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 קרדן נדל"ן יזום ופיתוח בע"מ 

 "(החברה" או "קרדן נדל"ן)"

 אירועים וחידושים מהותיים בעסקי התאגיד 

 

, להלן תיאור אירועים  1970  -א לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( התש"ל  39בהתאם לתקנה  

אשר פורסם ביום    2019וחידושים מהותיים בכל עניין שיש לתאר בדו"ח התקופתי של קרדן נדל"ן לשנת  

 "(:השנתי  הדוחעל דרך ההפניה )"בדוח זה  הנכלל(, 2020-01-023143)מספר אסמכתא:  2020במרס  18

, ראה  2020במרס    18ועד ליום    2020לפרטים בדבר אירועים מהותיים שהתרחשו ברבעון הראשון לשנת  

במאי    31ועד ליום    2020לפרטים בדבר אירועים מהותיים שהתרחשו ברבעון הראשון לשנת  בדוח השנתי.  

שפרסמה החברה    2020במרס    31, ראה בדוח הרבעוני לתקופה של שלושה חודשים שנסתיימה ביום  2020

 הנכלל בדוח זה על דרך ההפניה.  (,2020-01-048913 )מספר אסמכתא: 2020במאי   31ביום 

 חיצוניים  גורמים והשפעת כללית סביבה

נגיף ה"קורונה"    התפרצות  השפעת  בדבר  השנתי  לדוח'  א   לחלק  22  ובסעיף  6  בסעיף  למתואר  בהמשך .1
, המצורף כחלק ב'  החברה  של  הדירקטוריון  לדוח   ב'  בסעיף  זהעל פעילות החברה, ראה עדכון בעניין  

 . זה לדוח '  ג כחלק המצורפים,  הכספיים לדוחות.ב. 1 ביאורלדוחות אלה וכן ב

על פעילותה    "קורונה" - ה   נגיף   התפשטות   של   האפשריות   ההשלכות   בדבר   קרדן נדל"ן   הערכות   כי ,  יובהר 
  ניירות   בחוק   כהגדרתו עתיד,    פני   צופה   והינן בגדר מידע ,  קרדן נדל"ן   בשליטת   ואינן   וודאיות   אינן ,  ועסקיה 

  ההיערכות העולמית   זה,   בנושא   ובעולם   בישראל   הפרסומים   על ,  היתר   בין ,  מבוססות   הערכות אלו .  ערך 
המגבלות שמחילה הממשלה על המשק( וניסיונה  הנגיף )לרבות    עם התפשטות   והמקומית להתמודדות 

ו/או    ובהתאם, התממשותן ,  של הנהלת קרדן נדל"ן בשוק הנדל"ן )לרבות בסביבת משברים כלכליים( 
 . וודאית   היקפן אינה 

חילקה החברה דיבידנד לבעלי    2020ביוני    16לחלק א' לדוח השנתי, ביום    4בהמשך למתואר בסעיף   .2

ש"ח למניה(. לפרטים ראה דיווח מיידי בדבר חלוקת    0.47591יוני ש"ח )מל  8.7מניותיה בסך כולל של  

 (. 2020-01-049015)מס' אסמכתא  2020במאי  31דיבידנד שפרסמה החברה ביום 
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 למגורים  הבנייה חוםת

קרדן   ,'(ד )שלב    יעקב  באר  פרויקט  עם  בקשר  בסולועיקריים    נתוניםל  ביחס,  השנתי  לדוחלחלק א'    7.4.11  בסעיף  לאמור  בהמשך

נתונים עיקריים   להלןשהינם פרויקטים מהותיים מאוד של החברה, ראה    עלומיםגני תקווה, אגריפס ו  בקריית מוצקין )שלב א'(,

 :  2020 לשנת והשני הראשון לרבעוןאלה  פרויקטיםאודות 

 )פרויקט בביצוע( '(ד)שלב  יעקב  בבאר קרדן 

נדל"ן בפרויקט בהתאם להסכם הקומבינציה   קרדן לפי חלקה של    נתונים 
 –  81% 

4-6/2020 1-3/2020 2019 

 עלויות שהושקעו )באלפי ש"ח(: 
 66,074 66,074 53,277  )**(עלויות מצטברות בגין קרקע בתום התקופה 

 3,078 3,078 4,155 אגרות  ועלויות מצטברות בגין פיתוח, מסים 

 4,214 9,331 13,798 ואחרותיה יעלויות מצטברות בגין בנ

 1,456 1,820 1,820 עלויות מצטברות בגין מימון )שהוונו( 

 74,822 80,303 73,050 סה"כ עלות מצטברת 

 72,822 75,819 63,107 בספרים מצטברת  עלות"כ סה

 אלפי ש"ח( ושיעור השלמה: בעלויות שטרם הושקעו )
 - - - ( אומדןעלויות בגין קרקע שטרם הושקעו )

 - - - אגרות שטרם הושקעו )אומדן(  ועלויות בגין פיתוח, מסים 

 73,709 68,592 65,165 שטרם הושקעו )אומדן( )*( ואחרותיה יעלויות בגין בנ

 2,163 1,799 1,799 עלויות מצטברות בגין מימון שצפויות להיות מהוונות בעתיד )אומדן(

 75,872 70,391 66,964 להשלמה שנותרה עלות"כ סה

 10% 17% 23% שיעור השלמה כספי )לא כולל קרקע( )%( 

 2022 צפוי  בנייה תמועד השלמ

 )*( 
 )**( 

 

  )***( 

 . התפעולי הרווח  במסגרת מוצגות אשר  ושיווק פרסום עלויות כולל לא
, קיטון בעלויות הקרקע נובעות מעדכון ההתחייבות לבעל הקרקע )אפסקייל(.  קומבינציה  לעסקת  מכניסה  קרקע  עלויות כולל

 י' לדוחות הכספיים ביניים  4לפרטים נוספים בדבר ההסדר שהוסכם בין החברה לבעל הקרקע ראה באור 
   מאוחדים.

  מבצע כקבלן משמשת מוחזקת של החברה, אשר  חברה  שהינה כוללות רווח קבלני של אל הר,  אינן לפרויקט  המיוחסות  העלויות
 . בפרויקט

 2019 1-3/2020 4-6/2020 81%  – . חלקה של קרדן נדל"ן בפרויקט בהתאם להסכם הקומבינציה  100%לפי    נתונים 
  חוזים שנחתמו בתקופה השוטפת:

 17 4 1 )#(  דיור  יחידות
 2,008 458 126 )מ"ר(  דיור  יחידות

 .ר.ל .ר.ל .ר.ל )מ"ר(  מסחר  שטחי
  מחיר ממוצע למ"ר בחוזים שנחתמו בתקופה השוטפת )בש"ח(: 

 17,118 17,141 19,349 דיור  יחידות
 .ר.ל .ר.ל .ר.ל מסחר  שטחי

  חוזים מצטברים עד לסוף התקופה:
 17 21 22 )#(  דיור  יחידות
 2,008 2,466 2,592 )מ"ר(  דיור  יחידות

 .ר.ל .ר.ל .ר.ל )מ"ר(  מסחר  שטחי
  מחיר ממוצע למ"ר במצטבר בחוזים שנחתמו עד סוף התקופה )בש"ח(:

 17,118 17,206 17,311 דיור  יחידות
 .ר.ל .ר.ל .ר.ל מסחר  שטחי

  : הפרויקט של השיווק  שיעור
 173,645 174,128 174,339 )*( "ח(ש)באלפי  הפרויקט מכל  צפויות   הכנסות"כ סה
 34,374 42,431 44,986 "ח( ש)באלפי  במצטבר שנחתמו  מחוזים צפויות   הכנסות"כ סה

 23% 28% 29% )%( התקופה  של האחרון  ליום שיווק  שיעור
  :חוזים לגביהם נחתמו  שטרם שטחים

 58 54 53 )#(  דיור  יחידות
 6,970 6,512 6,386 )מ"ר(  דיור  יחידות

 .ר.ל .ר.ל .ר.ל )מ"ר(  מסחר  שטחי
  

  חוזים לגביהם נחתמו שטרם לשטחים המיוחסת( מלאי )יתרת   מצטברת   עלות"כ סה
 "ח( ש )באלפי  הכספי  המצב  על בדוח מחייבים

49,017 61,052 60,448 

  
 - - 3 )יח"ד(  הדיווח מספר חוזים שנחתמו מתום התקופה ועד מועד 

 - - 17,494 )יח"ד(  הדיווחו מתום התקופה ועד מועד ממחיר ממוצע למ"ר בחוזים שנחת 
      .קומבינציה  בעסקתבניה  שירותי הכנסות ממתן  כולל )*(
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 קרדן בקרית מוצקין )פרויקט בביצוע( 

 2019 1-3/2020 4-6/2020 100%  – לפי חלקה של קרדן נדל"ן בפרויקט    נתונים 
 עלויות שהושקעו )באלפי ש"ח(: 

 21,034 21,034 21,034 עלויות מצטברות בגין קרקע בתום התקופה 
 6,909 6,909 6,909 אגרות  ועלויות מצטברות בגין פיתוח, מסים 

 75,432 77,259 82,637 יה ואחרותיעלויות מצטברות בגין בנ
 655 865 882 עלויות מצטברות בגין מימון )שהוונו( 

 104,030 106,067 111,462 סה"כ עלות מצטברת 
 70,382 64,494 57,636 בספרים מצטברת  עלות"כ סה

 אלפי ש"ח( ושיעור השלמה: בעלויות שטרם הושקעו )
 - - - ( אומדןעלויות בגין קרקע שטרם הושקעו )

 - - - אגרות שטרם הושקעו )אומדן(  ועלויות בגין פיתוח, מסים 

 5,655 3,828 730 שטרם הושקעו )אומדן( )*( ואחרותיה יעלויות בגין בנ

 1,215 1,005 544 עלויות מצטברות בגין מימון שצפויות להיות מהוונות בעתיד )אומדן(

 6,870 4,833 1,274 להשלמה שנותרה עלות"כ סה

 92% 95% 99% שיעור השלמה כספי )לא כולל קרקע( )%( 

 2020 צפוי  בנייה תמועד השלמ

 . התפעולי  הרווח במסגרת מוצגות אשר ושיווק פרסום עלויות כולל לא)*( 
 

 

  
 2019 1-3/2020 4-6/2020 100%  – לפי חלקה של קרדן נדל"ן בפרויקט    נתונים 

  חוזים שנחתמו בתקופה השוטפת:
 26 7 9 )#(  דיור  יחידות
 2,656 718 966 )מ"ר(  דיור  יחידות

 .ר.ל .ר.ל .ר.ל )מ"ר(  מסחר  שטחי
  ממוצע למ"ר בחוזים שנחתמו בתקופה השוטפת )בש"ח(: מחיר 

 12,190 12,352 12,119 דיור  יחידות
 .ר.ל .ר.ל .ר.ל מסחר  שטחי

  חוזים מצטברים עד לסוף התקופה: 
 34 41 50 )#(  דיור  יחידות
 3,472 4,190 5,156 )מ"ר(  דיור  יחידות

 .ר.ל .ר.ל .ר.ל )מ"ר(  מסחר  שטחי
  במצטבר בחוזים שנחתמו עד סוף התקופה )בש"ח(: מחיר ממוצע למ"ר 

 12,284 12,296 12,263 דיור  יחידות
 .ר.ל .ר.ל .ר.ל מסחר  שטחי

  : הפרויקט של  השיווק  שיעור
 131,413 129,873 130,651  "ח(ש)באלפי  הפרויקט מכל  צפויות   הכנסות"כ סה
 42,638 51,512 63,346 "ח( ש)באלפי  במצטבר שנחתמו  מחוזים צפויות   הכנסות"כ סה

 35% 42% 51% )%( התקופה  של האחרון  ליום שיווק  שיעור
  : חוזים לגביהם  נחתמו שטרם שטחים

 64 57 48 )#(  דיור  יחידות
 7,255 6,537 5,571 )מ"ר(  דיור  יחידות

 .ר.ל .ר.ל .ר.ל )מ"ר(  מסחר  שטחי
  

  חוזים לגביהם נחתמו שטרם לשטחים המיוחסת( מלאי )יתרת   מצטברת   עלות"כ סה
 "ח( ש )באלפי  הכספי  המצב  על בדוח מחייבים

54,594 61,692 67,620 

  
 - - 7 )יח"ד(  הדיווח מספר חוזים שנחתמו מתום התקופה ועד מועד 

 - - 12,070 )יח"ד(  הדיווחו מתום התקופה ועד מועד ממחיר ממוצע למ"ר בחוזים שנחת 
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 )פרויקט בביצוע(  תקווה גני

 2019 1-3/2020 4-6/2020 59%  – . חלקה של קרדן נדל"ן בפרויקט בהתאם להסכם הקומבינציה  100%לפי    נתונים 
 עלויות שהושקעו )באלפי ש"ח(: 

 31,603 31,603 31,603 )**(  עלויות מצטברות בגין קרקע בתום התקופה
 6,865 5,941 5,983 )***( אגרות ועלויות מצטברות בגין פיתוח, מסים 

 7,972 13,872 25,585 יה ואחרות יעלויות מצטברות בגין בנ 
 - 1,135 1,129 עלויות מצטברות בגין מימון )שהוונו(  

 46,440 52,551 64,300 סה"כ עלות מצטברת 
 46,440 41,469 41,783 בספרים מצטברת   עלות"כ סה

 אלפי ש"ח( ושיעור השלמה: בעלויות שטרם הושקעו )
 - - - )אומדן(   הושקעו שטרם  קרקע בגין  עלויות 

 - - - אגרות שטרם הושקעו )אומדן( ועלויות בגין פיתוח, מסים  
 54,944 49,043 38,041 שטרם הושקעו )אומדן( )*(  ואחרות יה יעלויות בגין בנ 

 3,646 2,511 2,517 מימון שצפויות להיות מהוונות בעתיד )אומדן( עלויות מצטברות בגין 
 58,590 51,554 40,558 להשלמה  שנותרה  עלות"כ סה

 20% 29% 45% שיעור השלמה כספי )לא כולל קרקע( )%( 
 2021 צפוי   בנייה  תמועד השלמ 

 .התפעולי  הרווח במסגרת  מוצגות  אשר  ושיווק  פרסום עלויות כולל  לא )*( 
 )**( 

 )***( 
 . קומבינציה לעסקת מכניסה קרקע עלויות  כולל

 .2020ברבעון הראשון של שנת   "חאש 924נובעת בשל החזר אגרות והיטלים בסך  הירידה 
 

 2019 1-3/2020 4-6/2020 59%  – . חלקה של קרדן נדל"ן בפרויקט בהתאם להסכם הקומבינציה  100%לפי    נתונים 
 חוזים שנחתמו בתקופה השוטפת:

 13 2 1 )#(  דיור  יחידות
 1,415 177 88 )מ"ר(  דיור  יחידות

 .ר.ל .ר.ל .ר.ל )מ"ר(  מסחר  שטחי
 השוטפת )בש"ח(: מחיר ממוצע למ"ר בחוזים שנחתמו בתקופה  

 19,909 22,012 21,987 דיור  יחידות
 .ר.ל .ר.ל .ר.ל מסחר  שטחי

 חוזים מצטברים עד לסוף התקופה: 
 13 15 16 )#(  דיור  יחידות
 1,415 1,591 1,680 )מ"ר(  דיור  יחידות

 .ר.ל .ר.ל .ר.ל )מ"ר(  מסחר  שטחי
 התקופה )בש"ח(: מחיר ממוצע למ"ר במצטבר בחוזים שנחתמו עד סוף  

 19,909 20,143 20,240 דיור  יחידות
 .ר.ל .ר.ל .ר.ל מסחר  שטחי
 : הפרויקט של  השיווק  שיעור

 116,526 116,693 117,168 "ח( ש)באלפי  הפרויקט מכל  צפויות   הכנסות"כ סה
 28,173 32,057 34,066 "ח( ש)באלפי  במצטבר שנחתמו  מחוזים צפויות   הכנסות"כ סה

 37% 43% 46% )%( התקופה  של האחרון  ליום שיווק  שיעור
 : חוזים לגביהם  נחתמו שטרם שטחים

 22 20 19 )#(  דיור  יחידות
 3,007 2,830 2,742 )מ"ר(  דיור  יחידות

 .ר.ל .ר.ל .ר.ל )מ"ר(  מסחר  שטחי
 

  לגביהם נחתמו שטרם לשטחים המיוחסת( מלאי )יתרת   מצטברת   עלות"כ סה
 "ח( ש )באלפי  הכספי המצב   על בדוח מחייבים חוזים

32,070 30,781 46,440 

 
 - - 1 )יח"ד(  הדיווח מספר חוזים שנחתמו מתום התקופה ועד מועד 

 - - 20,050 )יח"ד(  הדיווחו מתום התקופה ועד מועד ממחיר ממוצע למ"ר בחוזים שנחת 

   .קומבינציה  בעסקת בניה שירותי  ממתן הכנסות כולל )*(
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 ( בביצוע)פרויקט  אגריפס

 – . חלקה של קרדן נדל"ן בפרויקט בהתאם להסכם הקומבינציה  100%לפי    נתונים 
57% 

4-6/2020 1-3/2020 2019 

 עלויות שהושקעו )באלפי ש"ח(: 
 44,014 44,014 44,014 עלויות מצטברות בגין קרקע בתום התקופה )**( 

 3,631 3,631 3,653 אגרות  ועלויות מצטברות בגין פיתוח, מסים 
 5,435 9,218 12,396 יה ואחרות יעלויות מצטברות בגין בנ 

 - - - עלויות מצטברות בגין מימון )שהוונו(  
 53,080 56,863 60,063 סה"כ עלות מצטברת 

 53,080 56,863 60,063 בספרים מצטברת   עלות"כ סה
 אלפי ש"ח( ושיעור השלמה: בהושקעו )עלויות שטרם 

 - - - )אומדן(   הושקעו שטרם  קרקע בגין  עלויות 
 2,971 2,971 935 אגרות שטרם הושקעו )אומדן( ועלויות בגין פיתוח, מסים  

 66,868 63,085 62,854 שטרם הושקעו )אומדן( )*(  ואחרות יה יעלויות בגין בנ 
 3,169 3,169 3,169 שצפויות להיות מהוונות בעתיד )אומדן( עלויות מצטברות בגין מימון 

 73,008 69,225 66,958 להשלמה  שנותרה  עלות"כ סה
 11% 16% 19% שיעור השלמה כספי )לא כולל קרקע( )%( 

 2022 צפוי   בנייה  תמועד השלמ 
 .התפעולי  הרווח במסגרת  מוצגות  אשר  ושיווק  פרסום עלויות כולל  לא )*( 

 )**( 

 

 . קומבינציה לעסקת מכניסה קרקע עלויות  כולל
 
 

 – . חלקה של קרדן נדל"ן בפרויקט בהתאם להסכם הקומבינציה  100%לפי    נתונים 
57% 

4-6/2020 1-3/2020 2019 

 חוזים שנחתמו בתקופה השוטפת:
 - - 2 )#(  דיור  יחידות
 - - 106 )מ"ר(  דיור  יחידות

 - - - )מ"ר(  מסחר  שטחי
 ממוצע למ"ר בחוזים שנחתמו בתקופה השוטפת )בש"ח(: מחיר 

 - - 30,455 דיור  יחידות
 - - - מסחר  שטחי

 חוזים מצטברים עד לסוף התקופה: 
 - - 2 )#(  דיור  יחידות
 - - 106 )מ"ר(  דיור  יחידות

 - - - )מ"ר(  מסחר  שטחי
 )בש"ח(: מחיר ממוצע למ"ר במצטבר בחוזים שנחתמו עד סוף התקופה 

 - - 30,455 דיור  יחידות
 - - - מסחר  שטחי
 : הפרויקט של  השיווק  שיעור

 146,234 146,234 146,234 "ח( )*( ש)באלפי  הפרויקט מכל  צפויות   הכנסות"כ סה
 - - 3,228 "ח( ש)באלפי  במצטבר שנחתמו  מחוזים צפויות   הכנסות"כ סה

 - - 4% )%( התקופה  של האחרון  ליום שיווק  שיעור
 : חוזים לגביהם  נחתמו שטרם שטחים
 45 45 43 )#(  דיור  יחידות
 3,444 3,444 3,338 )מ"ר(  דיור  יחידות

 1,270 1,270 1,270 )מ"ר(  מסחר  שטחי
 

  לגביהם נחתמו שטרם לשטחים המיוחסת( מלאי )יתרת   מצטברת   עלות"כ סה
 "ח( ש )באלפי  הכספי המצב   על בדוח מחייבים חוזים

57,394 56,863 53,080 

 
 - - - )יח"ד(  הדיווח מספר חוזים שנחתמו מתום התקופה ועד מועד 

 - - - )יח"ד(  הדיווחו מתום התקופה ועד מועד ממחיר ממוצע למ"ר בחוזים שנחת 

   .קומבינציה  בעסקת בניה שירותי  ממתן  הכנסות  כולל )*(
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 ( תכנוןב)פרויקט  עלומים

 2019 1-3/2020 4-6/2020 100%  – לפי חלקה של קרדן נדל"ן בפרויקט    נתונים 
 עלויות שהושקעו )באלפי ש"ח(: 

 - - - עלויות מצטברות בגין קרקע בתום התקופה  
 2,064 5,483 4,605 אגרות  ועלויות מצטברות בגין פיתוח, מסים 

 2,086 2,086 2,415 יה ואחרות יעלויות מצטברות בגין בנ 
 - - - עלויות מצטברות בגין מימון )שהוונו(  

 4,150 7,569 7,020 סה"כ עלות מצטברת 
 4,150 7,569 7,020 בספרים מצטברת   עלות"כ סה

 אלפי ש"ח( ושיעור השלמה: בעלויות שטרם הושקעו )
 62,166 62,166 62,166 ( )*(אומדןעלויות בגין קרקע שטרם הושקעו )

 6,453 3,034 3,912 אגרות שטרם הושקעו )אומדן( ועלויות בגין פיתוח, מסים  
 80,148 80,148 79,819 שטרם הושקעו )אומדן( )**( ואחרות יה יעלויות בגין בנ 

 2,962 2,962 2,962 עלויות מצטברות בגין מימון שצפויות להיות מהוונות בעתיד )אומדן( 
 151,729 148,310 148,859 להשלמה  שנותרה  עלות"כ סה

 4% 8% 7% שיעור השלמה כספי )לא כולל קרקע( )%( 
 2023 צפוי   בנייה  תמועד השלמ 

 . בינוי פינוי  לעסקת מכניסה קרקע עלויות  כולל )*( 
 )**( 

 )***( 
  

 

 . התפעולי   הרווח  במסגרת  מוצגות  אשר  ושיווק  פרסום  עלויות  כולל לא 
  משמשת  אשר ,  החברה   של  מוחזקת   חברה   שהינה ,  הר  אל   של   קבלני   רווח   כוללות   אינן  לפרויקט   המיוחסות   העלויות 

 . בפרויקט מבצע  כקבלן
 

 2019 1-3/2020 4-6/2020 100%  – לפי חלקה של קרדן נדל"ן בפרויקט    נתונים 
 חוזים שנחתמו בתקופה השוטפת:

 - - - )#(  דיור  יחידות
 - - - )מ"ר(  דיור  יחידות

 .רל .רל .רל )מ"ר(  מסחר  שטחי
 מחיר ממוצע למ"ר בחוזים שנחתמו בתקופה השוטפת )בש"ח(: 

 - - - דיור  יחידות
 .רל .רל .רל מסחר  שטחי

 חוזים מצטברים עד לסוף התקופה: 
 - - - )#(  דיור  יחידות
 - - - )מ"ר(  דיור  יחידות

 .רל .רל .רל )מ"ר(  מסחר  שטחי
 סוף התקופה )בש"ח(: מחיר ממוצע למ"ר במצטבר בחוזים שנחתמו עד 

 - - - דיור  יחידות
 .רל .רל .רל  מסחר  שטחי
 : הפרויקט של  השיווק  שיעור

 173,875 173,875 173,875 "ח( )*( ש)באלפי  הפרויקט מכל  צפויות   הכנסות"כ סה
 - - - "ח( ש)באלפי  במצטבר שנחתמו  מחוזים צפויות   הכנסות"כ סה

