לחברה 

האופציה לרכישת 49% הנותרים.  
  



 מידע נוסף 

 

2.  אירועים מהותיים בתקופת הדיווח ולאחריה - )המשך( 
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ח.  לאחר תאריך הדוח, בחודש אפריל 2021, מומשה האופציה לרכישת כלל החזקותיה של החברה  בפ.ק. 
אלקטרה בע"מ כחלק ממנגנון ההפרדות שנקבע בהסכם. תמורת המניות הנרכשות, המהוות 49% מהון 
המניות המונפק והנפרע של פ.ק אלקטרה בע"מ, שילמה החברה למוכרת כ- 85 מיליוני ש"ח, לרבות 

פרעון הלוואת בעלים שניתנה לפ.ק אלקטרה בע"מ על ידי המוכרת. 

ט.  בהמשך לאמור בבאור 30א')2( לדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים, בדבר בקשה לאישור תובענה 
כתובענה ייצוגית, אשר הוגשה לבית המשפט המחוזי מרכז בלוד על סך של כ-645 מיליוני ש"ח בגין 
טענות שונות של התובע בנושא שירות למעליות, ביום 13 באפריל 2021, ניתן פסק דין במסגרתו אישר 
בית המשפט את הסתלקות התובע מבקשת האישור, מחק את התביעה ודחה את תביעתו האישית של 

התובע.  

י.  בהמשך לאמור בבאור 34ז' לדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים, בדבר התקשרות החברה בהסכם 
לקבלת שירותי ניהול מאלקו בע"מ, בעלת השליטה בחברה )להלן: "אלקו"(, ביום 27 באפריל 2021 
אישרה האסיפה הכללית של החברה את המשך הסכם ההתקשרות של החברה לקבלת שירותי ניהול 

מאלקו לתקופה של שלוש שנים החל מיום 21 במרס 2021 )מועד סיום ההסכם הקודם(. 

להלן השינויים העיקריים בהסכם: 

1. התשלום בגין שירותי יו"ר דירקטוריון יעמוד על סך של 1,350 אלפי ש"ח לשנה בתוספת מע"מ, 
חלף סך של 1,300 אלפי ש"ח, כפי שנקבע בהסכם הקודם. 

2. התשלום בגין שירותי ניהול נוספים יעמוד על סך של 2,100 אלפי ש"ח לשנה בתוספת מע"מ, 
חלף סך של 2,331 אלפי ש"ח, כפי שנקבע בהסכם הקודם. 

3. מענק הניהול השנתי לו זכאית אלקו, הכפוף לעמידה במבחני תשואה של מניית החברה או 
עמידה במבחני רווח, הוגבל לסך של 4 מיליוני ש"ח לשנה בתוספת מע"מ, חלף סך של 3 מיליוני 

ש"ח שנקבע בהסכם הקודם. 
חישוב תשואת מניית החברה בתקופת ההסכם תימדד אל מול שער הסגירה של המניה ממועד 

כניסתו לתוקף של ההסכם החדש. 

יא. בהמשך לאמור בבאור 34יא' לדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים, ביום 29 באפריל 2021, התכנסה 
ועדת התגמול של החברה ואישרה התקשרות בפוליסת ביטוח לכיסוי אחריותם של  דירקטורים ונושאי 

משרה לתקופה של 12 חודשים החל מיום 1 במאי 2021 ועד ליום 30 באפריל 2022. 

יב. בישיבותיהם מיום 4 במאי 2021, החליטו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, לאשר הארכה לתקופה 
נוספת של מדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה בנוסח כמעט זהה לנוסח שאושר על ידי האסיפה 
הכללית בחודש מרס 2014, למעט שינוי קל בסעיף התקציב המיוחד למענק שנתי נוסף, וזאת על אף 

התנגדות האסיפה הכללית, בהתאם להוראות סעיף 267א)ג( לחוק החברות, תשנ"ט-1999. 
 

 

 
  

 
 

 



 

 

 

 
 
 

דוח רבעוני בדבר אפקטיביות 
הבקרה הפנימית על 

הדיווח הכספי ועל הגילוי, לפי תקנה 38ג)א( 
 
 

 



 
  

 

 
 

מצורף בזאת דוח רבעוני בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי, לפי תקנה 

38ג)א( לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל-1970. 

 

ההנהלה, בפיקוח הדירקטוריון של חברת אלקטרה בע"מ )להלן: "התאגיד"(, אחראית לקביעתה והתקיימותה של בקרה 
פנימית נאותה על הדיווח הכספי ועל הגילוי בתאגיד. 