 - - - )%( התקופה  של האחרון  ליום שיווק  שיעור
 : חוזים לגביהם  נחתמו שטרם שטחים
 63 63 63 )#(  דיור  יחידות
 4,870 4,870 4,870 )מ"ר(  דיור  יחידות

 .רל .רל .ר.ל )מ"ר(  מסחר  שטחי
 

  לגביהם נחתמו שטרם לשטחים המיוחסת( מלאי )יתרת   מצטברת   עלות"כ סה
 "ח( ש )באלפי  הכספי המצב   על בדוח מחייבים חוזים

7,020 7,569 4,150 

 
 - - - )יח"ד(  יווח מספר חוזים שנחתמו מתום התקופה ועד מועד הד

 - - - )יח"ד(  הדיווחו מתום התקופה ועד מועד ממחיר ממוצע למ"ר בחוזים שנחת 

   .בינוי פינוי לפרויקט  מתן שירותי בניהמ  הכנסות  כולל )*(
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   המניבים הנכסים תחום 

 ,  קרדן בית  עם בקשרעיקריים  נתוניםל  ביחס, השנתי לדוחלחלק א'    8.17 בסעיף  לאמור  בהמשך .1

 : 2020  לשנת והשני  הראשון לרבעון  זהנתונים עיקריים אודות נכס  להלןראה 

 קרדן  בית               

 שני רבעון 
2020 

 ראשון רבעון
2020 

2019    

 131,836 131,836 130,275 )*( "ח(ש אלפי ) תקופה  בסוף הוגן  שווי

NOI (חש אלפי") 10,166 2,264 2,368 

 5,096 - ( 1,714) ( "חש אלפי ) בתקופה שערוך( י)הפסד  רווחי

 99% 89% 94% )%( תפוסה ממוצע בתקופה  שיעור

 7.7% 6.9% 7.2% )%( תשואה בפועל  שיעור

 89 87 87 ("חש) ר "למ  ממוצעים שכירות דמי

  בחוזים ר "למ  ממוצעים שכירות דמי
 - - 94 ( "חש)שנחתמו בתקופה 

לפרטים )   בית קרדן  -היתרה מתייחסת למחצית הזכויות בפרויקט משרדים וחניון בדרך מנחם בגין בתל אביב   )*(   

                כספיים השנתיים(. ה  לדוחות  11ראה באור  
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 מימון

 : מהותיים ואגרות חוב הלוואה םהסכ

  יובאו   להלן,  השנתי  לדוח'  א  לחלק  14.3  בסעיף"ן  נדל  קרדן  של  המהותיות  ההלוואות  לתיאור  בהמשך .2
   להלוואה ואגרות חוב שקרדן נדל"ן הגדירה כמהותית עבורה:  בנוגע פרטים

בדו"ח השנתי לשנת   סעיף 
2019 

 פיננסיות התניות חישוב ברבעון עדכון 

)סדרה    חוב  אגרות  -(  1)14.3 . 1
 החברה  של'( ג

פרעה   2020,  ביוני  30  ביום
התשלום   את  החברה 

אגרות   הראשון קרן  של 
 12,374' בסך  גהחוב סדרה  

 "ח. שאלפי 

 לדוחות ח'  4  סעיף  גםראה  
 . ביניים הכספיים

 

 . השנתי לדוח' א לחלק  14.5.8סעיף  ראה
, ההון העצמי המוחשי של 2020  יוניב  30ליום  

 . 51.60% -החברה מסך מאזן מוחשי הינו כ
, הון עצמי מוחשי של  2020  ביוני  30ליום    נכון

 אלפי ש"ח.   520,483-החברה עומד על סך של כ
 30ליום    נכוןנטו סולו    CAP-ל  נטו  פיננסי  חוב

 . %16.52   הינו 2020ביוני 

 

)סדרה    חוב  אגרות  -(  2)14.3 . 2
 החברה של'( ד

 . השנתי לדוח' א לחלק  14.5.8סעיף  ראה - 

, ההון העצמי המוחשי של 2020  ביוני  30ליום  
 . 51.60% -החברה מסך מאזן מוחשי הינו כ

, הון עצמי מוחשי של  2020  ביוני  30ליום    נכון
 אלפי ש"ח.   520,483-החברה עומד על סך של כ

 30ליום    נכוןנטו סולו    CAP-ל  נטו  פיננסי  חוב
 16.57%  הינו 2020 ביוני

מתאגיד   -(  3)14.3 . 3 הלוואה 
 )בקשר עם בית קרדן(בנקאי  

 השנתי. דוח ללחלק א'   14.5.3סעיף  ראה - 
, ההון העצמי המוחשי של 2020  יוניב  30ליום  

 . 51.60% -החברה מסך מאזן מוחשי הינו כ
  מבית שנתית    החצי  נטו  התפעולית  ההכנסה 

- על סך של כ  עמדה,  2020  ביוני  30  ליום  קרדן
 "ח. ש אלפי 4,632
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 : כללי

בביאור   .3 לאמור  השנתיים  1ד')26בהמשך  הכספיים  לדוחות  לדוח  (  ג'  כחלק  המצורפים  החברה  של 
"(  בית המשפטבנוגע לתביעה כספית כנגד החברה שהוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב )"  , השנתי

  24.6-כ"(, בסך של  רסידועל ידי רסידו פיבי בע"מ באמצעות הנאמן לביצוע הסדר הנושים של רסידו )"
"( ש"ח  הגיעו    2020ביוני,    3ביום    "(, התביעהמליוני  אליו  גישור  להסדר  המשפט  בית  אישור  ניתן 

"(. במסגרת ההסדר הוסכם, כי כנגד ויתור  ההסדרהצדדים בהליך גישור שהתנהל בקשר עם התביעה )" 
יוני ש"ח  מל   35של הצדדים על כל תביעה וטענה צד כלפי משנהו, תשלם החברה לרסידו סך כולל של  

בתוספת מע"מ כדין וזאת, בגין זכותה של רסידו לתמורה העודפת עבור כל שלבי הפרויקט, לרבות  
  2020ביוני,    30החברה רשמה בדוחותיה הכספיים ליום  ההסדר,    בעקבותהשלבים שלא נכללו בתביעה.  

י ביצוע, צפויה  מליוני ש"ח. כמו כן, בגין השלב האחרון בפרויקט, שנמצא בשלב  10.4-רווח בסך של כ 
 מליוני ש"ח.  13  -הרווחיות הגולמית לעלות, לאורך תקופת הפרויקט, בכ

, בקשר  2019בחלק ד' לדוח התקופתי של החברה לשנת    10.1.1-)ה( ו8.1)ד(,  8.1בהמשך לאמור בסעיפים   .4

ם  עם תנאי התגמול של מר יוסף גרינפלד )מבעלי השליטה בחברה( כיו"ר דירקטוריון פעיל בחברה, ביו

( את  2020באוגוסט  16אישר דירקטוריון החברה )לאחר אישור ועדת התגמול מיום  2020באוגוסט  18

בכוונת החברה   הארכת תנאי התגמול האמורים, בכפוף לאישור האסיפה הכללית של החברה אשר 

 .יב' לדוחות כספיים ביניים(4)ראה ביאור  הדוחלזמן בסמוך לפרסום 

 

, בקשר עם הסכם העמדת  2019בחלק ד' לדוח התקופתי של החברה לשנת    10.1.4בהמשך לאמור בסעיף   .5
אישר דירקטוריון החברה    2020באוגוסט    18ידי החברה לקרדן ישראל, ביום  -שירותים משפטיים על

  30( את הארכת ההתקשרות האמורה עד ליום  2020באוגוסט    16)לאחר אישור ועדת הביקורת מיום  
להוראות2023בספטמבר   בהתאם  ענין(,  1)1סעיף    ,  בעלי  עם  בעסקאות  )הקלות  החברות  לתקנות   )

. הארכת התקשרות זו נעשתה בתנאי ההסכם המקורי, למעט הפחתה לא מהותית בהיקף  2000-תש"ס
ש"ח לחודש    3,750-הפרש של כ  –אלפי ש"ח לשנה    175-התמורה הצפויה בגין ההתקשרות )לסך של כ

ת לאור הערכת הצדדים כי יחול קיטון )לא מהותי( בהיקף  לעומת התמורה עובר לשינוי האמור(, וזא
יג' לדוחות כספיים  4)ראה ביאור    השירותים המשפטיים שיועמדו לקרדן ישראל בקשר עם ההסכם

 .ביניים(

עם בעלי קרקע  בעסקת קומבינציה  בהליכי חתימה על התקשרות  נמצאת  החברה  ,למועד פרסום הדוח .6

 בהליכי שינוי יעוד למגורים ולמסחר. , הנמצאת  חקלאית בגן יבנה

 

 

 

 



 

 

 

 ' בחלק  

 

 

 דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד 

 2020  ביוני  30ליום  
 

 
 

 



- 1 - 

 

 קרדן נדל"ן יזום ופיתוח בע"מ 
 

 תקופה התאגיד ל דוח הדירקטוריון על מצב ענייני 
 2020 ,יוניב  30שהסתיימה ביום 

 
 

 הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד  .א

מיליוני ש"ח, לעומת סך    119.4  -הסתכמו לסך של כ  2020שנת  ברבעון השני של    במאוחד הכנסות החברה  
  שנת   של   במחצית הראשונה )במאוחד(  הכנסות החברה  ילה אשתקד.  קבהמה  פתקו ח ביוני ש" מיל  84  -של כ
כ  2020 של  לסך  כלעומת    ,ש"ח  מיליוני  229.2  -הסתכמו  של  המקבילה    ש"ח  מיליוני  188.4-סך  בתקופה 

 . 2019מיליוני ש"ח בשנת   372.8-וסך של כ  אשתקד

מיליוני ש"ח, לעומת    24  -כ  של   לסךכם  הסת  2020ברבעון השני של שנת    מאוחדב   הרווח הגולמי של החברה
  במחצית השנה הראשונה הרווח הגולמי המאוחד  מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.    14.1  -סך של כ

כ  2020של   ש"ח בתקופה המקבילה    מיליוני  34.9  -כסך של  לעומת    ,ש"ח  מיליוני  47.2  -הסתכם לסך של 

 . 2019מיליוני ש"ח בשנת   71.4-וסך של כ  אשתקד

הוו רה החברה ול פעתח  של  שנת    מאוחדב  י  של  השני  כ  2020ברבעון  של  לסך  ש"ח,    14  -הסתכם  מיליוני 
במחצית השנה  המאוחד  התפעולי    הרווחמיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.    1.7  -לעומת סך של כ

כ  2020של    הראשונה של  לסך  כ  לעומת  ,ש"ח  מיליוני  28.6  -הסתכם  של  ה  ופ תקב  חש"  ימיליונ   12.3  -סך 
 .2019מיליוני ש"ח בשנת  36.1 -כ וסך של   אשתקד להביקהמ

מיליוני ש"ח,   9.3  -הסתכם לסך של כ   2020ברבעון השני של שנת    מאוחד ב   הכולל של החברה )הפסד(    הרווח 
כ  של  סך  אשתקד.    ( 1.6)  -לעומת  המקבילה  בתקופה  ש"ח  השנה    המאוחדהכולל    הרווחמיליוני  במחצית 

כ  לעומת  ,ש"ח  מיליוני  17.4  -כל  שך  לסם  תכהס  2020של    הראשונה של  ש"ח בתקופה    מיליוני  10.8  -סך 
 .  2019מיליוני ש"ח בשנת  21.7 -סך של כ ו  המקבילה אשתקד

של  סך    לעומת   ,ש"ח  מיליוני  1,188  -כשל  עמד על סך  סך הנכסים של החברה במאוחד    2020  ביוני  30ליום  
 .  2019בדצמבר  31ש"ח ביום   מיליוני 1,065-כל שך וסד תקמיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אש 1,033 -כ

 

 :פרויקטים בשיווק

חלק   פרויקט 
 החברה 

 יח"ד בשלב  שלב 

 

  יח"ד שנמכרו 
ם ליו

30/06/2020  

יח"ד שנמסרו  
ליום 

2020/60/03  

 82 83 83 שלב ג' 100% ( 1קרדן באר יעקב )
 - 22 75 שלב ד'  100%

 רחובות  -רחובות שלי 
 76 76 76 שלב ג' 50%
 81 81 81 ב ד' לש 50%
 - 58 62   ב ה'לש 50%

 80 81 82 שלב א'  50%   טירת הכרמל -כרמל מול ים 
 - 17 72 שלב ב'  100%   טירת הכרמל  –ל מכר גלי

ONE  34 50 98 שלב א'   100%   קרית מוצקין  -מגדלי קרדן במוצקין 

 - 16 35 - 59% (2) גני תקווה  -בגני תקווה קרדן   -בית בגן 
 - 2 45 - 57% (3) ירושלים  -ריפס גא

 335 648 709 - - סה"כ 
(1 ) 

 

(  19%לעסקת קומבינציה בשיעור של  יחידות דיור )בהתאם    83דיור, מתוכן חלק החברה  דות  חיי  104רויקט כולל  בפ  שלב ג' 
לפרטים  )   ( 19%ל  בשיעור שציה  ניור )בהתאם לעסקת קומביות ד יחיד   75החברה  יחידות דיור ,מתוכן חלק    93ד' כולל    לבוש

 ( לדוחות הכספיים השנתיים.3ב')10 ור באראה 

לפרטים    ,(41%יעור של  בשמבינציה  יחידות דיור )בהתאם לעסקת קו   35יחידות דיור ,מתוכן חלק החברה    57  הכולל  קטויפר                 (        2)
 יים השנתיים.( לדוחות הכספ8ב')10ראה באור 

(3 ) 
 
(4 ) 

ים  רטלפ  ,(43%יעור של  בשמבינציה  יחידות דיור )בהתאם לעסקת קו   45החברה    מתוכן חלקדיור ,  תיחידו   78כולל  קט היפרו
 . 2020ל שנת ש ראשוןחל במהלך הרבעון היקט ה שיווק הפרו ,יים השנתיים( לדוחות הכספ7ב')10אה באור ר

"ד, גלי  יח  7  -802  וצקין מ   "ד, יח  3  -ד'שלב    -ב  קיע   באר   דןרק)   "ד יח  15  אישור הדוחות נמכרו   למועד עד  ו  דיווח לאחר תאריך ה
ה  לבבפרויקטים שבט  ד(ח"י   14  רה בהח  חלק הכל  סך    יח"ד,  1  –גני תקווה    ,יח"ד  2-לב ה'  ש  -  חובות שלי ר  ,יח"ד  2  -כרמל  

  .לעיל
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 :מכירותהלהלן פירוט 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 של החברה:  על הרווח הנקיהמאוחדים והדוחות על המצב הכספי קירת הדוחות המאוחדים סלהלן 

 :)באלפי ש"ח( על המצב הכספי  וחדיםהמא הדוחותסקירת  .א

 הערות  31.12.19 30.06.19 30.06.20 הסעיף

י  ם ושוו י מזומנ 
 198,493 מזומנים 

 
  106,187    

 
108,054 

יום ל   ואה ו הש ב  2020  , יוני ב  30ליום  מיליוני ש"ח   90  -בסך של כ   השינוי ביתרת המזומנים ושווי המזומנים 
ד'( בס )סד   ת חוב ו פקת אגר מהננובעת בעיקר    2019  , צמבר בד  31 פרעון  מ   , ש"ח   וני ילי מ   139  -ל כ ך ש רה 
ג'(  ו ר אג  ש"ח הנובעת בעיקר מיליוני    37  -כ   סך של ב ירידה  מ ו מיליוני ש"ח    12  -בסך של כ ת חוב )סדרה 

 . ( ות קע ר ק מלאי  ב   השקעות בעיקר  )   ל החברה וטפת ש תה הש ילו מפע 

נכסים פיננסיים  
 24,610 43,404 19,084 מוחזקים למסחר

מיליוני    8.4בסך של    ניירות ערך   מימוש מ   נובע   והשינוי בו   , ים חיר ס   רך ע   ות יר בני   ות ע ק הש ולל  סעיף זה כ 
בהשוואה   "ח ש  ני יליו מ  0.5 -בסך של כ  ת ערך ריד י מ ו ליוני ש"ח מי   3.2של  בסך ערך  ניירות  מרכישת ש"ח, 
 . 2019,  בדצמבר   31  ליום 

השקעות לזמן  
 123,498 159,283 127,931 קצר

זה  בחש בעיקר    ל כול  סעיף  הינ המ   יתרת   וח הדיו   ת ופ בתק ,  וי ליו   ת ו בונ מזומנים   ר יק בע   ם זומנים 
 .    צקין ו מ קרית  קרדן ב ו תקווה    גני קרדן ב   ,   שלי   ות וב ח ר ,  רדן בבאר יעקב ק  הבאים:טים  פרויק ה מ 

ות חייבים ויתר 
 חובה

27,287 22,406 28,257 
 .  2019בדצמבר    13ליום   ה ווא בהש  עיף חייבים ויתרות חובה ביתרת ס הותי  אין שינוי מ 

ות  והכנס   חייבים 
קבל בגין חוזי ל 

הקמה ומכירת  
 דירות

61,681 41,424 54,763 

הכ  את  כולל  זה  שהוכ א   נסות סעיף  הר  הכס ל  בדוחות  הפרו י פ רו  מביצוע  הק יקטי ים  שטר יימי ם  ם  ם 
ה לב ק הת  מרוכש ה  הכנסות לקבל  וכן  בגינם  ד תמורה  הכרה בהכנס לאו ות  יר י  ל ר    IFRS 15-ה בהתאם 

 . השנתיים(   כספיים וחות ה יג' לד 2ר  ראה באו  )לפרטים 

מלאי בניינים 
 ודירות למכירה

285,193 223,440 303,347 
  מיליוני   63.1-כ   ' שלב ד באר יעקב   הפרויקטים הבאים:ת בעיקר מ נובע  2020  , ביוני   30ם  ליו   י א המל   יתרת 
 מיליוני   54.7-כ   גלי כרמל ,  ש"ח י  ונ לי מי   60.1  -כ אגריפס    , ש"ח   י ליונ ימ   57.6-כ   קרדן בקרית מוצקין   ש"ח, 
 .ש"ח   מיליוני   .75  -כ רחובות שלי  ו   "ח ש  מיליוני   .741-כ ה  גני תקוו קרדן ב ,  ש"ח 

 131,836 125,893 130,275 ן להשקעהל" נד 
רישום  עדכון השווי ו מ   נובע   2019  , בדצמבר  31בהשוואה ליום   2020  , יוני ב   30ליום    ף זה בסעי   שינוי ה 

,  לדוחות הכספיים הביניים(   ב' 1 ר אה ביאו )ר   מיליוני ש"ח  1.7-ל כ ש ך  בס   ן בית קרד של    ך ירידת ער
 בית קרדן. פוץ  שי כתוצאה מ שנבעה    מיליוני ש"ח   0.15-ל כ סך ש ומהשקעה נוספת ב 

להשקעה "ן  ל ד נ 
 וח ית בפ 

16,269 15,790 15,680 
יים  לדוחות הכספ   12באור  דגן )לפרטים ראה    של החברה בקרקע בבית   את חלקה   בעיקר   סעיף זה כולל 

זה  .  ( ים תי שנ ה  בסעיף  ליום  ה בהגידול  זכויות מרכ   בע ו נ   2019,  בדצמבר   31שוואה   ים למשרד   ישת 
 ברעננה.במקרקעין  

ן  קעי קר מ   מלאי 
 שוטףבלתי  

146,060 105,663 107,486 
  34-ל כ בסך ש   ול מגיד בעיקר    נובע   2019  , בדצמבר   31בהשוואה ליום    2020  יוני ב   30ליום  ף זה  י סע ב   וי שינ ה 

בפר גבעת שמואל  ב   בפרויקט   ש"ח וני  מילי   "ג בר ש   עלומים   -  עירונית ה התחדשות  ה חום  מת   ויקט וגידול 
 . י ש"ח מיליונ   .53  -כ   בסך כולל של 

לא   ים ס כ נ 
 ם, אחריםפי שוט 

175,388 189,478 167,310 

 3.4-בסך של כ  מיון מ בעיקר נובע  2019 , בדצמבר  31בהשוואה ליום   2020 , יוני ב  30ליום  ה ז בסעיף  נוי י ש ה 
חי י מ ח  ש"   י ונ לי מי  חובה  י תרת  ויתרות  ארו   ים לחייב בים  של  ג   , ך לזמן  בסך  ח  ש"  י ונ לי מי   1.9-כ ידול 
הנדחים  במ  מו ב ו יסים  בחברות  נובעת  השקעות  אשר  כלולה ב   השקעה מ חזקות   ברה"בא   חברה 

 (indmillW )   מיליוני ש"ח.  1.3-כ   ל בסך ש 

התחייבויות  
 ת שוטפו 

121,563 304,149 364,154 

ליום  הש ב  2020  , ני יו ב   30ליום    ה ז  ף בסעי   שינוי ה    קיטון מ   ר בעיק  ובע נ   2019  , מבר צ ד ב  31וואה 
קרקע ב  לבעלי  כ   ות התחייבויות  של  ש מילי   36.5  -בסך  בגין  וני  ביאור  קומבינציה    ות קא עס "ח  י' 4)ראה 

ל  ת ש ו שוטפ ת  ויו ל ח גידול ב ש"ח,  מיליוני    7  -בסך של כ   אשראי ב   ידול ג   אידך מ ו   , חות הכספיים ביניים( לדו 
 .מיליוני ש"ח   .714  -של כ   ך בס רותים  ם ונותני שי ספקי ב   מגידול ו   "ח מיליוני ש   12.4-גרות חוב בסך של כ א 

לא   ת בויו התחיי 
 שוטפות 

296,727 222,015 183,833 
ת חוב )סדרה ו גר מגיוס של א נובע    2019  , בדצמבר  31ה ליום  בהשווא   2020  , יוני ב   30ליום    ה ז  ף בסעי   השינוי 

כ   בסכום   ד'(  ת חוב ו אגר   קרן   מפרעון ו   ( ייםבינ הכספיים  דוחות  ב' ל4ר  ו א ב ראה  )   י ש"ח מיליונ   139  -של 
 (. הכספיים ביניים דוחות  ל '  ח 4ר  ו א ב ראה ) מיליוני ש"ח    12.4  -כ בסכום של  '(  ה ג )סדר 

  הון המיוחס 
יות  לבעלי המנ 

של החברה 
נן  י א זכויות ש ו 

 ה שליט   מקנות 

525,822 506,804 516,854 

הרווח לתקופה  מיתרת בעיקר  ובע נ  2019מבר בדצ  31ליום בהשוואה   2020 , ני יו ב  30ה ליום יף ז בסע  שינוי 
  י ש"ח יונ מיל   8.7ידנד לבעלי מניות בסכום של  דיב   לוקת מח יטון בהון  ק ו   מיליוני ש"ח   17.3  -כ   בסך של 

 יים(ט' לדוחות כספיים בינ 4אור  ה ב )רא 

 

 

 

 9201/12-1 2002/3-1 2020/6-4 1-6/2020 שלב רויקטפ

 2 - 1 1 ג' שלב  יעקבבאר  –  עקביבאר בקרדן 
 17 4 1 5 'ב דלש 
 

 רחובות  - שלי בותרחו
 1 - - - ' ג שלב
 7 - - - 'דשלב 

 16 8 - 8 'ה שלב  
 1 - - - ' אלב ש     טירת הכרמל –כרמל מול ים 

 12 2 3 5 שלב ב' טירת הכרמל  –גלי כרמל 

ONE   26 7 9 16 שלב א'  קרית מוצקין  -מגדלי קרדן במוצקין 

 13 2 1 3 - גני תקווה  –  וה וקני ת גבקרדן 
 - - 2 2 - ים ירושל -אגריפס 

 95 23 17 40 ופה שנמכרו בתקסה"כ יח"ד 
 38 19 17 36 ומכרשנ ח"דחלק החברה בי
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 )באלפי ש"ח(  הרווח הנקי ת המאוחדים עלוהדוחסקירת  .ב

 הערות  1902/12-1 1920/6-4 2020/6-4 1920/6-1 2020/6-1 

 1 130,132 27,788 48,368 67,918 93,427 הכנסות ממכירת דירות 

 2 232,253 53,319 68,477 115,108 130,885 הכנסות מביצוע עבודות 

 3 10,460 2,866 2,519 5,357 4,926 ת נכסים שכרה הכנסות מ

 229,238 188,383 119,364 83,973 372,845 - 

 ו מכרנשדירות ת העלו
(69,550) (52,791) 

 
(34,977) 

 
(23,079) (101,001) 

וי בהכנסות  ם השיני עעקב
  -ה בנמ ית דירות ושטח ממכיר

 להלן  1 ערה ה ה רא

 2 (200,143) (46,772) (60,277) (100,595) (112,145) דות עבו עלות ביצוע

 כרים נכסים מושת אחזקעלות 
(294) (144) (151) (71) (294) 

ת בקשר  אווצה  רקכולל בעי
  יםטח ם אחזקת השע

 שכרהלה 

 (181,989 ) (153,530 ) (95,405) (69,922) (301,438 ) - 

ערך נדל"ן להשקעה   )ירידת( עליית
 4 4,986 (407) (1,714) (407) (1,714) עה בפיתוח, נטו ונדל"ן להשק

 5 (6,455) (1,312) (1,429) (3,143) ( 2,809)  ומכירה   שיווק אותהוצ

 6 (29,568) (6,613) (6,875) (14,965) ( 14,170)        הוצאות הנהלה וכלליות 

 7 (4,278) (4,032) 40 (4,082) 62 ו ט הכנסות )הוצאות( אחרות, נ

 8 12,565 622 - 10,992 1,336 מימון  סות הכנ

 9 (24,922) (4,092) (4,691) (9,167) (8,704) הוצאות מימון  

  ופלותחלק החברה בהפסדי חברות המט
 10 (1,798) (124) ( 271)       (854) (680) ו נט  ,לפי שיטת השווי המאזני

 - 533 292 215 (2,174) (3,259) ( מסים על ההכנסההטבת מס )

  מיוחס לבעלי מניותהפסד( ) נקי רווח 
 - 22,470 (1,615) 9,234 11,053 17,311 רההחב

 
 : ותהער                      

 
    

 

 :(ח"ש פי אל)בת ור די רת ממכיהכנסות   .1

  ם לתקן ת. בהתאחו קולזים עם סה מחוה בהכנ הכר - IFRS15 חשבונאות  תקן בהתאם להוראות רה בהכנסה  יהחברה מכ 

 צוע החוזה.  בי קצבנסות ממכירת דירות לאורך זמן, על פי  רה בהכה החב מכיר  ,זה

 : טים השוניםיקפרולרה בהכנסה בהתאם רוט ההכלהלן פי

 1920/21-1 4-/20196 4-/20206 9120/6-1 2020/6-1 פרויקט 
 39,912 12,075 5,423 30,975 10,164 קב יער בא  - יעקבבאר בקרדן 
 40,082 8,889 9,213 20,680 21,179 רחובות   - ליש תרחובו 

 2,904 1,400 32 2,738 32   למכר ה טירת  -כרמל מול ים 
 6,356 679 8,785 1,006 12,586 רת הכרמל  טי  -גלי כרמל 

ONE 40,878 4,745 12,847 12,519 22,482 צקין ומ  יתקר  -ין  ק רדן במוצק לי גדמ 
 - - 12,068 - 26,984   ה י תקווגנ - תקווה קרדן בגני 

 ,132130 27,788 48,368 67,918 42793, הכנסות ממכירת דירות 

 

אאותיה  וצ ה ויה  תהכנסו ת  א  יםכולל  אלו   פים סעי .2 בסעימ מ  הר-לשל  השינוי  קבלן.  שירותי  אלותן  ,  מהילמתבע  ונ   פים 

 .תקופה בכל צועהתקדמות של הביורי ה בשיע חשב, בהתראל ה עת מבצתם ו אפרויקטים הומספר  וחיות רור ועשי

)לשטחים בבימהשכרת  ות  בהכנסשל החברה    ת חלקהא   ללה כוסעיף ז .3   לדוחות ג'  11  באור פרטים נוספים ראה  ת קרדן 

  -ו  99%  ,94%-כינו  ה   דןת קרבבי   סה פו התשיעור    2019  , רבדצמב  31  -ו  2019  -ו  2020  ,יוניב  30ם  לימי,  ים(שנתיים הפיסכה

 אמה.תבה  99%

ש"ח  מיליוני    1.7  -ורישום ירידת ערך בסך של כבית קרדן  ל  השווי ההוגן שנובע מעדכון    2020רבעון השני לשנת  ב  השינוי  .4

  5.1  בסך עליית ערך    ונרשמה   , ןקרד  ית עודכן שווי ב   2019בשנת  .  ת המדדוהשפערות  דמי שכימצפי הכנסות  עדכון  נובע מה

דגן קע  רק לך  ער  ירידת  נרשמה   2019בשנת  כן,  -כמו  חש"וני  מילי כ  שבבית  של  ש"ח  0.1-בסך  ב  מיליוני    12אור  )ראה 

 ם(.ייתשנ ה ייםפ סות הכלדוח

הוצאות  ףיעס .5 בעיקר  כולל  ופיו ש  מכירה,  זה  בפררוק  עלויויקטיםסום  לרבות  בדיק,  בגין  בתחום    ת ות  פרויקטים 

השינש"ח  מיליוני  0.9  -כ של    ךסב   העירוניתההתחדשות   בוי  .  השונות בהוצאות  התקופות    יל בתמה  יו נשימ  נובע   ין 

   ם.ככל שישנ וגומיתפרסום  צאותהו ומים שונ  ומכירה  צאים בשלבי שיווקמ הנ טיםהפרויק 
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 15  -בהשוואה לסך של כ מיליוני ש"ח    14.2  -כ   הסתכמו לסך של   2020  שנת   של  אשונה הרבמחצית    לה וכלליותנה ה  אותהוצ .6

לליות  וכ  לה נהבהוצאות הידה  ריה  קרעי .  2019מיליוני ש"ח בשנת    29.6-ל כ ך ש וס   בתקופה המקבילה אשתקד  ח" ש   מיליוני

נובעא  ה המקבילה ופהתק  לעומת   2020שנת    של  שון הרא  בחציון  שכר, הוצבגין    היריד מ בעיקר    ת שתקד  ם  ותיר שי  אות 

 . קת משרדואחז  צועיים קמ

)לפני  מי  3.8-ך של כבס  ברה מוחזקתידת ערך של חליר  השמהפרר  יקנובעות בע  2019ת  נשב  אחרות  הוצאות  .7 ליוני ש"ח 

 וני ש"ח. מילי 0.9ל ל שלווטף בסך כש בלתי מלאי של  ומירידת ערך השפעת המס( 

מימון    ותסהכנ  ורשמנ  2019שנת  ב  , יצויין כי.  ותולרות כלו לחבשנתנ  ות מהלוואסות  הכנ  עיקר ת בו ללכו  מימון הכנסות ה  .8

ת  וחולד  1ב'  14ראה באור  )חברה מוחזקת הולילנד  ל  הלוואה ה  ך רעת  ידריפרשה ליטול המב   ש"ח מיליוני    9.1  -כ  בסך של 

 .(יםנתי שהפיים הכס

  ,ש"חי  ליונימ  4.8-כל  ש  סךב   ות חוב ן אגרבגי  ותצאו ה  ת בעיקר ולל כו  2020במחצית הראשונה של שנת  ות המימון  וצא ה .9

בסך של    ותת לבעלי קרקע יו התחייבו  מימון בגין  וצאותוה   ש"ח  מיליוני  1.2  -כ  שלבסך    הלוואות לזמן ארוך  בגיןת  הוצאו

 .מיליוני ש"ח 1.7 -כ

זסעי .10 כולף  חלק ה  את  הולילרבהח אות  וצ בת  ברההח  ל  פארק  ות  בעחזקוא   יהולנ  דןמיק  "(,הולילנד)"  מ "עבנד    "מ ה 

)"("קדןימ") בע"מ  ב"ש  השמש  נופי  השמש,    KRE USA LLC  -ו  Kardan Midwest USA INC  ("KMU")  ,("נופי 

("KRE"). 

 

 : ש"ח( פי )אלילות י פעמגזרברה לפי החהתפעולי של התרומה לרווח וט פיר ג.

 1920שנת  4-/19206 4-/02206 1-/92016 1-/20206 

 36,611 3,331 15,128 12,483 23,337 וריםהמג מגזר

 15,152 2,388 426 4,806 2,690 מגזר הנכסים המניבים
 23,189 4,563 6,348 10,206 16,166 בודות בנייה יצוע עמגזר ב

 ( 38,860) ( 8,595) ( 7,921) ( 15,239) ( 13,575) לדוח תאמות וה ר אח
 ,09236 1,687 13,981 12,256 28,618 רווח תפעולי 

 
 

 
    

 :לותת של מגזרי הפעיוהתוצאח ניתו

 מגזר המגורים

לרווח תפעולי   בהשוואה ש"ח  מיליוני   23.3 -בסך של כ  תפעולי רווח  מגזר המגורים   םרת  2020שנת  לש נה ואשר מחצית הב

 .2019שנת ש"ח בוני לי מי 36.6 -של כ  ורווח בסך  דילה אשתקבתקופה המקב מיליוני ש"ח 12.5 -בסך של כ

מיליוני    15.1  -וכ  ש"ח  ימיליונ  23.3  -כרווח בסך של  תרם מגזר המגורים    2020של שנת  וברבעון השני    במחצית הראשונה

בהתאמה התהרוו,  ש"ח,  הי  עול פח  ש  ראשוןבחציון  בהמהכרנובע    2020  נתשל  בפרויקטיםנ כה  יע  סה  בבאר    קב, קרדן 

 וגלי כרמל.  י תקווהגנ קרדן ב ,מוצקיןת  קריי קרדן ב,  ליש רחובות

שנת    נה הראשו  מחציתב הכנסות   2020של  במג  1הסתכמו  שהחברה  לסך  המגורים  כזר  ש  493.  -ל  במחצית    ח,"מיליוני 

שנת    הראשונה ההסתכמ   2019של  ב סוכנ ו  החברה  המגת  כ  וריםמגזר  של  ה  2019בשנת  ו  67.9  -לסך  נסות  כ הסתכמו 

   .ח"מיליוני ש 1.031-ל כ סך של רים מגזר המגוה ב החבר

 מגזר הנכסים המניבים 

  0.4  -וכ  מיליוני ש"ח   2.7  -של כוח בסך  רו  ים המניביםמגזר הנכס   רםת  2020שנת    לשברבעון השני  ובמחצית הראשונה  

בית קרדן  ערך  דת  מירית  דה נובע. היריןרדית ק בב  , נטו ה בהכנסות שכירותובע מחלק החברהנ  התאמש"ח, בהמיליוני  

 .2020ש"ח ברבעון שני של שנת  מיליוני 1.7 -בסך של כ

  2.4  -וכמיליוני ש"ח    4.8  -בסך של כ  ח ומגזר הנכסים המניבים רו  תרם  2019של שנת  וברבעון השני  במחצית הראשונה  

   .רדןק  שכירות בבית  ע מחלק החברה בהכנסותובהנמה תאבה ,מיליוני ש"ח

 

 
 וח זה. לד  'ף א סעי  אה יקטים רוי פרשנמסרו לפ חידותים ומספר י המגור ת החברה בתחוםלפרטים אודות הכנסו  1
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   ת בנייהדומגזר ביצוע עבו

מיליוני ש"ח בהשוואה לרווח בסך    16.2 -רווח בסך של כ ר ביצוע עבודות בנייהזגתרם מ  2020של שנת  במחצית הראשונה

 .  2019שנת מיליוני ש"ח ב 23.2 -המקבילה אשתקד ורווח בסך של כפה  וקח בת"מיליוני ש 10.2 -כ של

  130.9  -סות המגזר לסך של כתכמו הכנ הס   2019ת  ופה המקבילה אשתקד ובשנ תק, ב 2020שנת    של   במחצית הראשונה 

  .מיליוני ש"ח, בהתאמה 232.3 -מיליוני ש"ח וכ 115.1 -, כמיליוני ש"ח

  53.3  -"ח וכש  יליוני מ   68.5  -בילה אשתקד הסתכמו הכנסות המגזר לסך של כהמק  התקופבו  2020ני של שנת  השברבעון  

 ש"ח בהתאמה מיליוני 

התקו בין  בהכנסות  והשינויים  נובעיםבתוצפות  המגזר  ב  אות  הפעילות,  משינויים  שונה,  פ  מהיל תמהיקפי  רויקטים 

 . בין התקופותשל הפרויקטים השונים, ת של הביצוע ההתקדמו עורי ובשונות בשיקטים, ח בפרוי ורו משינויי אומדני 

 

 :ח()באלפי ש" מימון  רותקונזילות ומ     .ד

 הערות  2019/12-1 9201/6-4 2020/6-4 1-/19206 1-/20206 
שנבעו מפעילות  ו ומנים נטזמתזרימי ה

 1 ( 28,032) 1,704 ( 10,311) ( 12,272) ( 27,884) שוטפת   (שו לפעילותשימש )

עו מפעילות  בזומנים נטו שנהמ מיתזרי
 2 19,904 ( 5,571) 22,586 ( 30,471) ( 3,572) השקעה ת( ימשו לפעילוש)

ות  מפעילבעו  שנומנים נטו המזתזרימי 
 3 ( 31,857) 1,745 ( 19,761) ( 73) 121,840 מימון   (שימשו לפעילותש )

       

שינוי  העיקר  .  החברהשל    פעילות שוטפת לשימשו  מיליוני ש"ח    27.9-כ  סך של   2020  ת של שנ  במחצית הראשונה  .1

נבעב במלא  תקופה  למכירה  יי נבי  מגידול  בומלאי  נים  נט   לתימקרקעין  ב שוטף,  כו  של  ש"ח  מילי  20.4-סך  וני 

 .בשלבי תכנוןש פרויקטיםבקשר לעלויות  וקטים בביצוע  ניה בפרוי בהתקדמות באה מתוצ כ

עיקר ההשפעה בתקופה נבע  שוטפת.  פעילות  למיליוני ש"ח    12.3-חברה כבשו  שימ  2019של שנת    במחצית הראשונה

ל אל ממגידול בכתוצאה   בניינים  כ  תי שוטףרקעין בל מקומלאי    מכירה י  בעיקר לאור  ח  מיליוני ש"  95.1-בסך של 

-גידול בהתחייבויות לרכישת קרקע בסך של כ,  טיםפרויקתכנון  בגין  עלויות  ,  בפרויקטים בביצוע  מות בבניה ד התק

ש"ח   73.6 לתח ה בומקיטון    מיליוני  וייבויות  שנות ל ספקים  ביםרותיני  זכ,  ויתרות  מר ומק   ותזכאים    וכשים דמות 

 ח. "מיליוני ש  22.4 -בסך של כ

שלילתזר(  סולוב ו  יםהמאוחד   ותדוח)בלחברה   שוטפתמפעמתמשך    יים מזומנים  כי  קטוהדיר  .ילות  וקבע  דן  ריון 

להצביב  ןאי כדי  בעכך  על  נזילותע  וזא  יית  בבחברה,  שליום  התחת  בכך  )ב  2020  ונייב  30שב  דוחות  לחברה 

הו בסולו  יםדאוח מה חוו(  חין  סכומי)ה  וביזר  מכולל  ששמעותם  נזילות(יים  יתרות  על    ל  מזומנים  הימי  תזרוכן 

פמלחברה    ם הצפוייםחיובייה הבינביקטים  רוהבשלת  כמ וניטווח  כ,  ביחס  ן  ו  נמוך  הינו  החברה  של  המינוף  יחס 

וכן    ךלכותידרש    דהבמישלהם    מימוש  או  ,ים בעתידספנוים לחברה גיוסים  פשרם נכסים המאל בענף וקיימילמקוב

 ן. ח תפליוזמת החברה להגדלת מלאי הקרקעות והשלילי נובע בעיקרו מהתזרים התבסס על כך שב

הר .2 כ   רהבחב שימשו    2020שנת    של  אשונה במחצית  של  ש   3.6-סך  ב " מיליוני  בעיקר  לפעילות השקעה  השקעה גין  ח 

 .מיליוני ש"ח   2.9  -ך של כ בס   יתוח להשקעה בפ  ברכוש קבוע ונדלן

שת  ן רכימיליוני ש"ח לפעילות השקעה בעיקר בגי  30.5-ה סך של כשימשו בחבר  2019של שנת    הראשונה   צית במח

ת לפי שיטת  השקעות והלוואת לחברות המטופלו   ,"חש  ליוני מי  14.2  -בסך של כ  סחר וחזקים למנכסים פיננסיים מ 

  מנגדוני ש"ח, מילי 37-ן קצר בסך של כח, גידול בהשקעות לזמ ליוני ש"מי 23.8 -בסך של כ אחרים המאזני ול  השווי 

 מיליוני ש"ח.  45.1 -מימשה החברה נכסים פיננסיים מוחזקים למסחר בסך של כ

השינוי בתקופה    עיקרפעילות מימון  ממיליוני ש"ח    121.8-כחברה סך של  ל  ונבע  2020נת  של ש  אשונה במחצית הר .3

 12.4  -ך של כס)סדרה ג'( ב    ת חוב ו מפרעון אגרו   ש"ח  מיליוני   139.2  -( בסך של כד'   רה חוב )סד  ת וראגנפקת  מהבע  נ

ש" דיבידנד   ,חמיליוני  החברה   תשלום  מניות  כ  לבעלי  של  ש"ח  8.7-בסך  אשראי    מיליוני  בנקאי  מתאגיד  והגדלת 

 ליוני ש"ח.מי 7 -ל כבסכום ש

הראשונה שנת    במחצית  בסך  2019של  מזומנים  כ  שימשו  לפעילות  אלפי  73-של  תשלום    קר י בע  מימון  ש"ח  בגין 

לבעלידיביד  המנ   נד  נש"יוני  מיל  14בסך של  חברה  יות  ומנגד  לחברהבח  בגין העמדת    72.2ך של  ס  ע  מיליוני ש"ח 

 מיליוני ש"ח.  57בסך של  תאגיד בנקאיר מ קצאשראי לזמן  ופרעון  מתאגיד בנקאי  ארוך  אשראי לזמן 
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 נטו  ,תויפיננס התחייבויות

 :2020  ,ייונב 30ליום  וןנכ)בסולו(  חברה של ה  ונט  ,ותי נסהפינ   התחייבויותהפירוט להלן  

 "ח ש יליונימ , נטו םייפיננס  םכסינ

 התחייבויות: 
 ( )לזמן קצר ייםא נקידים ב תאגאשראי מהתחייבויות ו

 בנקאיים )לזמן ארוך(  דיםייבויות לתאגיהתח
 אגרות חוב 

 
 נכסים: 

 מניםמזומנים ושווי מזו 
 פיננסיים מוחזקים למסחר נכסים 

 קצר  ות לזמן קעהש
 

 , נטו ותנסיפינ  התחייבויות

 
31 
68 

281 
 
 

134 
19 

124 
 

103 
  
  

  יגילוי בקשר עם הדיווח הפיננס הוראות .ב

   :יהלאחרוח ויותקופת הדמהלך ים בעיקרי םעיאירו

ה .א בדבר  ה  שפעת לפרטים  באור  -נגיף  ראה  ה 1"קורונה",  לדוחות  בינייכספייב'  סעיף  כן  ו  ם ם    ירועים א,  א'  בחלק  1ראה 
 .ידאגת ה ותיים בעסקי וחידושים מה 

 

ב' לדוחות  4ראה באור    ,2020  דש ינוארו בחאלפי ש"ח    140,493  -כ  שלבסך    לציבורב  ות חואגרגיוס    ת השלמבדבר  לפרטים   .ב
 . הכספיים ביניים

 

 . בינייםפיים ס הכת ולדוח' א י4 באוראה ר , תלמניו אופציות  מימושבדבר   יםפרטל .ג

 ביניים.  םהכספייוחות ז' לד4ור אראה ב, שורמצד קלומי שכ"ד תש גביית  אי  לפרטים בדבר .ד

 לדוחות הכספיים ביניים.  א'4ר אוב  , ראההני עבוד ימ עם מז הראל  וחדת מאחברה   קשרותבר התלפרטים בד  .ה

 .לדוחות הכספיים ביניים ג'4 ר אוה ב , ראשמואל עתבגב ח"ד י 148ת יילבנמאוחדת אל הר חברה  בדבר התקשרות ם לפרטי .ו

 . ינייםבהכספיים  חותלדו ' ה4 ור אב  ה, ראהראל וחזקת מחברה מ  דנד דיבי קבלת טים בדבר  פרל .ז

 .בינייםיים חות הכספ לדו ד' 4 אור ראה ב , 2019לה בחודש מרס בקהלוואה שהתהארכת תקופת הר ים בדבלפרט .ח

 ם. ניילדוחות הכספיים בי' ט 4ראה באור , חברהלבעלי מניות ה דדיבידנ תק ושור חלאילפרטים בדבר   .ט

 ם ביניים. פייות הכסדוחח' ל4אלפי ש"ח ,ראה ביאור  12,374 -של כ( בסך ג' ת חוב )סדרהו גראון קרן ע ם בדבר פרלפרטי .י

 .י' לדוחות הכספיים ביניים4ראה באור על הקרקע לב החברה ור שנחתם ביןסכם הגישים נוספים בדבר הלפרט .יא

נוספי .יב בדבר  לפרטים  שלהארכת  ם  התגמול  גריוס   מר  תנאי  השליט  ינפלדף  בחברה()מבעלי  דירקטוריוןכי   ה  פעיל    ו"ר 
 חות הכספיים ביניים.יב' לדו4ראה ביאור , בחברה

לדוחות    ' גי4, ראה ביאור  ידי החברה לקרדן ישראל-הסכם העמדת שירותים משפטיים עלהארכת    ם בדבר לפרטים נוספי .יג
 כספיים ביניים. ה
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 חוב  גרותדי למחזיקי איעו גילוי .ג

 רה  ל החבשב'( ה רסד)החוב    אגרות 

 2014וקטובר א הנפקה ה  מועד
  , 2, מגדל אלון  94ל אלון  יגא  ,( בע"מ1992רה לנאמנות )זר חבס לשטראו  אמן הנ

 03-5613824 , פקס 03-6237777ן יב, טלפואב  תל
 ש"ח  125,000,000 נ. אגרות חוב שהונפק ע.היקף 

 ר זאורי ל הנאמנות   חברתשם האחראי ב
 - מדה הצ
 "ח ש 31,250,000   ור זשבמחח  "אג ע"נ רת ית

 אלפי ש"ח  7191,3 הוגן(  )שווי  2020 נייוב 30 י בורסה ליוםשוו
 ש"ח  380,721  2020 יוניב  30 ית שנצברה ליוםריב

בספטמבר של כל    30ם אשר ישולמו ביום  ם שנתיים שווייתשלומ  ארבעה רן מועד פירעון הק
 2020ד ע 2017אחת מהשנים 

 ה ועב ק - 4.9% בה ות נקריבי
מסולקת  ל  ע  הריבית שלום הריבית די ת מוע הבלתי  מש של  היתרה  החוב  אגרות  ולמת  קרן 

שנבתשלומ חצי  ב ים  ו  31ימים  תיים,  אחת  ספט ב   30-במרס  כל  של  מבר 
 2020עד  2015מהשנים 

 ח ש" 31,630,721 ך המאזן )ע.נ קרן וריבית( תחייבות לתאריה סך ה
אלפר מוקדם  וןדילפברה זכות הח  זכ טים  מו לבי  חברה ה  ות אודות  פדיון  של צוע  החוב  גר א  קדם  ות 

, כפי  רות החוב האמורות גנות בגין אלשטר הנאמ  8סעיף    ראה )סדרה ב'(,  
ה בדוח  לראשונ  צעתשפורסם  הסדרה  להנפקת  מיום  המדף   5ה 

 ( 2014-01-170892תא מספר: )אסמכ  2014בר ובאוקט
 ידרוג בע"מ מ חברה מדרגת 

 ב( ציי  גפק דירו)או 3A ההנפקה  ת בעג רודי
 יציב(  רוג)אופק די  3A (2019ר מב דצב  19ם ג עדכני )ליודירו