 

לענין זה, חברי ההנהלה הם: 

1. איתמר דויטשר, מנכ"ל 

2. יצחק ניסים, סמנכ"ל כספים 

3. אייל טוכמן, סמנכ"ל תפעול ובקרה 

4. משה ליטבק, סמנכ"ל מסחרי ופיתוח עסקי 

5. מרדכי פיירמן, סמנכ"ל משאבי אנוש ומנהל 

6. רונית ברזילי, סמנכ"ל ויועצת משפטית 

 

 

בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי כוללת בקרות ונהלים הקיימים בתאגיד, אשר תוכננו בידי המנכ"ל וסמנכ"ל 
הכספים או תחת פיקוחם, או בידי מי שמבצע בפועל את התפקידים האמורים, בפיקוח דירקטוריון התאגיד, אשר נועדו 
לספק מידה סבירה של ביטחון בהתייחס למהימנות הדיווח הכספי ולהכנת הדוחות בהתאם להוראות הדין, ולהבטיח כי 
מידע שהתאגיד נדרש לגלות בדוחות שהוא מפרסם על פי הוראות הדין נאסף, מעובד, מסוכם ומדווח במועד ובמתכונת 

הקבועים בדין. 

 

הבקרה הפנימית כוללת, בין השאר, בקרות ונהלים שתוכננו להבטיח כי מידע שהתאגיד נדרש לגלותו כאמור, נצבר 
ומועבר להנהלת התאגיד, לרבות למנכ"ל ולסמנכ"ל הכספים או למי שמבצע בפועל את התפקידים האמורים, וזאת כדי 

לאפשר קבלת החלטות במועד המתאים, בהתייחס לדרישת הגילוי. 

 

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. 

 

בדוח השנתי בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי אשר צורף לדוח התקופתי לתקופה 
שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2020 )להלן: הדוח השנתי בדבר הבקרה הפנימית האחרון(, העריכו הדירקטוריון וההנהלה 
את הבקרה הפנימית בתאגיד, בהתבסס על הערכה זו, הדירקטוריון והנהלת החברה הגיעו למסקנה כי הבקרה הפנימית 

כאמור, ליום 31 בדצמבר 2020, היא אפקטיבית. 

 

עד למועד הדוח, לא הובא לידיעת הדירקטוריון וההנהלה כל אירוע או עניין שיש בהם כדי לשנות את הערכת האפקטיביות 
של הבקרה הפנימית, כפי שהובאה במסגרת הדוח השנתי בדבר הבקרה הפנימית האחרון. 

למועד הדוח, בהתבסס על הערכת האפקטיביות של הבקרה הפנימית בדוח השנתי בדבר הבקרה הפנימית האחרון, 
ובהתבסס על מידע שהובא לידיעת ההנהלה והדירקטוריון כאמור לעיל, הבקרה הפנימית היא אפקטיבית. 
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הצהרת מנהלים 
הצהרת מנהל כללי 

 

אני, איתמר דויטשר, מצהיר כי: 

 

)1( בחנתי את הדוח הרבעוני של אלקטרה בע"מ )להלן - "התאגיד"( לרבעון הראשון לשנת 2021 )להלן - "הדוחות"(.  

)2( לפי ידיעתי, הדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית הנחוץ 

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

)3( לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את 

המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של התאגיד לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות.  

)4( גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון ולועדות הביקורת והדוחות הכספיים של התאגיד, בהתבסס 

על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי: 

)א( את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית על הדיווח 

הכספי ועל הגילוי העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על יכולתו של התאגיד לאסוף, לעבד, לסכם או לדווח על 

מידע כספי באופן שיש בו להטיל ספק במהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין; 

וכן -  

)ב( כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, בה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו במישרין או מעורבים 

עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי. 

)5( אני, לבד או ביחד עם אחרים בתאגיד: 

)א( קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם תחת פיקוחי של בקרות ונהלים, המיועדים להבטיח שמידע 

מהותי המתייחס לתאגיד, לרבות חברות מאוחדות שלו כהגדרתן בתקנות ניירות ערך )דו"חות כספיים שנתיים(, 

התש"ע - 2010, מובא לידיעתי על ידי אחרים בתאגיד ובחברות המאוחדות, בפרט במהלך תקופת ההכנה של 

הדוחות ; וכן -  

)ב( קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם תחת פיקוחי של בקרות ונהלים, המיועדים להבטיח באופן 

סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין, לרבות בהתאם לכללי 

חשבונאות מקובלים.  