מו איםעמידה בתנ החעמאז  עמדה  ההנפקה  וההתחייב ד  בתנאים  שטר  ויו ברה  לפי  ת 
התק  ולא  תנאהנאמנות  המקיימו  להעמי ים  עילה  החוב  מים  אגרות  דת 

 )סדרה ב'( לפירעון מיידי 
 - ם עבדינכסים משו
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 החברה )*(  '( של ג רה ת החוב )סדאגרו 

 2018 יולי ה נפקמועד הה
  , 2, מגדל אלון  94אל אלון  יג,  ( בע"מ1992ר חברה לנאמנות )שטראוס לז ן הנאמ

 03-5613824, פקס 03-6237777, טלפון תל אביב
 ח "ש 123,740,000 ק היקף ע.נ. אגרות חוב שהונפ

 רי לזר או ות הנאמנחברת  האחראי ב םש
 - מדה הצ

 ש"ח  111,366,000 ר שבמחזו  "חתרת ע"נ אג י
   אלפי ש"ח 110,308 )שווי הוגן(   2020 ביוני 30בורסה ליום י שוו

 - 2020 ביוני  30שנצברה ליום ריבית 
תשלו  ן הקר רעון  מועד פי ל בחמישה  שנתיים  בי  א מים  ש  30ום  שווים  כל ביוני  אחת    ל 

כדלקמן2024עד    2020ים  נמהש בשתש  2020י,  ביונ  30ום  בי  : ,  ור  עי לום 
הנ  10%של   החושל    קוב מהערך  אגרות  ביום  קרן   2021ביוני,    30ב, 

של  תשלו בשיעור  הנ  20%ם  שמהערך  החוב,  קוב  אגרות  קרן   30ביום  ל 
מהערך    25%ר של  ותשלום בשיע  2023-ו  2022ים  השנאחת מי של כל  ביונ 

ש קר הנקוב  אגרות  ל  ובי ה ן  בשיעור תש  2024ביוני,    30ום  חוב  של   לום 
 ב. ב של קרן אגרות החוו קערך הנמה 20%

 קבועה  - 3.6% ית נקובה ריב
הבלתי   ת לום הריבימועדי תש היתרה  על  החומסולקהריבית  אגרות  קרן  של  תשולם ת  ב 

חצי בתשל בי ים  שנתי  ומים  ישולמו  אחת  בדצמבר  31ום  אשר  כל    של 
שלביו   30  םוביו  2023עד    2018מהשנים   מהש  ני  אחת  עד    2019ם  ינכל 

2024 . 
 ש"ח   111,366,000 בית( ורי קרןלתאריך המאזן )ע.נ  תתחייבוסך הה 

זכאו מוקדם  רה לפדיוןזכות החב אודות  החבלפרטים  מו ת  פדיון  לביצוע  ארה  של  חוב  ה  גרות קדם 
י  כפ  ,בגין אגרות החוב האמורות  ר הנאמנותטלש  8אה סעיף  ר   '(,גדרה  )ס

הצשפורסם   המבדוח  העת  להנפקת   2018  יוני ב  29מיום    רה דס דף 
 (2018-01-057975מספר:  )אסמכתא 

 וג בע"מ מידר  רה מדרגת חב
 )אופק דירוג יציב(  3A ההנפקה  דירוג בעת 

 וג יציב( פק דיראו) 3A (2019 רבדצמב   19כני )ליום וג עדדיר
מועד   עמידה בתנאים בתנאיםמאז  החברה  עמדה  שט  תחייבויות והה  ההנפקה  ר  לפי 

התהנא ולא  המימ יק מנות  תנאים  החוב    להעמדת  עילה  קימיםו  אגרות 
 עון מיידי לפיר'( ג)סדרה 

 - סים משועבדים נכ

 
   .1970ידיים( תש"ל ומקופתיים וחות ת )דערך  ניירות  שמעות המונח בתקנות ית כמת אגרות חוב זו הינה מהותסדר )*(
 ם לדוח השנתי ליולחלק א'  (1)14.3-ו  4ם סעיפי, ראה  חברה בגינןה  ת והתחייבויו '( גה וב )סדראגרות הח   נאיתפרטים נוספים אודות ל      
 לחלק א' לדוח זה.  (1)2וסעיף  2019 ,בדצמבר 31       
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 החברה )*(  '( של דחוב )סדרה רות האג 

 2020 ינואר ה ההנפק  מועד
  , 2אלון    , מגדל94  ןל אלויגא,  מ"( בע1992ברה לנאמנות )אוס לזר חרשט הנאמן 

 03-5613824, פקס 03-6237777טלפון   ,תל אביב
 ש"ח  140,493,000 הונפק וב ש ת חהיקף ע.נ. אגרו

 אורי לזר  נאמנות י בחברת השם האחרא
 ין א הצמדה 

 ש"ח  140,493,000 חזור תרת ע"נ אג"ח שבמי
 ש"ח אלפי 126,612 )שווי הוגן(   2020 ביוני 30ליום  סהשווי בור

 - 2020 ביוני  30ם יושנצברה ל תיביר
שנתיים    ישהשב הקרן פירעון  מועד   ביום  לא  תשלומים  אחת    רמב דצב  31שווים  כל  של 

ים  נאחת מהששל כל  דצמבר  ב  31, כדלקמן: ביום  2026ד  ע  2021מהשנים  
בש  2024-ו  2021 של  12.5%  של  יעור תשלום  הנקוב  אגרות    מהערך  קרן 

אחת   דצמבר ב  31ביום    החוב, כל  ום לתש  2026-ו  2025ם  נישמה  של 
 ל קרן אגרות החוב. הנקוב שמהערך   25%בשיעור של 

 עה בוק - 2.4% ית נקובה ריב
עהר מועדי תשלום הריבית  מסולקיבית  הבלתי  היתרה  אגרל  קרן  של  החוב ת  תשולם   ות 

שנתיומשלבת חצי  אים  ר  בדצמב  31וביום  ביוני    30ביום  ישולמו  ר  שים 
 .2026עד  2020ם מהשני של כל אחת

   ש"ח 140,493,000 ית( רן וריבריך המאזן )ע.נ קאחייבות לתהתה סך
זכאול םוקדזכות החברה לפדיון מ אודות  לביפרטים  החברה  את  של  מוקדם  פדיון  החוב    ות גר צוע 

האמורות, כפי  החוב    אגרות   ין נאמנות בגה לשטר    8סעיף  (, ראה  'ד)סדרה  
להנפק המדף  הצעת  בדוח  מי שפורסם  הסדרה   2020  ארונבי   15ום  ת 

 (2020-01-359832 ר:פמס)אסמכתא 
 מידרוג בע"מ  ה מדרגת חבר

 דירוג יציב(  ופק )א 3A דירוג בעת ההנפקה 
 יב( )אופק דירוג יצ 3A (2019 בדצמבר  19ליום רוג עדכני )די

הה אמ ידה בתנאיםעמ מועד  עמדנפז  החברקה  שטר  ה  לפי  וההתחייבויות  בתנאים  ה 
ול התקיימו  הנאמנות  עילהי קהמ  תנאיםא  החוב    ותראגלהעמדת    מים 

 י ון מייד'( לפירע ד )סדרה 
 - נכסים משועבדים 

   .1970יים( תש"ל ים ומיד)דוחות תקופתי  רךע המונח בתקנות ניירות תית כמשמעות חוב זו הינה מהו רותאג סדרת )*( 
 ליום  השנתי  לדוח לחלק א'  (2)14.3-ו  4 אה סעיפיםר נן,ה בגיבויות החבר'( והתחיידם אודות תנאי אגרות החוב )סדרה נוספי  פרטים ל     
 .לחלק א' לדוח זה ( 2)2 וסעיף 2019 ,בדצמבר 31     

 
 
 

 ות החברהבויחיימצבת הת  .ד

ב הה פרטים  מצבת  נדדבר  של קרדן  מועדי  ן  ל" תחייבויות  לדיווח  דר  על  כאן  נכללים  2020  ,ונייב  30  ליום  וןפירע לפי  ההפניה  ך 

 . זה רבעונידוח ומו של ד בבד עם פרס ב רדן נדל"ןקשפרסמה  כאמור מיידי 

 

 

 

 

 יוסף גרינפלד
 ון רקטוריייו"ר ד

 
 
 

 עמוס דאבוש
 מנכ"ל

 

 

 

 

   2020 ,גוסטבאו 18 תאריך:



 

 'גחלק  

 

 

 2020  ביוני   30ליום  מאוחדים    ביניים דוחות כספיים

 

 ביניים  נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים 
 המאוחדים המיוחסים לחברה 

 

 

 



 
 
 

 
 

 קרדן נדל"ן יזום ופיתוח בע"מ
 

 2020  , ביוני   30  ליום ביניים מאוחדים  דוחות כספיים  
 
 

 בלתי מבוקרים
 
 
 

 תוכן העניינים
 
 
 

 עמוד 
 
 

 2 סקירת דוחות כספיים ביניים מאוחדים
 
 

 3-4 על המצב הכספי  מאוחדים דוחות  
 
 

 5 מאוחדים על הרווח הכוללדוחות  
 
 

 6-10 על השינויים בהון  מאוחדים  דוחות  
 
 

 11-12 על תזרימי המזומניםמאוחדים  דוחות  
 
 

 13-23 ביניים מאוחדים באורים לדוחות הכספיים 
 
  

 
- -  - -  -  - -  -  - -  - -  -  - -  -  - -   
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 קוסט פורר גבאי את קסירר 

,  א' 144דרך מנחם בגין   
   6492102אביב -תל

 

 

 
 
 

 
 דוח סקירה של רואה החשבון המבקר 

 
 לבעלי המניות של 

 
 קרדן נדל"ן יזום ופיתוח בע"מ 

 
 מבוא 

 
את   הקבוצה(, הכולל  -נדל"ן יזום ופיתוח בע"מ וחברות מאוחדות )להלן    סקרנו את המידע הכספי המצורף של קרדן

ואת הדוחות התמציתיים המאוחדים על הרווח הכולל,   2020  ביוני  30הדוח התמציתי המאוחד על המצב הכספי ליום  
ון  באותו תאריך. הדירקטורי  ושלושה חודשים שהסתיימשישה ו   של  ותהשינויים בהון ותזרימי המזומנים לתקופ

  34בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי    אלהת ביניים  ווההנהלה אחראים לעריכה ולהצגה של מידע כספי לתקופ
IAS  -    דיווח כספי לתקופות ביניים" וכן הם אחראים לעריכת מידע כספי לתקופת ביניים זו לפי פרק ד' של תקנות"

היא להביע מסקנה על מידע כספי לתקופת ביניים   . אחריותנו1970  -ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידים(, התש"ל
 בהתבסס על סקירתנו.  אלה

 
לא סקרנו את המידע הכספי התמציתי לתקופת הביניים של חברות המוצגות על בסיס השווי המאזני, אשר ההשקעה  

ואשר חלקה של החברה בתוצאות החברות הנ"ל   2020  ביוני  30ש"ח ליום    אלפי  92,222-של כבהן הסתכמה לסך  
 ו שלושה חודשים שהסתיימשישה ושל    ותלתקופאלפי ש"ח    181  -וסך של כאלפי ש"ח    278  -הסתכם לסך של כ

רואי חשבון , בהתאמהבאותו תאריך ידי  על  נסקר  הביניים של אותן חברות  . המידע הכספי התמציתי לתקופת 
הו הסקירה שלהם  שדוחות  אותן חברות, אחרים  בגין  הכספי  למידע  ככל שהיא מתייחסת  ומסקנתנו,  לנו  מצאו 

 מבוססת על דוחות הסקירה של רואי החשבון האחרים. 
 

 היקף הסקירה 
 

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

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 

פיכך אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניוודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת.  ול
 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 34הכספי הנ"ל אינו ערוך, מכל הבחינות המהותיות, בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי שהמידע 
 

בנוסף לאמור בפיסקה הקודמת, בהתבסס על סקירתנו ועל דוחות הסקירה של רואי חשבון אחרים, לא בא לתשומת 
חר הוראות הגילוי לפי  ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ"ל אינו ממלא, מכל הבחינות המהותיות, א

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

 

 קוסט פורר גבאי את קסירר  , אביב-תל
 רואי חשבון   2020באוגוסט,  18
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 על המצב הכספי   מאוחדים   דוחות 

 
 

 
 

  ביוני  30ליום 
 ליום

 בדצמבר 31
  2020  2019  2019 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח   
       

       נכסים שוטפים
       

 108,054  106,187  198,493    מזומנים ושווי מזומנים
 24,610  43,404  19,084  נכסים פיננסיים מוחזקים למסחר 

 123,498  159,283  127,931  לזמן קצר השקעות 
 28,257  22,406  27,287  חייבים ויתרות חובה 

 54,763  41,424  61,681  חייבים והכנסות לקבל בגין מכירת דירות ועבודות בחוזי הקמה  
 303,347  223,440  285,193    למכירהודירות מלאי בניינים 

       
  719,669  596,144  642,529 

       נכסים לא שוטפים 
       

 131,836  125,893  130,275  נדל"ן להשקעה 
 15,680  15,790  16,269  נדל"ן להשקעה בפיתוח

 107,486  105,663  146,060  מלאי מקרקעין בלתי שוטף
 132,212  137,321  133,510  המטופלות לפי שיטת השווי המאזניהשקעות בחברות 

 18,192  36,584  21,707  לזמן ארוך חייבים 
 9,010  9,272  10,397  רכוש קבוע, נטו

 3,937  4,072  3,964  נכסי זכות שימוש 
 2,218  2,218  2,218  מוניטין

 1,741  11  3,592  מסים נדחים 
       
  467,992  436,824  422,312 
       
  1,187,661  1,032,968  1,064,841 
       
 
 
 
 
 

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

 
 

 
 

  ביוני  30ליום 
 ליום

 בדצמבר 31
  2020  2019  2019 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח   

       שוטפות התחייבויות
       

 23,750  22,813  30,750  ם מתאגידים בנקאייאשראי 
 43,624  43,624  55,998  חלויות שוטפות של אגרות חוב

 73,876  59,509  88,563  התחייבויות לספקים ולנותני שירותים 
 39,546  37,092  41,695  זכאים ויתרות זכות 

 2,351  2,432  2,286  חלות שוטפת של התחייבות בגין חכירה
 158,445  104,730  121,920  ותהתחייבויות בגין רכישת קרקע

 22,562  33,949  23,900  מקדמות מרוכשי דירות והתחייבויות בגין עבודות בחוזי הקמה 
       
  365,112  304,149  364,154 
       

       לא שוטפות התחייבויות 
       

 70,313  72,187  68,438  התחייבויות לתאגידים בנקאיים
 110,351  141,353  225,027  אגרות חוב 

 1,526  1,141  1,526  בשל הטבות לעובדים, נטוהתחייבויות 
 1,643  1,738  1,736  התחייבות בגין חכירה 

 -  5,596  -  מסים נדחים 
       
  296,727  222,015  183,833 
       

       המניות של החברההון המיוחס לבעלי 
       

 197,653  197,653  197,678  הון מניות  
 298,705  298,705  298,744  פרמיה על מניות

 3,114  3,787  3,380  קרנות הון 
 14,261  ,5383  22,899  יתרת רווח 

       
  522,701  503,683  513,733 
       

 3,121  3,121  3,121  זכויות שאינן מקנות שליטה 
       

 516,854  506,804  525,822    סה"כ הון
       
  1,187,661  1,032,968  1,064,841 
 
 
 

 . הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים
 
 
 

       2020באוגוסט,  18
 איילת נעים לבנון  עמוס דאבוש  גרינפלד יוסף   תאריך אישור הדוחות הכספיים

 סמנכ"ל כספים  מנכ"ל   יו"ר הדירקטוריון   
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 מאוחדים על הרווח הכולל דוחות  

 

  
 החודשים שהסתיימו  6-ל

  ביוני  30ביום  
 החודשים שהסתיימו  3-ל

  ביוני  30ביום   

לשנה 
שהסתיימה  

 ביום 
 בדצמבר   31

  2020  2019  2020  2019  2019 
 מבוקר   בלתי מבוקר  
 ש"ח )למעט נתוני רווח נקי )הפסד( למניה (אלפי   
           

 130,132  27,788  48,368  67,918  93,427  הכנסות ממכירת דירות 
 232,253  53,319  68,477  115,108  130,885  הכנסות מביצוע עבודות 
 10,460  2,866  2,519  5,357  4,926  הכנסות מהשכרת נכסים 

           
  229,238  188,383  119,364  83,973  372,845 
           

 (101,001)  ( 23,079)  ( 34,977)  ( 52,791)  ( 69,550)  עלות הדירות שנמכרו 
 (200,143)  ( 46,772)  ( 60,277)  (100,595)  (112,145)  עלות ביצוע עבודות 

 (294)  ( 71)  (151)  (144)  (294)  עלות אחזקת נכסים מושכרים  
           

  (181,989)  (153,530)  (95,405 )  (69,922 )  (301,438) 
           

 71,407  14,051  23,959  34,853  47,249  רווח גולמי 
           

עליית )ירידת( ערך נדל"ן להשקעה ונדל"ן להשקעה 
 4,986  (407)  (1,714)  (407)  (1,714)  בפיתוח, נטו 

 (6,455)  (1,312)  (1,429)  (3,143)  (2,809)  הוצאות שיווק ומכירה  
 ( 29,568)  (6,613)  (6,875)  ( 14,965)  ( 14,170)  הוצאות הנהלה וכלליות 

 (4,278)  (4,032)  40  (4,082)  62  הכנסות )הוצאות( אחרות, נטו 
           

 36,092  1,687  13,981  12,256  28,618  רווח תפעולי 
           

 12,565  622  -  10,992  1,336  הכנסות מימון 
 ( 24,922)  (4,092)  (4,691)  (9,167)    (8,704)         הוצאות מימון 
המטופלות לפי שיטת  חברות בהפסדי חלק החברה 

 (1,798)  (124)  (271)   (854)    ( 680)    , נטו המאזני השווי 
           

 21,937  (1,907)  9,019    13,227  20,570  מסים על הכנסהלפני רווח )הפסד( 
 533  292  215  (2,174)  (3,259)  הטבת מס )מסים על הכנסה( 

           
 22,470  (1,615)  9,234    11,053  17,311  החברה רווח נקי )הפסד( המיוחס לבעלי מניות 

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

          סכומים שלא יסווגו מחדש לאחר מכן לרווח או הפסד 
           

 (397)  -  -  -  -  הפסד ממדידה מחדש בגין תוכניות להטבה מוגדרת 
ברווח )הפסד( כולל אחר של חברה חלק החברה 

 (297)  -  (2)  -  27  המטופלת לפי שיטת השווי המאזני
           

 (694)  -  (2)  -  27  סה"כ רכיבים שלא יסווגו לאחר מכן לרווח או הפסד 
           

         סכומים שיסווגו או המסווגים מחדש לרווח או הפסד 
           

הנובעות מתרגום דוחות כספיים של  התאמות 
 ( 88)  ( 24)  38  (243)  19  פעילות חוץ 

חלק החברה ברווח )הפסד( כולל אחר של חברות  
 ( 12)  -  (1)  (5)  2  המטופלות לפי שיטת השווי המאזני

           
סה"כ רכיבים שיסווגו או המסווגים מחדש לרווח או  

 (100)  ( 24)  37  (248)  21  הפסד
           

 (794)  ( 24)  35  (248)  48  סה"כ רווח )הפסד( כולל אחר 
           

 21,676  (1,639)  9,269  10,805  17,359  סה"כ רווח )הפסד( כולל 
           

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

 0.12  ( 0.01)  0.05  0.06  0.09  למניה ומדולל  בסיסי)הפסד(  נקי רווח
 

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

 
 
     מיוחס לבעלי מניות החברה   

  
 הון 

  מניות  
פרמיה על  

  מניות 
 קרנות  

  הון 

התאמות  
הנובעות  

מתרגום דוחות  
  כספיים  

קרן בגין 
עסקאות עם  
בעלי זכויות  
שאינן מקנות  

  שליטה
 יתרת רווח 

  סה"כ  
זכויות שאינן  
  מקנות שליטה 

 סה"כ
 הון

 בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
                   

 516,854  3,121  513,733  14,261  (111)  (403)  3,628  298,705  197,653  )מבוקר( 2020בינואר,   1יתרה ליום  
                   

 311,71  -  311,71  311,17  -  -  -  -  -  המיוחס לבעלי מניות החברה רווח נקי
 48  -  48  27  -  21  -  -  -    אחר כוללרווח 

 359,17  -  359,71  338,17  -  21  -  -  -    כולל רווח"כ סה
                   

 25  -  25  -  -  -  ( 39)  39  25  מימוש כתבי אופציה 
 284  -  284  -  -  -  284  -  -  , נטו עלות תשלום מבוסס מניות 

 (8,700)  -  (8,700)  (8,700)  -  -  -  -  -  לבעלי מניות החברהששולם דיבידנד 
                   

 525,822  3,121  522,701  22,899  (111)  (382)  3,873  298,744  197,678  2020ביוני,  30יתרה ליום  
                   
 
 

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

 
 
     מיוחס לבעלי מניות החברה   

  
 הון 

  מניות  
פרמיה על  

  מניות 
 קרנות  

  הון 

התאמות  
הנובעות  

מתרגום דוחות  
  כספיים  

קרן בגין עסקאות  
עם בעלי זכויות  
שאינן מקנות  

  שליטה
 יתרת רווח 

  סה"כ  

זכויות  
שאינן 
מקנות  
  שליטה

 סה"כ
 הון

 בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
                   

 511,183  3,121  508,062    8,179  (111)  (330)  3,939  298,705  197,653  )מבוקר( 2019בינואר,   1יתרה ליום  
                   

 IAS28   -  -  -  -  -  (1,694)  (1,694)  -  (1,694)השפעה מצטברת כתוצאה מיישום תיקון ל 
 197,653  298,705  3,939  (330)  (111)  6,485  506,368  3,121  509,489  ( IAS28)לאחר יישום התיקון ל  2019בינואר  1יתרה ליום  

                -  - 
 11,053  -  11,053  11,053  -  -  -  -  -    נקי רווח

 (248)  -  (248)  -  -  (248)  -  -  -    אחר כולל הפסד
 10,805  -  10,805  11,053  -  (248)  -  -  -    כולל)הפסד(  רווח"כ סה
                   

 510  -  510  -  -  -  510  -  -  , נטו עלות תשלום מבוסס מניות 
 ( 14,000)  -  ( 14,000)  ( 14,000)  -  -  -  -  -  לבעלי מניות החברהששולם דיבידנד 

                   
 506,804  3,121  503,683  3,538  (111)  (551)  4,449  298,705  197,653  2019ביוני,  30יתרה ליום  

                   
 
 

 
 

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

 
 
     מיוחס לבעלי מניות החברה   

  
 הון 

  מניות  
פרמיה על  

  מניות 
 קרנות  

  הון 

התאמות  
הנובעות  

מתרגום דוחות  
  כספיים  

קרן בגין עסקאות  
עם בעלי זכויות  
שאינן מקנות  

  שליטה
 יתרת רווח 

  סה"כ  

זכויות  
שאינן 
מקנות  
  שליטה

 סה"כ
 הון

 בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
                   

 144,525  3,121  023,522  367,22  (111)  (419)  ,7643  ,744298  ,678197    2020באפריל,   1יתרה ליום  
                   

 9,234  -  9,234  9,234  -  -  -  -  -  רווח נקי המיוחס לבעלי מניות החברה
 35  -  35  (2)  -  37  -  -  -    אחר כולל רווח
 9,269  -  9,269  9,232  -  37  -  -  -    כולל רווח"כ סה
                   

 109  -  109  -  -  -  109  -  -  עלות תשלום מבוסס מניות, נטו 
 (8,700)  -  (8,700)  (8,700)  -  -  -  -  -  דיבידנד ששולם לבעלי מניות החברה

                   
 822,525  3,121  701,522  899,22  (111)  (382)  3,873  298,744  197,678  2020ביוני,  30יתרה ליום  

 
 

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

 
 
     מיוחס לבעלי מניות החברה   

  
 הון 

  מניות  
פרמיה על  

  מניות 
 קרנות  

  הון 

התאמות  
הנובעות  

מתרגום דוחות  
  כספיים  

קרן בגין עסקאות  
עם בעלי זכויות  
שאינן מקנות  

  שליטה
 יתרת רווח 

  סה"כ  

זכויות  
שאינן 
מקנות  
  שליטה

 סה"כ
 הון

 בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
                   

 508,222  3,121  505,101  5,153  (111)  (527)  4,228  298,705  197,653    2019באפריל,   1יתרה ליום  
                   

 (1,615)  -  (1,615)  (1,615)  -  -  -  -  -  הפסד
 ( 24)  -  ( 24)  -  -  ( 24)  -  -  -    אחר כולל הפסד

 (1,639)  -  (1,639)  (1,615)  -  ( 24)  -  -  -   כולל הפסד"כ סה
                   

 221  -  221  -  -  -  221  -  -  עלות תשלום מבוסס מניות, נטו 
                   

 506,804  3,121  503,683  3,538  (111)  (551)  4,449  298,705  197,653  2019ביוני,  30יתרה ליום  

 
 
 
 

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

 
 

     מיוחס לבעלי מניות החברה   

  
 הון 

  מניות  
פרמיה על  

  מניות 
 קרנות  

  הון 

התאמות  
הנובעות  

מתרגום דוחות  
  כספיים  

קרן בגין עסקאות  
עם בעלי זכויות  
שאינן מקנות  

  שליטה
 יתרת רווח 

  סה"כ  

זכויות  
שאינן 
מקנות  
  שליטה

 סה"כ
 הון

 מבוקר   
 אלפי ש"ח  

                   
 511,183  3,121  508,062    8,179  (111)  (330)  3,939  298,705  197,653  2019בינואר,   1יתרה ליום  

 IAS28   -  -  -  -  -  (1,694)  (1,694)  -  (1,694)השפעה מצטברת כתוצאה מיישום תיקון ל 
 197,653  298,705  3,939  (330)  (111)  6,485  506,368  3,121  509,489  ( IAS28)לאחר יישום תיקון ל  2019בינואר,   1יתרה ליום  

                   
 22,470  -  22,470  22,470  -  -  -  -  -    נקי רווח

 (794)  -  (794)  (694)  -  (100)  -  -  -    אחר כולל הפסד
 21,676  -  21,676  21,776  -  (100)  -  -  -    כולל )הפסד( רווח"כ סה
                   

 (311)  -  (311)  -  -  -  (311)  -  -  עלות תשלום מבוסס מניות, נטו 
 ( 14,000)  -  ( 14,000)  ( 14,000)  -  -  -  -  -  דיבידנד ששולם לבעלי מניות החברה

 516,854  3,121  513,733  14,261  (111)  (403)  3,628  298,705  197,653  2019בדצמבר,   31יתרה ליום  
                   
                   
 
 

 . הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים
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 על תזרימי המזומנים מאוחדים  דוחות  

 
 

  
 החודשים שהסתיימו  6- ל

  ביוני  30ביום  
 החודשים שהסתיימו  3- ל

  ביוני  30ביום    

לשנה  
שהסתיימה  

 ביום
 בדצמבר  31

  2020  2019  2020  2019  2019 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח   

           תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
           

 22,470  (1,615)  9,234  11,053  17,311  )הפסד(רווח נקי  
           

מזומנים    התאמות הדרושות להצגת תזרימי 
           : שוטפת  מפעילות

           
           : התאמות לסעיפי רווח והפסד

           
ערך נדל"ן להשקעה ונדל"ן    (עלייתירידת )

 (4,986)  407  1,714  407  1,714  להשקעה בפיתוח, נטו 
 945  545  -   545  -   הפרשה לירידת ערך מלאי בלתי שוטף 

 (140)  -   9  54  (7)  ממכירת רכוש קבוע)הפסד(  רווח  
 3,959  838  1,083  2,015  2,053  והפחתות   פחת

מטופלת לפי שיטת  ההפרשה לירידת ערך חברה  
 3,768  3,768  -   3,768  -   השווי המאזני 

 12,956  2,462  4,207  (2,842)  ,4847  מימון, נטו)הכנסות(  הוצאות  
המטופלות לפי  חברות  בהפסדי  חלק החברה  

 1,798  124  271  854     680  , נטו המאזני שיטת השווי  
 (533)  (292)  (215)  2,174  259,3  )הטבת מס( מסים על הכנסה  

 (276)  -   -   (264)  -   הטבות לעובדים, נטו ות בשל  וי בהתחייבשינוי  
 (311)  221  109  510  284  עלות תשלום מבוסס מניות, נטו

           
  467,15  7,221  7,178  8,073  17,180 

           והתחייבויות:   נכסיםשינויים בסעיפי  
           

ירידה )עלייה( בחייבים והכנסות לקבל בגין חוזי 
 22,597  18,946  (5,838)  22,980  (677,7)  ויתרות חובה ובחייבים  הקמה ומכירת דירות  

למכירה ומלאי מקרקעין במלאי בניינים  עלייה  
 (177,538)  (81,530)  (563)  (95,144)  (420,20)  שוטף, נטו בלתי  
נותני  לספקים והתחייבויות לב  (ירידהעלייה )

ומקדמות    זכאים ויתרות זכות , ברותיםי ש
 (18,785)  (10,968)  17,268  (22,447)  921,17  מרוכשים 

 125,318  75,561  (29,348)  73,632  (135,38)  עלייה )ירידה( בהתחייבויות בגין רכישת קרקע 
           
  (311,48)  (20,979)  (18,481)  2,009  (48,408) 

מזומנים ששולמו והתקבלו במהלך התקופה  
           עבור: 

           
 (9,337)  (2,227)  (4,518)  (4,408)  (,0606)  ריבית ששולמה

 950  -   59  608  173  ריבית שהתקבלה 
 (14,237)  (4,536)  (4,042)  (7,522)  (,7236)  ששולמו   מסים

 3,350  -   259  1,755  259  מסים שהתקבלו 
           
  (351,12)  (9,567)  (8,242)  (6,763)  (19,274) 
           

שנבעו מפעילות )ששימשו    מזומנים נטו
 (28,032)  1,704  (311,10)  ¤ (12,272)  ¤ (884,27)  שוטפת לפעילות(  

           
 
 

 . הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים
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 על תזרימי המזומנים מאוחדים  דוחות  

 
 

  
 החודשים שהסתיימו  6- ל

  ביוני  30ביום  
 החודשים שהסתיימו  3- ל

  ביוני  30ביום    

לשנה  
שהסתיימה  

 ביום
 בדצמבר  31

  2020  2019  2020  2019  2019 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח    

           תזרימי מזומנים מפעילות השקעה
           

והלוואות לחברות המטופלות לפי    ותהשקע
 (27,568)  930,3  (820)  (815,23)  (1,689)  שיטת השווי המאזני 

 (15,390)  (1,949)  (2,081)  (14,240)  (3,247)  רכישת נכסים פיננסיים מוחזקים למסחר 
תמורה ממימוש נכסים פיננסיים מוחזקים  

 64,887  16,732  6,952  45,133  8,441  למסחר 
פרעון )הפקדת( פקדונות והשקעות אחרות לזמן  

 (1,080)  (23,877)  20,929  (37,011)  (4,236)  קצר, נטו 
 215  -   (9)  21  16  תמורה ממימוש רכוש קבוע

 (847)  -   (742)  -   (742) ובנדל"ן להשקעה בפיתוחהשקעה בנדל"ן להשקעה  
 (313)  (407)  (,6431)  (559)  (,1152)  ברכוש קבוע השקעה  

           
שנבעו מפעילות )ששימשו  מזומנים נטו  
 19,904  (5,571)  ,58622  (30,471)  (,5723)  השקעהלפעילות(  

           
           תזרימי מזומנים מפעילות מימון 

           
 (59,112)  (55,900)  (938)  (57,038)  (1,875)    מתאגידים בנקאייםלזמן ארוך    ותפרעון הלווא

 75,000  72,187  -   72,187  -   קבלת הלווואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים 
 -   -   3,000  -   7,000  נטו  ים,אי בנקתאגידים  אשראי לזמן קצר מ 

 (31,250)  -   (12,374)  -   (12,374)  פרעון אגרות חוב
 (2,495)  (542)  (749)  (1,222)  (,3901)  פרעון התחייבות בגין חכירה 

 -   -   -   -   25  תמורה ממימוש אופציות לעובדים 
 -   -   -   -   139,154  , נטו הנפקת אגרות חוב

 (14,000)  (14,000)  (8,700)  (14,000)  (8,700)  לבעלי מניות החברהדיבידנד ששולם  
           

שנבעו מפעילות )ששימשו    מזומנים נטו
 (31,857)  1,745  (,76119)  (73)  ,840121  מימון לפעילות(  

           
 (272)  996  (119)  692  55  הפרשי שער בגין יתרות מזומנים ושווי מזומנים 

           
 (40,257)  (1,126)  (,6057)  (42,124)  ,43990  במזומנים ושווי מזומנים עלייה )ירידה(  

           
 148,311  107,313  206,098  148,311  ,054108  תקופהיתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת ה

           
 108,054  106,187  ,493198  106,187    ,493198  תקופהיתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף ה

 
 
 
 

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים. 
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 כללי  - : 1באור 
 
ליום   א.  מתומצתת  במתכונת  נערכו  אלה  כספיים  שישה    2020ביוני,    30דוחות  של  ולתקופות 

דוחות כספיים ביניים מאוחדים(. יש לעיין    -ושלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריך )להלן  
  2019בדצמבר,    31בדוחות אלה בהקשר לדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים של החברה ליום  

)להלן   אליהם  נלוו  אשר  ולבאורים  תאריך  באותו  שהסתיימה  הכספיים   -ולשנה  הדוחות 
 השנתיים המאוחדים(.

 
הכריז    2020"קורונה", בחודש מרס  -החל להתפשט ברחבי העולם נגיף ה  תקופת הדוחבמהלך   ב.

אירגון הבריאות העולמי על המגפה כמגפה עולמית )להלן "משבר הקורונה"(. בעקבות משבר 
קורונה מדינות רבות בעולם, ובהן ישראל, החלו לנקוט באמצעים שונים )הולכים וגוברים(  ה

לצמצום החשיפה לנגיף, לרבות מגבלות תנועה והתקהלות, קביעת הנחיות לבידוד אנשים אשר  
החלו    2020יש חשש כי נדבקו בנגיף, סגירת מקומות בילוי ופנאי וכדומה. החל מחודש מאי  

ות בעולם ובכללן ישראל בצעדים מקלים תוך צמצום המגבלות וזאת במטרה לנקוט מדינות שונ
 לאפשר לרוב ענפי המשק לשוב לשגרה.   

קיימת  וניכר כי  ובעולם,  לפגיעה בפעילות העסקית בארץ  גרמו  הוודאויות שבו  ואי  המשבר 
 האטה משמעותית בכלכלת ישראל אשר משך הזמן בו תימשך אינו ידוע.

        
הת החלה  להמשך  מאז  כוללת  תפקודית  רציפות  על  לשמירה  החברה  פעלה  המגיפה  פשטות 

הפעילות באתרים לצורך ניהול ההמשכיות העסקית שלה וזאת בכפוף לכל המגבלות וההנחיות  
 הממשלתיות, תוך שמירה קפדנית על בריאות כלל המועסקים על ידה. 

  
 הפעילות שלה: להלן השלכות משבר הקורונה עד כה על החברה ומגזרי  

 
במגזר הבניה למגורים, בתקופת המגבלות, הורגשה ירידה מהותית ואף עצירה במכירות  -

מורגשת התעוררות   של דירות בפרויקטים שונים של החברה. יצויין כי החל מחודש מאי,
הרשמות פוטנציאליים,  רוכשים  מצד  בהתעניינות  ביטוי  לידי  הבאה   חדשות   בשוק, 

 .דירות תמכירולרכישת דירות 
מלאי  ערך  לירידת  הפרשה  ברישום  צורך  אין  זה,  בשלב  החברה,  להערכת  כי  יצויין 
המקרקעין ודירות למכירה וזאת בהתבסס, בין היתר, על תקציבי הפרויקטים ורווחיותם 
ו/או על שמאויות שברשות החברה. עוד יצויין כי התשלומים מרוכשי הדירות ממשיכים 

 להתקבל כסדרם. 
ועד כה למשבר   ע עבודות הבניה, בתקופת המגבלות, העבודות המשיכו כסדרןמגזר ביצו   -

לא היתה השלכה מהותית לרעה על פעילות המגזר, לרבות בקשר עם אומדני עלויות 
 ביצוע פרויקטים, מועדי השלמת הפרויקטים ויכולת הגביה ממזמיני העבודות.

את האומדנים   ווי החיצונייםהחברה בחנה באמצעות מעריכי הש  במגזר הנכסים המניבים -
 ועידכנה את העיקריים ובהתבסס על הנחות העבודה שנכללו בהערכות שווי קודמות,  

רשמה החברה ירידת   2020  ברבעון השני של שנת  השווי ההוגן של נכסי הנדל"ן להשקעה. 
 ש"ח.לפי א 1,714ערך לנדל"ן להשקעה בסך  

 
,  איתנותה הפיננסיתלאור  כי  ,  מעריכה  החברה, הנהלת  אישור הדוחות הכספייםנכון למועד  

, משך החיים הממוצע של  נמוךמינוף  יתרותיה הנזילות, שיעור  ב  הבאה לידי ביטוי בין היתר
לה להתמודד בצורה נאותה    יתאפשר  , מיצובם, מיקומם ורמת התפוסה בהם מצב נכסיה,  החוב

 עם השפעות המשבר כפי שניכרות עד כה.   
המשבר ימשיך ויעמיק באופן שבו יחול מיתון ארוך טווח בישראל, גידול על אף האמור, במידה ו

בשיעורי אבטלה וכדומה, עשויה להיות לכך בעתיד השלכה )לרבות מהותית( לרעה על מצבה 
נכסים  בשווי  פגיעה  דירות,  במכירות  ירידה  לרבות  פעילותה  ותוצאות  החברה  של  הכספי 

ב עיכוב  מהם,  הנובעים  המזומנים  ורווחיותם  ובתזרימי  הפרויקטים  של  הזמנים  לוחות 
והתייקרויות ו/או קשיים בגיוס מקורות מימון, עיכוב בביצוע פרויקטים וקושי ברכישת חומרי 
גלם לביצוע ובגיוס כ"א. החברה תמשיך ותעקוב אחר התפתחות המשבר והשלכותיו ותעדכן  

 את אומדניה במידה ויידרש. 
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 נאיתעיקרי המדיניות החשבו - : 2באור 
 
 מתכונת העריכה של הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים א. 

 
"דיווח כספי    -   34הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים ערוכים בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי  

)דוחות   ערך  ניירות  תקנות  של  ד'  פרק  לפי  הגילוי  להוראות  בהתאם  וכן  ביניים",  לתקופות 
 . 1970- התש"לתקופתיים ומידיים(, 

 
לזו   עקבית  מאוחדים  ביניים  הכספיים  הדוחות  בעריכת  יושמה  אשר  החשבונאית  המדיניות 

 . שיושמה בעריכת הדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים
 

 יישום לראשונה של תיקונים לתקני חשבונאות קיימים ב.

 
   צירופי עסקים - IFRS 3-תיקון ל

  
  3קון להגדרת "עסק" בתקן דיווח כספי בינלאומי  תי  IASB  -, פרסם ה2018בחודש אוקטובר  

 התיקון(.   -)להלן  צירופי עסקים 
 

התיקון כולל הבהרה לכך שעל מנת להיחשב "עסק", מערכת של פעילויות ונכסים אשר נרכשו 
יכללו לכל הפחות תשומה ותהליך מהותי אשר יחדיו תורמים באופן משמעותי ביכולת לייצר 

בהיר שעסק יכול להתקיים גם בלי כל התשומות והתהליכים הנדרשים תפוקות. בנוסף התיקון מ
לייצר תפוקות. התיקון כולל מבחן אופציונלי לפיו חברה יכולה לקבוע שאין מדובר ברכישת 

 עסק, ללא צורך בבחינות נוספות.
 

יושם לראשונה עבור צירופי עסקים ועסקאות רכישת נכסים אשר מועד הרכישה חל מהתיקון  
 או לאחר מכן.  2020בינואר  1ם החל מיו

 
 . הדוחות הכספייםהשפעה מהותית על  הייתה לישום התיקון לראשונה לא  

 
 חכירות  IFRS 16 -ל תיקון 

 
:  16, תיקון לתקן דיווח כספי בינלאומי 2020בחודש מאי  IASB -לאור משבר הקורונה, פרסם ה

.  מטרת התיקון הינה לאפשר לחוכרים ליישם הקלה פרקטית לפיה  (התיקון  – להלן  )חכירות  
שינויים  בדמי חכירה כתוצאה ממשבר הקורונה לא יטופלו כתיקוני חכירה אלא כדמי חכירה 

 משתנים. התיקון יחול על צד החוכרים בלבד.     

   
 התיקון יחול רק לגבי שינויים בדמי החכירה העונים לשלושת הקריטריונים הבאים במצטבר:    
יותר בהשוואה   תשלומי החכירה העתידיים המעודכנים הינם זהים באופן מהותי או נמוכים 

 היה נדרש לשלם רגע לפני העדכון;  לתשלומים שהחוכר
;  2021ביוני    30סים לתקופה של עד ליום  קיטון תשלומי החכירה הינו בעבור תשלומים המתייח

   לא בוצע שינוי מהותי ליתר התנאים של חוזה החכירה.   וכן,

 
ביום   המתחילות  שנתיות  לתקופות  ייושם  עם    2020ביוני    1התיקון  רטרואקטיבית,  ויחול 

 אפשרות ליישום מוקדם.    
 

השפעה מהותית על  החברה בחנה את השלכות התיקון ולהערכתה ליישומו לא צפויה להיות  
שכן לא בוצעו שינויים מהותיים בדמי החכירה כתוצאה ממשבר הקורונה    ,הדוחות הכספיים

 .וכן לא צפויים להתבצע שינויים כאמור
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 )המשך(  עיקרי המדיניות החשבונאית - : 2באור 
 

 רכוש קבוע   16IAS -ל תיקון 
 

 הפחתתהתיקון אוסר על  התיקון(.   - )להלן   IAS 16- ל  תיקון  IASB- פרסם ה  , 2020  בחודש מאי 
תמורה שהתקבלה ממכירת פריטים שיוצרו בזמן שהחברה מכינה את הרכוש הקבוע לשימושו  

  ו א. חלף זאת, החברה תכיר את תמורת המכירה ואת העלויות הנלוות ברווח  מעלותו  המיועד
 הפסד. 

 
או לאחריו. יישום    2022לינואר    1לתקופות דיווח שנתיות המתחילות ביום    יישום   התיקון 

למפרע, אולם רק לפריטי רכוש קבוע המובאים למיקום   יישום   התיקון   . אפשרי מוקדם יותר 
ולמצב הדרושים לכך שהם יוכלו לפעול באופן שהתכוונה ההנהלה בתחילת תקופת הדיווח  

מיישמת לראשונה את    החברה הכספיים שבה  השנתית המוקדמת ביותר שמוצגת בדוחות  
היישום לראשונה של    החברה .  התיקון או לאחריה    התיקון תכיר בהשפעה המצטברת של 

 של מועד היישום לראשונה. כתיאום ליתרת הפתיחה של העודפים בתחילת התקופה  
 

 .הכספיים הדוחות על מהותית  השפעה   להיות צפויה לאלתיקון לעיל , החברה להערכת
 

 הפרשות, התחייבויות תלויות ונכסים תלויים   37IAS -ל תיקון 
 

על החברה  ש עלויות התקן( בדבר   - )להלן  IAS 37- ל  תיקון   IASB- פרסם ה   , 2020 בחודש מאי 
לכלול    . בהתאם לתיקון, יש התיקון( - )להלן    לכלול בעת הערכה האם חוזה הוא חוזה מכביד 

בבחינה זו הן עלויות תוספתיות )כגון חומרי גלם ושעות עבודה ישירות( והן הקצאת עלויות  
אחרות הקשורות ישירות למילוי החוזה )כגון הפחתת רכוש קבוע וציוד המשמשים למילוי  

 החוזה(. 
 

או לאחריו. יישום    2022לינואר    1לתקופות דיווח שנתיות המתחילות ביום    יושם   התיקון 
 . אפשרי דם יותר  מוק 

 
 .הכספיים הדוחות על מהותית  השפעה   להיות צפויה לאלתיקון לעיל , החברה להערכת

 
 2020-2018פרויקט השיפורים בתקינה הבינלאומית לשנים 

 
-2018במסגרת פרויקט השיפורים מחזור    תיקונים מסוימים  IASB  - פרסם ה  2020בחודש מאי  

 התקן(:   – )להלן  IFRS 9 -. להלן התיקון העיקרי המתייחס ל2020
 

עמלות    לתקן   התיקון  אילו  החברה מבהיר  מבחן    על  את  מבצעת  היא  כאשר    10" לכלול 
תנאים של מכשיר חוב שתוקן או הוחלף  בעת בחינה האם    , בתקן   3.3.6בסעיף ב.   " האחוזים 

 . ממכשיר החוב המקורי   שונים באופן מהותי 
 

, או לאחריו. התיקון  2022בינואר    1שנתיות המתחילות ביום    לתקופות דיווח   יושם   התיקון 
 יושם לגבי מכשיר החוב שתוקן או הוחלף החל מהשנה בה התיקון לתקן יושם לראשונה. 

 
 .הכספיים  הדוחות   על   מהותית   השפעה   להיות   צפויה   לעיל לא   לתיקון ,  החברה   להערכת 
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 בע"מ פארק הולילנד -  :3 באור
 

חזיקה החברה  מ  2019בדצמבר,    31( לדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים, ליום  1ב')14כאמור בבאור  
)להלן    40%-ב בע"מ  פארק  הולילנד  חברת  ממתחם   - ממניות  בחלק  במקרקעין  המחזיקה  הולילנד( 

 . ית מלוןילבנודונם, המיועדים לבניה למגורים  100-בירושלים, בשטח של כ הולילנד
 

 בתקופת הדוח בחנה הולילנד באמצעות מעריך שווי חיצוני את שווי זכויות המקרקעין שברשותה.  
בהתאם להערכת השווי לא חל שינוי מהותי בשווי זכויות המקרקעין, למעט ירידת ערך למקרקעין  

 אלפי ש"ח(. 136- כום לא מהותי )חלק החברה בירידת הערך כבייעוד למלונאות בס
 
 מצורפים לדוחות כספיים אלו. 2020, ביוני 30ליום  הולילנדהכספיים של   דוחותה
 

 תמצית המידע הפיננסי של הולילנד:

  ביוני  30ליום   
 ליום

 בדצמבר 31 
  2020  2019  2019 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח   

       המצב הכספי דוח על 
 377  450  202  נכסים שוטפים

 238,700  238,700  238,690  נכסים לא שוטפים 
 ( 696)  ( 683)  ( 1,045)  התחייבויות שוטפות

 ( 102,209)  ( 102,209)  ( 102,200)  התחייבויות לא שוטפות 
       

 ( 136,172)  ( 136,258)  ( 135,647)  הון ב סה"כ גרעון
 

  
 החודשים שהסתיימו  6- ל

  ביוני  30ביום  
 החודשים שהסתיימו  3- ל

  ביוני  30ביום    

לשנה  
שהסתיימה  

 ביום
 בדצמבר  31

  2020  2019  2020  2019  2019 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח    

           תוצאות הפעילות 
           

 -   -     -   -   הכנסות 
           

 28,349  (613)  (537)  29,305  (1,593)  רווח נקי )הפסד(  

           
 28,349  (613)  (537)  29,305  (1,593)  סה"כ רווח )הפסד( כולל 

 
 

 ולאחריה  הדיווח תקופת מהלךב מהותיים אירועים -  :4 באור

 
עבודה )"מזמיני העבודה"(  התקשרה החברה המאוחדת אל הר עם מזמיני  2020ינואר, ב 5ביום  א. 