)ג( לא הובא לידיעתי כל אירוע או עניין שחל במהלך התקופה שבין מועד הדוח האחרון התקופתי לבין מועד דוח זה, 

אשר יש בו כדי לשנות את מסקנת הדירקטוריון וההנהלה בנוגע לאפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי 

ועל הגילוי של התאגיד. 

 

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

 

 

 

 

 

18 במאי, 2021     

איתמר דויטשר  תאריך    
מנכ"ל 
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הצהרת מנהלים 
הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים 

 

אני, יצחק ניסים, מצהיר כי: 

 

)1( בחנתי את הדוחות הכספיים ביניים ואת המידע הכספי האחר הכלול בדוחות לתקופת הביניים של אלקטרה בע"מ 

)להלן - "התאגיד"( לרבעון הראשון של שנת 2021 )להלן - "הדוחות"(.  

)2( לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ביניים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות לתקופת הביניים אינם כוללים כל מצג לא 

נכון של עובדה מהותית, ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם, לאור הנסיבות 

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

)3( לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ביניים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות לתקופת הביניים משקפים באופן נאות, מכל 

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

שאליהם מתייחסים הדוחות.  

)4( גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון ולועדות הביקורת והדוחות הכספיים של התאגיד, בהתבסס 

על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי: 

)א( את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית על הדיווח 

הכספי ועל הגילוי, ככל שהיא מתייחסת לדוחות הכספיים ביניים ולמידע הכספי האחר הכלול בדוחות לתקופת 

הביניים, העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על יכולתו של התאגיד לאסוף, לעבד, לסכם או לדווח על מידע 

כספי באופן שיש בו להטיל ספק במהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין;  

וכן -  

)ב( כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, בה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו במישרין או מעורבים 

עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי. 

)5( אני, לבד או ביחד עם אחרים בתאגיד: 

)א( קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים, המיועדים להבטיח שמידע 

מהותי המתייחס לתאגיד, לרבות חברות מאוחדות שלו כהגדרתן בתקנות ניירות ערך )דו"חות כספיים 

שנתיים(, התש"ע - 2010, מובא לידיעתי על ידי אחרים בתאגיד ובחברות המאוחדות, בפרט במהלך תקופת 

ההכנה של הדוחות ; וכן - 

)ב( קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם תחת פיקוחי של בקרות ונהלים, המיועדים להבטיח באופן 

סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין, לרבות בהתאם לכללי 

חשבונאות מקובלים.  

)ג( לא הובא לידיעתי כל אירוע או עניין שחל במהלך התקופה שבין מועד הדוח האחרון התקופתי לבין מועד דוח 

זה, המתייחס לדוחות הכספיים ביניים ולכל מידע כספי אחר הכלול בדוחות לתקופת הביניים, אשר יש בו כדי 

לשנות להערכתי את מסקנת הדירקטוריון וההנהלה בנוגע לאפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי 

ועל הגילוי של התאגיד.  

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

 

18 במאי, 2021     

יצחק ניסים  תאריך    
סמנכ"ל כספים 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

18 במאי, 2021 
לכבוד 

הדירקטוריון של אלקטרה בע"מ )"החברה"( 
ז'בוטינסקי 2, ר"ג 

 

הנדון: מכתב הסכמה לדוחות הכספיים המאוחדים ליום 31 במרס, 2020 של חברת אלקטרה בע"מ. 

טל.   972-3-6232525+  קוסט פורר גבאי את קסירר 
פקס  972-3-5622555+  רח' מנחם בגין 144 

 ey.com תל-אביב 6492102  

 

 

הננו להודיעכם כי אנו מסכימים להכללה )לרבות בדרך של הפניה( של הדוחות שלנו המפורטים להלן על 

בסיס תשקיף מדף מיום 11 במאי, 2020.  

 

1. דוח סקירה מיום 18 במאי, 2021 על מידע כספי תמציתי מאוחד של החברה ליום 31 במרס, 2021 

ולתקופה שלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריך 

2. דוח מיוחד של רואה החשבון המבקר מיום 18 במאי, 2021 על תמצית המידע הכספי הביניים הנפרד 

של החברה ליום 31 במרס, 2021 ולתקופה של שלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריך לפי תקנה 

38ד' לתקנות ניירות הערך )דוחות תקופתיים ומידיים(, התש"ל-1970. 

 

 

 

 

 

בכבוד רב, 

 

קוסט פורר גבאי את קסירר 

רואי חשבון 
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