)"הפרויקט"(.  בהסכם לבניית פרויקט הכולל מרתפים, משרדים ומסחר על מקרקעין ברעננה 
שלד,   בניית  כולל  ו  7הפרויקט  הביצוע    30-מרתפים  הסכם  במסגרת  עיליות.  מגדל  קומות 

עכבון   לקיזוז  והתחייבות  ביצוע  ערבות  העבודה  מזמיני  לטובת  להעמיד  הר  אל  התחייבה 
קובל. החברה ערבה כלפי מזמיני העבודה בערבות בלתי מוגבלת בסכום, להתחייבויותיה של  כמ

 חודשים לאחר מסירת העבודות בפרויקט.  36אל הר על פי הסכם הביצוע ולתקופה של 
העסקה אושרה כעסקה עם צד קשור, בשל עניין אישי אפשרי של חלק מבעלי השליטה  

 . רים עסקיים ביניהם ובין מזמיני העבודהבחברה באישור ההתקשרות, כתוצאה מקש
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 )המשך( אירועים מהותיים במהלך תקופת הדיווח ולאחריה - : 4באור 
 

אלפי ש"ח ערך נקוב אגרות   140,493השלימה החברה הנפקה לציבור של    2020בינואר,    16ביום   ב.
ד'( בבורסה לניירות ערך בתל אביב, בתמורה כוללת של   )סדרה  )כ  140,493חוב  - אלפי ש"ח 

 אלפי ש"ח לאחר ניכוי הוצאות הנפקה(.   139,154
שנתי ריבית  ונושאות  הינן שקליות  ד'(  )סדרה  החוב  של  אגרות  בשיעור  הריבית  2.4%ת   .

 . 2.63%האפקטיבית הינה בשיעור של 
הריבית על היתרה הבלתי מסולקת של קרן אגרות החוב תשולם בתשלומים חצי שנתיים אשר  

 .2026עד   2020בדצמבר של כל אחת מהשנים   31-ביוני ו  30ישולמו בימים  
בדצמבר של כל   31שווים ביום  קרן אגרות החוב תעמוד לפירעון בשישה תשלומים שנתיים לא  

  2024עד    2021בדצמבר של כל אחת מהשנים    31, כדלקמן: ביום  2026עד    2021אחת מהשנים  
בדצמבר של כל אחת   31מהערך הנקוב של קרן אגרות החוב, וביום   12.5%תשלום בשיעור של  

 מהערך הנקוב של קרן אגרות החוב.  25%תשלום בשיעור של  2026-ו  2025מהשנים 
בקשר עם אגרות חוב שר לאמות המידה הפיננסיות העיקריות שעל החברה לעמוד בהם  בא

 .  2019ג' לדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים לשנת 24ראה באור )סדרה ד'( 
בהתחייבויותיה  כמו גם,  כאמור,החברה עומדת באמות המידה הפיננסיות  2020ביוני,   30ליום 

ראה    אגרות החוב סדרה  הפיננסיות בקשר עם ג'.  וסדרה  ו24באורים  גם  ב'  לדוחות 24א'  ב' 
 . 2019הכספיים השנתיים המאוחדים לשנת 

 
חתמה חברה מאוחדת אל הר, הסכמים לביצוע עבודות בנייה )"הסכמי   2020בפברואר,    4ביום   ג.

הביצוע"( עם שתי קבוצות בעלים נפרדות )"מזמינות העבודה"( לבניית שני בנייני מגורים בהיקף  
  24מרתפים ו    3יחידות דיור בגבעת שמואל )"הפרויקט"(. הפרויקט כולל בניית    148של    כולל

קומות מגדל עיליות בכל אחד משני הבניינים. במסגרת הסכמי הביצוע התחייבה אל הר להעמיד 
 לטובת מזמינות העבודה ערבות ביצוע והתחייבות לקיזוז עכבון כמקובל.

  148  -חודשים והתמורה בגינו מסתכמת לסך של כ  34  -כתקופת ביצוע הפרויקט צפויה לארוך  
 מיליוני ש"ח. תחילת ביצוע העבודות צפויה בחודשים הקרובים.

קבוצות   מיחידי  שישה  עם  החברה  חתמה  העבודה,  מזמינות  עם  הביצוע  להסכם  במקביל 
זכויות מיחידי הבעלים כאמור, לבעלות   הבעלים משתי מזמינות העבודה על הסכם לרכישת 

יחידות דיור בשני הבניינים    34קע וזכויות להיות חבר בקבוצת הבעלים בהיקף כולל של  בקר
 מליוני ש"ח.   28  -בפרויקט, בתמורה לסך כולל של כ

 
,  2019בדצמבר,    31( לדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים ליום  2א')19בהמשך לאמור בבאור   ד.

, במהלך תקופת הדוח התקבלה  2019בקשר להלוואה שהתקבלה מתאגיד בנקאי בחודש מרס  
. ההלוואה נושאת ריבית שנתית  2021  מרס, כך שקרן ההלוואה תיפרע בחודש  להלוואהאורכה  

 (.3.45%  –  2020, ביוני 30)ליום   1.85%נומינלית בשיעור של פריים בתוספת 

 
לוקת אישר דירקטוריון החברה המאוחדת אל הר הנדסה ובניין בע"מ ח  2020בפברואר,    13ביום   ה.

 . 2020במרס,   22מליוני ש"ח. הדיבידנד שולם ביום  35דיבידנד בסך של 
 

,  2019בדצמבר,    31( לדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים ליום  7ד')26בהמשך לאמור בבאור   ו.
הגישו מזמיני העבודה יחד עם חברות קשורות העושות שימוש במבנים    2020במרס,    13ביום  

מיליון ש"ח. הגדלת סכום התביעה שכנגד    14.7  -מתוקן בסך של כ  שכנגדשבפרויקט כתב תביעה  
מקורה בהגדלת הסכום שנתבע על ידי המזמינות בגין ליקויי הבניה הנטענים, ובעיקר בגין עלות  
תיקון הליקויים הנטענים בגגות המבנים, תיקון אשר לטענת המזמינות עלותו בפועל הייתה  

 גבוהה מהערכתן הראשונית.
שמונו  תינים להחלטת בית המשפט על מינוי מומחה מטעמו לאחר ששני מומחים  הצדדים ממ

 מטעם בית המשפט הודיעו כי אינם יכולים לקבל את המינוי.
להערכת הנהלת אל הר, בהסתמך בין היתר על יועציה המשפטיים, צפוי ברמת ודאות גבוהה  

ממזמיני העבודה וכן לא תידרש לשלם  כי החברה תקבל את הסכום אשר נזקף כהכנסות לקבל 
  סכומים מהותיים מעבר לאלה שנזקפו בדוחותיה הכספיים.
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 )המשך( אירועים מהותיים במהלך תקופת הדיווח ולאחריה - : 4באור 
 

,  2019בדצמבר,    31( לדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים ליום  4ד')34  בהמשך לאמור בבאור ז.
  455  -, הצד הקשור )תכנון המים לישראל בע"מ( לא העביר לחברה סך של כ2020בחודש אפריל  

עבור  לפי  א בנכס  המשנה  שגבה משוכר  בגין חלק מתשלומי שכ"ד  של החברה(  )חלקה  ש"ח 
שנת   של  השני  ל2020הרבעון  פועלת  החברה  לכך  .  תהיה  לא  ולהערכתה  החוב  יתרת  גביית 

 השלכה מהותית על הדוחות הכספיים.

 
' בסך גשל קרן אגרות החוב סדרה    הראשוןפרעה החברה את התשלום    2020,  ביוני  30ביום   ח. 

 "ח.שאלפי  12,374

 
מניה ש"ח לכל    0.048  -אישר דירקטוריון החברה חלוקת דיבידנד בסך של כ  2020במאי,    31ביום   ט. 

ביוני,    16מליוני ש"ח. הדיבידנד שולם ביום    8.7ש"ח ע.נ. המסתכם לסך כולל של    1רגילה בת  
2020 . 

 
,  2019בדצמבר,    31( לדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים ליום  1ד')26בהמשך לאמור בביאור   י.

גישור    הגיעו הצדדים בהליךניתן אישור בית המשפט להסדר גישור אליו    2020ביוני,    3ביום  
שהתנהל בקשר עם התביעה )"ההסדר"(. במסגרת ההסדר הוסכם, כי כנגד ויתור של הצדדים  

וטענ תביעה  כל  משנהו,  על  כלפי  צד  של    תשלםה  כולל  סך  לרסידו  ש"ח    35החברה  מליוני 
 בתוספת מע"מ כדין וזאת, בגין זכותה של רסידו לתמורה העודפת עבור כל שלבי הפרויקט,

  2020ביוני,    30החברה רשמה בדוחותיה הכספיים ליום  לרבות השלבים שלא נכללו בתביעה.  
בגין השלב האחרון בפרויקט, שנמצא בשלבי ביצוע,    מליוני ש"ח. כמו כן,  10.4- רווח בסך של כ

 .ש"ח מליוני 13 -צפויה הרווחיות הגולמית לעלות, לאורך תקופת הפרויקט, בכ
 בתוספתש"ח    מליוני  35שילמה החברה סך כולל של    2020ביולי,    16לאחר תקופת הדיווח, ביום  

    .בהתאם להסדר "ממע
 

בבאורים   יא. לאמור  ליום  28-וד'  28ג',  28בהמשך  המאוחדים  השנתיים  הכספיים  לדוחות    31ה' 
  2019, להלן טבלה הכוללת את השינויים במספר האופציות למניות במהלך שנת  2019בדצמבר  

 : 2020והחציון הראשון של שנת 

  

מספר  
 האופציות 

  2020בשנת 

מספר  
 האופציות 

 2019בשנת 
 7,861,500  4,931,170  אופציות למניות לתחילת השנה

 2,829,170  -  אופציות למניות שהוענקו במהלך התקופה 
 -  ( 68,377)  אופציות למניות שמומשו במהלך התקופה )*( 

 (  5,759,500)  ( 82,123)  אופציות למניות שחולטו במהלך התקופה 
     

 4,931,170  4,780,670  אופציות למניות לסוף התקופה
     

 -  1,951,500  למניות אשר ניתנות למימוש לסוף התקופה אופציות 
 

כתבי אופציה במנגנון מימוש נטו,  68,377מומשו  2020במהלך הרבעון הראשון של שנת     )*(
  25,181 -ש"ח ע.נ כ"א בתמורה כוללת של כ 1מניות רגילות בנות  25,181באופן שהוקצו 

 ש"ח.
 

,  2019בדצמבר   31לדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים ליום  (7ד')34 בבאורבהמשך לאמור    יב.    
בקשר עם תנאי התגמול של מר יוסף גרינפלד )מבעלי השליטה בחברה( כיו"ר דירקטוריון פעיל  

אישר דירקטוריון החברה )לאחר אישור    2020  ,באוגוסט  18ביום  לאחר תקופת הדיווח,  בחברה,  
( את הארכת תנאי התגמול האמורים, בכפוף לאישור  2020  ,באוגוסט  16ועדת התגמול מיום  

 .הדוחהאסיפה הכללית של החברה אשר בכוונת החברה לזמן בסמוך לפרסום 
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,  2019בדצמבר    31לדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים ליום    (3ד')34בהמשך לאמור בבאור    יג.     
על משפטיים  שירותים  העמדת  הסכם  עם  ישראל,  -בקשר  לקרדן  החברה  תקופת ידי  לאחר 

אישר דירקטוריון החברה )לאחר אישור ועדת הביקורת מיום   2020  ,באוגוסט  18ביום  הדיווח,  
לי2020  ,באוגוסט  16 עד  האמורה  ההתקשרות  הארכת  את  הארכת .  2023בספטמבר    30ום  ( 

התמורה   בהיקף  מהותית  לא  הפחתה  למעט  המקורי,  ההסכם  בתנאי  נעשתה  זו  התקשרות 
ש"ח לחודש   3,750-הפרש של כ  –אלפי ש"ח לשנה    175-הצפויה בגין ההתקשרות )לסך של כ

לעומת התמורה עובר לשינוי האמור(, וזאת לאור הערכת הצדדים כי יחול קיטון )לא מהותי(  
 היקף השירותים המשפטיים שיועמדו לקרדן ישראל בקשר עם ההסכם. ב
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 פעילות מגזרי -  :5 באור
 

 כללי  . א
 

 : כלהלן, עיקריים פעילות מגזרי בשלושה פועלת החברה
 

 וחברות   משותפות  עסקאות,  החברה  באמצעות  מבוצעת  הפעילות - למגורים בניה
  שונים  באזורים למגורים פרוייקטים והקמת ייזום וכוללת  מוחזקות

  הוצאות ,  בהכנסות  החברה  חלק  את  כוללים  המגזר  נתוני  .ישראלב
  .ותכלול ותחבר של ונכסים

   
  בניה  עבודות מבצעת  אשר מאוחדת חברה ידי  על  מרוכזת הפעילות  - בניה   עבודות   ביצוע 

  וכו'(  מסחר,  משרדים,  )מגורים  שונים  בתחומים  יקטיםפרו  של
 . בישראל

   
  וחניון   מסחר  שטחי,  משרדים  מבני  של   השכרהו  מכירה,  פיתוח - מניבים  נכסים

 . בישראל
 
 
 

 
 פעילות  מגזרי על דיווח .ב
 

  
 השה חודשים שהסתיימי שתקופה של  ל

 2020  ביוני  30ביום  

  
בניה 

  למגורים 

ביצוע  
עבודות  

  בניה
נכסים  
 כ "סה  התאמות   אחרים    מניבים

 בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח   
             

 238,229  (,52012)  12,520  4,926  885,130  427,93  הכנסות מחיצוניים 
 -   (295,23)  -   -   ,29523  -   הכנסות בין מגזרים

 238,229  (815,35)  12,520  4,926  ,180154  ,42793  סה"כ הכנסות 
             

 355,38  (041,6)  2,203  690,2  ,16616  23,337  תוצאות המגזר 
             

 (,7379)            הוצאות בלתי מוקצות 
             

 618,28            רווח תפעולי 
             

 (368,7)            מימון, נטו  הוצאות
             

בהפסדי חלק החברה  
חברות המטופלות לפי  
שיטת השווי המאזני,  

       נטו 

 

 

 

  (680) 
             

רווח לפני מסים על  
       הכנסה 

 
 

 
  20,570 
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 )המשך(  מגזרי פעילות -  :5באור 

  
 לתקופה של שישה חודשים שהסתיימה

 2019ביוני    30ביום  

  
בניה 

  למגורים 

ביצוע  
עבודות  

  בניה
נכסים  
 כ "סה  התאמות   אחרים    מניבים

 בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח   
             

 188,383  (513)  513  5,357  115,108  67,918  הכנסות מחיצוניים 
 -   (5,503)  -   -   5,503  -   הכנסות בין מגזרים

 188,383  (6,016)  513  5,357  120,611  67,918  סה"כ הכנסות 
             

 21,879  (5,715)  99  4,806  10,206  12,483  תוצאות המגזר 
             

 (9,623)            הוצאות בלתי מוקצות 
             

 12,256            רווח תפעולי 
             

 1,825            הכנסות מימון, נטו
             

חלק החברה בהפסדי 
המטופלות לפי  חברות  

שיטת השווי המאזני,  
       נטו 

 

 

 

  (854) 
             

רווח לפני מסים על  
       הכנסה 

 
 

 
  13,227 

 
 

  
 לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה

 2020  ביוני  30ביום  

  
בניה 

  למגורים 

ביצוע  
עבודות  

  בניה
נכסים  
 כ "סה  התאמות   אחרים    מניבים

 בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח   
             

 119,364  (409,8)  8,409  2,519  ,47768  368,84  הכנסות מחיצוניים 
 -   (11,189)  -   -   ,18911  -   הכנסות בין מגזרים

 364,119  (598,19)  409,8  2,519  666,79  368,48  סה"כ הכנסות 
             

 ,44918  (090,5)  1,556  426  ,3486  15,128  תוצאות המגזר 
             

 (,8464)            הוצאות בלתי מוקצות 
             

 ,98113            רווח תפעולי 
             

 (691,4)            הוצאות מימון, נטו
             

חלק החברה בהפסדי חברות  
המטופלות לפי שיטת  

       השווי המאזני, נטו

 

 

 

  (271) 
             

 9,019            לפני מסים על הכנסה  רווח
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 )המשך(  מגזרי פעילות -  :5באור 
 

  
 לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה

 2019ביוני    30ביום  

  
בניה 

  למגורים 

ביצוע  
עבודות  

  בניה
נכסים  
 כ "סה  התאמות   אחרים    מניבים

 בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח   
             

 83,973  -   -   2,866  53,319  27,788  הכנסות מחיצוניים 
 -   (3,874)  -   -   3,874  -   הכנסות בין מגזרים

 83,973  (3,874)  -   2,866  57,193  27,788  סה"כ הכנסות 
             

 4,977  (5,310)  5  2,388  4,563  3,331  תוצאות המגזר 
             

 (3,290)            הוצאות בלתי מוקצות 
             

 1,687            רווח תפעולי 
             

 (3,470)            הוצאות מימון, נטו
             

חלק החברה בהפסדי חברות  
המטופלות לפי שיטת  

       השווי המאזני, נטו

 

 

 

  (124) 
             

 (1,907)            הפסד לפני מסים על הכנסה 
 

 2019בדצמבר    31ם  לשנה שהסתיימה ביו  

  
בניה 

  למגורים 

ביצוע  
עבודות  

  בניה
נכסים  
 כ "סה  התאמות   אחרים    מניבים

 מבוקר  
 אלפי ש"ח   
             

 845,372  (5,079)  5,079  10,460  232,253  132,130  הכנסות מחיצוניים 
 -   (19,929)  -   -   19,929  -   הכנסות בין מגזרים

             
 845,372  (008,25)  5,079  10,460  252,182  132,130  סה"כ הכנסות 

             
 56,344  (14,819)  (3,789)  15,152  23,189  36,611  תוצאות המגזר 

             
 (20,252)            הוצאות בלתי מוקצות 

             
 36,092            רווח תפעולי 

             
 (12,357)            הוצאות מימון, נטו

             
חלק החברה בהפסדי חברות  

המטופלות לפי שיטת השווי  
       , נטוהמאזני 

 

 

 

  (1,798) 
             

 21,937            הכנסה  על  מסים  לפני   רווח
             

 33,585  140  28,278  847  147  4,173  הוניות   השקעות

 
 התאמות

  ביטול  כוללות  המאוחדים  הכספיים  בדוחות  שנכללו  הסכומים  לבין  המגזרים  נתוני  בין   התאמות         
   .מגזריות בין ועסקאות המאזני  השווי שיטת לפי המטופלות ותחבר בגין והוצאות הכנסות
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 פיננסיים מכשירים -  :6 באור
 

אלפי    381)כולל ריבית צבורה בסך של    יתרת אגרות החוב סדרה ב' בספרי החברה  2020ביוני,    30ליום  
אלפי ש"ח והשווי ההוגן של אגרות חוב אלו לאותו מועד הינו בסך של   31,631 -הינה בסך של כ ש"ח(

 ש"ח. אלפי 31,719 -כ
 

אלפי ש"ח    110,578  -יתרת אגרות החוב סדרה ג' בספרי החברה הינה בסך של כ  2020ביוני,    30ליום  
 אלפי ש"ח. 110,308  -והשווי ההוגן של אגרות החוב אלו לאותו מועד הינו בסך של כ

 
אלפי ש"ח   139,221  - הינה בסך של כ  החברהיתרת אגרות החוב סדרה ד' בספרי    2020ביוני,    30ליום  

 אלפי ש"ח. 126,612  -והשווי ההוגן של אגרות החוב אלו לאותו מועד הינו בסך של כ
 

הנכסים הפיננסיים וההתחייבויות הפיננסיות שווה או  יתרת  ערכם בספרים של    2020ביוני,    30ליום  
 לשווים ההוגן.קרוב 

 
 -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
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 המאוחדים   ביניים   הצגת נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים 
 המיוחסים לחברה 

 
 2020,  ביוני  30ליום  

 
 

 

 בלתי מבוקרים 
 
 



 

2 

 קוסט פורר גבאי את קסירר 

 א', 144דרך מנחם בגין 
   6492102אביב -תל
 

 +972-3-6232525טל.   

 972-3-5622555+פקס  

ey.com 

 
 
 
 
 
 
 

 ד' לתקנות ניירות ערך 38דוח מיוחד לסקירת המידע הכספי הביניים הנפרד לפי תקנה  
 1970- )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 

 
 

 מבוא 
 

- ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 38סקרנו את המידע הכספי הביניים המובא לפי תקנה  
שלושה חודשים שישה ו של    ותולתקופ   2020  ביוני  30החברה(, ליום    -של קרדן נדל"ן ייזום ופיתוח בע"מ )להלן    1970

באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה. אחריותנו באותו תאריך. המידע הכספי הביניים הנפרד הינו    ושהסתיימ
 בהתבסס על סקירתנו. אלההיא להביע מסקנה על המידע הכספי הביניים הנפרד לתקופת ביניים 

 
 

לא סקרנו את המידע הכספי הביניים הנפרד מתוך הדוחות הכספיים של חברות מוחזקות אשר הנכסים בניכוי 
נטו הס להן,  ליום    57,050  -תכמו לסך של כההתחייבויות המיוחסים  ואשר חלקה של   2020ביוני,   30אלפי ש"ח 

אלפי ש"ח לתקופות של   181  -אלפי ש"ח וסך של כ 278 -החברה ברווחי )בהפסדי( החברות הנ"ל הסתכם לסך של כ
הנפרד של אותן  הביניים  שישה ושלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריך, בהתאמה. המידע הכספי לתקופות 

ת נסקרו על ידי רואי חשבון אחרים שדוחותיהם הומצאו לנו ומסקנתנו, ככל שהיא מתייחסת למידע הכספי חברו
 בגין אותן חברות מבוססת על דוחות הסקירה של רואי חשבון האחרים.

 
 

 היקף הסקירה 
 

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

איים, ומיישום נוהלי סקירה אנליטיים בעיקר עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונמורכבת מבירורים,  
סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים .  ואחרים

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

 
 

 מסקנה 
 

בהתבסס על סקירתנו ועל דוח הסקירה של רואי חשבון אחרים, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור 
ד' לתקנות 38שהמידע הכספי הביניים הנפרד הנ"ל אינו ערוך, מכל הבחינות המהותיות, בהתאם להוראות תקנה  

 . 1970-יים(, התש"לניירות ערך )דוחות תקופתיים ומייד
 
 
 
 
 

 קוסט פורר גבאי את קסירר  אביב, -תל
 רואי חשבון   2020 באוגוסט, 18
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  ביוני  30ליום 
 ליום

 בדצמבר 31
  2020  2019  2019 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח   
       

       שוטפיםנכסים 
       

 21,101  43,616  134,297  מזומנים ושווי מזומנים 
 24,610  43,404  19,084  נכסים פיננסיים מוחזקים למסחר 

 119,363  154,540  124,267  השקעות לזמן קצר 
 28,568  20,420  27,636  חייבים ויתרות חובה 

 24,505  14,202  25,975  חייבים והכנסות לקבל בגין מכירת דירות 
 305,818  223,440  288,632  למכירה ודירות מלאי בניינים

       
 523,965  499,622  619,891  סה"כ נכסים שוטפים

       
       שוטפים  לאנכסים 

       
 131,836  125,893  130,275  נדל"ן להשקעה 

 15,680  15,790  16,269  נדל"ן להשקעה בפיתוח 
 107,486  105,663  146,060  מלאי מקרקעין בלתי שוטף
 210,212  212,466  185,004  השקעות בחברות מוחזקות

 1,750  1,750  5,145  לזמן ארוך   חייבים
 1,010  1,382  628  נכסי זכות שימוש 

 6,120  5,909  5,958  , נטורכוש קבוע
 1,124  -  2,598  מסים נדחים 

       
 475,218  468,853  491,937  סה"כ נכסים לא שוטפים

       
  1,111,828  968,475  999,183 

 
 
 

 המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד. 
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  ביוני  30ליום 
 ליום

 בדצמבר 31
  2020  2019  2019 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח   

       התחייבויות שוטפות
       

 23,750  22,813  30,750  אשראי מתאגידים בנקאיים 
 43,624  43,624  55,998  חלויות שוטפות של אגרות חוב

 ,19435  24,991  36,820  התחייבויות לספקים ולנותני שירותים 
 590,16  16,374  21,965  זכאים ויתרות זכות 

 773  798  646  שוטפת של התחייבות בגין חכירהחלות 
 158,445  104,730  121,920  ותהתחייבויות בגין רכישת קרקע

 ,74321  27,832  23,152  מרוכשי דירותמקדמות 
       

 119,300  241,162  291,251  סה"כ התחייבויות שוטפות 
       

       התחייבויות לא שוטפות 
       

 70,313  72,187  68,438  התחייבויות לתאגידים בנקאיים
 110,351  141,353  225,027  אגרות חוב 

 1,290  939  1,290  התחייבויות בשל הטבות לעובדים
 256  668  -  התחייבות בגין חכירה 

 3,121  3,121  3,121  התחייבות לחלק שותף בנכסים נטו של פרויקט
 -  5,362  -  מסים נדחים 

       
 331,185  223,630  297,876  סה"כ התחייבויות לא שוטפות

       
       הון המיוחס לבעלי מניות החברה

       
 197,653  197,653  197,678  הון מניות  

 298,705  298,705  298,744  פרמיה על מניות
 ,1143  3,787  3,380  קרנות הון  

 261,14  3,538  22,899  רווח יתרת 
       

 733,513  503,683  522,701  סה"כ הון  
       
  1,111,828  968,475  999,183 

       
 
 
 

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

       2020באוגוסט,  18
 יוסף גרינפלד   תאריך אישור הדוחות הכספיים

 יו"ר הדירקטוריון 
 עמוס דאבוש 

 מנכ"ל 
 איילת נעים לבנון 

 סמנכ"ל כספים
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 החודשים שהסתיימו  6-ל

  ביוני  30ביום  
 החודשים שהסתיימו  3-ל

  ביוני  30ביום   

לשנה 
שהסתיימה  

 ביום 
 בדצמבר   31

  2020  2019  2020  2019  2019 

 מבוקר   בלתי מבוקר  

 אלפי ש"ח    

           
 133,608  27,788  46,243  67,918  90,840  דירות   הכנסות ממכירת 

 10,460  2,866  2,519  5,357  4,926  הכנסות מהשכרת נכסים 

 480  120  120  240  240  מדמי ניהול וייעוץ הכנסות 

           
  96,006  73,515  ,88248  30,774  144,548 

           

  ( 52,791)  ( 68,237)  הדירות שנמכרו עלות 

 
(119,33 )  (23,079 )  (103,857) 

 (294)  ( 71)  (151)  (144)  (294)  עלות אחזקת נכסים מושכרים 

           
  (68,531 )  (52,935 )  (270,33 )  (23,150 )  (104,151) 

           

 40,397  7,624  15,612  20,580  27,475  רווח גולמי 

           

ונדל"ן להשקעה  ערך נדל"ן להשקעה  )ירידת( עליית
 4,986  (407)  (1,714)  (407)  (1,714)  בפיתוח, נטו  

 (6,082)  (1,312)  (1,429)  (3,143)  (2,809)  מכירה  שיווק והוצאות 

 ( 18,380)  (3,925)  (,5483)  (9,405)  (8,784)  הוצאות הנהלה וכלליות 

 (4,777)  (4,317)  5  (4,505)  ( 18)  , נטו אחרות הכנסות )הוצאות( 

           

 16,144  (2,337)  629,8  3,120  14,150  רווח תפעולי 

           

 15,162  743  -  11,641  3,217  הכנסות מימון 

 ( 24,803)  (3,470)  (3,853)  (8,703)  (8,441)  הוצאות מימון 

 11,026  2,133  3,030  5,122  8,369  חלק החברה ברווחי חברות מוחזקות, נטו 

           

 17,529  (2,931)  7,806  11,180  17,295  לפני מסים על הכנסהרווח )הפסד( 

 4,941  1,316  ,4281  (127)  16  )מסים על הכנסה( הטבת מס

           

 22,470  (1,615)  9,234  11,053  17,311  המיוחס לחברה )הפסד( רווח נקי 

           

           סכומים שלא יסווגו מחדש לאחר מכן לרווח או הפסד 

 (397)  -  -  -  -  תוכניות להטבה מוגדרת הפסד ממדידה מחדש בגין  

חלק החברה בהפסד כולל אחר של חברה המטופלת  
 (297)  -  (2)  -  27  לפי שיטת השווי המאזני 

  27  -  (2)  -  (694) 

           

           סכומים שיסווגו או המסווגים מחדש לרווח או הפסד 

כספיים  של  התאמות הנובעות מתרגום דוחות  
 ( 88)  ( 24)  38  (243)  19  פעילות חוץ 

חלק החברה ברווח )הפסד( כולל אחר של חברה 
 ( 12)  -  (1)  (5)  2  כלולה

סה"כ רכיבים שיסווגו או המסווגים מחדש לרווח או  
 (100)  ( 24)  37  (248)  21  הפסד

           

 (794)  ( 24)  35  (248)  48    חברהכולל אחר המיוחס לרווח )הפסד( סה"כ 

           

 21,676  (1,639)  269,9  10,805  359,17   חברההמיוחס ל  כולל)הפסד(  רווח סה"כ

 
  המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד. 
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 החודשים שהסתיימו  6- ל

  ביוני  30ביום  
 שהסתיימוהחודשים    3- ל

  ביוני  30ביום    

לשנה  
שהסתיימה  

 ביום
 בדצמבר  31

  2020  2019  2020  2019  2019 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח    

           תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת של החברה 
           

 22,470  (1,615)  234,9  11,053  17,311  המיוחס לחברה)הפסד(  רווח נקי  
           

התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים  
           מפעילות שוטפת של החברה: 

           
           התאמות לסעיפי רווח והפסד של החברה: 

           
ערך נדל"ן להשקעה ונדל"ן    (עלייתירידת )

 (4,986)  407  1,714  407  1,714  להשקעה בפיתוח, נטו 
 945  554  -   554  -   לירידת ערך מלאי בלתי שוטף הפרשה  

מטופלת לפי שיטת  ההפרשה לירידת ערך חברה  
 3,768  3,768  -   3,768  -   השווי המאזני 

 -   -   9  -   9  הפסד )רווח( הון ממימוש רכוש קבוע
 1,089  254  287  503  565  פחת והפחתות 

 9,156  6,392  3,576  1,118  5,144  הוצאות מימון, נטו
 (11,026)  (2,924)  (3,029)  (5,337)  (8,376)  חלק החברה ברווחי חברות מוחזקות 

 (4,941)  (1,316)  (,4281)  127  (16)  מסים על הכנסה )הטבת מס( 
 (311)  -   -   (264)  -   שינוי בהתחייבויות בשל הטבות לעובדים, נטו 

 (311)  221  109  510  284  נטו,  עלות תשלום מבוסס מניות
           
  (676)  1,386  2381,  7,356  (6,617) 
           

שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות של  
           החברה: 

           
בחייבים והכנסות לקבל בגין   (עלייהירידה )

 (1,891)  13,378  502  12,865  (1,445)  מכירת דירות ובחייבים ויתרות חובה
עלייה במלאי בניינים למכירה ומלאי מקרקעין 

 (180,009)  (81,530)  (871)  (95,144)  (388,21)  בלתי שוטף 
עלייה )ירידה( בהתחייבויות לספקים ולנותני  
שירותים, בזכאים ויתרות זכות ומקדמות  

 (9,121)  (11,098)  ,1825  (15,049)  ,1578  מרוכשים 
 125,318  75,561  (29,349)  73,632  (38,136)  עלייה )ירידה( בהתחייבויות בגין רכישת קרקע 

           
  (812,52)  (23,696)  (536,24)  (3,689)  (65,703) 
           

מזומנים ששולמו והתקבלו במהלך התקופה  
           בחברה עבור: 

           
 (9,337)  (2,227)  (4,518)  (4,408)  (6,060)  ריבית ששולמה

 950  -   59  608  173  ריבית שהתקבלה 
 (2,751)  (1,343)  (855)  (1,346)  (1,407)  מסים ששולמו 

 1,755  -   259  1,755  259  מסים שהתקבלו 
 5,000  -   -   5,000  35,000  דיבידנד שהתקבל 

           
  27,965  1,609  (5,055)  (3,570)  (4,383) 
           

שוטפת של    מזומנים נטו ששימשו לפעילות 
 (54,233)  (1,518)  (,11919)  (9,648)  (,2128)  החברה
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 שהסתיימוהחודשים    6- ל

  ביוני  30ביום  
 החודשים שהסתיימו  3- ל

  ביוני  30ביום    

לשנה  
שהסתיימה  

 ביום
 בדצמבר  31

  2020  2019  2020  2019  2019 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח    
           

           תזרימי מזומנים מפעילות השקעה של החברה
           

והלוואות לחברות המטופלות לפי    ותהשקע
 (29,142)  (1,864)  (820)  (28,741)  (1,084)  שיטת השווי המאזני 

 (15,390)  (1,949)  (2,081)  (14,240)  (3,247)  רכישת נכסים פיננסיים המוחזקים למסחר 
תמורה ממימוש נכסים פיננסיים מוחזקים  

 64,887  16,732  6,952  45,133  8,441  למסחר 
פרעון )הפקדת( פקדונות והשקעות אחרות לזמן  

 70  (22,119)  20,385  (35,253)  (4,772)  קצר, נטו 
השקעה בנדל"ן להשקעה ובנדל"ן להשקעה  

 (847)  -   (742)  -   (742)  בפיתוח
 (166)  (407)  (31)  (412)  (35)  השקעה ברכוש קבוע 

           
מפעילות )שימשו לפעילות(  מזומנים נטו שנבעו  

 19,412  (9,607)  ,66323  (33,513)  (,4391)  השקעה של החברה 
           

           תזרימי מזומנים מפעילות מימון של החברה
           

 (59,112)  (55,901)  (938)  (57,038)  (1,875)  פרעון הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים 
 75,000  72,187  -   72,187    -   הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים קבלת  

 -   -   3,000  -   7,000  אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים, נטו
 -   -   -   -   139,154  הנפקת אגרות חוב, נטו 

 (31,250)  -   (12,374)  -   (12,374)  פרעון אגרות חוב
 (744)  (200)  (193)  (400)  (383)  חכירה בגין  פרעון התחייבות  

 -   -   -   -   25  תמורה ממימוש אופציות לעובדים 
 (14,000)  (14,000)  (8,700)  ( 14,000)    (8,700)  דיבידנד ששולם לבעלי מניות החברה

           
מזומנים נטו שנבעו מפעילות )ששימשו  

 (30,106)  2,086  (19,205)  749  122,847  לפעילות( מימון של החברה 
           

 (64,927)  (9,039)  (14,661)  (42,412)  113,196    עלייה )ירידה( במזומנים ושווי מזומנים
           

 86,028  52,655  148,958  86,028  21,101  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה
           

 21,101  43,616  134,297  43,616  134,297    מזומנים לסוף התקופהיתרת מזומנים ושווי  
           
           
 
 

 המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד. 
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 כללי  .1
 

שלושה  שישה ושל    ותלתקופ  2020,  ביוני  30מידע כספי נפרד זה ערוך במתכונת מתומצתת ליום   א. 
שהסתיימ תאריך,    וחודשים  תקנה  בהתאמה,  באותו  להוראות  ערך  38בהתאם  ניירות  לתקנות  ד' 

ומיידים(, התש"ל זה בהקשר למידע הכספי 1970-)דוחות תקופתיים  נפרד  לעיין במידע כספי  יש   .
ולשנה שהסתיימה באותו    2019בדצמבר,    31וחות הכספיים השנתיים של החברה ליום  הנפרד על הד

 תאריך ולמידע הנוסף אשר נלווה אליהם. 

 
ב' לדוחות  1ולהשלכותיו, ראה באור    תקופת הדוח "קורונה", במהלך  -לפרטים בדבר התפשטות נגיף ה ב.

 . 2020ביוני,  30הכספיים ביניים מאוחדים ליום 
 
 

 החשבונאית המדיניות  עיקרי .2
 

 הכספי  המידעעקבית לזו שיושמה בעריכת    זה  נפרד  כספי  מידעהחשבונאית אשר יושמה בעריכת    המדיניות
ב'  2ראה באור    יישום לראשונה של תיקונים לתקני חשבונאות קיימים. בדבר  2019,  בדצמבר  31  ליום  הנפרד

 . 2020ביוני,   30לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים ליום 
 
 דיבידנדים  .       3
 

 .2020,  ביוני 30מאוחדים ליום ביניים ' לדוחות הכספיים ט4-ה' ו4לפרטים ראה באורים 
 
 

 -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
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 2020, אוגוסטב 18

 
 לכבוד 

 בע"מ קרדן נדל"ן ייזום ופיתוח  הדירקטוריון של
 

 א.ג.נ., 

 

  03ליום    ותמצית מידע כספי ביניים נפרד  למידע כספי תמציתי מאוחדמכתב הסכמה   הנדון: 
 בע"מ )"החברה"(  קרדן נדל"ן ייזום ופיתוחשל חברת   2020, ביוני

 

 המפורטים   שלנו  הדוחות  של(  הפנייה  של  בדרך  לרבות)  להכללה  מסכימים  אנו  כי  להודיעכם  הננו
, וכן על בסיס תשקיף  31118שמספרו    2017באוגוסט,    23  מיום   החברהשל    מדף  תשקיף   בסיס   על  להלן

 : 37432שמספרו  2020מדף של החברה המיועד להתפרסם בחודש אוגוסט 

,  יוניב  30  ליום   החברה  של  מאוחד  תמציתי  כספי  מידע  על  2020  ,באוגוסט  18מיום    סקירהדוח   .1
 באותו תאריך.  שישה ושלושה חודשים שהסתיימושל  ולתקופות  2020

  ביניים  כספיה  מידעתמצית ה  על  2020,  באוגוסט  18המבקר מיום    החשבון   רואה  של  מיוחד  דוח .2
באותו    ושלושה חודשים שהסתיימושישה  של    ולתקופות   2020,  ביוני  30ליום  נפרד של החברה  ה

 . 1970  -ל"התש(, ומיידיים תקופתיים דוחות)ערך  ניירות לתקנות' ד38 תקנה לפי תאריך

 

 

 בכבוד רב, 

 

 קוסט פורר גבאי את קסירר

 רואי חשבון 

 



 

 

 

 ' הק  לח

 

 

 ת הצהרות בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימי

 

 

 



 

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

 ג)א(: 38

 

 התאגיד(,  -)להלן   יזום ופיתוח בע"מדל"ן קרדן נההנהלה, בפיקוח הדירקטוריון של 

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

 יין זה, חברי ההנהלה הם: נעל

 , מנהל כללי;  בושאעמוס ד . 1

 , סמנכ"ל כספים.  איילת נעים לבנון . 2

 

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

ב  המנכ"ל שמבצע  מי  בידי  או  פיקוחם  תחת  או  הכספים  בתחום  ביותר  הבכיר  המשרה  את   עלופונושא 

התאגיד דירקטוריון  בפיקוח  האמורים,  לספק    ,התפקידים  נועדו  בטחוןאשר  של  סבירה  בהתייחס    מידה 

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

נת הקבועים כות מלגלות בדוחות שהוא מפרסם על פי הוראות הדין נאסף, מעובד, מסוכם ומדווח במועד וב

 בדין.

 

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

ולנושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים או   למנכ"לכאמור, נצבר ומועבר להנהלת התאגיד, לרבות  

במועד המתאים, בהתייחס   ותטללמי שמבצע בפועל את התפקידים האמורים, וזאת כדי לאפשר קבלת הח

 לדרישות הגילוי. 

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

 מוחלט שהצגה מוטעית או השמטת מידע בדוחות תימנע או תתגלה. 

 

 התקופתיורף לדוח  צ  רשבדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי א  השנתיבדוח  

העריכו בדבר הבקרה הפנימית האחרון(,    השנתיהדוח    -)להלן    2019  בדצמבר  31תיימה ביום  סלתקופה שנ

ו והנהלת הדירקטוריון  הדירקטוריון  זו,  הערכה  על  בהתבסס  בתאגיד,  הפנימית  הבקרה  את  ההנהלה 

 היא אפקטיבית.  2019בדצמבר  31התאגיד הגיעו למסקנה כי הבקרה הפנימית כאמור, ליום 

 

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

 בדבר הבקרה הפנימית האחרון;  השנתיהערכת האפקטיביות של הבקרה הפנימית כפי שנמצאה בדוח 

  

בדבר הבקרה הפנימית  יתנהשבדוח של הבקרה הפנימית הערכת האפקטיביות למועד הדוח, בהתבסס על 

  האחרון, ובהתבסס על מידע שהובא לידיעת ההנהלה והדירקטוריון כאמור לעיל:

 הבקרה הפנימית היא אפקטיבית.

 



 

 הצהרות מנהלים:  

 (: 1ג)ד()38תקנה על פי הצהרת מנהל כללי 

 

 הצהרת מנהלים 

 הצהרת מנכ"ל 

 

 , מצהיר כי:בושאעמוס דאני, 

הרבעו  . 1 הדוח  יל  ש   ניבחנתי את  נדל"ן  בע"מ קרדן  ופיתוח  של   יהשנ לרבעון  התאגיד(    -)להלן    זום 

 הדוחות(;  -)להלן   2020שנת 

 

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

 אל,  עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם, לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים 

 היו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות; י

 

מכל   . 3 נאות,  באופן  משקפים  בדוחות  הכלול  אחר  כספי  ומידע  הכספיים  הדוחות  ידיעתי,  לפי 

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

 לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות; 

 

לרואה  . 4 דירקטוריון ובשחה  גיליתי  של  הביקורת  ולוועדת  לדירקטוריון  התאגיד,  של  המבקר  ן 

ועל  הכספי  הדיווח  של  הפנימית  הבקרה  לגבי  ביותר  העדכנית  הערכתי  על  בהתבסס  התאגיד, 

 הגילוי: 

 

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

וע הכספי  הדיווח  על  של לי גהל  הפנימית  יכולתו  על  לרעה  להשפיע  סביר  באופן  העלולים  וי 

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

 -הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין; וכן 

וף לו במישרין  פכש  מיאו    המנכ"למית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב  רכל ת )ב(

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

 הגילוי; 

 



 

 אני, לבד או יחד עם אחרים בתאגיד:   . 5

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

המתיי מהותי  שמידע  להבטיח  כהגדרתן  אתל  חסהמיועדים  שלו  מאוחדות  חברות  לרבות  גיד, 

שנתיים(,   כספיים  )דוחות  ערך  ניירות  אחרים ,  2010התש"ע  בתקנות  ידי  על  לידיעתי  מובא 

 -בתאגיד ובחברות המאוחדות, בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות; וכן 

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

והכנת הדוחו ת הכספיים בהתאם המיועדים להבטיח באופן סביר את מהימנות הדיווח הכספי 

 להוראות הדין, לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים.

פה שבין מועד הדוח האחרון )רבעוני  לא הובא לידיעתי כל אירוע או עניין שחל במהלך התקו )ג( 

הדירקטוריון  מסקנת  את  לשנות  כדי  בו  יש  אשר  זה,  דוח  מועד  לבין  העניין(  לפי  תקופתי,  או 

 . וההנהלה בנוגע לאפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי של התאגיד

 

 

 כל דין.  יל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פיעאין באמור ל
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 , מנכ"לבושאעמוס ד 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 הצהרות מנהלים:  

 (: 2ג)ד()38צהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים לפי תקנה ה

 

 הצהרת מנהלים 

 הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים

 

 , מצהיר כי: ים לבנוןענ תאיילאני, 

 

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

"הדוחות"  -)להלן   2020של שנת  השניהתאגיד( לרבעון  -)להלן  יזום ופיתוח בע"מקרדן נדל"ן של 

 או "הדוחות לתקופת הביניים"(; 

 

ביניים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות לתקופת הביניים אינם  םיילפי ידיעתי, הדוחות הכספ  . 2

עובדה מהותית הנחוץ כדי   ולא חסר בהם מצג של  עובדה מהותית,  נכון של  לא  כוללים כל מצג 

בהתייחס  מטעים  יהיו  לא  מצגים,  אותם  נכללו  שבהן  הנסיבות  לאור  בהם,  שנכללו  שהמצגים 

 לתקופת דוחות;

 

הדוח  . 3 ידיעתי,  הביניים ה  ותלפי  לתקופת  בדוחות  הכלול  האחר  הכספי  והמידע  ביניים  כספיים 

המשקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי 

 המזומנים של התאגיד לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות; 

 

לדירקטורי  . 4 התאגיד,  של  המבקר  החשבון  לרואה  דירקטוריון ו  וןגיליתי  של  הביקורת  לוועדת 

ועל  הכספי  הדיווח  על  הפנימית  הבקרה  לגבי  ביותר  העדכניות  הערכתי  על  בהתבסס  התאגיד, 

 הגילוי: 

 

והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה את כל הליקויים המשמעותי )א( ים 

לדוחות ככל שהיא מתייחסת  הגילוי,  ועל  הדיווח הכספי  על  ולמידע סכה  הפנימית  ביניים  פיים 

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 

לו   ,יתכל תרמ )ב( ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף  בין מהותית 

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

 הכספי ועל הגילוי. 



 

 

 -אני, לבד או יחד עם אחרים בתאגיד   . 5

 

וקיומם )א(  קביעתם  וידאתי  או  ונהלים,  בקרות  ונהלים,  פיקוחי    ת חת  קבעתי  בקרות  של 

כהגדרתן   שלו  מאוחדות  חברות  לרבות  לתאגיד,  המתייחס  מהותי  שמידע  להבטיח  המיועדים 

, מובא לידיעתי על ידי אחרים בתאגיד 2010התש"ע בתקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(, 

 -ובחברות המאוחדות, בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות; וכן 

ונהלים,  ב  תיקבע )ב( בקרות  של  פיקוחי  תחת  וקיומם  קביעתם  וידאתי  או  ונהלים,  קרות 

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

 להוראות הדין, לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים;

ד הדוח האחרון )רבעוני  עומ  לא הובא לידיעתי כל אירוע או עניין שחל במהלך התקופה שבין )ג( 

או תקופתי, לפי העניין( 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 

 של התאגיד.  יוילוההנהלה בנוגע לאפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הג

 

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

 הולילנד פארק בע"מ לבעלי המניות של   יםהחשבון המבקר ירואדוח סקירה של 
 

 מבוא 
המצ הכספי  המידע  את  )להלן  סקרנו  בע"מ  פארק  הולילנד  חברת  של  את  "החברה "  -ורף  הכולל  הדוח  ( 

בהון  כולל, השינויים  הרווח האת הדוחות התמציתיים על  ו  2020  ביוני   30על המצב הכספי ליום  התמציתי  
באותו תאריך. הדירקטוריון וההנהלה    הסתיימושלושה חודשים ש ו  שישה   של  ותותזרימי המזומנים לתקופ

 IAS 34בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי    אלהת ביניים  וולהצגה של מידע כספי לתקופאחראים לעריכה  
בהתבסס על   בינייםהת  ו אחריותנו היא להביע מסקנה על מידע כספי לתקופ.  "דיווח כספי לתקופות ביניים"

 סקירתנו. 
 

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

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

ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם   סקירה אנליטיים ואחרים. סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה
העניינים  לכל  שניוודע  ביטחון  להשיג  לנו  מאפשרת  אינה  ולפיכך  בישראל  מקובלים  ביקורת  לתקני 
 המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת. בהתאם לכך, אין אנו מחווים חוות דעת של ביקורת.    

 

 מסקנה  
ו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ"ל אינו ערוך, מכל  בהתבסס על סקירתנו, לא בא לתשומת ליבנ

 . IAS 34הבחינות המהותיות, בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 עמית, חלפון    

 רואי חשבון 

 
 ,גבעתיים

 2020 באוגוסט, 11

  

 

 

 

 e- mail: office@ahcpa.co.il      www.ahcpa.co.il    03-6125030פקס:    03-6123939טל:   5320047, מגדל השחר, גבעתיים 4אריאל שרון  
 

Amit, Halfon is a member firm of the PKF International Limited network of legally independent firms and does not accept any responsibility or liability for the actions or 
inactions on the part of any other individual member firm or firms. 
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 הולילנד פארק בע"מ 
 תמציתיים על המצב הכספיביניים דוחות 

 
 

 בדצמבר 31ליום  ביוני  30ליום  

 2020 2019 2019 

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

 )מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  
    נכסים שוטפים 

    
 263 334 45 מזומנים ושווי מזומנים

 114 116 157 חייבים ויתרות חובה

 202 450 377 

    
    נכסים לא שוטפים 

    
 238,700 238,700 238,690 מקרקעין וזכויות במקרקעין

    
    

 238,892 239,150 239,077 

    
    התחייבויות שוטפות

    
 696 683 1,045 וזכאים ויתרות זכות  ספקים ונותני שירותים

    

    

    
    התחייבויות לא שוטפות

    
 30,009 30,009 30,000 אשראי מתאגידים בנקאיים 

 72,200 72,200 72,200 התחייבות למוכר הקרקע

 102,200 102,209 102,209 

    
    הון  

    
 11 11 11 הון מניות רגילות 

 314,106 313,236 315,174 הלוואות בעלים 
 ( 177,945) ( 176,989) ( 179,538) יתרת הפסד

 135,647 136,258 136,172 
    
    

 238,892 239,150 239,077 

    
 
 

   

על ענייני   תאחראי -איילת נעים לבנון  דירקטור  - עמוס דבוש דירקטור  -יצחק תורג'מן 
 הכספים 

 
 

 2020 באוגוסט 11תאריך אישור הדוחות הכספיים: 
 הבאורים לדוחות הכספיים התמציתיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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 הולילנד פארק בע"מ 
 תמציתיים על הרווח הכוללביניים דוחות 

 
 
 

 
  

 לתקופה של שישה 
 

 לתקופה של שלושה  
 לשנה

 שהסתיימה 
 ביום  חודשים שהסתיימה  חודשים שהסתיימה  
 בדצמבר 31 ביוני  30ביום  ביוני  30ביום  
 2020 2019 2020 2019 2019 
 לפי ש"ח א אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  
 )מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  
      

 (  63) ( 64) - ( 64) ( 13) עלויות בגין דירות שנמכרו
      

וזכויות   מקרקעיןלירידת ערך  )הפרשה( ביטול הפרשה
 49,496 - - 49,496 ( 454) במקרקעין

      
 ( 18,860) - - ( 18,860) - עדכון התחייבות למוכר הקרקע

      
 30,573 ( 64) - 30,572 ( 467) תפעולי)הפסד( רווח 

      
 ( 344) ( 116) ( 43) ( 260) ( 151) הוצאות הנהלה וכלליות 

      
 30,229 ( 180) ( 43) 30,312 ( 618) לפני מימון  (הפסדרווח )

      
 ( 1,880) ( 433) ( 494) ( 1,007) ( 975) , נטוהוצאות מימון

      
 28,349 ( 613) ( 537) 29,305 ( 1,593) לתקופה  כולל (הפסדרווח )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 הבאורים לדוחות הכספיים התמציתיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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 הולילנד פארק בע"מ 
 הון  תמציתיים על השינויים בביניים דוחות 

 

 סה"כ יתרת הפסד  הלוואות בעלים הון המניות 

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

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

    

 136,172 ( 177,945) 314,106 11 2020בינואר  1יתרה ליום 

     
 ( 1,593) ( 1,593) - - כולל לתקופה  הפסד

 1,068 - 1,068 - קבלת הלוואות בעלים 

     

 135,647 ( 179,538) 315,174 11 2020ביוני  30יתרה ליום 

     
ביוני  30לתקופה של שישה חודשים שהסתיימה ביום 

 )בלתי מבוקר(: 2019
    

 ( 206,283) ( 206,294) - 11 2019בינואר  1יתרה ליום 

     
 29,305 29,305 - - כולל לתקופה  רווח

 306,078 - 306,078 - סיווג הלוואות בעלים להון 
 7,158 - 7,158 - עלים קבלת הלוואות ב

     

 136,258 ( 176,989) 313,236 11 2019ביוני  30יתרה ליום 

     
ביוני   30לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 

 )בלתי מבוקר(: 2020
    

 135,257 ( 179,001) 314,247 11 2020באפריל  1יתרה ליום 

     
 ( 537) ( 537) - - הפסד כולל לתקופה 

 927 - 927 - הלוואות בעלים  קבלת

     

 135,647 ( 179,538) 315,174 11 2020ביוני  30יתרה ליום 

     
ביוני   30לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 

 )בלתי מבוקר(: 2019
    

 136,436 ( 176,376) 312,801 11 2019באפריל  1יתרה ליום 

     
 ( 613) ( 613) - - הפסד כולל לתקופה 

 435 - 435 - קבלת הלוואות בעלים 

     

 136,258 ( 176,989) 313,236 11 2019ביוני  30יתרה ליום 

     
     : )מבוקר(  2019בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 

 ( 206,283) ( 206,294) - 11 2019בינואר  1יתרה ליום 

     
 28,349 28,349 - - לשנה כולל  רווח

 306,078 - 306,078 - ים להון סיווג הלוואות בעל
 8,028 - 8,028 - קבלת הלוואות בעלים 

     

     
 136,172 ( 177,945) 314,106 11 2019בדצמבר  31יתרה ליום 

 
 
 
 

 הבאורים לדוחות הכספיים התמציתיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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 הולילנד פארק בע"מ 
 דוחות תמציתיים על תזרימי המזומנים 

 
 

 ה לשנ   
 שהסתיימה  לתקופה של שלושה  לתקופה של שישה 
 חודשים שהסתיימה  

 ביוני  30ביום 
 חודשים שהסתיימה 

 ביוני  30ביום 
  31ביום 

 בדצמבר 
 2020 2019 2020 2019 2019 
 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  
 קר( )מבו )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  

      
      תזרימי מזומנים לפעילות שוטפת 

 28,349 ( 613) ( 537) 29,305 ( 1,593) לתקופה רווח )הפסד( 
      התאמות הדרושות להצגת תזרימי המזומנים 

 ( 28,729) 421 ( 2) ( 29,611) 952    פעילות שוטפת )נספח( מ    

      

 ( 380) ( 192) ( 539) ( 306) ( 641)  מזומנים נטו ששימשו לפעילות שוטפת

      
      תזרימי מזומנים מפעילות מימון

 8,028 435 927 7,158 1,068 הלוואות בעלים קבלת 
 ( 6,152) - - ( 6,152) - אשראי מתאגיד בנקאי, נטו פירעון 

 ( 1,845) ( 439) ( 504) ( 978) ( 645) תשלומי ריבית
      

 31 ( 4) 423 28 423 מימון ות()ששימשו לפעיל פעילותמ ומזומנים נטו שנבע

      

 ( 349) ( 196) ( 116) ( 278) ( 218) שינוי במזומנים ושווי מזומנים
      

 612 530 161 612 263 יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת תקופה

      
 263 334 45 334 45 יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף תקופה 

      
 

ת להצגת תזרימי המזומנים  התאמות הדרושו  -נספח 
 : מפעילות שוטפת

     

      
      שאינן כרוכות בתזרים מזומנים: )הכנסות( הוצאות 

 1,880 433 494 1,007 975 הוצאות מימון שהוכרו בדוח רווח והפסד 
 18,860 - - 18,860 - עדכון התחייבות למוכר הקרקע

לירידת ערך מלאי מקרקעין  (ביטול הפרשההפרשה )
 ( 49,496) - - ( 49,496) 454 וזכויות במקרקעין 

 1,429 (29,629 ) 494 433 (28,756 ) 

      
      שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות:

 - - ( 444) - ( 444) גידול ביתרות מקרקעין וזכויות במקרקעין 
 13 4 ( 42) 11 ( 43) בחייבים ויתרות חובה  קיטון )גידול(

ויתרות  נותני שירותים ובזכאים בספקים ו)קיטון( גידול 
 14 ( 16) ( 10) 7 10 זכות

 (477 ) 18 (496 ) (12 ) 27 
      
      
 952 (29,611 ) (2 ) 421 (28,729 ) 

      
      פעולות מהותיות לא במזומן:

 306,078 - - 306,078 - סווג הלוואות בעלים להון 

 
 

 בלתי נפרד מהם.הבאורים לדוחות הכספיים התמציתיים מהווים חלק 
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 הולילנד פארק בע"מ 
 באורים לדוחות הכספיים 

 
 

 כללי  - 1באור 

 

 .1999דצמבר ב 9יום התאגדה בהחלה את פעילותה והחברה ( 1) .א
בירושלים  בניה  פרויקט  במסגרת  ומלונאות  למגורים  לבניה  המיועדים  מקרקעין  ופיתוח  בייזום  עוסקת  החברה 

 "הולילנד פארק". 
 

 ד פרויקט הולילנ( 2)
דצמבר   לגריעת   2017בחודש  בוטל התכנון  הולילנד, במסגרתה  למתחם  פורסמה למתן תוקף תוכנית מתאר חדשה 

, ואלו הושבו לה כמעט במלואן, כפי שהיו טרם פרסום התכנון לגריעתן. החברהמלוא זכויות הבנייה למגורים של  
 ר על שלושה מגרשים. יחידות דיו 258זכות להקמת  לחברההשבת זכויות הבניה כאמור מעניקה 

להסכמות סופיות עם הפרקליטות ונציגי הוועדה המחוזית, על מחיקת עתירות    החברההגיעה    2019במרץ    18ביום  
למקרקעין  קיימות שהיו  בעניין מחלוקות   לביחס  כך שיתאפשר  ל,  כלל  חברה  הדיור שאושרו  258ממש את   יחידות 

החברה, היה להערכת הנהלת  ולפיהן  ,  (2017ת הזכויות )דצמבר  ולהסיר מגבלות תכנוניות שהיו קיימות למועד השב
 . יחידות דיור בלבד 194-להקים על המגרשים כניתן 

 

ליום   .ב החברה  של  השנתיים  הכספיים  לדוחות  בהקשר  אלו  תמציתיים  בדוחות  לעיין  ולשנה    2019בדצמבר    31יש 
 שהסתיימה באותו תאריך, ולביאורים אשר נלוו אליהם. 

 

 של החברה כספיה המצב .ג
  30.3  -ולמועד אישור הדוחות הכספיים מסתכמת לסך של כ  2020ביוני    30לחברה אשראי מבנק אשר יתרתו ליום  

ש" ואשר  מיליון  וריבית שנצברה(,  )קרן  פירעונח  יחול    ומועד  ריבית  2021בדצמבר    28יום  בהסופי  למעט תשלומי   ,
 שוטפים.  

 
יקטים למגורים בהקמה. החברה החלה בתהליך תכנון מחודש של למועד אישור הדוחות הכספיים, לחברה אין פרו

הראשון   הקמת  תחילת  אשר  הולילנד,  במתחם  מגורים  מבני  שלושה  להקמת  בנייה  היתרי  וקבלת  הבניה  זכויות 
החברה נמצאת  לצורך המשך פיתוח הפרויקט,  שנים. למועד אישור הדוחות הכספיים ו  1-2  -מביניהם צפויה בעוד כ

ו גורמים  מתן  בתהליך משא  ולהקמת הפרויקט  מימוןהלגיוס מקורות    מממנים מול מספר  לליווי  לרבות    הנדרשים 
להערכת הנהלת החברה, על בסיס המו"מ המתקיימים היום, החברה תוכל    .החלפת האשראי הבנקאי כאמור לעיל

 לגייס מימון לצורך הקמת הפרויקט.

 
 עיקרי המדיניות החשבונאית  - 2באור 

 

 לעריכת הדוחות הכספיים:  בסיס         .א

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

34 IAS  ."דיווח כספי לתקופות ביניים" , 

לאלו   הזהים  חישוב  ושיטות  הצגה  כללי  חשבונאית,  מדיניות  החברה  יישמה  אלה,  ביניים  כספיים  דוחות  בעריכת 
 , ולשנה שהסתיימה באותו תאריך. 2019בדצמבר  31שיושמו בעריכת דוחותיה הכספיים ליום 

 
 :תקנים חדשים שטרם אומצו          .ב

 יום( אסופה של מספר תיקונים שתחילתם בIASB)פרסמה הוועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים    2020במאי    14ביום  

ף לתקני חשבונאות ולתקני דיווח כספי בינלאומיים, לרבות פרסום  , שהינם תיקונים ממוקדים וצרי היק2022בינואר  1

)מקבץ   בינלאומיים  דיווח כספי  (. מטרת פרסום התיקונים כאמור הינה 2020-2018פרויקט השיפורים השנתי לתקני 

בין   ניגודים  היוצרים  להיבטים  או  להשמטות  יישומיות,  להשלכות  מענה  ולתת  לתקן  או  קיימים  נוסחים  להבהיר 

להערכת  דר השונים.  בתקנים  המופיעות  של  החברהישות  הכספיים  הדוחות  על  מהותית  השפעה  צפויה  לא   החברה, 

 כתוצאה מיישום תיקונים אלה.
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 הולילנד פארק בע"מ 
 באורים לדוחות הכספיים 

 
 ולאחריו   רועים בתקופת הדוחיא - 3באור 

 

שהוכרזה על ידי ארגון הבריאות העולמי כמצב חירום   ,החלה התפשטות נגיף הקורונה שמקורו בסין  2019לקראת סוף שנת  
"( ינואר  פנדמיהבריאותי עולמי  . התפשטות הקורונה ברחבי העולם, אשר הלכה והתרחבה במהלך הרבעון 2020"( בחודש 

 , משרה אי וודאות על הפעילות הכלכלית העתידית בעולם ובישראל.2020לשנת והרבעון השני הראשון 

עדים השונים אשר ננקטו בארץ ובעולם בניסיון לבלימת התפשטותו, כגון הגבלות על תנועת תושבים, התפשטות הנגיף, והצ 
הימצאות ממושכת בבידוד בית, צמצום ניכר בהיקף נוכחות עובדים במקום עבודתם, סגירת מקומות בילוי ופנאי, לרבות 

 קניונים ומרכזי קניות, משפיעים לרעה על הכלכלה העולמית והמקומית.

לעבוד אף בתקופת המגבלות האמורות. בנוסף   המשיךהקשר זה יצוין כי ענף הבניה הוגדר כענף חיוני למשק בישראל, אשר ב
 החלה ממשלת ישראל בנקיטת פעולות שמטרתן להקל על ההגבלות שנקבעו.   2020החל ממחצית חודש אפריל 

צריכה, פיטורי עובדים, תנודתיות בשערי חליפין למשבר הקורונה השלכות על המשכיות עסקית של עסקים רבים, קיטון ב
ובמדדי הבורסות במדינות השונות והשפעות כלכליות נוספות, כאשר נכון למועד אישור הדוחות הכספיים טרם ידוע מלוא 

 היקפן ו/או משך הזמן בו יידרש להמשיך ולהתמודד עימן. 

חיצו  בתקופת שמאי  ידי  על  שנערכה  שווי  הערכת  בסיס  על  )"  ניהדוח,  תלוי  השוויבלתי  ,  2020במרץ    31ליום    "(הערכת 
מיליון ש"ח אשר    0.5  -כתוצאה מעליה בשיעור ההיוון בוצעה הפרשה לירידת ערך למקרקעין בייעוד למלונאות בסך של כ

מיליון ש"ח, בנוסף, ובהתבסס על הערכת השווי, אין    15.9  -ערכם בספרים לאחר ביצוע ההפרשה כאמור מסתכם לסך של כ
   מיליון ש"ח. 222.8 -שינוי בערך המקרקעין בייעוד למגורים אשר ערכם בדוחות הכספיים מסתכם לסך של כ

מימון לצורך הקמת מקורות  החברה תוכל לגייס  ,  ג' לעיל  1וכמפורט בבאור    מעריכה כי נכון למועד דוח זה  החברההנהלת  
השלכותיה תחריף לאורך זמן, הרי שעלולות להיות לכך , היה והתפשטות נגיף הקורונה והחברההנהלת  . להערכת  הפרויקט

 .של החברה ותוצאותיה פעילותההשפעות שליליות משמעותיות על 

 

 
 



 

 

 

 לכבוד 

 "( החברההדירקטוריון של הולילנד פארק בע"מ )"

 

 א.ג.נ,

 

 בע"מ    קרדן נדל"ן יזום ופיתוחשל    הצעת מדףדוח  סקירה ב  ותהסכמה מראש להכללה של דוחהנדון:  
 2020 באוגוסט 18 תאריך הנושאקרדן של על פי תשקיף מדף ( " קרדן")            

 
 

באוגוסט    18הנושא תאריך  עשויה להגיש דוחות הצעת מדף על פי תשקיף מדף    קרדן  ידוע לנו, כי
 "(.הצעת המדף )להלן: " 2020

 

 של שבנדוןהמדף    בהצעת (  הפנייה של בדרך  )לרבות להכללה מסכימים אנו כי להודיעכם הננו

 :להלן המפורטים שלנו הדוחות
 

על הדוחות הכספיים התמציתיים    2020  באוגוסט   11מיום    דוח סקירה של רואה החשבון המבקר
ליום   של החברה  ושל    ולתקופות  2020  ביוני  30ביניים  חודשים  שישה  באותו  ו  שהסתיימשלושה 

 תאריך. 
 

 

 

 

 

 עמית, חלפון    

 רואי חשבון 

 , גבעתיים

 2020  באוגוסט 18
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 2020 אוגוסטב 3

 20/42325   דו"ח

 לכבוד 

 " בע"מיזום ופיתוח קרדן נדל"ן "

 2020לשנת  2Q -במקרקעיןי זכויות אומדן שוו

 "בית קרדן"  הקרויבניין חניות כחלק מים, שטחי מסחר ומשרד

 2678תב"ע  "יעפ 1מגרש מס' , 6110( בגוש ן חלקב) 416 -ו 377 ותחלק

 יפו-אביב-תלפוני, הצ תחם המע"רמ, 154 1גין ב םדרך מנח
 

 וגילוי פרטים מטרת חוות הדעת .1

 

וי  אומדן שועדכון ין ילענ   הננו מגישים בזאת חוות דעת מקצועיתלבקשת הנהלת החברה,  

  , בקריטריון שלבשוק החופשי ,שבנדון נכס" בבע"מ קרדן נדל"ן יזום ופיתוח זכויות חברת " 

 , ןצורב מוכרל קונה מרצון  בהתקשרות שבין ,גןהושוק שווי 

 .30/6/2020פי ליום סכ זאת לצורך הכללתו בדוח ה

 

 . 30/6/2020 -קובע לשומה המועד ה .2

 

ה אינו כולל פירוט  , עדכון ז31.12.2019ידנו ליום -ומה שנערכה עלשל  יםבשל סמיכות המועד

 ,  תקני השמאותשל סעיפי השומה הכלולים ב 

 יות הקניין. וזכו  סנכה נחה כי לא חלו שינויים במאפייני פוף לה ינו בכוהעדכון ה 

 

   -ובע בין היתרהק 17.1בשל הוראות תקן שומה  מסמך זה מהווה תקציר .3

 

   יין האם לדעתו גלומים בנכס הנישום, סיכונים ו/או סיכויים, שמעבר לסיכוני/סיכוייי יצ השמא   " 

 ". על שוויו העשויים להשפיע    ,שוק המקרקעין שאליו הוא משתייך 

 

 

 

 
 לשעבר.  רך פתח תקוהד 1



 

  3מתוך   2עמוד 

 הקורונה  רמשב .4

 

 שאופיין   2020לשנת   1היווה המשך לשליש האחרון של רבעון מס'  2020לשנת  ינ שהרבעון ה 4.1

 . אלרמדינת ישבמגפת הקורונה ות התפשטדאות בשל וסר וובאי יציבות וח

 

, שנמשכה גם  גרמה להאטה ניכרת במשק הישראלי, בפעילות העסקית בענפים רביםמגפה זו 

 .2020לשנת   2Qלאורך רבעון  

 

צעדי התגוננות כגון הגבלת  נקטו  ,לות רבות, לרבות ממשלת ישראלממשף, עקב ההתפשטות הנגי

משקיות רוחביות   בידוד וצמצום התקהלויות ותנועה וכן הגבלותאמצעי  מעברים בין מדינות,  

 במטרה לבלום את התפשטות הנגיף.  רבות 

לות  תוך פגיעה בפעיבמשק הישראלי, של מגזרים נרחבים צמצום ניכר הובילו לצעדים אלה  

 בדגש על מסחר ושירותים, תיירות, בילוי ופנאי, תעופה וענף האנרגיה. ובתעסוקה, 
 

 נכון למועד כתיבת מסמך זה,  מתמשך, שטרם הסתיים משבר הקורונה הינו אירוע   4.2

 הצפוי עד לסיומו.  פרק הזמן כשקיימת אי ודאות באשר ל 

 

מהחלטות ממשלה ובנק  ר, פעות, בין היתמושנו מ משמעויות הנובעות מהו נוכחי המצב ה המשך 

השפעתו,  מידת ו הממשלתי, הסיוע  ם והמערכת הבנקאיתבנוגע לשווקים הפיננסייישראל 

ת על  שפעות פסיכולוגיות נוספווכן ה  משך הזמן שייקח עד להסרת ההגבלות , שיעורי האבטלה

 התנהגות צרכנים והתנהגות השוק. 

הכלכליות,   את ההתפתחויות לצפות  אוד על היכולתהוודאות מקשים מ  עוצמת ההתרחשויות ואי

 ותר הינו הימשכות המשבר.  כשהנעלם המשמעותי בי
 

 קיימת השפעה שונה על ענפים כלכליים ונכסי נדל"ן שונים.  הקורונה למשבר 4.3

 

ת כשהיקף  ינה יחסקט  השפעהצמצום הפעילות המשקית קיימת ל משרדים  ים דוגמתנכסב

 מלאה. משק לפעילות וי עד לחזרת ההצפה בפרק הזמן  ההשפעה מותנ

, ת המשברתקופלויה בהת נהמשתקית השפעה צמצום הפעילות המשמסחר ו נכסי תעשייהב

 בהתאמה לאופי והשימושים.

ואלה עשויים  גדולה   השפעהמשקית צמצום הפעילות ה קיימת ל בתי מלון בסוגי נכסים דוגמת

 .מושךלהיפגע לזמן מ

 ההשפעה פחותה יותר. ים קה ומרלו"ג לוגיסטי ם לשימושי המשמשי נכסיםב



 

  3מתוך   3עמוד 

את מצב   במידת האפשר לשקף באים אנושבנדון,  ההוגן של הנכס שווי הבבואנו לאמוד את  4.4

תוך כדי מבט  ת הרווחתולהביא לידי ביטוי את חוסר הוודאו  במועד הקובעהשוק השורר 

 .  ובכלים השמאיים המצויים ברשותנ  פה פני עתיד צוה

 

משקפות את המצב  מספקת אשר עסקאות  כמות עדרהוחד בשל במיו נוכח השתנות המצב הכללי 

 .ץארל שוק הנדל"ן בע וכחי המשקי הנ ישפיע המצב  ובאם עד כמה הקיים, קיים קושי לקבוע

 

  ערכנודיקה שומב, כולל חידוש וחתימה על חוזים חדשים, שבנדון  ל הפעילות בנכסבבחינה ש 

התכנות וצפי השכירות, דמי השכירות המתקבלים בפועל, דחיה/פריסה בקבלת דמי לענין 

הרי שלא צפויה  על סמך ההסכמים הקיימים, חודשים הבאים,ב  דמ"ש לקבלת ההכנסות

 .2020ת לשנ NOI  -ב הפחתה מהותית

          

א  ח העובדה כי לכלנוגם  נוינותר ללא שי  31.12.2019ידנו בשומה ליום -על עשיעור ההיוון שנקב

לא ניתן לבחון באם וכיצד השפיע על  המשבר ו בתקופת  ביםיכישת נכסים מנרבוצעו עסקאות 

 . כאלהים סרכישות של נכ

 

, 30.6.2020בשינוי המדד נכון למועד הקובע  ותהתחשב בהתאם לתחשיב שערכנו, כולל

  .ש"ח  136,200,000הינו  זה  נכסבע"מ" בזום ופיתוח קרדן נדל"ן ייזכויות "שווי 

 

 

 

 

 

 

 

 


